
لتق مئارج3
ىرخأا تلواحم6و

صسابعلب يديسسب

صسأار401 عاجرتسسا
مانغألا نم
50صص ةقورسسملا

8308-2111 NSSI moc.enilnomalasse.www rf.oohay@malasselanruoJ 2441 ناسضمر2ـل قفاوملا1202 ليرفأا41ءاعبرأ’ا 1003ددعلا Gdãªø: 51Oêةعسساتلا ةنسسلا

نع ءاسضقلا داعبإا ¤إا كلذك تعد
ةيمÓعإ’ا تاديازŸا

مهنامرح ىلع نوجتحي نوفظوملا
قوقح ةدع نم

ناسسملتب يلدبعلا يديسس

50 صص

عوبسسأ’ا ةياهن ذنم ثحب لحمماع فرظ يف ةيداسصتقا مئارج يف اوطروت اسصخسش75 صسبح ناسسملتب يلدبعلا يديسس

50صص

و˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘مو لا˘˘˘م˘˘˘ع ،صسمأا حا˘˘˘ب˘˘˘سص ما˘˘˘ق
ة˘˘ي’و˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ل ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م

ةيجاجتحا ة˘ف˘قو  م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ،ل˘ج˘ي˘ج
ل˘ك ر˘ق˘م ما˘مأاو ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا تا˘˘ي˘˘سشت˘˘ق˘˘م˘˘لاو عور˘˘ف˘˘˘لا
ءانيمو ريهاطلاو ةيليملاب ةدوجوملا

عر˘ف˘˘لا ءا˘˘ط˘˘غ تح˘˘ت كلذو ،ن˘˘ج ن˘˘ج
ةلقتسسملا ةينطولا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘با˘ق˘ن˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ةرادإ’ا ي˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘ل
مدع ىلع اجاجتحا كلذو » بابانسس»
قود˘˘˘ن˘˘˘سص ة˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا
لوأ’ا يسسادسسلل ةيليمكتلا ليخادملا

.0202 ةنسس نم

يسساسسأا نوناقب نوبلاطي «وماسس»ـلا ءابطأا
30 صصهب لفكتم لاغسشن’ا نأا ىرت ةرازولا

ةيجاجتحا ةفقو
ةيريدملا رقم مامأا

لجيجب ةراجتلا

صسأار401 عاجرتسسا
 ةقورسسملا مانغألا نم

ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبج
قÓطإاب بلاطت

 يلقتعم حارسس

30 صص

30 صص

 نيينعملا فرط نم ةريبك تاداقتنا طسسو

ببسستملا فيقوت
لافطأا4 صسهد يف

ةـــياجبب

Œةي’و رقم مامأا اوعم

دورابلا راغ ناكسس
تنسشو“ Úعب
يأارلا نوجتحي

30 صص

50صص

نيدروتسسŸا ددع صصلقت ةموك◊ا
30 صص



م.م.ذ.شش نع ردضصت
عيزوتلاو رضشنلل راضسŸا

رضشنلا لوؤوضسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طضسولا عبطلا
قرضشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راضسŸا م.م.ذ.شش :طضسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرضشلا عيزوتلا

(ةخضسن0512)4272 ددعلابحضس
moc.enilnomalasse@bup:راهضشإلا

 ،Òفضس رداقلا دبع ،ةفاحضصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراضش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرضشلاب»مويلا مÓضسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنضسق  –  ةيعانضصلا ةقطنملا ةفاحضصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ل
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
نواعت ةيقافتا

،تل˘ي˘˘صسم˘˘صسي˘˘ت˘˘ب ،ضسمأا لوأا ءا˘˘صسم ىر˘˘ج
يتيريدم ن˘ي˘ب ا˘م نوا˘ع˘ت ة˘ي˘قا˘ف˘تا ع˘ي˘قو˘ت
يمرت ،ةئيبلاو نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا
تا˘صصصصخ˘ت˘لا ي˘ف ن˘يو˘كت˘لا ة˘ي˘قر˘ت ى˘˘لإا
نيوكتلا ةيريدم هب تدافأا امل اقفو ،ةيئيبلا

ةيقافت’ا هذه فدهتو .نيينهملا ميلعتلاو
تارا˘صسم ي˘ف ي˘ئ˘ي˘ب˘لا د˘ع˘˘ب˘˘لا جاردإا ى˘˘لإا
ةي’ولاب ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا

لاجم يف ةئيبلا عاطق تاجايتحا ءاصصحإاو
بصسح ،نيهمتلا قيرط نع نيوكتلا طمن
ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لا و ن˘يو˘كت˘لا ة˘ح˘˘ل˘˘صصم ضسي˘˘ئر
.ديدع دمحم ،ةكارصشلاو لصصاوتملا

ةفاظنلاب بلاطم

ة˘ن˘يد˘م˘ب تو˘ج˘ن˘م˘ت ي˘ح نا˘˘كصس بلا˘˘ط˘˘ي
مهّيح فيظنتب ةيلحملا تاطلصسلا ،ةياجب
ي˘ت˘لا ة˘م˘يد˘ق˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘˘لا ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب ة˘˘لازإاو
ريخأ’ا لازلزلا ببصسب تواهتو تعدصصت
يف ةصسدكم نأ’ا يهو ،ةبرتأاو راجحأا نم
ةيوناثل يذاحملا ،توجنمت جرد ةقطنم
ىرخأ’ا ءايحأ’ا ىلإا ةفاصضإا ،«ءانيصس نبا»
.ةيعصضولا ضسفن نم يناعت يتلا

تا˘يا˘ن˘ب˘لا مد˘ه م˘ت˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ىلا اهباحصصأا ليحر˘ت م˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘يد˘ق˘لا
رحبلا يلع يديصس يحب ةديدج تانكصس
اذه ةيوصست راظتنا يف ، ةتقؤوم ةروصصب
رابتعاب لبقتصسملا يف مئاد لكصشب فلملا
ىلع يوت˘ح˘ت ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا تا˘ن˘كصسلا نأا

. طقف نيتفرغ

ةسسرتفم تÓجم

،«دمحأا نب دمحم»2 نارهو ةعماج ريدم ددصش
ةرورصض ىلع ،ةكصسÓب ليعامصسإا روصسيفوربلا
راوطأا يف ةبولطملا ةيملعلا ت’اقملا رصشن
تÓ˘ج˘م ي˘ف هارو˘ت˘كد˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ن˘ي˘ع˘˘م
اصضيأا لغصشي يذلا ،ةكصسÓب ركذو .«ةريدج»
تا˘ع˘ما˘ج˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ةود˘ن˘لا ر˘يد˘˘م بصصن˘˘م
قÓ˘ط’ا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ه˘ل ة˘م˘ل˘ك لÓ˘خ ،بر˘غ˘لا
هارو˘ت˘كد˘لا رو˘ط ي˘ف ن˘˘يو˘˘كت˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا
رايتخا يرورصضلا نم هنأا ،ةروكذملا ةعماجلاب
تÓجملا بنجتو ةريدجلا ةيملعلا تÓجملا
.«ةصسرتفملا»

ةبلطلا ةدئاف يف ثحب

نيب ةكارصش ةيقافتا ىلع عيقوتلا ،ضسمأا لوأا ،مت
ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةرازو
ل˘م˘ع˘لا با˘برأ’ ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘˘كلاو
قوصس بلا˘ط˘لا جو˘لو ل˘ي˘ه˘صست˘ل ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
م˘عد˘ل جو˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘عو˘ن ن˘ي˘صسح˘˘تو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةكارصشلا ةيقافتا تءاجو .ينطولا داصصتق’ا
تاصسلجلاو تاءاقل˘لا ن˘م ة˘ل˘صسل˘صسل ا˘ج˘يو˘ت˘ت»
ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلاو ةرازو˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘كر˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
داجيإ’ يلعف˘لاو كر˘ت˘صشم˘لا ل˘م˘ع˘ل˘ل اد˘ي˘صسج˘ت
تاصسصسؤوملاو ةعما˘ج˘لا ن˘ي˘ب بير˘ق˘ت˘ل˘ل ل˘ب˘صس
اذكو ،يداصصتق’ا طي˘ح˘م˘لا ى˘ل˘ع حا˘ت˘ف˘ن’او
م˘لا˘ع˘لا ن˘ي˘ب ة˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ضصي˘˘خ˘˘صشت
.داصصتق’ا ملاعو يميداكأ’ا

qarsana@essalamonline.com
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ةيملاع تافسصاومب قوسس
لامك ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو ن˘صشد
ا˘˘˘قو˘˘˘صس ،ضسمأا لوأا ،ق˘˘˘˘يزر
رصضخ˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج
ةيئاذغلا داوملا و هكاوفلاو
ة˘ه˘˘جو˘˘م ،ة˘˘ل˘˘قرو ة˘˘ي’و˘˘ب
بون˘ج˘لا تا˘ي’و ن˘يو˘م˘ت˘ل
.نطولل يقرصشلا

ةفاحصصلل ريزولا حصضوأاو
،نيصشدتلا لفح ضشماه ىلع
يف جردني عورصشملا اذه نأا
عاطق هق˘ل˘طأا ج˘ما˘نر˘ب را˘طإا
زاجنإا ىلع لمتصشي ،ةراجتلا

ة˘يرا˘ج˘ت تاءا˘صضف ة˘صسم˘˘خ
.ةصصاخ ةفصصب ةيئاذغلا تاعارزلا تاجتنم قيوصست ةيقرتو  ريوطت فدهب نطولا ربع ةلثامم
راجتل حمصسيصس ةراجتلل ةيملاع تافصصاوم قفو زجنملا يراجتلا بطقلا اذه نأا ريزولا فاصضأاو
.مهعئاصضبل لصضفأا قيوصستب ةرواجملا تاي’ولاو ةلقرو

رئاجسس برح
ةر˘ي˘خأ’ا تا˘عا˘صسلا ي˘ف ،ن˘كم˘ت
ر˘صصا˘ن˘˘ع ،ضسمأا لوأا ءا˘˘صسم ن˘˘م
ن˘مأا˘˘ب لوأ’ا ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا

ةيمك زجح نم ،ناصسملت ةي’و
ةمصشلاو عبتلا ةدام نم ةربتعم
تناك ، عنصصلا ةيبنجأا رئاجصسو
عاجرتصسا متو ةبكرم نتم ىلع
و ة˘م˘˘صشلا ن˘˘م ضسي˘˘ك00204
فلتخم نم رئاجصس ةبلع0812
بحا˘صص م˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘تو  ،عاو˘˘نأ’ا
ةيروهمجلا ليكو مامأا ةعاصضبلا
 .ناصسملت ةمكحم ىدل

ةنسس02  ذنم ةروجهم قوسس
ةيدلب ناكصس دصشان ،ليصضفلا رهصشلا ةيادب عم
نع ملك21 وحن دعب ىلع ةيعقاولا ةيانحلا

حتف ،ةيلحملا تاطلصسلا ،ناصسملت ةي’و رقم
يف ةقلغملاو ةروج˘ه˘م˘لا ةا˘ط˘غ˘م˘لا قو˘صسلا

.ةنصس02 نم رثكأ’ نينطاوملاو راجتلا هجو
ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر د˘˘كأا دد˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
،ةيانحلا ةيدلبل يندملا عمت˘ج˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

هجو هنأا ،«مÓصسلا»ـل ،ةدعاصسم رداقلا دبع
ةرورصضب ةيلحملا تاطلصسلا فلتخمل هءادن
ةدو˘عو يرا˘ج˘ت˘لا ق˘فر˘م˘لا اذ˘ه ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا
،نينطاوملاو راجتلا ةدافتصساو هيلإا طاصشنلا
.ةعاصسلا دحل «يدانت نمل ةايح ’» نكل

ةليدب ةقاط
دراو˘˘م˘˘لا ر˘˘˘يزو حر˘˘˘صص
لامك ىفطصصم ،ةيئاملا

ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب ،ي˘˘˘بو˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘˘م
م˘ت˘ي˘صس ه˘نأا ،تصسار˘˘ن˘˘م˘˘ت
رج تاطحم ةفاك رييصست
ةطصساوب ةقطنملاب هايملا
.ة˘˘ي˘˘صسم˘˘صشلا ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا

ىد˘ل ،ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘صضوأاو
هايملا خصض ةطحم هدقفت
6 مقر برصشلل ةحلاصصلا
03 ةفاصسم ىلع ةعقاولا

،تصسارن˘م˘ت لا˘م˘صش م˘ل˘ك
ةفاك ر˘ي˘ي˘صست م˘ت˘ي˘صس ه˘نأا

ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ر˘˘ج تا˘˘ط˘˘ح˘˘م
عور˘˘صشم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا
هايملا ليوحتل قÓمعلا

تاقاطلا لامعتصسا نأا اريصشم  ،ةيصسمصشلا ةقاطلا ةطصساوب تصسارنمت وحن حلاصص نيع نم
.رييصستلا فيلاكت ضضفخ يف مهاصسيصس تآاصشنملا هذه رييصست يف ةددجتملا
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watan@essalamonline.com

نأا˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘˘كأاو
اذ˘˘˘˘ه ع˘˘˘˘صضو ي˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘صسإ’ا»
ع˘ج˘صشيو ز˘ف˘˘ح˘˘ي˘˘صس نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ةمد˘خ˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘ير˘ها˘صسلا
ى˘صضر˘مو ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘˘ما˘˘ه˘˘لا
بئا˘ن د˘كأاو .«تا˘ي˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا

ت’اجع˘ت˘صسإ’ا˘ب ف˘ل˘كم ر˘يد˘م
ةرازو ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ط˘لا
˘مÓ˘عو˘ب رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ،ة˘˘ح˘˘صصلا
فرصشملا كلصسلا نأا ،يلاصشرصش
نم ةصسصسؤوملا هذه رييصست ىلع
ل˘˘خد˘˘ت ن˘˘ي˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا ءا˘˘˘ب˘˘˘طأ’ا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضو
نوناقلا راطإا يف ةيعامتج’او
اربتعم ،كلصسلا اذهل يصساصسأ’ا
«ضصا˘خ نو˘نا˘ق˘ب» ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا
اهيلإا يمتني ي˘ت˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب
اهب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت ءا˘ب˘طأ’ا ء’ؤو˘ه
ةنصسل ةحصصلا نوناق لÓخ نم
.892 ةداملا يف اميصس8102

بصسح‐ ةدا˘م˘لا هذ˘ه ر˘ي˘˘صشتو
نأا ى˘لإا ‐ي˘لا˘صشر˘صش رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
ةصسصسؤو˘م˘لا˘ب ضصا˘خ˘لا نو˘نا˘ق˘لا
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ي
ىر˘خأا تا˘صسصسؤو˘م˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا

ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا» رار˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
،ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صس’ا

ة˘ي˘ئا˘ف˘˘صشت˘˘صس’ا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو
ة˘ع˘طا˘ق˘م˘˘لاو ة˘˘صصصصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘ثا˘غإ’ا ة˘صسصسؤو˘مو ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا
ددحت ثيح ةلجعتصسملا ةيبطلا

تاصسصسؤوملا هذه ءاصشنإا تايفيك
اهريصسو اهم˘ي˘ظ˘ن˘تو ا˘ه˘ما˘ه˘مو
ن˘ع ا˘ه˘ف˘ي˘ن˘صصت ر˘ي˘يا˘ع˘م اذ˘كو
.«ميظنتلا قيرط

نأاب لوؤوصسملا تاذ حصضوأاو
ر˘˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘˘ت دد˘˘˘˘صصب ةرازو˘˘˘˘لا
ةقفارملا ةيميظ˘ن˘ت˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
ديدجلا ةحصصلا نوناق قيبطتل
ةدعاصسملا ة˘ح˘ل˘صصم ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب
ذخأاتصس يتلا ةلجعتصسملا ةيبطلا
ةيبطلا ةثاغإ’ا ةصسصسؤوم» مصسا
راطإا يف Óبقتصسم ةلجعتصسملا
.«ديدجلا نوناقلا

ي˘ت˘لا ضصئا˘ق˘ن˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
ةحل˘صصم ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت تلاز’

ةيلاجعتصس’ا ةيبطلا ةدعاصسملا
ةمدخ تاذ ةصسصسؤوم ربتعت يتلا
نب رو˘ت˘كد˘لا بصسح ،«ةز˘ي˘م˘م»
تارا˘ي˘صس ة˘نا˘ي˘˘صص«،ناد˘˘ي˘˘ع˘˘صس
.«فاعصسإ’ا

يلضصألإ طاضشنلل ةدوع
تلاح عجإرت دعب

انوروك
فرصشملا دكأا ىرخأا ةهج نم

ي˘تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا طا˘˘صشن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةيب˘ط˘لا ةد˘عا˘صسم˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ب
رئازجلاب (وماصس) ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘صسم˘لا
زيزعلا دبع روتكدلا ،ةمصصاعلا
ة˘صسصسؤو˘م˘˘لا نأا ،ناد˘˘ي˘˘ع˘˘صس ن˘˘ب

ةيلصصأ’ا اهتاطاصشن ىلا تداع
ىصضرم˘لا ل˘ق˘ن ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
ةنمزملا ضضارمأ’اب ني˘با˘صصم˘لا

ميدقتو ةفلتخ˘م˘لا تا˘مد˘صصلاو
ع˘جار˘ت د˘ع˘ب ىر˘خأا تا˘فا˘˘ع˘˘صسا

91‐دي˘فو˘كب ة˘با˘صصإ’ا ت’ا˘ح
ايموي ة˘لا˘ح001 دود˘˘ح ى˘˘˘لإا

.ةريخأ’ا عيباصسأ’ا لÓخ
نأا ،لوؤوصسملا تاذ حصضوأاو

ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ر˘ه˘صشأا لاو˘طو ا˘˘صس42/اصس42
يف «اهلقث لك» تعصضو ةنصسلا
ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا ه˘˘ي˘˘جو˘˘تو ل˘˘ق˘˘ن
روهظ دن˘ع ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب
اهتورذ ةحئاجلا غو˘ل˘بو ءا˘بو˘لا

ةيصسيئرلا اهتم˘ه˘م تدا˘ع˘ت˘صساو

‐ ةئاملاب08 ةبصسنب ةلثمتملا
ى˘صضر˘م˘لا ل˘ق˘ن ي˘ف» ‐ه˘ب˘˘صسح
ضضار˘مأ’ا ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
ةفلتخملا تامدصصلاو ة˘ل˘ي˘ق˘ث˘لا
ليجصست دعب تايفصشتصسملا ىلا
ةيئابولا ةيعصضولا يف رارقتصسا
ايموي ة˘لا˘ح001 دود˘˘ح ي˘˘˘ف
.«ةريخأ’ا عيباصسأ’ا لÓخ

لك ة˘صسصسؤو˘م˘لا تف˘ظو د˘قو
ةلماك ةنصس لÓخ ا˘ه˘تادو˘ه˘ج˘م
ضسوريفلاب نيباصصملا لقن يف
ةر˘˘صسأ’ا بصسح م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘يزو˘˘˘تو
تا˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ةر˘˘غا˘˘صشلا
ىتحو ةمصصاعلل ةيئافصشتصس’ا

ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا اذ˘˘ه جرا˘˘˘خ
ى˘˘˘˘لإا كلذ ر˘˘˘˘˘مآ’ا ى˘˘˘˘˘صضت˘˘˘˘˘قا

ةديل˘ب˘لا ن˘م ل˘ك تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم
ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لاو ضسÓ˘ي˘˘غ يد˘˘ي˘˘صسو
مدقت تناك امك .ةزابيت ةي’وب
نينطاوملل تاداصشرإاو حئاصصن

ةيداب يف رعذلا مهباتنا امدنع
.ةحئاجلا

ىصضرملا لقن ةمدخ يتأاتو
لخادو تايفصشتصسملا نيب اميف
،دحاو˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا ح˘لا˘صصم
ن˘م˘صض ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
يتلا ةصسصسؤوملا هذه تاطاصشن
لقن ةيل˘م˘ع05 ةبار˘ق˘ب مو˘ق˘ت
نب روتكدلا فاصضأا امك‐ ايموي
يذ راطإا يف دكأا يذلا ناديعصس

تامدخلا هذه لك» نأاب ةلصص

ي˘ب˘ط ق˘ير˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘صسي
فا˘˘ع˘˘صسإا تارا˘˘ي˘˘صسو˘˘ق˘˘ئا˘˘˘صسو
.«ةربخووذ

ةدعاصسملا ةحلصصم لمعتو
تصسب ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ت’احلا لقن˘ب مو˘ق˘ت تارا˘ي˘صس
ىلإا لزانملا ن˘م ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘صسم˘لا

ةيئافصشتصس’ا تاصسصسؤو˘م˘لا ل˘ك
يتلا كلت بناج ىلإا ةيعماجلا
تاصسصسؤوملا نيب اميف اهب موقت
ن˘ي˘با˘صصم˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صس’ا
نيب ىتحو ةل˘ي˘ق˘ث˘لا ضضار˘مأ’ا˘ب
ة˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘صصم
قلعت ءاوصس اهتاذ ةيئافصشتصس’ا
ةي˘ب˘ط تا˘ن˘يا˘ع˘م ءار˘جإا˘ب ر˘مأ’ا

تا˘˘صصو˘˘ح˘˘فوأا ة˘˘صصصصخ˘˘ت˘˘˘م
.ةعصشأ’اب

هب لفكتم لاغضشنلإ نأإ ىرت ةرإزولإ

يسساسسأا نوناقب نوبلاطي «وماسس»ـلا ءابطأا

 ب.سس

نوناق» عضضو ىلإإ (وماضس) ةلجعتضسملإ ةيبطلإ ةدعاضسملإ ةحلضصمب يتايلمعلإ طاضشنلإ ىلع فرضشملإ اعد
ةدع تهجو نأإ دعب4102 ةنضس ذنم ةيضصولإ ةرإزولإ هب بلاطت تلظ» يذلإ ةضسضسؤوملإ هذهل «يضساضسأإ

.«ةيغاضص انإذآإ نآلإ ىتح دجي مل يذلإ نوناقلإ إذه لوح تاحإرتقإو تÓضسإرم

 نيينعملإ فرط نم ةريبك تإداقتنإ طضسو

 ابيرق نيدروتسسملا ددع صصيلقتل نوناق عورسشم
ددع صصيلقت» :تارايسسلا رايغ عطقودروتسسم

» اريبك ءÓغو  علسسلل اراكتحا قلخيسس نيدروتسسملا
علسسلا ةمئاق ةعجارم بجي» :موحللاودروتسسم
 «نيدروتسسملا ددع صصيلقت لدب ةدروتسسملا

Œةيلو رقم مامأإ إوعم

نوجتحي تنسشو“ Úعب دورابلا راغ ناكسس

،ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو ر˘˘˘صضح˘˘˘˘ت
ضصيلقتلل فدهي نوناق عورصشمل
دد˘ع د˘يد˘ح˘تو دار˘˘ي˘˘ت˘˘صس’ا ن˘˘م
فدهب نيدروت˘صسم˘لا ن˘م ن˘ي˘ع˘م
ةلمعلا نم ىقبت ام ىلع ظافحلا
،ةيمومعلا ةنيزخلا يف ةبعصصلا
ار˘ي˘ب˘ك ءا˘ي˘ت˘صسا را˘ثأا يذ˘لا ر˘˘مأ’ا

ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘يدرو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ط˘˘صسو
معدل ىرخأا لولح داجيإاب اوبلاط
يذلا ءارجإ’ا اذه لدب داصصتق’ا
تا˘ي˘بو˘ل ،م˘ه˘ب˘˘صسح ،ق˘˘ل˘˘خ˘˘ي˘˘صس
.Óبقتصسم علصسلا ركتحت

ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ ردا˘˘˘˘˘صصم تد˘˘˘˘˘كأا
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو نأا «مÓ˘˘˘صسلا»ـل
داد˘عإا ى˘ل˘ع ما˘يأ’ا هذ˘ه ف˘˘كع˘˘ت
نم ضصيلقتلا ىلإا فدهي نوناق
فد˘˘ه˘˘ب ،ن˘˘يدرو˘˘ت˘˘صسم˘˘˘لا دد˘˘˘ع
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘عا˘ن˘صصلا ع˘˘ي˘˘ج˘˘صشت
رظتنملا نمو ،ينطولا جاتنإ’او
دع˘ب ا˘ب˘ير˘ق ه˘ن˘ع جار˘فإ’ا م˘ت˘ي نأا
ضصو˘صصن˘لا داد˘عإا ن˘م ءا˘ه˘ت˘˘ن’ا
.ةيميظنتلا

تد˘بأا د˘ق ة˘مو˘كح˘˘لا تنا˘˘كو
ةقيرط ةعجارم يف اهتبغر ارارم
نع ين˘طو˘لا دا˘صصت˘ق’ا ر˘ي˘ي˘صست

تاردا˘˘صصلا ع˘˘ي˘˘ج˘˘صشت ق˘˘˘ير˘˘˘ط
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م ضصي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو
ةنيزخلا تفل˘ك ي˘ت˘لا دار˘ي˘ت˘صس’ا
ن˘م ة˘ل˘ئا˘ط ’او˘مأا ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
.ةبعصصلا ةلمعلا

ر˘م˘ت˘صسم˘لا ضصقا˘˘ن˘˘ت˘˘لا ما˘˘مأاو
ّدب ’ ناك ،فرصصلا يطايتح’
ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘صسا ع˘صضو ن˘م
ةلمعلا نم ىقبت ام ىلع ظافحلل
تا˘ط˘ل˘صسلا ل˘ع˘ج ا˘م ،ة˘ب˘ع˘˘صصلا
دد˘ع ن˘م ضصي˘ل˘ق˘ت˘لا ي˘ف ر˘˘كف˘˘ت
ءايتصسا راثأا اموهو ،نيدروتصسملا
نيذلا لامعأ’ا لاجر نم ريثكلا
ع˘˘ل˘˘صسلا دار˘˘ي˘˘ت˘˘صسا ى˘˘ل˘˘ع او˘˘˘بأاد
ن˘م تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو
. ةيبنجأ’ا قاوصسأ’ا

ضسيئر لاق ،راطإ’ا اذه يفو
يدروتصسمل ةينطولا ةيلارد˘ي˘ف˘لا
ر˘م˘ع˘م ،تارا˘ي˘صسلا را˘ي˘غ ع˘˘ط˘˘ق
«مÓصسلا» عم لاصصتا يف يصشيرق
ريكفتلا اهقح نم» تاطلصسلا نأا
ع˘ي˘ج˘صشتو د˘ل˘ب˘˘لا دا˘˘صصت˘˘قا ي˘˘ف
ةلحرم غول˘بو ي˘ل˘ح˘م˘لا جا˘ت˘نإ’ا
ضصيلقتلا ءارجإا نأا ريغ ،ريدصصتلا

ريغ رمأا نيدروتصسملا ددع نم
هفلخيصس ام ىلإا رظنلاب يقطنم
ى˘ل˘ع ر˘ثأا ن˘م Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم رار˘ق˘لا
يف تاجت˘ن˘م˘لاو ع˘ل˘صسلا را˘ع˘صسأا

.«ةينطولا قاوصسأ’ا
ةرازو تق˘˘˘ب˘˘˘ط لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف˘˘˘ف

لو˘ق˘ي ،نو˘نا˘ق˘˘لا اذ˘˘ه ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ابيهر ءÓغ دهصشنصس» ،ثدحتملا
ى˘لإا ةدرو˘ت˘صسم˘˘لا ع˘˘ل˘˘صسلا ل˘˘كل

ىلع رثؤويصس اموهو ةردنلا بناج
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئار˘صشلا ةرد˘ق˘لا

.«رانيدلا روهدت مامأا ةصصاخ
نا˘ك ه˘نأا ،ي˘صشير˘˘ق ف˘˘ي˘˘صضيو

ىر˘خأا غ˘ي˘صص دا˘˘ج˘˘يإا نا˘˘كمإ’ا˘˘ب
ةبعصصلا ةلمع˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل

Ó˘ث˘م لا˘ج˘م˘لا ح˘ت˘ف ق˘ير˘ط ن˘ع
قاوصسأ’ا ن˘م ع˘ل˘صسلا دار˘ي˘ت˘صس’،
يف اهع˘ي˘ب ةدا˘عإا م˘ث ،ة˘يوا˘ي˘صسآ’ا
ردتصس ثيح ،ةيقيرفإ’ا قاوصسأ’ا
ةنيز˘خ˘لا ى˘ل˘ع ا˘حا˘برأا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
لاملا ضسأار ىلع ةدايز ةيمومعلا
ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صشتوأا ،هذ˘˘˘خأا م˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا
ىلع ءاصضقلاب ةيلحملا ةعانصصلا
يت˘لا ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا
عيجصشت يأا ،نيرمثتصسملا هجاوت
د˘يد˘ح˘ت ل˘ب˘ق ي˘ن˘طو˘لا جا˘˘ت˘˘نإ’ا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عو ن˘˘˘يدرو˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ه˘نأا فا˘˘صضأاو.داريتصس’ا
قوصسلل لاجملا حتفت نأا ةلودلا
نيصسحتل ةصسفانملا كرتتو ةرحلا
ةد˘عا˘ق ق˘فو جا˘ت˘نإ’او را˘ع˘˘صسأ’ا
ىمصسي ام لدب بلطلاو ضضرعلا
.  راعصسأ’ا فيقصستب

ضسي˘˘˘ئر لا˘˘˘ق ،ه˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
يدروتصسمل ةينطو˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘لا
ي˘ف ،و˘ب˘ح ن˘ب نا˘ي˘ف˘صس،مو˘ح˘˘ل˘˘لا
ضصيلقت» نأا «مÓصسلا»ـل حيرصصت
ة˘صسورد˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب دار˘ي˘˘ت˘˘صس’ا

نأا ر˘ي˘غ لو˘ب˘ق˘م ر˘مأا ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘مو
’ ة˘ي˘ئاو˘صشع ة˘ق˘ير˘ط˘ب هد˘يد˘ح˘ت
رارق نأا اريصشم «هباعيتصسا نكمي
ءارمحلا موحللا داريتصسا ضصيلقت
ضضع˘ب يد˘يأا ي˘ف ه˘ل˘ع˘جو Ó˘ث˘˘م
را˘كت˘حا«و˘ه ط˘ق˘ف ضصا˘˘خ˘˘صشأ’ا
ابلصس ضسكعنيصس اموهو لاجملل

،«نطاوملل ةيئارصشلا ةردقلا ىلع
داو˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق ة˘ع˘جار˘م نأا ا˘م˘ك
’ رمأا» داريتصس’ا نم ةعونمملا

،درو˘ت˘صسم˘لا لو˘ق˘ي ،«ه˘ن˘م ر˘˘ف˘˘م
ءانغت˘صس’ا ن˘كم˘ي ه˘نأا ا˘ح˘صضو˘م
داو˘م˘ك ة˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا داو˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
كÓ˘ه˘ت˘صس’ا داو˘مو ل˘ي˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
،اهريغو زوجلاو زوملاك ةيوناثلا
ةدا˘م ضصي˘ل˘ق˘ت˘لا لا˘ط˘˘ي نأا ن˘˘كل
اد˘با ي˘ق˘ط˘ن˘م ر˘ي˘غ ر˘مأا م˘˘ح˘˘ل˘˘لا
.» ةيصساصسأا ةدام هنوك ىلإا رظنلاب

 ز.سسواط

،ضسمأا مو˘˘ي ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص م˘˘˘ظ˘˘˘ن
را˘غ ي˘ح نا˘كصس ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م
ة˘˘ف˘˘قو فا˘˘صص ي˘˘ن˘˘ب˘˘˘ب دورا˘˘˘ب˘˘˘لا
نيع ةي’و ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
تاطل˘صسلا ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م تن˘صشو˘م˘ت
ي˘لاو˘لا ا˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
ن˘˘م م˘˘ه˘˘لا˘˘صشت˘˘ناو م˘˘ه˘˘فا˘˘صصنإا˘˘˘ب
هنم نوناعي يذلا ريبكلا ضشيمهتلا
ةصصح نم مهءاصصقإا ضصخي اميف
ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا تا˘ن˘˘كصسلا
د˘حأا لا˘˘قو.فاصص ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل
نم رثكأا ذنمو ،مهنإا ،نيجتحملا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا نود˘˘صشا˘˘ن˘˘ي ،ة˘˘ن˘˘˘صس
يناث ين˘طا˘ق˘ل ة˘صصح ضصي˘صصخ˘ت

ناك ثيح فاصص ينبب يح مدقأا
ط˘˘ي˘˘صسو ع˘˘م م˘˘ه˘˘ل لا˘˘صصتا ر˘˘˘خآا
تنصشومت نيع ةي’ول ةيروهمجلا
ثيح ،يصضاملا رياربف51 خيراتب
مه˘ت’ا˘غ˘صشنا˘ب ل˘ف˘كت˘لا˘ب م˘هد˘عو
نار˘خآا ج˘ت˘ح˘م لا˘قو .ة˘عور˘صشم˘لا
ضسمأا راهنل ةي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا ة˘ف˘قو˘لا

ن˘ي˘م’ا نأا نو˘ك ة˘ي˘با˘ج˘˘يا تنا˘˘ك
ضضع˘ب ل˘ب˘ق˘ت˘صسا ة˘ي’و˘ل˘ل ما˘˘ع˘˘لا
داجياب مهدعوو ناكصسلل نيلثمملا

مهنع نبغلا عفرو  مهبلاطمل لاح
12 زوا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ي ’ م˘˘˘˘هدد˘˘˘˘ع نأ’
.اصصخصش

ةنوب Úضسح

ىلع نوجتحي نوفظوملإ
قوقح ةدع نم مهنامرح

ةيجاجتحا ةفقو
ةيريدملا رقم مامأا
لجيجب ةراجتلا
لامع ،سسمأإ حابضص ماق
ةراجتلإ ةيريدم وفظومو
،لجيج ةيلوب ةيلول
ةيجاجتحإ ةفقو  ميظنتب
رقم مامأإو ةيريدملإ رقم مامأإ

تايضشتقملإو عورفلإ لك
ةيليملاب ةدوجوملإ ةيميلقإلإ

،نج نج ءانيمو ريهاطلإو
عرفلإ ءاطغ تحت كلذو
ةينطولإ ةباقنلل يباقنلإ
ةرإدإلإ يمدختضسمل ةلقتضسملإ
كلذو » بابانضس» ةيمومعلإ
ةدافتضسلإ مدع ىلع اجاجتحإ

ليخإدملإ قودنضص ةحنم نم
نم لوألإ يضسإدضسلل ةيليمكتلإ
يف رخأاتلإ إذكو0202 ةنضس

ةحنمو يرهضشلإ بتإرلإ بضص
نم لوألإ يثÓثلل ةيدودرملإ
فلتخم فÓخ ىلع1202 ةنضس
عم  ةضصاخ ،ىرخألإ تاعاطقلإ

.ناضضمر رهضش ةيإدب
مهئايتضسإ نع نوفظوملإ ربعو
هذه نم ديدضشلإ مهرمذتو
اهضشيعي يتلإ ةيرزملإ ةيعضضولإ

نيبلاطم ،عاطقلإ لامع لك
دح عضضوب ةيضصولإ تاطلضسلإ
طبختي يتلإ لكاضشملإ هذهل

رركتت تتاب يتلإو عاطقلإ اهيف
يبلضس لكضشب ترثأإو ،رإرمتضسإاب

يف نإوعألإ دودرم ىلع
.نإديملإ

ميهإرب.ع

ةيمÓعإلإ تإديإزŸإ نع ءاضضقلإ داعبإإ ¤إإ كلذك تعد

يأارلا يلقتعم حارسس قÓطإاب بلاطت ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبج
ة˘لاد˘˘ع˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج تعد

قÓطإا ىلإا ةطلصسلا ،ةيمنتلاو
،يأار˘˘لا ي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م حار˘˘˘صس
اذ˘ه ءا˘صضق˘ب م˘ه˘˘ل حا˘˘م˘˘صسل˘˘ل
،مهيلاهأا عم ليصضفلا رهصشلا

تاديازملا نع ءاصضقلا داعبإاو
ي˘ف ر˘ثؤو˘ت» ي˘ت˘لا ة˘ي˘مÓ˘˘عإ’ا
قح ن˘م لا˘ن˘تو ه˘ت˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘صسا
.«هتنادإا تبثت مل يذلا مهتملا

هل نايب يف ،بزحلا بلاطو
نيمأ’ا فرط نم عقوم ،ضسمأا
تعلطا ةريجح ةفيلخ لوأ’ا
،هن˘م ة˘خ˘صسن ى˘ل˘ع «مÓ˘صسلا»
ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘ب’ا»ـب ة˘˘ط˘˘ل˘˘˘صسلا
ةيفرظلا ةيع˘ي˘قر˘ت˘لا لو˘ل˘ح˘لا

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا ة˘˘يا˘˘عد˘˘لاو
اهرهاظمو تامزأ’ا ة˘ه˘جاو˘م
ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘˘لاو ة˘˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘˘صسأ’ا
.«اهتجلاعمل

بزحلا اعد ،ىرخأا ةهج نم
ر˘ثأ’ا ة˘موا˘ق˘م ى˘لإا با˘ب˘˘صشلا
ق˘ل˘غ ه˘ب˘ّب˘صس يذ˘لا ي˘ب˘˘ل˘˘صسلا
ة˘ل˘˘يو˘˘ط ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل د˘˘جا˘˘صسم˘˘لا

اذ˘ه ي˘ف ة˘صصر˘ف˘لا ما˘˘ن˘˘ت˘˘غاو
م˘ه˘ت˘ل˘صص د˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘ل ر˘˘ه˘˘صشلا
،اهي˘ف د˘ب˘ع˘ت˘لاو ه˘ل˘لا تو˘ي˘ب˘ب
يف هللا تويب قلغ» ادقتنم
،بع˘˘صشلا ن˘˘˘م تا˘˘˘ئ˘˘˘ف ه˘˘˘جو
’ اهقفارم نم ريثكلا  نوكو
ىلع قييصضتلاو ةلطعم لازت
ىلع امئاق لازي ام اهيداترم
تا˘˘حا˘˘صسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب ضسكع
اهيف ةايحلا تداع يتلا ةماعلا
. «اهتعيبط ىلإا

نا˘ي˘ب ه˘ن˘م˘صضت ا˘˘م بصسحو

بع˘˘˘˘صشلا» نإا˘˘˘˘ف ،بز˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
ةريصسع ةرتفب رمي يرئازجلا

ةدايزف ،ةدعصصأ’ا عيمج ىلع
ةيئارصشلا ه˘ترد˘ق ي˘ند˘ت ى˘ل˘ع
د˘ع˘ي م˘ل ،ل˘كآا˘ت˘لا ي˘ف ةد˘خآ’ا
نأا يرئازجلا نطاوملا عصسوب
ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ج˘˘˘ي
ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘˘صسأ’ا
ى˘لإا ةر˘م ل˘ك ي˘ف هرار˘ط˘˘صضا
ر˘˘ي˘˘باو˘˘ط ي˘˘ف فا˘˘ف˘˘ط˘˘صص’ا
ن˘م ه˘˘لا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘صصح˘˘ي˘˘ل
نم يناعت يتلا ديربلا بتاكم
ذنم ةيلا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘صسلا ضصق˘ن
ن˘ع Ó˘˘صضف ،ما˘˘ع ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
قفاري يذلا راعصسأ’ا باهتلا
ل˘ك ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘صشلا اذ˘˘ه مود˘˘ق
.«ماع
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ة˘˘ي’و ن˘˘مأا ضسي˘˘ئر را˘˘˘صشأاو
ةود˘ن ي˘ف ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘صس

ددع نأا ،ضسمأا اهطصشن ،ةيفحصص
ملع ىلإا تلصصو يتلا اياصضقلا
ةيصضق3433 غ˘ل˘ب ة˘˘طر˘˘صشلا

.0862  اهنم تجلوع
مت0202 ة˘˘ن˘˘˘صس لÓ˘˘˘خو

طروت ةيصضق2511 ليجصست
ع˘صضو ضصخ˘صش2731 اه˘ي˘ف
ن˘˘هر ضصخ˘˘صش051 م˘ه˘ن˘˘م
دافتصسا امنيب تقؤوملا ضسبحلا

ءاعدتصس’ا نم ضصخصش801
 .رصشابملا

لود˘ج ل˘ي˘ل˘ح˘ت لÓ˘خ ن˘مو
تايانجلاب ةقلعت˘م˘لا ا˘يا˘صضق˘لا

د˘˘كأا ،دار˘˘فأ’ا د˘˘صض ح˘˘ن˘˘ج˘˘˘لاو
ةعئاصشلا ةميرجلا نأا ثدحتملا
يصضاملا ماعلا لÓخ ةلجصسملا
حر˘ج˘لاو بر˘صضلا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت
اهتبصسن تغلب يت˘لا نا˘يد˘م˘ع˘لا

اياصضق عومجم نم 68.84%
ليجصست مت تقو يف ،ةلجصسملا

6 و يد˘م˘˘ع ل˘˘ت˘˘ق م˘˘ئار˘˘ج3
ةرتفلا ضسفن يف لتق ت’واحم
مت امنيب0202 ةنصس لÓخ
ةيصضق3111 زهاني ام ليجصست
طروت  %23.94 حاجن ةبصسنب ،
عدوأا ،ا˘صصخ˘صش667  ا˘ه˘˘ي˘˘ف
عم ضسبحلا اصصخصش832 مهنم
ةيئاصضقلا ةباقرلا تحت عصضو
. اصصخصش81

ن˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تل˘˘˘ج˘˘˘صسو
طروت ة˘ي˘صضق704 ة˘ي’و˘لا
مهنم عدوأا ،اصصخصش046 اهيف
،تقؤوملا ضسبحلا اصصخصش741
نم اصصخصش99 دافتصسا امنيب

نمو ثيح ،رصشابملا ءاعدتصس’ا
نوناق˘لا م˘ئار˘ج ل˘ي˘ل˘ح˘ت لÓ˘خ
ةنميهملا مئارجلا نأا نيبت ماعلا

م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘قإا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت ضصا˘˘˘صصت˘˘˘خ’ا
،يد˘م˘ع˘˘لا حر˘˘ج˘˘لاو بر˘˘صضلا
لجصس ثيح ،ديدهتلاو بصسلا
وهو اياصضقلا هذه يف عافترا

ى˘˘لإا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا˘˘ب ع˘˘˘فد ا˘˘˘م
ا˘˘ه˘˘تادو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م ة˘˘˘ف˘˘˘عا˘˘˘صضم
رصسج ر˘ب˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘صسل˘ل
اهعوقو لبق ةميرجلا قابتصسا

لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م تل˘˘˘ج˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ةطرصشلا تايلمع نم فيثكتلا
عافترا ىلإا ىدأا امم ،ةيئاجفلا
ليللا يف  ةرصشابملا تÓخدتلا

ا˘ن˘م ا˘ي˘ع˘صس را˘ه˘ن˘لا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ك
ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ن˘˘خ˘˘لا ق˘˘ي˘˘ي˘˘˘صضت˘˘˘ل
تاردخملا نع امأا، نيمرجملا
ن˘م غ˘ك05 ءا˘هز ز˘ج˘ح م˘ت˘˘ف
غ79.91و جلاع˘م˘لا ف˘ي˘كلا

ىلإا ةفاصضإ’اب نيياكوكلا نم
ضسولهم ضصرق فلأا04 يلاوح
.عاونأ’ا فلتخم نم

راطإا يفو ،ىرخأا ةهج نم
،ةيداصصتق’ا مئارج˘لا ة˘برا˘ح˘م
714 ح˘لا˘˘صصم˘˘لا تاذ تف˘˘قوأا
نهر75 مهنم عدوأا اصصخصش
.ضسبحلا

تاي˘ل˘م˘ع د˘ي˘ع˘صص ى˘ل˘ع ا˘مأا
ترجأا دقف ،ةمظنملا ةطرصشلا
0202 ةنصس لÓخ ، ،ةحلصصملا
ةعصساو ةطرصش ةيلمع166 ،
ةلاح ةصسارد ىلإا تدأا ،قاطنلا

نأا ن˘ي˘˘ب˘˘ت ،ضصخ˘˘صش33321
ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م م˘ه˘ن˘م958
لحم034 ،ة˘ي˘مار˘جإا ا˘يا˘صضق
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘˘م ثح˘˘˘ب
ضصخصش551 ،ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

ة˘ح˘ل˘صسأا  م˘ه˘تزو˘ح˘ب تط˘ب˘صض
طبصض941 ،ةروظحم ءاصضيب
721  تارد˘خ˘˘م م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب

ةر˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا  ي˘˘ف نو˘˘طرو˘˘ت˘˘م
.ةصسولهملا ضصارقأ’اب

ة˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا تن˘˘كم˘˘ت  ا˘˘م˘˘ك
ةيصصخصشلا قيقحتل ةي˘صسي˘ئر˘لا
نم ةيتايلمعلا حلاصصملا معدب
ةيصضق24 لح يف ةمهاصسملا

يلآ’ا فرعتلا ماظن قيرط نع
نع ا˘يا˘صضق8 و تا˘م˘صصب˘ل˘ل

فرعتلاو ثحب˘لا ما˘ظ˘ن ق˘ير˘ط
 . يئانجلا

ماع فرظ يف ةيداسصتقا مئارج يف اوطروت اسصخسش75 صسبح

صسابعلب يديسسب ىرخأا تلواحم6و لتق مئارج3

ودبع.صص

ةيسضق3433 زهاني ام ،0202 ةنسس لÓخ تلجسس هحلاسصم نأا صسابعلب يديسس ةي’و نمأا صسيئر فسشك
مامأا مهميدقت مت صصخسش1783 اهيف طروت ، %61.08 تغلب زاجنإا ةبسسنب ،ماعلا نوناقلا مئارجب ةقلعتم

.صسبحلا مهنم اسصخسش4681 عاديإا مت نيأا ةباينلا

     ةنسس55و ةنسس02 نيب مهرامعأا حوارتت

وطسسلا يف ةطروتم رارسشأا ةيعمج كيكفت
ةليسسملاب فنعلاب

يسضاملا صسرام رهسش لÓخ

لجيجب ةيمارجإا ةيسضق222 لجسست

عوبسسأ’ا ةياهن ذنم ثحب لحم

ةياجبب لافطأا4 صسهد يف ببسستملا فيقوت

ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع ن˘˘كم˘˘ت
نمأاب عبارلا يرصضحلا نمأ’اب
42 ـلا لÓخ ةليصسملا ةي’و
كي˘كف˘ت ن˘م ،ةر˘ي˘خأ’ا ة˘عا˘صس
ن˘م نو˘كت˘ت رار˘صشأا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج
حوار˘˘ت˘˘ت ضصا˘˘خ˘˘˘صشأا ة˘˘˘ع˘˘˘برأا
55و ةنصس02 نيب مهرامعأا
بعرلا عرز يف اوطروت ةنصس
قيرط نع نينطاوملا طصسو
،فن˘ع˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب و˘ط˘صسلا

ةيلخ نم ضسمأا ملع ام قفو
لاصصت’ا

تاذ˘ل ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو
ادانتصساو.يما˘ظ˘ن˘لا كل˘صسلا
عئاقو نإاف ،ردصصملا تاذ ىلإا
دحأا عاديإا ىلإا دوعت ةيصضقلا
ىد˘˘ل ىو˘˘˘كصشلنينطاوملا
ضضرعت اهدافم حلاصصملا تاذ
فرط نم ةقرصسلا لعفل هلزنم
لا˘˘ط يذ˘˘لاو ن˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م
ن˘م ي˘ل˘ح˘لا ن˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
يلام غلبمو رفصصأ’ا ندعملا

ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘صضإا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ىلعو هيلع ءادتعإ’ابمهمايق
حر˘ج˘لاو بر˘˘صضلا˘˘ب ه˘˘ت˘˘جوز

حÓ˘صس لا˘م˘ع˘ت˘˘صسا˘˘ب د˘˘م˘˘ع˘˘لا
،روفلا ىلعو.(ةقرطم) ضضيبأا
ح˘˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لا تاذ تر˘˘˘صشا˘˘˘˘ب
ةيناديملا اهثاحبأاو اه˘تا˘ير˘ح˘ت
تاذ بصسح ‐ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
هنأا˘ب فا˘صضأا يذ˘لا ‐رد˘صصم˘لا
ة˘˘فا˘˘ك لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘صسا ل˘˘˘صضف˘˘˘ب
م˘ت ،ةر˘فو˘ت˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا
مهيف هبتصشم˘لا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت
ءاف˘ي˘ت˘صسا د˘ع˘بو.مهفيقوتو
ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا
ف˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا م˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا د˘˘˘صض ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق
ليكو مامأا مهم˘يد˘ق˘تو˘م˘ه˘ي˘ف
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
ةقر˘صسلا» مر˘ج ن˘ع ة˘ل˘ي˘صسم˘لا
ف˘ن˘ع˘لا فور˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا

«ل˘ي˘ل˘لاو ق˘ل˘صست˘لاو دد˘ع˘ت˘لاو
فارطأ’او فلملا لاحأا يذلا

ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ي˘صضا˘ق ى˘ل˘˘ع
ر˘مأا ثي˘ح ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا ضسف˘˘ن
ن˘هر م˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث عاد˘˘يإا˘˘ب
تحت عبارلا عصضو عم ضسبحلا
امك ،ةيئاصضقلا ةباقرلا ريبادت
.ردصصملا ضسفن ركذ

ب يسساسس

لجيج ن˘مأا ح˘لا˘صصم تل˘ج˘صس
،ي˘صضا˘م˘لا ضسرا˘م ر˘ه˘˘صش لÓ˘˘خ
يف تلثمت ،ةيمارجإا ةيصضق222
ضصا˘خ˘صشأ’ا˘ب ضسا˘صسم˘لا ا˘يا˘˘صضق
اهبلغأا ،ةيصضق09ـب تردق يتلا
يدمعلا حرجلاو برصضلا اياصضق
،لوصصأ’ا دصض يظ˘ف˘ل˘لا ف˘ن˘ع˘لا
،بصسلا ،لز˘ن˘˘م ة˘˘مر˘˘ح كا˘˘ه˘˘ت˘˘نا
ىلع ضسرامملا فنعلا ،ديدهتلا
اهتلت ،ةبذاكلا ةياصشولاو ،رصصقلا

ضساصسم˘لا˘ب ة˘صصا˘خ ة˘ي˘صضق28
ا˘يا˘صضق تل˘م˘صش ،تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا˘ب
تاقرصسلا ،ةفوصصوملا تاقرصسلا
،ة˘قر˘صسلا ة˘لوا˘ح˘م ،ة˘˘ط˘˘ي˘˘صسب˘˘لا
لاعفأا ،ةيرانلا تاجاردلا ةقرصس
ق˘ئار˘ح˘لاو بير˘˘خ˘˘ت˘˘لاو مد˘˘ه˘˘لا
.ةيدمعلا

حلا˘صصم˘لا تاذ تج˘لا˘ع ا˘م˘ك
ةيصضق03 ،ةر˘ت˘ف˘˘لا ضسف˘˘ن ي˘˘ف
،ةيتامولع˘م˘لا م˘ئار˘ج˘لا˘ب ة˘صصا˘خ
ضساصسملاب ةصصاخ اياصضق اهبلغأا
ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘˘ع ضصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘صشأ’ا˘˘˘˘ب
ة˘م˘ظ˘نأا˘ب ضسا˘˘صسم˘˘لا ،تنر˘˘ت˘˘ن’ا
تاي˘ط˘ع˘م˘ل˘ل ة˘ي˘لآ’ا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا

.تنرتن’ا قيرط نع بصصنلاو
ضساصسملا اياصضقل ةبصسنلاب امأا

م˘ت د˘ق˘ف ،ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ءي˘˘صشلا˘˘ب
ببصسب تناك ةيصضق51 ليجصست
،ءاصضيب ةحلصسأا لمح ،رهمجتلا
ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘˘كتو ةر˘˘جا˘˘صشم˘˘لا
50 ليجصست مت نيح يف ، رارصشأا
ضساصسملاب ةصصاخ ىرخأا اياصضق
يتلاو ةماعلا بادآ’او ،ةرصسأ’اب
ءايحلاب لخملا لعفلا يف تلثمت

قصسفلل لحم ءاصشنإاو رصصاق دصض
م˘˘ت كلذ لÓ˘˘خ ن˘˘˘م.ةراعدلاو
اصصخصش402 طرو˘ت ل˘ي˘ج˘صست
ةأارمإا72و رصصاق21 مهنيب نم
اياصضق ي˘ف ا˘ه˘ب˘ل˘غأا طرو˘ت نا˘ك
،ضصاخصشأ’اب ضساصسم˘لا˘ب ة˘صصا˘خ
اصصخصش11 م˘ه˘ن˘˘م عدوأا ثي˘˘ح
رصشابم ءاعدتصسا هيجوت ،ضسبحلا
ع˘˘صضو ،ضصا˘˘خ˘˘˘صشأا60 ـ˘˘˘˘˘˘˘ل
تح˘ت ن˘ير˘˘خآا20 ن˘ي˘صصخ˘˘صش
ريغ ضسبحلاو ،ةيئاصضقلا ةباقرلا
40 دصض ةيلام تامارغو    ذفانلا
افلم76 لا˘صسرإا ع˘م ،ضصا˘خ˘˘صشأا
،ةصصتخملا ةيئاصضق˘لا تا˘ه˘ج˘ل˘ل
نع ايراج ثحبلا ىقبي نيح يف
.رارف ةلاح يف20 نيصصخصش

 ع .دلاخ

ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةرئاد نمأ’ ةيئاصضقلا ةطرصشلا
ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ع˘با˘ت˘لا ر˘˘صصق˘˘لا
ضصخ˘صشلا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘يا˘ج˘ب
4 ضسهد ثداح يف ببصستملا
ةياهن ر˘صصق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب لا˘ف˘طأا
ليصصافت .يصضام˘لا عو˘ب˘صسأ’ا
لو˘صصو د˘ع˘ب تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ةطرصشلا رصصانع ىلإا تامولعم
عو˘قو ن˘ع Ó˘ي˘ل ن˘ي˘˘بوا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ريطخ ي˘نا˘م˘صسج رور˘م ثدا˘ح
ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ح ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةرصشابم ،رصصقلا ةنيد˘م˘بو˘ل˘ح˘ل
تلقنت مت ةعرصسلا هجو ىلعو
ن˘ي˘ع ى˘لإا ة˘طر˘˘صشلا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع

ةطرصشلا رصصانع ةقفر ناكملا
نيأا ،ثداحلا ةنياعمل ةيملعلا
نم ة˘ب˘كر˘م دو˘جو ة˘ن˘يا˘ع˘م م˘ت
ةلاح يف اهقئاصس تنصسكأا عون
4 ة˘˘با˘˘صصإا ي˘˘˘ف بب˘˘˘صست رار˘˘˘ف
مهرامعأا حوارتت رصصق لافطأا
اونا˘ك ،ة˘ن˘صس61و01 ن˘ي˘˘ب

ةيتنمصسإا جاردأا ىلع نيصسلاج
،قيرطلل يذاحم˘لا ف˘ي˘صصر˘لا˘ب
تا˘˘با˘˘صصإا م˘˘ه˘˘ل بب˘˘˘صس ا˘˘˘م˘˘˘م
ةبكرملا تببصست امك ،ةريطخ
قا˘ح˘لإا ي˘˘ف ر˘˘كذ˘˘لا ة˘˘ف˘˘لا˘˘صسلا
ىر˘خأا ة˘ب˘كر˘م˘ب ة˘يدا˘م رار˘صضأا

 .فيصصرلا ىلع ةنوكرم تناك
 ت . Ëرك

Òغلا ةيوهب ايفختم هتافÓخ يفسصي ناك

هرهسص «كوبسسياف» لÓغتسساب نيرخآلا ددهي فظوÃ ةحاطإلا
ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘˘ت

ةيتامولعملا مئارج˘لا ة˘ح˘فا˘كم
ةطرصشلل ةيئ’ولا ةح˘ل˘صصم˘لا˘ب
،ةلصشنخ ةي’و نمأ’ ةيئاصضقلا

ضصخ˘صش ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ن˘˘م
تنر˘˘ت˘˘ن’ا ة˘˘مد˘˘خ ل˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسي
˘مر˘ج ي˘ف هر˘ه˘صصب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
نع ديده˘ت˘لا˘ب عو˘ب˘ت˘م فذ˘ق˘لا

مصساب ينورتكلإا باصسح قيرط
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م˘ب را˘˘ع˘˘ت˘˘صسم
.«كوبصسياف» يعامتج’ا

دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح
لبق نم ةعو˘فر˘م˘لا ىو˘كصشل˘ل
نم عبارلا دقعلا يف ضصخصش
ىد˘˘حإا˘˘˘ب ف˘˘˘ظو˘˘˘م ،ر˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
فذقلل هصضرعت دعب ،ةلصشنخب
قيرط ن˘ع د˘يد˘ه˘ت˘لا˘ب عو˘ب˘ت˘م
بحا˘صص ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م تنر˘˘ت˘˘ن’ا

لو˘ه˘ج˘م ي˘نور˘ت˘˘كلا با˘˘صسح
.ةيوهلا

تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘ل˘˘ل ’Ó˘˘غ˘˘ت˘˘صسا
تا˘ير˘ح˘ت˘لا ر˘ب˘عو ،ة˘مد˘ق˘˘م˘˘لا
تلصصو˘ت ،ة˘ق˘م˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا

نم ةصصتخملا نمأ’ا رصصانع
تنرتن’ا ةمدخ بحاصص ديدحت
باصسحلا بحا˘صص مو˘ق˘ي يذ˘لا
نيأا ،هنم جولولاب ينورتكل’ا

ة˘مد˘خ بحا˘صص ءا˘عد˘ت˘˘صسا م˘˘ت
وهو همصساب ةديقملا تنرتن’ا
نم نماثلا دقعلا يف ضصخصش
دارفأا نأاب حرصص يذلا و رمعلا

هذه نولغتصسي نم مه هتلئاع
.ةمدخلا

ة˘ل˘صصاو˘م م˘ت ،ه˘ي˘ل˘ع ءا˘ن˘ب و
هتلئا˘ع دار˘فأا ة˘ق˘فر ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ه˘˘ئا˘˘بر˘˘˘قأاو
يتلاو ةمدخلا هذه لÓغتصساب

ة˘يو˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ي˘˘لإا تصصل˘˘خ
ل˘ع˘ف˘لا اذ˘ه ل˘˘ح˘˘م ضصخ˘˘صشلا
ه˘ت˘فر˘ع˘م لÓ˘خ ن˘م مر˘ج˘˘م˘˘لا
فÓ˘˘خ دو˘˘جوو ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘صضلا˘˘˘ب
اذه طروت دكؤوي ام˘م ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب
قيرط نع ةيصضقلا يف ريخأ’ا
ةصصاخ تنرتنا ةمدخ مادختصسا
.هئابرقأاب

تاءار˘جإا ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا د˘ع˘ب
هبتصشملا ةهجاو˘مو ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
فرتعا ،ةينقت˘لا ل˘ئ’د˘لا˘ب ه˘ي˘ف
˘مر˘ج˘لا ه˘با˘كترا˘ب ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه
دصض يئازج فلم زاجنإا مـتيل
فذقلا عوصضومب هيف هبتصشملا

قيرط ن˘ع د˘يد˘ه˘ت˘لا˘ب عو˘ب˘ت˘م
هميدقت مت ه˘ب˘جو˘م˘ب تنر˘ت˘ن’ا
ىدل ةيئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا

. ةلصشنخ ةمكحم

نونسشي ةبقارملا ناوعأا
ةعاب ىلع ابرح

  ةفسصرأ’ا
ةيريدمب ةبقارملا ناوعأا مدقأا

يف ،ة˘ل˘صشن˘خ ة˘ي’و˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا
ىلع ،ناصضمر رهصش مايأا لوأا
ز˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا ةدا˘˘˘م ل˘˘˘ك بح˘˘˘˘صس
عيبلل ةصضورعملا تايو˘ل˘ح˘لاو
،ةنيدملا طصسو ةفصصرأ’ا ىلع
عن˘م˘ي ةدا˘م˘لا هذ˘ه نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب
،ةيحصص ريغ نكامأا يف اهعيب
ة˘ح˘لا˘صص ر˘ي˘غ ي˘لا˘ت˘لا˘ب ي˘˘هو
يف اهصضرع دنع كÓهتصسÓل
،ةبرتأÓ˘ل ة˘صضر˘ع˘م˘لا ن˘كا˘مأ’ا

عاو˘نأا ل˘كو ضسم˘صشلا ة˘˘ع˘˘صشأاو
. ايريتكبلا

ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ح˘˘˘صضوأاو
ة˘ب˘قار˘م˘لا قر˘ف نأا ،ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
اهلمع لصصاوتصس ضشغلا عمقو
،ناصضمر رهصش ةل˘ي˘ط ي˘مو˘ي˘لا

قاو˘˘˘صسأ’ا ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا تاءا˘˘˘˘صضف˘˘˘˘لاو
ة˘ح˘صص ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
ه˘جاو˘ن˘صس» لا˘قو ،كل˘ه˘ت˘صسم˘لا

ع˘ن˘مو ة˘برا˘صضم˘لا عاو˘˘نأا ل˘˘ك
ر˘˘ي˘˘˘غ داو˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ك ز˘˘˘ج˘˘˘حو
.«كÓهتصسÓل ةحلاصصلا

يداعسس يون

ناسسملتب يلدبعلا يديسس

401 عاجرتسسا
مانغألا نم صسأار
 ةقورسسملا

كردلا رسصانع نكمت
نم ناسسملتل ينطولا
نم صسأار401 عاجرتسسا
ةيدلبب ةقورسسملا مانغأ’ا
امبسسح ،يلدبعلا يديسس
ةيلخل نايب ،صسمأا هب دافأا
ةعومجملل لاسصت’ا
ةئيهلا تاذل ةيميلقإ’ا
.ةينمأ’ا

رسصانع ةيلمعلاب ماقو
كردلل ةيميلقإ’ا ةقرفلا
يديسس ةيدلبل ينطولا
دعب ،يلدبعلا

نم ةيفتاه ةملاكمل مهيقلت
يسشاوملا يبرم دحأا فرط

اهدافم ،ةيدلبلا تاذب
صضرعت
نم اسسأار521 مسضي عيطق
فرط نم ةقرسسلل همانغأا

هركذ ام بسسح ،نيلوهجم
.ردسصملا صسفن
عيمج دسس ةيلمع تحمسسو
قانخلا قييسضتو ذفانملا

كلاسسملا لماك ربع
نم اهربع رورملا لمتحملا

،ةقرسسلا يبكترم فرط
ةرواجملا نكامأ’ا طيسشمتو
روثعلا نم ةقطنملل
نم اسسأار401 عاجرتسساو
اسسأار521 لسصأا نم مانغأ’ا
تاذ قفو ،ةقورسسملا
.ردسصملا

عيطق ميلسست مت دقو
’ اميف ،هبحاسصل مانغأ’ا

يف Óسصاوتم قيقحتلا لازي
نيلعافلا فيقوتلةيسضقلا

تاهجلا مامأا مهميدقتو
امك ،ةسصتخملا ةيئاسضقلا
.هيلإا ريسشأا

 ب.صس
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،ناسضمر ره˘سش ل˘ب˘ق˘ت˘سسن ن˘ح˘ن ا˘ه
تار˘˘ي˘˘خ˘˘لا ر˘˘ه˘˘سش ،ما˘˘ي˘˘سصلا ر˘˘ه˘˘˘سش
تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘سش ،تا˘˘˘كر˘˘˘˘ب˘˘˘˘لاو
ه˘˘˘ي˘˘˘ف لز˘˘˘نأا ر˘˘˘ه˘˘˘سش ،تاو˘˘˘عد˘˘˘˘لاو
فلأا نم ريخ يه ةليل يف نآارقلا
ه˘˘ي˘˘ف ف˘˘˘عا˘˘˘سضت˘˘˘ي ر˘˘˘ه˘˘˘سش ،ر˘˘˘ه˘˘˘سش
...رجألا
انيلع بتكي مل لجو زع هللا نإا
وأا ،ٍرقف نم انب ينغتسسيل ،موسصلا
انل هبتك نك˘لو ،عو˘ج˘ب ا˘ن˘بذ˘ع˘ي˘ل

ا˘ً̆نا˘˘ح˘˘ت˘˘ماو ،تا˘˘جرد˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘فر
ىو˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل اًد˘˘يوز˘˘˘تو ،نا˘˘˘م˘˘˘يإÓ˘˘˘ل
نا˘سضمر..تا˘ن˘˘سسح˘˘ل˘˘ل اًر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘تو
،ا˘ه˘ما˘ن˘ت˘غا م˘ئا˘سصلا ىل˘ع ة˘سصر˘ف
،ما˘ي˘سصلا ر˘ه˘سش ل˘ب˘ق˘ت˘سسن ف˘ي˘ك˘˘ف
 ؟تادودعملا همايأا منتغن فيكو

يف ىري لفاغ مورحم نم مك
ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م ن˘˘م ا˘ً̆نا˘˘مر˘˘ح نا˘˘˘سضمر

ه˘˘تادا˘˘عو ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ه˘˘˘سسو˘˘˘ق˘˘˘ط
،ةمي˘ق ه˘ل كِردُ̆ي Ó˘ف ،ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا

وهف ،ةي˘نا˘حور˘ب ه˘ي˘ف سسحُ̆ي لو
ةليقث ،رئاح طuبختم ،ثباع ٍهل
ا˘˘ه˘˘لاوز ى˘s̆ن˘˘م˘˘ت˘˘ي ،ه˘˘ُما˘˘يأا ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع
هراهن يسضقي ،اهئاسضقنا ةعرسسو
قاو˘˘˘˘˘سسألا ي˘˘˘˘˘ف وأا ،مو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف
موسصلا ةيلسست ةجحب ،تايهلملاو
تار˘˘ه˘˘سسلا ي˘˘ف تا˘˘قوألا ءا˘˘˘سضقو
،تارا˘يز˘لاو بع˘ل˘لاو ،تا˘سسل˘ج˘˘لاو
ةلفغلاو ،تtÓقنت˘لاو تÓ˘حر˘لاو

ن˘ع فt̆ل˘خ˘˘ت˘˘لاو ،تا˘˘عا˘˘ط˘˘لا ن˘˘ع
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘م˘˘ظ˘˘عأا ا˘˘˘م˘˘˘ف ،تا˘˘˘بُر˘˘˘ُق˘˘˘لا

!تاراسسخ

سسي˘˘ل˘˘ف ،ةدود˘˘˘ع˘˘˘م ما˘˘˘يأا نا˘˘˘سضمر
فيل˘ك˘تو ر˘م˘ع˘لا ة˘سضير˘ف مو˘سصلا
ي˘سضق˘ن˘˘ت ا˘˘م عر˘˘سسأا ا˘˘م˘˘ف ،ر˘˘هد˘˘لا
،هباوثو ه˘تار˘م˘ث ىق˘ب˘تو ،ه˘ما˘يأا

ف˘˘ي˘˘ك فر˘˘ع ن˘˘م ظو˘˘ظ˘˘ح˘˘م˘˘لاو
.اهنم ةقيقد لك منتغي

هلبقتسست نأا -مئاسصلا اهيأا- كيلع
،رجألا ةفعاسضم ىلع ديكأا مْزعب
،ر˘˘ب˘˘لا عاو˘˘نأا ىت˘˘سش ن˘˘م را˘˘ث˘˘˘كإلاو
فار˘سسإلا مد˘عو تا˘ئ˘ي˘سسلا كر˘˘ت
ةs̆يِ̆ن˘بو ،تا˘حا˘ب˘م˘˘لاو و˘˘ه˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف
عيمج نع عÓقإلا ىلع ةقداسص

ةفاك حÓسصإا ة˘لوا˘ح˘مو ،بو˘نذ˘لا
 .بويعلا

،اهلبق ا˘م ّبج˘ت ة˘سصلا˘خ ة˘بو˘ت˘ب
،ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘با˘˘ج˘˘يإا ر˘˘ثؤو˘˘تو
،هايإا كغّلب نأا هللا ركسشب هلِبقتسسا

˘مر˘ح ،ىر˘˘خأا ة˘˘سصر˘˘ف كح˘˘ن˘˘مو
سضرمب مهئÓتبا˘ب ا˘ه˘ن˘م ن˘ير˘خآا

وأا ،مو˘˘˘˘˘سصلا ن˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ي
،هراو˘˘ج ىلإا م˘˘ه˘˘ل م˘˘هرا˘˘ي˘˘ت˘˘خا˘˘˘ب
كنيعي نأا قداسص ءاعدب هلبقتسسا
،ه˘˘ما˘˘ي˘˘˘قو ه˘˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘سص ىل˘˘˘ع ه˘˘˘ل˘˘˘لا

.ههجو˘ل ا˘سصلا˘خ كن˘م ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘يو
ي˘˘˘ف قا˘˘˘ب˘˘˘سسلا را˘˘˘˘م˘˘˘˘سضم نا˘˘˘˘سضمر
ة˘ي˘بر˘ت˘ل م˘سسو˘˘م  و˘˘ه ،تا˘˘عا˘˘ط˘˘لا
سضغو ،داؤو˘ف˘لا ة˘ي˘كز˘تو سسف˘ن˘˘لا
حراو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سضو ،ر˘˘˘˘˘سصب˘˘˘˘˘لا

امايسص هراهن ل˘ع˘جاو ،ه˘م˘ن˘ت˘غا˘ف
،ا˘˘˘عو˘˘˘جرو ة˘˘˘با˘˘˘نإاو ،ا˘˘˘عو˘˘˘˘سشخو
،ا˘عو˘كرو ا˘ما˘ي˘ق ه˘ل˘ي˘ل ل˘˘ع˘˘َع˘˘جاو
t̆˘Óت˘˘ب˘˘˘تو ،ا˘˘˘عو˘˘˘سض˘˘˘ُخو ةدا˘˘˘ب˘˘˘عو
اذ˘˘˘ه ذ˘˘˘خأا˘˘˘ن نأا د˘˘˘ب ل.اعومدو
هفيلاكت˘ب ،ه˘ل˘لا هدارأا ا˘م˘ك ن˘يد˘لا

ةرا˘˘ه˘˘طو ،ةÓ˘˘سصو ا˘˘مو˘˘سص ؛ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘ك
نأاو ،ىو˘˘˘ق˘˘˘تو ة˘˘˘عا˘˘˘˘طو ،ةا˘˘˘˘كزو
،ه˘˘ل˘˘لا ىلإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘م نو˘˘˘ك˘˘˘ن
ن˘ير˘عا˘سش ،ه˘ت˘م˘ك˘ح˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘قو˘˘م
ىل˘˘ع ةدا˘˘ب˘˘ع˘˘لا ر˘˘˘ِثؤو˘˘ُ̆ن ،هاو˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ب
ع˘˘ت˘˘˘م ىل˘˘˘ع ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لاو ،ة˘˘˘حار˘˘˘لا
.ةايحلا

مŭل˘سسو ،نا˘سضمر˘ل ا˘ن˘مŭل˘سس م˘ه˘ل˘˘لا˘˘ف
اًسصلاخ انم هْمsلَسسَتو ،انيلإا ناسضمر
 .نيملاعلا sبر اي اًلبقتم

تاـــيمÓسسا
..ناــــــسضمر Óــــهأا

Úمئاسصلا ىواتف
 :1لاؤوسس

يلسصأا نأا يل زوجي له
نم أارقأاو يلزنم يف حيوارتلا

؟فحسصملا
ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصن نأا زو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي :باو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ي˘ف وأا د˘ج˘سسم˘لا ي˘ف ح˘يوار˘˘ت˘˘لا
دجسسملل نوبهذي نوريثك لب ،ىدارف وأا ةعامج ،لزنملا

رجاو ،مايقلا رجأا كل نوكي ،ةعامجلا رجأا لين لجأا نم
رجأا اولانيل ،هتيب لهأاب يلسصي نأا يلسصملا ناكمإابو ،ةعامجلا
لهأاب يلسصتل نآارقلل اظفاح نوكت نأا اطرسش سسيلو ،ةعامجلا

نأا زوجيو ،مدقتت ،ةءارقلا فرعت نوكت نأا يفكي ،كتيب
،ةعامجلا رجأا اذهب اولا˘ن˘تو ،م˘ه˘مؤو˘تو ،ف˘ح˘سصم˘لا ن˘م أار˘ق˘ت
.ىلاعت هللا نذإاب

:2لاؤوسس
ةÓسص يف تيبلا يف ءاسسنلا مؤوت نأا ةأارملل زوجي له

فورظلا هذه يف دجسسملا ىلإا باهذلل ابنجت ،حيوارتلا
؟ةيئانثتسسلةيحسصلا

:باوجلا
نمف ،زوجت ل ،اهيف لوسصفم لجرلل ةأارملا ةمامإا ةيسضق

هذ˘ه˘ف ،ءا˘سسن˘ل˘ل ةأار˘م˘لا ة˘ما˘مإا ا˘مأا ،ةرو˘كذ˘لا ،ة˘ما˘مإلا طور˘سش
كانه نكي مل اذإا :لوقن فÓخلل ابنجتو ةيفÓخ ةلأاسسم
لسصتلف ،ادوجوم نكي مل اذإا ،عيمجلا مؤويلف ،تيبلا يف لجر
م˘ل نإاو ،ف˘ح˘سصم نود ي˘ل˘سصت ،تظ˘ف˘ح نإا ،ةدر˘ف˘ن˘م ةأار˘م˘˘لا

أارقتو فحسصملا ل˘م˘ح˘ت نأا ا˘ه˘ل زو˘ج˘ي ،نآار˘ق˘لا ظ˘ف˘ح˘ت ن˘ك˘ت
ىتح ،ظفحت امب لسصتلف ،ةارقلا نسسحت نكت مل اذإاو نهنم
ة˘ل˘فا˘ن تا˘ع˘كر م˘ت˘ت ىت˘ح ن˘ي˘تذو˘ع˘م˘˘لا ىد˘˘ع˘˘ت˘˘ي ل نا˘˘ك نإاو
.حيوارتلا

:3لاؤوسس
حيوارتلا يلسصي نأا اهتخأا نبا نم تبلط ،ةبرغلا يف ةديسس
ةينقت ربع ةÓسصلا اهل لقنيو ،رئازجلا يف انه هتيب لهأاب
،ةÓسصلا نع ةدايز اهنأل ،اسضيأا يه مهعم يلسصتل ،«بياكسس»

؟زئاج اذه له ،«دÓبلا ةحير مسشت» نأا ديرت ،لوقت

 :باوجلا
،ءاملعلا اهع˘ن˘م نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا وأا عا˘يذ˘م˘لا ءارو ةÓ˘سصلا ة˘ي˘سضق

،ىرخأاب وأا ةقيرطب لياحت وأا سسيلدت كانه نوكي دق هنأل
عا˘ط˘ق˘نا كا˘ن˘ه نو˘ك˘ي د˘ق ،حور˘ط˘˘م˘˘لا لاؤو˘˘سسلا ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘فو
فيك ،ةلاحلا هذه يف لعفت اذام ،تينرتنÓل وأا ءابرهكلل
نع امأا ،كانه كدرفمب يلسص اهل لوقن اذهل ،؟اهتÓسص لمكت
ا˘ند˘ل˘ب م˘ع˘ن ا˘ه˘ل لو˘ق˘ن ،«دÓ˘ب˘لا ة˘ح˘ير م˘سشت» نأا ي˘ف ا˘ه˘ت˘ب˘غر

ةحئار ،حلاسصلا لمعلا جهتني نأا ناسسنإلا ىلع نكل ،رهاط
ىرخأا قرط كانهو ،دÓبلا ةحئار كيرت يتلا يه نآارقلا

ديلاقتلاو تاداعلا ييحت نأاك دÓبلا ةحئار مسشت نأا لجأل
.يه ثيح

:4 لاؤوسس
له ،ناسضمر لÓخ  حيوارتلا يتيب لهأاب يلسصأا نأا يونأا

؟نآارقلا متخأا نأا ّيلع بجي

 :باو÷ا
نا˘ك نإاو ىت˘ح نآار˘ق˘لا م˘ت˘خ˘ي نأا نا˘سسنإلا ن˘م بو˘ل˘ط˘م ر˘˘ي˘˘غ
،ءاسش تايآا وأا بزح وأا ءزج يأاب يلسصي نأا هناكمإاب ،اظفاح
اهتاذ يه يتلا حيوارتلا ننسس عبتي نأا لسضفألا نم هنأا حيحسص
:لاق لب ،نآارقلا اوؤورقا لقي مل ىلاعتو هناحبسس انبر ،ةنسس
ةعكر˘لا ي˘ف ة˘لا˘طإلا ن˘ن˘سسلا ن˘مو ،«ه˘ن˘م ر˘ّسسي˘ت ا˘م اوؤور˘قا˘ف»
ىهن نم كانه نأا امك ،ةيناثلا ةعكرلا يف فيفختلاو ىلوألا

ةعكرلا يف تايآلا نم ةلمج أارقت نأا وهو ،سسيكنتلا نع
ة˘كر˘لا ي˘ف أار˘ق˘ت م˘ث ،«حّ̆ب˘سس» بز˘ح ن˘م Ó˘ث˘م نو˘ك˘˘ت ،ىلوألا
.«كرابت» بزح نم ةيناثلا

moc.liamg@8ehcuodgaiuodam :خيسشلا لاؤوسسل

 سشودقأا يوسضام خيسشلا :مكيتفي

«ميظع قلخ ىلعل كنإاو»
(1) ربسصلا

ىل˘ع سسا˘ن˘لا ر˘ب˘سصأا- م˘ل˘سسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ىل˘سص- ي˘ب˘ن˘˘لا نا˘˘ك
دقف ،رفوألا بيسصنلا وه ءÓبلا نم هظح ناكو ،ىذألا

دوهيلاو ناثوألا ةدبع وعدي ،ةنسس نيرسشعو اثÓث ىسضق
تفخي ل ةيوق ةوعد ،سصلاخلا ديحوتلا ىلإا ،ىراسصنلاو
هذ˘ه ي˘˘ف نود˘˘ج˘˘ي م˘˘هو ،ا˘˘هاد˘˘سص ع˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘ي لو ،ا˘˘ه˘˘تو˘˘سص

مهناطلسسل ًاسضيوقتو ،مهتهلآلو مهلوقعل اهيفسست ةوعدلا
قيوعتل وأا ،اهدأاول مهاوق نودسشحيف ،مهمظنو مهذوفنو
لإا ملسسو هي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ىل˘سص لو˘سسر˘لا دادز˘ي Ó˘ف ،ا˘هرا˘سشت˘نا

ي˘ف او˘ن˘ع˘مأا ا˘م˘ل˘كو ،ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ًارار˘˘سصإاو ه˘˘تو˘˘عد˘˘ل ة˘˘سسا˘˘م˘˘ح
راسص ىتح ،ربسصو دلجو تابث يف هلمتحا ،هل مهئاذيإا
نيد ىلع نوكرسشملا لبقأاو ،مويلا ءاقدسصأا سسمألا ءادعأا
ىدتفي ام ىلغأاب هنودفيو ،هراعسش نولمحي ًاجاوفأا هللا

.زيزع هب
هجعزأا املك ،هفيلحو هبحاسصو هسسرتو هعرد ربسصلاف
اَ م˘˘ي˘˘َل˘˘َع ْر˘˘ِب˘˘ْسصا˘˘َف» :ىلا˘˘ع˘˘ت ه˘˘لو˘˘ق  ر˘˘ّكذ˘˘ت ه˘˘ئاد˘˘عأا مÓ˘˘˘ك
رّكذت هقيسضأا رمألاو هّدسشأا لاحلا هب غلب املكو ،«َنوُلوُقَي
هعار املكو ،» ٌليِمَج ٌرْبَسصَف» :-هلÓجو ّلج- قحلا لوق
لوق رّكذت رافكلا طيطخت هعجسضم ّسضقأاو ودعلا لوه

.» ِلُسسtرلا َنِم ِمْزَعْلا اوُلْوُأا َرَبَسصاَمَك ْرِبْسصاَف»:ريدقلاّيلعلا
لوط -ملسسو هيلع هللا ىلسص- هتدع -نذإا - ربسصلا ناك
ة˘ه˘جاو˘م ي˘˘ف نا˘˘ك د˘˘ق˘˘ف .ه˘˘ل˘˘لا ىلإا ةو˘˘عد˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح

ي˘ف ن˘ي˘ق˘فا˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘فو ،ة˘˘ك˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘كر˘˘سشم˘˘لا
 .ةلاسسرلا غلب نأا ىلإا ربسصو ،ةنيدملا

ةيوبن فقاوم
(1) لافطألا عم

هللا لوسسر نم لايعلاب محرأا ناك اًدحأا تيأار ام هللاو» :سسنأا لوقي ملسسمل ةياور يف
.«ملسسو هيلع هللا ىلسص
:نيسسحلاو نسسحلا هيديفح عم

ملسسو هيلع هللا ىلسص هللا لوسسر انيلع جرخ :لاق هيبأا نع ،دادسش نب هللا دبع نع
مدقتف ،نيسسحلاوأا نسسحلا لماح وهو ،رسصعلا وأا رهظلا ،يسشعلا يتÓسص ىدحإا يف
يرهظ نيب دجسسف ىلسصف ،ةÓسصلل رsبك مث ،هعسضوف ملسسو هيلع هللا ىلسص يبنلا

ىلسص هللا لوسسر رهظ ىلع يبسصلا اذإاف ،يسسأار تعفر ينإا :لاق ،اهلاطأا ةدجسس هتÓسص
هللا ىلسص هللا لوسسر ىسضق املف ،يدوجسس يف تعجرف ،دجاسس وهو ملسسو هيلع هللا

ةÓسصلا يرهظ نيب تدجسس كنإا ،هللا لوسسر اي :سسانلا لاق ،ةÓسصلا ملسسو هيلع
مل كلذ لك» :لاق ،كيلإا ىحوُي هنأا وأا ،ٌرمأا ثدح دق هنأا اننظ ىتح ،اهتلطأا ةدجسس
يسضقي ىت˘ح ه˘ل˘ج˘عأا نأا تهر˘ك˘ف ،-ير˘ه˘ظ ىل˘ع بكر- ي˘ن˘ل˘ح˘ترا ي˘ن˘با ن˘ك˘لو ،ن˘ك˘ي

.يئاسسنلا هاور ) «هتجاح
هيلع هللا ىلسص يبنلا رسصبأا سسباح نب عرقألا نأا ،هنع هللا يسضر ةريره ىبأا نعو
لوسسر لاقف ،مهنم اًدحاو تلsبق ام دلولا نم ةرسشع يل نإا :لاقف ،نسسحلا لuبَقُي ملسسو
.( يراخبلا هاور) «محْرُي ل محرَي ل نم هنإا» :-ملسسو هيلع هللا ىلسص- هللا

ةفئاط يف ملسسو هيلع هللا ىلسص يبنلا جرخ :لاق هنع هللا يسضر ةريره يبأا نعو
،ةمطاف تيب ءانفب سسلجف ،عاقنيق ينب قوسس ىتأا ىتح ،هملكأا لو ينملكي ل راهنلا

اهنأا ُتننظف ،-هترsخأا- اًئيسش هتسسبحف ،«!؟-نسسحلا نيأا- عَكُل sمَثَأا ،عَكُل sمَثأا» :لاقف
مهللا» :لاقو ،هلsبَقو هقناع ىتح دتسشي ءاجف ،هلuسسغُت وأا -ةدÓق- اًباخسس هسسبلت
هللا ىلسص لوسسرلا ناك اذكهو.( ملسسمو ،يراخبلا هاور) «هبحي نم بحأاو هبحأا

يف هعسضيو ،هلّبَقُيو ،هدهعتيو ،هيلإا بهذي ،هديفحل هتقو نم ذخأاي ملسسو هيلع
.هل وعديو هرجح

ناسضمر ءاعد
،مÓسسإلاو ةمÓسسلاو ناميإلاو نمألاب انيلع هلهأا مهللا

همايسص انقزرا مهللا .هاسضرتو هبحت ام ىلإا ةعراسسملاو
انم هملسستو انل هملسس مهللا .هيف نآارقلا ةوÓتو ،همايقو

.انتمحرو انل ترفغو اّنع تفوع دقو هيف انمّلسسو
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لامج «ايفارغجلا لّوأاتم» َضصَرَح
ميد˘ق˘ت ى˘ل˘ع (3991 ت) ناد˘˘م˘˘ح
ة˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش»ـل ة˘˘ع˘˘برأ’ا دا˘˘ع˘˘بأ’ا

ةيويصسآ’او ةيقيرفأ’ا يأا «رصصم
اهّنأا ىلع ،ةيطّصسوتملاو ةّيلينلاو
اهصضع˘ب ع˘م ما˘ج˘صسنإا˘ب ة˘ل˘عا˘ف˘ت˘م
تامزأا ىلإا يصضفت ’و ،ضضعبلا
يتلا كلتك «ةيصصخصشلا جاودزا»
اهيدعب نيب ةراتحم ايصسور لعجت
.ّيبوروأ’او ّيويصسأ’ا
ةيصصخصش» نع هتركف نادمح ىنب
ةي˘م˘ت˘ح ةد˘عا˘ق ى˘ل˘ع هذ˘ه «ر˘صصم
هيّذغي ام .«يع˘ي˘ب˘ط˘لا ضسنا˘ج˘ت˘لا»
هّلك يداولا»ـف .لينلا رهن ىرجم
و˘˘هو .لو˘˘ق˘˘ي «ة˘˘˘ي˘˘˘صضي˘˘˘ف ةد˘˘˘حو
لينلا» ّنأا رخآا عصضوم يف فيصضي
فصصتنم يف يرجي ’ رصصم يف
ز˘ّي˘م˘ت˘ب ح˘ن˘ج˘ي ه˘ن˘كلو ءار˘ح˘صصلا

نا˘ك و˘˘لو ،قر˘˘صشلا و˘˘ح˘˘ن ح˘˘صضاو
تريغتل ةيبرغ رثكأا يرجي لينلا
.«خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا تا˘˘ها˘˘ج˘˘تا كصش Ó˘˘˘ب
ًاقرصش لينلا ةتافتلا ّنأا اذهب دصصقي
ةد˘حو˘لا» هذ˘ه ن˘˘مؤو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ه
ّيقيرفأ’ا دع˘ب˘لا ن˘ي˘ب «ة˘ّي˘صضي˘ف˘لا
نيبو ،ةا˘ي˘ح˘لا˘ب ر˘صصم ّد˘م˘ي يذ˘لا
ا˘نّد˘مأا «يذ˘˘لا يو˘˘ي˘˘صسآ’ا د˘˘ع˘˘ب˘˘لا
ذنم نيدلاو ةفاقثلابو ،ةراصضحلاب
.«برعلا
عنصصي هدنع يفارغجلا ضسناجتلا
دمأ’ا ىل˘ع ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ضسنا˘ج˘ت˘لا
غ˘ب˘صصي˘صس هرود˘ب اذ˘˘ه .ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا
ىلع ،ةيدبأ’ا معطب ليوطلا دمأ’ا

.ءايصشأ’ا ةيخيرات باصسح
ضسناجتلا» د˘ي˘كو˘ت˘ل ة˘جا˘ح˘لا هذ˘ه
اهديدجو رصصمو ميدق نيب «ماتلا

ة˘ي˘لا˘ف˘˘ت˘˘حا ع˘˘م ًار˘˘ّخؤو˘˘م تر˘˘ه˘˘ظ
ة˘ي˘كل˘م˘لا تاوا˘ي˘˘مو˘˘م˘˘لا بكو˘˘م
م˘يد˘ق˘لا ف˘ح˘ت˘م˘لا ن˘م ة˘جرا˘˘خ˘˘لا

ف˘ح˘ت˘م˘لا» ى˘لإا ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لا ط˘˘صسو
يف «ةيرصصملا ةراصضحلل يموقلا
ةر˘˘م˘˘لا ي˘˘ه تصسي˘˘ل .طا˘˘ط˘˘صسف˘˘لا
ر˘صصم ي˘ف ر˘ه˘ظ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ى˘˘لوأ’ا
داد˘جأ’ا» ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا
ن˘ع ف˘ل˘ت˘خ˘ت ا˘ه˘ن˘كل «ة˘ن˘عار˘˘ف˘˘لا
’ .«ةينوعرفلا» تا˘عز˘ن˘لا ق˘با˘صس
ةينوعرف˘لا«ـلا˘ب Óً˘ث˘م ا˘ه˘ل ة˘قÓ˘ع
«ي˘ف ا˘هد˘ج˘ن ا˘م˘ك «ة˘ي˘لار˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا

«ر˘صصم ي˘ف ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم
نيصسح دّدصش .نيصسح هطل (3391)

رَكَتْبُت نل ةديدجلا رصصم نأا «ىلع
نلو ،ًاعارتخا عرتخُت نلو ،ًاراكتبا
ة˘م˘يد˘ق˘لا ر˘صصم ى˘˘ل˘˘ع ’إا مو˘˘ق˘˘ت
هدنع يرصصملا لقعلاف .«ةدلاخلا
ى˘لإا ،م˘يد˘ق˘لا ن˘مز˘لا ذ˘ن˘م و˘ح˘˘ن˘˘ي
ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ضضي˘˘˘بأ’ا ر˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا

م˘˘ل»و ،قر˘˘صشلا ى˘˘لا ’ ،بر˘˘غ˘˘لاو
ع˘م نوا˘ع˘تو م˘ل˘صس ة˘˘صشي˘˘ع ضشع˘˘ي
ضشا˘ع ا˘م˘نإاو» «ي˘صسرا˘ف˘لا ل˘ق˘ع˘لا

«ما˘˘صصخو بر˘˘˘ح ة˘˘˘صشي˘˘˘ع ه˘˘˘ع˘˘˘م
او˘هر˘ك اور˘ّي˘ُخ و˘ل «نو˘ير˘صصم˘لاو
نيصصلا ةايح اويحي نا هركلا دصشأا

.«دنهلاو
ىد˘صص ا˘ه˘ي˘ف ن˘ي˘صسح ه˘ط ة˘عز˘نو
رصصع يف ةميدقلا رصصمب ضسوهلل
مأ’ا ةراصضحلا اهرابتعاب ،راونأ’ا
ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا ةرا˘˘˘صضح˘˘˘ل˘˘˘ل
،يئاقترا ،نادادتما اهنع ضضّخمت
،ل˘˘ق˘˘ع˘˘لاو ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا نا˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘لا

ة˘م˘يد˘ق˘لا ل˘ي˘ئار˘˘صسا ،ي˘˘صصو˘˘كنو
قر˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا لا˘˘ح˘˘ك .بي˘˘˘غ˘˘˘لاو
رّصسفي ،ينلوف ةلا˘حر˘لا ي˘صسنر˘ف˘لا

ن˘ع ر˘صصم عا˘ط˘ق˘˘نا ن˘˘ي˘˘صسح ه˘˘ط
تاوز˘غ˘لا˘ب ة˘م˘يد˘ق˘لا ا˘ه˘˘ترا˘˘صضح

ي˘ت˘لا ا˘ه˘ل ة˘ب˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘˘قر˘˘صشلا
.داد˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صس’ا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘˘ف تق˘˘˘˘ّم˘˘˘˘ع
ي˘ن˘ب˘م ي˘ن˘لو˘ف د˘ن˘ع داد˘ب˘ت˘صس’او
اهتاراصضح نع اننادلب ةلفغ ىلع
ا˘ه˘ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ة˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا
ميد˘ق˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ةد˘ها˘صش ً’Ó˘طأا
ثاعبنا ىلإا ليبصس ’و ،’إا ضسيل
ة˘ط˘صساو˘˘ب ’إا ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ةرا˘˘صضح˘˘لا
ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا ّي˘˘˘بوروأ’ا ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا

.اهاظقي’
ريون˘ت˘لا ر˘صصع ةر˘ظ˘ن ل˘با˘ق˘م ي˘ف
،مأا ةراصضح اهيف ىرت تناك يتلا

دوجولا ةدحوو لقعلا ىلع ةينبم
رصصم عاطقنا رّصسفتو ،ةصسدنهلاو
تاوزغلاب ةميدقلا اهتاراصضح نع
ا˘˘ه˘˘تءا˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘صشلا
ة˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا م˘˘غ˘˘ط˘˘لا داد˘˘ب˘˘ت˘˘صسا˘˘ب
ةر˘ظ˘ن˘لا تد˘جو˘نا ،ة˘˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ىلا ةدنتصسملاو ،ًاما˘م˘ت ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا
ىلإا ىرت يتلاو ،يتاروتلا روثأاملا

لك ّمأا اهنأا ىلع ةينوعرفلا رصصم
ى˘صسو˘م جور˘خ ى˘˘لاو ،داد˘˘ب˘˘ت˘˘صسا

ا˘ه˘نأا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘صصم ن˘˘م ه˘˘ب˘˘ع˘˘صشو
.ةيرحلل ةمحلم
ي˘˘˘ف تل˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘عا ةر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن هذ˘˘˘˘هو
لماعت ذإا ،ً’وطم ةيتناتصستوربلا
مهنأا ىلع اكيرمأا ىلا نورجاهملا
«ةيدوبعلا ضضرأا ،رصصم» نوكرتي
ضضرأ’ا ىلا ،ابوروأاو ارتلكنا يأا
غ˘نو˘ه اذ˘هو .ةدو˘˘عو˘˘م˘˘لا ةر˘˘ح˘˘لا
يف ةيبونجلا نيصصلا يف ناكويصش
مه˘ف يذ˘لا ،ر˘صشع ع˘صسا˘ت˘لا نر˘ق˘لا

تناتصستوربلا نيرصشبملا ريصشانم
درمت ربكأا ق˘ل˘طأا ،ه˘ت˘ق˘ير˘ط ى˘ل˘ع
درمت» ،خيراتلا يف يومدو يبعصش
هنأا :هصسفن ضساصسأ’ا ىلع «غنيبيات
جورخلاو ،ىصسوم رثأا ءافتقا ديري
يأا «ةيدوبعلا ضضرأا ،رصصم» نم
غ˘ن˘ي˘صش ة˘لÓ˘˘صسل ة˘˘يدو˘˘ب˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
نر˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘مأا .ة˘˘يرو˘˘صشنا˘˘˘م˘˘˘لا
نيقايصسب ،داعتصسا دقف ،نيرصشعلا

بط˘ق د˘ي˘صس ن˘م ل˘ك ،ن˘ي˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ليصصأات˘لا اذ˘ه ل˘غو˘ف˘ت˘ي˘ف لرا˘كو
.ةينوعرفلا رصصم يف دادبتصسÓل
ًا˘ق˘ل˘ط˘م ًا˘جذو˘م˘ن ا˘ه˘ل˘ع˘ج˘˘ب لوأ’ا
لد˘ب «ضسا˘ن˘ل˘ل ضسا˘ن˘لا د˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت»ـل
كلذب ًاما˘ع ،ضسا˘ن˘لا بر˘ل د˘ب˘ع˘ت˘لا
.ةينوعرفلاب ةيرصصانلا ريصسفت ىلا

نيصصلاب ضصصصختم وهو ،يناثلاو
را˘˘صسي ن˘˘م ل˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘˘مو ،ًا˘˘˘صسا˘˘˘صسأا

ىلإا ايناملأا يف ةيعويصشلا ةكرحلا
،اكيرمأا يف ةدرابلا برحلا نيمي
داد˘ب˘ت˘˘صس’ا برا˘˘ج˘˘ت لا˘˘حأا د˘˘ق˘˘ف
ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ل˘ط ي˘فو ،ا˘ه˘ل˘ك ي˘قر˘صشلا
اهنوك ىلا ،ي˘نو˘عر˘ف˘لا جذو˘م˘ن˘لا

ى˘لإا جا˘ت˘˘ح˘˘ت ة˘˘ير˘˘ه˘˘ن تارا˘˘صضح
ةو˘ق˘ب ّي˘ل˘كلا ير˘صسق˘لا م˘˘كح˘˘ت˘˘لا
.يرلا ةمظنأا ةنايصصو ءانبل لمعلا
اهلمعي يتلا ةصضقانملا لباقم يف
،ديحوتلاو ةينو˘عر˘ف˘لا ن˘ي˘ب بط˘ق
ى˘لإا ل˘ي˘م ،ل˘با˘ق˘م˘˘لا ي˘˘ف د˘˘جو˘˘نا
ى˘˘لإا ه˘˘صسف˘˘ن د˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘ت˘˘˘لا عا˘˘˘جرإا
اذهو .ة˘م˘يد˘ق˘لا ر˘صصمو نو˘تا˘ن˘خأا
ى˘صسو˘م» ن˘م ر˘تاو˘ت˘˘ي ى˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا

ىلا ديورف دنومغيصسل «ديحوتلاو
:رصصمل يلاحلا روتصسدلا ةمدقم
ي˘نا˘صسنإ’ا ر˘˘ي˘˘م˘˘صضلا ر˘˘ج˘˘ف ح’»
ماظعلا اندادجأا بولق يف ىلجتو
،ةر˘˘ي˘˘خ˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘تدارإا تد˘˘˘ح˘˘˘تا˘˘˘ف
،ة˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م ة˘˘˘لود لوأا او˘˘˘صسصسأاو
نييرصصملا ةايح تمظنو تطبصض
عورأا اوعدبأاو ،لينلا فافصض ىلع
مهبولق تعلطتو ،ةراصضحلا تايآا
ضضرأ’ا فرعت نأا لبق ءامصسلا ىلإا
.«ةثÓثلا ةيوامصسلا نايدأ’ا
ىلع دئازلا ضصرحلا اذه فÓخب
ءاو˘˘˘صس ،ضسنا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو˘˘˘˘ت
وأا ،نادمحل «ناكملا ةيرقبع«يف
«ة˘˘ير˘˘صصم ةرا˘˘˘صضح «ةر˘˘˘كف ي˘˘˘ف
ىلإا نامزأ’ا رباغ ذنم ةلصصاوتم
مصسا هفّث˘كي ا˘م ى˘ل˘ع ،اذ˘ه ا˘ن˘مو˘ي
تاهاجتا رهظت ،ديدجلا فحتملا

عوصضوم اهنمصض حرطنا ةفلتخم
:ة˘ث˘يد˘˘ح˘˘لا ة˘˘ير˘˘صصم˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه˘˘لا
ى˘لا قا˘ت˘صشم د˘ع˘ب˘ك ة˘ي˘نو˘عر˘ف˘˘لا
رهظ ةرادإاو ،ة˘ي˘بوروأ’ا ة˘ثاد˘ح˘لا
.(نيصسح ه˘ط) «ي˘قر˘صشلا» ل˘ق˘ع˘ل˘ل
ر˘صصم ن˘ي˘ب ق˘ي˘فو˘˘ت ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا
ةيمÓصس’ا رصصم نيبو ةينوعرفلا
.Óًهصس وأا ًايهيدب ارمأا هرابتعا نود
ضضي˘ق˘ن˘ك ة˘ي˘˘نو˘˘عر˘˘ف˘˘لا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا
.د˘ي˘حو˘ت˘ل˘ل د˘ه˘م˘ك وأا ،د˘ي˘حو˘ت˘ل˘˘ل
ضسنا˘ج˘ت˘لا ءارو ي˘ع˘صسلا ة˘قرا˘ف˘˘م
تاونصسلا يف ر˘صصم˘ل ي˘نو˘عر˘ف˘لا
را˘ه˘ظإ’ جا˘ت˘ح˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
«ءاحيإ’اب» دوجوم ّيرصصم مÓصسإا

!ةنعارفلا مايأا ذنم
ر˘صصق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا فÓ˘˘خ˘˘ب
اهتنعارفل ةثيدحلا رصصم فاصشتكا

ةيصسنرفلا ةلمحلل ةجيتن اهنأا ىلع

ى˘ل˘ع عÓ˘˘ط’ا نإا˘˘ف ،ا˘˘هÓ˘˘ت ا˘˘مو
«را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع’او ةدا˘˘˘فإ’ا» با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك
دبع ةلاحرلاو فوصسليفلا بيبطلل
،دابللا نبا وأا ،يدادغبلا فيطللا

ل˘ي˘ف˘ك ،ر˘صشع ثلا˘ث˘لا نر˘ق˘لا ن˘˘م
 .ةروصصلا ليدعتب
ينلأاصس» هنأاب انربخي دابللا نباف
ا˘˘م بج˘˘عأا ا˘˘م ءÓ˘˘صضف˘˘لا ضضع˘˘˘ب
و˘˘بأا ه˘˘جو بصسا˘˘ن˘˘ت تل˘˘ق˘˘˘ف تيأار
تاد˘ها˘صشم ا˘ن˘ل كر˘˘ت˘˘يو «لو˘˘ه˘˘لا

راثآ’ا نع بي˘ق˘ن˘ت˘لا ن˘ع ة˘صشهد˘م
.همايأا يف

كو˘ل˘م نأا ى˘لا ر˘ي˘صشي ،ة˘ه˘ج ن˘˘م
هذه ءاقب يعارت» تناك نيملصسملا
ناو ،اهب ثبعلا نم عنمتو راثآ’ا

كلذ لّلعيو «اهبابرأ’ ءادعأا اوناك
بت˘كل˘ل ةد˘ها˘صش «را˘ثآ’ا هذ˘ه نأا˘˘ب
ا˘خ˘يرا˘ت ى˘ق˘ب˘ت» ي˘كو «ة˘لز˘ن˘م˘˘لا
.«با˘˘ق˘˘حأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘ن˘˘ت˘˘˘ي
ى˘ل˘ع لد˘ت» ا˘ه˘نأا ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘˘ب
ف˘˘˘ل˘˘˘صس ن˘˘˘م لاو˘˘˘حأا ن˘˘˘م ءي˘˘˘صش
ءافصصو مهمولع رّفوتو مهتريصسو
.«مهركف
نم دابللا نبا ظاتغي ،لباقملا يف
ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف را˘˘˘ثآ’ا به˘˘˘ن ي˘˘˘صشف˘˘˘ت
تاماره’ مهمده نمو ،نييبويأ’ا

ف˘صسأا˘يو .ةز˘ي˘ج˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘غ˘˘صص
كانه املاط ،ثرإ’ا اذهب ثبعلل
روطفم قصش لك» نا بصسحي نم
لكو ،زنك ىلإا يصضفي لبج يف

تح˘ت لا˘م˘ل ظ˘فا˘ح م˘ي˘ظ˘ع م˘ن˘صص
راجحأ’ا نوبقني» ء’ؤوهف .«هيمدق
قيدانصص اهنأا ىرامتي ’ نم بقن
نم ديزي اممو «رئاخذ ىلع ةلفقم
«ضسيواون نودجي مهنأا مهعامطأا
ّم˘ج˘لا ءا˘مد˘ق˘لا ى˘تو˘م ن˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
 .«ريثكلا ددعلاو ريفغلاو
ىلع دجو˘ي «د˘ق ى˘تو˘م˘لا ء’ؤو˘هو
قرو مهفونأاو مهنويعو م˘ه˘ها˘ب˘ج
 .«رصشقلاك بهذلا نم
لوحتت في˘ك دا˘ب˘ل˘لا ن˘با ا˘نر˘ب˘خ˘ي
ى˘لا تاوا˘ي˘مو˘م˘لا نا˘ف˘˘كأا ضضع˘˘ب
رّودي فيكو ،فايرأ’ا يف ةصسبلأا
.نيراطعلل ًاقرو رخآ’ا اهصضعب
هذه نا دابللا نبا درصس يف ظحلت
ن˘م اءز˘ج تنا˘ك ة˘م˘يد˘ق˘˘لا را˘˘ثآ’ا
يتلا ودبلاو فيرلا لها ةعاصضب
نورق لبق .ةنيدم˘لا ى˘ل˘ع ق˘فد˘ت˘ت

ىلع بلطلا اذه لوحت نم ةليوط
يبوروا بلط ىلا ةعاصضبلا هذه

دي ّفك لّوحت مث .ىلوأ’ا ةجردلاب
ى˘لا را˘ثآ’ا هذ˘ه ن˘ع ن˘ي˘ي˘بوروأ’ا

ةصصا˘خ˘ب .ير˘صصم ي˘ن˘طو بل˘ط˘م
ةربقم فاصشتكا ةادغ2291 ماع
،كولملا يداو يف نومآا خنع توت
د˘ع˘صسل ة˘م˘صسا˘ح˘˘لا ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لاو
راثآا ظ˘ف˘ح˘ت نأا˘ب د˘فو˘لاو لو˘ل˘غز
اهصسفن يه .رصصم يف نييرصصملا
فا˘صشت˘كا تد˘ه˘صش ي˘ت˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
.نانبلب ليبج يف ماريحأا ضسووان
يف ةيقين˘ي˘ف˘لا ة˘عز˘ن˘لا داور ن˘كل
ن˘ي˘ئ˘لا˘م˘م او˘نا˘ك ا˘ه˘ت˘˘قو نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل
ءاول لماح فÓ˘خ˘ب ،را˘م˘ع˘ت˘صسÓ˘ل
بيكصش ريمأ’ا مÓصس’او ةبورعلا
ممأ’ا ةبصصعل هجوت يذلا نÓصسرأا
لاقتنا عنمب اهيف بلاطي ةلاصسرب
.اصسنرف ىلا راثآ’ا هذه
قرصشلا اذه نادلب باصستكا ةيمهأا
«ً’وأا ة˘ي˘فر˘ع˘م ة˘قÓ˘ع» ي˘بر˘˘ع˘˘لا
تصسيل ،ميدقلا رصصعلا تاراصضحب
ى˘˘ل˘˘ع عار˘˘صصلا نأا ًاد˘˘بأا ي˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ت
نم ءزج ه˘لو˘حو م˘يد˘ق˘لا خ˘يرا˘ت˘لا
نم يتآ’او نهارلا ىلع عارصصلا
اهل نكل ،’وا ةيفرعم ةقÓع .مايأا

قفأا عيصسو˘ت ع˘م ة˘ي˘صسا˘صسأا ة˘قÓ˘ع
.ةيوهلا
ه˘عا˘ط˘ت˘صسم˘ب نا˘ك ا˘˘م دود˘˘ح ي˘˘ف
ةميدقلا رصصم خيراوت نم هفقلت

نرقلا يف يواطهطلا ةعافر بتك
راونأا» هبا˘ت˘ك ي˘ف ،ر˘صشع ع˘صسا˘ت˘لا
ةديدع ً’و˘صصف «ل˘ي˘ل˘ج˘لا ق˘ي˘فو˘ت

،مÓ˘صسإ’ا ل˘ب˘ق ر˘صصم خ˘يرا˘ت ن˘˘ع
،دا˘ب˘ل ن˘با ن˘ع ه˘خ˘صسن ا˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
يواطهطلا باتك رابتعا نكميو
ة˘يو˘ه ها˘ج˘تا˘ب لو˘ح˘ت ة˘ط˘ق˘ن اذ˘˘ه
ًاد˘ع˘ب ن˘م˘صضت˘ت ة˘ث˘يد˘ح ة˘˘ير˘˘صصم
.ً’دتعم ًاينوعرف
ة˘ي˘ل˘ها˘ج ن˘ي˘ب ة˘عا˘˘فر ز˘˘ّي˘˘م د˘˘ق˘˘ف
Óًعاج ،ةصشحوتم ىرخأاو ةندمتم
ًاديعم ،ىلوأ’ا يف ةميدقلا رصصم
ىلا تقولا ضسفن يف ندمتلا اذه
ل˘هو» :ا˘ه˘كو˘ل˘م˘ل ة˘ي˘عر˘لا ة˘عا˘ط
نم ’إا ةبيج˘ع˘لا ي˘نا˘ب˘م˘لا ر˘ه˘ظ˘ت
م˘˘˘هر˘˘˘ماوأ’ م˘˘˘ها˘˘˘يا˘˘˘عر كو˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
مهتاب˘غر˘لو ،ة˘ع˘ي˘ّم˘صس م˘ه˘ي˘هاو˘نو
ل˘ي˘م˘لا ل˘ك ة˘ل˘ئا˘م م˘ه˘ع˘˘ما˘˘ط˘˘مو
.«ةعيطم ةبيجم
د˘ن˘ع ف˘قو˘ت ،ه˘˘صسف˘˘ن تقو˘˘لا ي˘˘ف
جذومنلا اذه يف ةدحاو ةبصسانم
ةما˘ع»ـل ا˘ه˘ي˘ف نو˘كي ي˘نو˘عر˘ف˘لا
.«كلملا مكح يف لخادت ةيعرلا
رصضحي ،نوعر˘ف تو˘م˘ي نا د˘ع˘ب˘ف
ه˘˘˘ن˘˘˘˘صسا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ضصح˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل ف’آ’ا

يأارب كلذ يف مكحيو «،هئواصسمو
تم˘كح نا˘ف ،ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا رو˘ه˘م˘ج
ىصضتقم ىلع مارتح’ا اذهب هنفدب
اذه نم مرح ’إاو يكولملا هماقم
هماظعل بجي امع دّرجتو ،ماركإ’ا

.«ماظعإ’او ليجبتلا نم
ز˘م˘غ ي˘ف ،يوا˘ط˘ه˘ط˘˘لا ف˘˘ي˘˘صضي
:انرصضاحو هرصضاح ماكحل
د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ل˘˘خاد˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه نأا ع˘˘˘مو»
تنا˘كف ،ة˘ن˘ي˘ه ة˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ تو˘˘م˘˘لا
امل هّنأا ثيح ،ةنّيب ةفيرصش اهتجيتن

كو˘ل˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك ن˘فد˘˘لا ˘˘َمِر˘˘ُح
ي˘ف م˘هؤوا˘ف˘ل˘خ د˘ه˘ت˘جا ة˘ن˘عار˘ف˘˘لا
لي˘ب˘صس كو˘ل˘صسو ،ل˘م˘ع˘لا حÓ˘صصإا
دعب ة˘صشقا˘ن˘م˘لا ن˘م ًا˘فو˘خ لد˘ع˘لا
ةناهإا مهلاهو ،ةنعاطملاو توملا

لهأا لاه امك ،تامملا دعب مهتثج
ة˘˘م˘˘تا˘˘خ˘˘لا ءو˘˘صس ة˘˘ي˘˘صشخ ق˘˘ح˘˘لا

بر ى˘ل˘ع ضضر˘ع˘لا ن˘م فو˘خ˘لاو
.«تاومصسلا

بايد مكحلا دبع دمحم  :ملقب
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«ركتبŸا عورسشŸا» ةمÓع ىلع لسصحي ةيكذلا ةعارزلا عورسشم
ة˘عارز˘لا عور˘صشم ل˘˘صصح

هركتبا يذلا ،(غامصس) ةيكذلا
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا ن˘˘˘˘˘م ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف
ىلع ،نارهو نم نييعماجلا

،«ركت˘ب˘م عور˘صشم» ة˘مÓ˘ع
ةحÓفلا ريوطت ىلإا يمارلا
˘ماد˘خ˘ت˘صسا˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
و ،ةيجو˘لو˘ن˘كت˘لا ل˘ئا˘صسو˘لا
ةرازو˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م كلذ
ديف˘ت˘صسا ا˘م˘ب˘صسح ،ة˘ي˘صصو˘لا
ةعومجملا هذه قصسنم ىدل
تحن˘م د˘قو.باب˘صشلا ن˘م
ريزولا ىدل ةبدتنملا ةرازولا
دا˘صصت˘قا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘˘لا ،لوأ’ا
تا˘صسصسؤو˘م˘˘لاو ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘لا
عور˘صشم» ة˘مÓ˘ع ة˘ئ˘صشا˘ن˘لا

ةيكذلا ةعارزلا يف «ركتبم
يف نويعماج هب رداب يذلا
يلآ’ا مÓعإ’ا تاصصاصصتخا
ور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلاو ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا

ءا˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلاو كي˘˘˘نا˘˘˘كي˘˘˘م
ي˘ت˘ع˘ما˘˘ج ن˘˘م ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لاو
ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘˘لا و مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا
نارهوو «فايصضوب دمحم»
ةصسردملاو «ةلب نب دمحأا»1
،مناغتصسمب ةحÓف˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا

،قصسنملا تاذ هزربأا امبصسح
.ةيفاعوب نيدلارون
ة˘مÓ˘ع˘لا هذ˘˘ه ح˘˘م˘˘صست˘˘صسو
لوصصحلاب ركتبملا قير˘ف˘ل˘ل

يتلا تÓيهصستلا لك ىلع
لاجم يف ةلودلا اهتعصضو
تا˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘صسا
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’او ة˘ئ˘صشا˘˘ن˘˘لا
اذ˘ه د˘ي˘صسج˘˘ت˘˘ل ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا
ريوطت ىلإا يمارلا عورصشملا
لامعتصساب ةي˘كذ˘لا ة˘حÓ˘ف˘لا
نم عفرلل تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
ي˘ف ا˘˘عو˘˘نو ا˘˘م˘˘ك جا˘˘ت˘˘نإ’ا
،ةقاطلا ديصشرت عم رئازجلا

.ةيفاعوب قفو
،عورصشم˘لا اذ˘ه لÓ˘خ ن˘مو
يذ˘لا ،(غا˘م˘صس) ق˘ير˘ف رو˘ط
،بابصش ةعبصس نم لكصشتي
ل˘˘خاد ة˘˘ي˘˘˘كذ˘˘˘لا ة˘˘˘عارز˘˘˘لا
ثيحب ،ةكيتصسÓبلا تويبلا

ةزهجم ةريخأ’ا هذه نوكت
يخانم ريي˘صست˘ل ي˘لآا ما˘ظ˘ن˘ب
تاجتنملل يكذ يرو قيقد
اهترادإا ةيناكمإا عم ةيحÓفلا

ةحولب اهم˘ي˘عد˘تو د˘ع˘ب ن˘ع
تامولع˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ل ةدا˘ي˘ق
تيبلا ة˘لا˘ح لو˘ح عراز˘م˘ل˘ل
تقو لك ي˘ف ي˘كت˘صسÓ˘ب˘لا

فصشكل ةم˘ظ˘نأا ر˘يو˘ط˘ت ع˘م
راصشأا امك ،ةيتابنلا ضضارمأ’ا
.يعماجلا تاذ هيلإا

«غامصس» ق˘ير˘ف رو˘ط˘ي ا˘م˘ك
،را˘˘كت˘˘ب’ا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ ن˘˘˘م
تاحاصسملل يلآا يقصس ةمظنأا
قئادحلا رارغ ىلع ىربكلا

ءار˘˘˘صضخ˘˘˘لا تاءا˘˘˘صضف˘˘˘˘لاو
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘نأ’ا ة˘˘˘˘نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصو
تو˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘كي˘تا˘˘مو˘˘توأ’ا
ىرخأا ةمظنأاو ةيكيتصسÓبلا

ناديملا يف ثحبلاب ةصصاخ
ح˘˘م˘˘صست ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا
ن˘ي˘ي˘عارز˘لا ن˘ي˘صسد˘ن˘ه˘م˘ل˘˘ل
نم ديزملا ىلع لوصصحلاب
تايط˘ع˘م˘لاو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
اذكو ة˘قدو ة˘لو˘ه˘صس ر˘ث˘كأا˘ب
ة˘˘يو˘˘ه˘˘ت ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأا بي˘˘كر˘˘ت
ةئفدتلاو في˘ي˘كت˘لا ةز˘ه˘جأاو
تو˘ي˘ب˘لا ل˘خاد ا˘ه˘حÓ˘صصإاو
.هيلإا ريصشأا امك ،ةيكيتصسÓبلا

أادب دق قيرفلا تاذ ناكو
ديصسج˘ت ي˘ف9102 ي˘˘ف
لا˘م˘ع˘ت˘صسا لو˘ح عور˘˘صشم
ة˘˘عارز ي˘˘˘ف ي˘˘˘لآا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن
تيب لخاد «ةيئام‐ويح’ا»
ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ي ،ي˘˘˘كي˘˘˘ت˘˘˘صسÓ˘˘˘ب
ةيصسمصشلا ةقاطلا ةطصساوب
زا˘˘˘ج˘˘˘نا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف كلذو
ةدا˘ه˘˘صشل جر˘˘خ˘˘ت ةر˘˘كذ˘˘م
ناوج يف م˘ت˘ي˘ل ،ضسنا˘صسي˘ل
ىلإا قيرفلا عيصسوت0202
ن˘ي˘˘ي˘˘عارز ن˘˘ي˘˘صسد˘˘ن˘˘ه˘˘م
مÓ˘عإ’ا ي˘ف ن˘ي˘صصت˘خ˘مو
كيناكي˘م ور˘ت˘كلاو ي˘لآ’ا

ل˘كصشب عور˘˘صشم˘˘لا ةرادإ’
.لصضفأا

أا .يحتف

نارهوب رغسصملا صضرقلا رييسست ةلاكو
تيبلاب تاثكاملا ءاسسنلا ةدئافل ةيسسيسسحت ةلمح

ةلاكولل يئ’ولا عرفلا موقي
ضضرق˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
اذ˘˘ه نار˘˘هو˘˘˘ب ر˘˘˘غ˘˘˘صصم˘˘˘لا
ةيصسيصسحت ةلمحب عوبصسأ’ا
تا˘ث˘كا˘م˘لا ءا˘صسن˘لا ةد˘ئا˘ف˘˘ل
ىلع نهع˘ي˘ج˘صشت˘ل ،تي˘ب˘لا˘ب
ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘لا م˘˘لا˘˘ع لو˘˘خد
تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘صشنإاو
اذ˘ه را˘˘طإا ي˘˘ف ةر˘˘غ˘˘صصم˘˘لا
اذه نم ملع امبصسح ،زاهجلا
ةلمحلا هذ˘ه ي˘تأا˘تو.عرفلا
اد˘˘ي˘˘صسج˘˘ت ة˘˘ي˘˘صسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لا
ضصاخلا ةموكحلا ج˘ما˘نر˘ب˘ل
ةثكا˘م˘لاو ة˘ي˘ف˘ير˘لا ةأار˘م˘لا˘ب
عيجصشتب يصضا˘ق˘لا ،تي˘ب˘لا˘ب
ءا˘صشنإا ى˘ل˘ع ة˘ح˘ير˘صشلا هذ˘ه
ي˘˘ف ةر˘˘غ˘˘صصم تا˘˘صسصسؤو˘˘م
و ،زا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه را˘˘˘˘طإا
ر˘يو˘ط˘ت˘لا ي˘ف ة˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لا
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب يدا˘˘صصت˘˘ق’ا
.ةيفيرلا

تم˘ت ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه لÓ˘˘خو
قطانملا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ةرا˘يز
ر˘ئاود ن˘˘م ل˘˘كب ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
ىرق رارغ ىلع ،ضسيليلتوب

«ة˘˘يد˘˘ير˘˘ب»و «رو˘˘˘قا˘˘˘يو˘˘˘ب»
«ةلي˘صسم ة˘با˘غ»و «م˘صشا˘ه»و
ىر˘قو ر˘ي˘ج˘لا ر˘ئ˘ب ة˘يد˘ل˘˘بو
ةرئادو فينوب يصساح ةيدلب
ة˘˘بار˘˘ع˘˘ل ة˘˘ير˘˘ق ،ةو˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ب
تÓيلت يداوو ،ةيرصشعوبو
.(ضسيطافوب)
ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا زا˘˘ه˘˘˘ج مد˘˘˘ق˘˘˘يو
ضضرق˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘ي˘لا˘م ا˘صضور˘˘ق ر˘˘غ˘˘صصم˘˘لا
’ تيبلاب تاثكاملا ءاصسنلل
001 ةيلاملا هتميق ىدعتت
داوملا ءارصش فدهب ،جد فلأا
ل˘˘صصت ضضور˘˘˘قو ة˘˘˘ي˘˘˘لوأ’ا
ةهجوم جد نويلم ىلإا اصضيأا
.داتعلا ءانتقاو ءارصشل
هذ˘ه ج˘ما˘نر˘ب ر˘ي˘ط˘صست م˘˘تو
يتلا ةيصسي˘صسح˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا
ليربأا ف˘صصت˘ن˘م ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘صس
ةلاكو عم قيصسنتلاب يراجلا
ةيريدمو ةيعامتج’ا ةيمنتلا
،ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا طا˘˘˘صشن˘˘˘لا
تاعانصصلا ةفرغ ةكراصشمب
.فرحلا و ةيديلقتلا

ب. يسساسس

ديعل ابسسحت ،تÓئاعلا لبق نم لافطأ’ا صسبÓم تÓحم ىلع اتفلمو اريبك ’ابقإا ،ارخؤوم ،نارهو ةنيدم فرعت
.ناسضمر رهسش ةيادب ليبق ،رطفلا

،ل˘˘ي˘˘صضف˘˘لا ر˘˘ه˘˘صشلا ة˘˘ي˘˘˘صشع
ةصصتخملا تÓحملا تدهصش
لا˘˘ف˘˘طأ’ا ضسبÓ˘˘م ع˘˘ي˘˘ب ي˘˘˘ف
فرط ن˘م «ا˘ت˘فا˘ه˘ت» ،تاذ˘لا˘ب
ءايلوأ’ا ةصصاخ نارهو ناكصس

ةصسبلأا ةبصسانم مقطأا ءانتق’
.ةينيدلا ةبصسانملاب قيلت
م˘ت˘ي نأا ةدا˘ع˘لا تر˘ج ا˘م˘˘ي˘˘فو
يف ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘لا
ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشل ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خأ’ا ما˘˘˘˘˘يأ’ا

لا˘˘˘ب˘˘˘قإا ظ˘˘˘˘حو˘˘˘˘ل ،نا˘˘˘˘صضمر
تÓ˘˘ح˘˘م ى˘˘ل˘˘ع تÓ˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا

ليب˘ق ا˘ما˘يأا لا˘ف˘طأ’ا ضسبÓ˘م
ثي˘ح ،نا˘صضمر ر˘ه˘˘صش لو˘˘خد
م˘ه˘ت˘ق˘˘ت˘˘لا نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م ل˘˘ل˘˘ع
لماوع ةد˘ع˘ب م˘هرا˘ي˘خ،«جاو»
ةي˘ح˘صصلا ة˘مزأ’ا رار˘غ ى˘ل˘ع
،«91د˘ي˘فو˘ك» ن˘ع ةر˘ج˘ن˘م˘˘لا

،نا˘صضمر ر˘ه˘صش ف˘˘يرا˘˘صصمو
يف ضسبÓملا راعصسأا عافتراو
برتقا املك ،ليصضفلا رهصشلا

.ديعلا دعوم
ءاي˘لوأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا را˘ت˘خاو
ءا˘ن˘ت˘ق’ ة˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م ر˘˘ي˘˘خ˘˘صست
لو˘خد ل˘ب˘˘ق د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ضسبÓ˘˘م
،ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كت يذ˘˘لا نا˘˘صضمر
ظحÓ˘يو .ف˘يرا˘صصم˘لا ،ةدا˘ع
ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م ى˘ل˘˘ع لا˘˘ب˘˘قإ’ا

يف ةيذحأ’او لافطأ’ا ضسبÓم
عرا˘صشو ةد˘يد˘ج˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
ط˘صسوو يرا˘ج˘ت˘لا «و˘˘بو˘˘صش»
ام ابلاغ يتلا ،نارهو ةنيدم
.اهرخآا ىلع ةئلتمم نوكت
ى˘ه˘بأا ن˘ع ءا˘ي˘لوأ’ا ثح˘˘ب˘˘يو
رث˘كأا˘ف ر˘ث˘كأا لا˘ف˘طأ’ ل˘ل˘ح˘لا
ءا˘يزأا ة˘ي˘لا˘م˘ج ى˘ل˘ع ا˘حا˘ح˘˘لا
يف مهب˘ل˘غأا بغر˘ي ذإا ،د˘ي˘ع˘لا
.ةصضوملا تاحيصص رخآا ءانتقا
بلغأا يف يهف راعصس’ا امأا
بصسح ،اه˘ي˘ف غ˘لا˘ب˘م نا˘ي˘حأ’ا
.نئابزلا نم ديدعلا ريبعت
بأا و˘˘هو ،«د˘˘ي˘˘حو» لو˘˘˘ق˘˘˘يو
مهنصس حوارتي ،لافطأا ةعبرأ’
جأاو هتقتلا ،ةنصس51و2 نيب
ضسبÓملا عيبل ريبك لحم يف
«يديهم نب يبرعلا» عراصشب
قثي ’» هنأا ،ةنيدملا طصسوب
ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا تارو˘˘ط˘˘˘ت ي˘˘˘ف
هنأا ازربم ،«ديفوكلل ةيئابولا

ة˘ن˘صسلا ة˘بر˘ج˘ت رار˘كت دو˘ي ’
هلا˘ف˘طأا مر˘ح ثي˘ح ،ة˘طرا˘ف˘لا
و ءابولا ببصسب ديعلا ةحرف
.رجحلا تاءارجإا

تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا ل˘˘ك نأا فا˘˘صضأاو
هيدل نكي ملو ،ةلفقم تناك
عم جور˘خ˘لا ي˘ف ة˘ب˘غر ى˘ندأا
ثي˘ح ،د˘ي˘˘ع˘˘لا ما˘˘يأا لا˘˘ف˘˘طأ’ا
يف ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘مزأ’ا تنا˘ك»
ىلا هلافطأاب ىدأا ام ،«اهجوأا
ضسبÓ˘˘م نود د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ءا˘˘˘صضق
.ةديدج

تفاهتلا ةمق
ه˘نأا ،ف˘ظو˘م˘˘لا اذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘صشيو
هذ˘ه ا˘قا˘ب˘صس ا˘نو˘كي نأا ل˘صضف
نم مزلي ام لك ءانتق’ ةنصسلا

ن˘م ة˘ثÓ˘ث˘ل ة˘يذ˘حأاو ضسبÓ˘˘م
د˘ع˘ب د˘ج˘ي م˘ل ا˘م˘ي˘ف ،ه˘لا˘ف˘˘طأا
.هئانبأا ربكأ’ لثمأ’ا رايخلا

،«ةيماصس» لوق˘ت ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
تلصضف اهنأا ،تيب ةبر يهو
اهنأ’ ،نآ’ا اهمزلي ام ءانتقا
نا˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘˘ت
ضصصصخي نأا ضضرتفي مظعملا
ءاو˘جأا ة˘كرا˘صشمو ةدا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ل»
و˘ج ي˘˘ف را˘˘ط˘˘فإ’او ما˘˘ي˘˘صصلا

ع˘م ق˘˘با˘˘صست˘˘لا لد˘˘ب ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
.«ضسبÓملا ءارصشل تقولا

نأا ،ة˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘صضتو
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل ة˘˘صصر˘˘ف» نا˘˘صضمر
’ و ،«ناميإ’ا ةيوقتو حورلا
ة˘صصر˘ف˘لا هذ˘ه تيو˘ف˘ت د˘˘ير˘˘ت
ي˘ف ا˘ه˘ع˘ي˘ي˘صضتو ة˘ي˘نا˘حور˘لا
ضسبÓ˘˘˘˘م ءار˘˘˘˘صشل ضضكر˘˘˘˘˘لا»
.«اهلافطأا

ة˘ف˘صصب ،تفا˘ه˘ت˘˘لا ظ˘˘حÓ˘˘يو
يتلا ةديدجلا ةنيدملاب ،ربكأا
ناكصسل ايراج˘ت اد˘صصق˘م د˘ع˘ت
ةرواجم˘لا تا˘ي’و˘لاو نار˘هو
تÓح˘م˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘صصا˘خ
،ةيذحأ’او ضسبÓملاب ةصصاخلا

لخدلا ووذ هدصصقي ام ابلاغو
هرا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صسأ’ دود˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
يف» يه يتلاو «ة˘لو˘ق˘ع˘م˘لا»
بصسح ،«ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا لوا˘˘ن˘˘ت˘˘م
ضضع˘˘˘˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘صصت
.نينطاوملا

،ءايلوأ’ا نم ديدعلا لصضفو
ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘صس’ا ،ة˘ن˘صسلا هذ˘ه
تاودأاو ي˘˘˘˘ناوأ’ا ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘قا
،ةدا˘ع˘لا ن˘ع ا˘فÓ˘خ خ˘ب˘ط˘م˘˘لا

ح˘برو لا˘م˘لا ر˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل كلذو
ضسبÓم ءانتقا لجأا نم تقولا
،فور˘ظ˘لا ل˘صضفأا ي˘ف د˘ي˘ع˘˘لا

،«ةعيبر» ةديصسلا تركذ ثيح
اه˘نأا ،لا˘ف˘طأا ثÓ˘ث˘ل مأا ي˘هو
دي˘ع˘لا ضسبÓ˘م ءار˘صش تل˘صضف
،تاذ˘لا˘ب تي˘˘قو˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
راعصسأ’ا يف عافترÓل ابنجت
ة˘ي˘صشع ا˘ب˘لا˘غ ل˘ج˘˘صسي يذ˘˘لا
ءوصض ى˘ل˘ع ا˘م˘ي˘صس ’ ،د˘ي˘ع˘لا
ةيئاذغلا داوملا راعصسأا عافترا

،موحللاو هكاوفلاو رصضخلاو
.ناصضمر رهصش لولح ةيصشع
ي˘هو ،ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ة˘˘بر ر˘˘ي˘˘صشتو
ةربجم اهنأا ،ةيدل˘ب˘لا˘ب ة˘ل˘ما˘ع
اهتينازيم ق˘فو قا˘ف˘ن’ا ى˘ل˘ع
52 وحنب ةردقملا ةيلامج’ا
ل˘˘˘˘ك ءار˘˘˘˘صشل را˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد ف˘˘˘˘˘لأا
ا˘ه˘˘لا˘˘ف˘˘طأ’ تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ل˘صضف˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،ة˘ثÓ˘ث˘˘لا

،ةديدجلا ةنيدملا ىلإا باهذلا
ىلع «ىوقت ’» اهنأا ةفيصضم
ة˘حر˘ف ن˘م ا˘ه˘لا˘ف˘طأا نا˘˘مر˘˘ح
ةد˘ع ن˘ع تل˘خ˘ت ثي˘ح د˘ي˘ع˘لا
مهبولق ىل˘ع ل˘خد˘ت˘ل ،ءا˘ي˘صشأا
 .مويلا اذه يف ةجهبلا

تايرتسشملا قابتسسا
ناسضمر لبق

،ضسبÓ˘˘م˘˘لا «ة˘˘صصرو˘˘˘ب» ي˘˘˘ف
راعصسأ’او ،ةري˘ث˘ك تارا˘ي˘خ˘لا

ءانتقا نكم˘ي ثي˘ح ،ة˘لو˘ق˘ع˘م
يلاو˘ح˘ب ضسبÓ˘م˘لا ن˘م ع˘ط˘ق
ب ن˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘˘صسفو جد0051
0002 ـب ةيذحأا و جد0003
ر˘ي˘غ ة˘ي˘عو˘˘ن˘˘لا نأا ر˘˘ي˘˘غ ،جد
تا˘كرا˘م˘˘لا ا˘˘مأا ،ة˘˘نو˘˘م˘˘صضم
جرا˘˘خ» ي˘˘ه˘˘ف ة˘˘˘فور˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ووذ عي˘ط˘ت˘صسي ’و ،«قا˘ط˘ن˘لا
وأا ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صضلا ل˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘لا
نإا ،ا˘˘هءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا

.تدجو
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ز˘كار˘م˘لا فر˘ع˘˘تو
،مايأا ةدع ذنم لابقإ’ا ضسفن

يراجتلا زكر˘م˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع
ىلع يوت˘ح˘ي يذ˘لا ا˘ي˘نا˘صسل˘ل

ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جأا تا˘˘˘كرا˘˘˘م ةد˘˘˘˘ع
داوملاو ة˘يذ˘حأ’او ضسبÓ˘م˘ل˘ل
نم غرفي داكي ’و ،ىرخأ’ا
راهن˘لا ة˘ياد˘ب ن˘م ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا
.هتياهن ىلإا

تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا ضضع˘˘ب ل˘˘صضف˘˘تو
ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا تا˘كرا˘م˘لا ءا˘ن˘ت˘قا

ى˘ل˘ع ،ا˘هرا˘ع˘˘صسأا ءÓ˘˘غ م˘˘غر
’إا حلصصت ’ ضسبÓم» ءارصش
،«ةرصشابم ديع˘لا د˘ع˘ب ي˘مر˘ل˘ل

نم ديد˘ع˘لا ر˘ي˘ب˘ع˘ت د˘ح ى˘ل˘ع
.ناكملا نيعب ضصاخصشأ’ا

را˘طإا و˘هو ،«م˘ي˘ل˘صس» لو˘ق˘˘يو
نا˘ك ،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع ة˘˘كر˘˘صش ي˘˘ف
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ضسف˘˘˘ن˘˘˘ب قو˘˘˘صست˘˘˘ي
ءارصش لصضفي» هنأا ،يراجتلا
ضضغب ةديج ةيعون تاذ علصس
نأا امب «اهراعصسأا نع رظنلا
في˘صضيو ،تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ه˘يد˘ل
˘مز˘ل˘ي ا˘م ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا ل˘˘صضف ه˘˘نأا
ذ˘ب˘ح˘ي ’ ه˘نأ’ ،نآ’ا ه˘لا˘˘ف˘˘طأا
نا˘صضمر ما˘يأا لÓ˘خ ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا

رور˘م˘لا ة˘كر˘˘ح ر˘˘ث˘˘كت ثي˘˘ح
ر˘ج˘ح˘لا تي˘قو˘ت نأاو ة˘˘صصا˘˘خ
رصشع ة˘يدا˘ح˘لا ة˘عا˘صسل˘ل دد˘ح
ة˘ي˘نا˘كمإا ي˘˘صصق˘˘ي ا˘˘م ،Ó˘˘ي˘˘ل

تار˘˘ه˘˘صسلا لÓ˘˘خ قو˘˘˘صست˘˘˘لا
ةÓ˘˘صص د˘˘ع˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘صضمر˘˘˘لا
.حيوارتلا

جأاو/ب. صضاير

لافطأ’ا صسبÓم تÓحم ىلع تÓئاعلل تفلم لابقإا

ناسضمر ليبق ديعلل دعتسست ةينارهولا تÓئاعلا

صسرادŸا ذيمÓت ةدئافل
لوح ةيسسيسسحت ةلمح
ءاملا لامعتسسا ةنلقع

ريهطتلاو هايملا ةكرصش تقلطأا
ةلمح «رويصس» نارهول
ةنلقعو داصصتقا لوح ةيصسيصسحت
لمصشت ءاملا لامعتصسا

ةيئادتب’ا ميلعتلا تاصسصسؤوم
ىدل ملع امبصسح ،نارهو ةي’ول
ةكرصشلا هذهب لاصصت’ا ةلوؤوصسم
.روغلب لامآا

نأا ةلوؤوصسملا تاذ تحرصصو
عم قيصسنتلاب مظنت ةلمحلا

يفارغورديهلا ضضوحلا ةلاكو
يقرصشلا طصشلا‐ينارهولا

،كلهتصسملا ةيامح ةيعمجو
نم ةقÓطن’إا تناك ثيح
يناوز» ةيئادتب’ا ةصسردملا

نأا رظتنيو نارهو ةيدلبب «دجام
ةنصسلا ةياهن ةياغ ىلا رمتصست
نم ددع ربكأا كارصشإا متيل
.ذيمÓتلاو ضسرادملا

ةيلخ تدافأا ،اهتهج نمو
ضضوحلا ةلاكول لاصصت’ا
‐ينارهولا يفارغورديهلا
ةلاكولا نأاب ،يقرصشلا طصشلا
يوتحي ءاملا لوح ضسرد مدقتصس
هايملا نع تامولعم ىلع
نمصضت يتلا تاصسرامملاو
ضسرغ لجأا نم ،هيلع ةظفاحملا

ءاملا لامعتصسا ةنلقع ئدابم
.لافطأ’ا ىدل
اذه ليعفت متيصس هنأا تفاصضأا و
نم ةعومجم لÓخ نم مويلا
،تايحرصسم) ةيوبرتلا ةطصشنأ’ا

ةفداه (ةكرحتم موصسر
تاصسصسؤوملا لوح ضضورعو
ءاصشنإا متيصس امك .ةكراصشملا

عورصشمل ةديدج ةعومجم
نم متيصس «ءاملا ةامح نحن»
نم اذيملت02 نييعت هلÓخ
نوكتصس ةصسصسؤوملا ضسفن
عابتإا ةيصسيئرلا مهتمهم
هايملا ةيامحل» ليلدلا تاميلعت
هداصصتقا يف ةكراصشملاو
.«قاطن عصسوأا ىلع اهرصشنو

ب صضاير
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يسضرأا ق’زنا نم تررسضت
ةنيطنسسقب «ويرجوب دوعسسم»ـب تانكسسلا ميعدت لاغسشأا قÓطنا

م˘ي˘عد˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع تق˘ل˘˘ط˘˘نا
نم ةرر˘صضت˘م˘لا تا˘ن˘كصسلا

ي˘صضرأ’ا ق’ز˘ن’ا ةر˘ها˘ظ
،«ويرجوب دوعصسم» ةيد˘ل˘ب˘ب
م˘تو ،ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘صسق ة˘˘ي’و˘˘ب
تاصسارد˘لا بت˘كم ن˘ي˘ي˘ع˘ت
.عورصشملاب فلكملا

يلح˘م˘لا ناو˘يد˘لا ح˘صضوأاو
،يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلل
061 فدهتصست ةيلمعلا نأا
ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ب ادد˘˘ه˘˘م ا˘˘ن˘˘˘كصس
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضرأ’ا ق’ز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن’ا
،«و˘˘˘ير˘˘˘جو˘˘˘ب دو˘˘˘ع˘˘˘صسم»ـب
تارامع ثÓث نأا افيصضم
تا˘مÓ˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت
بلط˘ت˘ت ،ة˘مد˘ق˘ت˘م رو˘هد˘ت
. ةيلاجعتصسا تÓخدت
اينعم انكصس061 نيب نمو
041 دجوت ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ب
هركذ املثم ،ةلوهأام ةدحو
ىلإا اريصشم ،ردصصملا تاذ
دق ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا نأا
ةداعإا اهناكصس ىلع تحرتقا
ةياغ ىلإا ات˘قؤو˘م ،م˘ه˘نا˘كصسإا
م˘ي˘عد˘ت لا˘غ˘صشأا لا˘م˘كت˘صسا

. مهنكاصسم ةيوقتو
دقف ،ردصصملا تاذ بصسحو
،ر˘˘˘ه˘˘˘صشأا ةد˘˘˘ع ذ˘˘˘ن˘˘˘م ،م˘˘˘ت
نم ةينقت ةربخب ةناعتصس’ا

ة˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ت˘˘˘لا ناو˘˘˘يد فر˘˘˘ط
لجأا نم يراقعلا رييصستلاو
هذ˘˘˘ه با˘˘˘ب˘˘˘صسأا د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘˘ت
اذهب ةي˘صضرأ’ا تا˘ق’ز˘ن’ا
افÓغ نأاب اد˘كؤو˘م ،ع˘قو˘م˘لا

نويلم005 ةمي˘ق˘ب ا˘ي˘لا˘م
اذه يف ضصصصخ دق رانيد

 تاطلصسلا فرط نم راطإ’ا
ةيلمع ىرجتصسو. ةيمومعلا
تا˘˘ن˘˘كصسلا هذ˘˘ه م˘˘ي˘˘عد˘˘˘ت
ر˘ب˘خ˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ءا˘ن˘ب˘لاو ن˘كصسل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ن˘˘كصسلا ةرازو˘˘ل ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا

امك ،ة˘ن˘يد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘لاو
. هيلإا ةراصشإ’ا تمت
تيبثت تاي˘ن˘ق˘ت ق˘ب˘ط˘ت˘صسو
ن˘ع ة˘ي˘صضرأ’ا تا˘ق’ز˘ن’ا

ي˘هو تاءار˘˘جإا3 ق˘ير˘˘ط
تابيترتو رف˘ح˘لا لا˘م˘عأا
ر˘صصا˘ن˘ع لا˘˘خدإاو فر˘˘صصلا
ح˘م˘صست ي˘ت˘˘لا ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لا
ا˘ي˘فار˘˘غو˘˘بو˘˘ط ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘ب
بصسح ،ق’ز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن’ا
ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘حور˘صشلا

 .نيصصتخملا فرط
ةيمومعلا تاطلصسلا لوعتو
«م˘˘ه˘˘ف˘˘تو نوا˘˘ع˘˘ت» ى˘˘ل˘˘ع
حاجنإ’ ةينعم˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

لث˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
رابتعا ىلع ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يو˘لوأا

مهنمأاب ةرصشابم˘لا ا˘ه˘ت˘قÓ˘ع
.مهتمÓصسو
ة˘ي’و ي˘صصح˘ت ،ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل
ىلإا ةفاصضإ’ا˘ب ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
ي˘صضرأ’ا ق’ز˘ن’ا ع˘˘قو˘˘م
ةعبرأا ،«ويرجوب دوعصسم»ـب
هذهب ةدد˘ه˘م ىر˘خأا ع˘قاو˘م
ءا˘˘ي˘˘حأا˘˘ب كلذو ،ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘˘لا
«ديعلوب نب»و «فوصصوب»
اذ˘كو ،ة˘ي’و˘لا ة˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘ب
«فصسوي دوغيز» ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ب
«. دارم ضشوديد»و

جأاو/م.ق
رجحوب مامحو ةيرماعلاب

تنسشومت نيعب «صسونسساك»ـل  ناتددج ناتيراوج ناتقحلم
ح˘ت˘ف˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘لا ير˘˘ج˘˘ي
عرفل نيتديدج ن˘ي˘ت˘ق˘ح˘ل˘م
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا
ريغل يعامت˘ج’ا نا˘م˘صضل˘ل
،ابيرق (ضسو˘ن˘صسا˘ك) ءار˘جأ’ا
˘ما˘م˘ح ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘˘م ل˘˘كب
نيع˘ب ة˘ير˘ما˘ع˘لاو ر˘ج˘حو˘ب
هب دافأا ا˘م˘ب˘صسح ،تن˘صشو˘م˘ت
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘لا˘˘كو˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
.ةربصص داوج ،قودنصصلل
ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه جرد˘˘ن˘˘تو
راطا يف اهديصسجت يراجلا
د˘جاو˘ت ةر˘ئاد ع˘ي˘صسو˘ت قا˘فآا
ة˘˘˘˘يراو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘صصل˘˘˘ل
ريغل يعامت˘جإ’ا نا˘م˘صضل˘ل
نا˘م˘صضو ،ا˘ي˘ل˘ح˘˘م ءار˘˘جأ’ا

يبصست˘ن˘م˘ل ة˘يراو˘ج ة˘مد˘خ
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تاذ
ربع نين˘طا˘ق˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
يترئادل ةعبا˘ت˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا

،ةيرما˘ع˘لاو ر˘ج˘حو˘ب ما˘م˘ح
ىلإا لقنتلا ءانع نم مهيفعت
نيعب ةيئ’ولا ةلاكولا رقم
ا˘˘˘م˘˘˘ب˘˘˘صسح ،تن˘˘˘صشو˘˘˘˘م˘˘˘˘ت
ر˘˘فو˘˘ت˘˘يو .ةر˘˘ب˘˘˘صص  هزر˘˘˘بأا
،تنصشومت نيعب قودنصصلا

لكب نييلحم نيعرف ىلع
فا˘صص ي˘ن˘ب ي˘ت˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م
ىلإا ةفاصضإا ،ءاعبرأ’ا نيعو
يتقحل˘مو ي˘ئ’و˘لا ر˘ق˘م˘لا
رج˘حو˘ب ما˘م˘حو ة˘ير˘ما˘ع˘لا
امنيب ،امهدي˘صسج˘ت يرا˘ج˘لا
ثادحتصسا يف ريكفتلا متي
ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘يراو˘˘˘˘ج عور˘˘˘˘ف
دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘˘ع Ó˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسم

ام قفو ،ةي’ولا تايدلب نم
ةيئ’ولا ةلاكولا ريدم هركذ
قا˘ي˘صس ي˘فو .قود˘˘ن˘˘صصل˘˘ل
كا˘ب˘صشلا ل˘صصاو˘ي ،ل˘صصت˘˘م
ةيراوجلا هتامدخ لق˘ن˘ت˘م˘لا

قطانم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ر˘ب˘ع
ةيئان˘لا ا˘م˘ي˘صس ’ ،ة˘ي’و˘لا˘ب
ل˘ح˘ب ح˘م˘صس ا˘˘م˘˘م ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
تا˘قا˘ط˘˘ب ضسد˘˘كت لا˘˘كصشإا
يبصستنمب ةصصاخ˘لا ءا˘ف˘صشلا
اوبرقتي مل نيذلا قودنصصلا

ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘˘لا ن˘˘˘م
.اهمÓتصسإ’
عيزوت مت ددصصلا اذه يفو
ىلع ءاف˘صش ة˘قا˘ط˘ب4771
ة˘˘ن˘˘صس لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘˘صصأا

ل˘صصاو˘ت˘˘ت ثي˘˘ح ،0202
فد˘ه˘ت˘صست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا مÓ˘˘عا ا˘˘صضيأا
يتلا ا˘ياز˘م˘لاو تا˘مد˘خ˘لا˘ب
ي˘ف قود˘ن˘˘صصلا ا˘˘ه˘˘ع˘˘صضي
ةوÓع ،هي˘ب˘صست˘ن˘م لوا˘ن˘ت˘م
ه˘ل˘كا˘ي˘ه˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ةينورت˘كلإ’ا ة˘باو˘ب˘لا اذ˘كو
ي˘ت˘لاو ا˘هؤوا˘˘صشنا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ه˘˘ل ن˘˘˘مؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘صست
هتي˘ع˘صضو ى˘ل˘ع عÓ˘طإ’ا˘ب
˘ما˘ي˘ق˘لاو قود˘ن˘صصلا ها˘ج˘˘ت
نع تايلمعلا نم ديدعلاب
طاصشنلاب حير˘صصت˘لا˘ك د˘ع˘ب
ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’ا ع˘˘˘˘فد˘˘˘˘لاو
،ةيصصخصشلا هتافلم ةعباتمو
ع˘فد˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا بنا˘ج ى˘لإا
تاكارت˘صشÓ˘ل ط˘ي˘صسق˘ت˘لا˘ب
.اهريغو ةيونصسلا

م.ق

جرب ةنيدم لامسش يبانتج’ا قيرطلا عورسشم قÓطنا ةراسشإا ،كلام نب دمحم ،جيريرعوب جرب ةي’و يلاو ىطعأا
.ةيومنتلا عيراسشملا ةنياعم راطإا يف ،جيريرعوب

،جيرير˘عو˘ب جر˘ب ي˘لاو ف˘قو
نأا دعب  لاغصشأ’ا قÓطنا ىلع
ة˘˘ي’و˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تصصصصخ
مامتإ’ ميتنصس رايلم41 غلبم
يبانتج’ا قيرطلا اذه  ميمرتو
5.4 لو˘ط ى˘ل˘ع د˘ت˘م˘˘ي  يذ˘˘لا

طبري روكذملا قيرطلا . ملك
يف601 ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا
جرب ةنيدمل يلامصشلا جرخملا
ة˘˘يا˘˘ج˘˘بو˘˘˘ح˘˘˘ن ج˘˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب
قيرطلاب ةيلامصشلا تايدلبلاو
جرخملا يف50 مقر ينطولا
ىلإا يدؤوملاو ةنيدملل يبرغلا

‐قرصش رايصسلا قيرطلا روحم
نمصضت˘ت  ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا.برغ
ن˘م ق˘ير˘ط˘لا فاو˘ح ف˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت
ةغرفملا ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ق˘نو ة˘بر˘تأ’ا
حر˘طو ر˘ي˘فو˘تو ،ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
،ضصر˘لاو ضشر˘لا ع˘م ى˘˘صصح˘˘لا

تاحولو نارود روحم زاجنإاو
ىلإا ةفاصضإا ،ري˘ج˘صشتو ه˘ي˘جو˘ت
لبق ةفلتخملا تاقبطلا زاجنإا
تآاصشنملا ضضع˘ب ع˘م تي˘فز˘ت˘لا
.ةينفلا

م˘ت ،عور˘صشم˘لا م˘يد˘ق˘ت ءا˘˘ن˘˘ثأاو
مود˘ت˘صس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا ف˘صشكلا

،ة˘صسارد˘لا بصسح ر˘˘ه˘˘صشأا80
ءاهتن’ا ىلع ددصش يلاولا نكل
ار˘ظ˘ن ر˘ه˘صشأا40 ةد˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف

كف يف ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه ة˘ي˘م˘هأ’
،ةيلامصشلا ةهجلا ىلع ةلزعلا

ريبكلا طغصضلا نم فيفختلاو
ةنيدملا طصسو ريصسلا ةكرحل

لو˘˘˘˘خد يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ
ةمداقلا تارايصسلاو تانحاصشلا

ى˘˘لإا بر˘˘غ˘˘لاوأا لا˘˘م˘˘صشلا ن˘˘˘م

.ةنيدملا
اذ˘ه نأا ى˘لإا ةرا˘˘صشإ’ا رد˘˘ج˘˘ت

تق˘ل˘ط˘نا د˘ق تنا˘ك عور˘صشم˘لا
ت’واقملا نم ةعو˘م˘ج˘م ه˘ي˘ف
زاجنإا متو ،عوطت لكصش ىلع
ءزج ديب˘ع˘تو ى˘لوأ’ا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

هجو يف اقلغم يقب هنكل ، هنم
بجو˘ت˘صسا ا˘م ،ر˘˘ي˘˘صسلا ة˘˘كر˘˘ح
رايلم41 ضصيصصختب ه˘ما˘م˘تإا

نا˘˘˘˘م˘˘˘˘صضلا قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صص ن˘˘˘˘˘م
ةيلحملا تاعامجلل نماصضتلاو
. لاغصشأ’اب ةلواقم فيلكتو
ى˘ق˘ت˘ل˘م تا˘ي˘لا˘ع˘ف ما˘ت˘˘ت˘˘خاو..
ةينقتونيصسلا قرفلا رييصست
ةيندملا ةيامحلا ريدم فرصشأا
مدقملا ،جيريرعوب جرب ةي’ول
ى˘˘˘ل˘˘˘ع  ،د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م را˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق

ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف  ما˘ت˘˘ت˘˘خا
رييصست قرطو نييحتل يوهجلا
يذ˘لا ،ة˘ي˘ن˘ق˘تو˘ن˘ي˘صسلا قر˘˘ف˘˘لا
ةيصسيئرلا ةدحولا رقم هنصضتحا
ةكراصشمب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
ج˘ير˘ير˘عو˘ب ن˘˘م ل˘˘ك تا˘˘ي’و
.ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسقو ة˘ل˘ي˘م ، ة˘با˘˘ن˘˘ع،
ن˘م تارا˘طإا هر˘طأا  ى˘ق˘ت˘ل˘م˘˘لا
بيرد˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا

مايأا ةثÓث رادم ىلع لخدتلاو
ن˘˘˘م ع˘˘˘فر˘˘˘لا ى˘˘˘لإا فد˘˘˘ه˘˘˘يو ،
قرف˘ل˘ل ة˘ي˘فر˘ع˘م˘لا بصسا˘كم˘لا
ى˘ل˘ع فو˘قو˘لاو ،ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا

تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسم
ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘تو˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘صسلا
ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف  ل˘˘خد˘˘ي
ةيريدم˘لا فر˘ط ن˘م ر˘ط˘صسم˘لا

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ريطأاتو ميظنت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
ة˘ي˘ن˘ق˘تو˘ن˘ي˘صسلا قر˘ف˘˘لا ل˘˘م˘˘ع
رطقلا ربع ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
. ينطولا

فيرسش نب قوراف

50و601 مقر نيينطولا نيقيرطلا طبري

جيريرعوب جرب يبانتجلا قيرطلا مامتإل ميتنسس رايلم41

صصاخ رامثتسس’ا
زاغلنوسس ةكرسشب

ميعدتل رانيد نويلم002
ةيئابرهكلا ةكبسشلا
ةعينملاو ةيادرغب

ةميقب يلام رامثتصسا دصصر
فرط نم رانيد نويلم002
عيزوتل ةيرئازجلا ةكرصشلا
لجأا نم زاغلاو ءابرهكلا
ةكبصش نيصسحتو ميعدت
ةيادرغ يتي’و ربع ءابرهكلا

ةرتفلا لÓخ ةعينملاو
رداصص نايب بصسح ،ةيفيصصلا
.ةكرصشلا تاذ نم ضسما لوأا

93 زاجنإا جمانربلا اذه لمصشيو
اهنم ءابرهكلا طوطخ نم ملك
طغصض تاذ ملك83.42
تاذ ملك26.41و طصسوتم
ىلإا ةفاصضإ’اب ،ضضفخنم طغصض
امك ،اديدج ’وحم31 بيكرت
تاذب لاصصت’اب فلكملا حصضوأا
.ضسابع يحي ،ةكرصشلا

ةفاصضإ’اب ،رامثتصس’ا اذه فدهيو
بلطلا يف ةدايزلا ةهجاوم ىلإا

ميمعت ىلإا ،فيصصلا ةرتف لÓخ
ءابرهكلا عيزوتو لقن ةكبصش
تادادمإا نيمأاتو نيصسحتو
ةكبصشلا ةيلاعف نامصضو ءابرهكلا

روبع ةردق نم عفرلا لÓخ نم
اذكو ،ءابرهكلا لقن طوطخ
رئاصسخلا لدعم نم ليلقتلا
.هيلإا ريصشأا امك ،ةكبصشلاب ةينقتلا

ةعينملاو ةيادرغ اتي’و يصصحتو
،اكرتصشم892.841 هعومجم ام
78.89  هتبصسن امب
نارفوتتو ءابرهكلاب طبرلا نم
ةكبصشلا نم ملك053.6 ىلع
طصسوتم طغصض) ةيئابرهكلا

ً’وحم483.3و ،(ضضفخنمو
تايطعم بصسح ،ايئابرهك
.ةكرصشلا

ب.صس

 ةي’ولاب لقنلا ةيريدم تارارق ببسسب

بارسضإا يف  لجيج ‐صسواق طخ ىلع صصاوخلا نولقانلا
نو˘˘˘ل˘˘˘قا˘˘˘ن˘˘˘لا ، ضسمأا مو˘˘˘˘ي ما˘˘˘˘ق
˘‐ضسوا˘ق ط˘خ ى˘˘ل˘˘ع ضصاو˘˘خ˘˘لا

بارصضإ’او جا˘ج˘ت˘ح’ا˘ب ل˘ج˘ي˘ج
نكر˘ب او˘ما˘ق ثي˘ح ،ل˘م˘ع˘لا ن˘ع
،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م ما˘مأا م˘ه˘تÓ˘˘فا˘˘ح
ةيريدم رارق ىلع اجاجتحا كلذو
طوطخ حنمب تماق يتلا لقنلا

ة˘صشيا˘ي˘ع˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج
يتلاو ،ضسواق ةيدلب˘ل ة˘يذا˘ح˘م˘لا
يذ˘˘لا كل˘˘صسم˘˘لا ضسف˘˘˘ن كل˘˘˘صست
ط˘خ ى˘ل˘ع نو˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لا ه˘˘كل˘˘صسي
.لجيج ‐ضسواق

اذه نأاب نوبرصضملا ربتعا ثيح
م˘هو ،ار˘ي˘ث˘ك م˘هر˘صضي˘صس رار˘ق˘لا
ضصق˘˘ن ن˘˘˘م نو˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
ط˘خ˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘ير˘˘فا˘˘صسم˘˘لا

ي˘لا˘م˘لا ل˘ي˘˘صصح˘˘ت˘˘لا ف˘˘ع˘˘صضو
دعب كلاب امف ،ةيداملا ةيودرملاو
مهصضفر اودكأا ثيح ،رارقلا اذه
اور˘ي˘خو  ،رار˘ق˘لا اذ˘ه˘ل  ا˘ي˘ع˘ط˘ق
م˘ت˘ي نأاو ه˘ئا˘غ˘لإا ن˘ي˘ب ه˘با˘˘ح˘˘صصأا
ة˘يد˘ل˘ب ل˘خاد م˘هرا˘صسم ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
رورم˘لا˘ب م˘ه˘ل حا˘م˘صسلاو ضسوا˘ق
لخدملا يف نوتيزلا ةطحم ىلع
.ةيدلبلل يبرغلا

ضسوا˘ق ة˘يد˘ل˘ب نا˘كصس د˘جو د˘قو
لقنلا داجيإا يف ةريبك ةبوعصص
م˘ه˘ل˘م˘ع ن˘كا˘مأا ى˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل

اور˘˘ط˘˘صضا ثي˘˘ح ،م˘˘ه˘˘تا˘˘ه˘˘جوو
ةنصسكاتوأا دمحأا ينب لقن ذاخت’
امك ، م˘ها˘غ˘ت˘ب˘م غو˘ل˘ب˘ل Ó˘ي˘ب˘صس
نم ريبكلا مهئايتصسا نع اوربع
نم مهنأا اولاقو ،نيلقانلا كولصس
نأا ل˘˘قأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ضضور˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا
اوظفاحيو نيرفاصسملا اومر˘ت˘ح˘ي

ن˘م ى˘ندأ’ا د˘ح˘لا نا˘م˘صض ى˘ل˘˘ع
لطعت˘ت ’ ى˘ت˘ح كلذو ة˘مد˘خ˘لا

نيرفاصسملاو نينطاوملا حلاصصم
ي˘ت˘لا تا˘كو˘˘ل˘˘صسلا هذ˘˘ه بب˘˘صسب
تمت ’ يتلاو ةينانأ’ا اهوفصصو
قÓخأاو ينهملا ريمصضلل ةلصصب
. ةنهملا

بسساقملا يح ناكسسو..
 قيرطلا نوقلغي

051 يئ’ولا
نم تارصشعلا ،ضسمأا حابصص  ماق
ة˘يد˘ل˘ب˘ب بصسا˘ق˘م˘لا ي˘ح نا˘˘كصس
ق˘ير˘ط˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
يف ةيلك ةفصصب051 يئ’ولا

لقنلا تÓفاحو تارايصسلا هجو
ا˘˘م بب˘˘صسب كلذو ، ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةيلحملا تاطلصسلا لامهإا هومصسأا
، ةعورصشملا ةيومنتلا مهبلاطمل

قيرط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ب اود˘عوو ثي˘ح
ي˘ف ه˘ت˘ي˘فز˘تو051 ي˘˘ئ’و˘˘˘لا

ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘يأ’ا نو˘˘˘˘صضغ
’ ناكصسلا ء’ؤوه نكل ،ةمداقلا
تلاز’ قيرطلا نأا اظح’ نولازي

م˘ت˘ي م˘لو ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ي˘˘ها˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
،مهتانكصس ةئيه˘ت ’و ،ا˘ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت
فر˘˘˘˘صصلا تاو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ق ع˘˘˘˘˘صضووأا
نودمتعي اولازي ’ ذإا ، يحصصلا

،ةميدقلا ةيديل˘ق˘ت˘لا قر˘ط˘لا ل˘ع
ن˘˘ع نود˘˘ع˘˘ب˘˘˘ي ’ م˘˘˘ه˘˘˘نأا م˘˘˘غر
ب ىوصس لجيج ةي’ولا ةمصصاع
.تارتموليك4
ق˘˘ل˘˘غ ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ب ىدأا  اذ˘˘ه ل˘˘ك
نيبلاطم ،ةيلك ة˘ف˘صصب ق˘ير˘ط˘لا
نم ةيلحملا تاطلصسلا روصضحب
ثيح ، مهلاغصشنا ليصصوت لجأا
ضسل˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا لز˘˘ن
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صشلا

عمتصساو دوعصسم يطام ،لجيج
،ةقد˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ت’ا˘غ˘صشن’
م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ي˘عر˘˘صشب فر˘˘ت˘˘عاو
ثيح ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ي˘ف م˘ه˘ت˘ي˘ق˘حأاو
قيرطلا حتف نيجتحملا نم بلط
يف رورملا ةكرح ةلقرع مدعو
نأا˘ب م˘ها˘يإا اد˘عاو ، ةرا˘م˘˘لا ه˘˘جو
لبق اهب لفكتلا متيصس مهبلاطم
كلذو ، يئ’ولا قيرطلا تيفزت
 .ىرخأا ةرم هعطق بنجتل

 ميهارب.ع
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ةنولسشرب يف لؤوافت
يتاف ةلاح نسسحت دعب

ن˘˘ع ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإا ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘ير˘˘ق˘˘˘ت ف˘˘˘صشك
باصشلا مجنلل ةيحصصلا ةلاحلا تادجتصسم
.ةنولصشرب مجاهم ،يتاف وصسنأا

ةيلمعل يتاف عصضخي نأا ررقملا نم ناكو
يتلا ةيوقلا ةباصصإ’ا ببصسب ،ةثلاث ةيحارج
مامأا ،يصضاملا ربمفون رهصش يف اهل ضضرعت
.ضسيتيب لاير
«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م» ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصل ا˘˘ًق˘˘فوو
دعب نصسحتب رعصشي أادب يتاف نإاف ،ةينابصسإ’ا
.ديدجلا جÓعلاب همازتلا

’ د˘ق بعÓ˘لا نأا ،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا تح˘˘صضوأاو
ول ،هتبكر يف ةثلاث ةيحارج ةيلمع جاتحي
ضسف˘ن˘ب ن˘صسح˘ت˘˘لا˘˘ب هرو˘˘ع˘˘صش ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘صسا
.ةيلاحلا ت’دعملا

رعصشي يذلا نصسحتلا نأا ،ةفيحصصلا تفاصضأاو
دق ،لدعملا ضسفن ىلع راصس ول بعÓلا هب
م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف بعÓ˘م˘˘لا ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ي
.يراجلا

دجاوتيصس يتاف نأا ىلإا ،ةفيحصصلا تراصشأاو
ةيليبصشإا ىلإا ةهجتملا قيرفلا ةثعب نمصض
كلم ضسأاك يئاهن يف وابليب كيتلتأا ةهجاومل
.هئÓمز معدل ،لبقملا تبصسلا موي اينابصسإا

رتنإا لسصفت ةطقن31
صسوتنفوج ةلسسلسس رسسك نع

ر˘ف˘ظ˘لا و˘ح˘ن هراو˘صشم ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ل˘˘صصاو
دعب ،مصسوملا اذه يلاطيإ’ا يرودلا بقلب
. ميتي فدهب  يرايلاك ىلع بعصصلا هزوف
و˘˘ل˘˘ل˘˘يد ير˘˘يرو˘˘ك» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘صص بصسح˘˘˘بو
03 نم ةطقن47 دصصح رتنإا نإاف ،«تروبصس
ةطقن31 عمجل جاتحيو ،نآ’ا ىتح ةارابم
لجأا نم ،ةلو˘ط˘ب˘لا˘ب تا˘يرا˘ب˘م8 ر˘˘خآا ي˘˘ف
.ويصشتلاكلا بقلب اًيمصسر جيوتتلا

،يتنوك وينوطنأا بردملا لاجر نأا تفاصضأاو
بئاغلا ،ويصشتلاكلا بقل دصصحل مهقيرط يف
.0102‐9002 مصسوم ذنم قيرفلا نع
د˘ق بق˘ل˘لا اذ˘ه نأا ى˘لإا ة˘ف˘ي˘ح˘˘صصلا تت˘˘ف˘˘لو
ل˘جأا ن˘م ةر˘ه˘ب˘م قÓ˘ط˘نا ة˘ط˘ق˘ن˘ل لو˘ح˘ت˘˘ي
،رتنإا ج˘يو˘ت˘ت ل˘ع˘لو ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
امدعب ،ةيخيراتلا ضسوتنفوج ةلصسلصس رصسكي
يف يلا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا بق˘ل˘ب ي˘فو˘ي˘لا جو˘ت
يف ،يلاوتلا ىلع ةريخأ’ا عصستلا تاونصسلا
.هعون نم ديرف زاجنإا

بي˘˘تر˘˘ت لود˘˘ج ،نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘˘نإا رد˘˘˘صصت˘˘˘يو
11 قراف˘ب ،ة˘ط˘ق˘ن47 ديصصرب ة˘ق˘با˘صسم˘لا
نع ةطقن21و ،فيصصولا نÓيم نع ةطقن

.بيترتلا ثلاث ضسوتنفوج
خنويم نرياب

لوبرفيل مجن مسض صضفري
مجن عم دقاعتلا ةركف ،خنويم نرياب ضضفر
ردا˘غ˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘م يذ˘لاو ،لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل

.يراجلا مصسوملا ةياهن بقع زديرلا فوفصص نإاف ،«وفيتروبيد ودنوم» ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ا˘ًق˘فوو
ط˘صسو ط˘خ م˘ج˘ن ،مود˘لا˘ن˘ي˘ف و˘ي˘ن˘˘ي˘˘جرو˘˘ج
يف هدقع يهتن˘ي نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘م ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل

ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا ن˘م بر˘ت˘ق˘يو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ناو˘ج
.زديرلا

ناموقي هلامعأا ليكوو بعÓلا نأا تفاصضأاو
ليحرلل اًديهمت تارايخلا نم ديدعلا مييقتب

.دليفنأا ةعلق نع
مصضب ربكأ’ا متهملا وه ةنولصشرب نأا تهونو
نا˘مو˘ك د˘لا˘نور ة˘ب˘غر ل˘ظ ي˘ف ،مود˘لا˘ن˘ي˘˘ف
هنطاوم مصض يف ،ا˘صصرا˘ب˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
.ينولاتكلا قيرفلا فوفصصل
ةهجوك مهداعبتصسا مت ةيدنأا كانه» تعباتو
،خنويم نرياب اهزربأا ،مودلانيف مصضل ةلمتحم
لامعأا ليكو ضضرع ،يرافابلا ضضفر ثيح
ىلإا مودلانيف ليكو رفاصس امدعب ،بعÓلا

ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘لا ت’ا˘م˘ت˘حا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل خ˘˘نو˘˘ي˘˘م
امدعب ،ةيبلصس ةجيتنب داع هنكل ،يرافابلا
.«يدنلوهلا مصض ديري ’ هنأا نرياب دكأا
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 لبقملا رودلل روبعلا ةريسشأاتب ةدوعلا ىلع لوعي ينابسسإ’ا ينقتلا

دنومترود ةبقع يطختل لويدراوغ معدي عسصان لجسس

د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘صسورو˘ب ل˘ب˘ق˘ت˘صسي
يتيصس رتصسصشنام هريظن يناملأ’ا
ى˘ل˘ع مو˘ي˘لا ءا˘صسم ،يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا

يف ،كراب انوديإا لانغيصس بعلم
لا˘ط˘بأا يرود ي˘ئا˘ه˘ن ع˘˘بر با˘˘يإا
يتيصس رتصسصشنام مصسحو .ابوروأا
ه˘˘˘صضرأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع با˘˘˘هذ˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل
‐2) ةجيتن˘ب ي˘صضا˘م˘لا عو˘ب˘صسأ’ا

بي˘˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘˘برد˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘مأا˘˘˘˘˘˘يو ،(1
فصصن˘ل ل˘هأا˘ت˘لا ي˘ف ،’و˘يدراو˘غ
ة˘ق˘فر ى˘لوأ’ا ةر˘م˘ل˘ل ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
.يزيلجنإ’ا قيرفلا

اًزيمم اًلج˘صس ’و˘يدراو˘غ كل˘م˘يو
ي˘ف ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا بعÓ˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
زواج˘ت˘ل هز˘ف˘ح˘ي ،لا˘ط˘بأ’ا يرود
.ةلبقملا دنومترود ةبقع
’ويدراوغ تايرابم ىلوأا تتأاو
ي˘ف ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا بعÓ˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
همصسوم يف ،ابوروأا لاطبأا يرود
‐8002) ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ة˘ق˘فر لوأ’ا

ي˘ف خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب د˘صض ،(9002
.يئاهنلا عبر
ون بماك يف اباهذ ةنولصشرب زافو
‐1) انيرأا زنايلأا يف ’داعتو ،0‐4
.يئاهنلا فصصنل لهأاتيل ،(1
‐9002) ي˘لا˘ت˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ة˘ق˘فر ’و˘يدراو˘˘غ ه˘˘جاو (0102
يف تراغتوتصش قيرف ،ةنولصشرب
هبعلم جراخ ’داعتو ،61ـلا رود
عبرل لهأاتلا مصسح مث ،(1‐1) اًباهذ
ون بماك يف ابايإا هزوفب يئاهنلا

لوأ’ا هراصصتنا بيب ققحو  .0‐4
‐1102) م˘˘صسو˘˘م ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا ي˘˘ف
ر˘˘˘يا˘˘˘ب ه˘˘˘جاو ا˘˘˘˘مد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع (2102
يف ةنول˘صشر˘ب ة˘ق˘فر نزو˘كر˘ف˘ي˘ل
،(1‐3) اًباهذ زاف ذإا ،61ـلا رود

بماك بعلم يف رصصتني نأا لبق
بيردت ىلإا هلاقتنا عمو .1‐7 ون
لوأا يف هجاو ،يتيصس رتصسصشنام
خبدÓغنصشنوم ايصسوروب همصساوم
ن˘م تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا ة˘ل˘˘حر˘˘م ي˘˘ف
اهنيحو ،(7102 ‐6102) مصسوم
.(1‐1) هصضرأا جراخ لداعت
ة˘˘يد˘˘نأ’ا ع˘˘م د˘˘عو˘˘م˘˘لا دد˘˘ج˘˘تو
تاعومجملا ةلحرم يف ةيناملأ’ا
‐8102) مصسوم يف نكلواًصضيأا

جرا˘خ بل˘غ˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘حو ،(9102
ةجيتن˘ب م˘يا˘ه˘ن˘فو˘ه ى˘ل˘ع ه˘صضرأا
(2‐1).
ضسف˘˘ن ن˘˘م61ـلا رود ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘فو
نكمتو ،ة˘كلا˘صش ه˘جاو م˘صسو˘م˘لا

ه˘صضرأا جرا˘خ ا˘ًبا˘˘هذ زو˘˘ف˘˘لا ن˘˘م
ق˘ق˘ح˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،(2‐3) ةجيت˘ن˘ب

ا˘ًصضير˘ع اًرا˘صصت˘نا ه˘ناد˘ي˘م ى˘ل˘˘ع
لهأات˘ي˘ل (0‐7) ةجي˘ت˘ن˘ب با˘يإ’ا˘ب
ي˘ف ه˘جاوو .ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ع˘˘بر ى˘˘لإا
ا˘˘ي˘˘صسورو˘˘ب يرا˘˘ج˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

نم61ـلا رود يف خبدÓغنصشنوم
ا˘ًبا˘هذ زو˘ف˘لا ي˘ف ح˘˘ج˘˘نو د˘˘يد˘˘ج
رر˘˘˘˘˘كو (0‐2) ه˘˘˘˘˘صضرأا جرا˘˘˘˘˘˘خ
هبعلم ىلع بايإ’ا يف راصصتن’ا
عبر ىلإا لهأاتيل ةجيتنلا ضسفنب
.يئاهنلا

ةيباجيإا ةليسصح
’و˘˘يدراو˘˘غ كل˘˘م˘˘ي ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘˘بو
ة˘يد˘نأ’ا ما˘مأا ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ل˘صصح˘م
ثي˘ح ،ا˘ه˘صضرأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘˘م˘˘لأ’ا
نم تارم7 مههجاو نأاو قبصس
تاهجاوملا كلت لÓخ ققح ،لبق

تارم3 لداع˘تو تارا˘صصت˘نا4
.ءاقل يأا يف رصسخي ملو
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘ج˘˘صس ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘بو
راودأ’ا ي˘ف ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا بعÓ˘م˘لا
تايرابم5 ضضاخف ،ة˘ي˘ئا˘صصقإ’ا

3 ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ ق˘˘˘ق˘˘˘ح ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م
.نيلداعتو تاراصصتنا

’ويدراوغ لج˘صسلا كلذ ز˘ف˘ح˘يو
ايصسوروب مامأا بايإ’ا ةارابم لبق
ىلع اًباهذ هزوف دعب دنومترود
هد˘ير˘ي ا˘م ل˘كف ،دا˘ح˘ت’ا بع˘˘ل˘˘م
لهأاتلل ةميز˘ه˘لا يدا˘ف˘ت و˘ه بي˘ب
ىلوأ’ا ةر˘م˘ل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘صصن˘ل
.يتيصس رتصسصشنام ةقفر
ةيفيك اًديج ’ويدراوغ فرعيو
يصضارأ’ا ىلع ةميزهلا يدافت
.ةيناملأ’ا

ر .ق ^

نأا ي˘لا˘ط˘يإا ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت د˘˘كأا
،ضشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا نا˘ت’ز يد˘يو˘صسلا

ةحفاكم دويق كهتنا ،نÓيم مجاهم
ن˘م بل˘ط ا˘مد˘ع˘ب ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف

دعتو  .ونÓيم يف معطم حتف هقيدصص
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م و˘˘نÓ˘˘ي˘˘م ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م
’ يتلاو ،اًيلاح ايلاطيإا يف ةروظحملا
تاءارجإا ببصسب معاطملا حتفب حمصست
ضشتيفوميهاربإا نأا ’إا ،انوروك ضسوريف

ءاصشعلا لوانتو لوكو˘تور˘ب˘لا كه˘ت˘نا
ع˘فاد˘م ع˘م ،ه˘ق˘˘يد˘˘صص م˘˘ع˘˘ط˘˘م ي˘˘ف
.يتابأا ويصسانغإا قباصسلا يرينوصسورلا

ولليد ات˘يزا˘غ’» ة˘ف˘ي˘ح˘صص بصسح˘بو
بلط اربإا نإا˘ف ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا «ترو˘ب˘صس
حت˘ف و˘تا˘نو˘م˘ي˘صس و˘نا˘ت ه˘ق˘يد˘صص ن˘م
كلام لاقو .ءاصشعلا لوانتل همعطم
:ةيفحصص تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف م˘ع˘ط˘م˘لا
زيزع قيدصص عم يتابأاو اربإا ءاج دقل»

يف كانه انصسلج ثيح ،يتيؤورل رخآا
ىلإا اوداع مث تاعاصس عصضبل معطملا
نم رثكأا نكت مل» :فاصضأاو ،«لزنملا

ثيح ،ءاقدصصأا ةعومجم نيب ةصسلج
،رخآ’ تقو نم ضضعبلا انصضعب ىرن
،معطم˘لا ل˘خاد ءا˘صشع˘لا لوا˘ن˘ت˘ن م˘لو
نا˘كو .«تا˘بور˘˘صشم ا˘˘ن˘˘بر˘˘صش ط˘˘ق˘˘ف
ةباصصإÓل ضضرعت دق ضشتيفوميهاربإا
.0202 ربمتبصس يف انوروك ضسوريفب

ءاسشع ةبجو ببسسب انوروك دعاوق كهتني صشتيفوميهاربإا

ر˘يا˘بو م˘يا˘ه˘ن˘˘فو˘˘ه ةارا˘˘ب˘˘م تنا˘˘ك
82ـلا ةلوجلا ماتخ يف نزوكرفيل
ي˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ’ا يرود˘˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘˘م
ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا ،«ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘صسد˘˘نو˘˘ب˘˘لا»
طباورل احاجن دعُي ام وهو مصسوملا
نأا˘ب تب˘لا˘ط ي˘˘ت˘˘لا ،«ضسار˘˘ت˘˘لوأ’ا»
ة˘ع˘م˘ج˘لا ن˘ي˘˘ب ت’و˘˘ج˘˘لا بع˘˘ل˘˘ُت

.طقف دحأ’او
تا˘˘مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘مد˘˘˘خ تلا˘˘˘قو
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
«»evruK eresnU،نوك» مويلا
ةماقإا داعبإا تعاطتصسا تاجاجتح’ا
وه ،ن˘ي˘ن˘ث’ا مو˘ي ن˘ع تا˘يرا˘ب˘م˘لا
،«ةمظنملا ريهامجل˘ل ر˘ي˘ب˘ك حا˘ج˘ن

ة˘ما˘قإا د˘صض تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا تأاد˘بو
3 ذ˘ن˘م ،ا˘غ˘ي˘ل˘صسد˘نو˘ب˘لا تا˘يرا˘ب˘م
ن˘م تأاد˘ب ثي˘ح ،ا˘ب˘ير˘ق˘ت تاو˘ن˘صس
ى˘ت˘ح ،تا˘جرد˘م˘لا ي˘ف تا˘ت˘فÓ˘˘لا

ى˘مر˘ُت تنا˘ك ي˘ت˘لا ضسن˘ت˘لا تار˘˘ك
فاقيإا يف ببصستتو ،بعلملا لخاد
.تايرابملا

اغيلسسدنوبلا خسضرت صسارتلوألا طباور

ر˘˘يا˘˘كصسلو˘˘صس را˘˘نو˘˘ج ي˘˘لوأا لا˘˘ق
نإا د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م برد˘˘م
يذلا قراف˘لا ضصل˘ق يذ˘لا ،ه˘ق˘ير˘ف
يتيصس رتصسصشنام هراج نع هلصصفي
يرود˘˘˘لا ةراد˘˘˘صصب در˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ىلإا مدقلا ةركل زاتمملا يزيلجن’ا

طرافلا دحأ’ا زوفلا دعب ةطقن11
لازي ’ ،ريبصستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت ى˘ل˘ع
ق˘ير˘ف˘ب قا˘ح˘ل˘ل ةز˘ج˘ع˘م˘ل جا˘ت˘ح˘˘ي
.’ويدراوغ بيب بردملا

1‐3 زوفيل هرخأات دتيانوي ضضوعو
هنكميو يندنللا يدانلا ضضرأا ىلع

اذإا كلذ نم رثكأا قرافلا ضصلقي نأا
ن˘كل ة˘صصقا˘ن˘لا ه˘تارا˘ب˘م ي˘˘ف زا˘˘ف
د˘ع˘ب˘ت˘صسي ر˘يا˘كصسلو˘˘صس برد˘˘م˘˘لا
.ةرادصصلا بحاصصب قاحللا ةيناكمإا

ايرظن» يج˘يور˘ن˘لا برد˘م˘لا لا˘قو
جاتحي هنكل ..لي˘ح˘ت˘صسم ر˘ي˘غ اذ˘ه
..ةزجعم ىلإا اذه جا˘ت˘ح˘ي .ر˘ي˘ث˘كل˘ل
.«ثدحت تازجعملا انايحأا نكل
يف يصضاملا مصسوملا دتيانوي ىهنأاو
نع ةطقن33 قرافب ثلاثلا زكرملا
ةطقن51 قرافبو لوبرفيل لطبلا

،يناثلا زكرملا بحاصص يتيصس نع

انيلع ام لك» رياكصسلوصس فاصضأاو
ددع ربكأا دصصح لجأا نم لمعلا وه
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘م
زكرم نامصضل ةمزÓلا تاراصصتن’ا
،«ي˘صضا˘م˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ل˘˘صضفأا

د˘ير˘˘ن ل˘˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع» Ó˘˘ئا˘˘ق فدرأاو
ردق ةرادصصلا بحاصص نم بارتق’ا
عم دتيانوي يقتليصسو .«عاطتصسملا

اد˘غ ي˘نا˘ب˘صسإ’ا ة˘˘طا˘˘نر˘˘غ ه˘˘ف˘˘ي˘˘صض
ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا رود با˘يإا ي˘ف ضسي˘م˘خ˘˘لا
يف هزو˘ف د˘ع˘ب ي˘بوروأ’ا يرود˘لا˘ب
.اباهذ0 ‐2 اينابصسإا

يتيسسلاب قاحلل «ةلمتحم» ةزجعم ىلإا جاتحي دتيانوي :رياكسسلوسس هراوسشم يهنت زيكسساف ةباسصإا
ديردم لاير عم

هبعÓب ديردم لاير ةقÓع تبرتقا
دعب ،ةياهنلا طخ نم زيكسساف صساكول
طا˘بر˘لا ي˘ف ءاو˘ت˘لا˘ب ر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘با˘˘سصإا
.ةبكرلل يفلخلا يبيلسصلا

لÓ˘خ ة˘با˘سصإÓ˘ل ز˘ي˘ك˘سسا˘ف صضر˘˘ع˘˘تو
تب˘سسلا  ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ما˘مأا و˘ك˘ي˘سسÓ˘˘ك˘˘لا
لا˘˘˘م˘˘˘كإا ع˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسي م˘˘˘لو ،ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ل˘ب˘ق بع˘ل˘م˘لا ردا˘غ ثي˘ح ،ةارا˘ب˘م˘لا
.لوأ’ا طوسشلا ةياهن
«ا˘˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘م» ة˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سص بسسح˘˘˘˘˘˘بو
ز˘ي˘ك˘سسا˘˘ف ة˘˘با˘˘سصإا نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا

،ةيا˘غ˘ل˘ل صسا˘سسح تي˘قو˘ت ي˘ف تءا˘ج
تاوطخ ذاخت’ ايلاح جاتحي ثيح
.ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘سسم صصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ة˘˘˘م˘˘˘سسا˘˘˘ح
لا˘ير ع˘˘م ز˘˘ي˘˘ك˘˘سسا˘˘ف د˘˘ق˘˘ع ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘يو
،يرا˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘˘ب ،د˘˘يرد˘˘م
د˘˘ق د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘سضوا˘˘˘ف˘˘˘م تنا˘˘˘كو
قافت’ا مدع ببسسب ،اًتقؤوم تفقوت

تحسضوأاو.د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا دو˘˘ن˘˘ب ىل˘˘ع
،ةر˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘با˘˘سصإ’ا نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
ر˘ه˘سشأا ةد˘ع˘ل ز˘ي˘ك˘سسا˘ف د˘ع˘ب˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا

لايرل يداسصتق’ا عسضولل ةفاسضإ’اب
د˘يد˘ج˘ت˘لا ف˘˘ل˘˘م ق˘˘ل˘˘غ˘˘ت د˘˘ق د˘˘يرد˘˘م
م˘˘سسا نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج.اًيئاهن
نرياب˘ل لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب ط˘ب˘ترا ز˘ي˘ك˘سسا˘ف
.لبقملا فيسصلا ،نÓيم وأا خنويم
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يدا˘˘ن˘˘لا را˘˘صصنأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘˘ي
،ي˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘صسق˘˘لا ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ي˘˘ف ل˘˘˘صصف˘˘˘لا
اهمهأا يتلاو ةيرادإ’ا رومأ’ا
بردملا تاق˘ح˘ت˘صسم ة˘ي˘صضق
مدقت˘صسم˘لا اذ˘كو ،هد˘عا˘صسمو
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘˘خ د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
،ضشودح ءايركز ،يئانثتصس’ا
دحل هتاقحتصسم لني مل يذلا

ثي˘ح .ر˘ط˘صسأ’ا هذ˘ه ة˘˘با˘˘ت˘˘ك
ةصصاخلا انرداصصم نم انملع
ريدملا عم عمتجا ينعملا نأاب
يف ،زازب ن˘ي˘صسا˘ي ،ي˘صضا˘ير˘لا

هنأا امب هق˘ح˘ب بلا˘طو ة˘با˘ن˘ع
فير˘صشت ى˘ل˘ع اد˘ها˘ج ل˘م˘ع˘ي

ةصسام ةجاح يف هنأا امك هدقع
ل˘ع˘ج ا˘مو˘هو ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘˘صسم˘˘ل
ى˘ل˘ع ضسمأا حر˘ط˘ي لا˘˘كصش’ا
ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو يرادإ’ا ر˘˘يد˘˘م˘˘˘لا
. هصصخي رم’ا نأا امب يمصساق

اهتدوع تلجصست ةليكصشتلا
تابيردتلل

نو˘˘كت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
دق «يصس ضسا يصسلا» ةليكصشت

ا˘ه˘تا˘ب˘يرد˘ت ة˘لواز˘م˘˘ل تدا˘˘ع
نأا دعب كلذو ،يداع لكصشب
ةقفرب يرادإ’ا ريدملا عمتجا
هد˘عا˘صسمو يد˘م˘ح ضشتو˘˘كلا

او˘ب˘لا˘ط ن˘يذ˘لا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘ل˘˘ب
ةيلاملا مهتيعصضو حيحصصتب
تافاصضإ’ا ضضع˘ب م˘يد˘ق˘ت ع˘م
او˘˘م˘˘ها˘˘صس م˘˘˘ه˘˘˘نأاو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
ةدا˘˘عإا ي˘˘ف ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كصشبو
.قيرفلل رابتع’ا

نأا ي˘˘ف ر˘˘فا˘˘ن˘˘صسلا ل˘˘مأا˘˘يو
ه˘ت˘ي˘فا˘ع ع˘ي˘م˘ج˘لا د˘ي˘ع˘˘ت˘˘صسي
ةرظتنملا ةرقم ةمقل ابصسحت
بعل˘م ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا
ل˘هأا˘ت˘لا ل˘مأا ى˘ل˘ع ق˘ي˘ل˘صشو˘ب
. مداقلا رودلل
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عوبسسلا ةياهن لبق ةيرادإلا لكاسشŸا لح نورظتني «رفانسسلا»
ةنيطنسسق بابسش

مغرلابو ،رصصان نب ضسيئرلا نأاب ،ةصصاخلا انرداصصم نم انملع
هيبرقمل دكأا هنأا ’ا ، نويدلا ضضعب نم يناعي قيرفلا نوك نم
يذلا رم’ا ،تاعزانملا ةنجل هاجت نيد يأا كلتمي ’ قيرفلا نا
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب لا˘كصش’ا ة˘يو˘صست ي˘ف بغر˘ي ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا نا د˘˘كؤو˘˘ي
ديدصست ىلا ةصسام ةجاح يف ىقبي قيرفلا ناو ةصصاخ جيجصضلا
وتاكريملا لÓخ نيمدقتصسملا نيبعÓلا ليهأات لجا نم نويدلا
ةصصاخ ضشويزو يرمحلبو ينادم يثÓثلا ةروصص يف ،يوتصشلا

ماما ةطبارلا ضسأاك ءاقل يف ةكراصشملل مهليهأات يف لمأاي هناو
.لبقملا ءاثÓثلا يصس ضسا يصسلا

«ةبيقعل ءانبأا» مامأا هرسصانعل ادعوم برسضي صسابع
طبصض ىلإا ،ضسابع زيزع بردملا ىعصسي ،ىرخأا ةهج نم

،ةعمجلا اذه ةبيقعل ءانبأا طاقن نامصض ىلع ةرداقلا ةفيلوتلا
ىلع ديكأاتلا لÓخ نم لصضفأ’ا قيقحت ةرورصض ىلع رصصا ثيح
يف مزحلا ةرورصضب مهبلاطو ،ةبيتكلل ةبصسنلاب ةهجاوملا ةيمهأا
بصسكب مهل حمصست يتلا ىلثملا ةقيرطلا نع ثحبلاو ناديملا
ابصسحت ةبيتكلل ةق˘ث˘لا د˘ي˘ع˘ي دودر˘م ل˘صضفا ق˘ي˘ق˘ح˘تو طا˘ق˘ن˘لا
.ةطبارلا ضسأاك نم اءدب يدانلا رظتنت يتلا ةمداقلا ديعاوملل

صشامر ماسشه

12

قا˘˘فو ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كصشت تدا˘˘˘ع
تاريصضحتلا وج ىلإا فيطصس
ل˘˘˘مأا˘˘˘˘ي ثي˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
طاقن بصسك يف ةيفياطصسلا
،ضسي˘˘م˘˘خ˘˘لا اذ˘˘ه يرا˘˘˘ن˘˘˘كلا

ة˘ل˘ح˘˘كلا قا˘˘صشع ثب˘˘صشت˘˘يو
نم ةلباقملا طاقنب ةصضيبلاو
ا˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘˘صضم˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘جأا
ةصصاخ بيترتلا ة˘مد˘ق˘مو˘ح˘ن
نم ريثكلا حتفيصس زوفلا نأاو
يذلا يدانلل ةبصسنلاب قاف’ا
ع˘م د˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي˘˘صس
بون˘ج ى˘لإا ،ا˘هد˘ع˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘لا
نع ثحبلا لجأا نم ايقيرفا
بصسك ة˘˘˘صصر˘˘˘ف ةدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا
لدا˘ع˘ت˘لا نأا ا˘م˘ب ةر˘˘ي˘˘صشأا˘˘ت˘˘لا
ط˘ي˘ن˘ح˘ج ءا˘ق˘فر ي˘˘ف˘˘كي˘˘صس
ىلع نوكيصس يدانلا نوكل
نب يلها لابقتصسا عم دعوم
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ما˘ت˘˘خ ي˘˘ف يزا˘˘غ
قافولا عصضي˘صس ا˘ه˘ب زو˘ف˘لاو
. يئاهنلا عبر رودلا يف

ةلسصاوتم تابايغلا
نع ثحبي يكوكلاو

لول◊ا
لصصاوتي ،هتاذ قايصسلا يف

ة˘˘˘˘صشغ ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك با˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ
ةلاصصيمو يفاوعلو يبيرعلو
هيلع دوعت يذلا رم’ا وهو
،يكوكلا يصسنوت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م نو˘˘˘كي˘˘˘صس يذ˘˘˘لا
يتلا ةمزÓلا لولحلا طبصضب
بصسكب ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘صست
ززعت ي˘ت˘لا ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا

يوار˘˘ق ءا˘˘ق˘˘فر رد˘˘صصت ن˘˘م
ة˘عر˘ج ه˘ح˘ن˘م˘تو ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘˘ل
تاطحملل ابصسحت نيجصسكا
ا˘ه˘ي˘ف ثح˘ب˘ي ي˘ت˘لا ة˘مدا˘ق˘˘لا
ةلصصاوم نع قافولا راصصنأا
ي˘ت˘لا تارا˘صصت˘ن’ا ة˘˘فا˘˘صضإا
حمصستو ةبيتكلل ةقثلا ديعت
ى˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ط˘˘˘غ˘˘˘صضلا˘˘˘ب
. نيصسفانملا
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دا˘˘˘ح˘˘˘تا برد˘˘˘˘م نأا˘˘˘˘م˘˘˘˘ط
تيا ن˘˘˘يد˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘ع ،ةر˘˘˘˘كصسب

ق˘ير˘˘ف˘˘لا ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج ،يدو˘˘ج
لÓخ نم فدهلا نأا ادكؤوم
ة˘˘ل˘˘حر˘˘م لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسا مد˘˘˘ع
ةب˘غر ى˘لا دو˘ع˘يو˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
رصصا˘ن˘ع˘لا ع˘صضو ي˘ف ةرادإ’ا
ة˘يد˘ج فور˘ظ ي˘ف ة˘ي˘لا˘˘ح˘˘لا

نأا ى˘ق˘ب˘ي ل˘مأ’ا نأاو ة˘صصا˘˘خ
ة˘يا˘ه˘ن د˘ن˘˘ع يدا˘˘ن˘˘لا نو˘˘كي
لعجي ام ،نويد لقأاب مصسوملا
ضضوا˘ف˘ت˘لا ن˘صسح˘ت ة˘ب˘ي˘ت˘كلا
لÓخ ةوق عقوم نمو ،اهدعب
يلاتلا˘بو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا
ةلحرم لÓخ ق˘ير˘ف˘لا فد˘ه˘ف
ءاقبلا نامصض نوكيصس ةدوعلا
. ةيحيرأابو دادعتلا ضسفنب

قيرفلا حلاصص يف ةعرقلا
ي˘˘˘˘˘˘ف بغر˘˘˘˘˘˘ي ضشتو˘˘˘˘˘˘˘كلاو
نيباصصملا ةداعتصسا

د˘˘˘كا،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
ة˘جا˘ح ي˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ل˘ما˘ك ضشا˘ع˘˘نإا ى˘˘لإا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
ضسأا˘ك بع˘ل˘ي ن˘ي˘ح ه˘ظو˘ظ˘ح
راصصنأ’ا نأاو ةصصاخ ةطبارلا
، ا˘ه˘ب ر˘ي˘ب˘ك ل˘كصشب او˘ق˘ل˘ع˘ت
ر˘ئاز˘ج˘لا نو˘ك ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘˘لا˘˘ب
هذه يف ةرم لوأ’ نوكتصس
ي˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو ،ة˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
قي˘ق˘ح˘ت˘ل ح˘م˘ط˘ي ضشتو˘كلا˘ف
دا˘˘ح˘˘˘ت’ا نأا ا˘˘˘م˘˘˘ب ل˘˘˘صضفأ’ا

ثيح ،ضسأاكلا ة˘عر˘ق ه˘ت˘مد˘خ
،لوأ’ا رود˘لا ن˘م ى˘ف˘˘ع˘˘ي˘˘صس
يدا˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسي نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ي˘لا˘ع˘˘لا بع˘˘ل˘˘م ي˘˘فودارا˘˘ب
ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا˘˘ف ي˘˘لا˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو
حلاصص يف نوكيصس ضسفانتلا
. قيرفلا
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فيطسس قافو

«يرانكلا» ـب ةحاطلا ىلع رسصي يكوكلا

ةركسسب دا–ا

 Òهام÷ا نئمطي يدوج تيا

 اعيرسس نويدلا ةيسضق ءاهنا ديري رسصان نب

لجأا نم هرصصانع زيفحت يف دودرصش ،جربلا يلهأا بردم عرصش
ءاقفر نوكيصس نيأا ،ةطبارلا ضسأاك ةصسفانم يف ةوقب لوخدلا
ثيح ،نارهو ةيدولوم ةهجاوم عم دعوم ىلع يعيبصس دئاقلا
ةصسفانملا يف رثكأا مدقتلاو ةريصشأاتلا بصسكل عيمجلا حمطي
نوكيصس ،ةريصشأاتلا قيقحت لاح يفو ،يدانلا نوك نم مغرلاب

عيرصسلا ةهجاوم˘ل ناز˘ي˘ل˘غ ى˘لإا بع˘صص ل˘ق˘ن˘ت ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع
ةصشاعتنا ىلا ةجاح يف ةعومجملا نأا ضشتوكلا كردي امومع
. ةينطولا ةلوطبلا يف مهتاف ام كرادتل

يدام زيفحتل ةجاحب نوبعÓلا
زيفحت ىلإا ةعومجملا ةجاح ضشتوكلا كردي ،ىرخأا ةهج نم

،ضسمأا ،دقعنملا عامتج’اف ‐تامولعملا بصسحو‐ ثيح ،يدام
قيقحتل قيرفلاب عفدلا ةرورصضب ةرادإ’ا ةبلاطم لجأا نم ناك
ىلع ةعومجملا لوصصح ليهصست ىلع لمعلا لÓخ نم لصضفأ’ا
او˘ق˘ل˘ت˘ي م˘ل ي˘ل˘هأ’ا ي˘ب˘ع’ نأاو ة˘صصا˘خ تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘˘لا ضضع˘˘ب
ليصضفلا ناصضمر رهصش يف نحنو ،مصسوملا لاوط مهتاقحتصسم
لعجت ريصسملا مقاطلا نم ةتافتلا رظتنت ةعومجملاف يلاتلابو
. لصضفأ’ا قيقحت نع ثحبت ةبيتكلا
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جيريرعوب جرب يلهأا

راسصتنلا قيقحتل هرسصانع نحسشي دودرسش
ةوارم◊ا مامأا

ةرقم م‚

ن˘˘ي˘˘ب ما˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا طÓ˘˘˘ت˘˘˘خا
رثأا ةدكيكصس ةبيبصش يلوؤوصسم
يدا˘ن˘ل˘ل ن˘صسح˘لا ر˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
،تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بصسحو ،ثي˘˘ح
يف بغر˘ت ة˘م˘يد˘ق˘لا ةراد’ا˘ف
ميركلا دبع بردملا مادقتصسا
ل˘˘˘˘˘صضف يذ˘˘˘˘˘لا ،ضشر˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ل
ةرقم مجن تيب نم باحصسن’ا
ةينفلا ةصضراعلا مÓتصسا دصصق
،رابكلا ةريظح يف هئاقبإا ثحب لجا نم امدق يصضملاو قيرفلل
يديزوب ءاوصس نيبردملا دحأا ضضرف ىلإا ىعصسي نم كانه امنيب
لعج اموهو ،ةيدملا يبملوا نم ارخؤوم ليقتصسملا راجح وأا
ذاختا لبق ةيورب ريكفتلاو لقعتلا ةرورصضب نوبلاطي راصصنأ’ا
. ءاقبلا تاحومط نع اديعب ةبيبصشلا عصضي دق رارق يأا

ةرخأاتŸا تاءاقلل ةبيتكلا زيهŒ لسصاوي يروب‹
داهتج’ا ،يروبجم ،يندبلا رصضحملا لصصاوي ،ىرخأا ةهج نم

قيقحتب ةعومجملل حمصست يتلا ةيندبلا ةقايللا ليصصحت يف
رامغ يف يدجلا لوخدلا لبق نيرخأاتملا نيءاقللا يف لصضفأ’ا

لصضفأ’ا قيقحت ىلع لمعي دادعتلا نأاو ةصصاخ ةطبارلا ضسأاك
لعجت يتلا ةقايللا ىلإا لوصصولا دعب ةمداقلا تاعاصسلا يف
ءانبأا راصصنأا رظ˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ضضو˘خ˘ل از˘ها˘ج ق˘ير˘ف˘لا

يتلاو ضسفنلاب ةقثلا ةداعتصسا لجا نم اهيف راصصتن’ا اداكيصسور
.تايطعملا نم ريثكلا رييغتب كصش نود نم حمصستصس
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نمؤوت ىرخأاو صشرطل ديرت فارطأا
Ãءاقبلا نامسض ىلع راجح ةردق

ةدكيكسس ةبيبسش
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،رئازجلا ةيدولوم ةرادإا تمدقأا
مقاطلا يثÓث دقع خصسف ىلع
رداقلا دبع نم نوكتملا ينفلا

ضشور˘م˘ع ي˘ف˘ط˘˘ل ،ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
.يصضارتلاب ،نانجوب لامكو
انايب «ديمعلا» ةرادإا تردصصأاو
:ه˘ي˘ف ءا˘˘ج ر˘˘مأ’ا ضصو˘˘صصخ˘˘ب
،رئازجلا ةيدولوم ةرادإا ملعت»
ع˘م ا˘ه˘قا˘ف˘˘تا يدا˘˘ن˘˘لا را˘˘صصنأا
د˘ب˘ع ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘˘لا ي˘˘ثÓ˘˘ث
ي˘˘ف˘˘ط˘˘ل ،ي˘˘نار˘˘م˘˘ع ردا˘˘˘ق˘˘˘لا

ىلع نانجوب لامكو ضشورمع
د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا خ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسف
ناي˘ب˘لا فا˘صضأاو ،«ي˘صضار˘ت˘لا˘ب
ةصضراعلا لبقتصسم ضصوصصخب
:ة˘يدو˘لو˘م˘لا ق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
تاذ ي˘˘˘˘˘ف ةرادإ’ا د˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘˘ت»
ي˘ف م˘صسح˘ت˘صس ا˘ه˘˘نأا قا˘˘ي˘˘صسلا

ديدجلا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ة˘يو˘ه
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘صسلا لÓ˘˘خ
يدانلا ةدايق لجأا نم ةلبقملا
ة˘مدا˘ق˘لا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘صس’ا ي˘˘ف
.«ةمهملا

بردملا ليحر دكأاتي ،اذهبو
املثم ،ه˘ب˘صصن˘م ن˘م ي˘نار˘م˘ع
ةرا˘صسخ ةاد˘غ ه˘ن˘ل˘عأا د˘ق نا˘˘ك

كلا˘˘˘مز˘˘˘لا ما˘˘˘مأا ،ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
مايأا01 ذنم ،(2‐0) يرصصملا
ة˘لو˘ج˘لا با˘صسح˘ل ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ن˘ع ة˘˘صسما˘˘خ˘˘لا
ة˘˘˘ل˘˘˘˘حر˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا
لاطبأا ةط˘بار˘ل تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
.ايقيرفإا
يذلا ينارمع  نإاف ،ةراصشإÓل

ىلع زيغن ليبن بردملا فلخ
يدانلل ةينفلا ةصضراعلا ضسأار
قيقحت نم نكمت ،يمصصاعلا
ة˘˘ت˘˘صسو ،تارا˘˘صصت˘˘نا ة˘˘ثÓ˘˘ث
ي˘ف ن˘˘ي˘˘ترا˘˘صسخو ت’دا˘˘ع˘˘ت

تنكمتو ،تاصسفانملا ع˘ي˘م˘ج
لهأاتلا نم رئازجلا ةيدولوم
ةصسفانمل يئاهنلا عبر رودلل

دعب ةيقيرفإ’ا لاطبأ’ا ةطبار
ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا ما˘˘˘مأا ا˘˘˘ه˘˘˘لدا˘˘˘ع˘˘˘ت
بعلمب هلثمل فدهب يصسنوتلا

ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا تب˘˘˘صسلا ،ضسدار
ة˘صسدا˘صسلا ة˘لو˘ج˘لا با˘صسح˘˘ل
ةعبارلا ةعومجملل ةريخأ’او
لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار ة˘صسفا˘ن˘˘م ن˘˘م
. ايقيرفإا
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يسضارتلاب همقاطو ينارمع دقع خسسفت ةرادإلا
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  نارهو ةيدولوم
يوسضم بردملا اريثك حارأا رارقلا

ةطبارلا صسأاكل يديهمتلا رودلا يف «ةوارمحلا»و «ةباكلا» ةهجاوم ميدقت
ةركل ةفرتحملا ةطبارلا تررق
رود˘لا ة˘ه˘جاو˘م م˘يد˘ق˘ت مد˘˘ق˘˘لا
نيب ةطبارلا ضسأاكل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا
ةيدولومو جريرعوب جرب يلهأا

ليرفأا61 ةعمجلا مويل نارهو
ةر˘صشا˘ع˘لا ة˘˘عا˘˘صسلا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب
توا02 بعلمب Óيل فصصنلاو
طابترا ببصسب ، جريرعوب جربب
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ب ي˘˘ل˘˘هأ’ا
دادزول˘ب با˘ب˘صش ما˘مأا ةر˘خأا˘ت˘م˘لا
. ليرفا02 موي
ىلع ةفرت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا ماد˘قإا
يديهمتلا رودلا ةهجاوم ميدقت
«اباكلا» نيب ةطبارلا ضسأاك نم
ليرفأا61 موي ىلإا «ةوارمحلا»و
يوصضم نيدلا ريخ اريثك حارأا ،
نا˘ك يذ˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘لا برد˘˘م
نأا ةعرقلا ءار˘جإا ذ˘ن˘مو ى˘ن˘م˘ت˘ي
ىلع ، لجؤوت ’و ةهجاوملا مدقت
هقيرف ءاقب ىدافتي ىتح لقأ’ا
ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ءاو˘˘جأا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ةنراقم ةليوط ةرتف˘ل ة˘ي˘م˘صسر˘لا
.ىرخأ’ا ةيدنأ’اب
ءا˘˘˘ن˘˘˘˘بأا ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘فو

ةريصشأاتب ةدوعلا نم «ةوارمحلا»
جر˘ب ن˘م ة˘ع˘م˘ج˘لا اذ˘ه ل˘هأا˘ت˘لا
نو˘نو˘كي˘صس م˘ه˘نإا˘ف ،جر˘ير˘عو˘˘ب

را˘ج˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل د˘عو˘م ى˘ل˘ع
يراقوز» بعلمب نازيلغ عيرصس
يف ل˘ير˘فا03 مو˘ي «ر˘ها˘ط˘˘لا
ةهجاوم يف ،يئاهن نمثلا رودلا
ن˘ي˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا بر˘˘غ˘˘لا ي˘˘براد
ءاقل دعب مصسوملا اذه نيقيرفلا
زاف يذلاو ةلحرم يف ةلوطبلا
.فيظن فدهب ةوارمحلا هب
تدد˘˘ح ،ر˘˘˘خآا عو˘˘˘صضو˘˘˘م ي˘˘˘ف
مدقلا ةركل ةفرتح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا
ةيادبل د˘عو˘م˘ك يا˘م4 خ˘يرا˘ت
لبقتصستصس يتلاو ةدوعلا ةلحرم
بعلم˘ب نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م ا˘ه˘ي˘ف
ر˘صصن «ة˘نا˘بز د˘م˘حأا د˘ي˘˘ه˘˘صشلا»
ددحتصس ةهجاوم يف ياد نيصسح
نأا مغر اقح’ اهتيقوت ةطبارلا

ا˘ه˘نأا˘ب ي˘حو˘ت تار˘صشؤو˘م˘لا ل˘˘ك
ةيناصضمر ةر˘ه˘صس ي˘ف بع˘ل˘ت˘صس
ةفصشاكلا ءاوصضأ’ا رفوت لظ يف
. ةنابز بعلمب
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ةمسصاعلا دا–ا
يماوكو صشوعب يتقفسص نع ثدحتي دانزوب
نيمأ’ا دانزوب ريذن ثدحت
رئازجلا داحتا قير˘ف˘ل ما˘ع˘لا
يتلا نيتقفصصلا ضصوصصخب
ار˘خؤو˘م دا˘ح˘ت’ا ا˘˘م˘˘ه˘˘مر˘˘بأا

و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
ي˘لود˘لا˘˘ب ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
ضشو˘ع˘بو ي˘ماو˘˘ك ي˘˘نا˘˘غ˘˘لا
.ضسابعلب داحتا نم مداقلا

ةحفصصلل تاح˘ير˘صصت ي˘فو
ى˘ل˘ع يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا
»:دانزوب لاق «كوب˘صسيا˘ف˘لا»
ارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسا د˘˘ع˘˘ي بعÓ˘˘˘لا

لÓخ نم ،قيرف˘ل˘ل ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا ن˘˘˘صسحأا بل˘˘˘ج
فد˘ه˘ن ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’
ةم˘ل˘ك ا˘ن˘يد˘ل نو˘كت نأا ى˘لإا

املو ضسأاكلاو ةلوطبلا يف
.«ةيراق ةكراصشم نامصض ’
»:فدرأا ه˘˘تاذ ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ضشو˘˘ع˘˘˘ب بعÓ˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘صضق
نأا دوأا ،ر˘˘خآا اد˘˘˘ع˘˘˘ب تذ˘˘˘خأا
دا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت’ا ةرادإا نأا د˘˘˘˘˘كوأا
ى˘ل˘ع ن˘ح˘ن ،ة˘يوا˘˘ه تصسي˘˘ل

ا˘ن˘يد˘لو ه˘ب مو˘ق˘ن ا˘م˘ب م˘ل˘˘ع
بب˘˘˘صس ن˘˘˘ع تا˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ن˘م ه˘ب ل˘ف˘كت˘ن˘صس ،ه˘باد˘ت˘نا
ى˘ت˘ح ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا
ا˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ،از˘˘˘˘ها˘˘˘˘ج نو˘˘˘˘كي
تا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘صشإا ي˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ق

ا˘˘ه˘˘ل تا˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م ةردا˘˘˘صص
.«ةنيعم ضضارغأا
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ةلسشنخ داحتا

نيبعل3 مدقتسست قيرفلا ةرادإا
ةن˘يد˘م دا˘ح˘تا ةرادإا تل˘غ˘ت˘صسا

ثÓ˘ث˘لا تازا˘جإ’ا ،ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ
3 ماد˘˘ق˘˘ت˘˘صس’ ة˘˘حو˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘˘لا

لابصشأا ةبيكرت زيزعتل نيبع’
بلاط يذلا يواحنجلا قوراف
ة˘ي˘ط˘غ˘ت ق˘ير˘ف˘لا ضسي˘˘ئر ن˘˘م
يف لجصسملا ضصقنلاو زجعلا

ةلحرم لÓخ قيرفلا فوفصص
.باهذلا
نب بعÓ˘لا ماد˘ق˘ت˘صسا م˘ت ن˘يا
عا˘فد ن˘م ا˘مدا˘ق ،رو˘ن˘م و˘ط˘ي
ضسأار بصصن˘م ي˘ف تنا˘˘ن˘˘جا˘˘ت

ضصم˘ق˘ت ر˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه ،ة˘˘بر˘˘ح
با˘ب˘صش ق˘ير˘ف ناو˘لأا  ا˘ق˘˘با˘˘صس
ة˘ي˘ع˘م˘جو  تن˘صشو˘˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع
لمأاو ضشارحلا داحتاو ،نارهو
يناثلا مدقتصسملا امأا ،ءاعبر’ا
،رامع يلادغ˘ج بعÓ˘لا و˘ه˘ف
مداق يعافد ناد˘ي˘م ط˘صسو˘ت˘م
بعÓلاو ،بورخل ةيعمج نم
ي˘ف دا˘ع˘م ي˘حا˘صشو˘ل ،ثلا˘ث˘لا

امداق ،حيرصص مجاهم بصصنم
ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ن˘˘م
ق˘ير˘ف ناو˘لأا ا˘ق˘با˘صس ضصم˘˘ق˘˘ت
ةصسردم جيرخو ضسياق بابصش
، ‐ل˘˘ق˘˘لا قا˘˘فو‐ ن˘˘ي˘˘˘ف’د˘˘˘لا

ةموركوب ديلو  كلذب نوكيل
باجت˘صسا د˘ق ،ق˘ير˘ف˘لا ضسي˘ئر
قوراف بردملا تابلط  لكل
هلابصشأا ىناع يذلا يواحنجلا
بايغ نم ،باهذلا ةلحرم يف
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا م˘˘غر ف˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘صسم˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘ي’ا

ةصسماخلا ةبترملا مه˘لÓ˘ت˘حاو
.ةطقن71 ـب
ه˘˘˘ب حر˘˘˘صصي نا˘˘˘ك ا˘˘˘م اذ˘˘˘هو
لك ةياهن يواحنجلا بردملا

نأا دكؤويو ،«مÓصسل» ـل ةرابم
ضصق˘ن ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ه˘ق˘ير˘˘ف نأا
ضصرفلل هعيي˘صضتو ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا

،مصصخلا ىمرم مامأا تاركلاو
ةيط˘غ˘ت˘ل ل˘ئاد˘ب دو˘جو مد˘عو
طصسوو موجهلا يف ضصقنلا
ضسيئر حرصص امن˘ي˘ب .ناد˘ي˘م˘لا
ق˘˘با˘˘صس تقو ي˘˘˘ف ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

عرصستي ’ هنا راصصأ’ا انئمطم
و ت’ا˘˘صصتا ةد˘˘ع ه˘˘يد˘˘ل نأاو
ع˘˘م ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘م تاروا˘˘˘صشم
ميدقت نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘صسي ن˘ي˘ب˘ع’
ىلع ونابأاو قيرفلل ةفاصض’ا
د˘ع˘ب تا˘ي˘نا˘كمإاو ة˘ي˘ند˘ب ةو˘ق
 .ةلوطبلا فانئتصسا

لام˘كإ’ ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ر˘ط˘صضي˘صس
قلغ دعب ،طقف ابع’22ب ةدوعلا ةلحرم
ةرادإ’ا ه˘ن˘م د˘ف˘ت˘صست م˘ل يذ˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لا
.ةقلاعلا نويدلاو تاعزانملا ةنجل ببصسب
ددع ةرداغم ،ارخؤوم ،ةليكصشتلا تدهصشو
مجاهملا نم لك ةروصص يف نيبعÓلا نم
اذك و ،لئابقلا ةبيبصش يف عقو يذلا نوراه
راتخا ثيح ،فيطصس قافول لقتنملا ةنبلب
يف ع˘قو يذ˘لا ضشو˘ع˘بو ،ف˘ل˘صشلا ي˘ب˘م˘لوأا
ةصشادق مصسا بحصس مت امك ،ةمصصاعلا داحت
لخدي مل يذلا وهو يمصسرلا عقوملا نم
دق ناكو ،مصسوملا ةيادب ذنم نطولا ضضرأا

.دقعلا خصسف مث اينورتكلإا عقو
نأا ةصصاخ ،اديقعت قيرفلا ةيعصضو دادزتصسو
اوناك مهتي˘ب˘لا˘غ ،او˘ل˘حر ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
عمو ،ةنبلب دئاقلا رارغ ىلع قيرفلا ةدمعأا

جئاتنلا ثيح نم يناعي قيرفلا ناك اذه

،بيترتلا ةرخؤوم نمصض دجاوتي هتلعج يتلا
يفو ،نآ’ا تصصلقت يتلا لولحلا دوجو مغر
داحت’ا عفديصس تاباصصإا وأا ةبوقع يأا لاح
امغرم ينفلا مقاطلا تاب ثيح  ،ايلاغ اهنمث

نيذلا ء’ؤوه ضضوعي نم نع ثحبلا ىلع
،تايرابملا نم ديدعلا يف نييصساصسأا اوناك
يبعÓل ةوعدلا هي˘جو˘ت ه˘ن˘م ي˘عد˘ت˘صسي ا˘م
ةوقب ةدوعلا ةل˘حر˘م ل˘خد˘ي ى˘ت˘ح ،ف˘يدر˘لا
يذلا خيراتلا وهو لبقملا يام4 نم ةيادب

ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘ب˘ق وأا ،ة˘ط˘˘بار˘˘لا ه˘˘ت˘˘تد˘˘ح
يتلا لئابق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ةارا˘ب˘م˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘ل˘ل
ليرفأا52 يف ةيناصضمر ةرهصس يف ىرجتصس
يتلا ة˘ط˘بار˘لا ضسأا˘ك نا˘ي˘صسن نود ،ي˘لا˘ح˘لا
يبملوأا وأا ةيدملا ي˘ب˘م˘لوأا ا˘ه˘ي˘ف ه˘جاو˘ي˘صس
نوكتصس ةمانزر يف ،رايدلا جراخ فلصشلا

ىلع نوكتصس تا˘يرا˘ب˘م˘لا ل˘كو ة˘ي˘م˘ن˘ه˘ج
نل ةمدق˘م˘لا با˘ح˘صصأا˘ف ،تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ل˘كصش

بيترتلا رخأا قرفو اهنع لزانتلاب اوصضري
،اهن˘ع دا˘ع˘ت˘ب’ا قر˘ط˘لا ل˘كب نو˘لوا˘ح˘ي˘صس
هلخدي مل يذلا ناديملا وه لصصافلا ىقبيل

ببصسب رهصش نم ديزأا ذنم ضسابعلب رصصانع
ةدملا هذه لك ىطخت نأا قبصسي مل بارصضإا
Óح دجت مل يتلا ةرادإÓل يلك بايغ يف

.ةرملا هذه مهعانقإ’
اوصضفر ،طارعز ءاقفر نأا ركذلاب ريدجلا
دصسجت مل يتلا تانامصضلا قباصس تقو يف
ةربجم ةرادإ’ا ىقبتل ، عقاولا ضضرأا ىلع
ضضوخل ابصسحت لاومأ’ا داجيإاو ثحبلا ىلع
تمصص مامأا اذه لك ثدحي ،بايإ’ا ةلحرم
،جرفتملا رود بعلت يتلا تاطلصسلل بيهر
قيلعتلاب اوفتكا نيذلا راصصنأ’ا نأاصش اهنأاصش
ام ىلع يعامتجإ’ا لصصاوتلا عقاوم ربع
. قيرفلل ثدحي
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 قيرفلا رداوك ةرداغم دعب

قرغلا لسصاوت «ةركملا»

صسابعلب داحتا

ن˘م ،د˘ناو˘ق ي˘ل˘ع د˘م˘ح˘م ءاد˘ع˘لا ق˘ق˘ح
ا˘˘˘م˘˘˘قر ،لوأ’ا ضسمأا ،ةر˘˘˘كصسب دا˘˘˘ح˘˘˘˘تا
ضصاصصتخا يف اد˘يد˘ج ا˘ي˘ن˘طو ا˘ي˘صسا˘ي˘ق
ردقي تيقوتب روكذ طصساوأا رتم008
ءزج53و ةي˘نا˘ث64و ةد˘حاو ة˘ق˘ي˘˘قد
يصساروأ’ا ناجرهملا يف كلذو ،ةئاملاب

بكرم هنصضتحا يذلا ىوقلا باعلأ’
. ةنتاب ةنيدمب«4591 ربمفون لوأا»
تاصسفانم˘لاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ر˘يد˘م ر˘ب˘ت˘عاو
ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأ’ ة˘ي˘ئ’و˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا˘˘ب
تيقو˘ت˘لا اذ˘ه ،ل˘يو˘غ˘ل م˘ي˘كح ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب
اميصس’ دناو˘ق˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب «اد˘ج اد˘ي˘ج»
هل ةبصسنلاب ىلوأ’ا دعت ةصسفانملا نأاو
ماد فقوت دعب ،ضصاصصتخ’ا اذه يف
. انوروك ةحئاج ببصسب ةنصس
قابصس ناك دقف ،ثدحتملا تاذ قفوو
ةبصسن˘لا˘ب از˘ي˘م˘م لا˘جر ر˘ت˘م008 ـ˘˘لا
يصساروأ’ا ناجر˘ه˘م˘ل1202 ةع˘ب˘ط˘ل

،ليجصست هيف مت ثيح ،ىوقلا باعلأ’

ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه خ˘يرا˘ت ي˘ف ةر˘م لوأ’و
ةيناث54و ةقيقد1 تيقوت ،ةيصضايرلا

ءاد˘ع˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب ءز˘˘ج99و
 يتاجصس لامج
ين˘طو˘لا ق˘ير˘ف˘لا ن˘م ‐ر˘با˘كأا ف˘ن˘صص‐
يذلا ةمصصاعلا رئازجلا نم ،يركصسعلا
ه˘نأا˘ب ا˘ف˘ي˘صضم ى˘لوأ’ا ة˘ب˘تر˘م˘˘لا˘˘ب زا˘˘ف
اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ي تي˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘صسحأا
. رامصضملا

ةبترملا ي˘ف د˘ناو˘ق ي˘ل˘ع د˘م˘ح˘م ءا˘جو
ءادعلا ةثلاثلا ةبترملاب زاف اميف ،ةيناثلا
،ةمصصاعلا رئازجلا نم ناقرز نيصسحلا

لوأا» بع˘˘ل˘˘م را˘˘م˘˘صضم د˘˘عا˘˘˘صس ثي˘˘˘ح
نم دع˘ي يذ˘لا ة˘ن˘تا˘ب˘ب«4591 ربم˘فو˘ن
،اينطو ىوقلا باعلأا ريماصضم نصسحأا
يتلا جئاتنلا هذه قيقحت يف نيئادعلا
.ادج ةديج نومظنملا اهربتعا

يتلا ةيصضايرلا ةرهاظتلا يف كراصشو
،ىوقلا باعلأ’ ةنتا˘ب ة˘ط˘بار ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن

هذهل ةيرئازجلا ةيداحتإ’ا عم قيصسنتلاب
ةصضايرلاو بابصشلا ةيريدمو ةصضايرلا

ايدان63 نم ةءادعو ءادع042 ،ايلحم
ءاحنأا فل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ي’و71 نولثم˘ي
يف تاصسفانم˘لا تل˘صصاو˘تو . ن˘طو˘˘لا

تقلطنا يتلا تاصصاصصت˘خإ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ىلإا ،ءا˘صسم ف˘صصن˘لاو ة˘ع˘بار˘لا ي˘لاو˘ح
عباتتلا قابصسب مت˘ت˘خ˘ت˘ل ةر˘ه˘صسلا ة˘يا˘غ
نا˘˘جر˘˘ه˘˘م˘˘لا ز˘˘ي˘˘م˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ي˘˘˘صضف˘˘˘لا
. ىوقلا باعلأ’ يصساروأ’ا

ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تإ’ا ضسي˘˘ئر د˘˘كأاو
هذه نأا ،ليعول نيصساي ،ىوقلا باعلأ’
نوكتصس ةقيرعلا ةيصضا˘ير˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا
،ةلبق˘م˘لا ة˘ن˘صسلا ي˘ف ي˘لود ع˘با˘ط تاذ
ترثأا دق انوروك ةحئاج نأاب افيصضم
باعلأا تاصسفانم ج˘ما˘نر˘ب ى˘ل˘ع ار˘ي˘ث˘ك
اهصضعب ميظنتل راج ريكفتلاو ىوقلا
. ليصضفلا رهصشلا تارهصس يف
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طسساوأا رتم008 يف ديدج ينطو يسسايق مقر
ةنتابب ىوقلا باعلأ’ يسساروأ’ا ناجرهملا
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ي˘لود˘لا ،لاز˘غ د˘ي˘صشرر˘ب˘ع
يدا˘˘˘ن م˘˘˘ج˘˘˘نو ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
هتبغر نع يكرتلا ضشاتكصشب
ةمصصاعلا يدان عم ءاقبلا يف
،لبقملا م˘صسو˘م˘لا لو˘ب˘ن˘ط˘صسإا

ىلع ايلاح هل بعلي يذلاوهو
دحاو مصسوم˘ل ةرا˘عإ’ا ل˘ي˘ب˘صس
ي˘ت˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسي˘˘ل ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق
.يزيلجنإ’ا

نأا ،يرئازج˘لا م˘ج˘ن˘لا د˘كأاو
يف هديب نوكي نل هلبقتصسم
نو˘كي˘صس ا˘م˘نإاو ،ة˘لا˘ح˘لا هذ˘˘ه
،يزيلجنإ’ا يدانلا ديب رارقلا
رتصسيل عم اطبترم لاز ام ذإا
مصسوملا ةياهن ىتح دتمي دقعب
،2202 ناوج يف يأا ،لبقملا

˘ما˘ع˘لا ف˘ي˘صص ه˘ل˘صصو نأا د˘ع˘ب
ن˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘مدا˘˘˘˘˘˘ق8102
لازغ مدقيو.يصسنرفلاوكا˘نو˘م
ه˘م˘صساو˘˘م ل˘˘صضفأا ن˘˘م اد˘˘حاو
ذ˘ن˘م ضشا˘ت˘كصشب ع˘م ة˘يور˘˘كلا
تاعاصسلا لÓخ هيلإا همامصضنا
يفيصصلاوتاكريملا نم ةريخأ’ا
62 يف كراصش ثيح ،يصضاملا

يف مصسوملا ةيادب ذنم ةارابم
ضسأا˘كلاو يرود˘لا ي˘ت˘صسفا˘ن˘˘م
ماقو فادهأا3 اهلÓخ لجصس
هلعج ام ،ةمصساح ةريرمت41ـب
لصضفأا بيتر˘ت ةراد˘صص ل˘ت˘ح˘ي

يرودلا يف فادهأ’ا يعناصص
.يكرتلا

يديب صسيل يريسصم»
ثدحيسس ام يرنسسو

«Óبقتسسم
تاحيرصصت يف لازغ لاقو

«ضسترو˘˘ب˘˘صس نإا ي˘˘ب» ةا˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ل
ى˘ل˘ع ا˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا

دقع ىلع تيصضمأا» :هلبقتصسم
م˘صسو˘م˘ل ضشا˘ت˘كصشب ع˘م ةرا˘عإا

تلزامو ،ءارصش رايخ نود دحاو
يتيصس رتصسيل عم دقعب اطبترم
يردأا ’ ن˘كل ،ي˘فا˘˘صضإا ما˘˘ع˘˘ل
م˘˘صسو˘˘م˘˘˘لا ثد˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘صس اذا˘˘˘م

.«لبقملا
يف ءاقبلاب دعسسأاسس»

ىعسسأاو صشاتكسشب
«بقللاب جيوتتلل

و˘˘˘كا˘˘˘نو˘˘˘م م˘˘˘ج˘˘˘ن بر˘˘˘عأاو
هتداعصس نع ،قباصسلا يصسنرفلا
ثي˘ح ،ضشا˘ت˘كصشب ع˘م بع˘ل˘لا˘ب
ءاقبلاب ادي˘ع˘صس نو˘كأا˘صس» :لا˘ق
ا˘ي˘˘لا˘˘ح ن˘˘كل ،ضشا˘˘ت˘˘كصشب ع˘˘م
ىقبت ام ىلع زيكرتلا لصضفأا

ن˘م نو˘كي˘˘صس ،م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
يرودلا يبقلب جيوتتلا عئارلا

.«م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ضسأا˘˘˘˘كلاو
يرودلاب ان˘جو˘ت اذإا» :ا˘ف˘ي˘صضم
لاطبأ’ا يرود يف كراصشنصس
ا˘˘مو˘˘هو ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
.«اعئار نوكيصس

باب يل حتف صشاتكسشيب»
«رسضخلا فوفسصـل ةدوعلا

يدان ةيميداكأا جيرخ ددَعو
،ي˘صسنر˘ف˘لا نو˘˘ي˘˘ل كي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا
ي˘ف ه˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا بصسا˘˘كم˘˘لا
«غيل ربوصسلا» دئار عم هتبرجت

ل˘˘˘صضف˘˘˘˘ب» :لا˘˘˘˘قو ،ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح
عم اهتمدق يتلا تا˘يو˘ت˘صسم˘لا
ةدوعلا نم تنكمت ضشاتكصشب

بايغ دعب رئازجلا بختنم ىلإا
ف˘صصنو ن˘ي˘ما˘ع ي˘لاو˘ح˘ل ماد
ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ت» :فا˘˘صضأاو ،«ما˘˘ع˘˘لا

ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ضسأا˘ك ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم
م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ضسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صصتو
تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘هو ،2202
مصسوم˘لا ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم دد˘ح˘ت˘صس
.«لبقملا

ثÓث أاوسسأا تسشع»
ملو يتريسسم يف تاونسس

«يسسفن تبثأا
ةرتفب ّرم هنأا ،لازغ فرتعاو

ثÓثلا تاونصسلا لÓخ ةبعصص
ىلإا لوحتي نأا لبق ،ةيصضاملا
اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘قو ،ضشا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كصشب
تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسلا» :ضصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘لا
ةبعصص تناك ةيصضاملا ثÓثلا

:عباتو ،«اريثك بعلأا مل ينأ’
ي˘ف ة˘يد˘نأا ة˘ثÓ˘ث ع˘م تب˘˘ع˘˘ل»
رصسحتأا ،ةفلتخ˘م ناد˘ل˘ب ة˘ثÓ˘ث

ي˘ف ي˘صسف˘ن تا˘ب˘ثإا مد˘ع ى˘ل˘ع
:د˘كؤو˘ي نأا ل˘ب˘ق ،«ةر˘ت˘ف˘لا كل˘ت
ديعصس انأاو ضشاتكصشب ترتخا»
ي˘˘تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘صسم ةدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا˘˘˘ب
.«ةقباصسلا
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«بلاعثلا» ةوطخ بقÎيو صشاتكسشب ‘ ءاقبلا ديري لازغ

بعÓلا ،مÓغ يزوف ىقلت
يلوبان يدان عفادمو يرئازجلا
فرط نم تانيمطت يلاطيإ’ا
يذ˘لا ي˘نا˘يرا˘م رو˘˘صسفور˘˘ب˘˘لا
ةيحارجلا هتيلمع ىلع فرصشأا
ر˘˘ثإا ،ة˘˘ب˘˘كر˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ث˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘لا

ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل ه˘عو˘صضخ
«تراو˘ي˘ت˘˘صس Ó˘˘ي˘˘ف» ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘ب
لبق امور ةيلاطيإ’ا ةمصصاعلاب
ةيلمعلا حاجن دكأا نأا دعب ،مايأا
ءوصضلا هحنمو لماك لكصشب
ةيلمع يف عورصشلل رصضخأ’ا
.يندبلا ليهأاتلا

بو˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن د˘˘˘˘كأاو
مجن نإا هل نايب يف يلاطيإ’ا
عورصشلا ه˘نا˘كمإا˘ب  «ر˘صضخ˘لا»
قفو يندبلا ليهأاتلا ةيلمع يف
اهدعيصس يت˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘طرا˘خ
نيح يف ،يدانلل يبطلا مقاطلا
˘˘مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘˘ئا˘˘˘صسو تع˘˘˘قو˘˘˘ت
ع˘فاد˘م نو˘كي نأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
قباصسلا يصسنرفلا نايتيإا تناصس
ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘ل˘˘˘ل از˘˘˘ها˘˘˘˘ج
يدانل ةيفيصصلا تاري˘صضح˘ت˘لا

.يلوبان
«يبوناثرايبلا» ةرادإا

نع ثحبلا ‘ تأادب
هل ةفيلخ

يتلا ةنئمطملا رابخأ’ا مغر
ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا يدا˘˘ن˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ح
ضصوصصخب قيرف˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل
،مÓغل ةيحصصلا ةلاحلا روطت
ا˘ت˘˘يزا˘˘غ’» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص نأا ’إا
تلاق ةريهصشلا «تروبصسولليد
ي˘˘لا˘˘ط˘˘˘يإ’ا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا نإا
ة˘ف˘ي˘ل˘خ ن˘ع ثح˘ب˘لا تر˘صشا˘˘ب
.يرئازجلا عفادملل

نأا˘ب رد˘صصم˘لا ضسف˘ن د˘كأاو
ع˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘صضو ي˘˘˘لو˘˘˘با˘˘˘ن
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ير˘˘˘˘با˘˘˘˘˘غ يد˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘صسلا

يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘ن نو˘˘˘صسنو˘˘˘مدو˘˘˘غ
نمصض ،يدنلوهلا نغ˘ي˘ن˘يور˘غ
قو˘صسل ا˘˘ب˘˘صسح˘˘ت ا˘˘ه˘˘تا˘˘يو˘˘لوأا
،ةلبقملا ةيفيصصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

ةرادإ’ا عانتقا لظ يف ةصصاخ
يرئازجلا عفادملا ةردق مدعب

ه˘تا˘يو˘ت˘صسم ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘صسا ى˘˘ل˘˘ع

جرخ ناك هنأا ليلدب ،ةفورعملا
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م تا˘˘˘با˘˘˘صسح ن˘˘˘م
ىلع اوبقاعت نيذلا نيبردملا
ى˘لوأ’ا ه˘ت˘با˘صصإا ذ˘ن˘م يدا˘ن˘˘لا
.7102 ماع ةياهن
نود Óئاح يقبي بتارلا

ىرخأا داونل هلاقتنا
ى˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كا مÓ˘˘˘˘˘غ نا˘˘˘˘˘ك

اذه ةارابم11 يف ةكراصشملاب
ي˘ف ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ه˘صسأا م˘صسو˘˘م˘˘لا

،ط˘ق˘ف د˘حاو فد˘˘ه ة˘˘عا˘˘ن˘˘صص
دقعب يرئازجلا مجنلا طبتريو
ةياغ ىلإا يلاطيإ’ا يدانلا عم
لوا˘˘حو ،2202 ناو˘ج ر˘˘ه˘˘صش
تارملا نم ديدعلا يف يلوبان
ه˘ب˘تارو مÓ˘غ ن˘م ضصل˘˘خ˘˘ت˘˘لا
يزاوي يذلا ،ريبكلا يونصسلا

م˘ل ه˘ن˘كل ،ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م5.3
هلصصحت مدعل كلذ يف حجني

.ةبصسانملا ضضورعلا ىلع
طيمز.ع

يفيسصلاوتاكŸÒا لÓخ هنم صصلختلا ديرت هب ةعنتقم دعت ⁄ ةرادإ’ا

هتفيلخ ددحي ›وبانو ليهأاتلا ةيلمع أادبي مÓغ

لسصاوي رسضخلا مجن
يف تافارتع’ا دسصح

ارتلجنا

زرحم» :ليوسسيرك
بعل رطخأا

يف هتهجاو
«غيلريميربلا

زر˘˘˘ح˘˘˘م ضضا˘˘˘˘ير ل˘˘˘˘صصح
بع’و ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ىلع يتيصس رتصسصشنام يدان
ماه تصساو يدان مجن فارتعا
يذ˘˘لا «ل˘˘˘يو˘˘˘صسير˘˘˘ك نورآا»
ههجاو مجاهم ر˘ط˘خأا هر˘ب˘ت˘عا
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف
تصساو عفادم لاقو.زاتمملا

اهتلقن تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ،ما˘ه
:ةيزيلج˘نا ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت
ر˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صشأا يذ˘˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘˘لا»
عافدلا يف ةديدصش ةبوعصصب

،زر˘˘ح˘˘˘م ضضا˘˘˘يرو˘˘˘ه هد˘˘˘صض
،ادج ةعئار هتاكرحتو هتاردق
هنأا دقتعت تارملا ضضعب يف
ر˘خآا ي˘ف غوار˘ي م˘ث دد˘صسي˘˘صس
.«عئار بع’ اقح هنا ،ةيناث
همامأا زيكرتلا نودب» فاصضأاو
دد˘˘صسي˘˘صس ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ق˘˘ل˘˘˘غو
مل اذا˘م˘ل) ضسرا˘ح˘لا كلأا˘صسيو
تنأاو ،(؟ةد˘˘يد˘˘صست˘˘لا ع˘˘ن˘˘م˘˘˘ت
قيرطلا قلغ˘ب تم˘ق ل˘ع˘ف˘لا˘ب
’ كن˘˘˘˘كل ،رور˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘˘مأا
نينث’ا نم ه˘ع˘ن˘م ع˘ي˘ط˘ت˘صست
لصضفأا هنإا ،تقولا ضسفن يف
يرود˘˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف غوار˘˘˘˘˘˘˘˘م
.«يزيلكنإ’ا

دحأا ،يرئازجلا مجنلا دعيو
اورم نيذلا نيبعÓلا لصضفأا

يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تاو˘˘ن˘˘صسلا ي˘˘ف زا˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
هحاجن دع˘ب ة˘صصا˘خ ،ةر˘ي˘خأ’ا
ق˘با˘صسلا ه˘ق˘˘ير˘˘ف ةدا˘˘ي˘˘ق ي˘˘ف
جيوتت˘لا ي˘ف ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسي˘ل
،6102 ةنصس يرودلا بقلب
هقيرف عم بقللا ضسفن ققحو
يذلاو ،9102 ةنصس  يلاحلا
ج˘يو˘ت˘ت˘لا ى˘لإا ه˘ت˘ق˘فر ه˘ج˘ت˘ي
،مصسوملا اذه ةديدج ةلوطبب
ضسأا˘˘ك ن˘˘ع ر˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا ضضغ˘˘˘ب
ع˘م ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
ة˘ن˘صس ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

9102.
جاحلب اسضر

2202 نارهو ةعبطل جيورتلا راطإا يفةيكÎلا ةمسصاعلا قيرف ةقفر مسسوŸا اذه Òبكلا هقلأات دعب
جيورتلل ةيرادج لسضفأل ةقباسسم

ةيطسسوتملا باعلأÓل
تحت ةيرادج لصضفأ’ ةيئ’و ةقباصسم نارهوب ابيرق مظنتصس

يف كلذو ،«نانف ةرظن نم طصسوتملا ضضيبأ’ا رحبلا باعلأا» راعصش
اهفيصضتصست ي˘ت˘لا با˘ع˘لأ’ا هذ˘ه˘ل91ـلا ةعبط˘ل˘ل ج˘يور˘ت˘لا را˘طإا

ضسمأا ملع امبصسح ،2202 ةفئاصص يف يرئازجلا برغلا ةمصصاع
.نيمظنملا نم ءاثÓثلا

ةيلحم˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘صشت ي˘ت˘لا ،ة˘ق˘با˘صسم˘لا ير˘ج˘تو
بابصشلا تاصسصسؤوم ناو˘يد ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ،ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشل˘ل
12 نيب ام ةرتفلا يف ،بابصشلل ةينفلاو ةيفاقثلا تاطاصشنلا ةطبارو
تيقوت ددحو ،ردصصملا ضسفن قفو ،يراجلا ليرفأا نم32 ىلإا
ءايحإاب ضصاخلا جمانربلا راطإا يف اصضيأا جردنت يتلا ،ةقباصسملا
لبق ةعاصس فصصن ةياغ ىلإا ةعصساتلا ةعاصسلا نم ،ناصضمر يلايل
.هيلإا ريصشأا امك يحصصلا رجحلا

باعلأ’ جيورتلا» ىلإا ،هومظنم فيصضي ،ثدحلا اذه فدهيو
يف ةرم يناثل رئازجلا اهفيصضتصست يتلا ،طصسوتملا ضضيبأ’ا رحبلا
،5791 ةنصس ةرود ةمصصاعلا رئازجلا تنصضتحا امدعب اهخيرات
نيب نمو ،«مهب ةصصاخ ةصسمل ءاطعإاو نينانفلا نيب كاكتح’او
يف تاربخلا لدابتو بابصشلا نيب ضسفانتللوج قلخ» ،اصضيأا هفادهأا

.«هنييزتو طيحملا طيصشنت نع Óصضف ،يليكصشتلا نفلا لاجم
ىلإا ةحوتفم ةردابملا هذه نأا ىلإا ردصصملا ضسفن راصشأا امك

يف نيلكيهملا» ،قوف امف ةنصس81 رمعلا نم نيغلابلا بابصشلا
نينانفلا ىلإا ةفاصضإا ،ةيوعمجلا ةكرحلاو ةينابصشلا تاصسصسؤوملا
.» نيصسنجلا نم رارحأ’ا

طيمز.ع
«لاول» عم همدقي يذلا عئارلا دودرملا ىلإا رظنلاب

دامتعÓل هجتي ايسسراغ
 مئاد لكسشب يناميلسس ىلع

مجاهمو يرئازجلا بخنملا فاده ،يناميلصس مÓصسإا عاطتصسا
ذنم ،قيرفلا ةليكصشت يف هصسفن ضضرف ،يصسنرفلا نويل كيبملوا
يتلا تارايخلا دحأا ىحصضأا نأا دعب يدانلا فوفصصل همامصضنا
.يصسنرفلا بردملا اهيلع دمتعي

نإاف ،ةيصسنرفلا «بي˘كي˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘صص ه˘ن˘ع تف˘صشك ا˘م بصسح˘بو
نم ةبصسانملا ةفيلوتلا دجو هنأاودبي «لاول» بردم ايصسراغ يدور
يصسنرفلا يرودلا يف ةيقبتملا ةريخأ’ا ت’وجلا تايرابم لجأا
ءامصسأا ىلع رقتصسإا بردملا نأا ،ةفيحصصلا تدكأاو .«1 غيللا»
يف «ميلصسربوصسلا» اه˘ن˘م˘صض ن˘م د˘جاو˘ت˘ي ي˘ت˘لاو ،ةد˘يد˘ج ة˘ط˘خو
.ةيمامأ’ا ةرطاقلا

يف حجن دق قبصسأ’ا ةنوبصشيل غنيتروبصس مجن نأا حصضاولا نمو
نم ر˘ي˘ث˘كلا ح˘ن˘م˘ي ه˘نأاو ا˘صصو˘صصخ ه˘ت˘ق˘ث بصسكو ،ه˘برد˘م عا˘ن˘قإا
اتيكاب لثم ،هئÓمز ةدعاصسمل ةفاصضإ’اب ،موجهلا طخ يف لولحلا

تاريرمتلا لÓخ نم ،كابصشلل لوصصولا يف قلأاتلا ىلع ،يابيدو
نأا بقترملا نم ثيح ،ءاقل لك يف «رصضخلا» ضصانق اهمدقي يتلا
تقلأات يتلا ءامصسأ’ا ضسفن ىلع دامتع’ا يصسنرفلا ينقتلا لصصاوي
.ىصسنرفلا يرودلا يف «يجنأا»  مامأا

«لاول» فوفصصل مصضنا دق ةنصس23 بحاصص نأا مولعملا نمو
قبصسو ،ارهصش81 ـل عقو ثيح يزيلجن’ا يتيصس رتصسيل نم امداق

،يلاغتربلا ةنوبصشل غنيتروبصسل ناولأا ضصمقت ناينبلا نيع نب’
يكرتلا ةصشخبرنف ،يزيلجنإ’ا لصساكوين ،يزيلجنإ’ا يتيصس رتصسيل
.يصسنرفلا وكانوم اذكو

طيمز.ع
ايسسأا لاطبأا يرود تايرابم حاتتفا لبق

اعفاد نوكيسس مايسصلا »: يميهارب
«لسضفألا ميدقتل انل

نازهاج هقيرفو هنأا ،يرئازجلا يلودلا ،يميهارب نيصساي دكأا
ةعومجملا تا˘يرا˘ب˘م حا˘ت˘ت˘فا ي˘ف ،اد˘غ ،يد˘ن˘ه˘لا او˘ج ة˘ه˘جاو˘م˘ل
.ايصسآا لاطبأا يرود نم ةصسماخلا

هذه» :دنهلاب ضسمأا دقع  يفحصصلا رمتؤوم يف يميهارب لاقو
ديعصس انأا ،ايصسآا لاطبأا يرود يف اهيف بعلأا يتلا ىلوأ’ا ةرملا
لصضفأ’ا ميدقتل ىعصسنو ،دغلا ةارابمل نوزهاج اننأا دقتعأاو ،ةياغلل

.«زوفلا قيقحت لجأا نم بعلملا ةيصضرأا ىلع
،ابوروأا لاطبأا يرد نيب ةنراقملا ءارحصصلا براحم ضضفرو

،نييرودلا نيب ةنراقملا يننكمي ’» :احصضوم ايصسآا لاطبأا يرود
يف ةكراصشملا يل قبصسي ملو ،لبق نم غيل زنيماصشلا يف تبعل دقل
نكل ،امامت افلتخم نوكيصس عصضولا نأا دقتعأااو ،ةقباصسملا هذه
.«.اديعب باهذلل ىعصسنو ،انل ةبصسنلاب ةمهم ةصسفانملا هذه ىقبت

ىلع مايصصلا ريثأات ىدمو ناصضمر رهصش يف بعللا لوحو
يف لصضفأ’ا ميدقت˘ل ا˘ن˘ل ا˘ع˘فاد ما˘ي˘صصلا ر˘ب˘ت˘عأا» :لا˘ق ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
مدقن نأا انيلعو ،راطفإ’ا دعب ادغ ةارابملا دعوم ًامومعو ،ةلوطبلا
.«زوفلا قيقحت لجأا نم انعصسو يف ام ىصصقأا

جاحلب اسضر
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

«ةدوعلاب ملحأا»
لازتع’ا نأا ح˘ي˘ح˘صص
ن˘˘ع اد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب لاز ’
هنكل ،زر˘ح˘م ضضا˘ير
نير˘ه˘صش ل˘ب˘ق ل˘م˘كأا

دكأا اذه عم ،ةنصس03
يف بعللاب ملحي هنأا
ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘لا
ىر˘˘خأا ةر˘˘م «1غيللا»
هل قبصس امدعب اذهو
ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشن نأاو
ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘جرد˘˘˘لا
يدا˘ن ع˘م ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا
نا˘ك يذ˘لاو ر˘فا˘هو˘˘ل
هجورخو هقلأات ةباوب
نو˘ي˘ب˘ما˘صشت˘لا» و˘ح˘˘ن
قيقح˘ت ل˘ب˘ق «بي˘صشت
.رتصسيل عم دوعصصلا

فقوتلا ديري ل
،ىر˘خأا ى˘لإا ةارا˘ب˘˘م ن˘˘م
لاز˘˘˘غ د˘˘˘ي˘˘˘صشر تب˘˘˘ث˘˘˘ي
ي˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘˘˘˘لا
يدا˘ن م˘ج˘ن ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،ي˘كر˘˘ت˘˘لا ضشا˘˘ت˘˘كصشي˘˘ب
يف زيمم ىوتصسم ميدقت
لجصس امد˘ع˘ب ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا

ةارابم يف ،ايملاع افده
زاف يتلا ،ةريخأ’ا هيدان
فادهأا4ـب هقير˘ف ا˘ه˘ي˘ف
نأا ل˘ي˘م˘ج˘لاو ،ن˘ي˘˘ن˘˘ثأ’ا

هاو˘ت˘صسم دا˘ع˘ت˘صسا لاز˘˘غ
ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كي ’ تا˘˘˘˘˘بو
ىتح لب ،طقف ريرمتلاب
.ليجصستلا

تيبل دوعي كورام
«ماسصل»

،ةليل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج برد˘م د˘عا˘صسم ح˘ن˘م
ةيعمجلا ير˘ي˘صسم˘ل ه˘ت˘ق˘فاو˘م ،كورا˘م ن˘يد˘يد
ةطبارلا ضسأاك ةارابم يف قيرفلا ىلع فارصشإÓل
ليرفأا02 ءاثÓثلا موي ةيعمجلا رظتنت يذلا
ر˘صصن ما˘مأا ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا˘˘ب «توأا02» بع˘ل˘م˘ب

يمصصاعلا ينقتلا كلذب حتف ثيح .ياد نيصسح
نم ةدوعلل هعم قافت’ا لجأا نم ةرادإÓل بابلا

دو˘ق˘ي نأا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘لا ى˘لإا د˘يد˘ج
ل˘جأا ن˘م عو˘ب˘صسأ’ا اذ˘ه لÓ˘خ تار˘ي˘صضح˘˘ت˘˘لا
. ةعومجملا ةيويح ىلع ظافحلا

دجوي هار ةغيمد
«يبرادلا»ـل

تي˘ب ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا رر˘ق ه˘نو˘ك ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
راصصنأ’ا ةباجتصسا مدع دعب ةنيطنصسق ةيدولوم
لكصشم لحب هبلا˘ط˘م˘ل ق˘ير˘ف˘لا ي˘بر˘ق˘م اذ˘كو
،قيرفلل ةيصصخصشلا تاباصسحلا اذكو ،نويدلا
يدحتلا ةبوعصص كردي ،ةغيمد ،ضسيئرلا نأا ’إا
عمجيصس ريبك يبراد يف عوبصسأ’ا اذه رظتنملا
ىلإا فد˘ه˘ي ثي˘ح ،بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ب ه˘ق˘ير˘ف
ةبكوك نمصض امود ءاقبلاو راصصتن’ا قيقحت
يتحنم ميلصستب موقي هلعج يذلا رمأ’ا ةعيلطلا
ةنتاب باب˘صشو ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا
.مهزيفحت لجأا نم هرصصانعل

qarsana@essalamonline.com
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كوربم فلأا
ةقباصسم يف مهزوف دعب
يعام˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا
ةيداحت’ا اهتقلطأا يتلا
،مدقلا ةركل ةيرئازجلا
،ر˘ي˘خأ’ا ضصبر˘ت˘لا ل˘ب˘ق
نيزئافلا «فافلا» تعد
ل˘جأا ن˘م ا˘˘هر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا

ة˘˘˘صصم˘˘˘قأا م˘˘˘ه˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م
ي˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
نم ةعقو˘م˘لا ةد˘يد˘ج˘لا
تمصضو ،نيبعÓلا لبق
ن˘م ءا˘م˘˘صسأا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

نطولا عوبر ف˘ل˘ت˘خ˘م
جرا˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘حو
.رئازجلا

15

ةيمÓسسإلا ةمألا ئنهت «فاكلا»
أانه ،كرابملا ناصضمر رهصش لولح عم
«فاك» مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا
رهصش لولح ةبصسانمب ،ةيمÓصسإ’ا ةمأ’ا

با˘˘صسح˘˘لا ر˘˘صشنو .كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا نا˘˘˘صضمر
عقوم ىل˘ع ة˘يرا˘ق˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا
ويدي˘ف«ر˘ت˘يو˘ت» ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘صصاو˘ت˘لا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘˘ط˘˘ق˘˘ل زر˘˘بأا ه˘˘ي˘˘ف ع˘˘م˘˘ج
،«ءار˘م˘صسلا ةرا˘ق˘˘لا» ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘صسم˘˘لا
يبع’ تاطقل نم ديدعلا لمح ويديفلا
زر˘˘ح˘˘م ضضا˘˘ير فد˘˘˘ه˘˘˘ك ،«ر˘˘˘صضخ˘˘˘لا»
ةدجصس اذكو ،ايري˘ج˘ي˘ن د˘صض ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
ة˘ط˘ق˘لو راو˘ف˘يد تو˘ك د˘صض ي˘لو˘غ˘˘ي˘˘ف
،ينطولا ديصشن˘لا فز˘ع د˘ن˘ع ي˘صضا˘م˘ل˘ب
لكل» :ةرابعب ويديفلا باصسحلا قفرأاو
.«كرابم ناصضمر ..لفتحي نم

واكسش «ةيفياطسسلا»
 ةنوملقوبب

ى˘ل˘ع ف˘ي˘ط˘صس قا˘فوو˘لوؤو˘صسم ل˘م˘˘ع˘˘ي
تاعزانملا ةنجل ىدل يوق فلم عصضو
ل˘جأا ن˘م ،ة˘نو˘م˘ل˘قو˘ب م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ضصخ˘˘ي
ةديدج رئاصسخ يدافتو قيرفلا قح دادرتصسا
تلد˘ت˘˘صسا ،تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بصسح ،ثي˘˘ح ،
ينعملا اهب ماق يتلا رومأ’ا ضضعبب ةراد’ا
ينفلا مقاطلا ’و ةرادإ’ا ةراصشتصسا نود
ةراصشتصسا نود ةيلمعب همايق ةروصص يف

يأا ةرا˘عإا نود با˘ي˘غ˘لاو ،ق˘ير˘ف˘لا بي˘ب˘˘ط
اياصضقلا نم ريثكلاو ،نيلوؤوصسملل مامتها
ةبعصص ةمهم ماما بعÓلا لعجتصس يتلا
ةرادإا ى˘ل˘ع رور˘م˘لا نود ه˘ق˘ئا˘ثو نا˘م˘صضل
. قافولا

.. «انوروك» ايبوف

ا˘صسنر˘ف ة˘لو˘ط˘ب فر˘ع˘˘ت نأا بق˘˘تر˘˘م˘˘لا ن˘˘م
بصسح ليجأاتلا «ضسوراغ ن’ور» ةحوتفملا

و .ضسنتلل يصسنرفلا داحت’ا هنع نلعأا ام
تايعادت ةي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ل˘ي˘جأا˘ت˘لا اذ˘ه ي˘تأا˘ي

قÓ˘ط˘نا ر˘خأا˘ي˘صس ثي˘ح ،ا˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
ةرتفلا يف يرجي نأا ىلع عوبصسأ’ ةصسفانملا
ناك و ،نيلبقملا ناوج31و يام03 نيب
عبرأ’ا ت’وطبلا يناث قلطنت نأا ررقملا نم
،يام32 ي˘لا˘ح˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل ىر˘˘ب˘˘كلا

31 يف ي˘لا˘ح˘لا ما˘ع˘لا ة˘خ˘صسن ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘صسو
دعوم ن˘م ن˘ي˘عو˘ب˘صسأا ل˘ب˘ق ل˘ب˘ق˘م˘لا ناو˘ج
.نودلبميو ةلوطب قÓطنا
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 مئاد لكسشب يناميلسس ىلعدامتعÓل هجتي ايسسراغ^
«لسضفألا ميدقتل انل اعفاد نوكيسس مايسصلا »: يميهارب^

ةحاطلا ىلع رسصي يكوكلا
«يرانكلا» ـب

1003ددعلا ^2441 ناسضمر2ـل قفاوملا1202 ليرفأا41ءاعبرأ’ا

ةيكÎلا ةمسصاعلا قيرف ةقفر مسسوŸا اذه Òبكلا هقلأات دعب

ةنيطنسسق بابسشفيطسس قافو رئاز÷ا ةيدولوم

زرحم» :ليوسسيرك
بعل رطخأا

يف هتهجاو
«غيلريميربلا

دسصح لسصاوي رسضخلا مجن
ارتلجنا يف تافارتع’ا

بقÎيو صشاتكسشب ‘ ءاقبلا ديري لازغ
«بـــلاعثلا» ةوــطخ

نورظتني «رفانسسلا»
لبق ةيرادإلا لكاسشŸا لح

عوبسسلا ةياهن

Êارمع دقع خسسفت ةرادإلا
يسضاÎلاب همقاطو


