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 رسشنت ⁄ لوا ترسشن ءاوسس اهباحسصا ¤ا درت ل ةدير÷ا ¤ا لسصت يتلا روسصلاو لئاسسرلا لك

راهسشإلاو رسشنلل ةينطولا ةكرسشلا ¤إا اوهجوت مك  راهسشا لجأا نم
رئاز÷ا - روتسساب جهن1 مقرpena ةلاكوب
46.61.17.120 /82.17.37.120 فتاهلا
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ردسصت ةلماسش ةيسضاير ةيموي
» ايديم يب ما يب » م م ذ ضش نع

جد00.000009 ةكرسشلا لام ضسار

ةيموي ةباوب Èع يرطقلا مÓعإ’ا يبهذلا بعكلا بحاسص لّسضف و
امو  ،ءارحسصلا يبراfi عم هتبرŒ ليسصافت نع فسشكلل «برعلا»
نم لقأا دعب هل-ي-حر-ب تل-ّج-ع تا-طو-غ-سضو تادا-ق-ت-نا ن-م ه-ل سضّر-ع-ت
تناك ثيح ،كانفأÓل ينفلا مقاطلا سسأار ىلع هنييعت نم رهسشأا ةعسست
ةنوبسشلب لاغتÈلا بختنم مامأا سشوسشنخوب ءاقفرل ةيدولا ةهجاوŸا
ةسسردم جيرÿ ةطfi رخآا ةلماك ةيثÓثب نوبراÙا اهرسسخ يتلا و
بردم و ليغيإا و دانم ينفلا مقاطلا يئانث ةقفر هتلاقإا لبق ةيرسصنلا
.يواوق سسانولا سسار◊ا

ةقيرطلأ كلتب بختنŸأ نم يداعبتصسأ و يعم ترّرصضت يتلئاع»
 «ةÒبك ماهفتصسأ ةمÓع حرطي

و ،راّنلا ىلع تيزلا ّبسصي ’ يك  تمسصلا لّسضف هنأاب رجام فاسضأا و
تاونسس ذنم دلبلا اذه ‘ ميقم هنأا سساسسأا ىلع رطق وحن هجوت

هاناع ام لك دعب ةحار ةÎف ذخأا ¤إا ةجاحب ناك هنأاب ابرعم ،ةليوط
دحأا بيردت-ل سضور-ع-لا ن-م د-يد-ع-لا سضفر ه-نإا ى-ت-ح ،ه-ت-ل-ئا-ع ة-ق-فر
لاق ثيح ،قباسسلا وتروب م‚ فيسضُي ،ةيقيرفإ’ا ةيدنأ’او تابختنŸا
دعب ،ملظ نم هل تسضّرعت اŸ تررسضت ىرخأ’ا يه هتلئاع نأاب اسضيأا
،يرئاز÷ا بختنŸا بيردت سضرع ىّقلت امدنع ًاÒثك تحرف نأا
ملظلل سضّرعت ديدسشلا فسسأÓل هنأا ’إا ،سصÓخإا لكب هعم لمع يذلا

هداعبتسسا نأا و رسضخلل ينفلا مقاطلا سسأار ىلع هل ةبرÊ Œاث ‘
.ةÒبك ماهفتسسا ةمÓع حرطي رمأا ةقيرطلا كلتب

رهظلأ ‘ يننعط نم و يدÓب بحأأ Êأ’ افيفلل يقح وكصشأأ ⁄ »
«خيراتلأ هفصشكيصس

⁄ هنأا-ب ة-ير-ط-ق-لا ة-ف-ي-ح-سصل-ل هراو-ح سضر-ع-م ‘ ر-جا-م ثّد– ا-م-ك
ناك هنأاب افيسضم ،هدسض تÓمح نم هل سضّرعت ام لك نآ’ا ىتح قدسصي
‘ ةنودŸا هتاقحتسسÃ ةبلاطملل افيفلا ىدل ىوكسش عفر ىلع ارداق
’ رئازجلل هبحو هقÓخأا نأ’ فرسصتلا اذه نع عنتما هنكل ،دقعلا
ليلد يأا كلÁ ’ هنوك دحأا يأا مهتي ’ نأاب افيسضم ،كلذب هل ناحمسسي

نم هتلاقإ’ ةرماؤوŸا اوكاح نم فسشك و هسسفن نع عافدلل حيرسص
كلت هل اورّبد و رهظلا ‘ هونعط نم مه هبسسح نيذلا و ،بختنŸا
.ء’ؤوه محري نل خيراتلا نكلو ،ةديكŸا
ما-مز ه-ك-سسم ذ-ن--م هد--سض تم--ي--قأا ة--ل--م--ح ياد Úسسح ن--با فا--سضأا و
،تاداق-ت-ن’ا ن-م Òث-ك-ل-ل سضر-ع-ت ثي-ح ،كا-ن-فأÓ-ل ة-ي-ن-ف-لا ة-سضرا-ع-لا
⁄ ه-ل د-عا-سسŸا م-قا-ط-لا نأا ة-جرد-ل ه-ي-ل-ع ًاد-ج Óً-ي-ق-ث نا-ك ل-م◊او
و سضفر هنكلو ،ةلاقتسس’ا Ëدقت هيلع اوحÎقاو ،تاطوغسضلا لّمحتي
.بختنŸا لخاد رارقتسس’ا ىلع ىلع اظافح ةلسصاوŸا ررق
،هماهم ءاهنإا ءارو تناك يتلا فارطأÓل هماهتا و هثيدح قايسس ‘ و
امئاد رجام بسسح توكسسلا اذهو تمسص ‘ ليحرلا لسضف هنإا لاق

ىدل ىوكسش عفر اهنيح ارداق ناك هنأ’ ،ًاظهاب نمثلا عفدي هلعج
‘ يهتني يذلا دقع-لا ‘ ة-نودŸا ي-تا-ق-ح-ت-سسÃ ة-ب-لا-ط-م-ل-ل ا-ف-ي-ف-لا

،كلذب هل ناحمسسي ’ رئازجلل هبحو هقÓخأا نأ’ سضفر هنكل ،9102
يأا سضخي ⁄ يذلا وه و لسشافلاب هماهتا ةيفيكل رجام برغتسسا امك
ىلع و هيلع مك◊ا نع نوÒثكلا ىسضاغت تقو ‘ ،ةيمسسر ةارابم

(1-4) اينازنت ىلعو ،(0 -3) ىطسسولا ايقيرفإا ىلع زوفلا دعب هيبع’
.ةيلÙا رسصانعلا نم اهلك ةليكسشتب1-4 سسنوت ‘ ادناور ىلعو و

«رطق بختنم نأولأأ سصمقت ينبأ لّصضف ببصسلأ أذهل»
«يفطل» هل‚ رايتخا ببسس نع ثيدحلل78 ‘ ابوروأا لطب جرع و

ىلع نوفرسشي اوناك نم نأاب كلذ ارÈم ،رطق بختنم ناولأا لمح
’إا ،مهيلع هسضرع مغر و ةنسس91 نم لقأا ةئفل يرئاز÷ا بختنŸا
وداراب يدانل بعلي اهنيح ناك يذلا هنبا لعج ام وه و هولهاŒ مهنأا
با-ق-عأا ‘ اذ-ه ي-تأا-ي ،هرا-ي-ت-خا ى-ل-ع لوؤو--سسم و--ه و ر--ط--ق را--ت--خ--ي
لا‹ ‘ هتبرŒ لاوط يذلا وه و ،رجام تلاط يتلا تاداقتن’ا
،ابوروأا ‘ ÚفÙÎا ÚبعÓلا هاŒ نيوختلا باطÿ جّور ليلحتلا

.ةيرئازج Òغ ةئيب ‘ اوعرعرت مهرابتعاب مهتينطو ‘ ككسش ثيح

«ايئانثتصسأ نوكيصس2202 رطق لايدنوم»
روطتلاب هبا-ج-عإا ةر-كو-ل-ل ق-ب-سسأ’ا بردŸا ىد-بأا ،ر-خآا د-ي-ع-سص ى-ل-ع
ةبترم لت– اهلعج تاونسس عسضب ذنم رطق هدهسشت يذلا عراسستŸا
دقتعي ثيح ،⁄اعلا Èع مÓعإ’ا راظنأا طfi تتاب هلسضفبو ،ةيداير
يئانثتسسا لايدنوم ميظنت ىلع ةرداق رطق نأا نوخيخ ةمحلم لطب

Úب تا-فا-سسŸا برا-ق--ت Òظ--ن اذ--ه و ،ل--ب--ق ن--م ⁄ا--ع--لا هد--ه--سشي ⁄
.يŸاعلا ثد◊ا اذهل ًاسصيسصخ اهؤواسشنإا ” يتلا ةرهبŸا بعŸÓا

م.ضضاير

رسضÿا عم هتبرŒ ليسصافت فسشكل يرطقلا مÓعإلا لّسضف

...«غيلرÈÁلا» ‘ هل ةمسساح ةرير“ Êاث مّدق

Óيف نوتصسأأ ـب ةحاطإ’أ وحن ماه تصسيو دوقيو قلأاتي ةمحر نب

 هتنعط افأرطأأ نأأ دكؤوي رجام
ةمدصصلأ ت– لأزي ’ هنأأو رهظلأ ‘

ةضضراعلأ سسأأر ىلع نم هتيحنت نم Úماع نم Ìكأأ دعب
نع رجام حبأر قباضسلأ ينطولأ بخانلأ جرخ رضضخملل ةينفلأ

هتنعط فأرطأأ اهتداق ٍةرمأؤوم ةيحضض ناك هنأاب نلعُيل ،هتمضص
.نآ’أ د◊ ةمدضصلأ ت– لأزي ’و هرهظ ‘

هقيرف ةمحر نب ديعسس يرئاز÷ا مجنلا داق
باسسح ىلع ماه زوف قيق– وحن ماه تسسيو
هترير“ ل-سضف-ب Úن-ث’ا ةر-ه-سس Ó-ي-ف نو-ت-سسأا
هليمز وحن Òسصق تقوب هلوخد دعب ةمسسا◊ا
Êاث يهو ،«زرماهلا» ـل مدقتلا اهب حنم نوارب

ديد÷ا هقيرف عم ةمحر نب ـل ةمسساح ةرير“
ىلع ةمحر نب مسصب ثيح ،Óيدب هتكراسشم مغر

سسيوم ديفاد هبردم لعجي دق زّي‡ Êاث طوسش
‘ ا--ي--سسا--سسأا ة--م--حر ن--ب ‘ ه--ت--ق--ث ع--سضو ‘ ر--ّك--ف--ي

.يرودلا نم ةلبقŸا تايرابŸا

نوبلاطُي «زرماهلأ» راصصنأأ
¤إأ هليوحتب سسيوم

يصساصسأأ
زر---ما---ه» ع---قو---م بÎقاو

تسسيو را-سصنأا ن-م «زو-ي--ن
ةارا-----بŸا د-----ع------ب ما------ه

Ÿءادأا م---ه----يأار ة----فر----ع
Èع ير-ئاز÷ا م-ج-ن--لا

ل----سصاو----ت----لا ع-----قو-----م
«Îيو-ت» ي-عا-م-ت-ج’ا

را--سصنأا ى--ن---ثأا ثي---ح
اÒث----ك «قرا----طŸا»

ة---م---حر ن---ب ى---ل----ع

ءاقللا اذه ‘ هق-ير-ف-ل ا-ه-مّد-ق ي-ت-لا ة-ي-عو-ن-لا ة-فا-سضإ’او
ن-ير-سصا-نŸا سضع-ب ل-ع-ج ا-م و-هو ،ه-لو-خد د-ع-ب ةر-سشا-ب--م
نو-سضغ ‘ ة-ي-سسا-سسأ’ا ة-ل-ي-ك--سشت--لا ¤إا ه--لّو– نو--ع--ّقو--ت--ي
اهب عتمتي يتلا ةÒبكلا تاينفلل ارظن ةلبقŸا تايرابŸا
.ريرمتلاو قمعلا ‘ لغوتلا ىلع هتردقو

«اقحتصسم أزوف انققح» :ةمحر نب
ف-ل-تfl ¤إا ة-م-حر ن-ب د-ي-ع-سس ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا عرا-سسو

هيف مهاسس يذلا ماهلا زوفلا هذه عم لعافتلل اهتاباسسح
ن-ب بت-ك ثي-ح ،Ó-ي-ف نو-ت-سسأا با-سسح ى-ل-ع ةÒب-ك ة-ب-سسن--ب
لعافت يتلا ةديرغتلا يهو ،«3+... قحتسسم زوف» :ةمحر
ةمحر نب كراسشو ،«زرماه» راسصنأاو بعÓلا قاسشع اهعم

هلعج ام وهو ،ةديد÷ا هرعسش ةحيرسستب ةارابŸا هذه ‘
fiماه تسسيو راسصنأا نم ةديدع تاقيلعت ّل.

«غيلرÈÁلأ ءأوجأأ ىلع دّوعتلأ ددصصب ةمحر نب» :سسيوم
اهتلقن هل تاحيرسصت ‘ سسيوم ديفاد بردŸا حدتماو
ةمحر نب ديعسس يرئاز÷ا مجنلا ،«روبسس يسس يب يب»
نأا سسيوم لاقو ،ققÙا زوفلا ‘ امسساح ناك امدعب
ن--ع Ó--سضف قرا--ف--لا ع--ن--سصت ير--ئاز÷ا ›ود---لا ة---عر---سس

نب ناك دقل» :قايسسلا اذه ‘ لاقو ،ةمسسا◊ا هتارير“
‘ ل-ع-ف ا-م-ل-ث-م ةارا-بŸا هذ-ه ‘ ادد‹ ا-م-سسا-ح ة-م--حر
نأ’ ىعسسن ،ةمسسا◊او ةعئارلا هتاريرمتب ةقباسس تارم
لÓخ نم زاتمŸا يزيل‚إ’ا يرودلا ءاوجأا ىلع دّوعتي

.«ةمسسا◊ا هتارير“و هتوقو ةÒبكلا هتعرسس

 نوكي ىتح ةمحر نب زيهجتل امود ىعصسن»
«ةيندبلأ هتاناكمإأ لماك ‘

جاردإا ¤إا ىعسسي هنأا سسيوم ماه تسسيو بردم فسشكو
غيلرÈÁلاو قيرفلا ءاوجأا ‘ ايجيردت ةمحر نب زيهŒو
يرود نم مدا-ق و-هو ق-ير-ف-لا ‘ اد-يد-ج ا-ب-ع’ هرا-ب-ت-عا-ب
:ددسصلا اذه ‘ سسيوم لاقو ،¤وأ’ا ةيزيل‚’ا ةجردلا
هاوق لماكو ازهاج ةمحر نب نوكي نأ’ امئاد ىعسسن نحن»
سسيوم ادب امك ،«Óبقتسسم قيرفلا عم ايسساسسأا ةكراسشملل

يرودلا ‘ تاجردŸا ¤إا راسصنأ’ا ةدوع برقب اديعسس
.زاتمŸا يزيل‚’ا

 امصساح ناك ةمحر نب» :نيوب دوراج
«ىرخأأ ةرم

هليمز ىلع نيوب دوراج زوفلا فده بحاسص ىنثأا هرودب
هل تحمسس ةعئار ةمسساح ةرير“ هل مّدق امدعب ةمحر نب
اذ-ه ‘ لا-قو ،Ó-ي-ف نو-ت-سسأا ما-مأا زو-ف-لا فد-ه ع--ي--قو--ت--ب
مامأا لعف امك مويلا امسساح ناك ةمحر نب» :نيوم ددسصلا

دقل ،ليجسستلاب › تحمسس يتلا ةعئارلا هتريرمتب ماهلوف
ثدحتن نحن» :نيوم فاسضأاو ،«هلوخد دنع ةفاسضإ’ا مّدق
راظتنا ةمحر نب ينم تبلط دقو ناديŸا جراخ اÒثك
ةزمح . م.«تايلمعلا ةقطنم ‘ هتاعيزوت
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ايناŸأا ‘ لهأاتلا نامشض ¤إا حمطي سسراف

رئاز÷ا دشض ةيرشصنعلا تاحيرشصت نيدت و بلاط نب معدت فافلا
ةيرضصنع ةلم◊ هضضرعت ءازيا بلأط نب ليبن ›ودلا بعÓل  أهمعد نع مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدأ–لا تنلعأا

قيرفلا ¤ا  هليو– و هكلأضش يدأن ناديم طضسو ةبقأعم بضسن يذلا «دنيورف نفيتضس» قبأضسلا  ÊأŸألا بعÓلا نم
هذه ةدضشب و فأفلا تركن-ت-ضسا ه-ي-ل-ع و ه-ي-طأ-ب-ضضنا ءو-ضس ‘ أ-ب-ب-ضس تنأ-ك ي-ت-لا ة-ير-ئاز÷ا ه-لو-ضصا ¤ا ف-يدر-لا
ةيضضأيرلا و  أيلعلا ةيوركلا ةيلودلا تأئيهلا نا و ةضصأخ رئازجلل و ليبنل ةنيهŸا و  ةئيضسŸا ةلم◊ا و تأحيرضستلا

تأحيرضصتلا هذه نع لوؤوضسŸا ةبقأعÃ ةبلأطŸا ‘ فأفلا ىناوتت ⁄ و  أهلأكضشا ىتضشب ةيرضصنعلا ةبرأfi ¤ا وعدت
تأقلزنلا هذه بحأضص دضض ةيبيدأأت تاءارجإا قيبطت و أهبعضش و رئاز÷ا سس“ يتلا  ةلوؤوضسم Òغ و ةÒطÿا
أمهم ةيرضصنعلا ةبرأÙ ةدهأج لمعت و ةيÈنعلأب تددن أŸأطل يتلا    أفيفلا و ÊأŸألا دأ–لا  لبق نم ةÒطÿا

يروضصنم ةلوخ. أهعاونأا و أهبأبضسأا تنأك

مهبولق ‘ ةيهاركلا نولمحي نيذلا ÚيلÙا هابصشأا ىلع رانلا حتف

 دريو بلاط نب دناشسي يشضاملب

 ةيرشصنعلا ةلمح ىلع ةوقب

ايناŸأاب هتلاط يتلا
موجهلا و ةيرضصنعلا ةلمح ىلع درلا ‘ يضضأملب لأمج مدقلا ةركل ينطولا بختنŸا بردم رخأأتي ⁄

دعب بلأط نب ليبن ÊأŸألا هكلأضش يدأن ناديم طضسو و ءارحضصلا برأfi هيلا سضرعتي يذلا سسرضشلا
لبق ÊأŸألا يدأنلا يدأن ةرادإا هب تحرضص أمك ةيطأبضضنا بأبضسأل فيدرلا قيرفلا ¤ا هليو– و هتبقأعم

1 تروبضس ةأنقل ةينويزفلت تأحيرضصت ‘  «دنيورف نفيتضس » ÊأŸألا بختنملل قبضسألا بعÓلا دكؤوي نأا
.ةيرئازج لوضصأا نم هنوكل دوعي بلأط نب ليبن بعÓلا ليو–  ببضس نا

 بلاط نب لÓخ نم رئاز÷اب سساشسŸا نوديري
Úيرئاز÷ا ةناهإاب لبقن نل و

ه-ئا-م-ت-نا ¤إا بلا-ط ن-ب ن-م ة-ب-ك-ترŸا ءا-ط-خأ’ا ثد--ح--تŸا بشسن و
ها-ب-ششأا ه-ب مو-ق-ي ا-م نأا Èت-عا و ي-شضا-م-ل-ب دد-ن ا-م و--ه و ،ر--ئاز--ج--ل--ل
ل-جا ن-م ة-ي-نو-يز-ف-ل-ت-لا تا-هو-طÓ-ب-لا نو-ل-غ-ت-شسي ن--يذ--لا Úي--لÙا
بخا--ن---لا لا---ق ثي---ح ،Úير---ئاز÷ا Úب---عÓ---لا ة---يو---ه---ب ضسا---شسŸا
و ةيهاركلا نولمحي نيذلا ÚيلÙا هابششأا ضضعب كانه»:ينطولا
ةفشص فلخ كلذ نوفخي و Úيرئاز÷ا دشض مهبولق ‘ ةيرشصنعلا
ينطولا بختنŸا بردم و Úيرئازج انتفشصب نحن هيلع و ،للÙا
ظافلأ’ا هذه كÎن نل مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا و يرئاز÷ا
نع رئاز÷اب ضساشسŸا نوديري مهنأ’ ،رئاز÷ا اندلب دشض ةحشضافلا

.يزيل‚إ’ا ماهنتوتل قباشسلا بعÓل ضضرعتلا قيرط
ةفشسؤوŸا ةيرشصنعلا هذه نأا رطق بختنŸ قباشسلا بردŸا فاشضأاو
⁄ كلذل ،ءاكذلا ىتح و Òمشضلا و تايلوؤوشسŸا لك نم ةدّرÛا
هلوشصأا ىوشس بلاط Íل م-ه-ت-ب-قا-عŸ ر-يÈت-ل ة-ع-ن-ق-م ا-با-ب-شسأا اود-ج-ي
ق-ب-شسأ’ا بعÓ-لا ى-ل-ع بجو ه-ي-ل-ع و  ،ة-ي-عا--م--ت--ج’ا و ة--ير--ئاز÷ا

Ÿا بختنŸتاحيرشصتلا هذه نع لزانتلا تفاششنا.
 فقول لخدتلا ÊاŸألا دا–لا و افيفلا ىلع»

«Úيرئاز÷ا دشض ةيرشصنعلا
وأا افيفلا ءاوشس ةيوركلا تائيهلا لك نم يشضاملب ضشتوكلا بلاط امك

’إا ،در هنا مغر و هشسفن يدانلا ىتح و مدقلا ةركل ÊاŸأ’ا دا–’ا
’ نويرئاز÷ا نحن اننأ’ اعيرشس و ايمشسر نوكي نأا بجي هدر نأا

Áؤوت و تاحيرشصتلا هذه لثم لم– اننكŸثك انÒادبا اهلبقتن نل و ا
Èع و نلعلا ماما ثد– نا تازواجتلا هذه لثŸ حامشسلا لقعي ’ و
لشضفأا لوقي ،اه-ن-ع Úلوؤو-شسŸا ة-ب-قا-ع-م م-ت-ت ’ و Êو-يز-ف-ل-ت و-طÓ-ب

ليبن معدب عيم÷ا هتدششانÃ هتلاشسر ىهنأا يذلا ايقيرفإا ‘ بردم
.ÚينعŸا Úيرئاز÷ا لك ضساشسŸا ينعي هب ضساشسŸا ن’ بلاط نب

Úيرئاز÷ا ركششي يشضاملب
لك ¤ا نافرع و ركشش ةلاشسر يشضاملب لامج ينطولا بخانلا هجو
دعب هتحشص ىلع نانئ-م-طÓ-ل م-ه-ل-ئا-شسر-ب او-ث-ع-ب ن-يذ-لا Úير-ئاز÷ا
نم لئاهلا مكلا يقلتب هرثأات ىدبأا و91 ديفوك ضسوÒفب هتباشصإا
قا-ششع و ي-شضا-م-ل-ب لا-م-ج Úبfi ى-ت-ح و Úبر-قŸا ن-م ل--ئا--شسر--لا
،ةيحشصلا هتلاح نع ÚعبتتŸا لك نأامط ثيح ،ينطولا بختنŸا
لكل لجاعلا ءافششلا ايليشسرام كيبŸوأ’ قباشسلا بعÓلا ىن“ امك
و ةحشصلا مهحنÁ نأا هللا ءاششنا انوروك ءابوب ÚباشصŸا و ىشضرŸا
نيذلا ضسوÒفلا اياحشض ىشسني ⁄ و  ءابولا نع عفري نأا و ةيفاعلا
مهمهلي نأا هللا ايعاد مهيلاهأ’ رجأ’ا مظع ثيح ،ةينŸا مهتفاو
ةحشص ىلع Úفقاولا لك ¤إا ةي– ةلاشسر هجو و ،ناولشسلا و Èشصلا
ىلع نورهشسي نيذلا يحشصلا عاطقلا لامعو ءابطأا نم ىشضرŸا

.لجاعلا مهئافشش و ÚنطاوŸا ةحشص و ةمÓشس
يروصصنم ةلوخ

مويلا ةرهشس دنو“رود ايشسيروب ىلع Óيقث افيشض ›اطيإ’ا ويشست’ ّلحي
‘ ابوروأا لاطبأا ةطبار تاعوم‹ رود نم ةÒخأ’ا لبق ام ةلو÷ا ‘

Êاثلا رودلا ¤إا لهأاتلا ميشسرت نع ضسراف دمfi ءاقفر هيف ثحبي ءاقل
Òفاف ناي-شسو-ل لا-ب-ششأا ما-مأا ة-م-هŸا ة-بو-ع-شص م-غر ة-عو-مÛا هذ-ه ن-م
ةرŸا هذه ضضافتن’او ةيشساشسأ’ا هتناكم ىلع ضسراف ظفاحي نأا رظتنيو
لجأا نم ›اطيإ’ا يرودلا ‘ Òخأ’ا يزنيدوأا ءاقل ‘ ليزهلا دودرم دعب

ةزمح . م  .يغازنيإا Êوميشس بردŸا ةقث بشسك ةلشصاوم

ينطولا بختنŸا ومانيد ةÒصسÃ ىّنغتي يŸاعلا «لووق» عقوم

رظتنت رئاز÷ا ةرهوج .. رشصان نب
ديردم لاير ‘ قلأاتلا

تا-طfi م-هأا يŸا-ع-لا «لوو-ق» ع--قو--م ضضر--ع--ت--شسا
يذلا ،رشصان نب ليعامشسا ينطولا بختنŸا ومانيد
و «نÓيم يشسآا«ةيلاطيإ’ا ةركلا قÓمع حارفأا عنشصي
نمشض نوكي نأاب قحأا هنأاب لاقŸا بحاشص هاري يذلا
يشسنرفلا بردŸا ةدايقب ديردم لاير يدان دادعت
.ناديز نيدلا نيز ةيرئاز÷ا لوشصأ’ا يذ
م‚ عوطشس ةيادب نع ثيدحلل لاقŸا جّرع و

fiا ناد---ي---م ط---شسو كّرÿط--نا ،ر--شض--Óن--م ا--ق
م-ث ،رو-ه-ظ-لا ‘ ه-عاد-بإا رداو-ب تأاد-ب ن-يأا ›و--ب--مإا

يشضاŸا ماعلا رشصم ‘ ايقيرفإا ·أا ةلوطب تءاج
لشضفأا هرايتخا نأاو غارف نم ضسيل هقلأات ّنأا دكؤويل

ضضfi ن-ك-ي ⁄ ة-ي-ق--ير--فإ’ا ة--لو--ط--ب--لا ‘ بع’
ا-ًي-عا-فد ه-تا-عاد-بإا ل-شضف-ب ءا-ج ا‰إا و ة-فد-شصلا
.بعلŸا طشسول ةيرحشس ةدايقو اًيموجهو
نأا م-غر و يذ-لا نÓ-ي-م ى-ل-ع روّد-لا ي--تأا--ي--ل
ن-ك-ت ⁄  «لا-ن-شسرأا ة-شسرد-م ج-ير-خ» ة--ياد--ب
نّشسح هنأا ’إا ،›ويب ونافيتشس عم لشضفأ’ا

و ا-عاد--بإا Ìكأا ح--ب--شص--ُي--ل ،كلذ د--ع--ب هاو--ت--شسم
.يÒنوشسورلا عم احوشضو

ناديز ةبيتكل ةشصقانلا ةعطقلا .. رشصان نب
نأا---ب لا---قŸا بحا---شص فا---شضأا ،ة---ل----ما‹ نود و
يذلا و اعيبر22ـلا بحاشص رشصان نب ليعامشسإا
حبشصأا دق ءارحشصلا يبراfi عمو ايلاطيإا ‘ قلأات

اÃرو ،زو-ج-ع-لا ةرا-ق-لا ة-يد-نأا را-ب-ك را-ظ--نأا ت–
فيشصلا ‘ هعم د-قا-ع-ت-ل-ل د-يرد-م لا-ير ل-تا-ق-ي-شس
ام  ،هطشسو طخ اهششاع يتلا ةاناعŸا دعب لبقŸا
د-ع-ي يذ-لا ر-شصا-ن ن-ب تا-مدÿ ا-جا-تfi ه-ل-ع-ج--ي
نوكيشس كلذ عم و ،ناديز ةبيتكل ةشصقانلا ةعطقلا
ّقح نا-مÒج نا-شس ضسيرا-ب ي-شسنر-ف-لا يدا-ن-ل-ل
ةرهو÷ا فطخ ىلع ضسفانتلا ‘ اشضيأا
نم امتح عفÒشس ام وه و ،ةيرئاز÷ا

لشضفأا دحأا هلعجي و ةيقيوشستلا هتميق
هفرعي يذلا جّهوتلا دعب ⁄اعلا يبع’
.دوشسأ’ا و رمحأ’ا يدانلا عم ايلاح

م.ضضاير

فئازلا حيرصصتلاب هدلاو مهتا

مدع ببشس فششكي يرشصŸا يلهألا
يليÓب ةقفشص ما“إا

›ودلا ةقفشص نع ثيدحلل يرشصŸا يلهأ’ا يدانلا ولوؤوشسم داع
ديد÷ا هيدان حارفأا عنشصي يذلا يليÓب فشسوي يرئاز÷ا

تادقاعتلا ريدم قيفوت Òمأا دكأا نأا دعب  ،يرطقلا رطق
ةعلقلا مشسا لغتشسا رشضÿا حانج نأا يرشصŸا يدانلا ‘

هدقاعت خشسف دعب ةيدنأ’ا مامأا هشسفن قيوشستل ءارم◊ا
ا-ف-ي-شضم ،يدو-ع-شسلا ةّد-ج ي-ل-هأا ق-با-شسلا ه-يدا--ن ع--م
يجÎلا للدم نأاب ،ةينويزفلت تاحيرشصت لÓخ

عم دحاو بناج نم هدقاعت خشسف اقباشس يشسنوتلا
.Úهب ضسيل اينوناق رمأ’ا اذهو ةدج يلهأا يدان
دلاو عم لشصاوت  يلهأ’ا نأا ثّدحتŸا فاشضأاو
ر-ه-ششأا ة-ع-برأا ذ-ن-م ط-ق-ف ةد-حاو ةر-م ي-ل--يÓ--ب
لا-قو مÓ-عإ’ا ل-ئا-شسو-ل ه-تا-ح-ير-شصت-ب  ئ-جو-فو

عم دقاعتلا ‘ بغرت ىرخأا ةيدنأاو يلهأ’ا يدانلا نإا اهنيح
ام وه و اهنع ثيد◊ا زوجي ’ رومأا ¤إا قرطتو «فشسوي»

م.ضضاير.همشض نع رظنلا فرشصت يلهأ’ا ةرادإا لعج

fiا ةليكششتلا ‘ زرŸيزيل‚إلا يرودلل ةيلاث
ةشصاÿا ةيلاثŸا ةليكششت-لا ة-ي-نا-ط-يÈلا «نا-يدرا-غ» ة-ف-ي-ح-شص تر-ششن

،Úنث’ا ةرهشس تمتتخا يتلا يزيل‚’ا يرودلا نم ةيشضاŸا ةلو÷اب
رمأا وهو ،اهيف زرfi ضضاير يرئاز÷ا مجنلا دجاوت تدهشش يتلاو

يل-نÒب ءا-ق-ل ‘ ي-ت-ي-شسلا م-ج-ن-ل تفÓ-لا ق-لأا-ت-لا-ب ا-شسا-ي-ق ار-ظ-ت-ن-م نا-ك
هذه داق ثيح ،قّقÙا زوفلا ‘ اهب مهاشس ةلماك ةيثÓث هليجشستو

لك مهب ّضصخنو ةلو÷ا هذه ‘ اوعطشس مو‚ بناج ¤إا ةليكششتلا
.نيرخآاو ييروأا ،يدنام ،Êافاك نم

«غيلرÈÁلا» ‘ ةقرافألا زربأا ةمئاق لخد
ما-قرأا-ب ف-ح-شصلاو ع-قاوŸا ن-م د-يد--ع--لا تم--ت--هاو اذ--ه

ثيح ،يلنÒب كابشش ‘ «كيرتاهلا» دعب زرfi ضضاير
ةقرافأ’ا ÚبعÓلا لشضفأا ةمئاق يرئاز÷ا مجنلا لخد
يزيل‚إ’ا يرودلا ‘ فده001 ‘ اومهاشس نيذلا
ةرير“14 هÁدقتو افده16 هليجشست لشضفب زاتمŸا

‘ فد-----ه101 ‘ م--ها--شسي ه---ل---ع---ج ا---م ،ة---م---شسا---ح
ة--قرا--فأ’ا Úب--عÓ--لا ة---م---ئا---ق م---شضتو ،«غ---ي---لرÈÁلا»

‘ ةÒبك ءامشسأا راتمŸا يزيل‚’ا رودلا ‘ نيرثؤوŸا
وبوكايو Êام ويداشس ،حÓشص دمfi ،رويابيدأا ،ابغورد يديد ةروشص
ةزمح . م.Úنيبغيإا



راوــــــــــــــــــــــــــــح

مدقلا ةرك عم كتقÓع تأادب يأا نم
نا ¤ا «باكلا» ‘ يراوسشم لك تبعل
ثيح6891 ةنسس ةنتاب ةيدولوÃ تقحتلا
تÓباقم4 تبعل ،Òخألا يمسسوم ناك
بابسش مامأا اهنم ةÒخألا ركذتاو طقف
يدوجلب بردŸا ينلخدا ثيح ةنيطنسسق

كلذب انزفو تلجسس ،Êاثلا طوسشلا ‘
فيقوت رارق كلذ رثا تذختاو فدهلا

ةيلك ناديŸا ترداغ اهدعبو ،يتÒسسم
ةراجتلا ¤ا تلو–و

قلت ⁄و ،باكلا نم Òثكلا تمدق
.نآلا ىتح فاÎعلا
،ةنتاب بابسش ‘ ةنسس71 تبعل لعفلاب
ام لك ،ائيسش ذخآا ⁄و ،هل ءيسش لك تحنمو
‘ ،لاجرلا ةفرعم يه باكلا › هاطعا
قيرف انل ناك تانيعبسسلا تاونسس باكلا
Êاثلا مسسقلا ‘ ناك هنأا حيحسص ،Òبك
كلذب عسضوي ول نكل ،(اهتقو يوه÷ا)
اذه لوألا مسسقلا ةلوطب ‘ ىوتسسŸا
،كسش نود جوتي ةلاfi ل جوتيسس مسسوŸا
¤وألا ةمسسلا ناك رارقتسسلاو ل فيك
Ò 5غتي ⁄ اقيرف نوك راونك نب بردŸاف
وه يسساسسألا ،ةلماك تاونسس
يطايتحلاو يسساسسألا
ل ابعل02 انيدلو يطايتحا
.نوÒغتي

ل ديد÷ا لي÷ا
لزانتت لهف ،كفرعي
؟كشسفنب فرعتو
Êوفرعي ل نأا مهقح نم
امدنع اسصقان ناك مÓعلاف
،بعŸÓا لك ‘ لجسسا تنك
لي÷ا اذه عم ابعل تنك ولو
‘ › وازجح دق اوناكل
دئارجلل ¤وألا تاحفسصلا
لاح لك ىلع ،ةسصسصختŸا
⁄ ةنتابب0591 ديلاوم نم انأا
ىرغسصلا تائفلا ىلع رما
عراسشلا ‘ بعللاب تيفتكاو
لو–ا نأا لبق ي◊ا ءانبا عم
ةمدÿا ةيدأاتل ةنيطنسسق ¤ا
ةنسس كلذ ناك ةيركسسعلا

سسأاÎي Úسشتب ناكو ،«ب» ةعفد9691
تقولا سسفن ‘ و اهتقو ةنيطنسسق بابسش
ةركلا بعلي نم انلأاسس ثيح ،انيلع لوؤوسسم
نم حيبذ كانه ناكو انأا هل تلقف اديج
،ةنيطنسسق نم وزوريد و ،ةليلم Úع
ذا حلاŸا ةقطنم نم نيرخآا Úبعلو
.ةيركسسعلا ةيحانلل ايوق اقيرف انلكسش

قيرفلا عم كتيادب ‘ هنأا انملع
؟امجاهم نكت ⁄ يركشسعلا

يورأاسسو ،ايروfi ابعل تنك ،حيحسص اذه
قيرف بعل ،ةنتاب بابسشب تقحتلا فيك مكل
يحوفسس ‘ ةسسماÿا ةيركسسعلا ةيحانلا
ةيروهم÷ا سسأاك راطا ‘ راسشب قيرف مامأا
تدعسص ثيح ،0-2 ةجيتنب Úمزهنم انك و

ليجسست نم تنك“و ءاقللا ةياهن ‘
تأادب انه نمو ةفكلا ةلداعمو Úفده
.باكلا عم يتاكح

؟كلذ فيك
يلع اوسضرعو ةنيطنسسق ‘ ›ا اوؤواج

رهسشا3 ىوسس › قبتي ⁄ اهموي ،مامسضنلا
اهدعب قحتلاو ،ةمدÿا بجاو يهنل
ىلع رما نأا نود ةنتاب بابسشب ةرسشابم
.هÒغ وأا قيرفلا اذهل ىرغسصلا تائفلا

.Óكاششم كل كلذ قلخ لهو
نم اوبعل نم ؟اهنع ثدحتت لكاسشم يا
لثم مهيلع رما تنك رباكألا ¤ا ةسسردŸا
تنك امك ،ةلوهسسب مهيلع لجسساو حيرلا
يبيج ‘ سضعب عم ةعبرألا ÚعفادŸا عسضا

لعنا ىرغسصلا تائفلا › لوقت فيكف
نوعفادم كانه نكي ⁄ اهموي ؟ناطيسشلا

امدنع ، نآلاك ةطلوكيسشلا نم نوعنسصم
Úعفادم نع ثد–ا اناف كعم ثد–ا

ماق يذلا هللا همحر ‘ده دوليم زارط نم
ةيدولوم هقيرف عم يلع ةيدرف ةباقرب
ÚعفادŸا ةوق مغر ،77-67 مسسوم نارهو
بعللا نوبحي لو يننوسشخي اوناك مهنأا لا

اذه ‘ مكل اهيورأاسس ةياكح كانهو يتهج
.هاŒلا

.لشضفت
رمألاو ،ةيندبلا ةيحانلا نم ادج ايوق تنك
روسصتي دق امك ةحابقلاب ةقÓع هل سسيل
فرغ ‘ › لاق يسسيوك نكلو ،سضعبلا

بردŸا نأا دادزولب بابسش سسبŸÓا ظفح
بعلي نأا ÚعفادŸا هئÓمز دحا نم بلط
نل :ةرسشابم هباجا و هاد– هنكل يتهج ‘

اناكم › دŒ نا كيلعو ،هتهج بعلا
ةياك◊ا هذه نأا روسصتت نأا كنكÁو ،ارخآا
سسبŸÓا ظفح فرغ ‘ ددرت تناك
ةيندبلا يتوق فاخي ناك لكلا نأل ،ىرخأا
تناك يتلا ةيسسارلا يتاءاقتراو ةÒبكلا
سسرا◊ا هدعسصي يذلا ىوتسسŸا نم Ìكأا
.هيديب

‘ كل ءاقل لوأا ركذتت لهو
؟رباكألا
-27 مسسوم ةياهن ‘ كلذ ناك اديج ركذتا

سسارها قوسسو ةنتاب بابسش ةارابم ‘37
لداعتي سسفانŸا ،Òخألا اذه ناديم ىلع
رومألا تناك و ،طقسسي مزهني.. طقسسي
مهنا اÃ لوألا طوسشلا ‘ ه◊اسص ‘ Òسست
تلخد دقو0-1 ـب انيلع نيزئاف اوناك
دعب ‘وت يذلا هللا دبعوب ناكم Óيدب
ناكو ،ةمحرلاب هل وعداو اسسنرف ‘ كلذ
موحرŸا ،يحوفسس سسرا◊ا «باكلا» مسضي
،تانيخدو يبوهيم ،يقرسش ،طوانرب ،ليلق
Úفده تلجسس ةقلامعلا ءلؤوه ةدعاسسÃو

Ãا قيرفلا طقسسو ›وخد درجÙيل
برسضلا نم انتسصح انذخأاو هسضرأا ىلع
‘ انيقب ذا ةفينعلا تاءادتعلاو حŸÈا
دعب انتررح و ليللا فسصتنم ىتح بعلŸا
لثم انلثم انرداغو ةبوعسصب ةطرسشلا كلذ
.سصوسصللا

يتلا يوه÷ا ةلوطب ‘ ناك ءاقللا
شسيلا ،ايلاح Êاثلا مشسقلا ينعت
؟كلذك
،ادج ايوق ناك ،اهتقو يوه÷ا نكلو معن

نأا تÓيحتسسŸا عباسس نم ناك قرف كانه
لثم ،اهسضرأا ىلع لداعت اهنم عزتنت

تناكو ءاسضيبلا Úعو ةليلم Úع ،ةلسشنخ
،بسصعتم روهمجو فنع ثادحأا كانه
دا–ا نم Úعفادم تركذت كثدحا اناو

‘ نيوفرعم ÚقÓمع اناك ءاسضيبلا Úع
وقنوز نايمسسي ،يرئاز÷ا قرسشلا  لك
‘ ةحارسصب «يوبوك» مليف لثم اناطناسسو

لثم  قرف مامأا بعلن انك تقولا كلذ
لك اهمامأا عقوتت نا بجي «يوبوك»
.ءيسش

؟دوعشصلا مشسوم متششع فيكو
⁄و ،اهجراخو ،ةنتاب ‘ زوفن انك
›اتلابو ،تلداعت4 ىوسس ققحن

دوعسصلا كلذ نكل تقولا لبق اندعسص
‘ انراسصنأل هتهكن دسسفن نأا اندك
ماما انلهاسست ثيح Òخألا ءاقللا ‘ ةسسبت
4 يقلت انفلك ام ،لوألا طوسشلا ‘ دا–لا
¤ا دعاسص قيرف روسصت ،ةلماك فادهأا
،Êاثلا طوسشلا ‘0-4 رسساخ لوألا مسسقلا
ظفح فرغ ‘ ثدح اذام فرعت
.سسبŸÓا

؟اذام
ام راع هنا دكأاو ،راونيك نب بردŸا انمتسش
نوكن نأا انم بلطو لوألا طوسشلا ‘ هانلعف
‘ ةوقب انلخد ثيح ناك ام وهو ،لاجر
ىمرم ‘ Úفده تلجسسو Êاثلا طوسشلا
افده Úمطوب فاسضاو ،ديرد سسرا◊ا
يهتنت ةجيتنلا لعج ام ارخآا بخسشلو

4-4 لداعتلاب
دكي ⁄ ام وهو
مك◊ا هقدسصي
رادا يذلا
وهو ءاقللا

نم Êاحيسش
امو ،ةنيطنسسق
ينهذ ‘ يقب

ءاقللا اذه نم
يليمز ةرك نأا
ديعسسلا

⁄ يبويهم
‘ لخدت
ةقيقدلا
ذا ةÒخألا

‘ تبرسض
لاو ،ةسضراعلا
4-5 انزفل
دوعسصلا ناكو

ءاج هنل اولح
تابوعسص دعب
ةاناعمو ،ةÒبك
نم ،Èكأا
تاءادتعلا
انك يتلا
‘ اهل سضرعتن
.لقنت لك

ركذتت نيا
مكشضرعت

ثادحل
؟Óثم فنع
Úع ‘

افده لجسس بخسشل يليمز ءاسضيبلا
لا قفتسسي ⁄و Òطخ ءادتعا ¤ا سضرعتو
انزف ةملعلا ‘و ،ىفسشتسسŸا ‘  وهو

‘ ةÒبك فنع ثادحا تعقوو0-3 مهيلع
هذه هارن يذلا فنعلا نم Èكا ةنيدŸا
ةÒبك ةعوم‹ تلخدو ،هيلع أارقنو مايألا

اميف انفرع املثم نجسسلا ¤ا راسصنألا نم
افده52 تلجسس مسسوŸا كلذ ‘ ،دعب
.عزانم نود نم ةلوطبلا فاده تنكو

،لوألا مشسقلا ¤ا ”دعشص نا دعب
بابشش مامأا ¤وألا ةارابŸا تناك
كلذ ‘ ثدح اذام ،ةنتاب ‘ دادزولب
؟ءاقللا

نوكسش» ةياكح تجرخ اهموي
¤ا «سشبعلي ام يسساسسلا لاق
ام طبسضلاب يورأاسسو ،لوادتلا

تفرح ةياك◊ا هذه نأل ثدح
اوناك نابسشلا نأا مهŸا ،Óيلق
تايرابŸا ‘ بعلŸا ¤ا نوتأاي
⁄ اميف ،نوسسمحتم مهنل اركاب
تنك يننل ،مودقلاب عرسسا نكا
تروسشلاو سصميقلاب ظفتحا

يذلا9 مقرلاب تيبلا ‘ يدنع
امكو ،دحأا هيف ينمحازي ل
نكا ⁄و ترخأات كل لوقا تنك
تناك نويزفلتلا ةقرف نأا فرعا

ظفح فرغ ‘ ةدوجوم
تعمتسسا مداق اناو سسبŸÓا
¤ا يديد◊ا بابلا ماما

ناك يذلا ›وزق وه و دعاسسŸا بردŸا
¤ا لوقي ،باكلا ‘ اقباسس امجاهم
ام ،ونم انيلخ» ليلق ميهاربا بردŸا
ديحولا يننل Êدسصقي هنا تمهف «سشبعلي
بابلا تبرسض نا لا ينم ناك امف ،رخأاتŸا
نوكسش» مهل تلقو يلجرب ةوقب يديد◊ا

أاجافت عيم÷ا ،«سشبعلي ام يسساسسلا لاق
يتلا نويزفلتلا ةقرف ةسصاخ لا◊ا ةعيبطب

ادعاسص هرابتعاب باكلا ريوسصتل تءاج
زرخوب موحرŸا يفحسصلا ىتحو اديدج
فيسضاو ،ةياك◊ا كلت تعاسش دقو ،لهذ
نم فاخ نويزفلتلا روسصم نا كل
ثدح يذلا دعب Êادافتي ناكو يريوسصت
Êروسصت ⁄ اناو» : هل تلق هلمع ىهنا اŸو
«.

؟ىرخأا تاياكح ركذتت لهو
ل ةيدولوŸا مامأا انتارابم كانه ،معن
87 وأا77  دقتعا ،اهانبعل ىتم اديج ركذتا
Úبعل01 ـب اÒبك اقيرف تناك ةيدولوŸا ،
‘ ،0-1 مهمامأا Úمزهنم انك ،Úيلود
Êزفتسسي ناك هلك روهم÷او Úغولوب
قئاقد9 تيقب ،«يسساسسلا آا هاهآا »: ةرابعب
تلجسس ثيح ،بوهوم تيآا ناك سسرا◊او

سشادروق نم ةحتف دعب سسأارلاب هيلع
رسسيألا مئاقلا ¤ا81 ـلا طخ نم اهتبرسض

،نÁألا مئاقلاب كسسÁ ناك يذلا سسراحلل
تنكو ةركلا طاقتلا لجا نم جرخ مث
اهبلجل سسأارلاب اهتبرسض نا دعب تسضكر
نيا» بوهوم تيآل تلقو كابسشلا نم
لعج ام وهو «ككابسش ‘ ةركلا بهذت
، اÒثك كحسضي انم ابيرق ناك يذلا مك◊ا
Èع اهنع مكل فسشكاسس ىرخا ةياكح يدل

.مكتديرج تاحفسص

.فرششلا انل
ةبقلا دئار ماما انبعل48-38 مسسوم ‘

،مسسوŸا ةياهن نع تلوج4 لسصفت تناكو
ارسسيوسس ¤ا رفسس ةركذت يدل تناكو
لو بقللاب ل اينعم نكي ⁄ اهموي باكلاو
ىلع يدتعا نا ل◊ا نا تلقف ،طوقسسلا

4 ـب بقاعا ىتح ةيسسار ةبرسضب بعل
› دحا رسسكي نا نود رفاسساو تاءاقل
يذلا خابسس عفادŸا نم تبÎقاف يسسأار
ناكو ينطولا بختنملل اهتقو يعدتسسا

ةرسشابم هتبرسض و تقولا كلذ ‘ اباسش
›ا ءاجف دقح نودو ةوقلاب سسيل سسأارلاب
اي »: › Óئاق سضكري لاسصنح مك◊ا
«ةلباقŸا انيلع تدسسفا دقل يسساسسلا

‘ مهŸا ،دعب اميف كل يكحاسس هل تلقف
لعفا اذام»: مك◊ا › لاق ءاقللا ةياهن

نا بجي لهسس رمألا»: هل تلقف «نآلا كعم
4 ـب بقاعا ىتح ،تدهاسش ام نودت
يدل هنأل ارسسيوسس ¤ا رفاسساو تاءاقل
لاسصنح كحسض «يبيج ‘ رفسس ةركذت
4 ـب تبقوعو ريرقتلا ىلع كلذ نودو اÒثك
.ءوده ‘ ترفاسسو تاءاقل

تدمعت كنأاب شسيئرلا كعمشس لهو
؟ةدمعتم ةقاطب ىلع لوشص◊ا
تÈجاو تزفÔت يننا نظي ناك عيم÷ا

⁄ يÒمسض نكل ،خابسس ىلع ءادتعلا ىلع
يئÓمز سضعب تحراسصف ينحري
رسسلا ظفحي ⁄ نم مهنمو ،ةقيق◊اب
اهتقو Êاحرسس سسيئرلا ¤ا لسصو يذلا
نأا فرعي ناك هنأل ،ينم قلقي ⁄ هنكل
نا اÃ يتامدخ ¤ا ةجاح ‘ سسيل باكلا
Òثات يأا اهل نكي ⁄ تقبت يتلا تلو÷ا

..عبتي.قيرفلا لبقتسسم ىلع

تانينامثلاو تانيعبشسلا تاونشس لدج Ìكألا بعÓلا.. Êامزواح يشساشسلا

«ششبعلي ام يصساصسلا لاق نوكصش» ةصصق يه هذه
.. Êامزواح يشساشسلا ةنتاب بابشش ةروطشساب تقشصتلا ةÒهشش ةلمج » ششبعلي ام يشساشسلا لاق نوكشش»

ةدئاشس تناك يتلا ةيوخألا ءاوجألا شسكعت ةريدتشسŸا ⁄اع ‘ تاياك◊او شصشصقلا نم Òثكلا كلÁ يذلا
نع اديعب ةحرفلاو ةجهبلل تناك ءاوجأا .. تاينامثلاو تانيعبشسلا تاونشس ةيرئاز÷ا ةركلا ةركلا طشسو

ةÒخألا ةدŸا ‘ تغط يتلا تاعرشصلاو تاجنششتلا
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رئاز÷ا ةيدولوم

:بعŸÓا ءادصصأ’ رئاز÷ا ةيدولوم بع’ ةرامعل ليبن

«زلفاب مامأا ةدوعلا ءاقل ‘ Êاكم ذخأل زهاج»
ةعذ’ تاداقتن’ بردŸا ضضرعت امدعب

تاعومÛا رود ¤إا لهأاتلا طÎصشيو زيغن ‘ هتقث ددجي سساŸأا

دادزولب بابصش

يبيللا رصصنلا مامأا بايإلا ةارابŸ امكح ينصسح ميعن يصسنوتلا

مك◊ا مدقلا ةركل يقيرفإلا دا–إلا Úع
نÁأا هينطاوم ةقفر ينصسح ميعن يصسنوتلا
ةارا-ب-م ةرادإل ه-ل-لا كر-ب Úمأا و ل-ي-عا-م-صسإا
بايإا مصسرب دادزولب بابصش و يبيللا رصصنلا
لاطبأا ة-ط-بار ن-م لوألا يد-ي-ه-م-ت-لا رود-لا
موي جمŸÈا دعوŸا اذهل ابصس– .ايقيرفإا

‘ ة---طر---صشلا بع----لÈ Ãم----صسيد سسدا----صسلا
تيقوتلاب54:41 ة-عا-صسلا ى-ل--ع ةر--ها--ق--لا
لقنتيصس ،(رئاز÷ا تيقوتب54:31) يلÙا
Èمصسيد نم عبارلا ةعم÷ا  اذه بابصشلا
ةر-ئا-ط Ïم ى-ل-ع ة-ير-صصŸا ة-م-صصا-ع--لا ¤إا

ةيرئاز÷ا ةيو÷ا طوطخلل ةصصاخ

رخآا زوفب ÚبعÓلا بلاطي امود
ةلوهصسب لهأاتلاو

ءاصسم ةيبيردت ةصصح دادزولب بابصش قيرف ىرجأا
ةمصصاع-لا-ب توأا02 بع-ل-م ة-ي--صضرأا ى--ل--ع سسمأا

بايإا ‘ يبيللا رصصنلا قيرف ةهجاوŸ اÒصض–
يرود---ل ل---هؤوŸا لوألا يد---ي---ه----م----ت----لا رود----لا

سسمأا ةصصح ،ايقيرفإا لاطبأا ةطبار تاعوم‹
ه-ي--ب--عل ى--ل--ع ا--مود ن--م Òب--ك ا--حا◊إا تفر--ع
ءاقللا ‘ ةيباجيإا ةجيتنو زوف قيق– ةرورصضب
ةارابم نم Òثكب لصضفأا ىوتصسم Ëدقتو مداقلا
.ةيليوج5 ب باهذلا

ةعئار ءاوجأا ف تيرجأا ةصص◊ا
دادزو-ل-ب با--ب--صش ي--ب--عل تا--يو--ن--ع--م نأا اود--ب--ي
ناك يذلا طغصضلل مهتلازإا دعب ةعفترم تحبصصأا

،يوركلا مصسوŸا ةياد-ب ل-ب-ق م-ه-ي-ل-ع ا-صضور-ف-م
ÚبعÓلا Úب ةعئار ءاوجأا سسمأا ةصصح فرعتل
ةداعصسلا حمÓم تره-ظ ثي-ح ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لاو

ن-يذ-ل--لا ة--يدادزو--ل--ب--لا ر--صصا--ن--ع--لا ه--جوأا ى--ل--ع
اديج Òصضحتلا ىلع ةÎفلا هذه ‘ نولمعيصس

ل-ب-قŸا تب-صسلا مو-ي با--يإلا ةارا--ب--م بع--ل ل--ب--ق
.ةرهاقلاب

 زيكÎلا ÚبعÓلا نم بلط امود
مداقلا ءاقللا ىلع

با-ب-صش فو-ف--صص ‘ ي--صسنر--ف--لا بردŸا ثد–
ة-ياد-ب ل-ب-ق ه-ي-ب-عل ع--م ا--مود كنار--ف دادزو--ل--ب
مهب عمتجإا ثيح سسمأا مويل ةيبيردتلا ةصص◊ا
Òصض– لجأا نم ايزيف– اباطخ مهيلع ىقلأاو
رظتنت يت-لا ة-مدا-ق-لا ةارا-ب-م-ل-ل اد-ي-ج م-ه-صسف-نأا
ر-صصأا ثي-ح ،لا--ط--بألا يرود با--يإا ‘ ق--ير--ف--لا

نايصسن ةرورصض ىلع قباصسلا جÈلا يلهأا بردم
لمعلاو ةيليوج5 بعلÃ ققÙا زوفلا ةارابم
.مداق وه اميف Òكفتلاب ءاطخألا حيحصصت ىلع

بايإلا ‘ نواهتلا ديري ل
ة--صص◊ا ل--ب--ق ه--با--ط---خ ‘ ا---مود كنار---ف ز---كر
ةدئازلا ةقث-لا ى-ل-ع Òث-ك سسمأا مو-ي-ل ة-ي-ب-يرد-ت-لا
زوف-لا د-ع-ب ة-صصا-خ Úب-عÓ-ل ة-ب-صسن-لا-ب سسف-ن-لا-ب
رذ--ح ثي--ح ا--با--هذ ئ--ي--صش ل ل--با--ق--م Úفد--ه--ب

اونمصض دق مهنأاب داقتعإلاو رورغلا نم هرصصانع

ةرورصض ىلع رصصأا نيأا مداقلا رودلا ¤إا لهأاتلا
ق-ل-خ-ي نأا ه-ن-كÁ يذ-لا ي-ب-ي-ل--لا ر--صصن--لا ماÎحإا

ل-م-ع--لا ل--صصاو--مو ةر--ها--ق--لا ءا--ق--ل ‘ ل--كا--صشم
قير-ف-لا-ف ا-مود بصسح-ف ،Ìكأا-ف Ìكأا ن-صسح-ت-لاو
اهل Òصضحتلا هيلع كلذل ةبعصص ةارابم هرظتنت

.ةقباصس ةارابم يأا لثم
ديريو «ويرانيصس» يأا نم مهرذح

ةلوهصسب لهأاتلا
ة-ي-نا-ث-لا ي-ه سسمأا مو-ي-ل ة-ي-ب-يرد-ت-لا ة-صص◊ا تنا--ك
رودلا بايإا ءاقلل ادادعتصسإا دادزولب بابصش قيرفل
ايقيرفإا لاطبأا يرود ةقباصسم ‘ لوألا يديهمتلا
موي يبيللا رصصن-لا ق-ير-ف ا-ه-ي-ف نو-ه-جاو-ي-صس ي-ت-لاو
لمعي امود كنارف بردŸاف كلذل ،مداقلا تبصسلا

هÁدقتب ءاقللا اذه ءاوجأا ‘ هرصصانع لاخدإا ىلع
هذ-ه ‘ با-يإلا تاءا-ق-ل نأا-ب ه-ي-ب-عÓ-ل تا-م--ي--ل--ع--ت
بابصشلا ىري دقو ةرياغم نوكت ام امئاد ةقباصسŸا
ÚبعÓلا داع اذإا ةصصاخ رصصنلا قيرفل رخآا هجو
هعقوتي ل ويرانيصس يأا نم هلابصشأا ذحيل ،ÚباصصŸا

.ةقباصسŸا جراخ قيرفلاب يدوي دق
ةدعوب ظيف◊ا دبع

اهل سضرعت يتلا ةعذÓلا تاداقتنلا دعب
بقع زيغن ليبن رئاز÷ا ةيدولوم بردم
ه-ل-ج-صس يذ-لا ةرا-صسÿا م-ع-ط--ب لدا--ع--ت--لا
يصضارألاب ةيمصسر ةارابم لوأا ‘ قيرفلا
تاو-صصألا تلا-ع-ت ،ز-ل-فا-ب ما-مأا ة-ي-ن-ي-ن-ب--لا
ر-صصا-ن-لا د-ب-ع نأا لإا ،ه-ل-ي-حر-ب ة-ب-لا-طŸا
نأا سضفر ةرادإلا سسل‹ سسيئر سساŸأا
ةصصاخ هتقث هيف ددجو هبردم ‘ طرفي
رود غولب ةيادبلا ذنم هيلع طÎصشا هنأاو
تا---ق----با----صسŸا د‹أا ‘ تا----عو----مÛا
.ةيوئŸا مصسوم ‘ ةيراقلا

نكلو لداعتلا ةجيتنب ايصضار نكي ⁄
دبع سسيئرلا نأا تدكأا انرداصصم نأا مغرو
لداعتلاب ايصضار نكي ⁄ سساŸأا رصصانلا
ملحي ناكو.Úنبلا ‘ هقيرف هققح يذلا
ة-ن-صس سسح-ن در-ط-ي سسي-ئر لوأا نو-ك-ي نأا-ب
،ايقيرفإا لاغدأا ‘ زوف رخأا خيرات6791
مو-ل-ي نأا سضفرو ة-ي-ع-صضو-لا م-ه-ف--ت ه--نأا لإا

فور-ظ-لا ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب ه-ي--ب--علو ه--برد--م
مكحبو ةهج نم اهيف اوبعل يتلا ةيخانŸا
لصصي ⁄ قيرفلاو ةيمصسر ةارابم لوأا اهنأا
ىلع مكحيل ةيلاثŸا ةيزها÷ا ¤إا دعب
.همقاطو بردŸا

ةيصضق ةيوصستل لاومألا لوخد رظتني
تاقحتصسŸا

ل--ب--ق Úب--عÓ--لا د--عو د--ق نا--ك ا--مد--ع--بو
ة---يو---صست ى---ل---ع Úن---ب----لا ¤إا م----هر----ف----صس
د-ع-ب ةر-صشا--ب--م ة--ق--لا--ع--لا تا--ق--ح--ت--صسŸا

سسيئرلا لصسار نطولا سضرأا ¤إا مهتدوع
كار--طا---نو---صس ة---كر---صش ›وؤو---صسم سساŸأا
ةينازيم نم Òخألا ءز÷ا خصضب مهبلاطو
ل-جأا ن-م ÒيÓ-م ةر-صشع-ب ةرد--قŸا0202
ءÓمز نيدي نيأا. ةقلاعلا روجألا ةيوصست

رهصش نم ) ةلماك رهصشأا ةصسمخب دوصشح

نأاو ة--صصا--خ ،(Èم--فو--ن ر--ه--صش ¤إا ناو--ج
نوددهيو مهÈصص اوذفن ÚبعÓلا سضعب

Ãةلوطبلا ‘ ةارابم لوأا ةعطاق.

زلفاب مامأا تاÒيغت ثدحيصس زيغن
ةعم÷ا اذه

زيغن ليبن رئاز÷ا ةيدولوم بردم سضفر
ءادألا ى-----ل------ع مار------ك------لا رور------م رÁ نأا
ةارا--ب--م ‘ ه--ي--ب--عل سضع--ب--ل ع---صضاو---تŸا
ررقي هلعج ام اذهو زلفاب مامأا باهذلا
ةيصساصسألا ةلكيصشتلا ىلع تÒيغت ءارجإا

Ãنم. ةعم÷ا اذه بايإلا ةعقوم ةبصسان
ةيحانلا نم ةصصاخو ءادألا ريوطت لجأا
ةرامعل سضوعي نأا رظتني ثيح. ةيموجهلا
.عافدلا نم ىرصسيلا ةه÷ا ‘ يميهارب
سضو-ع-ي-ل قار-ح ‘ ه-ت-ق-ث ع-صضي-صس ا-م--ن--ي--ب

Úنبلا ‘ راطإلا جراخ ناك يذلا يدادع

ن-ب ل-خد-ي نأا ر-ظ-ت-ن-ي-ف مو--ج--ه--لا ‘ ا--مأا
لا--مآلا بي--خ يذ--لا Íل Ó--يد---ب ة---حا---صس
.«وفون وتروب » ةعقوم ‘ هيلع ةقلعŸا

ةمئاقلا ‘ Úبعل ةعبرأا ةفاصضإا ررق
ةيقيرفإلا

ةيناثلا ةÎفلا ىلع راتصسلا لادصسإا لبقو
ة--م--ئا--ق--لا ‘ Úب---عÓ---لا ل---ي---ج---صست ن---م
بردم حنم Úنثلا سسمأا لوأا ةيقيرفإلا

ر---صضخألا ءو----صضلا ر----ئاز÷ا ة----يدو----لو----م
ةعبرأا ةفاصضإا لجأا نم قيرفلا Òتركصسل

قلعتيو قيرفلا ةمئاق ‘ نيرخآا Úبعل
نÁأا مهو فيدرلا قيرفلا يبعÓب رمألا
ةمركوب لولج و يحي نب بيكصش ،Êامحر
ثي-ح .ي-بو-ق-ع-ي سسرا◊ا ¤إا ة-فا-صضإلا--ب
ةارابم نم ءادتبا Úلهؤوم ءلؤوه نوكيصس
يصسنوتلا يصسقافصصلا مامأا ›اوŸا رودلا
ة-يد-نألا تح-ن-م فا--ك--لا نأا--ف ةرا--صشإÓ--ل.
ةزاجإا04 ةي-ئا-ن-ث-ت-صسا ة-ف-صصب ة-كرا-صشŸا
ة-ح-ئا-ج بب-صسب م-صسوŸا اذ--ه ة--ي--ق--ير--فإا
.انوروك

اقلغم اصصبرت لخدتصس ةيدولوŸا
مويلا نم ءادتبا

رئاز÷ا ةيدولوم وبعل فنأاتصسا امدعبو
مامأا ةعم÷ا ةارابŸ ا-ب-صس– م-ه-تا-ب-يرد-ت
زيغن ليبن بردŸا لابصشأا لخديصس ،زلفاب
ةقدنفلا دهعÃ مويلا ءاصسم اقلغم اصصبرت
نأا ينفلا مقاطلا لصضف ثيح ناينبلا Úعب
تارا-ب-ت-خا اءار--جإا د--ع--ب ه--ي--ب--عل لز--ع--ي
ه-ل ح-م-صسي ى-ت--حو .ة--ه--ج ن--م د--ي--فو--ك--لا
بايإلا ةارابÒ  Ÿصضحتلاو اديج زيكÎلاب

             .اصضيأا مات ءوده ‘
فصصنم – ب

يدا--ن بعل ع--م ا--ن---ع---م---ج ير---صصح راو---ح ‘
ةرامعل ليب-ن ر-صسيألا Òه-ظ-لا ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م
لابصشأا اهب داع يتلا ةجيتنلا ¤إا انقرطت ثيح

تثدح ي-ت-لا ة-ج-صضلا ¤او ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن بردŸا
سسوÒف ن--ع ف--صشك--لا ل--ي--لا– ة--ي--صضق بب---صسب
RCP. انوروك
؟لا◊ا فيك ليبن مكيلع مÓشس
نآلا انأا ، ةديج ةحصصب هللا دمح مÓصس مكيلع
.ةحار موي ينفلا مقاطلا انل حنم امدعب لزنŸاب

؟ةدوعلا ةلحر تناك فيك
.ةديج فورظ ‘ ترم ةلحرلا هللا دم◊ا

اهب ىدا-ع ي-ت-لا ة-ج-ي-ت-ن-لا ىر-ت ف-ي-ك
؟كئاقفر
نم هانهجاو اŸ ارظن ةديج اهÈتعا ةجيتنلا

يصضارألا ىلع انمادقأا تطح نأا ذنم ليقارع
.ةينينيبلا

؟كلذ فيك
سضعب كانه تناك راطŸا ¤إا انلصصو نأا ذنم
راطŸا لخاد Óيوط انرظتنا ثيح ليقارعلا

قدنفلا ¤إا انهجوت اهدعبو بعتلا انم لان ثيح
ليلا– ءارجإا ىلع انرابجإا ” ›اوŸا مويلا ‘و
RCPا-ب ة-ي-ب-يرد-ت ة-صصح ا-ن-ل تنا-ك وŸبع-ل

ةÒخألا هذهو ة-ل-فا-ح ا-ن-ل Òفو-ت ”و ي-صسي-ئر-لا
⁄ و انلطعت اهببصسب يتلا بطعلا ةÒثك تناك
.تابيردتلا ةيادبل ددÙا دعوŸا ىلع قحلن

،ديفوكلل ليلاحتلا نع مكثيدح لظ ‘
Úبت امدعب ةÒبك ةجشض ارخؤوم تثدح

تناك كب ةشصاÿا ليلاحتلا جئاتن نأا
؟ليشصافتلا انتيطعأا اÓه ،ةيباجيا

فا-ك-لا Úناو-ق نأا ر-مألا ‘ا--م ل--ك (د--ه--ن--ت--ي)
ŒÈلبق91 ديفوكلل ليلاحتلا ءارجإا ىلع ك

ة-ي-با-ج-يإا › ة-ب-صسن-لا-ب ج-ئا-ت-ن تنا-كو ةارا-ب--م يأا
سسوÒفلا اذهب تبصصأا ارخؤوم يننأل تصشهدناف
.تيفصشو
؟ليلاحتلا ةيباجيإا Èخ تلبقتشسا فيك
لبق ،يننأل باصصم يننأا روصصتأا نكأا ⁄ ةحارصص

ليلاحتلا ءار-جإا-ب ا-ن-م-ق ن-طو-لا بار-ت ردا-غ-ن نأا

يب اهدعبو ة-ث-ع-ب-لا ل-ك-ل ة-ي-ب-ل-صس ة-ج-ي-ت-ن تنا-كو
.باصصم يصسفن دجأا Úموي

ضسي-لأا ة-فر-غ-لا--ب تي--ق--بو كلز--ع ”و
؟كلذك
ةعيرصسلا ليلاحتلا ءارجإاب تمقو ›زع ” معن
يتفرغ ‘ تيقبو ةيبلصس ةجيتن تناكو ىرخأا

ءا-ه-ت-نا د-ع-ب قد-ن--ف--لا ¤إا ي--ئÓ--مز دا--ع ى--ت--ح
.ةارابŸا

؟ةدوعلا ءاقل ىرت فيك
سسفانŸا قيرفلا ىلع ةركف انيدل نآلا :بعÓلا
انل رايخ لو دعوŸا ‘ نوكنصس هللا ءاصش نإاو
دا---ع---صسإا و ر---ئاز÷ا ف---ير---صشت و زو---ف---لا ىو---صس
.انراصصنأا

؟ةارابŸا هذهل زهاج تنأا له
لوألا رايÿاو ةارابŸا هذهل زهاج انأا عبطلاب
قيرفلاب يردا وه يتلا ينفلا مقاطلا ¤إا دوعي
تلق املثم هللا ءاصش ناو بعل لك ةيزهاجبو
ن-يذ-لا را-صصنألا ن-ظ ن-صسح د-ن-ع نو-ك-ن-صس م--ك--ل

انل يوقلا عفادلا مه مهنأل اÒثك مهدقتفنصس
.مهداعصسإا لجأا نم دهج يأا رّخدن نلو

«رصصم ‘ عفادن نل»:راصشوب
دادزو-ل-ب با-ب-ششل يروÙا ع-فادŸا حر--شص
قيرفلل ةيمشسرلا ةحفشصلل راششوب نايفشس
دقل»:لاق نيأا يبيل-لا ر-شصن-لا ءا-ق-ل د-ع-ب

ل مشصÿا نأل انيلع ةبعشص ةارابم تناك
ليج-شست ا-ن-نا-ك-مإا-ب نا-ك ،اد-ي-ج ه-فر-ع-ن
ةيلاعفلا نكل ءاقللا اذه ‘ ىرخأا فادهأا

ضسيل اذه نكل ،تاطقللا ضضعب ‘ انتناخ
¤إا بهذنشس ا-ن-نأا و-ه نآلا م-هألا ،ئ-ي-شس
نوكرلا وأا عافدلا لجأا نم ضسيل ةرهاقلا

ل-جأا ن-م بع-ل-ن-شسو م-حا-ه-ن-شس ف-لÿا ‘
.«زوفلا

«بايإلا ‘ نواهتن نل» :Ìيخلب
ءا-ق-ل ن--ع ثد– ر--خآلا و--ه Ìي--خ--ل--ب
ةقيرط»:قاي-شسلا اذ-ه ‘ لا-قو با-هذ-لا
ليجشست نم انتعنم يبيل-لا ق-ير-ف-لا بع-ل
‘ اد-ي-ج او-ن--كر د--ق--ل ،ةÒث--ك فاد--هأا
انن-ك ،ة-ل-ي-م-ج ةارا-ب-م او-مد-قو عا-فد-لا

نآلا نكل ةقيقد Úعشستلا ةليط نيزكرم
بايألا ءاقل ىلع نو-ك-ي-شس ا-نÒك-ف-ت ل-ك
نلو باهذلا ‘ هانل-ع-ف ا-م ةدا-عإا ا-ن-ي-ل-ع
نم لهأاتلاب دوعن نأا ىن“أا ،ادبأا نواهتن
.«ةرهاقلا

ةصضماغ بايإلا ‘ امود تارايتخا
ةدراو تائجافŸاو

يبيللا رصصنلا ءاقل ‘ امود كنارف بردŸا ماق
يئاهن تب-ع-ل ي-ت-لا ن-ع ةر-يا-غ-م ة-ل-ي-ك-صشت ما-ح-قإا-ب
سسم-خ-ب ه-ما-ي-ق-ب ة-م-صصا-ع-لا دا–إا ما--مأا ر--بو--صسلا
د-ق ا-صضيأا با-يإلا ءا-ق-ل-ف كلذ-ل ،ة-ل-ما--ك تاÒي--غ--ت
تارايتخا نأا ديكألا نكل ،رمألا اذه سسفن ثدحي
رودي ام فرعي دحأا لو ةصضماغ يصسنرفلا ينقتلا

لك نأاب ةÒخألا هتاحيرصصت دعب ةصصاخ هصسأار ‘
ابعل72 كرصشيصسو هل ةبصسنلاب Úيصساصسأا ÚبعÓلا
.رمألا مزل اذإا

رصصنلا ءاقلل لهؤوم Òكاب
طقف مايأا ذنم Òكاب مÓصسإا دمfi لصصو دق ناك
ل-جأا ن-م سصاÿا ه‹ا-نر-ب أاد-ب-ي-ل ة-م-صصا-ع--لا ¤إا
Ìكأا دعبو ،Êدبلا ىوتصسŸا ىلع هئÓمزب قاحللا

لهؤوم نآلا حبصصأا بعÓلا هلوصصو نم عوبصسأا نم
فر-صصت ت– و-هو ي-ق--ير--فإلا دا–إلا ل--ب--ق ن--م
نل Òخألا اذه نأا ودبي نكل ،امود كنارف هبردم
⁄ هنأا اÃ ءاقللا اذه ‘ همحقي نلو هبعÓب رماغي
رظتنيصسو ق-ير-ف-لا ع-م تاÒصضح-ت-لا ةÎف ر-صضح-ي

.ةماتلا هتيزهاج دكأاتت ىتح
بايإلا ءاقل عيصضي دقو باصصي يŸاصس
Êاثلا طوصشلا ‘ يŸاصس ناديŸا طصسوتم جرخ
بعلÃ يبيللا رصصنلا مامأا دادزولب بابصش ءاقل نم
رثإا ىلع ةبا-صصإل ه-صضر-ع-ت د-ع-ب اذ-هو ،ة-ي-ل-يو-ج5

يهو ،ي-ب-ي-ل-لا ق-ير-ف-لا ي-ب-عل د-حأا ع-م ه-ما-ح-ت-لإا
نم ةÒبك ةبصسنبو يŸاصس مرحتصس يتلا ةباصصإلا
‘ لوألا يديهمتلا رودلا نم بايإلا ةارابم بعل
نا-ك يŸا-صس نأا ر-كذ-لا-ب ر-يد-ج ،لا-ط-بألا ة-ط--بار

اÃ ىرخأا ةرم هتدوع نوكت دقو ةباصصإا نم ادئاع
يصساصسأاك ةرصشابم بعل هنأا

كصش لfi تاكيرت ةكراصشم
نإا-ف ،ا-م-ئاد دادزو-ل--ب با--ب--صش ي--ب--عل را--ب--خأا ع--م
ءاق-ل ع-ي-ي-صضت-ل ه-ج-ت-ي تا-ك-ير-ت ناد-يŸا ط-صسو-ت-م
بب-صسب ةر-ها-ق-لا--ب ي--ب--ي--ل--لا ر--صصن--لا ما--مأا با--يإلا
ناك تاكيÎف قيرفلا قاصشع ملعي امكو ،ةباصصإلا

دعب ربوصسلا ءاقل نم Êاثلا طوصشلا ‘ جرخ دق
،يتباثل هناكم كÎيل ىنميلا هلجر ‘ ملآاب هروعصش
ءاقلل هعييصضت دع-ب ةد-ق-ع-م ه-ت-با-صصإا نأا ود-ب-ي ن-ك-ل
.لاطبألا يرودب باهذلا

امهناصضوعيصس دوبيعو يوارد
نع تاكيرتو يŸاصس بايغ دكأات ام لاح ‘و
ه-ج-ت-ي-صس ،ي-ب-ي-ل-لا ر-صصن-لا ما-مأا با-يإلا ةارا--ب--م
ىلع دامتعإÓل امود كنارف يصسنرفلا ينقتلا
ا-نو-ك-ي نأا ل-جأا ن--م دو--ب--ي--عو يوارد ي--ئا--ن--ث--لا
ابعل ناو قبصس يئانثلا ،طصسولا ‘ Úيصساصسأاك
قا-فو ع-م ى-ت-حو ،ر--بو--صسلا ءا--ق--ل ‘ سضع--ب ع--م
ة---ط---بار ‘ ا---صضيأا ا---ع---م ا----ب----ع----لو ف----ي----ط----صس
لخاد اÒث-ك نا-م-ها-ف-ت-ي ا-م-ه-ف كلذ-ل،لا-ط-بألا
امود هنع ثحبي ام اذهو رصضخألا ليطتصسŸا

.تايرابم اذكه لثم ‘

Úب لصصاوتت دق ةروادŸا ةصسايصس
يواصسومو حابرم

ل-صضفأا كل-ت“ دادزو-ل-ب با-ب-صش نأا ع-ي--م÷ا م--ل--ع--ي
اياق حابرم امهو ةيرئاز÷ا ةلوطبلا ‘ Úصسراح
Úتارا----بŸا ‘ ا----مود ما----ق ثي----ح ،يوا----صسو----مو
حابرمو،ربوصسلا ‘ يواصسوم كارصشإاب Úتقباصسلا
‘ امود لمع ةقيرط عم نكل ،لاطبألا ةطبارب
بعليصس يذلا سسرا◊ا ةيوه نم لعجي بابصشلا
Óف ،عيمجلل ةبصسنلاب سضماغ رصصنلا مامأا بايإلا
ة-صسا-ي-صسب ل-م-ك-ي-صس ا-مود نا--ك اذإا ا--م م--ل--ع--ي د--حأا
‘ حا-بر-م ى-ل-ع دا-م-ت-عإلا ل-صصاو-ي-صس وأا ةروادŸا

ع.ب.ةقباصسŸا هذه

Ìكأا نصسحتلل لمعلا لصصاوي وبموغن
مجاهŸا نأا دادزولب باب-شش قا-ششع م-ل-ع-ي
ي-ك-ي-ك ق--ير--ف--لا فو--ف--شص ‘ د--يد÷ا
ةارا--بŸا ‘ كرا--شش يذ--لاو و--ب---مو---غ---ن
‘ نكي ⁄ رشصنلا مامأا قيرفلل ةÒخألا

مد--ع بب--شسب كلذو هاو--ت---شسم ل---ما---ك
،Êدبلا ىوتشسŸا ىلع ةلماكلا هتيزهاج

ر-شضÙاو ي-شسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت-لا--ف كلذ--ل
Òشض– لجأا نم نمزلا ناقباشسي Êدبلا

بايإلا ءاقلل اديج يكيجلبلا مهمجاهم
اهيلع دمتعيشس ةحبار ةقرو نوكي دقو
.ءاقللا اذه ‘ امود



لوأ’ا فÙÎاــهÊ 2441أثلأ عيبر61ـل قفأوŸأÈ 0202مضسيد20 ءأعبرألأ

لئابقلا ةبيبسش

ة-ضصأÿأ أ-ه-تأÒضض– ة-ب-ي-ب-ضشلأ ة-ل-ي--ك--ضشت ل--ضصأو--ت
مأمأأ ةعم÷أ أذه أهرظتنت يتلأ ةينأثلأ ةهجأوŸأب

مغرو ،ةنأبز دمحأأ ديهضشلأ بعلÃ نأرهو ةيدولوم
ةمأضسأأ سسرأ◊أ ءأقفر هلجضس يذلأ Òخألأ Ìعتلأ
ن---ضسحأأ ‘ يرŒ تأ---ب---يرد---ت---لأ نأأ لإأ ،طو---ب ن----ب
د-يد÷أ بردŸأ قأ-ح-ت-لأ د-ع-ب ة-ضصأ-خ ،فور--ظ--لأ
‘ قÓطنلأ ‘ رخأأتي ⁄ يذلأ يديزوب فضسوي

ع-م هرأو-ضشŸ ة-ق-فو-م ة-يأد-ب ن-ع ثح-ب--يو ه--مأ--ه--م
يديزوب فضسوي نإأف ،فورعم وه أمكو ،يرأنكلأ

قو-ف «أ-ت-ن-ير-غ-لأ» ـب ى-م-ضسي أ-م أÒث-ك بح--ي برد--م
نم ÚبعÓلأ ىدل هعرز لوأحي أم أذهو ،نأديŸأ

ةعومجملل هزي-ف–و ة-ي-ضسأ-م◊أ ه-تأ-بأ-ط-خ لÓ-خ
لذ--بو نأد--يŸأ قو--ف أ--ه--يد--ل أ--م ل--ضضفأأ Ëد--ق--ت--ل

ة-ج-ي-ت--ن ق--ي--ق– ل--جأأ ن--م ة--ف--عأ--ضضم تأدو--ه‹
.ةوأرم◊أ مأمأأ ةمدأقلأ ةلو÷أ ‘ ةيبأجيإأ

Úتسصح جمربو سسمأا لمعلا ةÒتو عفر
قيرفلأ نأأ أديج ظحل يديزوب بردŸأ نأأ ودبيو
تأÒضضح-ت-لأ م-غر Êد-ب سصق-ن ن--م Êأ--ع--ي لأز أ--م
دعب ثيح ،رهضشأأ ةثÓث ›أوح تمأد يتلأ ةيفيضصلأ

دكأأت ،جÈلأ يلهأأ مأمأأ ةبيبضشلأ ةأرأبŸ هتدهأضشم
ةلحرŸأ ‘ ةضصأخ أيندب أرأهنم نأك قيرفلأ نأأ
عفر ررقي هلعج يذلأ رمألأ ،ةأرأبŸأ نم ةينأثلأ
Úتيبيردت Úتضصح جمÈيو سسمأأ موي لمعلأ ةÒتو
أ-م-ك م-هÒضض–و Úب-عÓ-لأ ة-قأ-ي-ل Úضس– فد-ه--ب
نأرهو ةيدولوم مأمأأ بقترŸأ مدأقلأ لقنتلل يغبني

 .دعأوقلأ جرأخ

ةيحابسصلا ةسص◊ا ىلع فرسشأا فلودور
تنأ--ك سسمأأ مو--ي---ل ة---ي---حأ---ب---ضصلأ ة---ضص◊أ نأأ أÃو

flأ-ه-ي-ل-ع فر-ضشأأ د-ق-ف ،ي-ن-ف--لأ بنأ--ج--ل--ل ة--ضصضص
يذلأ ÒÊفود فلودور يضسنرفلأ Êدبلأ رضضÙأ
ةقأيل Úضسحتل ةضصأÿأ نيرأمتلأ نم ديدعلأ جمرب
نأأ ةرأ-ضشإلأ ع-م ،أ-ه-ب م-ه-ق-هرأأو ة-ي-ند-ب-لأ Úب-عÓ-لأ
ن-ع ة-ضص◊أ ع-بأ-ت-ي أر-ضضأ-ح نأ-ك يد-يزو-ب بردŸأ
جمأنÈلل بعل لك ةبأجتضسأ نع أطأقن ذخأأيو دعب
يديزوب نإأف ،ل-ب-ق ن-م ه-ي-ل-ع د-كأأ أ-م-كو ،ر-ط-ضسŸأ

يذ-لأ Êد-ب-لأ ر-ضضÙأ ع-م Òب-ك نوأ-ع-ت-ب ل-م-ع-ي--ضس
Óيوط نوكيضس يذلأ مضسوŸأ أذه أÒثك هيلع لوعي
سسأأ-كو ة-يرو-ه-م÷أ سسأأ-ك ¤إأ ة-فأ-ضضإأ ة-لو-ج83 ـ-ب
‘ تأÒضض– ¤إأ أمئأد جأتحي أم أذهو ،فأكلأ
.مضسوŸأ ةليط ىوتضسŸأ

ينفلا بناجلل ةسصسصfl ةيئاسسŸا ةسص◊ا
،سسمأأ ةبيبضشلأ أهترجأأ يتلأ ةيئأضسŸأ ةضص◊أ أمأأ

يكيتك-ت-لأو ي-ن-ف-لأ بنأ-ج-ل-ل ة-ضصضصfl تنأ-ك د-ق-ف
يذ--لأ يد--يزو--ب ف---ضسو---ي بردŸأ فأر---ضشإأ ت–و
،موج-ه-لأو عأ-فد-لأ Úب ة-ضصأ-خ ن-يرأ“ ةد-ع ج-مر-ب
نم ÚقبتŸأ Úمويلأ يلئأبقلأ ينقتلأ لغتضسيضسو
ع-ضضو-ل ةوأر-م◊أ ة-ه-جأوŸ تأÒضضح-ت-لأ ة-ل--حر--م
ةيضسأضسألأ ةليكضشتلأ ىوتضسم ىلع ةÒخألأ تأضسمللأ
يرجيضس هنأأب أملع ،أهيلع دمتعيضس يتلأ ةطÿأو
ةهجأوŸأب ةنرأقم قيرفلأ ىلع تÓيدعتلأ سضعب
ضشلأ مّد--ق--ت ⁄ ي--ت--ّلأو جÈلأ ي--ل--هأأ مأ--مأأ ¤وألأ ءي-ّ
ةÁز-ه تدأ-ف-تو ءأ-ق--ل--لأ تأ--ير‹ ة--ل--ي--ط Òث--ك--لأ

fiةلوطبلأ نم ةلوج لوأأ ‘ أهنأديم قوف ةقق.

زوفلا ىلع نومزاعو ةيوق ةدارإاب نوبعÓّلا
أورثأأت-ي ⁄ ة-ب-ي-ب-ضشلأ ي-ب-عل نأأ ود-ب-ي ،م-ه-ت-ه-ج ن-م
نومزأعو جÈلأ مأمأأ لجضسŸأ Òخألأ Ìعتلأب أÒثك

مأمأأ بقترŸأ لبقŸأ دعوŸأ ‘ كرأدتلأ ىلع
كلذ رهظيو ،ةنأبز ديهضشلأ بعلÃ نأرهو ةيدولوم
أهيف مدقي يتلأ ةيبيردتلأ سصضص◊أ لÓخ نم أيلج
ه-جو-ب رو-ه-ظ-ل-ل م-ه-يد-ل أ-م ل-ضضفأأ نور-م-ح ءÓ--مز

يد-يزو-ب ف-ضسو-ي د-يد÷أ بردŸأ عأ--ن--قإأو ل--ضضفأأ
أمئأد رأتخيضس هنأأ دكأأو مهعم أحضضأو نأك يذلأ
أم ،ةيضسأضسألأ ةلي-ك-ضشت-لأ ⁄أ-ع-م د-يد-ح-ت-ل ل-ضضفألأ
ةرم م-ه-ن-ي-ب ةد-يد-ضش تح-ب-ضصأأ ة-ضسفأ-نŸأ نأأ ي-ن-ع-ي
قوف هدوجو تأبثإل هتضصرف رظتني لكلأو ،ىرخأأ
 .نأديŸأ

«زوفلا لجأا نم نارهو مامأا بعلنسس » :حياسس نب
فضشك ،قيرفلأ ةحفضصل هب ¤دأأ هل حيرضصت رخآأ ‘و
يرŒ تأبيردتلأ »:Óئأق حيأضس نب أضضر بعÓلأ

د-ع-ب ة-ضصأ-خ ،ق-ير-ف-لأ ل-خأد فور--ظ--لأ ن--ضسحأأ ‘
يذ-لأ يد-يزو-ب ف-ضسو-ي د--يد÷أ بردŸأ قأ--ح--ت--لأ
دأد-ع-ت--ضسلأ ”أأ ى--ل--ع أ--ن--نأأ ه--ل د--كؤو--نو ه--ب بحر--ن

Ÿأ هل ليهضستو هتدعأضسŸنع ثحبلأ ديرن ل ،ةمه
رأيدلأ رقع ‘ لجضسŸأ Òخألأ Ìعتلأ دعب رأذعألأ
تأيرأبŸأ بعل نع فقوتلأ نأأ ملعي عيم÷أ نأأ ولو
نود-ق-ف-ي Úب-عÓ-لأ ل-ع-ج ة-ل-يو-ط ةدŸ ة-ي-م--ضسر--لأ

أنضسفنأأ نم نوقثأو أننكل ،نأديŸأ قوف مهŸأعم
،ةمدأقلأ ة-لو÷أ ‘ كرأد-ت-ل-ل أ-ن-ضسف-نأأ ر-ضضح-ن-ضسو

رأبتعلأ درو زوفلأ لجأأ نم نأرهو ‘ بعلنضس أننأل
.«لئأبقلأ ةبيبضشلو أنضسفنأل

ن .ميسسن

نارهو ‘ ةسضافتنا ديريو ÚبعÓّلا ىدل «ةرار◊ا» عرزي يديزوب

Úلاي ىلع زوفي رجينلا كرد دا–ا
باهّذلا ءاقل ‘ ›اŸا

نم ةافعم تناك لئابقلا ةبيبشش نإاف ،عيم÷ا ملعي املثم
سسأا-ك ة-شسفا-نŸ لوألا يد-ي-ه-م-ت-لا رود--لا ‘ ة--كرا--ششŸا
يديهمتلا رودلا نم ةشسفانŸا هذ-ه ل-خد-ت-شسو ،فا-ك-لا
‘ عمŒ يتلا ةارابŸا ن-م ل-هأا-تŸا ه-جاو-ت-شس ن-يأا Êا-ث-لا
دا–او ›اŸا Úلاي كيبŸوأا يدان نم لك لوألا رودلا

نيذه Úب باهذلا ةهجاو-م نأا-ب ا-م-ل-ع ،ر-ج-ي-ن-لا كرد
فدهب زاف يذلا كردلا قيرف حلاشصل تهتنا Úقيرفلا

‘ لهأاتŸا فاششتكا راظتنا ‘ هدعاوق جراخ رفشص لباقم
يديزوب بردŸا نأا ةراششإلا عم ،رجينلاب ةدوعلا ةارابم
امك Òشضحتلل ÚشسفانŸا Óك نع تامولعŸا عمج ‘ رششاب
عوبشسألا ‘ فاكلا سسأاك ‘ يرانكلل لوألا روهظلل يغبني
.Èمشسيد رهشش نم Òخألا

سسيمÿا اذه نارهو ¤إا لقنّتلا
يتلا ةارابŸا مدقلا ةرك-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-ط-بار-لا ت‹ر-ب
مشسرب لئابقلا ةبيبششو نار-هو ة-يدو-لو-م Úب ع-م-ج-ت-شس
لوألا فÙÎا م-شسق-لا ة-لو-ط-ب ن-م ة-ي-نا-ث--لا ة--لو÷ا
اءاشسم ةعبارلا ةعاشسلا نم ةيادب ةعم÷ا اذه ةيشسمأا

Ãلا اذهل ارظنو ،ةنابز دمحأا ديهششلا بعلÈنإاف ،جمان
نأا تررقو ةمزÓلا تاءارجإلاب تماق ةيلئابقلا ةرادإلا
دعب سسيمÿا ةÒهظ دÓبلا برغ ¤إا قير-ف-لا ل-ق-ن-ت-ي
نأا ةراششإلا عم ،ةحيبشصلا ‘ ةيبيردت ةشصح رخآا ءارجإا

نوكيشسو ،رششابŸا لقنلاب ةين-ع-م نو-ك-ت-شس ةارا-بŸا هذ-ه
عم يرانكلل Êاثلا ءاقللا ةعباتم يلئابقلا روهم÷ا عشسوب
ءاقللاب ةنراقم لشضفأا ىوتشسمو فلتfl هجو ةيؤور لمأا
.لئابقلل ةبشسنلاب ةيقيقح لمأا ةبيخ ناك يذلا لوألا

›اولا لخدت رظتني دانزوبو ةحنŸا ببسسب بسضاغ يريزدجربلا يلهأا
ةرأدإلأ ليجأأت دعب هبضضغ يريزد لÓب جÈلأ يلهأأ بردم ىدبأأ
ÚبعÓلأ مأمأأ مزتلأ نأأ دعب ¤وألأ ةلو÷أ ‘ لدأعتلأ ةحنم ةيوضست
ةرأدإلأ لبق نم أهأقلت يتلأ دوعولأ بضسح ةحنŸأ ىلع لوضص◊أب
تنأك يتلأ تأطلضسلأ ةنأعإأ لوخد رخأأت دعب ليجأأتلأ أذه ءأجو
فيرأضصŸأ نأمضضو ÚبعÓلأ زيف– لجأ نم أÒثك أهيلع نهأرت
نم ÚبعÓلأ زيفحتب ةيأدب   ¤وألأ تلو÷أ ‘ يدأنلل ةيمويلأ

قيق–و رأوضشŸأ ةلضصأوŸ زيكÎلأ نأمضضو ةحنŸأ عيزوت لÓخ
.سسأبعلب دأ–أ مأمأأ لوألأ رأضصتنلأ
زيكرت يلع أظأفح تمضصلأ لضضف بردŸأ نأف أنردأضصم بضسحو

دعبتضسŸأ نم سسيلو ءأقللأ ةيأهن دعب هفقوم ذختي نأأ يلع هيبعل
لضصتم قأيضس ‘، سسأبعلب دأ–أ ةأرأبم ةيأهن ‘ هبأحضسنأ نلعي نأأ
نم تلأن  يتلأ ةمدضصلأ  ةيلأŸأ لكأضشŸأ مكأرت نم دأز أ‡و
‘ ليجعتلأ لجأ نم كرحتي نأك Úح دأنزوب ريذنلأ مأعلأ ريدŸأ
ة-م-ي-ق سضي-ف-خ-ت-ب أأ-جأ-ف-ت-ي-ل ي-ك-ن-ب-لأ بأ-ضس◊أ ›إأ ة-نأ-عإلأ لو--خد
ريدŸأ ىقبي ثيح ،ÒيÓم3 ةنلعŸأ ةميقلأ نم  ثلثلأ ›إأ ةنأعإلأ
ن-م ءأ-ف-عإلأ رأر-ق ذأ-خ-تأ ل-ب-ق  ة-يلو-لأ ›أو ل-خد-ت بقÎي مأ--ع--لأ

ةأرأبŸأ دعب همأهم

عقعق ةفÿÓ دعتسسم ةبحرو  جمدني يجاود
ن-م-ضض فأ-ن-ئ-ت-ضسلأ ة-ضصح ذ-ن--م ي--جأود  نأد--يŸأ ط--ضسو ج--مد--نأ
نأك يذلأ يلضضعلأ جنضشتلأ نم ىفأعت نأأ دعب ةعومÛأ تأبيردت
رضشأب أمك   ›وألأ ةلو÷أ ةهجأوم روضضح نع هدعبأأو هنم وكضشي
ةضصأخ  طأبضضنأو ةيدجب تأبيردتلأ ةبحر بأضشلأ نأديŸأ طضسو
‘  عقعق بقأعŸأ هليمز ةفÓخب لفكتيضس نم  ةبحر بأضشلأ نأأ
‘ ،›أ◊أ هقيرف نأولأأب هل روهظ لوأأ ليجضستو نأديŸأ طضسو
عبأت يذلأ يضسورع يروÙأ عفأدŸأ  ملآلأ تدوأع يذلأ تقولأ
. ÊدŸأ ىزلأب ةضص◊أ

فانئتسس’ا ذنم ةيقيبطت ةهجاوم جمرب يريزد بردŸا
ةيلمع دعب ةرضشأبمو فأنئتضسلأ دعوم عمو يريزد بردŸأ لضضف
سضرغب  ÚبعÓ-لأ Úب أ-م-ي-ف ة-ي-ق-ي-ب-ط-ت ة-ه-جأو-م ة‹ر-ب ءأ-م-حإلأ
مدعو ةيلضضعلأ تأجنضشتلأ نم هيبعل ‘أعت يدم يلع فوقولأ

يضسفأنتلأ و÷أ يلع ءأقبإلأو تأبأضصإلأ نم نيرضضأ◊أ تأنأعم
.›وألأ ةلو÷أ ‘ أهمودق يتلأ ةÒبكلأ ةأرأبŸأ دعب لأتق ءأقفرل

رذحي يريزدو دد÷ا ليهأاتل نمزلا قباسست سسابعلب
ةمدأقلأ ةلو÷أ ‘ يلهألأ سسفأنم سسأبعلب دأ–أ ةرأدإأ قبأضست
بعلÚ Ãقيرفلأ ةأرأبم دعوم لبق دد÷أ ليهأأت لجأ نم نمزلأ

،سسفأنŸأ أيأون ف-ضشك-ت ةرو-ضص ‘ ،ة-ي-لأ-ثŸأ ة-ل-ي-ك-ضشت-لأ-ب توأأ02
لوح ÚبعÓل ههجو يذلأ بأطÿأ ‘ يريزد بردŸأ رذح ثيح
زوفلأ قيقحتل دي÷أ زيكÎلأو ةيفأكلأ ةيد÷أب لمأعتلأ ةرورضض

.ةبيبضشلأ ءأقل  نأيضسن هيبعل يلع دّدضشو لوألأ

ةيناثلا ‘ ةعم÷ا سسابعلب ةهجاوم ةرادإ’ Êاميلسسوب
ةرأدإل Êأميلضسوب بأضشلأ مك◊أ ةيزكرŸأ ميكحتلأ ةن÷ تنيع
دأ–أ فيضضلأ جÈلأ يلهأأ لبقتضسي ثيح ةينأثلأ ةلو÷أ ةهجأوم
نم لك ةدعأضسÃو ةينأثلأ ةعأضسلأ  نم ةيأدب ةعم÷أ لأوز  سسأبعلب
. يوأوز مك◊أ ريدغلأ جرب نبأ عبأرلأ مك◊أو Òضشأبلبو يدضشأر

جÈلا ‘ لوبرفيل ةيÁداكأا حتف ددسصب سشوعم
ديضسŒ يلع سشوعم لأمك جÈلأ يلهأل قبأضسلأ ÒجأنŸأ فكعي

جرب ةنيدم ‘ لوبرفيل يزيل‚لأ يدأنلأ  ةيÁدأكأأ ءأضشنإأ عورضشم

يزيل‚لأ يدأنلأ نم دأمتعلأ  يلع لضص– نأأ دعب ،جيريرعوب
يلع سشوعم لمعي  يذلأ عورضشŸأ وهو نيوكتلل زكرم ءأنب دعب
.لجأعلأ بيرقلأ ‘ هقÓطإأ

ب/ليلخ



رثأاتم ،يزاغ Ëرك ةمصصاعلا دا–إ’ قباصسلا بعÓلا نأا ودبي
ه-ل-ع-ج ا-م و-هو ،م-صسوŸا اذ-ه ق-ير-ف-ل-ل ة-ب-ع-صصلا ة-ياد-ب-لا ن--م
قلعتت ىرخأا رومأا نع اذكو قيرفلا ةيعصضو نع ثدحتي
بلا-ط ثي-ح ،ةرادإ’ا ىو-ت--صسم ى--ل--ع Òي--صست--لا--ب

ىوتصسم ىلع ءاوصس قيرفلا ءانبأا ةدوعب يزاغ
،ينفلا مقاطلا ىوتصسم ىلع اذكو ةرادإ’ا

ه--ت--نا--ك--م ¤إا دا–إ’ا ةدا--عإا ل--جأا ن---م
ق--ير--ط--لا ¤إا ةدو--ع--لاو ،ة--ي--ع--ي--ب--ط--لا
تاناك-مإ’ا ر-فو-ت ل-ظ ‘ ،ح-ي-ح-صصلا
.حاجنلل ةمزÓلا

ةيلا◊أ قيرفلأ ةضسايضس دقتنأ
مغرو ذإا ،روبÒصس عم‹ ةدايقب ،ةيلا◊ا قيرفلا ةيصسايصس يزاغ دقتناو
سضعب دقتنا هنأا ’إا ،اهفرط نم رطصسŸا يصضايرلا عورصشŸاب هتداصشإا
ةيعون نكت ⁄ يتلا تامادقتصسإ’ا ةيلمع ةيحان نم ةصصاخ ىرخأ’ا رومأ’ا

،ةدحاو ةارابم دعب هتلاقإا مث ينيلوكيصس بردŸا بلج ةصصاخو ،هبصسح
قباصس بع’ دجاوت ىنمتي ناك يذلا ،اÒثك يزاغ بارغتصسا راثأا ام وهو
،نامأ’ا رب ¤إا قيرفلا ةدايق لجأا نم ةينفلا ةصضراعلا سسأار ىلع قيرفلل
.نابصشلا نم قيرفلا ءانبأا ىلع دامتع’اب بلاط امك

ةيلÙأ ةركلأ ايابخ لهجي ىيحي نأأ دكأأو
هنأاب دكأاو ،ىيحي Îنع يصضايرلا ريدŸا نع يزاغ ثد– ،ىرخأا ةهج نم
مدقلا ةرك ايابخ نم ديدعلا لهجيو ،ةيلÙا ةركلا ‘ ةÈخلل دقتفي
لجأا نم قيرفلا ‘ ىمادقلا سضعب دجاوت ةرورصض حÎقا امك ،ةيرئاز÷ا

،تاجيوتتلا تاصصنم ¤إا قيرفلا ةداعإا ىلع لمعلاو ،هماهم ‘ هتدعاصسم
ىوتصسم ىلع ةيرصشبو ةيدام تاناكمإا نم ةرفوتم حاجنلا تاموقم لك نأاو ةصصاخ

ب .ب.ÚبعÓلا

مجاهملل رصضخأ’ا ءوصضلا حنم قيرفلا ›وؤوصسم عم قيصسنتلابو ينفلا مقاطلا نأا ،انرداصصم تملع
‘ كلذ نم اعون‡ ناك امدعب ،لوأ’ا قيرفلا عم تابيردتلا فانئتصسا لجأا نم ةعاصش نب ءايركز

اذه نوكيصس ثيح ،ىيحي Îنع يصضايرلا ريدŸا Òبعت دح ىلع ةيطابصضنا بابصسأ’ ةقباصسلا ةÎفلا
هنم Êاعي يذلا Òبكلا زجعلا لظ ‘ ،سصاخ لكصشب بعÓلاو ةماع ةفصصب قيرفلا ةحلصصم ‘ رمأ’ا

تاباصسح ¤إا نك‡ تقو برقأا ‘ ةدوعلا بعÓلا ىنمتي امنيب ،يمامأ’ا طÿا ‘ دا–إ’ا
.ÚصسفانŸا كابصش ‘ ليجصستلاو ةلصضفŸا هتياوه ةصسرا‡و ينفلا مقاطلا

«بوب» فأرضشإأ ت– ضصاخ لمعل عضضخي بعÓلأ
لجأا نم ،بوب سس’وكين Êدبلا رصضÙا فارصشإا ت– سصاخ لمع ¤إا بعÓلا عصضخيو
ىلع بردتلا بعÓلا لصصاوي نأا بقترŸا نم ذإا ،هقافرب ةنراقم لمع نم هتاف ام كرادت
دق ةعاصش نب ناكو ،ةيعام÷ا تابيردتلا ‘ ايجيردت جامدن’ا لبق ،عوبصسأ’ا ةبارقل دارفنا
Êاعي ’ ثيح ،عقاولا رمأÓل خصضري نأا لبق فيدرلا قيرفلا عم بردتلا قباصس تقو ‘ سضفر
.Òصصق تقو ‘ هاوتصسم ةداعتصسا هنكÁو Òبك Êدب رخأات نم

موجهلأ طخ ‘ ابضسانم Óح نوكيضس
مقعلا لك-صشم ى-ل-ع ءا-صضق-لا ل-جأا ن-م ي-ن-ف-لا م-قا-ط-ل-ل ا-ب-صسا-ن-م Ó-ح ة-عا-صش ن-ب نو-ك-ي-صسو

ءاقفر عيصض اŸ ،فيطصس قافو مامأا اميصس’ ،نيءاقل رخآا ‘ قيرفلا زيم يذلا يموجهلا
fiا ¤إا ة-يو-ي◊ا ة-عر-صسلا ة-عا-صش ن-ب بل-ج-ي-صس ثي-ح ،ة-ل--م÷ا--ب ا--صصر--ف سصو--يÿط
امك تايلمعلا ةقطنم لخاد هتاغوارمو عيرصسلا هتاكرحتب فورعŸا وهو يمامأ’ا

بنا÷ا نم ىقبي ديحولا لكصشŸا نأا ’إا ،يصضاŸا لبق ام مصسوŸا ‘ هب موقي ناك
‘ ةيفاÎح’اب يلحتلاو Ìكأا سسفنلا طبصض بعÓلا ىلع Úعتيصسو ،يطابصضن’ا

.هجراخو ناديŸا لخاد لماعتلا
ةدعبتضسم ةرواضسلأ مامأأ هتكراضشم

ةدعبتصسم ةرواصسلا ةبيبصش مامأا لبقŸا ءاقللا ‘ ةعاصش نب ةكراصشم ىقبتو
ةيعام÷ا تابيردتلا نع هبايغ اذكو ،ةيندبلا هتيزهاج مدع لظ ‘ ،ادج
Ÿلا لصصاويصس ثيح ،ةليوط ةدÓةليلقلا مايأ’ا ‘ فثكم قصسنب لمعلا بع

‘ ينفلا مقاطلل احاتم نوكيل ،مزÓلا لكصشلاب هتيزهاج عفر ةياغ ¤إا ،ةلبقŸا
سصويÙ ايوق اصسفانم نوكيصس ةعاصش نب ةدوع ةلاح ‘و ذإا ،ةمداقلا تايرابŸا

.مصسوŸا اذه موجهلا بلق بصصنم ىلع ليل÷ا دبعو
ب .ب

،ةمصصاعلا دا–إا تيب نم ةبرقŸا انرداصصم تملع
برد-م ن--ع ثح--ب--لا ‘ ا--يد--ج تعر--صش ةرادإ’ا نأا

ينيلوكيصس اوصسنارف لاقŸا ةفÿÓ قيرفلل ديدج
¤إا ر--ظ--ن--لا--ب اذ--هو ،ة--ي--م--صسر ةارا--ب--م لوأا بق---ع
ىلع دا–إ’ا قاصشع عصضرف يذلا Òبكلا طغصضلا
با-ب-صش ما-مأا Úت-ي-لا-ت-تŸا Úترا-صسÿا د-ع--ب ةرادإ’ا
‘ ةرادإ’ا دجاوتت ثيح ،فيطصس قافوو دادزولب
يتلا ي-ن-ي-لو-ك-ي-صس ة-ق-ف-صص ل-صشف بب-صسب جر-ح ع-صضو
حا‚إاو ق-ير-ف-لا ةدا-ي-ق-ل اÒث-ك ه-ي--ل--ع لو--ع--ت تنا--ك
كلذ نأا ’إا ،طصسوتŸا ىدŸا ىلع دا–إ’ا عورصشم

،اÒث-ك Úلوؤو-صسŸا تا--با--صسح ط--ل--خأاو ثد--ح--ي ⁄
.ىيحي Îنع يصضايرلا ريدŸا ةصصاخ

دعبتضسم رمأأ ايضسيئر ابردم يبيرع نب ىلع ءاقبإلأ
مد--عو د--يد--ج برد--م بل--ج ¤إا ةرادإ’ا ه---ج---ت---تو
ىلع يبيرع نب ءاقب لعجي ام وهو ،Ìكأا راظتن’ا
مغرو ذإا ،ادج ادعبتصسم ارمأا ةينفلا ةصضراعلا سسأار
قرفلا عم ديدحتلابو ابوروأا ‘ اهكلÁ يتلا ةÿÈا
ةروصص ‘ رابك Úبردم عم هلمع مكحب ،ةيصسنرفلا
ةÿÈا دقتفي يبيرع نب نأا ’إا ،سسيبروك ن’ور
يرئازج قيرف يأا ‘ لمعلا هل قبصسي ⁄و ةيلÙا

،يصسيئر بردمك لمعلا هل قبصسي ⁄ هنأا امك ،اقباصس
Òب--ك برد--م بل--ج ¤إا ةرادإ’ا--ب ع--فد--ي ا---م اذ---هو
‘ نايزوب خيصش ى-ل-ع ءا-ق-بإ’ا ع-م ،ق-ير-ف-لا ةدا-ي-ق-ل

ةد-ي÷ا ه-ت-فر-ع-م م-ك-ح-ب ،د-عا-صسم برد-م بصصن-م
.ÚبعÓل

ةيرأدإأ بابضسأل اضسنرف ‘ دجأوتي ىيحي
¤إا ،ىيحي Îنع ق-ير-ف-ل-ل ي-صضا-ير-لا ر-يدŸا ل-ق-ن-ت
رو-مأ’ا سضع-ب ة-يو-صست لدأا ن-م Úمو-ي ذ-ن-م ا-صسنر--ف
ن-ع بي-غ-ي ه-ل--ع--ج ا--م و--هو ،ة--ي--صصخ--صشلا ة--يرادإ’ا
را-صصنأ’ا م-ه-ف-ي ⁄ ذإا ،ةÒخأ’ا ق-ير-ف--لا تا--ب--يرد--ت
ة-صصا-خ تاذ-لا-ب فر-ظ-لا اذ-ه ‘ ى--ي--ح--ي فر--صصت

ثيح ،ت’و÷ا ¤وأا ‘ رايدلا لخاد ةراصسخ بقع
اميصس’ ،هتايلوؤوصسم لم–و هروهظ نونمتي اوناك
ةيلوؤوصسم ىيحي لّمح راصصنأ’ا نم اÒبك اءزج نأاو
سضع-ب-لا نأا ’إا ،نآ’ا د◊ ق-ير--ف--ل--ل تها--ب--لا ءادأ’ا
قباصس تقولا ناب نوري راصصنأ’ا ءÓقع نم رخآ’ا

ر-صضÿا د-ئا-ق ل-م-ع ى-ل-ع م-ك◊ا ل-جأا ن--م ه--ناوأ’
.قيرفلا ىلع Ìكأا Èصصلا ةرورصضب Úبلاطم قباصسلا

يضسنرف بردم عم تلاضصتأ ‘ هدجأوت نع ثيدح
لقنت نأا ،دا–إ’ا قاصشع نم ÚعبتتŸا سضعب ىريو

سسي-ل فر--ظ--لا اذ--ه ‘ ا--صسنر--ف ¤إا ى--ي--ح--ي Îن--ع
لجأا نم كانه ¤إا هلقنت نوÒثكلا حّصشر ذإا ،ةفدصص

لجأا نم Úيصسنرفلا ÚبردŸا دحأا عم سضوافتلا
،ينيلوكيصسل افلخ Óب-ق-ت-صسم ق-ير-ف-لا بيرد-ت ›و-ت
رفوت مدع لظ ‘ ادراو ىقبي يذلا لامتح’ا وهو
تقو-لا ‘ ل--غ--صش نود Úفور--ع--م Úي--لÚ fiبرد--م
ةقرولا ¤إا ءوجللا ةرادإ’ا ىلع متحيصس ام ،›ا◊ا

‘ ،قيرفلا ةدايقل ديدج بردم رايتخاو ةيبنجأ’ا
ن-ع ف-صشك-ت-صس ي-ت-لا ة-ل-ب-قŸا تا--عا--صسلا را--ظ--ت--نا
.اصسنرف ¤إا ىيحي لقنتل يقيق◊ا ببصسلا

دودغز ةدوع نونمتي راضصنألأ ضضعب
Òنم قيرفلا نبا ةدوع دا–إ’ا قاصشع ىنمتيو
هتدايقو ،قير-ف-ل-ل ة-ي-ن-ف-لا ة-صضرا-ع-لا ¤إا دود-غز

ىلع نوعمجي ثيح ،Óبقتصسم ةعاصش نب ءاقفرل
مكحب ،ةيلا◊ا ةÎفلا ‘ بصسانŸا لجرلا هنأا

ددعل ةدي÷ا هتفرعم اذكو نيدايŸا ‘ هتÈخ
ىلع هفارصشإا مكحب ،Úيلا◊ا ÚبعÓلا نم Òبك
نو--ك--ي--صس ثي--ح ،طرا--ف--لا م--صسوŸا ‘ ق--ير--ف--لا
هتداعإا تدارأا ام اذإا ةرادإÓل ايلاثم Óح دودغز
.قيرفلا ¤إا

ب .ب

ــهÊ 2441اثلا عيبر61ـل قفاوŸاÈ 0202مصسيد20 ءاعبرأ’ا لوألأ فÙÎأ
GE–ÉO Gd©ÉU°ªá

«ةÒبكلأ ةيدنألأ نم لضضفأأ اقيرف كل‰و اهتملك لوقتضس ةيرضصنلأ» :يوانكل
ن--ع يوا--ن--ك--ل ر--يذ---ن ياد Úصسح ر---صصن برد---م ثد–

عم هتاحومطو قيرفلا ة-ي-ق-ب ن-ع «ة-ير-صصن-لا» ه-ل-ي-صضف-ت
عم ت’اصصتا › تناك ةيادبلا ‘» :لاق ثيح ،يدانلا
سسيئرلا تيقتلا امك ،ناقزرم نابعصش يصضايرلا ريدŸا
ىدŸا ىلع قيرف ن-يو-ك-ت ى-ل-ع ا-ن-ق-ف-تاو ي-ل-بÒمز د-لو
امدعب ةÒبك ةبصسنب قيرفلا ديدجتب انمقو ،طصسوتŸا
يصضاŸا مصسوŸا ةليكصشتلا اهتناع يتلا ةÒبكلا ةاناعŸا

.«طوقصسلا نم ىندأا وأا Úصسوق باق تناك Úح

«يونعم زوفب قÓطنلأ ديرُن انك»
جزŸاب انمق دقل» :يوانكل لاق قيرفلا دادعت نعو
ى--ل--ع ز--ي--كÎلا ع--م ،نا--ب--صشلاو ةÿÈا با--ح--صصأا Úب
ا---ن---م---قو ثÓ---ث----لا طو----طÿا ‘ ةÿÈا با----ح----صصأا
8 سضو---خ لÓ---خ ن---م ىو----ت----صسŸا ‘ تاÒصضح----ت----ب

امك قيرفلا Òصضحتل فاك ددع وهو ةيدو تايرابم
ة--حار--لا طور--صش ل--ك ن--م ا--ند---ف---ت---صسا ا---م---ك ،بج---ي
لو-ق-ي ع-با-تو ،«ةرادإ’ا فر-ط ن-م د-ي÷ا Òصضح-ت-لاو

ءاقل لوأا ‘ راصصتناب ءدبلا اندرأا» :روهظ لوأا نع
ل-صصاو-ن-صس ا-ن-ن-ك-لو ة-يو-ن-عŸا ة-ي-حا--ن--لا ن--م ة--صصا--خ

.«لمعلا

تأÒضضحتلأ ‘ انح‚و اهتملك لوقتضس ةيرضصنلأ»
«بعضصلأ فرظلأ مغر

‘ ة-ب-ع-صص ة-لدا-ع-م نو-ك-ت-صس ة-ير-صصن-لا» :يوا-ن-ك-ل لا--قو
،ةرادإ’ا ع-م ه--فاد--هأا ن--عو ،«›ا◊ا م--صسوŸا ة--لو--ط--ب

،ام ءيصش قيقحتل هيلع طغصضت ⁄ ةرادإ’ا نأاب افيصضم
مايقلاف ،لصضفأ’ا قيقحتل ىعصسيو حومط بردم هنكل
‘ ح‚ هنكل ،لهصس Òغ رمأا فرظلا ‘ تاصصبرت ةثÓثب

اÃر ةيبلصسلا ةطقنلا نأا مغر ،ةرادإ’ا معد لصضفب اذه
.انوروك ءابو نم رصصانعلا سضعب ةاناعم تناك ةديحولا

«لبقŸأ مضسوŸأ ىقبأاضس اÃرو تامأدقتضسلاب ماق نم انأأ»
ا-نأا» :حر-صصو ،تا-ماد--ق--ت--صس’ا ما--ق ن--م ه--نأا يوا--ن--ك--ل د--كأاو
نأا اوصسنت ’ نكل قيرفلا ‘ تامادقتصس’ا نع لوأ’ا لوؤوصسŸا
كل‰ اننكل ،يصضاŸا مصسوŸا طوقصسلا ىلع سسفان قيرفلا

هذه رامث فطصشنصسو د-ي-ج ل-م-ع-ب مو-ق-ن ن-ح-نو د-ي-ج ق-ير-ف
،«ةوجرŸا جئات-ن-لا ق-ي-ق-ح-ت-ل Ó-ي-ل-ق Èصصلا بج-يو ،دو-ه÷ا
:يوانكل لاق ،يصضاŸا مصسوŸا يدانلا نابصش حيرصست نعو
تاونصس5ـ ل د--ق--ع يد--ل نا--ك و--ل ق--ير--ف--لا ة--صسا--ي---صس هذ---ه»
انققح لاح ‘و ،دحاو مصسوŸ مودي يدقع نكل ،فرصصتأاصس
.«ىرخأا مصساوŸ ءاقبلا ّيلع حÎقتصس اÃر ةديج جئاتن

«ليخأدŸأ بايغل عجأر نابضشلأ عيب»
سسيئرلا» :قايصسلا تاذ ‘ ثّدحتŸا تاذ لوقي فاصضأاو
ليخادم دجوت ’و سصاÿا هلاÃ قيرفلا Òيصستب موقي
ة-ي-لا-م ل-خاد-م ‘ ر-ك-ف-ي سسي-ئر-لا اÃر اذ-ه-ل ،ق-ير-ف-ل-ل
نيرخآا نابصش مامأا لاÛا حتفت نابصشلا ء’ؤوه ةرداغمو
:يوا-ن-ك-ل لا--ق ،ىر--خأ’ا قر--ف--لا ن--عو ،«ا--ن--ع--م زوÈل--ل
،بق-ل-ل ة-ح-صشرŸاو ىÈك-لا قر-ف-لا ة-ه-با-جÃ مو-ق-ن-صس»
ةÿÈا با-ح-صصأا وأا نا-ب-صشلا ءاو-صس را-ب-ك Úب-ع’ ا--ن--يد--ل
انتملك لوقنصسو ةÒبكلا قرفلا نم لصضفأا انيدل اÃرو
.«اهصسفاننو ةÒبكلا قرفلا هذه مامأا

«أزي‡ امضسوم نوضشيعيضس راضصنألأو ةركضسب بيردتب روخف»
اهتنراقمو «ةيرصصنلا» ‘ تلصصح يتلا تاÒيغتلا نعو
تاناكمإ’ا» :يوانكل لاق ،ةركصسب دا–ا قباصسلا هقيرفب
ةيرصصنلا ‘ ةدوجوم ةركصسب ‘ انيدل ةرفوتم تناك يتلا

ةركصسب سسيف ايدام Êاعن انك اننأ’ لاومأ’ا اÃر ادع ام
روخف انأاو ةÒبك ةيÒهامج ةدعاق امهيدل ناقيرفلاو
ىن“أاو ،فصصنو مصساوم ةثÓثل ةركصسب دا–ا بيردتب
نأاو ةرادإ’ا عم اهيلع تقفتا يتلا فادهأ’ا ققحأا نأا
ح . م   .«ازي‡ امصسوم راصصنأ’ا سشيعي

اضسنرف ¤إأ Òطي ىيحيو ديدج بردم نع ثحبت ةرأدإلأ
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ةعاضش نب ةدوعل رضضخألأ ءوضضلأ حنÁ ينفلأ مقاطلأ دا–إلأ ¤إأ قيرفلأ ءانبأأ ةدوعب بلاطي يزاغ



عاديإا ىلع ( اموي31 ) Úعوبشسأا  ›اوح ةÎف مويلا ر“
بل-ط ف-ل-م ‘ل لا-م-ك يوا-ه-لا يدا--ن--ل--ل د--يد÷ا سسي--ئر--لا
ةدايقب ديد÷ا  ÒشسŸا بتكŸا دامتعا ةقيثو يلع لوشص◊ا

تماق يتلاو ةيدلبلا حلاشصم يوتشسم يلع  ‘ل لامك سسيئرلا
ناك ثيح  ينمألا قيقحتلا  لجا نم فلŸا لاشسرإاب اهرودب

نل روملا نا ‘ ةÒبك ةقث ودبا دق ةديد÷ا ةرادإلا ءاشضعأا
عوبشسألا يدعتي نل ةشصتıا تاه÷ا نم درلا ناو  لوطت

هلوشصح  نا ذئتقو حرشص ‘ل سسيئرلا نا ةجرد ›ا
دعب  ةشصاخ  ةيلكشش ةلاشسم دامتعلا ةقيثو يلع

ا-ن-ه ن--يا ف--ي--ط--شس ة--يلو ›او تا--ح--ير--شصت
ةدايق اهل كرابو قيرفلل ةديد÷ا ةرادلا

سصرح نا دعب هعشضو ›ا ةفاشضإا قيرفلا
قباوشس يا نوكلÁ ل ءاشضعأا  عشضو يلع

دا-م--ت--علا ي--ل--ع  م--ه--لو--شصح نود لو–
.Œتبلط ةيدلبلا حلاشصم نا ةراششإلا رد

ة-ي-شصخ--ششلا تا--مو--ل--عŸا ل--ما--ك ي--ت--ح
ةيعم÷ا ءاشضعأا لماك نع ليشصفتلابو
.ةقباشس ‘04 ›ا ةماعلا

ةقمعم تاقيق– نع ثدحتت رابخأأ
Úيفاصضإأ Úعوبصسأل لوطتو

‘ل لامك  سسيئرلا ةرادإا رطشضتشس
لجا نم  ةيفاشضإا ةÎف راظتنلا  ›ا
رابخلا دعب  دامتعلا يلع لوشص◊ا
نا نم ةميلع رداشصم نم ةلوادتŸا

لامك ديد÷ا سسيئرلا  ةÒشس ‘ سصوشصÿابو ةقمعم تاقيقحتلا
ناو سضفرلا وا لوبقلا ةÒششأات حنمو يئاهنلا رارقلا ذاختا لبق  ‘ل
ةلاح نم داز ام وهو  Úيفاشضإا Úعوبشسا لبق نوكي نل يئاهنلا درلا
. ةرادإلا ءاشضعأا طشسو كوكششلا

 فرظ ‘ دامتعلأ سضفرب درلأ يقلت  ةيافلح
درلأ يفخأ هنكل عوبصسأأ

يواهلا سسيئر ويرانيشس  نوركذتي فيطشس قافو يدان يعبتتم لازل
ةقيثو بلط فلم عدوا نا دعب يذلا  يشضاŸا مشسوŸا ةيافلح دهف
فرظ ‘ سضفرلاب ةشصتıا تاه÷ا نم درلا يقلت ثيح  دامتعلا
تاطلشسلا سضفر ءافخإا تدمعت ةرادإلا نا Úبت ثيح دحاو عوبشسأا

ءاطشسولا  لÓخ نم لولح داجيإا لواح ثيح دامتعلا ةقيثو هحنم
نع نلعي نا لبق دامتعلا هحنم ىودجب ةشصتıا تاه÷ا عانقإل
. فشصنو رهشش رورم دعب ايمشسر ةقيق◊ا

سسيمÿأ  ماع ريدمو ةرأدإأ سسل‹ سسيئر بيصصنت
ةثراك دامتعأ نود نم مداقلأ

نم سسيمÿا عام-ت-جا ه-ي-ل-ع ق-ث-ب-ن-ي-شس ا-م لو-ح تلؤوا-شست-لا Òث-ك-لا Òث-ي
ةيعرشش يدمو ةكرششلل ماع ريدمو ةرادلا سسلÛ ديدج سسيئر بيشصنت

ةقيثو يلع سضفرلاب ةشصتıا تاه÷ا تدر  ةلاح ‘  تارارقلا هذه
كوكشص يلع عيقوتلا نم هفلخت امو ‘ل لامك ديد÷ا سسيئرلا دامتعا
‘ يري Òثكلا لعج يذلا ببشسلا وهو يدانلل ةيلاŸا تÓماعتلا سصخت

ةفوفfiو ةلجعتشسم ةديد÷ا ةرادإلا اهيلع مدقت يتلا  ةوطÿا هذه
ب/ليلخ.ةدعشصألا عيمج يلع ةثراكو رطاıاب

ــهÊ 2441اثلا عيبر61ـل قفاوŸاÈ 0202مشسيد20 ءاعبرألا لوألأ فÙÎأ

قيرفلأ بيبط نم بلط  جو‹
بعل لك ةلاح لوح ايموي أريرقت

دادعإا قيرفلا بيبط  نم جو‹ نيدلا رشصن ÒجانŸا بلط
اذ-ه ءا-جو بعل ل-ك-ل ة-شص◊ا ة-لا◊ا ن-ع ة-ي-مو-ي ر-يرا-ق--ت
Êار--م--ع بردŸا هد--ق--ع يذ--لا عا--م--ت--جلا د--ع--ب رار--ق---لا
ر--شصا--ن--ع--لا ة---ع---قر عا---شستا سصو---شصخ---ب جو‹ Òجا---نŸاو
ءارو ةي-ق-ي-ق◊ا با-ب-شسألا ن-ع ثح-ب-لا ل-جا ن-م ،ة-با-شصŸا
ة--ل--ي--ك--ششت--لا ى--ل--ع ا--ب--ل--شس ر--ّثأا ل--ك--ششب Úبا--شصŸا ر--ثا--ك---ت
ةيلشضع تاباشصإاب قلعتت اهتيبلاغ نأا ةشصاخ ،ةينيطنشسقلا

ج-ما-نÈلا نأا ة--ي--شضر--ف Êار--م--ع بردŸا د--ع--ب--ت--شسا ثي--ح
رششابŸا ببشسلا Êدبلا رشضÙا هدعأا يذلا يÒشضحتلا
. تاباشصإÓل

مويلأ انوروك نع فصشكلأ تاصصوحفل عوصضÿأ
دغلأ ةيصسمأأ لقنتلأو

يلع مويلا ةحيبشص ةنيطنشسق بابشش دادعت رشصانع نوكيشس
ةنيطنشسق ةنيدم طشسو ةشصاخ ةحشصم ¤ا لقنتلا عم دعوم
سسوÒف ن-ع ف-ششك--لا تا--شصو--ح--ف ¤إا عو--شضÿا ل--جا ن--م
جئاتن يلع لوشص◊ا راظتنا ‘ فيدرلا دادعت ةقفر  انوروك
ةرادإلا هتددح يذلا دعوŸا عم سسيمÿا ادغ تاشصوحفلا
ةهجاوم روشضح لجا نم ةمشصاعلا بوشص دادعتلا لقنتل
. ةثلاثلا ةعاشسلا نم ةيادب وداراب يدان مامأا ةعم÷ا ةيشسمأا

ةمئاقلأ نمصض هعدتصسي دق Êأرمعو دوعي يرمعلأ
يرمعلا يلع ديشس طرافلا مشسوŸا ةليكششتلا دئاق لجشس
مامأا ةيقيبطتلا ةارابŸا لÓخ سسمأا لوأا ةيشسمأا هتكراششم
ثيح  ةلماك ةي-ثÓ-ث-ب ر-با-كألا زو-ف-ب ته-ت-نا ي-ت-لاو ف-يدر-لا
مقاطلا فرشصت ت– دجويو تادادعتشسلا يرمعلا رششاب
ةÒبك ةبشسنبو  مداقلا ةعم÷ا وداراب ةهجاوŸ ابشس– ينفلا

ا-هد-ه-ششت ي-ت-لا ةد-يد-ع-لا تا-با-ي-غ--لا  ما--مأاو Êار--م--ع نا--ف
نمو ةمئاقلا نمشض يرمعلا عشضو وحن هجتي هناف ةليكششتلا
مشسا ‘ قيرفلا نوكيشس ثيح يجيردت لكششب هتداعتشسا مث
.راوششŸا ةيقب ‘ هتتامدخ ¤ا ةجا◊ا

ودأراب  ةهجأوم ةرأدإل ةنيوع مك◊أ
ةرادإل ديعشسلا ةنيوع مك◊ا ةيزكرŸا ميكحتلا ةن÷ تنيع
ن-م ة-ياد-ب ودارا-ب يدا-ن  ما-مأا ة--ع--م÷ا ة--ي--شسمأا ة--ه--جاو--م
ةبشسنب ءاشضيبلا رادلا بعلم ةيشضرأا ىلع  ةثلاثلا ةعاشسلا
م-ك◊ا د-عا-شسيو ءا-ق-ل-لا نا-ك-م م-ي-شسر-ت را--ظ--ت--نا ‘ ةÒب--ك
تي-مزو لوأا د-عا-شسم-ك يزو-ف ة-ن-يو-ع ه-ق--ي--ق--شش ي--شسي--ئر--لا

مكح  ةرهز نب يلÙا مك◊ا لفكتي اميف ناث  دعاشسم
ب/ليلخ.عبار

تابيردتلا ‘ ايموي رضضاح ديد÷ا سسيئرلافيطصس قافو

برد--م ع--م لا--شصتا ‘ ة--نو--م--ل--قو--ب م--جا--هŸا رذ--ت--عا
قا-ح-ت-للاو رو-شض◊ا ن-ع ي--كو--ك--لا ل--ي--ب--ن ة--ل--ي--ك--ششت--لا
لاح يذلا يلئاعلا لكششŸا ببشسب هقيرف تاÒشضحتب
ه-ح-ن-م ثي-ح ›وألا ة-لو÷ا ةارا-ب-م  ‘ ه-ت--كرا--ششم نود
دكأات نأا دعب ةشصاخ بايغلل  رشضخألا ءوشضلا بردŸا

بع-ل-لا ل-جا ن-م م-جا--هŸا  يÎع--ت ي--ت--لا ة--ب--غر--لا ن--م
ناك نأا دعب ةشصاخ  طرافلا مشسوŸا هعييشضت كرادتو
رشس– دق طرافلا عوبشسألا فيطشس ةنيدم هترداغم لبق
ة-م-شصا-ع-لا دا–ا ةارا-ب-م رو-شضح ه-ع-ي-ي-شضت  ي-ل-ع اÒث--ك

‘ ةارابŸا دعوم لبق ةعاشس42 ةدوعلاب دعو ثيح
›إا هرظتني ردŸا يقبو ةيلئاعلا هلكاششم لح ” ةلاح

يلع ملآلا تدواع قايشسلا سسفن ‘،. ةÒخألا ةظحللا
كيلم ›اŸا مجاهŸا  ذخفلل ةيفلÿا ةلشضعلا يوتشسم
ي-ت-لا تا-ب-يرد-ت-لا رو-شضح  ن-ع ع-جاÎي ه-ل-ع-ج ا-م يرو-ت
. ÊدŸا ىزلاب اهعباتÃ يفتكي

 تابيردتلأ ‘ هتيزهاج دكؤوي طينحج
ايصساصسأأ رظتنمو

تا-ب-يرد-ت-لا ‘  ط-ي-ن-ح-ج مر-كأا ناد-يŸا ط-شسو ر--ه--ظا
ملآا-ب هر--ثأا--ت مد--عو  بناو÷ا ع--ي--م--ج ن--م ه--ت--يز--ها--ج

Úعوبشسأا ةليط تا-ب-يرد-ت-لا ن-ع ه-تد-ع-بأا ي-ت-لا ة-با-شصإلا
›وألا ةلو÷ا دعوم لبق ةليلق تاعاشس قحتلا نأا دعب
نوكيشسو  فانئتشسلا ةشصح ذنم ةوقب هروشضح لجشسيل

تبعل يتلا ةليكششتلاب ةنراقم ةيشساشسألا ةليكششتلا ديدج
ةودنلا لÓخ يكوكلا بردŸا نأا ةشصاخ ›وألا ةارابŸا
⁄ ة-م-شصا-ع-لا دا–ا ة-ه-جاو-م تق-ب-شس ي-ت-لا ة-ي-ف-ح-شصلا
يذلا طينحج لثم بعل بايغب دادعتلا رثأات يفخي
.اهتامدخ نع ءانغتشسلا نكÁ ل ةعطق هÈتعا

تابيردتلأ ‘ ايموي رصضاح ‘ل ديد÷أ سسيئرلأ
فانئتشسلا ةشصح ذنم  ‘ل لامك ديد÷ا سسيئرلا زرب
ةيدج يدم يلع فوقولاو يمويو مئاد لكششب روشض◊اب
ة-شص◊ا ن-م د-شسألا ة-شصح ع--با--ت--ي ثي--ح  تاÒشضح--ت--لا
عم ةÒشصق ةÎفل ثدحتلاب يفتكيو  هدرفÃ ةيبيردتلا
ةشص◊ا ةياهن لبق  رداغي نأا لبق يكوكلا ليبن بردŸا

اهروشضح ليجشست يلع ةرادإلا سصرح  دشسŒ ةروشص ‘
نم ديزت ةيونعم ةطلشس دوجوو  ةليكششتلا نم اهباÎقاو
.دي÷ا دادعتشسلا يلع يوارق ءاقفر زيكرت

نأزيلغ ةهجأوم ةرأدإل لاصصنح مك◊أ
لاشصنح باششلا مك◊ا ةيزكرŸا ميكحتلا ةن÷ تنيع
ةيادب نازيلغ عيرشس مامأا مداقلا تبشسلا ةهجاوم ةرادإل
يام8 بعلم ةيشضرأا يلع اءاشسم ةثلاثلا ةعاشسلا نم
ناث دعاشسم نومحرو لوأا دعاشسمك نيرزع ةدعاشسÃو
. عبار مكحك ةياجب ةطبار نم لايم مك◊او

ةعومÛأ عم بردتلأ ›إأ دوعي  ‘أوعل
عم بردتلا ›إا سسمأا ‘اوعل تامدÿا ددعتŸا داع
›إا فا-ن-ئ-ت-شسلا د-عو-م ع-م ل-شضف نأا د-ع-ب ة--عو--مÛا
Êاع يتلا ةيلشضعلا تاجنششتلا دعب دارفنا ىلع سضكرلا

دق ‘اوعل ناكو ةمشصاعلا دا–ا ةهجاوم ةياهن ‘ اهنم
ه-ل-ي-مز با--شسح ي--ل--ع ر--شسيأا Òه--ظ بشصن--م  ‘ كرا--شش
ثيح Òخألا قئاقدلا ‘ هبشصنم داعتشسا يذلا Êاحرف

. ناديŸا طشسو ›إا ‘اوعل لو–

بردتلأ رصشابيو ةنئمطم سشابرب تافوصشك
يوتشسم يلع تافوششكلا ›اشش ابرب مجاهŸا عشضخ

‘ بب-شسلا تنا-ك ي-ت-لاو  ذ-خ-ف-ل-ل ة-ي-ف--لÿا ة--ل--شضع--لا
ةياهن لبق  ملآلاب ارثأاتم ناديŸا ةيشضرأا هترداغم
ترهظأا دقو ›وألا ةلو÷ا ةارابم نم لوألا طوششلا
ه-ح-ن-مو  ة-ن-ئ-م-ط-م سشا-بر-ب ة-با--شصإا نأا تا--فو--ششك--لا
فانئتشسا لجا نم رشضخألا ءوشضلا جلاعŸا بيبطلا
ب/ليلخ. تابيردتلا

هبايغ دكأاتي يروتو رذتعي ةنوملقوب ..روهظ لوأأ ‘ رظتنم طينحج

ةنيطنصسق بابصش
ةقمعم تاقيق– نع ثدحتت رابخا

دأدزت كوكصشلأو دامتعلأ ةقيثو بلط ىلع Úعوبصسأأ ر“ مويلأ

›ود تÓيو– بتكم عم دقاعتلأ سصوصصخب ةرومع دلأو عم ثد–  رأرصس
ق-با-شسلا سسي-ئر-لا نا ة-قو-ثو-م ردا-شصم تف-ششك
د--ب---ع ةد---يد÷ا ةرادإلا ‘ زرا---ب---لا و---شضع---لاو
دا–ا ة--ه--جاو--م د--ع--ب عرا--شس  رار--شس م--ي--ك◊ا
ه-ب ر-ه-ظ يذ-لا ر-ها-ب-لا يو-ت-شسŸاو ة-م-شصا-ع-لا
د---لاو ع---م لا---شصتا ط---بر ›إا ةر---م----ع با----ششلا
بت-ك-م ع-م د-قا-ع-ت--لا ه--ي--ل--ع سضر--عو بعÓ--لا

flيو--ح--ت---لا ‘ سصت--Óهر--ق--م ة--ي--لود--لا ت ‘
ي-ل-ع بعÓ-لا ةد-عا-شسم ل-جا ن-م ا-ي-نا--ط--ير--ب
هليمز  ويرانيشس راركتو  ‘اÎحا دقع داجيإا
تÓيوحتلا بتكم نا ةراششإلا ردŒ، فوشصوب
. رارشس قباشسلا سسيئرلا ءابرقأا دحا هب لمعي

ةيافلح نأأ دكؤوي تÓيج◊وب بيصصنت
لوألأ لجرلأ

ي-ن-ف-لا ر-يد--م--ل--ل ي--م--شسر--لا بي--شصن--ت--لا ءا--ج
يلع ةباششلا تائفلا سسار يلع تÓيج◊وب
لولا لجرلا حبشصأا ةيافلح ماعلا ريدŸا نا

ة--شصا--خ تا--ي--حÓ--شصلا ل--ما--ك--بو يدا--ن--لا ‘
عم ةبارق ةلشص هل تÓيج◊وب نا ملعن امدنع
ثيح هل ةبشسنلاب ةقثلا لاجر نمو و ةيافلح
، ة--طرا--ف--لا تا--عا--شسلا ذ--ن--م ه--ل--م--ع ر---ششا---ب
ناك يذلا رارشس قباشسلا سسيئرلا نا بيرغلاو

ل نÓ-جر-لا ح-ب-شصأا تÓ-ي-ج◊و-ب ةدو--ع د--شض
رقم ‘ يه-ت-ن-ت ل تا-عا-م-ت-جا ‘  نا-قرا-ف-ت-ي
. يدانلا

مقاط يوتصسم يلع ةلم÷اب تأÒيغت
فدهتصسم فيدرلأ بردمو نابصشلأ

تاÒيغت يرغشصلا تائفلا فرعت نا رظتني
سصوشصÿابو مقاوطلا يوتشسم يلع ةلم÷اب
بي--شصن--ت د--ع--ب ف--يدر--ل--ل ي--ن--ف--لا م---قا---ط---لا
سضفر-ي  يذ-لاو ا-ما-ع ا-ق-شسن-م تÓ-ي-ج◊و--ب
ةليكششت سسار يلع ›ا◊ا بردŸا دجاوات
عراشس يذلاو راود نايفشس بردŸا  فيدرلا
سسي-ئر-لا ع-م د-حاو م--شسوŸ د--ق--ع زا‚ا ›ا
ة-ط-بار-لا ة-لوا-ط ي-ل--ع ه--عاد--يا ”و بار--عا
يا ي-ل-ع ا-فو--خ--ت ة--ظ◊ ر--خا ‘ ة--فÙÎا

.ةديد÷ا ةرادلا لبق نم هدشض ذختي رارق

لولب يروÙأ عفأدŸأ ةيقÎب موي يكوكلأ
يروÙا عفادŸا ةيقÎب ينفلا مقاطلا ماق
عم بردتلا رششاب يذلا Úهاشش لولب فيررلل
ءاثÓثلا سسما ة-ح-ي-ب-شص ة-شصح ذ-ن-م ر-با-كألا
ةارابم ‘ همدق يذلا Òبكلا يوتشسŸا دعب
نا ودبيو فيدرلا ةليكششت عم ›ولا ةلو÷ا

ي-ت-لا ة-با-شصإلا-ب ة-قÓ--ع ا--ه--ل ة--ي--فÎلا هذ--ه
ي-ب-ير--ع--ل يروÙا ع--فادŸا ا--ه--ن--م و--ك--ششي
ةيناثلا ةارايبŸا روشضح نع هبايغ لشصاوتو

.›اوتلا يلع

مهصسأ ءأرصش لاطفن ةبغر نع ثيدح
ةشسشسؤوم ةبغر نع تاعاشسلا هذه ثيدح رودي
ةكرشش نم مهشسا ءارشش ‘ ةبغرلا لاطفن
قافول فÙÎا يدان-ل-ل ز-ل-ق-يا كÓ-ب
دو-ع-ت   ي-ت-لا را-ب-خلا ي-هو ف-ي-ط--شس
ةليط يفياطشسلا رشصا-نŸا ا-ه-يÓ-ع
نا نود ن--م ة---ي---شضاŸا تاو---ن---شسلا
ءارششل اهمودق ةشسشسؤوم يا دكؤوت
ه-نوؤو-شش ي-ل-ع فار-ششلاو ق-ير--ف--لا
يدانلاب روبعلل ديحولا ل◊ا وهو
ةيلاŸا ةمزألا ماما نامألا رب ›إا
. هرظتنت يتلا ةقوبشسم  Òغلا

يلع كصشوت سسبŸÓأ فرغ لاغصشأأ
ءاهتنلأ

ماز----ت----للا ن----م بع----لŸا ةرادا تن----ك“
ةنياعم ةن÷ عم هتعطق يذلا دهعتلاب
عو--ب--شسلاا ا--ه--ترا---يز لÓ---خ بعŸÓا
‘ تح‚ نا دعب  بعلŸا ›اط رافلا
يو-ت-شسم ي-ل-ع لا-غ-ششألا ن-م ءا-ه-ت--نلا

د--عو--م ل--ب--ق سسبŸÓا Òي--غ--ت فر--غ
نازيلغ عيرشس ماما ةمداقلا ةهجاوŸا
بع---لŸا دا---م---ت---عا م---شسر---ي ا---م و---هو

ب/ليلخ. ةارابŸا لابقتشسل



يدانل ةيماعلأ ةيعم÷أ ءاصضعأأ ددج
¤إأ اثيد-ح د-عا-صصلأ ة-يوأز-لأ با-ب-صش
د--مfi د--ي--صسلأ ‘ ثلا--ث--لأ م---صسق---لأ

أذ-هو ،يدا-ن-لأ سسأأر ى-ل-ع فو--ي--ع--م
ةد-ق-ع-نŸأ ة-ما-ع-لأ ة-ي-ع--م÷أ لÓ--خ
ل--صصحو .Òخألأ عو---ب---صسألأ ة---يا---ه---ن

ءاصضعأأ عيمج ةي-كز-ت ى-ل-ع ،فو-ي-ع-م
”و ،ن-ير-صضا◊أ ة-ما-ع-لأ ة--ي--ع--م÷أ
ل--ث‡ رو--صضح--ب ة--ي--كز--ت---لأ ن---يود---ت

ةيلول ةصضا-ير-لأو ة-ب-ي-ب-صشلأ ة-ير-يد-م
.يئاصضق رصضfiو ،ةديلبلأ
هنانتمأ نع دمfi فويعم برعأأ ،هتيكزت بقعو

أدعأو ،يدان-ل-ل ة-ما-ع-لأ ة-ي-ع-م÷أ ءا-صضعأأ ع-ي-م÷
نم امدق لمع-لا-ب ق-ير-ف-لأ ي-بfi ع-ي-م-جو م-ها-يإأ
جئات-ن-ل ة-ي-با-ج-يلأ ة-ي-ك-ي-ما-ن-يد-لأ  ة-ل-صصأو-م ل-جأ
ةثÓث-لأ م-صسأوŸأ لÓ-خ ا-ه-ل-ج-صس ي-ت-لأو ،ق-ير-ف-لأ
يئلولأأ مصسقلأ نم قيرفلأ داق ثيح ،ةيصضاŸأ
ة--ل--ق ن--م م--غر--لا--ب أذ---هو ،ثلا---ث---لأ م---صسق---لأ ¤إأ
ي-ن-عŸأ لو-ق بصسحو ن-ك-ل ،ة-يداŸأ تا-ي-نا-ك-مإلأ
،ع-ي-م÷أ فر-ط ن-م دو-ه÷أ ر--فا--صضت نأأ ر--مألا--ب

،Úب-عÓ-لأ ءأرو د--حأو ل--جر--ك را--صصنألأ فو--قوو
هبصشأأ بيرقلأ سسمألاب ناك ام قيق– نم مهنكم
.ليحتصسŸاب
نل فدهلأ نأأ ،فويعم لاق ديد÷أ مصسوŸأ نعو
ا-م و-هو ة-صصا-خ دو-ع-صصلأ ة-قرو بع-ل و--هو Òغ--ت--ي

يذلأ Êأوز اصضر ريدقلأ بردŸاب ظفتحي هلعج
يتلأ ةحجانلأ قأروألأ دحأاب رمألاب ينعŸأ هأري

‘ دو-ع-صصلأ ‘ ة-يوأز-لأ با-ب-صش ا-ه-لÓ-خ ن--م ح‚
م.Ëرك.ثلاثلأ مصسقلأ ¤إأ يصسايق فرظ

ÚبعÓل ةيلاŸأ ةيعصضولأ ةيوصست متي نأأ رظتنŸأ نم
فرط نم ةيعام÷أ تابيردتلأ ىلع رصض◊أ عفر روف
ينفلأ مقاطلأ نم ةبرقم رداصصم تلاقو ،ةحصصلأ ةرأزو
،›اصشرصش نب يلع ديصس سسيئرلأ ةدايقب دا–لأ ةرأدإأ نأأ
Èكأ ىلع لوصص◊أ لجأ نم ةعاصسلأ دصض اقابصس سضوخت
.لاŸأ نم طصسق
ةليلقلأ مايألأ ‘ ح‚ دق ›اصشرصش نب سسيئرلأ ناكو
هايإأ حنم ميتنصس نويلم عبر غلبم ىلع لوصص◊اب ةيصضاŸأ
،«سسلأد» م-صسا-ب فور-عŸأ ي-م--ي--صسا--ق لا--م--عألأ ل--جر
،ةيفاصضإأ ةيلام غلابÃ يدانلأ ةنيزخ معدتت نأأ رظتنيو
فصشكلأ انثدfi سضفر ،ةنيدŸأ لامعأأ لاجر دحأ نم
.ةيصصخصش بابصسأل هتيوه نع

«سسايجيدلأ» لأومأأ رظتني ›اششرشش نب
ديصس ديصسلأ ةديلبلأ دا–أ ةرأدإأ سسل‹ سسيئر لأزي ل
ة-ب-ي-ب-صشلأ ة-ير-يد-م لأو-مأأ ر-ظ-ت--ن--ي ›ا--صشر--صش ن--ب ي--ل--ع
›أوحب ةردقŸأو «سسايجيدلأ«ةديلبلأ ةيلول ةصضايرلأو
م-عد-لأ نإا-ف ا-م-ئأد ا-نردا-صصم بصسحو ،م-ي-ت-ن-صس يرا-ي-ل-م
ل-ب-ق يدا-ن-لأ ة-ن-يز-خ ل-خد-ي د-ق «سسا-ي-ج-يد-لأ»ـل ›اŸأ
نأأ ›اصشرصش نب ةرأدإأ لمأات ثيح ،ةيرا÷أ ةنصسلأ ةياهن
بير-ق-لأ ‘ هر-كذ ف-لا-صسلأ غ--ل--بŸا--ب ة--ن--يزÿأ م--عد--ت--ت
ÚبعÓلأ تاقحتصسم ةيوصست اهل ىنصستي ىتح ،لجاعلأ

‘ ةلوطبلأ لوخد قيرفلل ىنصستي ىتح ،ينفلأ مقاطلأو
.ةديج فورظ

مقاطلأ قأروأأ طلخأ ةÒخألأ ةرأزولأ رأرق
ديدج نم ينفلأ

دعب ،ديدج نم ةمصسن نايفصس بردŸأ قأروأأ تطلتخأ
ه-ع-فر مد-ع-ب ،دأر-ج ز-يز--ع--لأ د--ب--ع لوألأ ر--يزو--لأ  رأر--ق
Êاثلأ مصسقلأ ةيدنأل ةيعام÷أ تابيردتلأ ىلع رظ◊أ
لوأأ ردا-صصلأ ة-مو-ك◊أ رأر-ق ن-م-صضت--ي ⁄و .ا--ه--نود ا--مو
ة-ي-عا-م÷أ تا-ب-يرد-ت-لأ ى-ل-ع ا-ي-ئز-ج و-لو ع--فر--لأ ،سسمأأ

يقب-ي-صس يذ-لأ ر-مألأ ،ا-ه-نود ا-مو Êا-ث-لأ م-صسق-لأ ة-يد-نأل
يذلأ رمألأ ،ةيعام÷أ تابيردتلأ جراخ ÚبعÓلأ عيمج
قيرفل ةينفلأ ةرأدإÓل ةعجوم ةبرصض كصش نودب لكصشيصس
،ةمصشن نايفصس قيرفلأ بردم نأو ةصصاخ ،ةديلبلأ دا–أ
نأأ ى-ن“و ،أÒث-ك ةÒخألأ تأرأر-ق-لأ ى-ل-ع ن--هأر--ي نا--ك
يبعل تاب-يرد-ت ى-ل-ع ي-عا-م÷أ ر-صض◊أ ع-فر ن-م-صضت-ي
نايفصس بردŸأ ديعي نأأ رظتني ،هيلعو .Êاثلأ مصسقلأ
Úصصبر--ت ر--ط--صس يذ--لأ و--هو ،ه--ل--م--ع ج--ما--نر--ب ة--م---صشن
، ة-با-ن-ع ة--ن--يدÃ يد--يأر--صس ›ا--عأا--ب  لوألأ ،Úيدأد--عإأ
سضع-ب ÚصصبÎلأ Ó-ك ل-ل-خ-ت-ي ،ف-ل-صشلأ ة-ن-يدÊ Ãا--ث--لأو
م.Ëرك.ةيدولأ تايرابŸأ

ةيدنألأ رابخأأ ــهÊ 2441اثلأ عيبر61ـل قفأوŸأÈ 0202مصسيد20 ءاعبرألأ

ةديلبلا دا–إا

ءاعبرألا لمأا

ومات نب بابشش

ششار◊ا دا–إا

ةيعام÷أ تابيردتلأ قÓطنأ روف ÚبعÓلأ ةيعشضو ةيوشست

ينب بابصش يدانل ةماعلأ ةيعم÷أ ءاصضعأأ ددج
ةقثلأ ثلاثلأ مصسقلأ ¤إأ رخآلأ وه دعاصصلأ ومات

،نا-صشو-صش ردا-ق-لأ د-ب-ع د-ي-صسلأ يدا-ن-لأ سسي--ئر ‘
ة-يا-ه-ن ةد-ق-ع-نŸأ ة-ما-ع-لأ ة-ي-ع-م÷أ لÓ-خ أذ-هو
روصضحب ومات ينب ةيدلب رقÃ يصضقŸأ عوبصسألأ
نم سضعبو ،يدانلل ةماعلأ ةيعم÷أ ءاصضعأأ لإأ
¤إأ ةفاصضإأ ،ومات ينبل يدلبلأ سسلÛأ ءاصضعأأ

ة-يلو-ل ة-صضا-ير-لأو ة-ب-ي-ب-صشلأ ة-ير-يد--م ن--ع ل--ث‡
.يئاصضق رصضfiو ،ةديلبلأ
يأأ رداقلأ دبع ناصشوصش دجي ⁄ ،أررقم ناك امكو

ة-ي-بŸوأ ةد-ه-ع-ل ه-ب-صصنÃ ظا-ف-ت-حلأ ‘ ة-بو-ع-صص
نا-ك ه-نو-ك ،ة--مدا--ق تأو--ن--صس ع--برأل د--ت“ ة--ي--نا--ث
د-ع-ب أذ-هو ،ة-صسا-ئر-لأ بصصنŸ د-ي-حو-لأ ح--صشرŸأ
ةلاحتصسأ مهل دكأات دعب ،هيصسفانم ةيقب باحصسنأ

بصصن-م ى-ل--ع نا--صشو--صش ردا--ق--لأ د--ب--ع ة--صسفا--ن--م
.ةصسائرلأ

سسيئر نع ناصشوصش داقل دبع فصشكي نأأ رظتنيو
ىلع ،يرا÷أ عوبصسألأ ةياهن لبق مدقلأ ةرك عرف
رصض◊أ عفر روف هتأÒصض– ‘ قيرفلأ رصشابي نأأ

.اهنود امو Êاثلأ مصسقلأ ةيدنأأ تابيردت ىلع
مشسوŸأ أذه أزهاج نوكي نل ومات ينب ةيدلب بعلم
عقأولأ ومات ينب بعلم نم ةيمصسر هبصش ةفصصب دكأات
ناصضتحل أزهاج نوكي نل هنأ ،ةيوأزلأ يح ميلقإاب
د--يد÷أ م--صسوŸأ لÓ--خ ة---ي---م---صسر---لأ تا---يرا---بŸأ

ذنم هب لاغصشألأ فقوت ببصسب أذهو ،0202/1202
ءا-صضعأأ د-حأ بصسحو .ة-يدا-م با-ب-صسأل ر--ه--صشأأ ةد--ع
ل-ب-ق-ت-صسي-صس Òخألأ أذ-ه ه-نأ ،ة-يوأز-لأ با-ب-صش ق-ير-ف
ي--ن---كأر---ب بع---لÃ ل---ب---قŸأ م---صسوŸأ لÓ---خ هرأوز
ةيدلبلاب Êاثلأ قيرفلأ فيصضتصسيصس ا-م-ي-ف ،ةد-ي-ل-ب-لا-ب
.قيÓعلأ يدأو بعلÃ هفويصض ومات ينب بابصش

يدهم Ëرك

ةد-ي-م-ح ءا-ع--برألأ ل--مأأ سسي--ئر بلا--ط
مد-ق-لأ ةر-ك ى-ل-ع Úم-ئا-ق-لأ ة-ف-لا-خو-ب
تأءأر---جإأ ف---ي----ف----خ----ت ة----ير----ئأز÷أ
ه-طÎصشت يذ--لأ ي--ح--صصلأ ل--كو--توÈلأ
ل--ب--ق ة--يد--نألأ ى--ل---ع ة---ح---صصلأ ةرأزو
لظ ‘ ةصصاخ .تابيردتلأ فانئتصسأ
Êا-ع-ت ي-ت-لأ ة-ق-ناÿأ ة-ي--لاŸأ ة--مزألأ

ين-طو-لأ م-صسق-لأ ة-يد-نأأ ة-ي-ب-ل-غأأ ا-ه-ن-م
تيب ‘ لوألأ لجرلأ دكأأ ثيح .Êاثلأ
تاصصوحفلأ تأءأرجإأ ةلاحتصسأ لمألأ
فيلاكتلأ ¤إأ رظنلاب ةيعوبصسأأ ةفصصب
.اهل ةظهابلأ

ةيدنأأ تناك أذإأ» :ةفلاخوب
سشأو يكتششت رأدمو كأرطانوشس

«انحأأ ولوقن
ءأد--صصأأ ع--م--ج ي---ف---تا---ه لا---صصتأ ‘و
ءا----ع----برألأ ل----مأأ سسي----ئر-----ب بعŸÓأ
ن--ع ثيد--ح--ل--ل ة--ف--لا--خو--ب ةد--ي--م--حأأ
يذ--لأ مرا--صصلأ ي--ح--صصلأ ل---كو---توÈلأ
عم قيصسن-ت-لا-ب ة-ح-صصلأ ةرأزو ه-ت-ع-صضو
ما--مأأ ة--ي--صضا--ير--لأو ة--ب---ي---ب---صشلأ ةرأزو
تاحيرصصت تأأرق » Óئاق قلع ةيدنإلأ
دأدزو---ل---ب.سش .ر---ئأز÷أ.م ءا----صسؤور----ل
فيلاكت-لأ ن-م نو-ك-ت-صشي ة-م-صصا-ع-لأ.إأو
يتلأ د-ي-فو-ك-لأ تأرا-ب-ت-خل ة-صضها-ب-لأ
ا-نأأ أذ-ه-ل ،ا-ي--عو--ب--صسأأ ىرŒ نأأ بج--ي
ا---ه---لو“ ة---يد----نأأ تنا----ك أذإأ لءا----صستأأ

كأر-طا-نو-صس ل-ث-م ة-قÓ-م-ع تا-كر--صش
ن-ح-ن لو-ق--ن أذا--م--ف ي--ك--ت--صشت رأد--مو
ا-ه-ل سسي-ل ي-ت-لأ ة-ع-صضأو--تŸأ ة--يد--نألأ
يÒصض– سصبرت ةماقإل ىتح لأومأأ

.«طقف

تأرابتخأ نورجيشس نوبعÓلأ
فانئتشسلأ لبق انوروك

لك عاصضخإأ ءاعبرألأ لمأأ ةرأدإأ تررق

ين-ف-لأ Úم-قا-ط-لأ ءا-صضعأأو Úب-عÓ-لأ
لبق ديفوكلأ تاصصوحف ¤إأ يبطلأو
لجأأ نم أذهو تاب-يرد-ت-لأ فا-ن-ئ-ت-صسأ
لز-ع وأأ ع-ي-م÷أ ة-مÓ-صس ن-م د-كأا--ت--لأ
ج---ئا---ت---ن ي---تأا----ت ن----يذ----لأ Úب----عÓ----لأ
.ةعومÛأ نع ةيباجيإأ مهتأرابتخأ
ح--يو--صش ءÓ--مز ير--ج--ي نأأ ر--ظ--ت---ن---يو
¤إأ لاحرلأ دصش لبق ىرخأأ تأرابتخأ
سصبÎلأ ءأر---جإأ ل---جأأ ن----م ف----ل----صشلأ
.Êاثلأ يÒصضحتلأ

دأرفنإأ ىلع بردتلأ نولشصأوي
ديد÷أ راظتنأ ‘

بردت-لأ ءا-ع-برألأ ل-مأأ و-ب-عل ل-صصأو-ي
يذ-لأ ج-ما-نÈل-ل ا-ق-فو ة-يدر-ف ة--ف--صصب
Èع ةرانفوب ميكح بردŸأ هل همدق

ل---جأأ ن---م «با---صستأو---لأ» ة----عو----م‹
را-ظ-ت-نأ ‘ أذ-هو م-ه-ت-قا-ي-ل عا-جÎصسأ
فا-ن-ئ-ت-صسلأ د-عو-م د-يد–و د-يد÷أ
ام بصسحو.ةيعام÷أ تابيردتلأ ¤إأ

رظتني ةفلاخوب سسيئرلأ  نأاف هانملع

¤إأ ةدو-ع-ل-ل ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ ة-ق--فأو--م
عو-ب-صسألأ ا-ي-م-صسر تا-ب-يرد--ت--لأ ءأو--جأأ
تح---ن---م ا---مد---ع---ب ة---صصا---خ ل---ب---قŸأ
ر-صضخألأ ءو-صضلأ ة-ي-لÙأ تا-ط-ل--صسلأ
ليعامصسإأ دي-ه-صشلأ بع-ل-م ¤إأ ةدو-ع-ل-ل

flفول.

تثدحأأ ةفلاخوب تاحيرشصت
غنيكيافلأ لقاعم ئرأوط

يتلأ ةيرصص◊أ تاحيرصصتلأ تثدحأأ
ةديمح ءاعبرألأ لمأأ سسيئر اهب ¤دأأ
ل-قا-ع-م ‘ ئرأو-ط ة--لا--ح ة--ف--لا--خو--ب
دد--ه ا--مد--ع--ب ة--صصا--خ غ--ن--ي--ك--يا---ف---لأ
ي-ت-لأ ةلا-ب-مÓ-لأ بب-صسب ة-لا-ق-ت-صسإلا--ب
ة--ي--لÙأ تا--ط--ل--صسلأ ا--ه--ب ل--ما--ع--ت--ت
لءا-صست د-قو ،ق-ير--ف--لأ ع--م ءا--ع--برأÓ--ل
ءأوجألأ ركعت ببصس نع لمألأ راصصنأأ
سسي---ئر نأأو ة----صصا----خ Úفر----ط----لأ Úب
ق-ير-ف-ل-ل ا-صسي-ئر نا-ك ي-صسحو ة-يد-ل-ب-لأ
يدانلأ هجأوت يتلأ تابوعصصلأ فرعيو

.ليومتلأ رداصصم مأدعنأ لظ ‘

Œةقثلأ ديد ‘ fiفويعم دم

تا-عا-سسلإ ‘ ششإر◊إ دا–إ ةرإدإإ تد-قا--ع--ت
Òياعملل ةيŸاعلإ ةمظنŸإ عم ةيسضاŸإ ةليلقلإ
فكعتسس يتلإ ة-م-ظ-نŸإ ي-هو ،«وز-يإ1009»

لوخد وحن هميظنتو قيرف-لإ ة-ل-ك-ي-ه ى-ل-ع
ةكإرسشلإ دقع عيقوتلإ ⁄ ثيح ،فإÎح’إ

سضف ةرإدإ’إ ّنأإ Òغ ما--يأإ ة--ثÓ--ث ذ--ن---م تل--ّ
‘ جردنت ي-ت-لإ ةو-طÿإ هذ-ه ى-ل-ع Îسست-لإ
هتروسص شضييبتو يدانلإ ةلكيه ةداعإإ راطإإ

ة-كر-سشلإ ما-مأإ ق-ير--ط--لإ د--ي--ه“ ل--جأإ ن--م
دعب رومأ’إ مامز دّلقتل «لا-ط-ف-ن» ة-ي-ن-طو-لإ

.ةقلاعلإ نويدلإ ةلكسشم ةيوسست

لبقŸأ عوبشسألأ ةكأرششلأ ليشصافت نع نÓعإلأ
د-ق نإز-يز--ع Úسسح ما--ع--لإ Òجا--نŸإ نا--كو
ةراسس ةأاجافم كانه نأإ شسمأإ ددع ‘ فسشك
عوبسسأ’إ نم ةيإدب را-سصنأ’إ ر-ظ-ت-ن-ت ةÒب-ك
نأإ حسضتيل ،اهليسصافت نع فسشكلإ نود لبقŸإ

ةكرسشلإ عم ةكإرسشلإ هذه يه ةأاجافŸإ هذه
،فإÎح’إ و-ح-ن ق-ير-ف-لإ ة-ق-فإرŸ ة-يŸا-ع-لإ

ءي-سش ل-ك ل-ي-سصا-ف-ت ن-ع نÓ-عإ’إ م-ت--ي--سسو
كا-ن-ه ّنأإ ا-ن-م-ل-ع ثي-ح ،ل--ب--قŸإ عو--ب--سسأ’إ

د-ن-ع را-سصنأ’إ را-ظ-ت--نإ ‘ ةرا--سس تآا--جا--ف--م
‘ ت“ ي-ت-لإ ة-ق-ف--سصلإ هذ--ه ن--ع نÓ--عإ’إ
.ةمات ةيرسس

ةحيحشص دعأوق ىلع فأÎحلأ لخديشس قيرف لّوأأ
«ءإرفسصلإ» نإاف ،ة-كإر-سشلإ هذ-ه را-طإإ ‘ ا-م-ئإدو
نم شصيخÎلإ ىلع لسصحي قيرف لوأإ نوكتسس
ي--ق---ي---ق◊إ فإÎح’إ ⁄ا---ع لو---خد ل---جأإ

ةليوط تإونسسل دا–إ’إ ىناع امدعب ،فافسشلإو
طوبهلإ هفّلكي دا-ك يذ-لإ يوا-ه-لإ Òي-سست-لإ ن-م
،يسضاŸإ مسسوŸإ ة-سصا-خ ى-ل-ف-سسلإ ما-سسقأ’إ و-ح-ن
ةوطÿإ هذه ّنأإ ىلع ديكأات-لإ ن-كÁ ›ا-ت-لا-بو
” ةكإرسشلإ دقع عيقوت نأإ املع ةياغلل ةيباجيإإ
اهرقم نئاكلإ ةكرسشلإ هذهل ماعلإ ريدŸإ روسضحب
.غإوت ديسسلإ شسإدرموبـ ب

«لاطفن» وحن قيرطلأ دّه“ ةرأدإلأ
را-طإإ ‘ جرد-ن--ت تإو--طÿإ هذ--ه نأإ د--ي--كأ’إ

ÒجانŸإ هيلع دّكأإ املثم قيرفلإ ةروسص شضييبت
قيرطلإ حسسف لجأإ نمو نإزيزع Úسسح ماعلإ
تسضفر يتلإ «لاطفن» ةينطو-لإ ة-كر-سشلإ ما-مأإ

ةيعسضولإ ّلظ يفف يدانلإ مهسسأإ ةيبلاغ ءإرسض
ىلع ةقباسسلإ ةرإدإ’إ ديكأاتو ةيلا◊إ ةسضماغلإ
ثيح ،ميتنسس رايلم002 تغلب نويدلإ ةميق ّنأإ

نسسح ىلع ديكأاتلإ ¤إإ ةيلا◊إ ةرإدإ’إ ىعسست
بلطŸإ ىقبت يتلإ «لاطفن» ةكرسش هاŒ اهايإون
ح . م .يدانلإ راسصنأ’ لوأ’إ

ةيŸاعلأ ةكرششلأ عم ةكأرشش دقع مÈُت ةرأدإلأ
فأÎحلأ لوخدل «1009 وزيإأ»

ةيوازلا بابشش

يحشصلأ لوكوتوÈلأ تأءأرجإأ سضيفختب بلاطت اقرزلأ

قيرفلأ سسأأر ىلع قاب ناششوشش
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ةÒغشصلأ ةركلل رشصم لايدنوÒ Ÿشضحتلأ لجأ نم

ديلا ةركل ينطولا بختنملل ابعل12 ءاعدتضسا

: بعŸÓأ ءأدشصأ’ ودي÷أ ةيدا–’ ينقتلأ ريدŸأ ةششبطوب ميلشس

لقنتلا ‘ ةلكضشم هجاونو  ايقيرفا ةلوطب ‘ انتكراضشم ىلع تقفاو ةرازولا

ي-ن-طو-لا بخ-ت-ن-م-ل--ل ي--ن--ف--لا م--قا--ط--لا ى--عد--ت--شسا
،تروب ن’آا يشسنرفلا ةدايقب ديلا ةركل يرئاز÷ا

9 ¤إا2 نم ررقŸا يÒشضحتلا سصبÎلل ابع’12
1202 ⁄ا-ع--لا ة--لو--ط--ب--ل ا--ب--شس– ،يرا÷ا Èم--شسيد
نم ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ رشصÃ ةررقŸا لاجرلل

.يفناج13 ¤إا31
فقوتلا نم رهشش نم Ìكأا دعب سصبÎلا اذه يتأايو
انوروك سسوÒفب ÚبعÓلا نم ددع ةباشصإا ببشسب
Úب-عÓ-لا ة-كرا-ششم فر-ع-ي-شس يذ--لا و «91-ديفوك»
ما---ششه :م---هو ر---ط---ق ‘ Úط---ششا----ن----لا ÚفÙÎا
و (ير-ط-ق-لا ي-ل-هأ’ا) لÓ-ه ن-يد-لا رو-نو ،سشا-ب-ع--ك
.(ةركولا) قداشصلا جاح ىفطشصم
يعابشسلا لوحتي ،ةمشصاعلا رئاز÷ا سصبرت بقع
32 ¤إا9 نم سصبرت سضوÿ اينولوب ¤إا يرئاز÷ا
ناتنثا اهنم ،ةيدو تايرابم تشس هللختت ،Èمشسيد

ج-ما-نÈلا بشسح ،لوأ’ا Êو-لو--ب--لا بخ--ت--نŸا  د--شض
  .ديلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا هنع تفششك يذلا
دق  ،ناب-ع-ل بي-ب-ح ،ة-يدا–’ا ة-ئ-ي-ه-لا سسي-ئر نا-كو

سضو-خ-ن-شس ، ا-ي--نو--لو--ب سصبر--ت د--ع--ب »: جأاو--ل حر--شص
ام ةمانŸاب نيرحبلا بختنم دشض Úتيدو Úتارابم
موي ةرهاقلا ¤إا انلقنت ابق رياني6 و ÈمشسيدÚ 72ب
.«رياني11
نمشض1202 ⁄ا-ع--لا ة--لو--ط--ب ‘‘ر--شضÿا‘‘ ر--ششا--ب--يو
رياني41 مو-ي بر-غŸا ما-مأا ة-شسدا-شسلا ة-عو--مÛا
ة-ه-جاو-م ل-ب-ق ،(ر--ئاز÷ا تي--قو--ت--ب81ر00 ا----شس)
.(02ر03) ر--ه--ششلا سسف---ن ن---م61لا ‘ اد--ن--ل---شسيإا
ما-مأا لوأ’ا رود-لا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا م--ت--ت--خ--ي--شسو
.(81ر00) رياني نم81لا ‘ لاغتÈلا

ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا  ا--م--هار--جا Úشصبر--ت د--ع--ب--ف

Ãشض– ز-كرÒ وŒيديار-شسب ة-ي-ن-طو-لا قر-ف-لا ع-م
يشسنرفلا ،ينطولا بردŸا فارششإا ت– ،(ةبانع)
ن--ع ف--قو--ت--لا ن--م ر--ه--ششأا ةد--ع د--ع--ب ،ترو---ب ن’أا
،⁄ا-ع-لا تبا-شصأا ي-ت-لا ة-ح-ئا÷ا بب-شسب تا-ب-يرد-ت-لا

ربوتكأا رهشش ‘ تادادعتشس’ا تدمج ام ناعرشس
ةبعلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا تررق نا دعب طرافلا
ءا-غ-لا ” ا-م-ك .ة-م-شصا-ع-لا ر-ئاز÷ا سصبر-ت ف-ي-قو-ت
.سسنوتب Èمفون رهشش ‘ جمŸÈا سصبÎلا

ة-حا-شسل--ل م--ه--تدو--ع «ر--شضÿا» ل--ج--ي--شس ،ر--شصم ‘
و اشسنرف-ب7102 يترود نع مه-با-ي-غ د-ع-ب ة-ي-لود-لا

.كرا‰ادلا و ايناŸأاب9102

:سصبÎلاب ÚينعŸا ÚبعÓلا  ةمئاق
) ينم نب هللا دبع ،(ةبانع يبŸوا ) يششومز يحي
ة-يدو-لو-م ) تي-ت-ششو-ب يدو-م-ح ،(›وÎب--لا ع--مÛا
ي-ل-ع ،(›وÎب-لا ع-مÛا) رو-ب-ه-شش سضا-ير ،(ة-ن-تا--ب
ة-ب-ي-ب-شش ) ر-كا-شس ناو-شضر  ،(ةد-ك--ي--ك--شس ا) ة--شس◊و--ب
،(›وÎب--لا ع--مÛا ) بير--ع ا---شضر ،(ةد---ك---ي---ك---شس
) ميعن Òهز ،(›وÎبلا عمÛا ) سسوكرب دوعشسم
جر-ب.سش) ة-ب-ير-ق ŸÚ د-مfi ،(ةد-ك-ي-ك-شس ة-ب--ي--ب--شش
دبع ،(ر-ط-ق ي-ل-هأا) سشا-ب-ع-ك ما-ششه - (ج-ير-ير-عو-ب
›وزوب فشسوي ،(›وÎبلا عمÛا )  حايرب ميحرلا
،(يقارب بابشش) دوعشسم نب Úشساي ،(ةبانع يبŸوا )

،(ج-ير-ير-عو-ب جر-ب ي-ل-ها با-ب-شش ) د-ع-شسن-يا  ة-ب-ق--ع
flن-ب نا-ي-ف--شص ،(ةد--ي--ع--شس ة--يدو--لو--م ) يرو--ك را--ت

) حا-ن-جو-ب ة--ما--شسا ،( ةروا--شسلا ة--ب--ي--ب--شش ) ›Ó--ي--ج
وب جرب.سش) سشومح رونلا دبع ،(ةديعشس ةيدولوم
جا-ح ،(ر-ط-ق ي-ل-هأا) لÓ-ه ن-يد-لا رو-ن ،(ج--ير--ير--ع
.(رطق/ةركولا) ىفطشصم قداشصلا

ة-ي-ق-ير-ف’ا ة-ي-ل-ي-هأا--ت--لا ةرود--لا م--ي--ظ--ن--ت ح--ن--م
كا--ي--ك يو--نا--ك--لا سصا--شصت--خا ‘ دا---ي---بŸوأÓ---ل
نا Òغ ,ر--ئاز--ج--ل--ل (د--حاو د--ع---ق---م مو---لÓ---شس)
لاÛا ق-ل-غ بب-شسب ادد-ه-م ى-ق-ب-ي ا-ه-نا-شضت--حا
دجتشسŸا انوروك سسوÒف يششفت ةجيتن يو÷ا
سسي-----ئر ن-----م م-----ل------ع ا------م بشسح ,(91-ديفوك)
ف-يذ-ج--ت--لا تا--شسشسؤوŸ ة--ير--ئاز÷ا ة--يدا–’ا
.دوعوب ديÛا دبع ,كايك يوناكلاو
ةيقيرف’ا ةيلاردفنوكلا» : Óئاق دوعوب حشضوأاو
ةيليهأاتلا ةرودلا ميظنت فرشش انتحنم يوناكلل
دعب ,دحاو دعقم مولÓشس سصاشصتخ’ ةيقيرف’ا
دود◊ا تيقب اذا نكل .انحششرت فلÃ اهعانتقا

-ديفوكب ةطبترŸا ةيحشصلا ةيعشضولاو ةقلغم
‘ اهشسفن دجتشس ةيدا–’ا نإاف ,اهلاح ىلع91

ةنشس ةررقŸا ةشسفانŸا ميظنت ةلأاشسم نم جرح
1202».
ناكمإ’اب ناك ,ةيداعلا فورظلا ‘» : درطتشسا و
اهانبشستكا يتلا ةÈخلل ارظن ةرودلا ناشضتحا

عم نكل ,تاقباشسŸا نم ديدعلل انميظنت لÓخ
ة-ح-ئا-ج ءار-ج ا--ه--ب ر‰ ي--ت--لا ة--ب--ع--شصلا ما--يأ’ا
ثد◊ا ةفاشضتشسا ليحتشسŸا نم هنإاف ,انوروك
.«كلذب ةيقيرف’ا ةئيهلا انÈخا دقو يشضايرلا
ل--ب--ق ا--م ةرود---لا ما---ق---ت نا رر---قŸا ن---م نا---كو
‘ ة-ي-ق-ير--ف’ا ةرا--ق--ل--ل ة--شصشصıا ة--ي--بŸوأ’ا

ن-م رار-ق-ب (ا-شسنر-ف) غ-ن-ي-نو-ه-ب ي-شضاŸا سسرا-م
لاحفتشسا نا Òغ ,يوناكلل ةيلودلا ةيدا–’ا

.تاباشس◊ا لك طلخا ⁄اعلا Èع انوروك ةحئاج
0202-ويكوط ة-ي-بŸو’ا با-ع-ل’ا ل-ي-جأا-ت د-ع-بو
يوناكلل ةيليهأاتلا ةرودلا ¤ا ةفاشضا1202 ةنشسل
ةيقيرف’ا تايدا–’ا تدبأا ,91-ديفوك ببشسب
.ةراقلا جراخ تايليهأاتلا ميظنتل اهشضفر
«Ãن-م-ف ,د-ع--ب دد--ح--ت--ي ⁄ ثد◊ا د--عو--م نأا ا
دا–’ا ن--م تÓ--شسار--م ى--ق--ل--ت--ن نأا سضÎفŸا

ليربأا ‘ ةرودلا م-ي-ظ-ن-ت ا-ن-ي-ل-ع حÎق-ي-ل ›ود-لا
تÒتخا يتلا رئاز÷ا نوكيشس ناكŸا .لبقŸا
ثيح ,ةطاشسبب ىغ-ل-ت-شس وأا ة-شسفا-نŸا ن-شضت-ح-ت-ل

Úي--ع--ت--ل ة--ق--ير--ط ة--ي--لود--لا ة--ئ--ي--ه--لا د--ج---ت---شس
.دوعوب ديÛا دبع هفششك ام قفو ,«ÚلهأاتŸا
تطلخأا انوروك ةحئاج» :ثدحتŸا فاشضأا و

لثم م-ي-ظ-ن-ت نأ’ ,ة-يدا–’ا تا-ط-طfl ع-ي-م-ج
ة--ي--ن--ف ادو--ه--ج بل--ط--ت--ي م--شسا◊ا ثد◊ا اذ--ه
.«ةÒبك
.طورششلا عيمج ءافيتشس’ ادج ةÒشصق ةÎفلا»

ح-ت-ف سصو-شصخ-ب كو--ك--ششلا ن--م Òث--ك--لا كا--ن--ه
ر-ئاز-ج-ل-ل لو-خد-لا تاÒششأا-ت راد--شصإا و دود◊ا
يتلا ليشصافتلا نم Òثكلا كانهف .كلذ ¤إا امو
هذه ميظنتل طيشسب لمأا ىلع ظفاحن .انقيعت
ةيدا–’ا سسيئر م-ت-ت-خا ,«ل-ير-بأا ‘ ة-ق-با-شسŸا

عشضولا نشسحتي نأا ‘ هلمأا نع ابرعم ,هثيدح
.تقولا كلذ لولحب يŸاعلا يحشصلا
ىلع لمع-ي-شس نا-ك ةرود-لا هذ-ه ل-ث-م ة-فا-شضت-شسا
ة-شضا-ير ي-ه-ف ,مو-لÓ-شسلا قا-ب-شس سصشصخ--ت ثع--ب
دعاشسيشس هنأا امك .ةياغلل ةباذجو ةيشضارعتشسا

ن-م ر--ئاز÷ا ن--ع ةد--ي--ج ةرو--شص ءا--ط--عإا ى--ل--ع
.ةيحايشسلاو ةيشضايرلاو ةيميظنتلا يحاونلا
فده-ت ,ة-لو-ط-ب-لا م-ي-ظ-ن-ت ن-ع ر-ظ-ن-لا فر-شصبو
نم «Úنثا وأا دحاو» ليهأات ¤إا اشضيأا ةيدا–’ا
يتلا ثÓثلا ركاذتلا دعب ,دايبŸوأÓل Úيشضايرلا

ف-يذ-ج-ت-لا ‘ نا-ن--ثا) ل--ب--ق ن--م ا--ه--عاز--ت--نا ”
.(يوناكلا ‘ ةدحاوو
يجودزم ىلع لو-ع-ت ة-ي-لارد-ف-لا ة-ئ-ي-ه-لا تنا-كو
رارغ ىلع ,اشسنرف ‘ نوطششني نيذلا ةيشسن÷ا

fiود ›ا-ف ي-شس.ا-ك.ي-شس) رودا-ك-ب د--ي--ع--شس د--م
,(غرو-ب-شساÎشس يدا-ن) بو-هو-م سسي-يا-نأا و (ن-ي’
ن--م Òث--ك--لا ا--م--ه--ن--ع ل--ي--ق نا--ي--شضا---ير ا---م---هو
.امهاوتشسم لوح تايباجيإ’ا

كشش لfi وديجلل ةيقيرف’أ ةلوطبلأ ‘ هتكراششم

مدع و لازتع’ا تارم ةد-ع-ل ود-ي-ج-ل-ل ي-ق-ير-ف’ا ل-ط-ب-لا يو-ن-ي
71 نم مداقلا عوبشسأ’ا ةررقŸا ايقيرفا ةلوطب ‘ ةكراششŸا
لوخد نم باحشسن’ا و رقششعدÃ يرا÷ا Èمشسيد02 ةلا
نم دحاو هنا مغر ويكوطب ةيبŸوأ’ا باعلأÓل  لهأاتلل قابشسلا
ة-يدا–’ا اÒث-ك م-ه-ي-ل-ع لو--ع--ت ن--يذ--لا  Úعرا--شصŸا زر--با
يŸاعلا بوقعيوب بيترت نا و ةشصاخ وديجلل ةيرئاز÷ا
دايبŸوأÓل لهأاتلا ةÒششأات كاكتفÓل ةشسفانŸاب هل حمشسي
نا ’ا نيرون يحتف و يدامع نب نامحرلا دبع بناجب
بابششل-ل ة-شصر-ف-لا كر-ت ‘ ر-ك-ف-ي ح-ب-شصأا بو-ق-ع-يو-ب سسا-ي-ل

نع رششكتل ةباششلا تائفلل لاÛا حتف و مهتاردق تابثإ’
ىر-ي و ة-ي-لود و ة-ي-ق-ير-فا ة-نا-ك-م ا-ه-شسف-ن-ل ع-شضت و ا--ه--با--ي--نا
كÎل تقولا ناح و ةنشس63 رمعلا نم غلبي هنا بوقعيوب
‘ ر-ك-ف-ي-ل  عرا-شصم-ك طا-شسب-لا ة-قرا-ف-م و  ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا

ةشصاخ يرئاز÷ا وديجلل Òثكلا ىطعا امدعب ةشصاÿا هتايح
ىطعا امهم هنا ىري يرئاز÷ا لطبلا نا مغر ةماع رئازجلل و
هنا امك  عاخنلا ىتح هقششعي يذلا دلبلل فاك Òغ وهف رئازجلل

⁄اع جولو ‘ ركفي و ةيرئاز÷ا ةشضايرلا ةمدخ ‘ امئاد ىقببشس
ادج سضار بوقعيوب نا امك  ÚعراشصŸا بيردت و نيوكتل بيردتلا

لك هتحنم ةشضايرلا نا امك يشضايرلا هراوششم لÓخ همدق ام ىلع
¤ا مامشضن’ا و هل مهبح و نيرخ’ا ماÎحا نم سصخششلا هانمتي ام
ىلع لشصاح بوقعيوب سسايل ناف Òكذتلل و. يركشسعلا بختنŸا

لخبي ’ يك بردم نوكي ناب هل حمشستشس ةثلاث ةجرد بيردت ةداهشش
ةمدخ ‘ امئاد ىقبي و ودي÷ا ⁄اع ‘ هتÈخ نم ÚعراشصŸا
ةينقتلا ةيريدŸاب عامتج’ا سسايلا يوني و ةيرئاز÷ا ةشضايرلا
هراوششم ءاهنا ديري  هنا ايمشسر نلعيل وديجلل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل

. ينطولا بختنŸا عم

لازتعلا يوني بوقعيوب سسايل
بابضشلل لاÛا حتفو

ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–Ó--ل ي--ن--ق--ت--لا ر--يدŸا ف--ششك
ة-كرا-ششŸ  ا-ي-م-شسر ل-ي--ج--شست--لا ” ه--نا ود--ي--ج--ل--ل
رقششغدÃ وديجلل ا-ي-ق-ير-فا ة-لو-ط-ب ‘ ر-ئاز÷ا
يرا÷ا Èمشسيد نم02 وÚ 71ب ماقتشس يتلا

مهن-م عرا-شصم81ب ر--ئاز÷ا كرا--ششت--شس ثي--ح
حمشسي امك ةعبشسلا نازو’ا ‘  تاعراشصم ةعشست
ةيطغ-ت-ل سسن-ج ل-ك ن-م Úعرا-شصم  ة-فا-شضإا-ب م-ه-ل
بابششلا ةرازو نا ثدحتŸا تاذ دكا و تاباشصإ’ا
ةينطولا ةبخنلا ةكراششÃ تحمشس دق ةشضايرلا و
مغر رئاز÷ا نم جورÿا فلم ىلع تقداشص و

امك انورك ةحئاج ببشسب ةيرئاز÷ا دود◊ا قلغ
تاÒششأات ىلع لوشص◊ا ‘ تقفو ةيدا–’ا نا
مرح نيا ةقباشسلا ةرŸا سسكع ةيرئاز÷ا ةثعبلل
ةرود ‘ ةكراششŸا نم يرئاز÷ا ودي÷ا
ى---ل---ع لو---شص◊ا مد----ع بب----شسب ة----ي----لود
‘ ينقتلا ريدŸا دكا اميف  تاÒششأاتلا

نا بعŸÓا ءاد-شصأا ة-ي-مو-ي ¤ا ة-ث-يد--ح
وه اقلاع ىقبي يذلا ديحولا لكششŸا
رقششعدم ¤ا يرئاز÷ا دفولا لقنت

رئاز÷ا نم Úترششابم Úتلحر ‘
¤ا سسيرا--ب ن---م و سسيرا---ب ة---لا
يذ-لا ر-م’ا م-ظ-نŸا د--ل--ب--لا
ة-كر-شش ة--ق--فاو--م بل--ط--ت--ي
ة----------يو÷ا طو-----------طÿا
د-------كا و ة-------ير-------ئاز÷ا
ةيدا–’ا نا ة-ششب-طو-ب

ة-كر-شش ع-م ل--شصاو--ت ‘
ابل-ط مد-ق-ت-شس و ل-ق-ن-لا
ما-ع-لا ر-يد-م-ل-ل ا-ي-م-شسر
ة-ل-حر نا-م-شض ل-جا ن-م
بخ-ت-ن--م--ل--ل ا--ب--ع--ت ل--قا
سضوع  وديجلل ينطولا
دود---◊ا È----ع جور----ÿا
نيا ةيشسنو-ت-لا ة-ير-ئاز÷ا

ة----قا----ط كل----ه----ت-----شست-----شس

يوني و ةشسفانŸا ¤ا لوشصولا لبق ÚعراشصŸا
Èمشسيد نم21 لا خيرات ‘ قÓطن’ا رشضÿا

ةشسفانتŸا ةيمهأا ىلع ينقتلا ريدŸا دكا اميف
طا-ق-ن ى-ل-ع لو-شصح-ل-ل Úعرا--شصم--ل--ل ة--ب--شسن--لا--ب
ل--هأا--ت--لا ‘ م--ه--ظو--ظ--ح سشا---ع---ن’ ة---شسفا---نŸا
‘ ةيبهذلا ة-ي-لاد-يŸا سضو-ع-ت ثي-ح دا-ي-بŸوأÓ-ل
يد-لا ر-م’ا ة--ط--ق--ن007 ب ا-ي-ق--ير--فا ة--لو--ط--ب
بي-تÎلا ‘ Úعرا-شصŸا بي-تر--ت ن--م ن--شسح--ي--شس
ةشسفانŸا هذه ‘ رئاز÷ا ظوظح نع و ›ودلا
ارظن ةلهشس نوكت نل ةمهŸا نا ةششبطوب فششك
ر-ه-شش ذ-ن-م تا-ب-يرد-ت-لا ن-ع Úعرا-شصŸا با-ي-غ--ل

ببشسب رشضÿا تاشصبرت بدبدت و طرافلا سسرام
يأا اورجي ⁄ مهنا امك91 ديفوك ءابوب ةباشصإ’ا

رابتخا و عفرب حمشست ةيلود ةشسفانم وا سصبرت
رشصم تابختنم سسكع ÚعراشصŸا ىوتشسم

ايلود ةديج ةقيرطب ترشضح يتلا سسنوت و
ÚعراشصŸا ‘ هتقث دكا ةششبطوب نا ’ا

حور-لا-ب نو-ع-ت--م--ت--ي يد--لا Úير--ئاز÷ا
رار-شصإ’ا و ةدارإ’ا ةو--ق و ة--ي--ن--طو--لا

ةير-ئاز÷ا ة-يار-لا ف-ير-ششت ى-ل-ع
ددع ىلع ناهرلا سضفر  اميف

ن--كÁ ي--ت---لا تا---ي---لاد---يŸا
ÚعراشصŸا وا اهب ةدوعلا

زارحا مهنا-ك-مإا-ب ن-يذ-لا
نا ر----كذ----ي و بهذ-----لا
ة--ق--با--شسلا ة--ع---ب---ط---لا
ا--ي--ق--ير--فإا ة--لو--ط--ب---ل

لو----شصح   تل----ج-----شس
ى------ل-------ع ر-------ئاز÷ا

نم روكذلا   Úتيبهذ
و بو--ق--ع--يو---ب زا‚ا
Úت--ي--ب--هذ و ن---يرو---ن
عنشص نم ثان’ا دنع
ةن-ي-ما و لÓ-عو ر-ثو-ك

. يشضاقلب

:دايبŸوأأ كايك يوناك

انوروك ببضسب ددهم ةيقيرفإلا تايليهأاتلل رئاز÷ا ناضضتحا



ربتعأو ركف

قيرف مدقأا وه نم:لاؤوصسلا
؟لوأ’ا ينطولا مشسقلا ةلوطب ‘ ايلاح
مشسقلا ‘ ايلاح قيرف مدقأا:باو÷ا
ةطبارلا ‘ ىرحأ’اب وأا لوأ’ا ينطولا
ة--ب--ي--ب--شش ق--ير---ف و---ه لوأ’ا ة---فÙÎا
م--شسو--م هدو---ع---شص ذ---ن---م---ف ل---ئا---ب---ق---لا

ة---جرد---لا ¤إا لز---ن----ي ⁄9691/0791
ق-ير-ف مد-قأا ثي-ح ن--م ا--ما--ن ة--ي--نا--ث--لا
با-ب-شش Úب ف-ل-ت--خ--ت ءارآ’ا--ف ،سسشسأا--ت

.رئاز÷ا ةيدولومو ةنيطنشسق

Èمصسيد

ــهÊ 2441اثلا عيبر61ـل قفاوŸاÈ 0202مشسيد20 ءاعبرأ’ا

.يكيرمأأ يدنج ،يرموغتنوم دراصشتير :8371
.ليزأÈلأ ةيروطأÈمإأ روطأÈمإأ ،Êاثلأ ورديب :5281
.4391 ماعل بطلأ ‘ لبون ةزئاج ىلع لصصاح يكيرمأأ بيبط ،تونيم جروج :5881
.›اطيإأ مدق ةرك بع’ ،يصسروأأ ودنوÁأر :1091
.يكيرمأأ يركصسعو يصسايصس ،غيه ردنصسكلأأ :4291
.2991 ماع ةيداصصتق’أ مولعلأ ‘ لبون ةزئاج ىلع لصصاح يكيرمأأ يداصصتقأ ،ركيب يراغ :0391
.ةيلاتقلأ نونفلأ بيردتل زكرم سسصسؤوم ،يموصستاه يكأأأزام :1391
.يكافولصسوكيصشت مدق ةرك بع’ ،اكنيناب Úنوتنأأ :2491
.لوأ’أ وفوصسوك سسيئر ،افوجور ميهأربإأ :4491
.ةيناŸأأ ةلث‡ ،رأزورك أزيل :5491
.كاياك:وناك ةصضاير ‘ يتيفوصس بع’ ،سشتيفونايفراب ÁÒزد’وأأ :8591
.›اطيإأ مدق ةرك بع’ ،ودلوت وكصسيصشنأرف :1791

فور--عŸا با--بذ--لا نأا م--ل--ع--ت ل---ه *
رانلا بابذ وأا قرزأ’ا بابذلا مشسإاب
ةد---ع---م لÓ---خ ن---م ى---ت---ح ع---ط----شسي
.عدفشضلا

Úع يه ةبابذلا Úع نأا ملعت له *
نم اÒغشص احطشس0004 نم ةفلؤوم
، تا-هاŒإ’ا ل-ك ‘ ة-ي--ط--يfi ة--يؤور
.ةتباث ةفقاو يهو
هايŸا ‘ Òشست رخاوبلا نأا ملعت له *
ها--يŸا ن--م عر---شسأا ل---ك---ششب ةدرا---ب---لا
ةئفادلا

كل-ت“’ ة--ن--شصحأ’ا نأا م--ل--ع--ت ل--ه *
.اهتبقر ‘ اماظع
.ءودهب روكذلا لافطأ’ا ماني امنيب ةيبشصعب نمني تانبلا لافطأ’ا نأا ملعت له *
لجرأ’ا لشصفت نأا دعب ىتح كرحتتو يشش“ نأا نكÁ ةدار÷ا لجرأا نأا ملعت له *
.اهشسأارو ةدار÷ا مشسج نع
فاعشضأا ةينامث لداعت سسمششلا لوح سضرأ’ا اهب رودت يتلا ةعرشسلا نأا ملعت له *
.ةيقدنبلا ةهوف ةشصاشصرلا اهب رداغت يتلا ةعرشسلا

قلغم قودنشص ‘ هتعشضو نإا لوطأا ةÎف سشيعي يرحبلا ناطرشسلا نأا ملعت له *
.بوقث هل قلغم قودنشص ‘ اهششيعي يتلا ةÎفلا نم Ìكأا اما“

 ةئيه ىلع ’زنم كلتÁ يشسيم
ةنولششرب ‘ مدق ةرك

Êابشسإ’ا ةنولششرب م‚ يشسيم لي-نو-ي-ل ي-ن-ي-ت-ن-جرأ’ا ىد-ل ح-ب-شصأا
ةينولاتكلا ةنيدŸاب سسبلاردب يح ‘ مدق ةرك لكشش ىلع ’زنم
.وديراج يد سسيول يرامعŸا سسدنهŸا ميمشصت نم
تود دادويشس) عقوم هرششن ويديف عطقم Èع سسدنهŸا ىورو
هعباط ببشسب ميمشصتلا اذه لشضف ينيتنجرأ’ا مجنلا نأا ،(موك
.Òهاششملل هحنم ىلع وديراج يد سصرحي يذلا يزمرلا
ةشسملب لزنŸا اذه جرخي نأا ىلع تررشصأا» وديراغ يد لاقو
ةجهبلا ثعبيو زفحي ائيشش عنشصأا نأا رامعŸا Èع لواحأا .ةيزمر
لزنŸا ةركف تثب .اÒثك Êدعاشست ةيزمرلا هذه ،هناكشس ىدل

كردأا هنأ’ يشسيم ىدل ةشسام◊ا نم اÒبك اردق ةرك لكشش ىلع
رارقتشس’ا لعفلاب راتخا دق يشسيم نأا ودبيو.«هل سصشصfl هنأا

يذلا سسبلاردب ‘ عقي يوركلا لزنŸا نأا ثيح ةنولششرب ‘
ون بماك بعلم ىلع فرششيو ةنولششرب ءايحأا ىقرأا دحأا Èتعي

.ناموك يدنلوهلا بردŸا ءانبأا لقعم

يكاشس وغيرأ ›اطي’أ
ةيلاطي’ا انيفار ةعطاقÃ وناينيزوف ةنيدÃ يـكاشس وغيرأا دلو

بختنم برد ،قباشس مدق ةرك بردم  ،6491  ليرفا —افلا ‘
يئاهن ¤إا هداقو6991و1991 يماع Úب مدقلا ةركل ايلاطيإا
ةركل ليزاÈلا بختنم مامأا رشسخ هنكل ،م4991 ⁄اعلا سسأاك
يشس هيإا يدان عم يكاشس زرب.ةيحيجÎلا ءاز÷ا تÓكرب مدقلا

يرود-لا ه-ع-م ق-ق-حو7891 ما--ع ‘ ه--برد د---ق نا---كو ،نÓ---ي---م
يماع Úترم ابوروأا لاطبأا يرودب زافو8891 ماع ‘ ›اطيإ’ا

دحاو مجاهÃ هبعل ببشسب اهدعب درط هنأا ’إا ،0991و9891
‘ Ïشسا-ب نا-ف و-كرا-م ى-ل-ع اÒب-ك Ó-م-ح ع-شضي ا--م و--هو ط--ق--ف
Úب امراب يدان يكاشس برد ،نÓيŸا لبق .فادهأ’ا ليجشست

مشسوم ‘ ديردم وكيتلتأا يدان برد امك ،7891و5891 يماع
.1002 ما--ع ‘ ا--مرا--ب يدا--ن بيرد--ت ¤إا دا--ع م--ث8991/9991
لا-ير يدا-ن ‘ ا-ي-ن-ف ار-يد-م ي-كا-شس ل-م-ع ،ق-ب-شس اŸ ة-فا-شضإ’ا--ب

دعب درط هنكل ،وغروبموشسكل ›ردناو بيردت ةÎف ءانثأا ديردم
.ديردم لاير سضرأا ‘3-0 ةنولششرب نم ديردم لاير مزه نأا

ةيقارعلا ةكلمŸاو د‚ ةنطلشس Úب Òقعلا ةدهاعم ىلع عيقوتلا :2291
.ثÓثلا لودلا دودح ميشسرت اهبجوÃ ” يتلاو تيوكلاو
لfi ل-ح-ت-ل ا-ي-لا-ط-يإا ‘ ة-ي-ششا-ف-لا ي-ن-ب-ت-ب ي-ن-ي-لو-شسو-م و-ت-ي-ن-ي--ب :5291
.ةيطارقÁدلا

ةيكيرمأ’ا وغاكيشش ةنيدÃ ⁄اعلا ‘ يوون لعافم لوأا ليغششت :2491
.يمÒف وكيرنإا ›اطيإ’ا ⁄اعلا فارششإاب
رارق رودشص بقع سسدقلا ‘ دوهيلاو برعلا Úب كراعم عوقو :7491

.Úطشسلف ميشسقت
سسيردإا دمÒ fiمأ’ا بختنت ايبيل ‘ ةيشسيشسأاتلا ةيعم÷ا :0591
.ةيبيللا ةكلمŸا ىلع اًكلم يشسونشسلا

›اوح دعب براق Ïم ىلع ابوك ¤إا لشصي وÎشساك لديف :6591
.ةدحتŸا تاي’ولاو كيشسكŸا Úب ىفنŸا ‘ هاشضق ماع
ةيئابرهكلا ةقاطلا ديلوتل ةيوون ةطfi لوأا ‘ لمعلا أادب :7591

.ةدحتŸا تاي’ولا ‘
ةيبي-ل-لا ة-م-شصا-ع-لا ‘ ة-ي-ك-ير-مأ’ا ةرا-ف-شسلا ر-ق-م قر-ح :9791

.يبيل رهاظتم0002 ›اوح لبق نم سسلبارط
ي-ب-يد سسيردإا ة-ما-عز-ب دا-ششت ‘ ةدر--م--تŸا تاو--ق--لا :0991
.انيما‚إا ةمشصاعلا ىلع رطيشست
زو-ف ن-ع ن-ل-ع-ي ا-ف-ي-ف / مد-ق-لا ةر-ك-ل ›ود--لا دا–’ا :0102
ميظنتب رطق زوفو ،8102 ⁄اعلا سسأاك ةلوطب ميظنتب ايشسور

.2202 ⁄اعلا سسأاك ةلوطب
ةركذم اهزربأا ةsيداشصتقا تايقافتا ةsدع ناعقوت رطقو ايكرُت :5102

.ايكرُت ¤إا رطق نم زاغلا ريدشصتل مهافت
ناششت Óيشسيرب هتجوزو كوب هسسيف سسشسؤوم غÒبركوز كرام :5102
ةيÿÒا لامعأ’ا حلاشصل امهتورث نم %99 ةبشسنب امهعÈت نانلعي

.دولوÃ اقزر نأا دعب

مويلأ

ترفغف كرفغتصسأو هتيدهف كأدهتصسأو هتيفكف كيلع لكوت ن‡ انلعجأ مهللأ»
ىرأأ ىتح كرون نم sيلع سضفأأ مهللأ ،تبجأاف كاعدو هترصصنف كرصصنتصسأو هل

حتفأ مهللأ ،لطابلأو ق◊أ Úب هب ُزيمأأ ًأرون › لعجأ مهللأ،ءيصش لك ‘ كتمكح
«مأركإ’أو لÓ÷أ أذ اي كتمحر انيلع رصشنأو كتمكح انيلع

2

حيرصصت
مويلا

سسي----ل بلا----ط ن----ب ل----ي----ب----ن»
ةيرئاز÷ا هلوشصأا ببشسب ًاطبشضنم
تب-ع-ل د-ق-ف ،ا-شسنر-ف ‘ ه-تأا-ششنو
هيف أاششن يذلا ناكŸاو هلوشصأا
سصخ--ششك هّو‰ ة---ي---ف---ي---ك ‘ ًارود
ع--م ه--ل--ما--ع--ت ة--ق--ير--ط--ب تر---ثأاو
ة---ل---ك---ششم تاذ ي---هو ،ن---ير----خآ’ا
.«ثراح Úمأا يبرغŸا

ÊاŸأÓل يرصصنعلأ حيرصصتلأ
نب ليبن ىلع ديورف نفيتصش

.بلاط

:Èمصسيد 2

Áا مقرلا اذه لثŸةينمزلا ةد
ةÒخأ’او ¤و’ا ةارا---------بŸا Úب
بخ---ت---نŸا ا----ه----شضا----خ ي----ت----لا
،كي----شسكŸا ما-----مأا ير-----ئاز÷ا

‘ ةارا--بŸا هذ--ه تر---ج ثي---ح
‘ ،وكيشسك5891Ã ةنشس ةياهن
ة-يÒشض– ة--ي--عا--بر ةرود را--طإا

ي-ت--لاو ،6891لايد-نوŸ ا-ب-شس–
«كي--تزأ’ا» ءا--ن--بأا زو---ف تفر---ع
.0-2 ةجيتنب

Ëركلأ نآأرقلأ
يتلا ةدلاÿا ةزجعŸا وه Ëركلا نآارقلا

نأا ى-ل-ع Úع-م-جأا بر-ع-لا ا-ه-ب ه-ل--لا ىد–
اوتأاي نأا وأا ، هنم روشس رششعب وأا هلثÃ اوتأاي
مغرلا ىلع ؛ اوزجعف طقف ةدحاو ةروشسب

كلذ لازا-مو ،م-ه-ت-حا-شصفو م-ه-ت-غÓ-ب ن-م
طقف برعلل سسيل ، اflًاشش اًمئاق يدحتلا
ر---م ى---ل---ع Úع---م---جأا ن÷او سسنإÓ---ل ل----ب
71 ‘ نآارقلا لوزن ةيادب ناكو. روشصعلا

،ةرجهلا لبق31 ةنشس «ناشضمر» رهشش نم
هللا ىلشص- يبنلا ىلع نآارقلا لزني ⁄و

ر-م-ت-شسا ل-ب ةد-حاو ة-ل-م-ج -م-ل-شس و ه-ي-ل--ع
و ه-ي-ل-ع ه-ل-لا ى-ل-شص- ه-ي-ل-ع ي--حو--لا لوز--ن
هللا ىلشص- يبنلا يقل ىتح اًماع32-ملشس
ةÎف تناكو ، ه11 ةنشس هبر -ملشس و هيلع
اهلÓخ لز-ن ة-ن-شس31 ة-كÃ ي-حو-لا لوز-ن
لزن تاونشس01 ةنيدŸابو ، نآارقلا اثلث

.نآارقلا ثلث اهلÓخ

:مويلأ مقر

53

ةروثأام لأوقأأ
دبع نب رمع ريزو ةويح نب ءاجر لاق
:سسماÿا يدششارلا ةفيلÿا زيزعلا
ناك اŸ زيزعلا دبع نب رمع عم تنك»
هل يÎششأا ينلشسرأاف ةنيدŸا ىلع ًايلاو
،مهرد ة-ئا-م-شسم-خ-ب ه-ل ه-ت-يÎششا-ف ،ًا-بو-ث
ه-نأا ’و-ل د-ي-ج و-ه : لا-ق ه-ي-ف ر-ظ-ن ا-م-ل-ف
.!نمثلا سصيخر

Ÿم-ل--شسم--ل--ل ة--ف--ي--ل--خ را--شص اÚ، ي-ن-ث-ع-ب
ة-شسم-خ-ب ه-ل ه-ت-يÎششا-ف ًا-بو-ث ه--ل يÎششأ’
’ول ديج وه : لاق هيف رظن املف ! مهارد
.!نمثلا ›اغ هنأا

.تيكب همÓك تعمشس املف : ءاجر لاق
؟ ءاجر اي كيكبي ام : رمع › لاقف
ا-مو تاو-ن-شس ل-ب-ق كبو-ث تر--كذ--ت : تل--ق
ةويح نب ءاجرل رمع فششكف هنع تلق
.فقوŸا اذه رشس
.«ةقاوت ًاشسفن › نإا«ءاجر اي لاقو

:بوعششلأ لاثمأأ
لمأوعلأ»: كرامصسب لاق *
ةمودعم نوكت نإأ كصشوت ةيفطاعلأ
‘ يه امك ةصسايصسلأ ةبلح ‘ رثأ’أ

.» ةراجتلأ نأديم
ناصسنإ’أ ردقي » ولف‚ول لاق *
دقتعي يتلأ لامعأ’أ بصسح هصسفن
⁄اعلأ نكلو اهزا‚إأ عيطتصسي هنأ
يتلأ لامعأ’أ بصسح هردقي
.«عقأولأ ‘ اهزجني
اهردق قوف هصسفن عفر نم  *
لين نع ةبوجfi هصسفن تراصص
. اهلامك
ناف بÓ Œف كÒغ لئصس أذإأ *
. لوؤوصسŸأو لئاصسلاب فافختصسأ كلذ

Êاعمو تاملك
.ةعمأد نويع ‘ ةماصستبأ نز◊أ قدصصأأ *
نكل و فنعلاب سسيل ،رخصصلأ ‘ رف– رطŸأ ةرطق ةرطقلاب نهتصست ’*
.رأركتلاب

. كردصص نم هعلقب كÒغ ردصص نم رصشلأ دصصحأ *
كبلق عصستي ’أأ ل-م-جأ’أو ,ا-ق-يد-صص كود-ع ن-م ل-عŒ نأأ أد-ج ل-ي-م-ج *
. ةقأدصص ¤إأ هليو– ىلع هركتف ةوأدعلل

.سضوهنلأ عيطتصسن ’أأ راعلأ نكلو طقصسن نأأ ‘ راعلأ سسيل *
. ةرم فلأأ هانلتق نإأو Úمصسايلأ ىذصش حوفي *
سسانلاب كتقث لعŒ ’و ،كمÓحأأ راهن-ت-ف ة-ك-ئÓ-م سسا-ن-لأ ل-ي-خ-ت-ت ’ *
. كتجأذصس ىلع موي تأذ يكبتصس كنأ’ ،ءايمع
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ةكÎسشŸأ ةعراسصملل ةيركسسعلأ ةينطولأ ةلوطبلأ

ةزاتمŸا سسأاكلاب جوتي ¤وألا ةيركسسعلا ةيحانلا قيرف

«سشومسشحي ام ..ديب وعدخيو ديب ولكاي»
ةيدولوم را÷أ دي ىلع Êاث-لأ م-شسق-لأ ¤إأ ا-ن-طو-ق-شس د-ع-ب
⁄اع لوخد لÓ-خ ن-م ا-يرأدإأ ءا-ق-ب-لأ ‘ ا-ن-ع-م-ط ،ة-ن-تا-ب
حيرشصت Úلغتشسم ،0102 ماع هنم ةنشس لوأأ ‘ فأÎحلأ

نأا-ب ا-ه-ت-قو لا-ق يذ-لأ ةرأرور د--مfi ة--يدا–لأ سسي--ئر
‘ عر-شست ي-ت-لأ ة-يد-نأÓ-ل ز-ج-ح-ت-شس فأÎحلأ تا-قا--ط--ب
.اهتافلم ليكششت
طوقشسلأ دعب هنأأ ر-كذأأو ،Ó-ما-ك ه-ف-ل-م ز-ه-ج دا-ن لوأأ ا-ن-ك
كلذ بقعو ةنتاب ةيدولوم دشض ةيشساق تاحيرشصتب تيلدأأ

عافدلل ةمشصاعلأ ¤إأ ÒشسŸأ بتكŸأ نم وشضع ةقفر تهجوت
ة-يدا–لأ ر-قŸ لو-شصو-لأ Úحو ،ءا-ق-ب-لأ ‘ ا-ن-ت-ج-ح ن--ع
د-شض ي-تا-ح-ير-شصت ن-ع ي-ن-لأا--شس أÒب--ك لوؤو--شسم تفدا--شص
نأأ رظتنت ل ا-نو-م-حر-ي ⁄و ا-نو-ط-ق-شسأأ ه-ل تل-ق ا-ن-نأÒج

لوأأ كتيب ل-هأأ ⁄ كنأÒج مو-ل-ت نأأ ل-ب-ق لا-ق م-هر-ك-ششأأ
..مهفتل بتكŸأ ¤إأ ينقفأرو
8 ن-م ةا-شض‡ ة-يدا–لأ تل-شصو ة-ل-شسأر-م › ر-ه-ظأأ د-ق--ل

fiبوشسÚ ةيعم÷أ لاغششأأ لاطبإاب نوبلاطي انقيرف ىلع
⁄ ،فfiÎ ¤أ واه نم يدانلأ ليو– ىلع تقداشص يتلأ
نم ةيوه ةفرعم تدرأأ دق-ف ة-ل-شسأرŸأ نو-م-شضم ي-ن-ل-غ-ششي
و-ه م-هد-حأأ نأا-ب ف-ششت-كل ،ة-ق-ي-ثو-لأ كل-ت ى-ل-ع أو-شضمأأ
.ةمشصاعلأ ¤إأ ةنتاب نم يتلحر ‘ ينقفأر يذلأ سصخششلأ

بوشص ايوشس انهŒأو رظتني ناك ثيح ةرايشسلأ ¤أ تدع
ةفورعم ةيشصخشش ءاقتلل ةشضايرلأو ةبيبششلأ ةرأزو رقم
هرودب رشسفتشسأ ،فأÎحلأ فلم عشضو ‘ اهتدعاشسم بلطن

سسأا-ك ي-ئا-ه-ن ط-ي-ششن-ت ن-م ما-يأأ د-ع-ب طو-ق-شسلأ بب-شس ن-ع
ل هل تلق .ةلوهشسب ءاقبلأ ىلع نيرداق انكو ةيروهم÷أ

يننأأ ىتح يرأر-شسأأ ل-ك كلÁ ي-ع-م يذ-لأ أذ-ه بر-غ-ت-شست
ةمشصاعلأ ¤إأ ينلشصوأأ نم وهو ةدايقلأ حيتافم هل تملشس
يدشض هأوكشش نأاب أاجافتأل هب ةقث ةلحرلأ لأوط ت‰ دقو
..›وشصو تقبشس

ةرأزولأ تلشصو يتلأ ةلشسأرŸأ جرخأأو ةظ◊ رظتنأ لاق
نم أد-حأو نا-ك يذ-لأ ه-م-شسأ ن-ع ي-ق-فأر-م لأا-شس م-ث ا-شضيأأ
ملعي ل هنأأ مشسقأأو ركنأأ .ةقيثولأ أوشضمأأ نيذلأ ةينامثلأ

ايطخ افأÎعأ بتكأ ةنتاب ¤إأ دوعن امدنع قلقت ل هل تلق
ةلحر ‘و انقفتأ .هب لفكتأ يقابلأو سض“ ⁄ كنأاب اقثوم
هب تلشصتأ ›أوŸأ مويلأ ‘و ،ةدايقلأ هنم تملتشسأ ةدوعلأ
.ىفتخأ اهتقو نمو كلذك لظو قلغم هفتاه أركاب
⁄اع كفرعي املثم هنأأ ةشصقلأ هذه ركذتب هيلإأ تشصلخ ام
كفرعيشس ،مهتلق ى-ل-ع و-لو Úشصلfl لا-جر-ب مد-ق-لأ ةر-ك
،ىرشسيلاب كنوعدخيو ىنميلاب كعم نولكأاي Ìك لأذنأاب
سسيئرك يتÒشسم ‘ اهل تشضرعت يتلأ تانعطلأ ددعأأ ولو
تاحفشص ينتفك ام يرأرشسأأ ىلع مهتنمأأ ن‡و Úبرقم نم
أو-ششخ-ي نأا-ب مد-ق-لأ ةر-ك يÒشسم ح--شصنأأ أذ--ه--ل ةد--ير÷أ

لك ءأرو مهنأل ةرم فلأأ مهيبرقم أوششخي نأأو ةرم مهودع
.ةنايخ

رأزن ديرف :ملقب  تاديدهت ىقلتت ةينابسسإا ةبعل
انودارام ببسسب لتقلاب

⁄ Áنإأ سسخا-ي-ب ق-ير-ف ة-ب-عل ،ا-ن-ي-بأد لوا-ب فر-شصت رÎسساي
و-ج-ي-يد ي-ن-ي-ت-ن-جرألأ ةرو-ط-شسألأ Ëر-ك-ت-ل سضها-نŸأ ،Êا-ب-شسإلأ

فوقولأ تشضفر ةينابشسإلأ ةبعÓلأ تناك .مأركلأ رورم انودأرام
دشض ةيدولأ اهق-ير-ف ةأرا-ب-م ل-ب-ق ا-نودأرا-م ى-ل-ع أدأد-ح ة-ق-ي-قد
اهيقلت نع انيبأد تفششك .عوبشسألأ أذه اكنابأأ وفيتروبيد هنطأوم
امبشسح ،انودأرام Ëركتل سضراعŸأ اهفقوم دعب لتقلاب تأديدهت

.مÓ-عإلأ ل-ئا-شسو ن-م دد-ع-ل ة-ي-شضاŸأ تا-عا-شسلأ لÓ--خ تحر--شص
وهاي» عقوم اهرششن تا-ح-ير-شصت ‘ ا-ما-ع42ـلأ ةبحا-شص تح-شضوأأو
ءاج انودأرام حور Ëركتل سضراعŸأ اهفقوم نأأ يŸاعلأ «تروبشس
ر-ه-ت-ششأ ي-ن-ي-ت-ن-جرألأ ةرو-ط-شسألأ نأل كلذو ،ةأأر-م-ل-ل أرا--شصت--نأ

Ãتفاشضأأو ،اهلوق دح ىلع ،هلزنم ‘ ءاشسنلأ دشض فنعلأ ةشسرام:
يرشسألأ فنعلأ ةشضهانŸ يŸاعلأ مويلاب Úموي لب-ق ل-ف-ت-ح-ن ا-ن-ك»

اÁركت تمشصلأ ةقيقدب موقن نأأ قافنلأ نم هنأاب رعششأأو ،ةأأرŸأ دشض
Ÿءاشسنلأ فنعي ناك يذلأ ،انودأرا Ãعأو .«هلزنÎلأ تفÓةبع
نكت ⁄ ثيح ،تمشصلأ ةقيقدب تأاجافت اهنأاب ةباششلأ ةينابشسإلأ

روفلأ ىلع اهعفد ام وهو ،ةأرابŸأ لب-ق ثد-ح-ي-شس ا-م ا-ه-ل-ب-ق م-ل-ع-ت
‘ ةكراششملل اهنم اشضفر ،سضرألأ ىلع سسول÷أو اهرهظ ةرأدإل
تشضرعت يتلأ ةغلابلأ تأءاشسإلأ ¤إأ انيبأد تراششأأو .Ëركتلأ أذه
لتقلاب تأديدهت اهيقلت ىلع اهديكأات لبق ،اهفقوم نÓعإأ ذنم اهل

لئاشسر ينتلشصو دقل» :تمتتخأو.تاه÷أ فلتfl نم لئاشسر Èع
،يقاشس رشسكل Êوبقعتيشسو Êأونع ىلع نوÌعيشس مهنأاب Êددهت
.«تأديدهتلأ هذه ببشسب ةطرششلأ ¤إأ أا÷أأ نأأ نكمŸأ نم أذل

ةفÙÎأ ةطبأرلل ةعباتلأ طابسضنلأ ةن÷ تعدتسسأ
ةلوطب ¤أ ةيمتنم قرفل Úماع ءانمأأ ةعبرأأ ,مدقلأ ةركل
«ي-ح-سصلأ لو-كو-توÈلأ مأÎحأ مد--ع» بب--سسب ة--ب--خ--ن--لأ

,¤ولأ ةطبأرلأ ةلوط-ب ن-م ة-ي-حا-ت-ت-فلأ ة-لو÷أ لÓ-خ
هنع تنلعأ ام بسسح تبسسلأو ةعم÷أ يموي ترج يتلأ
رمألأ قلعت-يو.يمسسرلأ اعقوم ىلع ة-يور-ك-لأ ة-ئ-ي-ه-لأ
با--ب--سش ,ةر--ك--سسب دا–أ ة---يد---نأل Úما---ع---لأ ءا---ن---مألا---ب
نو-ي-ن-عŸأ ,ة-يدŸأ ي--بŸوأأو ةر--ق--م م‚ ,ة--ن--ي--ط--ن--سسق
11ر00 ىلع سسيمÿأ أدغ ة‹ŸÈأ عامتسسلأ ةسسلجب

Ãأ سسف-ن ف-ي-سضي ,ة-م-سصا-ع-لا-ب ة--ط--بأر--لأ ر--قŸرد-سص.
,ايدان02 نم ةنوكŸأ ,¤ولأ ةطبأرلأ ةلوطب تقلطنأو

رهسشأأ ةينامث مأد فقوت دعب مرسصنŸأ عوبسسلأ ةياهن
تناكو.(91-د-ي-فو-ك) ا--نورو--ك ءا--بو ي--سشف--ت بب--سسب
زكرŸأ عم قيسسنتلاب مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ
Èم-ت-ب-سس ‘ ,تف-سشك د-ق ,ي-سضا--ير--لأ بط--ل--ل ي--ن--طو--لأ
ةيدنأÓل هتمدق يذلأو يحسصلأ لوكوتوÈلأ نع ,طرافلأ
تابيردتلأ لÓ-خ ,ءا-بو-لأ را-سشت-نأ ن-م د-ح-ل-ل ه-ق-ي-ب-ط-ت-ل
Òخ ,فا-ف--لأ سسي--ئر لا--ق ,ح--ير--سصت ‘و.تايرابŸأو
مراسصلأ قيبطتلأ لوح حماسستن نل فوسس» يسشطز نيدلأ
سسي--ل ر--مألأ نأأ أد--ي--ج كردأ .ي--ح--سصلأ لو---كو---توÈل---ل
,يغبني امك اهرود بعلت نأ ةيدنلأ ىلع هنأ لإأ ,لهسسلاب

.«همأÎحأ ‘ ةطبسضنم اهنأأ تابثأ عم

يحسصلأ لوكوتوÈلأ مأÎحأ مدع ببسسب

رفانسسلاو ةيدŸاو ةركسسبو ةرقم يلث‡ يعدتسست طابسضنلا ةن÷ ÚبعÓلاب عمتجيسس لÓم
نارهو طاقن ىلع رسصيو

فيرشش يلئابقلأ سسيئرلأ نأأ مغر
دعب حيرشصت يأاب لدي ⁄ لÓم
رقع ‘ لجشسŸأ Òخألأ Ìعتلأ
معطب ناك يذلأو جÈلأ مامأأ رايدلأ
ىوتشسŸأ ¤إأ رظنلاب ةÁزهلأ
،ةبيبششلأ هب ترهظ يذلأ عشضأوتŸأ
ناك ةبيبششلأ ‘ لوألأ لجرلأ نأأ لإأ

نم ءايتشسلأو بشضغلأ ةمق ‘
،ةلوطبلأ ‘ ةديج ةقÓطنأ عييشضت
نم ديدعلاب هذاختأ ليلدب
نم كيلكيدلأ قيقحتل تأءأرجإلأ
،Êافلزلأ نماي بردŸأ ةلاقإأ اهنيب
ديد÷أ بردŸاب ةرششابم هشضيوعتو
سضعب بشسحو ،يديزوب فشسوي
سسيئرلأ نإاف ،ةقوثوŸأ رداشصŸأ

عم عامتجأ دقع ىلع لبقم لÓم
نأرهو ¤إأ لقنتلأ لبق ÚبعÓلأ

مهتايونعم عفر لجأأ نم
ةجيتن قيقحتل مهزيف–و
مامأأ ةعم÷أ أذه ةيباجيإأ
طاقنلأ كرأدتو ةوأرم◊أ
.وزو يزيت ‘ ةعئاشضلأ

لباقم ةيرغم ةحنم سصسصخي دق
ثÓثلا طاقنلا

انلشص– يتلأ تامولعŸأ بشسحو
ةرأدإلأ نم ةبرقم رداشصم نم اهيلع

فيرشش سسيئرلأ نإاف ،ةيلئابقلأ
ةيرغم ةحنم سصشصخي دق لÓم
يزيت ¤إأ ةدوعلأ لباقم ÚبعÓل
،ةوأرم◊أ ةأرابم طاقن لماكب وزو
نم يوقي نأأ هنأاشش نم يذلأ رمألأ

درو كرأدتلل نورمح قافر ةÁزع
عيمج نأأ املع ،مهشسفنأل رابتعلأ
تأداقتنأ ¤إأ أوشضرعت ÚبعÓلأ

نودعيو ¤وألأ ةلو÷أ دعب ةعذل
لعف درب مايقلأو لشضفألأ Ëدقتب
.ةعم÷أ أذه يوق

لئابقلأ ةبيبسش

صسمأأ ةيبلسس ترهظ ةرامعل صصحف جئاتن

زلفاب مامأا ةدوعلا ءاقلل Òسضحتلا ‘ قلطني ديمعلا

سسمأأ ءا-سسم ر-م--حألأو ر--سضخألأ يز--لأ با--ح--سصأأ نا--ك
تأÒسضحتلأ ءأوجأأ ‘ لوخدلأ عم دعوم ىلع ءاثÓثلأ
مهل برسض ثيح ،ينينيبلأ زلفاب مامأأ ةلبقŸأ ةأرابملل
ة-قد-ن-ف-ل-ل ا-ي-ل-ع-لأ ة-سسردŸا-ب أد-عو-م ي-ن-ف-لأ م-قا-ط--لأ
نم عيم÷أ دافتسسأ ا-مد-ع-ب ،نا-ي-ن-ب-لأ Úع-ب م-عا-طŸأو
لمعلأ قلطنأو ،مهاسسفنأأ عاجÎسسل سسمأأ لوأأ ةحأر
،يعيبطلأ بسشعلأ ‘ بردتلأ راظتنأ ‘ يمسسر لكسشب

يبŸوألأ ةيليوج5 بعلÃ ة‹Èم ةأرابŸأ نأأ ةسصاخ
.ةعم÷أ أذه

ةيسسيئرلا ةيسضرألا ‘ بردتي نل قيرفلا
سسفانŸا سسكع ،بعلملل

قحلم ‘ ةيدولوŸأ تابيردت يرŒ نأأ ررقت دقو أذه
ة--ي--سضرأأ ى--ل--ع ظا--ف◊أ ل---جأأ ن---م ط---ق---ف طو---ج◊أ
نم ةيأدب نوبعÓلأ عرسشيسسو ،رثأاتت ل ىتح ،نأديŸأ
ءأرجإأ سسفانملل قحي امنيب ،قحلŸاب بردتلأ ‘ مويلأ

سسف-ن ‘و ةأرا-بŸأ ل-ب-ق ا-مو-ي ةد-حأو ة-ي-ب-يرد-ت ة-سصح

وهو ،فاك-لأ Úنأو-ق ه-ي-ل-ع سصن-ت ا-م بسسح ،ا-ه-ت-ي-قو-ت
.نوينينيبلأ هيف طرفي ل نأأ بقتري يذلأ ق◊أ

سسمأا ةيبلسس ترهظ ةرامعلل سصحف جئاتن
ةرامعل ليبن هأرجأأ يذلأ سصحفلأ جئاتن ترهظ دقو
دأو--ب Èتfl ‘ كلذ نا--ك ثي--ح ،ة--ي--ب--ل---سس ر---ئأز÷ا---ب

يتلأ كوكسشلأ دعب كانه بعÓلأ اهأرجأأو ،ةرديح
ةأرا-ب-م بع-ل ن-م ه-مر-ح يذ-لأ سصح-ف-لأ لو--ح تما--ح
1 سسمأأ خيراتب تردسص يتلأ جئاتنلأ ترهظ دقو ،زلفاب
نم Êاعي ل بعÓلأ نأأ ينعي ام وهو ،ةيبلسس Èمسسيد
جئاتن نأأو ،انوروكلاب ةيناث ةرم بسصي ⁄و ،سضرŸأ
،اهتحسص ‘ كوكسشم Úنيبلاب هأرجأأ يذلأ سصحفلأ

رمألأ نأأ ¤إأ راسشأأ يرفعل دعاسسŸأ بردŸأ ىتحف
رئازجلل مويلا لسصتسس زلفاب ةثعب

مو-ي-لأ ا-ه-لا-حر ي-ن-ي-ن-ي-ب-لأ ز-ل-فا-ب يدا-ن ة-ث-ع-ب ط-ح-ت--سس
أوقلطنأ ثيح ،ةليوط ةيوج ةلحر دعب أذهو ،رئأز÷اب

نو-ط-ح-ي-سس ا-سسنر-ف ن-مو ،ا-سسنر-ف و--ح--ن Úن--ي--ب--لأ ن--م
نيأأ ،مهتماقإأ رقŸ هجوتلأ لبق ،أدغ رئأز÷اب لاحرلأ

ل-ب-ق ط-ق-ف ر-ئأز÷ا-ب Úت-ي-ب-يرد-ت Úت-سصح نور-ج-ي--سس
.ةعم÷أ موي جمÈم ءاقللأ نأأ ةسصاخ ،ةأرابŸأ

حمسسي نلو ويديفلاب ثبتسس ةيفحسصلا ةودنلا
اهتيطغتب Úيفحسصلل

ة-ق-ير-ط-لأ سسف-ن-ب ة-ل-سصأوŸأ ة--يدو--لوŸأ ةرأدإأ ترر--ق
ة-ي-ف-ح-سصلأ ةود-ن-لأ د-ق-ع سصخ-ي ا-م-ي-ف ة-ي-نا-ث-لأ ةر-م-ل-ل
ىل-ع ة-با-جإلا-ب Òخألأ مو-ق-ي-سس ثي-ح ،ز-ي-غ-ن برد-م-ل-ل
لكل قحيو ،ايباتك مÓعلأ ةيلخ لسصت يتلأ ةلئسسألأ

ويد-ي-ف ل-ي-ج-سست م-ت-ي نأأ ى-ل-ع ،Úلأؤو-سس حر-ط ي-ف-ح-سص
‘ ا-ق-حل ر-سشن-يو Úي-ف-ح-سصلأ ة-ل-ئ-سسأأ ى-ل-ع ه-تا-با-جل

¤وألأ ةيركسسعلأ ةيحانلأ قيرف جوت
ءاثÓثلأ سسمأ ةكÎسشŸأ ةعراسصملل
ةينطولأ ةلوطبلل ةزا-ت-مŸأ سسأا-ك-لا-ب
بكرŸا-ب تر-ج ي-ت--لأ ة--ير--ك--سسع--لأ
امك.ةديلبلاب ير-ك-سسع-لأ يو-ه÷أ

¤وألأ ةيركسسعلأ ةيحانلأ قيرف زاف
‘ قر--ف--لأ بسسح ¤وألأ ة--ب--ترŸا--ب
اميف ،ةر◊أ ةعراسصŸأ سصاسصتخأ

سصاسصتخأ ‘ ¤وألأ ةبترŸأ تداع
ماتتخأ ةبسسانÃ اهاقلأأ ةملك ‘و.ينطولأ كردلأ ةدايقل ةينامور- ةعراسصŸأ

دئاق ،لÓقسش حلاسص ديمعلأ هون ،Úموي تمأد يتلأ ةيسضايرلأ ةرهاظتلأ هذه
،دعوŸأ أذه حا‚إأ ‘ ÚمهاسسŸأ دوهجب ¤وألأ ةيركسسعلأ ةيحانلل و÷أ

فلتfl نم اقيرف11 ةكراسشم ةسسفانŸأ هذه تفرعو.لئأوألأ نيزئافلأ ائنهم
ةيركسسعلأ تأدايقلأ و يحأونلأ

5202 ىتح ةيلودلا ةيبŸوألا ةنجلل اسسيئر خاب سساموت ىناŸألا
اهسسيئر زوف نع ةيلودلأ ةيبŸوألأ ةنجللأ تنلعأأ
ة-يلو ةÎف-ب ة-ي--كز--ت--لا--ب ،خا--ب سسا--مو--ت ،›ا◊أ

ىتحو1202 نم تأونسس4 ةدŸو اًيمسسر ةديدج
حا-ب-سص ي-م-سسر نا-ي-ب ‘ ة-ن-ج-ل-لأ تد--كأأو .5202
لبق ةسسا-ئر-لأ د-ع-قÃ خا-ب زو-ف ،ءا-ثÓ-ث-لأ ،سسمأ
.1202 سسرا-م ‘ ة-ل-ب-قŸأ تا-با-خ-ت-نلأ ءأر--جإأ
ةدم ءاهتنأ لبق خاب مامأأ سصخسش يأأ حسشÎي ⁄و
ى-ت-ح ÊاŸألأ ر-م-ت-سسي-سس ›ا-ت-لا-بو ،  Ëد--ق--ت--لأ

ذنم ةيلودلأ ةيبŸوألأ ةنجلل سسيئرك هبسصنم ‘ خاب دجأوتيو  .5202
د-ع-ق-م ‘ سصخ-سش ل-ك-ل ة-ي-لوأأ ةÎف ى-ل-ع ة-ح-ئÓ--لأ سصن--تو ،3102 ما-ع
خاب دعيو  .ةنسس21 ىسصقأأ دحب ديدمتلل ةلباق تأونسس8 اهتدم سسيئرلأ
ةنجللأ خيرات ‘ عسساتلأ سسيئرلأ وه اًيلاح اًماع66 رمعلأ نم غلابلأ
.اسسنرف ‘4981 ماع تسسسسأات يتلأو ةيلودلأ ةيبŸوألأ


