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ابوز ديم◊إ دبعو سشوعم دمfi نم لك مّرك

 ةـــــــعبطلإ سسأإرـــــــتي ةـــــــحيرڤنسش قـــــــيرفلإ
ةيركسسعلإ رئإز÷إ سسأاك يئاهنل84 ـلإ

«رسشاعلإ يليÓب»
رطق نم دوعي

زوفلل ييلوبنوم دوقيو انوروك نم ىفاعتي روليد

سسماخ عقوي حا‚وب
قلأاتي Êإدوسسو هفإدهأإ

 سسوكايبŸوأإ عم

فإرطأإ» :زيغن
Òسسكت ديرت

«ةيدولوŸإ

رئإز÷إ ةيدولوم

ةيدŸإ مامأإ ايمصسر نابيغي Òخلبو وباج

لئابقلإ ةبيبصش

يÒجينلإ كردلإ دا–إإ ةإرابم
Èمسسيد22 موي

ءاقللإ ةرإدإل ةيÒجين ةرفاصص

دإدزولب بابصش

ةليلم Úع ءاقل ةليكسشت ىلع رقتسسا امود

نودعتسسم» :دويعسس
ةÎفلإ ‘ ةيحسضتلل

«ةمداقلإ

يتدوعب ديعسس» :يجورف
«ةمسصاعلإ دا–إإ ¤إإ

ايمصسر هدقع ىصضمأإو نطولإ سضرأاب سسمأإ لح
ةمصصاعلإ دا–إإ



ة-ع-ف-سص ،سسمأإ ةÒه-ظ يرا-ي-لا-ك ى-ق-ل-ت
اينيدرسس» هنإديم ىلع هتراسسخب ةيوق
لباق-م ة-ي-ثÓ-ث-ب Òت-نإ’إ ما-مأإ ،«ا-ن-يرأإ

نأإ مغرو ،›اطيإ’إ يرودلإ ‘ دحإو
مدقتم إوناك وكسسيسشنإرف يد لابسشأإ

عبرلإ ‘ إوراهنإ مهنأإ ’إإ ،ةجيتنلإ ‘
م--ج---ن---لإ با---ي---غ ‘ Òخأ’إ ة---عا---سس

لإز’ يذ----لإ سسا----نو مدأإ ير----ئإز÷إ
فا-ع-ت ⁄و ا-نورو-ك سسوÒف ن-م Êا-ع-ي

بيغيل ،Êويميسس هليمز ةدوع مغر دعب
نيرمأ’إ ىناع يذلإ هقيرف نع دد‹ سسانو

ةزمح . م  .Òتنإ’إ مامأإ

 طـــــقسسيو يـــــــسساـــــسسأأ يوأدوـــــب
نير مامأأ رايدلأ رقع ‘

اذ-ه ر◊ا ه-طو-ق-صس ي-صسنر-ف-لا ضسي-ن يدا--ن ل--صصاو
Úيعتو اÒيف كير-تا-ب بردŸا ل-ي-حر م-غر م-صسوŸا

›ود-لا-ب ع-فد يذ-لاو ه--نا--ك--م ا--ي--صسروأا هد--عا--صسم
مامأا ضسمأا ةي-صشع ا-ي-صسا-صسأا يوادو-ب ما-صشه ير-ئاز÷ا

نود فدهب هصضرأا ىلع طقصس هقيرف نكل نير
مايقلا اقباصس وداراب بعل لواح دقو ،در
هناكم كÎي نأا لبق طصسولا ‘ هرودب

،ماÒت هل-ي-مز-ل57 ة-ق--ي--قد--لا ‘
بيتÎلا لودج ‘ ضسي-ن ع-جاÎي-ل
ن-ك-ي ⁄ لا-ط-ع ّنأا ا--م--ل--ع ما--ع--لا

بب-صسب ءا-ق-ل-لا ة--قرو ‘ ار--صضا--ح
       .تابيردتلا ¤إا ةثيد◊ا هتدوع

ةزمح . م

بعŸÓأ نويعــهÊ 2٤٤1اثلإ عيبر82ـل قفإوŸإÈ 0202مسسيد٤1 Úنثإ’إ

ينطو اي هأ
دمرألا اهيأا اي ينطو
امصسلا كاعرت
لاحكلا وه ›اولا حبصصأا

ىمعلاب رصشباف
رطم دمحا

رعصش Úب طبرت يتلا ةقÓع-لا ن-ع نو-لءا-صست-ت د-ق
لؤواصستلا..يصضايرلا نأاصشلا ‘ ةباتكلاو رطم دمحأا

‘ ضسيل نكل دود◊ا د-ع-بأا ¤إا ي-ق-ط-ن-مو عور-صشم
.ÚكصسŸا ينطو

َةا-نا-ع-م ىر-ت ل..ة-صضرا-عŸا ُتك--صست.. ي--ن--طو ‘
اهعمو ةصضراعŸا- اه-ن-ك-ل ا-ه-ن-ع ع-م-صست لو بع-صشلا
-ةفقثŸا ةقبطلا ىل-ع Úبو-صسÙا ضضع-بو بار-غ-لا
‘ هنوفّنصصيو يوادوب باصشلا بعÓلا أاطخ نوري

.ةنايÿاو ةئيطÿا ةناخ
ّنف ‘ ةصسايصسلا لاجر ثدحتي ل ÚكصسŸا ينطو ‘

ةمزألا نم جورخ-ل-ل ه-ب ما-ي-ق-لا بج-ي ا-مو ن-ك-مŸا
اهصشيعت يتلا دوكرلا ةلا-ح ل-قألا ى-ل-عو ة-ي-لا◊ا
يوادوب نع مهنكل اذه لك نع نوتكصسي ..دÓبلا
هتمكاÒ fiغ مهل قبي ⁄و نونيدُيو نوثدحتي
ىتح ةيليو-ج5 بعل-م ‘ ا-ق-ن-صش ه-ماد-عإا نÓ-عإاو
فر-صش ى-ل-ع Úلوا-ط-تŸا ن--م هÒغ--ل ةÈع نو--ك--ي

!تازجعŸا علطمو ةروثلا رئازج
نكل ضشاقن ¤إا جات– ل ةيهيدب..ةنايخ عيبطتلا

ةقبطلا ضصاصصتخا نم ضسيل يوادوب هيلع مدقأا ام
بعÓلا وهف..لاو-حألا ن-م لا-ح يأا-ب ة-ي-صسا-ي-صسلا
نو-ع-ج-صشمو را-صصنأا ه-لو ه-م-ك-ح-ي د-ق-ع ه-ل يذ--لا
امهمو همهصسأا نوعفÒصس نم مهف ،هيل-ع نو-م-ك-ح-ي
لو مدق ةرك بعل فا-طŸا ة-يا-ه-ن ‘ ه-نا-ف أا-ط-خأا

Áإا د-ع-ب ل-صصي ⁄ ه-ناو ة-صصا-خ ه--صسف--ن لإا ل--ث¤
... يميهارب وأا زرfi ةيمو‚ ىوتصسم
ًا-ي-ناŸر-ب ضسي-ل..ة-مو-ك-ح ‘ ر--يزو ضسي--ل يوادو--ب
ى-ت--ح ل--ثÁ ل..ة--مألا ضسل‹ ‘ او--صضع ضسي--لو
ىتح نمصضي ⁄ بعل در‹ هنأل ينطولا بختنŸا

.ةيصساصسأا ةناكم
-بارغلاو يرقمو ةنيرق نب هثدحأا يذلا جيجصضلا

نم هلصصو ازاعيإا نأاكو ةلودلا مصساب بارغلا ثّد–
ةبوبيغلا ىلع ليلدو ضسÓفإا ليلد -نابصضقلا فلخ

.ÚكصسŸا ينطو اهصشيعي يتلا
Êرّكذ يوادوب اط-خ د-ع-ب ثد-ح ا-م : مÓ-ك-لا ر-خآا
‘ مداخ-ل-ب ز-يز-ع-لا د-ب-ع-ل لا-ق ا-مد-ن-ع م-هد-حأا-ب
ةانق ‘ لمعلل نودعتصسم نحن0102 ماع ةحودلا

اوزّكرو طقف ةصصرف ¤إا جا-ت-ح-نو ما-ظ-ن-لا مد-خ-ت
 دمرألا ينطو اي هآا..ماظنلا ةملك ىلع

سسيتيف عم ديدج فده ىلع ولفرد ةماسسأإ يرئإز÷إ مجاهŸإ مسصب
،ÚفنÒه ـل هقيرف لابقتسسإ ةبسسانÃ سسمأإ ةيسشع يدنلوهلإ Ëاهنرأإ

ذنم فإدهأإ6 ¤إإ هتليسصح اعفإر21 ةقيقدلإ ‘ هفده لجسس ثيح
لداعتلإ كردأإ سسفانŸإ ّنأإ ’إإ ،هفده مغرو ،«يزيفيدر’إ» قÓطنإ

،ةكبسش لك ‘ فده يباجيإ’إ لداعتلإ ىلع ناقيرفلإ قÎفيل ،دعب اميف
تفÓلإ هقلأاتو ةيوقلإ هسضورع اقباسس ةمسصاعلإ دا–إ مجاهم لسصإويو

بع’ ¤إإ لّوحتيل ايطايتحإ مسسوŸإ أإدب امدعب يدنلوهلإ يرودلإ ‘
.ةماه ةزيكرو يسساسسأإ

سسرام سصبÎل ةرظتنم هتوعد
نأإ اهنأاسش نم ولفرد ةماسسأإ فإدهلإ اهيلع دجإوتي يتلإ ةيŸاعلإ ةقايللإ

Œهلع fiلإ لبق يسضاملب لامج ينطولإ بخانلإ مامتهإ لÎإ سصبŸلبق
ي-سضا-م-ل-ب ه-جو-ي نأإ ر-ظ-ت-ن-ي ثي-ح ،ل-ب-قŸإ سسرا-م ر-ه-سش ‘ «ر-سضÿإ»ـل
تاقاقحتسس’إ مداقل هيبرŒو ةيمامأ’إ ةرطاقلإ ميعدتل ولفرد ـل ةوعدلإ

ةينطولإ نإولأ’إ سصمقت هل قبسس ولفرد نأإ رابتعاب ،لايدنوŸإ تايفسصت ‘
ةزمح . م    .هتسصرف رظتني لإز’و ةبسسانم نم Ìكأإ ‘

هسضورع لسصأوُي ولفرد
هفده عّقوُيو ةيوقلأ
يرودلأ ‘ سسماÿأ
يدــــــنلوــهلأ

 Òــــتنإلأ ماــــمأأ راــــــهني يراــــــيلاك
سساــــــنو باــــــيغ يــــــف

 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

بلاط نب ديرُي يكÎلأ سساتكيسشيب
يدا-ن نأا ضسمأا ة-ي-كر-ت ة-ي-مÓ--عإا ر--يرا--ق--ت تف--صشك
طصسوتم مصض لجأا نم قابصسلا ةوقب لخد ضساتكيصشيب
ةرداغÃ هرارق دعب بلاط نب ليبن يرئاز÷ا ناديŸا
تبصشن يتلا ةÒثكلا تافÿÓا رثإا40 كلاصش هيدان

ةلم◊ا نع Óصضف هقيرفل ين-ف-لا م-قا-ط-لا Úبو ه-ن-ي-ب
يكÎلا يدانلا نوكيصسو ،ايناŸأا ‘ هتلاط يتلا ةيرصصنعلا

Úبغارلا لصساكوينو ماهلوف ييدانل اصسرصش اصسفانم
ةÎف ‘ ير-------ئاز÷ا م-------صض ‘ ا--------صضيأا

.ةلبقŸا ةيوتصشلا تÓيوحتلا
ةزمح . م

ايرودبماسس ىلع زوفيو «ويسشتلاكلأ» ‘ ةّرم لّوأل يسساسسأأ مÓغ
ايرودبماسس ـل هلابقتسسإ دنع ›وبان ةإرابم تدهسش
إزي‡ اثدح ،«انودإرام وغييد» بعلÃ سسمأإ ةيسشع
ةليكسشتلإ ¤إإ مÓغ يزوف يرئإز÷إ ›ودلإ ةدوعب
‘ م-سسوŸإ إذ--ه ةّر--م لوأ’ ه--ق--ير--ف--ل ة--ي--سسا--سسأ’إ
ة-سسفا-نŸإ ‘ ة-كرا-سشŸا-ب ي-ف-ت-كإ ا-مد-ع-ب يرود--لإ
روهظلإ ةسصرف وزوتاغ بردŸإ هحنميل ،ةيبوروأ’إ

يدان عافد نم ىرسسيلإ ةه÷إ ‘ «ويسشتلاكلإ» ‘
ةد-عا-سسم مÓ-غ لوا--ح ثي--ح ،›ا--ط--يإ’إ بو--ن÷إ

ةيوقلإ ةيإدبلإ مغر ثÓثلإ طاقنلاب رفظلل هقيرف
‘ ةو-ق-ب إودا-ع «يا-بو-ن-ي-ترا-ب-لإ» ن-ك-ل ،فو--ي--سضل--ل
عم دحإول Úفدهب Òخأ’إ ‘ إوزافو Êاثلإ طوسشلإ
ةزمح . م     .85 ةقيقدلإ ‘ مÓغ جورخ ليجسست

كراسشيو ئجافُي ةجديكوأأ
زتيم عم ايسساسسأأ

‘ اهل ضضرعت ي-ت-لا ة-با-صصإلا ن-م م-غر-لا-ب
ضسرا◊ا ل--ّج--صس ،نو--ي--ل كي--بŸوأا ءا---ق---ل
هتكراصشم ةجديكوأا ردنصسكي-لأا ير-ئاز÷ا

‘ ضسمأا ة-ي-صشع ة-ي-صسا-صسألا ة-ل-ي-ك-صشت-لا ‘
ىفاعت امدعب غروبصساÎصس ¤إا هقيرف لقنت
ةحبرŸا قاروألا نم Èتعي هنأا ةصصاخ اهنم
¤إا ةطقنب ةدوعلا ‘ ح‚ يذ-لا ه-ق-ير-ف-ل

لك ‘ Úفدهب هلداع-ت بق-ع را-يد-لا ر-ق-ع
ةزمح . م.ضسفانŸا عم ةكبصش

قباسسلأ هقيرف مامأأ طقسسيو Óيدب سسراف
¤إإ و-----ي-----سست’ ةدو------ع ن------ك------ت ⁄

د-ع-ب ة-ق-فو-م ة-ي-لÙإ ة-سسفا--نŸإ
ط--ق--سس ثي--ح ،ي---بوروأ’إ زا‚’إ

ىلع ة-ي-لا-ط-يإ’إ ة-م-سصا-ع-لإ ق-ير-ف
لوأإ ةر-ه-سس و--ك--ي--بŸوأ’إ ه--نإد--ي--م
دحإو لباقم ةيثÓثب تبسسلإ سسمأإ
يقب ءاقل ‘ ،انوÒف سسÓيه مامأإ

سسيبح سسراف دمfi عفإدŸإ هيف
،18 ةقيقدلإ ىتح ء’دبلإ دعاقم
Êوميسس هبرد-م ة-ق-ث د-ق-ف ا-مد-ع-ب
ما-مأإ سسرا-ف ط-ق-سسي-ل ،ي--غإز--ن--يإإ

ا-نوÒف سسÓ-ي-ه ق-با-سسلإ ه--ق--ير--ف
يرئإز÷إ روهمج-ل-ل ه-مّد-ق يذ-لإ

‘ Œط-ح-ي نأإ ل-ب-ق ة-ق-با--سس ة--بر
¤إإ ه---ن----مو لا----ب----سس ‘ لا----حر----لإ
     .«يتسسيليسسوكنايبلإ»

ةزمح . م



ةبغز ىلع قّوفتي ي◊وبم
ةجيتنب كمشض ىلع قافت’ا يدان زاف
يرودلا ‘ Úفده لباقم فادهأا ةعبرأا
ةهكنب تناك ةارابم ‘ ،يدوعشسلا

ضسرا◊ا زاف ثيح ،ةشصلاخ ةيرئازج
يذلا كمشض ىلع ي◊وبم باهو ضسيار
يركز نيدلا رون يرئاز÷ا هبردي
دوعيل ،يعفاششو ةبغز يئانثلا هل بعليو
مهو رفشصلا ةطقن ¤إا يركز لابششأا
طاقن4 ديشصرب61 زكرŸا ‘ نودجاوتي
‘ لوزنلاب نيددهم مهلعجي ام ،طقف
ةزمح . م .›ا◊ا مشسوŸا ةياهن

ضضاير يرئاز÷ا ›ودلا رشس–
يذلا ديد÷ا لداعتلا ىلع زوبدوب
ةرهشس نايتا تناشس هقيرف هلجشس
،ةيبلشس ةجيتنب ي‚أا مامأا ةعم÷ا

نأا لوقنشس انك» :زوبدوب لاقو
حتت ⁄ لاح ‘ ةديج ةجيتنلا
لجأا نم ةÒثك ضصرف انل
‘ ةشصاخ ،ليجشستلا
دقتعأا ،ةÒخأ’ا تاظحللا
ىلع تبعل ةارابŸا نأا

انكو ةÒغشص ليشصافت
ضسفانŸا نم لشضفأا
ضصرفلا ددع ليلدب
انيلع ،اهانردهأا يتلا
لمعلا لشصاون نأا

نم جرخن ىتح
ةيعشضولا هذه

  .«ةبعشصلا
ةزمح . م

ليسصافت» :زوبدوب
زوفلا نم انتمرح ةÒغسص

«ي‚أا ىلع

يسساسسأا سشوسشنخوب
مجنلا عم قلأاتيو

يلحاسسلا
يرئاز÷ا ›ودلا لّجشس

لوأا ضشوششنخوب ميلشس
عم يشساشسأاك هل ةكراششم

مامأا يلحاشسلا مجنلا هيدان
مشسرب يولتŸا يدانلا

يرودلا نم ةيناثلا ةلو÷ا
اهيف زاف يتلا ،يشسنوتلا
ثيح ،ضشوششنخوب ءاقفر

ينطولا بختنŸا بع’ ناك
ام ىدأاو ىوتشسŸا ‘ اقباشس

لاني هلعج ام وهو ،هيلع
هل تناك امدعب هقيرف راشصنأاو يشسنوتلا مÓعإ’ا ءانث

Œا اذه دوعيل ،ةيدوعشسلا ‘ ةبرŸيلحاشسلا مجنلا ¤إا مشسو
ةزمح . م.لوعفŸا يراشس دقعب هعم اطبترم لاز’ يذلا

ــهÊ 2٤٤1اثلا عيبر٨2ـل قفاوŸاÈ 0202مصسيد٤1 Úنثإ’ا ثد◊ا

fiقـــلأاتلا ‘ لــــــسشفي زرــــ
Îسسسشنام «يبراد» ‘
ةدّدهم هتناكمو

‘ زرfi ضضاير يرئاز÷ا مجنلا لششف
ةنيدم «يبراد» لÓخ هتمشصب كرت
هقيرف ةقفر ىفتكا Úح ،Îشسششنام
دتيانويلا مامأا يبلشس لداعتب يتيشسلا

رظتنŸا ىوتشسŸا نع ديعب ناك ءاقل ‘
،«غيل رÈÁلا» قاششع فرط نم هنم

بناج نم ايشساشسأا زرfi كبراشش ثيح
هيف ددج امدعب ’ويدراوغ ةبيتك
دئاق ّنأا Òغ ،هتقث Êابشسإ’ا ينقتلا
دوهعŸا هاوتشسÃ رهظي ⁄ «رشضÿا»

هل تح’ يتلا ةحناشسلا ضضرفلا مغر
ضسرا◊ا جورخ دعب اهردهأا هنأا Òغ

‘ ناديŸا ةيشضرأا رداغيل ،قفوŸا
.56 ةقيقدلا

دّدهمو ةفيعسض ةمÓع ىلع لّسص–
هتناكم نادقفب

مييقت ‘ ةشصشصختŸا عقاوŸا حنÁ ⁄و
ةمÓع «رشضÿا» م‚ ،ÚبعÓلا

ضسنارف» ةفيحشص تفتكا ثيح ،ةديج
ضضاير حنÃ ةيشسنرفلا «لوبتوف

fiع زرÓاهمييقت ‘ ةرششع نم4 ةم
ةارابŸا ‘ ةمÓع أاوشسأا يهو ،ةارابملل
ام وهو ،رشصانعلا ةيقبب ةنراقم
هتناكم نادقفب اددهم زرfi لعجيشس
‘ يتيشسلا ةليكششت ‘ ةيشساشسأ’ا
زرfi ّنأا ةشصاخ ةلبقŸا تايرابŸا

ةكراششŸا ‘ ماظتن’ا مدع نم Êاعي
قÓطنا ذنم ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا ‘

‘ تايرابم ىّدأا هنأا مغر مشسوŸا
   .ىوتشسŸا

ةزمح . م

سسرافو زرfi ،ينيعبسس نب
مهيسسفانم ىلع مويلا نوفرعتي

لاطبأ’ا يرود ‘

سسن’ ‘ Òبك زوـــفل يـــيلوبنوم دوــــقيو اــــنوروك نــــم ىــــفاعتي روـــــليد
...عزانم نود ةارابŸا لجر ناك

عم ةيمصسرلا ةصسفانŸا ءاوجأا ¤إا روليد يدنأا يرئاز÷ا مجنلا داع
يرود-لا ‘ سسمأا لوأا ةر-ه-صس سسن’ ¤إا ه-ل-ق-ن-ت ‘ ي-ي-لو-ب--نو--م ه--يدا--ن
دازلاب ةدوعلا ‘ ييلوبنوم اهيف ح‚ يتلا ةارابŸا يهو ،يصسنرفلا
هجئاتن لصصاويل ،Úفده لباقم فادهأا ةثÓث ةجيتنب هزوف دعب Óماك
ةبكوك نم Ìكأا بÎقيو ›ا◊ا مصسوŸا ةيادب ‘ ةعئارلا ةيباجيإ’ا
يصسنرفلا يرودلا بقل ىلع اّيدج اصسفانم هصسفن نلعيل ،ةمدقŸا
اذه ‘ هتداعك ينطولا بختنŸا مجاهم قلأاتو ،«1 غيللا» رابك ةقفر
.ةارابŸا م‚ ناكو ءاقللا

ءاقللا ‘ بع’ لسضفأا Òتخا
‘ هييلبنوم يدانل Úتارابم نع هبايغ دعب روليد يدنأا ةدوع تءاجو
ىلع ةيناثلا ةرملل انوروك ءابو نم هتاناعم ببصسب ،يصسنرفلا يرودلا
مغر ايصساصسأا كراصشو ءاقللا لبق رصضخأ’ا ءوصضلا ىقلت هنكل ،›اوتلا
لئاصسو لج تلعج ،ةمقلا ‘ ةارابم ىدأاو ،ادرفنم بردتي ناك هنأا
لانك» ةرصصو ‘ عزانم نود ةارابŸا لجر هراتخت ةيصسنرفلا مÓعإ’ا

،هقيرفل لوأ’ا فدهلا ةرير“ ءارو ناك ثيح ،«بيكيل» ةفيحصصو «+
نم Ìكأا ‘ ليجصستلا نم ابيرق ناكو سصرفلا نم ديدعلا عنصص امك
.ةبصسانم

«ءابولاب رّثأاتي مليو يقيقح براfi رولود» :نايراكاز
يرئاز÷ا هم‚ ىلع ءاقللا دع-ب نا-يرا-كاز ه-ي-ي-ل-ب-نو-م برد-م ى-ن-ثأاو
مجاه-م ّنأا ،ي-صسنر-ف-لا مÓ-عإÓ-ل ه-تا-ح-ير-صصت ‘ لا-قو ،ةو-ق-ب د-ئا-ع-لا
وهو براfi روليد» :قايصسلا اذه ‘ فاصضأاو ،براfi «رصضÿا»
تاعار-صصلا ل-ك ‘ د-جو-ي ثي-ح ،ا-ي-لا-ح ا-ه-لاو-حأا ل-صضفأا ‘ د-جاو-ت-ي

ينقتلا عباتو ،«هلجأا نم ادج ءادعصس نحنو ناكم لك ‘و ةيئانثلا
اذه ةرم Êاثل هباصصأا يذلا ءابولا نم روليد ةدوع نأاصشب يصسنرفلا
هنأا ’إا ،ةيناثلا ةرملل91 ديفوكب هتباصصإا نم مغرلاب» :Óئاق ،فيصصلا

.«قيرفلل ةفاصضإ’ا Ëدقت نم سسأايي ’

«رّوطتن نحنو اندعاوق جراخ اÒثك انّسس–» :روليد
‘ Òبكلا زوفلا نع ءاقللا دعب ،«+ لانك» ةانقل روليد يدنأا ثّد–و

:لاق ثيح ،عصساولاو بابلا نم ةيمصسرلا ةصسفانŸا ¤إا هتدوعو سسن’
،رايدلا جراخو لخاد ةدي-ج ج-ئا-ت-ن ق-ق-ح-نو بع-ل-لا-ب ع-ت-م-ت-صسن ن-ح-ن»
ام سسكع اندعاوق جراخ ةيباجيإ’ا جئاتنلا مصسوŸا اذه انتوق ةطقن
ن-صسح-نو اÒث-ك رو-ط-ت-ن ن--ح--ن ،ي--صضاŸا م--صسوŸا لا◊ا ه--ي--ل--ع نا--ك
ةرم يئانثل ءابولاب هتباصصإا نعو ،«انمامأا حاتت يتلا سصرفلا لÓغتصسا

نآ’ا نكل ءابولا دصض ةيصضاŸا رهصشأا3 ‘ ةعانم يدل نكت ⁄» :لاق
.«Úتّرم هب يتباصصإا دعب اهتبصستكا

«لبقŸا مسسوŸا ةيبوروأا ةكراسشم نامسض انفده»
ىلع ةصسفانŸا وه مصسوŸا اذه هقيرف فده ّنأا روليد يدنأا دّكأا امك
لاقو ،لبقŸا مصسوŸا ةيراقلا ةصسفانملل ةلهؤوŸا بتارŸا ىدحإا

لوصص◊ا ة-صصر-ف ا-ن-ع-ي-صض ةÒخأ’ا م-صساوŸا ‘» :«ر-صضÿا» م-جا-ه-م
وه مصسوŸا اذه انفدهو ،ةÒخأ’ا ت’و÷ا ‘ ةيبوروأا ةناكم ىلع
،،لبقŸا مصسوŸا ةيبوروأا ةكراصشم نامصضب انل حمصست ةبترم لÓتحا
دكأاو ،«لئاوأ’ا ةتصسلا نمصض مصسوŸا ءاهنا انناكمإابو ديج دادعت انيدل
ناصس سسيراب ءاقل نع هبايغ ببصسب ةبعصص تاقوأا سشاع هنأا روليد

ةزمح . م   .ادج اقلق ناكو رج◊ا نم هعبات يذلا نامÒج

Œنث’ا مويلا ىرÚ ا ةعرقلا ةيلمعÿرودلاب ةصصا
ا-بوروأا لا-ط-بأا ة-ط-بار ة-صسفا-ن-م ن-م ر--صشع سسدا--صسلا
«نوين» ـب يبوروأ’ا دا–’ا رقÃ ةيبوروأ’ا يرودلاو
نو---فÙÎا فر---ع---ت---ي---صس ثي----ح ،ة----ير----صسيو----صسلا
،لبقŸا يرودلا ‘ مهيصسفانم ىلع نويرئاز÷ا

ع---م زرfi سضا----ير Èي لا----ط----بأ’ا يرود ي----ف----ف
و--ي--صست’ ع--م سسرا--ف د--مfiو ي--ت--ي--صس Îصسصشنا--م
ا-ي-صسورو-ب ع-م ي-ن-ي-ع-ب-صس ن-ب ي-مار اذ-كو ›ا-ط--يإ’ا

د--جاو--ت--ي ه--نأا Úح ‘ ،ÊاŸأ’ا خا--بدÓ--غ---ن---صشنا---م
رود-لا ‘ نÓ-ي-م ه-ق-ير-ف ع-م ر-صصا-ن ن-ب ل--ي--عا--م--صسا
ع-م مÓ-غ يزو-ف ـل ة-ب-صسن-لا-ب ه--صسف--ن لا◊او ،ل--ب--قŸا
Úيلودلا حلاصص ‘ ةعرقلا نوكت نأا لمأا ىلع ›وبان
  .Úيرئاز÷ا
ةزمح . م

نبو رّثعتي خابدÓغ
لسصاوُي ينيعبسس

بايغلا
ا------ي------صسورو------ب ى-------ف-------ت-------كا

ةجيتنب Úلرب ا-تÒه ما-مأا ه-صضرأا ى-ل-ع لدا-ع-ت-ب خا-بدÓ-غ-ن-صشنو-م
،ÊاŸأ’ا يرودلا نم11 ـلا عوبصسأ’ا باصس◊ ةكبصش لك ‘ فده
ينب يمار يرئاز÷ا عفادŸا اهيف لصصاو يتلا ةارابŸا يهو
انوروك ءابو نم هتاناعم رار-م-ت-صسا بب-صسب با-ي-غ-لا ي-ن-ي-ع-ب-صس
ةكراصشŸا ةصصرف عيصضو بعŸÓا نع ةÎفل هدعبأا يذلا

رودلا ¤إا خابدÓغنصشنوم ايصسوروب هقيرف عم لهأاتلا ‘
ىلع هلوصصح راظتنا ‘ لاطبأ’ا يرود نم Êاثلا
ع--م تا--ب--يرد---ت---لا ¤إا ةدو---ع---ل---ل ر---صضخأ’ا ءو---صضلا
ةزمح . م .ةعومÛا
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ادنلريا
1ةيلامسشلا

بخ---ت---نŸا ن---سشد
تايئاه-ن ي-ن-طو-لا
⁄ا------ع------لا سسا------ك
3 مو-ي كي-سسكŸا-ب

،6٨9١ ناو---------------ج
Ãه--ت--ه--جاو Ÿة-ي-لا-م-سشلا اد-ن--لر--يا بخ--ت--ن

،ارا-خلاداو-غ ة-ن-يد-م بع-ل-م ا--ه--ن--سضت--حاو
تهتناو ،يتايفوسسلا كيتيب مك◊ا اهداقو
Êاثلا ءاقللا ىهتنا.هلثŸ فده لداعتلاب
ينطولا انبختنم Úب هلثŸ فده لداعتلاب
ادن-لر-يا ع-م ناد-ع-سس ح-بار بردŸا ةدا-ي-ق-ب
ءاقللا مكح اهيف رهسشأا ةارابم ‘ ةيلامسشلا
يرو----سصن----م يزو-----ف-----ل تاراذ-----نإا ة-----ثÓ-----ث
.دياسستياوو يورلكامو نوتغنيراوو
ليجسستلا باب يدنلريلا بختنŸا حتتفا
بعل ةطسساوب ةسسداسسلا ةقيقدلا ‘ اركبم
بعل لوا-ح ا-هد-ع-ب ،د-يا--سستاو د--ت--يا--نو--ي Îسسي--سشنا--م
.ىودج نودب نكل ةجيت-ن-لا ل-يد-ع-ت ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا

بختنŸا يبعÓل ةيوق ةدوع ،ةيناثلا ةلحرŸا تدهسش
لداعتلا فدهب ناديز لامج بعÓلا اهدسسج ،ينطولا

نم ةدحاو يهو ،ةرسشابم ةفلاfl نم3١لا ةقيقدلا ‘
‘ ينطولا انبختنم اهلجسس يتلا فادهألا نسسحأا Úب
¤إا رطÿا لقن بختنم لك لواح اهدعب .ةÎفلا كلت

،ىود-ج نود ن-ك-ل ا-ي-نا-ث ا-فد-ه ة-فا-سضإا ة-ي-غ-ب ه-سسفا-ن--م
لايدنو-م ‘ Úب-خ-ت-نŸا Úب ¤وألا ة-ه-جاوŸا ي-ه-ت-ن-ت-ل
سضاخ.هل-ثŸ فد-ه ي-با-ج-يلا لدا-ع-ت-لا-ب كي-سسكŸا
:ةيلاتلا ءام-سسألا-ب ة-ه-جاوŸا ه-تا-ه ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
ل-ي-سضف  ،زود-ن-ق ،ي-سشير-ق، ،يدا‹ ،يدا-ه-لا ي--بر--ع--لا

ن-ب ،د-مfi د-ي-ع-سس ي-سسا-ق ،يرو-سصن-م يزو-ف ،ا--يرا--غ--م
لا-م-ج  ،(كو--كر--ح) ر--جا--م ،كورا--م Ëر--ك ،يد--ي--ل--خ
حبار :بردŸا.داسصع حلاسص ،(يمولب رسضÿ) ناتديز
نادعسس
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تناك نادعسس حبار بردŸا لابسشأل ةيناثلا ةهجاوŸا
تابختنŸا يتعاو ىوقأا دحا ،يليزاÈلا بختنŸا مامأا
زو-ف-ل-ل د-حاو م-قر ح-سشرŸاو ،ةÎف-لا كل-ت ‘ ة-يŸا--ع--لا
يتلا ةعمÓلا ر-سصا-ن-ع-لا ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب ،يŸا-ع-لا بق-ل-لا-ب
نم ةبخن ةدايقب واسسيل-ي-سسلا ة-ل-ي-ك-سشت ا-ه-ب ر-جز-ت تنا-ك
،سسيتركسس لحارلاو و-ك-يز ن-م ل-ك م-ه-مد-ق-ت-ي ءا-م-سسألا
ةنيدم بعلÃ ةارابŸا ترج.اكيراك ىسسنن نا نود
مامأا ،زيدنوم لاميتاوغلا مك◊ا اهداقو ،اراخلداوغ
بخ-ت-نŸا را-سصنأا ن-م ه--ت--ي--ب--لا--غ ،ط--سسو--ت--م رو--ه--م--ج

كابسش هيف زتهت ⁄ ،نودب لوأا طوسش دعب.يليزاÈلا
ي-ت-لا اد-ج ةد-يد-ع-لا سصر-ف-لا ن-م م-غر-لا-ب ،Úب-خ-ت-نŸا
ن-م د-يرد Úسسرا◊ا كا-ب-سش نا لإا ،Úق-ير-ف-ل-ل تح--ي--تأا
طوسشلا.ءارذع تيقب ليزاÈلا نم سسولراكو رئاز÷ا
لواح دقو ،لوألا نم اسسفانتو ةراثإا Ìكأا ناك ،Êاثلا
،ليزاÈلا ةق-ط-ن-م ¤إا ر-طÿا ل-ق-ن ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
ي-ثÓ-ث-لا Úب حدا-ف ا-ط-خ ر-ثا ى-ل-عو ،ىود-ج نود ن--ك--ل

fiلا نك“ ،ايراغمو يدا‹و زودنق دومÓاكيراك بع
‘ ةارا-بŸا ‘ د-ي--حو--لا فد--ه--لا ل--ي--ج--سست ن--م
تهتنا رفسصل فده عقو ىلعو ،66 ـلا ةقيقدلا

ةارابŸا Òسس سسكعت ل ةجيتن ةهجاوŸا هتاه
،لسضفألا فرطلا Óًعف اوناك انبختنم اوبعل نأل
هتاه نم م-غر-لا-بو.لوألا طو-سشلا ‘ ة--سصا--خ

ح-بار بردŸا لا-ب--سشأا ظو--ظ--ح نا لإا ةرا--سسÿا
ةهجاوŸا ‘ لدا-ع-ت-لا-ف ،ة-م-ئا-ق تي-ق-ب ناد-ع-سس
بختنŸا مامأا لوألا رودلا نم ةÒخألاو ةثلاثلا
رود-لا ‘ ر-جا-م ءÓ-مز ع-سضي-سس نا--ك ،Êا--ب--سسلا
ا-ن-ي--ق--ير--ف ي--مو ثد--ح--ي ⁄ اذ--ه ن--ك--ل ،Êا--ث--لا
ى-ل-ع فر-ع-ت-لا بقو ،ا-ي-نا-ب--سسا ما--مأا ةرا--سسÿا--ب

ىلع فرعتن نا انودب ،ةهجاوŸا هتاه تايثيح
ةهجاوم نادعسس حبار اهب سضاخ يتلا ةليكسشتلا
،ديرد :ةي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا تم-سض ي-ت-لاو ل-يزاÈلا

د-مfi ،يرو-سصن--م يزو--ف ،زود--ن--ق ،ة--يرا--غ--م ،يدا‹
،رجام ،(ناديز لامج) يمولب ،ةلواسس نب ،ديعسس يسساق
نادعسس حبار :بردŸا.داسصع ،دانم
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ةÁزه-ب كي-سسكŸا لا-يد-نو-م ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ى-ه-نا
،ايسشتاوغ «دÓ÷ا» ةدايقب اينابسسا بختنم مامأا ةيسساق

،ءيسش يأا ينطولا بختنŸا اهيف مدقي ⁄ ةهجاوم ‘
تلواÙا سضع--------ب م--------ه--------ل--------لا
ة-ل--حرŸا ‘ ة--سصا--خ ة--م--سشتÙا
ÚبعÓ-لا ءادأا د-ه-سش ا-م-ي-ف ،¤وألا

.ا-ي-ل-ك ارا-ي--ه--نا Êا--ث--لا طو--سشلا ‘
با-ب Êا-ب--سسلا بخ--ت--نŸا ح--ت--ت--فا
،6١ـلا ة--ق--ي--قد---لا ‘ ل---ي---ج---سست---لا
قئاقدو ،رديايسس بعÓلا ةطسساوب
سسرا◊ا رطسضا ،فدهلا اذه دعب
ه-سضر-ع-ت ءار-ج ن-م جور-خ-ل-ل د-يرد
ن--م حو--سضف--م ءاد--ت--عا--ب ة--با--سصإل
«وابلب رازج» ايسشتوكيوغ بعÓلا
هد-م-ع-ت د-ع-ب بق-ل-لا اذ--ه--ب فر--ع)
ىفوتŸا) انودارام م-ج-ن-لا ة-با-سصإا

بعلي Òخألا ناك امدنع (ارخؤوم
عقو ىلعو ،(ةنولسشرب فوفسص ‘
.لوألا طوسشلا ىهتنا نابسسلا ةحلسصŸ رفسصل فده
بختنملل ةيلك هبسش ةرطيسس تدهسش ،ةيناثلا ةلحرŸا
،07و76ـلا ةقيقدلا ‘ Úفدهل هيقوتب اهدسسج Êابسسلا
يددعلا Êابسسلا بختنŸا ردهأا ثلاثلا فدهلا دعب

،د-سسج-ت-ت ⁄ ا-ه-ن-ك-ل ل-ي-ج-سست-ل-ل ة-ح-نا-سسلا سصر-ف-لا ن-م
بختنŸا تسصقأا ،اينابسسل قحاسس زوفب ةارابŸا يهتنتل
دÓ-ب ن-م ه-تدو-ع-ب تل-ج-عو ،لوألا رود-لا ن--م ي--ن--طو--لا
ثيح ،اندÓبب يوركلا عراسشلا رمذت طسسو «كيتزلا»

لب ،ةراسسÿا ببسس نادعسس حبار بردŸا ل يم– ”
ع-فد يذ-لا ر-مألا ،Êا-ث-لا رود-لا غو-ل-ب ‘ ل--سشف--لا بب--سس
ه-سضيو-ع-ت ”و ناد-ع-سس ة-لا-قا-ب ة--ير--ئاز÷ا ة--يدا–لا--ب
برد ناو ه-ل ق--ب--سس يذ--لا فو--غور ي--سسور--لا بردŸا--ب
سضاخ.تارŸا ن-م يدد-ع-لا ‘ ي-ن-طو--لا بخ--ت--نŸا

بردŸا
ه-ل ة-ه-جاو-م ر-خا-ن اد-ع-سس ح-بار

:ةيلاتلا ءامسسألاب تاينينامثلا ةيرسشع لÓخ
يزو-ف ،ا-يرا--غ--م ،(يدا--ه--لا ي--بر--ع--لا) د--يرد
يسسا-ق د-مfi ،ي-سشير-ق ،زود-ن-ق ،يرو-سصن-م
،(يمول-ب)كو-كر-ح ،كورا-م ،ر-جا-م ،د-ي-ع-سس

حبار :بردŸا.(دانم لامج) ناديز لامج
نادعسس

82GCcàƒHô 6891
رئاز÷ا0 يبŸو’ا ةيطارقÁدلا ايناŸأا

2
د-ع-ب ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا ا-ه-سضا-خ ةارا-ب--م لوأا

كي-سسكŸا لا-يد-نو-م ‘ ة-ل-يز-ه-لا ه-ت-كرا--سشم
ل-ي-ه ة--ن--يدÃ ي--ن--طو--لا سضرا جرا--خ تنا--ك
لح ةيدو ةهجاوم ‘ ةيطارفÁدلا ايناŸأاب
بختنم  ىلع افويسض رجام حبار ءÓمز اهيف

ةهجاوŸا هتاه نأا امك ،يبŸولا ةيطارقÁدلا ايناŸأا
يذلا ،فوغور يسسورلا يقوتŸا بردملل ¤وألا يه
ثيح ،نادعسس ح-بار ه-تد-ه-ع ة-ي-ه-ت-نŸا بردŸا سضو-ع
ةكراسشŸا ةيفلخ ىلع هدقع ديدŒ ةيدا–لا تسضفر
،كي-سسكŸا لا-يد-نو-م ‘ ي-ن-طو-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل ة-ل-يز-ه--لا
Òخألا  زكرŸا ‘ لح نأا دعب ،لوألا رودلا ‘ هئاسصقإاب

بختنم مامأا هلداعتب ا-ه-عاز-ت-نا ة-ط-ق-ن-ب ه-ت-عو-م‹ ‘
١/0 ليزاÈلا نم لك مامأا Úتراسسخو ةيلامسشلا ادنلريا

ع--م فو--غور ي--سسور--لا بردŸا ة--ياد--ب.3/0 اي-نا-ب-سساو
ى-ل-ع هزو-ف-ب ،ة-ق-فو-م د-ج تنا--ك ،ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا
ة-ي-طار-قÁد-لا ا-ي-ناŸأا بخ--ت--ن--م ة--فا--ي--سضلا با--ح--سصأا
يلÙا مك◊ا هرادأا ءاقل ‘ ،رفسصل Úفدهب يبŸولا

،فاد-هأا نود-ب ى-ه-ت-نا لوأا طو-سش د-ع--ب.Úتماهرديف
ينطولا قيرفلا ةحلسصÚ، Ÿفده Êاثلا طوسشلا دهسش
ةقيقدلا ‘ ةميلح نب نارهو ةيعمج بعل هعقو لوألا
لئابقلا ةبيبسش بعل Êاثلا فدهلا لجسس اميف ،ةنماثلا

Úف عقو ىلعو ،ةارابŸا نم ةقيقد رخآا ‘ دانم لامج
،ةينطولا ةل-ي-ك-سشت-لا ع-م ه-ت-ياد-ب فو-غور ن-سشد ،ر-ف-سصل
يتلا يرئاز÷ا روه-م-ج-ل-ل ة-م-سسب-لا د-ي-ع-ي نأا ل-مآا ه-ل-كو
لا-يد-نو-م ‘ ة-ع-سضاو-تŸا ة-كرا--سشŸا د--ع--ب ا--هد--ق--ت--فا
ة-ه-جاوŸا ه-تا-ه فو-غور بردŸا سضا-خ.كيسسكŸا

نم سشيدقم رسصان ،ديرد :ةيلاتلا ءامسسألاب
لوأا  Êامع ،هل ةارابم لوأا ياد Úسسح رسصن

ةميلح نب ،ةمسصاعلا دا–ا نم هل ةارابم
،ابراغم ،هل ةارابم لوأا نارهو ةيعمج نم
فيطسس قافو نم هللا باج نب) فاجفج

ي---سس Êازو---لا ف---ير---سش) (ه---ل ةارا---ب----م لوأا
ةاراب-م لوأا  نار-هو ة-يدو-لو-م ن-م ر-ها-ط-لا
نارهو ةيعمج نم تاوطخلب يراوهلا ،(هل
ة-ي-ع-م-ج ن-م را-كو-ب د-مfi) ه-ل ةارا-ب-م لوأا
سشيو--ب ،نا--تد--م ،(ه--ل ةارا--ب---م لوأا نار---هو
ة--يدو--لو--م ن--م نو--م--ح--ج لا--م---ك) ر---سصا---ن
.دا-ن-م لا-م-ج ،(ه-ل ةارا-ب-م لوأا ة--م--سصا--ع--لا
فوغور :بردŸا
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2 يبŸو’ا ايراغلب3

ىرخألا يه تناك ينطولا قيرفلل ةيلاوŸا ةهجاوŸا
ةمسصاعلاب تر-ج ي-بŸولا ا-يرا-غ-ل-ب بخ-ت-ن-م ع-م ،ة-يدو
ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ى-ف-ت-كا ا-ه-ي-فو ،ا-ي-فو-سص ة-يرا-غ-ل-ب-لا
مدق ءاقل ‘ ،امهلثŸ فادهأا ةثÓث يباجيلا لداعتلاب
ه-لÓ-خ ن-م اورد-هأا ،اد-ي-ج ا-ه--جو دا--ن--م ءÓ--مز ا--ه--ي--ف
لك سسكعو ،ليجسست-ل-ل ة-ح-نا-سسلا سصر-ف-لا ن-م يدد-ع-لا
.3/3 لدا-ع-ت-لا ع-قو ى-ل-ع Úب-خ-ت-نŸا قÎفا تا-ع-قو-ت-لا
يئانثلا ينطولا بختنŸا فادهأا ليجسست ىلع لوادت

فدهلا لجسس اميف66و53ـلا Úتقيقدلا ‘ دانم لامج
‘ نو-م-ح-ج لا--م--ك ر--ئاز÷ا ة--يدو--لو--م بعل ثلا--ث--لا
ةهجاوŸا هتاه ينطولا قيرفلا سضاخ.3٨ـلا ةقيقدلا
،ايراغم ،ةميلح نب ،سشديقم ،ديرد :ةيلاتلا ءامسسألاب

فيرسش ،Êازولا فيرسش ،ديعسس يسساق دمÊ، fiامع
ةمسصاعلا دا–ا نم Úمطوب ،(نومحج لامك) Êازولا
فوغور :بردŸا.دانم لامج ،راكوب ،هل ةارابم لوأا
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د-ع-ب ن-طو-لا سضرأا-ب ي-ن--طو--لا ق--ير--ف--ل--ل ة--ه--جاو--م لوأا
هتفاسضتسساب ،ركسسعم ةنيدÃ تناك كيسسكŸا لايدنوم
Úسشدت ةبسسانÃ ةيدو ةارابم ‘ ياروفيلا بختنŸا

ة--ي--برا--غŸا ةد--حو--لا بع---ل---م
Ãنك“ اهيفو ،ركسسعم ةنيد

ءا--ق--ل--لا بسسك ن--م «ر--سضÿا»
‘ ،فد-ه-ل Úفد-ه ة-ج-ي--ت--ن--ب
›وغو-ط-لا م-ك◊ا هرادأا ءا-ق-ل

تناك قئاقد Êامث.ليوناه
ن-م ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-ل-ل ة-ي--فا--ك
لامج نم لوألا ،Úفده عقوت

دا–ا بعل نم Êاثلاو دانم
سسيئرلا Êامعل امج ةمسصاعلا
ل--------مآا ق--------ير--------ف---------ل ›ا◊ا
06ـلا ة-ق-ي-قد-لا ‘و،ءا--ع--برألا

يراو-ف--يلا بخ--ت--نŸا سصل--ق
بعÓ-لا ة-ط-سساو-ب ة-ج--ي--ت--ن--لا
،ءاز----ج ة----بر----سض ن----م ياو-----ب

ياروفيلا بختنŸا يبعÓل ةيوقلا ةدوعلا نم مغرلابو
يرئاز÷ا عافدلا ةبÓسص نأا لإا ةجيتنلا ليدعت ةيغب
ه-تا-ه ي-ه--ت--ن--ت--ل كلذ نود لا--ح يرد سسرا◊ا ة--عار--بو
،فدهل Úفدهب فوغور لابسشأل بعسص زوفب ةارابŸا
نود «رسضÿا» عم فوغور بردملل ةهجاوم ثلاث يهو

ه-تا-ه ي-ن-طو-لا ق--ير--ف--لا سضا--خ ةرا--سشإÓ--ل.ةراسسخ
،ةميلح نب ،سشديقم ،ديرد :ةيلاتلا ءامسسألاب ةهجاوŸا

،(هل ةارابم لوأا نازيلغ عيرسس نم  ةعمسش) ايراغم ليسضف
دا-ن-م ،ر-جا-م ،Êازو-لا ف-ير-سش ،د-ي-ع-سس ي-سسا-ق ،Êا-م-ع
:بردŸا.(تاوطخلب يراوهلا) ،رسصان سشيوب ،يمولب
فوغور
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ير-ئاز÷ا Úب-خ-ت--نŸا ى--ق--ت--لا ،د--ع--ب ن--م ما--يأا ة--ثÓ--ث
تلافتحا نمسض جردنت ،ةيدو ةهجاوم ‘ يراوفيلاو
،هسسيسسأات ىركذب ايقيرفإاب ةسضايرلل ىلعألا سسلÛا
روهمج مامأا ةيليوج5 بعلÃ ةهجاوŸا هتاه ترجو
اذ-ه-ب ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-ل-ل ةارا-ب-م لوأا ي-هو ،اد-ج ل--ي--ل--ق
ءاقل رخآا نأا املع ،ةلماك ةنسس نم Ìكأا دعب بعلŸا
ما-مأا تنا-ك ة-ه-جاوŸا ه-تا--ه ل--ب--ق ي--ن--طو--لا ق--ير--ف--ل--ل
Òخألا يوفسصتلا رودلا باهذ نمسض يسسنوتلا بختنŸا

Ÿا لا-يد-نوŸا ي-هو ،كي-سسكŸاه-ي-ف تدا-ع ي-ت-لا ةارا-ب
لدج يأا لبقت ل ةجيت-ن-ب ر-ئاز÷ا ة-ح-ل-سصŸ ا-ه-ت-ج-ي-ت-ن
.سسما ةقلح ‘ كلذ ىلع انفرعت ناو قبسس امك ،3/0
رار-غ ى-ل-عو ،نا-م-ع-ن ن-ب ي-سسنو-ت-لا م-ك◊ا ءا-ق--ل--لا رادأا

مسسح ركسسعم ةنيدÃ ةيبراغŸا ةدحولا بعلم ةهجاوم

‘ ينطولا بختنŸا ةكرا-صشم ن-ع ،مو-ي-لا ة-ق-ل-ح ‘ ثد-ح-ت-ن
حبار بردŸا لابصشأا ى-ف-ت-كا ثي-ح ،6891 كيصسكŸا لايدنو-م
،ة-ي-لا-م-صشلا اد-ن-لر-يا بخ-ت-ن-م ما-ما ط-ق-ف ة-ط-ق-ن-ب ناد-ع-صس
ماقرأ’ا ةغ-ل-بو ،3/0 ايناب-صساو1/0 ل-يزاÈلا ما-ما Úترا-صسخو
‘ فادهأا ةصسم-خ ل-با-ق-م اد-حاو ا-فد-ه «ر-صضÿا» مو-ج-ه ل-ج-صس
ةدوع روف مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا اعد يذلا رمأ’ا ،هكابصش
لÓخ قباصسلا هقيفرب هصضيوعتو نادعصس حبار بردŸا ةلاقإاب نطولا سضرا ¤إا «رصضÿا»
.فوغور يصسورلا تاينينامثلا علطم

ادنلريا ةارابم نم ،ددعلا اذه ةقلح أادبن ،اÒثك ثيد◊ا ‘ مكيلع ليطن ’ ىتحو
زيلاهد ¤إا ةديعصس ةلحرف ،8691 كيصسكŸا لايدنوم ‘ ةيلامصشلا

.«رصضÿا» تايرابم

خيراتلا ىلع ةذفانــهÊ 2٤٤١اثلا عيبر٨2ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد٤١ Úنثإلا

لÓقتسس’ا ذنم «رسضÿا» تايرابم

بختنŸا رصصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتصس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا

È 6891مفون41 ¤إا6891 ناوج3 نم

فوغور بردŸا^
نادعصس حبار ةفيلخ

لايدنوم دعب
6891 كيصسكŸا

6891 كيصسكŸا لايدنوم لÓخ اينابصساو رئاز÷ا ةارابم نم ةطقل^

كيصسكŸا لايدنوم ‘ اينابصسا ماما ديرد سسرا◊ا ةباصصإا ةطقل^

كيصسكŸا لايدنوم ‘ ةكراصشŸا ينطولا قيرفلل ةيعامج ةروصص^

كيسسكŸا لايدنوم ‘ ميتي فدهو ةطقن

(نوثÓثلاو ةيناثلا ةقل◊ا)



ــهÊ 2٤٤1اثلأ عيبر٨2ـل قفأوŸأÈ 0202مسسيد٤1 Úنثإلأ لوألا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

بعŸÓا ءادسصأل ءيسش لك فسشكي

«مكقيرف اومحإا.. ةوأنسشلل يتلأسسرو ةيدولوŸا Òسسكت ديرت فارطأا » :زيغن

دادزولب بابسش

ةيدŸا مأمأا أيمسسر نأبيغي Òخلبو وبأج
تامدخ نم ةشصوقنم ةيدŸا مامأا دغلا ةارابم رئاز÷ا ةيدولوم ةبيتك لخدتشس
ام وهو .ةباشصإلا نم نايناعي ناذللا Òخلب رونلا دبعو وباج نموŸا دبع يئانثلا
ةارابم ىدأا امدعب باعلأا ناشصك Ëدروب ‘ هتقث ددجي ينفلا مقاطلا لعجيشس
رخألا وه ىوتشسŸا ‘ ةارابم بعل يذلا ةيجلع نب يدهمو .كابلا مامأا ةÒبك
.يمامألا طخلل ايوق اعفد يطعأاو

:بعŸÓا ءادشصأل حرشصي ةيجلع نب
«ةيدولوŸا فادهتسسل ةغرأف ةيسضق قلخ لوأحي ضضعبلا»
ضضعبلا لوا-ح ي-ت-لا ة-ي-شضق-لا م-شضه-ي ⁄ ه-نا ة-ي-ج-ل-ع ن-ب لا-ق
ةارابم ‘ ةينوناق Òغ ةقيرطب هتكراششم لوح ضسما اهجيورت
ءادشصا عم لاشصتا ‘ لقا ثيح هد-ق-ع ة-يا-ه-ن ة-ج-ح-ب ة-يدو-لوŸا
مويلا ترششن يتلا تامولعŸا هذه نم تبرغتشسا هللاو» :بعŸÓا
ةينوناق Òغ يقيرف عم يتكراششم نأاو يدقع ةياهن ضصوشصخب
ماق نمف ،ةحشصلا نم اهل ضساشسأا ل تاعاششإا در‹ وه لاقيام لك،
همهي لو طقفو يدانلا رارقشسإا برشضي نأا ديري ÿÈا اذه رششنب
يقيرف ع-م ز-كر-م ا-نأا ÈنŸا اذ-ه ن-م م-ه-ل لو-قأاو ، ر-خأا ءي-شش يأا

رود-لا ةارا-ب-م ‘ وأا ة-لو-ط-ب-لا ‘ ءاو-شس ة-ي-نو-نا-ق ي--ت--كرا--ششمو
ىلعو ينينيبلا زلفاب يدان دشض لاطبألا ةطبارل لوألا يديهمتلا

يبر ، ةطبار ىلع وأا فاكلا ىلع ىفخي ل اذه لثم رمأا نشضأا ام
رمألا اذهل ثÎكأا ⁄ يننأا مكل دكؤوأاو لوقن ضشاو اذه مهيدهي

يوركلا يراوششم يهنا نأا دعتشسم انأا يذلا يقيرف عم زكرم يننأل
«ليكولا معن هللا يبشسح مهل لوقأا طلخت يهار › ضسانو هيف

:دويعسس
نودعتسسم»
‘ ةيحسضتلل

ةÎفلا
«ةمدأقلا

بابششلا م‚ ثد–
دعب دويعشس Òمأا
ىلع ققÙا زوفلا
لاقو لئابقلا ةبيبشش

دقل »:قايشسلا اذه ‘
،ةمهم ةارابÃ انزف
رايدلا جراخ زوفلا

لوأا بعلم ‘و
انحنميشس Èمفون

مداق ‘ ةقثلا
انأا ،ديعاوŸا

اديج ملعن يئÓمزو
ليوط مشسوŸا نأا
Òثكلا انرظتنيو
كلذل هÁدقتل
ام لكب يحشضنشس

لجأا نم انيدل
اذه ‘ ةلشصاوŸا

انققح دقل ،قشسنلا
ىلع عبارلا انزوف

فدهنو ›اوتلا
Ëدقت ¤إا
ةديج ضضورع

تاراشصتناو
«.ىرخأا

ةليلم Úع طأقن ديري أمودو يسضأŸا نم حبسصأا لئأبقلا ءأقل

ءأو--جأأ ¤إأ دأدزو--ل--ب با--ب--سش ق--ير--ف دا---ع
دعب Úتيبيردت Úتسصح ىرجأأو تابيردتلأ

ةلو÷أ ءاقل ‘ لئابقلأ ةبيبسش ىلع هزوف
در نود فأدهأأ ةثÓثب ةلوطبلأ نم ةثلاثلأ

يز-ي-ت-ب Èم-فو-ن لوأأ بع-ل-م ة-ي-سضرأأ ى-ل--ع
ىلع صسمأأ ةحيبسص تيرجأأ ةسص◊أ ،وزو
نمسض يتأا-تو ة-م-سصا-ع-لا-ب توأأ02 بع-ل-م

مدا-ق-لأ ءا-ق-ل-ل دو-ي-ع--سس ءÓ--مز تأÒسض–
Úع لمأأ ة-ي-ع-م-ج ما-مأأ م-هر-ظ-ت-ن-ي يذ-لأ

.Òخألأ أذه بعلم ىلع ةليلم
ةيادب لبق ÚبعÓلأب عمتجا

ضسمأا ةسصح
ىلع أÒثك امود كنأرف بردŸأ دمتعي
لبق هيبعل عم اهدقعي يتلأ تاعامتجلأ
ذ-ن-م ة-ي-ب-يرد--ت ة--سصح يأأ ة--يأد--ب د--ع--ب وأأ

هيلع ناك ام وهو ،دأدزولب بابسشل همودق
نيأأ صسمأأ موي فانئتسسلأ ةسصح ‘ رمألأ
قئاقد01 ›أو-ح Úب-عÓ-لأ ع-م ع-م--ت--جأ
ةÎفلأ ‘ هوز‚أأ ام لوح مهعم ثد–و
ةلبقŸأ ةÎفلأ ‘ مهرظتني امو ةيسضاŸأ

ةÁز-ع-لأ صسف-ن-ب ة--ل--سصأوŸأ ةرور--سض ع--م
.ةيباجيإأ جئاتن قيقحتل

ةليلم Úع طأقنب مهبلأطيو..
فو--ف--سص ‘ ي--سسنر--ف---لأ بردŸأ د---ير---ي
ةد--سشبو ا--مود كنأر--ف دأدزو---ل---ب با---ب---سش

قيرفلأ عم هتايرابم Êاث ‘ زوفلأ قيق–
امنيح ةينطولأ ةلوطبلأ ‘ مسسوŸأ أذه
ةليلم Úع لمأأ ةيعمج ىلع افويسض نولحي
د--ير--ي جÈلأ ي--ل---هأل ق---با---سسلأ بردŸأ ،

دعب ةيباجيإلأ ج-ئا-ت-ن-لأ ة-ل-سسل-سس ة-ل-سصأو-م
ةيلاتتم تأراسصتنأ ع-برأل ق-ير-ف-لأ ق-ي-ق–

ىلع يبيللأ رسصنلأو ةمسصاعلأ دا–إأ مامأأ
ة-ع-م÷أ مو-ي ل-ئا-ب--ق--لأ ة--ب--ي--ب--سشو Úتر--م
.يسضاŸأ

هناوأل قبأسس يبرادلا ‘ Òكفتلا
عزن ىلع أÒثك يسسنرفلأ ينقتلأ صصرح

‘ Òك--ف--ت---لأو هر---سصا---ن---ع ن---م رور---غ---لأ
ثيح ،ةدحأوب ةدحأو ةمداقلأ تايرابŸأ
ءا-ق-ل ‘ Òك-ف-ت-لأ مد-ع--ب Úب--عÓ--لأ ح--سصن
عم دأدزولب بابسش عمجيسس يذلأ يبرأدلأ

مداقلأ تبسسلأ موي يأد Úسسح رسصن هراج
يأأ د-ير-ي ل و-ه-ف ،ة-ي-ن-طو-لأ ة-لو--ط--ب--لأ ‘

كلذ-ل ة-ي-لا◊أ ةÎف-لأ ‘ ة-سصا-خ ءا-ط-خأأ
ةرورسض ىلع هرسصا-ن-ع ع-م ة-ج-ه-ل-لأ دد-سش

.طقفو ةمداقلأ ةأرابŸأ ىلع زيكÎلأ
لكسشب أبردت يŸأسسو ويلسسوب

ةعومÛا عم يدأع
ءأوجأل يŸاسسو وي-ل-سسو-ب ي-ئا-ن-ث-لأ دا-ع
با-ب-سشل ة-ي-عا--م÷أ تا--ب--يرد--ت--لأ
أÒسض– دأدزو-----------------ل------------------ب
،ة-مدا-ق-لأ تا-قا-ق-ح-ت-سسÓ--ل
Úتأرا-ب-م ا-ع--ي--سض ي--ئا--ن--ث--لأ

أذ-ه ا-م-ه-ق-ير-ف-ل Úت-م-ه--م
ن----م ل----ك ما-----مأأ م-----سسوŸأ
ة-ب--ي--ب--سشو ي--ب--ي--ل--لأ ر--سصن--لأ
هذه ‘ امهتدوع نكل لئابقلأ
ينفلأ مقاطلأ حيÎسس ةÎفلأ
نأأو ةسصاخ ديكأات لكب
‘ ح‚ ق-----ير------ف------لأ

Œأ زواŸتأرا----------بÚ
،حا-ج-ن-ب Úت-ق-با--سسلأ
د-كؤوŸأ ن--م--ف كلذ--ل
نامد-ق-ي-سس ا-م-ه-نأأ نأأ
هذ----ه ‘ ة----فا-----سضإلأ
.ةÎفلأ

م .ميلسس

زيغن ليبن رئأز÷أ ةيدولوم بردم دكؤوي
هب صصخ يذلأ لوطŸأ رأو◊أ أذه ‘

ه--ق--ير--ف نأأ «بعŸÓأ ءأد--سصأأ » ة--ي--مو--ي
ب– ل ةيدنأأ ةدع نم افدهتسسم حبسصأأ
قا-ي-سسلأ أذ-ه ‘ حر--سصو ق--ير--ف--ل--ل ÿÒأ

دعتسسمو انيبعل يمحأل انه انأأ  » Óئاق
يتلأ صسيلو ةءانبلأ تأداقتنإلأ لك لبقتل
وه هان“أأ ام لكو .انقيرف ميطحتل ىعسست
با---ح---سصأأ ءأرو را----سصنألأ قا----سسن----ي ل نأأ
أو-م-حإأ م-ه-ل ي-ت-لا-سسرو ة-ث-ي--بÿأ ا--يأو--ن--لأ

ءأدألأ. ةعئأر ةعوم‹ انيدل نأل مكقيرف
هللأ نذأابو تايرابŸأ رورم عم نسسحتيسس
يسسيئرلأ انفدهو أÒبك امسسوم يدؤونسس
‘ ةلوطبلأ ةياهن دعب بقل مهئأدهإأ وه
.«ةيوئŸأ

نيزهأج نحنو فأكلا مÎحن »
«زلفأب ةارأبم ةدأعأل

يقيرفإلأ دا–إلأ أرأرق ىلع هقيلعت ‘و
ةأرا--ب--م ةدا--عإأ رر--ق يذ--لأ مد--ق--لأ ةر--ك--ل
بردم قلع ي-ن-ي-ن-ب-لأ ز-ل-فا-ب ما-مأأ با-يإلأ
كلمأأ ل انأأ» Óئاق زيغن ليبن ةيدولوŸأ
صصاسصتخإأ نم اهنأل ةيفاكلأ تامولعŸأ
تأوطÿأ لكب تماق اهنأأ نظأأو ةرأدإلأ
أّإأ نكل فاكلأ رأرق ىلع قلعأأ نأأ ديرأأ لو ةمزÓلأ

رأرقلأ ل-ب-ق-ت-ن-ف ة-ه-جأوŸأ ة‹ر-ب ةدا-عإأ  ترر-ق
عر-سست-ن ن-ل ن--ك--لو ةأرا--بŸأ ةدا--عأل نود--ع--ت--سسمو
ناكمو ةهجأوŸأ خيرات ميسسرت رظتنن نأأ انيلعو
.«لوأأ اهئأرجإأ

كÎن نأا بجيو ليوط مسسوŸا»
«ضضرألا ىلع لجرألا

يرود-لأ ‘ ه-ق-ير-ف-ل ة-ي-لا-ثŸأ ة-قÓ--ط--نإلأ م--غرو
ن-م طا-ق-ن ع-برأأ ة-يدو-لوŸأ تق-ق--ح ن--يأأ ي--لÙأ

زيغن نأأ لإأ ودأرابو صسابعلب مامأأ دعأوقلأ جراخ
ةدايرلأ » Óئاق حرسصو بقللأ نع ثيد◊أ صضفري
.طقف طغسضلأ ت– انعسضتسسو ينمهت ل ةتقؤوŸأ

أد-ج Ó-يو--ط لأزا--م رأو--سشŸأ بق--ل--لأ د--ير--ي ن--م
قطنÃ ركفن نأأ انيلع .ىرخأأ ةأرابم63 انرظتنتو
زوف-لأ ة-ي-ن-ب ة-ه-جأو-م ل-ك ل-خد-نو ةأرا-بÃ ةأرا-ب-م
عم لماعتلل نودعتسسم نحن تلق امك نكل. طقفو
ىتح تاقحتسسŸأ لكسشم ةيوسست طرسشب ةمانزرلأ

نيزكرم مهكÎيو ÚبعÓلأ زيكرت ىلع صشوسشي ل
لسصأون نأأ انيلع .طقفو فأدهألأ قيق– ىلع

«صضرألأ ىلع انلجرأأ عسضنو ةيدج لكب لمعلأ

ضسفأنŸا نأل ةبعسص ةيدŸا ةارأبم»
«كرادتلا نع ثحبي

ةأرابŸأ نع ثيدحلل زيغن ليبن بردŸأ جرع مث
ي-بŸوأأ ما-مأأ ءا-ثÓ-ث-لأ أذ-ه ه-ق-ير-ف ر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لأ
لك مسسوŸأ أذه › ةبسسنلاب » Óئاق حرسصو ةيدŸأ
نم بعسصأأ يتأات يتلأ ةأرابŸأو ةبعسص تايرابŸأ
ن-ع ثح-ب-لأ ‘ عر-سشت ة-يد-نألأ نأل ا-ه-ق-ب-سست ي-ت-لأ
مامأأ ا-ن-تأرا-ب-م .ا-سضيأأ ا-ه-فأد-هأأ دد–و كرأد-ت-لأ
يأأ انحنÁ ل ةيليوج5 ‘ بعللأو ةبعسص ةيدŸأ
نوكنسسو ةي-سضرألأ ى-ل-ع برد-ت-ن ل ا-ن-نأل ة-ي-ل-سضفأأ
ل-ظ ‘ ة-سصا-خ ة-ي-ع-سضو-لأ صسف-ن ‘ رأوز-لأو ن-ح-ن

.«روهم÷أ بايغ

ريودتو ةيمنهج ةمأنزر أنرظتنت»
«يمتح ةليكسشتلا

رظتنت يتلأ ةمانزرلأ ىلع زيغن بردŸأ قلع مث
أذه تاهبج ةدع ىلع بعلن نحن » Óئاق هقيرف

ج-ت-ح-ن ⁄و ة-ما-نزر-لأ ل-ب--ق--ت--نو م--سسوŸأ
‘ تايرابم عبرأأ صضوخت اŸ نكل.اهيلع
ر-يود-ت و-يرا-ن-ي-سس نأا-ف ا-مو--ي21 فر---ظ

‘ رطسضنسسو. ايمت-ح ح-ب-سصي ة-ل-ي-ك-سشت-لأ
ىت-ح ءا-م-سسألأ صضع-ب Òي-غ-ت-ل ةأرا-ب-م ل-ك
تاباسصإلأ ىدافتنو انيبعل ىلع ظفاحن
ة--ع--سست ف--قو--ت نأأو ة--سصا--خ. قا---هرإلأو
رثأأ انوروك ةح-ئا-ج بب-سسب ة-ل-ما-ك ر-ه-سشأأ

Úب-عÓ-لأ صضع-ب ةÒتوو ءأدأأ ى-ل-ع ا-ب-ل--سس
.«اسضيأأ

لبق يÒسصب نم يتأفوخت »
«أهلfi ‘ تنأك ودارأب يبراد

زيغن ليبن رئأز÷أ ةيدولوم بردم دكأأ
ن-م ة-يأد-ب-لأ ذ-ن-م ا--فو--خ--ت--م نا--ك ه--نأأ
ي------برأد رأدأأ يذ------لأ يÒسصب م-------ك◊أ

» Ó-ئا-ق حر--سصو ودأرا--ب ما--مأأ ه--ق--ير--ف
انكو ديدسش طغسض ت– أوناك ›ابسشأأ

يÒسصب م-ك◊أ Úي-ع-ت ن--م Úفو--خ--ت--م
هلfi ‘ ناك ام أذهو. ةأرابŸأ لبق
اني-ل-ع تر-ثأأ م-ك◊أ أذ-ه ءا-ط-خأأ ه-نأل
خ--ف ‘ أو--ط---ق---سس نو---ب---عÓ---لأ. أÒث---ك
ÚبردŸأ عون نم تسسل انأأ .,ةزفÔلأ
وأأ ميكحتلأ نع أÒثك نوثدحتي نيذلأ

يباسصعأأ تدقف يننكل تأداقتنإلأ هل نوهجوي
هتأرأرق نأل Êزفرن يÒسصب نل ودأراب مامأأ
أذهلو ةأرابŸأ Òسس ىلع أÒثك ترثأأ ةئطاÿأ

.«اهلfi ‘ تناك يتافوختو هملظن ⁄

يقيقح لكسشم ÚبعÓلا روجأا »
«ةعرسسب أهتيوسست بجيو

لجأأ نم كŸÓأ لخدت ةرورسض ىلعزيغن  دكأأو
يت-لأ Úب-عÓ-لأ تا-ق-ح-ت-سسم ة-ل-ك-سشŸ ل-ح دا-ج-يإأ
‘ و--با--ج ءÓ--مز--ل ل--غا---سشلأ ل---غ---سشلأ تح---ب---سصأأ
ا-نو--ك ه--ل--ل د--م◊أ » Ó--ئا--ق ثد–و تا--ب--يرد--ت--لأ

ةعومÛأ حور ودأراب ةأرابم ‘و ةعئأر ةعوم‹
ي-ت-لأ ي-ه Úب-عÓ-لأ ا-ه-ب ى-ل– ي-ت-لأ ا-ت--ن--ير--ق--لأو

نوبعÓلأ ىقبي نأأ بجي ل نكل .قرافلأ تعنسص
دŒ نأأ نود ةرأر◊أ هذهب نأولألأ نع نوعفأدي
تأو-ف ل-ب-ق تا-ق--ح--ت--سسŸأ ل--ك--سشÓ Ÿ--ح ةرأدإلأ
ةسسفانŸأ رطسست نأأ ةرأدإÓل نكÁ ل امك نأوألأ

بجيو اسضيأأ لأومأأ نود ايسسيئر افده بقللأ ىلع
                                       «ابيرق ةمزألأ ءأوتحإل لخدتت نأأ

فسصنم – ب

ةيدولوŸا دسض كأ– ةرماؤوم
،مهقيرف دسض ةرمأؤوم دوجو نع ثيدح رمحألأو رسضخألأ يزلأ يبfi طسسو رودي
يتلأ ةرأدإلأ دوعو نم نوبعÓلأ مئسس ثيح ، ديمعلأ تيب ‘ يهتنت ل داكت لاكسشŸاف

Èسص ذافن ‘ ببسستي دق ام وهو تاقحتسسŸأ يقلت لجأأ نم مههاŒ اهدوعوب ‘وي ⁄
صساŸأ ةرأدإأ فرط نم ميتنسس لو وقلتي ⁄ نآلأ د◊ نيذلأ دوسشح نمحرلأ دبع ءاقفر

نأسسل لك ىلع يديهمتلا رودلا ةارأبم ةثدأح
ةطبأر ةسسفانŸ يديهمتلأ لوألأ رودلأ ءاقل ةداعإأ رأرقب ةيدولوŸأ قاسشع مدطسصأو
ببسسب أاطÿأ تبكترإأ نم يه يتلأ قيرفلأ ةرأدإل ةيلوؤوسسŸأ لّمح لكلأ ثيح ، لاطبألأ

ي-سضأرألأ ¤إأ لو-خد-لأ ح-ير-سست-ب ز-ل-فا-ب يدا-ن ي-ن-ي-ن-ي-ب-لأ ق-ير-ف-لأ ةرأدإأ ة-ل-سسأر-م مد-ع
رئأز÷أ ¤إأ Úنيبلأ نم ةرسشابم ةلحر ىلع رفوت مدعو يو÷أ قلغلأ ببسسب ةيرئأز÷أ

قيرفلا Òتيركسس ¤إا تأمأهتإلا هجوي لكلاو
يذلأ حذافلأ أاطÿأ أذه ببسسب ديمعلأراسصنأأ طخسس لحن قيرفلأ Òتيركسس حبسصأأو

قبسس دقو اهنع ىنغ ‘ يه يتلأ ةيدولوملل بعاتŸأ ببسسي دق هببسسب يذلأو رفتغي ل
مهرجأاب و ÚبعÓلأ دوقع جأرجإأ ببسسب تاماهتأ ةدع هل تهجو نأأ Òخألأ أذهل
‘ ءاسضمإلأ نم Úبعل ةدع عجأرت نع رفسسأأ ام وهو ،ةيمÓعإلأ لئاسسولل ةيرهسشلأ
قيرفلأ رأرسسأأ نم Èتعي رمألأ أذه نأل ىرخألأ قرفلأ ¤إأ باهذلأو ةيدولوŸأ

عأسضوألا رجفت ةيجلع نب ةيسضقو
هقيرف عم كراسش دق ةيجلع نب بعÓلأ نأأ اهدافم ةمولعم رسشن صسمأأ ةحيبسص ”و
صساسسأأ ل ÿÈأ أذه نأأ لإأ ، طرفنŸأ Èمتبسس ‘ هدقع ةياهن ببسسب ةينوناق Òغ ةغيسصب
ببسس ام أذهو Èمتبسس ‘ صسيلو Èمسسيد51 موي يهتني بعÓلأ دقع نأل ةحسصلأ نم هل

ديرت يتلأ ةئطاÿأ تولمعŸأ هذه لك ةدسشب نونيدي نيذلأ ةوانسشلأ طسسو ‘ نايلغ
ةلوطبلأ ‘ ةيدولوملل ةيوقلأ  ةقÓطنإلأ ةسصاخ يدانلأ رأرقتسسإأ  ةعزعز اهرداسصم
ةركعلأ هايŸأ ‘ دايطسصلأ نوديري نيذلأ يدانلأ ىلع نيدقا◊أ دعب بجعي ⁄ام أذهو
ةيوئŸا ‘ روسض◊او ةيدولوŸا ¤إا ةدوعلا لجأا نم لكأسشŸا قلخ ديرت فارطأا
يدانلأ ةسسائر ىلع تناك نأأو اهل قبسس فأرطأأ دوجو ىلع دكؤوت رابخألأ صضعب كانهو
فرط نم صسسسأأ يرئأزج يدان لوأل ةيوئŸأ ‘ روسض◊أ لجأأ نم ةدوعلأ ديرت
ل تامولعم رسشنب يدانلأ رأرقسسإأ برسضو لكاسشŸأ قلخ نوديري ثيح ،ÚملسسŸأ
نوكتو ةيلا◊أ ةرأدإلأ فرط نم ةفسشنŸأ يمر متي يكل ةحسصلأ نم اهل صساسسأأ
.ةيدولوŸأ ةدايق ¤إأ ةدوعلأ لجأأ نم ةلهسس قيرطلأ

ةليلم Úع ءأقل ةليكسشت ىلع رقتسسا أمود
رومألأ ‘ Òكفتلأ ‘ امود كنأرف يسسنرفلأ بردŸأ أأدب
‘ اهب لخديسس يتلأ ةيسساسسألأ ةليكسشتلأ صصوسصخبو ةينفلأ
،ءاثÓثلأ أذه ةليلم Úع مامأأ ةينطولأ ةلوطبلاب هقيرف ءاقل
ه-نأأ ة-ب-ي-ب-سشلأ ةأرا-ب-م د-ع-ب د-كأأ د-ق نا-ك ي-سسنر-ف-لأ ي--ن--ق--ت--لأ

Êدبلأ دودرملل هتنياعم دع-ب ةر-سشا-ب-م ة-ل-ي-ك-سشت-لأ ط-ب-سضي-سس
اهرمأأ ‘ لسصف دق نآلأ نوكيل فانئتسسلأ ةسصح ‘ هيبعÓل
.Òثكلأ هيلع ىقبتي ⁄ ءاقللأ نأأو ةسصاخ ةÒبك ةبسسنب

يسسأسسأأك لسصاويسس لوحلب
بردŸأ نإا--ف ،با--ب--سشلأ ةرأدإأ ن--م ة--بر--ق---م ردا---سصم بسسح
يكيم يكي-ج-ل-ب-لأ م-جا-هŸأ صسÓ-جإأ ‘ ر-ك-ف-ي ا-مود كنأر-ف
امدعب أذهو ةيناثلأ ةأرابمل-ل ءلد-ب-لأ د-عا-ق-م ى-ل-ع و-ب-مو-غ-ن
Úع ةأرابم ‘ ايسساسسأأ لوحلب نوكي نأأ حجرŸأ نمو ،ابايإأو اباهذ يبيللأ رسصنلأ مامأأ ايسساسسأأ كراسش
قيرفلأ كابسش زه لجأأ نم موجهلأ ‘ امود هيلع لوعي ثيح ،ةبيبسشلأ مامأأ لا◊أ هيلع ناك املثم ةليلم
.ةلوطبلأ تايرابم ‘ قلأاتي ام امئأد هنأأو ةسصاخ مسصÿأ

ةبيبسشلا ءأقلب ةنرأقم ةÒثك تاÒيغت يرجي نل
ةباسصإأ لظ ‘ ةسصاخ لئابقلأ ةبيبسش مامأأ يسضاŸأ ءاقللأ اهب لخد يتلأ ةليكسشتلأ صسفنب امود لخديسس
لئابقلأ ةبيبسش مامأأ بعل يذلأ يعافدلأ يعابرلأ ‘ هتقث لسصأويسس يسسنرفلأ ينقتلأ ،ةزاتمŸأ لئأدبلأ
نوكي دق ديحولأ لاكسشإلأ ،خاسسنل دي÷أ هسضيوعتو عيم÷أ ئجاف يذلأ صسياح ةسصاخ أزي‡ ءأدآأ مدقو

ةباسصإأ دعب هئÓمز دحأاب هسضيوعت وأأ قأزيÒم باسشلأ ىلع دامتعلأ امود ةيناكمإأ عم نأديŸأ طسسو ‘
.وبكوكو دويعسس ،لوحلب يثÓثلأ ‘ هتقث ينفلأ مقاطلأ ددجي نأأ حجرŸأ نمف موجهلأ ‘ امأأ ،دوبيع

ةÒبك ةبسسنب ءأقللا نأعيسضيسس خأسسنو تأكيرت
ىدم ىلع فوقولل خاسسنو تاكير-ت ي-ئا-ن-ث-لأ صصو-سصخ-ب ة-ي-ب-ط-لأ ر-يرا-ق-ت-لأ Èسصلأ غرا-ف-ب ا-مود ر-ظ-ت-ن-ي

ةليلم Úع ةيعمج ءاقل ناعّيسضيسس امهنإاف انرداسصم بسسح نكل ،مداقلأ ءاقللأ ‘ ةكراسشملل امهتيزهاج
‘ ركفي دق امهتيزهاج تتبث ول هنكل ،ÚبعÓلاب يرث دأدعتلأ نأأ اÃ أدبأأ امهب رماغي نلو ةÒبك ةبسسنب
.ئراط يأأ ثودح لاح ‘ ءاقلل امهئاعدتسسأ

أمود قلق Òثيو بأسصم دوبيع
‘ اهل صضرعت يتلأ ةباسصإلأ ببسسب أذهو ÚتيسضاŸأ Úتسص◊أ ‘ هئÓمز ةقفر دوبيع Òمسس بردتي ⁄

دق ناك دوبيع ،حيأر كيلم ةبيبسشلأ ‘ قباسسلأ هليمز فرط نم نسشخ لخدت دعب لئابقلأ ةبيبسش ءاقل
نع عيباسسأأ ةعسضب بيغي دقو ةÒطخ نوكت دق امتح هتباسصإاف كلذل ،جرعي وهو بعلŸأ نم جرخ

.ةÎفلأ هذه ‘ قيرفلأ ىلع تاباسصإلأ ›أوت دعب ةسصاخ أÒثك امود قلقي يذلأ رمألأ وهو ،قيرفلأ
ةليلم Úع مأمأا هسسجأه قأهرإلا

فسض ،ةيراقلأ هتاطابترأ ببسسب مسسوŸأ أذه ةيلاتتŸأ تايرابŸأ نم ةلسسلسس دأدزولب بابسش قيرف بعل
Òسضحتلل يسضاŸأ تبسسلأ موي تابيردتلأ فنأاتسسأ دقف عوبسسألأ أذه ةحأرلل نكري ⁄ قيرفلاف كلذ ¤إأ
لد-ع-م دأدز-ي د-قو ة-مدا-ق-لأ ةÎف-لأ ‘ ا-مود صسجا-ه قا-هرإلأ ن-م ل-ع-ج-ي ا-م أذ-ه ،ة-ل-ي-ل-م Úع ءا--ق--ل--ل
م.ميلسس.لاطبألأ يرود ‘ اينيك ¤إأ رظتنŸأ قاسشلأ لقنتلأ عم ةسصاخ قيرفلأ ‘ تاباسصإلأ
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لئابقلا ةبيبسش

ةأرابم ةشسكن بقع دحأو مويل ةحأر نم ةدافتشسلأ دعب
سسمأأ ةيشسمأأ ةيلئابقلأ ةليكششتلأ تداع ،دأدزولب بابشش
ةمداقلأ ةهجأو-م-ل-ل أدأد-ع-ت-شسأ تأÒشضح-ت-لأ ءأو-جأأ ¤إأ
فلششلأ ةيعمج مامأأ تبشسلأ أذه يرانكلأ رظتنت يتلأ

Ãام لقأأو ،قأرزموب ديهششلأ بعل Áنأأ وه هلوق نك
دعب ة-يا-غ-ل-ل ة-ب-ي-ئ-ك ءأو-جأأ ‘ تر-ج فا-ن-ئ-ت-شسلأ ة-شصح

يشضاŸأ ةعم÷أ يرانكلأ اهاقلت يتلأ ةيشساقلأ ةÁزهلأ
،لوألأ فÙÎأ مشسقلأ ةلوطب نم ةثلاثلأ ةلو÷أ ‘

ةرور-شض ى-ل-ع نو-ع-م-ج-ي Úب-عÓ--لأ ل--ك نإا--ف ،كلذ ع--مو
رابتعلأ درو ةمداقلأ ةلو÷أ ‘ يوق لعف درب مايقلأ
ةداعلأ Òغ ىلع يذلأو باقلألاب اجيوتت Ìكألأ قيرفلل

تلوج ثÓث رورم دعب ةقÓطنلأ قيق– نع زجع
.ةلماك

دادزولب ةميزه لّبقت يف ةبوعسص اودجو نوبعÓّلا
مامأأ ةلجشسŸأ ةÒخألأ ةÁزهلأ نإاف ،اعقوتم ناك امكو
ÚبعÓلأ ىد-ل ة-ي-ب-ل-شس تا-ف-لfl تكر-ت دأدزو-ل-ب با-ب-شش
عرŒ نم أونكمتي ⁄ مهنأأ ثيح ،ينفلأ مقاطلأ ءاشضعأأو
اهعقوتي دحأأ نكي ⁄ يتلأ ةليقثلأ ةجيتنلأ هذه ةرأرم
جراخ ةيباجيإأ ةجيتن ققح دق ناك قيرفلأ نأأو ةشصاخ

‘ دأدزولب ءاقلل رشضحو نأرهو ةيدولوم مامأأ دعأوقلأ
‘ طا-ق-ن ثÓ-ث لوأا-ب ر-ف-ظ-لأ فد-ه-ب فور-ظ-لأ ن-شسحأأ
قو--ف ة--ف--ل--تfl تنا--ك تا--ي--ط--عŸأ نأأ Òغ ،ة--لو--ط--ب---لأ
¤إأ أدج فيعشض ىوتشسÃ ترهظ ةبيبششلأو ،نأديŸأ
ةشصحب ءاقللأ أوفشصو ÚعبتتŸأ نم ديدعلأ نأأ ةجرد
‘ ةبوعشص ةيأأ دجي ⁄ يذلأ دأدزولب بابششل ةيبيردت
.هشسفن سضرف

Òبك يسسفن لمع هرظتني يديزوب
كششلأو ةبيبششلأ اهب ر“ يتلأ ةبعشصلأ فورظلأ هذه مامأأو
ف-شسو-ي بردŸأ نإا-ف ،Úب-عÓ--لأ سسو--ف--ن ‘ ل--خد يذ--لأ
يشسفن لمع هراظتنأ ‘ نوكيشس هنأأ أديج كردي يديزوب

م-ه--تا--يو--ن--ع--م ع--فرو Úب--عÓ--لأ ¤إأ ة--ق--ث--لأ ةدا--عإل Òب--ك
نأأو ةشصاخ ،ةمداقلأ ديعأوŸأ ‘ كرأدتلل مهدينŒو
ةيقيرفإلأ ةشسفانŸأ رامغ ‘ لوخدلأ ىلع ةلبقم ةبيبششلأ
نأأ يرورشضلأ نم نوكيشس ،كلذل ،مايأأ ةرششع نم لقأأ دعب
Òشضحتلل يراقلأ دعوŸأ لب-ق ة-ب-ي-ب-ششلأ عا-شضوأأ ن-شسح-ت-ت

.لشضفأأ تايونعÃو نشسحأأ فورظ ‘ ةأرابم لوأل

دارفنا ىلع ÚبعÓلا عم عمتجيسس
رظّنلأ سضغبو ،اهيلع انلشص– يتلأ تامولعŸأ بشسحو

قÓ-ط-نأ ل-ب-ق Úب-عÓّ-لأ ع-م تا-عا-م-ت-جلأ ه-ف-ي-ث-ك--ت ن--ع
بغري يديزوب فشسوي بردŸأ نإاف ،ةيبيردتلأ سصشص◊أ

ن-ع ثح-ب-ل-ل دأر--ف--نأ ى--ل--ع بعل ل--ك ع--م عا--م--ت--جلأ ‘
روهظلأو ةوقب قÓطنلأ نم قيرفلأ عن“ يتّلأ بابشسألأ

Ãأ نم ثيح ،لشضفأأ ىوتشسŸنأأ بحي يديزوب نأأ فورع
ل-كا-ششŸأ م-ه-ع-م م-شسا-ق-ت-يو Úب-عÓ-لأ ن-م ا-ب-ير--ق نو--ك--ي
يت-لأ لو-ل◊أ ن-م هأر-ي ا-م أذ-هو ،ا-ه-ّل-ح ‘ م-ه-تد-عا-شسمو

Áيغت ‘ مهاشست نأأ نكÒ لشضفألأ وحن عاشضوألأ.

هتايولوأا نم يموجهلا لمعلا Úسس–
ةياهن دعب يديزوب فشسوي بردŸأ Èع ،ىرخأأ ةهج نم
ةهجأوم دعب ديدششلأ هقلق نع دأدزولب بابشش ةأرابم
موجهلأ ‘ ةيلا-ع-ف-لأ سصق-ن ل-ك-ششم ن-م دأدزو-ل-ب با-ب-شش
راطإلأ جراخ ناكو ابناج رم قيرفلأ لك نأأ فÎعأو

ع--فر--ل لو--ل◊أ دا--ج--يإأ ةرور--شض ى--ل--ع أد---كؤو---م ،ا---ما“
،ةقباشسلأ تايرابŸأ ‘ لشضفأأ هجو Ëدقتو ىوتشسŸأ
لمعلأ Úشس– ‘ نمكي هكرأدت ىلع رشصي ءيشش مهأأو
نأأو ةشصاخ ،ىمرŸأ مامأأ ةيلاعفلأ عاجÎشسأو يموجهلأ
‘ ةÒط-خ ة-شصر-ف ى-ندأأ ق-ل-خ ن-ع تز--ج--ع ة--ب--ي--ب--ششلأ
Èتعي ل يذلأ رمألأ وهو ،ةÒخألأ ةثÓثلأ تايرابŸأ

.لئابقلأ ةبيبشش مجحب قيرفل ةبشسنلاب ايعيبط
ن .ميسسن

كرادــــــتلاب نودـــعيو ةــــطحنم تاـــــيونعÃ تاـــــبيردّتلا ¤إا نودوــــعي يراــــنكلا

Èمسسيد22 موي يÒجينلا كردلا دا–ا ةارابم
دا–أ مامأأ يرانكلأ رظتنت يتلأ ةأرابŸأ نأأ ةيمصسرلأ ا-ه-ت-ح-ف-صص ‘ ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لأ ةرأدإلأ تن-ل-عأأ
نوكتصس فاكلأ سسأاكل Êاثلأ يدي-ه-م-ت-لأ رود-لأ با-هذ را-طإأ ‘ ر-ج-ي-ن-لأ ن-م ي-ن-طو-لأ كرد-لأ

03:51 ةعاصسلأ نم ةيأدب يصشتنوكينياصس ءأوللأ بعلÈ 0202Ãمصسيد22 ءاثÓثلأ موي ة‹Èم
يتلأ ةلحرلأ جمانرب طبصض ةيلئابقلأ ةرأدإلأ عصسوب نوكي-صس ›ا-ت-لا-بو ،ير-ئأز÷أ تي-قو-ت-لا-ب
.يراقلأ دعوŸأ أذهل ابصس– يماين ةيÒجينلأ ةمصصاعلأ ¤إأ اهدوقتصس

ءاقللا ةرادإل ةيÒجين ةرفاسص
ينعŸأ ميكحتلأ يثÓث نع مدقلأ ةركل ةيقيرفإلأ ةي-لأرد-ف-نو-ك-لأ تف-صشك ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
مك◊أ Úيعت ” ثيح ،باهذلأ ‘ لئابقلأ بيبصش مامأأ رجينلأ نم كردلأ دا–أ ءاقل ةرأدإاب
دقف عبأرلأ منيب ،ووغوأأو ،دييلوأأ مك◊أ نم لك هتدعاصسم ‘ نوكيصسو ،ايÒجين نم يبيبÁدأأ

عم ،راغناصس ام-ي-هأر-بإأ م-ك◊أ نو-ك-ي-صس ءا-ق-ل-لأ ظ-فاfi نإا-ف ،Úح ‘ ،Òصشب م-ك◊أ Úي-ع-ت ”
لئابقلأ نأأو ةصصاخ ىوتصسŸأ ‘ ةأرابŸأ ميك– نوكي نأأ ‘ لمأات ةيلئابقلأ ةرأدإلأ نأأ ةراصشإلأ
فصسوي بردŸأ هيلإأ راصشأأ ام بصسح ةيقيرفإلأ تاصسفانŸأ ‘ سسيلأوكلأ ةبعل نم أÒثك نوصشخي
.دأدزولب ءاقل لبق هتاحيرصصت ‘ يديزوب

ترهظ يذلأ عشضأوتŸأ ىوتشسŸأ مغر
ة-لو÷أ ‘ ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لأ ة--ل--ي--ك--ششت--لأ ه--ب
،دأدزو-----ل-----ب با-----ب------شش ما------مأأ ةÒخألأ
نأأ يد------------يزو------------ب بردŸأ فأÎعأو
ه---ق---ير---ف ن---م ىو---قأأ نا----ك سسفا----نŸأ
Èع هنأأ لإأ ،ةرأدج نع زوفلأ قحتشسيو

همدق يذلأ ىوتشسŸأ نع هاشضر نع
‘ م-ه-م-ح-قأأ ن-يذ-لأ Úب--عÓ--لأ سضع--ب
ر--كذ نود ثي--ح ،ة--ي--نا--ث---لأ ة---ل---حرŸأ
ايشضأر ناك هنأأ يديزوب فششك ءامشسألأ

د--م--ت--عأ ن--يذ--لأ نا--ب--ششلأ سضع---ب ن---ع
بيقع نم لكب رمألأ قلعتيو ،مهيلع
طوششلأ ةيأدب عم يحÓف سضوع يذلأ
ميشسن عفأدŸأو ،رامع ‘رعلأ ،Êاثلأ

دايوشس ناكم ‘ لخد يذلأ سشأديكم
.يديزوب هابتنأ تفل ثÓثلأ أذه نأأ دكؤوي يذلأ رمألأ ،ءاقللأ ةياهن نع قئاقد رششع لبق ةباشصإÓل هشضرعت دعب

فلسشلا مامأا ةسصرفلا مهحنÁ دق
زوف يأأ قيق– نع اهزجعو ةلوطبلأ نم ةلوج لوأأ ذنم ةيلئابقلأ ةليكششتلأ همدقت يذلأ ىوتشسŸأ ¤إأ رظنلابو
أذه اهيلع دمتعيشس يتلأ ةيشساشسألأ ةليكششتلأ ‘ ةروث ثأدحإأ ‘ ركفي ينفلأ مقاطلأ نإاف ،فده يأأ ليجشست وأأ
لوشص◊أ نورظتني Úششطعتم Úبعلو ديدج سسفن ¤إأ ةجاحب قيرفلأ نأأو ةشصاخ ،فلششلأ ةيعمج مامأأ تبشسلأ

لك نإاف ،كلذل ،نآلأ دح ¤إأ Òثكلأ ءيششلأ مدقت ⁄ ¤وألأ ةليكششتلأ نأأ اŸاط مهدوجو تابثإل مهتشصرف ىلع
بيقع ،سشأديكم رأرغ ىلع مهنع ثد– نيذلأ نابششلأ ÚبعÓلأ ‘ هتقث عشضي دق يديزوب نأاب يحوت تأرششؤوŸأ
.‘رعلأو

يفلÿا طÿا زيزعتل ايفاسضإا Óح حنÁ سشودح
سصئاقن نم Êاعت ةبيبششلأ نأأ Úبت دقف ،دأدزولب بابشش مامأأ ةÒخألأ ةأرابŸأ عيم÷أ عبات امكو ،لباقŸأ ‘

Òبكلأ ءز÷أ لمحتيو هتيدودfi تبثأأ يرانكلأ عافد نإاف ،موجهلأ ‘ ةيلاعفلأ لكششم نع رظنلأ سضغبو ،ةÒثك
نيرخآأ ÚعفأدŸ ةشصرفلأ حنمو لول◊أ داجيإاب بلاطم ينفلأ مقاطلأ نأأ ينعي ام ،ةيثÓثب ةÁزهلأ ةيلوؤوشسم نم
بعÓلأ كانه ،ابيرق مهتشصرف ىلع أولشصحي نأأ نكÁ نيذلأ ÚعفأدŸأ Úب نمو ،ةفاشضإلأ أومدقي نأأ ىشسع
حداف أاطخ بكترأ يلعوب يزيت عفأدŸأ نأأو ةشصاخ ،يفلÿأ طÿأ زيزعتل أديج Óح Èتعي يذلأ سشودح سسايلأ

.ةيشساشسألأ ةليكششتلأ ‘ هتناكم عييشضت هفلكي دق

ةسسفانŸا سصقن نم Êاعي لو ةيدو تايرابم ةدع بعل
لجأأ نم ءاشضيبلأ رأدلأ نم سشودح عفأدŸأ مأدقتشسأ ىلع ترشصأأ ةيلئابقلأ ةرأدإلأ نإاف ،عيم÷أ ملعي امكو
هنوك ةيلام بابشسأل هتامدخ نع ءانغتشسلأ لÓم فيرشش سسيئرلأ ررق يذلأ ودعشس ليبن قباشسلأ دئاقلأ سضيوعت
قÓطنأ ذنم ةشصرف ةيأأ ىلع لشصحي ⁄ سشودح نأأ رمألأ ‘ برغألأ نكل ،قيرفلأ ‘ ةيلاع ةرجأأ ىشضاقتي
نم Êاعي ل هنأأ امك ،ةيدو تايرابم ةدع بعلو لوألأ قيرفلأ عم هتأÒشض– لماك ىرجأأ هنأأ مغر ديد÷أ مشسوŸأ
دأدعتشسلأ ”أأ ىلع هنأأ دكؤوي يذلأ رمألأ ،مشسوŸأ ةيأدب ذنم فيدرلأ قيرفلأ عم بعلي هنوك ةشسفانŸأ سصقن
.فلششلأ ةيعمج مامأأ تبشسلأ أذه بعللأ ةشصرف ىلع لوشصحلل

ينفلا مقاطلا تاباسسح جراخ ىقبي يجاردلا
،›أوتلأ ىلع ةيناثلأ ةرملل ينفلأ مقاطلأ تاباشسح جراخ يجأردلأ ةماشسأأ باعلألأ عناشص ىقبي ،رخآأ ديعشص ىلعو
ةمئاقلأ ‘ Òيغت يأأ Òخألأ أذه رجي ⁄ ،نأرهو ¤إأ لقنتلأ ‘81ـلأ ةمئاق نع يديزوي بردŸأ هدعبأأ نأأ دعبف
ةرداغم ذنم مايألأ هذه ةبيبششلأ عم ةبعشص ةÎفب رÁ يذلأ يجأردلأ داعبإأ ‘ هفقوÃ كشس“و دأدزولب مامأأ
جراخ ىقبيشس قباشسلأ يشسنوتلأ ›ودلأ نإاف ،اهيلع انلشص– يتلأ تامولعŸأ بشسحو ،Êافلزلأ نماي بردŸأ
ن .ميسسن.ةبيبششلأ ةرداغم وحن ةرششابم هجتي هشسفن دجي دقو ،تاباشس◊أ

...دأدزولب ءاقل نم Êاثلأ طوسشلأ ‘ مهمحقأأ

مويلا ديد÷ا هسسيئر Úيعت مسسÒسس يواهلا يدانلايديزوب راظنأا نوتفلي ‘رعلاو ،سشاديكم ،بيقع
ا-ندأد--عأأ د--حأأ ‘ ه--ي--لإأ ا--نر--ششأأ ا--م--ل--ث--م
ىلع ماهŸأ ميلشست ةيلمع نإاف ،ةقباشسلأ

سسي--ئر--لأ Úب يوا--ه--لأ يدا--ن--لأ ىو--ت--شسم
سسي---ئر---لأو سسأرد---يإأ ي---ما---شس ق---با----شسلأ
⁄ دولوم تيآأ رفعج بختنŸأ ديد÷أ
نأأ سضÎفŸأ ن--م نا--ك نأأ د--ع--بو ،ه--ت--ن---ت
لكASC ـل ةد--يد÷أ ةرأدإلأ م--ل--ت--شست
” ه-نأأ لإأ ،ل-ب-ق ن--م ة--ي--لاŸأ ر--يرا--ق--ت--لأ
سضرع-تو ة-يرأدإأ با-ب-شسأل رو-مألأ ل-ي-جأا-ت
ر-مألأ ،ة-ي-ح-شص ة-ك-عو ¤إأ ة-ن-يزÿأ Úمأأ
،Úتبشسانم ‘ لجأاتت ةيلمعلأ لعج يذلأ
،اهيلع انلشص– يتلأ تامولعŸأ بشسحو
‘ ماهŸأ مÓ-ت-شسأو م-ي-ل-شست ة-ي-ل-م-ع نإا-ف
Úن-ثلأ مو-ي-لأ ي-ه-ت-ن-ت-شس يوا-ه-لأ يدا-ن--لأ
سسيئرلأ Úي-ع-ت م-ي-شسر-ت م-ت-ي-شس ه-ب-جوÃو
دولوم تيآأ رفعج يواهلأ يدانلل ديد÷أ
ه-ما-ه-م ةر-ششا-ب-م ه-ع-شسو-ب نو-ك-ي-شس يذ-لأ
يذلأ عورششŸأ ديشسŒو يعيبط لكششب

.هب ءاج

«ماهŸا مÓتسسا ةيلمع ءاهتنا دعب ماهŸا ةرسشابم انعسسوب نوكيسس »:دولوم تيآا
ملعي املثم »:Óئاق دولوم تيآأ رفعج يواهلأ يدانلأ سسيئر دكأأ نأاششلأ أذه ‘ اهب ¤دأأ يتلأ هتاحيرشصت رخآأ ‘و
تافلŸأ لامتكأ مدعل أرظن ةديد÷أ ةرأدإلأو ةقباشسلأ ةرأدإلأ Úب ماهŸأ مÓتشسأ ةيلمع ليجأات ” عيم÷أ
فرعتلأو انلمع ةرششابم انعشسوب نكي ⁄ ،قباشسلأ سسيئرلأ ةدهعل ةلماششلأ ةيلاŸأ ريراقتلأ ىلع انلوشصح مدعو

،يغبني امك رومألأ تراشس أذإأ نكل ،قئاثولأ لماك ىلع لوشص◊أ نود ›اŸأ بنا÷اب ةقلعتŸأ ليشصافتلأ لك ىلع
.«اينأديم انلمع ةرششابم انعشسوب نوكيشسو مويلأ يهتنتشس ةيلمعلأ نإاف

«قيرفلا عجارت بابسسأا نع ثحبلل ةرادإلا سسل‹ ءاسضعأا عم عمتجنسس »
عم عامتجلأ يه دولوم تيآأ رفعج يواهلأ يدانلل ديد÷أ سسيئرلأ اهب مايقلأ ىلع مدقيشس يتلأ رومألأ Úب نمو
نأأ حشضأولأ نم »:Óئاق فششك ثيح ،لÓم فيرشش سسيئرلأ مهشسأأر ىلعو لئابقلأ ةبيبششل ةرأدإلأ سسل‹ ءاشضعأأ
اعامتجأ دقعنشس ،كلذل ،قيرفلأ ‘ رودي ام لك ةفرعم ‘ ق◊أ هيدل ةيبلغألاب مهاشسŸأ هتفشصب يواهلأ يدانلأ

،اهنم Êاعي يتلأ لكاششملل لول◊أ داجيإأ ةلواfiو قيرفلأ عجأرت بابشسأأ نع ثحبلل ةرأدإلأ سسل‹ ءاشضعأأ عم
.«ةيقيق◊أ اهتناكم ¤إأ ةبيبششلأ ةداعإأ لجأأ نم ديلأ ‘ ديلأ اعيمج عشضن نأأ بجي

ن .ميسسن



¤إأ هلقنت ‘ ةميتي ةطقنب ةمسصأعلأ دأ–إأ ىفتكأ
ةتيسش ءأقفر زجع يثح ،سسمأأ لوأأ نأسسملت ةنيدم
م--غر ،م--سسوŸأ ‘ م--ه--ل رأ---سصت---نأ لوأأ ق---ي---ق– ن---ع
تأبأيغلأ مغرو ذإأ ،لوأنتŸأ ‘ أدب يذلأ سسفأنŸأ
نب بردŸأ نأبسش نأأ ’إأ قيرفلأ فوفسص ‘ ةديدعلأ

رأو-طأأ ى-ل-ع م-ه-تر-ط-ي-سس ط-سسب ن-م أو-ن-ك“ ي-ب-ير--ع
نكي ⁄ كلذ نكل ،Êأثلأ أهطوسش ‘ ةسصأخ ةأرأبŸأ
نك“ أمنيب ،›Óسش سسرأ◊أ كأبسش زهل مهل أيفأك
ةليط دومسصلأ نم زودنغ سسرأ◊أو قيرفلأ وعفأدم
كلذب ققحيل ،دأدولأ يمجأهم مأمأأ ةقيقد Úعسستلأ
كف رأظتنأ ‘ ›أوتلأ ىلع هل لدأعت Êأث قيرفلأ
‘ ةيدŸأ يبŸوأأ مأمأأ ةلبقŸأ ةلو÷أ ‘ ةدقعلأ
.Úغولوب

ةلم÷اب اصصرف اوعيصض نوبعÓلا
زه لجأأ نم ةلم÷أب سصرف دأ–إ’أ يبعÓل تحيتأأو
أÊ، Ÿأثلأ طوسشلأ ‘ ةسصأخ ،دأدولأ سسرأح كأبسش
وهو ،فيدهتلل ÚتققÚ fiتسصرف ةفيلخ نب عيسض
سضعب عيسض يذلأ يم-سسأ-ق-ل-ب-ل ة-ب-سسن-لأ-ب ر-مأ’أ سسف-ن
زي-كÎلأ ءو-سس بب-سسب ،ل-ي-ج-سست-ل-ل ة-ح-نأ-سسلأ سصر-ف-لأ
ىلع نأقÎفي Úقيرف-لأ ل-ع-ج أ-م ،ة-ي-لأ-ع-ف-لأ بأ-ي-غو
‘ ظحŸÓأ رمأ’أ نأأ ’إأ ،يبلسسلأ لدأعتلأ ةجيتن
أذكو فلÿأ نم تأمجهلأ أنب لقث وه دأ–إ’أ ءأدأأ
تأرك يرأوز ءأقفر عيسض ثيح ،ةدترŸأ تأمجهلأ

حرطي أم وهو ،سصوقنم عأفد مأمأأ ةلوهسسب ةديدع
نم ÚبعÓلأ ةيزهأج لوح ت’ؤوأسستلأ نم ديدعلأ
.ةيندبلأ ةيحأنلأ

بردŸا تاباصسح طلخأا Êاوصضر جورخ
ةلحرŸأ فسصتنم ‘ ةبأسصإأب أرثأأتم Êأوسضر جورخ لعلو
ةسصأخ ،أÒثك يبيرع نب بردŸأ تأبأسسح طلخأأ ¤وأ’أ
ةديدع ةيكيتكت تأÒيغت يرجي بردŸأ لعج هجورخ نأأو

نأكم طسسولأ ‘ ةرمح مأحقإأ لÓخ نم ،ةليكسشتلأ ىلع
ةيسسيأمخ نأكم ذخأو رسسيأأ حأنج ¤إأ لو– يذلأ ةرسشموب
لو– Úح ‘ نر--سسيأأ ع--فأد--م بسصن--م ¤إأ ع--جأر--ت يذ--لأ

‘ ةأرأ-بŸأ أأد-ب أ-مد-ع-ب نÁأأ Òه-ظ بسصن-م ¤إأ تÓ--ي--ل--ع
تأبأسسح تطلخأأ ليسصأفتلأ هذه لك ،رسسيأأ Òهظ بسصنم

‘ أميسس’ بقع ىلع أسسأأر بلقنت رومأ’أ تلعجو بردŸأ
.ةديدعلأ تأبأيغلأ لظ

ةرم لوأل كابصشلا ةفاظن ىلع ظفاح عافدلا
ةرملل هكأبسش ةفأظن ىلع ظأف◊أ نم دأ–إ’أ نك“و
ةتسس قيرفلأ ىقلت أمدعبو ذإأ ،مسسوŸأ ةيأدب ذنم ¤وأ’أ
زود-ن-غ سسرأ◊أ د-م--سص ،تأ--يرأ--ب--م ثÓ--ث ‘ فأد--هأأ
دأدو يمجأهم مأمأأ ةرŸأ هذه عأفدلأ طخ يعأبرو
وهو ،كأبسشلأ ةرأيز نم مهعنم نم أونك“و ،نأسسملت

ثيح ،ةهجأوŸأ ‘ أيبأجيإأ Ìكأ’أ Èتعي يذلأ رمأ’أ
ةنيسشوب نأأ ’إأ عأفدلأ دودرم نم نوفوختم عيم÷أ نأك
ءأق-فر ى-ل-ع أ-قو-ف-تو روÙأ ‘ نأ-مأ’أ أ-ح-ن-م د-ي-ع-ل-بو
‘ ةأرأبم تÓيلع ىدأأ Úح ‘ ،ةهجأوŸأ ةليط نأمرز
.ةيسسيأمÿ ةبسسنلأب رمأ’أ سسفن وهو ىوتسسŸأ

هاوتصسم نع اديعب رهظ ةعاصش نب
نع دعبلأ لك أديعب ةعأسش نب ءأيركز مجأهŸأ رهظو
،Êأثلأ طوسشلأ ‘ Óيدب لخد أŸ ،يقيق◊أ هأوتسسم
ةيسضرأأ قوف أهئأت رهظو ةÒثك تأرك سسملي ⁄ ثيح

أرظتنم نأك أم وهو ،ةسسفأنŸأ سصقن ببسسب نأديŸأ
هنزو Òغ ‘ بعÓلأ رهظ أمك ،ةهجأوŸأ ةيأدب لبق
هتقأيل ةدأعتسسأ لجأأ نم Òبك لمع هرظتني ذإأ ،يعيبطلأ
Úح ‘ ،ةلبقŸأ ت’و÷أ ‘ ةوقب ةدوعلأو ةيعيبطلأ

لوأأ طوسش دعب ،بذبذتم ىوتسسÃ هتدأعك يرأوز رهظ
ن-م أ-ب-ير-ق نأ-كو ة-ي-نأ-ث-لأ ة--ل--حرŸأ ‘ كرأد--ت ي--ثرأ--ك
.ةرسشأبم ةفلأfl نم عئأر فده ليجسست

بلطأاو قيفتصسيصس دا–إلا» :ةيصسيامخ
«راصصنألا نم Èصصلا

:لأ-قو ،دأدو-لأ ةأرأ-ب-م بق-ع ة-ي-سسيأ--م--خ سسي--نأأ ثد–
ن-ك-ل ،زو-ف-لأ ق-ي-ق– أ-ن-لوأ-ح ة-ل-ه-سس ن--ك--ت ⁄ ةأرأ--بŸأ»
تأيرأبم ةدع كأنه لأزت ’ ،ققحتي ⁄ أذه فسسأÓل
نم بلطأأو قيفتسسيسس دأ–إ’أ ،لدأعتلأ أذه كرأدتنسسو
ليلبتل نوعسسي ÚبعÓلأ لك نأ’ طقف Èسصلأ أنرأسصنأأ
ب .ب.«تأرأسصتن’أ قيق–و سصيمقلأ

ــهÊ 2٤٤١أثلأ عيبر٨2ـل قفأوŸأÈ 0202مسسيد٤١ Úنثإ’أ لوألا فÙÎا
ةمصصاعلأ دا–إأ

ةيدŸا مامأا بيغي دقو Êاوصضر دواعت ةباصصإلا
أمدعبو ذإأ ،ديد÷أ مسسوŸأ ةيأدب عم Êأعي Êأوسضر نأأ ودبي

ةروأسسلأ ةبيبسش ةأرأبم ‘ دأع ،ةبأسصإ’أ ببسسب نيءأقل لوأأ عيسض
،ةعئأر ةقيرطب لدأعتلأ فده لجسس أمك تف’ لكسشب قلأأتو
‘ ةدأيقلأ ةرأسش هحنÁو هيف هتقث يبيرع نب بردŸأ عسضيل
أمدعب ،هيلع Òخ لأأف نكي ⁄ كلذ نأأ ’إأ ،نأسسملت دأدو ءأقل
نأك يتلأ ةبأسصإ’أ سسفن يهو ذخفلأ ةلسضع ‘ ةبأسصإ’ سضرعت
لمكي ’و نأديŸأ ةيسضرأأ ردأغي هلعج أم ،أقبأسس أهنم Êأعي
ةأرأبم نع هبأيغ ةينأكمإأ ¤إأ تأيطعŸأ لك Òسشت أمك ،ةأرأبŸأ
.لبقŸأ تبسسلأ موي ةيدŸأ يبŸوأأ مأمأأ ةعبأرلأ ةلو÷أ

نادوعيصس نيد نبو روصشاع نأا ظ◊ا نصس◊
لبقŸأ ءأقللأ ‘ قيرفلأ فوفسص نع Êأوسضر بأيغ لثميسسو

،ةليكسشتلأ ‘ بعÓلأ نزو مكحب ينفلأ مقأطلل ةعجوم ةبرسض
،Óيلق ةمدسصلأ عقو نم للقت دق نيد نبو روسشأع ةدوع نأأ ’إأ

نأحسشرŸأ أمهو يئأنثلأ ةدوع نم بردŸأ ديفتسسيسس ثيح
سسوÒف نم أمهيفأعت دعب مويلأ نم ةيأدب تأبيردتلأ فأنئتسس’
سصلختلأ لجأأ نم جÓعلأ Êأوسضر لسصأويسس Úح ‘ ،أنوروك
.ةمدأقلأ تأيرأبملل أزهأج نوكي ىتح ةبأسصإ’أ نم أعيرسس

هبصصنم Òغ ‘ هيلع ام ىدأا تÓيلع
م-غر ،نأ-سسم-ل-ت ةأرأ-ب-م ‘ ع-ئأر ىو-ت-سسÃ نÓ-ي--ل--ع مدآأ ر--ه--ظو
رسسيأأ Òهظك ةهجأوŸأ أأدب ثيح ،هبسصنم Òغ ‘ هتكرأسشم
جور-خ د-ع-ب عأ-فد-لأ ن-م ى-ن-م-ي--لأ ة--ه÷أ ¤إأ لو--ح--ت--ي نأأ ل--ب--ق
تأركلأ نم ديدعلأ عطقو عأفدلأ ‘ أقلأأتم رهظ ثح ،Êأوسضر

ل-م-ع-لأ ‘ ة-م-هأ--سسŸأ لوأ--ح أ--م--ك ،دأدو--لأ ي--م--جأ--ه--م ى--ل--ع
نم ءيسش أهسصقني نأك هتأعيزوت نأأ ’إأ تأرم ةدع ‘ يموجهلأ
.عأفد بلق وه يلسصأ’أ تÓيلع بسصنم نأأ ركي ،زيكÎلأ

ب .ب

راصصتنلا لوأا قيق– نع زجعيو ةميتي ةطقنب يفتكي دا–إلا

يأد Úصسح رصصن

ةـــــــليلم Úـــــــع ماـــــــمأا Ìـــــــعتلا ةـــــــيلوؤوصسم ÚـــــــبعÓلا لـــــــّمحي يواـــــــنكل
يوأ-ن-ك-ل ر-يذ-ن Úسسح ر--سصن برد--م ل--ّم--ح
رق-ع ‘ د-يد÷أ Ìع-ت-لأ ة-ي-لوؤو-سسم ه-ي-ب-ع’
:لأ-قو ،ة-ل-ي-ل-م Úع ة-ي-ع--م--ج مأ--مأأ رأ--يد--لأ
ةÒثكلأ سصرفلأ ليجسست ‘ سسيل لكسشŸأ»
لجأأ نم ةأرأبŸأ هذه ‘ أنل تحيتأأ يتلأ
‘ لثمتي Èكأ’أ لكسشŸأ أ‰إأو ليجسستلأ

لكسشŸأ ،نأديŸأ قوف ÚبعÓلأ ةيسصخسش
قلخن نحنف ،ىمرŸأ مأمأأ لمعلأ ‘ سسيل

ذنم ةأرأبم لك ‘ ىسص– ’و دعت ’ سصرف
.«مسسوŸأ قÓطنأ

ضصرفلا هذه نم لهصسأا دجوي ل»
«ليجصستلل

أوحنم سسفأنŸأ يبع’ نأأ يوأنكل عبأتو
نم ة-سصر-ف-لأ ة-ب-سسأ-ن-م ن-م Ìكأأ ‘ ه-ق-ير-ف
أو-سضفر ه--ي--ب--ع’ نأأ Òغ ل--ي--ج--سست--لأ ل--جأأ

ءأ-ق-ل-لأ أذ-ه ‘ م-ه-ل تمد-ق ي-ت-لأ أ-يأد--ه--لأ
ة-ل-كر ن-م د-حأو فد-ه ل-ي-ج-سست-ب أو-ف-ت--كأو

ةليلم Úع عفأدم:» :يوأنكل لأقو ،ءأزج
نم ةح-نأ-سس ةر-كو ة-ي-ل-سضفأ’أ ي-ق-ير-ف ح-ن-م
دقتعأأ ،ةيدهلأ أنسضفر أننكل ليجسستلأ لجأأ
نم سصرفلأ هذه نم لهسسأأ دجوي ’ هنأأ
.«مدقلأ ةرك ‘ ليجسستلأ لجأأ

ةدحاو ةوفه تلغتصسا ةليلم Úع»
«اوراهنا نوبعÓلاو

ليجسستلأ ‘ أولسشف هيبع’ نأأ يوأنكل لأقو
فتكن ⁄» :لأقو ةقورأ’أ ىلع لوخدلأ مغر
أهأنقلخ يتلأ سصرفلأ ىتح أنعيسض لب أذهب
حبسصأأ رمأ’أ ،ةح-ن-جأ’أ ى-ل-ع ل-غو-ت-لأ د-ع-ب

ةرسشأبم أورأهنأ ÚبعÓلأ نأأ ليلدب يونعم
،سسفأنŸأ هلجسس يذلأ لدأعتلأ فده دعب

أأطخ أولغتسسأ ةليلم Úع يبع’ نأأ دقتعأأ
أم وهو لدأعتلأ فده هنم أولجسسو أدحأو
.«رأيدلأ رقع ¤إأ ةطقنب ةدوعلأب مهل حمسس

«يبرادلا» ءاوجأا نولخدي نوبعÓلا
ل--خد ،ةأرأ--بŸأ ة--يأ--ه--ن د--ع---ب ةر---سشأ---ب---مو
يتلأو ةمأهلأ ةأرأبŸأ ءأوجأأ ‘ نوبعÓلأ
رأ÷أ مأمأأ عوبسسأ’أ أذه ةيأهن مهرظتنت
ىوسصق ةيمهأأ يسستكت يتلأو دأدزولب بأبسش

أم ،ت’دأعت ةثÓث دعب قيرفلأ تأبأسسح ‘
ةيأغل-ل أ-مأ-ه «ي-برأد-لأ» ـب زو-ف-لأ ل-ع-ج-ي-سس
ىعسسيسسو ،يدأنلأ ةرسسأأ لكو ÚبعÓلأ ىدل
Òب-ك ل-م-ع-ب مأ-ي--ق--لأ ¤إأ يوأ--ن--ك--ل بردŸأ

ع---فر ل---جأأ ن---م ›أ◊أ عو----ب----سسأ’أ لÓ----خ
  .ءأطخأ’أ حيحسصتو هرسصأنع تأيونعم

ح . م

نطولا ضضرأاب لحي يجورف
ايمصسر هدقع يصضÁو

ي--جور--ف يÒت ،د--يد÷أ ق--ير--ف--لأ برد--م سسمأأ ل--ح
بردŸأ دجو ثيح ،أسسنرف نم أمدأق نطولأ سضرأأب

هجوتي نأأ لبق ،رأطŸأب هلأبقتسسأ ‘ قيرفلأ ›وؤوسسم
عم لكسشب هدقع ىسضمأأ نيأأ روبÒسس ةكرسش رقم ¤إأ
ينيلوكيسس أوسسنأرف هنطأو-م كلذ-ب ف-ل-خ-ي-ل ،ق-ير-ف-لأ
نإأف أنتزوحب يتلأ تأمولعŸأ بسسحو ،يمسسر لكسشب
نم هجورخ ةيأغ ¤إأ دعب نع هلمع رسشأبيسس يجورف
يسسرك نع هبأيغ لأمتحأ لعجي أم ،يحسصلأ رج◊أ
.درأو ةيدŸأ ءأقل ‘ طأيتح’أ

دادعتلا لوح Óصصفم اريرقت هحنميصس يبيرع نب
نعو قيرفلأ دأدعت نع لسصفم ريرقت دأدعإأب مأق يبيرع نب نإأف ،تأمولعم نم هأنيقتسسأ أم بسسحو
نع ةلمأسش ةركف ذخأأ ‘ رمأ’أ أذه هدعأسسيسس ثيح ،هتسشقأنم لجأأ نم يجورفل همدقيسسو بع’ لك
‘ قفوي نأأ لمأأ ىلع ،Úيلأ◊أ مقأطلأ ءأسضعأأ عم قيسسنتلأب لسصفم لكسشب هلمع ‘ عورسشلأو ،قيرفلأ

.مسسوŸأ أذه ةيأدب ‘ ةعئأسضلأ دأ–إ’أ ةبيه ديعيو هتمهم

ةيدŸا مامأا ةصضافتنلاو كرادتلا نوديري راصصنألا
أوناكو ،دÓبلأ برغ نم قيرفلأ اهب داع يتلأ لدا-ع-ت-لأ ة-ط-ق-ن-ب أو-ع-ن-ت-ق-ي ⁄ دا–إلأ را-صصنأأ نأأ ود-ب-ي
ىلع ةراطصسوصس قاصشع رّبع ثيح ،عصضأوتم ىوتصسÃ رهظ قيرف مامأأ Óماك دأزلاب ةدوعلأ نوديري
ةهجأوم ‘ كرأدتلأ ةرورصض ىلع نيدكؤوم ،ةأرابŸأ ةليط ةلهصس صصرف ةدع عييصضت نم ديدصشلأ مهفصسأأ
درل ةصصرف ءاقللأ نوÈتعي ثيح ،Úغولوب بعلÃ لبقŸأ تبصسلأ موي ةررقŸأو ةلبقŸأ ةيدŸأ يبŸوأأ
.مصسوŸأ ‘ ثÓثلأ طاقنلأ ¤وأأ دصصحو ةيقيق◊أ ةقÓطنلأ قيق–و رابتعلأ

ÚبعÓلا مامأا Ìعتلل لا‹ ل
رايدلأ لخأد نوبعليصس مهنأأو ةصصاخ ،Ìعتلأ لجأ نم رذع يأأ ةيدŸأ ةأرابم ‘ دا–إلأ وبعل دجي نلو
لكصشب ةكراصشŸأو ةدوعلل نوحصشرم انوروكب ÚباصصŸأ نأأ امك ،ةأرابŸأ هذه Òصضحتل ‘اكلأ تقولأ مهلو
ةيأدبلأ وfiو رابتعلأ در نأونعب ءاقل ‘ ةتيصش ءاقفر مامأأ عون‡ Ìعتلأ لا‹ لعجي ام ،يداع

.قيرفلل ةÌعتŸأ
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دوعوبو ةيافلح ةقفر ةيقيرفإ’أ ةيرفصسلأ لÓخ دفولل اصسيئر ‘’

مويلا داسشتلا ةÒسشأات بلط فلم55 عدوت ةرادإ’ا

ةرقم ةهجأوŸ ابصس– Úباصصملل ةيعامج ةدوع

 نورظتنم يروتو ضشابرب ،طينحج
مويلا فانئتسس’ا ‘

Òسضحتلإ ةيإد-ب-ل  مو-ي-لإ ة-ي-سسمأ’ ة-ي-ب-يرد-ت-لإ ة-سص◊إ فر-ع-ت نأإ ر-ظ-ت-ن-ي
Ÿاعت تناك يتلإ رسصانعلل ةيعامج ةدوع   ةعبإرلإ ةلو÷إ ةهجإوÊ نم

رمأ’إ قلعتيو ،ةعومÛإ تابيردت نمسض جامدن’إ لÓخ نم  ةباسصإ’إ
ىفاعت نأإ دعب يروت ›اŸإو سشابرب، طينحج نم لكب

رسضخأ’إ ءوسضلإ نم دافتسسإو ةباسصإ’إ م’آإ نم يثÓثلإ
ت– يثÓثلإ نوكيسس ثيح ،يبطلإ مقاطلإ لبق نم
. ينفلإ مقاطلإ فرسصت

لبق ةرقم  طاقن ىلع رسصيو حاترم يكوكلا
ةيقيرفإ’ا ةيرفسسلا

بردم ¤إإ هغلبإ يذلإ يبطلإ مقاطلإ رإرق ءاج
،يسسنوتلإ بردŸإ حايترإ ردسصم نوكيل ةليكسشتلإ

داجيإ’ تإرايÿإ لك هفرسصت ت– نوكيسس يذلإ
طÿإ يو-ت-سسم ي-ل-ع ة-سصا-خ  ة-ب-سسا--نŸإ لو--ل◊إ

ي-ت-لإ  ةر-ق-م م‚ ة-ه-جإوŸ ا-ب-سس– ي-مو-ج--ه--لإ
Œإ إذ---ه ة---ي---سسمأإ ىرÿر---سصي ثي---ح ،سسي---م

ةقÓطن’إ  نوكت نإ يكوكŸإ ليبن بردŸإ
لخإد زوف لوأإ ليجسست لÓخ نم ةيقيق◊إ

داسشت ¤إإ لقنتلإو ةجيتنلإو ءإدأ’اب رايدلإ
Ãةعفترم تايونع.

لجؤوي يذلا ديحولا  يبيرعل
هجامدنا

رسصانعلإ نم د-ي-حو-لإ بعÓ-لإ ي-ب-ير-ع-ل ع-فإدŸإ نو-ك-ي-سس
ةعومÛإ تابيردت نمسض هجامدنإ لجأات يذلإ ةباسصŸإ
ةفزاÛإ يبطلإ مقاطلإ سضفر نأإ دعب ‘اسضإإ عوبسسأإ ¤إإ
هيفاعت نم دكأاتلإ ةياغ ¤إإ ةسسفانŸإ ‘  هيلع دامتع’اب
م’أإ نم وكسشي يبيرعل عفإدŸإ نأإ ةسصاخ يئاهن لكسشب
ةمات ةحإر بلطتت ي-ت-لإو ة-بر-قŸإ ة-ل-سضع-لإ ىو-ت-سسم ى-ل-ع

.تابيردتلإ نع إديعب
ب/ليلخ

سسمأأ فيطصس ةيدلب نم هيلع لصصح ‘’فيطسس قافو

فيرسشلإ دمfi فيطسس ةيدلبل  يدلبلإ يبعسشلإ سسلÛإ سسيئر ناك
ÒسسŸإ بتكŸإ دامتعإ ةقيثو ميلسست عم دعوم ىلع سسمأإ Êامروب
ىوتسسم ىلع ‘’ لامك سسيئرلإ ةدايقب فيطسس قافو يدانل ديد÷إ

ءا-سضعأإ رو-سضح-ب ة-ي-لا-ف-ت-حإ م-ي-سسإر-م ط-سسو ” ثي-ح ،ة-يد-ل-ب-لإ ر-ق--م
د-يد÷إ سسي-ئر-لإ م-ه-مد-ق-ت-ي يدا-ن-لإ ةرإدإإ ءا-سضعأإو يد-ل-ب-لإ سسلÛإ
لوط دعبو Òبك حايتراب ةيدلبلإ سسيئر نم ةعقوم ةقيثولإ يقلت يذلإ
.قيرفلإ تيب ‘ رتوتلإ نم تدإز اموي22 مإد راظتنإ

بتكŸا ءاسضعأا لماكل يباجيا قيقحتلا نأا دكؤوت ةيدلبلا
ةيريدم بتكم تلسصو يتلإ تاقيقحتلإ نأإ ةيدلبلإ نم ردسصم دكأإ
ÒسسŸإ بتكŸإ ءاسضعأإ سصوسصخب ةيدلبلإ ىوتسسم ىلع ميظنتلإ

يأإ ىلع ظفحتلإ متي ⁄و ،ةيباجيإ اهلك تءاج فيطسس قافو قيرفل
ةسصتıإ ةينمأ’إ تاه÷إ نم ÒسسŸإ بتكŸإ ءاسضعأإ نم وسضع
ةرإدإ’إ لوسص◊  رسضخأ’إ ءوسضلإ حنم ةياسصولإ لث‡ ريرقت نأإ امك
¤إإ ة-يد-ل-ب-لإ سسي-ئر عرا-سس ثي-ح ،دا-م-ت-ع’إ ة-ق-ي-ثو ي-ل-ع ةد-يد÷إ
ل-ب-ق  را-ه-ن-لإ ف-سصت-ن-م دود-ح ‘ دا-م-ت-ع’إ ة-ق-ي-ثو ى-ل-ع ع-ي-قو-ت--لإ
.ةرإدإ’إ ¤إإ  إءاسسم ةثلاثلإ دودح  ‘ اهميلسست

دامتع’ا ةقيثو ةيعرسش ‘ نعطلل ءاسضقلا وحن هجتت فارطأا
ةرإدإإ ¤إإ دامتع’إ ةقيثو ميلسستب  ةيلÙإ تاطلسسلإ رإرق ثدحإ
ي--ف--يا--ط--سسلإ عرا--سشلإ ‘ ا--ع--سسإو ’د--ج ‘’ لا--م--ك سسي---ئر---لإ
دعب ةسصاخ رإرقلل سضراعمو رإرقلل ديؤوم Úب ةداح تاسشاقنو
سسي-ئر-لإ ة-ي-ل-هأإ مد-ع ن-ع تثد– ي--ت--لإ ة--بر--سسŸإ را--ب--خأ’إ
‘ هطروت ببسسب ،دامتع’إ ىلع لوسص◊اب هسسفن ديد÷إ

ر-سضا-حÃ ة-ق-ثوŸإو ة-لإد-ع-لإ ىو-ت-سسم ى-ل-ع ا--يا--سضق ةد--ع
‘ مويلإ نم ةيإدب ءدبلإ ررقت فإرطأإ لعج ام ،ةيمسسر
دامتع’إ ةقيثو حنم ةيعرسش ‘ نعطلل ةيئاسضق ىوكسش عفر

يوتسسم يلعإ يلع ةسصتıإ تاه÷إ  ايمسسر تبلاط ثيح
. فلŸإ ‘ قمعم قيق– جحتف لجإ نم

مك–و كل“ ةكرسش ‘ ل◊او لسصاوتي عارسصلا
لسسلسسم ةياهن ناك سسمأإ دعوم نأإ Òثكلإ دقتعإ يذلإ تقولإ ‘

ىلع ةديد÷إ ةرإدإ’إ لوسصح دعب فيطسس قافو تيب ‘ عإرسصلإ
رإر-ق د-ع-ب ا-مإد-ت-حإ د-يز-ي-سس عإر-سصلإ نأإ ود-ب-ي دا-م--ت--ع’إ ة--ق--ي--ثو
‘ ةقمعم تاقيقحتب ةبلاطŸإو ءاسضقلإ ¤إإ ءوجللإ ةلعاف فإرطأإ
يدا--ن--لإ ه--سشي--ع--ي اŸ د--ح ع--سضو--ل د--ي--حو--لإ ل◊إ ي--ق--ب--يو ف---لŸإ
مجحب يدان  Òيسست نامسض ىلع ةرداق ةكرسش مودق ‘ يفياطسسلإ
ةيسصخسش حلاسصŸ مدتÙإ عإرسصلل إدح عسضتو فيطسس قافو
ةبلح هلعج ام سشحافلإ ينغلل إردسصم يدانلإ حبسصأإ نأإ دعب

ب/ليلخ. فقوتي نل عإرسص

ءاسضقلا وحن هجتتو دامتع’ا ةيعرسش ‘ قيقحتلاب بلاطت فارطأا

 اوــــــمرــــــح ةــــــقراــــــفأ’ا فــــــيدرلا رــــــسصانع
ةــــــمسصاعلا يــــــف ةــــــماقإ’ا نــــــم

ةمئاقلإ ¤إإ اهتفاصضإإ ” يتلإ ة-با-صشلإ ر-صصا-ن-ع-لإ يدا-ن-لإ ةرإدإإ تمر-ح
نم رباكألإ دإدعت عم ةمصصاعلإ ‘ سسمأإ ةليل ةماقإلإ نم ةيقيرفإلإ
سضإر-مألإ د-صض ح-ي-ق-ل-ت-لإ ن-م ةدا-ف-ت-صسلإ د-عو-م ‘ إو-نو--ك--ي نأإ ل--جإ
ةنيدم نم ةرصشابم فيطصس ¤إإ ةدوعلإ  مهنم بلط ثيح ،ةيقيرفإلإ
نم ةمصصاعلإ ¤إ ةدوعلل دحألإ سسمأإ ةحيبصص مهتوعد متيل ،فلصشلإ
‘ ةدحإو ةليل ةما-قإلإ  نا-م-صض ف-يرا-صصم نأإ ود-ب-يو ،ح-ي-ق-ل-ت-لإ ل-جإ
.رإرقلإ ءإرو ةمصصاعلإ

متنسس ÚيÓم6 ةرادإ’ا فلك فيدرلا قدنف ةفلكت
دج ةميقبو سسابعلب ةنيدم ‘ دفولإ هيف ماقأإ يذلإ قدنفلإ ةفلكت تءاج
دصسجتل متنصس  إوصضع42 نم Ìكأإ نم نوكتم دفول ÚيÓم6 ةعصضإوتم
نم ىتح Êاعي يذلإو ةيندتŸإ ةجردلإ نمو قدن-ف-ل-ل ة-يرزŸإ ة-ي-ع-صضو-لإ

يتلإ فورظلإ نم إÒثك نابصشلإ يكتصشإ ثيح ،ةماقإلإ فورظ Êدإ بايغ
.اهوصشاع

⁄اعلا ضساك ‘ ةهجاوم لوأا ةبسسانم ركذتي قافولا
لوأاب فيطصس قافو راصصنأإ رuكذيل Èمصسيد31 مويل قفإوŸإ سسمأإ موي ءاج
قيرف لوأاك ةيد-نأÓ-ل ⁄ا-ع-لإ سسا-ك ‘ ق-ير-ف-ل-ل ة-كرا-صشم لوأإ ‘ ة-ه-جإو-م

Óكوإ قيرفÈ 4102مصسيد31 موي هجإو ثيح ،ةيŸاعلإ ¤إإ لصصو يرئإزج
يتلإ ةيبرغŸإ ةمصصاعلاب ءاصضي-ب-لإ رإد-لإ بع-ل-م ‘ يد-ن-لزو-ي-ن-لإ ي-ت-ي-صسل

. كإذنآإ ةصسفانŸإ تنصضتحإ

ءاقللا Ëدقت ضصوسصخب ةطبارلا در رظتنت تلاز’ ةرادإ’ا
بلطلإ سصوصصخب ةفÙÎإ ةطبإرلإ در رظتنت فيطصس قافو ةرإدإإ تلإزل

م‚ مامأإ ةلبقŸإ ةلو÷إ ةهجإوم دعوم Ëدقت لجإ نم هب تمدقت يذلإ
قيرفلإ  قفإو نأإ دعب ةصصاخ ،تبصسلإ نم لدب سسيمÿإ ةيصسمأإ  ¤إإ ةرقم
لثم ‘ سضÎعت نل يتلإ ةطبإرلإ در ىوصس ىقبي ⁄و  Ëدقتلإ ىلع سسفانŸإ

داصشت ¤إإ ةيرفصسلل Òصضحت-لا-ب ط-ب-تر-م قا-فو-لإ نأإ ة-صصا-خ تلا◊إ هذ-ه
.ةيقيرفإلإ ةصسفانملل ابصس–

هسشيعي يذلا طغسضلا دسسجي يكوكلا دوجسس
42 بعلم ةيصضرأإ ىلع إدجاصس  يكوكلإ ليبن فيطصس قافو بردم طقصس
ةدصش نم سسابعلب دا–إ مامأإ ققÙإ زوف-لإ د-ع-بو ةإرا-بŸإ ة-يا-ه-ن ‘ ير-ف-ي-ف
ةليكصشتلإ  مامأإ ناك زوفلإ نأإ مغر ، Òخألإ Ìعتلإ كرإدتو زوفلاب حرفلإ
ةيإدب ذنم اهيصشعي يتلإ طغصضلإ ة-لا-ح إد-صس‹ سسفا-ن-م-ل-ل ة-ي-طا-ي-ت-حلإ
دعب ةيبلصسلإ جئاتنلإ نم ةلصسلصس ¤إإ يدؤوي دق Ìعت يأإ نم افوخت مصسوŸإ
ىتم هتلاقإإ ‘ ةديد÷إ ةرإدإلإ ايإون لوح هعماصسم تلصصو يتلإ رابخألإ

. ةصصرفلإ اتناح
ب/ليلخ

ةلود ةيلسصنق يوتسسم ىلع مويلإ فيطسس قافو ةرإدإإ عدوت
ةÒسشأاتلإ ىل-ع لو-سص◊إ بل-ط تا-ف-ل-م ،ر-ئإز÷ا-ب دا-سشت-لإ

دا–’إ سساك ةسسفانم نم61ـلإ رودلإ ةهجإوŸ ابسس–
Úب ةبقترŸإ  يداسشتلإ سسنوسسنير قيرف مامأإ يقيرفإ’إ

فلم55 ةرإدإ’إ تعمج نأإ دعب  مداقلإ Èمسسيد32 و22
ة-ي-ق-ب ¤إإ ة-فا-سضإإ ا-ب--ع’53 م-ه-ن-ي-ب ن-م ةÒسشأا--ت--لإ بل--ط

›إإ ةفا-سضإإ  دا-ت-ع-لإ ›و-ئ-سسمو ة-ي-ب-ط-لإ، ة-ي-ن-ف-لإ م-قإو-ط-لإ
ةرإدإ’إ لسصحتت نأإ رظتني ثيح  ةديد÷إ ةرإدإ’إ ءاسضعأإ

ل-ب-ق ن--م ›ا◊إ عو--ب--سسأ’إ ة--يا--ه--ن ل--ب--ق ةÒسشأا--ت--لإ ي--ل--ع
. ةيداسشتلإ ةيلسصنقلإ

نورسضاح  دوعوب ،ةيافلحو دفولل اسسيئر ‘’
ينعŸإ دفولل اسسيئر ‘’ لامك ديد÷إ سسيئرلإ نوكيسس
بلط عإديإإ ” نأإ دعب  ةيداسشتلإ ةمسصاعلإ ›إإ رفسسلاب

ريدŸإ نم لكب اقوفرم نوكيسسو ،ةÒسشأاتلإ ىلع هلوسصح
ءامسسأإ يهو دوعوب ماسشه ÒجانŸإو ةيافلح دهف ماعلإ
ةينعŸإ يدانلل ةيمسسرلإ ةمئاقلإ مهتمسض نيذلإ نيÒسسŸإ
ةعبطلإ باسس◊ ة-ي-ق-ير-فإ ة-ه-جإو-م لوأإ رو-سض◊ ر-ف-سسلا-ب
سسيئرلإ ل-سضف ا-م-ي-ف  فا-ك-لإ سسا-ك ة-سسفا-ن-م ن-م ة-ي-لا◊إ
. فيطسس ‘ ءاقبلإو لقنتلإ مدع رإرسس قباسسلإ

ةÒسشأاتلا تافلم ةفلكت نويلم44
عإديإإ دعوم عم مويلإ  فيطسس قافو يدان ةنيزخ عفدت

44 ›إوحب ردقي ايلا-م-جإإ ا-غ-ل-ب-م ةÒسشأا-ت-لإ بل-ط تا-ف-ل-م

نم وسضع لكل ةÒسشأاتلإ ىلع لوسص◊إ فيلاكت لثÁ نويلم
باسستحابو وسضع لكل متنسس ف’آإ6 لدعÃو دفولإ ءاسضعأإ

نويلم44 ›إوحب ردقي ›امجإ’إ غلبŸإ ناف إوسضع55
. متنسس

ةرئاطلاو ةارابŸا دعوم ددحتسس فاكلا
تبسسلا وأا ةعم÷ا Úب ةسصاÿا

يقيرفإ’إ دا–’إ نم ةلسسإرم رظتنت يدانلإ ةرإدإإ تلإز’
ةإرابملل ددÙإ دعوŸإ نع فسشكلإ لجإ نم مدقلإ ةركل
يئاهن لكسشب ةرإدإ’إ طبسضت ىتح Èمسسيد32 وأإÚ 22ب

ةيسسمأإ Úب ي-ق-ب-ي يذ-لإو ة-سصاÿإ ةر-ئا-ط-لإ عÓ-قإإ د-عو-م
دعوم نع ناموي لبق يأإ Èمسسيد02 تبسسلإ وأإ91 ةعم÷إ
ةيسسمأإ  هطبسض متي نأإ وحن هجتي دعوŸإ نأإ مغر ةإرابŸإ
.تبسسلإ

ضضارمأ’ا دسض حيقلتلا ىرجأا دادعتلا
داعو ضسمأا ةيقيرفإ’ا

سسمأإ مقإوطلإ ةيقب ›إإ ةفاسضإإ دإدعتلإ رسصانع لماك عسضخ
ةمداقلإ ةيرفسسلل ابسس– ةيقيرفإ’إ سضإرمأ’إ دسض حيقلتلإ ¤إإ
ةيسسمأإ فيطسس ةنيدم ¤إإ هجإردأإ عيم÷إ دوعيل داسشتلإ ¤إإ
ة-ي-ب-يرد-ت-لإ ة-سص◊إ ة-ل-ي--ك--سشت--لإ ير--ج--ُت نأإ ى--ل--ع ،ة--حرا--ب--لإ
إÒسض– يام8 بعلم ةيسضرأإ ىلع مويلإ ةيسسمأإ فانئتسسÓل
ب/ليلخ.ةرقم م‚ مامأإ ةلبقŸإ ةإرابملل



نم كلاŸأ دبع نب بعلم ةنيطنسسق بابسش ةليكسشت تعدو
تفت-كأ نأأ د-ع-ب ة-لؤ-ط-ب-لأ قÓ-ط-نأ ذ-ن-م زؤ-ف يأأ ق-ي-ق– نود
ي-بŸوأ م-ث نا-سسم-ل-ت دأدو ن-م ل-ك ما--مأأ Úلدا--ع--ت ل--ي--ج--سست--ب
ةلؤ÷أ نم ةيأدب  بورÿأ بعلم ¤إأ لؤحتت  ثيح ،فلسشلأ
نأأ د-ع-ب  ة-م-سصا-ع-لأ دا–أ ق-ير-ف ف-ي-سضت-سست ثي-ح ة-سسماÿأ
ل-جأ ن-م  طرا--ف--لأ عؤ--ب--سسأ’أ ذ--ن--م بل--ط--ب ةرأدإ’أ تمد--ق--ت
ةنيطن-سسق-ب Êأد-م-ح د-با-ع بع-ل-م ة-ي-سضرأأ ى-ل-ع لا-ب-ق-ت-سس’أ

. Óبقتسسم

Êارمعو ةيدولوŸا ءاقل ليجأات وحن
تاباسس◊ا ةعجارŸ ةسصرف مامأا

رئأز÷أ ةيدؤلؤم مامأأ مداقلأ ةنيطنسسق  بابسش ءاقل هجتي
لثمŸأ ةأرابم عم ةيدؤلؤŸأ  طابترأ ببسسب ليجأاتلأ ؤحن
‘  يذلأ رأرقلأ ؤهو  ةأرابŸأ ةداعإأ ررقت نأأ دعب ينينيبلأ

ينفلأ مقاطلل حايترأ ردسصم نؤكيسس هناف هليجأات ” ةلاح
هتاباسسح ةعجأرم لجأ نم ةسصرفلأ لغتسسيسس يذلأ Êأرمع
ةلؤ÷أ ةياغ ¤إأ تزجع يتلأ  ةليكسشتلأ تيب  بيترت ةداعإأو
. لوأ’أ زؤفلأ قيق– نم ةثلاثلأ

نم ددحي ⁄و هتاعانق نع عجارت Êارمع
ةتباثلا تاركلا ذفني

ةيعمج ق-ير-ف ته-جأو  ي-ت-لأ ة-ي-سسا-سسأ’أ ة-ل-ي-ك-سشت-لأ تر-ه-ظأأ
يتلأ هتاعانق نع Êأرمع بردŸأ عجأرت ةيأدبلأ نم فلسشلأ
‘ هÒكفت مدع يلع دكؤؤي عؤبسسأ’أ ةليط لظ نأأ دعب اهنلعأأ
نم لداعت-لأ ة-ط-ق-ن-ب تدا-ع ة-ل-ي-ك-سشت ى-ل-ع تأÒي-غ-ت ثأد-حإأ

‘ ÓÊ-عز ع-فأدŸأ  ما--ح--قإا--ب ئ--جا--ف--ي--ل  د--عأؤ--ق--لأ جرا--خ

ءاقل لÓخ أرسضاح نكي ⁄ يذلأ ؤهو ،ةيسساسسأ’أ ةليكسشتلأ
دعب ةعؤمÛأ طابسضنأ مدع ةأرابŸأ ترهظأأ امك  ودأراب
ديد– نود نم ةتباثلأ تأركلأ ذيفنت يلع عيم÷أ تفاهتي نأأ

flاهذيفنتل شصت.

ةسساوكوب مك◊ا هاŒ عسساو بسضغ
ةجيتن يل-ع Òثأا-ت-لا-ب ة-سسأؤ-كؤ-ب م-ك◊أ با-ب-سشلأ را-سصنأأ م-ه-تأ
نأأ دعب بابسشلأ ىلع شضرف يذلأ لداعتلأ ءأرو هنأو ةأرابŸأ

بقع ةحسضأو ءأزج ة-ل-كر با-سست-حأ مد-ع ة-ي-لؤ-ئ-سسم هؤ-ل-م-ح
Ÿأ ل-خأد د-ي-لا-ب ةر-ك-لأ ف-ل-سشلأ ع-فأد-م شسŸلك-سشبو ة-ق-ط-ن
ن-م ا-ب-ير-ق نا-ك يذ-لأ ة-سسأؤ-كؤ-ب كر-ح-ي نأأ نود ن-م د-م-ع-ت-م
ؤهو للسستلأ ةجحب يعرسش فده شضفر امك  انكاسس ةأرابŸأ

يذ-لأ ي-م-ي-ك-ح-ت-لأأ م-ل-ظ-لأ ن-م ءا-ي-ت-سس’أ نود-ب-ي م-ه-ل-ع-ج ا--م
.مهقرف هل شضرعتي

 رهاط نبو روهظ لوأا ‘ طينحج
يفيدهتلا هسسح دكؤوي ⁄

طينحج يمؤجهلأ طسسؤلل رؤهظ لوأ’ ةسصرف ةأرابŸأ تناك
ةعاسس عبرلأ ‘ كراسش ثيح جÈلأ يلهأأ را÷أ نم مدقتسسŸأ
دأرأأ ثي-ح  ،دأد-ح ي-عا-فد-لأ نأد--يŸأ ط--سسو نا--ك--م Òخأ’أ
⁄ اميف  مؤجهلأ ‘  يددعلأ قؤفتلأ ثأدحإأ Êأرمع بردŸأ
ه-سسح د--ي--كأا--ت ن--م ر--ها--ط ن--ب بÎغŸأ م--جا--هŸأ ن--ك--م--ت--ي
دعب ةسصاخ كابسشلأ ¤إأ لؤسصؤلأ ‘ لسشف  نأأ دعب  يفيدهتلأ
ةيئانث عقو  دق رهاط نب ناكو هجؤل اهجو ةسصرف هعييسضت
ة-ي-لا-ع-ف-لأ ةدا-عإ’ ه-ي-ل-ع ن-هأر-ي ع-ي-م÷أ تل-ع-ج دوأرا-ب ما-مأأ
ب/ليلخ.يمامأ’أ طخلل

ةيدنأ’ا رابخأا ــهÊ 2٤٤1اثلأ عيبر٨2ـل قفأؤŸأÈ 0202مسسيد٤1 Úنثإ’أ

ةنيطنشسق بابشش

شسابعلب دا–إا

جÈلإ يلهأإ

زوف نود نم كلاŸا دبع نب بعلم عدوي بابسشلا

دا–’ ÒسسŸأ م-----قا-----ط-----لأ رر------ق
ما-ع--لأ ر--يدŸأ ةدا--ي--ق--ب شسا--ب--ع--ل--ب

ةلاقت-سسأ» Ëد-ق-ت ي-ل-سسر-م شسا-ب-ع
لكاسشŸأ» ةيفل-خ ى-ل-ع «ة-ي-عا-م-ج

يدا--ن--لأ ه--جأؤ---ت ي---ت---لأ «ةÒب---ك---لأ
ةر-ك-ل ¤وأ’أ ة-ط-بأر-لأ ‘ ط-سشا-ن-لأ
Òخأ’أ هنع نلعأأ ام بسسح ,مدقلأ
.دحأ’أ شسمأ
هيدعاسسمو يلسسرم شسابع يؤنيو
ة--يرأدإ’أ تا---ف---لŸأ ل---ما---ك عأد---يإأ
تاطلسسلأ ح-لا-سصم ىد-ل م-ه-ق-ير-ف-ل
تا----عا----سسلأ لÓ----خ» ة-----ي-----ئ’ؤ-----لأ
نؤينعŸأ هر-كذ ا-م ق-فو ,«ة-ل-ب-قŸأ

دا–Óل ةي-م-سسر-لأ ة-ح-ف-سصلأ ى-ل-ع
.«كؤبسسياف»ب
ررقت هنأاب ردسصŸأ شسفن فاسضأأ و
Úمايلأ بردŸأ دقع خسسف اسضيأأ

ذنم هتليكسشت عطاقي يذلأ ةرأرغؤب
مد-ع ى-ل-ع ا-جا-ج-ت-حأ ما-يأأ ةر--سشع
31 مهددعو ,دد÷أ هيبع’ ليهأات

تÓباقŸأ ‘ ةكرا-سشم-ل-ل ,أر-سصن-ع
.«ةركŸأ‘‘ ءانبأ’ ةيمسسرلأ
ير---ئأز÷أ بر---غ---لأ يدا---ن بع----لو
م-سسر--ب ¤وأ’أ ثÓ--ث--لأ ه--تا--يرا--ب--م
ددعب ةم-عد-م ة-ل-ي-ك-سشت-ب ة-لؤ-ط-ب-لأ
ف-يدر-لأ ق-ير-ف-لأ ي-ب-ع’ ن--م Òب--ك
ي--ب--ع’ ن--م ي--ق--ب ا--م ن---ع Ó---سضف
ن-ك-ل .طرا-ف--لأ م--سسؤŸأ ة--ل--ي--ك--سشت
ة-ط-ق-ن ى-ل-ع ’إأ زر-ح-ي ⁄ ق-ير--ف--لأ
جرب ¤إأ ه-ل-ق-ن-ت ن-م ا-ه-ب-ل-ج ةد-حأو
ة---لؤ÷أ لÓ----خ (1-1) جير-ير-عؤ-ب
هنأديم ىلع مزهني نأأ لبق ,ةيناثلأ

رئأز÷أ ةيدؤلؤم مامأأ هيتأرابم ‘
ا-م ,(0-2) ف-ي-ط-سس قا--فوو (2-1)

‘ Òخأ’أ ف--سصلأ ل--ت--ح--ي ه--ل---ع---ج
.بيتÎلأ
لؤسص◊أ ‘ دا–’أ ةرأدإأ تلسشفو

ببسسب دد÷أ اهيبع’ تأزاجإأ ىلع
Úقباسس Úبع’ هاŒ يدانلأ نؤيد
,تا-عزا--نŸأ ة--ن÷ ىد--ل هؤ--ك--ت--سشأ
قفو ,جد نؤيلم35 هتميق ام تغلبو
قباسس تقو ‘ هب حرسص دق ناك ام
Òخأ’أ أذه .يدانلل ماعلأ ريدŸأ
ةنا-عإ’أ د-ي-مŒ ل-سصأؤ-ت-ل» ف-سسأا-ت
ة---ي---لÙأ تا---ط---ل---سسل---ل ة---ي----لاŸأ
أذكو ,جد نؤيلم05 ؤحنب ةردقŸأو

ي--سسي--ئر--لأ لؤ--مŸأ د--يد--سست مد--ع
نم لوأ’أ رطسشلل (لاطفن) يدانلل
عيقؤت دعب «اهيلع قفتŸأ ةناعإ’أ
مر--سصنŸأ Èم--ت--ب--سس ‘ Úفر--ط---لأ

.ديدج يراهسشإأ دقع ىلع

ويرانيسسلا شسفن راركت نم نوفّوختمو نوؤواتسسم راسصنأ’ا

‘ مويلأ ةيشسمأأ جÈلأ يلهأأ ةليكششت عرششت
ةعبأرلأ ةلو÷أ ةأرابŸ ابشس–  تأÒشضحتلأ

ة-ي-شسمأأ نأز-ي-ل-غ ع-ير-شس ل-ب-ق-ت-شست ثي--ح
جÈلاب توأأ02 بعلم ةيشضرأأ ىلع ةعم÷أ

لوأأ قيق– لجأ نم يدحتلأ عفر  حوربو
دعب ›ا◊أ مشسوŸأ ةلوطب ‘ ةليكششتلل زوف
9 عوم‹ نم Úت-ط-ق-ن د-شصح-ب تف-ت-كأ نأأ
أاطخلل لا‹ يأأ كانه دعي ⁄ ثيح  طاقن

بردŸأ ه-جو-ي-شسو  را-يد-لأ ل-خأد ة-شصا--خ
لمعيشس ايزيف– ا-با-ط-خ ه-تدا-ع-ك ير-يزد

Òشضحتلأ يلع هيبع’ زيف– يلع هلÓخ
ي-ل-ع ءا-ق-بإ’أ ل-جأ ن-م ز-ي-كÎلأو د--ي÷أ
. ثÓثلأ طاقنلأ

نود ةارابŸاو ذفنتسسي بهسشل
ةرŸا هذه جاجتحا

ل-ما-ك د-جأو-ت ة-مدا-ق--لأ ةأرا--بŸأ فر--ع--ت
بردŸأ فر-شصت ت– دأد-ع--ت--لأ ر--شصا--ن--ع
⁄ يذلأ حوناب ةزمح  مجاهŸأ ءانثتشساب
يموجهلأ طشسولأ ذفنتشسأ اميف ،دعب لهؤوي
نأأ دعب ةشصاخ  جاجتح’أ ةبوقع  بهششل

رأذ-نإأ يأأ ةد-ك-ي-ك-شس ة-ه-جأو-م فر-ع--ت ⁄
ثدح املثم مك◊أ تأرأرق ىلع جاجتحأ

دا–أ مث لئابقلأ ةبيبشش يتهجأوم لÓخ
تأر-يذ–  ةرأدإ’أ ته-جو ن-يأأ  سسا-ب-ع-ل-ب
تأرأرق يلع  جا-ج-ت-ح’أ مد-ع-ب Úب-عÓ-ل
ة-مأر-غ-لأ و ة-بو--ق--ع--لأ يدا--ف--تو ما--ك◊أ
.ةيلاŸأ

دعوم نع مويلا فسشكي ششامر
ةماعلا ةيعم÷ا

دعوم نع مويلأ يواهلأ يدانلأ ةرأدإأ فششكت
يدانلل ةي-با-خ-ت-ن’أ ة-ما-ع-لأ ة-ي-ع-م÷أ د-ق-ع

سسيئرلأ نوكيشسو اهتداعإأ ررق-ت ي-ت-لأ يوا-ه-لأ
ل-ما-ك فز-ع نأأ د-ع-ب د-ي-حو-لأ ح-ششرŸأ سشا-مر
’ اميف  حششÎلأ نع ةماعلأ ةيعم÷أ ءاشضعأأ

ح-ششÎلأ ‘ بغر-ت ي-ت-لأ تا-ي-شصخ-ششلأ كل-ت“
قباشسلأ سسيئرلأ رأر-غ ي-ل-ع ة-يو-شضع-لأ ة-ف-شص
تأو-شصأ’أ تلا--ع--ت ثي--ح ،ي--قوزر--م ي--شسو--م
يلع نورداق ءاشضعأ’ ةيوشضعلأ حتفب ةبلاطŸأ

ةيرزŸأ ةلا◊أ لظ ‘  ةشصاخ يلهأ’أ  ةدايق
ب/ليلخ.فÙÎأ ةرأدإأ اهششيعت يتلأ

قيقحتل تاÒسضحتلا ‘ عرسشي يلهأ’ا
نازيلغ مامأا مويلا زوف لوأا

ح-ط-سسلأ ¤إأ تف-ط ي-ت-لأ Úم-ها-سسŸأ ة-مزأأ
مÓتسسأ ر-خأا-ت ن-م ا-ه-ن-ع ر‚أ ا-مو أر-خؤؤ-م
م--ه--تا---ق---ح---ت---سسŸ ششأر◊أ دا–أ ي---ب---ع’
‘ راسصنأ’أ تلعج ،اهنورظتني يتلأ ةيلاŸأ

لبقتسسم ىلع نؤفؤختيو مهرمأأ نم ةÒح
رأركتو رفسصلأ ةطقن ¤إأ ةدؤعلأ نم يدانلأ

دؤقت تداك يتلأ ةقباسسلأ ةرأدإ’أ ؤيرانيسس
¤إأ هايŸأ دؤعت نأأ لبق ،ةيواهلأ ؤحن يدانلأ

عيقؤت ى-ل-ع نؤ-م-ها-سسŸأ ق-ف-ت-يو ا-ه-يرا‹
.كؤكسصلأ

يدانلا ةحلسصم مدخت ’ ÚمهاسسŸا تافÓخ
نأأ م-ه-يدا-حأأ ف-ل--تfl ‘ را--سصنأ’أ ف--سشكو
Úب ما-----يأ’أ هذ-----ه ة-----ل-----سصا◊أ تا-----فÿÓأ
ق-ير--ف--لأ ة--ح--ل--سصم مد--خ--ت ’ Úم--ها--سسŸأ
أÒخ ه-ي-ف أور-سشب-ت-سسأ تقو ي-ف-ف ،ا--قÓ--طإأ
ة--يأد--ب بق--ع يدا--ن--لأ ¤إأ ءود--ه--لأ ةدؤ---ع---ب
بقع ةليلق رهسشأأ ذنم هلمعل «رأؤتكيريدلأ»
Òبك طغسض دعب بياعلأ شسيئرلأ باحسسنأ

تدا--ع ،ع--ي--م÷أ فر--ط ن--م ه--ي--ل--ع شضر--ف
نأأ م-غر ق-ير-ف-لأ د-سسج ر-خ-ن--ت--ل تا--فÿÓأ

.ةتقؤؤم ›ا◊أ بتكŸأ ةمهم

ةلاقتسس’ا ‘ ركفي Êاميلسسوب
بت---كŸأ شسي---ئر نأأ ةّد---ع ردا----سصم تلا----قو
باحسسن’أ ررق Êاميلسسؤب رفعج ÒسسŸأ

امدعب «رأؤتكيريدلأ» ـل شسيئرك هبسصنم نم
اهيسشع-ي ي-ت-لأ ة Òب-ك-لأ طؤ-غ-سضل-ل م-ل-سست-سسأ

ن----م د----يد----ع----لأ فر----ط ن----م ما----يأ’أ هذ-----ه

ي---تأا---ت----ل يدا----ن----لأ ط----يfiو شصا----خ----سشأ’أ
ةلب Úطلأ ديزتل ÚمهاسسŸأ عم تافÿÓأ
ةيلوؤؤسسŸأ لّم– Êاميلسسؤب شضفر امدعب
لجأأ ن-م كؤ-ك-سصلأ ى-ل-ع ع-ي-قؤ-ت-لأو هد-حؤ-ل
.ةيلاŸأ مهتاقحتسسم ÚبعÓلأ ميلسست

Èمسسيد62 موي يهتنت «راوتكيريدلا» ةلمهم
تأدجتسسŸأ هذه ّنأأ هابتنÓل تفلŸأ ىقبيو
د-ق-ع ل-ب-ق ة-ل-ي-ل--ق ا--ما--يأأ تءا--ج تا--فÿÓأو
ةمهم نأأ مأدام ،Úمهاسسلل ةماعلأ ةيعم÷أ
Èمسسيد62 مؤي ايمسسر يهتنت «رأؤتكيريدلأّ»
أذه دعب Êؤناق دنسس بتكŸأ أذهل نؤكي نلو
هذه لؤح Òبك لؤواسستلأ لعج ام ؤهو ،خيراتلأ
نوÒسسŸأ لمع امدعب تءاج يتلأ تافÿÓأ
قباسسلأ شسيئرلأ ةيحن-ت ذ-ن-م ة-يدا-ع ة-ق-ير-ط-ب

fiأ فيسصلأ بياعلأ دمŸيسضقن.

ةينطو ةكرسشب بلاطي عيم÷ا
را-سصنأ’أ بلا-ط ة-ي-لا◊أ تأد-ج-ت-سسŸأ ما-مأأو
ة--كر--سش ع--م تا--سضوا---فŸأ ع---ير---سست ةرور---سضب
كفو مهأ’أ ةيبلاغ ءأرسش لجأأ نم «لاطفن»
¤إأ لسصت اهنأأ بياعلأ لاق يتلأ نؤيدلأ ةلكسشم
’ رخأاتلأ أذ-ه نأأ مأدا-م ،م-ي-ي-ن-سس را-ي-ل-م002
راسصنأ’أ بلاطي امك ،يدانلأ ةحلسصم مدخي
⁄ لاح ‘ «لاطفن» عم تاسضوافŸأ ءاهنإاب
مامز دلقتل ةكرسشلأ هذه نم ةبغر كانه نكت
ة-كر-سش ن-م بأÎق’أو «ءأر-ف--سصلأ» ‘ رؤ--مأ’أ
.ىرخأأ ةينطو

ةزمح.م

ةديلبلإ دا–إإ

ÒـــــسسŸا مـــــقاـــــطلل ةـــــيعامج ةـــــلاقتسسا



ــهÊ 2441اثلا عيبر82ـل قفاوŸاÈ 0202مشسيدÚ 41نثإ’ا ةصضايرلا ءادصصأا

داـــــيبŸوÓل ÚـــــلهأاتŸا ةـــــمئاق لـــــيسصفتلاب

ويكوط ¤ا ةركذت42 ايمصسر تزجح تايدا–ا01
ةدهاج ىعصست رئاز÷ا و اهيلا لوصصولا ةيدا–ا و بردم و يصضاير لك ملح ةيبŸوألا باعلألا تاونصس عبرا رادم ىلع هل رصضحي ›ود يصضاير لفÈ fiكا قÓطنا نع رهصشا ةتصس انلصصقت
ةصسفانم ةيبŸوألا باعلألا نا ىلع  اوعمجا Úينقتلا لك نا  مغر ةيبŸوألا ةنصسلا لÓخ طقف Òصضحتلا ىلع دمتعت يتلا و ةئطاخ ةقيرطب نكل Úيصضايرلا نم نك‡ ددع Èكا ليهأاتل

لبقتصسم ‘ لامهإاب نولماعتي و اهقح رومألا  نوطعي ل رئاز÷ا ‘ ةصضايرلا نع ÚيلوؤوصسŸا نلو تاونصس عبرا نع لقت ل هتدم Òصض– بلطتت و ىوقألا اهيف عمتجي  ىوتصسŸا ةيلاع
. انورك ةحئاج ببصسب ةلماك ةنصسب تلجا يتلا و ةصسفانŸا قÓطنا نم رهصشا ةتصس لبق طقف يصضاير42 نم ةنوكتم مويلا ةيرئاز÷ا ةثعبلا د‚ ةيرئاز÷ا ةصضايرلا

71 ا-ه-ن-م ر-ئاز÷ا ‘ ة--ي--بŸوا ة--يدا–ا52
‘  ل-ها-ت--لا قا--ب--شس ل--خد--ت ط--ق--ف ة--يدا–ا
ن-م ل-ك جر-خ-ت ا-م-ي-ف ÚتÒخأ’ا Úت--ع--ب--ط--لا
و ةيشسورفلا و ةلشسلا ةرك و صسنتلا ةيدا–ا
لهأاتلا تاباشسح نع ودناوكياتلا و فلوغلا
ةفاشضإا  ىوتشسŸا دعب مكحب دايبŸو’ا ¤ا
نو--ل--طاÒت---لا و ي---ب---غ---ير---لا ي---ت---يدا–ا ¤ا
ةيشضايرلا ةحاشسلا ¤ا Úتديد÷ا Úتدفاولا
و  ةيعام÷ا تاشضايرلا نع اماةيرئاز÷ا
د-فو-لا ءا-شضعأا دد-ع ع-فر ا-ه-نا--شش ن--م ي--ت--لا
‘ Èكأ’ا بئاغلا تحبشصأا دقف يرئاز÷ا
دايبŸو’ا ‘ ةلثمŸا ةيرئاز÷ا تاثعبلا
‘ اهديلاقت ى-ل-ع ة-ظ-فاfi ر-ئاز÷ا ى-ق-ب-ت
تفر--شش اŸا--ط ’ ي--ت--لا ة--م--كŸÓا ة--شضا--ير
ثي--ح اذ--ه ا--ن--مو---ي ›ا لاز---ت ’ و ر---ئاز÷ا
Úم--كŸÓا دد--ع ثي--ح ن--م ¤و’ا ف--ن---شصت
و ويكوط دايبŸوأا ¤ا مهلهأات اونمشض نيذلا
مه-ن-ي-ب ن-م ÚكÓ-م7 ‘ م--هدد--ع ل--ث--مŸا

يرئاز÷ا زا-ف-ق-لا ل-هأا-ت-ي ةر-م لوأ’ Úتا-ت-ف
مÓ-عو-ب ن-م ل-ك ‘ ل-ث-م-تŸا يدرو-لا ه-نو-ل--ب
‘ فيلخ ناÁا و غلك25 نزو ‘ ءاشسيمور
نم لك لهات روكذلا ىدل اما غلك06 نزو

fiظيف◊ا دبع و غلك2 نزو ‘ يشسيلف دم
يغ تانيذولوب بيعشش و غلك19 نزو ةلبشش نب
ي-ششو‰ ¤ا ة-فا-شضإا غ-ل-ك19 ن-----م Ìكا نزو
ةيريدŸا ح-م-ط-ت و غ-ل-ك57 نزو ‘ صسنو-----ي
‘ ةمكÓملل ةيرئاز÷ا ةيدا–Ó-ل ة-ي-ن-ق-ت-لا
قابشسلا مادام نيرخا Úنثا و مكÓم ليهات
و ÚمكÓم ثÓث كارششا لÓخ نم امئاق
ناو-ج ة-يŸا-ع-لا صسيرا-ب ةرود ‘ Úت-م-كÓ--م
مداقلا
ا-ن-تدو-ع ىر-خأ’ا ي-ه ىو-ق-لا بع-لا ة--يدا–ا

Úئاد--ع--لا ن--م Èت--ع--م دد--ع ل--ي--هأا--ت ى---ل---ع
ةكرا-ششم ا-ي-م-شسر تد-كأا-ت مو-ي-لا Úير-ئاز÷ا
Êد’ا د◊ا قيق– ‘ اوح‚ Úئادع عبرا
Îم0051 صصشصخت  ‘ولfl قيفوت : مه و

زجاوح Îم004 قابشس ‘ ولوهل كلŸا دبع
و زجاوح Îم0003 صصاشصتخا يتباث لÓب و

اميف يثÓثلا زفقلا ‘ يكرت رشساي ةرم لوأ’
ةتشس لهأات ةيناكمإا ىلع ةيدا–’ا تفششك

ة-يا-غ ¤ا Úل-هؤو-م م-هÈع--ت ن--يذ--لا Úئاد--ع
›ود--لا دا–’ا Úناو---ق Òغ---ت---ت ⁄ اذا اذ---ه
يمشسر Òغ مهلهأات ىقبي اميف ىوقلا باعل’
نÓعا وا ىندأ’ا د◊ا مهقيق– ةياغ ¤ا

باوبأا ىقبت و مهلهأات ىلع ›ودلا دا–’ا
ايقيرفا ةلو-ط-ب ة-يا-غ ¤ا ة-حو-ت-ف-م ل-هأا-ت-لا

لبقŸا ناوج رهشش
ن------كا------مأ’ا دد------ع بشسح ة------يدا–ا ثلا------ث
تاجاردلا ةيدا–ا د‚ ويكوطل ةزوجÙا
‘ ينثا  نابايلا تاÒششأات ثÓث تنمشض يتلا
‘ ةدحاو و قيرطلا ىلع ةجاردلا صصشصخت
تف-ششك ا-م-ب-شسح و ة-عا-شسلا صسك-ع صصشصخ-ت

بردŸا ناف ةبعلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا هنع
ي-ت-لا ءا-م-شسأ’ا دد--ح--ي--شس ن--م د--ي--حو--لا و--ه
بشسح ة---ير---ئاز÷ا ة----جارد----لا ل----ث----م----ت----شس
مهيف لشضف’ا ÚجاردÚ 8ب نم مهاوتشسم
ن’   و-ي-كو-ط دا-ي-بŸوأا ‘ ر-شضا--ح نو--ك--ي--شس
ببشسب نكامأا ثÓث ىلع تلشص– رئاز÷ا
. ايŸاع53 زكرŸا اهلوخد
نم تنك“ ىرخأ’ا يه فيدجتلا ةيدا–ا
دايبŸوا ¤إا ايمشسر Úيشضاير ثÓث ليهأات

ةنيدوب يلع ديشس نم لكششم يئانث ويكوط

نزو ي--جوز صصشصخ---ت ‘ لا---م---ك دواد تياو
‘ صسيرخ ةنيما ¤ا ةفاشضإاMLX فيفخ
اهدع-ب ي-تأا-تk1 كا--ي--ك برا--ق صصشصخ---ت
تل-هأا ي--ت--لا ة--ي--عار--ششلا ة--حŸÓا ة--يدا–ا

‘ Úل-ث-م-تŸا وXSRف-ن-شص ‘ ÚحÓ-م
يششيرب ةنيما و روكذلا ىدل صساروب ةزمح
ةحوتفم باوبأ’ا ىقبت اميف ثان’ا فنشص

كراششيشس ثيح راز’ صصاشصتخا ‘ لهأاتلل
‘ م-ي-شسو ي-حا-بر و ة-ي-لا-م نا-شسير-ك ن-م ل--ك
.اكروياÁد اŸابب  ةيلود ةرود
تا-يدا–’ا ن-م ةد-حاو ة-حا--ب--شسلا ة--يدا–ا
¤ا  ايمشسر لهؤوم دحاو يشضايرب ةلثمŸا

ة-ما-شسأا حا-ب-شسلا ‘ ل-ث-م-تŸا و ة-عا-شسلا د--ح
با--ع--لأÓ--ل ل--هأا--ت ير--ئاز---ج لوا نو---ن---ح---شس
صسنت ةيدا–ا ¤ا ةفاشضإاويكوطب ةيبŸوأ’ا
دحاو يشضايرب ةلث‡ نوكتشس يتلا ةششيرلا

هلهأات  ايمشسر نمشض يذلا و دايبŸو’ا ‘
ويكوط ¤ا

ليهأات نم لاقث’ا عفر ةيدا–ا نكمتت ⁄و
Êاد-ي-ب د-ي-لو ‘ ل--ث“ د--حاو عا--بر ن--م Ìكا

يتلا ةيشضايرلا ةيامرلا ةيدا–ا نأاشش اهنأاشش
ي-ت-لا و ي-ب-ع-شش ىد-ه  ةد--حاو ة--ي--مار تل--ها
نم يقيرف’ا بقللا بحشس  نم تدافتشسا
تارا--ب--ت--خا ‘ ا--ه--عو--قو بب--شسب ة--ير--شصŸا
ن-م ل-هأا-ت-لا ة-قا-ط-ب ف-ط-خ-ت-ل تا--ط--ششنŸا
ةيرشصŸا
لشص– دقف  يرئاز÷ا وديجلل ةبشسنلاب اما

›ود-لا دا–’ا ن-م ة-ل-ما‹ ة--قا--ط--ب ى--ل--ع
نويرئاز÷ا نوعراشصŸا اهيل-ع صسفا-ن-ت-ي-شس
ير-ئاز÷ا ود-ي÷ا نا-ك ا-مد-ع-ب ا-ه--ب زو--ف--ل--ل

. وير ةعبط ‘ Úعراشصم5 ب Óث‡
قابشس لخدت ⁄ ىرخأا تايدا–ا لازت’ و
حمطت يتلا ةعراشصŸا ةروشص ‘  ليهأاتلا
ةرود ‘ ل-قأ’ا ى-ل-ع Úعرا-شصم ل--ي--هأا--ت ¤ا
ةيدا–ا اهتهج نم و لبقŸا صسرام برغŸا
ة--ي--لارد--ف--نو--ك--لا رار--ق ر--ظ--ت--ن---ت زا---ب---م÷ا
ي-ت--لا ءا--م--شسأ’ا ن--ع نÓ--عإÓ--ل ة--ي--ق--ير--ف’ا

بيترت بشسح دايبŸو’ا ¤ا لهأاتلا تنمشض
نا-ي-ف-شس ة-ئ-ي-ه Èت-ع-ت و ا-ي-ق-ير-فا Úشضا-ير--لا
ا-شضر ن-م ل-ك ة-ئŸا-ب Úع-شست ة--ب--شسن--ب ي--هاز
بشسح Úل-----هأا-----ت-----م ›Ó-----ه و ة------فدا------شصم
” دق ةيقيرف’ا ةلوطبلا نا اÃ امهفينشصت
اهليجأات
ل-ي-هأا-ت ¤ا نو-ت-ن-ي-مدا-ب-لا ة-يدا–ا ى-ع--شست و
يرمعم و لادم فشسوي امه و لاجر يجوز
ن-ع ا-يÒج-ي-ن نا-شسفا-ن-ي-شس  ناذ-ل--لا و ة--ل--شسك
لÓ--خ ن--م ة--ي--ق--ير--ف’ا ل--هأا--ت---لا ة---قا---ط---ب
ىر---ت و ة---ي---لود تارود ةد---ع ‘ ة---كرا---ششŸا
‘ ا----ظ----ح ر----فو’ا ر----ئاز÷ا نا ة----يدا–’ا
ةلوطب ‘  ايÒجين ىلع تزاف اهنوك لهأاتلا
نا رئازجلل نك‡ هنا امك ةقباشسلا ايقيرفا
يتلا ةيرادإ’ا ل-كا-ششŸا صضع-ب ن-م د-ي-ف-ت-شست
دق يتلا و ا-يÒج-ي-ن بخ-ت-ن-م ا-ه-ي-ف ط-ب-خ-ت-ي

يه و ةيلود تارود ‘ ةكراششŸا نم همر–
نم نك‡ ددع Èكأاب رفظلل رئازجلل ةشصرف
. ايقيرفا بيترت ىلع عبÎلا طاقنلا
ءاشضعأا ددع عفرل ةمئاق تاناهرلا ىقبت و
‘ رئاز÷ا لثميشس يذلا يرئاز÷ا دفولا
تشسي--ل ة--م--هŸا نا Òغ و--ي--كو---ط دا---ي---بŸوأا
ةرشضاح تناك رئاز÷ا نا و ةشصاخ ةلهشسلاب

ليحتشسي ددع وير دايبŸوأا ‘ يشضاير46 ب
.1202 ويكوط ‘ هغولب

تايلاديم عصست ىلع ذوحتصست رئاز÷ا
„رطصشلل ةيبرعلا ةلوطبلا ‘

ةلوطبلل ةيئاهنلا ةلحرŸا لÓخ تايلاديم عشست ىلع رئاز÷ا تذوحتشسا
ةعم÷ا ي-مو-ي  تير-جأا ي-ت-لاو با-ب-ششلا ىد-ل „ر-ط-ششل-ل ة-حو-ت-فŸا ة-ي-بر-ع-لا
انوروك ءابو راششتناءارج ةنهارلا فورظلا ببشسب كلذودعب نع  تبشسلاو
ة-ي-شضف تا-ي-لاد-ي-م ة-ع-برا، تا-ي-ب-هذ ة--ثÓ--ث ق--ي--ق– ن--م ر--ئاز÷ا تن--ك“ و
لقأا روششرششأا Úمأا نم لك بيشصن نم تناك ةيبهذلا تايلاديŸا Úتيزنورب

. ةنشس61 نم لقأا رشصن لانم ، ةنشس8 نم لقأا Êاشسيع نشسوشس، تاونشس6 نم
لقأا لومررون ةليان  : نم لك بيشصن نم تناك دقف ةيشضفلا تايلاديŸا امأا

02  نم لقأا رشصن ةنيل، ةنشس41 نم لقأا يديب ليل÷ا دبع،تاونشس  .01 نم
نم لقأا ريدنبوب نيرشسنو، ةنشس21  .نم لقأا ÒثÓب ديلو نم لك زاحو. ةنشس
.ب ةحوتفŸا ةيبرعلا ةلوطبلا ‘ تكراشش رئاز÷ا نإاف Òكذتللو. ةنشس21
ةيرئاز÷ا ةيدا–إ’ا مهتراتخإا61و تايفشصتلا نم ولهأات .41،ايشضاير03
غلبتو ةلو-ج11 نم يرشسيو-شسلا ما-ظ-ن-لا ق-فو ة-شسفا-نŸا تر-جو „ر-ط-ششل-ل
لكل Úتيناث ةفاشضإا عم بع’ لكل قئاقد3 ةارابملل ةددÙا ةينمزلا ةÎفلا
ةرارغوب ةراسس.ةبوعلم ةطقن

دايبŸوألل لهأاتلا لجأا نم نويرئاز÷ا نوعراصصŸا
14لا ةعبطلا وديجلل يرئاز÷ا بختنŸا لخدي

ةرر--قŸا (ر--با--كأا) ة--ي--ق--ير--ف’ا ة--لو--ط--ب---لا ن---م
Ãمشسيد02 ¤ا71 نم رقششغدÈ, كراششي يتلاو

ةينب  ,81 نم ’دب طقف Úعراشصم ةتشسب اهيف
عاطتقا ‘ Óمأا «طاقنلا نم ددع Èكأا دشصح»
رمأ’ا قلعتيو .ويكوطب ةيبŸو’ا باعلأ’ا ةÒششأات
نب ن-م-حر-لا د-ب-ع ,(غ-ل-ك37 -) ن-يرو-ن ي-ح-ت-ف--ب

+) ةعقرلب نايفشس دمfi و (غلك09 -) يدامع
ة-ن-ي-مأا ¤ا ة-فا-شض’ا-ب ,لا-جر-لا د-ن-ع (غ-ل--ك001
(غلك87 -) لÓعو رثوك ,(غلك36 -) يشضاقلب
حرشصو .تاديشسلا ىدل (غلك87 +) ةلشسع اينوشصو
ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–Ó-ل ي-ن-طو-لا ي-ن-ف--لا ر--يدŸا
نأا ررقŸا نم ناك»:»ل ةششبطوب ميلشس ,وديجلل
¤ا رظنلاب نكل ,تاديشس9 مهنم اعراشصم81 مشضي لماك قيرفب كراششن
¤ا انررطشضا ,ركاذتلا ا-م-ي-شس ,ل-ق-ن-ت-لا ه-ف-ل-ك-ي-شس نا-ك يذ-لا Òب-ك-لا غ-ل-بŸا
.Úيشضايرلا ىدل «ءاشصق’ا» اذه هفلخ Òبك رمذت طشسو ,«دادعتلا صصيلقت
ةنيزخ فلكيشس ناك طقف ركاذتلا غلبم نإاف ,ةيدا–’ا نم ردشصم بشسحو
,دحاولا درفلل ميتنشس نويلم5.24 يأا ,ميتنشس رايلم3.1 ةبارق ةيدا–’ا
انك» : ةششبطوب فاشضأا و .«ةيلارديفلل ةيلاŸا تاردقلا زواجتت» ةميق يهو
نكل ,ديج ىوتشسÃ نوعتمتي نيذلا نم Úيشضايرلا نم ددع Èكأا ذخأا ديرن
زكارŸا نشسحأا نولتحي نيذلا ÚعراشصŸا رايتخا ¤ا انتعفد فورظلا
نأا اÒششم,«ويكوط دايبŸوا ¤ا لهؤوŸا دعوŸا عيشضن ’ يكل ,ةيبŸو’ا
نم صصلقت ,وفيراناناتنأا ¤ا Òطي نأا ررقŸا نم ناك يذلا ,يرئاز÷ا دفولا

بردŸا رارغ ىلع ءامشس’ا صضعب بطشش لÓخ
.د-فو-لا صسي-ئر و Úم-ك◊ا ,بي-ب-ط-لا ,د-عا-شسŸا
Èع د-ق-ف ,ةر-ط-شسŸا فاد-هأ’ا صصخ-ي ا--م--ي--فو
عشضولا ن-م م-غر-لا-ب ,ه-لؤوا-ف-ت ن-ع ي-ن-ف-لا ر-يدŸا
تم-غرأا ي-ت-لا ا-نورو-ك ة--ح--ئا--ج بب--شسب بع--شصلا
ر-ئاز÷ا-ب Òشضح-ت-لا ى-ل-ع ة-ي-ن-طو-لا ر-شصا--ن--ع--لا
‘» : اشضيأا دافأا و .ةيلود تارود نع بايغلاو
اذ-ل ,طا-ق-ن-لا ن-م د-يد-ع-لا كا-ن-ه ,و-ف-يرا-نا-نا-ت-نأا

طاقنلا نم ددع Èكأا دشصح لجأا نم كراششنشس
عاز-ت-نا ‘ Ó-مأا ي-بŸوأ’ا بي-تÎلا ‘ ءا-ق--ترÓ--ل
.«ة-ل-ب-قŸا و-ي-كو-ط با-ع--لأا ¤ا ل--هأا--ت--لا ةر--كذ--ت
رئاز÷ا كراششت ,يدرفلا تاشسفانم نع Óشضفو

اهرودب يه يتلا (3×3) ةطلتıا ت’ازنلا ‘
نا-ب-خ-ت-نŸا ىر-جأا ,يرا-ق-لا د-عو-م-ل-ل ا-ب-شس–و .دا-ي--بŸوأ’ا ‘ ةد--م--ت--ع--م
صسمأا لوأا متتخا اهرخآا تاشصبÎلا نم اددع (تاديشس - لاجر) ناينطولا
ليج-شست بق-تر-يو ة-ي-ناد-يو-شسلا-ب ة-ي-ن-طو-لا قر-ف-لا Òشض– ز-كرÃ ة-ع-م÷ا

¤ا رظنلاب ,يراقلا لفÙا اذه ‘ ةقرافأ’ا Úيشضايرلل ةعشساو ةكراششم
بشسحو .ةيقيرف’ا ةلوطبلل14لا ةعبطلا اهيشستكت يتلا ةغلابلا ةيمه’ا
لك نإاف ,وديجلل ة-ي-لود-لا ة-يدا–’ا ه-تد-م-ت-عا يذ-لا ي-ح-شصلا لو-كو-توÈلا
ءارجإاب نومزلم ,ة-ي-لود-لا تا-شسفا-نŸا ‘ يرا-ب-ت-لا-ب Úي-ن-عŸا Úي-شضا-ير-لا
صسوÒف نع فششكلل «را يشس يب» لشسلشستŸا رازيميلوبلا لعافتلا تارابتخا
مهل ح-م-شسي ي-ك-ل ,ر-ف-شسلا ل-ب-ق ة-عا-شس27 فر-ظ ‘ Úتر-م ى--ل--ع ا--نورو--ك
.ةكراششŸاب



ةر---------------ك ‘»
موللأ ،مد-ق-لأ
ع----ق-----ي Èكأ’أ

ق--تا---ع ى---ل---ع
،بردŸأ
‘ تاطوغضضلأو
ةÒب-ك ة-نو-ل--ضشر--ب
اضصوضصخ ،ةيا-غ-ل-ل
تر-----م------ت------ضسأ أذإأ
اهلا-ح ى-ل-ع رو-مأ’أ
يدانلأ نأأ مغرو ،نآ’أ

Áةياغل-ل ة-ب-ع-ضص فور-ظ-ب ر،
¤إأ مو--ل--لأ ه--ي---جو---ت م---ت---ي---ضس
ة---ل---ب---قŸأ ةÎف----لأ ،نا----مو----ك
يقيقح رابتخأ ة-با-ثÃ نو-ك-ت-ضس
نامو-ك ى-ل-ع بج-ي ا-م ،نا-مو-ك-ل

‘ هز--ي--كر--ت ل--ما--ك ع--ضضو ه--ل--ع--ف
ى-ت-ح ق-ير-ف-لأ ىو-ت--ضسم ر--يو--ط--ت
ةضسفانملل أًدأدعتضسأ ،يرفيف رهضش
يرود فنأاتضسي امدن-ع ة-ي-ق-ي-ق◊أ
.«ديدج نم لاطبأ’أ

م‚)ودلافير يليزاÈلا
(قباضسلا ةنولضشرب

.ابوك ةريزج ىلع اهترطيضس نلعت اينابضسإأ :9351
.سشرعلأ نع لزانتي اينابضسإأ كلم سسماÿأ بيليف ـ4271
‘ ةيرضصيق ةد’و ةيلمع لوأأ يرجي تينيب يضسيج يكيرمأ’أ حأر÷أ :4971
.حاجنب اكÒمأأ

.جيوÔلأ نع كرا‰دلأ لاضصفنأ :4181
.لايتغأ ةلواfi نم ثلاثلأ نويلبان ةا‚ :8581
.سشرعلأ نع لزانتي ناخ هللأ نامأأ ناتضسناغفأأ كلم :9291
.ةيفÓضسغويلأ ةيروهمجلل اًضسيئر وتيت زورب فيزوج باختنأ ةداعإأ :2591
حتتفي دلب لوأأ نوكتل سسدقلأ ‘ ليئأرضسإاب اهترافضس حتتفت أدنلوه :8591
.ةضسدقŸأ ةنيدŸأ ‘ هدلب ةرافضس
بلا-ط-ي رأر-ق ح-لا-ضصل تو-ضصت ةد-ح--تŸأ ·أÓ--ل ة--ما--ع--لأ ة--ي--ع--م÷أ :0891
.ناتضسناغفأأ نم ةيتيفوضسلأ تأوقلأ باحضسناب
بونج نم باحضسنإÓل ةطخ ىلع قفأوي يليئأرضسإ’أ ءأرزولأ سسل‹ :5891
.لحأرم3 ىلع نانبل

يÈضص ةماعزب يروثلأ سسلÛأ / حتف ةكرح نم ينيطضسلف حلضسم :1991
.حتف ةكرح ةداق نم ةثÓث لاتغي لاضضن وبأأ / انبلأ

.لاغتÈلل اًضسيئر ويابماضس جروج باختنأ :6991
ام ‘ نوتنيلك ليب سسيئرلأ ةمكاfi أأدبي يكيرمأ’أ خويضشلأ سسل‹ :9991
.تيغ اكينوم ةحيضضف مضساب فرع
‘ ةيبرع ةيأور ةئام لضضفأ’ هرايتخأ نلعي برعلأ باتكلأ دا–أ :0002
.نيرضشعلأ نرقلأ

.لحز بكوك رمق ناتيت ىلع زنغيه رابضسŸأ طوبه :5002
.هبضصنم نم وناتيلوبان وجروج ›اطيإ’أ سسيئرلأ ةلاقتضسأ :5102
هما“أ دعب7 زودنيو ليغضشتلأ ماظن معد فقوت نلعت تفوضسوركيام :0202
.هقÓطنأ ىلع تأونضس رضشع

مدلأ ةيمك سسدضس ¤إأ جاتحي خŸأ ^
سسم---خ و بل---ق---لأ ا---ه---خ---ضضي ي---ت---لأ
.. مضس÷أ لخدي يذلأ Úجضسكوأ’أ
دحأو نم Ìكأأ نزي ’ خŸأ نأأ مغر

 .هلك مضس÷أ نم Úضسمخ ىلع
23 وحن ناضسنإ’أ مضسج ‘ دجوي ^

. ةيلخ نويلب
Êويلم نم Ìكأأ ناضسنإ’أ مضسج ‘ ^
قرعلأ ن-م ة-ي-م-ك زر-ف-ت ة-ي-قر-ع ةد-غ
Îل ¤إأ Îل ف-------ضصن Úب ا--------م حوأÎت
ف-قو-ت Ó-ب ة-عا--ضس42 ل---ك ف---ضصنو

ةكر◊أ و دوهÛأ عم ًءاتضش و ًافيضص
 .ةرأر◊أ ةجرد عافترأ عمو

يكل موي ةئام ذخأات اهنإاف ببضس يأ’ تدقف وأأ ًايحأرج تليزأأ أذإأ رفاظأ’أ ^
 .ىرخأأ ةرم تناك امك دوعت

ةلاح ثودح و انيلوبلأ ةبضسن عافترأ ¤إأ يدؤوي مضس÷أ ‘ لوبلأ سسابتحأ ^
 .( ينيلوبلأ ممضستلأ ) ىمضست ممضست

ًايموي تاعاضسÚ 7: 8ب ام غلابلأ ناضسنإ’أ دنع حوأÎت مونلأ تاعاضس ددع ^
ماع Úتضس سشاع يذلأ ناضسنإ’اف  مونلأ ‘ رمعلأ ثلث نم Ìكأأ يضضقن اننأأ يأأ
 .ماع نيرضشع ›أوح اهنم مان ..

،كبذŒ ةلي-م÷أو ،كما-م-ت-هأ Òث-ت ة-ي-كذ-لأو ،كم-ه-ل-ت ة-ل-ضضا-ف-لأ ةأأرŸأ ^
سصقنت ةيكذلأ نآ’و ،ÿÒاب ’إأ يتأات ’ ةلضضافلأ نأ’،كب زوفت ةقيقرلأو
.ةردان ةلمع ةقيقرلأ نأ’و ، ىولح ةعطق ةليم÷أ نأ’و ،اهتثونأأ

.رهام دايضص ¤إأ جاتحي ، ةؤولؤوللاك ةأأرŸأ بلق ^
عدخنت دق ةأأرمإأ ىكذأأو ،لجر ىكذأأ عدخت نأأ عيطتضست دق ةأأرمإأ ىبغأأ ^

. تبحأأ أذإأ لجر ىبغأأ نم ةلوهضسب
.اهطوقضس نوكي ةأأرŸأ ءابغ ردق ىلعو ،اهماقتنأ نوكي ةأأرŸأ بح ردق ىلع ^
. ةلوهضسب اهÒغ دجي نأ هيلع بعضصي هناف اهأوهي يتلأ ةأأرŸأ لجرلأ دقف أذإأ ^
. اما“ هضسكعبف ةأأرŸأ امأأ ءاطبإأ نود هبح رهظأ لجرلأ بحأأ أذإأ ^
.ناضسل فلأأ اهل حبضصأأ ةأأرŸأ تبحأأ أذإأو نويع رضشع هل حبضصأأ لجرلأ بحأأ أذإأ ^
.ةبأذج نوكت نأ لواحتف ةأأرŸأ امأأ ايقطنم نوكي نأ لواح لجرلأ ملكت أذإأ ^
.لجرلأ ناحتمأ بهذلابو بهذلأ ناحتمأ رانلاب ^
مهنأأ سسنت Óف نيرخآ’أ بويع داقتنأ دنع كنيع كراضشي كناضسل عدت ’ ^
.نضسلأو نويع مهل كلثم

كسســـــــــــــفن فـــــــــــقث

عيمجلل ىنمتن ،مويلا ددع ‘ اهيلع فرعتلا مككÎن نا لبق
انتلضسارÃ اوضسنت ’ نكل ،ةئينه ةديعضس ...ةقفوم عوبضسأا ةيادب

،moc.liamg@mirakiddam :›اتلا ÊوÎكل’ا عقوŸا Èع
نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو انتحفضص رونت مكعيضضاومف

ىلع انتحفضص أادبن ،ددع لك ‘ ”دوعت امكو ،مكنظ نضسح دنع
 .مويلا ءاعدب هللا ةكرب

رأدـلل رـّخأاتم تـلضصو لـيـّللاف حرابـلأ» : لاـق مـهنم دحأو ،وـكـحي نـيدـعاق نـيـبأّذك ةثÓث
!.. وتـ– نـم تلـخد ’ام قوـلـغم باـبلأ تيـقل و

’ام قولـغم وتـيـقل وتـ– نـم لـخدن تيـج قولـغم باـبلأ و رأدـلل تـلـضصو اـنأأ و : لاـق Êاثلأ
!!.. حاتـفŸأ عاـت ةبـقثلأ نـم تلـخد
سشاـكم و ! قولـغم باـبلأ تـ– نـم و ! قولـغم باـبلأ و تلضصو حراـبلأ انأأ مام : لاق ثلاـثلأ
ناـبودلاضصلل ىتـح تأوأويـتلاف تـيضشم و (ءاـŸأ نأّزخ) ةنرـيـتيضسلل تـحر ’ام !! حاتـفملل بقـث

!!! .. ونـيـقلاغ مهـتيـقل حـّضصـب ينـيـبورلل تـلـضصو ،
 ؟ تلـخد سشاـفـيك ’ام ولولاق

!!! حاـبضصلل ىتـح رـطـقن تيـقب : مهللاق

 سسيلبإأ وه رانلأ نم ةلح ىضسكي نم لوأأ ^
و هتيب لهأأ مه هضضوح يبنلأ ىلع دري نم لوأأ ^
 .هتمأأ نم هبحأأ نم

وه و مÓضسلأ هيلع دوأد .. دعب امأأ : لاق نم لوأأ ^
 .باطÿأ لضصف

( ميحرلأ نمحرلأ هللأ مضسب ) بتك نم لوأأ ^
 .مÓضسلأ امهيلع دوأد نب ناميلضس وه

امدنع و مÓضسلأ هيلع ميهأربإأ باضش نم لوأأ ^
لاق .. راقو : لاق أذه ام بر اي : لاق بيضشلأ ىأأر
 .ًأراقو Êدز مهللأ :
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انعم مضستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

.يضسنرف تابن ⁄اع ،رليز هينير زلراضشت :7481
1681: fiضس رخآأ ،سسداضسلأ دمÓطÚ ينامثعلأÚ
.قباضسلأ ايلاطيإأ ءأرزو سسيئر ،يتويردنأأ ويلوج :9191
لضصاح ةعانŸأ ملع ‘ يدنك ⁄اع ،نامنياتضس فلأر :3491
.1102 ماع بطلأ ‘ لبون ةزئاج ىلع
.ةيزيل‚إأ ةلث‡ ،نوضستأو يليمإأ :7691
.يكيرمأأ لث‡ ،نامتيب نضسيج :9691
.Êانوي مدق ةرك بع’ ،سسديلوبوكين سسوينوتنأأ :1791
.رضصم ‘ لمعت ةيرئأزج ةلث‡ ،يكم سسانيإأ :3791
.يتيوك مدق ةرك بع’ ،نامثعلأ رضصان :7791
.ةيتأورك برضضم ةرك ةبع’ ،اي’ات ايفليضس :8791
.Êابضسإأ مدق ةرك بع’ ،زيدنانÒف اخروب :1891
.Êابضسإأ مدق ةرك ىمرم سسراح ،زدلاف روتكف :2891
ةرئاط ةدوع ‘ ببسستي ءاعد.يضسنرف مدق ةرك بع’ ،ياباك ناهوي :6891

اهسشيتفتو ةيكيرمأا
ةرئاط Ïم ىلع م-ل-ضسم ل-جر ءا-عد بب-ضست
ندنل راط-م ن-م عÓ-قإ’ا كضشو ى-ل-ع تنا-ك
باكر Úب علهلا نم ةلاح ثودح ‘ وÌيه

ر-يا» ناÒط ة-كر-ضشل ة-ع-با-ت--لا ةر--ئا--ط--لا
ريا» ةكرضش مضسا-ب ثد-ح-ت-م لا-قو .«ا-ط-لا-م
ر‡ ‘ هيتبكر ىلع اثج لجرلا نإا «اطلام
ةيبرعلا ةغللا-ب ءا-عد-لا ‘ ذ-خأاو ةر-ئا-ط-لا
نع عافترÓل دعتضست ةرئاطلا تناك امنيب
مقاط تاميلعت بكارلا لهاŒ و .صضرأ’ا
رطيضسف هدعقم ¤إا ةدوعلاب ه-ي-لإا ةر-ئا-ط-لا
اوفوخت نيذلا باكر-لا صضع-ب ى-ل-ع بعر-لا

دئاق رطضضاو .موجهل ةرئاطلا صضرعت نم
ةلاضص ¤إا ىرخأا ةرم ةدو-ع-لا ¤إا ةر-ئا-ط-لا
تق--لأاو با---كر---لا لز---نأا ثي---ح ،ةردا---غŸا
لجرلا ىلع صضبقلا ةينا-ط-يÈلا ة-طر-ضشلا

تع-ضضخ نأا د-ع-ب ’إا ةر-ئا-ط--لا ع--ل--ق--ت ⁄و
.ديدج نم ينمأا صشيتفتل

ترفيÓك كيرتاب يدنلوهلا
—ا---ف---لأ ‘ تر---ف----يÓ----ك كير----تا----ب د----لو

،مأدÎ----------ضس----------مأأ ‘6791ةيليوج
ع-م ة-يور--ك--لأ ه--تÒضسم أأد--ب،ة--يد--ن--لو--ه--لأ
ةأرابم لوأأ هعم بعل ،مأدÎضسمأأ سسكاجأأ

‘4991 توأأ12 ‘ ‘أÎح’أ خيرات ‘
Úب يد--ن--لو--ه--لأ ر--بو--ضسلأ سسأا---ك ةأرا---ب---م
د-قو ،درو-ن-ي-ف يدا-نو مأدÎضسمأأ سسكا--جأأ

.اهيف افده لجضس
زوفلأ فده لجضس امدنع هترهضش تعضستأ

ي-ئا-ه-ن ‘ ي-ضسأ نÓ-ي-م  يدا-ن ى--مر--م ‘
كرت7991 ماع ‘و ،ابوروأأ لاطبأأ يرود
يدا---ن ¤إأ م---ضضن---ي----ل مأدÎضسمأأ سسكا----جأأ

ةدايق ت– ة-نو-ل-ضشر-ب ¤إأ ل-ق-ت-نأ ،نÓ-ي-م
مأدÎضسمأأ سسكا--جأأ ‘ ق--با---ضسلأ ه---برد---م
ع-م ع-ئأر ي-ئا-ن-ث ل-ك-ضشو ،لا-غ نا-ف سسيو--ل
¤إأ ىدأأ ا‡ ،ودلافير يليزأÈلأ بعÓلأ

م-ضسو-م ‘ Êا-ب-ضسإ’أ يرود-لأ بق-ل-ب هزو--ف
يدان كرت4002 ماع ‘و ،8991/9991
ةأرابم342ه-ع-م بع-ل نأأ د-ع-ب ة-نو-ل--ضشر--ب
.افده021 اهيف لجضس
ترفيÓك مضضنإأ4002/5002 مضسوم ‘ و
‘  ،يز--ي--ل‚إ’أ  ل---ضسا---كو---ي---ن يدا---ن ¤إأ
11 ايضسنلاف عم بعلو ،تاباضصإ’أ نم أÒثك ىناع هنكلو ،ىرخأأ ةرم Êابضسإ’أ يرودلأ ¤إأ داع ›أوŸأ مضسوŸأ

‘ سسأأ يب يدانل بعليل أدنلوه ¤إأ ترفيÓك داع7002 توأأ رهضش ‘و ،طقف Úفده اهيف لجضس ةأرابم
.ايئاهن مدقلأ ةرك لزتعأ9002 ةنضس ‘و ،ليل يدانل اهدعب بعليل نفوهدنيآأ

‘ بردم دعاضسم لغضش امك ،ةنولضشرب يدانل ةعباتلأ ايضسم’ ةضسردم نمضض  ،هلأزتعأ دعب ترفيÓك لغضش
.ةنولضشرب ةرأدأ ‘ بضصنم لغضشي ايلاحو ،نوÒماكلأ بختنم
فدهلأ ةلوطبلأ كلت لÓخ هفأدهأأ رهضشأأ نم ناكو8991 ⁄اعلأ سسأاكو6991 ابوروأأ سسأاك ‘ ترفيÓك كراضش
ىلع لضصحي نأأ عاطتضسأ0002 ابوروأأ ·أأ سسأاك ‘و ،يئاهنلأ فضصن رودلأ ‘ ليزأÈلأ ىمرم ‘ هلجضس يذلأ
.ةلوطبلأ فأده بقل

مويلا Gd∏¡º ’ GCY∏º GCeôGk GNàÉQ√ dæØù°» hbó}مويلا
aƒV°â GEd«∂ GCeô… hQLƒJ∂ dØÉbà»

ha≤ô…, aÉCQT°óÊ GE¤ GCMÖ G’CeƒQ GEd«∂,
hGCQV°ÉgÉ Yæó∑, hGCMªógÉ YÉbÑá dój∂,

‘ NÒ hYÉa«á, GEf∂ JØ©π eÉ Jû°ÉA hGEf∂
Y∏≈ cπ T°»A bójôz.

{Gd∏¡º ’ GCY∏º GCeôGk GNàÉQ√ dæØù°» hbó
aƒV°â GEd«∂ GCeô… hQLƒJ∂ dØÉbà»

ha≤ô…, aÉCQT°óÊ GE¤ GCMÖ G’CeƒQ GEd«∂,
hGCQV°ÉgÉ Yæó∑, hGCMªógÉ YÉbÑá dój∂,

‘ NÒ hYÉa«á, GEf∂ JØ©π eÉ Jû°ÉA hGEf∂
Y∏≈ cπ T°»A bójôz.
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:مويلا مقر

9 ة--ن---ضس يأا ‘ :لاؤو---ضسلا
لوا ن--م ل--ك بعÓ--م تن--ضشد
لوأاو وزو يز--ي--ت--ب Èم--فو---ن
يرفيف42و ةن-تا-ب-ب Èم-فو-ن
يام91و صسا-ب-ع-ل-ب يد-ي--ضسب

Ã؟ةبانع ةنيد

يزيتب Èمفون لوأأ بعلم:باو÷ا
لوأ بعلم امأأ ،7791 ةنضس نضش دوزو
91 موي نضشدف ةنتاب ةنيدÈ Ãمفون

بعلم نضشد اميف ،5891 ةنضس نأوج
سسابعلب يديضس ةن-يدÃ ير-ف-ي-ف42
91 بعلم امأأ ،1891 نأوج91 موي

‘ ن-ضشد د-ق-ف ة-با-ن-ع ة-ن--يدÃ يا--م
.8891 ةنضس نم توأأ رهضش

Áاهعقو يتلا فاده’ا ددع مقرلا اذه لث
ةعبرأا ،م-ضسوŸا اذ-ه دادزو-ل-ب با-ب-ضش ق-ير-ف
نمضض ،يبيللا رضصنلا يدان كابضش ‘ فادهأا
،ايقيرفا لاطبأا يرودل يد-ي-ه-م-ت-لا رود-لا

دا–ا مامأا «ربوضسلا» صساك يئاهن ‘ Úفدهو
ة-ب-ي-ب-ضش كا-ب-ضش ‘ ة-ي-ثÓ-ثو ،ة-م-ضصا--ع--لا
ةلو-ط-ب ن-م-ضض ه-ل ةارا-ب-م لوأا ‘ ل-ئا-ب-ق-لا
.¤وأ’ا ةفÙÎا ةطبارلا

:Èمضسيد

ــــــــــ مويلا حيرضصت ـــــــ

Èتعاو ارقا ـــــــــــــــ
.نيرخآ’ا دقتنت ’إا ءاكذلا ^
ىف ىوضس ... ل-ي-ح-ت-ضسŸا ر-ه-ظ-ي ’ ^

.زجاعلا مÓحأا
.. كÒغ ديف-ت ا-ب-تا-ك ن-ك-ت ⁄ اذإا ^
.هضسفن ديفي ائراق نكف

’و ،مدقتلا صصرف نع امئاد ثحبا ^
. كنم بولطŸا ءادأاب ىفتكت

.افيعضض رضصنت نأا لب .. ايوق رهظت نأا رخفلا ^
 . تمضصلا : وه ⁄اعلا تاغل ىوقأا ^
 . عومدلا : وه ⁄اعلا تاغل غلبأا ^
 . فعضض : Úللا ‘ طارفإ’ا ^

ÚبعÓلا Ìكا
ناولÓل Óمح

ةينطولا
Ó---م---ح ير---ئأز---ج بع’ Ìكأأ

رضصÿ ركذ ىلعو ،ةلباقم141 ب يمولب رضضÿ وه ةينطولأ نأولأÓل
.1891 ةنضس ةيقيرفإ’أ ةيبهذلأ ةركلاب جوت دقف يمولب

ــــــــــ  كتامولعŸ فضض ــــــ



È 0202مصسيد٤١ Úنثإ’ا
ــهÊ 2٤٤١اثلا عيبر82ـل قفاوŸا

يرـــمعلإ نـــب» :وــــليسسرام يــليزإÈلإ
«ةفعاسضم تإدوه‹ لذبل ينعفدي

لوبقم كرإذتعإإ... يوإدوب
قباصس نود هصسفن د-جو را-صشب ة-ن-يد-م ن-م مدا-ق با-صش
يذلا موؤوصشŸا دعولا بحاصص روفلب لfi لح دق راذنإا
ةينويهصصلا ةباصصعلل Úطصسلف ضضرأا هبجوÃ ىطعأا
مهتلود نوكتل ⁄اعلا ءاحنأا ‘ ةقرفتŸا
مو-ل-ن ن-لو ي-بر-ع-لا ر-ك-صسع-لا ’و ة-صسا-صسلا مو-ل--ن ن--ل
عا-ب يذ-لا و-ه يوادو-ب-ف, ضسأار-لا ئ--طأا--طŸا مÓ--عإ’ا
دصصÎلاو رارصصإ’ا قبصس عم ةيصضقلا

قهارم لفط اهل ضضرعت يتلا حيرجتلاو بصسلا ةلمح
تا-ح-ف-صص ‘ لا-ق-ي ا-م ىو-صس Úط-صسل-ف ن-ع فر-ع-ي ’

تا-مÓ-ع د-يد-ع حر-ط-ت ي--عا--م--ت--ج’ا ل--صصاو--ت--لا
تايصصخصش اهلب-ق ى-ك-بŸا ط-ئا-ح راز د-قو ما-ه-ف-ت-صس’ا
اÃ ةيصضاير تايصصخصشو ةي-مÓ-عإا ىر-خأاو ة-ي-صسا-ي-صس
رفصسلا تازاوج نولمحي ن‡ مدقلا ةرك وبع’ اهيف
فوخ وأا طغصض نودو مهتدارإاب ةيرئاز÷ا

افقوم ذاختا هيلع ناك ثيح أاطخأا لفطلا نأا حيحصص
ناك هيلإا لصصو يذلا ىوتصسŸا ‘و ماصشه نأا حيحصصو
نيراصشتصسم وأا راصشتصسم ى-ل-ع دا-م-ت-ع’ا ه-ي-ل-ع بج-ي
نأا هراوصشم Òيصست ةيلوؤوصسم لم– نم ىلع ناك هناو
اذاملف، ثدح دق ثدح يذلا نكل رومأ’ا مامز ذخأاي
لمتكي ⁄ لفط ىلع ÚملصسŸاو برعلا مئازهب يقلن
.دعب هغولب
اهبخ-ت-ن-م ا-نر-صصا-نو Úط-صسل-ف ر-صصا-ن-ن بع-صش ن-ح-ن-ف
تاجردم تزتهأاو،رصضخلل امصصخ ناك امنيح ينطولا
نأا ديكأ’او ينيطصسلفلا فدهلا ليجصست Úح بعلŸا
مهل انقفصصو مهانرصصان نيذلا ÚبعÓلا ء’ؤوه بلغأا

ولو بيبأا لت وراز دق ةيراكذت اروصص مهعم انذخأاو
تارم ولو ةنياهصصلا دصض بعل اهرزي ⁄ نمو ةرم
رذتعأا ةعاطلا ىوصس هرمأا نم كلÁ ’ يذلا يوادوب
ايصصخصشو نوÒثك هلبق رذتعي ⁄و يرئاز÷ا بعصشلل
هراذتعا تلبق

دمfi نم لك مرك
دــــبعو ششوــعم
اــبوز دـيم◊ا

ةيركسسعلإ رئإز÷إ سسأاك يئاهنل84 ـلإ ةعبطلإ سسأإÎي ةحيرقنسش قيرفلإ

ي-ن-طو-لإ ضشي÷إ نا-كرأإ ضسي-ئر ،ة-ح-ير-ق-ن-سش د-ي-ع-سسلإ ق-ير-ف-لإ ضسأإر-ت
ةيركسسعلإ رئإز÷إ ضسأاكل84لإ ةعبطلإ يئاهن دحلإ مويلإ ،يبعسشلإ
زكرÃ ينطولإ كردلإو ة-يÈلإ تإو-ق-لإ ي-تدا-ي-ق ي-ق-ير-ف ع-م-ج يذ-لإ

Œسض–و عمÒ ب ةيركسسعلإ ةيسضايرلإ قرفلإÍ نايب بسسح ، نونكع
.ينطولإ عافدلإ ةرإزو هتردسصإ
ح-ب-سسŸإ ة-ح-ير-ق-ن-سش ق-ير-ف-لإ ن-سشد ،ةر-ها-ظ-ت-لإ هذ-ه قل-ط-نإ ل-ب-قو
ة-ي-ج-ي-تإÎسسإلإ را-طإإ ‘ جرد-ن-ي» يذ-لإو ا--ث--يد--ح ز--ج--نŸإ ي--بŸوألإ
تايناكمإلإ ةفاك Òفوت ىلع ةمئاقلإ ،ايلعلإ ةدايقلإ لبق نم ةانبتŸإ
ضشي÷إ فو-ف-سص ‘ ة-سضا-ير-لإ ة--سسرا‡ ة--ي--قÎل ة--ير--سشب--لإو ة--يداŸإ
¤إإ دإر-فألإ ة-قا-ي-لو Êد-ب-لإ Òسضح-ت-لا-ب ءا-ق-ترلإو ي-ب-ع-سشلإ ي-ن-طو--لإ

«.دوسشنŸإ اهإدم
لماسش اسضرع» كلذ دعب يبعسشلإ ينطولإ ضشي÷إ ناكرأإ ضسيئر عباتو

ةيركسسعلإ تاسضايرلإ ةحلسصم ضسيئر همدق ةيركسسعلإ ةسضايرلإ لوح

إذكو يبعسشلإ ينطولإ ضشي÷إ ناكرأل Òسضحتلإو لامعتسسلإ ةرئإدب
«.ديد÷إ يبŸوألإ حبسسŸإ لوح اسضرع
ينطولإ ضشيجلل ايلعلإ ةدايقلإ اهل تلوأإ ةأاسشنŸإ» هذه نأإ نايبلإ ركذو
تإزيهجتلإ ةفاكب اهزيهŒ لجأإ نم ةمزللإ ةياعرلإ لك يبعسشلإ
إذ-ه ‘ ا-ه-ب لو-م-عŸإ ة-يŸا-ع-لإ Òيا-عŸإ ق-فو ،ة-ث-يد◊إ ة-ي-سضا-ير--لإ
Úي-سضا-ير-لإ Òسضح-ت-ل ة-ق--ئل--لإ فور--ظ--لإ Òفو--ت ل--جأإ ن--م ،لاÛإ
ةزات‡ جئاتن قيق– ‘ ةمهاسسŸإو فورظلإ نسسحأإ ‘ Úيركسسعلإ

‘ ةيركسسعلإ ةسضايرلإ ةعمسسب قيلت ،›ودلإو ينطولإ نيديعسصلإ ىلع
«.يبعسشلإ ينطولإ ضشي÷إ
نم لك Úطوسشلإ Úب ام يبعسشلإ ينطولإ ضشي÷إ ناكرأإ ضسيئر مركو

fiريرحتلإ ةهبج قيرف ىمإدق نم ابوز ديم◊إ دبعو ضشوعم دم
قيرفلإ بردم يوإدهم نمحرلإ دبع ¤إ ةفاسضإ ،مدقلإ ةركل ينطولإ
.مدقلإ ةركل يركسسعلإ ينطولإ

Úتمسساح Úتارير“ مدقو فده عقو

يرطقلإ يرودلإ ‘ قلأاتلإ لسصإوي يليÓب
يرئاز÷ا ›ودلا لصصاو

‘ هقلات يليÓب فصسوي
امدعب يرطقلا يرودلا
قيق– ¤ا رطق هيدان داق

يرودلا ‘ ديدج زوف
يدان باصسح ىلع يلÙا

ةلو÷ا ‘ ةيليصسلا
ةصسفانŸا نم ةعصساتلا

ثلاثلا فدهلا عقو يليÓب
88 لا ةقيقدلا ‘ هقيرفل

كلذ لبقو ةارابŸا نم
Úتمصساح Úتارير“ مدق

نم ¤و’ا ةلحرŸا لÓخ
ءاقللا

رطق يدان فرعي ⁄و
قاحتلا ذنم ةراصسÿا

يذلا يرئاز÷ا ›ودلا
لك ‘ ةمصساح ناك

د◊ اهبعل يتلا تايرابŸا
 ن’ا

نم امهم افإÎعإ ،نويل ع-فإد-م ،ير-م-ع-ل-ب لا-م-ج ى-ق-ل-ت
عم اهنم Êاعي يتلإ ةمزألإ لظ ‘ ،هيسسفانم زربأإ دحأإ
،و-ل-ي-سسرا-م ي-ل-يزإÈلإ د-كأإو .إر-خؤو-م ي-سسنر-ف-لإ يدا--ن--لإ

ير-ئإز÷إ بعل-لإ ة-ي-م-هأإ ى-ل-ع ، نو-ي-ل ع--فإد--م
.اهكلتÁ يتلإ ةزيمŸإ تإردقلإ لظ ‘ ،قيرفلل

،يرمعلب نيدلإ لامج يرٕيإز÷إ ›ودلإ لسص–
‘ ه-سسفا-ن-ُم ن-م ر-سشا-ب-ُمو ح-ير-سص فإÎعٕإ ى--ل--ع

fiوٕإ هيدان لخإد عافدلإ روŸيسسنرفلإ نويل كيب،
ءإرحسصلإ براحُم نٕاب ،وليسسرام يليزإÈلإ حسضوٕإو
يرمعلب لا◊إ ةعيبطب» :ددسصلإ إذه ‘ وليسسرام لاقو
،ةÒبك تلهٕوم كلتÁ وهف ،› ةبسسنلاب ضسرسش ضسفانُم
ىلع ةظفاحملل Èكٕإ تإدوه‹ لذبل ينعفدي رمٕلإ إذهو
ةسسفانŸُإ ،فاطŸإ ةياهن ‘» :درطتسسإو .«ةيسساسسٕلإ يتناكم
مقاطلإو بردملل دوعي رإرقلإو ،دود◊إ دعبٕإ ¤إ ةفيرسش اننيب
.«تايرابŸُإ ةيإدب ذنم ة-كرا-سشŸُا-ب ق-حٕلإ ءا-م-سسٕلإ را-ي-ت-خل ي-ن-ف-لإ
طونŸإ رودلإ كلتÁ انم لكو ،بعلŸإ جراخ إÒثك قفتن نحن» :”أإو
هذ-هو ،ي-ن-سس م-غر ي-تإرد-ق را-ه-ظٕإو زوÈل-ل ا-م-ئإد ز--ف--ح--ت--م ا--نٕإو ،ه--ب
نم ديدعلإ نأإ ركذُي .«ديكٕات لكب قيرفلإ ىلع ÿÒاب دوعتسس ةسسفانŸُإ
ةÎفلإ للخ يدوعسسلإ يرودلإ ¤إإ ةدوعلاب يرمعلب تطبر ريراقتلإ
ديدج قيرف ءانب نع ثحبي يذلإ رسصنلإ قيرف ¤إإ اميسس ل ،ةلبقŸإ
راسسŸإ حيحسصتل

حا‚وبو ةوقب دوعي Êإدوسس
‘ سسماÿإ هفده عقوي

يرطقلإ يرودلإ
›ودلإ داع
لله يرئإز÷إ

ةقناعÊ Ÿإدوسس
نم كابسشلإ

للخ ،ديدج
يتلإ ةإرابŸإ

هقيرف تعمج
،ضسوكايبŸوأإ
ضسل يدانب
لجسسو ايماب
ةنيدم نبإ
يذلإ فلسشلإ
‘ هقيرفب عبإرلإ فدهلإ  ليدب لخد
هتهج نم ةإرابŸإ نم28 لإ ةقيقدلإ

دإدغب يرئإز÷إ ›ودلإ بعللإ مهاسس
ىلع دسسلإ هقيرف زوف ‘ حا‚وب
يرطقلإ يرودلإ ‘ ةيعابرب ةفإرغلإ
هقيرفل عبإرلإ فدهلإ اسضيإ عقو حا‚وب

وهو ةإرابŸإ نم ةÒخلإ ةقيقدلإ ‘
‘ يرئإز÷إ ›ودلل ضسماÿإ فدهلإ
مسسوŸإ إذه يرطقلإ يرودلإ

زرfi ببسسب ’ويدرإوغ مجاهي يتيب ليوناÁإإ
يزيل‚إلإ لانسسرأإ قيرفو اسسنرف بختنم م‚ ،يتيب ليوناÁإإ هجو
بردم لويدرإوغ بيب Êابسسإلل ةعذل تإداقتنإ ،قباسسلإ

«ولراك يتنوم» ويدإرل تاحيرسصت ‘و.يتيسس رسسسشنام
ضضاير بحسسب ماق لويدرإوغ نأإ يتيب ىأإر ،يسسنرفلإ

fiإ نم زرŸحان÷إ نأإ مغر ،إدج ركبم لكسشب ةإراب
ل--ك--سش--ُي نا--ك ،هر--ظ--ن ة--ه--جو بسسح ،ير--ئإز÷إ

Îسسسشنا-م عا--فد ى--ل--ع م--ئإد ر--ط--خ رد--سصم
.دتيانوي
ل نا-ي--حألإ ضضع--ب ‘ ،ة--حإر--سص» :لا--قو
Òثكلاب موقي هنٕإ ،لويدرإوغ بيب مهفأإ

لكسشُي ناك زرحمف ،ةبيرغلإ رومألإ نم
هتإر-ك-بو بع-لŸإ بنا-ج ى-ل-ع إر-ط-خ

هنع يلختلإ ررق بردŸإ نكل ،ةتباثلإ
ليدبتلإ إذهو ،Êاثلإ طوسشلإ ‘ ركبُم لكسشب
.«› ةبسسنلاب يقطنم Òغو رÈُم Òغ ناك


