
fiماهنتوت مامأأ ةيئانثب طقسسيو يتيسسلأ عم يسساسسأأ زر

«رــــسضÿأ» رــــكسسعم نـــم اـــمهتدوع دــــعب طــــقف ةـــليلق ماـــيأأ

 يــــميهأربو يـــنيعبسس نـب
انوروك سسوÒفب ناباسصي
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ةمسصاعلأ دا–إأ مامأأ ربوسسلأ سسأاكب جّوتي دأدزولب بابسش

لايدنوŸأ ¤إأ لهأاتلأ ىلع ّرسصُيو «ناكلأ» ةحفسص يوطي يسضاملب

‘ هتقث ددجي لÓم
لوخدب بلاطيو Êافلزلأ

ةلوطبلأ ‘ يوق

لئابقلا ةبيبسش

يطسس قافو
ف

ا ةيدولوم
رئاز÷

يـكوكلأ سســـــجاه طــــينحج باـــــيغ و تاــــباسصإلأ
موــــــيلأ قــــــلطنت تأÒـــــسضحتلأو

سسيمأو÷أ مامأأ سسودنموك ديري زيغن
لــــــــهأاتلأ ىـــــــلع رــــــــسصيو

«Úنبلأ ‘ لهأاتلأ مسسحنسس و انمهت لاطبألأ ةطبأر» :نذؤوŸأ

رـــــطق يداــــن عــم هـل روـــهظ لوأأ ‘ لـــــــّجسسي يــــليÓب



fiماهنتوت ماما ةيئانثب طقسسيو يسساسسأا زر
نود Úفدهب يتيشس Îشسيششنام هيدان ةقفر زرfi سضاير يرئاز÷ا ›ودلا طقشس
.زاتمŸا يزيل‚إلا يرودلا نم21 لا ةلو÷ا باشس◊ ماهنتوت فيشضŸا ماما لباقم
ةارابŸا نع ه-با-ي-غ د-ع-ب ي-ت-ي-شسل-ل ة-ي-شسا-شسألا ة-ل-ي-ك-ششت-لا ¤ا دا-ع ير-ئاز÷ا ›ود-لا
¤ا لويدراوغ بردŸا ببشسب سضرعت يذلا بايغلا وهو لوبرفيل يدان ماما ةقباشسلا

‘ يرئاز÷ا ›ودلا نم هفقوم ةعجارم ¤ا رطشضي نا لبق ، تاداقتنلا نم ةجوم
ينطولا بختنŸا عم زرfi همدق يذلا زيمŸا ءادألا دعب اميشس ، سسملا ةارابم
نم ديدعلا قلخ ءارو ناك زرfi .اينازنت ماما بايإلا وا باهذلا ةارابم ‘ ءاوشس
ىلع دمتعيو فلÿا ‘ لتكتي فيك فرع يذلا ماهنتوت ةارابم ‘ سسما سصرفلا
 .طوشش لك ‘ فده عقاوب Úفده اهلÓخ نم عقو يتلا ةبترŸا تامجهلا

رطق عم هل روهظ لوأا ‘ لّجسسي يليÓب
نيروفشصع يليÓب فشسوي يرئاز÷ا ›ودلا سسمأا برشض
دعب ةشسفانŸا ءاوجأل هتدوع لّجشس ثيح ،دحاو رجحب

يرود ‘ هفادهأا لوأا ىلع همشصب و ةهج نم بايغ لوط
ل-ّلدŸا كرا-ششو ،ر-ط-ق يدا-ن ناو-لأا--ب ير--ط--ق--لا مو--ج--ن--لا
يرطق-لا «كلŸا» ع-م ا-ي-شسا-شسأا ة-م-شصا-ع-لا دا–ل ق-با-شسلا
ةد-ج ي-ل-هأا ن-م ا-مدا--ق ما--يأا ل--ب--ق ه--ي--لإا م--شضنا نا--ك يذ--لا
ةارابŸا ‘ ديحولا فدهلا ةيهابلا نبا لّجشسو .يدوعشسلا

ازوف هقيرف احنام71 ةقيقدلا ‘ ءازج ةبرشض قيرط نع
باشسح ىلع تاراشصتنلا ةمغن هلÓخ نم داعتشسا انيمث

نم ةشسداشسلا ةلو÷ا راطإا ‘ وطي نب دمfi هنطاوم هل بعلي يذلا ةركولا يدان
بختنŸا يشصبرت نع بئاغلا يليÓب نم اعيرشس ّدرلا ءاج و .يلÙا يرودلا
يذلا رمألا ،قيرف نود ةليوط ةÎفل هئاقب دعب Èمفونو ربوتكأا يرهششل ينطولا

.يشضاملب لامج ينطولا بخانلا تاداقتنل سضّرعتي هلعج

ثد◊اــهÊ 2441اثلا عيبر60ـل قفاوŸاÈ 0202مفون22 دحألا
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ردضصت ةلماضش ةيضضاير ةيموي
» ايديم يب ما يب » م م ذ شش نع

جد00.000009 ةكرضشلا لام شسار

 داعتبÓل ›وبان ىّدحتي رسصان نب
«وـــــــــيسشتلاكلا» ةرادـــــــــــسصب

موراكوب جا◊ا عّدوُت ةيرئاز÷ا ةركلا
سسمأا لّوأا ة-----ير-----ئاز÷ا ةر------ك------لا تعّدو
Úب ام ةطبارل قباشسلا سسيئرلا ،ةعم÷ا
،›ارد--ي---ف---لا بت---كŸا و---شضعو تا---ه÷ا
ةينŸا هتفاو يذلا ،موراكوب دمfi جا◊ا
همزلأا يذلا سضرŸا نم ةÒشصق ةÎف دعب
ه--ئارو ا--كرا--ت ةا--ي◊ا ردا--غ--ي--ل ،سشار--ف--لا
وهو تا-ير-كذ-لاو تازا‚لا ن-م د-يد-ع-لا
ر“ؤو-------م ‘ ر-------ئاز÷ا ل-------ّث-------م يذ-------لا
‘ اببشس ناك يذلا Òهششلا «سساماهابلا»
بختنŸا-ب مو-ج-ن-لا ن-م د-يد-ع-لا قا-ح-ت-لا
ةيشضايرلا ةيشسن÷ا مهÒيغت دعب ينطولا

ضسيمخو اقباسس ابعل ناك
هيف لمع هقيرف رخأا ةنسشÿا

اقباشس ابعل موراكوب جا◊ا يدقفلا ناكو
اهزربأا ةيرئاز÷ا ةيدنألا نم ديدعلا ‘
دا–او كيرافوب دادو ،رئاز÷ا ةيدولوم
ةنهم ¤إا لّوحتي نأا لبق ،ةنششÿا سسيمخ

Úب ام ةطبار-ل ا-شسي-ئر بخ-ت-ن-يو Òي-شست-لا

ابقارم هني-ع-ت «فا-ك-لا» تنا-كو ،تا-ه÷ا
تابختنملل ةيلودلا تايرابŸا نم ديدعلل
نم هبرقب فرُع امك ،ةيقيرفإلا ةيدنألاو
ةوارور دمfi «فافلا» ـل قباشسلا سسيئرلا
ة-ياد-ب ‘ ل-غ-ششي-ل ،ي-ن--طو--لا بخ--ت--نŸاو
دا–ل سسي-ئر بشصن-م ي--شضاŸا م--شسوŸا

Óيوط رّمعي ⁄ هّنأا Òغ ةنششÿا سسيمخ
جا◊ا ن---با ط----ششن----يو .بشصنŸ اذ----ه ‘

دا–ا ‘ ا-ي-لا-ح مورا-كو-ب لÓ-ب ،مورا-كو-ب
.ةركشسب

موراكوب ةلئاع يزعُت «فافلا»
ةر---ك---ل ة---ير---ئاز÷ا ة---يدا–لا تر----ششنو
ي-م-شسر-لا ا-ه-ع-قو-م ى-ل-ع ة-يز-ع-ت ،مد--ق--لا
بر-عأا ثي-ح ،مورا-كو-ب د-ي-ق-ف-لا ة--ل--ئا--ع--ل
ه-نز-ح ن-ع ي-ششطز ن-يد--لا Òخ سسي--ئر--لا
ةقفر هيزاعت مّدقو موراكوب جا◊ا ليحرل
ة--ل--ئا---ع---ل ›ارد---ي---ف---لا بت---كŸا ءا---شضعأا
                             .موحرŸا
ةزمح . م

مين عم هفادهأا لّوأا نع ثحبلا ةلحر ‘ يبيرع

انوروك ضسوÒفب ناباسصي ينيعبسس نبو يميهارب
ير-ئاز÷ا ه-م‚ ة-با-شصإا ،ير-ط-ق-لا نا-ير-لا يدا-ن ن-ل-عأا
.دجتشسŸا انوروك سسوÒفب ،يميهارب Úشساي
سضرعت» :«Îيوت» ىلع هباشسح ‘ يرطقلا يدانلا لاقو

سسوÒف-ب ة-با-شصإÓ-ل ي-م-ي-هار--بإا Úشسا--ي ا--ن--ق--ير--ف بعل
،يرئاز÷ا بختنŸا ركشسعم نم هتدوع بقع انوروك
هلوشصو ىدل هارجأا يذلا سصحفلا ةجيتن تتبثأا امدعب
.«ةحشسŸا ةيباجيإا ةحودلا
دمت-ع-ي ن-يذ-لا نا-ير-لا ي-ب-عل م-هأا ن-م ي-م-ي-هار-ب د-ع-يو

وغييد Êاياوغوروألا ةدايقب قيرفلل ينفلا زاه÷ا مهيلع
.ةلئاه تايناكمإا نم بعÓلا هكلÁ اŸ ،يÒغأا
مويلا ماقت يتلا ناير-لا ةارا-ب-م ن-ع ي-م-ي-هار-ب بي-غ-ي-شسو
يرودلا نم ةشسداشسلا ةلو÷ا ‘ تايطيرÿا عم دحألا
يرطقلا

خابدÓغني-ششنو-م ا-ي-شسيرو-ب يدا-ن ا-شضيا ن-ل-عأا ه-ت-ه-ج ن-م
ن-ب ي-مار ،ير-ئاز÷ا ›ود-لا ه-ع-فاد--م ة--با--شصإا ÊاŸألا

‘ يحشصلا رج◊ا ىلع هتلاحإاو انوروك ءابوب ،ينيعبشس

ءا-ق-ل-ب ة-ياد-ب ق-ير-ف-لا تا-يرا-ب-م ن-ع هدا-ع-بإا ع-م ه--لز--ن--م
تا-شصو-ح-ف-لا تر-ه-ظأا ا-مد-ع-ب ،سسمأا ءا-شسم غرو-ب--شسغوأا
¤إا ه-تدو-ع د-ن-ع ي-ن-ع-ي-ب-شس ن-ب ا-ه-ل ع-شضخ ي-ت-لا ة-ي-ب-ط-لا
ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ي-تارا-ب-م ‘ ه-ت-كرا-ششم د-ع-ب ا-ي-ناŸأا
نأا ،يشضاŸا عوبشسألا يوبابÁز بختنم مامأا يرئاز÷ا

ه-لز-ع ى-عدإا ا-م ،ا--نورو--ك ءا--بو--ب با--شصم ر--شضÿا بعل
سسمأا «اغيل-شسد-ن-ب-لا» تلو-ج ن-ما-ث ةارا-ب-م ن-ع هدا-ع-بإاو
ا----ي----شسيرو----ب يدا----ن نا----ي----ب بشسح ،غرو----ب-----شسغوأا ما-----مأا

يدانل يشضايرلا ريدŸا لاق اميف ،سسمأا خابدÓغششنوم
¤إا داع يذلا ينيعبشس نب نأا «لÈيا سسكام ، خابدÓغ
يقبيشس يشضاŸا سسيمÿا موي رشضÿا سصبرت نم ايناŸأا

دكؤوي ام ، رخا راعششإا ¤إا هلزنم ‘ يحشصلا رج◊ا ‘
يرود ةشسفانم ‘ Êاركوألا راتخاشش ةارابم نع هبايغ
بع-ل-م ‘ ل-ب-قŸا ءا-ع-برألا مو-ي ةرر-قŸا ا-بوروأا لا-ط--با
.«كراب ايشسيروب»

 ل.ماضسح

ةــيزعــت
ءأد-سصأأ» ةد--ير--ج ةر--سسأأ مد--ق--ت--ت
ةرا◊أ ةيبلقلأ اه-يزا-ع-ت-ب «بعŸÓأ
د--مfi جا◊أ مو--حرŸأ ة--ل---ئا---ع---ل
ةطبأرل قباسسلأ سسيئر-لأ ،مورا-كو-ب
بت---كŸأ و----سضعو تا----ه÷أ Úب ا----م
هدمغتي نأأ هللأ وعدتو ،›أرديفلأ
ليمج هلهأأ مهليو ةعسسأولأ هتمحرب
هيلإأ انإأو هلل انإأ ...نأولسسلأو Èسصلأ

.نوعجأر

..«رضضÿا» نم هتدوع دعب هلاوحأا لضضفأا ‘ دجاوتي

ردشصتŸاو ›وبان Úب ›اطيإلا يرودلا نم ةنماثلا ةلو÷ا ةمق مويلا ةرهشس «ولواب ناشس» بعلم نشضتحي
ةرادشصلا ىلع ةظفاÙا لجأا نم رشصانب نب ءاقفرل ةياغلل ةماه نوكتشس يتلا ةارابŸا يهو ،نÓيم
هم‚ ىلع هتدلاعك ›ويب ونافيتشس بردŸا دمتعيشس اذهل ،ÚقحŸÓا ةيقب نع قرافلا قيمعت ةلواfiو
ءا-ن-بو سسفا-نŸا ي-ب-عل تا-كر– ل-ششل ناد-يŸا ط-شسو ‘ ر-شصا-ن ن-ب ل-ي-عا-م-شسا ج--هو--تŸا ير--ئاز÷ا
.هيلع داتعا املثم فلÿا نم تامجهلا

«ناكلا» ¤إا «رسضÿا» عم هلّهأات دعب ةعفترم تايونعÃ بّردت
عم ›ودلا مازتللا نم هغارف دعب ءاعبرألا ةيلاطيإلا ونÓيم ةنيدم ¤إا رشصان نب ليعامشسا داعو
‘ ،ايبماز مامأا لداعتلاو زوفلا بقع ايقيرفإا ·أا سسأاك تايئاهن ¤إا لهأاتلا قيقحتب ينطولا بختنŸا

تابيردت ¤إا دوعي لعج ام وهو ،هتداعك قلأاتو ايشساشسأا رشصان نب امهيف كراشش Úتارابم
هتاباشسح Èع بعÓلا اهرششن يتلا روشصلا ‘ تلŒ ةياغلل ةعفترم تايونعÃ هقيرف

.«تيبلا ¤إا ةدوعلا» :لوقلاب اهيلع قّلع يتلاو يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم ىلع
 يــــــــئÓمز عــــــــم ةــــــــيلاطيلاب ثدــــــــ–أا» :رــــــــسصان نــــــــب

«ةــــــــينابسسإلا مــــــــلعت لواــــــــحأاو تاــــــــبيردتلا ‘
ثيح ،مهتايشصوشصخ سضعب نع قيرفلا ‘ هئÓمز سضعب ةقفر رشصان نب ليعامشسا حّرشصو

،قيرفلا تابيردت لÓخ تاغللا نم ديدعلاب هئÓمز عم ثّدحتي هنأا رشصان نب لاق
اميف ةيلاطيإلا ةغللاب Ìكأا لشصاوتن نكل تاغللا نم ديدعلاب ثّدحتن نحن» :فاشضأاو

¤إا ىعشسأا يتلا ةينابشسلاب ثيد◊ا لواحأاو ةيشسنرفلا ةغللا نقتأا ىننأا امك ،اننيب
ةزمح . م             .«اهمّلعت

نم11 ة-لو÷ا ‘ سسÁر ه-ف-ي-شضم ،مو-ي-لا ة-ي-ششع م-ي-ن يدا--ن ي--قÓ--ُي
ة-فا-ح-شصلا ا-ه-نأا-ششب تف-ششك ي-ت-لا ةارا-بŸا ي-هو ،ي-شسنر-ف-لا يرود--لا
ىقبيشس ،يبيرع Ëرك «رشضÿا» ـل ديد÷ا مجاهŸا ّنأا ةيشسنرفلا
ةيشضاŸا ةلو÷ا ‘ ي‚وأا مامأا لا◊ا هيلع ناك املثم ايشساشسأا

فادهلا نم هدادع حاتتفا ىلع لّوعي ثيح ،رايدلا رقع ‘
يوبابÁز ةارابم ‘ اهاقلت يتلا ةيونعŸا ةعر÷ا دعب
بناج ¤إا نوكيشسو ،باهذلا ‘ Óيدب اهيف كراشش يتلا

.هقيرفل ةيمامألا ةرطاقلا ‘ تاحرف هنطاوم

يفيسصلا «وتاكŸÒا» ‘ جديروتسس ضضّوع
ةرادإا نأا ة--ي--شسنر--ف--لا «Èي--ل يد--ي--م» ة--ف--ي--ح--شص تف--ششك
يذلا جيدروتشس مجنلا مشض ىلع لّوعت تناك مين كيبŸوأا
روبشس نوزبارط عم هتبرŒ ةياهن دعب قيرف نود دجوي
ام وهو ،ةظ◊ رخأا ‘ تÌعت تاشضوافŸا نأا Òغ يكÎلا

يبيرع Ëرك يرئاز÷ا فادهلا مشض ىلع لمعت اهلعج
ة-ق-ف-شص ل-ششف سضيو-ع-ت-ل ي-شسنو-ت-لا ي-ل-حا-شسلا م-ج-ن-لا ن-م
لّوعت يذلا وهو ،يز-ي-ل‚لا لو-بر-ف-ي-ل ـل ق-با-شسلا م-ج-ن-لا

.قلأاتلل ةيمامألا ةرطاقلا ‘ ةÒبك لامأا هيلع

«1 غيللا» نم لوألا يثÓثلا ‘ مين ‘ لسضفألا تاحرف
مين كيبŸوأا يدان ‘ ÚبعÓلا لشضفأا نمشضتي تلودج ،ةيشسنرفلا «Èيل يديم» ةفيحشص تدعأا
لشضفألا Èتعي تاحرف نيدلا نيز نأا تفششك ثيح ،يشسنرفلا يرودلا نم تلوج01 رورم دعب

دعب تايرابŸا سضعب نع هداعتبا مغر «1 غيللا» ‘ مشسوŸا نم لوألا يثÓثلا لÓخ هيدان ‘
ايناث ينيار سسرا◊ا ءاج امنيب34.6 ـب لوأا ّلح ثيح ،اشسمنلا ـب «رشضÿا» سصبرت لÓخ هتباشصإا
                    .36.5 ـب اثلاث غنيليم ّلح Úح ‘7.5 ـب

ةزمح . م



 يكيجلبلا توسشÒب يدان سسيئر
:«نكنارف سسيسسنارف»

أسضرع أنسضفر»
عيبل أمهم أيسسنرف

«ةيÓÁح
يكيجل-ب-لا تو-سشÒب يدا-ن سسي-ئر د-كأا
هقيرف ةرادإا نأا «نلكارف سسيسسنارف»
ةيدنألا دحأا نم ايدج اسضرع تسضفر

ع-ي-ب-ل ة-ي-سسنر-ف--لا ¤وألا ة--جرد--لا ‘
دمfi يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا
ةÎف لÓ-----خ ة-----يÓÁ------ح ا------سضر
،ة-ي-سضاŸا ة-ي-ف-ي-سصلا تلا-ق-ت-نإلا
ا-ه-ت-جا-ح بب-سسب ه-ت-سضفر ا--ه--ن--ك--ل

ÿا بعل تا----مدÿل---جأا ن----م ر----سضح
يرودلا تايرابŸ ابسس– قيرفلا ةيوقت
بعÓلا قلأات عم ة-سصا-خ ، ي-ك-ي-ج-ل-ب-لا
يذلا ارهو ةيدولو-م ق-ير-ف-ل ق-با-سسلا

ةيسساسسألا ةليكسشتلا ‘ هسسفن سضرف
تف-ل عا-ط-ت-سسإاو تو--سشÒب يدا--ن--ل
لا-م-ج ي-ن-طو-لا بخا-ن-لا ها--ب--ت--نإا
هرودب هاعدتسسإا يذلا يسضاملب
بايغ سضيوعت-ل ة-ق-ث-لا ه-ح-ن-مو
ي-سسنر-ف-لا سسي-ن يدا-ن ع-فاد--م
لعج ام وهو ،لاطع فسسوي

قلأاتيو ةقثلا بسسكي ةيÓÁح
ر-----سضÿا ي-----ت-----ه-----جاو-----م ‘

ن-م-سض ÚتÒخألا يو-با-بÁزو
·أا سسأا-------ك تا-------ي--------ف--------سصت
يدانلا سسيئر .1202ايقيرفأا
سسي---سسنار---ف» ي---ك---ي---ج---ل----ب----لا

مل‘ل--ل Ó--ئا--ق حر--سص «ن--ك---نار---ف
لم– انيلع بجي ناك»:يكي-ج-ل-ب-لا
اذ-ه-ل ،ن-يد-ي-ج Úب-عÓ-ب ة--ي--لوؤو--سسŸا
م-غر ا-ن-ق-ير-ف ن-م بعل يأا ع-ي-ب ا-ن-سضفر
يسسيبون بعÓل سضورعلا نم ديدعلا انيقلت
مامتهإا كانه ناك امك ،وروأا Êويلم غلبم تلسصو

ردŒ .» ة-يÓÁ-ح ع--م د--قا--ع--ت--لا--ب ا--سضيأا يد--ج
ة-ه-جاو-م ‘ ر-ظ-ت-ن-م ة--يÓÁ--ح نأا ¤إا ةرا--سشإلا

ما-مأا تو--سشÒب يدا--ن ع--م مو--ي--لا ءا--سسم ة--يو--ق
يرودلا ن-م31لا ة-لو÷ا ن-م-سض تÿرد--نأا
ل.ماسسح .يكيجلبلا

«Óسشف نوكيسس لأيدنوملل لهأأتلا مدعو رومألا سضعب نسس– أنيلع» :يسضأملب
مغر يرئاز÷ا ينطولا بختنملل ةلهسس نوكت نل ،2202 رطق لايدنوم ¤إا لهأاتلا ىلع ةسسفانŸا نإا يسضاملب لامج ينطولا بخانلا لاق

ثد– امك ،بناو÷ا سضعب Úسس– ةطيرسش روطتلا نم ديزŸا ىلع رداق ينطولا قيرفلا نأا ¤إا اÒسشم ، ةدم ذنم ةققÙا ةرهابلا جئاتنلا
ثيح ، يليÓب فسسوي هليمز خيبوت عم زرfi سضاير رسضÿا دئاقب داسشأاو ،بختنŸا ‘ ةدوجوŸا سصئاقنلاو رسضÿا ءادأا نع يسضاملب

‘و ،2202 رطق لايدنوم ¤إا لهأاتلا وهو ادج حسضاو مداقلا انفده»:يسضاŸا ةعم÷ا موي ةينطولا ةعاذإÓل تاحيرسصت ‘ يسضاملب لاق
ÚسسفانŸا لك مÎحن .كلذ كردي نأا عيم÷ا ىلعو Óهسس نوكي نل لهأاتلا نأاب Úقي ىلع نحن .Óسشف نوكيسس كلذ نإاف لهأاتلا مدع لاح
سسرام اتارابم» :يسضاملب عباتو.«لايدنوŸا ‘ اقحل هفدهتسسنسس امع ثيد◊ا نكÁ اهدعبو انفده قيق– لجأا نم لمعلا لسصاونسسو

وأا انعم اÒثك اورهظي ⁄ نيذلا ÚبعÓلا سضعبل ةسصرف اناوسستوب مامأا اهبعلن يتلا كلت نوكتسس ،ةياغلل ةمهم ايقيرفأا ·أا سسأاك تايفسصت ‘
ةلو÷ا ‘ وسسافانيكروب ةهجاوŸ ةيدادعإا ايبماز مامأا رايدلا جراخ ةهجاوŸا نوكتسس Úح ‘ ،بختنŸا عم دعب اورهظي ⁄ نيذلا كئلوأا

سسأاك تايئاهن ذنم يرئاز÷ا بختنŸا اهققح يتلا جئاتنلا نأا ،يسضاملب دكأاو.«فورظلا سسفن ‘ بعلتسس اهنوكل لايدنوŸا تايفسصت نم ةيناثلا
ىلع لجرألا عسضوو عسضاوتلا ةرورسض عم ،Ìكأا نسسحتي ىتح بناو÷ا سضعب Úسس– ةرورسض ىلع ددسش هنكل ،روطتي هنأا رهظت ،رسص9102Ã ايقيرفأا ·أا

.ةيقيرفألا ةيخانŸا فورظلا عم فيكتلا و ،لمعلا ىلع زيكÎلا و سضرألا

¤إا ا-ي-م-سسر ل-هأا-ت-لا ي-ن--طو--لا بخ--ت--نŸا نا--م--سض د--ع--ب
نورماكلاب ةررقŸا ةمداقلا ايقيرفإا ·أا سسأاك تايئاهن

نآلا نم غّرفتلا يسضاملب لامج بخانلا رّرق ،2202 ماع
يتلا2202 ⁄ا-ع-لا سسأا-ك تا-ي-ف-سصت تا-يرا-ب-م Òسضح-ت-ل
نوسضوخيسس «رسضÿا» مغر لبقŸا يام رهسش قلطنت
سسرا-م ر--ه--سش لÓ--خ «نا--ك--لا» تا--ي--ف--سصت ‘ Úتارا--ب--م

ـكردي ثيح ،بختنملل Úتيلكسش نانوكتسس امهنكل ،لبقŸا
ةياغلل ةبعسص نوكتسس ةيلايدنوŸا تايفسصتلا نأا يسضاملب
دحأا ما-مأا نو-ك-ت-سس ي-ت-لا ّد-سسلا ةارا-ب-م غو-ل-ب لا-ح ‘ ة-سصا-خ
Èمفون رهسش لÓخ ابايإاو اباهذ ةيقيرفلا ةركلا ةقلامع

.لبقŸا

لأطع ـل ةحسضاو هتلأسسر
نوأهتلاو يليÓبو

سضوفرم
ل-م‹ ترو--ح“و

تاحيرسصت
بخانلا

لامج ينطولا
نم يسضاملب

نم ةدوعلا
يراره

نواهتلا هسضفر ةناخ ‘ يبنجألا وأا يلÙا مÓعإÓل ءاوسس
ف-سسو-ي ع-م ل-ع-ف ا-م-ك ة-يّد÷ا-ب ى-ّل-ح-ت-ي ل بعل يأا دا--ع--باو
نبا راذتعا مغر هنم ديدسشلا هبسضغ نع رّبع يذلا يليÓب
ه-ّجو م-ك ،«سسأا-ك-لا» ةا-ن-ق-ل ه-تا-ح-ير-سصت ‘ ه-ن-م «ة--ي--ها--ب--لا»
Òيغ-ت ةرور-سضب لا-ط-ع ف-سسو-ي ـل ة-ح-ير-سص ة-لا-سسر ي-سضا-م-ل-ب

ةليكسشت نم داعبلا يدافت دارأا اذإا ةسصاÿا هتايحو هتيلقع
ةكراسشŸا ملح عييسضتو ⁄اعلا سسأاك تايفسصت ‘ «رسضÿا»

.عيم÷ا اهمهف يتلا ةلاسسرلا يهو ،يويسسألا لايدنوŸا ‘

 دأعبتسساو برأŒ لقح نوكي نل بختنŸا
ةÒثك ءأمسسأا مأمسضنا

همزع دكؤوت-ل ،ةÒخألا ي-سضا-م-ل-ب تا-ح-ير-سصت تءا-ج ا-م-ك
⁄اعلا سسأاك تايفسصت ‘ ابيرقت دادعتلا سسفن عم لمعلا

تظ-فا-ح ةÒب-ك-لا ة-ي-ق-ير-فإلا تا-ب-خ-ت-نŸا نأا ف-سشك Úح
دحأا وهو ،ةÒخألا تاونسسلا ‘ ةيسساسسألا اهتليكسشت ىلع
داد-ع-ت-لا ى-ل-ع تاÒي--غ--ت ثاد--حا ا--سضفار ا--ه--تّو--ق رار--سسأا
لا-ق كلذ ن-م Ìكأا ل-ب ،Ó-ب-ق--ت--سسم بخ--ت--ن--م--ل--ل ير--سشب--لا
دّرجÃ بعل يأل ةوعدلا هيجوت هنكÁ ل هنأا يسضاملب
ةيرئاز÷ا هرفسس زاوج راهظإا وأا يفحسص حيرسصتب همايق
›اتلابو ،هقيرف عم قئاقدلا سضعب ىوسس بعلي ⁄ وهو
يذلا دادعتلا اذه ىلع ةظفاÙا ¤إا يسضاملب ىعسسيسس
.ةÁزه نود22 ةارابŸا غلب

سسرأم ‘ قلطني ⁄أعلا سسأأك تأيفسصتل Òسضحتلا
ةيدولا تايراب-م-ل-ل ة-سصسصıا «ا-ف-ي-ف-لا» خ-يراو-ت ة-ّل-ق ما-مأاو
،ة-ن-سسلا هذ-ه تا-سسفا-نŸا ا-هد--ه--سشت يذ--لا ط--غ--سضلا بب--سسب
تايئاهن ¤إا روبعلا ةقرو نامسض ةسصرف يسضاملب لغتسسيسس
ىلع لسص– ⁄ يتلا ءامسسألا مامأا لاÛا حسسفل ،نورماكلا

سسرام رهسش يتارابم لÓخ بختنŸا ‘ بعلل ةيÌك سصرف
جراخ اناوسستوبو ةيليوج5 بعلÃ ايبماز نم لك مامأا مداقلا
رامغ لخديسس يذلا دادعتلا ةيوه ‘ مسس◊ا لبق ،رايدلا
،ةمحر نب لثم ءامسسأا نوكتسس ثيح ،رطق لايدنوم تايفسصت

‘ ءاقبلل ةيبهذ ةسصرف مامأا نورخأاو ناقرز ،ةلبقلب ،يبيرع
.بختنŸا

رهسشأا6 ‘ دّدحتي لأيدنوŸا ¤إا لّهأأتلا
ّل-ظ ‘ ي-تأا-ت ا-ه-عا-ب-تا ي-سضا-م-ل-ب رّر-ق ي-ت-لا ة--سسا--ي--سسلا ّل--ع--لو
هذه لايدنوŸا تايفسصت اهيف بعلتسس يتلا ةسصاÿا فورظلا
Èجأا ا--م ،⁄ا--ع--لا هد--ه--سشي يذ--لا ا--نورو---ك ءا---بو بب---سسب ةرŸا
موي قلطنت يتلا رهسشأا6 ‘ تايفسصتلا ة‹رب ىلع «فاكلا»
‘ ةلسصافلا ةارابŸا نوكت نأا ىلع يتوبيج ةهجاوÃ يام13

«رسضÿا» نأا ينعي ام ،Èمفون رهسش لÓخ اهيلإا لهأاتلا لاح
لهأاتلا نامسضل طقف رهسشأا6 فرظ ‘ تايرابم8 نوسضوخيسس
ةارابŸا غولب لوألا فدهلا ىقبيل ،⁄اعلا سسأاك تايئاهن ¤إا
نم لك رئاز÷ا بناج ¤إا مسضت يتلا ةعومÛا نع ةلسصافلا

ةزمح . م   .رجينلاو وسساف انيكروب ،يتوبيج

ــهÊ 2441اثلا عيبر60ـل قفاوŸاÈ 0202مفون22 دحألا ثد◊ا

‘ ايطايتحإا رظتنم رسضÿا بع’
مويلا «ي‚وأا» مامأا «نويل» ءاقل

يرمعلا نب» :أيسسرأغ يدور
Áأمدنع أنتدعأسسم هنك
«%001ازهأج حبسصي

نويل كيبŸوأأ يدان بردم دكأأ
مدع ،ايسسراغ يدور ،يسسنرفلأ

،يرئأز÷أ ›ودلأ عفأدŸأ ةيزهاج
‘ ةكراسشملل ،يرمعلأ نب لامج

مغر  يسسنرفلأ قيرفلأ تايرابم
لÓخ هكرت يذلأ دي÷أ عابطنإلأ

مامأأ قيرفلأ عم هتاكراسشم ¤وأأ
، ثد– ثيح ،مايأأ لبق ليل يدان
عم يرمعلأ نب ةعيسضو نع ايسسراغ
رسضÿأ بعل نأأ لاقو نويل يدان

Áقيرفلل امهم امعد مدقي نأأ نك
ىلع نوكي امدنع نكل يسسنرفلأ

سسيلو ةيزها÷أو دأدعتسسإلأ ”أأ
ايسسراغ يدور حرسصو ، ايلاح

ابسس– ةيفحسصلأ ةودنلأ لÓخ
Ÿنمسض مويلأ «ي‚وأ» ةهجأو

ةجردلأ يرود نم11لأ ةلو÷أ
نب »:Óئاق ةيسسنرفلأ ¤وألأ

انتدعاسسم نم نكمتيسس يرمعلأ
.«%001 أزهاج حبسصي امدنع

يدان بردم تاحيرسصت بسسحو
يرمعلأ نب يقبي نأأ رظتنيف نويل

نويل ءاقل لÓخ ءلدبلأ ةكد ‘
عم ةسصاخ ،مويلأ ءاسسم ي‚وأأو

تداق يتلأ ةبعتŸأ ةيرفسسلأ
¤إأ رسضÿأ عم يرئأز÷أ بعÓلأ

·أأ سسأاك تايفسصت نمسض يوبابÁز
ل.ماسسح .ايقيرفأأ

لأيدنوŸا ¤إا لهأأتلا ىلع ّرسصُيو «نأكلا» ةحفسص يوطي يسضأملب
...ةيلايدنوŸا تايفسصتلا ‘ «رسضÿا» رظتني فّثكُم جمانرب

نـــــــير نـــم زوـــــــفلأب دوـــــــعيو يــــــسسأسسأا نأــــــقرز
يد-ه--م ير--ئاز÷ا ›ود--لا ـكرا--سش
ودرو-ب ه-يدا-ن ع-م ا-ي--سسا--سسأا نا--قرز
ةره-سس Ëر ى-ل-ع ا-ف-ي-سض ّل-ح يذ-لا
نم11 ة--لو÷ را--طإا ‘ ة---ع---م÷ا
ده-سش ءا-ق-ل ‘ ،ي-سسنر-ف-لا يرود-لا

نم ثÓث-لا طا-ق-ن-لا-ب ودرو-ب ةدو-ع
فد--ه--لا ل--سضف--ب هد--عاو---ق جرا---خ

ن--ب ”ا--ح ل--ج--سس يذ--لا د--ي--حو--لا
ناقرز ىّدأاو ،73 ةقيقدلا ‘ ةفرع
نأا لبق ةارابŸا هذه ‘ هيلع ام
هليمزل06 ةقيقدلا ‘ هناكم كÎي

يذلا قاهرلا ببسسب نايرب يميج
عم ةÒخألا هتيرفسس دعب هنم لان
‘ Óيدب كراسش يذلا وهو يوبابÁز وحن «رسضÿا»
.ةيليوج5 بعلÃ باهذلا ءاقل

أمدنع يئÓمز عم لسصاوت ىلع تيقب» :نأقرز
«زوفلا ىلع أندهأعتو رئاز÷ا ‘ تنك

اذ--ه ن--ع نا--قرز يد---ه---م ثد– ،ةارا---بŸا د---ع---بو
ع--م ا--ط--ب--تر--م تن--ك د--ق--ل» :لا--ق ثي--ح ،را--سصت--نلا
سضعب ةقفر ةÒخألا ةÎفلا ‘ يرئاز÷ا بختنŸا

كانهو ،مهتابختنم عم Úيلودلا
لمعت تيقب يتلا ةعومÛا ةيقب

51 ـل يرودلا فقوت ةÎف لÓخ
Èع لسصاوت ىلع انيقب دقل ،اموي

ي--عا--م--ت--جلا ل--سصاو--ت--لا ع--قو---م
ةرورسض ىلع اندهاعتو ،باسستاو
ةÎف د-ع-ب يو-ق ل-ع-ف در-ب ما-ي--ق--لا
زو-ف-لا-ب ل-سصح ا--م و--هو ،ة--حار--لا

ار-مأا نا-ك ثي-ح ،ا-ن--ب--ع--ل--م جرا--خ
.«ةياغلل اعئار

نيذلا أنرأسصنأل ةيده زوفلا»
«أنوروك ءأبو نم نونأعي

قيرفلا ناك دقل» :ناقرز لاق ،ةارابŸا تاير‹ نعو
قوف سضعبلا انسضعب نم Úبيرق انك دقل ،ايوقو ابلسص

⁄ نيذلا انراسصنأا ‘ ركفنو نوروخف نحن ،ناديŸا
‘ اÒثك ر-ك-ف-ن ن-ح-ن-ف ،ءا-ق-ل-لا اذ-ه ‘ ا-ن-ع-م او-نو-ك-ي
را-سشت-نا د-ه-سشت ي-ت-لا ةÎف-لا اذ-ه ‘ سصا--خ ا--نرا--سصنأا
،ةراسسÿا وأا زوفلا دنع مهيف رّكفن نحنو ،91 ديفوك

اذه ىلع لسصاون نأا ىّن“أاو اÒثك اندعسسي زوفلا اذه
ةزمح . م   .«لبقتسسŸا ‘ لاونŸا

«هتميق عيمجلل رهظيو ةمحر نب تقو يتأأيسس»:سسيوم ديفاد
›ودلا بعÓلاب هتداسشإا ،سسيوم ديفاد ،يزيل‚إلا دتيانوي ماه تسسيو يدان بردم ددج
احملم ،ةÒبكلا هتاردق راهظإل ةسصرفلا ايجيردت هحنميسس هنأا دكأاو ةمحر نب ديعسس يرئاز÷ا

مامأا مويلا ءاسسم قيرفلا رظتنت يتلا ةارابŸا لÓخ ايطايتحإا هكارسشإا ¤إا هتاذ تقولا ‘
نب كارسشإا ‘ عرسستلا ديري ل هنأا سسيوم لاقو ،زاتمŸا يزيل‚إلا يرودلا ‘ دتيانوي دليفيسش
هتيقحأا دكؤويو هتاردق رسضÿا بعل هيف رهظي يذلا مويلا يتأايسس هنأا كردي هنكلو ةمحر

لاق ثيح ، «دروفتنيرب» يدان نم هدقع ءاسش لجأا نم ماه تسسيو هفرسص يذلا غلبŸاب
ة-فا-سضإلا مد-ق ة-م-حر ن-ب»: سسمأا يز-ي-ل‚إلا مÓ-عإÓ-ل تا-ح-ير-سصت ‘ سسيو--م

ةمسسا◊ا ةمحر نب تارير“و فادهأا..انديفيسس هنا نم دكاتمو قيرفلل
هدجاوتل ديعسس اناو لاح لسضفا ‘ وهو اديج هانعبات دقل ،يهابتنإا تراثا

فده ةرك مدق هنكلو ماهلوف ماما ءازج ةلكر ‘ ببسست هنا حيحسص ،انعم
ديري روما هيدل هنا دقتعأاو ، عافد سسيلو يموجه بعل وهو زوفلا

اديج نوبعلي نواربو لانروف»:فاسضأاو «ةسصرفلا هحنمنسسو اهتابثإا
ديج ئيسش ةمحر نب مودق نأا حيحسص ،مهÒيغت لهسسلا نم سسيل

دقتعأاو ،ديج انءادأا اذهل قيرفلا ‘ ةديدسش ةسسفانم كانه نكلو
دق اسضيا وهف ، ةمحر Íل اديج نوكي ئطبب رومألا ذخأا نا

‘ تقو--لا لو--ط ا--ن--ع--م ن--ك--ي ⁄و ر--ئاز÷ا ع--م ما--يل ا--نردا---غ
دقل ،هلجأل هرسضحأا ئيسش كانه نا ديكاتلا ديرا نكلو تابيردتلا
هتيناكمإا عيم-ج-ل-ل ر-ه-ظ-ي ه-كر-سشا ا-مد-ن-ع د-يراو ، ن-سسح-ت-ي ءد-ب
ل.ماسسح .«هانيÎسشا اذاŸو
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:ظيف◊ا دبع ششوبكوب ÒجانŸا

ايسسنج مهب ÚسشرحتŸاو نيزتبŸاو ةرسسامسسلا فسشك نابسشلا ÚبعÓلا ىلع

دبع ششوبكوب يرئاز÷ا ÒجانŸا Èتعي
‘ ادج ةفورعŸا ءامضسألا Úب نم ظيف◊ا
ببضسب شسيل ،اندÓبب يوركلا طضسولا
،ÚبعÓلاو ةيدنألا نم Òثكلاب هتاطابترا
،ةيلوجرلاب هفضصي يتلا هفقاوم ببضسب  لب
،بعاتŸا نم Òثكلا هل ببضست تحبضصأا يتلاو
لازتعاب ركفي ششوبكوب لعج يذلا رمألا

ةبرŒ شضوخو رئاز÷ا ‘ ةÒجانŸا ةنهم
.جراÿا ‘ ةديدج

لوطŸا راو◊ا اذه لÓخ نمو ،ششوبكوب
رارضسألا Òثكلا انل فضشك ،هب انضصخ يذلا
يتلا كلت ةضصاخ ،ةرجانŸا ⁄اع ‘ ةÒطÿا
ةيدنألا ءاضسؤورو ÚبردŸا شضعب  اهب لماعتي
ÚبعÓلا عم هلاثمأا نم ةرجانŸا شضعبو
ءلؤوه نم شضعبلا نا ةجرد ¤إا ،نابضشلا
مكلتو ،ايضسنج نابضشلا ÚبعÓلاب نوضشرحتي
ششوبكوب انل اهاور ةياكح فلأا نم ةدحو
.اهمهأا مكل انÎخا ظيف◊ا دبع

سرخأ ناطيش قحلا نع تكاسلا لاق

؟ششوبكوب ÒجانŸا وه نم ةيادب
ةي’و نم ةنسس73 يرمع ،ششوبكوب ظيف◊ا دبع ،لماكلا يمسسا ^
¤وأا ةجرد بيردت ةداهسش ايدلو «فافلا» نم دمتعم Òجانم ،ةليم
.3 فافو
نع انثد– نا اندوب Òجانمك كتنهم نع ثيد◊ا لبق
؟يضضايرلا كيضضام

ةسضايرب علوم انأاو ايابسص ذنم ،Úيرئاز÷ا عيمج رارغ ىلع  ^
،ةليم ةي’و ةزرازب يسسأار طقسسم ‘ بعÓك اهتسسرام ،مدقلا ةرك
اتبسسن توافسست ظيف◊ا دبعب اهدنع تبقل يراهم بع’ تنك
نع تعطقنا ةسصاخ بابسسأ’و نكل ،يتماق رسصقو يمسسإا هباسشتل

  مدقلا ةرك ةسسرا‡
قرف كانه لهو،بيردتلا ⁄اع اهدعب تلخد لهو
؟ةينابضشلا تائفلا ‘ ولو ىتح ،ّاهيلع تفرضشأا

نع يفقوت نم ةلماك تاونسس01 دعب بيردتلا ⁄اع تلخد  ^
يئÓمز شضعب فرط نم ةحيسصنبو ،1102 ةنسس ‘ كلذ ناك ،بعللا
Úعب بولطŸا فلŸا نع راسسفتسسإÓل تبهذ امدنعو ،ÚبعÓلا
ء’ؤوه Úب نم ،Úيلودلا ÚبعÓلا نم ديدعلاب تيقتلا  ،ناينبلا
ناك دعب نم ةنسس ،دودغز Òنمو يسضاملب لامج ›ا◊ا بردŸا

تاينبلا Úعب ›اعلا يسضايرلا دهعŸا ¤إا لوخدلا فرسشلا ›
وداراب يدان ‘ يرظنلا يسصبرت تيرجأاو ،ÚبردŸا نيوكتل
ىلع تلسصحف ،كلذ ‘ هللا ينقفوو ،¤وأ’ا ةجردلا ىلع لوسصحلل

يتلا ةداراب يدان ةرادإا اÒثك ركسشا ةبسسانŸابو ،بيردت ةداهسش
.اÒثك ينتدعاسس
كلوخد ءارو فقي نمو ،ةرجانŸا ⁄اع تلخد فيك
؟هتيمضست Òبعتلا حضص نا «بيرغلا «⁄اعلا اذه
ةÎف شسفن ‘ ،ÚبعÓلا ءÓكو وأا «ةÒجانŸا» ⁄اع تلخد ^

شسراح كلذ ىلع ينعجسشو ،بردم ةداهسش ىلع لوسصحلل يسصبرت
يتيسصخسش ‘ ىأار نأا دعب ،ةجوخ نب ميسسن اقباسس فيطسس قافو
،د÷ا ذخأام هتحيسصنب تذخأاف ،حجانلا ÒجانŸا تافسصاوم لك
.⁄اعلا اذه لوخد تررقو
؟ بدو به نم لكل تحبضصأا ةÒجانŸا ةنهم نا لاقي

دج تاب ةرجانŸا ⁄اع ،هميمعت بجي ’ نكل ،باوسص كمÓك  ^
‘و ،Òجانم انأا كل لوقي بدو به نم لكل حبسصأاو ،انفعتم
عفدنŸا بابسشلا اولغتسسا نيزتبمو شصوسصل مهبلغأا رمأ’ا ةقيقح

اهدعبو ،مهل ءاسضمإ’ا دسصق ةمخسض غلابم بلطو مهيلع لياحتلل
اداسسف اوثاع ء’ؤوهف ،مار◊ا لاومأا نوذخأايو مهفتاوه نوقلغي
.ةنهŸاب

؟«ةÒجانŸا ⁄اع ‘ ثدحي اذه لك
هابسشأا اهب موقي ،اهنع ثيد◊ا لوطي دق ادج ةÒطخ كانه ^

ةقيق◊ا ‘ مهو ةمظعلاو يرهسشلا يعدي مهسضعب ،ةرجانŸا
اوحبسصأا مهنم شضعبلا نا روسصت ،مار◊ا لاومأا نوسصتÁ ،ةلاثح
‘ مهئاسضمإا مدع وأا مهتابلطل خوسضرلا Úب ÚبعÓلا نوÒخي
فلخ نآ’ا ثدحي امو ،ةليذرلاب جعي حبسصأا ناديŸاف ،قرفلا
.Úب÷ا هل ذبنب ةيرئاز÷ا مدقلا ةرك راوسسأا

ةداهضش كلÁ نا ،ام Òجانم ىلع يرورضضلا نم له
.؟ ايŸاع اهب فÎعم Òجانم

نأا يرورسضلا نم نكل ،ةداهسشلا كل“ نأا يرورسضلا نم شسيل  ^
يذلا بعÓل هÁدقت عيطتسست اذامو ،مدقلا ةرك ايابخب املم نوكت
لوقعŸا Òغ نمف ،يوركلا هلبقتسسم Òسستسس كنأ’ ،كعم لماعتي
يذلا ىوتسسŸاو هبسصنم ىتح فرعت ’ تنأاو هÒجانم نوكت نأا
هيف بعللا عيطتسسي

يتلا ةداهضشلا شصوضصخب كقيلعت ام ،كلذك رمألا مادام
مهزايتجا دعب ةرجانملل «فافلا» اهحن“ تناك
؟ يباتكلا ناحتملا

ىلع معد ’إا ةجاحب «فافلا» اهحن“ تناك يتلا ةداهسشلا ^
هذه نأ’ ،Òجانم حبسصأا لكلا Òخأ’ا ‘ هنأ’ ،عقاولا شضرأ’ا
بردŸا دعاسسمو داتعلا شسراحو بردŸا ،اهنهتÁ حبسصأا ةنهŸا
نم برقمو شسيئرلا بئانو قيرفلا شسيئرو شسار◊ا بردمو
،نفعتم عقنتسسم ‘ لب ةÒبك ىسضوف ‘ ششيعن نحن ،قيرفلا
هرمأا ىلع بولغŸا بعÓلاو ةيرئاز÷ا مدقلا ةرك ¤وأ’ا ةيحسضلا

ةسضايرلا قح ‘ ةÁرج يه نآ’ا ثد– يتلا تاسسرامŸا نأ’
.ئطاوتم لكلاو ةيرئاز÷ا

انل رضسفت ول اذبح ،تاماهتلا نم Òثكلا لم– كتاملك
؟نارود لو فل نود ةيعوضضوم لكبو كلذ

ةنهŸا تايقÓخأا ىلع مئادلا يعافدو يتحارسصب فورعم انأا ^
لماعتلا نم ÚبردŸا هابسشأاو ءاسسؤورلا شضعب روفن › ببسسام وهو
‘ ةدوجوم Òغ يقيق◊ا اهموهفÒ ÃجانŸا ةنهم ،يعم
ةرجانŸا نم ةلقلا عم ’إا ،ةيرئاز÷ا قرفلا عم تÓماعتلا
تانوراب اهدوقي قرفلا  مظعم ،لوأ’ا مسسقلا ىوتسسم ‘و ءاهزنلا
اذا Óثمف ،تاقفسصلاو تÓباقŸا جئاتنب بعÓتلا ‘ داسسفلا
نا ام ،ام بردم ىلع وأا ام قيرف شسيئر ىلع ام بع’ تحÎقا
شسيئر ةرسشابم هب لسصتي ،هعم يفتاهلا كثيدح يهنت وأا هعم قÎفت

حبسصتو ،Òجانم ¤إا ةدحاو ةظ◊ ‘ لوحتي و ،بردŸا وأا قيرفلا
.اعبط هيف بوغرم Òغ شصخسش تنأا
عم نولمعي Úبردم كانه ،د◊ا اذه دنع رمأ’ا رسصتقي ’و
دخأا وه بعÓلا لوبقل يقيق◊ا رايعŸاف طيسسولا رود ÚبعÓلا
مظعم نأ’ ،Òطخ لكسشب تمع ةرهاظلاو ،هعم يرهسش بتار
‘ بيرغلاو ،ةئيندلا ةفسصلا هده مهيف ترسشتنإا نآ’ا ÚبردŸا
عيمجب نوموقي Úبردم كانهف ،مهتءاند ‘ نودامتي مهنأا رمأ’ا
ىلع نولسصحيو ،اهيلع نوفرسشي يتلا قرفلا ‘ تامادقتسس’ا
.هومدقتسسا بع’ لك عم رهسش بتار
؟ةجردلا هذه ¤إا

نوكي امدنع ،،انايحأا كلذ نم Ìكأا لب ةجردلا هذه ¤إا معن  ^
،دسساف قيرفلا ‘ مقاطلا لك دجتسس ديكأا ،دسساف ام قيرف شسيئر

عم نولماعتي ،دسساف هتاذ دح ‘ هعم نولماعتي يذلا رجانŸا ىتح
.مهقرف ةحلسصم باسسح ىلع ولو ةيوئŸا ةبسسنلا هعم مسستقي نم
فاده ىرن انحبسصأاو ،اندÓبب مدقلا ةرك تروهدت ،هلك اذهل
انك امك ،ةزرابلا ءامسسأ’ا تباغو ،فادهأا9 ديسصرب لوأ’ا مسسقلا
ةيرسشعلا ‘ لحفتسسأا هنكل مدقلا دنم داسسفلا نأا مغر لبق نم ىرن
Óثم دحاو قيرف ‘ هدامرأا د‚ باعلأا عناسص نع ثحبن اŸ انك ،

دا–’ا ‘و ،وباج ةزعوب مهاف تايدج ىسسيع جاح ناك فيطسس
’و ثدحف طسسوتŸا يسضاŸا ‘ امأا ، ويسشأا ،يريزد ،رومع د‚
Úلهؤوم Úبع’ دŒ ’ ،وداراب يدان قيرف ءانثتسسابو نآ’ا ،جرح

يوركلا طسسولا ‘ دوجوŸا Òبكلا داسسفلا ببسسلاو فاÎحإÓل
.اندÓبب

اذإاو ،ةÒطÿا تازازتبلا هذه لثم ¤إا تضضرعت له
؟اهعم تلماعت فيك كلذك ناك

يتبرتو يتاماهسش نكل ،تازازتب’ا شضعبل تسضرعت معن ^
دنع شضوفرم يمسسا حبسصأا هلك اذهل ،ةمواسسŸا تسضفر يقÓخأاو
،ةحقولا مهتاططfl نم تجرخف مواسسأا ’ يننأ’ ،ءاسسؤورلا شضعب
اسسؤورلا ء’ؤوه ةركذم نم يمسسا جورخ ينفرسشيو
ءامضسألاب فرعن نا اندوب ،ةيفافضشلا نمز ‘ نحن
كازتبا ”و مهعم تلماعت نيذلا ÚبردŸا وأا ءاضسؤورلا

؟مهنم
نم ’إا فوÿا لب ،مهنم افوخ شسيل ،مهئامسسأا ركذل يعاد ’  ^

يذلا نكل ،ةيئاسضقلا تاعباتŸا نع ىنغ ‘ انأاف ،لجو زع هللا
ءاسسؤورلا ء’ؤوه نوفرعي Úيرئاز÷ا نم Òثكلا هلوق بجي
.مامأ’ا ¤إا بورهلا ةسسايسس نوسسراÁ نيذلا ،ÚبردŸاو

هذه نم ةدح لقأ’ا تÓماعتلا ،كعم حيرسص نوكأا ىتح
ÚبعÓلا مجح نأ’ طقف ،لوأ’ا مسسقلا ‘ اهدŒ تاسسرامŸا
كعم راسس اذإا كعم لماعتلل خوسضرلا ءاسسؤورلا شضعب ىلع شضرفي
ثدحي امف يواهلاو Êاثلا مسسقلا امأا  ،›وجر فقوÃ بعÓلا

،زازتبإا ءارسش عيب ةدوجوم تاهوبسشلا لك لقع هلبقتي ’ مهيف
اوسضرعت نيذلا نوبعÓلا ملكتي ولو ،قافن ،ةقرسس ةوسشر ،ششر–
Ÿا نم ةسصاخ ،رومأ’ا هذه لثŸبردÚ، روهم÷ا مدسصيسس

مهعقاو نكل ÚمfiÎ ء’ؤوه رظن ‘ Úبردم كانهف ،يسضايرلا
مهو ةيرئاز÷ا مدقلا ةرك ‘ داسسفلا تانوراب كانه ،Êاطيسش
ةمدÿ تمطح بهاوŸاو نابسشلا نوبعÓلا ،ةيواهلا وحن اهندوقي
ةكÎسشم ةحلسصŸا نأ’ ئطاوتم لكلاو ةيسصخسشلا مهسضارغأا

جراخ مأا ةيدنألا ءاضسؤور مه له ،تانورابلا ءلؤوه نم
؟ةيدنألا

مهل ةقÓع ’ مهسضعبو ،ةيدنا ءاسسؤورو Úبردم ،تانورابلا شضعب ^
بردŸاو ةيرئاز÷ا مدقلا ةرك روطتت فيك كيلع هللاب ،قيرفلاب
،هيف بوغرم Òغو ششمهم ءفكلاو هيزنلا ÒجانŸاو لوؤوسسŸاو
كارسشإا لجأا نم باسش بع’ مطحي بردم نم رظتنت اذام
.؟همدقتسسا يذلا بعÓلا

ام قيرف شسيئر عم كل تثدح ةضصق انل يورت ول اذبح
بعÓتلا ” هنا تفضشتكاو ،بعل عم وأا بردم عم وأا
؟كب

قرف ءاسسؤورو نوبردم كانه ^
Áةقيقح يهو ،ةلوجرلاب نوزات

عم تلماعت ،اهرقن نا بجي
نكل ،‘اÎحا لكسشب ء’ؤوه
كانهف ،ادج ليلق مهددع
حÎقت نأا ام ،نوبردمو ءاسسؤور

هب نولسصتي ،ام ابع’ مهيلع
بعÓلا شضفر اذإاو ،ةرسشابم
هل نوثدحي شضرعلا لوبق
نم بلط ةرم تاذ ،لكاسشم
هل يتان نا قيرف لوؤوسسم
،نيرياغم Úبسصنم ‘ ÚبعÓب
ةÒخ نم ةسسمخ ىلع انقفتإا
شضرعأ’ Êرظتنإا ،ÚبعÓلا

امدنعو ماسستقإ’ا هيلع
ايسصخسش لسصتإا ،تسضفر
.مهبل÷ ÚبعÓلا شضعبب
هذه نا ىرت لأا
لوخد اهببضس ةرهاظلا
فÎعم ةداهضش نولمحي ل ةرجانŸا شضعب
؟اينطو هب

رارقلا باحسصأا لهاŒو ،عدرلا مدع اهببسس ةرهاظلا هذه ^
،Òطخ لكسشب تلحفتسسا يتلا ةÒطÿا ةرهاظلا هذه نع اندÓبب
بعÓلا شضرعت اŸ ،نيزتبŸا ىلع ةيعدر Úناوق كانه تناك ولف
لسصو نابسش نوبع’ كانهف ،هفرسش ‘ ىتح مواسسي نا ’ ¤إا مويلا
.يسسن÷ا ششرحتلا ¤إا شضرعتلا ¤إا رمأ’ا مهب
مدخي شسيئرلاو ،هلكوم رايتخإا ةيرح بعÓل كÎي ول ،لوقأا اذهل
ÚبعÓلا عم ةيفاÎحاب لماعتي بردŸاو هقيرف ةحلسصم
تناك اŸ ،ةيدا–’ا ةياسصو ت–و ،ةرجانŸا عمو ÚمدقتسسŸا
مويلا اهسشيعن ىسضوفلا هذه لك

؟مهعم تلماعت Úبعل ءامضسأا نم له
دعب يواواق شسانول ،مهعم تلماعت نيذلا ءامسسأ’ا رهسشأا ^
،ىسسنأا نا نود ،ىسسيع جاحو ينطولا بختنŸا نم هجورخ
نبو رماع ،ششانفوب ،ةجوخ نب ،قورده ،لاحر ،جاحلب ،رورقز

.نيرخأاو ةسشيع
؟ءانثلا نوقحتضسيو مهعم تلماعت نيذلا ءاضسؤورلا نم

،رسصان نب ،ركذلاب شصخا ،ءاسسؤورلا نم Òثكلا عم تلماعت ^
،ةرجانŸا عم لماعتلا ىسشاحتي ارخؤوم حبسصأا يذلا يحايو فافسش
.لابوط نبو يسشانح موحرŸاو Êاديزو يدمfi عم تلماعت امك
؟وداراب يدان ‘ يضشطز نيوخألاو

ةفÙÎا قرفلا ةلكاسش ىلع مظنمو لكيهم قيرف وداراب يدان  ^
،ريديإا شسايلإا قيرفلا Òجانم قيرط نع هعم تلماعت ،ةÒبكلا

Òبك بسسكم ناسسنإا ،هتنيط نم ةرجانŸا لك تيلايو هيزن شصخسش
دق وه اعبط اهب ملمو مدقلا ةرك ايابخ فرعيو وداراب يدانل

.بعÓك اهسسرام
؟ءانثلا نوقحتضسيو مهعم تلماعت نيذلا ÚبردŸا نمو

Óثم ،قÓخأاو ةءافك نسسحأ’ا امود راتخأا ،Òثكلا مهنم دجوي ^
توحلب موحرŸا بردŸا ىسسنأا ’و ،ميظع ناسسنإا يركز نيدلارون
تلسضف ،نيرخآا Úبردمو ىسسوم زازبو  ،دلاو ةباثÃ ناك يذلا

عم ءاوسس يعم مهتافرسصت ‘ اوÒغتي ⁄ مهنأ’ ةثÓثلا ء’ؤوه
ىسسنأا ’و ،يئدابمو يتيسصخسشل ÊومÎحيو  قرف نودب وأا مهقرف
حئاسصنلاب Êدوزي امئاد يذلا Êاطلسس رداقلا دبع يذاتسسأا
.ينعجسشيو

؟ةياوه وأا كل ةبضسنلاب ةفرح يه رجانŸا له
نم ذوبنم تحبسصأا يننأ’ ،رسشلاو عو÷ا ينلكأ’ ’إاو ،ةياوه يه ^

،ÚبردŸاو ءاسسؤورلا هابسشأا شضعب فرط
‘ يتحفسص ىلع يتاروسشنمو يفقاوم ببسسب
«كوب شسيافلا»

ىلع ءاضضقلل كرظن ‘ ل◊او
؟ةرجانŸا ةنهم ىلع ءÓخدلا

لك ىلع يلك Òيغتب ’إا لح دجوي’ ^
نم ديدعلا ىرت امدنعف ،تايوتسسŸا
’و نوسشترم يداونلا ءاسسؤورو ÚبردŸا

Áلا ةءافكلا نوكلÓمجح فرعت ةمز
.ةيرئاز÷ا ةركلا دسسج رخني يذلا داسسفلا

؟ةÒجانŸا ةنهم كتملع اذام
فيكو شسانلا لك ‘ قثأا ’ نأا ينتملع ^

’ نأاو ،يقÓخأاو يئدابم ىلع ظفاحأا
مهندعم شسانأاب ينتفرعو ،ّاهنع لزانتأا

ينتفرعو ،أادسصي ’ يذلا بهذلا نم
يه يتلا شصاخسشأ’ا شضعب ةقيقحب

‘ اهمسسرأا تنك اŸ اما“ ةرياغم

flا لوقي امكو ،يتليŸلك » يماعلا يرئاز÷ا لث fiةن
«ةماهف شسأارلاف ديزت
يذلا رŸا عقولا نم مغرلاب
طضسو ‘ هدوجوب رقت
لإا ،ةيرئاز÷ا ةيدنألا
عم لمعلا لضصاوت كنا
؟ةيدنا ءاضسؤورو Úبردم
ÚبردŸا عم ’إا لماعت انأا ^

بجي يذلا نكل ،ءاهزنلا ءاسسؤورلاو
لازتعإا ددسصب انأا ،مكل هلوقأا نا
نع ثحبلاو رئاز÷ا ‘ لمعلا

بهاوŸا قيوسستل ةيجراخ تاقÓع
ةلماعŸا مجحف ،نطولا جراخ ¤إا

‘ هيلع نوه ا‡ ايلك فلتخي كانه
ءاهزن نومfiÎ شسانأا ،رئاز÷ا
مهقرف ةحلسصم مهمهيام لك ءافكأاو
.نوكت نم نع رظنلا شضغب
اهلاسصيإا ديرأا يتلا ةمهŸا ةلاسسرلا
لسضأاسس ،مهسسفنأا نوفرعي مهو شضعبلل
لكل ارسصانو ،ق◊ا ةملكل اÈنم
بردŸا عم لبق نم تنك امك ،مولظم

امك ،رقتحأاو ششمه بع’ لك عمو ىسسيع جاح بعÓلا عمو يركز
ديلا ةرك يبردمو يبع’ ةفاسضإا ددسصب نآ’ا يننأا مكملعأا نأا دوأا
مدقلا ةرك ‘ داسسفلا Ìك نأا دعب ،ايجراخ مهعم لماعتلل
.اهيف ناكم يقنلا ناسسنإÓل شسيل حبسصأاو ةيرئاز÷ا
نا ديرتو ،كلذك شسيلأا «رمعم كبلق» كيلع رهظي
؟كلذك شسيلأا ،رارضسألا شضعب ابخت نكل Òثكلا لوقت

قافنلا عاونأا لك ينيع ناب تيأار نا دعب ،رّمعم يبلق معن ^
ناسسنإا انأاو ناديŸا اذه ‘ ةعمت‹ ىرخأ’ا تافآ’او بذكلاو
هده ‘ فرط نوكأا نأا لبقأا ’و ينطو ىلع ةÒغ ›و هللا فاخأا
ةمحرلا ةسصاسصر وه اذه يراوح نأا فرعأا ةئيندلا تاسسرامŸا
ةداهسشلا متكأا ⁄ يننأ’ ديعسسو هتلقام لكب يسضار يننكل ،ةÒخأ’ا
ينفلكي ول ىتح حاترم Òمسضب تلقو هبلق مثأا هنإاف اهمتكي نمو
› دهسشي ينفرع نم لك نأا هلل دم◊ا ناديŸا اذه لازتعا رمأ’ا
نكل بهاوŸا فاسشتكإ’ تيعسس ةينهŸا يتÒسسم ةليطف ،ةهازنلاب
دوجو ’و ةحبارŸاو ةرجاتŸا ىلع دمتعت ةيدنأ’ا ةسسايسس
ةسسايسس قسشعي لكلاو قرفلا ‘ ديعبلا ىدŸا ىلع طيطختل
.ةننقŸا ةقرسسلاو بهنلا لجأا نم ج’وكيÈلا
دنم ‘ شسرغ يادلاوف › حمسست ’ يتيبرت ،اذه لك ¤إا دز

بسصنŸاو لاŸا نأاو ةماهسشلاو ةلوجرلاو ةينيدلا ةيبÎلا يرغسص
‘ زحي ام ،لجو زع هللا اهب لباقن انلامعأا ’إا ىقبت ’و ،لئاز
ششرحتلاو تازازتبإÓل ةسسيرف اوعقو بابسشلا مظعم نأا Ìكأا يسسفن

ء’ؤوه ءايلوأا بويج اوغرفأا نيدلا ةرجانŸا هابسشأاو Úبردم نم
.ةبذاكلا مهدوعوب بابسشلا
؟⁄اعلا ‘ Òجانم نضسحا

قÓطإ’ا ىلع مهلسضفأا ،’ويار  ^
؟يرئازج بردم نضسحا

نيدلا رون يركز اÒثك هتقادسصب زتعأا يذلاو بردم نسسحأا  ^
كانه هماÎحا ىلع كŒÈ هجئاتن ،يسضاملب لامج اعبطو
نأا ديرأا ’ شصاÿاو ماعلا مهفرعي ÚمfiÎ رئاز÷ا ‘ Úبردم
.دحأا ىسسنأا

؟⁄اعلا ‘ و
ناديز نيدلا نيز يسسنرفلا  ^
؟ايŸاعو ايلfi لضضفŸا كيرف

ايلاحو شسوتنفوج عم ام تقو ‘ تنك ايŸاعو فيطسس قافو ^
خنويم نرياب
؟رئاز÷ا ‘ شسيئر نضسحأا

مهتفرعŸ ارظن رارسسو ،يسشانح فيرسش حوم موحرŸا ىقبي ^
.شصاسصتخإ’ا لهأا نم مهو ةركلاب

؟فيضضت اذام
اهلو ةبعل ’إا يهام ،مدقلا ةرك ةسضاير نأا ،عيمجلل لوقأا ^

داسسفلل ركو اهلع‚ Óف ميلسسو ليبن اهفدهو اهتايقÓخأا
طقف ماعلا ادهف دغلا لبق مويلا هسسفن شصخسش لك بسساحيلو
مكسسفنأا اوبسساح امهمحري يبر توحلب بردŸاو يسشانح اندقف
.اوبسسا– نأا لبق
؟تئضشام لق ماتÿا كضسم

كلذو ةليم ةي’و ›اول ههجوأا ءادن نع ةرابع ةÒخأ’ا يتملك ^
قيرف شسيسسأات لجأا نم يدلب بعلÃ ةزراز رانيم ةيدلب معدب
لك ركسشأا امك ةقطنŸا اهب رخزت يتلا ةÒبكلا بهاوŸا لبقتسسي
ءاسسؤورلا وأا ÚبردŸا وأا يسصخسش ‘ مهتقث اوعسضو نيذلا ÚبعÓلا
نع تاقيق– حتفو دÓبلا ‘ ايلعلا تاطلسسلا لخدت ىن“أاو
.ةيرئاز÷ا ةسضايرلا ‘ Òبكلا داسسفلا

نيدسسافلاو قباوسسلا باحسصأا عم لماعتلا نولسضفي و ءÓخد ةيدنألا ءاسسؤور شضعب @
ةقيق◊ا لوق لجأا نم ةنهŸا لازتعإل دعتسسم و«نفعتم عقنتسسم ‘ ششيعت ةيرئاز÷ا ةيدنألا @

يدهم Ëرك :هرواح
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رئاز÷ا ةيدولوم

جÈلا يلهأا
ةيدولوŸا دسض تاعازنلا ةنجلل ىوكسش يدانلا ةرادإا تعفر اميف

ادــــــــغ لــــــــئابقلا ةــــــــبيبضش ةــــــــهجاوŸ تاÒــــــــضضحتلا يــــــــف عرــــــــضشي يــــــــلهألا
أدأد-ع-ت-سسأ تأÒسضح-ت-لأ ‘ جÈلأ ي-ل--هأأ دأد--ع--ت عر--سشي

Ÿدغلأ ةيسسمأأ لئابقلأ ةبيبسش مامأأ ›وأ’أ ةلو÷أ ةهجأو
02 بعلم ةيسضرأأ ىلع ةعبأرلأ ةعاسسلأ نم ةيأدب  Úنث’أ
هود--عا--سسمو ير--يزد لÓ--ب بردŸأ ر--ط--سس ثي---ح توأأ
ةدحأو ةيبيردت ةسصح لدعÃ يداع ايعوبسسأأ ا‹انرب
نأأ دعب ةأرابŸأ دعوم عم ÚبعÓلأ  ةيزهاج نامسضل
ةعم÷أ ةحيبسص   مسسوملل تأÒسضحتلأ  ةليكسشتلأ تهنأأ
ثيح  تÓسضعلأ ةيوقت ةسصح نوبعÓلأ ىرجأأ نأأ دعب
4 تأÒسضح-ت-لأ قÓ-ط-نأ ذ-ن-م ير-جأ د-ق دأد-ع-ت--لأ نا--ك
يت-لأو ف-يدر-لأ ة-ل-ي-ك-سشت ن-م ل-ك ما-مأأ ة-يدو تا-ه-جأو-م
م‚ مامأأ ةيثÓثب زوفلأ مث فده لباقم3 زوفلاب تهتنأ

سسف-ن ما-مأأ  ي-ب-ل-سسلأ لدا-ع-ت--لأ م--ث1 لبا-ق-م3 ةر-ق-م
يبلسس لداعت ليجسستب ةيدولأ هتايرابم متخيل سسفانŸأ
اهلÓخ عقو ةن-ي-ط-ن-سسق با-ب-سش ما-مأأ طرا-ف-لأ سسي-مÿأ
.Úفده عافدلأ يقلت اميف فأدهأأ6 موجهلأ

حايترلا Òثيو مويلا لضصي كيرديضس سسرا◊ا
¤إأ مو--ي--لأ كيرد--ي--سس د---مfi بÎغŸأ سسرا◊أ ل---سصي
يئانثتسس’أ سصيخÎلأ يلع لسص– نأأ دعب نطولأ سضرأأ
ام وه و  اسسنرف نم ةمداق ةيوج ةلحر ‘ ةركذت زجحو
نأأ ةسصاخ يرأدإ’أو ينفلأ مقاطلأ  حايترأ ردسصم ناك
دعوم لبق ةليلق امايأأ ءاج كيرديسس سسرا◊أ  لوسصو
هكأرسشإاب رماغي نل يريزد بردŸأ نأأ مغرو ةلوطبلأ

ةيمتح مامأأ نوكيسس سسرا◊أ نأأ ¤إأ ¤وأ’أ ةأرابŸأ ذنم
نا-م-سض ‘ ل--ي--ج--ع--ت--ل--ل سصا--خ ج--ما--نر--ب ›إأ عو--سضÿأ

. هتيزهاج

ادغ فانئتضسلا ذنم هقاحتلا دكؤويو نئمطي حوناب
عم أدغ قاحتل’أ يلع ةرأدإ’أ حوناب مجاهŸأ نأامط
ع--م  Òسضح--ت--لأو تا--ب--يرد--ت--لا--ب فا--ن--ئ--ت--سس’أ د---عو---م
ما-مأأ ¤وأ’أ ة-لو÷أ ة-ه-جأوŸ أدأد--ع--ت--سسأ ة--عو--مÛأ

بردŸأ نأأ ة-سصا-خ  ل-ئا-ب-ق-لأ ة-ب-ي-ب-سش ق-با--سسلأ ه--ق--ير--ف
لوأأ بعلم ⁄اعŸ  ةدي÷أ هتفرعم يلع نهأري يريزد
..موجهلأ ىوتسسم ىلع ةسصاخ ةفاسضإ’أ Ëدقتل  Èمفون

Êدبلا بنا÷ا نم حاترم يريزد
ة--يدو--لأ ة--ه--جأوŸأ ة--يا--ه---ن ‘ ير---يزد بردŸأ يد---بأ
ة-ي-ند-ب-لأ ة-يز-ها÷أ هاŒ ه-حا--ي--ترأ طرا--ف--لأ سسي--مÿأ
¤إأ ةوق لكب ةأرابŸأ  عقعق ءاقفر لمكأأ نأأ دعب هيبعÓل

ينفلأ مقاطلأ لغتسسيسس اميف ةÒخأ’أ تاظحللأ ةياغ
حيحسصت لجأ نم ةلوطبلأ نم ¤وأ’أ ت’و÷أ تايرابم
ي-ن-ف-لأو ي-م-ي-ظ-ن-ت-لأ بنا÷أ ن-م ة-ب--ك--ترŸأ ءا--ط--خأ’أ

4 بعلب تأÒسضح-ت-لأ ة-ل-ي-ط ي-ف-ت-كأ ق-ير-ف-لأ نأأ ة-سصا-خ
. ةيدو تايرابم

ةنيطنضسقب مويلا بابضشلا هجاوي فيدرلا
ةنيطنسسق ةنيدم ¤إأ مويلأ يلهأ’أ فيدر ةليكسشت رفاسست

Úب ةدوعلأ ةأرابم ‘ بابسشلأ فيدر ةهجأوم لجأأ نم
2 لداعتلاب باهذلأ ةهجأوم  تهتنأ نأأ دعب Úقيرفلأ

ةهجأوم رخآأ ‘ جÈلاب توأأ02 بعلم ‘2 لباقم
عسضو لجأ نم ق-ير-ف ل-ك-ل ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ ا-ه-ل-غ-ت-سسي-سس
ة-سسفا-نŸأ قÓ-ط-نأ ل-ب-ق ا-عو--ب--سسأأ ةÒخأ’أ تا--سسم--ل--لأ
. ةيمسسرلأ

تاعازنلا ةنجلل ءوجللا ررقت يلهألا ةرادإا
ةيدولوŸا دضض ىوكضش Ëدقتل

ةرأدإأ ¤إأ ة-ل-ما-ك ة-ي-لوؤو-سسŸأ جÈلأ ي-ل-هأأ ةرأدإأ تل-م--ح
دمÊ fiأدوسسلأ ›ودلأ لاقتنأ ‘  ةمسصاعلأ ةيدولوم
ناÛاب Êأدوسسلأ لÓهلأ ¤إأ «لابرغلأ» نامحرلأ دبع
ىلع تاعأزنلأ ةن÷ ¤إأ ءوجللأ يلهأ’أ ةرأدإأ تررقو
ةميقلاب ةبلاطŸأ لجأأ نم ةفÙÎأ ةطبأرلأ ىوتسسم
يلهأ’أ ةرأدإأ رسصت ثيح ،Úفرطلأ Úب  اهيلع قفتŸأ

ةرأدإأ عم تماق اهنأأ ةسصاخ غلبŸأ ىلع لوسص◊أ ىلع
ب/ليلخ.هليو– تأءأرجإأ لماكب ةيدولوŸأ

لهأاتلا ىلع رضصيو سسيماو÷ا مامأا سسودنموك ديري زيغن
دئاقلأ ءÓمز لخدي ثيح.تابيردتلأ ¤إأ رئأز÷أ ةيدولوم ةبيتك تداع
‘ ةيمسسر ةهجأوم لوأ’ تأÒسضحتلأ ءأوجأأ نم ةÒخأ’أ ةلحرŸأ دوسشح

نم يديهمتلأ يرودلأ مسسرب ينينبلأ زلفاب مامأأ ديد÷أ يوركلأ مسسوŸأ
بردŸأ ديري ثيح .لبقŸأ دحأ’أ تبسسلأ ايقيرفإأ لاطبأأ يرود ةقباسسم
عفر لجأأ نم ايكيتكتو اي-ند-ب ي-ق-ي-ق-ح سسود-ن-مو-ك ر-سضح-ي نأأ ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن
» ةنيدÃ باهذ-لأ ةأرا-ب-م ‘ ل-هأا-ت-لأ ة-قا-ط-ب م-سسح ى-ل-ع ر-سصيو يد-ح-ت-لأ
.«وفون وتروب

اهنع فضشكلا سضفريو ةيضساضسألا ةليكضشتلا راتخا
ةليكسشتلأ راتخأ هنأاف هيبرقŸ زيغن ليبن بردŸأ هنع فسشك ام بسسحو
ثيح ،نآ’أ نم عوبسسأأ دعب ينينبلأ سسيمأو÷أ اهب هجأويسس يتلأ ةيسساسسأ’أ

يذلأ يكيتكتلأ ج-ه-ن-لأ نو-مد-خ-ي ن-يذ-لأو ة-يز-ها-ج Ìكأ’أ Úب-عÓ-لأ ل-سضف
ىتح ةليكسشتلأ نع فسشكي نأأ سضفري هنكلو ايقيرفإأ لاغدأأ ‘ هب بعليسس
‘ تأدجت-سسم ثد– نأأ ى-سشخ-يو م-هز-ي-كر-ت ى-ل-ع Úب-عÓ-لأ ل-ك ظ-فا-ح-ي
ÚبعÓ-ب دا-ج-ن-ت-سس’أ ى-ل-ع هŒÈو ه-تا-با-سسح ط-ل-خ-ت د-ق Òخأ’أ عو-ب-سسأ’أ
.نيرخآأ

سسيماو÷ا نع ةمهم تامولعم عمج ‘ عرضش
دق فوكروغل أدعاسسم ينطولأ بختنŸأ عم زيغنل تناك يتلأ ةبرجتلأ نأأ ودبيو

دحأاب لسصتأ نيأأ Úنبلأ ‘ اهنمو تاقÓع ةدع طبري هتلعجو أÒثك هتمدخ
يرود ‘ لبقŸأ هسسفانم نع أدج ةمهم تامولعم عمج ‘ عرسشو ÚبردŸأ
يتلأ ةيعونلأ تاميعدتلأ دعب أÒثك Òغت قيرفلأ نأأ هل دكأأ ثيح، ايقيرفإأ لاطبأأ

لعجي ام وهو رخأأ بردم عم دقاعت امك ةيقيرفإ’أ ةسسفانملل ابسس– اهب ماق
.طرافلأ مسسوŸأ نع اما“ ةفلتfl هبعل ةقيرط

ءاعبرألا اذه Úنبلا ¤إا رفاضسيضس ةيدولوŸا دفو
ةلحر ‘ ونوتوك ةينينبلأ ةمسصاعلأ ¤إأ لاحرلأ رئأز÷أ ةيدولوم دفو دسشي

ءاعبرأ’أ ةيرئأز÷أ ةيو÷أ طوطÿأ ةكرسشل ةعبات ةرئاط Ïم ىلع ةسصاخ
لبق مايأأ ةثÓث كانه هقيرف ركسسعي نأأ زيغن ليبن بردŸأ لسضف ثيح. لبقŸأ

ةيسضرأ’أ ⁄اعمو ةيخانŸأ ءأوجأ’أ ىلع هلابسشأأ دوعتي ىتح ةهجأوŸأ دعوم
ةيئاهنلأ ةمئاقلأ طبسض ‘ سساŸأأ سسيئرلأ ةرأدإأ تعرسش دقو. ةأرابŸأ موي لبق
نع Úلث‡و يبطلأو ينفلأ نيزاه÷أ ءاسضعأأو ابع’42 مسضتسس يتلأ ةثعبلل

.اسضيأأ مÓعإ’أ لئاسسوو ةرأدإ’أ سسل‹

«لاتوفون» قدنف ‘ ةماقإلا راتخت ةرادإلا
أديج Úنبلأ فرعي نونتوب ليبن رئأز÷أ ةيدولوŸ ماعلأ قسسنŸأ نأأ اÃو
3102 ةنسس ينطولأ بختنŸأ عم «وفون وتروب» ¤إأ رفاسس نأأو هل قبسسو
يذلأو مو‚ عبرأ’أ وذ «لاتوفون» قدنف ‘ زج◊اب ةرأدإ’أ حسصن دقف.
حنم دقو .أدج ةئداه ةقطنم ‘ عقيو ةحأرلأ طورسش ةفاك ىلع رفوتي
.قدنفلأ أذه ‘ زجحلل رسضخأ’أ ءوسضلأ نيÒسسŸأ سساŸأأ سسيئرلأ

ابيرق يلخادلا نوناقلا عزويضس ةرادإلا سسل‹
سسيئر نأأ ةسصاÿأ اهرداسصم نم «بعŸÓأ ءأدسصأأ» تملع

Òسض– ىلع فكعي سساŸأأ رسصانلأ دبع ةرأدإ’أ سسل‹
نم ابيرق ÚبعÓلأ ىلع عزوي ىتح يلخأدلأ نوناقلأ
يذ-لأ نو-نا-ق-لأ و-هو ،ه-ي-ل-ع ءا-سضمإ’أو ه--تأأر--ق ل--جأأ

ه-ت-ن-سس يذ-لأ د-حوŸأ ءز÷أ ن-يأأز-ج ن-م نو-ك-ي-سس
ةدع مسضي يذلأ قحلŸأو ةيدنأ’أ لكل فافلأ
ة-لو-ط-ب-لأ ‘ ح-نŸأ م-ل-سسو ة-ي-م-ي-ظ-ن-ت طا--ق--ن
.اسضيأأ ةيقيرفإ’أ ةسسفانŸأو ةينطولأ

انمهت لاطبألا ةطبار » نذؤوŸا
«Úنبلا ‘ لهأاتلا مضسحنضس و
ةيدولوم نأدي-م ط-سسو-ت-م د-كؤو-ي
‘ نذؤوŸأ ه--ل--لأ د--ب--ع ر---ئأز÷أ

ه-ق-ير-ف نأأ تا--ح--ير--سصت--لأ هذ--ه
ءأو-جأأ لو--خد--ل أز--ها--ج ح--ب--سصأأ
Óئاق ثد–و ةيمسسرلأ ةسسفانŸأ
¤إأ ةدوعلل أزهاج حبسصأأ انقيرف »
يرودو ة--ي--لÙأ ة--لو--ط--ب--لأ ءأو--جأأ
.أÒث-ك ا-ن-م-ه-ت ي-ت-لأ ا-ي-ق-ير-فإأ لا-ط-بأأ

ةهجأوم ‘ انتعسضو ةعرقلأ نأأ حيحسص
انتأرا-ب-م و ا-ئ-ي-سش ه-ن-ع فر-ع-ن ’ ق-ير-ف
بعلنسس اننك-ل ة-خ-خ-ف-م نو-ك-ت-سس ه-ما-مأأ
ديرن اننأ’ باهذلأ ةعقوم ‘ ةوق لكب

.«¤وأ’أ ةأرابŸأ ‘ لهأاتلأ مسسح
دامع – ب

ينطولا بختنŸا مامأا مزهني ةيدولوŸا فيدر
اـــــــماـــــــــع12 نـــــــم لــــــقأل

ينطولا بختنŸا دي ىلع رئاز÷ا ةيدولوŸ فيدرلا قيرفلا مزهنا هعئا-قو تر-ج يÒضض– ءا-ق-ل ‘2-3 ةجيتن-ب02 نم لقأا ة-ئ-ف-ل و انمازت ةهجاوŸا هذه تءاج و ،ىضسوم يديضسب ينقتلا زكرŸاب نب ر-با-ضص ي-ن-طو-لا بردŸا لا-ب-ضشأل يÒضضح-ت-لا صصبÎلا ما-ت-خ رضضÿا ناّبضشل ةرركتŸا تاركضسعŸا نمضض لخدي ثيح ،Úعامضس نم82 ¤إا31 نم ة‹ŸÈا ايقيرفا لامضش دا–ا ةرودل  ادادعتضسا ة-ئ-ف-ل-ل ا-ي-ق-ير-فإا ·أا صسأا-ك-ل ة-ل-هؤوŸاو صسنو-ت-ب Èم-ضسيد ر--ه--ضش Ã1202 ةنضس ايناتيرو.

هيلع اهراسصنأا و ةيدولوŸا Òخ ىسسني ⁄

يضسنوتلا بعلملل ايمضسر مضضني سسورع نب
نب Ëركلأ دبع يرئأز÷أ بعÓلأ عم هدقاعت تبسسلأ مويلأ يسسنوتلأ بعلŸأ نلعأأ

دوقعلأ عيقوت مسسأرم ترجو ،رئأز÷أ ةيدولوم نم هيلإأ امداق Úمسسوم ةدŸ سسورع
.ىسسيع نب لÓج يسسنوتلأ يدانلأ سسيئر روسضحب
،يسسنوتلأ بعلŸأ فوفسصل مامسضن’اب هتداعسس اًماع32ـلأ بحاسص سسورع نب ىدبأأو
دقع ءاسضمإ’ أًدج ديعسس» كوبسسياف عقوم ىلع يدانلأ ةحفسصل ويديف عطقم ‘ Óئاق
يدان ركسشأأ» عباتو ،«يمسض تلواح يتلأ قرفلأ لك ركسشأأ ،يسسنوتلأ بعلŸأ ةدئافل

يتلأ تأونسس عسستلأ لأوط لكاسشم يأأ مهعم دجأأ ⁄ يذلأ هÒهامجو رئأز÷أ ةيدولوم
ىلع قيرفلأ ةرأدإأ لماكو يسسنوتلأ بعلŸأ سسيئر ركسشأأ» هونو .«قيرفلأ عم اهتيسضق
.«يدانلأ Òهامج داعسسإ’ أًدهج رخدأأ نل و يتأردق ‘ اهوعسضو يتلأ ةقثلأ
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..هليهأات مدع مغر
لئابقلا ةبيبسش

ةــــلوطبلا ‘ يوــــق لوــــخدب بــــلاطيو Êاــفلزلا ‘ هتقث دـــكؤوي لÓـــم
،ديد÷ا مسسوملل ةي-ن-طو-لا ة-لو-ط-ب-لا قÓ-ط-نا د-عو-م باÎقا ع-م
¤وألا ةلو÷اب ةسصاÿا اهتاÒسض– ةيلئابقلا ةليكسشتلا لسصاوت
يلهأا مامأا وزو يزيتب Èمفون1 بعلÈ Ãمفون82 موي ةررقŸا
ل-خاد فور--ظ--لا ن--سسحأا ‘ يرŒ تا--ب--يرد--ت--لا نأا ثي--ح ،جÈلا
ة-ياد-ب ق-ي-ق-ح-ت-ل ة-يو-ق ةدارإا نو-ك-لÚ Áب-عÓ-لا ل-كو ة-عو--مÛا

ارظن حايترلا ةمق ‘ ينفلا مقاطلا نأا امك ،ةلوج لوأا ذنم ةقفوم
قاحتلا راظتنا ‘ ءافسشلل نورمح لثا“ دعب دادعتلا لامتكل
يذلا ديحولا لكسشŸا نأا Òغ ،اموج دوعسسم ينيكلا مجاهŸا
ةسصاخ ،ةيرادإلا هتيعسضو ‘ نمكي Êافلزلا نماي بردŸا ههجاوي
ةيريدŸا فرط نم دعب هتزاجإا ىلع لسصحي ⁄ Òخألا اذه نأاو
‘ ءلدبلا دعقم ىلع سسول÷ا نم هنكÁ ل ام ،ةينطولا ةينفلا
È◊ا نم Òثكلا تلاسسأا يتلا ةيعسضولا يهو ،ةيمسسرلا تاءاقللا
نع ءانغتسسلا ةيناكمإا نع اوثد– فارطألا سضعب نأا ةجرد ¤إا

فيرسش سسيئرلا نإاف ،كلذ عمو ،مسسوŸا قÓطنا لبق هتامدخ
يسسنوتلا ينقتلا ‘ هتقث لماك عسضي هنأا ىرخأا ةرم دكأا لÓم
.هدقع خسسف ‘ اقلطم ركفي ⁄ هنأا ادكؤوم هبناج ¤إا فقيو

نع عوبسسأا لبق ةينفلا ةسضراعلا رارقتسسا برسض ديري ’
مسسوŸا قÓطنا

دكأا مÓسسلا دبع لامك يسضايرلا ريدŸا نإاف ،عيم÷ا ملعي امكو
ة-يدو-لوŸ ق-با-سسلا بردŸا-ب ل-سصتا ه--نأا ه--ل ق--با--سس ح--ير--سصت ‘

ةظ◊ ةيأا ‘ هسسفن Òسض– هنم بلطو دانم لامج رئاز÷ا
ÿÓافلزلا ةفÊ ‘ اذه ليهأات متي ⁄ اذإا ام ةلاح ‘ ةبيبسشلا

ا-م ا-عو-ن تج-عزأا ي-ت-لا ةردا-بŸا ي-هو ،ة-ي-م-سسر ة-ف-سصب Òخألا
‘ اد-بأا اور-ك-ف-ي ⁄ م-ه-نأا اود-كأاو ةو-ق--ب اودر ن--يذ--لا ن--يÒسسŸا
لÓم فيرسش نأا ثيح ،قيرفلل بردمك دانم لامج مادقتسسا
لبق ماع لكسشب قيرفلاو ةينفلا ةسضراعلا رارقتسسا برسض سضفري
فرسشأا Êافلزلا نأاو ةسصاخ ديد÷ا مسسوŸا قÓطنا نع عوبسسأا

.ÚبعÓلا عيمج ىوتسسم فرعيو تاÒسضحتلا ةيلمع ىلع
عوبسسأ’ا اذه ÚبعÓلاب عمتجيسس

فيرسش سسيئرلا نإا-ف ،ا-ه-ي-ل-ع ا-ن-ل-سص– ي-ت-لا تا-مو-ل-عŸا بسسحو
لجأا نم عوبسسألا اذه ÚبعÓلا عم عامتجا دقع ىلع لبقم لÓم

Œطنل ابسس– مهدينÓا قŸنم ¤وألا ةلو÷او ديد÷ا مسسو
ةبسسنلاب ة-ق-فو-م ة-ياد-ب ق-ي-ق– ة-ي-م-هأا-ب م-ه-سسي-سس–و ،ة-لو-ط-ب-لا
د-ع-بأا ¤إا با-هذ-لاو ¤وألا راودألا بع-ل-ل ع-ل-ط-ت-ي يذ-لا ق--ير--ف--ل--ل
عيم÷ا بلاطي لÓم نأا ثيح ،ةيقيرفإلا ةسسفانŸا ‘ دود◊ا

ىلع رسصيو ،ةÒخألا ةيدولا تايرابŸاب ةنراقم يوق لعف درب
.تبسسلا اذه جÈلا يلهأا مامأا ةيباجيإا ةجيتن قيق–

تاقحتسسŸا نم ءزج ةيوسست وحن
لبق مهتايونعم عفرو Ìكأا ÚبعÓلا زيف– فدهبو ،لباقŸا ‘

ةرادإلا نأا ةقوثوم رداسصم نم انملع ،ةيمسسرلا ةسسفانŸا قÓطنا
ةقلاعلا ةيلاŸا تاقحتسسŸا نم رخآا ءزج ةيوسست يونت ةيلئابقلا
نيÒسسŸا نأا ثيح ،عوبسسألا اذه ىمادقلا ÚبعÓلاب ةسصاÿا
‘ قيرف-لا ع-سضو-ل ة-مزÓ-لا تا-ي-نا-ك-مإلا ل-ك Òفو-ت ى-ل-ع نور-سصي
ةجرد ىلعأا ىلع ظاف◊اب ÚبعÓل حامسسلاو ،فورظلا نسسحأا

نم ةلوج لوأا ذنم بولطŸا ىوتسسŸا ‘ اونوكي ىتح زيكÎلا نم
ةسسفانŸا لسصاوي قيرفلا لعجتسس ةيباجيإا ةجيتن نامسضو ةلوطبلا
Èم-سسيد ر-ه-سش ة-يا-ه-ن يرا-ق-لا د-عوŸا لو-سصو ل-ب-ق Èكأا حا-ي-ترا-ب
.مداقلا

ليحتسسŸا لعفنسسو Êافلزلا ‘ ةÒبك ةقث يدل » :لÓم
«جÈلا ةارابم لبق هليهأاتـل

قر-ط-ت ،ة-ي-ن-طو-لا ة-عاذإلا جاو-مأا ى--ل--ع ه--ب ¤دأا ه--ل ح--ير--سصت ‘و
نماي بردملل ةيرادإلا ةيعسضولا فلم ¤إا لÓم فيرسش سسيئرلا
احسضوم ،يسسنوتلا ينقتلا ‘ هتقث لماك عسضي هنأا دكأاو ،Êافلزلا
‘ اقلطم ركفن ⁄ اننأا عيم÷ا ملعي نأا بجي »:هلوق ‘ كلذ
ع-م Òب-ك ل-م-ع-ب مو-ق-ي يذ-لا Êا-ف--لز--لا بردŸا ن--ع ءا--ن--غ--ت--سسلا
،تاÒسضحتلا ةيلمع هترسشابمو قيرفلاب هقاحتلا ذنم ÚبعÓلا
نع ةليلق مايأا لبق قيرفلا رارقتسسا برسض ىلع مدقن نل اننأا امك
انمق دقف ،هليهأات ةلأاسسم سصوسصخب امأا ،ديد÷ا مسسوŸا قÓطنا
نوكيسس Êافلزلا نأا نم لئافتم ايسصخسش انأاو ةمزÓلا تاءارجإلاب

.«جÈلا يلهأا مامأا ةلوطبلا نم ةلوج لوأا ‘ ءلدبلا دعقم ‘
«مسسوŸا اذه اهتملك لوقتسس ةيوق ةليكسشت انيدل »

ابسس– ةبي-ب-سشلا ه-ك-ل“ يذ-لا داد-ع-ت-لا ة-ي-عو-ن-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ا-مأا
م-ل-ع-ي ا-م-ل-ث-م »:Ó-ئا-ق لÓ-م سسي-ئر-لا ف-سشك ،د-يد÷ا م--سسو--م--ل--ل
نأا ليلدب ،يلئابقلا دادعتلا رارقتسسا ىلع انظفاح دقف ،عيم÷ا
‘ اولاز ام ،يسضاŸا مسسوŸا ‘ انعم اوناك نيذلا ÚبعÓلا ةيبلغأا
ÚبعÓلا سضعب حيرسستب انمق ،ديد÷ا مسسوملل ابسس– قيرفلا
نابسش ÚبعÓب مهانسضوعو ،ةمخسض اروجأا نوسضاقتي اوناك نيذلا
،قيرفلل ةفاسضإلا Ëدقت ىلع نورداقو ،ديج ىوتسسÃ نوعتمتي
اذه اهتملك لوقتسس اهنأا دكأاتم انأاو ةيوقو ةباسش ةليكسشت انيدل

.«مسسوŸا
«ةسسوردمو ةحجان تناك تامادقتسس’ا ةيلمع»

،ةبيبسشلا اهب تماق يتلا تامادقتسسلا ةيلمعب قلعتي اميف امئادو
قيرفلا بيبسشت ةسسايسس تجهتنا ةيلئابقلا ةرادإلا ّنأا املع
32 مهرامعأا لدعم ىعدتي ل نابسش Úبعل بلجب
قيرفلا نم نابسشلا ةيقرت نع رظنلا سضغب ،ةنسس
»:Ó--ئا--ق لÓ--م سسي--ئر--لا فا---سضأا ،ف---يدر---لا
تناك تامادقتسسلا ةيلمع نإاف ،› ةبسسنلاب
Úب----عل بل‚ ⁄ ،ة----سسورد----مو ة----ح----جا----ن
ىلع زيكÎلا انلسضفو ،ةÒبك اروجأا نوسضاقتي
ةيلود رسصانع انبلج ثيح ،نابسشلا ÚبعÓلا

مهل حمسسي يذلا ىوتسسŸاو ةبهوŸا كل“
‘ ةÒبك ةقث يدل ،ةبيبسشلا سصيمق لمحب

Èسصلا ¤إا راسصنألا وعدأاو ،ةعومÛا هذه
.«ةليكسشتلا هذه ىلع

’ نمو ةلوج83ـ ب ةلوطب ىلع نوقفاوم »
Áباحسسن’ا هيلع تايناكمإ’ا كل»

قايسس ‘ لÓم فيرسش سسيئرلا قرطت امك
ديد÷ا ةسسفانŸا ماظن فلم ¤إا هثيدح
فافلاو ةي-ن-طو-لا ة-ط-بار-لا ة-ما-قإا رار-قو

ديدعلا نأا مغر ،ةلوج83 ـب ةلوطب ىلع
اذه ‘ رظنلا ةداعإاب اوبلاط ءاسسؤورلا نم
يحسصلا ع-سضو-لا بب-سسب د-يد÷ا ما-ظ-ن-لا
»:Óئاق فسشك ثيح ،رئاز÷ا ‘ نهارلا
ل-ئا-ب-ق--لا ة--ب--ي--ب--سش ‘ ن--ح--ن ،ة--حار--سصب

،ةلوج83 ـب ةلوطب بعل ىلع نوقفاوم
ة-ل-حر-م ة-ل-ي--ط ا--ن--سسف--نأا ا--نر--سضح د--ق--ل
Òغ ن-مو ج--ما--نÈلا اذ--ه--ل تاÒسضح--ت--لا
ةسسفانŸا ماظن Òيغتب ةبلاطŸا لوقعŸا

ةسصاخ ،مايأا ةعسضبب ةلوطبلا قÓطنا لبق
اذه ىلع لبق نم اوقفاو ءاسسؤورلا لك نأاو
تايناكمإلا كلÁ ل نم ،ييأار بسسح ،رارقلا
مد--عو با--ح--سسنلا--ب ه--ي--ل--ع ،ج--ما--نÈلا اذ--ه---ل
.«Óسصأا ةكراسشŸا

ن .ميسسن

 Êاــــفلزلاو دارــــفنا ىـــلع بردـــتي نورـــمح
جÈــــلا لــــبق هـــعاجÎسسا ىلع رــــسصي

مقاطلا فارصشإا ت– صصاخ جمانÈل هعوصضخو دارفنا ىلع هتابيردت لصصاوي نورمح يقزر مجاهŸا لاز ام
يتلا ةباصصإلا نم يئاهن لكصشب ءافصشلل لثامتلاو ةيندبلا هتقايل لماك عاجÎصسا فدهب Êدبلا رصضÙاو يبطلا
،ةمصصاعلا ‘ وداراب يدان مامأا يرانكلل ةيدو ةهجاوم رخآا ‘ اهل صضرعت يتلاو ذخفلا ىوتصسم ىلع اهنم Êاعي
يذلا رمألا ،ةعومÛا عم جامدنلا ‘ رخأاتي نلو رمتصسم نصس– ‘ ةيحصصلا بعÓلا ةلاح نأا ةراصشإلا ردŒو
هعصسوب نوكي ىتح عوبصسألا اذه يلئابقلا مجاهŸا عاجÎصسا ىلع رصصي يذلا Êافلزلا نماي بردŸا اÒثك حيري

.جÈلا يلهأا مامأا ةلوطبلا نم ةلوج لوأا ‘ هيلع دامتعلا

فيدرلا مامأا سسمأا ةهجاوÃ اينعم نكي ⁄
لقأا لبق ةيحصصلا نورمح بعÓلا ةلاحب ةرماغŸا صضفري Êافلزلا نماي بردŸا نإاف ،اعقوتم ناك امكو

ةارابŸا ‘ ةكراصشŸا نم هءافعإا ررقي هلعج يذلا رمألا ،ةيمصسرلا ةصسفانŸا قÓطنا نع عوبصسأا نم
نإاف ،كلذل ،صسمأا ةÒهظ فيدرلا قيرفلا مامأا ةبيبصشلا اه-ت‹ر-ب ي-ت-لا ة-يدو-لا ة-ي-ق-ي-ب-ط-ت-لا

نوكي ىتح ةيندبلا هتقايل لماك عاجÎصساو تÓصضعلا ةيوقتل صصاخ جمانÈل عصضخ نورمح
تبصسلا اذه ةررقŸا ¤وألا ةلوجلل ابصس– يغبني امك هصسفن Òصضحتل تقولا نم عصستم هيدل

.وزو يزيتب Èمفون1 بعلم ‘ جÈلا يلهأا مامأا

عوبسسأ’ا اذه جمدني دق
ةيقب عم جامدنلا ‘ رخأاتي نل نورمح نإاف ،اهيلع انلصص– يتلا تامولعŸا بصسحو
تناك Êدبلا رصضÙا هل هرطصس يذلا ج-ما-نÈل-ل ه-ت-با-ج-ت-صسا نأا را-ب-ت-عا-ب ة-عو-مÛا
عم جمدنيصس نورمح نأاب يحوت تارصشؤوŸا لك نإاف ،كلذل ،ةÒخألا ةدŸا ‘ ةيباجيإا
تاÒصضحتلا ‘ لخدي ىتح عوبصسألا اذه فا-ن-ئ-ت-صسلا ة-صصح ن-م ة-ياد-ب ة-عو-مÛا
Ëدقتل هتامدخ ىلع اÒثك لوعي Êافلزلا نأا املع ،جÈلا يلهأا ةارابÃ ةصصاÿا
مدعو ةي◊وبو لابوطلا ةيزهاج مدع لظ ‘ قرافلا عنصصو يمامألا طخلل ةفاصضإلا
¿ .fù°«º.اموج دوعصسم مجاهŸا ىلع دامتعلا ةيناكمإا

يواهلا يدانلل اسسيئر هباختنا دعب

سسارديإا قباسسلا سسيئرلا نم مويلا ماهŸا ملتسسي دولوم تـيآا
ةيدا–Óل قباسسلا سسيئرلاب رمألا قلعتيو ،ديدج سسيئر هيدل حبسصأا لئابقلا ةبيبسشل يواهلا يدانلا نإاف ،ةقباسس دادعأا ‘ هيلإا انرسشأا املثم
يتلا تامولعŸا بسسحو ،يواهلا يدانلل ةÒخألا ةيباختنلا ةماعلا ةيعم÷ا لاغسشأا ‘ هباختنا ” يذّلا دولوم تيآا رفعج ديلا ةركل ةيرئاز÷ا

هعسسوب نوكي ىتح ،سسارديإا يماسس يواهلا يدانلل قباسسلا سسيئرلا فرط نم دحألا مويلا ماهŸا ملتسسيسس دولوم تيآا رفعج نإاف ،اهيلع انلسص–
ءاطعإاو يواهلا يدانلا ةلكيه ةداعإا هتايولوأا نمسض عسضو دولوم تيآا رفعج نأا املع ،هحرط يذلا عورسشŸا ديسسŒو ةيمسسر ةفسصب هلمع ةرسشابم
.لئابقلا ةبيبسشل ةفاسضإلا Ëدقتب مهل حمسست يتلا ةءافكلا نوكلÁ ددج ءاسضعأا Úيعتب قيرفلل ديدج مد

«يواهلا يدانلا ءانب ةداعإاوةÒثك تاÒيغت ثادحإا ¤إا فدهنسس » :دولوم تيآا
¤إا اسساسسأا فدهي مخسض عورسشÃ يواهلا يدانلا ¤إا تئج »:Óئاق دولوم تيآا فسشك ،يواهلا يدانلل ديد÷ا سسيئرلا هب ¤دأا حيرسصت رخآا ‘و
ةلكيه ةداعإا يرورسضلا نم نوكيسس ،كلذ لجأا نمو ،ةيقيق◊ا هتناكم ¤إا ماع لكسشب قيرفلا ةداعإاو لئابقلاو ةبيبسشل يواهلا يدانلا ةبيه ةداعإا
اذه نم ةيادب ماهŸا مÓتسسا دعب ،انتايولوأا نم Èتعي اذه ،ةمهŸا هذهل ÚبسسانŸا سصاخسشألاو تاءافكلا ىلع اسساسسأا دامتعلاو يواهلا يدانلا
.«هب انئج يذلا عورسشŸا ديسسجتل ليحتسسŸا لعفنو انلمع رسشابنسس دحألا

«ةكرسشلا لامسسأار حتف نم دب ’ »
،تايولوألا بسسح Òسسنسس نكل ،ةرطسسŸا فادهألا لك قيقحتل Òبك لمع انراظتنا ‘ نوكيسس هنأا اديج ملعأا »:Óئاق هثيدح قايسس ‘ دولوم تيآا فاسضأاو
،ودي÷ا لثم ةيلئابقلا ةقطنŸا ةرخفم تناك نأا دعب ةحاسسلا نع تفتخا يتلا ىرخألا تاسضايرلاو تاطاسشنلا ءايحإا ةداعإا ،قيرفلا ةلكيه ةداعإا اهنيب نم
عمت‚ نأا يرورسضلا نم نوكيسس ،كلذل ،هنم رفم ل ءارجإا Èتعي يذلا ةكرسشلا لامسسأار حتف وه ءيسش مهأاو ،ةرئاطلا ةركلاو ديلا ةرك ،ةلسسلا ةرك ،ةحابسسلا
ن .ميسسن.«Êوناق لكسشب رومألاب مايقلا انعسسوب نوكي ىتح قيرفلا تاكلت‡ مييقتو ،ةبيبسشلا ةكرسشل ةرادإلا سسل‹ ءاسضعأاب

ياد نيسسح رسصن

يواـــــــنكل قــــلقُيو لــــجسسُي ’ موــــجهلا
ةليكسشتلا ءادأا ‘ ةيبلسسلا ةطقنلا ىقبت

رسصان-ع ز-يÁ يذ-لا م-ق-ع-لا نآلا ى-ت-ح
نع تز-ج-ع ي-ت-لا ة-ي-ما-مألا ةر-طا-ق-لا
ءا--ق--ل--لا اذ--ه ‘ ادد‹ ل---ي---ج---سست---لا
نأا م-غر ف-ي-ع--سض ىو--ت--سسÃ تر--ه--ظو
اذه نم اÒثك لمع يوانكل بردŸا
ي--سضق--نŸا عو---ب---سسألا لÓ---خ بنا÷ا
ي-جا-ن د-ي-سشر لوألا ه-م--جا--هÃ ع--فدو
امدعب ادد‹ ليجسستلا ‘ لسشف يذلا

بع-لÃ ق-ير-ف-لا تاذ ما-مأا ا-سضيأا ما-سص
ه-ت-نا-ك-م ل-ع--ج--ي--سس ا--م ،سسا--ي--لإا ما--مإا
.ةددهم ةيسساسسألا

دايع نب ىلع ةقُلعم لامآ’ا
‘ هتقث عسضو ‘ ينفلا مقاطلا ركفيُو
ناكم دايع نب دارم رخألا مجاهŸا
لÓغتسسا نع زجع يذلا يجان هليمز
ثيح ،هل تحيتأا يتلا ةÒثكلا ةسصرفلا
مامأا لداعتلا فده ءارو دايع نب ناك
با-غ يذ-لا و--هو با--هذ--لا ‘ ة--يدŸا
هتاناع-م بب-سسب تا-ب-يرد-ت-لا ن-ع ةÎف-ل

اذهل ،ىفسشي نأا لبق انوروك ءابو نم
زهجي نأا يوانكل بردŸا هنم رظتني

سسف-ن-ل ل-سصيو ة-ي-ند-ب-لا ة-ي--حا--ن--لا ن--م
    .ايسساسسأا هكارسشإا لجأا نم هئÓمز ىوتسسم

تايّدولا ‘ ةيباجيإ’ا هجئاتن لسصاوُي قيرفلا
رخأا ‘ ةيدŸا يبŸوأا مامأا ةكبسش لك ‘ فده يباجيإلا لداعتلاب اهئافتكا نم مغرلاب
ديكأات ‘ ح‚ Úسسح رسصن نأا ديكأاتلا نكÁ هّنأا لإا ،ةلوطبلا قÓطنا لبق اهل يّدو ناحتما

لئافتي لكلا تلعج يتلاو نآلا ىتح اهسضاخ يتلا ةيدولا تايرابŸا لÓخ دي÷ا هاوتسسم
Ãا تابيخ ‘ راسصنألا يسسني زي‡ مسسوŸا مسسوŸنم ابيرق قيرفلا اهيف ناك يتلا يسضا

.تايمسسرلا ‘ ابولطم ديكأاتلا ىقبيل ،طوقسسلا ىغلأا يذلا انوروك ءابو لول لوزنلا

قلأاتلا لسصاوًي حاتفم
هعيقوتب ةيدولا تايرابŸا ‘ تفÓلا هقلأات حاتفم عيبر مرسضıا عفادŸا لسصاو امك

ةيدولا تايرابŸا ‘ فادهأا4 ¤إا هديسصر اعفار ةيدŸا يبŸوأا كابسش ‘ اديدج افده
ىلع هب دري ىوتسسŸا ‘ مسسوم ءادأا ىلع مزاع هنأاو هتميق دكؤويل ،قيرفلل لوأا فادهك
زرب امك ،ةمسصاعلا دا–ا نم هعم دقاعتلا دعب هنأاسشب ةرادإلا تلاط يتلا ةÒثكلا تاداقتنلا

ح . م   .عافدلا ‘ ةقفوŸا هتÓخدتب حاتفم



دا–ا ماما ›وأ’ا ةلود÷ا ةهجاوŸ ابسس– تاÒسضحتلا ةعبارلا نم ةيادب مويلا ةيسسمأا فيطسس قافو ةليكسشت رسشابت
ةليكسشتلل ةدي÷ا ةقÓطن’ا يلع رسشؤوم  نوكت نا ةرادإ’او يكوكلا بردŸا  اهديري ةارابم ‘ ةمسصاعلا

يتلا تاباسصإ’ا سسجاه نا مغرو  تاÒسضحتلا ةيادب ذنم قيرفلل  ةفثكŸا تاÒسضحتلا دعب ةسصاخ
ةيعمج ماما ةÒخأ’ا ةيسضرعلا ةجيتنلا نا ›ا ايقيقح اسسجاه تلكسش زئاكرلا سضعب اهل سضرعت

‘ قÓ-ط-ن’ا-ب ح-م-سستو  ة-ل-ي-ك-سشت-لا تارد-ق ة--ح--سص تد--كا حا--ي--ترا رد--سصم تنا--ك ة--ل--ي--ل--م Úع
. ›ا◊ا دادعتلا ‘ Ìكا ةقثو ةعفترم تايونعÃ مويلا تاÒسضحتلا

نوباضصم يبيرعل-سشابرب، زربلا بئاغلا طينحج
ةباسصإا ببسسب طينحج مركا باعلأ’ا عناسصو ةليكسشتلا دئاق بايغ ‘ مويلا تاÒحسضتلا قلطنت
فثكم جÓع ›ا عسضخي ثيح تابيردتلا نع ةليوط ةÎف ذنم هتدعبا ذخفلا يوتسسم يلع

Œغولوب بعلم ‘ روسض◊ا نع هبايغ دكاتي هلعÚ ا رارغ يلعŸا عفادÙيبيرعل يرو
. سشابرب مجاهŸا هليمزو  ةبرقŸا ةلسضعلا م’ا ببسسب جÓعلا ›ا عسضخي لاز’ يذلا

حايترا ردضصم Êاحرفو ةنوملقوب ةداعتضسا
›ا رطسشا يذلا ةنوملقوب مجاهŸا يئا-ن-ث-لا ‘ا-ع-ت ي-ل-ع ن-هار-ي ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ي-ق-ب-ي
Òهظلا هليمز ةقفر ةباسصا’ا ببسسب طرافلا سسيمÿا ةيدولا ةهجاوŸا روسضح نع بايغلا
تاعاسسلا ‘ هجامدنا راظتنا ‘ سضكرلا يئانثلا رسشاب ثيح  ببسسلا سسفنل Êاحرف رسسي’ا
يمام’ا طÿا ›ا ةوق حنم مث نمو  ةجرخ لوا ‘ هتÈخ يلع ناهرلا مث نمو  ةمداقلا
دجاوت نمسضي Êاحرف كارسشان ا ةسصاخ ‘اوعل ›ا ةفاسضإا  ةنوملقوب–يروت يئاتنثلا دجاوتب
. موجهلا نم يرسسيلا ةه÷ا ‘ ‘اوعل

رضصأا بارعاو يضسنجيرلا قدنف تضضفر ةديد÷ا ةرادلا
Òيغت ةمسصاعلا ›ا لقنتلا تابيترت ةيادبو ›وأ’ا ةلو÷ا دعوم باÎقا عم ةديد÷ا ةراد’ا تبلط
لك ‘ يسسنجيرلا قدنف يوتسسم يلع ةماق’ا قيرفلا دوعت نا دعب ةمسصاعلا ‘ دادعتلا ةماقا قدنف
بارعا ةرادإ’ا سسل‹ سسيئر  ةدايقب ةراد’ا هتسضفر ام وهو  طرافلا مسسوŸا ةمسصاعلا ›ا هتÓقنت
فقوŸا سسفن وهو يسسنجيرلا قدنف ‘ ةماقإ’ا يلع رسصإاو  ›و’ا ةلو÷ا فيراسصÃ لفكتيسس يذلا
اهيلوت ميسسرت دعب ةرسشابم قدنفلا ةديد÷ا ةرادإ’ا Òغت نا رظتني ثيح يكوكلا بردŸا هذختا يذلا
ب/ليلخ.يدانلا Òيسست

‘’ لامك فيطسس قافول يواهلا يدانلا سسيئر دكأا
يلع هدر ‘  » بعŸÓا ءادسصا» عم Òسصق ثيدح ‘

ةديد÷ا ةرادإ’ا ةين  سصوسصخب لوادتŸا ثيد◊ا
ة-ي-ن-ف-لا ة-سضرا-ع-لا يو-ت-سسم ي--ل--ع تاÒي--غ--ت ثاد--حإا
بردŸا ءاقب-ب ه-ترادإا كسس“ ي-كو-ك-لا ل-ي-ب-ن ةدا-ي-ق-ب
يأا ‘ Òك-ف-ت-لا در‹ اد-ن--ف--م ه--م--قا--طو ي--سسنو--ت--لا
ثيح ينفلا مقاطلا يوتسسم يلع ةسصاخ تاÒيغت
رابج لمعب ماق مقاط Òيغت ‘ Òكفتلا نكÁ ’»:لاق
ه-م-قا-طو ي-كو-ك-لا بردŸا-ف  طرا-ف-لا م-سسوŸا ذ-ن-م
نع ثيدحلل لا‹ ’و ةدعاسصلا عيمج يلع حجان

ةديد÷ا ةرادإ’ا نأا ادكؤوم  نا فيسضيل » هلبقتسسم
ءا-ه-نإا ة-يا-غ ›إا رو-مأ’ا ما-مز ‘ م-ك--ح--ت--ت ⁄ تلاز’
ةعاسسلا د◊ »:افيسضم ةينوناقلا تاءارجإ’ا لماك
ةكرسشلا لبق نم هÒيسست يلع فرسشي لو’ا قيرفلا
» مداقلا Èمسسيد3 ةياغ ›ا هيلع انل ةيلوئسسم ’و
›إا تاوعد لاسسرإاب انمق »: نأاسشلا اذه ‘ ادكؤوم
نم اموي51 لبقو ةينوناقلا لاج’ا ‘  ÚمهاسسŸا
اماع ريدم هلÓخ Úعنسسو  عسسوم عامتجا دقع لجا
نا فسشك ثيح  » ةراد’ا سسلÛ اسسيئرو ةكرسشلل
ةرادإ’ا سسلÛ اسسيئر نوكيل برقأ’ا رارسس سسيئرلا
نوكيسس ةيافلح دهف نأا نم Úقلاب كسشلا اعطاقو
.ةكرسشلل ماعلا ريدŸا

 ةيبŸولا ةدهعلا ةليط ةيÁداكأÓل راجئتضسا دقع يلع انعقو
هباختنا ذنم اهب ماق يتلا ›و’ا ةوطÿا  سصوسصخبو
يام8 بكرم ناويد عم  دقع عيقوتو يواهلل اسسيئر
د-كأا عا-جÎسس’او تي-بŸا ةد-حو ن-م ةدا-ف-ت-سسÓ-ل
يلع طرا-ف-لا سسي-مÿا ا-ن-ع-قو»: ‘’ سسي-ئر-لا
دقو يا-م8 بكر-م ناو-يد ةرادإا ع-م ة-ي-قا-ف--تا

يلع يواهلا يدانلا عم ةيقافت’ا هذه ت“
تسسيلو ةباسشلا تائ-ف-لا-ب ف-ل-كŸا ه-نا را-ب-ت-عا
يتلا دونبلا لم‹و دقعلا ةدم نعو » ةكرسشلا

‘ ت“ ةيقافت’ا »: ‘’ سسيئرلا حسضوا ت“
ةدهعلا ةليط دت“ ةÎفل  راجئتسسا دقع لكسش
تيبم نامسضل هلغ-ت-سسن-سسو ة-ي-بŸو’ا
ة-ي-ق-ب ن-م ةدا-ف-ت--سس’او نا--ب--سشلا
اندرأاو هيوتحي يتلا تامدÿا

حبر لجا نم راجئتسس’ا دقع
‘  ةيÁداكا نامسضل تقولا
ة-يÁدا-كا ءا-سشنا را-ظ-ت--نا
ة-سصا-خ ة-ي--ك--ل--م نو--ك--ت
‘ يدا----------ن----------ل----------ل
لبقتسسŸا
.»بيرقلا

 تايريدم ليكضشتو ةرادإلا  ةلكيه ›وألا يتمهم
قيرفلا يوتسسم يلع هرطسس يذلا جمانÈلا  سصوسصخبو
لوأ’ا فدهلا يقبي يواه يدانك »: ‘’ دكأا يواهلا
ءا--سشنإا لÓ--خ ن--م يدا--ن--لا ةرادإا ة--ل--ك--ي--ه ي--سسي--ئر---لاو

ق-ير-ف-ل-ل نو-ك-ي-سس ثي-ح ة-ي-سصسصخ-ت تا--ير--يد--م
ةبسساحم-ل-ل ير-خأاو، ة-با-سشلا تا-ئ-ف-ل-ل ة-ير-يد-م
لمعلاو ق-يو-سست-لاو غ-ن-يرو-سسنو-ب-سسلاو مÓ-عإ’ا،

لجا نم رار-ق-لا ذا-خ-تا ة-يز-كر-م يدا-ف-ت ي-ل-ع
.» يدانلا ريوطت

ادغ دامتعلا بلط  فلم عدوي ‘ل
عوبضسا دعب درلاو  Úنثلا

ف-ل-م د-يد÷ا سسي-ئر--لا عدو--ي
اد-غ Ó-ما-ك دا--م--ت--ع’ا بل--ط
لك ةلمكت ” نا دعب  Úنث’ا

ءا-سضعا-ب ة-سصاÿا ق-ئا--ثو--لا
ي----ل----ع ÒسسŸا بت----كŸا

ة-يد-ل-ب ح-لا-سصم يو-ت-سسم
ه-لو– ي-ت--لاو ف--ي--ط--سس
تا--ه÷ا ›ا ةر---سشا---ب---م
ة----سصتıا ة-----ي-----ن-----م’ا

نوكي نا يلع  وسضع لكب ةسصاÿا تاقيقحتلا ءارجإ’
درلا ناك نيا ةطرافلا مسساوŸا سسكع  عوبسسا دعب درلا

ي-ق-ب-ي ثي-ح  ة-ل-يو-ط ةÎف ي-ق-ب-ي دا-م-ت-ع’ا بل-ط ي-ل-ع
امئاق ةيافلح ماعلا ريدŸا  ويرانيسس راركت نم فوختلا

ب/ليلخ

ــهÊ 2441اثلا عيبر60ـل قفاوŸاÈ 0202مفون22 دحأ’ا لوألا فÙÎا

:بكرŸا نويد ريدم جاجعل نشس◊
ةيÁداكألا ىلع يرادإلا فارضشإلا

ناويدلا قتاع ىلع
ةيقا-ف-ت’إ  صصو-شصخ-ب يا-م8 بكر-م ر-يد-م د--كأإ
ةدحو لÓغتشس’ فيطشس قافو ةرإدإإ عم ةمŸÈإ
مإربإإ نإويدلإ قح نم»:هلوقب عاجÎشس’إو تيبŸإ
قافول ةشساŸإ ةجاحلل إرظنو يدإونلإ عم تايقافتإ
بهإوŸإ نم نإزخ ه-يد-لو تا-ششنŸإ إذ-ه-ل ف-ي-ط-شس
انمقو قيرفلإ ةرإدإإ ةقفإرم نإويدلإ دإرأإ ةباششلإ
ةيفيك دونب نمشضتي  ةدحولإ  راجئتشسإ دقع عيقوتب
ةدحولل يرإدإ’إ فإرششإ’إ يقبي ثيح لÓغتشس’إ

عقيشس ينفلإ فإرششإ’إ امني-ب نإو-يد-لإ ق-تا-ع ي-ل-ع
عم دقعلإ عيقوت ” دقو يدانلإ ةرإدإ قتاع يلع

يدانلإ نإ ببشسب ةكرششلإ عم صسيلو يواهلإ يدانلإ
ب/ليلخ.» ةباششلإ تائفلاب لفكتي نم يواهلإ

ةمشصاعلإ دا–إإ

ر-خآا مو-ي-لا ة-ن-ي-ط-ن-سسق با-ب-سش ة-ل-ي--ك--سشت بع--ل--ت
مامأا تاÒسضحتلا قÓ-ط-نا ذ-ن-م ة-يدو ة-ه-جاو-م
ثيح اءاسسم ةثلاثلا نم ةيادب ةليلم Úع ةيعمج
يلع ةÒخأ’ا تاسسمللا Êارمع بردŸا عسضيسس
امايأا بعللا ةيجه-ن-م ي-ل-عو ي-سسا-سسأ’ا داد-ع-ت-لا

دادو مامأا ›وأ’ا ةيمسسرلا ةجرÿا لبق ةليلق
نا-ك نأا د-ع-ب  ›وأ’ا ة--لو÷ا با--سس◊ نا--سسم--ل--ت
سسيمÿا  ةسسفانŸا ءاوجا داعتسسا دق دادعتلا
نم  سصلخت و جÈلا يلهأا هجاو Úح طرافلا

ة-ي-ب-لا-غ-ل ه-تدا-ع-ت--سساو ا--نورو--ك سسوÒف سسجا--ه
مويلا دعوم لغتسسي Êارمع لعجي ام  ÚبعÓلا

ةيفلخ يلع تÓيدعتلا سضعب ثادحأا  لجا نم
جÈلا ة-ه-جاو-م لÓ-خ ا-ه-ل-ج-سس ي-ت-لا سصئا-ق-ن-لا

م-جا-هŸا ةدو--ع ن--م د--ي--ف--ت--سسي--سس ه--نا ة--سصا--خ
ي◊ا-سص ر-سسيأ’ا Òه-ظ-لاو ر-ها--ط ن--ب بÎغŸا
. ءافسشلا ›ا يئانثلا لثا“ نا دعب

رهاط نب ةدوع يلع نهاري Êارمع
موجهلا ليدعتل

ةيسسمأا ةارابم يلع اÒثك بابسشلا بردم نهاري

ن-م-سضت ة-غ-ي-سص ل-سضفأا دا--ج--يإا ل--جا ن--م مو--ي--لا
رهظا نا دعب يموجهلا لمعلا ةيلاعف Úسس–

د--ج يو--ت--سسم جÈلا ةارا---ب---م لÓ---خ مو---ج---ه---لا
يلع ةروطخ يا ليكسشت  نم نكمتي ⁄و عسضاوتم
Êار-م-ع بردŸا ع-فد-ي-سسو سسفا-نŸا ة-ق-ط-ن--م
ةليكسشتلا ‘ رهاط نب بÎغŸا مجاهŸاب مويلا
ن-يد-لا فر-سش Êادو-سسلا هءارو ن-مو ة--ي--سسا--سسأ’ا

حنمو امهنيب ماجسسن’ا  قلخ لجا نم بوبيسش
.يمامأ’ا طخلل Ìكأا ةيلاعف

طضسولا و روÙا يئانث، Êامحر
ةيضساضسألا ةليكضشتلا ‘ تباثلا

روÙا ي--ئا--ن--ثو Êا--م---حر سسرا◊ا ي---ق---ب---ي
دادح –وطي ›إا ةفاسضإا  وكارابيم– نÓعز
لمحي حبسصأا يذلا  Òخأ’ا اذه بايغ مغر
يسسامÿا ةباسصإ’ا ببسسب مويلا دئاقلا ةراسش
عزانم نود نم ةيسساسسأ’ا هتناكم نمسض يذلا

ةدا-ع-ت-سسا  مو-ي--لا فر--ع--ي عا--فد--لا نأا ة--سصا--خ
موجهلا فرعي اميف  ي◊اسص رسسيأ’ا Òهظلا

.رهاط نب ةدوع

‘اعت لجعتضسي Êارمعو باضصم نارمع
دادح-يجارد

ةكراسشŸا نم نارمع مجاهŸا نكمتي نل
لÓخ اها-ق-ل-ت ي-ت-لا ة-با-سصإ’ا بب-سسب مو-ي-لا

ثي--ح طرا--ف--لا سسي--مÿا جÈلا ة---ه---جاو---م
ل-ب-ق تا-سصو-ح-ف-لا ج-ئا-ت-ن ‘ ر-ظ-ت-ن--ي لاز’

لسصاوي امك  ةباسصإ’ا ةروطخ يدم ديد–
بب-سسب  با-ي-غ-لا ي--جارد– داد--ح ي--ئا--ن--ث--لا

ن-م بل-ط-ب ف-ث-كŸا  جÓ-ع-لا ›ا ه--عو--سضخ
‘ا-ع-ت ل-ج--ع--ت--سسي يذ--لا Êار--م--ع بردŸا
›وأ’ا ة-لو÷ا ة-ه-جاوŸ ا-ب--سس– ي--ئا--ن--ث--لا
. ناسسملت دادو ماما

ةرجا ةيوضست ةيلمع رضشابت ةرادإلا
مويلا نيرهضش

ديدسست ةيلمع ةنيطنسسق بابسش ةرادا رسشابت
ةيلمعلا يهو مويلا نم ةيادب  نيرهسش ةرجأا
يهتنتو ›ا◊ا عو-ب-سسأ’ا ة-ل-ي-ط ر-م-ت-سست ي-ت-لا

ى-ماد-ق-لا سس“و  ›وأ’ا ة-لو÷ا د-عو-م ل-ب--ق

ل---ما---ك ع---سضو ةرادإ’ا د----ير----ت ثي----ح دد÷او
ر-سصا--ن--ع  فر--سصت ت– ة--ي--تاوŸا فور--ظ--لا
ة-قÓ-ط-نا ق-ي-ق– ي-ل-ع م-هز-ي-كر-تو داد-ع-ت--لا
.›و’ا ةلو÷ا ذنم ةحجان

ةيوتضشلا ةضسبلألا  ةعفد  لوضصو
                                                     مويلا يمضسرلا سصيمقلاو

ةفدلا لوسصو ةنيطنسسق بابسش ةرادإا رظتنت
ة---سسسسؤوŸ ة---يو---ت---سشلا ة---سسب---لأ’ا ن----م ›وأ’ا
سصيمقلا ›ا ةفاسضإا دح’ا مويلا «نوركام»
لÓخ نوبعÓلا هب لخديسس يذلا يمسسرلا
نا----سسم----ل----ت دادو ما-----ما ›وأ’ا ة-----ه-----جاوŸا

ة----لو----ط----ب----لا ن----م ›وأ’ا ة-----لو÷ا با-----سس◊
ي-ل-ع ة-سسب-لأ’ا ع-يزو-ت ›إا ةرادإ’ا عرا-سست--سسو

دعب ةسصاخ ةرسشابم فيدرلاو رباكأ’ا يبع’
با-ي-غ  ن-م نو-نا-ع-ي ير-م-ع-لا ءا-ق-فر ل--ظ نا
اهسشي-ع-ت ي-ت-لا ةدوÈلا ع-م ة-يو-ت-سشلا ة-سسب-لأ’ا

.ةنيطنسسق ةنيدم
ب/ليلخ

«Èمضسيد3 ةياغ ¤إا قيرفلا ىلع انل ةيلوؤوضسم لو يكوكلا لبقتضسم نع ثيدحلل لا‹ ل» :‘ل لامك

يشسنجيرلا قدنف ضضفرت ةديد÷ا ةرادإلا

يــــكوكلا سســــــجاه طـــينحج باـــيغو تاــباضصإلا
موـــــــيلا قـــــلطنت تارــــــيضضحتلاو

ةمارضش باضشلا عم Óح دجيو لخدتي دوعوب
دعب ةرسشابم دوعوب ماسشه فيطسس قافو يدان ةرادإا ‘ مداقلا ÒجانŸا عراسس
›إا هÁدقتو ةمارسش باسشلا ناديŸا طسسو بلج ›ا  ‘’ لامك سسيئرلا بيسصنت
بعÓلا بحسس لباقم Úفرطلا يسضري لح داجيإا سضرع ثيح ةديد÷ا ةرادإ’ا

ÒجانŸا Èتعي دوعوب نأا ةسصاخ تاعازنلا ةن÷ ةلواط يلع نم  هاوكسش ةمارسش
بنجي لح ›ا لسصوتلا لجا نم عاسسŸا لك سضفر يذلا باسشلا بعÓل سصاÿا
.سضفرلا يلع رسصا هنكل تاعازنلا ›ا ءوجللا بعÓلا

Èمضسيد3 عامتجا روضضح نع ÚمهاضسŸا ةيبلاغ فوزع
نا ›ا Úمهاسسملل  ‘’ ةدايقب ةديد÷ا ةراد’ا هيلا تعد يذلا عامتج’ا هجتي
زلقيا ك’اب ةكرسش ‘  ÚمهاسسŸا ءاسضعأÓل ةقحاسسلا ةيبلاغلا  فوزع فرعي
يلع عامتج’ا دقع ماما اقئاع نوكي نل يذلاو فيطسس قافول فÙÎا يدانلل
جورÿا مث نمو ةكرسشلا مهسسا نم ةئاŸا ‘79 لثÁ يواهلا سسيئر نا رابتعا
حمسسي ’ يواهلا سسيئرلا نا يري  سضعبلا نا مغر اهديسسŒ ديري يتلا تارارقلاب
دامتع’ا ةقيثو يلع هلوسصح ةياغ ›ا ÚمهاسسŸا عامتجا ›ا  ةوعدلاب انوناق هل
.ةراد’ا سسل‹ ‘ يواهلل ايمسسر Óث‡ نوكيل ةماعلا ةيعم÷ا ةيكزتو

ةيئاهن ةفضصب رقŸا رداغ بارعأا
يدانلا رقم دسصقي فيطسس قافول فÙÎا يدانلا ةرادإا سسل‹ سسيئر دعي ⁄

عم طرافلا عوبسسأ’ا ةياهنل Òخأ’ا عامتج’ا ذنم يئاهن لكسشب هرداغ نا دعب
ام رخآا راود نايفسس فيدرلا بردم دقع عيقوت ناك ثيح ةرادإ’ا سسل‹ ءاسضعأا

ارسضاح نوكيسس ناك نا فرعي ’و قيرفلا طيfi نع يفتخي نأا  لبق هب ماق
نم ÚمهاسسŸا عامتجا لجا نم ةديد÷ا ةرادإ’ا هتددح يذلا دعوŸا لÓخ
  دعبتسسم دج هروسضح نا مغر همدع

ةمضصاعلا ¤ا سسمأا لقتنا يكوكلا
هئاقدسصأا دحأ’ ةرايزب مايقلا لجا نم ةمسصاعلا ›إا سسمأا يكوكلا ليبن بردŸا لقتنا

فيطسس ةنيدم ›ا مويلا دوعي نا يلع ÚبعÓل اهحنم يتلا سسما موي ةحار لغتسسا ثيح
قÓطنا دعوم لبق ةلي-ل-ق ما-يا ة-ي-سسمأ’ا هذ-ه تا-ب-يرد-ت-لا فا-ن-ئ-ت-سسا ي-ل-ع فار-سشإÓ-ل
. ةمسصاعلا دا–ا ةهجاوم لجا نم ةمسصاعلا ›ا قافولا رفاسسي ثيح ةلوطبلا

Èمفون62 موي ةيحار÷ا ةيلمعلا يرجي زايب
ة-ط-برأ’ا يو-ت-سسم ي-ل-ع ة-ي-حار÷ا ة-ي-ل-م-ع-لا ›إا زا-ي-ب با--سشلا ع--فادŸا ع--سضخ--ي
تاحسصŸا د-حا يو-ت-سسم ي-ل-ع ل-ب-قŸا Èم-فو-ن62 سسي-مÿا مو-ي  ة-سسكا--ع--تŸا
ءاقبلا ›إا باسشلا عفادŸا رطسضيسسو  يرومز روتكدلا فارسشإا ت–و ةسصتıا
روطت جلاعŸا يبطلا عباتي يتح ةيلمعلا ءارجإا دعب ةحسصŸا سسفن ‘ Úموي

لبق رهسشأا6 نم Ìكأ’ دمأ’ا ةليوط ةحار نم ةدافتسس’او هحيرسست لبق هتلاح
ب/ليلخ. ةسسفانŸا ›إا ةدوعلا

ةنيطنشسق بابشش
ةثلاثلا ‘ مويلا   ةليلم Úع ةيعمج – ةنيطنشسق بابشش

موـــــــــــجهلا ‘  رـــــــــــهاط نب ىلع نـــــــــــهاريو موـــــــــــيلا ةÒخألا تاـــــــــــضسمللا عـــــــــــضضي Êارـــــــــــمع



ةفÙÎأ ةطبأرلأ فرط نم ذختŸأ رأرق مدسص
0202/1202 ديد÷أ مسسوŸأ  ميسسÎب مدقلأ ةركل

ثي-ح ،ةد-ي-ل-ب-لأ دا–أ ق-ير-ف ةرأدإأ ،ا-ق-ير-ف02 ن--م
قيرفلأ طيfi نم هانيقتسسأ ام بسسح لمأات تناك
01 م-سضي زو-ف ل-كو ،Úجو-ف ¤إأ ة-لو-ط-ب-لأ م-ي-سسق--ت--ب
Êا-ث-لأ م-سسق-لأ ة-يد-نأ ءا-سسؤور-ل ى-ن-سست-ي ى-ت--ح ،قر--ف
مسسقلأ ةلوطب ميسسقت عورسشÃ «فافلأ» ¤اب مدقتلأ
،اقيرف21 مسضي زوف لكو ،جأوفأأ ثلث ¤إأ  Êاثلأ
،تأÒسضحتلأ ‘ ل-ج-سسŸأ Òب-ك-لأ ر-خأا-ت-لأ يدا-ف-ت-ل

⁄ رطسسألأ هذه ةباتك دح ¤أو هنأ انملع أذأ ةسصاخ
Êاثلأ مسسقلأ قرف ةدوعب ةيسصولأ ةرأزولأ سصخرت
.تابيردتلأ ¤إأ انود امو
ن-ب ي-ل-ع د-ي-سس د-ي-سسلأ ةد-ي-ل-ب--لأ دا–أ سسي--ئر نا--كو
ÚبلاطŸأ عم هناع ،أرخؤوم ثد– دق ›اسشرسش
أذهو ،جأوفأأ ثلث ¤إأ Êاثلأ مسسقلأ ةلوطب ميسسقتب
احبر ،سصوسصÿأ هجو ىلع اهنم تأرابتعأ ةدعل
.لاملل أداسصتقأو ،تقولل
لولأ مسسقلأ ةلوطب تيبثتب ةطبأرلأ رأرق دعبو نكل

وأأ ةطبأر-لأ تأذ ى-ل-ع ل-ي-ح-ت-سسي-ف ،ا-ق-ير-ف02 ن--م
Êاثلأ مسسقلأ ةيدنأ بلط ىلع ةقفأوŸأ ةيدا–لأ
.جأوفأأ ثلث ¤إأ ةلوطبلأ ميسسقتب

ةيدنأل حامسسلإ ببسس نع لءاسستت ةرإدإلإ
Êاثلإ مسسقلإ نود بيردتلاب لولإ مسسقلإ

نع ،ةديلبلأ دا–أ ةرأدإأ تبرعأأ ،غايسصلأ تأذ ‘و
فرط نم ةذختŸأ تأرأرقلأ هاÒ Œبكلأ اهئايتسسأ
ة--ح--سص ة--ب--قأرÃ ا--ه--ل لوıأ ة--ي--سصو---لأ تا---ه÷أ
با--ب--سسألأ ن--ع ةرأدإلأ تلءا--سست ثي---ح ،Úب---عل---لأ
ةيدنأل حامسسلأ نا-سشب ا-ه-ت-ل-م-ع-ت-سسأ ي-ت-لأ Òيا-عŸأو
،Êاث-لأ م-سسق-لأ ة-يد-نأ نود بيرد-ت-لا-ب لولأ م-سسق-لأ

نوكتسشي ،لولأ مسسقلأ ءاسسؤور نم Òثكلأ نأو ةسصاخ
يذلأ يحسصلأ لوكوتوÈلأ قيبطت ةلاحتسساب مويلأ

.ةيدنألأ ىلع ةرأزولأ هتسضرف

اقÓطإإ ةيفاك Òغ Òسض– رهسش ةدم
ةلوطبلإ لوخدل

،ةديلبلأ دا–أ قيرف ‘ ةÒسسŸأ ةرأدإلأ بهذتو
ر-ه-سش ةد-م نأ ،›ا-سشر-سش ن-ب سسي--ئر--لأ نا--سسل ى--ل--ع
د-يد÷أ م-سسوŸأ ءد-ب ن-ع ا-ن-ل-سصف-ت ي-ت--لأ ا--ب--ير--ق--ت
.اقلطإأ ةيفاك Òغ ،Êاثلأ مسسقلأ ةلوطبل
ديدعلأ لسسأر هنأ ة،›اسشرسش نب سسيئرلأ بسسحو
م-سسق-لأ ءأو-ل ت– ة-يو--سضنŸأ ة--يد--نألأ ءا--سسؤور ن--م
ةيسضقلأ عفرو قافتأ ةطقنب جورÿأ لجأ نم ،Êاثلأ
لوıأ Úت-ه÷أ ا-م-ه-ف ،ة-ط-بأر--لأو ة--يدا–لأ ¤إأ
حامسسلأ لجأ ن-م ،ة-ي-سصو-لأ ةرأزو-لأ ة-ل-سسأرÃ ا-م-ه-ل

.تابيردتلأ ةرسشابÊ Ãاثلأ مسسقلأ ةيدنأل
موي رم املك هنأ ،›اسشرسش نب يدانلأ سسيئر ىريو
دق-ف ا-م-ل-ك ،Úب-عل-ل ة-ي-عا-م÷أ تا-ب-يرد-ت-لأ نود-ب
هيلعو ،هأوتسسمو مهتايناكمإأ نم ديزŸأ نوبعللأ

ن--م Úب--عل--لأ ع--ن--م ة--ل--سضعŸ  ل--ح دا--ج---يإأ بج---ي
.ةيعام÷أ تابيردتلأ
نايفسس ديسسلأ هيدان بردم عم ›اسشرسش نب قفتيو
ة-يأد-ب-ل سسك-ع--لأ د--ع--لأ ل--خد أذأ »:ه--لو--ق--ب ،ة--م--سشن
رهسش‘ يرا÷أ Èمفون72 خيرات دعب يأأ ،ةلوطبلأ

يأل م-كÁ ل-ف ،(Êا-ث-لأ م-سسق-لأ ة-لو-ط-ب ة-يأد-ب ل-ب-ق
تا-ب-يرد-ت-لأ مأد-ع-نل ،ة-لو-ط-ب-لأ لو--خد نا--ك ق--ير--ف
ىلع اقيقح أرطخ لكسشيسس ةيلأدب يأأو ،ةيعام÷أ
،ل-ب-ق-ت-سسم ة-ي-ح-سصلأ م-ه-ت-مل-سس ى-ل--عو Úب--عل--لأ

ايعامج بردتي ⁄ مهعيمج نأ انملع أذأ ةسصاخ
فيقوت رأرق ،يسضاŸأ سسرام رهسش فسصتنم ذنم
.رئأز÷أ ‘ ةيسضايرلأ تاسسفانŸأ

ةيدرفلإ تابيردتلإ إومئسس نوبعÓلإ
انلسصتأ ن‡ ةديلبلأ دا–أ يبعل  نم ديدعلأ برعأأ
ةيدرفلأ تابيردتلأ سصو-سصخ-ب م-ه-يأأر ا-ن-ب-ل-طو م-ه-ب
قيرفلأ بردم بلط دنع لوزن اهب نوموقي يتلأ

ى-ل-ع ل-قألأ ى-ل-ع ة-ظ-فا-ح-م-ل-ل  ‘ ،ة-م-سشن نا-ي-ف--سس
»:د--حأو---لأ فر◊ا---بو ءلؤو---ه در ،Êد---ب---لأ بنا÷أ

هذه مجح ناكم امهمف ،ةيدرفلأ تابيردتلأ انمئسس
تابيردتلأ عبر ¤إأ لسصت نأ نكÁ لف ،تابيردتلأ
Úبعللأ طسسو تابيردتلأ نأو ةسصاخ ،ةيعام÷أ
سصسصfl تيقوت ‘و ،ينفلأ مقاطلأ فأرسشإأ ت–و
ةÒبك دئأوف اهل نوكتسس ،يسضاير يملع ماظنل اقفو

،ةيدرف تابيردتلأ تناك أذأ امأأ ،بعللأ ىلع أدج
«أدج ةليلق اهدئأوف
،ايفتاه م-ه-ي-لإأ ا-ن-ثد– ن‡ ةد-ي-ل-ب-لأ دا–أ أو-ب-عل
،ةطبأرلأ نمو ةرأزولأو ةيدا–لأ فرط نم نونمتي
حامسسلاب أرأرق ةلبقŸأ ةليلقلأ مايألأ ‘ ذختت نأ

ىتح ،تابيردتلأ فانئتسساب ةيناثلأ مسسقلأ ةيدنأل
ط--سسو ‘ د--يد÷أ م--سسو--م--ل--ل Òسضح--ت--لأ ى--ن--سست---ي

،نلأأ ا-ه-ي-ل-ع ا‡ رو-مألأ تي-ق-ب أذأ ا--مإأ ،ي--عا--م--ج
لوخد يسساسس نب لوقي Úبعلك انيلع ليحتسسيف
.«ةلوطبلأ

يدهم Ëرك
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ةديلبلأ دا–إأ

ةديلبلإ دا–إ يدان صسيئر دلإو
هــــــــللإ ةـــــــمذ ‘

،يسضاŸا ةعم÷ا ىلعأ’ا قيفرلا ¤إا لقتنا
زهان رمع نع ،›اسشرسش نب فسسؤي جا◊ا
دا–ا يدان سسيئر دلاو ؤهو ،ةنسس08ـلا
اذهبو ،›اسشرسش ن-ب ي-ل-ع د-ي-سس ةد-ي-ل-ب-لا
دا–ا را--سصنأا مد--ق--ت---ي ،ل---ل÷ا با---سصŸا
يزاعتلاب ديقفلا فرع نم لكو ،ةديلبلا
نا لجو زع ¤ؤŸا ن-م Úي-جار ة-ي-ب-ل-ق-لا
نكسسي ناو ناؤ-ل-سسلاو Èسصلا ه-يوذ م-ه-ل-ي
.ةيلاعلا هنانج ديقفلا

نؤعجار هيلإا انإاو هلل انإا

ششأر◊أ دا–أ

 اــــــقيرف02ـب ¤وألإ ةـــــلوطبلإ مــــيسسرت رإرـــــق
ةدـــــــيلبلإ داـــــــ–إ ةرإدإإ مدـــــسصي

«اقرزلإ» تاباسسح طلخي ›إرديفلإ بتكŸإ

ÒسسŸا بت--كŸا سسي--ئر ثد–
رفعج سشار◊ا دا–’ تقؤؤŸا
تاؤنقلا ىدحإ’ Êا-م-ي-ل-سسؤ-ب
ن--م د--يد--ع--لا ن--ع ة--سصاÿا
أاد--بو ،ة--ن--هار--لا ا--يا--سضق---لا

سسأار حتف ةيسضق نع هثيدح
ح-ت-ف» :لا-قو ،ة-كر--سشلا لا--م
نم نؤك-ي ة-كر-سشلا لا-م سسأار
فرط نم مهسسأ’ا ءارسش لجأا
ما-مز ذ-خأ’ ة-ي-ن-طو ة-كر--سش
لاÛا ح-ت-ف-ل سسي--لو رؤ--مأ’ا
بدو به ن-----م ل------ك ما------مأا
د-ق--ل» :فا--سضأاو .«مود--ق--ل--ل

لاطفن ريدم عم ءاق-ل ا-ن-ب-ل-ط
ام ؤهو اقباسس هب قلتن ⁄ اننأ’

.«ابيرق نؤكيسس

¤إإ لسصت قيرفلإ نويد»
«ميتنسس ÒيÓم01

تناك دقل» :Êاميلسسؤب لا-ق تا-ماد-ق-ت-سس’ا ن-عو
اذهل ،قيرفلا ¤إا انئج امدنع تاهبج ةدع انيدل

تامادق-ت-سس’ا ة-ي-ل-م-ع ما“ا ل-جأا ن-م ا-ن-ي-ع-سس’
نؤيدلا نعو ،«تاهب÷ا لك حتفن ’ ىتح ةكرسشب
نؤيد كانه ،ةكئاسش ةيسضق نؤيدلا» :ينعŸا لاق

رايلم6 ¤إا لسصت تاعزانŸا ةن÷ ىؤتسسم ىÓع
نؤنيدي يسضاŸا مسسؤŸا نم Úبع’ انيدلو متينسس
¤إا لسصت نؤيدلا ،دحاو ابتار اؤقلت هنأ’ مهلاؤمأاب

.«يدانلا ‘ ميتنسس ÒيÓم01

صصبÎلإ ءإرجإل تاحÎقم ةّدع كل‰»
«يÒسضحتلإ

تÓ-يؤ-ح-ت-لا قؤ-سس ح-ت-ف ةدا-عإا ة-ي-نا--ك--مإا ن--عو
تحتف اذإا» :Êا-م-ي-ل-سسؤ-ب لا-ق ،ادد‹ ة-ي-ف-ي-سصلا
رمأ’ا نإاف ،ةد-يد-ج تا-ماد-ق-ت-سس’ لاÛا فا-ف-لا
ةيدنأ’ سسيلو ةاؤهلا مسسقلا ةيدنأا ىلع رسصتقيسس
رارقلا قيبطت لاح ‘ اذهل ،انقيرف لثم فÙÎا
،.«ةاؤ-ه Úب-ع’ بل÷ لاÛا ا-ن--ما--مأا نؤ--ك--ي--سس

ج-ما--نر--ب ن--ع ا--سضيأا ثد–و
د--ق--ل» :ق--ير--ف--لا تاÒسض–

ةد--يد--ع تار--م تع--م--ت---جا
ةدع انيدلو ينف-لا م-قا-ط-لا-ب
،Âا-غ-ت-سسم ل-ث-م تا--حÎق--م
،ةمسصاعلاو ةدجكيت ،فلسشلا
لؤ---كؤ----توÈلا ‘ ل----ك----سشŸا
سصبÎلا ناكم سسيلو يحسصلا

Êاعن اننأ’ اÒثك فّلكم هنأ’
.«مزÓلا معدلا بايغ نم

انزإوتم اقيرف كل‰»
بعل ىلع دانم عم انقفتإو

«دوعسصلإ
Êاميلسسؤ-ب سسي-ئر-لا قر-ط-تو
هقيرفل ثلاثلا سصي-م-ق-لا ¤إا
:لاقو د-ع-ب سضر-ع-ي ⁄ يذ-لا
نؤ-م-ي-سس ثلا-ث-لا سصي-م--ق--لا»

عؤ-ب-سسأ’ا نؤ--سضغ ‘ از--ها--ج
لك ءاه-نا ن-م بÎقا سسا-ي-سسا-ك ة-كر-سشو د-يد÷ا
بت-كŸا ل-يؤ– ‘ ر--ك--ف--ن» :ا--سضيأا لا--قو .«ءي--سش
يدانلل يم-سسر-لا ر-ج-تŸا نؤ-ك-ي-ل يدا-ن-ل-ل Ëد-ق-لا

لاق قيرفلا فد-ه ن-عو ،«ر-مأ’ا ‘ ر-ك-ف-ن ن-ح-نو
ؤه مسسؤŸا اذهل ي-سسي-ئر-لا فد-ه-لا» :Êا-م-ي-ل-سسؤ-ب
بردŸا عم اندقاعت امدنعو يدانلا ةلكيه ةداعإا

دؤعسصلا بعل ؤحن هجتت رظنلا تاهجو تناك ،دانم
تامادقتسس’ا دعب ةسصاخ ةؤق لكب لبقŸا مسسؤŸا
انمعد اننأ’ ةنزاؤتم يهو اهب انمق يتلا ةيعؤنلا
ةÈخ با--ح--سصأا Úب--عÓ--ب ة--ثÓ--ث--لا طؤ---طÿا

.«ديج ىؤتسسمو

«راسصنألإ انعم فقي نأإ ىن“أإ»
قيرفلا عم فؤقؤلاب راسصنأ’ا Êام-ي-ل-سسؤ-ب بلا-طو
هب ابحرم يدانلل ةفاسضإ’ا Ëدقت دري نم» :لاقو
هنأ’ ءاعدلاب اندعاسسي نأا ىنمتن هنكÁ ’ نمو
‘ راسصنأ’ا Úب ةدؤجؤŸا ةنتفلا يهتنت نأا بجي
.«مهقيرف عم فؤقؤلا راسصنأ’ا ىلعو يدانلا

ح . م

«دوعسصلإ لجأإ نم بعلنسسو ابيرق لاطفن ريدم يقتلنسس» :Êاميلسسوب

ة-يدا–إل-ل ع-با-ت-لأ ›أر-يد--ي--ف--لأ بت--كŸأ ط--ل--خأأ
ة-لو-ط-ب ة-يد-نأأ تا-با-سسح مد-ق-لأ ةر-ك-ل ة-ير--ئأز÷أ
جرخ امدعب ءاعبرألأ لمأأ اهنيب نمو Êاثلأ مسسقلأ

طرافلأ سسيمÿأ دق-ع-نŸأ Òخألأ ه-عا-م-ت-جإأ ن-م
ة-فÙÎأ ة-ط-بأر-لأ ة-لو-ط-ب ل-ب-ق-ت-سسم م-سسح نود
ةسصاخ تلؤواسستلأ نم ديدعلأ راثأأ ام وهو .ةيناثلأ
بعل ل-ك ح-ن-م د-ق نا--ك ة--ف--لا--خو--ب سسي--ئر--لأ نأأو
طرا--ف--لأ عو--ب--سسألأ ر--ح--ب ‘ Úت--ير--ه--سش Úتر---جأأ

.كوكسصلأ عاجÎسسأل
لظ ‘ ليحتسسم تابيردتلإ قÓطنإإ

يحسصلإ رج◊إ
اهرداسصم نم بعلŸأ ءأدسصأأ هتملع ام بسسحو
ةينعم نوكت نل Êاثلأ مسسقلأ ةيدنأأ نأاف ةسصاÿأ
ةÎف ة-يا-ه-ن ل-ب-ق أذ-هو تا-ب-يرد-ت-لأ فا--ن--ئ--ت--سسإا--ب
ايلعلأ تاطلسسلأ اهنع تنلعأأ يتلأ يحسصلأ رج◊أ
عفر لاح ‘ ىتحو .لبقŸأ Èمسسيد3 ةياغ ¤إأ
ةيريدŸأ نأاف بÎلاب ةيدنألل سصيخÎلأو رج◊أ
عيباسسأأ Êامث ¤إأ جات– ةيدنألأ نأأ دكؤوت ةينفلأ

دعب ةسصاخ دي÷أ Òسضحتلأ لجأأ نم لقألأ ىلع
.ةلماك رهسشأأ ةعسست ةبأرق مأد فقوت

فانئتسسإاب ÚبعÓلإ بلاطي ةرانفوب
ةيدرفلإ تابيردتلإ

ةلوطب لبقتسسم فنتكت يتلأ سضومغلأ ةلاح مامأأو
دب-ع ءا-ع-برألأ ل-مأأ برد-م د-ج-ي ⁄ Êا-ث-لأ م-سسق-لأ
عم لسصأوتلأ ىوسس رخأأ رايخ نم ةرانفوب ميك◊أ

مهبلاط نيأأ.مهتويب ‘ نود-جأو-ت-ي ن-يذ-لأ ه-ي-ب-عل
ددسش ثيح ايدرف تاب-يرد-ت-لأ فا-ن-ئ-ت-سسإأ ةرور-سضب

سصاخ جما-نر-ب ق-ي-ب-ط-ت-ب بعل ل-ك مو-ق-ي نأأ ى-ل-ع
نم سصلختلأو ةيندبلأ هتقايل نم ءزج عاجÎسسإل

¤إأ ةدوعلأ خيرات ديد– راظتنإأ ‘ دئأزلأ نزولأ
يذ-لأ رأر-ق-لأ بسسح ة-ي-عا-م÷أ تا-ب--يرد--ت--لأ و--ج
بت-كŸأو ة-سضا-ير-لأو ة-ب--ي--ب--سشلأ ةرأزو هذ--خ--ت--ت--سس
ممسسقلأ ةلوطب لب-ق-ت-سسم سصو-سصخ-ب ›أر-يد-ي-ف-لأ
.Êاثلأ

فانئتسسإلإ لجؤوي فيدرلإ بردم ىتح
نموم قيدسص ءاعبرألأ لمأأ فيدر بردم نأأ مغرو
فا--ن--ئ--ت--سسأل ه--ي--ب--عل--ل أد--عو---م دد---ح د---ق نا---ك
ءأدتبإأ ديد÷أ يوركلأ مسسوملل ابسس– تابيردتلأ

ةÒخألأ تأد--ج--ت---سسŸأ نأأ لإأ.تب---سسلأ سسمأأ ن---م
¤إأ Êاثلأ مسسقلأ ةلو-ط-ب قل-ط-نإأ ل-ي-جأا-ت د-ي-كأا-تو
لسصتي هلعج .يرفيف علطم وأأ يفناج رهسش رخأوأأ
ددسشو فانئتسسإلأ ليجأات نع رذتعيو Úبعللاب

¤إأ دأرفنإأ ىلع بعل لك بردتي نأأ ةرورسض ىلع
.ةيؤورلأ حاسضتإأ ةياغ

ةبانع ىلع اقرزلإ تلسضف» يوإرعسش
«تابيردتلإ فانئتسسإل قوسشتمو

ي-بŸوأأ ن-م ءا-ع-برألأ ل-مأل د-يد÷أ د-فأو-لأ د-كؤو-ي
راتخإأ هنأأ يوأرعسش نÁأأ نرقŸأ يبŸوأأ نرقŸأ
مسسقلأ ةلوطب وحن هتبأوب نوكت ىتح ءاعبرألأ لمأأ
ل--ئا--ق قا--ي--سسلأ أذ--ه ‘ حر--سصو لوألأ ي--ن---طو---لأ
دا–إأ نم امهمهأأ ةيرغم سضورع ةدع ينتلسصو»

ناهرلأ لجأأ نم ءاعبرألأ لمأأ تلسضف يننكل ةبانع
قيرفلأ أذه عم زربأاسس يننأأ دكأاتم انأأو يسضايرلأ
ة--يد--نألأ د--حأل م--سضنأا--سس دو--ع--سصلأ ق---ق---ح---ن و---لو
دعوم لبقتسسم لوح ةيؤورلأ حاسضتإأ مدع.ةÒبكلأ
فا-ن-ئ-ت-سسأل أÒث-ك سسم-ح-ت-م ا-نأأو ا-ن-ق-ل-ق-ي ةدو-ع--لأ
ي--ق---ير---ف ‘ ءأو---جألأ فا---سشت---كإأو تا---ب---يرد---ت---لأ
فصصنم – ب.«ديد÷أ

ءاعبرألأ لمأأ
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تأعأقلا قلغ ىلع رصصت مدقلا ةرك ةرازوو رصضت– ةيعأم÷ا تأصضأيرلا
ضسرام رهشش ذنم للشش ةيعشضو ةيعام÷ا تاشضايرلا ضشيعت
تاعاقلا قلغ ةشضابرلا و بابششلا ةرازو تررق نبا مرشصنŸا
ديفوك انوروك ءابو راششتنا نم دحلل   ›وا ءارجإاك ةيشضايرلا

ثيح هابقع دمحي ’ ام ¤ا لشصوو هدودح ىدعت نا ’ا91
ةشضايرلا لبقتشسم Úبراشض رهششا ةعشست نم ديزأ’ قلغلا ماد
ي--ه ة--شضا--ير--لا و با--ب--ششلا ةرازو نا م--غر  ط---ئا◊ا ضضر---ع
ة-شضا-ير-لا رار-ق-ت-شسا و ن-شس◊ا Òشسلا نا-م-شض ن--ع  لوؤو--شسŸا
مهشسفنا اودجو نيذلا Úيشضايرلا بشضغ راثا يذلا رم’ا
كر– نا نود ةيلام تائفاكم ’ و ةشسفانم ’ و تابيردت نود
ةهجوم  اهتايلوؤوشسم نم لشصنتت يتلا يه و انكاشس مهتادا–ا
‘ ةشضايرلا ةحلشصÃ ىبأات ’ يتلا ةيشصولا ةرازولل مختلا
تابيردتلا ةيبوروأ’ا و  ةرواÛا لودلا لك هبف ترششاب تقو
ةقÓع مهل تشسيل ةرازولا ىلع Úمئاقلا نأاك و تاشسفانŸا و
Úيشضايرلا  و ةشضايرلا ةحلشصم ¤ا نورظني ’ و ةشضايرلاب
نم لمتحي ’ حبشصا يذلا رم’ا وهو ينقت و يقطنم لكششب
فتنئشسا مدع نوناق نا نوري امدنع ةشصاخ Úيشضايرلا  لبق
نود ةرئاطلا و ةلشسلا ديلا ةرك ىلع طقف قبطي ت’وطبلا
قرف-لا تدا-ع ن-يا  ة-شصا-خ Úناو-ق-ب ع-ت-م-ت-ت ي-ت-لا مد-ق-لا ةر-ك
ةدو-ع-ل-ل د-ع-ت-شست و ن-ير-ه-شش ذ-ن-م  يدا-ع ة-ف-شصب تا-ب-يرد--ت--ل--ل
رخا راعششا ¤ا ىرخ’ا تا-شضا-ير-لا ر-ظ-ت-ن-ت ا-م-ي-ف ة-لو-ط-ب-ل-ل
رطÿا ضسوقان قد يعدتشسي تاب   يذلا ءيششلا

نود ⁄أعلا ةــــلوطبل بـــهأأتي دـــيلا ةرك بختنم
ةــــــيدو تÓــــــبأقم لو ةـــــــصسفأنم

ةلوطب ‘ ةكرا-ششم-ل-ل د-ي-لا ةر-ك-ل ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا د-ع-ت-شسي
ىرجا ثيح ةمدعنم ةشسفانÃ ةمداقلا ةنشسلا علطم ⁄اعلا
يا ءارجا نود Èمتبشس رهشش ذنم Úشصبرت ضسوكرب ءاقفر
07 نم لكششŸا بختنŸا نا ىÈكلا ةماطلا و ةيدو ةلباقم
يا اوبعلي ⁄ ةشسفانم    نودب ÚيلÙا  Úبع’ا نم ةئŸاب
كلذ ذنم ةمظتنم ةفشصب اوبردتي ⁄ و رهششا ةعشست لÓخ ءاقل
ةقلامع ماما  ماما ةبعشص ةمهم ‘ نوكيشس يذلا وه و Ú◊ا
لك نا و ةشصاخ ةÒغشصلا ةركلل لفfi ىبكا ‘ ةيŸاعلا ديلا
يتلا ةير-ئاز÷ا ة-يد-ن’ا اد-ع ة-شسفا-ن-م-ل-ل تدا-ع ⁄ا-ع-لا لود
ل-ت-ق-ل ةد-ها-ج ى-ع-شست ي-ت-لا ة-ي-شصو-لا ةرازو-لا رار-ق ر--ظ--ت--ن--ت
تابختنŸا ’ و ةشضايرلا ةكر◊ا مدخت نل تارارقب ةشضايرلا

مشصبي دق يذلا رم’ا ةيلود تاشسفانŸ دعتشست ›ا ةينطولا
هبشش مهتمهم لعجي و تروب ن’ا لابششا ةيزهاج مدع ىلع
نوبعÓلا قفتي و رئاز÷اب ةشضايرلا دومج ماما ةليحتشسم
ةيدن’ا ‘ تاشسفانم بعل و Úيشضايرلا بيردت ةيمها ىلع
تابختن-م-ل-ل ة-يÒشض– ةو-ط-خ ة-يد-ن’ا ل-م-ع  م-ها-شسي ثي-ح

مهتيدنا ‘ ايشضاير و ايندب Úيشضايرلا ةيزهاجف ةينطولا
. مهتابختنم ‘ مهئاطع لماك ‘ مهلعجي

دئاوف موق دنع موق بئأصصم رأعصش ت– ةيدنا ءأصسؤور
ف--ل--تÚ ‘ flط--ششطا--ن--لا Úب--عÓ--لا ن--م د---يد---ع---لا Èت---عا
ءاشسؤور ضضعب نا ةيعام÷ا تا-شضا-ير-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا ت’و-ط-ب-لا

و فانئتشس’ا مدع و ت’وطبلا للشش عشضو مهبجعا ةيدن’ا
و Íيشضايرلا روجا نوعفدي ’ ىتح Úيشضايرلل ةدوعلا ىتح
’ و فانئتشس’ا مدع ةركف نوديؤوي اوحبشصا ثيح  مهتأافاكم
دوم÷ا  Úلشضفم  ت’وطبلا و تابيردتلا ةدوعب نوبلاطي
‘ Òكفتلا نود ةيرئاز÷ا ةشضايرلا هششيعت يذلا بيهرلا
اذه نع مجنت دق يتلا رارشض’ا و ةشضايرلل ةماعلا ةحلشصŸا
ةي-ن-طو-لا تا-ب-خ-ت-نŸا دودر-م ى-ل-ع ر-ثؤو-ي د-ق يذ-لا و ل-ل-ششلا

⁄اعلا ةلوطب اهزربا ةمداقلا ةيلودلا تاشسفانŸا لك لÓخ
دجو يذلا ينطولا بختنŸا اهيف كراششيشس يتلا ديلا ةركل
نع Úبئاغ Úيشضايرب بولطŸا ىوتشسŸا نع اديعب هشسفن
ةيدنا لك هيف تداع تقو ‘ رهششا ةعشست  ذنم ةشسفانŸا
يعيبط لكششب ةشسفانŸا و بيردتلل ⁄اعلا

: ةلسسلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا ضسيئر يفيرعوب حبار

عأمتجلا أنورك ءأبو ةعبأتŸ ةينطولا ةنجللا ىلع
بصسأنم لحب جورخلل تأيدأ–لا ءأصسؤور عم

:  انوروك ءابو ةعباتŸ  ةيحسصلا ةينطولا ةنجللا وسضع يوايهم  ضضاير روسسيفوÈلا

 ةرازوــــــلا و ةــــــــصضأيرلا Òصصم ‘ ررــــــــقن ل نـــــحن
فأـــــــنئتصسإلا رارــــــق ذـــــــختت نـــــم يـــــه ةــيصصولا

ة--يدا–إ’ا ضسي--ئر ي---ف---ير---عو---ب ح---بار ف---ششك
يذ-لا   دو-م÷ا نا  ة--ل--شسلا ةر--ك--ل  ة--ير--ئاز÷ا
’ مد-خ-ي ن--ل ة--ير--ئاز÷ا ة--شضا--ير--لا  ه--ششي--ع--ت
Úي-شضا-ير-لا نا د--كاو ر--ئاز÷ا ’ و ة--شضا--ير--لا

تماد ة-ل-ط-ع د-ع-ب ر-ف-شصلا  ة-ط-ق--ن ¤ا اودا--ع
و تا-شسفا-ن-م ’و تا-ب-يرد-ت نود ر-ه-ششا ة--ع--شست
ديفوك ءابو عم ضشياعتل تقولا ناح هنا حشضوا
لود-لا رار--غ ى--ل--ع ⁄ا--ع--لا ل--ك ل--ث--م ا--نورو--ك
ة-ف-شصب ا-ه-ت’و-ط-ب تف-نأا--ت--شسا ي--ت--لا ةرواÛا

  ةيداع
ة-ي-ن-طو-لا ة-ن-ج--ل--لا نا د--كا ىر--خا ة--ه--ج ن--مو

Ÿضصئاشصخ اديج فرعت ’ انوروك ءابو ةعبات
‘ Úلعافلا عم عمتŒ نا بجي و ةشضايرلا
ةشساردل ةيدا–’ا ءاشسؤور و ةيشضايرلا ةكر◊ا
فلتfl اهيلع تحبشصا يتلا ةيرزŸا ةيعشضولا
لحب جورخلل ةيدرفلا و ةيعام÷ا تاشضايرلا
لوكوترب بشسح ايجيردت  ةشضايرلا ثعب ديعي

  بشسانم يحشص

لك نم دصسألا ةصصح ذخأأت مدقلا ةرك
ىرخلا تأصضأيرلا بأصسح ىلع تازأيتملا

اهلك ةينطولا تأا-ي-ه-لا نا ي-ف-ير-عو-ب ح-بار د-كا
ضشمهت و مدقلا ةرك ةشضايرل Èكا مامتها ›وت
ةيدرفلا تاشضايرلا نا مغر ىرخ’ا تاشضايرلا

و رئازجلل تايلاديŸا دشصح ‘ ةقابشسلا يه
تاذ ةشضاير يه مدقلا ةرك نا حيحشص » لاق
تا--شضا--ير--لا ن--ك--ل ىÈك ة--ير--ها--م--ج ةد--عا--ق
ماÎح’ا ق-ح--ت--شست تا--شضا--ير كلذ--ك ىر--خ’ا
اذه و » ÚلوؤوشسŸا لبق نم ةيدج  ةعباتمو
ىلع ةشضايرلا و بابششلا ةرازو تقفاو امدعب

نود مدقلا ةركل ةين-طو-لا ة-لو-ط-ب-لا فا-ن-ئ-ت-شسا
ح-شضوا تا-عا-ق-لا ق-ل-غ ضصخ-ي ا-م-ي-ف و ا--هÒغ
ةقيرطلا هذهب لوقعم Òغ رم’ا نا  يفيرعوب
موقي هنا دكا و رئاز÷ا ‘ ةشضايرلا يهتنتشس
ةدا-عإا-ب ة-ب-لا-طŸا-ب ة--يدا–ا  ضسي--ئر--ك هرود--ب
ةرازوب ÚلوؤوشسÃ هعمجب عامتجا لك ‘ اهحتف
ضضعب كانه نا فششك امك ةشضايرلاو بابششلا
’ ى-ت-ح ع-شضو-لا  او-ن-شسح-ت-شسا ة-يد-نأ’ا  ءا-شسؤور
.  يشضاير ’ رما وه و ÍبعÓلا روجا اوعفدي

ةعباتŸ ةيحشصلا ةينطولا ةنجللا وشضع فششك
نا يوايهم ضضاير  روشسيفوÈلا انوروك ءابو

ت’و-ط-ب-لا فا-ن-ئ-ت-شسا ما-ما ف-ق--ت ⁄ ه--ت--ئ--ي--ه
ة--شضا--ير---لا Òشصم ر---ير---ق---ت نا و   ة---ي---ن---طو---لا
ةعباتم ةن÷ تايحÓشص نم ضسيل ةيرئاز÷ا
و با--ب--ششلا ةرازو--ل ع---جار ر---م’ا نا و ءا---بو---لا
ةينطولا ت’وطبلا  Òشصم ديدحن ‘ ةشضايرلا
ماÎحا عم لوقعŸا راطيا ‘ تاشضايرلا لكل
لمعت ةنجللا نا فششك و يحشصلا لوكتوÈلا

ةدوعلا ةيناكما ةشسارد و ةيدن’ا ةقفارم ىلع
‘  ةمهاشسŸا نود تاشسفانŸا و تابيردتلل
ىدم ىلع ةنجللا فقت و ءابولا راششتنا ةدايز
ى-ل-ع  ة-شضا-ير-لا ة-كر◊ا ‘ Úل-عا--ف--لا ماÎحا
يحشصلا لوكتوÈلا
ا-ن-ي-ل-ع حر-ط--ت ⁄ ة--شضا--ير--لا و با--ب--ششلا ةرازو
فا-ن--ئ--ت--شسا ’و ىر--خأ’ا تا--شضا--ير--لا  ة--ي--شضق
ةينطولا ت’وطبلا
نو-ك-ت نا يوا-يfi ضضا--ير رو--شسي--فوÈلا ى--ف--ن
رارق ‘ ادي انورك ءابو ةعباتŸ ةينطولا ةنجلل

اهيف برد-ت-ي ي-ت-لا ة-ي-شضا-ير-لا تا-عا-ق-لا ق-ل-غ
دكا و ةينطولا ت’وطبلاب ÚينعŸا Úيشضايرلا
ةنجلل مدقتت ⁄ ةشضايرلا و بابششلا ةرازو نا

Ãةرك ادع ىرخ’ا ةيعام÷ا تاشضايرلا فل
ةيشضق حرط ةرازولا ىلع هنا حشضوا و مدقلا
ةنجللا و تاشسفانŸا و تا-ب-يرد-ت-لا فا-ن-ئ-ت-شسا
ةي-شصو-شصخ و تا-عا-ق-لا ضصخ-ت ة-شسارد-ب مو-ق-ت
ةدوعلا لجا نم تاحاÎقا يطعت و  تاشضايرلا

نم متي ⁄ يذلا رم’ا وه و ةيحشص فورظ ‘
انعامتجا تبلاط ةيشصولا نا لاق ةيشصولا لبق

لا و مد--ق---لا ةر---ك ةدو---ه رار---ق ضصخ---ي ا---م ‘
طقف ةيلودلا تاشسفانŸاب  نوينعŸا Úيشضاير

ة-ي--ن--طو--لا ة--ج--ل--لا نا  رو--شسي--فوÈلا فا--ظا  و
Ÿتقو يا ‘ ةد-ع-ت-شسم ءا-بو--لا ي--ششف--ت ة--ع--ب--ت

ل-ب-ق-ت-شسم ‘ ر-ظ-ن-ل-ل ة-ئ-ي-ه يا ع-م عا-م-ت-جÓ-ل
بل-ط-ي نŸ ة-حو-ت-ف-م م-ه-باو-با نا و ة-شضا-ير--لا
نا ىري ايشصخشش هنا روشسيفوÈلا دكا امك كلذ
هنم دب ’و بجاو رما ةيداعلا ةايحلل ةدوعلا
واي◊ا فقوتت نا ديري ’ و يشضاير هنا  امك
   . رئاز÷اب ةيشضايرلا
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ةرود ‘ ينطولا قيرفلل ةيناثلا ةهجاوŸا
ايÒجينب رششع ةي-نا-ث-لا ا-ي-ق-ير-فإا ·أا سسا-ك
ىلع هزوف-ب ،ة-ق-فو-م د-ج تنا-ك0891 ةن-شس
ه-ع-قو ر-ف-شصل فد-ه--ب ي--بر--غŸا بخ--ت--نŸا
لد--ب تقو--لا ‘ ي--مو---ل---ب ر---شضÿ بعÓ---لا
فلاخ بردŸا لابششأل دهم زوف ،عئاشضلا

fiا غولبل قيرطلا ديبعت نم نيدلا يŸعبر
مامأا لوألا ءاقللا ‘ مهلداعت دعب ،يبهذلا

مك◊ا ةارابŸا رادأا.فادهأا نودب اناغ
ينطولا قيرفلا اهشضاخو يديرد يشسنوتلا
سسيدخ ،ناقزرم ،حابرشس :ةيلاتلا ءامشسألاب
ن-م سسا-بر-ل) ي-شسيو-ك ،زود-ن-ق ،ه-ل-لا ه-م-حر
،زو-يfi ،(ه-ل  ةارا-ب-م لوأا ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب--شش
حلاشص ،يمولب ،ةلواشس نب ،Êاقرف ،رجام
دادزو-ل-ب با-ب-شش ن--م يدو--ل--ي--م ن--ب) دا--شصع
نيدلا يfi فلاخ :بردŸا.(هللا همحر
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مامأا اي-ب-ل-شس ه-لدا-ع-ت د-ع-بو ،0891 ا-يÒج-ي-ن ة-لود لÓ--خ
لا--ب--ششأا قو--ف--ت ،¤وألا ه--تارا--ب--م ‘ Êا--غ--لا بخ--ت--نŸا
ىلع ةيناثلا ةهجاوŸا ‘ نيدلا يfi فلاخ بردŸا
ةثلاثلا ههجاوم ‘و ،در نود فدهب يبرغŸا بختنŸا
ةثÓثب ينيغلا بختنŸا ىلع يمولب رشضÿ ءÓمز بلغت
يروارط ›اŸا مك◊ا ءاقللا رادأا.Úفدهل فادهأا
يئانثلا «رشضÿا» فادهأا ليجشست ىلع لوادتو اشسيردا
ةقيقدلا ‘ يمولبو94و11ـلا Úتقيقدلا ‘ ةلواحشس نب
08ـلا ةقيقدلا ‘ لويد ينيغلا بختنملل لجشسو ،83ـلا
بختنŸا لهأا زوف.عئاشضلا لدب تقولا ‘ ةروغنبو
ةحرف نكل ،يئاهنلا فشصن رودلا ¤إا ةرم لوأل ينطولا

عبرŸا ¤إا ةرم لوأل مهلهأاتب ينطولا بختنŸا رشصانع
اهاقلت يتلا ةÒطÿا ةباشصإلا بقع لمتكت ⁄ يبهذلا
،ةلوطبلا كÎب هتمغرأا زودنق دومfi ذفلا عفادŸا
دبع ةمشصاعلا ءانب ة-ي-ك-ي-ما-ن-يد ع-فادÃ ه-لاد-ب-ت-شسا ”و
¤إا هلتقا ةشصاخ ةرئاط هل تشصشصخ ثيح ،رح رداقلا

ة-ه-جاو-م ‘ ا-شضا-ح نا-كو ،ة-يÒج-ي-ن-لا نادا-ب-يا ة-ن-يد-م
ىلع فرعتن نأا لبقو رشصم مامأا يئاهنلا فشصن رودلا

سضا--خ ي--ن--طو--لا ق--ير--ف--لا نأا Òششن ،ة--ه---جاوŸا هذ---ه
سضاخ ينطولا قيرفلا:ةيلاتلا ءامشسألاب اينيغ ةهجاوم
،سسا-بر-ل ،حا-بر-شس :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-شسألا-ب ة--ه--جاوŸا هذ--ه
ن-ب ،Êا-م-ي-ل-شس ،زود-ن-ق ،ه-ل-لا ه-م-حر سسيد-خ ،نا-قزر--م
،يمولب ،ةلواشس نب ،Êاقرف يلع ،هللا همحر يدوليم
نيدلا يfi فلاخ :بردŸا.داشصع حلاشص

0891 سسرام91
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بختنŸا ·أا ةيلوجر ةارابم ينطولا بختنŸا سضاخ

نشسح Òبكلا عفادم ةدايقب رهقي ل ناك يذلا يرشصŸا
Úفدهب ةجي-ت-ن-لا ‘ Úير-شصŸا مد-ق-ت م-غر-ف ،ة-تا-ح-شش
23ـلا ة-ق-ي-قد-لا ‘  بي-طÿا دو-مfi ا-م-ه-ل-ج-شس ر-ف-شصل
ةينطولا رشصانعلا سسأايت ⁄ ،74ـلا ةقيقدلا ‘ ناشضمرو
‘ عاطتشسا ثيح ،رفشصل Úفدهب ÚيرشصŸا مدقت نم
‘ ة-ج-ي-ت-ن-لا سصي-ل-ق-ت ن-م دا-شصع ح-لا--شص ر--مألا ة--ياد--ب
ةبقلا دئار بعل اهب زه ،ءازج ةبرشض نم45ـلا ةقيقدلا
ير---شصŸا سسرا◊ا كا---ب----شش دا----شصع ح----لا----شص كاذ----نآا
بخ-ت-نŸا عا-ط-ت-شسا ق-ئا-قد ع-شست--ب ا--هد--ع--بو ،ي--مار--كإا
با-ب-شش بعل ة-ط-شساو-ب ة-ج-ي-ت-ن-لا ل-يد-ع-ت ن-م ي-ن-طو--لا
ةج-ي-ت-ن-لا ى-ق-بأا ا-فد-ه ،يدو-ل-ي-م ن-ب مو-حرŸا دادزو-ل-ب

،‘اشضإلا اهتقو ¤إا ةارابŸا ديد“ نم مغرلاب ةلداعتم
رئاز÷ا تابرشض ‘ ينطولا بختنملل ظ◊ا مشستبيل
دا-ق ثي-ح ،حا-بر--شس يد--ه--م ق--لأا--تŸا سسرا◊ا ل--شضف--ب

.ةيئاهنلا ةارابŸا ¤إا ةرم لوأل ينطولا انبختنم
ه-شضا-خ ،ن-شسول ›و-غو-ط-لا م-ك◊ا هرادأا يذ-لا ءا-ق-ل--لا

،سسيدخ ،زاورد ،حابرشس :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-شسألا-ب ا-ن-ب-خ-ت-ن-م
ةلواشس نب.،Êاقرف ،رجام ،Êاميلشس ،سسابرل ،ناقزرم
.داشصع ،يمولب ،(يدوليم نب Úشسح)
نيدلا يfi فلاخ :بردŸا
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ةارابŸا ينطولا انبختنم طششن ،تانهكتلا لك سسكع

بايغ مغرف ،0891 ةنشسل ايقيرفإا ·أا سساكل ةيئاهنلا
،ةلماك ة-ن-شس21 ة-ل-ي-ط ة-يا--ه--ن--لا راودألا ن--ع ر--ئاز÷ا

Ãاذه لك نم مغرلاب نكل ،ةلماك تارود سسمخ عومج
نأا اوعاطتشسا نيذلا يfi فلاخ بردŸا لابششأا نأا لإا
بختنŸا همشسا سسفانŸا نأا اÃو نكل ،عيم÷ا اورهبي
نأا يه-يد-ب-لا ن-م نا-ك ،ة-لو-ط-ب-لا ف-ي-شضت-شسم ير-ج-ي-ن-لا
عاطتشسا ثيح ،ةيئاهنلا ةارابŸا ‘ «رشضÿا» طقشسي
ىلع لوادت ،ةفيظن ةيثÓث ليجشست نم ايÒجين روشسن
ـ24ـو ةيناثلا Úتقيقدلا ‘ يمابغيدوا نم لك اهعيقوت
ةقيقدلا ‘ لاول بعÓلا ثلاثلا فدهلا لجشس اميف
مك◊ا ينطو-لا ا-ن-ب-خ-ت-ن-م ا-ه-ي-ف ه-جاو ةارا-ب-م ‘ ،05ـلا
ءÓمز تلواfi عيمج قاعأا يذلا يافشسيت يبويثإلا

ÿىر-خأا ةرا-تو ل-ل--شست--لا--ب ةرا--ت ،ي--مو--ل--ب ر--شض Ãه-ح-ن
flج--ي--ن--ل--ل ة--ي--م--هو تا--ف--لاÒيÚ، ط-شسو اذ--ه ثد--ح

لإا ةراشسÿا هذه مغرو. يÒجينلا سسيئرلا تاشصقر
،ءانثلاو ريدق-ت-لا ل-ك تق-ح-ت-شسا ة-ي-ن-طو-لا ر-شصا-ن-ع-لا نأا
ة-ه-جاوŸا هذ-ه ن-يد--لا يfi ف--لا--خ بردŸا سضا--خو
،سسيد-خ ،ر-ح ،نا-قزر-م ،حا-بر-شس :ة-ي-لا--ت--لا ءا--م--شسألا--ب
،Êاقرف ،(ناوشضر يرمق) يدوليم نب ،زويfi ،يشسيوك
.داشصع حلاشص ،يمولب ،ةلواشس نب
نيدلا يfi فلاخ :بردŸا

0891 يام13
2 رئاز÷ا2 نويلاÒسس

سساك يئاهن هغولبو0891 وكشسوم دايبŸوا هغولب دعب
فلاخ بردŸا لابششأا نششد ،ةنشسلا سسفنل  ايقيرفإا ·أا

fi(2891 ا-ي-نا-ب-شسا) ⁄ا-ع-لا سسا-ك تا-ي-ف-شصت ن-يد--لا ي،
.ÊويلاÒشسلا بختنŸا ىلع افيشض هلوزنب

نواتيرف ةمشصاعلاب0891 يام13 موي ةارابŸا ترج
مد-ق ا-ه-لÓ--خو ،نو--شسو--ل ›و--غو--ط--لا م--ك◊ا ا--هدا--قو
اهلÓخ نم قحت-شسا ،ةد-ي-ج ةارا-ب-م ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
.زوفلا نم ادج بيرق ناك ،لب لداعتلا ةجيتن
،رفشصل Úفدهب ةجيتنلا ‘ ÊويلاÒشسلا بختنŸا مدقت
سسمخ ،يب-ل-شسلا لدا-ع-ت-لا-ب لولا طو-ششلا ءا-ه-ت-نا د-ع-ب-ف
حتف ‘ حاون بعÓلا نك“ Êاثلا طوششلا نم قئاقد
ايونعم اعفد ىطعأا يذلا فدهلا وهو ،ليجشستلا باب

فعاشض ىتح ةقيقد31 لإا ر“ ملف ،سضرألا باحشصأل
انبختنم رخأات نم مغرلاب نكل ،ةجيتنلا بعÓلا سسفن

Úفدهب
ر--شضÿ ءÓ--مز نأا لإا ،ر---ف---شصل
،ةوق لكب ةارابŸا اولشصاوو اوشسأايي ⁄ يمولب
ن-م دا-ن-م لا-م-ج بعÓ-لا ن-ك-م يذ-لا ر-مألا
نم ط-ق-ف Úت-ق-ي-قد د-ع-ب ة-ج-ي-ت-ن-لا سصي-ل-ق-ت
افده ÊويلاÒشسلا بختنم-ل-ل Êا-ث-لا فد-ه-لا
Úب--عÓ--لا ى--ل--ع ي--با--ج--يلا ر---ثألا ه---ل نا---ك
دانŸ امج بعÓلا داع ثيح ،Úيرئاز÷ا

نم ق-ئا-قد ع-ب-شس Êا-ث-لا فد-ه-لا ة-فا-شضإا ن-م
امج بعÓلا ناكمإاب ناكو.لولا فدهلا

Ÿسسا-ف-نألا ‘ ا-ث-لا-ث ا-فد-ه ة-فا-شضإا ن-م دا-ن
ة-شضرا-ع-لا ‘ ه-تر--ك ماد--ط--شصا لو--ل ةÒخألا
¤وألا يه ةهجاوŸا هذه نأا املع ،ةيقفألا
،ينطولا بختنŸا عم دانم لام÷ ةبشسنلاب
يقارلا هئادأا دعب ،هتامدخب داجنتشسلا ”و

‘ ةشصاخ طشساوأÓل ينطولا بختنŸا عم همدق يذلا
تهتنا امهلثÚ Ÿفده عقو ىلعو.نابايلا لايدنوم
يfi ف-لا-خ بردŸا ا-ه-شضا-خ ي-ت-لا ،ة--ه--جاوŸا هذ--ه
ياد Úشسح رشصن نم ةعلط نب :ةيلاتلا ءامشسألاب نيدلا
،زود-ن-ق ،سسيد-خ ،ي--شسيو--ك ،نا--قزر--م ،ه--ل ةارا--ب--م لوأا

ر-جا-م ،ه-ل ةارا-ب--م لوأا ر--ئاز÷ا ة--يدو--لو--م ن--م بير--غ
.داشصع ،يمولب ،ةلواشس نب ،Êاقرف ،(دانم)
نيدلا يfi فلاخ :بردŸا

0891 ناوج31
1 نويلاÒسس3 رئاز÷ا

ديهششلا بعلÃ ةدوعلا ةهجاوم ترج ،ةداعلا Òغ ىلع
روهمج مامأا ،0891 ناوج31 موي ،نارهو ةنيدÃ انابز
لا-ب-ششأا ا-ه-ب دا-ع ي-ت-لا لدا-ع-ت-لا ة-ج-ي--ت--ن--ف ،اد--ج Òف--غ

ج-ئا-ت-ن-لاو ،نوا-ت-ير-ف ن-م ن-يد-لا ي-ح-م--ف لا--خ بردŸا
رود-لا ه-غو-ل-ب-ب ا-يÒج-ي--ن ةرود ‘ ة--ل--ج--شسŸا ة--ع--ئار--لا
⁄ اهيفو ،لوغلا Òهششلا يبيللا ءاقللا رادأا.يئاهنلا

Œزوفلا قيق– ‘ ةبوعشص ىندأا ةينطولا رشصانعلا د،
اهي-ف رد-هأا ةارا-ب-م ‘ ،فد-ه-ل فاد-هأا ة-ثÓ-ث ة-ج-ي-ت-ن-ب
.ليجشستلل ةحناشسلا سصرفلا نم ديدعلا Êاقرف ءÓمز

رظتنا
ةقيقد24 ير--ئاز÷ا رو--ه--م÷ا
،فادهألا ناجرهم Êاقرف يلع بعÓلا نششديل ةلماك
طوششلا ىهتنا رفشص فده عقو ىلعو ،ةعيدب ةقيرطب
قيرفلا ةحلشصŸ هقئاقد لم‹ ‘ ناك يذلا ،لولا
ينطولا قيرفلا اهيف لشصاو ،Êاثلا طوششلا.ينطولا

ه،سساموت ÊويلاÒشسلا بختنŸا سسراح ىلع هطغشض
Úتقي-قد د-ع-ب ،Êا-ث فد-ه-ب ة-لوا-شس ن-ب بعÓ-لا هد-شسج
نم ةقي-قد21 ل-ب-قو ،Êا-ث-لا طو-ششلا ة-ياد-ب ن-م ط-ق--ف
ة-ل-غ-لا ر-جا-م ح-بار بعÓ-لا ف-عا-شض ،ة-يا-ه-ن-لا ةر-فا--شص
اذه نع طقف ةقيقد دعبو نكل ،اثلاث افدهل هليجشستب
ةطشساوب ةجيتنلا ÊويلاÒشسلا بختنŸا سصلق ،فدهلا
يتلا ،ةارابŸا عقو نم Òغي ⁄ افده ،انيشس بعÓلا
،3/1 ة-ق-ح-ت-شسم ة-ج-ي-ت-ن-ب «ر-شضÿا» ة-ح-ل-شصŸ ته-ت--نا
بردŸا سضاخ.Êاثلا رودلا ¤إا ينطولا قيرفلا تلهأا

نب :ةيلاتلا ءامشسألاب ةهجاوŸا هذه نيدلا يfi فلاخ
،نا-قزر--م ،ر--ح ،ي--شسيو--ك ،(سسا--برل) زود--ن--ق ،ة--ع--ل--ط

fiاقرف ،رجام ،زويÊ، داشصع ،يمولب ،ةلواشس نب.
نيدلا يfi فلاخ :بردŸا

0891 ةيليوج02
0 ايروسس3 راز÷ا

يfi فلاخ بردŸا ةدا-ي-ق-ب ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ن-ششد
ة-ي-شسور-لا ة-م-شصا-ع-لا-ب ة-ي-بŸولا با-ع-لألا ةرود ،ن-يد--لا

يروشسلا يبرعلا بختنŸا ىلع قحاشس زوفب ،وكشسوم
زو-ف-لا و-هو ،.3/0 لدج يأا ل-ب-ق-ت ل ة-ج-ي-ت-ن-ب ق-ي-ق-ششلا
ءاقللا ىرج.ةيبŸولا باعلألا يلف انبختنŸ ديحولا

ةنيد0891Ã ةيليوج02 موي
م--------ك◊ا هرادأا ،كشسن--------ي--------م
،فوتشسيرك يكافولشسك-ي-ششت-لا

داشصع حلاشص ءÓمز اهيف مدق
باجعإا تلان ةمقلا ‘ ةارابم
ق-ب-شس ا-م-ك ا-ها--ه--نأا ،ع--ي--م÷ا
ة--ثÓ--ث--ب ه--ت--ح--ل--شصŸ ر--كذ--لا
ى-ل-ع لواد-ت ،ر-ف--شصل فاد--هأا
ر--شضÿ ن--م ل--ك ا--ه--ل--ي--ج---شست
حبارو63ـلا ةقيقدلا ‘ يمولب

84ـلا ة---ق---ي---قد---لا ‘ ر---جا----م
ةقيقدلا ‘ ناقزرم نابعششو
ينطولا قيرفلا سضاخ.57ـلا

ا-هرادأا ي-ت-لا ة-ه-جاوŸا هذ--ه
ي-كا-فو-ل-شسو--ك--ي--ششت--لا م--ك◊ا

:ةي-لا-ت-لا ءا-م-شسألا-ب فو-كÒشش
ة--ب--ي--ب---شش ن---م ةرا---م---ع دار---م
نم ناقزرم نابعشش ،ل-ئا-ب-ق-لا

ح-لا-شص(ة-م-شصا--ع--لا دا–ا ن--م زاورد) ياد Úشسح ر--شصن
رشصن نم زودن-ق دو-مfi ،ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-شش ن-م سسا-بر-ل

Úشسح رشصن نم هللا همحر سسيدخ دمfi ،ياد Úشسح
رشصن نم رجام حبار ،رئاز÷ا ةيدولوم نم زويfi ،ياد

نب جات ،لئابقلا ةبيبشش نم Êاقرف يلع ،ياد Úشسح
ةيدولوم نم يمولب رشضÿ ،نارهو ةيدولوم نم ةلواشس
نم دانم لامج) ةبقلا دئار نم داشصع حلاشص ،رئاز÷ا

نيدلا يfi فلاخ :بردŸا.(دادزولب بابشش
0891 ةيليوج42

1 ةيطارقÁدلا ايناŸا0 رئاز÷ا
نيدلا يfi فلاخ بردŸا لابششأا سضاخ ،مايأا ةعبرأا
ة-ي-بŸولا با-ع--لألا ةرود ن--م--شض ،ة--ي--نا--ث--لا ة--ه--جاوŸا

Ãا بخ-ت-ن-م ما-مأا تنا-كو ،و-ك-شسوŸدلا اي-ناÁةيطارق،
هعقو در نود فدهب سسفنألا قششب Òخألا اذه اهمشسحو
اهرادأا ةارابم ‘ ،07ـلا ةقيقدلا ‘ يكشسيزيارت بعÓلا
هذه ينطولا قيرفلا سضاخ.ليزاÈلا نم يبرا مك◊ا
،ناقزر-م ،ةرا-م-ع دار-م :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-شسألا-ب ة-ه-جاوŸا

، ،(زاورد)زو-------يfi ،سسيد-------خ ،زود-------ن-------ق ،سسا-------برل
.داشصع ،يمولب ،ةلواشس نب ،Êاقرف ،(دانم)رجام
عبتي ...نيدلا يfi فلاخ :بردŸا

يئاهنل ةينطولا ةليكششتلا ةراشسخ نع رظنلا سضغب
فيشضتشسم ما-مأا0891 ايÒجينب اي-ق-ير-فا ·أا سسا-ك
رشصانعلا نا ’إا ،ةفيظن ةيثÓثب ا-يÒج-ي-ن ة-لو-ط-ب-لا
رامغ لخدت اهلعج ،اديج اعا-ب-ط-نا تكر-ت ة-ي-ن-طو-لا

ا-م-ك ،ةو-ق ل-ك-ب ،(2891 ايناب-شسا) ⁄ا-ع-لا سسا-ك تا-ي-ف-شصت
حبار ءÓمز غولبب ةيباجيإ’اب0891 وكشسوم دايبŸوا ‘ «رشضÿا» ةكراششم تفشصو
يتلا ةقل◊ا يهو ،مويلا ةقلح ‘ هيلع فرعتنشس اذه لك ،Êاثلا رودلا رجام
نمشض برعŸاو رئاز÷ا ةارابم عم ةيشضاŸا ةقل◊ا ‘ انفقوت ثيح نم اهأادبن

ن0891 ايÒجينب ايقيرفا ·أا سساك تايئاهن نم ةيناثلا ةلو÷ا
.«رشضÿا» خيرات زيلاهد ¤إا ةديعشس ةلحرف

خيراتلا ىلع ةذفانــهÊ 2441اثلا عيبر60ـل قفاوŸاÈ 0202مفون22 دحألا

لÓقتسس’ا ذنم «رسضÿا» تايرابم

بختنŸا رشصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتشس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا

0891 ةيليوج42 ¤إا0891 سسرام31 نم

رئاز÷ا ةارابم لمكي ⁄ هللا همحر نيدموب يراوه سسيئرلا^
رئاز÷ا ةراشسخ نم افوخ5791 ةنشس اشسنرفو

0891 يام رهشش ‘ نويلاÒشس ةباوب نم2891 ⁄اعلا سساك تايفشصت لخد رئاز÷ا بختنم^

2891 ⁄اعلا سساك تايفشصت ‘ كراششŸا ينطولا بختنŸا^

... وكسسوم ‘ ةحرفو سسوغ’ ‘ ةسساعت

(نورششعلاو ةيناثلا ةقل◊ا)



يأا د-جو-يل»
⁄اعلا ‘ دلب

ه--ما--ظ--ن Òغ
يسسفانتلا
ضسوÒف بب-سسب
لعفنسس ،ا-نورو-ك
ليحتسسŸا
قيبطتل
لوكوتوÈلا
‘ ي------------ح------------سصلا
ل-----ك------ب تا------يرا------بŸا

Òيغ-ت-لا-ب تئ-جو-ف ،هÒفاذ-ح
ة--يد--نألا ضضع--ب ف---قاو---م ‘

ماظن ةع-جارÃ تب-لا-ط ي-ت-لا
اورات-خا ن-يذ-لا م-هو ة-سسفا-نŸا
ايدان02 مسضت ةلوطب عامجإلاب
.«ةلوج83 و

ضضعب يأار لو– مهفأا ل مويلاو
رخآا اÒيغت ديرت يتلا قرفلا

صسيئر) Ëركلا دبع
ةفÙÎا ةينطولا ةطبارلا

(مدقلا ةركل

بر◊ا لÓخ Úيناط-يÈلا د-ي-ب ة-ي-قار-ع-لا ةر-سصب-لا ة-ن-يد-م طو-ق-سس –4191
.طفنلا بيبانأا ةيامح دسصقب اهولخد دقو ،¤وألا ةيŸاعلا
.هتسسائر ¤وتي يروÿا ةراسشبو ،اسسنرف نم هلÓقتسسا ىلع لسصحي نانبل :3491
هترايز ءانثأا كلذو ًاسصنق يدينيك نوج يكيرمألا ضسيئرلا لايتغا :3691

Ÿضسلاد ةنيد.
دقو ،7691 برح دعب242 مقر ›ودلا نمألا ضسل‹ رارق رودسص :7691
. اهتلتحا يتلا يسضارألا نم ليئارسسإا باحسسنا ىلع رارقلا ضصن
روتاتكيدلا ةا-فو د-ع-ب ا-ي-نا-ب-سسإا ى-ل-ع ا-ًك-ل-م ضسو-لرا-ك ناو-خ بي-سصن-ت :5791
.وكنارف وكسسيثنارف
‘ ةخخفم ةرايسسب ضضوعم هينير ةينانبللا ةيروهم÷ا ضسيئر لايتغا :9891
.توÒب عراوسش دحأا

‘ ةطبارŸا ةيكيرمألا تاوقلا روزي ضشوب جروج يكيرمألا ضسيئرلا :0991
.ةيناثلا جيلÿا بر◊ اًدادعتسسا ةيدوعسسلا

ةيسسائرلا تاباختنلا جئاتن رثإا ىلع ايناركوأا ‘ ةيلاقتÈلا ةروثلا ءدب :4002
.اهتيقدسصب كوكسشŸا

ةأارما لوأا كلذب نوكتل ،ايناŸأل ةراسشتسسم لكÒم Óيغنأا باختنا :5002
.بسصنŸا اذه ¤وتت
.جيلÿا ضسأاك نيرسشعلا ةرودلا حتتفي حلاسص هللا دبع يلع ينميلا ضسيئرلا :0102
عسضوب لوıا ضسنوت ‘ يسسيسسأاتلا ينطولا ضسلÛا لامعأا حاتتفا :1102
.دÓبلل ديدج روتسسد
اًديد-ج ا-ًيرو-ت-سسد ا-ًنÓ-عإا رد-سصي ي-سسر-م د-مfi ير-سصŸا ضسي-ئر-لا :2102

.ةسسائرلا هيلوت ذنم ضسيئرلا تارارق عيمج هيف نسصح
.„رطسشلل ⁄اعلا ةلوطب ‘ نيرسشعلا لطبلا حبسصي نسسلراك ضسونغام يجيوÔلا :3102
نلعيو نانبل ¤إا دوعي يرير◊ا نيدلا دعسس Êانبللا ءارزولا ضسيئر :7102
.اًموي81 لبق اهب مsدقت نأا دعب هتلاقتسسا Ëدقت ‘ هثُيرت

‘ كرا----سشت ة----ي----بر----ع ة----لود لوأا ^
.رسصم يه ةيبميŸوألا باعلألا

ةعونسصم ةمكŸÓا ةبلح ةيسضرأا ^
.يعانسصلا طاطŸا نم

لك ناقيرف اهبعلي لوبسسيبلا ةبعل ^
لك-سش ى-ل-ع بع-لŸا Úب-عل9 قير-ف
ا-ه-ي-ل-ع مو-سسر-م ةÒب-ك ة-م-ئا-ق ة--يواز
.ًاÎم72 هعلسض لوط عبرم

¤وألا ة-ط-ق-ن-لا ضسن-ت--لا ة--ب--ع--ل ‘ ^
01 ةثلاثلاو كلذك ةينثلاو51 اهردق
04 طا-ق-ن-لا عو-م‹ ل-سصي ا-مد--ن--عو
.زوفلا ةطقن ةيلاتلا ةطقنلا حبسصت

‘ تنارول ضسيول وه بعÓلا هلجسس ⁄اعلا ضسأاك خيرات ‘ فده لوأا ^
.ياوغرولاو اسسنرف هبختنم Úب ةيحاتتفلا ةارابŸا

Ïباك ضسايسساك ضسل يد : وه ⁄اعلا ضسأاك تايرابم ‘ درطي بعل لوأا ^
ديدسشلا هفنع ببسسب وÒب قيرف
.اينامور يبعل عم
‘ ءازج ةبرسض ردهأا نم لوأا ^

ي--ل---يزاÈلا : و---ه ⁄ا---ع---لا ضسأا---ك
.اينابسسٍا عم اÁدلاف

Èع قوعŸا يرسصŸا حابسسلا ^
.هدحاو عارذب ضشناŸا

ة----ي-----بر-----ع ة-----لود لوأا ^
ضسأا-ك تا-ي-ئا-ه-ن-ل تل--سصو
‘ ر---سصم : ي---ه ⁄ا---ع---لا

.مدقلا ةرك لا‹

 . تمسصلا : وه ⁄اعلا تاغل ىوقأا  @
 . عومدلا : وه ⁄اعلا تاغل غلبأا @
 . فعسض : Úللا ‘ طارفإ’ا @
 . ةفخ : كحسضلا ‘ طارفإ’ا @
 . لومخ : ةحارلا ‘ طارفإ’ا @
 . ريذبت : لاŸا ‘ طارفإ’ا @
 . صساوسسو : رذ◊ا ‘ طارفإ’ا @
نونج : ةÒغلا ‘ طارفإ’ا @

كشســـــــــــــفن فـــــــــــقث

يلعلا نم ايعاد ةقفوم عوبسسأا ةيادب عيمجلل ىنمتن ةيادب
اذه انع ليزي ناو ،ناكربو  Òخ انمايأا لك لعجي نا  ريدقلا

اوسسنت ’ ، اهيلع فرعتلا مككÎن نا لبقو ، ...ءابولا
Ãع انتلسسارÈ اŸكل’ا عقوÎوÊ  اتلا‹:

moc.liamg@mirakiddam،انتحفسص رونت مكعيسضاومف
امكو ،مكنظ نسسح دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو
 .مويلا ءاعدب هللا ةكرب ىلع انتحفسص أادبن ،ددع لك ‘ ”دوعت

ةيغاب Êارو يدÓيم ديع مويلا: اهجوزل تلاق ةجوزلا ةرŸا دحو كلق
اهلاطع ءاسسŸا ‘و لمعلل جوزلا بهذ… يبلق لعسشي وفوسشن يك وداك يلبيج

.(ليبونوط عات يرتاب) تدجو اهتحتف امدنعو ةجوزلا تحرفف ةبلع

ةيآا :ةيلاتلا تايآلا ىدحإل كعامسس وأا كتءارق دنع دوجسسلا كيلع بجي ^
91 ةيآاو مجنلا ةروسس نم26 ةيآاو تلسصف ةروسس نم73 ةيآاو ةدجسسلا ةروسس نم51
.قلعلا ةروسس نم

.نآارقلا متخ لدعت تارم ثÓث (...دحأا هللا وه لق) ضصÓخإلا ةروسس ةءارق ^
.Èقلا ةطغسض نمأا ةعمج لك ‘ ءاسسنلا ةروسس أارق نم ^
.ايندلا لهأل ءامسسلا مو‚ ءيسضت امك ءامسسلا لهأل ءيسضي نآارقلا هيف أارقي يذلا تيبلا نأا ^
لإا نآارقلا هيف ضسانلا فرعي ل نامزب أابنت (ملسسو هلآاو هيلع هللا ىلسص) لوسسرلا ^

.نسس◊ا توسصلاب

ــهÊ 2441اثلا عيبر60ـل قفاوŸاÈ 0202مفون22 دحألا

انعم مسستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك

يدهم Ëرك :دادعإا

.يسسنرف فسشكتسسم ،لاسس ل ود Òبور :3461
.Êاطيرب لامعأا لجر ،كوك ضساموت :8081
.ةيزيل‚إا ةيئاور ،تويلإا جروج :9181
ةزئاج ىلع لسصاح يسسنرف يسسايسس ،تنتسسنوك ود لوب :2581
.9091 ماع مÓسسلل لبون
‘ لبون ةزئاج ىلع لسصاح يسسنرف بتاك ،ديج يردنأا :9681
.7491 ماع بدألا

.اسسنرف ضسيئر ،لوغيد لراسش :0981
لبون ةزئاج ىلع لسصاح يسسنرف ءايزيف ⁄اع ،لين يول :4091

.0791 ماع ءايزيفلا ‘
.يسسور تارئاط عناسص ،ليم ليئاخيم :9091
.يدوعسس نيد ⁄اع ،زاب نب زيزعلا دبع خيسشلا :2191
ةيويح ءايزيفو ايجولويزيف ⁄اع ،يلسسكه وردنأا Òسسلا :7191
.3691 ماع بطلا ‘ لبون ةزئاج ىلع لسصاح Êاطيرب
.يبرسص مدق ةرك بردمو بعل ،ضشتيتنأا Òمودار :8491
.ÊاŸأا برسضم ةرك بعل ،ركيب ضسروب :7691
.ÊاŸأا مدق ةرك بعل ،زغنيرف Ïسسروت :6791
.يدوعسس نآارق ئراق ،يرسسودلا رسساي :0891
.Êاغ مدق ةرك بعل ،نايج هاوماسسأا :5891
.ةيرسصم ةلث‡ ،رماع Ïيأا :6891
.يكيجلب مدق ةرك بعل ،ينيÓيف ناورم :7891
.يزيل‚إا مدق ةرك بعل ،غنيلومسس ضسيرك :9891

⁄اعلا ‘ مأا رغشصأا
 تاونشس5 اهرمع

تقو ‘ ، ⁄اع-لا ‘ مأا ر-غ-سصأا ي-ه ا-ن-يد-ي-م ا-ن-ي-ل
رهسشأا ة-ع-ب-سس ،تاو-ن-سس صسم-خ تنا-ك ،م-ي-ل-سست-لا

‘ دقتعي اهيدلاو ،رمعلا نم اموي رسشع ةعبسسو
اهوذخأا يتلا نطب-لا ‘ مرو ا-ه-يد-ل نأا ة-ياد-ب-لا
Óماح تناك اهنأا كلذ دعب تلزن ،بيبطلا ةيؤورل

يام41 ‘ ةد’ولا هيف ت“ ،عباسسلا اهرهسش ‘
،ادازو--ل ودراÒج رو--ت--كد--لا ا--م---ي---ل ‘ م9391
ةيرسصيقلا تناك ةحار÷ا تناك ،لا◊ا ةعيبطب

.ةيعيبط ةد’ول ادج Òغسص ناك صضو◊ا نأ’
ثيح ،ركبŸا غولبلاو انيل ةلاح ءابطأ’ا فسشك
،5.2 نسس لبق ريوطتل ةيلسسانتلا ةزهجأ’ا تأادب

” يذلا تقولا لولحبو ،صضي◊ا تلسصو امدنع
.اما“ تجسضن يلسسانتلا اهزاهج ناكو ،اهسصحف
مجك7.2 ›إا هنزو لسصي مÓغ ةد’وب انيل تماق
نأا-ب ة-سشهد-ل--ل ÒثŸاو ،ودراÒج ه--م--سسا نا--كو
كلذ دعبو ،Úع-برأ’ا ن-سس ى-ت-ح دو-لوŸا صشي-ع-ي
،فحسصلل اقفو .ماظ-ع-لا عا-خ-ن صضر-م ن-م تا-م
ن-سس ى-ت-ح ه-ت-خأا نو-ك-ت نأا-ب د-ق-ت-ع--ي ي--ب--سصلا
‘ اني-ل تجوز-ت ،كلذ ى-ل-ع ةوÓ-عو ،ةر-سشا-ع-لا
ثيح وÒب ‘ ماقأاو وداروخ لوؤوار فاطŸا ةياهن
اهلمح نا-ك .م2791 ما-ع ‘ ىر-خأا ةر--م تب‚أا

اذه نأا ررقتو ،⁄اعلاو اهتلئاع نم لكل ةمدسص
‘ ،ي-سسن÷ا ءاد-ت-عÓ-ل ة-ج-ي--ت--ن نا--ك ل--م◊ا
نم Òثك-لا ن-ك-ي ⁄ ن-ك-ل ،ا-هد-لاو ‘ ،ة-ياد-ب-لا
فسشكي ⁄ اهنا تلاقو ،خيراتلا اذه ¤إا .ةلدأ’ا

نإاف ،كلذ عمو ،اهل لفطلل يجولويبلا بأ’ا نع
رغسصأا اهنوكل يسسايقلا مقرلا لم– لازت ’ انيل
.خيراتلا ‘ ⁄اعلا ‘ مأا

روابنكيب سسنارف
ن-م لوألا ‘ روا-ب-ن-ك--ي--ب ضسنار--ف د--لو
ةعبرأا دعب ،خينويم ‘È 5491متبسس
‘ هدÓ--ب ةÁز--ه ن--م ط--ق---ف ر---ه---سشأا
ن-ك-ت م-ل-ف ،ة-ي-نا-ث--لا ة--يŸا--ع--لا بر◊ا
نا-كو .ة-ل-ه-سس ةا-ي◊ا ى--ل--ع ه--ت--لÓ--طإا
لماع ،اسضيأا ضستنارف ىعديو ،هدلاو
ة-بر تنا-ك-ف Êو-ط--نا ه--مأا ا--مأا ،د--ير--ب

ه-ت-لو-ف-ط نأا روا-ب-ن-ك-ي-ب د-كؤو-يو ،لز-ن-م
.ضضعبلا نظي اŸ افÓخ ةديعسس تناك
روابنكيب رهظا ،هرفاظأا ةموعن ذنمو
ن--ك--ل ،ةر--يد--ت--سسŸا ةر--ك--لا ¤إا Ó--ي--م
هتسسارد لامكإا ىلع هث– تناك هتدلاو
.Úمأاتلا ‘ ةداهسش ىلع لوسص◊او
لا-ب-سشأا د-ن-ع روا-ب-ن-ك-ي-ب ةÒسسم تأاد--ب
نا--كو ،خ--ي--نو---ي---م ‘ ضسا ي---ت ق---ير---ف
قيرفلا فوفسص ¤إا لاقتنÓل احسشرم
ن-ك-ل .رو-ظ-نŸا ل-ب--ق--ت--سسŸا ‘ لوألا

Úب لا-ب-سشألا تا-يرا-ب-م ىد--حإا لÓ--خ
تف-ل ،خ-ي-نو-ي-م نر-يا-ب هرا-جو ه-ق--ير--ف
¤إا همسضف Òخألا ‘اسشك دحا راظنأا

ـ85 مسسوم يرافابلا يدانلا فوفسص
¤إا هدا-قو ا-ما--ع02 ثك--م ثي--ح95
عبتي                  .تلوطبلا نم Òثكلا

مويلا QÜ GCf≈ X∏ªâ fØù°» h GE’ J¨Øô ‹ h}مويلا
JôMªæ≈ ’Ccƒfø eø GÿÉS°ôjø, QÜ ’ JòQf≈

aôOG h GCfâ NÒ GdƒGQKÚ, Gd∏¡º GCL©∏æÉ eø
Gdòjø jù°àª©ƒ¿ Gd≤ƒ∫ a«àÑ©ƒ¿ GCMù°æ¬,

QHæÉ ’ Œ©∏æÉ aàæá d∏òjø cØôhG h GZØô dæÉ
QHæÉ Gf∂ GCfâ Gd©õjõ G◊µ«ºz.

{QÜ GCf≈ X∏ªâ fØù°» h GE’ J¨Øô ‹ h
JôMªæ≈ ’Ccƒfø eø GÿÉS°ôjø, QÜ ’ JòQf≈

aôOG h GCfâ NÒ GdƒGQKÚ, Gd∏¡º GCL©∏æÉ eø
Gdòjø jù°àª©ƒ¿ Gd≤ƒ∫ a«àÑ©ƒ¿ GCMù°æ¬,

QHæÉ ’ Œ©∏æÉ aàæá d∏òjø cØôhG h GZØô dæÉ
QHæÉ Gf∂ GCfâ Gd©õjõ G◊µ«ºz.
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:مويلا مقر

41 اد--ب ى---ت---م :لاؤو---سسلا
‘ فاÎح’ا Úناوق ق-ي-ب-ط-ت
؟⁄اعلا

Úناو--ق ق--ي--ب--ط---ت اد---ب:باو÷ا
ةنسس021لبق ⁄اعلا ‘ فاÎحلا

هذ---ه ل---ك راد---م ى---ل----عو ،نلأا ن----م
عاونأا عيمج ةبعللا تدهسش ،تاونسسلا
بع-ل ط-ط-خو Úناو-ق ن-م ،رو-ط--ت--لا
ا---هÒغو تلو---ط---ب ثاد---ح----ت----سساو
 .Òثكلا

Áا م--قر--لا اذ--ه ل--ثŸي-ت-لا ة--ي--ن--مز--لا ةد
ىلع فول ÊاŸلا بردŸا اهيف ظفاح
هدÓ---ب بخ---ت---نŸ برد----م----ك ه----ت----نا----ك----م
ة--ن--سس ‘ تنا--ك ة--ياد--ب---لا ،«تفا---سشناŸا»
هليحرب مويلا نوبلاطي ناŸألا نكل ،6002
اه-ب ي-ن-م ي-ت-لا ة-ي-خ-يرا-ت-لا ةرا-سسÿا د-ع-ب

ما-مأا ي-سضاŸا ءا-ثÓ-ث-لا م-هدÓ-ب بخ-ت-ن-م
.6/0 اينابسسا

:Èمفون

ــــــــــ مويلا حيرسصت ـــــــ

Èتعاو ارقا ــــــ
نكت ’و ..لكؤوت-ف او-ل-ح ن-ك-ت ’ @
. .ظفلتف ارم

ا-هار-ي ا-م--ك ا--ن--سسف--نأا ا--ن--يأار و--ل @
. ةظ◊ مهل انثد– اŸ نورخآ’ا

ر“ ةئجافم حلسص ةدهاعم ةلبقلا @
ءاقلإا متي ةرسشابم اهدعب ,تمسص ‘
ةحلسسأ’ا عيمج
ةأارŸا ن-م بل-ط-ت نأا ءا-ب-غ--لا ن--م @

كب– اهلعŒ نأا كيلع لب ,ب◊ا
قارفلا نم بعسصأاو ,بعسص قارفلا @

ز-عأا د-ج-ت-ف كما-يأا د-ع-سسأا ي-تأا-ت نأا
نو---ع---ي---ط---ت---سسي ن‡ كبا---ب---حأا

د-ق ق-م-ع--ب ة--حر--ف--لا كت--كرا--سشم
.اولحر

ب◊ا ن-م بل-ق-لا د-خأا-ي ا-مد-ن--ع @
نع ازجاع لقعلا فقي ,هل احÓسس
لاكسشأ’ا نم لكسش يأاب عافدلا

ب◊ا ‘ صصÓ----خإ’ا نأا لا----ق----ي @
‘ Óسسك ىو-سس صسي-ل Úع-م صصخ-سشل
’ ايسصخسش انأا) رخآا صصخسشل رظنلا
.(لثŸا اده عم قفتأا

تامولعم
ةميق

ةبعكلا
ةفرششŸا

ط---سسو ة---ب---ع---ك---لا ع---ق----ت
ًابيرق-ت مار◊ا د-ج-سسŸا

ةÒبك ةرجح ل-ك-سش ى-ل-ع
ة-ع-بر-م ءا-ن-ب-لا ة-ع-ف--تر--م

بابلا عقي يقرسشلا اهعلسض ‘و اÎم رسشع ةسسمخ اهعافترا غلبيو لكسشلا
. نيÎم وحن ضضرألا نع اعفترم
Êاميلا نكرلاو يماسشلا نكرلاو دوسسألا نكرلا :يه ةعبرألا ةبعكلا ناكرا
عونسصم وهو بازيŸا دجوي ›امسشلا راد÷ا ىلعأا ‘و يقارعلا نكرلاو
. ليعامسسإا رجح ىلع لطمو ضصلاÿا بهذلا نم
خيراتلا Èع ةرم21 تينب ةفرسشŸا ةبعكلا نأا ةيخيراتلا تاياورلا ديفت
هيلع مدا نبا تيسشو مÓسسلا هيلع مداو ةكئŸÓا :ةانبلا ءامسسأا يلي اميفو
نب يسصقو مهرجو ةقلامعلاو مÓسسلا امهيلع ليعامسسإاو ميهاربإاو مÓسسلا
جاجحو ه56 ماع ‘ امهنع هللا يسضر Òبزلا نب هللا دبعو ضشيرقو بÓك
Úمر◊ا مداخو هÊ ‘ 0401امثعلا دارم ناطلسسلاو ه47 ماع ‘ فسسوي نب

.يرجه7141 ماع ‘ زيزعلا دبع نب دهف كلŸا



ةي-مو-ج-ه-لا م-ها-ياو-ن ن-ع دادزو-ل-ب با-ب-صش او-ب-ع’ نا-بأا
ءاقللا ةيادب نع انلعم مك◊ا ةرفاصص قÓطإا دعب ةرصشابم
،مهقطانم ‘ ةمصصاعلا دا–إا رصصانعل مهطغصض اورصشاب نيأا

يوارد ناديŸا طصسو-ت-م ل-غو-ت ة-ع-با-صسلا ة-ق-ي-قد-لا ‘و
عفادŸا مغÒل دا–إ’ا تاي-ل-م-ع ة-ق-ط-ن-م ل-خاد ا-ير-كز
ةقطنم لخاد هتلقرعب روظÙا ‘ عوقولا ىلع ةنيصشوب
مك◊ا اهدعب رفصصيل ،ةليمج ةغوار-م د-ع-ب تا-ي-ل-م-ع-لا

Òمأا اهمجرت با-ب-صشلا ح-لا-صصل ءاز-ج ة-ل-كر ن-ع حو-ما-ق
دا–إ’ا سسراح راصسي ىلع عصضو امدعب فده ¤إا دويعصس
.هقيرفل ليجصستلا باب كلذب حتتفيل

امصشتfi ناك ةمصصاعلا دا–إا در
رظتني عيم÷ا ناك لوأ’ا فدهلل بابصشلا ليجصست دعب
دا–إ’ا نكل ،ةزمح يردوك دئاقلا ءÓمز نم ةقافتصسإا

ليدعت لجأا نم ةيموجه ةين يأا يدبي ⁄و كلذ ‘ لصشف
‘ نيد نب نÁأ’ا Òهظلا ةديدصست نم ىوصس ،ةجيتنلا
دعب يواصسوم سسرا◊ا طلاغت تداك يتلاو72 ةقيقدلا
بابصشلا سسراح اهجر-خ-ي-ل ناد-يŸا ة-ي-صضرأا-ب ا-ه-ما-ط-ترإا
.ةينكرلا ¤إا ةبوعصصب

Êاث فدهب هتيلاعف تبثأا بابصشلا
ى-مر-م ¤إا لو-صصو-لا ن-م دادزو-ل-ب با-ب-صش ق--ير--ف ن--ك“

ةفعاصضمو ءاقللا اذه ‘ ةيناثلا ةرملل زودنق سسرا◊ا
ةيدادزولبلا رصصانعلا تك-ت-فإا ثي-ح ،ح-لا-صصل ة-ج-ي-ت-ن-لا
يذلا دويعصس مادقأا Úب حبصصتل ناديŸا طصسو ‘ ةركلا

هجول هجو هصسفن دجيل وبكوك هليمزل ةقيقد ةرك ررم
عصضوو ةليمج ةقير-ط-ب ه-ت-غوارÃ مو-ق-يو سسرا◊ا ع-م
اذ-ه ‘ لوأ’ا ه-فد-ه كلذ-ب Ó-ج-صسم كا-ب-صشلا ‘ ةر-ك--لا
.33 ةقيقدلا ‘ هقيرقل Êاثلاو ءاقللا

ةوقب Êاثلا طوصشلا أادب دا–إ’ا
ة-ي-ن-ب Êا-ث-لا طو-صشلا تا-ير‹ ة-م-صصا-ع--لا دا–إا ل--خد
فصصنلا ‘ ةيئانثب ارخأاتم ناك امدعب ةجيتنلا ليدعت
ىلع ةيموجهلا هتÓ-م-ح أاد-ب دا–إ’ا ،ءا-ق-ل-لا ن-م لوأ’ا

سصو-يfi دد-صس ثي-ح ،45 ةقيقدلا ذنم با-ب-صشلا ى-مر-م
نع ديعب اهدعبأاو حاجنب يواصسوم اهل ىÈنإا ةيوق ةرك
فوفصص ‘ رخآ’ا مجاهŸا درفنإا ةليلق Êاوث دعبو ،هامرم
ةرك ددصسو يواصسوم سسرا◊اب يمصساقلب ةمصصاعلا دا–إا

ءانبأا عنميل حاجنب وداراب يدانل قباصسلا سسرا◊ا اهدصص
.ةجيتنلا سصيلقت نم ةراطصسوصس

fiةجيتنلا سصيلقت ‘ حلفأا سصوي
هتماجه ىدحإا ةمجرت نم ةمصصاعلا دا–إا قيرف ح‚

بيهر يموجه دم دعب لوأا فده ¤إا بابصشلا ىمرم ىلع
Úب ليمج يعامج لمع دعبو ،لوأ’ا طوصشلا ةيادب ذنم
ةيصضرع ةرك Ëدقت Òخأ’ا اذه ماق يمصساقلبو يراوز
‘ ةركلا عصضوب لفكت يذلا سصويfi هليمز وحن ةقيقد
هجول اهجو هصسفن دجو امدعب06 ةقيقدلا ‘ كابصشلا
نم ءاقللا ثعبيو ةجيتنلا سصلقيل ،مصصÿا ىمرم مامأا

.ديدج
ةارابŸا لتق ةصصرف توف ويلصسوب ليدبلا
سسام-ح سصا-صصت-مإا ‘ دادزو-ل-ب با-ب-صش ق-ير-ف ح‚

نكÒل ،Êاث-لا طو-صشلا ‘ ة-م-صصا-ع-لا دا–إا ق-ير-ف
ةدترŸا تامج-ه-لا ى-ل-ع بع-ل-لا لوا-ح-يو عا-فد-ل-ل
دعب دا–إ’ا كابصش نكصست نأا اهادحإا تداك يتلاو
ةلي-م-ج ةر-ير-م-ت-ل هÁد-ق-تو دو-ي-ع-صس ة-قÓ-ط-نإا
دجيل Êاثلا طوصشلا ‘ لخد يذلا ويلصسوب هليمزل
ةيوق ةرك ددصسو87 ةقيقدلا ‘ هجول اهجو هصسفن
ىمرŸا ةيواز قلغ عاطتصسإا زودنغ سسرا◊ا نكل
جر-خ-تو ىر-صسي-لا ه--ل--جر ‘ ةر--ك--لا مد--ط--صصت--ل
.ةينكرلل
بابصشلا حلاصصل ىهتنإا ءاقللاو ليدعتلا ‘ لصشف دا–إ’ا
ءÓمز نأا ’إا Êاثلا طوصشلا ‘ ةيوقلا مهتيادب مغر

fiل-ظ ‘ لدا-ع-ت-لا فد-ه ة-فا--صضإا ‘ او--ل--صشف سصو--ي
بابصش هب رهظ يذلا يعا-فد-لا م-ي-ظ-ن-ت-لاو ة-مار-صصلا

لابصشأا زوفب ءاقل-لا ي-ه-ت-ن-ي-ل ءا-ق-ل-لا ة-ل-ي-ط دادزو-ل-ب
بقلب او-جو-ت-يو فد-ه ل-با-ق-م Úفد-ه-ب ا-مود كنار-ف
.ربوصسلا سسأاك

ةدعوب ظيف◊ا دبع

È 0202مفون22 دحأ’ا
ــهÊ 2441اثلا عيبر60ـل قفاوŸا

«ةراطصسوصس» باصسح ىلع ربوصسلا سسأاكب نوجوتي «ةبيقعلا» ءانبأا

رارصس همصسا بلعث
يتلا فيطصس قافو يدان ةصسائر تاباختنا مامتهاب تعبات
ناصسرف ىلع ناك زيكÎلا ّلك امنيبف ،اديدج اصسيئر ترمثأا
رّي-صسي نا-ك يذ-لا ي-م-هو-لا سسرا-ف-لا بقارأا تن-ك ،ناد-يŸا
طخ ْنِمف ةيقبلا نم ى-كذأا نا-ك د-ق-ل ،ف-ل-خ ن-م قا-ب-صسلا
مهُفده ناكف هيصسفانم اّمأا لوصصولا ىلع هنيعو ةيادبلا

نأا نود رارصس زوفي-ل .Ó-صصأا لو-خد-لا ه-ن-ع او-ع-نÁ ف-ي-ك
.ةيباختن’ا مهتÓمح مغر مه اورصسخو كراصشي

رّيصسŸا رارصس مي-ك◊ا د-ب-ع و-ه كلذ-ب د-صصقأا ن-م م-ت-فر-ع
نم قلخي فيكو فتكلا لكؤوت نيأا نم فرعي يذلا يكذلا
انب قاحتلÓل هوعدأاو هييحأا ÈنŸا اذه نمو ،ةصصرف مدعلا

ةرك ⁄اع ‘ ةقيصشلا تارماغŸاب ة-ئ-ي-لŸا ه-براŒ ن-يود-تو
..ءارقلا نم غلاب مامتهاب ىظحتصس ديكأ’او مدقلا

قافوو ة-ن-تا-ب با-ب-صش Úب ة-يرو-ه-م÷ا سسأا-ك ي-ئا-ه-ن ل-ب-ق
د-ب-ع عو-لıا سسي-ئر-لا رار-صس ىد-هأا0102 ماع ف-ي-ط-صس
يبد نم هبلج بهذلاب اي-ل-ط-م ار-صسن ة-ق-ي-ل-ف-تو-ب ز-يز-ع-لا

«ةيبرز» هان-يد-هأا ا-م-ن-ي-ب ،سضر-غ-لا اذ-ه ل-جأ’ ا-صصي-صصخ
اروكذم ائيصش ودبت ⁄ اهّنكل ،ةمّيق ودبت تناك ةيديلقت
بصسكي نأا ا-ه-لÓ-خ ن-م عا-ط-ت-صسا ي-ت-لا رار-صس ة-يد-ه ما-مأا
..ةلودلا ‘ ÚلوؤوصسŸا رابك مامأا هتبيهو هيدان ماÎحا

‘ ÚلوؤوصسŸا رابك أادب Úحو ي-ئا-ه-ن-لا ة-ياد-ب ل-ب-ق ق-ئا-قد
رارصس لاق ةيليوج5 بكرŸ ةيفرصشلا ةصصنŸا ىلع دفاوتلا
نيذلا يفياط-صس ف-لأا04 نأا  ل-ج-خ نود عو-م-صسم تو--صصب

اوءاج رصصانم ف’أا3 نم مهأا ةيليوج5 بعلم ¤إا اورصضح
اهمّدق ام ناعرصس ةجيتن ¤إا ايهتنم ،ةمصصاعلا ¤إا ةنتاب نم
ءاهتناف سسأاكلاب زوفي نأا بجي نم وه فيطصس قافو انمامأا
..ءيصش لك نم مهأا لكاصشم نود ةارابŸا

نأا مغر طاب-صضلاو Úلوؤو-صسŸا را-ب-ك عا-م-صسأا ما-مأا اذ-ه لا-ق
سساروأ’ا ة-ق-ط-ن-م ن-مو ة-ن-تا-ب ن-م او-نا--ك م--ه--ن--م ادد--ع
¤إا  م-ه-ق-ط-ن-م ل-ث‡ ةدو-ع نو-ن-م-ت-ي او-نا-كو ة-يوا-صشلاو
.هخيرات ‘ ةيروهمج سسأاك لوأاب سساروأ’ا ةمصصاع
عم نوفطاعتي عيم÷ا لعجي نأا عاطتصسا تاملك عصضبب رارصس
هنأا ىلع ،انتقطنم نم نيردحنŸا ءانثتصساب فيطصس قافو
فوقولا ناديŸا ىلع ٍدان ّيأا ىلع بُعصصي ناك لوقلا يغبني

ٍقيرف ‘ مهِعم-ج ‘ رار-صس د-ه-ت-جا مو‚ ة-نا-صسر-ت ه-جو ‘
.مهل ةلئاط ٍغلابم ِعفد عم دحاو
ًاصصرف مدعلا نم لجرلا اذه عنصصي فيك يه ةÈعلا نكلو
نيÒصسŸا ةيبلغأا سسكع ءيصش لك ىلع اهئارو نم لّصصحتي
َقوقح اوعّيصض مهنك-ل ة-ل-ما-ك ًا-صصر-ف نو-ك-لÁ م-ه-ف مو-ي-لا
.مهلهجو مهئابغ ببصسب مهتيدنأا

رازن ديرف :ملقب

روهظ لوأا ‘ وبكوكو موجهلا ‘ وصشب محقي امود
كنإرف دإدزو-ل-ب با-ب-صش برد-م ر-ق-ت-صسإ
امك4/3/3 يكيتكتلإ جهنلإ ىلع امود
إذ-هو ،سسمألإ ةإرا-ب-م ‘ ا-ع-قو-ت-م نا-ك
،Úع-فإد-م ة-ع-برأل ه-كإر-صشإإ لÓ--خ ن--م
ةثÓث ¤إإ ةفاصضإلاب طصسولإ ‘ ةثÓث

دو--ي--ع---صس Òمأإ م---هزر---بأإ ،Úم---جا---ه---م
‘ وصشب فصسويل هماحقإإ ¤إإ ةفاصضإلاب

وبكوك ينينبلإ إذكو موجه بلق بصصنم
ه--ل ي--م--صسر رو--صضح لوأإ ل--ج---صس يذ---لإ
ل-خد ثي-ح ،دإدزو-ل-ب با-ب-صش سصي-م--ق--ب
ةطخب ة-ه-جإوŸإ يدإدزو-ل-ب-لإ ق-ير-ف-لإ

يصسنرفلإ ينقتلإ ةين دكؤوي ام ةيموجه
مغر مامألإ وحن بعللإ ‘ ةيإدبلإ ذنم
.فوفصصلإ ‘ تابايغلإ سضعب

ةباصصإ’ا يعادب اوباغ Úبع’ ةعبرأا
،لوحلب ،يŸاصس لكب رمألإ قلعتيو ةباصصإلإ يعإدب ،سسمألإ ةإرابم ‘ بابصشلإ فوفصص نع Úبعل ةعبرأإ باغو
سسرا◊إو Âاغ ةروصص ‘ ،ةيكيتكت بابصسأل رصصانعلإ سضعب تباغ Úح ‘ ،دعاصس سسنأإ ¤إإ ةفاصضإلاب رإرجو

يواصسوم قيفوت سسرا◊إ كإرصشإإ امود لصضفو ،رداقلإ دبع دمحأإ
ةه÷إ ىلع ةوÿوب ماحقإإ لصضف امك ،حابرم اياغ باصسح ىلع ايصساصسأإ
امنيب ،Ìيخل-ب د-يد÷إ مد-ق-ت-صسŸإ با-صسح ى-ل-ع عا-فد-لإ ن-م ى-ن-م-ي-لإ

ناك امك ةيصساصسألإ مهنكامأإ ىلع راصشوبو دإدك ،خاصسن يثÓثلإ ظفاح
.طرافلإ مصسوŸإ ةليط لا◊إ هيلع

بيغي وبموغنو ابع’81 ةمئاق نمصض قيزيرم
نوكيل قيزيرم باصشلإ بعÓل ةوعدلإ بابصشلل ينفلإ مقاطلإ هجوو

‘ ةصصاخ فوفصصلإ ‘ ةديدعلإ تابايغلإ لظ ‘ ةإرابŸإ ةمئاق نمصض
وبموغن يكيجلبلإ باصسح ىلع يصسنرفلإ ينقتلإ هلصضف ثيح ،موجهلإ
،ةهجإوŸإ لبق هتاباصسح نم هجرخي نأإ لبق ةوعدلإ هل هجو يذلإ
رخأاتŸإ هقاحتلإ مكحب ةيند-ب-لإ ة-ي-حا-ن-لإ ن-م ه-ت-يز-ها-ج مد-ع بب-صسب
دعاقم ىلع ويلصسوبو يتباث نم لك سسلج Úح ‘ ،بابصشلإ فوفصصب
ب .ب.ةيكيتكت بابصسأل ءلدبلإ

Úميلا ىلع نيد نب كرصشيو زودنغ ‘ هتقث عصضي ينيلوكيصس

ةيموجه ةطخب سسمألإ ةإرابم ةمصصاعلإ دا–إإ لخد
،دإدزولب با-ب-صشل ة-ب-صسن-لا-ب لا◊إ ه-ي-ل-ع نا-ك ا-م-ك ا-صضيأإ

سضعبب ينيلوكيصس إوصسنإرف يصسنرفلإ ينقتلإ أاجاف ثيح
لÓخ نم ة-صصا-خ ،ة-ي-صسا-صسألإ ة-ل-ي-ك-صشت-لإ ‘ تإرا-يÿإ
دوجو مغر عافدلإ نم ىنميلإ ةه÷إ ىلع نيد نب ماحقإإ

ه-ت-ق-ث ع-صضو ا-م-ك ،ةإرا-بŸإ ة-م-ئا-ق ن-م-صض رو-صشا-ع —ا-ف
باصسح ىلع ايصساصسأإ نوكيل زودنغ سسرا◊إ ‘ ةلماكلإ
يذ-لإ رو-ف-ي-صس إذ-كو ،ة-ه-جإوŸإ ن-ع بئا-غ-لإ سشو-ما-مز
.ءلدبلإ دعاقم ىلع يقب

ةارابŸا ةمئاق نع رصصانع5 دعبأا
ةإرابم ةمئا-ق ن-ع ر-صصا-ن-ع ة-صسم-خ ي-ن-ي-لو-ك-ي-صس د-ع-بأإو
،با-صصŸإ Êإو-صضر ن--م ل--ك--ب ر--مألإ ق--ل--ع--ت--يو ،سسمألإ
بابصسأل يبرعلبو لاقع ،ديعلب ،سشومامز ¤إإ ةفاصضإلاب
إذه ةيلاغ نوك-ت-صس بصصا-نŸإ نأا-ب د-كؤو-ي ا-م ،ة-ي-ك-ي-ت-ك-ت
هروصضح لوصس لجصس ىرخأإ ةهج نم ،قيرفلإ ‘ مصسوŸإ

امدعب بايغلل احصشرم ناك امدعب ابعل81 ةمئاق نمصض
.فيدرلإ قيرفلإ ىلع إرخؤوم ليحأإ

طايتحإ’ا ‘ ةفيلخ نبو ايصساصسأا ةدومح نب
عناصص بصصنم ‘ ةدومح نب ماحقإاب ينيلوكيصس أاجافو
ةرصشÃو ةفيلخ نب باصسح ىلع إذهو ،ةيإدبلإ ذنم بعل
ع-صضو ثي-ح ،Úي-صسا-صسأإ بع-ل-ل نا-ح-صشر-م ا--نا--ك نإذ--ل--لإ
بعÓلإ ةيزهاج مكحب ةدومح نب ‘ هتقث يصسنرفلإ
هلعج ام ،ةيدولإ تإءاقللإ ‘ دي÷إ هروهظو ةيندبلإ
.ىرخأإ ءامصسأإ باصسح ىلع ةيفاصضإإ اطاقن بصسكي

احابصص ةفيفخ ةلوجب اوماق دا–إ’ا وبع’
‘ ةهجإوŸإ ةحيبصص ةÒصصق ةلوجب دا–إلإ وبعل ماق

fiةمصصاعلاب ةقإرصشلإ ‘ هب إوماقأإ يذلإ قدنفلإ طي،
لجأإ نم ةلو÷إ ‘ ينفلإ مقاطلإ ءاصضعأإ مهقفإر ثيح

د-عو-م ن-م ة-ل-ي-ل-ق تا-عا-صس ل-ب-ق م-ه-ن-ع ط-غ-صضلإ دا-ع-بإإ
.ةإرابŸإ

قدنفلا ‘ ÚبعÓلا زفح لولج روصشاع
ةعم÷إ موي ةرهصس لولج روصشاع دا–إلإ سسيئر لقنتو
ءاصضعأإو ÚبعÓلإ ىلع ىقلأإو ،قيرفلإ ةماقإإ رقم ¤إإ
ءإدأإ ةرورصضب مهبلاطو ،ةيزيف– ةملك ينفلإ مقاطلإ
.بقللإ قيق– لجأإ نم Òبك ءاقل

خيرامصشلاب ÚبعÓلا اوزفح راصصنأ’ا
5 بعلم وحن مهتماقإإ رقم نم دا–إلإ وبعل لقنتو

تإرصشعلإ إودجو امدعب ،ةيئانثتصسإ ءإوجأإ ‘ ةيليوج
ةق-ير-ط-ب عرإو-صشلإ ‘ م-ه-ع-يدو-ت ‘ ق-ير-ف-لإ قا-صشع ن-م
ةصصاÿإ جيزاهألإو ةيرانلإ باعلألإ لامعتصسابو ،ةعئإر
Òبكلإ ب◊إ سسكعت ةروصص ‘ دوصسألإو رمحألإ يدانلاب
ب .ميهارب.مهقيرفل دا–إلإ راصصنأإ هكلÁ يذلإ

ةهجاوŸا لبق Úتعاصس اولصصو Úقيرفلا وبع’
يمصسرلا تقولا نم Úتعاصس ›اوح لبق ةيليوج5 بعلم ¤إا Úقيرفلا وبع’ لصصو

قيبطت لجأا نم ÚلوؤوصسŸا تاميلعت دعب اعقوتم ناك ام اذهو ،ةهجاوŸا قÓطن’
دقفتي نأا لبق ،ةديج فورظ ‘ Úقيرفلا لوصص ناك ثيح ،يحصصلا لوكوتوÈلا
.ناديŸا ةيصضرأا نوبعÓلا

نم دادزولب بابصش قيرف نك“
دعب مصسوŸا اذه هباقلأا لوأا قيق–
سسمأا موي ربوصسلا سسأاكب هجيوتت
ةمصصاعلا دا–إا قيرف ىلع هزوفب

‘ ،دحاو فده لباقم ةيئانثب
5 بعلم هنصضتحإا يذلا ءاقللا
ءاقللا فادهأا ،يبŸوأ’ا ةيليوج
حلاصصل وبكوكو دويعصس اهلجصس

ةجيتنلا سصلق اميف ،دادزولب بابصش
.سصويfi بعÓلا دا–إÓل

،يصشانح ىلع امحرت تمصص ةقيقد
ةيصشمو موراكوب

ةقيقد ةارابŸا قÓطنا ل-ب-ق Úق-ير-ف-لا و-ب-ع’ ف-قو
ةبيبصشل ق-با-صسلا سسي-ئر-لا ةا-فو ى-ل-ع ا-م-حر-ت تم-صص

قباصسلا ÒصسŸا اذكو ،يصشانح فير-صش د-نfi ل-ئا-ب-ق-لا
¤إا ةفاصضإ’اب ةيصشم Ëر-ك-لا د-ب-ع ة-م-صصا-ع-لا دا–إ’

.ارخؤوم اوفوت يذلا موراكوب
ةقÓطنإ’ا ةراصش ىطعأا نم بيبط

و-هو ،ةارا-بŸا قÓ-ط-نا ةرا-صش ءا-ب--طأ’ا د--حأا ى--ط--عأا
ميظنت ةن÷ نم ةبيط ةردابم ‘ لمعلا يز يدتري
يبطلا هبصشو يبطلا كلصسلا Ëركت لجأا نم ،يئاهنلا
ءا-بو ة-ح-فا-كŸ ¤وأ’ا فو-ف--صصلا ‘ د--جاو--ت--ي يذ--لا

.انوروك
دادزولب سصيمقب هفادهأا لوأا يصضÁ وبكوك

ينينبلا ،بابصشلا فوفصص ‘ ديد÷ا مدقتصسŸا لجصس
،ةعئار ةقيرطبو قيرفلا سصيمقب هفادهأا لوأا وبكوك
نأا لبق ،دويعصس نم قم-ع-لا ‘ ةر-ير“ م-ل-ت-صسا ا-مد-ع-ب
‘ ةر-ك-لا ع-صضي م-ث و-ع-ئار ة-ق-ير-ط-ب زود-ن--غ غوار--ي
هتقيرط ى-ل-ع فد-ه-لا-ب و-ب-كو-ك ل-ف-ت-حاو ،كا-ب-صشلا
.ةليمج ةيتابوركأا تاكرحب ةصصاÿا

Úطوصشلا Úب ام مك◊ا ىلع جتحا خاصسن
مكح ىلع حاصسن ن-يد-لا سسم-صش با-ب-صشلا د-ئا-ق ج-ت-حا
اذ-هو ،لوأ’ا طو-صشلا ة-يا-ه-ن بق-ع ،حو-ما--ق ةارا--بŸا
كلذ نم ةليلق قئاقد لبق ءارفصص ةقاطبل هلين ببصسب
م-ك◊ا ع-م ثد– ثي-ح ،يردو-ك ى-ل-ع ه-ل-خد-ت د-ع-ب
.راذنإÓل هحنم ببصس نع رصسفتصساو

ةمشصاعلا دا–إا1 -2 دادزولب بابشش


