
يـ◊وبم دّدـــهي ةــجدكوأأ
رــــــطق لاــــــيدنوم ‘

ينطولا بختنŸا ‘ Òثكلا مّلعت هنأا لاق

 بــــــــبسس زرــــــــfi» :يــسضاملب
«رسضخلل يرمعلأ نب ةدوع

ىرخأا ةرم نويل بردم تاباشسح جراخ يرمعلا نب

«ليجسستلأ ىلع أرداق تنكو ةيلاع حورب انبعل» :ناقرز

 ىـــلع يـــنثُي لوـــيدرأوغ
fiهامجو زرÒ يـــتسسلأ

اــــــم‚ هــــبّسصنت

Úينينيبلا عم لثŸاب لماعتلا تررق

«انيلع رثأأ رهسشأأ8 فقوتو ،ةيثÓثب زوفلأ انعيسض» :زيغن

 فاــــكلل بــــلطب مدـــــــقتت دـــــيمعلأ ةرأدإأ
Óـــيل ةدوـــعلأ ءاـــقل بـــعل لـــجأأ نـــم

..فأزب ›اغ يعيبر فده»
 لهأاتلأ مسسحنسسو

«ةيليوج5 ‘

ةوارم◊ا ةهجاوم لبق هليهأاتل نمزلا قباشسُي لÓم

 ةرأدإلأ عم قفتي يديزوب
دعيو مسسوŸأ فأدهأأ ىلع

لسضفألأ Ëدقتب

ضضيوعتلا نوديريو ةÁزهلا نم نورمذتم راشصنألا

نئمطي يبيرع نبو ناهر Êاث ‘ رسسخي ةمسصاعلأ دا–إأ
 لوألأ زوفلأ دعب نويلم٠٣ ÚبعÓلأ حن“ قافولأ ةرأدإأ

ةركسسب دا–إأ مامأأ يأد Úسسح رسصن نع بيغي دايع نب

ايقيرفإا لاطبأا يرود نم لوألا رودلا باهذ يبيللا رشصنلا0 –2 دادزولب بابشش

دــــــيكأاتلأ لــــــسصأوي وــــــبكوك
دــــيعب «حورــي» باــــبسشلأو

«بايإلأ ‘ ديكأاتلأ ديرنو دعب لهأاتن ⁄»:خاسسن

Êويهسصلأ نايكلأ نم سضرعل هلكوم يقلت يفني امود Òجانم

جد52  : نمثلا ^04: ددعلا ^ــهÊ 2441اثلا عيبر41ـل قفاوŸاÈ 0202مفونÚ 03نثإلا روبسس أزير نم Òبك زوفب دوعيو يسساسسأأ ›وغف

ناسس سسيراب مامأأ قلأاتي ناقرز
 ةــــــطقنب دوــــــعيو ناــــــمÒج
«ءأرــــــمألأ ةــــــقيدح» نــــــم
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ةينهŸاو رجام ..انودارام
Áبعتلا ‘ ق◊ا لك..ق◊ا يسضايرلا روهم÷ا كلÒ
وه..موجنلا ىلع لسضفلا بحاسص وه هنأل هيأار نع
¤إا مهب حيطي نم وهو ة-نا-كŸا هذ-ه ‘ م-ه-ل-ع-ج ن-م
ديقتلا لإا كل‰ ل يئÓمزو انأا نكل لفسسألا كردلا
.ةنهŸا اهسضرفت دودحب
ةدام ¤إا تلو–..انودارا-م ن-ع ر-جا-م تا-ح-ير-سصت
ىدل ام دح ¤إا لوبقم رمأا..هنم ةيرخسسلل ةمسسد

ل-ئا-سسو ىو-ت-سسم ى-ل-ع ن-ك-ل ةر-ك-لا رو-ه-م-ج ة-ما-ع
عوسضوŸا عم لماعتلا متي نأا شضÎفي ناك مÓعإلا
اهيفن وأا ةمولعŸا نم دكأاتلل ثحبلاو يرحتلا بولسسأاب
-ر-جا-م ه-نأل..يأار-لا ءاد--بإا تقو Úح--ي ا--هد--ع--بو
رئاز÷ا ‘ شسيل نزو نم مسسلا اذهل امو -بعÓلا

. ⁄اعلا ‘ لب طقف
يسصخسش عا-فد هذ-ه ي-تا-م-ل-ك نأا شضع-ب-لا لو-ق-ي د-ق

ل ةثداح ‘ › ءاسسأا رجام نأا ةقيق◊او ام فادهأل
ل نكل › ءاسسأا .. اماع11 رورم مغر اهركذا لازأا
ىلع قفتن دق يذلا رجام هنأل.. هيلإا ةءاسسإلا لبقا

ةماعلا هنوؤوسش Òي-سست ‘ ه-ل-سشفو ي-ب-يرد-ت-لا ه-ل-سشف
شضار-غأا ق-ي-ق-ح-ت-ل ة-ف-ل-تfl لا-ب-ح ى-ل-ع بع-ل-لا-ب
رمألا اذه نكل ،ةيوركلا هترهسش قلطنم نم ةيسصخسش

بعŸÓا ‘ ه-خ-يرا-ت ة-م-كاfi ‘ ق◊ا ا-ن-ي-ط--ع--ي ل
امهمو هعم انفلتخا امهم ادلاخ ىقبيل هبتك خيرات..
نوك-ت د-ق ة-بو-سسÒ fiغ تا-فر-سصت ى-ل-ع و-ه مد-قأا
ةرئاد نمسض ءاقب-لا ‘ ة-ل-سصاو-ت-م ة-ب-غر ن-ع ةŒا-ن
.ةرهسشلا ءاوسضأا

ةركلا شسوماق ‘ ةيموق ةورث لثÁ بعÓلا رجام
لي÷ا نمو هليج نم ىرخأا ءامسسأا هعمو ةيرئاز÷ا
زرfi ةقحل ماوعأا دعب نوكيسس املثم مهقبسس يذلا

مدا-ق ‘ ر-ه-ظ-ت د-ق ي--ت--لا ءا--م--سسألاو ر--سصا--ن ن--بو
لو ةسضايرلا ةغلب شسد-ق-م شسو-ما-ق-لا اذ-ه..ما-يألا
.ثدحيسس امو ثدح امهم ءوسسب شسÁ نأا بجي
عسستي ل › رجام نم ةءاسسإلا ةسصق : مÓكلا رخآا
اهت-قو ي-تأا-ي د-قو ة-حا-سسŸا هذ-ه ‘ ا-هر-كذ-ل لاÛا

.اقحل

 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

يزيل‚إ’ا يتيصس ÎصسصشناŸ قبصسأ’ا مجنلا
سسنارف» ةيصسنرفلا ة-ي-صضا-ير-لا ة-ل-ج-م-ل-ل ىور
‘ بقلي حبصصأا نŸ  هفاصشتكا ةصصق «لوبتوف
ةيندبلا ه-تو-ق-ل ار-ظ-ن ،«ةر-خ-صصلا»ـب ر-ئاز÷ا
.ةداعلل ةقراÿا
ة-ل-ج-م-ل-ل ه--تا--ح--ير--صصت ‘ ي--صضا--م--ل--ب لا--قو
تابيردتلا ‘ تظح’» :ةÒهصشلا ةيصسنرفلا
يذلا ،زرfi سضاير ةكرح لصش ‘ ح‚ هنأا

«.تابصسانم ةدع ‘ هزواŒ ‘ لصشف
ل--ك كل--تÁ ه--نأا ح--صضاو--لا ن--م نا--ك» :ع---با---تو
ةءار--ق ن--م ير--صصع--لا ع--فادŸا تا--ف--صصاو--م
Óصضف ،زكر“ نصسحو ةصسارصشو ،بعلل ةديج
ن-م ة-م-ج-ه-لا ءا-ن-ب ى-ل-ع ة-ق-ئا--ف ةرد--ق ى--ل--ع
«.فلÿا
كبتري ’ هتلعج ةيوقلا هتيصصخصش» :لصصاوو

.«ةمجهلا ةعانصصو ةركلا كاكتفا يتيلمع ‘
لمأا ةبيخب رعصشي ناك هنأا حيحصص» :فاصضأاو
ةصصرف ،قباصسلا ‘ ،هحنم مدع ببصسب ةÒبك

نم ىصشخي ناكو ،رئاز÷ا بختنم عم بعللا
«.ديدج نم لهاجتلا ويرانيصس راركت
ة-صصر-ف-لا تّو-ف-ي ’ ه-ل-ع-ج ر-مأ’ا اذ--ه» :”أاو
ةيوق تايوتصسم مدق ثيح ،هل اهتحنم يتلا

«.رئاز÷ا بختنم عم ¤وأ’ا هتارابم ذنم
مكحب ةيصساق ةلوفط يرمعلا نب لامج سشاع
Ó-صضف ،ه-ت-ل-ئا-ع-ل ة-ب-ع-صصلا ة-يداŸا فور-ظ--لا

ردا-غ-ي ه-ل-ع-ج ا-م و-هو ،ه--يد--لاو قÓ--ط ى--ل--ع
.ةركبم نصس ‘ ةصساردلا دعاقم
يح ‘ هبابصش ةÎف مظعم يرمعلا  ىصضقو
،ة-ير-ئاز÷ا ة-م-صصا-ع-لا--ب ي--ب--ع--صشلا سشار◊ا
نا--ك ي--ت--لا كرا--عŸا ‘ ه--ت--صسار--صشب فر---عو
.هنارقأا عم عراوصشلا ‘ اهصضوخي
ىتح ةئيصسلا هتاداع نم Òخأ’ا سصلختي ⁄و
ثيح ،ةفÙÎا مدقلا ةرك ⁄اع هلوخد دعب
يتلا قرفلا لك عم «تاقامح» ةدع بكترا

.رئاز÷ا ‘ اهصصيمق لمح
ن---م بعÓ---لا ع---ن“ ⁄ ل---كا---صشŸا هذ---ه ل---ك

وهو ،ةينطولا ةلوطبلا ‘ يوق لكصشب روهظلا
يرود-ل-ل ما-م--صضن’ا باو--بأا ه--ما--مأا ح--ت--ف ا--م
.بابصشلا يدان ةباوب نم يدوعصسلا
عم يرمعلا اهمدق يتلا ةÒبكلا تايوتصسŸا
يذلا يصضاملب هابتنا تبلج «سضيبأ’ا ثيللا»
دعب ،يوق بختنم ءانب ةداعإا نع ثحبي ناك
سسأا-ك تا-ي-ف-صصت ‘ ا-ه-صشا-ع ي-ت-لا تا-صسك--ن--لا
.8102 ايصسور ⁄اعلا
نويل كيبŸوأا عفادŸ لوأ’ا روهظلا نمازتو
ا-ه-ب زا-ف ي-ت-لا و-غو-ت ة-ه-جاو-م ع-م ي-صسنر-ف-لا
«fiةجيتنب مهبع-ل-م جرا-خ «ءار-ح-صصلا ي-برا
‘ ةياغلل ا-م-ه-م ا-ب-ع’ ا-هد-ع-ب ح-ب-صصي-ل ،4-1

.يصضاملب ططخ
زر---بأا د---حأا ير---م---ع---لا ن---ب لا---م---ج ل---ك---صشو
بقلب رئاز÷ا بختنم زوف ‘ ÚمهاصسŸا
لكصش ثيح ،9102 رصصم ايقيرفأا ·أا سسأاك
ى-صسي-ع ع-م عا--فد--لا روfi ‘ ا--يو--ق ا--ي--ئا--ن--ث

.يدنام

‘ كلذو ،يرمعلا نب لامج عفادملل هفاسشتكا ةسصق ، مدقلا ةركل ينطولا بختنŸا بردم ،يسضاملب لامج ىور
بيردت ىلع اوفرسشأا نيذلا ÚبردŸا عيمج لهاŒ نم ىناع يرمعلا ناكو.يسسنرفلا مÓعإÓل اهب ¤دأا تاحيرسصت

«fiخألا تاونسسلا لاوط «ءارحسصلا يبراÒنأا لبق ،ة Áرئاز÷ا بختنم عم ماظتناب بعللا ةسصرف يسضاملب هحن
.ÚتÒخألا Úتنسسلا لÓخ

ةدوع ببسس زرfi» :يسضاملب
«رسضخلل يرمعلب

يقلت ىفن امود Òجانم
نم ضضرعل هلكوم
Êويهسصلا نايكلا
برد---م Òجا---ن---م ى---ف---ن
،سساطر-ف Ëر-ك ق-ير-ف-لا

ا-مود كنار-ف ي-ق-ل--ت Èخ
فر-----ط ن-----م سضر------ع------ل
Êويهصصلا نايكلا بختنم
د--ع--ب اذ---هو ،ه---ب---يرد---ت---ل
‘ تجار ي--ت--لا را--ب---خأ’ا
ةطرافلا ةليلقلا تاعاصسلا

ل---ب---قو ،ر---مأ’ا اذ---ه ن---ع
دعو-م ن-م ة-ل-ي-ل-ق تا-عا-صس

ثي-ح ،ي-ب-ي-ل-لا ر-صصن-لا ءا-ق-ل
ر-----مأ’ا سسا-----طر------ف Èت------عا

ابردم دعي امود نأاو ئطاÿاب
يأا ‘ ركفي ’و دادزولب بابصشل

.رخآا رمأا
«توف وتكأا» يصسنرفلا عقوŸا ناكو

نم سضرع دوجو Èخ جيورت ءارو
،امود بردملل Êويهصصلا نايكلا

ردا-صصŸا د-حأا ن-ع Ó-ق--ن اذ--هو
قاصشع أاجافت ثيح ،ةينويهصصلا

تا-عا-صشإ’ا هذ-ه ن-م دادزو-ل--ب
ن--م ةدو--صصق---م ا---هوÈت---عاو

مهقيرف رارق-ت-صسا ز-ه ل-جأا
ةطبار ةصسفانم لوخد لبق
.ايقيرفإا لاطبأا

يوÓسس زيزعلا دبع رئاز÷ا دا–إل قباسسلا مجاهŸا ةافو
رئاز÷اب تبسسلا موي ,يوÓسس زيزعلا دبع ,تاينيعبسسلا تاونسس ‘ رئاز÷ا دا–ا مجاهم ‘وت

.تينÎنألا ىلع هعقوم ىلع دحألا موي يدانلا هرسشن ام بسسح ,ةمسصاعلا
اسضر رارغ ىلع ,رئاز÷ا دا–ا ‘ ÚفورعŸا ÚبعÓلا نم ديدعلا بناج ¤إا موحرŸا بعلو
.ششونيمأا ىفطسصمو ودك لامج ,ششودبع
بابسش را÷ا مامأا دا–لا ةقفر مزهنا ثيح8791-رئاز÷ا شسأاك يئاهن يوÓسس شضاخ امك
.حيجÎلا تÓكرب دادزولب

ناقحتلي يروسصنمو ةيطيارسش
يسسنوتلا يسسقافسصلاب

Èع نايب ‘ يصسقافصصلا يدانلا نلعأا
لصصاوتلا عقوم ىلع ةيمصسرلا هتحفصص

”أا ه--نأا «كو---ب---صسي---ف» ي---عا---م---ت---ج’ا
بعÓ--لا ع--م ة--يد--قا--ع--ت--لا تاءار--جإ’ا
.ةيطيارصش يÈصص  يرئاز÷ا
،رصسيأا Òهظ زكرم ة-ي-ط-يار-صش ل-غ-صشيو
ر-صصن ع-م ي-صضاŸا م--صسوŸا بع--ل د--قو

.ياد Úصسح
”أا هنأا يصسقافصصلا يدانلا نلعأا امك
ةيمصسر ة-ف-صصب ة-يد-قا-ع-ت-لا تاءار-جإ’ا

ءا-----ير-----كز ير------ئاز÷ا بعÓ------لا ع------م
ايلوأا ادقع عقو دق ناك يذلا يروصصنم

نأا ر-كذ-ي Èم-فو--ن5 مو---ي ر----ئاز÷ا ‘
ذنم نلعأا دق ناك يصسقافصصلا يدانلا
يمصسرلا لاقتن’ا ةقفصص ّ”أا هنأا Úموي
مجاهملل

ىرخا ةرم نويل بردم تاباسسح جراخ يرمعلب
Êا-ع-ي ،ر-ئاز÷ا بخ-ت-ن-م ع-فاد-م ،ير-م--ع--ل--ب لا--م--ج لاز--ي ’
ببصسب ،نويل د-يد÷ا ي-صسنر-ف-لا ه-ق-ير-ف فو-ف-صص ‘ ن-ير-مأ’ا
ةÎف لÓخ نويل ¤إا لقتنا يرمعلب.ةكراصشŸا نع هداعتبا
،يدوعصسلا بابصشلا نم امداق ةيصضاŸا ةيفيصصلا ت’اقتن’ا
دعقم زجح ‘ لصشف هنكلو ،هعم ةيلام ةصصلاfl عيقوت دعب
لام-ج ه-جاو-يو.ن-هار-لا تقو-لا ى-ت-ح ل-ي-ك-صشت-لا-ب ي-صسا-صسأا
Òهظ ،وليصسرام ي-ل-يزاÈلا ل-ب-ق ن-م ة-يو-ق ة-صسفا-ن-م ير-م-ع-ل-ب
ىلع عافدلا طخ ‘ ةياغلل ةزي‡ تايوتصسم مدقي يذلا ،نويل

ةرم هصسفن دجو يرئاز÷ا ›ودلا.ةÒخأ’ا تاÎفلا رادم
يتلا ةارابŸا لÓخ سسما هقيرف طايتحا دعقم ىلع ىرخا

سسمار بعلم ماما لباقم نود فادها ةثÓثب هيدان اهب زاف
ى-ل-ع لو-صصح-ل-ل ي-ع-صسلا ير-ئاز÷ا ع-فادŸا ى-ل--ع نو--ك--ي--صسو
،ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا ¤إا ةدوعلل ،ةلبقŸا ةÎفلا لÓخ ةصصرف
ببصسب ،ةروادم دوجو مدع لظ ‘ ابعصص ودبي كلذ نأا مغر

نأا ركذُي.›ا◊ا مصسوŸا لÓخ ةيبوروأ’ا تاقباصسŸا نم يأا ‘ قيرفلا ةكراصشم مدع
ةلو÷ا ‘ ،يرا÷ا Èمفون1 موي ،1-1 ليل عم لداعتلا ‘ نويل عم ةرم لوأ’ كراصش يرمعلب
طقف ةقيقدÚ ‘ 04◊ا كلذ ذنم كراصشو ،يصسنرفلا يرودلا نم ةعصساتلا
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زوفب دوعي يسساسسأا ›وغف
روبسس ازير نم Òبك

نايفسس ير-ئاز÷ا ›ود-لا دا-ق
يارا-سست’ا-غ ه-ق-ير-ف ›و-غ-ف
Òبك زوف قيق– وحن يكÎلا

روبسس ازير مامأا هب-ع-ل-م جرا-خ
نود فادهأا ة-ع-برأا ة-ج-ي-ت-ن-ب
ءاقل ‘ ،تب-سسلا ءا-سسم ل-با-ق-م
ة-ح-ل--سصŸ د--حاو هاŒا ‘ را--سس
فورعŸا يكÎلا بردŸا لابسشأا

ة--كرا--سشÃو ،ÒËت ح--ي--تا--ف
‘ ايسساسسأا بعل يذ-لا «و-سسو-سس»
املثم ةرŸا هذه ناديŸا طسسو
ثيح ،«رسضÿا» عم هيلع دوعت
زربأا ادحاو ناكو هيلع ام ىّدأا
قيرفلا ةلي-ك-سشت ‘ ر-سصا-ن-ع-لا
.رمحأ’او رفسصأ’ا

ةزمح . م

دوعيو نامÒج ناسس سسيراب مامأا قلأاتي ناقرز
«ءارمألا ةقيدح» نم ةطقنب

زرfi ىلع ينثُي لويدراوغ
ام‚ هبّسصنت يتسسلا Òهامجو

دعب ،زرfi سضاير يرئأز÷أ ،لويدرأوغ بيب يتيسس Îسسسشنام بردم حدتمأ
Òبكلأ زوفلأ ‘ اهب مهاسس ةلماك ةيثÓث هيف عقو يذلأ يلنÒب ءاقل ‘ هقلأات
‘ ةدح Ìكأأ ناك زرfi» :ءاقللأ دعب هتاحيرسصت ‘ فوسسليفلأ لاقو ،ققÙأ
هل دي÷أ نم ،لقأأ هأوتسسم ناك Úح لا◊أ هيلع ناك ام سسكع ةيسضاŸأ مايألأ
.«ÚبعÓلأ لكل أذهو امئأد روطتت نأأ انيلع ،ÚمجاهŸأ لكلو ليجسستلأ

هيلع ينثُت يدانلا Òهامج
لوأأ هلعف يذلأ دعب يرئأز÷أ مجنلأ ىلع «نزيتيسسلأ» Òهامج تنثأأو أذه
يتيسسلأ عم هل ¤وألأ Èتعت ةلماك ةيثÓث عقوو قيرفل لوألأ مجنلأ ناك Úح سسمأأ

ناك اهنأأ ةسصاخ زرfi همدق اÒ Ãهام÷أ تداسشأأ ثيح ،هيلإأ همامسضنأ ذنم
اهيف هديعي ناك ةرم لك ‘ هيف ةقثلأ ديدŒ مدعل Êابسسإلأ ينقتلأ نم ةبسضاغ
.يبوروألأ يرودلأ وأأ يرودلأ ‘ ءأوسس ءلدبلأ دعاقم ¤إأ

تاونسس5 دعب «كيرتاه» لّوأا لّجسس
وهو ،يتيسسلأ نأولأاب هل ¤وألأ Èتعت سسمأأ لوأأ ءاسسم زرfi اهعقو يتلأ ةيثÓثلأ
È 5102مسسيد ذنم طابسضلابو تأونسس سسيمخ ذنم «كيرتاه» رخأأ لجسس يذلأ

،يتيسس Îسسيل قباسسلأ هقيرف عم يتيسس يسسنأوسس كابسش ‘ ةيثÓث عقو Úح
،سسمأأ لوأأ ةياغ ¤إأ «كيرتاه» يرئأز÷أ مجنلأ عقوي ⁄ خيراتلأ كلذ ذنمو
 .هيدان عم ةبعسص ةÎفب ّرÁ ناك زرfi ّنأأ رابتعاب هتقو ءاج قلأات وهو

لاطبألا يرود ‘ وتروب دعوتي رسضÿا م‚
‘ ›اغتÈلأ وتروب مامأأ لبقŸأ ءاقللأ ‘ زوفلأ ةرورسض ىلع رسضÿأ م‚ دكأأو
هنإأ غيلرÈÁلأ ‘ يلنÒب مامأأ زوفلأ سشماه ىلع Óئاق ،ابوروأأ لاطبأأ يرود
بعÓلأ فاسضأأ و ،لاطبألأ يرود ‘ وتروب ةأرابم ‘ Òكفتلأ نآلأ نم بجو
زوفلأ نكلو ةبعسص نوكتسس واغأردلأ ةهجأوم نأاب يتيسس Îسسيل يدانل قباسسلأ
.لبقŸأ رودلل لوألأ زكرŸأ ‘ لهأاتلل يرورسض نم Ìكأأ

ةزمح . م

ةيلسضع ةباسصإل سضّرعتي رسصان نب
ن-ب ل-ي-عا-م-سسإأ ير-ئأز÷أ م-ج-ن-لأ با--غ
هقيرف ةأرابم نع ةظ◊ رخأأ ‘ رسصان

ةباسصإلأ ببسسب اني-ت-نرو-ي-ف ما-مأأ نÓ-ي-م
سصسص◊أ ‘ اهل سضرعت يتلأ ةيلسضعلأ
ن-م ه-ت-مر-ح ي-ت-لأو ةÒخألأ ة-ي-ب-يرد-ت--لأ
سسمأأ لوأأ ة----عو----مÛأ ع----م برد----ت----لأ
هبايغ نع أÒنوب بردŸأ نلعيل ،تبسسلأ
‘ انيتنرويف مامأأ ةمقلأ ءاقل نع ايمسسر
ر--سصا--ن ن--ب ة---با---سصإأ تءا---جو ،يرود---لأ
تايرابŸأ نم ةعئأرلأ ةلسسلسسلأ فقوتل
يدرا-ب-مو-ل-لأ يدا-ن-لأ ع-م ا-ه-سضا-خ ي-ت-لأ
ةطرو ‘ هقيرفل ينفلأ مقاطلأ تعسضوو

.ةباسصإلأ ببسسب نيدايŸأ نع اسضيأأ أربإأ مجنلأ بايغ لظ ‘
ةزمح . م

ينيعبسس نب بايغ ‘ ةعبارلا ةّوقلاب خابدÓغ
نب يمأر يرئأز÷أ مجنلأ بايغ ‘
ا--ي--سسيرو--ب يدا--ن زا--ف ،ي--ن---ي---ع---ب---سس
هفيسض ىلع ÊاŸألأ خابدÓغنسشنوم
¤إأ تلسصو ةليقث ةجيتنب40 كلاسش
ل-سصأو-ي--ل ،د--حأو ل--با--ق--م ة--ي--عا--بر

ة---سسفا---نŸأ ‘ ة---يو---ق---لأ ه---سضور---ع
‘ اسضيأأ ايراق هقلأات لظ ‘ ةيلÙأ

⁄و ،ا-بوروأأ لا-ط-بأأ يرود ة-سسفا-ن--م
ÊاŸألأ يدا-ن-لأ ى-ل-ع ر-ثأا-ت-لأ ود--ب--ي
ير-ئأز÷أ ق--لأا--تŸأ ه--م‚ با--ي--غ--ب
ا--نورو--ك سسوÒف ـب ه--ت--با--سصإأ بب--سسب
هقلسست ةلسصأوم ةليقث ةجيتنب زافو

ةزمح . م.«اغيلسسدنوبلأ» ـل ماعلأ بيتÎلأ لودج

...هيلع ءوصضلا طّلصست ةيصسنرفلا «بيكيل» ةفيحصص

 ‘دهو بختنŸا ‘ Òثكلا تمّلعت» :ةجدكوأا
«رطق لايدنوم ‘ يسساسسأا نوكأا نأا

،ةيقرولأ اهتخسسن ‘ ةيسسنرفلأ «بيكيل» ةفيحسص تّدعأأ
ردنسسكلأأ زتيم يدان سسراح نع لوطم اجاتروبير ،سسمأأ
يرود-لأ ‘ سسÁر ما-مأأ ه-ق-ير-ف ةأرا-ب--م ل--ب--ق ،ة--جد--كوأأ
نم أدحأو هرابتعاب تفÓلأ هقلأات ¤إأ رظنلاب ،يسسنرفلأ
تل--ق---نو ،م---سسوŸأ أذ---ه «1 غ---ي----ل----لأ» ‘ سسأر◊أ زر----بأأ
ثيح ،قيرفلأ ‘ هئÓمز سضعب تاحيرسصتو هتاحيرسصت
هقاحتلأ ذنم ءايسشألأ نم Òثكلأ ملعت هّنأأ ةجدكوأأ دّكأأ
‘ ليدب سسراح هنأأ مغر يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸاب

.ي◊وبم باهو سسيأر دحأو مقرلأ دجأوت لظ
تاونسس3 ةÈخ بسستكأا ينلعج زرfi بناج ¤إا بعللا»

«ةÒسصق ةÎف ‘
د-جأو-ت ل-ظ ‘ بخ-ت-نŸأ ‘ ه-ئÓ-مز ة--جد--كوأأ حد--ت--مأو

تملعت» :زتيم سسراح لاقو ،هÒبعت ّدح ىلع رابك مو‚
بخ--ت--نŸأ ‘ را--ب--ك مو‚ بنا--ج ¤إأ بع---ل---لا---ب Òث---ك---لأ
،يتيسس Îسسسشنام م‚ زرfi سضاير ةروسص ‘ يرئأز÷أ

‘ تأونسس3 ةÈخ يرئأز÷أ بختنŸأ عم تبسسك دقف
ناكم ‘ هلعفت نأأ كنكÁ ل ام وهو ،أدج زيجو فرظ

ح-نÒ Ãث--ك--لأ ه--ي--ف بلا--ط تقو ‘ أذ--ه ثد--ح--ي ،«ر--خأأ
بخ-ت-نŸأ ‘ ا-ي-سسا-سسأأ نو-ك-ي-ل ة--سصر--ف--لأ ز--ت--ي--م سسرا--ح

.ينطولأ
‘ يرئاز÷ا بختنŸا عم ايسساسسأا نوكأا ل ⁄»

؟«2202 لايدنوم
هتبرŒ لÓخ اهقيق– ¤إأ ىعسسي يتلأ فأدهألأ نعو
ةجدكوأأ أدب ،بيرقلأ لبقتسسŸأ ‘ ينطولأ بختنŸأ عم

ينطولأ بختنŸأ ‘ ةيسسا-سسأأ ة-نا-ك-م بسسك-ب Ó-ئا-ف-ت-م
‘ لاقو ،أرخؤوم هزوربو نسسلأ ‘ يبسسنلأ همدقت مغر

عم رطق ‘2202 ⁄اعلأ سسأاك بعل» :قايسسلأ أذه
؟ل ⁄ ،ي---سسا---سسأا---ك ير---ئأز÷أ بخ---ت---نŸأ

ى--ع--سسي--سسو ،«Ó--هذ--م أر---مأأ نو---ك---ي---سس
نوكيل هدهج ىراسصق لذب ¤إأ ةجدكوأأ

بختنŸأ ‘ ي◊وبم سسرا◊أ ةفيلخ
ة-سسر-سشلأ ة-سسفا-نŸأ ل-ظ ‘ ي-ن-طو--لأ
.امهنيب

كلÁ ةجدكوأا» :زنوتناسس نايباف
«ناديŸا ‘ دئاقلا تافسص

ز-ت-ي-م يدا-ن-ل نÁألأ Òه-ظ-لأ حد--ت--مأو
ير-ئأز÷أ ه-ل-ي-مز ز-نو-ت-نا-سس نا--ي--با--ف
تأذ--ل ه--ن---ع ه---ث---يد---ح ‘ ة---جد---كوأأ
‘ ىتح يدج وه» :لاقو ،ةفيحسصلأ
ةعئأر ءأوجأأ قلخي وهو ،تابيردتلأ

تأز-ي-م ه--يد--ل نأأ ا--م--ك ،ق--ير--ف--لأ ‘
Œلأ رّطؤوي هلعÓبعÚ ‘ تابيردتلأ

سصخسش وهو ة-ي-م-سسر-لأ تا-يرا-بŸأو
«بيكيل» ةف-ي-ح-سص تف-ن-سصو ،«ع-ئأر

زربأأ نمسض «رسضÿأ» نيرع سسراح
ي-سسنر-ف-لأ يرود-لأ ‘ سسأر--ح01
‘ ة-ق-فوŸأ ه-ت-يأد-ب ¤إأ ر--ظ--ن--لا--ب
  .«1 غيللأ» نم ¤وألأ تلو÷أ
ةزمح . م

ةباسصإلا ببسسب وكانوم ةارابم نع باغ يبيرع
هقيرف ةأرابم نع ،يبيرع Ëرك ،ينطولأ بختنملل ديد÷أ مجاهŸأ باغ
«Êاثلأ سسيول» بعلÃ وكانوم يدان مامأأ دحألأ سسمأأ ءاسسم مين كيبŸوأأ

‘ اهل سضّرعت يتلأو اهنم Êاعي يتلأ ةباسصإلأ ببسسب
‘ بعللأ ةلسصأوم لسضفو سسÁر مامأأ ةÒخألأ ةأرابŸأ

قيرفلأ ةجاح ببسسب ةÒخألأ قئاقدلأ
داع يتلأ ةأرابŸأ كلت ‘ تامدخ ¤إأ

جراخ نم ثÓثلأ طاقنلاب اهب

،هبعلم
باغ امك

نع يبيرع
ةيبيردتلأ سصسص◊أ

.هيدانل ةÒخألأ
ةحارلا لجأا نم مايأا5 هحنم بيبطلا

نم بلط مين كيبŸوأأ يدان بيبط نأأ انملعو
مامأأ بعللاب ةرماغŸأ مدع يبيرع Ëرك

لجأأ نم مايأأ5 ـل ةحأر هحنمو ،وكانوم
يتلأ ةطيسسبلأ ةباسصإلأ نم ‘اعتلأو جÓعلأ

نم هيفعي هبردم لعج ام وهو ،اهنم Êاعي
‘ نوكيسس هنأأ ةسصاخ وكانوم ¤إأ لقنتلأ

تلو÷أ ‘ هتامدخ ¤إأ ةسسام ةجاح
‘ تأات ⁄ ةباسصإلأ نأأ ولو ةلبقŸأ

مجنلأ فأدهل ةبسسنلاب اهتقو
لأز ل يذلأ قباسسلأ يلحاسسلأ

Ÿةيسساسسأأ ةناكم نمسض ي ‘
ةزمح . م.ديد÷أ هقيرف

لداعتلأ سضرف ‘ سسمأأ لوأأ ةرهسس ودروب ح‚
نامÒج ناسس سسيراب قÓمعلأ ىلع يباجيإلأ
ىلع ة-ك-ب-سش ل-ك ‘ Úفد-ه ة-ي-با-ج-يإأ ة-ج-ي-ت-ن-ب

نم21 ة--لو÷أ ‘ ءأر--مألأ ة--ق--يد--ح بع--ل---م
مجنلأ هيف كراسش ءاقل ‘ ،يسسنرفلأ يرودلأ
بناج نم ايسساسسأأ ناقرز يدهم يرئأز÷أ
ط--سسو ‘ ىو--ت--سسŸأ ‘ ةأرا--ب--م ىدأأو رأوز--لأ
دجأوتي يتلأ ةيلا-ع-لأ ة-قا-ي-ل-لأ أد-كؤو-م نأد-يŸأ

رداغ هنأأ مغر عيباسسألأ هذه عيباسسألأ هذه اهيف
ةناكم ا-كرا-ت95 ة-ق-ي-قد-لأ ‘ نأد--يŸأ ة--ي--سضرأأ
.ليفرب هليمزل

ةيلاع حورب انبعل» :ناقرز
«ليجسستلا ىلع ارداق تنكو
يد--ه---م ير---ئأز÷أ ›ود---لأ ر---ّب---عو
‘ ةجيتنلأ هذهب هتداعسس نع ناقرز
يمسسرلأ عقوŸأ اهل-ق-ن تا-ح-ير-سصت
ا-ن-ب-ع-ل د--ق--ل» :ا--ه--ي--ف لا--ق ،ه--يدا--ن--ل
د‚ ا--نأأد--بو ة--ي---لا---ع حور---ب ةأرا---بŸأ

نا---ك د---ق----ل ،يرود----لأ ‘ ا----نŸا----ع----م
امك ،ءاقللأ أذه ‘ زوفلأ انناكمإأ»ب

‘ ءاقللأ ةراسسخ انناكمإاب ناك هنأأ

طوسشلأ ‘ ةسصرف ّيدل ناك دقل ،تقولأ سسفن
‘ ةر-ك-لأ ع-سضوو ا-ه-ل-ي-ج-سست ي--ل--ع نا--كو لوألأ
.«أديج انبعل اننأأ مهألأ نكل ،كابسشلأ

ةÁزعلا سسفنب ةلسصاوŸا انيلع»
«يجسسايبلا نم لقألا قرفلا مامأا

د-م-ت-سسي لدا-ع--ت--لأ نأأ «ر--سضÿأ» بعل لا--ق ا--م--ك
و-ه ،يو-ق ق-ير-ف ما-مأأ ءا-ج ه-نو-ك ن-م ه-ت-م-ي--ق

‘ ناقرز لاقو ،نامÒج ناسس سسيراب
ما-مأأ ا-ن-ب-ع-ل د-ق-ل» :دد-سصلأ أذ--ه

نا-سس سسيرا--ب و--ه Òب--ك ق--ير--ف
نو-ظ--ف--ت--ح--ي م--هو ،نا--مÒج
هنيمثت انيلع ام ،ةركلاب أديج
انبعل يتلأ ةيلاعلأ حورلأ وه
ي--با--ج--يإأ ءي--سش و--هو ،ا---ه---ب
ا-ن-ب--ع--ل د--ق--ل .ل--ب--ق--ت--سسم--ل--ل

مامأأ ىو-ت-سسŸأ ‘ Úتأرا-ب-م
ا-ن-ي-ل-عو ،ن-يÒب-ك Úسسفا--ن--م
بع--ل--لأو دو--ه÷أ ة--ل---سصأو---م
قر-ف ما--مأأ ةÁز--ع--لأ سسف--ن--ب
.«يجسسايبلأ نم لقأأ

ةزمح . م



5eÉQS¢ 4891
0 يو’ام3 رئاز÷ا

هتايرابم ¤وأا ‘ هقوفت ىلع ينطولا بختنŸا ظفاح
ى-ل-ع هزو-ف د-ع-ب-ف ،ا-ي-ق-ير--فإا ·أا سسا--ك تا--ي--ئا--ه--ن ‘

،2891 ايبيل ةرود ‘ رفصصل فدهب يبمازلا بختنŸا
توك ةرود ‘ يولام بختنم ىلع Êاثلا هزوف ققح
ى-ل-ع لواد-ت ر-ف-صصل فاد-هأا ة-ثÓ-ث ة-ج-ي-ت--ن--ب راو--ف--يد
‘ يمولبو92ـلا ةقيقدلا ‘ سشيوب نم لك اهليجصست
بعل.93ـلا ة-ق-ي-قد--لا ‘ Êا--قر--فو63ـلا ةق-ي-قد-لا
فلاخ هبيردت ىلع فرصشي ناك يذلا ينطولا بختنŸا

fiيزوف ،حابرصس يدهم :ةيلاتلا ءامصسألاب نيدلا ي
نيدلارون ،زودتق دومfi ،بيعصش دمfi ،يروصصنم
لامج ،رصصان سشيو-ب ،د-ي-ع-صس ي-صسا-ق د-مfi ،ي-صشير-ق

،يمولب رصضÿ ،دانم لامج ،Êاقرف يلعو ،فاجفج
نيدلا يfi فلاخ :بردŸا.يحاي Úصسح

8eÉQS¢ 4891
1 اناغ2 رئاز÷ا

سساك ةرود ‘ ةيناثلا ةهجاوŸا ينطولا بختنŸا سضاخ
بختنŸا ىلع عبار زوفب4891 راوفيد توكب ايقيرفإا ·أا
نب جاتو دانم لامج يئانثلا امهعقو ،دحاول Úفدهب Êاغلا

ءÓمزل زوفلا اذه حمصس ايبيل ةرود رارغ ىلعو ،ةلواحصس
ÿاثلا رودلا غولب نم يمولب رصضÊ ا لبقŸةثلاثلا ةهجاو

نودب ايÒجين مامأا «رصضÿا» اهيف لداعت يتلاو ةÒخألاو
هرادأا ءاقللا.يبهذلا عبرŸا ¤إا Òخألا اذه لهأا ،فادهأا
نيدلا يfi فلاخ بردŸا هصضاخ ،وناب يبرغŸا مك◊ا
،بيعصش دمfi ،يروصصنم يزوف ،حابرصس :ةيلاتلا ءامصسألاب
،دمfi ديعصس يصساق ،زودنق دومfi ،يصشيرق نيدلارون
يحاي ،ي-مو-ل-ب ،دا-ن-م ،Êا-قر-ف ،(ة-لوا-صس ن-ب)ر-صصا-ن سشيو-ب
نيدلا يfi فلاخ :بردŸا.(رجام)

11eÉQS¢  4891Hµƒä OjØƒGQ
0 ايÒجين0 رئاز÷ا

نيراصصتنل هقيقحتب زايتماب يئاهنلا فصصن رودلا هغولب دعب
ةهجاوم نيدلا يfi فلاخ بردŸا لابصشأا سضاخ ،ةيلاتتم
دقو ،ايبلصس تقلطنا امك ةارابŸا يهتنتل ،حور نودب ايÒجين
تمدخ يتلا ،ةارابŸا ةجيتن لوح كوكصشلا نم Òثكلا تÒثأا
رودلا ¤إا ينطولا انب-خ-ت-نŸ ه-ت-ق-فارÃ ير-ج-ي-ن-لا بخ-ت-نŸا
اهتجيتن بي-تر-ت ” ا-ه-نأا ا-ه-نأا-صشب ل-ي-ق ثي-ح ،ي-ئا-ه-ن-لا ف-صصن
.Êاغلا بختنŸا با-صسح ى-ل-ع ير-ج-ي-ن-لا بخ-ت-نŸا ل-هأا-ت-ي-ل

مك◊ا اهرادأا يتلا ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا سضاخ

،(يمداصص) بيعصش ،حابرصس :ةيلاتلا ءا-م-صسألا-ب ارا-ما-ك ي-ن-ي-غ-لا
نب ،Êا-قر-ف ،ر-جا-م ،د-مfi د-ي-ع-صس ي-صسا-ق ،زود-ن-ق ،سسارو-ب
.(يحاي) دانم ،يمولب ،(رصصان سشيوب) ،ةلواصس

41eÉQS¢ 4891
(ءاز÷ا تابرضضب نوÒماكلا زوف)0 نوÒماكلا0 رئاز÷ا

بختنŸا يئاهنلا فصصن رودلا ‘ ينطولا بختنŸا هجاو
⁄و Úب-خ-ت-نŸا ع--مŒ ة--ه--جاو--م لوا ي--هو ،ÊوÒما--ك--لا
بناج نم حابرصس ،رخآلا كابصش غولب نم فرط يأا نكمتي
مغرلاب ،نوÒماكلا بناج نم ونوكنو يرئاز÷ا بختنŸا

بناج نم ةصصاخ Úبنا÷ا نم ةديدعلا تلواÙا نم
ة-ح-نا-صسلا سصر-ف--لا ن--م يدد--ع--لا رد--ها ثي--ح «ر--صضÿا»
بخ-ت-نŸ ءاز÷ا تا-بر-صض ‘ ظ◊ا م-صست-ب-ي-ل ،ل-ي-ج-صست--ل--ل
زود-ن-ق دو-مfi ع--فادŸا رد--هأا نا د--ع--ب ،5/4 نوÒماك-لا
هذه نيدلا يfi فلاخ بردŸا سضاخ.ءاز÷ا ةبرصضل
بيعصش ،يمدا-صص ن-حا-بر-صس :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-صسألا-ب ة-ه-جاوŸا

fiد-ي-ع-صس ي-صسا-ق ،زود-ن-ق ،ي-صشير-ق ،د--م fiر-جا-م ،د-م،
.دانم لامج ،يمولب ،(رصصان سشيوب) ةلواصس نب ،Êاقرف
نيدلا يfi فلاخ :بردŸا

71eÉQS¢ 4891
1 رضصم3 رئاز÷ا

لا-ب-صشأا ى-ف-ت-كا ،ي-ئا-ه-ن-لا ف--صصن رود--لا ‘ ه--جور--خ د--ع--ب
مامأا ثلاثلا زكرŸا ىلع بعللا نيدلا يfi فلاخ بردŸا
ينطولا بختنŸا عاطتصسا اهلÓخو ،يرصصŸا بختنŸا

بختنملل لجصس ،فدهل فادهأا ةثÓثب  ةجيتنب زوفلا نم
17ـلا ةقيقدلا ‘ يمولبو86ـلا ةقيقدلا ‘ رجام ينطولا
ا-م-ي-ف ،ةارا-بŸا ن-م ةÒخألا سسا--ف--نألا ‘ ي--حا--ي Úصسحو
يد‹ بعÓلا يرصصŸا بختنملل ديحولا فدهلا لجصس
يذلا ديحولا فدهلا وهو ،67ـلا ةقيقدلا ‘ ينغلا دبع
ةرودلا هذه لÓخ حابرصس يدهم سسرا◊ا ىمرم لخد
ينطولا بختنŸا سضاخ.ةلماك فادهأا ةينامث لباقم
،ي-مدا-صص ن-حا-بر-صس :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-صسألا--ب ة--ه--جاوŸا هذ--ه
،فاجفج ،زودنق دومfi ،دمfi بيعصش ،مورعل مÓعوب

.رصصان سشيوب ،يمولب ،(يحاي) ةلواصس نب ،Êاقرف ،رجام
نيدلا يfi فلاخ :بردŸا

01fƒaªÈ 4891
2 رئاز÷ا5 ةيطارقيدلا ايناŸا

ةنصس ‘ اهصضاخ هل ةارابم رخا منع ةلماك رهصشا ةينامث دعب
ءاو--جا ¤ا ن--يد--لا يfi ف--لا--خ بردŸا لا--ب--صشا دا---ع ،4891
ايناŸا بختنم ىلع افويصض يمولب ءÓمز لح ثيح ،تايرابŸا
اهن-صضت-حا ة-يدو ةارا-ب-م ‘ Òخلا اذ-ه بع-لÃ ة-ي-طار-قÁد-لا

مك◊ا اهداقو ندصسرد ةنيدم بعلم
ةرا-صسخ--ب ته--ت--ناو ،تي--ما--ن يرÛا

.5/2 ةجيتنب ينطولا قيرفلل ةقحاصس
با---ب ÊاŸلا بخ----ت----نŸا ح----ت----ت----فا
ةطصساوب02ـلا ةقيقد-لا ‘ ل-ي-ج-صست-لا
فده-لا فا-صضاو ن-مو-ها-ت-صس بعÓ-لا
52ـلا ةقيقدلا ‘ دور بعÓلا Êاثلا
تصساÁا بعÓ---لا ل---ج---صس ا---هد---ع----ب

‘و ،07و44ـلا Úتقيقدلا ‘ Úفده
ة--ن--يد--م ن--با سصل--ق58ـلا ة-ق-ي-قد--لا

اهدعب ،ةجيتنلا يمولب رصضÿ ركصسعم
ÊاŸلا بخ-ت-نŸا فا-صضا ة-ق--ي--قد--ب
،سشين-ت-صس ة-ط-صساو-ب سسماÿا فد-ه-لا
ة-يا-ه-ن-لا ةر-فا-صص ن-م Úت-ق-ي-قد ل-ب--قو
سصلق
دانم

زوفب ةارابŸا يهتن-ت-ل ،ة-ج-ي-ت-ن-لا
ةجيتنب رادلا باحصصأل قحتصسم
نم يهو ،5/2 لدج يا لبقت ل
اهب ينم يتلا مئازهلا لقثا Úب
هحيراب-ت ‘ ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
نم ناكو.يبوروا بختنم ماما
مادقإا ،ةراصسÿا هذه تايعادت
ن--يد---لا يfi ف---لا---خ بردŸا
ن-م دا-ع-ف ،ه-ت--لا--ق--ت--صسا Ëد--ق--ت

ةبيب-صش ه)’ق-ير-ف بيرد-ت-ل د-يد-ج
خيصشلا هلدب Úيعت ”و ،لئابقلا
ناو هل قبصس يذلا ،نادعصس حبار
‘ ي---ن---طو---لا بخ---ت---نŸا برد
سشوعم ةقفر تاينينامثلا علطم
ةراصشإÓل.فوغورو فو-ك-يارو

ف-لا-خ بردŸا لا-ب--صشا سضا--خ

fiي
ءامصسألاب ةهجاوŸا هذه نيدلا
د-ي-ع-صس ،(ي--مدا--صص) نا--قزر--م ،حا--بر--صس :ة--ي--لا--ت--لا

ى،يحاي ،(سشيوب) رجام ،زودنق ،ايراغم ،ّيصشيغم
بردŸا.دانم لامج ،يمولب ،(‘ولfl) ةلواصس نب
نيدلا يfi فلاخ :

82Ojù°ªÈ 4891
1 اناغ1 رئاز÷ا

ت– ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ا-ه-صضا-خ ة-ه-جاو--م لوا
‘ Êاغلا بختنم ماما تناك ،نادعصس حبار حيصشلا  فارصشا
ةيلود ةرود نمصض ،يراوفيإلا Êاوب ةنيدÃ ىرج يدو ءاقل

.فدهل Úفدهب نوباغلا زوفب ىهتناو ،ةقادصصلا ةرودب تيمصس
ةقيقدلا ‘ يارفا ةطصساوب ةجيتنلا ‘ مدقت Êاغلا بختنŸا
Úيصسح دادزولب بابصش بعل لدع قئاقد رصشعب اهدعب ،02ـلا
Êاغلا بختنŸا فعاصض16ـلا ةقيقدلا ‘و  ،ةجيتنلا يحاي
ةيئاهنلا ةجيتنلا يهو ،نامعن نب بعÓلا ةطصساوب ةجيتنلا
حبار ب ردŸا ىلع Òخ لاف نكت ⁄ يتلا  ،ةهجاوŸا هذهل

«رصضÿا» اهب ىنÁ ›اوتلا ىلع ةÁزه Êاث يهو ،نادعصس
‘ راوفيد توكب ايقيرفا ·ا سساك تايئاهن ‘ مهتكراصشم دعب
هذه نادعصس حبار بردŸا سضاخ.4891 ةنصسلا كلت عيبر
،دمfi بيعصش ،يمداصص ،حابرصس :ةيلاتلا ءامصسألاب ةهجاوŸا

،يصشيغم ديعصس ،لئاب-ق-لا ة-ب-ي-ب-صش ن-م د-ي-صشر غ-ي-غدا ،ي-صشي-غ-م
ميكح) افجفج ،هل ةارابم لوا سشار◊ا دا–ا نم سشادعب

،رصصان سشيوب ،دانم ،(هل ةارابم لوا سشار◊ا دا–ا نم نادم
نادعصس حبار :بردŸا.يحاي Úصسح

03Ojù°ªÈ 4891
1 سسنوت3 رئاز÷ا

4891 ةنصس لÓخ ينطولا بختنŸا اهصضاخ ةهجاوم رخا
ة-قاد-صصلا يرود ن-م-صض ،ي-صسنو-ت-لا بخ--ت--نŸا ما--ما تنا--ك
نا نادعصس حبار بردŸا لابصشا دارا اهيفو ،راوفيد توكب
جاطرق روصسن بختنم ىلع قحتصسم زوفب4891 ةنصس وهني

ىرخلا يه ةجيتنب ،(سسنوت)
ىهنأا.3/1 لدج يا لبقت ل
طو-صشلا ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا
رف-صصل فد-ه-ب ا-قو-ف-ت-م لوألا
سشار◊ا دا–ا بعل هعقنو

82ـلا ة-ق-ي-قد-لا ‘ فا-ج--ف--ج
يذ---لا بعÓ---لا سسف----ن و----هو

ةقيقدلا ‘ ةجيت-ن-لا ف-عا-صض
سصلق Úتقيقدب اهدعب ،06ـلا
ةجي-ت-ن-لا ي-صسنو-ت-لا بخ-ت-نŸا
،يوابكر-لا بعÓ-لا ة-ط-صساو-ب
فا--صضا ،ة--عا--صس ع---بر ل---ب---قو

Úصسح دادزو-ل-ب با-ب-صش بعل
ايهنم ،ثلا-ث-لا فد-ه-لا ي-حا-ي
ق---ح---ت---صسم زو---ف----ب ةارا----بŸا

نادعصس حبار بردŸا لابصشأل
.فدهل فادها ةثÓث ةجيتنب
هذه ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا بع-ل

ةهجاوŸا
،د-----يرد :ة-----ي-----لا-----ت-----لا ءا-----م------صسألا------ب

،ايراغم ،(هل ةارابم لوا لقلا قلافو نم ةيصشعلب)يمداصص
ةيدولوم نم Êازولا فيرصش ،يديلخ نب ،دمfi بيعصش
،رصصان سشيوب ،دانم ،يحاي ،افجفج ،هل ةارابم لوا نارهو
نادعصس حبار :بردŸا.ديعصس يصشيغم

1LÉfØ» 5891
1 راوفيد توك1 رئاز÷ا

ماما5891 ةنصس ‘ هل ةارابم لوا ينطولا بختنŸا سضاخ
ي--ت--لا ة--قاد--صصلا ةرود ما---ت---خ ‘ يراو---ف---يإلا بخ---ت---نŸا
بعل يتلا ةراصشإÓل ةنيدŸا يهو ،يكاوب ةنيدم اهتنصضتحا

يتلا ايقيرفا ·ا سساك ‘ مهتايرابم يمولب ءÓمز اهقوف
لكصش ىلع ترج يتلا ةرودلا.4891 ماع علطم ‘ ترج

نم «ةليفلا» بختنم يفكي ناك لداعتلا ،ةرغصصم ةلوطب
دحاو رايخ ماما ينطولا بختنŸا ناك اميف ،اهبقل عازتنا
.نوباغلاو سسنوت ةارابم ةجيتن بقرتو ،زوفلا نمث زوفلا
ع-قو ى-ل-ع Úب-خ-ت-نŸا قÎفا ،نو-يراو-ف-يلا ا--هدارا ا--م--كو
ينطولا رصصانعلا تمدقت ،هلثŸ فده يباجيلا لداعتلا
ةقيقدلا ‘ دانم لامج لئابقلا ةبيبصش بعل هعقو فدهب

ة---ق----ي----قد----لا ‘و ن----ك----ل ،02ـلا
ةيناث-لا ة-ل-حرŸا ن-م ة-صسماÿا

يراو---ف---يإلا بخ---ت---نŸا لد---ع
بعلا ة--ط--صساو--ب ة--ج---ي---ت---ن---لا
ن-----م م------غر------لا------بو ،ي------صساور
ي-ب-عÓ-ل ةد-يد--ع--لا تلواÙا
اعيمج نا لا ينطولا بختنŸا
قÎف----ي-----ل ل-----صشف-----لا-----ب تءا-----ب
لدا-ع-ت-لا ع-قو ى-ل-ع Úب-خ-ت-نŸا
با-ح--صصأل ح--م--صس ،ي--با--ج--يلا
هذ-----ه بق-----ل عاز-----ت-----نا سضرألا
بخ-ت-نŸا ل-ح ا-م-ي-ف ،ة-ي-لود--لا
بختنŸا فل-خ ا-ث-لا-ث ي-ن-طو-لا
ه-ت-ه-جاو-م ‘ قو-ف-تŸا Êا--غ--لا
بخ-----ت------نŸا ى------ل------ع ةÒخألا
سضاخ.رفصصل فدهب يصسنوتلا
ناد-ع-صس ح--بار بردŸا لا--ب--صشا

دمfi ،يمداصص ،ديرد :ةيلاتلا ءامصسألاب ةهجاوŸا هذه
فيرصش) ايراغم ،(لقلا قافو نم ةيصشعلب دمfi) بيعصش
،سشار◊ا دا–ا ن-م سشاد-ع-ب ،د-ي-ع-صس ي--صشي--غ--م ،(Êازو--لا
:بردŸا.يحاي ،نادم ،افجفج دانم لامج ،سشيوب رصصان
نادعصس حبار

8eÉQS¢ 5891
0 ايناتيروم4 رئاز÷ا

نادعصس حبار بردŸا ةدايقب ينطولا بختنŸا نصشد
هتهجاوÃ ،(6891 رصصم) ايقيرفا ·أا سساك تايفصصت

Ÿا وهو ،ايناتيروم بختنŸيأا لكصشي ⁄ يذلا سسفان
ةÒبكلا قرافلل رظنلاب ةينطولا رصصانعلا ىلع ةروطخ
ةأارŸا ديع ‘ باهذلا ةهجاوم ترج.ÚبختنŸا Úب
ليلق روهمج مامأا ةيليوج5 بعل5891Ã سسرام نماثلا
⁄ اهلÓخو ،نوميم يصسنوتلا  مك◊ا زايتماب اهداقو
بخ-ت-نŸا مز--ه ‘ ة--بو--ع--صص يأا ي--مو--ل--ب ءÓ--مز د--ج--ي
حتتفا.ةفيظن ةيعابرب مهكابصش اوكد ثيح ،ÊاتيروŸا
فعاصضو ،ةصسماÿا ةقيقدلا ‘ ليجصستلا باب يمولب
‘و72ـلا ةقيقدلا ‘ ةجيتنلا سشيوب رصصان بعÓلا
د-صض ودا-ما Êا-ت-يروŸا بعÓ-لا ل--ج--صس75ـلا ةقي-قد-لا

لا-م=ج بعÓ-لا فا-صضأا ق-ئا-قد ر-صشع-ب ا-هد-ع-ب ،ها-مر-م
ةجيتنب فادهألا ناجرهم ايهنم ،عبارلا فدهلا دانم
غولب نم ىندأا وأا Úصسوق باق رئاز÷ا تعصضو ،ةقحاصس
ةهجاوŸا هذه نادعصس حبار اهب سضاخ.Êاثلا رودلا
،ةيراغم ،يصشي-غ-م ،ي-مدا-صص ،د-يرد :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-صسألا-ب
د-ي-ع-صس) ر-صصا-ن سشيو-ب ،د-مfi د-ي-ع-صس ي-صسا--ق ،زود--ن--ق

نم ع-ج-ف-ل ،(ه-ل ةارا-ب-م لوا ا-صسنر-ف-ب فfiÎ ي-م-ي-م-ح
.يحا-ي ،ي-مو-ل-ب ،دا-ن-م ،ه-ل ةارا-ب-م لوا نار-هو ة-ي-ع-م-ج

نادعصس حبار :بردŸا

نم ينطولا بختنŸا جرخي ،›اوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل
يتلا ايبيل ةرود دعبف ،يبهذلا عبرŸا نم يراقلا سسرعلا

ةرودلا ‘ دهششŸا رركت ،Êاغل بختنŸا مامأا اهيف جرخ
رودلا نم ينطولا بختنŸا جرخو راوفيد توك ‘ ةيلاوŸا
يفتك-ي-ل ،ءاز÷ا تا-بر-شضب نوÒما-ك-لا ما-مأا ي-ئا-ه-ن-لا ف-شصن
يرشصŸا بختنŸا ىلع ةيبيتÎلا ةارابŸا ‘ مهزوفب ثلاثلا زكرŸاب يمولب رشضÿ ءÓمز
سضرأاب يراقلا سسرعلا ‘ «رشضÿا«ةقÓطنا تناك فيك كلذ لبق نكل ،3/1 ةجيتنب
¤إا ةديعشس ةلحرف ،ددعلا اذه ةقلح ‘ لاح هيلع فرعتنشس يذلا كلذ ،؟ةليفلا

.«رشضÿا» تايرابم  خيرات زيلاهد

خيراتلا ىلع ةذفانــهÊ 2441اثلا عيبر41ـل قفاوŸاÈ 0202مفونÚ 03نثإلا

لÓقتضس’ا ذنم «رضضÿا» تايرابم

بختنŸا رشصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتشسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

5891 سسرام8 ¤إا4891 سسرام5 نم

نوÒماكلا مامأا زودنق دومfi نم ةعئاشضلا ءاز÷ا ةبرشض^
4891 ايقيرفا سساك يئاهن جراخ «رشضÿا» تعشضو

^ÿكا يمولب رشضÈ بئاغلاÚ ا نعŸينطولا بختن
ةباشصإلا ببشسب5891 علطم ‘

«رشضÿا» بيردت ¤ا داع نادعشس حبار بردŸا^
نيدلا يfi فلاÿ افلخ5891 ةياهن ‘

4891 راوفيد توكب ايقيرفا ·ا سساك ‘ ةكراششŸا ينطولا بختنŸا^

... راوفيد توك ‘ «ةنيعللا» ءاز÷ا ةبرضض

(نورششعلاو ةنماثلا ةقل◊ا)



ــهÊ 2441اثلإ عيبر41ـل قفإوŸإÈ 0202مفونÚ 03نثإ’إ لوأ’إ فÙÎإ
رئاز÷ا ةيدولوم

ةنيطنصسق بابصش
نيوكت زكرم زا‚’ تاراتكه3 ةيكلم يلع لصصحتي يواهلا

جمدني  ي◊اسصو ودإراب ةهجإوم نع هبايغ دكأاتي ÓÊعز
ن--ع با--ي--غ--لإ ÓÊ--عز يروÙإ ع---فإدŸإ ل---سصإو
ن-ك-ي ⁄ ه-نأإ ثي-ح ،ة-ن-ي-ط-ن--سسق با--ب--سش تا--ب--يرد--ت

سسمأإ ة-ي-سسمأإ فا-ن-ئ-ت-سس’إ د-عو-م لÓ--خ إر--سضا--ح
يتلإ ةباسصإ’إ نم يئاهن لكسشب هيفاعت مدع ببسسب
ع-ي-ي-سضت ¤إإ ه-ج-ت-ي ه-نأا-ب ي-حو-ي ا--م ،ا--ه--ن--م و--ك--سشي
فرع ل-با-قŸإ ‘ ،›إو-ت-لإ ى-ل-ع ة-ي-نا-ث-لإ ةإرا-بŸإ

ي◊اسص رسسيأ’إ Òهظلإ روسضح فانئتسس’إ دعوم
‘ ة-كرا-سشم-ل--ل ا--ب--سس– دإد--ع--ت--سس’إ ر--سشا--ب يذ--لإ

¤إإ بابسشلإ دو-ق-ت ي-ت-لإ ة-مدا-ق-لإ ة-لو÷إ ة-ه-جإو-م
ناك هبناج نم ،ودإراب يدان  ةهجإوŸ  ةمسصاعلإ
راظتنإ ‘ فانئتسس’إ ‘ إرسضاح نإرمع مجاهŸإ
.ةباسصŸإ رسصانعلإ ةيقب قاحتلإ

م’آ’إ نم Êاعي لإز’ دإدح
ىلع م’آ’إ نم Êاعي دإدح نإديŸإ طسسو لإز’

عم دجإوتلإ نم هتعنم يتلإو مدقلإ لفسسأإ يوتسسم
فثكم جÓع ¤إإ عسضخي ثيح فانئتسس’إ دعوم
نوكيل هزيهŒ ديري يذلإ ،يبطلإ مقاطلإ لبق نم

ةإرا-ب-م-ل-ل ا-ب-سس– ي--ن--ف--لإ م--قا--ط--لإ فر--سصت ت–
بردŸإ سضفر نأإ دعب ودإراب يدان مامأإ ةلبقŸإ

ةلو÷إ ةهجإوم لÓخ هكإرسشإاب ةرماغŸإ Êإرمع
ذنم إÒثك نهإري Êإرمع نأإ ةراسشإ’إ ردŒ .¤وأ’إ
يذلإو دإدح تامدخ يلع ›ا◊إ مسسوŸإ ةيإدب

.تإÒسضحتلإ قÓطنإ ذنم دئاقلإ ةراسش هحنم
ديدجتلإ ىلع قفتيو يهتني وطي دقع

دحأ’إ سسمأإ وطي ميسسن نإديŸإ طسسو دقع ىهتنإ
ة-لو÷إ ةإرا-ب-م ‘ ه-ت-كرا-سشم د-ع-ب ة-ل-ي-ل-ق تا-عا--سس
دئاق ةراسش لمح ثيح ،ناسسملت دإدو مامأإ ¤وأ’إ
¤إإ يرإدإ’إو ينفلإ مقاطلإ نم ةراسشإإ ‘ ةليكسشتلإ

فسشك ثيح ،دقعلإ ديدŒو هءاقب ىلع رإرسصإ’إ
ع--م تق--ف--تإ ةرإدإ’إ نأإ جو‹ ق---ير---ف---لإ Òجا---ن---م
ه-ت-ق-فإو-م ح-ن-مو ل-ي-سصا-ف-ت-لإ ل-ما-ك لو--ح بعÓ--لإ
. ةيلكسش ةلاسسم حبسصأإ يذلإ دقعلإ ديدجتل ةيئاهنلإ

نيوكتلإ زكرم ةيسضرأإ ةيكلم يلع لسصحتت ةرإدإ’إ
لماك يواهلإ يدانلل ةنيطنسسق بابسش ةرإدإإ تهنأإ
ة-سصسصfl ة-ي-سضرأإ كÓ-ت--م’ ة--يرإدإ’إ تإءإر--جإ’إ
Úع Úب ع-ق-ي يذ-لإو ق-ير-ف-ل-ل ن-يو-ك-ت ز-كر-م ءا-ن-ب-ل
ةيجيتإÎسسإ ةقطنم ‘  فوسصوب يحو ةرامسسلإ

بابسشلإ ةرإدإإ عرسشتسسو تإراتكه3 ةحاسسم ىلع
را-ي-ت--خإو عور--سشŸإ زا‚إ ‘ ودا--سصر--ف ة--سسا--ئر--ب

. ءانبلإ ةيلمع ةرسشابم لبق تاسسإردلل بتكم
ب/ليلخ

ءيصش لك فصشكيو هقيرف نع عفادي

«إÒثك انيف رثأإ رهسشأإ8 فقوت نأ’ ..ةيثÓثب زوفلإ انعيسض » :زيغن
«ةيليوج5 ‘ لهأاتلإ مسسحنسسو فإزب ›اغ يعيبر فده » ^«انوكله ةرإر◊إو قاهرإ’إ نكل.لهأاتلإ مسسح ىلع نيرداق انك» ^

زي-غ-ن ل-ي-ب-ن ر-ئإز÷إ ة-يدو-لو-م برد-م سصخ
سسمأإ لوأإ ةر-ه--سس بعŸÓإ ءإد--سصأإ ة--ي--مو--ي
ن-ع ثد– ن-يأإ. Úن-ب-لإ ن-م لو-ط-م رإو--ح--ب
‘ زلفاب مامأإ هقيرف هققح يذلإ لداعتلإ
بسضغأإ يذ-لإو يد-ي-ه-م-ت--لإ يرود--لإ با--هذ

ه--لا--ب--سشأإ ن--ع ع--فإد ثي--ح إÒث--ك هÒها--م--ج
لوأإ ‘ ءإدأ’إو ة-ج-ي-ت-ن-لا-ب ها-سضر ن--ع هÈعو
.ةيمسسر ةإرابم

”دع يذلأ لدأعتلأ ىلع كقيلعت أم
؟زلفأب مأمأأ Úنبلأ نم هب
ةيدولوم زوف مدع نع ثيد◊إ Ìك امدعب
،اماع44 ذنم ءإرمسسلإ ايقيرفإإ ‘ رئإز÷إ

ءإدأإ ىلع نومزاع نحنو Úنبلإ ¤إإ انرفاسس
ةدقعلإ هب كفن زوف قيق–و ةيلوطب ةإرابم
،وفون وتروب ‘ ل-هأا-ت-لإ ة-قا-ط-ب ه-ب م-سسح-نو
ا-ن-مد-خ-ت ⁄ ةإرا-بŸإ فور-ظ ف-سسأÓ-ل ن-ك--ل
ا-نأا-ف كلذ ع-مو فد-ه-لإ ق-ي-ق– ‘ ا-ن-ل--سشفو
ةإرا-ب-م لوأإ ‘ لدا-ع-ت-لإ ة-ج--ي--ت--ن--ب ع--ن--ت--ق--م
.ةيمسسر

؟ثدحتت فورظ يأأ نع
،زلباف ةإرابم ‘ اندسض تناك فورظلإ لك
هروسص املثم افيعسض سسيل سسفانŸإ ىتحو
⁄ نوبعÓلإو إديج ةإرابŸإ انلخد ،سضعبلإ
8 ةدŸ فقوتلإ نكل نإديŸإ قوف إورسصقي

ا-ي-ن-ف م-ه-ئإدأإ ى-ل-عو إÒث-ك م-ه-ي-ف ر-ثأإ ر-ه-سشأإ
لÓخ نإديŸإ قوف سسكعنإ ام وهو ايندبو
.بعللإ ءيبع انلم– نيأإ Êاثلإ طوسشلإ

لتق ىلع أردأق نأك مكقيرف نكل
ضسيلأأ ةعأسس فسصن لوأأ ‘ ةأرأبŸأ

؟كلذك
،ةإرابŸإ ويرانيسس نع ثيدحلل دوعن ول Óعف

ع-م  ل-ما--ع--ت--لإ ن--سسح--ي ⁄ ي--ق--ير--ف نأإ د‚
‘ إديج هلوخد مدع لغتسسن ⁄و سسفانŸإ
تحيتأإ يعيبر لجسسي نأإ لبق ةإرابŸإ ءإوجأإ
ىمرŸإ مامأإ ة-ي-لا-ع-ف-لإ ن-ك-لو Úت-سصر-ف ا-ن-ل

زوفلإ ىلع نيرداق انك ،ىرخأإ ةرم انتناخ
ةسسفانŸإ نع داعتب’إ تلق امك نكل ةيثÓثب
Úب--عÓ--لإ د--ق--فأإ  ة---ل---ما---ك ر---ه---سشأإ ة---ع---سست
.اسضيأإ مهزيكرتو مهتايناكمإإ

لكسشب مكئأدأأ عجأرت ببسس وه أمو
؟Êأثلأ طوسشلأ ‘ بيهر
ع--جإر--ت نأا--ف سضع--ب--لإ د--ق--ت--ع---ي ا---م سسك---ع
تاميلعتب نكي ⁄ Êاثلإ طوسشلإ ‘ ÚبعÓلإ

قاهرإ’إو ةرإر◊إ نكلو ينفلإ مقاطلإ نم
¤إإ إو-ع-جإر-ت ن-يذ-لإ ا-ن-ي-ب-ع’ ‘ إÒث-ك إر-ثأإ
اننأإ مغر ةجيتنلإ ى-ل-ع ة-ظ-فا-ح-م-ل-ل ف-لÿإ

هب نمؤون رخأإ فده ليجسست ةرورسضب انبلاط
ها-ن-م-ت-ي ا-م  ل-ك سسي-ل ف-سسأÓ-ل ن-ك--لو زو--ف--لإ

.هكردي بردŸإ

¤إأ لوحتي دأك لدأعتلأ ىتح نكل
ضسيلأأ ةقأطوب قلأأت لول ةرأسسخ
؟كلذك
⁄ اننأإ  دكأإو ةÒبك ةإرابم بعل ةقاطوب Óعف
ه-ت-م-ح-قأإو ه-ي-ل-ع ا-ن-ن--هإر ا--مد--ع--ب ئ--ط--خ--ن
‘ ة-سصا-خ ،ز-ل-فا-ب ةإرا-ب-م ‘ لوأإ سسرا--ح--ك
،تÓخدت ةدع هل تناك نيأإ Êاثلإ طوسشلإ
ةجيتن لداعتلإ فورظلإ ¤إإ رظنلاب هنأإ نظأإ

انلجسس اننأإ ءيسش مهأإو › ةبسسنلاب ةيسضرم
ل--سضف--ب با--هذ ن--م ه--نزو نو--ك---ي---سس فد---ه
.يعيبر

‘ رومألأ Òسست نأأ عقوتت فيك
؟زلفأب مأمأأ بأيإلأ ةأرأبم
ل-خد-ن-سس .ا-ما“ ة-ف-ل-تfl نو-ك--ت--سس رو--مأ’إ
وتروب ‘ ها-ن-ل-ج-سس يذ-لإ فد-ه-لإ ة-ي-ل-سضفأا-ب
سسف-ن ‘ بع-ل-ن-سس ىر--خأإ ة--ه--ج ن--م ،و--فو--ن
ةدŸ اهيف انرسضح يتلإ ةيخانŸإ فورظلإ

ة--ع--قو--م ‘ ثد--ح ا--م سسك--ع ،ع--ي--با--سسأإ8
ةد----يد----سش ةرإر◊إ تنا----ك ن-----يأإ با-----هذ-----لإ
‘ ةيليوج5 ةيسضرأإ نأإ امك ،ةيلاع ةبوطرلإو
زوفلإ ىلع انزفحي ام إذهو اهت’اح لسضفأإ
.لهأاتلإ ةقاطب مسسحو ةسضيرع ةجيتنب

فصصنم.ب :ايفتاه هرواح

ةإرابŸإ دعب ونوتوك ‘ ةيزئانج ءإوجأإ
Úنبلأ ‘ لهأأتلأ مسسح نم تبÎقإأو مهألأ تققح رئأز÷أ ةيدولوم نأأ مغر ⁄ ÚبعÓلأ نأأ تدكأأ أنردأسصم نأأ لإأ ،زلفأب مأمأأ ةيبأجيإأ ةجيتن فطخب قدنفلأ ¤إأ ةدوعلأ دعب ةيزئأنج ءأوجألأ تنأكو لدأعتلأ أذهب أمأ“ أوحرفي لبق مهرأسصنأأ مهب أودعو دق أونأك أققfi أزوف أوعيسض مهنأل ةأرأبŸأ دعب ةعذÓلأ تأدأقتنلأ نأأ أمك،ةنسس44 ةدقع  كف لجأأ نم Úنبلأ ¤إأ رفسسلأ يعأمتجلأ لسصأوتلأ عقأوم فل-تÈ flع Òخ-ل-ب ءÓ-مز أ-ه-ل ضضر-ع-ت ي-ت-لأ .أÒثك مهيف ترثأأ

مويلإ ةحإر نم نوديفتسسيسس نوبعÓلإ
اهوسضاخ يتلإ ةإرابŸإ دعب مهسسافنأإ عاجÎسس’ ةحإر Úنثإ’إ مويلإ هيبع’ حنم زيغن بردŸإ ررق
تقولإ قيسضل إرظن إدحإو اموي مهحنÃ ىفتكإو ،سسمأإ عاجÎسسإ ةسصح إورجأإ امدعبو ،تبسسلإ ءاسسم
.ةعم÷إ موي ة‹ŸÈإ ةدوعلإ ةإرابم لبق

دغلإ ءاسسم ة‹Èم فانئتسس’إ ةسصح
‘ عورسشلإ لجأإ نم إذهو ،ةعبإرلإ ةعاسسلإ نم ةيإدب ءاثÓثلإ دغ ءاسسم فانئتسس’إ ةسصح ة‹رب ت“و
يتلإو ،ةدوعلإ ةهجإوم ءإوجأإ ‘ رمحأ’إو رسضخأ’إ يزلإ باحسصأإ لخديسس نيأإ ،ةلبقŸإ ةإرابملل Òسضحتلإ

هيف نوقÓيسس يذلإو ،لبقŸإ رودلل رورŸإ ةقاطب نامسض لجأإ نم يبلسسلإ لداعتلإ وأإ زوفلل امإإ اهيف نوبعليسس
.يسسنوتلإ يسصقافسصلإ يسضايرلإ يدانلإ ةÒبك ةبسسنب

rcp تاسصوحفل عسضخيسس لكلإو
rcp تاسصوحف ءإرجإإ عم دعوم ىلع نونوكيسس لكلإ نإاف ،ةÎفلإ هذه ‘ ةداعلإ هيلع ترج امكو
،ÚبعÓلإ دحأإ هب بيسصأإ لاح ‘ سضرŸإ راسشتنإ يدافتل إذهو ،انوروك سسوÒف نع فسشكلاب ةسصاÿإ
.هنم هيفاعت ةياغ ¤إإ ةعومÛإ نع هداعبإ متيل

طوج◊إ قحلم ‘ سسيمÿإو ءاعبرأ’إ يموي بردتتسس ةليكسشتلإ
‘ بردتلإ عم دعوم ىلع نوكتسس ةليكسشتلإ نإاف ،ايعيبط ةبسشوسشعŸإ ةيسضرأ’إ ىلع دوعتلإ لجأإ نمو
ثيح ،يبŸوأ’إ ةيليوج5 بعلÃ ة‹Èم ةإرابŸإ نأإ ةسصاخ ،ايعيبط بسشوسشعŸإ طوج◊إ قحلم
.سسيمÿإو ءاعبرأ’إ يموي كانه Úتسصح ةقاطوب سسرا◊إ ءاقفر يرجيسس

ءاقللإ ةليل ة‹Èم ويديف ةسصح
لجأإ نم إذهو ،ويديفلإ للfiو زيغن بردŸإ فإرسشإإ ت– ةإرابŸإ ةليل ويديف ةسصح اسضيأإ نوبعÓلإ يرجيسسو
لبق تإداسشر’إو حئاسصنلإ سضعب Ëدقتو مسصÿإ ةنياعمو ،يسضاŸإ ءاقللإ ‘ ترهظ يتلإ ءاطخأ’إ سضعب حيحسصت

.انوروك ةحئاج ببسسب راسصنأ’إ بايغ ‘و ،ةعم÷إ إذه يبŸوأ’إ ةيليوج5 بعلم اهنسضتحيسس يتلإ ةدوعلإ ةهجإوم
ةرامعلل ةيبلسس ليلا–

ديزيام وهو91 ديفوكلاب هتباسصإإ رسشن ” امدعب ةيبلسس تناك ةجيتنو ىرخأإ ليلاحتب ةرامعل ليبن ماق
سسمإ موي ةإرابم ‘ ةكراسشŸإ مدع لجأإ نم هدسض ترّبد يتلإ ةرمإؤوŸإ لوح كوكسشلإ نم

بلطب ديمعلإ ةرإدإإ تمدقت
ةيقيرف’إ ةيلإرد-ف-نو-ك-لإ ¤إإ
Ëدقت لجأإ نم مدقلإ ةركل

ز-ل-فا-ب ما--مأإ ةدو--ع--لإ ةإرا--ب--م
ةنماثلإ ةعاسسلإ ¤إإ ينينيبلإ
لماعتلإ راطإإ ‘ إذهو ،Óيل
ةسصاخ ،سسفانŸإ عم لثŸاب
‘ ةإرابŸإ بعل مسصÿإ نأإ
،ةرا---ح ءإو---جأإ ‘ ةÒه---ظ---لإ
ةيدولوŸإ ةرإدإإ عفد ام وهو
ءا--ق---ل ة‹ر---ب ¤إإ ي---ع---سسل---ل
،نويني-ن-ي-ب-لإ ا-ه-ي-ل-ع دو-ع-ت-ي ⁄ ةدرا-ب ءإو-جأإ ‘ Ó-ي-ل ةدو-ع-لإ

يهو ،نيدلبلإ Úب خانŸإ ‘ إÒبك اقرف كانه نأإ ةسصاخ
.مسصÿإ يبع’ ىلع ةبعسص نوكتسس يتلإ فورظلإ

ةجيتنب إومزهنإو دÈلإ نم إوناعو قبسس وهوتوأإ وبع’
رئإز÷إ ‘ ةليقث

،فسصنو Úتنسس لب-ق ءي-سشلإ سسف-ن-ب ما-ق نأإ د-ي-م-ع-ل-ل ق-ب-سسو
⁄ ةدراب ءإوجأإ ‘ ›وغنوكلإ وهوتوأإ يدان لبقتسسإ امدنع
ر-سضخأ’إ يز-لإ با-ح-سصأإ زا-فو ،سسفا--نŸإ ا--ه--ي--ل--ع دو--ع--ت--ي
ءاقللإ ىهتنإ ثيح ،ةليقث ةجيتنب ةإرابŸإ كلت ‘ رمحأ’إو
يبfi لك هركذتي ءاقل ‘ ،0-9 ةجيتنب Êوزاك ءانبأإ حلاسصل

ةر-ط-ي-سس  د-ه-سشو ،ة-يدو-لوŸإ
د-ي-م-ع-ل-ل سضر-ع-لإو لو-ط--لا--ب
تابوعسص دجو سسفانم مامأإ
ةي-خا-نŸإ ءإو-جأ’إ ع-م ةÒب-ك

.رئإز÷إ ‘

‘ ترخأات قيرفلإ ةرئاط
رئإزجلل لوسصولإ

ةدو-----ع ة-----ل------حر تد------ه------سش
،إرخأا-ت ر-ئإز-ج-ل-ل ة-يدو-لوŸإ

تقو ‘ لسصيسس قيرفلإ نأإ ¤إإ سسمأإ ددع ‘ انرسشأإ امدعبف
دودح ‘ تلسصو ةليكسشتلإ نإاف ،سسمأإ ةحيبسص نم ركبم
سسمخ نم Ìكأإ تمإد ةلحر دعب ،رئإزجلل ةثلاثلإ ةعاسسلإ

نا-ف إذ-ه-بو ،Ó-ي-ل را-طŸإ ق-ل--غ ¤إإ كلذ دو--ع--يو ،تا--عا--سس
,Úنيبلإ ‘ ىرخأإ ةليل اسضق ديمعلإ

ناينبلإ Úع ‘ عاجÎسسإ ةسصح مهل جمرب زيغنو
Úعب ةليكسشتلل عاجÎسسإ ةسصح ديمعلل ينفلإ مقاطلإ جمربو
يتلإ ةإرابŸإ دع-ب إذ-هو ،Úن-ي-ب-لإ ن-م ةدو-ع-لإ د-ع-ب نا-ي-ن-ب-لإ

رئإزجلل ةدوعلإ ةلحر ‘ ةليوطلإ ةيرفسسلإو سسمأإ اهوسضاخ
زلفاب مامأإ لوغ يد لراسش بعلم ‘ سسمأإ لوأإ مهلداعت دعب
.ينينيبلإ

Úينينيبلا عم لثŸاب لماعتلا تررق

Óيل ةدوعلإ ءاقل بعل لجأإ نم فاكلل بلطب مدقتت ديمعلإ ةرإدإإ
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ةوارم◊ا ةهجاوم لبق هليهأاتل قباسسُي لÓملئابقلا ةبيبسش

ع-م ا-ه-ع-ي-قو-ت ل-ئا-ب-ق-لأ ة-ب-ي-ب--شش ةرأدإأ نÓ--عإأ د--ع--ب
هبشصنم نم لاقملل افلخ يديزوب فشسوي بردŸأ
ةرأدإلأ نم ةبرقم رداشصم تفششك ،Êافلزلأ نماي

د-ق-ع ‘ طور-ششلأو دو-ن-ب-لأ سضع-ب ن--ع ا--ن--تد--ير÷
رداشصŸأ سسفن ،يأد Úشسح رشصنل قباشسلأ بردŸأ
فأدهأأ لوح لÓم عم ثد– يديزوب نأأ تدكأأ
ةÒبكو ةÒغشص لك ىلع اقفتأو مشسوŸأ أذه قيرفلأ
ق-ير-ف-ل-ل ة-مدا-ق-لأ تا-قا-ق-ح-ت-شسلأ سصخ-ي ا-م ل-كو
اهطورشش سضرع-ب ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لأ ةرأدإلأ تما-ق ثي-ح-ب
.يئانثلأ اقفتيل ›ا◊أ مشسوŸأ نم اهاغتبمو

ديدجتلل لباق دحاو ماعل دقع ىلع عقو يديزوب
دقع ىلع يديزوب عم عيقوتلأ ديري لÓم نكي ⁄
حرط كلذل ،دوليف وأأ امود عم لعف املثم ليوط
طقف دحأو ماعل دقع ىلع عيقوتلأ يديزوب ىلع
Òخألأ أذ--ه ق--ي--ق– لا--ح ‘ د--يد--ج--ت--ل---ل ل---با---ق
هب لبق يذلأ رمألأ وهو ،هنم ةبولطŸأ فأدهأÓل
هنأاب هدعو دق لÓم نأأو ةشصاخ هعنقأأو يديزوب
هديري ءيشش يأاب مايقلاب ءاشضيبلأ ةقرولأ هل حنميشس
نم Òبك ددع دجأوت لظ ‘ ةيلا◊أ ةليكششتلأ ىلع
.ÚبعÓلأ

ةلوطبلا ‘ ¤وألا زكارŸا هيلع طÎسشا لÓم
فأدهألأ نم ديدعلأ لئابقلأ ةبيبشش ةرأدإأ كلت“

تÒغت نإأو ىتح ،مشسوŸأ أذه اهقيق– ديرت يتلأ
،يديزوب مودقو Êافلزلأ ليحر دعب ءيششلأ سضعب

ى-ل-ع طÎششأ لÓ-م نإا-ف ة-م--ي--ل--ع ردا--شصم بشسحو
ة-ع-برألأ ز-كأرŸأ د-حأأ لÓ--ت--حإأ يد--يزو--ب ف--شسو--ي
ل لÓمف ةينطولأ ةلوطبلأ ‘ مشسوŸأ أذه ¤وألأ
ام مشسوŸأ ‘ قيرفلأ نأأ اÌ Ãكأأ عجأÎلأ ديري
م-شسوŸأ ‘و ،Êا-ث-لأ ز-كرŸأ ل-ت-حأ ي-شضاŸأ ل--ب--ق
ةرأدإلأ كلذ---ل ،ع---بأر---لأ ز---كرŸأ ل---ت---حأ ي---شضاŸأ

مدعو لأونŸأ سسفن ىلع ةلشصأوŸأ ديرت ةيلئابقلأ
.Ìكأأ عجأÎلأ

ةيروهم÷ا سسأاك بقلو...
عفر د-ير-ي لÓ-م ف-ير-شش يرا-ن-ك-لأ سسي-ئر نأأ ود-ب-ي
وهف كلذل ،رمألأ فلك امهم مشسوŸأ أذه يدحتلأ
سسأا---ك بق---ل---ب زو---ف---ي نأأ يد---يزو---ب ى---ل---ع طÎششأ
فأدهألأ نمشض اهعشضوو مشسوŸأ أذه ةيروهم÷أ
راشصنألأ دعو دق لÓم نأأو ةشصاخ ،قيرفلل ¤وألأ
ع-م ثلا--ث--لأ م--شسو--م ‘ با--ق--لألأ ق--ق--ح--ي--شس ه--نأا--ب
را--شصنأأ ة--شسد--ع ت– نآلأ و--ه--ف كلذ--ل ،يرا--ن--ك--لأ
و-ه يد-يزو-ب تقو-لأ سسف-ن ‘ ،ي-ل-ئا--ب--ق--لأ يدا--ن--لأ
هذه نأأ اشضيأأ دقتعيو طورششلأ هذه لكب لبق رخآلأ
ببشس أذهو ةبيبششلأ عم اهققحي نأأ نكÁ فأدهألأ

.ةمهŸأ هلوبق

اسضيأا ةيولوأا فاكلا سسأاك ‘ ةفرسشم ةكراسشم Ëدقت
ةبيبششلل ديد÷أ بردŸأ دقع ليشصافت عم امئأد
نل قيرفلأ نأاب هل دكأأ لÓم نإاف ،يديزوب فشسوي
م-شسوŸأ أذ-ه فا-ك--لأ سسأا--ك ة--ق--با--شسم ‘ كرا--ششي
ة-كرا-ششم Ëد-ق-ت ه-ن-م بل-ط ا‰إأو ،ط-ق-ف ة-هز-ن-ل--ل

تا--عو--مÛأ يرود ز--حا--ح ي--ط--خ---تو ة---فر---ششم
،ةلوطبلأ هذه ‘ ةطقن دعبأأ ¤إأ لوشصولأ ةلواfiو

رمألا-ب سسي-ل ه-نأا-ب أد-ي-ج فر-ع-ي لÓ-م نأأو ة-شصا-خ

ىلع ايراق ةقÓمعلأ ةيدنألأ بعل لظ ‘ بعشصلأ
يرود ةقباشسم ‘ يبÁزام يب يتو يلهألأ رأرغ
.لاطبألأ

ايلاح لح لسضفأا وه يديزوب نأا دقتعي لÓم
ف-شسو--ي بردŸأ ع--م ة--ي--ل--ئا--ب--ق--لأ ةرأدإلأ د--قا--ع--ت
دعب ءاج ا‰إأ ،ظح ةبرشض وأأ ةفدشص سسيل يديزوب
ىرت ثيح قيرف-ل-ل ›ا◊أ ع-شضو-ل-ل ة-لو-ط-م ة-شسأرد
ةÎفلأ هذه ‘ بشسنألأ بردŸأ هنأأ يرانكلأ ةرأدإأ

ةينطولأ ةلوطبلأ ‘ ةÒبكلأ هتÈخ مكحب ةشصاخ
فرع-ي ه-نأأ ¤إأ ة-فا-شضإلا-ب ،ة-ي-لÙأ تا-ق-با-شسŸأو

Úب-عÓ-لأو ة-ه-ج ن-م ل-ئا-ب-ق-لأ ة-ب-ي-ب-شش تي-ب أد--ي--ج
لبق ةبيبششلأ برد هنأل ىرخأأ ةهج نم Úيلا◊أ

.نآلأ نم Úمشسوم ›أوح

ةوارم◊ا ةمق لبق هليهأاتل نمزلا قباسسي
فشسوي فلم عفد ىلع لئابقلأ ةبيبشش ةرأدإأ لمعتو أذه
نم مدقلأ ةركل ةينطولأ ةطبأرلأ ىوتشسم ىلع يديزوب
ق-ير-ف-ل-ل ي-شسي-ئر برد-م-ك ه--تزا--جإأ جأر--خ--ت--شسأ ل--جأأ
‘ يشسيئر بردم ةيؤور ديري ةبيبششلأ سسيئر ،يلئابقلأ

ةيدولوم مامأأ مداقلأ ءاقللأ ‘ قيرفلأ ءلدب دعاقم
نأأو ةشصاخ ةرŸأ هذه أاطخ يأأ لمحتي نلو نأرهو
ة-ل--ك--ششم ع--م ي--شضاŸأ م--شسوŸأ ذ--ن--م نا--ع ق--ير--ف--لأ
ةدعوب ظيف◊ا دبع.ةزاجإلأ

لسضفألا Ëدقتب دعيو مسسوŸا فادهأا ىلع ةرادإلا عم قفتي يديزوب

يسضاÎلاب Êافلزلا عم اهدقع خسسفت ةبيبسشلا ةرادإا
ةقيرطب دقعلأ خشسف لجأأ نم Êافلزلأ نماي قباشسلأ اهبردم عم لئابقلأ ةبيبشش ةرأدإأ تقفتأ
قافتأ نع يعامتجلأ لشصأوتلأ عقأوم Èع ةبيبششلل ةيمشسرلأ ةحفشصلأ تنلعأأ ثيح ،ةيدو

د-ح ع-شضو ل-جأأ ن-م ير-خ-ف هد-عا-شسم ¤إأ ة-فا-شضإلا-ب Êا-ف--لز--لأو لÓ--م Úب ي--ئا--ه--ن
ŸشسÒلاب ةبيبششلأ عم امهتÎافلزلأ ةلاقإأ نأأ ركذلاب ريدج .يشضأÊ مدع ببشسب

.يشسيئر بردم ةزاجإأ ىلع هلوشصح
يتيوكلا يبرعلا نوكت دق يئانثلا ةهجو

بردŸأ نأأ ا-ن-تد-ير÷ تف-ششك ،Êا-ف-لز-لأ ن-ما-ي بردŸأ ن-م ة--بر--ق--م ردا--شصم بشسح
لجأأ نم يتيوكلأ يبرعلأ يدان عم اقبشسم اقفتأ دق اناك يرخف هدعاشسمو يشسنوتلأ
تيوكلأ ¤إأ Êافلزلأ رفاشسي نأأ حجرŸأ نمو يدانلأ أذهل ةينفلأ ةشضراعلأ مامز ›وت

.ةقفشصلأ ما“إأو عيقوتلأ لجأأ نم مايألأ هذه
ةبيبسشلل ينفلا مقاطلا نم بحسسني فورعك

ةرأدإل ةبيبششلل ينفلأ مقاطلأ نم هتلاقتشسأ Êافلزلل دعاشسŸأ بردŸأ فورعك دأرم مدق
ةشصاخ يشضاŸأ مشسوŸأ ‘ ةديدع تابشسانم ‘ ةيلئابقلأ ةليكششتلأ داق فورعك ،قيرفلأ

نم ديدعلأ عم لمعو ةÒخألأ ةعبرألأ تأونشسلأ ‘ يرانكلل ينفلأ مقاطلأ نمشض ناكو
ع.ب.قيرفلل ةينفلأ ةشضراعلأ أوشسأأرت يذلأ ÚبردŸأ

ةعفترم تايونعÃ مويلا تابيردتلا ¤إا دوعي يلهألاجربلا يلهأا
تابيردتلأ ءأوجأأ ¤إأ جÈلأ يلهأأ ةليكششت دوعت
أدأدعتشسأ ءاشسم ةعبأرلأ نم ةيأدب مويلأ ةيشسمأأ
دا–أ يلهألأ  لبقتشسي ثيح ،ةمداقلأ ةهجأوملل
ة-لو-ط-ب ن-م ة-ي-نا-ث-لأ ة-لو÷أ را--طإأ ‘  سسا--ب--ع--ل--ب
ن-م ءأو-جأأ ‘ ىر--ج--ت--شس ي--ت--لأو لوألأ فÙÎأ
يذلأ بيط-لأ ه-جو-لأ د-ع-ب ة-ع-ف-ترŸأ تا-يو-ن-عŸأ
ما--مأأ ة--جر--خ لوأأ ‘ ي--شسور--ع ءا--ق--فر هر---ه---ظأأ
.لئابقلأ

راشصنأأ نم ةي– نوبعÓلأ ىقلي نأأ رظتني ثيح
اهب بعل يتلأ ةدأرإÓل أÒثك أوحرف نيذلأ  قيرفلأ

مقاطلأ رطشس تقو ‘ ،عقعقو يديعشس، سشيرمع
عم ءاثÓثلأ ٍدغ نم ةيأدب لمعلأ مجح عفر ينفلأ
ا-هد-ع-ب لو-ح-ت-ل-ل ،Úت--ي--ب--يرد--ت Úت--شصح ة‹ر--ب
ل-ما-ك نأأ ة-شصا-خ  ي-م-ي-ظ-ن-ت-لأو ي-ن-ف-لأ بنا-ج--ل--ل

ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ فر-شصت ت– دأد-ع-ت-لأ ر-شصا-ن--ع
ةياهن ‘ ÚبعÓلأ أافاك دق يريزد بردŸأ ناكو
. ةحأر Úموي حنمو ةهجأوŸأ

عقعق بقاعملل ليدب نع ثحبي يريزد
ن-ع ثح-ب-لأ جÈلأ ي-ل-هأل ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ ر-ششا--ب
،بقاعŸأ عقعق بعÓل  نأديŸأ طشسو ‘  ليدب
نأديŸأ طشسو ‘ تأرايÿأ ةردن لظ ‘ كلذ و
يثÓثلأ هرهظأأ يذلأ ماجشسنلأ دعب سصوشصÿابو

ام نأديŸأ طشسو ‘  ةحامشسوبو عقعق، سشيرمع
نأأ مغر بشسانŸأ ليدبلأ داجيإأ ةبوعشص نم ديزي
. رايدلأ لخأد  يرŒ ةأرابŸأ

لبق حوناب ليهأاتب نئمطي دانزوب
ةارابŸا

لÓب بردŸأ دانزوب ريذنلأ ماعلأ ريدŸأ نأامط
حوناب ةزمح مجاهŸأ ليهأات سصوشصخب يريزد

نأأ ة-شصا-خ ة-مدا-ق-لأ ة--ه--جأوŸأ د--عوŸ ا--ب--شس–
نم   ÚمجاهŸأ لكل ةجاحب يجيأÈلأ بردŸأ
طÿأ رشصانع نم ددع Èكأ يلع ناهرلأ لجأ
مث نمو سسفانŸأ كابشش ›إأ لوشصولأو  يمامألأ

ليهأات تلجأأ دق ةطبأرلأ تناكو  زوف لوأأ قيق–
ببشسب ›وألأ ةلو÷أ دعوم لبق حوناب مجاهŸأ

لاجأأ ةياهن دعب قئاقد5 هليهأات بلط فلم عأديإأ
. وتاكرŸأ

مويلا جمدنيو ‘اعتي يجاود -يسسورع
نأديŸأ طشسو هل-ي-مزو ي-شسور-ع ي-ئا-ن-ث-لأ ‘ا-ع-ت
ةمئاق ةرداغم  ›إأ يئانثلأ رطشضأ نأأ دعب يجأود
ةظ◊ رخآأ ‘ لئابقلأ ةبيبشش تهجأو يتلأ81
ةحأرإأ بردŸأ لشضف ثيح   ملآلأ ةدوع ببشسب
امهب ةرماغŸأ مدعو يجأودو يشسورع نم لك

ت– فانئتشسلأ نم ةيأدب عيم÷أ نوكي نأأ يلع

. ةيناثلأ ةلو÷أ ةهجأوŸ أدأدعتشسأ فرشصتلأ

كارسشإا ببسسب يريزد بردملل تاداقتنا
كيرديسس

ديدعلأ نم باتعلأو موللأ يريزد بردŸأ يقلي
هجولأو ةيباجيلأ ةجيتنلأ مغر يلهألأ راشصنأأ نم
ةجرخ لوأأ ‘  ةليكششتلأ هترهظأأ يذلأ فرششŸأ
بÎغŸأ سسرا◊أ كأر----ششإأ بب----شسب  ة----ي----م-----شسر
لظ يذلأ تقولأ ‘ تابيردت نود نم كيرديشس
ة-يأد-ب ذ-ن-م ل-م-ع-ي مز-ح--ت--م – ي--ل--يا--ن ي--ئا--ن--ث--لأ
ي-ل-ع ي-ئا-ن-ث-لأ ه-ج-ششي ن-ل ا-م و--هو تأÒشضح--ت--لأ
نأأ Òث--ك--لأ Èت--عأو  رأو--ششŸأ ة--ي--ق--ب ‘  ل--م--ع---لأ

هدمتعي يذلأ رايعŸأ دعي ⁄ ةيزها÷أ سسايقم
.يريزد

ةيزيف–  ةحنم نورظتني نوبعÓلا
نم ةرأدإلأ نم ةتافتلأ جÈلأ يلهأأ رشصانع رظتني
ي-ت-لأ ةÒب-ك-لأ تأدو-هÛأ د-ع-ب م-هز-ي-ف– ل--جأ

لداعتلأ ةحنم ةيوشستو ةجرخ لوأأ ‘ اهومدق
⁄ ي-ل-هألأ ر-شصا-ن-ع نأأ ة-شصا-خ د--عأو--ق--لأ جرا--خ
ةفاشضإأ مشسوŸأ ةيأدب ذنم أدحأو اميتنشس يقلتت
ي--ل--ع م--هز--ي--كر--ت ن--م د--يز--ت--شس ة--ح--نŸأ نأأ ¤إأ
ق-ي-ق– ‘ ة-ب--غر--لأو ةدأرإلأ سسف--ن--ب ة--ل--شصأوŸأ
.تأراشصتنلأ

ب/ليلخ



ل ،مهقيرفل ›اوتلا ىلع ةراسسخ Êاث دعب قلقلاو رمذتلا ةمق ‘ دا–إلا قاسشع دجاوتي
نأا لبق مهقيرف ةحلسصÒ Ÿسست تناك ةارابم ‘ رايدلا لخاد فيطسس قافو مامأا اميسس
مهقيرف عجارت ببسس ةراطسسوسس قاسشع مهفي ⁄ ثيح ،قئاقدلا رخآا ‘ رومألا بلقنت
ةنيابتم مهلعف دودرو راسصنألا Úب فلتخت ءارآلا لعج ام ،زيجو تقو ‘ Úفدهل هلوبقو

.يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ‘

قيرفلا نابصش ىلع Èصصلاب بلاطي ضضعبلا
نابسش Úبعل نم هنيوكت مكحب ،قيرفلا ىلع Èسصلا ةرورسضب راسصنألا صضعب بلاطو
تقو عرسسأا ‘ كرادتلا لجأا نم مهيلع طغسضلا مدعب عيم÷ا اوبلاطو ،ددج مهمظعم

نوقبيسس مهنأاب راسصنألا ءلؤوه دكأا ثيح ،يبيرع نب بردŸا اسضيأا هلاق ام وهو ،نك‡
.ةسضافتنلا ةياغ ¤إا ÚبعÓلا نومعدي مهو فورظلا تناك امهم مهقيرف فلخ

ÚبعÓلا ىوتصسمو ءادألا اودقتنا رخآلا ضضعبلاو
اودقتناو  ،قيرفلا ءادأا نم ديدسشلا مهبسضغ راسصنألا صضعب ىدبأا ،ىرخأا ةهج نم
ل ءا-م-سسألا صضع-ب نأا-ب د-كؤو-ي م-ه-ن-م صضع-ب-لا حار ا-م-ك ،ةد-سشب Úب-عÓ-لا صضع-ب ىو-ت-سسم
بعسصيو هناوأل قباسس ىقبي رمألا اذه نأا لإا ،قيرفلا ةليكسشت ‘ دجاوتلا قحتسست
.طقف Úتارابم دعب ÚبعÓلا ىوتسسم ىلع مك◊ا

ب .ب

اذه ›اوتلا ىلع ةيناثلا ةارابملل ةمسصاعلا دا–إا Ìعت
ة-فÙÎا ة-ط-بار-لا حا-ت--ت--فا ‘ ةرŸا هذ--هو ،م--سسوŸا
Úغو-لو-ب بع-لÃ ف--ي--ط--سس قا--فو ه--ف--ي--سض ما--مأا ¤وألا
رخآا ‘ ةرومع باسشلا بعÓلا اهلجسس ةفيظن ةيئانثب
قا--سشع نا--ك يذ--لا تقو--لا ‘و ذإا ،ة--ه--جاوŸا صسا--ف--نأا

ر--بو--سسلا صسأا--ك ةرا--سسخ وfi نور--ظ--ت--ن--ي ةرا--ط--سسو--سس
¤إا را-ب-ت-علا ةدا-عإا ل-جأا ن-م قا--فو--لا ى--ل--ع بل--غ--ت--لاو
›اوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل ةرمح ءاقفر طقسس ،قيرفلا
اما“ ةرظتنم Òغو ةÌع ةيادب دا–إلا كلذب ققحيل
اهب تماق يتلا تاميعدتلاو ةدي÷ا تاÒسضحتلا مغر
.فيسصلا ‘ ةرادإلا

ربوصسلا ءاقلب ةنراقم نصس– ءادألا
قا-فو-لا ةارا-ب--م ‘ دا–إÓ--ل ي--عا--م÷ا ءادألا ن--سس–و
ناو ةسصاخ ،دادزولب بابسش مامأا ربوسسلا ءاقلب ةنراقم
¤إا لوسصولا هوبعل لواحو ةوقب ةهجاوŸا لخد قيرفلا

نود لاح زيكÎلا ءوسس نأا لإا ،اركبم ةيرياسضخ كابسش
ةيندبلا مهتقايل لسضفأا ‘ يردوك ءاقفر رهظ امك ،كلذ
ة-ط-ق-ن د-ع-ي ا-م اذ-هو ،لا-ع ق-سسن-ب ة-ه-جاوŸا او-ل-م--كأاو
يتلا ةÁزهلا مغر ،ي-ن-ف-لا م-قا-ط-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب ة-ي-با-ج-يإا

تايون-ع-م اÒث-ك تط-ب-حأاو ةÒخألا ق-ئا-قد-لا ‘ تءا-ج
فلخ ةارابŸا اودهاسش نيذلا راسصنألا اذكو ÚبعÓلا
.ةÒغسصلا ةسشاسشلا

ةقفوم نكت ⁄ تاÒيغتلا ضضعب
ي-ت-لا تاÒي-غ-ت-لا صضع-ب نأا ى-ل-ع نا-ن-ثا ف-ل--ت--خ--ي لو
نكت ⁄ يب-ير-ع ن-ب ةدا-ي-ق-ب ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ا-هار-جأا

ذ-ن-م لو-سس ما--ح--قإا ا--م--ي--سس ل ،ةارا--بŸا ‘ ة--ق--فو--م
،4/4/2 ¤إا4/3/3 نم ةطÿا Òيغت اذكو ةيادبلا

ة--ي--سضرأا قو--ف نو--ه--ئا--ت Úب--عÓ--لا صضع--ب اد--ب ثي--ح
لعجي ام ،مهنم رظتنŸا ءيسشلا اومدقي ⁄و ناديŸا
مغر ،ةراسسÿا ةيلوؤوسسم نم اءزج لمحتي بردŸا
نع صضار هنأاب دكأاو ةارابŸا ةياهن بقع ثد– هنا

ه--نأاو ،¤وألا ة--ل--حرŸا ‘ ة--سصا--خ ه--ي--ب--عل دودر---م
،ةلبقŸا تايرابŸا ‘ مهنم لسضفأا ىوتسسم رظتني

‘ fiمهنع طغسضلا داعبإل هنم ةلوا.

ديد÷اب تأاي ⁄ Úنثا ÚمجاهÃ بعللا
،Úن--ثا Úم--جا--هÃ قا--فو--لا ةارا--ب--م دا–إلا ل---خدو
نأا لإا ،صصويfiو ليل÷ا دبع نم لكب رمألا قلعتيو

راودألا تطلتخاو ةرŸاب اقفوم نكي ⁄ رمألا اذه
فيدهتلل ةسصرف يأاب مايقلا نع ازجعو يئانثلا Úب

ايكيتكت Óسشف دعي ام اذهو ،ابيرقت ةارابŸا ةليط
هتءارق تناك يذلا يبيرع نب بردملل ةبسسنلاب اعيرذ
طÿا صسكع ،يموجهلا قسشلا ‘ ةئطاخ ةهجاوملل
ي-ق--ل--ت ة--يا--غ ¤إا ىو--ت--سسŸا ‘ نا--ك يذ--لا ي--ف--لÿا

ءاقفر نأا مغر ،صسافنألا رخآا ‘ Úفدهلل قيرفلا
دوعت يتلا لوألا فدهلا ةيلوؤوسسم نولمحتي ل ةرمج

.هدحو زودنغ صسراحلل

Êاوثلا رخآا ‘ هطوقصس لبق اعئار ناك زودنغ
‘ ةارا--ب---م زود---ن---غ صسي---سسك---لأا دا–لا صسرا---ح ىدأاو
تار-ك-لا ن-م د-يد--ع--لا فا--ق--يإا ن--م ن--ك“و ،ىو--ت--سسŸا
⁄ كلذ نأا لإا ،¤وألا ةلحرŸا ‘ اميسس ل ةÒطÿا
روظÙا ‘ عقو ثيح ،ةارابŸا ةياهن ةياغ ¤إا رمتسسي
ة-يواز-لا تن-ك-سس ي-ت-لا ةرو-م-ع ل--يد--ب--لا ةد--يد--سست ما--مأا
نم نكمتي ⁄ يذلا زودنغ نم ةبيرغ ةطقل ‘ Úعسستلا
ايناث افده ىقلتي نأا لبق ،ةيوق نكت ⁄ يتلا ةركلا داعبإا
يئانثو وه هتيلوؤوسسم لمحتي كلذ نم ةليلق قئاقد دعب
ةي-ط-غ-ت-لا-ب ا-مو-ق-ي ⁄ ناذ-ل-لا ةر-م-حو ة-ن-ي-سشو-ب روÙا
.قمعلا ‘ ةمزÓلا

...نكلو ،ةفاصضإلا بلج روصشاع لوخد
ة-ياد-ب ع-م ةر-سشا-ب-م اÒي-غ-ت ي-ب-ير-ع ن-ب بردŸا ىر-جأا
نا--ك--م رو--سشا---ع ما---ح---قإا لÓ---خ ن---م Êا---ث---لا طو---سشلا

ن-م ىر-سسي-لا ة-ه÷ا ¤إا ن-يد ن-ب ل--يو–و ،ة--ي--سسيا--م--خ
نك“و ايبسسن اقفوم روسشاع لوخد ناك ثيح ،عافدلا

،تابسسانم ةدع ‘ قافولا ىمرم ¤إا رطÿا لقن نم
بعÓلا نأا لإا ،قمعلا ‘ هتاعيزوتو هتعرسس لامعتسساب

Êاثلا فدهلا ةطقل ‘ ةسصاخ عافدلا ‘ اديج نكي ⁄
ةرير“ مدق يذلا Êاحرف مامأا ةبئاغ هتيطغت تناك نيأا

تقولا ‘ لتاقلا فدهلا اهنم لجسس ةرومعل ةمسساح
.عئاسضلا لدب

ــهÊ 2441اثلا عيبر41ـل قفاوŸاÈ 0202مفونÚ 03نثإلا لوألا فÙÎا
ةمصصاعلا دا–إا

ةركصسب دا–ا ةارابم نع بيغي دايع نب

ةرورصض تحبصصأا ةعاصش نب ةدوعو بيخي موجهلا
⁄ مهنأا لإا ،ةهجاوŸا ةليط صصويfi ءاقفرل تحيتأا يتلا ةديدعلا صصرفلا مغر ،ىوتسسŸا ‘ مهدودرم نكي ⁄و ىرخأا ةرم دا–إلا ومجاهم بّيخ
Ëدقت ىلع رداقو ةÒبك تاناكمإا كلÁ هنوك ،لوألا قيرفلا فوفسص ¤إا ةعاسش نب ةدوعب نوبلاطي عيم÷ا لعج ام ،فادهأا ¤إا اهتمجرت نم اونكمتي
.هسسفنل Óظ ناك يذلا ليل÷ا دبع صسكع ،اسضيأا ةفاسضإلا بلج هنكÁ يذلا ،نايلع باسشلا بعÓل ةبسسنلاب رمألا صسفن وهو ،يمامألا طخلل Òثكلا

يمامألا طخلل Òثكلا Ëدقت ىلع رداق بعÓلا
‘ اقباسس هدكأا يذلا ،›اعلا يفيدهتلا هسسحو هتعرسس مكحب يمامألا طخلل معدلا Ëدقت ىلع رداق ةعاسش نب نأا ىلع نانثا فلتخي لو
‘ نوكيسس كلذ نأا مكحب ،ةرادإلا Úبو هنيب لكاسشŸا ةحفسص يطو هتدوع ىلع نوحلي راسصنألا لعج ام ،يسسنوتلا يسسقافسصلا ‘ وأا قيرفلا

ب .ب.ةيسصخسشلا تاعارسصلا نع اديعب ¤وألا ةجردلاب قيرفلا ةحلسصم

ةراصسÿا نع فصسأاتن» :ةرمح
«ةÒخألا ةصسمللا انتناخو

نأا ،ةر--م--ح ق--ير--ف--لا ع--فاد--م د---كأا :هلوقب ،ةقحت-صسم ن-ك-ت ⁄ ةرا-صسÿا يتلا ةراصسÿا هذه نع ’وأا فصسأاتن» انيدأا اننأاو ةصصا-خ ،ا-ه-ت-قو ‘ تأا-ت ⁄ ةصسم-ل-لا نأا-ب ن-ظأا ،ةد-ي-ج ةارا-ب-م-ك ’ ،ةارا-بŸا هذ-ه ‘ ا--ن--تا--خ ةÒخأ’ا ÚبعÓلا نم ديدعلا كانه نأا ىصسنن لمع-لا ة-ل-صصاو-م بج-ي كلذ-ل دد÷ا .«لبقتصسŸا ‘ لصضفأا نوكن ىتح

مهدعنو Èصصلا راصصنألا نم بلطن»
«مهداعصسإاب

راصصنأ’ا نم بلطأا» :لوقلاب فاصضأاو لجأا نم ل-م-ع-ن ن-ح-ن ،ا-ن-ي-ل-ع Èصصلا مهدعنو ،ةيباجيإ’ا جئاتن-لا ق-ي-ق– ،ةلبقŸا تايرابŸا ‘ مهدعصسنصس اننأاب انيلع ةرايÿا هذه رثؤوت ’ نأا ىن“أا .«ةمداقلا ةارابŸا ‘ ةوقب دوعنو

ةلبقŸا ةارابŸا ‘ ياد Úسسح رسصن ةليكسشت مرحتسس
دايع نب دارم مجاهŸا تامدخ نم ةركسسب دا–ا مامأا
ةقرو ‘ هيلع جاجتحا مك◊ا نيودت دعب ةبوقعلا ببسسب
بردŸا هيف ناك تقو ‘ ،نارهو ةيدولوم مامأا ءاقللا

ىلع تÓيدعتلا صضعب ثادحإا ‘ ركفي يوانكل ريذن
‘ ف-ع-سضألا ة-ق-ل◊ا تنا-ك ي-ت-لا ة-ي--ما--مألا ةر--طا--ق--لا

طلخيل بايغلا اذه يتأاي نأا لبق «ةوارم◊ا» ةارابم
ة-ع-م÷ا Ó-يد-ب كرا-سش اد-ي-ع ن-ب نأا ا--م--ل--ع ه--تا--با--سسح

.يسضاŸا
نوكنصسو ÚبعÓلا دودرم نع ضضار» :يوانكل

«ةلبقŸا تايرابŸا ‘ لصضفأا
نع ثيدحلل يوانكل ريذن ياد Úسسح رسصن بردم داع
Ìعتلاو مسسوŸا اذه ةلوطبلا ‘ هقيرفل ¤وألا ةارابŸا

ديكأاتلا دّدج ثيح ،نارهو ةيدولوم مامأا رايدلا رقع ‘
ثÓثلا طاقنلاب رفظلاو زوفلا قحتسسي ناك هقيرف ىلع
تد-ه-سش ي-ت-لا ة-ق-ي-قد Úع-سست-لا تا-ير‹ ¤إا ر-ظ--ن--لا--ب
با-ي-غ نأا Òغ صضر-ع-لاو لو-ط-لا-ب ا-يا-ي ءا-ق-فر ةر-ط-ي-سس
Êا-ث-لا فد-ه-لا ل-ي-ج-سست ن-م م-ه-مر-ح ةÒخألا ة-سسم-ل--لا
لبقتسسÓ Ãئافتم ادب يوانكل ّنأا Òغ ،زوفلا قيق–و
.لّوألا ءاقللا ‘ مّدقŸا دّي÷ا دودرملل ارظن هقيرف

«ايندب نيزهاج اوناكو تاميلعتلا اوقّبط نوبعÓلا»
لا-ق ،نار-هو ة-يدو-لو--م ما--مأا ه--ق--ير--ف ه--مّد--ق ا--م ن--عو
انقفتا يتلا بعللا ةقيرط نوبعÓلا قّبط دقل» :يوانكل

‘ ا-ها-ن-ق-ب-ط ي--ت--لاو تاÒسضح--ت--لا ة--ياد--ب ‘ ا--ه--ي--ل--ع
‘ او--نا--ك Úب--عÓ--لا نأا ا--م--ك ،ة--يداد--عإلا تا---يرا---بŸا
اذه نم نيزهاج اودبو ةيندبلا ةيحانلا نم ىوتسسŸا
ل-م-ع-لا ة-م-ي-ق Úب--ي ا--م و--هو ،لوألا ءا--ق--ل--لا ‘ بنا÷ا
بعللا ءانبب انمق دقل ،تاÒسضحتلا ةÎف لÓخ زجنŸا

با-ي-غ م-غر ءا-ن-ب-لا ‘ Úعر-سست-م ن--ك--ن ⁄و ءارو--لا ن--م
.«صسفانŸا كابسش مامأا ةÒخألا ةسسمللا

«ةÒثكلا ضصرفلا عييصضت ناك ةوارم◊ا مامأا انتلكصشم»
وه «ةوارم◊ا» ةارابم ‘ هقلقلأا ام نأا يوانكل فسشكو
ين-نأا م-ك-ي-ل-ع ي-ف-خأا ل» :لا-قو ة-ع-ئا-سضلا صصر-ف-لا ةÌك
اهانمجرت ول يتلا ةعئاسضلا صصرفلا ةÌك نم تبسضغ

ماع لكسشب ءادألا ،ءاقللا اذه ‘ ةلوهسسب زوفلا انقق◊

ءÓبلا اوبأا نيذلا ÚبعÓلا نع صضار انأاو اديج ناك
حسسفو اديج ةارابŸا لخدي ⁄ يقيرف نأا مغر نسس◊ا
د-ع-ب ا-م-ي-ف ا-ند--ع ا--ن--ن--ك--ل صسفا--نŸا ي--ب--عÓ--ل لاÛا
بعللا ةقيرط نعو ،«ءاقللا تاير‹ ىلع انرطيسسو
.«3-3-4 ةطخ قبطن نحن» :يوانكل لاق ،ةمتعŸا

«لصضفأا نوكنصسو ةيرصصنلا لبقتصسÃ لئافتم»
تايرا-ب-م ا-هر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لا «ة-ير-سصن-لا» ل-ب-ق-ت-سسم ن-عو

ةارابŸا ‘ هتدهاسش يذلا دعب» :يوانكل لاق ،ةبعسص
نوكنسسو قيرفلا لبقتسسÃ لئافتم يننأا لوقأا ،¤وألا
ةÒثكلا صصرفلا مجÎنو ةلبقŸا تايرابŸا ‘ لسضفأا
حدتما امك ،.«نارهو ةيدولوم ءاقل ‘ اهانعيسض يتلا
:اهنع لاق يتلا نارهو ةيدولوم قباسسلا هقيرف يوانكل
يذلا رفيرف رارغ ىلع ةديج تايدرف كلÁ صسفانŸا»
ى-ت-حو ةد--ي--ج تا--نا--ك--مإا ه--يد--لو ةوار--م◊ا ‘ ه--ت--بّرد
.«زي‡ بعل Êارطم

ح . م

نــــــــــئمطي يـــــبيرع نـــــبو ناــــــــــهر Êاـــــث يـــــف رــــــــــصسخي داــــــــــ–إلا

ياد Úصسح رصصن

«ةارابŸا ةراصسخ قحتصسن نكن ⁄» :يبيرع نب
:لاقو ،ةارابŸا ةياهن بقع يبيرع نب بردŸا ثد–و
طوسشلا ‘ ،ةراسسÿا هذه قحتسسن نكن ⁄ ةقيق◊ا ‘»
صصر-ف ةد-ع ا-ن-ع-ن-سصو ةارا-بŸا ‘ اد-ي-ج ا-ن--ل--خد لوألا
Êاثلا طوسشلا ‘ اسضيأا هب انمق ام اذهو ،ليجسستلل
لبق ،فادهأا ¤إا صصرفلا ديسسŒ نم نكمتن ⁄ اننكل
ةر-ظ-ت-ن-م Òغ ة-ي-ع-سضو ن-م Ó-ي-م-ج ا-فد-ه ى-ق-ل--ت--ن نأا

.«ديعب نم ةديدسستبو

«ةلبقŸا ةارابŸا ‘ اعيرصس كرادتن نأا بجي»
ءاوجأا ¤إا اعيرسس دوعن نأا بجي نآلا» :Óئاق فاسضأاو
رسضحن نأا انيلع بعسص عوبسسأا انرظتني هنأل ،لمعلا

ل مسسوŸا ،لبقŸا ءاقللا ‘ كرادتلا لواحنو اديج
ج-ئا-ت-ن-لا ل-جأا ن-م ل-م-ع-ن ا-ن-ه ن--ح--نو Ó--يو--ط لاز--ي
.«ةيباجيإلا

«ضسفنلا ‘ ةقثلا مهصصقنت ÚبعÓلا ضضعب»
مهسصقنت ÚبعÓلا صضعب نأا انظحل» :Óئاق متخو

عفر مهيلع امك ،هيلع لمعلا ÚبعÓلا ىلع رمألا اذهو ،صسفنلاب ةقثلا
ىتح عوبسسألا ةليط اديج لمعنسس ،ءاطخألا ‘ طقسسن ل ىتح تابيردتلا ‘ مهاوتسسم
ب .ب.«لبقŸا ءاقللا ‘ زوفلا ققحن

ضضيوعتلا نوديريو ةراصسÿا نم نورمذتم راصصنألا



‘ ÚمهاسسŸأ ءاسضعأ’أ ›إأ  ‘’ لامك يواهلأ يدانلل ديد÷أ سسيئرلأ اهلسسرأأ يتلأ تأوعدلأ تلسصو
43 مهددع غلبي نيذلأ ءاسضعأ’أ ةيبلاغ ›إأ فيطسس قافول فÙÎأ «يدانلل زلقيأ» كÓب ةكرسش
تأوعدلأ هذه ةيعرسش ‘ Òثكلأ نعط  ثيح مداقلأ سسيمÿأ ةماعلأ ةيعم÷أ روسضح لجأ نم  امهاسسم
بسسح نومهاسسŸأ  ءاعدتسساب انوناق هل لوıأ ديحولأ ةباينلاب   ةرأدإ’أ سسل‹ سسيئر نأأ ةسصاخ

ةقيثو يلع لسصحتي ⁄ لأز’ يواهلل ديد÷أ سسيئرلأ نأأ سصوسصÿابو  يراجتلأ نوناقلأ سصوسصن
لعج ام   ةماع ةيعمج دقع ›إأ ةوعدلأ  هل حيتت ةفسص يأ  ةينوناقلأ ةيحانلأ نم لثÁ ’و دامتع’أ

. مداقلأ سسيمÿأ ةماعلأ ةيعم÷أ لاغسشأأ روسضح نع فوزعلأ ‘ ركفت ةيبلاغلأ
ماع ريدمو ديدج سسيئر ةيكزتو  رصصي ‘’ سسيئرلا

ءاسضع’أ لك فوزع ةلاح ‘ ىتح ةماعلأ ةيعم÷أ لاغسشأأ داقعنأ يلع ديد÷أ سسيئرلأ رسصي لباقŸأ ‘
ايفاك ةدحول هروسضحو ةكرسشلأ مهسسأ نم ةئاŸأ ‘49 كلÁ يواهلأ سسيئر نأ  رابتعأ يلع ÚمهاسسŸأ

مسسح يلع رسصي ثيح  ماع ريدمو ةرأدإ’أ سسلÛ ديدج سسيئر ةيكزت مث نمو ةماعلأ ةيعم÷أ داقعناب
. ةرأدإ’أ سسلÛ ديدج سسيئر بيسصنت نÓعإأو مداقلأ سسيمÿأ ةلاسسŸأ هذه

ادحاو اتوصص كلÁ يواهلا سسيئر نا نودكؤويو نورذحي نوينوناق
ن-م ‘’ سسي-ئر-لأ  يرا-ج-ت-لأ نو-نا-ق-لأ ‘  Úسصتıأو نو-ي-نو-نا-ق-لأ ن-م د-يد-ع-لأ رذ-ح
يواهلأ سسيئر نأ نودكؤويو ةينوناق Òغ اهنوÈتعي يتلأ ةوطÿأ هذه لثم يلع مأدقإ’أ

رأرغ يلع دحأو اتوسص كلÁ ةرأدإ’أ سسلÛ ديدج سسيئر يلع تيوسصتلأ ةيلمع ‘
دنتسسي ’و ايغ’ Èتعي سسيمÿأ عامتجأ اهب جرخيسس ةجيتن يأ نأو ÚمهاسسŸأ ةيقب
ةيعم÷أ دقع يلع رسصي ديد÷أ سسيئرلأ لأزأ’ يذلأ تقولأ ‘ Êوناق دنسس يأ ›أ
. ه‹انرب ديسسŒو ةماعلأ

باتتك’ا حتفب طبترم مهصسأ’ا ءارصش
حلاسصل همهسسأأ نع مهاسسم يأ لزانت ةيلمع ءأرجإاب  ةكرسشلأ قثوم حمسسي ⁄
نم لك مامأ باتتك’أ حتفب أرأرق بلطتت ةيلمعلأ هه لثم نأ أدكؤوم ديدج مهاسسم
ريراقتلأ نع ةلسصفم ةليسصح ءأرجأ بجوتسسي يذلأ رأرقلأ وهو  مهسسأأ ءأرسش ديري
كل-ت م-سصخ م-ث ن-مو نو-يد-لأ د-يد–و ه-سسي-سسأا-ت ذ-ن-م فÙÎأ يدا-ن-ل-ل ة-ي--لاŸأ
ام وهو اهسضيفختو  رايلم021 غلبÃ ةردقŸأ يدانلل ةينيعلأ ةميقلأ نم نويدلأ

سسيئرلأ ءأوسس مهسسأ ءأرسش ‘ ةبغرلأ تدبأأ يتلأ ءامسسأ’أ  مدقت  نود لوحي
دعوم لبق امهنم لك ثحبي ثيح  دلأولأ ةيافلح ناسسح وأأ   رأرسس قباسسلأ
. حسشÎلأ باب مهل حتفت ةينوناق ةرغث نع سسيمÿأ

ب/ليلخ

ــهÊ 2441اثلأ عيبر41ـل قفأوŸأÈ 0202مفونÚ 03نثإ’أ لوأ’ا فÙÎا

يام8 بعلم ‘ مويلا فصصتنم ‘ بردتي فيدرلا
فسصتنم تابيردتلا ءاوجأا ›ا فيدرلا ةليكسشت دوعت

ةسصح ناث ‘ يام8 بعلم ةيسضرا يلع مويلا راهن
ةيبيردتلا ةسص◊ا دعب بعلŸا ةيسضرا يلع ةيبيردت

نا دعب ةمسصاعلا ›ا لقنتلا لبق  ضسيمÿا ةيسسمل
بكرŸا  ةرادا نم رسضخألا ءوسضلا فيدرلا يقلت
نم ةيادب رباكألا دادعت قحتلي نا يلع بردتلل

فانئتسسÓل ةيبيردتلا ةسص◊ا دعوم اءاسسم ةثلاثلا
ةلو÷ا باسس◊ نازيلغ عيرسس ةهجاوŸ اÒسض–

.ةيناثلا

جامدن’ا رظتنيو سضكرلا لصصاوي يلهاج
ضضكرلا مويلا يلهاج باسشلا ناديŸا طسسو لسصاوي

Ãا عم بردتلا ةيادب لبق ةلحرم لواك هدرفÛةعوم
ببسسب اموي51 ةÎفل تابيردتلا جراخ يقب نا دعب
يلع لسصحتيل  تبثŸا عسضي هتلعج ةبكرلا ‘ ةباسصإا
رارق ءاج ثيح ةيجيردتلا ةدوعلاو ضضكرلاب نذلا
ةدارا نم ديزيل ةيقيرفلا ةمئاقلا ›ا همسسا ةفاسضإا
. ةعومÛا عم بردتلا ›ا ةعيرسسلا ةدوعلا ‘ يلهاج

ةحارل نكريو ةحجان ةيلمع يرجا زايب
ةليوط

ةرداغŸ رسضخألا ءوسضلا يلع زايب باسشلا عفانŸا لسص–
ةيحار÷ا ةيلمعلا اهيف يرجا يتلا ةسصتıا ةحسصŸا

عوبسسألا ةياهن   ةسسكاعتŸا ةطبرألا يوتسسم يلع
ةياغ ›ا ةحسصŸا ‘ اتميقم يقب ثيح طرافلا

نم دكأاتلل جلاعŸا بيبطلا نم تاسصوحف ›ا هعوسضخ
›اع خسضيسس ثيح ةيلمعلل ةيبلسس تافلfl دوجو مدع

ةدوعلا لبق رهسشا6 نع لقت ل ةليوط ةحار
دق بعÓلا نوكي ثيح تابيردتلا ›ا ةيجيردتلا

.›ا◊ا مسسوŸا يهنا

ميصسرت ةياغ ¤إا  لجأاتي قيرفلا كيتوب
ةديد÷ا ةرادإ’ا

ةديد÷ا ةسصمقلا يلع راسصنلا تابلط تدادزا
يتلاو طرافلا ضسيمÿا اهÁدقت ” دعب ةسصاخ يدانلل

نمازت نكل   ةقحاسسلا ةيبلاغلا ةداسشاو باجعا تلان
ةدايقب ةقباسسلا ةرادلا ةرداغم عم تابلطلا هذه

يÓع ديدج كيتوب حتف ‘ ركفت تناك يتلا بارعا
يتلا ةديد÷ا ةرادإلا مودق عم يسشرموب يح يوتسسم

راجئتسسا لبق دامتعلا ةقيثو ميسسرت  رظتنت يقبت
fiراسصنلا تابلط يقبت كيتوبلا حتفو ديدج ل

.  رظتنت
ب/ليلخ

كوكسص لكسش ‘ عزوتو  لو’ا زوفلا ةحنم نويلم03فيطصس قافو

ةحجانلأ ةقÓطن’أ نأأ  يكوكلأ ليبن فيطسس قافو بردم دكأأ
‘ ديكأات ›إأ جات–  ةمسصاعلأ دا–أ مامأأ  ةلوج لوأأ ‘  هقيرفل
ةلو÷أ ‘ نأزيلغ عيرسس ةهجأوم نم ةيأدب  ةمداقلأ تأءاقللأ
›إأ لسصي ⁄ لأز’ هقيرف نأأ فÎعأ  بردŸأ نأأ ةسصاخ  ةلبقŸأ
نع ليوطلأ فقوتلأ ›إأ هعجرأأ يذلأو  اعقوتم ناك يذلأ متيرلأ
طرافلأ سسرام رهسش ذنم ةسسفانŸأ
ةÒبك ةأرابم مدقي ⁄ هقيرف نأأ فÎعأ يذلأ  يسسنوتلأ بردŸأ

ناك ءأدأ’أ نأأ مغر  ةÒبك ةأرابم مدقي ⁄ يقيرف »:لاق ثيح
ليوطلأ فقوتلأ دعب عقوتن انك امك ايلاع نكي ⁄ متيرلأو انزأوتم
›إأ جات-ح-يو  ي-ق-ير-ف-ل ة-ب-سسن-لا-ب أد-ج ما-ه-م Èت-ع-ي زو-ف-لأ أذ-هو
ناكو .» ةمداقلأ ةلو÷أ ‘ نأزيلغ عيرسس لبقتسسأ لÓخ ديكأاتلأ
دوعي نأ يلع أدحأو موي ةحأر هيبع’ حنم دق يكوكلأ بردŸأ
Úن-ث’أ مو-ي-لأ ة-ي--سسمأأ ن--م ة--يأد--ب ل--م--ع--لأ  ءأو--جأأ ›إأ ع--ي--م÷أ
.ةمداقلأ ةهجأوملل أدأدعتسسأ

عزوتو نويلم03 ةحنم نع فصشك ةيافلح
كوكصص لكصش ‘

‘و ةأرابŸأ ةياهن ‘ ةيافلح دهف قباسسلأ ماعلأ ريدŸأ فسشك
لكل نويلم03 ةميقب ردقت ةÈتعم ةحنم يلع ةحرفلأ نم ءأوجأأ

دع-ب ا-ه-فر-سص م-ت-يو كو-ك-سص ل-ك-سش ‘ ا-هو-ق-ل-ت-ي نأأ ي-ل-ع  بع’
ءأوجأأ نم ةتافتل’أ هذه تدأزو ديد÷أ ÒسسŸأ بتكŸأ دامتعأ
قباسسلأ ماعلأ ريدŸأ مسساب ينغتلل ÚبعÓلأ جيزاهأأو ةحرفلأ

. ةيافلح
هلصضفيو ةرومع ءادأ’ اجافتي ⁄  يكوكلا

ةحبار ةقرو
باسشلأ همدق يذلأ ءأدأ’أ نأأ يكوكلأ ليبن بردŸأ فسشك

افأدهأأ عقو نأأ هل قبسس ثيح هيلإأ ةبسسنلاب ائجافم  ⁄ ةرومع
‘و جÈلأ يلهأأو ةرقم م‚ مامأأ طرافلأ مسسوŸأ ةمسساح
ةيدو ةأرابم ‘ ةليلم Úع ةيعمج مامأأ ›ا◊أ مسسوŸأ ةيأدب
باسشلأ بعÓلأ يلع ناهرلأ يلع ظفحتي  يسسنوتلأ بردŸأ

ةقروك هتامدخ يلع ناهرلأ  لسضفيو ةيسساسسأ’أ ةليكسشتلأ ‘
. بعللأ تاير‹ عم هماحقإأو  ةحبأر

فوصصوب ويرانيصس راركتل هجتيو دعصسأ’ا ةرومع
يظح نأ دعب ةأرابŸأ ةياهن ‘ دعسسأ’أ ةرومع باسشلأ ناك
لك نا-سسل ي-ل-ع ح-ب-سصأأ ا-م-ك دأد-ع-ت-لأ ر-سصا-ن-ع ة-ي-ق-ب  ة-ي-ح-ت-ب
ة-ط-ق-ن  ة-م-سصا-ع--لأ دا–أ ة--ه--جأو--م تءا--ج ثي--ح  را--سصنأ’أ
يذلأ فوسصوب مرسصنŸأ مسسوŸأ هليمز رأرغ يلع ةيأدبلأ
ثيح يأد Úسسح ةيرسصن مامأأ ةمسصاعلأ ‘ هتقÓطنأ تناك
لوسص◊أو فوسصوب هليمز ويرانيسس رأركت ›إأ ةرومع هجتي

. رمعلأ لبتقم ‘ لأزي ’ وهو ‘أÎحأ دقع يلع
يروت،ةنوملقوب ةدوع ىلع نهاري  يكوكلا

مويلا يبيرعو
يلع مويلأ فانئتسس’أ دعوم عم يسسنوتلأ بردŸأ نهأري

عفأدŸأو   ةنوملقوب -يروت يموجهلأ يئانثلأ نم لك  ةدوع
نع  ةفلتfl بابسسأ’ يثÓثلأ باغ نأ دعب  يبيرعل يروÙأ

ن-م ل-ك ‘ا-ع-ت نأأ د-ع-ب ة-سصا-خ   ة-م-سصا-ع--لأ دا–أ ة--ه--جأو--م
ةهجأوŸأ سسكعو ثيح  ةباسصإ’أ نم  يروت ›اŸأو يبيرعل
ابسس– يلثŸأ ةليكسشتلاب يمÒسس يتفلأ مقاطلأ ناف ›وأ’أ
ي-مو-ج-ه-لأ ط-سسو-لأ نأ سصو-سصÿا-بو ة-مدا-ق-لأ ة-ه--جأو--م--ل--ل

.أزهاج نوكيسس طينحج
ب/ليلخ

مويلا نازيلغ ةهجاوŸ  تاÒصضحتلا ‘ عرصشيو ديكأاتلا  يلع  رصصي  يكوكلا

ةيقيرفإ’ا ةمئاقلل باصش يصسامخ فاصضأا يكوكلا
ةمئاق ةفاسضإلا   ›إا فيطسس ةنيدم ›ا ةدوعلا دعبو ةمسصاعلا دا–ا ةهجاوم ةياهن دعب ةرسشابم يكوكلا ليبن بردŸا عراسس
يابلب، يلهاج، يحÓف طسساوألا مجاهم نم لكب رمألا قلعتيو ةيقيرفإلا ةسسفانŸا ‘ اهليهأات ضضرغب ةباسش رسصانع8 نم ةنوكتم
ديد÷ا مدقتسسŸا ›إا ›ا◊ا ةعيبطب ةفاسضإا   رارقب فسصنم ةنسس02 نم لقا بختنŸ ›ودلا مجاهŸاو فايسضوب طسساوألا ضسراح،
. ابعل13 ›إا ةيقيرفإلا ةمئاقلا عفري ام  ةلاسصيم حابرم

تافلŸا عاديإ’ لجا رخأا عم مويلا ةمئاقلل يئانث فيصضي
ةياغ ›إا ةيدا–لا قيرط نع مدقلا ةركل يقيرفإلا دا–لا ›إا ةمئاقلا فلم لاسسرإا ‘ ثيÎلا ةرادإلا نم يكوكلا بردŸا بلط

›اتلاب مو  يئانثلا ةيوه  ‘ يئاهنلا رارقلا ذختي ⁄ لازل باسش يئانث فيسضيسس ثيح  ÈمفونÚ 03نثلا مويلا ةÒخألا لاجآلا
رسصانعلا ةفاسضإاو  مداقلا وتاكرŸا لÓخ ةليكسشتلا ميعدتل  ابسس– ةرغاسش تازاجإا7 يلع ءاقبإلاو ابعل33 ›إا ةمئاقلا عفر
ةلاح ‘ ةمدقتم راودا ›إا لسصو دق   قيرفلا نوكي ثيح  ةمداقلا ةفئاسصلا يقيرفإلا ليهأاتلا نم ةيناثلا ةÎفلا لÓخ ةديد÷ا

ب/ليلخ.ميعدتلا ›إا ةجاحبو .هلهأات

سسيمÿا ةيعم÷ تاوعدلا ةينوناق مدع ‘ ةيبلاغلا نعط ببسسب

يواهلا يدانلا ةيعمج ىلع رصصي ‘’ سسيئرلا
ةرادإ’ا سسل‹ ‘ ماهŸا عيزوتو



ةرادإا نأا ةسصاÿا اهرداسصم نم «بعŸÓا ءادسصأا » تملع
ق-ير-ط ن-ع ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-سش ةرادإا تل-سسار د-ق ءا-ع-برألا ل-مأا
قوقحب ةبلاطŸا  لجأا نم مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–إلا
ىسضمأا يذلا ‘رعلا ةفيذح يبŸوألا بختنŸا بعل نيوكت

مسسوŸا اذه لئابقلا ةبيبسش عم هل ‘اÎحا دقع لوأا ىلع
نأا ذنم اقرزلل ةينابسشلا تائفلا عيمج ىلع رم يذلا وهو،
.رغاسصألا فنسص ‘ ابعل ناك

اقرزلا ةرادإل نويلم023 عفدب بلاطم لÓم
مد-ق-لا ةر-ك-ل ›ود-لا دا–إلا ى-ت-حو فا--ف--لا Úناو--ق نأا اÃو
ة-ب-لا-طŸا ل-جأا ن-م تكر– ة--ف--لا--خو--ب ةرادإا نأا--ف ة--ح--سضاو
بعل ةزايح مدع لئابقلا ةبيبسش تلغتسسا امدعب اهقوقحب
د-ق-ع  ى-ل-ع ‘ر-ع-لا ة-ف-يذ-ح ط-سساوأÓ-ل ي-ن-طو--لا بخ--ت--نŸا
.انا‹ طرا-ف-لا Èم-ت-ب-سس ر-ه-سش ه-ف-ط-خو ل-مألا ع-م ‘اÎحا

ابلاطم لÓم فيرسش ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-سش صسي-ئر نو-ك-ي-سس ثي-ح
ح-سضاو نو-نا-ق-لا مادا-م «ا-قرز--لا» ةرادإل023 غلب-م د-يد-سست-ب
نابسشلا عم ‘رعلا هبعل مسسوم لك لباقم ›ام غلبم كانهو
61 نمو (نويلم03 ) ةنسس61 ةياغ ¤إا ةنسس31 نسس نم ءادتبا
.مسسوم لكل نويلم05 ةنسس02 ¤إا

لمألا فيدر عم امسسوم بعل Úكسسوب ىتح
ن-يو-ك-ت قو-ق-ح-ب ة-ب-لا-طŸا ءا-ع-برألا ل-مأا ةرادإا مز-ت--ع--ت ا--م--ك
امداق «اقرزلا» فيدر عم امسسوم بعل يذلا Úكسسوب بعÓلا

هعم دقاعتو اسضيأا هفطخ لÓم نكلو ،ةدكيكسس ةبيبسش نم
Ÿنوبلاطم ةبيبسشلا ›وؤوسسم نأاف ›اتلابو مسساوم ةعبرأا ةد

ةزاجإلا نأا مادام لمألا ةرادإل ميتنسس نويلم Úسسمخ عفدب
.«اسضيأا ةدوجوم «اداكيسسور» نبا اهب بعل يتلا

قافولا ةرادإل اديدج اراذعإا لسسÒسس ةفلاخوب
ةينوناقلا تاوطÿا لكب تماق ءاعبرألا لمأا ةرادإا نأا مغرو

Ÿسسإا ن-يو-ك-ت قو-ق-ح-ب ف-ي-ط-سس قا-فو ةرادإا ة-ب-لا-ط-Óك-ب مÒ
تا-ئ-ف-لا ف-ل-تı بع-ل يذ-لاو ا-ي-لا-ح دادزو-ل-ب با-ب--سش بعل
⁄ قيرفلا نأا لإا اسضيأا فافلا تلسسارو.اسضيأا اقرزلل ةينابسشلا
صسي-ئر-لا ل-ع-ج ا-م و-هو م-ي-ت-ن-سس يأا ى-ل-ع نآلا د◊ ل-سصح-ت--ي

قافولا ةرادإل ديدج اراذعإا لاسسرإا ررقي ةفلاخوب ةديمح
يتلا تاÒيغتلا دعب ةسصاخ فافلل ةديدج ىوكسش عفر لبق

ءي‹و بارعأا ليحر عم ارخؤوم فيطسس ةرادإا ىلع تأارط
             .‘ل ةعامج

«ةركلا ةرقابع» ببسسب اقرزلل بعلي ⁄ ›ŸÓا
اذإا رئاز÷ا ‘ ةركلا ةاوهو «اقرزلا» راسصنأا برغتسسي دقو

›ŸÓا ديرف يسسنرفلا ي‚أل ›ا◊ا مجاهŸا نأا اوملع
قيرف ع-م اد-حاو ا-م-سسو-م و-لو بع-ل-ي ⁄ ءا-ع-برألا ة-ن-يد-م ن-با
د-ي-ه-سشلا بع-ل-م ¤إا ر-سضح--ي نا--ك ه--نأا م--غر اذ--هو. ة--ن--يدŸا
نم مدقلا لك ةرقابع نكل مسسوم لك ‘ فولfl ليعامسسإا

مدع ةجحب هب ظافتحلا نوسضفري ةينابسشلا تائفلا يبردم
‘ ه-ت-ب-هو-م ف-سشت-ك-ي نأا ل-ب-ق اذ-هو.هاو--ت--سسÃ م--ه--عا--ن--ت--قا
ةرادإا لسصحتت نل ›اتلابو ي‚أل هعاب يذلا وداراب ةيÁداكأا
  .نوؤوسش هفلخ ‘ هللو ةقفسصلا هذه نم ميتنسس يأا ىلع اقرزلا

دامع – ب

ةيدنألا رابخأا ــهÊ 2441اثلا عيبر41ـل قفاوŸاÈ 0202مفونÚ 03نثإلا

ءاعبرألا لمأا

ةبقلا دئار

صشار◊ا دا–ا
ةفيذح نيوكت قوقحب لئابقلا ةبيبسش بلاطت اقرزلا

دئار بردم يسسيمح رونلا دبع ىدبأا
قÓطنا رخأاتل ديدسشلا هقلق نع ةبقلا
اذك و ،Êا-ث-لا م-سسق-لا ة-يد-نأا تا-ب-يرد-ت
قÓطنا خيرات فنتكي يذلا صضومغلا
م----سسوŸ ة----ي-----م-----سسر-----لا ة-----سسفا-----نŸا

لو-----كو------توÈلا بب------سسب ،0202/1202
ي-سضق--ي يذ--لا و صضور--فŸا ي--ح--سصلا
و ة-ي-سضا-ير-لا تا-ئ-سشنŸا ع-ي-م-ج ق-ل-غ-ب

ة--ح---ئا---ج بب---سسب بيرد---ت---لا ز---كار---م
.انوروكلا
ثيد--ح ‘ ي---سسي---م---ح بردŸا د---كأاو

مو--ق--ي ه--نا بعŸÓا ءاد--سصأا ةد---ير÷
ل-ك-ل ة-ي-ب-يرد-ت ج-مار-ب لا-سسرإا-ب ا-ي-لا-ح
ى-ن-سست-ي ى-ت--ح ،ة--ي--مو--ي ة--ف--سصب بعل
ةÎفلا هذه لÓخ Òسضح-ت-لا ه-ي-ب-عÓ-ل

ةيبيردت صصسصحب مهمايق رذعت لظ ‘
رظتني Úح ‘ ،انوروك ببسسب ةيعامج

نم رسضخألا ءوسضلا يوابقلا بردŸا
رو-مألا ‘ عور-سشل-ل ة-ط-بار-لا و فا-ف-لا
ةيمسسر ةفسصب تابيردتلا ءدب و ةيد÷ا

ةبسسنلا-ب ة-سسفا-نŸا ءاو-جأا ة-ياد-ب ل-ب-ق
Ÿةط-بار-لا ن-م0202/1202  م------سسو

ي-ت-لا صسي-ل-ي--بو--م ة--ي--نا--ث--لا ة--فÙÎا
.لبقŸا يرفيف رهسش قلطنتسس

Òبك شضومغ و يئاوسشع Òيسست
Êاثلا مسسقلا ةيدنأا لبقتسسم فنتكي
ي-ت-لا ة-لا◊ا ى--ل--ع ي--سسي--م--ح ق--ل--ع و
نم هÒغ-ك ة-ب-ق-لا د-ئار ق-ير-ف ا-ه-سشي-ع-ي
تارارقلا لظ ‘ Êاثلا مسسقلا ةيدنأا
ة-فÙÎا ة-ط--بار--لا ا--هرد--سصت ي--ت--لا
ا-ه-ف-سصو ي-ت-لا و صسي-ل--ي--بو--م ة--ي--نا--ث--لا
حن“ ⁄ ثيحب ةيئاوسشعلا تارارقلاب
قÓطنÓل قرفلا هذهل رسضخألا ءوسضلا

ءا-بو ي-سشف--ت ة--ج--ح--ب تا--ب--يرد--ت--لا ‘
ة-ل-ي-ك-سشت برد--ت--ت تقو ‘ ،91 دي-فو-ك

فسض ،يدا-ع ل-ك-سشب ف-يدر-لا ق-ير-ف-لا
يتلا لوألا فÙÎا ةيدنأا كلذ ¤إا

تاÒسضحتلا و÷ قباسس تقو ‘ تداع
.ةيمسسرلا ةسسفانŸا نسشدت يهاه و

نوبعÓلا و ةسسوردم انتامادقتسسا» :يسسيمح
«مهدوقع فيرسشت ىلع اودكأا

ةديد÷ا هوجو-لا ن-ع ي-سسي-م-ح ق-ّل-عو
د-ئار-ل م-سسوŸا اذ-ه تمد-ق-ت-سسا ي-ت-لا
ىلع لوعت و بعللا ‘ بغرت اهنأا ةبقلا
يمسصاعلا قيرفلا عم اهدقع فيرسشت
ل--مأل ق---با---سسلا بردŸا ثد– ا---م---ك
ة-سسورد-م تا-ماد-ق-ت-سسلا نأا ءا-ع-برألا

.قيرفلل ةيلاŸا تايناكمإلا بسسح
ةئاŸاب09 ةبسسنب ةليكسشتلا انددج»

«¤وألا راودألا فدهتسسن و
ي--ت--لا ة--ل--ي--ك---سشت---لا ن---ع ه---ث---يد---ح ‘

مسسوŸا اذه ةلوطبلا رامغ صضوختسس

د-ئار ق-ير-ف نأا ى-ل--ع ي--سسي--م--ح د--كأا ،
و لماك لكسشب ديدŒ ةلحرم ‘ ةبقلا
تا----ماد----ق----ت----سسلا لÓ----خ ن-----م كلذ
اذه و بسصانŸا فلتfl ‘ ةديد÷ا

اعيرسس ملقأاتلا دد÷ا ىلع متحتي ام
¤وألا زكارŸا ىلع، ةوقب و ةسسفانملل

.ةلوطبلا ‘
دئارلا ةنيزخ ششاعنإل ميتنسس ÒيÓم3
تي-ب ن-م ة-بر-ق-م ردا-سصم ن-م ا-ن--م--ل--ع
ةنيزخ مّعدتسس ةبقلا ةيدلب نأا دئارلا
ةمداقلا ةليل-ق-لا ما-يألا لÓ-خ ق-ير-ف-لا

Ãث غ--ل--ب--Óم ة--ث--ÓيÒ و-ه و ،م-ي-ت--ن--سس
قيرفلا صسيئر بجعُي ⁄ يذلا غلبŸا
ة-مزألا ¤إا ر--ظ--ن--لا--ب نا--ب--ع--سش ق--ي--فر
يدا-ن-لا ا-ه-ي-ف ط-ب-خ-ت-ي ي--ت--لا ة--ي--لاŸا
ن--ع Ó--سضف ،ةد--م ذ--ن--م ي--م---سصا---ع---لا
ةرادإلا ا-ه-تد--ب--ك--ت ي--ت--لا ف--يرا--سصŸا
ة-ن-ي-ف-سس ةدا-ي-ق ا-ه-ي-لو-ت ذ-ن-م ة-يوا-ب-ق-لا
.دئارلا

ل ÒيÓم3 غلبم »:نابعسش قيفر
شسفانيسس قيرفل شضرغلاب يفي

«¤وألا راودألا ىلع
ةبقلا دئار صسيئر نابعسش قيفر صضراع
معديسس يتلا ةحنŸا Óيسصفت و ةلمج

و دئارلا ةنيزخ ةبقلا ةيدلب وÒسسم اهب
،مي-ت-ن-سس ÒيÓ-م3 غ---ل---بÃ ةرد---قŸا

ةنراقم يفكي ل غلبŸا اذه نأا ادكؤوم
Ãراودألا ىلع صسفانيسس قيرف عورسش

و ،ةيناثلا ةفÙÎا ةلوطبلا ‘ ¤وألا
ه--ث--يد--ح لÓ--خ ن--م نا--ب---ع---سش بلا---ط
ÒيÓم7 غ-----ل-----بÃ بعŸÓا ءاد-----سصأل
Òسضحتلا ىلع قيرف-لا ةرد-ق-ل م-ي-ت-ن-سس
.ةيحيرأاب ةسسفانملل دي÷ا

ن.نامحرلا دبع

يديارسس صصبرت ‘ لوخدلا راظتنا ‘

تاسشوتورلا رخآا طبسضل ةبانع ةنيدم ‘ ةمسشن

صشار◊ا دا–ل تقؤوŸا ÒسسŸا بتكŸا لوعي
ما-يألا نو-سضغ ‘ بق-ترŸا Êا-ث-لا ءا-ق-ل--لا ى--ل--ع
نم «لاطف-ن» ة-كر-سش ةرادإا ع-م ة-ل-ب-قŸا ة-ل-ي-ل-ق-لا
ءاقللا لسشف امدعب ةيباجيإا ةجيتنب جورÿا لجأا
ة-ي-ن-طو-لا ة-كر-سشلا وÒسسم ه-ي--ف د--كأا يذ--لا لوألا

‘ م-ه-سسألا ة-ي-ب-لا-غ ءار--سشل م--هداد--ع--ت--سسا مد--ع
ةرادإلا اهتكرت يتلا ةÒبكلا نويدلا ببسسب يدانلا
وهو ،ميتنسس رايلم002 ¤إا لسصت يتلاو ةقباسسلا
هذه نم فّوختت ةينطولا ةكرسشلا لعج Òبك مقر
دهسشي تقو ‘ جئاتنلا ةدومÙا Òغ ةرماغŸا

ءابو ي-سشف-ت بب-سسب ة-يدا-سصت-قا ة-مزأا ⁄ا-ع-لا ه-ي-ف
.انوروك

نويدلا نأاسشب ةديدج قئاثو رّسضحُت
ةديدج قئاثو بلج ¤إا ةيلا◊ا ةرادإلا ىعسستو
ةرادإا اهنع تن-ل-عأا ي-ت-لا نو-يد-لا ة-م-ي-ق نأا د-كؤو-ت
مقر نأاو ةحيحسص Òغ قباسس تقوز ‘ بياعلا

فيراسصم نوكي نأا ليحت-سسي م-ت-ي-ن-سس را-ي-ل-م002
ةرادإا دكؤوت ثيح ،ةÒخألا تاونسسلا ‘ يدانلا
24 زواجتت ل نويدلا ةميق نأا Êاميلسسوب صسيئرلا

¤إا ىعسست يهو ،›ا◊ا تقولا ‘ ميتنسس رايلم
بئارسضلا ة-ير-يد-م ن-م ق-ئا-ثو-ب ا-ه-لاو-قأا م-ي-عد-ت
يتلا «لاطفن» ةكرسش مامأا تابقعلا ليلذت دسصق
.يدانلا تيب ‘ عيم÷ا لوألا بلطŸا ىقبت

«لاطفن» ىلع نوّرسصي راسصنألا
تا-سضوا--فŸا Ìع--ت Èخ را--سصنألا غ--ل--ب ا--مد--ع--بو
ثيدح ل ،«لاطفن» ةكرسشو ةرادإلا Úب ¤وألا
ل--ي--لذ--ت ةرور--سض ن--ع ىو--سس يدا--ن--لا را---سصنأا Úب
لاÛا ح--سسفو ة--كر--سشلا هذ--ه ما--مأا تا--ب--ق---ع---لا
ىلع Òسسلاو رومألا مامز دلقت لجأا نم اهمامأا
بابسش ةروسص ‘ ىرخألا ةيمسصاعلا ةيدنألا جهن
فاÎحلا تلخد يتلا ةمسصاعلا دا–او دادزولب
،اهيلإا ةينطو تاكرسش مودق دعب ايدام Êاعت لو
نم ةيناثلا ةلو÷ا حجنت نأا «رسساوكلا» لمأاي اذهل
ةكرسشلا وÒسسمو «راوتكيريدلا» Úب تاسضوافŸا
ح . م .ةينطولا

ادد‹ «لاطفن» عم بقترŸا ءاقللا ىلع لّوعُت ةرادإلا

دا–ا بردم ةبانع ةنيدÃ مايألا هذه دجاوتي
صصبÎلا ط--ب--سضل ة---م---سشن نا---ي---ف---سس ةد---ي---ل---ب---لا
عفر روف اذهو ،ةبانعب يد يارسسب يدادعإلا
مسسقلا ةيدنأا ىلع ةيعام÷ا تابيردتلا رسض◊ا
قيرف تيب لخاد نم انرداسصم بسسحو ،Êاثلا

مود-ي-سس يد-يار-سس صصبر-ت نإا-ف ،دورو-لا ة-ن-يد--م
Ÿتارابم لقألا ىلع هللختت ،مايأا ةرسشع ةدÚ

قيرفلا دوعي نأا ىلع ،ةيلfi ةيدنأا عم Úتيدو
ةنيدم ¤إا اهدعب لق-ن-ت-ي-ل ،ةد-ي-ل-ب-لا ة-ن-يد-م ¤إا
وه مودي Êاث يدادعإا صصبرت ءارجإل فلسشلا
ينفلا مقاطلا لوعيو .مايأا ةرسشع ةدم رخآلا
يديار-سس صصبر-ت ى-ل-ع ،ة-م-سشن نا-ي-ف-سس ةدا-ي-ق-ب
فوقولاو تابيردتلا مجح عفرل اÒثك فلسشلاو

لو-خد-ل Úب-عÓ-لا ة-يز-ها-ج ىد-م ن-ع د-ج ن--ع
ناو ةسصاخ ،ةديج فورظ ‘ ديد÷ا مسسوŸا
ةدوعلاو دوعسصلا ةقرو بعل وه رطسسŸا فدهلا

ثÓث دعب ،¤وألا ةجردلا ¤إا تقو برقا ‘
،Êا-ث-لا م-سسق-لا ¤إا ق-ير-ف-لا لوز-ن ن-م تاو--ن--سس
¤إا ق-ير-ف-لا دو-ع-ي-ل ،ثلا-ث-لا م-سسق-لا ¤إا هد-ع--بو
ة-يدا–لا ن-م ة-يد-ه د--ع--ب ،ة--ي--نا--ث--لا ة--جرد--لا
Êاثلا مسسقلا ةيدنأا عفرب مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا
.اقيرف63 ¤إا

جمانÈلا ‘ ةيدو تايرابم5
صسمخ ،ةديلبلا دا–ا قيرفل ينفلا مقاطلا رطسس
Úن-ثا ،د-يد÷ا م-سسوŸا ءد-ب ل-ب-ق ة-يدو تا-يرا-ب--م
،يد-يار-سس صصبر-ت لÓ-خ ة-با--ن--ع ة--ن--يدÃ ا--ه--ن--م
Úتارابمو  فلسشلا ةنيدم صصبرت لÓخ ةدحاوو

Ãةديلبلا ةنيد.
Úسسح ءÓمز صضÎعي يذلا ديحولا قئاعلا نكل

ة-يد--نا ع--ي--م--ج رار--غ ى--ل--عو نآلا د--ح ¤إا فÎم
لازي ل يذلا رظ◊ا وه ،Êاثلا ينطولا مسسقلا

تابيردتلا ىلع ةحسصلا ةرازو فرط نم اقبطم
،اهنود امو Êاثلا مسسقلا ةيدنأا عيمج ةيعام÷ا
بردم انل Èع ناو قبسس دق يذلا لماعلا وهو
ام ¤إا لوطي نأا هتيسشخ نع ةمسشن نايفسس قيرفلا
ة-قÓ-ط-نا خ-يرا-ت ناو ة-سصا-خ ،Èم-فو-ن ر-ه-سش د-ع-ب
.رهسش نم لقأا انلسصفي قبي ⁄ ةلوطبلا

ةبقارم ت– يرŒ ةيدرفلا تابيردتلا
ةمسشن نايفسس بردŸا

Œا ةبقارم ت– ةيدرفلا تابيردتلا يرŸبرد
ةبقارم هيلع لاحتسسا ناو ىتحف ،ةمسشن نايفسس

ايموي هنا لإا ،تيقوتلا صسفن ‘ ÚبعÓلا عيمج
تا-هو-يد-ي--ف--ب هدÃ ه--ي--ب--عل ن--م صضع--ب بلا--ط--ي
صضعبلا تغابي امك ،تابيردتلا ةقيرط صصوسصخب

كلذ-ك هدÃو ا-ي-ف-تا-ه م-ه-ت-ل-سسارÃ ا-ي-مو-ي م-ه--ن--م
م-ه-تا-ب-يرد-ت ة-ق--ير--ط صصو--سصخ--ب تا--هو--يد--ي--ف--ب
مقاطلا تامي-ل-ع-ت-ب مز-ت-ل-ي ل بعل ل-كو ،ة-يدر-ف-لا
هي-ل-ع صصن-ي ا-م ق-فو تا-بو-ق-ع ¤إا ع-سضخ-ي ي-ن-ف-لا
.يدانلل يلخادلا نوناقلا
هذ-ه لÓ-خ ن-م ة-م--سشن نا--ي--ف--سس بردŸا ل--مأا--يو
ةقيرطب تابيردتلا هيبعل ةلسصاوم ¤إا ،ةقيرطلا

ولو عفرلاو ةيندبلا مهتقايل ىلع اظافح ةمظنم
‘ لو-خد-لا ل-ب-ق ،تا-ب-يرد-ت-لا م-ج--ح ن--م Ó--ي--ل--ق
.ةيعام÷ا ةيد÷ا تابيردتلا

لاجرل ةثاغتسسا ءادن هجوي ›اسشرسش نب
ةديلبلا لامعأا

د-ي-سسلا ةد-ي-ل--ب--لا دا–ا ةرادإا صسل‹ صسي--ئر ه--جو
لاجر ¤إا ةثاغتسسا ءادن ›اسشرسش نب يلع ديسس
قيرفلا ةدعاسسم لجا نم ةديلبلا ةنيدم لامعأا

رسشبي ل قيرفلل يداŸا عسضولا ناو ةسصاخ ،ايلام
ءاقب لاح ‘ ةميخو جئاتن هل نوكت دقو ،ÿÒاب
‘ لوألا ل-جر-لا بسسحو.نآلا ه--ي--ل--ع ا‡ رو--مألا

ة-جا-ح-ب ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا نأا ،دورو-لا ة-ن-يد-م ق-ير--ف
تاقح-ت-سسم ة-يو-سست-ل ،ة-ي-لا-م ل-ي-خاد-م ¤إا ة-سسا-م
داز مسسوŸا ةقÓطنا مدع ناو ةسصاخ ،ÚبعÓلا

ليخادŸا ةلق هلباقي اذه لك ،يداŸا عسضولا نم
يرايلم نع اهلم‹ ‘ ىدعتت ⁄ يتلاو ،ةيلاŸا

،اقÓطإا ةيفاك Òغ ›اسشرسش نب هاري غلبم ،ميتنسس
كلم صسيل دا–لا ىلع لوألا لوؤوسسŸا ىري امك
ع-ي--م÷ كل--م و--ه ل--ب ا--م صصخ--سشل وأا هÒغ--ل وأا ه--ل
عيم÷ا ىلعو ،نورفعلا ¤إا حاتفم نم Úيديلبلا

لوخد قيرفلل ىنسستي ىتح ،ايدام يدانلا ةدعاسسم
يدهم Ëرك.ةديج فورظ ‘ ةلوطبلا

ةديلبلا دا–إا

دئارلا ةنيزخ ششاعنإل ةبقلا ةيدلب نم ميتنسس ÒيÓم3
تابيردتلا قÓطنل رسضخألا ءوسضلا رظتني يسسيمح بردŸا
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هيلإأ ةبوسسنŸأ تاماهت’أ روّدب ىفن اميف

سسيئر نأا وف غنوكلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا نم ةبرقم رداشصم تفششك
هنم ةقثلا بحشس ” امدعب ،يعرشش Òغ اشسيئر Èتعي روّدب يحي ةيدا–’ا

اقباشس يمتنت تناك يتلاو وف غنوكلل ةينطولا ةنجللا ءاشضعأا لبِق نم
.Òيشستلا ءوشس ببشسب ةيلاتقلا نونفلا ةيدا–’

يروسصنم ةلوخ
هل ةقÓع ’ يكرت دفول رودب لابقتسسا ناك و اذه
و انيح سسأاكلا تسضا-فأا ي-ت-لا ةر-ط-ق-لا ،ة-سضا-ير-لا-ب
ن-م ة-ق-ث-لا بح-سس ى-ل--ع ءا--سضعأ’ا قا--ف--تا ¤إا تدأا

ح-سشÎلا ن--م ه--ع--نÁ يذ--لا ر--مأ’ا و--ه و ،ه--سصخ--سش
اهاسضتقÃ يتلا Úناوقلا بسسح ةئيه يأا ةسسائرل
يأ’ حسشÎلل ةقثلا هنم تبحُسس لوؤوسسم لك مرحُي

بعŸÓا ءادسصأا رداسصم تمهتا امك ،رخآا بسصنم
و Òتاوفلا ميخسضت و Òيسستلا ءوسسب رودب سسيئرلا

ة-سسم-خ لا-سسرإا ة-ي--سضق بنا--ج ¤إا ،دا--سسف ا--يا--سضق
نود Úسصلا ‘ م--ي--قأا د--ق نا---ك سصبÎل Úعرا---سصم
ةعبوز تراثأا يتلا ةيسضقلا يه و رهسش ةدŸ بردم
.وف غنوكلا ةيدا–ا تيب لخاد

ايلاطيإأ سصبرت نم بردم بوره
نأا ردا--سصŸا سسف--ن تفا--سضأا ،تقو ‘ اذ--ه ي--تأا---ي
تقو ‘ تنا-ك و-ف غ-نو-ك--ل--ل ة--ير--ئاز÷ا ة--يدا–’ا

ةتسس نم نوكتم ايرئازج ادفو تلسسرأا دق قباسس
سصبرت ‘ ةكراسشŸا لجا نم ايلاطيإا ¤إا Úبردم

و وزو يز-ي-ت ة-ط-بار سسي-ئر ةدا-ي-ق ت– Úبرد-م-ل--ل
سضرأ’ اودا-ع م-ه-نأا ’إا ،يذ-ي-ف-ن-ت-لا بت-كŸا و--سضع
ّرف يذلا دولوم هللا دبع تيآا مهليمز نود نطولا

⁄ و9102 ةنسس  ايلاطيإا ¤إا هلوسصو دنع ةرسشابم
يمتني بردم ةفسص Óغتسسم اذه انموي ¤إا دعي
.وف غنوكلل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل
ة--يدا–’ا نأا ا--نردا--سصم تد--كأا ر---خآا قا---ي---سس ‘و
تردق رئاز÷ا ‘ ماكحلل يقيرفإا سصبرت تمظن

‘ جردت ⁄ ميتنسس نويلم99 براقي اÃ هليخادم
ماد-خ-ت-سسا-ب سسي-ئر-لا م-ه-تا ا-م--ك ›اŸا ر--ير--ق--ت--لا

ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا راعسش ت– ÚفلتÚ flمتخ
ةيدا–’ا نأا رداسصŸا سسفن تراسشأا و ،وف غنوكلل
فرسشي  ي-ن-ق-ت-لا ر-يد-م نود ن-م ل-م-ع-ت ة-ير-ئاز÷ا

.ةينطولا تابختنŸا جمارب ميظنت ىلع

ّلك نم ءيرب انأأ »:بعŸÓأ ءأدشصأأ Èع دري روّدب
«ةقثلأ يّنم بحشس دحأأ ’ و مهتلأ

،هيلإا تبسسُن يتلا تاماهت’ا هذه لك ىلع هّدر ‘و
ءيرب هنأا رودب يحي وف غنوكلا ةيدا–ا سسيئر دكأا

هنم بحسس دحأا ’ و يعرسش سسيئر هنأا و ،اهنم
بعŸÓا ءادسصأا ةيمويل راوح ‘ افيسضم ،ةقثلا
او--عدا ن--يذ--لا ءا--سضعأ’ا نأا (ة--ح--ف--سصلا سسف--ن ‘)
نومتني ’ ءاسضعأا مه هسصخسش نم ةقثلا مهبحسس
بحسس مهل قحي ’ و وف غنوكلل ةينطولا ةيعمجلل

نم هب فÎعم Òغ رارقلا نإاف هيلع و هنم ةقثلا
هحسشرت ىلع تقفاو يتلا ةسضايرلا و بابسشلا ةرازو

ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل اديدج اسسيئر نوكيل ادد‹
.وف غنوكلل

م.خ

يــــــــــعرشش Òــــــــــغ سســـــيئرب وـــــف غــــــــــنوكلأ ةــــــــــيدا–إأ

ودي÷أ  ةكراششم ددهي ةÒششأاتلأ لكششم
ايقيرفإأ ةلوطب ‘ يرئأز÷أ

81ب ةكراسشمل-ل ر-ئاز÷ا ع-ل-ط-ت-ت
‘ تاد--ي--سس9 م--ه--ن--م عرا---سصم
ر-با-كأا ود-ي-ج-ل-ل ا-ي-ق-ير-فإا ة-لو-ط-ب
Èمسسيد02 ¤إا71 نم ةررقŸا
¤إا ةلهؤوŸا و رقسشغدÃ لبقŸا
.1202 ويكوطب ةيبŸو’ا باعلأ’ا
ر-يدŸا ة-سشب-طو-ب م-ي-ل-سس ح-سضوأاو
ة--يدا–Ó---ل ي---ن---طو---لا ي---ن---ف---لا
هنأا «جاو»ل حيرسصت ‘ ةيرئاز÷ا
رومأ’ا تراسس لاح ‘ و رئاز÷ا

‘ كرا---سش---ُت---سس مار---ي ا---م ى---ل---ع
بختنŸا نأاب افيسضم،Úسسن÷ا دنع لمتكم دادعتب رقسشغدÃ ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا
¤إا رفاسسيسس و ةمسصاعلاب ةيناديوسسلاب سصبرت ‘ دجوي (تاديسسو لاجر) ينطولا

.Èمسسيد21 موي رقسشغدم
ارظن Úعراسصمل-ل ة-ف-ث-ك-م ة-كرا-سشم و-ف-يرا-نا-نا-ت-نأا د-عو-م فر-ع-ي نأا رر-قŸا ن-مو
لسصاوت-ت ا-م-ك ،Úل-ب-قŸا لا-ط-بأÓ-ل ة-ط-ق-ن007 حنم-ت-سس ي-ت-لا ة-سسفا-نŸا ة-ع-ي-ب-ط-ل
،ةلوطبلا قÓطنا ةياغ ¤إا مودت و يسضاŸا دحأ’ا موي تأادب يتلا تÓيجسستلا

نولثÁ ةديسس46 مهنم عراسصم361 ليجسست نآ’ا د◊ ميظنتلا ةن÷ تسصحأا ثيح
.ادلب92
مرح يذلا رفسسلا ركاذت لكسشم ةيوسست ةعاسسلا د◊ ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا رظتنتو
ر-ه-سش ع-ل-ط-م يد-نوا-ي-ب ة-حو-ت--فŸا ةرود--لا رو--سضح ن--م Úير--ئاز÷ا Úعرا--سصŸا
اقÓطنا ةسصاخ تÓحر Òفوتب ةبعلل ةيلودلا ةيدا–’ا تدعو Úح ‘ ،Èمفون

.وفيراناناتنأا دعوم ‘ ةكراسشŸا نم نويسضايرلا مرحي ’ ىتح اذهو ،سسيراب نم
ىد-بأا ة-ي-ق-ير-فإ’ا ة-لو-ط-ب-لا ‘ ر-ئاز÷ا ي-ل-ث-مŸ ة-ع-قو-تŸا ج-ئا-ت-ن--لا سصو--سصخ--بو
فقوتلا نم مغرلا  ىلع هلؤوافت وديجلل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ينقتلا لوؤوسسŸا
.«91-ديفوك» ةحئاج هيف تببسست يذلا

فيدجتلل  ايقيرفأ ةلوطب ‘ رئأزجلل ةفرششم ةكراششم
ي----ن----طو-----لا بخ-----ت-----نŸا ن-----ك“

ة--ع--سست زار--حإا  ن--م ف--يذ--ج--ت--ل--ل
ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا ‘ تا-ي-لاد-ي-م
ي-ت-لا ة-عا-ق-لا ل-خاد ف-يذ-ج--ت--ل--ل

ة----ي----ن----ق----ت Èع سسمأا لوأا تر----ج
و د--ع--ب ن--ع ي---ئرŸا ل---سصاو---ت---لا
.1202-لايدنوŸ ةلهؤوŸا
ة---ن---يدو---ب ي----ل----ع د----ي----سس  جو----ت و
و م0002 ‘ ا ةيبهذلا ةيلاديŸاب
تزا-ف ا--م--ك ،م005 ‘ ة--ي---سضفو
ققحو ،م005 ةيسضفب ابور ةنيمأا

فنسص ‘ تايلاديم ةعبرأا بختنŸا عمجيل ،م005 ‘ ةيزنورب دواد تيآا لامك
رئاز÷ا تققحف ،ةنسس32 نم لقأا يسضاير تاسسفانم سصخي اميف امأا.رباكأ’ا
005 ‘ اهل ىرخأا ةيسضفو م0002 ‘ داهن ›ذاسش نب نم لك لسضفب تايسضف ةعبرأا
دسصحو ،م005 ‘ ناطلسس يمسساقل ةيسضفو ،م0002 ‘ ناطلسس يمسساقل ةيسضفو م
ب ةيسسايق ةكراسشم ةسسفانŸا تفرع و.م005 ‘ ةيزنوربو ثلاث زكرم نÁأا —اف
ايسسآا ةديسسلا فيدج-ت-ل-ل ي-ن-ق-ت-لا ر-يدŸا تف-سشك و.ادلب61 اولث-م ي-سضا-ير035
نع لسصاوتلا ةينقت Èع و ةعاقلا لخاد  ÎموغرأÓل  ايقيرفإا ةلوطب نإا» : يقداسص
’ بسسانم لح داجيإا نم فيدجتلل ›ودلا دا–’ا لسصوت امدعب  ةرم لوأ’ ماقت
يتلا ةيحسصلا ةلا◊ا ام ببسسب   ايقيرفإا ةلوطب ‘ ةكراسشŸا نم Úيسضايرلا مرحي
نا : ةين-ق-ت-لا ةر-يدŸا تد-كأا و.» ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج را-سشت-نا بب-سسب ⁄ا-ع-لا ا-هد-ه-سشي
نا و ةيئام ةسضاير اهنوك ةبعللا تايسصوسصخ نم سصقنت ’ ةعاقلا لخاد ةسسفانŸا
ةمهم ةلحرم اهنا و Êدبلا ليهأاتلل Úيسضايرلا اهب رسضحي ةليسسو يه Îموغلأ’ا ةلا
 م.ةلوخ .ةيسضايرلا تايسصوسصخ ‘ لخدت و يسضايرلا اهب موقي

:وف غنوكلل ةيرئأز÷أ ةيدا–’أ سسيئر رودب ىيحي

«ةرأزولأ فأÎعأ ينيفكي و ةيدا–Óل يعرشش سسيئر انأأ»
رومأ’أ احسضوم ،هيلإأ ةبوسسنŸأ مهتلأ لك نم هسسفن وف غنوكلل ةيرئأز÷أ ةيدا–’أ سسيئر أأرب

. بعŸÓأ ءأدسصأ ةيموي عم رأوح ‘ ةطقنب ةطقن

ةديدع مهت كيلإأ تبسسن ’وأأ
يعرسش Òغ سسيئر كنأ اهزربأأ
ام ةقثلأ  كنم تبحسس هنأ مكحب

؟ كيأأر
سسي--ئر ا--نأا و ة--ق--ث---لا ي---ن---م بح---سست ⁄ ’
بابسشلا ةرازو لبق نم يب فÎعم يعرسش
ةسضايرلا و

تبثت ةقيثو ىلع زوحن اننكل
؟ كنم ةقثلأ بحسس
م-ه ة-ق-ث-لا ي-ن-م او-ب-ح-سس ن-يذ-لا ءا--سضعأ’ا
ةينطو-لا ة-ي-ع-م÷ا ¤إا نو-م-ت-ن-ي ’ ءا-سضعأا
ينم ةقثلا بحسس مهل قحي ’ و وف غنوكلل
ن-م ه-ب فÎع-م Òغ رار-ق--لا كلذ ه--ي--ل--ع و
تق-فاو ي-ت-لا ة--سضا--ير--لا و با--ب--سشلا ةرازو

ة-يدا–Ó-ل ا-سسي-ئر نو-كأ’ ي-ح-سشر--ت ى--ل--ع
وف غنوكلل ةيرئاز÷ا

ميخسضتب كماهتأ ىلع كدرام
؟ Òتأوفلأ

نحنف سسكعلا ..Òتاوفلل ميخسضت دجوي ’
و ا--ه--سصي--ل--ق--ت--ب تارŸا سضع---ب ‘ مو---ق---ن

ل-قأا و ة-ي-ق-ي-ق◊ا ف-يرا--سصŸا سضي--ف--خ--ت
..فيلاكت

لقنتب متحمسس  مكنأأ حيحسص له
نود سسنوت ¤إأ ةباسصم ةعراسصم
؟ اهتكراسشم
و ا-ه-ئÓ-مز د-نا--سست نأا تدارأا ة--عرا--سصŸا
و ا-هدر-فÃ ته-جو-ت-ف ة-لو-ط-ب--لا د--ها--سشت
فيراسصÃ تلفكت ثيح ةسصاÿا اهلاومأا
و ةسضايرلا و بابسشلا ةرازو نأا امك اهلقنت

ÚكراسشŸا Úيسضايرلا ةمئاق ىلع زو–
.جورÿا فلم ‘

¤إأ ايسضاير أدفو مكلاسسرإأ نع أذام
؟ بردم نود نم Úسصلأ
ة--ي--ن--ي--سصلا ة--يدا–’ا ه--ب تما---ق سصبÎلا
سصبÎلا ءابعأاب لفكت نم يه و وف غنوكلل
ةو-عد-لا ا-ن-ل او-ه-جوو Êو-ل-سسار م-ه-نأا ا--م--ك

نو----ك----ي نأا طر----سش Úعرا----سصم ة-----ع-----برأ’
نأا ىلع ،ةغللا لجا نم يعماج مهاوتسسم
. رهسش ةدŸ مهبيردت ىلع Úسصلا فرسشت

يرئأزج بردم كانه نأأ انعمسس
؟ايلاطيإاب سصبÎلأ نم بره
Úبرد--م--ل--ل ا--سصبر--ت نا--ك ح---ي---ح---سص اذ---ه
نود سصبÎلا بردŸا رداغ دق و ايلاطيإاب
و ة--يدا–’ا وأا د--فو---لا سسي---ئر م---ل---ع---ي نأا

هتفرغب سسيل بردŸا نأا ÊوÈخا امدنع
دادعإاب موقي نأا دفولا سسيئر نم تبلط

fiو ا-ي-لا-ط-يإا-ب ن-مأ’ا ح-لا--سصم ىد--ل ر--سض
دفولا ةدوع دنع ةرازولل رسضÙا انملسس
تاءارجإ’اب انمق نيأا ةمهŸا رسضfi عم
. ةمزÓلا ةينوناقلا

ةيدا–’اب ينقت ريدم مكيدل له
؟ وف غنوكلل ةيرئأز÷أ

..ينقت ريدم انيدل سسيل ’

Ÿ؟ أذا
ع--فد--ل ة--ي--فا--ك--لا لاو---مأ’ا ا---ن---يد---ل سسي---ل

ةنسسلا لÓخ ين-ق-ت-لا ر-يدŸا تا-ق-ح-ت-سسم
008 اهردق  ةناعإا ةلودلا انتحنم ةيسضاقلا

نم ان-ك“ ه-ي-ل-ع و ،ط-ق-ف  م-ي-ت-ن-سس نو-ي-ل-م
اننأا ام-ك ،ة-ي-ن-طو-لا قر-ف-لا ر-يد-م بي-سصن-ت

.ةيدا–’اب نيوكتلل اريدم كل‰

Úمتخ لامعتسساب نوناقلا كل حمسسي له
flف--ل--تÚ  ة--ير--ئاز÷ا ة--يدا–’ا م--سسا--ب

؟ وف غنوكلل
ÚمأÓ-ل د-حاو ،ما--ت--خأا ة--ع--برأا كل‰ م--ع--ن
.... رخآ’ا و لاŸا Úمأ’ رخآا و ماعلا

ثد–أأ حسضأو ›أؤوسس ،يديسس أوفع
ةيدا–’أ مسساب Úمتخ نع

؟ وف غنوكلل ةيرئأز÷أ
رخآ’ا و ةي-بر-ع-لا ة-غ-ل-لا-ب م-ت-خ ا-ن-يد-ل م-ع-ن
لسسارأا امدنع يبرعلاب متخا ،ةيسسنرفلاب
امدنع و ايبرع ىرخأا ةئيه يأا وأا ةرازولا
متخا ة-ي-سسنر-ف-لا-ب نا-ي-ب وأا ة-ل-سسار-م بت-كأا
وأا ةرازولا ةبطاfl دنع ةسصاخ ةيسسنرفلاب
نوناقلا هب حمسسي اذه و ةيلودلا تائيهلا
. يداع..
لسصتن نأا انيلع ناك رودب ديسس كل اركسش
كقح نم اذه و درلا قح لجا نم كب

.تاحيسضوتلا لك ىلع روكسشم
م.ةلوخ :هترواح



موقي ناكام»
ا-نودارا-م ه--ب

ة-ي-شضرأا ى-ل--ع
ل بع-------------لŸا

Áنك
ليلدب ،هقيدشصت

ما--مأا ه--ل--ع---ف ا---م
ا--------------مو ،اÎل‚ا

ق---ير---ف---ل ه----مد----ق
ة--ي--ب--ع---شش ،›و---با---ن

لك ¤إا هتقبشس انودارام
يوركلا هئادآا لشضفب ،لودلا
،هراو-ششم ة-ل-ي-ط ه-مد-ق يذ-لا
...ع--م--جأا ⁄ا--ع---لا فاÎعا---ب

،هعون نم ديرف بعل انودارام
هتبشسكا ،ة-ي-نا-بر ة-ب-هو-م كل-ت-ما

fiهمدقي ناك امف ،⁄اعلا لك ةب
وأا ،تا--ب--يرد--ت--لا--ب ه--ل ه--قÓ---ع ل
.«ÚبردŸا ططخ

قباسسلا يرئاز÷ا ›ودلا
ÿيمولب رسض

ةلودلاو ةيشسورلا ةيروطاÈمإلا Úب ةيرحبلا بونيشس ةكرعم عوقو :3581
.مرقلا برح نمشض ،Êامثعلا لوطشسألا ميطحتب تهتنإا يتلاو ،ةينامثعلا

سسبشسل يد دنانيدرف يشسنرفلا حنÁ اششاب ديعشس دمfi رشصم مكاح :4581
.سسيوشسلا ةانق رفح زايتما

تا--با--خ--ت--نلا ‘ ة--كرا--ششŸا ق--ح ى--ل--ع ل--شص– ا--شسنر--ف ‘ ةأارŸا :9191
.ةيعيرششتلا

تاعازنلا ‘ اهدايح تنلعأا يتلا ادنلنف وزغي يتيفوشسلا دا–لا :9391
.ءاتششلا برح مشساب فرع ام وهو ،ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا لÓخ ةيŸاعلا

ءانثأا ةينابايلاو ةيكيرمألا Úتيرحبلا Úب اغنورافاشسات ةكرعم علدنا :2491
.ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا

ق-ح ى--ل--ع سصن يذ--لاو «946 م-قر رار-ق--لا» رد--شصت ةد--ح--تŸا ·ألا :0791
.هÒشصم ريرقت ‘ ينيطشسلفلا بعششلا
.يبون÷ا نميلا ىلع ةيبعششلا ةيطارقÁدلا نميلا ةيروهمج مشسا قÓطإا

ىرغشصلا بنطو ىÈكلا بنط رزج ىلع رطيشست ةيناريإلا تاوقلا :1791
.اهتيكلم يعدتو يبرعلا جيلÿا ‘ ىشسوم وبأاو
ةÁرج عمقل ةيلودلا ةيقافتلا رقت ةدحتŸا ·أÓل ةماعلا ةيعم÷ا :3791
.ةÁر÷ا هذه ىلع ةبقاعŸاو يرشصنعلا لشصفلا

.اًيمشسر ءارحشصلا ةفشصاع ةيلمع ءاهتنا نÓعإا :5991
ةكراششŸا قح ةأارŸا حنم دشض نوتوشصي يتيوكلا ةمألا سسل‹ باون :9991

.تاباختنلا ‘
ه-ب-شصن-م ن-م ل-ي-ق-ت-شسي ·جد-ير مو-ت· ي-ك-ير-مألا ي-ن--طو--لا ن--مألا ر--يزو :4002
.سشوب ويلبد جروج سسيئرلا تاشسايشس ىلع اًجاجتحا

591 روشضحب سسيراب ‘ خانŸا لوح نيرششعلاو ةيدا◊ا ةمقلا حاتتفا :5102
.ةموكحو ةلود سسيئر851و ةلود
ة-م-شصا-ع-لا ‘ ةر-ششع ة-ي-نا-ث-لا ن--ير--ششع--لا ة--عو--م‹ ة--م--ق حا--ت--ت--فا :8102
.سسريآا سسنيوب ةينيتنجرألا

دعب هبشصنم نم ،قارعلا ءارزو سسيئر يدهŸا دبع لداع ةلاقتشسا :9102
. دÓبلا اهتدهشش تاجاجتحا

ريدي يبرع مكح لوأا نأا ملعت له ^
وه ⁄اعلا سسأاك تايئاهن ‘ ةارابم
(د--مfi ف--شسو--ي) ير--شصŸا م---ك◊ا
ا--ي--لا--ط--يإا لا--يد--نو---م ‘ كلذ نا---كو
4391.

رادأا م---ك----ح لوأا نأا م----ل----ع----ت ل----ه ^
Êاوغرولا وه ⁄اعلا سسأاك تايئاهن
Ì----كأا نإاو0391 ة-ن--شس يدرا--ب--مو--ل

تنا-ك تا-يرا-بŸا ‘ م-ك◊ ة-كرا--ششم
رايغا-م ف-يزو-ج يرا-غ-ن-ه-لا م-ك-ح-ل-ل

اŸ ه-م-ي-ك– ةد--م تر--م--ت--شسا ثي--ح
.ًاماع05 براقي

ل--يزاÈلا ةارا--ب--م تر--شضح ي--ت---لا Òها---م÷ا دد---ع نا م---ل---ع---ت ل---ه ^
جرفتم فلأا002 براقي ام ناك0591 ةنشسل ⁄اعلا سسأاك ‘ ياوغروألاو
.ةارابم روشض◊ لدعم Èكأا وهو

‘ وÒبلاو اينامور ةارابم ‘ وه روشض◊ا نم ددع لقأا نأا ملعت له ^
.طقف سصخشش003 روشض◊ا ددع ناكو0391 ةنشس ياوغرولاب ⁄اعلا سسأاك

دهشش4991 ةنشسل ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولاب ⁄اعلا سسأاك نأا ملعت له ^
.دحاولا ءاقللا ‘ جرفتم فلأا07 لدعÃ تايرابملل روشضح Èكأا

روشض◊ا نم ددع لقأا دهشش4391 ةنشسل ايلاطياب ⁄اعلا سسأاك نأا ملعت له ^
Ãدحاولا ءاقللا ‘ جرفتم فلأا32 لدع.
د-شض ا-ت-شسي-تا-ب ه-يزو-خ Êاو-غوروألا و-ه در-ط ة-لا-ح عر--شسأا نأا م--ل--ع--ت ل--ه ^

هدرطو ةيادبلا نم65 ةيناثلا ‘ كيشسكŸاب6891 ناوج31 ‘ ادنلتكشسا
.فيرششلا لامج يروشسلا مك◊ا

دشض يÒفششتا يفيلوبلا وه ليدب بعÓل درط ةلاح عرشسأا نأا ملعت له ^
هلوزن نم قئاقد ثÓث دعب اكيرما لايدنوم ‘4991 ناوج71 ‘ ايناŸأا
. بعلملل

فيششفول يشسورلا وه ءارفشص ةقاطب ىلع لشصحي بعل لوأا نأا ملعت له ^
.كيشسكŸاب0791 يام13 ‘ كيشسكŸا دشض

كسســـــــــــــفن فـــــــــــقث

بونيسس ةكرعم ‘ Êامثعلا لوطسسألا مط– ،3581 ةنسس نم مويلا اذه لثم ‘
،مرقلا برح نمسض ،ةينامثعلا ةلودلاو ةيسسورلا ةيروطاÈمإلا Úب ةيرحبلا

ثادحأا مهأا Úب نم مكلت ،ةينامثعلا ةلودلا لاوزل تدهم يتلا بر◊ا يهو
Èع انتلسسارÃ اوسسنت ل ،ددعلا اذه ناكرأا عم مككÎن نا لبق نكل ،مويلا اذه

رونت مكعيسضاومف،moc.liamg@mirakiddam :›اتلا ÊوÎكللا عقوŸا
”دوعت امكو ،مكنظ نسسح دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو انتحفسص

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

اوبكر ÚناÛا ىفسشتسسم نم اوبره لباهم جوز
اولاق نميلا ىلع رود Êاثلا لاق لوألا ةرايسس

. قوسسن Êار تنأا رود Êاثلا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ
ةليم÷او ،كمامتها Òثت ةيكذلاو ،كمهلت ةلشضافلا ةأارŸا ^
Œاب لإا يتأات ل ةلشضافلا نأل،كب زوفت ةقيقرلاو ،كبذÿÒ،

نألو ، ىولح ةعطق ةليم÷ا نألو ،اهتثونأا سصقنت ةيكذلا نآلو
.ةردان ةلمع ةقيقرلا

.رهام دايشص ¤إا جاتحي ، ةؤولؤوللاك ةأارŸا بلق ^
ى-كذأاو ،ل-جر ى-كذأا عد-خ-ت نأا ع-ي-ط-ت-شست د-ق ةأار-مإا ى-ب--غأا ^

. تبحأا اذإا لجر ىبغأا نم ةلوهشسب عدخنت دق ةأارمإا
ءابغ ردق ىلعو ،اهماقتنا نوكي ةأارŸا بح ردق ىلع ^

.اهطوقشس نوكي ةأارŸا

ــهÊ 2441اثلا عيبر41ـل قفاوŸاÈ 0202مفونÚ 03نثإلا

Èتعاو ارقا ـــــــــــــــ
.نيرخلا دقتنت لإا ءاكذلا ^
ى--ف ىو--شس ... ل--ي--ح--ت--شسŸا ر--ه--ظ--ي ل ^

.زجاعلا مÓحأا
نكف .. كÒغ ديفت ابتاك نكت ⁄ اذإا ^
.هشسفن ديفي ائراق

لو ،مد-ق-ت-لا سصر-ف ن-ع ا--م--ئاد ثح--با ^
. كنم بولطŸا ءادأاب ىفتكت

رشصنت نأا لب .. ايوق رهظت نأا رخفلا ^
.افيعشض

انعم مسستبإا

يدهم Ëرك :دادعإا

ةزئاج ىلع لشصاح ÊاŸأا بتاكو خرؤوم ،نشسموم رودويت :7181
.2091 ماع بدألا ‘ لبون
ى-ل-ع ل-شصا-ح يد-يو-شس ءا-يز-ي-ف ⁄ا-ع ،Úلاد فا-ت-شسو-غ :9681

.2191 ماع ءايزيفلا ‘ لبون ةزئاج
ةد-ح-تŸا ة-ك-ل--مŸا ءارزو سسي--ئر ،ل--ششر--ششت نو--ت--شسنو :4781

.3591 ماع بدألا ‘ لبون ةزئاج ىلع لشصاح
لبون ةزئاج ىلع لشصاح Êاطيرب بيبط ،نايردأا راغدإا :9881

.2391 ماع بطلا ‘
ةزئاج ىلع لشصاح يكيرمأا ءايميك ⁄اع ،بوات يÔه :5191
.3891 ماع ءايميكلا ‘ لبون
لبون ةزئاج ىلع لشصاح يكيرمأا بيبط ،›اكشس وردنأا :6291

.7791 ماع بطلا ‘
.يزيل‚إا مدق ةرك بعل ،ركينيل يراغ :0691
.يليزارب مدق ةرك بعل ،Òيادلأا :5691
.يشسارودنه مدق ةرك بعل ،وريÒغ نافيإا :7791
.يزيل‚إا مدق ةرك بعل ،نودششأا يميج :0891
.يتيوك مدق ةرك بعل ،يراشصنألا بوقعي :1891
.Êامور مدق ةرك بعل ،ايتشسيرك نايردأا :3891
.يدنلوه مدق ةرك بعل ،غنوي يد لجيان :4891
.Êاركوأا مدق ةرك بعل ،سسياف ÁÒدÓف :9891

«فاكلا«سسيئر وتايح ىسسيع
دا–Óل ق-با-شسلا سسي-ئر-لا و-تا-ي-ح ى-شسي-ع
و-هو «فا-ك-لا «مد-ق--لا ةر--ك--ل ى--ق--ير--فألا
6491 د-ي--لاو--م ن--م ،ة--ي--شسن÷ا ÊوÒما--ك
لوأل وتايح ى-شسي-ع بخ-ت-ُنا ،نوÒما-ك-لا-ب

ادئاق نوكيل برغŸا ‘8891 ماع ةرم
.مدقلا ةركل يقيرفإلا دا–إÓل

ةرا-ق-لا ‘ زا-ه-ج Èكأا و-تا-ي-ح ى-شسي-ع دا-ق
،نرق عبر نم Ìكأا مدقلا ةركل ءارمشسلا
ج-مار-بو ع-يرا--ششم ةد--ع--ب ة--جوز‡ تنا--ك
ريوطت وتايح ىشسي-ع ا-ه-لÓ-خ ن-م ى-خو-ت
نم اهقاتعناو ةيقيرفإلا ةراقلا ‘ ةبعللا
رطيشست يتلا ة-ياو-ه-لاو ة-ي-لاŒرلا ن-ثار-ب

Úب نوا--ع--ت--لا عور--ششم ى--ق--ب--يو ،ا--ه--ي--ل--ع
مهأا نم يبوروألاو يقيرفإلا نيدا–إلا
وتايح اهلÓخ نم ىخوتي يتلا تاوطÿا
ةيبوروألا براجتلا نم ةدافتشسلا

،7591 ماع سسشسأات يذلا (فاكلا) زاهج
فلتfl ‘ تاروطتلا نم ةعوم‹ لجشس
ة-ي-ن-ق-ت-لا وأا ة--يرادإلا ءاو--شس تا--يو--ت--شسŸا
ىو----ت----شسم ى----ل----ع ى-----ت-----حو ،ة-----ي-----لاŸاو
دقو ا-ما-ع05 راد-م ى-ل-ع ،تا-ق-با--شسŸا

ةد--ع لا--خدإا ن--م ه--ت--شسا--ئر لÓ--خ ن--ك“
·لكاششŸا نم ةعوم‹ ‘ طبختت يتلا ءارمشسلا ةراقلا هذهل ةرخفم Èتعي يذلا زاه÷ا اذه ىلع تÓيدعت
يذلا ،دمحا دمحا يششاغلŸا هلدب بختناو ،داشسفلاب هماهتا ببشسب هبشصنم كرت ىلع وتايح ىشسيع مغرأا
مدعو ،هبشصنم نم هتلاقإاب يقيرفإلا دا–Óل ةعباتلا تايقÓخألا ةن÷ تررق ثيح ،داشسفلاب ارخؤوم مهتا

.ايادهو يواششرل هيقلت توبث دعب ،ايلام هÁرغت عم ،ةاي◊ا ىدŸ هدÓب ‘ ىتح يورك طاششن يأا ةشسرا‡

مويلا GCd∏q¡oºs Garànír ‹ a«¬p GCHƒGÜn an†°r∏p∂n, hn}مويلا
GCfõp∫ Yn∏n»s a«¬p HnôncÉJp∂n, hn hnau≤ræ»
a«¬p dpªoƒLpÑÉäp enôV°ÉJp∂n, hn GCS°rµpæu»
a«¬p HoërÑoƒMÉäp LnæqÉJn∂n, jÉ ené«Ön

OnYƒnIp GŸo†°r£nôujønz.

{GCd∏q¡oºs Garànír ‹ a«¬p GCHƒGÜn an†°r∏p∂n, hn
GCfõp∫ Yn∏n»s a«¬p HnôncÉJp∂n, hn hnau≤ræ»
a«¬p dpªoƒLpÑÉäp enôV°ÉJp∂n, hn GCS°rµpæu»
a«¬p HoërÑoƒMÉäp LnæqÉJn∂n, jÉ ené«Ön

OnYƒnIp GŸo†°r£nôujønz.

03
:Èمفون 03

:مويلا مقر

44 ءا--ق---ل يأا ‘ :لاؤو---سسلا
فده لوا ‘ولfl ديسشر لجسس
يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا عم
؟ لÓقتسسلا دعب

لوا ‘ولfl ديششر لجشس:باو÷ا
ي---ن---طو---لا بخ----ت----نŸا ع----م فد----ه
82 موي ،لÓقتشسلا دعب يرئاز÷ا

توأا02 بع-----ل3691Ã ير-ف--ي--ف
بخ-ت-نŸا كا-ب--شش ‘ ،ة--م--شصا--ع--لا--ب
‘ ي-بŸولا ي--كا--فو--ل--شسو--ك--ي--ششت--لا
‘ ،ءازج ةبرشض نم56ـلا ةقيقدلا

.4/0 رئاز÷ا زوفب ىهتنا ءاقل

Áا ،مقرلا اذه لثŸءاقل لوأل ةينمزلا ةد
‘ ر---ئاز÷ا ة---يدو---لو---م ق---ير---ف ه---شضا---خ

رهشش لÓخ كلذ ناك ،ةيراقلا تاشسفانŸا
يزاغنب ة-ن-يد6791Ã ة--ن--شس ن--م سسرا--م
ءاقللا ةيدولوŸا قيرف رشسخ ثيح ،ةيبيللا
زوفيل ،يزاغنب يلهأا مامأا Úنثل ةيثÓثب
¤إا اهلÓخ نم لهأات ةفيظن ةيثÓثب ابايإا
Óطب ةلوطبلا ىهنأا نا ¤إا ،Êاثلا رودلا

يئا-ه-ن-لا رود-لا با-يإا ‘ هزو-ف-ب ا-ي-ق-ير-فإل
تا-بر-شضب ير-كا-نو-ك ا--ي--فا--ح يدا--ن ى--ل--ع
ة-ج-ي-ت-ن ى-ل-ع ءا-ق-ل-لا ءا-ه-ت--نا د--ع--ب ءاز÷ا
.3/0 باهذلا

:Èمفون

ــــــــــ مويلا حيرسصت ـــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فسض ــــــ
رانلا نم ةلح ىسسكي نم لوأا ^
¤إا هيلع هللا ةنعل ضسيلبإا وه
.نيدلا موي

ي-ب-ن-لا ى--ل--ع در--ي ن--م لوأا ^
ن-م و ه-ت-ي-ب ل-هأا م-ه ه-سضو--ح

.هتمأا نم هبحأا
.. «دعب امأا» : لاق نم لوأا ^
لسصف وه و مÓسسلا هيلع دواد
.باطÿا

ه--ل--لا م--سسب ) بت--ك ن--م لوأا ^
ناميلسس وه ( ميحرلا نمحرلا
.مÓسسلا امهيلع دواد نب

هيلع ميهاربإا باسش نم لوأا ^
بي-سشلا ىأار ا-مد-ن-ع و مÓ--سسلا

راقو : لاق اذه ام بر اي : لاق
.ًاراقو Êدز مهللا : لاق ..

بيل◊ا دئاوف
Ìكأا ن------م Íل------لا وا بي------ل◊ا
و-هو ةد-ئا-ف ة-ي--ئاذ--غ--لا داوŸا
سسانلا ىدل لشضفŸا بارششلا

يوتحي ⁄اعلا ءاحنأا عيمج ‘
ع-ي-م-ج ى-ل-ع ا-ب-ير--ق--ت بي--ل◊ا

ةظفاÙاو همونل ناشسنإلا اهيلإا جاتحي يتلا ،ةيذغŸا داوŸا تايذغŸا
.ةديج ةروشصب هتحشص ىلع
داو-مو يدا-بز-لا Íل-لاو تا-ج-ل-ثŸاو ،Í÷او ةد-بز-لا بي-ل◊ا ن--م ع--ن--شصي

تانوكم ‘ هتاجتنم دحا وا بيل◊ا مدختشسيو ،ىرخأا ةديدع ةيئاذغ
.ةيذغألا نم ديدعلا
ديدعلاب مكشسفنأا وقتل ،Îل فشصن لقألا ىلع ايموي هبارششب مكحشصنن اذل

.سضارمألا نم

قارفلا نم ةنسس86 دعب نايقتلي
ةفداسصŸا تعمج ،ًاماع86 رمتسسا قارف دعب
هنع تلسصفنا يذلا اهي-خأا-ب ة-ي-ن-ي-سص ةأار-ما

.اهرمع نم ¤وألا ةنسسلا ‘ تناك امدنع
ةينيسصلا (زÁات لابولج) ةفيحسص تركذو
ةيرق ‘ ميق-ي (ًا-ما-ع27) جنيسشن-ي-ل و-ف نأا
هيدلاو نأا نع فسشكو ياهج-ن-سش ي-حاو-سضب

ارطسضا امهن-ك-لو ،لا-ف-طأا7 ام-ه-يد-ل نا-ك
ببسسب ًانسس رغسصألا ام-ه-ت-ن-با ن-ع ي-ل-خ-ت-ل-ل
.رقفلا

،ناوجنيل وف هتقيقسش ناتل-ئا-ع تن-ب-ت د-قو
تناك Úح ¤وألا ةلئاعلا اهنع تلخت ثيح
،ةيلام لكاسشم ببسسب رمعلا نم ةعباسسلا ‘
ّل-ك تد-ق-ف-ف ،ىر-خأا ة-ل-ئا-ع ا-ه-تذ-خأا م--ث
‘ ،ناوجنيل وف تجوزتو.اهبراقأاب تÓسصلا
¤إا اهجوز عم تل-ق-ت-ناو ر-م-ع-لا ن-م52 ـ-لا
تداع دوقع دعبو.لمعلل غنايجنيسش ميلقإا
اهت-ل-ئا-ع ن-ع تم-ل-ع ا-مد-ع-ب يا-ه-غ-ن-سش ¤إا
،اهتنبت يتلا ¤وألا ا-ه-تر-سسأا ن-م ة-ي-ل-سصألا

ةيرقلا نأل مهعم لسصاوتلا تيسشخ اهنكلو
.اوفوت اهتو-خإا نو-ك-ي اÃرو ًاÒث-ك تÒغ-ت
¤إا ةأارŸا تل-خد ي--سضاŸا Èم--سسيد ‘ ن--ك--ل
ى-عد-ي ضضيرÃ تق-ت-لا ثي-ح ى-ف-سشت--سسŸا

مث ،جنيسشني-ل و-ف را-ج ه-نأا ا-هÈخأا غ-نا-سشت
ه-ت-خأا-ب ى-ق-ت-لا ه-نأا ل-جر--لا Èخ--ي--ل دا--ع

.ةعئاسضلا



حتتفإاو ةوقب ءاقللا لخد بابصشلا
اركبم ليجصستلا

ما-مأا سسمأا ءا-ق-ل دادزو-ل-ب با-ب-شش ق--ير--ف ل--خد
لجأا نم لكلا ‘ لكلا بعلو ةوقب يبيللا رشصنلا
ار-ك-ب-م ي-ب-ي-ل-لا يدا-ن--لا كا--ب--شش ¤إا لو--شصو--لا
،ءاقللا نم31 ةقيقدلا ‘ هاغتبم ىلع لشصحيل

دويعشس نم لك Úب زات‡ يعامج لمع دعبف
يذلا وبكوك مجاهملل ةركلا تلشصو ،Ìيخلبو
حتف يذلا وبمو-غ-ن مو-ج-ه-لا بل-ق-ل رر-م هرود-ب

ةركلا داعأاو يني-ن-ب-لا ه-ل-ي-مز-ل ى-مرŸا ق-ير-ط
ةقيرطب يبيللا قؤورفلا عافد وبكوك غواÒل ،هيلإا

Ó-ج-شسم كا--ب--ششلا ‘ ةرŸا ن--ك--شسيو ةزا--ت‡
اذه ‘ دادزولب بابششل لوأ’ا فدهلا كلذب
.ءاقللا

ةجيتنلا نولدعي اوداك راوزلا
ةعداfl ةديدصستب

دادزولب بابشش قيرف رطيشس تقولا رورم عم
اورشصاحو ءاقللا تاير‹ ىلع اشضرعو ’وط

بعل ىلع مهومغرأا نيأا مهتقطنم ‘ رشصنلا
ءاقللا لوشصو دع-بو ن-ك-ل ،ةد-ترŸا تا-م-ج-ه-لا
ةلكر ىلع يبيللا قيرفلا لشص–92 ةقيقدلل

،با-ب-ششلا ى-مر-م ن-م Îم03 د-ع-ب ى-ل-ع ةر-ح
هللا دبع بعÓلا نم رظتني عيم◊ا ناك Úحو
اذه ماق ،سسوؤور-لا ة-ي-حا-ن ا-ه-ع-يزو-ت ف-ير-ششلا
ةرششابم ةركلا ددشسو حابرم ةتغابÒ Ãخأ’ا
سسرا◊ا ظ--ح ن--شس◊ ن--ك---ل ى---مرŸا و---ح---ن
.ليلقب ةشضراعلا تلع هترك يدادزولبلا

«يبرايصسلا» مدقتب ىهتنإا لوألا طوصشلا
ركذت ةÒطخ اشصرف لوأ’ا طوششلا فرعي ⁄
و--ب--كو--ك فد--ه اد---ع ا---م Úب---نا÷ا Ó---ك ن---م
‘ ح-ل-ف-ي ⁄ با-ب-ششلا-ف ،ه-ل-لا د-ب--ع ةد--يد--شستو
يدانلاو ىرخأا فادهأا ¤إا هترطيشس ةمجرت
ى-مرŸا كا-ب--شش ق--ير--ط ل--شض ا--شضيأا ي--ب--ي--ل--لا
مد-ق-ت-ب لوأ’ا طو-ششلا ي-ه-ت-ن-ي--ل ،يدادزو--ل--ب--لا
.فيظن فدهب فيشضŸا قيرفلا

بابصشلل Êاثلا فدهلا فاصضأا خاصسن
ءاقل نم Êاثلا طوششلا دادزولب بابشش لخد
‘ ا---هدارا ي---ت---لا ه---فاد---هأا سسف---ن----ب سسمأا
ىلع هتامجه لشصاو ثيح ،لوأ’ا فشصنلا

طوششلا لوشصو عمو ،يبيللا قيرفلا ىمرم
ةينكر ةلكر ىلع بابششلا لشص–06 ةقيقدلل
قوف اهعشضيل ةليمج ةقيرطب دويعشس اهذفن
يذلا خاشسن نيدلا سسمشش دئاقلا هليمز سسأار

طغشض كلذب امجÎم كا-ب-ششلا ا-ه-ن-ك-شسأا
و--ه Ó--ج--شسم Êا--ث فد--ه ¤إا ه---ئÓ---مز
.مشسوŸا اذه هفادهأا رخآ’ا

ةبيرغ ةقيرطب اققfi افده عيصض دويعصس
بابشش دا-ك37 ةقيقد-ل-ل ءا-ق-ل-لا لو-شصو ع-م
ةر-ك د-ع-ب ثلا-ث-لا فد-ه-لا ف-ي-شضي دادزو--ل--ب

اذه  دو-ي-ع-شس ه-ل-ي-مز-ل لو-ح-ل-ب ن-م ة-ل-ي-م-ج
‘ حلفي ⁄ ⁄ يذلا سسرا◊اب درفنإا Òخأ’ا
هشسفن دويعشس دج-ي-ل حا-ج-ن-ب ةر-ك-لا كا-شسمإا
سسŸ طقف هيفكي ناكو ،ةغراف ىمرم مامأا
‘ حلفي ⁄ هنكل كابششلا لخدت يكل ةركلا

ةقيرطب ىمرŸا جراخ ةركلا عشضوو اذه
.بعلŸا ‘ نم لك تÒح ةبيرغ
ةبيقعلا دلوأÓل ةيئانثب ىهتنإا ءاقللا
سصر---ف---لا ر---خآا دو---ي---ع---شس ةر----ك تنا----ك
سسمأا ةارا---ب---م ‘ با---ب----ششل----ل ةÒطÿا
ئيشش ’ لباقم Úفدهب ءا-ق-ل-لا ي-ه-ت-ن-ي-ل
نم قيرفلا حلفيل ةبيقعل د’وأا حلاشصل

رودلا غولب نم اÒثك هبرقي زوف قيق–
لا-ط-بأا ة--ط--بار--ل Êا--ث--لا يد--ي--ه--م--ت--لا
.بايإ’ا ءاقل راظتنإا ‘ ايقيرفإا

ةدعوب ظيف◊ا دبع

03:51 بعلŸا ¤إا اولصصو نوبعÓلا
5 بعلم ¤إا ناينبلا Úع نم بابششلا يبع’ تقلأا يتلا ةلفا◊ا تلشصو

تراشس ثيح ،ةارابŸا قÓطنا دعوم نم فشصنو ةعاشس ›اوح لبق ةيليوج
اودقفت بعلم ¤إا دويعشس ءاقفر لوشصو دعبو ،ماري ام لشضفأا ىلع رومأ’ا
.ةارابم لك لبق لا◊ا هيلع وه امك ةيعامج ةقيرطب ناديŸا ةيشضرأا

مهحارأا راطمألاب ةيليوج5 ةيصضرأا رثأات مدع
ة-م-شصا-ع-لا ر-ئاز÷ا ى-ل-ع Úي-شضاŸا Úمو-ي-لا ‘ ةر-يز-غ را-ط-مأا تل-ط--هو
ةيليوج5 بعلم ناديم ةيشضرأا ىلع اÒثك رثؤوي ⁄ كلذ نأا ’إا ،اهيحاوشضو
ام ،تلطاهت يتلا ةÒبكلا هايŸا ةيمكب رثأاتت ⁄و ،اهللح ىهبأا ‘ تدب يتلا
.ةيشضرأ’ا تشسم يتلا ةÒخأ’ا لاغششأ’ا ةعا‚ دكؤوي

ديد÷ا سصيمقلاب لخد قيرفلا
اذهو ،ارظتنم ناك امك ديدج سصيمقب ،سسمأ’ا ةارابم بابششلا وبع’ لخد
ءا-ق-فر ل-خد ثي-ح ،ار-خؤو-م با-ب-ششل-ل ةد-يد÷ا م-ق-طأ’ا ن-ع ف-ششك-لا د-ع-ب
ق-ير-ف-لا ل-خد Úح ‘ ،ر-م-حأ’ا نو-ل-لا-ب ط-طfl سضي-بأا سصي-م-ق-ب يŸا--شس
.رشضخأا سصيمقب يبيللا

ءلدبلا دعاقم نم ءاقللا أادب يتيز
Òثوخ دمfi يرئاز÷ا نÁأ’ا Òهظلا ،ةدوع رشصنلا بردم ىعدتشسإا
ذإا ،ء’دبلا دعاقم ‘ سسلجو سسمأ’ا ةارابم ةمئاق نمشض نوكيل يتيز
دعوم نم طقف دحاو موي لبق قيرفلا فوفشصب بعÓلا قاحتلا مغرو
هل هجو بردŸا نأا ’إا ،هعم طقف ةدحاو ةيبيردت ةشصح سضاخو ةهجاوŸا
هءÓمز يتيز كلذب هجاويل ،Úبع’ ةدع ةيزهاج مدع لظ ‘ ةوعدلا
ةدعوب ظيف◊ا دبع.دادزولب ‘ Úقباشسلا

ايقيرفا لاطبا ةطبار نم لو’ا رودلا باهذ

È 0202مفونÚ 03نثإلا
ــهÊ 2441اثلا عيبر41ـل قفاوŸا

Òبك مصسوÃ دعيو ةوقب لاطبألا يرود أادبي بابصشلا

⁄» :خاصسن
دعب لهأاتن

ديكأاتلا ديرنو
«بايإلا ‘

دعب ةرسشابم
مك◊ا نÓعإا

ةياهن ةرفاسص
حرسص ءاقللا

خاسسن
نويزفلتلل

يمومعلا
نع ثد–و

سسمأا ءاقل
انققح »:لاقو
نكل ،مهم زوف

نحنف اذه مغر
،دعب لهأاتن ⁄

‘ لهاسستن نل
بايإلا ءاقل

¤إا بهذنسسو
نم ةرهاقلا

،ديكأاتلا لجأا
دعتسسنسس كلذل
لكب ءاقللا اذهل

  «.ةيدج

يدان ىلع هراسصتنإا دعب اذهو ،مسسوŸا اذه ةيمسسرلا هتÓباقم Êاث ‘ زوفلا قيق– نم دادزولب بابسش قيرف نك“
ىهتنإا ءاقللا ،ايقيرفإا لاطبأا يرود ةقباسسŸ لوألا يديهمتلا رودلا باهذ تايرابم راطيإا ‘ يبيللا يزاغ نب رسصنلا

فاسضأاو لوألا طوسشلا نم31 ةقيقدلا ‘ لوألا فدهلا وبكوك لجسس ثيح دويعسس ءÓمز حلاسصل ئيسش ل لباقم Úفدهب
.06 ةقيقدلا ‘ Êاثلا فدهلا خاسسن

ةينطولا ةفاحصصلا ‘ ةيÎنعلا ةماقŸا
ديفوكلا ةلوطب ةيادب ‘ قافولا امسسايل وكيسسÓك ىهتنا

يدانلا ُةسصق.ديدج نم ىرخأا أادبت-ل ة-سصق ه-ع-م ته-ت-ناو
ة-ي-مو-م-ع ة-كر-سش ة-ير-ئاز÷ا ة-لود-لا ه-ل تر-ّخ-سس يذ-لا

ةسسردŸا هحنم ىلع ةدا-يز را-ي-ل-م004 براق-ي ا-م تخ-سضو
هل تبلجو ،راجيإا لكسش ‘ ناينبلا Úعب ةقدنفلل ةينطولا

fiها-م÷ا بو-بÒ ن-ع ة-ير-ئاز÷اÎ يسسارهقو-سسلا ي-ح-ي
عم ،ةينادوسسلا نامرد مأاب ةيفلألا زوف ‘ لسضفلا بحاسص
يذلاو زودنق رخآلا فسصنلاو يسسنرف همسسا فسصن سسراح

اهيلإا فسض،ةيودم ةقفسصك ÒيÓم ةرسشعب هدقع ءارسش ”
94 ةيلولا ايلي-سسر-م ن-م ة-سصا-خ ةر-ئا-طو ي-ن-ي-لو-ك-ي-سشت
. ةيرئاز÷ا
قيرفلا ىلع ا-مو-ج-ه تسسي-ل ي-ت-مد-ق-م نإا ه-ل-لاو ةدا-سس ا-ي
هزومر نومÎحيو Úيرئاز÷ا لك همÎحي يذلا قيرعلا

Èع راهن ليل نيÒسسŸا مجاهي نŸ ةركذت اهنكل ،هخيراتو
È◊ا نم Òثكلا تكلهتسسا يتلاو ةبوتكŸا مÓعإلا لئاسسو

ل ةاوه فرط نم ةي-مو-م-ع-لا لاو-مألا Òي-سست ءو-سس لو-ح
ةيوتلŸا قرطلاو ءارسشلاو عيب-لا ىو-سس ةر-ك-لا ‘ نو-ه-ق-ف-ي
تك-ل-ه-ت-سسا د-ق-ف ،ة-ي-ئر-م ة-عو-م--سسم سصسصح ‘ كلذ--كو
ة-لوÙا تارلود-لا ن-م Òث-ك-لا ة-ي-نو-يز-ف-ل-ت-لا تا-طÙا
دهاسشŸا طقف ركذت سصسصح ثبل ةيوتلŸا قرطلاب تاسسلينل
نم نوفرعي ل ءاسسؤور فرط نم ةيمومعلا لاومألا ديسشÎب
. ةيبلزلا و طورقŸا ىوسس فاÎحلا
ةيادب نور-ظ-ت-ن-ي او-نا-ك ة-يد-نألا يÒسسم بل-غأا نأا م-هŸا
ةيدنألاك اما“ نو-ك-ي نأا او-ع-قو-تو ة-ي-م-سصا-ع-لا ة-قر-ف-لا
نم نكل ،ةينفلا بناو÷ا اهيف اÃ ءيسش لك ‘ ةيبوروألا

كلهتسسا يرئازج يدا-ن در‹ ه-نأا ر-ه-ظ Úت-ل-با-ق-م لÓ-خ
ةئف ءاسضرإل  طقف اهنأاو ،ةيمومعلا لاومألا كلهتسسيسسو

.ةيسصولا ةطلسسلا نم اÃر ةيÎنعلا ب–
،ةيئاهنلا ماكحألا رادسصإل دعب نحي ⁄ ناوألا نأا مغرو
‘ مادا-م ثد-ح-ت-ت ن-ل سصسص◊ا و بت-ك-ت ن-ل مÓ-قألا نإا-ف
نهار يذلاو ،ةيروثلا سسار-هأا قو-سس ن-با ق-ير-ف-لا Òي-سست

،ةيلÙا ةرك-لا يÒسسم ة-ع-م-سسب ح-ي-ط-ي-ل ع-ي-م÷ا ه-ي-ل-ع
ةفاحسصلل مدقي كلذبو ،ةيعماسسŸا ادا-ت-نوÁر-لا ثد-ح-يو
،ةيرظنلا تّنبت نم يه اهنأا ةماعلل دكؤوتل ةيمÓعإلا ةداŸا

متي م-ث ن-مو ،ة-ي-بوروأا ة-يÒي-سست ة-غ-مدأا بل÷ تقو-سسو
. ةيدا–ا سسيئر نوكيل ةÎنع حيسشرت
نم قرسسن  ةيكوبسسيافلا ةيبعسشلا تارارقلا رودسص لبقو
«ةعاسس Èسص ةعاجسشلا ا‰إا » ةيلسصألا دادسش نب Îنع لاوقأا

سسمأا حابصص ةفيفخ ةلوجب اوماق نوبعÓلا
ةحيبشص ةفيفخ ةلوجب دادزولب بابشش وبع’ ماق
ةقد-ن-ف-ل-ل ا-ي-ل-ع-لا ة-شسردŸا ق-فارÃ ،سسمأا مو-ي
ة--ل--ي--ل او--ما--قأا ن--يأا نا--ي--ن--ب--لا Úع--ب ما---ع---طإ’او
م-ه-ل ح-م-شس ثي-ح ،ر-شصن-لا يدا-ن-ل م-ه--ت--ه--جاو--م
لجأا نم ةفيفخ ةلوج سضوخب امود بردŸا
ةمهŸا ةارابŸا هذه لبق مهنع طغشضلا داعبإا
.ةيÒشصŸاو

ةيموجه ةليكصشتب لخد امود
ةلي-ك-ششت-ب سسمأ’ا ةارا-ب-م دادزو-ل-ب با-ب-شش ل-خد
ثحب يذلا امود بردŸا نم رارقب ،ةيموجه
بابششلا بعل ثيح ،ةحيرم ةجيتنب زوفلا نع
ءاقللا ‘ لا◊ا هيلع ناك امك4/3/3 ةطخب
نم هنأا اديج ملعي يشسنرفلا ينقتلاف ،يشضاŸا
‘ فادهأ’ا نم ددع Èكأاب زوفلا يرورشضلا

ة-ف--ي--لو--ت ما--ح--قإا--ب ر--ما--غ كلذ--ل ءا--ق--ل--لا اذ--ه
.ةيموجه

ىمرŸا ةصسار◊ حابرم راتخإا
لشضف امود كنارف يشسنرفلا ينقتلا نأا اودبي
ى-مرŸا ة-شسار-ح ز-كر--م ‘ ةروادŸا ة--شسا--ي--شس
كارششإاب ماق امنيح سسمأا ءاقل ‘ ىلŒ ام وهو
نا-ك ا-م-ن-ي-ح ي-شسا-شسأا-ك ا--يا--غ حا--بر--م سسرا◊ا
يذلا دي÷ا ءاقللا دعب يواشسوم رظتني عيم÷ا

عيم÷ا امود ئجافيل ،ربوشسلا ءاقل ‘ همدق
ةيام◊ Úشسح رشصنل قباشسلا سسرا◊ا لاخدإاب

.قيرفلا نيرع

موجهلا ‘ ويلصسوبو وبكوك ،وبموغن
مجا-ه-م-ل-ل ةو-عد-لا ه-ي-جو-ت-ب ا-مود بردŸا ما-ق
ابئاغ ناك امدعب ،ةرم لوأ’ وبموغن يكيجلبلا

ذإا ،ة-م-شصا-ع-لا دا–إا ما-مأا ي-شضاŸا ءا-ق-ل-لا ن-ع
ذ-ن-م ه-كر-ششأاو ه-ي-ف ة-ل-ما-ك-لا ه-ت-ق-ث ا--مود ع--شضو
،و-ب-كو-كو و-ي-ل-شسو-ب ن-م ل-ك بنا-ج ¤إا ،ة-ياد--ب--لا
موجهلا ‘ امود اهمحقأا يتلا ءامشسأ’ا نوكتل
.ربوشسلا ءاقلب ةنراقم ةرياغم اشضيأا

يقيق◊ا هبصصنم ¤إا داع دويعصس
¤إا دو-ي--ع--شس ةدا--عإا ي--شسنر--ف--لا بردŸا ل--شضف
لاوط هيف بعلي ناك يذلاو يقيق◊ا هبشصنم
اذهو يقيقح باعلأا عناشصك يشضاŸا مشسوŸا

ة-ل-ي-ك-ششت-ب بع-ل--لا ه--ل--ي--شضف--تو ة--ي--ن--ف با--ب--شسأ’
م-شسوŸا تاءا-ق-ل لوأا بع-ل دو-ي-ع-شس ،ة-ي-مو--ج--ه
ن-ك-ل و-ششبو و-ب-مو-ك ة-ق-فر مو-ج-ه-لا ‘ ي-شضاŸا
ديعيل ءاقللا اذه ‘ رومأ’ا نم Òثكلا Òغ امود

.يقيق◊ا هناكم ¤إا بابششلا م‚

تاكيرت سضوع يŸاصس
ناك امدعب سسمأا ءاقل ‘ ايشساشسأا يŸاشس كراشش
نوكتل ،ةباشصإ’ا ببشسب دا–إ’ا ءاقل نغ ابئاغ
بشسانŸا تقولا ‘و قيرفلا ةحلشصم ‘ هتدوع
يذلا تاكيرت رخآ’ا باشصŸا بعÓلا سضوعيل

.ربوشسلا ءاقل نم Êاثلا طوششلا ‘ جرخ

ةرم لوأل يصساصسأاك كراصشي Ìيخلب
‘ يشساشسأاك Ìيخلب نÁأ’ا Òهظلا امود كرششأا
ل-خد-ي-ل با-ب-ششلا ع-م ةر--م لوأ’ اذ--هو سسمأا ءا--ق--ل

اذه ،ء’دبلا دعاقم ‘ يقب يذلا ةوÿوب ناكم
هتÿÈ دوعي Ìيخلبل امود ماحقإا نأا حجرŸا نمو
بختنŸا عم ءاوشس يراقلا ىوتشسŸا ىلع ةÒبكلا
.يقيرفإ’ا يدانلا عم وأا ينطولا

Úبئاغلا زربأا سسياح ،تاكيرت ،عبيوصس Âاغ
نع بايغلا Âاغ داؤوف ناديŸا طشسوتم لشصاو
⁄ ثيح ،ةين-ف با-ب-شسأ’ اذ-هو ،ق-ير-ف-لا ة-م-ئا-ق
باغو ين-ف-لا م-قا-ط-لا نآ’ا د◊ بعÓ-لا ع-ن-ق-ي
تلث“ Úح ‘ ،›اوتلا ى-ل-ع ة-ي-نا-ث-لا ةارا-ب-م-ل-ل
،باشصŸا تاكيرت نم لك ‘ ىرخأ’ا تابايغلا
ة-ي-ن-ف با-ب-شسأ’ سسيا-حو ع-ب-يو-شس ¤إا ة-فا-شضإ’ا-ب
لشصاوي يذلا رارج لداع نايشسن نوج ،اشضيأا
و-ه ة-با-شصإ’ا ن-م ه-ي-فا-ع-ت مد-ع بب-شسب با-ي-غ-لا
ع.ب.رخآ’ا

يبيللا رشصنلا0-2 دادزولب بابشش


