
يÒنوشسورلا ةليكششت ‘ مويلا يشساشسأاك رظتنم

عم يتبرŒ ىلع امدان تضسل» :رضصان نب
«لروزاكو ليزوأا عم تبعل يننأل لانضسرأا

جد٥2  : نمثلا ^٥4: ددعلا ^ــهÊ 2441اثلا عيبر71ـل قفاوŸاÈ 0202مصسيد30 سسيمÿا

Êاــــــميلضس مÓــــــضسإا دــــــيري ةــــــيناثلا ةـــجردلا نــــــم ›اــــــطيإا يداــــــن

لهأاتلا نع ثحبيو دوعي رضصان نب
«غيل ابوروأا» ‘ كيتليضس مامأا

:«بعŸÓا ءادصصأا» ـل يرصصح راوح ‘  ةبغز ىفطصصم

ةيدولوŸا نم تلاضصتإا تيقلت»
«يديب نكي ⁄ يÒضصم نكل قافولاو

يضضاملب ةوعد رظتنأاو بختنŸا عم ةلماك يتضصرف ىلع لضصحأا ⁄

بعضشلاو فافلا ..يضضاملب ركضشأا» :بلاط نب
«يعم مهنماضضت ىلع يرئاز÷ا

ةيدولوŸاو لجأاتي زلفاب يدان مودق
!طاضسبلا ىلع لهأاتت دق

رئاز÷ا ةيدولوم

ÚبعÓلا ‘ ةÒبك يتقث» :يديزوب
«نارهو ‘ زوفلا لجأا نم بعلنضسو

لئابقلا ةبيبشش

كرادتلل ىعضسي دا–إلا
ةدوعلاو ةرواضسلا مامأا
ةحيحضصلا ةكضسلا ¤إا

ةمشصاعلا دا–إا

فيطشس قافو

ةرهاقلا ‘ زوفلا ديري امود
ةلوطبلل غرفتلا لجأا نم

دادزولب بابشش

لوأا رّجفي فايضضوب سسرا◊ا
ةرادإلاو يكوكلا Úب مادضص



ديمعلا ىلع درت ةيليوج5 بكرم ةرادإا
رئأز÷أ ةيدولوم يدانل حامشسلأ مدعب أرخؤوم تثدح يتلأ ةÒبكلأ ةجشضلأ دعب
نم بكرŸأ ةرأدإاب لاشصتاب انمق ةيليوج5 بعلم نأديم ةيشضرأأ ىلع بّردتلاب
انترأدإل تأداقتنأ ةدع اندهاشش »: لاق ثيح ةيشضقلأ هذه ‘ حيشضوتلأ لجأأ
اننأابو يشسيئرلأ بعلŸأ ىلع بردتلاب رئأز÷أ ةيدولوم قيرفل حامشسلأ مدعب

أذ-ه ل-ك ، نأد-يŸأ ة-ي-شضرأأ ة-ح-شص ى-ل-ع ظا-ف◊أو ة-يو÷أ لأو-حألا-ب ا-ن-ج--ج–
لجأأ نم بلط يأ مدقت ⁄ ةيدولوŸأ ةرأدإأ لوأاف ،ةحشصلأ نم هل سساشسأأ ل مÓكلأ
» هتأذ قايشسلأ ‘ فاشضأأو » كلذ سضفرن ل نحنو يشسيئرلأ بعلŸأ ىلع بردتلأ
لهف يوباب-مز-لأ بخ-ت-نŸأ د-شض ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ ةأرا-بŸ ر-كذ-لأ م-ك-ب د-ي-عأأو
قرفلأ لك نم ¤وأأ وهو ؟يشسيئرلأ بعلŸأ ىلع ينطولأ انبختنم بردت ”دهاشش
بردتلل حامشسلأ نأل أديج Úنأوقلأ نوفرعي ةيدا–إلأ ءاشضعأأو انبختنم أذه نأل
اشضيأأو ةأرابŸأ تيقوت سسفن ‘و رئأزلأ قيرفلل نوكي يشسيئرلأ بعلŸأ ىلع
فاكلأ سسأاكل يديهمتلأ رودلأ ةأرابم
ىلع بجي » تلاق ثيح ديمعلأ ةرأدل ةلاشسر تهجو يبŸولأ بكرŸأ ةأردأ
هذ-ه ‘ ل-ي-قا-م ل-كو ة-بذا-ك-لأ را-ب-خألا-ب ا-هرا-شصنأأ ط-ل-غ-ت ل نأ ة-يدو-لوŸأ ةرأدإأ
حمشسي ثيح ا-ف-ي-ف-لأ ن-مو ة-ح-شضأو Úنأو-ق-لأو ط-ق-فو تا-عا-ششإأ در‹ ة-ي-شضق-لأ
ةأرا-بŸأ تي-قو-ت سسف-ن ‘و ي-شسي-ئر-لأ بع-لŸأ ى-ل-ع برد--ت--لأ م--شصÿأ ق--ير--ف--لأ
.ةيمشسرلأ

بعŸÓا نويعــهÊ 2441اثلأ عيبر71ـل قفأوŸأÈ 0202مشسيد30 سسيمÿأ

 بعلم لهؤوت ةطبارلا
ءاصضيبلا رادلا
ةركل ةفÙÎا ةطبارلا تنلعأا
بعلم ليهأات ،ءاعبرأ’ا سسما ،مدقلا
تايرابم ناسضتح’  ءاسضيبلا رادلا
يرودلا ‘ ،ةيمسصاعلا ةيدنأ’ا
‘ ،ةطبارلا تلاقو .لوأ’ا فÙÎا
ت“» :يمسسرلا اهعقوم Èع نايب
،ءاسضيبلا راد بعلم ىلع ةقفاوŸا

،بعلŸا ةنياعم ةن÷ لبق نم
،ةفÙÎا ةطبارلل ةعباتلا

ةجردلا تايرابم ناسضتح’
زهاج بعلŸا نأا تدكأاو .«¤وأ’ا

ناسضتح’ ،تايوتسسŸا لك ىلع
،ةنيطنسسق بابسشو وداراب ةهجاوم
نم ةيناثلا ةلو÷ا تايرابم نمسض

ادغ ةررقŸا ةفÙÎا ةطبارلا
ليهأات ةن÷ تناكو ةعم÷ا
سصيخÎلا تسضفر دق ،بعلŸا
هموسصخ لابقتسساب وداراب يدانل

Ãسضعب ببسسب ، ةرديح بعل
ةعسسو ةرانإ’اب ةقلعتŸا تاظفحتلا
ةبوعسص ¤إا ةفاسضإا ،تاجردŸا

ببسسب يحسصلا لوكوتوÈلا قيبطت
رفوت مدعو ،ةيفرسشلا ةسصنŸا قيسض
.ء’دبلل سسبلم فرغ

ةيباجيإا ت’اح نامث
بختنÃ انوروكل

ةصشيرلا سسنت
ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا تدكا

ةتسس ةباسصإا ةسشيرلا سسنتل
¤ا ةفاسضإ’اب Úيسضاير
بردم و Êدبلا رسضÙا

لسصا نم  ينطولا بختنŸا
سسوÒفب يسضاير رسشع ىنثا

ليلا– هتتبثأا امبسسح انوروك
rcPلا

تيرجأا يتلا ليلاحتلا نا املع
‘ ينطولا بختنŸا لوخد لبق

بيردت زكرÃ سصبرت
ةينطولا تابختنŸا

رسشع ةسسمخ لبق ةيناديوسسب
ةلاح يأا لجسست ⁄  موي

بختنŸا نا رسسفي ام ةيباجيإا
زكرŸا لخاد ةباسصإلل سضرعت

طورسش  ىندا هيف مدعنت يذلا
للخ ميقعتلا و ةفاظنلا

ةينطولا تابختنŸا تاسصبرت

 رسشنلا لوؤوسسم ريدŸا
 ةروع نب مـيسسو

 ريرحتلا شسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلا مقر
ÊوÎكللا ديÈلا
moc.liamg@baalamadsa

طسسولل ةعابطلا ةكرسش / عبطلا
 ةمسصاعلا رئاز÷ا شسيار دارم رئب عيبانيلا يح  ةمحرلا ةينواعت41 ناونعلا

 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
95.59.37.120 /91.9.37.120 شسكافلا

ردسصت ةلماسش ةيسضاير ةيموي
» ايديم يب ما يب » م م ذ شش نع

جد00.000009 ةكرسشلا لام شسار

 ةدوع ةركف ديؤوي يجراماد روتكدلا
تاجردملل «دودfi ددعب » روهم÷ا

:دوعسسم دمfi فلسشلا ةيعمج ‘ قباسسلا هبعÓل راودم

«كيلع لخبأا نل كتدعاصسم Êاكمإاب ناك نإا »
قباشسلأ هبعل رأودم Ëركلأ دبع مدقلأ ةركل ةفÙÎأ ةطبأرلأ سسيئر دعو

.ايدام هتدعاشسمو هبناج ¤إأ فوقولاب دوعشسم دمfi فلششلأ ةيعمج قيرف ‘
ةيعشضولأ ببشسب ةثاغتشسأ ءأدن عفر دق فلششلأ ةيعم÷ قباشسلأ مجاهŸأ ناكو
تأودألأ ءانت-قأ ن-م ن-ك-م-ت-ي ⁄ ه-نأأ ة-جرد ¤إأ ا-ه-ششي-ع-ي ي-ت-لأ ة-ب-ع-شصلأ ة-يداŸأ
Ëركلأ دبع ةفÙÎأ ةطبأرلأ ‘ لوألأ لجرلأ لبقتشسأو.هئانبأل ةيشسردŸأ

عمتشسأ امك لوطم هعم ثد–و ،سسمأأ لوأأ هبتكÃ دوعشسم دمfi هبعل رأودم
رأودم لا-قو.دوعشسم دمfi اهششيعي يتلأ ةيرزŸأ ة-ي-عا-م-ت-جلأ ة-ي-ع-شضو-ل-ل

مجاهŸاب هعمج يذلأ عا-م-ت-جلأ ل-ي-شصا-ف-ت ن-ع ة-ي-ئا-شضف-لأ تأو-ن-ق-لأ ىد-حإل
fiئا--ق سسمأأ لوأأ  دو--ع--شسم د--م--Ó: «ن-م ه-نأل ،ة-ل-ما‹ ةرا-يز-ب ما-ق دو--ع--شسم

سسيئرك مئأد لاشصتأ ‘ انيقبو ،مأÎحلأو ريدقتلأ لك مهل نكأأ نيذلأ ÚبعÓلأ
‘ ه-ت-ل-ب-ق-ت-شسإأ» :فا-شضأأو .«ق-ير-ف-لأ ‘ ق-با-شس بعÓ-ك و-هو ف-ل-ششلأ ة-ي-ع-م÷

ناك نإاف ،هشصخت يتلأ ةيشصخششلأ رومألأ سضعب كانهو ،هعم تملكتو بتكŸأ
.«اقباشس ةداعلأ هيلع ترج امك هيلع لخبأأ نل هتدعاشسم Êاكمإاب

موي نم ةيأدب ¤وألأ ةفÙÎأ ةطبأرلأ ةلوطب كردت
،حاتتفلأ ةلوج رأرغ ىلعو ،ةيناثلأ اهتلوج ةعم÷أ دغ
بب-شسب Úتأرا-ب-م ن-م ةرو--ت--ب--م ة--لو÷أ هذ--ه نو--ك--ت--شس
با-ب-ششو ة-ي-م-ي-شصا-ع-لأ ة-يدو-لوŸأ ي-ق-ير-ف تا--طا--ب--ترأ
.ةيراقلأ تاشسفانŸاب دأدزولب
،ةعم÷أ أدغ تايرابم عبرأاب ةي-نا-ث-لأ ة-لو÷أ ح-ت-ت-ف-ت-شس
نأأ أدج رظتنيو ،›أوŸأ مويلأ ‘ اهلثم بعلت نأأ ىلع
دا–أو ةمشصاعلأ دا–أو فيطشس قافو نم لك عفري
نوبعلي مهنوك ،ةشسداشسلأ ةطقنلأ ¤إأ امهديشصر ةركشسب
دا–أو نأزيلغ عيرشس لك مزهل نوحششرمو ،رايدلأ قوف
⁄ ي-ت-لأ ة-يد-نألأ ي-هو ،يأد Úشسح ر-شصنو ة-م--شصا--ع--لأ
دا–أو ةشصاخ ،حاتتفلأ ةلوج ‘ قئÓلأ لكششلاب رهظت

Úفدهب قافولأ مامأأ هدعأوق لخأد مزهنŸأ ةمشصاعلأ
ىلع رخآأ عوبشسأل بيتÎلأ ةدشس ‘ اهيقبي ا‡ ،رفشصل
.لقألأ

قيرفلأ ةرقم م‚ نع بعشصي كلذ نم سضيقنلأ ىلع
زوفلأ طاقنب ةدوعلأ نم ،حاتتفلأ ةلوج ‘ زئافلأ عبأرلأ

ةيعم÷أ ىلع افيشض هلوزن لÓخ نم ةليلم Úع نم
بب---شسب ¤وألأ ة---لو÷أ ن---ع تبا---غ ي---ت----لأ ة----ي----لÙأ
لا-ط-بأأ يرود-ب دأدزو-ل-ب با-ب-شش سسفا-نŸأ تا--طا--ب--ترأ
ءاقبإلأ ىلع ةليلم Úع ءا-ن-بأأ ل-م-ع-ي-شس ثي-ح ،ا-ي-ق-ير-فإأ

مشسوŸأ Úششدت ›اتلابو ،مهبعلÃ ثÓثلأ طاقنلأ ىلع
.يونعم راشصتناب ديد÷أ

اهنشضتحي يتلأ كلت ،ةلو÷أ هذه تايرابم ىوقأأ Úب نم
ة-يدو-لوŸأ Úب نأر-هو ة-ن-يدÃ ة-نا-بز د-ي-ه-ششلأ بع--ل--م
‘ Úقيرفلأ Óك نأأ ا-م-ل-ع ،ل-ئا-ب-ق-لأ ة-ب-ي-ب-ششب ة-ي-لÙأ

‘ ه-ك-ت-فأ لوألأ لدا-ع-ت ن-م ةد-حأو ة-ط-ق-ن ا-م-ه-ت-ب-ع--ج
لداعتب ىف-ت-كأ Êا-ث-لأو1/1 ةيرشصن-لأ ما-مأأ ة-م-شصا-ع-لأ

flلأ ما--مأأ ه--شضرأا--ب بيÈأ ة-لا-قإأ ف-ّل-ك ،0/0 جŸبرد
ف-شسو-ي ير-ئأز÷ا-ب ه-شضيو--ع--تو Êا--ف--لز--لأ ي--شسنو--ت--لأ
.يديزوب

،ل-ئا-ب-ق-لأ ة-ب-ي-ب-ششو نأر-هو ة-يدو-لو-م ءا-ق-ل رأر-غ ى--ل--ع
راعششب امهئاقل ةنيطنشسق بابششو ودأراب اقيرف سضوخي
عيرشس مامأأ حاتتفلأ ةلوج ‘ ÚلداعتŸأ امهو ،زوفلأ

يذ-لأ ر-مألأ ،›أو-ت-لأ ى--ل--ع نا--شسم--ل--ت دأدوو نأز--ي--ل--غ

.سسفانتلأو ةراثإلأ ‘ ةمق ءاقللأ نم لعجيشس
ةأرابم ‘ كشش نودب ةرشضاح نوكتشس ،ةراثإلأ سسفن

قيرفلأ لمأاي ثيح ،ناشسملت دأدو عم فلششلأ ةيعمج
تقولأ ‘ مزهنŸأ وهو هل ةطقن لوأأ قيقحتل يلÙأ
لواحي اميف ،ةرقم م‚ مامأأ حاتتفلأ ةلوج ‘ عئاشضلأ
ن-م لدا-ع-ت-لأ ة-ط-ق-ن-ب ه-تدو-ع د-ي-كأا-ت ر--ئأز--لأ ق--ير--ف--لأ

.ةنيطنشسق

ةفÙÎا ةطبارلا نم ةيناثلا ةلو÷ا

ةجاجزلا قنع نم جورÿاو ةقافتصس’ا لجأا نم ىرخأاو ديكأاتلل قرف

نيد-لأ لا-م-ج ,مد-ق-لأ ةر-ك-ل ة-ير-ئأز÷أ ة-يدا–Ó-ل ة-ع-با-ت-لأ ة-ي-ب-ط-لأ ة-ن-ج-ل-لأ سسي-ئر د-كأأ
¤إأ «ةدودfi دأدعأاب» Òهام÷أ ةدوع ةركف عم هنأأ ,رئأز÷اب ,ءاعبرألأ سسمأ ,يجرامأد
يششفت نم ّدحلل ةغراف تاجردم مامأأ تÓباقŸأ هيف ىرŒ يذلأ تقولأ ‘ ,بعŸÓأ

. »61-ديفوك» دجتشسŸأ انوروك سسوÒف
ةدو--ع ة--ي--نا--ك--مإأ ّنأأ ة--ير--ئأز÷أ ءا--ب--نلأ ة--لا--كو ه--ب سصخ ح--ير--شصت ‘ ي--جرا--مأد د--ّكأأ و
ّنأأ  «أÒششم» ةلبقŸأ مايألأ ‘ ,ةنك‡ ىقبت بعŸÓأ ¤إأ - دودfi ددعب -نيرشصانŸأ

, ءاعبرألأ سسمأ نم ءأدتبأ يلشصم005 نم Ìكأل عشستت يتلأ دجاشسŸأ حتفب حامشسلأ رأرق
¤إأ ةدودfi دأد-عأا-ب ن-ير-شصا-نŸأ ةدو-ع-ب كلذ-ك حا-م-شسلأ هاŒ ,ا-ي--با--ج--يأ أر--ششؤو--م ّد--ع--ي

ةركف عم ايشصخشش انأأ (...) يبŸولأ ةيليوج5 بعلم لثم ةÒبكلأ بعŸÓأ تاجردم
ق-ي-ب-ط-ت-لأ و مأÎحلأ ق-فوو ا-ع-ب-ط سسورد-م دد--ع--ب ن--ك--ل بعŸÓأ ¤إأ رو--ه--م÷أ ةدو--ع
.»  ةدمتعŸأ دعابتلأ تأءأرجإل Úمراشصلأ
يننكل , ةشسفانŸأ ةدوع نم ةفوختم تناك فأرطألأ نم Òثكلأ »: يجرامأد فاشضأأو
يششفت ةروطخ  ّنأأ دقتعأأ ميلشسلأ هاŒلأ ‘ و ديج لكششب Òشستشس رومألأ ّنأأ دكأاتم
زكأرم و قأوشسألأ ‘ هيلع وه ا‡ Òثكب لقأ ىقبي , مدقلأ ةرك بعÓم ‘ سسوÒفلأ
رأرق عم ةشصاخ ,Ìكأأ ةمÓشسلأ لئاشسو ىلع رفوتت مدقلأ ةرك  «افيشضم » ىÈكلأ قيوشستلأ
عانقلأ عشضو ةيرابجإأ عم بعلŸأ ¤إأ لوخدلأ نم قيرف لك نع طقف سصخشش53ل  حامشسلأ
.» ىرخلأ ةيئاقولأ روملأ نم اهÒغ و يقأولأ

ةيمتح تاب يحصصلا لوكوتوÈلا ةعجارم
ةرورشض ىلع ,ة-ي-لأرد-ف-لأ ة-ي-ب-ط-لأ ة-ن-ج-ل-لأ ى-ل-ع لوألأ لوؤو-شسŸأ د-ّكأأ ,ل-شصت-م قا-ي-شس ‘و
ةرأزول  (12 مقر)ةديد÷أ ةميلعتلأ ءوشض ىلع ,دمتعŸأ يحشصلأ لوكوتوÈلأ ةعجأرم
طورششب ةقلعتŸأ و ,Èمفون03 موي ةرداشصلأ ,تايفششتشسŸأ حÓشصإأ و ناكشسإلأ ةحشصلأ
ّنأأ ديفت  ةديدج ةميلعت ترششن ةحشصلأ ةرأزو »: يجرامأد حشضوأأو. لمعلأ فانئتشسأ
طورشش ديد– لجأأ نم ,سسوÒفلأ نم ‘اعتلأ دكؤوي ل «رأ.يشس.يب» فششكلأ تأرابتخأ
بعÓلأ ّنأأ ينعي ام ,مدقلأ ةرك ةبعل ىلع كلذك قبطني رمألأ أذهو , لمعلأ فانئتشسأ
نأأ نود ,مايأأ01 ةدŸ يحشصلأ رج◊أ ‘ ءاقبلأ دعب هنكÁ , يباجيأ هرابتخأ نوكي يذلأ

روهظ ةلاح ‘ اعبط : » افيشضم»: هتعوم‹ ¤إأ ةدوعلأ, سضرŸأ سضأرعأأ هيلع  رهظت
رأ. يشس .يبلأ و Òناكشسلأ) ةيفاشضإأ تاشصوحفل عوشضÿأ هيلع بجي سضرŸأ تامÓع
.» مدلأ ليلا– و
ةميل-ع-ت-لأ هذ-ه ›أ أدا-ن-ت-شسأ »: ي-جرا-مأد ح-شضوأأ سصو-شصÿأ أذ-ه-بو
ة-ع-جأر-م ل-جأ ن-م ة-ح-شصلأ ةرأزو-ل ة-ل-شسأرÃ ثع-بأا-شس , ة-يرأزو-لأ
و تا--ب--يرد--ت--لأ ‘ ا--ي--لا--ح د--م---ت---عŸأ ي---ح---شصلأ لو---كو---توÈلأ
لجأأ نم ةحلم ةرورشض تتاب ةعجأرŸأ هذه ّنل ,تاشسفانŸأ

. »  قرفلأ لمع فورظ Úشس–
د-ع--ب--ت--شسأ ,أدد‹ ة--شسفا--نŸأ ف--ي--قو--ت ة--ي--نا--ك--مإأ ن--ع و
ّنأأ دقتعأ ل »: Óئاق ةركفلأ هذه هيلك دعبتشسأ يجرامأد
رمألأ هيلع ناك ام لثم ديدج نم فقوتتشس ةشسفانŸأ

سشياعتلأ نآلأ انيلع Úعتي ، مرشصنŸأ سسرام رهشش ‘
مرا--شصلأ  مأÎحإلأ لÓ--خ ن--م سسوÒف---لأ أذ---ه ع---م
ي-ششف-ت ن-م ّد-ح-ل-ل ةد-م-ت-عŸأ د-عا-ب-ت-لأ تأءأر-جإل
.» ةحئا÷أ
ّمتي نل  هنأ ,ديكأاتلأ ¤أ ,يجرامأد سصلخ و
ةيباجيأ ةلاح روهظ ببشسب ةلباقم يأأ ليجأات

رأر---ق---لأ كلذ----ب أد----يؤو----م ,«91-ديفوك»ب
لا-ق ثي-ح ,ة-يدا–لأ ل-ب-ق ن-م ذ-خ-تŸأ
ة--لا--ح يأأ رو--ه--ظ » سصو--شصÿأ أذ--ه--ب
فوشس قيرف يأأ فوفشص ‘ ةيباجيأ
ةلباقم ليجأات ‘ اببشس نوكت نل
ة-يد-نلأ ل-ك--ف ,ي--ن--عŸأ يدا--ن--لأ
اهرشصانعب داجنتشسلأ اهناكمإاب

ل-ي--ك--ششت--ل ف--يدر--لأ ق--ير--ف ن--م
ةكراششŸاب ةينعŸأ81لأ ةمئاق

.» تÓباقŸأ ‘

:تايرابŸا جمانرب
:ةعم÷ا

سسابعلب دا–إا – جÈلا يلهأا :00.41اسس جÈلا ‘
م‚ – ةليلم Úع ةيعمج :00.41اسس ةليلم Úع ‘

ةرقم
بابسش – وداراب يدان :00.51اسس ءاسضيبلا رادلا ‘

ةنيطنسسق
ةبيبسش – نارهو ةيدولوم :00.51اسس نارهو ‘

لئابقلا
:Èمسسيد5 تبسسلا موي

ياد Úسسح رسصن – ةركسسب دا–إا :00.41اسس ةركسسب ‘
ناسسملت دادو – فلسشلا ةيعمج :00.61اسس فلسشلا ‘
نازيلغ عيرسس – فيطسس قافو :00.51اسس فيطسس ‘
ةمسصاعلا دا–إا – ةرواسسلا ةبيبسش :00.41اسس راسشب ‘

:ةلجؤوم تايرابم
ةيدŸا يبŸوا – رئاز÷ا ةيدولوم
ةدكيكسس ةبيبسش – دادزولب بابسش
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يÒنوصسورلا ةليكصشت ‘ مويلا يصساصسأاك رظتنم

«غيل ابوروأا» ‘ كيتليشس مامأا لهأاتلا نع ثحبيو دوعي رشصان نب

ةيادبلا ةطقن ¤إا زرfi ديعُي لويدراوغ
...ةيّنفلا هتارايخ نم هدعبأا

ه--م‚ ،لو--يدراو--غ بي--ب ،ي--ت--ي--سس Îسسسشنا--م برد--م د--ع--بأا
¤إا هقيرف لقنت لÓخ هتاباسسح نم زرfi ضضاير يرئاز÷ا
تاعوم‹ رود تلوج عبار ‘ وتروب ةهجاوŸ لاغتÈلا
ناك تقو ‘ رفسصلا ةطقن ¤إا هديعيل ،ابوروأا لاطبأا ةطبار
ةيسساسسألا ةليكسشتلا ‘ ءاقبلاب ضسفنلا يّنÁ يرئاز÷ا هيف
كابسش ‘ اهعقو يتلا ةيثÓثلا دعب قلأاتلا ةلسصاوم لجأا نم
لبق ةعباسسلا ءامسسلا ¤إا هتعفر يتلاو يسضاŸا دحألا يلنÒب
.عقاولا ضضرأا ¤إا فوسسليفلا هديعي نأا

اديج Óح ناك زرfiو ةمدÿا جراخ ناك ّ«نزتيشسلا» موجه
ي-ت-ي-سسلا برد-م ى-ل-ع ة-ي-مÓ-عإلا ردا-سصŸا ضضع--ب تبا--عأاو
‘ هلاوحأا لسضفأا ‘ دجاوتي ناك يذلا زرfi كارسشإا هسضفر

مقعلا كف لجأا نم Êاثلا طوسشلا ‘ Óيدب ولو ءاقللا اذه
Òغ «واغارد»  ةعقوم ‘ «نزيتيسسلا» مزل يذلا يموجهلا

ظا-ف-ت-حلا ل-سضفو ر-خأا ا-يأار ه-ل نا-ك Êا-ب--سسإلا ي--ن--ق--ت--لا نأا
Ãعسستلا ةليط ءلدبلا دعاقم ىلع زرحÚ وفم ةقيقدuىلع ات

.لهأاتلا نامسض مغر ثÓثلا طاقنلاب ةدوعلا ةسصرف هقيرف

يرودلا ‘ ماهلوف ةارابŸ تناك هتحارإا
بي-ب بردŸا ّنأا ¤إا ة-ي-نا-ط-ير-ب ة-ي-مÓ--عإا ردا--سصم تب--هذو

نم اÒثك بÎقا هقيرف نأا ةيادبلا نم كردي ناك لويدراوغ
ىلع يقبي هلعج ام وهو ،Êاثلا رودلا ¤إا لهأاتلا نامسض

fiعسستلا ةليط ءلدبلا دعاقم ‘ زرÚ مجنلا ةقفر ةقيقد
‘ ةلبقŸا ةارابملل امه-ت-حارإا د-سصق ن-يور-ب يد ي-ك-ي-ج-ل-ب-لا
تب-سسلا ةرر-قŸا ما-ه-لو-ف ما-مأا زا-ت-مŸا يز-ي-ل‚إلا يرود-لا
Èتعيو زوفلا قيق– ¤إا لويدروغ اهيف ىعسسي يتلاو ،لبقŸا

fiنيورب يد ةقفر هيف ةحبرم ةقرو زر.
ةزمح . م

Êاميلشس ديري ةيناثلا ةجردلا نم ›اطيا يدان
Îسسي--ل ،Êا--م--ي--ل--سس مÓ--سسإا ير--ئاز÷ا تا---ب
قيرفلا ميحج نم بورهلا نم ابيرق ،يتيسس
ا-ي-لا-ط-يإا ا-سضر-ع ى-ق-ل-ت ا-مد-ع-ب ،يز--ي--ل‚إلا

تفسشك ةيلاطيإا ةيمÓعإا ريراقت .اطورسشم
تا-با--سسح ير--ئاز÷ا م--جا--هŸا لو--خد ن--ع
¤إا ةدو-ع-ل--ل ي--عا--سسلا ،ا--نا--ت--ي--نر--لا--سس يدا--ن
.ل---ب---قŸا م---سسوŸا ‘ ›ا---ط----يإلا يرود----لا
يدانلا نأا «اناتينرلاسس وتوت» عقوم فسشكو
ةمئاق ضسأار ىلع Êاميلسس مÓسسإا مسسا عسضو
يفيسصلا و-تا-كŸÒا ‘ Úبو-ل-طŸا Úب-عÓ-لا
«اتانار-غ»ـب بق-لŸا يدا-ن-لا ل-ت-ح-ي .ل-ب-قŸا

›ا-ط--يإلا ة--ي--نا--ث--لا ة--جرد--لا يرود ةراد--سص
نم Úتط-ق-ن د-ع-ب ى-ل-ع ،ة-ط-ق-ن02 دي-سصر-ب
ططخيو .›وب-مإاو لا-ب-سسو ي-سشت-ي-ل ي-ثÓ-ث-لا

نيزي‡ ÚبعÓب قيرفلا ميعدتل اناتينرلاسس
يتلا يسضاŸا ءاطخأا كرادت فدهب ،¤وألا ةجردلا يرودل هدوعسص ةلاح ‘
ضسيئر ،وتيتول ويدوÓك طبتريو .ة-م-ظ-ت-ن-م Òغ «و-ي-سشت-لا-ك-لا» ‘ ه-ت-ما-قإا تل-ع-ج
ام ،Êاميلسس ليكو ،وليروتاسساب وكيريديف ›اطيإلاب ةيوق ةقÓعب ،اناتينرلاسس
.مداقلا مسسوŸا ‘ ةقفسصلا ما“إا ةيناكمإا نم لهسسي

ي-سضا-م-ل-ب لا-م-ج ي-ن-طو-لا بخا-ن-لا بلا-ط ن-ب ل-ي-ب--ن ير--ئاز÷ا ›ود--لا ر--ك--سش
ى-ل-ع ير-ئاز÷ا بع-سشلا ل-كو ه-ئÓ--مز و مد--ق--لا ةر--ك--ل ة--ير--ئاز÷ا ة--يدا–لاو
نم ايناŸأا ‘ هتسسم يتلا ةيرسصن-ع-لا ة-ل-م◊ا ‘ م-ه-ع-م م-ه-ن-ما-سضتو م-ه-ف-طا-ع-ت

نب رسشن ثيح ،«1 روبسس» ةانق ‘ Óلfi لغتسشي قباسس ÊاŸأا ›ود بعل فرط
ةيدا–لاو يسضاملب لا-م-ج ي-ن-طو-لا بخا-ن-لا ر-ك-سشأا» :ا-ه-ي-ف ءا-ج ا-نا-ي-ب بلا-ط

يع-م م-ه-ن-ما-سضت ى-ل-ع را-سصنألا ل-كو Úب-عÓ-لا ضضع-بو مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-ير-ئاز÷ا
دوجو لو ضضعب عم نيّدحتم نوكن اŸ ىوقأا امئاد نوكن اننأل معدلا لئاسسرو
.«اهنم لكسش يأل لو ةيرسصنعلل

ينكل تاحيشضوت نود كلاشش ـل لّوألا قيرفلا نع يداعبإا ّ” دقل»
«ةيفاÎحلاب تيّل–

فfiÎ بعل انأا» :لاقو ةيرسصنع نم هل ضضّرعت ام نع بلاط نب ثيد– امك
Èخ ى-ل-ع تر-سس–و تأا-جا--ف--ت د--قو تلا◊ا ل--ك ‘ يد--جو فfiÎ تي--ق--بو
تسضّرعت اذه نع Óسضفو ،حيسضوت وأا ريÈت يأا نودب ةعومÛا نم يداعبإا
باجعإلا ةراثإا لجأا نم Úيفحسصلاو ÚللÙا هابسشأا فرط نم يرسصنع موجهل
يرئاز÷ا بعسشلا نماسضت ىقلت دق بلاط نب ناكو .«طقف ةجسض ثادحإاو
ةزمح . م.يسضاملب لامج ينطولا بخانلاو «فافلا»و

:بلاط نب ،هتلاط يتلا ةيرصصنعلا ةلمح دعب هتمصص نع جرخ

«يعم مهنماشضت ىلع يرئاز÷ا بعششلاو فافلا ،يشضاملب ركششأا»

ضضوهنلا انيلع» :ديبع يدهم
«تنان ‘ نيدحّتم نوكن نأاو ةعرشسب

›ودلا ثد–
يدهم يرئاز÷ا

نع ديبع
ةيعضضولا
يتلا ةبعضصلا
هيدان اهضشيعي
يرودلا ‘ تنان
ببضسب يضسنرفلا

،جئاتنلا بايغ
بع’ لاقو
’» :«رضضÿا»
عضضن نأا بجي

انيلع تاباضسح
ام لك مدقن نأا
ىلع انيدل
لك مدقن نأا انيلعو ةليوط ةلوطبلا ،ناديŸا
ققحن ىتح انتايونعم عفرن نأا انيلع ،ءيضش
انيلع ،ةمداقلا تايرابŸا ‘ ةنكمŸا جئاتنلا لضضفأا
قÓطن’او ابيرق ءايضشأ’ا نم ديدعلا Òغن نأا

اميف ثدحتنو نيدحتم نوكن نأا انيلع ،ادد‹
.«ءاطخأ’ا نع انضضعب

نايتيإا تناشس عم هرارمتشسا دكؤوي زوبدوب
›ودلا لاق
يرئاز÷ا

زوبدوب ضضاير
ناديم طضسوتم
نايتيإا تناضس
ٍقاب هنإا يضسنرفلا

يدانلا عم
هنأا و رضضخأ’ا
‘ بغري
نع ليحرلا
لÓخ هراوضسأا
ت’اقتن’ا قوضس
،ةلبقŸا ةيوتضشلا

‘ افيضضم
هتاحيرضصت
يأا ‘ رّكفي ’و دهج لكب لمعي هنأاب ةيمÓعإا
هتايح ‘ Èكأا ارومأا كانه نأ’ ،رخآا ءيضش
لايرل قباضسلا بعÓلا فضشك امك ،ةيضصخضشلا
يدانلا عم ءيضش لك مدقي هنأاب Êابضس’ا ضسيتيب
تناضس نأ’ ،لضضفأ’ا Ëدقتل ىعضسي و يضسنرفلا
و ةيÒهامج ةدعاق هيدلو Òبك قيرف نايتيإا

ءاج و.حاجنلا قيقحتل هيف رفوتم ءيضش لك
مÓكلا دعب ،وضشوضس ةضسردم جيرخ تاحيرضصت
نايتيإا تاضس نع هليحر باÎقا لوح ليق يذلا

،رطق مو‚ يرودل مامضضن’ا نم هباÎقا و
.لايوب هبردم تارايخ نمضض دعي ⁄ هنوك

ةزمح . م

نب لي-عا-م-سسا ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا د-ي-ع-ت-سسي
هيدان عم ةيمسسرلا ةسسفانŸا ءاوجأا رسصان

عبار ‘ كيتلسس لابقتسسا ةبسسانÃ نÓيم
يرود------لا تا------عو-------م‹ رود تلو-------ج

مايقلا نع اث-ح-ب ،مو-ي-لا ةر-ه-سس ي-بوروألا
لهأاتلا ةÒسشأات نامسض وحن ةيفاسضإا ةوطخب
ءاقل رخأا ‘ لداعتلا دعب Êاثلا رودلا ¤إا
،ة----سسفا----نŸا تاذ ‘ ل----ي----ل ما-----مأا
ارسضاح ر-سصا-ن ن-ب نو-ك-ي-سسو
ةارا-ب-م ن-ع با--غ ا--مد--ع--ب
يرود-لا ‘ ا-ن-ي-ت--نرو--ي--ف
ةباسصًإا ببسسب ›اطيإلا

ا-ه-ل ضضّر-ع-ت ة-ي-ل--سضع
.ةارابŸا ليبق

:رشصان نب
¤إا ةدوعلا»
«تابيردتلا

ر--سصا--ن ن--ب اد--بو
¤إا هتدوعب اديعسس
ة-ق-فر تا-ب--يرد--ت--لا

لسصاوتلا عقاوم ىلع اهرسشن ةديرغت ‘ هئÓمز
،اينتنرويف ءاق-ل ن-ع با-غ ا-مد-ع-ب ي-عا-م-ت-جلا

«تابيردتلا ¤إا ةدوعلا» :رسصان نب بتك ثيح
اهارجأا يتلا ةيبيردتلا ةسصحلل روسصب اقفرأاو
ادب ثيح ،يسضاŸا ءاثÓثلا نÓيم هقيرف عم

طسسو ‘ هناكم ذخأل ازهاج يرئاز÷ا مجنلا
ـل ةبسسنلاب اهتقو ‘ تءاج ةدوع يهو ،ناديŸا

تا-با-ي-غ-لا ضضع-ب Êا-ع--ي يذ--لا نÓ--ي--م
تبر-سض ي-ت-لا تا--با--سصإلا ل--ع--ف--ب

.ارخؤوم قيرفلا

لجأا نم نÓيم تÎخا»
عورششŸا

«يشضايرلا
ن-------ب ف-------سشكو

‘ ر------سصا------ن
ع------م راو-------ح

” «لو-------------غ»
قاطن ىلع لوادت

را----ت----خا ه----نأا ع----سساو
،Òب-ك ق-ير-ف ه-نأل نÓ-ي--م

نأل كلذ--كو ه--ق---ير---ف ه---نأل نÓ---ي---م تÎخا» :لا---قو
‘ ا-ه-ل-ب-قو ي-ن-ب-ج-عأا يدا-ن--ل--ل ي--سضا--ير--لا عور--سشŸا
Ìكألا قيرفلا ناك هنأل قيرفلا اذهل تبعل ›وبÁا

ة-جرد-لا ‘ ط-سشن-ي نا-ك ه-نأا م-غر تق-فاوو › ا--ب--ل--ط
ع-برأل د-ق-ع يد-ل نا-ك ه-نأا م-غر ،ة-ي-لا-ط-يإلا ة-ي--نا--ث--لا

ناك يذلا قيرفلا تلسضف ينكل ،لانسسرأا ‘ تاونسس
.«يتامدخ ىلع لوسص◊ا ‘ بغري

عم تبعل يننأل لانشسرأا ‘ يتبرŒ ىلع امدان تشسل»
«لروزاكو ليزوأا

¤إا تلسصو» :رسصان نب لاق ،لانسسرأا ‘ هتبرŒ نعو
تيقب دقو ،اماع71 زواجتي ل ينسسو قيرفلا اذه
ل ةلئاع عم ضشيعلا تسضفر يننأل قدنفلا ‘ نيرهسش
Òغ ز-كر-م ‘ ي-ن-م-ح-قأا ر-غ-ن-ي-ف» :ع-با-تو ،«ا-ه-فر--عأا

،اÒبك ناك يلع طغسضلاو رسسيأا حانجك هيلع داتعم
لانسسرأا عم ةطبارلا ضسأاك ‘ ءاقل لوأا ‘ تكراسشو
ةباسصإل توكلاو هي-ف ضضر-ع-ت ءا-ق-ل ‘ د-ل-ي-ف-ي-سش ما-مأا

ىلع مدان Òغ ينكل تاركلا ضضعب ترسسخ ،ةÒطخ
لثم رابك Úبعل بناج ¤إا تبعل يننأل ةبرجتلا هذه
.«لروزاكو ليزوأا

ةزمح . م

ينيعبشس نب ةدوع لجعتشسي خابدÓغنششنوم بردم
بعŸÓا نع هبايغ لظ ‘ ،خابدÓغنسشنوم ايسسورب ÊاŸألا هيدان فوفسص ‘ ئراوطلا نم ةلاح ينيعبسس نب يمار ضضرف

ا-ي-سسور-ب ق-ير-ف-ل ي-ن-ف-لا ر-يدŸا ،زور و-كرا-م نأا تد-كأا ة-ي-ناŸألا «„و-ت--ياز را--ن--ي--سشٔا» ة--ف--ي--ح--سص .ة--ي--سضاŸا ةÎف--لا لÓ--خ
ةاناعم ترهظو .ارخؤوم تايرابŸا نع ينيعبسس نب بايغب قيرفلا رثأات لظ ‘ ،ةجرح ةيعسضو ‘ ضشيعي ،خابدÓغنسشنوم
ةسسماÿا ةلو÷ا ‘ ،ءاثÓثلا ءاسسم ،3-2 ›اطيإلا نÓيم Îنإا مامأا قيرفلا اهل ضضرعت يتلا ةÁزهلا لÓخ خابدÓغنسشنوم
ديفي ،يبط ريرقت ىلع لوسص◊ا ‘ لمأاي زور وكرام نأا ةفيحسصلا تدكأاو .ابوروأا لاطبأا يرود ةلوطبب تاعومÛا رود نم
بعÓلا ىلع اÒثك خا-بدÓ-غ برد-م لو-ع-يو .ة-ل-ب-قŸا ةÎف-لا لÓ-خ تا-يرا-ب-م-ل-ل ةدو-ع-لا ى-ل-ع ه-ترد-قو ي-ن-ي-ع-ب-سسن-ب ‘ا-ع-ت-ب
Úفده ليجسست ‘ هحا‚و ،ابوروأا لاطبأا يرود ىوتسسم ىلع اهمدق يتلا ةيوقلا تايوتسسŸا لظ ‘ اميسس ل ،يرئاز÷ا

،لبقŸا ءاعبرألا ،Êابسسإلا ديردم لاير اهيف هجاوي يتلا ةارابŸا لÓخ ،طقف لداعتلل خابدÓغ جاتحيو .تايرابم3 لÓخ
لتحيو .ةقباسسŸا نم يئاهنلا نمث رودلا ¤إا لهأاتلل ،ابوروأا لاطبأا يرود ةلوطبب تاعومÛا رود نم ةسسداسسلا ةلو÷ا ‘

Îنإا لتحي اميف ،ديردم لايرو Êاركوألا راتخاسش نع ةطقن قرافب ،طاقن8 ديسصرب ةعومÛا ةرادسص ÊاŸألا قيرفلا
.طاقن5ـب عبارلا زكرŸا نÓيم



راوــــــــــــــــــــــــــــح

يصساصسلا نأا لوقي نميف كيأار ام
تنك كنا اÃ هصسفن ضضرفي ناك

؟كتيب ‘ ضصيمقلاب ظفت–
طقف ينع عمسس وا بعلا Êدهاسشي ⁄ اذه
ردسصم تحبسصا يننأل يلع يوري ام
،ينبحي لكلا نا اÃ رئاز÷ا ‘ تيكنت
⁄ ،ةيبرتو اطابسضنا Ìكلا بعÓلا تنك
قئاقد01 ولو ترخأات نا ةرم ولو ثدحي

ام يسساسسلا لاق نوكسش ةياكح ‘ ادع ام
ءاكذ ›و ةليح بعل تنك ،(هقهقي) سشبعلي
‘ فورعم روسسيفورب كانه ،Òبك
› لوقي ناك يواعم ىعدي ةمسصاعلا
«كسسأارب ةركلا فرغت اÒ Ÿثك كبحا»
سسأارلاب ةركلا سسوقا يننا انه دسصقلاو
لعفي املثم ةفرغم يا اديج اهروداو

.هلجرب داسصع حلاسص

؟يصسيوك عم كتياكح نع اذام
‘ دادزولب بابسش عم77-67 ماع تناك
،Êابت ىوتسسم ›ا لسصي ناك ،ةدوعلا ءاقل
⁄و هتغوارم تدرا ،قÓمع بعل اناو
غواري لو ةكر◊ا عيرسس ناك هنأل نك“ا
تمئسس اŸو ،ةلوهسسب

يدي يتلكب هتلمح هنم
،سسامتلا ىلع هعسضوو
اهموي مك◊ا ناكو
هبلغ ثيح ةقلود
فرعي ⁄و كحسضلا
تسسيلو ،فرسصتي فيك

ةديحولا ةياك◊ا هذه
ةياكح كانهف ،هعم
.ىرخأا

نا انظح نم
؟اهيلا عمتصسن

نكل مسسوŸا سسفن ‘
‘ باهذلا ءاقل ‘

يسسيوك ناك ةنتاب
قيرفلا ‘ ابعل
وبعل ناكو ،ينطولا
ينطولا بختنŸا

فرط نم Úلجبم
املك ثيح ماك◊ا
لسصحي و لا طقسسي

هل تلقو مك◊ا ¤ا تهجوتف ةفلاfl ىلع
ل لاو Óيلق لاوطي نأا هيلع »: ةحارسص
.«انعم بعلي

عم تاياكح نع نم ركذتت كاذ امو
؟ليلق ميهاربا موحرŸا
نسسÓت ثدح هنا ركذتا ،ليلق ومحري هللا
47-37 مسسوم ةملعلا عفادم Úبو ينيب
ري ⁄ مك◊ا ىتح دحا هبتني ⁄و ،هتبرسضف
ةيداع ةلباقŸا تهتنا مهŸا ،ةطقللا
›ا هŒا مك◊ا حفاسصل تبÎقا امدنعو
اذاŸ »:› لاقو همامأا ليلق موحرŸا

ةقاطبلا › جرخا نا ناكف «؟هتبرسض
.هدي › دÁ نأا سضوع ءارم◊ا

دعاصست تنك نم تنا كنا لاقي
11 ـلا ةمئاق عصضو ىلع ÚبردŸا
؟Úيصساصسألا
تنك يننأا كل تلق ،اذه ثدحي ⁄ ادبا
حزŸا بحا ،يئÓمز Úب اطابسضنا Ìكلا

،بردŸا تارارق ‘ لخدتا ل ينكل Óعف
لبقتا نكل جرخا نا بحا ل يننأا حيحسص
دوعسص مسسوم ‘ هنا ركذتاو ،مهتارايخ

ةيعمج هجاون انك لوألا مسسقلا ¤ا باكلا
رومأا تثدحو ،«برح» ءاقل ‘ ةليلم Úع
51 لبق كلذ ناك Úقيرفلا Úب ةفينع
مك◊ا ررقو ،ءاقللا ةياهن نم ةقيقد
لمتكت ىتح ينجرخي نا ينيطنسسقلا
تلبقت يننكل ،رخآا بعلو انأا ةارابŸا
تسسل يننا مغر ناديŸا ترداغو عسضولا
.ثدح اميف ببسستŸا

يتلا ةعنطصصŸا ةوعدلا ةياكح ام
بختنŸاب قاحتلÓل كل تلصسرا

نبو يصسيوك فرط نم ينطولا
؟خيصشلا
لاورزاو تانيخد ،Úمطوبو انا تبهذ
‘ «ب» ينطولا قيرفلاب قاحتلÓل
نم ىعدتسسي انايحا ناك يذلا ،ةمسصاعلا

ينلسصو ،«أا» قيرفلا ¤ا رسصانع هيبعل
نع يسسيوكو خيسشلا نب › هلسسرا مارغلت

فارغلت فرعا تنكو ،حازŸا قيرط
خيسشلا نب «سشينوحلكي ام» و  ةيلارديفلا
دقف ةمسصاعلا ‘ يننا اÃو ،يسسيوكو
ذا ةيسضقلا هذه لسصتسس نيا ىرأل تهجوت
تدجوف ةيدا–لا رقم ¤ا تبهذ
نم»: ةرسشابم › لاقف  ،فوغور بردŸا
نا ينلاسسف ،ةنتاب نم هل تلقف «؟تنأا نيا
بعل ل »:تبجأاف طسساوأا بعل تناك
نكÁ لو دحاولا فر◊اب › لاقف «رباكا
eroh d.» ةرابعلا هذه ىسسنا نا
ىلع يدتعت تنك اصضيا كنا لاقي
اذه له ،ناديŸا ىلع كيصسفانم
؟حيحصص
،كل تلق نا قبسس امك بيط ناسسنا انا ل

بعلا تنك دقل،suoyov تسسل
،سسفانŸا يبعل عم كحسضاو تايرابŸا
ةسضايرلا حورلا قلخ ‘ مهاسسا تنك
ماك◊ا Úعاو ،ىسضوفلا ثد– امدنع
يفنا ل يننكل ،تايرابŸا ‘ مكحتلا ىلع
هيف اÃ ابلسصو ،ايندب ايوق تنك يننا
ةرم مهزواŒا تنك Úعفادم4 ،ةيافك
نم نكل ،دحا ىلع يدتعا ل ،ةدحاو
تكسسا نا نكÁ لو نمثلا عفدي ينلسصي

ثدحي ⁄ نكلو ،عيسضي هكرتاو يقح ىلع
قرسسا ا‰او ،عيم÷ا ماما ادحا تبرسض نأا
ملظا امدنع اذهو دحأا Êاري لو ةبرسضلا

.طقف

بختنŸا نم كقح ذخأات ⁄
؟كنيمخت ام ،ينطولا

⁄ ،انقح اومسضه ينطولا بختنŸا وبردم
طسسولا نم يوق مجاهم يتقو ‘ نكي
موحرŸاو انا Êولخب مهنكل برغلاو
ىلع ،ةناكم انل تناك هنأا مغر ،سشيرق
تنك ذا ءادوسسلا ايقيرفا قرف مامأا لقألا

اولسضف نكل ،ليجسستلاو مهسسحد ىلع ارداق
نا نوفاخي ،ناعجسش Òغ Úبعل انيلع
Êوكرتو ،ةيئانث تاعارسص ىلع اوسسفانتي
‘ فاده لسضفأا Êاث تنك يذلا انا
باكلا ‘ ،داسصع حلاسص دعب ةلوطبلا
بعل كانه نكي ⁄ اهديعاو اهلوقا
كانه نكي ⁄ امك يÒغ نم لجسسي

‘ ،ةÎفلا كلت ‘ ينم ىوقا مجاهم
52 تلجسس هيف اندعسص يذلا Êاثلا مسسقلا

61 ،41،21 لجسسا مسسوم لك ‘و ،افده
ةيزيل‚ا بعل ةقيرط › ناك ،افده71و
راسسيلاو Úميلا ىلع كر–ا ،ةيوق
ل يتأات امدنعو ةركلا رباقن ةيماعلابو

) كابسشلا ¤ا اهلسسرل رخأاتأا
.(Óيلق تمسصي

ةياكح تركذت كنأا ديكا
..ىرخا
ةبقلا مامأا ةرم ،حيحسص اذه معن

،1-4 مهيلع انزف97-87 مسسوم
نم Úفده تلجسس يننا روسصت

،سسرا◊ا نم ىلعا يدوعسص لÓخ
Úترم ةركلا هنم تذخا ثيح
.هكابسش قمع سسأارلاب اهتعسضوو

؟مدقلا ةرك ‘ تمدن اذام ىلع
سصÓخاب تلمع يننكل ،لمعا ⁄ ول مدنا
ةرك ‘ ائيسش عيسضا ⁄و ،يلع ام تمدقو
تقولا سسفن ‘و Óماع تنك يننأل مدقلا

رفسصلا نم يتايح ديعا ول اذهل ،ابعل
.قيرطلا سسفن ىلع Òسساسس

؟اهيلع تلصص– ةحنم لوأا تغلب مك
.سسارها قوسس مامأا رانيد05 ديدحتلاب

‘ ءاصضملا حنم لدعم ناك مكو

؟مكتقو
رانيدÚ 001ب ابيرقت
كلذ ‘ رانيد051و
ل غلبŸا اذه ،تقولا
ةقسش Òجأاتل ىوسس يفكي

بعلن انك ،نيرهسش ةدم
اهبحن اننل مدقلا ةرك
روسصت ،رخآا ءيسشل سسيلو

لب معطم ‘ اموي لكان ⁄
لوانت تاءاقللا لبق انك
‘ ةزهاج تابجو
ةلوليقلا يسضقنو ،قيرطلا
ل اننأل قيرطلا ‘ اسضيأا
همسسا ائيسش ائيسش فرعن
لخدن امدنعو ،لزنلا
نوكي امدنع ناديŸا

امدنعو هلكان اسشيسشح
.هلكأان اسضيا ابارت نوكي

ةرك كتطعا اذام
؟مدقلا

اهنكل لاومألا نطعت ⁄
،لاجرلا ةفرعم ينتحنم
امنياف سسانلا ةبfiو
،اÒبك اباحرت دجا بهذا
نوكسش» نأل ديعسس اناو
«سشبعلي ام يسساسسلا لاق
باÎلا لك ‘ فورعم
ةرهسشلا هذهو ينطولا

يقيرفو ةركلا › اهتحنم
.ةنتاب بابسش

يتلا ةياك◊ا يه ام
املك كحصضت

؟اهركذتت
،تانينامثلا ‘ ةمسصاعلا دا–ا دسض انبعل

ةبرسضب ودك موحرŸا يلع ىدتعا ثيح
ةباسصا يدل تناك دقو ةمسصاعلا ‘ ةيسسأار

لاسسف ،ةدامسض اهببسسب عسضا و سسأارلا ‘
هلتقاسس يننأا مكحلل تلقو ،ينم Òثك مد
نم بيرق يتيب نأل ةنتاب ¤ا يتأاي امدنع
نم زفقا يننل حيحسص اذهو بعلŸا
مهŸا ،يحوفسس ‘ يسسفن دجا ةذفانلا

،ةذفانلا نم ةسصاسصرب هبرسضأاسس هل تلق
و دسصاق Òغو بسضغ ةظ◊ ‘ اهتلق

،تهتنا دق ةياك◊ا تننظ
هجتم اناو كلذ دعب روسصت
تدجو يحوفسس بعلم ¤ا
› اولاقو ينسشتفت ةطرسشلا
اسصخسش تدده كنا
اودجي ⁄ اŸو ،توŸاب
مث ،Êوكرت يدنع ائيسش
ينطولا بختنŸا بعل
‘ ،قرسشلا بختنم مامأا
نأا سضÎفي ناكو ةنتاب
ببسسب نكل ودك هجاوا
دق نوكي يتلا تاديدهتلا
ةقرو ىلع مك◊ا اهنود
يننكل ،عدتسسا ⁄ ميكحتلا

ترظتناو ءاقللا ترسضح
ناك ثيح ،بابلا مامأا ودك

ةقفر ناكو هئÓمزب ةنراقم فلخت دق
ديعب نم ،طقف هيلع تبيه داتعلا ظفاح
ةبيق◊ا ىمرف ،هيلا مداق يننا سساسسا ىلع
.برهو

اذه له ،اصسنرف ‘ تبعل كنأا انملع
؟حيحصص

¤ا هيف اندعسص يذلا مسسوŸا ‘ معن
، رهسشا6 تبعل47 ةنسس يا ،لوألا مسسقلا

‘ بعلي ناك يذلا زتام ¤ا تهجوت ثيح
اذه بردم ينلوح مث ‘رسشلا مسسقلا
يجورخ ةلاسسر لوسصو رخأات دعب قيرفلا
مسسقلا ‘ قيرف وهو يبور تناسس قيرف ¤ا
Úتسصح دعب هنا زتام عم ركذتا و ،Êاثلا

كلو زهاج ايندب تنا :بردŸا › لاق
تناسس ‘ مث ،قيرفلا ‘ ةيسساسسا ةناكم
اسضيا ينلسصت ⁄و Óيوط ترظتنا يبور
تاءاقللاب يفتكا تيقبو جورÿا ةلاسسر
هملعي ل ارمأا كل فسشكاسسو ،ةيدولا
.نوÒثك

؟وه ام
نم اناو نامرج ناسس سسيراب دسض تبعل

هيف ناك ءاقل ‘1-1 ةجيتنلا تلداع
دقو ، دعب زÈي ⁄ هنل ،ايطايتحا بلحد
بجي هنأا › لاقو اسسيسسام وكيرنا تيقلا

سسيراب ‘ بعلل يتآا نأا يلع
‘ ةناكم › دجيسس هنا › دكاو
هل بعل يذلا سسيراب غنيسسار قيرف
و هب هبآا ⁄ يننكل دعب اميف رجام

دسض اسضيأا انبعل مهŸا ،هميقا ⁄
تلداع نم اناو اسضيأا ايلسسرام
دسض انزفو ،ءازج ةلكرب ةفكلا
.انا امهتلجسس1-2 يسسنان

‘ تبعل كنأا حيحصص لهو
؟اصضيأا ضسنوت
‘77-67 مسسوم كلذ ناك معن
هب تقحتلا يذلا يلحاسسلا مجنلا

بعل لسضفا تنك دقو ،ةفدسص
تيقب ناذللا نيرهسشلا لÓخ
عقو نكل ،سسنوت ‘ امهيف
اوعمسسي ملف ›ام فÓتخا
.مويلا ¤ا يÈخب

‘ فده نم تلجصس امك
؟كراوصشم
نم Òثكلا Òثكلا تلجسس
ةرمو52 ةرم ،ركذتا ل فادهألا

يذلا ماعلاو71 ةرمو81 ةرمو61
تارم9  تلجسس هيف لجسسا ⁄
تحبسصا نيا2891 ةنسس كلذ ناك
راسص قرفلا لك نأل ةبعسص رومألا
،ينطولا بختنŸا ‘ نوبعل اهل
.ايŸاع ناك يذلا

دصض اهتبعل تايبرادلا نم مك
؟تلجصس لهو ،ةيدولوŸا
ةعبراب انزف تايبراد5 تبعل
لك ‘ تلجسسو ،دحاو ترسسخو
نع فلختا يننأا دقتعت لهف ءاقل
،؟هذهك تابسسانم ‘ كابسشلا
انا ،تلجسس انمزهنا امدنع ىتحو
اذهو ةراسسÿا بحا ل تنك
اÒقف تنك يننل هتبسستكا روعسشلا
.اميتيو

 ةيوركلا هتارماغم درصس لصصاوي Êامزواح يصساصسلا

نع ثيد◊ا Êاثلا ءز÷ا اذه ‘ Êامزواح يصساصسلا ةنتاب بابصش ةرطصسا لصصاوي
هل تثدح يتلا ةÒهصشلا ةيصضقلا نع ثدحتيصس نيا ةريدتصسŸا ةرحاصسلا ⁄اع ‘ هتارماغم

نم ديدعلاو بابلا نم بردŸا هدرطي نا لبق ينطولا بختنŸاب قاحتلÓل ءاعدتصسا ىقلت امدنع
  راو◊ا اذه ‘ اهنوفصشتكت مككÎن يتلا تارماغŸا

ــهÊ 2441اثلا عيبر71ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد30 سسيمÿا
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Êاثلا ءز÷ا

! .. ينطولا بختنŸا باب نم يدرط ‘ اببشست يشسيوكو خيشش نب



ة-ج-ي-ت-ن-ب ةدو-ع-ل-ل ا-مود كنار-ف ي-صسنر-ف-لا بردŸا ى-ع-صسي-صس
قيرف هجاوي امنيح مداقلا دحألا موي ةرهاقلا نم ةيباجإا
لا-ط-بأا ة-ط-بار-ل يد-ي-ه-م-ت-لا رود-لا با-يإا ‘ ي-ب-ي-ل-لا ر--صصن--لا

لجأا نم زوفلا ةرورصض ىلع هيبعل امود ثحو اذه ،ايقيرفإا
لهأاتلا نامصضو  ةقباصسŸا هذهل لوألا رودلا نم سصلختلا

ةينطولا ةلوط-ب-لا ة-صصا-خ ة-مدا-ق-لا تا-قا-ق-ح-ت-صسإÓ-ل غر-ف-ت-ل-ل
.رصصنلا ءاقل دعب ةصسفانŸا هذه ¤إا دوعيصس قيرفلاف

Úيلوألا Úتلو÷ا ‘ بابضشلا يتارابم تلجأا ةطبارلا
ةلوطبلا نم ¤وألا ةلو÷ا تايرابم ¤وألا ةفÙÎا ةطبارلا ة‹رب

ةيعمج مامأا هتارابم ةلو÷ا هذه ‘ قؤورفلا بعلي ⁄و Èمفون82و72 يموي
ئيصشلا سسفن ثدحيل ،رهصشلا سسفن نم92 موي يبيللا رصصنلا هجاو هنأا مكحب ةليلم Úع

ةيناثلا ةطبارلا تاءاقل امأا Èمصسيد6 موي ىرجيصس ءاقللاف يبيللا رصصنلا عم بايإلا ءاقل ‘
ةبيبصش مامأا ةلوطبلا ‘ قيرفلا ةهجاوم نأا ينعي ام ،Èمصسيد5و4 يموي ىرحتصس يهف

.اصضيأا لجأاتتصس ةدكيكصس
ةيمنهج ةمانزر هرظتنت قيرفلا

دعوم ىلع قيرفلاف ،ةيمنهج ة‹رب هرظتنتصس ةينطولا ةلوطبلا تايرابŸ قيرفلا غرفتي امدنع
دويعصس ءاقفرف كلذل ،عوبصسألا ةياهن ‘ ةمداقلا تلو÷ا ت‹رب ةطبارلا نأا اÃ ،دحاو عوبصسأا ‘ تايرابم3 بعل عم

ةيلاتتŸا تايرابŸا نم ددع بعل ىلع لبقم قيرفلا نأا ينعي اذهو ،عوبصسألا طصسو ‘ ةلجؤوŸا تايرابŸا بعلل نيرطصضم
.ادج ةبعصص ةرماغم ‘ قيرفلا لخديصسو ةلجؤوŸا تايرابŸا ددع فعاصضتتصس مداقلا رودلا ¤إا لهأاتي ول هنأاو ةصصاخ

«طقف لاطبألا يرود ىلع نآلا انÒكفت» :امود
عو-صضو-م ¤إا قر-ط-تو ،ي-ب-ي-ل-لا ر-صصن-لا ةارا-ب-م ل-ب-ق دادزو-ل-ب با-ب-صشل ة-ي-م-صسر-لا ة--ح--ف--صصل--ل ا--مود كنار--ف بردŸا ثد–

لهأاتلا ةيفيكو طقف لاطبألا يرود ىلع نآلا انÒكفت»:قايصسلا اذه ‘ لاقو بابصشلا رظتنت يتلا ةمداقلا تاقاقحتصسإلا
‘ ركفأا ينكل ةبوعصص Ìكأا تايد– انرظتنت هنأا فرعأا يننأا نم مغرلا ىلع ةارابÃ ةارابم بعلن فوصس ،Êاثلا رودلا ¤إا
ع.ب«.ان◊اصص ‘ ةمداقلا تايرابŸا ة‹رب نوكت نأا ىن“أا ،طقف رصضا◊ا

ــهÊ 2441اثلا عيبر71ـل قفاوŸاÈ 0202مصسيد30 سسيمÿا لوألا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

«ةيليوج5 ‘ لهأاتلا ةقرو مضس◊ نوزهاج نحن و افيعضض اقيرف سسيل زلفاب» :زيغن

رضصنلا ءاقل ىلع هنيعو هتاÒضض– لضصاوي بابضشلا

031 مقر ةيجراÿا اهتارابم بعلتضس ةيدولوŸا
يقÓت اŸ يجراÿا ىوتصسŸا ىلع ايجراخ031 مقر اهتارابم سضوÿ رئاز÷ا ةيدولوم دعتصست
اهيف كراصش يتلا ةيجراÿا تاصسفانŸا عيمج ‘ اذهو ةيليوج5 بعلÃ دغلا ءاصسم ينينبلا زلفاب
ةيقيرفإلا تا-صسفا-نŸا ‘47 مقر Úينينبلا ةهجاوم نو-ك-ت-صس ا-م-ن-ي-ب ،5791 ةنصس ذنم ق-ير-ف-لا
،ةقباصسŸا ط‰ Òيغت ذنم ايقيرفإا لاطبأا يرود ‘42 مقرو ةديد÷او ةÁدقلا Úتغيصصلاب

رابك عم ةنراقم سسيصسأاتلا ةيوئÃ لافتحÓل دعتصسي قيرفل ةبصسنلاب ادج ةفيعصض ماقرألا ىقبتو
.يواصضيبلا دادولاو يجÎلا ،كلامزلا ،يلهألاك ةراقلا

‘ سسمأا موي ةيبيردت ةصصح دادزولب بابصش ةليكصشت ترجأا
توأا02 بعلم ةيصضرأا ىلع احابصص ةرصشاعلا ةعاصسلا دودح
ءاق-ل-لا ذ-ن-م و-صشب ءÓ-مز-ل ة-ي-نا-ث-لا ي-ه ة-صص◊ا ،ة-م-صصا-ع-لا-ب
يتلا ةمداقلا ةهجاوملل مهتاÒصض– نمصض جردنتو يصضاŸا
‘ يبيللا رصصنلا مامأا لبقŸا دحألا موي ةليكصشتلا رظتنت
.ايقيرفإا لاطبأا ةطبارل لوألا يديهمتلا رودلا بايإا

ةبعضص ةيخانم فورظ ‘ تيرجأا ةضص◊ا
بردŸا ةصصاخ عيمجلل ةحعزم سسمأا ةصصح تناكو اذه
سصصص◊ا لثم ةمزÓلا ةحارلاب لمعي ⁄ يذلا امود كنارف
تلطه يت-لا اد-ج ةر-يز-غ-لا را-ط-مألا بب-صسب اذ-هو ة-ق-با-صسلا

تلو– ثي-ح ،ة-ير-ئاز÷ا ة-م-صصا-ع-لا ى-ل--ع سسمأا ة--ح--ي--ب--صص
اÒثك ترثأاتو اهل ىثري ل لاح ¤إا توأا02 بعلم ةيصضرأا
ءاوصس اÒثك رثأاو Òصس ةقيرط لقرع ام اذه ،ةÒثكلا هايŸاب

.ينفلا مقاطلا ىلع ىتح وأا ÚبعÓلا ىلع
ةÒضصق ةيقيبطت ةارابم جمرب امود

Úب ة-ي-ق-ي-ب--ط--ت ةارا--ب--م ة‹Èب ا--مود كنار--ف بردŸا ما--ق
يصسنرفلا ينقتلا ،سسمأا مويل ةيبيردتلا ةصص◊ا ‘ ÚبعÓلا
ةصص◊ا نم لوألا فصصنلا ‘ Êدبلا بنا÷ا ىلع Óيلق زكر

ماق م-ث ن-مو ،Úب-عÓ-لا ة-ق-فر Êد-ب-لا ر-صضÙا ل-م-ع ثي-ح
ىوتصسم اه-لÓ-خ ن-م ن-يا-ع ة-ي-ق-ي-ب-ط-ت ةارا-ب-م ة‹Èب ا-مود
.يبيللا رصصنلل مهتهجاوم نم مايأا3 لبق ىرخأا ةرم هيبعل

سصاÿا ه‹انرب لضصاو Òكاب
ج-ما-نÈلا Òكا-ب مÓ-صسإا د-مfi د-يد÷ا مد--ق--ت--صسŸا ل--صصاو
رصضÙاو بابصشلل ينفلا مقاطلا هل هعصضو يذلا سصاÿا
ةقفر ةيقيبطتلا ةارابŸا ‘ كراصشي ⁄ Òكاب ،قيرفلل Êدبلا
ةداعتصسإا لجأا نم دارفنإا ىلع بردتلاب ماق ا‰إا ÚبعÓلا

نع ديعب هنأاو ةصصاخ يصضاŸا ‘ اهيلع ناك يتلا ةقايللا
.رهصشأا ذنم ةيمصسرلا ةصسفانŸا

ةضص◊ا ةياهن دعب ÚبعÓلاب عمتجإا امود
ةليلق قئاقدل هيبعل عم ثدحتلاب يصسنرفلا بردŸا ماق
انرداصصم بصسحو ،سسمأا مويل ةيبيردتلا ةصص◊ا ةياهن دعب
امو مداقلا ءاقللا نع هلابصشأا عم ثد– يصسنرفلا ينقتلا نإاف
لاكصشأا نم ل-ك-صش يأا د-ير-ي ل و-ه-ف ،ةر-ها-ق-لا ‘ م-هر-ظ-ت-ن-ي
.مداقلا رودلل ةيحيرأاب لهأاتلا فدهتصسيو نواهتلا

ءادصصأل سسمأا لوأا ةرهصس رئاز÷ا ةيدولوم بردم ثد–
باصس◊ ينينبلا زلفاب مامأا دغلا ةهجاوم نع بعŸÓا
ثد– يتلاو لاطبألا ةطبار نم يديهمتلا يرودلا بايإا

انققح يتلا باهذلا ةارابم ةحفصص انيوط » Óئاق اهنع
.اهيف انبعل يتلا فورظلا ¤إا رظنلاب انيمث لداعت اهيف
ن-ظ--ي ا--م سسك--عو با--يإلا ةارا--ب--م ءاو--جأا ‘ ل--خد--ن--صسو
سسيل زلفاب نأل ةلهصس نوكت نل انتيرومأام نأاف سضعبلا

ا-ن-ن-ك-لو سضع-ب-لا هرو-صصي نأا لوا-ح ا-م-ل-ث-م ف-ي-ع-صض ق-ير-ف
5 ة-ع-قو-م ‘ ل-هأا-ت-لا ة-قا-ط-ب م-صسح-نو يد-ح--ت--لا ع--فÔصس

«ةيليوج

برح ةعطاقŸا ةناوطضسأاو ةقرافألا فرعأا»
«طقف ةيضسفن

ةارابم ةعطاقÃ زلفاب سسيئر تاديدهت ىلع هقيلعت ‘و
يتلا ةقناÿا ةيلاŸا ةمزألا ببصسب ةيدولوŸا مامأا بايإلا
انيبعل لخدأاصس » Óئاق زيغن باجأاف قيرفلا اهنم Êاعي

نوكن ىتح اديج اهل رصضحنصسو ،ةعم÷ا ةارابم ءاوجأا ‘
ينمهت ل عطاقي وأا يتأاي زلفاب دفو ةياكح امأا دعوŸا ‘
‘ لخدتو  ةحوصضفمو ةفورعم ةيقيرفإلا تاروانŸا نأل
ىتح بجي امك نيزكرم ىقبنصسو ةيصسفنلا بر◊ا راطإا
.«ةارابŸا موي

انرضضح يتلا فورظلا سسفن ‘ بعلنضس»
«مهم اذهو اهيف

سسك-ع » Ó-ئا-ق ز-ي-غ-ن حر-صص با-يإلا ة-ع-قو-م ن-ع ه-ث-يد--ح ‘و
ةبعصص ةيخانم فورظ ‘ اهلÓخ انبعل يتلا باهذلا ةارابم
‘ ودبتو ةعم÷ا اذه اما“ ةرياغم نوكتصس فورظلا نأاف.

اهيف انرصضح يتلا فورظلا سسفن ‘ بعلنصس اننأل ان◊اصص
هذهو انناديم قوف بعلنصس اننأا امك .ديد÷ا يوركلا مصسوملل
زو-ف-لا ق-ي-ق– ل-جأا ن-م ا-ه-ي-ف ر-م-ث-ت-صسن نأا بج-ي ة-ي--ل--صضفألا
.«Úينينبلا نم لهأاتلا ةقاطب فطخو

«ةليكضشتلا طبضض لبق ديفوكلا رابتخا جئاتن رظتنن نأا بجي»
ناك اذإا ام لوح زيغن ليبن بردملل هانهجو رخأا لاؤوصس ‘و
ةيصساصسألا ةليكصشتلا ىلع ةديدج تاÒيغت ثادحإا ‘ ركفي
باهذلا ةعقوم ‘ ÚبعÓلا سضعبل عصضاوتŸا ءادألا دعب
ي-ّن-ظ او-ب-ّي-خ Úب-عÓ-لا سضع-ب نأا ح-ي-ح-صص » Ó-ئا-ق با-جأا-ف
ط-ب-صض نأل ،ا-ه-ي-ف او-ب-ع-ل ي-ت-لا فور-ظ-لا م-ه-ف--تأا ي--ن--ن--ك--لو
ليحت-صسم فور-ظ-لا هذ-ه ‘ ار-ك-ب-م ة-ي-صسا-صسألا ة-ل-ي-ك-صشت-لا
ام نأل ،لوأا ديفوكلا تارا-ب-ت-خا ج-ئا-ت-ن ر-ظ-ت-ن-ن نأا ا-ن-ي-ل-عو

كصس“أا ينلعجيو انل ديفم سسرد Úنبلا ‘ ةرامعلل ثدح
Ãةياغ ¤إا ينهذ ‘ ةيصساصسألا ةليكصشتلاب ظفتحأاو يفقو
.«ةارابŸا ةحيبصص

نع ثدحتنل تقولا انيدل اهدعبو لهأاتنضس»
 «يضسقافضصلا مامأا يبراغŸا يبرادلا

ه-ل-ع-ف ا-م ى--ل--ع ق--ّل--ع--ي نأا ر--ئاز÷ا ة--يدو--لو--م برد--م سضفر
يذلا يصسنوتلا يصسقافصصلا قيرف مداقلا لمتÙا سسفانŸا
راب‚ز نم زوفلاب هتدوع دعب لبقŸا رودلا ‘ امدق عصضو
غنلام مامأا يصسنوتلا يدانلا ةارابم عباتأا ⁄ » Óئاق حرصصو
ىلع طق-ف ز-كر-م ا-نأا-ف ،ق-ير-ف-لا اذ-ه ه-ل-ع-ف-ي ا-م ي-ن-م-ه-ي لو
نأا لبق يبراغم يبراد نع ثدحتن نأا أاطÿا نمو يقيرف
اذه رومألا مصسحن نأا انيلع بجي اذل ،ناديŸا قوف لهأاتن
ةارابم نع ثيدحلل ‘اكلا تقولا انمامأا نوكي مث ةعم÷ا
.«اديج اهل رصضحنو يصسقافصصلا

«يقيقح لكضشم ةيضسيئرلا ةيضضرألا ىلع بردتلا مدع»
تعنم يتلا ةي-ل-يو-ج5 بكر-م ةرادإا رار-ق ى-ل-ع ه-ق-ي-ل-ع--ت ‘و
يذلا يصسيئرلا بعلŸا ىلع بردتلا نم رئاز÷ا ةيدولوم
نأا ىن“أا تنك » Óئاق زيغن باجأاف بايإلا ةعقوم نصضتحيصس

يصسيئرلا بعلŸا ةيصضرأا ىلع ةدحاو ةيبيردت ةصصح ير‚
اوصضفر بكرŸا ىلع نوفرصشŸا ن-ك-لو ،ا-ه-ي-ل-ع دو-ع-ت-ن ى-ت-ح
عم ملقأات-ن نأا لوا-ح-ن-صس ا-ن-ن-ك-لو ي-ق-ي-ق-ح ل-ك-صشم اذ-هو كلذ
ى-ل-ع ‘ Úت-صصح ر-خأا ءار-جإا لÓ-خ ن-م ي-ع-ي--ب--ط--لا بصشع--لا
فشصنم – ب .«يعيبطلا بصشعلا

«ةقيرط يأاب لهأاتلا ةقرو مضسحنضس و انّمهت ل Úينيبلا لكاضشم» :دوضشح
دوصشح نامحرلا دبع دئاقلاب ا-ن-ع-م-ج ي-ف-تا-ه لا-صصتا ‘و

Úينينبلا ةعطاقم ةعاصشإاو ةعم÷ا اذه ةارابم نع ثد–
انعيصض اننأا مغر باهذلا ‘ ةيباجيإا ةجيتن انققح » Óئاق
ةيدج ل-ك-ب ر-صضح-ن ن-ح-ن .ةارا-بŸا فور-ظ بب-صسب زو-ف-لا
Ÿا لكاصشم .لهأاتلا ‘ لإا ركفن لو بايإلا ةعقوŸل سسفان
اذإاو ةقيقد Úعصستلا ىلع ط-ق-ف ن-يز-كر-م ن-ح-نو ا-ن-م-ه-ت

اوعطاق اذإاو لهأاتنو ةوق لكب بعلنصس رئاز÷ا ¤إا اوؤواج
قيق– وه انّمهي ام ،اصضيأا لهأات-نو طا-صسب-لا ى-ل-ع زو-ف-ن-صس
فصصنم – ب.«ةقيرطلا سسيلو فدهلا

بايإلا ‘ ليجضستلاب ةقثلا ةداعتضسا ديري دويعضس
هجورخ نأاو ةصصاخ ادج ءاتصسم ناكو ،يصضاŸا ءاقللا ‘ يبيللا رصصنلا مامأا دادزولب بابصش هقيرف ءاقل نم Êاثلا طوصشلا ‘ دويعصس Òمأا جرخ
يلهألا بعل اÒثك اهيلع رصس– يتلا ةصصرفلا يهو ،ىمرŸاب درفنإا امدنع ةبيرغ ةقيرطبو ةيقيقح ةصصرف هعييصضت دعب ةرصشابم ءاج

رهظي ⁄و باهذلا ءاقل ‘ هموي ‘ نكي ⁄ دويعصس نأا اوقفتإا يدادزولبلا يصضايرلا نأاصشلاب Úفراعلا نأاو ةصصاخ هئÓمزو قباصسلا يرصصŸا
قيرط نع بايإلا ءاقل ‘ ىوصصقلا ةفاصضإلا Ëدقتل بابصشلل لوألا مجنلاب عفديصس ام اذه ،ةقباصسلا تاءاقللا ‘ همدقي ناك ام سسكع اÒثك
.ةقثلا ةداعتصسإاو كابصشلا ¤إا لوصصولا

رضصنلا مامأا هدودرم نع افلتfl ناك ربوضسلا ‘ هءادأا
ةصساح ةرير“ حنمو افده لحصس امنيح دادزولب بابصش عم هتايرابم لصضفأا نم ةدحاو ةمصصاعلا دا–إا مامأا هقيرف ءاقل ‘ دويعصس مدق دقل

مصصÿا نأا نم مغرلاب ربوصسلا ةارابم نع فلتfl هجوب رهظ هموي ‘ دويعصس نكي ⁄ رصصنلا ءاقل ‘ نكل ،ةجعزŸا هتاكر– اذه ¤إا فصض
ءاقل ‘ لوألا هم‚ رير– لواحيصس يذلا امود ةركفم نع بيغي نل رمألا اذه نأا حجرŸا نمو ،ةمصصاعلا دا–إاب ةنراقم افيعصض ناك
.بايإلا

بايإلا ‘ قرافلا ةعانضصل هيف نوقثي راضصنألا
نوقثي مهف كلذل ،ناديŸا ةيصضرأا قوف هئاطع ببصسب اÒثك هنوبحي يذلا دادزولب بابصش راصصنأا ىدل لصضفŸاو لوألا مجنلا دويعصس Òمأا Èتعي
ةيرصصŸا ةمصصاعلا بلق نم بابصشلل لهأاتلا ءادهإاو يبيللا رصصنلا مامأا بايإلا ةارابم ‘ دوهعŸا هءادآا مدقي نأا نورظتنيو اهيف اÒثك
ع.ب.اهيف رصشابم لكصشبو اÒثك مهاصسو ةيلاتتم باقلأا ةثÓثب قيرفلا جوت ةبيقعلا دلوأل دويعصس مودق ذنم نأا ركذلاب ريدج ،ةرهاقلا

!ةينينيبلا يضضارألا نم دعب علقي ⁄ زلفاب يدان دفو
ةيرئاز÷ا يصضارألا ¤إا ينينيبلا يدانلا لوصصو اررقم ناك امدعب

لاطبألا ةطبارل يديهمتلا يرودلا نم ةدوعلا ءاقل لجأا نم احابصص
طوطخ Ïم ىلع رئاز÷ا ةيدولوم يدان دصض ةعم÷ا موي جمŸÈا
مقاطلا اهعم ةلماح سسمأا موي ةÒهظ تطح يتلاو ةيصسنرفلا ةيو÷ا
¤إا ينينيبلا دفولل رثأا يأا رهظي ⁄ ثيح ، طقف يرصصŸا يميكحتلا

.ةظحللا ةياغ
قيرفلا لقنب لفكتلاب دعو دق ناك ينينبلا ةضضايرلا ريزو

زلفاب يدان دفو دعو دق ينينيبلا ةصضايرلا ريزو ناك رخأا قايصس ‘و
⁄ Òخألا اذه نأا لإا ،لقنلا فيراصصم لك عفدتصس هتئيه نأا لفكتلاب
.هدلب لث‡ هاŒ هدعوب ‘وي

طاضسبلا ىلع ةيدولوŸا لهأاتب يحوت تارضشؤوŸا لك
ةيدولوم يدان بيصصن نم لهأاتلا نوكيصس Úنيبلا لث‡ بايغ لظ ‘و
ةارابŸا دعوم نع زلفاب يدان بايغ لاح ‘ طاصسبلا ىلع رئاز÷ا

ةرادإا تنا-ك تقو ‘ اذ-ه ي-تأا-ي ،فا-ك-لا Úناو-ق ه-ي-ل-ع سصن-ت ا-م-ل-ث--م
اباهذ ةارابŸا ءارجإا لجأا نم فاكلل ابلط تلصسرأا دق ةيدولوŸا
ولوؤوصسم مدق امك ،رفصسلا فيلاكت لمحتت نم يهو رئاز÷اب ابايإاو
رودلا نم لوألا ءاقللا ءارجإا لجأا نم زلفاب ةرادإل ابلط ديمعلا
نوكت تيبŸاو رفصسلا فيلاكت نأا و رئاز÷اب ابايإاو اباهذ يديهمتلا

اهئارجإا تررقو ةركفلا تصضفر ةينينبلا ةرادإلا نأا لإا ،اهقتاع ىلع
.افلاصس ة‹Èم تناك املثم

ةيليوج5 قحلÃ ةيبيردت ةضصح جمÈي زيغن
لاوز ةثلاثلا ةعاضسلا نم ةيادب

بع-لŸا ى--ل--ع ة--ي--ب--يرد--ت ة--صصح ءار--جإا بكرŸا ةرادإا سضفر د--ع--بو
زيغن ليبن بردŸا ةدايقب ةيدولوملل ينفلا مقاطلا جمرب يصسيئرلا

تيقوت سسفن ‘ (ةيليوج5 قحلم) طوجح بعلÃ ةيبيردت ةصصح
.يعيبطلا بصشعلا ىلع هلابصشأا دّوعت لجأا نم ةارابŸا

اركبم ءاقللا ءاوجأا لخدت ةيدولوŸا ةبيتك
ةقاطوب سسرا◊ا باهذلا ةارابم ‘ قلأاتŸا ءاقفر Úب رودي ثيدح لو
فيرصشتو لهأاتلا ةقاطب ذخأا ىلع مزع مهلكو ةارابŸا هذه نع لإا
ىلع ةيداب زيكÎلا ةمÓعو ،ةيدولوŸا راصصنأا داعصسإاو ةينطولا ةيارلا
ر-غ-صصم عا-م-ت-جا ‘ و-با-ج ن-مؤوŸا د-ب-ع م-ه-ب--طا--خ ثي--ح ، بعل ل--ك
نيذلا راصصنألا فرط نم طرافلا عوبصسألا مهعيدوت ةيفيكب مهركذو
ل:لاقو ةعئار ءاوجأا اوعنصصو تايلو ةدع نم ركابلا حابصصلا ‘ اومدق

Áنم مهتصساردو مهلمع اوكرت نيذلا راصصنألا ءلؤوه لذخن نأا اننك
راخدإا مدع انيلع بجي اذهل، راهنلا نم ركبم تقو ‘و انعيدوت لجأا
انيلع بجاو هفيرصشتو ›اغ سصيمقلا اذه ، مهداعصسإا لجأا نم دهج يأا

مهبيخن لو مهنظ نصسح دنع نوكنصس اذهل اعيمج

دادزولب بابشش

ةلوطبلل غرفتلا لجأا نم ةرهاقلا ‘ زوفلا ديري امود
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رخآا دعوم عم دغلا ةيشسمأا ةيلئابقلا ةليكششتلا نوكتشس
ا-ه-ت-ه-جاوÃ كلذو ،ة-فÙÎا ة-ي-ن-طو--لا ة--لو--ط--ب--لا ‘
Ÿنارهو ةيدولو Ãنم ةيادب ةنابز دمحأا ديهششلا بعل

ةياغ ‘ ةلباقŸا هذه نوكتشسو ،اءاشسم ةعبارلا ةعاشسلا
نيذلا نورمح يقزر دئاقلا ءÓمزل ةبشسنلاب ةيمهأ’ا
ابناج وزو يزيتب جÈلا يلهأا مامأا Òخأ’ا Ìعتلا اوعشضو
ي-ت-لاو ة-ي-نا-ث-لا ة-لو÷ا ى--ل--ع بشصن--م م--هز--ي--كر--ت ل--كو
ة-ي-با-ج-يإا ة-ج-ي-ت-ن ق-ي-ق– ¤إا ا-ه-لÓ-خ ن-م نو-فد-ه--ي--شس
رابتع’ا درو ،ةلوج لوأا ‘ ةعئاشضلا طاقنلا كرادتل

اوشضرعت يتلا تاداقتن’ا دعب ¤وأ’ا ةجردلاب مهشسفنأ’

ىو-ت-شسŸا او-ل-ب-ق-ت-ي ⁄ ن-يذ-لا را-شصنأ’ا فر--ط ن--م ا--ه--ل
ةقابشسلا تناك يتلا ةليكششتلا هب ترهظ يذلا عشضاوتŸا

م-شسوŸا-ب ة-شصاÿا تاÒشضح-ت-لا ة-ي-ل--م--ع ةر--ششا--ب--م ‘
.ديد÷ا

ةارابم لوأا ‘ زوف لوأا ديريو قثاو يديزوب
تي-ب ‘ تأار-ط ةÒث-ك تاÒي-غ-ت ،ع--ي--م÷ا م--ل--ع--ي ا--م--كو
ة-جرد-لا-ب تشسم ي-ت-لاو ،¤وأ’ا ة-لو÷ا ذ-ن-م ة--ب--ي--ب--ششلا
يشسنوتلا بردŸا ةلاقإا رارق دعب ةينفلا ةشضراعلا ¤وأ’ا
،فورعك دار-مو ير-خ-ف-لا ه-يد-عا-شسمو Êا-ف-لز-لا ن-ما-ي

يد--يزو--ب ف--شسو---ي بردŸا ل---با---قŸا ‘ ماد---ق---ت---شساو
باÎقاو تقو-لا ق--ي--شض م--غرو ،ن--يوراز--ي--ت هد--عا--شسمو
بردŸا نأا ’إا ،ةعيرشس ىطخب ةوارم◊ا ةارابم دعوم
لمحتل هدادعتشسا دكؤويو هشسفن نم قثاو يديزوب فشسوي
كي-ل-ك-يد-لا ق-ي-ق– ¤إا فد-ه-ي ا-م--ك ،ه--تا--ي--لوؤو--شسم ل--ك
ةارا-ب-م لوأا ‘ ة-ي-با-ج-يإا ة-ج-ي-ت-ن-ب را--يد--لا ¤إا ةدو--ع--لاو
.ةبيبششلا عم اهيلع فرششيشس
موجهلا ‘ ةيلاعفلا ىلع رسصيو عافدلاب يفتكي نل
نوكتشس دغلا ةارابم نأا مغرو ،ةينفلا ةيحانلا نم امأا

بردŸا نأا ’إا ،يرا-ن-ك--ل--ل ة--ب--شسن--لا--ب د--عاو--ق--لا جرا--خ
ءافتك’ا لجأا نم نارهو ¤إا لقنتلا سضفري يديزوب
،لداعتلا ةطقن قيقحتل يعشسلاو ،هتقطنم نع عافدلاب

لجأا نم بعليشس هنأا ةÒخأ’ا هتاحيرشصت ‘ دكأا ثيح
تايون-عÃ قÓ-ط-نÓ-ل طا-ق-ّن-لا ل-ما-ك-ب ر-ف-ظ-لاو زو-ف-لا

ن-شسحأا فور-ظ ‘ تاÒشضح-ت-لا ة--ل--شصاو--مو ة--ع--ف--تر--م
نإاف ،ىغتبŸا اذه قيق– لجأا نمو ،ةمداقلا ديعاوملل
مهيف عرزل ÚبعÓلا عم ثدحتلا نع فقوتي ⁄ يديزوب
‘ ة-ي-لا-ع-ف-لاو ز-ي-كÎلا ى-ل-ع ار--شصم ،سسف--ن--لا--ب ة--ق--ث--لا
.موجهلا

كرادّتلاب نودعي نوبعÓّلا
ة-م-ق ‘ او-نا-ك ة-ب-ي-ب-ششلا ي-ب-ع’ نإا--ف ،م--ه--ت--ه--ج ن--م
لوأا ‘ ةÁزهلا معطب ’داعت مهليجشست دعب ةرشس◊ا

او-نا-ك نأا د-ع-ب جÈلا ي-ل-هأا ما-مأا ة-لو-ط-ب-لا ن--م ءا--ق--ل
اورثأات مهنأا امك ،طاقنلا لماكب رفظلا ¤إا نوفدهي
،ةÒخأ’ا ةدŸا ‘ تعقو يتلا ثادحأ’ا دعب اÒثك
ةرادإ’ا اهترجأا يتلا تاÒيغتلاب قلعتي اميف ءاوشس
مهنيب ةقÓعلا رتوت وأا ،ةينفلا ةشضراعلا ىوتشسم ىلع
دقتنا يذلا مÓشسلا دبع لامك يشضايرلا ريدŸا Úبو
نإاف ،كلذ عمو ،جÈلا ءاقل لبق ÚبعÓلا نم ديدعلا
كلت لك عشضو ىلع نوعمجي طوب نب سسرا◊ا ءÓمز
لشضفأا هجوب روهظلا نع نوثحبيو ابناج لكاششŸا
.ةيناثلا ةلو÷ا ‘ كرادتلاو

ةليكسشتلا ‘ ةرظتنم تاÒيغتو لمتكم دادعتلا
اهب ¤دأا يتلا ةÒخأ’ا تاحيرشصتلا لÓخ نمو
Òخأ’ا اذه نإاف ،سسمأا يديزوب فشسوي بردŸا
ىوتشسم ىلع تÓيدعتلا سضعب ءارجإا ‘ ركفي
د-م-ت-ع-ي-شس ي-ت-لا ة-طÿاو ة-ي-شسا-شسأ’ا ة-ل-ي-ك-ششت-لا

مامأا ¤وأ’ا ةلو÷اب ةنراقم ةعم÷ا اذه اهيلع
عشضو لواحيشس يلئابقلا ينقتلا نأا ثيح ،جÈلا
تآا-جا-ف-م ةد-ع-ب د-ع--يو ةارا--ب--م لوأا ‘ ه--ت--م--شصب
دادعتلا نأاو ةشصاخ قيرفلل ديدج سسفن Ëدقتل
تيآا دمحأا بعÓلا ءانثتشساب لم-ت-ك-م ي-ل-ئا-ب-ق-لا

ةكراششŸاب ا-ي-ن-ع-م نو-ك-ي ن-ل يذ-لا مÓ-شسلا د-ب-ع
.ةباشصإ’ا ببشسب

ن .ميسسن

لئابقلا .سش ـ نارهو .م00:61 ـلا ةعاسسلا ىلع ادغ

ةنابز ‘ رابتع’ا در ةمهم ‘ لئابقلا

سسأاكلا تسضافأا يتلا ةرطقلا ناك ةيمسسرلا ةلذبلا ءانتقا

 نايلغ ةلاح نوسشيعي راسصنأ’ا
Ÿمهقيرفل ثدحي ا

،مهيدانل ثدحي اŸ نايلغلا نم ةلاح فلششلا ةيعمج يدان قاششع سشيعي
،هفانشصأا لك نم قيرفلا ¤إا يوتششلا داتعلا لشصي ⁄ نآ’ا د◊ ثيح

قاششع طشسو ةÒبك ةعبوز تثدحأا يتلا ةيمشسرلا ةلذبلا ةثداح يتأاتل
.سسيرششنولا ةمشصاع يدان
يشسوم بردŸا لابششأا اهب لخد يتلا ةيمشسرلا ةلذبلا ةيشضق تناكو
عراششلا ‘ رودي ثيح ،سسأاكلا تشضافأا يتلا ةرطقلا ةرڨم م‚ ةارابم
قيرفلل ةيمشسرلا ةلذبلا تنتقا يدانلا ةرادإا نأا اهدافم ارابخأا يفلششلا

يتلاو ةملعلا ةنيدÃ ةيشضايرلا ةشسبلأ’ا رجاتم دحأا نم ةارابŸا ةيششع
نوÒشسŸا هيلع مدقأا ام نأا و ،مهقيرفل ةناهإا يدانلا قاششع اهÈتعا
.رابكلا ÚبعÓلا نم ديدعلا ب‚أا اŸاط ٍدانل ‘اÎحا Òغ رمأا

عاسضوأ’ا رجفت ةلفا◊ا ةثداحو..
دعب ،يفلششلا يدانلا طيfi بشضغ ‘ رخآا اببشس ةلفا◊ا ةيشضق تناكو
قيرفلا اذه نأا ىلع فّرعتي ⁄ يذلا ينمأا زجاح ىلع ةلفا◊ا تّرم نأا
دّحوم سسابل رفوت مدع ببشسب لوأ’ا فÙÎا ةÒظح نمشض طششني

راشصنأ’ا لمأاي و ،ةلفا◊ا لخاد نيدجاوتم اوناك نيذلا دارفأ’ا عيم÷
هذ-ه ل-ث-م ‘ عو-قو-لا ىدا-ف-ت-ت و ا-ه-تا-با-شسح ة-ي-ع-م÷ا ةرادإا ع-جار-ُت نأا
 .ةميشس÷ا ءاطخأ’ا

فلسشلا يبŸوأا

لئابقلا ةبيبسش

نارهو ‘ مويلا ةسصح رخآا جمرب يديزوب
ةأرابم ةينطولأ ةطبأرلأ ت‹رب نأأ د-ع-بو ،ا-ق-با-شس ه-ي-لإأ ا-نر-ششأأ ا-م-ل-ث-م
ةعبأرلأ ةعاشسلأ نم ةيأدب ةعم÷أ أدغ نأرهو ةيدولوم مامأأ ةبيبششلأ

¤إأ لقنتتشس ةيلئابقلأ ةليكششتلأ نإاف ،ةنابز دمحأأ ديهششلأ بعلÃ أءاشسم
قدنف ‘ نوكت-شس ة-ما-قإلأو سسي-مÿأ مو-ي-لأ ة-ح-ي-ب-شص نأر-هو ة-ن-يد-م
يديزوب بردŸأ نإاف ،اهيلع انلشص– يتلأ تامولعŸأ بشسحو ،نيدحوŸأ
ةمشصاع ¤إأ قيرفلأ لوشصو دعب مويلأ قيرفلل ةيبيردت ةشصح رخآأ جمرب
تاشسمللأ عشضول همامأأ ةيتأوم ةشصرفلأ نوكتشس ثيح ،يرئأز÷أ برغلأ
عم اهيلع دمتع-ي-شس ي-ت-لأ ة-طÿأو ة-ل-ي-ك-ششت-لأ ىو-ت-شسم ى-ل-ع ةÒخألأ
¤وألأ ةلو÷اب ةنراقم تÓيدعتلأ سضعب ءأرجإأ ‘ ركفي هنأأ ةراششإلأ
.جÈلأ يلهأأ مامأأ

ÚبعÓلا عم ويديف ةسصح جمÈيسس
ةشصح جمÈيشس ينفلأ مقاطلأ نإاف ،اهيلع انلشص– يتلأ تامولعŸأ بشسحو
ثيح ،نأرهو ‘ ةيبيردتلأ ةشص◊أ ةياهن دعب اشضيأأ ÚبعÓلأ عم ويديف
جÈلأ ي-ل-هأأ ما-مأأ يرا-ن-ك-ل-ل ةÒخألأ ةأرا-بŸأ ةد-ها-ششم ةدا-عإأ م-ت-ي د-ق

.أدد‹ اهيف عوقولأ يدافت ىلع لمعلأو ءاطخألأ فاششتكل

ضسمأا لوأا انوروك ضصوحف اورجأا نوبعÓلا
كيلم ءÓمز نأأ ةيمشسرلأ اهت-ح-ف-شص Èع ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لأ ةرأدإلأ تد-كأأ

اشصوحف ءاثÓثلأ سسمأأ لوأأ أورجأأ ينفلأ مقاطلأ ءاشضعأأ لكو حيأر
ةطبأرلأ تاميل-ع-ت-ل ا-ق-ب-ط ا-نورو-ك سسوÒف ن-ع ف-ششك-ل-ل ةد-يد-ج

،نأرهو ةيدولوم مامأأ ةعم÷أ أذه ةه-جأوŸ أدأد-ع-ت-شسأو ة-ي-ن-طو-لأ
ةحيبشص رهظتشس جئات-ن-لأ نإا-ف ا-ه-نا-ي-ب ‘ ةرأدإلأ ه-تد-كأأ ا-م بشسحو
.سسيمÿأ مويلأ

«نارهو ‘ زوفلا لجأا نم بعلنسسو ÚبعÓلا ‘ ةÒبك يتقث » :يديزوب
ثد– ،ةوارم◊ا ةهجاوŸ ابشس– نارهو ةنيدم ¤إا يلئابقلا دفولا لقنت ةيششع
دادعتشسا ىلع دكأا نيأا ،سسمأا ةيمشسرلا ةبيبششلا ةحفشصل يديزوب فشسوي بردŸا

نأا نظأا »:هلوقب هثيدح يرانكلا بردم لهتشسا دقو ،ماهلا دعوŸا اذهل هيبع’
انتهجاوŸ يغبني امك انرشضح ،قيرفلا لخاد فورظلا نشسحأا ‘ Òشست رومأ’ا
Òخأ’ا Ìعتلا دعب نوبعÓلا رثأات اÃر هنأا حيحشص ،نارهو ةيدولوم مامأا ةمداقلا
مهتايونعم عفر لجأا نم يشسفنلا بنا÷ا ىلع اÒثك انزكر اننكل ،جÈلا مامأا
¤إا فدهنشسو ،ةباششلا ةعومÛا هذه ‘ ةÒبك ةقث يدل ،ةقثلا مهيلإا ةداعإاو

.«ةماهلا ةارابŸا هذه ‘ ةيباجيإا ةجيتن قيق–
«ةسصح لوأا ذنم ةمهŸا ّيلع اولهسس نوبعÓلا»

ةيأا دجأا ⁄ ،ةحارشصب »:Óئاق هثيدح قايشس ‘ يديزوب فشسوي بردŸا فاشضأاو
ةليكششتلا هذه ،قيرفلا عم › ةشصح لوأا ذنم ÚبعÓلا عم لماعتلا ‘ ةبوعشص
سضعب فرعأا Êأا امك ،ةمهŸا يلع لهشس ام اذهو نابشش Úبع’ ةدع مشضت
ةلاشسرلا نأا ينعي ام ،¤وأ’ا يتبرŒ ‘ مهعم تلماعت نأاو قبشس نيذلا رشصانعلا

عيم÷ا نأا ثيح ،فورظلا نشسحأا ‘ ترج تابيردتلاو ،اننيب ةلوهشسب ترم
ءاشضعأا عيمج فرط نم اهاقلتي يتلا تاميلعتلا قبطيو ةÒبك تادوه‹ لذبي
.«ةعم÷ا اذه ىوقأا لعف در مهنم رظتنأاو ينفلا مقاطلا

«عيم÷ا نع ةركف يدل نوكتسس تقولا رورم عمو ÚبعÓلا ىوتسسم فرعأا ’ تلز ام»
تقولا كلÁ ⁄ هنأا يديزوب بردŸا دكأا ،ةدوهعŸا هتحارشصبو ،لباقŸا ‘

فششك ثيح ،يلئابقلا دادعتلا ‘ ÚبعÓلا لك ىوتشسم ىلع فرعتلل ‘اكلا
ىلع فرعتي نأا بردم يأ’ لوقعŸا Òغ نم هنأا دقتعأا ،ةحارشصب »:احشضوم
نكÁ ’ اذهف ،ةيبيردت سصشصح سسمخ وأا ةعبرأا ‘ ÚبعÓلا عيمج ىوتشسم
ةلوطبلا نأا رابتعاب انمهادي تقولا ،تلقلا نأاو قبشس املثم ،ثدحي نأا
اÒشض– ل-م-ع ج-ما-نر-ب Òط-شست يرور-شضلا ن--م نا--كو ،تق--ل--ط--نا
رورم عم نكل ،ÚبعÓلا لك ىوتشسم فرعأا ’ ،ةيناثلا ةهجاوملل
.«عيم÷ا نع ةركف يدل نوكتشس تقولا

«نارهو ¤إا لقنتلاب ÚينعŸا ÚبعÓلا ةمئاق تددح »
يدل نكي ⁄ هنأا مغر »:Óئاق يديزوب فاشضأا ،هتاذ قايشسلا ‘

دادعتلا ‘ بع’ لك ىوتشسم مييقت لجأا نم ‘اكلا تقولا
ÚبعÓلا ةمئاق ديد– نم تنك“ Êأا ’إا ،›ا◊ا يلئابقلا
كلذ ‘ تدنتشسا دقو ،نارهو ¤إا انعم لقنتلاب ÚينعŸا02ـلا

نم ةÒبك ةدعاشسم تيقلت امك ،جÈلا مامأا ةÒخأ’ا ةارابŸا ىلع
دجاوتي نيذلا نيÒشسŸا ىتحو ،ينفلا مقاطلا ءاشضعأا فرط
مك◊ا مهناكمإابو ،مدقلا ةرك نوفرعي ىمادق Úبع’ مهيف
ىو-ت-شسŸا ‘ نو-ك-ن نأا ى--ن“أا ،Úب--عÓ--لا ىو--ت--شسم ى--ل--ع
.«Òخأ’ا Ìعتلا كرادت نم نكمتنو

تمسسلو دارفنا ىلع ÚبعÓّلا عم تثد– »
«ةيوق ةدارإا مهيدل

نم Òثكلا هرظتني يديزوب بردŸا نأا ملعي عيم÷ا
Ìع-ت-لا د-ع-ب ة-شصا-خ ،ةد-يد÷ا ه-ت-م-ه-م ‘ ل-م--ع--لا
اÒثك رثأا يذلاو ،رايدلا رقع ‘ لجشسŸا Òخأ’ا

زكري هلعج يذلا رمأ’ا ،ÚبعÓلا تايونعم ىلع
،عوبشسأ’ا ةيادب ذنم يشسفنلا بنا÷ا ىلع اÒثك
ترششأا نأاو قبشس املثم »:هلوق ‘ هدكأا ام اذهو
نابشش Úب-ع’ م-شضت ة-ل-ي-ك-ششت-لا هذ-ه نإا-ف ،ه-ي-لإا
عم لماع-ت-لا ‘ ة-بر-ج-ت-لاو ةÈخ-ل-ل نود-ق-ت-ف-ي
ليجشست دعب اورثأاتي نأا حشضاولا نم ،جئاتنلا
مه-ع-م ثد– ي-ن-ك-ل ،م-ه-ناد-ي-م قو-ف Ìع-ت
تعمتجاو ،فانئتشس’ا ةشصح ذنم اÒثك
Êأا يفخأا ’و ،دارفنا ىلع بع’ لك عم

Ÿزعو ةيوق ةدارإا مهيدل تشسÁبك ةÒة
قوف هدي-شسŒ ر-ظ-ت-نأا ا-م اذ-هو ،كراد-ت-ل-ل
.«مهفرط نم ناديŸا

«دادعتسس’ا ”أا ىلع ÚبعÓلا لك مÓسسلا دبع تيآا ادع ام»
’ هنأا لوقلا نكÁ ،دادعتلا ةيحان نم »:Óئاق هتاذ قايشسلا ‘ يديزوب فاشضأاو
داد-ع-ت-شس’ا ”أا ى-ل-ع نوÈت-ع-ي Úب-عÓ-لا ع-ي-م-ج نأا را-ب-ت-عا-ب ل-ك-ششم يأا د-جو-ي
مÓشسلا دبع تيآا عفادŸا ادع ام ،نارهو ةيدولوم مامأا ةعم÷ا اذه ةكراششملل
يلع ناك دقف ،هيلعو ،لحاكلا رتو ىوتشسم ىلع هتباشصإا نم Êاعي لاز ام يذلا
.«نارهو ¤إا لقنتلل ةيزهاج Ìكأا مهتيأار ن‡ ابع’02 رايتخا

«¤وأ’ا ةلو÷اب ةنراقم بعللا ةطخو ةليكسشتلا ‘ تاÒيغتلا ضضعب نوكتسس»
سضع-ب ءار-جإا ى-ل-ع ل-ب-ق-م ه-نأا يد-يزو-ب بردŸا د-كأا ،ا-ع--قو--ت--م نا--ك ا--م--كو
عيم÷ا »:Óئاق فششك ثيح ،ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا ىوتشسم ىلع تÓيدعتلا
دمتعي يتلا هتيجيتاÎشساو ،ةشصاÿا هبعل ةقيرط هيدل بردم لك نأا ملعي

ىو-ت-شسم ى-ل-ع تÓ-يد-ع-ت-لا سضع-ب ير-جأا نأا ح-شضاو--لا ن--م ،كلذ--ل ،ا--ه--ي--ل--ع
نارهو ةيدولوم مامأا ةعم÷ا اذه اهيلع دمتعأاشس يتلا ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا
دق اÃر ،اÒثك ةليكششتلا رارقتشسا برشضأا نأا نود نكل ،بعللا ةقيرط اذكو
.«ريدقت ىشصقأاك ةثÓث ¤إا نيÒيغت كانه نوكي

«نارهو ءاقل نم ةيادب يتايلوؤوسسم لك لم–أاسسو تقولا ءارو ئبتخأا نل »
هدحو لمحتل دادعتشس’ا ”أا ىلع يديزوب بردŸا ادب ،ىرخأا ةهج نم
يمحي ىتح تايرابŸا ‘ ةبيبششلا اهقق– نأا نكÁ يتلا جئاتنلا ةيلوؤوشسم
ذنم ةبيبششلا ‘ انأا »:Óئاق فششك ثيح ،طغشضلا لك مهنع ليزيو ÚبعÓلا

يÒشضحتل ‘اكلا تقولا يدل نكي ⁄ هنأا حيحشص ،طقف مايأا ةعبرأا ›اوح
اذه نم دكؤوأا ،كلذ عمو ،بع’ لك ىوتشسم ىلع فرعتلاو يغبني امك يقيرف

ةلاح ‘ نآ’ا نم راذعأ’ا نع ثحبأاو تقولا ءارو ئبتخأا نل Êأا ÈنŸا
يتلا جئاتنلا ةيلوؤوشسم لم–أا نأا يتداع نم ،ةيبلشس ةجيتن ليجشست

ءاقل نم ةيادب كلذ لعفأاشسو ،اهبردأا يتلا ةيدنأ’ا عم اهققحأا
.«نارهو ةيدولوم

ضصقني روهم÷ا بايغو نارهو ‘ زوفلا لجأا نم بعلنسس»
«طغسضلا انيلع

ف-ششك ،ة-لو-ط-ب-لا تاءا-ق-ل ن-ع رو-ه-م÷ا با-ي-غ-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي--فو
يلئابقلا روهم÷ا انعم نوكي ول ىن“أا تنك »:Óئاق يديزوب

ةيركشسعلا ةيحتلا يهو ةشصاÿا يتقيرطب هييحأا ىتح
نكل ،ي-ل-ئا-ب-ق-لا رو-ه-م÷ا اد-ي-ج ا-ه-فر-ع-ي ي-ت-لا

رثؤوي نل ةمداقلا انتارابم ‘ راشصنأ’ا بايغ
كلذ ا-ّن-ع سصق-ن-ي-شس ،سسك-ع-لا ى--ل--ع ،ا--ن--ي--ف
شضلا ن--م Òث--ك---لا نود بع--ل--لا نأا م--ث ،ط--غ--ّ

ةر-ك-ف فذ-ح-ي تا-يرا-بŸا ل-ك ‘ رو-ه-م-ج
،فيشضت-شسŸا ق-ير-ف-لاو ف-ي-شضلا ق-ير-ف-لا

ةيدنأ’ا لك Úب ةكÎششم نوكت ظوظ◊او
.«ةيباجيإا جئاتن قيقحتل

لعفنسسو راسصنأ’ا قلق مهفتأا »
«مهداعسسإ’ ليحتسسŸا

د--كأا ،ة--ب--ي--ب--ششلا را--شصنأا ¤إا ه--ت---لا---شسر ‘و
قلق اديج مهفتأا »:Óئاق يديزوب بردŸا
يتلا ةجيتنلا دعب مهترشسح ىدمو راشصنأ’ا
ما-مأا ¤وأ’ا ة-لو÷ا ‘ ة-ب-ي-ب-ششلا ا-ه-ت-ل-ج--شس

ر-ظ-ت-ن-ي نا-ك ع-ي-م÷ا نأا ثي-ح ،جÈلا ي--ل--هأا
نأا حشضاولا نم نكل ،قيرفلا اذه نم Òثكلا

،Ìعتلا كلذ دعب ةÒبك راشصنأ’ا لمأا ةبيخ نوكت
هذه ‘ اوقثي نأا راشصنأ’ا نم بلطأا ،كلذ عمو
ةيادب ‘ نحن ،قيرفلا ىلع اوÈشصيو ةليكششتلا
Úشس–و كراد-ت-ل-ل تقو-لا ل--ك ا--ن--يد--لو ،م--شسوŸا
مهداعشسإا لجأا نم انه اننأا اوملعي نأا بجيو ،جئاتنلا
ن .ميسسن.«مههوجو ¤إا ةمشسبلا ةداعإاو



‘ ةروث ثادحإا ¤إا يبيرع نب ةدايقب دا–إÓل ينفلا مقاطلا هجتي
يتلا كلتب ةنراقم ،ةروسسلا مامأا كراسشتسس يتلا ةيسساسسألا ةليكسشتلا

دق بردŸا ناك ثيح ،ةطرافلا ةلو÷ا ‘ فيطسس قافو تهجاو
سصسص◊ا ‘ لمعو تاظحŸÓا نم ديدعلا نود

بردŸا دكأات امك ،اهحيحسصت ىلع ةيبيردتلا
هجتيو رسصانعلا سضعب ىوتسسم ةيدودfi نم
ةثÓثلا طوطÿا ‘ تاÒيغت ةدع ثادحإا ¤إا
.ىمرŸا ةسسارح ىوتسسم ىلع ىتحو

ايشساشسأا ةكراششملل حششرم سشومامز
Úمألا دمfi ةكراسشم ¤إا ةيلا◊ا تايطعŸا بلغأا Òسشتو
ءاطخألا لظ ‘ ةسصاخ ،دغ دعب ءاقل ‘ ايسساسسأا سشومامز
ةطقل ‘ ةسصاخ يسضاŸا ءاقللا ‘ زودنغ اهيف عقو يتلا
فدهلل دا–إلا يقلت ‘ ارسشابم اببسس ناك نيأا لوألا فدهلا
ة---ل---ي---ك---سشت---لا ¤إا اÁز ةدو---ع ¤إا تقو---لا نا---ح ثي---ح ،لوألا
‘ دجاوتيو ملآلا نم ايئاهن ىفاعت هنأاو اميسسل ةيسساسسألا

ءاقل ‘ هئÓمز ةدايق ىلع رداقو ةينفلاو ةيندبلا هلاوحأا لسضفأا
.تبسسلا

ديعلبو ةنيششوب
لغششل ناحششرم

fiعافدلا رو
باشصي ةرمحو

بردŸا هجتيو
ثاد-----حإا ¤إا

تاÒيغت
طخ ‘

ة-ن-ي-سشو-ب ن-م ل-ك ه-نا-بأا يذ-لا ما-ج-سسنلا مد-ع ل--ظ ‘ ،ا--يأا عا--فد--لا
خيسش نإاف ةرفوتŸا تايطعŸا بسسحو ذإا ،طرافلا ءاقللا ‘ ةرمحو
دعب ةسصاخ روÙا ‘ ديعلب ةقفر ةنيسشوب كارسشإا ‘ ركفي نايزوب
ذ-خأا-ي-سس ا-م-ن-ي-ب ،سسمأا لوأل ة-ي-ب-يرد-ت-لا ة-سص◊ا ‘ ةر-م--ح ة--با--سصإا

ىنميلا ةه÷ا لغسشيسسو ،يفلÿا طÿا ‘ ةيسسيامخ ناكم روسشاع
ناك امك ىرسسيلا ةه÷ا ¤إا نيد نب لوحتيسس Úح ‘ ،ةÒبك ةبسسنب

.فيطسس قافو ةارابم نم Êاثلا طوسشلا ‘ لا◊ا هيلع

طشسولا ‘ هتناكم ةداعتشسل حششرم ةتيشش
ةداعتسسل قاور لسضفأا ‘ ةتيسش ةماسسأا ناديŸا طسسوتم دجاوتيو
‘ طايتحلا دعاقم سسيبح يقب امدعب ناديŸا طسسو ‘ هتناكم
بسسح ق--ير--ف--لا ءادأا ى--ل--ع اÒث--ك ر--ثأا ا--م و--هو ،ي--سضاŸا ءا---ق---ل---لا
ةيحانلا نم ءاوسس ادج ةمهم ةتيسش ةدوع نوكتسس ثيح ،Úسصتıا
ذإا ،قيرفلل دوقفŸا نزاوتلا كلذ يطعيسسو ،ةيموجهلا وأا ةيعافدلا

يئانثلا دجيسس ثيح ،ةÒبك ةبسسنب يردوكو ةفيلخ نب ةقفرب نوكيسس
ةتيسش دجاوت لظ ‘ ناديŸا ةيسضرأا قوف لقنتلا ‘ ةÒبك ةيرح

.ةيطغتلا ىلع ةÒبكلا هتردقب فورعŸا
موجهلا ‘ ديد÷ا نوكي دق ةرششموب

ينفلا مقاطلا تاباسسح نم تجرخ دق رسصانعلا سضعب نأا ودبيو
ادودر-م مد-ق يذ-لا لو-سس ر-يزا-م ةرو--سص ‘ ،م--سسوŸا اذ--ه ار--ك--ب--م
جراخ نوكيل هحسشري ام وهو ،فيطسس قافو ءاقل ‘ ةياغلل اعسضاوتم
لوأا ليجسست ¤إا ةرسشموب هجتي لباقŸا ‘ ،تبسسلا موي ةليكسشتلا

يثÓث هعÓسضأا دحأا نوكيسسو ،مسسوŸا اذه هل ةيسساسسأا ةكراسشم
ةبسسنب هتدوع رخآلا وه لجسسيسس يذلا يراوز بناج ¤إا ،موجهلا
موجهلا طخ ‘ ثلاثلا بعÓلا يمسساقلب نوكيسس Úح ‘ ،ةÒبك
د-ب-عو سصو--يfi با--سسح ى--ل--ع ة--بر◊ا سسأار بسصن--م ل--غ--سشي د--قو
.ليل÷ا

ةلمتÙا ةليكششتلا
،يردوك ،ةتيصش ،نيد نب ،ديعلب ،ةنيصشوب ،روصشاع ،سشومامز

.يمصساقلب ،(سصويfi) ةرصشموب ،يراوز ،ةفيلخ نب
ب .ب
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اوج راششب ¤إا ادغ لقنتلا
¤إا لقنتلا قيرفلا ةرادإا تررق

ةرئاط Ïم ىلع دغ موي راصشب ةنيدم
‘ ÚبعÓلا لجأا نم اذهو ،ةصصاخ

،ةبعصص ةارابŸ ابصس– فورظلا لصضفأا
سسمأا اوهنأا دق نوبعÓلا نوكي ثيح
لوكوتوÈلاب ةقلعتŸا رومألا عيمج
فصشكلا تاصصوحف ءارجإاو يحصصلا

.انوروك نع
يزفلتلا لقنلاب ةينعم Òغ ةارابŸا
مدقلا ةركل ةفÙÎا ةطبارلا نلعأا
ةيناثلا ةلو÷ا تايرابم ديعاوم نع

تايرابŸا نع اذكو ،ةلوطبلا نم
دكأات ثيح ،Êويزفلتلا لقنلاب ةينعŸا

هفيصضم مامأا دا–إلا ةارابم لقن مدع
قاصشع مرحيصس ام وهو ،يراصشبلا

مهقيرف ءاقل ةعباتم نم ةراطصسوصس
.ةÒغصصلا ةصشاصشلا Èع

¤إا سسمأا داع دق نوكي ىيحي
نطولا سضرأا

Îنع ،قيرفلل يصضايرلا ريدŸا نوكي
،نطولا سضرأا ¤إا سسمأا داع دق ىيحي

نم اصسنرف ¤إا لقنت دق ناك امدعب
،ةصصاÿا ةيرادإلا رومألا سضعب لجأا

¤إا دغ قيرفلا ةثعب عم لقنتيصس ذإا
.ةهجاوŸا روصض◊ راصشب

احابشص ةرششاعلا ىلع فيدرلا ءاقل
ةبيبصش فيدر دا–إلا فيدر هجاويصس

نم ةيادب تبصسلا موي ةرواصسلا
لمعيصس ذإا ،احابصص ةرصشاعلا ةعاصسلا
وfi ىلع ونايصسيرتام بردŸا لابصشأا

قافو مامأا ¤وألا ةلو÷ا ‘ ةراصسÿا
ةدوعلاو ،ةفيظن ةيئانثب فيطصس

ءانبأا تايونعم عفرت ةيباجيإا ةجيتنب
.ةراطصسوصس

ةمصصاعلا دا–إا

ما---مأا ءا---ثÓ---ث---لا سسمأا لوأا ياد Úسسح ر----سصن لدا----ع----ت
Úفده ةجيتنب اماع02 نم لقأا ةئفل ينطولا بختنŸا

بناج نم اهيف كراسش يتلا ةارابŸا يهو ،ةكبسش لك ‘
اماع02 نم لقأا يبعل نم لكسشم قيرف «ةيرسصنلا»
يلبق ،يجاو ،Êارقم مهو رباكألا نم Úبعل ةعبرأاو
ة-لو÷ا ةارا-ب-م بع-ل-ت ⁄ ي-ت-لا ر-سصا-ن-ع--لا ي--هو يا--ن--بو
ةسسفانŸا حبرل ةسصرفلا اهحنم يوانكل بردŸا لسضفو

يلبق قيرفلا ةيئانث لجسسو ،يدولا ناحتملا اذه ‘
.يابو

قباشسلا هقيرف مامأا ةشصاخ ةارابم ‘ يوانكل
ادج ةسصاخ ةارابم ‘ يوانكل ريذن بردŸا نوكيسس

ةركسسب دا–ا قباسسلا هقيرف «ةيرسصنلا» عم يقÓي Úح
تاو-ن--سس ه--ي--ف ي--سضقو ي--سضاŸا م--سسوŸا هردا--غ يذ--لا

و-ح-ن هدا-ق يذ-لا و-هو ل ف-ي-ك ،ل-حار--م ى--ل--ع ة--ل--يو--ط
ه-ي-ف كل-تÁو ¤وألا ة-فÙÎا ة--ط--بار--لا ¤إا دو--ع--سصلا
فطاوعلا عسضوب ابلاطم نوكيسس هنكل ،يح“ ل تايركذ

›ا◊ا هقيرف ةداي-ق ل-جأا ن-م ه-ما-هŸ غّر-ف-ت-لاو ا-ب-نا-ج
.¤وألا ةلو÷ا ‘ رايدلا رقع ‘ Ìعتلا كرادت وحن

سسفانŸا ةّوقو فعشض طاقن فرعي
ه-ق-ير-ف ي-ب-عل ىو-ت-سسم يوا-ن-ك-ل ر-يذ-ن اد-ي-ج فر--ع--يو
ة-ي-سضرأا اذ-كو ي-سضاŸا م-سسوŸا م-ه-بّرد ن-يذ-لا ق-با--سسلا
دا–Óل هتفرعم فيظوت ¤إا ىعسسيسس ثيح ،ناديŸا

ةدوعلاو زوفلا قيقحتل ةبسسانŸا ةطÿا دادعإا لجأا نم
هكاردإا مغر نابيزلا ءانبأا ةنيدم نم ثÓثلا طاقنلاب
ةقفوم ةقÓطنا قّقح سسفانŸا نوك ةمهŸا ةبوعسصل

¤إا ى-ع-سسي-سسو زا-ك-عو-ب ز-ع-م ي--سسنو--ت--لا فار--سشإا ت–
لابسشأاب ةحاطإلا لجأا نم ةيونعŸا ةعر÷ا لÓغتسسا
.تبسسلا اذه يوانكل

ىفاعتي ايايو بيغي دايع نب
تامدخ نم ةيفعم ةارابŸا هذه ‘ ةليكسشتلا نوكتسسو
هيررقت ‘ مك◊ا نّود امدعب دايع نب دارم مجاهŸا

ه-ف-ّل-ك ا-م و-هو ،ه-ي-ل-ع جا-ج-ت-حا نار-هو ة-يدو--لو--م ما--مأا
ةقلعم تناك لامآلا «ّنأا مغر ةركسسب ءاقل ‘ ةبوقعلا

Êاعت يتلا ةيمامألا ةرطاقلا ‘ ةفاسضإلا ءاطعإل هيلع
‘اعتب ءادعسصلا يوانكل بردŸا سسّفنت امنيب ،زجعلا

ارخؤوم اهنم ىناع يتلا ةباسصإلا نم اياي يزوف هبعل
.ماهلا ءاقللا اذه ‘ قيرفلا فّرسصت ت– نوكيسسو

«ةليكششتلا ريودت ¤إا رطشضنشسو ليوط مشسوŸا» :يوانكل
نأا ه-ل تا-ح-ير-سصت ‘ يوا--ن--ك--ل ر--يذ--ن بردŸا ف--سشكو
ببسسب ةسصاخ فورظ ‘ اقاسشو Óيوط نوكيسس مسسوŸا
:لاقو ،ةليكسشتلا ريودت ¤إا رطسضيسس هنأاو ،انوروك ءابو
فور----ظ ‘و ةÒسصق ةÎف ‘ ة-----لو-----ج83 سضوخ-ن-سس»

دادعتلا ريودت ىلع بردم لك Èجيسس ام وهو ،ةسصاخ
ل-جأا ن-م ف-يدر-لا ق-ير-ف-لا ر-سصا-ن-ع--ل ة--سصر--ف--لا ح--ن--مو
ن--م Ìكأا بر--سض ›ا--ت--لا--بو ،تا--يرا--بŸا ‘ ة--كرا--سشŸا

  .«مسسوŸا اذه دحاو رجحب روفسصع
ح . م

ةحيحشصلا ةكشسلا ¤إا ةدوعلاو ةرواشسلا مامأا كرادتلل ىعشسي دا–إلا

ةركشسب طاقن ىلع اهنيعو اماع02 نم لقأا بختنم مامأا لداعتت «ةيرشصنلا»

ةيناثلا ةعاسسلا نم ةيادب تبسسلا اذه دعوŸا نوكيسس
ة--ط--بار--لا ن--م ة--ي--نا--ث--لا ة---لو÷ا ةارا---ب---م ن---م اراوز
ه--ف--ي--سضمو ة--م--سصا--ع--لا دا–إا Úب ،¤وألا ة---فÙÎا

ءا--ن--بأا ى--ل--ع ة--ب--ع--سص ةارا--ب--م ‘ ،ةروا--سسلا ة--ب--ي---ب---سش
ق-ق-حو ةو-ق-ب م-سسوŸا ل-خد ق-ير-ف ما-مأا ةرا-ط--سسو--سس
ي--بŸوأا ما--مأا هرا--يد جرا--خ ة--لو--ج لوأا ‘ را--سصت--نلا
ة-فو-فfi يردو-ك ءا-ق-فر ة-م-ه-م ل--ع--ج--ي ا--م ،ة--يدŸا
ة-ج-ي-ت-ن-ب ةدو-ع-لا-ب نو-ب--لا--ط--م م--ه--نأا لإا ،ر--طاıا--ب
مامأا رايدلا لخاد ةيسضاŸا ةÁزهلا وfiو ةيباجيإا
ةكسسلا ¤إا ةدوعلل اذهو ،ةفيظن ةيئانثب فيطسس قافو
.ديد÷ا مسسوŸا ‘ طاقنلا لوأا دسصحو ةحيحسصلا

ةقثلا ةداعتشسا لجأا نم زوفلا نع رايخ ل
ةجيتنب ةدوعلا ىوسس ايناث ارايخ دا–إلا وبعل كلÁ لو
ةدوعلا وأا لداع-ت-لا ق-ي-ق-ح-ت-ب ءاو-سس ،را-سشب ن-م ة-ي-با-ج-يإا
نيذلا قيرفلا قاسشع هلمأاي ام اذهو ،ثÓثلا طاقنلاب
ةيادب ‘ مهقيرفل ثدحي ا‡ قلقلا ةمق ‘ نودجاوتي
ثح-ب-ي-سس ثي-ح ،Úت-ي-لا-ت-ت-م ÚتÁز--ه بق--ع ،م--سسوŸا
ىلع يبيرع نب نايزوب خيسش برÛا ةدايقب دا–إلا

،ةراطسسوسس تيب ¤إا ءودهلا ديعت ةيباجيإا ةجيتن قيق–
اورم ةبعسص ةÎف دعب ،ÚبعÓلا سسفنأا ¤إا ةقثلا ديعتو
ل-خاد قا-فو-لا ما-مأا ةرا-سسÿا د-ع-ب عو-ب-سسألا ة-ل-ي-ط ا-ه--ب
.رايدلا

مهشسفنأل رابتعلا در نوديري نوبعÓلا
در ¤إا تبسسلا موي ةارابم ‘ ةراطسسوسس وبعل ىعسسيو
با-ب-سش ما-مأا Úترا-سسÿا بق-ع م-ه-سسف-نأا ¤إا را--ب--ت--علا
او--نو--ك--ي ⁄ ثي--ح ،ف--ي--ط--سس قا--فو ما--مأا م--ث دادزو--ل---ب
تاÒسضحتلا نأاو ةسصاخ ،ةئيسسلا ةيادبلا هذه نورظتني

نورثأاتي ةرمح ءاقفر لعج ام ،ةديج فورظ ‘ ترج
بعÓلا هدكأا ام وهو ،ÚتلجسسŸا Úتجيتنلا نم اÒثك

Ÿل رذتعا اÓنع نوثحبيسس هقافرو هنأاب دكأاو راسصنأ
ةدوعلاو اعيرسس كرادتلا لجأا نم راسشب ‘ طقفو زوفلا
.ةحيحسصلا ةكسسلا ¤إا

لمتكم دادعتب ترج تاÒشضحتلا
داد-ع-ت-ب ةروا--سسلا ةارا--بŸ ق--ير--ف--لا تاÒسض– تر--جو
ءاوجأا ¤إا Êاو-سضر ةدو-ع ع-م ة-سصا-خ ،ا-ب-ير-ق-ت ل-م-ت-ك-م
ةارابŸا ‘ هت-كرا-سشم ة-ي-نا-ك-مإا ل-ع-ج-ي ا-م ،تا-ب-يرد-ت-لا
ىلع ينفلا مقاطلا اهدجو يتلا لكاسشملل ارظن ،ةدراو
،ÚيسضاŸا نيءاقللا ‘ عافدلا طخ نم ىنميلا ةه÷ا

ةيبيردتلا سصسص◊ا ‘ يبيرع نب بردŸا زكر ثيح
ىمرŸا مامأا نيرامتلاو ةركلاب ظافتحلا ىلع ةÒخألا
يفيدهتلا سس◊ا ةداعتسسا لجأا نم ،Úمجاهملل ةبسسنلاب
يتلا ةديدع-لا سصر-ف-لا م-غر ار-خؤو-م م-ه-ن-ع با-غ يذ-لا
.طسسولا طخ وبعل اهعنسصي

مشسوŸا ‘ زوف لوأا قيق– ديري يبيرع نب
ه-ل را--سصت--نا لوأا ق--ي--ق– ¤إا ›ا◊ا بردŸا ح--م--ط--يو
اهدوقي ةيمسسر ةارابم Êاث ‘ ،مسسوŸا اذه قيرفللو
هيلع سضورŸا طغسضلا مغرو ثيح ،يسسيئر بردمك
خيسش نأا لإا ،جئاتنلاب نوبلاطي نيذلا راسصنألا فرط نم
ءا-ق-ل تب-ق-عأا ي-ت-لا ه-تا-ح-ير-سصت ‘ ا-ي-كذ ر-ه-ظ نا-يزو--ب
لوسصولا لجأا نم Òبك لمع هرظتني هنأاب دكأاو ،قافولا
زيكÎلا ةرورسضب هيبعل ابلاطم ،ةلماكلا ةيزها÷ا ¤إا

لجأا نم يعام÷او يدرفلا مهاوتسسم عفرو لمعلا ‘
.ةرطسسŸا فادهألا قيق–

ب .ب

ياد Úصسح رصصن

ةيشساشسألا ةليكششتلا ‘ ةروث ثادحإل هجتي يبيرع نب



م-ي-صسق-ت-ل عا--م--ت--جلا لÓ--خ يد--ل--ب--لا سسلÛا سصصصخ
¤إا متنصس يرايلÃ ردقت ةناعإا تايعم÷ا ىلع تاناعإلا
نأا دعب ÒيÓم3 غلبÃ تصضفخنا يتلاو فيطصس قافو
د-ق طرا-ف-لا م-صسوŸا د-عوŸا سسف--ن ‘ ة--ن--يزÿا تنا--ك
‘ سضيفختلا اذه ءاجو ÒيÓم5 ةناعإا نم تدافتصسا
¤إا رظنلاب  لاومألا ¤إا ةجا◊ا سسمأا ‘ قيرفلا تقو
ئ-ب-ن-ي ا-م نو-يد-لا م-كار-تو ة-ق-ناÿا ة-ي--لاŸا ة--مزألا

Ãفيطصس قافو يدان يلع قاصشو بعصص مصسو
يلع ةرداق ةكرصش مودق مدع ةلاح ‘ ةصصاخ
ةيرهصشلا ةلتكلا نأا ملعن امدنع  ةلويصسلا Òفوت

د---قو  ف---صصنو ÒيÓ---مÚ 3ب--عÓ--لا رو--جأل
قلعت ⁄و تمصصلا ةديد÷ا ةرادإلا تمزتلا

هذ-ه رر-ب يذ-لا يد-ل-ب-لا سسلÛا رار-ق ي-ل--ع
ا-ه-ت-ف-ل-خ ي-ت-لا ة-مزألا بب-صسب ،تا-صضي-ف-خ-ت-لا
يلع ابلصس  ترثأا يتلا ةيئاقولا Òبادتلا

.ةيدلبلا ليخادم

‘’ سسيئرلا
ةيوسستب دعي
زوفلا ةحنم

مويلا
دعو
سسيئرلا
ديد÷ا
‘ل لا-م-ك

ه-ث-يد-ح ‘

ةيوصست ةيلمع رصشابتصس ةرادإلا نأا يلع ينفلا مقاطلا عم
مويلا ةمصصاعلا دا–ا مامأا ¤وألا ةلو÷ا ‘ زوفلا ةحنم
تبصسلا ةه-جاو-م د-عو-م ن-ع ة-عا-صس27 ل-ب-قو سسي-مÿا
ة-جرد ن-م ع-فر-لاو Úب-عÓ-لا ز--ي--ف– ل--جا ن--م مدا--ق--لا
ي-ل-ع ءا-ق-بإÓ-ل م-ه-ب ع-فد-لاو ة-عو-مÛا ط-صسو ز--ي--كÎلا
مامأا فصشك دق ةيافلح ماعلا ريدŸا ناكو ثÓثلا طاقنلا

ةحنم دصصر ىلع ةهجاوŸا ةياهن ‘ ÚبعÓلا
متيصس كوكصص لكصش ‘ بعل لبكل نويلم03

ميصسرت دعب اهفرصصو ÚبعÓلا يلع اهعيزوت
.ةديد÷ا ةرادإلا بيصصنت

ينمأ’ا عامتج’ا ‘ رسضاح ‘’
ةارابŸا Òسضحتل

ه--تا--ياد--ب ع--م ‘ل لا--م--ك سسي---ئر---لا سصر---ح
عامتجلا روصضح ىلع يدانلل سسيئرك

،تا-يرا-بŸا ق-ب-صسي يذ-لا ي--ن--مألا
تائفلا قصسنم  ةقفرب ناك ثيح
ببصسبو تÓ-ي-ج◊و-ب  ة-با-صشلا

ل-م--ح--ي ⁄ رو--ه--م÷ا با--ي--غ
فرع يذلا ينمألا عامتجلا

فار-------طألا ل-------ك رو--------صضح
ةيامح نم ةارابŸاب ةينعŸا

ةرادإاو نما حلاصصم، ةيندم
‘ سضوÿا ىو-------صس بكرŸا

Òباد---ت---لا  ماÎحا ةرور---صض
. ةيئاقولا

ب/ليلخ

ــهÊ 2441اثلا عيبر71ـل قفاوŸاÈ 0202مصسيد30 سسيمÿا لوأ’ا فÙÎا

ةرادإلا ضسلÛ اضسيئر رارضس ةيكزتل مويلا دقعنت ÚمهاضسŸا ةيعمج

 ةعطاقÃ نوددهي ÚمهاسسŸا ةيبلاغ
هتارارق ‘ نعطلاو عامتج’ا

ة-ما-ع ة-ي-ع-م-ج  مو-ي-لا ة-ح-ي-ب-صص  قا-فو-ل فÙÎا يدا-ن-لا  ة-كر-صش ‘  نو-م-ها-صسŸا ءا-صضعألا  د--ق--ع--ي
نمÚ 43مهاصسملل ‘ل لامك يواهلا يدانلل ديد÷ا سسيئرلا اههجو يتلا ةوعدلا دعب Úمهاصسملل
ةرادإا سسل‹ ةيكزتو ›ا◊ا ةرادإلا سسل‹ لح نمصضتت يتلا ةماعلا ةيعم÷ا لاغصشأا روصضح لجا

،ماع ريدم Úيعتو ةرادإلا سسلÛ ديدج سسيئر ةيكزت لجا نم اعامتجا دقعي هرودب يذلاو ،ديدج
هبصصنم ¤إا ةدوعلل ةيافلح دهفو سسلÛا ةصسائرل ÚحصشرŸا ىوقأا رارصس قباصسلا سسيئرلا ىقبي ثيح
.اماع اريدم

ةينوناق Òغ ةوعدلا نوÈتعيو ÚمهاسسŸا ةيبلاغ فوزع وحن
Èتعت  ثيح ،مويلا عامتجا روصضح ÚمهاصسŸا ءاصضعألا ةيبلاغ سضفري
نأا سساصسأا ىلع Êوناق Òغ عامتجلا نأا ءاصضعألا نم ةقحاصسلا ةيبلاغلا
نأاو Úمهاصسملل تاوعدلا لاصسرإا هل لوÒ flغ يواهلل ›ا◊ا سسيئرلا

ةيعم÷ا ةوعدل نوناقلا ةوق هل يذلا ديحولا وه ةرادإلا سسل‹ سسيئر
لصصحتي ⁄ لازل يواهلل ›ا◊ا سسيئرلا نإا ¤إا ةفاصضإا داقعنÓل ةماعلا
لو ةكرصشلا مهصسأا ةيبلاغ ‘ ةيقحألا هل حن“ يتلا دامتعلا ةقيثو ىلع
Áصص يأا كلÓا مهبايغ ‘ رارق يأا ذاختل ةيحŸمهاصسÚ.

حتفب ةبلاطŸاب نوددهي ÚمهاسسŸا سضعب
يواهلا يدانلا مهسسأا ‘ قيق–

نوبقÎي ÚمهاصسŸا سضعب نأا ةقوثوم  رداصصم تفصشك
نم ةلادعلا ›إا ءوجللاب نوددهي  مويلا عامتجا جئاتن

يدانلا مهصسأا لوح قيق– حتفب نوبلاطيصس ثيح لجا
ردقي لامصسأار نم  ةئاŸا ‘79 ةبصسنب ددÙا يواهلا

Ãمألا نع فصشكلا مث نمو ،رايلم021 غلبÓيتلا ك
‘ ه-م-ه-صسأا ع-ف-تر-ت ى-ت-ح يوا-ه--لا يدا--ن--لا ا--هزو--ح--ي

يدانلا رقم  نأا ةصصاخ رايلم001 ›اوح ›إا ةكرصشلا
يذلا اصسنرف قدنفو ةيدلبلا نم رجأاتصسم ›ا◊ا

لازل قباصس تقو ‘ يدانلل ةيكلمك هباصستحا ”
ءا-ن-ث-ت-صسا-بو ثي-ح ،را-ج-ئ-ت-صسا د--ق--ع ل--ك--صش ‘
ةيكلم يأا كلتÁ ل يواهلا ناف قيرفلا «وغول»

Œا-م و-هو م-ه-صسألا ن-م ة-ب-صسن--لا هذ--ه--ب ه--ل--ع
تيوصصتلا  ةوق ديد÷ا سسيئرلا ىلع طقصسي

‘ د----يد÷ا ةرادإلا سسل‹ سسي----ئر ى-----ل-----ع
.مهبايغ

سشيوسشتلا نم ÚمهاسسŸا رذح ‘’
ةوقب روسضحلل مهاعدو

ع-ي-م-ج ¤إا اءاد-ن ‘ل لا-م-ك سسي-ئر-لا ه-جو
سسيل رو-صضح-ل-ل م-ها-عد ثي-ح ،Úم-ها-صسŸا
هروصضح نأا و ةصصاخ ،باصصنلا نامصض لجا نم

رابتعا يلع باصصنلا نامصضل ايفاك ناك هدحول
مهلروصضح ناو مهصسألا نم ةئاŸا ‘79 يحاصص  هنا

ةبغم نم ارذfi  يدانلا ةعمصس يلع ظاف◊ا لجا نم طقف
حلاصص ‘ نوكي نل هبصسح يذلاو  ليقارعلا عصضوو سشيوصشتلا
لوادتŸا ثيد◊ا دعب ‘ل سسيئرلا ءادن ءاج ثيح يدانلا
رارقو روصض◊ا نع ÚمهاصسŸا ةيبلاغ  فوزع نع ةوقب
ب/ليلخ.مويلا ةيعمج لاغصشأا جئاتن ‘ نعطلا سضعبلا

ةديد÷ا ةرادإلاو يضسنوتلا بردŸا Úب مادضص لوأا رّجفي فايضضوب ضسرا◊افيطسس قافو

قا-فو ة-ل-ي--ك--صشت--ل  ة--ي--ب--يرد--ت--لا ة--صص◊ا تفر--ع
لوأا ءاثÓثلا سسمأا لوأا موي فصصتنŸ فيطصس
ةرادإلاو ي--كو---ك---لا ل---ي---ب---ن بردŸا Úب ماد---صص

سسي-ئر-لا-ب بردŸا ع--م--ت--جا نأا د--ع--ب ،ةد--يد÷ا
سشا-ق-ن ‘ تا-ب-يرد-ت-لا سشما-ه ى-ل-ع ‘ل لا-م--ك

ى-ل-ع بردŸا ه-لÓ-خ ج-ت-حا Úل--جر--لا Úب دا--ح
ةب-غ-م ن-م رذ-حو ه-تا-ي-حÓ-صص ‘ ةرادإلا ل-خد-ت
مغرو ةقيرطلا هذهب  Óبقتصسم  هعم لماعتلا

fiحر--صشو رو--مألا ة--ئد--ه--ت ‘ل سسي--ئر--لا ة---لوا
عصضو يكوكلا بردŸا نأا ¤إا ةرادإلا رظن ةهجو
ةقيرطو هتصسايصس حصضوأاو فور◊ا يلع طاقنلا
راركت  ايعطق اصضفر اصضفار ةليكصشتلل هÒيصست

بنا÷ا نم هتايحÓصص ‘ لخدتلاو ثدح ام
دارفنا يلعو لوطم بردŸا ثد– امك، ينفلا

ي-ل-ع ه-ث--حو ه--نأا--م--طو فا--ي--صضو--ب سسرا◊ا ع--م
.ثدح اÃ رثأاتي ل ناو ةيدجب لمعلا ةلصصاوم

›ودلا سسرا◊ا مسس’ تÓيج◊وب فذح
ببسسلا ةيقيرفإ’ا ةمئاقلا نم فايسضوب

تائ-ف-ل-ل Ëد-ق-لا – د-يد÷ا ق-صسنŸا رار-ق-ل نا-ك
سسرا◊ا مصسل تÓيج◊وب نيدلا ءايصض ةباصشلا
ةمئاقلا نم  ةنصس02 نم لقا بختنŸ ›ودلا
بردŸا جاعزنا ‘ ببصسلا ةيقيرفإلا ةيفاصضإلا
‘ سسرا◊ا  فاصضأا دق ناك يذلا يكوكلا ليبن
دا–لا اهددح يتلا  لاجآلا نم Òخألا مويلا
‘ سسرا◊ا مصسا فذحب  أاجافتيل  يقيرفإلا
تائفلا قصسنم  رارق نأا ةصصاخ  لاجآلا ةياهن

ةرادإلا ءا---صضعأا ن---م ة---كرا----بÃ ءا----ج ة----با----صشلا
بردŸا ةراصشتصسل عوجرلا نود نمو ةديد÷ا
. يكوكلا ليبن

نع لوأ’ا لوئسسŸا انأا » :‘’ سسيئرلل يكوكلا
«يتايحÓسص ‘ لخدتلا سضفراو تائفلا لك

سسيئرلا عم هثيدح ‘ يكوكلا ليبن بردŸا هجو
هل لاق Úح ةحيرصص ةلاصسر  ‘ل لامك ديد÷ا
بنا÷ا نع لوألا لوئصسŸا انأا »: دحاولا فر◊اب
ةئف ›إا رباكألا نم تائفلا عيمج ‘ يدانلل ينفلا
اذ--ه ‘ رار--ق ذا--خ--تا د--حأل ق--ح--ي لو ة---صسردŸا
Óبقتصسم يتايحÓصص ‘ لخدتلا سضفراو بنا÷ا
ا-م نأا اد-كؤو-م  د-يد÷ا سسي-ئر--لا ه--نأا--م--ط ثي--ح  »

. رركتي نلو دصصق نود نم  اطخ ثدح

بردŸاب هعانتقا نع Èع دق ناك رارسس
ةيباختن’ا ةيعم÷ا لبق يكوكلا

ثدحيصس مادصص نأا يحوت تارصشؤوŸا لك تناك
ةديد÷ا ةرادإلاو يصسنوتلا ينفلا مقاطلا Úب

دعي يذلا رارصس قباصسلا سسيئرلا يفخي ⁄ ثيح
د--عو--م ل--ب--ق  ةد--يد÷ا ةرادإلا با---ط---قأا د---حا
تاردقب هعانتقا مدع نع ةيباختنلا ةيعم÷ا
ل----ك ه----ح----ن----م سضفر----يو  ي----صسنو----ت-----لا بردŸا
فيطصس قافو يدان لثم يدان ‘ تايحÓصصلا

‘ ةد--يد÷ا ةرادإلا ة--ي---ن ما---مأا با---ب---لا ا–ا---ف
. جرعنم لوأا عم هتامدخ نع ءانغتصسلا

ايموي تاعاسسل ةيافلح – يكوكلا تاءاقل
هئاقبل نامسضلا هتيبعسشو

ةيافلح دهف ماعلا ريدŸاو يكوكلا بردŸا  طبرت
ءارو ناك نم ماعلا ريدŸا نأا ةصصاخ  ةنيتم ةقÓع
ةفاصضإا  طرافلا مصسوŸا يصسنوتلا بردŸا مادقتصسا
يهو ايموي ةليوط تاعاصسلو  نايقتلي يئانثلا نأا ›إا
بردŸا ءاقبل ديحولا ن-ما-صضلا ي-ق-ب-ت ي-ت-لا ة-قÓ-ع-لا
ةصصاخ ةينفلا ةصضراعلا سسأار يلع راوصشŸا هتلصصاومو
‘ ة-صصا-خ ةرادإلا ‘ لوألا ل-جر-لا د-ع-ي ة-يا-ف--ل--ح نأا

لاغصشأا لÓخ مويلا اماع ريدم هبيصصنت ميصسرت ةلاح
يتلا ةيبعصشلا ›إا ةفاصضإا  Úمهاصسملل ةماعلا ةيعم÷ا
را-صصنألا ط-صسو ي-صسنو-ت-لا بردŸا ا-ه-ك--ل--تÁ ح--ب--صصأا
لظ ‘ بابصسألا نكت امهم هليحر نوصضفري نيذلا
.›ا◊ا مصسوŸا ةلوطب ‘ ةليكصشتلل ةقفوŸا ةيادبلا

Òبك يمسصاع قيرف مامتها يقلي يكوكلا
ليبن يصسنوتلا بردŸا عقو“ ةوق نم ديزي امو
ذنم هيلع تلطاهت يتلا ةديدعلا سضورعلا  يكوكلا
ة-ي-لfi يداو-ن ن-م سصو-صصÿا--بو م--صسوŸا ة--ياد--ب

ايمصصاع اقيرف نأا نم ةقوثوم رداصصم فصشك ثيح
لازل  هتيوه نع فصشكلا انرداصصم تصضفر اÒبك
ةصضراعلا ›وتب هعانقإا لجا نم بردŸا ىلع  حلي
ةÒخألا هترايز لÓخ يكوكلا بردŸا ناو ةينفلا
اذ-ه يÒصسم ي-ق-ت-لا د-ق ما-يأا ل-ب-ق ة-م--صصا--ع--لا ›إا
يرغŸا سضرعلا تاحÎقم  ¤إا عمتصساو قيرفلا
ب/ليلخ. هلصصو يذلا

«يتايحÓسص ‘ لّخدتلا سضفرأاو تائفلا uلك نع لوؤوسسŸا انأا» :يكوكلا

ةمزألا ديقعت نم ديزتو نيرايلم ›إا ةناعإلا  ضضفخت ةيدلبلا

مويلا زوفلا ةحنم ةيوسستب دعو ‘’ سسيئرلا

فرسصتلا ت–و جمدني ‘اوعل – يديعسس
ةسص◊ا ذنم ةعومÛا تابيردت نمسض يديعسس– ‘اوعل يئانثلا جمدنا
‘ ‘او-ع-ل ي-ف-ت-كا نأا د-ع-ب ءا-ثÓ-ث-لا سسمأا لوأا ف-سصت-نŸ ة-ي-ب--يرد--ت--لا
يديعسس عبات ام-ي-ف بع-لŸا سشما-ه ى-ل-ع هدر-فÃ سضكر-لا-ب فا-ن-ئ-ت-سس’ا
ةيسسمأا ةارابم روسض◊ ةيزها÷ا يئانثلا رهظأا دقو ÊدŸا ىزلاب ةسص◊ا
. تبسسلا

يبيرعلو يروت ،ةنوملقوب
ايمسسر نوبيغي

يروÙا عفادŸاو يروت ›اŸا، ةنوملقوب  يسساسسأ’ا يثÓثلا نوكي نل
،ةفلتfl بابسسأ’و ›اوتلا ىلع ةيناثلا ةهجاوملل نورسضاح يبيرعل

ددم اميف ةيلسضع تاباسصإا نم يبيرع-ل – يرو-ت ي-ئا-ن-ث-لا Êا-ع-ي ثي-ح
ام سصيوع يلئاع لكسشم ببسسب  هانكسس رقم ‘ هتماقإا ةنوملقوب مجاهŸا
سسفن رارقتسسا ىلع ناهرلا ةسصرف مامأا يكوكلا ليبن بردŸا لعجي
. ةمسصاعلا نم زوفلاب داع يذلا دادعتلا



دادعتلا صسفن ىلع يريزد لÓب دÈلا يلهأا بردم نهاري
،لئابقلا ةبيبسش مامأا ¤وألا  ةارابŸا بعل يذلا يسساسسألا

،Êام-ث-ع ءا-ق-فر ه-ب ر-ه-ظ يذ-لا د-ي÷ا دودرŸا د-ع-ب ة-سصا-خ
يتلا جاجتحلا ةبوقع دعب يرارطسضلا Òيغتلا  ءانثتسسابو
ظفاحيسس ع-ي-م÷ا نإا-ف ع-ق-ع-ق ناد-يŸا ط-سسو ى-ل-ع تط-ّل-سس
وأا يجاود ةباسصإلا نم دئاعلا Úب رايÿا يقبيو ،هتناكم ىلع
ير-يزد بردŸا ةÒح لfi ع-ق-ع-ق  صضيو-ع-ت-ل ة-ب--حر با--سشلا
رارق-لا ل-جؤو-ي ه-ل-ع-ج ا-م ي-ئا-ن-ث-لا ىو-ت-سسم برا-ق-ت-ل ر-ظ-ن-لا-ب
. دغلا ةيسسمأا ةارابم دعوم لبق تاعاسس ¤إا يئاهنلا

بهششل مجاهŸا ناكم ششوراب محقي دقو
صشوراب نÁألا مجاهŸا هب رهظ يذلا دي÷ا ىوتسسŸا ءاج
،ة-ق-با--سسلا ةارا--بŸا ن--م Òخألا ق--سشلا ‘ ه--ت--كرا--سشم لÓ--خ

ةيادبلا دنم هماحقإا ‘ رّكفي يريزد لÓب بردŸا لعجيل
يرŒ ةارابŸا نأا ةسصاخ ،بهسشل هليمز ناكم دغلا ةيسسمأا
ةه÷ا ىلع لغوتلا نسسحي مجاهم ¤إا جات–و رايدلا لخاد
‘ يذلاو صشوراب مجاهŸا ةفك حّجري دق ام وهو ،ىنميلا

. Êاثلا Òيغتلا نوكيسس هناف  ايسساسسأا هكارسشإا ” ةلاح

ليهأاتلا رظتني حونابو ايشساشسأا لشصاوي Êامثع مجاهŸا
ل-غ-ت-سسا نأا د-ع-ب  ا-ي-سسا-سسأا بع-ل-لا Êا-م-ث-ع م-جا-هŸا ل-سصاو-ي

هتاردق ةحسص ىلع دكأاو ،ديج لكسشب ¤وألا ةلو÷ا ةهجاوم

،ةرسشابم هعيقوت دعب هتفدهتسسا يتلا ةلم◊ا بقع ةيموجهلا
” ةلاح ‘ ىتح يريزد بردŸا  هتامدخ ىلع نهاري ثيح
يذلاو ةفÙÎا ةط-بار-لا ل-ب-ق ن-م حو-نا-ب م-جا-هŸا ل-ي-هأا-ت
. ءلدبلا دعقم ىلع صسول÷اب يفتكيسس

ةباشصإلا ببشسب رهشش هبايغ دكأاتي يشسورع
د-ع-ب ي-سسور-ع ن-يد--لا Òخ يروÙا ع--فادŸا با--ي--غ د--كأا--ت
فيطسس نبا بايغ لسصاوتيل  اهنم وكسشي يتلا ةباسصإلا مقافت
ةيادب ذن-مو ي-سسور-ع نا-كو ،›او-ت-لا ى-ل-ع ة-ي-نا-ث-لا ةارا-ب-م-ل-ل
ثيح ،ةرم لك ‘ بيغي هلعج ام ملآلا نم وكسشي تاÒسضحتلا

نم Êاعي بعÓلا نأا دكؤوتل  اهب ماق يتلا تافوسشكلا تءاج
ة-ي-ل-م-ع ¤إا ه-عو-سضخ ةرور--سضو ة--ب--كر--لا فور--سضغ ‘ قز“
.لقألا ىلع رهسش ةÎفل ةسسفانŸا نع هدعبتسس ةيحارج

لداعتلا ةحنم ةيوشستب لّفكت قيرفلا نم برقم
مامأا لداعتلا ةحنم ةيوسستب قيرفلا نم ÚبرقŸا دحأا لّفكت
،ÚيÓم5 غلبم ىلع بعل لك لّسص– ثيح ،لئابقلا ةبيبسش
¤إا حور-لا دا-عأاو  تا-ب-يرد--ت--لا ‘ ةد--ي--ج ًءاو--جأا ى--ف--سضأا ا--م
اظافح ةحنŸا ةيوسست ىلع اÒثك نهار يذلا يريزد بردŸا

ىلع زيكÎلا مث نمو  ةعومÛا طسسو يدحتلا حور ىلع
.ليقارعلا نع اديعب دغلا ةيسسمأا ةارابم Òسض–

ب/ليلخ

ةيدنألا رابخأا ــهÊ 2441اثلا عيبر71ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد30 صسيمÿا

جÈلا يلهأا

ةنيطنشسق بابشش

ششار◊ا دا–إا
Úب رايÿاو دادعتلا شسفن ىلع نهاري يريزد

بقاعŸا عڤعڤ ةفÿÓ ةبحرو يجاود

مويلا ةيسسمأا ةنيطنسسق بابسش دادعت دسشي
ءار--جإا د--ع--ب ة--م--سصا--ع--لا هاŒ لا--حر---لا
نب بعلم ‘ ةÒخألا ةيبيردتلا ةسص◊ا

ف-سشك ن-يأا ،ة-ح-ي--ب--سصلا ‘ كلاŸا د--ب--ع
ابعل02ـلا ة-م-ئا-ق ن-ع ي-ن-ف-لا م-قا-ط--لا
د-جاو-ت تفر-ع ي-ت-لاو ر-ف-سسلا-ب ة-ي-ن--عŸا
ايفاعت نأا دعب ،نارمع – ي◊اسص يئانثلا

رو-سضح ن-م ه-ت-ع-ن-م ي--ت--لا ة--با--سصإلا ن--م
،نا--سسم--ل--ت دادو ما--مأا ¤وألا ة--ه--جاوŸا
يرمعم–صشيعي يئانثلا بايغ صضيوعتو
ة--ل--سضع--لا ىو--ت--سسم ى---ل---ع ملآلا بب---سسب
ةديج ءاوجأا لقنتلا دعوم معيو ةبرقŸا
ةرادإلا تمد-قأا نأا د-ع-ب داد-ع--ت--لا ط--سسو

رسصانعل-ل ة-ير-ه-سشلا رو-جألا ة-يو-سست ى-ل-ع
ة-ح-ن-م د-سصر-ب تمز-ت-لاو ة--مد--ق--ت--سسŸا

،ثÓثلا طاقنلاب ةدوعلا ةلاح ‘ ةيرغم
ةدا-ي-ق-ب ي-ن-ف-لا م--قا--ط--لا ن--هار--ي ثي--ح
تاراسصتنلا ةكسسل ةدوعلا  ىلع Êارمع
.دغلا ةهجاوم نم ةيادب

ةمئاقلا جراخ يرمعم و ششيعي
ةباشصإلا ببشسب

صشيعي ناديŸا طسسو يئانثلا نوكي نل
رو-سضح-ب ا-ي-ن--ع--م ير--م--ع--م ع--فادŸاو
نأا د-ع-ب ،ة-م-سصا-ع-لا ¤إا مو-ي-لا ة-ير-ف-سس
ببسسب ةمات ةحار نم يئانثلا دافتسسا
ة-بر-قŸا ة-ل-سضع-لا ىو--ت--سسم ى--ل--ع ملآا
ناد-يŸا ة-ي-سضرأا ه-تردا-غ--م ءارو تنا--ك

ما-مأا ة-ي-ق-ي--ب--ط--ت--لا ة--ه--جاوŸا لÓ--خ
ام ةقÓطنلا  نم قئاقد دعب فيدرلا

نع ثحبلا رسشابي ينفلا مقاطلا لعج
.يئانثلا صضيوعتل زها÷ا ليدبلا

ةليكششتلا ديدج نارمع – ي◊اشص
ةمئاقلا ديدج يرمعلاو

Òهظلا ي-ئا-ن-ث-لا نو-ك-ي-سس  ل-با-قŸا ‘
م--جا--هŸا ه--ل--ي--مزو ي◊ا---سص ر---سسيألا

نأا دعب ،ةمئاقلا نمسض ارسضاح نارمع

ببسسب ¤وألا ةارابŸا روسضح نع باغ
حا-ي-ترا رد-سصم نا-ك ا-م و-هو ة--با--سصإلا
ةدو-ع صصو-سصÿا-بو ي-ن--ف--لا م--قا--ط--لا
ةجاح ¤إا رظ-ن-لا-ب ،نار-م-ع م-جا-هŸا
نار--م--ع رو--سضح ¤إا ي--ما---مألا طÿا

Ÿاع يذلا موجهلا ¤إا ةفاسضإلا حنÊ
ا-م-ي-ف ،¤وألا ة-لو÷ا ةارا-ب-م ‘ اÒث--ك
ير-م-ع-لا تا-مدÿا دد-ع-تŸا نو-ك-ي-سس

ةينعŸا ا-ب-عل02 ة-م-ئا-ق ‘ ار-سضا--ح
اد-ب نأا د-ع-ب  ة-م--سصا--ع--لا ¤إا ر--ف--سسلا--ب
.ايجيردت هتيزهاج ديعتسسي

رادلا بعلم ‘ ةيئاخÎشسا ةشصح
ءاشضيبلا

ةنيطنسسق بابسشل ينفلا مقاطلا جمرب
ة-ي-ئا--خÎسسا ة--ي--ب--يرد--ت ة--سصح ءار--جإا

ةم-سصا-ع-لا ¤إا لو-سصو-لا د-ع-ب ةر-سشا-ب-م
يتلا ءاسضيبلا رادلا بعلم ةيسضرأا ىلعو

بردŸا لّسضف ثيح ،ةارابŸا نسضت–
⁄ا-ع-م ى-ل-ع ه-ي-ب--عل عÓ--طإا Êار--م--ع
ةارابŸا ىلع زيكÎلا مث نمو ةيسضرألا

.اهدعوم نم تاعاسس لبق
ةيشضرأا يلع بعلت فلششلا ةهجاوم

كلاŸا دبع نب بعلم
،ةثلاث-لا ة-لو÷ا ة-ه-جاو-م ءار-جإا د-كأا-ت

ةيعمج قير-ف با-ب-سشلا ل-ب-ق-ت-سسي ثي-ح
د-ب-ع ن-ب بع-ل-م ة-ي-سضرأا ى-ل-ع ف--ل--سشلا
يذ--لا بورÿا بع--ل---م صسي---لو كلاŸا

ى---ل---ع لا---ب---ق---ت---سسلا ةرادإلا تب---ل----ط
بردŸا رارسصإا ءاج ثيح  ،هتيسضرأا

‘ لابقتسسلا ة-ل-سصاو-م ى-ل-ع Êار-م-ع
ه-ت-ي-سضرأا م-غر كلاŸا د-ب-ع ن-ب بع-ل--م
‘ ةوافلسشلا لاب-ق-ت-سسا م-سسÒل ة-ئ-ي-سسلا
. كلاŸا دبع نب

ب/ليلخ

هاشسنن ام يرمع ءاعبرألا Òخ» :ولفرد
«¤وألا ةطبارلا ‘ اقرزلا ةناكمو

ي---هو ،«1009 وز-يإا» ة-كر-سش د--ق--ع--ت نأا ر--ظ--ت--ن--ي
صشار◊ا دا–ا لوخد ىلع فكعت يتلا ةمظنŸا

ةيفحسص ةودن ،عسساولا هباب نم فاÎحلا ⁄اع
نم قيرفلل ÒسسŸا بتكŸا ةقفر لبقŸا تبسسلا
عورسشملل ةسضيرعلا طوطÿا نع ثيد◊ا لجأا
دسصق ق-ير-ف-لا ‘ ه-ق-ي-ب-ط-ت ة-كر-سشلا يو-ن-ت يذ-لا

ىلع يقيق◊ا فاÎحلا ⁄اع لوخدل هتقفارم
تيق-ب ة-كار-سشلا هذ-ه ّنأا ة-سصا-خ ،ة-سسل-سس د-عاو-ق
⁄ نيذلا يدانلا راسصنأا نم Òثكلا ىدل ةسضماغ
هذ-ه ع-م د-قا-ع--ت--لا ءارو ن--م ع--فاود--لا او--م--ه--ف--ي
.ةكرسشلا

ةكارششلا ءارو ىمادق نوبعلو نازيزع
د-ق-ع ع-ي-قو-ت نأا ردا-سصŸا ن-م د-يد-ع--لا تف--سشكو
دا-----–او «1009 وز----يإا» ة----كر----سش Úب ة----كار----سشلا
ا--ه--ك--ل---تÁ تلا ة---قÓ---ع---لا ل---سضف---ب ّ” صشار◊ا
ع--م ناز--يز--ع Úسسح يدا--ن--ل--ل ما---ع---لا Òجا---نŸا

‘ دّكؤوي هلعج ام وهو ،ةيŸاعلا ةكرسشلا ›وؤوسسم
كا--ن--ه ّنأا ›ا◊ا عو--ب--سسألا ر--ح--ب ق--با--سس راو--ح
ي-ه هذ-هو ،را-سصنألا را-ظ-ت-نا ‘ ةرا-سس ةأا-جا--ف--م
نأا ا-م-ك ،ناز-يز-ع ا-ه-ن-ع ن--ل--عأا ي--ت--لا ةأا--جا--فŸا

د--ق--ع مار--با ى--ل--ع او--ق---فاو ة---كر---سشلا ›وؤو---سسم
Úقباسس ÚبعÓب اسضيأا مهتقÓع لسضفب ةكارسشلا

.«ءارفسصلا» ‘

عوبشسألا اذه لخدت «بيبانأا» لاومأا
صشار◊ا دا–ا ةنيزخ صشعتنت نأا عقوتŸا نم
عم عقوŸا يليوم-ت-لا د-ق-ع-لا لاو-مأا-ب ما-يألا هذ-ه
ةرادإا هتفسشك امل-ث-م ة-ي-ن-طو-لا «بي-ب-نا-نأا» ة-كر-سش
فرعتسس ثيح ،ارخؤوم Êاميلسسوب ـل ةكرسشلا هذه
يتلا ةعفدلا يهو ،ةنيزÿا وحن اهقيرط لاومألا
Óيلا ةيلاŸا ةمزألا ¤إا رظنلاب اهتقو ‘ يتأات
لاومألا هذه حمسستسسو ،«ءارفسصلا» اهنم Êاعت
اهي-ب-عل تا-ق-ح-ت-سسم ن-م ءز-ج ة-يو-سست-ب ةرادإÓ-ل
ن-م ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ءا-سضعأاو ى-ماد-ق--لاو دد÷ا
.تابيردتلا ‘ قÓطنÓل ابسس– مهزيف– لجأا

دارفنا ىلع بّردتلا نولشصاوُي نوبعÓلا
دارفنا ىلع مهتابيردت «ءارفسصلا» وبعل لسصاوُي

تاطلسسلا نم رسضخألا ءوسضلا يقلت راظتنا ‘
قÓطنل ابسس– تاÒسضحتلا فان-ئ-ت-سسل ا-ي-ل-ع-لا
اهنورظتني يتلا ةوطÿا يهو ،ديد÷ا مسسوŸا
ّل--ك قارد ءا--ق--فر بّرد--ت--ي ثي--ح ،Èسصلا غرا---ف---ب

Ãلا قفو هدرفÈا مهل هعسضو يذلا جمانÙرّسض
ةرادإلا هعم تدقاعت يذلا حياسس نامحد Êدبلا
بلاطوب ،دانم بناج ¤إا ينفلا مقاطلا ‘ نوكيل
قيبط-ت ى-ل-ع ح-يا-سس صصر-ح-ي ثي-ح ،ة-طا-م د-لوو
  .هÒفاذحب جمانÈلل ÚبعÓلا

ح . م

تبشسلا اذه ةفيحشص ةودن نادقعي «1009 وزيإا»و ةرادإلا

ميه-نرأا صسي-ت-ي-ف م-جا-ه-مو ›ود-لا م-جا-هŸا صصخ
نم ةيرسصح تاحيرسصتب ولفرد ةماسسأا يدنلوهلا
لسضف اموي ىسسني نلو ⁄ هنأا اهيف دكأا مادÎسسمأا
قرط هنا مغر نآلا هيلإا لسصو اميف ءاعبرألا لمأا
حر-سصو ا-سضيأا ة-م-سصا-ع-لا دا–إا ع-م ق-لأا-ت--لا باو--بأا

يجارخإا صضعبلا لواح يذلا تقولا ‘ » Óئاق
‘ هباوبأا ءاعبرألا لمأا › حتف قيسضلا بابلا نم
.طقفو يسسفن صضرف نع هيف ثحبأا تنك مسسوم
يتقفاوم تح-ن-م ي-ن-ن-ك-ل صضور-ع ةد-ع ي-ن-ت-ل-سصو
انيدل تناك هلل دم◊ا.  لاومألا ‘ ركفأا ⁄ Êامعل
تمهاسسو اÒبك امسسوم انيدأاو ادج ةيرث ةليكسشت

اذهل انيدم ىقبأاسس اذهل فادهأا ةدع ليجسست ‘
ا-م ا-ي-ل-ع ا-م-ه-ل-سضف ى--سسنأا ن--لو هرا--سصنأاو يدا--ن--لا

.«تييح

ءادهإا نم انتمرح ةيلاŸا لكاششŸا »
«ابقل لمألا

يدنلوهلا يرودلا ‘ قلأاتي يذلا ولفرد لسصاوو
ة-ط-بار-لا ‘ ه--ل ة--برŒ لوأا ن--ع ه--ث--يد--ح ا--ي--لا--ح

كلذ ‘ كل‰ ا----ن----ك » Ó----ئا----ق ¤وألا ة-----فÙÎا
لوألا مسسقلا ‘ ةبرŒ باحسصأا Úبعل مسسوŸا

لجأا نم بعللا نع نوثحبي اوناك نابسش Úبعلو.
تلعج ةزات‡ بعل ةقيرط انيدلو قلأاتلاو زوÈلا
ن-ك-ل ة-لو-ج ل-ك ‘ ا-ن-ق-ير--ف--ب نود--ي--سشي Úي--لÙا
انيف رثؤوتو انلقرعت تناك ةيلاŸا لكاسشŸا فسسأÓل
ةنيدŸاو غنيكيافلا ءادهإا نم انتمرح يتلا يهو
.«ايخيرات ابقل

تفشسأاتو لمألا رابخأا عباتأا تلزام »
«هدوعشص  مدعل

ل-مأا خ-يرا--ت ‘ ه--ت--م--سصب كر--ت يذ--لا و--ل--فرد د--كأا
د◊ فاده نسسحأاك ¤وألا ةطبارلا ‘ ءاعبرألا
ع-قاو-م Èع ق-ير-ف-لا را-ب-خأا ع-با-ت-ي لازا-م ه-نأا نآلا
نأا › فيك » Óئاق حرسصو يعامتجلا لسصاوتلا
ةدوعلاو قلأاتلا باوبأا › حتف يذلا قيرفلا ىسسنأا
ىلع تلازام .فاÎحلا مث ةمسصاعلا دا–إا ¤إا
،ة--ن--يدŸا ‘ ي--ئا--قد--سصأا صضع---ب---ب م---ئاد لا---سصتا
Êاثلا مسسقلا ‘ صسيل «اقرزلا» ةناكم ةحارسصبو
دوعسصلا اهب عيسض يت-لا ة-ق-ير-ط-ل-ل اÒث-ك تف-سسأا-تو
قيرعلا يدانلا اذه ةناكمف ةلوطبلا فيقوت دعب

.«لوألا فÙÎا ‘ رابكلا عم
دامع – ب

ءاعبرألا لمأا

ةعفترم تايونعÃ ةمشصاعلا ‘ مويلا بابششلا
دد÷ا روجأا يوسستو ةيرغم ةحنÃ دعت ةرادإلا
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يقيقر فسسوي يرئاز÷ا
ةزئأج لينل حسشرم

يقيرفا جارد نسسحا
0202 ةنسسل

يرئاز÷ا جاردلا  حيسشرت ”
ةمئاق نمسض يقيقر فسسوي

لينل  لسضفأ’ا Úجاردلا ةرسشعلا
ةنسسل يقيرفا جارد نسسحا ةزئاج
نومظنŸا هنلعا امبسسح0202
لح دق يرئاز÷ا لطبلا ناكو

جارد نسسحا ةزئاج ‘ اثلاث
اهب جوت يتلا9102 ةنسسل يقيرفا

.يابÁا ليراد يقيرفا بون÷ا
ةنسس ‘ يقيقر فسسوي قلأات دق و
-ديفوك ةحئاج راسشتنا لبق0202

ةسسماÿا ةلحرŸاب زاف ثيح91
وغنوب اسسيما لاكيبورت ةرود نم

ةسضايرل ¤وا ةقباسس ‘  نوباغلاب
لبق ةيرئاز÷ا تاجاردلا قابسس

فسصلا ‘ ةسسفانŸا يهني نا
ةرودلل ماعلا بيتÎلا ‘ عبارلا

يسسنرفلا اهبقلب جوت يتلا
.Êاوث6 قرافب روسسافول نادروج

يقيقر فسسوي ¤ا ةفاسضإ’اب و
ةزئا÷ ÚحسشŸÎا ةمئاق تمسض
0202 ةنسسل يقيرفا جارد لسضفا

. نيرخا Úجارد ةعسست
‘ تاسشنا ةرئا÷ا هذه نا ركذي

Ëركت ›ا فدهت و2102 ةنسس
هجئاتن لÓخ- نم جاردلا

و يراقلا ديعسصلا ىلع  ةلجسسŸا
فيرعتلا ‘ مهاسس يذلا  -⁄اعلا

تاجاردلا قابسس ةسضايرب
.ةيقيرف’ا

زئافلا نع نÓع’ا متيسس و
اهتن÷ صساÎي يتلا ةزئا÷اب
يسسنرفلا لطبلا  ةيميكحتلا
61 موي ونيه درانرب  قباسسلا

يرا÷ا Èمسسيد

2202-نارهو ةيطصسوتŸا باعلألا

1202 ناوج لبق ةيسضأيرلا قفارŸا مÓتسسإا ةيمازلإا

: بعلŸأ ءأدضصأ’  زابمجلل ةيرئأز÷أ ةيدا–’أ صسيئر يهأز نايفضس

ويكوط ¤ا  أيئأقلت لهأأتي دق و يقيرفا يسضأير نسسحا ةفدأسصم أسضر

ويكوط ¤إا لهأأتلا ‘ ةليلق تأيتفلا ظوظحو لقأا فلكت رئاز÷ا جرأخ تأسصبÎلا
يروصصنم ةلوخ :هترواح

زابجلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا صسيئ يهاز نايفسس فسشك
ف-ل-ك-ت جراÿا ‘ ة-يÒسضح-ت-لا تار-ك--سسعŸا ة--ما--قا نا
‘ افيسضم ، ةيرئاز÷ا ‘ اهتماقا نم لقا ةيدا–’ا

¤ا لق’ا ىلع Úيسضاير ليهات ىلع ناري هنا رخا قايسس
1202 ويكوط دايبŸوا
؟ زابمجلل ينطولأ بختنŸأ ديدج وهام ’وأأ
ىلع رمتسسم و مئاد صصبرت ‘ زابمجلل ينطولا بختنŸا

Òسضحتلا زكرÃ نودجاوتم روكذلل ةبسسنلاب ةنسسلا رادم
يلميلتب  نودجاوتم ثان’ا ما ةديلبلا ةي’و كيرافوبب
عا-ط-ق-نا نود ما-ظ-ت-نا-ب نو-برد-ت-ي  ة-م-سصا-ع-لا ر-ئاز÷ا--ب

 .  مويلا ‘ Úترم
؟ صصبÎلاب ÚينعŸأ Úيضضايرلأ ددع مك
تايتف ثÓث و Úيسضاير ة-ع-ب-سس ا-ن-يد-ل رو-كذ-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب
Úلوبرطلا صصاسصتخا ‘ يسضاير ¤ا ةفاسضإا  نورسضحي
بيردت زكرم ‘ بردتي دايبŸوأ’ا ¤ا لهأات  يذلا و
ة-سضا-ير ¤ا ة-فا-سضاpesni  ةي-سسنر-ف-لا تا-ب-خ-ت-نŸا
اسسنرفب رمتسسم صصبرت ‘ رسض– ىرخأا

ةلأ لهأاتلأ نمضض يضضاير مكيدل له أوفع
؟ ويكوط دايبŸوأأ
يذلا ةفداسصم اسضر ايقيرفا ‘ يسضاير نسسحا انيدل
اÒثك دعبي و  طاقن701 ب ايقيرفا بيترت ملسس يلتعي

نا اÃ و بيتÎلا ‘  ةطقن09 ب يرسصŸا هسسفانم ىلع
ببسسب اهليجأات ” دايبŸوأÓل ةلهؤوŸا ةيقيرف’ا ةلوطبلا

طرافلا صسرام رهسش ةررقم تناك يتلا و انورك ةحئاج
هبيترت بسسح ايئاقلت اسضر لهأاتي ذق
؟ لهأات ةقاطب يه له و
‘ ن-سسح’ا Úناو-ق-لا بسسح  ةاد-ه--م ة--قا--ط--ب تسسي--ل ’
اسصر ايلاح و  ةيبŸوأ’ا باعلأÓل لهأاتي نم وه ايقيرفإا

. يŸاع ىوتسسم هيدل ةفداسصم
ىلع زابمجلل يقيرف’أ دا–’أ نلعأأ له و
؟رأرقلأ أذه
باعلأÓل ةلهؤوŸا ايقيرفا ةلوطب نوكت نا انين“ نحن
يذ-ي-ف-ن-ت-لا بت-كŸا عا-م-ت-جا  ر-ظ-ت-ن-ن ا-ن-ن-ك-ل  ة-ي-بŸوأ’ا
ةلبقŸا ةليلقلا مايأ’ا لÓخ زابمجلل يقيرف’ا دا–Óل

نع نÓعإ’ا و  ةيقيرف’ا ةلوطبلا ءارجا خيرات لوح
م-ت-ت ا-هد-ع-ب  Úلو-بÃر--ط--لا صصا--سصت--خا ‘ Úل--هأا--تŸا

يمسسر رارق يأا دجوي ’ ن’ا دح ¤ا ايمسسر انتلسسارم
اÃر نوكتسس Úلوبمرطلل ايقيرفإا ةلوطبل ةبسسنلاب اما

ايبيمان ‘ لبقŸا يام رهسش
مك ىلع نونهأرت روكذ زابمجلل ةبضسنلاب

؟ يضضاير
نو-ك-ي-سس و ة-يو-ق ة-سسفا-نŸا نو-ك-ت-سس ي-ن-ف-لا زا-ب-م÷ا ‘

باعلأ’ا ¤ا لهؤوم  ايقيرفا ةلوطب ‘ يسضاير نسسحا
›Óيه Úب نم دحاو يسضاير ىلع نهارن وةيبŸوأ’ا

اظح Ìك’ا امه  ةسشيوع وا  يجيتم

Ÿ؟ أذكه نوقثأو متنأ أذا
اننا متيسسن له و ايقيرفا نسسح’ا و ايقيرفا لاطبا نحن
طابرلا ‘ اقيرفا ةلوط-ب ج-يو-ت-ت ة-سصن-م ى-ل-ع ا-نر-ط-ي-سس

Ãا ناولا فلتخŸفنسصل ةبسسنلاب ىوقأ’ا نحن  تايلادي
روكذلا

؟ ثانإلل ةبضسنلاب و
ةحارسص ىوقأ’ا وه يرسصŸا بختنŸا ثانإÓل ةبسسنلاب

ايقيرفا ‘
نيذلأ Úيضضايرلأ ددع وه مك ةماع ةفضصب
؟ ويكوطل لهأاتلل مهيلع نونهأرت
صصاسصتخا ‘ ةناكم ةلع Ìكا زكرن  لقأ’ا ىلع Úيسضاير
ثا-ن’ا ا-ما رو-كذ-لا زا-ب-م-ج ‘ ة-نا-ك--م و Úلو--ب--مر--ط--لا

ةحارسص ةبعسص ةمهŸا نوكتسسف
نه له اضسنرفب نبردتي تايضضاير مكيدل

؟Ensepب
بيرد--ت--لا ز--كرÃ ناد--جاو---ت---ت Úت---ي---سضا---ير كا---ن---ه ’
» نوحيد «يسسنÔفلا
Ÿتيضضاير كانه أذاÚ تايرخأ ةثلث و اضسنرفب
؟رئأز÷اب

ÚتفfiÎ امه انسسرف ‘ ناتدوجوŸا Úتيسضايرلا ن’
امهتاÒسض– نامسضل ةيدا–’ا ةعسست هيلع و اسسنرف ‘
اديج
؟امهقيرف عم نابردتي لهو

و  ا-يدا-م ا-م-ه-سصبÎب ل-ف-ك-ت-ت ة--ير--ئاز÷ا ة--يدا–’ا ’
ةنسس ذنم  يرئازج ينطو بردم امهبيردت يلع فرسشي
ةيÁداكأا ‘ امهنأاك كانه نابردتت و ناسسردت

ةرأزو اهمدقت يتلأ تاناعإ’أ نم ”دفتضسأ له
؟ ةضضايرلأ و بابضشلأ

ة-سصاÿا ة-ح-ت-نŸا-ب دا-ف-ت-سسا ي-سضا-ير81 ا-ب-ير-ق-ت م-ع-ن
باعلا اهيف اÃ ةمداقلا ةيلودلا تاسسفانملل Òسضحتلاب
دايبŸو’ا و نارهوب  طسسوتŸا صضيبأ’ا رحبلا

  ؟ةمخضض تاناعأ  يه له
فيك صصخسش لك ’ ما ةمخسض تناك نا ميقت فيك ىردا ’
Úيسضايرلا دعاسستسس تاناعا اهنا هلوق يننكÁ ام اهاري

تاسصبÎلا  Òسضحتلا ىلع
ةضصاÿأ ةلودلأ تاناعإ’ ةبضسنلاب و
؟تايدا–’اب

‘ ةناع’ا لخدت نا رظتنن دعب اهيلع لسصحتن ⁄ ’
اهب صساب’ ةيلاŸا انتيعسضو كلد عم و ةمداقلا مايأ’ا

؟ Úلو‡ مكيدل له
ىلع يلعلا ركسشن و Òخب رومأ’ا نا لوقأا ... كحسضي
اننا وه هلوق   يننكÁ ام نكل ةيرث ةيدا–ا انسسل كلذ

Áيسست اننكÒ بسسك  لواحن نحن  يداع لكسشب انروما
رومأ’ا Òيسست و ةلودلا تاناعا Òغ نم لخد رداسصم
 يقطنم لكسشب

بختنŸأ هيف رضضحي يدلأ زكرŸأ ¤أ ةبضسنلاب
؟ةيدا–’أ كلم وه له ينطولأ

ى-ت-ح و ة-ي-سضا-ير-لا و با-ب-سشلا ةرازو-ل ه-با-ت و-ه ا--ع--ب--ط ’
ةيدلبلل ةعبات يه Úيسضايرلا اهيف بردتي يتلا ةعاقلا
امهÒسست ىلع فرسشت ةيدا–’ا نكل

؟ايدام ىتح امهÒيضستب نولفكتت له
لفطتن و ايدام  و ايرادإا  امهÒسستب لفكتن نحن اعبط

يسضاير داتع و ةفاظن و ةنايسص نم فيراسصŸا لطب
لكا و ةماقإا

ةعيرضس تابجو ءأرضشب نوموقت له و
؟Úيضضايرلل

ةلع فرسشي خابط انفظو لكا ةعاق و خبطم انيدل اعبط
ةماقإا رقم مهل رفو تايتفلا ةتح و Úيسضايرلا ةيذغت
ةماقإ’ا تابلطتم عيمج ىلع رفوتي  هنكل Òغسص يلميلتب

د--ي÷ا بيرد--ت--لا و ة--سسارد--ل--ل بتا--ك---م و ة---لا---سسغ ن---م
ا-م--ك  مو‚4 قدانف نمسض هبيترت ا-ن-ن-كÁ تا-ي-سضا-ير-ل-ل
¤ا ة-ما-قإ’ا ن-م ل-ق-ن-لا  Òفو-ت ى--ل--ع ة--يدا–’ا ر--ه--سست
ةقيرطلا هدهبو نسسردي نيا ةسضايرلل ينطولا دهعŸا

Áبك لاومأا فرسص داسصتقا اننكÒقدانفلا ‘ ة

؟ديد÷أ ةكوف زكرم ‘ كيأر ام
نا Úسضايرلل نكÁ ’ تاسشرŸا لثم ةÒثك رومأا هسصقنت
Úقرعتم مه و تابيرد-ت-لا د-ع-ب تا-عا-ق-لا ن-م او-جر-خ-ي
هنا امك بيرذتلا ةياهن دعب ةرسشابم اومحتسسي نا بجي
اننا ةسصاخ ئفاد ءام ’و دÈم ’ و ةيزكرم ةأافدŸ رقتفي

فيفخ صسابلب نوبردتي Úيسضايرلا و ءاتسشلا لسصف ‘
ةيسضاير تادعÃ ةعاقلا انزهج اننا مغر  ةعاقلا لخاد

دق و رئاز÷ا ‘ تميقأا يتلا بابسشلا باعلأاب ةسصاخ
اهذخا م-ت-ي نا ى-ل-ع ةرازو-ل-ل تا-ظ-حŸÓا هد-ه ا-ن-مد-ق
. ابيرق رابتع’ا Úعب

؟ رئأز÷أ جراخ صصبÎلأ نولضضفت له
ا-ه-ت-ما-قا ن-م ل-قا ا-ن-ف--ل--ك--ت ر--ئاز÷ا جرا--خ تا--سصبÎلا
دا–’ا ىلع انطÎسشا دقل و  اسسنرفب ةسصاخ رئاز÷اب
ع-م صصبر-ت ‘ ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ل-خد-ي نا ي-سسنر--ف--لا
ةيسسنرفلا تابختنŸا

؟ يضسنرفلأ دا–’أ عم ةيقافتأ مكيدل له
» ودÓ-ب كا-ج» زا-ب-م-ج-ل-ل ة-ي-سسنر-ف--لا ة--يدا–’ا صسي--ئر

نامسضل هعم قفتا هيلع و ةديج ةقÓع انطبرت و ىقيدسص
‘ ةماقإ’ا نا امك  ةينطولا انتابختنŸ ديج Òسض–

وروي03 اهتميق  ايلاغ انفلكت ’ يسسنرفلا» نوجيد» زكرم
و عا-جÎسس’ا  ة-عا-ق ع-م تازا-ي-ت-م’ا ل-ك ا-ه--ي--ف ل--خد--ت
انا امك ة÷اعŸا ىتح و  رسضÙا و Êدبلا Òسضحتلا

انمق  هيلا يمتنا تنك يننا مكحب  نوجيد يدانب يتقÓع
. يرئاز÷ا زابم÷ا مدخي اÃ مهم قافت’اب

صضيبأ’ا رحبلا باعلأا ميظنت ةنجلل ماعلا ريدŸا ددسش
ةيمهأا ىلع ،ءاعبرأ’ا صسما ،‘‘2202-نارهو‘‘ طسسوتŸا
ءاوسس ،ةرهاظت-لا هذ-ه-ب ة-ي-ن-عŸا تآا-سشنŸا ة-فا-ك م-ي-ل-سست

،ةئيهت ةداعإ’ عسضخت يتلا كلت وأا اهزا‚ا يرا÷ا اهنم
.‘‘1202 ناوج لبق»
ةانقلا ىلع افيسض لزن يذلا صسÓيإا ميلسس ديسسلا حرسصو
د-عو-م-ل-ل تاÒسضح-ت-لا نأا-ب ، ة-ي-ن-طو-لا ة-عاذإÓ-ل ة-ث-لا-ث-لا
ميظنتلا : امه Úنثا نيروfi ىلع زكترت يطسسوتŸا
صصو-سصخ-ب ،Úع-ت-ي ه-نأا ا-ف-ي-سضم ،ة-ي-سضا-ير--لا تآا--سشنŸاو
1202 وينوي لبق» ةينعŸا قفارŸا ميلسست ،لوأ’ا روÙا
ة-ب-حا-سص ،با-ع-لأÓ-ل ة-ي-لود-لا ة-ن-ج-ل--لا تا--ي--سصو--ت ق--فو »
.ةسسفانŸا
عا-سضخإا ةرور--سضب» كلذ ق--با--سسلا ›ود--لا ل--ط--ب--لا رر--بو

flا ف-ل-تŸخ نم ا-ه-ت-ن-يا-ع-مو برا-ج-ت-لا ¤إا تآا-سشنÓل
ة-يأا فا-سشت-كا صضر-غ-ب ة-ي-سضا-ير تا-ق-با-سسŸ ا-ه-نا-سضت--حا
.«ةلمتfi صصئاقن
يبŸوأ’ا بكرŸا ةينعŸا ةي-سضا-ير-لا ل-كا-ي-ه-لا رد-سصت-يو
(نارهو قرسش) Ò÷ا رئب ةيدلبب هزا‚إا لاغسشأا ةيرا÷ا
فلأا04 ةعسسب مدق-لا ةر-ك-ل بع-ل-م ى-ل-ع يو-ت-ح-ي يذ-لاو
ةعاقو (دع-ق-م002.4) ىو-ق-لا با-ع-لأ’ بع-ل-مو د-ع--ق--م
زكر-م ن-ع Ó-سضف ،(د-ع-ق-م000.6) تاسضاير-لا ةدد-ع-ت-م
.ÚيبŸوأا Úحبسسم اهنم حباسسم ةثÓث نم نوكتي يئام
زا‚ا نع ةلوؤوسسم Òغ انتن÷» :Óئاق ثدحتŸا فدرأاو

،ةÁدقلا ةئيهت ةداعإا ’و ةديد÷ا ةيسضايرلا قفارŸا
ماÎحا ىلع اهنم اسصرح لاغسشأ’ا ةعباتÃ ةفلكم اهنكلو
فر-ط ن--م ا--ه--ب لو--م--عŸا صسي--يا--ق--م--ل--ل ق--فارŸا كل--ت
رو-مأ’ا نأا ا-ن-ه د-ي-كأا-ت-لا ي-ن-ن-كÁ .ة-ي-لود-لا تا--يدا–’ا
لاغسشأ’ا نأاو املع ،لاÛا اذه ‘ ةيدج ةفسصب Òسست
بعو-ت-سست ي-ت-لا ة-ي-ط-سسو-تŸا ة-ير-ق-لا ءا-ن-ب ا-سضيأا صصخ-ت
.«ريرسس005.4
اقفرم74 نع لقي ’ ام باعلأ’ا ميظنت ةن÷ تددحو
Úيسضايرلا تابيردت اذكو تاسسفانŸا ناسضتح’ ايسضاير
يسضاير000.4 مهددعو اسصاسصتخاÚ ‘ 42كراسشŸا
يذلا لم-ع-لا ا-ي-ح يذ-لا ،صسÓ-يإا م-ي-ل-سس ق-فو ،ة-ي-سضا-يرو
مغر ،هتنجلل ة-ع-با-ت-لا21لا ةي-عر-ف-لا نا-ج-ل-لا ه-ب مو-ق-ت
،ىر-خأا ¤إا ة-ن÷ ن-م داد-عإ’ا ة-جرد ن--يا--ب--ت--ب ه--فاÎعا

اهفرعي يتلا ةيحسصلا ةمزأ’اب اهلمع رثأات نأا دعب اميسس
ءا-بو ي-سشف-ت ة-ج-ي-ت-ن يرا÷ا ما-ع-لا ع-ل-ط-م ذ--ن--م ⁄ا--ع--لا
.انوروك
‘‘ابيرق‘‘ قÓطإا نع ةبسسانŸاب  ردسصŸا صسفن نلعأا امك
با-ع-لأÓ-ل ة--ي--نÓ--عإا ة--حو--ل ن--سسحأا را--ي--ت--خ’ ة--ق--با--سسم
يهو ،حاتتف’ا لفح مسسارÃ ةقلعتم ىرخأا ت’ا‹و
¤إا ميظن-ت-لا ة-ن÷ ا-ه-لÓ-خ ن-م فد-ه-ت ي-ت-لا ة-ق-با-سسŸا
‘ ÊدŸا ع--م--تÛا تا--ي--ع--م--جو Úن---طاوŸا كار---سشإا
Òبعت دح ىلع ،يط-سسو-تŸا ي-سضا-ير-لا د-عوŸا م-ي-ظ-ن-ت
صسÓيإا ميلسس

ىوقلا باعلأل يرئاز÷ا بختنŸا

نأسسملت صصبرت حأ‚إل ةأأيهم فورظلا لك

حا‚إاب ةليفكلا طورسشلا لك ناسسملت ةي’ول ةيسضايرلا تاطلسسلا ترفو
ابسس– ءاعبرأ’ا موي قلطني يذلا ىوقلا باعلأ’ ينطولا بختنŸا صصبرت
بابسشل-ل ي-لÙا ر-يدŸا هد-كأا ا-م بسسح ،ة-ل-ب-قŸا ة-ي-لود-لا د-ي-عاو-م-ل-ل
.ةسضايرلاو
حمسست يتلا تا-ب-ي-تÎلا ة-فا-ك-ب ا-ن-م-ق» : ه-لو-ق-ب  ي-سشا-ي-ع-ل د-ي-حو حر-سصو
لسضفأا ‘ ةلبقŸا هديعاوم Òسضحتب ىوقلا باعلأ’ ينطولا بختنملل
يسضايرلا بكرملل عباتلا قدنفلاب دفولا ءاسضعأا ميقيسس ثيح ،فورظلا
لمعلا طورسش ةفاك هيف نودجيسس يذلا قفرŸا وهو ،‘‘يفطل ديقعلا‘‘

.«عاجÎسس’او
ة-عر-سسلا صصا-سصت-خا ‘ ا-ي--سضا--ير51 ›او-ح ر--ك--سسعŸا اذ--ه ي--ن--ع--يو
املع ،يرا÷ا Èمسسيد42 ةياغ ¤إا مودي ثيح ةينقتلا تاسصاسصتخ’او
ةي-لود-لا ا-هد-ي-عاوŸ ة-ي-ن-طو-لا ة-ب-خ-ن-لا تاÒسض– ن-م-سض ل-خد-ي ه-نأا و
5-1) نارهوب ىوقلا باعلأ’ ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا اهتمدقم ‘و ةمداقلا

ر-ح-ب-لا با-ع-لأا ن-ع Ó-سضف ،و-ي-كو-ط-ب ة-ي-بŸوأ’ا با-ع-لأ’او (1202 ناو--ج
.‘‘2202-نارهو‘‘ طسسوتŸا صضيبأ’ا
ترطسضا دقف ،‘‘Úينايزلا‘‘ ةمسصاعب صصبÎلا اذه ءارجإا ¤إا رظنلابو
هيف ميقي يذلاو اهل عباتلا قدنفلا ءÓخإ’ ‘‘يفطل ديقعلا‘‘ بكرم ةرادإا
،مدقلا ةركل ¤وأ’ا ةطبارلا ‘ طسشانلا يلÙا دادولا يبع’ صضعب
.قيرفلا طيfi بسسح ،ÚينعŸا ىدل ءايتسسا دلو يذلا ءارجإ’ا وهو
” دق ÚينعŸا ÚبعÓلا نأاب ددسصلا اذه ‘ يسشايعل ديسسلا حسضوأا و
يذلا قفرŸا وهو» ،‘‘يتسس ’’‘‘ تاعفترÃ بابسشلا راد ¤إا اتقؤوم مهلقن
درل هفسسأا نع تقولا صسفن ‘ اÈعم ،«تايرورسضلا ةفاك ىلع يوتحي
قفارم ةفاك تعسضو هتئيه نأاب تقولا صسفن ‘ اركذمو ،ء’ؤوه لعف
صسفن مزتلا امك.«انا‹» دادولا فرسصت ت– «يفطل ديقعلا» بكرم
ءاهتنا روف‘‘ بكرŸا قدنفب مهتماقإا رقم ¤إا ÚبعÓلا ةدوعب لوؤوسسŸا

.«مهسصبرت نم ينطولا بختنŸا يئادع



رمآلا بقل ذختيو ةفÿÓا ¤وتي روضصنŸا يلع وبأا :1011
.رضشاعلا يمطافلا ةفيلÿا كلذب نوكيل ،هللا ماكحأاب
تويÒه ضساموت Òضسلا يزيل‚إلا فضشكتضسŸاو راحبلا :6851
.ةيبون÷ا اكيرمأاب ايبمولوك ‘ ضسطاطبلا تابن فضشتكي
بوكضسلتلا عÎخي يليلاج ويليلاج ›اطيإلا كلفلا ⁄اع :1261
.هب ضصاÿا

.ةيضسنرفلا ةروثلا بورح لÓخ) ندنيلنيهوه ةكرعم :0081
راضصتناب وروم يرام روتكيف ناج ةدايقب يضسنرفلا ضشي÷ا زاف

قوديضشرألا مهدوقي يذلا Úيرافابلاو Úيواضسمنلا ىلع مضساح
.(يواضسمنلا انحوي
.12 مقر ةيكيرمألا ةيلولا حبضصت يونيلإا :8181
تا-عا-ق ىد-حإا ‘ «ر-ح-ب-لا ة-ضصق» م-ل-ي--ف ضضور--ع ءد--ب :2291
ي-ئا-م-ن-ي-ضس م-ل-ف لوأا و-هو ،كرو-يو-ي-ن ‘ ي-ئا-م-ن-ي--ضسلا ضضر--ع--لا
.ناولألاب
رضصم نم ةيناطيÈلاو ةيضسنرفلا تاوقلا باحضسنا ما“إا :6591
هتنضش يذلاو يثÓثلا ناودعلا مضساب فرع ام لضشف دعب كلذو
.ليئارضسإا عم Úتلودلا

.اهيضضارأا ‘ ةيدنلوهلا حلاضصŸا ·ؤوت ايضسينودنإا :8591
بر◊ا يمر‹ ةبقاعŸ تارارق ردضصت ةدحتŸا ·ألا :3791
.ةيناضسنإلا دضض مئار÷ا يبكترمو
‘ يئايميكلا «ديابراك نوينوي ةكرضش» عنضصÃ راجفنا :4891
ام ررضضتو ضصخضش0083 ةايحب يدوي ةيدنهلا لابوهب ةنيدم
ةثراك مضساب ةثدا◊ا ترهتضشاو ،ةمضسن000006 ¤إاÚ 000051ب
ثيح نم خيراتلا ‘ ةيعانضصلا ثراوكلا أاوضسأا نم يهو لابوب

.نيررضضتŸا ددع
نيدرمتŸا دي ‘ طقضست وضشيدقم ةيلاموضصلا ةمضصاعلا :0991
.يرب دايضس دمfi ضسيئرلا مكح دضض
‘ يركضسعلا لخدتلا ىلع قفاوي ›ودلا نمألا ضسل‹ :2991
بر◊ا ف-قو--ل كلذو ةد--ح--تŸا تا--يلو--لا ةدا--ي--ق--ب لا--مو--ضصلا
.يرب دايضس دمfi ضسيئرلا ةموكح رايهنا دعب كانه ةيلهألا

نم ًءاد-ت-با كبوأا ة-م-ظ-ن-م ن-م ا-ه-با-ح-ضسنا ن-ل-ع-ت ر-ط-ق :8102
.9102 يفناج

زيلب وه ةبضسا◊ا ةلآلا عflÎ نأا ملعت له ^
.م5871 ةنضس يضسنرفلا لاكضساب

ن-م Îي-ل74.0 ه-ثد-ح--ي ا--م نأا م--ل--ع--ت ل--ه ^
نزو ه-ثد-ح-ي ا-م لدا-ع-ي را-ج-ف-نا ن--م لوÎب--لا

.تيمانيدلا نم غك54.0
نأا دعب ديد◊ا نم نطلا نزو نأا ملعت له ^

نانطأا ةثÓث حبضصي اما“ أادضصي
ةادأاك مدختضست نأا نكÁ هايŸا نأا ملعت له ^
.داح حÓضس يأا نم لضضفأا نوكت و عطق

ةيددعلاةتلاوتŸا ركتبا دق نتوين قاحضسإا يضضايرلا ⁄اعلا نأا ملعت له ^
.يئادتبإلا ثلاثلا فضصلا ‘ وهو

.قئاقد8 ‘ ضضرألا ¤إا لضصي ضسمضشلا ءوضض نأا ملعت له ^
اميف قيقرلا ضسأاكلا نم Ìكأا رضسكلل ضضرعم كيمضسلا ضسأاكلا نأا ملعت له ^

.نخاضس بورضشم هب عضضو اذإا
ببضسب كلذو ةيناث8و قئاقد7 نم Ìكأا رمتضسي ل فوضسكلا نأا ملعت له ^

.ضسمضشلا لوح ضضرألا اهب رودت يتلا ةعرضسلا
Úماتيف نم اهاوتfi يثلث لداعي ام دقفت بيل◊ا ةجاجز نأا ملعت له ^

.راهنلا ءوضض ‘ Úتعاضس ›اوح تعضضو ام اذإا «ب»
.ليم نويلم39 ›اوح دعبت و ضسمضشلا يه ضضرألا ¤إا م‚ برقأا ^
رهن هيلي Óيم75104 هلوط و لينلا رهن وه ⁄اعلا ‘ راهنألا لوطأا ^

.يبضسيضسŸا رهنف نوزمألا
و Óًيم نويلم46 هتحاضسم و يداهلا طيÙا وه ⁄اعلا تاطيÈ fiكأا ^

.ًامدق10263 هيف قمع Èكأا

كضســـــــــــــفن فـــــــــــقث

،اصسنرف نع رأوفيد توك ةلود تلقتصسأ0691 ةنصس نم مويلأ أذه لثم ‘
دا–’أ ةمظنم سسيصسأات ” ،4591 ةنصس نم مويلأ أذه لثم ‘و

أذه اهدهصش يتلأ ةيخيراتلأ ثأدحأ’أ مهأأ نع أذام نكل ،،،يمÓصسإ’أ
،مويلأ ددع ‘ اهنودجتصس يتلأ ةديدعلأ تامولعŸأ Úب نم مكلت ؟مويلأ

:›اتلأ ÊوÎكل’أ عقوŸأ Èع انتلصسأرÃ أوصسنت ’ ،كلذ لبق نكل
moc.liamg@mirakiddam،مكتأداقتنأو انتحفصص رونت مكعيصضأومف

،ددع لك ‘ ”دوعت امكو ،مكنظ نصسح دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت
.مويلأ ءاعدب هللأ ةكرب ىلع انتحفصص أأدبن

كتايح ‘ يريد سشأو اهلاق ةيرصصم ةدحو ىقتلأ يرئأزج دحأو كلاق
.(ةيرصصŸأ ةجهللاب) ةيلكلأ ‘ أرقب انأأ» :أولتلاق

.«كأرطانوصسلأ ‘ روث انأأ» : اهلاق

ــهÊ 2441اثلا عيبر71ـل قفاوŸاÈ 0202مضسيد30 ضسيمÿا

انعم مصستبإأ

يدهم Ëرك :دأدعإأ

.اصسنرف كلم ،سسداصسلأ لراصش كلŸأ :8631
.ةينامثعلأ ةلودلأ ناطلصس ، Êاثلأ ديزياب :7441
.ينيفولصس رعاصش ،نÒصشيرب هيصستنأرف :0081
.يدنلوب يئأورو بيدأأ ،دأرنوك فيزوج :7581
يديوصس ءايزيف ⁄اع ،نا-ب-غ-ي-صس نا-م لرا-ك :6881

.4291 ماع ءايزيفلأ ‘ لبون ةزئاج ىلع لصصاح
يواصس‰ ةيويح ءايميك ⁄اع ،نوك دراصشير :0091
ماع ءايميكلأ ‘ ل-بو-ن ةز-ئا-ج ى-ل-ع ل-صصا-ح ÊاŸأأ /
8391.
ةي-بو-ن÷أ ا-يرو-ك سسي-ئر ،„و-ج يأد م-ي-ك :5291

.0002 ماع مÓصسلل لبون ةزئاج ىلع لصصاح
لصصاح يدنلوه ءايميك ⁄اع ،نزتورك لوب :3391
.5991 ماع ءايميكلأ ‘ لبون ةزئاج ىلع
.ةيكيرمأأ ةلث‡ ،روم نايلوج :0691
.يكرا‰د مدق ةرك بع’ ،نصسلفوب غنيميلف :6691
مد-ق ةر-ك بع’ ،و-بÁرا--ك نا--ي--ت--صسير--ك :0791
.يصسنرف
مد-ق ةر-ك بع’ ،سسيد-ي-تا-نا-مأأ سسي--نأو--ي :1891
.Êابصسإأ مدق ةرك بع’ ،ايف ديفأدو Êانوي
.Êاغ مدق ةرك بع’ ،نايصسيإأ لكيام :2891
.Êانوي مدق ةرك بع’ ،سسولوبوداباب مأرفأأ :4891

امد رط“ ءامضسلأ

اجافت  ،8291 ةنضس نم رهضشلا اذه لثم ‘
م-ه-ت-يؤور-ب ا-ي-لو-غ-ن-م تاد-ل--ب ىد--حا ›ا--هأا

ءامضسلا اذإا مث و÷ا ‘ نوكتت ة“اق ًابحضس
مد-----لا بضضخو ، ! ر-----م-----حأا ًا-----مد ر------ط“

اور-ف-ف ، م-هءا-ي-ضشأاو م-ه-ضسبÓ-م يوا-م-ضسلا
اونقيأاو عز÷ا ةدضش نم هل ةهجو لو ًاعزف
، موقت نأا تكضشوأا وأا تماق دق ةمايقلا نأا
ًاراذنإا لإا ضسيل يومدلا رطŸا كلذ ناو
ى-ل-ع ق--لاÿا بضضغ ى--ل--ع Óً--ي--لدو كلذ--ب

نوليلق-لا نو-ي-بوروألا لوا-ح ًا-ث-ب-عو هدا-ب-ع
، ›ا-هألا عور او--ئد--ه--ي نأا كا--ن--ه ن--يذ--لا
ا‰إا يو-مد-لا ر-طŸا كلذ نأا م-هو-م-ه-ف-يو

باÎب ط-ل-ت--خا ه--ن--ك--لو يدا--ع ر--ط--م و--ه
دقو . ةفضصاع هتراثأا دقو رمحألا بوطلا

تنو---مÒل---ك ‘ ًا---ضضيأا كلذ ل----ث----م ثد----ح
ن-ك-ي ⁄و د-ي-ع-ب Òغ د-ه-ع ذ--ن--م ا--ضسنر--ف--ب
مهناوخإا ن-م ل-قأا نو-ي-ضسنر-ف-لا نو-حÓ-ف-لا
ةبيرغلا ةرهاظلا هذه نم ًاعزف ÚيلوغŸا
. ةعاضسلا باÎقاو ةمايقلا نم ًافوخ وأا
كراتولبو ليجÒفو ضسوÒمو-ه ا-ن-ثد-ح-يو
‘ ًارار--م ط--ق---ضس يو---مد---لا ر---طŸا نأا---ب
لك هطوقضس ناكو ًاضضيأا ةÁدقلا روضصعلا

را-ضشت-نأاو ›ا-هألا فواfl ‘ ًا--ب--ب--ضس ةر--م
ا‰إا ر-طŸا نأا ع-قاو-لاو . م-ه--ن--ي--ب بعر--لا
هطÓت-خا-ب مد-لا ه-ب-ضشي ى-ت-ح ه-نو-ل ر-م-ح-ي

Ãثت ةنولم داوÒهطوقضس ليبق حايرلا اه
.كلذ Òغ هل ليلعت لو

يبوب يزيل‚’أ
نوتلراضشت

،نوتلراضشت يبوب تربور ،لماكلا همضسا
‘7391 ر-بو-ت--كأا11 د--ي--لاو--م ن---م
مدق ةرك بعل ،اÎل‚إا ‘ نوتغنيضشأا
رهضشأا دحأا ناك دقو ،قباضس يزيل‚إا

دقو ،دتيا-نو-ي Îضسضشنا-م يدا-ن ي-ب-عل
مدقلا ةركل اÎل‚إا بختنم نمضض ناك
،6691 مدقلا ةركل ⁄اعلا ضسأاكب زئافلا
بعل لضضفأا ةنضسلا كلت ‘ Òتخأا دقو

.ابوروأا ةراق ‘
ماع ىتح مهعم بعل دقو ،4591 ماع ‘ دتيانوي Îضسضشنام يدان عم ةيوركلا هتÒضسم نوتلراضشت يبوب أادب
نوتضسيرب يدان عم3791 ماع ‘ بعلو ،فده991 لجضسو تايرابم406 ‘ ةÎفلا كلت ‘ كراضش دقو ،3791
ماع ‘و ،فادهأا8 لجضسو ةارابم83 ‘ ةÎفلا كلت ‘ كراضشو ،5791 ماع ىتح مهعم بعل دقو ،دنإا ثرون
.فده81 لجضسو ةارابم13 مهعم بعلو ،دتيانوي دروفرتوو يدان عم بعل5791
6691 مدقلا ةركل ⁄اعلا ضسأاك ةلوطب اهنمضض نم ،ةارابم601 اÎل‚إا هدÓب بختنم عم نوتلراضشت يبوب بعل
لوألا فادهلا وه Èتعيو ،مدقلا ةركل اÎل‚إا بختنم عم افده94 لجضس دقو ،0791مدقلا ةركل ⁄اعلا ضسأاكو

.مدقلا ةركل اÎل‚إا بختنم خيرات ‘

مويلأ , ¿Gd∏¡º d∂ G◊ªó Y∏≈ GC¿ H∏¨àæÉ T°¡ô Qe†°Éمويلأ
Gd∏¡º J≤Ñπ eæÉ Gdü°«ÉΩ hGd≤«ÉΩ , hGCMù°ø dæÉ
GÿàÉΩ , Gd∏¡º GLÈ cù°ôfÉ Y∏≈ aôG¥ T°¡ôfÉ ,

hGCYó√ Y∏«æÉ GCYƒGeÉk YójóI hGCReæá eójóI ,
hGL©∏¬ T°ÉgóGk dæÉ ’ Y∏«æÉ , Gd∏¡º GL©∏æÉ a«¬

eø Yà≤ÉF∂ eø GdæÉQ , hGL©∏æÉ a«¬ eø
GŸ≤ÑƒdÚ GdØÉFõjø

3

بلقلأ تاقفخ لدعم
¤إا لضصي بلقلا تاقفخ لّدعم
234. وأا ةقيقدلا ‘ ةقفخ27

وأا ة------عا------ضسلا ‘ ة------ق------ف-------خ
نا املع ،ةنضسلا ‘00234873

ن--م ف--ل--ت--خ--ي بل--ق--لا م--ج---ح
ةبضسنلاب مغ523 وهف طضسوتŸا هنزو امأا . هداعبأا كلذكو رخآا ¤إا ضصخضش
مجح عم توافتي نكلو مغ542 وهف ءاضسنلا دنع هنزو طضسوتم امأا لاجرلل

.هنزوو مضس÷ا

:Èمصسيد 3

Èتعأو أرقإأ  ــــــــ
ن-ك-لو ،ة-ك-م-صس ي--ن--ط--ع--ت ’ @
. كمصسلأ داطصصأأ فيك ينملع
.ةيناث ‘ ملكتو ،ةنصس ‘ ركف @
قوف ،ةدا-ع-صسلأ كل-ت ة-نو-ع-ل-م @
. ناصسنإأ ماطح
ن--م--ث ’و  ،ن--م---ث بهذ---ل---ل @

. ةمكحلل
بجأو سسي--ل ع--ي---م÷أ بجأو @

. دحأ
كلمحي يذلأ لجرلأ Èخت ’ @

.جرعأأ هنأأ

:مويلأ مقر

6 لوأأ ي--ها---م :لأؤو---صسلأ
‘ ينطولأ بختنملل ةكراصشم
د---ع---ب ة---ي---لود ة---صسفا---ن----م
؟لÓقتصس’أ

بختن-م-ل-ل ة-كرا-ضشم لوأا :بأو-÷أ
د-ع-ب ة--ي--لود ة--ضسفا--ن--م ‘ ي--ن--طو--لا
‘5691 ةنضس ‘ تناك ،لÓقتضسلا
ترج يتلا ةيقيرفإلا باعلألا ةرود

.ليفازارب ةيلوغنوكلا ةمضصاعلاب

ةروثام لأوقأأ  ــــــــ
: هنع هللأ يضضر بلاط يبأأ نب يلع لاق

و لئاضضفلا ضسأارو..ًاعوبني بدأا لكل و اضسأار ةليضضف لكل نإا ملعا
و Óًضصأا نيدل-ل ›ا-ع-ت ه-ل-لا ه-ل-ع-ج يذ-لا.. ل-ق-ع-لا و-ه بدألا عو-ب-ن-ي
.. ادامع ايندلل

فلأا و.. هماكحأاب ةربدم ايندلا لعج و.. هلامكب فيلكتلا بجوأاف
.مهبدآام و مهمه فÓتخا عم.. هقلخ Úب هب
هضسفن ميلعتب أادبيلف.. ًامامإا ضسانلل هضسفن بضصني نم:كلذك لاق و
.هناضسلب هبيدأات لبق هتÒضسب هبيدأات نكيلو.. هÒغ ميلعت لبق

Áا دد--ع م--قر--لا اذ--ه ل--ثŸي-ت-لا تا-يرا-ب
بماكلا بعلÃ ناديز يضسنرفلا اهضضاخ
يأا ى-ق-ل-ت--ي نا نود لا--ير--ل--ل برد--م--ك ،و--ن

ناديز تابو ،ةنولضشرب Ëرغلا مامأا ةÁزه
ق---ير---ف---لا خ---يرا---ت ‘ د---ي---حو----لا بردŸا
تاهجاوم6 ضضو--خ--ي يذ--لا «ي---ك---لŸا»
.ةراضسخ نود بماكلاب

:Èمصسيد

كتامولعŸ فضض  ـــــــ
فورح طيقنتب ماق نم لوأأ ^

، ج ، ب) : لثم Ëركلأ نآأرقلأ
، «مصصاع نب رصصن» مه (خلأ..ق
دب-ع»و ، «ر-م-ع-ي ن-ب ى-ي-ح-ي»و
رصسي ا‡ ، «زمره نب نمحرلأ

بر--ع--لأ Òغو بر--ع--لأ ى--ل--ع
. Ëركلأ نآأرقلأ ةءأرق

أأد--ب--ت ي--ت--لأ رو---صسلأ دد---ع ^
ةروصسو ، ةروصس (311) ةلمصسبلاب
ةلمصسبلاب أأدبت ’ طقف ةدحأو
. «ةبوتلأ» ةروصس يه
Ëركلأ نآأرقلأ ءأزجأأ ددع  ^

. نابزح ءز÷أو ، أًءزج (03)
Ëركلأ نآأرقلأ بأزحأأ ددع ^

¤إأ مصسقم بز◊أو ، اًبزح (06)
.عابرأأ (4)

(042) نآأر-ق--لأ عا--برأأ دد--ع  ^
. اًعبُر

Ëر-ك-لأ نآأر-ق-لأ تا-يآأ دد-ع  ^
ه-تا-م-ل-ك دد--عو ، ة--يآأ (6326)
دد----عو ، ة----م----ل-----ك (43977)

،ا------ًفر-------ح (076323)هفورح
(0305101) ه---طا---ق---ن دد---عو
. اًبيرقت ةطقن
ىر---خأأ تأءا---صصحإأ كا---ن---هو
تاملكلأو تايآ’أ ددعل ةديدع
.فور◊أو



يتلا تاداقتنلا اهزربأا ّلعل ةماهلا عيصضاوŸا نم ديدعلا ¤إا قّرطتلل «بعŸÓا ءادصصأا» ةيموي ءاّرقل راو◊ا اذه ‘ هبلق ،ةبغز ىفطصصم ،يدوعصسلا كمصض يدان سسراح حتفي
يرودلا تازي‡ نع ثيدحلل داع امك ،›ا◊ا تقولا ‘ لصضفألا هÈتعاو ةّدصشب ةبغز هنع عفاد ثيح ،يوبابÁز مامأا ةارابم رخأا دعب ي◊وبم باهو سسيار سسرا◊ا تلاط

...اهنوعلاطت مككÎن ىرخأا ةقّيصش عيصضاومو فيطصس قافوو رئاز÷ا ةيدولوم عم هل تناك يتلا تلاصصتلاو رئاز÷اب ةنراقم يدوعصسلا

:«بعŸÓا ءادصصأا»ـل يرصصح راوح ‘ يدوعصسلا كمصض يدان سسراح ةبغز ىفطصصم

قفاوŸاÈ 0202مصسيد30 سسيمÿا
ــهÊ 2441اثلا عيبر71ـل

فغسشب يسضاملب ةوعد رظتنأاو بختنŸا عم ةلماك يتسصرف ىلع لسصحأا ⁄

بابسسأ’ا هذهل ةيرئاز÷ا ةلوطبلا نم Òثكب لسضفأا يدوعسسلا يرودلا»

يديب نكي ⁄ يÒسصم نكل ايكرتو قافولاو ةيدولوŸا نم ت’اسصتا تيقلت

’و بختنŸا ‘1 مقر سسرا◊ا وه ي◊وبم»
«رئاز÷ا لجأا نم هتايحسضت ىسسنن نأا بجي

ةزمح . م :هرواح
؟ىفطصصم لاوحألا يه فيك
مكفرط نم ةبيطلا ةتافتل’ا هذه ىلع مكركسشأا نأا يلحمسساو هلل دم◊او Òخب
‘ يدجاوت ببسسب نطولا ضضرأا نع ديعب يننأ’ يرئاز÷ا بعسشلا لك ييحأاو
.ةيدوعسسلا

؟يدوعصسلا يرودلا ‘ كمصض كقيرف عم رومألا يرŒ فيك
فورظلا لك هيف تدجو يذلا كمسض يقيرف عم يعيبط لكسشب يرŒ رومأ’ا
رومأ’ا ّنأا مغر طقف ناديŸا قوف يلمع ىلع زيكÎلاو حاجنلا لجأا نم ةيتاوŸا

⁄اعلا ‘ انوروك ءابو يسشفت ببسسب ةيلا◊ا ةÎفلا لÓخ ءيسشلا ضضعب ةبعسص
انتايح ¤إا دوعن ىتح لجاعلا بيرقلا ‘ ءÓبلاو ءابولا هللا انع عفري نأا ىن“أاو
.ةيعيبطلا

دجاوتب يدوعصسلا يرودلل Úيرئاز÷ا سسار◊ا وزغ رصسفت فيك
؟ةبغزو ي◊وبم ،ةخود ،ةلصسع

يرودلا ‘ طسشنن Úيرئازج ضسارحك انيلع ةدئافلاب داع لماعلا اذه ّنأا دقتعأا
ىوتسسم نوكلÁ نيذلا بناجأ’ا نم ديدعلا ّمسضي يرودلا اذه ّنأ’ يدوعسسلا

وهو ارابك امو‚ بطقتسسي حبسصأا يدوعسسلا يرودلا ّنأا مكيلع ىفخي Óف ،دّيج
ريوطتو اناوتسسم عفرب Úيرئازج ضسارحك انل حمسس يذلا رمأ’ا ،يوق يرود
.ةياغلل عئار لكسشب انتاناكمإا

؟ىوقأا امهيأاو يدوعصسلاو يرئاز÷ا يرودلا Úب قرافلا ام
نم Òثكب لسضفأاو ىوقأا يدوعسسلا يرودلاف ،ةطيسسب لاؤوسسلا اذه ىلع ةباجإ’ا
ةيدوعسسلا نأ’ ،›ا◊ا تقولا ‘ اميسس’ هيف تبعل يذلا يرئاز÷ا يرودلا
تاناكمإ’ا ّنأا امك ،رئاز÷ا نم لسضفأا ةيسضاير ةيت– ىنبو تآاسشنم ىلع رفوتت

ام وهو ،›اع ىوتسسم نم جراÿا نم Úبع’ دجاوت ¤إا ةفاسضإا ،انه ةرفوتم

.يدوعسسلا يرودلا نم اÒثك عفر

هنأا ىرت له ،يوبابÁز ءاقل ‘ ي◊وبم سسرا◊ا دقتنا Òثكلا
؟أاطخأا

ى-ل-عو ا-ن-ي-ل-ع ي◊و-ب-م ضسيار ضسرا◊ا ل-سضف ة-ظ◊ ‘ ى-سسن-ن ’ نأا ا-ن--ي--ل--ع
ناكو عراوسشلا ‘ لافتحÓل ةرم نم Ìكأا انجارخإا ‘ مهاسس فيكو بختنŸا
رسصم ـب ايقيرفإا ·أا ضسأاكب ينطولا بختنŸا جيوتت ‘ Òبكلا لسضفلا هل

جورخلل ينطولا بختنŸا ي◊وبم دعاسس دقو ،ىرخأا تازا‚إا نع Óسضف
يأا نأ’ ي◊وبم حبذن ’ نأا انيلع اذهل ،تارŸا نم Òثكلا ‘ ةيباجيإا جئاتنب

.ام ةارابم ‘ أاطخلل ضضّرعم ضسراح

؟نيرخآا سسار◊ ةصصرفلا حنمو ي◊وبم Òيغت بجي له
Èتعي ›ا◊ا تقولا ‘و ينطولا بختنملل ءاطعلا ىلع ارداق لازام ي◊وبم
اذه عم تبعل يننأا اÒثك تفّرسشتو يدوعسسلا يرودلا ‘ ضسار◊ا لسضفأا نم
.ةحارسصب Òبك ضسراح هنأ’ ينطولا بختنŸا ‘ ضسرا◊ا

؟ينطولا بختنŸا ¤إا ةدوعلا ‘ حمطي ةبغز لاز ام له
ينطولا بختنŸا ‘ مهتسصرف ذخأاي ⁄ نيذلا ضسار◊ا نم يسسفن Èتعأا
ينطولا بختنŸا ناولأا ضصّمقت يّنمتي ضسراح وأا بع’ يأاو يتاناكمإا ديكأاتل
.كلذل ينجاتحا ىتم ينطولا ينفلا مقاطلا فّرسصت ت– دوجوم انأاو

¤إا رظنلاب ينطولا بختنŸا ‘ ةصصرف كحنÃ بلاطي Òثكلا
؟ةÒبكلا كتاناكمإا
ن-يذ-لا ضصا-خ-سشأ’ا ن-ظ ن-سسح د-ن-ع نو-كأا ا-نأاو ها-ن“أا ا-م اذ-ه ،ه-ل--لا ءا--سش نا
.هللا لوحب ‘ مهتقث نوعسضي

؟ينطولا بختنŸا نم كمرح ةيدوعصسلا ‘ كفاÎحا نأا ىرت له
ة-خودو ي◊و-ب-م ةرو-سص ‘ ي-ن--طو--لا بخ--ت--نŸا ضسار--ح--ف ،كلذ د--ق--ت--عأا ’
،ةÎف ذ-ن-م بخ-ت-نŸا ‘ ناد-جاو-ت-م ا-م-هو يدو-ع-سسلا يرود-لا ‘ نا-ط-سشن-ي
Òثكلا مّلعتو ياوتسسم عفرب › حمسس يدوعسسلا يرودلا ‘ يدجاوت ضسكعلاب

.ضسفنلا ‘ ةقثلاو ةÿÈا Êاطعأاو ءايسشأ’ا نم

يلÙا بختنŸا ةصصاخ ينطولا بختنŸا عم كتبرŒ ميقت فيك
؟هل تبعل يذلا

Œا عم يتبرŸسصق تناك ينطولا بختنÒثك اهنم تدفتسساو ام اعون ةÒا
رسصم ـب ايقيرفإا ·أا ضسأاك تايئاهن ¤إا بختنŸا عم تلهأاتو ةيباجيإا يهو
.لسضفأا مداقلا هللا ءاسش نإاو اهب انجّوت يتلا

ÚفÙÎا Úيرئاز÷ا سسار◊او ÚبعÓلا ىوتصسم ىرت فيك
؟ةيدوعصسلا ‘
حبسصأاو اÒثك رّوطت يدوعسسلا ‘ ÚفÙÎا ضسار◊او ÚبعÓلا ىوتسسم
دعب ةيدوعسسلا ةيدنأ’ا ىدل ابلطم ىمرŸا ضسراح ىتح وأا يرئاز÷ا بعÓلا
.يرودلا اذه ‘ ضسار◊او نوبعÓلا هكرت يذلا عئارلا عابطن’ا

؟يدوعصسلا ةدحولا ‘ ةقباصسلا كتبرجتل كمييقت ام
⁄اع ‘ ¤وأ’ا يتطfi ناك يذلا قيرفلا اذه ‘ ةÒسصق ةبرŒ تناك دقل
قيرفلا ةرداغم تّررق يننكل ،اهنم تملعتو ةيباجيإا اهÈتعاو فاÎح’ا
.يّنفلا مقاطلاو لمعلا فورظ عم يملقأات مدع ببسسب

؟يصضاŸا فيصصلا رئاز÷ا ¤إا كتدوع نع تثد– رداصصŸا سضعب
ةيدولوم وأا فيطصس قافو عم تلاصصتا كيدل تناك له

؟رئاز÷ا
ىتحو فيطسس قافوو رئاز÷ا ةيدولوم عم ت’اسصتا › تناك هنأا دكؤوأا

يدانل اكلم تنك يننأ’ يديب نكت ⁄ يقئاثو نكل يكÎلا يرودلا نم قيرف
.يدوعسسلا ةدحولا

؟يدوعصسلا كمصض عم كدقع ديدŒ ‘ ركفت له
رون بردŸاو Úيرئازج Úبع’ دوجوب ةسصاخ كمسض يدان ‘ ادج حاترم انأا
ةعجسشم يهو لمعلا ىلع زيكÎلاب كل حمسست قيرفلا ةئيب نأا امك ،يركز نيدلا
مسسوŸا ةياهن ىتح لوعفŸا يراسس لاز’ يدقعو ديج ىوتسسم مدقت كلعŒو
.›ا◊ا

؟رخآا يرود وأا رخأا قيرف وحن ليحرلا يونت له
يتلا ةبعسصلا ةÎفلا عم ةسصاخ يقيرف عم زكرم انأاو ت’وج تسس كانه تلاز’

¤إا ةدوعلا ىلع قيرفلا ةد-عا-سسم ى-ل-ع ا-ي-لا-ح ل-م-عأاو ج-ئا-ت-ن-لا با-ي-غ-ل ا-ه-ب ر‰
‘ ةحارب رّكفأاسس مسسوŸا ةياهن دعبو ةيباجيإا جئاتن قيق–و ةيعيبطلا اهتناكم
.يلبقتسسم

ا‚ يذلا سشار◊ا دا–ا قباصسلا كقيرفل لصصحي يذلا ‘ كيأار ام
؟يصضاŸا مصسوŸا طوقصسلا نم
هنكل بختنŸاو يرودلا ‘ رابك نوبع’ هيلع ّرمو Òبك قيرف ضشار◊ا دا–ا
فراسش مÓعوب بردŸا ليحر ذنمف ،رارقتسس’ا بايغ ةيحسض ةرم لك ‘ بهذي
مقاطلا ةيحان نم اÒثك رارقتسس’ا نمسضي ناك بردŸا اذه نأ’ Êاعي قيرفلا
.يرسشبلا دادعتلاو ينفلا

له ،تاÒيغتلا نم ديدعلا دهصش فيطصس قافو قباصسلا كقيرف
؟رارصس ةدوع ‘ كيأار امو رابخأا عباتت تلازام
نوبعÓلا Òغتي ول ىتح ،يŸاعلا قافولا نعو ةÒبكو ةÒغسص لك عباتأا يننأا ديكأا
ةيراقلا باقلأ’ا ىلع مسسوم لك ‘ ضسفانيو اÒبك قافولا ىقبي ÒسسŸا مقاطلاو
هذ-ه ن-م ه-ي-ل-ع فو-خ ’و ر-ئاز÷ا فّر-سش ا-م اÒث-ك ق-ير-ف-لا اذ-ه--ف ،ة--ي--لÙاو
.ةيحانلا

؟انوروك ءابو ببصسب روهمج نود تايرابŸا سضوخ ‘ كيأار ام
ءابو يسشفتل روهم÷ا بايغ ببسسب ارخؤوم اهتميق نم Òثكلا تدقف مدقلا ةرك
ةطبترم اهنأ’ ةيدنلاو ضسفانتلاو ضسام◊ا نم Òثكلا تدقف ةركلاف ،انوروك
.تاجردŸا ¤إا21 مقر بعÓلا دوعيو ءابولا اذه لوزي نأا ىن“أاو روهم÷اب

؟لايدنوŸا ¤إا لهأاتلا ‘ ينطولا بختنŸا ظوظح ىرت فيك
نأ’ ،ةÒبك رط-قـ ب مدا-ق-لا لا-يد-نوŸا ¤إا ل-هأا-ت-ل-ل ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ظو-ظ-ح

بختنŸا لسصاوي ءاسش نإاو ايلاح ايقيرفإا ‘ دحاو مقرلا Èتعي ينطولا بختنŸا
.رطق ـب2202 لايدنوم ¤إا لهأاتيو Òهام÷ا داعسسا

؟ينطولا بختنŸا عم يصضاملب هب موقي يذلا لمعلا ‘ كيأار ام
¤إا اورظناو ينطولا بختنŸا عم Òبك لمعب موقي يسضاملب لامج بخانلا
جيوتتلا Èكأ’ا ليلدلاو بختنŸا ¤إا هلوسصو ذنم اهققحي يتلا ةرهابلا جئاتنلا
نم اهدحو جئاتنلاف ،0991 ةنسس ذنم رئاز÷ا نع تباغ يتلا ايقيرفإا ·أا ضسأاكب

.ةياغلل ةيباجيإا يهو ينطولا بخانلا ةÒسسم ىلع مك–

‘ ينطولا ينفلا مقاطلا وأا ةيدا–لا نم دحأا كب لصصتا له
؟ةÒخألا ةÎفلا
تارŸا نم Òثكلا ‘ يننأ’ ،ينطولا ينفلا مقاطلا ءاسضعأا عم لسصاوتلا مئاد انأا
ةيئاهنلا ةمئاقلا ‘ ابيرق نوكأا نأا ىّن“أاو بختنملل ةعسسوŸا ةمئاقلا ‘ نوكأا

‘ دجاوتلا نأ’ ةيمسسرلاو ةيدولا تايرابŸا ‘ ةكراسشŸاو تاسصبÎلا روسض◊
.هاوتسسم ناك امهم بع’ يأا ملح ينطولا بختنŸا

؟ةÒخأا ةملك
روهم÷ا ع-م ثيد-ح-ل-ل لاÛا › م-ت-ح-ت-ف م-ك-نأ’ ر-ك-سشلا ل-يز-ج م-كر-ك-سشأا
رئاز÷ا ¤إا رفسسلا رذعتل ةÎف ذنم ينطو نع بئاغ نأا تقو ‘ يرئاز÷ا
انع عفري نأا هللا وعدأا نأا ’إا Òخأ’ا ‘ ينعسسي ’و انوروك ءابو يسشفت ببسسب

اوعدأا نيذلا ءاقدسصأ’او ةبحأ’ا نم Òثكلا ببسسب اندقف يذلا ءابولا اذه
.مهل رفغيو مهمحري نأا هللا


