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داسسفلا ببسسب تاونسس5 ةدŸ دمحأا دمحأا فاكلا سسيئر فقوت افيفلا

 ةمصساح ةرير“ مّدقو طصسولإ طخ ىلع رطيصس

رحاسس رسصان نب
ديد÷ا نÓيم

 اــــــــنم بــــــــلطي سشتيفوميهاربإا» :رــــــــسصان نــــــــب
«اـــــــمئاد اـــــــناوتسسم عـــــــفرو ةـيفاÎحلا
«ةيرحسسلا مدقلا بحاسصل ةÒثم ةيسسمأا» :نÓيم ـل يمسسرلا عقوŸا

ةليكسشتلا ‘ روليد
يرودلل ةيلاثŸا

يسسنرفلا
نازيلغ عيرسس سسيئر ىلع ماع ةدŸ سسب◊اب مك◊ا

Òثي يدنات يراوفيإلا مك◊ا
flنبلا ‘ ديمعلا فواÚ

رئإز÷إ ةيدولوم

رودق نئمطت تاسصوحفلا
  جÈلا يلهأا ءاقل لبق فيرسش

لئابقلإ ةبيبصش

وه نآلا انفده» :يسشيرق
«لاطبألا يرودب جيوتتلا

قيرفلا دوقيسس يبيرع نب
فيطسس قافو مامأا

دإدزولب بابصش

ةمصصاعلإ دا–إإ



زوفلا قيقحتل Úعلا هق-ير-ف رد-يا-ت Òف-ضس ق-با-ضسلا ير-ئاز÷ا ›ود-لا دا-ق
يدوعضسلا يرودلا ‘ كمضض يدان ماما هضضرا جراخ
‘ ءازج ةبرضض قير-ط ن-ع ،Úع-لا ح-لا-ضصل Êا-ث-لا فد-ه-لا رد-يا-ت ع-قوو
ةارابŸا نم ةÒخلا تاظحللا

,يدوعضسلا يرودلاب هخيرات ‘ Úعلا اهدضصحي طاقن3 لوأا يه هذهو
ر-ضشع سسماÿا  ز-كرŸا ‘ زو-ف-لا اذ-ه د-ع-ب Úع-لا ح-ب--ضصأاو
.طاقن3 ديضصرب
رون يرئاز÷ا هبردي يذلا كمضض يدان لضصاو هتهج نم
،يرودلا ‘ هل ةعبارلا ةÁزهلا ىقلت-ي-ل ،ة-ئ-ي-ضسلا ه-ج-ئا-ت-ن ير-كز ن-يد-لا
.ةدحاو ةطقنب يرودلاب Òخألا زكرŸا لتحيل

بعŸÓا نويعــه٢441 Êاثلا عيبر80 ـل قفاوŸاÈ 0٢0٢مفون4٢ ءاثلثلا

با-ت-ك-لا-ب ر-مألا ق-ل-ع-ت-ي ل ا-ع-ب--ط
! هيلع هللا ةمحر ةقوده نب ديم◊ا دبعل Òهضشلا
.. ناونعلل Òغ ل ةراعتضسإا وه لب
ةضضايرلا لاحو Òبكلا انبون-ج ن-ع مو-ي-لا ثد–أا-ضس
. اضضيآا هيف تآاضشنŸا لاحو ، هيف
بعŸÓا ن--م Òث--ك---لا تأا---ضشنأا ة---لود---لا نأا م---غرو
ىÈك-لا تا-يلو-لا م-ضصاو-ع ‘ ا-ضصو-ضصخ تا--ب--كرŸاو
اهنيعب تآاضشنÃ كلذ قفارت ⁄ اهنأا لإا.. ةيبون÷ا

. مهاوتضسÃ ءاقترلاب Úيضضايرلا فلتخملل حمضست
تاقاطب رخزي يرئاز÷ا بون÷ا هنأا هيف كضش ل امك
مهيلإا لكوأا نم فرعي ⁄ نكل ىÈك ةيضضاير ةيبابضش
ةضضايرلا حلاضصل نوزıا كلذ نورجفي فيك رمألا

! ةينطولا تابختنŸا فلتخملل اعبطو امومع
و ! ةيجوغاÁدلا تاباطÿاو ةيروكلفلا نع اديعبو

رضصق انبونج ‘ ةضضايرلا لهأا نأا ىلع لمعلا ىتح
اÈتعي مهنم ةدافتضسلا مدع Óعفف #ةناتضسيضسألا#

ي-عادلو.. تح-ب-لا ي-ضضا-ير-لا مو-م--ه--فŸا--ب ًا--مر--ج
ىتح و ايقيرفإا، رئاز÷ا لاطبأا ءا-م-ضسا-ب Òي-كذ-ت-ل-ل
نيأا.. Òبكلا انبونج ءÓ-ضصآاو د-ي-لاو-م ن-م.. ⁄ا-ع-لا
ل-ئا-ي-ضسو--لاو ر--ك--ف--لا، رو--ضصت--لا ‘ ل--لÿا ؟ ل--لÿا
و سضرغلاب يفت ل يتلاو فرضصتلا ت– ةعوضضوŸا
. برضشو اهيلع رهدلا لكأا
Òضضحتل-ل ا-ن-بو-ن-ج ن-م د-ي-ف-ت-ضسن ل اذاŸ ر-خآا ءي-ضش
درفتت ثيح ! اهنم ةيقيرفألا اضصوضصخ تاضسفانملل

انتراق نادلب لثا“ سصئاضصخب ة-ق-ط-ن-مو ة-يلو ل-ك
ةماعنلا يزيلا تناج تضساÔ“ ة-ل-قرو، ةر-ك-ضسب ن-م
ىلع زو– تايلو كا-ن-ه ه-نأا ل-ب.. را-ضشبو فود-ن-ت
! لامضشلا ‘ ندم اهيلع رفوتت ل تآاضشنم
تÓباقŸ ةي-ن-طو-لا قر-ف-لا لا-ب-ق-ت-ضسإا اذ-ه ن-م Ìكأا

،ةيومنت ةيمتح ةرورضض حبضصأا  تابختنملل ةيمضسر
نع ادي-ع-ب  ة-ي-ع-قاو ة-يد-ج-ب ه-ي-ف Òك-ف-ت-لا بج-يو
لامرو  حير  وه بون÷او ءارحضصلا نا  ىلع ةيطمنلا

ثيدحللو... لظلا رئازج ينكاضسل ليضصأا قح هنأل
ةيقب

بون÷ا حير
يبودنج يمار دمحأا :ملقب

ةـــــــضستاكلا

 فيطضس قافو ‘ ايمضسر Úمضسوم لهؤوم ةلاضصيم
ناد-يŸا ط-ضسو ل-ي-ها-ت مد--ق--لا ةر--ك--ل ›ود--لا دا–لا م--ضسر
ناك نا دعب فيطضس قافو يدان ‘ Úمضسوم ةلاضصيم حابرم
نم مايا01 رظتنا ثيح  اتقؤوم دحاو مضسوم هليهاتب ماق دق
قباضسلا هقيرف ةرادا لبق نم درلا فلم يلع لوحضصلا لجا

يدل سضاÎعا ياب موقت  نا نود نم يضسنوتلا ةباضشلا لله
ةفضصب بعللا بل-ي-ها-ت ‘ ر-خا-ت-ت ⁄ ي-ت-لا ة-ي-لود-لا ة-ئ-ي-ه-لا
ةيفاضضلا ةمئاقلا سسار يلع ةلاضصيم نوكيضس ثيح ةيئاهن
ةيادب يقيرفلا دا–لا ›ا اهلاضسرا متيضس يتلا ةيقيرفلا
.مداقلا عوبضسلا

رضصنلا ءاقل لبق وبموغن ةداعتضسإا ديري امود
فوفضص ‘ ديد÷ا مجاهŸا نأا دادزولب بابضش قاضشع ملعي
قيرفلل ةÒخألا ةارابŸا ‘ بعلي ⁄ وبموغن يكيك قيرفلا
،Êدبلا ىوتضسŸا ىلع ةلماكلا هتيزهاج مدع ببضسب كلذو

ي-ئا-ه-ن رو-ضض◊ ه-ل ةو-عد-لا ه-ي-جو-ت مد-ع ا-مود ل-ضضف ثي-ح
لجأا نم نمزلا قباضسي ي-ضسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت-لا-ف كلذ-ل ،ر-بو-ضسلا

مامأا ةمداقلا قيرفلا ةارابŸ ي-ك-ي-ج-ل-ب-لا ه-م-جا-ه-م Òضض–
معد ةباثÃ نوكيضسو هيلإا ةحا◊ا سسمأاب وهف يبيللا رضصنلا

.قيرفلا موجهل يقيقح
رئاز÷ا ةيدولوم ةثعبل انوروكل ةديدج تارابتخا

سسما ،انوروك سسوÒف نع فضشكلل ةحضسم ،رئاز÷ا ةيدولوم ةثعب ءاضضعأاو وبعل ىرجأا
لاطبأا يرودل يديهمتلا رودلا تاهجاوم ¤وأا سضوÚ، ÿنب ¤إا لبق كلذو ، Úنثلا
ة-ث-ع-ب ردا-غ-ت نأا بق--ترŸا ن--مو.ل-ب-قŸا تب-ضسلا ،و-غرو-ب يد سسل-فو-ب د-ضض ،ا-ي-ق--ير--فإا
ةعبات ةضصاخ ةرئاط Ïم ىلع ، ءاعبرألا ادغ ،ةينينبلا وفون وتروب بوضص ،ةيدولوŸا
.فو-ع ي-ل-ع د-ي-ضس ي-م-ضسر-لا ق-طا-ن-لا ا-ه-ضسأاÎي-ضس ثي-ح ،ة-ير-ئاز÷ ة-يو÷ا طو-ط--خ--ل--ل
،ءابولا نع فضشكلل ةديدج تارابتخل ،Úنب ¤إا اهلوضصو دعب ةيدولوŸا ةثعب عضضختضسو
ةركل يقيرفإلا دا–لا تاميلعتل اًقفو ،ةهجاوŸا دعوم نم لقألا ىلع ةعاضس84 لبق
.«فاك» مدقلا

 رضشنلا لوؤوضسم ريدŸا
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلا شسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلا مقر
ÊوÎكللا ديÈلا
moc.liamg@baalamadsa

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

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

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

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

جد00.000009 ةكرضشلا لام شسار

 دعب يليÓبل ةضصاخ ةيده
رطق عم هفادهأا لوأا

نازيلغ عيرضس سسيئر ىلع ماع ةدŸ سسب◊اب مك◊ا
،نازيلغ عيرضس يدان سسيئر ةنادإاب ،Úنثإلا سسما ،ويهر داو ءاضضق سسلجÃ حن÷ا ةمكfi تضضق

fiسسب◊اب ،يرمح دم Ÿسسل‹ سسيئر طروت تبثو .،ةضسل÷ا ‘ عاديإلاب رمأا عم ،ذفان ماع ةد
ةيويدج يتنيدÃ ينكضس عورضشم ‘ Úبتتكم قحب ،لايتحاو بضصن ةيلمع ‘ ،Êازيلغلا يدانلا ةرادإا
فلآا4 وحنب ةيفاضضإا لاومأا ÚبتتكŸا ىلع سضرف دق يرمح ناكو .نازيلغ ةيلوب ،ةندام◊او
،مهعم ةمŸÈا دوقعلا ‘ ةديقم Òغ لاومأا مهنم سضبقو ،ةيراقع ةلاكو بحاضص هتفضصب ،وروي
.مهققضش حيتافم مهميلضست Òظن
ةجردلا ¤إا ارخؤوم دعاضصلا ناز-ي-ل-غ ع-ير-ضس يدا-ن-ل ة-ع-جو-م ة-بر-ضض ،ير-م-ح ن-ج-ضس رار-ق ل-ك-ضشيو
يتلا ةقناÿا ةيلاŸا ةمزألل دح عضضو ‘ ح‚ ثيح ،يدانلل Úمعادلا زربأا نم ناك نأا دعب ،¤وألا

.قباضسلا ‘ قيرفلا اهب رم

‘ ةركلا ريدمو ،قباضسلا ر-ط-ق يدا-ن م‚ يد-ن-هŸا ⁄ا-ضس د-مfi ن-ل-عأا
مجنلل سصاÿا هبيج نم ةيلام ةأا-فا-ك-م Ëد-ق-ت ،تا-ن-ي-ع-ب-ضسلا ر-خاوأا
اياده Ëدقتو ،يرطق لاير فلآا01 اهتميق يليÓب فضسوي يرئاز÷ا

، ،ةركولا ىمرم ‘ افده لجضس يليÓب ناكو .ÚبعÓلا ةيقبل ةينيع
هل روهظ لوأا ‘ ،مضسوŸا اذه Êاثلا هراضصتنا قيقحتل هقيرف دوقيل
راضصتنلا قيق– ىلع رط-ق فد-ه-لا اذ-ه د-عا-ضسو .يدا-ن-لا سصي-م-ق-ب
،بيتÎلا لودج لف-ضسا ةردا-غ-م ن-م ة-ل-ما-ك تلو-ج6 دعب نكمت-ي-ل
،طاقن6 ¤إا هديضصر عفر ثيح مضسوŸا اذه Êاثلا هزوف ىلع لضصحيو
ةلاكول تاحيرضصت ‘ يدنهŸا دكأاو . بيتÎلا ‘8ـلا زكرŸا ¤إا مدقتيل
لبق Òخألا بيردت-لا لÓ-خ Úب-عÓ-لا د-عو نا-ك ه-نأا ة-ي-ناŸألا ءا-ب-نألا

ةركولا ىلع زوفلا ةلاح ‘ ةضصاخ اياده مهل مدقيضس هنأاب ةركولا ةارابم
.ةلبقŸا ةلحرŸا ‘ ةيباجيلا جئاتنلاو تاراضصتنلا رارمتضساو

يدوعضسلا يرودلا ‘ زوف لوأا قيقحتل Úعلا دوقي رديات

fiايلاطيإا ‘ ءاوضضألا فطخي  ›ولهب دم
دمfi دعاولا يرئاز÷ا م-ج-ن-لا ف-ط-خ

عم هقلأات دعب ايلاطيإا ‘ ءاوضضألا ›ولهب
قاطن ‘ هعم طضشني يذلا اضسنزوك قيرف
.ايرودبماضس نم امداق ةراعإلا

Òبك لكضشب قلأات مجاهŸا طضسولا بعل
‘ ةيناثلا ةجردلا يرود تاضسفانم نمضض

نم ةÒبك ةداضشإا لfi هلعج ام وهو ،ايلاطيإا
ةطضشانلا ايرودبماضس Òها-م-ج ل-ب-ق

.يعامتجلا لضصاوتلا ةكبضش ىلع
عم تايرابم7 ‘ ›وله-ب كرا-ضشو
يرود-لا ي-ت-ق-با-ضسم ‘ ا--ضسنزو--ك
ا-فد-ه ا-ه-ي-ف ل--ج--ضس ،سسأا--ك--لاو
لÓ---خ اد---يد–و ،اد----ي----حو
نم7ـلا ة--لو÷ا ة--ه--جاو---م
.ايضشيرب مامأا »ب يÒضسلا»
زر--بأا د--حأا Òخألا ل--ك---ضشيو
ة-جرد-لا يرود تا-فا-ضشت--كا
و-هو ،ا-ي-لا-ط-يإا ‘ ة-ي-نا-ث--لا

لكضشب عفترت همه-ضسأا ل-ع-ج
ع--ي--با--ضسألا لÓ--خ Òب---ك
.ةÒخألا

كلتل ة-ه-با-ضشم ›و-ل-ه-ب ةÒضسم ود-ب-تو
نب ليعا-م-ضسإا ه-ن-طاو-م ا-ه-ضشا-ع ي-ت-لا
‘ هتبهوم ءايحإا ‘ ح‚ يذلا ،رضصان
نم ،ةيضسنرفلا ةيناثلا ةجردلا يرود
عم هتبرŒ لضشف دعب ،روت يدان ةباوب

سضرف-ي نأا ل-ب-ق ،يز-ي-ل‚إلا لا-ن-ضسرأا
،ÚتÒخألا Úت---ن---ضسلا ‘ ،ه---ضسف---ن

بخت-ن-م مو‚ زر-بأا ن-م اد-حاو
نÓ--ي--م ق--ير--فو ر---ئاز÷ا

.›اطيإلا
0002 ماع ‘ ›و-ل-ه-ب د-لو

Ãةيضسنرفلا نويل ةنيد،
Òبك دد-ع رار-غ ى-ل-عو

Úيرئاز÷ا موجنلا نم
،ا-ضسنر-ف ‘ ن--يدو--لوŸا

ةيوركلا ه-تÒضسم أاد-ب
ةاو--ه--لا ة--باو--ب ن---م

يدا-ن ن--م اد--يد–و
.«نوليإا»
ماع ›ولهب قحتلاو

7002Ãةضسرد

زايتماب  ح‚ نأا دعب نويل كيبŸوأا يدان نابضش
.اهضضاخ يتلا ةينفلا تارابتخلا ‘
ءاوضضألا بوهوŸا طضسولا طخ بعل فطخ
هتردق-ب زر-ب ثي-ح ،نو-ي-ل كي-بŸوأا نا-ب-ضش ع-م
ىلع ةتباثلا تابرضضلا ليجضست ىل-ع ة-ق-ئا-ف-لا

نويل قيرفل قباضسلا يليزاÈلا مجنلا ةقيرط
.«وناكوبمانرب وينينوج»

لfi ،تاÎفلا نم ةÎف ‘ ،هلعج قلأاتلا اذه
لوبرفيل يدان ‘اضشك لبق نم ةÒب-ك ة-ع-با-ت-م
‘ ›ولهب دمfi سضفر.اضسنرف ‘ يزيل‚إلا

كيبŸوأا ع-م ‘اÎحا د-ق-ع ع-ي-قو-ت8102 ما-ع
ايلاطيإا ‘ ةديدج ةبرŒ سضوخ Óضضفم ،نويل
،هتاÈخ سصقن مكحبو ،ايرودبماضس ةباوب نم
عم ،Êاثلا قيرفلا تايرابم ‘ ةكراضشŸاب ىفتكا
.لوألا قيرفلا عم مظتنم لكضشب بردتلا

‘ ةديدج ةرماغم ›ولهب سضاخ0202 ماع ‘و
‘ طضشا-ن-لا ا-ضسنزو-ك يدا-ن ع-م ةرا-عإلا قا-ط-ن
هعم مدقو ،›اطيإلا ةيناثلا ةجردلا يرود
Òها--م--ج ل--ع--ج ا‡ ،ة--يو--ق تا---يو---ت---ضسم
مضسوŸا لÓخ هتداعتضساب بلاط-ت ا-يرود-ب-ما-ضس
.لبقŸا



‘ رو-ل-يد يد-نأأ ي-ي-لو-ب-نو-م م-جأ-ه-م ،ة-ي-سسنر-ف-لأ بي-ك-ي-ل ة-ف-ي-ح--سص تع--سضو
‘ تفÓلأ هقلأأت دعب ،يسسنرفلأ يرودلأ نم11 ةلوجلل ةيلأثŸ ةليكسشتلأ

قيق– ‘ Òفو طسسقب أهيف مهأسس يذلأ ،غروبسسأÎسس مأمأأ هيدأن ةأرأبم
بخ-ت-نŸأ بعل د-جأو-تو ،ة-بو-ع-سصب ثÓ-ث-لأ طأ-ق--ن--لأ نأ--م--سضو زو--ف--لأ

هذه ‘ أسضيأأ أوقلأأت نيذلأ «1 غيللأ» مو‚ زربأأ بنأج ¤إأ ،ينطولأ
دكؤوي أم وهو ،نيرخأأو وليسسرأم ،أنأفوف ،ةفرع نب رأرغ ىلع ةلو÷أ

أهلأقم «بيكيل» تنونع أمك ،روليد أهيف دجأوتي يتلأ ةيلأعلأ ةقأيللأ
.«فولزوب نم هل أي» ـب ءأقللأ نع

«ءاقللأ ةيأدب ‘ تمشسُح رومأ’أ نأأ اندقتعأ دقل» :روليد
غروبسسأÎسس مأمأأ هقيرف ةأرأبم ‘ روليد يدنأأ ـل تفÓلأ قلأأتلأ دعب
زوفلأ ‘ أهب مهأسس ةمسسأح ةرير“ مّدقو ةيئأنث أهيف لّجسس يتلأ

هذه ¤إأ «رسضÿأ» م‚ دأع ،ةثÓث لبأقم فأدهأأ ةعبرأأب ÒثŸأ
ةيسضرأأ ىلع» :لأقو ،هيدأ-ن-ل ة-ي-م-سسر-لأ ةأ-ن-ق-ل-ل تأ-ح-ير-سصت ‘ ةأرأ-بŸأ

،ةيأدبلأ ‘ ةأرأبŸأ أنمسسح أننأأ أندقتعأ دقل ،ةدقعم رومألأ تنأك نأديŸأ
يتلأ رأفلأ ةينقت دوجو ‘ ةسصأخ ءأرولأ ‘ ءأطخألأ سضعب أنبكترأ أننكل

.«ةجيتنلأ ‘ دوعي سسفأنŸأ تلعج
«لأونŸأ أذه ‘ ةلشصأوŸأ انيلعو ةيّوق ةيشصخشش ابشستكأ»

ةيأهن ‘ ةعجوم ةبرسض أنيقلت دقل» :ةأرأبŸأ هذه نع هثيدح روليد عبأتو
ف-ي-ك فر-ع بردŸأ ن-ك-ل ،ة-ج-ي-ت-ن-لأ سسفأ-نŸأ ل-يد-ع-ت د-ع--ب لوألأ طو--سشلأ

‘ ديعب نم دوعن نأأ ديج رمأأ وهو ،دعب أميف رومألأ Òغيو أنعم ثّدحتي
كل-تÁ ق-ير-ف-لأ نأأ د-كؤو-ي أذ-ه ،ة-ف-ك-لأ سسفأ-نŸأ ل-يد-ع--ت د--ع--ب ة--ج--ي--ت--ن--لأ

أم أذه ،ةجيتنلأ ‘ أمود دوعن» :لوقي قأيسسلأ تأذ ‘ فأسضأأو ،«ةيسصخسش
أنلعجو أنبعلم جرأخ أهققحن يتلأ ةيبأجيإلأ جئأتنلأ لÓخ نم هأنبسستكأ
عمجب لأونŸأ أذه ىلع لسصأون نأأ أنيلع ،سسفنلأ ‘ ةÒبك ةقث بسسكن
.«ةمدأقلأ تأيرأبŸأ ‘ طأقنل نم نك‡ ردق Èكأأ

«فولزوب» ةديد÷أ ةيمشستلاب نوبجعم ييلوبنوم ‘ هؤوÓمز
روليد هقلطأأ يذلأ ديد÷أ مسسلأب مهبأجعأ نع ييلوبنوم وبعل Èعو

ع-م ة-ي-سسأأر-ب يو-بأ-بÁز ءأ-ق-ل ‘ أ-فد-ه ه-ل-ي-ج-سست د-ع-ب ه-سسف--ن ى--ل--ع
دحأأ بت-ك ثي-ح ،«فو-لزو-ب» م-سسأ ه-سسف-ن ى-ل-ع أ-ق-ل-ط-م «ر-سضÿأ»

:«كوبسسيأف» يعأمتجلأ لسصأوتلأ عقوم ىلع ييلوبنوم يبعل
:أ-ف-ي-سضم «،أ-ع-م أ-ن-ع-ي-م-ج حر-م-ن-سس ،نأ-ك-م ل-ك ‘ م-ن--غ--لأ ىرأأ»

،عوبسسأأ ‘ ةمسسأح ةرير“و فأدهأأ3 ،أÒثك مكيلإأ تقتسشأ»
ةزمح . م      «.ديعسس لجر أنأأ

ــهÊ 2٤٤1أثلأ عيبر80 ـل قفأوŸأÈ 0202مفون٤2 ءأثÓثلأ ثد◊أ

ةيرحشس ةمشساح ةرير“ مّدقو طشسولأ طخ ىلع رطيشس
ةقأسشلأ ةيرفسسلأب رسصأن نب ليعأمسسأ مجنلأ ىلع رُثأأت يأأ ودبي ⁄و
تأيفسصتلأ ‘ يوبأبÁز ةهجأوŸ ينطولأ بختنŸأ عم هتدأق يتلأ
،أيسسأسسأأ بأيإلأو بأهذلأ يتأرأبم ‘ كرأسش يذلأ وهو ةيقيرفإلأ
طسسو ‘ لأجو لأسصو ›وبأن مأمأأ ىوتسسŸأ ‘ ةأرأبم ىدأأ هنكل
أذهب رسصأن نب فتكي ⁄ أمك ،ةÒبكلأ هترأهم هتفخ لسضفب ،نأديŸأ
ةط-ق-ل ‘ ي-جوأ-ه Îي-ب ي-ج-يوÔلأ ه-ل-ي-مز-ل ة-م-سسأ-ح ر-ير“ مّد-ق ل-ب
‘ ةدوعلأ ‘ بون÷أ يدأن مÓحأأ ىلع ىسضق يذلأ ثلأثلأ فدهلأ
‘ مسسوŸأ أذه رسصأن نب ـل ةينأثلأ ةمسسأ◊أ ةريرمتلأ يهو ،ةجيتنلأ
.يرودلأ
«ةيرحشسلأ مدقلأ بحاشصل ةرحاشس ةيشسمأأ» :نÓيم ـل يمشسرلأ عقوŸأ
هذه ‘ ير-ئأز÷أ م-ج-ن-لأ ه-ّمد-ق أ-م ى-ل-ع ›أ-ط-يإلأ مÓ-عإلأ ى-ن-ثأأو
،لأونŸأ سسفن ىلع هيدأنل يمسسرلأ عقوŸأ أسسو ،ةبعسصلأ ةأرأبŸأ

أهيف ىنثأأ ةديرغت «Îيوت» ىلع يمسسرلأ نÓيم بأسسح رسشن ثيح
:قيلعتلأ بحأسص بت-كو ،ة-ير-ح-سسلأ ىر-سسي-لأ ه-مد-قو ر-سصأ-ن ن-ب ى-ل-ع

أم وهو ،«وÎسسيأم أي ىرسسيلأ كمدق رحسس ردقب ةرحأسس ةيسسمأأ»
تأبأسسح ‘ قبأسسلأ لأنسسرأأ بعل أهبسستكأ يتلأ ةÒبكلأ ةميقلأ دّكؤوي
نيذلأ يدأنلأ رأسصنأأ ¤إأ ةفأسضإأ يدرأب-مو-ل-لأ يدأ-ن-ل-ل ي-ن-ف-لأ م-قأ-ط-ل
.هعيب نوسضفري
«زوفلأ قحتشسن اننكل ،انينع.. ميظع زوف هنإأ» :رشصان نب
دعب تأحيرسصتب نÓيم ـل ةيمسسرلأ ةأنقلأ رسصأن نب ليعأمسسأ ّسصخو
ةيأغلل أبعسص هÈتعأ يذلأ ءأقللأ تأير‹ ¤إأ أهيف دأع ،ةأرأبŸأ

هذه ‘ أنينأع دقل ،ميظع زوف هنإأ» :لأقو ،سسفأنŸأ ةوقب أسسأيق
وه مهألأو يوق سسفأنم مأمأأ ديج دودرÃ أنرهظ أننكل ،ةأرأبŸأ
:قأيسسلأ تأذ ‘ رأسصن نب فأسضأأو ،«ثÓثلأ طأقنلأ نأمسضو زوفلأ
نم ةÒبك ةرغأسش تأحأسسم سسفأنŸأ يبعل حن‰ ل نأأ أنيلع نأك»
،أبعسص نأك أم وهو ،ÚمجأهŸأ ¤إأ ةركلأ لأسصيأو مهبعل ءأنب لجأأ

.«ديج لكسشب أنيدأأ أننأأ Òغ
«امئأد انأوتشسم عفرو ةيفأÎح’أ انم بلطي سشتيفوميهأربأ»

عّقو يذلأ سشتيفومي-هأر-بأ نأ-تلز م-ج-ن-لأ ه-ل-ي-مز ر-سصأ-ن ن-ب حد-ت-مأو

ثيح ،Êأثلأ طوسشلأ ‘ أبأسصم ردأغي نأأ لبق ةأرأبŸأ هذه ‘ ةيئأنث
أم مدقي ةأرأبم لك ‘و ميظع بعل وه» :يرئأز÷أ ›ودلأ هنع لأق
يتلأ حئأسصنلأ نأأسشب رأسصن نب عبأتو ،«عئأر بعل هنأأ رهظيو هيلع
لك ‘ أنم بلطي» :Óئأق ،تأبيردتلأ ‘ هئÓمزل «نأطلسسلأ» أهمدقي

رد-ق أ-نأو-ت-سسم ع-فر-نو ة-ي-فأÎحلأ-ب ى-ل-ح-ت-ن نأأ تأ-ب-يرد-ت--لأ ‘ ةر--م
.«عئأر بعل وه ،أندهج ىرأسصق لذبن نأأ لوأحن نأأو عأطتسسŸأ

«غيل ابوروأأ» ‘ ليل مامأأ ةليقثلأ ةÁزهلأ وÙ عّلطتي
ىلع ةيمسسرلأ هتحفسص ىلع هل ةديرغت رسصأن نب ليعأمسسأ رسشنو
‘ ›و-بأ-ن ءأ-ق-ل د-ع-ب «كو-ب-سسيأ-ف» ي-عأ-م-ت-جل ل-سصأ-ع-ت-لأ ع-قو--م
نأأ لبق ،مدقŸأ ءأدألأو زوفلأ ىلع هئÓمز أهيف ركسش ،يرودلأ
ل-ي-ل مأ-مأأ ي-بوروألأ يرود-لأ ةأرأ-ب-م ‘ ه-قأ-سشع-ل أد-عو--م بر--سضي
ي-ثÓ-ث-ب بأ-هذ-لأ ‘ ةرأ-سسÿأ د-ع--ب ،ل--ب--قŸأ سسي--مÿأ ةرر--قŸأ
نÓيم ـل ةئجأفم تنأك يتلأ ةÁزهلأ يهو ،رأيدلأ رقع ‘ ةفيظن
نب ىعسسي أتذهل ،تأسسفأنŸأ عيمج ‘ ةرأسسخ نود ةأرأبم22 دعب
Ìكأأ بأÎقل زوفلأ قيق–و سسفأنŸأ ‘ أيسضأير رأأثلأ ¤إأ رسصأن

ةزمح . م   .لهأأتلأ نم

..ىوتسسŸا ‘ ةارابم مّدق

..«فولزوب نم هل اي» :بتكت «بيكيل» ةفيحسص

 نÓيم دوقيو درفنŸأ هفزع لشصأوُي رشصان نب
«ويششتلاكلأ» ةرأدشصب داعتبÓل

نÓيم عم هتايرابم لضضفأا نم ةدحاو ىلع رضصان نب ليعامضسا يرئاز÷ا مجنلا مضصب
ولواب ناضس بعلم ىلع ›وبان ـب هتعمج يتلا ةّمقلا لÓخ ،›ا◊ا مضسوŸا قÓطنا ذنم
ةيثÓثب يرئاز÷ا ›ودلا ءاقفرل ةملكلا اهيف تداع يتلا ةارابŸا يهو ،دحأ’ا ةرهضس
ةÒهظ ‘ اهودقف دق اوناك يتلا «ويضشتلاكلا» ةرادضص ‘ نودعتبي هتلعج ،دحاو لباقم

ىلع ىنثأا يذلا ›اطيإ’ا مÓع’ا مامتها رضصان نب قلأات تبلج دقو ،هضسفن مويلا
Ÿإا ـل قباضسلا مجنلل يدعاضصتلا ىحنÁا اذه ،›اطيإ’ا ›وبŸمضسو.

ةيلاثŸأ ةليكششتلأ ‘ روليد
يشسنرفلأ يرودلل

...يميهاربو ينيعبسس نب دعب

انوروك ـب ناباشصي ةخودو يدنام
عافترÓل ةحّششرم ةمئاقلأو

‘ نوفÙÎا ينطولا بختنŸا يبع’ اد‹ Úعللا انوروك سسورف برضض
flاو ةيبوروأ’ا تايرودلا فلتÿا هذه رودلا ءاج ثيح ،ةيجيلŸةر

ىضسيع سسيتيب لاير عفادمو ةخود نيدلا زع سسرا◊ا نم لك ىلع
،امهيدان ‘91 ديفوك ـب امهتبا-ضصإا ن-ع ف-ضشك-لا ” ثي-ح ،يد-نا-م
ارخؤوم ءابولا اذهب تبيضصأا يتلا رضصا-ن-ع-لا ة-م-ئا-ق ¤إا نا-م-ضضن-ي-ل
.يميهارب Úضسايو ينيعبضس نب يمار مهب ينعنو

رج◊أ لخديو «اهبأأ» مامأأ بيغي ةخود
نيرع سسراح ةباضصإا يدوعضسلا مÓعإ’ا دكأاو
،ةخود ن-يد-لا ز-ع ،يدو-ع-ضسلا د-ئار-لا
ةيباجيإ’ا سصوحفلا دعب انوروك ءابوب
اهل عضضخ يتلا ليلاحتلا ترهظأا يتلا

هقيرف رضسخي-ل ،ة-ي-ضضاŸا تا-عا-ضسلا ‘
‘ اه-بأا ة-ه-جاو-م ‘ ي-ضسا-ضسأ’ا ه-ضسرا-ح

لخد امدعب ،سسمأا تبعل يتلا يرودلا
ن-ير-ع سسرا-ح نأا Òغ ،ي-ح-ضصلا ر--ج◊ا
” ن-ك-ل ،سضار-عأا يأا ه-ي-ل-ع ر-ه-ظ--ت ⁄ «ر--ضضÿا»
.ايباجيإا هنع فضشكلا

وابليب ءاقل لبق سسوÒفلاب يدنام ةباشصإأ نع فششكلأ
يرودلا ‘ وابليب كيتلتأا مامأا هقيرف ةارابم نع بيغي نأا اررقم ناك يدنام ىضسيع نأا مغرو
قفر عضضخ هنكل ،ءارم◊ا ةقاطبلاب ةنولضشرب ءاقل ‘ هدرط دعب ةبوقعلا ببضسب سسمأا تبعل يتلا
«رأا ي سسيب» ليلاحتل اهنادلب تابختنم عم تايرابÃ ةينعم تناك يتلا ةيلودلا رضصانعلا ةيقب
نع لزعÃ يحضصلا رج◊ا لخدي هلعج ام وهو ،ءابولا نم يدنام عفادŸا ةاناعم تتبثأا يتلاو
.ةعومÛا

Ìكأأ عافترÓل ةحششرم ةمئاقلأ
اهتباضصإا ليلاحتلا فضشكت نأا رظتني ىرخأا رضصانع كانه نأا «رضضÿا» تيب نم ةبرقم رداضصم تفضشكة
،ينيعبضس نب نم لك ›ا◊ا عتقولا ‘ ةمئاقلا مضضت ثيح ،اهلإا ىودعلا تلقتنا امدعب ،انوروك ءابوب
عم داع هنكل ءابولا نم «رضضÿا» دفو ءاضضعأا دحأا ةاناعم ببضسب اذهو ،يدنامو ةخود ،يميهارب
لقني هلعج ام وهو ءاز÷ا ¤إا يوبابÁز ن-م تÓ-حر با-ي-غ-ل ة-ضصاÿا ةر-ئا-ط-لا سسف-ن ‘ ة-ث-ع-ب-لا
     .ÚبعÓلا ةيقبل ىودعلا

ةزمح . م
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0 رئاز÷ا3 ›أم
›ام بختنم مامأا باهذلا ةارابم ءاهتنا روف

Ãةنابز بعل Ã5/1 رئاز÷ا زوفب ،نارهو ةنيد،
ق-ل-غ-م صصبر-ت ‘ ة--ي--ن--طو--لا ر--صصا--ن--ع--لا تل--خد
ةارا-ب-م ن-م Úمو-ي ل-ب-قو ،ة-م-صصا-ع-لا ر--ئاز÷ا--ب
صضوÿ ،وكاÃ ¤إا ينطولا قيرفلا لقنت ةدوعلا
اهيفو ،وكامبب1891 ليرفا91 دحألا موي ءاقللا
مكحو ›اŸا بخ-ت-نŸا ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا ه-جاو
نم ادهاج ىعصس يذلا رجينلا نم اكاصسيا ءاقللا
بختنŸا حتتفا.ينطولا قيرفلا ءاصصقإا لجا
ةطصساوب3٢ـلا ةقيقدلا ‘ ليجصستلا باب ›اŸا
ةيده تناك ،ءازج ةبرصض نم يروارط بعÓلا

فاصضأا قئاقد ثÓثب اهدعب ،اكاصسيا مك◊ا نم
بعرلا لخدا افده ،Êاثلا فدهلا اتياك بعÓلا
ع--با--ت--ي نا--ك يذ--لا ير---ئاز÷ا رو---ه---م÷ا ىد---ل
ي--ف--ح--صصلا ق--ي--ل--ع--ت ن--م و--يدار--لا Èع ةارا--بŸا
تلواfi م-----غرو ،حÓ-----صص د-----مfi فور-----عŸا
ر--صصن صسرا--ح ة---عار---ب نأا لإا ›اŸا بخ---ت---نŸا

ع-ي--م--ج تل--ط--بأا ة--ع--ل--ط ن--ب Úصسا--ي ياد Úصسح
fiا تلواŸيلاÚ، زوفب لوألا طوصشلا يهتنيل

هصضا-خ ،Êا-ث-لا طو-صشلا.رف-صصل Úفد-ه-ب ›ا-م
ةدايقب عافدلا طخ ةصصاخ ،ةÒبك ةيلوجرب ينطولا قيرفلا
با-ب-صش ن-م ي-صسيو-كو ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-صش ن-م صسا-بر-ل ي-عا-بر--لا
دئار نم بيعصش دمfiو ياد Úصسح رصصن نم زودنقو دادزولب
ةفا-صضإا Úي-لاŸا Úب-عÓ-لا ى-ل-ع ى-صصع-ت-صسا ناد-ع-بو.ةبقلا
فاصضأا ،Êاثلا طوصشلا نم Êوناقلا تقولا ‘ ثلاثلا فدهلا
عيقوت نم ›اŸا بختنŸا نك“ اهلÓخو ،قئاقد عبصس مك◊ا
بختنملل ةبصسن-لا-ب فا-ك Òغ ه-ن-ك-ل ،يروار-ط ثلا-ث-لا فد-ه-لا
رودلا ¤إا لهأاتلا ةقرو ينطولا قيرفلا كتفا ثيح ،›اŸا
ءامصسألاب ةهجاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا صضا-خ.›اوŸا
بيعصش ،يصسيو-ك ،زود-ن-ق ،صسا-بر-ل ،ة-ع-ل-ط ن-ب Úصسا-ي :ة-ي-لا-ت-لا

fiدم، fiاقرف ،(بيرغ) زويÊ، داصصع ،يمولب ،ةلواصس نب
نادعصس ةدعاصسÃ فوكيار :بردŸا.(دمfi ديعصس يصساق)
صشوعمو فوغورو

1891 يام1
0 رجينلا4 رئاز÷ا

نمصض ›ام ةارابم دعب ينطولا انبختنŸ ةيلاوŸا ةهجاوŸا
نمصض رجينلا بختنم مامأا تناك ،ايقيرفإا ·أا صساك تايفصصت

اهلÓخو ،(٢891 اينابصسا‘ ⁄اعلا صساك تايفصصتل ثلاثلا رودلا
ديهصشلا بعلÃ باهذلا ءاقل ‘ ينطولا انبختنم فاصضتصسا

اهرادأا ةارابم ‘ ،رجينلا بختنم ةنيطنصسق ةنيدÃ يوÓمح
ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا بعÓ-ت ا-ه-لÓ-خو ،ياد-ن ي-ب-ما--غ--لا م--ك◊ا

Ãىلع لوادت ةفي-ظ-ن ة-ي-عا-بر-ب ه-كا-ب-صش ز-هو ر-ج-ي-ن-لا بخ-ت-ن
،لوألا طو-صشلا ن-م ة-ق-ي-قد ر-خآا ‘ ر-جا-م ن-م ل-ك ا-ه-ل-ي-ج-صست
صسف-ن ،Êا-ث--لا طو--صشلا ن--م ة--ق--ي--قد لوا ‘ ي--مو--ل--ب ر--صضÿو
ناك كلذ لبقو ،77ـلا ةقيقدلا ‘ ايناث افده لجصس بعÓلا
ايفاك ناك ،ثلاثلا فدهلا لجصس يصشيرق نيدلا رون عفادŸا
رود-لا ‘ مد-ق-لا ف-صصنو ا-مد-ق ي-ن-طو--لا ا--ن--ب--خ--ت--ن--م ع--صضي--ل
فوكيار بردŸا لابصشأا صضاخ.Òخألاو ثلاثلا يوفصصتلا

،زويfi ،يصسيوك ،ةعلط نب :ةيلاتلا ءامصسألاب ةهجاوŸا هذه
ناديز) ةلواصس نب ،Êاقرف ،رجام ،بلحد ،زودنق ،يصشيرق

.داصصع ،يمولب ،(لامج
صشوعمو نادعصس ،فوغور :بردŸا

1891 يام13
1 رئاز÷ا1 رجينلا

ةارابم ‘ ÚبختنŸا ىقتلا ،باهذلا ةهجاوم نم رهصش دعب
ينطولا قيرفلا عاطتصسا اهيفو ،يماين رجينلا ةمصصاعب بايإلا
،Òخألاو عبارلا يوفصصتلا رودلا ¤إا لهأاتلا ةÒصشأاتب ةدوعلا
بعÓ-لا ه-ع-قو ر-ف-صصل فد-ه-ب ةارا-بŸا ه-ترا-صسخ ن-م م-غر-لا-ب
مك◊ا هرادأا يذلا ءاقللا.ةارابŸا نم ةقيقد رخآا ‘ وديصس
نب :ةيلاتلا ءامصسألاب ينطولا قيرفلا هصضاخ ،هوناود Êاغلا

ةارابم لوا رئاز÷ا ءانب ةيكيمانيد نم يدانج ،Úصساي ةعلط
يصشيغم ،Êاقرف ،داصصع ،زويfi ،زودنق ،يصشيرق ،صسابرل ،هل
،(هل ةارابم لوا رئاز÷ا ةيدولوم نم رصصان صشيوب)نيدلا رون
.(دمfi ديعصس يصساق) رجام ،يمولب
صشوعمو نادعصس ،فوغور :بردŸا

1891 توأا03
0 وسسأف أنيكروب7 رئاز÷ا

مامأا ،Êاق-لا يو-ف-صصت-لا رود-لا ‘ ي-ن-طو-لا ا-ن-ب-خ-ت-ن-م تع-قوأا
هل نوكيصس ةارابŸا هذه نم لهأاتŸاو ،يبانيكروبلا بختنŸا

ةارابم ترجايبيل ةرود غولب فرصش
بعل1891Ã توأا03  موي باهذلا
ق-ق-ح ا-ه-ي-فو ،نار-هو ة-ن-يدÃ ا-نا--بز
ل-ق-ثأا ن-م ةد-حاو ي-ن--طو--لا ق--ير--ف--لا
ةيراقلا تابختنŸا مامأا تاراصصتنلا

ذ---ن---م ة---ي---م---صسر----لا تا----يرا----بŸا ‘
يأا لبقت ل ةجيتنب هزوفب ،لÓقتصسلا

ىلع لوادت.ةفيظن ةيعابصسب لدج
ن--م ل--ك ةارا--بŸا فاد--هأا ل--ي--ج---صست

‘ Úصس◊ا تيا ة--ير---صصن---لا ي---ب---عل
‘ رجام حبارو08و86ـلا Úتقيقدلا
يمولب رصضÿو73و03ـلا Úتقيقدلا

داع حلاصصو ،75و٤5ـلا Úتقيقدلا ‘
ةيفاك تناك ةجيتن ،٤8ـلا ةقيقدلا ‘

ةارا-ب-م صضو-خ-ن ي-ن-طو-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل
ينطولا قيرفلا صضاخ.نامأاب ةدوعلا

:ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-صسألا-ب ة--ه--جاوŸا هذ--ه
،ر---ح ،صسا---بر---ل ،يدا---ن---ج ،حا---بر---صس
ديصس يزازعل) ديعصس يصساق ،زودنق
لوا يا---جد Úصسح ر---صصن ن---م ي---ل---ع
،(بيرغ) Êاقرف ،داصصع ،(هل ةارابم
.ر----جا----م ،ي-----مو-----ل-----ب ،Úصس◊ا تيا
صشوعمو نادعصس ،فوغور :بردŸا

È 1891متبشس02
1 رئاز÷ا1 وسسأف أنيكروب

Èمتبصس0٢ موي ةدوعلا ةارابم ترج
،وغوداغاو ةيبانيكرو-ب-لا ة-م-صصا-ع-لا-ب
بختنŸا بيردت يثÓث نك“ اهيفو
صشوع-مو ناد-ع-صسو فو-غور ي-ن-طو-لا

فدهب يباجيلا لداعتلا صضرف نم
Ÿباب ينطولا قير-ف-لا ح-ت-ت-فا.هلث

ليجصستلا
نم أاطخب رصشع ةنماثلا ةقيقدلا ‘

در نود فدهبو  ،يبيديصس يبانيكروبلا صسرا◊ا
ةلحرŸا.¤وألا ةلحرŸا تهتنا ينطولا قيرفلل
نم يبانيكروبلا بختنŸا اهيف عاطتصسا  ةيناثلا
‘ ود-يا-صس بعÓ-لا ة-ط-صساو-ب ة-ج-ي-ت--ن--لا ل--يد--ع--ت
يهو ،ءازج ةبرصض نم ةارابŸا نم36ـلا ةقيقدلا
،زودنق دومfi عفادتŸا اهيف بصست يتلا ةبرصضلا
ن-م ه-جور-خ ل-ب-قو ،ءار-م◊ا ة-قا-ط--ب--لا ه--ت--ف--ل--ك
ةارا-بŸا م-ك-ح ع--م تا--صشوا--ن--م ‘ ل--خد بع--لŸا
بعللا نم ةنصس ةبوقع زودنق فلك ،وماود Êاغلا

لهأاتي ةيباني-كرو-ب-لا ة-ب-ق-ع-لا هزوا-ج-ت-بو.ايراق
·أل ›اوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل ينطولا بختنŸا
يترود دعب ،«رصضÿا» خيرات ‘ ةثلاثلاو ايقيرفإا

قيرفلا صضا-خ.0891 ايÒجينو ايبو-ي-ثإا-ب6891
حابرصس :ةيلاتلا ءامصسألاب ةهجاوŸا هذه ينطولا
بابصش نم  دمÊ fiامحد ،يدانج ،(ةعلط نب)
ديعصس يصساق ،زودنق ،رح ،هل ةارابم لوا دادزولب

fiا--قر--ف ،دا---صصع ،د---مÊ، صس◊ا تياÚ، (ي--حا--ي) ي--مو--ل--ب،
صشوعمو نادعصس ،فوغور :بردŸا.داصصع

1891 ربوتكأا01
2 رئاز÷ا0 أيÒجين

لا-يد-نوÒ Ÿخألاو ع-بار-لا يو-ف--صصت--لا رود--لا ة--عر--ق تع--قوأا
،يÒجينلا بختنŸا مامأا ين-طو-لا ا-ن-ب-خ-ت-ن-م٢891 اينا-ب-صسا

ÊوÒماكلا Úبخ-ت-نŸا ة-ي-نا-ث-لا ةر-كذ-ت-لا ى-ل-ع صسفا-ن-ت ا-م-ي-ف
ا-ن-ب-خ-ت-ن-م ه-قو-ف قاذ يذ-لا بع-لŸا صسف--ن و--هو ،.ي--بر--غŸاو
ةيثÓثب0891 ايقيرفإا ·أا صساك يئاهن ةراصسخ ةرارم ينطولا
،ي-ن-ي-لو‚ا ›ا-ط-يلا م-ك◊ا ة-ه--جاوŸا هذ--ه رادأا.ةفيظن
ن--صسحأا ن--م ةد--حاو ي--ن--طو--لا ر--صصا--ن--ع--لا تمد--ق ا--ه--لÓ--خو
روصسنلا اونقل ثيح ،ةبق◊ا كلت ‘ رايدلا جراخ تايرابŸا
Úفدهل مهليجصستب ،مدقلا ةرك تايدجبأا ‘ اصسرد ءارصضÿا
‘و ،٤3ـلا ةقيقدلا ‘ يمولب بعÓلا اهحتتفا ،ةعئار ةقيرطب
فدهلا ناديز لامج فاصضأا لوألا طوصشلا نم ةقيقد رخآا
ن-م Êا-ث-لا طو-صشلا لÓ-خ ير-ج-ي-ن-لا بخ-ت-نŸا ل-صشف ،Êا-ث--لا
‘ اد--صسأا نا--ك يذ--لا يد--ه--م صسار◊ا كا--ب--صش ¤إا لو--صصو---لا

Úفده عقو ىلعو ،Úيرجينلا تلواfi عيمج دصصو ،هكابصش

رفصصل
فصصو زو-ف ،ة-ه-جاوŸا هذ-ه ته-ت-نا
بع-لÃ ير-ج-ت-صس با-هذ-لا ةارا-ب-م ناو ل ف-ي-ك ،ي-با--ج--يلا--ب
.ةنيطنصسق ةنيدÃ يوÓمح ديهصشلا

:ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-صسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا صضا-خ
ةارابم لوا يزوف يروصصنم ،زودنق ،يصشيرق ،صسابرل ،حابرصس
،(دا-صصع) ه-ل ةارا-ب-م لوا با-ب-صش ،د-مfi د--ي--ع--صس ي--صسا--ق ،ه--ل

.(يصسيوك) حومق حبار ،يمولب ،ناديز ،Êاقرف
صشوعمو نادعصس ،فوغور :بردŸا

1891 ربوتكأا03
1 أيÒجين2 رئاز÷ا

ي-ت-لا كل-ت نو-ير-ئاز÷ا ا-ها-صسن-ي ن-ل ي-ت-لا تا-يرا-بŸا Úب ن-م
1891 ةنصس نم Èمفون —افلا ةليل ينطولا قيرفلا اهصضاخ
Ãم-ح د-ي-ه-صشلا بع-ل-Óيو Ãا مامأا ةنيط-ن-صسق ة-ن-يدŸبختن

.اينابصسا لايدنوÒ Ÿخألا يوفصصتلا رودلا بايإا ‘ يÒجينلا
صسو-غÓ-ب با-هذ-لا ةارا-ب-م ‘ ق-ق-ح-تŸا زو-ف-لا ن-م م-غر--لا--ب
لإا ،ركذلا قبصس امك ناديزو يمولب امهلجصس ،رفصصل Úفدهب
حبارو فوغور بيردتلا يثÓث ةدايقب ةينطولا رصصانعلا نأا

،ةدوعلا ةارا-ب-م ‘ ة-م-ج تا-بو-ع-صص تد-جو صشو-ع-مو ناد-ع-صس
نم حابرصس يدهم صسرا◊ا ءÓمز نك“ ديهج دهج دعبو

مهزوفب تايئاهنلا ¤إا ةرم لوأل ›اتلا ›اتلابو زوفلا قيق–
ـلا ة-ق-ي-قد-لا ‘ ي-مو-ل-ب ر--ئاز--ج--ل--ل ل--ج--صس ،فد--ه--ل Úفد--ه--ب
يرجينلا بختنملل لجصس اميف ،٤8ـلا ةقيقدلا ‘ رجامو01

،93ـلا ةقيقدلا ‘ اولوا بعÓلا
¤إا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ل-هأا زو-ف
اينا-ب-صسا-ب ⁄ا-ع-لا صسا-ك تا-ي-ئا-ه-ن
انبختنم خيرات ‘ ةرم لول٢891
.ينطولا

ة-ه-جاوŸا هذ-ه ق-ير--ف--لا صضا--خ
،حا--بر--صس :ة--ي--لا--ت---لا ءا---م---صسألا---ب
،زودنق ،يزوف يروصصنم ،صسابرل

،د-مfi د-ي-ع-صس ي-صسا-ق ،ي-صشير-ق
لا--م--ج ناد--يز ،زو--يfi ،ر--جا---م
حبار ،يمولب ،(بلحد ىفطصصم)
.حومق

Ÿناد------ع-------صس ،فو-------غور :برد
صشوعمو

2891 يرفيف7
2 رئاز÷ا0 سسنوت

قيرفلا صضاخ ،٢891 عيبر ‘ ايبيلب يراقلا صسرعلل اÒصض–
ي-صسنو-ت-لا بخ-ت-نŸا ما--مأا ¤وألا Úت--يدو Úترا--ب--م ي--ن--طو--لا

Ãا بعلŸا مامأا ةيبيللا يزاغنبب ةيناثلاو صسنوتب هزنŸبختن
،٢891 يرف-ي-ف7 مو--ي ¤وألا ة---ه---جاوŸا تر---ج.Êازنتلا
ي-صسنو-ت-لا هÒظ-ن ى-ل-ع ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا قو-ف-ت ا-ه-لÓ--خو
ة-ق-ي--قد--لا ‘ دا--صصع ح--لا--صص بعÓ--لا ه--ع--قو در نود فد--ه--ب
يبيللا مك◊ا اهرادأا ةارابم ‘ ،ةيناثلا ةلحرŸا نم ةعصساتلا

ةهجاوŸا هذه نيدلا يfi فلاخ بردŸا صضاخ.لدبع
اقلخ ةينفلا ةصضراعلا صسأار ىلع هنييعت دعب هل ¤وألا يهو
،حابرصس :ةيلاتلا ءامصسألاب صشوعمو نادعصسو فوكيار يثÓثلل

،(خ-ي-صش ن-ب)د-ي-ع-صس ي-صسا-ق ،زود--ن--ق ،ر--ح ،صسا--برل ،يدا--ن--ج
Úع دا–ا نم ناميلصس نارقما) Úصس◊ا تيا ،Êاقرف ،رجام
.داصصع ،يمولب ،(هل ةارابم لوا ءاصضيبلا
صشوعمو نادعصس ،فوغور :بردŸا

2891 ضسرام7
0 أيبماز1 رئاز÷ا

ىلع بع-صص زو-ف-ب٢891 ايب-ي-ل ةرود ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ن-صشد
نا-ب-ع-صش بعÓ-لا ه-ع-قو ،ر-ف-صصل فد-ه-ب ي--ب--ماز--لا بخ--ت--نŸا

.نايج يبماغلا مك◊ا ةرفاصص نم قئاقد عبرأا لبق ناقزرم
ةنيدم بعلÃ ةهجاوŸا هذه صضاخ ينطولا قيرفلا صضاخ
،حابرصس يدهم  :ةيلاتلا ءامصسألا-ب ا-ه-صضا-خ ،ة-ي-ب-ي-ل-لا يزا-غ-ن-ب

نابعصش ،رح رداقلا دبع ،يصسيوك ىفطصصم ،صسابرل حلاصص
تيا دمحا ،خيصش نب يلع ،رجام حبار ،Êاقرف يلع ،ناقزرم
ي-حا-ي Úصسح ،دا-صصع ح-لا-صص ،(نار--ق--ما نا--م--ي--ل--صس) Úصس◊ا
(fiولخ دم‘).اŸفلاخ :برد fiعبتي  ... .نيدلا ي

ةينفلا ةشضرا-ع-لا ى-ل-ع تأار-ط ي-ت-لا ةد-يد-ع-لا تاÒي-غ-ت-لا ن-م م-غر-لا-ب
يمولب رشضÿ ءÓمز نا ’إا ن؟تاينينامثلا ع-ل-ط-م ‘ ي-ن-طو-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل
Êورطب رمع ءÓمز لوشصح دعبف ،ةيŸاعلا ¤إا تابثب مهتÒشسم اولشصاو
تاونشس ثÓث ،5791 ماع اندÓبب طشسوتŸا ضضيبأ’ا رحبلا ةرود ةيبهذ ىلع
،اندÓبب ىرخأ’ا يه ترج يتلا ةيقيرفإ’ا باعلأ’ا ةرود ةيبهذب اوجوت دعب نم
هيف عدبأا يذلا ضسرعلا وهو ،0891 ايÒجينب يراقلا ضسرعلا ¤إا ةيناثلا ةرملل «رشضÿا» لهأات دعب ةنشس
دايبŸوا ¤إا ينطولا بختنŸا لهأات ةنشسلا تاذ ‘و ،قاقحتشساو ةرادجب يئاهنلا مهغولبب رجام ءÓمز
،2891 ايبيلب يراقلا ضسرعلا ¤إا لهأاتلا ءاج دعب ةنشس ،قاقحتشساو ةرادجب Êاثلا رودلا غلبو ،وكشسوم
ءاج فيك ىرت.2891 اينابشسا لايدنوم ¤إا لهأاتلا ةÒششأات يمولب ءاقفر عزتنا ،1891 ةنشس ةياهن لبقو
تايفشصت ‘ ›ام روشسن نم ةينطولا رشصانعلا ت‚ فيكو ،؟ضسلدنأ’ا» ضضرأاب يŸاعلا ضسرعلا ¤إا لهأاتلا

يتلاو ،ددعلا اذه ةقلح ‘ اهنع مكبيجنشس يتلا ةلئشسأ’ا Úب نم مكلت ؟«2891 ناك»
،وكامبب ›ام ةارابم عم ةيشضاŸا ةقل◊ا ‘ انفقوت ثيح نم اهأادبن

.«رشضÿا» تايرابم زيلاهد Èع ةديعشس ةلحرف

خيرأتلا ىلع ةذفأنــه٢٤٤1 Êاثلا عيبر80 ـل قفاوŸاÈ 0٢0٢مفون٤٢ ءاثÓثلا

لÓقتسس’ا ذنم «رسضÿا» تأيرأبم

بختنŸا رشصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتشس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا

2891 ضسرام7 ¤إا1891 ليرفا91 نم

اينابشسا لايدنوم ¤إا راشسŸا ةلحر ‘ ينطولا بختنŸا^

مهنم ،تاينينامثلا علطم ‘ «رشضÿا«يبع’ نم ضضعب^
زويfiو Êايزم رداقلا دبعو رجام

«رشضÿا» بيردت ¤إا نيدلا يfi فلاخ ةدوع^
2891 اينابشسا لايدنوم ¤إا لهأاتلا دعب

2891 اينابشسا لايدنوم تايفشصت ‘ رجينلا ماما ينطولا بختنŸا^

2891 أينأبسسا لأيدنوم ¤إا يخيرأتلا لهأأتلا

(نورششعلاو ةعبارلا ةقل◊ا)



ــهÊ 2٤٤1اثلا عيبر80 ـل قفاوŸاÈ 0202مفون٤2 ءاثÓثلا لوألا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

دادزولب بابصش

لاطبألا يرودل دعتشسيو ربوشسلا ةحفشص يوطي بابششلا

‘ قيرفلا تاحومط نع يصشيروق قيفوت دادزولب بابصش قيرفل يصضايرلا بطقلا ريدم ثد–
تحبصصأا ربوصسلا سسأاك نآلا»:يصشيروق لاقو ،ربوصسلا سسأاك بقلب زوفلا ةحرف نعو لبقŸا مصسوŸا
اندع دقل ،ايقيرفإا لاطبأا يرود ‘ ةليلق مايأا دعب ماه ءاقل انرظتني ،انل ةبصسنلاب ةليمج ىركذ
ةمزاع ةرامع نيدلا فرصش اهصسئر ىلعو قيرفلا ةرادإا نأا انراصصنإل دكؤوأا ،ليوط بايغ دعب اهيلإا

بقلب جيوتتلاو ةيقيرفإلا ةراقلا ديصست لجأا نم ينفلا مقاطلاو ÚبعÓلا مزليصس ام لك Òفوت ىلع
«.ايلfi ةنكمŸا باقلألا لكب انزف امدعب ايقيرفإا لاطبأا يرود

«ةلوطبلاب انتيقحأا ‘ اوككشش نم ىلع در لشضفأا ربوشسلا ءاقل»
مÓكلا نع ثد–و يصضاŸا مصسوŸا ‘ قيرفلا اهب جوت يتلا يرودلا ةلوطب ¤إا يصشيرق داع
حنم دعب يرئاز÷ا يصضايرلا عراصشلا ‘ ىتح وأا مÓعإلا لئاصسو ءاوصس هاوفأا ىلع راد يذلا Òثكلا
دمتعي قيرف انيدل اننأا ىلع دكؤوي بقللا اذه»:عوصضوŸا اذه نع يصشيروق لاقو ،بابصشلل بقللا

‘ اوككصش نيذلا سصاخصشأÓل در لصضفأا هÈتعأاو ةرادج نع هقحتصسن نحن ،لبقتصسŸا ‘ هيلع
«.انتوق اندكأا نحن نآلا ،ةلوطبلا بقلب جيوتتلا دعب انتيقحأا

«بقللا نوقحتشسيو ايلوطب ءاقل اومدق نوبعÓلا»
دا–إا مامأا Òخألا ءاقللا ‘ قيرفلا عم اودجاوت نيذلا دادزولب بابصش قيرف يبعل يصشيرق ركصش
ىوتصسم نم ادج فوه-ت-م تن-ك د-ق-ل »:ي-صشيرو-ق م-ه-ن-ع لا-قو ر-بو-صسلا سسأا-ك را-ط-يإا ‘ ة-م-صصا-ع-لا
اومدق ÚبعÓلا نكل ،يغبني امك رصضحن ⁄ اننأاو ةصصاخ ،فقوتلا نم رهصشأا ةينامث دعب ÚبعÓلا
اهفرع يتلا ةصصاÿا فورظلا مكحب ديج هنأا هنع لاقي ام لقأا ىوتصسÃ اورهظو ايلوطب ءاقل
«.ةرادج نع هنوقحتصسيو هئارو اوناك نم مه بقللا اذهو مهدودرم ىلع مهركصشأا ،ءاقللا

«تاجيوتتلا نم ديزŸاب راشصنألا دعأا»
وه مهركصشو دادزولب بابصش راصصنأا نع اصضيأا يصشيروق قيفوت يصضايرلا بطقلا ريدم ثد–

بابصش راصصنأل ىدهم بقللا اذه»:لاقو تاجردŸا نع مهبايغ مغر قيرفلل مهمعد ىلع رخآلا
رثؤويصس تاجردŸا ىلع مهبايغ ،ةلحرŸا هذه ¤إا انلوصصو ببصس مهنإا ،يصساصسأا لكصشب دادزولب

تاجيوتتلا نم ديدعلا ققحنصس اننأاب مهدعأا ÈنŸا اذه نم مهدعأا ينكل ،ديكأا ئيصش اذهو انيلع
«.انفده وه امئاد مهداعصسإاف مصسوŸا اذه نم ةيادب

«وبكوك نم Òثكلا ئيششلا رظتنأا»
رهظ يذلا بيكلا دودرŸا دعب وبكوك نÓصسرام بابصشلل ديد÷ا دفاولا ىلع اÒثك يصشيروق ىنثأا
ةعومÛا عم جمدنإاو اديج بعل وبكوك»:يصشيروق لاق قايصسلا اذه ‘و ،ربوصسلا ءاقل ‘ هب
‘ هنم Òثكلا ئيصشلا رظتنأا انأا ،هل بصسحي اذهو ربوصسلا بقلل انزارحإا ‘ مهاصس دقل ،ةعرصسب
ةدعوب ظيف◊ا دبع«.تايرابŸا ›اوت عم Ìكأا نصسحتيصس هنأا نظأاو مداقلا ديعاوŸا

ءاو--جأا ¤إا دادزو--ل--ب با--ب--صش ة---ل---ي---ك---صشت تدا---ع
ينفلا مقاطلا حنم امدعب ةيعام÷ا تابيردتلا
ةرا-يزو ة-حار-ل--ل ي--صضاŸا د--حألا مو--ي Úب--عÓ--ل

ربوصسلا سسأاك بقلب جيوتتلا دعب اذهو مهتÓئاع
تبردت ةليكصشتلا ،ةمصصاعلا دا–إا باصسح ىلع
ةيادب سسمأا ءاصسم ةمصصاعلاب توأا02 بعلم ىلع
ةارا-ب-م-ل-ل اÒصض– اذ--هو ،ار--صصع ة--ث--لا--ث--لا ن--م
يبيللا رصصنلا مامأا قيرفلا رظتنت يتلا ةمداقلا

.ايقيرفإا لاطبأا يرود ةقباصسم راطإا ‘
ةعئار ءاوجأا ف تيرجأا ةشص◊ا

دادزو--ل--ب با--ب--صش ي--ب--عل تا--يو--ن--ع--م نأا اود--ب--ي
ناك يذلا طغصضلل مهتلازإا دعب ةعفترم تحبصصأا

مهجيوتتو ربوصسلا ةارابم لبق مهيلع اصضورفم
ءاوجأا فانئتصسإلا ةصصح فرعتل ،اهدعب بقللاب
ترهظ ثيح ينفلا مقاطلاو ÚبعÓلا Úب ةعئار
ن-يذ-ل-لا Úب-عÓ-لا ه-جوأا ى-ل-ع ةدا-ع-صسلا ح--مÓ--م
ن-م ة-ع-ئار فور-ظ ‘ م--ه--تاÒصض–  ‘ و--عر--صش
.لاطبألا يرودب يبيللا قيرفلا ةهجاوم لجأا

«ربوشسلا» ءاقل نايشسن ىلع رشصأا امود
با-ب--صش فو--ف--صص ‘ ي--صسنر--ف--لا بردŸا ثد–

ة-ياد-ب ل-ب-ق ه-ي-ب--عل ع--م ا--مود كنار--ف دادزو--ل--ب

مهب عمتجإا ثيخ سسمأا مويل ةيبيردتلا ةصص◊ا
Òصض– لجأا نم ايزيف– اباطخ مهيلع ىقلأاو
رظتنت يتلا ةمداقلا تاقاقحتصسإÓل اديج هصسفنأا
ىلع قباصسلا جÈلا يلهأا بردم رصصأا ،قيرفلا

نأا اهيلع يتلاو «ربوصسلا» ةارابم نايصسن ةرورظ
ع--ي--م÷ ة--ب--صسن--لا---ب نآلا ي---صضاŸا ن---م ح---ب---صصت
اميف Òكفتلاو ينفلا مقاطلا ءاصضعأاو ÚبعÓلا

.مداق وه
رورغلا نم ÚبعÓلا رذح

ة--صص◊ا ل--ب--ق ه--با---ط---خ ‘ ا---مود كنار---ف ز---كر
ةدئازلا ةق-ث-لا ى-ل-ع Òث-ك سسمأا مو-ي-ل ة-ي-ب-يرد-ت-لا
هرصصانع رذح ثيح ،ÚبعÓل ةبصسنلاب سسفنلاب

ةمقلا ¤إا اول-صصو م-ه-نأا-ب دا-ق-ت-عإلاو رور-غ-لا ن-م
ىل-ع ر-صصأا ن-يأا ،ر-بو-صسلا سسأا-ك-ب م-ه-ج-يو-ت-ت د-ع-ب

،Ìكأا-ف Ìكأا ن-صسح-ت-لاو ل-م-ع-لا ل-صصاو--م ةرور--ظ
ق-ير-ف-لاو Ó-يو-ط لازا-م م-صسوŸا ا--مود بصسح--ف
ىلع لمعلا مهيلع كلذل ةديدع تايد– هرظتنت
.سصئاقنلا دصسو مهاوتصسم ريوطت
اركبم لاطبألا يرود ءاوجأا ‘  مهلاخدإا ديري
لوأا سسمأا مو--ي--ل ة--ي--ب--يرد---ت---لا ة---صص◊ا تنا---ك
دادزولب بابصش قيرفل ةيÒصضحتلا تاطÙا

‘ لوألا يد-ي-ه-م-ت-لا رود-لا ءا-ق-ل-ل اداد-ع-ت--صسإا
ي--ت--لاو ا--ي--ق--ير---فإا لا---ط---بأا يرود ة---ق---با---صسم
موي ي-ب-ي-ل-لا ر-صصن-لا ق-ير-ف ا-ه-ي-ف نو-ه-جاو-ي-صس
كلذ-ل ،ة-ي-ل-يو-ج5 بع---لÃ مدا----ق----لا د----حألا

لا-خدإا ى-ل-ع ل--م--ع--ي ا--مود كنار--ف بردŸا--ف
دقو ايقيرفإا لاطبأا يرود ءاوجأا ‘ هرصصانع
ÚبعÓلا ةيبلغأا نأا اÃ ةلهصس هتيرومؤوم نوكت
تا-ق-با-صسم ‘ وأا ة-ق-با-صسŸا هذ-ه ‘ او-كرا--صش
.ةقباصسلا ماوعألا ‘ ىرخأا ةيراق

دا–إلا مامأا اوكراشش نيذللا نوبعÓلا
صصاخ جمانÈل اوعشضخ

ة---صص◊ا ‘ ا---مود كنار---ف بردŸا ما----قو اذ----ه
ن-يذ-ل-لا Úب-عÓ-لا لز-ع-ب سسمأا مو-ي-ل ة-ي-ب-يرد--ت--لا

نع ةمصصاعلا دا–إا مامأا ربوصسلا ءاقل ‘ اوكراصش
ج-ما-نر-ب داد-عإا ل-صضف ثي-ح ،ة-عو-مÛا ي-قا--ب

يدا--ف--تو بع--ت--لا ة--لازإا ل--جأا ن---م م---ه---ل سصا---خ
اوبرد-ت د-ق-ف ة-عو-مÛا ي-قا-ب ا-مأا ،تا-با-صصإلا
سضع--ب--ل ا--صضيأا او--ع--صضخو ة--ق--فر يدا--ع ل--ك---صشب
رصضÙا اه‹ر-ب ة-ف-ي-فÿا ة-ي-ند-ب-لا ن-يرا-م-ت-لا
.يصسنرفلا Êدبلا

ةدعوب ظيف◊ا دبع

«يـــــــــشضاـــــــــŸا نـــــــــم تـــــــــحبشصأا رـــــــــبوشسلا» :اـــــــــمود

Úنبلا ‘ ةيدولوŸا فواÒ flثي يدنات يراوفيإلا مك◊ا
ةركل يقيرفإلا دا–إÓل ةعبا-ت-لا م-ي-ك-ح-ت-لا ة-ير-يد-م تد-ن-صسأا
ن-م يد-ي-ه-م-ت-لا رود-لا با-هذ-لا ةارا-ب-م ةرادإا ة-م-ه--م مد--ق--لا

ي-ن-ي-ن-ب-لا سسي-ماو÷ا Úب ا-ي-ق--ير--فإا لا--ط--بأا يرود ة--ق--با--صسم
يذلاو يدنات كيرتاب يراوفيإلا مكحلل رئاز÷ا ةيدولومو
عبارلا مك◊ا نوكيصس امنيب. هينطاوم هتمهم ‘ هدعاصسيصس
م-ك◊ا و-هو. ا-يÒج-ي-ن ن-م ةارا-بŸا ظ-فاfiو لا-غ-ن-صسلا ن--م
ر--ئاز÷ا ة--يدو--لو--م ›وؤو--صسم فواfl ه--ن--ي--ي--ع--ت را--ثأا يذ---لا
ا-ي-ق-ير-فإا لا-غدأا ‘ م-ي-ك-ح-ت-لا ى-صشخ-ي يذ-لا ز-ي-غ-ن بردŸاو
ة-ط-بار ‘ ةروا-صسلا ة-ب-ي-ب--صشو بخ--ت--نŸا ع--م ه--تÈخ م--ك--ح--ب
.لاطبألا

ىلع هلوشصح دعب ةرم لوأل ايقيرفإا ‘ رفشصي
ةيلودلا ةراششلا

كيرتاب يدنات يراوفيإلا مك◊ا عيجصشت فاكلا تلواح دقو
ايقيرفإا لاطبأا يرود ةعقوم مجح نم ةارابم ةرادأل هنييعتب
ذنم لصص– يذلا وهو Úنبلا لث‡و رئاز÷ا ةيدولوم Úب
ماكح ةعبرأا دا-ع-بإا د-ع-ب ›ود م-ك-ح ةرا-صش ى-ل-ع ة-ل-ي-ل-ق ر-ه-صشأا
لحي-صس يد-نا-ت ن-ك-لو .ةو-صشر-لا م-ه-ت بب-صسب هد-ل-ب ن-م ن-ير-خأا
وهو ةيلود ةÈخ يأا نود باهذلا ةعقوم ةرادأل وفون وتروبب

.ةيدولوŸا ‘ فواıا Òثي ام
هنم ةفوختم اهنكلو هنييعت ىلع جت– ⁄ ةيدولوŸا
بردŸاو ةهج نم رئاز÷ا ةيدولوم ›وؤوصسم عم انثيدح ‘و
ى-ت-حو فار-طألا ل-ك نأا ا-ن--ف--صشت--كإا ىر--خأا ة--ه--ج ن--م ز--ي--غ--ن
ةيلود ةÈخ نود مكح Úيعت نم اÒثك نوفوختم ÚبعÓلا

ثي-ح ا-ي-ق-ير-فإا لا-ط-بأا يرود ‘ ة-ي-م--صسر ةارا--ب--م لوأا ةرادأل
سسيلاوكلا ةبعل وأا سضرألا باحصصأا طغصضب رثأاتي نأا نوصشخي
⁄و كرحتت ⁄ سساŸأا ةرادإا نأاف كلذ عمو .Úنينبلا دعاصسيل

فورظلا ببصسب اذهو مك◊ا Òيغتب بلاطتل فاكلا لصسارت
.انوروك ةحئاج ببصسب اهب ر“ يتلا

رخأا لكششم صسفانŸا بردم ةيشسنج صسفن نم مكح
ةارا-ب-م ر-يد-ي-صس يذ-لا م-ك◊ا نأا-ف ا-صضيأا ة-فد-صصلا با-ب ن--مو
Úنبلا ‘ سسيماو÷ا مامأا رئاز÷ا  ةيدولوŸ لبقŸا تبصسلا

ةرادإا لعجي ام وهو .سسفانŸا بردم ةيصسنج سسفن نم وه
اذإا ىتحو امهصضعب نافرعي امهنأا اÃ اÒثك ظفحتت ةيدولوŸا

با-ب ن-م ه-ع-م ف-طا-ع-ت-ي-صس ة-صسلو-ك-لا ‘ ة-ي-ن كا-ن-ه ن--ك--ت ⁄
⁄ يذلا رمأل وهو. زوفلا قيقحتل هدلب نبإا دعاصسيو ءامتنإلا
كيرتاب يدنات Úيعت دنع فاكلا ›وؤوصسم اÃر هل نطفتي

.ةهجاوŸا ةرادأل
«انحبذي رداقو ةÒبك ةارابم يدؤوي رداق يراوفيإلا مك◊ا » زيغن
Úيعت لوح زيغن ليبن رئاز÷ا ةيدولوم بردم عم ثيدح ‘و
Úنبلا نم زلباف مامأا باهذلا ةارابم ةرادأل يراوفيإلا مك◊ا

اهنأل هل ةيخيرات ةارابم ريديصس مك◊ا اذه » Óئاق حرصص
.Úنبلا ‘ ةبيطلا هتعمصس مغر ايقيرف لاغدأا ‘ هل ¤وألا
قÓ-طإا ل-ب-ق ه-ي-ل-ع م-ك-ح-نو ه-م-ل-ظ-ن نأا د-ير-ن ل ن-ح-ن اذ-ه-لو

‘ ةارابم يدؤوي نأا ىلع رداق مك◊ا اذهف .ةيادبلا ةرفاصص
نأا رداقو ايقيرفإا ‘ ةارابم لوأا نم همهصسأا عفترت ىتح ةمقلا
هرثأاتو ةÿÈا سصقنب كلذ دعب ججحتيو انمطحيو انحبذي
.«اصضيأا طغصضلاب

عافدلا يعابر ددحيو ةقاطوب ىلع لوعي زيغن
ى--ل--ع ة--صصاÿا ا--هردا--صصم ن--م بعŸÓا ءاد---صصأا تل---صص–

رئاز÷ا ةيدولوم بردم اهيلع لوعي يتلا ةيصساصسألا ةليكصشتلا
ثيح، Úنبلا نم ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا لجأا نم زيغن ليبن
ناصص◊ا ناك يذلا ةقاطوب دمحأا سسرا◊ا ‘ هتقث عصضيصس

تا-يدو-لا ‘ ه-صسف--ن سضر--فو ق--ير--ف--لا تاÒصض– ‘ دو--صسألا
ةيوه تحصضتإا امك.ديمعلا نيرع ىلع لوأل سسرا◊ا نوكيل
دوصشح ىلع زيغن دمتعيصس ثيح ةÒبك ةبصسنب عافدلا يعابر
‘ ةÒب--ك ة--يز--ها--ج ا--نا--بأا ا--مد--ع--ب Úقاور---لا ‘ ةرا---م---ع---لو
‘ Êاورمو دادح يئانثلا ىلع دمت-ع-ي-صس ا-م-ن-ي-ب.تا-ب-يرد-ت-لا

fiب-ك ما-ج-صسنإاو ا-م-ها-ف-ت ار-ه-ظأا ا-مد-ع-ب عا-فد-لا روÒني ‘
.تايدولا

طشسولا ةكرعم مشس◊ وباجو Óشسيإا ،يعيبر
تايرابم ‘ زوفلا حيتافم مهأا نم طصسولا ةكرعÃ زوفلا نألو
يثÓثلا نأا دقت-ع-ي ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن بردŸا نأا-ف ا-ي-ق-ير-فإا لا-غدأا
هذهب زوفلل ةيزهاج Ìكألاو بصسنألا وه وباجو Óصسيإا .يعيبر
Óصسيإا يراوفيإلاو يعيبر ¤وتيصس ثيح.ةصساصس◊ا ةقطنŸا

نو-ك-يو . ة-ي-ن-ي-ن-ب-لا تا-م-ج-ه-لا Òصسك--تو عا--جÎصسإلا ة--م--ه--م
يثÓ-ث ن-يو“و تا-م-ج-ه-لا ءا-ن-ب-ل و-با-ج وÎصسياŸا ا-م-ه-ما-مأا
ةيلاع ةقايل ‘ دجوي هنأا ةصصاخ تاركلاب يمامألا طÿا
.نألا د◊ ةيدولا تايرابŸا ‘ بعل نصسحأا ناكو

صسيماو÷ا كابشش زهل ةحاشس نبو يويرف ،Òخلب

‘ يدحتلا عفري نأا زيغن ليبن رئاز÷ا ةيدولوم بردم ررق
ةتغابم لجأا نم ةيادبلا ذنم ةيموجه ةطخب لخديو.Úنبلا
نبو .يويرف .Òخلب يثÓثلا ىلع دمتعيصس ثيح سسفانŸا

زه لجأا نم تابيردتلا ‘ ةÒبك ةيزهاج رهظأا يذلا ةحاصس
Òخ-ل-ب دا-ع-ت-صسإا ثي-ح .را-يد-لا ر--ق--ع ‘ سسي--ماو÷ا كا--ب--صش
امأا. روطتي يجÎلا نم مداقلا ةحاصس نب أادب اميف هتايناكمإا

يذلا زها÷او حاتŸا ديحولا بر◊ا سسأار ىقبيف يويرف
.ةيادبلا ذنم ينفلا مقاطلا هيلع  دمتعيصس
.«وفون  وتروب» ‘ ددحتتشس ظيف◊ا دبع ةكراششم
سضفريو دارفنإا ىلع بردتي ظيف◊ا دبع مجاهŸا نأا مغرو
ةيدو ةارابم رخأا ‘ اهل سضرعت يتلا ةباصصإلا دعب ةرماغŸا
نأا رر--ق ز--ي--غ--ن ل--ي---ب---ن بردŸا نأا لإا .ةر---ك---صسب دا–إا ما---مأا
لمأايو . دغلا ةيرفصس ‘ Úنبلا ¤إا ةعومÛا عم هبحطصصي
ةقايل ‘ دجوي يذلا بعÓلا ةلاح نصسحتت نأا ينفلا مقاطلا

لاح ‘و تبصسلا اذه ايفاصضإا ايموجه  Óح حنÁ ىتح ةيلاع
نع اديعب بردتلا لصصاويصسو هب رماغي نل ءافصشلل هلثا“ مدع
فصصنم – ب.هئÓمز

وــــه نآلا اــــنفده»
يرودب جيوتتلا
«لاــــــطبألا

bƒQjû°»:

د-ع-ب دادزو-ل-ب با-ب-صشل ة-ي-م-صسر-لا ة-ح-ف-صصل-ل ا-مود كنار--ف حر--صص
ن-عو ةارا-بŸا ن--ع ثد– ثي--ح ،ر--بو--صسلا سسأا--ك بق--ل ق--ي--ق–

ة-ظ-ح-ل-لا هذ-ه ذ-ن--م نآلا»:ا--مود لا--قو ا--صضيأا ل--ب--قŸا م--صسوŸا
هتحفصص تيوطو يصضاŸا نم حبصصأا ربوصسلا ءاقل › ةبصسنلاب
مامأا ةمدا-ق-لا ةارا-بŸاو ل-ب-قŸا م-صسوŸا ‘ نو-ك-ي-صس Òك-ف-ت-لاو
ءايكذأا اوناك دقل ءادآلا اذه ىلع ÚبعÓلا ركصشأا ،يبيللا رصصنلا

«.لاونŸا اذه ىلع ةلصصاوŸا ىن“أاو ءاقللا عم لماعتلا ‘
«ÿÒا لازامو ةيادبلا هذه»:يتباث

ربوصسلا سسأاك بقل نأاب يتباث يبرعلا دادزولب بابصش باعلأا عناصص دكأا
بقل-لا اذ-ه »:لا-قو ق-ير-ف-لا ن-م ةÒب-ك تا-ي-ح-صضتو ل-م-ع د-ع-ب ءا-ج

هذهو ةدحاو دي اننك دقل ،لبقŸا مصسوملل انزفحيو ةفثلا انيطعي
«.اصضيأا لبقŸا مصسوŸا ‘ مداق ÿÒاو طقف ةيادبلا يه

«بابششلا عم ىرخأا باقلأاب زوفلا ديرأا»:وبكوك
دعب ةÒبكلا هتداعصس نع وبكوك نÓصسرام ديد÷ا مجاهŸا Èع
Èع تاحيرصصت ‘ لاقو دادزولب بابصش عم هباقلأا لوأاب هجيوتت
انأا ،يوق قيرف مامأا ابعصص ازوف ناك دقل»:ةيمصسرلا ةحفصصلا

نأا لي-م-ج ئ-ي-صش ،دادزو-ل-ب با-ب-صش ع-م ي-با-ق-لأا لوأا-ب اد-ج د-ي-ع-صس
اذه ديد÷ا كقيرف عمو ةيمصسر ةارابم لوأا ‘ افده لجصست

Áز-ع-لاو ة-ق-ث-لا ي-ن-ح-نÁباق-لألا-ب ج-يو-ت-ت-ل-ل ا-ن-ه ا-نأا ،ل-م-ع-ل-ل ة
«.اصضيأا لبقŸا مصسوŸا ‘ ىرخأا باقلأاب زوفلا ىلع لمعنصسو

«ءاقللا انيلع بعشص صصويfi فده»:راششوب
نع ثد– را-صشو-ب نا-ي-ف-صص دادزو-ل-ب با-ب-صش ع-فاد-م ه-ب-نا-ج ن-م
يفخ-ي ⁄ ن-يأا ءا-ق-ل-لا اذ-ه-ل ة-ي-ن-ف-لا ه-ت-يؤور ن-عو ر-بو-صسلا ي-ئا-ه-ن

لاقو Êاثلا طوصشلا ‘ ةصصاخ ءÓمز ىلعو هيلع ءاقللا ةبوعصص
انح‚ انظح نصس◊ ،ةبعصص ةارابم تناك تقل»:قايصسلا اذه ‘
‘ سصو-يfi فد-ه ،اÒث-ك ا-ند-عا-صس اذ-هو Úفد-ه ل-ي-ج--صست ‘

،ةÎفل ةارابŸا ءبع انلم–و ءاقللا انيلع بعصص Êاثلا طوصشلا
عنصص ام اذهو انصسفنأا ن-م Úق-ثاوو اد-ي-ج ن-يز-كر-م ا-ن-ن-ك ا-ن-ن-ك-ل
«.ةياهنلا ةرفاصص ىتح انمدقت ىلع انتظفاحÃ قرافلا

ع.ب
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لئابقلا ةبيبسش

لجأاتت يواهلا يدانلا ‘ ماهŸا ميلسست ةيلمع
صسيئرلا Úب ماهŸا ميلشست ةيلمع ليجأات ¤إا لئابقلا ةبيبششل يواهلا يدانلا رطشضا ،ارظتنم ناك ام صسكع

ةرادإلا ملتشست نأا صضÎفŸا نم ناك ثي-ح ،دو-لو-م تيآا ر-ف-ع-ج د-يد÷ا صسي-ئر-لاو صسارد-يإا ي-ما-شس ق-با-شسلا
دعوم ¤إا ةيلمعلا ليجأات ” هنأا Òغ ،يواهلا يدانلاب ةشصاÿا قئاثولا لك ىلع دولوم تيآا ةشسائرب ةديد÷ا

ءابو ¤إا يلعو حبار قباشسلا بتكملل قودنشصلا Úمأا صضرعتو ،فلŸا لامتكا مدع اهنيب نم بابشسأا ةدعل قحل
.انوروك صسوÒف

ةقباسسلا ةدهعلل ةيلاŸا ريراقتلا لك ىلع لوسص◊ا ىلع رسصي دولوم تيآا
لك حنŸ دعتشسم هنأا دكأا دولوم تيآا يواهلا يدانلل ديد÷ا صسيئرلا نإاف ،اهيلع انلشص– يتلا تامولعŸا بشسحو
ةيعشضولاب ةقلعتŸا ةشصاخو ،يواهلا يدانلاب ةشصاÿا قئاثولاو تافلŸا لك Òشضحتل ةقباشسلا ةرادإÓل تقولا
نوكي ىتح ةقباشسلا ةدهعلل ةيلاŸا ريراقتلاو تانايبلا لك ىلع لوشص◊ا طÎششا دولوم تيآا نأا ثيح ،ةيلاŸا

.قباشس حيرشصت ‘ هيلع دكأا املثم ةنيتم دعاوق ىلع هماهم ةرششابم هعشسوب

،لئابقلا ةبيبسشل ينفلا ريدŸا ،Êافلزلا نماي يسسنوتلا شسفنت
نع بئاغلا ،ف-ير-سشلا رود-ق ر-كا-سش ه-م-جا-ه-م نأا-سشب ءاد-ع-سصلا
.يرئاز÷ا يرودلا قÓطنا نم عوبسسأا لبق ،قيرفلا تابيردت
زاه÷ا Èجأا ام ،ةبكرلا ىوتسسم ىلع م’آا نم فيرسش ىناعو
نم ،ةيعام÷ا تابيردتلا ‘ ةكراسشŸا نم هئافعإا ىلع ينفلا
ةباسصإ’ا مجح ىلع فوقولل ،ةيبطلا تاسصوحفلا ءارجإا لجأا
Èع نايب ‘ ،يلئابقلا يدانلا فسشكو.هجÓع ةدم ديد–و

تاسصوحفلا ج-ئا-ت-ن نأا ،«كو-ب-سسي-ف» ى-ل-ع ة-ي-م-سسر-لا ه-ت-ح-ف-سص
تاب هنأا ادكؤوم ،فيرسش رودقل تاباسصإا يأا دوجو مدع تتبثأا

نأا يدانلا دكأاو.دويق يأا نود ،ةسسفانŸا ¤إا ةدوعلل ازهاج
ةدوعلا ىلع رسصم ،(اماع32 ت–) يرئاز÷ا بختنŸا بع’
.ديد÷ا مسسوŸا ‘ هيدل ام لسضفأا Ëدقتو ،تابيردتلا ¤إا

ةيحسصلا هتلاحب ةرماغŸا ديري ل Êافلزلا
اميف هرمأا مسسح دق Êافلزلا نماي بردŸا نإاف ،هتهج نم
جÈلا يلهأا ةهجاوم ‘ فيرسشلا رودق بعÓلا ةكراسشÃ قلعتي
رر-قو وزو يز-ي-ت-ب Èم-فو-ن1 بع-لÃ ة-ع-م÷ا اذ-ه ةر-ظ-ت--نŸا
،ةيحسصلا هتلاح-ب ةر-ما-غ-م-ل-ل ا-يدا-ف-ت د-عوŸا اذ-ه ن-م هءا-ف-عإا
ءافسشلا ¤إا ل-ثا-م-ت-ل-ل تقو-لا ن-م ع-سست-م ه-ح-ن-م ‘ ه-ن-م ة-ب-غرو
رظتني Êافلزلا نأاو ةسصاخ ،ةيندبلا هتقايل لماك عاجÎسساو
هقاحتلا ىدل اÒثك هيلع ىنثأا يذلا يبŸوأ’ا ›ودلا نم Òثكلا
بعÓ-لا نإا-ف ،كلذ-ل ،ة-ي-سضاŸا ة-ف-ئا-سصلا يرا-ن-ك--لا فو--ف--سصب
نم يهتني ىتح هعسسوب ام لك لذبب دعي فلسشلا ةيعم÷ قباسسلا

Òثكلا عيسضي ’ ىتح ةسسفانŸا ءاوجأا ¤إا دوعيو ةباسصإ’ا هذه
.تايرابŸا نم

Êدب سصقن نم Êاعي لاز ام فيرسش روّدق
شضرعتي ⁄ فيرسش رودق بعÓلا ناك نإاو ىتحو ،لباقŸا ‘

ن-م نو-ك-ي-سسف ،ة-بر-قŸا ة-ل-سضع-لا ىو-ت-سسم ى--ل--ع ه--ت--با--سصإا ¤إا

Ÿافلزلا هيلع دمتعي نأا دعبتسسÊ ‘ نأاو ةسصاخ ،ةلوج لوأا
هئÓمز ةيقبب ةنراقم Êدب شصقن نم Êاعي لاز ام بعÓلا
نأا املع ،يقيق◊ا هاوتسسم عاجÎسس’ Ìكأا لمعلاب بلاطمو
تاÒسضحتلا ةلحرم ةيادب نع ارخأاتم قحتلا فيرسش رودق
يذلا لوأ’ا شصبÎلا ةياهن ‘ ةبيبسشلا عم هدقع ىلع عقوو
مسسوŸا ناديŸا نع دعتبا هنأا امك ،وبقأا ‘ ةليكسشتلا هترجأا
ةط-برأ’ا ىو-ت-سسم ى-ل-ع ه-ت-با-سصإا بب-سسب ة-ل-يو-ط ةدŸ ي-سضاŸا
.ةيندبلا هتقايل ىلع اÒثك رثأا ام وهو ،ةبكرلل ةسسكاعŸا

ةعومÛا عم مويلا جمدني دق نورمح
دوعسسم ينيكلا مجاهŸاو ،فيرسش رودق نم لك بايغ لظ ‘و

ينفلا مقاطلا نإاف ،لابوطلاو ةي◊وب ةيزهاج مدعو ،اموج
نورمح يقزر مجاهŸا تامدخ عاجÎسسا ‘ لمأاي يلئابقلا

ةلوج لوأا ‘ هيلع دامتع’ا هعسسوب نوكي ىتح عوبسسأ’ا اذه
ةباسصإا نم Êاعي ناك Òخأ’ا اذه نأا ثيح ،جÈلا يلهأا مامأا

اهتبعل ةيدو ةهجاوم رخآا ‘ اهل شضرعت ذخفلا ىوتسسم ىلع
ىلع عسضخي وهو Ú◊ا كلذ ذنمو ،وداراب يدان مامأا ةبيبسشلا
،نك‡ تقو برقأا ‘ ءافسشلل لثامتلل Êدب جمانربو جÓعلا
نورمح ةلاح نإاف ،ا-ه-ي-ل-ع ا-ن-ل-سص– ي-ت-لا تا-مو-ل-عŸا بسسحو
ع--م جا--مد--ن’ا ه--ع--سسو--ب نو--ك--ي--سسو اÒث--ك تن--سس– ة--ي--ح--سصلا
.مويلا ةعومÛا

جÈلا مامأا قرافلا عنسصل ةÒبك لامآا هيلع قلعي Êافلزلا
بعÓلا حنم ديري Êافلزلا نماي بردŸا نإاف ،عيم÷ا ملعي امكو

’امآا هيلع قلعيو ،ةيلئابقلا ةليكسشتلا ‘ Èكأا ةيلوؤوسسم نورمح
،يمامأ’ا طخل-ل ة-مزÓ-لا ة-فا-سضإ’ا Ëد-ق-تو قرا-ف-لا ع-ن-سصل ةÒب-ك
ليبن ةرداغم دعب ةيلئابقلا ةليكسشتلل ادئاق حبسصأا نورمح نأا ليلدب
فرغ لخادو ناديŸا قوف هبعلي Òبك رود هيدل نوكيسسو ،ودعسس
¿ .¿.شسبŸÓا Òيغت

Êافلزلاو فيرسش رودقل ةنئمطم تاسصوحفلا
نورمح عاجÎسسا ىلع رسصي
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موجهلا ‘ ةيلاعفلا ىلع رسصيو ÚبعÓلا دنجي Êافلزلا
ةيقيبطتلا ةهجاوŸا بقع دحاو مويل ةحار نم ةدافتسس’ا دعب

حلاسصل تهتناو ،فيدرلا قيرفلا مامأا ةيلئابقلا ةليكسشتلا اهتبعل يتلا
نم لك عيقوت نم فده لباقم Úفدهب لوأ’ا قيرفلا

ةيسسمأا حيار كيلم ءÓمز داع ،ةي◊وبو ششابياد
Èمفون1 بع-لÃ تا-ب--يرد--ت--لا ءاو--جأا ¤إا شسمأا
ة-سصاÿا تاÒسضح-ت-لا ‘ لو-خد-ل--ل وزو يز--ي--ت--ب

مامأا ةعم÷ا اذه ةبقترم ةلوطبلا نم ةلوج لوأاب
هذه Êافلزلا نماي بردŸا لغتسسيسسو ،جÈلا يلهأا

تا-سسم-ل-لا ع-سضو-ل تاÒسضح-ت-لا ن--م ةÒخأ’ا ة--ل--حرŸا
ة-طÿاو ة-ي-سسا-سسأ’ا ة--ل--ي--ك--سشت--لا ىو--ت--سسم ى--ل--ع ةÒخأ’ا

ردق لواحيو ،دعوŸا اذه ‘ اهيلع دمتعيسس يتّلا ةبسسانŸا
،ةÒخأ’ا ت’و÷ا ‘ ة-ب-ك-ترŸا ءا--ط--خأ’ا كراد--ت عا--ط--ت--سسŸا
ه-سسجا-ه ى-ق-ب-ي يذ-لا مو-ج-ه-لا ‘ ة-ي-لا-ع--ف--لا عا--جÎسسا ة--سصا--خو

.ديحولا
ةيسساسسألا ةليكسشتلا ⁄اعم طبسض

يسسنوتلا ينقتلا نإاف ،ةقباسس دادعأا ‘ هيلإا انرسشأا امكو
لخديسس يتلا ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا ⁄اعم طبسض Êافلزلا

ة-يدو-لا تا--ه--جاوŸا نأا ثي--ح ،د--يد÷ا م--سسوŸا ا--ه--ب
ةلحرم لÓخ ةبيب-سشلا ا-ه-ت-ب-ع-ل ي-ت-لا ة-ي-نا-م-ث-لا

فا-سشت-كا-ب ه-ل تح-م-سس تاÒسضح-ت--لا
رايتخاو ،ÚبعÓلا عيمج ىوتسسم
لوأ’ ة-يز--ها--ج Ìكأ’ا ر--سصا--ن--ع--لا

نإاف ،كلذ ع-مو ،ة-لو-ط-ب-لا ن-م ة-لو-ج
شسنا-ب-سسو-سسلا د-يد“ ل-سضف-ي Êا-ف--لز--لا

ىتح اركبم هقاروأا نع فسشكلا مدعو
ل-----خاد ة-----سسفا-----نŸا حور ل-----ت-----ق-----ي ’
ÚبعÓ-لا ع-ي-م-ج ز-ف-ح-يو ،ة-عو-مÛا

شسامتلا لجأا نم ةيبيردتلا شصسص◊ا لÓخ مهيدل ام لسضفأا Ëدقت ىلع
.ةلوج لوأا ‘ ةيسساسسأا ةناكم

وزو يزيت ‘ ةطقن ةيأا عييسضت ديري ل Êافلّزلا
ةقث عسضيو اÒثك هسسفن نم قثاو Êافلزلا نماي يسسنوتلا بردŸا نأا ودبيو
وحن مدقتلاو يدحتلا عفر ىلع ةرداق اهنأا ىري يتلا هتليكسشت ‘ ةÒبك
باهذلاو ¤وأ’ا راودأ’ا بعل ¤إا فدهي هنأا دكؤوي ةرم لك ‘ ثيح ،مامأ’ا
اذه ة-ب-ي-ب-سشلا ا-ه-ي-ف كرا-سشت-سس ي-ت-لا تا-سسفا-نŸا ل-ك ‘ دود◊ا د-ع-بأا ¤إا
ملعي Êافلزلا نإاف ،كلذ لجأا نمو ،فاكلا شسأاك ةسسفانم اهيف اÃ مسسوŸا

تايرابŸا لك ‘ ةطقن ةيأا عييسضت يدافت يرورسضلا نم نوكيسس هنأا اديج
مامأا ةعم÷ا اذه ةلوج لوأا نم ةيادب ،رايدلا رقع ‘ يرانكلا رظتنت يتلا
قÓطنا لبق شسمأا ءاسسم ÚبعÓل يسسنوتلا هدكأا ام اذهو ،جÈلا يلهأا

.فانئتسس’ا ةسصح
ةيدرفلا ءاطخألا نم مهرّذحو ÚبعÓلاب عمتجا

نماي بردŸا عمتجا ،فانئتسسا ةسصح يأا قÓطنا لبق ةداعلا ترج امكو
ةيمهأاب مهسسيسس–و مهدينŒ لجأا نم شسمأا ءاسسم ÚبعÓلاب Êافلزلا
ناديŸا قوف مهيدل ام لسضفأا Ëدقتو ةيدجب لمعلا ةÒتو ىلع ظاف◊ا

ةيمسسرلا ةسسفانŸا رامغ لوخدل دادعتسس’ا ”أا ىلع قيرفلا نوكي ىتح
نم هلابسشأا Êافلز-لا رذ-ح ا-م-ك ،ة-لو-ج لوأا ‘ ة-ي-با-ج-يإا ة-ج-ي-ت-ن ق-ي-ق–و
اميف ةسصاخو ةÒخأ’ا ةيدولا تايرابŸا ‘ ةكبترŸا ةيدرفلا ءاطخأ’ا
فادهأ’ا نم ديدعلا تقلت ةبيبسشلا نأاو ةسصاخ ،يعافدلا لمعلاب قلعتي

‘ ءا-ط-خأاو Úب-عÓ-لا Úب ما-ج-سسن’او ق-سسا-ن-ت-لا با-ي-غ بب--سسب ار--خؤو--م
.ةبقارŸا

عوبسسألا اذه لمعلا ةÒتو سضفخيسس
زيكÎلا دعبو ،ينفلا مقاطلا هقفو لمعيسس يذلا جمانÈلا ةيحان نم امأا
‘ Úتسصح لدعÃ تاÒسضحتلا ةيادب ذنم Êدبلا بنا÷ا ىلع اÒثك
ةÒتو شضفخيسس Êافلزلا نإاف ،نايحأ’ا شضعب ‘ شصسصح ةثÓث ¤إا مويلا
مسسوŸا قÓطنا نع انلسصفي دعي ⁄ هنأاو ةسصاخ ،عوبسسأ’ا اذه لمعلا

ي-ن-ف-لا بنا÷ا ى-ل-ع ز-ي-كÎل-ل ي-سسنو-ت-لا ا-ه-ل-غ-ت-سسي-سس ما-يأا ة-ثÓ--ث ىو--سس
¿ .¿.قاهرإ’ا يدافتل عاجÎسس’ا ةسصاخو يكيتكتلاو

اذه جÈلا ءاقل جمÈت ةطبارلا
00:61 ةعاسسلا ىلع ةعم÷ا
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 ةلوقنم نوكتسس ةارابŸا
رسشابŸا ىلع
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 ةلماك تايرابم سسمخ
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،اعيرشس لكاششŸإ نع دعتبي نل ةمشصاعلإ دا–إإ نأإ ودبي
ىو-ت-شسم ى-ل-ع طرا-ف-لإ م-شسوŸإ ‘ ثد-ح ا--م ل--ك د--ع--ب
¤إإ دإد-ح ي-ل-ع ق-با-شسلإ ق-ير-ف-لإ سسي--ئر لو--خد ةرإدإ’إ
ةرŸإ هذهو قيرفلإ دراطت لكاششŸإ لإزت ’ ،نجشسلإ

قيرفلإ ةرإدإإ تمدقأإ نيأإ ،ينفلإ مقاطلإ ديعشص ىلع
إو-شسنإر-ف ة-لا-قإإ ى-ل-ع لو-ل-ج رو-ششا-ع سسي-ئر-لإ ةدا--ي--ق--ب
قيرفلإ ةراشسخ نم دحإو موي دع هبشصنم نم ينيلوكيشس
ببشس دوعيو ،دإدزولب بابشش را÷إ مامأإ ربوشسلإ سسأاكل
رŸÈإ Òغ ي--شسنر--ف--لإ ي--ن--ق--ت--لإ فر--شصت ¤إإ ة--لا---قإ’إ
مÓ--ت--شس’ ة--ف--ير--ششلإ ة---شصنŸإ ¤إإ دو---ع---شصلإ ه---شضفر---ب
يتلإ ةرإدإ’إ ةظيفح راثأإ ام وهو ،هب ةشصاÿإ ةيلإديŸإ

طقف دحإو موي دعب تررقو ةلثا‡ ةدرخ رظتنت ⁄
.بردŸإ إذه عم اهدقاعت ءاهنإإ

قيرفلا عورسشم ىلع رثؤوت نل ربوسسلا ةراسسخ
يئاه-ن-ل ق-ير-ف-لإ ةرا-شسخ نأإ ةرا-ط-شسو-شس قا-ششع ق-ف-ت-يو
ىلع إÒثك رثؤوي نل دإدزولب بابشش مامأإ ربوشسلإ سسأاك
ه--فإد--هأإ ى---ل---ع ’و م---شسوŸإ إذ---ه ق---ير---ف---لإ عور---ششم
دح ¤إإ ايزمر دعي ربوشسلإ بقل نأإو اميشس ’ ،ةرطشسŸإ
ن-يذ-لإ Úب-عÓ-لإ ى-ل-ع إÒث-ك ر-ثؤو-ي ن-ل ا--م و--هو ،د--ي--ع--ب
اŸ ةليلق ما-يأإ د-ع-ب ة-لو-ط-ب-لإ را-م-غ لو-خد-ل نود-ع-ت-شسي
مو-ي Úغو-لو-ب بع-لÃ ف-ي-ط-شس قا-فو دا–إ’إ ل-ب-ق-ت--شسي
ىم-شسأ’إ فد-ه-لإ ة-لو-ط-ب-لإ د-ع-ت ثي-ح ،ل-ب-قŸإ تب-شسلإ
‘ دا–إ’إ ولوؤوشسم هدكأإ امبشسح ،مشسوŸإ إذه قيرفلل
ىيحي Îنع يشضايرلإ ريدŸإ مهشسأإر ىلعو ،قباشس تقو
بق-ل ةدا-ع--ت--شسإ ‘ر ق--ير--ف--لإ ة--ب--غر ن--ع ثد– يذ--لإ
.طرافلإ مشسوŸإ هنم عئاشضلإ ةلوطبلإ

نكت ⁄ ةرادإلاو ينيلوكيسس Úب ةقÓعلا

ةيادبلا نم ةديج
بردŸإ Úب ة-قÓ-ع-لإ نأإ ى-ل-ع نا-ن-ثإ ف--ل--ت--خ--ي ’و
ذن-م ة-يو-ق ن-ك-ت ⁄ ق-ير-ف-لإ ›وؤو-شسمو ي-ن-ي-لو-ك-ي-شس
ي-ت-لإ ة-ي-ل-خإد-لإ ل-كا-ششŸإ د-يد-ع بب-شسب ،ة-يإد--ب--لإ

،Âاغ-ت-شسم سصبر-ت ة-يا-ه-ن د-ع-ب ،ق-ير-ف-لإ ‘ تثد-ح
ايدافت اهتقو ‘ عيشضإوŸإ هذه ¤إإ قرطتن ⁄ ثيح
’إإ ،تإÒشضحتلإ ةÎف لÓخ راشصنأ’إ بشضغ ةراثإ’
‘ نكي ⁄ ينيلوكيشس نأإ ةدم ذنم هانملع امو هنأإ
ببشسب ىيحي Îنع يشضايرلإ ريدŸإ عم مات قافو

fiخأ’إ ة-لواÒ ةي-ن-ق-ت-لإ رو-مأ’إ سضع-ب ‘ ل-خد-ت-لإ
بردŸإ بجع-ي ⁄ ا-م و-هو ،ا-ق-با-شس ا-ب-ع’ ه-ت-ف-شصب
Úب ى-ل-ج-ت-ت تا-ي-شسا-شس◊إ سضع-ب ل-ع-ج ا-م ،ةرŸا-ب
،اما“ إرظتنم نكي ⁄ يذلإ رمأ’إ وهو ،Úفرطلإ

ينيلوكيشس رايخ نأاب إرإرم دكأإ ىيحي نأإو اميشس ’
ةدايقل بشسانŸإ بردŸإ وهو Òبك رواششت دعب ناك
.قيرفلإ

ةرطقلا ايلعلا تاطلسسلل ماÎحلا هليلقت
سسأاكلا تسضافأا يتلا

ةيشضق ‘ سسأاكلإ تشضافأإ يتلإ ةرطقلإ نأإ ديكأ’إو
‘ ةيفرششلإ ةشصنŸإ ¤إإ دوعشصلإ هشضفر يه ،ينيلوكيشس
ام وهو ،هب ةشصاÿإ ةيلإديŸإ مÓتشس’ ربوشسلإ يئاهن
ة-م-ي-ق-ل مإÎحإ ل-ي-ل-ق-ت لو-ل-ج رو-ششا-ع سسي-ئر-لإ هÈت--عإ
ةيشسايشس اهوجو نأإو ةشصاخ ،ايلعلإ تاطلشسللو قيرفلإ
عيم÷إ مهفي ⁄ ثيح ،دعوŸإ ‘ تناك دÓبلل ةÒبك
ةلي-ط ا-ب-شضا-غ ر-ه-ظ-ي ⁄ ه-نأإ م-غر ي-ن-ي-لو-ك-ي-شس فر-شصت
ة-ج-ي-ت-ن-ب ر-خأا-ت-لإ م-غر ا-ئدا-ه نا-ك سسك-ع--لا--ب ،ةإرا--بŸإ

سصي-ل-ق-ت د-ع-ب ’إإ ا-ن-كا--شس كر--ح--ي ⁄و ،ر--ف--شصل Úفد--ه

ن-ك-ي ⁄ ه-نأا-ب د-كؤو-ي ا-م ،سصو-يfi فر-ط ن-م ة-ج-ي-ت--ن--لإ
تإÒشسفت راظتنإ ‘ ،ةإرابŸإ ةجيتن ىلع إÒثك ابشضاغ
ةشصنملل دوعشصلإ هشضفر ببشس نع هشسفن لوؤوشسŸإ نم
.اقح’ ةيفرششلإ

ببسسب ينيلوكيسس ةلاقإا انررق» :لولج روسشاع
«هنم ردب ام

ينيلوكيشس ةلاقإإ بقع هل لعف در لوأإ ‘ روششاع دكأإو
بردŸإ ةلاقإإ انررق» :لاقو ،هيف ةعجر ’ رإرقلإ نأاب

ةيفرششلإ ةشصنŸإ ¤إإ دوعشصلإ هشضفر ببشسب ينيلوكيشس
مإÎح’ ل-ي-ل-ق-ت إذ-ه ،ه-ب ة-شصاÿإ ة-ي-لإد-يŸإ مÓ-ت--شس’
.«بعلŸإ ‘ إوناك نيذلإ ةيرئإز÷إ ةلودلإ ›وؤوشسم

«ينفلا مقاطلا ءاسضعأا يقاب ىلع ظفاحنسس»
ءاشضعأاب ظافتح’إ انررق دقل» :لوقلاب ،لولج فاشضأإو
،ي-ن-ي-لو-ك-ي-شس ءا--ن--ث--ت--شسا--ب ن--ير--خآ’إ ي--ن--ف--لإ م--قا--ط--لإ

‘ قيرفلإ نودوقيشسو يداع لكششب مهلمع نولشصإويشس
ب .ب.«ةلبقŸإ تابشسانŸإ

ةرإدإإ ترر-----------ق
ح-----ن-----م دا–إ’إ

ةدا--ي--ق ة--م---ه---م
‘ ق-----ير------ف------لإ
تايرابŸإ
،ةلبقŸإ

Ÿدعاشس
خيشش ينيلوكيشس
ن-----ب نا------يزو------ب

¤إإ ،ي----ب----ير-----ع
را---ع---ششإإ ة---يا---غ
ينع-ي ا-م ،ق-ح’
ن-----م و-----ه ه------نأإ

قيرف-لإ دو-ق-ي-شس
حا------ت------ت-------فإ ‘

مو--ي ة--لو--ط---ب---لإ
ل-ب-قŸإ تب--شسلإ
قا--------فو ما--------مأإ

بعلÃ في-ط-شس
،Úغولوب
ةرإدإ’إ ترر--قو

ر--------مأ’إ إذ--------ه
ة-فر-ع-م م-ك--ح--ب
Úي--لا◊إ Úب--عÓ---ل ي---ب---ير---ع ن---ب
ذنم مه-ع-م ل-م-ع-ي ه-نأإ اÃ ق-ير-ف-ل-ل
ذإإ ،تإÒشضح-ت-لإ ة-ل-حر-م قÓ-ط-نإ

ةرإدإ’إ ر--ششا--ب--ت نأإ بق---ترŸإ ن---م
ديدج يشسيئر بردم نع ثحبلإ
ةلو÷إ لبق نوكي نل هنييعت نأإ ’إإ
.ةلوطبلإ نم ¤وأ’إ

Áا كلÿÈلا ةÓقبسسو ةمز
سسيبروك عم لمع نأا

ةمزÓلإ ةÿÈإ يبيرع نب كلÁو
،›ا◊إ تقولإ ‘ دا–إ’إ ةدايقل
‘ تإو-ن--شس ةد--ع--ل ه--ل--م--ع م--ك--ح--ب

ةشصاخ ،اشسنر-ف-ب ›ا-ع-لإ ىو-ت-شسŸإ
يشسنر-ف-لإ ن-ير ق-ير-ف ى-ل-ع هرور-م

Ÿن’ور برد-م-ل-ل إد-عا-شسم نا--ك ا
كلÁ ثي---ح ،610٢ ةن-شس سسي-برو-ك
ه-لؤو-ت ي-ت--لإ تا--ف--شصلإ ل--ك بردŸإ
ةÎفلإ هذه لÓ-خ ق-ير-ف-لإ ةدا-ي-ق-ل
برد-م دا-ج-يإإ ة-يا-غ ¤إإ ،ة-ب-ع--شصلإ
نغف كلذ ثودح ةلاح ‘و ،رخآإ
ظا---ف---ت---ح’إ رر---ق---ت---شس ةرإد---غ---لإ
ن-يد--عا--شسŸإ ع--ي--م--ج تا--مد--خ--ب
ن-ب ،ي--ب--ير--ع ن--ب ءإو--شس ،Úي--لا◊إ

.بوب Êدبلإ رشضÙإ وأإ ومح
بلجب نوبلاطي راسصنألا

يلfi بردم

راشصنأإ تإوشصأإ تلاعتو
تا---عا---شسلإ ‘ دا–إ’إ
Èع ةي-شضاŸإ ة-ل-ي-ل-ق-لإ

flمهتاحفشص فلت ‘
ل----شصإو----ت----لإ ع----قإو-----م
Úبلاطم ،يعا-م-ت-ج’إ

لجأإ نم ةرإدإ’إ كر–
ي--لfi برد--م--ك بل--ج
ةدا----ي----ق ى----ل----ع ردا-----ق
،نامأ’إ رب ¤إإ قيرفلإ

ديدع لوإدت ” ثيح
ن--م ة--شصا--خ ءا--م--شسأ’إ
ةروشص ‘ ،قيرفلإ ءانبأإ

ير-يزدو ،دود-غز Òن-م
¤إإ ة--فا---شضإ’ا---ب لÓ---ب
ةروشص ‘ ىرخأإ ءامشسأإ
ن’ور ي-------شسنر-------ف-------لإ
ق-ب--شس يذ--لإ سسي--برو--ك
ةنشس دا–إ’إ برد نأإو
310٢.

مهنم سضعبلاو
ةدوع نوديري

يدمح
دا–إ’إ را-شصنأإ سضع-ب ى-ن-م--ت--يو

يد-م-ح دو--ل--ي--م بردŸإ ةدو--ع
ناك يذلإ وهو ،مهقيرف ةدايقل

جئاتن قباشس تقو ‘ ققح دق
ة--شصا--خ ق---ير---ف---لإ ع---م ة---ع---ئإر
يئا-ه-ن ¤إإ ي-خ-يرا-ت-لإ لو-شصو-لإ
ة-ن-شس ا-ي-ق-ير-فإإ لا--ط--بأإ ة--ط--بإر
مامأإ ةيشسا-ق-لإ ةرا-شسÿإو510٢
ثي--ح ،›و--غ--نو--ك--لإ ي--بÁزا---م
ديدج نم لجرلإ ةدوع نوديري
ى-ل-ع ردا--ق يو--ق ق--ير--ف ءا--ن--بو
.ايراقو ايلfi ةشسفانŸإ

ب .ب

ــه٢٤٤1 Êاثلإ عيبر80 ـل قفإوŸإÈ 0٢0٢مفون٤٢ ءاثÓثلإ لوألا فÙÎا
ةمسصاعلا دا–إا

ةعم÷ا اذه «ةوارم◊ا» ءاقل جمÈُت ةطبارلا
مدقلإ ةركل ةين-طو-لإ ة-ط-بإر-لإ تن-ل-عأإ

ةطبإرلإ نم ¤وأ’إ ةلو÷إ جمانرب نع
اهيف ي-قÓ-ي-شس ي-ت-لإ ¤وأ’إ ة-فÙÎإ
ة--يدو--لو--م ه--ف---ي---شض يإد Úشسح ر---شصن
ت‹ر-ُب ي-ت-لإ ةإرا-بŸإ ي--هو ،نإر--هو
ةيناثلإ ةعاشسلإ نم ةيإدب ةعم÷إ موي
ن-ير-ششع بع-ل-م ى-ل--ع ’إوز ف--شصن--لإو
Úنوللإ وبfi اهيف لمأاي يتلإو ،توأإ
قÓ-ط-نإ نو-ك-ت نأإ ر-ف-شصأ’إو ر--م--حأ’إ

‘ م---شسو---م ءإدأإ ل---جأإ ن---م ة---ق----فو----م
م-شسوŸإ ة--ب--ي--خ م--ه--ي--شسن--ي ىو--ت--شسŸإ
.يشضاŸإ
رسشابŸا لقنلاب ينعم Òغ ءاقللا
ءاقل نوكي نل ،ةعم÷إ موي هت‹Èبو
نإرهو ةيدولوم مامأإ يإد Úشسح رشصن

ةانقلإ ى-ل-ع ةر-ششا-بŸإ ل-ق-ن-لا-ب ا-ي-ن-ع-م
را-شصنأ’إ نا-ك ا-مد-ع-ب ،ة-ي--نو--يز--ف--ل--ت--لإ

Áوقنم ءاقللإ نوكي نأإ سسفنلإ نون’
‘ برق نع مهقيرف ةعباتم لجأإ نم
اميشس’ ةديد÷إ هتلحب هل روهظ لوأإ
إÒي--غ--ت د--ه--شش ير--ششب--لإ دإد--ع--ت---لإ نأإ

نونÁ مهنكل ،›ا◊إ مشسوŸإ ايرذج
‘ يوا-ن-ك-ل لا-ب-ششأإ نو--ك--ي نأإ سسف--ن--لإ
.ثÓثلإ طاقنلإ إوققحيو ىوتشسŸإ

عسضو ‘ عرسش يوانكل
ةÒخألا تاسسمللا

ءإوجأإ ¤إإ «ةيرشصنلإ» ةليكششت تداع
مايشص نب زكرÃ سسمأإ لوأإ تابيردتلإ
ا--ه--ن--م دا--ف--ت---شسإ Úمو---ي ة---حإر د---ع---ب
ما-مأإ ةدو-ع-لإ ةإرا-ب--م د--ع--ب نو--ب--عÓ--لإ
برد--لإ عر--شش ثي--ح ،ة---يدŸإ ي---بŸوأإ
تاشسمللإ رخأإ عشضو ‘ يوانكل ريذن

لخديشس يتلإ ةيشساشسأ’إ ةليكششتلإ ىلع
لشصإويشسو ،ديد÷إ مشسوŸإ رامغ اهب

ةيب-يرد-ت ة-شصح ر-خأإ ة-يا-غ ¤إإ ل-م-ع-لإ
ةقÓطنإ قيق– ىلع رشصي يذلإ وهو
.مشسوŸإ إذه ةقفوم

بيغي دق نادولوب
«ةوارم◊ا» ةارابم نع

بع’ اهل سضرع-ت ي-ت-لإ ة-با-شصإ’إ د-ع-ب
ما---مأإ سسي---مÿإ نإدو---لو----ب ط----شسو----لإ
ن--ع بعÓ--لإ با---غ ،ة---يدŸإ ي---بŸوأإ
›ا◊إ عو-ب-شسأ’إ ع-ل-ط--م تا--ب--يرد--ت--لإ
،ذ-خ-ف-لإ ‘ م’أإ ن-م ه-تا-نا--ع--م بب--شسب

ءاقل ن-ع ةÒب-ك ة-ب-شسن-ب بي-غ-ي-شس ثي-ح
نإرهو ةيدولوم مامأإ لبقŸإ ةعم÷إ
بيغي ’ ىتح ةفزاÛإ سضفري هنوك
د----قو ،بعŸÓإ ن-----ع لو-----طأإ ةÎف-----ل
ة-با-شصإ’إ هذ-ه ى-ل--ع بعÓ--لإ ف--شسأا--ت
.هلوق ّدح ىلع اهتقو ‘ تأات ⁄ يتلإ

ح . م

يمصسر ءاقل لوأا دعب دا–إلا تيب برصضت لكاصشŸا

ياد Úسسح رسصن

ةلوطبلا ىلع زيكÎلاو ربوصسلا ةحفصص يطب نوبلاطم نوبعÓلافيطصس قافو مامأا قيرفلا دوقيصس يبيرع نب

مامأإ ربوشسلإ يئاهن ةراشسخ بقع ايبشسن ةشضفخنم تايونعÃ ،تابيردتلإ ءإوجأإ ¤إإ ةمشصاعلإ دا–إإ ةليكششت تداع
ةلوطبلإ ‘ فيطشس قافو ةإرابŸ ةليكششتلإ Òشضحتل نمزلإ عم قابشس مامأإ ينفلإ مقاطلإ لعجي ام ،دإدزولب بابشش
ةراشسÿإ ةحفشص يط لجأإ نم يونعŸإو ينهذلإ بنا÷إ ىلع زيكÎلإ لÓخ نم إذهو ،لبقŸإ تبشسلإ موي ةرقŸإ
.ةمهم تايرابم نم مداق وه اميف Òكفتلإو ايئاهن

قيرفلا ¤إا ءودهلا ديعيسس قافولا ىلع زوفلا
تيب ¤إإ ايبشسن ءودهلإ ديعيشس فيطشس قافو ىلع زوفلإ قيق–و ةوقب ةلوطبلإ رامغ قيرفلإ لوخد نأإ ىلع نانثإ فلتخي ’و
ثيح ،اشضيأإ بقللإ ىلع ةشسفانŸإ ’ ⁄و ةمدقŸإ قرف نمشض ةناكم نامشض وه لوأ’إ قيرفلإ فده نإو ةشصاخ ،ةراطشسوشس
ديكأات لجأإ نم فيطشس ةإرابم ىلع بشصنيشس هلك زيكÎلإو ،قيرفلل ةبشسنلاب بقللإ ةيزمر مكحب ةيداع ربوشسلإ ةراشسخ دعت
.دإوج ةوبك در‹ تناك ربوشسلإ ةراشسخ نأإ

تقولا رورم عم نسسحتيسس ءادألا
نوبعÓلإ عيشض اŸ لوأ’إ طوششلإ ‘ ةشصاخ ،دإدزولب بابشش مامإ هتايرابم أإوشسأإ نم ةدحإو ةمشصاعلإ دا–إإ بعلو
،تفلم لكششب ةيناثلإ ةلحرŸإ ‘ دودرŸإ نشسحتي نأإ لبق ،سسفانملل Úترم ىلع مدقتلإ ةشصرف إوحنمو ةديدع تإرك
قيرفلإ قاششع هلمأاي ام وهو ،تايرابŸإ رورم عم لشضفأإ نوكيشس قيرفلإ ىوتشسم نأإ ةيوق تإراششإإ يطعي ام وهو
.اشضيأإ

ةعبارلا ىلع تبسسلا موي قافولا ءاقل
دا–إ’إ ءاقل ة‹رب ثيح ،ةلوطبلإ نم ¤وأ’إ ةلو÷إ تايرابم ءإرجإإ ديعإوم مدقلإ ةركل ةفÙÎإ ةطبإرلإ ترششن
نأإ ’إإ ،روهم÷إ روشضح نودبو Úغولوب بعلÃ ةعبإرلإ ةعاشسلإ نم ةيإدب تبشسلإ موي فيطشس قافو فيشضلإ مامأإ

نويزفلتلإ تإونق Èع رششابŸإ ىلع ةÒغشصلإ ة-ششا-ششلإ ف-ل-خ ة-ه-جإوŸإ ة-ع-با-ت-م ن-م نو-ن-ك-م-ت-ي-شس Úق-ير-ف-لإ قا-ششع
ب .ب.يمومعلإ



طينحج ةيزهاج لجعتصسي يكوكلا
فرضصتلا ت– نوكي ىتح طينحج مركا دئاقلا ةيزهاج نامضض يكوكلا ليبن يضسنوتلا بردŸا لجعتضسي

ةضصاخ تايرابŸا هذه لثم ‘ هتامدخ ›ا ةجا◊ا ›إا رظنلاب مداقلا تبضسلا ›وألا ةلو÷ا ةهجاوŸ ابضس–
نم بعÓلا يلع  لمعلا فثكي دعاضسŸا مقاطلا لهعج ام تابيردتلا ءاوجا ›ا ةدوعلا  بعÓلا رضشاب نا دعب

.Êدبلا بنا÷ا نم هتدوع ةعرضس نامضضل ةضصاخ نيرا“ لÓخ
ةيفياطصسلا ةليكصشتلل ديد÷ا دئاقلا يوارق

يكوكلا بردŸا راتخا نأا دعب ةليكضشتلل ديدج دئاقب ›وألا ةلو÷ا ةارابم فيطضس قافو ةليكضشت لخدت
نا دعب ةضصاخ مداقلا تبضسلا Úغولوب بعلم ‘ ةدايقلا ةراضش لم◊ يوارق Òما بÎغŸا ناديŸا طضسو

هلعجام يدانلا حلاضصل ةيرهضش روجأا ةدع نع هلزانت ›ا ةفاضضإا نضس◊ا ءÓبلا طرافلا موضسŸا يوارق يلبا
fiيرادإلاو ينفلا مقاطلا ةقث ل .

لقنتلا لبق ديد÷ا سصيمقلا مدقتصس ةرادلا
يدانلل ديد÷ا سصيمقلا Ëدقت ميضسارم ةماقا لجا نم ›ا◊ا عوبضسلا ةياهن ةرادلا تددح
ناف طبضضلاب دعوŸا ديد– راظتنا ‘و ›ولا ةلو÷ا دعوم لÓخ نوبعÓلا هيدتÒضس يذلاو
. ةمضصاعلا ›ا لقنتلا لبق نوكيضس لف◊ا دعوم نا ديكلا

ةمصصاعلا ›ا  ةعم÷ا ةيصسمأا لقنتلا
›ولا ةلو÷ا ةهجاوم روضضح لجا نم ةمضصاعلا ›ا لقنتلا دعوم فيطضس قافو ةرادا تددح
ن-م ة-يا-قو-لا Òباد-ت ماÎحا ع-م ة-ل-فا◊ا Èع ة-ع-م÷ا ة--ي--ضسمأا ›ا ة--م--ضصا--ع--لا دا–ا ما--ما

نا ةراضشإلا ردŒ، يضشرموب يحب يدانلا رقم نم ةيادب ةقÓطنلا نوكتضسو سسوÒفلا
يلع لو-ق-ن-م ءا-ق-ل-لا نو-ك-ي-ضسو ءا-ضسم ة-ع-بار-لا ن-م ة-ياد-ب تب-ضسلا ة-ي-ضسما تدد-ح ةارا-بŸا
ب/ليلخ.رضشابŸا

ــهÊ 2441اثلا عيبر80 ـل قفاوŸاÈ 0202مفون42 ءاثÓثلا لوألا فÙÎا

›وت حÎقم سسردي ‘ل سسيئرلا
ةكرصشلل ماع ريدم يوابرعلا

‘ ه-ضسفا-ن-م  بي--ضصن--ت حÎق--م ‘ل لا--م--ك يوا--ه--ل--ل د--يد÷ا سسي--ئر--لا سسرد--ي
اذه ءاجو ةكرضشلل ماع ريدم بضصنم ‘ يوابرعلا ميهاربإا ةقباضسلا تاباختنلا
لباقم يوابرعلا تطÎضشا يتلاو ةفورعم هوجوو ةيلام تايضصخضش نم حاÎقلا
›ا  يوابرعلا عم ةديج ةقÓع هطبرت يذلا  ديد÷ا سسيئرلل ةناعإلا Ëدقت

ميضسرت  راظتنا ‘  روت كيبورت ةلاكو بحاضص  يلع ةركفلا سضرعي ⁄ لازل
. بضصنŸا هيلوت ةركف دعبتضست فارطا تأادب يذلا قباضسلا ماعلا ريدŸا Òضصم

امصسايلا ةهجاوم فيراصصÃ لفكتي نم بارعا اينوناق
فارضشإلا بارعا روتكدلا ةرادلا سسل‹ سسيئر لضصاوي نا رظتني Òثكلا ناك

عرضست لول ةرادلا سسلÛ ديدج سسيئر ةيكزت ةياغ ›ا يدانلا Òيضست يلع
نم هنا ةضصاخ ناوألا  لبق تاÒيغتلا ثادحإا ‘ ترضشاب يتلا ةديد÷ا ةرادإلا
هيلع بجوتي نمو يدانلل يعرضشلا سسيئرلا لازل  بارعا ناف ةينوناقلا ةيحانلا
عيقوت ميضسرت يلع همادقا ليلدلاو ةمضصاعلا دا–لا ةارابم فيراضصÃ لفكتلا

. ›ا◊ا عوبضسلا رحب راود نايفضس فيدرلا بردم دقع
لاغصشألا ءاهتنا مدع ببصسب اهمودق لجؤوت بعŸÓا  ةنياعم

اهب موقتضس تناك يتلا ةرايزلا ةفÙÎا ةطبارلل  بعŸÓا ةنياعم ةن÷ تلجا
ءاهتنا مدع نم بعلŸا ةرادإا اهتغلبأا نا دعب يام8 بعلم ›ا ءاعبرألا ادغ
تبلاط دق ةنجللا تناك يتلا  سسبŸÓا فرغ لك يوتضسم يلع ةيرا÷ا لاغضشألا
›وألا ةلو÷ا ةهجاوم نا سساضسأا يلع ليجأاتلا اذه ءاجو  اهميمرت ةداعإاب
نوكتضس ثيح يام8 بعلم نع اديعب  يرجتضس فيطضس قافو يدانل ةبضسنلاب

ب/ليلخ. مداقلا عوبضسألا ةرضضاح

فيطصس قافو

جÈلا يلهأا

انا‹ انوروك تاصصوحف ءارجل يفصشتصسŸاب ددجنتصست ةديد÷ا ةرادإلا

يلع  رهظت فيطضس قافو ةرادإا ‘ تافÿÓا تأادب
سسيئرلا لوخد ةطرافلا تاعاضسلا تفرع ثيح  حطضسلا
د-ه-ف ق-با-ضسلا ما-ع-لا ر--يدŸا ع--م تا--فÓ--خ ‘ د--يد÷ا

بب-ضسب ة-يا-ف-ل-ح ‘ل سسي-ئر-لا بتا-ع نأا د-ع-ب ة--يا--ف--ل--ح
اضضر قباضسلا بعÓلا يلع مÓعلا ‘ درلا يلع همادقإا

تا-ح-ير-ضصت يأا-ب ءلدإلا مد-ع ه-ن-م بل--ط ثي--ح ما--تا--م
نأا هركذو ةرادإلا يلع بوضسfi حبضصأا ناج دعب ةضصاخ

” يواهلل ةماعلا ةيعم÷ا لبقو ةيادبلا نم قافتلا
ءانثتضساب مÓعإÓل وضضع يا حيرضصت مدع سساضسأا يلع
ريدŸا بجعي ⁄ يذلا موللا وهو رارضس قباضسلا سسيئرلا
ل-م-ح-ت-ي ه-نا د-كاو ه-ب-ضضغ يد-با يذ--لا ق--با--ضسلا ما--ع--لا

لاعف رود هل ناك هنا هركذو  هتاكر–و هلاعفأا ةيلوئضسم
ا-قÎف-ي نا ل-ب-ق يوا-ه-لا يدا-ن-ل-ل سسي-ئر--ك ه--ت--ي--كز--ت  ‘

رضشاب قايضسلا تاذ ‘، بضضغلا نم ةلاح ‘  Úفرطلا
فÓ-غ سضاÎقا ل-جا ن-م كر-ح-ت--لا د--يد÷ا سسي--ئر--لا

. ةقÓطنلا فيراضصم ةيطغتل ‘اك ›ام

ةطرو ‘  ‘لو تازاجإلا بلج رخؤوت  نويلم04
دŒ ةد---يد÷ا ةرادإلا نأا ة---قو---ثو---م ردا----ضصم تف----ضشك

هتطÎضشا يذلا  نويلم04 غلبم  عمج ‘ ةÒبك ةبوعضص
لثÁ يذلاو تازاجإلا يلع لوضص◊ا لجا نم ةطبارلا

اهتردضصأا يتلا ماكحألا يلع تاعازنلا ةن÷  تامارغ
‘ ر-خأا-ت--ت ةد--يد÷ا ةرادإلا ل--ع--ج يذ--لا بب--ضسلا و--هو
دعب سصوضصÿابو  مويلا ةياغ ›إا  تازاجإلا جارختضسا
ماعلا ريدŸاو ‘ل سسيئرلا Úب ثدح يذلا نضسÓتلا
رظتنت اهنا سساضسأا يلع  رخأاتلا اذه رÈتو  قباضسلا
سسيئرلا لعج ام  تازاجإلا بل÷ ةطبارلا نم ةوعد
نم تاهاŒلا عيمج ‘ كرحتيو  ةطرو ‘ ديد÷ا
. ةقÓطنلا فيراضصŸ ‘اك  ›ام غلبم سضاÎقا لجا

تاصصوحف ءارجإل يفصشتصسŸاب دجنتصست ةرادإلا
انا‹ انوروك

ديبع ةنداعضس يفضشتضسم ةرادإاب يدانلا  ةرادإا تدجنتضسا
نع فضشكلا تاضصوحف ءارجإا نامضض لجا نم  رونلا

ي-ف-ضشت-ضسŸا ح-لا-ضصم يو--ت--ضسم ي--ل--ع  ا--نورو--ك سسوÒف
اه-ي-ف ط-ب-خ-ت-ت ي-ت-لا ة-ي-لاŸا ة-مزألا ل-ظ ‘  ناÛا-بو
ة-ظ-ها-ب د-ج تا-ضصو-ح-ف-لا ة-ف--ل--ك--ت نا ة--ضصا--خ  ةرادإلا
ةئفل او-ضضع53و ربا-كألا ق-ير-ف-ل او-ضضع53 باضستحا-ب
ا-م و-هو  و-ضضع ل-ك-ل م-ت-ن-ضس نو-ي-ل-م  لد--عÃو  ف--يدر--لا
‘ متنضس نويلم07 ›اوح ةميقب ›ام فÓغ بلطتي
غ-----ل-----بŸا ع-----مŒ ⁄ تلازل ةد-----يد÷ا ةرادإلا نأا تقو
. سضاÎقÓل تايضصخضش نع ثحبتو

رخآا سسجاه ةماقإلاو لقنتلا فيراصصم
فيلاكت ةيطغتو تازاجإلا بلج لاكضشإا  ›إا ةفاضضإلابو
›إا لقنتلاو ة-ما-قإلا ف-يرا-ضصم نو-ك-ت-ضس  تا-ضصو-ح-ف-لا
ن-ع د-يد÷ا سسي-ئر-لا ثح-ب-ي ار-خآا ا-ضسجا-ه ة-م-ضصا-ع-لا
ماعلا ريدŸا عم ءاف÷ا ةلاح دعب ةضصاخ هل لح داجيإا

ن-هار-ت ةد-يد÷ا ةرادإلا تنا-ك يذ-لا ة-يا-ف-ل-ح ق-با--ضسلا
يذلا ببضسلا وهو  ةقÓطنلا فيراضصم نامضضل هيلع
زج◊ا ميضسرت ‘ مويلا ةياغ ›إا رخأاتت ةرادإلا  لعج
ر-ضصي يذ-لا » ةا-ي-ح ي-ضسن-ج-ير-لا» قد-ن-ف يو-ت-ضسم ي-ل--ع
‘   ةارابŸا ةليل هيف ةماقإلا يلع يكوكلا ليبن بردŸا
‘ ةفلكت لقا قدنف داجيإا ةرادإلا لضضفت يذلا تقولا

.ةيقيقح ةمزأا سشيعت  ثيح ةÎفلا هذه
لقنتلاو ةماقإلا فيراصصم مت– ةرصشاعلا ‘ فيدرلا ةارابم

احا-ب-ضص ةر-ضشا-ع-لا ‘ ف-يدر-لا ة-ه-جاو-م ة‹ر-ب تءا-ج
ةرادإلا ق-تا-ع ي-ل-ع ة-ي-فا-ضضإلا ف-يرا-ضصŸا ن-م د-يز-ت--ل
اموي لقنتلا ة‹رب ةيمتح مامأا نوكتضس يتلا ةديد÷ا

دحا ‘ زج◊ا ةرورضض ›اتلابو ةارابŸا دعوم لبق
ءاق-ل-لا ة-ل-ي-ل ف-يدر-لا داد-ع-ت-لا ة-ما-قإا نا-م-ضضل قدا-ن-ف-لا

. ةيرفضسلا فيراضصم ›إا ةفاضضإا
بعاتŸا نم ديزي ةحنم دصصرل ›ام فÓغ Òفوت

ثيح ةيلاŸا ‘ل لامك ديد÷ا سسيئرلا بعاتم دادزت
رضصانع مامأا اياونلا نضسح ءادبإا ةرورضض مامأا نوكيضس
ثادحإا لجا نم  ةÈتعم تازيف– دضصرو ةليكضشتلا
›ام فÓغ Òفوت ةرورضض مث نمو ةحجان ةقÓطنا

دق ءاضضعألا  ناك يتلا ةحنŸا فيراضصم ةيطغتل Èتعم
نضسÓت دعوم ل-ب-ق نو-ي-ل-م02 ة-ح-ن-م د-ضصر ‘ اور-ك-ف
.قباضسلا ماعلا ريدŸا عم سسيئرلا

ÒصسŸا بتكŸا ةبيكرت Òيغتل يعصسي ‘ل سسيئرلا
لامك ديد÷ا سسيئرلا تقحل يتلا تاداقتنلا تءاج
رضشابي هلعجتل  ÒضسŸا بتكŸا ةبيكرت سصوضصخب ‘ل
ÒضسŸا بتكŸا يلع تاÒيغت ثادحأا  لجا نم عاضسŸا
ن-م د-يد-ع-لا سضفر ي-ق-ل ثي-ح  هو-جو ةد--ع--ب لا--ضصتلاو
لجؤوي هتلعج يتلا عاضسŸا يهو  ةفورعŸا تايضصخضشلا
ءا-م-ضسأا دا-ج-يإا را-ظ-ت-نا ‘ دا-م-ت-علا بل-ط ف-ل-م عاد-يإا

نمزلا عم قابضس ‘ دجوي ثي  ةفاضضإلا حنم يلع ةرداق
،Œعامتجا يلع لوعت ةدجيد÷ا ةرادلا نا ةرضشلا رد
تلازل ةديدج ةرادا سسل‹ عضضول مداقلا Èمضسيد5
. دكاتت ⁄ ةحضشرŸا ءامضسلا

ىصضوفلا يلع رخآا ليلد تÓيج◊وب فرصصت
تÓيج◊وب نيدلا ءايضض قباضسلا يضضايرلا ريدŸا ماق
عم ثد–و يدانلا رقم ›إا روضض◊اب دحألا  سسمأا لوأا
تائفلا نع لوألا لوئضسŸا هنا مهل فضشك نيأا Úيرادإلا
نم  سساضسألا اذه يلع هعم لماعتلا ةرورضضو يرغضصلا
تايحÓضص دكؤوي دقع وأا ةيمضسر ةقيثو يا Ëدقت نود
تÓ-ي-ج◊و-ب نأا ود-ب-يو  نا-ب-ضشل-ل ي--ن--ف ر--يد--م بضصن--م
قباضسلا ماعلا ريدŸا عم ةبارقلا ةلضص يلع اÒثك نهاري

مضسوŸا هبضصنم ›إا ةدوعلا لجا نم –هلاخ– ةيافلح
سسي-ئر-لا ع-م ه--ع--مŒ ي--ت--لا تا--فÿÓا م--غر  طرا--ف--لا
ي-ط-ع-ي ا--م  رار--ضس ةرادإلا سسل‹ ة--ضسا--ئر--ل ل--م--تÙا

ةرادإلا اهضشيعت يتلا ىضضوفلا ةلاح نع ةحاضضو ةروضص
ب/ليلخ.ةديد÷ا

ةهجاوم لوأا فيراصصم سضاÎقل رداصصم نع ثحبيو ماتام ببصسب ةيافلح عم نصسÓتب ‘ل سسيئرلا

ديد÷ا يديعصسو ةليكصشتلا ⁄اعم ددحي  يريزد
 سسيمÿا ةحيبصص اوصضع03 سسمتصس تاصصوحفلا

ة--ل--ي--ك--ضشت--لا ⁄ا---ع---م جÈلا ي---ل---ها برد---م   ع---ضضو
ة-ب-ي-ب-ضش ما-مأا ةر-ضضا-ح نو-ك-ت--ضس ي--ت--لا ة--ي--ضسا--ضسألا
4 ة-ضصÓ-خ تءا-ج ي-ت-لاو مدا-ق-لا ة-ع-م÷ا ل-ئا-ب-ق-لا

باضشلا سسرا◊ا يلع دمتعيضس ثيح ةيدو تايرابم
ةيزهاج  راظتنا ‘ يلهألا نيرع ةضسار◊  مزحتم
ط-خ ل-ث-م-ي-ضس ا-م-ي-ف  كيرد--ي--ضس بÎغŸا سسرا◊ا
يئان-ث-لاو ن-يÒه-ظ ناد-غز– لا-ت-ق ن-م ل-ك  عا-فد-لا
ةيلوئضسم ›وتي نأا  يلع  رودم–يعيبضس يروÙا
سشيرمع يثÓثلا ناديŸا طضسو ‘ بعللا هيجوت
بهضشل موجهلا يثÓث ةدناضسمو  عقعقو ةحامضسوب،
د--يد--ح Èت--ع--ي يذ--لا يد--ي--ع---ضس با---ضشلاو حو---نا---ب،
تايرابŸا لÓخ تبثا نأا دعب ةيضساضسألا ةليكضشتلا
نا ةرا-ضشالا ردŒ. ه-تا-نا-ك-مإا ة-ح-ضص ي-ل-ع ة-يدو-لا
نم ةيادب ةعم÷ا ةيضسما ايمضسر تررقت ةهجاوŸا
Êويزفلتلا ثبلاب ةين-ع-م نو-ك-ت-ضسو اءا-ضسم ة-ع-بار-لا
ي-ل-ع فو-قو-ل-ل ي-ج-ياÈلا رو-ه-م-ج-ل-ل ة-ضصر-ف ي--هو
نا ة-ضصا-خ1202–0202 ةعبط ةل-ي-ك-ضشت-لا يو-ت-ضسم
بايغ ‘ يرجتضس ›ا◊ا مضسوŸا تايرابم لماك

.روهم÷ا
مويلا دد÷ا تازاجإا بلŒ ةرادإلا

Œلا يلهأا ةرادإا بلÈثلا مويلا جÓتازاجإا ءاث
باضس◊ا ‘ تبضص نا دعب ةمدقتضسŸا رضصانعلا
ةقلاعلا هتاقحتضسم يبرغ ناديŸا طضسول يكنبلا
غ-ل-بÃ ةرد-قŸاو تا-عاز-ن-لا ة-ن÷ ا-ه--تر--قأا ي--ت--لا

تازا-جإا بلا-ج ›ا ة-فا-ضضإا نو-ي--ل--م005 ›او--ح
عم دادعتلا رضصان-ع ل-ك ع-ضضو-ل ا-ب-ضس– ى-ماد-ق-لا

م--قا--ط--لا فر--ضصت ت– ›وألا ةارا---بŸا د---عو---م
. ينفلا

سسيمÿا ةيصسمأا لقنتلاو وصضع03 سس“ تاصصوحفلا
›إا Úب--عÓ--لا عو--ضضخ جÈلا ي--ل--هأا ةرادإا ت‹ر--ب
ةح-ي-ب-ضص ا-نورو-ك سسوÒف ن-ع ف-ضشك-ل-ل تا-ضصو-ح-ف
د--فو--لا ءا--ضضعأا ل--ما--ك سسم--ت--ضس ي--ت---لاو سسي---مÿا
ةنيدم ›ا لقنتلاب نوينعŸا وضضع03 نم نوكتŸا
سسفن ‘ لاحرلا دفولا دضشي نا يلع  وزو يزيت
ثيح » ةجيدخ ل ل» قدنف ›ا ةرضشابم  ةيضسمألا

ةيضسمأا تمضسر يتلا  ةارابŸا ةليل دادعتلا ميقيضس
. ةعبارلا نم ةيادب ةعم÷ا

تلوج5 نع بيغيصسو رصشابي  كيرديصس سسرا◊ا
دعب ةرضشابم كيرديضس دمfi بÎغŸا سسرا◊ا دكأا
ةيندبلا هتيزهاج مدع نع جÈلا ةنيدم ›إا هلوضصو
ثي-ح تاÒضضح-ت-لا ن-م ةÎف ›إا ه--عو--ضضخ ةرور--ضضو
عا--جÎضسا ل--جا ن--م تقو--لا سضع--ب ي--ن--مز---ل---ي»:لا---ق
›إا بÎغŸا سسرا◊ا ع-ضضخ-ي-ضس ثي-ح » ي--تا--نا--ك--مإا
ددÁ ا-م  Êد-ب-لا بنا÷ا-ب سصا-خ ي-ب-يرد--ت ج--ما--نر--ب

ي-ل-ع تلو-ج ع-برأل ة-ي-م-ضسر-لا ة-ضسفا-نŸا ن-ع ه-با-ي--غ
. لقألا

ةيباختنلا ةيعم÷ا ةداعإا ررقي يواهلا سسيئر
دقع ةداعإا سشامر سساو◊ا يواهلا يدانلا سسيئر ررق
تاءارجإا ةÎف ةياهن دعب ةرضشابم ةيباختنلا ةيعم÷ا
ةماعلا تايعم÷ا دقع  تعنم يتلا يحضصلا رج◊ا
سسي-ئر-لا رار-ق ءا-جو مدا-ق-لا ر-ه-ضشلا ة-ياد-ب ة--يا--غ ›إا
فارطألا نم ديدعلا اهمدق يتلا نوعطلا دعب سشامر

يتلا ›وألا ةيباخت-نلا ة-ي-ع-م÷ا ة-ي-عر-ضش مد-ع لو-ح
فلم هعاديإا مدع مكحب يواهلا يدانلل اضسيئر هتزرفأا

لÓخ يديألا عفرب ءافتكلا ›إا ةفاضضإا حضشÎلا بلط
سضرفي يذلا نوناقلا هعنÁ ام وهو ةيكزتلا ةيلمع
ب/ليلخ. يرضسلا حاÎقلا قيرط نع ةيكزتلا



ةرادإا ¤إا مهروهظ حنم ،ةديلبلا ةنيدم لامعأا لاجر لضصاوي
م-ه-ن--م د--حا لو بح--ت--ضسي ⁄ ثي--ح ،ةد--ي--ل--ب--لا دا–ا ق--ير--ف
يدانلا ةرادإا صسل‹ صسيئر فرط نم ةرركتŸا تاءادنلل
.›اضشرضش نب يلع ديضس ديضسلا اهضسأاري يتلا ةيلا◊ا
ع-ي-م-ج نا ،›ا-ضشر-ضش ن-ب صسي-ئر-لا ن-م اد--ج بر--ق--م بضسحو
⁄ ،ةيلولا لامعأا لاجر ¤إا تهجو يتلا ،ةيباتكلا تابلطلا
صضعبلاو ،ةيب-ل-ضس تنا-ك دودر-لا صضع-ب-ف ،ة-ي-غا-ضص ناذآا ى-ق-ل-ت
.صسيئرلا تابلط ىلع درلا مدع اهباحضصأا لضضف  رخآلا
تابلط ىلع اودر نيذلا صصاخضشألا نا ،ثدحتŸا تاذ قفوو
،ايلام قيرفلا ةدعاضسم مدعب مهضضفر اوررب ،ةÒضسŸا ةرادإلا
تا--ضسضسؤوŸا ن--م Òث--ك--لا ر--خ--ن--ت ي--ت--لا ة--ي--لاŸا ة---مزألا ¤إا
نم صضعبلا نا ةجرد ¤إا ،انوروك ةمزأا ببضسب ،ةيداضصتقلا
اميف ،صسÓفإلا كضشو ىلع مهتاكرضش دجوت  لامعألا لاجر
نا دعب ،لامعلا نم تارضشعلا حيرضست لضضف ،رخآلا صضعبلا
.مهبتاور عفد مهيلع ىضصعتضسا
ىلع ،ةÒضسŸا ةرادإلا هتقلع يذلا درولا مل◊ا ناف ،هيلعو
جاردأا بهذو رخبت ،ةيلولا لامعأا لاجرل ةمدقŸا تابلطلا
تيبلا ‘ اديقعت ›اŸا عضضولا ديزيضس يذلا رمألا ،حايرلا
ةيناثلا ةجردلا يبعÓل حامضسلا مدع لظ ‘ ةضصاخ ،يديلبلا
ةجردلا يبعل  رارغ ىلع تابيردتلا فانئتضساب اهنود امو
.¤وألا
اذه نم قباضس تقو ‘ انل فضشك دق ،ثدحتŸا تاذ ناكو
رهضش علطم ةياغ ¤إا دافتضسا ،ةديلبلا دا–ا قيرف نا ،رهضشلا
.ميتنضس يرايلم٢ غلبم نم لإا يرا÷ا Èمفون

غلبŸا اميف ،ةيلولا ›او همدق ميتنضس نويلم005و رايلم
ىقبي اميف ،قيرفلا يبfi دحا فيضصنتلاب اهمدق يقبتŸا
يرايلÃ ردقŸاو ،ةيلÙا تاطلضسلا ةناعإا رظتني قيرفلا

.ميتنضس

ةديلبلا دا–ا قيرف لو“ نل «اكيج»
عقاولاو تنمضسÓل «اكي-ج«ة-ضسضسؤو-م نا ة-ي-م-ضسر ة-ف-ضصب د-كأا-ت

لو“ ⁄ ،(ةد-ي-ل-ب--لا بر--غ م--ل--ك5٤) حاتف-م ة-يد-ل-ب-ب ا-هر-ق-م
اهنم Êاعت يتلا ةقناÿا ةيلاŸا ةمزألا ببضسب اذهو ،قيرفلا
‘ Òك--ف--ت--لا ،ة--كر--ضشلا يÒضسÃ تع--فد ي---ت---لاو ،ة---ضسضسؤوŸا
وه يمت-نŸا ءا-ع-برألا ل-ما ق-ير-ف ¤إا ا-ه-تد-عا-ضسم صضي-ف-خ-ت
.ةيناثلا ةجردلا ¤إا رخآلا
ةنيدم قيرف هيف رÁ تقو ‘ ،ÿÈا اذه نع فضشكلا يتأاي
ةÒضسŸا ةرادإلا ىلع ىضصعتضسا ،ةضصيوع ةيلام ةمزأاب دورولا

ةيلاŸا تاقحتضسŸا ةيوضستب ›اضشرضش نب يلع ديضس ةدايقب
لضصحي ⁄ ÚبعÓلا نم Òثكلا نا انملع اذا صصاخ ،هيبعÓل
اذه دقع ىلع هئاضضمإا تاقحتضسم نم Òغضص ءزج ىلع لإا
.مضسوŸا

ةيفاك  Òغ ÚحرصسŸا ÚبعÓلا لاومأا
نم يدانلا ةنيزخ اهنم تدافتضسا يتلا لاومألا صصوضصخب امأا

،ةيفاك Òغ ىقبتف ،ÚبعÓلا نم Òبك ددعل اهحيرضست ءارج
،يدانلا ةنيزخ دعب لخدت ⁄ لاومألا هذه لج ناو ةضصاخ
ىلع تاح-ير-ضست-لا-ب Úي-ن-عŸا Úب-عÓ-لا لو-ضصح مد-ع-ل اذ-هو
،اهيلإا اومظنا يتلا ةيدنألا فرط نم ةيلاŸا مهتاقحتضسم
.ةديد÷ا مهتيدنأا اهنم Êاعت يتلا ةيلاŸا قئاوعلا ببضسب

ةيدنأ’ا رابخأا ــه٢٤٤1 Êاثلا عيبر80 ـل قفاوŸاÈ 0٢0٢مفون٤٢ ءاثÓثلا

ةديلبلا دا–إا

ءاعبرأ’ا لمأا

ثد◊ا عنصصت يميلصس ›Óيج يمع موحرŸا تاملك
هتفاو يذلا يميلضس ›Óي÷ا يمع موحرŸا تاملك تعنضص

ع-ط-قŸ را-ضصنألا د-حا ر-ضشن ثي-ح ،ثد◊ا ار--خؤو--م ة--ي--نŸا
،اهيف لءاضستي ،هتافو لبق ةليلق امايأا يميلضس موحرملل يديف

Ÿث--ك--لا نا--ضسل اذاÒ م--ت--ضشلا ¤إا لو– ق--ير--ف--لا را--ضصنأا ن--م
ةيبلضسلا رهاظŸا هذه لثم دهاضشن نكن ⁄ اننأا مغر ،بضسلاو
بير-ق تقو ‘ ى-ت-ح اذ-هو ق-ير-ف-لا را-ضصنأا ى-ل-ع ة-ل--ي--خد--لا

روهم÷ا هيف ناك يذلا ديعبلا نمزلا ‘ مكلابامو ،طقف
.ةضضايرلل ةليبنلا قÓخألاو ةيضضايرلا حورلل ابرضضم ةديلبلا
Úتقيقدلا هتدم ىدعتي ل ناك ناو ىتح روضصŸا طيرضشلا

›Ó-ي-ج ي-م-ع نا-ضسل ى-ل-ع د-ي-ع-ي-ل ا-ي-فا-ك نا-ك نا لإا ،ط--ق--ف
،ةديلبلا دا–ا قيرفل ليم÷ا نمزلا ،هيلع هللا ةمحر يميلضس
ل–راو لح امنيأا لبقتضسي روهم÷ا هيف ناك يذلا نمزلا
را-ضصنأÓ-ل اذÓ-م ي-ن-كار-ب بع-ل-م تا-جرد-م تنا-كو ،دورو-لا-ب
.صسفانŸابو قيرفلاب نونغتي ،Úيقيق◊ا
فكلا ،›ا◊ا قيرفلا راضصنأا نم بلاط ،يميلضس موحرŸا

ةديلبلا ةنيدم قيرف فرضشت ل يتلا روضصلا هذه لثم نع
لي÷ا ¤إا ةلاضسر هجو امك ،يمÓضسإلا يضضايرلا دا–لاو
دا–ا قيرف ءادهضش ةنامأا ظفحيو قيرفلا نوضصي نا ›ا◊ا
.ةديلبلا
يمع موحرŸا ¤إا ةرفغŸاو ةم-حر-لا-ب مد-ق-ت-ن ،ة-ب-ضسا-نŸا-ب

ة-م-حر-لا-ب ،ق-ير-ف-لا ءاد-ه-ضش ع-ي-م-ج ¤او ،ي-م-ي-ل-ضس ›Ó-ي--ج
ع-م م-هر-ضشح-ي نا ل-جو ز-ع ¤وŸا ن-م Úي--جار ،ةر--ف--غŸاو
يدهم Ëرك.Úقيدضصلاو Úيبنلا

ششار◊ا دا–ا

ايلام قيرفلا ةدعاصسم نوصضفري ةديلبلا ةنيدم لامعأا لاجر

ةدي-م-ح ءا-ع-برألا ل-مأا صسي-ئر ق-ف-تإا
ميك◊ا د-ب-ع ه-برد-م ع-م ة-ف-لا-خو-ب
صصبÎلا ة---ما---قإا ى---ل---ع ةرا---ن---فو---ب
يور--ك--لا م--ضسو--م---ل---ل يÒضضح---ت---لا
دعب اذهو .فلضشلا ةنيدÃ ديد÷ا

مضسوŸا كانه قيرفلا صصبرت حا‚
«ا---قرز---لا» تر---جأا ن---يأا طرا----ف----لا

تضسفا--نو ىو--ت--ضسŸا ‘ تاÒضض–
ف-قو-ت ل--ب--ق دو--ع--ضصلا ة--قرو ى--ل--ع
ى-ق-ل-ت ا-مد-ع--ب ة--ضصا--خ .ة--لو--ط--ب--لا
ل-ك Òفو-ت--ب تا--نا--م--ضض ة--ف--لا--خو--ب
.فلضشلا ‘ كانه تايناكمإلا

تابيردتلاو «Êاف’» ‘ ةماقإ’ا
بكرŸا ‘

ءاعبرألا لمأا دفو ميقي نأا رظتنيو
قد--ن--ف ‘ ف--ل--ضشلا صصبر---ت لÓ---خ
Úب-عÓ-لا ه--فر--ع--ي يذ--لا «Êا--فل»

ىوتضسŸا ‘ تامدخ مدقو اديج
ثي-ح ن-م ءاو--ضس طرا--ف--لا م--ضسوŸا
تابجولا ةيعو-ن وأا ق-ق-ضشلا ة-فا-ظ-ن
نو-ك-ت-ضس ا-م--ن--ي--ب .ا--ضضيأا ة--مد--قŸا
«قارز-مو-ب» بكر-م ‘ تا-ب-يرد-ت--لا
ى-ل-ع ر--فو--ت--ي يذ--لاو د--ي--ع--ب Òغ--لا

ةيوقت ةعاق ¤إا ةفاضضإلاب Úبعلم
.اضضيأا تÓضضعلا

 دئاقلا ةراصش صضفري حيوصش
برقأ’ا يمودو

ن-----م بعŸÓا ءاد-----ضصأا تم------ل------ع
لمأا صسيئر نأا ةضصاÿا اهرداضصم
ى-ل-ع ار-خؤو-م صضر-ع د--ق ءا--ع--برألا

دئاقلا ةراضش حيوضش دمحأا هضسراح

د--يد÷ا يور--ك--لا م---ضسوŸا لÓ---خ
Êاديعضس عفادŸا ليحر دعب اذهو
ح-يو-ضش ن-ك-لو .ة-ن-تا-ب ة-يدو--لو--م ¤إا
ل--م– صضفر--ي ه---نأا د---كأاو رذ---ت---عإا
ح--ن--م ه--ي--ل--ع حÎقإاو ة---ي---لوؤو---ضسŸا
يذ--لا ي--مود مر--ضضخ--م--ل--ل ةرا--ضشلا

تررق امدعب قيرفلا عم لضصاويضس
ىقبيو هب ظافتحألا ةفلاخوب ةرادإا
 . ةليكضشتلا ‘ بعل Èكأا

دامع – ب

¤إإ ةدوعلإ دعوم دوشسي يذلإ سضومغلإ نم مغّرلاب
دا–’ ةبشسنلاب ةيمشسرلإ ةشسفانŸإ وأإ تابيردتلإ
ىد-بأإ يدا-ن-لإ ل--قا--ع--م ‘ ل--ك--لإ ّنأإ ’إإ ،سشإر◊إ

لجأإ نم ةينطولإ «لاطفن» ةكرشش مودقب هلؤوافت
يدانلإ ‘ رومأ’إ مامز ذ-خأإو يدا-ن-لإ م-ه-شسأإ ءإر-شش
تلع-ج ة-ق-نا-خ ة-ي-لا-م ة-ق-ئا-شض ن-م Êا-ع-ي يذ-لإ
ةشصاخ ،ميينشس ÒيÓم01 لشصتل مكإÎت نويدلإ
ر-ف-ع-ج «رإو-ت--كر--يد--لإ» سسي--ئر ح--ير--شصت د--ع--ب
›وؤوشسم نم ابقترم إدعوم كانه ّنأإ Êاميلشسوب

.بيرقلإ ‘ ةكرششلإ هذه

دحاو بتار ىلع اولصص– يصضاŸا مصسوŸا وبع’
Êاميلشسوب رفعج سسيئرلإ اهرّجفي يتلإ ة-ل-ب-ن-ق-لإ

ىلع إولشص– مهنو-ك-ب ي-شضاŸإ م-شسوŸإ ي-ب-ع’ ن-ع
راشصنأ’إ ىلع إÒبك اهعقو ناك ،طقف دحإو بتإر
ة-يو-شست ى-ل-ع ةÈ‹ ة--ي--لا◊إ ةرإدإ’إ نأإ مإدا--م
ÚبعÓل ةبشسنلاب ءإو-شس ة-ق-لا-ع-لإ م-ه-تا-ق-ح-ت-شسم
مهب ظافتح’إ ” نيذلإ وأإ يدانلإ إورداغ نيذلإ

ةرإدإ’إ لهاك لقثي ام وهو ،›ا◊إ دإدعتلإ نمشض
سضخي اميق ةقيقح ةطرو ‘ دجوت يتلإ ةيلا◊إ

.نويدلإ ةيشضق

دوعصصلا فده نهري لاومأ’ا بايغ
‘ ا-ح-شضإو دا-ن--م لا--م--ج بردŸإ نا--ك نإإو ى--ت--ح
لجأإ نم بعليشس هنأإ دكأإ Úح نيÒشسŸإ عم هثيدح

إذه ّنأإ ’إإ ،¤وأ’إ ةطبإرلإ وحن دوعشصلإ قيق–
ةيلاŸإ ةلويشسلإ رفوت ىدÃ انوهرم ىقبي فدهلإ

لجأإ ن-م م-هأ’إ ي-ه ة-ي-لاŸإ تا-نا-ك-مإ’إ نأإ مإدا-م
نوكتشس ة-لو-ط-ب ‘ ¤وأ’إ رإودأ’إ ى-ل-ع ة-شسفا-نŸإ
هذه ،اه-ي-ف ة-لو-ج43 بع-ل م-ي-شسر-ت د-ع-ب ة-قا-شش
ةيلا◊إ ةرإدإ’إ ىلع طوغشضلإ نم ديزت تايطعŸإ

.دوعشصلإ ىلع اقح ةشسفانŸإ تدإرأإ إذإإ

ةثلاثلا ةلذبلا رّصضحُت «صسايصساك»
ةرإدإ’إ تلإز’ ،اقباشس ه-ي-ل-ع قا-ف-ت’إ ” ا-م-ل-ث-م
يشضاير-لإ دا-ت-ع-لإ ة-كر-شش ز-ي-هŒ را-ظ-ت-نإ دد-شصب
Ëدقتب تفتكإ امدعب يدا-ن-ل-ل ثلا-ث-لإ سصي-م-م-ل-ل
ـل د-يد÷إ سصي-م-ق-لإ Ëد-ق-ت ل-ف-ح ‘ Úشصي--م--ق
ثي-ح ،ي-طا-ي-ت-ح’إ سصي-م-قإ و-هو ،«ءإر--ف--شصلإ»
يتلإ ةقثلإ فيرشش ¤إإ «سسايشساك» ةكرشش ىعشست
‘ ÚبعÓلإ عشضوو ةيلا◊إ ةرإدإ’إ اهيف اهتعشضو
ديد÷إ سصيمقلإ حرط راظتنإ ‘ فورظل لشضفأإ
قÓ-ط-نإ را-ظ-ت-نإ ‘ إو-لإز’ را-شصنأ’إ نأ’ ع-ي-ب-ل--ل
   .ةيلمعلإ

ح . م

«لاطفن» عم قافت’ا ميصسرت ىلع لّوعُت ةرادإ’ا

فلصشلا ‘ صصبÎلا ءارجإا ىلع ةرانفوب عم قفتي ةفلاخوب

فلصشلا ةي’وب ةصضايرلاو بابصشلا ريدم ةافو
إرثأاتم يكرت نب نيدلإ زع فلششلإ ةي’وب ةشضايرلإو بابششلإ ريدم ،سسمإ لوأإ ةيششع ،هللإ ةمحر ¤إإ لقتنإإ
.ةفل÷إ ةي’وب ةشضايرلإو بابششلإ ةيريدم سسأإر ىلع Úُع نأإو ديقفلل قبشسو ،انوروك سسوÒفب هتباشصإاب
ةرشسأإ ¤إإ ةيبلقلإ يزاعتلاب «بعŸÓإ ءإدشصأإ» ةديرج مقاطو ،ةيشضايرلإ ةرشسأ’إ مدقتت ،لل÷إ باشصŸإ إذهبو
نإو ،ةيلاعلإ هنانج حيشسف هنكشسي نإو ةعشسإولإ هتمحرب هدمغتي نإ لجو زع ¤وŸإ نم Úيجإر ،ديقفلإ
نوعجإر هيلإإ انإإو هلل انإإ. نإولشسلإو Èشصلإ هيوذ مهلي

بورÿا بعلم  ‘ لابقتشس’ا نع عجاÎلا Êارمع رارق دعب

ءاعبر’ا ادغ كلاŸا دبع نب بعلم ةنياعŸ ةن÷

ءاعبرألا ادغ بعŸÓا ةنياعم ةن÷ رضض–
فوقولا لجا نم كلاŸا دبع نب بعلم ›إا

يتلا صصئاقنلا دضس يدو  بعلŸا ةيعضضو يلع
ةيناثلا ةرايزلا لÓخ اهليجضست ” دق تناك
ة-ف-ضشا-ك-لا ءاو-ضضلا صصخ-ت ي-ت-لاو ه-مد-ع ن--م
مدع ةلاح ‘ هنا ةضصلاخ ÊوÎكللا حوللاو
دامتعا حن“ نل ةنجللا ناف لاغضشألا  ءاهتنا
برد-م نا-كو تا-يرا-بŸا لا-ب-ق--ت--ضسل بع--لŸا
رار--ق ن---ع ع---جار---ت د---ق Êار---م---ع ق---ير---ف---لا
ةنيدÊ Ãادم-ح د-با-ع بع-ل-م ‘ لا-ب-ق-ت-ضسلا
لابقتضسلا بلط ةرادإلا نم بلطو   بورÿا

ة-ئ-ي-ضسلا ة-ي-ع-ضضو--لا م--غر كلاŸا د--ب--ع ن--ب ‘
بردŸا رربو  كلاŸا دبع نب ناديم ةيضضرأل
يلع اودوعت نوبعÓلا نوك رايخ ينيطنضسقلا

ةضصاخ بورÿا بعلم صسكع بعلŸا  ⁄اعم
ةيقب ‘  ماه دج ›وألا ةارابŸا ‘ زوفلا نأا
›إا جو‹ Òجا---نŸا عرا---ضس ثي---ح  راو---ضشŸا

‘ ة--فÙÎا ة--ط--بار--لا ›إا بل--ط--لا ل---يو–
نا ةرا-ضشلا ردŒ.بع-لŸا دا-م--ت--عا را--ظ--ت--نا
ة--ع--م÷ا لاوز  ةارا--بŸا ت‹ر--ب ة---ط---بار---لا
. فضصنلاو ةيناثلا نم ةيادب

ينفلا مقاطلا حايترا لÚ fiباصصŸا ةدوع
رضصانعلا ةيبلاغل ابيرقت ةيعام÷ا ةدوعلا اءاج

لfi نوك-ت-ل تا-ب-يرد-ت-لا ءاو-جا ›ا ة-با-ضصŸا
ةكراضشم دعب يرادإلاو ينفلا مقاطلا حايترا
يجارد، دادح دئاقلا ناديŸا طضسو  نم لك

نم هتيزهاج ديكأاتو ةارابŸا لÓخ ي◊اضصو
نمضض هعضضي بردŸا لعج ام ةيندبلا ةيحانلا

ةارابم روضضحب ةي-ن-عŸا ة-ل-ي-ك-ضشت-لا تا-با-ضسح
دادو ما---مأا مدا---ق---لا ة---ع---م÷ا ›وألا ة----لو÷ا
. ناضسملت

موجهلا ةصضافتن’ حاترم Êارمع
ة-ضضا-ف-ت-نل حا-تر-م د-ج با--ب--ضشلا برد--م اد--ب
مامأا ةيدو ةارابم رخآا صسيف يمامألا طÿا

›إا مو-ج-ه-لا ل-ضصو Úح ة-ل-ي-ل-م Úع ة-ي-ع--م--ج
نع كيهان تابضسانم عبرأا ‘ صسفانŸا كابضش
ط-ضسو ءا-ق-فر ن-ك“ ي-ت-لا ةد-يد-ع--لا صصر--ف--لا
ناك ام وهو اهقلخ نم صشيعي قلأاتŸا ناديŸا

نم ينفلا مقاطلل ةب-ضسن-لا-ب نا-ن-ئ-م-طا رد-ضصم
لو-خد ن-ع ة-ل-ي-ل-ق ما-يأا ل-ب-ق ي-ضسف-ن-لا بنا÷ا
.ةيمضسرلا ةضسفانŸا

Êارمع مجاهŸاب ةفزاÛا بنŒو
ة--ح--ضصب ةر--ما--غŸا با--ب--ضشلا برد--م يدا--ف--ت
دعوم لبق هيفاعت مغر يذلا نارمع مجاهŸا
Úع ةيعمج مامأا صسمأا لوأا ةيدولا ةهجاوŸا

ة-حارإا Êار-م-ع  بردŸا ل-ضضف ثي-ح ة-ل-ي--ل--م
مات لكضشب هيفاعت نامضض لجا نم مجاهŸا

دادو ما--مأا ›وألا ة--لو÷ا ة--ه--جاوŸ ا--ب---ضس–
حنŸ ءاقل-لا تا-ير‹ ع-م ه-ما-ح-قإاو نا-ضسم-ل-ت
. يمامألا طÿا ›إا ةفاضضإلا

ب/ليلخ

ةنيطنشسق بابشش



ايرجا امدعب نابعل رهاط هدعاصسم عم تروب ن’ا يصسنرفلا ديلا ةركل ينطولا بختنŸا بردم رداغ
يذلا يحصصلا رج◊ا ببصسب رهصشا ةتصسل تابيردتلا نع مهبايغ دعب ÚبعÓلا ليهأات ةداعإÓل فصصن و Úصصبرت

نا اعقوتي نكي ⁄ هدعاصسم و بردŸا نكل91 ديفوك ءابو راصشتن’ ¤وأ’ا ةجوŸا لÓخ رئاز÷ا هتدهصش
ددهي رطخ حبصصا يذلا رمأ’ا وه و اذه انموي ¤ا رمتصست نل ةينطولا ةلوطبلا و ةينطولا ةيدنأ’ا

هيلع و لبقŸا يفناج فصصتنم رصصÃ ⁄اعلا ةلوطب ىلع لبقŸا ديلا ةركل ينطولا بختنŸا
ملعا و ةيرئاز÷ا ةصضايرلا دوصست يتلا ةلولصشŸا ةيعصضولا نم تروب ن’ا  يصسنرفلا جعزنا
بعل ليحتصسم هبصش و بعصص فورظلا هذه ‘ لمعلا نا ةÒغصصلا ةركلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا

لخاد نوبردتي ’ و رهصشا ةرصشع ذنم تاءاقل اوبعلي ⁄ و اوطصشني ⁄ ÚبعÓب ⁄اعلا ةلوطب
سسنوت يتيدو ءاغلا ¤ا ةفاصضا ادبا ةيفاك نوكت نل ينطولا بختنŸا تاصصبرت نا امك تاعاقلا
Èمفون رهصش ة‹Èم تناك يتلا
بر-قا ‘ تا-ب-يرد-ت-لا ¤ا ةدو-ع-لا ةرور-صض ى-ل-ع Úب-ع’ا ل-ك و ي-ن-ف--لا م--قا--ط--لا ع--م--جا ا--م--ك
و ةصضايرلا و بابصشلا ةرازو ثنعت ماما هلك اذه يتأاي ، عصضولا ذقني نا هنكÁ ›وا لحكلاجآ’ا
ىلع ليلد وه و طئا◊ا سضرع ةصضايرلا ةحلصصم ةبراصض ةقلغم تاعاقلا ءاقبا ىلع اهرارصصا

رارصضأÓل اهيلع Úمئاقلا له÷ لب اهصصئاصصخ و ةصضايرلا لكاصشÚ ŸلوؤوصسŸا ةعباتم مدع
. ةصسوردم Òغلا مهتارارق ءارج مجنت دق يتلا

ــهÊ 2441اثلا عيبر80 ـل قفاوŸاÈ 0202مفون42 ءاثÓثلا ةسضايرلا ءادسصأا

ةـــــــمكÓملل تادـــــــيسسلا بـــــــختنم رـــــــكسسعم يـــــــغلي انوروـــــــك
، Èمفون52 نم ءادتبا ررقŸا يدادعإ’ا ركسسعŸا ءاغلإا ،دحأ’ا مويلا ،ةمكÓملل يرئاز÷ا دا–’ا ررق
ءابنأ’ا ةلاكو تفسشكو .انوروك شسوÒفب تامكŸÓا نم ددع ةباسصإا ببسسب ،ةمسصاعلا رئاز÷اب ،ةقارسشلاب
6 ةباسصإا فاسشتكا دعب ءاج ،يدادعإ’ا ركسسعŸا ءاغلإا رارق نأا ،ةمكŸÓا دا–ا نم ردسصم نع Óقن ةيرئاز÷ا
ءاسسيمر تامكŸÓا ةباسصإا دكأات دعب ،دا–’ا رارق يتأايو .شسوÒفلاب تاديسسلل ينطولا بختنŸا نم ءاسضعأا
،ةÁرح دلاخ بردŸا ¤إا ةفاسضإا ،بياسش قارسشإاو ،ويكوط دايبŸوأا ¤إا ÚتلهأاتŸا ،فيلخ ناÁإاو ،مÓعوب
ةفاك ذختا ةمكŸÓا دا–ا نأا ،ردسصŸا دكأاو .يفيظولا ليهأاتلا ةداعإا ‘ شصتıاو ،ميهاربإا فولfl بردŸاو
يحسصلا رج◊ا ةÎف ءدبل مهلزانم ¤إا ،باسصŸا يسسادسسلا ليو– ررقو ،ةيبطلا تاءارجإ’ا

ودناوكياتلل ةيركصسعلا ةينطولا ةلوطبلا

ةلقروب ةسسفانŸا نوسضوخي اقيرف71

ةيركصسعلا يحاونلا و تاوقلاو تادايقلا فلتfl نولثÁ اقيرف71 كراصشي
ةيركصسعلا ةينطولا ةلوط-ب-لا ‘ ة-ي-ق-ي-ب-ط-ت-لا و ا-ي-ل-ع-لا سسرادŸا و قر-ف-لا و
تاصضايرلا ةعاق-ب Úن-ثإ’ا سسما ا-ه-تا-صسفا-ن-م تق-ل-ط-نا ي-ت-لا ود-ناو-ك-يا-ت-ل-ل
» ديهصشلا ةلقروب ةعبارلا ةيركصسعلا ةيحانلل يوه÷ا يصضايرلا بكرŸاب
.«Òصشب Êاحيصش
¤إا لصصاوتت يتلا ةيركصسعلا ةينطولا ةلوطبلا هذه ‘ نويصضايرلا كراصشيو

لقأاو غلك45 نم لقأا يهو ةيصضاير نازوأا ةينامث ‘ يرا÷ا Èمفون52 ةياغ
08 نم لقأاو غلك47 نم لقأاو غلك86 نم لقأاو غلك36 نم لقأاو غلك85 نم
.يصسموبلا سصاصصتخا ¤إا ةفاصضإ’اب غلك78 نم Ìكأا و غلك78 نم لقأا و غلك
رامع ءاوللا ةعبارلا ةيرك-صسع-لا ة-ي-حا-ن-لا نا-كرأا سسي-ئر ح-صضوأا ة-ب-صسا-نŸا-بو
نأا ةيحانلا تاذ دئاق نع ةباين اهاقلأا يتلا ةيحاتتفإ’ا ةملكلا ‘ يميعز
سسفانتلل نووعدم تائفلا و بترلا و فانصصأ’ا فلتfl نم ÚكراصشŸا
ةصصنم ءÓتعا و تايلاديŸا و باقلأ’اب رفظلل مهنم ايعصس هيزنلا يصضايرلا
.مهفرط نم ةلوذبŸا تادوهجملل ةرمث امتح نوكتصس يتلا جيوتتلا
ةيداŸا تايناكمإ’ا ةفاك ترفو دق ةعبارلا ةيركصسعلا ةيحانلا ةدايق نأا دكأا
، يصضايرلا و يميظنتلا ÚيوتصسŸا ىلع ةلوطبلا هذه حا‚إ’ ةيرصشبلاو
دمتعي يتلا ةي-صسا-صسأ’ا ز-ئا-كر-لا ن-م Èت-ع-ت ود-ناو-ك-يا-ت-لا ة-صضا-ير نأا اÒصشم
و ناديŸا ‘ محÓتŸا لاتقلاب رمأ’ا قلعتي امدنع ةصصاخ لتاقŸا اهيلع
. ›اتقلا هÒصض– و ةيونعŸا و ةيندبلا هتاردق مييقتل اصضيأا
ةيندبلا ةقايللا ىلع ةظفاÙا ¤إا سساصسأ’اب تاصسفانŸا هذه لثم فدهتو
، هجو لمكأا ىلع هماهم ءادأ’ ةمات ةيزهاج ‘ درفلا ءاقبإا و ةيركصسعلا

. ةعبارلا ةيركصسعلا ةيحانلا ناكرأا سسيئر ركذ املثم

ةيركسسعلا ةينطولا ةلوطبلا قÓطنا
اقيرف71 ةكراسشÃ وديجلل

71 ةكراصشÃ وديجلل ةيركصسعلا ةينطولا ةلوطبلا Úنثإ’ا سسما تقلطنا
¤وأ’ا ةيركصسعلا ةيحانلل يركصسعلا يوه÷ا يصضايرلا بكرŸاب  اقيرف
.ةديلبلاب
نم ايصضاير931 ، لبقŸا سسيمÿا متتختصس يتلا ةلوطبلا هذه ‘ كراصشي و

flةيصضاير02 مهنيب نم تادحولا و ةيركصسعلا يحاونلا و تادايقلا فلت.
امك ، ةيئاقولا Òبادتلل مات ماÎحا لظ ‘ ةيصضايرلا ةصسفانŸا هذه ىرŒ و

ةيبط تاصصوحفل ،يئاقو يحصص رجح ‘ اوناك نيذلا نوكراصشŸا عصضخ
.ÚمظنŸا نم ملع امبصسح ،سسوÒفلاب مهتباصصإا مدع نم دكأاتلل
حلاصصلا دمfi دومح ديقعلا ¤وأ’ا ةيركصسعلا ةيحانلا ناكرأا سسيئر دكأا و

ةيصضايرلا حورلاب يلحتلا ةرورصض» ىلع ةصسفانŸا هذهل ةيحاتتفا ةملك ‘
ةفصصب ةيركصسعلا ةصضايرلا ةعمصس ىلع اظافح هيزنلا سسفانتلا و ةيلاعلا

.«ةصصاخ ةفصصب ودي÷ا ةصضاير و ةماع
ةليصسو و بيردتلا نم ايصساصسأا اءزج Èتعت ةيركصسعلا ةصضايرلا» نأا فاصضأا و
Úيحتب كلذ و ةيمويلا لامعأ’ا و ةبعصصلا ماهŸا ةهجاوŸ لتاقŸا Òصضحتل
.«اصسناجتم او‰ هو‰ و هيلع ظاف◊ا و دارفأÓل Êدبلا بنا÷ا
مامتهإ’ا غلاب امود تلكصش ةيركصسعلا ةصضايرلا» نأا ىلع ثدحتŸا ددصش و
و Úل-تا-ق-م ن-يو-ك-ت ى-ل-ع ا-ه-ن-م ا-صصر-ح ي-ب-ع-صشلا ي-ن-طو-لا سشي÷ا ةدا--ي--ق--ل
سضوخ عجصشت و ةيفاÎحاب مهيلإا ةلكوŸا ماهŸا نوذفني ءافكأا Úيصضاير
فلتfl ‘ ةينطولا تايارلا عفرت ىتح ةيدج و ةوقب ةيصضايرلا تاصسفانŸا
.«ةيلودلا و ةيميلقإ’ا و ةينطولا تاصسفانŸا
يعامتجإ’ا دعابتلا د-عاو-ق ماÎحا ةرور-صضل Úي-صضا-ير-لا ع-ي-م-ج ا-عد ا-م-ك
.91-ديفوك سسوÒفب ةباصصإ’ا بنجتل

لمأ’ا ادقاف
فانئتصسا مدعل

ةلوطبلا
ةركل ةينطولا

ديلا

هدعاسسم ةقفر اسسنرف ¤إا رداغ تروب ن’آا

«كيان» ةيسضايرلا ةسسبل’ا ةكرسشل  ةسصاخ ةياعدب موقي دامح
ة-ي-بŸو’ا ة-ن-ج-ل-لا ن-م ة-ث-ع-ب  تما-ق
ة-يز-ع-ت-ل ة-ل-ما‹ ةرا-يز-ب ة--ي--ن--طو--لا

دنfi ةيرئاز÷ا ةركلا ديقف ةلئاع
ه-صسأار ط-ق-صسÃ ي-صشا-ن--ح ف--ير--صشلا
م--ه--صسأار ى--ل--ع ووزو يز--ي--ت ة--ي’و---ب
د--ب--ع ة--ي--بŸوأ’ا ة--م---ج---ل---لا سسي---ئر
Úمأ’ا-ب ا-قو-فر-م دا-م-ح نا--م--حر--لا
لاŸا Úما و يفيرعوب حبار ماعلا
نا رمأ’ا ‘ تفلŸا نكل حابصش حبار
رو--صصلا ‘ر---ه---ظ دا---م---ح سسي---ئر---لا

ةمÓع لمحي يصضاير سسابل ايدترم
لثÁ ةماع  ةيصضاير ةيصصخصش هموك ةمÓعلل ةرصشابم ةياعد Èتعت ثيح كيان ةيصضايرلا ةصسبل’ا ةكرصش
ةكرصش عم ةياعر دقع اهيدل سسيل ةيرئاز÷ا ةيبŸوأ’ا ةنجللا نا املع ةيرئاز÷ا ةيبŸوأ’ا ةنجللا
اندتعا يتلا و «اموج » ةكرصش و «كيب » ةكرصش يه Úيصضايرلا ةياعرل ةدوجوŸا ةكارصشلا  لب كيان

ناÈتعت يتلا ÚتمÓعلا Úته نم يدترت  ةيلود تاصسفانم ‘ ةكراصشŸا  ةيرئاز÷ا تاثعبلا ةدهاصشم
اذا ةيبŸو’ا ةنجللا سسيئر اهب موقي يتلا  ةياعدلا رصس لوح لاؤوصسلا حرطيل   كيان ةصسبلا نم ةدوج لقا

دامح نا ما كلذ مع نلعت ⁄ و كيان ةكرصش عم ةيقافتا ترجا دق ةيرئاز÷ا ةيبŸوأ’ا ةنجللا تناك ام
Áب سصاخ ةياعد دقع كلÚ تعي اعبط اذه و كيان ةيصضايرلا ةصسبل’ا ةكرصش و دامح سسيئرلاÈ ارما
دامح نا Òخا لامتحا ىقبي و  هصسفن سسيل و ةيرئاز÷اةيبŸوأ’ا ةنجللا لثÁ مويلا هنأ’ اصضوفرم
.ةيبŸوأا ةن÷ مجحب ةيرئازج ةئيه لثÁ مويلا هنا لهجي و ةياعدلا دعاوق لهجي

سسيئرلا و لاŸا Úما تعدتصسا
فاÒب ىفطصصم قباصسلا

قيقدتو ةبقارم و سشيتفتلا ةن÷
اوكلا روزت ›اŸا Òيسستلا

و ششي-ت-ف-ت-لا  ة--ن÷ تما--ق ا--مد--ع--ب
م--ظ--ع--م ›اŸا Òي--سست--لا ة--ب--قار---م
رود-لا ءا-ج ة-ي-سضا-ير-لا تا-يدا–’ا

ةيسضا-ير-لا ة-ي-بŸوأ’ا ة-ن-ج-ل-لا ى-ل-ع
Úترا-يز-ب تما-ق ثي--ح ة--ير--ئاز÷ا

Íب ة-ن-ج-ل-لا ر-ق-م ¤ا عو-ب-سسا لÓ-خ
و دقفتل ةمسصاعلا ر-ئاز÷ا-ب-نو-ن-ك-ع
امك  ةيلاŸا تاباسس◊ا شضعب قيقدت
لك ةيلاŸا ة-ب-قارŸا ة-ن÷  تعد-ت-سسا

ىفطسصم ةيبŸوأ’ا ةنجللا شسيئر نم
تعمتسسا Úيترم اه-ب-ت-ك-م ¤ا فاÒب
ماعلا Úمأ’ا  تعدتسسا و  هلاوقا ¤ا

تاباسس◊ا ىلع عÓط-ل-ل  حا-ب-سش ح-بار
لك لوح تاحيسضوت Ëدقت و ةيلاŸا
ركذي ، ةيلاŸا فيرا-سصŸا و تا-ق-ف-ن-لا
م--ي--ل--سس فوؤور ق--با--سسلا ر--يزو--لا نا
ةنجللا ف-ل-م لا-حا د-ق نا-ك يوا-نر-ب
ةيلاŸا ةبقارم ةحلسصم ¤ا ةيبŸوأ’ا
د-ع-ب ة-سضا--ير--لا و با--ب--سشلا ةرازو--ب
›اŸا Òيسستلا ةيقادسصم ‘  هكيكسشت
دوجوب  هحيرسصت و ةيبŸوأ’ا ةنجلل

›اŸا Òسست--لا ‘ ةÒب---ك تا---قور---خ
و   ةيمÓعا تاجرخ ةدع ‘ ةنجلل
نيرمتسسم ةبقارŸا و قيقحتلا ىقبي
و يئاهنلا رير-ق-ت-لا داد-عا ة-يا-غ ¤ا

. ةيسصولا ةرازولل هÁدقت

تسساÔمتب يبŸوأ’ا زكرŸا عورسشم ءاغلا ءارو ةيقيق◊ا  بابسسأ’ا يه هذه
هل ةقÓع ’ عورصشم ءاغلا ءارو يصساصسأ’ا ببصسلا نا ةيبŸوأ’ا ةنجللا نم ةبرقم رداصصم تفصشك
يتلا ةيئاوهلا  بعŸÓا عورصشم ¤ا دوعت ةيصضقلا نا و ةيبŸوأ’ا ةنجللا هب تحرصص امك ةينازيŸاب
عورصشم قباصسلا ريزولا سضفرب ىهتنا يذلا و ةيبŸوأ’ا ةنجللا و ةرازولا Úب عارصص لfi تناك
دق قباصسلا ريزولا ناكو  رئازجلل  ةبعصصلا لاومأ’ا فزنتصسي عورصشم هÈتعا ثيح  ةيئاوهلا بعŸÓا
رانيدلاب عفدتصس عورصشŸا فيلاكت تناك اذا هيلع ةقفاوŸا نكÁ هنا دكا Úح ‘ ببصسلا اذهل هصضفر
و يبŸوأ’ا زكرŸا ىلع فارصشإ’ا نع  عجاÎت ةيبŸوأ’ا ةنجللا لعج يذلا رمأ’ا وه و  يرئاز÷ا
. عورصشŸا فيلاكت لم– اهتردق مدع ¤ا ببصسلا تحجرا

:يصشوŸ ىفطصصم ةرئاطلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا سسيئر

 لـــمع نود رـــهسشأا ةرـــسشع ذـــنم ÚفظوŸا سضـــعب روـــجأا عــــــفدأا
سسÓــــــف’ا نــــــم بÎــــــقت ةــــــيدا–’ا ةــــــنيزخو

بعŸÓا ءادصصا ةدير÷  يفتاه لاصصتا ‘
ةرئاطلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا سسيئر عم
راثا فلخ ةينطولا تاصسفانŸا لصش نا دكا

ةيلاŸا و ةيصضايرلا ةيحانلا نم ةÒبك ةيبلصس
ÚفظوŸا سضعب روجا عفدي هنا  دكا ثيح
ريد-م-ل-ل تا-نا-ع’ا سضع-ب ح-نÁ و ة-يدا–’ا-ب
لاو--ما ن--م تا--صضا--ير--لا ر--يد---م و ي---ن---ق---ت---لا
كاÎصشا-ن-م ا--ه--ي--نŒ تنا--ك ي--ت--لا ة--يدا–’ا
ب ةردقŸا و ةينطولا ت’وطبلا ‘ ةيدن’ا

ةلوطبلا فقو نا ¤ا ايونصس ميتنصس نويلم009
وه و اهليخادم  نم ةيدا–’ا مرح ةينطولا
ة--مزا ‘ ة--يدا–’ا ل--خد--ي د--ق يذ--لا ر--مأ’ا

تباصصا يتلا ةيلاŸا ةمز’ا نع كيهان  ةيلام
و ةينطولا ةلوطبلا ‘ Úطصشانلا Úيصضايرلا
نود مهصسفنا ودجو تÓئاع بابرا مه نيذلا

. رهصشا01 ذنم فيراصصم

لجا نم ةرازولا عم انثد–
انوملعا و تارŸا  ديدع فانئتسس’ا

مهديب سسيل رارقلا نا
Úلوؤوصسم عم ثد– هنا يصشوŸ ىفطصصم دكا

و تار--م ةد--ع ة--صضا---ير---لا و با---ب---صشلا ةرازو ‘
ل-جا ن-م ةد-يد-ع تا-حاÎقا ة-يدا–’ا تط--عا
رارق نا مهتملعا ةيصصولا نكل ةصسفانملل ةدوعلا
دقو دÓبلل ايلعلا تا-ط-ل-صسل-ل دو-ع-ي فا-ن-ئ-ت-صس’ا
درلا رظتنت يه و لوأ’ا ريزولا  ةرازولا تلصسار
ةيدا–’ا اهتمدق يتلا تاحاÎق’ا Úب نم و

تب-لا--ط ة--لو--ط--ب--ل--ل ةدو--ع--لا ل--جا ن--م ةرازو--ل--ل
ة-ي’و ل-ك ‘ ي-ن-طو ي--ب--ط ز--كر--م سصي--صصخ--ت--ب

نع فصشكلا ارابتخا ءارجإ’ Úيصضايرلاب سصاخ
ءا--ب--عا  ة--لود--لا ل--م– ع---م ا---نور---ك سسور---يا---ف
تارابتخ’ا

Ÿةيدنأ’ا نم بلطن ول : يسشو
rcP لا Úمأات طرسش فانئتسسأ’ا

ةدوعلا نوسضف Òسس
ةر--ك--ل ة--ير---ئاز÷ا ة---يدا–’ا سسي---ئر ف---صشك
ةردا-ق Òغ ة-ير-ئاز÷ا ة-يد--ن’ا نا ةر--ئا--ط--لا

ن-ع ف-صشك-لا تارا-ب-ت-خا ءا--ب--عا ل--م– ى--ل--ع

غلب ثيح ايلاغ فلكي هنأ’91 ديفوك سسورياف
ميتنصس فصصن و نولم غلبم دحاولا رابتخ’ا

وصضع81 ن--م ل---ك---صشت---ي ق---ير---ف ل---ك نا ع---م
لك لبق ميتنصس نويلم72 لا ةبارق مهفلكيصس
ءاصسؤور هصضفÒصس رمأ’ا اذه و يعوبصسا ءاقل
هذه لك Òفوت ىلع نيرداق Òغ مهنأ’ ةيدن’ا
لثم قرفلا سضعب ةصصاخ ةيداŸا تايناكمإ’ا
ب ةيونصسلا اهتينازيم ردقت يتلا ويزرا يدان
اذهل و فيراصصŸا لك عم ايونصس نويلم041
معد ةرازولا نم انبلط يصشوŸ لوقي ببصسلا
ىل-ع ف-صشك-لا ل-ي-لا– ءار-جا Úمأا-ت و قر-ف-لا

ه-ت-ئ-ي-ه نا سسي-ئر-لا ر-كذ ا-م--ك ة--لود--لا ق--تا--ع
ةدو-ع-لا و فا-ن-ئ-ت-صسÓ-ل خ-يراو--ت ةد--ع تدد--ح

نا ¤اÈمتبصس52 لا خيرات ذنم تابيردتلل
اŸ فصسأات امك اهتقفاوم يطعت ⁄ ةيصصولا
ل----ك----ب ة----ير----ئاز÷ا ة----صضا----ير----لا ه----صشي-----ع-----ت
ءابولا انيلع عفري نا ‘ Óما  اهتاصصاصصتخا

لاجأ’ا برقا ‘



ليئأرسسإأ هيف نأدأأ يذلأو101 مقر ›ودلأ نمألأ سسل‹ رأرق رودسص :3591
.م◊ تيب برق يبق ةيرق ‘ اهتبكترأ ةحبذم ببسسب
نو-ج ي-ك-ير-مألأ سسي-ئر-لأ ل-ت-ق-ب م-ه-تŸأ د-لأوزوأأ ‘را-ه › لا-ي-ت-غأ :3691
.يدينيك
اهمسسأ Òغيو وغنوكلأ ‘ ةطلسسلأ ىلع ›وتسسي وكيسسيسسيسس وتوبوم :5691
.Òئأز ¤إأ

نم Úموي دعب ةينانبللأ ةيروهمجلل اًسسيئر يوأرهلأ سسايلإأ باختنأ :9891
.سضوعم هينير سسيئرلأ لايتغأ

ةزغ راطم حتتفي تافرع رسساي ةينيطسسلفلأ ةينطولأ ةطلسسلأ سسيئر :8991
.رسصم نم لسصت باكر ةرئاط لوأأو ،›ودلأ

جمانÈلاب قلعت-ي1+5 ة-عو-م‹و نأر-يإأ Úب تقؤو-م قا-ف--تأ ع--ي--قو--ت :3102
.Êأريإلأ يوونلأ

‘ ةكراسشŸُأ تأرئاطلأ نم ةsيسسور42 يوخوسس ةرئاط طقسسُت ايكرُت :5102
.ةsيكرُتلأ ءأوجأÓل اهقرخ ىوعدب ،ايروسس ‘ بر◊أ

ىلع يباهرإأ موجه ‘ نيرخآأ821 ةباسصإأو سصاخسشأأ503 لتقم :7102
.ءانيسس لامسش دبعلأ رئبب ةسضورلأ دجسسم
ىلع هبلغت دعب9102 ايسسأ لاطبأ يرود سسأاك لطب يدوعسسلأ لÓهلأ :9102
.3/0 بايإأ باهذ ÚتأرابŸأ ةجيتنب Êابايلأ أوأروأأ قيرف

نم تو‰ نأأ دأدعتسسأ ىلع نكن ⁄ نإأ ..هلجأأ نم ايحن ام انيدل نوكي نل ^
.هلجأأ

،Úبسصتنم رأوثلأ ى-ق-ب-ي نأأ ي-ن-م-ه-ي ن-ك-ل ،تو-مأا-سس ن-يأأو ى-ت-م ى-ن-م-ه-ي ل ^
ÁÓسسئابلأ داسسجأأ قوف هلقث لكب ⁄اعلأ ماني ل يك ،ًاجيجسض سضرألأ نوأÚ

.ÚمولظŸأو ءأرقفلأو
..Úكسسلأ ىلع يقنع عسض ..طوسسلاب يعلسضأأ بهلأأ ..ديقلأ يدي ‘ عسض ^

‘ رونلاف ..ينيقي رونو ÊاÁإأ عزن وأأ ..ةعاسس يركف راسصح عيطتسست نل
.ينيعمو يرسصان يبرو ..يبر يدي ‘ يبلقو ..يبلق

نإأ لب ..دورولأو روهزلاب اسشورفم سسيل قيرطلأ نإأ ..قاسش قيرطلأ نإأ ^
.ءامدلاب ةنيزم قيرطلأ

.اعورسشم اقح ةروثلأ حبسصت اعقأو ةيروتاتكدلأ نوكت امدنع ^
.رسصنلأ ‘ ةبغأر اهيف ÚكراسشŸأ بولق تمأدام تو“ نل ةروثلأ حور ^

كصســـــــــــــفن فـــــــــــقث

’ ،مويلا ددع ناكرأا ىلع فرعتلا مككÎن نا لبق
:›اتلا ÊوÎكل’ا عقوŸا Èع انتلصسارÃ اوصسنت
moc.liamg@mirakiddam،رونت مكعيصضاومف
دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو انتحفصص
انتحفصص أادبن ،ددع لك ‘ ”دوعت امكو ،مكنظ نصسح

.مويلا ءاعدب هللا ةكرب ىلع

«مهلاق ،ىن-م-ت-ت سشاو ،هوا-صسق-صس ي-ب-غ د-حاو
يجي ⁄اعلا سسأاك لثم ناصضمر نوكي ىنمتن»
؟ دÓب ‘ ةرم لكو Úنصس4 لك ةرم

ــهÊ 2441اثلأ عيبر80 ـل قفأوŸأÈ 0202مفون42 ءاثÓثلأ

تÓمأات ــــــــ
ةلي-م÷أو ،كما-م-ت-هأ Òث-ت ة-ي-كذ-لأو ،كم-ه-ل-ت ة-ل-سضا-ف-لأ ةأأرŸأ ^
Œاب لإأ يتأات ل ةلسضافلأ نأل،كب زوفت ةقيقرلأو ،كبذÿÒ، نآلو

ةقيقرلأ نألو ، ىولح ةعطق ةليم÷أ نألو ،اهتثونأأ سصقنت ةيكذلأ
.ةردان ةلمع

.رهام دايسص ¤إأ جاتحي ، ةؤولؤوللاك ةأأرŸأ بلق ^
دق ةأأرمإأ ىكذأأو ،لجر ىكذأأ عدخت نأأ عيطتسست دق ةأأرمإأ ىبغأأ ^

. تبحأأ أذأ لجر ىبغأأ نم ةلوهسسب عدخنت
ةأأرŸأ ءابغ ردق ىلعو ،اهماقتنأ نوكي ةأأرŸأ بح ردق ىلع ^

.اهطوقسس نوكي

انعم مصستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

.سسنوت تاياب عبأر ،Êاثلأ ياب يلع :2171
.رسشع Êاثلأ ةدحتŸأ تايلولأ سسيئر ،روليات يراكز :4871
ىلع لسصاح يدنلوه ءايزيف ⁄اع ،Òم ريد ناف نوميسس :5291

.4891 ماع ءايزيفلأ ‘ لبون ةزئاج
ةزئاج ىلع لسصاح يكيرمأأ ءايزيف ⁄اع ،› „وسست :6291
.7591 ماع ءايزيفلأ ‘ لبون
.ةيرسصم ةلث‡ ،Úمأأ تفÒم :6491
.قباسسلأ نانبل ءأرزو سسيئر ،يتاقيم بي‚ :5591
.ةيروسس ةلث‡ ،نيدلأ م‚ نأزوسس :6691
.يكيرمأأ لث‡ ،سسكناه نلوك :7791
.ةيكيرمأأ ةلث‡ ،لغيه نيرثاك
.يزيل‚إأ مدق ةرك بعل ،نوتسشأأ نيد :3891

جوزتي تاونصس8 هرمع لفط
ًاماع16 اهرمع سسورع

مكل هلقنن ،أدج أدج فيرطلأ مويلأ Èخ
ىدحإأ تر-كذ ثي-ح ،ا-ي-ق-ير-فأ بو-ن-ج ن-م
رداسصلأ اهددع ‘ غروبسسناهوج فحسص

ن-م غ-ل-ب--ي ل--ف--ط ن--ع ،ي--سضاŸأ سسي--مÿأ
نأ هد-ج ن-م بل-ط-بو تأو-ن-سس تسس ر-م-ع--لأ
،اماع16 رمعلأ نم ةغلابلأ هتملعم جوزتي

مأأ يهو ،ةل-ئا-ع-لأ ة-ق-يد-سص ة-جوز-لأ Úل-ي-ه
ÿةل-ئا-ع ا-ه-ل تع-فد ي-ت-لأو ،لا-ف-طأأ ة-سسم

لبقت ي-ك ،ي-ن-ي-لÎسسإأ ه-ي-ن-ج005 يلي-نا-سس
تغلب يذلأ ،فافزلأ لفح ميقأأو ،جأوزلأ
Êأوسشت ‘ ،ينيلÎسسإأ هينج0001 هتفلكت

.ايقيرفأأ بونج ‘
نم جوزتي» نأاب هلمأأ نع يليناسس برعأأو
،«Èك-ي ا--م--ن--ي--ح هر--م--ع سسف--ن ن--م ةأأر--مأ
،جأوز-لأ د-يرأأ ي-ن-نأأ ي-مأأ تغ-ل-بأأ» فا--سضأأو
امدنعو ،Úليه تجوزت يننأل ديعسس انأأو
ي-ن-ك-لو ،ير-م-ع ن-م ةأأر--مأ جوز--تأا--سس Èكأأ

.«دجب سسردأأو ةسسردŸأ ¤إأ دوعأاسس

روابنكيب سسنارف ÊاŸلا
ز-كر-م د-يد– ن-م نوÒث-ك-لأ ن--ك--م--ت--ي ⁄

،عافدلأ وأأ طسسولأ ‘ بعلŸأ ‘ روابنكيب
بقأر ا-م ا-ب--لا--غ أÎسسكرولأ د--ئا--ق ن--ك--ل
سسفا-نŸأ بخ-ت-نŸأ ي--م--جا--ه--م ر--ط--خأ
لجسس وأأ نوتلراسشت يبوب يزيل‚لأ لاثمأ
‘ لا◊أ تنا--ك ا--م--ك ة--م--سسا--ح ا--فأد---هأأ

‘ (2/1) ي-ت-ي-ي--فو--سسلأ دا–لأ ى--مر--م
ةديدسستب6691 لا-يد-نو-م ي-ئا-ه-ن ف-سصن
اهل يدسصتلأ ‘ لسشف أÎم02 نم ةيوق
.Úسشاي فيل Òهسشلأ سسرا◊أ
داق ثيح ، ةرهسشلأ ⁄اع روابنكيب لخد
،ايناŸأأ ةلوطب زأرحأ ¤إأ خينويم نرياب
نا--ك ،كي--سسكŸأ ‘0791 لا-يد-نو--م ‘و
ه-نأ ى-ت--ح بخ--ت--نŸأ ‘ ا--ح--سضأو هذو--ف--ن
نوسش تومله كأذنآأ بردŸأ ىلع سضرف
سضعب داعبتسسأ ةيوقلأ ةيسصخسشلأ بحاسص

غروبماه م-جا-ه-م م-هزر-بأأ نا-ك Úب-عÓ-لأ
.رلاه تومله
لا-يد-نو-م تا-ي-ئا-ه-ن ‘ روا-ب--ن--ك--ي--ب ق--لأا--ت
بخ-ت-ن-م ةرا-سسÿ رأا-ثو0791 كي--سسكŸأ
بلغتو ةقباسسلأ ةلوطبلأ يئاهن ‘ هدÓب

لجسسو يئاهنلأ عبر ‘3/2 أÎل‚أ ىلع
فسصن ‘ ايناŸأأ تقتلأو ،لوألأ فدهلأ
،ةدوهسشم ةأرابم ‘ ايلاطيأ عم يئاهنلأ
لداعت-لا-ب ي-ل-سصألأ تقو-لأ ى-ه-ت-نأ نأ د-ع-ب
⁄ كلذ نكل هفتك ‘ روابنكيب بيسصأأ ،1/1

Áأ لامكإأ نم هعنŸدامسض عسضو دعب ةأراب
دعب4/3 طقسس هدÓب بختنم نكل ،يبط

Úي---فا---سضإلأ Úطو---سشلأ ‘ ةÒب----ك ةرا----ثإأ
نأ نود نم ر“4791 لايدنوم هدÓب ةفاسضتسسأ ةسصرف روابنكيب عدي ⁄و .فأدهأأ5 ليجسست أدهسش نيذللأ
عبتي ...         .⁄اعلأ سسأاك تÓجسس ‘ بهذ نم فرحأاب همسسأ نودي

مويلا QHæÉ GZØô dæÉ PfƒHæÉ h cØô YæÉ S°«ÄÉJæÉ h JƒaæÉ}مويلا
e™ G’CHôGQ^QHæÉ h GBJæÉ eÉ hYóJæÉ Y∏≈ QS°∏∂ h ’
JîõfÉ jƒΩ Gd≤«Éeá Gf∂ ’ Jî∏∞ GŸ«©ÉO,  QHæÉ

GZØô dæÉ PfƒHæÉ h GS°ôGaæÉ a≈ GCeôfÉ h KÑâ
GCbóGeæÉ h Gfü°ôfÉ Y∏≈ Gd≤ƒΩ GdµÉaôjø, QHæÉ GBJæÉ

KƒGÜ Gdóf«É h Mù°ø KƒGÜ G’BNôIz.

{QHæÉ GZØô dæÉ PfƒHæÉ h cØô YæÉ S°«ÄÉJæÉ h JƒaæÉ
e™ G’CHôGQ^QHæÉ h GBJæÉ eÉ hYóJæÉ Y∏≈ QS°∏∂ h ’
JîõfÉ jƒΩ Gd≤«Éeá Gf∂ ’ Jî∏∞ GŸ«©ÉO,  QHæÉ

GZØô dæÉ PfƒHæÉ h GS°ôGaæÉ a≈ GCeôfÉ h KÑâ
GCbóGeæÉ h Gfü°ôfÉ Y∏≈ Gd≤ƒΩ GdµÉaôjø, QHæÉ GBJæÉ

KƒGÜ Gdóf«É h Mù°ø KƒGÜ G’BNôIz.
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:مويلا مقر

14 ءوصسا و-ه ن-م :لاؤو-صسلا
م-صسق-لا ن-م ق-ير-ف-ل ة-ج-ي-ت--ن
؟لوأ’ا ينطولا

نم قيرف-ل ة-ج-ي-ت-ن ءو-سسأ:باو÷ا
د-ئأر-ل ي--ه لوألأ ي--ن--طو--لأ م--سسق--لأ
⁄ ثي-ح ،يأد Úسسح ر-سصنو ة--ب--ق--لأ
ة--ل--حر--م لأو--ط ق--ير--ف يأأ ق--ق--ح---ي
‘ ةبقلأ دئأر ،راسصتنأ يأأ باهذلأ

ةير-سصن-لأ ا-مأأ ،2891/3891 مسسو-م
رظتنأ ثيح ،0102/1102 مسسوم ‘

71ـلأ ةلو÷أ رمحألأ يزلأ باحسصأأ
باسسح ىلع هل راسصتنأ لوأ ققحيل

.ةياجب ةبيبسش

Áي-ت-لأ تأو-ن-سسلأ دد-ع م-قر-لأ أذ-ه ل-ث ⁄
ينطو ل بقل يأاب ةيرسصنلأ قيرف اهيف زفي
يز-لأ با-ح-سصأل ج-يو-ت-ت ر-خا-ف ،يرا--ق لو
،9791 ة-ن--سس ¤إأ دو--ع--ي دو--سسألأو ر--م--حألأ
لئابقلأ ةبيبسش ىلع رئأز÷أ سساكب هزوفب
.فدهل Úفدهب

:Èمفون
ةـــــنصس

كتامولعŸ فصض ـــــــ
ا-ه-ّياا--ي»ـب أاد--ب--ت رو--صس ثÓ--ث ^

، باز---حأ’ا : ي---هو «ي---ب---ن----لا
.Ëرحتلاو ، قÓطلاو

ا-ه-ياا-ي»ـب ناءد-ب--ت نا--ترو--صس ^
: امهو «رّثدŸا ا-ه-ياا-ي»و «ل-ّمزŸا
. رثدŸاو ، لمزŸا

ا-ه-ياا--ي»ـب أاد--ب--ت رو--صس ثÓ--ث ^
، ةد-ئاŸا : ي-هو «او-ن--ما ن--يذ--لا

. ةنحتمŸاو ، تارج◊او
: يهو «لق»ـب أادبت روصس سسمخ ^

، ديحوتلاو ، نورفاكلاو ، ن÷ا
. سسانلاو ، قلفلاو ، سصÓخ’او

ناءد------ب-------ت نا-------ترو-------صس ^
، ءاصسنلا : امهو «سسانلااهيااي»ـب
. ج◊او

: يه «اّنإا»ـب ناْدبت روصس عبرا ^
 رثوكلاو ، ردقلاو ، حونو ، حتفلا

«رفصصألا» رحبلا
رح-ب-ب ا-صضيأا فر-ع-يو ،ر-ف-صصأ’ا ر-ح-ب-لا
،ةيلامصشلاو ةيبون÷ا ايروك ‘ برغلا

Úصصلا ر-ح-ب ن--م ›ا--م--صشلا ءز÷ا و--ه
نم اءزج نوكي هرودب يذلاو يقرصشلا

ةريز÷ا هبصشو ةي-ن-ي-صصلا ي-صضارأ’ا Úب ر-ح-ب-لا اذ-ه ع-ق-ي يدا-ه-لا ط-يÙا
ههايم نولت يتلا لامرلا تابيبح نم رفصصأ’ا رحبلا مصسا يتأاي .ةيروكلا

نم يلخادلا ءز÷ا فرعي .(يه غناوه( رفصصأ’ا رهنلا هايم اهلم– يتلاو
جيلخ وأا يلصشتيب جيلخب اقباصس فرعي ناك يذلاو) ياهوب( رحب مصساب رحبلا
اهتمصصاعو غنودناصش ةعطاقÃ ارورم ،رفصصأ’ا رهنلا هيف بصصي ،(يلهيز(

ايروك جيلخ لكصشي امك .Ú‚ايتو Úكبب ارورم ،يه ياه رهنو ،نانيج
نم اءزج ةيلامصشلا ايروك برغ لامصشو غنينوايل ةعطاقم Úب عقي يذلا

غنودوايل ةريزج هبصش ايروك جيلخو ياهوب رحب Úب لصصفيو .رحبلا اذه
.اهبونج ىصصقأا ‘ نايلاد ءانيم ‘ عقي يتلاو

بيردتلأ نإأ»
‘

غيلÈÁÒلأ
Êروط
ةر--ك ،برد--م--ك
مدقلأ
ةعئأر ةيزيل‚إلأ
ن--م Ìكأأ دو--جو---ل
يرود ‘ ة---فا---ق---ث
بي---لا---سسأأو ،د----حأو
أÒًثك تملعت ،ةدد-ع-ت-م
¤إأ ي--مود--ق ذ--ن--م برد--م--ك

تثدح ،مسسأوم5 ذنم ،انه
ةرو-سصب رو--مألأ ن--م د--يد--ع--لأ

أذهو ،ةديج Òغ ىرخأأو ةديج
.«يعيبط رمأأ

’ويدراوغ بيب
(يتيصس Îصسصشنام بردم)

ةرك ‘ ⁄اعلأ سسأاكل ةأرابم لوأأ ^
‘ م0391 ما---ع ‘ تنا---ك مد---ق---لأ
سسأا--ك ةز--ئا÷أ تي--م--سس يأو---جروألأ

ليزأÈلأ هب تزاف ثيح هيÁر لوج
و2691و م8591 ماع تأرم ثÓث
.دبألأ ¤ٍأ هب تسضفتحأو م0791

تميقأأ ¤وألأ ةيبميلوألأ ةرودلأ ^
‘ كراسشي ⁄ م6981 ماع انيثأأ ‘

.لاجرلأ ىوسس اهباعلأأ
لوأل ⁄اعلأ سسأاك ةلوطب تميقأأ ^
تناكو يأوغورألأ ‘0391 ماع ةرم
و Úت-ن-جرألأ Úب ة-ي-ئا-ه-ن--لأ ةأرا--بŸأ

.Ú 4\2تنجرألأ ىلع ةÒخألأ تزافو يأوغورألأ
نأأ دعب ايلاطيٍأ ‘ م4391 ماع ⁄اعلأ سسأاكل ةيناثلأ ةلوطبلأ تميقأأ ^
.1\2 ايكافولسسوكيسشت ىلع ةيئاهنلأ ةأرابŸأ ‘ تبلغت

‘ تزافو اسسنرف ‘ م8391 ⁄اعلأ سسأاكل ةثلاثلأ ةلوطبلأ تميقأأ ^
.2\4 يأوغورألأ ىلع ايلاطيٍأ يئاهنلأ

.ةيناثلأ ةيŸاعلأ بر◊أ ببسسب اتيغلأأ ةسسماÿأو ةعبأرلأ ناتلوطبلأ ^
تزا---فو م0591 ما--ع ل--يزأÈلأ ‘ تم--ي--قأأ ة--سسدا--سسلأ ة--لو--ط---ب---لأ ^

.ةيئاهنلأ ةأرابŸأ ‘1\2 ليزأÈلأ ىلع يأوغورألأ
‘ ايناŸأأ تزافو م4591 ماع أرسسيوسس ‘ تميقأأ ةعباسسلأ ةلوطبلأ ^

.2\3 رÛأ ىلع ةيئاهنلأ ةأرابŸأ
ىلع ليزأÈلأ اهيف تزافو م8591 ماع ديوسسلأ ‘ تميقأأ ةنماثلأ ةلوطبلأ ^

.2\5 ديوسسلأ
تزافو م2691 ماع يليسشلأ ‘ تميقأأ ⁄اعلأ سسأاكل ةعسساتلأ ةلوطبلأ ^

.1\3 ايكافولسسوكيسشت ىلع ةيئاهنلأ ةأرابŸأ ‘ ليزأÈلأ

ــــــــــ مويلا حيرصصت ـــــــ



انوروك تاباضصإإ تناك امهم ةلوطبلإ تايرابŸ ليجأات ’ .. ررقت فافلإ
ديد÷ا مسسوملل ةمظنŸا حئاوللا ىلع ةديدج تاءارجإا لاخدإا  مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا تررق
افيكت كلذو ،لبقŸا ةعم÷ا هتقÓطنا ررقŸا ،ÚفÙÎا يرود ةقباسسم تايرابم ة‹رب Òسس نامسض فدهب

نأا لا ةعاذإÓل حيرسصت ‘ ةينطولا ةطبارلا بيبط ،يراسشيب دمfi فسشكو .دجتسسŸا انوروك ضسوÒف عم
فدهت ا‰إاو ،ةسصتıا تاطلسسلا هترقأا يذلا يحسصلا لوكوتوÈلا ماظن ليدعت ضصخت ل ةديد÷ا تاءارجإلا
.انوروك ضسوÒف راسشتنا لظ ‘ يرودلا تايرابŸ رمتسسم ميظنت ¤إا
انوروك تاباسصإا مقر نع رظنلا ضضغب قيرف لك نم ابعل51 روسضح ‘ بعلتسس تايرابŸا نأا ،يراسشيب حسضوأاو
ةناعتسسلا ،ضسوÒفلل ةيباجيإلا تلا◊ا نم Òبك ددع هفوفسص ‘ لجسس قيرف لك ناكمإاب هنأا ازÈم ،ةلجسسŸا
.قحل تقو ¤إا ةلا◊ا هذه ‘ هتارابم لجؤوتسس يذلا فيدرلا قيرفلاب
ىدل لجسسي ةارابم لك ليجأاتب يسضقي ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو هيلع تقدسص يذلا يحسصلا لوكوتوÈلا ناكو
.انوروكب تاباسصإا3 اهيفرط دحأا

ةيراقلا ةئيهلل تقؤوم سسيئرك يراموع تناتسسنوك ›وغنوكلا Úيعت

È 0202مفون42 ءاثÓثلأ
ــهÊ 2441اثلأ عيبر80 ـل قفأوŸأ

!لضشفلإ قاضشع
ن-م Òث-ك-لأ ة-ير-ئأز÷أ مد-ق-لأ ةر-ك Òي-ضست ⁄ا-ع ‘

كف دحأ عيطتضسي’ يتلأ زاغلأ’أ نم Òثكلأو ةبأرغلأ
ةعمعŸأ طضسو ناك أذإأ ’إأ اهمضسÓط
سشيعي رئأز÷أ ‘ مدقلأ ةرك يدان ‘ حجانلأ ÒضسŸاف

ابرح تاه÷أ لك نم براحي وهف ، سسؤوبلأ نم ةلاح
هاقلتيضس بأوج لوأأ ببضسلأ نع لءاضست ولو اضسورضض
هكاهنإأو هترضصاfi متت مث ، «جاطنوضشلأ»ـف ريدت كأر
ةفضشنŸأ ىمر أذإأ ام ةلاح ‘و قرطلأو لئاضسولأ لكب
‘ ةرو-ضص ه-ل نو-ع-ن-ضصي أذ-ك-ه (بأر-ه ) ه-ي-ل-ع لا-ق-ي

flاج ناك ول ) امود بأو÷أو مهنيب اهنولقانتيو مهتلي
(برهي سشÓع رداق
يتلأ ةئفلأ سسفن اهدن-ع ة-ير-ئأز÷أ ة-يد-نأ’أ بل-غأأ

كاهنإأو اهتيدنأأ يÒضسم كاهنإأ ىلع راهن ليل لمعت
تأأدب ولو ، نوفتخي مث مهفع-ضض ر-ه-ظ-ي-ل م-ه-تÓ-ئا-ع
‘ دومع يفكي نل برغلل قرضشلأ نم ءامضسأ’أ درضسب

يتلأ وأأ برق نع اهفرعأأ يتلأ ةلثمأ’أ دضصر ةديرج
ةقيقح اهيلإأ تثد–

ن-م ÒضسŸأ نو-ك-ي ا-م-ن-ي-ح ة--ير--ئأز÷أ يدأو--ن--لأ ‘و
نأ’ هداقتن’ ةضصرف ه-ي-ضضرا-ع-م د-ج-ي ن-ل Úل-ضشا-ف-لأ
مهنم تائفلأ لك نمو Ìك ه-ف-ع-ضض ن-م ن-يد-ي-ف-ت-ضسŸأ
سضع-ب-ل ة-فا-ضضإ’ا-ب Úي-ف-ح-ضصلأ م-ه-ن--مو Úلو--ئ--ضسŸأ
امهم ةئفلأ هذهو ÚقلضستŸأو ( Úماحضشلأ ) نيرضصانŸأ

ةيبلغأ’أو بلاغلأ وه امود اهقطنم نأأ ’إأ ةيلقأأ تناك
’و ة-ت-كا-ضسو ة-ت-ما-ضص ا-مود ا--هدŒ ة--ي--ضضأر Òغ--لأ

ءايحتضسأ ىلع ةقيضضلأ ايأوزلأ ‘ ’إأ ثدحتت
اهنم Êاعت ةيلÙأ مدقلأ ةرك لكاضشم نم ةلكضشم كلت
نم Òضسي اهتيبلغأأ حبضصأأ ي-ت-لأو ة-ي-ب-ع-ضشلأ ة-يد-نأ’أ

عراضشلأ فرط
ي-ها-قŸأو عرأو-ضشلأ ن-م ة-ير-ئأز÷أ ة--يد--نأ’أ ل--ق--ن
ن-يÒضسم-ل-ل ة-يا-م-ح ه--ع--ب--ت--ي ةرأدإÓ--ل ا--ه--لا--خدإأو
مهيلع سسرا“ يتلأ تاطوغضضلأ لك نم م-ه-تÓ-ئا-ع-لو
مهتيدنأ’ ةمدخ Ëدقتل فورظلأ نضسحأأ ‘ مهعضضوو
ةماع ةيرئأز÷أ مدقلأ ةركلو

 فاقيإإ ررقت افيفلإ
تإونضس5 دمحأإ دمحأإ

داضسفلإ ببضسب
دا–لاب ،ميقلاو تايقÓخألا ةن÷ تررق
فا--ق--يإا ،«ا--ف---ي---ف» مد---ق---لا ةر---ك---ل ›ود---لا
دا–لا ضسي-ئر د--م--حأا د--م--حأا ي--سشا--غ--لŸا
ن-ع تاو-ن-سس5 ةدŸ ،«فا--ك» ي--ق---ير---فإلا

.يسضاير طاسشن يأا ةسسرا‡
ضسما ،اهل ي-م-سسر نا-ي-ب ‘ ة-ن-ج-ل-لا تد-كأاو
‘ ط----ق----سس د----م----حأا د----م----حأا نأا ،Úن----ثلا

flف-لا ‘ ة-ي--لا--م تا--ف--لاÎب ةÚ 7102إا¤
تا-ما-ه--تا ةد--ع ‘ ق--ي--ق--ح--ت--لا ”و9102
.هدسض اهÁدقت ” ىواكسشو
5 ةدŸ فاكلا ضسيئر فاقيإا ةنجللا تررقو

فلأا002 دادسسب اًيلام هتبقاعم عم ،تاونسس
ضسي-ئر-ل ق-ح-ي ه-نأا ا--م--ك ،ير--سسيو--سس كنر--ف
.رارقلا نم اًموي06 لÓخ ملظتلا فاكلا
ةرادإا نع اًديعب رارقلا اذهب دمحأا حبسصأاو
تقؤوم لكسشب اًيلا-ح ا-ه-ل-غ-سشي ي-ت-لا ،فا-ك-لا
فور-ظ-ل يرا-موأا تنا-ت-سسنو--ك ›و--غ--نو--ك--لا

.انوروك ضسوÒفب فاكلا ضسيئر ضضرم
ي-ق-ير-فإلا دا–لا ن-ل-عأا ىر-خا ة--ه--ج ن--م
تنات-سسنو-ك ›و-غ-نو-ك-لا Úي-ع-ت مد-ق-لا ةر-ك-ل

سسي----ئر ،يرا----مو----ع ا---ًف---ل---خ «فا---ك---لا» ـل ا---ً
.فوقوŸا ،دمحأا دمحأا يسشاغلŸا

د-ق تنا-ت-سسنو-ك يرا-موأا ›و-غ-نو--ك--لا نا--كو
د-م-حأا د-م-حأل لوألا بئا-ن-لا بسصن--م ¤و--ت

اف-ل-خ د-م-حأا ،9102 ما-ع ن-م ة-ي-ل-يو-ج ذ-ن-م
يÒج-ي-ن-لا دا–لا ضسي-ئر كي-ن-ي--ب و--غا--مأل
.مدقلا ةركل
نم اًسضيأا فاكلا ضسيئر دمحا دمحا جرخو
،يقيرفإلا دا–لا ةسسائر تاباختنا قابسس
كاج يراوفيإلا يعابرلا Úب رسصحنا يذلا
يبيسستوم ضساكول يقيرفأا بون÷او امونأا
رو----ها----ج----ن----سس Úت----سسجوأا ›ا-----غ-----ن-----سسلاو
ىيحي دلو دمحأا ÊاتيروŸاو

سشتيفوميهإربإإ بايغ ةدم نلعي نÓيم
ناتلز مرسضıا يديوسسلا همجاهم بايغ ةدم نع ›اطيإلا نÓيم نلعأا
يرودلا ‘ ›وبان ةهجاوم لÓخ ةباسصإÓل هسضرعت دعب ضشتيفوميهاربإا
.›اطيإلا
بيغيسس ضشتيفوميهاربإا نإاف ،يدرا-ب-مو-ل-لا يدا-ن-ل-ل ي-م-سسر نا-ي-ب بسسح-بو
Ÿعوبسسأا ةدÚ ىلع1-3 زوفلا ‘ ةيلسضع ةباسصإل هسضرعت دعب ،لقألا ىلع

.ويسشتلاكلا نم ةنماثلا ةلو÷ا نمسض ›وبان
Úعوبسسأا نم جاتحيسس ضشتيفوميهاربإا نإا نÓيم مسساب ثدحتŸا حسضوأاو

م-ت-ي ن-ل ه-نأا اد-كؤو-م ،ا-ه-ل ضضر-ع-ت ي-ت-لا ة-با-سصإلا ن-م ‘ا-ع--ت--ل--ل3 ¤إا
.بعŸÓا ¤إا بعÓلا ةدوع لاجعتسسا

ليل يتهجاوم نع حجرألا ىلع ،يديوسسلا مجاهŸا بيغيسسو
،ي-بوروألا يرود-لا ‘ يد-ن-ل-ت-ك-سسلا كي-ت-ل-ي-سسو ي-سسنر-ف--لا

Èمسسيد نم ثلاثلاو ضسيمÿا يموي
اذ-ه و-ي-سشت-لا-ك-لا-ب هد-ي-سصر ‘ ضشت-ي-فو--م--ي--هار--بإا كلÁو
Úفادهلا بيترت ةرادسصب درفنيل فادهأا01 ،مسسوŸا
م‚ ودلانور ونا-ي-ت-سسير-ك ›ا-غ-تÈلا ن-ع Úفد-ه قرا-ف-ب

.نÓيم
نÓيم راسصتنا ‘ Úفده لجسس ضشتيفوميهاربإا نأا ركذي

يرودلا بيتر-ت «يÒنو-سسور-لا» رد-سصت-ي-ل ،›و-با-ن ى-ل-ع
.ةطقن02ـب ›اطيإلا

يضسيم ةمزأإ ببضسب تمضصلإ زجاح رضسكي نامزيرغ
زجاح ةنولسشرب مجاهم نامزيرغ ناوطنأا يسسنرفلا رسسك

ة-ع-ي-ب-ط لو-ح ار-خؤو-م تÒثأا ي-ت--لا ة--مزألا بب--سسب تم--سصلا
.يسسيم لينويل ينيتنجرألا هليمزب هتقÓع
ةقÓع ءوسس نأاسشب ةÒخألا ةÎفلا ‘ تاعئاسشلا ترثانتو
اهقلطأا يتلا تاحيرسصتلا دعب ةسصاخ ،نامزيرغ عم يسسيم
لكاسشم دوجو ¤إا اهيف حŸأا يتلاو ،يسسنرفلا بعÓلا لاخ
م-ج-ن-لا ىد-بأا ،هرود-ب .«ثو-غÈلا»و ي-سسنر-ف--لا م--ج--ن--لا Úب
،نامزيرغ لاخ تاحيرسصن نم ةدسشب هبسضغ ينيتنجرألا

يدانلا ة-ح-ل-سصŸ رو-مألا كل-ت ل-ث-م ن-ع ف-قو-ت-لا-ب ا-ب-لا-ط-م
.Êابسسإلا
«را--ت--سسي--فو--م» ة--طfi ع---م هراو---ح ‘ نا---مز---ير---غ لا---قو
ثيداحألاو تاقيلعتلا عباتأا تنك» :ةي-نا-ب-سسإلا ة-ي-نو-يز-ف-ل-ت-لا
ناح نآلاو ،يسسيم لينويل عم يتقÓع لوح ارخؤوم ةÒثكلا

:فاسضأاو.» ىفك حسضاو توسصبو لوقأا يكل تقولا
موقأا نأا ديرأا ،فقوتت نأا بجي رومألا هذه لثم»
، بعلŸا ضضرأا لخاد لاقي ام ىلع درلاو ثيد◊اب
قيق– ةنولسشرب ةدعاسسم وه يزيكرت لك نأا دكؤوأا
.«تاراسصتنلا
ذنم نا-مز-ير-غ تلا-ط تادا-ق-ت-نلا نأا ر-كذ-ي
9102 فيسص ‘ ة-نو-ل-سشر-ب ¤إا ه-لا-ق-ت-نا

لباقم ديردم وكيتلتأا نم امداق
بب-سسب ،ورو-ي نو-ي--ل--م021
مد-عو هاو-ت-سسم ط--ب--خ--ت
ه--ن--ي--ب ما--ج--سسنا دو--جو
.يسسيم Úبو
¤إا ه---لو---سصو ذ---ن---مو
بع---ل ،ة---نو---ل----سشر----ب

ةارابم85 نامزيرغ
‘ flف----------ل-----------ت

،تاقباسسŸا
71 اهلÓخ لجسس
5 ع-ن-سصو ا-فد-ه
فادهأا

.طقف

يزيل‚إ’إ يرودلإ بعÓم ¤إإ Òهام÷إ ةدوع
Òهام÷أ ةدوع ءدب نع ، ايناطيرب ءأرزو سسيئر نوضسنوج سسيروب نلعأأ
.دÓبلاب ةفلتıأ ةيضضايرلأ ثأدحأÓل
ثأدحأ’أ كلت سسأأر ىلع زاتمŸأ يز-ي-ل‚إ’أ يرود-لأ تا-ضسفا-ن-م نو-ك-ت-ضسو
ببضسبضسرام ذنم بايغ دعب كلذو ،Òهامجلل ةيئزج ةدوع دهضشتضس يتلأ

.دجتضسŸأ انوروك سسوÒف يضشفت
نلعأأ نوضسنوج نإاف ،«يضس يب يب» ةيناطيÈلأ ةعأذإ’أ ةئيه بضسحبو
دعب دÓبلأ ‘ ةفلتıأ ة-ي-ضضا-ير-لأ ثأد-حأÓ-ل Òها-م÷أ ةدو-ع ن-ع
.لبقŸأ Èمضسيد2 ‘ انوروك ببضسب ةضضورفŸأ قÓغإ’أ ةÎف ةياهن
ةيضضايرلأ تاضسفانŸأ ‘ يÒهام÷أ روضضحلل ىضصقأ’أ د◊أ نوكيضسو
ديدضشتلأ عم ،جرفتم ف’آأ4 ›أوح ،ةحوتفم بعÓم ‘ ماقت يتلأ

ي-ضشف-ت-ل ة-ضضر-ع Ìكأ’أ تا-ضسفا-نŸأ ‘ Úع-ج-ضشم دو-جو مد-ع ى--ل--ع
.سسوÒفلأ

دÓبلأ ‘ ةيضضاير تاهج ةدع اهب تمدقت يتلأ تابلطلأ نم Òثكل باجتضسأ نوضسنوج نأأ ودبيو
،تايرابملل يئزج لكضشب ولو Òهام÷أ ةدو-ع ةرور-ضضب ،ج-ي-لÒيÈÁلأ ة-ط-بأر ا-ه-ضسأأر ى-ل-عو
.انوروك سسوÒف يضشفت نع ةمجانلأ ةيداضصتقإ’أ راثآ’أ ةدح فيفختل كلذو

مهبإرضضإإ نوهني سسابعلب وبع’
سسابعلب دا–أ وبع’ ى-ه-نأأ
هوأأد-ب ا-بأر-ضضإأ ،ير-ئأز÷أ
اجاجتحأ ،يضضاŸأ ءاعبرأ’أ

.مهبتأور يقلت مدع ىلع
،ي-ل-ضسر-م سسا-ب-ع مز-ت--لأو
دا–’ ما-----ع-----لأ ر------يدŸأ
بتأور فر-ضصب ،سسا-ب-ع-ل--ب
رو-ف ،ة-ق--ل--عŸأ Úب--عÓ--لأ

ة-بو-ل-طŸأ لأو-مأ’أ لو--خد
¤إأ راضشي.يدانلأ تاباضسح

ةلو÷أ نمضض ،رئأز÷أ ةيدولوم هفيضض عم سسابعلب دا–أ ةأرابم نأأ
تب-ضسلأو ة-ع-م÷أ ي-مو-ي بع-ل-ت-ضس ي-ت-لأ ،ي-لÙأ يرود--لأ ن--م ¤وأ’أ
رودلأ ‘ ةيدولوŸأ ةكراضشم ببضسب ،قح’ تقو ¤إأ تلجأات ،ÚلبقŸأ
.ايقيرفإأ لاطبأأ يرودل يديهمتلأ


