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ةيكنبلا تاباصسحلا حتف تاءارجإا
 :«كنب ردب» ريدم ،ةطيصسب

      ةمظنملا هذه ةناكمل ازيزعت

ىلع متي ةيلاŸا تادعاصسŸا ديد–
قيقدلا مييقتلا صساصسأا

ايئاصضق قوبصسم امهدحأا نيصصخصش فيقوت عمةزابيت ءاصضق صسلجم كÓهتصسإÓل ةهجوم تناك
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ة˘˘˘فا˘˘˘صشك˘˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا د˘˘˘˘كأا
يواز˘م˘ح ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘مÓ˘˘صسإ’ا

صسير˘ك˘ت نأا ،صسمأا ،نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘˘ع
ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر
مادعإا خ˘يرا˘ت) يا˘م72 مو˘ي ،نو˘ب˘ت
اينطو اموي (صساروب دمحم ديهصشلا
«ازيزعت» دعي ،ةيمÓصسإ’ا ةفاصشكلل
ة˘˘ي˘˘ف˘˘صشك˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ل
د˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صشلا ة˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘ل «ار˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘˘ت»و
ةيبرتو دادعإا ىلإا ةيمارلا صساروب
.ءصشنلا
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ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ’
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
رجاتلأ يكتسشي نيح..

،راج˘ت˘لا ع˘ششج ن˘م نو˘ن˘طاو˘م˘لا ي˘كت˘ششي نأا
«بهن»ـل ليشضفلا رهششلا ةشصرف مهمانتغاو
ايداع تاب رمأا اذ˘ه˘ف ،ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘شسم˘لا بو˘ي˘ج
داو˘م˘لا ل˘˘ك را˘˘ع˘˘شسأا با˘˘ه˘˘ت˘˘لا ع˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ
رهششلا نم ى˘لوأ’ا ما˘يأ’ا ي˘ف ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘شس’ا
رمأا اذهف رجاتلا يكتششي نأا نكل ،ليشضفلا
نم نكت مل رجاتلا ىوكشش نكل ،«يداع ريغ»
تفداشص ذإا ،هتجوز نم امنإا ،راجتلا هئÓمز
ةبقلاب «رمع نب» قوشس يف ،سسمأا ،«مÓشسلا»
عاونأا لك سضرعي ايمشسوم ارجات ،ةمشصاعلاب
سشيششح ،سسفرك ،جنابشس ،سسنودقب) سشئاششحلا

نتم ىلع ،ةهكافلا سضعب بناج ىلإا (...ةفطقم
،ه˘ت˘جوز «ع˘ششج» ن˘م ا˘ه˘ل ى˘كت˘ششا ،ة˘ن˘حا˘شش
تامزلتشسمب ةشضيرع ةليوط ةمئاق رهظتشساو
اهل هجو هنأا هللاب مشسقأاو ،اهءانتقا هنم تبلط
’ هنأ’ ،ةمئاقلا هتملشس نيح هشسأارب ةبرشض
ةبوتكملا تابلطتملا لك نمؤوي نأا عيطتشسي

ةهج نم  «هب سسحت ’» اهنأ’و ،ةهج نم اهيلع
لخدي» هتبتك ام لك نأا فرتعا هنأا عمو ،ىرخأا
اهيلع ناك ،ةئطخملا يه» لاق هنأا ’إا ،«هنطب
رمأ’ا بلطت نإاو ىتح ،اذكه ينئجافت ’ نأا
.ءازجأا ةعبرأا وأا ةثÓث ىلإا ةمئاقلا ميشسقن

ينونج ظاظتكأ

بيهر يرورم ظاظتكا نم نونطاوملا يناعي
راد˘لا ن˘م ع˘ير˘شسلا ق˘ير˘ط˘لا  ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع
ةيششع ذنم اذهو نونكع نب هاجتاب ءاشضيبلا

دودح يف ةورذلا غلبي ظاظتك’ا .ناشضمر
جور˘خ د˘˘عو˘˘م ،ءا˘˘شسم ف˘˘شصن˘˘لاو ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا
ملك01 عطق  حبشصي ذإا ،ذيمÓتلاو نيفظوملا
و ىهدأ’او .ديزي وأا نمزلا نم ةعاشس قرغتشسي
تاقوعم قيرطلا لوط ىلع دجت ’ كنأا رمأ’ا
ام وهو ،ظاظتك’ا اذه يف اببشس نوكت دق
تÓفاح نتم ىلع نيرفاشسملاو نيقئاشسلا ريح
.ءاوشس دح ىلع ،يمومعلا لقنلا

لاقتربلأ حيزي خيطبلأ

فيشصلا هكاوف تم˘ح˘ت˘قا ،ةدا˘ع˘لا ر˘ي˘غ ى˘ل˘ع
متي ثيح ،ماعلا اذه اركاب ةينطولا قاوشسأ’ا

ىلإا رمحأ’او رفشصأ’ا  خيطبلا ةهكاف سضرع
ريثكلا يف عشساو لكششب عيبلل بنعلا بناج
لوانت˘م˘لا ي˘ف ا˘هرا˘ع˘شسأا ى˘ت˘حو قاو˘شسأ’ا ن˘م
هنأاكو كلهتشسملل ليخي ثيح ،مومعلا ىلع
هعجرأا دقف ببشسلا نع امأا ،ةرارحلا لشصف يف
تو˘ي˘ب˘لا را˘ششت˘نا ى˘لإا ن˘˘ي˘˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب
لشصف تزي˘م ي˘ت˘لا ةرار˘ح˘لاو ة˘ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب˘لا
يذلا رمأ’ا ،دو˘ه˘ع˘م و˘ه ا˘م˘ب ة˘نرا˘ق˘م ءا˘ت˘ششلا
. اركبم هكاوفلا هذه جشضن يف مهاشس

يرئأزج عأدبإأ

«ربمفون لوأا» ىفششتشسمب ّيبط قيرف حجن
ناطرشس جÓعل ةديدج ةينقت قيبطت يف نارهوب
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا .ة˘ي˘عذ˘ج˘لا ا˘يÓ˘خ˘لا ة˘ط˘شساو˘ب مد˘˘لا
روتكد فارششإا تحت تلمعتشسا يتلا ةديدجلا
ةنشس13) روشصنم مشساقلب باششلا مدلا سضارمأا
effergotua’L ) ي˘˘تاذ˘˘˘لا عرز˘˘˘لا ى˘˘˘عد˘˘˘ت (
ةيعذجلا ايÓخلا لاقتنا زيفحت ىلع دمتعت (
هترود ى˘لإا سضير˘م˘ل˘ل ي˘م˘ظ˘ع˘لا عا˘خ˘ن˘لا ن˘م
ءاود لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع ة˘˘˘يو˘˘˘مد˘˘˘لا

هنمث غلبي يذلاو يدنهلاrofizoM كيرينيج
libozoM ءاود لا˘م˘ع˘˘ت˘˘شسا لد˘˘ب وروا003
وروأا0008 ه˘ن˘م˘ث غ˘ل˘ب˘ي يذ˘لاو ي˘شسنر˘˘ف˘˘لا
. ةدحاولا ةعرجلل
يف مهّلك اشضيرم11 ىلع تلمعتشسا ةينقتلا

اريثك اونشسحت دقو ،سضرملا نم ةمّدقتم ةلاح
.قبشس امب ةنراقم

qarsana@essalamonline.com

5003ددعلا ^2441 ناضضمر8ـل قفاوملا1202 ليرفأا02ءاثÓثلا

 طقف أرانيد05 ـب اطاطبلأ
را˘˘ع˘˘شسأ’ا ر˘˘شسكل ةو˘˘˘ط˘˘˘خ ي˘˘˘ف

˘ما˘ق ،ا˘طا˘ط˘ب˘لا ةدا˘م˘ل ة˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م˘˘لا
ينطولا كرتششملا ينهملا  ناويدلا
طاقن سصيشصختب ،موحللاو رشضخلل
كÓهتشس’ا ةعشساولا ةداملا هذه عيبل
ةرششابم كلهتشسملا ىلإا حÓفلا نم
دحاولا مارغوليكلل ارانيد05 رعشسب
نم تاي’و ةدع يف كلذو  ،طقف
م˘ت ن˘يأا ة˘م˘شصا˘ع˘لا ا˘هزر˘بأا ن˘˘طو˘˘لا
يف يداولا باب يف عيب ةطقن ءاششنإا
ءايحأ’ا يقاب ىلع اهميمعت راظتنا

كÓ˘ه˘ت˘شس’ا نأا ا˘م˘ل˘ع ،ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لاو
،ناشضمر يف اطاطبلا ةدامل عشساولا

اهراعشسأا ىلع ارثأا ءاطشسولا عششجو
ةيشسايق تايوتشسم ىلإا تلشصو يتلا
. رانيد001ـلا ةبتع تغلب

ةيفافسشلأ لجأأ نم ةينورتكلإأ ةقيبطت
ع˘شضو ،ف˘ي˘ط˘شس ة˘ي’و˘˘ب ،ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ةيلمعلا رييشستل ي˘نور˘ت˘كلإا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ناشضمر رهششب ةشصاخلا ةينماشضتلا
عي˘م˘ج ى˘ل˘ع فا˘ف˘ششو لدا˘ع ل˘كششب
حلاشصم تحشضوأاو .نيتشسلا اهتايدلب
نم تيدشسأا دق تاميلعت نأاب ةي’ولا

يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر فر˘˘ط
ةقيبطت عشضول ،ةلبع لامك ،يلحملا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘ششت ة˘شصا˘خ ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا

ر˘ي˘طأا˘تو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ي’و˘لا ح˘لا˘شصم
عم لداع و فافشش لكششب اهيقحتشسم ىلع (ةيئاذغلا دورطلا ) ةينيعلا تاناعإ’ا عيزوت ةيلمع
. ةي’ولا تايدلب عيمج فادهتشسا دشصق عيزوتلا ةيلمع ءانثأا نزاوتلا أادبم ةاعارم

..طقف ءاسسنلل
ىد˘˘˘حإا تما˘˘˘ق ،ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ةردا˘˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘ف
يشسكا˘ط ءا˘ششنإا˘ب ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب تا˘شسشسؤو˘م˘لا

ي˘شسكا˘˘ط˘˘لا» ى˘˘عد˘˘يو ،ءا˘˘شسن˘˘لا˘˘ب سصا˘˘خ
ىتح نأا ةركفلا يف لمجأ’او ،«يدرولا
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘˘مد˘˘˘خ مد˘˘˘ق˘˘˘ت ةأار˘˘˘ما ق˘˘˘ئا˘˘˘شسلا

.طقف فيطللا سسنجلا ةدئافل ليشصوتلاو
ءا˘شسن˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا با˘ج˘عإا تي˘ق˘ل ةر˘كف˘˘لا
عم رثكأا نهتحار ندجيشس نهنأا ندكأا يتاوللا
لقنتلا ىلإا نرطشضي امدنع ةشصاخ تاقئاشسلا
يف نآ’ا يشسكاطلا نأا املع ،ةديعب تافاشسمل

اهميمعت راظتنا يف ،طقف ةديلبلا ءاشسن ةمدخ
. Óبقتشسم ىربكلا ندملاو ةمشصاعلا ىلع

«نيقلاخلأ نسسحأأ هللأ كرابت»
ع˘˘قاو˘˘˘م داور ر˘˘˘ششن

يعامتج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا
ا˘˘ع˘˘ئار اد˘˘ه˘˘˘ششم سسمأا
ةب˘ير˘ق ود˘ب˘ت ة˘با˘ح˘شسل

كلذو ،سضرأ’ا نم ادج
ة˘ل˘ه˘يو˘شسلا ة˘ير˘ق ي˘˘ف
يف نوع يديشس ةيدلب
د˘˘قو   ،يداو˘˘لا ة˘˘ي’و
اباجعإا ةروشصلا تيقل

داور فرط نم اريبك
ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م
نا˘˘˘˘˘˘كشسلا ى˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘حو
اوماق نيذلا نييلحملا
ر˘˘ششنو ر˘˘يو˘˘˘شصت˘˘˘لا˘˘˘ب
قا˘ط˘ن ى˘ل˘ع ةرو˘˘شصلا

مهلا˘ح نا˘شسلو ،ع˘شساو
ه˘˘ل˘˘لا كرا˘˘ب˘˘ت» لو˘˘ق˘˘ي
.«نيقلاخلا نشسحأا
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watan@essalamonline.com

هذ˘ه ة˘˘عا˘˘ن˘˘ق ي˘˘ف داز ا˘˘م˘˘مو
اذ˘ه ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا˘ب باز˘˘حأ’ا
هل ريتخا يذلا يشسايشسلا ثدحلا

«تانامشض رفوت» رييغتلا ناونع
بع˘˘ششلا تو˘˘شص ن˘˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘˘ت
حمشسيشس يذلا ديحولا لشصيفلا
سضوخل نيمد˘ق˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ف˘شصت˘ب

ح˘ت˘فو قا˘ق˘ح˘ت˘شس’ا اذ˘ه را˘م˘˘غ
جولولاب ةيقحأا رثكأ’ا مامأا بابلا
سسي˘شسأا˘تو نا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘˘ب˘˘ق ى˘˘لإا

.ديدج بختنم سسلجم
سسي˘˘˘˘˘˘ئر رار˘˘˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘˘˘تأا˘˘˘˘˘˘˘يو

ةفاك بابششلا حنمب ةيروهمجلا
اذه يف ةكراششملل تÓيهشستلا
رخآا لماعك يباخ˘ت˘ن’ا د˘عو˘م˘لا
ح˘˘مÓ˘˘م˘˘لا ،نآ’ا ذ˘˘ن˘˘م ،م˘˘شسر˘˘˘ي
ناملربلل ىلفشسلا ةفرغلل ةلبقملا

ىلإا ةكراششملا بازحأ’اب عفديو
يتلا ةئفلا هذه مامأا لاجملا حتف
رومأ’ا مامزب ذخأات نأا اهل ديرأا

يف يشسيئرلا ريغتملا نوكت نأاو
.ةيمنتلاو رارقتشس’ا ةلداعم

نيشسمخ نعوبري ام نلعأا دقو
قاقحتشس’ا اذهل هتيزهاج ابزح
ينطولا ءانبلا ةكرح رارغ ىلع
نب رداقلا دبع ،اهشسيئر اعد يتلا
ل˘ع˘˘ج ةرور˘˘شض» ى˘˘لا ،ة˘˘ن˘˘ير˘˘ق
ةلبقملا ةيعيرششتلا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا

«حÓ˘شصإ’او ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘نا˘˘هر
ة˘ق˘ث˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘شس’ ة˘˘شصر˘˘ف»و
.«ةدوقفملا

اذ˘ه ي˘ف ،ة˘ن˘ير˘ق ن˘˘ب دد˘˘ششيو
نا˘م˘شض ة˘ي˘م˘هأا ى˘˘ل˘˘ع ،دد˘˘شصلا
،اهتيفافششو تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘هاز˘ن
ة˘ق˘ث ةدا˘ع˘ت˘˘شسا»ـب ح˘˘م˘˘شسي ا˘˘م˘˘ب
يف هتئبعتو هتلود يف بعششلا
رئاز˘ج ،ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا ر˘ئاز˘ج ءا˘ن˘ب
ة˘لاد˘ع˘لاو ة˘˘مار˘˘كلاو ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا
.«ةيمنتلاو ةيعامتج’ا

بز˘ح ف˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل ،هرود˘˘ب
نع ،رخآ’اوه ،لبقتشسملا ةهبج
،تاباختن’ا هذه يف ةكراششملا

،لوأ’ا ه˘˘لوؤو˘˘شسم حر˘˘شص ثي˘˘ح
انيدل» Óئاق ،ديعلب زيزعلا دبع
رايتخ’ نيبخانلا يف ةريبك ةقث

نيذلا ا˘ن˘ي˘ل˘ث˘م˘مو ا˘ن˘بز˘ح م˘ئاو˘ق
انيدل امك ،ةيقادشصملا نوكلتمي
دÓبلاب جورخلل احومط اجمانرب
.«نامأ’ا رب ىلإا

برعأا ،كلذ نع ديعب ريغو
،ينطولا حÓشصإ’ا ةكرح سسيئر
نأا يف هلمأا نع ،ينيوغ يلÓيف
اشسلجم تاقاقحتشس’ا هذه زرفت
ةد˘عا˘ق ى˘لإا د˘ن˘ت˘شسي» ا˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م
نم يذلا رمأ’ا ،«ةبلشص ةيبعشش
ةيلخادلا ةهبج˘لا ة˘يو˘ق˘ت» ه˘نأا˘شش

دشض كاحت يتلا تارماؤوملا دشض
.«رئازجلا

ة˘كرا˘ششم نأا ي˘ن˘˘يو˘˘غ د˘˘كأاو
ةلبقملا تايعيرششتلا يف هبزح
ىلع هشصرح» نم اقÓطنا يتأات
تا˘ششرو ل˘ك ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا
هم˘عدو ة˘لود˘ل˘ل م˘ي˘ل˘شسلا ءا˘ن˘ب˘لا
ةيروهمجلا سسيئرل لشصاو˘ت˘م˘لا
ةديدج رئازج ءانبل هعورششم يف
ةعومجملا يف نيلعافلا لك عم
.«ةينطولا

سضو˘خ˘ي˘شس ،«ة˘عا˘ن˘˘ق ن˘˘ع»و
را˘م˘غ تا˘ير˘ح˘لا ع˘ئÓ˘ط بز˘ح
ربتعا ثيح ةلبقملا تايعيرششتلا

ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ه˘˘شسي˘˘ئر
تا˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا هذ˘˘ه نأا يد˘˘ع˘˘شس
نم جورخلل لشضفأ’ا كلشسملا»
ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو (...) ة˘˘˘مز’ا
را˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ن’ا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا

بز˘˘ح ف˘˘شصوو.«يششÓتلاو
،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘ششت˘˘لا تا˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا

ىدمل «يقيقح˘لا نا˘ح˘ت˘م’ا»ب
ةيشسايشسلا ةشسفانملا ىلع هتردق
ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م ل˘˘ظ ي˘˘ف
ل˘م˘ح˘يو .ةد˘يد˘ج ة˘˘يرو˘˘ت˘˘شسدو
ةبشسنلا˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا قا˘ق˘ح˘ت˘شس’ا
ينطولا ريرحتلا ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ل
ةيبعششلا تا˘نا˘هر˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج»
املثم ،«ةيميظنتلاو ةيشسايشسلاو
ل˘شضف˘لاو˘بأا ،ما˘ع˘لا ه˘ن˘ي˘مأا هد˘˘كأا
مئاوق دادعإاب دهعت يذلا ،يجعب
بعششلا تاعلطت يبلت» ةيباختنا

ى˘˘لا لو˘˘شصو˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غرو
ل˘ي˘ج˘ب ة˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م تا˘˘شسشسؤو˘˘م
هنع ربع يأارلا سسفنو.«ديدج
ينطولا عمج˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا
،ينوتيز بيطلا ،ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
ةلبقملا تايعيرششتلا لثمت يذلا
ةيشسايشسلا هتلي˘كششت˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
اراشسمو ا˘ي˘طار˘ق˘م˘يد ا˘جر˘ع˘ن˘م»
ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ،«اد˘˘˘يد˘˘˘˘ج
فورظلاو ةقيم˘ع˘لا ت’و˘ح˘ت˘لا
اهفرعت يت˘لا ة˘ي˘شسا˘ي˘شس‐و˘ي˘ج˘لا
رئازجلا˘ب ة˘ط˘ي˘ح˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ي˘ل˘ح˘ت˘˘لا» ي˘˘عد˘˘ت˘˘شست ي˘˘ت˘˘لاو
تا˘ي˘لآا ن˘ع ثح˘ب˘لاو ة˘ظ˘ق˘ي˘لا˘˘ب
كشسا˘م˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
تا˘˘شسشسؤو˘˘م ءا˘˘ن˘˘بو ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

.«ةيروتشسد
لمأا عمجت بزح ةشسيئر امأا

ءارهزلا ةم˘طا˘ف ،«جا˘ت» ر˘ئاز˘ج˘لا
نع اشضيأا تنلعأا دقف ،يطاورز
هو˘˘جو»ـب ا˘˘˘ه˘˘˘بز˘˘˘ح ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم
نم ىعشسي ةوطخ يف ،«ةديدج
ثاد˘حإا» ى˘لإا بز˘ح˘لا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
تا˘شسرا˘م˘م˘لا ع˘˘م ة˘˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ق˘˘لا
.«ةقباشسلا

«د˘يد˘ج ل˘˘ي˘˘ج» بز˘˘ح جردأاو
ةشسرامم» ة˘نا˘خ ي˘ف ه˘ت˘كرا˘ششم
ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا تيو˘شصت˘لا ل˘˘ع˘˘ف
تا˘مزأÓ˘ل ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ل˘˘ح˘˘لا
ـل سسي˘˘شسأا˘˘ت˘˘لاو ،«ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘˘شسلا
.«ةيعرششلا ىلإا ةدوعلا»

ة˘كر˘ح ة˘م˘ئا˘ق˘لا م˘˘شضت ا˘˘م˘˘ك
يه ،تنلعأا يتلا ملشسلا عمتجم
بكر ى˘لإا ا˘ه˘ما˘م˘شضنا ،ىر˘خأ’ا
تايعير˘ششت˘لا ي˘ف ن˘ي˘كرا˘ششم˘لا
ةشصرف» اهيف ىرت يتلا ةمداقلا
يقيقح˘لا حÓ˘شصإ’او ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل˘ل
ةكراششم .«ةلود˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘ل
تار˘˘ششؤو˘˘م» دو˘˘جو ا˘˘ه˘˘ع˘˘ج˘˘شش
.«رييغتلل ةيباجيإا

ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا تشصر˘˘حو
قازر˘لا د˘ب˘˘ع ،ا˘˘ه˘˘شسي˘˘ئر نا˘˘شسل
نأا ىل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا ى˘ل˘ع ،ير˘ق˘م
د˘˘ق سصشصح˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت د˘˘ه˘˘ع»
ملشسلا عمتجم ةكرح نأاو ىهتنا
نينطاوملا مامأا بابلا تحتف دق
ن˘م˘شض ح˘ششر˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘جرا˘خ ن˘م
سسف˘ن ي˘ف ار˘ي˘˘ششم ،«ا˘˘ه˘˘م˘˘ئاو˘˘ق
ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كششت نأا ى˘˘˘لإا تقو˘˘˘˘لا
نوكت نأ’ ح˘م˘ط˘ت» ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
.«مكحلا يف ايقيقح اكيرشش

ي˘ت˘لا ما˘˘قرأ’ا ر˘˘خآا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ةينطولا ةطلشسلا اهنع تفششك
ريششت ،تاباخت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا
ةعبات ةمئاق5571 ءاشصحإا ىلإا

ةمئاق8982و ةيشسايشس بازحأ’
حششرتلا يف اهتبغر تدبأا ةرح
21 مويل ةيعيرششتلا تاباختنÓل
دد˘ع غ˘ل˘ب د˘قو .ل˘ب˘ق˘م˘لاو˘ي˘نو˘˘ي
مت ،افلم9371 حششرتلا تافلم
ابزح45 فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘ب˘˘ح˘˘شس
.ارح احششرتم3722و

يباختن’ا دعوملل زهاج ابزح نوصسمخ

نأوج21 تايعيرسشت  ىلع نهأرت ةيسسايسسلأ ةقبطلأ

 ب.صضاير

ىلع ،ةيصسايصسلا بازحأ’ا نم ديدعلا فصشكب يلجتلا يف ناوج21 تايعيرصشتل يباختن’ا دهصشملا ملاعم تذخأا
ةصصرفو ةيصسايصسلا ةقبطلل ايقيقح اناحتما هيف ىرت يذلا راصسملا اذه يف اهطارخنا نع ،اهتاءامتنا ىتصش

.ةيبعصشلاتاعلطتلا ىوتصسم يف نوكي ديدج مدب ناملرب ءاصسرإاو رييغتلا ثادحإ’ نيبخانلل

«مÓصسلا» ـل نايفصس وبحب ،نيدروتصسŸا ددع صصيلقت دعب

 «لوانتŸأ ‘ نوكت نل ةدŸÈأ موحللأ راعسسأأ»

      ةمظنملا هذه ةناكمل ازيزعت

ةيمÓسسإ’أ ةفاسشكلل اينطو اموي يام72

ة˘ن˘˘ح˘˘ششلا سسمأا لوأا تل˘˘شصو
ةدر˘ب˘م˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ةمداق رئازج˘لا ى˘لإا ةدرو˘ت˘شسم˘لا

ةيمكلا تغلب ثيح ،اينابشسا نم
عور˘ششلا م˘ت ن˘ط003 يلاو˘ح
اهراعشسأا نأا ريغ ،اهقيوشست يف
رظنلاب لوانتملا يف نوكت نل
ةدروتشسملا ةليلقلا ةيمكلا ىلإا

ن˘يدرو˘ت˘شسم˘لا دد˘ع سصي˘ل˘ق˘˘تو
.نيينعملا بشسح

ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ئر ف˘˘˘ششك
موحل˘لا يدرو˘ت˘شسم˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ح˘ير˘شصت ي˘ف و˘˘ب˘˘ح˘˘ب نا˘˘ي˘˘ف˘˘شس
اولبقتشسا مهنأا ،سسمأا «مÓشسلا»ـل
نط003 يلاوح تاعاشس ذنم
ةدروتشسملا ةدربملا موحللا نم
هذه دع˘تو ،ا˘ي˘نا˘ب˘شسا ن˘م ة˘مدا˘ق
ذن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ن˘ح˘ششلا ة˘ي˘م˘كلا
دعب كرابملا ناشضمر رهشش ةيادب
لÓ˘˘˘خ تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘˘لوأ’ا
م˘˘ت د˘˘قو ،طرا˘˘ف˘˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘شسأ’ا
نيومتو اهقيوشست يف عورششلا
راهن نم ءادتبا ةينطولا قوشسلا
بشسح‐ راعشسأ’ا نأا ريغ ،سسمأا
ةرقتشسم نوكت نل ‐ثدحتملا

را˘˘˘ن˘˘˘يد ف˘˘˘˘لأ’ا قو˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسو
ىلإا رظنلاب دحاولا مارغوليكلل
ةدروتشسملا ةدودح˘م˘لا ة˘ي˘م˘كلا
دد˘˘˘ع سصي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت بنا˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا
لدب طقف71 ىلإا نيدروتشسملا

ىلإا ةيلاردفلا مهتمدق نيذلا24
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ترازو ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
  .ةحÓفلاو

ةيلمع ريرحتب وبحب بلاطو
لاجملا راكتحا مدعو داريتشس’ا
نم طقف دودحم ددعل هئاطعإاب
فد˘˘ه˘˘ب كلذو ن˘˘يدرو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ي˘ف ا˘ه˘ل˘ع˘جو را˘ع˘شسأ’ا ر˘ير˘ح˘ت
ل˘˘خد˘˘لا با˘˘ح˘˘˘شصأا لوا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م
ام˘ي˘شس ،دود˘ح˘م˘لاو ط˘شسو˘ت˘م˘لا

ل˘˘شصف باو˘˘بأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ح˘˘˘نو
ىلع بلطلا رثكي نيأا فيشصلا

اهجوم ،ةيكÓهتشس’ا ةداملا هذه
نم ةيروهمجلا سسيئر ىلإا هءادن
م˘ه˘ل حا˘م˘شسلاو ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا
ىتح داريتشس’ا ةيلمع فانئتشساب
ىتح ناشضمر رهشش ةياهن دعب
رفوت مهاشسيو را˘ع˘شسأ’ا ر˘ق˘ت˘شست
را˘ع˘شسأا سضا˘ف˘خ˘نا ي˘˘ف م˘˘ح˘˘ل˘˘لا
ىر˘خأ’ا ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘شس’ا داو˘م˘لا

اهراعشسأا تلشصو يتلا رشضخلاك

ةراششإÓل.ةيشسايق تايوتشسم ىلإا
،ةيروهمج˘لا سسي˘ئر ف˘ل˘ك د˘ق˘ف
لÓ˘خ ،نو˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
سسل˘ج˘م˘˘ل يرود˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
سصيخرتلاب ة˘مو˘كح˘لا ،ءارزو˘لا

موحللا نم نط0052 داريتشس’
نا˘شضمر ر˘ه˘شش لÓ˘خ ةدر˘ب˘م˘˘لا
ىلع اددششم ،«ةيئانثتشسا» ةفشصب

سضرعلا دنع ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ةرور˘شض
،تاءاشضفلا لك ر˘ب˘ع يرا˘ج˘ت˘لا
نيبو ايلحم ةجتنملا موحللا نيب
بناج ىلإا ،ةدروتشسملا موحللا
نم فيثكتلاب سسيئرلا رمأا كلذ
ةكرت˘ششم˘لا سشي˘ت˘ف˘ت˘لا تا˘يرود
ةرا˘ج˘ت˘لاو ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم ن˘ي˘ب
ق˘ير˘ط ن˘ع ل˘يا˘ح˘˘ت˘˘لا ف˘˘ششكل
تايمكل يعرششلا ريغ نيزختلا
.راعشسأ’ا هيجوت سضرغب موحللا

ف˘ي˘قو˘ت رار˘ق نا˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
م˘˘ت يذ˘˘لا مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا دار˘˘ي˘˘ت˘˘˘شسا

ىلع رثا ،طرافلا ماعلا فشصتنم
،ةكرشش001 ن˘م ر˘ث˘كأا طا˘˘ششن

ة˘˘فا˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع تح˘˘˘شضأا ثي˘˘˘ح
ن˘م تا˘ئ˘˘م˘˘لا ل˘˘خدو سسÓ˘˘فإ’ا
نأا ريغ ،ةينقت ةلاطب يف لامعلا
ولو داريتشس’ا طاششن ثعب ةداعإا
ةيادبو انمازت ةيئانثتشسا ةفشصب
ناشضمر رهشش نم يلزانتلا دعلا
يف ء’ؤوهل لمأ’ا داعأا كرابملا
،ة˘ي˘شضق˘ل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن ل˘ح را˘ظ˘ت˘نا

ي˘ف ف˘ششك د˘ق ‐و˘ب˘ح˘ب‐ نا˘˘كو
عا˘ف˘˘ترا ن˘˘ع ق˘˘با˘˘شس ح˘˘ير˘˘شصت
ءارمحلا موحللا داريتشسا ةروتاف
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ى˘ل˘˘ع هرا˘˘شصت˘˘قاو دار˘˘ي˘˘ت˘˘شس’ا
ةبشسن نأا ادكؤوم ،ةيحلا لوجعلا
2.32 ـب ترد˘˘˘˘˘ق عا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘تر’ا
ع˘م ى˘فا˘ن˘ت˘ي ا˘م و˘هو ،ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب
تناك يتلا «فششقتلا» ةشسايشس
نأا فاشضأاو ،تاطلشسلا اهل جورت
0202 ناوج رهشش تايئاشصحإا
تادراولا ةروتاف عافترا تبثت
لوجع˘لا ى˘ل˘ع تر˘شصت˘قا ي˘ت˘لا
17.75 تغ˘˘ل˘˘ب ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘لا

ن˘كت م˘ل ا˘مد˘ع˘ب ر’ود نو˘ي˘ل˘˘م
،ر’ود نويلم32.54 زواجتت
ملو رثكأا تعفترا ةروتافلا نأا يأا
ي˘عد˘ت تنا˘ك ا˘م˘ك ،سضف˘˘خ˘˘ن˘˘ت
.تاطلشسلا
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ة˘فا˘ششكل˘ل ما˘ع˘لا د˘˘ئا˘˘ق˘˘لا د˘˘كأا
يوازمح ،ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘مÓ˘شسإ’ا

سسيركت نأا ،سسمأا ،نامحرلا دبع
ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر
مادعإا خيرات) يام72 موي ،نوبت
ا˘مو˘ي (سسارو˘ب د˘م˘ح˘م د˘ي˘˘ه˘˘ششلا

دعي ،ةيمÓشسإ’ا ةفاششكلل اينطو
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘˘نا˘˘كم˘˘ل «از˘˘يز˘˘ع˘˘ت»
ة˘شسرد˘م˘ل «ار˘يد˘ق˘ت»و ة˘ي˘ف˘ششكلا
دادعإا ىلإا ةيمارلا سساروب ديهششلا

يوازمح حشضوأاو.ءسشنلا ةيبرتو
اذه سسيركت نأا هل حيرشصت يف
ازيزعت» دعي ينطولا مويلا

ةفاششكلل ةقو˘مر˘م˘لا ة˘نا˘كم˘ل˘ل
ةشسردمل ار˘يد˘ق˘ت»و «ة˘ي˘مÓ˘شسإ’ا
ىلإا ةيمارلاسساروب دمحم ديهششلا
اذ˘˘كو ءسشن˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘تو داد˘˘˘عإا
ةمظنملا هذه ةريشسمل «اعيجششت»
نأا يواز˘م˘ح فا˘˘شضأاو.ةيفششكلا

ن˘م ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لا سسير˘كت˘لا اذ˘ه
ا˘ي˘ن˘طو ا˘مو˘ي يا˘˘م72 خ˘يرا˘˘ت
هب لفتحي ة˘ي˘مÓ˘شسإ’ا ة˘فا˘ششكل˘ل

ا˘ه˘ل˘ع˘ج˘ي˘شس ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘ك
رارمتشسابروطتت ةدئار ةمظنم»
ةمدخ يف ا˘ه˘تر˘ي˘شسم ة˘ل˘شصاو˘م˘ل
.«عمتجملاو نطولا

ماهم سضعب ىلإا هقرطت ىدلو
تاذ ركذ ،ةيفششكلا ةمظنملا هذه
ةيمنت يفمهاشست اهنأاب ثدحتملا
ة˘ير˘كف˘لاو ة˘˘ي˘˘حور˘˘لا تارد˘˘ق˘˘لا
مهيف سسرغو بابششلل ةيعامتج’ا
نينطاوم» اونوكيلةينطولا ميقلا

ن˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘˘شصو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘شسم
ىلع رهشست ا˘م˘ك ،«م˘ه˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل
عادبإ’او راوح˘لائدابم مهنيقل˘ت
.ةيلوؤوشسملاو

ب.صس

 :«كنب ردب» ريدم ،ةطيصسب ةيكنبلا تاباصسحلا حتف تاءارجإا

 «ةلويسسلأ لكسشم ىلع ءاسضقلاب ةليفك ةثيدحلأ عفدلأ تايلآأ »
 يكنب باسسح نويلم02 لباقم ةيكنب ةقاطب نويلم5.1 ـ

ةيمنتلا كنبل ماعلا ريدملا دكأا
ى˘ل˘ع يوارو˘ب د˘ن˘ح˘م ة˘ي˘ف˘ير˘˘لا

يلاملا لومششلا عيجششت ةرورشض
ةثيدحلا عفدلا تايلآا لامعتشساو
ةلويشسلا لام˘ع˘ت˘شسا ن˘ع ا˘شضو˘ع
هده˘ششت ا˘م ع˘م ة˘شصا˘خ ة˘يد˘ق˘ن˘لا
سصقن لكششم نم ايلاح رئازجلا
ريدم˘لا لا˘ق.ةيدقنلا ةلو˘ي˘شسلا
يف ةيفيرلا ةيمن˘ت˘لا كن˘ب˘ل ما˘ع˘لا
،سسمأا ةينطولا ةعاذإÓل حيرشصت
يكنب باشسح نويلم21 نيب هنأا
5.1 ’إا كل˘م˘ن ’ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
يعدتشسي ام ةيكنب ةقاطب نويلم
ىمشسي ام و˘ح˘ن ه˘جو˘ت˘لا ع˘ير˘شست
مكحتلا لجأا نم يلاملا لومششلاب
نأا ادكؤوم ،ةيلاملا ةلويشسلا يف
نيكمت » هانعم  يلاملا لومششلا
نم ةداف˘ت˘شس’ا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

لمششت يتلا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا
ةيفرشصملاو ةيكن˘ب˘لا تا˘مد˘خ˘لا

ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا قو˘˘˘شسلا تا˘˘˘مد˘˘˘خو
تامدخ ىلإا ةفاشضإا ةشصروبلاك
ةفل˘ك ل˘با˘ق˘م كلذو تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘لا

اذه قيقحت لجا نمو.«ةلوقعم
بجي  ‐ثدحتملا‐ لوقي فدهلا
نطاوم لكل يكنب باشسح حتف
ديوزت وحن هجوتلل ىلوأا ةوطخك
ع˘فد˘˘لا تا˘˘ي˘˘لأا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

،ةيكنبلا تاقاطبلاو كوكشصلاك
باشسح نويلم21 نمشض نمف
نويلم5.1 ’إا كلمن ’ يكنب
مت هنا املع ، طقف ةيكنب ةقاطب
تاباشسحلا حتف ةيل˘م˘ع ط˘ي˘شسب˘ت

ةخشسن طقف مويلا بلطتي ثيح
ةماقإ’ا نايبو فيرعتلا ةقاطب نم
ر˘ت˘فد ح˘ن˘م م˘ت˘ي ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب ،ط˘˘ق˘˘ف

كلذكو اناجم نوبزلل كوكشصلا
تاقاطب رادشصإ’ ةبشسنلاب رمأ’ا
اهلامعتشسا نأا نع Óشضف عفدلا
ن˘ع وأا را˘ج˘ت˘لا د˘ن˘ع ع˘فد˘لا ي˘˘ف

نودو ا˘نا˘ج˘م تي˘نر˘ت˘ن’ا ق˘ير˘ط
˘˘˘‐ ف˘˘˘ي˘˘˘شضي مو˘˘˘˘شسر يأا ع˘˘˘˘فد
نأاب يواروب راششأاو.‐لوؤوشسملا

ةحوتفملا ةيلاملا تاباشسحلا ددع
ةشصاخ˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا كو˘ن˘ب˘لا˘ب
باشسح نو˘ي˘ل˘م21 ـب رد˘˘˘ق˘˘˘˘ت
نويلم02 يلاوح اهيلإا فاشضي

ىلإا ا˘ن˘ل˘ي˘ح˘ي ا˘م يد˘ير˘ب با˘شسح
داشصتق’ا جامدإا ةبشسن نأاب لوقلا
ىقبت ةيفرشصملا ةموظنملا يف

.ةدئار لودب ةنراقم ادج ةفيعشض
كونبلل ماعلا ر˘يد˘م˘لا ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
ي˘لا˘م˘لا ق˘يو˘شست˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

˘˘ما˘˘يأ’ا نإا لا˘˘ق ي˘˘لادو˘˘ب نا˘˘شسح

تا˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لا لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا
لماك يف ة˘ي˘كن˘ب˘لا تا˘مد˘خ˘لاو
ىلإا مودت يتلا ينطولا بارتلا

جردنت لبقملا يام60 ـلا ةياغ
عيرشستو زيزعت لامعأا» راطإا يف
برقت˘لا فد˘ه˘ب ي˘لا˘م˘لا جا˘مدإ’ا
زار˘حإاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
ي˘كن˘ب˘لا لا˘ج˘م˘لا ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ةباجتشس’او مهتايموي ل˘ي˘ه˘شست˘ل
مت هنأا ىلإا اري˘ششم ،«م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح˘ل

نويلم5.4 ءاشصحإا0202 لÓخ
قلعتت تينرتن’ا ربع عفد ةيلمع
امنيب ،ءابرهكلاو فتاهلا ريتاوفب
ربع ة˘ي˘لآ’ا كي˘با˘ب˘ششلا دد˘ع غ˘ل˘ب
عزو˘˘م ف’آا3 يلاو˘ح كو˘ن˘ب˘لا
ةيلمع نويل˘م85 اهر˘ب˘ع تم˘ت
 .بحشس
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لوأا حنجلا ةفرغ تلجأا دقو
فانئت˘شس’ا ة˘م˘كا˘ح˘م ة˘شسل˘ج
دعب تجمرب يتلا ةيشضقلا يف
ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف ردا˘˘˘شصلا م˘˘˘كح˘˘˘لا
7 خيراتب وباط ميرك مهتملا
ن˘˘ع ي˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘شسيد
،ةعيلقلل ةيئادتب’ا ةم˘كح˘م˘لا

اهيف فانئتشس’ا بلط يتلاو
اذ˘ك و ة˘م˘كح˘م˘لا تاذ ة˘با˘ي˘ن
.مهتملا عافد

دق ةعيلقلا ةمكحم تناكو
مير˘غ˘ت˘ب ا˘ه˘مو˘ي ا˘شضيأا تشضق
بز˘ح˘لا سسي˘ئر ،و˘با˘ط م˘ير˘˘ك
،«يطارق˘م˘يد˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا»
ةيلام ةمارغب  ،دمتعملا ريغ
نع ،رانيد فلأا001ب ردقت

تا˘يو˘ن˘ع˘م فا˘ع˘شضإا» ة˘ح˘ن˘ج
نم هتئربت تمت اميف «سشيجلا

ةد˘˘حو˘˘لا د˘˘يد˘˘ه˘˘ت» ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ج

.«ةينطولا
ىلإا ةيشضقلا عئاقو دوعتو

ثي˘˘˘ح ،9102 يا˘˘م ر˘˘ه˘˘شش
ةعيلقلا ةمكحم ةباين تهجو
فاعشضإا» ةمه˘ت و˘با˘ط م˘ير˘كل
ديدهت»و «سشيجلا تا˘يو˘ن˘ع˘م

رار˘شضإ’او ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا
تشسمتلاو ،«ينطولا عا˘فد˘لا˘ب
انجشس تاونشس ثÓ˘ث ة˘با˘ي˘ن˘لا
ةمارغ رانيد فلأا001 و ةذفان
نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘˘عا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م
اهب ىلدأا ي˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘شصت˘لا

ته˘جو و ةر˘ي˘˘ط˘˘خ» ا˘˘ه˘˘مو˘˘ي
يشسايشس فرظ يف ماعلا يأارلا

.«دÓبلا هب رمت تناك سساشسح

ةزابيت ءاصضق صسلجم

نأوج82 موي ىلأ وباط ميرك فانئتسسأ ةمكاحم ليجأات

ب.صس

يف فانئتصس’ا ةمكاحم  يف رظنلا ، ناوج82 ىلا ليجأات صسمأا ةزابيت ءاصضق صسلجمب حنجلا ةفرغ تررق
.«صشيجلا تايونعم فاعصضإا» ةمهتب ذافنلا فوقوم اصسبح ماعب ايئادتبا نادملا ،وباط ميرك ةيصضق

رورملا ثداوحل ةليقث ةليصصح

نيرخآأ837 حرجو اسصخسش11 ةافو
ناسضمر ةيأدب ذنم

تاقورصسŸا عاجÎصسا عم

ديلأ بئاقح يقراسس فيقوت
نأزيلغب فتأوهلأو

حرجو اشصخ˘شش11 يفو˘ت
ن˘˘م دد˘˘ع ي˘˘ف نور˘˘خآا837
ثداو˘ح ر˘ثإا ،ن˘طو˘لا تا˘ي’و
ح˘لا˘˘شصم ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘شس رور˘˘م
مايأ’ا لÓخ ةيندملا ةيامحلا
نا˘˘شضمر ر˘˘ه˘˘شش ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا
ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شصح بشسح ،م˘˘˘ير˘˘˘كلا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘تدروأا
.سسمأا ةيندملا ةيامحلل

نأا ،ة˘ل˘ي˘شصح˘لا تح˘˘شضوأاو
ا˘هؤوا˘شصحإا م˘ت ثداو˘ح˘لا هذ˘˘ه
يد˘ي˘شس تا˘ي’و ن˘م ل˘ك ي˘ف
،ةر˘يو˘ب˘لا ،ة˘يادر˘غ ،سسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب
،سسادر˘مو˘ب ،يز˘ي˘لإا ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ى˘˘ل˘˘˘فد˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع ،ةزا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت
.نوميميتو

ح˘˘لا˘˘شصم تل˘˘˘ج˘˘˘شس ا˘˘˘م˘˘˘ك
42ـلا لÓخ ةيندملا ةيامحلا
سصخشش ةافو، ةريخأ’ا ةعاشس
حورجب نيرخآا811 ةباشصإاو
،نطولا نم تاي’و ةدع ربع
.ةرم29 تلخدت نيأا

ا˘م˘˘ي˘˘فو ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةقلعتم˘لا تا˘طا˘ششن˘لا سصخ˘ي
سسوريف راششتنا نم ةياقولاب

تما˘˘˘ق ،91‐ديفو˘ك ا˘نورو˘ك

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا تاد˘˘حو
95 ـب ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا سسف˘˘˘ن لÓ˘˘˘خ
5 ربع ةي˘شسي˘شسح˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع
،ةيدلب13تل˘م˘شش ،تا˘˘ي’و
مه˘ث˘ح˘ت ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هر˘˘˘كذ˘˘˘تو
يحشصلا رجحلا دعاوق مارتحا

ىلإا يعامتج’ا دعابتلا اذكو
ةيلمع94ـب ا˘ه˘ما˘ي˘˘ق بنا˘˘ج
مشضت ،تاي’و4 ربع ميقعت
سصشصخ ثي˘ح ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب82
نوع191 نيتيلمعلا نيتاهل

بترلا فلتخمب ةيندم ةيامح
81و فا˘ع˘شسإا ةرا˘˘ي˘˘شس73و
.ءافطإا ةنحاشش

ر˘˘شضخأ’ا م˘˘قر˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘˘يو
،41 ةدجنلا مقر اذكو1201
تح˘ت ،رد˘˘شصم˘˘لا تاذ بشسح
ةلاح يف نينطاوملا فرشصت
ديدحت عم ثداوحلاو رطخلا

اياحشضلا ددعو رطخلا ةعيبط
لجأا نم طب˘شضلا˘ب ناو˘ن˘ع˘لاو
.لخدتلاب لاعفلا لفكتلا

ب. صضاير

ةطرششلا رشصانع تنكمت
رمطملا ةرئاد نمأاب ةيئاشضقلا
نم مرشصنملا عوبشسأ’ا رخاوأا
ةيشضق نع نيشصخشش فيقوت
عم ةبكرم لخاد نم ةقرشسلا
تا˘˘قور˘˘˘شسم˘˘˘لا عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘شسا
ةيودي ةبي˘ق˘ح ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا

.لاقن فتاهو
رثإا ىلع تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ةي˘ح˘شضلا ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت ىو˘كشش
ا˘هدا˘ف˘م ،ح˘لا˘شصم˘لا تاذ ى˘لإا
ق˘˘حاو˘˘ل  ة˘˘قر˘˘شسل ه˘˘شضر˘˘ع˘˘˘ت
نيلوهجم ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ت˘ب˘كر˘م
.ةيبعششلا ءايحأ’ا دحأاب

تاذ تر˘ششا˘ب رو˘ف˘لا ى˘ل˘˘ع
ثح˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ح˘ل˘˘شصم˘˘لا

ن˘ع تر˘ف˘شسأا ن˘يأا ير˘ح˘ت˘˘لاو
ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ششم˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
م˘ت ة˘قر˘شسلا ي˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘طرو˘˘ت
ي˘ئا˘شضق ءار˘جإا ف˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا

ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ششم˘˘˘لا د˘˘˘شض
.ةلادعلا مامأا امهميدقتو

تنكمت ،قايشسلا سسفن يفو
ةرئاد نمأاب ة˘طر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع
نيشصخشش فيقوت نم رمطملا

فطخلاب ة˘قر˘شسلا ة˘م˘ه˘ت ن˘ع
عاجرتشسا عم سسبلت ةلاح يف
ر˘ثإا ى˘ل˘ع اذ˘هو تا˘قور˘شسم˘لا
ة˘طر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع˘ل تا˘˘يرود
فيقوت مت نيأا ةنيدملا طشسوب
ةبيقح امهتزوح˘ب ن˘ي˘شصخ˘شش
م˘ت˘ي˘ل لا˘ق˘˘ن ف˘˘تا˘˘هو ة˘˘يود˘˘ي
ة˘ح˘ل˘شصم˘لا ى˘لإا ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
ة˘ي˘ح˘شضلا ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘شضر˘عو
ن˘م ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع تفر˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
نم زاجنا مت ىلوأ’ا ةلهولا

د˘شض ي˘ئا˘˘شضق ءار˘˘جإا ه˘˘لÓ˘˘خ
امهميدقتو ام˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
.ةلادعلا مامأا

بويا  صس

ايئاصضق قوبصسم امهدحأا نيصصخصش فيقوت عم

ةليÃ ةيح ةÒخذو يران حÓسس زجح

ةيراجلا ةنصسلا نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ

ناسسملتب جلاعملأ فيكلأ نم غلك004  زجح

كÓهتصسإÓل ةهجوم تناك

جيريرعوب جربب ءاسضيبلأ موحللأ نم ريطانق01 زجح

ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع تف˘˘˘قوأا
،ة˘ل˘ي˘م˘ب ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا
قوبشسم ا˘م˘هد˘حأا ن˘ي˘شصخ˘شش
ا˘˘يا˘˘شضق ةد˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق
حÓ˘شس ز˘ج˘ح م˘تو ،ة˘ي˘˘مار˘˘جإا
تنا˘˘ك ة˘˘ي˘˘ح ةر˘˘ي˘˘خذو يرا˘˘ن
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ع˘ي˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘شضور˘˘ع˘˘م
،(ةليم بونج) ديعلا موغلشش
ن˘˘˘م سسمأا م˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘م بشسح
.ةي’ولا نمأا حلاشصم

ةيشضقلا ل˘ي˘شصا˘ف˘ت دو˘ع˘تو
اهاقلت تامول˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘شس’
ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع
د˘حأا نأا˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت ،ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
حÓشس عيب ددشصب سصاخششأ’ا
،ديعلا موغلشش ة˘ن˘يد˘م˘ب يرا˘ن

سسف˘˘ن ه˘˘ت˘˘ح˘˘˘شضوأا ا˘˘˘م ق˘˘˘فو
.حلاشصملا

ةباينلا عم قي˘شسن˘ت˘لا د˘ع˘بو
ف˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كتو ة˘˘˘شصت˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
هبتششملل دشصرتلاو تايرحتلا
،ةنشس04 رمعلا نم غلابلا هب
ل˘ق˘ن ة˘ط˘ح˘م˘ب ه˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت
ة˘ن˘يد˘م˘لا تاذ˘ب ن˘ير˘فا˘شسم˘لا

رمعلا نم غلابلا هكيرشش ةقفر
رثع امهششيت˘ف˘ت˘بو ة˘ن˘شس75
يشسيئرلا هب هبتششملا ةزوحب

ي˘نا˘ب˘شسإا يرا˘ن حÓ˘شس ى˘˘ل˘˘ع
3 ه˘ب نز˘خ˘م˘ب دوز˘م ع˘ن˘˘شصلا

ةيحلا ةريخذلا نم سشيطارخ
ىلإا ةفاشضإ’اب ،(ملم9 رايع)

(ملم9 را˘˘ي˘˘ع) غرا˘˘ف فر˘˘ظ

فيشضي ،هلاورشس بيج لخاد
ةيلمع عي˘شسو˘ت˘بو.ردشصملا
ي˘˘ن˘˘كشسم ى˘˘لإا سشي˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا
لخاد˘ب ر˘ث˘ع ا˘م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
م˘شسج˘م ى˘ل˘ع ا˘شضيأا ا˘م˘هد˘حأا
،عنشصلا يديلقت يران حÓشس
.هيلإا ةراششإ’ا تمت ام بشسح

تاءارجإ’ا لامكتشسا روفو
هبتششملا ميدقت مت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ةشصتخملا ةباين˘لا ما˘مأا ا˘م˘ه˘ب
،ديعلا موغلشش ةمكحم ىدل
نهر امهعشضو˘ب تر˘مأا ي˘ت˘لا
ا˘م بشسح ،تقؤو˘م˘لا سسب˘˘ح˘˘لا
.ةي’ولا نمأا حلاشصم هتركذ

 أا يحتف

ةطرششلا حلاشصم تزجح
غلك104 نا˘شسم˘ل˘ت ة˘ي’و˘˘ب
ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘كلا ن˘˘˘˘م مار˘˘˘˘غ397و
لوأ’ا يثÓثلا لÓخ جلاعملا

دافأا امبشسح ،يراجلا ماعلا نم
لاشصت’ا ةيلخل نايب ،سسمأا هب
.يئ’ولا نمأÓل

نأا ،رد˘˘شصم˘˘˘لا تاذ ر˘˘˘كذو
ةيئاشضقلا ةطر˘ششلا ة˘ح˘ل˘شصم
ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ تج˘˘لا˘˘ع
ةرجاتملاب قلعتت ةيشضق012
ا˘م˘م تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا بير˘˘ه˘˘تو
ة˘˘ي˘˘م˘˘˘كلا ز˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘شس

جلاعملا فيكلا نم ةروكذملا
اشسو˘ل˘ه˘م ا˘شصر˘ق619.9و
ن˘م مار˘˘غ01 ن˘˘˘م د˘˘˘˘يزأاو
نم تانينق01و نيياكوكلا
.ةشسولهملا لئاوشسلا

هذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف طرو˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘قو
قفو اشصخ˘شش543 اياشضق˘لا
را˘˘ششأا يذ˘˘لا ،رد˘˘شصم˘˘لا تاذ
يئ’ولا نمأ’ا حلاشصم نأا ىلا
هذهل اهتجلاعم يف تدمتعا
تاينقتلا رخآا ى˘ل˘ع ا˘يا˘شضق˘لا
يرحت˘لاو ثح˘ب˘لا لا˘ج˘م ي˘ف
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ج˘˘لا

.ةقيقدلا ةيربخملا ليلاحتلا
تجلا˘ع ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو

سسف˘ن لÓ˘خ ة˘ح˘ل˘شصم˘لا تاذ
ةقلعتم ة˘ي˘شضق499 ةرت˘ف˘لا
د˘شض ح˘ن˘ج˘لاو تا˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لا˘˘ب
لاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأ’او دار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فأ’ا

ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘˘لاو
ا˘ه˘ي˘ف طرو˘˘ت ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لاو
بنا˘ج ى˘˘لإا سصخ˘˘شش5441
ىر˘خأا ة˘ي˘شضق21 ل˘ي˘ج˘شست
ةينورتكلإ’ا ةميرجلا سصخت
امك ،اشصخشش61 اهيف طروت
.هيلإا ريششأا

ت . ميرك

ةطرشش ر˘شصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت
ةعباتلا ةئيبلا ةيامحو نارمعلا

ن˘م ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ن˘˘مأ’
موحللا نم ريطانق01 زجح
ة˘ح˘˘لا˘˘شصلا ر˘˘ي˘˘غ ءا˘˘شضي˘˘ب˘˘لا
ىلع ةأابعم تناك كÓهتشسÓل
ة˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م ن˘˘˘ت˘˘˘م
كلذو ،يرششبلا كÓ˘ه˘ت˘شسإÓ˘ل

رشصانعل ةيداع تايرود لÓخ
ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ن˘˘مأ’ا
حلاشصم فر˘ط ن˘م ر˘ط˘شسم˘لا
جر˘˘ب˘˘ب ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا
˘ما˘ظ˘ن˘لا ظ˘ف˘ح˘ل ج˘ير˘ير˘عو˘ب
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘شس’ ما˘˘ع˘˘لا
. ةيمومعلا ةحشصلاب

بيبطلا ريرق˘ت ى˘ل˘ع ءا˘ن˘بو

ةي˘م˘كلا نأا ن˘ي˘ب˘ت ،ير˘ط˘ي˘ب˘لا
ة˘ح˘لا˘شص ر˘ي˘غ ةزو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا
اهفÓتإا مت ثيح ،كÓهتشسÓل

˘مدر˘لا ز˘كر˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع
فلم زاجنا مت امك ، ينقتلا

. فلاخملا دشض
فيرشش نب قوراف

ةدمعأ’ا فدهتصسي
ةيديدحلا

ةسشرو قراسس فيقوت
ةياجبب ءانب
عرف رصصانع تنكمت
نمأÓل ةيئاصضقلا ةطرصشلا
ةي’و نمأ’ نماثلا يرصضحلا

صصخصش فيقوت نم ،ةياجب
ةيمك ةقرصس يف طروت
ةدمعأ’ا نم ةربتعم
تاصشرو دحأاب ةيديدحلا
نحايرإا ةيرقب ءانبلا

.ةياجبب
مايق دعب تءاج ةيلمعلا

ةعاصس يف ةطرصشلا رصصانع
تايرودب ليللا نم ةرخأاتم
ىلع ةينيتور ةبقارم
يلع يديصس يح ىوتصسم
مههابتنا تفل نيأا ،رحبل
ةيران ةجارد دوقي صصخصش
رجي «ناويك» عون نم
نم ةعومجم اهتطصساوب
.ةيديدحلا ةدمعأ’ا

،هراصسفتصساو هفيقوت دعبو
نم اهتقرصسب ماق هنأا نيبت
ةصصصصختملا تاصشرولا ىدحإا

ماخرلا بيكرتو ةعانصص يف
،نحايرإا ةيرقب ةدجاوتملا

هنأاب حصضتا قيقحتلا دعبو
تاقورصسملا ءافخإاب موقي
روط يف ةيانب لخاد
صشيتفتبو ةروجهم زاجنإ’ا

ىلع روثعلا مت ةيانبلا هذه
ةدمعأ’ا نم ةربتعم تايمك
ناكملاب ةأابخم ةيديدحلا

زجح متيل ،اهعيب لجأا نم
زاجنإاو تاقورصسملا كلت
هبتصشملا دصض يئازج فلم
02 رمعلا نم غلابلا هيف
ةقرصسلا ةيصضق لجأ’ ،ةنصس
ةنرتقملا ةفوصصوملا

ليللاو صسبلتلا فورظب
تماقو ،ةبكرم راصضحتصسإاو
مامأا هميدقتب  نمأ’ا حلاصصم
ةيئاصضقلا تاهجلا
.ةصصتخملا

ت . ميرك

قيقدلا مييقتلا صساصسأا ىلع متي ةيلاŸا تادعاصسŸا ديد–

ةحنم نم ةدافتسس’أ طورسش هذه
نيررسضتŸأ راجتلل «انوروك»

،ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو تف˘˘˘ششك
ن˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’ا طور˘˘˘˘˘شش
راجتلل ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘شضيو˘ع˘ت˘لا
يتلا تاطاششنلاو نيررشضتملا
انوروك ةحئاج ببشسب تفقوت
.«91‐ديفوك»

ةرازو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا تر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصحو
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘ششن˘˘˘˘لا
تا˘عا˘ق ي˘ف ،تا˘شضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘شضا˘ير˘لا تا˘عا˘قو تÓ˘ف˘ح˘لا

تنر˘ت˘نإ’ا تا˘عا˘قو با˘ع˘˘لأ’او
،ةقÓحلا تاعاقو تامامحلاو
،ةئزجت˘لا را˘ج˘ت˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ا˘مأا
تابطرملا تÓح˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت˘ف
ة˘˘˘شسب˘˘˘لأ’او تا˘˘˘˘يو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو

تاز˘˘ي˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘يذ˘˘˘حأ’او
ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘مور˘˘˘ه˘˘˘كلا تاودأ’او
ةششمقأ’او ةي˘لز˘ن˘م˘لا ي˘ناوأ’او
.تا˘جو˘شسن˘م˘˘لاو ة˘˘طا˘˘ي˘˘خ˘˘لاو
حنم ديدحت نإا ،ةرازولا تلاقو
ىلع متي ةيلا˘م˘لا تاد˘عا˘شسم˘لا
ةيعشضول ق˘ي˘قد م˘ي˘ي˘ق˘ت سسا˘شسأا
سسرا˘م ر˘ه˘ششأا لÓ˘˘خ را˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ةنشس نم ناوجو يامو ليرفأاو
مت ر˘جا˘ت ل˘كل ح˘ن˘م˘ُتو ،0202
ريبادتلا راطإا يف هطاششن قيلعت
تاطلشسلا فرط نم ةذ˘خ˘ت˘م˘لا
رجحلا ةرت˘ف لÓ˘خ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
 .يحشصلا

د.Ëرم



ناشضمر رهشش لثامي رخآا رهشش دجوي ’
ريخ وهف ،ةيشصخششلا ةعجارملا رمأا يف
ًاربدتم هشسفن عم ناشسنإ’ا هيف فقي رهشش
اذه يف ناشسنإ’ا عنتمي امنيح ذإا ،Óًمأاتم
،بار˘ششلاو ما˘ع˘ط˘لا ن˘ع م˘ير˘كلا ر˘ه˘ششلا

،ًايموي اهب موقي يتلا تاوهششلا ةيقبو
فقاوملا كلت نم سصلخت دق نوكي هنإاف
عم هتاباشسح ة˘ع˘جار˘م ن˘ع ه˘قو˘ع˘ت ي˘ت˘لا
وحن هابتنÓل ةشصرف هيطعي امم ،هشسفن
ةيحورلا ءاوجأ’ا كلت يتأاتو ،هشسفنو هتاذ
،ةيمÓشسإ’ا ميلاع˘ت˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ثح˘ت ي˘ت˘لا

اذه نم ةدافتشس’ا سصرف نم نّشسحتل

ةشصرف Óًثم ليللا ةÓشصف.ميركلا رهششلا
نآارقلا ةءارقو ،هsللا عم ةولخلل ةيقيقح
اذه يف اهيلع ثحلا درو يتلا ميركلا
ناشسنإ’ا هجوت مدخت امنإا ،كرابملا رهششلا
سسملتو اهتفششاكمو ،هتاذ ىلع حاتفنÓل
طورششم كلذ نكل ،اهئا˘ط˘خأاو ا˘ه˘تار˘غ˘ث
مهفب مامته’او ،نآارقلا ةوÓت يف ربدتلاب
رماوأاب مازتل’ا ىدم يف رظنلاو ،هيناعم
نم ةيآا ناشسنإ’ا أارق اذإاف .هيهاونو نآارقلا
Óًئاشستم فقي نأا يغبنيف ،ميكحلا ركذلا

حشسفيل ،ةيآ’ا كلت هلوقت امم هعقوم نع
يف رييغتللو ،هبلق يف ريثأاتلل لاجملا اهل

سضار˘مأا ءر˘م˘لا ج˘لا˘ع˘ي كلذ˘بو ،ه˘كو˘ل˘شس
نآار˘ق˘لا˘ف ،ه˘ت˘ي˘شصخ˘شش تار˘غ˘˘ثو ه˘˘شسف˘˘ن
(75 سسنوي) «ِروُدtشصلا يِف اَمِل ٌءاَفِشش»
يف تاعرشضتلاو ةيعدأ’ا ةرثك نأا امك
ةيوبرت ازونك لثمت ميركلا رهششلا اذه
ةأارجلا حور ناشسنإ’ا يف ثعبت ،ةيحور
،هشسفن ةفششاكمو ،هتاذ ةحراشصم ىلع
ريوطتلاو رييغتلل هتدارإاو هتمه ذحششتو
دكؤوت امك .ءاطخأ’او بونذلا نع ةبوتلاو
ةرو˘ط˘خو ق˘لا˘خ˘لا ة˘م˘ظ˘˘ع ه˘˘شسف˘˘ن ي˘˘ف
هدوجو قئا˘ق˘ح ما˘مأا ه˘ل˘ع˘ج˘تو ،ر˘ي˘شصم˘لا

.باجح نود هعقاوو

ناصضمر ءاعد
ِهيف ينْقuفَوَو ،َكِتاكَرَب ِهيف sيَلَع لِزنأاَو ،َكِلْصضَف َباوبأا ِهيف يل ْحَتْفا sمُهّللأا»

«َكَتاّنَج ِتاحوُبْحُب ِهيف يuنِكْصسأا َو ،َكِتاصضرَم ِتابِجوُمِل

(3) رييغتلل ةسصرف ناسضمر

«ميظع قلخ ىلعل كنإاو»

(2) لدعلأ
ةيوبن فقأوم
(6) لافطأ’أ عم

هيلع هللا ىلشص‐ يبنلا وه اه
هباحشصأا فوفشص لدعي ‐ملشسو
لدعي ُحدِق هدي يفو ،ردب موي
ةsيَزُغ نب داوشسب رمف ،موقلا هب
نعطف ،فشصلا نم ئتان وهو
وتشسا» :لاقو ،حدقلاب هنطب يف
هللا لوشسر اي» :لاقف ،«داوشس اي
ه˘ل˘لا كث˘ع˘ب د˘قو ،ي˘˘ن˘˘ت˘˘ع˘˘جوأا
ف˘ششكف  ،«ي˘ند˘قأا˘˘ف ،ق˘˘ح˘˘لا˘˘ب
هيلع هللا ىلشص‐ هللا لوشسر
دقتشسا» :لاقو هنطب نع ‐ملشسو
لبقو ،داوشس هقناعف ،«داوشس اي
ىلشص‐ لو˘شسر˘لا لا˘ق˘ف ،ه˘ن˘ط˘ب
كلمح ام »:‐ملشسو هيلع هللا

ا˘ي» :لا˘ق ؟داو˘شس ا˘˘ي اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
ملف ،ىرت ام رشضح هللا لوشسر
رخآا نوكي نأا تدرأاف لتقلا نمآا
يد˘˘ل˘˘ج سسم˘˘ي نأا كب د˘˘ه˘˘ع˘˘لا

‐ هللا لوشسر هل اعدف ،«كدلج
.ريخب ‐ ملشسو هيلع هللا ىلشص
،تقرشس ةيموزخم ةأارما كلتو

اولا˘ق˘ف ،ا˘ه˘نأا˘شش ًا˘ششير˘ق نز˘حأا˘ف
؟هللا لوشسر اهيف ملكي نمو»
نب ةماشسأا ’إا هيلع ئرتجي نمو
،ةما˘شسأا ه˘م˘ل˘كف «؟ه˘ب˘ي˘ب˘ح د˘يز
هللا ىلشص‐ هللا لوشسر لاقف
دح يف عفششتأا » :«ملشسو هيلع
،بطخف ماق مث «؟هللا دودح نم
امنإا» :هلو˘ق ه˘ت˘ب˘ط˘خ ي˘ف ءا˘جو
م˘ه˘نأا م˘كل˘ب˘ق ن˘م ن˘يذ˘لا كل˘هأا

فيرششلا مهيف قرشس اذإا اوناك
م˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف قر˘˘˘شس اذإاو ،هو˘˘˘كر˘˘˘ت
،دحلا ه˘ي˘ل˘ع او˘ما˘قأا ف˘ي˘ع˘شضلا

تن˘ب ة˘م˘طا˘ف نأا و˘ل ه˘ل˘˘لا م˘˘يأاو
دمح˘م ع˘ط˘ق˘ل تقرـشس د˘مـح˘م
.«اهدي

تيو˘˘˘ف˘˘˘ت ن˘˘˘˘م ًا˘˘˘˘فو˘˘˘˘خو
ي˘ف ا˘م˘ي˘شس’ سضع˘ب˘لا قو˘˘ق˘˘ح
ىلشص‐ يب˘ن˘لا لو˘ق˘ي ،ءا˘شضق˘لا
م˘˘كنإا »:م˘˘ل˘˘شسو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ه˘˘˘ل˘˘˘لا
ل˘˘ع˘˘لو ،ّي˘˘لإا نو˘˘˘م˘˘˘شصت˘˘˘خ˘˘˘ت
ن˘م ه˘ت˘ج˘ح˘ب ن˘ح˘لأا م˘˘كشضع˘˘ب
قحب هل تيشضق نمف  ،سضعب
هل عطقأا امنإاف هلوقب ائيشش هيخأا
.«اهذخأاي Óف رانلا نم ةعطق
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Mójå
fÑƒ…

:1لاؤوصس
اذإا هؤواصضق انيلع بجي ام لفاونلا تاولصص نم كانه له
لاغصشنلا وأا بعتلا ببصسب اهانكرت
:بأوجلأ
ةلفان  Óشصأا اهن’ لفاونلا يف دجوت ’ بجاولا ةملك
ةنشس يه ،ةمارغ ’و اهيف بوجو ’ ،عوطت ةÓشص ينعي
هللا ىلشص لوشسرلاب ىدتقا دقف ىتأا نم ،ننشسلا نم
سسيلو ،دقف ةنشس كرت دقف ،لعفي مل نمو ،ملشسو هيلع
.ءيشش هيلع
نأاششب ءاملعلا فلتخا دقف ،ةÓشصلا يف بتاورلا نع امأا
نإا ،تقوب ةتقؤوم اهنأا لوقي نم كانه ،همدع نم اهئاشضق
،تلعفو اهئادأ’ اهريغو ةيحشص ةيناكمإاو ،تقو كل ناك
كنأاك كل بتكتف ، رذعل ءاوشس اهتكرت نإاو ،ةمعنو اهبف

نم كانهو ،كيلع ءيشش ’ Óشساكت اهتكرت نإاو ،اهتيلشص
ي˘ف ءا˘شضق˘لا نأا لو˘ق˘ن ن˘ح˘ن .ا˘ه˘ئا˘˘شضق˘˘ب سسأا˘˘ب ’ لا˘˘ق
.ملعأا هللاو ،لفاونلا يف سسيلو سضئارفلا

:2لاؤوصس
نأا لبقو ،Óماك رهصشلا ترطفأاو ناصضمر يف ءاصسفن تنك
بب˘صسب ط˘ق˘˘ف ما˘˘يأا01 تم˘صص ي˘˘لاو˘˘م˘˘لا نا˘˘صضمر ل˘˘خد˘˘ي
ي˘ف˘ت˘كأا ل˘ه ،نا˘˘صضمر ل˘˘خدو ا˘˘مو˘˘ي02 ي˘ق˘ب ،ة˘عا˘صضر˘˘لا

؟اصضيأا ماعطإلا ّيلع مأا ،يتمذ يف ىقبت ام ءاصضقب
:بأوجلأ
،موشصلا اهيلع مرحم سضئا˘ح˘لا ل˘ث˘م ءا˘شسف˘ن˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
اذإا ةعشضرم اهنأ’ ،طقف امايأا تشضقو ترطفأا تمادام
اهيلع نكل ،رخؤوت نأا اهل زوجي انهف ،اهديلو ىلع تفاخ
رطفت مل اهنأ’ ،نيكشسم موي لك نع معطتو ،ءاشضقلا
 ،عوجلا نم اهعيشضر ىلع افوخ امنإا اهب ملأا سضرم ببشسب
:3لاؤوصس
نمزم سضرم اهيدل نآلا ،مصصت ملو ةصضيرم تناك يتدلاو
وأا ،ا˘ه˘ن˘ع مو˘صصن نأا ا˘ن˘نا˘ك˘مإا˘ب ل˘ه ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع اذا˘م (ير˘ك˘˘صسلا)
؟معطن
:بأوجلأ
،ءاشضقلا نع تلشساكتو ةميلشس ىشضم ماع يف تناك اذإا
ناشسنإ’ا ىلع اذل ،ءاشضقلا عيطتشست ’ نآ’او ،ةمثآا يهف
هللا ديب لاجآ’اف ،ريخلا يف عّرشسي لب ،فوشسي ’ نأا
راد˘ب˘لا»ـف ،«اد˘غ بشسكت اذا˘م سسف˘ن يرد˘تا˘م» ،ى˘لا˘ع˘ت
لا˘م˘عأ’ا ى˘˘لإا عرا˘˘شسي نأا نا˘˘شسنإ’ا ى˘˘ل˘˘ع يأا «راد˘˘ب˘˘لا
،ه˘ت˘مذ ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت ا˘نو˘يد تنا˘ك اذإا ة˘شصا˘˘خ ة˘˘ح˘˘لا˘˘شصلا

سضرمب تبيشصأا دقو نآ’ا ،ةمايقلا موي اهيلع بشساحيو
نيب فÓ˘خ ا˘ه˘ي˘ف ة˘يد˘ف˘لاو ،يد˘ف˘ت نأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع˘ف ،ن˘مز˘م
نأا ىلإا وأا ،عاشصلا ،عاشصلا فشصن نم أادبت ،ءاملعلا
ديمشسلا نم مارغوليك فشصن نم يأا ،نيكشسملا عبششي
‐ىلاعتو هناحبشس‐ هللا نكل ،(دلبلا لهأا توق بلاغ)
،نيكاشسم ماعط ةيدف هنوق˘ي˘ط˘ي ن˘يذ˘لا ى˘ل˘عو» :لو˘ق˘ي
‐هناحبشس‐ هللا نأا يأا «هل ريخ وهف اريخ عوطت نمف
اهيلع ديزت نأا ارداق تنك اذإا نكل ،ةيدفلا كيلع سضرف
نأا ،ةيدف انيكشسم معطي نم حشصنن اذل ،كل ريخ اذهف
،«مكيلهأا نومعطت ام طشسوأا نم» عبششي ىتح همعطي
نم مارغوليك فشصن ةميق نأ’ ،تنأا لكأات ام رادقمب يأا
ىلع ةيفاك تشسيل (ريدقت ىشصقأا ىلع جد05) ديمشسلا
.يلاحلا انتقو يف قÓطإ’ا

ششودقأأ يوصضام خيصشلأ ةليصضف :مكيتفي ^ ششودقأأ يوصضام خيصشلأ ةليصضف :مكيتفي ^

ةينآارق تايآا يوتحت ةحفصصلا هذه
اهلامهإا مدع ءاجرلا،ةيوبن ثيداحأاو

َةماَُمأأ هتديفح عم
 صصاعلأ يبأأ تنب

لو˘صسر˘لا ة˘ن˘با بن˘يز تتا˘م ا˘م˘ل
ه˘˘ل˘˘لا ىل˘˘صص– ق˘˘ف˘˘˘صشأا ،م˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘لا

ةمامأا هت˘ن˘با ىل˘ع م˘ل˘صسو ه˘ي˘ل˘ع
،ا˘ه˘ل sن˘حو ،،سصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘بأا تن˘˘ب
ىلإا ا˘ًنا˘ي˘˘حأا ا˘˘ه˘˘ب جر˘˘خ˘˘ي نا˘˘ك˘˘ف
ي˘ف و˘هو  ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ي˘ف ،د˘˘ج˘˘صسم˘˘لا
ىلع اهعصضو دجصس اذإاف ،ةÓصصلا
ىل˘ع ا˘ه˘ل˘م˘˘ح ما˘˘ق اذإاو ،سضرألا

.ملصسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ىل˘صص ه˘ف˘ت˘ك
يصضر يراصصنألا ةداتق يبأا نع

ىلصص هللا لوصسر نأا» :هنع هللا
ي˘ل˘صصي نا˘ك م˘ل˘˘صسو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘لا

بن˘يز تن˘ب ة˘َما˘˘َمُأا ٌل˘˘ما˘˘ح و˘˘هو
ه˘˘ل˘˘˘لا ىل˘˘˘صص ه˘˘˘ل˘˘˘لا لو˘˘˘صسر تن˘˘˘ب

نبا سصاعلا يبألو ،ملصسو هيلع
اذإا˘ف ،سسم˘صش د˘ب˘ع ن˘˘ب ع˘˘ي˘˘بر˘˘لا
«اهلمح ماق اذإاو ،اهعصضو دجصس
(ملصسمو يراخبلا هاور)

ىواتف
Úمئاصصلأ

moc.liamg@8ehcuodgaiuodam :خيصشلا لاؤوصسل

موـــــيلأ ةمكـــح
:كتايح يف هبهت ام لصضفأا»

ربصصلاو كودع نع وفعلا
سصÓخإلاو كمصصخ يلع

ةنصسحلا ةودقلاو كقيدصصل
كيدلاول ناصسحإلاو كلفطل
ةبحملاو كصسفنل مارتحلاو

«سسانلا عيمجل

 Ú◊اصصلأ لأوقأأ نم

هللا ركذو ،يبكرم قوصشلاو ،ينيد لصصأا لقعلاو ،يلام سسأار ةفرعملا»
ا˘صضر˘لاو ،ي˘ئادر ر˘ب˘صصلاو ،ي˘حÓ˘صس م˘ل˘ع˘˘لاو ،يز˘˘ن˘˘ك ة˘˘ق˘˘ث˘˘لاو ،ي˘˘صسي˘˘نأا

،ي˘ع˘ي˘ف˘صش قد˘صصلاو ،ي˘ت˘فر˘ح د˘˘هز˘˘لاو ،ير˘˘خ˘˘ف ر˘˘ق˘˘ف˘˘لاو ،ي˘˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ن˘˘غ
«ينيع ةرقو ىقلُخ داهجلاو ،يبح ةعاطلاو

–ههجو هللا مّرك– بلاط يبأا نب يلع

ِنا˘ع˘َف˘صش˘َي ُنآار˘ُق˘لاو ˘ُما˘ي˘صصلا» :م˘ل˘صسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ىل˘صص ي˘ب˘ن˘لا لا˘˘ق
ِراهsنلاب ِتاوَهsصشلاو َماعطلا هُتْعَنم يuنإا ،uبر :ُمايصصلا ُلوقي ؛ِدبَعلل

«ِناعsفَصشُيف ِليsللاب َمونلا هُتْعَنم :ُنآارُقلا ُلوقيو ،هيف ينْعuفَصشف
دمحأا هاور
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:ريصضحتلا ةقيرط
نيحطلا عم Óيلق اهصصمحن و ردق يف ةدبزلا عصضن ةيادبلا يف ىتح اهخبطن و اهطلخن و Óينافلا و ءاصشنلا بيلحلا ركصسلا عصضن مث طيلخلا لقثي
عصضن .بناوجلا ىلع ةلورفلا عطق عصضن و ةدعاقك تيوكصسبلا عصضن .ةلورفلاب نيزت و توكصسبلا مث ةميركلا
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ِلقن ىلع باّتكلا نم ٌفيفل سصرحي
تا˘غ˘ل˘لا ى˘لإا ة˘ي˘عاد˘بإ’ا م˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا
ةَهاجو بشسك يف اًع˘م˘ط ،ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا
وأا ،جراخلا يف ةّيعملَأاو لخادلا يف
لْينِل» رمأ’ا مهدحأا يل ّسصخل امك
اهغلب دقو ،ةيملاعلا غولبو ةرهششلا

.«ا˘ًجا˘ت˘نإا سسخ˘بأاو ا˘ًعا˘ب ه˘نودو ه˘ن˘˘م
بتاكلااهب غاشص يتلا ةغللا ّنأاكو
مَل ام ،سضرغلاب يفت ’ ءاجرع هّشصن
ّقششي ىتح مجاعأ’ا ِنشسلأاب فّحلتت

ّنأا عقاولا .ةيملاعلا رامغ اهبحاشص
نم اهريغ وأا،ةيبرعلا ناطبتشسا يف
سضع˘˘ب ع˘˘م،ة˘˘يدود˘˘ح˘˘م تا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘لا
ةبر˘ط˘شضم ة˘قÓ˘ع ن˘م˘كت ،با˘ّت˘كلا

عمو،هتفاقث عم بتاكلل ةّيوشس ريغو
سشيمه˘ت سسا˘شسأا ى˘ل˘ع مو˘ق˘ت.ه˘نا˘شسل
ةيفاقث ريودت ةداعإا ىلع ينبني ،يتاذ
،سشماهلاو زكرملا مو˘ه˘ف˘م˘ل ة˘شسئا˘ب
هَعادبإاو هَناشسل ُبتاكلا اهيف عشضي
تا˘˘جا˘˘ت˘˘نإ’او ن˘˘شسلأ’ا ة˘˘˘نا˘˘˘خ ي˘˘˘ف
ّيأاب عادبإ’ا ّنأا لاحلاو .ةعيشضولا
رsدقُيو نsمثُي نأا ي˘غ˘ب˘ن˘ي،تنا˘ك ة˘غ˘ل

ةباجتشسا هفشصوب ،هيلع وه ام ىلع
ةغل ّيأا رايتخاو.ينطاب ءادنل ةيعيبط
وه ’و رخفلل ةاعدم سسيل،ةباتكلل
نا˘˘م˘˘يإ’ا ّنأ’ ،ة˘˘شصي˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘˘ل بب˘˘˘شس
لّوأا وه عاد˘بإÓ˘ل ل˘ما˘ح˘لا نا˘شسل˘لا˘ب
ثي˘ح .ّيو˘˘شسلا ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا طور˘˘شش
ءارغإا تحت عقاولا بتاكلا رّوشصتي
تاغلب نsودملا َسصن˘لا ّنأا،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

رخآا ىوتشسم يفوأا ،اًديدحت ةيبرغ
هنأاشش نم ،تاغللا كلت ىلإا مَجرتملا
مامأا هيعارشصم ىلع بابلا حتفي نأا

،ةيلا˘ع˘لا ر˘با˘ن˘م˘لا ءا˘ق˘تر’ ه˘ب˘حا˘شص

ب˘ّل˘ط˘ت˘ت ة˘ئ˘طا˘خ تا˘م˘يو˘ه˘ت ي˘˘هو
.سضحدلاو كيكفتلا
بلشصّت˘ي ا˘م ِحر˘شش ي˘ف ن˘ي˘ع˘ت˘شسأا˘شس
طاشسوأا يف ةعئاششلا ،ةيملاعلا ةثْول
يف رودي امب،نيرشصا˘ع˘م˘لا با˘ّت˘كلا

ةلوقنملا ةي˘ب˘ن˘جأ’ا لا˘م˘عأ’ا لا˘ج˘م
بجو˘م˘ب˘ف.ة˘ي˘بر˘غ˘˘لا تا˘˘غ˘˘ل˘˘لا ى˘˘لإا
ع˘با˘تأا ة˘م˘جر˘ت˘لا لا˘ج˘م˘ب ي˘لا˘غ˘˘ششنا

ةيبرعلا لامعأ’ا نم لَقنُي ام ىدشص
سسكع˘لا˘بو ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ة˘غ˘ل˘˘لا ى˘˘لإا
ةفَقاثملا عاشضوأا مهف فدهب ،اشضيأا
يف ،هابتن’ا تفلي ذإا .نيتغللا نيب

«ةرشسمشسلا» عقاو ،نايحأ’ا نم ريثك
سسي˘ل ةر˘شسم˘شسلا˘ب د˘شصقأاو ،د˘ئا˘شسلا
ا˘˘هد˘˘ع˘˘ُب ن˘˘كلو ،يدا˘˘م˘˘لا ا˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ُب
م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا ى˘لإا ر˘ق˘ت˘ف˘م˘لا ي˘ق˘ئÓ˘ع˘لا
ىظحت ام ابلاغف .يقيقحلا يعادبإ’ا
طا˘شسوأا ي˘˘ف ،لو˘˘ب˘˘ق˘˘لا˘˘ب ٌسصو˘˘شصن

اذه ّنأ’ ،اهئÓكوو ةمجرتلا يباّرَع
كل˘˘م˘˘ي ،ر˘˘عا˘˘ششلا كاذ وأا ،ي˘˘ئاور˘˘لا
ع˘˘با˘˘˘ط تاذ ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ئÓ˘˘˘ع ة˘˘˘كب˘˘˘شش
نمو هعادبإا ةمجرت هل ُرuشسيُت،ينئابز
ر˘ششن˘لا روُد ىد˘ل ه˘ّشصن ة˘ي˘كز˘˘ت ّم˘˘َث
ةّينهِم نع ثيد˘ح˘لا ا˘مو .ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا
ىوشس ،اهتيّدجو ةيبرغلا رششنلا رود
ّلك ىلع قبطني ’ام وهو،ّيبشسن رمأا
.نيرششانلا رئاشس ىلع ’و روtدلا
،ةيبر˘غ˘لا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا طا˘شسوأ’ا ي˘ف˘ف
ةفاقثلا˘بة˘ل˘شص ه˘ل ا˘ّم˘ع ا˘ن˘ه˘ُثّد˘ح˘تأاو
ركفلاو بدأ’ا ت’اجم يف،ةيبرعلا

عباتأاو اهشسوقط فرعأا يتلا ،ّنفلاو
ّيبرغ دلب ّلك يف د˘جو˘ت،ا˘ه˘تا˘خا˘ن˘م
ن˘يرا˘ششت˘شسم˘لا ن˘م ة˘ف˘ئا˘ط ا˘ب˘ير˘ق˘ت
،ر˘ششن˘لا رود ىد˘ل ة˘ي˘ع˘جر˘م ل˘ّث˘م˘˘ت

طاشسوأ’او ،ةيفاقثلا تا˘شسشسؤو˘م˘لاو
ءاقتنا ى˘ّلو˘ت˘ت ن˘م ي˘هو.ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا
زوجي نيذلا دارفأ’ا ةيكزتو لامعأ’ا

ايمÓعإا ،ءوشضلا ةرئاد يف مهعشضو
˘مز˘ل نإا م˘˘ه˘˘ح˘˘ي˘˘ششر˘˘تو ،ا˘˘ي˘˘عاد˘˘بإاو
ةزا˘ي˘حو ز˘˘ئاو˘˘ج˘˘لا ِل˘˘ْي˘˘ن ى˘˘لإار˘˘مأ’ا
نو˘كت ا˘˘م ا˘˘ب˘˘لا˘˘غو .تا˘˘م˘˘ير˘˘كت˘˘لا
،ءافتح’ا اذهب ةطيحملا تارابتع’ا
ي˘˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا ع˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لا تاذ
اذه يف ةوقب ةرشضاح،يجولويديأ’او
ة˘م˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع ة˘مsد˘ق˘مو م˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ةلشصب ّتمت ’و ،عادبإÓل ةيلامجلا
.هبحاشص نع لزعمب لمعلل
نم َمِجرُت ام ّنأا كلذ ىلع دهششي
تاغللا ىلإا ةيبرعة˘ي˘عاد˘بإا لا˘م˘عأا
ة˘ثÓ˘ث˘لا دو˘ق˘ع˘لا لÓ˘خ ،ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘لا
تداج ام لشضفأا وه سسيل ،ةريخأ’ا
ن˘ي˘عِد˘ب˘م˘لاو با˘ّت˘˘كلا ح˘˘ئار˘˘ق ه˘˘ب
ا˘˘ًل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘˘ت ا˘˘˘ها˘˘˘قرأا ’و ،بر˘˘˘ع˘˘˘لا

امنإاو ،ةيبرعلا ة˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘عاد˘بإ’
عم ةقÓع اهنتمأاو اّظح اهرفوأا يه
ريياعملل ةباجتشسا اهرثكأاو جراخلا
ي˘˘ن˘˘ع˘˘ت ’ كلذ˘˘لو .ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
يف sيعاد˘بإ’ا َرو˘شضح˘لا ُة˘م˘جر˘ت˘لا
لب ،امئادةيبرغلا ةيفاقثلا ةحاشسلا
ةفَعاشضمو ،انايحأا بايغلا ينعت دق
’ ا˘ه˘با˘ح˘شصأا ىد˘ل م˘ْهو˘˘لا سضئا˘˘ف
جاردإا كلذ ح˘˘˘˘˘˘˘شضف˘˘˘˘˘˘˘ي.ر˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘غ
ةيوزنم ماشسقأا يف ةيبرعلاتامجرتلا
رواجتت ،ة˘ي˘بر˘غ˘لا تا˘ب˘ت˘كم˘لا ي˘ف
بت˘كلا فا˘ن˘شصأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘ما˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ي˘ت˘لا ،(ة˘ي˘ب˘ئار˘غ˘لا) ة˘ي˘كي˘توز˘˘يإ’ا
،ةف˘شسل˘ف˘لا˘ب بدأ’ا ا˘ه˘ي˘ف ط˘ل˘ت˘خ˘ي
كل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا مو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عو

نونف نم اهري˘غو،تا˘كو˘كشسم˘لا˘ب
سصن˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘ششب كلذ.ة˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كلا
قّلع˘ت ا˘م ا˘ّمأاو ،ي˘بر˘ع˘لا ي˘عاد˘بإ’ا
م˘ه˘ل حا˘ت˘ُت ا˘م اًردا˘ن˘ف ا˘ه˘با˘ح˘شصأا˘ب
ل˘كششلا˘ب م˘ه˘لا˘م˘عأا˘شضر˘˘ع سصر˘˘ف
م˘˘˘هؤوار˘˘˘ظ˘˘˘ن ه˘˘˘ب سضِر˘˘˘ع˘˘˘َي يذ˘˘˘˘لا
ير˘˘كف˘˘لا م˘˘ه˘˘جا˘˘ت˘˘نإا نو˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا

بتا˘˘˘كلا ل˘˘˘َما˘˘˘ع˘˘˘ُي ’ ذإا.ي˘˘˘بدأ’او
بر˘˘غ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘فاو˘˘لا ،ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

ّسصن بحا˘˘˘شص بتا˘˘˘كك،ا˘˘˘ًف˘˘˘˘ي˘˘˘˘شض ّيشسا˘ي˘شس ط˘ششا˘ن˘ك ا˘م˘نإاو ّي˘عاد˘بإا
تاذ ةلئشسأ’ا هيلع لاهنت ،رَفْنتشسم
نع ةديعبلاو يجولويديأ’ا عباطلا

فقوملاو ،ةيلوشصأ’ا نأاششب ،هلاجم
نيح ،ةطلشسلابةقÓعلاو ،ةأارملا نم
يّن˘غ˘م˘لا مد˘ق ن˘ي˘ح ر˘كذأا.رَواحي
ةرتف يف ،امور ىلإا ةفيلخ ليشسرام
لاهنِا ،ينف لف˘ح م˘يد˘ق˘ت˘ل ،ة˘ق˘با˘شس
ة˘ل˘ئ˘شسأ’ا˘˘ب نو˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شصلا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘عو˘ن ن˘˘م sج˘˘شضف ،ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
ري˘ب˘خ ى˘لإا ه˘ت˘لّو˘ح ي˘ت˘لا ة˘ل˘ئ˘شسأ’ا
قر˘˘ششلا ا˘˘يا˘˘شضق ي˘˘˘ف ّي˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شس
.هلامعأاو هّنف لئاشست ملو طشسوأ’ا
با˘ّت˘˘كلا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ُرّو˘˘شصت˘˘ي ذإا
تا˘غ˘ل˘لا ى˘لإا َة˘م˘جر˘ت˘لا ّنأا بر˘ع˘لا
ى˘لإا جو˘لو˘لا ة˘باّو˘ب ي˘ه ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘لا
لامعأ’ا َلْقن ّنأا لاحلاو ،ةيملاعلا
تاردُق ن˘م ٍت˘ّب˘ث˘ت نود ة˘ي˘عاد˘بإ’ا
ةربقم ىلإا انايحأا لّوحتي ،اهيلقان
،ة˘ي˘عاد˘بإ’ا لا˘م˘عأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل
وهو ،ةيلشصأ’ا اهتاغل يف ةزsيمملا

:باّتكلا رابك ىتح هنم ُجني مل ام
ةرجهلا مشسوم» ّسصن ايلاطيإا يف
بي˘˘ط˘˘لا بتا˘˘كل˘˘ل «لا˘˘م˘˘ششلا ى˘˘لإا

بتاكلل «كنركلا«ّسصنو ،حلاشص
ةر˘˘˘كاذ» سصنو،ظوفح˘م بي˘ج˘ن
مÓحأاة˘ي˘˘ئاور˘˘ل˘˘ل «د˘˘شسج˘˘لا

تزجنُأااهعيمج،يمناغتشسم
،نييلاطيإا بÓط لبِق نم اهتامجرت
،ةباتكلاب ةقباشس ةبرد مهل تشسيل
م˘˘ل نإا،ةّشضغ ةيلاطيإ’ا م˘ه˘ت˘غ˘لو
ىوتشسم ىلإا يقترت ’و ةليزه لقن
ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘غ˘˘˘ل ي˘˘˘ف سصو˘˘˘شصن˘˘˘لا كل˘˘˘ت
تامجرتلا تءاج كلذلو .ةيلشصأ’ا

ةعبطلااهتاعيبم زواجتت ملو ةليزه
رششنلا رود نأا نع كيهان ،ىلوأ’ا
يه عيزوتلا ةدودحملاو ةريغشصلا
لامعأ’ا رششن ىنبتت ام ةداع يتلا
ّم˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا تو˘˘˘ف˘˘˘ي ’ ذإا.ةيبرعلا
ّنأا ةيبرغلا تاعمت˘ج˘م˘لا عا˘شضوأا˘ب
ت’اجم يف ،ة˘ي˘مو˘ج˘ن˘لا ع˘ي˘ن˘شصت
عشضاخ لاجم وه ،نونفلاو بادآ’ا
.تيقوت˘لاو ف˘ي˘ظو˘ت˘لاو ه˘ي˘جو˘ت˘ل˘ل
ر˘شصا˘ن˘ع˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ه˘˘ل د˘˘َششح˘˘ُت
غÓ˘˘˘بإا سضر˘˘˘غ˘˘˘ب كلذو ،تاودأ’او
يميلقإا قاطن ىلع ةنّيعم ةلاشسر
ّط˘˘˘خ ر˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ت وأا ،ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع وأا
خيشسرت وأا ،يشسايشس وأا يجولويديأا
ح˘˘شضاو ،ي˘˘م˘˘َي˘˘ِق وأا ي˘˘قوذ ج˘˘˘ه˘˘˘ن
لاني ’و .ملاعملا ّيلجو فادهأ’ا
،ةجردلا كلت رودلا كلذل حsششرملا
اَمْهم ،سشئاط ل˘م˘ع جا˘ت˘نإا دّر˘ج˘م˘ب

راشسم ىلع ءانب امنإاو ،هنأاشش Óع
هنايِلعي ،ه˘ب˘حا˘شص ناز˘ّي˘م˘ي ةر˘ي˘شسو
ةّلق كلذلو ،ةيملاعلا فاشصم ىلإا

ى˘ّن˘شست بر˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘عد˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘م
مهل تابو رودلا اذه˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘م˘ه˘ل

.برغلا ربانم يف نزاو روشضح

ةيانع نيدلازع  : ملقب

يداّبع نسسح ءاقلل هللأ مأر ةرايز

اذه نوكي نأا سضرتفملا نم ناك
بب˘شسب ن˘كل ،ع˘ي˘با˘شسأا ل˘ب˘ق ءا˘ق˘ل˘لا

،قÓ˘غإ’ا تارار˘قو ءا˘بو˘لا فور˘ظ
تبشسلا مايأا ةشصاخو ،لقنتلا عْنمو
،نينث’ا مو˘ي نو˘كي˘ل ءا˘ق˘ل˘لا ل˘جأا˘ت
لوخدلا لبق راطفإÓل ريخأ’ا مويلا
هللا مار تلشصو .موشصلا رهشش يف
ةر˘ششع ة˘يدا˘ح˘لا ة˘˘عا˘˘شسلا ي˘˘لاو˘˘ح
لاز ا˘م تقو˘لا ،ًا˘حا˘ب˘شص ف˘شصن˘لاو
يوافيحلا يماحملا لوشصول ًاركبم
ّرمي ،هفتاهأا ،يدابع نشسح قيدشصلا

هجوتي ،هلاغششأا سضعبل سسدقلا نم
ى˘ل˘ع جّر˘ع˘ي ،ه˘ل˘لا مار ى˘لإا ا˘هد˘ع˘ب
زاجنإ’ ةينيطشسلفلا ةفاقثلا ةرازو
ةد˘م˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف .لا˘˘م˘˘عأ’ا سضع˘˘ب
ثي˘ح ،ةا˘عر˘لا ة˘ب˘ت˘كم ي˘ف ر˘ظ˘˘ت˘˘نأا
حفشصتأا ،نشسح عم ءاقللا نوكيشس
نكل ،ةريثم ،ةريثك بتك ،بتكلا
ن˘م ي˘ن˘ع˘ن˘م بير˘˘غ سسجا˘˘ه ة˘˘م˘˘ث
ا˘ه˘ب تم˘م˘ه ي˘ت˘لا بت˘كلا ير˘ت˘˘ششأا

ىوشضرل ريخأ’ا باتكلا ،اهيرتششأ’
ينافنك نا˘ند˘ع˘ل با˘ت˘كو ،رو˘ششا˘ع
، «عادبإ’ا جراعم» ريغ ناشسغ نع
،فلوو اينيجرف نع مجرتم باتكو
.بتكلا كلت ءامشسأا تيشسن فشسأÓل

ة˘با˘ت˘ك سسجا˘ه˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘ع تب˘˘ت˘˘ك
.ةلقتشسم ءادوشس
راد ن˘ع ردا˘شص د˘يد˘ج و˘ه ا˘م ة˘م˘˘ث
ة˘˘ي˘˘ئاور˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ياور ةا˘˘عر˘˘˘لا

زيزعلا قيدشصلل ناويدو ،ةيشسدقم
،«ًارا˘ن ىأار ذإا» ي˘˘عا˘˘فر˘˘لا ة˘˘ع˘˘م˘˘ج
ةطوطخم ىلع تعلطا دق تنكو
لّدع ،ةنشس نم رثكأا ذنم ناويدلا
تشسنآا» ناك ذإا ،Óيلق ناونعلا يف

نم لوأا تنك لاح يأا ىلع ،«ًاران
ى˘ل˘ع ناو˘يد˘ل˘ل خ˘شسن˘لا رو˘شص ىأار
انأا ترشصف ،ميهاربإا يبأا معلا فتاه
يل لاق اذكه ،ناويدلا ىأار نم لوأا
ة˘ع˘م˘ج˘ل لا˘ق اذ˘كهو ،’و˘ق˘ن م˘ع˘˘لا
ر˘ق˘م ى˘لإا ر˘˘شضح يذ˘˘لا ي˘˘عا˘˘فر˘˘لا
.نيح دعب ةبتكملا
نشسح لشصي ةاعرلا راد رقم ىلإا

وبأا عافن ىفطشصم هتقفربو يدابع
ى˘لإا ف˘لد˘ن ،مÓ˘˘شسلا د˘˘ع˘˘ب ،سسار˘˘ف
تقو ليلق سضمي مل ،بتكملا ةفرغ
ريشسأ’ا نم لك انيلإا مشضني ىتح
ةبتا˘كو ،بي˘ط˘خ˘لا ن˘شسح رر˘ح˘م˘لا
ا˘ه˘ع˘م ة˘ب˘ح˘˘شصم ةرر˘˘ح˘˘م ةر˘˘ي˘˘شسأا

نع اهل باتك خشسن نم ةعومجم
ةر˘م لوأ’ .ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘ع’ا ا˘ه˘ت˘بر˘˘ج˘˘ت
،ه˘فر˘عأا ’ بتا˘ك ن˘م ا˘با˘ت˘ك بل˘طأا

ي˘ع˘م ْتل˘ما˘˘ع˘˘ت .ًا˘˘ق˘˘يد˘˘شص سسي˘˘لو
امامتها ينرعت مل لب ،ةيداب ةفÓجب

سسي˘˘ل ْنأا تعّداو ،ثيد˘˘ح˘˘لا لÓ˘˘˘خ
خ˘شسن˘لا تط˘عأا د˘ق˘ف ،خ˘شسن ا˘ه˘˘ع˘˘م
ةخشسن تطعأا ا˘ه˘ن˘كلو ،ة˘ب˘ت˘كم˘ل˘ل
ى˘ف˘ط˘شصم ه˘برد ق˘ي˘فر˘لو ن˘شسح˘˘ل
تح˘ّب˘ق ي˘ن˘ن˘كلو ،ق˘ل˘عأا م˘ل .عا˘ف˘˘ن
نم ،باتك ىلع تفه يتلا يشسفن
ى˘ل˘ع تل˘شصح و˘ل ي˘ن˘˘نأا د˘˘كؤو˘˘م˘˘لا
ةرتفلا يف انأاف ،هأارقأا نل هنم ةخشسن
ط˘ق˘ف ،ًا˘ب˘ت˘ك أار˘قأا د˘عأا م˘ل ةر˘ي˘˘خأ’ا
بناجبو مونلا ةفرغ يف اهشسدكأا
ةءار˘ق˘لا˘ب تم˘م˘ه ا˘م˘ل˘كو ،ر˘ير˘شسلا
،فرقلاو نايثغلاب رعششأا ام ناعرشس
قدشصأا دعأا مل انأاف .ىودجلا مدعو
نو˘بذا˘ك م˘ه˘نإا .با˘ّت˘كلا ه˘ب˘ت˘كي ا˘م
يأا ةءارق˘ب تم˘م˘ه ا˘م˘ل˘ك .زا˘ي˘ت˘ما˘ب

يناردأا نمو» :يشسفنل لوقأا باتك
ح˘ي˘ح˘شص ه˘ب˘˘حا˘˘شص ه˘˘لو˘˘ق˘˘ي ا˘˘م نأا

.«يقطنمو
ءÓع وبأا اشضيأا ةشسلجلا ىلإا مشضني
ق˘ي˘فرو ن˘˘شسح ق˘˘يد˘˘شص رو˘˘شصن˘˘م
،ةيوشس اءاج دقف ةررحملا ةريشسأ’ا

ي˘عا˘فر˘لا ة˘ع˘م˘ج ر˘عا˘ششلا ل˘˘شصيو
دا˘ح˘ت’ ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘نا˘˘مأ’ا و˘˘شضعو
وبأا ماشسح نيين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا با˘ت˘كلا
ةعومجم امهعم نارشضحي ،رشصنلا

ن˘˘ع ترد˘˘شص ي˘˘ت˘˘لا بت˘˘˘كلا ن˘˘˘م
ن˘شسحو ر˘كب و˘بأا د˘ي˘˘لو˘˘ل دا˘˘ح˘˘ت’ا
هشسفن رشصنلا وبأا ماشسحلو يريحبلا

ميل˘شس و˘بأا د˘م˘حأا ي˘ئاور˘ل˘ل ة˘ياورو
.ىرخأا بتكو
أارقأا نل يننأا ىرخأا ةرم دكؤوملا نم
بت˘˘˘˘كلا كل˘˘˘˘ت ’و ،بت˘˘˘˘كلا هذ˘˘˘˘˘ه
ن˘م ا˘ه˘ت˘ير˘ت˘ششا ي˘ت˘لا تÓ˘ج˘م˘˘لاو
ىلع نوكتشس اهلك .ةبعجلا ةبتكم
،تقولا يف تشسيل ةلكششملا .فرلا
امنإاو ،فيث˘كو اد˘ج ر˘ي˘ث˘ك تقو˘لا˘ف
.اهتاذ ةءارقلا ىودجب ةعانقلا يف
لوشصح˘لا ’إا ع˘ي˘ط˘ت˘شسأا ’ ي˘ن˘ن˘كل

موي يتأاي امبر .بتكلا كلت ىلع
ا˘م أار˘قأا˘ف ير˘ظ˘ن ة˘ه˘جو ر˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘تو
بتكلا كلت وأا بتك نم تيرتششا
.اهوفلؤوم اهايإا ينادهأا يتلا
يف ةبتكملا يف انعمتجا اننأا مهملا

ثيدحلا انب قرششي ،بتكملا ةفرغ
ةعمج نيبو ينيب ثيدح ،بّرغيو
تدقتنا يتلا يتلاقم لوح ماشسحو
ءا˘˘شضعأا ما˘˘شسق˘˘ناو ،دا˘˘ح˘˘ت’ا ا˘˘ه˘˘˘ب
فرطتم نيب اهلايح ةماعلا ةنامأ’ا
،دا˘ح˘ت’ا ن˘م ي˘ل˘˘شصف ى˘˘لإا و˘˘عد˘˘ي

،ةوقو ةشسارششب ينع عفاد نم نيبو
نكت مل .ماشسحو ةعمج ينربخأا امك
ى˘ل˘ع تّر˘م .ة˘ط˘ي˘شسب ًاذإا ة˘لأا˘شسم˘لا

.جيجشض وأا ةجشض نود ريخ
ءادغلا ماعط لوانتنل ةبتكملا رداغن
مار يف ةيبعششلا معاطملا دحأا يف
،«ط˘يار˘ششلا مأا» ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ،ه˘ل˘لا
ة˘شسل˘ج˘لا هذ˘ه ي˘ف ثيد˘ح˘˘لا رود˘˘ي

سصشصقو ي˘ئاد˘ف˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا لو˘˘ح
ةمث ،ىرشسأ’ا سصشصقو نييئادفلا
،ىرشسأÓل ةيناشسنإاو ةنزحم سصشصق
م˘ل نإا تو˘م˘ت˘˘شس تا˘˘يا˘˘كح كا˘˘ن˘˘ه
نأا م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ،ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘شصأا ا˘˘هور˘˘ي
لاق امك لعفلاب ترعشش .اهوبتكي

ل˘كل نأا يدا˘ب˘ع ن˘˘شسح ي˘˘ق˘˘يد˘˘شص
هذهو ،بتكت نأا بجي ةياكح ريشسأا
وأا ا˘ير˘˘كف ا˘˘فر˘˘ت تشسي˘˘ل ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا
نوكتل يقترت ل˘ب ،ا˘يدر˘شس ا˘م˘كار˘ت
،ةيناشسنإاو ةينطوو ةيقÓخأا ةمهم
م˘ل ن˘مو مدا˘ق˘لا ل˘ي˘ج˘لا فر˘ع˘ت˘˘ي˘˘ل
ء’ؤوه ةاناعم ىلع لاقتع’ا برجي
‐Óً˘ث˘م‐ ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا اذ˘ه˘ف .ىر˘شسأ’ا
نم ةنشس نيرششع دعب جرخي يذلا
يف هتجوز عم فرشصتي فيك هرشسأا
ءÓع وبأا لاؤوشسلا حرطي ؟ةليل لوأا

نوشضقي مهنأا عقوتي هنإا ،روشصنم
ةجاح ةمث .ءاكبلا يف ىلوأ’ا ةليللا
هذه دعب ريشسأ’ا ليهأات ةداعإا ىلإا
.نجشسلا نم ةرتفلا
انأا هجوتن ءادغلا ةبجو لوانت دعب
ىفطشصم قيفرلاو يدابع نشسحو
˘مÓ˘ت˘شس’ ،قور˘ششلا راد ى˘لإا عا˘ف˘ن
ىر˘˘شسأا» با˘˘ت˘˘ك ن˘˘˘م خ˘˘˘شسن ع˘˘˘برأا

ن˘˘˘م˘˘˘يأا ر˘˘˘ي˘˘˘شسأÓ˘˘˘˘ل «تا˘˘˘˘يا˘˘˘˘كحو

ذاتشسأ’ا عم ثيدح رودي .يتابرششلا
راوثلاو ةروثلا لوح سسبلا يحتف
سصقيو ،اهكراعمو توريب ةلحرمو
اهنمو ،ةيناشسنإ’ا تاياكحلا سضعب

ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ر˘ئا˘ث˘لا كلذ ة˘يا˘˘كح
،روكذلا ن˘م ا˘ه˘ل˘ك ة˘ل˘ئا˘ع˘لا د˘ي˘حو
ن˘م ه˘جر˘خ˘ت مو˘ي ًاد˘ي˘ه˘شش ي˘شضق˘ي
ةيناشسنإا لي˘شصا˘ف˘ت ة˘م˘ث .ة˘ع˘ما˘ج˘لا

’و˘ل د˘يد˘ج˘لا ل˘ي˘ج˘لا ن˘ع ة˘˘ب˘˘ئا˘˘غ
يف ا˘ه˘ب˘تا˘ك ا˘ه˘ق˘ثو ي˘ت˘لا ة˘با˘ت˘كلا

،ةلحرلا يهت˘ن˘ت.ه˘ب˘ت˘ك ن˘م د˘حاو
ي˘ف ة˘ق˘لا˘ع تا˘˘يا˘˘كح˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘تو
ةريشسم لمكي نم ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ،ن˘هذ˘لا
تومت ’ يتلا بتكلا يف اهديلخت
ىقبتشس اهنإا لب ،اهباتك تام نإاو
تا˘باذ˘ع ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ح˘˘لا د˘˘هاو˘˘ششلا
،رهقلا فرعي ’و تومي ’ بعشش
مل نإاو ،تازجعملا عنشصي هنإا لب
ة˘قرو˘لاو م˘˘ل˘˘ق˘˘لا ’إا كل˘˘م˘˘ي ن˘˘كي
نم هد˘ير˘ج˘ت م˘ت نأا د˘ع˘ب ءا˘شضي˘ب˘لا
هتاعانق رييغتو هنيجدتل ،حÓشسلا

نأا ن˘م ّل˘قأا سسي˘ل˘˘ف ،ةو˘˘ق˘˘لا˘˘ب و˘˘لو
.نا˘˘م˘˘يإ’ا ف˘˘ع˘˘شضأا كلذو ،بت˘˘˘كي
موي هب لافتح’ا يرجيشس ام اذهو
يف (71/4/1202) مداقلا تبشسلا

موي تايلاعف ثيح ليلخلا ةنيدم
نو˘كأا˘شسف ،ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ر˘ي˘˘شسأ’ا

ن˘شسح ق˘يد˘شصلا ة˘ق˘˘فر˘˘ب ًار˘˘شضا˘˘ح
ىرشسأ’ا باتكلاب ايفتحم ،يداّبع
ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘با˘˘ت˘˘كبو ن˘˘ي˘˘عد˘˘ب˘˘م˘˘لا
،اهب فير˘ع˘ت˘لاو ةدا˘ششإ’ا ق˘ح˘ت˘شست
ة˘بر˘ج˘ت ة˘شصÓ˘خ و˘ه با˘ت˘ك ل˘˘كف
هرمع عفدو ريشسأ’ا اهششاع ةريشسع
.اهل ًانمث

دمحم جح صسارف  : ملقب



culture@essalamonline.com

يلحم 5003ددعلا ^2441 ناصضمر8ـل قفاوملا1202 ليرفأا02ءاثÓثلا 08
اهيف ةيمنتلا ثعبل عصساو ططخم

ةنتابب ةتوتلأ نيع ةيدلبب لظ ةقطنم71 ءاسصحإأ
ةتوت˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب ،تر˘ط˘شس
اعشساو اجمانرب ،ةن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب
ر˘ب˘ع ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا م˘لا˘ع˘م م˘شسر˘˘ل
اهيف حورلا ثعبو لظلا نكامأا
ةيمنتلا عيراششم تفقوت امدعب
تيقبو يرشضحلا طشسولا يف
نم ديدعلا رظتنت نكام’ا هذه
م˘ير˘كلا سشي˘ع˘لا تا˘˘يرور˘˘شض
برششلا هايمب قلعت ام ةشصاخ
زاغ˘لاو ة˘ير˘شضح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
.ةيمومعلا ةرانإ’او
نيع ةيدلب سسيئر ،فششك دقو
لÓخ ،يوايحي حبار ، ةتوتلا
م˘˘ت ه˘˘نأا «مÓ˘˘˘شسلا»ـب ه˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘ل
ةعبات لظ ةقطنم71 ءاشصحإا
ططخم عشضو مت نيأا ،ةيدلبلل
يوا˘كشش ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب  يو˘م˘ن˘ت
هذهب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ناديملا ىلإا جورخلاو نكامأ’ا
ةي˘ع˘قاو ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل
ا˘ه˘ف˘ي˘ن˘شصتو بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘هو ة˘˘ي˘˘م˘˘˘هأ’ا بشسح
ءا˘˘شضعأا ل˘˘ك ن˘˘ي˘˘ب روا˘˘ششت˘˘˘لا
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘˘م˘˘لا
ةيومنت عيراششم ديشسجت دشصق
ي˘ف ن˘˘كا˘˘مأ’ا هذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ
ىلع فوقولاو لجاعلا بيرقلا

اذكو اهيف لاغششأ’ا ريشس ىدم
اهلاجأا يف اهئاهنإا يف عارشسإ’ا
. ةددحملا

بشسح عيراششملا هذه تلثمتو
،ةيدلبلا نع لو’ا لوؤوشسملا

عور˘ششم ي˘ف ،يوا˘ي˘ح˘ي حا˘˘بر
ل˘˘شصف مود˘˘ق ع˘˘˘م ن˘˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘ي
ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ي˘ع˘شسلاو ف˘ي˘˘شصلا

ءا˘ن˘ت˘قا م˘ت ن˘يأا ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ى˘ل˘˘ع
ةمامقلا عفر˘ل ةد˘يد˘ج ة˘ن˘حا˘شش
غلبمب  لظ˘لا ن˘كا˘مأا˘ب ة˘شصا˘خ
ةلفاح ءانتقا عم نويلم078
ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘ل ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
يف نيدجاوتملا نيشسردمتملا
امك ،ةيئانلاو ةديعبلا قطانملا
ةقطنم ديوزت نم ءاهتن’ا مت
يعيب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب ة˘ن˘ششا˘ششو˘ل
اذ˘كو م˘ي˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م1.2غلبمب
زاغلاب بياغجلا ةقطنم ديوزت
،م˘ي˘ت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م1.2 غ˘ل˘˘ب˘˘م˘˘ب
ة˘ق˘ط˘ن˘م د˘يوز˘ت ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘شضا
003 يعيبطلا زاغلاب روشصقل

ةجبابرلا ةقطنم اذكو نويلم
Óشضف،ميتنشس رايلم3.1 زاغلاب

د˘يد˘ج عور˘ششم د˘ي˘شسج˘ت ن˘˘ع
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ة˘كب˘شش ع˘ي˘˘شسو˘˘ت˘˘ل
ءاملا سسار ةيحÓفلا ةقطنملاب
ة˘لود˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م ن˘م غ˘ل˘ب˘م˘˘ب
ة˘ب˘شسن تغ˘ل˘˘ب نو˘˘ي˘˘ل˘˘م555ـب
.  ةئملاب07 هيف لاغشش’ا

ة˘يد˘ل˘ب˘لا تاذ ،تحر˘ت˘قا ا˘˘م˘˘ك
نم ديدعلا لظلا نكاما ةدئافل
بلاطملا ىلع ءانب عيراششملا

لÓخ ةلجشسملا ت’اغششن’او
فوقولل ةيناد˘ي˘م˘لا ا˘ه˘تا˘جر˘خ
اهيناعي ي˘ت˘لا ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ى˘ل˘ع
مت نيأا ،قطانملا هذه ناكشس
عيراششملا نم ديدعلا ةجمرب
سضرا قوف اهديشسج˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
د˘يوز˘ت ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘˘ع ع˘˘قاو˘˘لا

ط˘يا˘ط˘ششو فراو˘˘ق˘˘ل ة˘˘ت˘˘ششم
رايلم غلبمب يعيب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب
ةقطنم اذ˘كو م˘ي˘ت˘ن˘شس002و
يدايشص داو ة˘ت˘ششم˘ب رو˘شصق˘ل
راي˘ل˘م غ˘ل˘ب˘م˘ب زا˘غ˘لا˘ب2و1
غا˘بد˘لا ما ة˘ت˘ششمو ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس
ة˘ت˘ششمو ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا˘˘ب
ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب تي˘جو˘ح˘ت
ىلا ةفاشضا نويلم009 غلبمب
ع˘ي˘شسو˘˘ت عور˘˘ششم ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست
ي˘˘ح˘˘شصلا فر˘˘شصلا ة˘˘كب˘˘˘ششل
قيرط زاجناو نو˘ي˘ل˘م561ـب
ةفاشسم ى˘ل˘ع ج˘يا˘م˘ه˘ل ة˘ير˘ق˘ب
عم نويلم009 غلبمب ملك5.1
معطم زاجنإ’ عورششم ةشسارد
بياغج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ي˘شسرد˘م
. نويلم006ـب
هذ˘˘ه ل˘˘م˘˘ج˘˘م ،ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسو
وأا ة˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘˘لا
قفو ر˘ي˘شسلا ى˘ل˘ع ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لا

اهب رمأا يتلا قيرطلا ةطراخ
ةيمارلاو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ة˘ل˘ج˘ع˘ب ع˘فد˘لا ةرور˘˘شض ى˘˘لإا
ةحرفلا ملاعم مشسرو ةي˘م˘ن˘ت˘لا
ي˘ف ن˘يد˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا نا˘˘كشسل˘˘ل
ة˘ي˘ئا˘ن˘لاو ةد˘ي˘ع˘ب˘لا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا

تايرورشضب قل˘ع˘ت ا˘م ة˘شصا˘خ
نمشضت ي˘ت˘لا م˘ير˘كلا سشي˘ع˘لا
ن˘مز ي˘ف ة˘ئ˘ي˘ن˘ه ةا˘˘ي˘˘ح م˘˘ه˘˘ل
.ةديدجلا رئازجلا

نامثع راعرع

جيريرعوب جرب
ةيئأوسشعلأ غرافملأ ىلع ءاسضقلل ةفاظنلأ تايلمع فيثكت

جر˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘ي’و ي˘˘˘˘˘˘لاو ر˘˘˘˘˘˘مأا
،كلام نب دمحم ،جيريرعوب

ة˘ي˘ل˘خ ة˘ن˘ج˘ل عا˘م˘ت˘جا لÓ˘˘خ
،تاعا˘ط˘ق˘لا ةدد˘ع˘ت˘م ة˘مزأ’ا
ة˘ششقا˘ن˘م ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ة˘ي’و˘لا˘ب ي˘ئا˘˘بو˘˘لا ع˘˘شضو˘˘لا
ي˘ف ارار˘ق˘ت˘شسا د˘ه˘˘ششي يذ˘˘لا
قيبطت ىدمو ةريخأ’ا ةنوآ’ا
لك ربع يحشصلا لوكوتربلا
ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لا
تايلمع فيثكتب ،روهم˘ج˘ل˘ل
ءا˘ي˘حأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘فا˘ظ˘ن˘لا

تايدلبلا لك يف عراوششلاو
طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘شضق˘˘˘لاو
ةيئاوششعلا غرافملاو ءادوشسلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘˘ب˘˘ع ةر˘˘ششت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘شصا˘خ ة˘ي’و˘لا˘ب ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا
ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب˘لا ءا˘ي˘حأ’ا سضع˘ب
˘مو˘ق˘ي ن˘يأا ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا ز˘˘كر˘˘م
مهتايافن يمرب اهناكشس سضعب
لك يفو ةي˘ئاو˘ششع ة˘ق˘ير˘ط˘ب
يمر تاقوأا ةاعارم نود تقو

ن˘كا˘˘مأ’ا اذ˘˘كو ،تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا
ل˘ي˘ه˘شست˘ل ا˘ه˘ل ة˘شصشصخ˘م˘˘لا

لامع فرط نم اهعفر ةيلمع
ةمانزر دادعإاب كلذو ،ةفاظنلا

ة˘فا˘ظ˘ن˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ةد˘يد˘˘ج
رثكت نيأا ناشضمر رهشش لÓخ
عم ،ةيلزن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ه˘ي˘ف
غيرفتل ىر˘ب˘ك ة˘ل˘م˘ح قÓ˘طإا
عم ةكارششلاب تارامعلا ةيبقأا

نامشضل تاعاطق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ار˘ي˘شضح˘ت ة˘ل˘م˘ح˘˘لا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
.فيشصلا لشصفل

تاميلعت ،يلاولا ىطعا امك
ىلع ءاشضقلل ة˘ل˘م˘ح قÓ˘طإا˘ب
ذا˘خ˘تاو ة˘لا˘شضلا تا˘ناو˘ي˘ح˘لا
ةيا˘قو˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا تاءار˘ج’ا

ع˘˘˘شسل˘˘˘لاو تار˘˘˘ششح˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ة˘نا˘ي˘شص نا˘م˘شضب ي˘بر˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ءاشضق˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا

تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لاو ما˘˘كر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
. قطانملا فلتخمب ةدماهلا

 فيرصش نب قوراف

ةردنلا نم ،صسابعلب يديصس ةي’وب بوي نب يلع يديصس ةرئاد ميلقإ’ ةعباتلا ،ةيباطلا ةيدلب ناكصس يكتصشي
لح داجيإا لجأا نم لخدتلاب  ةيلحملا تاطلصسلا نوبلاطي ثيح ،ةيراجتلا تÓحملاب رتصسبملا بيلحلل ةداحلا
ىلع بلطلا هيف رثكي  يذلا ،كرابملا ناصضمر رهصش  ةيادب عم ةصصاخ رهصشأا ذنم رمتصسملا صصيوعلا لكصشملا اذهل

ةي’ولا تايدلب ديدع لمصشتل اهتردن تدتما يتلاو ،ةداملا هذه

ةيباطلا ناكشس ةاناعم لشصاوتت
معدملاو رتشسبملا بيلحلا عم
،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ا˘ما˘م˘ت ا˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م ة˘ب˘˘ئا˘˘غ˘˘لاو
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘˘ع
اوحرشص ذإا ،اهنولهجي بابشسأ’
سسا˘ي˘كأا نا˘ب قا˘ي˘شسلا تاذ ي˘˘ف
جاتنإا نم يه ةرفوتملا بيلحلا
نأا ’إا ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘م˘˘لا
رانيد06 نع لقت ’ اهراعشسأا
يذ˘لا ر˘مأ’ا  د˘حاو˘˘لا سسي˘˘كل˘˘ل

م˘˘ه˘˘تارد˘˘ق ع˘˘˘م ق˘˘˘فاو˘˘˘ت˘˘˘ي  ’
ةلقل ارظن  ةدودحملا ةيئارششلا

نا˘كشسلا د˘ششا˘نو .م˘ه˘ل˘˘ي˘˘خاد˘˘م
،ةينعملا تاطلشسلا نوكتششملا
ة˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ل ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
ةدجاوتملا ةديحولا  ةيمومعلا
جاردإا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
عيزوت ةكبشش نمشض  مهتقطنم
هتاقتششمو بيلح نم اهتاجتنم
ةديعب ريغ  مهتيدلب ناو ةشصاخ
،سسابعلب يديشس ةنيدم رقم نع
لوح مهت’ؤواشست نم داز رمأ’ا
اهتاج˘ت˘ن˘م لو˘شصو مد˘ع بب˘شس
. مهتقطنم ىلإا

ة˘ن˘ب˘ل˘م˘لا نا˘كشسلا بلا˘ط ا˘م˘˘ك
ع˘˘ي˘˘ب ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن ح˘˘ت˘˘ف ةرور˘˘شضب
،هتاقتششمو بيلحلا تاجوتنمل
ءانتقا مهل ىنشستي ىتح ةيدلبلاب
ار˘ظ˘ن ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘˘حا

لوانتم يف يه يتلا اهراعشسأ’
.ةزوعملا تÓئاعلا عيمج
ةرد˘ن˘لا نأا˘ب نا˘˘كشسلا ح˘˘شضوأاو
ة˘˘ل˘˘كششم بي˘˘ل˘˘ح˘˘ل˘˘ل ةدا˘˘˘ح˘˘˘لا

مل ثيح ،رهششأا ذنم ةلشصاوتم
ىدل ةديد˘ع˘لا م˘ه˘يوا˘كشش ق˘ل˘ت
ةباجتشسا ةيأا تاطلشسلا فلتخم
لولح عم ةشصاخ  اهب لفكتلل
هيف رثكي يذلا ناشضمر رهشش
ةدا˘˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع بل˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘لا
،اذ˘ه ع˘م ةازاو˘م˘لا˘˘ب.بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا
لمششتل بيل˘ح˘لا ةرد˘ن تد˘ت˘ما

يديشس ةن˘يد˘م˘ب ءا˘ي˘حأ’ا د˘يد˘ع
ي˘ه تد˘ه˘شش ي˘ت˘لا سسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ا˘˘بذ˘˘بذ˘˘ت ىر˘˘خأ’ا
ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
قل˘خ ا˘م ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا

ىد˘بأا ثي˘ح ،ا˘هدد˘ع˘ب ر˘ي˘˘باو˘˘ط
هذه نم مهئايت˘شسا نو˘ن˘طاو˘م˘لا
مايأ’ا عم تنمازت يتلا ةردنلا
ر˘˘˘ه˘˘˘˘ششلا ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل ى˘˘˘˘لوأ’ا
كرحت يعدتشسي امم  ليشضفلا
هذه ىلع ءا˘شضق˘ل˘ل تا˘ط˘ل˘شسلا
ي˘ف  ا˘هرار˘كت˘ل ا˘يدا˘ف˘ت ةرد˘ن˘لا

.ةمداقلا  مايأ’ا
ح˘ت˘ف م˘غرو ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةيدلبب ةلاشست عمجمل عيب ةطقن
بو˘˘ن˘˘ج˘˘ب ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا مو˘˘حر˘˘˘م
فرعت تلاز’ اهنأا ’إا ،ةي’ولا
بي˘ل˘ح˘لا ةدا˘م ي˘ف ةدا˘˘ح ة˘˘مزأا
.معدملا

تاونق عدصصتو..
ةيقاصسلاب فرصصلا

ءارمحلا
ة˘ي˘قا˘شسلا ي˘ح و˘ن˘طا˘˘ق  د˘˘ششا˘˘ن
يد˘˘ي˘˘شس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا
مازلإا ةرورشض يلاولا ،سسابعلب
ة˘نا˘ي˘شصب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

فر˘شصلا ة˘كب˘شش هذ˘ه م˘ي˘مر˘˘تو
ن˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا
ةا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح تشصغ˘˘˘˘ن تاداد˘˘˘˘˘شسنا
دعب اشصوشصخ كانه نينطاوملا
.راطمأ’ا طقاشست

ةكبششلا مدق نأا ناكشسلا دكأاو
ة˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘ل دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا
ل˘كششي تا˘ب ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شس’ا

تد˘ق˘ت˘نا ا˘م˘ك ،م˘ه˘ي˘ل˘ع ار˘ط˘خ
ميدقلا يحلاب ةنطاقلا تÓئاعلا

حلاشصم نم لك يطاعت ةقيرط
ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لاو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ةديدعلا مهيواكشش عم ريهطتلل
تح˘˘شضوأا ثي˘˘ح ،ةرر˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘ه˘نأا˘ب  ة˘ي˘كت˘ششم˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا
ن˘˘م ةر˘˘م ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا تبر˘˘˘ق˘˘˘ت
ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
د˘شصق  ل˘كششم˘لا˘˘ب  ا˘˘ه˘˘مÓ˘˘عإا
تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لا  كل˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘˘عإا
تاذ نأا ’إا ،ةدود˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ىلإا مهليوحتب تماق حلاشصملا
ىلع ريهطتلل ينطولا ناويدلا

هنا ’إا ،هماهم نم اهنأا رابتعا
ى˘لإا م˘ه˘ه˘جو هرود˘˘ب ناو˘˘يد˘˘لا

.ةيدلبلا حلاشصم
‐مه˘ب˘شسح‐ بل˘ط˘ت˘ت ة˘ي˘ع˘شضو

ةيلحملا تا˘ط˘ل˘شسلا  ل˘خد˘ت
ينا˘ع˘ت تÓ˘ئا˘ع˘لا نأاو ة˘شصا˘خ
ر˘ه˘ششلا اذ˘ه لÓ˘˘خ  ،ن˘˘ير˘˘مأ’ا
تÓ˘˘شضف˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘شضف˘˘˘لا

أÓمت يت˘لا  ة˘ثو˘ل˘م˘لا  ها˘ي˘م˘لاو
حئاورلا نع كيهان ،مهنكاشسم
امو ،اهنم ةثع˘ب˘ن˘م˘لا ة˘ه˘ير˘كلا

ةيريدم سضفر مهبعاتم نم داز
ةعشسوت وأا ديدجت  ةداعإا يرلا
ي˘˘ح˘˘˘شصلا فر˘˘˘شصلا ة˘˘˘كب˘˘˘شش
يأ’ عشضخ˘ت م˘ل ي˘ت˘لا ي˘ح˘لا˘ب

ة˘شصا˘خ  ة˘نا˘˘ي˘˘شص تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةيلا˘ح˘لا ة˘كب˘ششلا  بي˘با˘نأا نأاو
مز˘ل˘ت˘شسي يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ة˘ق˘ي˘شض
ي˘˘ن˘˘كشسلا م˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت جاردإا

ةئيهتلا ةداعإا عيراششم  نمشض
ةدا˘˘˘عإا د˘˘˘شصق  ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘شضح˘˘˘˘لا
نم دعي يذلا  مهيحل رابتع’ا
ةدجاو˘ت˘م˘لا ءا˘ي˘حأ’ا مد˘قأا ن˘ي˘ب
.سسابعلب يديشس  ةنيدمب
سسي˘˘ئر حر˘˘شص ،ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ةيريدمب  ريه˘ط˘ت˘لا  ة˘ح˘ل˘شصم
نم ةئا˘م˘لا˘ب08 نأا˘˘˘ب ير˘˘˘˘لا
ةدجاوت˘م˘لا ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘كب˘ششلا
د˘ج ءار˘م˘ح˘لا ة˘ي˘قا˘شسلا ي˘ح˘˘ب
ثيح ،اهمدق˘ل ار˘ظ˘ن  ة˘ئر˘ت˘ه˘م
اءز˘ج ير˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م  تدد˘˘ج
اعورششم تلجشس  اميف ،اهنم
د˘يد˘ج˘ت ةدا˘عإا˘ب ي˘˘شضق˘˘ي ر˘˘خآا
ي˘ح˘˘شصلا فر˘˘شصلا تا˘˘كب˘˘شش
بر˘ششل˘ل ة˘ح˘لا˘شصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لاو
تما˘˘قو  ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘لا˘˘˘ب
،ةزجن˘م˘لا ة˘لوا˘ق˘م˘لا را˘ي˘ت˘خا˘ب

ق˘ل˘ط˘ن˘ت نأا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ءا˘ه˘ت˘ن’ا در˘ج˘˘م˘˘ب  لا˘˘غ˘˘ششأ’ا

 .ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا نم

ودبع.صص

لكصشملل لح داجيإاب تاطلصسلا نوبلاطي ناكصسلا

 صسابعلب يديسس يف بيلحلأ عيزوت يف بذبذت

ترمغ يتلا هايملا ةلازإا
  ءايحأ’ا ديدع

تافلخم عفر يف عورسشلأ
  ةياجبب ةريخأ’أ راطمأ’أ
اذه ةحيبشص ذنم تعرشش
ةيلحملا تاطلشسلا ،تبشسلا
ةنايشص يف ةياجب ةي’وب
يتلا تاقرطلا ةكبشش
هايم تاناشضيف لعفب تررشضت
يتلاو ،ةريخأ’ا راطمأ’ا
ققششتو عدشصت يف تببشست
هذهل ةيولعلا تاقبطلا
ةكرح تلقرع دقو ،تاقرطلا
تابرعلا فلتخمو نينطاوملا

 .ةرتفلا هذه ةليط
تماق ،قايشسلا سسفن يفو
هايم ةلازإاب ةكرتششملا حلاشصملا
ديدعلا ترمغ يتلا راطمأ’ا

ةياجب ةنيدم طشسو ءايحأ’ا نم
يلع يديشس ةقطنم يفو
ةرواجم تايدلب يفو رحبلا

،اهريغو رشصقلا رارغ ىلع
نيينعملا دعاشس يذلا رمأ’او
لوطه فقوت  لاغششأ’اب
نم لامعلا نكمتو راطمأ’ا
.ةنشسح فورظ يف اهمامتا

مدق ىلع لاغششأ’ا لشصاوتتو
نم زاعيإاب كلذو قاشسو
يتلا ةيلحملا تاطلشسلا

لك ةجلاعم ىلع تشصرح
ةايحل ةلقرعملا تايعشضولا
نأا رظتنملا نمو ،نينطاوملا
دعب اهتعيبط ىلإا رومأ’ا دوعت

نمازتي كلذ نأاو ةشصاخ ،دغ
ىلإا ةبوؤودلا ةكرحلا ةدوع عم
ةدوع لعفب ةياجب عراوشش
دعاقم ىلإا ذيمÓتلا
ةلطعلا دعب  ةشساردلا
لامعلا فانئتشساو ةيعوبشسأ’ا

،ةيمويلا مهلامعأا نيفظوملاو
ةئيهت بلطتي يذلا رمأ’ا وهو
ةيادب نامشضل ةبشسانملا ءاوجأ’ا
هتايط يف لمحي ديدج عوبشسأا
. ةيهافرلاو لمأ’ا

ت . Ëرك

تنصشومت نيعب
حابسصلأ يدأوب لظلأ قطانم نع ةلزعلأ كفل روسسج ةثÓث

يداو ة˘يد˘ل˘ب تدا˘ف˘˘ت˘˘شسا
نم ،تنششومت نيعب حابشصلا
زاجن’ ةيومنت عيراششم ةثÓث
كف سضر˘˘غ˘˘ب رو˘˘شسج ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث
نادهلب يديشس ىرق نع ةلزعلا
يهو ،ةيعياششخ˘لاو‐ نا˘ي˘م˘ح‐
.لظ قطانمك ةفنشصم ىرق

ي˘ئ’و˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا بشسحو
،ةيمومعلا لاغ˘ششأ’ا عا˘ط˘ق˘ل

هذه ملشست بقترملا نم هنإاف
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘˘ق تآا˘˘˘ششن˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘ن˘˘شسل˘˘ل لوأ’ا ي˘˘˘شساد˘˘˘شسلا
مدقت ةبشسن نا ثيح ةيراجلا
.ةئاملاب59 زواجتت لاغششأ’ا
هذه دييششت جردني ،ريكذتلل
راطإا يف ة˘ي˘ن˘ف˘لا تا˘ششن˘م˘لا
نا˘م˘شضلا قود˘ن˘شص ج˘ما˘نر˘ب
تا˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لاو

ه˘ل سصشصخ يذ˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
002 هرد˘˘˘ق ي˘˘˘لا˘˘˘م فÓ˘˘˘˘غ
˘˘مÓ˘˘ت˘˘شسا. را˘˘ن˘˘يد نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
نيمأات نم نكميشس روشسجلا

نيب نينطاوملا لقنت ةكرح
قاحتل’او ةروكذملا ىرقلا
حا˘ب˘˘شصلا يداو ي˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
.ءاعبر’ا نيعو

 ةنوب Úصسح
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ميركلا صشيعلا فورظ ىندأ’ نودقتفي
ةئيهتلاب نوبلاطي ةلسشنخب رأوطابلأ يح ناكسس
يح ناكشس ةاناعم لشصاوتت
8  يحل مخاتملا ،راوطابلا

عقاولا ،سسياقب5491 يام
ن˘م ة˘ن˘يد˘م˘لا فار˘طأا ى˘ل˘˘ع
سشيعلا فورظ ىندأا بايغ
ي˘ف م˘ه˘ي˘ي˘ح ط˘شسو م˘ير˘كلا

مهتان˘كشس ط˘بر با˘ي˘غ ل˘ظ
، يحشصلا فرشصلا ةكبششب
ةيمومعلا ةرانإ’او ةئيهتلاو
ل˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘ت ى˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘فا˘˘˘˘شضا
ةجمربل ةيلحملا تاطلشسلا

ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل م˘˘ه˘˘ي˘˘ي˘˘ح
مادعنا لظلا قطانم جمانرب
ي˘ح˘˘شصلا فر˘˘شصلا ة˘˘كب˘˘شش
لولح  ىلع ناكشسلا ربجأا

ىلع ةميخو اهبقاوع ةيفرظ
مهنم ةشصاخ ناكشسلا ةحشص
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا اذ˘˘˘كو ،لا˘˘˘ف˘˘˘ط’ا

ع˘ق˘˘ي ي˘˘ح˘˘لا نأا ا˘˘شصو˘˘شصخ
يشضارا ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ا˘شضيا
نا˘كشسلا ةا˘نا˘ع˘˘م ،ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف
راطم’ا طقاشست دنع دادزت
تا˘قر˘ط˘˘لا د˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت مد˘˘ع˘˘ل
ة˘˘˘˘˘يدؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا عراو˘˘˘˘˘˘ششلاو
نع ةرابع يهو مهتانكشسل
بع˘˘شصي ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ير كلا˘˘˘شسم
وا نيلجارل˘ل ءاو˘شس ا˘ه˘كل˘شس
ف˘ي˘˘شصلا ي˘˘فو ن˘˘ي˘˘ب˘˘كار˘˘لا
ا˘م˘ك ة˘بر˘تأ’ا ر˘يا˘ط˘˘ت دادز˘˘ي
تا˘ن˘˘كشسلا بر˘˘ق د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
تافل˘خ˘م˘ل ةد˘يد˘ع تا˘ب˘كم

عمجتلا ةلزع م˘كح˘ب ءا˘ن˘ب˘لا
با˘ح˘شصأا مو˘ق˘˘ي ي˘˘نا˘˘كشسلا
تا˘˘ن˘˘حا˘˘˘ششلاو تارار˘˘˘ج˘˘˘لا
ي˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘ششع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘مر˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘شصلا تÓ˘˘˘˘شضف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
وز˘˘غ˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك، ةد˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘لاو
ةيلزنملا تÓشضفلا مكارتتو
ر˘˘خأا˘˘ت˘˘ل ي˘˘ح˘˘لا ما˘˘يا ةد˘˘ع˘˘ل
ةيدل˘ب˘لا ةر˘ي˘شضح تا˘ن˘حا˘شش
راششت˘نا˘ب ىدأا ا˘م˘م ا˘ه˘ع˘فر˘ب
ة˘˘˘لا˘˘˘شضلا تا˘˘˘˘ناو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

تحبشصا  يتلا تارششحلاو
ناكشسلا ىلع ارطخ لكششت
مهءايتشسا او˘ف˘خ˘ي م˘ل ء’ؤو˘ه
ح˘˘ئاور˘˘لا ن˘˘˘م م˘˘˘هر˘˘˘مذ˘˘˘تو
لخاد نم ةثعبنملا ةهيركلا
يد˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘˘بذ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
لظ يف ، مهتانكشسلرواجملا
فر˘˘ع˘˘ت اذإا  ها˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا سصق˘˘˘ن
فور˘ظ˘ل˘ل ،ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘بذ˘˘بذ˘˘ت
ةلمج ناكشسلا عفر ةبعشصلا

تا˘ط˘ل˘شسل˘ل بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا ن˘˘م
، ةر˘ئاد˘لا سسي˘ئرو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
ة˘˘˘يرا˘˘˘˘شضح˘˘˘˘لا قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ةتافتلا راظتنا يف ةيملشسلاو
فورظ ى˘ندا ر˘ي˘فو˘تو م˘ه˘ن˘م
عمجت ربك’ ةميركلا ةايحلا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م سشم˘˘ه ي˘˘˘نا˘˘˘كشس
ةبختنملا ةيدل˘ب˘لا سسلا˘ج˘م˘لا

‐ ةنشس02 نم رثكأا ذنم
يداعصس يون

يرحبلا ديصصلا طاصشن ريوطت فدهب
ةبانعب ةمئاعلأ ئفأرملأ نم ايلوط أرتم882 ثأدحتسسأ

ى˘˘˘لإا ءو˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا بق˘˘˘˘تر˘˘˘˘ي
ايلوط ارتم882 ثادحتشسا

ة˘˘م˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ئ˘˘فار˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
بكار˘م و˘شسر˘ل ة˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا
ة˘با˘ن˘ع˘ب ىر˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘شصلا

ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف كلذو
طا˘˘ششن ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل د˘˘ع˘˘م˘˘لا
ام بشسح ،يرحبلا ديشصلا

ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ئ˘ناو˘م ر˘ي˘ي˘شست ة˘شسشسؤو˘م˘˘ب
.ةي’ولاب يرحبلا ديشصلا

يذلا عورششملا اذه لثميو
اشسفن˘ت˘م «ما˘ه˘لا»ـب ف˘شصو
ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘شصلا ءا˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ل
ه˘ب و˘شسر˘ت يذ˘لا ،ة˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب
،ديشص ةدحو006 نم رثكأا

فا˘ع˘شضأا ة˘ثÓ˘ث ل˘ث˘م˘˘ي ا˘˘م
ه˘˘˘˘با˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا تارد˘˘˘˘ق
هركذ ام بشسح ،ةيقيقحلا
نيذلا ،ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا سسف˘ن
ئ˘˘فار˘˘م˘˘لا نأا˘˘ب او˘˘ح˘˘شضوأا
ن˘˘˘ع ةرا˘˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ةز˘ه˘ج˘م ة˘م˘ئا˘ع تا˘ي˘شضرأا

بكار˘˘م و˘˘شسر˘˘ل ةأا˘˘ي˘˘ه˘˘˘مو
ة˘ف˘شصب ير˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘شصلا

.ةنمآا و ةمظتنم
يذلا عور˘ششم˘لا اذ˘ه د˘ع˘يو
04ـب هزاج˘نإا ة˘ف˘ل˘ك تدد˘ح
مهأا ني˘ب ن˘م را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م
ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘˘شس’ا
بكار˘˘م و˘˘شسر م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل
ر˘يو˘ط˘تو ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘˘شصلا

،ةبانع ةقطنمب طاششنلا اذه
.هيلإا ةراششإ’ا تمت امك
دافتشسا دقف ،ىرخأا ةهج نم
ير˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘شصلا ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م
جمانرب˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘با˘ن˘ع˘ب
ر˘يو˘ط˘ت˘ل هداد˘˘عإا م˘˘ت يذ˘˘لا

نم يرحبلا ديشصلا ئناوم
ة˘˘يرا˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شسا ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم

ةيرا˘ج˘لا ة˘ن˘شسل˘ل ة˘ج˘مر˘ب˘م
04 زاجنإا نمشضتت (1202)

و نيدايشصلاب ةشصاخ ةناخ
د˘˘˘ي˘˘˘شصلا ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘شسل بآار˘˘˘˘م
ة˘يرا˘ج˘ت تÓ˘ح˘م ة˘شسم˘خو
عور˘˘ششم ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘˘ب
ىلع يراجت ءاشضف ةئيهتل
.ءانيملا ىوتشسم
د˘ي˘شصلا ءا˘ن˘ي˘م ل˘ج˘شس د˘قو
نيتنشسلا يف ةبانعب يرحبلا
ةئيهت تايلم˘ع ن˘ي˘تر˘ي˘خأ’ا

ةنايشص نم تنكم ليهأاتو
و ةيمومعلا ةرانإ’ا ةيقرتو
ءا˘ن˘ي˘م˘˘لا ي˘˘نا˘˘ب˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
ثادح˘ت˘شسا ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
امك ،تايافنلا عمجل ماظن
.هب ريكذتلا مت
د˘ي˘شصلا ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م ي˘˘شصح˘˘يو
هعومجم ام ةبانعب يرحبلا

ير˘ح˘ب د˘ي˘شص ةد˘˘حو246
Óجشسم5095 اهب طششني
تا˘ئ˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘م نو˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ي
،ير˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘شصلا طا˘˘ششن

نولوؤوشسم هركذ ام بشسح
ئ˘ناو˘م ر˘ي˘ي˘شست ة˘شسشسؤو˘م˘˘ب
.ةي’ولاب يرحبلا ديشصلا

د˘˘ي˘˘شصلا تاد˘˘حو ج˘˘ت˘˘ن˘˘تو
نم ةي’ولا هذ˘ه˘ب ير˘ح˘ب˘لا
ديشصل ةدحاو ةنيفشس اهنيب
151 و ة˘˘˘نو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا كم˘˘˘˘شس
ن˘يدر˘شسلا د˘ي˘شصل ة˘ن˘ي˘ف˘˘شس
براو˘˘ق ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ب
ةريغشصلا ديشصلا بكارمو
ن˘˘م ن˘˘ط0057 ي˘˘لاو˘˘ح
كا˘م˘شسأ’ا عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
قرزأ’ا كمشسلا اهيف لثمي
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب57 ة˘˘ب˘˘˘شسن
،ةجتنملا ةيلامجإ’ا ةيمكلا

.رداشصملا تاذ بشسح
ب.صس

ةنماثلا ةعبطلا راطإا يف ،وزو يزيت يف ةيرق فظنأا بقلب ةجوتملا ،تريزقيت ةيدلبب ارزع ةيرق دعت
بقللا اذهب مهرخفو مهتحرف اوفخي مل نيذلا اهناكصس ةدارإا صسكعت ةيقيقح ةرهوج ،«ريديإا تاصسيع» ةقباصسمل

.«ةرادج نع قحتصسملا»

ىلع تينب يتلا ،ةيرقلا لطت
تاونشسلل دوعت ةرجحم اياقب
ىلع ،يشسنرفلا وزغلل ىلوأ’ا

يتأاي انه نمو لئابقلا ةقطنم
«ارزإا» ىرحأ’اب وأا ارزأا اهمشسا
لامششلا نم ،ر˘ج˘ح˘لا ى˘ن˘ع˘م˘ب

ىلعو تريزقيت ةقطنم ىلع
سسلدو ةنارزيمو اقرشش نوفزأا
.ابرغ (سسادرموب)

دوعت يتلا ،ةروفانلا تداز امك
اذهل ةيمهأا ،ينامث˘ع˘لا د˘ه˘ع˘ل˘ل
مل يذلا يجيتارتشسإ’ا عقوملا
اون˘ب ن˘يذ˘لا ةاز˘غ˘لا ن˘م م˘ل˘شسي
لطي ةيركشسع ةبقارم زكرم
يدؤو˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
فر˘ط ن˘م كلذو ،تر˘يز˘ق˘ي˘ت˘ل
ى˘ل˘ع اور˘ب˘جأا ن˘يذ˘لا نا˘˘كشسلا
م˘ه˘لزا˘ن˘م ن˘م ةرا˘ج˘ح˘لا ل˘ق˘ن
.رمعتشسملا اهرمد يتلا

ح˘بار لا˘ق ،دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
د˘عا˘ق˘ت˘م سسرد˘م ،و˘نو˘نو˘ق˘ي˘ف
ةئيهت ةرما˘غ˘م ي˘ف طر˘خ˘ن˘مو
رجح لك» نأا ،ةيرقلا نييزتو
ي˘كح˘ي ة˘شسار˘ح˘لا ز˘كر˘م ن˘˘م
يذلا اندادجأا خيرات نم ءزج
ةرا˘ج˘˘ح ل˘˘ق˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع اور˘˘ب˘˘جأا

ا˘˘˘هر˘˘˘مد ي˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘لزا˘˘˘ن˘˘˘م
اهئانبل يشسنرف˘لا را˘م˘ع˘ت˘شس’ا
.«هاركإ’ا تحت
ةنشس يف ةرماغ˘م˘لا تق˘ل˘ط˘ناو
ةن˘ج˘ل با˘خ˘ت˘نا د˘ن˘ع8102
لمعلا يف تعرشش يتلا ةيرقلا
.ةحاتملا لئاشسولاب
دحأا ،سشوفرح ىفطشصم ركذو
كلمن نكن مل» ،ةنجللا ءاشضعأا

اريثك انبع˘تو ،ةر˘ي˘ث˘ك ل˘ئا˘شسو
د˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘تو دراو˘˘م˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإ’
نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم ،«ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
يف ةرششاعلا ةبترملاب جيوتتلا
ترج يتلا ة˘ع˘با˘شسلا ة˘ع˘ب˘ط˘لا
تلكشش9102 ة˘˘˘ن˘˘˘شس ي˘˘˘˘ف
.ناكشسلل ازفحم
م˘ل» ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ فا˘شضأاو
اننأ’ ،لمأا ةبيخ وأا Óششف نكي

انشسفنأا رظحن مل اننأا ملعن انك
دينجتب حمشس اذه نكلو اديج
نأاب تدكأات ي˘ت˘لا ة˘ير˘ق˘لا ل˘ك
.«نكمم زوفلا

ةيقيقح ةششرو تقلطنا اذهبو
ة˘كرا˘ششم˘ب ة˘ير˘ق˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ل
ي˘ف عور˘ششلا م˘تو ،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

ة˘ي˘عو˘ب˘شسأا ة˘ي˘عو˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
سضع˘˘˘ب ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘˘شسم˘˘˘˘ب كلذو
يبعششلا سسلجملاو نيح˘نا˘م˘لا
ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا نا˘˘˘كشسو يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
أادبيل ،جراخ˘لا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا
.دشسجتلا يف ملحلا

يف ةنطاقلا ةي˘لا˘ج˘لا تم˘ظ˘نو
ةي˘ل˘م˘ع ،ا˘بوروأا ي˘فو ا˘كير˘مأا
حمشس امم ،تا˘عر˘ب˘ت˘لا ع˘م˘ج˘ل
ءانبلا داوم ءانتقا˘ب ن˘ي˘يور˘ق˘ل˘ل
ديبعت يف عورششلاو ةمزÓلا
ة˘ير˘ق˘لا ر˘ب˘ع˘ي يذ˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا
.ةيدلبلا ةمهاشسمب

نونفلا ةشسردم ةبلط ماق امك
ةي’و قرشش ،ةقزازعب ةليمجلا
ن˘م ءاد˘ن˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘ت ،وزو يز˘ي˘ت
مهتشسمل عشضوب ،ةيرقلا ةنجل

ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘˘م
تايرادجب ةيرقلا ةقزأا نييزت
ريفوت عم» ةيطئاح تاموشسرو
ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘قإ’او ل˘˘˘كأ’ا
مهل حمشس امم ،«نيكراششملا
ةعتملاو لمع˘لا ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘لا˘ب
ةعتمم ةلطع ءاشضق لÓخ نم
تارتمولي˘ك ع˘شضب د˘ع˘ب ى˘ل˘ع
ىلع انتدعاشسمو ئطاششلا نم
ف˘ي˘شضي ،«ا˘ن˘عور˘ششم ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت
.ثدحتملا

نكي مل كلذ» نأا ىلإا راششأاو
سشيجلا‐ ةمهاشسم نود انكمم
،ة˘ير˘ق˘لا ءا˘˘شسن ن˘˘م ‐ر˘˘م˘˘حأ’ا
ةعمج لك رشضحت نك يتاوللا
ي˘˘ف كرا˘˘ششتو قا˘˘ب˘˘˘طأ’ا ذ˘˘˘لأا

سضعب يف ةيعوط˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع
.«لاغششأ’ا

نم ةزجنملا لاغششأ’ا تلثمتو
رهششأ’ا يف ارزأا ناكشس فرط
ق˘ير˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘ت ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا
ة˘قزأ’او ة˘ير˘ق˘˘ل˘˘ل ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا
تا˘ه˘جاو˘لا ن˘هدو ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا

بعلل ءاشضف ءاششنإاو لزانملاو
تعامجات رقم ميمرتو لافطأ’ا

ةيئوشضلا تا˘حو˘ل˘لا بي˘كر˘تو
سسرغو ةقزأ’ا ءاحنأا عيمج يف
عشضوو روهز˘لاو تار˘ي˘ج˘ششلا

.ةمامقلل زرف قيدانشص
مت ،يئيبلا ىطع˘م˘ل˘ل ةا˘عار˘مو
ةئي˘ه˘ت˘لا لا˘م˘عأا سضع˘ب زا˘ج˘نإا
ة˘˘˘ل˘˘˘كشسر˘˘˘م ءا˘˘˘ن˘˘˘˘ب داو˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
تارورا˘ق ن˘م ة˘˘ع˘˘جر˘˘ت˘˘شسمو
حاولأاو ةل˘م˘ع˘ت˘شسم تÓ˘ج˘عو
قيدانشص ع˘شضو م˘تو .ة˘ي˘ب˘ششخ
نم نكامأا ةد˘ع ي˘ف ة˘ما˘م˘ق˘ل˘ل
يلخاد ماظ˘ن ر˘ششن ع˘م ة˘ير˘ق˘لا
.عيمجلا ىلع يرشسي
سسردم لاق ،قايشسلا اذه يفو
انفده» ونونوقيف حبار ةيرقلا
ةفي˘ظ˘ن ة˘ئ˘ي˘ب ا˘ن˘يد˘ل نو˘كت نأا

نأا ىلإا اتف’ ،«اشضيأا ةيحشصو
يف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا

ءاطبإا ىلإا ىدأا0202 سسرام
.ام اعون ةيرقلاب تاريشضحتلا
ىرقلا عيمج لثم اهلثم انتيرق
تششاعو تدنج˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
ا˘ه˘˘ن˘˘كلو ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
عشضولا عم تفيكت ام ناعرشس
ةباشصإا ةلاح ةيأا لجشست مل»و
ءا˘ط˘بإا˘ب ا˘ن˘م˘ق» .«سسور˘ي˘ف˘˘لا˘˘ب

مث زارتحإ’ا باب نم ةريتولا
تاءار˘˘جإ’ا ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب ا˘˘نذ˘˘خ˘˘تا
اقبط ماهملا انعزوو ةمزÓلا
.«ناكملاو ةينمزلا ةرتفلل
رامثتشسإ’ا ىلع زيكرتلا*
هذه» نإاف سشوفرحل ةبشسنلابو
ةريبك ةيلوؤوشسم يه ةزئاجلا

ىلع «هلعفنل ريثكلا لازي ’و
سضع˘˘ب ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإا رار˘˘˘غ
يتلا ةيرقلاب ةميدقلا تايانبلا
ديوزتو ةي˘ن˘ق˘ت ةر˘ب˘خ بل˘ط˘ت˘ت

ر˘ئ˘ب˘لا ها˘ي˘م˘ب لزا˘ن˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك
ةيمومعلا تاءاشضفلا ة˘ئ˘ي˘ه˘تو
ةيرقلا نم نكامأ’ا سضعب يف
ج˘يو˘ت˘ت˘لا اذ˘ه ل˘ع˘˘ج» فد˘˘ه˘˘ب
بجي نآ’ا» :حشضوأاو.«احبرم
ىلع ةظفاحملا يف ركفن نأا

اذهو اهريوط˘تو ةر˘ي˘تو˘لا هذ˘ه
Óمعو ةريبك ادو˘ه˘ج بل˘ط˘ت˘ي
ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘˘شسن ’ Ó˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شسوو
لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘˘شصح˘˘لا
تامهاشسم ىلع طقف دامتعإ’ا
.«نيحناملا وأا نييورقلا

،ع˘يرا˘ششم˘لا هذ˘˘ه ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لو
ةفاشضإ’اب ،ةيرقلا ةنجل سسردت
تا˘عر˘ب˘ت˘لاو ةز˘ئا˘ج˘لا غ˘ل˘ب˘م˘ل
عيقو˘ت ،نا˘كشسلا تا˘م˘ها˘شسمو
ر˘ف˘شس ت’ا˘كو ع˘م تا˘ي˘قا˘ف˘تإا

نم اهتامدخ تشضرع دق تناك
اذه» نأا سشوفرح ركذو.لبق
نم اماه ايلام ادروم نوكيشس
يزمر غلبمل راوزلا عفد لÓخ
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا سضع˘˘ب ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م
.«ةماقإ’ا وأا لكأ’اك
ي˘نا˘ث˘لا را˘م˘ث˘ت˘شس’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
زاجنإ’ا روط ايلاح دجوي يذلا
تآاششن˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ب ارزأا ة˘ير˘ق˘ب
لافطأاو بابشش ةدئافل ةيلشستلل
.ةيرقلا

ءاششنإا ددشصلا اذه يف مت امك
لافطأÓل ة˘شصشصخ˘م ة˘ي˘ع˘م˘ج
تا˘طا˘ششن م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت
يف مه˘تد˘عا˘شسم˘لو ة˘ي˘ل˘شست˘ل˘ل
م˘يد˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘˘ت˘˘شسارد
.ةيميعدت سسورد
لخاد ة˘ب˘ت˘كم ا˘شضيأا تز˘ج˘نأاو
اهتئيهت متيشسو تعامجات رقم
ة˘كب˘ششبو بت˘كلا˘ب ا˘هد˘يوز˘تو
كلذك م˘ت˘ي˘شس ا˘م˘ك ،تنر˘ت˘نأ’ا
ىر˘˘˘˘خأا تآا˘˘˘˘ششن˘˘˘˘م زا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نإا
تا˘˘˘طا˘˘˘ششن˘˘˘لا ة˘˘˘شسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘ل

ثب فدهب ةيلشستلاو ةيشضايرلا
لو˘ق˘ي ،ة˘ير˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
.سشوفرح ديشسلا

ب .صضاير

وزو يزيتب ارزأا ةيرق

رهأوج ىلإأ رجحلأ لوحت ةدأرإ’أ

طاصشنلا عيجصشت راطإا يف
 عاطقلاب صضوهنلاو  اهب

ةيعأرزلأ تأرمثتسسملأ طبر
 لجيجب ةيفيرلأ ءابرهكلاب

حلاشصملا ةريدم تماق
ةقفر لجيج ةي’ول ةيحÓفلا
ةيريدملا مقاطو تاراطإا

يعرفلا مشسقلا سسيئر اشضيأاو
،سسواق ةيدلبل يحÓفلا

حلاشصم عم قيشسنتلابو
نم لمع ةجرخب زاغلنوشس
ةيفيرلا قطانملا ديوزت لجأا

ةيحÓفلا تارمثتشسملاو
ةقطنم يلاعأاب ةدجاوتملا

،ةيفيرلا ءابرهكلاب ةششيششرم
عيجششت راطإا يف كلذو
ةلزعلا كفو يحÓفلا طاششنلا

.لظلا قطانم نع
اذيفنت ةجرخلا هذه يتأاتو
يف ةيروهمجلا سسيئر رماوأ’
لقن مت ثيح ،نأاششلا اذه
ةدمعأ’او ةمزÓلا لئاشسولا

طبر عورششم يف قÓطن’او
ءابرهكلاب تارمثتشسملا هذه
اهباحشصأ’ ىنشستي ىتح
،لÓغتشسا نشسحأا اهلÓغتشسا

تايناكمإ’ا ةفاك ريفوتو
اذهب سضوهنلل ةرفوتملا
.ةيفيرلا قطانملا يف عاطقلا

ةحÓفلا ةريدم تلقتناو
تعمتشساو ةقطنملل ةي’ولل

مهأاو نيحÓفلا ت’اغششن’
نود لوحت يتلا ليقارعلا
لكب مهطاششنب مهمايق
مهتدعو ثيح ،ةيحيرأا
ام راطإا يف اهب لفكتلاب
نوناقلا هب حمشسي
ليهشست لجأا نم تايناكمإ’او
ةدايزو ةهج نم مهلمع
ةهج نم ،ةيجاتنإ’او جاتنإ’ا
دامتع’ا قيرط نع ،ىرخأا

،ةروطتم دج لئاشسو ىلع
يف ريبك لكششب مهاشست
هل رفوتو حÓفلا لمع ليهشست
 .اعم تقولاو دهجلا
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Óيدب تسسل :وليسسرام
ديردم لاير يف

رشسيأ’ا ريهظلا ول˘ي˘شسرا˘م ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ىد˘بأا
يبلشسلا لداعتلا نم هءايتشسا ،ديردم لايرل
ءاشسم ،يفاتيخ ةهجاوم لÓخ ،فادهأا نودب
33 ةلوجلا تاشسفانم راطإا يف ،دحأ’ا مويلا

.«اغيللا» نم
اهتلقن تا˘ح˘ير˘شصت لÓ˘خ ،و˘ل˘ي˘شسرا˘م لا˘قو
انيدل نكي مل» :ةينابشسإ’ا «اكرام» ةفيحشص
رمتشسن نأا انيلعو ،ةحارلل تقولا نم ريثكلا
.«مدقلا ةرك يه هذهو ،لشضفأ’ا ميدقت يف
Óيدب يشسفن ىرأا ’ ؟ليدب بع’» :فاشضأاو
عم اًريثك مهاشسأا انأاف ،يوناث رود بحاشص وأا
قيرفلا ةداق نم انأاف ،’ مأا تبعل ءاوشس قيرفلا

نيعتي نيحو ،باب˘ششلا م˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘ل˘ع بج˘يو
.«بعلأا بعللا يلع
،ياوتشسم ىلإا ةدو˘ع˘ل˘ل د˘ج˘ب ل˘م˘عأا» :ع˘با˘تو
هذ˘˘ه بحأاو ،بع˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘شس’ا دوأاو
ن˘شسح˘ت˘لا ة˘ل˘شصاو˘م ا˘ن˘ي˘ل˘عو ،تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا

.«لاتقلاو
،بقللا ىلع ديردم وكيتلتأا ةشسفانم نعو
انيلعو ،اًشضيأا ةمهم تايرابم مهيدل» :باجأا
كان˘ف ،ا˘غ˘ي˘ل˘لا ي˘ه هذ˘هو ،اًد˘ي˘ج ح˘ير˘ت˘شسن نأا
مشسحُي نلو ،ةيقبتم تايرابملا نم ديدعلا
.«ةياهنلا يف ىوشس بقللا

ت’وطبلا عيمجب زوفلا اًمئاد لواحن» :متأاو
يف ام لك لذب لواحنو ،اهب كراششن يتلا

.«زوفلا قيقحتل انعشسو
 نويل دوقي يابيد

تأراسصتن’أ ةلسصأومل
ةشسفانملا لامآا ىلع نويل كيبميلوأا ظفاح
جراخ بعشصلا هزوف رثإا ،«1 غيللا» بقل ىلع
يذلا ءاقللا يف ،(1‐2) تنان ىلع هدعاوق
،(راوجوب ’ ود) بعلم ىلع ،دحأ’ا مويلا ميقأا

ىلوأ’ا ةجردلا يرودب33ـلا ةلوجلا نمشض
فوفشص يف ةلوطبلا رود سصمقت.يشسنرفلا
سسيفمم يدنلوه˘لا هد˘ئا˘ق ،ف˘ي˘شضلا ق˘ير˘ف˘لا
ي˘ف را˘شصت˘ن’ا ي˘فد˘ه ل˘ج˘شس يذ˘لا ،يا˘ب˘يد
.(ءازج ةلكر نم)73و ،5 نيتقيقدلا
سس’و˘كي˘ن مر˘شضخ˘م˘لا ع˘فاد˘م˘˘لا سصل˘˘ق م˘˘ث
نكل ،06 ةقيقدلا يف ،تنانل قرافلا سسيولاب
.ةراشسخلا نم هقيرف ذقني مل فدهلا اذه
يلاوت˘لا ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘لا را˘شصت˘ن’ا اذ˘ه د˘ع˘يو
،مشسوملا اذ˘ه91ـلاو ،ةلوطب˘لا ي˘ف نو˘ي˘ل˘ل
لتحي ،ةطقن76 ىلإا هديشصر قيرفلا عفريل
دنع تنان ديشصر فقوتو.عبارلا زكرملا اهب
،ريخأ’ا لبقو91ـلا زكرملا يف ،ةطقن82
،يلاوتلا ىلع ةثلاثلا هتراشسخ ىقلت نأا دعب
.مشسوملا اذه51ـلاو

ريطاسسأأ رواجي نيكأوخ
يبهذ مقرب ةنولسشرب

ن˘ي˘˘كاو˘˘خ مد˘˘ق
،زيششناشس
لا˘ير ةرو˘ط˘شسأا
،سسيتيب
نيتريرمت

نيتمشساح
ليب˘ن ه˘ي˘ل˘ي˘مز˘ل
ويجريشسو ريقف
عم يشسلد˘نأ’ا ق˘ير˘ف˘لا لدا˘ع˘ت˘ي˘ل ،سسي˘لا˘نا˘ك
.اغيلل33 ة˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ، ،2‐2 ايشسن˘لا˘ف
دقف ،تايئاشصحإÓل «اتبوأا» ةكبشش بشسحبو
،ز˘يد˘نا˘نر˘ه ي˘˘فا˘˘ششت م˘˘قر ن˘˘ي˘˘كاو˘˘خ لدا˘˘ع
بع’ ر˘ث˘كأا ثلا˘ث˘ك ،ة˘نو˘ل˘˘ششر˘˘ب ةرو˘˘ط˘˘شسأا
ذنم اغيللا يف ةم˘شسا˘ح تار˘ير˘م˘ت˘ل ا˘ًم˘يد˘ق˘ت
عقوو.0002 ما˘ع يرا˘ج˘لا نر˘ق˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب

مقر ةمشساحلا هتريرمت ىلع مويلا نيكاوخ
اماع93 رمعب ،اغ˘ي˘ل˘لا˘ب ه˘تر˘ي˘شسم ي˘ف49
لينويل ينيتنجرأ’ا ردشصتيو.اموي172و
ديشصرب ةمئاقلا كلت ،ةنولششرب دئاق ،يشسيم
يناد يليزاربلا هيلي ،ةمشساح ةريرمت191
،قباشسلا ةيل˘ي˘ب˘ششإاو ة˘نو˘ل˘ششر˘ب م˘ج˘ن سشي˘ف˘لأا
.ةمشساح ةريرمت101 ديشصرب
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ةيرخسسلل Òثم يبوروأ’أ ربوسسلأ يرود :افيوي

ةر˘كل ي˘بوروأ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا رد˘˘شصأا
دحأ’ا ،اًيمشسر اًنايب ،» افيوي» مدقلا
داحت’ا عم ةكراششملاب ،يشضاملا
،يلاطيإ’او ينابشسإ’او يزيلجنإ’ا

،3ـلا دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا تا˘˘˘يرود ط˘˘˘باورو
ر˘بو˘شسلا يرود ةر˘كف ه˘ي˘ف ن˘˘يد˘˘ي
.يبوروأ’ا

:هنايب يف يبوروأ’ا داحت’ا لاقو
ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا سضع˘˘˘ب نأا ا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع»
ةينابشسإ’او ةيلاطيإ’او ةيزيلجنإ’ا
يرود نÓ˘˘˘˘عإ’ نو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ي
يرود م˘˘˘شسا تح˘˘˘ت ،ل˘˘˘شصف˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
.«يبوروأ’ا ربوشسلا

فار˘˘˘طأ’ا نأا دد˘˘˘ششن» :فا˘˘˘˘شضأاو
مهعمو ،نا˘ي˘ب˘لا اذ˘ه˘ل ةرد˘شصم˘لا
اذ˘ه فا˘ق˘˘يإ’ نود˘˘ح˘˘ت˘˘م ،ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف
هنأ’ ،ةيرخشسلل ريثملا عورششملا

ةئفل ةقيشض حلاشصم ىلع ينبم
تقو ي˘ف ،ة˘يد˘˘نأ’ا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق
جاتح˘يو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ه˘ي˘ف ح˘م˘ط˘ي
.«نماشضتلل رثكأا

قر˘ط˘لا ل˘ك نأا ر˘ب˘ت˘ع˘ن» :ع˘با˘تو
،(ةحاتم) عورششملا اذه فاقيإ’
وأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘ير تنا˘˘˘˘ك ءاو˘˘˘˘شس
ىلع ةينبم مدقلا ةرك .ةينوناق
ة˘˘˘حو˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘شسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

.«يشضايرلا قاقحتشس’او
يف كراششتشس يتلا قرفلا» :دكأاو
يأا يف كراششت نل ،يرودلا اذه
وأا ة˘ي˘بوروأا وأا ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب

اهوبع’ عنمُيشسو ،ىرخأا ة˘ي˘م˘لا˘ع
مه˘تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ع˘م ة˘كرا˘ششم˘لا ن˘م
ل˘˘ك ر˘˘˘كششن» :م˘˘˘تأاو.«ةينطولا
ةيشسنرفلاو ةيناملأ’ا ةشصاخ قرفلا
اذه يف ةكراششملا تشضفر يتلا
ةرك يبحم لك وعدنو ،يرودلا
.«عورششملا اذه سضفرل مدقلا
ربوشسلا يرود :نوشسنوج سسيروب
مدقلا ةرك رمديشس يبوروأ’ا
،ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ءارزو˘لا سسي˘ئر لا˘ق

نإا «رتيوت» ربع ،نوشسنوج سسيروب
يبوروأا ربوشس يرود ةماقإا ططخ
.ةبعلل «ادج ةرمدم» مدقلا ةركل
ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا» نو˘˘˘شسنو˘˘˘ج فا˘˘˘˘شضأاو
ىلإا ثدحتت نأا بجي ةكرتششملا

مدقلا ةرك عم˘ت˘ج˘مو ،ا˘هر˘ي˘ها˘م˘ج
تاوطخ يأا ذاختا لبق ،لمششأ’ا
.«ةيفاشضإا

ةبعللا تاطلشس معدن نحن» عباتو
.«اهذختت يتلا تاءارجإ’ا يف

ءا˘ب˘نأ’ا ة˘لا˘كو˘˘ل ردا˘˘شصم تنا˘˘كو
نأا تر˘كذ د˘ق ،(أا.ب.د) ة˘ي˘نا˘˘م˘˘لأ’ا
ا˘ي˘لا˘ط˘˘يإاو ار˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘نإا ن˘˘م ة˘˘يد˘˘نأا

.ةلوطبلا يف كراششتشس اينابشسإاو
دحأ’ا ،«زميات » ةفيحشص تلاقو
ةيزيلجنإ’ا ةيدنأ’ا نإا ،يشضاملا
هذه يف ةكراششملا مزتعت يتلا
ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م ي˘˘ه ،ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘˘لا
لو˘بر˘ف˘ي˘لو لا˘ن˘شسرآاو د˘ت˘يا˘نو˘ي
.يشسليششتو ماهنتوتو

ر .ق ^

و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘˘ب و˘˘ي˘˘شسيروا˘˘م دا˘˘ششأا
نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘شس سسيرا˘˘ب برد˘˘م
تناشس ىلع زوفلا دعب هيبعÓب
نم33 ةلوجلا يف ،(2‐3) نايتيإا
.يشسنرفلا يرودلا
ر˘م˘تؤو˘م˘لا ي˘ف و˘ن˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كو˘˘ب لا˘˘ق
فرعأا ’» :ءاقللا بقع يفحشصلا

هنأاب زوفلا اذه فشصو نكمي له
ا˘ن˘ج˘يو˘ت˘ت ي˘ف ا˘م˘شسا˘ح نو˘˘كي˘˘شس
ققحت راشصتنا هنكل ،’ مأا بقللاب
ةبغرلا سسكعيو ريخأ’ا قمرلا يف
زوفلل يعشسلاو ،نيبعÓل ةيوقلا

.«ةقيقد رخآا ىتح
انأا» :ينيتنجرأ’ا بردملا فاشضأا

ءاوجأا ثب لوا˘حأاو ا˘م˘ئاد ل˘ئا˘ف˘ت˘م
.«قيرفلا لخاد ةيباجيإا

تنا˘˘شس ى˘˘ل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا» :ع˘˘با˘˘تو
نأا تبثأا ،ويرانيشسلا اذهب نايتيإا

اديج اقيرف دعي ’ يج سسإا يب
وأا ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
ىوتشسملا لب ،يندبلا وأا ينفلا
.«اشضيأا ينهذلا

ةلبقملا ةرتفلا انر˘ظ˘ت˘ن˘ت» :را˘ششأاو
ةبعشصلا تايرابم˘لا ن˘م ة˘ل˘شسل˘شس

ىوتشسم ،ةياغلل قيشض تقو يف
،ةياغ˘ل˘ل يو˘ق ي˘شسنر˘ف˘لا يرود˘لا

،بقللا ىلع سسفانتت ةيدنأا4 كانه
اشسنرف نأا ينعيو ،ديج رششؤوم اذه
لب طقف ملاعلا لطب درجم تشسيل
،ةياغلل ةيوق يرود ةلوطب اهيدل
.«نيعئار نيبردم مشضت
:ه˘تا˘ح˘ير˘شصت و˘ن˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كو˘˘ب م˘˘تأاو
نايتيإا تناشس قيرف لجشس امدنع»
لد˘ب تقو˘لا ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ه˘˘فد˘˘ه
ةارا˘ب˘م˘لا نأا تد˘ق˘ت˘˘عا ،ع˘˘ئا˘˘شضلا
رعاششم امام˘ت م˘ه˘ف˘تأا اذ˘ل ،ته˘ت˘نا
برد˘م˘لا با˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا ةر˘˘شسح˘˘لا

هذه سسفنب تررم دقل ،ليوب دولك
.«لبق نم فقاوملا

زوفلا يشسيرابلا قÓمعلا عزتناو
هل˘ج˘شس فد˘ه˘ب ،ل˘تا˘ق و˘يرا˘ن˘ي˘شسب
.59 ةقيقدلا يف يدراكيإا وروام

ةياغلل يوق يسسنرفلأ يرودلأ :ونيتيكوب

ن˘˘ع ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص ر˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت ف˘˘˘ششك
د˘حأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ةد˘يد˘ج تا˘˘كر˘˘ح˘˘ت
ديزت امبر ،يشسيم ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م˘لا

.ةنولششرب يف هئاقب ت’امتحا نم
يدانلا عم يشسي˘م د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
،يراجلا مشسوملا ماتخب ينولاتكلا

لو˘ح قا˘ف˘ت’ ل˘شصو˘ت˘لا م˘ت˘ي م˘˘لو
 .نآ’ا ىتح ديدج ٍدقع عيقوت
ود˘˘˘نو˘˘˘م ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شص تدا˘˘˘˘فأاو
يخروخ نأاب ةينابشسإ’ا وفيتروبيد
ةرو˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘شسأ’ا د˘˘˘˘˘لاو ،ي˘˘˘˘˘شسي˘˘˘˘˘م
يوني ،يشسيم لينويل ينيتنجرأ’ا
اشسرا˘ب˘لا ي˘لوؤو˘شسم ع˘م سسو˘ل˘ج˘لا
.هلجن دقع ديدجت لوح سضوافتلل
دجاوتم يشسيم دلاو نأا تحشضوأاو
ةلحرم ءدبل ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ي˘ف ا˘ًي˘لا˘ح
.ديدجتلا لوح سضوافتلا

جيوت˘ت˘ل˘ل ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ي˘شسي˘م دا˘قو
سسمأا ءاشسم ،اينابشسإا سسأاك بقلب

كيتلتأا قيرف باشسح ىلع ،تبشسلا
،ةفيظن ةيعابرب زوفلا دعب ،وابليب
ينيتنجرأ’ا ثوغربلا اهنم لجشس
ناوخ دكأا ،ةارابملا بقعو.نيفده

نأا ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب سسي˘˘ئر ،ا˘˘ترو˘˘ب’
ل˘خاد ءا˘ق˘ب˘لا ي˘ف بغر˘˘ي ي˘˘شسي˘˘م
ءد˘˘˘ب م˘˘˘ت˘˘˘ي فو˘˘˘شسو ،و˘˘˘ن بما˘˘˘˘ك
.اًبيرق هدقع ديدجت تاثداحم

ةنولسشرب يف ءاقبلأ نم يسسيم برقت ةديدج ةوطخ اتن’اتأأ مامأأ طوقسسلأ
ودلانور Òثأات ىدم فسشكي

و˘نا˘ي˘ت˘شسير˘ك با˘˘ي˘˘غ ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت اد˘˘ب
سسوت˘ن˘فو˘ج ه˘ق˘ير˘ف ن˘ع ود˘لا˘نور
،اتن’اتأا مامأا ةميزهلا دعب ،اًحشضاو
تا˘شسفا˘ن˘˘م ي˘˘ف ،در نود فد˘˘ه˘˘ب
.يلاطيإ’ا يرودلا نم13 ةلوجلا

،ةي˘شسا˘ق ة˘م˘يز˘ه ي˘فو˘ي˘لا ى˘ق˘ل˘تو
يف لتاق فده هكابشش تقلت امدعب
زكرملا ىلإا عجارتيل ،78 ةقيقدلا
ةقباشسم˘لا بي˘تر˘ت لود˘ج˘ب ع˘بار˘لا
اتن’اتأا زفق اميف ،ةطقن26 ديشصرب
.ةطقن46 ديشصرب ثلاثلا زكرملل
مجن˘لا با˘ي˘غ ةارا˘ب˘م˘لا تد˘ه˘ششو
،ودلانور ونايت˘شسير˘ك ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا

ايردنأا دكأا امدعب ،سسوتنفوج فاده
نأا ،يفويلل ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا و˘لر˘ي˘ب
ىلع ررقت ةباشصإا نم ىناع نودلا
’ يك ةمئاقلا نم هداعبتشسا اهرثإا
.هتباشصإا مقافتت
«ا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘بوأا» ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘شش تر˘˘˘˘˘كذو
يف سسوتنفويج نأا ،تايئاشصحإÓل
اهب˘ع˘ل ي˘ت˘لا ة˘ع˘برأ’ا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
مشسوملا اذ˘ه ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا˘ب
زوف يأا ققحي مل ،ودلانور نودب
كلت يف يفويلا نأا تفاشضأاو.اهيف
تايرابم3 يف لداعت تايرابملا
ةارابم رشسخ امنيب ،(1‐1) ةجيتنب
.(0‐1) اتن’اتأا مامأا
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ةر˘ق˘م م‚ ق˘ير˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘˘شسي
ي˘شضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ،ه˘ف˘ي˘شض
ءا˘˘ق˘˘ل ‘ ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق˘˘˘لا
سسأا˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘م˘˘˘˘شض جرد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي
بردŸا لوعي ثيح ،ةطبارلا

كارششإا ىل˘ع ،سسا˘ب˘ع ز˘يز˘ع
لنت ⁄ يتلا رشصانعلا سضعب
ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ا˘ه˘ت˘شصر˘˘ف
و˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘م يدؤو˘˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘˘شسعو
ل˘جا ن˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م بو˘˘ل˘˘ط˘˘م

،ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م ،دارŸا ق˘˘˘ي˘˘˘ق–
مداق ‘ ةملك اهل نوكتو
.ىرخأا ةهج نم ،ت’و÷ا
يدا˘ن˘لا را˘شصنا ل˘مأا˘ي ا˘م˘ن˘ي˘˘ب
نا ‘ ينيطنشسقلا يشضايرلا

ىلع ةÒخأ’ا ةعبوزلا رثؤوت ’
نا و ة˘شصا˘خ ق˘ير˘˘ف˘˘لا را˘˘شسم
اديعب باهذ˘لا ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لا

.ةطبارلا سسأاك ةشسفانم ‘
فدهن» :قوزرم نب

حور ةداعتصس’
لهأاتلاو تاراصصتن’ا

«لبقŸا رودلل
ع˘م ثيد˘˘ح «مÓ˘˘شسلا»ـل نا˘˘ك
قوزر˘م ن˘˘ب بي˘˘ن˘˘م بعÓ˘˘لا

ءانبأا نم ادحاو Èتعي يذلاو

ةهجاوم» :لا˘ق ثي˘ح د˘ي˘م˘ع˘لا
ة˘˘يدا˘˘ع نو˘˘كت˘˘شس ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف
ىع˘شسأا˘شس ثي˘ح › ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
Ÿل˘جا ن˘˘م يد˘˘ل ا˘˘م ل˘˘ك ح˘˘ن
م˘ج˘ن˘لا ع˘م يد˘ق˘ع ف˘˘ير˘˘ششت
ق˘ي˘ق– ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا د˘˘ير˘˘نو
و ةه˘ج ن˘م ا˘ن˘ل˘هؤو˘ي را˘شصت˘نا
نم ةقثلا ةداعتشساب انل حمشسي
نا و ة˘˘شصا˘˘خ ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن

رثا ةيباجيإ’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا با˘ي˘غ
ام اعون رشسخن ان˘ل˘ع˘جو ا˘ن˘ي˘ف

فده˘ت˘شسن˘شس ا˘مو˘م˘ع ،ة˘ق˘ث˘لا
.«طقفو ةÒششأاتلا بشسك

ةقثلا » : يجارد
انحÓصس زيكÎلاو
«لهأاتلا قيقحتل

بع’ د˘كا ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
،ي˘˘˘˘جارد ،ي˘˘˘˘شس سسا ي˘˘˘˘شسلا

ة˘ل˘شصاوŸ ق˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج
ثيح ةيباجيإ’ا جئاتنلا قيق–
ى˘ق˘ب˘ت ةر˘ق˘م ة˘ه˘جاو˘م» :لا˘ق

ءا˘ق˘ل˘لا ناو ة˘شصا˘خ ة˘˘ب˘˘ع˘˘شص
ةطبارلا سسأاكب اينعم نوكيشس
ل˘ع˘ج˘ي˘شس يذ˘˘لا ر˘˘م’ا و˘˘هو
لو˘خد ن˘ع ثح˘ب˘ت ة˘عو˘˘مÛا

نيزاوŸا بلق لجأا نم قفوم
اÃ ¤وأ’ا ةلهولا ذنم ان◊اشصل
نا˘˘م˘˘شض ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي فد˘˘ه˘˘˘لا نا
اهانقق˘ح ي˘ت˘لا ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد˘لا

دعشسن انتل˘ع˘ج ي˘ت˘لاو ار˘خؤو˘م
حور˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘نو ا˘˘نÒها˘˘˘م˘˘˘ج
.«ةعومجملل
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رأوسشم ىلحأأ ةلسصأومل يدمحو راسصتن’أ ةمغن ةداعتسس’ صسابع
ةنيطنصسق بابصش ‐ ةرقم مجن

نامحر˘لا د˘ب˘ع ،ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘ب˘شش ةرادإا سسل˘ج˘م سسي˘ئر د˘ششا˘ن
ةرورشض نيقباشسلا ةدكي˘كشس ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف ءا˘شسؤور ،ي˘شسيا˘م˘ل
ةيلاملا ةلويشسلا بناج نم مهأ’ا قيقحتو قيرفلا عم فوقولا

قيقحت ىلع لمعيو ،تاعلطتلا ىوتشسم يف قيرفلا نوكي ىتح
يف نيب˘عÓ˘لا ع˘شضوو نو˘يد˘لا د˘يد˘شست˘ب ح˘م˘شست ة˘ي˘عو˘ن ةز˘ف˘ق
يف لثمتي اريبك ىقبي رظتنملا يدحتلا نأاو اميشس’ ،ةيحيرأا
نيذلا اداكيشسور ءانبأا نم دوششنملا فدهلا وهو لجأا نم يعشسلا
. رثكا جئاتنلا نيشسحت نولمأاي

 تاراصصتن’ا ةوصشن ةداعتصسا ىلع رصصي راجح
هرشصانع ةيفاع ةداعتشسا ىلع راجح بردملا لمعي ،هتهج نم
عفر  ىلع مهثح يف بغري و ةشصاخ ةيونعملا ةيحانلا نم
ةوقلا حنميشس يذلا سسناجتلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو يد˘ح˘ت˘لا
ىلع عيمجلا نهاري ثيح ،تاءاقللا مداق يف ةبيتكلل ةمزÓلا
ثيح ةياهنلا يف يدانلا ءاقبب حمشست ةيوق ةدوع ةلحرم بعل
رشضحملا ةقفرب هرشصانع تايراطب نحشش سشتوكلا لشصاوي
. رخآ’ا وه ريبك لمعب موقي يذلا يروبجم يندبلا
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ي˘ب˘˘م˘˘لوا ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسي
ة˘ي˘ع˘م˘ج ،ه˘˘ف˘˘ي˘˘شض ،ة˘˘يد˘˘م˘˘لا
ىلع حوتفم ءاقل يف ،فلششلا

نأاو ةشصاخ ت’امتح’ا ةفاك
نو˘كت˘شس ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ششأا˘˘ت

نيقيرفلا نأا امب لانملا ةبعشص
لك و ،ةدع لكاششم ناششيعي

لجا نم ءاقللا لخديشس فرط
ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘˘عإا

ا˘ب˘شسح˘ت ز˘ي˘كر˘ت˘لاو ة˘˘ق˘˘ث˘˘لاو
نم ةدوع˘لا ة˘ل˘حر˘م تاءا˘ق˘ل˘ل

.ىرخأا ةهج
بشسك ،يرطيتلا ءانبأا لمأايو
فدهلا ناو ةشصاخ ةريششأاتلا
ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب با˘˘هذ˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي

ةي˘ع˘م˘ج˘لا سسكع ة˘شسفا˘ن˘م˘لا
ىر˘خأ’ا ي˘ه ثح˘ب˘ت˘شس ي˘ت˘˘لا

،سسأاكلا يف ديعب باهذ نع
ي˘ف ر˘ث˘˘كأاز˘˘كر˘˘ت˘˘شس ا˘˘ه˘˘ن˘˘كل
. طوقشسلا يدافتل ةلوطبلا

لك كل‰» :يعيبر
انل حمصست يتلا تاموقŸا

اذه ‘ ةوافلصشلا غولبب
» رودلا

عفاد˘م˘لا ع˘م ثيد˘ح ا˘ن˘ل نا˘ك
حيح˘شص» :لا˘ق ثي˘ح ي˘ع˘ي˘بر
ام اعون ةينف لكاششم سشيعن
،راجح ي˘ن˘ق˘ت˘لا ةردا˘غ˘م د˘ع˘ب
لذبل ’ا انرجي نل كلذ نكلو

لجا نم دوهجلا نم ديزملا
نأاو ة˘شصا˘خ دار˘م˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت

امب اريثك انمهت ةطبارلا سسأاك
ةديج ةبترم لتحي قيرفلا نا
لهأاتلا امومع ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف
اننأاو ةشصاخ انفيلح نوكيشس
ة˘ي˘ن˘ب ة˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ل˘˘خد˘˘ن˘˘شس
ةبغرلا مامأا ريغ ’ راشصتن’ا
دوشست يتلا ةحل˘م˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا

يف هوششاع ام مغر انرشصانع
.«ةريخأ’ا مايأ’ا

عازتنا نع ليدب ’» : يزرحم
» نزاوتلا ةداعتشس’ ةريششأاتلا

ثد˘˘ح˘˘ت ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ةم˘ق˘لا ن˘ع يزر˘ح˘م ع˘فاد˘م˘لا

ا˘نر˘شضح» : لا˘قو ةر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
˘˘ما˘˘يأ’ا لاو˘˘ط د˘˘ي˘˘˘ج ل˘˘˘كششب
ةداعتشسا ىلع انلمعو ةريخأ’ا

دعب ةشصاخ ةيندبلا ا˘ن˘ت˘يز˘ها˘ج
انعشضخ يذلا ليوطلا فقوتلا
ل˘كا˘ششم˘لا سضع˘˘ب بب˘˘شسب ه˘˘ل
نوزهاج نحن امومع .ةيرادإ’ا
يف انل˘هؤو˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
ه˘جاو˘ن˘شس ح˘ي˘ح˘شص ،ة˘يا˘ه˘˘ن˘˘لا

كل˘ت˘˘م˘˘يو ا˘˘ب˘˘ع˘˘شص ا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م
نل كلذ نكلو ةديج تاناكمإا
ةيفيك نع ثحبلا نم انعنمي
ديعي˘شس يذ˘لا زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
. ةهجاولل ةيعمجلا
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ةرورشض ىلع فيطشس قافو بردم دكا
يف قافولا يقبت ةيباجيإا ةجيتن قيقحت
فد˘ه˘لا ى˘ق˘ب˘يو ،ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا
ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ثح˘ب˘لاو ة˘م˘يز˘ه˘لا يدا˘ف˘ت
ي˘ق˘ير˘فا بو˘ن˘ج˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘ت˘˘غا˘˘ب˘˘م
ةبيتكلا نا و ةشصاخ سستاريب ودن’روا
سسفانملا نا امب ،كلذ قيقحت ىلع ةرداق
لمأايو .ةلوط˘ب˘لا ي˘ف ر˘ي˘ث˘كلا ر˘ه˘ظ˘ي م˘ل
ناو ةشصاخ مهأ’ا قيقحت يف ةيفياطشسلا
نا مغر راوششملا ةلشصاوم ىقبي فدهلا
.اهنابششب اهتاءاقل بعلت تحشضأا ةبيتكلا

 ةلاصصيم ةقرو لÓغتصسا
مويلا حصضتتصس

ىلع ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘م˘ع˘ي˘شس ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
ثي˘ح ة˘لا˘شصي˘م بعÓ˘لا ةدو˘ع لÓ˘غ˘ت˘شسا
دكأاتلا لجا نم ةشصح رخآا يف هكرششيشس
سضوخ ىلع هتردقمو هتمÓشس نم رثكا
ةفاشضإ’ا مدقيشس ينعملا ناو ةشصاخ ءاقللا
ه˘نا ى˘ت˘ح ه˘ت˘كرا˘ششم لا˘ح ي˘ف ةو˘جر˘˘م˘˘لا

يشسنوتلا ينقتلل ةيفاشضإا ’ولح حنميشس
’ اذه عم ،ناديملا طشسو يف يكوكلا
’ هناو ةشصاخ هتدوع بردملا  لجعتشسي

ع˘فاد˘م˘لا ة˘با˘شصإا و˘يرا˘ن˘ي˘شس رار˘كت د˘ير˘˘ي
. يريجينلا ابمينا ءاقل يف يفاوعل
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فلصشلا ةيعمج ‐ ةيدملا يبملوأا

 ةمدقتملأ رأودأ’أ ىلع نورسصي «حرأوجلأ»و «يرطيتلأ ءانبأأ»

فيطصس قافو

 ودن’روأ ةبقع زواجت ىلع رسصي يكوكلأ

 نيقباسسلأ ءاسسؤورلأ وعدي يسسيامل
ايلام قيرفلأ ةدعاسسمل

هب موقي يذلا ريبكلا يندبلا لمعلا عم نيبعÓلا بواجت ىدأا
ةلحرم يف ةعومجملا لوخد ىلا ،يدوج تيا نيدلا زع بردملا

ىلثملا ةيزهاجلاب قاحللا لجا نم ةيورب لكلا لمعيو ،ةديدج
وداراب ةمقل ابشسحت ةبشسانملا فورظلا يف ةبيتكلا عشضت يتلا
ىدم بردملا كرديو .يلاحلا رهششلا ةياهن لÓخ ةرظتنملا
رشضحملا هعشضو يذلا جمانر˘ب˘لا ع˘م ة˘ب˘ي˘ت˘كلا بوا˘ج˘ت ة˘ي˘م˘هأا
. ةدوعلا ةلحرمل ةزهاج ةبيتكلا لعج لجا نم يندبلا

نويد نود ةدوعلا ءاهنا نع ثحبي ريصسملا مقاطلا
،ةيفاشضإا ةلويشس نع ثحبلا قيرفلل ريشسملا مقاطلا ديري و
يدام زيفحت ىلا ةجاح يف ىقبت ةبيتكلا نا كردي هنوك
ديري ’ ىشسيع نب نو ةشصاخ ةوقب مشسوملا ءاهن’ ابشسحت
ل˘ج نا˘ك ن˘يا ة˘ي˘شضا˘م˘لا م˘شساو˘م˘لا تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘˘شس رار˘˘كت
قيرفلا قارغا لجا نم تاعزانملا ةنجلل نوبهذي رشصانعلا
لولح داجيإا نع قيرفلا داعتبا يلاتلابو نويدلا ةلكششم يف
هيعشس هيبرقمل دكؤوي هلعج يذلا رم’ا ،يفيشصلا وتاكريملل

.ةمداقلا تاعاشسلا لÓخ ةلشضعملا ءاهن’
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ةركصسب داحتا

 يدوج تيأأ لمع عم نوبواجتي نوبعÓلأ

ةدكيكصس ةبيبصش

هقيرف ةين دكا ثيح ،عقعق دمحا ،بعÓلا عم ثيدح انعمج
ديعت يتلا جئاتنلاو تاراشصتن’ا قيقحتل يعشسلا ةلشصاوم
ةيدولوم ءاقل يف انلواح» :لاق ثيح ةهجاولا ىلا قيرفلا

راشصتن’ا قيقحت ىلع لمع˘لاو ا˘ن˘تا˘يو˘ت˘شسم د˘ي˘كأا˘ت نار˘هو
ءازجلا تÓكر يف اندعاشست مل فورظلا نكلو ،لهأاتلاو
امومع ..تÓكرلا اوعيشض نيذلا نم دحاو تنك يناو ةشصاخ
ةداعإا لجا نم ينفلا مقاطلا عم ةريبك ةيدجب لمعن نحن
.«ةهجاولا ىلا قيرفلا

«راصصتن’ا انيلعو يÒصصم دادزولب ءاقل»
اهششيعي يتلا لكاششملا نم مغرلاب و هنا ثدحتملا دكا و
نم ةلشصاوتم تاداهتج’ا نا ’ا ، ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف قيرفلا
كانه حيحشص» :ددشصلا اذه يف لاق ثيح ،ءاقبلا نامشض لجا

نمتؤوت ’ مدقلا ةرك نكلو ءاقبلا نامشض يف لم’ا دقف نم
راشسملا حاجنإا لجا نم انلقث لكب يمرن انلعجي يذلا رم’ا

لجشسن نا ديرن ثيح دادزولب ةمق نم نوكتشس ةيادبلا و
ةرفط قيقحتب انل حمشسي و ةهجاولا ىلا انديعي اراشصتنا
.«رفشصأ’ا دارجلل لم’ا ديعت مامÓل ةيباجيإا

صشامر ماصشه

«ءاقبلأ نامسضل انلقث لكب يمرلأ انيلع» : عقعق
جÈلا يلهأا
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ميلشست ةيلمع ،مويلا ،يرجت
ن˘˘ي˘˘ب ما˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا مÓ˘˘˘ت˘˘˘شساو
ةيرئازجلا ةيداحت’ا سسيئر
ة˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
يششطز نيدلا ريخ ،هتي’و
ن˘يد˘˘لا فر˘˘شش ه˘˘ت˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خو
 .ةرامع
هذه م˘ت˘ت نأار˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
ةنجل فارششإا تحت ةيلمعلا
˘ما˘ه˘م˘لا مÓ˘ت˘شساو م˘ي˘˘ل˘˘شست
يف تعرشش يتلا «فافلا»ـل
د˘حأ’ا سسمأا لوأا ا˘˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م
سسي˘˘ئر ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘كششم˘˘˘لاو
د˘م˘ح˘˘م ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار
ة˘˘˘ط˘˘˘بار سسي˘˘˘ئر ،زود˘˘˘ن˘˘˘غ
ينابقل ىفط˘شصم نا˘شسم˘ل˘ت
جر˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بار سسي˘˘˘˘˘ئرو
.زوبخ دمحأا ،جيريرعوب
ي˘ف ة˘ن˘ج˘ل˘لا بي˘شصن˘ت م˘˘تو
ل˘ير˘فأا ر˘ه˘شش ن˘م سسما˘خ˘لا
لا˘˘˘غ˘˘˘ششأا لÓ˘˘˘خ يرا˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةيدا˘ع˘لا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ةقداشصملا اهلÓخ مت يتلا

ةد˘˘ه˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصح ى˘˘ل˘˘˘ع
0202‐7102 ة˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا

نا˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘ل بي˘˘˘˘˘˘˘˘شصن˘˘˘˘˘˘˘˘تو
نو˘ع˘˘ط˘˘لا ،تا˘˘ح˘˘ي˘˘ششر˘˘ت˘˘لا

،ماهملا مÓتشساو ميلشستو
د˘˘˘˘˘ق «فا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا» تنا˘˘˘˘˘˘كو
نأا  اهل نايب يف ،تحشضوأا
ريشضحتب لفكتتشس‘‘ ةنجللا

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ف˘ل˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
ما˘ه˘م˘لا مÓ˘ت˘شساو م˘ي˘ل˘شست˘ب

.‘‘ةرامعو يششطز نيب
فر˘شش بخ˘ت˘نا ،ر˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
اديدج اشسيئر ةرامع نيدلا
ةركل ةيرئازجلا ةيدا˘ح˘تÓ˘ل
ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا ةد˘ه˘ع˘ل˘ل مد˘ق˘لا

ةر˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘شس ،4202‐1202
رئازجلاب يشضاملا سسيمخلا
نيدلا ريخل افلخ ،ةمشصاعلا

.،هتدهع ةيهتنملا ،يششطز
˘‐ ةرا˘م˘ع ة˘م˘ئا˘ق تل˘شصحو
57 ىلع ‐ديحولا حششرتملا

31 لباقم «معن» ب اتوشص
ل˘˘شصأا ن˘˘م «’» ب ا˘˘تو˘˘شص
لبق نم اهنع ربعملا88لا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘˘شضعأا
.ةيداحتÓل

طيمز.ع

..مويلأ ةرامعل ماهملأ مّلسسييسشطز

فلصشلا ةيعمج ةهجاوم يف مويلا ةليكصشتلا نياعيصس

ةيدملأ يبملوأأ ىلع فأرسشإ’أ نم برتقي لÓهوب
ى˘ل˘ع فار˘ششإ’ا ن˘م ،لÓ˘˘هو˘˘ب لا˘˘م˘˘ك ،برد˘˘م˘˘لا بر˘˘ت˘˘ق˘˘ي
فيرشش ةلاقتشسإا دعب ،ةيد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوأ’ ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘لا

.قيرفلل قباشسلا بردملا راجح
يبملوأا تيب نم ةبيرق رداشصم هنع تفششك ام بشسحبو
ىلا تلشصوت دق نوكت لاقلقوب سسيئرلا ةرادا ناف ،ةيدملا
ظوظح ىلع فارششÓل لÓهوب لامك بردملا  عم قافتا
افلخ لو’ا فرتحملا ةلوطب نم باي’ا ةلحرم يف يبملو’ا
يذلا ،لÓهوب نياعي نا عقوتملا نمو.ليقتشسملا بردملل
دادو ،ةديلبلا داحتاك ،يداون ةدع ىلع فارشش’ا هل قبشس
يبملو’ا ةليكششت ،تنانجت عافد ،ءاعبر’ا لمأا ،كيرافوب
ىلع مويلا فلششلا ةيعمج مامأا ةطبارلا سسأاك ةارابم يف
«سسايلا ماما» ناديم ةيشضرأا
اهتاريشضحت يرجت يبملو’ا ةليكششت نأا ةراشش’اب ريدجلا

فيدر برد˘م ي˘ل˘تا˘ق˘م ن˘ي˘مأا ةدا˘ي˘ق تح˘ت ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث ذ˘ن˘م
.ةيدملا يبملوأا

طيمز.ع

«بابصشلا ةحصص ةمدخ ‘ ةنمقرلا» راعصش ت–

ةياقولأو ءاغسصإ’أ ايÓخل يسضأرتف’أ يمقرلأ ىدتنملأ قÓطإأ
يمقرلا ىدتنملا تايلاعف ،ةشضايرلاو بابششلا ةرازو تقلطأا
تحت ،باب˘ششلا ة˘ح˘شص ة˘يا˘قوو ءا˘غ˘شصإ’ا ا˘يÓ˘خ˘ل ي˘شضار˘ت˘ف’ا
.«بابششلا ةحشص ةمدخ يف ةنمقرلا» راعشش
نأا ،ةشضايرلاو با˘ب˘ششلا ةرازو˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘ح˘ف˘شصلا تف˘ششكو
ايÓخ ةقفارمل ،يراجلا ليرفأا22ـلا ةياغ ىلإا دتمي ىدتنملا
نشسحأا ىلع اهماهم ءادأا يف بابششلا ةحشص ةياقوو ءاغشصإ’ا

ل˘ئا˘شصحو ج˘مار˘ب م˘ي˘ي˘ق˘تو ة˘ع˘با˘ت˘م لÓ˘خ ن˘م ا˘م˘ي˘˘شس’ ،ه˘˘جو
ةحفاكم لا˘ج˘م ي˘ف برا˘ج˘ت˘لاو تار˘ب˘خ˘لا لدا˘ب˘تو ا˘ه˘تا˘طا˘ششن
.بابششلا طاشسوأا يف ةيعامتج’ا تافآ’ا

رثكأا ةكراششم فرعي ىدتنملا نأا ،هشسفن ردشصملا فاشضأاو
لك نم ءاغشصإ’ا ايÓخل ةرطؤوملا مقطأ’ا نم راطإا003 نم
ة˘شضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘ششلا ير˘˘يد˘˘م  م˘˘شضت ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا

نا˘ن˘شسأ’ا ي˘حار˘˘جو ءا˘˘ب˘˘طأاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘نا˘˘شسف˘˘ن ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘شصخأاو
.بابششلا ييبرمو نيشضرممو

ب.م.يرصسيإا

 :يفيرعوب ،«ةلبلبلا قلخ»ـب اهمهتاو فارطأ’ا صضعب ىلع رانلا حتف
«ةفافصش تناك يباختنا ةيلمع»

«ةيسصولأ ةنجللأ نم ةلسسأرمل ’اثتمأ ةماعلأ ةيعمجلأ ديعنسس»
ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا سسيئر ،يفيرعوب حبار فششك
موي ةبعلل ةيباختن’ا ةيعمجلا ةداعإا ةجمرب نع ،ةلشسلا
ةنجللا لبق نم ةلشسارم يقلت ةيفلخ ىلع ،لبقملا تبشسلا
،تاقورخ يأ’ ايدافت ةيعمجلا لاغششأا ريشس ةبقارمب ةيشصولا

ترج» تاباختن’ا نأا ،هشسفن فلخ يذلا ،يفيرعوب ددششو
.«ةفافششو ةهيزن ءاوجأا يف
«مÓشسلا» ةانق اهب سصخ تاحيرشصت يف يفيرعوب حشضوأاو
ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا دقع ةداعإا ددشصب نحن» :Óئاق
لبق نم ةلشسارم انيقلت امدعب اذهو لبقملا تبشسلا موي
لÓغ˘ت˘شسا فار˘طأ’ا سضع˘ب تدارأا ثي˘ح ،ة˘ي˘شصو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
يتلا ةهازنلاو ةيفافششلا يف نعطلا لجا نم يلاحلا عشضولا

،«مايأا لبق ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا لاغششأا اهيف ترج
نحنو يشضاملا سسيمخلا موي ةلشسارم انيقلت دقل» :عباتو
مل اننأا اديج كردن اننأ’ نوناقلا فلاخن نلو اهقيبطت ددشصب
.«تاقورخ يأاب مقن
ة˘يدا˘ح˘ت’ا سضير˘ع˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا لو˘ح لاؤو˘شس ى˘ل˘ع هدر ي˘فو
ةداعإاو نيناوقلا قيبطت مدع لاح يف ةبوقعلل ةيرئازجلا

نأا دكأاو ،ليق ا˘م ل˘ك ي˘ف˘ير˘عو˘ب ى˘ف˘ن ،با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع
نأا نكمي ’» :درطتشساو ،اذه نع دعبلا لك ةديعب رئازجلا
،يداع رمأا ةنجللا هب تماق امو ةبوقعلل رئازجلا سضرعن

.«ةهازنو ةيفافشش يف ترج تاباختن’ا نأاو اميشس’
ب.م.يرصسيإا

ةرواصسلا ةبيبصش

أدعاسسم تيلاجو ابردم يلسسرم
مقاطلا سصخي اميف Óيدعت ةرواشسلا ةبيبشش قيرف ةرادإا ترجأا
سسأار ىلع لوأ’ا لجرلا ،يطاورز دمحم ررق ذإا  ،قيرفلل ينفلا
باحشصأ’ يشسيئر بردمك ي˘ل˘شسر˘م ي˘بر˘ع˘لا ن˘ي˘ي˘ع˘ت ،يدا˘ن˘لا
،ليغيإا نايزم ، لاقملا بردملل افلخ رشضخأ’او رفشصأ’ا نينوللا

بردمك ،ق˘با˘شسلا بعÓ˘لا ،تي˘لا˘ج ى˘ف˘ط˘شصم نو˘كي نأا ى˘ل˘ع
لفكتيو يدانلل ايندب ارشضحمو ،«بونجلا روشسن» ـل دعاشسم
.سسارحلا بيردتب يتو’

ب.م.يرصسيإا

،رشصانعلاب «توأا02«بعلم نوكيشس
يذلا يوقلا ءاقلل احرشسم ،ةمشصاعلاب

نينثا ىلع ةمشسقلا هتجيتن لبقت ’
نيشسح رشصن قيرف هيف يقÓي يذلاو
،ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ف˘ي˘˘شضلا ،ياد
راطإا يف ،03:51ـلا ةعاشسلا نم ةيادب
،ةطبارلا سسأاك نم يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا

ا˘ه˘ثد˘ح˘ت˘شسا ي˘ت˘لا ة˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘هو
داحتÓ˘ل ع˘با˘ت˘لا ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا
.مدقلا ةركل يرئازجلا
رشصن ىلع ةلهشس نوكت نل ةارابملا

لجأا نم زوفلل يعاشسلا ،ياد نيشسح
،اهراظتنا لاط يتلا ةقÓطن’ا قيقحت

نأا امك ،هشضرأا ىلع بعلي هنأاو ةشصاخ
دوعولاب ةرادإ’ا ءافو رظتني دادعتلا
اهشسفن ىلع ا˘ه˘ت˘ع˘ط˘ق ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا
ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
˘ما˘مأا ،لÓ˘ب ير˘يزد ،برد˘م˘لا لا˘ب˘ششأا

نو˘كل˘˘م˘˘ي ا˘˘م ل˘˘ك م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ح
ءا˘ق˘ل˘لا˘ب زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل مو˘˘ي˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف
،ةقباشسملا نم مداقلا رودلل لهأاتلاو
ن˘˘م ،يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘شضل˘˘ل

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم د˘يد˘شست ل˘˘جا
.ةقلاعلا ةيلاملا

ةيعمج ةمهم نوكت نل ،اهبناج نم
لكاششملا طشسو ة˘ل˘ه˘شس ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع
ىوتشسم ىل˘ع ثد˘ح يذ˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لاو
نأا ’إا ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘شضرا˘˘ع˘˘لا
دو˘شسأ’او ر˘م˘حأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘ح˘شصأا

نم نوكلمي ام لك لذب ىلع نومزاع
روبعلا ةريششأاتب رفظلا لجا نم دوهج
اميشس’ ،ةقباشسملا نم مداقلا رودلل
ةدا˘ع˘ت˘شسا ن˘ع ثح˘ب˘˘ي ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا نأاو
يتلا ةزي˘م˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا د˘ع˘ب نزاو˘ت˘لا

.باهذلا ةلحرم يف دادعتلا اهدشصح
ب.م.يرصسيإا

ةطبارلا صسأاك نم يديهمتلا رودلا

 «ماسص’» عم يوق مأدطسصأ يف «ةيرسصنلأ»

ةليلم نيع ةيعمج ‐ ياد نيصسح رصصن

روكذ ‐ نايرئازجلا ناب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘خد
سصبر˘ت ي˘ف ،ود ي˘˘تارا˘˘كل˘˘ل ‐ ثا˘˘نإاو
ا˘ب˘شسح˘ت ،ة˘م˘شصا˘ع˘لار˘ئاز˘ج˘لا˘ب ق˘ل˘غ˘م
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘لا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘لود˘˘لا ن˘˘ي˘˘ترود˘˘ل˘˘ل
يف يا˘مو ل˘ير˘فا ي˘ف ا˘م˘ه˘شضو˘خ˘ي˘شس
باعلأ’ا ىلإا ةلهؤوملا تايفشصتلا راطإا
ا˘م˘˘ب˘˘شسح ،0202‐ويكو˘ط ة˘ي˘ب˘م˘لو’ا

يتاراكلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا نم ملع
.ود
ةا˘˘م˘˘شسم˘˘لا ى˘˘لوأ’ا ةرود˘˘لا ىر˘˘ج˘˘تو
ليرفا03 نم ةرتفلا يف «1 ةطبارلا»
ةطحم ي˘هو ،ة˘نو˘ب˘ششل˘ب يا˘م2 ى˘˘لإا
ةررقملا ،ةلبقملا ةرودلل  ةيريشضحت

ةمشصاعلا يف ، يام31 ىلا11 نم
ى˘لإا ة˘ل˘هؤو˘م˘لاو سسيرا˘ب ،ة˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا

.ويكوط دعوم
ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘ششلا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘قو
ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع تع˘˘شضخ ،ير˘˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘لا
لعافتلا رابتخا ىلإا ينطولا بختنملا
«را يشس يب» لشسلشستملا رازيميلوبلا
م˘لو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘ع ف˘ششكل˘˘ل
دد˘ع ن˘ع ة˘ي˘لارد˘ف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ف˘ششكت
ءارجإ’ مهتراتخا نيذلا ن˘ي˘عرا˘شصم˘لا

.مهتايوه وأا سصبرتلا اذه
عقوملا اهرششن يتلا ةمئاقلا بشسحو
رئازجلا نإاف ،ةنوبششل ةرودل يمشسرلا

مهو اعراشصم61ـب  ةرشضاح نوكتشس
ىدل ددعلا سسفنو لاجرلا دنع ةينامث
ي˘ما˘شسب ر˘م’ا ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو  .تاد˘˘ي˘˘شسلا
د˘م˘ح˘م ،ي˘خ˘ياد ن˘ي˘شسح ،ي˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘ب
ذاعم ،ناجرل سسيناي ،لقعوب لشصيف
توركعل ريمشس  ،سسات يماشس ،سستيو
امأا .لاجرلا دنع ىوح ميكحلا دبعو
دادو نم لك كراششتف ،تاديشسلا ىدل
ى˘ن˘ب˘ل ،د˘ي˘ع˘شسلا جا˘ح ا˘ي˘ل˘ي˘ما˘ك ،وارد
،بلاط ناميا ،بوطعم ءايمل ،سسادقم
سسا˘ب˘ع˘ل˘ب  ة˘ن˘ي˘م˘ي ،ي˘˘ج˘˘قÓ˘˘شس نا˘˘ير
.يديم ءاميششو
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   ويكوط دايبملوأ’ نيتلهؤوملا صسيرابو ةنوبصشل يترودل ابصسحت

 يريسضحت صصبرت يف ود يتأركلل يرئأزجلأ بختنملأ

ود يتاراكلل  ةيرئازجلا ةيداحتإ’ا
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ةيرئازجلا ريها˘م˘ج˘لا تق˘ل˘ت
يرود ة˘ق˘با˘شسم قÓ˘طإا ر˘˘ب˘˘خ
ريبك قلقب ،يبوروأ’ا ربوشسلا

ةبقاعم ةي˘نا˘كمإا ق˘ل˘ط˘ن˘م ن˘م
،ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ي˘˘م˘˘ج˘˘ن
بع’ زر˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘م سضا˘˘˘˘˘˘˘˘ير
يزيلجنإ’ا يت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
بع’ رشصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘شسإاو
امهئاشصقإاو ،يلاط˘يإ’ا نÓ˘ي˘م
بختنملا ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا ن˘م
تاشسفانملا نمشض ير˘ئاز˘ج˘لا
ات˘ق˘با˘شسم ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ي˘لود˘لا

2202 ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا سسأا˘˘˘ك
.رطق لايدنومو

يتيشسلا ناملا ايدان دجويو
ةيدنأ’ا ةمئا˘ق ن˘م˘شض نÓ˘ي˘مو
يرودلا اذهل ةشسشسؤوملا21ـلا

دا˘ح˘ت’ا ة˘ظ˘ي˘ف˘ح را˘ثأا يذ˘˘لاو
ثي˘ح ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘˘بوروأ’ا

ةينع˘م˘لا ة˘يد˘نأ’ا ر˘ي˘خأ’ا رّذ˘ح
رارمتشس’ا ةبغم نم اهيبع’و
د˘˘كأاو ،عور˘˘˘ششم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
مهنامرحو ني˘ب˘عÓ˘لا ة˘ب˘قا˘ع˘م

تاشسفانملا يف ةكراششملا نم
ام وهو ،مهت˘يد˘نأا ع˘م ة˘ي˘لود˘لا
يرئازجلا يئانثلا ىلع قبطني
هذ˘ه ي˘ف ر˘شصا˘˘ن ن˘˘بو زر˘˘ح˘˘م
.ةلاحلا

كلذ دعب نويرئازجلا لخدو
ةيناكمإا سصوشصخب سشاقن يف
نييرئازجلا نيبعÓ˘لا ة˘ب˘قا˘ع˘م
نأا را˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘ع ،ا˘ه˘مد˘ع ن˘م
لّعفُملا وه يبوروأ’ا داحت’ا
نأا ا˘م˘بو ة˘لا˘ح˘لا هذ˘ه ي˘ف ا˘ه˘ل
نيبع’ اشسيل رشصان نبو زرحم
ن˘˘ل ر˘˘مأ’ا نإا˘˘˘ف ،ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘بوروأا
سضعبلا ىر˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ه˘لا˘ط˘ي
نيذلا نيبعÓلا ن˘م˘شض ا˘م˘ه˘نأا

ه˘تد˘كأا ا˘م ق˘فو نو˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘ي˘˘شس
.افيفلا

زئاكر مهأا نم ناÈتعي
ينطولا بختنŸا

  ادج رثؤوم امهبايغو
نبو زرحم دوجو لكششيو

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘شض ر˘˘˘شصا˘˘˘ن
ىو˘˘شصق ة˘˘يو˘˘لوأا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لاو ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘˘ل˘˘ل
ناف˘ن˘شصي ا˘م˘ه˘نأ’ ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ف˘شصلا مو˘ج˘˘ن ة˘˘نا˘˘خ ن˘˘م˘˘شض
ى˘ل˘غأا ا˘م˘˘هو ،ا˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع لوأ’ا

ة˘م˘ي˘ق˘˘لا ثي˘˘ح ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
امهريثأات نأا ام˘ك ،ة˘ي˘ق˘يو˘شست˘لا

،اد˘ج ح˘شضاو بخ˘ت˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع
ممأا سسأاك لÓخ هÓعف ام ليلدب
امهاشس امدن˘ع9102 ايقير˘فإا
ي˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م» ج˘˘˘يو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف
.ةقباشسملا بقلب «ءارحشصلا

ي˘ف نو˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو
مايأ’ا هنع رفشستشس ام راظتنا
دعب ةشصاخ ،ةلب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

يلود˘لا دا˘ح˘ت’ا نا˘ي˘ب رود˘شص
عيمج اعد يذلا ،مدقلا ةركل
ة˘يد˘نأ’او ا˘ف˘˘يو˘˘ي˘˘لا ،فار˘˘طأ’ا
يرود ة˘ق˘با˘شسم˘ل ة˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
راوحلا ىلإا يبوروأ’ا ربوشسلا
بي˘ل˘غ˘تو نزاو˘ت˘م˘لاو ئدا˘ه˘لا

.لقعلا قطنم
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Óبقتسسم «رسضخلأ» نم داعبإ’اب نأددهم رسصان نبو زرحم

ي˘لود˘لا لاز˘غ د˘˘ي˘˘ششر ن˘˘ل˘˘عأا
سشاتكششب يدان مجنو يرئازجلا
لÓ˘˘خ مو˘˘شصي˘˘شس ه˘˘نأا ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
هقيرف اهب˘ع˘ل˘ي ي˘ت˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
ه˘نأا اد˘كؤو˘م ،ط˘ق˘ف را˘يد˘˘لا ل˘˘خاد
ةن˘يد˘م يدا˘ن ع˘م ءا˘ق˘ب˘لا ل˘شضف˘ي
هجهّوت داعتشسا نأا دعب لوبنطشسإا

مج˘ن م˘شسحو ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ه˘ع˘م
نيب هرايخ «ءارحشصلا يبراحم»
حلاشصل ودلانرو يشسيم نيمجنلا
.ينيتنجرأ’ا

تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف لاز˘˘غ لا˘˘قو
يكرتلا «كام وتوف» عقوم اهلقن
نم ه˘ما˘ي˘شص ة˘ي˘شضق سصو˘شصخ˘ب

لÓ˘˘˘˘خ مو˘˘˘˘شصأا˘˘˘˘شس» :ه˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘ع
لخاد اهبعلنشس ي˘ت˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
موشصي نل هنأا ينعي ام ،«رايدلا

اديعب بعلت يتلا تايرابملا لÓخ
،رفشسلا يعدتشستو لوبنطشسإا نع
د˘ن˘ع را˘ط˘فإ’ا ة˘شصخر Ó˘غ˘ت˘شسم
.رفشسلا

يوق يكرتلا يرودلا»
«نيزاتمم نيبعل كلميو

ةوقب «رشضخلا» مجن فرتعاو
اذ˘ه˘˘ب د˘˘كأاو ،ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا يرود˘˘لا
ادج ديج انه ىوتشسملا» :نأاششلا

تشسيل يرود˘لا ي˘ف ة˘شسفا˘ن˘م˘لاو
يف نوديج نوبع’ كانه ،ةلهشس
رودب درّفتلا اشضفار ،«قيرف لك
ىلع افطع هق˘ير˘ف ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا
،مشسوملا اذه اهلجشس يتلا ماقرأ’ا

ينشصخت ’ ماقرأ’ا هذه» :حرشصو
رودلاب ديششأا نأا بجيو ،يدحو
ي˘˘ف ي˘˘ئÓ˘˘مز ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي يذ˘˘˘لا
نو˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘ي م˘˘˘ه˘˘˘ف ،بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘ب

ين˘نو˘ع˘شضيو ةر˘كلا عا˘جر˘ت˘شس’
˘مو˘قأا ى˘ت˘˘ح ةد˘ّ̆ي˘˘ج فور˘˘ظ ي˘˘ف
.«ةمشساح تاريرمتب

لوبنطضسا ةنيدم قضشعأا»
يه ةيبلضسلا ةطقنلاو

«ماحدزلا
يدا˘ن ة˘ي˘م˘يدا˘كأا ج˘ير˘خ دد˘جو

هتبغر يشسنرفلا نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا
مشسوملا سشاتكششب عم ءاقبلا يف
ه˘تدا˘ع˘شس لاز˘غ ط˘برو ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف سشي˘˘ع˘˘لا ط˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ب
:حر˘شص ثي˘ح ،ا˘شضيأا لو˘ب˘ن˘ط˘˘شسإا
اهنإا ،لوبنطشسإا يف ةايحلا قششعأا»
سشيع˘لا كن˘كم˘يو ة˘ع˘ئار ة˘ن˘يد˘م
،«م˘ل˘شسم˘ك ة˘لو˘ه˘شس ل˘كب ا˘ه˘˘ي˘˘ف

سسانلا ة˘ل˘ما˘ع˘م ة˘ق˘ير˘ط» :ع˘با˘تو
..لهذم يكرتلا خبطملاو ةعئار
طقف ةدحاو ةيبل˘شس ة˘ط˘ق˘ن كا˘ن˘ه
.«يرورملا ماحدز’ا يهو

وه.. يضسيم لضضفأا»
ربع لضضفألا ودلانرو

«خيراتلا
نيب هلشضفي يذلا مجنلا نعو

ي˘شسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ن˘ي˘ترو˘ط˘شسأ’ا
بع’ لاق ،ودلانور ونايتشسيركو
:ق˘˘با˘˘شسلا ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا و˘˘كا˘˘نو˘˘م
نا˘˘ب˘˘ع’ ي˘˘˘شسي˘˘˘مو ود˘˘˘لا˘˘˘نور»
ي˘ن˘م بل˘˘ط نإا ن˘˘كل ..نار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
،«ي˘شسي˘˘م ل˘˘شضفأا˘˘شس را˘˘ي˘˘ت˘˘خ’ا

جراخ ودلانورو يشسيم» :عباتو
.«امهدعب يتأاي رامينو فينشصتلا

نو˘ي˘˘ل ج˘˘ير˘˘خ نأا ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
اذه تف’ لكششب زرب يشسنرفلا
نم ةارابم42 بعل ثيح مشسوملا
،يكرتلا يرودلا يف92 لشصأا
فاد˘هأا ة˘ثÓ˘˘ث ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ل˘˘ج˘˘شس
هلعج ام ،رخآا افده41 عنشصو
يع˘نا˘شص ل˘شضفأا ةراد˘شص ل˘ت˘ح˘ي
.«غيل ربوشسلا» يف فادهأ’ا

طيمز.ع

ي˘لود˘لا يد˘نا˘م ى˘˘شسي˘˘ع دا˘˘ق
سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير د˘ئا˘قو ير˘ئاز˘ج˘لا
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف تا˘˘عا˘˘فد ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘شس’ا

˘ما˘مأا ة˘ب˘ع˘شص ة˘ط˘ق˘ن سصا˘ن˘ت˘˘ق’
ةلحرملا تايرابم نمشض ايشسنلاف
ي˘نا˘ب˘شسإ’ا يرود˘˘لا ن˘˘م13ـلا
.مدقلا ةركل

4.6 ط˘ي˘˘ق˘˘ن˘˘ت يد˘˘نا˘˘م لا˘˘نو

«درو˘كشسو˘˘ه» ة˘˘كب˘˘شش بشسح˘˘ب
ي˘ف م˘ي˘ي˘ق˘ت ل˘شضفأا˘ك ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
ةفشصبو ،سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير تا˘عا˘فد
يف ميي˘ق˘ت ر˘ب˘كأا ثلا˘ث و˘ه ة˘ما˘ع
ط˘شسو˘لا ي˘ب˘˘ع’ د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
4.7و5.7 زيغيرورو سسيلاناك
يدا˘ن˘لا ظ˘فا˘حو ،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
هعقوم ىل˘ع سسي˘ت˘ي˘ب ي˘شسلد˘نأ’ا

ى˘ل˘ع سسما˘˘خ˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
يقبيل ،ةطقن84 ديشصرب ةحئÓلا

د˘ع˘ق˘م˘لا ز˘ج˘ح ي˘ف ه˘لا˘مآا ى˘ل˘˘ع
يرود˘لا ى˘لإا ةر˘ششا˘ب˘م ل˘هؤو˘م˘˘لا
ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ي˘˘بوروأ’ا

1202‐2202.
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  يكÎلا «كام وتوف» عقوŸ هراوح ‘

  لسضفأ’أ يسسيمو لوبنطسسإأ  قسشعأأ ....ةلا◊أ هذه ‘ موسصأاسس : لأزغ

«اغيللا» نم13 ةلوجلا نمضض

ايسسنلاف نم صسيتيب ةقفر ةنيمث لداعت ةطقنب دوعي يدنام

ناضسملت دادو

بلاطت قيرفلأ ةرأدإأ
ةناعإ’أ نع جأرفإ’اب

قوفت نيبعÓلا روجأا ةلتك
ق˘ير˘ف˘لاو ف˘شصنو را˘ي˘˘ل˘˘م˘˘لا

زجاع
سسل˘ج˘م ءا˘˘شضعأا ر˘˘م˘˘ت˘˘شسا

ي˘˘˘ف نا˘˘˘˘شسم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت دادو ةرادإا
يف مهتاعامتجا نم فيثكتلا
داجيإا ةيغب ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا ما˘يأ’ا

ة˘ق˘ئا˘˘شضلا ل˘˘كششم˘˘ل لو˘˘ل˘˘ح
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
ي˘ت˘لاو ر˘ه˘ششأا ذ˘ن˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ة˘يو˘شست ر˘خأا˘˘ت ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘شست
رمأ’ا ،نيبعÓلا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم
يف ارششابم اببشس ناك يذلا
ن˘ع بار˘شضإا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘لو˘˘خد
ن˘ي˘ن˘ث’ا ذ˘˘ن˘˘م تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
.يشضاملا

ةيعشضولا هذه لظ يفو
ةرورشض ىلع قافت’ا مت دقف
ة˘يو˘شست˘ل ي˘فا˘ك غ˘ل˘ب˘م ع˘م˘ج
باب˘شش د˘شض لدا˘ع˘ت˘لا ة˘ح˘ن˘م
ىل˘ع عو˘ب˘شسأ’ا اذ˘ه دادزو˘ل˘ب
ىلإا راظتنا عم ،ريدقت ىشصقأا

تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘عإا لو˘˘˘˘˘خد ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘غ
لجأا نم ةيلحملا تاطلشسلا
،بتاورلا ديدشست يف عورششلا

يف روجأ’ا ةلتك نأاو ةشصاخ
رايلم1 زوا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ت دادو˘˘˘لا
نأا ي˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو ،م˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘شس
اودكأا نيي˘لا˘ح˘لا ن˘ير˘ي˘شسم˘لا
مكحب ،غلبملا ريفوت ةلاحتشسا
ي˘لو˘ت˘ل م˘ه˘مود˘ق ذ˘ن˘˘مو ه˘˘نأا

3 يلاوح لبق قيرفلا مامز
ه˘˘نور˘˘ي˘˘˘شسي او˘˘˘ل˘˘˘ظ ر˘˘˘ه˘˘˘ششأا
ي˘ت˘لاو ة˘شصا˘خ˘لا م˘ه˘لاو˘˘مأا˘˘ب
رايلم2 غ˘ل˘˘ب˘˘م تزوا˘˘ج˘˘ت
بشسح ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘شس
.مهتاحيرشصت

يدانلا ‘ ةحبارلا قاروألا زربأا دحأا Èتعيةيلودلا تاضسفانŸا ‘ بختنŸا عم دجاوتلا نم نامرحي دق نابعÓلا

ديرت يدنلوهلأ ميهنرأأ صسيتيف ةرأدإأ
ولفرد دقع ديد“

ةماشسأا دقع ديدمتل يدنلوهلا ميهنرأا سسيتيف يدان ىعشسي
حاتتفا ليبق ةلبقملا عيباشسأ’ا لÓخ يرئازجلا يلودلا ولفرد
زربأا دحأاب ظافتح’ا يف هتبغرل ،ةيفيشصلا تÓيوحتلا قوشس
،2202 ناوج رهشش يهتني هدقع نأا مغر ،مشسوملا اذه هيفاده
ةنوآ’ا يف ت’اشصت’ا نم ديدعلا ىلع لشصحت يرئازجلا ناكو
.ةريخأ’ا

ي˘ف يدا˘ن˘ل˘ل ي˘شضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا سسرو˘ب˘˘شس سسنا˘˘هو˘˘ي لا˘˘قو
سضوافتلا رششاب هنإا يدنلوهلا «ردنارلدليغ» عقومل تاحيرشصت
لبقملا مشسوملا مهدوقع يه˘ت˘ن˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ءÓ˘كو ع˘م
دقع ىلع قافت’ا ىلإا لوشصولا لجأا نم كلذو ،ولفرد مهنمو
ءامشسأ’ا هذه ةراشسخ ديرت ’ يدانلا ةرادإا نأا اميشس ’ ،ديدج
مجاهملا نأا سسروبشس فاشضأاو ،لبقملا ماعلا يناجم لكششب
نمشض نيدجاوتملا نيبعÓلا ةمئاق نمشض دجاوتي يرئازجلا

تاهويرانيشس ةثÓث كانه» :احرشصم Óبقتشسم يدانلا تاططخم
هليوحت وأا اناجم ليحرلاو هب مازتل’ا وأا دقعلا ديدجت ،ةلمتحم
.«ايلام يدانلا ديفتشسي ىتح رخآا يدان ىلإا

ةدراو يدنلوهلا يرودلا جراخ هلاقتنا ةيناكمإا
ولفرد لبقتشسم لوح تا˘ن˘ه˘كت˘لا سسرو˘ب˘شس سسنا˘هو˘ي ح˘ت˘فو

ةقفر يدنلوهلا يرودلا جراخ ىلإا هليحر ةيناكمإا نع هثيدحب
ناكمإاب» :حرشص ثيح ،يدانلا يف نيرخآ’ا نيبعÓلا سضعب
.«يدنلوهلا يرودلا جراخ ىلإا لاقتن’ا بعÓلا

دعي ولفرد ةماشسأا نأا ’إا سسيتيف عم ماظتناب هتكراششم مدع
فادهأا8 لجشس ثيح ،يدانلا يف ةحبارلا ةيموجهلا قاروأ’ا نم
92 لشصأا نم اهيف كراشش ةارابم72 يف نيرخآا نيفده عنشصو
.يدنلوهلا يرودلا يف

هقيرف عم Óيدب كراشش ةداعشسوب لمأا جيرخ ركذلاب ريدجلا
رشسخ ثيح ،ادنلوه سسأاك يئاهن يف مادرتشسمأا سسكايأا مامأا

يف فده لباقم نيفده ةجيتنب ءاقللا يرئازجلا مجنلا ءاقفر
.يلحملا يرودلا يف عبارلا زكرملا هيف نولتحي تقو

طيمز.ع
ةقباضسلا ةÎفلا ‘ هضشاع يذلا Òبكلا طغضضلا دعب

Òهام÷أ نئمطيو ةهجأولل دوعي يسضاملب
ةيرئأز÷أ

نأا دعب اددجم روهظلل ينطولا بخانلا يشضاملب لامج داع
ةمزأاب تطبترإا يتلاو ةريخأ’ا ةنو’ا يف راظنأ’ا نع باغ
رعشش يذلا ريبكلا قل˘ق˘لاو ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا
رئازجلا بختنم لب˘ق˘ت˘شسم سصو˘شصخ˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا سسد˘ن˘ه˘م  ه˘ب
.ةيلود ةبوقعل هشضرعت ةيناكمإاو

يرشصحلا يعارلل ةينÓعإا ةشضمو يف رهظ يشضاملب ناكو
نييرئازجلا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م أا˘ن˘ه مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل
قباشسلا بردملا نأا مولعملا نمو ،ميركلا ناشضمر رهشش لولحب
دقتنإا يشضاملا ليرفأا9 موي انايب ردشصأا دق يرطقلا بختنملل
نم هفوختو ،كاذنآا ةركلا داحتا لخاد ثدح يذلا عارشصلا هيف
لمحو يرئازجلا بختنملا رارقتشسا ىلع كلذ ريثأات ةيناكمإا

لبق كلذ ءاجو ،هتلاقتشسا ةيناكمإا لوح تانهكتو تاعئاشش ىتح
يرئازجلا داحتÓل اديدج اشسيئر ةرامع نيدلا فرشش باختنا

.يششطز نيدلا ريخ هتي’و ةيهتنملا سسيئرلل افلخ
طابحإلاب هيمعاد باضصأا تلاضصتلا ىلع درلا مدع
عطق نع ثدحتت ىرخأا ةحيرم ريغ ءابنأا اشضيأا كلذ عبتو

عم هت’اشصتا لكل ،9102 ايقيرفإا ممأا سسأاكب جيوتتلا سسدنهم
يتلا ةيفتاهلا تاملاكملا ىلع هدر مدعو ،يرئازجلا داحت’ا
نييرئازجلا ىدل ةريثك فواخم لكشش ام ،رئازجلا نم هدرت
هل جورملاو لمتحملا هليحرل نيشضفارلاو يشضاملبل نيمعادلا

.فارطأا ةدع نم
اهيرا‹ ¤إا هايŸا تداعأا ديد÷ا سسيئرلا تاحيرضصت

،ةرامع نيدلا فرشش ،يرئازجلا داحتÓل ديدجلا سسيئرلا ناكو
نانئمطا ةلاشسر هجو دق ،اديدج اشسيئر هباختنا بقع حرشص
فورظ ةفاك ريفوتب نوب˘لا˘ط˘م ن˘ح˘ن» :لا˘ق ثي˘ح ،ي˘شضا˘م˘ل˘ب˘ل
سسأار ىلع ةيوقلا هتريشسم ةلشصاوم لجأا نم ،يشضاملبل حاجنلا

بختنمل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا رو˘ه˘ظ نأا م˘غرو ،«ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م
فلخ كلذ نأا ’إا ،طقف ةيراهششإا ةشضموب قلعتي نلعلل رئازجلا

تقلع يتلا ،ةيرئازجلا ريهامجلا ىدل ةعشساو حايترا ةجوم
دعي كلذ نأا ىلإا ةريششم ،روهظلا اذه ىلع ةيباجيإا ةقيرطب
مامتإا لجأا نم هبشصنم يف يشضاملب ءاقب ىلع ايباجيإا ارششؤوم
رطق لايدنوم دعي يذلاو ،هلجأا نم ءاج يذلا يوركلا عورششملا

.سسيئرلا هفده2202
طيمز.ع

sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

 .. ةليمج ةرداب
مظن ،ةليمج ةرداب يف

يواهلا يشضايرلا يدانلا
نار˘هو˘ب «و˘طرا˘ك» لا˘˘مأا
ة˘ي˘نا˘شضمر ة˘يور˘ك ةرود
تيكاتكلا ،معاربلا ة˘ئ˘ف˘ل
راعشش تحت نيئدت˘ب˘م˘لاو
ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘شسم˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م ‐
ةكراششمب ‐ني˘جا˘ت˘ح˘م˘لا

،فنشص لك يف اقيرف61
ي˘ت˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا ي˘˘هو
ا˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
لÓع» يدلبلا بع˘ل˘م˘لا˘ب
ةيعمجو ةيدولوم ةروشص يف نارهوب ةيوركلا سسرادملا نشسحأا روشضح تدهشش يتلاو «ةلوت
اهللختتشس ةرودلا هذه نإاف ،سضاير ليعامشسا ،يدانلا سسيئر بشسحو .وبوشش لامأا و نارهو
53 نم رثكأ’ ديعلا ةشسبلأا عيزوت متيشس ثيح ،نيجاتحملا لافطأ’ا ةدئافل ةينماشضت تاردابم
.فورعملا  نارهو يدان يبع’ ىمادق  ميركت ىلع Óشضف  «وطراك» يح نم زوعم Óفط

 ؟!... وروأأ نييÓم01
«غيلزنيبماششلا»ـل لهأاتلا ىمح تأادب

ةياهن بارتقا عم اشصوشصخ عافتر’ا يف
،ماهتشسيو ةرادإا تزفح ثيح ،مشسوملا
ل˘جأا ن˘م هءÓ˘مزو ة˘م˘˘حر ن˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘شس
لا˘ط˘˘بأ’ا ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
نأا˘ب ،«ز˘م˘يا˘ت˘˘لا» تف˘˘ششكو ،ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا
لوشصحلاب مهي˘ب˘ع’ اود˘عو «زر˘ما˘ه˘لا»
يف ،مهنم لكل وروأا نييÓم01 ىلع
.غيلزنيبماششتلا يف دجاوتلا نامشض لاح
ة˘ي˘ق˘بو «ر˘شضخ˘˘لا» م˘˘ج˘˘ن فد˘˘ه˘˘ت˘˘شسيو
لوشصولا ،يندنللا ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ه˘ئÓ˘مز
نم ةدافتشسÓ˘ل ،هر˘كذ ف˘لا˘شسلا فد˘ه˘ل˘ل
،غيلريميربلل ماعلا بيترتلا نم عبارلا فشصلا ،ايلاح«قراطملا» لتحيو ،مخشضلا غلبملا اذه
.ةرخأاتُملا ةارابمب يشسليششت زوف ةلاح يف هعييشضتب نوددهُم مهنكلو

عراسسي يدوج تيأأ
ءاطخأ’أ حيحسصتل

رودلا ةهجاومل يشسكعلا دعلا ةيادب عم انمازت
،ة˘ط˘بار˘لا سسأا˘ك ة˘شسفا˘ن˘م ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘˘م˘˘ث
ةيادب ،ةركشسب داحت’ ينفلا مقاطلا عرششيشس
ل˘جأا ن˘م تا˘ششرو ةد˘ع ح˘ت˘ف ي˘ف ،مو˘˘ي˘˘لا ن˘˘م
.اهيلع فقو يتلا سصئاقنلا لمجم ةجلاعم

يذلا يمامأ’ا ط˘خ˘لا ع˘م نو˘كت˘شس ة˘ياد˘ب˘لاو
تيأا بردملل ةبشسنلاب لوأ’ا سسجاهلا لكششي

يتلا ةل˘ي˘شصح˘لا ع˘شضاو˘ت ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب يدو˘ج
اهبعل ةهجاوم91 عومجم نم قيرفلا اهلجشس
لمعي هلعجيشس يذلا رم’ا باهذلا ةلحرم يف
. اهنيشسحت ىلع

  موغلسش ةرأدإأ
ةمغÓت يكتسشت

ار˘ير˘ق˘ت د˘ي˘ع˘لا مو˘غ˘ل˘شش لÓ˘ه ةرادإا تمد˘˘ق
ةمغÓت قيرف لابقتشسا ةقيرط سصخي Óيقث
ل˘ب˘ق تاءاد˘ت˘عا ى˘لا او˘شضر˘ع˘ت ثي˘ح، م˘˘ه˘˘ل
را˘شصنأ’ا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،ةارا˘ب˘م˘لا قÓ˘ط˘نا
ريرقت عفر ةرورشض ىلع نودكؤويو نوروثي
قيرفلا فاشصنا لجا نم ةينطولا ةطبارلل
هئايتشسا نع ينوديعشس هشسيئر ربع يذلا
. ثدح امم قيمعلا

qarsana@essalamonline.com

5003ددعلا ^2441 ناصضمر8ـل قفاوملا1202 ليرفأا02ءاثÓثلا

 «... ومحري هللأ»
مويلا ةريهظ ىرثلا يروو ،نزحم ربخ يف

فزيفشس ةنيدم˘ب «ى˘ي˘ح˘ي يد˘ي˘شس» ةر˘ب˘ق˘م˘ب
لا˘م˘عأ’ا ل˘جر سسا˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘شس ة˘˘ي’و˘˘ب
بر˘غ˘لا ة˘يد˘نأا د˘يد˘ع˘ل سسي˘˘ئر˘˘لاو ،ق˘˘با˘˘شسلا
عم عارشص دعب كلذو ،دادمح يلع يرئازجلا
،ةليوط ةرتفل سشارفلا همزلأا دق ناك سضرملا

ديدعلا سسأارت نأاو يذلا موحرملل قبشس دقو
هتنيدم يدان نم اءدب ةيوركلا قرفلا نم
ةنيدمل «بموك’ يشسرام دادو» ةيلشصأ’ا
نم يشضام˘لا نر˘ق˘لا تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘شست فز˘ي˘ف˘شس
نأا لبق ،سسابعلب داحتا رومأا مامزب ذخأ’ا
4991/5991 مشسوم ركشسعم يلاغ سسأارتي

طششني «ر˘ي˘مأ’ا ة˘م˘شصا˘ع» يدا˘ن نا˘ك ن˘ي˘ح
 .كاذنآا لوأ’ا ينطولا مشسقلاب

15

رأوحلل وعدت افيفلأ
ةرك فرعت نأا رظتنملا نم

ىعشست ثيح ،ىرخأا اداعبأا مدقلا
ةر˘ي˘ب˘˘كلا ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا ة˘˘يد˘˘نأ’ا
ىلع ةلاحم ’ اهقطنم سضرفتل
بشسحو ،ةيوركلا تائيهلا ربكأا

اهعقوم ربع «افيفلا» هتركذام
ةيدنأ’ا بلاطت اهنإاف ،يمشسرلا
ةشسفانمل ةشسشسؤوملا ةيبوروأ’ا
عم «راوحلا» ـب ،«غيل ربوشسلا»
يف ءاج امك ،ةمزÓلا تائيهلا
عيمجلا ى˘ل˘ع ه˘نأا ،نا˘ي˘ب˘لا تاذ
مدقلا ةرك ريوطت ىلع لمعلا
نزاو˘ت˘م˘لاو ئدا˘ه˘لا راو˘ح˘˘لا˘˘ب
 .لقعلا قطنم بيلغتو

ةباسصإ’أ ةيحسض بيد

،ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا بع’ عيشض
ىلع ةباشصإا ببشسب ةرقم ءاقل ،بيد ميهاربإا

لعج ام وهو ،ةبرقملا ةلشضعلا ىوتشسم
يأا يدافتل ةحارلا هحنم ررقي ينفلا مقاطلا

ةدمل نيداي˘م˘لا ن˘ع هد˘ع˘ب˘ت د˘ق تا˘بو˘ع˘شص
لمعي بورخلا ن˘با ل˘ع˘ج˘ي˘شس ا˘م ،ة˘ل˘يو˘ط
نوكرلا لÓخ نم تابوعشصلا زواجت ىلع
نا ىلع ،عوبشس’ لقأ’ا ىلع ةحارلا ىلا
ادادعتشسا ةمداقلا تاري˘شضح˘ت˘لا ي˘ف دو˘ع˘ي
ت’وج لوا ي˘ف نا˘شسم˘ل˘ت دادو ة˘ه˘جاو˘م˘ل
. ةلوطبلا

 لقأ’أ ىلع ةرجأأ
كوملأ ةمق لبق

دبع ميعزلا ،ةبانع داحتا سسيئر اديج كردي
رم’ا ،ةمداقلا تايدحتلا ةبوعشص ،طشسابلا
نم ةيلاملا ةلويشسلا نع ثحبي هلعج يذلا
ي˘ف هر˘شصا˘ن˘ع ع˘شضو ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘جا

،مداقلا كوملا ءاقلل ابشسحت ةديج فورظ
ةرجا ول و ديدشست ةيرابجا سسيئرلا ىريو
ام يف ،مهزيفحت لجا نم نيبعÓل ةيرهشش
نا و ةشصاخ ،ةشسفانملا راوششم نم ىقبت
رخ’ا ولت راشصت˘ن’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ق˘ب˘ي م˘هأ’ا
. ةدايرلا يف اديعب باهذلل
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ةÓسصلأ تيقأوم

ةرأدإأايسسنلاف نم صسيتيب ةقفر ةنيمث لداعت ةطقنب دوعي يدنام ^
ولفرد دقع ديد“ ديرت يدنلوهلأ ميهنرأأ صسيتيف^

ةطبارلا صسأاك نم يديهمتلا رودلا

مأدطسصأ يف «ةيرسصنلأ»
 «ماسص’» عم يوق
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ةيلودلا تاصسفانŸا ‘ بختنŸا عم دجاوتلا نم نامرحي دق نابعÓلا

ةيدŸا يبŸوأاةليلم Úع ةيعمج ‐ ياد Úصسح رصصن

دوعي يسضاملب
نئمطيو ةهجأولل

Òهام÷أ
ةيرئأز÷أ

‘ هصشاع يذلا Òبكلا طغصضلا دعب
ةقباصسلا ةÎفلا

Óبقتسسم «رسضخلأ» نم داعبإ’اب نأددهم رسصان نبو زرحم

فلصشلا ةيعمج ةهجاوم يف مويلا ةليكصشتلا نياعيصس

فأرسشإ’أ نم برتقي لÓهوب
ةيدملأ يبملوأأ ىلع

مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا

ماهملأ مّلسسييسشطز
..مويلأ ةرامعل


