
30 صص

نأإ دكأإو ةبإرعل ةنجل تإدوهجمب داسشأإ
روتسسدلإ ليدعتل احرتقم85 مدقيسس هبزح

تإردخم راجت4 فيقوت
ريطانق3 نم ديزأإ زجحو

50صصةماعنلاب جلاعم فيك

8308-2111 NSSI moc.enilnomalasse.www rf.oohay@malasselanruoJ 1441 لإوسش52ـل قفإوملإ0202 نإوج71ءاعبرأ’إ 0772ددعلإ Gdãªø: 51Oêةعسساتلإ ةنسسلإ

ةمكاحم0002 ءإرجإإ نع فسشك
«انوروك» ةمزأإ ببسسب دعب نع

باطقأ’اب بوبحلل ةديدج نزاخم ءاسشنإإ
005 ىلإإ عيمجتلإ طاقن عفرو ىربكلإ ةيعإرزلإ

ةلإدعب اهيف بلاط
«ةلقتسسم»و » ةلداع»

هجوي يريدغ يلع
نوبت سسيئرلل ةلاصسر

30 صص

ريغ ةقيرطب بهذلإ نع ابقنم44 ـب ةحاطإ’إ
بونجلإ يف ةيعرسش

ةسسإردل لبقŸإ عوبسسأ’إ يلعيسش ريزولإ عم بقترم عامتجإ
اهت÷اعم ةيفيكو دوقولإ راعسسأإ عافترإ تاسساكعنإ

جهانملإ يف رظنلإ ةداعإاب قلعتت عورسشم ةقيثو نع فسشك
اهنييحتو ةيميلعتلإ جمإربلإو

مييقت يف ةاباحم ’» :طوعجإو
ةيقاطبو ةيبرتلإ ءإردم

«ابيرق ةصسصسؤوم لك نع ةيليصصفت
30صص

ةحÓفلإ ر˘يزو ،يرا˘م˘ع ف˘ير˘سش ن˘ل˘عأإ
ر˘ي˘˘خ˘˘سست ن˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لإ ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لإو
نامسض فدهب ةينمأإو ةيلحم تإءإرجإإ

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ي˘سشإو˘م˘لإ ل˘ق˘˘ن˘˘ت ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت
ىح˘˘˘سضأ’إ د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ل ا˘˘˘ب˘˘˘سسح˘˘˘ت تا˘˘˘ي’و˘˘˘لإ
ي˘ل˘ح˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘لإو˘م˘˘لإ ا˘˘ي˘˘عإد ،كرا˘˘ب˘˘م˘˘لإ

حئاسصنلاب ديقتلإو ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لإ حور˘ب
هذه ةمÓسسو نيمأات لجإ نم ةيبطلإ
.تإءاسضفلإ

ةقباصسلإ تإدايقلإ» : Êوتيز
ديدعلإ تذختإ يدنرأÓل

«ةئطاÿإ فقإوŸإ نم

40صص

ةيلا◊إ فورظلإ ‘ دجاصسملل حتف ’
30 صص:ىوتفلإ ةن÷ ،ةعم÷إو ةعام÷إ ةÓسص قيلعت رإرمتسسإ بابسسأإ نع ماثللإ تطامأإ

ةمكاحملإ تإءإرجإإ ليدعت» : لدعلإ ريزو
«مهتملإ ةقفإوم طرصش ءاغلإإو دعب نع

30صص

ةيئاقو ةيحصص تإءإرجإإ
إريصضحت ةمراصص ةينمأإو

 ةيصشاملإ قإوصسأإ حتفل

40 صص

مزأاتلل هجتي عصضولإو ديÈلإ زكإرم ‘ ةيلام ةلويصس ’
تفج ةيلآ’إ تاعزوŸإ ىتح .. نطولإ تاي’و لجب اهمامأإ ةمخصض Òبإوطو ظاظتكإ^

تاعاطقلإ ديدعل نإوج رهسش بتإور صصيلختو «انوروك» ـب ةسصاÿإ نماسضتلإ ةحنم ديدسست بقع

Úلقانلإ برصضت ÚيŸÓاب رئاصسخ
ةيطغتل تإدعاصسÃ بلاطمو

Úمأاتلإو ةنايصصلإ ءابعأإ

يلامجإإو ءافسش ةلاح701 ليجسست
2487 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ

611و ةافو11
ةديدج ةباصصإإ

رئإزجلإ يف «انوروك»ـب
30 صص

40صص



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

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’إ ديÈلإ

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

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ركام بوره

سساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ة˘ي’و ي˘لاو ن˘با سسرا˘م
تايحÓسص يف لخدتلا عاؤنأا لك ،قبسسأ’ا
،نييذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ن˘ير˘يد˘م˘لاو را˘ي˘مأ’ا سضع˘ب
نكل ،نسسلا يف هدلاو مدقت نم اديفتسسم
نم هدرطي يذيفنت ريدمب ئجؤف باسشلا

ريرقت هيجؤتل عراسس ريخأ’ا اذه ،هبتكم
ليسصاف˘ت ه˘ي˘ف حر˘سش ي˘لاؤ˘لا ى˘لإا ل˘سصف˘م
ةيامح رفو يكذلا فرسصتلا اذه ،ةعقاؤلا

فورعملا يلاؤلا ماقتنإا نم ريدملل ةتقؤؤم
نكل ،أاطخأا نإا هنبإا بسساحي ’ هنأا هنع
لقنو ةي’ؤلا نم لقن بلطب مدقت ريدملا
،قباسسلا يلاؤلا ماه˘م ءا˘ه˘نإا ل˘ب˘ق ل˘ع˘ف˘لا˘ب
م˘لا˘ع˘م ءا˘ف˘خإا نا˘كمإ’ا رد˘˘ق لوا˘˘ح يذ˘˘لا
طسسو اهليسصافت تر˘سشت˘نإا ي˘ت˘لا ة˘ثدا˘ح˘لا
.نينطاؤملا

! .. داصسفلإ ىلع نوصسفانتي

سسلجملا يف قباسس بختنم ؤسضع لسصح
نم لك يف ،ةلماك ققسش4 ىلع يئ’ؤلا
ةينكسس عيراسشم راطإا يف ةلقروو ترقت
نم هبراقأا ءام˘سسأا˘ب ة˘يؤ˘قر˘تو ة˘ي˘م˘ها˘سست
تاؤنسس دعبو ين˘ع˘م˘لا ،ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا

هجو يف خر˘سص سسل˘ج˘م˘لا ه˘تردا˘غ˘م ن˘م
’ هيل˘ع تل˘سصح ا˘م نإا» ،ه˘يد˘ق˘ت˘ن˘م د˘حأا
ه˘ي˘ل˘ع ل˘˘سصح ا˘˘م ما˘˘مأا ا˘˘ئ˘˘ي˘˘سش يوا˘˘سسي
ن˘م سسل˘ج˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ي˘˘ئÓ˘˘مز
ام ىلع ءÓمزلا لسصح لهف.. ،«تاراقع
.؟ ثدحتملا هيعدي

! .. ةعبصسلإ نولواقملإ

ح˘لا˘سصم تما˘ق ،تسضم ة˘ل˘ي˘ل˘ق تاؤ˘ن˘سس ذ˘ن˘˘م
تايلمع نم ةلسسلسسب ةيادرغ ةي’ؤب بئارسضلا
ةريبك ةعؤمجم تلمسش ،يبيرسضلا حيحسصتلا

،رابكلا نيلواقملاو نييعانسصلاو راجتلا نم
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘م تا˘مار˘غ سضر˘ف ا˘ه˘ن˘ع بتر˘تو
ع˘فر ن˘ع Ó˘سضف ،تا˘ب˘عÓ˘ت˘لا سضع˘ب ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن
عم م˘ه˘طرؤ˘ت˘ل ة˘لاد˘ع˘لا ى˘لإا سضع˘ب˘لا تا˘ف˘ل˘م
ا˘يا˘سضق ي˘ف ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤؤ˘سسم˘لا سضع˘˘ب
ىلع مهتدعاسس ةروزم قئاثو ىلع لؤسصحلا
ؤه ،اذه لك يف بيرغلا .. يبيرسضلا برهتلا
7 قحب ذفنت مل ركذلا ةفلاسسلا تابؤقعلا نأا

.. ؟ اذامل ،ةعاسسلا دح ىلإا نيفورعم نيلواقم
يذلا ةي’ؤلاب قبسسأ’ا بئارسضلا ريدم لاؤؤسس
ةباجإÓل لؤخملا هدحو ،ىرخأا ةي’و ىلإا لقن
تناك نيذلا نيلواقملا ء’ؤؤه نع سسبللا عفرو
.ةديج ةقÓع مهب هطبرت

! ةبذك99

ىلإا ةيبؤنج ةي’و يف ادج مهم لوؤؤسسم لؤحت
ثدحتي نم لك طسسو ةيمؤي ةيرخسس ردسصم
تامؤلعملا مجحب قلعتي ةيرخسسلا ببسس ،هيلإا
مهملا لوؤؤ˘سسم˘لا اذ˘ه ا˘ه˘مد˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘بذا˘كلا
،ةيمسسر تاءاقل وأا ةيناديم تاجرخ يف ءاؤسس
سضعب ،نيبختنمو نينطاؤم عم ثيداحأا يفو
فرعي تازاجنا نع ثدحتت انبحاسص تاياكح
زجع ام ،اهب هل ةلسص ’ هنأا ينادلاو يسصاقلا
نؤ˘لوؤؤ˘سسم˘لاو نؤ˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘˘لاو نؤ˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا
يقب يتلا ةيفيكلا ؤه ،هريسسفت نع نؤيذيفنتلا
نأا نود مهم عقؤم يف ’وؤؤسسم لجرلا اذه اهب
ىقبي لاؤؤسسلا» لاقي امك..هبسصنم نم لسصفي
.! .. «احورطم

qarsana@essalamonline.com
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! .. سسيئرلإ ىلع نوبذكي ة’و
قطانم ءاسصحإا تايلمع نأا ودبي
،طغللا نم ريثكلا تثدحأا ،لظلا

رايمأاو ة’و سسوؤورب فسصعتسسو
ةيلحم تايعمج مهت˘م˘ه˘تإا ،ر˘ث˘ك
نؤ˘ي˘ل˘ح˘م نؤ˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م ى˘˘ت˘˘حو
د˘ب˘ع سسي˘ئر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع بذ˘˘كلا˘˘ب
اؤقف˘تإا م˘ه˘نؤ˘ك ،نؤ˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

فينسصتو قئاقحلا فييزت ىلع
لظ قطا˘ن˘م˘ك ق˘طا˘ن˘م˘لا سضع˘ب
ا˘م˘ي˘ف ،كلذ طور˘سش ر˘˘فؤ˘˘ت نود
ق˘طا˘ن˘م ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف تط˘ق˘سسأا
ةايح اهيلا˘هأا سشي˘ع˘ي اد˘ج ةر˘ي˘ق˘ف
قطانم ةمئاق ن˘م ،ة˘ي˘ئاد˘ب ه˘ب˘سش
يف رظنلا داعيسس لهف .. لظلا
.؟.. لظلا قطانم ةمئاق

رهÛإ ت– رايمأإ

تايدلبلا ديدع رايمأا ةيسشيتفت ةيرازو ناجل تأاجاف راذنإا قباسس يأا نودو ةرغ نيح ىلع
ترمأا يتلا ةيؤمنتلا عيراسشملا ديسسجت ىدم تنياعو تفقوو ،لظلا قطانم نمسض ةفنسصملا
دسصق لاجآ’ا برقأا يف اهميلسستب ،نؤبت سسيئرلا نم ةمراسص تاميلعت ىلع ًءانب ةمؤكحلا
ةيسساق تابؤقع طلسست نأا ىلع اذه ،قطانملا هذه ينطاق ىلع ةاناعملاو ةقسشملا ةأاطو فيفخت

نع بقارت يتلا ةمؤكحلا نيعأا تحت Óسصأا مه نيذلاو نأاسشلا اذه يف نيسسعاقتملا رايمأ’ا ىلع
 .اهتاميلعتب مهمازتلإا ىدم بثك

اكتف رثكأإ ديدج «انوروك»
ملاعلا يف نانئمط’ا نم عؤن داسس تقو يف
ةر˘ي˘تو ي˘ف ع˘جار˘ت ل˘ي˘ج˘سست ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
،وز˘نا˘˘سشت نا˘˘ي رذ˘˘ح ،«ا˘˘نورؤ˘˘ك» ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
ة˘ع˘ما˘ج˘ب بط˘لا ة˘ي˘ل˘ك ي˘ف رؤ˘سسي˘فور˘˘ب˘˘لا

سسوري˘ف ة˘لÓ˘سس نأا ن˘م ،ة˘ي˘ن˘ي˘سصلا نا˘هوو
قؤسس يف اثيدح تفسشتكا يتلا «انورؤك»
ىودع رثكأا نيكب ةمسصاعلاب «يدافنيسس»
،ناهوو ةنيدم نم ترسشتنا يتلا كلت نم
،«زميات لابؤلغ» ةفيحسصل ثيدح يف لاقو
ةردق ديزت نأا نكمي ،رؤطتلا ةيلمع لÓخ»
رثع يذلاVoC-SRAS-2 انورؤك سسوريف نأا دقتعأا يننكل ،سضفخنت وأا سسوريفلا ىودع
.«ناهوو يف ناناؤه قؤسس يف ناك يذلا سسوريفلا نم ىودع رثكأا يدافنيسس قؤسس يف هيلع

؟.. رإردأإرصسوه ام
نأا ،ةلودلا تاراطإا نم ريثكلا فرعي
ريخ هجوو انسسح ’أاف تناك راردأا ةي’و
،رابكلا ةلودلا يلوؤؤسسم نم ريثك ىلع
هتيحنت دعب ،ةقيلفتؤب قباسسلا سسيئرلاف
ةد˘ع ما˘قأا ،ة˘ي˘جرا˘خ ر˘يزو بسصن˘م ن˘˘م
،ارسس ةي’ؤلا ءاهجو دحأا تيب يف رهسشأا
ءاسسؤورو ت’ارنجلا ديدعلا ىلإا ةفاسضإا
دادقم رارغ ىلع ني˘ق˘با˘سسلا ة˘مؤ˘كح˘لا
يرامعلا ،لÓسس كلا˘م˘لا د˘ب˘ع ،ي˘ف˘ي˘سس
هذ˘ه ى˘ل˘ع اور˘م ن˘يذ˘لا ح˘لا˘˘سص د˘˘يا˘˘قو
نأا مأا ةفداسصم درجم يه لهف ،ةي’ؤلا
.؟رسس ةي’ؤلل
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ةملك يف ،ريزؤلا نلعأاو اذه
سشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع سسمأا ا˘˘˘ها˘˘˘ق˘˘˘لأا
ماع ريدمك ،ؤنرب لامك بيسصنت
ّنأا ،لد˘ع˘لا ةرازؤ˘ب ة˘نر˘سصع˘˘ل˘˘ل
ليهسست ىلع لم˘ع˘ت ه˘ح˘لا˘سصم
ىلع ءاسضقلل قئاثؤلا جارختسسا
ةمؤلعملا ريفؤتو ةيطارقوريبلا
يف طارخن’اب كلذو ،نطاؤملل
،يعامتج’ا لسصاؤ˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو
ةباينلا لاخدإا ىلع لمعن» لاقو
ةباين ىؤتسسم ىلع ةينورتكل’ا
،«ةماعلا ةباي˘ن˘لاو ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا

ةباينلا» ددسصلا اذه يف فدرأاو
نطاؤملل حمسستسس ةينورتكلإ’ا
ةباين˘لا ما˘مأا ىؤ˘كسشلا م˘يد˘ق˘ت˘ب
ةبا˘ي˘ن مز˘ت˘ل˘ت ثي˘ح ،ا˘ي˘نور˘ت˘كلإا
ةماع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لاو ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا
(اينورتكلإا) ةقيرطلا سسفنب درلاب

نم اهل ةمدقملا يواكسشلا ىلع

ىلإا اريسشم ،«نينطاؤملا فرط
د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ءار˘˘˘˘جإ’ا اذ˘˘˘˘˘ه نأا
،د˘ه˘ج˘لاو تقؤ˘لا ر˘سصت˘˘خ˘˘ي˘˘سس

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘ل˘ل ا˘م˘ي˘˘سس’
.جراخلا يف ةدجاؤتملا

مسساقلب زربأا ،هتاذ قايسسلا يف

ءا˘˘˘˘˘سضمإ’ا نأا ،ي˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘غز
يف هجاردإا مت˘ي˘سس ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
افسشاك ،مداقلا يندملا نؤناقلا

ط˘˘˘سسو عا˘˘˘م˘˘˘جإا دؤ˘˘˘˘جو ن˘˘˘˘ع
ةدؤ˘ع˘ل˘ل عا˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ب˘˘سست˘˘ن˘˘م
يئاسضقلا ماظ˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ج˘يرد˘ت˘لا

،رؤ˘ه˘م˘ج˘لا رؤ˘سضح نود ن˘كل
رمأ’ا مسسح متي مل هنأا دكأا امك
ةيئاسضقلا ةلطعلا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
.مسسؤملا اذهل

«انوروك» ةمزأإ ببسسب دعب نع ةمكاحم0002 ءإرجإإ نع فسشك

دعب نع ةمكاحملإ تإءإرجإإ ليدعت» : لدعلإ ريزو
«مهتملإ ةقفإوم طرصش ءاغلإإو

ةماعلإ ةباينلإو ةيروهمجلإ ةباين ىوتصسم ىلع ةينورتكلإ’إ ةباينلإ ماظن لاخدإإ^

ر.نوراه

يف هيلع ىعدملإ ةقفإوم طرسش دنب ليدعت متيسس هنأإ ،ماتخألإ ظفاح لدعلإ ريزو ،يتامغز مسساقلب دكأإ
ةلماسشلإ ةنمقرلإ ىلإإ هجتملإ ةلإدعلإ عاطق ةنرسصع راطإإ يف جردنت ةوطخ يف ،دعب نع ةيئرملإ تامكاحملإ

.«انوروك» ةمزأإ ببسسب دعب نع ةمكاحم0002 ءإرجإإ نع افسشاك ،قرولإ نع ءانغتسسلإو

يسسيئر ذاتسسأإ يتبتر شصخت
لحإرملل نوكم ذاتسسأإو
ثÓثلإ ةيميلعتلإ

ةيلمع فانئتصسإ
حيحصصت
ةينهملإ تاناحتم’إ
32 موي ةيقرتلل

يراجلإ نإوج
ةيبرتلإ ةرإزو تفسشك
فانئتسسإ نع ،ةينطولإ

حيحسصتلإ ةيلمع
ةينهملإ تاناحتمÓل
ذاتسسأإ يتبتر يف ،ةيقرتلل

نوكم ذاتسسأإو يسسيئر
ثÓثلإ ةيميلعتلإ لحإرملل
.0202 نإوج32 موي
ريزولإ حلاسصم تنلعأإ

شسمأإ اهل نايب يف ،طوعجإو
ةخسسن ىلع «مÓسسلإ» زوحت
ةيلمع لامكتسسإ نع ،هنم
ةينهملإ تاناحتملإ ميظنت
ذاتسسأإ يتبتر يف ةيقرتلل

،نوكم ذاتسسأإو يسسيئر
ثÓثلإ ةيميلعتلإ لحإرملل
ةرودلإ9102 ةنسس نإونعب
ترج يتلإو ،ةيناثلإ

،0202 شسرام41 خيراتب
فانئتسسإ ىلع ةدكؤوم

هذهل حيحسصتلإ ةيلمع
نإوج32 موي تاناحتملإ
اهليجأات مت نأإ دعب ،يراجلإ

ةيئاقولإ ريبإدتلل اقيبطت
يسشفت نم ةيزإرتحلإو
اهترقأإ يتلإ «انوروك» ءابو
،دÓبلل ايلعلإ تاطلسسلإ

نأإ ،هتإذ ردسصملإ زربأإو
اهمزÓيسس حيحسصتلإ ةيلمع

ريبإدتلل مراسصلإ مإرتحلإ
،ةيئاقولإو ةيحسصلإ
انوناق اهيلع شصوسصنملإ

زكإرم ىوتسسم ىلع
.حيحسصتلإ

ز.لامج

،ي˘ن˘طؤ˘لا عا˘فد˘˘لا ةرازو تف˘˘ن
ادارفأا مهتت يتلا ةلطابلا تاءاعد’ا

ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طؤ˘لا سشي˘ج˘˘لا ن˘˘م
سصا˘خ˘سشأا ى˘ل˘˘ع را˘˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإا˘˘ب
ةيذاحملا ،ةيلاملا نبارخإا ةقطنمب
ىلإا ة˘ي˘عاد ،ن˘ي˘تواز ن˘ي˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ل
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ن˘˘م رذ˘˘ح˘˘لا ي˘˘خؤ˘˘ت
ةطؤلغملا تامؤلعملاو تاعاسشإ’ا
فار˘طأا ا˘ه˘ئارو ن˘م ى˘ع˘سست ي˘ت˘لا

هذه يف عسضؤلا ج˘ي˘جأا˘ت˘ل ة˘يدا˘ع˘م
.ةقطنملا

اهل نايب يف ةرازؤلا تحسضوأاو
تا˘مؤ˘ل˘ع˘م لواد˘ت ر˘ثإا ى˘ل˘ع» ه˘˘نأا
ناؤج51 خ˘يرا˘ت˘ب ة˘ي˘سضير˘˘ح˘˘ت
ل˘سصاؤ˘ت˘لا ع˘قاؤ˘م ر˘ب˘˘ع0202
ماهت’ا عباسصأا هجؤت ،يعامتج’ا

ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا ن˘˘˘م دار˘˘˘فأ’
ى˘ل˘ع را˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإا˘˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

،ةيلاملا نبارخإا ةقطنمب سصاخسشأا
ن˘ي˘تواز ن˘ي˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘يذا˘ح˘م˘˘لا
نإاف ،ةسسداسسلا ةيركسسعلا ةيحانلاب
ايفن يفنت ينطؤلا عافدلا ةرازو
ةلطابلا تاءاعدإ’ا هذه لثم اعطاق
ىلإا دؤعت ثادحأ’ا نأاب حسضؤتو
نيفورعملا سصاخسشأ’ا سضعب مايق
م˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘سشن˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
بيره˘ت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘هؤ˘ب˘سشم˘لا

ةلوا˘ح˘م˘ب ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لاو
لزاعلا يدودحلا رادجلا بيرخت
فنع˘لا ى˘ل˘ع نا˘كسسلا سضير˘ح˘تو
ى˘ل˘ع قا˘ن˘خ˘لا كف˘ل ،ر˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لاو
ي˘˘ف ة˘˘هؤ˘˘ب˘˘سشم˘˘لا م˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم
ءانثأا» هنأا نايبلا عباتو.«ةقطنملا
دود˘ح˘لا سسر˘ح ر˘سصا˘ن˘˘ع ل˘˘خد˘˘ت
رانلا قÓطإا مت ،عاسضوأ’ا ةئدهتل
نبارخإا ن˘م لؤ˘ه˘ج˘م رد˘سصم ن˘م

،دود˘ح˘لا سسر˘ح ع˘˘قاؤ˘˘م ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب
سصاخسشأ’ا دحأا اهرثإا ىلع بيسصأا
دارفأا عراسس ثيح ،نير˘ه˘م˘ج˘ت˘م˘لا

لفكتلل هئÓجإا ىلإا دودحلا سسرح
،ةيحسصلا حلاسصملا فرط نم هب

ةرؤطخ ةجيتن ةايحلا قراف هنأا ريغ
هنأا ىلا نا˘ي˘ب˘لا سصل˘خو.«ة˘با˘سصإ’ا
تر˘مأا ،ثاد˘حأ’ا هذ˘ه ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع»
ينطؤ˘لا سشي˘ج˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا
ةفرعمل ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب ي˘ب˘ع˘سشلا

اذه يف ؤعدتو ،ةثداحلا تاسسبÓم
لثم نم رذحلا يخؤت ىلإا نأاسشلا

تا˘مؤ˘ل˘ع˘م˘˘لاو تا˘˘عا˘˘سشإ’ا هذ˘˘ه
اهئارو نم ىعسست يتلا ةطؤلغملا
يف عسضؤلا جيجأاتل ةيداعم فارطأا

.«ةقطنملا هذه
ح.نيدلإ رمق

Úتوإز Úتل ةيذاÙإ نبإرخإإ ةقطنÃ شصاخسشأإ ىلع رانلإ قÓطإاب ششي÷إ مهتت تإءاعدإ تفن

›ام عم دود◊إ ىلع عصضولإ جيجأاتل ىعصست ةيداعم افإرطأإ نأإ دكؤوت عافدلإ ةرإزو

ة˘˘يرازؤ˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا تطا˘˘˘مأا
رارمتسسا ببسس نع ماثللا ،ىؤتفلل
ةعمجلاو ةعامجلا ةÓ˘سص ق˘ي˘ل˘ع˘ت
ريثكلا رارغ ىلع ،دجاسسملا يف
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا ن˘˘˘م
ءارب˘خ نأا تد˘كأاو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
نأا ىلع اوددسش ،ةيمؤمعلا ةحسصلا
دعب حم˘سست ’ ة˘ي˘لا˘ح˘لا فور˘ظ˘لا

ا˘م˘ي˘سس’ تا˘طا˘سشن˘لا ل˘ك ح˘ت˘˘ف˘˘ب
ةنجل˘لا نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو.دجاسسملا
ةيمسسرلا اهتحفسص ىلع رؤسشنملا
ةحسصلا ءاربخ نأا «،«كؤبسسياف» يف
فورظلا نأا نودكؤؤ˘ي ،ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا
لك حتفب دعب حمسست ’ ةيلاحلا
ي˘ت˘لا كل˘ت ا˘م˘ي˘سس’ ،تا˘طا˘سشن˘˘لا
سسانلا نم ةريبك ادادعأا لبقتسست

ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لا تاءا˘سضف˘لا ي˘ف م˘˘ت˘˘تو
ناي˘ب فا˘سضأاو.«دجاسسملا اه˘ن˘مو
اعيمج علطتن اننإا» :ىؤتفلا ةنجل
فورظلا هيف أايهتت بيرق قفأا ىلإا
دجاسسملا ح˘ت˘ف ةدا˘عإ’ ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
ءاؤجأ’ا لظ يف اهداور نسضتحتل
ةنينأامطلا نم اهيلع اودؤعت يتلا

.«مهحاورأاو مهسسفنأا ىلع ،نمأ’او
ح.نيدلإ رمق

يربسص سسمأا لوأا ءاسسم ىرجأا
نوؤؤ˘˘˘˘˘سشلا ر˘˘˘˘˘يزو ،مودا˘˘˘˘˘قؤ˘˘˘˘˘ب
عم ةيف˘تا˘ه ة˘ثدا˘ح˘م ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ن˘يد˘لا رؤ˘ن ،ي˘سسنؤ˘ت˘لا ه˘ئار˘ظ˘˘ن
،ة˘لا˘ي˘سس ر˘ها˘ط ي˘ب˘ي˘ل˘لاو ،يار˘˘لا

دمحأا ل˘ي˘عا˘م˘سسا ي˘نا˘ت˘يرؤ˘م˘لاو

ةي˘جرا˘خ˘لا ةر˘يزو اذ˘كو ،خ˘ي˘سشلا
،كي˘˘كاد ا˘˘كي˘˘ف˘˘˘يإا ،ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘سصلا
نايب يف ءاج امل اقفو ترؤحمت
ل˘ئا˘˘سسم˘˘لا لؤ˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘ل˘˘ل
ىلع يئانثلا نواعتلاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

راسشت˘ناو ن˘هار˘لا ع˘سضؤ˘لا ءؤ˘سض

اذ˘˘˘كو ،«ا˘˘˘نورؤ˘˘˘ك» ة˘˘˘ح˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ج
ةيبيللا ةمزأÓل ةريخأ’ا تارؤطتلا

مامته’ا تاذ ةيلودلا اياسضقلاو
.كرتسشملا

ـه.داؤج

:ىوتفلإ ةن÷ ،ةعم÷إو ةعام÷إ ةÓسص قيلعت رإرمتسسإ بابسسأإ نع ماثللإ تطامأإ

«ةيلا◊إ فورظلإ ‘ دجاصسملل حتف ’»

ةيبيللإ ةمزألإو نهإرلإ ›ودلإ عسضولإ لوح تروح“

يبرصصلإو ÊاتيروŸإ ،يبيللإ ،يصسنوتلإ هئإرظن عم ثداحتي موداقوب

نيمأ’ا ،ينؤتيز بيطلا حتف
عمجتلا بزح˘ل د˘يد˘ج˘لا ما˘ع˘لا
رانلا ،يطارقؤم˘يد˘لا ي˘ن˘طؤ˘لا

ـل ة˘ق˘با˘سسلا تادا˘˘ي˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تذختا اهنأا دكأاو ،«يدنرأ’ا»
ةئطاخلا فقاؤملا نم ديدعلا
ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت ،ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ا˘ه˘ت˘ي˘لوؤؤ˘سسم نؤ˘˘ل˘˘سضا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ه˘بز˘ح نأا ازر˘ب˘م ،ا˘˘ه˘˘تا˘˘ع˘˘ب˘˘تو
’و سضرا˘˘˘ع˘˘˘م ’ ي˘˘˘ق˘˘˘فاؤ˘˘˘˘ت
.يلاؤم

ةودن يف ،ينؤتيز هجوو اذه
رقملاب سسمأا اهطسشن ةيفحسص
ةلاسسر ،«يدنرأ’ا» ـل ينطؤلا
لاقو ،بزحلا ءاسصقإا ديري نمل
ن˘ل ،ل˘سصا˘ف˘لا ؤ˘˘ه ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا»
ةيبزح تÓتكت يأا يف طرخنن
ةحلسصملا لجأا نم لمعنسسو
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘مأاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘˘لا

ن˘˘ع ا˘˘ن˘˘عا˘˘فد ل˘˘˘سصاؤ˘˘˘ن˘˘˘سسو

ة˘˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘˘˘˘˘م
.«ةيرؤتسسدلا

داسشأا امدعبو ،ىرخأا ةهج نم
ينطؤلا عمجتلل ماعلا نيمأ’ا
تادؤ˘ه˘ج˘م˘ب ،ي˘طار˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا
دادعإاب ةفلكملا ءاربخلا ةنجل
ة˘ع˘جار˘م لؤ˘ح تا˘حر˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا
دمحأا اهسسأاري يتلاو ،رؤتسسدلا
«يد˘نرأ’ا» نأا ف˘سشك ،ة˘بار˘ع˘ل

ليدعتل ا˘حر˘ت˘ق˘م11 دد˘˘˘˘ح
ماظنب طقف قل˘ع˘ت˘ي رؤ˘ت˘سسد˘لا
ةيسسايسسلا ةسسرامملاو مكحلا

اهمدقيسس85 ل˘˘˘˘˘سصأا ن˘˘˘˘˘م
اريسشم ،ةيرؤ˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر˘ل
رؤتسسدلا لؤح سشاقنلا نأا ىلإا
،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ه˘ت˘ل˘ي˘كسشت ل˘خاد
مكحب ،طورسشم ريغو حؤتفم
ؤ˘˘˘هو ’أا د˘˘˘˘حاو فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا نأا
يخيرات رؤتسسد ىلإا لؤسصؤلا
.‐ينؤتيز لؤقي ‐

ر.نوراه

لارنجلا ،يريدغ يلع اعد
ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘لاو ،د˘˘عا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ةقباسسلا ةيسسائرلا تاباختنÓل
81 ي˘ف ةرر˘ق˘˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر ،9102 ل˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘فأا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرؤ˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا ى˘˘˘˘لإا ،نؤ˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت

ن˘م ة˘يرؤ˘ت˘سسد˘لا ه˘تا˘ي˘حÓ˘سص
ةداجو ةئداه ،ةلداع ةلادع لجأا
ةيلÓقتسساب قبطُت نأا اهناكمإاب
يأا ن˘˘م ر˘˘ماوأا يأا ن˘˘ع ة˘˘˘ما˘˘˘ت
.ناك ردسصم

دؤجؤملا ير˘يد˘غ˘ل ف˘سشكو
يف9102 ناؤ˘ج ر˘ه˘سش ذ˘ن˘˘م
رجحلا ةلاح مغر هنأا ،سسبحلا
’ ،هيلع سضورفملا يسسايسسلا

ءا˘˘˘ق˘˘˘تر’ا نأا˘˘˘ب ن˘˘˘مؤؤ˘˘˘˘ي  لاز
نماسضلا يقيقح˘لا ي˘سسا˘ي˘سسلا
ةيناث ةيرؤهمج ءان˘ب˘ل د˘ي˘حؤ˘لا
نؤكي ’ ،ةيقيقح ةيطارقميد
اذ˘ه ة˘برا˘ح˘مو فؤ˘˘قؤ˘˘لا نود
ةيدجو ةيلاعفب دسسافلا ماظنلا
دقتناو ،ة˘ع˘ي˘ط˘ق˘لا˘ب عار˘سسإÓ˘ل
تاي˘سسا˘ئر˘ل ق˘با˘سسلا ح˘سشر˘م˘لا
سسبحلا ديدمت ،9102 ليرفأا
ةرملل هل عسضخي يذلا تقؤؤملا
عّر˘سشم˘لا نأا م˘كح˘ب ،ة˘ع˘˘بار˘˘لا
طورسش ىلإا رمأ’ا اذه عسضخأا

ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سس’ ا˘يدا˘ف˘ت ة˘مرا˘˘سص
بب˘سسلا ا˘ع˘جر˘م ،ي˘˘ف˘˘ّسسع˘˘ت˘˘لا
نأا ؤه هل سضرعتي امل ديحؤلا

ةيسسايسسلا ةحاّسسلا ىلع هدؤجو
فارطأ’ا سضعبل اجعزم ناك
»:يريدغل لاقو ،كاذنآا ةذفانلا

ةا˘سضق˘لا كل˘سس م˘ل˘ظأا ن˘لو م˘˘ل
وأا مهتهازنو مهتءافك ناركنب

مهذاخت’ ،اه˘ي˘ف كسشلا˘ب ى˘ت˘ح
يقح يف ةفحج˘م˘لا م˘ه˘تارار˘ق

رار˘ق˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ’ ر˘˘مأ’ا نأ’
سساسسأا ىلع هذاختا مت يئاسضق
هنكل ،ةسسسسؤؤم لئ’دو عئاقو
،زايتماب يسسايسس رارقب قلعتي

م˘سسو م˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ح ة˘˘سصا˘˘خ
ن˘م˘م ن˘ي˘مر˘ت˘ح˘م ن˘ي˘ن˘طاؤ˘˘م
مهتاي˘ح لاؤ˘ط ة˘لود˘لا اؤ˘مد˘خ
ة˘نا˘ي˘خ˘ب ،ماز˘ت˘لاو ة˘هاز˘ن ل˘كب
نجسسلا يف مهجز متيو ةمأ’ا

سصا˘سصق˘ل˘ل م˘˘ه˘˘ي˘˘مر ى˘˘ت˘˘حو
دؤجو ’ مئارج ىلع يبعسشلا
نيرمآ’ا تÓيخم يف ’إا اهل
.«اهب

،دعاقت˘م˘لا لار˘ن˘ج˘لا ع˘جرأاو
يف عقت هل ةريطخ مهت هيجؤت
هفقؤمل ىمظعلا ةنايخلا ةرئاد
هنع نلعملا هفؤقوو يسسايسسلا

هدّنجتو ،ةسسماخلا ةدهعلا دسض
ماظنلا عم ةعي˘ط˘ق˘ل˘ل مرا˘سصلا
ل˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت اد˘˘˘كؤؤ˘˘˘م ،د˘˘˘ئا˘˘˘سسلا

ه˘ف˘قاؤ˘مو هرا˘كفأا ة˘ي˘˘لوؤؤ˘˘سسم
مل يذلا تقؤلا يف ةيسسايسسلا
ةسسكاعم˘لا را˘كفأ’ا ه˘ي˘ف ن˘كت
ةديلو تسسيل تماد ام ،ةفؤلأام
تÓّتكت وأا ة˘ي˘فر˘ظ ت’ّؤ˘ح˘ت
ا˘ه˘ي˘ل˘م˘ت ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد ر˘˘خآا

ّدمتسست يهف ،ىؤقلا نيزاؤم
يتلا ةّيؤق تاعانق نم اهحور
.تايحسضتلا لك ّقحتسست

ز.لامج

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجسس
611و ،ةافو11 ةريخأ’ا ةعاسس
عم ،«انورؤك» ـب ةديدج ةباسصإا
اقفو ،ءافسش ةلاح701 ءاسصحإا
رؤتكدلا سسمأا هنع فسشك امل

يمسسرلا قطا˘ن˘لا ،رارؤ˘ف لا˘م˘ج
يسشفت ةع˘با˘ت˘مو د˘سصر ة˘ن˘ج˘ل˘ل
-.ءابؤلا

نأا ،هتاذ ردسصملا فسشك امك

اذهب نيباسصملل يلامجإ’ا ددعلا
ءؤسض ىلع غلب اندÓب يف ءابؤلا
42 ـلا لÓخ ةلجسسملا ماقرأ’ا
،ةلاح74111 ،ةر˘ي˘خأ’ا ة˘عا˘سس
ىلإا تايفؤلا يلامجإا لسصو اميف
ددع˘لا ز˘ف˘ق ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ،887
.2487 ىلإا نيفاعتملل يلامجإ’ا

ك.اسضر

مدقيسس هبزح نأإ دكأإو ةبإرعل ةنجل تإدوهجمب داسشأإ
روتسسدلإ ليدعتل احرتقم85

يدنرأÓل ةقباصسلإ تإدايقلإ» : ينوتيز
«ةئطاخلإ فقإوملإ نم ديدعلإ تذختإ

«ةلقتسسم»و » ةلداع» ةلإدعب اهيف بلاط

نوبت سسيئرلل ةلاصسر هجوي يريدغ يلع

2487 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ يلامجإإو ءافسش ةلاح701 ليجسست
رئإزجلإ يف «انوروك» ـب ةديدج ةباصصإإ611و ةافو11



ؤ˘ل˘سسار˘م هد˘سصر ا˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
،نا˘سسم˘ل˘ت ن˘م ل˘كب ،«مÓ˘سسلا»
،ةل˘ي˘سسم˘لا ،ة˘يا˘ج˘ب ،وزو يز˘ي˘ت
Óسضف ،ةمسصاعلا اذكو ،ةديلبلا

،يقاؤبلا مأاو سسارهأا قؤسس نع
راردأا اذكو ،نازيليغو ،مناغتسسم
،رسصحلا ’ لاثملا ليبسس ىلع
ة˘مزأا رار˘م˘ت˘سسا˘ب تا˘ئ˘م˘لا دد˘˘ن
ديربلا بتاكمب ةيدقنلا ةلؤيسسلا

ةليط مهلاؤمأا بحسس ةلاحتسساو
ريباؤطل˘ل ار˘ظ˘ن ،ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا
وأا كي˘˘با˘˘ب˘˘سشلا ما˘˘مأا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
نيؤمت˘لا مد˘ع ة˘ج˘ح˘ب ا˘ه˘ق˘ل˘غ˘ل
ةيديربلا بتاكملا هذهل يمؤيلا

لظ يفو ،يزكرملا كنبلا نم
،«انورؤك» ىودع نم فؤختلا
ن˘ي˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘لا ن˘ع ر˘ث˘ك ف˘قؤ˘˘ت
سضعبلا نأا املع ديربلا بتاكم
ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘سشم ل˘˘م˘˘ح˘˘ت
ل˘˘جأا ن˘˘˘م ةروا˘˘˘ج˘˘˘م تا˘˘˘ي’و
ىود˘ج نود م˘˘ه˘˘لاؤ˘˘مأا بح˘˘سس
هسشيعت هسسفن عسضؤلا نأا مكحب

،نطؤلا ربع ديربلا بتاكم لج
ى˘ت˘ح ه˘نأا ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ع اذإا ة˘˘سصا˘˘خ
.تفج ةيلآ’ا تاعزؤملا

ة˘مزأ’ا هذ˘ه تنا˘ك ا˘مد˘˘ع˘˘بو

عؤ˘˘ب˘˘سسأ’ا ة˘˘ياد˘˘ب ةر˘˘سصح˘˘ن˘˘م
دعت ةليلق تاي’و يف يسضاملا

تع˘˘سستإا ،د˘˘ي˘˘لا ع˘˘با˘˘سصأا ى˘˘ل˘˘ع
يراجلا عؤبسسأ’ا ةيادب اهتعقر
كلذو ،تا˘ي’ؤ˘˘لا ل˘˘ج سسم˘˘ت˘˘ل
د˘حأ’ا ذ˘ن˘˘م عر˘˘سش ه˘˘نأا م˘˘كح˘˘ب
ة˘ح˘ن˘م فر˘سص ي˘ف ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لا
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ن˘˘م ن˘˘يرر˘˘سضت˘˘م˘˘˘لا
01 غلبمب ةردقملاو «انورؤك»
اذ˘˘كو ،ا˘˘ير˘˘ه˘˘˘سش را˘˘˘ن˘˘˘يد ف’آا
ناؤ˘ج ر˘ه˘سش بتاور سصي˘ل˘˘خ˘˘ت
تاعاطقلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا لا˘م˘ع˘ل
رارغ ىلع ،ةيركسسعلاو ةيندملا

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ،ة˘ح˘سصلا ،ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا
يف عورسشلا راظتنا يف ،يلاعلا
نيدعاقتملا تا˘سشا˘ع˘م د˘يد˘سست
ـلا نم ةيادب ةديدجلا تادايزلاب
ا˘م ؤ˘هو ،يرا˘˘ج˘˘لا ناؤ˘˘ج02
لاح يف ةمزأ’ا نم فعاسضيسس
 .اهل ةعيرسس لؤلح داجيإا مدع

سضا˘˘ب˘˘ق سضع˘˘ب ع˘˘جرأاو اذ˘˘ه
ـل اؤ˘˘ثد˘˘ح˘˘ت ن˘˘يذ˘˘˘لا د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘مزأ’ا هذ˘˘˘ه ،«مÓ˘˘˘سسلا»
كن˘˘ب ىد˘˘ل ة˘˘لؤ˘˘ي˘˘˘سسلا سصق˘˘˘ن
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘سضف˘خو ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ةيعؤبسسأا تتاب ي˘ت˘لا ن˘يؤ˘م˘ت˘لا

عجارت دعب ،ةدودحم تايمكبو

نم يلاملا ليؤح˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ير˘˘˘ي˘˘˘سسمو را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا فر˘˘˘ط
يف ة˘يدا˘سصت˘ق’ا تا˘سسسسؤؤ˘م˘لا
ةيكنبلاو ةيدير˘ب˘لا تا˘با˘سسح˘لا

تا˘˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘لا ف˘˘˘قؤ˘˘˘ت بق˘˘˘ع
ببسسب ةيداسصتق’او ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

.«انورؤك» ةحئاج

ثدحلا4 0772ددعلإ ^1441 لإوسش52ـل قفإوملإ0202 نإوج71ءاعبرأ’إ

watan@essalamonline.com

تاعاطقلإ ديدعل نإوج رهسش بتإور صصيلختو «انوروك» ـب ةسصاÿإ نماسضتلإ ةحنم ديدسست بقع

مزأاتلل هجتي عصضولإو ديÈلإ زكإرم ‘ ةيلام ةلويصس ’
تفج ةيلآ’إ تاعزوŸإ ىتح .. نطولإ تاي’و لجب اهمامأإ ةمخصض Òبإوطو ظاظتكإ

نولسسإرم / ر.نوراه

ىلع ،ةقوبسسم ريغ ريبإوطو اظاظتكإإ ،نطولإ تاي’و لج ىوتسسم ىلع ، ةريخأ’إ مايأ’إ لÓخ رئإزجلإ ديرب زكإرم تفرع
،تاعاطقلإ ديدعل نإوج رهسش بتإور صصيلختو «انوروك» ـب ةسصاخلإ نماسضتلإ ةحنم ديدسست بقع ةيلاملإ ةلويسسلإ بايغ ةيفلخ

.يراجلإ نإوج02 ـلإ نم ةيإدب ةديدجلإ تإدايزلاب نيدعاقتملإ تاسشاعم ديدسست يف عرسشيسس هنأإ مكحب مزأاتلل عسضولإ هجتيو إذه

ةنجللإ ءاسضعأإ راكنتسسإ دعب
راسشتنإ ةعباتمو دسصرل ةيملعلإ
اهل اندÓب يف ءابولإ

SMOهنأإ دكؤوت
تاحيرصصت مهف ءيصسأإ
لوح اهيلثمم دحأإ
«انوروك» يصشفت
رئإزجلإ يف
ةيوهجلإ ةيريدملإ تحسضوأإ
نأإ ،ةيملاعلإ ةحسصلإ ةمظنمل
مهف تءاسسأإ مÓعإ’إ لئاسسو صضعب
،وزيدسشتام ييتيوم تاحيرسصت
لوح ةمظنملل ةيوهجلإ ةلوؤوسسملإ
صسوريف يسشفتل ةيئابولإ ةيعسضولإ

اهب تلدأإ ،رئإزجلإ يف انوروك
يسضإرتفإ يفحسص رمتؤوم لÓخ

عم مرسصنملإ عوبسسأ’إ ةياهن يرجأإ
.نييلود نييفحسص

نايب يف ةيوهجلإ ةيريدملإ تدكأإ
مÓعإ’إ لئاسسو صضعب نأإ ،صسمأإ اهل
ةريدملإ تاحيرسصت مهف تءاسسأإ
نأإ ىلع تلوأإ يتلإو ،ةيميلقإ’إ
ثودح تإذ ةقطنم دعت رئإزجلإ

كلذو ،ةقطنملإ يف تاباسصإ’ لاع
نييفحسصلإ لإؤوسس ىلع اهدر يف

ةحئاج روطتل اهتاعقوت لوح
يفحسص رمتؤوم لÓخ انوروك
نييلود نييفحسص عم يسضإرتفإ
افيسضم ،0202 نإوج11 يف مظن
ييتيوم ةروتكدلإ ،عقإولإ يف هنأإ

ريبإدتلإ ىلإإ تراسشأإ وزيدسشتام
،رئإزجلإ اهتذختإ يتلإ ةريخأ’إ

ةيلخ ءاسشنإإ لمسشت يتلإو
ةعباتمو يرحتلل ةيتايلمع

اهنأاسش نم ،ةيئابولإ تاقيقحتلإ
ىلع ءاسضقلإو ةباجتسس’إ زيزعت
يلاعلإ ثودحلإ تإذ قطانملإ
ىذتحي رئإزجلإ نأإو ،تاباسصإÓل
تإذ قطانملإ رييسست يف اهب

نم اهريغك تاباسصإÓل لاع ثودح
ةيملاعلإ ةمظنملإ تدكأإو ،نإدلبلإ
ميدقت ةلسصإومب اهدهعت ةحسصلل
يف يجيتإرتسس’إو ينقتلإ معدلإ

.رئإزجلل ةيمومعلإ ةحسصلإ لاجم
ةيملعلإ ةنجللإ ءاسضعأإ ناكو إذه
ةحئاج راسشتنإ ةعباتمو دسصرل

إوركنتسسإإو إوبرغتسسإ ،انوروك
يميلقإ’إ بتكملإ ةريدم حيرسصت

ةحسصلإ ةمظنمل عباتلإ ايقيرفإ’
هيف تبعÓت يذلإ ،ةيملاعلإ

ةيمويلإ ةيملعلإ ةنجللإ تانايبب
 .رئإزجلإ يف تاباسصإ’إ ةلاح نع

ز.لامج

تاميظنتلا نم د˘يد˘ع˘لا تب˘لا˘ط
سسمأا نيرفاسسملا يلقا˘ن˘ل ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا
ة˘˘ي˘˘سصؤ˘˘لا ةرازؤ˘˘لا ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب
ن˘م ءز˘ج ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل م˘ه˘تد˘عا˘سسم˘˘ب
نيمأاتلاو تابكرملا ةنايسص فيلاكت

يتلا ،ىرخأا ةيبيرسض ءابعأاو اهيلع
«Ó˘ي˘ق˘ث ا˘ئ˘ب˘ع» ل˘˘كسشت تح˘˘ب˘˘سصأا
ةر˘ي˘ب˘˘كلا ر˘˘ئا˘˘سسخ˘˘لا ى˘˘لا فا˘˘سضت
ببسسب طاسشنلا قيلعت نع ةبترتملا

تفسشك لباقملابو ،انورؤك ةحئاج
لقنلا لامع˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘لا
ماعلا داحت’ا ءاؤل تحت ةيؤسضنملا
عامتجا نع ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل
لا˘˘˘غ˘˘˘سشأ’ا ر˘˘˘يزو ع˘˘˘م بق˘˘˘˘تر˘˘˘˘م
لبقملا عؤبسسأ’ا لقنلاو ةيمؤمعلا
راؤ˘ح˘ل˘ل ةد˘ي˘ج ة˘ي˘سضرأا ل˘كسشي˘سس
تا˘حر˘ت˘ق˘م ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘مو
.نيلقانلا

نأا تابا˘ق˘ن˘لا هذ˘ه ؤ˘ل˘ث˘م˘م د˘كأاو
نيمأاتلاو تÓفاحلا ةنايسص فيلاكت

تاءاد’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م اذ˘كو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ل˘كسشت تتا˘ب ىر˘خأ’ا ة˘ي˘ب˘ير˘˘سضلا

سشماؤه نم سضؤقي امم Óيقت ائبع
تادايز رارقإا دع˘ب ا˘م˘ي˘سس ،م˘ه˘ح˘بر
نمسض دؤ˘قؤ˘لا را˘ع˘سسأا ي˘ف ةد˘يد˘ج
يليم˘كت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا نؤ˘نا˘ق ر˘ي˘باد˘ت
ةيسصؤلا ةرازؤلا نيبلاطم ،0202
نم ءزج سصاسصتما ةيفيك ةسساردب
نيلقانلا نكمت ةقيرطب ءابعأ’ا هذه
نود مهطاسشن يف رارمتسس’ا نم
ة˘˘ي˘˘ئار˘˘سشلا ةرد˘˘ق˘˘لا˘˘˘ب سسا˘˘˘سسم˘˘˘لا
.نطاؤملل

سسيئر ،ةبارؤب نيسسح ىريو اذه
هنا ،نيلقان˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ىلع ةيج˘ي˘تار˘ت˘سسا ع˘سضو بجؤ˘ت˘ي
ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ل ل˘˘يؤ˘˘˘ط˘˘˘لا ىد˘˘˘م˘˘˘لا

عاطق يف ة˘ل˘سصا˘ح˘لا ت’Ó˘ت˘خ’ا
ءابعأ’ا لك ةسسارد لÓخ نم ،لقنلا
ثحبو نؤ˘ل˘قا˘ن˘لا ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت˘ي ي˘ت˘لا

نأا ىلإا اريسشم ،اهل ةمادتسسم لؤلح
يه تاي’ؤلا نيب ام نيلقانلا ةئف
تادايزلا نم ةديفت˘سسم˘لا ةد˘ي˘حؤ˘لا
يف ةئام˘لا˘ب01 ةبسسنب ةق˘ب˘ط˘م˘لا
،قيدسص ةمارب امأا.لقنلا ةريعسست
ةينطؤلا ة˘ي˘لارد˘ف˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا
ءاؤل تحت ةيؤسضنملا ،لقنلا لامعل
،نييرئازجلا لامعل˘ل ما˘ع˘لا دا˘ح˘ت’ا
هيلإا اعد يذلا عامتج’ا نأا دكأاف
لقنلاو ةي˘مؤ˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’ا ر˘يزو
لبقملا عؤ˘ب˘سسأ’ا لÓ˘خ بق˘تر˘م˘لا
راؤ˘ح˘ل˘ل ةد˘ي˘ج ة˘ي˘سضرأا ل˘كسشي˘سس
تا˘حر˘ت˘ق˘م ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘مو
تاسساكعنا رار˘غ ى˘ل˘ع ،ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لا
ة˘ي˘ف˘ي˘كو دؤ˘قؤ˘لا را˘ع˘˘سسأا عا˘˘ف˘˘ترا

ءابعأ’اب قلعتي اميف اميسس اهتجلاعم
سصخي اميف نؤلقانلا اهلمحتي يتلا
،تانيمأاتلاو رايغلا عطقو ةنايسصلا

عفر دعب ةياقؤلا تاءارجإا اسضيأاو
سسورديع دافأا هبناج نم.رجحلا
ةباقن˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ،ي˘م˘ج˘عؤ˘ب
ةرجأ’ا تارايسس يقئاسسل ةينطؤلا

يلاحلا تقؤلا يف متي هنأا ،نيلقانلاو
ةريخأ’ا تادايز˘لا تار˘ي˘ثأا˘ت ة˘سسارد
ى˘لإا ا˘ه˘ع˘فر˘ل دؤ˘قؤ˘لا را˘˘ع˘˘سسأا ي˘˘ف
،لبقملا عؤبسسأ’ا ةيسصؤلا ةرازؤلا

نع نيفقؤتم نيلقانلا نأا افيسضم
ببسسب ،يسضاملا سسرام ذنم لمعلا
ير˘سضح˘لا ل˘ق˘ن˘لا طا˘سشن ق˘ي˘ل˘ع˘˘ت
تاي’ؤلا نيب امو يرسضحلا هبسشو
ر˘ئا˘سسخ ع˘سضؤ˘لا اذ˘ه ن˘˘ع بتر˘˘تو
.ةريبك

ك.اسضر
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ر˘يزو طؤ˘ع˘جاو د˘م˘ح˘م لا˘˘ق
مييقت كانه نإا ،ةينطؤلا ةيبرتلا
ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘˘يد˘˘˘مو ر˘˘˘يد˘˘˘م ل˘˘˘كل
يرسشبلاو يدا˘م˘لا ن˘ي˘يؤ˘ت˘سسم˘لا

ام ارارق انذختا اذإا ام لاح يفو
نع اديعبو اسسسسؤؤم نؤكيسس هنإاف
اريسشم ،ةيبؤسسح˘م˘لاو ةا˘با˘ح˘م˘لا
ي˘˘ه ةرازؤ˘˘لا تا˘˘يؤ˘˘لوأا نأا ى˘˘لإا
ىلع عاطقلا ةي˘ع˘سضو ن˘ي˘سسح˘ت

قيرط نع تا˘يؤ˘ت˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج
لك نع ةيليسصفت ةيقاطب زاجنإا

ىؤتسسملا ىلع ةيؤبرت ةسسسسؤؤم
ىلع عÓط’ا متي ىتح ينطؤلا

يف تاجايتح’او سصئاقنلا لك
ن˘م ي˘لا˘ت˘لا˘ب ن˘كم˘ت˘لاو ا˘ه˘ت˘˘قو
ل˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘سضو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ت
.تاسسسسؤؤملا

ةينطؤلا ةيبرتلا ريزو فاسضأاو
ءاسضعأا ت’اغسشنا ىلع هدر يف
ة˘ب˘سسا˘ح˘م˘لاو ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل
يف ينطؤلا يبعسشلا سسلجملاب

ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل تسصسصخ ة˘˘سسل˘˘˘ج
ةينازيم ة˘يؤ˘سست نؤ˘نا˘ق عور˘سشم
نأا7102  ةنسسل ةيلخادلا عاطق
يف ةريبك ةؤطخ تطخ ةرازؤلا»
،ةيبرتلا عا˘ط˘ق ة˘ن˘م˘قر ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م ا˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م
ةيبرتلا ءاردم مييقت سصؤسصخب
لكاسشم دؤجؤب نطؤلا تاي’ؤل

،ةيبرتلا تايريدم ىؤتسسم ىلع
عباتو .دحأا يا ماهتا نع اديعب‐
عا˘ط˘˘ق˘˘لا تا˘˘با˘˘ق˘˘ن » نإا لؤ˘˘ق˘˘ي
ةقيثو ءار˘ثإÓ˘ل ا˘ب˘ير˘ق م˘ل˘ت˘سست˘سس
يف رظنلا ةداعإاب قلعتت عورسشم
ةيمي˘ل˘ع˘ت˘لا ج˘مار˘ب˘لاو ج˘ها˘ن˘م˘لا

ن˘م ه˘نأا˘ب ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ا˘ه˘ن˘ي˘ي˘˘ح˘˘تو
اذه حاجنإا ع˘ي˘م˘ج˘لا ة˘ي˘لوؤؤ˘سسم»
ام يدنع سسيل هنأابو عورسشملا
.«هيفخأا ام ’و هيلمأا

د˘˘عو ،ر˘˘خآا د˘˘ي˘˘ع˘˘سص ى˘˘ل˘˘عو
ةيفافسشلا نم ديزم لاخدإاب ريزؤلا

ةيميلعتلا تاسسسسؤؤملا ريسس ىلع
نيب يلعاف˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘ت لÓ˘خ ن˘م
ةسسسسؤؤملاو ةذ˘تا˘سسأ’او ءا˘ي˘لوأ’ا

ي˘ف ا˘ع˘سساو لا˘ج˘م˘لا ح˘ت˘ف اذ˘كو
ل˘ئا˘سسؤ˘لا ر˘ب˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا لا˘ج˘م
نؤكت دعب نع ميلعتلل ةثيدحلا
سصسصح) ةيب˘ل˘غأ’ا لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف
ى˘˘ل˘˘ع سسوردو ة˘˘ي˘˘نؤ˘˘يز˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ت
ةفرعملا ةانقو ةيمقرلا ةيسضرأ’ا
م˘يد˘ق˘ت ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا ة˘˘ع˘˘با˘˘سسلا

ةي˘نا˘سسف˘ن˘لا ة˘ق˘فار˘م˘ل˘ل سصسصح
دنعو .(ذيملتل˘ل ة˘ي˘جؤ˘غاد˘ي˘ب˘لاو
ت’ا˘˘˘غ˘˘˘سشن’ا ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ةذتاسسأÓل ةبسسنلاب ءاؤسس ةينهملا
دكأا ،نيفلختسسملا وأا نيدقاعتملا
ه˘˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ها ر˘˘˘˘˘يزؤ˘˘˘˘˘لا تاذ
سسردن» اننأاب Óئاق ،عؤسضؤملاب

تايطعملا بسسح تارايخ ةدع
ىلا لؤسصؤلا د˘سصق ن˘ي˘ناؤ˘ق˘لاو
ةبسسانملاب افسشاك ،«يقفاؤت لح
فر˘ط ن˘م ف˘ل˘م˘˘لا ة˘˘سسارد ن˘˘ع
بق˘ع م˘ت˘ي˘سس ة˘سصت˘خ˘م ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
مييقتل » اهريرقت ىلع عÓط’ا
.«لؤل˘ح˘ب جور˘خ˘لاو ة˘ي˘ع˘سضؤ˘لا

ةسصر˘ف˘لا طؤ˘ع˘جاو تؤ˘ف˘ي م˘لو
يف مهفن نا بجي ’» هنأاب دكؤؤيل
بسصانم˘لا نا˘ب سصؤ˘سصخ˘لا اذ˘ه
ايئاقلت ابسسكم» ربت˘ع˘ت ةر˘غا˘سشلا

ةجردلاب ةهجؤم ةريخ’ا هذه ن’

سسرادم˘لا ي˘ج˘ير˘خ ى˘لا ى˘لو’ا
.«ةذتاسسأÓل ايلعلا

سضع˘ب هاد˘با ا˘م˘ل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘بو
ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ءا˘˘˘سضعأا

لؤ˘˘ح ءارآا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو
ريزؤلا دكأا دقف ،عاطقلا ةيعسضو
نيسسحت يه ةرازؤلا تايؤلوأا نأا

ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضؤ˘˘لا هذ˘˘ه
زاج˘نإا ق˘ير˘ط ن˘ع تا˘يؤ˘ت˘سسم˘لا
ل˘ك ن˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘سصف˘˘ت ة˘˘ي˘˘قا˘˘ط˘˘ب
ىؤتسسملا ىلع ةيؤبرت ةسسسسؤؤم
ىلع عÓط’ا متي ىتح ينطؤلا

يف تاجايتح’او سصئاقنلا لك
ن˘م ي˘لا˘ت˘لا˘ب ن˘كم˘ت˘لاو ا˘ه˘ت˘˘قو
ل˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘سضو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ت
.«تاسسسسؤؤملا

نأا طؤعجاو دمحم دكأا امك
ةدا˘˘ه˘˘سش نا˘˘ح˘˘ت˘˘مإا ءار˘˘جإا رار˘˘ق
«ايقفاؤت» ناك طسسؤتملا ميلعتلا

نيذلا نييعامتج’ا ءاكرسشلا عم
فورظلا ءارج هليجأات ىلإا اؤعد
دعب دÓبلا اهب رمت يتلا ةيحسصلا
،ا˘˘نورؤ˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘سشف˘˘˘ت
نم ةئاملاب99,99» نأا احسضؤم
ى˘ل˘ع تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا تارار˘ق˘˘لا

ءارزؤ˘˘˘لا سسل˘˘˘ج˘˘˘م ىؤ˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ىلع ةيبرتلا عاطق سصؤسصخب

ا˘ه˘سضر˘ف ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا ءؤ˘سض
تناك انورؤ˘ك سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت
ءاكرسشلا تاحر˘ت˘ق˘م ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب
اهتيبلت تمت يتلا نييعامتج’ا

ءارجا ليجأات كلذ يف امب ةيلك
م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش نا˘˘ح˘˘ت˘˘˘ما
.» طسسؤتملا

ع.لÓب
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ةحÓفلا ريزو ،يرامع فيرسش نلعأا
تاءارجإا ريخسست نع ،ةيفيرلا ةيمنتلاو
نيمأات نامسض فد˘ه˘ب ة˘ي˘ن˘مأاو ة˘ي˘ل˘ح˘م
تاي’ؤلا فلتخم نم يسشاؤملا لقنت
ايعاد ،كرابملا ىحسضأ’ا ديعل ابسسحت
ةيلوؤؤسسملا حورب يل˘ح˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘لاؤ˘م˘لا

لجا نم ةيب˘ط˘لا ح˘ئا˘سصن˘لا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لاو
.تاءاسضفلا هذه ةمÓسسو نيمأات

كا˘ن˘ه نؤ˘˘كت˘˘سس ه˘˘نأا ،ر˘˘يزؤ˘˘لا د˘˘كأا
ع˘ي˘ب سصؤ˘˘سصخ˘˘ب ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘فار˘˘م
قاؤسسأا نيمأات عم ،ةنسسلا هذه يسشاؤملا
،نطؤلا تاي’و فلتخم ربع ةيسشاملا

ىلع تاءارجإا ذاختإا مت هنأا ىلإا اريسشم
عم قيسسنت˘لا˘بو ،ي˘ل˘ح˘م˘لا ىؤ˘ت˘سسم˘لا
ريخ˘سست˘ل ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘ط˘ل˘سسلاو ة’ؤ˘لا
،ي˘سشاؤ˘م˘لا ع˘ي˘ب˘ل ة˘يرا˘ج˘˘ت تاءا˘˘سضف
ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف افيسضم
ةعباتلا ةرطيبلا حلاسصم نأا ،سسمأا اهب
تاداهسش رادسصإا ىلع لمعتسس ةرازؤلل

ةي’ؤب ،ةيحسضأا لكب ةسصاخ ةيحسص
ىرخأا ةي’و ىلإا اهلقن ةياغ ىلإا أاسشنملا
ةرورسض ىلإا نيلاؤملا ايعاد ،اهعيب لبق
عيب يف ةيح˘سصلا تاءار˘جإ’ا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا
فورظلا يف اسصؤسصخ ،ديعلا يحاسضأا
ءارج دÓبلا اهب رمت يتلا ةيئانثتسس’ا
ح˘سضوأاو ،«ا˘نورؤ˘ك» سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت

ة˘ي˘سشا˘م˘لا قاؤ˘سسأا طا˘سشن نأا ،يرا˘م˘˘ع
ي˘سشف˘ت بب˘سسب ة˘ق˘ل˘غ˘˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
7 ـلا ذنم اهطاسشنل تداع ،«انورؤك»
.طرافلا ناؤج

ف˘ير˘سش ف˘˘سشك ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةد˘˘ع تذ˘˘خ˘˘تا ة˘˘لود˘˘لا نأا ،يرا˘˘˘م˘˘˘ع
ن˘ي˘عراز˘م˘لا ءادأا ن˘ي˘سسح˘˘ت˘˘ل تاءار˘˘جإا

،نيزختلا ثيح نم بؤبحلا ةدام معدو
نزاخم9 تملتسسا ةرازؤلا نأا افيسضم
نؤيلم5.3 ـب ردقت باعيتسسا ةقاطب
عيراسشم كلا˘ن˘ه نأا ا˘ح˘سضؤ˘م ،را˘ط˘ن˘ق

عرازملا ىؤتسسم ىلع نزاخم زاجن’
ةسصاخ ،ةيعارز˘لا با˘ط˘قأ’او ىر˘ب˘كلا
عراز˘م˘لا ظا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ بؤ˘˘ن˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف

،نيزختلا تاردق ز˘يز˘ع˘تو جؤ˘ت˘ن˘م˘لا˘ب
مهاسستسس نزاخملا نأا ،ريزؤلا فاسضأاو
ىؤتسسم ىلع ظا˘ظ˘ت˘ك’ا يدا˘ف˘ت ي˘ف
يف عيسسؤتلا مت ن˘يأا ،ع˘ي˘م˘ج˘ت˘لا طا˘ق˘ن
،ةطقن005 ـب ردقي امب عيمجتلا طاقن
ا˘ه˘يد˘˘ل تا˘˘ي’ؤ˘˘لا سضع˘˘ب نأا اد˘˘كؤؤ˘˘م
مت كلذل نيزختلا يف ةريبك تاردق
ن˘ي˘با˘م ل˘يؤ˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا ل˘˘ي˘˘ه˘˘سست
كا˘ن˘ه نأا ،يرا˘م˘ع ن˘ل˘عأاو ،تا˘˘ي’ؤ˘˘لا
ةسصاخ جاتنإ’ا تاردق ميعدتل اجمانرب
يرا˘ج ،ة˘عورز˘م˘لا تا˘˘حا˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف
،جاتنإ’ا تاردق عفرل ةيدودرملا ليعفت
تا˘˘حا˘˘سسم˘˘لا ع˘˘ي˘˘˘سسؤ˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ق˘طا˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘عورز˘˘م˘˘لا
.ةيجاتنإ’ا تاردقلا عيسسؤتل ةيبؤنجلا

قÓ˘ط˘نا نأا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا د˘كأا ا˘˘م˘˘ك
ةنسسلا هذهل سسردلاو داسصحلا ةيلمع
نم تقلطنا اهنأا احسضؤم ،ةحجان تناك
تا˘ي’ؤ˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘˘يد˘˘م˘˘لا ة˘˘ي’و
تدسصر هحلاسصم نأا ازربم ،ةيلامسشلا

داسصحلا مسسؤم حاجنإ’ تايناكمإا ةدع
ةدحؤملا كيبابسشلا ديدجت لÓخ نم
ةفاسضإا ،بؤبحلا تاينواعت قيرط نع
.سضورقلا ليعفتو نيمأاتلا ىلإا

ديدج نوناقل Òسضحتلإ
‘ يسضإرأ’إ حÓسصتسس’

ايلعلإ باسضهلإو بون÷إ
ر˘˘يزو ،يرا˘˘م˘˘˘ع ف˘˘˘ير˘˘˘سش سسأار˘˘˘ت

داؤؤف ةقفر ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا
فل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزؤ˘لا ،تا˘ح˘سش
،ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لاو ة˘يوار˘ح˘˘سصلا ة˘˘عارز˘˘لا˘˘ب
ةسشقان˘مو ة˘سسارد˘ل سصسصخ ا˘عا˘م˘ت˘جا
ةديدج ةينؤ˘نا˘قو ة˘ي˘ع˘ير˘سشت سصؤ˘سصن
اهنيب نم ،ي˘حÓ˘ف˘لا را˘ق˘ع˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
سصا˘خ يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت مؤ˘˘سسر˘˘م عور˘˘سشم
بؤن˘ج˘لا ي˘ف ي˘سضارأ’ا حÓ˘سصت˘سسا˘ب
.ايلعلا باسضهلاو

ز.لامج



تف˘سشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ف ،ي˘ن˘طؤ˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو
تم˘˘ل˘˘˘سست سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘˘سسن «مÓ˘˘˘سسلا»
ي˘ن˘˘طؤ˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
عم قيسسنتلاب تفقوأا ،يبعسشلا

رثإا ،ي˘ن˘طؤ˘لا ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم
ن˘م ل˘كب ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
يجاب جربو ،مازق نيع ،تناج
تزجحو اسصخسش44 ،راتخم
71 ،عفدلا ةيعابر تابكرم4
ةقرطم51 ،ايئابره˘ك اد˘لؤ˘م
ن˘ع ف˘سشك زا˘ه˘جو ،ط˘˘غ˘˘سض
زاهج ىلإا ةفاسضإ’اب ،نداعملا
را˘˘˘˘م˘˘˘˘˘قأ’ا ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘˘سصتا
داؤمو تاد˘ع˘مو ،ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا
تايلمع يف لمعتسست ىرخأا
نع ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘غ بي˘ق˘ن˘ت˘لا
في˘قؤ˘ت م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ،بهذ˘لا

نم يعرسش ريغ ارجاهم31

نإا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تا˘˘ي˘˘سسن˘˘˘ج
.سسانيمأا

راجتÓل ةكبسش كيكفت
ةنيطنسسق يف راثآ’اب

ةيدقن ةعطق1532 زجحو
ةينامورلإ ةبقحلل دوعت
ن˘كم˘ت ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو

ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع
ة˘˘˘˘ي’و ي˘˘˘˘ف بور˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ةكبسش كيكفت نم ،ةنيطنسسق
ةرجاتملا يف طسشنت ةيمارجإا
فيقؤت و ،ةفلتخم ةيرثأا عطقب
ط˘˘ب˘˘سضو ،ة˘˘˘ت˘˘˘سسلا ا˘˘˘هدار˘˘˘فأا

ةيندعم ةيدقن ة˘ع˘ط˘ق1532
ة˘ب˘˘ق˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا دؤ˘˘ع˘˘ت ة˘˘ير˘˘ثأا

.ةينامورلا

watan@essalamonline.com
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بون÷إ ‘ ةيعرسش Òغ ةقيرطب بهذلإ نع ابقنم44 ـب ةحاطإ’إ

ةماعنلاب جلاعملإ فيكلإ نم ريطانق3 نم ديزأإ زجحو تإردخم راجت4 فيقوت

ط.ةراسص

،جلاعملإ فيكلإ نم امإرغوليك41و ريطانق3 إوزجحو تإردخم راجت4 ،دودحلإ صسإرح صسمأإ لوأإ فقوأإ
.ةماعنلإ ةي’و يف ءإرفسصلإ نيع ةرئإدب ةفيسصيفسص ةيدلب برق نيمك رثإإ

IRBنيياكوكلإ نم غ24.1و فيكلإ نم مإرغ008 طبسضت صسابعلب يديسس

تناك ةنتابب رومÿإو رئاجصسلإ نم ةمخصض ةيمك زجح
ةينوناق Òغ قرطب عيزوتلل ةهجوم

ةيمي˘ل˘قإ’ا ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘ت
نم ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب ي˘ن˘طؤ˘لا كرد˘ل˘ل

ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك ز˘˘ج˘˘ح
ة˘˘ه˘˘جؤ˘˘م تنا˘˘ك ،ر˘˘ئا˘˘ج˘˘˘سسلا
،ينؤناق دنسس نود ق˘يؤ˘سست˘ل˘ل
ناك يذلا اهبحاسص فيقؤتو
ريغلا ةراجتلا هذه نم ذختي
.هل احبرم اطاسشن ةيعرسش

ماي˘ق  ءا˘ن˘ثأا تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةطرسش ةمدخب حلاسصملا تاذ
ف˘ي˘قؤ˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح ،ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

ة˘عا˘سسلا دود˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘كر˘˘م
ا˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘سص ر˘˘˘سشع ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘لا

زجح نم ىلع رثُع،اهسشيتفتبو
ةيلح˘م ر˘ئا˘ج˘سس ة˘ب˘ل˘ع014
د˘ع˘بو ةر˘تؤ˘ف˘م ر˘ي˘غ ع˘ن˘˘سصلا
نيبت قئاسسلا عم راسسفتسس’ا
،ءار˘سشلا ر˘ي˘تاؤ˘ف كل˘م˘ي ’ ه˘نأا
ليؤحتو ةعاسضبلا زجح متيل

،ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا ا˘ه˘ب˘حا˘˘سص
مت قيقحتلا تاءارجإا ءاهتنابو
د˘سض ي˘ئاز˘˘ج ف˘˘ل˘˘م ن˘˘يؤ˘˘كت
ة˘سسرا˘م˘م ة˘ح˘ن˘ج فؤ˘قؤ˘˘م˘˘لا
ليجسستلا نود يراجت طاسشن
مادعناو ،يراجتلا لجسسلا يف
ةعاسضبلا ميلسست عم ،ةرتؤفلا
ة˘ي˘سشت˘ف˘م ى˘˘لإا ةزؤ˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا
. ةلودلا كÓمأا

دارفأا زجح ىرخأا ةهج نمو
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
ءا˘ن˘ثأا ،ة˘سسود˘ي˘ح˘˘ب ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا

قيرطلا ةطرسش ةمدخب مهمايق
ينطؤلا قيرطلا رؤحم ىلع
طبار˘لا هر˘ط˘سش ي˘ف77 م˘˘قر
،ةناورمو ةنتاب ي˘ت˘ن˘يد˘م ن˘ي˘ب
ةدحو134 ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘م
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لؤ˘˘ح˘˘ك تا˘˘بور˘˘˘سشم
˘ما˘ج˘حأ’او عاؤ˘نأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ؤجيب عؤن ةرا˘ي˘سس ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
اهبحا˘سص ما˘ق ي˘ت˘لاو را˘ن˘ترا˘ب
هتدهاسشم رؤف هكلسسم رييغتب

ل˘ي˘كسشت م˘ت˘ي˘ل ،د˘˘سسلا دار˘˘فأ’
ةرايسسلا ناكم ديدحتو ةيرود
يف رارفلاب اهبحاسص ذ’ يتلا
سشيتفت دعبو ،لؤ˘ه˘ج˘م ها˘ج˘تإا
ىل˘ع ا˘ه˘ل˘خاد˘ب ر˘ث˘ع ةرا˘ي˘سسلا
ن˘˘م ةرؤ˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كلا
.ةيلؤحكلا تابورسشملا

تاؤق تنكم˘ت ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘ب ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا

فيقؤت نم (IRB) لخدتلاو
ثلاثلا دق˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘سصخ˘سش
نار˘˘˘˘جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ر˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ط˘˘˘ب˘˘˘˘سض ،تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
مارغ008 ىلع ا˘م˘ه˘تزؤ˘ح˘ب
مت ثيح ،جلاعملا فيكلا نم
د˘سض ي˘ئا˘˘سضق ف˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا
هبجؤمب امدق ركذلا يفلاسسلا
تر˘˘مأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا ما˘˘˘مأا
.سسبحلا امهعاديإاب

تنكمت ة˘ي˘نا˘ث ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
زجح نم ،ةينمأ’ا ةقرفلا تاذ

تناك اسسؤل˘ه˘م ا˘سصر˘ق871
عم جيورت˘لا سضر˘غ˘ل ة˘ه˘جؤ˘م
دقعلا يف ني˘سصخ˘سش ف˘ي˘قؤ˘ت
ط˘ب˘سضو ،ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘˘لا

رانيد فلأا21 قاف يلام غلبم
جيورت تادئاع لثمي يرئازج
زاجنإا مت هيلعو ،مؤمسسلا هذه
نيينعملا دسض يئاسضق فلم
ى˘ل˘ع ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘م˘˘ه˘˘ت ن˘˘ع
سضر˘غ˘ل ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤؤ˘م˘لا
هبجؤمب امدق ،اهي˘ف ةر˘جا˘ت˘م˘لا
امهعاديإا مت نيأا ةباينلا مامأا
.سسبحلا

ةطرسشلا تاؤق تنكمت امك
(IRB) لخدتلاو ثحبلا ةقرفب
ي˘ف ن˘ي˘سصخ˘سش ف˘ي˘قؤ˘˘ت ن˘˘م
اطرؤت رمعلا نم ثلاثلا دقعلا
تاردخملا ىلع ةزايحلا يف
اهنزو غلب (نيياكؤك) ةبلسصلا

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘كو مار˘˘˘غ24.1
رثإا ىلع مت امك ،تاردخملا
07 قاف يلام غلبم زجح كلذ
ل˘ث˘م˘ت ير˘˘ئاز˘˘ج را˘˘ن˘˘يد ف˘˘لأا

،مؤمسسلا هذه جيورت تادئاع
ف˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ركذلا يفلاسسلا دسض يئاسضق
نيأا ةباينلا مامأا هبجؤمب امدق
.سسبحلا امهعاديإا مت

ودبع.صص / م.ءامسسأإ

ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت
زجح نم رئازجلا ةي’و نمأ’
45و اسسؤله˘م ا˘سصر˘ق9812
،ي˘ل˘ق˘ع ر˘ّثؤؤ˘م ل˘ئا˘سس ةرورا˘ق
هبتسشي نيسصخسش تفقوأا امك
ة˘˘ّي˘˘سضق˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘˘طرؤ˘˘˘ت
تارّثؤؤملا ةزايح˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
عم ةرجاتملا سضرغل ةيلقعلا

رؤظح˘م سضي˘بأا حÓ˘سس ل˘م˘ح
.يعرسش رّربم نود

ر˘ثإا ى˘ل˘ع تم˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
تدرو تا˘مؤ˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘سسا
ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا ىلإا
اهدافم ،ة˘يا˘غر˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

طاسشن امهل نيسصخسش دؤجو
تا˘ير˘ح˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘بو ،هؤ˘˘ب˘˘سشم
يف امهطرؤت نيبت ة˘ق˘م˘ع˘م˘لا

تار˘˘ثؤؤ˘˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق
،ةياغرلا ةنيدم طسسو ةيلقعلا
امهتزؤ˘ح˘بو ا˘م˘ه˘فا˘ق˘يإا م˘ت˘ي˘ل
45 ،اسسؤل˘ه˘م ا˘سصر˘ق9812
،ي˘ل˘ق˘ع ر˘ثؤؤ˘م ل˘ئا˘سس ةرورا˘ق
ي˘ف ما˘˘كحإا˘˘ب ة˘˘عزؤ˘˘م تنا˘˘ك
ةأابخمو ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب سسا˘ي˘كأا
،تا˘˘˘يا˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل بكم ل˘˘˘˘خاد
ءاسضيب ةحلسسأا ىلإا ةفاسضإ’اب
تاد˘ئا˘ع ن˘م ي˘˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘مو
.مؤمسسلا هذهب ةرجاتملا

تاءارجإ’ا لامكتسسا دعبو
زاجنإاو اهب لؤمعملا ةينؤناقلا

هبتسشملا د˘سض ي˘ئا˘سضق ف˘ل˘م
˘ما˘مأا ا˘م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ،ا˘م˘ه˘ي˘ف
.ةيئاسضقلا تاهجلا

ب.نيرسسن

تايافنلل بكم لخإد اهنوئبخي إوناك نيذلإ اهباحسصأإ فيقوت

45و سسولهم سصرق0012 نم ديزأإ زجح
ةمصصاعلاب ةياغرلإ يف يلقع رّثؤوم لئاصس ةروراق

سسمأا لوأا ءا˘˘˘سسم تل˘˘˘خد˘˘˘ت
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ةد˘˘حو
ة˘كؤ˘ل˘ما˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

لجأا نم ،ةملاق ةي’و يبؤنج
ود˘˘ب˘˘ع» ل˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘لا فا˘˘˘ع˘˘˘سسإا

9 ـلا بحا˘˘˘˘˘سص » نا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سضغ

ةعطق هيلع تطقسس ،تاؤنسس
فيرسصتل ةيت˘ن˘م˘سسإا ةا˘ن˘ق ن˘م
لخاد بعلي ناك امنيب هايملا

لقنل ةيربلا ةط˘ح˘م˘لا˘ب ةر˘ف˘ح
،ةكؤلمات ةنيدمب نير˘فا˘سسم˘لا

فر˘ط ن˘م ه˘ت˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م ىد˘˘لو

ةيمؤمعلا ةسسسسؤؤملاب بيبطلا
تاذ˘ل ة˘˘يراؤ˘˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصل˘˘ل
ارثأاتم يفؤت هنأا نيبت ،ةدلبلا
سضّرعت يتلا ةغيلبلا ةباسصإ’اب
.اهل

يواخيسش ماسستبإإ

ةكولماتب نيرفاسسŸإ لقنل ةيÈلإ ةطÙاب ةرفح لخإد بعلي ناك

ةŸاق ‘ ةيتنمصسإإ ةانق ةعطق هيلع تطقصس لفط كÓه

ةطرسشلا تاؤق سسمأا تفقوأا
ي˘ف ي˘تا˘نز˘لا يداو ةر˘ئاد ن˘مأا˘˘ب
تطبسض تاردخم جورم ،ةملاق
اسسؤلهم اسصر˘ق026 هتزؤح˘ب
ددسصب ناك عاؤنأ’ا فلتخم نم
ةقطنملا بابسش طسسو اهعيزؤت

دعبو ،ة˘يرا˘ن ة˘جارد ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
ة˘ي˘نؤ˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تا
ي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘يؤ˘ح˘ت م˘ت ،ة˘مزÓ˘لا
ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا لؤثملل
ي˘ت˘لاو ا˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإا ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
81 ـب امكح هقح يف تردسصأا
.عاديإ’ا عم اذفان اسسبح ارهسش

سسمأا لوأا تنكمت اهتهج نم
ن˘˘˘˘مأ’ا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘سشلا تاؤ˘˘˘˘˘ق
ن˘م ،راردأا˘ب ي˘نا˘ث˘لا ير˘سضح˘˘لا

تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘˘ج˘˘ح
نم مارغ086و غلك1ـب تردق
جد0004و ،«ؤ˘غ˘نا˘ب˘لا» عؤ˘˘ن

ة˘عؤ˘م˘ج˘م˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘حا˘˘طإا بق˘˘ع
هذ˘˘ه ج˘˘يور˘˘ت تف˘˘لأا ة˘˘ي˘˘مار˘˘˘جإا
ىلع ةسصاخ ةقطنملاب مؤمسسلا

يح اذكو يبرغلا يح ىؤتسسم
لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسا د˘˘˘ع˘˘˘بو ،يوار˘˘˘ق
فر˘ط ن˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘˘جإا

م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت ،ة˘˘طر˘˘سشلا تاؤ˘˘˘ق
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا ن˘˘˘ي˘˘˘فؤ˘˘˘قؤ˘˘˘م˘˘˘لا
،راردأا ةمكحم ىدل ةيرؤهمجلا
سسب˘ح˘لا م˘ه˘عاد˘˘يإا˘˘ب ر˘˘مأا يذ˘˘لا
.تقؤؤملا

ةرئإدب تإردخملإ جّورم
يف يدإولاب ةعماج

نمأ’إ ةسضبق
ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘˘ت

ةيئاسضقلا ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا
ة˘˘ي’ؤ˘˘ب ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ةر˘˘ئاد ن˘˘˘مأ’
طاسشنل دح عسضو نم ،يداؤلا
طسشني ايئاسضق نيقؤبسسملا دحأا
زجح عم ،تاردخملا جيورت يف
تنا˘ك «ة˘ل˘طز˘لا» ن˘˘م غ5.11
نيكسس ىلإا ةفاسضإ’اب ،هتزؤحب
ع˘˘ي˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسي
لثمي يلام غلبمو ،تاردخملا

دعبو هيلعو ،جيورتلا تادئاع
ةينؤناقلا تاءارجإ’ا ةفاك مامتإا
يئازج فلم دادـعإا مت ،ةمزÓلا
˘ما˘مأا ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘تو طرؤ˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةسصتخملا ةيئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
.ايميلقإا

نولسسإرم اهعمج

زجحيو ةيمإرجإإ ةعومجم طاسشنل إدح عسضي رإردأإ نمأإ
تإردخملإ نم غلك5.1 نم ديزأإ

زجحو ةملاق يف تإردخم جّورم فيقوت
اصسولهم اصصرق026

ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا «IRB» ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘لاو
ةطرسشلل ة˘ي˘ئ’ؤ˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل
،فراطلا ةي’و نمأ’ ةيئاسضقلا

ةيمارجإا ةعؤمجمب ةحاطإ’ا نم
عم ،سصا˘خ˘سشأا3 ن˘م نؤ˘˘كت˘˘ت

قبئزلا نم مارغ4.781 زجح
ىلإا ةفاسضإ’اب ،يسضفلا سضيبأ’ا

ةليسسؤك لمعتسست تناك ةبكرم
،ة˘با˘سصع˘لا تÓ˘ق˘ن˘ت ل˘ي˘ه˘سست˘ل
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا د˘ع˘˘بو
ف˘ل˘˘م م˘˘هد˘˘سض ز˘˘ج˘˘نأا م˘˘ه˘˘ع˘˘م
بير˘ه˘ت˘لا ة˘ي˘سضق ن˘ع ي˘ئا˘سضق
اؤمدق لقن ةل˘ي˘سسو لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘˘لا

م˘ه˘ق˘ح ي˘˘ف رد˘˘سصو نا˘˘عرد˘˘لا
.عاديإا رمأا اعيمج

رسصانع ن˘كم˘ت م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
يف ةدنرف ةرئاد نمأاب ةيئاسضقلا
ةدحو392 ز˘ج˘ح ن˘م ترا˘ي˘˘ت

عاؤ˘˘نأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ة˘˘ع˘˘ج
ناك يذ˘لا ا˘ه˘ب˘حا˘سص ف˘ي˘قؤ˘تو
مامتإا دعبو ،هلزنم ي˘ف ا˘ه˘ع˘ي˘ب˘ي
مهتملا مدق ةينؤناقلا تاءارجإ’ا
ىد˘ل ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا

لا˘˘حأا ن˘˘يأا ،ةد˘˘نر˘˘ف ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م
لؤثملا ىلع ةيسضقلا تاءارجإا
6 ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘˘سصو ،يرؤ˘˘ف˘˘لا
.ةذفان اسسبح رهسشأا

ب.ليبن / صش.نيدلإ رون

لخإد ةيلوحكلإ تابورسشملإ نم ةدحو392 طبسض
ترايتب ةدنرف يف نكسسم

نم امإرغ781 زجحو سصاخصشأإ3 فيقوت
فراطلإ يف ناعردلاب قبئزلإ

نيرخآإ4901 صضرعت يف ببسست
ةروطخلإ ةتوافتم تاباسصإ’

تاقرطلإ باهرإإ
42 ةايحب يدوي
عوبصسأإ لÓخ اصصخصش
مهفتح اسصخسش42 يقل
يف نورخآإ4901 بيسصأإو
لجسس رورم ثداح319

نم ةدتمملإ ةرتفلإ لÓخ
يراجلإ نإوج31 ىلإإ70
قطانم ىوتسسم ىلع
تلجسسو ،نطولإ نم ةقرفتم
ةيامحلل ةماعلإ ةيريدملإ
ةليـسصح لقثأإ ،ةيندملإ

ةليسسملإ ةي’و ىوتسسم ىلع
04 حرجو صصاخسشأإ7 ةافوب
ثداح92 رثإإ ىلع نيرخآإ

مهفاعسسإإ مت ،رورم
زكإرملإ ىلإإ مهليوحتو
.ةيئافسشتسس’إ

ةيامحلإ تإدحو تماق امك
صسفن لÓخ ،ةيندملإ
Óخدت5532 ـب ةرتفلإ
اقيرح6681 دامخإاب حمسس
ةيعانسص ةيلزنم اهنم
.ةفلتخم قئإرحو
تاطاسشنلإ صصخي اميف امأإ
نم ةياقولاب ةقلعتملإ
،«انوروك» صسوريف راسشتنإ

ةيامحلإ تإدحو تماق دقف
بإرتلإ ةفاك ربع ةيندملإ
ةيلمع099 ـب ينطولإ

ةدئافل ةيسسيسسحت
،ةي’و84 ربع نينطإوملإ

ةرورسضب مهركذتو مهثحت
رجحلإ دعإوق مإرتحإ
دعابتلإ إذكو يحسصلإ
ىلإإ ةفاسضإ’اب ،يعامتج’إ
ميقعت ةيلمع349 ـب مايقلإ

تسسم ةي’و84 ربع ةماع
لكايهو تآاسشنم ةدع
تاعمجملإ ةسصاخو ةيمومع

،عرإوسشلإو ةينكسسلإ
ةماعلإ ةيريدملإ تسصسصخو
نيتاهل ةيندملإ ةيامحلل
نوع8044 نيتيلمعلإ

فلتخمب ةيندم ةيامح
186 ىلإإ ةفاسضإ’اب ،بترلإ
ةنحاسش025و فاعسسإإ ةرايسس
.ةخسضم

خ.رسصان
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للحتلاب ةينيطسسلفلا ةدايقلا هتذختا يذلا رارقلا
لÓتح’ا عم تامهافتلاو تايقافت’ا ةفاك نم
ةليط اهب تمزتلا يتلاو ، ةيكيرمأ’ا ةرادإ’او
يت˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا بجؤ˘م˘ب ة˘ق˘با˘سسلا ة˘ل˘حر˘م˘لا
، ًايخيرات ًارارق دّعي ، لÓتح’ا ةلود اهل تركنت
ينطؤلا رارقلاو ، ةينطؤلا ةدارإ’ا نع ربعيو
رارقلا اذه لؤحن فيكف ، لقتسسملا ينيطسسلفلا
لمعلا ةد˘ن˘جأا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع ة˘ط˘خو ج˘ما˘نر˘ب ى˘لإا
انفادهأا قيقحتل تايؤتسسملا ةفاك ىلع ، ينطؤلا
؟؟ ةينطؤلا

رار˘ق˘لا اذ˘ه ة˘ف˘ل˘ك نإا ق˘ب˘˘سسم˘˘لا ا˘˘ن˘˘كاردإا ع˘˘مو
لقأا ديكأاتلاب ةفلكلا هذه نكل ، ةيلاع نؤكتسس
مسضلا تاءارجإا عم لؤبقلا وأا سشياعتلا ةفلك نم
رارقو ، ؤيلؤ˘ي زؤ˘م˘ت ر˘ه˘سش د˘ع˘ب نا˘ط˘ي˘ت˘سس’او
بع˘سشلا رار˘ق ؤ˘هو ، ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
ةقثلا دكؤؤي هقيبطت ةعرسسو ، ةفاك ينيطسسلفلا
ةطقن لكسشيل هب ًامدق يسضملاب نوداج اننأاب
ملاعلا نادلبو يلودلا عمتجملا فقاؤمل زاكترا
. ةفلتخملا

بع˘سشلا ه˘جاؤ˘ت ي˘ت˘˘لا تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘فو
ءا˘ه˘نإا رار˘ق د˘ع˘ب ة˘سصا˘˘خ˘˘بو ، ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ةقباسسلا ةلحرملاب ةفاك تامهافتلاو تامازتل’ا
ةدحوو كسسامتلا ةلاحب ءاقتر’ا بؤلطملاف ،
يدؤؤي يدايق غارف يأا نود ةلؤليحلل ،ةدايقلا
، لئاد˘ب˘لا دا˘ج˘يإا ت’وا˘ح˘م ع˘ن˘مو ، ى˘سضؤ˘ف˘ل˘ل
ىلع درمتلاو تفلتلا رهاظم عم مزحب لماعتلاو
تاظفاحملا سضعب يف رهظت تأادب يتلا ماظنلا
عنمو ينيطسسلفلا يسسايسسلا نايكلا ةيامحو ،
عورسشم طابحإاو ، «تانؤتناك » ىلإا هميسسقت
عنمو ، ةيبرغلا ةفسضلا نع ةزغ عاطق لسصف
ة˘˘لود˘˘لا ن˘˘ع ل˘˘يد˘˘ب˘˘ك » ةز˘˘غ ة˘˘ل˘˘يود » ما˘˘ي˘˘˘ق
ةفاك ريؤطت ؤحن ًايدج لمعلاو ، ةينيطسسلفلا
ا˘ه˘ب لا˘ق˘ت˘ن’او ، ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ة˘موا˘ق˘م˘لا لا˘˘كسشأا
تاناكمإا اهيف دسشحت ة˘ع˘سساو ة˘ي˘ب˘ع˘سش ة˘كر˘ح˘ل

لÓ˘ت˘ح’ا ع˘م ة˘ه˘جاؤ˘˘م˘˘ل˘˘ل بع˘˘سشلا تا˘˘قا˘˘طو
رمأ’ا رسسكو ، ةيؤفسصتلا هعيراسشم طاقسسإاو
انقؤقح ةرداسصمو لتحملا نم سضورفملا عقاؤلا

هعم ةعقؤ˘م˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ع˘ي˘م˘ج˘ل ه˘كا˘ه˘ت˘ناو
لا˘كسشأا˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ما˘ع˘لا يأار˘لا كار˘سشإاو ،
زيزعتو ةقثلا ءانبو لسصاؤتلا لÓخ نم ةددعتم
. ةطخلل لماكلا قيبطتلا نامسضل دؤمسصلا

ةدايسسلا ديسسجت لجأا نمو ةلحرملا هذه يفو
ةناكملا خي˘سسر˘تو ، ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
ءا˘ه˘نإا م˘ت نأا د˘ع˘ب ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘لود˘ل ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا
» بؤلطملاف ، لÓتح’ا عم ةيدقاعتلا تاقÓعلا
دؤ˘م˘ح˘م سسي˘ئر˘لا ل˘ب˘ق ن˘م » يرؤ˘ت˘سسد نÓ˘عإا

«لÓ˘ق˘ت˘سس’ا نÓ˘عإا «ى˘ل˘ع د˘˘ن˘˘ت˘˘سسي ، سسا˘˘ب˘˘ع
، يز˘كر˘م˘˘لاو ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا تارار˘˘قو
، ة˘لود˘لا ى˘لإا ة˘ط˘˘ل˘˘سسلا ع˘˘قاو ن˘˘م لا˘˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
اهت˘يؤ˘هو ا˘ه˘ع˘با˘ط د˘يد˘ح˘تو ة˘لود˘لا د˘ي˘سسج˘تو
، ةيلودلا ةيعرسشلا تارارقل ًاقبط ، اهدودحو
ن˘˘˘˘˘مأ’ا سسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘م يرار˘˘˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘˘˘سصؤ˘˘˘˘˘˘سصخو
ممأÓل ةماعلا ةيعمجلا رارقو ،4332,833,242
.2102 ربمفؤن92 خيراتب91/76 ةدحتملا

كلذو ، ريثكلا يرؤتسسدلا نÓعإ’اب ينعنو
لاقتن’ا تابلطتم زاجنا ؤحن  ليبسسلا ديهمتل
اهنيب نم نؤكي دق يتلاو ، ةلودلل ةطلسسلا نم
مئاد رؤتسسد ةغايسصل ةيسسايسسلا فورظلا ةئيهت
،ة˘ما˘ع˘لا تا˘ير˘ح˘لاو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ز˘يز˘ع˘˘تو ،

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ، ثÓ˘ث˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تا˘ي˘حÓ˘˘سصو
. ينيطسسلفلا عمتجملل
ميسسارملا نع  ‐ يرؤتسسدلا نÓعإ’ا ‐ فلتخيو
يتلا ةفيظؤلا يف امهداحتا مغرب ، ةيرؤتسسدلا

ءلم يهو ، غيسصلا كلت ءاسشنإا متي اهلجأا نم
يرؤتسسد راطإا ة˘غا˘ي˘سصب ، يرؤ˘ت˘سسد˘لا غار˘ف˘لا
فورظلا أايهتت نأا ىلإا ، ةيلاقتن’ا ةرتفلا مكحي

. ديدج رؤتسسد جاتنإ’
، ينطؤلا ىؤتسسملا ىلع تايؤلوأ’ا مهأا نمو

» ةلودلل يسسيسسأات سسلجم » ليكسشت يغبني
سساسسأا ىلع ينطو راؤحل جاتنك كلذ يتأايو
سسل˘ج˘م˘لا ن˘م نؤ˘كت˘يو ، ي˘ن˘طؤ˘لا ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل يز˘كر˘م˘لا
ةمظنملاب ةكراسشملا ريغ ىؤقلا هل فاسضيو،
تاءارجإا نيحل ،يلاقتن’ا ةلودلا ناملرب لكسشيل
.ةيسسائرلاو ةيناملربلا تاباختن’ا

سسلج˘م˘لا ل˘ح د˘ع˘ب ، ن˘ي˘م˘ه˘م ن˘يرا˘ي˘خ كا˘ن˘هو
ةيرؤتسسد˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ن˘م رار˘ق˘ب ي˘ع˘ير˘سشت˘لا

» لوأ’ا ، ةيناملربلا تاباختن’ا ءارجإ’ ةؤعدلاو
سسل˘ج˘م » ر˘خآ’او ، » ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘لود نا˘م˘لر˘˘ب
لجأا نم سشاقنلل حورطم امهÓكو ، » يسسيسسأات
ةيرؤتسسد˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ل˘سضفأا ا˘م˘ه˘يأا ةرؤ˘ل˘ب
ن˘م لا˘ق˘ت˘ن’ا ة˘ل˘حر˘م را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘ع˘ير˘˘سشت˘˘لاو
عسضو مامأا نحنف ، ةلودلا ديسسجت ىلإا لÓتح’ا

ىرخأ’ا تاؤطخلا نم ةعؤمجم مزلتسسي ديدج
. اهذاختا بجي يتلا
ةيلاقتن’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا ءا˘ه˘ت˘نا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م ةر˘كف˘لا

ةلود د˘ي˘سسج˘ت˘ب ة˘ح˘ل˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ةرور˘سضلاو
مهأ’او ، ةينطؤلا تازجنملا نؤسصو نيطسسلف
، ينطؤلا سسلجملا رارق قيبطت ؛ كلذ لك نم
ةيلم˘عو ، ة˘لود˘لا ى˘لإا ة˘ط˘ل˘سسلا ن˘م لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب
لك نأا اهمهأا ، ةفلتخم ’اكسشأا ذخأاتسس لاقتن’ا
انل امزلم دعي مل ةيلاقتن’ا ةلحرملا تايعادت
،  هيلع ام ذفني مل يليئارسسإ’ا بناجلا نأا رابتعاب
مزتل˘م˘لا د˘ي˘حؤ˘لا فر˘ط˘لا نؤ˘كن ن˘ل ي˘لا˘ت˘لا˘بو
اهئاهنإا ىلع لمعو لسصنت دق ماد ام تايقافت’اب
م˘سضلا˘ب هرار˘ق ل˘كسشي يذ˘لاو ، يدا˘˘حأا ل˘˘كسشب
ةهجاؤم يفو ، ةيسسايسسلا ةيلمعلا ءاهنإاب انÓعإا

رارقلا ناف لÓتح’ا هسضرف يذلا يدحتلا اذه
ةدايق˘لا نÓ˘عإا˘ب ى˘ل˘ج˘تو ح˘سضاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
نم لحب اهنأا91/5/0202 خيراتب ةينيطسسلفلا

عم تام˘ها˘ف˘ت˘لاو ة˘ع˘قؤ˘م˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ة˘فا˘ك
يلاتلابو ، ةيليئارسسإ’او ةيكيرمأ’ا نيتمؤكحلا

تاسسسسؤؤم دي˘سسج˘ت بل˘ط˘ت˘ي لا˘ق˘ت˘ن’ا اذ˘ه نإا˘ف
. سضرأ’ا ىلع ةينيطسسلفلا ةلودلا
ريؤثت ةحلم ةرؤ˘سصبو د˘ي˘ع˘ن نأ’ ة˘جا˘ح˘ب ن˘ح˘ن
يتلا ، ةكرعملا راطإا يف ةينيطسسلفلا ةلاحلا
˘ما˘يأ’ا لÓ˘خ لÓ˘ت˘ح’ا ع˘˘م ة˘˘سسار˘˘سش دادز˘˘ت˘˘سس
نيكمتلاو ةؤقلا قاروأاب ظافتح’او ، ةلبقملا
اذه يفو ، ةينيط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘ي˘نا˘ي˘كل˘ل
» نع نÓعإ’ا ىلإا ًايمسسر باهذلا نإاف ، قايسسلا
تاب » ةينيطسسلفلا ةلودلل يسسيسسأاتلا سسلجملا
ةجردلا نم ةيلاسضن ةيسضق ؤهو ، ًاحلم ًارمأا
ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا ه˘جؤ˘ت˘لا اذ˘ه ل˘˘ث˘˘م˘˘ف ، ى˘˘لوأ’ا

ينعي ، سضرأ’ا ىلع سسؤملم عقاؤل هليؤحتو
ةمدقتم لحارم ىلإا ينطؤلا ررحتلا ةكرعم لقن
. ةيكيرمأ’ا ةرادإ’او يليئارسسإ’ا لÓتح’ا عم
لعفلا در سسيلو لعفلا سساسسأا ىلع مؤقت ةلحرم
طقف لؤقلاب سسيلو لمعلاب ققحي هنأا امك ،
اهتايعادتب ؤلسسوأا ةلحرم زواجتو ، للحتلا فده
ةبسسانملا لئادبلا قلخ يف دعاسسيو ، ةفلتخملا

تاسسايسسو لÓتح’ا نع ًامغر  ،سضرأ’ا ىلع
ة˘˘ي˘˘ف˘˘سسع˘˘ت˘˘لا ير˘˘سصن˘˘ع˘˘لا ع˘˘سسؤ˘˘ت˘˘لاو م˘˘سضلا

. ةيؤفسصتلاو
نأا بجي ، ةينطؤلا ةحاسسلا ىلع ت’ؤحتلا sنإا
قفاؤتب رايخلا اذه ؤحن اًمدق يسضملل انعفدت
ة˘مد˘ق˘م˘لا ل˘كسشي ل˘ما˘سش ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ي˘˘ن˘˘طو
دحؤتلا لÓخ نم ماسسقن’ا زواجتل ةيسساسسأ’ا
يليئارسسإ’ا مسضلا عورسشم طاقسسإ’ ناديملا يف
ةامسسملا ةيكيرمأ’ا ةطخلا رهؤج لكسشي يذلا

ةحفسص لّثمتسس ةؤطخلا هذه ، رسصعلا ةقفسص
ةفيلؤتو ، ةينيطسسلفلا ةيسضقلا خيرات يف ةديدج
ي˘ف ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا ا˘ن˘عا˘سضوأا بي˘تر˘ت˘ل ة˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
نيطسسلف عسضو عم مجسسنتو ، ةsيلودلا لفاحملا
مسسر ةداعإا يلاتلابو ، ةدحتملا ممأ’ا يف ديدجلا

لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا ة˘˘˘˘لود ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةرؤ˘˘˘˘سص
 . ةلود لباقم ةلود ةدعاق ىلع يليئارسسإ’ا

يتلا ةعورملا دهاسشملا كلت تسسكع
ل˘سصاؤ˘ت˘لا تا˘كب˘سش ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘سشت˘˘ن˘˘ت
ليكنتلاو عمقلا لامعإ’ يعامتج’ا
نم ناكيرما نينطاؤم يف ةيسشحؤلا
ةز˘˘ه˘˘جأاو ير˘˘سسلا سسي˘˘لؤ˘˘ب˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
دهسشملا ةرؤسص ةيكيرم’ا ةطرسشلا
نا نكمي ام لوأاو هتيعقاوو هتقيقحب
نم ىرج˘ي ا˘م˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘ل˘ل ردا˘ب˘ت˘ي
ند˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد تار˘˘ها˘˘ظ˘˘تو ثاد˘˘حا
بمارت ةسسايسسل ةسضفارلا ةيكيرم’ا

تا˘سسسسؤؤ˘م نا ير˘سصن˘ع˘لا ه˘ل˘˘ت˘˘كتو
عمسسن املاط يتلاو ناسسن’ا قؤقح
يف ىرجي ام نيدت تانايب يف اهنع
ةنادا نع ةزجاع فقت يبرعلا ملاعلا

عمقو ةيسشحو لامعا نم يرجي ام
ةسسائرب ةيكيرم’ا ةراد’ا هب طرؤتت
تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نا˘˘˘كو بمار˘˘˘ت
ا˘˘سصي˘˘سصخ تد˘˘عا تا˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘م˘˘˘لاو
ي˘ف عا˘سضو’ا تا˘ير˘ج˘م ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل
طقف اهلمع ناو ةيبرعلا تاعمتجملا
يبرعلا دهسشملا ةبقارم ىلع رسصتقي
ةعورم دهاسشم نم ىرجي ام لكو
نم يكير˘م’ا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا˘ب ة˘ب˘ير˘غو
اديعب ؤه يرسصنع داهطسضاو ليكنت

نم ةبقارملاو ةعباتملاو ةناد’ا نع
ىتحو ةيكيرم’ا مÓع’ا لئاسسو لبق
ةيبرعلا تاؤنقلل ار˘ي˘ما˘كلا تا˘سسد˘ع
ن˘˘م ىر˘˘ج˘˘ي ا˘˘˘م ل˘˘˘ق˘˘˘ن ن˘˘˘ع تبا˘˘˘غ
م˘ي˘ق˘˘لا ل˘˘كل ة˘˘ي˘˘فا˘˘ن˘˘م تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م
نؤ˘نا˘ق˘˘ل˘˘لو ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسن’ا قؤ˘˘ق˘˘ح˘˘لاو
.يلودلا
يف ةي˘كر˘ي˘مأ’ا ة˘طر˘سشلا ة˘ي˘سشحو نإا

ءارو د˘يؤ˘ل˘ف جرؤ˘ج ل˘˘ت˘˘ق˘˘م ة˘˘ع˘˘قاو
ةدحتملا تاي’ؤلا يف تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا

نم مغرلابو تلسصاؤت ثيح ملاعلاو
تارهاظتلا انورؤك ءابو رطخ راسشتنا
لامعا دسض ةيبورو’ا مسصاؤعلا يف
يكيرم’ا ماظنلا ةير˘سصن˘عو ع˘م˘ق˘لا

ة˘˘ي˘˘سشحوو ي˘˘مار˘˘جإ’ا ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا نأاو
تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا ى˘˘لإا ىدأا ة˘˘طر˘˘˘سشلا

ةدحتملا تاي’ؤلا يف قاطنلا ةعسساو
عيمج ي˘ف تد˘ت˘ما نآ’او ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا
.ملاعلا ءاحنأا
نا˘˘˘سسن’ا قؤ˘˘˘ق˘˘˘˘ح تا˘˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘˘م نا

ةيكيرم’ا ة˘ي˘قؤ˘ق˘ح˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو
ناسسن’ا قؤقح زكارمو نييمÓعإ’او

ىلع ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصؤ˘ت˘لا ر˘با˘ن˘مو
ايدحت ه˘جاؤ˘ت تتا˘ب م˘لا˘ع˘لا ىؤ˘ت˘سسم
ةسصاخو ةيرسصنعلا ءابو ؤهو Óجاع
ق˘˘ي˘˘ثاؤ˘˘˘مو ي˘˘˘لود˘˘˘لا نؤ˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا نا

ادج حسضاو ةدحتملا مم’ا تادهاعمو
ةيسشحؤلا لامع’ا هذه لك نيدت ىهو
كهتني يذلا يرسصنعلا ءابؤلا اذهو
حسضاو لكسشب ةدحتملا ممأ’ا قاثيم
ةيسسا˘سسأ’ا م˘ي˘ق˘لا ف˘ع˘سضيو ي˘ن˘ل˘عو
ملاعلا ءاحنا عيمج يف تاعمتجملل
رارمتسس’ا ىلع نيرخ’ا عجسشي لب
ددهي لكسشب ةيرسصنعلا ةسسرامم يف

.ناسسن’ا ةايح
ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي نا م˘˘ه˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘ع˘˘˘لو
ةرور˘سض ن˘ع ي˘˘لو’ا ة˘˘ي˘˘لوؤؤ˘˘سسم˘˘لا
بت˘˘كم ىر˘˘ج˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةدحتم˘لا م˘مأÓ˘ل ع˘با˘ت˘لا تا˘ي˘قÓ˘خأ’ا

ةيدايح لكب مهبجاؤب مايقلا ةرورسضو
عمقلا لامعا لكل مهقيثؤتو مهرسشنو
قؤق˘ح˘ل تا˘كا˘ه˘ت˘نا ن˘م ىر˘ج˘ي ا˘مو
جذؤمنلا نؤ˘ل˘كسشي م˘ه˘نؤ˘ك نا˘سسن’ا
ةيلودلا تامظنملا مها ماهمل يلودلا
ى˘ل˘ع نا˘سسن’ا قؤ˘ق˘ح˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

رؤ˘م’ا كر˘ت مد˘عو م˘لا˘ع˘لا ىؤ˘ت˘˘سسم

قيثؤتو دسصرو ةبقارمو ةعباتم نودب
دسض ةيباقعو ةلعاف تارارق ذاختاو
لكنيو يلودلا نؤناقلا قرتخي نم
ةرورسضو ه˘قؤ˘ق˘حو نا˘سسن’ا ة˘ير˘ح˘ب
ن˘ع ف˘سشكلاو ة˘ير˘سصن˘ع˘لا ة˘ه˘جاؤ˘م
.اهيبكترم
لسصاؤتت يتلا تاجاجتح’ا كلت نا
تعلدنا دق ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’ؤ˘لا ي˘ف
نم يكريمأ’ا نطاؤملا لتقم بقع
اقنخ ديؤلف جرؤج ةيقيرفإا لؤسصأا

ة˘جؤ˘م را˘˘ثأا ا˘˘م ي˘˘طر˘˘سش د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع
نم اهجراخو اكريمأا لخاد بسضغ
ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘م بؤ˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسأا
ي˘ق˘ير˘فإا ل˘سصأا ن˘م ن˘ي˘ي˘˘كر˘˘ي˘˘مأÓ˘˘ل
ءاعد’ا فيز عئاقؤلا هذه تفسشكو
ن˘م ي˘ه ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي’ؤ˘˘لا نا˘˘ب
ىلع ظفاحيو ناسسن’ا قؤقح ىمحي
عانقلا تفسشك لب ةيناسسن’ا ةماركلا
ًا˘ب˘خ˘سص م˘لا˘˘ع˘˘لا لود ر˘˘ث˘˘كأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب
قؤ˘ق˘ح ن˘ع ثيد˘ح˘لا˘ب ًا˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘سضو
ةلودلا اهنأا امك اهتاراعسشو ناسسنإ’ا
قؤ˘ق˘ح ة˘قرؤ˘ل ا˘ماد˘خ˘ت˘˘سسا ر˘˘ث˘˘كأ’ا
’إا ةيجراخلا اهتسسايسس يف ناسسنإ’ا
ةيلعفلا ةسسرامملا ديعسص ىلع اهنأا
خيراتلا رم ىلع رطخأ’ا ةلودلا دعت
قؤ˘ق˘˘ح كه˘˘ت˘˘ن˘˘تو تكه˘˘ت˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا
ج˘˘ي˘˘ج˘˘سضلا اذ˘˘ه ل˘˘ك ا˘˘مأا نا˘˘˘سسنإ’ا

مل ناسسنإ’ا قؤقح لؤح بخسصلاو
هفلخ ىفخأا امو اراتسس ىؤسس نكي
ناف اذكهو ةرطيسسلاو عسسؤتلا ةعزن

ةت˘فÓ˘لا ي˘ه تنا˘ك نا˘سسنإ’ا قؤ˘ق˘ح
عسشبأا باكتر’ اراتسس اهتذختا يتلا

يف ناسسنإ’ا تاكا˘ه˘ت˘نا تا˘سسرا˘م˘م
.ةيرسشبلا خيرات

ةوقلا قاروأا ةغايسصو ةلودلا ىلإا ةطلسسلا نم لاقتنلا

ناسسنإلا قوقح ةبذكو يكيرمألا عمتجملا
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ي˘سشاؤ˘م˘لا داد˘عأا تق˘ح˘لأا ا˘م˘ك
ارارسضأا ،كا˘ن˘هو ا˘ن˘ه ةد˘فاؤ˘ت˘م˘لا

تاتابنلاو راجسشأ’ا فلتخم ىلع
تنمازت اهنأاو ةسصاخ ةسسورغملا

ي˘لا˘م˘سشلا ل˘خد˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ع˘˘م
ريجسشتلا تا˘ي˘ل˘م˘عو ،ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل
تايع˘م˘ج˘لا د˘عاؤ˘سسب ة˘ف˘ث˘كم˘لا

ة˘هؤ˘سشم ،ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لاو
.ةنيدملل يلامجلا رظنملا كلذب
ح˘لا˘سصم تر˘ب˘ت˘عا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
ي˘سشاؤ˘م˘لا با˘ح˘سصأا ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
،ايمؤي ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘ف ة˘لؤ˘ج˘ت˘م˘لا

هذه لثم عنمي رارق˘ل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م
،اقباسس هترسشن تناك تاكؤلسسلا

نأا ىلإا ةيدلبلا سسيئر هؤن ثيح
ليؤحت متيسس رارقلل فلاخم لك
حلاسصم تعدو اذه .ةلادعلل هفلم
ءا˘ي˘حأ’ا ءا˘˘سسؤور ل˘˘ك ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ادي اعم فؤقؤ˘لا˘ب تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو
يبرم وأا فلاخم لك دسض ةدحاو
ينارمعلا طيحملا لخاد ةيسشاملل
عيمجلا دؤهج رفاسضتب يعسسلاو
ءردو ةرهاظلا هذه ىلع ءاسضقلل

ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘ل˘˘ل فا˘˘ن˘˘م كؤ˘˘ل˘˘سس ل˘˘ك
يجؤلؤيب˘لا عؤ˘ن˘ت˘لاو ءار˘سضخ˘لا
.ةسسبت ةي’ؤل ءارحسصلا ةباؤبل

نيحÓفلإ ديوزت ةيناكمإإ ةسسإرد
ةطحم نم اقÓطنإإ يقسسلإ هايمب

قورز نيع
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هذ˘ه تل˘˘ج˘˘سس نأا د˘˘ع˘˘ب ،ها˘˘ي˘˘م˘˘لا

هايم يف احدا˘ف ا˘سصق˘ن ق˘طا˘ن˘م˘لا
ديد˘ع˘لا ي˘كت˘سشي ثي˘ح ،ي˘ق˘سسلا

سصقن نم ،راغسصلا نيحÓفلا نم
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عؤ˘ب˘سسأ’ا ة˘ي’ؤ˘لا˘ب ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
لم˘ع ة˘سسل˘ج د˘ق˘ع ى˘لإا طرا˘ف˘لا

ةيفسصتلا ة˘ط˘ح˘م ر˘يد˘م تع˘م˘ج
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب سسي˘˘ئر ،قورز ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘ل
نيمسسقلا ي˘سسي˘ئرو تا˘ما˘م˘ح˘لا
رئب يترئادل نييحÓفلا نييعرفلا

ثح˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل ف˘˘˘يؤ˘˘˘كلاو مد˘˘˘ق˘˘˘م
لÓغتسسا ةي˘ف˘ي˘ك ي˘ف روا˘سشت˘لاو
ة˘ي˘ف˘سصت˘ل قورز ن˘ي˘ع ة˘ط˘ح˘˘م
ي˘ق˘سسل ة˘ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
قطانملاب ةيعارزلا ل˘ي˘سصا˘ح˘م˘لا
برقأا يف كلذو افنآا ةرؤكذملا
.لاجآ’ا

ثدإوح يف صسوسسحم صضافخنإو..
ةئملاب52 ةبسسنب رورملإ

رور˘م˘لا ثداؤ˘ح دد˘ع سضف˘خ˘˘نا
سسؤسسحم لكسشب ةسسبت ةي’ؤب

ىلوأ’ا ةسسم˘خ˘لا ر˘ه˘سشأ’ا لÓ˘خ
ةئملاب52 ىلإا ةيراجلا ةنسسلا نم
ماعلا نم ةرت˘ف˘لا سسف˘ن˘ب ة˘نرا˘ق˘م
تا˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سصحإا بسسحو ،9102
،ةي’ؤلل ةيندملا ةيامحلا حلاسصم
رور˘م ثدا˘ح542 ىدوأا د˘˘ق˘˘ف
قطانم˘لا ىؤ˘ت˘سسم ى˘ل˘ع لŭجُ̆سس
ميلقإا رب˘ع ة˘ي˘ف˘ير˘لاو ة˘ير˘سضح˘لا
ةرؤ˘كذ˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ة˘ي’ؤ˘˘لا
بيسصأا اميف ،سصاخسشأا80 ةايحب
ةتواف˘ت˘م حور˘ج˘ب نور˘خآا482
ي˘ف بب˘سسلا دؤ˘ع˘يو .ةرؤ˘ط˘خ˘˘لا
ةي’ؤلاب رورم˘لا ثداؤ˘ح ع˘جار˘ت
يتلا ةيئان˘ث˘ت˘سس’ا فور˘ظ˘لا ى˘لإا
ة˘ح˘ئا˘ج ءار˘ج دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ت

ةرتفلا هذه يف اميسس’ ،انورؤك
قيبطتب اهنم رطسش نمازت يتلا

ي˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا
لق˘ن˘ت و ة˘ي˘كر˘ح ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لاو
ر˘ي˘باد˘ت˘ك تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘ح˘˘سصأا

سسوريف راسشتنا نم ّدحلل ةذختم
.نطؤلا يف91‐ديفؤك

يحÓفلإ زايتم’اب قلعتملإ801 نوناقلإ راطإإ يف لخدت

 حتفب نوبلاطي نينطإوملإ تإرصشع
سصاخصشأ’ ةيحÓف يصضإرأإ حنم لوح قيقحت

تليصسمصسيت يف دحلإ ةينثب ءابرغ
ن˘˘˘˘م تار˘˘˘˘سشع˘˘˘˘لا بلا˘˘˘˘ط
فلتخم ر˘ب˘ع ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
ةعباتلا ةيف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ةي’ؤب دحلا ةي˘ن˘ث ة˘يد˘ل˘ب˘ل
رار˘غ ى˘ل˘ع تل˘ي˘سسم˘سسي˘˘ت

سشؤ˘˘ح ‐ ل˘˘م˘˘ج˘˘˘لا ق˘˘˘ن˘˘˘ع
‐ناطلسسلا نيعو ‐ؤطسساب
م˘ي˘خ˘˘م˘˘لاو‐ ة˘˘مازر˘˘لا مأاو
نيعلاو ‐دادم˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا
‐ ةطؤخسسم ‐و ‐ءاسضيبلا
ة˘˘˘ي˘˘˘ئ’ؤ˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا

حتف ةرور˘سضب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لاو
قرطلا لؤح قمعم قيقحت
ا˘ه˘ب م˘ت ي˘ت˘لا ة˘هؤ˘ب˘سشم˘˘لا

هذ˘˘˘˘ه ع˘˘˘˘يزؤ˘˘˘˘˘تو ح˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘سضارأ’ا

مهل سسيل ءابرغ سصاخسشأ’
ةداف˘ت˘سس’ا ي˘ف ة˘ي˘ق˘حأا يأا

ي˘ت˘لاو ي˘سضارأا اذ˘كه ن˘م
نؤ˘نا˘ق˘لا را˘طإا ي˘ف ل˘خد˘˘ت
زايتم’اب قلع˘ت˘م˘لا801
بلاط د˘قو اذ˘ه .ي˘حÓ˘ف˘لا
ةمئاقلا ءاغلإاب نؤجت˘ح˘م˘لا
تل˘م˘ح ي˘ت˘لا ة˘هؤ˘ب˘سشم˘˘لا

تم˘ت ’ ءا˘م˘سسأا م˘˘ه˘˘ب˘˘سسح
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘˘سص يأا˘˘˘ب
ةرؤ˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘لا

تاذ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسم
با˘˘ح˘˘سصأا ءا˘˘سصقإا تقؤ˘˘لا
ن˘ي˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

،قح هجو نود مهسشيمهتو
تاهجلا ن˘م اؤ˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك
ح˘ت˘ف ةرور˘سضب ة˘˘ي˘˘سصؤ˘˘لا
ةيفيك لؤح قمعم قيقحت
ي˘˘˘˘سضارأ’ا هذ˘˘˘˘ه ح˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
ءابرغ سصاخسشأ’ ةسضئافلا

راهسشإا نود ةقطنملا نع
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سس’ا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
هذ˘ه ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ىتح وأا ة˘ي˘سضرأ’ا ع˘ط˘ق˘لا
رمأ’ا ؤهو ،اهنع نÓعإ’ا
ء’ؤؤ˘ه ه˘م˘سضه˘ي م˘ل يذ˘˘لا
اؤسضعتما نمم نيجتحملا

يسضارأ’ا حنم ةقيرط نم
عاديإا نم مغرلاب ةيحÓفلا

ىؤ˘ت˘سسم ى˘ل˘ع م˘ه˘تا˘ف˘ل˘˘م
ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
عر˘˘ف˘˘لا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ل˘˘يؤ˘˘˘ح˘˘˘ت
نأا دعب ةحÓفلل يميلقإ’ا
ل˘ك سضفرو ا˘ه˘ت˘سسارد م˘˘ت
نيذلا ةعدؤ˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا
ةقطنملا باحسصأا نؤلثمي
م˘˘ه˘˘سضيؤ˘˘ع˘˘تو ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
نؤ˘˘م˘˘ت˘˘ن˘˘ي ’ سصا˘˘خ˘˘سشأا˘˘ب
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ةطق˘ن˘لا ي˘هو ،ةرؤ˘كذ˘م˘لا
سسأا˘˘˘˘ك تسضا˘˘˘˘فأا ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ةم˘ئا˘ق˘لا ن˘م ن˘ي˘ي˘سصق˘م˘لا
نؤنطقي مهنأا اودكأا نيذلا
ذنم ة˘ي˘ف˘ير˘لا م˘ه˘ق˘طا˘ن˘م˘ب
قئاثو مهيدلو لÓقتسس’ا
م˘ل م˘ه˘نأا ى˘ت˘ح كلذ تب˘ث˘ت
ة˘ير˘سشع˘لا ما˘يأا ا˘هوردا˘غ˘˘ي
بلا˘ط˘م ى˘ق˘ب˘ت˘ل ءادؤ˘˘سسلا

ىد˘˘˘ل ة˘˘˘عؤ˘˘˘فر˘˘˘م ء’ؤؤ˘˘˘˘ه
لجأا نم ةيسصؤلا تاهجلا
ةمئا˘ق˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘هؤ˘˘˘ب˘˘˘سشم˘˘˘لا
ي˘˘˘˘˘سضارأ’ا ع˘˘˘˘˘يزؤ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ب
ي˘ف ة˘سضئا˘ف˘لا ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
زا˘˘ي˘˘ت˘˘˘م’ا نؤ˘˘˘نا˘˘˘ق را˘˘˘طإا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘فو ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا
اهحنم ةيف˘ي˘ك ي˘ف ق˘م˘ع˘م
’ سسا˘˘˘نأ’ ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘˘يزؤ˘˘˘˘تو
.اهنؤقحتسسي

عربتلل ةلمحو..
ةسسسسؤوملاب مدلاب

ةيرإوجلإ ةيحسصلإ
 ماسسب د’وأاب

ي˘˘ئ’ؤ˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا م˘˘ظ˘˘ن
بابسشلل ةينطؤلا ةمظنملل
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تاءا˘ف˘˘كلا يوذ
ة˘˘˘ي’ؤ˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ةيلحم ةلمح ،تليسسمسسيت
اذ˘˘هو مد˘˘˘لا˘˘˘ب عر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لا˘˘ب
د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘˘يراؤ˘˘ج˘˘لا
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ما˘˘˘سسب
ز˘كر˘مو ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘˘م
ةبسسانم˘ب اذ˘هو مد˘لا ن˘ق˘ح
نيعؤطتملل يملاعلا مؤيلا
نم ناؤج41 ـل فداسصملا

سسيئر بسسحو .ةنسس لك
ةمظنملل يئ’ؤلا بتكملا
‐ لامج دمحم يلسسرم ‐
ةيمؤيل سصاخ حيرسصت يف
عربتلا ةلمح نإاف مÓسسلا

ميعدت راطإا يف لخدت هذه
˘مد˘ل˘ل ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع مد˘˘لا سصق˘˘ن بب˘˘سسب
يف ز˘كر˘م˘لا اذ˘ه ىؤ˘ت˘سسم
ة˘ي˘ح˘˘سصلا فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ظ
ىلع دÓبلا اهب رمت يتلا

بب˘سسب م˘لا˘ع˘˘لا لود رار˘˘غ
مت ثي˘ح ،ا˘نورؤ˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
ة˘ل˘م˘ح ءاد˘ن˘ل ة˘با˘ج˘ت˘˘سس’ا
ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘طأا ي˘˘ت˘˘لا عر˘˘ب˘˘ت˘˘لا
86 عمج مت نيأا ةمظنملا

ترا˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘˘يأا مد سسي˘˘˘˘˘ك
ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
فور˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا

ديدعلا ةكراسشمبو ةنسسح
نيعؤطتملاو بابسشلا نم
ن˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ها˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لاو
اذكو ةيريخلا تاي˘ع˘م˘ج˘لا
˘مد˘لا ن˘ق˘ح ز˘˘كر˘˘م ق˘˘ير˘˘ف
ريبك لكسشبو مهاسس يذلا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه حا˘ج˘نإا ي˘ف
ه˘جو ثي˘ح ،ة˘ي˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا

ي˘ئ’ؤ˘لا بت˘كم˘˘لا سسي˘˘ئر
اذ˘ه˘ل ة˘سصا˘خ˘لا ه˘تار˘كسشت
ر˘˘˘يد˘˘˘م اذ˘˘˘كو ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
هذه لثم ىلع ىفسشتسسملا
يتلا ةيناسسنإ’ا تاردابملا
ةا˘ي˘˘ح ذا˘˘ق˘˘نإا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سست
نيجات˘ح˘م˘لاو ن˘ي˘با˘سصم˘لا
ى˘˘ل˘˘ع د˘˘كأا ا˘˘م˘˘˘ك ،مد˘˘˘ل˘˘˘ل

لمع˘لا ة˘ل˘سصاؤ˘م ةرور˘سض
لبق نم يريخلاو يناسسنإ’ا
تايدلبلا فلتخمب ةمظنملا

ل˘˘كسشبو تم˘˘ها˘˘سس ي˘˘ت˘˘لاو
نم ديدعلا عيزؤت يف ريبك
ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا تاد˘˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘لا
ىرقلاو ريواودلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
رهسش يف ةسصاخ ة˘لوز˘ع˘م˘لا

ى˘ق˘ب˘ت˘ل ل˘ي˘سضف˘لا نا˘˘سضمر
نا˘˘سسل بسسح ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ي˘ئ’ؤ˘لا ا˘˘ه˘˘ب˘˘ت˘˘كم سسي˘˘ئر
ن˘طؤ˘لا ة˘مد˘خ ي˘ف ةد˘ن˘ج˘˘م
.نطاؤملاو

  ز.دمحأإ

يلبقأا ةيدلب ينطاؤم دحأا هجو
ملك06 د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ف˘لوأا ةر˘ئاد˘ب
،يلاؤ˘لا ل˘يإا ة˘لا˘سسر ةر˘ئاد˘لا ن˘م
اهسصن لؤقي هدؤعؤب اهيف هركذ
ن˘ي˘ح ل˘ب˘ق ن˘م تحر˘˘سص ا˘˘م˘˘ك»
ةي’ؤلا هذه سسأار ىلع كنييعت
ل˘م˘عو ناد˘ي˘˘م ل˘˘جر كنا تل˘˘ق
يلبقأا ةيدلب ةنكاسس نحن يناديم
بلطن راردأا ةي’و فلوأا ةرئادب
ةرايز يف جورخلا مكتدايسس نم
لكبو هنأ’ انت˘ق˘ط˘ن˘م˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م
يأا انل مدقي مل نآ’ا دحل ةحارسص
ئرهتملا قير˘ط˘لا ل˘كسشم˘ل ل˘ح
نيب طبرلا ايئا˘ه˘ن كل˘ه˘ت˘سسم˘لاو
قيرطلا هذه ،ةرئادلا رقمو انتيدلب
بسصع نم اهانعم تسسكع يتلا
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا بسضغ ى˘˘لإا ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا

ءارت˘هإا ل˘كسشم ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘بو
ي˘نا˘ث˘لا ل˘كسشم كا˘ن˘ه ق˘ير˘ط˘˘لا

اهمكارتو لامرلا فحز ةرهاظو
يتلا حايرلا لعفب قيرطلا ىلع
،رخآ’ نيح نم ةقطنملا اهدهسشت

لكسشب نؤقئاسسلا فداسصي ثيح
قيعت لامرلا نم اماؤكأا رمتسسم
يف انايحأا ببسستتو ريسسلا ةكرح
ام ،ةيؤسسأام رورم ثداؤح عؤقو

لامرلا ةلازإا ىلع لمعلا بلطتي
ةيرذج لؤلح داجيإاو قيرطلا نم
بيرقلا يف حورطملا لكسشملل
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نأا ة˘سصا˘خ ،ل˘جا˘˘ع˘˘لا
رادم ىل˘ع حا˘ير بؤ˘ب˘ه د˘ه˘سشت
،ة˘نا˘ي˘سصلا ف˘ع˘˘سض ع˘˘م ة˘˘ن˘˘سسلا

دح ىلإا Óئاق ثدحتملا فيسضيو
ةسسؤملم ةفاسضإا يأا رن مل ةعاسسلا

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م
دؤ˘عوو تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ى˘˘ق˘˘ب˘˘تو
ىلإا قرو ىلع اربح نيلوؤؤسسملا

ديرن نحنو ،سسكعلا تبثي نيح
ي˘˘لاؤ˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘سس ا˘˘˘ي تازا˘˘˘ج˘˘˘نا
انتيدلبب ةيمنتلا ديرنو انتقطنمل
م˘ل˘ع˘لا ةد˘ل˘ب ؛ة˘ق˘ير˘˘ع˘˘لا ي˘˘ل˘˘ب˘˘قأا

ىلإا رقتفت يهف رثكأا ’ ءاملعلاو
تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘˘مو طور˘˘سشلا ط˘˘سسبا
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا با˘ي˘غ ه˘ب˘سشو ةا˘ي˘ح˘لا
ع˘سساو قا˘ط˘ن ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

يديسس. .ةيؤلوأ’ا قطنم بايغو
ا˘ند˘ق˘˘ف د˘˘ق˘˘ل راردأا ة˘˘ي’و ي˘˘لاو
نايعأ’او نيلوؤؤسسملا يف لمأ’ا
انلعجت Óف ،ة˘ي’ؤ˘ل˘ل ن˘ي˘ق˘با˘سسلا
نأا ىنمتنو يقب اميف لمأ’ا دقفن
هبحت امل انرؤمأا ة’و هللا قفؤي
ربلل مهيسصاؤنب ذخأايو ،هاسضرتو

ة˘نا˘ط˘ب˘لا م˘ه˘قزر˘˘يو ىؤ˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
نم اندÓ˘ب ظ˘ف˘ح˘يو ،ة˘ح˘لا˘سصلا
و نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا
مليو قحلا ىل˘ع ا˘ن˘ت˘م˘ل˘ك د˘حؤ˘ي
نيم˘لا˘ع˘لا بر ا˘ي ن˘ي˘مآا ا˘ن˘ل˘م˘سش
.«ناعتسسملا هللاو

هتÓمح فثكي نمأ’إ
لسصإويو ةيسسيسسحتلإ

ةيئاقولإ ريبإدتلإ ذيفنت
 انوروك ءابول يدسصتلل

تاؤهجم ةطرسشلا تاؤق لذبت
سسوريف راسشتنا نم دحلل ةريبك
ءادترا ةيمازلإا راطإا يفو ،انورؤك
ةحئاج ةهجاؤمل ي˘قاؤ˘لا عا˘ن˘ق˘لا

ةطرسشلا تاؤق لسصاؤت، انورؤك
ريبادتلا قيبطت راردأا ةي’و نمأاب
سسور˘ي˘ف˘ل يد˘سصت˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘˘قؤ˘˘لا

ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘˘ب اد˘˘هو ا˘˘نورؤ˘˘ك
ةلعافلا تايع˘م˘ج˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
سسيسسحت لÓخ نم ناديملا يف
نيدجاؤتملا نينطاؤملا ةيعؤتو
تا˘˘˘حا˘˘˘سسلا ىؤ˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
مهؤعدتو ةي˘مؤ˘م˘ع˘لا ن˘كا˘مأ’او
.ةيئاقؤلا تاءارجإ’اب يلحتلل

نمحرلإدبع يفإولب
mahali@essalamonline.com

انوروك ءابو راسشتنإو انمإزت
ينبب دهاجم يديصس ةيدلب

ةلاطب..ناصسملت يف ديعصسوب
ةروهدتم ةحصص ةقناخ

ةئرتهم تاقرطو
يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب نا˘˘˘ك˘˘˘سس صشي˘˘˘ع˘˘˘ي
د˘ي˘ع˘سسو˘ب ي˘˘ن˘˘ب ةر˘˘ئإد˘˘ب د˘˘ها˘˘ج˘˘م

يف اسصوسصخ ةياغلل ةبعسص ةايح
را˘سشت˘نإو ا˘˘ن˘˘مإز˘˘ت تإر˘˘ت˘˘ف˘˘لإ هذ˘˘ه
ثي˘˘˘˘ح ،نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘سسلإ ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘بو
˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسلإ ةد˘˘˘˘ير˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف إود˘˘˘˘˘جو
لا˘˘˘˘سصيإ’ د˘˘˘˘ي˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘لإ ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسلإ

ة˘ي˘مو˘ي˘لإ م˘ه˘تا˘نا˘˘ع˘˘مو م˘˘ه˘˘ل˘˘كا˘˘سشم
قر˘ط˘ت د˘قو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ تا˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ل˘˘ل
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع نو˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م
ةردقلإ يند˘ت ا˘ه˘م˘هأإ ت’ا˘غ˘سشنإ’إ
ح˘˘˘˘ئإر˘˘˘˘˘سشلإ ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئإر˘˘˘˘˘سشلإ
با˘ب˘سشلإ ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’إ
ل˘غ˘سش بسصا˘ن˘م إود˘ج˘˘ي م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لإ

ر˘ط˘سضإ ي˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ة˘˘م˘˘ئإدو ةرا˘˘ق
ىلع مهلوسصح مغر مهنم صضعبلإ
ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لإ ىلإإ ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع تإدا˘˘˘ه˘˘˘سش
مهتلئاع ةلاعإ’ ءانبلإو ةحÓفلإ

ي˘˘˘ت˘˘˘لإ ة˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لإ ىل˘˘˘˘ع ةدا˘˘˘˘يزو
قلغ ذنم ريبك لكسشب تلحفتسسإ
ي˘نا˘ع˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘˘لإ تلإز’ دود˘˘ح˘˘لإ

ها˘ي˘م صصق˘ن ا˘ه˘ن˘˘م ىر˘˘خأإ ل˘˘كا˘˘سشم
تاقرطلإ ةكبسش ءإرتهإإو برسشلإ
ج˘مإر˘ب˘لإ صصق˘ن إذ˘كو ،ة˘ي˘ل˘خإد˘لإ
با˘˘ي˘˘غ ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإإ فا˘˘سضي ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘سسلإ
ىت˘˘حو ة˘˘ي˘˘ه˘˘ي˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘لإ ق˘˘˘فإر˘˘˘م˘˘˘لإ
ا˘ح˘لا˘سص د˘ع˘ي م˘ل يد˘ل˘ب˘لإ بع˘ل˘˘م˘˘لإ

دقو مدقلإ ةرك تايرابم ءإرجإ’
ءإد˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لإ قا˘˘˘˘سشع ه˘˘˘˘جو
ي˘ف عإر˘سسإÓ˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ تا˘ئ˘ي˘ه˘˘ل˘˘ل
طاسشنلإ ةلوإزم˘ل بع˘ل˘م˘لإ حÓ˘سصإإ
هذ˘˘ه ما˘˘مأإو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب يور˘˘ك˘˘˘لإ
ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘˘لإو ة˘˘˘يرز˘˘˘م˘˘˘لإ عا˘˘˘سضوأ’إ
يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب نا˘ك˘˘سسل ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لإ

تا˘ط˘ل˘سسلإ ىل˘ع بجو˘ت˘ي د˘ها˘˘ج˘˘م
ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب ي˘˘ف عإر˘˘سسإ’إ ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لإ

ةيمنتلإ عقإوب صضوهنلل عيراسشم
ي˘˘ت˘˘لإو ة˘˘يدود˘˘ح˘˘لإ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
نو˘ك˘ل ا˘هر˘ي˘غ ن˘م ر˘˘ث˘˘كأإ ترر˘˘سضت
نود˘م˘ت˘ع˘ي إو˘نا˘ك ا˘ه˘ي˘ن˘طا˘ق بل˘غأإ

نم هنع رجنيامو بيرهتلإ ىلع
نأإ هر˘˘˘كذ ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج .ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘خإد˘˘˘˘م
اهب دجوي دهاجم يديسس ةيدلب

مسسإ اهيل˘ع ق˘ل˘ط˘ي ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع
ةيرقو ةردسسوبك لظلإ قطانم
ةيانع بلطتي امم يحي يديسس

را˘˘˘˘طإ’إ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ
رئإزج يف اهينطاق˘ل ي˘سشي˘ع˘م˘لإ

حسضت˘ت ا˘ه˘م˘لا˘ع˘م تأإد˘ب ةد˘يد˘ج
 .تفلم لكسشب

صشاتيلتوب. ع

 نوراه يحابسصم
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تامامقلإ يمرل اناكمو نيفرحنملل إركو تحبسصأإ

 لجيجب «لامهإ’إ» ةقرطم تحت يخيرات ثإرتو ةلمهم ةيرثأإ قطانم
ةي’ول عونتملإ خيراتلإ صسكعت يتلإو ةيخيراتلإ ملاعملإو ةيرثأ’إ نكامأ’إ نم ديدعلاب ،لجيج ةي’و رخزت
نم ديدعلل إدسصقم تناك يتلإ ،ةي’ولإ هذه ىلع ترم ةبقح لكل خرؤوت يتلإو ،روسصعلإو نينسسلإ رم ىلع لجيج

مل ثإرتلإ إذه نم صضعب نكل ،اعونتمو ايرث ايخيرات اثرإإو ايفاقث اجيزم اهنم تلعج ،ايخيرات ةيعسسوتلإ عامطأ’إ
راثآ’إ عم ثدح يذلإ رمأ’إ وهو بيرختلإو لامهإÓل ةسضرع كرت لب ،هيلع ةظفاحملإو مزÓلإ مامتهإ’إ قلي

.لجيجب ةطبإرلإ يحب رحبلإ ئطاسشل ةيداحملإ ةيخيراتلإ

ربحلإ نم ريثكلإ لاسسأإو ةينطولإو ةيبنجأ’إ تاكرسشلإ ديدع هيلع تلوإدت
ريرصس042 ىفصشتصسم لÓغتصسإ ةرورصض ىلع رصصي مناغتصسم يلإو

دوعت ةيخيرات ملاعم
تحبسصأإ يقينيفلإ دهعلل

نيفرحنملل إذÓم
تامامقلإ يمرل إزكرمو

،ىلوأ’ا ةلهؤل˘ل ا˘ه˘ما˘مأا را˘م˘لا
در˘˘ج˘˘م ر˘˘مأ’ا نأا ه˘˘ل ل˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘ي

نكل ،ة˘ي˘ب˘قأاو ة˘يدا˘ع رؤ˘خ˘سص
لوزنلاو اه˘ن˘م بار˘ت˘ق’ا د˘ن˘ع
،اهيلإا لؤخد˘لاو م˘لÓ˘سسلا ر˘ب˘ع
در˘ج˘م سسي˘˘ل ا˘˘ه˘˘نأا فر˘˘ع˘˘ت˘˘سس

يقينيف ثرإا يه لب رؤخسص
تامؤسسرو فرغ نم لكسشم
نم دهاسش يهو رؤخسصلا ىلع
،تارا˘سضح˘لا بقا˘ع˘ت د˘هاؤ˘˘سش
رم ميدق ناسسنإ’ راثآ’ا  مكارتو
هذه دؤعت ا˘ي˘خ˘يرا˘تو ،ا˘ن˘ه ن˘م
،يقينيفلا دهعلا ىلإا ةقطنملا

نم ةطحم لجيج تناك ثيح
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘ق˘ي˘ن˘ف˘لا تا˘ط˘ح˘م
اهنكل ،راثآ’ا نم ديدعلا اؤكرت
بارخلاو لامهإ’ا يناعت مؤيلا

نيفرحنمل˘ل ا˘نا˘كم تح˘ب˘سصأاو
ةسسراممو تاردخملا يطاعتل

م˘كح˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لا لا˘كسشأا ل˘ك
ئطاسش نم بر˘ق˘لا˘ب ا˘هد˘جاؤ˘ت
ازكرم تحبسصأا اسضيأاو ،رحبلا
تÓسضفلاو تاما˘م˘ق˘لا ي˘مر˘ل
ح˘ب˘سصأا ى˘ت˘ح ،ا˘ه˘لا˘كسشأا ل˘كب
بذجي امم رثكأا رفني ناكملا
.ةي’ؤلا راوزو نؤحئاسسلا

فيظنتل ةديدع تإردابم
نŸ ةايح ’ نكل ناكŸإ

ةرم لك يفف ،يدانت
إدد‹ بيرختلإ هلاطي

نم ديدعلا ناكملا دهسش دقو
نم ةيقنتلاو فيظنتلا تاردابم
يندملا عمتجملا تايعمج لبق
،تاعاطقلاو ءاكرسشلا فلتخمو
ى˘لإا دؤ˘ع˘ي ةر˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ن˘˘كل
مل ناكملا نأا مادام ،هدهع قباسس
هيلع ظاف˘ح˘لا م˘ت˘ي م˘لو ج˘ي˘سسي

ةل˘ب˘ق ه˘ل˘ع˘جو ي˘خ˘يرا˘ت ثرإا˘ك
نأاو ةسصاخ ،نيثحابلاو راوزلل
ن˘م˘سض ه˘ف˘ي˘ن˘سصت م˘˘ت نا˘˘كم˘˘لا
يراسضحلاو ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ثرإ’ا
لام˘هإ’ا نأا ’إا ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’ؤ˘ل
هيلع ةيسصؤلا تاهجلا لبق نم
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ي˘˘˘عؤ˘˘˘لا سصق˘˘˘نو
هتميق ناكملا د˘ق˘فأا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

،ةيثرإ’او ةيخيرا˘ت˘لا ه˘ت˘يز˘مرو
ةر˘يد˘˘م˘˘ل ق˘˘با˘˘سس ثيد˘˘ح ي˘˘فو
،عؤ˘سضؤ˘م˘لا اذ˘ه ن˘ع ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا
يف تكراسش ةيريدملا نإا تلاق
اعد يتلا فيظنتلا تÓمح لك
تÓ˘˘ي˘˘كسشت ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ى˘˘˘لإا
،ةرم لك يف يندملا عمتجملا
،ىرخأ’ا تاعاطقلا نأاسش اهنأاسش
ةيريدملا تاراطإا دحأا هؤن امك
اذه يخ˘يرا˘ت˘لا نا˘كم˘لا نأا ى˘لإا
اري˘ب˘ك ا˘ي˘فا˘ق˘ث ا˘ب˘سسكم ر˘ب˘ت˘ع˘ي
لسصاحلا لامهإ’ا نكل ،ةي’ؤلل

،ة˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ير˘يد˘م ه˘ل˘م˘ح˘ت˘ت ’
دقو ،فنسصم ناكملا نأا مكحب
،ه˘ت˘يا˘م˘ح ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ج˘سست م˘ت

م˘ت˘ي ا˘م˘ث˘ير ه˘ج˘ي˘ي˘سست م˘ت˘ي˘سسو
ةسساردلا تايلمع نم ءاهتنإ’ا
راسشأا امك ،عقؤملاب ةسصاخلا
ةيريدمل اعبات سسيل عقؤملا نأا
هيلع لوؤؤسسملا نكل ،ةفاقثلا

رييسستل ين˘طؤ˘لا ناؤ˘يد˘لا ؤ˘ه
تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسإاو
.ةيمحملا ةيفاقثلا

 رخآإ42 بحسسو رامثتسسإ فلم37 ىلع ةقفإوملإ
راقعلإ نم راتكه07 نم رثكأإ عاجرتصسإ

سسابعلب يديصسب يعانصصلإ
راقعلا ريهطت ةيلمع تحمسس
اهيلع فرسشت يتلا يعانسصلا
يعاطق نيب ةكرتسشملا ةنجللا
،ة˘˘لود˘˘لا كÓ˘˘مأاو ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا

ن˘م ة˘طرا˘ف˘لا ر˘ه˘˘سشأ’ا لÓ˘˘خ
فلأا37 نم ر˘ث˘كأا عا˘جر˘ت˘سسا

ىلع ةعزؤم تناك عبرم رتم
قطانملا قلتخم يف ةعطق24
ر˘ب˘ع ةد˘جاؤ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘عا˘ن˘˘سصلا
ه˘ي˘جؤ˘ت ع˘م ،ي˘ئ’ؤ˘لا بار˘ت˘لا
ارمثتسسم61 ـل تاراذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عا
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘سضارأ’ا بح˘˘˘˘˘سسب
قÓطإا مدع˘ل ا˘ه˘ن˘م اودا˘ف˘ت˘سسا

.ةلجسسملا مهعيراسشم
ةكرتسشملا ةنجللا ريرقت فسشك
زاج˘ناو ر˘ي˘سس ىد˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ةلجسسملا ةيؤمن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
ةليسصح نع زايتم’ا راطإا يف
مامأا ،يؤنسسلا يناديملا اهلمع
ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
ةدقعنملا هترود لÓخ يئ’ؤلا
ةقفر يسضاملا عؤبسسأ’ا ةياهن
ن˘ي˘ب ثي˘ح يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا

يف نيرمثت˘سسم˘لا نوا˘ه˘ت ىد˘م
مهعيرا˘سشم د˘ي˘سسج˘ت˘ب ماز˘ت˘ل’ا

ريفؤت مغر عقاؤلا سضرا ىلع
ةيرورسضلا طورسشلا عيمج مهل
’و دعت ’ تازايتما مهحنمو
ن˘ي˘سسح˘ت ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف ى˘سصح˘˘ت
نأا ’إا يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا خا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
نيرمثت˘سسم˘لا سضع˘ب را˘ت˘ه˘ت˘سسا
ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصو ن˘˘يذ˘˘لا
عاطقلا اذه ىلع تاي˘ل˘ي˘ف˘ط˘لا˘ب
ذا˘خ˘تا ى˘لإا ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه˘ب ع˘˘فد
لك قح يف ةمراسص تاءارجإا

رتفد دؤنبب مزت˘ل˘ي م˘ل ر˘م˘ث˘ت˘سسم
ةنجل˘لا تأا˘ج˘ل ثي˘ح ،طور˘سشلا
ةحؤنمملا يسضارأ’ا بحسس ىلإا
سضع˘˘ب˘˘ل زا˘˘ي˘˘ت˘˘م’ا را˘˘طإا ي˘˘˘ف
ذإا ،نيمزتلملا ريغ نيرمثتسسملا
فلا07 ن˘م ر˘ث˘كأا تع˘˘جر˘˘ت˘˘سسا

تا˘˘˘حا˘˘˘سسم˘˘˘لا ن˘˘˘˘م را˘˘˘˘ت˘˘˘˘كه
ربع ةعزؤ˘م تنا˘ك ة˘حؤ˘ن˘م˘م˘لا

يذ˘لا تقؤ˘لا ي˘ف ،ة˘ع˘ط˘˘ق24
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ه˘˘ي˘˘ف تما˘˘ق
زا˘ي˘ت˘م’ا بح˘˘سسب ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
ه˘ي˘جؤ˘تو ر˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسم42ـل
رخآا رمثتسسم13 ـل تاراذع’ا
مهعيراسشم لا˘غ˘سشأا ق˘ل˘ط˘ن˘ت م˘ل
ةدئافل زايتم’ا تحنم امك ،دعب
ءا˘سشنإا ل˘جا ن˘م ر˘م˘ث˘ت˘سسم37
ةطسشنأ’ا فلتخم يف عيراسشم
هتلبقتسسا فل˘م911 ن˘ي˘ب ن˘م
ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ن˘سسلا لÓ˘˘خ
تماقو ،تافل˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ب تسصقأا
ةنسسلا رادم ىلع ةنجللا اسضيأا
نم ديدعلا ةنيا˘ع˘م˘ب ة˘ي˘سضا˘م˘لا
تدجو ذإا ،عورسشم عيراسشملا
زيح تلخد اهنم طقف81 نأاب
55 لاز˘ي ’ ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب  ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا

لجا نم عراسصي رخآا اعورسشم
.يناديملا ديسسجتلا

حرسص ةنجللا ريرقت ماتخ يفو
بحسسلا تارارق نأاب اهئاسضعأا
ة˘سصر˘ف˘لا ح˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ت
ن˘ي˘يد˘ج˘لا ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘يرا˘سشم د˘ي˘سسج˘ت˘˘ل
تنا˘ك ا˘مد˘˘ع˘˘ب ع˘˘قاؤ˘˘لا سضرأا

ن˘ع ثح˘ب˘ت قرو ى˘ل˘ع ار˘ب˘˘ح
تناك يتلا ةيعانسص يسضارأا

عيراسشم مسساب ةل˘غ˘ت˘سسم ر˘ي˘غ
ذنم دعب رؤنلا رت مل ةيمهو
.اهديسسجت ذنم تاؤنسس

ىلع جتحت تايعمجو..
ةطسسوتم ليوحت رإرق

موحرمب ةيئإدتبإ ىلإإ
صسابعلب يديسسب

ةيلحم تايعمج ةدع ،تدسشان
ةي’و يبؤنج مؤحرم ةيدلبب
ةي’ؤلا يلاو سسابعلب يديسس
ل˘جا˘ع˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م
ة˘لوا˘˘ح˘˘م ف˘˘قؤ˘˘ل يرؤ˘˘ف˘˘لاو
دهاج˘م˘لا ة˘ط˘سسؤ˘ت˘م ل˘يؤ˘ح˘ت
تاذ˘˘˘ب سصف˘˘˘حؤ˘˘˘˘ب خ˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشلا
،ةيئادتبا ةسسردم ىلإا ةقطنملا

ءايلوأا هسضفر يذلا رمأ’ا ؤهو
ذإا ،Óيسصفتو ةلم˘ج ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا

ة˘˘ل˘˘˘جا˘˘˘ع ة˘˘˘خر˘˘˘سص اؤ˘˘˘ه˘˘˘جو
زاهجلا نع لوأ’ا لوؤؤسسملل
كلذ عنم لجا نم يذيفنتلا

مدخ˘ي ’ ل˘يؤ˘ح˘ت˘لا اذ˘ه نؤ˘ك
ن˘يذ˘لا ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
ة˘ط˘سسؤ˘ت˘م˘لا˘ب نؤ˘سسرد˘˘م˘˘ت˘˘ي
.ظاظتك’ا نم يناعت يتلاو
يندملا عمتجملا ؤلثمم جرخ
رارق باقعأا يف مهتمسص نع
تدافتسسا تقو يف ليؤحتلا
ةديدج ةيؤناث نم ةقطنملا هيف
ىلإا ة˘ط˘سسؤ˘ت˘م˘لا ةدا˘عإا م˘ت˘ي˘ل
ي˘ف ة˘ب˘غر˘لاو م˘يد˘ق˘لا ا˘هر˘ق˘م
ةيلاحلا ة˘ط˘سسؤ˘ت˘م˘لا ل˘يؤ˘ح˘ت
م˘˘ل ا˘˘م ؤ˘˘هو ،ة˘˘˘سسرد˘˘˘م ى˘˘˘لإا
اؤب˘لا˘ط ن˘يأا ،ء’ؤؤ˘ه ه˘م˘سضه˘ي
ة˘خ˘سسن ا˘ن˘م˘ل˘سست ة˘لا˘سسر ي˘˘ف
نؤ˘˘˘ك كلذ ع˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘م
سصف˘حؤ˘ب خ˘ي˘سشلا ة˘ط˘سسؤ˘ت˘˘م
ثيح ،ظاظ˘ت˘ك’ا ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
ىلإا ذيمÓتلا ددع اهب لسصو
،دحاؤلا مسسقلا˘ب اذ˘ي˘م˘ل˘ت53
51 ى˘ل˘ع يؤ˘ت˘ح˘ت ا˘ه˘نأا ا˘م˘˘ك
يأا ةدحو71و سسيردت ةعاق
ن˘ي˘ل˘ق˘ن˘ت˘م ن˘ي˘م˘سسق كا˘ن˘ه نأا

ل˘ث˘م˘ت˘˘ي ر˘˘ب˘˘كأ’ا ل˘˘كسشم˘˘لاو
˘مؤ˘ل˘ع˘لا ر˘ب˘خ˘م ي˘ف م˘ه˘ب˘سسح
˘مؤ˘ل˘ع˘لا ة˘سشروو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا
مÓعإ’ا ربخمو ةيجؤلؤنكتلا
لاح ي˘ف بب˘سست˘ي ا˘م˘م ،ي˘لآ’ا
ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خأا ةد˘˘˘حو ة˘˘˘فا˘˘˘˘سضإا

ةسساردلا نم ذيمÓتلا نامرح
ةيعيبطلا مؤلعلا سصسصح يف
اذكو ةيجؤلؤ˘ن˘كت˘لا مؤ˘ل˘ع˘لاو
تا˘˘عا˘˘ق˘˘لا˘˘ب ي˘˘˘لآ’ا مÓ˘˘˘عإ’ا
ينعي اذهو ،اهل ةسصسصخملا
ةسسام ةجاحب مؤحرم ةيدلب نأا
ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ط˘˘˘سسؤ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘ل
كلذ˘ل ،بير˘ق˘لا ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ن˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘˘كسس حر˘˘ط
ةرور˘سض م˘ه˘ي˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ق˘˘ير˘˘ط
لÓع حا˘ير˘ب ة˘يؤ˘نا˘ث ل˘يؤ˘ح˘ت
ةسصاخ ة˘ي˘نا˘ث ة˘ط˘سسؤ˘ت˘م ى˘لإا

تنا˘˘˘ك ل˘˘˘سصأ’ا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘نأاو
لمأا دؤجو لظ يف ةطسسؤتم
يتلا ةديدجلا ةيؤ˘نا˘ث˘لا ح˘ت˘ف˘ب
مدق ىلع لاغسشأ’ا اهب ريسست
نأا نؤجتحملا راسشأاو ،قاسسو
نم تدافت˘سسا مؤ˘حر˘م ة˘يد˘ل˘ب
م˘˘˘ت ما˘˘˘سسقأا60 عور˘˘˘˘˘˘سشم
تايئادتبإا30 ىلع اه˘ع˘يزؤ˘ت
انمؤي ةياغل اهزاجنإا متي ملو
زاجنإا ء’ؤؤه حرتقا امك ،اذه
ل˘˘ظ ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘با
هفرعت يذلا ينارمعلا عسسؤتلا
د˘˘ياز˘˘ت˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
.يناكسسلا

ودبع.صص

د˘ب˘ع م˘نا˘غ˘ت˘سسم ي˘لاو ر˘˘سصي
ى˘ل˘˘ع نود˘˘ي˘˘ع˘˘سس ع˘˘ي˘˘م˘˘سسلا

ىفسشتسسم لÓغتسسا ةرورسض
ةبورخ ةقطنم˘ب ر˘ير˘سس042
برقأا يف ة˘ي’ؤ˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب
لÓخ نم كلذو ،نكمم تقو
اذه ىل˘ع ي˘سصخ˘سشلا ه˘فؤ˘قو
فرع يذلا يحسصلا قفرملا
هب تقلطنا امدعب اريبك ارخأات
.6002 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس لا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سشأ’ا

ىفسشتسسملاب فرع˘ي ح˘ب˘سصأاو
تلواد˘˘ت يذ˘˘لاو ة˘˘ل˘˘كسشم˘˘˘لا

تا˘˘كر˘˘سشلا د˘˘يد˘˘˘ع ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
لاسساو ة˘ي˘ن˘طؤ˘لاو ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا
ي˘لاؤ˘لا .ر˘ب˘ح˘لا ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا

ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لا ةرا˘يز˘لا ة˘ع˘با˘ت˘مو
عم عورسشم˘ل˘ل ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا
،يرا˘ج˘لا ناؤ˘ج ر˘ه˘سش ة˘ياد˘˘ب

رؤ˘˘سضح˘˘ب ا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا د˘˘ق˘˘˘ع
اذ˘كو ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘ير˘يد˘م˘لا
بتا˘˘˘كمو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ل˘˘خد˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘˘سسارد˘˘˘لا
ى˘ف˘سشت˘سسم زا˘ج˘نإا عور˘سشم˘ل
لك حرط مت نيأا ،ريرسس042
ى˘لإا تدأا ي˘ت˘لا تا˘بؤ˘˘ع˘˘سصلا
فدهب ،زاجنإ’ا ةريتو ليطعت

يتلا ةبسسانملا لؤلحلا داجيإا
ط˘ب˘سض ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ءا˘˘ط˘˘عإا˘˘ب ح˘˘م˘˘˘سست ة˘˘˘ما˘˘˘نزر
،عورسشملل رب˘كأا ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد
هترا˘يز لÓ˘خ ي˘لاؤ˘لا ىد˘بأاو
ةر˘˘ي˘˘تو ى˘˘ل˘˘˘ع ها˘˘˘سضر مد˘˘˘ع
راذعإا هيجؤتب رمأاو لاغسشأ’ا
بيكرتب ةفلكملا ةسسسسؤؤ˘م˘ل˘ل
رخأاتلا ببسسب ي˘ب˘ط˘لا دا˘ت˘ع˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ظ˘˘حÓ˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘كلا
عامتجا دقعيسس امك ،ةيلمعلا
تابؤع˘سصل˘ل قر˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘نا˘ث

ق˘ي˘قد˘ت˘لا˘ب ىد˘ح ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ك
.نيمزÓلا ليسصفتلاو
اريثك ةي’ؤلا ناكسس لؤعيو
ي˘ح˘سصلا ق˘فر˘م˘لا اذ˘ه ى˘ل˘˘ع
هور˘˘ظ˘˘ت˘˘نا يذ˘˘لا «م˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا»
اد˘ح ع˘˘سضي˘˘ل ،ةد˘˘ع تاؤ˘˘ن˘˘سس
،مهيوذو ى˘سضر˘م˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘ل

م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ي˘˘ند˘˘ت نؤ˘˘كسشي
مهنم ددع ربجي ام ،ةيحسصلا
ةسصاخ˘لا تادا˘ي˘ع˘ل˘ل ءؤ˘ج˘ل˘لا
ةي’ؤلا عؤبرب ترسشتنا يتلا
ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ بي˘˘هر ل˘˘كسشب
ةرمثتسسم ةر˘ي˘خأ’ا تاؤ˘ن˘سسلا

ةي’ؤلاب يحسصلا عسضؤلا يف
ةيليؤج50 يح ن˘م ة˘ن˘ي˘غ˘لاو
يذلا مناغتسسم ةنيدم طسسؤب
ي˘ح˘سص ز˘˘كر˘˘م ى˘˘لإا لؤ˘˘ح˘˘ت

ةريثك تادايع حتف دعب مخسض
تا˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘لا ى˘˘ت˘˘سش ي˘˘˘ف
ليلاح˘ت˘لاو ة˘ع˘سشأ’ا ز˘كار˘مو
لهاك تلقثأا ةيلايخ راعسسأابو
.مهيوذو ىسضرملا
لاجم ىفسشتسسملا اذه لؤخد
د˘جؤ˘ي ه˘نأاو ا˘م˘ي˘سس ة˘مد˘˘خ˘˘لا
ةنيدمل˘ل ي˘قر˘سشلا جر˘خ˘م˘لا˘ب
طغسضلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت ه˘نأا˘سش ن˘م
ةيمؤ˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤؤ˘م˘لا ى˘ل˘ع
ارا˘ف ي˘غ˘ي˘سش ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘˘سس’ا

ة˘ي˘ح˘سصلا ق˘فار˘˘م˘˘لا ي˘˘قا˘˘بو
راظتنا يف ة˘ي’ؤ˘لا˘ب ىر˘خأ’ا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘فر
ثÓ˘˘ث˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا
لكل ريرسس06 ةعسسب ىرخأ’ا

يف ةدجاؤ˘ت˘م˘لاو ا˘ه˘ن˘م د˘حاو
تار˘ي˘قؤ˘ب ،ة˘سشا˘ع˘سشع ر˘˘ئاود
د˘سصر مد˘ع بب˘سسب ةر˘سسا˘˘مو
رورم مغر اهب ةسصاخ ةينازيم
.اهنيسشدت ىلع تاؤنسس ةدع

نيدلإرون.ب

تقاف ةدمل
نيعوبسسأ’إ

يجإردإ ةلات ناكصس
ةحإورم ةيرقب

ةياجب يف ةطإرخب
هايم حصش نم نوناعي

برصشلإ
ة˘لا˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘˘كسس ر˘˘ّب˘˘ع
ه˘˘حاور˘˘م ة˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ب ي˘˘˘جاردا
نع ةطارخ ةيد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

هذه مهتمز’ يتلا مهتاناعم
يتلا هايملا ةمزأا ءارج مايأ’ا
مهتايفنح فافج يف تببسست
،امؤي51 قؤ˘˘ف˘˘˘ت ةد˘˘˘م˘˘˘ل
مزلي اعقاو مهيلع تسضرفو
تايجاح نع ثحبلا مهيلع
ةدا˘م˘لا هذ˘ه ن˘م م˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘ع
لبسسلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘يؤ˘ي˘ح˘لا

لؤلح عم انمازت ،لئاسسؤلاو
ل˘ظ ي˘فو ف˘ي˘سصلا م˘˘سسؤ˘˘م
اذهو ،ةرارحلا ةجرد عافترا

ةينغ ةطارخ ةقطنم نا مغر
برسشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب
،ةدمات داو نم ةجرختسسملا

ن˘م نا˘كسسلا ل˘مأا˘ي ه˘ي˘˘ل˘˘عو
رارغ ىلع ةينعملا حلاسصملا
نا هايملل ةيرئازجلاو ةيدلبلا
ةجلاعم دسصق مهيلإا تفتلت
تقو برقأا يف ةمز’ا هذه
ةنينأامطلا مهل ديعتو ،نكمم
نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،م˘ه˘سسؤ˘ف˘ن ي˘˘ف
.ةايحلا عبنم ءاملا

ت . Ëرك

ميهإرب.ع
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نم بيرق لصساكوين
رتصسصشنام ىلع قوفتلإ

لوبرفيلو دتيانوي
مؤيلا ،يلاطيإا يفحسص ريرقت دكأا
يف دتيانؤي لسساكؤين نأا ،ءاثÓثلا

ر˘ت˘سسسشنا˘م ى˘ل˘ع قؤ˘ف˘ت˘ل˘ل ه˘ق˘ير˘˘ط
دقاعتلا قابسس يف لؤبرفيلو دتيانؤي
،ي˘ل˘ي˘بؤ˘م˘يإا ور˘ي˘سش ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ع˘˘م
.ؤيز’ مجاهم
ؤلليد ا˘ت˘يزا˘غ’» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ا˘ًق˘فوو
لسساكؤين نإاف ،ةيلاطيإ’ا «ترؤبسس
وروأا نؤيلم531 قافنإ’ دعتسسم
تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لؤ˘سصح˘ل˘ل ،’ا˘˘م˘˘جإا
.يليبؤميإا

حنميسس لسساكؤين نأا ىلإا تراسشأاو
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،وروأا نؤ˘ي˘ل˘˘م55 ؤ˘˘˘˘يز’
بتار ى˘ل˘ع ي˘ل˘ي˘بؤ˘م˘يإا ل˘سصح˘ي˘˘سس
نييÓم8 ة˘م˘ي˘ق˘ب ي˘فا˘سص يؤ˘ن˘سس
.(اًلامجإا اًنؤيلم61) وروأا

ؤيز’ ع˘م ي˘ل˘ي˘بؤ˘م˘يإا د˘ق˘ع د˘ت˘م˘يو
يدان بغريو ،3202 فيسص ىتح
هنيسصحت يف ةيلا˘ط˘يإ’ا ة˘م˘سصا˘ع˘لا

.5202 فيسص ىتح
ةرادسص لتحي ي˘ل˘ي˘بؤ˘م˘يإا نأا ر˘كذ˘ي
ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا ي˘فاد˘ه ة˘م˘˘ئا˘˘ق
72 ديسصرب يلاحلا مسسؤملا لÓخ
.اًفده
˘مار˘˘بإا ن˘˘م ل˘˘سسا˘˘كؤ˘˘ي˘˘ن بر˘˘ت˘˘ق˘˘يو
ةيكلم لاقتنا عم ،ةريبك تادقاعت
قود˘ن˘سص ى˘لإا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يدا˘ن˘˘لا
003 ري˘ظ˘ن يدؤ˘ع˘سسلا را˘م˘ث˘ت˘سس’ا

.ينيلرتسسإا هينج نؤيلم
قÓطنإ دعوم ديدحت

ديدجلإ ويصشتلاكلإ مصسوم

نع ،يلاطيإا يفحسص ريرقت فسشك
د˘يد˘ج˘لا م˘سسؤ˘م˘لا قÓ˘ط˘˘نا د˘˘عؤ˘˘م
.«1202‐0202» ؤيسشتلاكلل
يا˘˘˘˘˘˘كسس» ة˘˘˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘˘سش بسسح˘˘˘˘˘˘˘بو
م˘ت ه˘نإا˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا «سسترؤ˘˘ب˘˘سس
اًدعؤم ،لبقملا ربمتبسس21 ديدحت

قافت’اب ديدجلا مسسؤملا قÓطن’
.ةيدنأ’ا نيب
رارقلا دامتعا متي نأا لبق» تلاقو
دا˘˘ح˘˘˘ت’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع بج˘˘˘ي ،ا˘˘˘ًي˘˘˘م˘˘˘سسر
د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ي˘˘˘بوروأ’ا

.«ً’وأا هتاقباسسم ديعاؤم
،نيراعُملا ريسصم نأا ،ريرقتلا دافأاو
ناؤج03 يف يهتنت يتلا مهدؤقعو
د˘يد˘م˘ت˘ل ة˘ي˘ن كا˘ن˘ه نإا˘˘ف ،يرا˘˘ج˘˘لا
كلذ نكل ،توأا03 ىتح ةراعإ’ا
نيب ةيلحملا ةراعإ’ا ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘ن˘ي
.ةيلاطيإ’ا ةيدنأ’ا

بلاطم دان لك نؤكيسس» :تعباتو
نيبعÓل ةلسصفنم تايقافتا مامتإاب
ة˘˘يد˘˘نأ’ا ى˘˘˘لإاو ن˘˘˘م ن˘˘˘يرا˘˘˘ع˘˘˘ُم˘˘˘لا
.«ةيجراخلا

ة˘لؤ˘ط˘ب ءا˘غ˘لإا ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘ت’ا م˘˘تو
ايلاطيإا يف اًماع91 تحت يرودلا
.ءابؤلا يسشفت ببسسب يرؤف رثأاب
ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا يرود˘˘˘لا ف˘˘˘نأا˘˘˘ت˘˘˘سسيو
،لبقملا تبسسلا ،ي˘لا˘ح˘لا م˘سسؤ˘م˘ل˘ل
.رهسشأا3 نم رثكأا ماد فقؤت دعب
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مؤيلا ،يلاطيإا يفحسص ريرقت دكأا
ؤ˘لوا˘ب ي˘ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا نأا ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ر˘ع˘سشي ،سسؤ˘ت˘ن˘فؤ˘ج م˘˘ج˘˘ن ،’ا˘˘ب˘˘يد
ةفرغ يف هئÓمز سضعب نم ةريغلاب
.«زؤجعلا ةديسسلا» سسبÓم
ترؤبسس ياكسس» ةكبسشل اًقفوو
ي˘ف ’ا˘ب˘يد ة˘ب˘غر نإا˘ف «ا˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإا
سسؤ˘˘ت˘˘ن˘˘فؤ˘˘ج ع˘˘˘م رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سس’ا

بعÓ˘˘لا ع˘˘نا˘˘م˘˘˘ي ’و ،ة˘˘˘ح˘˘˘سضاو
ع˘م د˘يد˘ج د˘ق˘ع ى˘ل˘ع ع˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت˘˘لا
.«زؤجعلا ةديسسلا»
نأا يف بغري ’ابيد نأا ىلإا تراسشأاو
ببسسب يدا˘ن˘لا ةرادإا ءار˘طإا لؤ˘ح˘ت˘ي
ىلإا ،مسسؤملا اذه هماقرأاو هاؤتسسم
.ديدجلا دقعلا يف سسؤملم رمأا

ينيتنجرأ’ا مجاهملا نأا تحسضوأاو
سضع˘˘˘˘ب نأا بب˘˘˘˘سسب ،ٍسضار ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ
سسؤتنفؤج يف ةديدجلا تاقفسصلا

اًيؤنسس اًبتار ىسضاقتت مسسؤملا اذه
.هنم ربكأا

يد سسايتام يدنلؤهلا نأا ركذي
يز˘مار نورآا يز˘ل˘يؤ˘˘لاو تخ˘˘ي˘˘ل
اذ˘˘ه سسؤ˘˘ت˘˘ن˘˘فؤ˘˘ج ى˘˘لإا ا˘˘م˘˘˘سضنا
بتار ىلع نÓسصحيو ،مسسؤملا
.ينيتنجرأ’ا مجنلا قؤفي

’ابيد نأا ريراقت تمعز نأا قبسسو
51 ى˘ل˘ع لؤ˘˘سصح˘˘لا ي˘˘ف بغر˘˘ي
نأا نيح يف ،اًيؤنسس وروأا نؤيلم
عفرل دادعت˘سسا ى˘ل˘ع سسؤ˘ت˘ن˘فؤ˘ج
.طقف وروأا نؤيلم21 ىلإا هبتار

تأيرأبملأ فنأأتسست ةيزيلجن’أ ةلوطبلأ

«غيلÈÁÒلإ» ةيدنأ’ «اغيلصسدنوبلإ» نم ريذ– ةلاصسر

سسوتنفوج تاقفصص نم راغي ’ابيد

ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘قإا لؤ˘˘˘˘ح كؤ˘˘˘˘كسشلا تداز
دع˘ب ر˘بؤ˘ت˘كأا ي˘ف ند˘ن˘ل نؤ˘ثارا˘م
،نار ثرؤ˘ن تير˘ج ءا˘غ˘لإا˘˘ب رار˘˘ق
يف ،نؤثارام فسصن قابسس ؤهو
ةحئاج ببسسب ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
.91‐ديفؤك
لطبلا ،حرف ؤم يناطيربلا زافو
يسضاملا ماعلا قابسسب ،يبملوأ’ا
ي˘لاؤ˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘سسدا˘سسلا ةر˘م˘ل˘˘ل
بقل بهذ امنيب ،يسسايق مقر ؤهو
ة˘ي˘ن˘ي˘كلا ى˘لإا تاد˘ي˘˘سسلا قا˘˘ب˘˘سس

.يغسسؤك ديجيرب
نؤ˘ثارا˘م˘لا ف˘سصن قا˘ب˘˘سس نا˘˘كو
رورم ىركذب ماعلا اذه لفتحيسس
ىلوأ’ا ه˘ت˘خ˘سسن ى˘ل˘ع ا˘ما˘ع04
ي˘˘˘سضا˘˘˘ير قا˘˘˘ب˘˘˘سس ر˘˘˘ب˘˘˘كأا ؤ˘˘˘هو
ة˘˘كرا˘˘سشم د˘˘ه˘˘˘سشي ي˘˘˘نا˘˘˘ط˘˘˘ير˘˘˘ب
06 غلبي يسسايق مقرب نييسضايرلا
.سصخسش فلأا

عبارلا ىتح ندنل نؤثارام لجأاتو
دكؤؤملا ريغ نم نكل ربؤتكأا نم
.ماعلا اذه هتماقإا

ندنل نوثإرامب طيحت كوكصشلإ

يزيلجنإ’ا يرودلا ةيدنأا رعسشت دق
بلاط˘ت ي˘ت˘لا مد˘ق˘لا ةر˘كل زا˘ت˘م˘م˘لا
دنع اهسضرأا ىلع اهتايرابم سضؤخب
امدعب فسسأ’ا˘ب م˘سسؤ˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
نأا يناملأ’ا يرودلا تانايب ترهظأا

تسشÓت دق سضرأ’ا ىلع بعللا ةزيم
.ةيواخلا بعÓملا ببسسب امامت
زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا دؤعيسسو
بقع ءاعبرأ’ا دغ دعب ريهامج نودب
ةرا˘ثإا د˘ع˘ب ر˘ه˘سشأا ة˘ثÓ˘ث ماد ف˘قؤ˘˘ت
ىلع تايرابملا ةماقإا نأاسشب لدجلا

ة˘ح˘˘ئا˘˘ج ط˘˘سسو ةد˘˘يا˘˘ح˘˘م بعÓ˘˘م
.انورؤك سسوريف
ن˘˘م تا˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ب تف˘˘˘سشك كلذ ع˘˘˘مو
تار˘ي˘ي˘غ˘ت ن˘ع ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا يرود˘˘لا

يتلا ةيدنأ’ا عتمتسست ثيح ةيرذج
د˘ع˘ب ةز˘ي˘م˘ب ا˘ه˘˘سضرأا جرا˘˘خ بع˘˘ل˘˘ت
ى˘ل˘ع تارا˘سصت˘˘ن’ا ة˘˘ب˘˘سسن ع˘˘جار˘˘ت
.فسصنلا نم رثكأاب سضرأ’ا

ةسسسسؤؤم اهترسشن تا˘نا˘ي˘ب تر˘ه˘ظأاو
تا˘نا˘ي˘ب˘لا ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘ل (تؤ˘˘ن˘˘سسير˘˘غ)
يرودلا فقؤ˘ت ل˘ب˘ق ه˘نأا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
اهسضرأا ىلع ةيدنأ’ا تزاف يناملأ’ا
ةارابم322 نم ةئملاب34 ةبسسنب
اه˘سضرأا جرا˘خ ة˘ئ˘م˘لا˘ب53 ل˘با˘ق˘م
تايرابملا نم ةئ˘م˘لا˘ب22 تهت˘ناو
.لداعتلاب
تا˘يرا˘ب˘˘م» ن˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل65 ي˘˘˘˘˘فو
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسن تع˘˘˘˘˘جار˘˘˘˘˘ت «حا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشأ’ا
12 ىلإا سضرأ’ا ىلع تاراسصتن’ا
سضرأ’ا جراخ تعفترا امنيب ةئملاب
تداز ت’داعتلاو ةئ˘م˘لا˘ب05 ى˘لإا
.ةئملاب92 ىلإا

ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف ارا˘سصت˘نا21 ق˘ق˘ح˘تو
اهنيب ن˘م ،ةارا˘ب˘م65 ن˘˘˘م سضرأ’ا

سسرام11 يف تميقأا ةدحاو ةارابم
،مسسؤملل ماتلا فاقيإ’ا لبق يسضاملا

خيرات يف ةدحاو ةرم رركت مقر ؤهو
.9002 ربمسسيد يف كلذو يرودلا

يتلا ةيدنأ’ا تققح ،ريهامج نودبو
21 ةبسسنب ةدايز اهسضرأا ىلع بعلت
51و ةرحلا تÓكرلا يف ةئملا يف
.اهدسض ءاطخأ’ا يف ةدايز ةئملاب
تا˘يرا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ ،ا˘سضيأا تل˘ج˘˘سسو
32.1 ةبسسنب) لقأا افادهأا ،ةتماسصلا

فده47.1 لباقم ةارابملا يف فده
.(يرودلا فقؤت لبق

ةبيرغ ءأوجأأ
مي˘خ˘ي ي˘ت˘لا ءاؤ˘جأ’ا هذ˘ه ر˘ثؤؤ˘ت م˘لو
ىلع بعÓملا ي˘ف تم˘سصلا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
اسضيأا نكل طقف سضرأ’ا باحسصأا

ى˘ل˘ع ما˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ى˘ل˘˘ع

.سسفانملا سضرأا
(تؤ˘ن˘سسير˘˘غ) تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب تر˘˘ه˘˘ظأاو
كلذكو ’امجإا لقأا فادهأا ليجسست
ىمرملا سسارح ذاقنإاو لقأا تاديدسست
ا˘سضيأا ل˘قأا تا˘غوار˘مو ل˘قأا سصر˘ف˘ل
.رثكأا تاريرمت نكل
ليلحتلا سسيئر فيلج نؤمياسس لاقو
(تؤ˘˘˘ن˘˘˘سسير˘˘˘غ) ي˘˘˘ف ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘˘لا
نم Óيلق اددع نأا مغر» :«زرتيور»ـل
تميقأا ينا˘م˘لأ’ا يرود˘لا تا˘يرا˘ب˘م
سضا˘ف˘خ˘نا ف˘سشكي ،ر˘ي˘ها˘م˘ج نود˘˘ب
ةزيم نأا سضرأ’ا باحسصأا تاراسصتنا
مدع يف عجارتت كسضرأا ىلع بعللا

.«بعلملا يف ريهامج دؤجو
نأا ىلإا ءادأ’ا تانايب ريسشت» :عباتو
ايدارإا ’ نورا˘ت˘خ˘ي ا˘م˘بر ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
بعللا ةلواحم نم ’دب ةركلا ريرمت
.«ريهامجلا بجعت ام ةداع ةقيرطب

د˘ها˘˘سشت ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج ل˘˘ع˘˘ف در ءا˘˘جو
رقتفت اهنأا لزان˘م˘لا ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لا
لكسشلا ةيحان نم ودبتو ةؤقلا ىلإا

ؤ˘هو ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ةارا˘ب˘م˘ك تؤ˘˘سصلاو
تقؤلا نم ريثكلا قرغتسسيسس ءيسش
ود˘˘ها˘˘سشم ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع دا˘˘ت˘˘ع˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘˘ق
ةبسسنلاب نؤيزفل˘ت˘لا ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لا
رثكأ’ا زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلل
.ملاعلا يف ةدهاسشم
ريغتي مل طقف دحاو ءيسش دجؤيو
نرياب نأا ؤهو يناملأ’ا يرودلا يف
رخآاب هزؤفب بقللا ؤحن ريسسي خنؤيم
ذنم هسضرأا ىلع3 اهنيب تايرابم6
.يسضاملا رهسشلا ةلؤطبلا فانئتسسا

ةراد˘˘سص لؤ˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل لÓ˘˘ت˘˘حا ع˘˘˘مو
ةطقن52 قرافب يزيلجنإ’ا يرودلا

هبقلب هزؤف تاب هيسسفانم برقأا نع
.تقو ةلأاسسم اماع03 ذنم لوأ’ا

وروأإ نويلم001 سضفري رامين
ةنولصشرب لجأإ نم

مجن ،افليسس اد رامين يليزاربلا كسسمتي
ى˘لإا ةدؤ˘ع˘لا˘ب ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘˘ب
يفيسصلا ؤتاكريم˘لا لÓ˘خ ة˘نؤ˘ل˘سشر˘ب
ودنؤ˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ا˘ًق˘فوو.لبقملا
ناسس ةرادإا نإاف ،ةينابسسإ’ا «ؤفيترؤبيد
عان˘قإا ى˘ل˘ع ة˘مزا˘ع لاز˘ت ’ نا˘مر˘ي˘ج
ماع دعب ام ىلإا هدقع ديدمتب رامين
ةينابسسإ’ا ةفيحسصلا تملعو.2202
ةأافاكم ىلع لؤسصحلا سضفر رامين نأا
ريظن ،وروأا نؤيلم001 غلبت ديدجت
ببسسب ،ديدجلا دق˘ع˘لا ى˘ل˘ع ع˘ي˘قؤ˘ت˘لا
بماك» ىلإا ةدؤعلاب بعÓلا كسسمت
ر˘يد˘م˘لا ،ودرا˘نؤ˘ي˘ل نأا تر˘كذو.«ؤن
ى˘سشخ˘ي ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘سسل ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
ي˘ف˘ي˘سصلا ؤ˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ع˘سضو رار˘˘كت
ةديدع تاسضوافم دؤ˘جؤ˘ب ،ي˘سضا˘م˘لا

تامدخ ىلع لؤسصحلل ،ةنؤلسشرب نم
نإا «ؤفيترؤبيد ودنؤم» تلاقو.رامين
نأاسشب ا˘ًسضيأا فوا˘خ˘م ودرا˘نؤ˘ي˘ل ىد˘ل
مسسؤملا يف سسيراب عم رامين رارمتسسا
نؤكيسس يلاتلابو ،ديدجت نود لبقملا
فيسص يف هعيب ىلع اًربجم يدانلا

.دحاو ماعب هدقع ةياهن لبق ،1202
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اصضرع سضفري ةنولصشرب

دتيانوي Îصسصشنام نم ايلايخ
ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت د˘˘˘˘كأا

يفحسص
مؤي˘لا ،ي˘نا˘ب˘سسإا
نأا ،ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
سضفر ةنؤلسشرب

ة˘م˘ي˘ق˘ب ا˘ًسضر˘ع
نؤيلم051
ل˘˘ي˘˘حر˘˘˘ل ،وروأا
ي˘˘˘ب˘˘˘˘ع’ د˘˘˘˘حأا
.قيرفلا

ر˘يرا˘˘ق˘˘ت نا˘˘كو
تمعز ةينابسسإا
001 ةميقب اًسضرع سضفر ةنؤلسشرب نأا

،دتيانؤي ر˘ت˘سسسشنا˘م ن˘م وروأا نؤ˘ي˘ل˘م
ؤتاكريم˘لا لÓ˘خ ي˘تا˘ف ؤ˘سسنأا ل˘ي˘حر˘ل
.لبقملا يفيسصلا

،ةينابسسإ’ا «ترؤبسس» ةفيحسصل اًقفوو
لاز˘˘ي ’ د˘˘ت˘˘يا˘˘نؤ˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م نإا˘˘˘ف
سضرعب مدقتو ،يتاف مسضب اًكسسمتم
.وروأا نؤيلم051 غلبي ديدج
سضفر ة˘˘نؤ˘˘ل˘˘سشر˘˘ب نأا ى˘˘لإا ترا˘˘سشأاو
رارمتسسا˘ب كسسم˘تو د˘يد˘ج˘لا سضر˘ع˘لا
.«ؤن بماك» يف يتاف
نأا ىر˘˘ي ة˘˘نؤ˘˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب نأا تح˘˘˘سضوأاو
يه ،يتاف ليحرل ةديحؤلا ةيلامتح’ا

يف ي˘ئاز˘ج˘لا طر˘سشلا ل˘ي˘ع˘ف˘ت ق˘ير˘ط
.وروأا نؤيلم071 غلبي يذلاو هدقع
نل ةنؤ˘ل˘سشر˘ب نأا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تر˘كذو
اذإا ،ليحرلا ن˘م ي˘تا˘ف ع˘ن˘م ع˘ي˘ط˘ت˘سسي
ن˘ي˘طا˘ي˘سشلا ع˘فد ى˘ل˘ع بعÓ˘لا ق˘˘فاو
.يئازجلا طرسشلا ةميقل رمحلا

كراسشي مل يتاف نإا «ترؤبسس» تلاقو
لاير مامأا يسضاملا اسسرابلا ةارابم يف
ىلع لسصحي نل هنأا ودبيو ،اكرؤيام
.مسسؤملا اذه اسسرابلا عم مهم رود

يعابر ليحرب أابنتي سسويتام
خنويم نرياب

نرياب ةرؤطسسأا ،سسؤيتام راثؤل أابنت
4 ليحرب ،اينام˘لأا بخ˘ت˘ن˘مو ،خ˘نؤ˘ي˘م
ةياهنب ،«يرافابلا» قيرفلا نع مؤجن
.يلاحلا مسسؤملا

ىلع هدؤ˘م˘ع ي˘ف ،سسؤ˘ي˘تا˘م بت˘كو
ز˘نا˘ه» :«سسترؤ˘ب˘سس يا˘كسس» ة˘كب˘˘سش
حؤسضؤب بغري ،(نرياب بردم) كيلف
،ف˘ي˘سصلا اذ˘ه ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ي˘˘ف
.«حانجو نميأا ريهظ ديري هنأا دقتعأاو
،طقف ةحنجأا3 كلمي هنإا» :لمكأاو
طسسو بع’ بلج يف بغري هsنأا امك
ةم˘ئا˘ق ي˘ه هذ˘ه sنأا د˘ق˘ت˘عأاو ،ي˘عا˘فد
.«ت’اقتن’ا قؤسس يف هتابغر
4 ل˘ي˘حر بر˘ق˘ب سسؤ˘ي˘˘تا˘˘م ن˘˘مؤؤ˘˘يو
،«يرا˘فا˘ب˘لا» ق˘ير˘ف˘لا ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
يف لوأ’ا ماقملا يف ركفأا» :اًفيسضم
يفا˘خو ،ؤ˘ي˘ن˘ي˘تؤ˘ك بي˘ل˘ي˘ف ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

يئانث˘لا ي˘تأا˘ي ا˘م˘هد˘ع˘بو ،ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م
،ؤ˘سسي˘لؤ˘ت ن˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘يرؤ˘˘ك ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

.«زيدنانريه سساكؤلو
قبسسأ’ا ةيناملأ’ا ةركلا مجن راسشأاو
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ة˘˘ب˘˘غر ى˘˘˘لإا
بع˘˘ل˘˘لا ة˘˘سصر˘˘ف ى˘˘ل˘˘˘ع لؤ˘˘˘سصح˘˘˘لا
اذ ا˘نؤ˘كي نأ’ ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ما˘˘ظ˘˘ت˘˘نا˘˘ب
.امهقيرفل ةبسسنلاب ةيمهأا

يدا˘ن˘˘ل˘˘ل م˘˘سضنا ،ز˘˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘ي˘˘ه نا˘˘ك
يف ي˘سضا˘م˘لا ف˘ي˘سصلا ،«يرا˘فا˘ب˘لا»

نؤيلم08 تغل˘ب ،ة˘ي˘سسا˘ي˘ق ة˘ق˘ف˘سص
،ةديدع تاباسصإ’ سضرعت هنكل ،وروأا

02 ي˘ف ة˘كرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م ه˘˘ن˘˘كم ا˘˘م
.طقف ةارابم
يدا˘ن˘لا ةرادإا مؤ˘ل ،سسؤ˘ي˘تا˘م در˘ي م˘لو
ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا م˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع «يرا˘˘فا˘˘ب˘˘˘لا»
ن˘ي˘ب˘ع’ ا˘م˘ه˘˘نأا اًد˘˘كؤؤ˘˘م ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

تا˘˘با˘˘سصإ’ا ةر˘˘ث˘˘ك ن˘˘كل ،ن˘˘يز˘˘ي˘˘م˘˘م
.ريبك ظح ءؤسسب امهتباسصأا

هعم دقاعتلا ديرت قرف ةدعو2202 يف يهتني هدقع

زتريفاه لبقتصسم نأاصشب ةحصضإو ريغ ةيؤورلإ :نزوكرفيل

ريبكلا ينايؤغوروأ’ا مجاهملا سسردي
«ةديد˘ع تارا˘ي˘خ» ي˘نا˘فا˘ك نؤ˘سسن˘يدإا

نع هليحر دكأات دعب هلبقتسسم لؤح
.يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب
رتلاو ،هلامعأا ليكوو هقيقسش فسشكو
ةلاكؤل تاحيرسصت يف ،ينؤمييلجؤج
ت’امتح’ا لك نأا ،ةينابسسإ’ا ءابنأ’ا

.اماع33ـلا بحاسص مامأا ةحؤتفم
ركفنسسو ،سضورعلل عمتسسنسس» :لاقو
.«ةحورطملا تارايخلا يف
ياؤجوروأا يف ايلاح ينافاك دجاؤتيو
فقؤت ببسسب يسضاملا سسرام91 ذنم
ةحئاج يسشفت رثإا يسضايرلا طاسشنلا

.انورؤك
بعÓلا ،رتلاو حسضوأا ،رخآا بناج ىلع
لورا˘ي˘ن˘ي˘بو لا˘نؤ˘ي˘سسا˘ن ي˘˘ف ق˘˘با˘˘سسلا
ة˘يد˘نأ’ ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئاؤ˘˘غوروأ’ا
«ي˘˘˘˘˘ج سسإا ي˘˘˘˘˘ب»ـلا ةرادإا نأا ،ىر˘˘˘˘˘˘خأا

عم ةكراسشملا ينافاك ىلع تسضرع
،لاطبأ’ا يرود تايرابم يف قيرفلا

دا˘ح˘ت’ا ن˘م ا˘هد˘عؤ˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت لا˘˘ح
.هيلع قفاو ام ؤهو ،(افيؤي) يبوروأ’ا

يدا˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا نا˘˘كو
تبسسلا دكأا دق ،ودرانؤيل ،يسسيرابلا
عفادملاو ،ينافاك لك ليحر يسضاملا

نع (اماع53) افليسس ؤغايت يليزاربلا
.يلاحلا مسسؤملا ةياهنب قيرفلا

ؤ˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘سص ع˘˘م ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م لÓ˘˘خو
ودرانؤيل ناك ،«سشناميد ود لانرؤج
ي˘نا˘فا˘˘ك ن˘˘م ل˘˘ك ل˘˘ي˘˘حر ن˘˘ل˘˘عأا د˘˘ق
تاعا˘سشإا در˘ج˘م نا˘ك يذ˘لا ،ا˘ف˘ل˘ي˘سسو
.عؤبسسأ’ا اذه ىتح
ي˘ف يدا˘ن˘ل˘ل ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا لا˘قو
ارارق ناك دقل» :ةلئسسأ’ا دحأ’ ةباجإا

ار˘ّط˘سس نا˘ب˘ع’ م˘ه˘ف .ة˘يا˘غ˘ل˘ل ا˘ب˘ع˘سص
امئاد انسسفنأا لأاسسن انك .يدانلل اخيرات
قيرطلا نم اءزج لسصاؤنسس انك ام اذإا
ةديج امهتياكح تناك دقل .’ مأا ايؤسس
انلسصو د˘ق اذ ن˘ح˘ن ا˘ه ن˘كلو ة˘يا˘غ˘ل˘ل
.«ةياهنلل
لطبل يخيراتلا فادهلا ينافاك دعيو
7 رادم ىلع لجسس ثيح ،«1 غيللا»
.ةارابم003 لÓخ افده002 مسساؤم

نا˘سس سسيرا˘ب يدا˘ن ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
بع’ نم رثكأا مسضل نامريج
لÓخ خنؤيم نرياب فؤفسصب
ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘˘ف
.ةيعافدلا تارغثلا دسسل
يا˘˘˘كسس» ة˘˘˘كب˘˘˘˘سش ترا˘˘˘˘سشأا
نأا ى˘لإا «ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا ترؤ˘˘ب˘˘سس
مسض يف بغري «يج.سسإا.يب»
ر˘˘سسيأا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ ا˘˘˘ب’أا د˘˘˘ي˘˘˘فاد
سضيؤ˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل ،«يرا˘˘˘فا˘˘˘ب˘˘˘˘لا»
اوازرؤك نيفيل نع ءانغتسس’ا
مسسؤملا ةياهنب هدقاعت ءاهتناب
.يراجلا

ي˘سسيرا˘ب˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا نأا تر˘˘كذو
،اب’أا نم نيبرقم˘لا ة˘ب˘غر تع˘ل˘ط˘ت˘سسا
.1202 فيسص يف هدقاعت يهتني يذلا

يؤني ’ خنؤيم نرياب نأا ىلإا تتفلو
ه˘˘ب˘˘˘ع’ تا˘˘˘مد˘˘˘خ ي˘˘˘ف ط˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا
دقاعتلا ديدمتل علطتي لب ،يواسسمنلا

.ةمداق تاؤنسسل هب ظافتح’او اب’أا عم
ةف˘ي˘ح˘سص تر˘كذ ،ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘ف
«ريسس انيداك» ة˘عاذإاو ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا د˘ل˘ي˘ب
اسضيأا علطتي نامريج ناسس نأا ةينابسسإ’ا
ىلغأ’ا بعÓلا زيدنانره سساكؤل مسضل
ىلإا هلاقتناب «اغيلسسدنؤبلا» خيرات يف
.وروأا نؤيلم08 لباقم خنؤيم نرياب

سسا˘˘˘كؤ˘˘˘ل نأا ى˘˘˘لإا تت˘˘˘ف˘˘˘لو
عم دعب ملقأات˘ي م˘ل ز˘يد˘نا˘نر˘ه
يف ءاؤسس «يرافابلا» قيرفلا

ريهظلا وأا عافدلا بلق زكرم
يدانلا بغري امنيب ،رسسيأ’ا
زيزعتل همسض يف يسسيرابلا

.عافدلا طخ
ل˘˘قر˘˘ع˘˘ي ا˘˘˘م نأا تح˘˘˘سضوأاو
داد˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ىد˘˘م ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا
˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘تإ’ «ي˘˘˘˘ج.سسإا.ي˘˘˘˘ب»
يدا˘˘م ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘ب ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا

ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سضإا ،م˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سض
كي˘˘ل˘˘ف ز˘˘نا˘˘ه تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘سصت

ىد˘˘بأا يذ˘˘لا خ˘˘نؤ˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب برد˘˘م
.يسسنرفلا بعÓلا رارمتسساب هكسسمت

ؤ˘لرا˘ك تنؤ˘م ؤ˘يدار ة˘كب˘˘سش نأا ا˘˘م˘˘ك
متهم «يج.سسإا.يب» نإا تلاق ةيسسنرفلا
معن» ز˘يد˘نا˘نر˘ه ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م در˘ف م˘سضب
.«ؤيث هقيقسش سسيلو ..سساكؤل

«غيلزنويبماصشتلإ» نم هفقوم مصسحيو ..«ةديدع تإرايخ» سسردي ينافاك

خنويم نرياب نم هتإرغث ميمرتل هجتي سسيراب

سسيئرلا وراك ودنانريف لاق
ر˘˘يا˘˘ب يدا˘˘ن˘˘ل يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
نإا ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا نزؤ˘˘كر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
عناسص زتريفاه ياك لبقتسسم
لاز˘˘ي ’ ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا با˘˘˘ع˘˘˘لأا

بعÓ˘˘لا نأا م˘˘غر ،ا˘˘سضما˘˘˘غ
ر˘˘ث˘˘كأا ن˘˘˘م اد˘˘˘حاو ح˘˘˘ب˘˘˘سصأا
ثيدحلا رودي يتلا ءامسسأ’ا

ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
.يلاحلا تقؤلا

ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ورا˘˘˘˘˘˘˘˘ك فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضأاو
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
«رغيا˘سست˘نأا تا˘ت˘سش ر˘ن˘لؤ˘ك»
لسصؤتلا لواح˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع»:
نيب هلÓخ نم قفؤن لح ىلإا

.ان˘تا˘ب˘غرو بعÓ˘لا تا˘ب˘غر
’ ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تقؤ˘˘لا ي˘˘˘ف˘˘˘ف
ا˘˘م˘˘ب مز˘˘ج˘˘لا د˘˘حأ’ ن˘˘كم˘˘˘ي
.«ثدحيسس
رمت˘سسي نأا سضر˘ت˘ف˘م˘لا ن˘مو
عم (اماع12) زتريفاه دقع
ما˘ع ى˘ت˘ح نزؤ˘كر˘ف˘ي˘ل ر˘يا˘ب

2202.
ةيدنأا نأا ىرأا» :وراك لاقو
يا˘˘كب ة˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘ع
.«زتريفاه
ذن˘م ا˘ن˘ع˘م يا˘ك» :ل˘سصاوو

ةبغر مهفتأاو .ماؤعأا ةرسشع
ةؤطخلا ذاختا يف بعÓلا
ي˘ف ه˘تر˘ي˘سسم˘˘ب ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

لبق˘ت˘سسم˘لا ن˘م ا˘م ة˘ل˘حر˘م
.«بيرقلا

نأا ةيمÓعإا ريراقت تركذو
ي˘˘ف بغر˘˘˘ي نزؤ˘˘˘كر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل
نؤيلم001 ىلع لؤسصحلا
(ر’ود نؤي˘ل˘م311) وروأا

يلخت˘لا ل˘با˘ق˘م ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع

مسسا طبترا دقو ،زتريفاه نع
ديردم لاير ةيدنأاب بعÓلا
ي˘˘˘سسل˘˘˘ي˘˘˘سشتو ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإ’ا
خنؤ˘ي˘م نر˘يا˘بو يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
.يناملأ’ا

تملعت :وينيروم
ةنولصشرب يف ريثكلإ

هيزؤج يلا˘غ˘تر˘ب˘لا فر˘ت˘عا
،ماهنتؤت بردم ،ؤي˘ن˘يرؤ˘م
ه˘ي˘ل˘ع ة˘نؤ˘ل˘سشر˘˘ب ل˘˘سضف˘˘ب

ةيفارتح’ا ه˘تر˘ي˘سسم لÓ˘خ
.بيردتلا ملاع يف
ل˘م˘ع˘˘ي ؤ˘˘ي˘˘ن˘˘يرؤ˘˘م نا˘˘كو
ة˘ق˘فر اًد˘عا˘سسمو ا˘ًم˘جر˘ت˘˘م
سسيؤ˘˘لو نؤ˘˘سسبور ي˘˘بؤ˘˘ب
يدا˘˘˘ن˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘ج نا˘˘˘˘ف
.ينؤلاتكلا

لÓ˘˘خ ،ؤ˘˘ي˘˘ن˘˘يرؤ˘˘˘م لا˘˘˘قو
ا˘˘˘ه˘˘˘تزر˘˘˘بأا تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت

«ترؤ˘˘ب˘˘˘سس» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص
هذ˘˘ه تنا˘˘ك» :ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
ةباثمب ةنؤلسشرب يف ةرتفلا

،ءي˘˘˘سش ل˘˘˘ك ن˘˘˘م ج˘˘˘يز˘˘˘˘م
.«كانه ريثكلا تملعتو
نينثا عم تلمع» :فاسضأاو
،ملاعلا يبردم لسضفأا نم
عم بنج ىلإا اًبنج تفقوو
مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ب˘ع’ ل˘سضفأا
ٍدا˘ن ل˘خاد ل˘ي˘ج˘لا كلذ ي˘˘ف
ي˘ف ة˘ع˘ئار ة˘ف˘˘سسل˘˘ف ه˘˘يد˘˘ل
ل˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لاو بع˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘لا

.«ةسسفانملاو
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘˘ف» :م˘˘˘تأاو
ع˘م د˘جاؤ˘ت˘لا تي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسا
تنك يننإا ثيح ،لسضفأ’ا

ن˘م نا˘˘كو ،م˘˘ل˘˘ع˘˘تأا لازأا ’
نيبع’ ع˘م ل˘م˘ع˘لا د˘ي˘ج˘لا

ؤغيفو فؤكيسشؤ˘ت˘سس ل˘ث˘م
نم ني˘ن˘ثا ع˘مو ،ود˘لا˘نورو
ل˘˘ث˘˘م ن˘˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘كأا

.«لاغ نافو نؤسسبور



 رسضخلإ حانج تامدخ ىلع لوسصحلل صضرعلإ عفرب بلاطم يإرسس ةطلغ

ر’ود نويلم5.4 طرتصشي يدوعصسلإ يلهأ’إ
 يليÓب نع يلختلإ لجأإ نم

يلودلا مجاهملا يليÓب فسسؤي عيب ىلع يدؤعسسلا يلهأ’ا يدان قفاو
اهزربأا هعم دقاعتلا يف ةبغارلا قرفلل مداقلا يفيسصلا ؤتاكريملا يف ،يرئازجلا
يدانلا ةرادإا نأا ةيدؤعسس ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو.يكرتلا يارسس ةطلغ يدان
تÓيؤحتلا قؤسس يف يليÓب دقع عيب ىلع اؤقفتا بردملا ةيعمب يدؤعسسلا
.همسض يف ةبغارلا قرفلا نم ر’ود نؤيلم5.4 ىلع مهلؤسصح لاح يف ةمداقلا

ينطؤلا بختنملا عم ايقيرفإا لطب نكمت مدع نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو
ةيحسضتلا ررقت ةرادإ’ا لعج ،ةدج يلهأا ةليكسشت يف هسسفن سضرف نم يرئازجلا
.لكاسشملا نم ديدعلا قلخ ريخأ’ا ناو اميسس’ هب

نم مدقملا سضرعلا عفرب ابلاطم يارسس ةطلغ يدان نؤكيسس ،رخآا بناج نم
دسصرو قبسس امدعب ،قباسسلا يسضايرلا يجرتلا مجن تامدخ ىلع لؤسصحلا لجأا

 .ىسضم تقو يف وروأا نؤيلم5.2
ب.م.يرسسيإإ

ظوظحو اسسنرفل لوأ’إ بختنملل إوبعلي مل نوبعÓلإ
 ةمئاق رسضخلإ ليثمت

ىتفلإ» ةزئاج لينل نوحصشرم نييرئإزج5
 ملاعلإ يف باصش بع’ لصضفأ’ «يبهذلإ

نيحسشرملا نيبعÓلا ةمئاق يف ناكم زجح نم نييرئازج نيبع’5 نكمت
.ملاعلا يف باسش بع’ لسضفأ’ حنمي يذلا يبهذلا ىتفلا بقل لينل

نيحرسشملا نيبعÓلا ةمئاق نع ةيلاطي’ا «ترؤبسس ؤتؤت» ةديرج تفسشكو
ناديم طسسو يلدع نيسساي ،نؤيل يدان مجاهم يقرسش ناير نم لك تمسض يتلاو
طسسو سشيسشؤع لداعو ،لؤبرفيل يدان رسسيأا ريهظ يسسورعل رسساي ،ودرؤب يدان
.نؤيل بع’ يريؤغ نيمأاو نامريج ناسس سسيراب ناديم

’إا ،هنؤلثميسس يذلا بختنملا دعب اوراتخي مل نيرؤكذملا نيبعÓلا نأا مغرو
عتمتي تاب يتلا ةدؤجلاو ةؤقلا لظ يف اميسس’ ،ةمئاق رئازجلا ليثمت ظؤظح نأا
اؤلثمي مل مهنأاو اسصؤسصخ ،9102 ايقيرفإا ممأا سسأاكب جيؤتتلا دعب نؤبراحملا اهب
.يسسنرفلا بختنملا رباكأا

نيبعÓلا نإاف لؤبرفيل رسسيأا ريهظ يسسورعل ادع ام نأا ركذلاب ريدجلاو
 .يسسنرفلا بختنملل ةباسشلا تائفلا اؤلثم نأاو قبسس نيرخآ’ا

ب.م.يرسسيإإ
 رخأاتم ءاقل يف مويلإ لانسسرأإ يقÓي ايقيرفإإ لطب

 «غيلرميربلإ» يف بع’ لصضفأإ ثلاث زرحم
ةمئاق نمسض يتيسسلا مجنو يرئازجلا بختنملا دئاق زرحم سضاير دجاؤت

.مسسؤملا اذه زاتمملا يزيلجن’ا يرودلا يف نيبع’01 لسضفأا
01 لسضفأا ةمئاق تايئاسصحإ’ا يف سصسصختملا «درؤكسسؤه» عقؤم دعاو

يف رسضخلا دئاق زرحم سضاير ءاج ثيح ،زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا يف نيبع’
يروارت امادأا ينابسسإ’او نيورب يد يكيجلبلا هليمز نم لك فلخ3 ـلا زكرملا

ينام ؤيداسس يلاغنسسلا لؤبرفيل يمجن ىلع اقؤفتم ،نؤتبماهرفلو ناديم طسسو
ىلع سسداسسلاو سسماخلا نيزكرملا يف ءاج ناذللا حÓسص دمحم يرسصملاو
.يلاؤتلا

امدنع «غيلرميربلا» تاسسفانمل هتدؤع زرحم لجسسيسس لسصتم قايسس يف
،82 ةلؤجلا نع ةرخأاتملا ةارابملا باسسحل لانسسرأا يدان مؤيلا ةرهسس هجاؤيسس
تاسسفانم نم03 ةلؤجلا تايرابم نمسض مداقلا نينثإ’ا يلنريب فيسضتسسيل
 .«غيلرميربلا»

طيمز.ع
 لئابقلإ ةبيبسش

 يلاغتربلإ يدانلإ دوعسص رإرق دعب ةبيبسشلإ عم تاسضوافم يف لوخدلإ

 إريدام لانويصسان ةركفم يف «يرانكلإ» عفإدم دايوصس
يدان تامامتها نمسض لئابقلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ع˘فاد˘م دا˘يؤ˘سس ن˘يد˘لا رد˘ب د˘جاؤ˘ت˘ي

اهمدقي يتلا ةريبكلا تايؤتسسملا دعب اسصؤسصخ ،يلاغتربلا اريدام لانؤيسسان
ؤتاكريملا لÓخ يلاغتربلا يدانلل نيبؤلطملا دحأا هلعج يذلاو يرانكلا ةقفر
.لبقملا

عافدلا طسسو بع’ نأا ةيفحسصلا ريراقتلا نم ديدعلا تركذ ام بسسحبو
اريدام ةرادإا رظتنت رخآا بناج نم ،يلاغتربلا قيرفلل مامسضن’ا ةركفل سسمحتم
ىلوأ’ا ةجردلا يرودل قيرفلا دؤعسص نأاسشب مدقلا ةركل يلاغتربلا داحتإ’ا رارق
ةيمسسر تاسضوافم يف لؤخدلا لبق ،انورؤك ةحئاج ببسسب ةسسفانملا قيلعت دعب
سضؤخب ملحي هنا تارملا نم ديدعلا يف دكا يذلاو يرئازجلا بعÓلا مسضل
.ابوروأا يف ةيفارتحا ةبرجت

ةبيبسشلا ةرادإا لعجي ام يرانكلا عم اطبترم دايؤسس لازي ام لسصتم قايسس يف
سشاعنإ’ هعيب نم ةدافتسس’ا ىلع لمعتسس يتلاو بعÓلا ةقفسص ىلع سضوافتت

 .يدانلا ةنيزخ
طيمز.ع

 ةمسصاعلإ داحتإ
 بناجأ’إ نيبعÓلإ صضعب عم ةمدقتم ت’اسصتإ يف ىيحي رتنع نأإ دكأإ

يف نوكيصس سساتلإ رإرق نأإ نوقثإو :لولج روصشاع
 ربصصلإ غرافب ةلوطبلإ فانئتصسإ رظتننو انحلاصص

ةيسضقب يدانلا زؤف نم ةمسصاعلا داحتا ةرادإا سسلجم سسيئر لؤلج رؤسشاع ادب
،ةيلودلا ةمكحملا ىدل يدانلا همدق يذلا فانئتسس’ا يف ،يمسصاعلا يبرادلا

يف ةسسفانملا ىلإا ةدؤعلا يف هتبغر نع قيرفلا سسأار ىلع لوأ’ا لجرلا ربع امك
مدق انيماحم »: ةيفحسص تاحيرسصت يف لؤلج رؤسشاع حسضوأاو.لجاعلا بيرقلا
سصخي اميفو ،«انحلاسص يف نؤكيسس رارقلا نأا نؤقثاو نحنو مزÓلا فلملا
ةدؤعلا رظتنن نحنو رارق يأا ذختي مل ةعاسسلا دحل »:لؤلج لاق ةينطؤلا ةلؤطبلا
.«ربسصلا غرافب ةقباسسملا ءاؤجأا ىلإا

سضفخ ىلع اؤقفاو نيبعÓلا ناب قيرفلا سسأار ىلع لوأ’ا لجرلا دكأا امك
.يدانلا اهب رمي يتلا ةيلاملا ةمزأ’ا رييسست يف يدانلا ةدعاسسمل ،مهبتاور

رفؤت رؤف رئازجلاب لحيسس ىيحي رتنع نأا ،رؤسشاع لؤلج فسشك ،ريخأ’ا يفو
دسصق بناجأ’ا نيبعÓلا سضعبب لاسصت’اب ماق هنا اددسشم ةيؤجلا تÓحرلا
 .يفيسصلا ؤتاكريملا يف يدانلاب قاحتلÓل مهعم سضوافتلا

 ب.م.يرسسيإإ

0772ددعلإ ^1441 لإوسش52ـل قفإوملإ0202 نإوج71ءاعبرأ’إةصضايرلا
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ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا مد˘˘ق
«فا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا» مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘˘كل
فانئتسساب سصاخلا لؤكؤتربلا
ىلإا ةسسفا˘ن˘م˘لاو تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ة˘سضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا ةرازو
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ب ل˘˘سصف˘˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘˘لا
يف دÓبلل اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
.همدع نم ةدؤعلا رارق

يمسسر˘لا ع˘قؤ˘م˘لا ف˘سشكو
مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل
لؤ˘كؤ˘تر˘ب˘لا نأا ،ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف
يجرامد لام˘ج ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشأا

هقيرف ةيعمب «فافلا» بيبط
،ارؤسسيفورب72 نم نؤكملا

ة˘ق˘ير˘ط˘لا د˘يد˘ح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
بجو يتلا ريبادتلاو ةيلاثملا
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ل˘جأا ن˘م ا˘هذا˘خ˘تا
تا˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا
.ةمداقلا

نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو اذ˘˘˘ه
با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ةرازو ل˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘ت
ة˘طرا˘خ ة˘سسارد˘ب ة˘سضا˘ير˘لاو
ةدؤعلا اهب متتسس يتلا قيرطلا
ىلع تايرابملاو تابيردتلل
ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإا ي˘˘˘ف ل˘˘˘سصف˘˘˘ت نأا

.همدع نم ةدؤعلا خيراتو
ةئيه تدكأا ،رخآا بناج نم

سسي˘ئر ي˘سشطز ن˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ
ةر˘˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
طيم˘ت˘سس «فا˘ف˘لا» نأا ،مد˘ق˘لا
يذلا لؤكؤتر˘ب˘لا ن˘ع ما˘ث˘ل˘لا

ىلإا ةينفلا ةيريدملا هتعسضو
ة˘سضا˘˘ير˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
ذخأا دعب مÓعإ’او ةيرئازجلا

 .تاطلسسلا ةقفاؤم

¤إإ ةدوعلإ :ينيقرز
نوكت نل ةسسفانŸإ

طورسشلإو..ةلهسس
نوكتسس ةحورطŸإ
Ãةطبإرلل يد– ةباث

دتعت ⁄ يتلإ ةيدنأ’إو
 تاميلعتلإ قيبطت ىلع

نيسساي رؤ˘ت˘كد˘لا فر˘ت˘عا
ةيبطلا ةنجللا ؤسضع ينيقرز
مدقلا ةركل يلود˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل
ةيبطلا ةنجللا بئانو «افيفلا»
فا˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا نأا ،«فا˘˘˘كلا»ـل
يف تايراب˘م˘لاو تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
نؤكي نل ةين˘طؤ˘لا ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ،Ó˘˘˘ه˘˘˘سس
لكب فسصعت يتلا «انورؤك»
.ملاعلا لود

اذ˘˘ه˘˘ب ي˘˘ن˘˘ي˘˘قرز ح˘˘سضوأاو
ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ن˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م »:دد˘˘˘˘سصلا
ى˘˘˘لإا ةدؤ˘˘˘ع˘˘˘لا ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
نؤ˘˘˘كي ن˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘سسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةحورطم˘لا طور˘سشلا..Ó˘ه˘سس

يد˘˘ح˘˘ت ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب نؤ˘˘كت˘˘˘سس
م˘ل ي˘ت˘لا ،ة˘يد˘نأ’او ة˘ط˘بار˘ل˘ل
تاميلعتلا قيبطت ىلع دتعت

ةحسصلا نأاو اسصؤسصخ ،ايفرح
متخو ،«سضوافتلل ةلباق ريغ
ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا »:ه˘مÓ˘ك
تايناكمإ’ا كلمت ’و يناعت
رييا˘ع˘م˘لاو ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا

تتا˘ب ة˘ي˘ئا˘قؤ˘˘لا تاءار˘˘جإ’او
’إا ،ة˘˘يد˘˘نأ’ا ما˘˘م˘˘ت˘˘ها جرا˘˘خ
 .«ليلقلا سضعبلا

عمتجي يسشطز
ةن÷ صسيئر صشودبعب
درإوŸإ Òيسستو ةبقإرم

 ةيدنأÓل ةيلاŸإ
،يسشطز نيدلا ريخ دقع

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا سسي˘˘ئر
اسضر عم اعامتجا ،مدقلا ةركل

ةبقارم ةنجل سسيئر سشودبع
ة˘ي˘لا˘م˘لا دراؤ˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سستو
يلادب «فافلا» رقمب ةيدنأÓل

.ميهارب
يرئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا ن˘ل˘عأاو

هع˘قؤ˘م ى˘ل˘ع ر˘سشن نا˘ي˘ب ي˘ف
دمحم نم لك نأا ،يمسسرلا
،«فافلا»ـل ماعلا نيمأ’ا دعاسس
يد˘˘يا˘˘م˘˘ح م˘˘ي˘˘كح˘˘لا د˘˘ب˘˘عو
ن˘م عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا ي˘˘ف ا˘˘كرا˘˘سش
ل˘م˘ع مد˘ق˘ت ة˘سشقا˘ن˘˘م لÓ˘˘خ
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تا˘˘سسم˘˘ل˘˘لا
قا˘˘˘ف˘˘˘ت’ا عور˘˘˘سشم سصخ˘˘˘˘ت
ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
ةربخلا بتكمو «تاكرسشلا»
ر˘ي˘ي˘˘سستو ة˘˘ب˘˘قار˘˘م ة˘˘ن˘˘ج˘˘لو
.ةيلاملا دراؤملا

نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو
ىلعأا سسأار ىلع لوأ’ا لجرلا

ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘يور˘˘ك ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
قلعتملا ريرقتلا ىلع لسصحت
ه˘م˘ل˘سسي˘˘سس يذ˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’ا˘˘ب
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا ةرازؤ˘˘˘˘ل هرود˘˘˘˘ب
 .ةسضايرلاو

ناتيغ ـل ةفيلخ نوكيل
 «كسسول» مجاهم

ليل بردم
دقاعتلإ ىلع رصصي

 سسانو عم
ل˘ي˘ل يدا˘ن ةرادإا ل˘سصاؤ˘ت

دقاعتلل اهيعا˘سسم ي˘سسنر˘ف˘لا
يلودلا بعÓلا سسانو مدأا عم
يلؤبان يدان مجن يرئازجلا
سسين يف بعل يذلا يلاطيإ’ا
ى˘ل˘ع ي˘سضق˘ن˘م˘لا م˘سسؤ˘˘م˘˘لا
.ةراعإ’ا ليبسس

ةيسسنر˘ف ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
ر˘سصي ي˘ي˘ت˘لا˘غ برد˘˘م˘˘لا نأا

سسا˘نو ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةرادإا لي˘ع˘ف˘ت مد˘ع Ó˘غ˘ت˘سسم
د˘ق˘ع ي˘ف ءار˘سشلا د˘ن˘˘ب سسي˘˘ن
يدان ةبغرو ةهج نم ةراعإ’ا
بعÓ˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ي˘˘لؤ˘˘با˘˘ن
مؤجه معدل ةلؤيسسلا ريفؤتل
.ىرخأا ةهج نم يدانلا

نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو
حانج يف ىري ينفلا مقاطلا
’ؤكين ـل ةفيلخ ريخ رسضخلا

 .قيرفلا رداغ يذلا ناتيغ
ب.م.يرسسيإإ

 يفيسصلإ وتاكŸÒإ ‘ «زولبلإ» معدل

دروفتنيرب عم تاصضوافم ‘ لخدي يصسليصشت
 ةمحر نبمصضل

 نيقابلإ8ـلإ نيبعÓلإ نم إدحإو مرك ةسضايرلإو بابسشلإ ريزو يدلاخ

ينطولإ ريرحتلإ ةهبج يبع’ ءاصصقإإ يفني سشوعم
 «فافلإ»ـل ةماعلإ ةيعم÷إ نم

ب.م.يرسسيإإ
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بختنمل قباسسلا بعÓلا سشؤعم دمحم ىفن
ةهبج يبع’ ءاسصقإا ،ينطؤلا ريرحتلا ةهبج
يرئازجلا داحتإÓل ةماعلا ةيعمجلا نم ريرحتلا
.«فافلا» مدقلا ةركل

نأا ة˘ي˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف سشؤ˘ع˘م د˘كأاو
با˘˘ب˘˘سشلا ةرازو ى˘˘لإا ه˘˘تدا˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘˘يز˘˘˘لا

’ ي˘ت˘لا را˘ب˘خأ’ا˘ب ا˘ه˘ل ة˘قÓ˘ع ’ ة˘سضا˘˘ير˘˘لاو
يف اهجيورت مت يتلا ةحسصلا نم اهل سساسسأا

ميركت مت ثيح ،ةيسضام˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا
ديسس ةسضايرلاو بابسشلا ريزو لبق نم ريخأ’ا

كسسمت ىلع سشؤعم ددسش امك.يدلاخ يلع
نيذلا8ـلا نيبعÓلاب يسشطز نيدلا ريخ ةئيه
ةماعلا ةيعمجلا نمسض ةايحلا ديق ىلع اؤلاز ’
ةبعسصلا ة˘ي˘ح˘سصلا فور˘ظ˘لا م˘غر ،«فا˘ف˘لا»ـل
 .نيبعÓلا ديدع اهب رمي يتلا

ب.م.يرسسيإإ

ةمحر نب ديع˘سس ى˘ل˘ع سضور˘ع˘لا ل˘سصاؤ˘ت˘ت
يزيلجنإ’ا درؤفتنيرب مجنو يرئازجلا يلودلا
ةقفر همدق يذلا عئار نم رثكأ’ا مسسؤملا دعب
«بيسشني˘ب˘مؤ˘سشلا» تا˘سسفا˘ن˘م ن˘م˘سض ه˘ق˘ير˘ف
يف هيدان عم ةمهاسسملل ادهاج لمعي يذلاو
يرود˘ل˘ل دؤ˘ع˘سصلا تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب ىد˘˘حإا ف˘˘ط˘˘خ
.زاتمملا يزيلجنإ’ا

ةيمÓعإ’ا ريراقتلا نم ديدعلا تلوانتو اذه
ةيزيلجنإ’ا يداؤنلا دحأا لؤخد ربخ ةيسسنرفلا
،«د˘يد˘ج˘لا زر˘ح˘م» م˘سضل ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لا قا˘˘ب˘˘سس
ط˘بر يذ˘لا ي˘سسل˘ي˘سشت يدا˘ن˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
ةبهؤملا لؤح سضوافتل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ه˘ت’ا˘سصتا

يفحسص يسصفحؤب د˘م˘ح˘م د˘كأاو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
«زؤلبلا» ةرادإا نأا ةيسسنرفلا «يسس.مأا.رأا» ةانقب
مادقتسسا لجأا نم ةيمسسر تاسضوافم يف تأادب
.لبقملا يفيسصلا ؤتاكريملا يف بعÓلا

يسسنر˘ف˘لا سسي˘ن ج˘ير˘خ نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ه˘يدا˘ن ع˘م ع˘ئار ن˘م ر˘ث˘كأا م˘سسؤ˘م ى˘ل˘ع م˘سصب
ن˘م˘سض بع˘ل˘ي يذ˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا درؤ˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب
هلعج ا˘م ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا يرود
«غيلرميربلا» ة˘يد˘نأا ن˘م د˘يد˘ع˘لا را˘ظ˘نأا ل˘ح˘م
ةيرحسسلا تاغوارملا بحاسص فطخ ديرت يتلا

Óيف نؤتسسأا ،لانسسرأا ،يتيسس رتسسيل رارغ ىلع
 .اهريغو

طيمز.ع

لوكوتÈلإ ةصضايرلإو بابصشلإ ةرإزو حن“ «فافلإ»
 رصضخأ’إ ءوصضلإ رظتنتو ةصسفانŸإ ¤إإ ةدوعلل يحصصلإ
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ي˘˘ه ف˘˘ي˘˘˘كو كب ا˘˘˘ب˘˘˘حر˘˘˘م ن˘˘˘يد˘˘˘لأ سسم˘˘˘شش̂ 
؟كلأوحأأ

ديج لكسشب ريسست فورظلا لك ماسشه يخا كب ابحرم
انتايح يف رثا يذلا ءابؤلا اذه راسشتنا مغر هلل دمحلا
. اعيرسس هلاوز ىنمتن امؤمع ةماعلا

ر˘˘ي˘˘شست ف˘˘ي˘˘˘كو كتا˘˘˘ي˘˘˘ح سسرا˘˘˘م˘˘˘ت ف˘˘˘ي˘˘˘ك̂ 
؟يحشصلأ رجحلأ لظ يف كتأريشضحت

تاميلعتلا لكب ديقتلا ىلإا ىعسسن يرئازج يأا لثم
امأا رئازجلا ي˘ف ة˘ح˘سصلا ى˘ل˘ع ن˘ي˘فر˘سشم˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
يعيبط لكسشب ىرجت يهف تاريسضحتلا سصؤسصخب
جمانربل اهيف عسضخا مؤيلا يف ةيبيردت ةسصح عقاؤب

يندعاسست ىرخأا ءايسشأا فيسضأا امك ينفلا مقاطلا لمع
. يتقايل ىلع ظافحلا يف

ةرقم مجن قيرف يف نيبعÓك مكنأأ لاقي̂ 
بب˘شسب تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لأ ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘لأ م˘˘ترر˘˘ق
؟ةيلاملأ ةمزأ’أ

سسرام رهسش ىلإا انلؤسصو دعبف كيلع ىفخي ’ حيحسص
ةرجأا لان نم كانهو نيترجأا ىؤسس انيقلت دق نكن مل
ىنمتن امؤمع ادج بعسصو بعسص عقاو اذهو ةدحاو
ماد فقؤتلا نأا كل دكؤوأا امك اعيرسس لاكسشإ’ا ةيؤسست

لكسشب رسضحن ن’ا اننأاو عاسشي ام سسكع ةدحاو ةسصح
. يداع

نيلوؤوشسملأ فرط نم ةذختملأ تأرأرقلأ̂ 
يوركلأ مشسوملأ لامكأ ةرورشض نع تثدحت
؟كلذ ىلع قلعت فيكف

مل مهنا ام˘ب د˘ع˘ب ة˘ي˘م˘سسر تسسي˘ل م˘ه˘تارار˘ق نا د˘ق˘ت˘عا
ةدؤعلا لجا نم خيراؤت عسضو يف ةعاسسلا دحل اؤحلفي
ايلعلا تاطلسسل˘ل دؤ˘ع˘ي˘سس رار˘ق˘لا نا د˘ق˘ت˘عا ا˘ي˘سصخ˘سش
. ةيلاع تيقب ماقرأ’او بيهر راسشتنا يف لازي ’ ءابؤلاف

ةمزÓلأ ةيئاقولأ تاناكمإ’أ رئأزجلل لهو̂ 
ن˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا˘ب ا˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘شست ي˘˘ت˘˘لأ

؟كيأأر بشسح ديدج
تا˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإ’ا سصؤ˘˘˘سصخ˘˘˘ب
ةردا˘ق قر˘ف كا˘˘ن˘˘ه كحرا˘˘سصأا

نأا ام˘ك ا˘هرؤ˘مأا ط˘ب˘سض ى˘ل˘ع
’ ن’ا دحل ىرخأا قرف كانه
فيراسصملا سضعب مهل فيسضت كلاب امف يناعت لازت
فرط نم ةدعاسسم كانه تناك نا امؤمع ةيفاسضإ’ا
. ءافتك’ا دحل لسصن دق ةسضايرلا نوؤؤسش ىلع نيمئاقلا

ةحأرشص لكب ةري˘خأ’أ ة˘ب˘تر˘م˘لأ نو˘ل˘ت˘ح˘ت̂ 
رأرقإأ عم هئاهنإأ وأأ مشسوملأ لامكإأ ىنمتت له
؟سضيبأ مشسوم

مع˘ن ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ب˘تر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ن ن˘كم˘م ءي˘سش ل˘ك
سصؤسصخب امأا بعل ءيسش ’ نكلو يأارلا كرطاسشأا
انك ءابؤلا ةيادب يف اهديعأاو اهتلق يوركلا مسسؤملا
نيرداق نؤكنسس اننأاو اعير˘سس ردا˘غ˘ي˘سس ه˘نا د˘ق˘ت˘ع˘ن

ينلعج تقؤلا رورم نكلو يرودلا فانئتسسا ىلع
يناعي يقيرف نؤكل سسيل هفيقؤت ةرورسضب عنتقا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘˘مÓ˘˘سسل ن˘˘كلو طؤ˘˘ق˘˘سسلا˘˘ب دد˘˘ه˘˘مو
. ةسضايرلا نم نيبرقملا سصاخسشأ’او

نا˘م˘شض ىل˘ع ردا˘˘ق م˘˘ج˘˘ن˘˘لأ نأا˘˘ب ىر˘˘ت ل˘˘هو̂ 
؟ةلوطبلأ ةلشصأوم ررقت لاح يف هئاقب

انلقث لكب يمرنسسو ةريفو انظؤظح لك لاحلا ةعيبطب
سصرفلا لك انل رابكلا ةريظح يف مجنلا ءاقبإا لجا نم
. يدحتلا عفر ىلع لمعنسسو

؟ ةريدتشسملأ ملاع عم كتايأدب تناك فيك̂ 
تبعل ثيح ةيلغبب نطقا نيا يتنيدم قيرف يف تنؤكت
. لابسش’او رغاسص’ا يفنسص يف
يرانكلا فيدر ىلا مث نمو ةباغرلا طسساوأ’ تبعل
؟مسسؤملا كلذ يف تقلأات كنا مغر رباكأÓل قرت مل اذامل

مث نمو ةياغرلا يدان طسساو’ تبعل اهدعب حيحسص
هابتنÓل تفلم لكسشب تقلأات نيا يرانكلا فيدر ىلا

عيقؤتلا لجا نم مسسؤملا كلذ يف دعؤم ىلع تنك دقو
يتؤعد مت نا دعب رباك’ا قيرف عم
ثيح فوراك بردملا فرط نم
ع˘م ة˘يد˘ج˘ب ل˘م˘ع˘لا ي˘˘ف تعر˘˘سش
بؤتكملا نكلو اهتقو ةليكسشتلا
نم ةياغرلا يدان ىلا ينداق اهدعب

’ ن’ا دحلو ةبيبسشلا فؤفسص يف عقوأا مل ثيح ديدج
. ثدح ام يردا

تب˘˘ع˘˘لو ة˘˘با˘˘غر˘˘لأ ىلأ لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’أ تل˘˘˘شضف̂ 
؟كانه كتبرجت ميقت فيك نيمشسومل

عم يتبرجت لاح لك ىلع هلل دمحلا
ثيح اهب سسأاب ’ تناك ةياغرلا قيرف
يل احمسس نيليمج نيمسسؤم تيدا
ا˘م ؤ˘هو ة˘بر˘ج˘ت˘˘لاو ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا بسسكب

يدانلاب تقؤلا كلذ يف نيطيحملا لك ييحا ينلعجي
. يتاناكما ريجفتب يل اؤحمسس نيذلا

مث نمو ةيرشضخ’أ تناك ةهجولأ اهدعب̂ 
؟نيمشسومل ترايت ةبيبشش ىلأ

ي˘ب ل˘سصتا ة˘يا˘غر˘لا ي˘ف ن˘ي˘م˘سسؤ˘م د˘ع˘ب كلذ˘ك ؤ˘هو
تبعل ثيح قفاوأا ينلعج ام ؤهو ةيرسضخ’ا ؤلوؤؤسسم
اذه عم يتكراسشم نؤك نم مغرلاب لماك مسسؤم لاؤط
ةجردب ةقفؤملاب نكت مل يدانلا

رؤمأ’ا سضعبل عجار كلذو ةريبك
تلقتنا امؤمع اهيلا قرطتلا دوا ’
ثيح ترايت ة˘ب˘ي˘ب˘سش ى˘لا ا˘هد˘ع˘ب
ه˘ي˘ف ا˘ن˘ع˘ي˘سض لوا م˘سسؤ˘م د˘˘ع˘˘بو
مسسؤملا يف انلواح تاناكمإ’ا سصقن ببسسب دؤعسصلا
ايئانثتسسا امسسؤم انققح ثيح ناك ام ؤهو هحاجنا يناثلا
. دؤعسصلاب

ترا˘˘ي˘˘ت را˘˘˘شصنأ ع˘˘˘م بح ة˘˘˘شصق كت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج̂ 
؟دوعشصلأ مشسوم دعب ةشصاخ

دقف يبلق يف ايلع فازب ةزيزع مهتسصÓب «سشابحلا »
انلعج ام ؤهو مسسؤملا لاؤط انودناسسو انبناج ىلا اؤفقو
هلل دمحلا دؤعسصلاب مهداعسسا لجا نم انلقث لكب يمرن
اما مهبؤ˘ل˘ق ى˘لا ة˘حر˘ف˘لا لا˘خدا ي˘ف ه˘ل˘لا ا˘ن˘ق˘فو يذ˘لا
تلمع دقلو يل ريبك فرسش كلذف مهتبحم سصؤسصخب

تناك قيرفلل يترداغم نا ىتح يدقع فيرسشت ىلع
. ةريبك ةبؤعسصب

بل˘˘˘ط˘˘˘ت ةد˘˘˘يد˘˘˘ع ة˘˘˘يد˘˘˘نأأ ل˘˘˘ع˘˘˘ج كق˘˘˘لأا˘˘˘ت̂ 
يف رشسلأ ام نأزيلغ ترتخأ كنكلو كتامدخ

؟ كلذ
ديدعلا تيقلت ترايت ةبيبسش عم دؤعسصلا قيقحت دعب
برغلا ةيدنا نم ةسصاخ ت’اسصت’او سضورعلا نم
لبق ةهجؤلا رايتخا يف Óيلق ددرتا ينلعج ام ؤهو كانه
مدا» سصاخلا يريجانم قيرط نع كلذل ادح عسضن نا

عيرسسلا يف عيقؤتلا ةرورسضب يناسصوا يذلاو «يدؤخ

نؤ˘كي˘سس ن˘م ؤ˘ه ق˘ير˘ف˘لا كلذ نأا˘ب ىأار ه˘ناو ة˘˘سصا˘˘خ
ةديج ةبرجت تسضخ اهدعب هلل دمحلاو قلأاتلل يتباؤب
ىلع تلمع امؤمع فاطملا رخا يف دؤعسصلا انعيسضو
نيذلا عيرسسلا عم يتبرجتب ديعسس اناو يدقع فيرسشت
. ةبسسانملاب مهركسشا

ع˘م ر˘ي˘ب˘ك ل˘ك˘ششب تزر˘ب كنأ لو˘ق˘لأ ن˘ك˘م˘ي̂ 
ل˘ك تد˘جو كنأ لو˘ق˘لأ ن˘ك˘م˘ي ل˘˘ه ع˘˘ير˘˘شسلأ

؟حاجنلأ لمأوع
عيرسس يف انل ترفو حاجنلا لماؤع نا لؤقلا نكمي

ناك ايليماف د’وأا مسضي ناك دادعتلا ناو ةسصاخ نازيلغ
اما هفادهأا قيقحت ىلع قيرفلا ةدعاسسمو زوربلا مهفده
طقفو ناديملا يف يبجاو تيدا اناف يقلأات سصؤسصخب
. ينيفكت راسصنأ’ا ةداهسش هلل دمحلاو

ليحرلأ تلشضف كلذ مغر̂ 
تا˘طو˘غ˘شض م˘غر ع˘ير˘شسلأ ن˘م
؟راشصنأ’أ

ي˘˘ف بغرا ن˘˘كا م˘˘ل ي˘˘ن˘˘قد˘˘˘سص
سسيئر˘لا تحرا˘سص د˘قو ل˘ي˘حر˘لا

دحأاب قاحتل’ا يف يتبغر دحاؤلا فرحلاب هل تلقو
ىقبأاسس نكت مل ناو ىلوأا نؤكتسس ىلوأ’ا ةجردلا ةيدنا

عم ةليمج امايأا ىؤسس دجا مل ينؤكل نينيعلا سضمغم
دمحلا يئاقب يف كلذك مه اؤبغر نيذلا عيرسسلا راسصنا
سسيئرلا تدعو املثم ىلوأ’ا ةجردلا ناك يرايتخا هلل
دد˘جاو ه˘ي˘ل˘ث˘م˘مو ع˘ير˘سسلا˘ب ةد˘ي˘ج ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘˘قÓ˘˘عو
ى˘ل˘ع م˘ه˘ل ي˘تار˘˘كسشت
يتلا ةؤطخلل مهمهفت
. اهيلع تمدقأا

ا˘˘ب˘˘ير˘˘˘ق تن˘˘˘ك̂ 
؟طبشضلاب ثدح أذام يشس سسأ يشسلأ نم

درلا سضفرا تنك قيرفلل لسسارم كنا امب ينقدسص
ةطقنلا هذ˘ه سصؤ˘سصخ˘ب ثيد˘ح˘ل˘ل تقؤ˘لا نا˘ح ن˘كلو
ىلع انقفتاو ةندخؤب سسيئرلا نم ’اسصتا تيقلت امؤمع
مؤيلا يف نكلو عيقؤتلا ’ا قبي مل ثيح ليسصافتلا لك

ن˘م لا˘سصتا˘ب تأا˘جا˘ف˘ت ي˘لاؤ˘م˘لا
مامتإا سضفر ىلع دكؤؤي سسيئرلا
هنؤكل ىؤسس ءيسشل ’ ةقفسصلا
دحا نم ةطؤلغم تامؤلعم ىقلت
لواح نيا ةنيط˘ن˘سسق˘ب ةر˘جا˘ن˘م˘لا

بعلا مل ينؤك ىلع ديكأاتلاو يهيؤسشت سصخسشلا اذه
بع’ ينؤك ىتحو ةباسصإا يدل ناو مسسؤملا لاؤط
تسسل ينع ثدحتي ينفرعي نم هلل دمحلاو لكاسشم
مرتحا اناو اهتيسسن ةيسضق امؤمع يسسفن ركسش ددسصب
بؤتكم هنا لؤقلا نكمي هلل دمحلاو قيرفلاو رفانسسلا

. طقفو
ةو˘ق˘ب ةروا˘شسلأ ي˘ف كد˘ير˘˘ي نا˘˘ك زا˘˘ك˘˘عو˘˘ب̂ 
؟ببشسلأ امف كلذ بتكي مل نكلو

ينعباتي ناك هنا م˘كح˘ب اد˘ي˘ج ي˘ن˘فر˘ع˘ي نا˘ك زا˘كعؤ˘ب
مهو ةرواسسلا ةبيبسش ةراد’ هلاغسشنا لقن امؤمع مامتهاب
قئاثو يف ناك ديحؤلا قئاعلا نكلو يعم اؤلسصاؤت
ةنجلل يب سصاخلا فلملا عفدب تمق ثيح يحيرسست
ةرم لك يف ثيح مهفا مل اهتقو نكلو تاعزانملا
ةرواسسلا يلوؤؤسسم لعج يذلا رم’ا يتيسضق نؤلجؤؤي
اهلنا مل قئاثؤلا نا امب رخا بع’ مهنابسسح يف نؤعسضي
نا ىتح يفيسصلا ؤتاكريملا نم رخأاتم تقو يف ىؤسس
. يدجلا لمعلا يف تعرسش كاذنآا قرفلا سضعب

؟كلذ مت فيك ةرقم ترتخأ اهدعب̂ 
لوا نا لؤقلا نكمي ةرقم مجن نع ثيدحلل ةدؤعلاب

نم ناك يفيسصلا ؤ˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ه˘ت˘ي˘ق˘ل˘ت سضر˘ع

لك رخؤؤت تناك قئاثؤلا نكلو رسصان نب سسيئرلا
يقئاثو لينب ةرسشابم هملع دعبف هلل دمحلاو ءيسش
يعا˘ن˘قا ل˘جا ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م˘لا سضع˘ب˘بو ي˘ب ل˘سصتا
نؤك كلذل ادج ديعسس اناو مت ام ؤهو عيقؤتلاب
ي˘ف ه˘ت˘ق˘ث ل˘ك ع˘سضوو ي˘ل˘جا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘سص ل˘˘جر˘˘لا

. كلذ ىلع هييحا ربنملا اذه نمو يتامدخ
؟مجنلأ عم ايلاح كتبرجت ميقت فيك ^
؟قيرفلأ يف حاترم تنأ لهو

يل حمسس يذلا قيرف˘لا ؤ˘ه م˘ج˘ن˘لا˘ف ةد˘ي˘ج ة˘بر˘ج˘ت
حاترم ينا امك لوأ’ا فرتحملا يف يتاناكما زارباب

ةمز’او تاناكمإ’ا سصقن مغر قيرفلا اذه يف ادج
ةديج ةعؤمجم انيدل امؤمع اهب رمي يتلا ةيلاملا
. ةديج فورظ يف لمعلاب انل تحمسس

رثأ رايدلأ جراخ لابقتشس’أ نأأ ىرت له ^
؟مكيف

فيطسس يف لابقتسس’اف ادج ريبكو ريبك لكسشب رثا
ةيحيراب بعلت تناك ةيدنأ’ا لك داؤلا سسأار يف وا
ةدؤعلا ىنمتأا امؤمع مهناديم لخاد نؤبعلي مهناكو
لجا نم انبعلم ىلا ةلؤطبلا فانئتسسا دنع اعيرسس
لبقتسسن ىقبن لؤقعملا ريغ نمف انجئاتن نيسسحت
.انريهامج نع اديعب

تب˘ع˘ل ا˘شضيأأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘˘مزأ’أ نأأ د˘˘ي˘˘كأ’أ ^
؟ جئاتنلأ ءوشس يف أريبك أرود

هنكمي ’ بعÓلاف اريبك ارود تبعل ةيلاملا ةمزأ’ا
ىفخي Óف هتاق˘ح˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ر˘ب˘كا ل˘كسشب ر˘ب˘سصلا

نم ىقلت انيف نسسح’ا كل تلق ليلق ذنم كيلع
هرؤما هيدل بع’ لك ىسسنت ’و ثÓث ىلا نيترجا

نم رثأاتي هلعجي يذلا رم’ا ايندلا يف هلغاسشمو
زيكرتلا ةيلمع نم بعسصي ام ؤهو يسسفنلا بناجلا

لسضفأ’ا قيقحتل ةمز’ا حيح˘سصت ى˘ن˘م˘ت˘ن ا˘مؤ˘م˘ع
. Óبقتسسم

ىل˘ع أو˘ب˘قا˘ع˘ت ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘برد˘م˘لأ سضع˘˘ب ^
ةعومجملأ ة˘يدود˘ح˘م ىل˘ع أود˘كأأ يدا˘ن˘لأ

؟يأأرلأ مهرطاششت له
تاناكمإا مهيدل اهب سساب ’ ةعؤمجم انيدل يخا اي

ةبيبسشلا رسصنع كانهو ةربخلا هيدل نم كانه ةديج
.اندسض تناك طقف فورظلا نا دقتعا

ن˘ك˘˘لو ىع˘˘شسي ر˘˘شصا˘˘ن ن˘˘ب سسي˘˘ئر˘˘لأ ^
ي˘ه ا˘م˘ف ع˘ف˘ن˘ي م˘ل هد˘حو˘ل هدا˘ه˘˘ت˘˘جأ

تاطلشسلأو يدا˘ن˘لأ ي˘ب˘ح˘م˘ل كت˘لا˘شسر
؟ةليشسملأ يف

ىلا يمودق ذنمف مزÓلاب ماق لجرلا لاقت ةحارسصلا
ءي˘سش ل˘كب مؤ˘ق˘يو هد˘حؤ˘ل ير˘ج˘ي ل˘جر˘لاو ةر˘ق˘˘م
اذكو لاملا لاجرل تقؤلا ناح هنا دقتعا هدحؤل
يدانلا اذه بناج ىلا فؤقؤلا ةيئ’ؤلا تاطلسسلل

يذلا ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ي˘ف د˘ي˘حؤ˘لا ق˘ير˘ف˘لا ه˘ناو ة˘سصا˘خ
فيرسشت ىلع لمعيو رابكلا ةريظح يف دجاؤتي
. ةي’ؤلا

ؤتاكريملا يف ةيدؤلؤملا نم ابيرق تنك كنا لاقي
^ نكلو يزيزعلو سساملا عم كقافتا دعب يؤتسشلا

؟كفرعي ’ هنأ ةجحب سضفر ينزاخم
اهتقو ةيدؤلؤملا يلوؤؤسسم نم ’اسصتا تيقلت معن
نم ريثكلا لؤح انثدحتو يزيزعلو سساملأا يئانثلا
ينزاخم بردملا نكلو ةياهنلا يف انقفتاو رؤمأ’ا

امؤمع ي˘ن˘فر˘ع˘ي ’ ه˘نا ة˘ج˘ح˘ب كلذ سضفر ا˘ه˘ت˘قو
نمب ىردأ’ا ؤهو اهتقو بردملا ؤهف هيأار مرتحا
دمحلاو كلذب نمؤوا اناو يبر بؤتكم اذه هدعاسسي
. لاح لك ىلع هلل

كأر˘ن˘شس ن˘يأا˘ف سضور˘ع˘˘لأ د˘˘يد˘˘ع كل˘˘م˘˘ت ^
؟لبقملأ مشسوملأ

ثيدحلا تقو سسيل نكلو سضورعلا نم ديدعلا يدل
دقعب ةرقم مجن عم دجاؤتم انا ايسصخسشف كلذ نع
ةيدج لكب مسسؤملا لامك’ ىعسسأاسسو كلذ مرتحاو
. رخا ثيدح انل نؤكيسس هتياهن دعبو

؟ ةريخأأ ةملك ̂ 
اذه انع عفري نا هللا ؤعداو ةتافتل’ا هذه ىلع Óيزج كركسشا
. مكيلع مÓسس اهدهع قباسس ىلا انتايح دؤعتو ءابؤلا

سشامر ماششه :هرواح

ةرڤم سسيئر رشصان نب بناج ىلإأ فوقولأ ةرورشضب ةليشسملأ يلوؤوشسم بلاط

«ةرڤمل ءاقبلإ نامصضب انل حمصستصس انتيعصضو نيصسحت ..ةلوطبلإ فانئتصسإ نم ىلوأإ نيبعÓلإ ةمÓصس» :يجإرد نيدلإ سسمصش
سسانلأ ةحشص نأأ «مويلأ مÓشسلأ» هب سصخ لوطم رأوح يف احشضوم ،ءابولأ راششتنأ ببشسب ديدج نم ،ةشسفانملأ ىلإأ ةدوعلأ ةلاحتشسأ ةرقم مجن عفأدم يجأرد نيدلأ سسمشش دكأأ
سضعب نعو يوركلأ هرأوششم نع ثيدحلل ينعملأ داع امك ،ريبك طغشض نم ديدجلأ مشسوملأ يف يناعتشس يدأونلأ نأأ أددششم ،ةرقم هقيرف ةيعشضول ةقÓع ’و ،ءيشش يأأ نم مهأأ

. رأوحلأ أذه يف اهركذ يتلأ فورظلأ سضعب ببشسب هبشسح هل بتكت مل يتلأ سضورعلأ

كلذو ةدحإو ةصصحل ناك تابيردتلإ نع انفقوت»
«ةيلاملإ انتاقحتصسمل ةلجعتصسم لولحب ةبلاطملل

جراخ بعللإ نكلو ةديج ةعومجم كلتمن»
«انجئاتن يف إرثإ ةيلاملإ ةمزأ’إو رايدلإ

ةوصشن ةداعتصسإ ىلع نورداق»
ةطيرصش ءاقبلإ نامصضو تإراصصتن’إ

«ةمزÓلإ فورظلإ ريفوت

رإرق تمرتحإ ،ةيدولوملإ نم ابيرق تنك»
«نإديملإ يف نوكيصس يدرو ينزاخم بردملإ

عييصضت ،نإزيلغ يف احاترم تنك»
تحراصص هلل دمحلإو يف رثأإ دوعصصلإ

«ةرقم وحن يترداغم لبق سسيئرلإ

ريجانم نم تاعاصشإاب ينع ىلخت ةندخوب»
«تمصصأإ ينلعج رفانصسلل يمإرتحإو ينيطنصسق

ةبرجتلإو ةقثلإ تبصستكإ ةياغرلإ عم»
«ايئانثتصسإ إدوعصص تققح ترايت يفو



ةــــنصصرق

لبقتصسملإ ةنهم

،يرئازجلا يلودلا بعÓلا ؤلفرد ةماسسأا حتتفا ،مدقلا ةرك لازتعا دعب هلبقتسسم يف ريكفتلا لÓخ نم
هب ماق ام يقلو ،هسسأار طقسسم ةداعسسؤب ةنيدمب ايحايسس اقدنف ،يدنلؤهلا ميهنرأا سستيف يدان مجاهم
.اقفؤم اظحف ،هلبقتسسم يف ركفي باسشلا مجاهملا نأاو اميسس’ عيمجلا ناسسحتسسا ؤلفرد

ونيركز نع عفإدي كمصض
تÓ˘˘حر˘˘لا ق˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت بب˘˘˘سسب
نيدلا رؤن نكمتي مل ،ةيؤجلا

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ير˘˘كز
ن˘م يدؤ˘ع˘سسلا كم˘سض يدا˘ن˘˘ل
لعج ام ،ةكلمملا ىلإا ةدؤعلا
ن˘م ه˘ن˘ع ع˘فاد˘ت يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا

،ةلوادتملا رابخ’ا يفن لÓخ
ر˘ب˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا تف˘˘سشكو
اهنأا «رت˘يؤ˘ت˘لا» ى˘ل˘ع ا˘ه˘با˘سسح
يدؤعسسلا داحتإ’ا كرحت رظتنت
ةدؤعل ةليسسو ريفؤت لجا نم
،قباسسلا فيطسس قافو بردم
داجنتسس’اب تماق اهنأا تعباتو
د˘ع˘سس يدؤ˘˘ع˘˘سسلا برد˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةي˘قا˘ب˘ت˘سسا ةؤ˘ط˘خ˘ك ير˘ه˘سشلا
يركز «سشتؤكلا» ةدؤع نيحل
.يدانلا ىلإا

! حمصست ’ ةيعصضولإ

اه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘سضؤ˘لا م˘كح˘ب
ةيعمج بع’ براؤسشؤب سضفر ،ةلؤطبلا
سضورع˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ل˘ع در˘لا ثيد˘ح˘لا
هبادتنا ىلع ةيدنأ’ا سضعب نم اهاقلت يتلا

يأا ناو ةيعمجلا يف حاترم هنأاب لاق ثيح
مسسؤملا ةياهن دن˘ع ه˘ت˘سشقا˘ن˘م م˘ت˘ي˘سس رار˘ق
يرا˘ن˘كلاو ةوار˘م˘ح˘لا ي˘لوؤؤ˘سسم نا ر˘كذ˘˘ي
لما ىلع ينعملا عم يدج لكسشب اؤلسصاؤت
ةرورسضب هعانقإاو ه˘تا˘مد˘خ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا
لجا نم «اكسسي’» يلوؤؤسسم ىلع طغسضلا

. هقئاثو هحنم
ىلوأإ نيبعÓلإ ةمÓصس

ي˘ف م˘ه˘ع˘م ثيد˘ح ا˘ن˘ل نا˘ك ن˘م ة˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ
ةبؤعسص ىلع اؤعمجأا يسضايرلا طيحملا
لسصاؤت لظ يف ةسصاخ ةلؤطبلا فانئتسسا
انورؤك ءابؤل ةيمؤي˘لا ة˘ل˘ي˘سصح˘لا عا˘ف˘ترا

ءا˘˘سسؤور˘˘لا د˘˘ير˘˘ي ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘˘مو
دا˘م˘ت˘عاو ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا ف˘ي˘قؤ˘ت ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لاو
دؤ˘ع˘سصلا يدا˘ف˘ت ع˘م ة˘ي˘لا˘ح˘لا ا˘ه˘ج˘ئا˘˘ت˘˘ن
ريثأات كانه نؤكي ’ ىتح اذهو لوزنلاو
اودكا مهتيبلاغ نا ركذي ةيدنأ’ا ىلع ريبك
نييسضاير˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘مÓ˘سس نا ى˘ل˘ع
. ةلؤطبلا فانئتسسا نم ىلوأا ىقبت

 ديصص نب
عجإرتلإ ديري ’

،يدانلا نم با˘ح˘سسن’او ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘سسا م˘ي˘سسر˘ت˘ل
ىلع ةليلم نيع ةيعمج سسيئر ديسص نب رسصي

لم هناو ةسصاخ ،ةيئانثتسسا ةماع ةيعمج دقع
بهذي ةرم لك يف يتلا عيقرتلا ةسسايسس نم
هليحر رارق نأا هيبرقمل دكأا دقو ؤه اهتيحسض
ديحؤلا لحلا نأا امب هيف ةعجر ’ ةرملا هذه
فارسشا تحت نؤكي نا ؤه يدانلل يقب يذلا
يدانلا يبحم ىلع ادكؤؤم طقفو هاعرت ةكرسش

ةمدخل ايلعلا تاطلسسلا ىلع طغسضلا ةرورسض
. يدانلا حلاسصم

هعانقإإ لجأإ نم

يلهأا سسيئر يدامح نب هسسرام ريبك طغسض
نم دانزؤب ماعلا ريدملا ىلع ،جيريرعؤب جرب
اديعب ديج لكسشب هماهم ةسسراممل ةدؤعلا لجا

ببسسب هباحسسناو قيرفلا نع هليحر رابخا نع
اهب رمي يتلا ةقناخلاو ةبعسصلا ةيلاملا ةمز’ا
مايأ’ا يف داعتب’ا لسضفي هتلعج يتلاو يدانلا
ه˘˘ب˘˘سسح باؤ˘˘بأ’ا ل˘˘ك ناو ة˘˘سصا˘˘خ ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا

هعامتجا ديدج سسيئرلا رظتنيو اذه ةدسصؤم
ةمز’ا لاكسشا لح دسصق ةيلحملا تاطلسسلاب
ددهت يلهأ’ا ر˘سصا˘ن˘ع تل˘ع˘ج ي˘ت˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا
. تاعزانملا ةنجل ىلا ءؤجللاب

qarsana@essalamonline.com
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عيمجلإ ةقفإوم راظتنإ يف
اهب تماق ةريثك تاكرحت
ةيغب فلسشلا ةيعمج ةرادإا
ة˘˘ي˘˘سضرأا ى˘˘لإا لؤ˘˘سصؤ˘˘˘لا
ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘م قا˘ف˘تا
سضيفخ˘ت˘ب م˘ه˘عا˘ن˘قإا ل˘جا

يدانلا ةدعاسسمو مهبتاور
ة˘˘مزأ’ا ي˘˘ط˘˘خ˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ت˘لا ة˘ق˘نا˘خ˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
تن˘˘كم˘˘تو ،ه˘˘ب ف˘˘سصع˘˘˘ت
«سسيرسشنؤلا دؤسسأا» ةرادإا

رسضخأ’ا ءؤسضلا يقلت نم
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا سضع˘˘˘ب ن˘˘˘م
اهنأا ’إا ،رؤجأ’ا سضيفختل
ة˘ق˘فاؤ˘م ذ˘خأا ى˘ل˘ع ر˘˘سصت
.ةؤطخلاب مايقلل عيمجلا
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! طوقصسلاب ةددهم ةركصسب
يناعي ةبيهر ةيلام ةقئاسض
،ةركسسب دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ا˘ه˘ن˘م
زربأا نيب نم قيرفلا تلعج
ةياهن طؤقسسلل نيحسشرملا
ا˘م˘ي˘سس’ يرا˘ج˘لا م˘سسؤ˘م˘لا

˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘تإا ظؤ˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ح نأاو
تتاب ةيقب˘ت˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا

ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘يو ،اد˘˘ج ة˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م
كر˘ح˘ت ق˘ير˘˘ف˘˘لا ؤ˘˘لوؤؤ˘˘سسم
لجا نم ةيلحملا تاطلسسلا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘يؤ˘ن˘ع˘م ع˘فر
ن˘˘˘م ءز˘˘˘ج م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
ىلع مهث˘حو م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
نامسضو ةديج جئاتن دسصح
.رابكلا فاسصم يف ءاقبلا
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