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يقيرفإ’ا هحومط دّكؤويو يبيللا رسصنلا مامأا هزوف رّركي بابسشلا

لسصاوي ماه تسسيو بردم
ةــــمحر نــــب سشــــيمهت

يرئاز÷ا ›ودلا ةيعسضو ببسسب نوبسضاغ «زرماهلا» راسصنأا

رــــسصان نــب دــعبت ةــــباسصإ’ا
اــيرودبماسس ةــهجاوم نع

لئابقلا ةبيبسش
دا–إا هجاوت

يÒجينلا كردلا
فاكلا سسأاك ‘ ةيدولوŸا يبع’ تاقحتسسم ةيوسست ‘ لسشفي سساŸأا

ةرـــيودلا بـــعلم نأا دـــكؤوي لوـــلج
ةـــمسصاـــعلا داـــ–إ’ نوـــكيسس

ءايحأ’ا Úب ام ةرود ‘ انسسل» :زيغن
«زلفاب ةارابم فاكلا ديعت ىتح

ناسسملت مامأا نوكيسس ديكأاتلاو ةطقنب سشعتني قيرفلا

سسفانم يداسشتلا سسنوسسينير
فاكلا ‘ دوسس’ا رسسنلا

ةراد’ا سسل‹ سسيئر
  رارسس درطي يفتك

 قافو رقم نم
فيطسس

يــلوبان ترــتـخا» :مÓــغ
«اــــنودارام بــــبسسب

هفادهأا عبار لّجسسي ولفرد
يدنلوهلا يرودلا ‘



لسضفأا نم يدوعسسلا يرودلا» :يركز
!«⁄أعلا تلوطب

يرئاز÷ا ينقتلا دكأا بيرغ حيرسصت ‘
نا كم-سض يدا-ن برد-م ير--كز ن--يد--لا رو--ن
نمو ايبرع ىوق’ا وه يدوعسسلا يرودلا

: لاق ثيح  ⁄اعلا ‘ تايرودلا لسضفا Úب
ن-م د-حاوو ة-يا-غ-ل-ل يو-ق يدو--ع--سسلا يرود--لا»

ل-كو ،ًا-ي-بر-ع ل-سضفأ’او ⁄ا-ع--لا تا--يرود ل--سضفأا
نوعباتي ابوروأا نم ءاقدسصأاو ايقيرفأا لامسش

برد---م ير---كز  ه---جوو «يرود---لا اذ---ه
ىل-ع ه-ي-ب-عÓ-ل هر-ك-سش ،كم-سض ق-ير-ف

زوفلا ‘ ةيلاعلا مهحورو مهاوتسسم
ةجيتنب يلهأ’ا هفيسض مامأا مهŸا

ة-ع-با-سسلا ة-لو÷ا ن-م--سض3 ـ4
 يدوعسسلا يرودلل

بعŸÓا نويعــهÊ 2441اثلا عيبر12ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيدÚ 70نثإ’ا

      بارغلاو رجأم
تنك ي-ت-لا و ر-جا-م ع-م ي-ت-صصق ن-ع بت-كأا نأا تر-ّك-ف
ةبحاصصŸا ةجصضلا نكل قباصسلا يرورم ‘ اهيلإا ترصشأا
⁄و ةيرطقلا برعلا ةديرج عم هارجأا يذلا راوحلل
يئاصشنإلا ثيد◊اب ىفتكاو ديدج ءيصش يأا هيف لقي
مÓك ىتح وأا لي-لد نود ا-هدر-يو م-ه-ت-لا عزو-ي يذ-لا

ولعي ىتح بارغلل ةصصرف-لا تح-ن-م ة-ج-صض ..نوزو-م
لهاŒأاو ىصسانتأا نأا تررق كلذل ..ديدج نم هقيعن
.تقولا صضعب هعمو بارغلا دنع فقأاو  يتصصق
رورم عم ..انÓتق نفدن في-ك ا-ن-م-sل-ع يذ-لا بار-غ-لا
كلذك ناك نإا يردأا لو مؤوصشلل افدارم راصص خيراتلا

0٢ نم Ìكأا ذنم قعني يذلا اذه انبحاصص نكل ،Óعف
ةلداعم ‘ لعاف رصصنع وه طقف مؤوصش ريذن صسيل اماع

ا-ن-م-ق اذإاو ..ي-مÓ-عإلاو ‘ا-ق-ث-لاو يور-ك-لا دا-صسف-لا
Ãقا ا--م ة--نرا--قÎق-ح ‘و ه-صسف-ن ق-ح ‘ ر-جا-م ه--ف

نم بارغلا همهتلا امو ابردم حبصصأا امدنع بختنŸا
كانهو انه تازايتما لكصش ىلع ةيمومعلا ةنيزÿا

داوصس لباقم ةءاÈلاب قطن-ت ة-حو-ل ر-جا-م نو-ك-ي-صسف
.هروصص عصشبأا ‘ بارغلا مارجإا رهظيصسو ..بارغلا لعِف
..لصشف رجام..ةئيطÿا ‘ تعقو تنأا..أاطخأا رجام
¤وتصسا رجام..نير-خآلا ى-ل-ع ي-صضق-ت-ل تح‚ تنأا

تÙÓا را-ت-خ-ت تن-ك تنأا .. را--ه--صشإلا لاو--مأا ى--ل--ع
راصص ىتح ةيفاقثلا ةرهاظتلا تازايتما  ‘ تقرغو
ىلع مهتبك عبط مت-ي ى-ت-ح كsدُو نو-ب-ل-ط-ي با-sت-ُك-لا

صضع-ب م-ل-ظو ه-صسف-ن م-ل-ظ ر-جا-م ..ة-لود-لا با--صسح
كئÓ-مز ن-م تا-ئŸا تم-ل--ظ تنأا ..ه--ع--م Úب--عÓ--لا

نم ة-خ-صسن ر-جا-م ..م-ه-فر-صش ‘ كئا-قد-صصأا تن-ع-طو
تنأا.. لزتعا ا-مد-ن-ع ه-نزاو-ت د-ق-ف ةرو-ط-صسأا بعل

نم لخبأا وهو مركلا يعدي ناصسنإا نم ةفيزم ةخصسن
هناخ نم وهو نطولا بح يعدي.. ةيÈنعلا ةذاعم
قراصس وهو ةي-ن-هŸا ي-عد-ي .. مو-ي-لا ى-ت-ح ه-نو-خ-يو
..هنودعاصسي نم قر-ع ى-ت-حو را-ك-فألاو صصو-صصن-ل-ل
يونأا تن-ك.. اذ-ه ا-ي ة-ئ-ي-طÿا كن-ك-ل أا-ط-خأا ر-جا-م
ق-ي-ع-ن نأل ر-خآا هاŒا ¤إا تلو–و هاŒا ‘ ة-با-ت-ك-لا
ميقي نم كانه نأا Ìكأا ينجعزأاو ينجعزأا بارغلا

.قيعنلا اذهل برط ةلفح
بارغلا نكل ار-ف-صشم مÓ-ك-لا ود-ب-ي د-ق : مÓ-ك-لا ر-خآا
انمؤوم Îصس نمو هنوفرعي مكنم Òثكلاو هصسفن فرعي
صضرفت لمعلا تابجاو نكل ،ةمايقلا موي هللا هÎصس
.ديعب نم ولو هيلإا ةراصشإلا

فأكلا ‘ قأفولا سسفأنم يدأسشتلا سسنوسسينير
ةصسفانŸ يديهمتلا رودلا نم ةمداقلا ةارابŸا ‘ فيطصس قافو هجاوي
لثمŸا باصسح يلع هليهأات دعب يداصشتلا صسنوصسينير يدان فاكلا صسأاك
دعب  رفصص ةارابم فدهب لوألا رودلا ةارابŸا بايا ‘ هزوف  دعب ينينيبلا
٣٢ وا٢٢ دعوم Úب فاكلا راتختصسو ايبلصس Úنيبلا ‘ لداعتلا صضرف نا

وا٥ يموي بايلا ةهجاومو داصشتلا ‘ باهذلا ةارابم ءارجإل Èمصسيد
ب/ليلخفيطصس ‘ يفناج٦

 رضشنلا لوؤوضسم ريدŸا
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلا شسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلا مقر
ÊوÎكللا ديÈلا
moc.liamg@baalamadsa

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

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

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

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

جد00.000009 ةكرضشلا لام شسار

«أا فأك» بردم ةزأجإا لوسصحلل ةعأسس003
،قيفسش رماع ،«فافلا» مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ينطولا ينفلا ريدŸا دافأا
،ةمسصاعلا رئاز÷اب قلطنا يذلا »أا فاك» ةزاجإا ىلع لوسصحلل ينيوكتلا سصبÎلا نأا

تارود سسم-خ ى-ل-ع ة-عزو--م ة--عا--سس003 ›اوحب رد-ق-ي ا-ي-عا-سس ا-م-ج-ح ن-م-سضت-ي-سس
فانئتسسا نع ارخؤوم تنلعأا دق «فافلا»ل ةينطولا ةينفلا ةيريدŸا تناكو.ةدعابتم
يقلت دعب1202-0202 مسسوŸ «أا فاك» ةزاجإا ىلع لوسصحلل ةيبيردتلا تارودلا
«فاكلا» مدقلا ةركل ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلاب ريوطتلا ةرادإا نم رسضخأ’ا ءوسضلا

›ا--ط--يإلا مÓ---عإلا ،مÓ---غ يزو---ف ير---ئاز÷ا ع---فادŸا صصخ
،انودرام وغييد ةروطصسألا ةافو ¤إا اهيف قرطت تاحيرصصتب

عم انودارا مهب ماق ام ادبأا راركت نكÁ ل» :اهنع لاق ثيح
›وبان بعصش ل-ع-ج د-ق-ل ،هدر-فÃ زو-ف-ي نا-ك يذ-لا ›و-با-ن
،«ادبأا هل-ع-ف ا-م رار-ك-ت ن-كÁ لو ه-ت-ن-يدÃ تاد-ج رو-خ-ف
هتلعج يذلا بابصسألا نم ناك انودارام نأا مÓغ فاصضأاو
يرايتخا ‘ امهم Óماع ناك د-ق-ل» :لا-قو ›و-با-ن را-ت-خ-ي
انودارام هينعي عم م-ل-ع-ت نأا كن-كÁ ل ›و-با-ن ـل بع-ل-لا
.«›وبان بعصشل

نأكسس أهسشيعي يتلا تأبوعسصلا فرعأا»
«أيلأطيإا ‘ ›وبأن

هذهل لصضفألا Ëدقت ¤إا امود ىعصسي هنأا مÓغ فاصضأاو
اروعصش يطعن نأا ا-مود ن-ح-ن» :لا-قو ،ة-ل-ي-م÷ا ة-ن-يدŸا
يتلا تابوعصصلا ملعن نحن ›وبان ةنيدŸ بعللاب رخفلاب
ىعصسن نحنو ايلاطيإا ‘ ةنيدŸا هذه ‘ بعصشلا اههجاوي
،لصضفألا وحن قيرفلا ةدايقب زازتعلاو رخفلا هحنم ¤إا

تازا‚ا ل-صضف-ب م-ه-ت-ن-يدÃ نورو-خ-ف ›و-با-ن نا--ك--صسف
ةزمح . م.«انودارام

ببسسب ›وبأن تÎخا» :مÓغ
دأعسسإأب روخفو أنودارأم
«ةنيدŸا هذه نأكسس

،ةبغز ـل Òثم رأسصتنا
يلهألا مأمأا يعفأسش

يسضاŸا تبسسلا كمسض يدان لّوح
¤إا دحاو لباقم ةيثÓثب هتراسسخ

مامأا ةثÓث لباقم ةيعابرب راسصتنا
،يدو--ع---سسلا يرود---لا ‘ ي---ل---هأ’ا
بردŸا ذقنيو لّوأ’ا هزوف ققحيل
ةلسصقم نم هسسفن يركز نيدلا رون
نيديو ،ةبع-سص ة-ياد-ب د-ع-ب ة-لا-قإ’ا

ه---م---ج---ن---ل زو---ف---لا اذ---ه---ب كم---سض
يذ-لا ي-ع-فا--سش قورا--ف ير--ئاز÷ا

ه-ق-ير-ف--ل ثلا--ث--لا فد--ه--لا ل--ج--سس
سسرا◊ا ىّدأا امك ،ةعئار ةيسسأارب

‘ ةارا---ب---م ة----ب----غز ى----ف----ط----سصم
ءادعسصلا كمسض سسفنتيل ،هكابسش لخد يتلا ةيثÓثلا مغر ىوتسسŸا
ةزمح . م.ÒثŸاو قاسشلا زوفلا اذه دعب

ةينطولا ةلوطبلا ‘اده ةمئأق ردسصتي ›Óيجلب
يبŸوأ’ يموجه-لا ناد-يŸا ط-سسو ل-ت-ح-ي
بيتر-ت ةراد-سص ›Ó-ي-ج-ل-ب رود-ق ،ف-ل-سشلا

¤وأ’ا ةفÙÎا ةطبارلا ةلوطب ‘اده
فدهب هديسصر ززع نأا دعب ،فادهأا3 ب

يبراد لÓخ ناسسملت دادو را÷ا مامأا رخآا
ةلو÷ا تايلاعف نمسض يرئاز÷ا برغلا
نار-هو ة-ن-يد--م ن--با رد--سصت--يو.ةيناثلا
ةيناثلا ةبترŸا باحسصأا امدقتم ،بيتÎلا
عيرسس) ة-لا-ط-ح-ب ر-مأ’ا ق-ل-ع-ت-يو ،Úفد-ه-ب

Úع ة--ي--ع--م--ج) نا--مد ةز--م--ح ،(ناز--ي--ل--غ
بابسش) رهاط نب و (وداراب يدان) يلعوب نب ،(فيطسس قافو) ةرومع ،(ةليلم
يسشفت ببسسب سسرام رهسش ‘ فقوتŸا- طرافلا مسسوŸا نأا ركذي(ةنيطنسسق
ةرادسصلا يسسرك ‘ Úبع’ ةثÓث دجاوت فرع دق -دجتسسŸا انوروك سسوÒف
ةليلم Úع ةيعمج) ةبيايط دمfi ،(ةنيطنسسق بابسش) ديبع Úمأا دمfi مهو
لبق سسابعلب دا–ا) ينيسسحلب رونلا دبع و (ةيدوعسسلا ةيبرعلل هلاقتنا لبق
. (رطقل هلاقتنا

نم هتلأقتسسا يفني رأجح
ةيدŸا يبŸوأا بيردت

ي--بŸوأا يدا--ن برد--م ،را--ج--ح ف---ير---سش ى---ف---ن
لو-ح ار-خؤو-م تجار ي-ت-لا تا--ع--ئا--سشلا ،ة--يدŸا
اهزجع دعب ،يدانلا ةرادإ’ هتلاقتسساب همدقت

ة--مزأ’ا بب--سسب ،دد÷ا Úب--عÓ--لا ل--ي--هأا---ت ن---ع
ددرت ام نأا دكؤوأا» :راجح لاقو.ةقناÿا ةيلاŸا

Òغ يبŸوأ’ا بيردت نم يتلاقتسسا نع ءابنأا نم
قيرفلا كرت ‘ ادبأا ركفأا ⁄و انه انأاو ،حيحسص

رÁ يبŸوأ’ا » فاسضأاو.«رسضا◊ا تقولا ‘
ن-م ه-نا-مر-ح ‘ تب-ب-سست ،ة-ق-نا-خ ة-ي-لا-م ة-مزأا-ب
ببسسب ،دد÷ا ÚبعÓلا تازاجإا ىلع لوسص◊ا
ا-ن-ب-ي-سصي ر-مأ’ا اذ-هو ،Úق-با-سسلا ه-ي-ب--ع’ نو--يد
ةيادب عم لكاسشŸا ةÌك نأاو ةسصاخ ،طابحإ’اب
.«قيرفلا ىوتسسم ىلع رثؤوتسس مسسوŸا

 ةعونتم ةسضأير تأأسشنم ملتتسست لجيج
و ة-ي-سضا-ير تأا-سشن-م ن-م ل-ج-ي-ج ة-ي’و تدا--ف--ت--سسا

و بابسش رود و ةيراوج بعÓم ‘ تلث“ Êابسش
ة-ي-ل-م--ع را--طإا  ‘  ة--ي--سضا--ير تا--ب--كر--م و ح--با--سسم
ة-ي-نا-ب-سشلاو ة-ي-سضا-ير--لا تآا--سشنŸا ‘ را--م--ث--ت--سس’ا

بابسش اهنم ديفتسسي   ،0202 و9102  ةنسس لÓخ
ةيسضايرلا تاسشنŸا ةÒظح ¤إا فاسضتل ةقطنŸا
؛ ة-لا-ب-غ با-ب--سشلا راد: ‘ تل------ث“ و. ةي’و-ل-ل
ةيراو÷ا بعÓملل  يعانطسصإ’ا بسشعلاب ةيطغتلا

و زرfi ي-ن-ب )  ة-ن-سسكا-ت : تا-يد-ل-ب ىو--ت--سسم ى--ل--ع
؛رسصنعلا، سسواق، سسيجاي ينب ،ةلميج ( ةنايرغلا

تدسسŒ زا‚’ا روط ‘ ةيسضاير تاسشنمو ةي’ولا تايدلب ىوتسسم ىلع ةيراوج ةيسضاير بعÓم
؛ رامسضŸا عسضو سسواق يدلبلا بعلŸا؛مدقلا ةركل ةيليŸا ةيدلب  يراوج بعلم زا‚إاو ةئيهت‘

Òهاطلا ةيدل-ب-ل ي-بŸوأ’ا ف-سصن-لا ح-ب-سسŸا؛ةيليŸاب يبŸوأ’ا فسصنلا ح-ب-سسم-ل-ل را-ب-ت-عإ’ا ةدا-عا
؛ثلاثلا ملكلاب دعقم003 تاسضايرلا ةددعتŸا ةعاقلا؛ةراطسسلا ةيدلبل يراو÷ا يسضايرلا بكرŸا
ةنسسكات ةيدلبل ةسصسصختŸا ةعاقلا؛ رداقلا دبع Òمأ’ا ةيدلب ةسضايرلل ةسصسصختŸا ةعاقلا



هيدان ةليكصشت نع ادد‹ رصصان نب ليعامصسإا يرئاز÷ا ›ودلا باغ
ةلو÷ا مصسرب ايرودبماصس مامأا صسمأا هئاقل ةبصسانÃ نÓيم يصسآا

تده-صش ثي-ح ،زا-ت-مŸا ›ا-ط-يإ’ا يرود-لا ن-م ةر-صشا-ع-لا
يÒنو-صسور-لا برد-م ›و-ي-ب و-نا-ف-ي-ت-صس تارا-ي-ت-خا

ةيناث-لا ةارا-ب-م-ل-ل ءار-ح-صصلا براfi دا-ع-ب-ت-صسا
‘ هتكراصشم مغر ويصشتلاكلا ‘ ›اوتلا ىلع

و--ك--صسÓ--غ كت--ل---ي---صس ءا---ق---ل ن---م ٍءز---ج
يرود-لا ة-صسفا-ن-م ‘ يد-ن--ل--ت--ك--صس’ا

.يصضاŸا صسيمÿا يبوروأ’ا
ويصشتلاك» ع-قوŸ ع-قوŸ ا-ًق-فوو

نإا--ف ›ا--ط---يإ’ا «و---تا---كÒم
بي-صصأا نÓ-يŸا و--ما--ن--يد

فيفخ داهجإاب اًدد‹
ذ----خ----ف----لا را-----توأا ‘
ل--ع--ج ا--م ،ر---صسيأ’ا

›و---ي----ب بردŸا
هدا-ع-ب-ت-صسا رّر-ق--ي
ءارجإاك

اذه يتأاي ،يزاÎحا
نÓ--ي--م د---ق---ف تقو ‘

نا--ت’ز ن--م ل--ك تا--مد---خ
وايل ليئافارو صشتيفوميهاربإا

صسمأ’ا ءا--ق--ل ‘ Òيا--ك نو--م--ي--صسو
م.ضضاير.ةباصصإ’ا يعادب

يدا---ن---ل ي---م---صسر---لا با---صس◊ا حد---ت----ما
ير-ئاز÷ا م-ج-ن--لا ي--ت--ي--صس Îصسصشنا--م
ز-ي-مŸا هدودر-م د--ع--ب زرfi صضا--ير

ماهلوف مامأا هقيرف ةهجاوم لÓخ
با---صس◊ا بت----ك ثي----ح ،تب----صسلا
ى-ل-ع «نز-ي-ت--ي--صسلا» ـل ي--م--صسر--لا
نم عئار ديدج صضرع» :«Îيوت»

fiع--با---تو ،«ءار---ح---صصلا برا:
ي--صش ل--ك مد--ق زرfi صضا--ير»
⁄ ةر-حا--صسلا ه--تار--ير“ ن--ك--ل
نا-----كو ،«فاد------هأا ¤إا م------جÎت

fiخ نم تف’ لكصشب قلأات زرÓهتاعيزوت ل
ناذللا نيورب يدو غنيلÎصس وحن ةمصسا◊ا

.فادهأا ¤إا اهليو– ‘ Óصشف

ــهÊ 2441اثلا عيبر12ـل قفاوŸاÈ 0202مصسيدÚ 70نثإ’ا ثد◊ا

ءاقل نع باغ رصصان نب
صسمأا ايرودبماصس

زديل مامأا ايسساسسأا ةسصرفلا هحنم وحن

هببصسب نوبصضاغ راصصنألاو ةمحر نب صشيمهت  ىلع ّرصصُي صسيوم
ه--م‚ صسÓ--جإا صسيو--م د--ي--فاد يز--ي--ل‚إ’ا ما--ه تصسيو برد---م ل---صصاو لÓ-ق-ت-صسا ة-ب-صسا-نÃ ء’د-ب-لا د-عا-ق-م ى-ل-ع ة-م-حر ن--ب د--ي--ع--صس ير--ئاز÷ا ة-ح-ل-صصŸ ى-ه-ت-نا ءا-ق-ل ‘ ،تب-صسلا صسمأا لوأا ةر-ه--صس د--ت--يا--نو--ي Îصسصشنا--م ـب صسيوم بردŸا عفدي ⁄و ،دحاو لباقم ةيثÓث عقاوب «رم◊ا Úطايصشلا» اصضرع يرئاز÷ا ›ودلا مّدق ثيح ،Òخأ’ا ةعاصس عبرلا ‘ ىوصس ةمحر نب ةناكÃ هتيقحأا ادكؤوم هقيرفل ةÒطÿا ت’واÙا لك ءارو ناكو ازي‡ .اهنم هداعبإا ىلع صسيوم رارصصإا مغر «زرماهلا» ةليكصشت ‘ ةيصساصسأا

ةمحر نب صشيمهت ببصسب نوبصضاغ «زرماهلا» راصصنأا
مد-ع ن-م ه-ت-ب-صضغ ن-ع م-ه-تا-يد-ت-ن-م ف--ل--تfl ‘ ما--ه تصسيو را--صصنأا Èعو ىلبأا امدعب دتيانوي Îصسصشام ةارابم ‘ ايصساصسأا ةمحر نب ديعصس كارصشإا ـل ق-با--صسلا بردŸا نأا Òغ ة--ي--صضاŸا ل--ب--ق ا--م ة--لو÷ا ‘ ن--صس◊ا ءÓ--ب--لا ةياغ ¤إا يرئاز÷ا ›ودلاب ظافتح’ا لصضفو رخأا يأار هل ناك دتيانويلا ةمحر نب كّر– دقف اذه مغرو ،رومأ’ا تمصسح Úح ةÒخأ’ا قئاقدلا د-ع-ب م-ه-تا-ق-ي-ل-ع-ت ف-ل-تfl ‘ ه-ي-ل-ع نو-ن-ث-ي را-صصنأ’ا ل-ع-ج ا-م و-هو ،اÒث--ك .ةارابŸا

زديل مامأا ةمحر نب ـب هصضيوعت وحنو صسلانروف نع صضار Òغ صسيوم
ةارابŸا هذه ‘ صسلانروف همدق اÃ هاصضر مدع نع صسيوم بردŸا Èعو اذه ‘ راصصنأ’ا نم ةÒبك تاداقتنا ىقلتو اÒثك هاوتصسم عجارت امدعب تصسيو ¤إا همصض ءارو ناك نم صشتيليب قباصسلا بردŸا ّنأا ةصصاخ ءاقللا نم عم طايتح’ا وحن ›اغتÈلا ليو– ¤إا اينمصض صسيوم راصشأا ثيح ،ماه مامأا ةمداقلا ةارابŸا نم ةيادب ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا ‘ ةمحر نب ـل ةصصرفلا  .دتيانوي رديل

ةزمح . م

:دّرغي يتيصس Îصسصشنام باصسح
⁄ ةيرحصسلا زرfi تارير“»

«فادهأا ¤إا مجÎُت

يصسناوصس مامأا زرfi «كيرتاه» رّكذتي يÒينار
ن--ع يÒي--نار و--يدوÓ--ك بردŸا دا--ع--ت---با م---غر
ه-ّنأا ’إا ،ير-ئاز÷ا ه-م‚و يز-ي--ل‚إ’ا يرود--لا

يتيصس Îصسيل عم همايأا ¤إا هدواري Úن◊ا لاز’
برد-م ر-صشن ثي--ح ،ه--ع--م زرfi صضا--ير ق--لأا--تو
ه-ت-ح-ف-صص ى-ل-ع ه-ل ةد-ير-غ-ت ›ا◊ا ا-يرود-ب-ما-صس
«Îيوت» يعامتج’ا لصصاوتلا عقوم ‘ ةيمصسرلا
زرfi ا-ه-ل-ج-صس ي-ت-لا ة-ي-ثÓ-ث-لا و-يد-ي-ف ن-م-صضت-ت
مامأاÈ 5102م-صسيد ‘ ي--ت--ي--صس Îصسي--ل ناو--لأا--ب
ةبصسانÃ يÒينار اهركذت يتلاو يتيصس يصسناوصس
ي-ت-لا ي-ل-نر-ب كا-ب-صش ‘ ةد-يد÷ا زرfi ة-ي-ثÓ-ث
ةزمح . م      .يصضاŸا عوبصسأ’ا اهلجصس

... ةلماك ةارابŸا بعل بويدم

وتروب مامأا قلأاتيو Óيدب كراصشي فصساخ

ف-صسا-خ ل-فو-ن ›ا-غ-تÈلا Ó-يد-نو-ت يدا-ن بع’ ق-لأا-ت
يرودلا ‘ وتروب قÓمعلا ملمأا هقيرف ةارابم لÓخ

ه-نأا م-غر-ف ،صسمأا لوأا ةر-ه-صس تب-ع-ل ي--ت--لا ›ا--غ--تÈلا
،ةÒخأ’ا قئاقد صسمÿا ‘ Óيدب ةكراصشŸاب ىفتكا
رخأا ‘ لداعتلا فده زارحإا نم ابيرق ناك هّنأا ’إا
ة-صضرا-ع-لا ا-ه-تّدر ه-تد-يد-صست نأا Òغ ءا--ق--ل--لا صسا--ف--نأا
تهتنا ةÒثم ةارابم ‘ ،صسفانŸا صسرا◊ ةيقفأ’ا

Ÿح ‘3 لباقم4 ةجيتنب وتروب ةحلصصÚ كراصش
راوطأا ل-ما-ك ‘ ا-ي-صسا-صسأا بو-يد-م ير-ئاز÷ا ›ود-لا
 .Óيدنوت بناج نم ةهجاوŸا

ةزمح . م

 هفادهأا عبار لّجصسي ولفرد
يدنلوهلا يرودلا ‘

صسيتيف عم هفادهأا عبار ولفرد ةماصسأا مجاهŸا لّجصس
‘ ة-لو-فز ما-مأا تب-صسلا ءا-صسم يد-ن--لو--ه--لا م--ي--ي--ه--نرأا
هقيرف عنÁ ⁄ فدهلا اذه نأا Òغ ،ةعباصسلا ةقيقدلا

ءادأا ناك Úح ‘ ،ءاقللا اذه ‘ ةراصسÿا يقلت نم
وهو ،هتداعك ازي‡ قباصسلا ةمصصاعلا دا–ا مجاهم
‘ ا-هد-ق-ف ي-ت-لا ة-ي-صسا-صسأ’ا ه-ت-نا-ك-م دا-ع-ت--صسا يذ--لا
تفل ¤إا حماطلا وهو ،يرودلا نم ¤وأ’ا ت’و÷ا
ما-ق ‘ ي-صضا-م-ل-ب لا-م-ج ي--ن--طو--لا بخا--ن--لا ها--ب--ت--نا
ةزمح . م   .«رصضÿاّ» رظتنت يتلا ديعاوŸا

روبصس ياتاه مامأا ةيثÓثب زوفيو امصساح ارر‡ ›وغف
در نود ةيثÓثب Òبك راصصتنا وحن ياراصست’اغ هقيرف ›وغف نايفصس يرئاز÷ا ›ودلا داق
يرئاز÷ا اهيف ناك ةارابم ‘ ،يكÎلا يرودلا نم11 ـلا ةلو÷ا مصسرب روبصس ياتاه مامأا
هلجصس يذلا لوأ’ا فدهلا ةرير“ ءارو ناك ثيح ،يكÎلا مÓعإ’ا ةداهصشب زربأ’ا مجنلا
املع ،يكÎلا يرودلا ‘ مصسوŸا اذه ةمصساح تارير“3 ¤إا هتليصصح عفÒل ،نايد لاغنصسلا
.هيدان عم ةÒخأ’ا عيباصسأ’ا لÓخ ةيلاع ةقايل ‘ دجوي ›وغف ّنأا

«وÎصسياŸا» ـب هبقلي يكÎلا مÓعإلاو ةديد÷ا هتمهم ‘ ح‚
ط-صسو ‘ ›و-غ-ف نا-ي-ف-صس ير-ئاز÷ا ه-م-ج-ن-ب ةارا-بŸا هذ-ه ‘ ÒËت ح-ي--تا--ف بردŸا ع--فدو
ءابوب هتباصصإا تدكأات يذلا ةدنهلب فصسوي يبرغŸا مجنلا بايغ صضيوعت لجأا نم ناديŸا
طصسو ‘ رصصنع زربأا ناكو ،هجو لمكأا ىلع ةديد÷ا هتمهÃ مايقلا ‘ ح‚ ثيح ،انوروك
08 ةليط همدق ام ¤إا رظنلاب «وÎصسياŸا» بقل هيلع قلطأا يكÎلا مÓعإ’ا نأا ىتح ناديŸا
  .اتقؤوم يكÎلا يرودلا ةفاصصو وحن هقيرف دوقيل اهبعل يتلا ةقيقد

ةزمح . م

لصصاوُيو كيفلاف عم افاّده ةبوت
هيلإا راظنألا بلج

عم ةيوقلا هصضورع ةبوت دمحأا يرئاز÷ا عفادŸا لصصاو
تبصسلا ءاصسم ناك ثيح ،يدنلوهلا يرودلا ‘ كيفلاف هيدان

اذ-ه ه-ق-ير-ف ناو-لأا-ب ه-ل فد-ه لوأا ع-ي-قو-ت ع--م د--عو--م ى--ل--ع
ة-ح-ل-صصŸ ته-ت-ناو ةÒث-م تنا-ك ي-ت-لا و-ل-ي-ف ةارا-ب-م ‘ م--صسوŸا
لجصس امدع-ب ،Úفد-ه ل-با-ق-م فاد-هأا ة-ثÓ-ث-ب ير-ئاز÷ا ءا-ق-فر
يذلا Êاثلا هقيرف فده57 ةقيقدلا ‘ قباصسلا جورب عفادم
.اتقؤوم رصشاعلا زكرŸا ¤إا زوفلا اذه دعب دعصص

صصبرت ‘ دجاوتلل هظوظح عفري
لبقŸا صسرام

ةبوت عفادŸا نأا هيف كصش ’ ا‡و
امعد نو-ك-ي-صس ا-ما-ع22 بحا--صص
ينطولا بختنŸا ةليكصشتل ةيوق
‘ ه--مد--ق--ي ا---م ¤إا ر---ظ---ن---لا---ب
اذ---ه يد---ن---لو----ه----لا يرود----لا
ه--ل--ع---ج ا---م و---هو ،م---صسوŸا
بخا--ن--لا ة--م--ئا--ق ل---خد---ي
يصضاملب لا-م-ج ي-ن-طو-لا
هل هجوي نأا رظتني يذلا
‘ د-جاو-ت--ل--ل ةو--عد--لا
لبقŸا صسرام صصبرت
يتارابم هللختت يذلا
ا--ناو--صستو--بو ا--ي--ب---ماز
‘ Úت------ي------ل------ك------صشلا
·أا صسأا--ك تا--ي--ف--صصت
ثي----ح ،ا----ي-----ق-----ير-----فإا

ة--صصر--ف--لا ه--ح--ن--م--ي---صس
تا----ب----ثإ’ ي----صضا----م----ل-----ب
اهنع لاقُي يتلا هتاناكمإا
ةزمح . م.Òثكلا

ةفيفخ ةباسصإا نم هتاناعم ببسسب هدعبتسسا ›ويب



فـــــــــــــــــــــــلم

دادغب نم ةسصقلا ةيادب
دا–ل ة--ب--سسن--لا--ب ر--ئاز---ج---ل---ل ل---ي---ث“ لوأا
ةخسسنلا راطا ‘ ةنسس92 لبق ناك ششار◊ا
يتلا ةلطبلا ةيدنألل ةيبرعلا شسأاكلل ةثلاثلا
دادغب ةيقارعلا ةمسصاعلا ‘ ةررقم تناك
ا-ه-لل-ت-حا د-ع-ب ءار-ف--سصلا ا--ه--ي--لإا تل--هأا--تو
فلخ3891/4891 مسسوم ‘ Êاثلا زكرŸا

بعل تايئاهنلا شضوخ لبقو،ركسسعم ›اغ
ي-ح يدا-ن د-سض ة-يو-ف-سصت ة-ل--با--ق--م دا–لا
لوأا بعلم ‘ ءاقللا بعلو Êادوسسلا برعلا
رادأاو5891 يام3 موي ششار◊اب Èمفون
بردم لخدو يافسش يبرغŸا مك◊ا ءاقللا
‘ لاتف :نم لكب دباعلب كاذنآا رسساوكلا
ـ نسس◊ ـ ششوسشب ـ ةقارسش ـ ÒËسس ةسسار◊ا

ـ(ششاداب) Êايزم ـ ةرقوب ـ نادم ـ  فاجفج
.(ناسسيتفا) رديوسش ـ لوغلا
نك“ ىتح طقف قئاقد عبسس ىوسس ر“ ⁄و

Êادوسسلا شسرا◊ا كابسش زه نم فاجفج
Òبك ددع ءارفسصلا تعيسض اهدعبو ،Òسشب

05 ةقيقدلا ةياغ ¤إا ةحناسسلا شصرفلا نم
Ÿةبرسض قيرط نع ةجيتنلا لوغلا قمع ا
شسفن دوعيل ،يبرغŸا مك◊ا اهرفسص ءازج

فدهلا لّجسسيل66ـلا ةقيقدلا ‘ بعللا
Úي-نادو-سسلا مل-حا ى-ل-ع ي--سضق--يو ثلا--ث--لا
ل---هأا---ت---لا ةÒسشأا----ت ششار◊ا دا–ا ح----نÁو
.دادغب تايئاهنل

ةمجنلا مامأا نوقلأاتي رسساوكلا
Êانبللا

يهو قرف ثلث ةكراسشم ‘ بعل تايئاهنلا
ة-م-ج-ن-لا يدا-نو ي-قار--ع--لا د--ي--سشر--لا يدا--ن
تبعُلو ششار◊ا دا–ل ةفاسضإلاب Êانبللا

È 5891مسسيد9 ¤إاÚ 5ب ام ةÎفلا ‘
ةم-ج-ن-لاو د-ي-سشر-لا Úب بع-ل حا-ت-ت-فلا ءا-ق-ل
ءاقل لوأا و6-1 قحاسس يقارع زوفب ىهتناو
ةمجنلا يدان دسض ناك ةرودلا ‘ دا–لل
نو-ل-ثÁ ه-ي-ب-عل بل-غا نا-ك يذ-لا Êا-ن-ب--ل--لا
نأا يدانلا اذهل قبسس امك Êانبللا بختنŸا

يدو ءاقل ‘ يرئاز÷ا بختنŸا ىلع زاف
بعلم اهنسضتحا ةلباقŸا، تانيعبسسلا علطم
ىهت-ناو Èم-سسيد6 مو--ي داد--غ--ب ‘ بع--سشلا
ءاقل لعج ا‡3-0 ءارفسصلل حيرسص زوفب
ي-ئا-ه-ن و-ه د--ي--سشر--لا د--سض ةÒخألا ة--لو÷ا
.ةرودلا

مو‚ مامأا يئاهنلا ‘ فرسشب مازهنا
يقارعلا بختنŸا

،فيسضتسسŸا يدانلا دسض يئاهنلا ةهجاوم
م--ث ةÒسصق ةÎف--ل شسسسأا--ت يذ--لا د--ي---سشر---لا
ماد--سص يد--ع شسي--سسأا--ت ن--م و--هو ى--ف--ت--خا

يذلا لحارلا يقارعلا شسيئرلا ل‚ Úسسح
بعللا ىلع يقارعلا بختنŸا يبعل Èجأا

Úفور-ع-م Úب-عل م-سضي ا-ه--ت--قو نا--كو ه--ي--ف
ةنسسلا كلت ‘ مهاسس مهبلغأا

قار-ع-لا بخ--ت--ن--م ل--ي--هأا--ت ‘
‘ ⁄ا-ع--لا شسأا--ك تا--ي--ئا--ه--ن--ل
مو--حرŸا لا---ث---مأا كي---سسكŸا
لاجرد ناندعو يسضار دمحأا
ماد-سص Ëر-كو م-سشا-ه ق-طا-نو
8مو-ي ءا-ق--ل--لا بع--لو م--هÒغو
رو-ه-م-ج ما--ماÈ 58م-----سسيد
يذلا بعسشلا بعلÃ يسسايق
عجسشم فلأا ةئم ةبارقل عسستي
ةا-ن-ق ‘ ءا-ق-ل--لا ى--ل--ع ق--ل--عو
ديؤوم Òه-سشلا ق-ل-عŸا قار-ع-لا
ىلع دا–لا بعلو ، يردبلا

شضي--با شسا--ب--ل---ب ةدا---ع---لا Òغ
شسا-ب-ل-لا نا را-ب--ت--عا--ب دو--سساو
شضرألا با-ح-سصأل ي--م--سسر--لا

مدقو ، دوسسألاو رفسصألا وه
لوبقم اءادا فاجفج ءاقفر
يقارعلا بختنŸا مو‚ مامأا
ةÈخ مهنوقوف-ي او-نا-ك ن-يذ-لا
زوف-ب ءا-ق-ل-لا ى-ه-ت-ناو ةرا-ه-مو
ة--يا---ه---ن ‘و ،1-2 د-ي-سشر--لا
د-ب-ع د-ئا--ق--لا د--ع--سص ءا--ق--ل--لا
ة--سصنŸا ¤ا Êا--يز--م ردا--ق--لا
نا-ند-ع د-ي-سشر-لا د-ئا-ق ة-ق-فر
ة-ي-لاد--يŸا مل--ت--سسل لا--جرد
.ةيسضفلا

مامأا بيرغ ءاسصقا
شساك ‘ يترزنبلا

ةيقيرفلا شسوؤوكلا
ششار◊ا دا–ا ج--يو--ت---ت د---ع---ب
7891 ماع ة-يرو-ه-م÷ا شسا-ك-ب

ليانم جرب بابسش باسسح ىلع
ةيسشار◊ا لثم ، Òثم ءاقل ‘

شسوؤو---ك---لا شسا---ك ‘ ر---ئاز÷ا
8891 ة----ن----سسل ة----ي----ق----ير-----فلا
ةهجاوم ‘ ةعرقلا مهتعقوأاو
ي-سسنو-ت-لا ي-ترز--ن--ب--لا يدا--ن--لا
ترزنب ‘ باهذلا ءاقل ىرجو
فرعو8891ليرفأا3 مو---ي

Ú 1-0مث زوفب ششار◊ا ةدوع

زوف،37 ةقيقدلا ‘ راز÷ا هلجسس فدهب
اونم-سض م-ه-نا نود-ق-ت-ع-ي نو-ي-سشار◊ا ل-ع-جٌ

ءاقل ‘ يترزنبلا نوقحسسيسس مهناو لهأاتلا
بعل88Ãليرفا22 موي بعل يذلا ةدوعلا
مقاط-لا ما-ق ا-ه-مو-ي ششار◊ا-ب Èم-فو-ن لوا
داوجو ير-كز ن-ب ةدا-ي-ق-ب ي-سشار◊ا ي-ن-ف-لا
ـ يجاسس ـ يرون :ةيلاتلا ةليكسشتلا ماحقإاب
راموعنب ـ ناسسيتفا  ـ يبارح ـ ششوسشب ـ زارك
(يسسينول) للكوب ـ نادم ـ Êايزم ـ راز÷اـ

ل-ت-ق ن-م ءار-ف-سصلا ن--ك“ ع--ي--م÷ا ع--قو--تو
نادم لو Êايزم ل نكل ةيادبلا ذنم ءاقللا
ىتح لو باهذلا فده لجسسم رازج لو
لب كلذ نم اونك“ يسسينول باسشلا ليدبلا
فويسضلا حتتفا نا دعب Ìكا رومألا تدقعت
تلود نب ةدمح قيرط نع ليجسستلا باب

اهنا فدسصلا بئاجع نمو37 ةقيقدلا ‘
ا-ه-لل-خ ن-م ل-ج-سس ي-ت-لا ة--ق--ي--قد--لا شسف--ن
ة-ج-ي-ت-ن-لا تي-ق-بو ، با-هذ-لا فد--ه راز÷ا

تا-بر-سضل لو-سصو-لا ة-يا-غ ¤ا ا-ه-لا--ح ى--ل--ع
لسصاو يذلا يترزنبلل تمسستبا يتلا ءاز÷ا

ي-ئا-ه-ن-لا رود-لا ة-يا-غ ¤إا حا-ج--ن--ب هراو--سشم
.شسأاكلاب جوتو

3991 فاكلا شسأاك ‘ Òبك راوسشم

با-ي-غ د--ع--ب
دا---ع ةÎف----ل
دا–ا
ششار◊ا

ة----باو----ب Èع
فاكلا شسأاك
لخدو3991
ةيسشار◊ا
ةليكسشتب
ترهبا ةباسش

ة-لو-ط-ب-لا ‘
Úبعلب

لثم
ءاجو داسشيناحو يسسينولو يجابو بلاطوب
ةدا-ع-لا-كو فا-ك-لا شسا-ك ‘ د-ي-كأا-ت-ل--ل رود--لا
رود-لا ‘ ا-ه-ت-ع-قواو ا-ه-م-حر--ت ⁄ ة--عر--ق--لا
›ا--غ--ن--سسلا كراد نا--ج ة--ه--جاو--م ‘ لولا
لدا-ع-ت-لا-ب را-كد ‘ با-هذ-لا ءا-ق-ل ى--ه--ت--ناو
ءاقفر برسض ةدوعلا ءاقل ‘و0-0 يبلسسلا
Ú 1-6ي-لا-غ-ن-سسلا او-ق-ح-سسو ةو-ق-ب بلا-طو--ب
Êاغلا قلم-ع-لا Êا-ث-لا رود-لا ‘ او-ه-جاو-ي-ل

‘ باهذلا ءاقل بعلو كاو فوا شستÒه
ا-ه-ي-ف مز-ه-نا اد-ج ة-ب-ع--سص فور--ظ ‘ ار--كا
.3-2 ةلوبقم ةجيتنب ةيسشار◊ا
ةيورك ةمحلم ناك رئاز÷ا ‘ ةدوعلا ءاقل
‘و ة-ك-ب-سش ل-ك ‘ Úفد--ه لدا--ع--ت--لا م--غرو
قلطا رسساوكلا شسوفنل شسايلا برسست تقو
شسرا◊ا كا-ب-سش تن-ك-سس ة-ف--يذ--ق بلا--طو--ب
تا-بر-سضل Úق-ير-ف-لا ه-ج-ت-ي-ل با-سشلا Êا-غ-لا
هذه نكل يترزنبلا ةسسكن تايركذب ءاز÷ا
ةجيتنب يرجيفل ءانبأل ظ◊ا مسستبا ةرŸا

.يئاهنلا عبر رودلل ةرادجب اولهأاتيل6-5
ابميسس مامأا ‘ ةعقوتم Òغ ةسسكن

Êازنتلا
عقوت اناغو لا-غ-ن-سسلا ي-قل-م-ع دا-ع-بإا د-ع-ب
يئاهن-ل-ل ل-ه-سسأا راو-سشŸا نو-ك-ي نا ع-ي-م÷ا

عبرلا ة-عر-ق د-ع-ب ا-سصو-سصخ
دا–لا تعسضو يتلا يئاهن

وه رومغم يدان ةهجاوم ‘
ءا-ق-ل ‘و Êاز-ن-ت-لا ا-ب--م--ي--سس
ينم ملسسلا راد ‘ باهذلا
ءار--ك--ن ةÁز--ه--ب ة--سشرار◊ا

م--غرو ،3-0 ة-ع-قو-ت--م Òغ
لوا--ح ة--يودŸا ة--ج--ي--ت--ن---لا
‘ شضيوعتلا بلاطوب ءاقفر
نكل Úفده اولجسسو ةدوعلا
جر-----خو تأا-----ي ⁄ ثلا-----ث------لا
ي--ئا--ه--ن ع--بر--لا ن--م دا–لا
.2-0 هزوف مغر

لماح دي ىلع جورخ
ازوميم بقللا

ناك7991/8991 م---سسو---م
نك“ ثيح ،يرجيفل بعلم ‘ ايئانثتسسا
راسصنأل ةحرفلا ةداعإا نم يسسينول ءلمز
تباغ يتلا جيوتتلا ةوسشن ةداعإاو ءارفسصلا

نك“ ثي-ح5891 ة-ن-سس ذ-ن-م ة-ن-يدŸا ن-ع
لاثمأا همو‚ نم ةبكوك ةطسساوب دا–لا

fiةخيسش نبو بلاطوبو يسسينولو محار دم
بق-ل-ب ر-ف-ظ-لا ن-م م-هÒغو ما-سشه ى-ي-ح-يو
بقل-لا ل-ما-ح با-سسح ى-ل-ع (ا) ة-عو-مÛا

بعلب مهل حمسس ا-م و-هو ة-ن-ي-ط-ن-سسق با-ب-سش
بعلÃ ةمسصاعلا دا–ا دسض ةلسصاف ةلباقم
-Ú 3يسشارحلل هيف ةملكلا تداعو ةيليوج5
حر-سص ا-هد--ع--بو.ة--نو--ن‹ ة--ل--با--ق--م ‘2
نآلا ه--فد--ه نأا ناد--ه ى--ف--ط--سصم بردŸا
.ايقيرفا شساكب زوفلا
ة-ط-بار شسا-ك ‘ ر-ئاز÷ا ر-سساو-ك-لا ل--ّث--م و
رودلا ‘و9991 ةخسسن ةيقيرفلا لاطبلا
ةحل-سسŸا تاو-ق-لا يدا-ن ع-م او-ل-با-ق-ت لولا
‘ ءار-ف-سصلا ةÁز-ه د-ع-بو ة-ي-با-ن--ي--كرو--ب--لا
ءاقل ‘ شضيوعتلا ءاج مث0-2اوغوداغاو
-0 اÒبك ازوف يسسينول ءاقفر ققحو ةدوعلا

لماح ة-ه-جاو-م ‘ Êا-ث-لا رود-ل-ل م-ه-ل-هأا6

.ازوميم كيسسا ةيسضاŸا ةخسسنلا بقل
بعل9991Ã يام2 موي ىرج باهذلا ءاقل

روهمج ما-مأا نا-جد-ي-بأا-ب ي-ي-ناو-ب شسك-ي-ل-ي-ف
ليوط ءار-ف-سصلا عا-فد د-م-سصي ⁄و ي-سسا-ي-ق
ة-يÁدا-كلا نا-ب-سش تا-م-ج-ه ما-مأا را--ه--ن--ي--ل
‘ لي-ج-سست-لا با-ب شسنو-ن-ي-ف يز-يز ح-ت-ت-فاو
ناد--ن--يد ا--نورا رود ءا---ج م---ث12 ةق-ي-قد-لا
د-لو نا-م-ي-ل-سس ى-مر--م ‘ Úفد--ه ل--ج--سسي--ل

لبق ›اوتلا ىلع38 و96 قئاقدلا ‘ ةطام
نا-جر-ه-م رو-ي-ن-ي-ج ه-ل--لا د--ب--ع م--ت--ت--خ--ي نا
78 ة--ق--ي--قد--لا ‘ ع--بار فد---ه---ب فاد---هألا
ناجديبا كاسسل حيرسص زوفب ءاقللا يهتنيل
بعل لبق ششار◊ا تسصقأا ةفيظن ةيعابرب
بعلو لسصاح ليسص– ناك يذلا ةدوعلا ءاقل
زافو Èمفون لوأا بعل9991Ã يام61 موي
ءام اوظف-حو2-1 ةجيتنب ناز-يز-ع ءا-ق-فر
.ءاسصقلا مغر هجولا

ةطبار ملح شضهجي ةوارور
لاطبألا

دا–ا ةرسسأل رمثŸا لمعلا نم تاونسس دعب
ىو---ت---سسŸا ى---ل---ع رار---ق---ت---سسلاو ششار◊ا
بردŸا لا--ب--سشا ن--ك“ ،ي--ن---ف---لاو يرادلا

3102 مسسوم Òبك راوسشم قيق– نم فراسش
ةطي-سسب تا-ي-نا-ك-مإا-ب ة-لو-ط-ب-لا ‘4102 ـ

لطبلا فلخ Êاثلا زكرŸا قيرفلا لتحاو
لسضفأا عيم÷ا ةداهسشب ناكو فيطسس قافو
دعسسأا ءيسش Ìكأاو، ءادألا ثيح نم قيرف
ةجردلاب شسيل مسسوŸا ةياهن ‘ رسساوكلا
ةدوعلا نكلو Êاثلا زكرŸا كاكتفا ¤وألا

لا-ط-بأا ة-ط-بار شسا-ك ة-سسفا-نŸ د-يد--ج ن--م
.بايغلا نم ةنسس51 دعب ايقيرفا

تايناكملا شصقنو تاطوغسضلا
ءاŸا ‘ رسساوكلا ملح تطقسسأا

تاÒسضحتلا ةيادبو مسسوŸا كلذ ةياهن دعب
ةيدنألا ناب ةوارور حرسص ديد÷ا مسسوملل
نأل باحسسنلاب ا-ه-ي-ل-ع ة-كرا-سشŸا ة-ع-برألا
هي-ل-ع كرا-سشي ن-مو ا-ه-م-حر-ت ن-ل ة-ما-نزر-لا

Òبعتلا حسص نأا دهعت ةقيثو ءاسضمإاب
دا–ا نا---كو رو----مألا ن----م ا----هÒغو
هباحسسنا نلعي قيرف لوأا ةمسصاعلا

ةنيطنسسق بابسش شسكع ةيادبلا نم
ةكراسشŸا اررق ناذللا فيطسس قافو
ءيسشلا شسفنو فورظلا تناك امهم
‘ بياعلا شسيئرلا ةرادا هب تماق
دعب نكل ةكراسشŸا تررقو ةيادبلا

.باحسسنلا تررق ةعرقلا ةيلمع
همحرت ⁄ ةعرقلا ىتح
›اŸا بعلŸا عم هتعقوأاو

ششار◊ا دا–ا نع فورعم هتداعكو
ةعرقلا ةيلمع ‘ ظوظÒ fiغ هنا

Ÿا-م شسف-ن و-هو ا-ي-جرا-خ كرا-سشي ا
لوألا رودلا ‘ عقو اŸ ثدح

ة-ه-جاو-م ‘ لا-ط-بألا ة--ط--بار--ل
‘ ةيوقلاو ةقيرعلا قرفلا دحأا
.›اŸا بعلŸا وهو ايقيرفا
ن--م ششار◊ا با--ح--سسنا د---ع---بو
قيرفب فاكلا هتسضوع ةسسفانŸا

بيسسناربو يموتواسس ةريزج نم
نا-ك-سس ن-م ل-قا ا-ه-نا--ك--سس دد--ع
ق-ل-خ ا-م و-هو ،ششار◊ا ة-يد--ل--ب
نم طقف شسيل اق-ي-م-ع اءا-ي-ت-سسا

ل-ب ششار◊ا دا–ا را-سصنأا ل--ب--ق
ي--سضا---ير---لا ما---ع---لا يأار---لا ن---م
ةجسض قلخو ه-ل-م-كأا-ب ير-ئاز÷ا

نأا اسصوسصخ ملعلا لئاسسو ‘
‘ ايقيرفا لثميسس دلبل ةروسصلا

دحأا بحسسني ليزاÈلا لايدنوم
ن--م يدا--ن--ب شضّو--ع--ُي--ل ه--ت---يد---نأا

.ةÒغسص ةريزج
...انك‡ لازي ل مل◊ا

لازا----مو نا----ك ،ششار◊ا دا–ا
ي-ت-لا ،ة-يد-نألا د--حأا ل--ظ--ي--سسو

تقر-غ نإا ى-ت-حو ،ا-يور-ك ع-ت“
بهايغ ‘ ةÒخألا ةÎقلا ‘

ى---ل---ع تد---ع---ت---باو ل---كا----سشŸا
نأا لإا ،ثاد----حألا ة-----عا-----ن-----سص

لو شضر“ ةÒب---ك---لا ة---يد----نألا
‘ نو--ك--ت--سس ا--ه---تدو---عو تو“

،ايلfi قلأاتلل لجا-ع-لا بير-ق-لا
...ايراقو ايميلقا

ثدحتي ءارفسصلا خيرات...توكسس

ناجديبأا ¤إا دادغب نم...ةيلودلا تاشسفانŸا ‘ ششار◊ا دا–إل لماكلا راوششŸا
ل تاهجاوم بعلو ايراقو ايميلقا رئاز÷ا ليثمتل لهأات دقف اينطو قلأاتلا ققح هنألو ،ةعتŸا نم Òثكلا هيفو قار يورك بولسسأاب بعلت يتلا ةيرئاز÷ا ةيدنألا دحأا ششار◊ا دا–ا دعي

..ةيسشار◊ا ءارفسصلا محÓم ليسصافت مهأل ةدوعلا ددعلا اذه ‘ لواحنسس ىسسنت

ــهÊ 2441اثلا عيبر12ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيدÚ 70نثإلا



ــهÊ 2441اثلإ عيبر12ـل قفإوŸإÈ 0202مسسيدÚ 70نثإلإ لوألا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

«زلفاب ةارابم فاكلا ديعت ىتح ءايحأا Úب ام ةرود ‘ انصسل » :زيغن

دادزولب بابصش
 ةيصساصسألا ةليكصشتلل داع ةوÿوب

Ìيخلب باصسح ىلع
ةوÿوب ةداعإإ دإدزو-ل-ب با-ب-سش يدا-ن-ل ي-ن-ف-لإ م-قا-ط-لإ ل-سضف
امدعب مسسوŸإ إذه ةيناثلإ ةرملل قيرفلل ةيسساسسألإ ةليكسشتلل
‘ Ìيخلب هيلع لسضف دق ناك امود ،ربوسسلإ ءاقل ‘ اهيف ناك
‘ ايسساسسأإ نوكيل ةوÿوب راتخإإو داع هنكلو باهذلإ ءاقل
يدا--ن--لإ بعل ه--ب ر--ه--ظ يذ---لإ د---ي÷إ ءإدآلإ م---غر با---يإلإ
ةسسايسس ةيحسض ناك هنكل ،باهذلإ ءاقل ‘ اقباسس يقيرفإلإ
.بابسشلإ ‘ يسسنرفلإ بردŸإ اهقبطي يتلإ ةروإدŸإ

تاكيرتو يŸاصس اصضوع يواردو دوبيع
دق تاكيرتو يŸاسس ÚبعÓلإ نأإ دإدزولب بابسش قاسشع ملعي
ع-م إر-فا-سسي ⁄و م-سسوŸإ ن-م Úلوألإ ن-يءا--ق--ل--لإ ‘ ا--ب--ي--سصأإ
يوإرد يئانثلإ ماحقإاب امود ماق كلذل ،ةرهاقلإ ¤إإ قيرفلإ
يهو ،امهنع لدب نإديŸإ طسسو ‘ دوبيع Òمسسو ايركز
هنم Êاعي يذلإ تابايغلإ ضسجاه لظ ‘ ةرظتنم تإÒيغت

دو-ب-ي-ع ن-م ا-ق-ثإو نا-ك ه-ن-ك--ل ،ق--با--سسلإ جÈلإ ي--ل--هأإ برد--م
قا-فو ‘ ا-نا-ك اŸ ضضع-ب ع-م ا-ب-ع-ل ا--م--ه--نأإو ة--سصا--خ يوإردو
.فيطسس

مصسوŸا اذه ةرم لوأل يصساصسأا يتباث
يبيللإ رسصنلإ ءاقل تلخد يتلإ ةيسساسسألإ ةليكسشتلإ تلمح
يبرع-لإ ق-با-سسلإ ضسا-ب-ع-ل-ب دا–إإ بعل ة-كرا-سشم ضسمأإ ا-مو-ي
Óيدب لخد امدعب مسسوŸإ إذه ةرم لوأل يسساسسأاك يتباث
مامأإ ا-سضيأإ Ó-يد-بو ،ر-بو-سسلإ ءا-ق-ل ‘ ة-م-سصا-ع-لإ دا–إإ ما-مأإ
باسصŸإ ويل-سسو-ب ضضو-ع-ي-ل ءا-ج ي-ت-با-ث ،با-هذ-لإ ‘ ر-سصن-لإ
كلذ-ب لوا-ح-ي-ل ،ةر-ها-ق-لإ ¤إإ ر-خآلإ و-ه ل-ق--ن--ت--ي ⁄ يذ--لإو
.ةليكسشتلإ ‘ هسسفن ضضرفل ةسصرفلإ لÓغتسسإإ

لوحلب ىلع وبموغن لصضف امود
ةرملل يسساسسأاك نوكيل وبموغن يكيك يكيجلبلإ بعÓلإ داع
ءاقل ‘ امود همحقأإ امدعب مسسوŸإ إذه ›إوتلإ ىلع ةيناثلإ
كرحتي ⁄ هنأإ مغرو ،بايإلإ ‘ هكإرسشإإ اسضيأإ داعأإ باهذلإ
هناكم اكرات Êاثلإ طوسشلإ ‘ جرخو ةيليوج5 ءاقل ‘ إÒثك
عسضوو Òخألإ إذه ىلع هلسضف ينفلإ مقاطلإ نأإ لإإ ،لوحلبل

ملعي عيم÷إ نأإو ةسصاخ رسصنلإ كابسش زه لجأإ نم ةقثلإ هيف
¤إإ ةوقب ةدوعلل ةقثلل جاتحيو ةسسفانŸإ ضصقن نم Êاعي هنأإ
.نيدايŸإ

اهروصضح لصصاوت وبكوكو دويعصس ةيئانث
اميف نÁأإ حانجك وبكوك بعÓلإ ضسمأإ ءاقل ‘ امود كرسشأإ
لسصإويل ،ÚمجاهŸإ فلخ باعلأإ عناسصك دويعسس Òمأإ بعل
نا-كرا-سشي نإذ-ل-لإ ي-ئا-ن-ث-ل-ل ة-ق-ث-لإ ح-ن--م بسسنر--ف--لإ بردŸإ
م-سسوŸإ إذ-ه ›إو-ت-لإ ى-ل-ع ة-ث-لا-ث-لإ ةإرا-ب-م-ل--ل نا--ي--سسا--سسأا--ك
كلذ--ل با---ب---سشلإ فإد---هأإ ‘ ة---م---ها---سسم Ìكألإ نإÈت---ع---يو
امهدودرم ¤إإ رظنلاب ةسصاخ إدبأإ امهينعت نل ةروإدŸاف
ع.ب.قيرفلإ عم بيطلإ

يقيرفإلا هحومط دكؤويو يبيللا رصصنلا مامأا هزوف رركي بابصشلا

يسضإرألإ نم زوفب ةدوعلاب دإدزولب بابسش قيرف نك“
‘ يبيللإ رسصنلإ يدان مامأإ Úفيظن Úفدهب ةيرسصŸإ
ةطبإر ة-ق-با-سسŸ لوألإ يد-ي-ه-م-ت-لإ رود-لإ با-يإإ را-طإإ
رمحألإ يدان-لإ ع-سضو زو-ف-لإ إذ-ه-بو ،ا-ي-ق-ير-فإإ لا-ط-بأإ

نم لك امهلجسس ءاقللإ فإدهأإ ،Êاثلإ رودلإ ‘ هيمدق
نوركف حÓسص رسصنلإ عفإدمو لوألإ طوسشلإ ‘ دإدك

باهذلإ ءاقل نأإ ركذلاب ريدج ،ةÒخألإ قئاقدلإ ‘
إذه-بو ،ا-سضيأإ ة-ي-ئا-ن-ث-ب «ي-برا-ي-سسلإ» را-سصت-نإا-ب ى-ه-ت-نإإ
ايهام روغ يدان هجإويسس دإدزولب بابسش نإاف لهأاتلإ
.مداقلإ رودلإ ‘ ينيكلإ

اركبم بابصشلا ةتغابم لواح يبيللا رصصنلا
ةينب ءاقللإ لوخد هيلع هنأإ إديج يبيللإ رسصنلإ فرع
بعلي هنأإ اÃ موجه-لا-ب ةر-سشا-بŸإو إر-ك-ب-م ل-ي-ج-سست-لإ

يذلإ ئيسشلإ ضسفن وهو ،باهذلإ ‘ Úفدهب إرخأاتم
لوا-ح ا-مد-ع-ب ءا-ق-ل-لإ ن-م ¤وألإ ق--ئا--قد--لإ ‘ ثد--ح

حاتتفإإ ةعباسسلإ ةقيقدلإ ‘ فيرسش هللإ دبع عفإدŸإ
ةو-ق-ب ا-هدد-سس ةر-ح ة-ل-كر ق-ير-ط ن-ع ل-ي-ج-سست-لإ با-ب
ناكŸإ ‘ يواسسوم ضسرا◊إ تدجو ظ◊إ نسس◊و
نع إديعب هيدي يتسضبقب ةركلإ فذق يذلإ بسسانŸإ

.هامرم

دادك نم فدهب ايصساق ناك يبرايصسلا در
ءإدألإ د-ع-ب ر-طÿإ ن-م عو-ن--ب دإدزو--ل--ب با--ب--سش ر--ع--سش
قئاقدلإ ‘ يبيللإ ق-ير-ف-لإ ه-ب ر-ه-ظ يذ-لإ ي-مو-ج-ه-لإ

نم دويعسس ءÓمز جرخ كلذل لوألإ طوسشلإ نم ¤وألإ
ىلع «يبرايسسلإ» لسص–41 ةقيقدلإ ‘و ،مهتقطنم
قوف اهعسضوو ةقدب يتباث يبرعلإ اهذفن ةينكر ةلكر
Òخألإ إذ--ه ،دإد--ك بي--ع--سش يروÙإ ع--فإدŸإ ضسأإر

عداخ ا-مد-ع-ب ءا-ق-ل-لإ فإد-هأإ لوأإ ل-ي-ج-سست ن-م ن-ك“
مدقتلإ حنميل كابسشلإ ‘ ةركلإ اعسضإو يبيللإ ضسرا◊إ
.هئÓمزل

يواصسوم ةصضقي لول ةجيتنلا لدعي داك رصصنلا
كلذل ،طقف ةدهاسشŸإ رودب يزاغنب رسصنلإ يفتكي ⁄
ع-مو ،ة-يا-ه-ن-لإ ى-ت-ح ه-ظو-ظ-ح بع-ل لوا-ح ر-خآلإ و-ه
ددع يبيللإ قيرفلإ نسش ءاقللإ نم82 ةقيقدلل انلوسصو
نم ¤وألإ تناكو بابسشلإ ىمرم ىلع تامجهلإ نم
ةي-ن-كر-لإ ¤إإ يوا-سسو-م ا-ه-جر-خأإ ة-عداfl ةر-ح ة-ل-كر
للسست ةيعافد ةلفغ ‘و ةينكرلإ ضسفن نمو ،ةبوجعأاب

ةرك إددسسم تايلمعلإ ةق-ط-ن-م ل-خإد ر-سصن-لإ م-جا-ع-م
دوبيع Òمسس نإديŸإ طسسوتم نكل ىمرŸإ وحن ةيوق
نوكتل ،هسسأإرب ديدسستلإ قيرط ضضÎعإإو ةركلل نطفت

.لوألإ طوسشلإ ‘ رسصنلل رطخألإ Úتركلإ هذه

فيظن فدهب امدقتم طوصشلا ىهنأا بابصشلا
ىلع ةظفاÙإ نم دإدزولب بابسش رسصانع تحلفأإ
طو-سشلإ ة-يإد-ب ‘ ه-ت-ل-ج-سس يذ-لإ د-ي-حو-لإ فد--ه--لإ
يبيللإ قيرفلل يددعلإ ضصقنلإ لغتسست ⁄و ،لوألإ
51 لبق ءإرم◊إ ةقاطبلاب خيسشلإ زياف جورخ دعب

نود فدهب لوألإ فسصنلإ يهتنيل ،هتياهن نم ةقيقد
د-ه-سش طو-سش ‘ ،با-هذ-لإ ءا-ق-ل ل-ث-م ما“ ل--با--ق--م
.اسضرعو لوط رإوزلإ ةرطيسس

Êاثلا طوصشلا ‘ ءازج ةلكر عيصض رصصنلا
ةÒبك ةقثب Êاثلإ طوسشلإ دإدزولب بابسش قيرف لخد

61 رور-م د-ع-بو ،¤وألإ ق-ئا-قد-لإ ‘ ر-ط-ي-سس ثي--ح
عزوو ةدترم ةمجه ‘ رسصنلإ قيرف قلطنإإ ةقيقد
عم مح-ت-لإإ يذ-لإ م-ي-ل-سس د-م-حأإ م-جا-هŸإ و-ح-ن ةر-ك
بعل ىلع أاطخ مك◊إ اهÈتعيل ءإوهلإ ‘ دإدك
ءإرو ناك ميلسس دمحأإ ،ءإزج ةلكر رفسصيو بابسشلإ

نم ىوقأإ تناك هترك هظح ءوسسلو نكل ةلكرلإ هذه
ضسرا--ح--ل--ل ر--سسيألإ م--ئا--ق--لا---ب تم---ط---ترإإو مزÓ---لإ

فدهلإ لاب-ق-ت-سسإإ ن-م با-ب-سشلإ بن-ج-ت-ي-ل يوا-سسو-م
.ءاقللإ إذه ‘ لوألإ

اققfi افده عيصض دويعصس
فدهلإ ةفاسضإإ ةسصرف دإدزولب بابسش قيرف توف
ة-ع-با-سسلإ ة-ق-ي-قد-لإ ‘ كلذو ةإرا-بŸإ ‘ ه-ل Êا-ث-لإ
يذلإ دوب-ي-ع ن-م ة-سصل-خ-ت-سسم ةر-ك د-ع-ب Úع-ب-سسلإو
در-ف-نإإ Òخألإ إذ-ه دو-ي--ع--سس Òمأل ةر--سشا--ب--م رر--م
مزÓلإ ةقدلاب نكت ⁄ هترك نكل يبيللإ ضسرا◊اب
هنا-ك-مإا-ب نا-كو ،ضسرا◊إ د-جإو-ت نا-كŸ ا-هدد-سسو

مامأإ إد-ي-حو د-جإو-تŸإ لو-ح-ل-ب ه-ل-ي-مز-ل ا-هر-ير“
ة-ف-عا-سضŸ ىر-خأإ ة-سصر-ف كلذ-ب ع-ي-سضت--ل ى--مرŸإ
.ةجيتنلإ

عيصضي ل ام عيصض بابصشلا
طوسشلإ تإÎف بلغأإ ىلع دإدزولب بابسش قيرف رطيسس
ةديدسست رإرغ ىلع ضصرفلإ نم ديدعلإ عنسصو Êاثلإ
،ىمرŸإ طخ ىلع نم عفإدŸإ اهجرخأإ يتلإ لوحلب
،ة-ي-ق-فألإ ة--سضرا--ع--لإ ‘ تدا--ع ي--ت--لإ دو--ي--ع--سس ةر--كو
‘ يوإرد دإرفنإإ مامأإ ضسرا◊إ قلأات ¤إإ ةفاسضإلاب
.ةÒخألإ قئاقدلإ

 ةÒخألا سسافنألا ‘ Êاثلا لجصس
ةيئانثب ءاقللا ىهتنإاو

ىلع «يبرايسسلإ» لسص– ،ءاقللإ ضصرف رخآإ ‘و
ةرك عزو يذلإ يوإرد وحن لوحلب اهذفن ةرح ةلكر
حÓ--سص ر--سصن--لإ ع--فإدÃ تم--ط--ترإإ ة--يو--ق ة--ي--سضرأإ

كلذ-ب ل-ج-سسي-ل ه-كا-ب-سش ‘ ا-ه-ع--سضو يذ--لإ نور--ك--ف
يتلإ تطقللإ يهو ،ءاقللإ ‘ Êاثلإ هفده بابسشلإ
.ةإرابŸإ اهيلع تهتنإإ

ةدعوب ظيف◊ا دبع

ةجسضلل زيغن لي-ب-ن ر-ئإز÷إ ة-يدو-لو-م برد-م بر-غ-ت-سسإإ
¤إإ يني-ن-ب-لإ ز-ل-فا-ب ءي‹ مد-ع ا-ه-ثد-حأإ ي-ت-لإ ةÒب-ك-لإ
ثيد-حو ه-ق-ير-ف ما-مأإ با-يإلإ ة-ع-قو-م ضضوÿ ر-ئإز÷إ
تقو ‘ ةإرابŸإ ةداعإإ ةيناكمإإ نع فإرطألإ ضضعب

ةإرابŸإ ديعتسس فاكلإ نأإ دقتعأإ ل » Óئاق قلعو قحل
تقثوو اهلمعب تماق انترإدإإو ةوق عقوم ‘ انقيرف نأل
مدع لسضف ضسفانŸإ نكلو بعلل نيزهاج انك ،ءيسش لك
خسضÎسس فاكلإ نأإ نظأإ ل لاقي ام لك مغرو ءيÛإ
‘ ةإرابŸإ جمÈت نأإ ل-ي-ح-ت-سسيو Úن-ي-ن-ب-لإ تا-طو-غ-سضل
.«ءايحألإ Úب ام ةرود ‘ انسسل اننأل رخأإ خيرات

«نألا نم يصسقافصصلا نع ثيد◊ا أاطÿا نم»
يبراغŸإ يبرإدلإ نع ثيد◊إ نأإ زيغن بردŸإ دكأإ
ميسسرت دعب يسسقافسصلإ يسضايرلإ يدانلإ مامأإ بقترŸإ
إذه ‘ ثد–و هنإوأل قباسس ةيدولوŸإ لهأات فاكلإ
‘ ة-ل-ما-ك تا-يرا-ب-م ع-برأإ ضضو-خ-ن-سسو » Ó-ئا-ق قا-ي--سسلإ
يسسنوت-لإ ي-سسقا-ف-سصلإ ةا-قÓ-م ل-ب-ق ة-ي-لÙإ ة-لو-ط-ب-لإ
نأإ أاطÿإ نمو ةديعب تلإزام ةإرابŸإ هذه ابايإإو اباهذ
قطنÃ ةمانزرلإ عم لماعتن نأإ انيلع . نألإ اهيف ركفن

ي-سسقا-ف-سصلإ ة-م--ق د--عو--م ل--سصي اŸو ةإرا--بÃ ةإرا--ب--م
.» رخأإ مÓك انل نوكيسس

نع فلتختو يقيقح رابتخإا سسابعلب ةارابم»
«لاطبألا ةطبار

ن-ع ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن ر--ئإز÷إ ة--يدو--لو--م برد--م ثد– م--ث
‘ ءاثÓثلإ إدغ هقيرف رظتنت يتلإ ةماهلإ ةهجإوŸإ
نأإ انيلع » Óئاق حرسصو يلÙإ دا–إلإ مامأإ ضسابعلب
إديج رسضحنو ايق-ير-فإإ لا-ط-بأإ ة-ط-بإر ة-ح-ف-سص يو-ط-ن

Ÿب قر--ف كا--ن--ه .ضسا--ب--ع--ل--ب دا–إإ ةإرا--بÚ تا-يرا--ب--م
نأإ دقتعأإو يحإونلإ لك نم لاطبألإ ةطبإرو يرودلإ
ىلع فقنسس اننأل انل يقيقح رابتخإإ نوكتسس ةإرابŸإ

.» Òسضحتلإ نم عيباسسأإ ةرسشع دعب انتيزهاج ىدم

«هلكاصشم ينمهت ل جÈلا ‘ دمصص يذلا قيرفلا»
نع ثد-ح-ت-ي نأإ ز-ي-غ-ن ر-ئإز÷إ ة-يدو-لو-م برد-م ضضفر
ببسسب دد÷إ هيبعل لهؤوي ⁄ يذلإ ضسفانŸإ لكاسشم
ق--ير--ف--لإ إذ--ه مÎح--ن ن--ح--ن » Ó--ئا--ق حر--سصو نو--يد--لإ

Ãطإإ ا-ن-م-ه-ت لو ه-ل-كا--سش-Óل-ي-هأا-ت مد-ع و . ه-فور-ظ ا-ق
نأإ ليلدب ةيلسضفأإ انحنÁ لو ائيسش ينعي ل إذهف دد÷إ
داعو دمسص هنأإ لإإ ابعل21ب جÈلإ ¤إإ رفاسس ضسفانŸإ
كانهو طرافلإ مسسوŸإ زئاكر ىلع ظفاح هنأل ةطقنب
ةإرابملل إديج رسضحن نأإ انيلع ›اتلابو مهنيب ماجسسنإإ
.«ةيدج لكب ضسيابعلب عم لماعتنو

«اهعم ملقأاتلاب نوبلاطم اننكل ةيمنهج ةمانزرلا»
امدعب مسسوŸإ إذه ةلوطبلإ ةمانزر ىلع هقيلعت ‘و
فرظ ‘ ةلماك تايرابم عبرأإ هقيرفل ةطبإرلإ ت‹رب
‘ تايرابم عبرأإ نأإ حيحسص» Óئاق زيغن حرسص اموي21

وه إذه نكلو ةيمنهج ةمانزر Úعوبسسأإ نم لقأإ فرظ
انقفإو اننأإو ةسصاخ هعم ملقأاتن نأإ انيلعو فإÎحألإ

ةطبإرلإ مÎحن نحنو.ةهبج نم Ìكأإ ىلع بعللإ ىلع
نم كل‰ اننأإو ةسصاخ ءاكذب ة‹Èلإ عم لماعتنسسو
م-سسو-م ‘ بع-ل-ن ا-ن-نأإ ن-ظأإ ،كلذ-ل ي-ف-ك-ي ا-م Úب-عÓ--لإ
انوروك ةحئاج وه انيسسفانم رطخأإ نوكيسسو يئانثتسسإإ
لبق تاعاسس ةيباجيإإ تلاح روهظ وه هاسشخن ام لكو
«ةإرابŸإ

«هانينب ام مطحن ل ىتح ÚبعÓلا روجأا ةيوصست بجي »
دوجو ىلع زيغن ليبن رئإز÷إ ةيدولوم بردم فÎعإإ
نوبعÓلإ راث امدعب ةسصاخ هقيرف ‘ تاقحتسسم ةمزأإ

ي-ت-لإ ز-ل-فا-ب ةإرا-ب-م ة-ح-ي-ب-سص ضساŸأإ ضسي-ئر-لإ ه--جو ‘
ةيدولوŸإ نأإ فرعت اهلك رئإز÷إ » Óئاق حرسصو بيغلأإ

ىلع إÒثك إوÈسص نوبعÓلإو. مسسوŸإ إذه ةمزأإ ‘
Óجاع Óح ةرإدإلإ دŒ نأإ ىن“أإ إذهلو مهتاقحتسسم
نأإ بج-ي لو Òب-ك ل-م-ع-ب ا-ن-م-ق ا-ن-نأل م-هرو-جأإ ىو--سستو
يننأل اهزيكر-ت ة-عو-مÛإ د-ق-ف-ي ل-ك-سشŸإ إذ-ه كÎن

‘و مهلمع ‘ طقف نوركفي Úبعل عم لمعلإ ديرأإ
ذنم هانينب ام مطحنسس لإإو ةيمسسوŸإ فإدهألإ قيق–

         .«نيرهسش نم Ìكأإ
فصصنم - ب

سسمأا انوروك تارابتخإا اورجأا نوبعÓلا
سصني املثم أذهو .سسمأأ ةحيبصص ديدج نم انوروك تأرابتخإأ رئأز÷أ ةيدولوم وبع’ ىرجأأ

بجوتي ثيح. ةحصصلأ ةرأزو عم قصسنتلاب فافلأ هتعصضو يذلأ مراصصلأ يحصصلأ لووتوÈلأ هيلع
يأأ لزع لجأأ نم ةأرابŸأ ةحيبصص ينفلأ مقاطلأو ÚبعÓلاب ةصصاÿأ تأرابتخإ’أ جئاتن راهظإأ
ةيصساصسأ’أ ةليكصشتلأ مصسح لجؤوي زيغن ليبن بردŸأ لعج ام أذهو. ةيباجيإأ هتلاح يتأات سصخصش
.ةأرابŸأ ةحيبصص ةياغ ¤إأ

بعŸÓا ءادصصأ’ ءيصش لك فصشكي

دادزولب بابصش2 -0 يبيللا رصصنلاايقيرفا لاطبا ةطبار نم لو’ا رودلا بايا
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لئابقلا ةبيبشش

ةليك-سشت-لا ا-ه-ب تدا-ع ي-ت-لا ة-ن-ي-م-ث-لا ة-ط-ق-ن-لا د-ع-ب
اهسضرفو نارهو ¤إا Òخألا ا-ه-ل-ق-ن-ت ‘ ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لا
دافتسسا ،ةيلÙا ةيدولوŸا ىلع يبلسسلا لداعتلا

مهل اهح-ن-م د-حاو مو-ي-ل ة-حار ن-م يرا-ن-ك-لا و-ب-عل
ن--م او--ن--ك--م--ت--ي ى--ت--ح يد--يزو--ب ف--سسو---ي بردŸا
”أا ىلع اونوكيو ةيندبلا مهتقايل لماك عاجÎسسا
،اررقم ناك امكو ،ةمداقلا د-ي-عاو-م-ل-ل داد-ع-ت-سسلا

¤إا سسمأا ةيسسمأا نورمح يقزر دئاقلا ءÓمز داع
وزو يز-ي-ت-ب Èم-فو-ن1 بع-لÃ تا-ب-يرد-ت--لا ءاو--جأا

Úب عم-ج-ت-سس ي-ت-لا ة-ث-لا-ث-لا ة-لو÷ا ة-م-ق-ل اÒسض–
،دادزولب بابسش ي-سضاŸا م-سسوŸا ل-ط-بو ة-ب-ي-ب-سشلا
‘ ترج فانئتسسلا ةسصح نإاف ،ارظتنم ناك امكو
نأا ثي--ح ،ة---عو---مÛا ل---خاد فور---ظ---لا ن---سسحأا
يذلا دودرŸا دعب حايترلا ةمق ‘ اوناك ÚبعÓلا

ىلع نورسصيو ةنابز دمحأا ديهسشلا بعلم ‘ هومدق
لوأا قيق–و ةيباجيإلا جئاتنلا ةÒتو ىلع ظاف◊ا

.وزو يزيت ‘ ةعم÷ا اذه ةلوطبلا ‘ زوف

مهبلاطيو ÚبعÓلا ئنهي يديزوب
Ãةعم÷ا اذه لشضفأا ىوتشس

،فانئتسسلا ةسصح قÓطنا لبق ،ةداعلا ترج امكو
،Úب-عÓ-لا ع-م يد-يزو-ب ف--سسو--ي بردŸا ع--م--ت--جا

ىلع مهئنهيل ه-ما-مأا ة-ي-تاو-م ة-سصر-ف-لا تنا-ك ثي-ح
ةيدولوم مامأا ةليكسشتلا هب ترهظ يذلا ىوتسسŸا
ةيباجيإا ةجيتنب رايدلا ¤إا ةدوعلل مهتدارإاو نارهو
مامأا وزو يزيت ‘ لجسسŸا لوألا Ìعتلا كرادتو
نع سضار يديزوب فسسوي ادب ثيح ،جÈلا يلهأا

دكأا دقف ،كلذ عمو ،مهلعف درو ÚبعÓلا دودرم
‘ بغريو ،هيلإا ةبسسنلاب ايفاك Èتعي ل كلذ نأا مهل

تلداعتلا قيقحتب ءافتكلا مدعو لسضفا ىوتسسم

وه يديزوب نأا دكؤوي يذلا رمألا ،تايرابŸا لك ‘
ر---ير–و زو---ف لوأا ق---ي---ق– ن---ع ثح---ب----ي ر----خآلا
لسضفأا لجأا نم ةيسسفنلا ةيحانلا نم ةعومÛا
.مسسوŸا اذه ةقÓطنا

جÓعلا لشصاوي مÓّشسلا دبع تيآاو لمتكم دادعّتلا
حيرت يتلا ةيباجيإلا ةطقنلا نإاف ،ىرخأا ةهج نم
مد-عو داد-ع-ت-لا لا-م-ت-كا ‘ ل-م-ك-ت ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا

اد--ع ا--م ةÒط--خ ة--با--سصإا ن---م بعل يأا ةا---نا---ع---م
م--غر يذ--لا مÓ---سسلا د---ب---ع تيآا د---م---حأا ع---فادŸا

نوكي نل هّنأا لإا ،دارفنا ىلع تابيردتلا هترسشابم
ما-مأا ة-ع-م÷ا اذ-ه ة-سسفا-نŸا ¤إا ةدو-ع-ل-ل از--ها--ج
يد-يزو--ب بردŸا نأا ي--ن--ع--ي ا--م ،دادزو--ل--ب با--ب--سش
بسسنألا ة-ل-ي--ك--سشت--لا را--ي--ت--خا ة--ير--ح ه--ل نو--ك--ت--سس
⁄ ملعلا عم يذلا دادزولب بابسش لطبلاب ةحاطإÓل
مسسوŸا ةيادب ذ-ن-م ة-لو-ط-ب-لا ‘ ةارا-ب-م ة-يأا بع-ل-ي
،ةيقيرفإلا ةسسفانŸا عم هتامازتلا ببسسب ديد÷ا
.يرانكلا حلاسص ‘ نوكي دق ام اذهو

لئابقلل يرأاث عباطب نوكتشس ةارابŸا
اذ-ه ةارا-ب-م نإا-ف ،Úع-ب-ت-تŸا ن-م د-يد-ع--لا بسسحو
تاذ نوكتسس دادزولب بابسشو ةبيبسشلا Úب ةعم÷ا

او-لاز ا-م ن-يذ-لا ل-ئا-ب-ق--ل--ل ة--ب--سسن--لا--ب يرأا--ث ع--با--ط
ةبيبسشلا اهب تينم يتلا ةيسساقلا ةÁزهلا نوركذتي
ة-ف-ي-ظ-ن ة-ي-ثÓ-ث-ب وزو يز-ي--ت ‘ ي--سضاŸا م--سسوŸا
دعب ملظ-م ق-ف-ن ‘ ل-خد-ت ة-ب-ي-ب-سشلا تل-ع-ج ي-ت-لاو
راسصنألا ماح-ت-قاو ةارا-بŸا تب-ق-ع ي-ت-لا ثاد-حألا
تابوقع ¤إا قيرفلا سضرعت ¤إا ىدأا ام بعلملل

وه عوبسسألا اذه يرانكلا فده نإاف ،كلذل ،ةيسساق
دادزولب بابسش ىلع بلغتلاو ةبيبسشلل رابتعلا در

تاونسسلا ‘ اهل دوسسألا حبسشلا ناك اŸاط يذلا
.ةÒخألا

 لوأاو ثÓثلا طاقنلاب بلاطي لÓم
ةلوطبلا ‘ زوف

هتداعسس نع لÓم فيرسش سسيئرلا Èع ،هتهج نم
جرا-خ ة-ل-ي-ك-سشت-لا ه-ت-ق-ق-ح يذ-لا Òخألا لدا-ع-ت-لا-ب
ىوتسسŸاب ةسصاخو ،نارهو ةيدولوم مامأا دعاوقلا

ةنراقم ناديŸا قوف ةÒعسش نب ءÓمز همدق يذلا
نأا لÓم ىري ثيح ،جÈلا يلهأا مامأا لوألا ءاقللاب
ه-ع-سسو-ب نو-ك-ي-سسو هŸا-ع-م ع-جÎسسي أاد--ب ق--ير--ف--لا

يديزوب فسسوي بردŸا عم لسضفأا جئاتن قيق–
لماكب رفظلا ىلع رسصي هنأا امك ،تايرابŸا رورمو
دعاوق نم قÓطنلاو دادزولب بابسش ةارابم طاقن

اسضيأا لوخدلا ىلع لبقم قيرفلا نأاو ةسصاخ ةنيتم
ما-يأا ة-ع-سضب د-ع-ب ة-ي-ق-ير-فإلا ة--سسفا--نŸا را--م--غ ‘

¿ .fù°«º.طقف

دادزولب مامأا ديكأاتلا نوديريو ةيئانثتشسا ءاوجأا ‘ تابيردتلا نوفنأاتشسي يرانكلا

كردلا دا–ا هجاوت ةبيبششلا
فاكلا سسأاك ‘ يÒجينلا

رود-لا ‘ مدا-ق-لا ا-ه-سسفا-ن-م ى-ل-ع فر-ع-ت-لا ن-م ل-ئا-ب-ق-لا ة--ب--ي--ب--سش تن--ك“
يديزوب فسسوي بردŸا لابسشأا نأا ثيح ،فاكلا سسأاكل Êاثلا يديهمتلا

Úلاي كيبŸوأا باسسح ىلع لهأات يذلا يÒجينلا كردلا دا–ا نوهجاويسس
لداعتو ،وكاماب ‘ در نود فدهب باهذلا ءاقل ‘ هيلع زاف نأا دعب ›اŸا

نوكتسس يرانكلل ¤وألا ةهجاوŸا نأا ثيح ،هلثŸ فدهب رجينلا ‘ هعم
ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا جمانرب بسسح رجينلا ‘ Èمسسيد32 وأا22 موي
ةهجاوم بعلتسس يتلا ةبيبسشلا حلاسص ‘ نوكيسس يذلا رمألا ،مدقلا ةركل
باهذلاو لهأاتلل رفوأا اظوظح كل“ امهلعجي ام رايدلا رقع ‘ ةدوعلا
.ةسسفانŸا اذه ‘ ةنكمŸا دود◊ا دعبأا ¤إا

مداقلا هشسفانم نع تامولعم نع ثحبلا رششابي يديزوب
‘ اورسشاب نيÒسسŸاو يديزوب فسسوي بردŸا نإاف ،ارظتنم ناك امكو
ينطولا كردلا دا–ا مداقلا مهسسفانم سصوسصخب تامولعŸا نع ثحبلا
تامولعŸا بسسحو ،يغبني امك دعوŸا اذهل Òسضحتلا لجأا نم رجينلل
لتحي فاكلا سسأاك ‘ مداقلا ةبيبسشلا سسفانم نإاف ،اهيلع انلسص– يتلا
سسمخ اهيف ققح تلوج تسس رورم دعب Òجنلا ةلوطب ‘ ¤وألا ةبترŸا
نورمح ءÓمز نأا دكؤوي يذلا رمألا ،ةلماك فادهأا ةتسس لجسسو ،تاراسصتنا

سسفانŸا اذه ةميق نم ليلقتلا يدافتو ،ةيدج لكب رومألا ذخأاب بلاطم
.فاكلا سسأاك ‘ اديعب باهذلا ¤إا فدهي يذلا

رجينلا ةلحرل رشض– ةرادإلا
Èمسسيد32 وأا22 موي دعاوقلا جراخ نوكتسس باهذلا ةهجاوم نأا اÃو
جمانرب طبسضل تقولا عييسضت نوديري ل ةبيبسشلا يÒسسم نإاف ،›ا◊ا
ة-مزألا ل-ظ ‘ ة-مزÓ-لا تاءار-جإلا ل-ما-ك-ب ما-ي-ق-لاو ر-ج-ي-ن--لا ¤إا ر--ف--سسلا
ةبرقم رداسصم نم انملع ثيح ،ةيو÷ا تÓحرلا قيلعتو ةيŸاعلا ةيحسصلا

نم رجينلا ةيرفسسل رسض– تأادب ةÒخألا هذه نأا ةيلئابقلا ةرادإلا نم
ÚبعÓلا قاهرإا يدافتل ةسصاخ ةلحر ‘ يلئابقلا دفولا رفاسسي دقو ،نآلا
.ةÒبكلا فيلاكتلاو

ةلجؤوم نوكتشس ةليلم Úع ةارابم
Òخألا عوبسسألا ‘ ةيقيرفإلا ةسسفانŸاب ةبيبسشلا مازتلا نإاف ،لباقŸا ‘
ةلوطبلا نم ةسسماÿا ةلو÷ا ‘ يرانكلا ةارابم لعجيسس ›ا◊ا رهسشلا نم
دعوم ¤إا لجأاتت وزو يزيت ‘ ةليلم Úع ةيعمجب هعمجتسس يتلاو ةيلÙا

بعلتسس ة-ب-ي-ب-سشلا نأا ثي-ح ،Èم-سسيد32 مو-ي ةرر-ق-م تنا-ك نأا د-ع--ب ق--حل
ةهجاوŸ رجينلا ¤إا Òطت نأا لبق هسسفن رهسشلا نم91 موي فلسشلا ةهجاوم
‘ ةبيبسشلا رظتنت يتلا تايرابŸا جمانرب ةفاثك لظ ‘و ،كردلا دا–ا

يغبني امك ةلحرŸا هذه Òيسست ينفلا مقاطلا ىلع نوكيسس ،رهسشلا اذه
.بعتلاو قاهرإلا يدافتل قيرفلا ريودتو

تاعومÛا رود نوفدهتشسي لئابقلا
اذه اهقيق– ¤إا ةيلئابقلا ةرادإلا ىعسست يتلا فادهألا سصوسصخب امأا
بردŸا ع-م او-ق-ف-تا ن-يÒسسŸا نإا-ف ،ة-ي--ق--ير--فإلا ة--سسفا--نŸا ‘ م--سسوŸا
،فاكلا سسأاك ‘ دود◊ا دعبأا ¤إا باهذلا ىلع يديزوب فسسوي ديد÷ا
رود غو--ل--ب لوا--ح--ت--سس ة--ب--ي--ب--سشلا نأا و--ه ه--لو--ق ن--كÁ ا--م ل--قأا نإا--ف كلذ---ل
،فاد-هألا اذ-ه ق-ق– اذإا ا-م ة-لا-ح ‘و ،عا-ط--ت--سسŸا رد--ق تا--عو--مÛا

ءاوسس ةرفوتŸا تايطعŸا قفو فادهألا Òيغت نيÒسسŸا ناكمإاب نوكيسس
¿ .fù°«º.دادعتلا وأا ةيلاŸا ةيحانلا نم

ةثلاثلا ةلو÷ا راطإا ‘ دادزولب بابسش مامأا ةعم÷ا اذه يرانكلا رظتنت يتلا ةمداقلا ةهجاوملل ابسس–
ةيسسمأا ذنم دعوŸا اذهل اهتاÒسض– ةيلئابقلا ةليكسشتلا ترسشاب ،لوألا فÙÎا مسسقلا ةلوطب نم
تاÒسض– جمÈيسس يديزوب فسسوي بردŸا نإاف ،اهيلع انلسص– يتلا تامولعŸا بسسحو ،سسمأا

ققح سسفانم مامأا ةلهسس نوكت نل ةمهŸا نأا اديج كردي هنأاو ةسصاخ ،ماهلا دعوŸا اذهل ةسصاخ
،ةمسصاعلا دا–ا مامأا ربوسسلا سسأاك ‘ لوألا ،Úيلاتتم نيزوفب مسسوŸا اذه ةقفوم ةقÓطنا

نأا ةراسشإلا عم ،يبيللا رسصنلا مامأا ايقيرفإا لاطبأا ةطبارل لوألا يديهمتلا رودلا ‘ Êاثلاو
Úتقباسسلا ÚتهجاوŸا ‘ مداقلا هسسفا-ن-م ار-خؤو-م ن-يا-ع يد-يزو-ب ه-سسأار ى-ل-عو ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا

‘ اهيلع دامتعÓل هفعسض طاقنو هتوق طاقن فاسشتكاو هيبعل ىوتسسم نع ةركف ىلع لوسصحلل
.لئابقلل ةبسسنلاب اهطاقن ماسستقا لبقت ل يتلا ةهجاوŸا هذهل هتاÒسض–

موجهلا ‘ ةيلاعفلا عاجÎشسا ىلع زكÒشس
‘ Úب-عÓ-لا ل-ع-ف در ن-ع نو-سضار ن-يÒسسŸاو ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا نا-ك نإاو ى-ت-حو ،ىر-خأا ة-ه--ج ن--م

ءاقلب ةنراقم اÒثك نسس– يرانكلا ىوتسسم نأاو ةسصاخ ،نارهو ةيدولوم مامأا ةÒخألا ةهجاوŸا
اهكرادت يرورسضلا نم نوكيسس يتلا سصئاقنلا سضعب تلاز ام هنأا لإا ،¤وألا ةلو÷ا ‘ جÈلا يلهأا

زكÒسس يتلا ةطقنلا يهو ،موجهلا ‘ ةيلاعفلا سصقن لكسشم اهسسأار ىلعو ،لاجآلا برقأا ‘
ررحتلاو ةدقعلا كف ¤إا مهعفدو ÚمجاهŸا ¤إا ةقثلا ةداعإل عوبسسألا اذه يديزوب اÒثك اهيلع

.فادهألا ليجسستو قرافلا عنسصل ةيسسفنلا ةيحانلا نم
! وبكوك نم راذح

هسسفانم سصوسصخب يديزوب فسسوي بردŸا اهنود يتلا طاقنلا Úب نمو ،رخآا ديعسص ىلعو
دويعسس Òمأا باع-لألا ع-نا-سص ةدا-ي-ق-ب ي-ما-مألا ه-ط-خ ةرو-ط-خ ي-ه دادزو-ل-ب با-ب-سش مدا-ق-لا

بابسشلا ةليكسشت ‘ هتمسصب عسضو ‘ رخأاتي ⁄ يذلا وبكوك ينينيبلا ديد÷ا مدقتسسŸاو
نع نابأا Òخألا اذه نأا ثيح ،يبيللا رسصنلاو ةمسصاعلا دا–ا مامأا Úفده هعيقوتب

دقفو نواهت-لا ن-م ه-ي-ع-فاد-م رذ-ح-ي-سس يد-يزو-ب بردŸا نإا-ف ،ه-ي-ل-عو ،ةÒب-ك تا-نا-ك-مإا
.ةظ◊ ةيآا ‘ قرافلا عنسصل تايناكمإلا كلÁ يذلا Òطÿا مجاهŸا اذه مامأا زيكÎلا

ةÒثك تاÒيغت يرجي نل
مامأا يديزوب اهيلع دمتعيسس يتلا ةيسساسسألا ةليكسشتلا نع ثيد◊ا ناك نإاو ىتحو

نل يلئابقلا ينقتلا نأاب يحوت تارسشؤوŸا لك نأا لإا ،ةعم÷ا اذه دادزولب بابسش
ىوتسسŸا ‘ ةارابم ىدأا يذلا قيرفلا رارقتسسا برسض يدافتل ةÒثك تاÒيغت يرجي
اذإا لإا ،مهيلع دمتعا نيذلا ÚبعÓلا دودرم نع ايسضار ناكو نارهو ةيدولوم مامأا

.فيدهتلا ةدقع كفو قرافلا عنسص لجأا نم نيرخآا ÚمجاهŸ ةسصرفلا حنم دارأا
fù°«º. ¿

ةÒخألا تايرابم ‘ دادزولب نياعي يديزوب

هتزاجإا ىلع لوشصحلل يديزوب فلم تعدوأا ةبيبششلا
ةيرأدإلأ تأءأرجإلاب تماق ةيلئابقلأ ةرأدإلأ نإاف ،قباشسلأ ددعلأ ‘ هيلإأ انرششأأ املثم
يتلأ ةزاجإلأ ىلع لوشص◊أو يديزوب فشسوي ديد÷أ بردŸأ ليهأات لجأأ نم ةمزÓلأ

نأأ ثيح ،دأدزولب بابشش مامأأ ةعم÷أ أذه ءلد-ب-لأ د-ع-ق-م ى-ل-ع سسو-ل÷ا-ب ه-ل ح-م-شست
ام لكششŸأ نأأ ولو ،ةينطولأ ةينفلأ ةيريدŸأ ىوتشسم ىلع سسمأأ هفلم أوعدوأأ نيÒشسŸأ

ةفشصب هدقع خشسفي ⁄و رثأأ يأأ هل رهظي ⁄ يذلأ يرخفلأ دعاشسŸأ بردŸأ عم امئاق لأز
.ةلوه‹ ىقبت بابشسأل ةرأدإلأ عم ةيمشسر
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 ةريودلا بعلم نأا دكؤوي لولج
دا–إÓل نوكيسس

تاحيرصصت ‘ لولج روصشاع قيرفلا سسيئر دكأا
ةصصاÿا ةينويزفلتلا تاونقلا ىدحإا اهب سصخ

يمصسر بلطب مدقت دا–إلا نأا ،سسمأا لوأا
بعلم نم ةدافتصسلا لجأا نم ايلعلا تاطلصسلل

نأا ادكؤوم ،لاغصشألا ديق ديد÷ا ةريودلا
مجحب قيرفب اما“ قيلي ل Úغولوب بعلم

ىلع حيرصصتلا اذه رصشتنا ثيح ،دا–إلا
نيذلا دا–إلا راصصنأا طصسو عصساو قاطن

‘ مهقيرف لابقتصسا ميصسرت Èخ نورظتني
.ديد÷ا بعلŸا

 موي ناسسملت هجاويسس دا–إلا
ناسسملتب تبسسلا

Úتلو÷ا جمانرب ،ةفÙÎا ةطبرلا ترصشن
لقنتيصس ثيح ،ةلوطبلا نم ةعبارلاو ةثلاثلا

ناصسملت ¤إا ةلبقŸا ةلو÷ا ‘ يردوك ءاقفر
‘ ،لبقŸا ةعم÷ا موي دادولا ةهجاوم لجأا نم
سضرعت حيرج سسفانم مامأا ابعصص نوكيصس ءاقل

.ةيناثلا ةلو÷ا ‘ ةراصسخلل

Èمسسيد91 موي ةيدŸا لبقتسسيو
مصسرب Úغولوب بعلم ¤إا دا–إلا دوعيصسو

موي ةيدŸا يبŸوأا لبقتصسي اŸ ،ةعبارلا ةلو÷ا
ةمهم نوكتصس ةارابم ‘ ،يرا÷ا Èمصسيد91
Úغولوب ةبيه ةداعتصسا لجأا نم قيرفلل ادج

.راصصنألل ةقثلا ديعي يذلا زوفلا قيق–و

ةمصصاعلا دا–إا

مسسوŸا اذه زوف لوأا قيق– ‘ لسشفت «ةيرسصنلا»
هل زوف لوأإ قيق– ‘ يإد Úسسح رسصن لسشف

ى-ف-ت-كإ نأإ د-ع-ب ›ا◊إ م-سسوŸإ ة--لو--ط--ب ‘
ةر-ك-سسب ¤إإ ه-ل-ق-ن--ت ‘ ي--ب--ل--سسلإ لدا--ع--ت--لا--ب

Ÿإ دا–لإ ةهجإوÙهيف ناك ءاقل ‘ يل
ن-ع إد-ي-ع-بو ا-برا-ق-ت--م Úق--ير--ف--لإ ىو--ت--سسم
تبّيخ ثيح ،«ةيرسصنلإ» راسصنأإ تاحومط
لامآلإ إدد‹ ةي-ما-مألإ ةر-طا-ق-لإ ر-سصا-ن-ع
¤إإ ىلع لوسصولإ ‘ تلسشفو اهيلع ةقلعŸإ

،ةقيقد Úعسستلإ رإدم ىلع ضسفانŸإ كابسش
رورم دعب Úتطقن ¤إإ هديسصر قيرفلإ عفÒل

.Úتلوج

تدسسفأا «انوروك» ـب Úبعل4 ةباسصإا
يوانكل تاباسسح

ن--م ةإرا--بŸإ هذ--ه ‘ ة--ل--ي--ك--سشت---لإ تنا---عو
يتلإ ةعجوŸإ ةبرسضلإ دعب ةيعون تابايغ

لقنتلإ ةيسشع يوانكل ريذن بردŸإ اهاقلت
4 ة-با-سصإإ د--كأا--ت--ب Úي--نا--يز--لإ ة--م--سصا--ع ¤إإ

ليلاحتلإ دعب انوروك ءابوب ةيسساسسأإ رسصانع
ضسرا◊إ مهو ءاعبرألإ ةيسشع اهب إوماق يتلإ
وهو ،رامع يسسو رطيوسش ،يجان ،فلسش نب
ر-ج◊إ نو--ل--خد--ي م--ه--ل--ع--ج يذ--لإ ع--سضو--لإ
ة-بر-سض ‘ ل-ق-ن-ت-لإ ن-ع نو-ب--ي--غ--يو ي--ح--سصلإ

.يوانكل بردملل ةعجوم

ةيبلسس رطيوسش ـل ةيناثلا ليلاحتلا
نأإ «ة-ير-سصن--لإ» تي--ب ن--م رإد--سصم تف--سشكو
دبع بعÓلإ اهإرجأإ يتلإ ةيناثلإ ليلاحتلإ
ءابوب هتباسصإإ د-ي-كأا-ت د-ع-ب ر-ط-يو-سش فوؤور-لإ
ةيب-ل-سس تءا-ج ،¤وألإ ل-ي-لا-ح-ت-لإ ‘ ا-نورو-ك

تامÓع نم Òثكلإ Òثي ام وهو ،ةّرŸإ هذه
يتلإ «رأإ يسس يب» ليلا– لوح ماهفتسسلإ

Êاعي ل رطيوسش نأإ مإدام نوبعÓلإ اهيرجي
ع-م ل-ق-ن-ت--لإ ه--نا--ك--مإا--ب نا--كو ءي--سش ّيأإ ن--م
.ةركسسب دا–إ ةإرابم ‘ ةكراسشŸإو قيرفلإ

راسصنألا قلقُي ÚمجاهŸا مايسص
ّنأإ ىلع «ةيرسصنلإ» تيب ‘ عيم÷إ قفتيو
مسسوŸإ ةيإدب ‘ قيرفلإ ‘ ةيبلسسلإ ةطقنلإ
،ة-ي-مو-ج-ه-لإ ة-ي-لا-ع-ف--لإ با--ي--غ ي--ه ›ا◊إ
فده ل-ي-ج-سست-ب ة-ل-ي-ك-سشت-لإ تف-ت-كإ ا-مد-ع-ب
ع--ي--بر ع--فإدŸإ ه--ع--ّقو Úتإرا--ب--م ‘ د---حإو
هب مو-ق-ي يذ-لإ Òب-ك-لإ ل-م-ع-لإ م-غر ،حا-ت-ف-م
إذ-ه ن-م تا-ب-يرد--ت--لإ ‘ يوا--ن--ك--ل بردŸإ
تابايغ نم تناع ةليكسشتلإ ّنأإ ولو ،بنا÷إ
ءابو ببسسب يسضاŸإ تبسسلإ ءاقل ‘ ةيعون
لقنتلإ ةي-سشع ق-ير-ف-لإ بر-سض يذ-لإ ا-نورو-ك
ح . م.نابيزلإ ةمسصاع ¤إإ

ناسسملت مامأا نوكيسس ديكأاتلاو ةطقنب ششعتني دا–إلا
ةنيدم نم ةن-ي-م-ث ة-ط-ق-ن-ب مأإ لوأإ ة-م-سصا-ع-لإ دا–إإ دا-ع
Úفده ةجيتنب ي-با-ج-يإلإ لدا-ع-ت-لإ ضضف ا-مد-ع-ب ،را-سشب

Ÿةيدنلإ هتز-ي-م ءا-ق-ل ‘ ،ةروا-سسلإ ة-ب-ي-ب-سش ما-مأإ ا-م-ه-ل-ث
يرإوز ءا-ق-فر ه-ي-ف ر-ه-ظأإو ،Úت-ل-ي--ك--سشت--لإ Úب ةÒب--ك--لإ

،Úترم ىلع ةجيتنلإ ‘ ةدوعلإ نم مهتنكم ةÒبك ةÁزع
با-ب-سش ن-م ل-ك ما-مأإ ÚتÁز-ه-لإ ق-ير-ف-لإ كلذ-ب و-ح-م-ي-ل
نا-ك يذ-لإ تقو-لإ ‘و ثي-ح ،ف-ي-ط-سس قا-فوو دإدزو--ل--ب
لظ ‘ دا–إÓل ىرخأإ ةيبلسس ةجيتن نورظتني عيم÷إ
يردوك ءاقفر نأإ لإإ ،راسشب ¤إإ اهيف لقنت يتلإ فورظلإ
مهتنكم ىوتسسŸإ ‘ ةإرابم إومدقو رخآإ يأإر مهل ناك
مسسوŸإ ‘ مهل ¤وألإ يه لداعتلإ ةطقنب ةدوعلإ نم
.ديد÷إ

قيرفلا ‘ رثؤوت ⁄ ةديدعلا تابايغلا
فوفسص ‘ ةلم÷اب تابايغ ةرواسسلإ ةإرابم تدهسشو
يبيرع نب بردŸإ ىتح وأإ ÚبعÓلإ نم ءإوسس ،دا–إلإ
ع-سضت ةرإد-غ-لإ ل-ع-ج ا-م و-هو ،بو--ب Êد--ب--لإ ر--سضÙإو
يسضا-ير-لإ ر-يدŸإو ف-يدر-لإ ق-ير-ف-لإ برد-م ‘ ا-ه-ت-ق-ث
،ةهجإوŸإ هذه ‘ ةليكسشتلإ دوقيل وتنايسسيرتام افليسس

‘ ،قرولإ ىلع ةنزإوتم Òغ ةليكسشتب قيرفلإ لخد ثيح
ةكراسشم إذكو ،مسسوŸإ ‘ ةرم لوأل ديعلب ةكراسشم لظ
،انيÁ بعللإ ىلع دوعت يذلإ وهو رسسيأإ Òهظك Êإوسضر
ىلع كراسش يذلإ تÓ-ي-ل-ع-ل ة-ب-سسن-لا-ب ر-مألإ ضسف-ن و-هو
هذ--ه م--غرو ،ل--سصألإ ‘ يروfi ع--فإد--م و--هو Úم--ي--لإ
‘ إو--نا--ك Úب--عÓ--لإ نأإ لإإ ،بسسا---نŸإ ‘ تإÒي---غ---ت---لإ
.ةهجإوŸإ ةليط مهيلع ام إومدقو ىوتسسŸإ

ÚتÒبك ةدارإاو ةÁزع اورهظأا نوبعÓلا
،ةرواسسلإ ءاقل ‘ ةÒبك ةيسصخسش دا–إلإ وبعل رهظأإو
ثيح ،بردŸإ بايغ إذكو فوفسصلإ ‘ تابايغلإ مغر

‘ نودوعي م-ه-ت-ل-ع-ج ة-يو-ق ةدإرإإو ةÒب-ك ةÁز-ع-ب إو-ب-ع-ل
نكي ⁄ يذلإ رمألإ وهو ،Úترم ىلع اهنولداعيو ةجيتنلإ

ة-ط-ق-ن ذ-خأإ بع-سصيو يو-قو م-ظ-ن-م ق-ير-ف ما-مأإ Ó-ه--سس
ءاقفر تدعاسس رومألإ هذه لك ،هنإديم ‘ هنم ةدحإو
ةوقب مداق دا–إلإ نأاب نيدكؤوم Òبك ءاقل ءإدأإ ىلع ةتيسش

بي--خ--ي ⁄ ،قا--ي---سسلإ ضسف---ن ‘ ،ة---ل---ب---قŸإ تلو÷إ ‘
‘ ،بردŸإ م-ه-ي-ل-ع د-م-ت-عإ ن-يذ-لإ نا-ب--سشلإ Úب--عÓ--لإ

نإذللإ ةرسشموبو يسشنإول ىتحو ديعلب ،تÓيلع ةروسص
إودكأإو مهيلع ام إودأإ ثيح ،Êاثلإ طوسشلإ ‘ Óخد
.لوألإ قيرفلإ ضصيمق لمح ‘ مهتيقحأإ

هئÓمزل حورلا داعأاو عئار يراوز فده
فد--ه--ب ¤وألإ ة--ل--حرŸإ ‘ ا--مز--ه--ن--م دا–إلإ جر---خو
كابسش تنكسس ةيوق ةديد-سست-ب يد-ي-م-ح ه-ل-ج-سس ف-ي-ظ-ن
يبعل ةÁزع نم ينثي ⁄ كلذ نكل ،زودنغ ضسرا◊إ
نع ،ةيناثلإ ةلحرŸإ ةيإدب عم ةوقب إوداعو ،دا–إلإ

ةقيرطب ةجيتنلإ ليدعت نم نك“ يذلإ يرإوز قيرط
،ةبعسص ةيوإز نم ةرسشابم ةفلاfl قيرط نعو ةعئإر

مهلعجو ه-ئÓ-مز-ل ة-يو-ق ا-حور فد-ه-لإ إذ-ه ح-ن-م ثي-ح
لباقŸإ ‘ ،كلذ دعب ثدح ام وهو مهسسفنأإ ‘ نوقثي
إولجسسي نأإ لبق لداعتلإ دعب ةرواسسلإ يبعل ءإدأإ عجإرت

‘ ةركلإ تسسŸ امدعب ءإزج ةلكر قيرط نع ايناث افده
.ابيرقت دسصق نود نم Êإوسضر دي

Òثكلا هنم رظتنيو ةيوق تناك Êاوسضر ةدوع
ة-سسفا-نŸإ ¤إإ ة-ق-فو-م ةدو-ع Êإو-سضر يد-ع-سس ل--ج--سسو
يعإدب ÚيسضاŸإ نيءاقللإ نع باغ امدعب ،ةيمسسرلإ
دو-ع-ت-م Òغ بسصن-م ‘ ه-ت--كرا--سشم م--غرو ذإإ ،ة--با--سصإلإ

نك“و ىوتسسŸإ ‘ ناك فيطسس ةنيدم نبإ نأإ لإإ ،هيلع
ة--ق--ير--ط ى--ل--ع Êا--ث--لإ ق--ير--ف--لإ فد--ه ل--ي--ج--سست ن---م

لغوتي نأإ لبق  ردسصلاب ةرك لبقتسسإ اÚ، ŸمجاهŸإ
ةديعبلإ ةيوإزلإ ‘ ةركلإ نكريو تايلمعلإ ةقطنم لخإد
دع-بو ع-ئإر تقو ‘ ة-ج-ي-ت-ن-لإ لدا-ع-م ،›و-ح ضسرا-ح-ل-ل

ثيح ،Êاثلإ ةرواسسلإ فده نم طقف Úتقيقد ›إوح
Òثكلإ هنم رظتنيو ةÒبك تاناكمإإ ىلع Êإوسضر نابأإ

.مسسوŸإ إذه

«هتقو ‘ ءاج يذلا لداعتلا اذهب ديعسس» :ونايسسيرتام
بقع ونايسسيرتام ،قيرفلل يسضايرلإ ريدŸإ ثد–

إدج ديعسس» :هلوق-ب ،لدا-ع-ت-لإ ن-م-ثو ةإرا-بŸإ ة-يا-ه-ن
ىيحي Îنعلو قيرفلإ راسصنأل ديعسسو ،لداعتلإ إذهب
ىو-ت-سسŸإ ‘ ةإرا--ب--م إو--مد--ق د--ق--ل ،Úب--عÓ--لإ ل--كو

› ةبسسنلاب ،ةهجإوŸإ ةليط ةÒبك ةÁزع إورهظأإو
ة-بو-ع-سص م-ك-ح-ب إزو-ف د-ع-ي بع-لŸإ إذ-ه ‘ لدا-ع-ت--لإ
.«اهيف انئج يتلإ فورظلإو ضسفانŸإ

«ةوقب ةدوعلل ديلا ‘ ديلا عسضنسس» :Êاوسضر
:Ó-ئا-ق ،ةو-ق--ب دو--ع--ي--سس دا–إلإ نأا--ب Êإو--سضر د--كأإو
ةد-يد-ع تا-با-ي-غ ل-ظ ‘ ة-ب-ع-سص فور-ظ ‘ ا-ن-ل-ق-ن-ت»
قوف انيلع ام انمدق كلذ مغر نكل ،انوروك ببسسب
لمعلإ لسصإونسس ،لداعت-لإ ة-ط-ق-ن ا-ن-ق-ق-حو ،نإد-يŸإ
رإوسشم ‘ ةوقب ةدوعلإ لجأإ نم ديلإ ‘ ديلإ عسضنسسو
.«ةلوطبلإ

ب .ب

ياد Úصسح رصصن

لاقملل اقÓخ يجورف يÒت يسسنرفلإ بردŸإ عم دقاعتلإ دا–إلإ ةرإدإإ تررق
داق نأإو قبسس يذلإ يسسنرفلإ ينقتلإ ىلع ÚلوؤوسسŸإ رايتخإ عقو ثيح ،ينيلوكيسس
ضضرأإ ¤إإ يجورف لحي نأإ بقترŸإ نم ذإإ ،يسضاŸإ لبق ام مسسوŸإ ‘ ةراطسسوسس
،قيرفلإ ةرإدإإ هتدكأإ امك ةدحإو ةنسس ةدŸ قيرفلإ عم هدقع ءاسضمإإ لجأإ نم نطولإ

ى-ل-ع ة-سسفا-نŸإو ةرا-ط-سسو-سس تي-ب ¤إإ رإر-ق-ت-سسلإ ةدا-عإإ ‘ ةرإدإلإ ل--مأا--ت ثي--ح
.مسسوŸإ إذه ¤وألإ بتإرŸإ

طرافلا عوبسسألا ءيسش لك ىلع هعم قفتا
اŸ ،طرافلإ عوبسسألإ يجورف بردŸإ عم ىيحي Îنع يسضايرلإ ريدŸإ قفتإو
نأإ انرداسصم تدكأإ ثيح ،ةيرإدإلإ رومألإ ضضعب ةيوسست لجأإ نم اسسنرف ¤إإ لقنت
رمألإ وهو ،قيرفلإ ةدايق ةركف هيلع ضضرعو كانه بردŸاب ىقتلإ دق ناك ىيحي

،›ا◊إ تقولإ ‘ لغسش نود نم هدجإوت مكحب ،بحر ردسصب يجورف هلبق يذلإ
دج جئاتن هعنم ققحو هيف لمع نأإو قبسس يذلإ دا–إلإ تيبل ةدي÷إ هتفرعم إذكو
.ةيسضرم

قيرفلا فرعي بردم رايتخا ىلع اوعمجأا نولوؤوسسŸا
إوبلجي نأإ يجورف ىلع مهرايتخإ عوقو لبق إوقفتإ دق قيرفلإ ولوؤوسسم ناكو
راتخي ىيحي لعج ام ،قيرفلإ ‘ لمعلإ هل قبسسو إديج دا–إلإ تيب فرعي ابردم
⁄ رايÿإ إذه نأإ مغرو ذإإ ،قيرفلإ ىلع رم يبنجأإ بردم رخآإ هنوك يجورف يÒت
‘ كلذ ديكأات ىقبيو ديج رايخ ىقبي هنأإ لإإ ،قيرفلإ راسصنأإ فرط نم عامجإلإ قلي
.جئاتنلإ لÓخ نم نإديŸإ

بقل رخآاب دا–إلا جيوتت ءارو ناك يجورف
ةلوطب بقلب دا–إلإ جيوتت ءإرو ناك نم وه يجورف نأإ ىلع نانثإ فلتخي لو
دعب ورسشابم رداغو تإÒسضحتلإ ةÎف داقو مسسوŸإ أإدب ثيح ،8102/9102 مسسوم
Òبك ŸÚ كلذ دعب هفلخيل ،(2-3) ةجيتنب رئإز÷إ ةيدولوم مامأإ يبرإدلإ ةراسسخ

بق-ل-ب يردو-ك ءا-ق-فر ه-ي-ف جو-ت يذ-لإ م-سسوŸإ ة-يا-ه-ن ة-يا-غ ¤إإ ق-ير-ف-لإ دا-ق يذ-لإ
.رايدلإ جراخ هيلع هزوفب ةنيطنسسق بابسش مامأإ ةلوج رخآإ ‘ ةلوطبلإ

8202/9102 مسسوم اهققح يتلا ماقرألا يه هذه
ايسسيئر ابردم اهيف ناك اموي752 لÓخ دا–إلإ عم ةديج اماقرأإ يجورف ققحو
61 ‘ زوفلإ قيق– نم نك“ ،تاسسفانŸإ لك ‘ ةإرابم23 بعل ثيح ،قيرفلل

دا–إلإ يسصقأإ امك ،مئإزه9 ¤إإ دا–إلإ ضضرعت لباقŸإ ‘ تلداعت7و ،ةبسسانم
ءاسصقإلإ كلذ لبقو ،Êإدوسسلإ خيرŸإ مامأإ يجورف ةدايق ت– برعلإ ضسأاك نم
ابايإإو اباهذ ةراسسÿاب يرسصŸإ يليعامسسإلإ مامأإ فاكلإ ضسأاك يئاهن عبر نم
ب .ب.همامأإ

ةراطسسوسس تيب ¤إا رارقتسسلا ةداعإل يجورف راتخي ىيحي Îنع



ــهÊ 2441اثلأ عيبر12ـل قفأوŸأÈ 0202مسسيدÚ 70نثإ’أ لوألا فÙÎا

 دامتعلا ةقيثو Òصصم ‘ مصس◊ا
عوبصسألا اذه

ىلع لوشص◊ا  رظتني يوا-ه-لا يدا-ن-ل-ل د-يد÷ا صسي-ئر-لا لاز’
دعب صسمأا ةحيبشص ذنم اه-ب-قÎي ي-ق-ب ي-ت-لا دا-م-ت-ع’ا ة-ق-ي-ثو
اذه رحب نوكيشس ثيح ،اهيلع لوشص◊ا بلط عاديإا نم Úعوبشسأا
ÒشسŸا بتكŸا دام-ت-عا Òشصم ن-ع ف-ششك-لا ‘ ا-م-شسا-ح عو-ب-شسأ’ا
راركت د-ع-ب-ت-شست ⁄ ا-نردا-شصم نأا  ة-شصا-خ ،‘’ ةدا-ي-ق-ب ›ا◊ا
. ةقيثولا يلع ةيافلح لشصحتي ⁄ Úح طرافلا مشسوŸا ويرانيشس

ةيدلبلا ¤إا صسمأا لقتناو قلق ‘ل
ر-ق-م ¤إا صسمأا ة-ح-ي-ب-شص ‘’ لا-م-ك د-يد÷ا صسي-ئر-لا ه--جو--ت
ةقيثو يلع لوشص◊ا بلط فلم Òشصم نع راشسفتشسÓل ةيدلبلا
يقلت ثيح  ةيدلبلا حلاشصم ىوتشسم ىلع هعدوأا يذلا دامتع’ا
ة-ي-ن-مأ’ا ح-لا-شصŸا در ‘ ر-ظ-ت-ن-ت تلاز’ ة-يد-ل-ب-لا نأا ن-م در-لا
‘ رخأاتت نل اهنأاو ةلشصاوتم تلاز’ تاقيقحتلا نأاو ةشصتıا
. درلا تقلت ىتم همÓعإا

ةرصشابم يواهلل ةيئانثتصسا ةيعمج دقعل وعديصس
يلع هلوشصح دعب ةرششابم ‘’ لامك ديد÷ا صسيئرلا هجويشس
نم يواهلل ةماعلا ةيعم÷ا ءاشضعأا ›إا ةوعدلا  دامتع’ا ةقيثو
نع لث‡ باختنا لجا نم ةيئانثتشسا ةماع ةيعمج دقع لجا
حششرŸا وه نوكي  نأا ررق ثيح ،ةرادإ’ا صسل‹ ‘ يواهلا قيرفلا
دقعل وعديشس هناف هتيكزت ت“ ةلاح ‘ يذلاو  بشصنŸا اذهل

. ةرادإ’ا صسل‹ ديدŒ لجا نم Úمهاشسملل ةماع ةيعمج

يمصسر قطان بصصنم هصضفر ىلع ليلد حيرصصتلا رارصس صضفر
يلث-مŸ تا-ح-ير-شصت يأا-ب ء’دإ’ا رار-شس ق-با-شسلا صسي-ئر-لا صضفر

flعإ’ا لئاشسو فلتÓنأا مغر نازيلغ عيرشس ةارابم ةياهن ‘  م
هنا رابتعا ىلع قباشسلا صسيئرلا ¤إا عيم÷ا هجو ماعلا ريدŸا
رارشس صسيئرلا هشضفر ام و-هو يدا-ن-لا م-شسا-ب ح-ير-شصت-لا-ب لوıا

حومطلا يلع رشصي لاز’ هناو ديد÷ا بشصنŸا هشضفر ادشس‹
صسيئرلا لوشصح بقÎي ىقبي ثيح  ،ةرادإ’ا صسل‹ ةشسائر ›إا
.هحومط قيق–  ميشسÎل دامتع’ا ةقيثو يلع ‘’ ديد÷ا

Úعوبصسأا دعب ةماع ةيعمج دقع صضفر  ةرادإلا صسل‹
صسي-ئر-لا ة-ب-غر--ل ة--با--ج--ت--شس’ا ›ا◊ا ةرادإ’ا صسل‹ صضفر
ةيناث ةماع ةيعمج دقع ¤إا ةوعدلا لجأا نم يواهلل ديد÷ا
صسيئرلا حيششرت ةطقن عشضو لجا نم Úعوبشسأا دعب Úمهاشسملل
ةشسارد صسلÛا ءاشضعأا دعو ثيح ،صسلÛا ةشسائرل رارشس قباشسلا

عامتج’ا نع Úموي رورم دعب  حشضتيل  ‘’ صسيئرلا حÎقم
ب/ليلخ. Úمهاشسملل تاوعد يأا صسلÛا لاشسرإا مدع

سسابعلب ¤إا اّوج ةمداقلا ةيرفسسلا ة‹رب وحنفيطصس قافو

كرأد-ت-لا-ب  ي-كو-ك-لأ ل-ي-ب-ن ة-ل-ي-ك-سشت-لأ برد-م د-عو
ةدو-ع-لأو سسا--ب--ع--ل--ب ¤إأ ة--مدا--ق--لأ ة--جرÿأ لÓ--خ
Úتعئاسضلأ Úتيطقنلأ سضيوعتل  ة-ي-با-ج-يأ ة-ج-ي-ت-ن-ب
تا-يرا-بŸأ ل-ك»:لا-ق ثي-ح ،نأز-ي-ل-غ ع--ير--سس ما--مأأ

بج-ي ن-ك-ل Úت-ط-ق-ن ا-ن-ع-ي-سض د-ق-ل ة-ب-ع-سص نو-ك-ت-سس
لÓ--خ ن--م كرأد--ت--لأو د--عأو--ق--لأ جرا---خ ثح---ب---لأ
ن-م  ة-ي-با-ج-يأ ة-ج-ي-ت-ن-ب ةدو-ع--ل--ل د--ي÷أ Òسضح--ت--لأ
نأزيلغ عيرسس مامأأ Ìعتلأ سصوسصخبو ،» سسابعلب
تا-با--سصإ’أ  ¤إأ Ìع--ت--لأ ي--سسنو--ت--لأ بردŸأ ع--جرأ
نكت ⁄ »: لاق ثيح ةيسساسسأ’أ رسصانعلأ بايغلأو
ي-ت-لأ تا-با-ي-غ--لأ ما--مأأ ة--مزÓ--لأ تأرا--يÿأ ا--ن--يد--ل

Úب--عÓ--ل ير--ك--سش م--غرو ة--ل--ي--ك--سشت--لأ ا--ه--تد--ه---سش
ة-ي-ق-ب تنا-ك و--ل ن--ك--ل ا--مود--ق ي--ت--لأ تأدو--هÛأو
تايطعŸأ تÒغت-ل ةر-سضا-ح ة-ي-سسا-سسأ’أ ر-سصا-ن-ع-لأ
ا-ب-سس– ر-سصا-ن--ع--لأ هذ--ه ةدا--ع--ت--سسا--ب نأأ د--ق--ت--عأو

Ÿةدوعلل انتاناكمإأ لماك ‘ نوكنسس سسابعلب ةهجأو
فسشك يكوكلأ بردŸأ نأأ ةسصاخ » ةيباجيأ ةجيتنب
ÚباسصŸأ ةداعتسسأ ناكمإ’ابو ةفيفخ تاباسصإ’أ نأأ

¤إأ ةفاسضإأ ›أد باسشلأو ةلاسصيم نم لك ةروسص ‘
. ةنوملقوب

¤إا ÚمجاهŸا نم لوحتت تاباصصإلا
›ادو ةلاصصيم ناديŸا طصسو يبعل

سضع-ب سضر-ع-ت نأز-ي-ل--غ ع--ير--سس ة--ه--جأو--م تفر--ع
تقح’ نأأ دعبف  ةتوافتم تاباسصإأ ›إأ ÚبعÓلأ
طÿأ ي---ب---ع’ ة---طرا---ف---لأ ما---يأ’أ ‘ تا---با---سصإ’أ
– سشايرب موجهلأ يئانث سضرعت نأأ دعب يمامأ’أ
ببسسب ةنوملقوب مجاهŸأو ةباسصإÓل يروت ›اŸأ

يبع’ يلع ةرŸأ هذه  رودلأ ناك   سصاخ لكسشم

نأزيلغ ةأرا-ب-م د-عو-م ل-ب-ق-ف ط-سسو-لأ
ةÒخأ’أ ة-ي-ب-يرد-ت-لأ ة--سص◊أ لÓ--خو
نم ةلاسصيم نأديŸأ طسسو ىكتسشأ
تل-ع-ج ذ-خ-ف--لأ ىو--ت--سسم ى--ل--ع م’أأ
81 ة---م---ئا---ق ن---ع هد---ع----ب----ي بردŸأ
›أد باسشلأ نأديŸأ طسسو  رطسضيل
أر-ثأا-ت-م نأد-يŸأ ة-ي-سضرأأ ةردا--غ--م ¤إأ
. ةباسصإاب

لجعتصسي يكوكلا
ةنوملقوب روصضح

‘ مويلا
فانئتصسلا

ةرأدإ’أ تف------ث------ك
ع----م ت’ا----سصت’أ
مجاهŸأ
بلطب ةنو-م-ل-قو-ب

بردŸأ ن---------------م
ل-جأ ن-م ي-كو-ك--لأ
رو--سضح--ل--ل ه--تو---عد
مويلأ ةيسسمأأ نم ةيأدب

فا--ن--ئ--ت--سسأ د--عو--م ع---م
أدأد--ع--ت--سسأ تا--ب--يرد---ت---لأ

Ÿمدا-ق-لأ تب-سسلأ ة-ه-جأو
نأو سسابعلب دا–أ مامأأ

ا-ي-مأز-لإأ ح-ب--سصأأ هرو--سضح
قيرفلأ ةجاح ›إأ رظنلاب
نأأ د---ع---ب ه---تا---مد----خ ›إأ

ن-ع با--ي--غ--ل--ل ر--سضخأ’أ ءو--سضلأ ي--ل--ع ل--سص–
دا–أ مامأأ ةيناثلأو ¤وأ’أ ةلو÷أ يتهجأوم

تابايغلأ يهو نأز-ي-ل-غ ع-ير-سسو ة-م-سصا-ع-لأ
‘ ي---كو---ك---لأ بردŸأ ا---هأÈت---عأ ي---ت---لأ
تناك اهنأأ ةأرابŸأ ةياهن ‘ هتاحيرسصت
.Ìعتلأ بابسسأأ نم

دودرŸ دقن عامتجا دقعيصسو
فانئتصسلا لبق ÚبعÓلا

مويلا
ة----------سصح فر----------ع----------ت

ة-ي--سسمأأ فا--ن--ئ--ت--سس’أ
ة--يأد--ب ل--ب--قو مو--ي---لأ

د--ق--ع تا--ب---يرد---ت---لأ
ي----كو----ك----لأ بردŸأ
هيبع’ عم اعا-م-ت-جأ

ه---ي---جو---ت ل---جأ ن---م
بتا--ع--ي--سس  با--ط--خ
ي-ل-ع هو-ب-ع’ ه-لÓ-خ

ة-ب-ك-ترŸأ ءا-ط--خأ’أ
Ìعتلأ ءأرو تناك يتلأو

ةيأدب نأزيلغ عيرسس مامأأ
ي-سسود--ن--ق نأد--يŸأ ط--سسو--ب
بع’ ة--ل--قر--ع---ب ما---ق يذ---لأ

ةينا‹ ةق-ير-ط-ب سسفا-نŸأ
مايقلأ نكÁ ناك هنأ ةسصاخ

لو--خد ل---ب---ق ة---ل---قر---ع---لا---ب
81 ة---ق---ط---ن---م ¤إأ بعÓ----لأ

دعب  يديعسس، ةسشغ دنع ةيلاعفلأ سصقن ¤إأ ةفاسضإأ
اهليو– ‘ يئانثلأ لسشف يتلأ ةحناسسلأ سصرفلأ
.فأدهأأ ¤إأ

نع بايغلا لصصاوي يروت -صشابرب
صسابعلب ةهجاوم

–سشابرب يموج-ه-لأ ي-ئا-ن-ث-لأ با-ي-غ ل-سصأو-ت د-كأا-ت
دا–أ مامأأ ةمداقلأ ةهجأوŸأ روسضح نع يروت
نأأ د-ع-ب ›ا◊أ عو-ب-سسأ’أ تا-ب-يرد-ت ن-عو سسا-ب-ع-ل--ب
ي-ئا-ن-ث-لأ ا-ه-ل ع--سضخ ي--ت--لأ تا--سصو--ح--ف--لأ  تف--سشك
ةلسضعلأ يوتسسم يلع  يلسضع قز“ نم هتاناعم
ةلسصأوم ¤إأ يئا-ن-ث-لأ ر-ط-سضي ا-م ذ-خ-ف-ل-ل ة-ي-ف-لÿأ
ل-ب-ق ة-ي-فا-سضإأ ما--يأ’ ة--يرا--ب--جإأ ة--حأر ›إأ نو--كر--لأ
ة-جا-ح ن-م د-يز-ي ا-م ىر-خأأ تا-سصو-ح-ف-ل عو--سضÿأ
طÿأ ط-ي-سشن--ت--ل ة--نو--م--ل--قو--ب ةدو--ع ›إأ ق--ير--ف--لأ
. يمامأ’أ

ةلحر ‘ ركاذت نع ثحبت ةرادإلا
نارهو ¤إا ةيوج

سسابعلب ¤إأ ةيرفسسلأ  تابيترت ‘ ةرأدإ’أ تأأدب
لاÛأ ح-ت-ف د-ع-ب ة-سصا-خ ›ا◊أ عو-ب-سسأ’أ ة-يا--ه--ن
،ة-ي-ل-خأد-لأ تÓ-حر-لأ قÓ-ط-نأو ي-ل-خأد--لأ يو÷أ

ةيو÷أ ةلحرلأ ‘ ركأذت  نع ثحبلأ ‘ تأأدب ثيح
‘و ةعم÷أ ةيرفسسلأ ة‹رب مث نمو  نأرهو ›إأ

متيسس ةيو÷أ ةلحرلأ ‘ نكامأأ داجيإأ رذعت  ةلاح
ناموي مداقلأ سسيمÿأ سسابعلب ›إأ لقنتلأ ة‹رب
.سسابعلب ‘ Úتليل ةماقإ’أو  ةأرابŸأ دعوم لبق

ب/ليلخ

ةلاصصيمو ةنوملقوب ةدوع ىلع نهاريو صسابعلب مامأا كرادتلاب دعي يكوكلا

عصضاوتŸا دودرŸا ببصسب بصضغ لfi يديعصس مجاهŸا

نم ءايتسس’أ ناظيلغ عيرسس ةهجأوم عبات ن‡ Òثكلأ ىدبأأ
هسسفنل Óظ يقب يذلأ  يديعسس مجاهŸأ همدق يذلأ دودرŸأ

بحاسص هنأ مغرو،ةحناسس اسصرف عّيسضو ةأرابŸأ تأÎف ةليط
راسصنأ’أ ةيبلاغ مامأأ هل عفسشي ⁄ كلذ نأأ ¤إأ لداعتلأ فده
مسسوŸأ ةيأدب ذنم بعÓل  فيıأ عجأÎلأ  أومهفي ⁄ نيذلأ
.›ا◊أ

Úتارابم ةبوقعب ددهم يصسودنق
ة-بو-ق-ع-لا-ب دد-ه-م ي-سسود-ن-ق با-سشلأ نأد-يŸأ ط-سسو نو-ك--ي--سس
‘ ءأرم◊أ ةقاطبلأ  لاسصنح مك◊أ رهسشأأ نأأ دعب Úتأرابم
ءأز÷أ ةلكر ةطقل ‘ نأزيلغ عيرسس بع’ ةلقرع بقع ههجو
بعللأ  مك◊أ نّود نأأ دعب ،لوأ’أ فدهلأ اهرثأأ ىلع ءاج يتلأ
وهو سسفانŸأ قيرفلأ يبع’ دحأ  هاŒ يسسودنق نم نسشÿأ

مغر ةرقم م‚و سسابعلب يتهجأوم روسضح نم همرحي دق ام
. ايسساق ناك درطلأ رأرق نأأ Èتعأ ينفلأ مقاطلأ نأأ

عوبصسألا اذه تابيردتلا ‘ رظتنم يبيرعل
يب-ير-ع-ل يروÙأ  ع-فأدŸأ قا-ح-ت-لأ ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ ر-ظ-ت-ن-ي
ريرقت فسشك نأ دعب ›ا◊أ عوبسسأ’أ رحب ةليكسشتلأ تابيردتب
يلع م’آأ نم Êاعي يذلأ بعÓلأ ‘اعت ةيأدب نع بيبطلأ

Úعوبسسأأ ةحأرلأ ›إأ هنوكر تدعتسسأ ةبرقŸأ ةلسضعلأ يوتسسم
.ةيناثلأو ¤وأ’أ ةلو÷أ يتهجأوم ‘ كراسشي ⁄ ثيح

ÚمصسوŸ عقوي صشيرخ باصشلا
يلع نيدباعلأ نيز دمfi سشيرخ باسشلأ نأديŸأ طسسو مسسر

ةزاجإأ يلعو ةديعسس ةيدولوم نم امداق ÚمسسوŸ يواه  دقع
مسسوم كراسش ثيح ،قباسس ›ود بعÓلأ نأأ ةسصاخ  طسسأوأأ

دقو ةنسس71 نم لقأ بختنم عم ايقيرفإأ لامسش ةرود ‘8102
تاعاسس بعÓلأ مأدقتسسأ ءأرو دوعوب ماسشه ÒجانŸأ ناك
ةرأدإ’أ نأ ةرا-سشإ’أ ردŒ ود-ي-م-ح ة-ب-هوŸأ ه-مأد-ق-ت-سسأ د-ع--ب
طسسو عيقوت ميسسÎل ةفÙÎأ دوقعلل تاعيقوتلأ حتف  رظتنت
. مسسأوم5 دقع ىلع سشيرخ نأديŸأ

يداز فيدرلا صسرا◊ مايا5 ةحار
نأأ دعب مايأأ5 ةحأر نم يدأز دلاخ فيدرلأ سسراح دافتسسأ

،رونلأ دبع ةنداعسس ىفسشتسسم ىوتسسم ىلع جÓعلأ ¤إأ عسضخ
عدتسست ’و ةنئمطم ةبكرلأ يوتسسم ىلع ةباسصإ’أ نأأ نّيبت ثيح

و÷ ةدوعلأو مايأأ5 ةحأر ›إأ نوكرلأ هيلع بجوتيو  قلقلأ
. يداع لكسشب تابيردتلأ

ب/ليلخ

ةنصس02 نم لقا بختنم صصبرت مويلا لخدي رارقب فصصنم
رخآا ‘ ىشسوم يديشسب ينطولا بختنŸا صصبرت  Úنث’ا مويلا  رارقب فشصنم باششلا ›ودلا مجاهŸا لخدي
ةرودلا ‘ ةكراششملل  صسنوت ةمشصاعلا ¤إا Èمشسيد21 موي لقنتلا لبق ةÒخأ’ا تاشسمللا عشضول صصبرت
‘ ةررقŸا طشساوأ’ا تابختنÃ ةشصاÿا ايقيرفإا صساك ¤إا ÚلهأاتŸا ة-م-ئا-ق د-يد– ل-جا ن-م ة-ي-ل-ي-هأا-ت-لا

مجاهŸا ناكو. برغŸاو ايبيل، رشصم، صسنوت تابختنم ةيليهأاتلا ةرودلا ‘ كراششيشسو ،1202 ايناتيروم
.ةعئار ةقيرطب هقيرفل زوفلا فده عقوو فيدرلا دادعت عم طرافلا تبشسلا كراشش دق رارقب



سسمأأ تأÒشضحتلأ ةنيط-ن-شسق با-ب-ششل ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ ر-ششا-ب
ثيح ،فللأ يبŸوأ مامأأ ةمداقلأ ةلو÷أ ةهجأوŸ أدأدعتشسأ
قÓطنأ ذنم زوف لوأأ قيق– نع Êأرمع بردŸأ ثحبي
تا-يو-ن-عŸأ لÓ-غ-ت-شسأو ة-ب-ثو-لأ ق--ي--ق– م--ث ن--مو ة--لو--ط--ب--لأ
ةليكششتلأ ةدوع دعب ةقثلأ ةداعتشسأو دأدعتلأ طشسو ةعفترŸأ

ةيجيردتلأ ةدوعلأ ¤إأ ةفاشضإأ ،ةمشصاعلأ نم Úمث لداعت نم
فانئت-شسلأ ة-شصح نأأ و ة-شصا-خ ،ة-با-شصŸأ ر-شصا-ن-ع-لأ ل-ما-ك-ل
نأد--يŸأ ط--شسوو ÓÊ---عز ع---فأدŸأ جا---مد---نأ تفر---ع سسمأأ
يذلأ دأدح نأديŸأ طشسو اهرهظأأ يتلأ ةيزها÷أو يرمعلأ

ل-ما-ك ل-ع-ج-ي ا-م و-هو ة-ي-شضاŸأ ة-لو÷أ ‘ ا-ي-شسا--شسأأ كرا--شش
ع--شضو--ل ي--ن--ف--لأ م--قا--ط--لأ فر---شصت ت– ة---ح---بأر---لأ قأروألأ
¤إأ ةأرابŸأ ة‹رب نأأ امك ةبشسانم اهأري يتلأ تأرايÿأ

ايفاشضإأ اموي حبري ينفلأ مقاطلأ لعج مداقلأ تبشسلأ ةياغ
يوشس ثيدح ل يتلأ ةأرابملل ديج لكششب Òشضحتلأ  لجأ نم
. زوف لوأأ قيق–  نع

مداقلا Êارمع يد– ةيعافدلا ءاطخأ’ا حيحسصت
ذنم Êأرمع بردملل  لغاششلأ لغششلأ عافدلأ طخ نوكيشس

يلع بردŸأ نهأري ثيح  ةحرابلأ ةيشسمأأ فانئتشسلأ ةشصح
ماجشسنأ قلخو وكأرابيم عفأدŸأ بنج ›إأ ÓÊعز ماحقإأ
ليلقتلل  ي◊اشصو دورمق نيÒهظلأو يروÙأ يئانثلأ Úب

ةقباشسلأ ةأرابŸأ لÓخ بردŸأ اهلجشس يتلأ تأوفهلأ نم
تناكو ينفلأ مقاطلأ ةظيفح تراثأأ يتلأو ودأراب يدان مامأأ
.Êامحر سسرا◊أ كابشش ¤إأ كابلأ موجه لوشصو ءأرو

ةيادبلا وداراب ةيئانث» :يدحتلا عفري رهاط نب

«لسضفأا مداقلاو
مقاطلأ ةقث نم ديزيل  رهاط نب بÎغŸأ مجاهŸأ قلأات ءاج

ةيأدب ذنم تلكشش يتلأو ةيمامألأ ةرطاقلأ ةحشص ‘ ينفلأ
نب مجاهŸأ قلأات يتأايل  هل ةبشسنلاب ايقيقح اشسجاه مشسوŸأ

عفر ثيح ةيهششلأ حتف نأأ دعب فقوتلأ ديري ل يذلأو رهاط
ودأراب ةيئانث»: هتاحيرشصت دحأ ‘ دكأأ Úح ،ايلاع يدحتلأ
بعÓلأ عفر دكؤوت ةروشص ‘ » لشضفأأ مداقلأو طقف ةيأدبلأ

.ةمداقلأ تلو÷أ ‘ هتاحومط نم
بيبطلا رارق رظتنيو جÓعلل عسضخي  نارقمأا

ةيشضرأأ ةرداغم ¤إأ هترطشضأ ةباشصإأ نأرقمأأ مجاهŸأ يقلت
م-قا-ط-لأ فأر-ششإأ ت– ة-ي-جÓ-ع سصشصح ة-ع-با-ت-مو نأد-يŸأ
و تافوششكلأ جئاتن رظتني نأرقمأأ مجاهŸأ يقبيو يبطلأ

تابيردت نمشض هجامدنأ Òشصم ديدحتل قيرفلأ بيبط رأرق
ل-شصأو-ي ا-م-ي-ف  ة-مدا-ق-لأ ةأرا--بŸأ د--عو--م ل--ب--ق ة--عو--مÛأ
دعب تابيردتلأ روشضح نع بايغلأ يجأرد يروÙأ عفأدŸأ
.ةيفاشضإأ مايأل ةحأر نم دافتشسأ نأأ

كلاŸا دبع نب ‘ تقلطنا تابيردتلا
فلششلأ ةيعمج ةهجأوŸ أدأدعتشسأ سسمأأ تابيردتلأ تقلطنأ

رأرشصإأ دكؤوي ام ،ناشضمر كلاŸأ دبع نب بعلم ةيشضرأأ ىلع
لدب هتيشضرأأ ىلع لابقتشسلأ ةلشصأوم ىلع Êأرمع بردŸأ

ةفرعم نم ةدافتشسلأو زوف لوأأ نع اثحب بورÿأ بعلم نم
تا-ط-ل-شسلأ نأأ م-غر  كلاŸأ د-ب-ع ن-ب بع-ل-م ⁄ا-عŸ ه--ي--ب--عل
ىلع لابق-ت-شسÓ-ل با-ب-ششل-ل ر-شضخألأ ءو-شضلأ تح-ن-م ة-ي-لÙأ
ب/ليلخ. بورÿاب Êأدمح دباع ةيشضرأأ
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ةنيطنسسق بابسش

ششار◊ا دا–إا

جÈلأ يلهأأ
فلسشلا مامأا ثÓثلا طاقنلا ‘ طيرفتلا ديري ’ Êارمع

دا–ل ما--------ع--------لأ Òجا---------نŸأ ثد–
د--ق--ع ن---ع نأز---يز---ع Úشسح سشأر◊أ
ة-كر-شش ع-م ع--قوŸأ د--يد÷أ ة--كأر--ششلأ
ركششأأ نأأ دوأأ» : Óئاق ،«1009 وزيإأ»

سسيفÒشس لابولغ ةكرشش لث‡ لÓج
ءا--ط--عإأ دأرأأو ه--بأو--بأأ ه--ل ح--ت---ف يذ---لأ
ة-كر-شش مود-ق ل-جأأ ن-م ة-ع-فد ق-ير--ف--لأ

رظت-ن-ي ط-ي-شسب-لأ ر-شصا-نŸأ نأأ ة-شصا-خ
ه---ب مو---قأأ ا----م و----هو ،ة----كر----ششلأ هذ----ه
انفده نأأ ةرم نم Ìكأأ ‘ هب تحرشصو

ة--كر--ششلأ هذ--هو ،ة--ي--ن--طو ة--كر--شش و---ه
ق-ي-قد-ت-لأ ة-ي-حا-ن ن-م ا-ع-فد ا-ن--ي--ط--ع--ت
م-ت-ه-ت ة-يŸا-ع ة-كر-شش هذ-هو Òي-شست-لأو
ذنم هنأل يدانلل ةدئاف هذهو ةدو÷اب
‘ رأرقتشسأ ججوي ل ةنشس09 نم Ìكأأ
.«قيرفلأ

«فارحنا وه رئاز÷ا ‘ فاÎح’ا»
د--ق--ع ع--ي--قو--ت سشما--ه ى---ل---ع ع---با---تو
وز--يإأ ة--كر---شش و دا–لأ Úب ة---كأر---ششلأ

ةكرششلأ هذه نوكت نأأ ىنمتي هنأاب1009
ة--كر--شش لوأأ ا--ه--نأل ا--ن---ي---ل---ع Òخ لأا---ف
ا-ه-ي-ف رو-مألأ ما-مز-ب ذ--خأا--ت ة--ي--شضا--ير
نأأ ى--ن“أأو ة--كر--شش ‘ ة--ق--با--شس هذ--هو
ىو-ت-شسŸأ ‘و فا-ف-شش Òي-شست-لأ نو-ك--ي
:نأزيزع فاشضأأو ،«هماهم بشسح لكو
فأر-ح-نأ و--ه ر--ئأز÷أ ‘ فأÎحلأ»
سضو-ه-ن-لأ ة--كر--ششلأ د--ي--ع--ت نأأ ى--ن“أأو
ا-ن-نأأ لو-ق-ن نأأ ن-كÁ ل ه--نأل يدا--ن--لا--ب
كيلع بذكأا-شس ي-ن-نأل ة-فfiÎ ة-كر-شش
نع كعم ثيدحلل ةبرجتلأ كلمأأ لو

ةبرجتلأ كلمأأ ل يننأل Òيشستلأ لا‹
.«هيف

نع نوثحبي شصاخسشأا كانه»
«طقف مهتحلسصم

ةكرششلأ هذه» :نأزيزع لوقي حشضوأأو
ف-يرا-شصم نأا-ششب ءي-شش ل--ك ح--شضو--ت--شس
نوكتشسو Óبق-ت-شسم يدا-ن-لأ ل-ي-خأد-مو
ن-عو ،«ه-ن-ع ثح-ب-ن ا-م و--هو ا--ح--شضأو
يننكÁ ل انأأ» :نأزيزع لاق هفأدهأأ
ة---ي---ششع Úب ةÒث---ك ءا---ب---ي---ششأأ Òي----غ----ت
نأأ اÃ ،يدانلل اكلام تشسلف اهاحشضو

رمو ن-يو-ك-ت-لا-ب فور-ع-م ق-ير-ف-لأ أذ-ه
‘ ر-ك-ف-ن ن-ح-نو را-ب-ك نو-ب--عل ه--ي--ل--ع
لجأأ نم ةينطو ةكرششل رومألأ دانشسإأ
هلو Òبك قيرف اننأل هفأدهأأ دد– نأأ

نم نو-ب-عل ا-ن-ي-ل-ع ّر-مو ةÒب-ك ة-ع-م-شس
هنأأ لوقأأو انئانبأأ لثم برغلأو قرششلأ
لجرلأ ةدوعو لايشسوشسلأ تقو ىهتنأ
كانهف ،بشسانŸأ ناكŸأ ‘ بشسانŸأ
م-ه-ت-ح-ل-شصم ن-ع نو-ث-ح--ب--ي سصا--خ--ششأأ

.«طقف
لجأا نم تءاج راوتكيريدلا»
نوكت نأا ىن“أاو ةنيعم ةمهم

«انيلع Òخ ’أاف1202
«ءأر--ف--شصلأ» را--شصنأل نأز--يز--ع ه--جوو
ق--ير--ط--لأ ‘ Òشسي ق--ير--ف--لأ» :لو---ق---ي
‘ راشصنألأ دناشسي نأأ ىن“أأو حيحشصلأ
بت--كŸأ ة--ي--ق--ب--تŸأ ةÒشصق--لأ ةÎف---لأ
‘ ى---ق---ب---ي ن----ل ه----نأل تقؤوŸأ ÒشسŸأ
1202 ة-ن-شس نو-ك-ت نأأ ى-ن“أأو ق-ير--ف--لأ

ةكرشش ان-ب ق-ح-ت-ل-تو سشأر-ح-ل-ل ةد-ي-ع-شس
مشسقلأ وحن دوعشصلأ ققحن نأأو ةينطو
Òفو-------ت ‘ ا-------ن--------ح‚ د--------قو ،لوألأ
Òخ ديعنو هيلع ردقن يتلأ تاناكمإلأ
‘ ا-ن--ع--م أو--ف--قو ن--يذ--لأ سصا--خ--ششألأ
.«فورظلأ كلحأأ

:(شسيفرسس لابولغ ريدم) Úسساي لÓج
«قيرفلا ةلكيه ةداعإا انفده»

ماعلأ ريدŸأ Úشساي لÓج ثد–و
«سسي-فر-شس لا-بو-ل-غ لأو لأأ» ة-كر--ششل

ءأرو ن---م ةو---جرŸأ فأد----هألأ ن----ع
دا–أ ةرأدإأ ع----م ة----كأر----ششلأ د----ق-----ع
¤إأ ا---ن---ئ---ج» :لا---ق ثي----ح ،سشأر◊أ
ىمأدقلأ ةبأوب نم سشأر◊أ دا–لأ
،ىشسيع ن-ب ،نأز-يز-ع م-ه-شسأأر ى-ل-عو

لا-شصيإأ ¤إأ ى-ع--شسن ن--ح--نو تأÒم--ع
ا-ه-ي-ف ءا-ق-ب-لأو ة-م-ق-لأ و-ح-ن ق-ير--ف--لأ
ـل سصيخÎلل سصيخÎلأ وه انفدهو
ة-كر--شش سشأر◊أ دا–أو1009 وز-يأأ
خ-ت-ن-م ا-ه-يد-لو يراŒ ل-ج-شس كلÁو

رايعم نم اهل دبل أذهل ،Úبعل مه
‘ مكحتلأ نم نكمتن امدنعو1009
ىرخأأ تأوطخب موقنشس1009 رايعم
ر--خأأ ة--ق---فأر---م بت---كÃ ا---ن---ل---شصتأو
نم قيرفلأ ةلك-ي-ه د-ي-ع-ن-شس ا-هد-ع-بو

.«1009 سصيخرت لÓخ
ح . م

دوعسصلا نع ثيد◊ا شضفري ةفلاخوب
لاومأ’ا بايغ ببسسب

ةزاجإأ يلع لوشص◊أ جÈلأ يلهأأ ةرأدإأ لجعتشست
ة-ير-ف-شسلأ د-عو-م ل-ب-ق حو--نا--ب ةز--م--ح م--جا--هŸأ
،ةيلÙأ ةبيبششلأ ةهجأوŸ ةدكيكشس ¤إأ ةمداقلأ
دا–أ مامأأ ةقباشسلأ ةهجأوŸأ ترهظأأ نأأ دعب
مرشضfl مجاهم ›إأ ةل-ي-ك-ششت-لأ ة-جا-ح سسا-ب-ع-ل-ب
رطشضأ ثيح ،ةيلاعلأ تأركلأ لÓغتشسأ نشسحيو
ما--ح--قإأ ¤إأ حو--نا--ب با--ي--غ ‘و ير---يزد بردŸأ
ةدعاشسم  لجأ نم موجهلأ ‘ سصاشصق عفأدŸأ

ام ،ةيلاعلأ تأركلأ ‘ يمامألأ طÿأ رشصانع
ةزاجإأ بلج ‘ عأرشسإÓل ةرأدإلأ ىلع رشصي هلعج

تمزتلأ دق ةطبأرلأ تناك يذلأو حوناب مجاهŸأ
. تقو برقأ  ‘ هليهأاتب

جاجتح’ا ةبوقع ببسسب بيغي بهسشل
ةيرفشسلأ روشضحب اينعم بهششل مجاهŸأ نوكي نل
بب-شسب  ةد-ك-ي-ك-شس ¤إأ  عو-ب-شسألأ ة-يا-ه-ن ة-مدا-ق--لأ

ةأرا-بŸأ م-ك-ح نود نأأ د-ع-ب  جا-ج-ت-حلأ ة-بو--ق--ع
بهششل ناكو  ةأرابŸأ ةقرو ‘ بعÓلأ جاجتحأ

ةيناثلأو ¤وألأ ةلو÷أ يتهجأوم ‘ كراشش دق
يوتشسم نع نابأأ ثيح  ،ةيشساشسألأ ةليكششتلأ ‘
را-ظ-ت--نأ ‘و  ير--يزد بردŸأ ة--ق--ث بشسك د--ي--ج

.بهششل سضيوعتل حوناب مجاهŸأ هليمز  ليهأات

عيم÷ا نم بلطب هتلاقتسسا نع عجاÎي دانزوب
ريذن نابيبلأ رو‰ ةكرششل  ماعلأ ريدŸأ عجأرت
بب--شسب با--ح--شسنلا--ب ه--تأد--يد--ه--ت ن---ع دا---نزو---ب
ن-م Òث-ك-لأ ن-م بل-ط-ب ة-يلو-لأ ة-نا-عإأ سضي-ف--خ--ت
ةرأدإلأ سسل‹ ءا----شضعأأو Úبر-----قŸأو را-----شصنألأ
يذ-لأو ق-ير-ف-لأ عز-عز-ت-شس ه-تردا-غ-م نأأ ة-شصا-خو
نأأ دعب هيلجر ىلع قيرفلأ فقوأأ هنأ هل بشسحي
. راثدنلاب ددهم مشسوŸأ ةيأدب ‘ ناك

ىلع ءاقبإ’ا ةيناكمإا شسردت تاطلسسلا

ÒيÓم3 ةناعإا
لبق نم تا-ن-ي-م-ط-ت دا-نزو-ب ما-ع-لأ ر-يدŸأ ى-ق-ل-ت

املثم ىقبتشس ةيلولأ ةناعإأ نأأ نم ةياشصولأ لث‡
متي نلو ميتنشس ÒيÓم3 يه و اهنلع فششكلأ ”

لخدتلاب ةياشصولأ لث‡ مزتلأ ثيح ،اهشضيفخت
ل-ح دا--ج--يإل ة--يلو--لأ ن--ع لوألأ لوؤو--شسŸأ ىد--ل

ماعلأ ريدŸأ نأامط ام وهو ،فلŸأ أذهل عيرشس
.ةلاقتشسلأ رأرق نع عجأÎي هلعجو دانزوب

مويلا ةيقيبطت ةهجاوم جمÈي يريزد
ة-ه-جأو-م مو-ي-لأ ة--ي--شسمأأ ير--يزد بردŸأ ج--مر--ب
فوقولأ لجأ نم فيدرلأ دأدعت مامأأ ةيقيبطت

ىو-ت-شسŸأ ن-م ع-فر-لأو ه-ي--ب--عل ة--يز--ها--ج ى--ل--ع
و طرافلأ عوبشسألأ ” ام رأرغ ىلع ،يشسفانتلأ
،سسا-ب-ع-ل-ب دا–أ ة-ه--جأو--م د--عو--م ق--ب--شس يذ--لأ

تأÒشضحت-لأ ‘ ةر-خأا-تŸأ ة-يأد-ب-لأ د-ع-ب ة-شصا-خ
كرششيشسو ،كرأدتلأ ىلع لمعلأو قيرفلل ةبشسنلاب
عشضو لÓخ نم دأدعتلأ رشصانع لماك بردŸأ
. طوشش لك ‘ ةليكششت

ب/ليلخ

بقاعم بهسشلو حوناب مجاهŸا ليهأات لجعتسست ةرادإ’ا

ةيعون تابأدتناب تماق ءاعبرألأ لمأأ ةرأدإأ نأأ مغر
نأأ لإأ ،ةأو-ه-لأ ة-لو-ط-ب ي-ب-عل ي-ع-ب--ت--ت--م ةدا--ه--ششب
بعل ىلع أركبم ثيد◊أ سضفري ةفلاخوب سسيئرلأ
ةديد÷أ ة-شسفا-نŸأ ة-غ-ي-شص بب-شسب دو-ع-شصلأ ة-قرو
،ىرخأأ ةهج نم لأومألأ بايغو ةهج نم ةديد÷أ

ة-قو-ب-شسم Òغ ة-ي-لا-م ة-مزأأ ق-ير--ف--لأ Êا--ع--ي ثي--ح
بايغو ةيلÙأ تاطلشسلأ تمشص لظ ‘ ةشصاخ
.ىرخأأ ةهج نم روشسنوبشسلأ دوقع

ةيادبلا ذنم نابسشلا ىلع طغسضلا ديري ’
ىلع هتابأدتنأ ‘ زكر ةفلاخوب سسيئرلأ نأأ اÃو
ةأوهلأ ةلوطب ‘ مهيدأون عم أوقلأات نيذلأ نابششلأ
دو-ع-شصلأ د-يد– سضفر-ي ه-نأا-ف ،طرا-ف--لأ م--شسوŸأ

ÚبعÓلأ عشضي نأأ هنأاشش نم ام وهو ةيأدبلأ ذنم
نيدوعتم Òغ مهتيبلغأأ نأأو ةشصاخ طغشضلأ ت–

مهكÎي نأأ ديريو .تاناهرلأ نم عونلأ أذه ىلع
أوديعيو Ìكأاف Ìكأأ أوزÈي ىتح ةيحيرأاب نوبعلي

و-ل-فرد ،ن-تا--يز--م ،نا--يزو--ب نو--ب--عÓ--لأ ه--ل--ع--ف ا--م
.نورخأأو
غنيكيافلا دعسسي قيرف ءانب ىلع ةرانفوب عم قفتإا
ءأد-شصأل ة-ف-لا-خو-ب ه-ب حر--شص د--ق نا--ك ا--م بشسحو
بردŸأ عم قفتأ هنأاف قباشس تقو ‘ بعŸÓأ
نوكت يوق قيرف ءانب ىلع ةرانفوب ميكح ديد÷أ
كل“ يذ-لأ Êا-ث-لأ م-شسق-لأ ة-لو-ط-ب ‘ ة-م-ل-ك ه-يد-ل
ةعت‡ مدق ةرك بعليو ،هيف ةÒبك ديلاقت «اقرزلأ»

راشصنألأ دع-شسي ا-مد-ع-ب ة-ي-ح-يرأا-ب ءا-ق-ب-لأ ق-ق-ح-يو
ققحتي ول ىتحو فيظنلأ بعللأ نوقششعي نيذلأ
سسي--لو  Úب--عÓ--لأ Úب--ج قر--ع--ب نو--ك--ي دو---ع---شصلأ
.ةشسلوكلاب

نيÒسسŸاو راسصنأ’ا Òحي ةيلÙا تاطلسسلا تمسص
ةرئأدل ةيلÙأ تاطلشسلأ Úب ءأوجألأ وفشص ركعت
يتلأ تا-ح-ير-شصت-لأ د-ع-ب ل-مألأ يÒشسمو ءا-ع-برألأ
بعŸÓأ ءأدشصأل ةفلاخوب قيرفلأ سسيئر اهب ¤دأأ
عيم÷أ مه-ف-ي ⁄ ثي-ح ،ة-لا-ق-ت-شسلا-ب ا-ه-ي-ف دد-هو
يشسحو ىلع ديشس ةيدلبلأ سسيئرل ÙÒأ تمشصلأ
ا-شسي-ئر نا-ك ه-نأأ م-غر ق-ير--ف--ل--ل هر--ه--ظ رأدأأ يذ--لأ
،ةلودلأ تاناعإأ بايغ نم ىكتششأ اŸاطلو قيرفلل
سسي-ئر-لأ نÓ-عإأ و-ه ق-ير-ف-لأ ةا-نا-ع-م ن-م دأز ا--مو
لخبي ⁄ هنأأ مغر هباحشسنأ يدعج نلدع ‘رششلأ

.ةدعاشسŸأ ديب قيرفلأ ىلع
«نوركام» عم دقاعتلا ررقت ةرادإ’ا

سسبŸÓأ ءانتقأ نع ءاعبرألأ لمأأ ةرأدإأ تعجأرت
أذهو «اموج» ةينا-ب-شسإلأ ة-كر-ششلأ ن-م ة-ي-شضا-ير-لأ
ةد-يد÷أ ة-ي-شضا-ير-لأ ة-لذ-ب-لأ لو--شصو مد--ع بب--شسب
عيقوت ةفلاخوب سسيئرلأ ررقو ،دود◊أ قلغ ببشسب

لوألأ ق-ير--ف--لأ تا--مز--ل--ت--شسم ة--فا--ك ءأر--شش د--ق--ع
راتخأ ثيح «نوركام» ةكرشش نم فيدرلأ قيرفلأو
ل-ب-ق ه-ن-ع نÓ-عإلأ م-ت-ي-شسو ي-م--شسر--لأ سصي--م--ق--لأ
                        .ديد÷أ يوركلأ مشسوŸأ قÓطنأ

ب -سسنأأ

ءاعبرألأ لمأأ

«ششار◊ا ‘ دلخت نل راوتكيريدلاو ىهتنا لايسسوسسلا دهع» :نازيزع
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ماهŸإ مÓتصسإ و ميلصست نع بيغي يروكصسم
ÒسسŸا بتكŸا سسيئر باغ

تاجايتح’ا يوذ ةسضايرل
يذلا يروكسسم ديسشر ةسصاÿا
ةسضايرلاو بابسشلا ىرازو هتنيع

ةيدا–’ا سسير ءاسصقا دعب
ءاسضعأا و ةفسشح دمÚ fiقاعملل

تايلاعف نع  ›اردفلا بتكŸا
Úب و هنيب ماهŸا ميلسست و مÓتسسا

دارز رديوق هنع بان و ةفسشح
باغ يذلا يروكسسم نم ليكوتب

رداسصم بسسح ةيحسص يعاودل
بعŸÓا ءادسصأا ةديرج

و بابسشلا ةرازو ناف Òكذتللو
ءاسصقا دق تناك ةسضايرلا

ةسضايرل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا
ةسصاÿا تاجايتح’ا يوذ

ةيسشتفŸا ريرقت ¤ا ادانتسسا
. ةسضايرلل ةماعلا

رصصم لايدنوŸ ابصس– د÷إ ةلحرم لخدي ديلإ ةركل ينطولإ بختنŸإ
ةيÒسضحتلا ةيدولا ةرودلا ‘ ديلا ةركل ينطولا بختنŸا كرأسشي
أ-ب-سس– Èم-سسيد92 ¤إا62 ن-م و-سسراو ة-يد-ن-لو-ب-لا ة-م-سصأ-ع-لأ--ب

Ÿه-ن-ع تن--ل--عأا أ--م بسسح ،1202  ي-ف-نأ--ج13-31 ر-سصم لأ-يد--نو
هذه فرعت ،رئازجلل ةفأسضإ’أب.ديلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدأ–’ا
،ءأسضيبلا أيسسورو أيسسور ،(مظنŸا دلبلا) ادنلوب ةكرأسشم ةرودلا

ة-ه-جاوÃ ة-سسفأ-نŸا ر-ئاز÷ا ر-سشأ-ب--ت--سسو .رد--سصŸا سسف--ن بسسح
مثÈمسسيد82 موي ادنلوب ءأقل لبق ،Èمسسيد72 ‘ ءأسضيبلا أيسسور
لأبسشا» يقÓيسس ،ةرودلا هذه سضوخ لبقو .Èمسسيد92‘ أيسسور
22و12 يموي يدنلوبلا بختنŸا ةجودزم ةهجاوم ‘ » تروب ن’ا
موي قلغم يÒسض– سصبرت ‘ ينطولا يعأبسسلا قلطنا و .Èمسسيد
يسسنرفلا بردŸا ةدأيق ت– ةمسصأعلا رئاز÷أب طرأفلا ءأثÓثلا
ت’أ◊ا نم ديدعلا ليجسست دعب رهسش نم Ìكأ’ فقوت دعب هتاÒسض– ينطولا بختنŸا فنأأتسسا و .أبع’12 روسضحب تروب ن’أا
رمأ’ا قلعتيو رطق ‘ نوطسشني نيذلا ÚبعÓلا ءأعدتسسا ةبسسأنŸأب ةليكسشتلا تلجسسو .قيرفلا فوفسص ‘ أنوروك سسوÒفل ةيبأجي’ا
مأتتخا بقع ادنلوبل ينطولا بختنŸا لقتنيسسو (ةركولا) قودسص جأح ىفطسصم و (يلهأ’ا) لÓه نيدلا رون ،(يلهأ’ا) سشأبعك مأسشهب
يÒسض– سصبرت لÓخ ةمأنŸأب نيرحبلا مأمأا Úتيدو Úتهجاوم أسضيأا «رسضÿا» سضوخيسس أمك .Èمسسيد9 ةيأغ ¤إا مودي يذلا سصبÎلا
ةقفر ةسسدأسسلا ةعومÛا نمسض يرئاز÷ا بختنŸا دجاوتي ،رسص1202Ã⁄أعلا ةلوطب لÓخ .يرأ÷ا رهسشلا ةيأهن قلطني رخآا

ادنلسسيا اوهجاوي نأا لبق ، يفنأج41 برغŸا دسض ةسسفأنŸا سسوكرب دوعسسم قأفر لهتسسيسس و.ادنلسسيإا و لأغتÈلا و برغŸا تأبختنم
رهسشلا سسفن81 لا ‘ لأغتÈلا مث يفنأج نم61 ‘

يلع دلوو فاÒب Úب عارضص ةيحضض تناك امدعب

رئإز÷إ ‘ اهدامتعإ قإروأإ مدقت ةديدج ةصضاير نولثايإÎلإ

نم92 ‘ أ-ي-م-سسر نو-ل-ثأ-ياÎل-ل ة-ير-ئاز÷ا ة--يدأ–’ا تسسسسأأ--ت
يتلا تأبوعسصلا و ليقارعلا نم تاونسس عبرا دعبÈ 9102مسسيد
ة-ي-ع-م÷ا تد-ق-ع-نا ثي-ح أ-ه-سسي-سسأأ--ت ى--ل--ع Úم--ئأ--ق--لا ته--جاو
›ودلا دأ–’ا  ةسسيئر روسضحبÈ 5102مفون71 ‘ ةيسسيسسأأتلا
ة-ي-بŸوأ’ا ة-ن-ج-ل-لا سسي-ئر و «ودأ-سسأ-ك لوز-يرأ-م» نو-ل-طأ-ي--يÎل--ل
تأ-يدأ–ا ءأ-سشنإ’ ى-ع-سسي نأ-ك يذ-لا فاÒب ى-ف-ط--سصم ق--بأ--سسلا
ةدهعل حسشÎي أمدنع ةيبأ-خ-ت-ن’ا ة-ي-ع-م÷ا ‘ ه-مد-خ-ت ة-ي-بŸوا

دأسصرŸأب هل نأك يلع دلو يدأهلا قبسسأ’ا ريزولا نا ’ا ةديدج
عفد أميف  ÚلوؤوسسŸا Úب هدسشا ىلع عارسصلا نأك و ةÎفلا كلت ‘

رمثتسسي عارسصلا ‘ أفرط ةسضأيرلا نم Óعج و Úيسضأيرلا هنمث
سضرف ليبسس ‘ ة-سضأ-ير-لا ة-ح-ل-سصÃ ة-ي-ح-سضت-لا و  أ-م-هÓ-ك ه-ي-ف
رخ’ا ىلع ارسصتنم فرط لك جرخي نا لجا نم  و تاذلا

» نو-ل-ثأ-ياÎل-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدأ–Ó-ل مأ-ع-لا Úمأ’ا ف-سشك ثي--ح
ةنسس ‘ هب اولسصتا ةيدأ–’ا ىلع Úمئأقلا نا » روسشأع يقوسش
و بأبسشلا ةرازو ىوتسسم ىلع ةلطعم أهلك رومأ’ا تنأك و7102
ةقفاوŸا و ةيدأ–’ا فلم لهأŒ أهتقو تدمعت يتلا ةسضأيرلا

مغر ةيلÙا تأعأم÷ا و ةيلخادلا ةرازوب أهدأمتعا متيل أهيلع
رو-سضح-ب ة-ي-سسي-سسأأ-ت-لا أ-ه-ت-ي-ع-م-ج تمأ-قا أ-مد--ن--ع ة--يدأ–’ا نا

fiوأ’ا ة-ن-ج-ل-لا سسي--ئر و ي--ئأ--سضق ر--سضŸدأ–’ا ة-سسي-ئر و ة-ي-ب
يئأسضقلا رسضÙا رسضfi نمسضتي Óمأك أفلم تمدق ›ودلا
ءأسضعأ’ا لكب ةسصأÿا تأفلŸا و ةيسسيسسأأتلا ةيعم÷ا رسضfiو
ىدل مهلهأŒ ” و فلŸا اودجي ⁄ مهنا ’ا ةيسصولا ةرازولل
ريوطت و عيجسشت يه ةسضورفŸا أهتمهم ةيسضأير  ةئيه ىلعا
تأبأسس◊ا مهمهت ÚلوؤوسسŸا سضعب نا Òغ رئاز÷ا ‘ ةسضأيرلا
Ìكا ةيسصخسشلا

رفصصلإ نم فلم نيوكت ةداعإإ
ة-يدأ–Ó-ل مأ-ع-لا Úمأ’ا و يذ--ي--ف--ن--ت--لا بت--كŸا ءأ--سضعأا ى--ع--سس
ن-م د-يد-ج ر-خا ف-ل-م ن-يو-ك-ت ةدأ-عإ’  نو-ل-ثأ-ياÎل--ل ة--ير--ئاز÷ا
نأك أمنيح ىرخأا ةرم هعفد نم ءأسضعأ’ا فوخت أميف  رفسصلا
ءأسضعأ’ا رظتنأف ىرخأا ةرم هلأمها متي نا نم اريزو يلع دلو

بأبسشلا ةرازو ¤ا فلŸأب اومدقتيل يلع دلو ريزولا ةيحنت ىتح
عأطقلا سسار ىلع بأطح دمfi بيسصنت ” أمدنع ةسضأيرلا و
ةيسصولا ةقفاوم بلط ىلع ةقفاوŸا ‘  لطأمتلا ةسسأيسس جهتنيل
⁄ لقأ’ا ىلع Òخأ’ا اذه نكل ةيبŸوا ةيسضأير ةيدأ–ا سسيسسأأت
قبأسسلا ريزولا مودق ةيأغ ¤ا رأظتن’ا ‘ يقب و فلŸا يفخي
و هسسفن ءأقلت نم ةيدأ–’أب لسصتا يذلا يوأنرب ميلسس فوؤور
Úمأ’ا لوقي ةيدأ–ا سسيسسأأت تاءارجإا ةلمكت و ةقفاوŸأب مأق
. «روسشأع يقوسش» نولثأياÎلا ةيدأ–’ مأعلا

نولثايإÎلإ ةيدا–إ طاصشن قÓطنإ لقرعت انورك
ءأسضعأا و نولثياÎلل ةيرئاز÷ا ةيدأ–’ا سسيئر رظتنا أمدعب

سسيسسأأت ىلع ةسضأيرلا و بأبسشلا ةرازو ةقفاوŸ ’وطم هبتكم
ءأبو ءأج تاديقعت ةلمج دعب كلذ ‘ تح‚ أمدعب و  ةيدأ–ا
تنأ-ك تقو ‘ تأ-سصبÎلا و تأ-طأ-سشن-لا قÓ-ط-نا قر-ع-ي-ل أ--نور--ك
فدهت ةطخ عسضول ةيدأ–’ا عم عأمتج’ا ةيدنأ’ا هيف رظتنت
تأسصأسصتخا ثÓث تاذ ةبعللا ريوطت ¤ا

 ةيدنألإ باطقتصسإ و ماكح و Úبردم نوكت
ةيدا–لإ تايولوأإ نم

نا نولثأياÎلا ةسضأيرل ةيرئاز÷ا ةيدأ–Óل مأعلا Úمأ’ا دكا
بأطقت-سسا و ر-يو-ط-ت ى-ل-ع ل-م-ع-لا و-ه ة-يدأ–Ó-ل لوأ’ا فد-ه-لا
و ÚبردŸا ن-يو-ك-ت-ل ج-مأ-نر-ب ن-ع ف-سشك أ-م-ي-ف Ìكا Úسسرأ--مŸا
نمسضتت يتلا و رئاز÷ا ‘ ةديد÷ا ةسضأيرلا هذه ‘ مأك◊ا
ةسضأيرلا ةيمهأا ىلع روسشأع يقوسش دكا أمك تأسصأسصتخا ةثÓث
ةيدأ–ا سسيسسأأت ‘ ةرخأأتم دج رئاز÷ا Èتعت و أيقيرفا و أيلود

Úيلود ءأسضعأا ىتح مهيدل برغŸا و رسصم و سسنوت نا و ةسصأخ
نولثÁ يدأن نيرسشع و ةتسس  ةيدأ–’ا ‘ طرخنت وÚيرأق و
أهتأيسصوسصخب ةبعللا نوسسرأÁ ةينطو تأطبار ةثÓث

ةيطصسوتŸإ باعللإ ‘ رئإزجلل ةفرصشم ةكراصشم
ةيقيرفإلإ باعلألإ ‘ تايلإديم و

ل-ي-ث“ لوا ‘ ة-فر-سشم ة-كرأ-سشم ير-ئاز÷ا  نو-ل-ثأ-ياÎلا ل-ج--سس
بأعلا ‘ Úيسضأير ةيدأ–’ا تمحقا ثيح أيلود ةينطولا ةيارلل
ن-يرءاز÷ا ل-ت-حا ثي-ح أ-ي-نأ-ب-سسإأ-ب نو-غاÎب ط-سسو-تŸا ر--ح--ب--لا
أميف  ةكرأسشم ةلود41 نع يسضأير04 لسصا نم71 و51 ةبترŸا
ةنسس برغŸأب ةيقيرفأ’ا بأعلأ’ا تأيلأعف لÓخ ةئجأفŸا تنأك
ةيلاديم و يدرفلا ‘ ةيزنورب ةيلاديم رئاز÷ا تلأن نيا9102
ةيدأ–’ا نا مغر روكذ و ثأنا طلتıا عبأتتلا قأبسس ‘ ةيسضف
مأعلا Úمأ’ا لءأفتي اذهل و  دعب تسسسسأأت دق نكت ⁄ ةيرئاز÷ا
نع و Óبقتسسم ةمهم ةيلود ةنأكم زجح ىلع رئاز÷ا ةردقب

رم’ا نا روسشأع يقوسش دكا ةبعللا ريوطت ‘ ةيدأ–’ا حأ‚
هذهب موفيسس يذلا يذيفنتلا بتكŸا ءأسضعأا ةءأفك ةلع  قلعتي
يفتكت ’ أهدحو ءأسضعأ’ا ود– يتلا ةدارإ’ا نا حسضوأا و ةمهŸا

بأ-ح-سصأا ى-ل-ع دأ-م-ت-ع’ا بج-ي و أ--هر--يو--ط--تو ة--ب--ع--ل--لا حأ‚إ’

اد-ي-ج نو-فر-ع-ي و ناد-يŸا ‘ أ-ي-لأ-ح نود-جاو-تŸا سصأ-سصت-خ’ا
دأهتجا و ةءأفكب طبترم حأجنلا نوكيسس و  أهسصئأسصخ و ةسضأيرلا
.  رئاز÷ا ‘ نولثأياÎلا ةسضأير ىلع Úمئأقلا

ةناعلإ قيبصستب ةرإزولإ تبلاط ةيدا–لإ
بأبسشلا ةرازو نولثأياÎلا ةسضأيرل ةيرئاز÷ا ةيدأ–’ا تمدقت
ةلودلا أهحن“ يتلا ةيلأŸا ةنأع’ا قيبسست بلطب ةسضأيرلا و
‘ ق◊ا أهل سسيل ةديد÷ا ةيدأ–’ا ن’ ةيسضأيرلا تأيدأ–Óل
أميف أهب لومعŸا Úناوقلا بسسح ¤وأ’ا ةنسسلل ةنأع’ا ذخا
ذ-ن-م لاو-مأ’ا ن-م د-ف-ت-سست ⁄ ة--يدأ–’ا نا ي--ن--ع--ي يذ--لا ر--م’ا
‘ تأبوعسصلا سضعب ةيدأ–’ا دŒ أميف ةنسس لبق أهسسيسسأأت
و تÓ-ي-ه-سست-لا ن-م م-غر-لأ-ب  أ-هرو-ما Òي-سست و تأ-سصبر-ت ة‹ر-ب
تأقفنب لفك-ت-لا ‘ ة-ي-بŸوأ’ا ة-ن-ج-ل-لا أ-ه-مد-ق-ت ي-ت-لا تأ-نأ-عإ’ا

تادنأسسم و ةيلودلا تأسسفأنŸا ‘ ينطولا بختنŸا ةكرأسشم
flع لسضفب ةفلتÓمأ’ا تأقÚ ا ءأسضعأا و مأعلاŸيذيفنتلا بتك

نم Óيف عسضو يذلا » حلأسص سسناو» ةيدأ–’ا سسيئر كلذك و
Óيفلا نم تلعج يتلا ةيدأ–’ا فرسصت ت– ةيسصخسشلا هكÓما

ةرديح ةنيدم ‘ أهل ارقم

‘ ةبئاغ نوكتصس ةيبŸوإ ةصضاير نولثايإÎلإ
نإرهوب طصسوتŸإ ضضيبألإ رحبلإ باعلإ

بأع-لا ‘ ة-ب-ئأ-غ ة-ي-بŸوا ة-سضأ-ير  نو-ل-ثأ-ياÎلا ة-سضأ-ير نو-ك-ت-سس
اذه و  نارهو ةي’و أهنسضتحتسس يتلا طسسوتŸا سضيبأ’ا رحبلا
Òغ بأبسسأ’ ةيبŸوأ’ا بأعلأ’ا ةن÷ سسيئر لبق نم تيغلأا أمدعب

نوغرأت بأعلا ‘ ةرسضأح تنأك ةسضأيرلا نا نم مغرلأب ةموهفم
لوا ‘ أ-ن-سسح ة--ل--با و ير--ئاز÷ا بخ--ت--نŸا أ--ه--ي--ف كرأ--سش ن--يا

نارهو ةرود ‘ نولثأياÎلا بأيغ Èتعي و  هل ةيلود ةكرأسشم
سضي-بأ’ا ر-ح--ب--لا بأ--ع--لأ’ ر--ئاز÷ا م--ي--ظ--ن--ت ‘ ءادو--سس ه--ط--ق--ن
Úيسضأيرلل ةÒبك ةسصرف نوكتسس تنلأك أهنا و ةسصأخ طسسوتŸا
‘ ةكرأسشŸا ‘ ةيرئاز÷ا ةيدأ–Óل و جئأتن قيقحتل يرئاز÷ا
يتلا أهتعيبطب عتمتت نارهو ةي’و نا و ةسصأخ ةسسفأنŸا ميظنت
و ر-ح-ب-لا Úب سسرأ“ ي-ت-لا ة-سضأ-ير-لا ه-ي-ب-ط ع-م اÒث-ك بسسأ--ن--ت--ت

نوكتت ةسضأير وه  نولثأياÎلا نأف ةرأسشإÓلو. ةنيدŸا كلأسسم
تأجاردلا و رحبلا ‘ ةحأبسسلا ىلع دمتعت تأسصسصخت ثÓث نم
رخا ¤ا سصسصخت نم ›اوتلا ىلع بعلت قيرطلا ىلع ودعلا و

كلأسسŸا ةفأسسم بسسح ثÓث ¤ا Úتعأسس نم ةينمز ةدم لÓخ
. ›اوتلا ىلعو يدرفلا ‘



ÚملسسŸا Úبو مهنيب ةÒبك ةكرعم رثإا سسرفلا لقاعم رخآا ءلولج حتف :736
.ةبتع نب مسشاه ةدايقب

قحب هيف يسضقي اًنوناق ردسصي ›نوموبود› رئاز÷ا ‘ يسسنرفلا ماعلا مكا◊ا :0381
.ةينيدلا كلمألاب فرسصتلا

ةداعإاو ليجسست ىلع ةرداق ةلآا يهو ،فارغونوفلا عÎخي نوسسيدإا سساموت :7781
.ةلجسسŸا تاوسصألا ثب
‘ نوتانخإا نوعر-ف-لا ة-جوز ي-ت-ي-تر-ف-ن ة-ي-نو-عر-ف-لا ة-ك-لŸا لا-ث“ فا-سشت-كا :2191
.رسصم بونج ‘ اينŸاب ةنرامعلا لت ةقطنم
علدنا بابسسأاب قيقحتلا ¤إا فدهت يتلاو رسصم ¤إا «Ôلم ةن÷» لوسصو :9191
.9191 ةروث مسساب تفرع يتلاو ةروثلا

ةيركسسعلا ةدعاقلا ىلع موجهب موقت ةينابايلا ةيروطاÈمإلا ةيرحبلا تاوق :1491
Òمدت ¤إا موجهلا ىدأاو ،ياواه رزج ‘ وهاوأا ةريزج ‘ ربراه لÒب ‘ ةيكيرمألا
.يكيرمألا لوطسسألا لماك
‘ هيبيات رايتخا نع نلعي كيسش ياك „ايسش Úسصلا ةيروهمج ةموكح سسيئر :9491

¤إا غني‚ان نم هتموكحو هرارف دعب كلذو دلبلل ةتقؤوم ةمسصاع ناويات ةريزج
.ناويات
.ةيرسصŸا ةيروهم÷ا ةديرج نم لوألا ددعلا رودسص :3591
ةيلمعل سضرعتت سسوكرام دنانيدرف Úبلفلا سسيئر ةجوز سسوكرام ادليÁإا :2791
.اهدسسج ‘ ةنعطب اهتباسصإا نع ترفسسأا ةلسشاف لايتغا

ةنامألا ›وتل ةيناث ةÎفب زوفي Ëاهدلاف تروك ةدحتŸا ·ألا ماع Úمأا :6791
.ةدحتŸا ·ألا ةئيهل ةماعلا

‘ لي-ئار-سسإا ق-ح-ب ةر-م لوأل فÎع-ي تا-فر-ع ر-سسا-ي ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا م-ي-عز-لا :8891
.دوجولا

لوأا ‘ هزوف دعب ناتسسناغفأل اًسسيئر ةيروتسسدلا Úميلا يدؤوي ياسضرق دماح :4002
.اهيف ةيسسائر تاباختنا

،لينلا رهن وه ⁄اعلا ‘ رهن لوطأا نأا ملعت له̂ 
هيلي .يبيصسيصسŸا رهن وهف ⁄اعلا ‘ رهن رزغأا امأاو
.نوزامألا رهن

وه ةحاصسŸا ثيح نم يبرع دلب رغصصأا نأا ملعت له̂ 
.2مك296 هتحاصسم غلبتف نيرحبلا

اذهب يمصس نانبل ‘ ي-صصا-ع-لا ر-ه-ن نأا م-ل-ع-ت ل-ه̂ 
سسكعب لامصشلا ¤إا بون÷ا نم يرجي هنأل مصسإلا

. راهنألا مظعم
مصسلا اذهب يمصس رم-حألا ر-ح-ب-لا نأا م-ل-ع-ت ل-ه̂ 

رمحأا نولب ةنولم بلاحطو باصشعأا دوجول َارظن
.ههايم حطصس ىلع وفطت

. سضرألا نزاوت ظفح نع ةلوئصسŸا يه لاب÷ا نأا ملعت له̂ 
ءاوتصسلا طخ اهب رÁ يتلا ةديحولا ةيبرعلا ةلودلا يه لاموصصلا نأا ملعت له̂ 

. نلجام وه مصسلا اذه يداهلا طيÙا ىلع قلطأا يذلا نا ملعت له.
ركذ-لا سسي-لو ..ة-كرا-بŸا ة-يآلا ‘ ر-كذ-لا ى-ل-ع ة-ل-صضف-م ى-ث-نألا نأا م-ل-ع-ت ل-ه̂ 

..ةيبرعلا ةغللا دعاوق ببصسب كلذو ..ىثنألاك
. سصيخÎب لإا وياهوأا ةنيدم ىف عون‡ نارئفلا ديصص نأا ملعت له̂ 
رمعي نأا نكÁ طقف دحاو سصخصش كانه سصخصش Úنويلب لك Úب نم هنأا ملعت له̂ 

. Ìكأا وأا ةنصس611 ¤إا
ةعبرألا ةرفاوح ةيؤور يلع رداق-لا د-ي-حو-لا ن-ئا-ك-لا و-ه را-م◊ا نأا فر-ع-ت ل-ه̂ 

. هانيع ةيعصضو ببصسب كلذو دحاو تقو ىفو رارمتصسإاب
لك ىأا ،لحارم ةثلث يلع طقف قئاقدÒ 9غ ًايموي مانت ل ةفارزلا نأا ملعت له.
. طقف قئاقد3 لدعÃ ةلحرم

كل رهظي فوصسف لجوج ثحب ةناخ ىف309345142 مقر تبتك نإا هنأا ملعت له̂ 
.. ةجلثلا ىف مهصسأار نوعصضي سصاخصشأا

ــــ ةروثأام لاوقأا ــــــــ
دبعلا نإا) هنع هللا يسضر باطÿا نب رمع لاق ^

هللا يسضر يلع لاقو ،(هتمكح عفر هلل عسضاوت اذإا
.«عسضاوتلا ‘ ءرŸا ومسس) هنع

نع نولفغتل مُكsنإا»:اهنع هللا يسضر ةسشئاع تلاق ^
نع ليسضف-لا ل-ئ-سسو .«ع-سضاو-ت-لا :تادا-ب-ع-لا ل-سضفأا
ولو ،هل داقنتو قحلل عسضخت نأا» :لاقف عسضاوتلا

لهجأا نم ه-ت-ع-م-سس و-لو ،ه-ت-ل-ب-ق ي-ب-سص ن-م ه-ت-ع-م-سس
.«هتلبق سسانلا

نأا عسضاوتلا سسأار» :هللا همحر كرابŸا نبا لاق ^
ىتح ايندل ةمعن ‘ كنود نم دنع كسسفن عسضت
عفرت نأاو ،لسضف هيلع كايندب كل سسيل هنأا هملعُت
هنأا هملعُت ىتح ايندلا ‘ كقوف وه نمع كسسفن
.«لسضف كيلع هايندب هل سسيل

›ابأا ام» :هنع هللا يسضر باطÿا نب رمع لاق ^
ام ىلع وأا بحأا ام ىلع ،تحبسصأا لاح يأا ىلع
.«هركأا اميف وأا بحأا اميف ÿÒا يردأا ل Êأل ،هركأا

ةعبرأاب ملسسإلا ماوق» :هنع هللا يسضر يلع لاق ^
.«داه÷او Èسصلاو لدعلاو Úقيلا ،ناكرأا

كسســـــــــــــفن فـــــــــــقث

ةداعصسلاب ءيلم ،اديعصس اموي عيمجلل ىنمتن ةيادب
اوصسنت ل ،ددعلا اذه قبط عم مككÎن نأا لبقو ،ءانهلاو

Ãع انتلصسارÈ اŸكيللا عقوÎوÊ اتلا‹:
moc.liamg@mirakiddam،رونت مكعيصضاومف
دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو انتحفصص

.مويلا ءاعدب هللا ةكرب ىلع أادبنلف ،مكنظ نصسح

لسضفأا
دان ة-ه-جاو-م
ىلع يبرا-غ-م
يقير-فإا يدا-ن

بو----ن-----ج ن-----م
،ءارحسصلا
فور-ظ-ل-ل ار-ظ--ن
ةيخانŸا
نو-ك-ي-سس ،ة-ب-ع-سصلا
ما------مأا ءا------ق------ل-------لا
ا-ي-ئا-ه--ن ي--سسقا--ف--سصلا

‘ لوخدلا لبق ،ناوألا لبق
.تا----عو----مÛا ة----ل----حر-----م
ى-ل-ع ي-براد-لا اذ-ه بع-ل--ن--سس
‘ ءاو------سس ةزا------ت‡ ة------ي-------سضرأا

ا-ن-لاز ل ،ر--ئاز÷ا وأا سسقا--ف--سص
ةسصاخ بعللا ةÒتو ¤إا ةجاحب

ام وهو ،مسسوŸا اذه ةيادب ‘
ل-ب-ق ه--ت÷ا--ع--م ى--ل--ع ف--ك--ع--ي--سس
يدا-ن-لا ما-مأا ة--جودزŸا ةارا--بŸا
.«يسسقافسصلا

ةيدولوم بردم زيغن ليبن
 رئاز÷ا

Úعب ْدقر ،داقرلا عاتن يصشاك ةّبح سصن علب دحاو ةرطخ كلاق  ^
ةدحو

بجعت رعصشلاب ئبعم نوبز سسأار ىلع سسيطانغم داصش قل◊ا ناك  @
؟لمعت سشاو :ولاق و نوبزلا

.!سصقŸا ىلع سسّوحنأا :قل◊ا ولاق

ــهÊ 2441اثلا عيبر12ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيدÚ 70نثإلا

انعم مصستبإا

يدهم Ëرك :دادعإا

كلفلا ملع ‘ ⁄اعو سسدنهم ،‘وسصلا رمع نب نمحرلا دبع :309
.ملسسم يسسراف
.ÊاŸأا ايجولويزيف ⁄اع ،ناوسش رودويث :0181
.ÊاŸأا تايسضاير ⁄اع ،ركنورك دلبويل :3281
نم يجولوي-جو ف-سشك-ت-سسمو ي-ثا-حإا ،فو-سسورد-نأا يلو-ك-ي-ن :1681
.ةيسسورلا ةيروطاÈمإلا

.كلفلا ملع ‘ يكيرمأا / يدنلوه ⁄اع ،Èياك دراÒج :5091
.يكيرمأا بتاك ،يكسسموسشت موعن :8291
.يرسصم جرflو لث‡ ،عواطم مرك :3391
.يكافولسسوكيسشت مدق ةرك بعل ،يلسسيف كسسيتنارف :3491
3591: fiيرسصم لث‡ ,ةديمح دوم.
.ايكافولسس ءارزو ةسسيئر ،افوكيدار اتيفيإا :6591
.Êانوي مدق ةرك بعل ،سسوتوسشت سسوروبمل :9791
.يزيل‚إا مدق ةرك بعل ،يÒت نوج :0891
.يتيوك مدق ةرك بعل ،ردنب زياف :3891
دئاق ،اسستيبوك تربورو ›اطيإا مدق ةرك بعل ،Êوغير اكول :4891
.يدنلوب تارايسس قابسس
.ةدحتŸا تايلولا حابسس ،نايردأا ناثان :8891
.يزيل‚إا لث‡ ،تلوه سسلوكين :9891

دد– ةلئاعلا ءامسسأا
ءارسشلا ¤إا دارفأ’ا ليم

ءامسسأا أادبت نم نإا نايكيرمأا ناثحاب نلعأا
ة-ح-ئل--ب ةÒخألا فر--حألا--ب م--ه--تل--ئا--ع
ءار--سش ¤إا نو--ل--يÁ ة--يد---ج---بألا فر---حألا
مهؤوامسسأا أادبت ن‡ عرسسأا لكسشب ءايسشألا
.ةحئللا ةيادب ‘ فرحأاب
نوات جرو-ج ة-ع-ما-ج ن-م نا-ث-حا-ب-لا د-جوو
م---سسا ن---م لوألا فر◊ا نأا ة---ي---ك---ير---مألا
،كله-ت-سسŸا كو-ل-سس اÒث-ك دد-ح-ي ة-ل-ئا-ع-لا
سصخسشلا ةباجتسسا ةعرسس ناثحابلا للحو
ة-م-ي-ق ا-ه-ل ع--ل--سس ى--ل--ع لو--سص◊ا سصر--ف--ل
ءامسسأا تأادب نم نأا ادجوو ،هيلإا ةبسسنلاب

ة--م--ئا--ق ة--يا--ه--ن ‘ فر--حأا--ب م--ه--تل--ئا---ع
ة-با-ج--ت--سسلا ‘ عر--سسأا او--نا--ك ة--يد--ج--بألا
. ةيئارسشلا سصرفلل

يزيراب وكنارف ›اطي’ا

يزيراب وكنارف ›اطيلا بعللا دلو
Ãةنسس نم نماثلا ‘ ،ايسشيرب ةعطاق

ل-ئل-ق-لا Úب-عل-لا ن-م Èت-ع--ي  ،0691
لاو--ط د--حاو يدا--ن--ل او--ب---ع---ل ن---يذ---لا

.يسسا نليم وهو ،ةيوركلا مهتÒسسم
‘ ÚعفادŸا مظعأا نم يزيراب Èتعي
لغسش نم لسضفأاو ،خيراتلا Èع ⁄اعلا

⁄و ،ةيŸاعلا ةركلا ‘ وÈيللا زكرم
نليم  يدان Òغ يدانل يزيراب بعلي
ةارابم135 م-ه--ع--م بع--ل د--قو ،ي--سسا
لزت-عا د-قو ،فد-ه61 اهي-ف ل-ج-سسو
رمع ‘ وهو ،6991 ماع ‘ مدقلا ةرك
يسسا نليم  عم زرحأا دقو ،هنسس63
ةثلثو ،›اطيإلا يرودلل باقلأا ةتسس
⁄و ،ا----بوروأا لا-----ط-----بأا يرود تار-----م
يدا--ن ‘6 م-قر ى-ل--ع د--حأا ل--سصح--ي

ةر-ك لز-ت-عا نأا د-ع-ب ن-م ي-سسا نل-ي--م
.هل اÁركت مدقلا
Úبعللا دحأا ناك ،دحاو فده اهيف لجسس ،ةيلود ةارابم18 ايلاطيإا بختنم عم يزيراب وكنارف بعل ،ايلود
هذه ‘ كÎسشي ⁄ هنكلو ،ايلاطيإا بختنم اهيف زاف يتلاو اينابسسا ‘2891 ⁄اعلا سسأاك ‘ اوبعل يذلا
،0991 ⁄اعلا سسأاك ‘ كراسش هنكلو ،بردŸا عم لكاسشم ببسسب6891 ⁄اعلا سسأاك ‘ كÎسشي ⁄.ةلوطبلا

ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا-ب ›اوŸا لا-يد-نوŸا ‘ ل-سصوو ،ثلا-ث-لا ز-كرŸا ى-ل-ع ا-ي-لا-ط-يإا بخ-ت-ن-م ل-سصح ا-مد-ن--ع
لزتعا ،ءاز÷ا تابرسضب ليزاÈلا مامأا يئاهنلا ايلاطيا ةراسسخ دعب Êاثلا زكرŸا ىلع4991 ماع ةيكيرمألا
.6991 ماع ‘ ةبعللا يزيراب

مويلا ,Gd∏¡º GEÊ GCS°ÉCd∂ a¡º GdæÑ«Ú, h MØß GŸôS°∏Ú}مويلا
hGŸÓFµá GŸ≤ôHÚ,

Gd∏¡º GL©π GCdù°æàæÉ YÉeôI Hòcô∑, h b∏ƒHæÉ Hîû°«à∂,
hGCS°ôGQfÉ H£ÉYà∂, GEf∂ Y∏≈ cπ T°»A bójô, Mù°ÑæÉ Gd∏¬
h f©º Gdƒc«π, Gd∏¡º GEÊ GCS°àƒOY∂ eÉ bôGCä h eÉ MØ¶â h

eÉ J©∏ªâ, aôO√ Yæó MÉLà» GEd«¬, GEf∂ Y∏≈ cπ T°»A
bójô, Mù°ÑæÉ Gd∏¬ h f©º Gdƒc«πz.
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Óمح Ìك’ا
ةينطولا ناولأÓل

Ìكألا ير--ئاز÷ا بعل---لا
وه ةينطولا ناولأل-ل ل-م-ح

ÿ141 ب ي----مو----ل----ب ر----صض
رصصÿ ركذ ىل-عو ،ة-ل-با-ق-م
ةر-ك-لا-ب جو-ت د-ق-ف ي-مو--ل--ب
ةنصس ةيق-ير-فإلا ة-ي-ب-هذ-لا

‘ بع--ل--لا لز--ت---عاو ،1891
.9891 ةنصس ةياهن

:Èمصسيد 7

دد--ع ¤إا م--قر--لا اذ--ه ز---مر---ي
ا----ه----ع----قو ي-----ت-----لا فاد-----هألا
‘ ي-ن--ي--ت--ن--جرألا «ثو--غÈلا»
مامأا «و-ك-ي-سسل-ك-لا» تا-يرا-ب-م
بعللا دع-يو ،لا-ير-لا Ëر-غ-لا

ل----ي-----ج-----سست Ìكألا ي-----سسي-----م
تا----ه----جاو----م ‘ فاد----هأل----ل
وديرفلأا ايطختم ،وكيسسلكلا
و-نا-ي-ت--سسير--كو و--نا--ف--ي--ت--سس يد
له ىرت ،(افده81) ودلانور

‘ فيدهتلا نع ماسص يذلا وهو ،72 مقرلا غولب نم يسسيم نكمتيسس
دعب لبقŸا تبسسلا ةيسشع هوبقرت باو÷ا ؟يسضاŸا مسسوŸا يترابم
.ةارابŸا ةياهن

:مويلا مقر

62

ــــÈتعاو أارقا ــــــــ
حفصصيف بتاعي هحناوج Úب ل-ف-ط بل-ق ل-م-ح-ي ا-ن-م ل-ك تي-ل
دقو ،كحصضي هب اذإا مث يكبيف برصضي دقو ،رذتعيف ءىطخيو
ءيصش لك يصسن
،رثألا ىÔلو انتاذ نك-صست ة-لو-ف-ط-لا كÎن-لو ،اذإا بر-ج-ن-ل-ف
،بئاوصشلا سضعب حصس“ اهلع-ل ،ا-نرود-صص قو-ف و-ثŒ ا-ه-عد-ن-لو
،د-صس◊او هر-ك-لا تا-حا-صسم ر-م-غ-ت-ل ،ل-خاد-لا ¤إا بر--صست--تو
هيلوفط هماصستبا انهافصش ىلع ولعت يكل حرŸاو ب◊اب اهفلغتو
ىعري مث نم عرزي سضرلا ‘ ÿÒا ىرا نأا ىن“ا .ةقداصص
ىندأا..قحÁ.. قهزي..أاصسخ-ي ر-صشلا ىرأا نأا ى-ن“ا ،ى-ن-ج-ي-ف
نأا ىن“أا..ىنعمو ًاظفل.. يرصسي لدعلا ىرأا نأا ىن“أا..ىندأاف
!!!..ىن“ ام رصشع ىنمتت... ›وح سسانلا ىرأا

ي----ها----م :لاؤو-----صسلا
اه-ب تجو-ت ي-ت-لا تاو-ن-صسلا
ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ة-يد--نا

قا-فوو ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-صشو
لاطبأا يرود بقلب فيطصس
ا-ي-ق-ير-فا سسا-ك) ا-ي-ق--ير--فا
؟(اقباصس ةلطبلا ةيدنألل

بقللاب جوت قيرف لوا:باو÷ا
قير-ف ،ة-ل-ط-ب-لا ة-يد-نأل-ل يرا-ق-لا

،6791 ة--ن--سس ر--ئاز÷ا ة--يدو--لو--م
يتنسس لئابقلا ةبيبسش قيرف Êاثو
قافو قيرف ثلاثو1991و41891

.4102و8891 يتنسس فيطسس

:Èمصسيد

ــــــــــ مويلا حيرصصت ـــــــ



نÓ--ي--م ق--ير--ف م‚ ه--ششي--ع---ي Òب---ك ق---لأا---ت
عم ضشتي-فو-م-ي-هار-بإا نا-تلز ¤ا-ط-يلا

ىرود--لا ¤إا ةدو--ع---لا ذ---ن---م ه---ق---ير---ف
ةراد-شص ى-ف م-ها-شس ثي-ح ،¤ا-ط-يلا

رعشش اذ-ل ،ىرود-لا ة-لو-ط-ب-ل ه-ق-ير-ف
fiب--ك ق--ل--ق--ب ه--ي--بÒ د--ع--ب ه--ي--ل--ع

راتوأا ىف هب تق◊ ىتلا ةباشصإلا
نع اهببشسب بيغتو اارخؤوم ةبكرلا
.بعŸÓا
ة-نأا-م-ط ن-م ن--ك“ ه--تدا--ع--ك ار--بإا

fiا ه-ت-ق-ير-ط ى-ل-ع ه-ي-بÿة-شصا،
Úب هبيردت ءانثأا هل ويديف رششنو ،ةÒطخ تشسيل ةباشصإلا نأا دكأا امنيح

لواح» ،Óئاق ةروشصلا ىلع قلعو ،ضضكري وهو هيف رهظ ثيح ،جولثلا
ديد-ج ن-م بعÓ-م-ل-ل ه-تدو-عو هءا-ف-شش باÎقا ¤إا ةرا-ششإا ى-ف ،«ى-فا-ق-يإا

.Òبكلا هنشس مغرب
نا-تلز ،مر-شضıا ىد-يو-شسلا م-ج-ن-لا د-كأاو ق-ب--شس ،ىر--خأا ة--ي--حا--ن ن--م
رهششلا ةياهن ،¤اطيإلا ىرودلا فادهو نÓيم مجاهم ضشتيفوميهاربا
بيغي نأا عقوتيو ،«ةÒطخ تشسيل» ةبكرلا راتوأا ىف هتباشصإا نإا ىشضاŸا

Ÿعوبشسأا وأا عوبشسأا ةدÚ كألا ىلعÌ

ماما ةلجؤوŸا ةهجاوملل رئاز÷ا ةيدولوم رشصانع دعتشست
مدع ببشسب ةط-ح-ن-م تا-يو-ن-عÃ ضسا-ب-ع-ل-ب دا–ا
ن-م ءز--ج د--يد--شست--ب يدا--ن--لا ةرادا ماز--ت--لا
اهب نون-يد-ي ي-ت-لا ة-ي-لاŸا تا-ق-ح-ت-شسŸا
رملا وهو ، رهششا ةتشس ¤ا تلشصو يتلاو
يذلا دوششح ءÓمز اÒثك بشضغا يذلا

قيرفلا ةرادا ضسل‹ ضسيئر نم اوبلاط
ة--ع--م÷ا مو--ي ضساŸا ر--شصا--ن--لا د--ب---ع
ةيوشست ‘ عارشسلا ةرورشضب يشضاŸا
ضسما ىقتلا ضساŸاةيداŸا مهروما

Ãكار---ط---نو---شس ة---شسشسؤو----م ›وؤو----شس
ي-ت-لاو د-ي-م-ع-لا م--ه--شسا ل÷ ة--ك--لاŸا
ةيدولوŸا ةاردا ضسل‹ ضسيئرل تدكا
رهشش لبق ةرفوتم نوكت نل لاوملا نا

طبحا يذلا رملا وهو مداقلا يفناج
نهاري ناك هناو اميشس ، اÒثك ضساŸا

داجيا ل-جا ن-م عا-م-ت-جلا اذ-ه ى-ل-ع
طبختي يتلا ةيلاŸا ةمزÓل ضسفنتم
  قيرفلا اهيف

قفأوŸأÈ 0202مصسيدÚ 70نثإلأ
ــهÊ 2441اثلأ عيبر12ـل

لاطب’إ يرودب ايليشسرام ةهجإوم نم زرfi داعب’ حملي  ’ويدرإوغ

يشضايرلإ دا–إ’إ نوبع’و نوÒشسمجولثلإ Úب سضكرلاب ةباشصإ’إ نم هيفاعت بإÎقاب هروهمج نئمطي إربإإ
ةي’ولإ مامإ نومشصتعي ديدج راششب

راصصنأأو ينفلأ م-قا-ط-لأو نو-ب-علو نوÒصسم م-ظ-ن
سسمأ ًاماصصتعأ ديدج راصشب يصضايرلأ دا–إلأ يدان
Ëدقتب تاطلصسلأ ةبلاطŸ ةيلولأ رقم مامأأ دحألأ
يدا-ن-لأ سسي-ئر دد-صصلأ أذ--ه ‘ ح--صضوأأو . م--عد--لأ

fiابلط ما-صصت-عإلأ أذ-ه ي-تأا-ي» ه-لو-ق-ب را-ب-ج د-م
Ÿيمتني يذلأ يدانلأ أذه ةدئافل ةددعتم ةدعاصس
تأذ فاصضأأو .‘‘ دÓبلأ برغب ةأوهلأ مصسق ةلوطب ¤إأ
اهب تدعو يتلأ ةدعاصسŸأ رظتنن انلز ل» ثدحتŸأ
سسصسأأ يذلأ يدانلأ أذهل ر-ه-صشأأ ةد-ع ذ-ن-م ة-يلو-لأ

تابوعصصلأ ديدع اي-لا-ح ه-جأو-ي و-هو ،6491 ما-ع
.«همدقت لقرعت يتلأ ةيتصسجوللأو ةيلاŸأ

ةيلاŸأ تامهاصسŸأ نم اهÒغو تأدعاصسŸأ نأأ راصشأأو
وأأ راصصنألأ لبق نم ءأوصس مدقت يتلأ ةيتصسجوللأو
يدانلأ طاصشنل «ةيفاك دعت ⁄» ÚيلÙأ ÚنصسÙأ
،‘‘راصشبب يبعصش يح Èكأأ بابصشل أًرخف دعي‘‘ يذلأ

ةيلولأ ›أوب يقتليصس يدانـلأ نم ًأدفو نأأ ًافيصضم
ي-صضا-ير-لأ دا–إلأ بع-ل د-قو .ه-تلا-غ-صشنأ حر-ط-ل
‘ يصضاŸأ نرقلأ تا-ي-ن-ي-ع-صست لÓ-خ د-يد-ج را-صشب
ركذ ام بصسح ،ةينطولأ ةلوطبلأ نم Êاثلأ مصسقلأ

.ثدحتŸأ تأذ

ةيوشست ‘ لششفي سساŸإ
ةيدولوŸإ يبع’ تاقحتشسم

بيل◊إ بلعو يشساموك ةلحر
‘ ةملعلأ ةنيدÊ Ÿاغلأ وكوتوك يتناصشأأ قيرف لوصصو لبق مايأأ

قيرفلأ نم احأÎقأ نمصضتت ةل-صسأر-م ا-ن-ت-ل-صصو5102 سسرا-م
يدانلأ ةماقإاب لفكتلأ هبجوÃ م-ت-ي قا-ف-تأ ءأر-جإا-ب ف-ي-صضلأ
لÓخ لثŸاب انتلماعم متت نأأ ىلع ةم-ل-ع-لأ ة-ن-يد-م ‘ Êا-غ-لأ

انتباجإأ تناكو ةركفلاب انبّحر ،ي-صسا-مو-ك ‘ ةدو-ع-لأ ة-ل-با-ق-م
fiقأو لو-ب-ق لÎثلأ قدا-ن-ف-لأ ا-ن-حÓأ ةثŸةملعلأ ‘ ةدوجو

لمكأأ ىلع راصس ءيصش لكو اهدحأ رايتخأ ”و فويصضلأ ىلع
04 نم Ìكأأ نم نوكتي يذلأ Êاغلأ دفولأ لابقتصسأ ناك  ،هجو
ىلع ءاصشع ةبدأام ةملعلأ ةيدلب تماقأأو ،ثد◊أ ىوتصسم ‘ أ
فرصس ) اما“ هبصشي اصسونرب هتدهأأو وكوتوك ةليبق Òمأأ فرصش
.انودأرام (

ىلع ينقتلأ عامت-جلأ ءا-ن-ثأأ تحÎقأ ة-ل-ي-ح Ìكأأ نو-كألو
يبرغŸأ ةلباقŸأ ظ-فاfi ة-يا-عر-ب قا-ف-تلأ ءا-صضمإأ Úي-نا-غ-لأ

هل تط-ط-خ ا-م-ك ءي-صش ل-ك ”و مو-ي-لآأ ÊوÒما-ك-لأ م-ك◊أو
.نصسحأأو

أركأل طقف أدرف52 مصضي دفوب انلقنتو ةدوعلأ ةلباقم تءاج
تÓفاح اما“ هبصشت ةÒغصص ةرئاط ‘ يصساموك ةنيدŸ اهنمو
اندجو يصساموك راطم ‘ انلوزن دنعو ةئÎهŸأ يمومعلأ لقنلأ
حصسفي قلطنأ يذلأو ةلفا◊أ قئاصس عم انرظتني أدحأو ايطرصش
.ةبيجع ةينأولهب ةقيرطب  ةيرانلأ هتجأردب انمامأأ قيرطلأ

ةئجافŸأ تناك ا-ن-ت-ما-قإل سصصصıأ قد-ن-ف-ل-ل ا-ن-لو-صصو د-ن-ع
لو هيف ءام ل مامح هبصش انت-ما-قإأ قد-ن-ف نا-ك د-ق-ف ة-مدا-صص
ترمأاف انصسافنأأ دصست ةهيركلأ ل-كألأ ة-ح-ئأر تنا-كو ءا-بر-ه-ك
ظفاfi روصضح تبلطو ةلفا◊أ نم لوزنلأ مدعب ÚبعÓلأ
ل ملكت-ي ن-م كا-ن-ه ن-ك-ي ⁄و ة-ي-صسن÷أ يÒب-ي-ل-لأ ءا-ق-ل-لأ

ع-م ةÒصسع تا-صضوا-ف-م ‘ ا-ن-ك م-هŸأ ،ة-ي-بر-ع لو ة-ي--صسنر--ف
يذلأو ةبانع ة-ط-بأر سسي-ئر سسأور ق-يد-صصلأو ا-نأأ Úي-نا-غ-لأ

لزني ⁄ ةليوط تاعا-صسلو ة-يدا–لأ ن-ع ل-ث-م-م-ك ا-ن-ق-فأر
دعب مونلل ملصستصسأ مهبلغأأ نأأ ثيح ،ةلفا◊أ نم نوبعÓلأ

.ةليوط رفصس ةلحر ءانع
تيب نع ةرابع قدنفلأ نأأ تدكأات ناكŸأ فصشتكأأ تنك امنيب
أذهل سصصصfl ناكŸأ نأأ دكأاتت كهجو ›وت امثيحف ةراعدلل
. طقف رمألأ

ف-ي-صضŸأ ق-ير-ف-لأ سسي--ئر ر--صضحو ءا--ق--ل--لأ ظ--فاfi ر--صضح
نمأزت يصساموكل انئي‹ نأأ بأو÷أ ناكو تاعاصسل انعمتجأو
انيدل سسيلو ةزوجfi قدانفلأ لك نأأو يحيصسم ينيد ديع عم

انك يذلأ قافتلاب ءاقللأ ظفاfi انه-جأو ا-م-ن-ي-ب ر-خآأ أرا-ي-خ
قدنفلأ ةيعون انطÎصشأ د-ق ن-ك-ن م-ل-ف ة-م-ل-ع-لأ ‘ ها-ن-ي-صضمأأ

.موجنلاب ةفنصصم Òغ ةملعلأ قدانف تمأدام
ل ةرأرح طصسو ‘ مايأأ ةثÓث انثكمو عقأولأ رمأÓل انملصستصسأ

تاهآأو تأوصصأأ ىلع ةدايز نويعلأ اه-ل ع-مد-ت ة-ح-ئأرو قا-ط-ت
بيل◊أو تيوكصسبلأ ينتقأل جرخأأ تنكو ،ةليذرلأ يصسرا‡

وروي04 ب بيل◊أ Îل يÎصشأأ تنك ثيح ،انتوق ناك يذلأو
أزرأأ ناكو لكألاب ةمل-صسم ةد-ي-صس ا-ن-تءا-ج ثلا-ث-لأ مو-ي-لأ ‘ ،
انيتأات تأأدبو تأونصسل ماعطلأ قذن ⁄ اننأاك هانلكأأو اكمصسو
،يصساموك ‘ نونكصسي نيذلأ ÚملصسŸأو برعلأ نم تأرايزلأ

خأأو نوي-نا-ن-ب-لو نو-يرو-صسو ة-برا-غ-م ا-ن-ترا-يز-ل ر-صضح د-ق-ف
يصساموك ةنيدŸ ةلوج ‘ Êذخأأ يذلأو نأرهو نم يرئأزج
هبصش اهلم‹ ‘ تناك يتلأو ةمخفلأ اهقدانف فصشتكأأ تأأدبو
ا-ن-ير-جأأو ا-هد-حأل يرأو-ه خألأو ا--نأأ تل--خد د--قو ة--غرا--ف

‘ ةملعلأ دفو ةماقإأ نمث نأأ انئجافتف قيرفلل زجح ةيليث“
تجرخأاف وروي006 ىدعتت نكت ⁄ يصساموك قدانف مخفأأ

بيل◊أ نمث طقف بصسحأأ ةبصسا◊أ ةلآلأ ىلع تلزنو يفتاه
نأأ ناكمإلاب ناك يئابغل اي ،Êأرهولأ خأÓل تلقو تيوكصسبلأو
نأأ كناك-مإا-ب نا-ك ا-ك-حا-صض با-جأا-ف ه-ل-ما-ك-ب قد-ن-ف-لأ يÎكأأ

بلع ىلع هتفرصص ام لباقم يصساموك ‘ ةيبابلل اقدنف يÎصشت
نأأ ىنعم ام اهموي تفرع مهŸأ..ايناŸأأ نم دروتصسŸأ بيل◊أ
.ةيقيرفإأ ةبرŒ كلÁ قيرفلأ

Ÿابشسلا ينقتلا حÊ ضضاير يرئاز÷ا ›ودلا داعبا ¤ا لويدراوغ بيب
fiا نم زرŸخلا ةهجاوÒا رودب ةÛلاطبا يرود ةلوطب نم تاعوم

يشسنرفلا ايليشسرام كيبŸوا يدان ماما ءاعبرلا اذه ةرقŸا ابوروا
ىلع نونوكيشس ماهلوف مامأا اوبعلي ⁄ نيذلا نوبعÓلا» :فوشسليفلا لاقو
راهظإا مهيلع نوكيشسو ،ايليشسرام مامأا Óماك ءاقللا ‘ ةكراششŸا عم دعوم
(دتيانوي ةهجاوŸ) مهنيب نم لشضفألا رايتخاب موقأاشس اهدعبو ،مهاوتشسُم
نل زرfi ضضاير نأا يتيشسلل ينفلا زاه÷ا ‘ لوألا لجرلا حيرشصت حشضويو
مامأا كرا-شش هرا-ب-ت-عا-ب د-ي-كأا-ت ل-ك-ب ة-ي-بوروألا ة-ه-جاوŸا ‘ ار-شضا-ح نو-ك-ي
ةرŸا هذه زجع هنأا مغر ،دود◊ا دعبأا ¤إا امÎحُم ادودرم مدقو ،ماهلوف
لوشصولا ‘ لششف ثيح ،كيرتاه لجشس امدنع يلنÒب ويرانيشس راركت نع
.ضسفانŸُا كابشش ¤إا

ةفرعŸ عوبشسألا ةياهنل راظتنلاب ابلاطُم زرfi ضضاير يرئاز÷ا نوكيشسو
هراجب يتيشس Îشسششنام هقيرف عمجي يذلا Îشسششنام يبريد نم هفقوم
دلوأا بعلم ىل-ع ي-ت-ي-شسلا هرا-ج د-ت-يا-نو-ي Îشسششنا-م ف-ي-شضت-شسيو.دتيانوي
زاتمŸا يزيل‚إلا يرودلا نم21ـلا ةلو÷ا ‘ ،لبقŸا تبشسلا دروفارت
ق-ير-ف-لا ا-ه-ب زا-ف ي-ت-لا ة-ه-جاوŸا بق-عأا يذ-لا ي-ف-ح-شصلا ر“ؤوŸا لÓ--خو
دد-ششو ،يز-ي-ل‚إلا يرود-لا ‘ ما-ه-لو-ف ما-مأا در نود ة--ي--ئا--ن--ث--ب يوا--م--شسلا

مامأا ةيادبلا ذنم تكراشش يتلا رشصانعلا يقابو زرfi نأا ىلع لويدراوغ
.ىلثŸُا ةقيرطلاب اهتÓهٔوم ترهظأاو ،اهيلع مزÓلا تمدق ماهلوف
09ـلا ةليط ليدبت يأاب همايق مدع رشسفي كلذ نأا ¤إا Êابشسإلا بردŸا راششأاو
كيبŸوأا ةارابُم لÓخ هراركت يوني يذلا ويرانيشسلا ضسفن وهو ،ةلماك ةقيقد
.ةيبوروألا ايليشسرام

يفتك ةرإد’إ سسل‹ سسيئر
يدانلإ رقم نم  رإرشس درطي

قافولا فÙÎا يدانلا ةرادا ضسل‹ ضسيئر نود
عنم ةيرادإا ةميلعت يفتك نيدلا رخف فيطشس

ضصخشش ›ا يدانلا رقم ‘ عمŒ يا اهيف
مادقأا دعب ةميلعتلا هذه تءاجو  بيرغ
ق-يز“ ي-ل--ع رار--شس ق--با--شسلا  ضسي--ئر--لا

دهف ماعلا ريدŸا بيشصنت دقع ةقيثو
عيقوت لبق اهيلع لكا نا دعب ةيافلح

ضسي-ئر ا-ه-م-ل-شس Úح ا-ه-ي-ل-ع ة-يا-ف-ل--ح
ديد÷ا ضسيئرلا ›ا  ةرادإلا ضسل‹

ريدملل ا-ه-ح-ن-م ضضر-غ-ب ‘ل لا-م-ك
ضسيئرلا ›ا اهملشس ‘ل نكل ماعلا
نا ف-ششت-كا يذ--لا  رار--شس ق--با--شسلا
مدع يلع ضصني دقعلا دونب دحا

يا ‘ ضصخشش يا Úيعت ةينوناق
همهف ام وهو يدانلا ‘ بشصنم
اذهب دوشصقŸا هنأا رارشس  ضسيئرلا
يدا ام دقعلا قزÁ هلعج ام دنبلا
ةرادإلا ضسل‹ ضسي------ئر بشصغ ›ا

. درطلا ةميلعت نيودتب ماق يذلا
ب/ليلخ

يلبÁد نامثع ةباشصإإ نلعي ةنولششرب
سسوتنفوج ةإرابم نع هبايغو

ه-حا-ن-ج نإا :،مد-ق-لا ةر-ك-ل Êا-ب-شسإلا ة-نو-ل-ششر--ب يدا--ن لا--ق
ة-ي-ل-شضع ة-با-شصإل ضضّر-ع-ت ي-ل--بÁد نا--م--ث--ع ي--شسنر--ف--لا

Êولاتكلا قيرفلا ةارابم نع اهببشسب بيغيشس ،ةديدج
›اطيإلا ضسوتنفوج مامأا ابوروأا لاطبأا يرود ‘

.لبقŸا ءاثÓثلا
اه-ب-ي-غ-ي-شس ي-ت-لا ةّدŸا ن-ع ة-نو-ل-ششر-ب ف-ششك-ي ⁄و

‘ اÓ-يد-ب كرا-شش يذ-لا ›ود-لا ي-شسنر-ف-لا ه-ب--عل
ضضرأا ى-ل-ع1-2 ه-تÁز-ه-ب ته-ت-نا ي-ت-لا ةارا--بŸا

.ضشداق
يتلا ضصوحفلا ترهظأا» :نايب ‘ ةنولششرب لاقو

لوألا ق-ير-ف--لا بعل نأا د--حألا ضسما ا--ه--ل ع--شضخ
ذ--خ--ف--لا تÓ--شضع ‘ بي--شصأا ي--ل--بÁد نا---م---ث---ع
ةليكششتلا نم دعبتشسا هنإاف ببشسلا اذلو ؛ةيفلÿا
.«هتلاح مييقت دعب هتكراششم رّرقتتشسو

ببشسب0202-9102 مشسوم مظعم نع يلبÁد باغ
ةعبرأا زر-حأاو ،ة-ي-ف-لÿا ذ-خ-ف-لا تÓ-شضع ‘ ة-با-شصإا
مشسوŸا ‘ قيرفلا عم اهشضاخ ةارابم21 ‘ فادهأا
.لاطبألا يرود ‘ ثÓث اهنيب نم ›ا◊ا


