
ايقيرفإأ ضسأاكب جيوتتلأ دنع فوقولأ ضضفري هنإأ لاق

رطق لايدنوم ‘ يبهذلا عبرŸا غولب انفده :يضضاملب
جد52  : نمثلا ^92: ددعلا ^ــه2441 لوألا عيبر52 ـل قفاوŸاÈ 0202مفون11 ءاعبرألا

يضضاملبب راختفإلا انيلعو مÓضسإلا ببضسب ةيدوعضسلا ‘ تفÎحإا :تارهات
..يــنمهت لاـــطبألا ةـــطبار » :زيغن

«ةيوئŸا ‘ ةيدولوŸا فرضشنضسو

 ةضسفانملل هدادعتضسا دّكؤويو ةبيبضشلا عم تابيردّتلا رضشابي لابوّطلا
ربوضسلا يئاهن عيضضيو باــيغلا لــــضصاوي ضشوــــمامز

نوــــــيل ‘ يرــــــمعلأ نــــــب قــــــلأات عــــــقوتو ةــــــمحر Íب داــــــششأأ

ضشاــــــــيزو حÓــــــــضص نــــــــم لــــــــضضفأا زرــــــــfiو رــــــــضضÿا عــــــــم بــــــــعللاب رــــــــخفلا مــــــــهيلع ةــــــــيضسن÷ا وــــــــجودزم

يوبابÁز ةهجاوم لبق يضضاملب بعاتم نم ديزيو باضصي يرمعلا نب
ادغ ازهاج نوكيضس ينيعبضس نبو ضسراف ضضيوعتل يوÓلا دبع

ةيليوج5 بعلم ‘ اوبردتي نل رضضÿا

«ةڤاطوب حيرضست دضض تنكو ينئجافي ⁄ ›ايدنوŸا وباج»



انوروك راضشتنإا مغر «انويبموضشلا» ليجأات سضفرت ةفÙÎا ةطبارلا

 «ربوصسلا» ضسأاك ءارجإا ىلع رصصت فافلا
ةموك◊ا ةقفاوم رظتنتو هدعوم ‘

ةطبارلا ةلوطب قÓطنا خيرات ىلع ءاقبإلا مدقلا ةركل ةفÙÎا ةطبارلا تدكأا
موي ‘ ،1202-0202 ديد÷ا يسضايرلا مسسوملل ،مدقلا ةركل ¤وألا ةفÙÎا

يد--ل ا--نورو--ك ضسوÒف--ب ة--با--سصإلا تلا--ح عا--ف--ترإا م--غر ،يرا÷ا Èم--فو---ن82
فواخوŸاو ،ةيدنألا فلتÚ ‘ flبعÓلا ىتحو ÚنطاوŸا

ي-ح-سصلا لو-كو-توÈلا ق-ي-ب-ط-ت ى--ل--ع ةرد--ق--لا مد--ع ن--م
لÓ--خ «91 د-ي-فو-ك» ضسوÒف ن-م ة-يا--قو--لا--ب ضصاÿا

نوكيسس ق-ير-ف ل-ك نأاو ة-سصا-خ ،ة-لو-ط-ب-لا تا-يرا-ب-م
هيبعل ل-ك-ل ة-ق-م-ع-م تا-سصو-ح-ف ءار-جإا-ب ا-ب-لا-ط-م
،ةارابم لك لبق يرادإلاو ينفلا همقاط ءاسضعأاو
Ëر-ك-لا د--ب--ع ة--ط--بار ‘ ة--لوؤو--سسم ردا--سصم نأا لإا
ءا-ب-نألا ة-لا-كو-ل تا-ح-ير-سصت ‘ ضسمأا تد-كأا راود--م

82 موي يقبيسس ةلوطبلا قÓطنإا دعوم نأا ةيرئاز÷ا
نÓ-عإا بق-ع ا-ي-م-سسر هد-ي-كأا-ت ”و ،Òغ-ت-ي ن-لو Èم--فو--ن

ة-ما-نزر «فا-ك-لا» مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-ي-ق-ير-فإلا ة-ي-لارد--ف--نو--ك--لا
ةيدنأا ةع-برأا ة-كرا-سشم د-ه-سشت ي-ت-لا ,فا-ك-لا ضسأا-ك و لا-ط-بألا ة-ط-بار ي-ت-سسفا-ن-م
فيطسس قافو و ,لاطبألا ةطبار ‘ رئاز÷ا ةيدولومو دادزولب بابسش :ةيرئازج
رداسصŸا ضسفن بسسحو ،رخآا بناج نم .ةيلاردفنوكلا ضسأاك ‘ لئابقلا ةبيبسش و
Úب9102-8102 يرئاز÷ا ربوسسلا ضسأاك ءاقل  دعوم ىلع ءاقبإلا دكأات دقف
خيراتب (رئاز÷ا ضسأاكب زئافلا) رئاز÷ا دا–او (رئاز÷ا لطب) دادزولب بابسش
يتلا ،¤وألا ةرازولا حلاسصم ةقفاوم ىلع لوسص◊ا ةطيرسش ،›ا◊ا Èمفون12

 جاو/ل.ماضسح.ةيسضقلا ‘ مسس◊ا لجأا نم اهتلسسارم ت“

بعŸÓا نويعــه2441 لوألا عيبر52 ـل قفاوŸاÈ 0202مفون11 ءاعبرألا

، أÒثك -ةركسسب - ةرطنڤلأ ةنيدÃ رمأأ
و  اه-ب أر-ح-سس دأدزأأ و ’إأ ترر-م ا-م-ل-كو
ةبيطلأ ضضرأ’أ هذه ‘ هتعين-سص ى-ل-ع أÒث-ك ه-ل-لأ ح-ب-سسأأ

Òبكلأ جفلاب وأأ اهتحأوب أءأوسس ةرحاسس ةقطنم يه Óعفو
أÒثك و.. Êامورلأ رسس÷أ وأأ ةرطنڨلأ ةرطنقب اهماتخ و
نوطتÁ مهو Úيسضايرلأ نم ةعامج ي-ها-ب-ت-نإأ تف-ل-يا-م
نم مههجوي هترايسس لخأد نِم ضصخسش مهئأروو مهتاجأرد

ةنيدم ي-ه ةر-ط-ن-ق-لأ م-ع-ن...آأ.. ، تو-سصلأ Èك-م لÓ-خ
اهقيرفو ةيئأوهلأ تاجأردلأ ‘ اسصوسصخ زايتماب ةيسضاير
ًامزاج دقتعأأ و ،ةينطولأ قرفلل ًانأزخ لأز’و ناك يذلأ
هناكمابو Òثكب ينم لسضفأأ يدومfi يبرعلأ ذاتسسأ’أ نأأ
.لاÛأ أذه ‘ ينم قدأأو نسسحأأ لّسصفُي نأأ لّسضفَت نإأ

نم ةرئاطلأ ةرك ‘ ايقيقح ابطق تناك اسضيأ ةرطنقلأو
ةينسسلأ تائفلل اهقرف لك تناكوKEBRI اكيبر’أ لÓخ
.ةسضايرلأ تأذل ةيروهم÷أ ضسأاك تايئاهن ىلع رطيسست
تأذ ‘ ا-ي-لود  ا-ب-ع’  ا-ه-ي-ف ÚعزوŸأ ن-سسحأأ د--حأ نا--كو
! لو’أ مسسقلأ ‘ ةدع تأونسسل بعل يذلأ قيرفلأ

اهرقهق-ت ّر-سس ا-مو ؟ مو-ي-لأ ا-ه-ب ة-سضا-ير-لأ ُلا-ح ا-م ن-ك-لو
فيك و أذاŸ ؟ نوعو-ط-تŸأ ه-لذ-ب-ي ا-م أد-ع.. ا-ه-ئا-ف-ت-خأو
نم ضضعب و تانيعبسسلأ تأون-سس ‘ أو-نا-ك ن-يذ-لأ عا-ط-ت-سسإأ
نطولأ ءاجرأأ لك ‘ ةسضايرلأ لكب يقرلأ نم تاينينامثلأ
رفوت مغر أدد‹ اهعفد ةداعاب ايلاح نومئاقلأ لسشفو !

!! ايلاح تاناكمإ’أ لك
أوناك ةروكذŸأ تأونسسلأ ‘ أوناك نم نأأ ةطاسسبب ةباجإ’أ
تناكو نطولأ لك ل-م-سشي ق-ط-ن-م و ة-ي-ج-ه-نÃ نو-ل-م-ع-ي
.هب ةيقيقح مهتفرعم
كلذ لا-ح-ك ط--ط--خ--يو Òسسي ن--م لا--ح نآ’أ ف--سسأÓ--لو
ÚفظوŸأ دحأأ نم بلط هنأأ ليق يذلأ يرأزولأ راسشتسسŸأ
اهيلإأ هقيرط ‘  هعم ذخأاي نأأ تسسأÔ“ ةي’و ¤أ لّوÙأ
!!فودنت ةي’و ¤إأ لجعتسسم ديرب
اههباسش ام و، Úيسضايرلأ نم ةرطنقلأ بابسشو ÚعوطتŸأ نإأ

ن-م ا-ئ-ي-سش نور-ظ-ت-ن-ي ير-ئأز÷أ بأÎلأ ل-ك ‘ ند-م ن-م
أÒثك و ءانتعإ’أ نم Óيلقو تايناكمإ’أ ميسسقت ‘ لدعلأ

نونوكيسسو.. طقف طيط-خ-ت-لأ ‘ ءا-كذ-لأو ةءا-ف-ك-لأ ن-م
ةيمنت لماع وه حجانلأ يسضايرلأ نإأ... لاثمأÓل ابرسضم

! هطيfi لكل ايباجيأ عفدلاب كسش نود حمسسيو يقيقح
يسضايرلأ مÓعإÓل ي-ب-ل-سسلأ رود-لأ ¤أ ًا-ف-سسأا-ت-م Òسشأأ م-ك
اسضيأأ أذه ‘ حلف هتيل اي طقفو ايورك امÓعإأ حبسصأأ يذلأ

.
‘ انÒهاسشم ىلع ًاباتعو ًءأدن اهلوقأأو ةرسسحب رعسشأأ امك
أولفغأأ ةحأرسصب نيذلأ مهنم ÚفÙÎأ اسصوسصخ ةسضايرلأ

‘ مهدلب ءانبأأ ةدعاسسم ‘ يعامتجإ’أو يسضايرلأ مهرود
. اهنم ةÒقفلأو ةلوزعŸأ قطانŸأ

ىقبأاسس ةيسضايرلأ اهبتأرم ¤أ ةرطنقلأ ةدوع راظتنإأ ‘
و حÓسصإأ ثدحي نأأ ¤إأو ةعيبط نم هللأ اهباح اÃ عت“أأ

هتئيسشمو هللأ نذإاب دابعلأ و دÓبلاب عفدت ةيقيقح ةبه
...ةيقب هل ثيد◊اف

.. َآهنصسُح ِةعيبطلا ِةرطنقب تصضرَع
يبودنج يمار دمحأا :ملقب

ةـــــــصستاكلا

 رضشنلا لوؤوضسم ريدŸا
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلا سسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلا مقر
ÊوÎكللا ديÈلا
moc.liamg@baalamadsa

طضسولل ةعابطلا ةكرضش / عبطلا
 ةمضصاعلا رئاز÷ا سسيار دارم رئب عيبانيلا يح  ةمحرلا ةينواعت41 ناونعلا

 رضشنت ⁄ لوا ترضشن ءاوضس اهباحضصا ¤ا درت ل ةدير÷ا ¤ا لضصت يتلا روضصلاو لئاضسرلا لك

راهضشإلاو رضشنلل ةينطولا ةكرضشلا ¤إا اوهجوت مك  راهضشا لجأا نم
رئاز÷ا - روتضساب جهن1 مقرpena ةلاكوب
46.61.17.120 /82.17.37.120 فتاهلا
95.59.37.120 /91.9.37.120 سسكافلا

ردضصت ةلماضش ةيضضاير ةيموي
» ايديم يب ما يب » م م ذ سش نع

جد00.000009 ةكرضشلا لام سسار

ي-سضا-م-ل-ب لا-م-ج ي--ن--طو--لا بخا--ن--لا ه--ّجو
يرسسيوسسلا نويسس يسس فأا عفادŸ ةوعدلا
قا--ح--ت--لإلا ل--جأا ن--م يوÓ--لا د--ب---ع بو---يأا
ةركل يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا ضصبÎب
تا-ب--خ--ت--نŸا تاÒسض– ز--كر--م ‘ مد--ق--لا
بايغ ضضيوعتو ،ىسسوم ىديسس ‘ ةينطولا

،ضسراف دمfi ›اطيإلا امور ويزل عفادم
يو--با--بÁز بخ--ت--ن--م ي--ت--ه--جاوŸ ا--ب--سس–

نمسض لبقŸا Úنثإلا مويو ادغ ÚتررقŸا
ثيح ،0202 ايقيرفأا ·أا ضسأاك تايفسصت
ءاد-سصأا» ةد-ير÷ ة-ع-ل-ط-م ردا--سصم تف--سشك

ع-فاد-م ى-عد-ت-سسإا ي-سضا-م-ل-ب نأا «بعŸÓا
فسسا-خ ل-فو-ن ›ا-غ-تÈلا «Ó-يد-نو-ت» يدا-ن
ةلاحتسسإا فسشتكي نأا لبق ، ضسراف ضضيوعتل

ق--با--سسلا ياد Úسسح ر--سصن ع---فاد---م مود---ق
دبع ةوعد ¤إا ئجليو ةيرادإا لكاسشم ببسسب
امدعب تابيردتلا ¤إا ارخؤوم دئاعلا يوÓلا

ر---ج◊ا ‘ Úعو---ب---سسأا برا---ق---يا---م ى---سضق
يبعل عيمج ىلع هسضرف ” يذلا يحسصلا
اميف .انوروك ءابو يسشفت ببسسب ،«نويسس»
ا----ي----سسيرو----ب ع----فاد----م لو----سصو ر----ظ----ت----ن----ي

مويلا ، ينيعبسس نب يمار ،خابدÓغنيسشنوم

ها-نر-سشن ا-م-ل-ث-م ى-سسو-م ىد-ي-سس ضصبر-ت ¤إا
ءاقل ‘ ةكراسشملل ازهاج نوكيسسو ،اقباسس
هيلع دامتعإلا يسضاملب لسضف لاح ‘ دغلا

،ةيرفسسلا بعت مغر ةيسساسسألا ةليكسشتلا ‘
با-ي-غ-لا د-ع-ب ل--ئاد--ب--لا ة--ل--ق ل--ظ ‘ اذ--هو
” يذ---لا ضسرا----ف د----مÙ يرار----ط----سضإلا
ة-ي-ح-سصلا تا-ط-ل-سسلا فر-ط ن-م هزا-ج--ت--حإا
د-يد-ع ة-ق--فر ا--مور را--ط--م ‘ ة--ي--لا--ط--يإلا

توفي هل-ع-ج ا-م ،›ا-ط-يإلا يرود-لا ي-ب-عل
 .رسضÿا عم يوبابÁز يتهجاوم ةسصرف

ل.ماضسح

رضضÿا عم دجاوتلل ةضصرفلا فضساخ عيضض اميف

 يوÓلادبع يعدتصسي يصضاملب
 ينيعبصس نبو ضسراف ضضيوعتل
ادـــــــغ ازـــــــهاج نوـــــــكيصس

ةيليوج5 بعلم ‘ ادغ رضضÿا ةهجاوŸ ابضس–
هيبع’ عبرأا نود نم رئاز÷ا ¤إا مويلا لصصي يوبابÁز بختنم

ةسصاخ ةرئاط Ïم ىلع نيدموب يراوه راطم ¤إا مويلا ةحيبسص يوبابÁز بختنم لسصي
ةيليوج5 بعلÃ يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا مامأا دغلا ءاسسم ةبقترŸا ةهجاوملل ابسس–

،نورماكلا ‘ ماقتسس يتلا1202 ايقيرفأا ·أا ضسأاك تايفسصت تلوج ثلاث نمسض يبŸوألا
ط-سسو-لا بعل ة-با-سصإا د-ع-ب Úب-عل ع-برأا ن-م ا-مورfi ر-سضÿا ضسفا--ن--م نو--ك--ي--سس ثي--ح

ةارابم لÓخ بيسصأا يذّلا يسسنرفلا «ضسمار» يدان بعل «يتيسسنوم لاسشرام» يموجهلا
بردملل ةعجوم ةبرسض دعي امعوبسسألا علطم ةياهن ضسنلو ضسمار Úب يسسنرفلا يرودلا
ةردقل ،رئاز÷ا ةهجاوم ‘ بعÓلا كارسشإا ىلع لوعي ناك يذلا ،كيسسوراغول وكفارداز

بختنم فوفسص ‘ عبارلا ،بايغلا اذه ّدعي و ،يموجهلا بعللا طيسشنت ىلع Òخألا اذه
ادنيتات افوروكم ىمرŸا ضسراح  نم لك بايغ نع قباسس تقو ‘ نÓعإلا دعب يوبابÁز

يادنيت اريÒج عفادŸاو ،ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا نم زراتسس ناغيسشيم يدان بعل
تÓحرلا بارطسضا لكاسشم ببسسب ةدحتŸا تايلولا اسضيأا يتيسس تيوÎيد يدان بعل
و.ايقيرفا بونج نم ولوزامأا ‘ فÙÎا يوزيلوتوب يبوكن ناديŸا طسسوو  ،ةيو÷ا
،رياوداك ونيت «ÚبراÙا» ةليكسشت م‚ نم لك ءاثÓثلا ضسما ةحيبسص قحتلا ،لباقŸاب

دسض يسسنرفلا نويل كيبŸوأا هقيرف تعمج يتلا ةهجاوŸا ‘  دحلا موي ةيئانثلا لجسسم
. يوبابÁز بختنم ركسسعÃ ،ابماكن ، يزيل‚لا Óيف نوتسسا يدان ناديم طسسو بعل و ،(1-2) نايتا تناسس يدان

«ناديŸا ‘ نوكيصس مÓكلاو زوفلل رئاز÷ا ¤إا بهذنصس»:يوبابÁز دئاق انوصسوم جلوانك
5 بعلÃ ادغ يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا ىلع زوفلا ¤إا هدÓب بختنم ةدايق لجأا نم يدحتلا ،اناسسوم جلوانك ،يوبابÁز بختنم دئاق عفر

هنأا يوبابÁز ‘ «دلاÒه» ةفيحسص عم راوح ‘ «اناسسوم» لاق ثيح ،Úتيلاتتم Úتنسس لÓخ رسضÿا تاراسصتنإا ةلسسلسس ءاهنإاو يبŸوألا ةيليوج
‘ لمعلا انيلع ، هلوقل Òثك مÓك دجويل ، رئاز÷ا ةهجاوم Èسصلا غرافب رظتنن»:حرسصو رئاز÷ا ‘ زوفلا نع نوثحبيسس هبختنم يبعل
دعنو انيدلام لسضفا Ëدقت انيلع ،اسضيأا مهيلع زوفلا نم دبل مهلبقتسسن امدنعو زوفلا لجأا نم رئازجلل بهذنسس ،مÓكلا ضسيلو ناديŸا
 ل.ماضسح.«ÚتهجاوŸا ‘ طاقنلا بسسكل ليحتسسŸا لمعب انراسصنا

ن--ب لا--م---ج ير---ئاز÷ا ›ود---لا ع---فادŸا ضضر---ع---ت
ةباسصإا ¤إا يسسنرفلا نويل كيبŸوأا عفادم ، يرمعلا

ة-ه-جاوŸ اÒسض– ضسمأا ر-سضÿا تا--ب--يرد--ت لÓ--خ
ضسأاك تايفسصتل ةثلاثلا ةلو÷ا نمسض ادغ يوبابÁز
ر-----سضÿا برد-----م ر-----ط-----سضأا ا-----م ،2202 ا-ي-ق--ير--فأا
لا--سصتÓ--ل مد--ق---لا ةر---ك---ل ة---ير---ئاز÷ا ة---يدا–إلاو
‘ ه-ت-فÿÓ اد-ي-ه“ نارد-ب ردا-ق-لا د-ب-ع ع-فادŸا-ب

ابسس– كلاذ يعدتسست يرمعلا نب ةباسصإا تناك لاح
عر-سست-لا در-ي ⁄ ي-سضا-م-ل--ب نأاو ة--سصا--خ ،ئرا--ط يأل
نب زيهŒ ةيناكمإا لوح رسضÿا بيبط رسسفتسسإاو
يراره ‘ ررقŸا بايإلا ءاقلل لقألا ىلع يرمعلا
لمتÙا هبايغو يرمعلا نب ةباسصإا نوكتسس اميف،

لبق يسضاملب لامج ينطولا بخانلل ةعجوم ةبرسض
بايغ دعب عافدلا طخ ةسصاخو يوبابÁز يتهجاوم
اميف ،ينيعبسس نب لوسصو رخأات مث ضسرافو لاطع
يتهجاوم لÓخ تارهاتو يدنام يئانثلا قلأات يقبي
رسضÿا بردم حيرت Úتقباسسلا كيسسكŸاو ايÒجين

باÎقإلا يوبابÁز ةهجاوŸ لولح نع ثحبي يذلا
ايقيرفأا ·أا ضسأاك تايئاهن ¤إا ركبŸا لهأاتلا نم
.2202 ةنسسل Êاج رهسش نورماكلاب ةررقŸا
ةÒهظلا ‘ ويديف ةصصح جمرب يصضاملب

ةيليوج5 ‘ اوبردتي نل رصضÿاو
ضسمأا ، يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا وبعل ىرجأا

قفو انوروك ضسوÒف نع فسشكلل ةقمعم تاسصوحف
›ود-لا دا–إلا يد-ل د-م-ت-عŸا ي-ح-سصلا لو-ك-توÈلا
اÒسض– نوبعÓلا برد-ت ا-م-ي-ف ،ا-ف-ي-ف مد-ق-لا ةر-ك-ل
نبو باسصŸا يرمعلا نب بايغ ‘ يوبابÁز ءاقلل

جمر-ب ا-م-ن-ي-ب ، Úب-ئا-غ-لا يوÓ-لا د-ب-ع ع-م ي-ن-ع-ي-ب-سس
بخ-ت-ن-م ة-ن-يا-عŸ و-يد-ي-ف ة-سصح ي-ن-طو--لا بخا--ن--لا
ءاقفر بردتي نأا ىلع ةÒهظلا دعب مويلا يوبابÁز

fiةيسضرأا ‘ ضسيلو، مويلا ىسسوم يدي زكرم ‘ زر
فايسضوب دمfi يبŸوألا بكرملل يسسيئرلا بعلŸا

ىل-ع ظا-ف◊ا ل-جأا ن-م اذ-هو ،«ة-ي-ل-يو-ج5 بعل-م»
.دغلا ءاقلل ابسس– ةيسضرألا

نارظتنم يوÓلا دبعو ينيعبصس نب
رئاز÷ا ‘ مويلا ةÒهظ

نب يسسمار يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا يئانث لسصي
راطم ¤إا مويلا ةÒهظ يوÓلا دبع بويأاو ينيعبسس
بختنŸا ضصبÎب قاحتلإلا لجأا نم نيدموب يراوه
يو-با-بÁز ي-ت-ه-جاوŸ ا-ب-سس– ير-ئاز÷ا ي-ن--طو--لا

تزجح امدعب ،2202 ايقيرفأا ضسأاك تايفسصت نمسض
Ïم ى-ل-ع مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–إلا ا-م-ه--ل
يديسس ¤إا ةرسشابم نÓقنتيسس ثيح ،ةلحرلا ضسفن

ل-مأا ى-ل-ع ءا-ق-ل-لا تي-قو-ت ضسف-ن ‘ برد-ت-ل-ل ى-سسو-م
ءاقفر عم Òسضحتلا لقألا ىلع وا ،دغلا ءاقلب قاحللا

.يراره ‘ بايإلا ةهجاوŸ ›وغيف
 ل.ماضسح

ئراط يأل ناردب Òضض– بلطيو تايناكمإلا لك سسردي رضضÿا بردم

يوبابÁز ةهجاوم لبق يصضاملب بعاتم نم ديزيو باصصي يرمعلا نب
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نويل ‘ يرمعلا نب قلأات عقوتو ةمحر Íب داسشأا.. زرfi نع عفاد

«يــــــضضاملبب راــــــختفإلا اــــــنيلعو مÓــــــضسإلا ببضسب ةــــــيدوعضسلا ‘ تــــــفÎحإا»:تارــــــهات يدــــــهم
«صشايزو حÓضص نم لضضفأا زرfiو رضضÿا عم بعللاب رخفلا مهيلع ةيضسن÷ا وجودزم» ^ «ادج لهضس عافدلا ‘ يدنام عم بعللاو بختنŸا ‘ ئيضش لك Òغ يضضاملب» ^

زوـــــفلا ىـــــلع نوّرـــــضصي نوـــــبعÓلاو ةـــــيّد÷ا روـــــمألا ‘ عرـــــضشي يـــــضضاملب
ةـــــيبيردت ةـــــسصح لّوأا ‘ اذـــــه ثدـــــح

يدأدعلأ اهشصبر-ت ‘ ،ا-ي-م-شسر ة-ي-ن-طو-لأ ر-شصا-ن-ع-لأ تعر-شش
·أأ سسأاك تاي-ف-شصت ن-م ة-ث-لا-ث-لأ ة-لو÷أ ةأرا-ب-م ق-ب-شسي يذ-لأ
تابختنŸأ Òشضحتل ينقتلأ زكرŸاب ،يوبابÁز مامأأ ايقيرفإأ
لامج ينطولأ بخانلأ جمرب ثيح ،ىشسوم ديشسب ،ةينطولأ
د-حأا-ب ة-ي-ب-يرد-ت ة-شصح Úن-ثلأ سسمأأ لوأأ ة-ي-ششع ،ي-شضا--م--ل--ب

تيب ‘ تقلطنأ ةيّد÷أ رومألأ ّنأأ دكؤوي ام ،زكرŸأ بعÓم
.ايقيرفإأ ·أأ سسأاك تايئاهن ¤إأ لهأاتلأ نامشضل بختنŸأ

ةركلاب ىرخأاو قاهرلا نم صصلختلل نيرا“ جمرب
ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–Óل يمشسرلأ عقوŸأ هفششك ام بشسحو
هيبعÓل ةفيفخ ةشصح يشضاملب بردŸأ جمرب دقف ،مدقلأ

اشسنرف نم مهتداق يتلأ ةلحرلأ قاهرإأ نم سصلختل لجأأ نم
ة--شصا--خ ة--شصح ج--مÈي نأأ ل--ب---ق ،Úن---ثلأ ن---طو---لأ سضرأأ ¤إأ
قاحتلاب دأدعتلأ لامتكأ راظتنأ ‘ هيبعÓل يّنفلأ بنا÷اب
.ايناŸأأ نم ءاعبرألأ مويلأ ينيعبشس نب يمأر عفأدŸأ

ىضسوم يديضس زكرم ءاوجأا ¤إا اوقاتضشا نوبعÓلا
أÒثك أوقاتششأ دق زرfi سضاير دئاقلأ ءاقفر نأأ احشضأو أدبو

سصبÎلأ نأأ را--ب--ت--عأ ى--ل--ع ى--شسو--م يد--ي--شس ز--كر---م ءأو---جأل
ايÒجين يتأرابم هتللختو اشسمنلاب ىرج Òخألأ يÒشضحتلأ
يديشسب «رشضÿأ» سصبÎي نأأ أررقم ناك امدعب ،كيشسكŸأو

نوبعÓ-لأ لدا-ب-ت د-قو ،ي-شضاŸأ سسرا-م ر-ه-شش لÓ-خ ى-شسو-م
مهلوشصو دنم ىشسوم يديشس زكرم لامع عم ثيد◊أ فأرطأأ
.هيلإأ ¤إأ

تاراضصتنلا ةلضصاوم ىلع رارضصإاو ÚبعÓلا Úب ةعئار ءاوجأا
ذنم نيÒخألأ Úمويلأ ‘ ةعئأر تناك ءأوجألأ نإاف ،ةداعلاكو
يديشس زكرم ¤إأ طبشضلابو نطولأ سضرأأ ¤إأ ÚبعÓلأ لوشصو
لوأأ سشماه ىلع مهنيب ةعئأر ءأوجأأ أوعنشص ثيح ،ىشسوم
⁄اعلأ اهدهششي يتلأ ةبعشصلأ فورظلأ مغر ةيبيردت ةشصح
ّنأأ ايلج أدب امك ،هنم عيم÷أ فّوختو انوروك ءابو راششتناب
يوبابÁز ىلغ بّلغتلاب تأراشصتنلأ ةلشصأوم ىلع مزاع لكلأ

.سسيمÿأ أذه
تابيردتلا ‘ رضضاح يضشطز

ةشص◊أ نم ابناج يششطز نيدلأ Òخ «فافلأ» سسيئر عباتو
لبق ،Úنثلأ ءاشسم ينطولأ بخانلأ اه‹رب يتلأ ةيبيردتلأ
،اهتياهن دعب أدحأو أدحأو ÚبعÓلأ ىلع ةيحتلأ يقلي نأأ

د-ئا-ق-لأ ةرو-شص ‘ ر-شصا-ن-ع-لأ سضع-ب ع-م ثيد-ح ه-ع-م-ج ثي--ح
مهب يقتلي ⁄ ةÎف دعب هيبعل ىلع نئمطأ امك ،زرfi سضاير
¤إأ فوقولأ ىلع أّرشصم يششطز أدبو ،اشسمنلأ سصبرت ذنم
ةزمح . م  .يوبابÁز ءاقل ليبق هرشصانع بناج

Ìكأا ديعضصتلل ةحضشرم امهتقÓعو وزوتاغ ىلع دري مÓغ
وزو-تا-غ ورا-ن-ي-ج ›و-با-ن برد-م Úب ة-قÓ--ع--لأ ّنأأ ود--ب--ي
Ìكأأ ديعشصتلل ةحششرم مÓغ يزوف ةيرئأز÷أ هم‚و

يتلأ ةيرانلأ تاحيرشصتلأ دعب ،ةلبقŸأ ةليلقلأ مايألأ ‘
زو-ف-لأ بق-ع ›ا-ط-يإلأ بو-ن÷أ يدا-ن برد-م ا-ه--ق--ل--طأأ
ة-يّد÷أ مد-ع-ب مÓ-غ ـل ه-ما-ه-تأو ا--ي--نو--لو--ب ى--ل--ع Òخألأ
،اينولوب بعلÃ تاجردŸأ ‘ سسول÷اب ،هل هتبقاعمو

ةيشضاŸأ ةليلقلأ تاعاشسلأ ‘ مÓغ نم ّدرلأ ءاج ثيح
.يعامتجلأ لشصأوتلأ عقأوم Èع

«‘ادهأا غولب ةياغ ¤إا ملضستضسأا نل» :مÓغ
ع-قأو-م ى-ل-ع ه-تا-با-شسح ف-ل-تfl ¤إأ مÓ--غ يزو--ف أا÷و
هر-ّف-ششم ة-لا-شسر ثع-ب ل-جأأ ن-م ي-عا-م-ت-جلأ ل--شصأو--ت--لأ

Ãخألأ ه-تا-ح-ير-شصت د-ع-ب وزو-تا-غ ه--بردÒبت-ك ثي-ح ،ة
بشصن فأدهألأ عشضوو مÓشستشسلأ مدع بجي هنأأ مÓغ
نل نأأ ¤إأ ةراششإأ ‘ ،حاجنلأ لجأأ نم ةرباثŸأو كينيع
ةدا-ع-ت-شسأ ل-جأأ ن-م دا÷أ ل-م-ع-لأ ل-شصأو-ي-شسو م-ل--شست--شسي

‘ لذاختلاب وزوتاغ نم هماهتأ دعب دوهعŸأ هأوتشسم
.تابيردتلأ

يــــــــفناــــــــج ةــــــــياغ ¤إا ةــــــــضسفانŸا نــــــــع ادــــــــيعب ىــــــــقبيضس
تÓيوحتلأ ةÎف ‘ ›وبان يدان كرت نم ىشضم تقو يأأ نم برقأأ مÓغ تاب امدعبو
¤إأ رظنلاب ،لبقŸأ يفناج رهشش لبق ةبيشصع امايأأ سشيعيشس يرئأز÷أ نأأ ودبي ،ةلبقŸأ
تاباشسح جراخ ءاقبلل احششرم مÓغ نوكيشس ثيح ،Úفرطلأ Úب Ìكأأ ةقÓعلأ رتوت
ةشسفانŸأ ¤إأ ايبيردت داع امدعب ،«وتاكŸÒأ» قبشست يتلأ ةÎفلأ ‘ ›اطيإلأ ينقتلأ
ةزمح . م        .«ويششتلاكلأ» تايرابم ‘ ›وبان عم Óيدب كراششي راشصو ةيمشسرلأ

ينطولأ بختنŸأ سصبÎب هقاحتلأ دعب ،Úنثلأ موي ةيداع Òغ ةيششع ،يبيرع Ëرك ،ينطولأ بختنملل ديد÷أ مجاهŸأ سشاع
لوغ ود لراشش راطم نم ÚبعÓلأ تلقن يتلأ ةرئاطلأ نمشض ناك ثيح ،ةيشضايرلأ هتÒشسم ‘ ةرم لوأل لوألأ قيرفلأ ليثمتل

يتلأ تاظحللأ يهو ىشسوم يديشس زكرم ¤إأ هنمو ›ودلأ نيدموب يرأوه راطم ¤إأ سسيراب ةيشسنرفلأ ةمشصاعلاب
.ةيوركلأ هتÒشسم ةليط ةياغرلأ نبأ نهذ ‘ ةخشسأر ىقبتشس

هعم ثيد◊ا نود راطŸا ¤إا ترضضح هتدلاو
لابقتشسأ لجأأ نم Úنثلأ ةيششع ،›ودلأ نيدموب يرأوه راطÃ اهروشضح لّجشست نأأ لإأ يبيرع Ëرك ةدلأو تبأأو
نم يÈّلأو يو÷أ لاÛأ قلغ ببشسب ةليوط ةÎف ذنم هرت ⁄ هنأأ اÃ هقيقشش ةقفر ةيفرششلأ ةعاقلأ وهب ‘ اهنبأ

⁄ «وÁرك» ةدلأو نكل ،يشسنرفلأ مين ¤إأ يلحاشسلأ مجنلأ نم اثيدح لقتنŸأ وهو ،ةيرئأز÷أ تاطلشسلأ فرط
ىشسوم يديشس زكرم ¤إأ ءÓمزلأ ةيقب عم لقنتي نأأ لبق طقف ديعب نم هتدهاشش ا‰إأو هعم ثيد◊أ نم نكمتت

.«رشضÿأ» ةلفاح Èع
ىضسوم يديضس ـب لابقتضسلا ‘ ناك يضضاملب

بختنŸأ دفو لاقتشسل راطŸأ ¤إأ أورشضح نيذلأ مÓعلأ اجر عم ثيد◊أ نع يبيرع Ëرك رذتعأو
نأأ لبق ،ةيئرŸأ وأأ ةبوتكŸأ مÓعإلأ لئاشسو ‘ أÒثك روهظلأ مدع هنع فورعŸأ وهو لجÿأ بشسب ينطولأ
يذلأ يشضاملب لامج ينطولأ بخانلأ اهلابقتشسأ ‘ ةلفا◊أ تدجو نيأأ ىشسوم يديشس زكرم ¤إأ لقتني

قفو يبيرع مهيف اÃ هيبعل ىلع ةيحتلأ يشضاملب ىقلأأ دقو ،سصبÎلأ Òشضحتل أركبم هيدعاشسم ةقفر نطولأ سضرأأ ¤إأ رشضح
.انوروك ءابو نم ةياقولأ تأءأرجأ

هعم ثّد– يضضاملبو جامدنلا ةّمهم هل اولّهضس نوبعÓلا
عم جامدنلأ لجأأ نم هل ةّمهŸأ يدنام ءاقفر لّهشس دقف ،ينطولأ بختنŸأ ‘ ÚبعÓلأ نم ديدعلأ فرعي يبيرع نأأ اÃو
يذلأ يشضاملب بخانلأ عم ثيدح هعمجي نأأ لبق ،طقف لمعلأ ىلع زيكÎلل هعم ةأايهم فورظلأ لك دجو ثيح ،ةعومÛأ

ـل ناك امك ،يوبابÁز يتأرابم ‘ اهيلع لشصح يتلأ ةشصرفلأ لÓغتشسأو لمعلأ ىلع زيكÎلاب بلاطم هنأأو هنم ديري ام هل حرشش
.لمعلأ ةقيرط اهيف مهل حرشش Úنثلأ ةيششع ةيبيردتلأ ةشص◊أ قÓطنأ لبق هيبعل عم ثيدح يشضاملب

ةزمح . م

..ةÒبكو ةÒغسص لك دسصرت «بعŸÓا ءادسصأا»

ينطولا بختنŸا ‘ يبيرع ـل ¤وألا تاوطÿا تناك اذكه

، يدوعشسلأ اهبأأ يدانل يرئأز÷أ ›ودلأ عفأدŸأ داششأأ
هرودو يشضاملب لامج ينطولأ بخانلاب ،تأرهات يدهم
جو-تŸأ ير-ئأز÷أ بخ--ت--نŸأ ج--ئا--ت--ن Úشس– ‘ Òب--ك--لأ
د-ئا-ق ن--ع ع--فأد ا--م--ك ، ر--شصم ‘9102 اي-ق-يرإلأأ سسأا-ك-ب
ير--شصŸأ ن--م ل--شضفأأ ه--نأأ لا---قو زرfi سضا---ير ر---شضÿأ

fiشص د-----م-----Óأو حŸي----شسل----ششت بعل سشا-----يز ي-----بر-----غ
يرودلأ ¤إأ هلاقتنإأ بابشسأأ نع ثد– امك ،يزيل‚إلأ
‘ ه--يأأر مد--قو ، ا--شسنر--ف ‘ ءا--ق--ب--لأ سضو---ع يدو---ع---شسلأ
لامج لاقتنإأ ¤إأ ةفاشضإلاب ةيشسن÷أ يجودزم ÚبعÓلأ
¤إأ ةمحر نبو يشسنرفلأ نويل كيبŸوأأ ¤إأ يرمعلأ نب
Úع--لأ» ةد--ير÷ رأو--ح لÓ---خ ،يز---ي---ل‚إلأ ما---ه تشسيو
ل-ب-ق ه-ت-ق-ت-لإأ ي-ت-لأ ة-ي-تأرا-مإلأ ة-ي-نوÎك-لإلأ «ة--يرا--ب--خإلأ

يتهجأوŸ ابشس– ينطولأ بختنŸأ سصبرت ¤إأ همودق
.0202 ايقيرفأأ سسأاك تايفشصت نمشض يوبابÁز

رئاز÷ا ‘ ÚظحŸÓا أاجاف اهبأا يدانل كلاقتنا
كل حمصسي كاوتصسم نأا ىأار مهصضعب نأا ةصصاخ

نع اذامف ،يصسنرفلا يرودلا ‘ بعللاب
؟بابصسألا
ÚفÎحملل يدوعشسلأ يرودلأ ‘ بعللأ رأرق تذختأ
،نوÒثكلأ هدقتعي ام سسكع ،ةلوطم Òكفت ةÎف دعب
،را-ي-ت-خلأ أذ-ه ‘ ا--م--شسا--ح يداŸأ بنا÷أ ن--ك--ي ⁄و
ءأرو يشسيئرلأ عفأدلأ نكت ⁄ اهتيمهأأ مغر لأومألاف
ةشسأرد دعب ءاج كلذ نكل ،كانه فأÎحلاب يرأرق
ن-م د-يد-ع-لأ ع-م تل-شصأو-تو تثد– د-ق-ل .أد-ي-ج ر--مألأ
ةيدوعشسلأ ‘ نوطششني أوناك نيذلأ ÚبعÓلأ يئÓمز

نو-ي-ل ¤إأ أر-خؤو-م ل-ق-ت-نأ) ير-م-ع-ل-ب لا-م-ج رأر-غ ى-ل--ع
زع رأرغ ىلع كانه نوبعلي أولأز ام  وأأ ،(يشسنرفلأ
ام وهو ،(يدوعشسلأ دئأرلأ ىمرم سسراح) ةخود نيدلأ

ةيجيلÿأ تايرودلأ ‘ بعللأ نوكب ةعانقلأ ّيدل ززع
م-ه-تا-يو-ت-شسم ل-شضفأأ ى-ل-ع ظا-ف◊ا-ب Úب--عÓ--ل ح--م--شسي
ينعجشش ةياغلل مه-م ل-ما-ع كا-ن-هو ،ة-ي-ن-ف-لأو ة-ي-ند-ب-لأ
لما-ع-لأ و-هو،يدو-ع-شسلأ يرود-ل-ل لا-ق-ت-نلأ ى-ل-ع ا-شضيأأ

سشي-ع-لأ بحأأو ا-م-ل-شسم يرا-ب-ت--عا--ب ،ي--حور--لأ
.Úفيرششلأ Úمر◊أ نم برقلاب

،يدوعصسلا يرودلا ىوتصسم ميقت فيك
ةجردلا يرودب ةنراقم لقألا ىلع

ةÎفل تبعل ثيح يصسنرفلا ةيناثلا
؟ةليوط

مكحبو ،يوق يدوعشسلأ يرودلأ ىوتشسم نأأ دقتعأأ
كل“ قرفلأ مظعم نأأ تظحل دقف عفأدمك يزكرم
‘ بع-ل-لأ م-ه-نا-ك-مإا--بو ة--يا--غ--ل--ل ن--يز--ي‡ Úم--جا--ه--م
يدوعشسلأ يرودلأ نأأ نظأأو ،ابوروأأ ‘ ىÈكلأ تلوطبلأ
.يشسنرفلأ ةيناثلأ ةجردلأ يرود نم ىوقأأ

Úتنصسلا ‘ ةعئار جئاتن ققح رئاز÷ا بختنم
نأا لبق ،ايقيرفأا ·أا سسأاكب زوفلاب ÚتÒخألا
نودب ةارابم02 نم ةلصسلصسل ارخؤوم لصصي

ةلقنلا كلت تثدح فيك ..ةÁزه
؟ةيعونلا

ع---ي---م---ج Òغ ي---شضا---م---ل---ب لا---م---ج بردŸأ مود----ق
ه-ت--ي--فأÎحا--ب ،ر--ئأز÷أ بخ--ت--ن--م ‘ تا--ي--ط--عŸأ
فوفشص ‘ اهعرز يتلأ حورلأو ةÒبكلأ هتيدجو
رو--ه--ظ ‘ تم--ه--شسأأ ل--مأو--ع ا--ه--ل--كو ،Úب--عÓ--لأ

هيدل ناك رئأز÷أ بختنم .ديدج هجوب انبختنم
مو--ي--لأو ،Úب--عÓ--لأ ن--م ةز--ي‡ ة--عو--م‹ ا---م---ئأد
‘ ةياغلل Òبك بردم دجأوتب رختفي نأأ هناكمإاب

ةعومÛأ كلت لÓغ-ت-شسأ ه-نا-ك-مإا-ب ح-ب-شصأأ ه-فو-ف-شص
.ةقيرط لشضفأاب ةزيمŸأ

وه يصضاملب نأا نودكؤوي ÚظحŸÓا نم ديدعلا
ىلع رئاز÷ا بختنŸ ةيوقلا ةدوعلا سسدنهم
كقيلعت ام ،ةيراقلا ةحاصسلا

؟اذه ىلع
نأأ ملعي مدقلأ ةرك ⁄اع ‘ لكلأ

يننكÁ ام ايشصخششو ،أدج عئأر بردم يشضاملب لامج
اشصخشش ا-شضيأأ ه-نو-ك عو-شضوŸأ أذ-ه سصو-شصخ-ب ه-ت-فا-شضإأ

.Òبكلأ خألأ ةباثÃ وه › ةبشسنلابو ،ةياغلل أزي‡

ىصسيع عم عافدلا روfi تلّكصش
ÚتارابŸا لÓخ يدنام

رئاز÷ا بختنÚ ŸتÒخألا
ايÒجين مامأا اعابت

ميقت فيك ،كيصسكŸاو
؟ةبرجتلا هذه
ة-ي-فأÎحا-ب ع-ت-م--ت--ي ى--شسي--ع

ةÈخ كلÁ ا-م-ك ة-يا-غ-ل--ل ةÒب--ك
و---هو ،ةر---ك---لأ بعÓ---م ‘ ةÒب---ك
هئÓمز عم لشصأوتلأ نشسحي اشضيأأ
نم لعجي ام وهو ،بعلŸأ لخأد
.ةياغلل Óهشس أرمأأ هبناجب بعللأ

ارخؤوم مصضنا يرمعلب لامج
..يصسنرفلا نويل كيبŸوأل

ةركلاب ةÒبكلا كتفرعم مكحب
رداق هنأا دقتعت له ةيصسنرفلا
؟حاجنلا ىلع

د----ها-----شش ع-----ي-----م÷أ
ة-يو-ق-لأ تا-يو-ت-شسŸأ
يرمعلب اهمدق يتلأ

ة-----خ------شسن------لأ لÓ------خ
ة---ق---با---شسم ن----م ةÒخألأ

،ا----ي----ق----ير----فأأ ·أأ سسأا----ك
ل--ك كلÁ ه--نأأ د---ق---ت---عأأو

ا-ب-عل ه-شسف-ن سضر-ف ل-جأأ ن-م ة-مزÓ-لأ تÓ--هؤوŸأ
هتقÓطنأ ‘ ىلŒ ام وهو ،نويل فوفشص ‘ امهم

.قيرفلأ عم ةزيمŸأ

‘ ةبرŒ ششيعيسس رخآلا وه ةمحر نب ديعسس
ماه تسسيول همامسضنا دعب ›اعلا ىوتسسŸا
راركت ىلع رداق هنأا دقتعت له ،يزيل‚إلا

؟زرfi شضاير ةزجعم
‘ زرfi تا----حا‚ نأأ ر-----مألأ ئدا-----ب ‘ ح-----شضوأأ نأأ دوأأ
اهيف بع-ل-ي ⁄و ،ة-ق-ح-ت-شسم زا-ت-مŸأ يز-ي-ل‚إلأ يرود-لأ
بعل و-ه-ف ة-م-حر ن-ب د-ي-ع-شسل ة-ب-شسن-لا--بو ،رود يأأ ظ◊أ

زوÈلأ نم هعنÁ يقطنم ببشس يأأ ىرأأ لو ،أدج بوهوم
.«غيلÒيÈÁلأ» ‘

Ãبايغ رسسفت اذا fiنع نايحألا شضعب ‘ زر
؟ يتيسس ÎسسسشناŸ ةيسساسسألا ةليكسشتلا
نأأ هظحلأأ ام نكل ،كلذ ببشس نع ةركف ىندأأ يدل سسيل

fiأ عيمج ‘ ديج لكششب رهظي زرŸاهبعلي يتلأ تايراب
.امشساح نوكي نايحألأ نم Òثك ‘و ،يتيشس Îشسششنام عم
ة--ي--شسن÷أ يوذ Úب--عÓ--لأ ن--م Òب--ك دد--ع سسك---ع ى---ل---ع
 ..رئأز÷أ سصيمق لمح ىلع ةرششابم تقفأو ةجودزŸأ

بهاوŸا سضعبل اهغÓبإا دوت ةلاصسر كيدل لهف
دعب اومصسحي ⁄ نيذلا ةيصسن÷ا ةجودزم
؟›ودلا مهلبقتصسم
ىعشسأأ ل ›اتلابو ،يشصخشش رأرقب قلعتي رمألأ نأأ دقتعأأ
ةÎفلأ ‘ مدق Êاميلشس مÓشسإأو ،بعل يأأ ىلع Òثأاتلل
،يأأرلأ هرطاششأأو ،لأؤوشسلأ أذه نع ةحيرشص ةباجإأ ةÒخألأ

يغبني هيف دلو يذلأ ناكŸأ ناك امهم يرئأزج بعل يأاف
.ءأرحشصلأ يبراÙ همامشضنأ دنع رخفلاب رعششي نأأ

نم لصضفألا هنأا دقتعت يذلا بعÓلا وه نم
حÓصص دمfiو زرfi سضاير يثÓثلا Úب
؟سشايز ميكحو
.زايحنأ يأأ نودو ،زرfi سضاير لا◊أ ةعيبطب

فرسصتب «ةيرابخإلا Úعلا» ةديرج نع Óقن



5791 ناوج1
1 رئاز÷ا2 ضسنوت

ي---ن----طو----لا بخ----ت----نŸا ع----فد
ما---مأا ة---ل---ي---ق---ث---لا ه---ترا---سسخ

ةيعابرب يديوسسلا بختنŸا
،ا--ي--لا--غ ن--م--ث---لا ة---ف---ي---ظ---ن
ةدوع-لا ة-ه-جاو-م ه-ترا-سسخ-ب
ي-سسنو--ت--لا بخ--ت--نŸا ما--مأا

دايبŸول لوألا يوفسصتلا رودلا بايإا نمسض
فدهل Úفدهب ،6791 لايرنوم
ةقيقدلا ‘ لي-ج-سست-لا با-ب ي-سسنو-ت-لا بخ-ت-نŸا ح-ت-ت-فا
‘ يبعكلاو ،يبرقعلا قلأاتŸا بعÓلا ةطسساوب45ـلا
بخ-ت-نŸا صصل-ق08ـلا ة--ق--ي--قد---لا ‘و ،37ـلا ةق-ي-قد-لا
⁄ نكل يسسوردكلب بعÓلا ةطسساوب ةجيتنلا ينطولا
نأا اŸاط ،ئ-ي-سش ‘ ي-ن-طو-لا ا-ن-ب-خ-ت-ن-م ع-سضو ن-م Òغ-ي
جرخيل ،هيلاح ىلع ةجيتنلا هيف تيقب يقبتŸا تقولا
،دايبŸولا تايفسصت نم رود لوأا ‘ ينطولا بختنŸا

ما-مأا ا-ي-ق-ير-فإا ·أا صسا-ك ن-م جورÿا د-ع-ب ءا--ج جور--خ
نأا لإا ةسسكنلا هتاه نم مغرلاب نكل ،بختنŸا صسفن
باعلألا ةرودل ادادعتسسا ،هلمسش ملي حار ينطولا قيرفلا
نم ةليلق رهسشأا دعب اندÓب اهتنسضتحا يتلا ةيطسسوتŸا

.ةسسكنلا هتاه
نمو ،دايبŸولا تايفسصت نم ينطولا بختنŸا جورخ
ةيرئاز÷ا ةيدا–لاب عفد ،ايقيرفإا ·أا صساك تايفسصت
ير-كا-م كا-ت Êا-مور-لا بردŸا ة--لا--قإا--ب مد--ق--لا ةر--ك--ل
ديسشر بردŸا ةداعإاو

flا ى-ل-ع فر-سشي نا--ك يذ--لا ‘و--لŸي-ن-طو-لا بخ-ت-ن
‘ اهرامث تط-عأا ،ة-ير-ك-سسع-لا ة-ق-ير-ط-لا-ف ير-ك-سسع-لا
فرعتن انوهد كلذ لبقو ،اندÓبب يطسسوتŸا صسرعلا

بختنŸا مامأا تمزهنا يتلا ة-ي-ن-طو-لا ة-ل-ي-ك-سشت-لا ى-ل-ع
تيا ،صسيدخ ،ناسشو :دايبŸولا تايفسصت ‘ يسسنوتلا

،اسضر دوعسسم يلع ،Òنز ،‘ده ،Êدم ،›Óيج وقسش
.حومق حبار ،يŸاسس ،يسسوردكلب ،Êاقرف

يركام كات Êامورلا :بردŸا
5791 توا42

1 ةاوه أسسنرف2 رئاز÷ا
ة-ي-ط-سسو-تŸا با-ع-لألا ةرود ي-ن--طو--لا بخ--ت--نŸا ن--سشد
بختنŸا ىلع راسصتناب5791 فيرخ ةياهن ‘ اندÓبب
هداق ءاق-ل ‘ ،ر-ف-سصل Úفد-ه ة-ج-ي-ت-ن-ب ةاو-ه ي-سسنر-ف-لا
.روبيلاف ‘Óسسغويلا مك◊ا
لابسشأا هيف مدق ،ليلق روهمج مامأاو ،ينطولا قيرفلا
بعل اهلهتسسا ،ةديج ةارابم ‘ولfl ديسشر بردŸا

ليمج فدهب يوارد ىسسيع موحرŸا راز÷ا ةيدولوم
ثÓثب لوألا طوسشلا ةياهن لبقو ،ةسسماÿا ةقيقدلا ‘

ةفعاسضم يليغيا دادزولب بابسش بعل عاطتسسا قئاقد
.لوألا طوسشلا ىهتنا ،رفسصل Úفدهبو ،ةجيتنلا
ةارابŸا يهتنتل ،ةجيتنلا هيف Òغتت ⁄ ،Êاثلا طوسشلا
يذلا ،‘ولfl ديسشر بردŸا لابسشأل قحتسسم زوفب

ة--ك--سسلا ى--ل--ع «ر---سضÿا»ّ را---ط---ق ع---سضي ف---ي---ك فر---ع
ةر-ك-ل-ل ج-يو-ت-ت لوأا ن-ع ثح-ب-لا برد ى-ل-ع ،ة-ح-ي-ح--سصلا
.لÓقتسسلا دعب ةيرئاز÷ا

اهتيبلاغ ءامسسأاب ةهجاوŸا هتاه ينطولا قيرفلا صضاخ
،ينطولا بختنŸا ‘ لبق نم تبعل ناو اهل قبسسي ⁄
يتلا ءامسسأÓل اندرسس لÓخ نم اهيلع فرعتنسس ام وهو
لئابقلا ةبيبسش نم يدهم حابرسس :يهو ةارابŸا تبعل
،هل ةارابم لوأا لئابقلا ةبيبسش نم يتلقنم ،هل ةارابم لوأا

ودك لامج ،هل ةارابم لوأا دادزولب بابسش نم زيزعم
لوأا كلŸا دبع دوعسسم يلع ،هل ةارابم لوأا هللا همحر
دبع ،هل ةارابم لوأا دادزولب بابسش نم يليغيا ،هل ةارابم
نب) صشير-ق د-مÊ، fiور-ط-ب ر-م-ع ،‘ا-سصف-سص ز-يز-ع-لا

رسصن نم ميعن ،(هل ةارابم لوأا نارهو ةيدولوم نم ةداق
.هل ةارابم لوأا ياد Úسسح

‘ولfl ديسشر :بردŸا

62
5791 توا

0 نأنويلا5 رئاز÷ا
ا-ن-ب-خ-ت-نŸ ة-ي-نا-ث-لا ة-ه--جاوŸا
با-ع-لألا ةرود ن-م-سض ي-ن-طو--لا
اهتن-سضت-حا ي-ت-لا ة-ي-ط-سسو-تŸا
،5791 فيرخ ةياهن ‘ اندÓب
‘ ،Êانويلا بختنŸا مامأا ناك
ةيليوج5 بعلم هنسضتحا ءاقل
هدا--قو ،ل--ي--ل--ق رو--ه--م--ج ما---مأا
.باسسيم يكÎلا مك◊ا

⁄ Œة--ي--ن--طو--لا ر--سصا--ن--ع--لا د
ا-ه-ب د-ج-ن-ت-سسا ي--ت--لا ةد--يد÷ا
ةدايقب ‘ولfl ديسشر بردŸا

ى--ندأا م--ي--ع--ن ة--ير--سصن--لا بعل
كا-ب-سش ز-ه ‘ ر-كذ-ت ة--بو--ع--سص

اوهنا ثيح ،Êانويلا بختنŸا
ل ةجيتنب مهتحلسصŸ ةارابŸا
ة--ي--سسا--م---خ لد---ج يأا ل---ب---ق---ت
،Úع-ب-ت-تŸا تأا-جا-ف ،ة-ف--ي--ظ--ن
دÓيم نوعقوتي نوÒثكلا حارو
د--يد---ج ير---ئاز---ج بخ---ت---ن---م
ا-هدو--ق--ي ،ةد--يد--ج ر--سصا--ن--ع--ب
Êور---ط---ب ر---م---ع مر---سضıا

.‘ده دوليم ذفلا عفادŸاو
د-ب-ع ة-ب--ق--لا د--ئار بعل ح--ت--ت--فا
ليجسستلا لا‹ ‘اسصفسص زيزعلا

ح-ت--ف ا--فد--ه ،41ـلا ة-ق--ي--قد--لا ‘
ةفاسضإاب ينطولا بختنŸا ةيهسش
لإا صض“ نكت ⁄و نيرخا فادهأا
بعÓلا فاسضأا ىتح قئاقد عبرأا

عداخ ،ايناث افده يوارد ىسسيع
،صسا-قو--ق Êا--نو--ي--لا صسرا◊ا ه--ب
ته--ت--نا ،ر--ف--سصل Úفد--ه ع--قو--بو
.¤وألا ةلحرŸا
ةبغر Ìكأا تناك ،ةيناثلا ةلحرŸا

ديسشر بردŸا لابسشأا فرط نم
flىرخأا فادهأا ةفاسضإل ‘ول،

تنا-ك ة-ياد-ب-لا ،تا-ب-سسا-ن-م ثÓ-ث ‘ كلذ م-ه-ل نا-م--ك--ف
‘ هامرم ‘ اطخ صسوترواسس Êانويلا بعÓلا ةطسساوب
لإا صض“ نكت ⁄و ،ءاقللا نم (05) ةسسماÿا ةقيقدلا

ة-ط-سساو-ب ع-بار-لا فد-ه-لا فا-سضأا ى-ت-ح ق-ئا--قد صسم--خ
ةرفاسص نم ةدحاو ةقيقد لبقو ،يوارد ىسسيع بعÓلا
Êور-ط-ب ر--م--ع بعÓ--لا فا--سضأا بي--سس ي--كÎلا م--ك◊ا

ةرفاسص نÓعإل مك◊ا اهدعب رخأاتي ⁄ ،اسسماخ افده
ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-ل-ل صضير-ع زو--ف ة--يا--ه--ن يآاو ،ة--يا--ه--ن--لا
كلت ‘ هراظتنا لاط زوف ،ةفيظن ةيسسامخب يرئاز÷ا
ع-سضو زو-ف ،م-ئاز-ه-لا ن-م ة-ل--سسل--سس د--ع--ب ءا--جو  ،ةÎف--لا
ةارابŸا هسضوخ لبق Êاثلا رودلا ‘ ينطولا بختنŸا
.يرسصŸا بختنŸا مامأا ةيلاوŸا

ةارابم ينطولا قيرفلا صضاخ
:ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا--ب نا--نو--ي--لا

ودك ،زيزعم يتلقنم ،حابرسس
د---ب---ع ‘ا---سصف----سص ،لا----م----ج

د-ب-ع دو-ع-سسم ي-ل--ع ،ز--يز--ع--لا
ةواك) يليغيا ،Êورطب ،كلŸا

flن--ب ،(ه--ل ةارا--ب---م لوأا را---ت
Úسسح) م--ي--ع--ن ،يوارد ،ةدا---ق
.(هل ةارابم لوأا طبار
‘ولfl ديسشر :بردŸا

5791 توا92
0 رسصم1 رئاز÷ا

ان-ب-خ-ت-نŸ ة-ث-لا-ث-لا ة-ه-جاوŸا
با---ع---لألا ةرود ‘ ي---ن---طو---لا
اهتنسضتحا ي-ت-لا ة-ي-ط-سسو-تŸا
مامأا تناك5791 ماع اندÓب
‘ ير-------سصŸا بخ-------ت--------نŸا

‘ولfl ديسشر بردŸا لابسشأل اهطاقن تداع ةهجاوم
قئاقد صسمخ لبق يوارد بعÓلا هعقو در نود فدهب

.ةياهنلا ةرفاسص نم
مك◊ا هداقو ة-ي-ل-يو-ج5 بعل-م ه-ن-سضت-حا يذ-لا ءا-ق-ل-لا
ةنراقم ام اعون Òفغ روهمج هرسضح ،يدوعسس يسسنوتلا
،Úلاتتم نيزوفل مهقيقحت-ب ،Úت-ق-با-سسلا Úت-ه-جاوŸا-ب
ةدع ذنم ققحتي ⁄ام وهو عومÛا ‘ فادهأا ةعبسس
لوا--ك ي--ن--طو---لا بخ---ت---نŸا ل---هأا را---سصت---نا ،تاو---ن---سس
ى--ق--ت--لا ثي--ح ،ي--ئا--ه--ن--لا ع--بر رود--لا ¤إا ة--عو---مÛا
.يبيللا بختنŸاب

:ةيلاتلا ءامسسألاب رسصم ةهجاوم ينطولا قيرفلا صضاخ
دبع دوعسسم يلع ،ود-ك ،ز-يز-ع-م ،ي-ت-ل-ق-ن-م ن؟؟حا-بر-سس
،زيزعلا دبع ‘اسصفسص ،Êورطب رمع ،يليغيا ،كلŸا
.(طبار) ميعن ،يوارد ،ةداق نب
‘ولfl ديسشر :بردŸا

5791 توا13
1 أيبيل2 رئاز÷ا

د--ي--سشر بردŸا ةدا--ي--ق--ب ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا فا--سضأا
flا ‘ولŸزوفلاب مهاياحسض ةمئاق ¤إا يبيللا بختن

5 بع-ل-م ا-ه-ن-سضت-حا ةارا-ب-م ‘ ،فد-ه-ل Úفد-ه-ب ه--ي--ع--ل
مك◊ا اهدا-قو ،جر-ف-ت-م ف-لأا51 ›اوح ما-مأا ة-ي-ل-يو-ج

.روبيلاف ‘Óسسغويلا
ينطولا انبختنم نك“ ىتح قئاقد صسمخ لإا ر“ ⁄

نم ،هللا همحر ودك لامج ةمسصاعلا دا–ا بعل ةدايقب
،يرئاز÷ا طغسضلا ،ÒهŸا يبيللا صسرا◊ا كابسش زه
لوألا فدهلا لجسسم هعقو ،Êاث فدهب للكتيل ،لسصاوت

لامج
،رسشع ةعباسسلا ةقيقدلا ‘ ،ودك
قفو ،ةارابŸا Òيسستب ، ينطولا بختنŸا ىفتكا اهدعب
لوألا طوسشلا ي-ه-ت-ن-ي-ل ،‘و-لfl د-ي-سشر بردŸا ةر-ظ-ن
.رفسصل Úفدهب
نم ينطولا انبختنم هيف لسشف ناو ىتح Êاثلا طوسشلا
اومدق Êورطب رمع ءÓمز نأا لإا ،اثلاث افده ةفاسضإا

Úب--عÓ--ل ءي--سشلا صضع--ب نوا--ه--ت ن--ك--ل ،اد--ي--ج ا--طو---سش
ف-ل-ك ،ةارا-بŸا ن-م Òخألا ة-عا--سس ع--بر ‘ Úير--ئاز÷ا
ل-خد-ي فد-ه لوأا و-هو ،ا-فد-ه ة-ج--ل--ث صسا--ي--ل صسرا◊ا

Úفده عقو ىلعو ،تايرابم عبرأا دعب انبختنم كابسش
‘ «ر-سضÿا» ه-جاو-ي-ل ،ة-ه-جاوŸا ه-تا-ه ته-ت-نا فد-ه-ل
نم Ìكأا ةارابم ‘ يسسنوتلا بختنŸا يبهذلا عبرŸا
ناك ةهجاوŸا هتاه نع رهسشأا عسضب لبقو ل فيك ،ةيرأاث
صساك تايفسصت نم انبختنم حازأا دق ،يسسنوتلا بختنŸا
ميعن ءÓمز راث له ىرت ،دايبŸولا نمو ايقيرفإا ·أا

مكتدافإا دعب فرعتنسس باو÷ا ؟يسسنوتلا بختنŸا نم
‘و-لfl د-ي-سشر بردŸا ا-ه-ب صضا-خ ي-ت-لا ة-ل-ي-ك-سشت--لا--ب

زيزعم ،يتلقنم ،ةجلث صسايل :يبيللا بختنŸا ةارابم
،كلŸا د-ب-ع دو-ع-سسم ي-ل-ع ،(ه-ل ةارا-ب--م لوأا ي--سشوا--سش)
ن-ب) صشير-ق ،ي-ل-ي-غ-يا ،ةوا-ك ،Êور-ط-ب ،‘ا-سصف-سص ،ود-ك
.طبار ،(ةداق
‘ولfl ديسشر :بردŸا

È 5791متبسس4
1 ضسنوت2 رئاز÷ا

ي--ب--هذ--لا ع--برŸا ‘ ي--ن---طو---لا بخ---ت---نŸا مد---ط---سصا
‘ يسسنوتلا بختنŸاب كاردأا امو ،يسسنوتلا بختنŸاب
،انبختنŸ دوسسألا صسحنلا لكسشي ناك ثيح ،ةÎفلا كلت
ديسشر بردŸا لابسشأا نك“ دقف كلذ نم مغرلاب نكل

flيوط مهمزل يذلا صسحنلل دح عسضو  نم ‘ولÓ
.جاطرق روسسن مامأا
فلأا05 ›اوح هرسضحو ةيليوج5 بعلم هنسضتحا ءاقللا

مدق هلÓخو ،روبياف ‘Óسسغويلا مك◊ا هداقو ،جرفتم
ا-ه-ع-م زواŒ ،ة-م-ق-لا ‘ ةارا-ب-م  Êور-ط-ب ر-م-ع ءÓ--مز
ناو ةسصاخ ،ةيليوج5 بعلم ¤إا رسضح يذلا روهم÷ا
دعب ،فدهل Úفده ة-ج-ي-ت-ن-ب ة-ير-ئاز-ج تنا-ك ا-ه-ت-يا-ه-ن
.‘اسضإلا تقولا
صصرفلا صسكعي ⁄ ،فادهأا نودب ىهتنا لوأا طوسش دعب
ةل-حرŸا ن-ك-ل ،Úق-ير-ف-لا Ó-ك-ل تح-ي-تأا ي-ت-لا ةد-يد-ع-لا
،بختنم لكل ا-فد-ه Úفد-ه ل-ي-ج-سست تد-ه-سش ،ة-ي-نا-ث-لا
ةطسساو-ب ل-ي-ج-سست-لا ¤إا قا-ب-سسلا نا-ك ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا
ÚبعÓل ةيوقلا ةدوعلا ،71ـلا ةقيقدلا ‘ ميعن بعÓلا
ي-سسا-سس م-ه-سسرا-ح كا-ب-سش تز-ت-ها نأا د-ع-ب Úي-سسنو--ت--لا

31 لبق ةجيتنلا ليدعت نم نوناك بعÓل حمسس ،ةقوتع
تهتنا يتلا ةياهن-لا ي-هو ،ة-يا-ه-ن-لا ةر-فا-سص ن-م ة-ق-ي-قد
¤إا ÚبختنŸا اجليل ،هلثŸ فده يباجيلا لداعتلاب
ظ◊ا مسست-ب-ي-ل ،ز-ئا-ف-لا ة-يو-ه د-ي-ح-ت-ل ‘ا-سضإلا تقو-لا
Êامث دعب يوارد ىسسيع فده لسضفب ينطولا انقيرفل
تلواfi ن-م م-غر-لا--بو ،¤وألا ة--ل--حرŸا ن--م ق--ئا--قد
هتلواfi عيمج نكل ةجيتنلا ليدعت يسسنوتلا بختنŸا
يخيراتلاب فسصو زوفب ةارابŸا يهتنتل لسشفلاب تءاب

Ÿتقو ‘ ءاج هناو ل فيك ،ينطولا انبختنم ةحلسص
مامأا Úتيوق Úتع-ف-سص ى-ق-ل-ت د-ق ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا نا-ك
هجورخ ،5791 ةنسسلا كلت فسصتنم ‘ بختنŸا صسفن

(6791 ا-ي--بو--ي--ثإا) ا--ي--ق--ير--فإا ·أا صسا--ك تا--ي--ف--سصت ن--م
¤إا ينطولا انبختنم لهأاتبو.6791 لايرنوم دايبŸواو
م--ي--ع--ن ءÓ--مز يدد--ج ن--م مد--ط--سصا ي--ئا--ه--ن--لا رود--لا
،ةيخيرات-لا-ب تف-سصو ةارا-ب-م ‘ ،ي-سسنر-ف-لا بخ-ت-نŸا-ب
ةليكسشتلا ىلع فرعتن نأا دعب اهيلع فرعتنسس ام وهو
،يسسنوتلا بختنŸا ةهجاوم انبختنم اهب صضاخ يتلا
،يتلقنم ،حابرسس :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا ن-م تل-ك-سشت ي-ت-لاو
،ي-ل-ي-غ--يا ،كلŸا د--ب--ع دو--ع--سسم ي--ل--ع ،ود--ك ،ز--يز--ع--م
.(طبار) ميعن ،يوارد ،ةداق ناب ،Êورطب ،‘اسصفسص

... عبتي‘ولfl ديسشر :بردŸا

باعلا ةرود ‘ يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا ةكراسشم مويلا ةقلح ‘ لوانتن
يهو ،5791 ةفئاسص ةياهن ‘ اندÓب اهتنسضتحا يتلا طسسوتŸا سضيبلا رحبلا
،تاراسصتنا ةتسس ىلع ‘ولfl ديسشر بردŸا لابسشأا اهيف ققح يتلا ةرودلا

نم ةنسسف ،ةبق◊ا كلت ‘ ةيرئاز÷ا مدقلا ةركل ةيعون ةزفق لكسش ام وهو
سساكب هزوفب رئازجلل يرا-ق بق-ل لوا ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ق-ير-ف ق-ق-ح د-ع-ب
،ّءاز÷ا تابرسضب ينيغلا يركانوك ايفاح باسسح ىلع ةلطبلا ةيدنأÓل ايقيرفا

باعلألا ةرودل ةيبهذلا ةيلاديŸاب ينطولا قيرفلا جوت دعب نم تاونسس ثÓث
ينطولا بختنŸا عزت-نا ،د-ع-ب ن-م ة-ن-سس ،8791 ةنسس اندÓبب ترج يت-لا ة-ي-ق-ير-فإلا

بختنŸا اهيف داع يتلا ةنسسلا يهو ،(0891وكسسوم) ةيبŸولا باعلألا ¤إا اهرخآاو ةرم لوأل ةكراسشŸا ةÒسشأات
مظنŸا ديلبلا ماما هرسسخو يئاهنلا اهيف طسشن ةرود ،0891 ايÒجين ةرود هغولبب يراقلا سسرعلا ¤إا ينطولا
عم سسما ةقلح ‘ انفقوت ثيح نم ددعلا اذه ةلوج أادبن ،Ìكأا ةياك◊ا ‘ مكيلع ليطن ل ىتحو.ايÒجين

ةلحرف ،6791 لايرنوم دايبŸوا تايفسصت نم لوألا رودلا بايإا نمسض رئاز÷او سسنوت ةارابم
.«رسضÿا» تايرابم خيرات زيلاهد ¤إا ةديعسس

خيرأتلا ىلع ةذفأنــه2441 لوألا عيبر52 ـل قفاوŸاÈ 0202مفون11 ءاعبرألا

لÓقتسسلا ذنم «رسضÿا» تأيرأبم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

È 5791متبسس4 ¤إا5791 ناوج1 نم

5791 ةنسس طسسوتŸا سضيبألا رحبلا ةرود م‚ Êورطب رمع^

5791 ةنسس اندÓبب ةيطسسوتŸا باعللا ةرود ‘ كراسشŸا ينطولا بختنŸا^

يوارد ىسسيع موحرŸاو ،ةواك سسرا◊او Êورطب ،ةيدولوŸا يثÓث^
5791 ةنسس طسسوتŸا سضيبألا رحبلا ةرود ‘ ÚكراسشŸا نمسض

5791طسسوتŸا ضضيبألا رحبلا بأعلا ‘ رئاز÷ا قلأأت

رسشع ةسسماÿا ةقل◊ا



ــه2441 لوأ’ا عيبر52 ـل قفاوŸاÈ 0202مفون11 ءاعبرأ’ا لوألا فÙÎا
رئأز÷أ ةيدولوم

دأدزولب بابسش

ادــــــــيج Òـــــصضحتلل نـــــمزلا قــــــــبأصسيو دــــــــيد÷ا مــــــــصسوŸا ‘ Òــــــــكفتلا أادــــــــب أـــــــــمود
Úن-ثإ’ا ة-ل-ي-ل مد-ق--لا ةر--ك--ل ة--ير--ئاز÷ا ة--يدا–إ’ا تن--ل--عأا
ةينطولا ةلو-ط-ب-لا قÓ-ط-نإا ن-ع ي-م-صسر نا-ي-ب Èع ي-صضاŸا
‘ ،›ا◊ا Èمفون82 موي ديد÷ا اهمصسوم ‘ مدقلا ةركل
ن-ع مد-ق-لا ةر--ك--ل ي--ق--ير--فإ’ا دا–إ’ا ف--صشك مو--ي--لا صسف--ن

ايقيرفإا لاطبأا يرود ةقباصسŸ يديهمتلا رودلا تاهجاوم
لعج يذلا رمأ’ا وهو...دادزولب بابصش هيف كراصشت يذلاو
مصسوŸا ‘ ةدصشبو ركفي امود كنارف ةبيقعلا قيرف بردم
ةينطولا تاصسفانŸا عيمج قÓطنإا خيرات دكأات دعب ديد÷ا
دقف تقولا صسفن ‘ ،افلاصس ددÙا اهتقو ‘ ةيلودلاو
ذإا فيصصلا اذهل تاÒصضحتلا لحارم رخآا ةليكصشتلا ترصشاب
عيمج زيهŒ لجأا نم نمزلا قباصسي يصسنرفلا ينقتلا نأا
.ةمداقلا تاقاقحتصسإÓل ÚبعÓلا

هحارأا تلوطبلا ةيادب خيراوت نÓعإا
نÓ-عإ’ا نور-ظ-ت-ن-ي دادزو-ل-ب با-ب-صش تي-ب ‘ ع-ي--م÷ا نا--ك
خيرات ديكأاتو ةينطولا ةلوطبلا ةيادب خيرات نع يمصسرلا
لاطبأا ةطبارل يديهمتلا رودلا ةيادبو ربوصسلا ءاقل ءارجإا
مصسوŸا ءاغلإا نع ةلوادتŸا رابخأ’ا دعب ةصصاخ ايقيرفإا
نم ىرخأا ةجوم مودق ببصسب رئاز÷ا ‘ مداقلا يوركلا
نع يقيرفإ’ا دا–إ’او ةطبارلا نÓعإا دعب نكل ،ءابولا
حا-ترإا ي-م-صسر ل-ك-صشب د-يد÷ا م-صسوŸا تا-ي-لا-ع-ف قÓ-ط-نإا
ه-نأ’ ÿÈا اذ-ه عا-م-صسب د-ع-صسو اÒث-ك ي--صسنر--ف--لا بردŸا
هÒيغت ديري ’ هيبعÓل امكfi ايÒصض– ا‹انرب عصضو
.هيبع’ ىلع Òثأاتلا مدع لجأا نم
بأبّصشلل ةبصسنلأب لجأأتتصس ةلوطبلا نم ¤وألا ةلو÷ا
يبيللا رصصنلا يدان دادزولب بابصش ةليكصشت لبقتصستصس
عوبصسأ’ا صسفن ‘ يأا ،›ا◊ا Èمفون92 وأا82 ،72 امايأا

ل-ي-جأا-ت نأا ي-ن-ع-ي ا-م ،ة-لو-ط-ب-لا ه-ي-ف ق--ل--ط--ن--ت--صس يذ--لا
مصسوŸا قÓطنإا عم أادبيصس قيرفلل ةبصسنلاب تايرابŸا
‘ دادزو-ل-ب با-ب-صشل لوأ’ا ءا-ق-ل-لا نإا-ف ة-ي-م-صسر ة-ف-صصبو
يرود بب--صسب ق---ح’ خ---يرا---ت ¤إا ل---جأا---ت---ي---صس يرود---لا
.لاطبأ’ا

أيقيرفإا لأغدأا ¤إا قأصش لقنت بنŒ دعب ءادعصصلا شسفنت أمود
قيرف ةهجاوÃ ملع نأا دعب اÒثك امود كنارف حاترإا
ةق-با-صسŸ لوأ’ا يد-ي-ه-م-ت-لا رود-لا ‘ ي-ب-ي-ل-لا ر-صصن-لا
وأا مصصÿا ىوتصسÃ قلعتم Òغ اذهو ،لاطبأ’ا يرود

ةراق-لا بو-ن-ج ¤إا ر-ف-صسلا ه-ق-ير-ف بن-ج-ت-ب ا‰إا ه-ئادآا
د– ايبيل نأا اÃ يرودلا اذه ‘ ةقاصشلا تÓقنتلاو
ىوصس قيرفلا دفو قرغتصسي نلو قرصشلا نم رئاز÷ا
لقنتيصسو اذه ،لوصصولا لجأا نم ثÓث وأا Úتعاصسل
7 وأا6،5 ما-يأا ما-يأ’ا ةارا-ب-م ‘ كا--ن--ه ¤إا ق--ير--ف--لا
.مداقلا Èمصسيد

ةيوق ةيادبب هيبعل بلأط
م-صسوŸا-ب Ó-ع-ف دادزو-ل-ب با-ب-صش تي-ب ‘ Òك--ف--ت--لا أاد--ب
01 دعب ىرجيصس يذلا ةزاتمŸا صسأاكلا ءاقلبو ديد÷ا

ءاوجأا ‘ هلابصشأا لاخدإا ىلع امود Èجأا ام اذه،مايأا
مويل ةيبيردتلا ةصص◊ا ذنم ديد÷ا يصضايرلا مصسوŸا
ديد÷ا يوركلا مصسوŸا نع مهعم ثد– نيأا صسمأا
،مصسوŸا ‘ بقل لوأا قيق–و ةوقب هلوخد ةرورصض نعو
مهنإاف هيبع’ عم يصسنرفلا ينقتلا مÓك بصسحف كلذل

نم ¤وأ’ا تايرابŸا ذن-م م-ه-صسف-نأا تا-ب-ثإا-ب نو-ب-لا-ط-م
مصسوم قيق– حاتفم يهف ،ةيوق ةيادب قيق–و مصسوŸا

.امود بصسح ىوتصسŸا ‘
اديج Òصضحتلاو تأبأصصإلا يدأفت ديري

‘ ةيدولا تايرابŸا نأا اديج امود ملعي تقولا صسفن ‘
قÓطنإا برق عم ةصصاخ نيدح وذ حÓصس ةيلا◊ا ةÎفلا
ةباصصإا نم Òثك فوختم وهف ،ديد÷ا يوركلا مصسوŸا

رومأ’ا هذه بنŒ ¤إا فدهيو ةÎفلا هذه ‘ هيبع’
ى-ت-حو تا-ب-يرد-ت-لا ‘ ل-م-ع--لا ةÒتو ن--م ع--فر--لا مد--ع--ب
ايدو اهنوهجاو-ي-صس ي-ت-لا ة-يد-نأ’ا ي-برد-م ع-م ثد-ح-ت-لا

.رئاصسخ يأا يدافتل ةينÓقعب بعللا ةرورصض ىلع
توأا02 بعلÃ هتأبيردت لصصاويصس قيرفلا

لبق ةيقبتŸا هتابيردت دادزولب بابصش قيرف لصصاويو اذه
ةيصضرأا ىل-ع لا-ط-بأ’ا يرودو ة-ي-ن-طو-لا ة-لو-ط-ب-لا قÓ-ط-نإا

يلهأا بردمف ،ةÒبك ةبصسنب اذهو رصصانعلاب توأا02 بعلم
صصبرت ‘ لوخدلا ةرورصضلاب صسيل هنأا دجي قباصسلا جÈلا
ةصصاخ قيرفلا ىلع ءوصسلاب دوعي دق هنأ’ ةي’ولا جراخ رخآا
اوبع’ ىتحو ،انوروك ءابو نم ةيوق ةيناث ةجوم لوخد دعب
ةلصصاوم اصضيأا اودارأاو توأا02 ‘ مهتحار اودجو بابصشلا
.كانه تابيردتلا

ةدعوب ظيف◊أ دبع

«بــــــــعŸÓأ ءأدــــــسصأأ» ـل ءيـــــــسش لــــك فـــــسشكي

«ةيوئŸا ‘ ةيدولوŸا فرصشنصسو..ينّمهت لأطبألا ةطبار » زيغن
«لـــــــهأأتلا لـــــــبق يـــــــصسقأـــــــفصصلا مأـــــــمأا يـــــــبراد نـــــــع ثـــــــيد◊ا أأـــــــطÿا نـــــــم»

«ةوـــــــقب ةـــــــلوطبلا لـــــــخدن نأا بـــــــجيبـــــــقلللا ىـــــــلع ةصسفأنŸا أندرأا اذإا»
«ةـــــــقأطوب حيرصست دصض تنكو .يـــــــنئجأفي ⁄ ›أـــــــيدنوŸا وـــــــبأج»

«Úيبوروألا نم لصضفأا أنصسلو ةيمتح أنوروك عم ششيأعتلا »

«بعŸÓا ءادصصأا » ةيموي زيغن ليبن رئاز÷ا ةيدولوم بردم صصخ
لاب لغصشت يتلا ةقلاعلا اياصضقلا عيمج نع ماثللا هيف طامأا بلطم راوحب
لاطبأا يرود ‘ هقيرف تاحومط نع ثد– امك . طيصسبلا رصصانŸا
اذه ‘ اهنوفصشتكت مك-كÎن ىر-خأا رو-مأاو ة-ي-لÙا ة-لو-ط-ب-لاو ا-ي-ق-ير-فإا
:راو◊ا

مكتعقوأأ يتلأ ايقيرفإأ لاطبأأ يرود ةعرق ىلع كقيلعت ام
؟Úنبلأ لطب ةهجأوم ‘
’ Áقير-ف ة-ه-جاو-م ‘ ا-ن-ت-ع-صضو ا-ه-نأ’. نآ’ا ة-عر-ق-لا ى-ل-ع م-ك◊ا ن-ك

ةركلا ءامصس ‘ ةÒبك ديلاقت هيدل صسيلو ائيصش هنع فرعن ’ لوه‹
تاونصسلا ‘ Úنبلا ‘ ة-ي-لÙا ةر-ك-لا ى-ل-ع ه-تر-ط-ي-صس م-غر ة-ي-ق-ير-فإ’ا
انيلعو ةخخفم نوكتصس همامأا انتاهجاوم نأا لوقلا نكÁ اذهل .ةÒخأ’ا
مÎحنو لهأاتلا ققحن ىتح اديج بايإ’او باهذلا يتارابŸ رصضحن  نأا
.همامأا ةأاجافŸا باب قلغنل صسفانŸا

هنع نوكل“ ’ نيذلأ سسفانŸأ أذه عم نولماعتتسس فيكو
؟تلق املثم تامولعم يأأ

تنÎنأ’ا رصصع ‘ مويلا نحن .لكصشم يأا كانه صسيل ةيحانلا هذه نم
هنأا امك «بوتويلا» ‘ زليفاب تايرابم صضعب تاصصخلم نع ثحبنصسو
ةمهم تامولعم عمجأاصسو بختنŸا مايأا ذنم Úنبلا ‘ تاقÓع انيدل

زيهŒ وه Ìكأا ينمهي ام  نكلو احوتفم اباتك هنم لعجأاصسو انصسفانم نع
.ةوق لكب لاطبأ’ا يرود لوخدل بناو÷ا لك نم هقيرف

‘ يسسنوتلأ يسسقافسصلاب نومدطسصت دق لهأاتلأ لاح ‘
؟كقيلعت ام.يران يبراغم يبرأد
نع ثيد◊ا ديرأا ’و.لحارŸا نوقرحي نيذلا ÚبردŸا نم تصسل انأا

زليفاب مامأا ’وأا لهأاتي نأا يقيرف ىلع بجي هنأ’ ةنومصضم Òغ ةهجاوم
اصضيأا يديهمتلا رودلاب ينعم هنأا اÃ دعب لهأاتي ⁄ يصسقافصصلا ىتحو.
نم يبراغم يبراد ‘ ركفن ول أاطÿا نمو . اينازنت لث‡ مامأا بعليصسو
.ةفاحصصلا ‘ هنع ثدحتن وأا نأ’ا

لاطبأأ يرود نم ةديد÷أ ةخسسنلأ ‘ مكفأدهأأ يه امو
؟ايقيرفإأ

اه-نأ’ ر-ئاز÷ا ة-يدو-لوŸ ة-ب-صسن-لا-ب اد-ج ة-صصا-خ نو-ك-ت-صس ة-خ-صسن-لا هذ-ه
ىو--ت---صسم ‘ نو---ك---ن  نأا بج---ي اذ---ه---لو ق---ير---ف---لا ة---يو---ئ---مو ن---ماز---ت---ت
ةرودلا ‘ اد-ي-ع-ب با-هذ-لا لوا-ح-نو ة-ير-ئاز÷ا ةر-ك-لا فر-صشنو.ثد◊ا
ةبقع يطخت ’وأا انيلع .اهيف بعلنصس يتلا ةيئانثتصسإ’ا فورظلا مغر
فورظلا بصسح فدهلا Òغن مث تاعومÛا رود غولب انفدهو زليفاب

.تايطعŸاو

لثÁ أذام ،ةيدولأ وطابخ موحرŸأ ةرودب أرخؤوم متجوت
          ؟أذه مكل
نزوو ةميق ¤إا رظنلاب  انل ةبصسنلاب ةمهم تناك وطابخ موحرŸا ةرود
Ìكأا ’ ةيدو ةرود تناك اهنكلو .ةيرئاز÷ا مدقلا ةرك خيرات ‘ لجرلا
بجي اذهلو دعب بقل يأاب زفن  ⁄ اننأ’ ائيصش لثÁ ’ اهب جيوتتلاو لقأا ’و
كانه نأا فÎعأا، ةيدج لكب لمعلا ةلصصاومو صضرأ’ا ىلع لجرأ’ا عصضو

نأاو ةصصاخ ةيزها÷ا نم ةجرد ىلعأا غولب لجأا نم انرظتني Òبك لمع
.تاهبج ثÓث ىلع هيف بعلنصسو اقاصشو Óيوط نوكيصس مصسوŸا

؟وطابخ موحرŸأ ةرود ‘ كقيرف ءأدأأ ميقت فيكو
دوجو مغر يقيرف ءادأا نع اما“ صضار انأاو .ةرودلا ‘ Úتارابم انبعل
ÚبعÓلا نأا رعصشأاو يعام÷ا ءادأ’ا ‘ روطت كانه .صصئاقنلا صضعب
كانه .ناديŸا قوف يتاميلعت نوقبطيو يتفصسلف عم نوملقأاتي اوؤودب

يداع رمأا اذهو طوطÿا لك ‘ تاوفهلا صضعبو ماجصسنإاÓلا ت’اح
لصصاونصسو ة-ئاŸا-ب04 ن-م Ìكأا-ب تÒغ-ت داد-ع-ت-لا ة-ب-ي-كر-ت ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب
.ةلوطبلا قÓطنإا دعب ىتح ءاطخأ’ا حيحصصت

؟ةرودلأ هذه ‘ ةقاطوبو وباج ءأدأأ ىلع كقيلعت ام
ام فرعت رئاز÷ا لك نأ’ ينئجافي ⁄ هؤوادأاو ›ايدنوم بع’ وباج
Áل نكÓهمدقي نأا بع Ÿفورظلا بجيو هت’اح لصضفأا ‘ نوكي ا

امأا.مصسوŸا اذه ن-م Òث-ك-لا ه-ن-م ر-ظ-ت-ن-ن ن-ح-ن .Úب-صسا-نŸا ط-يÙاو
تنكو لوأ’ا همصسوم ‘ هل ثدح ام مغر هتايناكمإا فرعا انأاف ةقاطوب

.كلذ تلواح فارطأ’ا صضعب نأا مغر هحيرصست ةركف دصض

؟ةيدولأ تايرابŸأ ‘ ÚبعÓل نيابتŸأ ءأدأ’أ رسسفت أذاÃو
دق بعÓلاو. ارايعم تصسيل ةيدولا تايرابŸا نأا ةرم لك ‘ حرصصأا اذهلو

ةيدولا تايرابŸاو تاب-يرد-ت-لا ة-فا-ث-ك بب-صسب ه-تا-ي-نا-ك-مإا ل-ك-ب ر-ه-ظ-ي ’
فرعأا يننأ’ ÚبعÓلا ىوتصسم ى-ل-ع م-ك◊ا تل-جأا اذ-ه-ل. ة-ي-ق-ي-ب-ط-ت-لاو
Úب-عÓ-لا ل-ك ة-لإا ة-جا-ح-ب ا-ن-نأا د-كأا-ت-م ا-نأاو ة-ي--ق--ي--ق◊ا م--ه--تا--ي--نا--ك--مإا
.ةفاصضإ’ا نومدقيصسو

ةبسسن يه ام .يوركلأ مسسوŸأ قÓطنإأ نع Úعوبسسأأ لبق
؟كقيرف ةيزهاج
انيطخت اننأا مغرو.ةئاŸاب ةئام زهاج Òغ يقيرف نأا ليلق ذنم تحرصص
ةصسفانم نود ÚبعÓلا ءاقب نأا ’إا تاÒصضحتلا نم عيباصسأا ةعبصس ةبتع
ةيزها÷ا. Êدبلاو ينفلا مهاوتصسم ىلع اÒثك رثأا رهصشأا ةعبصس ةبارق

Úنبلا ¤إا رفصسلا انفدهو ةيمصسرلا تاهجاوŸا رورم عم يتأات ةÒتولاو
ÿعبصسلا نع ديزت ةيزهاج ةبصسنب باهذلا ةارابم صضوÚ ابŸةئا.

؟ةيلÙأ ةلوطبلأ ‘ مكفأدهأأ يه امو
’ اهنم تناع يتلا فاجعلا تاونصسلا مغرو.باقلأ’ا قيرف ةيدولوŸا

Áلا ه-م-ه-ف ا-م اذ-هو ا-هد-ي-لا-ق-ت ن-ع جر-خ-ت نأا ن-ك-Óب-عÚ ةيادبلا ذن-م
ل-كو ير-ث داد-ع-ت كل‰ ا-ن-نأاو ة--صصا--خ بق--ل--لا ى--ل--ع ةو--ق--ب صسفا--ن--ن--صس.
ىلعو لمعلاو لمعلاب انيلع نكل .كارطانوصس عم  ةحاتم تايناكمإ’ا
لخدن نأا بجي امك .مادهلا دقنلا نع داعتبإ’او انيلع Èصصلا انراصصنأا
.انراصصنأا ملح ققحن ىتح ةوق لكب ةلوطبلا

ت’اح روهظ دعب انوروك ةحئاج عم نولماعتتسس فيكو
؟مكقيرف ‘ ةيباجيإأ
يداونلا ‘ ى-ت-حو.ا-ب-ير-ق-ت ة-ير-ئاز÷ا ق-ير-ف-لا ل-ك ‘ تر-ه-ظ ت’ا◊ا
ت’ا◊ا نأا وه Êدعصسأا ام نكل.طقف رئاز÷ا ةيدولوم صسيلو ةيبوروأ’ا

Òصس ىلع رثؤوت ⁄ اهنأا ينعي ام وهو طقف صسداصسلا عوبصسأ’ا ‘ ترهظ
¤إا قار-حو ةرا-م-ع-ل .Ëدرو-ب ي-ثÓ-ث-لا ةدو-ع د-ع-ب ى--ت--حو تاÒصضح--ت--لا
ةفصصب لمعلا نولصصاويو  ةعومÛا عم ةرصشابم نو‹دنيصس قيرفلا

.ةيداع

روهظ دعب Óيوط لأزام ءابولأو Óيوط لأزام مسسوŸأ نكل
؟ةيناثلأ ةجوŸأ
ايلعلا تاطلصسلا هذختت رارق يأا مÎحن نحن .لعفن نأا انديرت اذامو
لصضفأا انصسل اننأ’ ءابولا عم صشياعتنل تقولا ناح هنأا دقتعأا نكلو دÓبلل

صسمخ هللا ردق ’ ءابولا ىقبي ولو .ىرخأا ةيبرع لود ىتحو ابوروأا نم
زه‚ نأا وه ل◊ا .مدقلا ةرك نود  تاونصس صسمخ ىقبنصس له تاونصس
دامتعإ’اب انزاوتمو ايرث ادادع-ت ر-صض‚و تا-هو-يرا-ن-ي-صسلا ل-ك-ل ا-ن-صسف-نأا

حنمأا تأادب اذهلو ابع’33 انيدل نوكي نأا بجي. فيدرلا يبع’ ىلع
Êا-م-حر .ي-ح-ي ن-ب.ة-مر-كو-ب ل-ث-م Úب-ع’ نأا د-كؤوأاو نا-ب-صشل-ل ة--صصر--ف--لا
.ةيدولوŸا ‘ Úمهم Úبع’ يبوقعيو

Úنبلأ ¤إأ رفسسلأ ةياغ ¤إأ يÒسضحتلأ مك‹انرب وه امو
Ÿ؟«زلياف» ةهجأو
كلذ لبقو.هللا لوحب Èمفون52 وأا42 يموي ايئدبم Úنبلا ¤إا رفاصسنصس
لصصاون مث ةرواصسلا ةبيبصش مامأا رهصشلا اذه نم31 موي ةيدو ةارابم صضوخنصس
ةيدو ةهجاوم صضوخن نأا ىلع ةÒتولا صضفخأا امدعب ةيداع ةفصصب تابيردتلا

ةركصسب دا–إا مامأا ةيمصسرلا ةصسفانŸا رامغ لوخد لبق ةÒخأ’ا يه نوكتصس
دامع. ب :هرواح  .ةركصسب دا–إا مامأا Èمفون81 موي
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لئأبقلا ةبيبضش

ا-ه-تاÒضض– ل-ضصاو-ت ة-ي-ل-ئا-ب-ق--لا ة--ل--ي--ك--ضشت--لا تلاز ا--م
فانئتضس’ا ةضصح دعب ثيح ،ديد÷ا مضسوŸاب ةضصاÿا
،Úنث’ا صسمأا لوأا ةيضسمأا يّنفلا مقاّطلا اه‹رب يتّلا
صسمأا ءاضسم ةيبيردت ةضصح Êافلزلا نماي بردŸا جمرب
نأاو ةضصاخ ،ي-ك-ي-ت-ك-ت-لاو ي-ن-ف-لا بنا÷ا ى-ل-ع ز-كر ن-يأا
اهلجضس يتلا صصئاقنلا لك كرادت ىلع ّرضصي يضسنوتلا
لبقو ،ةÒخأ’ا ةيوركلا ةرودلا لÓخ نم قيرفلا ىدل
ع--م Êا--ف--لز--لا بردŸا ع--م--ت--جا ،تا--ب--يرد--ت--لا ة--ياد---ب
Èكأا تادوه‹ لذب ةرورضضب مهبلاط ثيح ،ÚبعÓلا
نم Òخأ’ا جرعنŸا اذه لÓخ مهيدل ام لضضفأا Ëدقتو
يتلاو ةلوطبلا نم ةلوج لوأ’ دادعتضسÓل تاÒضضحتلا

ةضصاخ ،Èمفون82 موي جÈلا يلهأاب يرانكلا عمجتضس
ةلوطبلا قÓطنا نأا ايمضسر تنلعأا ةينطولا ةطبارلا نأاو
82 موي قل-ط-ن-ت-ضس ة-ضسفا-نŸا نأاو ل-ي-جأا-ت يأا فر-ع-ي ن-ل
.Èمفون

يموجهلا لمعلا Úضسحتل أضصأخ أ‹أنرب رّطضس
نماي بردملل Èكأ’ا صسجاهلا نإاف عيم÷ا ملعي امكو
هنم Êاعت يذلا ةيلاعفلا صصقن لكضشم ‘ نمكي Êافلزلا
ةÒثكلا صصرفلا مغرف ،تاÒضضحتلا ةيادب ذنم ةبيبضشلا
نأا ’إا ،ةيدولا تاهجاوŸا لك ‘ قيرفلا اهقلخ يتلا
ةÒخأ’ا ة--ضسم--ل--لا ‘ ة--بو--ع--ضص نود---ج---ي Úم---جا---هŸا
م-ه-ل-ع-ج يذ-لا ر-مأ’ا ،فاد-هأ’ا ن-م Òث-ك-لا نو-ع-ي-ضضيو
ةÒخأ’ا ةيوركلا ةرودلا ‘ زوف يأا قيق– نع نوزجعي
بع’ قيرط نع ديحو فده ىوضس ةبيبّضشلا تلجضس نيأا
بردŸا لعج يذلا رمأ’ا ،ةÒعضش نب دمfi طضسولا
لمعلا Úضسحتل بنا÷ا اذه ىلع اضساضسأا زكري Êافلزلا
.ىمرŸا مامأا ةضصاخ نيرا“ رطضسيو يموجهلا

لضضفأا هجوب نودعيو مهرظتني أÃ نوعاو نوبعÓّلا
ام هنأا اديج نوكردي ةبيبضشلا يبع’ نإاف ،مهتهج نم
،قيرفلا ىوتضسم عفرل لمعلا نم Òثكلا مهرظتني لاز

نم تاهبج ثÓث ىلع بعللا ىلع نولبقم مهنأاو ةضصاخ
ىوتضسم بلطتت ةضسفانم Èتعت يتلا فاكلا صسأاك اهنيب

،ةÒخأ’ا ة-ي-ب-يرد-ت-لا صصضص◊ا لÓ-خ ن--م كلذ--ل ،لا--ع
ةيوق ةدارإا نوك-لÁ ح-يار كي-ل-م ءÓ-مز نأا ا-ي-ل-ج ن-ّي-ب-ت-ي
ةيلمع ‘ ةرطضسŸا فادهأ’ا قيقحتل ةÒبك ةÁزعو
ي-غ-ب-ن-ي ا-م-ك داد-ع-ت-ضس’ا ى-ل-ع نور-ضصيو ،تاÒضضح-ت--لا
يذلا رمأ’ا ،ةمداقلا تايرابŸا ‘ لضضفأا هجوب روهظلل
نماي بردŸا هضسأار ىلعو ينفلا مقاطلا اÒثك حيري
.Êافلزلا

جÓعلأب يفتكيو بأيغلا لضصاوي نورمح
نع هبايغ لضصاوي نورمح يقزر ةبيبّضشلا مجاهم لاز ام
كلذو ،فا-ن-ئ-ت-ضس’ا ة-ضصح ذ-ن-م ة--ي--ب--يرد--ت--لا صصضص◊ا
ةلضضعلا ىوتضسم ىلع اهل صضرعت يتلا ةباضصإ’ا ببضسب
يرا-ن-ك-لا تع-م-ج ي-ت-لا ةÒخأ’ا ة-ه-جاوŸا ‘ ة-بر-قŸا
د-ع-ب ثي-ح ،و-طا-ب-خ ل-ي-عا-م-ضسإا ةرود ‘ ودارا-ب يدا-ن--ب

نورمح ىرجأا ،صسمأا لوأا ةيبط ةبقارم ¤إا هعوضضخ
ىدمو ةباضصإ’ا ةيعون نم دكأاتلل صسمأا ةعضشأ’اب اضصحف

يلئابقلا مجاهŸا نوكيضس لاوحأ’ا لك ‘و ،اهتروطخ
جÓ-ع-لا-ب ءا-ف-ت-ك’او ة-حار-لا ¤إا نو-كر--لا ةرور--ضض ما--مأا
رضضخأ’ا ءوضضلا هيقلتو ءافضشلل هلثا“ ةياغ ¤إا فثكŸا

Ÿا عم جامدن’او تابيردتلا ةرضشابÛةعوم.

تاÒضضحتلا نم Òثكلا عّيضضأا ’أا ىن“أا »:نورمح
«لأجآ’ا برقأا ‘ دوعأاو

نور-م-ح بعÓّ-لا د-كأا ،ه-ي-بر-ق-م صضع-ب-ل ه-ل ثيد--ح ‘و
ببضسب تابيردّتلا ¤إا ةدوعلا نم نك“أا ⁄ Óعف »:Óئاق
ة-ل-ضضع-لا ىو-ت-ضسم ى-ل-ع ا--ه--ل تضضر--ع--ت ي--ت--لا ة--با--ضصإ’ا
،ودارا-ب يدا--ن ما--مأا ةÒخأ’ا ا--ن--ت--ه--جاو--م ‘ ة--بر--قŸا
عوضضÿاو ةحارلا ¤إا نوكرلا ينم بلط يبطلا مقاطلا
ير-جأا-ضس ،ءا-ف-ضشل-ل ل-ثا“أا ى-ت--ح ف--ث--كŸا جÓ--ع--لا ¤إا

،ةباضصإ’ا هذه ةروطخ ىدم نم دكأاتلل ةعضشأ’اب اضصحف
¤إا ةدوعلا يعضسوب نوكي ىتح ةÒطخ نوكت ’أا ىن“أاو
ةيلمع نم Òثكلا عيضضأا ’و نك‡ تقو برقأا ‘ لمعلا
ا-ب-ضس– ة-ي-م-هأ’ا ة--يا--غ ‘ Èت--ع--ت ي--ت--لا تاÒضضح--ت--لا
¿ .fù°«º.«ديد÷ا مضسوملل

جÈلا ةـــــــهجاوŸ دادعتضس’ا ةرورضض ىلع دكؤويو ÚـــــــبعÓّلا دـــــــنجي Êأفلزلا

صسأأك نم ءأقل لوأا بعلت ةبيبضشلا
دعاوقلا جرأخ موي فأكلا
لوألا صسفانŸا ىلع فرعتلا دعب
فاكلا صسأاك ‘ لئابقلا ةبيبضشل
يديهمتلا رودلا نم زئافلا ‘ لثمتŸاو
Úب عمجتضس يتلا ةارابŸا ‘ لوألا
كردلا دا–او ›اŸا Úلاي يدان
ىلع ةبيبضشلا تفرعت ،يÒجينلا

رودلا يتارابم ءارجإا خيرات
نأا Úبت ثيح ،Êاثلا يديهمتلا
جراخ باهذلا ءاقل بعلتضس ةبيبضشلا
،È 0202مضسيد32 وأا22 موي دعاوقلا
رقع ‘ نوكيضسف ةدوعلا ءاقل امنيب
.1202 يفناج6 وأا5 خيراتب رايدلا

رود فدهتضست ةبيبضشلا
تأعومÛا
ناك نإا ىتحو ،ىرخأا ةهج نم
‘ يرانكلا فادهأا نع ثيد◊ا
لإا ،هناوأل قباضس ةيقيرفإلا ةضسفانŸا
نماي بردŸا ىعضسي فده لوأا نأا
وه ةعبطلا هذه ‘ هقيق– Êافلّزلا
نوكيضسو ،تاعومÛا رود غولب
نم عضستم يلئابقلا ينفلا مقاطلل
يديهمتلا رودلل Òضضحتلل تقولا
نأاو ةضصاخ ،يغبني امك Êاثلا
‘ تايرابم ةدع بعلتضس ةبيبضشلا
دادعتضسلا لبق ةيمضسرلا ةلوطبلا
يذلا رمألا ةيقيرفإلا ةضسفانملل
ةارابŸا لخدي يرانكلا لعجيضس

Ãبو لضضفأا ىوتضسÓبعÚ نوعتمتي
.ةضسفانŸا ءاوجأاب

ليحتضسŸا لعفتضس ةرادإ’ا
وزو يزيت ‘ ةدوعلا ءأقل نأضضتح’
نم ةبرقŸا رداضصŸا صضعب بضسحو
نيÒضسŸا نإاف ،ةيلئابقلا ةرادإلا
لابقتضسا لجأا نم ليحتضسŸا نولعفيضس
‘ فاكلا صسأاك ةضسفانم ‘ اهتايرابم
ثيح ،وزو يزيتب Èمفون1 بعلم
ةرادإلا نإاف ،عيم÷ا ملعي امكو

مضسوŸا بعلŸا ليهأات نم تنك“
ةطبار تايرابم بعلل اءانثتضسا يضضاŸا
هجاوت دق اهنكل ،ايقيرفإا لاطبأا
عم ،ةعبطلا هذه ‘ هتاذ لكضشŸا
ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا نأا ةراضشإلا
بعلŸا ةنياعŸ ةضصاخ ةن÷ لضسÎضس
لجأا نم فافلل ةعبات هقفارم لكو
اذإا امع دكؤوي ريرقت ىلع لوضص◊ا

ىلع رداق Èمفون1 بعلم ناك
مأا ةضسفانŸا هذه تايرابم ناضضتحا

.ل
ن .ميضسن

 تأــــــبيردّتلا رــــــضشأبي لأــــــبوّطلا
ةــــــضسفأنملل هدادـــعتضسا دـــّكؤويو

داع ،رئاز÷ا ¤إا هتدوع ذنم دارفنا ىلع صصاخ جمانرب ¤إا هعوضضخ دعب ،ارظتنم ناك املثم
ةضصح نم ةيادب ةعومÛا عم تابيردتلا ءاوجأا ¤إا لابوطلا مfi يبيللا مجاهŸا
1 بعلÃ صسمأا لوأا ةي-ضسمأا ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ا-ه‹ر-ب ي-ت-لا فا-ن-ئ-ت-ضس’ا
رئاز÷ا ¤إا ةدوعلا ‘ رخأات لابوطلا نأا ثيح ،وزو يزيتب Èمفون
¤إا ه-ل-ق-ت ة-ل-حر د-ج-ي ⁄و ،ة-يŸا-ع--لا ة--ي--ح--ضصلا ة--مزأ’ا بب--ضسب
ىهنأا نأا دعبو ،يضضاŸا Èمفون رهضش ةياهن ةياغ ¤إا رئاز÷ا

ةÒخأ’ا مايأ’ا ‘ تابيردتلا رضشاب ،يحضصلا رج◊ا ةÎف
مقاطلا هل حمضسي نأا لبق دارفنا ىلع عبارلا صصبÎلا نم
يذلا رمأ’ا ،ةعومÛا عم صسمأا لوأا جامدن’اب ينفلا
يذلا Êافلزلا نماي بردŸا اذكو بعÓلا اÒثك حيري

ه-نأا اد-كؤو-م تا-ب-ضسا-نŸا ن-م د-يد-ع--لا ‘ ه--ن--ع ثد–
.يمامأ’ا طخلل اÒبك امعد مدقيضس

ةيندبلا ةيحأّنلا نم اÒثك نّضس–
ناك لابوطلا دمfi نإاف ،عيم÷ا ملعي امكو
هعييضضت ببضسب بيهر Êدب صصقن نم Êاعي
ا--ه--تر--جأا ي--ت--لا ة---ع---برأ’ا تا---ضصبÎلا ل---ك---ل
قÓ--ط--نا ذ--ن--م ة--ي--ل--ئا--ب---ق---لا ة---ل---ي---ك---ضشت---لا
ن--ع ف--قو--ت--ي ⁄ ه--نأا م--غر--ف ،تاÒضضح--ت---لا
جمانرب ¤إا عضضخو ،ةÎفلا هذه لÓخ بردتلا

ةنراقم ايفاك نكي ⁄ كلذ نأا ’إا ،رئاز÷ا ¤إا هتدوع لبق صصاخ
هلعج يذلا رمأ’ا ،ةعومÛا لك هل تعضضخ يذلا Òبكلا لمعلاب
فار-ضشإا ت– ف-ث-ك-م ج-ما-نر-ب ¤إا عو--ضضÿا ةرور--ضض ما--مأا نو--ك--ي
،ةيندبلا هتقايل لماك عجÎضسي ىتح صصقافيضس Êدبلا رضضÙا
ةنراقم اÒثك تن-ضس– ة-ي-ند-ب-لا لا-بو-ط-لا ة-قا-ي-ل نأا لو-ق-لا ن-كÁو
.ةعومÛا عم جامدنÓل ازهاج حبضصاو قباضس تقوب

ةيدولا تاءأقللا ‘ ةكرأضشŸأب أينعم نوكيضس
نإاف ،فانئتضس’ا ةضصح ذنم ةعومÛا عم لابوطلا جامدنا دعب

يتلا ةيدولا تÓباقŸا ‘ ةكراضشŸاب اينعم نوكيضس Òخأ’ا اذه
تاÒضضحتلا ةلحرم نم ةيقبتŸا ةÎفلا لÓخ ةبيبضشلا اهبعلتضس
نوكيضس يبيللا ›ودلا نأا ثيح ،ديد÷ا مضسوŸا قÓطنا لبق
بعل تقو بضسكو ةضسفانŸا ءاوجأا عاجÎضسا ¤إا اضضيأا ةجاحب
ةعم÷ا اذه نوكت دق ةيادبلاو ،ةيمضسرلا ةضسفانŸا قÓطنا لبق

نأا صضÎفŸا نم يتلا ةيدولا ةارابŸا ديكأات ” اذإا ام ةلاح ‘
Œفيطضس قافوب يرانكلا عم Ãمفون لوأا بعلÈ وزو يزيتب.
موجهلا ‘ ةفأضضإ’ا Ëدقتل هيلع لوعي Êأفلزلا
نماي بردŸا نإاف ،ةقباضسلا اندادعأا ‘ هيلإا انرضشأا امكو
لك قاحتلاو دادعتلا لامتكا Èضصلا غرافب رظتني Êافلزلا
تقو برقأا ‘ تاÒضضحتلا ةيلمع اوعيضض نيذلا ÚبعÓلا

ا-مو-ج دو--ع--ضسمو ة--ي◊و--ب ،لا--بو--ط--لا رار--غ ى--ل--ع ،ن--ك‡
اÒضض– ينطو-لا بخ-ت-نŸا ع-م ا-ي-ن-ي-ك ‘ ا-م-ئاد د-جاو-تŸا

Ÿا ر-م-ق-لا رز-ج ة-ه--جاوŸو ،مو-ي-لا ةرر-قŒنأا ةرا-ضشإ’ا رد
Ëد-ق-ت-ل لا-بو-ط-لا تا-نا-ك-مإا ى-ل--ع اÒث--ك لو--ع--ي Êا--ف--لز--لا
‘ ءاو--ضس قرا--ف---لا ع---ن---ضصو ي---ما---مأ’ا طÿا ‘ ة---فا---ضضإ’ا
يبيللا نأا رابتعاب فاكلا صساك ‘ وأا ةيلÙا ةضسفانŸا

Áخ كلÈا ‘ ةŸةيقيرفإ’ا ةضسفان.

‘ رخأأتي نل ةي◊وب
ةعومÛا عم جأمدن’ا

بعÓلاب قلعتي اميفو ،لباقŸا ‘
اذه نإاف ،ةي◊وب ايركز بÎغŸا

ه‹انرب ¤إا عضضخي لاز ام Òخألا
فارضشإا ت– دارفنا ىلع صصاÿا

لماك عاجÎضسا فدهب Êدبلا رضضÙا
ازهاج نوكيو ةيندبلا هتقايل

Ÿةيقب عم تابيردتلا ةرضشاب
يتلا تامولعŸا بضسحو ،ةعومÛا

لذبي ةي◊وب نإاف ،اهيلع انلضص–
‘ نوكي ىتح ةÒبك تادوه‹
عم جمدنيو بولطŸا ىوتضسŸا

ةضصاخ لاجآلا برقأا ‘ قيرفلا
نم Òثكلا قبتي ⁄ هنأاو
ةلوطبلا قلطنتل تقولا
82 موي ةررقŸا ةينطولا

نأا راظتنا ‘ ،›ا◊ا Èمفون
¤إا ةدوعلا نم اموج نكمتي

ةليلقلا مايألا ‘ رئاز÷ا
دادعتلا لمتكيل ةمداقلا

.هرخآا نع يلئابقلا

صصبرت يهني ةفيذح
¤إا دوعيو رضضÿا

تأبيردتلا
ةرادإلا هتدكأا ام بضسحو

نايب Èع ةيلئابقلا
ةحفضص ‘ هترضشن

ىلع ةيمضسرلا قيرفلا
لضصاوتلا عقوم

نإاف ،يعامتجلا
ةضص◊ا

ةيبيردتلا
صسمأا مويل

تدهضش
ةدوع

بعÓلا
ةفيذح ‘رعلا

بختنŸا عم هضصبرت ىهنأا يذلا
رمألا ،ةنضس02 نم لقأل ينطولا

نماي بردŸا اÒثك حيري يذلا
نم ديزŸا هل نوكتضس يذلا Êافلزلا

نأا نكÁ يتلا لول◊او تارايÿا
تاهجاوŸا ‘ اهفظويو اهيلع دمتعي

ةددfi نوكتضس يتلا ةÒخألا ةيدولا
Ÿيتلا ةيضساضسألا ةليكضشتلا ⁄اع

ةلوج لوأا ‘ يضسنوتلا اهيلع دمتعيضس
لوألا فÙÎا مضسقلا ةلوطب نم

.جÈلا يلهأا مامأا
ن .ميضسن



ŸÚ د-مfi ة-م-ضصا-ع-لا دا–ا سسرا-ح با-ي-غ ل-ضصاو-ت--ي
بّرد-ت-ي ⁄ ثي--ح ،ق--ير--ف--لا تاÒضض– ن--ع سشو--ما--مز
نم هتاناعم ببضسب ،ةدلارز سصبرت ةليط قباضسلا ›وّدلا

رمألا وهو ،يحضصلا رج◊ا ‘ هدجاوتو انوروك سسوÒف
قÓطنا دعوم باÎقا عم ةضصاخ هتقو ‘ تأاي ⁄ يذلا
نع ةÒبك ةبضسنب اÁز بيغيضس ثيح ،ديد÷ا مضسوŸا
ةررقŸا دادزولب بابضش مامأا قيرفلل ةيمضسر ةارابم لوأا
ببضسب ،ربوضسلا سسأاك باضس◊ يرا÷ا Èمفون12 موي

ةيبيردت سصضصح ةدعل هعييضضتو ةيندبلا هتيزهاج مدع
ةمولعم دجوت ل رطضسألا هذه ةباتك دحلف ،هئÓمز عم
هجامدنا دعوم لوح دا–إلا ةرادغ فرط نم ةيمضسر

هعييضضت ¤إا لدت تارضشؤوŸا لك نأا لإا ،ةعومÛا ‘
Ÿاهب قاحللا ديري ناك يتلا ربوضسلا ةاراب.

ةرواصسلا مامأا Úمهم نيرابتخا عيصض
ةدكيكصسو

Úيدو--لا ن--يءا--ق--ل--لا ‘ ة--كرا--ضشŸا سشو--ما--مز ع---ي---ضضو
ة-ب-ي-ب-ضش ما--مأا اذ--كو ةروا--ضسلا ة--ب--ي--ب--ضش ما--مأا Úي--ضضاŸا

¤إا ةدو--ع--لا سسرا◊ا ى--ن--م--ت--ي نا--ك ثي--ح ،ةد--ك--ي--ك---ضس
لإا ،ÚمÚ fiÎقيرف مامأا هتاردق رابتخاو ةعومÛا
ما--مأا ة--ضصر--ف--لا كر--تو ثد---ح يذ---لا و---ه سسك---ع---لا نأا
ن--ير--ع ا--ضسر--ح ناذ--ل--لا رو--ف--ي--ضسو زود---ن---غ Úضسرا◊ا
ثلاثلا يدولا ءاقللا عييضضت ¤إا اÁز Òضسي امك ،دا–إلا
نم لقأا بختنم مامأا يرا÷ا سصبÎلا ةياهن ‘ ررقŸا

تاباضسح نم ايبضسن جرخي هلعجي ام وهو ،ةنضس نيرضشع
ثي-ح ،م-ضسوŸا ة-ياد-ب ‘ ل-قألا ى-ل-ع ي-ن-ف--لا م--قا--ط--لا

نم هتاف ام كرادت سشومامز ىلع بعضصلا نم نوكيضس
ع-م كلذ ى-ل-ع ه-ترد-ق ل-مأا ى-ل-ع ،ز-ي-جو تقو ‘ ل--م--ع
.مضسوŸا ةيقبل ازهاج نوكي ىتح مايألا رورم

هتلاح ىلع رثؤوي يحصصلا رج◊ا ‘ هدجاوت
ةيصسفنلا

سسرا◊ا نأا ،ةراطضسوضس تيب نم قوثوم ردضصم انملعأاو
ة-ي-ضسف-ن ة-لا-ح ‘ د-جاو-ت-ي ر-ئاز÷ا ة-يدو--لوŸ ق--با--ضسلا
نيدايŸا نع هداعتبا ببضسب ،ام اعون ةبعضص ةيونعمو
اÒثك بعÓلا رثأات ثيح ،يحضصلا رج◊ا ‘ هدجاوتو

نم سصلخت امدعب ةوقب ةدوعلا يوني ناك هنأاو ةضصاخ
ثيح ،قاضسلا ىوتضسم ىلع اهنم Êاعي ناك يتلا ةباضصإلا

برد-م ى-ل-ع ة-ضصا-خو ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ى--ل--ع Úع--ت--ي--ضس
ع-م ‘ا-ضضإا ل-م-ع-ب مو-ق--ي نأا و--م--ح ن--ب د--مfi سسار◊ا
هÒضض–و ة-عر-ضسب ه-تا-يو-ن-ع--م ع--فر ل--جأا ن--م سسرا◊ا
ةعومÛا ‘ اÁز نزو نأاو ةضصاخ ،ديد÷ا مضسوملل
.قيرفلل لوألا دئاقلا دعيو Òبك

ابعصص ارمأا ىحصضأا ةيصساصسأا ةناكŸ هزجح
ةناكŸ سشومامز زجح رمأا نأا ىلع نانثا فلتخي لو
،ةياغلل اب-ع-ضص ار-مأا تا-ب ق-ير-ف-لا ة-ل-ي-ك-ضشت ‘ ة-ي-ضسا-ضسأا

‘ ،تا-ب-يرد-ت-لا ن-ع ل-يو--ط--لا ه--با--ي--غ ل--ظ ‘ ة--ضصا--خ
اذكو تابيردتلا ‘ زودنغو روفيضس نم لك قلأات لباقŸا

ةيزهاج نع انابأا ثيح ،ÚضضاŸا Úيدولا نيءاقللا ‘
جاتحي يذلا سشومامز سسكع ،اهب سسأاب ل ةينفو ةيندب
هتيويحو ةيندبلا هتقايل ةداعتضسا لجأا نم Òبك لمع ¤إا
دق ةليم ةنيدم نبا اهكلÁ يتلا ةÿÈا نأا لإا ،ةداتعŸا

هتملك لوقيضسو ،ةوق Ìكأابو ةعرضسب ةدوعلا ‘ هدعاضست
بعليضس قيرفلا نأاو ةضصاخ ،كضش نود نم مضسوŸا اذه
سسأا--ك ‘ وأا ة--لو---ط---ب---لا ‘ ءاو---ضس تا---يرا---بŸا د---يد---ع
.ةيروهم÷ا

نوكي دقو روفيصس ‘ اÒثك قثي ينيلوكيصس
ةأاجافŸا

قثي ينيلوكيضس اوضسنارف بردŸا نأا ودبي ،هتهج نم
يذلا وهو ل فيك ،روفيضس باضشلا سسرا◊ا ‘ اÒثك
ةد-ك-ي-ك-ضس ة-ب-ي-ب-ضش ءا-ق-ل ة-ل-ي-ط رو-ه-ظ-لا ة-ضصر-ف ه-ح--ن--م
اهقئاقد مضساقت يتلا ¤وألا ةارابŸا سسكع ،يضضاŸا

‘ ابعضص امقر نوكيضس روفيضس نأاب دكؤوي ام ،زودنغ عم

مقر سسرا◊ا نوكيل ةوقب حضشرمو  ،ىمرŸا ةضسارح
تابيرد-ت-لا ءاو-جأا ن-ع سشو-ما-مز دا-ع-ت-با ل-ظ ‘ د-حاو

نم دا–إلا ةحلضصم ‘ نوكيضس يذلا رمألا وهو ،ايلاح
سسرا◊ا نوكيل روفيضس حيضشرت نأاو اميضس ل ،كضش نود
ل-م-ع-لا ة-ف-عا-ضضŸ بÎغŸا سسرا◊ا-ب ع--فد--ي--ضس لوألا

.Ìكأا ةضسفانŸا ىوتضسم عفري ىتح
ب .ب

سصبرت متتخي مجنلا
ليهأاتل نمزلا قباصسي رصصان نب و فيطصس

«قيلصشوب ةوخإلا» بعلم
سسمأا م-----ت-----ت-----خا

بابضش م‚ قيرف
ه---ضصبر---ت ةر---ق---م

Ãفيطضس ة-ن-يد،
ةهجاو-م ءار-جإا-ب
ه--ت---ع---م---ج ة---يّدو

سسمأا ة-------ي--------ضشع
،جÈلا ي----ل----هأا----ب
ة-ه--جاوŸا ي--هو
ي--ت--لا ة---ي---نا---ث---لا

Œقيرف-لا ع-مÚ،
ي-ت-لا ¤وألا د-ع-ب
ةيجياÈلا اهاهنأا
عقاو-ب م-ه◊ا-ضصل

3/1.
ءا-ق--ل نو--ك--ي--ضس و
د---------------ضض سسمألا
يجياÈلا يدانلا

ÓضصÓ fiضصا-ح
ي-ن-ف-لا م-قا--ط--ل--ل
ةدا-ي-ق--ب م--ج--ن--ل--ل

fiا-----ضشا-----ب د-----م
سصبÎلا م-ي-ي-ق-ت--ل

حامضسلل ةحارلل مجنلا رضصانع نكرت نأا رظتنŸا نمو ، مجنلل ثلاثلا
.ةرقم ةنيدÃ ماقُيضس يذلا Òخألا سصبÎلل Òضضحتلاب ÚبعÓل

بعلŸاب رمتضسŸا هيعضس مجنلا سسيئر رضصان نب نيدلا زع لضصاويو اذه
ةضصاÿا تاظفحتلا لكضشم ءاهنإا لجأا نم ،ةرقÃ قيلضشوب ةوخإلا يدلبلا
زع دكأا ثيح ،يدلبلا بعلŸا لوح بعŸÓا ليهأات ةن÷ اهتنود يتلا
نأا بعŸÓا ءادضصأا ةديرج عم هل بضضتقم ثيدح ‘ رضصان نب نيدلا
ةيمضسرلا ةضسفانملل ازهاج بعلŸا نوكي نأا لجأا نم لضصاوتيضس لمعلا
ة-ن-يا-ع-مو ل-ي-هأا-ت ة-ن÷ ل-ب-ق ن-م ة-عو-فرŸا سصئا-ق-ن-لا ل-ما--ك ة÷ا--ع--مو
.اهترايز ةدوع راظتنا ‘، بعلŸا ىلع اهتاظف– تعفر يتلا بعŸÓا

لاجعل دعصس

ةماقإا رايخ ىنبتي قيرفلا نأا ةمضصاعلا دا–إا ةرادإا تدكأا
د-حاو ل-ك ،Úجو-ف ل-ك-ضش ى-ل-ع د-يد÷ا م--ضسوŸا ة--لو--ط--ب

نم مضسوŸا بعلب اهعانتقا مدعو ،قرف ةرضشع نم نوكم
عيمج ىلع ائبع نوكت دق ةلماك ةلوج83 ءارجإا لÓخ

تقو ‘ مضسوŸا قÓطناو تقولا قيضض ببضسب ،ةيدنألا
عم قيضسنتلاب ةطبارلا لضصفت ⁄ نآلا د◊و ثيح ،رخأاتم
ثيح ،لبقŸا مضسوŸا ةلوطبلا ماظن ديد– ‘ فافلا

بتكŸا ‘ ةحÎقم غيضص ثÓث نم ةغيضص دامتعا متيضس
ءاضسؤور ةبغر ¤إا دوعيضس Òخألا رايتخلا نأا و ،›اردفلا

.¤وألا ةطبارلا قرف
قرفلا عيمج دعاصسي رمألا نأاب دكأا ىيحي

بعل حاÎقا تراتخا دا–إلا ةرادإا نأا ىيحي Îنع دكأاو
،قرفلا عيمج ةحلضصم لجأا نم Úجوف لكضش ىلع ةلوطبلا
ءاو-جأا ¤إا نودو-ع-ي-ضس ن-يذ--لا Úب--عÓ--لا ة--ح--ل--ضصŸ اذ--كو
رثؤوت دق تايرابŸا ةفاثكو ،ليوط بايغ دعب ةضسفانŸا

ةلوطبلا ىوتضسم ى-ل-عو ،ي-ن-ف-لاو Êد-ب-لا م-هاو-ت-ضسم ى-ل-ع
‘ لثمألا وه رايÿا اذه نأا ¤إا راضشأا امك ،ماع لكضشب

ءابو يضشفت ببضسب دلبلا هضشيعت يذلا يحضصلا عضضولا لظ
.ةÒخألا ةنوآلا ‘ Òبك لكضشب انوروك

رايÿا اذه لÓخ نم فيلاكتلا سصيلقت ديرت ةرادإلا
فيراضصŸاو فيلاكتلا سصيلقت ¤إا دا–إلا ةرادإا ىعضستو

¤إا ةÒثك تÓقنتلا نوكت ل ىتح Úجوفب بعللا حÎقت اهلعج ام ،يضضايرلا مضسوŸا لÓخ
flبك ددع ءارجإا يدافت اذكو ،نطولا ندم فلتÒ ف نع فضشكلا تاضصوحف نمÒسسو

قتا-ع ى-ل-ع نو-ك-ي-ضس كلذ نأاو ة-ضصا-خ ،ي-ح-ضصلا لو-كو-توÈلا ه-ي-ل-ع سصن-ي ا-م بضسح ا-نورو-ك
ىوتضسم ىلع ÚلوؤوضسŸا دعاضسيضس تايرابŸا ددع سصيلقت نأا امك ،اÒثك اهفلكيضسو ةيدنألا
نود يام رهضش ‘ مضسوŸا ءاهنإاو تايرابŸا جمانرب طبضض ‘ ةطبارلا
.ةيفاضضإا رهضشأل ديدمتلا

لبقŸا عوبصسألا رمألا ‘ مصسحتصس فافلا
ماظن رمأا ‘ مضسحتضس فافلا نإاف ،انتزوحب يتلا تامولعŸا بضسحو
عامتجا لÓخ نم لبقŸا عوبضسألا نوكيضس ،ديد÷ا مضسوŸا ‘ ةضسفانŸا
ةيدنألا ءاضسؤورل ةÒخأا ةرواضشم كلانه نوكتضس ثيح ،›اردفلا بتكŸا

ن-م را-ي--ت--خا Ìكألا حاÎقلا دا--م--ت--عا اÃرو سسأار عÓ--ط--ت--ضسا ل--جأا ن--م
بعل دامتعا متيو دا–إلا حلاضص ‘ رمألا Òضست نأا لمأا ىلع ،مهفرط

.Úضصتıا عامجإاب عيم÷ا دعاضسي يذلا رايÿا وهو Úجوفب ةلوطب
ب .ب

ــه2441 لوألا عيبر52 ـل قفاوŸاÈ 0202مفون11 ءاعبرألا لوألا فÙÎا

...نْيÒخألا نْيلداعتلا دعب
ربوصسلا عييصضت نم نوفوختم راصصنألا

را-ضصنأا سسف-نأا ¤إا ا-ع-ير-ضس ل--ل--ضست د--ق كضشلا نأا ود--ب--ي مامأا ايدو نيÒخألا Úلداعتلا دعب ،ةمضصاعلا دا–إا ثيدح ل ذإا ،ةدكيكضس مامأا ةبيبضش مث ةرواضسلا ةبيلبضس ‘ مهتا-ح-ف-ضص ف-ل-تfl ‘ ةرا-ط-ضسو-ضس قا-ضشع ط-ضسو قيرفلا ةيزهاج نع ىوضس يعامتجلا لضصاوتلا عقاوم Ÿب ،ربوضسلا سسأاك يئاهن ‘ دادزولب بابضش ةهجاوÚ ةر-ضشمو-ب ءا-ق-فر ة-يز-ها-ج لو-ح م-ئا-ضشت--مو ل--ئا--ف--ت--م Ÿا لا--ب--ضشأا ة--ه--جاوŸاو-ح د-ع-ب ا-مود كنار-ف برد‹ .مايأا ةرضشع
نآلا د◊ قيرفلا ءادأا نع Úصضار Òغ قيرفلا دودرم نم مهاضضر مدع نع مهنم Òثكلا رّبعو دودر-م ن-م ة-ضصا-خ ،Úي-ضضاŸا Úيدو-لا ن-يءا-ق--ل--لا ‘ ،Òثكلا ءيضشلا اورهظي ⁄ نيذلا موجهلا طخ يبعل ق-ير-ط ن-ع اد-حاو ا-فد-ه ل-ج-ضس ق--ير--ف--لا نأا م--ك--ح--ب fiخ سصويÓيتلا ةديدعلا سصرفلا مغر ،نيءاقل ل نوكي نأا ةراطضسوضس قاضشع ىنمتي امك ،قيرفلل تحيتأا مامأا هيلع ناك ام سسكع قيرفلا ‘ ارضضاح ماجضسنلا ‘ مكحتلا نم يردوك ءاقفر نكمتي ⁄ نيأا ةدكيكضس ب .ب.بعللا تاير‹

ةمصصاعلا دا–إا

ةرڤم بابصش م‚

ةيصساصسألا ةليكصشتلا ⁄اعم دّدحُي يوانكل
اهب لخديضس يتلا ةيضساضسألا ةليكضشتلا ⁄اعم ةÒبك ةبضسنب تحضضتا

ةيمضسرلا ةضسفانŸا رامغ يوانكل ريذن ياد Úضسح رضصن بردم
ةضصاخ ،نآلا ىتح قيرفلا اهبعل يتلا ةيدولا تايرابŸا ءوضض ىلع
قيرفلا اهرضسخ يتلا وطابخ ليعامضسإا موحرŸا ةرود ةياهن دعب

ثيح ،انضسح اعابطنا كرتو رئاز÷ا ةيدولوم مامأا يئاهنلا ‘
و-طÿا Úب ق-ي-ضسن-ت-لاو سسنا-ج-ت-لا نا-م-ضض ¤إا يوا-ن-ك-ل ى-ع-ضسي-ضس
.ةيقبتŸا ةيدولا تايرابŸا ‘ ةثÓثلا

Êارقم عم ةصسار◊ا عارصص مصسحي فلصش نب
ةÎف--لا لÓ--خ تفل ٍل--ك--ضشب ف--ل--ضش ن--ب دا---م---ع سسرا◊ا ق---لأا---ت
وأا قيرفلا اهارجأا يتلا ةثÓثلا تابضصÎلا لÓخ ءاوضس ةيدادعإلا

Úب نم سسراح لضضفأا Òتخا هنأا ليلدلاو ،ةيدولا تايرابŸا ‘
زرب ثيح ،رئاز÷ا ةيدولوم ةرود ‘ تكراضش يتلا ةعبرألا قرفلا
«ةيرضصنلا» نيرع ىلع فوخ ل هنأا تبثأاو تفل لكضشب فلضش نب

فرط نم اهدجي يتلا ةضسرضشلا ةضسفانŸا مغر مضسوŸا اذه
.رخألا وه قلأاتŸا Êارقم هليمز

فلÿا ‘ نوقعلاو يزع ،ةفيرصش نب ،حاتفم
اهرخأا ةيدولا تايرابŸا ‘ عافدلا اهدجو يتلا بعاتŸا مغرو

ينفلا مقاطلا نأا لإا ،Úفده ىقلت Úح رئاز÷ا ةيدولوم مامأا
قلعتيو ةلوطبلا أادبي يذلا يعابرلا ةيوه ىلع ةÒبك ةبضسنب رقتضسا
‘ ينميلا ةه÷ا ىلع نوكيضس يذلا حاتفم مرضضıاب رمألا

يئانثلا لفكتي نأا ىلع ىرضسيلا ةه÷ا ‘ نوقعلا نوكيضس Úح
طقف ىقب-يو ،عا-فد-لا روfi ط-ي-ضشن-ت ة-م-ه-م ة-ف-ير-ضش ن-بو يز-ع
.يفلÿا هطخ ءاطخأا حيحضصت ¤إا ةجاح ‘ يوانكل بردŸا

‘اعت راظتنا ‘ طصسولا ‘ رطيوصشو رامع يصس ،مهديصس
انوروكب ÚباصصŸُا

لكب عفدلا ررق يوانكل ريذن بردŸا نإاف ،ناديŸا طضسو ‘ امأا
امدعب يعاجÎضسلا ناديŸا طضسو ‘ رامع يضسو مهديضس نم
رطيوضش بعلي نأا ىلع نآلا ىتح ديج ىوتضسم نع يئانثلا نابأا

¤إا رظنلاب اذهو بعللا طيضشنتل ةيمامألا ةرطاقلا رضصانع فلخ
نمو ،نهارلا تقولا ‘ ءابولا نم يانبو نايزوب يئانثلا ةاناعم
دعب طÿا اذه ىلع ليدعتلا سضعب يوانكل ثدحي نأا نكمŸا
.ةلبقŸا مايألا ‘ ىضضرŸا ‘اعت

ةيمامألا ةرطاقلا ةدايقل يجانو Êورطب ،اياي
لجضس يذلا نآلا ىتح موجهلا ‘ يه ةيباجيإلا ةطقنلا ىقبتو

‘ ةيئانثلا اهرخآا ةيدولا تايرابŸا ‘ فادهألا نم ديدعلا
ديضشر ةيمامألا ةرطاقلا دوقيضسو ،رئاز÷ا ةيدولوم كابضش
هاوتضسم ديع-ت-ضسي أاد-ب ه-ن-ك-ل ،سصر-ف-لا ع-ي-ضضي ه-نأا م-غر ي-جا-ن
ءابوب بيضصأا يذلا دايع نب عم ةضسفانم ‘ نوكيضسو قباضسلا
‘ رضصانعلا زربأا نم ادحاو اياي يزوف ناك Úح ‘ ،انوروك
‘ هنأاضش ةيضساضسألا هتنكم نمضضو نآلا ىتح ةيدولا تايرابŸا
ةيدولوŸا مامأا افده عقو يذلاو قلأاتŸا Êورطب نأاضش كلذ
.ارخؤوم

«مصسوŸا اذه يقيق◊ا اياي نودهاصشتصس» :اياي
ه-ت-قا-ي-لو ه-ق-ير-ف تاÒضض– ن-ع ا-يا-ي يزو-ف د-ئا-ق-لا ثد–

‘ تاÒضضحتب انمق دقل» :قايضسلا اذه ‘ لاق ثيح ،ةيلا◊ا
،مضسوŸا قÓطنا لبق ةيلاع ةقايل ‘ يضسفن سسحأاو ىوتضسŸا

ةيدولوم ةيدولوم عم هيف انقلأات يذلا مضسوŸاب Êركذت ثيح
مضسوŸا اذه يقيق◊ا اياي نودهاضشتضس راضصنأÓل لوقأاو ةياجب

بيرقلا يوانكل بردŸا عم ىوتضسŸا ‘ تاÒضضحتب انمق اننأل
هيف رّضضحن ⁄ يذلا يضضاŸا مضسوŸا سسكع ÚبعÓلا نم ادج
ح . م.«Òبك لمعب موقت ةرادإلا ىتحو اديج

ةÒبك ةبصسنب ربوصسلا ءاقل نع بيغي سشومامز

ياد Úصسح رصصن

حاÎقا ىنبتت ةرادإلا
Úجوفب ةلوطب ةماقإا

تابيردتلا سسمأا تفنأاتصسا ةليكصشتلا
،سسمأا ة-ح-ي-ب-صص ة-م-صصا-ع-لا دا–إا ة--ل--ي--ك--صشت تف--نأا--ت--صسا

موي دعب ،ماعطإلاو ةقدنفلل ايلعلا ة-صسردŸا-ب ا-ه-تا-ب-يرد-ت
ع-ي-م-ج ل-ج-صس ثي-ح ،ةر-م-ح ءا-ق-فر ه-ن-م دا-ف--ت--صسا ة--حار
ترجو ،سشومامز سسرا◊ا كلذ ‘ اÃ مهروصضح ÚبعÓلا
او-صسنار-ف بردŸا ةدا--ي--ق ت– ةد--ي--ج فور--ظ ‘ ة--صص◊ا
.ينيلوكيصس

ةرواصسلا مامأا ايدو لداعتت «ةيرصصنلا»
ةرواصسلا ةبيبصش مامأا سسمأا ةحيبصص ايدو ياد Úصسح رصصن لداعت
،ةيليوج5 بعلم قحلÃ ترجح يتلا ةارابŸا ‘ ةيبلصس ةجيتنب
«ةيرصصنلا» اهيف تكراصش يتلا ةيدولا ةرودلا دعب تءاج يتلاو
¤إا يوانكل ريذن بردŸا ى-ع-صس ثي-ح ،ة-يا-ه-ن-لا ة-طÙا تغ-ل-بو
ةيلاعف-لا سصق-ن اد-ب ثي-ح ،يو-ق سسفا-ن-م ما-مأا ه-لا-ب-صشأا را-ب-ت-خا

يوانكل بردŸا عفد دقو ،ءاقللا اذه ‘ ÚبعÓلا ىلع احصضاو
تصشير“ ،(حاتفم) ⁄اصسوب ،(Êارقم) نوميم :ةيلاتلا ةليكصشتلاب
،(مهديصس) يجاو ،(رامع يصس) لامك ،(ةفيرصش نب) يلبق ،(يزع)
.ÊوÎب ،نوقع ،(يجان) ندولب ، فصسان ،(رطيوصش) تنومغت



فاكلا ضساك ةضسفانŸ يديهمتلا رودلا ةعرق تازارفإا يلع قيلعت لوأا ‘ يكوكلا ليبن فيطضس قافو بردم قلع
اننأا دقتعا»:هلوقب  يداضشتلا ضسنوضسينيرو ينيغلا راضسماك يضس ةهجاوم نم زئافلا مامأا هقيرف تعقوأا يتلا

ةÒضشأات فضصنب ةدوعلا يلع لمعنضسو ،انناديم ةيضضرأا يلع بايإلا ‘ لابقتضسلا ةيلضضفأا نم ديفتضسنضس
عباتنضسو تاطوغضضلا نع اديعب انناديم ةيضضرأا قوف بايإلا  ةارابم بعلو  داضشت نم وأا اينيغ نم لهأاتلا
دقل’:ادكؤوم يفياطضسلا بردŸا فيضضيل «انضسفانم يوتضسم نع ةركف ذخأل اهتقو ‘ Úقيرفلا ةهجاوم
ردŒ  » لطبلا بوث ‘ ةيادبلا نمو ةضسفانŸا هذه لخدنضسو ةيقيرفإلا ةضسفانŸا بقل فادهتضسا انرطضس
وأا ةلوطبلا بقل  يلع فاكلا ضساك بقلب  جيوتتلل  ةيولوألا حنم يلع ةرادإلا عم قفتا بردŸا نأا ةراضشإلا
هذه ‘ اديعب باهذلل ينفلا مقاطلا فرضصت ت– تايناكمإلا لماك ةرادإلا تعضضو ثيح ةيروهم÷ا ضساك
. ةضسفانŸا

يفناج6 وأا5 ‘ ةدوعلاو Èمسسيد82 وأا72 يموي باهذلا ءاقل
دد– يذلا  باهذلا ءاقل نم ةيادب ةيقيرفإلا تايرابŸا ءاوجأا ›إا ةدوعلا عم دعوم يلع ةليكضشتلا نوكتضس

رظتنت ةرادإلا ىقبت ثيح ،يفناج6 وأا5 يموي بايإلا ةهجاوم ىرŒ نأا ىلع ،Èمضسيد82 وأا72 يموي  هدعوم
ةيفياطضسلا ةرادإلا راتخت نأا يلع هناديم ‘ يرŒ ةارابŸا نأا ةضصاخ طبضضلاب دعوŸا  ضسفانŸا ددحي نأا

. ةدوعلا ءاقل دعب يفناج6 وأاÚ 5ب دعوŸا
فاكلا ةسسفانم  جراخ ديحولا ةلاسصيم

رو-ضضح ن-م ه-مر-ح-ي-ل ا-ي-لfi ة-لا-ضصي-م حا-بر-م د-يد÷ا ناد--يŸا ط--ضسو ل--هأا--ت ر--خأا--ت ءا--ج
نل يذلا رباكألا نم ديحولا بعÓلا نوكيل ،ةضسفانŸا هذه نم ¤وألا راودألا تاهجاوم
نمضض هجاردإا نم ينفلا مقاطلا نكمتي  ⁄و هليهأات مدع ببضسب ،روضض◊اب  اينعم نوكي

ةÎفلا لÓخ هليهأات راظتنا ‘ يقيرفإلا ليهأاتلا نم ›وألا ةÎفلاب ةينعŸا ةمئاقلا
نم مدقلا ةركل ›ودلا دا–لا رارق رظتني بعÓلا لازلو  ،ةمداقلا ةفئاضصلا ةيناثلا
لÓه قباضسلا هقيرف عم دقعلا خضسف دكؤوي  Óيقث افلم لضسرأا نأا دعب ةضصاخ هليهأات لجا

.يضسنوتلا ةباضشلا
ةنسس02 نم لقا بختنŸ اثلاث اسصبرت لخدي رارقب

ضصبرت ‘ لوخدلا عم دعوم يلع ضسمأا ةحيبضص  رارقب فضصنم ›ودلا مجاهŸا ناك
رهضشلا نم31 ةياغ ›او مايأا3 مودي يذلا ةنضس02 نم لقا بختنم ةليكضشت عم قلغم
يفتكا دق باضشلا مجاهŸا ناكو  نونكع Íب يليل يديرف قدنفب يرجيو ›ا◊ا

هتاطابترا ببضسب تاÒضضحتلا قÓطنا ذنم مايأا ةعضضبل هقيرف دادعت   عم بردتلاب
.›اوتلا يلع ضصبرت ثلاثلو بختنŸا تاضصبÎب ةيادبلا ذنم

بردتلا لسصاو فايسضوب ›ودلا ضسرا◊ا
يكوكلا بردŸا فارضشإا ت– بردتلا ›ودلا ضسرا◊ا هليمز لضصاو لباقŸا ‘

ةنضس02 نم لقأل بختنŸا بردم نم ةوعدب ةرŸا هذه يظحي ⁄ نأا دعب همقاطو
حمطي ثيح ضساّعد باضشلاو يÒخ، ةيرياذخ ةضسار◊ا يثÓث تابيردت ›إا مضضنيل
كابضش  ةضسارح ›إا حومطلا لبق ثلاثلا ضسرا◊ا ةفضص عازتنا ›إا فايضضوب باضشلا

ب/ليلخ. قيرفلا

ــه2441 لوألا عيبر52 ـل قفاوŸاÈ 0202مفون11 ءاعبرألا لوألا فÙÎا

«يقيرف ةيولوأا فاكلا ضساكو لهأاتلا يلع لمعنسس» :يكوكلا طرافلا مشسؤŸا جؤشسن ةداعتشسا يلع هناهرو رارقتشس’ا يلع هناهر دشسج

يسضاŸا مسسوŸا ةليكسشت محقي يكوكلا
ديحولا بئاغلا طينحجو

ذنم يكوكلا ليبن يضسنوتلا بردŸا اهيلع دمتعا يتلا ةيضساضسألا ةليكضشتلا ترهظأا
مضسوملل ةيضساضسألا ةليكضشتلا ضسفن يلع هناهر ةيدŸا يبŸوا مامأا لوألا طوضشلا
هتدافتضساو ةباضصإلا ببضسب طينحج دئاقلل ديحو يرارطضضا بايغ عم مرضصنŸا

دادعتلا رارقتضسا ىلع نهاري ةليكضشتلا بردم  نأا ودبيو ،ةحار عوبضسأا نم
ةضسفانم نود نم رهضشأا8 دعب ÚبعÓلا Úب  ةيوركلا جوضسنلا خيضسرتو يضساضسألا

تدكأا نأا دعب ةضصاخ ›وألا ةلو÷ا ذنم ةوقب ةلوطبلا لوخد لجا نم
بقع تاÒيغتلا ثادحأا ىودج مدع ةقباضسلا ثÓثلا ةيدولا تايرابŸا
. هترهظأا يذلا عضضاوتŸا يوتضسŸا

ةيادبلا نم يرابدو دوعي Êاحرف، روÙا ‘ يسشكاكب -يبيرعل
تهنأا يتلا ةبيكÎلا ضسفن ةدوع يفلÿا طÿا فرع
نايفضس ضسرا◊ا لضصاو نأا دعب  طرافلا مضسوŸا

يئانث  ظفاح اميف ،كابضشلا ةضسارح ةيرياذخ
فرعتل  هتناكم ىلع يضشكاكب-يبيرعل روÙا
يذلا Êاحرف يراوه Òهظلا ةدوع ىرضسيلا ةه÷ا

ءاجو ،بلقلا ةلضضع  ببضسب  ةليوط ةÎف باغ
Òهظلا كارضشإا ىلع ينفلا مقاطلا رارضصإا
نم هتدوع مغر ةيادبلا نم يرابد نÁألا
يلع يكوكلا بردŸا ضصرح دكؤويل  ،ةباضصإلا
.مرضصنŸا مضسوملل يضساضسألا دادعتلا ضسفن

طينحج ضضوع مومغدو يوارق،يسسودنق
ةبيكرت ضسفن يلع بردŸا  ظفاح امك
يلع دمتعا نأا دعب ناديŸا طضسو رضصانع
طضسولا ‘ يضسودنق-يوارق يئانثلا
‘  مومغد باضشلا ةيطغتو يعافدلا
ضضيوعت لضصاو  يذلاو يموجهلا طضسولا
نمو  بضصنŸا ضسفن ‘ طينحج دئاقلا
هذهل ضسمأا ةهجاوم ذنمو ةضصرف حنم مث
جوضسنلا ةداعتضسا  لجا نم رضصانعلا
. بعللا هيجوتو اهنيب اميف ةيوركلا

ةه÷ا ‘ ةسشغ، دوعي ةنوملقوب
 ديعتسسي ‘اوعلو ينميلا

موجهلا ‘ هناكم
ةهجاوم لÓخ ةنوملقوب مجاهŸا لجضس
¤إا هتدوع ةيدŸا يبŸوا مامأا ضسمأا
ليوط بايغ دعب ةيضساضسألا ةليكضشتلا
زرب يتلا ةيلاتتŸا تاباضصإلا ببضسب
ثيح  مرضصنŸا مضسوŸا ةليط اهب

هتاردق ‘ ةقثلا يكوكلا بردŸا دضسج
ةضشغ نم لك هبنج ¤إا بعل دقو ةيموجهلا

‘اوعل باضشلاو موجهلا نم ينميلا ةه÷ا يلع
‘ هتناكم داعتضسا يذلاو يرضسيلا ةه÷ا ىلع
مضسوŸا هليو– ” نأا دعب يمامألا طÿا
ةباضصإا دعب رضسيأا Òهظ بضصنم ¤ا مرضصنŸا
. Êاحرف هليمز

ب/ليلخ

امهمؤشصخ ىلع نادريو امهحششرت ْيفلم ةيعرشش نادكؤؤي ةرخو يوابرعلافيطسس قافو

ة-ي-ع-م÷ا يو-ضضع ن-م ة-نو-ك-تŸا نو-ع-ط-لا ة-ن÷ ي-ه-ن--ت
‘  مويلا اهلمع دمfi ›ادو ةقرارز دمfi ةماعلا
يأا عاديإا راظتنا نم ةعاضس84 دعبو ةضسماÿا ةعاضسلا

Úح-ضشرŸا ن-م ح-ضشر-م يأا ة-ي-عر-ضش ‘ ن-ع-ط-ل-ل  ف-ل--م
مغر نعط يأا ةحرابلا ةيضسمأا ةياغ ›او يقلتت ⁄ ثيح

ÚحضشرŸا ضضعب ةيعرضش مدع نع راد يذلا ثيد◊ا
ةيمضسر تافلم ›إا ثيداحألا هذه دضسجتت نأا نود نم
ةلواط يلع ÚحضشرŸا تافلم نوعطلا ةن÷ عضضتضسو

لاغضشأا Òيضست ي-ل-ع فر-ضشت-ضس ي-ت-لا تا-ح-ي-ضشÎلا ة-ن÷
ن-م ة-حار  نا-مو-ي د-ع-ب  ة-ي-با-خ-ت-نلا ة-ما-ع-لا ة-ي--ع--م÷ا
نم ةيادب تبضسلا لاوز ةياغ ›او يباختنلا تمضصلا
ةليوط مايأا د-ع-ب  ة-ي-با-خ-ت-نلا ة-ي-ع-م÷ا د-عو-م ة-ي-نا-ث-لا

. ةضسارضشلاب تمضستا ةيباختنا ةلمح اهيف تفرع

مدع دكؤوت ةقيثو عدويو قبتسسي يوابرعلا
فيطسس دا–ا نم ةلاقتسسلا

لجا نمو ثادحألا يوابرعلا ميهاربإا حضشرŸا قبتضسا
‘ نونعطي يذلا هموضصخ اهيلع نهاري يتلا ةرغثلا دضس
نم هتلاقتضسا مدق دق ناك هنوك هحضشرت فلم ةيعرضش
5 ل--ب--ق ه--ضسأار--ت يذ--لا ف--ي--ط--ضس دا–ا را÷ا ق--ير--ف--لا

نم ليقتضسم ضسيئر يأا عنÁ نوناقلا نأا ةضصاخ ،مضساوم
ةن÷ ةلواط يلع ةقيثو عاديإا ىلع مدقأا ثيح  ،حضشÎلا
ةنورقلا ةضسائر هترداغم نأا دكؤوت نوعطلاو تاحيضشÎلا

يبط فلم ببضسب  نكلو ةلاقتضسلا قيرط نع نكي ⁄
نأا لبق ةيضضرم ةحار نم ةدافتضسلا ¤إا رطضضي هلعج

ةينلع تا-با-خ-ت-نا ‘ ة-نور-ق-ل-ل ›ا◊ا ضسي-ئر-لا ه-ف-ل-خ-ي
ةبيبضشلا ةيريدم مت-خ ا-ه-ي-ل-ع ة-ق-ي-ثو-لا هذ-ه نأا ة-ضصلا-خ

. هتلاقتضسا مدع دكؤوت يتلا ةضضايرلاو
يمسسر رسضحÃ هتيوسضع ةيعرسش نع عفاد ايركز ةرخ
ةرخ ا-ير-كز با-ضشلا ح-ضشرŸا ي-ل-ع ق-ب-ط-نا ر-مألا ضسف-ن
هموضصخ ةيقب هيلع نهاري ناك يذلا نعطلا  هجاو يذلا

Úح ،طرافلا ضسيمÿا ةماعلا ةيعم÷ا لاغضشأا لÓخ
ةفضص يلع هلوضصح ةيعرضش ‘ ءاضضعألا نم ددع نعط

ضساضسأا ىلع ةلطاب اهنأاو ةماعلا ةيعم÷ا ‘ ةيوضضعلا
دعب نيرخآا ءاضضعأا3 ةقفر ةيوضضعلا نم دافتضسا هنأا
ةيعمج دقع يذلاو طرافلا مضسوŸا ةيافلح دهف ةيكزت

¤إا همضض ل-جا ن-م ا-ير-كز ةر-خ ة-يو-ضضع ة-ي-كز-ت-ل ة-ما-ع
دامتعلا ىلع ةيافلح لوضصح مدع نكل ،ÒضسŸا هبتكم
ةلطاب اهب ماق يتلا تاوطÿا لك لعجي يعرضش ضسيئرك
عفاد يذلاو باضشلا حضشرملل ةيوضضعلا حنم اهنيب نمو

ىدل يمضسر رضضfi ىلع زوحي هنا دكأاو هفقوم نع
. ةيوضضعلا ةفضص دكؤوت ةضضايرلاو ةبيبضشلا ةيريدم

نيزاوŸا بلقل ةكرسش بلج ةأاجافم ‘ رسضحي هللا باج نب
راو-ت-كر-يد-لا ضسي-ئر ماد-قإا نأا ة-قو-ثو-م ردا-ضصم تف--ضشك
دوعي هحضشرت فلم Ëدقت ىلع هللا باج نب يجاردلا
تا-كر-ضشلا د-حا ل-ب-ق ن-م ا-ها-ق-ل-ت ي-ت-لا تا-نا-م-ضضلا ¤إا
‘ هيلإا راضشأا دق ناك ام وهو  همعدو هبنج ›إا فوقولل
كا--ن--ه نأا د--كأا ن--يأا ،ف--لŸا عاد--يإا ة--ظ◊ ه--ح--ير---ضصت

رمألا نأا ثيح ،اهيلع فضشكلا ضضفر  ةراضس ةأاجافم
ي-ل-ع هد-عا-ضستو ق-ير-ف-لا ةدا-ي-ق-ل ة-كر-ضش مود-ق-ب ق-ل-ع-ت-ي

›إا ه-ي-ل-ع نÓ-عإلا ل-جا ا-م و-هو Òب-ك عور-ضشم ق-ي--ق–
.ةيباختنلا ةيعم÷ا دعوم ةياغ

فيطسس قافو ‘ ةيوسضعلا ةفسص بلطي ةيايز
دبع فيطضس قافو ةليكضشت ‘  قباضسلا مجاهŸا Èع
ة-ف-ضص ى-ل-ع لو-ضص◊ا ‘ ه-ت--ب--غر ن--ع ة--يا--يز كلاŸا
هنأا و ةضصاخ ،قافولل ةماعلا ةيعم÷ا ‘ ةيوضضعلا

دق ناكو مضساوم ةدع ‘ قيرفلا فّرضشو قباضس بعل
ةنضسلل ¤وألا ةماعلا ةيعم÷ا لÓخ هروضضح لّجضس

قباضسلا ضسيئرلا-ب ا-قو-فر-م نا-ك ثي-ح9102 ةي-لاŸا
ةدايق ¤إا حمطي ةيايز مجاهŸا نأا ودبي امك ،رارضس
عورضشم Òطضست ¤إا رضضحيو لبقتضسŸا ‘ قيرفلا
ةيوضضعلا ىلع هلوضصح لجأاتي دقو يدانلا ‘ Òبك
.مداقلا تبضسلا ةيباختنلا ةيعم÷ا دعب ام ¤إا

ب/ليلخ

يـــباختنا تــــمسص ناـــمويو ةـــــيسسمألا هذـــــه اــــهماهم يــــهنت نوــــعطلا ةـــــن÷



جÈلا---ب ي---ل---هأا برد---م بسضغ داز
ج--ما--نÈلا ر---ثأا---ت ن---م هءا---ي---ت---سساو
نأا د--ع--ب هد--عأا يذ--لا يÒسضح--ت---لا
ة---يدو---لو---م ة---ل---ي---ك---سشت ترذ---ت---عا
دعوم ‘ روسض◊ا  نع ةمسصاعلا

¤إا ة-فا-سضإا ،مدا--ق--لا Èم--فو--ن02
هيلع رّعت يذلا ةمسصاعلا نما قيرف
ءار---جإ’ ة---ع---م÷ا اذ---ه رو---سض◊ا

.ةيدو ةارابم
تا----با----سسح د----سسفأا يذ----لا ر-----مأ’ا
رخأاتلا عم ة-سصا-خ ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا
رخأاتلاو تاÒسضحتلا  هفرعت يذلا

ن-م ح-ب-سصأا ثي--ح ،ة--قÓ--ط--ن’ا ‘
ةيدو تايرابم3 ة‹رب يرورسضلا

نا---م---سض ل---جا ن---م ل---قأ’ا ي----ل----ع
قÓ-ط--نا د--عو--م ل--ب--ق ة--يز--ها÷ا
نأا د--ع--ب سصو--سصÿا--بو ة--لو--ط--ب--لا
دعوم ةفÙÎا ةطبارلا تمسسر
بردŸا ل-ع-ج ا-م و-هو .يرا÷ا Èم-فو--ن82 ‘ ة-قÓ-ط-ن’ا
يرابتلل Úسسفانم داجيإ’ هت’اسصتا نم فّثكي يريزد لÓب

. ايدو مهعم
نيرايلم ةميقب ةيئانثتصسا ةناعإا حÎقت ةيدلبلا

يرايلم ةميقب ة-ي-ئا-ن-ث-ت-سسا ة-نا-عإا ح-ير-سست  ة-يد-ل-ب-لا تحÎقا
راظتنا ‘ ةي’ولا ‘ لوأ’ا قيرفلا ةدعاسسم لجا نم متنسس
اذه يتأايو يدلبلا سسلÛا ءاسضعأا لبق نم حÎقŸا ةيكزت
ح-لا-سصل ف-سصنو را-ي-ل-م ة-نا-عإا ة-ي’و-لا ح-ير-سست د-ع--ب حاÎق’ا
دده-م ه-ت-ل-ع-ج ةد-ق-ع-م ة-ي-لا-م ل-كا-سشم ه-جاو-ي يذ-لا ق-ير-ف-لا
بلاطم نوكيسس ثيح ةلوطبلا قÓطنا لبق طاقن6 مسصخب
ق-ب-سسأ’ا سسرا-ح-ل-ل  ي-ك-ن-ب-لا با-سس◊ا ‘ م-ت-ن-سس را-ي-ل-م خ-سضب

. ادغ سسيمÿا دعوم لبق  لاوط ناسسح
نيرمثتصسŸا تامهاصسم عم÷ نوطيليت مظني ›اولا

Úيعانسصلاو نيرمثتسسملل نوطيليت ميظنتب ةي’ولا ›او مزتلا
نم هتدعاسسمو قيرفلل ةيلام تاناعإا عمج سضرغب ÚيلÙا
ناث ‘ اهيف طبختي يتلا ةقناÿا ةمزأ’ا نم جورÿا لجا

ناك نأا دعب فسصنو رهسش نم لقا ‘ عونلا اذه نم ةيلمع
ة-ياد-ب ‘ م-ي-ت-ن-سس را-ي-ل-م غ-لÃ او-م-ها-سس  د-ق نور-م--ث--ت--سسŸا
. تاÒسضحتلا

يداونلا ةيقب يلع Úجوفب ةلوطب حÎقم سضرعي  دانزوب
قرف ءاسسؤور Úب ةلمح جÈلا يلهأا ةرادإا ‘ ماعلا ريدŸا دوقي
نم ةلوطب حÎقم ةيكزت  لجا نم فÙÎا لوأ’ا مسسقلا

عفر لجا نم لوأ’ا ينطولا قرف لكب لسصتا نأا دعب Úجوف
حÎق-م سصن-ي و.ة-فÙÎا ة--ط--بار--لاو ة--يدا–Ó--ل بل--طŸا
نم ةعوجÃ باهذلا ةلحرم بعل  ىلع دانزوب ماعلا ريدŸا

ةعومÛا ميسسقت متي نأا ىلع ةيداfi بعÓم ‘ اقيرف02
جو-ف-لا ل-ك-سشت-ي ثي-ح ،با-يإ’ا ة-ل-حر-م ة-ياد-ب ع-م Úجو-ف ¤إا
ى-ل-ع سسفا-ن-ت-ل-ل ¤وأ’ا ر-سشع-لا بتارŸا با--ح--سصأا ن--م لوأ’ا
ر--سشع--لا بتارŸا با--ح---سصأا بع---ل---ي ،¤وأ’ا ع---برأ’ا بتارŸا
يتلا و ةÒخأ’ا عبرأ’ا بتارŸا لÓتحا يدافت ىلع ةÒخأ’ا
ةسسارد لfi دجوت دانزوب تاحÎقم نأا املع .طوقسسلا ينعت
.يداونلا ةيقب

هبايغ مغر  ةرقم مامأا سسمأا كراصش حوناب
ةرقم م‚ مامأا سسمأا ترج يتلا ةيدولا ةهجاوŸا تفرع
مر-سضıا م-جا-هŸا ة-كرا--سشم توأا02 بع-ل-م ة-ي-سضرأا ي-ل-ع
تقبسس يتلا تابيردتلا روسضح نع هبايغ مغر حوناب ةزمح

ةرهاق ةيلئاع بابسسأ’ بايغلاب نذأ’ا بلط نأا دعب ةارابŸا
رخأاتي ⁄ ثيح ،سسمأا دعوم لبق ةليلق تاعاسس قحتلي نأا لبق
اهعسضي يتلا ةقثلا ادكؤوم ايسساسسأا هماحقإا ‘ يريزد بردŸا

هره-ظأا يذ-لا د-ي÷ا ه-جو-لا د-ع-ب ة-سصا-خ حو-نا-ب م-جا-هŸا ‘
. طرافلا ةعم÷ا سسفانŸا سسفن ةهجاوم لÓخ
ةرازولا رصسفتصستو كيرديصس سسرا◊ا ةدوع لجعتصست ةرادإلا
دمfi بÎغŸا سسرا◊ا ةدوع جÈلا يلهأا ةرادإا لجعتسست
ةياغ ¤إا لسصحتي ⁄و اسسنرف ‘ اقلاع يقب يذلا كيرديسس
‘ ناكم نامسضو ةدوعلاب سصيخرت ىلع ةطرافلا تاعاسسلا
¤إا تعراسس ثيح ،ءÓجإ’اب ةسصاÿا ةيو÷ا تÓحرلا دحا

ةير-يد-م  ق-ير-ط ن-ع ة-سضا-ير-لا رازو ن-م تارا-سسف-ت-سسا بل-ط
ل-جا ن-م جÈلا ة-ي’و يو--ت--سسم ي--ل--ع ة--سضا--ير--لاو ة--ب--ي--ب--سشلا
ةرادإ’ا هب تمدقت يذلا بلطلا سصوسصخب در يلع لوسص◊ا
. سسرا◊ا ءÓجإا سصوسصخب

ب/ليلخ

ةيدنألا رابخأا ــه2441 لوأ’ا عيبر52 ـل قفاوŸاÈ 0202مفون11 ءاعبرأ’ا

جÈلا يلهأا

ةنيطنصسق بابصش

ششار◊ا دا–ا
ةمسصاعلا نما قيرفو ةيدولوŸا راذتعا دعب

Úجوفب ةلوطب ةلمح دوقي دانزوبو ةيّدولا تايرابŸا ةّلق نم ءاتصسم يريزد

ةنيطنسسق بابسشل ينفلا مقاطلا ددح
تا-ب-يرد-ت-لا ءاو-جأا ¤إا داد-ع-ت-لا ةدو--ع
جئاتن روهظ عم ةازاوم  سسيمÿا ادغ
يتلا  انوروك سسوÒف ىلع تاسصوحفلا
اهل او-ع-سضخ د-ق Úب-عÓ-لا ع-ي-م-ج نا-ك

رسصانع عيم÷ ةبسسنلاب سسمأا ةحيبسص
Òغ وأا Úبا-----سصŸا ن-----م داد-----ع------ت------لا
ج-ئا--ت--ن--لا رو--ه--ظ ة--لا--ح ‘ Úبا--سصŸا

دعو-م دد-ح-ي-سس  بردŸا نا-ف ة-ي-ب-ل-سس
اد---غ ¤وأ’ا ة----ي----ب----يرد----ت----لا ة----سص◊ا
د-عوÒ Ÿسضح-ت-لا م-ث ن--مو ،سسي--مÿا
22 مو--ي ةرر--قŸا ة--يدو---لا ة---ه---جاوŸا
‘ ة-ل-ي-ل-م Úع ة-ي-ع-م-ج ما-مأا Èم--فو--ن
ايدو يراب-ت-ل-ل سسفا-ن-م دا-ج-يإا را-ظ-ت-نا

هذ---ه  ي---تأا----تو  د----عوŸا اذ----ه ل----ب----ق
ينفلا مقاط-لا لا-ج-ع-ت-سساو تا-ب-ي-تÎلا
رار-ق د-ع-ب تا-ب--يرد--ت--لا ي--ل--لا ةدو--ع--لا
دعوم تمسسر يتلا ةفÙÎا ةطبارلا
.Èمفون82 موي ةلوطبلا قÓطنا

لÓخ ارصضاح نوكيصس يرمعلا
ةليلم Úع ةهجاوم

دد---ع---تŸ  ة---ي---ح----سصلا ة----لا◊ا تأاد----ب
‘ ي--ل--ع د--ي--سس ير---م---ع---لا بسصا---نŸا
نأا دعب بناو÷ا عيمج نمو  نسسحتلا
هنا امك اهب سسحي ناك يتلا م’آ’ا تلاز
ن--م ة--مد--ق---ت---م ة---ل---حر---م ‘ د---جو---ي
سسŸ نع اديعب  ةيندبلا تاÒسضحتلا
مقاطلا نم تانيمطت يقلت دقو  ةركلا
ةر--ك--لا سسŸ  ¤ا ةدو---ع---لا---ب ي---ب---ط---لا
ةعومÛا تابيردت نمسض جامدن’او
دعوم قبسسي يذلا عوبسسأ’ا نم ةيادب
ةليلم Úع ةيعمج مامأا ةيدولا ةارابŸا
كرا-سشي نأا اد-ج ل--م--تÙا ن--م ي--ت--لا

بعÓلا نأا ةسصاخ  قئاقد عسضبل اهيف

ءاوجأا ¤إا ةدوع-ل-ل ة-ح-ل-م ة-ب-غر ه-ك-ل“
تا--ه--جاوŸا--ب قا--ح--ل---لاو ة---سسفا---نŸا
. ةلوطبلا نم ¤وأ’ا

نم رصض– بعŸÓا ةنياعم ةن÷
تاظفحتلا دصس نود

¤إا مويلا بعŸÓا ةنياعم ةن÷ دوعت
ل---جا ن---م كلاŸا د---ب---ع ن---ب بع----ل----م
ةرادإا ة-با-ج-ت-سسا يد-م ى-ل--ع فو--قو--لا
دق تناك يتلا تاظفحتلا ¤إا بعلŸا

3 ل--ب--ق ¤وأ’ا ةرا--يز--لا ‘ ا--ه--ت--ل--ج--سس
عسضو ةرورسض يلع ترسصأا  نيأا عيباسسأا
حو--ل--لاو ة--ف--سشا--ك--لا ءاو--سضأ’ا ةد--م---عأا
ةباجتسس’ا متي نأا نود نم ÊوÎكل’ا

ŸÓد-ق تنا-ك  ي-ت-لا ة-ن-ج-ل-لا تا--ظ--ح
بع-لŸا دا-م-ت-عا ا-ه-ن-كÁ ’ ه-نا تد-كأا

نأا ة--سصا--خ ة--ف--سشا--ك ءاو---سضأا نود ن---م
فر--ع--ت--سس  مدا--ق--لا م--سسوŸا ة--لو---ط---ب
.Óيل ةديدع تاءاقل ة‹رب

ةنيطنصسق جراخ لابقتصسلا
دراو ¤وألا تلو÷ا ‘

لب-ق-ت-سسا ¤ا  با-ب-سشلا ة-ل-ي-ك-سشت ه-ج-ت-ت
نع اديعب ¤وأ’ا ت’و÷ا تاهجاوم
بسسحو  ثي--ح  ة--ن--ي--ط--ن--سسق ة--ن--يد---م
ة-لا-ح ‘ ى--ت--ح ه--نا  ة--بر--ق--م ردا--سصم
د-ع-ب  كلاŸا د-ب-ع ن-ب بع-ل-م دا-م--ت--عا
حو--ل---لاو ة---ف---سشا---ك---لا ءاو---سضأ’ا ع---سضو
ناديŸا  ةيسضرأا ءوسس ناف ÊوÎكل’ا
مدعو ÚبعÓلا ةحسص يلع اهتروطخو
ةدا----عإ’ عور----سشم تار----سشؤو----م دو----جو
ءاقل نأا ةسصاخ مويلا ةياغ ¤إا  طاسسبلا
متي ⁄ لاز’ ةي’ولا ›او عم ةرادإ’ا

د---حا و---ح---ن نو----ك----ي----سس هاŒ’ا نا----ف
ق----ل----غ----لا ل----ظ ‘ ةرواÛا بعŸÓا
ةيادب لبق يوÓمح بعلŸ بقترŸا
. ةلوطبلا

ب/ليلخ

ةيطغتلا لا‹ جراخ ةديلبلا دا–ا عصضت «انوروك»

يدأنلل ةيدأعلا ةمأعلا ةيعم÷ا تلجأأت
،قح’ خيرأت ¤إا ششار◊ا دأ–’ يوأهلا
لوأا ةيششع دقع-ت نأا ارّر-ق-م نأ-ك أ-مد-ع-ب
بأ-شصن--لا لأ--م--ت--كا مد--ع بب--شسب ،شسمأا
،ءأشضعأ’ا نم ديدعلا بأ-ي-غو Êو-نأ-ق-لا

لجؤو-ي ي-ئأ-شضق-لا ر-شضÙا ل-ع-ج أ-م و-هو
،لب-قŸا عو-ب-شسأ’ا ¤إا ة-مأ-ع-لا ة-ع-ي-م÷ا

نو-نأ-ق-لا Úح ‘ او-شضع53 ر-شضح د--قو
ةيعم÷ا ءأشضعأا ثلث روشضح ىلع شصني
مر--ح أ---م و---هو ،35 م-هدد-عو ة-مأ-ع-لا
ع---م---ج ة---ن÷ ل---ي---ك---ششت ن---م ةرادإ’ا
Úبغارلا مأمأا لأÛا حتفو تأحيرششتلا

.يوأهلا يدأنلا ةشسأئر ¤إا مدقتلا ‘

مدع ببصسب تلجأات ةيعم÷ا» :يرباك
«Êوناقلا باصصنلا لامتكا

دأ-ق-ع-نا شسمأ-ه ى--ل--ع ه--ل ح--ير--شصت ‘و
›أ◊ا شسيئرلا لأق ،ة-مأ-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا
فشسأأتي هنأا يربأك دمحأا يوأهلا يدأنلل

:لأقو ةيعم÷ا هذه لأغششأا ليجأأت ىلع
ة-ي-لأŸا ة-ل-ي-شص◊ا ر-ير“ ى-ن-م-ت-ن أ-ن-ك»
ةي-ع-م÷ا اذ-ه لأ-غ-ششأا لÓ-خ ة-ي-بدأ’او
Êو-نأ-ق-لا بأ-شصن-لا لأ-م-ت-كا مد-ع ن-ك--ل

عوبشسأ’ا ثدحيشس أم وهو كلذ نم أنمرح
تأحيششÎلا مأمأا بأبلا حت-ف-ن-شسو ل-ب-قŸا
.«هيف Úبغارلل يوأهلا يدأنلا ةشسأئرل

يدانلا راصصنأا ةن÷ ليكصشت وحن
نازيزع Úشسح يشضأ-ير-لا ر-يدŸا ف-ششك
رأ-شصنأا ة-ن÷ ل-ي--ك--ششت ¤إا ى--ع--شسي ه--نأا
أيعاد ،ةلبقŸا ةليل-ق-لا مأ-يأ’ا ‘ يدأ-ن-ل-ل
¤إا «ءار-ف-شصلا» ل-قأ-ع-م Èكأا ‘ رأ-شصنأ’ا

نم مهل Úلث‡ رأيتخاو مهشسفنأا ميظنت
لمع ميظنت رأشصنأا ةن÷ ةليكششت لجأا
نوكتو لب-قŸا م-شسوŸا لÓ-خ ن-ير-شصأ-نŸا

ن-م ةرادإ’او رأ-شصنأ’ا Úب ط-بر ة-ق--ل--ح
نوكت ’ ى-ت-ح م-ه-ت’أ-غ-ششنا حر-ط ل-جأا

نأ-ك أ-م-ل-ث-م ة-ق-ي-شضلا ح-لأ-شصŸا ة-ي-ح-شض
  .أقبأشس لشصحي

ح . م

يواـــــــهلا يداـــــــنلل ةـــــــماـــــــعلا ةـــــــيعم÷ا لــــــــيجأات

نع ’إا ،ةديلبلا ةنيدم ‘ مايأ’ا هذه ثيدح ’
ءا--بو--ب فر--ع--ي ا---م وأا «91 د-ي-فو--ك» ءا--بو سسجا--ه
ةلي-ل-ق-لا ما-يأ’ا لÓ-خ ل-ح-ف-ت-سسا يذ-لاو «ا-نورو-ك»
،هابتنÓل تف-ل-م ل-ك-سشب ،ة-ي’و-لا باÎب ،ة-ي-سضاŸا

كيهان ،حاورأ’ا نم ديدعلا ايموي دسصحي ثيح
د--قو .تا--با--سصإ’ا دد--ع--ل ل--هذŸا عا--ف--تر’ا ن---ع
دا–ا راسصنأا عم ا-ن-عÓ-ط-ت-سسا لÓ-خ ن-م ا-ن-لوا-ح

سشي-ع--ي د’وأاو ة--نوزر--خ--ب ،م--ه--ل--قا--عÃ ةد--ي--ل--ب--لا
بع-ل-م ى-ل-ع ل-طŸا را-ي-سسÓ-ق-ل ي--حو ة--فر--عو--بو
مهق-ير-ف  سصو-سصخ-ب را-سصنأ’ا طا-ب-ن-ت-سسا ،ر-كا-سشت
ةيا-ه-ن د-يد÷ا م-سسوŸا ءد-ب ل-ب-ق ه-ي-لإا م-ه-تر-ظ-نو
.لبقŸا Èمسسيد رهسش

 «BMSU»ـلا نع ثيد◊ا
بعصص نهارلا فرظلا ‘

نع ثيد◊ا نأا ةديلبلا ةنيدم ‘ ءانثأا فلتخي ’
فورظلا ¤إا رظنلاب ،تقولل ةعيسضم تاب دا–’ا
ءاحنإا فلتfl لب ،ةي’ولا اهدهسشت يتلا ةيحسصلا
ءابوب ÚباسصŸا ددعل لهذŸا عافتر’ا ‘ ،نطولا
ريدقلا يلعلا ¤إا عرذتلا وه مهناسسل لاحو ،انوروك
ن-طوŸا د-ي-ع--ت--سسي ى--ت--ح ،ءا--بو--لا ا--ن--ع ع--فر--ي نأا
نم هانيقتسسا ام بسسحو .هنمآاو هتيفاع يرئاز÷ا
فور-ظ-لا نأا ،ق-ير-ف-لا ي-بfi ن-م د-يد--ع--لا نا--سسل
مدقلا ةر-ك ى-ل-ع سسي-ل Òثأا-ت ا-ه-ل نو-ك-ي-سس ة-ي-لا◊ا
ةيسشيعŸا فورظلا ىلع ىتح لب بسسحف اندÓبب
،هب تاتقي ام دجي ’ Òثكلا تاب ثيح ،نطوملل
دا–ا يبfi نم ديدعلا انل هدكأا يذلا رمأ’ا وهو
.ةديلبلا

ةديلبلا دا–ا قيرف لبقتصسم
ةيرئاز÷ا ةيدنألا عيمج لبقتصسمك

هذه لظ ‘ ةديلبلا دا–ا لبقتسسم نع اذام نكل
؟ةديلبلا ةقطنم اهدهسشت يتلا ةسصيوعلا فورظلا

ىتحف ،يديلب رسصانم نم Ìكأا ىلع هتحرط لاؤوسس
بسصت اهنأا ’إا ،مهنم سضعبلا تاباجإا تفلتخا ناو

ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا ق-ير-ف ل-ب-ق-ت-سسم «د--حاو بلا--ق ‘

لبق-ت-سسم ،ة-ير-ئاز÷ا ة-يد-نأ’ا ع-ي-م-ج ل-ب-ق-ت-سسم-ك
.«¤اعت هللا ’إا هملعي ’و سضماغ
قا-م-عأا ‘ Ìكأا سصو-غ--لا تلوا--ح ناو ى--ت--ح ن--ك--ل
يننأا ’إا ،ةديلبلا دا–ا قيرف راسصنأا نم ديدعلا
سصو-غ-لا ن-ع ع-جار-تأا ،ةر-م ل-ك ‘ ي-سسف-ن تد--جو
نم نوناعي ،مهب انيقتلا ن‡ Òثكلا نأا اŸاط ،Ìكأا

مهنم سضعبلا نوكل سسيل ،انوروك ءابو تافعاسضم
م-ه-ن-م Òث-ك-لا نو-ك-ل ل-ب ،ي-ف-سشو سضرŸا-ب بي-سصأا

دجوي ء’ؤوه براقأا نم كانهو ،هبراقأا دحا دقف
سضعبلاو ،ةنيدŸا تا-ي-ف-سشت-سسÃ سشار-ف-لا ح-ير-ط

.يحسص رجح ‘ دجوي رخآ’ا

 ةلوطبلا ميصسقت حÎقت ةيديلبلا ةرادإلا
تاعوم‹ ثÓث ¤إا

ميسسقتب ÚبلاطŸا ،ةديلبلا دا–ا ةرادإا رطاسشت
21) تا-عو-م‹ ثÓ-ث ¤إا Êا-ث--لا م--سسق--لا ة--يد--نأا

ءاهنإا ةيدنلل ىنسستي ىتح ،(ةعوم‹ لك ‘ قيرف
ن--م ة--لو--ط--ب ن--م لد--ب ،ةد---م ر---سصقا ‘ م---سسوŸا

بسسحو .قيرف81 ةعوم‹ لك ‘و Úتعوم‹
ه--نا ،دورو--لا ة--ن--يد--م ق--ير--ف ‘ Úل--عا--ف---لا د---حا
،قيرف81 ن-م ة-لو-ط-ب-ب م-سسوŸا ءا-ه-نإا ل-ي-ح-ت-سسي
ةياهن نوكتسس ةقÓطن’او ،ةلوج43 نم اهئارجإاف
ءاهنإا عبسسلا تÓيحتسسŸا نم ينعي ،Èمسسيد رهسش
ل◊ا-ف ه-ي-ل-عو ،ة--ي--سضاŸا ة--ف--ئا--سصلا ‘ م--سسوŸا
،قرسش) جاوفأا ثÓث ¤إا ةلوطبلا ميسسقت وه لثمأ’ا
يدا-ف-ت ة-يد-نأÓ--ل ى--ن--سست--ي ثي--ح ،(بر--غو ط--سسو
43 نم ت’و÷ا ددع سصيلقتو ،ةليوطلا تÓقنتلا
.ةلوج22 ¤إا
نع ثيد◊ا لظ ‘ ،ةديلبلا دا–ا بلطم يتأاي
¤وأ’ا ةينطولا ةلوطبلا ةبيكرت ‘ رظنلا ةداعإا
ة-يد-نأ’ا ءا-سسؤور ن-م Òث-ك-لا ىر-ي ثي-ح ،ة-ي-نا--ث--لاو

،ةلوج03 نم Ìكأاب ةينطو ةلوطب ءارجإا ةبوعسص
عسضولا كلذ ىلع دز ،طقف رهسشأا ةتسس فرظ ‘

ددعل لهذŸا عافتر’ا لظ ‘ رئاز÷ا ‘ يحسصلا
يدوي يذلاو ،انوروك «91 ديفوك» ءابوب ÚباسصŸا
ل-ي-ج-سست ع-مو ،Úن-طاوŸا ن-م د--يد--ع--لا--ب ا--ي--مو--ي
.ايموي ÚباسصŸا منم تائŸا

م.Ëرك

ةديلبلا دا–إا

Èمفون82 ةلوطبلا دعوم ميسسرت دعب

جئاتنلا روهظ دعب سسيمÿا ادغ ةرظتنم تابيردتلل ةدوعلا



مأا ةئجافم  دايبŸوأÓل كلهأات ناك له ةيادب
؟ اقبصسم هل ٌطsطخُم ناك
تنك انا و يضضاير لك دواري ملح وه دايبŸوألل لهأاتلا
افده هتعضضو و ةضضايرلا ⁄اع تلخد ذنم اذهب ملحا
 كلذ نم اÒخا تنك“و هقيقحتل ةدهاج تيعضس يماما

؟ دايبŸوأÓل لهأاتلا كنكÁ هنا يترعصش ىتم
ةيلاديم تققح نأا ،برغŸاب ةيقيرفإلا باعلألا للخ
ل-هأا-ت-لا ق-ي-ق– ي-ع-ضسو-ب ه-نا تر-ع-ضش ا-ه--ن--ي--ح ة--ي--ب--هذ
ةيقيرفا ةرود للخ نم نوكيضس لهأاتلا نلدايبŸوألل

.اديج نهفرعا  يتاوللاتاضسفانŸا سسفنب ينعمجتضس

ةبعصص تناك له ةرودلاب ةصسفانŸا تناك فيك
؟
› ةبضسنلاب بعضصألا و مهألا تناك ¤وألا ةلزانŸا

تا-م-كلŸا زر-بأا ن-م ةد-حاو-ب ي--ن--ت--ع--م--ج ا--ه--نأل
اهفرعا تن-ك ..ا-ناو-ضستو-ب ن-م ي-ه و تا-ي-ق-ير-فإلا

فرعأا يننكل ،لبق نم اهيلع تزف دق تنك و اديج
و ،ةلهضسلا ةضسيرفلاب تضسيل اهنإا فرعا و اهتاردق
مغر ةلباقŸا هذه نم اÒثك ةفوختم تنك اذهل
ة-ي-م-هأا نأا لإا ،ي-تارد-ق-ب ا-ضضيأا ًة-ق-ثاو تن--ك ي--ن--نأا
،اÒبك اطغضض › لكضشُي ناك ¤وألا ةلزانŸاب زوفلا
تناك ..لازنلاب زوفلل يتÁزع نم داز ام وه و
دعب عومدلا تفرذا يننا ةجردل فضصوت ل يتحرف
› ة-ب-ضسن-لا-ب ا-ه-نأل ةرود-لا ‘ ة-ل-با-ق-م لوأا-ب زو-ف-لا
ةÒبك ةبضسنب دايبŸوألا وحن قيرطلا › دّبعت تناك

اهّلكف ،يراظتناب تناك يتلا تلزانملل ارظن ادج
ةمكلŸا ةلزا-نÃ ة-نرا-ق-م ة-ل-ه-ضس تلزا-ن-م تنا-ك
و يتÒضسم ‘ ىوقألا ةبقعلا تناك يتلا ةيناوضستبلا
› دّهم و اÒثك Êزّفح ةرودلا قلطنا ‘ اهتحازإا
..ويكوط وحن قيرطلا

؟ كبناج ¤ا فقوو كدناصس يذلا نم
و-ضضع و ة-ق-با-ضسلا ة-ي-لود-لا ة-م-كلŸا ي--ت--ق--يد--ضص

رود اهل ناك يتلا يزرfi لايرف ›اردفلا بتكŸا
سسفن ‘ يعم ةمكلم تناك اهنأل ،يلهأات ‘ Òبك
تفقوت اهنكل دايبŸوألل لهأاتت نا مل– و تقولا

رضصُت اهلعج ام ةضصاخ فورظل اركاب ةمكلŸا نع
بختنŸا ‘ يتاقيفر و يبناج ¤إا فوقولا ىلع
عفر ‘ تح‚ ثيح كلذ اهل ناك لعفلاب و لهأاتنل

زيفحتلا ‘ ةرهاب ةوق اهيدل و انزيف– و انتايونعم
اديج فرعت ةقباضس ةمكلم تناك اهنا امك يونعŸا
انبناج ¤ا فقو نم لك و اÒثك اهركضشاف سسيلاوكلا
يدانلاب يبردم و ينطولا بردŸا

مهم ›اردف-لا بت-كŸا-ب ةأار-ما دو-جو نا-ك ل-ه
؟ ةجردلا هذهل

ب– و ةقباضس ةمكلم نوكت اŸّ ةضصاخ ،ادج مهم اعبط
ادج ةبيرق تناك لايرف ةديضسلاف .سساضسألا ‘ ةضضايرلا

ايناث و ةأارما لوأا اهنأل ،اديج ّنهمهفت و تامكلŸا نم
يتلا ةيوضسنلا ةمكلŸا ريوطت اهفده ناك و  ةمكلم
بتكŸا ‘ اهلث‡ بايغ لظ ‘ اÒثك ةضشمهم تناك
ةمكلم لوأا يزرfi لايرف كلذ دعب حبضصتل ،›اردفلا
ةمكلم لوا نوكأل يب عفدت و يذيفنتلا بتكŸا لخدت

.دايبŸوألل لهأاتت ةيرئازج

 ؟ كاذنآا كروعصش ناك فيك
سساضسحا ىوقا نا اقباضس تركذ و فضصوي ل روعضش
ثي-ح لولا لاز-ن-لا-ب زو--ف--لا د--ع--ب نا--ك ه--ب تر--ع--ضش
ةحرفلا تناك و ل-هأا-ت-ل-ل ق-ير-ط-لا ف-ضصن تع-ط-ت-قا

امدنع ةحرفلا تداز و ايمضسر تلهأات امدعب ةميظع
تلهأات يت-لا ةد-ي-حو-لا ن-كا ⁄و يد-ع-ب ي-ت-ل-ي-مز تل-هأا-ت

لوأاك لهأاتلا اذهب خيراتلا انلخد اننأل ازا‚ا دعي اعبط

يو--ضسن---لا ير---ئاز÷ا زا---ف---ق---لا نل---ث“ Úت---ير---ئاز---ج
. دايبŸوألاب

صض– ف-ي-ك ،ل-هأا-ت-لا ة-قرو كنا-م-صض د--ع--ب ر-ّ
؟ دايبŸوأÓل ايلاح «ةصسيمور»

يحضصلا رج◊ا مايا للخ غارف ةÎفب انررم ةحارضص
‘ ةيليهأاتلا ةرودلا نم ةدوعلا دعب ةرضشابم ناك يذلا
ن-ك-ل ة-حار-لا و عا-جÎضسل-ل ا-ن-ل ة-ضصر-ف تنا-ك ة-ياد--ب--لا
تا-ب-يرد-ت-ل-ل ةدو-ع-لا بجاو ح-ب-ضصا ر-ملا لا-ط ا--هد--ع--ب
بردتا تنك  اهدعب ةÎفل لزنŸاب تابيردتلل تدعف

Ãح--ت--ف ثي--ح ي◊ا--ب تا--ب--يرد--ت--لا ة--عا--ق--ب يدر--ف ‹
ةرازو-لا رار-ق ءا-ج ى-ت-ح بيرد-ت-ل-ل ة-عا-ق-لا Úلوؤو--ضسŸا
و تابيرد-ت-ل-ل ةدو-ع-لا ة-ي-ن-طو-لا تا-ب-خ-ت-ن-م-ل-ل حا-م-ضسلا-ب
ثل-ث ا-ن-ير-جأا د-ق و Èم-ت-ب-ضس ر-ه-ضش ا-ند-ع و تا-ضصبÎلا

تاضصبرت
¤ا

ةياغ
و مو--ي--لا

‘ لخد-ن-ضس
ر--خا سصبر---ت
51 مو------------------ي
. لبقŸا Èمفون

ارخؤوم م-ت-ل-خد
‘ Ãر----ك----صسع

قدنفب

كيبŸوا
نا-ك ف--ي--ك
؟ عصضولا

كانه فورظلا نكل ،يضضاير زكرم سسيل هنا حيحضص
لك كانه و اهيف بردتن ةعاق انل تضصuضصُخ ثيح ،ةديج
كانه ةيئاذغلا تابجولا ةضصاخ و عاجÎضسلا لئاضسو

ة-ي-ن-طو-لا تا-ب-خ-ت-نŸا بيرد-ت ز-كرÃ ة--نرا--ق--م ةد--ي--ج
اذه و ةدراب ةعيرضس تابجو لوانتن انكنيا ةيناديوضسلاب
يذلا يضضايرلل ةبضسنلاب لكضشم دعي هتاذ دحب
ىذغتي نأا هيلع بجي و مويلا ‘ Úترم بردتي

مfiÎ ي--ح--ضصلا لو--كو--تÈلا نأا ا--م--ك ،اد--ي---ج
موقتضس و ةبل◊ا طقف انضصقنت هيلع و كانه
. مداقلا سصبÎلا للخ اهÒفوتب ةيدا–لل

لÓ--خ كفد---ه ن---ع ثد---ح---ت---ن و---ل
؟دايبŸوألا

Èك مو-ي-لا ن--ك--ل ل--هأا--ت--لا ‘د--ه نا--ك لولا ‘
ا-فد-ه ج-يو-ت-ت--لا ة--ضصن--م ىرأاو ي--حو--م--ط

..يمامأا

رملا و ¤ولا  كت-كرا-صشم ا-ه-ن-ك-ل
؟ Óهصس سسيل
ةبعضص ةمهŸا نا ملعا و لهضس سسيل ديكا
سسيل ةيبŸوا ةيلاديم قيق– لمعلاب نكل

. يلبقتضسŸا ‘ده وه و ليحتضسم

ق-ق-ح-ي-ل ي-صضا-ير-لا جا-ت-ح--ي اذا--م
؟ ةيلاديم

يضضاير-لا دو-ه‹ سسي-ل ة-ي-بŸوا ة-ي-لاد-ي-م ق-ي-ق–
و ي--ضضا--ير--لا Úب ي--عا---م---ج ل---م---ع و---ه---ف هد---حو
اور-فو-ي نا بج-ي ن-يذ-لا Úلوؤو--ضسŸا

ة-ضصا-خ و تا-ب-يرد-ت-ل-ل م-ئل-م خا--ن--م
نا اهنأاضش نم ينلا ةيلودلا تارودلا
هاوتضسم عفرل ةضصرف مكلملل يطعت
ى-ل-ع و ه-ي-ضسفا-ن-م ى-ل--ع فر--ع--ت--لا و
د--ق  ن---يذ---لا Úي---لود---لا Úم---كلŸا
. ةيبŸولا باعللا ‘ مهيقتلي

ح--نŸا ى--ل--ع م--ت--ل---صص– ل---ه
؟ تاÒصضحتلاب ةصصاÿا

ي---ت---لا ة----ي----بŸوألا ح----نŸا
ةيبŸولا ةنجللا ا-ه-مد-ق-ت

Òضض– ل-------------جأا ن-------------م
Úل--هأا--تŸا Úي---ضضا---ير---لا
⁄ ة--ي---بŸولا با---ع---لأل---ل
انموي ¤إا اهيل-ع ل-ضصح-ت-ن
و ل--مأا---ن نآلا ن---ك---ل ،اذ---ه

لج و ّزع هللا وعدن
ع-----فر------ي نأا

انع
اذه

ءابولا
ح-ب--ضصأا يذ--لا
ددهي

لبقتضسم
.ةضضايرلا

نع اديع-ب

،ة-صسي-مور ل-غ-ت-صشت ل-ه ة--ب--ل◊ا
؟اهتصسارد لوازت مأا ةلاّطب
ن-يو-ك-ت-ل ا-ي-ل-ع--لا ة--ضسردŸا--ب سسردا م--ع--ن
و ةثلاثلا ةنضسلا ‘ انأاو ةضضايرلا تاراطإا
ةا-ت-ف ل-ك-ك ي-ت-ضسارد ‘ ق-ي--فو--ت--لا ى--ن“أا

.ةيرئازج

بصصن-م ءÓ-ت-عا ‘ ن-ير-ك-ف--ت ل--ه
بيرد-ت-لا Úل-صضف-ت ما Ó-ب-ق-ت--صسم
؟ لصضفا

انأاف ..ايلاح دعب ركفأا ⁄ و ل ةحارضص
ديرأا Êأل ،ةيضضايرك يراوضشم ىلع زكرأا
ركفأاضس اهدعب و ةيباجيا جئاتن ققحأا نأا

يراو--ضشم ة--يا--ه--ن د--ع--ب ل--ب---ق---ت---ضسŸا ‘
ي-ن--نأا م--هŸا › ة--ب--ضسن--لا--ب ..ي--ضضا--ير--لا
لوضص◊ا و ةضساردلا-ب ي-ل-ب-ق-ت-ضسم ن-م-ضضا

ة-ضضا-ير-لا ‘ ي-ما-ضس را-طا ةدا-ه--ضش ى--ل--ع
. ةيضضايرلا ةÒضسŸا ةياهن دعب Ëرك لبقتضسم نامضضل

يروصصنم ةلوخ :اهترواح

ــه2441 لوألا عيبر52 ـل قفاوŸاÈ 0202مفون11 ءاعبرألا ةسضايرلأ ءأدسصأأ يروصصنم ةلوخ :دادعإا

ةيبŸوألا باعلأÓل لهأاتت ةيرئازج ةمكÓم لوأا مÓعوب ةصسيمور ةيرئاز÷ا تفصشك
تناك يتلا و ،لاغنصسلا ةرود لÓخ اهتصشاع يتلا تاظحللا مهأا نع1202 ويكوطب

fiا ةقرو تنمصض نأا دعب ةيصضايرلا اهتايح ‘ ةمهم ةّطŸوألا لفحملل رورŸيب.
ةديرجب اهعمج راوح ‘ كلذ و اهبناجب فقوو اهدناصس يذلا سصخصشلا نع و

نل و عورصشم ملح ةيبŸوا ةيلاديم قيق– نا تÈتعا نيا بعŸÓا ءادصصا
. ديج Òصضحتب تماق و دوه÷ا ترفاوت اذا ليحتصسم نوكي

هلÓظب يقلي يبيرŒ حاقل فاسشتكأ
ويكوط دايبŸوأأ ىلع

نع نÓعإلا دعب «مهحايترا» نع0202 ويكوط دايبŸوأا ومظنم برعأا
ةبصسنب هتيلا-ع-ف تب-ثأا ا-نورو-ك سسوÒف د-صض ي-ب-يرŒ حا-ق-ل فا-صشت-كا

لوؤوصسŸا لاقو .براجتلا جئاتنل ›وأا ليل– بصسحب ،ةئŸا ‘09 زواجتت
ةمظنŸا ةنجللا» Úيفاحصصل اروماكان ا-صسيÁد-ي-ه ة-م-ظ-نŸا ة-ن-ج-ل-لا ‘

.«ديد÷ا حاقللا نع ءابنألاب تعمصس دقو عمتÛا نع ةعطقنم تصسيل
ًايلاح مك÷اخي يذلا روعصشلا سسفنب ةمظنŸا ةنجللا رعصشت» فاصضأاو
اذه ريوطت ىلع فرصشتو .«يباجيإا روعصشو حايترا ةمث ،حجرألا ىلع

ةتصس ‘ سصخصش00534 ىلع Èتخا دقو .كيتنويبو رزياف اتكرصش حاقللا
.هلوعفم ىلع ةيحصص تاظف– كانه نكت ⁄و ،نادلب
ةيبŸوألا باعلألا ةرود هيلع ودبت دق امع ةÙ دحألا نابايلا تمدقو
ثد-ح لوأل Úع-ج-صشم رو-صضح ع--م ،1202 ماعلا في-صض ى-ت-ح ة-ل-جؤوŸا

.دجتصسŸا انوروك سسوÒف ءارج قÓغإلا ذنم دÓبلا ‘ ›ود يصضاير
ةينابايلا ةمصصاعلا ‘ هميظنت ّمتي ›ود يصضاير ثدح لوأا اذه ّدعُيو
-ديفوك» ءابو يصشفت ةيادب عم ،يصضاŸا سسرام ‘ ذختا يذلا رارقلا ذنم
ةÎفلا ¤ا اديد–و ،دحاو ماع ةد0202Ÿ ويكوط دايبŸوأا ليجأاتب ،«91
نوع-صضي ع-ج-صشم ف-لأا و-ح-ن ر-صضحو .1202 توأا8 و ةيل-يو-جÚ 32-ب
اومزتلاو مهترارح تصسيق امدعب ماظتناب مهيديأا نومقعيو تامامكلا
،سصخصش0078ـل عصستت يتلا يغويوي ةلاصص ‘ ،يعام-ت-جلا د-عا-ب-ت-لا-ب
بنجتل تافاتهلا قÓطإا لÓخ خارصصلا مدع ىلع نومظنŸا مهصضحو
.مههاوفأا نم ذاذرلا راصشتنا

ةعاسسلأ دح ¤إأ ةيبŸوألأ حنŸأ ىلع لسصحتن ⁄^

«ويكوط ءامسس ‘ ايلاع فرفرُي رئأز÷أ ملع ىرأأ نأأ يملح»

ةمكŸÓا

:بعŸÓا ءادصصأل راوح ‘

 مÓعوب ةــــــــــــسسيمور



يرئاز÷»
سضاير

fiلشضفأا زر
ودرا--نر--ب ن---م
اذه ‘ ا-ف-ل-ي-شس
زكرŸا
عيطتشسيو

سصر-ف-لا ة-عا-ن-شص
ع--ن--شصيو ه---شسف---ن---ل

،عا-فد يأل ل-كا--ششم
ل--شضف--ي اŸ م---ه---فا لو

افليشس بعÓلا جز لويدراوغ
.«زرfi بعÓلا ناكم
،«وديم» ماشسح دمحأا يرشصŸا

قبشسأ’ا ماهنتوت مجاهم

ةأرأبم لوطأأ
مدقلأ ةرك ‘

نم ةلجشسم ةاراب-م لو-طأا
يتلا يه ¤وأ’ا ةجردلا

ةيبون÷ا اكÒمأا ‘ ترج
يليزاÈلا سسوتناشس اقيرف لداعت امدنع2691 توأا3و2 ‘
ثÓث ةارابŸا تماد دقو .Êايوغروأ’ا ويديفيتنوم لورانيبو

.ةقيقد ÚثÓثو تاعاشس

ت– ةحاشسŸا باشس◊ لماكت ةيلمع لوأا سضرعي زتنبيل ديرفتوغ :5761
.(سس)د = سص ةلادلا ىنحنم
تاوق عم ايناŸأا اهتعقو يتلا ةندهلاب ¤وألا ةيŸاعلا بر◊ا ءاهتنا :8191
.ءافل◊ا

ةلشصا◊ا تابارطشضلا ‘ قيقحتلل Úطشسلف ¤إا ليب ةن÷ لوشصو :6391
.Úطشسلف ةروث علدنإا دعب برعلاو دوهيلا Úب
ىفطشصŸ اًفلخ ةيكÎلا ةيروهم÷ا ةشسائر ¤وتي ونونيإا تمشصع :8391
.كروتاتأا لامك
ةشسائر ¤وتي حوتف يحور ينيطشسلفلا يعيرششتلا سسلÛا سسيئر :4002
ةطلشسلا سسيئر ةافو نع نÓعإلا دعب ةباينلاب ةينيطشسلفلا ةينطولا ةطلشسلا
.تافرع رشساي
هل اًشسيئر يفيجنلا ةماشسأا بئانلا بختني يقارعلا باونلا سسل‹ :0102
Úب تافÓخ نم اهÓت امو تاباختنلا ءارجإا نم روهشش ةينامث دعب كلذو
.ةيشسايشسلا لتكلا

‘ لكششت دشسألا راششب سسيئرلا ماظنل ةشضراعŸا ةيروشسلا ىوقلا :2102
ةروثلا ىوقل ينطولا فÓتئلا ةحود-لا ة-ير-ط-ق-لا ة-م-شصا-ع-لا ‘ ا-ه-عا-م-ت-جا
.هل اًشسيئر بيطÿا ذاعم دمحأا راتختو ،ةيروشسلا ةشضراعŸاو
شسيئر زمرو-غ د-sم-ح-ُم خ-ي-ششلا Úي-ع-ت د-ي-ع-ُي ي-كر-ُت-لا ءارزُو-لا سسل‹ :5102 اً
.ايكرُت ‘ ةsينيدلا نوؤوُششلِل

لكشش ىلع ادب ثيح ؛سسمششلاو سضرألا Úب دراطع بكوك روبع دشصر :9102
.سسمششلا سصرق مامأا ةكرحتم ةÒغشص ءادوشس ةطقن

ةنشس21 ةدŸ فقوت ⁄اعلا سسأاك ^
 .0591 ماع ¤إا8391 ماع ذنم

‘ تكراشش يتلا تابختنŸا ددع ^
0391 ماع ذنم ⁄اعلا سسأاك تايئاهن
.بختنم600237 ماع ¤إا

يتلا ه-ي-بورولا تا-ب-خ-ت-نŸا دد-ع ^
⁄ا-ع-لا سسأا-ك تا--ي--ئا--ه--ن ‘ تكرا--شش
.  بختنم23  اهددع

‘ تكراشش يتلا تابختنŸا ددع ^
ا---ك---ير---ما ةرا---ق ن---م ⁄ا---ع---لا سسأا---ك
81  ا-هدد-ع ه-ي--لا--م--ششلاو ه--ي--بو--ن÷ا

.بختنم
.4391 ماع رشصم بختنم وه ⁄اعلا سسأاك ‘ تكراشش هيبرع هلود لوأا ^
.ءادوشسلا ةرهو÷اب بقلي يليب يليزاÈلا بعÓلا ^
.ةيبŸوألا باعلألا ةرود ‘ تكراشش ةيبرع ةلود لوأا يه رشصم ^

01 ةثلاثلاو كلذك ة-ي-نا-ث-لاو51 ـب ¤وألا ة-ط-ق-ن-لا د-ع-ت سسن-ت-لا ة-ب--ع--ل ‘ ^
زوفلا ةطقن ةيلاتلا ةطقنلا حبشصت04 طاقنلا عوم‹ لشصي امدنعو

ايلاطيا وه ويششانتاكلا مدقلا ةرك ىف ةيعافدلا ةقيرطلا قبط دلب لوأا ^
ىف أاطÿا قيرط نع لجشس يذلا سسرا◊ا وه رابوكشسا نأا ملعت له ^
4991 لايدنوم ىف هقيرف ىمرم

4091 ةنشس «افيف» مدقلا ةركل ›ودلا دا–لا سسشسات  ^
مدقلا ةرك ةبعل نوعجششي ةيشضرألا ةركلا ناكشس فشصن  ^
جاجتحا نم عونك0-941 تناك مدقلا ةرك ةبعل خيراتب ةجيتن Èكأا ^

مهيأارب ةŸاظلا مك◊ا تارارق ىلع يرقششغدŸا قيرفلا

.افيعشض رشصنت نا لب ،ايوق رهظت نا رخفلا نم سسيل  ^
.له÷ا وه رششلاو ،هفرعŸا وه ÿÒا ^
.ماني ىتح هتفطÓم يغبني ،لفط ةاي◊ا ^
. دجي ا‡ Ìكأا اشصرف عنشصي نا فرعي لقاعلا لجرلا  ^
.بشساكم مولعلاو ، بهاوم لوقعلا ^
.بولقلا حاتفم ةماشستبلاف ،مشستبا ^
.ةلمنلا نم بشسكلا لوشصأا ملعت  ^
.كشسفن ديفت ائراق نكف ،كÒغ ديفت ابتاك نكت ⁄ اذا ^
.كنم بولطŸا ءادأاب ىفتكت لو ،مدقتلا سصرف نع امئاد ثحبا ^
.لوقعلا ىÎششي ل هنكل ، بتكلا ىÎششي نأا لاŸا عيطتشسي ^

.سضرألا سشيعت  ،ءامشسلا رط“ امدنع ^

كسســـــــــــــفن فـــــــــــقث

بقلب يرشصŸا يله’ا يدان جوت ،3102 ةنشس نم مويلا اذه لثم ‘
اميششوÒه يدان كلذك جوت مويلا سسفن ‘و ،ايقيرفا لاطبا يبرود

ددع ‘ اهنودŒ يتلا تامولعŸا Úب نم مكلت ،ايشسآا لاطبأا يرود بقلب
:›اتلا  ÊوÎكل’ا عقوŸا Èع انتلشسارÃ اوشسنت ’ كلذ لبقو ،مويلا

moc.liamg@mirakiddam،انتحفشص رونت مكعيشضاومف
”دوعت امكو ،مكنظ نشسح دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو

.مويلا ءاعدب هللا ةكرب ىلع انتحفشص أادبن ،ددع لك ‘

جوزتن تيغب هتدلاول لاق باشش
… ةمادخو ةليوطو ةشضيب ةدحوب

راديجيرف سشاك فوشش ولتلاق

ــه2441 لوألا عيبر52 ـل قفاوŸاÈ 0202مفون11 ءاعبرألا

كتأمولعم ¤إأ فسض ـــــــــــــ
.مظع ةعطق602 نم نوكتي يرششبلا مشس÷ا  ^
عشست لإا دحاولا مويلا ‘ مانت ل يهف اهتبقر لوطل ةفارزلا ^

لك لحارم ثÓث ىلع ا‰إا ةدحاو ةرم ىلع تشسيل و قئاقد
.قئاقد ثÓث ةرم

مك000006 اهلوط غلبي يرششبلا مشس÷ا Úيارشش ^
.سسفنت نودب هايŸا ت– ةعاشس ءاقبلا عيطتشسي تو◊ا ^
.ةيشضرألا ةركلا ىلع ناويح Èكأا وه قرزألا تو◊ا ^
ىلع اهئانغ ةطشساوب بطاختلا عيطتشست ءاقرزلا ناتي◊ا  ^
.مك058ةفاشسم

انعم مشستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

.اوغاراكين سسيئر ،اغيتروأا لييناد :5491
.يكيرمأا ماشسجأا لامك بع’ ،Êاه › :9591
.يشسنوت جرfl ،يرجاŸا يقوشش :1691
.ةيكيرمأا ةلث‡ ،روم يÁد :2691
.ةيروشس ةلث‡و ةبتاك ،يبحرلا علد :3691
.ةيدنلريأا ةلث‡ ،يدود نشسيلأا :6691
.ةيرشصم ةلث‡ ،لÓج ماهشس :2791
.يكيرمأا لث‡ ،ويرباك يد ودرانويل :4791
›اغترب مدق ةرك بع’ ،سشينام :7791
.يرشصم لث‡ ،يواششيفلا دمحأا :0891
.ÊاŸأا مدق ةرك بع’ ،م’ بيليف :3891

flثي بيرغ قولÒ رعذ
أينأطيÈب Úجوز

ةششهدلا-ب نا-ي-نا-ط-ير-ب نا-جوز بي-شصأا
د-حأا ى-ل--ع ا--م--هÒشس ءا--ن--ثأا عز--ف--لاو
ةثجب اوئجوف امدنع كلذو ،ئطاوششلا

.لامرلا ىلع هاقلم بيرغ ناويح
«ًاماع55» سسنبيل-ف تير-جرا-م تنا-كو
ى--ل--ع ناÒشسي «ًا--ما--ع95» ا--ه--جوزو
ةث-ج ا-م-ه-ت-ف-قو-ت-شسا ا-مد-ن-ع ئ-طا-ششلا

flنفعت ةلاح ‘ سضرأ’ا ىلع ددم قول
.مدق03 هلوط غلبيو
تاحيرشصت ‘ جوزلا لا-ق ،ه-ب-نا-ج ن-مو
انبشصأا دقل «نشص اذ» ة-ف-ي-ح-شص ا-ه-تزر-بأا
اي تلقو ،قولıا انيأار امدنع لوهذلاب
هانيأار قولfl يأا هبششت ’ هتثج يهلإا

ةبقح نم ناك ول امك ودبي هنإا ،لبق نم
دهششŸاف لاح ةيأا ىلعو خيراتلا لبق ام
.ةياغلل بعرم
ةير-ح-ب-لا ناو-ي◊ا ة-ق-يد-ح Òب-خ ا-مأا

نوكت نأا ل-م-ت-ح-ي : لا-ق-ف ،ل-ف-يد بور
Òبخ رشسف ا-م-ي-ف ،م-خ-شض تو◊ ة-ث÷ا
دوجو ببشس ،سسدنوميشس كرام ناتي◊ا
نأا ود-ب-ي : لا-قو ،لا-مر-لا ى-ل-ع ة-ث÷ا
جاومأ’او ماع ذنم تام بيرغلا قولıا

.ئطاششلا ىلع تفذق

فوكسشتيوتسس يرأغلبلأ
نم يراغلب مدق ةرك بعل ،فوكششيوتشس
‘ فيدفولب ‘6691 يرفيف8 ديلاوم
ةر-ك-ل ⁄ا-ع-لا سسأا-ك فاد-ه نا-ك ،ا-يرا-غ--ل--ب
يراغلبلا بختنŸا عم لشصوو4991 مدقلا

.عبارلا زكرŸا ¤إا ةلوطبلا كلت ‘
عم ةيور-ك-لا ه-تÒشسم فو-ك-ششت-يو-ت-شس أاد-ب
ةنشس ‘ يراغل-ب-لا ا-ي-فو-شص ا-ك-شسي-شس يدا-ن
دقو ،0991 ماع ىتح مهعم بعلو ،4891
ةارابم911 ‘ ةÎفلا كلت لÓخ كراشش
لقتنا0991 ماع ‘و ،فده18 لجشسو
مهعم بعلو ،Êابشسإلا ةنولششرب يدان ¤إا

Ÿخ بع-لو ،م-شساو-م ة-شسم--خ ةد-Óكل-ت ل
،فده67 لجشسو ةارابم151 ‘ ةÎفلا
يدان ¤إا لقتنا5991/6991 مشسوم ‘و
ةارابم32 مهعم بعلو ،›اطيإلا امراب
.فادهأا5 لجشسو
ةنولششرب يدان ¤إا داع6991 ةنشس ‘ و
،Úم-شسو-م ةدŸ م-ه-ع-م بع-لو ،Êا-ب--شسإلا
7 لجشسو ةارابم42 ‘ امهلÓخ كراششو
يدان ¤إا لقتنا8991 ةنشس ‘و ،فادهأا
تايرابم4 مهعم بعلو ،يدوعشسلا رشصنلا
سسأاك مهعم ققحو دحاو فده لجشسو
-8991 م-شسو-م ‘و ،ة-يو-ي-شسآلا سسوؤو--ك--لا

لقتنا0002 ماع ‘و ،فده31 لجشسو ةارابم82 مهعم بعلو ،Êابايلا لوشسير اويششاك يدان ¤إا لقتنا9991
،فده71 لجشسو ةارابم15 ‘ امهلÓخ كراشش ،Úتنشس ةدŸ مهعم بعلو ،يكيرمألا رياف وغاكيشش يدان ¤إا
،فادهأا5 لجشسو ةارابم12 مهعم بعلو ،3002 ةنشس ‘ دتيانوي يشس يد يدان عم ةيوركلا هتÒشسم متتخاو
هتÒشسم أادب3002/4002 مشسوم ‘و .فده73 لجشسو ةارابم38 مدقلا ةركل ايراغلب بختنم عم بعل
نم فوكرام ÚمÓب ةلاقتشسا دعبو ،ÚمجاهŸا بردي ناك ثيح ،ةنولششرب يدانل ينفلا مقاطلا ‘ ةيبيردتلا
ابردم هرايتخا ” ،4002 مدقلا ةركل ةيبوروألا ·ألا سسأاك ‘ هلششف دعب مدقلا ةركل ايراغلب بختنم بيردت

Ÿةركل ايراغلب بختنم دوقي نأا عطتشسي ⁄ ثيح ،ةئيشس ةيادب أادب دق و .4002 ةيليوج51 ‘ ايراغلب بختن
.6002 مدقلا ةركل ⁄اعلا سسأاك ¤إا لهأاتلا ¤إا مدقلا

مويلا ,Gd∏s¡oºs GEpfu» GCnS°rÉCndo∂n Gdr©nÉap«nán ap» Gdótfr«nÉ hnG’BNpônIp }مويلا
Gd∏s¡oºs GEpfu» GCnS°rÉCndo∂n Gdr©nØrƒn hnGdr©nÉap«nán ap» Opjæp»

hnOofr«nÉ…n hnGCngr∏p» hnenÉdp», Gd∏s¡oºs GS°àoôr YnƒrQnGJ», hGBepør
QnhrYnÉJ», Gd∏s¡ºs GMrØn¶ræp» epør HnÚp jnón…s, hepør

Nn∏rØ», hnYø jnª«æ», hYø T°pªÉ‹, hepø anƒrbp»,
hGCYoƒPo Hp©n¶nªnàp∂n GC¿r GCoZrànÉ∫n epør Jnëà»z.

{ Gd∏s¡oºs GEpfu» GCnS°rÉCndo∂n Gdr©nÉap«nán ap» Gdótfr«nÉ hnG’BNpônIp,
Gd∏s¡oºs GEpfu» GCnS°rÉCndo∂n Gdr©nØrƒn hnGdr©nÉap«nán ap» Opjæp»

hnOofr«nÉ…n hnGCngr∏p» hnenÉdp», Gd∏s¡oºs GS°àoôr YnƒrQnGJ», hGBepør
QnhrYnÉJ», Gd∏s¡ºs GMrØn¶ræp» epør HnÚp jnón…s, hepør

Nn∏rØ», hnYø jnª«æ», hYø T°pªÉ‹, hepø anƒrbp»,
hGCYoƒPo Hp©n¶nªnàp∂n GC¿r GCoZrànÉ∫n epør Jnëà»z.
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:مويلا مقر

71 ة--ن---شس يأا ‘ :لاؤو---شسلا
ير-ئاز÷ا Úب-خ-ت-نŸا ى-ق-ت-لا

؟ ةرم لوأ’ يوبابÁزلاو

تع---م---ج ةارا---ب----م لوا:باو÷ا
يوبابÁزلاو ير-ئاز÷ا Úب-خ-ت-نŸا
9891 ي-ف-نا-ج6 خ--يرا--ت ¤إا دو---ع---ت

Ãرودلا مشسرب ةبانعب يام91 بعل
⁄ا---ع---لا سسا---ك تا---ي----ف----شصت----ل لوألا
زوفب ءاقللا ىهتناو ،(0991 ايلاطيا)
‘ دانم عيقوت نم ،3/0 «رشضÿا»
‘ رجام حبارو62و21ـلا Úتقيقدلا

.76ـلا ةقيقدلا

Áي--ت--لا فاد--هألا دد--ع م--قر--لا اذ--ه ل--ث
ة-ي-ل-ي--ب--ششا سسي--ت--ي--ب يدا--ن ى--مر--م تل--خد
يرئاز÷ا ›ودلا هل بعلي يذلا Êابشسلا

تلو--ج ع--شست ‘ اذ--هو ،يد--نا--م ى--شسي--ع
اذه «اغيللا» ‘ يشسلدنألا قيرفلا اهشضاخ

.مشسوŸا

:Èمفون

ــــــــــ مويلا حيرشصت ـــــــ

ةروثأأم لأوقأأ ــــــــ
نب رمع ريزو ةويح نب ءاجر لاق

يدششارلا ةف-ي-لÿا ز-يز-ع-لا د-ب-ع
:سسماÿا
اŸ زيزعلا دبع نب رمع عم تنك»

ينلشسرأاف ةنيدŸا ى-ل-ع ًا-ي-لاو نا-ك
ه-ل ه-ت-يÎششا-ف ،ًا-بو--ث ه--ل يÎششأا
هيف رظن املف ،مهرد ةئامشسمخب
سصيخر ه-نأا ’و-ل د-ي-ج و-ه : لا-ق
.!نمثلا
Ÿملشسملل ةفيلخ راشص اÚ، ينثعب

ه-ل ه-ت-يÎششا-ف ًا-بو-ث ه--ل يÎششأ’
هيف رظن ا-م-ل-ف ! م-هارد ة-شسم-خ-ب
›ا-غ ه-نأا ’و--ل د--ي--ج و--ه : لا--ق
.!نمثلا

همÓك تع-م-شس ا-م-ل-ف : ءا-جر لا-ق
.تيكب
؟ ءاجر اي كيكبي ام : رمع › لاقف
تاونشس لبق كبوث تركذت : تلق
ءاجرل رمع فششكف هنع تلق امو
.فقوŸا اذه رشس ةويح نب
ًا---شسف---ن › نإا«ءا---جر ا---ي لا----قو
....«ةقاوت



اÃرو ،ا-ف--ئا--خ نا--ك
رو----شض◊ا Ìكأا اد----ب
ذ---خأا ل---ب---ق ار---تو----ت
رعششي هنأاكو ،تانيعلا

Ó--ي---ق---ث ا---شسو---با---ك نأا
ر---ظ---ت---نا .هر----شصا----ح----ي

جرخيل ،ةجيتنلا نوبعÓلا
ة-ي--ق--ير--فأ’ا ة--ن--ج--ل--لا و--شضع

ةدوعلا عيم÷ا نم بلطيو
فشسو-ي اد-ع ة-فر-غ-ل-ل

.ر-ظ-ت-ن-ي نأا ه-ي--ل--ع
ة---ن---ي---ع---لا تنا---ك
ه-------ب ة--------شصاÿا
و-هو ،ة-ي-با--ج--يإا

¤إا Òششي ا-------------------م
ه--غ--ل--بأا د--قو ،ردıا وأا ط--ششنŸا ه--ي---طا---ع---ت

نم لمعملل ةنيعلا لاشسرإا مهيلع نأا لوؤوشسŸا
طروت.Ó-ع-ف سسو--با--ك--لا أاد--ب (1).دكأا-ت-لا ل-جأا

،اظهاب انمث عفدي نأا هيلع ناكو ،للج رمأا ‘ فشسوي
نإا لب ،مدقلا ةرك عم اهلك هتÒشسم ءاهنإ’ ىتح لشصي دق

ةارابŸا كلت نأا اونظ روهم÷او ÚعباتŸا نم ةحشساكلا ةيبلاغلا
هدد-ب ،Ìكأا ’ ن-ظ در‹ كلذ نا--ك .ف--شسو--ي--ل ةÒخأ’ا نو--ك--ت--شس
ةشصق ةباتك ‘ ح‚و ،هÒظن لق رارشصإاو ةيذ’وف ةÁزعب يليÓب

هتايحب تفشصع تانعللاو خيبوتلا نم ةجوم عم تأادب ةيدويلوه
قباشسلا هيدان عم ةيقيرفأ’ا ةراقلل Óطب هب تهتناو ،تداك وأا

.ينطولا بختنŸاو يشسنوتلا يجÎلا
  يدحتلأ ةشصق ةيأدب .. نأرهو عرأوشش

ةنيدŸا نم نÓفط كانه ناك نارهو ةنيدم ‘و كلذ لبقو
يتلا تايرابŸا نع ناثحبي ،مدقلا ةرك وحن امهقيرط نافرعي

.ماظتناب مدقلا ةرك تارود ‘ ناكراششيو ،عراششلا ‘ ايموي دقعُت
يدا-ن-ل ا-ّم-شضنا ى-ت-ح ر-ششع سسماÿا ه-ما-ع ا-م-هÓ--ك ”أا نإا ا--مو
تابيردتب ايفتكي ⁄و ،ابغاششم يئانثلا ناكنارهو برغ بابشش
دجوي ’ كانه .عراششلا تايرابم ‘ ناكراششي Óظ لب ،Úئششانلا

ر-كŸاو ف-ن-ع-ل-ل Èكأا لا‹ ›ا-ت-لا-بو ،بردŸا ا-ه-شضر-ف-ي دو-ي--ق
همشساو بغششلا كلذ نم ردقب عتمتي لازي ’ لوأ’ا .ةلي◊او
يليÓب فشسوي وهف Êاثلا امأا ،حا‚وب دادغب

،لوأ’ا نارهو ةيدولوم قيرفل لوشصولا ‘ لششف امدعب فشسوي
نمف .ىرخأا ةبرŒ سضوخيل ةنيدŸا جراخ قÓطن’ا ررقف

Úب ةÒغشص نشس ‘ يليÓب لsقنت ،رئاز÷ا قرشش ¤إا نارهو
-ةقرافملل- هتتأا اهنكل ،ةشصرفلا فلخ ايعشس ٍدان نم Ìكأا

فيرشش بردŸا ¤وت امدعب كلذ ناك .طقف نارهو ‘
نا-كو ،ها-عد-ت-شسا م-ث ة-يدو-لوŸا يدا-ن ة-ي-لوؤو-شسم Êازو--لا
ابع’ هيف ىأار دقو ،فشسوي تايناكمإاب انمؤوم Êازولا
ام اموي رشضÿا ليث“ ىلع ارداق

.Êازو-لا ةدا-ي-ق ت– ف-شسو-ي ا-م-ها-شضق نÓ-ما-ك نا-م--شسو--م
يظح امدعب ،فÙÎا بعÓلا ¤إا ئششانلا ةناخ نم لقتنا

Ãافده61 مهيف لجشس ةارابم74 ¤إا تلشصو ةمظتنم تاكراشش،
فعاشضت .يبميلوأ’ا بختنŸا نم ءاعدتشسا ىلع لشصحي نأا لبق
‘ ةدعاولا ايقيرفأا بهاوم نم ادحاو حبشصأاو ،فشسوي ديشصر

‘ فاÎحÓل اشصرف هيلع اوشضرع نيذلا ÚبعÓلا ءÓكو نويع
يشسنوتلا يجÎلا راتخا هنكل ،اشسنرف

ةراطشسوشس ¤أ سسنوت نم .. رششاعلأ يليÓب
ةرئاط Ïم ىلع يليÓب ناك ،4102 ماع ةيليوج نم لوأ’ا ‘
،ةمشصاعلا دا–ا يدان ¤إا مشضنيل ةرŸا هذه .رئازجلل ةهجتم
دعتشسيو ،تاونشس9 ماد بايغ دعب يرودلا ةلوطبب هّوتل زاف يذلا

ÿكلذلو .لا-ط-بأ’ا يرود سصا-ن-ت-ق’ ة-ي-ق-ير-فأا ةر-ما-غ-م سضو
فشسوي ناك اهزربأا ،هطوطخ ميعدتل تاقفشص ةدع دقع
.تاعقوتلا نم ىتح لشضفأا تناك فشسوي ةيادب.يليÓب

يتلا جيزاهأ’ا فلؤوت ةمشصاعلا دا–ا Òهامج تحارو
،نارهو ةنيدم نبا تاديدشست ةوقو تاغوارÃ ىنغتت

هئادتر’ ةبشسن ،«رششاعلا يليÓب» :مه-ن-ي-ب ه-ت-ي-ن-ُك بشست-كا ا-مد-ع-ب
قفتي عيم÷ا ناك ،¤وأ’ا روهششلا رورÃو .ةرششع مقر سصيمقلا
روشصتي دحأا نكي ⁄ةينطولا ةلوطبلا يبع’ لشضفأا وه رششاعلا نأا

تراششأا امدن-ع كلذ-ل ،ة-م-ل-ع-لا ة-يدو-لو-م ةارا-ب-م بق-ع ثد-ح ا-م
طاشسوأ’ا تباتنا ، ةعون‡ داوم هيطاعت ¤إا هب ةشصاÿا ةنيعلا
عم اهمجح فعا-شضت .ة-لو-ه-م ة-مد-شص ة-يÒها-م÷او ة-ي-شضا-ير-لا
هرارقإا اينمشض ينعي ام وهو ،ةجيتنلا ىلع نعطلا يليÓب سضفر

Ãقا اÎفاقيإ’ا هفلك ام وهو ف Ÿسصلقتت نا لبق تاونشس4 ةد
Úتنشس ¤ا ةدŸا

سضاقن’أ ت– نم ةدوعلأ
عم بعليل ىرخأا ةرم داعو ،ادرفنم بيردتلا ‘ فشسوي عرشش
ظاف◊ا ‘ هزيكرت لماك اعشضاو ،نارهو ‘ أادب امك اما“ ةاوهلا

037 نم Ìكأاملشستشسي ⁄ .Úماعلا رادم ىلع ةيندبلا هتقايل ىلع
عطقي ،رشضخأ’ا ليطتشسŸا نع اديعب فشسوي اهاشضق ةلماك اموي
هجاو ثيح ،يشسنرفلا هي‚أا يفف عيقوتلاب  ةليوطلا ةÎفلا كلت
اذهو ،يشساشسأ’ا ليكششتلا نمشض لوخدلا ‘ ةÒبك ةبوعشص فشسوي
كلذل ،ىوتشسŸا كلذ ‘ ÚبعÓلا Úب ةÒبكلا ةيشسفانتلا ببشسب
.ىتأا ثيح نم ةدوعلا يليÓب لّشضف

ةيهابلأ نب’ ةيلأوŸأ ةطÙأ ناك يشسنوتلأ يجÎلأ
.هعم ةبرŒ سضاخ نأو هل قبشس يذلأ

ة-شصن-م ى-ل-ع ف-شسو-ي د-ع-شصو ،ي-شسنو-ت-لا يرود-لا ي--جÎلا م--شسح
ديدج نم همشسا داعو ،ةششحوŸا ةاناعŸا تاونشس دعب جيوتتلا
ى-ل--ع رار--شصإا ىو--شس اذ--ه هدز--ي ⁄ .ر--ئاز÷ا ل--خاد ةو--ق--ب ددÎي
.دÛا لجأا نم ةياغلل اعئاج ،اعئاج فشسوي ناك ،دعبأا باهذلا
ةطقن رخدي ’و ،ماحتلا لك ‘ دشسأاتشسي ،ةشصرف لك ىلع لتاقي

Êاثلا هدوعشص ناكف .مامأ’ا ¤إا هقيرف عفد لجأا نم ةدحاو قرع
:ةيقيرفأ’ا ت’وطبلا ةردب جوتي ةرŸا هذه جيوتتلا ةشصنم ىلع
.لاطبأ’ا يرود

ÚبراÙأ ةبيتكل دوعي لوهÛأ يدن÷أ
راجفن’ا اذه بقار-ي ي-شضا-م-ل-ب لا-م-ج بردŸا نا-ك ،د-ي-ع-ب ن-م
ة-ظ-ح-ل-لا ذ-ن-م ا-ح-شضاو لا-م-ج نا-ك د-قو .ف-شسو-ي ه-ششي-ع-ي يذ--لا
ديحولا مك◊ا ،ةيشساوشس لكلاو عيم÷ا مامأا حوتفم بابلا ،¤وأ’ا

،ÒياعŸا كلتب .¤وأ’ا هتار“ؤوم ‘ ددري ناك اذكه ،بعلŸا وه
.ةشصرفلا قحتشسي يليÓب ناك

قيد-شص ق-فار-ي ف-شسو-ي نا-ك ،È9102مفو-ن ن-م ر-ششع ن-ما-ث-لا ‘
بابشش سصيمقب سسيل ةرŸا هذه بعلŸا ‘ حا‚وب دادغب هرمع
هيدتري يذ-لا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا سصي-م-ق-ب ن-ك-لو ،نار-هو بر-غ
هذه تناكونيرششعلاو ةشسداشسلا نشس ‘ هتايح ‘ ¤وأ’ا ةرملل

ي-شضا-م-ل-ب ع-ن-قأا ه-نأا ي-ه ة-شصق-لا ة-ي-ق-ب ا-مأا .ط-ق-ف ة--ياد--ب در‹
ةÈخ باشسح ىلع ينطولا بردŸا هلشضف نأا ناكف Ìكأا هتاردقب
›وطب ءادأا دعب دعقŸا اذهب قحأ’ا ناك هنأا دكؤويل ،يميهارب

.دادغبو سضايرو لامج عم ةيقيرفأ’ا ·أ’ا سسأاك لÓخ
لبق يلهأ’ا يدانلا عم يدوعشسلا يرودلا ¤ا اهدعب لقتنا فشسوي
هيلع تفاهتتل هدقع خشسف ىلع رشصاو ةدوع نود هتعتما مزحي نا
ةقلح ةباتكل رطق يدان ¤ا باهذلا لشضف هنا Òغ سضورعلا

:ةيوركلا هتارماغم لشسلشسم ‘ ةديدج

ةرفاشص عم أأدب ءيشش لك
ةمشصاع-لأ دا–أ ةأرا-ب-م ة-يا-ه-ن
اهنيح ه-جو-ت ،ة-م-ل-ع-لأ ة-يدو-لو-مو
علخ ةفرغ وح-ن ةدا-ع-لا-ك نو-ب-عÓ-لأ

بابلأ قرطي نأأ لبق سسبŸÓأ
دا–’أ ة-ن÷ ءا-شضعأأ د-حأأ

لكششب بلط مث ،يقيرفأ’أ
ن---م أدد----ع ي----ئأو----ششع
ل-----جأ’ Úب-----عÓ------لأ

ف---ششك----ل عو----شضÿأ
ن---م ،تا----ط----ششنŸأ

د-مfi م--ه--ن--ي--ب
فشسوي

.يليÓب

ــه2441 لوأ’ا عيبر52 ـل قفاوŸاÈ 0202مفون11 ءاعبرأ’ا

DIVOC-)9102 انوروك سسوÒف لازي ’
رهشش لبق ⁄اعلا ءاحنأا عيمج ‘ رششتني (91
ءاÈخ ى-ششخ-يو ،ءا--ت--ششلا م--شسو--م ءد--ب ن--م
‘ ببشستي دق درابلا خانŸا نأا نم ةحشصلا
سسوÒف-ب ة-با-شصإ’ا ت’ا-ح ‘ دا-ح عا-ف--ترا
ـل بب-شسŸا سضر-مŸا ل-ما--ع--لا2 ا-نورو-ك
-DIVOC91.ثحابلا نم قيرف دجوÚ
زنكبوه زنوج ةعماجو ةدحتŸا تاي’ولاب
ةلÛ اقفو ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا تاي’ولاب
« yliadecneics« ،ةركف معدت ةلدأا
تمهاشس دق نوكت اÃر ةبوطرلا ةدايز نأا

نم قباشس تقو ‘ عيبرلا ‘ لقأا ت’اح ‘
باÎقا عم ، كلذ عمو .(0202) ماعلا اذه
نأا ن-م نو-ث-حا--ب--لا ى--ششخ--ي ءا--ت--ششلا ل--شصف
يدؤوي نأا حجرŸا نم ةبوطرلا سضافخنا
.DIVOC91- ت’اح ةدايز ¤إا
VoC2-- لا-ق-ت-ن’ ة-ي-شسا-شسأ’ا ة-ق-ير-ط-لا

ن--م ي--شسف---ن---ت---لا ذاذر---لا لÓ---خ ن---م ي---ه
ة----لدأ’ا Òششتو ،Úبا-----شصŸا سصا-----خ-----ششأ’ا
رششتني نأا نكÁ سسوÒفلا نأا ¤إا ةثيد◊ا
.ًاوج ةلومÙا تائيز÷ا لÓخ نم اًشضيأا

‘ ت’ا◊ا ن-----م ¤وأ’ا ة-----جوŸا تءا------ج
-9102 ءاتشش رخاوأا ‘ ةدحتŸا تاي’ولا

م-ظ-ع-م تثد-ح ما--ع ل--ك--ششب ن--ك--ل ،0202

،ف-ي-شصلاو ع-ي-بر-لا ي-ل--شصف لÓ--خ ت’ا◊ا
ةركلا فشصن ‘ فيرÿا مشسوم ءدب عمو
ةدور-ب Ìكأا سسق-ط-لا ح-ب-شصي--شس ، ›ا--م--ششلا
نأا ةقباشسلا تاشساردلا ترهظأا.اًفافجو
ت’دعم ةدايزب طبترم ةبوطرلا سضافخنا
، ىرخأ’ا يشسفنتلا زاه÷ا سضارمأا لاقتنا

رمأ’ا نأا ءاÿÈا دقت-ع-ي .از-نو-ل-ف-نأ’ا ل-ث-م
دقو،DIVOC91- ىلع قبطني هشسفن
ددع ةدايز ¤إا ءاتششلا لشصف باÎقا يدؤوي
حاÎقا لعفلاب ” ثيح ةديد÷ا ت’ا◊ا
ع-ي-م-ج ‘ تا-با--شصإ’ا ‘ ›ا◊ا عا--ف--تر’ا
.›امششلا ةركلا فشصن ءاحنأا
رود ىلع ءوشضلا ، ةيلا◊ا ةشساردلا طلشست
- سسوÒف را--ششت--نا ‘ خا--نŸاو ة--بو---طر---لا
-VoC2،ةشساردلا جئاتن ¤إا لوشصوللو ،
تقو--لا ف--ي--يز--ت ة---ي---ن---ق---ت او---مد---خ---ت---شسا
تاعطاقŸا عيمج ع-ي-م-ج-ت-ل ي-ك-ي-ما-ن-يد-لا
تاي’ولا ‘ ةعطاقم7313 اهددع غلابلا
ة-ي-ن-مز-لا تا-نا-ي-ب--لا ى--ل--ع ًءا--ن--ب ةد--ح--تŸا
.Èمتبشسو سسرام Úب ةقلطŸا ةبوطرلل

ا-ًفا-شضم ا-ًجذو‰ او-مد-خ-ت-شسا ، كا-ن-ه ن-م
تانايبلا عمجي تاÒغتŸا ددع-ت-م ا-ًم-م-ع-م
لوشص◊ا ” يتلا يرششبلا لقنتلاب ةقلعتŸا

ع-م لو-مÙا ف-تا-ه-لا تا-نا-ي-ب ن-م ا-ه-ي-ل-ع

مهنكÁ ، ةقيرطلا هذهبو ،ةبوطرلا تانايب
ةقلطŸا ةبوطرلل لمتÙا Òثأاتلا ديد–

ةديد÷ا ة-ي-مو-ي-لا ت’ا◊ا ى-ل-ع ل-ق-ن-ت-لاو
.VoC2-- ىودعل
ن--م تا---عو---م‹01 ق----ير----ف----لا د----جو
‘ ةلثا‡ ةبوطر تايوتشسÃ تاعطاقŸا

شضيأا اود-جوو ،ةد-ح-تŸا تا-ي’و--لا اÒًثأا-ت ا-ً
ة--بو--طر--لا تا--يو--ت--شسم Úب اÒًب--ك ا--ًي--ب--ل---شس
DIVOC91- ت’ا--------حو ةد--------ياز--------تŸا
Úب ةشصاخ ، قطانŸا مظعم ‘ ةديد÷ا

‘ ةيمهأا Ìكأا Òثأاتلا ناك.ويلويو سسرام
لثم ، ةشضفخنŸا ةبوطرلا تاذ قطانŸا

لامششلاو برغلاو طشسوأ’ا برغلا قطانم
‘و ،ةد--ح---تŸا تا---ي’و---لا ن---م ي---قر---ششلا
، Òثأا-ت Èكأا ا-م-ه-ل نا-ك Úت-ل-لا Úت-ق--ط--نŸا
مج1 رادقÃ ةقلطŸا ةبوطرلا ةدايز تدأا

‘51.0 و12.0 ةبشسنب سضافخنا ¤إا3 م /
ةدايز نأا ودبي ،جئا-ت-ن-ل-ل ا-ق-فوو.ت’ا◊ا
ت’ا◊ا سضافخنا ‘ اًرود تبعل ةبوطرلا

ةدا-يز نأا نو-ث-حا-ب-لا ج-ت-ن-ت-شساو ،ع-ي--بر--لا ‘
ت’ا---ح ةدا---يز---ب ة---ط---ب---تر---م ة---بو----طر----لا
-DIVOC91.ع-م ه-نإا نو-ث-حا-ب-لا لا--ق
لشصف لÓخ ةقلطŸا ة-بو-طر-لا سضا-ف-خ-نا
DIVOC91- ت’اح دادزت دق ، ءاتششلا

، كلذ ثدح اذإاو ،ÚلبقŸا نيرهششلا لÓخ
‘ ة-ي-ح-شصلا ة-يا-عر-لا ة-م-ظ-نأا ه--جاو--ت--شسف

ا‡ ، اًيفاشضإا اًداهجإا ⁄اعلا ءاحنأا عيمج
تا-ي-ف-ششت-شسŸا ةر-شسأا سصق-ن ¤إا يدؤو-ي د--ق
ةÒط--خ سضار--مأا--ب Úبا--شصŸا ى--شضر--م--ل--ل
ةح-ئا-ج نأا ر-كذ-ي.سسوÒفلا-ب Úبا-شصŸا
05 ن--م Ìكأا تبا--شصأا ي---جا---ت---لا سسوÒف---لا

⁄ا-ع-لا ءا-ح-نأا ع-ي--م--ج ‘ سصخ--شش نو--ي--ل--م
نويلم52.1 ن-ع ل-ق-ي ’ ا-م ةا-ي--ح--ب ىدوأاو
Ìكأا كانه ، ةدحتŸا تاي’ولا ‘ .سصخشش
ةافو ةلاح000732 و ةلاح نويلم59.9 نم
.لقأ’ا ىلع

انوروك ت’اح نم ديزŸا ¤إا يدؤوي دق ءاتسشلا ىف ةبوطرلا شضافخنا
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ةفاح نم ..يليÓب فسسوي
ايقيرفأا ششرع ¤إا  عايسضلا
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«’ّوأأ لايدنوŸأ ¤إأ لهأاتلأ ‘ Òكفتلأ انيلع»
لايدنوم ‘ قلأاتلأ وه لبقŸأ هفده نأأ يضضاملب لامج بخانلأ دّكأأ

،رطق لايدنوم غولب وه ةيأدبلأ ‘ انفده» :هفأدهأأ نع لاقو ،رطق
أذهل ،ةياغلل بعضص اهيف قلأاتلأ نأأ كردي ايقيرفإأ لاغدأأ فرعي نم هنأل
5 كا-ن-ه Úب-عÓ-ل ه-ت-ل-ق ا-م أذ-هو ة-يأد-ب-لأ ‘ ل-هأا-ت-لأ نا--م--ضض ا--ن--ي--ل--ع
Òضضحتلأ انيلع لهأاتلأ دعبو ،Òثكلأ ةلمج عم لهأاتت طقف تابختنم
يئاهن فضصن وأأ عبر غولب نوكيضس انفدهو ،يŸاعلأ ثد◊أ أذهل أديج

.«لايدنوŸأ
ءافتك’أ سضفرأأو ⁄اعلأ سسأاك ‘ طقف ةكراصشŸأ ديرأأ ’»

«طقف ناكلاب جيوتتلاب
نوزفfi نوبعل كانه» :لوقي قايضسلأ سسفن ‘ ثيدح يضضاملب عباتو
مهل ةÒخألأ ةضصرفلأ نوكتضس اهنأل ⁄اعل سسأاك تايئاهن غولبو قلأاتلل
سسأاك-ب ج-يو-ت-ت-لأ د-ع-ب ف-قو-ت-ن ل نأأ ا-ن-ي-ل-ع-ف ،لا-يد-نوŸأ ‘ ة-كرا-ضشم-ل-ل
ةعوم‹ يدلو ÚبعÓل هتلق ام أذهو ةمهŸأ ةبوعضص مغر ايقيرفإأ
ل ةكراضشŸأ لجأأ نم ةكراضشŸأ» :اضضيأأ فاضضأأو ،«يمÓكل بيجتضست
.«اقباضس تلق املثم قلأاتلأ ديرأأ يننأل ايضصخضش ينمهت

يجصسايبلأو يرئأز÷أ بختنŸأ عم يتمهم ‘ ىوصس ركفأأ ’»
«يبلق ¤إأ برقٌأ’أ مأولو

«سشتوكلأ» لاق ،«رضضÿأ» ـل ةينفلأ ةضضراعلأ سسأأر ىلع هلبقتضسم نعو
رئأز÷أ ‘ ىوضس ركفأأ ل انأأو ⁄اعلأ سسأاك تايفضصت انيدل» :يضضاملب
تأرو--ضصت نو--ع--ضضي ن--يذ--لأ سصا---خ---ضشألأ ن---م تضسل ،ط---ق---ف ر---ئأز÷أو

ŸضسÒءيضش ‘ ركفأأ لو طقف يلمع ىلع زكرأأ ا‰إأو ةيبيردتلأ مهت
لاق ،ايليضسرام وأأ نامÒج ناضس سسيراب بيردت ةيناكمإأ نعو ،«رخأأ
هعم تزرب مأولو هيف تنّوكت يذلأ قيرفلأ وه يجضسابيبلأ» :يضضاملب
ركفأأ ل ينكل ،يبلق ¤إأ برقألأ Úقيرفلأ نيذه عم ةيوق ةطبأر يدلو
.«يرئأز÷أ بختنŸأ ‘ ىوضس

«ايقيرفإأ سسأاكب انجيوتت دعب ةّمقلأ ‘ ءاقبلأ Óهصس سسيل»
:لوقي حّرضصو ،رضصم ـب يراقلأ جيوتتلأ تايركذ يضضاملب داعتضسأ امك
امدنعو يراقلأ جيوت-ت-لأو ةرود-لأ هذ-ه ن-ع ة-ع-ئأر تا-ير-كذ-ب ظ-ف-ت-حأأ»
ةرود دع-ب ة-ّم-ق-لأ ‘ ءا-ق-ب-لأ ن-عو ،«Êد-ب ر-ع-ضشق-ي رو-ضصلأ هذ-ه د-ها-ضشأأ

ةظفاÙأ بعضصلأ نم ةماع ةفضصب ةركلأ ‘» :يضضاملب لاق ،رضصم
ايناŸأأ بختنم ¤إأ أورظنأو بقلب جيوتتلأ دعب ىوتضسŸأ سسفن ىلع
انبختنم اندهاضشو8102 ‘ لوألأ رودلأ نم جرخ4102 ‘ ⁄اعلأ لطب
ةرود ¤إأ لهأاتلأ لبق عجأرت0102 لايدنوم ¤إأ لهأاتلأ دعب ينطولأ

انر‡و8102 ‘ لهأاتن ⁄و رفضصلأ ةطقن ¤إأ اندع اهدعبو ،4102
.«عضضولأ أذه نم رذ◊أ انيلع أذهل ،9102 ىتح ةبعضص ةÎفب

«ةيباجيإ’أ جئاتنلأ ةلصسلصس ميط– نوديرُي نوبعÓلأ»
لا-ق ،ةرا-ضسخ نود-ب ي-ن-طو-لأ بخ-ت-ن-م-ل-ل ة-ي--با--ج--يإلأ ة--ضسل--ضسلأ ن--عو
ىلع ةلضصأوŸأ لجأأ نم ÚبعÓل أÒبك أزيف– لث“ اهنأأ يضضاملب
ح-ضضوأأو ،يرا-ق-لأ ير-ضصŸأ بخ-ت-نŸأ م-قر م--ي--ط–و لأو--نŸأ سسف--ن
نوديري نيذلأ ÚبعÓل أزيف– لث“ ةراضسخ نود ةأرابم42» :لوقي
‘ لوألأ فدهتضسŸأ نوكنضسو ايقيرفإأ لاطبأأ نحن ،اهيلع ةظفاÙأ
ÚبعÓل هتلق ام أذهو ،⁄اعلأ سسأاك تايفضصتو ةلبقŸأ ايقيرفإأ سسأاك
ي-ضسا-ي-ق-لأ م-قر-لأ م-ي-ط–و ة-ل-ضسل-ضسلأ هذ-ه ة--ل--ضصأو--م نود--ير--ي م--هو
.«يراقلأ

«ةÒخأ’أ ⁄اعلأ سسأاك ¤إأ أولهأاتت ⁄ مكنأأ أديج أوركذت ÚبعÓل تلق»
نيذلأ ÚبردŸأ ةنيط نم سسيل هنأأ ،اقباضس ايليضسرام كيبŸوأأ م‚ دكأأو
ةبيخ حبضصت دق مويلأ ةحرف» :لاقو ،ليم÷أ يضضاŸأ عقو ىلع نوضشيعي

يضضاŸأ تأزا‚أ عقو ىلع أÒثك نوضشيعي نيذلأ سصاخضشألأ نم تضسلو أدغ
مكيلعو Òخألأ لايدنوŸأ ¤إأ أولهأاتت ⁄ متنأاف أورظنأأ ÚبعÓل تلق دقو
ملتضسأ نم ماع دعب» :لوقي عباتو ،«أديج مكناهذأأ ‘ رمألأ أذه أوعضضت نأأ

ماعلأ ‘ تاضصبرت5 كانه ةليلق افيفلأ خيرأوت ،ايقيرفإأ سسأاكب انزف يماهم
.«عاطتضسŸأ ردق اهنم ةدافتضسلأ انيلعو

«مامأ’أ وحن ةوطخ سصبرت لكو رصصم ةرود دعب أÒثك انرّوطت»
دوجوب «ناكلأ»ـب انزف» :Úبعل نم هديري ام نع هثيدح يضضاملب لاضصوو
ةوطخ هÈتعأ سصبرت لكف ،ةيرضصŸأ يضضأرألأ ىلعو ةرم لوأل ابختنم42
ينفلأو يكي-ت-ك-ت-لأ بنا÷أ ى-ل-ع ل-م-ع-لأ ¤إأ ى-ع-ضسنو ما-مألأو رو-ط-ت-لأ و-ح-ن
لا-ق ،«نا-ك-لأ» ـب ج-يو-ت-ت-لأ تل-ت ي-ت-لأ ةÎف-لأ ن-عو ،«Ìكأأ ا-ن-ضسف-نأأ ر--يو--ط--ت--ل
›ا-ع-لأ ىو-ت-ضسŸأ ن-م تا-ب-خ-ت-ن-م ع-م تا-ه-جأو-م ا-ن-ضضخ د-ق-ل» :ي-ضضا-م--ل--ب
لجضسن انرضصو روطتن نحنف ،ايقيرفإأ سسأاكب جيوتتلأ دعب قلأاتلأ انلضصأوو
.«تايرابŸأ ‘ لقأأ افأدهأأ ىقلتنو Ìكأأ افأدهأأ

«أÒثك Êدعاصس بعÓك ينطولأ بختنŸأ ىلع يرورم»
بعل ةقيرط فضشكب ،نيرضصانŸأ دحأأ لأؤوضس ىلع ةباجإلأ يضضاملب سضفرو
تنك» :لاق هنكل ،«رضضÿأ» فعضضو ةوق طاقن حضضتت ل ىتح بختنŸأ

أد-ي-ج تظ-حلو ،Úير-ئأز÷أ بع-ل ة-ق-ير-ط فر-عأأو ا-ق-با-ضس ا--ي--لود ا--ب--عل
ناك» :قايضسلأ تأذ ‘ فاضضأأو ،«اهيلع تلمعو ةوقلأو فعضضلأ فرعأو
نوبعل كانه ،تايرابŸأ ‘ مامألأ ¤إأ باهذلأ مدع وهو لكضشم انيدل

نأأ دبل نكل ،فأدهأأ يقلت كبنجيو ديج ءيضش ةركلاب ظافتحلأو نوديج
.«ةميقع ةرطيضسلأ نوكت ل

«اكات يكيتلأ سسيلو ير÷أو ةعرصسلأ هيبع’ نم بلطي ’ويدروغ»
سسفن لويدرأوغ بيب يتيضس Îضسضشنام بردم رطاضشي هنأأ يضضاملب فضشكو
Ìكأأ ير÷أ م-ه-ن-م بل-ط--ي لو--يدرو--غ نأأ › د--كأأ سضا--ير» :لا--قو ةÒظ--ن--لأ
وأأ ذأوحتضسلأ نع ثدحتي لو مامألأ وحن باهذلأو ةركلأ ىلع ذأوحتضسلأو

انأأو بنا÷أ أذه نم لمعن نحن ،سضكرلأ ةيمهأأ مهفت كانهو ،اكات يكتلأ
سصخي اميف أÒثك بنا÷أ أذه نم انلمع دقو ةرظنلأ هذه لويدرأوغ قفأوأأ
كان-هو ترّو-ط-تو تن-ضس– ر-ضصا-ن-ع كا-ن-ه ،نأد-يŸأ ‘ ير÷أو ة-ع-ضسر-لأ

.«ببضسلأ أذهل اهنع انيلخت رضصانع
«Úيصسيئرلأ لاطبأ’أ مه مهنأ’ يمصساب يتأدانم ÚبعÓلأ نم تبلط»

تبلط» :ددضصلأ أذه ‘ يضضاملب حّرضص ،هيبعل عم هلماعت ةقيرط سصخي اميفو
ءيضش وأأ سشتوك وأأ لامج نوحاتري املثمو نوءاضشي املثم يتأدانم ÚبعÓلأ نم
قوف Úيقيق◊أ ÚلثمŸأ متنأأ ÚبعÓل لوقأأ ،زجا◊أ أذه رضسكأأ ىتح رخأأ
يذلأ مأÎحلأ ّرضس أذهو ،طقف مكيلع لوؤوضسم در‹ انأاف ،انأأ تضسلو نأديŸأ

ÚبردŸأ نم تضسل انأاف ،امئأد لعفأأ ام لوقأأ انأاف ،يتأدانم ةقيرطب طبتري ل
لÓخ لضضفألأ Ëدقتل ىعضس هنأأ لاقو ،«بيردتلأ لبق مهتÒضسم نومضسري نيذلأ

.ينطولأ بختنملل بردمك نآلأ قلأاتلل ىعضسي وهو بعÓك هتÒضسم
«يجصسايبلأ ‘ تنك اŸّ ‘ ةقثلأ هعصضو ىلع زيدنانيف ركصشأأ»

ناك يذلأ زيدنانيف سسيول قباضسلأ هبردم يضضاملب Òخألأ ‘ ركضشو
لوأأ ناك زيدنانÒف» :لاقو ،ةضص◊أ هذه لÓخ ويدوتضسلأ ‘ أرضضاح
ىلع ةرم لوأل  هركضشأاضسو نامÒج ناضس سسيراب ‘ ةقثلأ ينحنم نم
ةزمح . م  .«ÚبعÓلأ رّدقيو نابضشلأ ‘ قثي بردم هنأل كلذ

جمانرب ‘ راوحب ،ةيسسنرفلاب ةقطانلا «روبسس Úب» ةانق ،يسضاملب لامج ،ينطولا بخانلا ّسصخ
تيب ّسصخت يتلا عيسضاوŸا نم ديدعلا ¤إا هيف قّرطت ،Úنث’ا سسمأا لّوأا ةرهسس «وسش لابتوف»

دّكأا ثيح ،ايŸاع ادعب بختنŸا بسستكا امدعب «ءارحسصلا يبراfi» عم هلبقتسسمو «رسضÿا»
Òكفتلا لبق رطق لايدنوم ¤إا لهأاتلاو زرfi ءاقفر عم هلمع ىلع ىوسس رّكفي ’ هّنأا يسضاملب

ةرورسض وه نآ’ا يسساسسأ’ا فدهلا  نأا ىلع اددسشم نكمأا نإا يبهذلا عبرŸا غولبو هيف قلأاتلا ‘
.لهأاتلا ةÒسشأات نامسض

È 0202مفون11 ءاعبرأ’ا
ــه2441 لوأ’ا عيبر52 ـل قفاوŸا

! ةعوبطم ةيرصشنب دوعصصلأ
تÈجأا8002/9002 م---سسو---م ن---م ةÒخأ’ا ت’و÷ا ‘

عيرسس ¤إا لقنتلا ى-ل-ع ة-ن-تا-ب با-ب-سش ا-ن-ق-ير-ف ة-ما-نزر-لا
ىلع انلداعت ةارا-بŸا كل-ت ل-ب-ق ا-ن-ّظ-ح ءو-سسلو ة-يد-مÙا
.اندوعسصل اًطرسش ةيدمÙا ‘ زوفلا حبسصأاف انسضرأا

سسفن انهجاو ةÒخأ’ا ةلو÷ا ‘ طبسضلابو مسسوÃ اهلْبق
¤إا ةجاحب اّنك ،ةل-سصا-ف ةارا-ب-م ‘ ه-ب-ع-ل-م ى-ل-ع ق-ير-ف-لا
اسضيأا اهل ةجاح ‘ اوناك مه امنيب دوعسصلل ثÓثلا اهطاقن
رو-سضحو ن-مأ’ا ر-فو-ت م-غر م-ي-ح÷ا ا-نو-قاذأا-ف ،نا-م--سضل
..5791 ماع ذنم ةرم لوأ’ اÒماكلا

،ةقثلا زازتهاو لكاسشŸاو تا-بار-ط-سض’ا ع-قو ى-ل-ع ا-ن-سشع
جرخت ’ ةنولسشرب مهراعسشف ،زوفن نل اننأا قافت’ا عقوو
ءاقللا لبق ةفيحسص ‘ تأارق يننأا ىتح وقيراب نم زوفلاب
اسضيأا كسشلا ين-ل-خد ،ة-يد-مÙا ‘ بو-ل-ط-م راز-ن  سسأار نأا

.اهنيح Êوقفاري ملف قيرفلا وÒسسم ينع ىّلختو
لكأاي ير-ئاز÷ا بعÓ-لا-ف ،ءار-غإ’ا ى-ل-ع بع-ل-لا تÎخا
لكل نويلم05 مهل ُتْسصّسصخ ،لاŸا هل تمsدُق نإا سشيسش◊ا

ئر-بأ’ ط-ق-ف ،اوزو-ف-ي ن-ل م-ه-نأا ق-ثاو ا-نأاو تل-ع-ف ،د-حاو
.يÒمسض

ةيدمÙا يبع’ لجسس ‘ ثحبن انرهسس ةرخأاتم ةعاسس ¤إا
ع-فد-ن نأا م-هد-حأا حÎقا ،بقا-ع-م بع’ ى-ل-ع Ìع-ن اÃر

لي◊ا انب تهتنا مث ،بعلŸا حايتج’ يلÙا يدانلا روهمج
لبق اهانعبط ةيرسشن لمحن نأا يهو ةداج ودبت ’ ةركفل
¤إا ةراسشإ’ا عم ،ةءاسسإا يأا نم ةيدمÙا اهيف رّذحن ،ءاقللا
يأا رّوسصي-سسو ادد‹ ر-سضح-ي-سس ي-مو-م-ع-لا نو-يز-ف-ل-ت-لا نأا
. ءادتعا

نيرسصانŸا نم اسشيج تدجو-ف نو-يز-ف-ل-ت-لا ة-قر-ف تل-سصو
سشهو مه-ي-ل-ع او-م-ّج-ه-ت Úب-سصع-تŸا ّرفف ةراّيسسلا جاجز اومّ
تناك ةطخ تح‚و ،بعلŸا لوخد نم مهوُمرحف ،قئاسسلا

لداعتب ءاقللا ىهتناو برح ءاوجأا ‘ انبعل ،ةسسئاي ودبت
.رم
تلسصحو نارهو وحن ةنتاب ¤إا ةدوعلا دعب اديعسس ترفاسس

ُتمّعد ،لوخدلا نم اوعنُم مهنأا نويزفلتلا نم ةقيثو ىلع
ىلع انز-فو021 ةداŸا ق-فو ازاÎحا ا-ن-ع-فر و ا-ن-ّف-ل-م ا-ه-ب
ةارابم انبعل كلت طاقن-لا ل-سضف-بو3/0 ةجيتنب طاسسب-لا

مهعم انلدا-ع-ت-بو ،ةÒخأ’ا ة-لو÷ا ‘ ودرا-ب ما-مأا ة-ل-سصا-ف
.¤وأ’ا ةجردلا ¤إا اندعسص
021 ةداŸا ةوارور دمfi لّدع كلذ نم ةيلاوŸا ةنسسلا ‘
م-سصÿا ح-ن-م نود طا-سسب-لا ى-ل-ع ةرا--سسÿا «¤إا تلو–و
..وتيبح اميك اهومهفأا ؟كلذ ثدح فيك ،«طاقنلا

رإزن ديرف :ملقب

فوقولإ ضضفري هنإإ لاق
ضسأاكب جيوتتلإ دنع

ايقيرفإإ

H∏ªÉV°»:
فـــصصن غوـــــلبل حــــمطن»
 رـطق لاــيدنوم يـــئاهن

يـــف ىوـــصس رـــّكفأأ ’و
«يرئأز÷أ بختنŸأ


