
00:51 ةعاشسلا ىلع مويلا ةرڤم م‚ – فيطشس قافو

رئأز÷أ ةيدولوم

هتباسصإأ ضصوسصخب ةعسشأ’اب اسصحف مويلأ يرجيسس يعيبر
ضضرأ’أ ىلع لجرأ’أ عسضوب بلاطيو أدج بسضاغ زيغن

جد52  : نمثلا ^55: ددعلا ^ــه2441 لوألا ىدامج10ـل قفاوŸاÈ 0202مشسيد71 شسيمÿا

يسسفنلأ بنا÷أ ىلع زكري يجورف
ةــــــــــيدŸأ ءاــــــــــقل رـــــيسضحتل

fiسص ضسفاني زرÓ12 نرقلأ ‘ يبرع بع’ لسضفأأ بقل ىلع ضشايزو ح

00:51 ةعاشسلا ىلع ادغ لئابقلا .شش ـ فلششلا .ج

دأدزولب بأبضش

يأد Úضسح رضصن

تــــبسسلأ أذــــــه ةـــــيدولوŸأ ةــــهجأوŸ اــــبسس– رـــــئأز÷اب أدــــغ زـــــلفاب
بأــــيغلأب لــــهأأتي نــــل دــــيمعلأو ،أــــيمضسر دأــــعتضس ةأرأـــــبŸأ

نومزاعو يقيقح جرعنم ‘ يرانكلأ
ةـــــــــمزأ’أ يداــــــفتل زوـــــــفلأ ىــــلع

يواـنكلو ناـــبيغي اـــياـــيو نأدوـــــلوب
«يــــبرأدلأ» لــــبق هـــيبع’ نـــحسشي

ةمضصأعلأ دأ–إأ

 يــبرأدلأ لبق اــمود طّروـــي دوــيعسس

ةداعتسسأ ىلع رسصي قافولأ
راسصتن’أو رانلأ بعلم ةبيه

 «يروــــــت» ـب رـــــماغُي نــــل ،طـــــينحج دــــيعتسسي يــــــــكوكلأ
ثÓــــــثلأ طاـــــقنلأ ىـــــلع حـــــليو

ششأر◊أ دأ–إأ

تاقحتسسم نم ًءزج يوسسُت ةرأدإ’أ
تابيردتلأ فانئتسسأ لبق

تابيردتلأ ةرسشابŸ أدأدعتسسأ «انوروك» تاسصوحفل نوعسضخي نوبعÓلأ

إأ
ةديلبلأ دأ–

ءأعبرألأ لمأأ

دحأ’أ أذه فانئتسس’أ روسض◊ ÚبعÓلأ يعدتسسي ةفلاخوب

رسصان نب ضضيوعتل يراموسس لجأأ نم وروأأ نويلم53 دسصرت نÓيم ةرأدإأ

ÿهل‚ قلأأت ىلع قّلعُي ةيرئأز÷أ ةركلأ ةروطضسأأ يمولب رضض:

يـــنبأ دــــّسسجُي نأأ ىــــن“أأ»
fiسشبلأ دمÒ ُتزِجع ام
«هــــــــقيق– نــــع



-رئأز÷أ ةيدولوم ةأرابم ليجأات
قح’ دعوم ¤إأ ةنيطنصسق بابصش

با--ب--شش-ر--ئإز÷إ ة--يدو--لو--م ،ةإرا--ب--م ل---ي---جأا---ت ”
ة-ط-بإر-ل--ل ة--ع--بإر--لإ ة--لو÷إ با--شس◊ ،ة--ن--ي--ط--ن--شسق

مو-ي-ل ا-ف-نآإ ة‹ŸÈإ ،مد-ق-لإ ةر-ك--ل ¤وأ’إ ة--فÙÎإ
¤إإ ،(ةيل-يو-ج5 بع--لÈ Ãم--شسيد91 تب--شسلإ

ضسمإ هنع تنلعأإ ام بشسح ،قح’ دعوم
ةر-ك-ل ة-فÙÎإ ة-ط--بإر--لإ ،ءا--ع--بر’إ

رإر--ق--لإ إذ--ه ذا--خ---تإ ”و.مدقلإ
ةإرابم ضضوخب ،ةيدو-لو-م-ل-ل حا-م-شسل-ل
لاطبأإ ةطبإرل يديهمتلإ رودلإ بايإإ

يدا-ن ما-مأإ ،مد-ق-لإ ةر-ك-ل ا-ي-ق--ير--فإإ
مو-ي ،ي-ن-ي-ن-ب-لإ و-غرو-ب يد ز--لا--فو--ب

(02ر54 ا-شس) Èم--شسيد91 تب-شسلإ
Ãةطبإرلإ تقلتو.ةيليوج5 بعل

ن----م Úت-----ل-----شسإر-----م ة-----فÙÎإ
مدقلإ ةر-ك-ل ة-ير-ئإز÷إ ة-يدا–’إ

ثي-ح ،ر-ئإز÷إ ة-يدو-لو-م و (فا-ف--لإ)
رودل-ل با-يإ’إ ةإرا-ب-م ءإر-جا-ب ا-م-ل-ع ا-ه-نا-ط-ي–

و ةيدولوŸإ Úب ايقيرفإإ لاطبأإ ةطبإرل يديهمتلإ
91 تب-شسلإ مو-ي ي-ن-ي--ن--ب--لإ و--غرو--ب يد ز--لا--فو--ب و
«ةيليوج5 بعلÃ (02ر54 اشس)È 0202مشسيد

اهل نايب ‘ ةيوركلإ ةئيهلإ هتحشضوإ ام بشسح
.يمشسرلإ اهعقوم ىلع

:Êابسسإ’إ اغلام يدان بع’ Êامحر ضسيناي..رسضÿإ ةوقب داسشأإ
نكل رئأز÷أ نأولأأ لمحب أروخف نوكأاصس»

«رابك Úبع’ دوجو ‘ بعصص كلأذ
ضسي-نا-ي ،Êا-ب-شسإ’إ ا-غ-لا-م يدا-ن-ل ير-ئإز-ج و-ك-نر-ف--لإ بعÓ--لإ ىد--بأإ
يرئإز÷إ ينطولإ بختنŸإ نإولأإ لم◊ هدإدعتشسإإ ،Êامحر

هل تحمشس لاح ‘ لاغتÈلإ وأإ اشسنرف يبختنم ضضوع
كي-ت-ل-تأإ يدا-ن ة-شسرد-م ج-ير-خ لا-قو ، ة--شصر--ف--لإ
ا-ب-ع-شص نو-ك-ي-شس ر-شضÿا-ب ه-قا-ح-ت-لإإ نأإ وا-ب--ل--ي--ب
دجإوتو يرئإز÷إ بختنŸإ ةوق ¤إإ رظنلاب

تقو--لإ لÓ--خ ه--فو--ف--شص ‘ را--ب--ك Úب---ع’
عم هتÒشسم ىلع زكري هلعجي ام ، ›ا◊إ
لاق ثيح ، ›ا◊إ تقولإ ‘ ةيدنأ’إ
مÓ---عإÓ---ل تا---ح---ير---شصت ‘ Êا---م---حر
يذلإ بختنŸإ ضصوشصخ ‘ Êابشسإ’إ
ةهج نم»:لوقلاب Óبقتشسم هليث“ ديري
انأإو ةي-لا-غ-تر-ب ي-تد-لإو ،ير-ئإز-ج ا-نأإ يد-لإو
م-ي-ل-قإإ ن-م Ìكأإ Èت--عأإ ي--ن--ك--لو ،ا--شسنر--ف ‘ تد--لو
»:فاشضأإو «رخأإ ئيشش يأإ نم Ìكأإ اينابشسإإ ‘ كشسابلإ
، ’وأإ ينيعدتشسي نŸ بعلأاشس ، بختنملل ةبشسنلاب
إديج ابختنم كلتكت يتلإ رئإز÷إ نع ائيشش تعمشس
نم Úبع’ دجإوتل هب قاحتلإ’إ لهشسلإ نم ضسيلو
ليثمتب إروخف نوكأاشس نكلو ،⁄اعلإ ‘ لوأ’إ فشصلإ
 ل.ماسسح.«رئإز÷إ

بعŸÓأ نويعــه2441 لوأ’إ ىدامج10 ـل قفإوŸإÈ 0202مشسيد71 ضسيمÿإ

 رسشنلإ لوؤوسسم ريدŸإ
 ةروع نب مـيسسو

 ريرحتلإ ضسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلإ مقر
ÊوÎكل’إ ديÈلإ
moc.liamg@baalamadsa

طسسولل ةعابطلإ ةكرسش / عبطلإ
 ةمسصاعلإ رئإز÷إ ضسيإر دإرم رئب عيبانيلإ يح  ةمحرلإ ةينواعت41 نإونعلإ

 رسشنت ⁄ لوإ ترسشن ءإوسس اهباحسصإ ¤إ درت ’ ةدير÷إ ¤إ لسصت يتلإ روسصلإو لئاسسرلإ لك

راهسشإ’إو رسشنلل ةينطولإ ةكرسشلإ ¤إإ إوهجوت مك  راهسشإ لجأإ نم
رئإز÷إ - روتسساب جهن1 مقرpena ةلاكوب
46.61.17.120 /82.17.37.120 فتاهلإ
95.59.37.120 /91.9.37.120 ضسكافلإ

ردسصت ةلماسش ةيسضاير ةيموي
» ايديم يب مإ يب » م م ذ ضش نع

جد00.000009 ةكرسشلإ لام ضسإر

:ماه تسسيو بردم ضسيوم ديفإد.. رسضÿإ بع’ بسصنم Òيغت ضضفر

هت’وطب نم ابردم12 يصصقي «فاكلأ»
هت’وطب ‘ ةكراششŸإ نم ابردم12 نامرح مدقلإ ةركل يقيرفأ’إ دا–’إ ررق
.طورششلإ ءافيتشسإ مدع ببشسب ،ديد÷إ مشسوŸإ لÓخ ةيدنأ’اب ةشصاÿإ
ايقيرفأإ لاطبأإ يرود يتلوطب يونشس لكششب مدقلإ ةركل يقيرفأ’إ دا–’إ مظنيو
.امهب نيزئافلإ Úب ربوشسلإ ضسأاك ةلوطب ¤إإ ةفاشضإ’اب ،ةيقيرفأ’إ ةيلإردفنوكلإو
” ،ابردم12 داعبتشسإ نع هيف فششك ،انايب يمشسرلإ هعقوم Èع «فاكلإ» رششنو
يتلوطب ‘ ةيدنأ’إ ةدايقو ء’دبلإ دعاقم ىلع ضسولجلل Úقئ’ Òغ  مهنأاب مهفشصو
ةيبيردتلإ ضصخرلإ لمح مدعل ةيقيرفإ’إ ةيلإرديفنوكلإ ضسأاكو ايقيرفأإ لاطبأإ يرود
.ةبولطŸإ
نومتني مهنأإ ¤إإ راششأإ هنكلو ،نيدعبتشسŸإ ÚبردŸإ ءامشسأإ ددحي ⁄ «فاكلإ»
.يبوروأ’إو يليزإÈلإو يقيرفأ’إ اهنمو ،ةيبيردتلإ ضسرإدŸإ نم ديدعلل
ةيدنأ’إ يبردŸ ةبولطŸإ ÒياعŸإ عفر هنأإ ىلع ددشش «فاكلإ» هرششن يذلإ نايبلإ
كلتل اهيبردم ءافيتشسإ نم دكأاتلاب ةيدنأ’إ ابلاطم ،1202-0202 مشسوم نم ةيإدب
.ÒياعŸإ
،يقير-فأ’إ دا–’إ ل-ب-ق ن-م لوأ’إ بل-ط-تŸإ ي-ه ة-ي-ب-يرد-ت-لإA» فا-ك» ة--شصخر
.تإدا–’إ دحأإ نم ةيبيردتلإ «ورب» ةشصخر لم◊ ةفاشضإ’اب
‘ ليجشستلاب إوموقي نأإ ÚبردŸإ ىلع بجوتي هنأإ كلذك يقيرفأ’إ دا–’إ حشضوأإو
.«فاكلإ» نم بيردت ةمولبد ىلع لوشصحلل ةشصخرلإ ةرود

لÓغتصسإأ هيلع..أديج أءأدأأ مدقي ةمحر نب»
«هررحيصس فأدهأ’أ ليجصستو هتعرصس

،ضسيومديفإد ،يزيل‚إ’إ دتيانوي ماه تشسيو يدان بردم داششأإ
قيرفلإ عم هئإدأإو ،ةمحر نب ديعشس ، يرئإز÷إ ›ودلإ بعÓلاب

لا-قو ةÒخأ’إ ع-ي-با-شسأ’إ لÓ-خ زا--ت--مŸإ يز--ي--ل‚إ’إ يرود--لإ ‘
ىلع هاشضر ةيناطيÈلإ مÓعإ’إ لئاشسول تاحيرشصت ‘ «ضسيوم»
‘ لشضفأإ نوكيشس رشضÿإ بع’ نأإ إدكؤوم يرئإز÷إ بعÓلإ ءإدأإ

ضضفر امك ،ديج لكششب ةقئافلإ هتعرشس لÓغتشسإإ عاطتشسإإ لاح
لاقو ةبرح ضسأإر ¤إإ ةمحر نب بشصنم Òيغت ماه تشسيو بردم
مغر ةحنجأ’إ ىلع وأإ ÚمجاهŸإ فلخ هيلع دامتعإ’إ لشضفي هنأإ

رر-ب ا--م--ك ، مو--ج--ه--لإ ‘ بع--ل--لإ ى--ل--ع ير--ئإز÷إ بعÓ--لإ ةرد--ق
لاقو قيرفلإ تايرابم ‘ ايجيردت ةمحر نب جامدإإ ببشس «ضسيوم»
درجÃ ررحتيشسو هتإردق راهظإ’ ضسمحتم يرئإز÷إ بعÓلإ نأإ

رإوح ‘ «ضسيوم ديفإد» لاق ثيح ، فإدهأ’إ ليجشست ‘ هحا‚
بع’ نأاشش ‘ ةيناطيÈلإ ةينوÎكلإ’إ «ندنل لابتوف» ةفيحشص عم
،ةÒخأ’إ تا--يرا--بŸإ ‘  د--ي---ج ءإدأإ مد---ق ة---م---حر ن---ب»:ر---شضÿإ
Èشصلإ هيلع ناك ، زديل مامأإ ةيباجيإإ ةجيتن قيق– ىلع اندعاشسو
،حبشصأإ فيك نأ’إ نورتو ،إديج Òشسي ناك قيرفلإ نأ’ هتشصرف لانيل
هناكمإاب ناكو ،احيحشص قيرفلإ ‘ هجامدنإإ نوكي نأإ ديرأإ انأإ

ءإد-ع-شس ن-ح-ن ، Ìكأإ هرر-ح-ي-شس فإد-هأ’إ ل-ي-ج-شست ،ل--ي--ج--شست--لإ
هنكل، Ìكأإ هتعر-شس لÓ-غ-ت-شسإإ ه-ي-ل-ع نأإ د-ق-ت-عأإو ا-ن-ع-م هدو-جو-ب
إدر فاشضأإو » زاتمŸإ يزيل‚إ’إ يرودلإ ىوتشسم ىلع داتعإإ

ير-ئإز÷إ بعÓ-لإ بشصن-م Òي-غ-ت ة-ي-نا-ك-مإإ ن-ع لإؤو-شس ى-ل-ع
نإإ ةبرح ضسأإرك بعلي نأإ اشضيأإ هنكÁ ةمحر نب نأإ دقتعأإ»:
لشضفأإو ، ةبرح ضسأإر ضسيل هنكل كلإذ ¤إإ ةجا◊اب انك
Úته÷إ ‘ ةحنجأ’إ ىلع وأإ باعلأإ عناشصك هيلع دامتعإ’إ
.«هب مايقلإ هيلع ام إديج فرعي وهو ، ىرشسيلإو ىنميلإ
ن-م Úمدا-ق-لإ Úب-عÓ-لإ ق-لأا--ت ‘ ه--يأإر ضصخ--ي ا--م--ي--فو
يزيل‚إ’إ يرودلإ ¤إإ إÎل‚إإ ‘ يلفشسلإ ماشسقأ’إ
نوإر-بو ة-م-حر ن-ب»:ه-مÓ-ك «ضسيو-م» م-ت--خ زا--ت--مŸإ
إوملقأات ضسيكتإوو يزيإإ لثم نورخإ نوبع’ ىتحو

وناك امدعب زاتمŸإ يزيل‚إ’إ يرودلإ عم إديج
م----ه----نأإ د----ق----ت-----عأإو ¤وأ’إ ة-----جرد-----لإ يرود ‘
‘ مهتإردق راهظإإو قلأاتلل نوعئاجو نوشسمحتم
 .«غيل رÈÁلإ

ل.ماسسح

ةزئاجلل ةحسشرŸإ «يسس يب مأإ» تإونق ةمئاق ‘ Òتخإإ

ضشايزو حÓصص دمfi ضسفاني زرfi ضضاير
12 نرقلأ ‘ يبرع بع’ لصضفأأ بقل ىلع

بع’ ،زرfi ضضا--ير ،ير--ئإز÷إ ي--ن---طو---لإ بخ---ت---نŸإ د---ئا---ق Òت---خإإ
يبرع بع’ لشضفأإ ةزئاج ىلع ضسفانتلل ،يزيل‚إ’إ يتيشس Îشسيششنام
هنلعأإ امبشسح «يشس يب مأإ» تإونق اهمظنت يتلإ ،12لإ نرقلإ لÓخ

ىد--شص» ة--شص◊ ي--م--شسر--لإ ع--قوŸإ ‘ يدو--ع--شسلإ ي--مÓ--عإ’إ ع---مÛإ
ثيح .ا-ه-تإو-ن-ق ىد-حإإ ى-ل-ع ثب-ت ي-ت-لإ «بعŸÓإ

ع-م ة-يو-ق ة-شسفا-ن-م ما-مأإ زرfi ضضا-ير نو-ك--ي--شس
بع’ ،حÓ----شص د----مfi ير-----شصŸإ م-----جا-----هŸإ
ةز-ئا÷إ ى-ل-ع لو-شصح-ل-ل يز-ي-ل‚إ’إ لو-بر-ف-ي-ل
ضشايز ميكح ، يبرغŸإ بعÓلإ لقأإ ةجردبو

نم دومfi ضسنوي عم يزيل‚إ’إ يشسلششت بع’
”ا-حو ا-ي-ب-ي-ل ن-م بيا-ت-لإ قرا-طو قإر--ع--لإ
ع---م ضسنو---ت ن----م ي----شسل----بإر----ط----لإ
Êا-ط--ح--ق--لإ ر--شسا--ي يدو--ع--شسلإ
ى---ل----ع Êا----م----ع----لإ ضسرا◊إو
81 تمشض ةمئاق ‘ يشسب◊إ

نوشسفانتيشس ا-ي-بر-ع ا-ب-ع’
ل---شضفأإ ةز---ئا---ج ى----ل----ع
لÓ----خ ي-----بر-----ع بع’
ةÒخأ’إ ةنشس نيرششعلإ

Èع ءا-ت-ف--ت--شسإ لÓ--خ
ة-ي-م-شسر-لإ ة-ح--ف--شصلإ
ي-شضا-ير-لإ ج--ما--نÈل--ل
يذ-لإ «بعŸÓإ ىد-شص» ي--بر--ع--لإ
 .يشس يب مأإ ةانق ىلع ثبي

  ل.ماسسح



مين ةهجإوم نع اباغ يوإدوبو لاطع
بردم اه-ن-ع ن-ل-عأا ي-ت-لا ة-م-ئا-ق-لا تد-ه-صش
ترج يتلا مين ءاقلل ابصس– ،ايصسروأا سسين
باي-غ ،ي-صسنر-ف-لا يرود-لا ‘ سسمأا ةر-ه-صس
ثيح ،يوادوبو لاطع يرئاز÷ا يئانثلا

ن----م Êا----ع----ي «ر----صضÿا» عا----فد م‚ لازل
flارخؤوم اهنم ىناع يتلا ةباصصإلا تافل

ينطولا بخانلا طخصس لfi تناك يتلاو
دجاوتي ⁄ Úح ‘ ه-ي-ل-ع ي-صضا-م-ل-ب لا-م-ج

ا-م و-هو ،تاراذ-نإلا م-كار-ت بب-صسب يوادو--ب
ةليكصشتلا ‘ ةلصصاوŸا ةصصرف عيصضي هلعج

د--حألا ا--ه--ي--ف كرا---صش ي---ت---لا ة---ي---صسا---صسألا
ةزمح . م               .يصضاŸا

دوعي خابدÓغ
نم ةطقنب

‘ تروفكنإرف
ينيعبسس نب بايغ

ن-ب ي-مار ير-ئاز÷ا ›ود--لا ل--صصاو
ايصسوروب هقيرف نع بايغلا ينيعبصس
نم هتانا-ع-م بب-صسب خا-بدÓ-غ-ن-صشنا-م
ةارا-بŸا لÓ-خ اذ-هو ،ا-نورو--ك ءا--بو
تخاÎنا ا-----ه-----ي-----ف ه-----جاو ي------ت------لا

،سسمأا لوأا ءا----صسم ترو----ف----ك----نار----ف
ةثÓ-ث ي-با-ج-يإلا لدا-ع-ت-لا-ب ته-ت-ناو
فر-ع ثي-ح ،ة-ك-ب-صش ل-ك ‘ فاد--هأا
نودمصصي فيك ي-ن-ي-ع-ب-صس ن-ب ءا-ق-فر

¤إا ةطقنب اودوعيو مهدعاوق جراخ
›ودلا ةدوع راظتنا ‘ رايدلا رقع
تايرابŸا ‘ ينيعبصس نب يرئاز÷ا
   .ءابولا نم هيفاعت دعب ةمداقلا

ةزمح . م

ــه2441 لوألا ىدامج10ـل قفاوŸاÈ 0202مصسيد71 سسيمÿا ثد◊إ

مامأإ بيغي ديبع يدهم
مكرت ببسسب سسÁر

تاقاطبلإ

تنا-ن يدا-ن تع-م-ج ي-ت-لا ةارا--بŸا تد--ه--صش
›ود-----لا با-----ي-----غ سسÁر ـب سسمأا ةر------ه------صس
فو--ف--صص ن---ع د---ي---ب---ع يد---ه---م ير---ئاز÷ا
تا--قا--ط---ب---لا م---كار---ت بب---صسب «يرا---ن---ك---لا»
ابعصص اعصضو سشيعي هقيرف نأا املع ،ءارفصصلا

ل--ع--ج ا---م و---هو ،م---صسوŸا اذ---ه يرود---ل ‘
بخا--ن--لا تا--مد--خ ن--ع ي--ن---غ---ت---صست ةرادإلا
يذلا فوكروغ نايتصسير-ك ق-با-صسلا ي-ن-طو-لا
‘ اغارف ديبع كرت دقو ،هبصصنم نم ليقأا
 .ةليكصشتلا ‘ ةتباثلا هتميقل ارظن طصسولا

ةزمح . م

’و سسنوت مامأإ لداعتلإ نع نوسضإر» :Úعامسس نب
«رهسشأإ7 ـل ةسسفانم نود إوقب ÚبعÓلإ نأإ إوسسنت

سشتيومورب تسسيو مامأإ هتاباسسح نم زرfi دعبُي ’وديرإوغ
هنم ’دب ىنميلأ ةه÷أ ىلع عنيلÎسس ماحقإأ لّسضف

ةارابم ةعباتÃ زرfi سضاير ينطولا بختنŸا م‚ ىفتكا
دعاقم نم سشتويمورب تصسيو مامأا يتيصس Îصسصشنام هقيرف
تهتنا يتلا ةارابŸا يهو ،ءاثÓثلا سسمأا لوأا ةرهصس ءلدبلا
¤إا «نزيتيصسلا» ةجاح مغرو ،ةكبصش لك ‘ فده لداعتلاب

طو-صشلا لÓ-خ ة-ي-ما-مألا ةر-طا-ق-لا ط-ي-صشن-ت ل--جأا ن--م بعل
صضف ا-مد-ع-ب ،Êا-ث-لا حان÷اب ةنا-ع-ت-صسلا Êا-ب-صسلا ي-ن-ق-ت-لا ل-ّ

ّنأا لإا ،رصضÿا م‚ نم لدب ىنميلا ةه÷ا ىلع غنيلÎصس
نع مجحأا و زرfi لهاŒ لصصاو لويدراوغ بيب بردŸا
نو-ك-ي تقو ‘ اذ-ه ي-تأا-ي ،ة-ق-ي-قد Úع-صست--لا ة--ل--ي--ط كار--صشإا
هجولا ةبيرصض عفد دق يتيصس Îصسيل يدانل قباصسلا بعÓلا
ته-ت-نا ي-ت-لا د-ت-يا-نو-ي Îصسصشنا-م ةارا-ب--م ‘ ه--ب ر--ه--ظ يذ--لا
.«غيلرÈÁلا» ‘ هعجارت يتيصسلا لصصاويل ،يبلصسلا لداعتلاب

لانسسرأأو نوتبماهثواسس مامأأ هتيعسضو نّسس– رظتني
‘ Òب--ك بذ--بذ--ت ن--م م--صسوŸا اذ--ه زرfi سضا---ير Êا---ع---يو
يرود ‘ ءاوصس يتيصس Îصسصشنام هقيرف عم هتاكراصشم
كراصشي ثيح ،زاتمŸا يزيل‚إلا يرودلا وأا لاطبألا

بردم تاباصسح جراخ هصسفن دجي ةرمو يصساصسأا ةرم
‘ مظتنم Òغ هدودرم لعج ام وهو ،لويدروغ بيب
نع ديعب هقيرفل ماعلا ءادألا نأا ولو ،ةÒخألا تلو÷ا
‘ ةحيرم Òغ ةبترم ‘ دجوي يذلا وهو ىوتصسŸا
،لاطبألا يرود ‘ ةلوهصسب لهأاتلا نمصض Úح ‘ يرودلا

ة--ل--ي--ك--صشت--لا ¤إا زرfi ةدو--ع ة--ي--نا--ك--مإا را--ظ--ت--نا ‘
عوبصسألا لانصسرأاو نوتبماهثواصس مامأا ةيصساصسألا
ةزمح . م .لبقŸا

نع بيغي سسراف
وتنيفينيب ءاقل
ةباسصإ’إ ببسسب
ع---فأدŸأ د----جأو----ت----ي ⁄

سسرا-ف د--مfi ير--ئأز÷أ
لÓخ ويسست’ هق-ير-ف ع-م
¤إأ سسمأأ لوأأ ةرهسس هلقنت

دعاسصلأ ةهجأوŸ وتنيفينيب
Òسسلأ» ةÒظ-ح ¤إأ د--يد÷أ
ي--ت--لأ ة---با---سصإ’أ بب---سسب «1

‘ أر-خؤو-م ا--ه--ل سضر--ع--ت
مقاطلأ تلعجو قاسسلأ

ل---سضف---ي ي---ب---ط---لأ
ه-عو-سضخو ه-ت-حأرأ
‘ ،ف-ث-كŸأ جÓ-ع-ل-ل
‘ هقيرف Ìعت Úح

ىف-ت-كأو ءا-ق-ل-لأ أذ-ه
يبا-ج-يإ’أ لدا-ع-ت-لا-ب

ة-ك-ب-سش ل--ك ‘ فد--ه
ه-سسف-ن ى-ل-ع تو-ف--ي--ل

ن----------م Ìكأأ بأÎق’أ
.نÓيم ردسصتŸأ

ةزمح . م

›اطيإلا نÓيم ةرادإا نأا تفصشك Úح ،تÓيوحتلا قوصس ‘ ئجافم Èخب سسمأا ةيلاطيإلا «ياكصس» ةكبصش تجرخ
ببصسب نيدايŸا نع ةÎفل هبايغل ابصس– رصصان نب ليعامصسا يرئاز÷ا مجنلا ةفيلخ نع ثحبلا ةلحر ‘ تلخد
طصسو بعل هتركفم ‘ ينيدلام ولواب يصضايرلا ريدŸا عصضو ثيح ،ذخفلا ‘ امراب مامأا اهل سضرعت يتلا ةباصصإلا
ةرادإا د-صصرو ،Êا-ث-لا ما-قŸا ‘ يلزو-باز كي-ن-ي-مود يوا-صسم-ن-لا غرو-بز-لا-صس ناد-ي-م ط-صسوو يرا-مو-صس ر--ك--بو--بأا ل--ي--ل
.يوتصشلا «وتاكŸÒا» ‘ طصسو بعل مصضل وروأا نويلم53 ةميق «يÒنوصسورلا»

رسصان نب ـل ليوطلأ بايغلأ نم ةفّوختم ةرأدإ’أ
نع رصصان نب بايغ ةÎف لوطت نأا ةيناكمإا نم نافوختم ›ويب ونافيتصس بردŸاو نÓيم ةرادإا نأا «ياكصس» تفصشكو
ام ،ةباصصإلا وأا ةبوقعلا ببصسب امهدحأا بايغ ةيناكمإا نم فوختتو ييصسيكو ›انوت يئانثلا دوجو مغر ،نيدايŸا

ّنأا امك ،طصسولا ‘ رودلا سسفن بعل نقتي ل يذلا طقف سشتيتروك دوجوب ةيقيقح ةطرو ‘ ›ويب بردŸا عصضيصس
ميعدت ‘ ركفتو تقولا نم Òثكلا عيصضت ل هÓعج يبوروألا يرودلاو يرودلا ‘ نÓيم رظتنت يتلا ةÒثكلا تاناهرلا
ةزمح . م .نآلا نم يعافدلا ناديŸا طصسو

...يدانلأ تيب قأروأ’أ طلخت رسصان نب ةباسصإأ

وروأإ نويلم53 دسصرت نÓيم ةرإدإإ
رسصان نب سضيوعتل يراموسس لجأإ نم

Úعامصس نب رباصص02 نم لقأل ينطولا بختنŸا بردم داع
ي-ت-لا سسنو-ت ةارا-ب-م ‘ «ر-صضÿا» ه-ل-ج-صس يذ-لا لدا--ع--ت--لا ¤إا
‘ ةارابŸا نع لاقو ،ايقيرفإا لامصش ةرود راطإا ‘ جردنت
انيلع ناكو ةئفاكتم تناك ةارابŸا» :«فافلا» عقوŸ حيرصصت
اهب سسأاب ل تايدرف مصضي سسفانم مامأا ءاكذب ةارابŸا رّيصسن نأا
ولو طصسوتŸا قوف ةارابم انبعل اننأا دقتعأا ،هناديم ‘ بعليو
يننكل ةلوهصسب ةارابŸاب انزفل انل تحيتأا يتلا سصرفلا انمجرت
.«ةرودلا ةيادب ‘ ءادألاو ةجيتنلا نع سضار
⁄ سسنوتو Êدبلأ بنا÷اب ةسصاخ تاسصبÎب انمق»

«انم لسضفأأ نكت
ة-ثÓ-ث-ب ا-ن-م-ق» :بخ-ت-نŸا ن-ع ه-ث-يد-ح Úعا-م-صس ن--ب ل--صصاوو
تارابتخلا نم ديدعلاب موقنو ةيندبلا ةيحانلا نم تاصصبرت

نكل ،ةصسفانŸا نع Òبكلا فقوتلا ببصسب ةيندبلا ةقايللا ىلع
ام ،سسنوت عم Êدبلا بنا÷ا ‘ قرافلا رهظي ⁄ سسنوت مامأا

نوكنو ةقايللا ةداعتصسا لجأا نم ةمداقلا تايرابŸا ‘ انمهي
مصضي يصسنوتلا بختنŸا نأا ىصسنن نأا بجي لو ،ىوتصسŸا ‘

.«ىوتصسŸا ‘ تايدرف
يبرغŸأ بختنŸأ عم بعللأ ةقيرط ‘ هباسشتن»

«بجي امك ءاقلل ّرسضحنسسو
نم لقأا بختنم بردم لاق ،برغŸا ،لبقŸا سسفانŸا نعو
انبختنم هبعل ةقيرط ‘ هبصشي يبرغŸا بختنŸا» :اماع02
يوق بختنم وه ،تايدرفلاو ينفلا بنا÷ا ىلع دمتعي هنأل
ه-تد-ها-صشو ة-ي-بر-ع-لا ةرود-لا ‘ كرا-صش ا-مد-ع--ب ةÿÈا ه--يد--لو

Òصضحتلا لجأا نم ÚيقبتŸا Úمويلا ‘ لمعلا فثكنصس ،اديج
،سسنو-ت ما-مأا مد-قŸا ءادألا ن-م ل-صضفأا نو-ك--نو ءا--ق--ل--ل د--ي÷ا
7 ـل ةيمصسرلا ةصسفانŸا بايغب ةبعصص اهيف انملع يتلا فورظلا
انعصسوب لك لمعنصسو يصسفنلا بنا÷ا نم اÒثك لمعنصسو رهصشأا

ةزمح . م.«برغŸا ىلع زوفلا قيق– لجأا نم

ايكرت سسأاك ‘ لهأاتي يراسست’اغو ›وغف حيرُي ÒËت حيتاف ي-كÎلأ يأرا-سست’ا-غ برد-م حأرأأ ›و-غ-ف نا-ي-ف-سس ير-ئأز÷أ ه--م‚ ÒËت ‘ ي-ج-يÒف ما-مأأ ه-ق-ير-ف ةأرا-ب-م لÓ--خ تهتنأ يت-لأ ا-ي-كر-ت سسأا-ك ن-م23 رود-لأ Ÿفدهب رمحأ’أو رفسصأ’أ قيرفلأ ةحلسص ،لبقŸأ رودلأ ¤إأ لهأاتلأ نمسضيل در نود هبع’ ةحأرإأ يكÎلأ ينقتلأ لسضف ثيح تايرابŸأ نم Òثكلأ بعل امدعب يرئأز÷أ بخ--ت--نŸأ وأأ ه--يدا--ن ع--م ءأو--سس أر--خؤو---م مدا--ق--ل هÒسض– ل--جأأ ن--م ،ي---ن---طو---لأ ‘ يأراسست’اغ رظتن-ت ي-ت-لأ تا-يد-ح-ت-لأ ةزمح . م.ةلبقŸأ ةÎفلأ



ةيإدب
؟نومحج لامك وه نيأإ

يمتنŸا طوجح دا–ا قيرف ىلع ايلاح فرسشا ^
ةاو-ه Êا-ث-لا ي-ن-طو-لا م-سسق-لا ¤إا
ر--ظ--ت--نا ا--نأاو ،(ثلا--ث--لا م--سسق--لا)
امو Êاثلا مسسقلا يبردم يقابك
تابيردتلا ىلع رسض◊ا عفرا هنود
.ÚبعÓل ةيعام÷ا

عنمو بإوبأ’إ ىلع ةلو-ط-ب-لإ
لإزي’ ةيعام÷إ تابيردتلإ
برد-م-ك ،Úب-عÓ--لإ لا--ط--ي
’إإ ،رظ◊إ إذهب ينعم قيرفل
نوكت-سس ر-سض◊إ إذ-ه نإ ىر-ت
Úب-عÓ--لإ ى--ل--ع بقإو--ع ه--ل
؟ةلوطبلل ماعلإ ىوتسسŸإ ىلعو

يأا-ب ن-كÓ Á-ف  ،ه-لو-ق-ت ا-م ا--ق--ح ^
Úب-عÓ-لا ة-ئ-ي-ه-ت لاو--حألا ن--م لا--ح

ا-م اذإاو ،ر-ه-سش ن-م ل-قا فر-ظ ‘ ة-لو-ط-ب--لا لو--خد--ل
،ة-ي-عا-م÷ا تا-ب-يرد-ت-لا ن-م Úب-عÓ-لا ع-ن-م ر--م--ت--سسا
ر-ه-سش ع-ل-ط-م ة-لو-ط-ب-لا قÓ-ط-نا-ب ة-ط-بار-لا تر--سصأاو

نونوكيسس Úب-عÓ-لا ل-ج نا د-كأا-ت-ف ،ل-ب-قŸا ي-ف-نا-ج
‘ م-سسوŸا لا-م-كإا ل-ي-ح-ت-سسيو ،تا-با-سصإÓ--ل ة--سضر--ع
ة-ئ-ي-ه-ت بج-ي ي-ت-لا ة-ي-ن-مز-لا ةدŸا-ف ،ةد-ي--ج فور--ظ

لقت ل نا بجي ةيمسسرلا ةسسفانŸا لوخدل ÚبعÓلا
ن-م دد--ع--بو ،ة--ق--ل--غ--م تا--سصبÎبو ،ا--مو--ي54 ن----ع
.ةينامثلا نع لقت ل تايرابŸا

م-سسق-لإ قر-ف-ل ›ا◊إ ع-سضو-لإ ل-م-ح-ت-ي ن--م
؟اهنود امو Êاثلإ

ةرك ىلع Úيلا◊ا ÚلوئسسŸا اهلمحتي ةيلوؤوسسŸا ^
قر-ط-ب ا-ماŸا ءلؤو-ه-ل نا-ك و--ل--ف ،ة--ير--ئاز÷ا مد--ق--لا
عسضو-لا ءازإا تم-سصلا او-مز-ت-لا اŸ ة-ي-م-ل-ع-لا بيرد-ت-لا
.ةيدنأÓل ›ا◊ا
لجسسŸا رخأاتلا نم اوررسضت ÚبعÓلا ةيبلاغ نا امك

ل-ي-ع-ي م-ه-ن-م Òث-ك-لا نو--ك ،تا--ب--يرد--ت--لا قÓ--ط--نا ‘
ءا-م-سسألا ن-م د-يد-ع-لا فر-عا ي-ن-نأا رو-سصت ،تÓ--ئا--ع
ل حبسصأا عسضولاف ،هب نوتاتقي ام نودجي ل اوحبسصأا
نو-ل-سصاو-ي رار-ق--لا با--ح--سصأا ف--سسأÓ--ل ن--ك--ل ،قا--ط--ي
ةرازو-لا ل-م-ح-ي م-ه-سضع-ب ق-ط-ن ناو ى-ت-حو ،تو-ك-سسلا
¤إا ةدو-ع-لا-ب Úب-عÓ-ل حا-م-سسلا مد-ع بب--سس ة--ي--سصو--لا
ة-يدا–لا سسي-ئر نا م-غر ،ة--ي--عا--م÷ا تا--ب--يرد--ت--لا
ةطلسس ناكلÁ ،ةطبارلا سسيئرو
ةرازو ى-ل--ع ط--غ--سضلا--ب رار--ق--لا
ا--ه--حا--م--سس ل--جا ن--م ة---ح---سصلا
.ÚبعÓل ةيعام÷ا تابيردتلاب

فيك ،د-ق-ع-م ر-مأ’إ مإدا-م
ت’وطبلإ لب-ق-ت-سسŸ ىر-ت
؟اهنود امو Êاثلإ مسسقلإ

ل-ب-ق--ت--سسم يأا ن--ع ،كح--سضي ^
ن---م Ìكأا ل---ب---ق---ت----سسم ،ثد–أا

و---ه ¤وألا ة---ي---ح---سضلاو ،”ا----ق
،ةيرئاز÷ا مدقلا ةركو بعÓلا

ة--يد--نا نا ا--ن--م--ل--ع اذا ة--سصا---خ
Èت-ع-ت ا-نودا--مو Êا--ث--لا م--سسق--لا

ل ءيسش لك نا اÃو ،لوألا مسسقلا ةيدنأل اÒبك انازخ
Óف ،اهنود امو Êاثلا مسسقلا ةيدنا ‘ فقوتم لازي

.يلÙا بعÓل لبقتسسم

ةيدولوم قيرف ÚيسضاŸإ ÚمسسوŸإ ‘ تبرد
Úتر-م دو-ع-سصلإ ه-ع--م تق--ق--حو ،لا--سشر--سش
Úبا-م ¤إإ يو-ه÷إ م-سسق-لإ ن-م ،Úي-لا-ت--ت--م
نم مغرلاب نكل ،ثلاثلإ مسسقلإ ¤إإ تاطبإرلإ

فرعن نإ انناك-مإا-ب ل-ه ،يدا-ن-لإ تكر-ت كلذ
؟كلذ ‘ ببسسلإ

بوتكŸا نا ،رمألا ‘ ام لك ببسس يأا دجوي ل ^
ببسس كانه نكل ،لاسشرسش ةيدولوم قيرف ‘ ىهتنا
نود لاسشرسش ةيدولو-م ق-ير-ف ردا-غأا ي-ن-ل-ع-ج ي-سسي-ئر
› ح--م--سست ل ي--ئدا--ب---م نا ،ة---ع---جر
يلع نوسضرفي سسانأا يتأاي نا لمعلاب

ي-ل-م-ع ‘ نو-ل-خد-ت--يو ،م--ه--ق--ط--ن--م
يدا--ن---لا كر---ت ترر---ق---ف ،Êاد---يŸا
مه-ل تق-ق-ح نا د-ع-ب ،حا-تر-م Òم-سضب

تار-سشع ة-ل-ي-ط يÒغ ه-ق-ق-ح--ي ⁄ا--م
.Úنسسلا

قير-ف ›و-ئ-سسم كب ل-سصت-ي ⁄إ
ى-ل-ع فر-سشل-ل ةد-ي--ل--ب--لإ دا–إ
تل-م--ح يذ--لإ تنأإو ،ق--ير--ف--لإ
كتÒسسم ة----يإد----ب ‘ ه----نإو----لأإ
؟ةلماك مسسإوم سسمÿ ةيوركلإ

ةديلبلا دا–ا ›وئسسم يب لسصتي نا ديرت فيك ^
ولو قلتأا ⁄ يذلا انأاو ،قيرفلا بيردت ىلع فرسشلل

ولو تاينينامثلا فسصتنم ‘ قيرفلا ترداغ نا ذنم
يدانلا ةسسائر ىلع لوادت سسيئر يإا نم ةوعد ةقاطب

¤إا Òبكلا يديسس ¤إا ميعز ¤إا ›اد نب موحرŸا نم
لÓ-خ ق-ير-ف-لا ى-ل-ع او-ب-قا-ع-ت ن-يذ-لا ءا-سسؤور-لا ة-ي-ق-ب
ءانبأا لاقت نا بجي ةقيقح كانهو ،ةÒخألا ةيرسشعلا

قرفلا
ة-يد-نألا ع-ي-م-ج ‘و Úي--ق--ي--ق◊ا
نوسضفريو Úسشمهم اوحبسصأا ،ةيرئاز÷ا
مهنم Òثكلا ناك ناو ىتح مهعم لماعتلا

Áم--ه---نأل ،ا---ي---ل---ع بيرد---ت ةدا---ه---سش كل
.ةينهŸا مهماهم ‘ لخدتلا نوسضفري

‘ اهتيسضق ةنسس مك ،ن’أإ كلأاسسنل
؟ةركلإ بعÓم

بردمكو ،نرق عبر ›اوح بعÓك ^
ابيرقت ةعومÛا ‘و ،ةنسس32 ›اوح
ديدعلل اهلÓخ نم تبعل ،نرق فسصن

ق-ير-ف ‘ تنا-ك ة-ياد-ب--لا ،قر--ف--لا ن--م
‘ اذهو نورفعلا م‚ يسسار طقسسم
ع-ل-ط-م ‘و ،تا-ي-ن-ي-ع-ب-سسلا ف--سصت--ن--م

¤إا م-ث ،ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا ¤إا تل-ق-ت--نا تا--ي--ن--ي--نا--م--ث--لا
ةدŸ اسسنرفب تفÎحا اهد-ع-ب-ف ة-م-سصا-ع-لا ة-يدو-لو-م
يسضماو رئاز÷ا ¤إا ديدج نم دوعأل ،ةلماك ةنسس
،ةيدŸا يبŸوا قيرف ¤إا هنمو ،دادزولب بابسش قيرفل

يداو-ن-لا ن-م د-يد-ع-ل-ل تب-ع-ل ا--م--ك ،طو--ج--ح دا–ا--ف
.نورفعلا م‚ يسسار طقسسم قيرف اهنم ةÒغسصلا

؟بردمكو
تلخد ،تاينيعسستلا ةياهن ‘ بعللا ›ازتعا دعب ^
ةيد-نألا ن-م د-يد-ع-لا ى-ل-ع تفر-سشأاو ،بيرد-ت-لا ⁄ا-ع
.ماقŸا اذه ‘ اهنع ثيد◊ا لوطي

بعÓلإ نومحج لامك Úب ةنراقم نم له
؟بردŸإ نومحج لامكو

ىزغ بيسشلا ظحÓت امكف ،ةÒبك تاقورف كانه ^
تنك سسمألاب ،Úتسسلا نسس ةبتع ىلع يننأا امك ،يسسار

.ةاي◊ا ةنسس يه هذهو ،ابردم مويلاو ابعل

اهردقت يتلإو تاطÙإ هتاه لك رإدم ىلع
كرإوسشم ميقت ف-ي-ك ،نر-ق ف-سصن ›إو-ح-ب
؟ةيوركلإ

مدقلا ةرك لو ،كعم مويلا تنك اŸ مدقلا ةرك لول ^
Ÿمدقلا ةرك لولو لاجرلا تفرع ا Ÿديدعلا ترز ا
ةر-ك-لا ى-سصقأا ‘ ع-ق-ت ي-ت-لا كل-ت ى-ت-ح ناد--ل--ب--لا ن--م

،ءيسش لك ينتطعأا هلل دم◊او مدقلا ةركف ،ةيسضرألا
ن-م Òث-ك-لا ىد--ل ا--ه--ي--ل--ع د--جاو--تأا ي--ت--لا ة--نا--كŸا--ف
،ةر-ك-لا ي-ن-ت-ط-عأا ا--م ن--سسحأا ة--ير--ئاز÷ا Òها--م÷ا
اززعم يسسفن دجاو لا هدسصقا ناكم يأا نا ليلدب

.امركم

؟لاŸإ نع إذامو
ريزولا رارق لولف ،لاŸا ينيطعت ⁄ مدقلا ةرك ^

يحي روتكدلا مو-حرŸا ة-سضا-ير-لاو با-ب-سشل-ل ق-ب-سسألا
Úي--لود--لا Úب--عÓ--لا ج--مد--ب هرد--سصأا يذ---لا مود---ي---ق
‘ ة-سضا-ير-لاو ة-ب-ي-ب-سشلا تا-ير-يد-م ن-م--سض ءا--مد--ق--لا
بتار نود-ب مو-ي-لا تن-ك-ل ا-ه-نو-ن-ط-ق-ي ي-ت-لا تا-يلو--لا

.يترسسأا اهب ليعأا يرهسش

كل“ ’ كنإ كمÓ-ك ن-م م-ه-ف-ي
؟رخآإ لوخدم يأإ

لوخدم يأا كلما ل ديكأا ^
رهسش لك ةياهن رظتناف ،رخآا

بتار-----لا ى-----ل------ع ل------سصحأل
ة---ير---يد----م ن----م ير----ه----سشلا
ىتحف ،ةسضاير-لاو ة-ب-ي-ب-سشلا

لو---قأا---ف Ó---ي---ل---ق نا----ك ناو
ر-يزو-ل-ل ار-ك-سش ة-ب-سسا-نŸا--ب
.موديق يحي موحرŸا

› تل-ق نإو ق-ب-سس ن-ك--ل
،نرق عبر ةدم مدقلإ ةرك تبعل كنإ

تنك يتلإ لإومأ’إ كلت تبهذ نيأاف
يتلإ قرفلإ عيمج نم اهيلع تلسصح

؟اهل تبعل
نع ةيلك ف-ل-ت-خ-ت ا-ه-ل تب-ع-ل ي-ت-لا ةÎف-لا ^

بح ل--جا ن--م بع--لا تن--ك ،ة--ي--لا◊ا ةÎف--لا

ناولألا
يذلا سصيمقلا نع عفادأاو
ن--م سسي--لو مد--لا--ب يد--ترا
لا◊ا وه امك لاŸا لجا

ثي-ح ،ر-سضا◊ا ا-ن-ت--قو ‘
ءارو ثه--ل--ي بعÓ---لا د‚

ه---ث---ه---ل ن---م Ìكأا لاو---مألا
لخادب ةركلا ءارو هيرجو
دقفا يذلا رمألا ،بعلŸا
ا---ه---ت---ق---نور مد---ق---لا ةر----ك
،Òهام÷ا ىدل اهتيبعسشو
ن--م د--يد--ع---لا نا ل---ي---لد---ب
بع--ل--ت تتا---ب تا---يرا---بŸا
ه----ب----سش تا----جرد----م ما----مأا

نا كلذ ى-ل--ع دز ،ةر--غا--سش
ءارو Úب-------عÓ-------لا ثه--------ل
ىد---------ل د---------ّلو لاو----------مألا
مادعنا نم اعون Òهام÷ا
،ه-ق-ير-ف Úبو ه-ن-ي-ب ة-ق-ث--لا

ما“ كرد----ي ه----نا اŸا-----ط
ن----م Òث----ك-----لا نأا كاردإلا
،لاومألا لجا نم اومدقتسسا ÚمدقتسسŸا ÚبعÓلا
لي÷او قباسسلا لي÷ا Úب ةنراقم ءارجإا نكÁ ل اذل
.›ا◊ا

ءا-ج ف-ي-ك ،يور-ك-لإ كي-سضا-م ¤إإ دو--ع--ن--ل
ةديلبلإ دا–إ ¤إإ نورفعلإ م‚ نم كلاقتنإ

؟تاينينامثلإ فسصتنم ‘
نم Ìكأا لب ،لباقم نودب  ةديلبلا دا–ا ¤إا تلقتنا ^

سسم-خ ةدŸ ةد-ي-ل--ب--لا دا–ل تب--ع--ل كلذ
،كلذ-ك ل--با--ق--م نود--بو ة--ل--ما--ك م--سساو--م
نإا ق--ير--ف--لا ‘ نا--ك سصخ---سش يأا ىد–أاو
.ادحاو اميتنسس ولو › حنم

؟خيراتلإ ةلجع تبلقنإ ول إذام
نسسحأا ناف ،خيراتلا ةلجع تبلقنا ولف ^
ل ةديلبلا دا–ا ‘ نهارلا تقولا ‘ بعل

Áل--م--ح ى--ت--ح ه---ن---ك
ل-----ي-----ج ‘ تار-----ك-----لا
نا------ك يذ-------لا ،سسمألا

Áغلا كلÒةديلبلا دا–ا ىلع ة،
نيرويغ اوناك نيÒسسŸا نا امك

ةÒغب هبسشأا ةديلبلا دا–ا ىلع
دار-فأا ى-ل--عو ه--ت--ي--ب ى--ل--ع بألا

،رخألا مÎحي ناك لكلا ،هتلئاع
ة-قÓ-ع تنا-ك ه-نا كلذ ى-ل--ع دز
يدا--ن--لا Òها--م--ج Úب ة--ن--ي--ت---م
⁄ ،ÚبعÓلاو ةÒسسŸا ةرادإلاو
م-ت-سش وأا بسس مÓ-ك ع-م-سسن ن--ك--ن
وأا Úب-عÓ-ل وأا يدا--ن--لا سسي--ئر--ل
نا-ك ل-ك-لا ،سسفا--نŸا ق--ير--ف--ل--ل

،سسفانŸا ى-ل-ع ى-ت-ح تا-ق-ي-ف-سصت-لا-ب بع-لŸا ردا-غ-ي
.نامز مايأا نم نحن نيأاف
ىلع ناك نا ذنم ،اهلوقأا نا بجي ةمهم ةطقن كانه
،›اد نب جا◊ا موحرŸا ةديلبلا دا–ا قيرف سسأار

ةليط ق-ير-ف-ل-ل ه-ت-مد-ق اŸ او-ل-هاŒ ءا-سسؤور-لا ع-ي-م-ج
ركذت نيÒسسŸا نم دحا Óف ةلماك مسساوم سسمخ

.ام ءاقل روسض◊ ةوعد هيجوتب ولو يمسسا

كل ه--ن--ك---ي نا---ك يذ---لإ ب◊إ إذ---ه م---غر
¤إإ تهŒإو م-ه-ق-ير-ف تكر-ت ،نو-يد-ي-ل-ب--لإ

؟ةمسصاعلإ ةيدولوم قيرف
تناك ولف ،ليحرلا ىلع Êومغرأا ةديلبلا دا–ا ‘ ^

مسسوŸا دع-ب ا-ه-ت-كÎل ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا كÎب ة-ي-ن يد-ل
ةبي-ب-سش ن-م سضور-ع-لا ن-م د-يد-ع-لا تي-ق-ل-ت Úح لوألا
ر-سصنو دادزو-ل-ب با-ب-سشو ة-م-سصا-ع-لا دا–او ل-ئا-ب--ق--لا

نكل ،رئاز÷ا ةيدولومو نارهو ةيدولومو ياد Úسسح
،ةعيسضم لإا وه ام دا–لا ‘ يئاقب نا › دكأات Úح
.ةمسصاعلا ةيدولوم ¤إا لاقتنلا تلسضف

‘ ام بسصنم ›وت ام موي ‘ كيلع سضرع له
؟ةديلبلإ دا–إ

تلقتنا Úح7891 ماع ةديلبلا دا–ا تكرت نا ذنم ^
،ةوعد يأا ىقلتأا ⁄ ةمسصاعلا ةيدولوم قيرف ¤إا

امو ،قيرفلا تايرابم روسض◊ ىتح
تائفلا بيردت ىلع فارسشإلا يلع سضرعي نا مكلاب
.قيرفلل ةبنابسشلا

؟هلك سشيمهتلإ إذه ‘ رسسلإ ام
ÚينعŸا ىلع لاؤوسسلا اذه حرطي نا نسسحألا نم ^

.رمألاب

لمعلإ ة-ي-لا◊إ ةرإدإ’إ كي-ل-ع سضر-ع-ت و-ل
؟قفإوت له ›ا◊إ ينفلإ مقاطلإ نمسض
انأا نكل ،كلذ يلع سضرعي نل هنا Úقي ىلع انأا ^
.طوجح دا–ل ابردم ايلاح

ةديلبلإ دا–إ «ةلئا-ق-لإ ة-لو-قŸا-ب ن-مؤو-ت ل-ه
؟«تام اهاعد يللإو ةيعدم

‘ قيرفل بعلا  نا لبق اهعمسسا تنك ةلوقŸا هتاه ^
ةسسايسس كانه تناك ول نك-ل ،تا-ي-ن-ي-نا-م-ث-لا ف-سصت-ن-م
ةديلبلا دا–ا لعج لجا نم ةينبم قيرفلا ‘ ةحسضاو

ه-تا-ه-ل ار-ثأا ي-ق-ب اŸ ةÒب-ك-ل ة-يد-ن--لا فا--سصم ن--م--سض
،قيرفلا راسصتنا اهب نمؤوي نا يعيبط رماف ،ةلوقŸا
.ءاقبلا لجا نم بعلي ةديلبلا دا–ا مسسوم لكو
ةلوقŸا هتاه نا نويديلبلا هملعي نا بجي يذلا نكل

در‹ ،ةحسصلا نم اهل سساسسأا ل
.فيراختو ،طقف مÓك

ءا-ق-ل لوأإ ر--كذ--ت--ت ل--ه
؟ةديلبلإ دا–’ هتبعل

د--------سض نا--------ك ^
ر-ئاز÷ا ة-ع-ما--ج
Ãي--ن--كار--ب بع---ل

Úفد-ه تل--ج--سسو
ل------ج ا-------م-------ي-------ف
ة-ثÓ-ث-لا فاد-هألا

fiلاتق دوم.

؟ءاقل رخآإو
7891 ما-ع ة-ن-ي-ط-ن--سسق با--ب--سش د--سض ^

.در نود فدهب ةارابŸاب انزفو

؟هتبعل ءاقل لمجأإ
رئاز÷ا دا–ا دسش ^

؟هاسسنت ’ ءاقل
رئاز÷ا ةعماج مامأا › لوألا ءاقللا ^

نسسحأإ
دا–إ نإولأاب هتعقو فده

؟ةديلبلإ
54 يام8 بعلÃ سشور◊ا عيرسس دسض ^
سسا-ك ن-م ي-ئا--ه--ن--لا ع--بر رود--لا را--طإا ‘

.رئاز÷ا

؟هركذت نإ ديرت ’ ءاقل
قافو دسض رئاز÷ا سساك يئاهن فسصن ^

.سسابعلب يديسس بعلÃ لقلا

 ؟هبعلت نإ تين“ ءاقل
مامأا6991 ماع رئاز÷ا سساك يئاهن ^
.نارهو ةيدولوم

دا–إ ‘ كي-ل-ع ل-سضفأ’ ه-ل برد-م
؟ديلبلإ

يلع مهلسضف ىسسنا نل ÚبردŸا نم ديدعلا كانه ^
د-ب-عو ي-ل-كا ر-سصا-نو ي-كر-ت ن-ب يدا-ه-لا م--ه--ن--م ر--كذا
.كاوب ىسسيع Úبو يليلعلو اسشاب ديم◊ا

؟قيرفلإ ءاسسؤور نع إذامو
.نديودو ›Óي÷ا يمع ^

،يسضمت-سس م-ك-ب ا-ب-ع’ مو-ي-لإ تن-ك و-ل
‘ كد--ق---ع ددŒ تن---ك يذ---لإ تنأإو
؟لباقم نودب قيرفلإ

ئراقلل باو÷ا اذه كرتا نا نسسحألا نم ^
ىلع تلسصح دق تمد امف ،هيلع درلل Ëركلا

ة-يا-ه-ن ‘ ة-يدو-لوŸا ‘ نو--ي--ل--م041 غل-ب-م
ةر-سشع ى-ل-ع ل--سصحا د--ق--ف تا--ي--ن--ي--نا--م--ث--لا
.مويلا غلبŸا اذه فاعسضإا

،دإدزولب باب-سشلو ة-يدو-لوŸإ ق-ير-ف-ل تب-ع-ل
؟Úقيرفلإ نيذهب ن’أإ كتقÓع يهام

دا–ا ق-ير-ف ع-م › ثد-حا-مو ،ة-مد-ع-ن--م ة--قÓ--ع ^
لك ينلهاŒ ثيح ،Úقيرفلا نيذه ‘ رركت ،ةديلبلا

ةعيبط يه هذهو ،Úقيرفلا ةسسائر ىلع بقاعت نم
ءا-ن-بأا نو-ل-ها-ج-ت-ي ،ة-ير-ئاز÷ا ة-يد-نألا ‘ لوؤو--سسŸا
.قيرفلا

رابك بنا-ج ¤إإ تب-ع-ل ي-ن-طو-لإ بخ-ت-نŸإ ‘
ر-جا-م ح-بإر م-ه-ن-م ،Úير-ئإز÷إ Úب-عÓ--لإ

‘ كت-برŒ م-ي-ق-ت ف-ي-ك ،دا-سصعو ي-مو-ل-بو
؟تمإد مكو «رسضÿإ»

¤إا ينطولا بختنŸا ‘ تبعل يننأا افرسش ينيفكي  ^
ن-م م-سساو-م ع-برأا لÓ-خ اذ-هو ،ةÒب-ك ءا-م--سسأا بنا--ج
رابك Úبردم ةدايق ت– تلمعو ،9891 ¤إا5891
سسا-ك ‘ تكرا-سشو ،فو-غور ي-سسور-لا م-ه--سسأار ى--ل--ع
ديدعلا اهلÓخ نم تلجسس ،8891 برغŸاب ايقيرفا

تفÎحا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ل-سضف-بو ،فاد-هألا ن-م
¤إا تعجر ةيلئاع بابسسأل نكل ،Úتنسس ةدŸ اسسنرفب
.نطولا سضرا

يتلإو ،ةÒخأ’إ رجام تاحيرسصت ‘ كيإرام
ةرمإؤوŸ سضرعت هنإ هسسفن فسصو

ةÎفلإ لÓخ ينطولإ بختنŸإ ‘
ا---ه---ي---ف برد ي----ت----لإ ةÒخ’إ

؟«رسضÿإ»
د-ق-ف ،ر-جا-م ح-بار-ل Êا-مÎحا ع--م ^

بيردت ه-لو-ب-ق-ب هر-م-ع ة-ط-ل-غ بك-ترا
ن--ك--ي ⁄ ه--نو--ك ،ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا

ن-ع اد-ي-ع-ب نا-ك ثي-ح ،كلذ-ل Ó-هؤو-م
نا-ك-ف ،اد-ج ة-ل-يو-ط ةÎف--ل بعŸÓا

بختنŸا بيردت سضفر نسس◊ا نم
ر-ك-ن-ي د--حا ل بعÓ--ك--ف ،ي--ن--طو--لا

Ÿبرد--م--ك ن--ك--ل ،ر--جا--م ي---سضا ⁄
ابعل نوكت نا يعيبطلا نم سسيلو ،ئيسش يإا ققحي
.اÒبك ابردم حبسصتل اÒبك

؟ةÒخأإ ةملك
ةد-ير-ج ‘ ،ة-فا-سضت-سسلا هذ-ه ى--ل--ع م--ك--ل ار--ك--سش ^

قيفوتلا لك اهل ىن“أا ةبسسانŸاب ،«بعŸÓا ءادسصأا»
اذه انع عفري نا لجو زع هللا وعدأا امك ،حاجنلاو
امك ،ءادعألا ديكو رسش نم اندÓب يقي ناو ،ءابولا
¤إا ر-ظ-ن-لا اود-ي-ع-ي نا رار-ق--لا با--ح--سصأا ن--م ى--ن“أا
امو يوركلا مهيسضاÃ نوفÎعيو ،ءامدقلا ÚبعÓلا

يدهم Ëرك .ةيرئاز÷ا مدقلا ةركل ةمدخ هومدق

راوــــــــــــــــــــــــــــــحــه2441 لوألا ىدامج10ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد71 سسيمÿا

نومحج لامك
بردŸإو قباسس ›ود بع’
 : طوجح دا–’ ›ا◊إ

نومحج لامك بعÓلإ نوفسصي ،ينطولإ بختنملل يبهذلإ رسصعلإ سشياع نم لك

هتماقف ،ينطو-لإ بخ-ت-ن-م-ل-ل إو-ب-ع-ل ن-يذ-لإ Úم-جا-هŸإ عŸإ Úب ن-م د-حإو

بعري يذلإ يقيق◊إ مجاهŸإ هنم تلعج ،ةي÷ويزفلإ هتينبو ةليوطلإ

.Úمدقب وأإ سسأإرلاب ءإوسس ةيوقلإ هتافذق ىمرŸإ سسإرح
اŸ رسس– ،ةنسس Úتسسلإ فراسشم ىلع دجوي يذلإ ،نومحج لامك

ليج ةسصاخ ،ÚبعÓلإ نم Òثكلل ةيعامتج’إ ةيعسضولإ هيلإإ تلآإ

ن-م Òث-ك-لإ فر-ع-ي نإ ه-لو-ق بسسح ة-جرد ¤إإ ،ل-ي-م÷إ ن-مز--لإ

مهنم سضعبلإ ،رقفلإ تÓيو نوسشيعي Úيلودلإ ÚبعÓلإ هئÓمز

نيرهاسسلإ ‘ لب ÚبعÓلإ ‘ سسيل ةلكسشŸإو ،هب تاتقي ام دجي ’

،ةطبإرلإ ¤إإ ةيدا–’إ ¤إإ ةرإزولإ نم ،اندÓبب ةسضايرلإ ىلع

تإونسس ذنمو تائيهلإ هذه ة-سسا-سس فر-ط ن-م ة-ب-ع-تŸإ ة-سسا-ي-سسلا-ف

.إءوسس ÚبعÓلإ ةيعسضو نم تدإز ،ةليوط
قيرف خيرات ‘ فإدهأ’إ ددع ‘ يسسايقلإ مقرلإ بحاسص نومحج لامك

طقسسÃ يسضاŸإ ءاعبرأ’إ هانيقتلإ ،فده001 نم Ìكأاب ،ةديلبلإ دا–إ

نأإ انيأاترإ ،ةلئسسأ’إ نم لبإوب هانرطمأإو ،ةديلب-لا-ب نور-ف-ع-لإ ة-ن-يد-م ه-سسأإر

.رإو◊إ إذه ‘ مكل اهمدقن

بختنŸإ رسصانع ةقفر انيÚ Áفقإولإ ثلاث نومحج لامك^
ةرمعلإ كسسانم مهئإدأإ لÓخ7891 ةنسس ينطولإ

ةيدولوم ةقفر انيÚ Áسسلا÷إ لوأإ نومحج لامك^
7891/8891 مسسوم لÓخ رئإز÷إ

برغŸاب8891 ةنسس ·أÓل ايقيرفإ سساك لÓخ ينطولإ بختنŸإ ةقفر نومحج لامك^

«قيرفلل هتمدق اŸ اوركنت ةديلبلا دا–إا ءاسسؤور عيمج»
يدهم Ëرك :دإدعإإ

يبــــــــــــــŸوأا
ةيدــــــــــــــŸا
قيرــــــــــــــفلا
دـــــــــــــيحولا
لازيل يذلا
Êرــــــــــــكذتي

يبــــــــــــــŸوأا
ةيدــــــــــــــŸا
قيرــــــــــــــفلا
دـــــــــــــيحولا
لازيل يذلا
Êرــــــــــــكذتي

بكترا رجام
هرمع ةطلغ

بيردت هلوبقب
ينطولا بختنŸا

يرئاز÷ا

بكترا رجام
هرمع ةطلغ

بيردت هلوبقب
ينطولا بختنŸا

يرئاز÷ا

لو ةديلبلا دا–ا ل
دادزولبو ةيدولوŸا

ولو Êوركذتي
ءاقل روسضح ةوعدب

لو ةديلبلا دا–ا ل
دادزولبو ةيدولوŸا

ولو Êوركذتي
ءاقل روسضح ةوعدب

ءامدق ةيعمج
ÚبعÓلا

ل Úيرئاز÷ا
اهسسيئر لإا لث“

ءامدق ةيعمج
ÚبعÓلا

ل Úيرئاز÷ا
اهسسيئر لإا لث“

ناولألا بح لجا نم بعلا تنك
هيدترا يذلا صصيمقلا نع عفادأاو

لاŸا لجا نم صسيلو مدلاب
ناولألا بح لجا نم بعلا تنك

هيدترا يذلا صصيمقلا نع عفادأاو
لاŸا لجا نم صسيلو مدلاب



ــه2441 لوألأ ىدامج10ـل قفأوŸأÈ 0202مشسيد71 صسيمÿأ لوألأ فÙÎأ
رئاز÷ا ةيدولوم

ةجيتنلاو ءادأ’اب ةيدŸا ىلع زوفلا مغر

سضرألأ ىلع لجرألأ عضضوب بلاطيو أدج بضضاغ زيغن
صضعب هبجعت ⁄ زيغن ليبن رئأز÷أ ةيدولوم بردم نأأ ودبي
،ةيدŸأ يبŸوأأ ةعقوم ‘ اهنود يتلأ ةيبلشسلأ تاظحŸÓأ

يتلأ ةباغلأ ةباثÃ ةجيتنلاب زوفلاب نوكي نأأ صضفري ثيح
ام وهو ÚبعÓلأ صضعب ءأدأأ تابث مدعو صصئاقنلأ يطغت

ىلع لجرألأ كرت بجوتي هنأأ رششابم لكششب دكؤوي هلعج
ءأدألأ ريوطت لجأأ نم ةيدج لكب لمعلأ ةلشصأومو صضرألأ

ةدا-ير-لأ بشسك-م ى-ل--ع ة--ظ--فاÙأ ل--جأأ ن--م Ó--ب--ق--ت--شسم
.ةوق لكب بقللأ ىلع ةشسفانŸأو

Êاثلأ طوضشلأ ‘ هلابضشأأ يخأرت مضضهي ⁄
ةقيرطب ةيدŸأ ةأرابم تلخد رئأز÷أ ةيدولوم نأأ مغرو
يويرف ةيئانث لشضفب ةمدقتم لوألأ طوششلأ تهنأأو ةيلاثم
زيغن ليبن ةدايقب ةيدولوملل ينفلأ مقاطلأ نأأ لإأ ةحاشس نبو
Êاثلأ طوششلأ ‘ ةشصاخو هلابششأأ يخأرت نم أÒثك جعزنإأ
¤إأ أوداعو ةعاشس عبر لوأأ ‘ رانلاب دوششح ءÓمز بعل نيأأ
نشس◊و ةأرابŸأ ءيبع Úلمحتم ءيجافم لكششب فلÿأ
أد-ج م-ه-م تقو ‘ ءا--ج ظ--ي--ف◊أ د--ب--ع فد--ه نأأ ظ◊أ
نم ةأرابŸأ ‘ ةدوعلأ ‘ ةينيأدŸأ حومط ىلع ىشضقو
.ديعب

رخأأ لكضشم ... ةعئاضضلأ سصرفلأ لضسلضسم
ةيدولوم بردم اهنود يتلأ ةيبلشسلأ طاقنلأ Úب نمو
يتلأ ةÒثكلأ صصرفلأ هتدنجأأ ‘ زيغن ليبن رئأز÷أ

لقث لغت-شسي ف-ي-ك فر-ع-ي ⁄ يذ-لأو ه-ق-ير-ف ا-ه-ع-ي-شض
ل-ت-ق-ي-ل ه-شسرا--ح ىو--ت--شسم ع--شضأو--تو ي--بŸوألأ عا--فد
.يويرف .ةيجل-ع ن-ب �ف-ت ثي-ح ،ة-ي-ح-يرأا-ب ةأرا-بŸأ

ام وهو صصرفلأ رأدهإأ ‘ ةحاشس نبو ظيف◊أ دبع
ءاشضقلأ ديري يذلأ زيغن ليبن بردŸأ بشضغ رثأأ

ةراشسخ ‘ ببشست يذلأ ةعئاشضلأ صصرفلأ لكششم ىلع
.طرافلأ مشسوŸأ هنأديم ىلع طاقن ةدع

أÒثك زيغن قلقي Úبعللأ سضعب ءأدأأ بذبذت
لوأأ ةعقوم ‘ ودأرابو صسابعلب يتأرابم ويرانيشس صسفن رركت
ابذبذتم ÚبعÓلأ صضعب ىوتشسم ناك نيأأ ةيدŸأ مامأأ صسمأأ

ةرششع ةدŸ ةÒبك تايوتشسم مدقي Óثم Ëدروب دŒ ثيح
قأرح ،ةرامعل ،دوششح نأاشش هنأاشش ايلك يفتخي مث ،قئاقد
ةشسمخب مايقلأ ىلع ينفلأ مقاطلأ Èجأأ ام وهو نورخأأو
ينفلأ مقاطلأ رشسف دقو .Êاثلأ طوششلأ ‘ ةلماك تأÒيغت
ف-قو-ت بب-شسب ا-ي-ند-ب ه-ي-ب-عل ر-ثأا-تو ةÒتو-لأ ل--ك--ششÃ كلذ
.انوروك ةحئاج ببشسب رهششأأ Êامث ةبأرق ةلوطبلأ
«نأوج ‘ بقللأ نع ثيد◊أو ينمهت ل ةرأدضصلأ» :زيغن
¤وألأ ةفÙÎأ ةطبأرلأ ةلوطب ردشصت هقيرف نأأ مغرو
صضفري هنأأ لإأ ةيثÓثب ةيدŸأ يبŸوأأ ىلع زوفلأ دعب
نآلأ نم تاحومطلأ ةبتع عفرو هيبعل ىلع طغشضلأ

ةيلاثم ةقÓطنأ انققح اننأأ حيحشص » Óئاق حرشص ثيح
ةرأدشصلأ نكل تلوج ثÓث لوأأ ‘ طاقن عبشس اندشصحو

قاششو ليوط مشسوم رظتني لأزام هنأل ايلاح ينمهت ل
لماعتن نأأ انيلعف أذهل اشضيأأ ةيمنهج ةمانزر انرظتنتو.

رهشش ¤إأ بقللأ نع ثيد◊أ لجؤونو ءاكذب فورظلأ عم
ةلوج83 صضوخنشس اننأأ مأدام ةيليوج ىتح وأأ نأوج
.«ةداعلأ Òغ ىلع ةلماك

«لهأاتنضس اننكل انزيكرت انتدقفأأ Úنينبلأ تأروانم »
⁄ نيذلأ ينينبلأ زلفاب ›وؤوشسم هب موقي امع هثيدح ‘و
ثدحتف بايإلأ ةأرابم صضوÿ رئأز÷أ ¤إأ مهمودق أودكؤوي
اننكلو ةأرابŸأ داعت ل نأأ ىنمتن انك اننأأ حيحشص » Óئاق زيغن
انزيكرت انتدقفأأ صسفانŸأ تأروانم نكل .فاكلأ رأرق لبقتن
انبعل أذإأ ةأرابملل ةيدج لكب رشضحنشسو رثأاتن نل كلذ عمو

.«طقفو لهأاتلأ وه ءيشش مهأأو تبشسلأ أذه

«ةÒطخ يعيبرو ةرامعل ةباضصإأ نوكت ل نأأ ىن“أأ »
اهل صضرعت يتلأ ةباشصإلأ ىلع ثيدحلل كلذ دعب زيغن جرعو
عقوتن انك » Óئاق حرشصو ةيدŸأ مامأأ يعيبر -ةرامعل يئانثلأ
مايأأ ةثÓث لك بعللأو ة-ي-م-ن-ه÷أ ة-ما-نزر-لأ ن-م-ث ع-فد-ن ا-ن-نأأ
ةميقب بعل باشصي نأأ ىن“أأ ⁄ يننكلو. انيبعل ةباشصإاب
يذ-لأ ةرا-م-ع-ل ى-ت-ح لو أÒب-ك ا-م-شسو-م يدؤو-ي يذ-لأ ي-ع-ي--بر
ةدع انرظتني هنأأو ةشصاخ ةمداقلأ تايرابŸأ ‘ هجاتحن

«لاطبألأ ةطبأرو يلÙأ يرودلأ ‘ أدج ةماه تاهجأوم
«Òثكلأ مهنم رظتنأأو ةفاضضإلأ أومدق دد÷أ»

برد-م ثد– دد÷أ Úمد-ق--ت--شسŸأ ءأدأل ه--م--ي--ي--ق--ت ‘و
تنا-ك ا-ن-تا-بأد-ت-نإأ » Ó-ئا-ق ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن ر-ئأز÷أ ة--يدو--لو--م
ي-ت-لأ تا-ق-ف-شصأوŸا-ب Úب-عÓ-لأ ا-ن-مد-ق-ت--شسإأو ،ة--شسورد--م
هلل دم◊أو ةفاشضإلأ نومدقيشس مهنأأ Úقثأو انكو مهديرن

Òثكلأ مهنم ر-ظ-ت-نأأ ا-نأأو Êو-ب-ي-خ-ي ⁄ ة-لو-ط-ب-لأ ة-يأد-ب ع-م
أولهشس نيذلأ ىمأدقلل اشضيأأ دوعي لشضفلأ نأأ امك.Óبقتشسم
مهلعج ام وهو ةعومÛأ عم ةعرشسب ملقأاتلأ ةمهم مهل
فشصنم– ب  .«يشسايق فرظ ‘ يتفشسلف نومهفي

 ةدحأو ةعفد Úترجأأ مهحنم دعب ءأدعضصلأ نوضسفتي نوبعللأ
دبع ءاقفر تاباشسح ‘ ةدحأو ةعفد Úترجأأ خشض ”و لك ‘ يتلأ ةرأدإلأ دوعو نم ومئشس امدعب ظيف◊أ لكل Úترجأأ خشض ” ثيح ، Èشصلأ مهنم بلطت ةرم نشسحتشسأأ دقو ÚبعÓلأ رودشص جلثأأ ام وهو بعل نوكتشس يتلأ ةجرÿأ هذه زيغن ليبن بردŸأ لابششأأ ةقناÿأ ةيلاŸأ ةمزألأ لظ ‘ مهل ناجيشسكوأ ةعرجك يدانلأ ةكلام ةرأدإأ تشضفر امدعب يدانلأ اهدششي يتلأ ÚبعÓلأ روجأأ ديدشست لجأأ نم لأومألأ حيرشست

سسمأأ موي ةحأر هيبعل حنم زيغن
ءاعبرألأ صسمأأ موي ةحأر هلابششأأ زيغن ليبن ديمعلأ بردم حنم
ثÓث دعب أذهو ،ةيدŸأ يبŸوأأ مامأأ ققÙأ زوفلأ دعب

دا–أ نم لك مامأأ مايأأ ةينامث فرظ ‘ اهوبعل تايرابم
ل-جأأ ن-م أذ-هو ،ة--يدŸأ ي--بŸوأأو ودأرا--ب يدا--ن ،صسا--ب--ع--ل--ب
ةÎف ‘ ا-هو-ب-ع-ل ي-ت-لأ تا-يرا-بŸأ د-ع-ب م-ه-شسا-ف-نأأ عا--جÎشسأ

نم طاقن عبشسل مهدشصحب بولطŸأ اهيف أوققحو ،ةÒشصق
.ةنك‡ عشست لشصأأ

مويلأ ةيضشع ةبقترم تابيردتلل ةدوعلأو
¤إأ يو--ير--ف ي--ما--شس م--جا--هŸأ ءا--ق--فر دو--ع---ي نأأ بق---تر---يو
‘ عور--ششلأ ل--جأأ ن--م ،صسي--مÿأ مو--ي--لأ ءا--شسم تا--ب--يرد--ت--لأ
يهو ،ينينيبلأ زلفاب يدان مامأأ ةلبقŸأ ةأرابملل Òشضحتلأ
أوناك مهنأأ مغر ،اهشضوÿ نوبعÓلأ رطشضيشس يتلأ ةأرابŸأ

ناكو ،مشصÿأ باغو قباشس تقو ‘ اهل مهشسفنأأ أورشضح دق
جتحأ مشصÿأ نكل ،طاشسبلأ ىلع ديمعلأ لهأات رظتني عيم÷أ
5 بعلÃ يرجتشس ثيح ،اهتداعإأ تررق يتلأو ،فاكلأ ىدل

د-ي-م-ع-لأ ه-جأو-ي-شس ،ا-ه-ب زو-ف-لأ لا-ح ‘و ،ي-بŸوألأ ة-ي-ل-يو--ج
.يشسنوتلأ يشسقافشصلأ يدانلأ

زلفاب مامأأ ايمضسر نابيغي ةرامعلو يعيبر
ليبنو يعيبر دوليم رئاز÷ا ةيدولوم يئانث لجأا ¤إا ةعسشألاب ةقمعŸا تاسصوحف-لا ءار-جإا ةرا-م-ع-ل نأاف تاسصوحفلا جئاتن روه-ظ را-ظ-ت-نا ‘و ،مو-ي-لا مقاطلا تاباسسح جراخ نانوكيسس امهنأا وه تباثلا ¤إا Úينبلا يتأاي ول زلفاب مامأا لبقŸا تبسسلا ينفلا ىلع زيغن ليبن بردŸا Èجيسس ام وهو ،رئاز÷ا Êاورمو ىرسسيلا ةه÷ا ‘ يميهاÈب امهسضيوعت ‘ fiلظ ‘ عافدلا رو fiا تارايخ ةيدودŸبرد .امهبسصنم ‘

بايغلاب لهأاتي نل ديمعلاو ،ايمشسر داعتشس ةهجاوŸا

ةيدولوŸأ ةهجأوŸ ابضس– ةعم÷أ أدغ رئأز÷اب لحيضس ينينيبلأ زلفاب
،فاكلأو مشصÿأ لبق نم تمشص دعبف ،زلفاب يدانو ديمعلأ ةهجأوم صصوشصخب أÒخأأ رومألأ تحشضتأ

قيرفلأ ررق دقف ،طاشسبلاب ةيدولوŸأ زوفو ،اهبعل مدع ةيناكمأ صصوشصخب «صسنابشسوشسلأ» ددم ام
راطÃ ةيدولوŸأ صسفانم لحي نأأ بقتري ثيح ،ةدوعلأ ةأرابم بعلل رئأز÷أ ¤إأ رفشسلأ ينينيبلأ

لكششب داعتشس ةأرابŸأ نأأ ينعي ام وهو ،ةيبرغŸأ يشضأرألأ نم امداق ةعم÷أ ةÒهظ نيدموب يرأوه
.يمشسر

برغŸأ Èع مودقلأ أوررق مهنكل ،درلأ ‘ أولطام نوينينيبلأ
ةلحرلأ ططfl مهل تزهج ثيح ،ديمعلأ ةرأدأ لئاشسر ىلع أودري ⁄و ،ةلطامŸاب نوينينيبلأ ماق دقو

لوخدلأ حيراشصتل اهÒشض– عم ،ةيبرغŸأ ءاشضيبلأ رأدلأ Èع رخآأ اططfl مث ،صسيراب Èع ةيأدبلأ ‘
نأأ لبق ،لئاشسرلأ ىلع أودري ⁄ أذهلو ،ةيشسفنلأ بر◊أ رتو ىلع أوبعل Úنينيبلأ نأأ ودبيو ،رئأزجلل
مث كانه مهتليل نوشضقيو ،ءاشضيبلأ رأدلل مويلأ أولشصي نأأ بقتري نيأأ ،برغŸأ Èع مودقلأ أوررقي
.رئأز÷أ ¤إأ ›أوŸأ مويلأ ‘ أورفاشسي

سسفانŸأ ةمهم نم بعضصتضس ةدراب ءأوجأأ ‘و ليل بعلتضس ةأرابŸأ
وهو ،اشضيأأ ةدراب ءأوجألأ نوكت نأأ بقتريو ،Óيل ةأرابŸأ بعل ديمعلأ ةرأدإأ تررق ةيناث ةهج نمو
ويوأأ وهوتوأأ قيرف ويرانيشسب انركذيو ،مهتمهم نم بعشصيشس ام نونينيبلأ هيلع دوعتي ⁄ يذلأ رمألأ
فأدهأأ ةعشستب ةليقث ةÁزه ىقلتي قيرفلأ تلعج ،ةرط‡و ةدراب ءأوجأأ ‘ بعل يذلأو ،›وغنوكلأ
.هرأركت راشصنألأ ىنمتي يذلأ ويرانيشسلأ وهو ،ةيليوج5 بعلم ‘ ةلماك

قحل خيرات ¤إأ لجأاتت يضسايضسلأ ةأرابم لعجيضس مهمودق
ةيدولوŸأ ةأرابم ليجأات ينعي رمألأ أذه نإاف ،ةهجأوŸأ بعلو رئأزجلل مودقلاب Úنينيبلأ رأرق عمو
ةيدولوŸأ ةأرابŸ فاكلأ ة‹رب عم نكل ،تبشسلأ أذه ةطبأرلأ اهت‹رب يتلأو ،ةنيطنشسق بابشش مامأأ
ةركل ةفÙÎأ ةطبأرلأ هدد– قحل خيرات ‘ بعليشس يشسايشسلأ ءاقل نإاف ،ةÎفلأ صسفن ‘ زلفابو
.مايأأ ةثÓث لك ةأرابم لدعÃ ديمعلأ بعل لشصأوت ينعي ام ،ءاثÓثلأ موي كلذ نوكي دقو ،مدقلأ

مويلأ يرجيضس يعيبر
ةعضشألاب اضصحف
هتباضصإأ سصوضصخب
ددعتم بعÓلا نوكيسس
يعيبر دوليم بسصانŸا

ءارجإا عم دعوم ىلع
ةعسشألاب ةقمعم تاسصوحف

اهاقلت يتلا هتباسصإا لوح
يتلاو ،ةيدŸا ةارابم ‘
ايرارطسضا اهببسسب جرخ
هليمزل هناكم اكرات
لسصاو يذلا ،Êاورم
‘ دادح ةقفر بعللا

دعبو ،عافدلا بلق بسصنم
حسضتتسس تاسصوحفلا هذه
،بعÓلا بايغ ةدم
نوكي نأا بقتري يذلاو

‘ تاباسس◊ا جراخ
.ةلبقŸا زلفاب ةهجاوم

مشسوŸا ةيادب عم ةققÙا ةيباجي’ا جئاتنلا مغر تقلطنا تاعاشش’ا

ةدوعلل حضشرم يضسيأرو ،ةرأدإلأ سسل‹ سسميضس Òيغت نع ثيدح
ىلع تأÒيغتب مايقلأ ةيناكمأ صصوشصخب ،ÚيشضاŸأ Úمويلأ ‘ رودت تاعئاششلأ تأأدب

صسل‹ صسيئر ةدوع ةيناكمأ نع اثيدح كانه نأأ ثيح ،ديمعلأ ةرأدإأ صسل‹ ىوتشسم
موقت نأأ لبق ،قباشس تقو ‘ لمعلأ هل قبشس يذلأ وهو ،قيرفلل يشسيأر قباشسلأ ةرأدإلأ

صسل‹ ‘ لمعلأو ةدوعلل ابشس– هبناج ¤إأ رخآأ مشسأ حرط دقو ،هتلاقاب كأرطانوشس
ةنشسلأ ةيأدب ‘ هنييعت ذنم هبشصنم ‘ دجأوتم وهو ،صساŸأأ ايلاح هدوقي يذلأ ةرأدإلأ
.Êورطب روششاعل افلخ ةيرا÷أ

ةيلا◊أ ةرأدإلل راكح تانيمطت مغر ،طغضضلأ ت– سساŸأأ
لإأ ،ةيباجيلأ جئاتنلأ مغرف ،طغشضلأ ت– صساŸأأ ›ا◊أ ةرأدإلأ صسل‹ صسيئر صشيعيو
،زلفاب ةأرابم ‘ لشصح ام اهرخآأ ،ةيرأدإلأ ءاطخألأو لكاششŸأ نم أددع كانه نأأ
د-يز-ت نأأ بق-تر-يو ،ق-ير-ف-ل-ل ي-ثرا-ك-لأ Òي-شست-لأ بب-شسب ،ة-ي-لاŸأ ا-يا--شضق--لأ صضع--ب ا--شضيأأو
أذه مهحيرشست ” نيذلأ ÚبعÓلأ نم ددعو Êوزاك يواكشش ‘ افيفلأ لشصف عم بعاتŸأ
،راكح ديشسلأ كأرطانوشس ةرأدإأ صسل‹ صسيئر تانيمطت مغر أذه يتأايو ،اشضيأأ مشسوŸأ
ي-ن-ف-لأو يرأدإلأ رأر-ق-ت-شسلأ ة-ي-م-هأأ ى-ل-ع صسمأأ لوأأ ة-ي-نو-يز-ف-ل-ت ة-جر-خ ‘ د-كأأ يذ-لأو
.ةيباجيإأ جئاتن قيقحتل
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ةسصح رخآا ترجأا ةبيبسشلا
وزو يزيتب ضسمأا

ةصصح رخآا صسمأا ةحيبصص ةيلئابقلا ةل-ي-ك-صشت-لا تر-جأا ،ارر-ق-م نا-ك ا-م-ل-ث-م
ةهجاوŸ فلصشلا ¤إا اهلقنت لبق وزو يزيتب Èمفون1 بعلÃ اهل ةيبيردت
،لوألا فÙÎا مصسقلا ةلوطب نم ةعبارلا ةلو÷ا راطإا ‘ ةيلÙا ةيعم÷ا

تاصسمللا رخآا عصضول يديزوب فصسوي بردملل ةيتاوم ةصصرفلا تناك دقو
هذه ‘ اهيلع دمتعيصس يتلا ةطÿاو ة-ي-صسا-صسألا ة-ل-ي-ك-صشت-لا ىو-ت-صسم ى-ل-ع

دح عصضول يرانكلل ةنيمث ةصصرفو امصساح ا-جر-ع-ن-م نو-ك-ت-صس ي-ت-لا ةارا-بŸا
بابصش مامأا ةلجصسŸا ةيصساقلا ةÁزهلا كرادتو ةيب-ل-صسلا ج-ئا-ت-ن-لا ة-ل-صسل-صسل
.يصضاŸا ةعم÷ا دادزولب

فلسشلا ¤إا مويلا ةحيبسص لقنتلا
دصشتصس ةليكصشتلا نإاف ،ةيلئاب-ق-لا ةرادإلا ه-تر-ط-صس يذ-لا ج-ما-نÈلا بصسحو
Òصصق قلغم صصبرت ‘ لوخدلل مويلا ةحيبصص فلصشلا ةنيدم ¤إا لاحرلا
عاجÎصسا ةصصح ةيصسمألا ‘ يديزوب بردŸا جمÈي نأا رظتنŸا نمو ،ةدŸا

ةجيتن قيقحتل مهتدارإاو ÚبعÓلا زيكرت ىلع اÒثك لوعيو ةارابŸا ةيصشع
قيرفلل حمصستو يلئابقلا تيبلا ‘ عاصضوألا نم Òث-ك-لا ن-صسح-ت-صس ة-ي-با-ج-يإا
صسأاكل Êاثلا يديهمتلا رودلا ‘ كردلا دا–ا ةهجاوŸ رجينلا ¤إا لقنتلاب
.لصضفأا تايونعÃ فاكلا

ةسصأخ ةهجاوم ‘ يحÓفو فيرسش رودق
ةبصسنلاب ةصصاخ فلصشلا ة-ي-ع-م-جو ة-ب-ي-ب-صشلا Úب د-غ-لا ة-ه-جاو-م نو-ك-ت-صس
فيرصش رودق ÚمجاهŸا نم لكب رمألا قلعتيو ،يرانكلا فوفصص ‘ ÚبعÓل

نإاف ،كلذ عمو ،فلصشلا ةيعمج قباصسلا امهقيرف ناهجاويصس ناذللا يحÓفو
ليجصستلاو ةدقعلا كفل امهيدل ام لصضفأا Ëدقتب نادعي ةبيبصشلا يمجاهم
كراصشي دق فيرصش رودق نأا ةراصشإلا عم ،ةيباجيإا ةجيتنب رايدلا ¤إا ةدوعلل
‘ بغري يذلا يديزوب بردŸا نم رارقب ةبيبصشلا عم ةعم÷ا اذه ايصساصسأا
لكصشم نم Êاعي يذلا يمامألا طÿا زيز-ع-تو ق-ير-ف-ل-ل د-يد-ج مد ءا-ط-عإا

.ةيلاعفلا صصقن ‘ يقيقح

فيطسس ةلحر ضسفن ‘ دحأ’ا موي رجينلا ¤إا لقنتتسس ةبيبسشلا
تÒغت تايطعŸا لك نأا ةيلئابقلا ةرادإلا نم ةبرقŸا رداصصŸا صضعب تدافأا
نم ناك نأا دعبو ،رجينلا ¤إا يلئابقلا د-فو-لا دو-ق-ت-صس ي-ت-لا ة-ل-حر-لا نأا-صشب
ةيكلŸا طوطخلل ةعبات ةلحر ‘ تبصسلا اذه ةبيبصشلا لقنتت نأا صضÎفŸا
ةرادإا عم تقفتا ةيلئابقلا ةرادإلا نأا ةقوثوم رداصصم نم انملع ،ةيبرغŸا

نأا رابتعا-ب ،Èم-صسيد12 موي ةدحاو ةلحر ‘ لقن-ت-لا ى-ل-ع ف-ي-ط-صس قا-فو
ةارابم بعلل داصشتلا ¤إا لقنتتصس فيطصسو ،رجينلا ¤إا بهذتصس ةبيبصشلا
عاجÎصسÓل تقولا حنمي-صس كلذ نإا-ف ›ا-ت-لا-بو ،Êا-ث-لا يد-ي-ه-م-ت-لا رود-لا
اذه ‘ Úقيرفلا فيلاكت نم للقيو ،فلصشلا ءاقل دعب ةبيبصشلل ةبصسنلاب
.لقنتلا

فÙÎا مشسقلا ةلوطب نم ةعبارلا ةلو÷ا راطإا ‘
ةعم÷ا ادغ ةÒهظ ةيلئابقلا ةليكششتلا هجاوت ،لوأ’ا
دمfi ديهششلا بعلÃ فلششلا ةيعمج ديد÷ا دعاشصلا
ة-يا-غ ‘ ة-ل-با-قŸا هذ-ه نو--ك--ت--شسو ،ف--ل--ششلا--ب قارزو--ب
نع ثحبت تلاز ام يتلا ةبيبششلا ¤إا ةبشسنلاب ةيمهأ’ا

نأا ينعي ام ،ةلوطبلا ‘ زوف لوأا قيق–و ةدقعلا كف
راوششŸ ةبشسنلاب ايقيقح اجرع-ن-م نو-ك-ي-شس ءا-ق-ل-لا اذ-ه
ببشسب ةبوعشصلا ةياغ ‘ فورظب رÁ يذلا يرانكلا
يتلا ةÒخأ’ا ةيشساقلا ةÁزهلا دعب ةشصاخ ،جئاتنلا ةمزأا

م-غرو ،دادزو-ل-ب با-ب-شش ما-مأا را-يد-لا ر-ق-ع ‘ ا-ه--ل--ج--شس
’إا ،ةنوآ’ا هذه ‘ ÚبعÓلا ىلع دتششي يذلا طغشضلا
لماكب رفظلاو كرادتلا ةرورشض ىلع عمجي لكلا نأا
لوخدلا يدافتو ءودهلا ةداعإا لجأا نم فلششلا طاقن

.اهنم جورÿا بعشصلا نم نوكيشس ةيقيقح ةمزأا ‘

كرادتلأب نودعيو ةيلوؤوسسŸا مجحب نوعاو نوبعÓلا
ي-ت-لا ةÒخأ’ا ةÁز-ه-لا نإا-ف ،ا-ق-با-شس ه-ي-لإا ا-نر-ششأا ا-م-كو
تافلfl تكرت دادزولب بابشش مامأا ةبيبششلا اهتلجشس
كلذ اوعقوت-ي او-نو-ك-ي ⁄ ن-يذ-لا Úب-عÓ-لا ى-ل-ع ة-ي-ب-ل-شس
ةطقن قيق– نم اونك“ نأا دعب وزو يزيت ‘ ويرانيشسلا
،نارهو ةيدولوم مامأا د-عاو-ق-لا جرا-خ ل-ب-ق ن-م ة-ن-ي-م-ث
عو-ب-شسأ’ا اذ-ه-ل ¤وأ’ا ة-ي-ب-يرد-ت--لا ضصشص◊ا نأا ل--ي--لد--ب

ءÓمز ىدل ةطحنم تايونعÃو ةبيئك ءاوجأا ‘ ترج
يديزوب بردŸا هاقلأا يذّلا باطÿا دعب نكل ،نورمح
،ا-م ا-عو-ن عا-شضوأ’ا تن-شس– ،م-ه-ي-ل-ع لÓ--م ضسي--ئر--لاو

م--ج--ح--ب نو---عاو يد---يزو---ب بردŸا لا---ب---ششأا نأا ثي---ح
ىل-ع نو-ع-م-ج-يو م-ه-ق-تا-ع ى-ل-ع ةدو-جوŸا ة-ي-لوؤو-شسŸا

ة-ي-حا-ن-لا ن-م رر-ح-ت-ل-ل را-ب-ت-ع’ا درو كراد-ت-لا ةرور--شض
.ةلوج لوأا ذنم ةرظتنŸا ةقÓطن’ا قيق–و ةيشسفنلا

يدحتلا عفرب بلأطيو طغسضلا ت– لÓم
لÓم فيرشش يلئابقلا ضسيئرلا نإاف ،عيم÷ا ملعي امكو
ديدشش طغشضو ةياغلل ةجرح ةيعشضو رخآ’ا وه ضشيعي

هلمحيو ماهت’ا عباشصأا هل هجوي عيم÷ا نأاو ةشصاخ
ةياد-ب ذ-ن-م ي-ل-ئا-ب-ق-لا تي-ب-لا ‘ ثد-ح-ي ا-م ة-ي-لوؤو-شسم
Úق--با--شس ن--يÒشسم ،ى--ماد--ق Úب--ع’ ءاو--شس ،م---شسوŸا
ىلع يرذ÷ا Òيغتلاب نوبلاطي نيذلا راشصنأ’ا ىتحو
د-يد÷ا ضسي-ئر-لا نود-ششا-ن-يو ةرادإ’ا ضسل‹ ىو-ت-شسم
نإاف ،كلذ عمو ،فقوŸا ذاقنإاو لخدتلل يواهلا يدانلل

زيكÎلا نم ةجرد ىلعأا ىلع ظاف◊ا لواحي لÓم
اذ-ه كراد-ت-لاو يد-ح-ت--لا ع--فر--ب Úب--عÓ--لا بلا--ط--يو
ضسفنلاب ةقثلا عاجÎشسا لجأا نم فلششلا مامأا ةعم÷ا

فورظ ‘ يراقلا دعوملل ابشس– Òجنلا ¤إا لقنتلاو
.ةعفترم تايونعÃو نشسحأا

ةدقعلا كفل لول◊ا دأجيإأب بلأطم يديزوب
ام يديزوب فشسوي بردŸا نإاف ،ةينفلا ةيحانلا نمو
ىلع ةرداقلا ةيلاثŸا ةليكششتلا نع ثحبلا ةلحر ‘ لاز

لوأا ذنم قيرفلا دراطت يتلا ةدقعلا كفو قرافلا عنشص
وهو ةيلئابقلا ةينفلا ةشضراعلا هيلوت ذنم ثيح ،ةلوج

ىوتشسم ىلع تاÒيغتلا ضضعب يرجيو ÚبعÓلا نياعي
ق-ي-ق– ن-م ن-ك-م-ت-ي ⁄ نآ’ا د-ح ¤إا ن-ك-ل ،ة-ل--ي--ك--ششت--لا
قÓطن’او ةبثولا قيق– ‘ لثمتŸا دوششنŸا فدهلا

ىو-ت-شسم ضصق-ن-ب ه-كاردإا م-غرو ،ة-ي-ن-طو-لا ة-لو--ط--ب--لا ‘
كلذ ضضو--ع--ي ه--نأا ’إا ،ي--حاو--ن--لا ع--ي--م--ج ن--م ق--ير--ف--لا

عفر ¤إا مهعفدو هيبع’ دينجتل ةيشسام◊ا تاباطÿاب
.يدحتلا

ةدارإ’ا ىلع لوعيو ةليكسشتلا ‘ تاÒيغت ةدع يرجيسس
بردŸا نإاف ،اهيلع انلشص– يتلا تامولعŸا بشسحو
ن-م د-يد--ع--ت--لا ءار--جإا ى--ل--ع ل--ب--ق--م يد--يزو--ب ف--شسو--ي
اهب هجاويشس يت-لا ة-ل-ي-ك-ششت-لا ىو-ت-شسم ى-ل-ع تاÒي-غ-ت-لا

هذه ضسمتشسو ،دادزولب ءاقل-ب ة-نرا-ق-م ف-ل-ششلا ة-ي-ع-م-ج
د-يد-ج ضسف-ن ءا-ط-عإ’ ة--ثÓ--ث--لا طو--طÿا تاÒي--غ--ت--لا
يطعي نأا ىشسع ÚبعÓلا ضضعبل ةشصرف حنمو قيرفلل
ةيباجيإا ةجيتن قيق– نم ةبيبششلا نكمتتو هرامث كلذ
نم نك“ ينفلا مقاطلا نأا ةراششإ’ا عم ،ةعم÷ا اذه
د-ب-ع تيآا د-م--حأا نÁأ’ا ع--فادŸا تا--مد--خ عا--جÎشسا
ةي◊وب نم ةدافتشس’ا هعشسوب نوكي نل امنيب ،مÓشسلا
ضضرعت يتلا ةباشصإ’ا نم ءافششلل دعب لثامتي ⁄ يذلا
.لحاكلا ىوتشسم ىلع اهل

«فلسشلا مأمأا كرادّتلا ىوسس أنل لأ‹ ’» :لÓم
فيرشش ضسيئّرلا لواح ،ارخؤوم ÚبعÓلا عم هثيدح ‘و
لذ-ب-ل م-هد-ن-ج-يو ه-ي-ب--ع’ تا--يو--ن--ع--م ع--فر--ي نأا لÓ--م

مامأا ةيباجيإا ةجيتن قيق– لجأا نم Èكأا تادوه‹
‘ يرانكلل طاقن ثÓث لوأاب رايدلا ¤إا ةدوعلاو فلششلا
ىدم ادي-ج م-ه-ف-تأا »:Ó-ئا-ق م-ه-ل ف-ششك د-قو ،ة-لو-ط-ب-لا

ةÁزه انلجشس ،اه-ب نور“ ي-ت-لا ة-ي-ع-شضو-لاو م-ك-تر-شسح
عشضن نأا بجي نكل ،اهعقوتن نكن ⁄ دادزولب مامأا ةيشساق
ةقث يدل ،قيرفلا لبقتشسم Ìكأا ركفنو ابناج ءاقللا اذه
دادزولب ةÁزه نأا اوتبثت نأا بجيو مكتاناكمإا ‘ ةÒبك
لا‹ يأا انل نوكي نل كلذل ،ةرباع ةباحشس در‹ تناك
ءودهلا دوعي ىتح فلششلا مامأا كرادتلاو زوفلا ادع ام
ن .ميسسن.«قيرفلا ¤إا

ةــــــمزأ’ا يدأــــــفتل زوــــــفلا ىــــــلع نوــــــمزأعو يــــــقيقح جرــــــعنم ‘ لــــــئأبقلا

قيرفلا رظتني Êوطارم عوسسأاو لئأبقلا ةبيبسش ةارأبم ءاوجأا لخدي فلسشلا ةيعمج
حيحسص قيرط ‘ قيرفلا هلل دم◊ا :يسسوم
ليصضوف ديصسلا فلصشلا ةيعمج بردم لاق  يرصصح حيرصصت ‘و
لداعتلا ¤إا ةدو-ع-لا دارأاو ح-ي-ح-صص ق-ير-ط ‘ ق-ير-ف-لا نأا ي-صسو-م
هللا دمح :Ó-ئا-ق حر-صص ثي-ح ق-ير-ف-لا ه-ب دا-ع يذ-لا ي-با-ج-يإلا
، مصسوŸا اذهل ةلوطبلا ‘ انتملك لوقنصسو حيحصص قيرط ‘ قيرفلا

نكلو ةÒبك تايناكما كلÁ ل قيرفلا نأا مكيلع ىفخي ل ثيح
ةارابم ‘ هتدهاصشام وهو ،صصيمقلا ليلبتب نوموقي Úبعل انيدل
لك ‘ يوق ق-ير-ف ا-ن-ه-جاو ا-ن-نأا ى-صسن-ن نأا بج-ي ل ، ة-ن-ي-ط-ن-صسق
دصض لداعتلا Èتعا انأاو، Òبك بردŸ هكÓتمإل اصضيأاو طوطÿا
ءادألا نايصسن نود نم اذهو ، ةيباجيا ةجيتنب ةنيطنصسق بابصش
‘ ةصصاخ ةيوق ةارابم ودأا نيذلا ›ابصشأا فرط نم مدقŸا ›وطبلا
ا-ن-نا-ك-مإا-ب نا-كو صصر-ف ةد-ع ه-ي-ف ا-ن-ق-ل-خ يذ--لا لوألا طو--صشلا

فادهأل اهتمجرت
وصضرف ثيح ،زوفلا ةينب مصصÿا قيرفلا لخد Êاثلا طوصشلا ‘
دصض دنل دنلا وفقو Úبعل نأا لإا هتيادب ذنم ابيهر طغصض انيلع
قوف لاجر وناك Úبعل هللا دم◊او هطوطخ لماك ‘ يوق قيرف
ةظفاÙا وهو ودارأاام مهل ناكو ةقيقد09 ةليط ناديŸا ةيصضرا

يتلا ةارابملل دي÷ا زي-كÎلا-ب ا-ن-ل ح-م-صست ي-ت-لا ة-ط-ق-ن-لا ى-ل-ع
دنع نوكنصسو لئابقلا ةبيبصش وهو حيرج قير-ف د-صض ا-ن-ع-م-ج-ت-صس

يدانلا اذه يبfi نظ نصسح

ةارابم ءاوجأا يشسيوم ليشضف بردŸا لابششأا لخد
قيرف-لا ضسير-ششناو-لا دو-شسأا ا-ه-ي-ف ف-ي-شضت-شسي ي-ت-لا
د-مfi بع-لÃ د-غ مو-ي ل-ئا-ب-ق-لا ة-ي--ي--ب--شش ح--ير÷ا
يرود ن---م ة---ع---بار---لا ة---لو÷ا را----طإا ‘ ڨارز----مو----ب
،لوأ’ا فÙÎا

نم ة-ه-جاوŸا هذ-ه ى-ل-ع ز-كر-م ق-ير-ف-لا ل-ك ثي-ح
زوفلا دعب ةيباجيإ’ا جئا-ت-ن-لا ة-ل-شسل-شس ة-ل-شصاو ل-جأا
لداعتلاو ناشسملت دادو دشض رايدلا رقعب قحÙا
بابششلا دشض ةنيطنشسق نم هب وداع يذلا Úمثلا
يلÙا

بردŸا حيرت ›Óجلب رودق فادهلا ةدوع
قيرفلا فاده تدوع ةييبششلا دشض ءاقل دهششيشسو
لشص– يتلا ةبوقعلا دعب قيرفلا ¤إا ›Óجلب رودق
ىلع هجاجتحا رثإا ناشسملت دادو ةارابم ‘ اهيلع
ة-ح-بار-لا ة-قرو-لا نو-ك-ي-شس ثي-ح ، م--ك◊ا تارار--ق
ر-م-حأ’ا يز-لا ي-بfi ه-ي-ل-ع لو-ع-ي يذ-لاو ق-ير-ف-ل--ل
ةبيبششلا ىمرم كابشش زه ىلع ضضيبأ’او

ةلمح نبو أيأطڨو تاديوعلوب بأيغ
يمجاهم بايغ دغلا ةارابم دهششتشس قايشسلا ضسفن ‘و
ةباشصإ’ا ببشسب ةلمح نبو اياطڨو تاديوعلوب قيرفلا
لجأا نم بع’ لكل جÓع ةشصح يبطلا مقاطلا جمربو
‘ زهاج لكلا نوكي ىتح تقو برقأا ‘ مهعاجÎشسا
ةرظتنŸا تايرابŸا يقاب

ةيعم÷ا رظتني Êوطارأم عوبسسأا
Êوطارام عوبشسأا عم بارعأا قلأاتŸا ءاقفر نوكيشسو
نم ةدكيكشس ¤إا لاحرلا دششيشس دغ ءاقل دعب ثيح،
ماقو ، ءاثÓث-لا مو-ي ة-ي-لÙا ة-ي-ي-ب-ششلا ة-ه-جاو-م ل-جأا
Úتيب-يرد-ت Úت-شصح ة‹Èب ق-ير-ف-ل-ل ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا

تلشضفويشسيئرلا بعلŸاب Úنثإ’ا و دحأ’ا يتيششع
دحأ’ا ةحيبشص ةديكشس ¤إا رفشسلا فلششلا ةيعمج ةرادإا
ل-ب-ق Úمو-ي يأا  ا-حا-ب-شص ة-ن-ما--ث ة--عا--شسلا ن--م ة--ياد--ب
يشسوم ليشضف بردŸا لابششأا عشضو لجأا نم ةارابŸا

ةارابملل دي÷ا Òشضحتلاو ةيحيرأا ‘

فلسشلا ةيعمج

«ةليكسشتلا ‘ تاÒيغت ةدع يرجأأسسو زوفلا لجأا نم فلسشلا مأمأا بعلنسس » :يديزوب
بردŸا ثد– ،ف-ل-ششلا ¤إا ق--ير--ف--لا ل--ق--ن--ت ة--ي--ششع
ةدع ¤إا قرطت نيأا قيرفلا ةحفشصل يديزوب فشسوي

د-عوŸا-ب ة-شصاÿا تاÒشضح-ت-لا-ب ة-ق-ل-ع-ت-م ع-ي--شضاو--م
تقولا ‘ »:هلوقب هثيدح يديزوب لهتشسا دقو ،مداقلا
تن-شس– Úب-عÓ-لا تا-يو-ن-ع-م نأا لو-ق-لا ن-كÁ ›ا◊ا
’ Êأا و-لو تا-ب--يرد--ت--لا ‘ ه--ت--ظ--ح’ ا--م بشسح اÒث--ك
نأا ر-ها-ظ-لا ،م-ه-بو-ل-ق ‘ نو-ك-ي نأا ن-كÁ اذا-م فر-عأا
ةمداقلا ةهجاوملل ابشس– ي-غ-ب-ن-ي ا-م-ك ز-كر-م ع-ي-م÷ا
.«زوفلا قيقحتل ةيوق ةدارإاب اهبعلنشس يتلا

Úبع’ دعبأاو تÓيدعتلا ضضعب يرجأأسس »
«أقبأسس Úيسسأسسأا اونأك

يديزوب فا-شضأا ،ف-ل-ششلا ءا-ق-ل-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ا-م-ئادو
باب-شش ما-مأا ه-ب ا-نر-ه-ظ يذ-لا ىو-ت-شسŸا د-ع-ب »:Ó-ئا-ق
ن-م نو-ك-ي-شس ،ا--ها--ن--ل--ج--شس ي--ت--لا ةÁز--ه--لاو دادزو--ل--ب
تاءارجإا ذاختاو تاباشس◊ا ضضعب ةعجارم يرورشضلا

،ةحار-شصب ،ة-ي-ن-ف-لا تارا-يÿا-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ة-مرا-شص
ام اومدقي ⁄و اÒثك مهاوتشسم عجارت Úبع’ كانه
ءارجإا ىلع لبقم Êأا دكؤوأا ،كلذل ،مهنم رظتنأا تنك
ذ-ن-م Úي-شسا-شسأا او-نا-ك Úب-ع’ دا-ع-بإاو ةÒث-ك تاÒي--غ--ت
نابشش ÚبعÓب ىتح مه-شضو-عأا-شسو ،ة-لو-ط-ب-لا قÓ-ط-نا
.«مهتاناكمإاب اÒثك تبجعأا

«ÚبعÓلا عم مهثيدح ‘ Úيرأسضح اونأك رأسصنأ’ا »
Úب ناك يذلا ثيد◊ا ¤إا يديزوب بردŸا قرطتو
د-كأاو فا-ن--ئ--ت--شس’ا ة--شصح ل--ب--ق Úب--عÓ--لاو را--شصنأ’ا

نأا ‘ ل--ك--ششم يأا يد--ل ن--ك--ي ⁄ ع--قاو---لا ‘ »:Ó---ئا---ق
روهمجلل كلم ةبيبششلا ،ÚبعÓلا عم راشصنأ’ا ثدحتي
ا-م-ع تا-ح-ي-شضو-ت-ب ة-ب-لا-طŸا م-ه-ق-ح ن-مو ي-ل-ئا-ب-ق--لا
اهتقفاوم تحنم ةرادإ’ا ىتح ،قيرفلا لخاد ثدحي
عم ةحارشص لكب ثدحتلاب راشصنأ’ا ء’ؤوهل تحمشسو

ءود--ه--لا و--ه راو◊ا اذ--ه ز--ي--م ا--م م--هأاو ،Úب---عÓ---لا
رومأ’ا نأا ثيح ،روهم÷ا ىدل تناك يتّلا ةراشض◊او
ف-ي-ك او-فر-ع را--شصنأ’او فور--ظ--لا ن--شسحأا ‘ ترا--شس
مقاطلا ،ÚبعÓلا ءاوشس عي-م-ج-ل-ل م-ه-ت-لا-شسر نو-ه-جو-ي
.«نيÒشسŸاو ينفلا

«لئأبقلا ةبيبسش ‘ ضسيل يجاردلا Òكفت »
بردŸا دكأا ،ÚبعÓلا ضضعب دودرم نع ثيد◊ابو
Òثكلا ءيششلا اومدقي ⁄ Úبع’ انه »:Óئاق يديزوب

ل-ك-ششب ع-جر-ت م-هاو-ت--شسمو ،نآ’ا د--ح ¤إا ق--ير--ف--لا ‘
يذلا ي-جارد-لا بعÓ-لا رار-غ ى-ل-ع ،ها-ب-ت-نÓ-ل تف-ل-م
،ةيلاع تاناكمإاب عتمتي ناك هنأا ملعأاو اÒثك همÎحأا

ا-ي-شصخ-شش ا-نأا ،ة-ب-ي-ب-ششلا ‘ ضسي-ل هÒك-ف--ت Òخأ’ا اذ--ه
لذ-بو ه-تا-با-شسح ة-ع-جار-م ه-ع-م تب-ل-طو ه-ع-م تثد–

لحو هتيعشضو ةيوشستب بلاطم هنأاو ،Èكأا تادوه‹
لكششم يأا وأا ةرادإ’ا عم ءاوشس هنم Êاعي يذلا لكششŸا
حلاشص ‘ ’ نوكي نل ةيعشضولا هذه ‘ هءاقب نأ’ ،رخآا
.«ه◊اشص ‘ ’و قيرفلا

«دادزولب مأمأا اÒثك عنقي ⁄ لأبوطلا»
نع يديزوب ثد– ،Úب-عÓ-لا-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ا-م-ئادو
‘ »:Óئاق فششكو لابو-ط-لا د-مfi ي-ب-ي-ل-لا م-جا-هŸا
نم ةÒخأ’ا قئاقدلا ‘ لابوطلا يلع دمتعا ةيادبلا

نأا تلشضف نكل ،نارهو ةيدولوم مامأا انتهجاوم رمع
دادزولب بابشش مامأا يشساشسأاك لخديل ةشصرف هحنمأا

نوك-ي ا-مد-ن-ع ل-شضفأا ىو-ت-شسم مد-ق-ي-شس ه-نأا ي-ن-م ا-ن-ظ
مدقي ⁄ فشسأÓل نكل ،ثدحي ⁄ اذه نكل ،ايشساشسأا
،ةيعشضولا هذه مامأاو ،هنم هرظتنأا تنك يذلا ىوتشسŸا
ة-م-ئا-ق-لا ن-ع هدا-ع-بإاو تارار-ق ذا-خ-تا ن--م د--ب ’ نا--ك
نأاشش هنأاشش رجينلا ¤إاو فلششلا ¤إا لقنتلاب ةينعŸا

ن .ن.«يحÓف



ةيد÷ا اهتاÒصض– ة-م-صصا-ع-لا دا–إا ة-ل-ي-ك-صشت ل-صصاو-ت
Ÿوأا ما--مأا ة--ع--بار--لا ة--لو÷ا ةارا--بŸا ي--بŸي-ت-لاو ة--يد
ذإا ،Úغولوبب يدامح رمع بعلÃ تبصسلا موي ىرجتصس
يÒت ديد÷ا بردŸا ةدايق ت– ةتيصش ءاقفر بردتي
هذه Òصضحتل ضصاخ لمع جمانرب عصضو يذلا يجورف
نزاوتلا ةداعتصسا لجأا نم ادج ةماه دعت يتلا ،ةارابŸا
ز-كر-ي ر-مألا اذ-ه--ل ،م--صسوŸا ‘ را--صصت--نا لوأا ق--ي--ق–و
عفر هتلواfi لÓخ نم يصسفنلا بنا÷ا ىلع بردŸا

لبق فورظلا لصضفأا ‘ مهعصضوو ÚبعÓلا تايونعم
نود نم ينقتلاو Êدبلا بنا÷ا لامهإا نود ،ةارابŸا

دعب ةرصشابم لمعلا ‘ عرصش يجورف ناو اميصسل ،كصش
.ةفدصصلل ءيصش يأا كÎي ⁄و نطولا ضضرأاب هلولح

هيبعل نع طغصضلا ةلازإا ديري
تاناكمإا نوكلÁ ق-ير-ف-لا ي-ب-عل نأا-ب ي-جور-ف كرد-يو

اŸ ةÒخألا هتاحيرصصت ‘ هدكأا ام وهو ،اهب ضسأابل
،ةرادإلا اهب تماق يتلا ةيعونلا تامادقتصسإلاب داصشأا
نأاو قبصس يذلا زئاكرلا ضضعبب ظافتحلا ¤إا ةفاصضإلاب

بنا÷ا ىلع زكري هلعج ام ،Úمصسوم لبق مهعم لمع
نأا ملعي ثيح ،مهنع طغصضلا ةلازإل يونعŸاو يصسفنلا

ضسيل نآلا د◊ ةيباجيإلا جئاتنلا قيق– مدع لكصشم
ىرخأا رومأل ا‰إاو ،ينف-لا ىو-ت-صسŸا-ب ا-صسا-صسأا ا-ق-ل-ع-ت-م
تاباصصإلاو تابايغلا ةÌكلو رارقتصسلا مدعل دوعت اÃر
يأا نآلا د◊ دا–إلا بعلي ⁄ ثيح ،انوروك ضسوÒفب

.هيبعل عيمج دجاوتب ةارابم
ةيوق لعف ةدر ديريو مهعم ارارم ثدحتي

اهانظحل ي-ت-لا رو-مألا ن-مو
ضسأار ىلع يجورف مودق ذنم
هنأا ،قيرفلل ةين-ف-لا ة-صضرا-ع-لا
Úب-عÓ-لا ¤إا اÒث-ك ثد-ح-ت--ي
،ةفدصصلل ءيصش يأا كÎي لو
رصصان-ع-لا ضضع-ب-ب در-ف-نا ا-م-ك
ة-------------------------صص◊ا ‘ ضسمأا لوأا
ثيد-ح ه-ل نا-كو ة-ي--ب--يرد--ت--لا

قÓ-ط-نا ل-ب-ق م-ه-ع-م لو-ط--م
مه-ن-ح-صشل اذ-هو ،تا-ب-يرد-ت-لا

ضضعب لق-ن ة-لواfiو ا-يو-ن-ع-م
دق يتلا مهل ةيباجيإلا رومألا
ةدر ق--ي--ق– ‘ م--هد--عا---صست
‘ ةجيتن اهل نوكت ةيوق لعف
ةارا-ب-م ‘ ة--صصا--خ ،ناد--يŸا
ا-ه-ي-ف نو-ك-ي-صس ي--ت--لا ة--يدŸا
قيقحتب نوبلاط-م نو-ب-عÓ-لا
.Òغ ل ثÓثلا طاقنلا

مامأا ةيدŸا ةارابم نياع
ةيدولوŸا

ينفلا همقاط ءاصضعأا ةقفرب ضسمأا لوأا بردŸا نياعو
يذلا ةيدŸا يبŸوأا تبصسلا موي قيرفلا ضسفانم ةارابم
ةيثÓثب اهمامأا مزهناو رئاز÷ا ةيدولوم ىلع افيصض لح
يتلا ،طاقنلا نم ديدعلا يصسنرفلا نّود ثيح ،ةفيظن
دعوم لبق ةيقبتŸا ضصصص◊ا ‘ اهيلع لمعلا لواحيصس
فعصض طاقن لوح ةلماصش ةركف ذخأا ثيح ،ةهجاوŸا

نم كصش نود نم هدعاصسيصس ام اذهو ،يبŸوألا ةوقو
نأا ا-م-ك ،م-ه-ب ة-حا--طإÓ--ل ة--ب--صسا--ن--م ة--ط--خ ع--صضو ل--جأا
ضسفا--نŸا نأا اÃ دا–إلا ح--لا--صص ‘ ف--ق---ت فور---ظ---لا

ءا-ق-فر ضسك-ع عو-ب-صسأا فر-ظ ‘ ثلا-ث-لا هءا-ق-ل بع-ل-ي--صس
.ةÎفلا ضسفن ‘ Êاثلا مهءاقل نورجيصس نيذلا يردوك

مهصسفنأل رابتعلا در نوديري نوبعÓلا
بقع مهفنأا ¤إا رابتعلا در ¤إا دا–إلا وبعل ىعصسيو

م-غرو ذإا ،م-صسوŸا ‘ م-ه--ن--م ة--ع--قو--تŸا Òغ ة--ياد--ب--لا
ن-م ة-ي-صضاŸا ة-لو÷ا ‘ لدا-ع--ت--لا ة--ط--ق--ن--ب م--ه--تدو--ع
نيذلا راصصنألا عانقإل ايفاك نكي ⁄ كلذ نأا لإا ،ناصسملت
ثيح ،ةيدŸا ءاقل نم ةيادب ،تاراصصتنلاب نوبلاطي
نأا لمأا ىلع ÚبعÓلا ىلع اطغصض رمألا اذه ضضرفيصس
لجأا نم ةيوق مهلعف ةدر نوكتو ايباجيإا اطغصض نوكي
.ناوألا تاوف لبق قيرفلا ةبيه ةداعتصسا

ب .ب

ةيداع ةفضصب بردتي لاقع

لكاصشم يأا نود ،قيرفلل ةيعام÷ا تابيردتلا ¤إا لاقع ميلصس داع
خصسفو هليحر ةيناكمإا نع قباصس تقو ‘ هل جيوÎلا ” ام ضسكع ركذت

ل-ج-صسو ،يدا-ع ل-ك-صشب ه-قا-فر ع-م برد-ت-ي ثي-ح ،ق-ير-ف--لا ع--م هد--ق--ع
‘ قاب بعÓلا نأاب دكؤوي ام ،ةيصضاŸا ةيبيردتلا ضصصص◊ا ‘ هروصضح
.دا–إلا فوفصص

يجورف عم هتصصرف ىلع لوصصحلل ىعصسي
،ي-جور-ف يÒت ةدا-ي-ق ت– بع-ل-لا ‘ ه-ت-صصر-ف ذ-خأل لا-ق--ع ى--ع--صسيو
نب هدعاصسم فرط نم مث لوأا ينيلوكيصس فرط نم هصشيمهت متن امدعب

‘ زوÈلا بعÓلا لواحيصس ثيح ،عصضاوتŸا هاوتصسم ةجحب يبيرع
هتاناكمإا دكأا ام لاح ‘ هنأا ديكألاو ،بردŸا راظنأا تفلو تابيردتلا

Úبعل ةدع عم اقباصس ثدح امك ،اعيرصس هيلع دمتعيصس يجورف نإاف
Úمصسوم لبق يجورف اهيلع دمتعا ىرخأا ءامصسأاو ةعاصش نب ةروصص ‘

.قباصسلا ‘ ينفلا مقاطلا تاططfl ‘ نولخدي ل اوناك امدعب

قا-----صشع را-----ظ-----نأا ه-----ج-----ت------ت
بع----ل-----م ¤إا ةرا-----ط-----صسو-----صس
ن--يأا ،تب---صسلا مو---ي Úغو---لو---ب
ي-بŸوأا ق-ير-ف-لا ل-ب-ق--ت--صسي--صس
ل--ب--ق--ت ل ةارا--ب--م ‘ ة---يدŸا
ةصصا-خ ،Úن-ثا ى-ل-ع ة-م-صسق-لا
نيذ-لا Úي-م-صصا-ع-ل-ل ة-ب-صسن-لا-ب
‘ مهل زوف لوأا نع نوثحبي
ل------ع------ج------ي ا-------م ،م-------صسوŸا
ط--غ---صضلا ت– Úم---جا---هŸا
را-ب-ت-علا در ة--ي--م--ت--ح ما--مأاو
ن-ع م--ه--ما--ي--صص د--ع--ب م--ه--ي--لإا
يصضاŸا ءاقل-لا ‘ ف-يد-ه-ت-لا
ثيح ،ةديدعلا ضصرفلا مغر
Úب ن--م ق--ير--ف--لا عا--فد د--ع--ي
Úفدهل ه-ل-ي-ج-صست-ب ف-ع-صضألا

‘ ،ةرواصسلا ىمرم ‘ طقف
ضصو--يfi ءا--ق---فر ما---صص Úح
فيطصس قافو مامأا كلذ نع
ةصصرف ةيدŸا ةهجاوم لعجي ام ،ناصسملت دادوو
.ليجصستلا ¤إا ةدوعلل ةيبهذ

ضشه عافد مامأا ةيتاوم ةصصرفلا
موي رايدلا لخاد هل ةارابم Êاث دا–إلا بعليصسو
Úت-ب-صسا--ن--م ‘ ا--ه--جرا--خ بع--ل ا--مد--ع--ب تب--صسلا

ما--مأا ة--ي--تاو--م ة--صصر--ف--لا نأا ا--م--ك ،Úت--ي--لا--ت--ت---م
ن-م ق-ير-ف-لا ة-ل-ي-صصح ع-فر ل-جأا ن-م Úم-جا-هŸا
لوأا املصستصسم رهظ ،ضشه عافد مامأا فادهألا
نأا ا-م-ك ،ر--ئاز÷ا ة--يدو--لو--م مو--ج--ه ما--مأا ضسمأا

‘و ادج عصضاوتم ىوتصسÃ ادب ةيدŸا ضسراح
قا-صشع ر-ظ--ت--ن--ي ثي--ح ،يراوز ءا--ق--فر لوا--ن--ت--م
لجأا نم نورخآلاو يمصساقلب ةوحصص ةراطصسوصس
.ةجيتنلاو ءادألاب زوفلاو ةمقلا ‘ ءاقل ءادأا

ءادألا Úصسحتب نوبلاطم طصسولا وبعل
ع-فر ا-صضيأا ط-صسو-لا ط--خ ي--ب--عل ى--ل--ع Úع--ت--يو
ةرطيصسلا ةلواfiو ،ايموجهو ايعافد ىوتصسŸا

لقنو ةركلاب ظافتحلا لÓخ نم بعلŸا ىلع

هيلع ناك ام ضسكع ،ضسفانŸا ىمرم ¤إا رطÿا
ن-ب ءا-ق-فر ر-ه--ظ ن--يأا ،ة--ي--صضاŸا تا--يرا--بŸا ‘
يئاوصشعلا بعللا ىلع نيدمتعمو نوهئات ةفيلخ

ةصسŸ عيم÷ا رظتني ثيح ،هلكأا تأاي ⁄ يذلا
هيطعيصس يذلا رودلاو ةيدŸا ةارابم ‘ يجورف
دوجو لظ ‘ ،ناديŸا ةيصضرأا قوف بعل لكل
.طÿا اذه ‘ ةبصسانŸا تارايÿا

ىرخأا ةرم دومصصلاب بلاطم عافدلاو
ةارا-ب-م نو-ك-ت-صسو
ارا-ب-ت--خا ة--يدŸا
ي---ع---فادŸ ر---خآا
قيرفلا
ضسراحللو

ا-مد--ع--ب زود--ن--غ
ن-----م او------ن------ك“

ما---مأا دو---م---صصلا
يمجاهم

نو-ب-لا-ط-م م-ه-ف ،ة-طرا-ف-لا ة--لو÷ا ‘ نا--صسم--ل--ت
ىر-خأا ةر--م كا--ب--صشلا ة--فا--ظ--ن ى--ل--ع ظا--ف◊ا--ب
ل ةيدŸا نأاو ةصصاخ ،ضسفنلاب ةقثلا ةداعتصساو

،قرولا ىلع عيفرلا زارطلا نم Úمجاهم كل“
نكل ،ةظ◊ يأا ‘ ةدراو ىقبت ةأاجافŸا نأا لإا
ى-ل-ع ادّو-ع-ت د-ي-ع-ل-بو ة-ن-ي-صشو-ب ن-م ل-ك نأا د-ي-كألا
،امهيدل ام لصضفأا Ëدقت نلواحيصسو اعم بعللا

لغصشل يجورف هراتخيصس يذلا يئانثلا راظتنا ‘
ب .ب.Úقاورلا
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Úغولوب ‘ ادغ ةضصح رخآا
Œاهل ةيبيردت ةصصح رخآا ةعم÷ا دغ موي قيرفلا ةليكصشت ير Ãغولوب بعلÚ، طبصضو ينقتلا لمعلل ينفلا مقاطلا اهصصصصخيصسو نأا ركذلاب ريدج ،ةيدŸا هجاوتصس يتلا ةيصساصسألا ةليكصشتلا ⁄اعم ءايتصسا Òثيصس ام وهو Êويزفلتلا لقنلاب ةينعم نوكت نل ةارابŸا .كصش ن ود نم راصصنألا

ةمصصاعلا دا–إا

«يبرادلا» لبق هيبع’ نحضشي يوانكلو نابيغي ايايو نادولوب
ةفثكŸا اهتاÒصض– ياد Úصسح رصصن ةليكصشت لصصاوت

دادزو--ل--ب با--ب--صش ما--مأا بق--ترŸا «ي--براد--لاّ ـل ا--ب--صس–
فصصنلاو ةيناثلا ةعاصسلا نم ةيادب تصسبلا اذه ررقŸا

Ãا يهو ،ةمصصاعلاب توأا02 بعلŸدهصشت يتلا ةاراب
ثيح ،يوانكل بردŸا ةبيتكل ةبصسنلاب تابايغلا ضضعب
نا-ب-ي-غ-ي-صسو ة-با-صصإلا ن-م ا-يا-يو نادو-لو-ب ن-م ل-ك Êا-ع-ي
عييصضت ىلع امهترصسح طصسو ءاقللا نع ةÒبك ةبصسنب

‘ ة-غ-لا-ب ة-ي-م-هأا ي-صست-ك-ت ي-ت-لا ة-ما-ه--لا ةارا--بŸا هذ--ه
.«ةيرصصنلا» تاباصسح

ةوعدلا رظتنيو ىفاعتي ‘رعلا
¤وألا تايرابŸا نع ‘رعلا Úصسح باغ ،هبناج نم
هتلاح نأا Òغ ةباصصإا نم هتاناعم ببصسب ةلوطبلا نم

هجوي نأا رظتنيو ةيصضاŸا تاعاصسلا ‘ اÒثك تنصس–
طايتحلا ‘ ءاقبلل ةوعدلا يوانكل ريذن بردŸا هل

لÓخ ةرورصضلا تصضتقا اذإا هنم ةدافتصسلاو لقألا ىلع
مصسوم ءادأا ىلع لوعي ‘رعلا ناكو ،ةارابŸا تاير‹

ح-ب-صش نأا Òغ ي-صضاŸا م-صسوŸا تا-ب-ي-خ ه--ي--صسن--ي ز--ي‡
.هنع دعتبي ⁄ ةباصصإلا

«انوروك» نم نايفاعتي يجاوو مهديصس
يئانثلا تامد-خ ءا-ق-ل-لا اذ-ه ‘ ق-ير-ف-لا د-ي-ع-ت-صسي ا-م-ك
دعب «ماصصل» ةارابم نع باغ يذلا يجاوو مهديصس
ضسوÒفب ةيبيردت ةصصح رخآا ‘ اهارجأا يتلا ليلاحتلا
،ةارابŸا نع بيغي-ل ،ة-ي-با-ج-يإا تءا-ج ي-ت-لاو «ا-نورو-ك»
ي-جاوو م-هد-ي-صس نو-ك-ي-صسو نآلا ف-ل-تfl ع-صضو-لا ن--ك--ل

ن-م ع-فر-ي ا-م و-هو ،دادزو-ل-ب با-ب--صش ةارا--بÃ نا--ي--ن--ع--م
ط--صسو ‘ يوا--ن--ك--ل بردŸا ىد--ل ة--حا--تŸا تارا--يÿا
.لثمألا ةليكصشتلا دادعإل ناديŸا

ةليكصشتلا ىلع ةبقترم تاÒيغت
هيلع ناك يذلا Òبكلا بصضغلاو عنقŸا Òغ ءادألا دعبو
نأا رظتني ،ةليلم Úع ءاقل دعب يوانكل ريذن بردŸا
ثاد--حإا ¤إا ةر--ك--صسب دا–ل ق--با---صسلا بردŸا أا---ج---ل---ي
ةثÓثلا طوطÿا ‘ ةيصساصسألا ةليكصشتلا ىلع تاÒيغت

رفتغت ل ءاطخأا ‘ عقو يفلÿا طÿا نأا اميصسل
ليجصستلا نع زجاعلا موجهلل ةبصسنلاب هصسفن لا◊او

ضضع---ب ةدو---ع د---ه---صشي ناد----يŸا ط----صسو نأا Úح ‘
.يصضاŸا ءاقللا نع تباغ يتلا رصصانعلا

يصسفنلا بنا÷ا ىلع زّكري يوانكل
أاطÿا ضضفريو

عو-ب-صسألا ة-ل-ي-ط Òب-ك ل-م-ع-ب يوا-ن-ك-ل بردŸا ما-قو
مهÒصض–و هيبعل تايونعم عفر لجأا نم ›ا◊ا
تاÌع-ت-لا تكر-ت ا-مد-ع-ب دادزو-ل-ب ة-م-ق-ل بج-ي ا-م--ك
اميصسل هيبعل ىل-ع اÒب-ك اÒثأا-ت ة-ق-با-صسلا ة-ثÓ-ث-لا
بصضغ ن-م ا-ه-ع-ب-ت ا-مو ة-ل-ي--ل--م Úع ة--ي--ع--م--ج ما--مأا
وهو ،قيرفلل ةعصضاوتŸا ةقÓطنلا ىلع روهم÷ا

بنا÷ا اذ-ه ى-ل-ع ه-ل-م-ع ز-كر-ي يوا-ن-ك-ل ل--ع--ج ا--م
يأا نأا مادام ةليكصشتلا نم يباجيإا لعف ّدر رظتنيو
‘ قيرفلا لخدت دق ةارابŸا هذه ‘ ةيبلصس ةجيتن
ح . م.هنم جورÿا بعصصي ملظم قفن

ةيدŸا ءاقل Òضضحتل يضسفنلا بنا÷ا ىلع زكري يجورف

ياد Úصسح رصصن

ةيدŸا عافد مامأا ةضضافتن’اب نوبلاطم نومجاهŸا



¤إأ ة-ي-ن-طو--لأ نأÒط--لأ ة--كر--شش تعرا--شس
ةرئاط نامشضو ة-شصاÿأ ةر-ئا-ط-لأ Òي-غ-ت

دعب ةرششابم » غنيوب» ةيعون نم ةمخشض
ةبيبششو فيطشس قافو يترأدإأ Úب قافت’أ
‘ بنج ¤إأ ،ابنج رفشسلأ ىلع لئابقلأ
ةيرفشصلأ غل-ب-م د-يد-شستو ةر-ئا-ط-لأ سسف-ن

ةكرششلأ تعفر نأأ دعب ةشصاخ ةفشصانم
فشصنو رايلم ¤إأ ةشصاÿأ ةرئاطلأ غلبم
نوكيشس ثيح ،دعوŸأ سسفن ‘ لقنتلأو
¤إأ ل-شصي ن-م لوأأ ل-ئا-ب-ق-لأ ة-ب-ي-ب-شش د--فو
دفو لشصأويل ،يماين ةيÒجينلأ ةمشصاعلأ
ةمشصاعلأ ةياغ ¤إأ هقيرط فيطشس قافو

سسفن  ‘ ةدوعلأو انيما‚
ة--يا--ه--ن د--ع--ب مو--ي---لأ

ق-ير-ف ل-ك ةأرا--ب--م
.ةرششابم

عÓقإا
‘ ةرئاطلا
نم ةرسشاعلا

ةحيبسص
Úنثلا

علقت
يتلأ ة-شصاÿأ ةر-ئا-ط-لأ

ةبيبششو فيطشس قافو يدفو لقنتشس
ة-ح-ي-ب-شص ن-م ةر-ششا-ع-لأ ‘ ل-ئا-ب-ق--لأ

راطم نم اقÓطنأ ÈمشسيدÚ 12نث’أ
نأÒطلأ ةكرشش تمشسر نأأ دعب ةمشصاعلأ
عم قافت’اب ةرئاطلأ راجئتشسأ ةينطولأ
ة--يدا–’أ ن--م ة--طا--شسو---بو Úق---ير---ف---لأ
نم ةدا-ف-ت-شسÓ-ل مد-ق-لأ ةر-ك-ل ة-ير-ئأز÷أ
بشسح ة--ير--ف---شسلأ ة---م---ي---ق ن---م م---شصÿأ
ع-م ة-يدا–’أ ه-ت-مر-بأأ يذ-لأ لو--كو--تÈلأ

. نأÒطلأ  ةكرشش
اراجل» قدنف ‘ زج– ةرادإلا

بعلŸا ةاذاحÃ  «ازÓب
زج◊أ  فيطشس قافو يدان ةرأدإأ تمشسر

ة--م--شصا--ع--لأ ‘ قدا--ن---ف---لأ Èكأأ د---حأأ  ‘
مو‚5 وذ  «أزÓب أراج’» قدنف انيما‚

هعقوم ¤إأ ةفاشضإأ ةمشصاعلأ بلق ‘و
Ãأ  ةأذا-------حŸيذ-------لأ بع-------ل

،ةأرا---بŸأ ن----شضت----ح----ي
د---ع---ب----ي ثي----ح

Ã51 ة------فا------شس
ا-م بع--لŸأ ن--ع ة--ق--ي--قد
ة----ح----ير----م ة----ما----قإأ  ن----م----شضي

ع-ج-شش ا-م و-هو ل-ي-قأر-ع نود تا-ب-يرد-تو
أذ--ه ‘ ز--ج◊أ م--ي--شسر---ت ى---ل---ع ةرأدإ’أ
. قدنفلأ

ايوا دمfi سسيردا بعلم ةيسضرأا
حايترا لfiو ةيعانطسصا

ة-ي-شسمأأ ف-ي-ط-شس قا-فو ة-ل--ي--ك--ششت بع--ل--ت
بع--ل--م ة--ي--شضرأأ ي--ل--ع مدا--ق--لأ ءا--ع--برأ’أ
ى-ل-ع دو-ع-ت يذ--لأ «ا--يوأ د--مfi سسيردأ»
عشسي يذلأو ةيلودلأ تايرابŸأ لابقتشسأ
بعليشسو ،جرفتم ف’أأ01 ¤إأ
ةيشضرأأ ىلع يكوكلأ لابششأأ
ةيشضرأأ ديعب دح ¤إأ هبششت

بششعلأ نم يام8 بعلم
ا-م و-هو  ي-عا-ن--ط--شص’أ
حا------ي------ترأ لfi نا------ك
يدانلل ينفلأ مقاطلأ
.يفياطشسلأ

ب/ليلخ
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نويلم005و رايلم لباقم

  بنج ¤إا ابنج لئابقلا و قافولا يتثعب لقنل ةصصاخ ةرئاط

ثÓثلا طاقنلا ىلع حليو «يروت» ـب رماغُي نل ، طينحج ديعتسسي يكوكلا ^

يداصشتلا ةصضهنلا مامأا قافولا ةهجاوم ةراد’ ايقيرفإا بونج نم ميك– مقاط نلعت  فاكلا
‘ فاك ايقيرفا سسأاك ةسسفانم نم61 رودلا باهذ ةهجاوم ريديسس يذلا يميكحتلا مقاطلا نع مدقلا ةركل يقيرفلا دا–لا نلعأا

مك◊ا  ةدايقب ايقيرفا بونج نم ميك– مقاط نم نوكتي يذلاو » ايوا دمfi سسيردا» بعلم انيما‚ ةيداسشتلا ةمسصاعلا بعلم
نوكيسس عبارلا مك◊ا و  ايروأا  وديرفليو و  نابسسوج اغنولام نادعاسسŸا نامك◊او لاسصيلوك يغنابم يردنأا نوكيسس يسسيئرلا

ب/ ليلخ.اءاسسم ةثلاثلا ةعاسسلا نم ةيادب داسشتلابÈ 0202مسسيد32  ءاعبرألا موي بعليسس ءاقللا .وزوكودنام  ارافدناف

نجسسلا هترداغم نم نيرهسش لبق رامح قحÓت ىرخأا مهتو

ليو– ،رايلم02 بحصس اياصضق ‘ قّقحُت ةلادعلا
قافولا ةصسردم معارب لاومأاو يرمعلا نبو ولوغاد

لوأأ ف-ي-ط-شس قا-فو يدا-ن ي-يرأدإأو يÒشسم ن--م دد--ع ل--ث--م
ةمكfi ىوتشسم ىلع قيقحتلأ يشضاق مامأأ ءاثÓثلأ سسمأأ

ةيأدب دعوŸأ ناك ثيح ،مهلأوقأأ ¤إأ عمتشسأ ثيح ،فيطشس
Úمأأو بأرعأأ روتكدلأ قباشسلأ ةرأدإ’أ سسل‹ سسيئر عم
يواشسنشس ناشسح يواهلأ يدانلل ÒشسŸأ بتكŸأ ‘ لاŸأ

سضعب ¤إأ ةفاشضإأ رامح ناشسح قباشسلأ سسيئرلأ ةدهع ‘
نا-ك ثي-ح ،ة--ق--با--شسلأ ةرأدإ’أ ‘ أو--ل--م--ع ن--يذ--لأ Úيرأدإ’أ
دعب ةمكÙأ تأوعد تءاجو يدانلل اشسيئر رامح سسيئرلأ
ةيداشصتق’أ ةطرششلأ حلاشصم تناك يتلأ يئأدتب’أ قيقحتلأ

›اŸأ ر-ير-ق-ت-لأ سصو-شصخ-ب ة-ن--شس ن--م Ìكأأ ذ--ن--م ح--ت--ف د--ق
ة-ل-ئا-شسم لfi نا-ك يذ-لأ را-م-ح نا-شسح ق-با--شسلأ سسي--ئر--ل--ل

هعشضو ” ثيح  ،نيÒشسŸأ ةيقب ةفاشضإأ ةطرششلأ حلاشصم
ي-شضا-ق Úي-ع-ت-ب ر-مأأ يذ-لأ ة-يرو-ه-م÷أ ل-ي-كو ة-لوا-ط ى--ل--ع

سضعب  ‘ ÚمهتŸأ ةرئأد ديد–و فلŸأ ‘ ثبلل  قيق–
،يدانلل ›اŸأ ريرقتلأ ‘ اهيلع فششكلأ ” يتلأ تأرغثلأ
ي-شضا-ق-ل عا-م-ت-شسأ ة-شسل-ج لوأأ ‘  م-ه-ت-لأ ف-ي--ي--ك--ت م--ث ن--مو
يواشسنشس، بأرعأأ نم لك روشضحو يدانلأ يÒشسŸ قيقحتلأ
ناملشس ةشسردŸأ لوؤوشسم، سشيعي Ëركلأ دبع بشساÙأ،
.سشاششبخ لÓب رامح سسيئرلأ ةقيقشش نبأو

¤وألا ةمهتلا كنبلا نم  ادقن  متنسس رايلم02 بحسس
اهيف تاقيقحتلأ يشضاقلأ رششاب ةهبشش لوأأ نأأ  ةيرا÷أ تاقيقحتلأ فلÃ ةميلع رداشصم تفششك
ريدمو يواهلأ يدانلل اشسيئر رامح سسيئرلأ نم لكششتت تناك يتلأ ةقباشسلأ ةرأدإ’أ مأدقإأ ‘ لثمتت

هل يذلأ يئانثلأ وهو  ةرأدإ’أ سسلÛ اشسيئر بأرعأأ روتكدلأ ¤إأ ةفاشضإأ ةرأدإ’أ سسل‹ ‘ اماع
هل يذلأ يواشسنشس ناشسح لاŸأ Úمأأ ¤إأ ةفاشضإأ ةكرششلل ةيلاŸأ تÓماعŸأ  ‘ عيقوتلأ ةيحÓشص

تفرع نأأ دعب ،رامح سسيئرلأ ةقفر يواهلأ يدانلل ةيلاŸأ تÓماعŸأ يلع عيقوتلأ ‘ ةيحÓشصلأ
ىلع يدانلل يكنبلأ باشس◊أ نم أدقن متنشس رايلم02 غلبم بحشس ىلع ةرأدإ’أ مأدقإأ ةÎفلأ كلت
لماعتلأ ىلع سصني يذلأ  نوناقلأ همرجي ام وهو ليو“ وأأ ةناعإأ لك لوخد عم مشسأوم ةدع دأدتمأ

. ÚلماعتŸأ وأأ ÚبعÓلأ تاقحتشسم ةيوشست ‘ ءأوشس كوكشصلأ قيرط نع
ةلئاسسم لfi يرمعلا نب – ولوغاد ليو– لاومأا

تاهبششلأ فلم ‘ ةرشضاح مشسأوم3 لبق يرمعلأ نب – ولوغأد يئانثلأ  ليو– تأدئاع فلم ناك
fiنأأ دعب ،يدانلل يكنبلأ باشس◊أ ›إأ لشصت ⁄ اهنأأ ةشصاخ يشضاقلأو ةطرششلأ حلاشصم  قيق– ل

فرششي ناك يذلأ يدوعشسلأ ةدحولأ يدان ¤إأ هليو– ” دق ولوغأد ىطشسولأ ايقيرفإأ مجاهم ناك
باشس◊أ ¤إأ Óيبشس هليو– تأدئاع دŒ نأأ نود نم نيدلأ Òخ يوشضام بردŸأ هبيردت ىلع
¤إأ هليو– ” يذلأ يرمعلاب لامج يروÙأ عفأدملل ةبشسنلاب عقو رمأ’أ سسفنو قيرفلل يكنبلأ
نم Ìكأ’ هليو– لأومأأ ىلع لوشص◊أ دعوم لجؤوت ةقباشسلأ ةرأدإ’أ تيقب يذلأو يدوعشسلأ باششلأ

.هليو– لأومأأ نم طيشسب ءزج نع فششكلاب يفتكتو  مشسوم
ةسسردŸا معارب لاومأا نع لوؤوسسŸا لاوقأا ¤إا عمتسسا يسضاقلا

ةشسردŸأ معأرب طأرخنأ تأدئاع نم مشسوم لك يدانلأ ةنيزخ لخدت يتلأ لأومأ’أ فلم ناك امك
مشسأوŸأ ‘ اهئاششنإأ ” يتلأ و ناملشس وشضعلأ ةشسردŸأ نع رششابŸأ لوؤوشسŸأ ءاعدتشسأ ” نأأ دعب
غلبم ¤إأ عفتري نأأ لبق مشسوملل ميتنشس نويلÃ ردقي معرب لك طأرخن’ ›ام غلبم لباقم ةÒخأ’أ

دŒ نأأ نود نم ميتنشس رايلم ¤إأ نويلمÚ 007ب ام مشسوم لك ةنيزÿأ ىلع ردي ام ،فشصنو نويلم
ةراششإ’أ ردŒ .نوناقلأ اهعنÁ تاشسرامŸأ هذه لثم نأأ مغر ةنيزÿأ ¤إأ Óيبشس تأدئاعلأ هذه
.‘’ سسيئرلل ›ا◊أ ÒشسŸأ بتكŸأ ‘ لأز’ ناملشس وشضعلأ  نأأ

«كيتوبلا» لاومأا ببسسب «رامح ةقيقسش نبا» داتعلا لوؤوسسŸ عمتسسي قيقحتلا يسضاق
مامأأ لوثملل رخآ’أ وه دعوم ىلع رشضاح قباشسلأ سسيئرلأ ةدهع ‘ داتعلأ نع لوؤوشسŸأ ناك امك
لظ يذلأ سضومغلأو «كيتوبلأ» Òيشست ةقيرط فلم نأأ ةشصاخ ءاثÓثلأ سسمأأ لوأأ قيقحتلأ ىشضاق
ةقيقشش نبأ وه و هلأوقأأ ¤إأ يشضاقلأ عمتشسأ ثيح ،ةرأدإ’أو «اموج» ةكرشش Úب ةقÓعلأ فنتكي
. مشسأوم4 نم Ìكأ’ كيتوبلأ فيراشصمو ليخأدم ةفرعŸ رامح قباشسلأ سسيئرلأ

نجسسلا هترداغم نم نيرهسش لبق رامح قحÓت ىرخأا مهت
ةيئاشضقلأ تاطلشسلأ ترششاب يتلأ تافلŸأ ‘ يشسيئرلأ مهتŸأ  رامح ناشسح قبشسأ’أ سسيئرلأ ىقبي
هجوي نأأ رظتني ثيح ،ةطرافلأ مشسأوŸأ لÓخ فيطشس قافو يدان Òيشست ةقيرط اهيف قيقحتلأ

قحÓت ىرخأأ مهت نأأ ثيح  ،اهعمج ¤إأ لشصوتي يتلأ نئأرقلأ بشسح مهتلأ قيقحتلأ يشضاق
يرفيف42 موي نجشسلأ  هترداغم نم نيرهشش لبق  ةرأدإ’أ ءاشضعأأ  نم ددعو قباشسلأ سسيئرلأ
ب/ليلخ.مداقلأ

ةثلاثلا ‘ مويلا        ةرقم م‚ – فيطسس قافو

ةهجأوم ناث مويلأ ةيشسمأأ فيطشس قافو ةليكششت  بعلت
ةيشضرأأ ىلع  ةرقم م‚ فيشضتشست ثيح ،رايدلأ لخأد
ةلو÷أ ةأرابم ‘ زوفلأ ديكأاتل  ةأرابم ‘ ،يام8 بعلم
‘  Ìع-ت-لأ را-ثأأ وfiو سسا-ب-ع-ل--ب دا–أ ما--مأأ ة--طرا--ف--لأ
م-ث ن-مو يا-م8 بعلم ة-ي-شضرأأ ى-ل-ع ة-طرا-ف-لأ ةأرا-بŸأ

نمو ةلوطبلأ قÓطنأ ذنم رايدلأ لخأد زوف لوأأ قيق–
رانلأ بعلم ةبيه ةداعتشس’ ىلثŸأ ةقيرطلأ داجيإأ مث
لخأد طاقن عيمجب زوفلأ ةيلقع ةداعتشسأو راشصتن’أو
ءأدأ’ا-ب مو-ي-لأ ة-ي-شسمأأ زو-ف--لأ نأأ ¤إأ ة--فا--شضإأ د--عأو--ق--لأ
تاعاشس مهتأردق ‘ ÚبعÓلأ ةقث نم ديزيشس ةجيتنلأو
ةشسفانم ‘ ةهجأوم لوأأ روشض◊ داششت ¤إأ لقنتلأ لبق
. فاكلأ

ةعبارلا ةارابملل عافدلا سسفن ىلع ظاف◊ا
يلع ظاف◊أ مويلأ ةيشسمأأ يفياطشسلأ بردŸأ لشصأوي
ذ-ن-م ه-ي-ل-ع ن-هأر يذ-لأ ي-ف-لÿأ طÿأ ة-ب-ي--كر--ت سسف--ن
سسرا◊أ ن-م ل-ك-ب ر-مأ’أ ق-ل-ع--ت--يو ة--لو--ط--ب--لأ قÓ--ط--نأ

– ىششكاك-ب روÙأ ي-ئا-ن-ثو ‘أو-ع-ل، يرا-بد، ة-ير-يأذ-خ
– ىوأرق  يعافدلأ طشسولأ يئانث مهيلإأ فاشضي  ليد‰

مجاهŸأ  مهيلإأ فاشضي تباثلأ يشسأدشسلأ وهو  ›أد
ةقباشسلأ ثÓثلأ تاهجأوŸأ ةليط كراشش يذلأو ةششغ

نم تأÒيغت-لأ بشصا-نŸأ ة-ي-ق-ب تفر-ع ا-م-ي-ف  ا-ي-شسا-شسأأ
. ىرخأأ ¤إأ ةأرابم

طينحج ىلع ناهرلا أاطخ رركي نل يكوكلا
لسصاويسس مومغدو ةيادبلا نم

هبكترأ يذلأ أاطÿأ سسفن يكوكلأ ليبن بردŸأ رركي نل
‘ ط-ي-ن-ج-ح ى-ل-ع د-م-ت-عأ Úح ،نأز-ي-ل-غ ع-ير--شس ما--مأأ
ذنم ةشسفانŸأ نع هداعتبأ مغر  ةيشساشسأ’أ ةليكششتلأ
نامشضل بعللأ تاير‹ عم همحقيشسو مشسوŸأ ةيأدب

ميحر باششلأ ظوظح نم ديزي ام  ةيجيردتلأ هتدوع
.›أوتلأ ىلع ةيناثلأ ةأرابملل ايشساشسأأ ةلشصأوملل مومغد

سضكرلا لسصاوي يروتو ÊدŸا ىزلاب يبيرعل
رحب تابيردتلأ روشضحب يبيرعل يروÙأ عفأدŸأ زرب
ل--شصأو--ي لأز’ ثي--ح ،ÊدŸأ يز--لا--ب ›ا◊أ عو--ب--شسأ’أ
بي-ب-ط-لأ تا-م-ي-ل-ع-ت بشسح ة-ما-ت-لأ ة-حأر-لأ ¤أ نو-كر-لأ
د-عو-م ع-م يدر-ف-لأ برد-ت-لأ ر-ششا-ب-ي نأأ ى-ل--ع ج--لا--عŸأ
ل-شصأو-ي ا-م-ي-ف  مدا--ق--لأ عو--ب--شسأ’أ ة--يأد--ب فا--ن--ئ--ت--شس’أ
سشماه يلع دأرفنأ يلع سضكرلأ يروت ›اŸأ مجاهŸأ
‘ هب ةفزاÛأ ينفلأ مقاطلأ سضفر نأأ دعب تابيردتلأ
ةشسفانŸأ ‘ هيلع ناهرلأ لبق مات لكششب هيفاعت راظتنأ
ب/ليلخ.

راصصتن’او رانلا بعلم ةبيه ةداعتصسا ىلع رصصي قافولا



ىلع ةÒخأ’ا تاصسمللا يريزد لÓب دÈلا يلهأا بردم  عصضي
ةلو÷ا ةهجاوم دعوم نع تاعاصس لبق يصساصسأ’ا دادعتلا
جÈلاب توأا02 بعلم ةيصضرأا ىلع نازيلغ عيرصس مامأا ةعبارلا
ى-ل-ع ن-هار-ي ي-ج-ياÈلا بردŸا نأا تاÒصضح-ت-لا تر--ه--ظأاو
‘ كرا-صش يذ-لا ي--صسا--صسأ’ا داد--ع--ت--لا سسف--ن ي--ل--ع ظا--ف◊ا
ةصصاخ ةراصسÿا مغر ةدكيكصس ةبيبصش مامأا ةقباصسلا ةارابŸا
ةليكصشتلا هتقل-ت يذ-لا فد-ه-لا ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ع-جرا نأا د-ع-ب
مد--ق نأا د--ع--ب كيرد--ي--صس سسرا◊ا ع--صضو“ ‘ ا--ط--خ بب--صسب
ة-ط-ق-ن-ب ةدو-ع-لا م-ه-ع-صسو-ب نا-كو ،اد-ي--ج ادودر--م نو--ب--عÓ--لا
زكري  يريزد بردŸا  نأا تابيردتلا ترهظأا امك ،لداعتلا
ةروصص ‘ ةبوقع نم دئاعلا بهصشل مجاهŸا زيهŒ ىلع Òثك
د-ي-حو-لا Òي-غ-ت-لا و-هو ا-ي-صسا-صسأا ه-ما-ح-قإا ي-ل-ع ه-نا-هر د-كؤو--ت
لصصاوت لظ ‘ ةصصاخ  ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا يلع بقترŸا

›اوتلا ىلع ةعبارلا ةاراب-م-ل-ل حو-نا-ب ةز-م-ح م-جا-هŸا با-ي-غ
. هلهأات مدع ببصسب

مسسوŸا ةيادب ذنم ةليكسشتلا سسفنب لسصاو يريزد
لصصاو يريزد بردŸا نأا ›وأ’ا ثÓثلا تاهجاوŸا ترهظأا
سسفن ىلع ظفاح نأا دعب  ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا سسفن ماحقإا
نادغز، لاتق، كيرديصس نم نوكتŸا يفلÿا طÿا ةبيكرت
¤او ¤وأ’ا ة-لو÷ا ذ-ن-م  رودا-م-ي-ع-ي--ب--صس روÙا ي--ئا--ن--ثو

Òخأ’ا اذه عقعق- سشيرمع يعافدلا طصسولا يئانث مهبنج
دوعيل جاجتح’ا ةبوقع ببصسب سسابعلب مامأا كراصشي ⁄ يذلا
ةحامصسوب يموجهلا طصسولا بعل امك  ةدكيكصس ةبيبصش مامأا
بهصشلو نامثع نب، يديعصس يثÓثلا ءارو نم  تاءاقللا لك
ة-بو-ق-ع-لا بب-صسب ة-طرا-ف-لا ة-لو÷ا با-ي-غ-لا ¤إا ر-ط-صضا يذ-لا
هرامثب دادعتلا رارقتصسا  يتأاي  نأا  يريزد بردŸا رظتنيو
. دغلا ةيصسمأا ةلوج نم ةيادب

ادغ زوفلا لباقم ةسصاخ ةحنÃ دعي دانزوب
نم مايأ’ا هذه دانزوب ريذن يلهأÓل ماعلا ريدŸا كرحتي
ةيرغم ةحنم دصصر لجا نم ‘اك ›ام فÓغ عمج لجا
قÓطنا ذ-ن-م زو-ف لوأا ق-ي-ق– ى-ل-ع به-صشل ءا-ق-فر ز-ي-ف-ح-ت-ل
لامعأ’ا لاجر نم ددعب ماعلا ريدŸا لصصتا ثيح ،مصسوŸا

نأا رظتني ثيح  ›اŸا فÓغلا Òفوت ‘ ةمهاصسŸا لجا نم

دعوم لبق تاظ◊ ةحنŸا ةميق نع ماعلا ريدŸا فصشكي
زوفلا نأا ةصصاخ ÚبعÓلا يمرم ‘ ةركلاب يمرلاو ةارابŸا
. يلهأÓل ةبصسنلاب ةغلاب ةيمهأا يصستكي

نازيلغ بناج نم ةلاتيح مجاهŸا بايعل حاترم يريزد
Áا كلŸا تايناكمإا نع ةقيقد ةركف يريزد بردŸسسفان
نم  عيرصسلا ةليكصشت بردŸا نياع نأا دعب نازيلغ عيرصس

را÷ا مامأا ةيناثلا ة-لو-ج-ل-ل ه-ت-ه-جاو-م و-يد-ي-ف ط-ير-صش لÓ-خ
يقبت يتلا سسفانلا ةوقو فعصض  لجصس ثيح  فيطصس قافو

ق-ب-صسلا فد-ه بحا-صص نا-ك يذ-لا ة-لا--ت--ي--ح ع--ير--صسلا فاد--ه
باي-غ-ل-ل  ير-يزد بردŸا يد-با ن-يأا ،ف-ي-ط-صس ما-مأا ه-ق-ير-ف-ل
. ةبوقعلا ببصسب ةلاتيح مجاهملل يرارطصض’ا

نويزفلتلا يلع ثبي نل ءاقللا
مامأا دغلا ةيصسمأا ةهجاوم ثب نع نويزفلتلا ةرادإا تعجارت
‘ تن-ل-عأا نأا د-ع-ب ة-لو-ه‹ ي-ق-ب-ت با-ب-صسأ’ ناز-ي-ل-غ ع--ير--صس
عجاÎت نأا لبق ةيغيزام’ا ةانق Èع ةارابŸا ثب نع ةيادبلا

تارا-م-ع-لا تا-فر-صش ى-ل-ع ن-م را-صصنأ’ا رو-صضح ن-م د-يز-ي ا-م
.عقعق ءاقفر عيجصشتو ةارابŸا ةعباتŸ ةلباقŸا

ةداعإل سشامر دامتعا مدع يلع نهارت فارطأا
ةيباختنلا ةيعم÷ا

تاطلصسلا حنم مدع يلع جÈلا يلهأا ‘ ةلعاف فارطأا نهارت
نوعطلا دعب  سشامر سساو◊ا سسيئرلل دامتع’ا ةقيثو ةيلÙا
مدع سصوصصخب ةماعلا ةيعم÷ا ءاصضعأا سضعب اهب مدقت يذلا

” نأا دعب  سشامر سسيئرلا اهب بختنا يتلا ةقيرطلا ةينوناق
مدع ¤إا ةفاصضإا يرصسلا عاÎق’ا نم ’دب يديأ’ا عفر ›إا ءوجللا
ةن÷ اهتددح يتلا ةينوناقلا ةلهŸا ‘ حصشÎلا فلم هعاديإا

هذ-ه ى-ل-ع فار-طأ’ا هذ-ه ن-هار-ت  ثي--ح ،تا--ح--ي--صشÎلا ع--م--ج
دقع ةداعإا مث نمو دامتع’ا نم هنامرح لجا نم ،تاقورÿا

ةبيكرت ‘ رظنلا ةداعإا لÓخ نم  ةيصسيصسأات ةيباختنا ةيعمج
تايعم÷ا دقعل لجا رخآا نأا ةراصشإ’ا ردŒ. ةماعلا ةيعم÷ا
يلع رارصصإ’ا سشامر لصصاوي ثيح  مداقلا Èمصسيد12 موي ةماعلا
ب/ليلخ.ةيباختن’ا ةيعم÷ا دقع ةداعإا سضفر

ةيدنألا رابخأا ــه2441 لوأ’ا ىدامج10ـل قفاوŸاÈ 0202مصسيد71 سسيمÿا

جÈلإ يلهأإ

سشار◊ا دا–إا

ءاعبرألإ لمأإ
بهسشل Òسض– ىلع زكريو رارقتسسلا ىلع نهاري يريزد

‘ سشار◊ا دا–ا ةرادإا تما----------------------ق
ح-نÃ ة--ي--صضاŸا ة--ل--ي--ل--ق--لا تا--عا--صسلا

ة-ي-لاŸا م-ه-تا-ق-ح-ت--صسم ءز--ج ه--ي--ب--ع’
رار-ق د-ع-ب د-يد÷ا م-صسوŸا-ب ة-صصاÿا
قر-ف ح-نÃ ة-صضا-ير-لاو با--ب--صشلا ةرازو
ءو-صضلا ة-ي-نا--ث--لا ة--فÙÎا ة--ط--بار--لا
تا--ب---يرد---ت---لا ¤إا ةدو---ع---ل---ل ر---صضخأ’ا
ر-ه--صش ‘ د--يد÷ا م--صسوŸا قÓ--ط--ناو
ةرادإ’ا نأا Òغ ،ل----ب----قŸا ير----ف-----ي-----ف
ر-صصا-ن-ع-لا سضع--ب سضفر--ب تمد--ط--صصا
،ة-ع-ف-تر-م ة-ي-لا-م ةر-جأا-ب تع--قو ي--ت--لا
ام وهو ،ةدحاو ةرجأا ىلع لوصص◊ا
.ةيقيقح ةطرو ‘ ةرادإ’ا عصضو

ةماعلا ةيعمجلل نورّسضحي نومهاسسŸا
دعوم ىلع يدانلا ومهاصسم نوكيصسو
ةيعم÷ا ةبصسانÃ ةليقث ةيلوؤوصسم عم
Èمصسيد62 موي ةررقŸا يدانلل ةماعلا
سسل‹ ل--ي--ك--صشت ل---جأا ن---م ،ل---ب---قŸا
سسي---ئر---لا بي---صصن---تو د---يد÷ا ةرادإ’ا
ل--ع--ج ا--م و--هو ،د--ع--ب ا--م--ي--ف د--يد÷ا
ع-م قا-ب--صس ‘ نو--ل--خد--ي Úم--ها--صسŸا
ىتح ةماعلا ةيعم÷ا Òصضحتل نمزلا

ة--ن---ك---مŸا فور---ظ---لا ل---صضفأا ‘ ر“
ةرادإا سسل‹ سسيئر بيصصنت اهدعبو

.يدانلا Òيصست ةمهم هل نوكت ديدج

قاروألا طلخُت Êاميلسسوب ةلاقتسسا
هذ--خ---تا يذ---لا Òخأ’ا رار---ق---لا ءا---جو
ر-----ف-----ع-----ج تقؤوŸا بت-----كŸا سسي-----ئر
،هبصصنم نم با-ح-صسن’ا-ب Êا-م-ي-ل-صسو-ب
مادام يدانلا تيب ‘ قاروأ’ا طلخيل
Òب-ك-لا ل-م-ع-لا-ب نو-فÎع-ي را--صصنأ’ا نأا
ناز--يز--ع ة--ق--فر ل--جر--لا هز‚أا يذ--لا
ة-ي-ح-ن-ت بق-ع يدا--ن--لا ي--بfi سضع--بو
ثيح ،بياعلا دمfi قباصسلا سسيئرلا

ل-مŒو Òب-ك ل-م-ع-ب Êا-م-ي-ل--صسو--ب ما--ق
تقو يفف ،بعصص فرظ ‘ ةيلوؤوصسŸا
ع----صضت تار----صشؤوŸا ل----ك ه----ي----ف تنا-----ك
سسلÛ اد-يد-ج ا-صسي-ئر Êا-م--ي--ل--صسو--ب
.عاصضوأ’ا بلقنا ةرادإ’ا

ليلا– نورجيسس نوبعÓلا
«انوروك» نع فسشكلا

Èمصسيد02 خ-يرا-ت د-يد– ” ا-مد-ع-بو
¤إا ة--ي--نا--ث--لا ة--ط--بار--لا ة--يد--نأا ةدو--ع---ل
د-عو-م ةرادإ’ا ت‹ر--ب ،تاÒصضح--ت--لا
ليلاح-ت-ل عو-صضÿا ل-جأا ن-م ا-ه-ي-ب-عÓ-ل
،ÚبعÓل «انوروك» سسوÒف نع فصشكلا
لجأا نم ةيبيردت ةصصح لوأا لبق اذهو
يذ-لا ي--ح--صصلا لو--كو--توÈلا ق--ي--ب--ط--ت
،ةرازو-لا ن-م بل-ط-ب «فا-ف-لا» ه-ت-ع--صضو
ينفلا مقاطلا ةقفر ةرادإ’ا تعرصش امك
يتأات يتلا تابيردتلا قÓطنا Òصضحتب
ةبصسنلاب فقو-ت-لا ن-م ة-ل-يو-ط ةÎف د-ع-ب

ح . م.سشار◊ا دا–’

«اـــــــنوروك» تاـــــــسصوحفل نوـــــــعسضخي نوـــــــبعÓلا
تاـــــــبيردتلا ةرـــــــسشابŸ ادادـــــــعتسسا

ةد--ي--م--ح ءا--ع--برأ’ا ل--مأا سسي--ئر ر--ظ--ت---ن---ي ⁄و
فافلا تحنم عجارت امدعب Óيوط ةفلاخوب
تابيردتلا فانئتصس’ ةيدنأÓل رصضخأ’ا ءوصضلا
نم ىمادقلاو دد÷ا ÚبعÓلا لك ىعدتصساو
دحأ’ا اذه ءا-ع-برأ’ا ة-ن-يد-م ¤إا ل-ق-ن-ت-لا ل-جأا
عزنو بلقلا تاصصوحف ءارجإا لجأا نم اذهو
ىل-ع م-ه-ل-ي-هأا-ت تا-ف-ل-م لا-م-كإا ل-جأا ن-م مد-لا

اور-ج-ي نأا ر-ظ-ت--ن--ي ا--م--ك. ة--ط--بار--لا ىو--ت--صسم
فا--ن--ئ--ت--صسا ل--ب--ق اذ--هو ا--نورو--ك تارا--ب---ت---خا
.ابيرق تابيردتلا

مسسرل ةرانفوبب مويلا عمتجيسس
تاÒسضحتلا ةطراخ

ميكح بردملل اد-عو-م ة-ف-لا-خو-ب بر-صض ا-م-ك
ل-مأا ق-ير-ف ر--قÃ د--غ--لا ة--ح--ي--ب--صص ةرا--ن--فو--ب
اذهو قيرطلا ةطراخ مصسر لجأا نم ءاعبرأ’ا

خيرا-تو فا-ن-ئ-ت-صسإ’ا د-عو-م د-يد– ل-جأا ن-م
قيرفلا هير-ج-ي-صس يذ-لا يÒصضح-ت-لا سصبÎلا

نا-ك ة-ف-لا-خو-ب نأا م-غرو .ف-ل-صشلا ة-ن--يد--م ‘
ةدع ذنم تاÒصضحتلل هقيرف دوعي نأا ديري
هنأا ’إا ةيدنأ’ا سضعب عم ثدحي املثم عيباصسأا
ل-جأاو ا-ي-ل-ع-لا تا--ط--ل--صسلا تا--م--ي--ل--ع--ت مÎحا
ى---ل---ع لو---صص◊ا ة---يا---غ ¤إا فا----ن----ئ----ت----صس’ا
.سصيخÎلا

براجتلا باب حتفي فيدرلا بردم
ديدج نم

مقاطلا حتف ،ةÒبك ةبصسنب دادعتلا طبصض امدعب
سشيبكو نموم ةدايقب ءاعبرأ’ا لمأا فيدرل ينفلا
لمأا ىلع مويلا نم ءادتبا براجتلا ءارجأ’ بابلا

اذه اوززعي نأا مهنكÚ ÁبعÓلا سضعب ءي‹
مقاطلا ررق طقف مايأا ةثÓث دعب نكلو قيرفلا
Úبع’ ةعبرأاب ظفتحاو براجتلا باب قلغ ينفلا

لقأا قيرف يبعÓب تززعت ةليكصشتلا نأا اÃ طقف
ي-خ-يرا-ت ازا‚إا او-ق-ق-ح ن--يذ--لا ة--ن--صس91 ن---م
ب – ب .ةلوطبلاب جوتو طرافلا مصسوŸا

دحألا اذه فانئتسسلا روسض◊ ÚبعÓلا يعدتسسي ةفلاخوب

رقم نع اديعب نونطاقلا ةديلبلا دا–ا وبع’ ادب
دصصق يدانلا ر-ق-م ى-ل-ع ا-عا-ب-ت د-فاو-ت-لا-ب ة-ي’و-لا
نأا ىلع ،سسيمÿا مويلا ةيبطلا تاصصوحفلا ءارجإا
دي-ه-صشلا بع-لÃ د-حأ’ا مو-ي تا-ب-يرد-ت-لا اور-صشا-ب-ي
.ينكارب ةوخإ’ا
نأا ،دورو-لا ة-ن-يد-م ق--ير--ف ن--م ثد--ح--ت--م بصسحو

وأا ةي’ولا جراخ نونطاقلا ءاوصس ÚبعÓلا عيمج
نايفصس بردŸا-ب ا-ي-ف-تا-ه او-ل-صصتا ،ة-ي’و-لا ل-خاد
د-صصق ›ا-صشر-صش ي--ل--ع د--ي--صس سسي--ئر--لا--بو ة--م--صشن
ةيبطلا تاصصوحفلا ءارجإا سصوصصخب راصسفتصس’ا
ةرور-صضب Úل-جر-لا در نا-ك-ف ،تا-ب-يرد-ت-لا ة-ياد--بو
.يدانلا رقÃ سسيمÿا موي روصض◊ا

¤إا ةدوعلاو تابيردتلل سسمحتم لكلا
ةيمسسرلا تايرابŸا

Òبكلا مهصسم– نع ةمصشن بردŸا لابصشأا برعأا
Ÿا دحأ’ا تابيردتلا ةرصشابŸنورظتني امك ،لبق

تلاط نأا دعب ،Èصصلا غرافب ةيمصسرلا تايرابŸا
ذ-ن-م-ف.ة-ي-عا-م÷ا تا-ب-يرد-ت-لا جرا-خ ما-يأ’ا م--ه--ب

سضخ---ي ⁄ ،ي---صضاŸا سسرا---م ر---ه---صش ف---صصت---ن----م
’ ةارابم ’و ،ةيعامج ةيبيردت ةصصح يأا نوبعÓلا
ديمجتب «فافلا» رارق ببصسب ،ةيدو ’و ةيمصسر

ءا-بو ي-صشف-ت د-ع-ب ة-ي-صضا-ير-لا تا-صسفا-نŸا ع-ي--م--ج
.«انوروك»

«تابيردتلا و÷ انتدوعب ديعسس » :فÎم
دحا ،فÎم Úصسح قباصسلا ›ودلا بعÓلا ىريو
ه-نا ،دورو-لا ة-ن-يد-م ق-ير-ف ¤إا ة-مدا-ق-لا ءا-م--صسأ’ا

ة-ي-عا-م÷ا تا-ب-يرد-ت-لا ةدو-ع Èخ-ب اÒث-ك د-ي-ع--صس
سسÁ نأا اينمتم ،Êا-ث-لا ي-ن-طو-لا م-صسق-لا ي-ب-عÓ-ل
ةيارد ىلع هنوك ،ماصسقأ’ا ةيقب Óبقتصسم رارقلا

Ãا ىدŸي-ب-ع’ ة-ي-ق--ب ا--ه--ب نو--صسح--ي ي--ت--لا ةرار
رهصشأا ةعصست ةدم سشاع نأا دعب ،ىلفصسلا ماصسقأ’ا
.تايرابم ’و تابيردت نودب ةلماك
«Èسصلا غرافب ةظحللا هذه رظتنأا تنك» :يروسصنم
مداقلا يروصصنم قيرفلا سسراح لاق ،هتهج نم
ةدوع ةظ◊ رظتني ناك هنا ،سسيمÿا ءافصص نم
ع-ي-م-ج د-ي-ع-ت-صسي ى-ت-ح ،Èصصلا غرا-ف-ب تا-ب-يرد-ت-لا
ديعتصست نأاو ،مهتداعصسو مهتنينأامط Úيرئاز÷ا

ا---ه---ت---يو---ي---ح ة---ير----ئاز÷ا بعŸÓا تا----جرد----م
روهمج نودب مدقلا ةرك تايرابم نوك ،اهترارحو
ةعيبط تناك ا-م-ه-م-ف ،ح-ل-م نود-ب ما-ع-ط-لا-ب ه-ب-صشأا
قو-ف Úب-عÓ-لا ة-يو-هو Úصسفا--ن--تŸاو تا--يرا--بŸا
نوكت ةراثإ’او قيوصشتلاو ةيوي◊ا نأا ’إا ،ناديŸا
مامأا بعلت يتلا تايرابم ‘ هيلع يه ا‡ ةصصقان

ةوÓح ةبعلل ديزي رو-ه-م÷ا-ف ة-ظ-ت-ك-م تا-جرد-م
.’امجو
ةئاŸا ‘02 ةبسسنب تابيردتلل نوزهاج نوبعÓلا

ة-ب-صسن ة-م-صشن نا-ي-ف-صس ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا برد-م رد--ق
،ةئاŸا ‘02 ›اوحب تابيردتلل هيبع’ ةيزهاج
تابيرد-ت-لا لÓ-خ ا-هو-ب-صست-كا ي-ت-لا ة-ب-صسن-لا ي-هو
رهصشأا ةثÓثلا ةÎف لÓخ مهل تحنم يتلا ةيدرفلا
لك عصضخ-ي-صس ه-نا ة-م-صشن نا-ي-ف-صس بصسحو.ةÒخأ’ا

تابيردتلل مهتيزهاج ىدم نع اذح ىلع بع’
‘ ةدا-يز ه-ي-ل-ع ظ-حÓ--ي بع’ ل--كو ،ة--ي--عا--م÷ا
رمأ’ا ةيادب ‘ عصضخيصسف ،كلذ هبصش ام وأا نزولا
عيمج غولب نم نكمتي ىتح ،سصاخ جمانرب ¤إا
،تا-ب-يرد-ت-لا ثي--ح ن--م ةد--حاو ة--ب--صسن Úب--عÓ--لا
،يبيردتلا هلمع جمانرب قيبطت هل ىنصستي ›اتلابو
لوخدلا لبق ادحاو اعوبصسأا ةدŸ دتميصس يذلاو

ةبانع ة-ن-يدÃ يد-يار-صس ز-كرÃ ق-ل-غ-م سصبر-ت ‘
Ÿعو---ب---صسأا ةدÚ نا--ك--م ‘ ر--خآا سصبر--ت ه--ع--ب--ت---ي
وأا ف-ل-صشلا وأا ة-م-صصا-ع-لا ‘ ا-مأا ،ا-ق-ح’ دد-ح--ي--صس
.ةديلبلا ‘ وأا Âاغتصسم

ÚبعÓلاب عمتجيسس يرادإلاو ينفلا مقاطلا
تابيردتلا ةيادب لبق

،ÚبعÓلا عم ينفلا و يرادإ’ا نامقاطلا عمتجيصس
فاد-هأا لو-ح عا-م-ت-ج’ا اذ-ه رو-ح-م--ت--ي--صس ثي--ح

مه-ّث-ح ل-جأا ن-م ،د-يد÷ا م-صسوŸا لÓ-خ ق-ير-ف-لا
فدهلا غولبل مهعصسو ‘ ام لك لذب ةرورصض ىلع
ةÒظح ¤إا ةدوعلاو دوعصصلا قيق– وهو دوصشنŸا
هلوزن نم مصساوم ثÓث دعب ،لوأ’ا ينطولا مصسقلا
رظتنيو ،ثلاثلا مصسقلا ¤إا مث Êاثلا مصسقلا ¤إا

سضع-ب ة-يو-صست م-ت-ي نأا عا-م-ت-ج’ا اذ-ه لÓ-خ اد--ج
لوخدل مهل ازيف– ،ÚبعÓل ةرخأاتŸا بتاورلا
علطتلا ›اتلابو ،ةع-ف-تر-م تا-يو-ن-عÃ تا-ب-يرد-ت-لا
يدهم Ëرك.ةلوطبلا ‘ ةيباجيا جئاتن قيقحتل

ةديلبلإ دا–إإ

تابيردتلا فانئتسسا لبق تاقحتسسم نم ًءزج يوسسُت ةرادإلا



ــه2441 لوألا ىدامج10ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد71 سسيمÿا ةسضايرلا ءادسصأا

سضيبا مصسوÃ ددهت ةقناخ ةيلام ةمزأا

اـــــهوملتسسي ⁄ يـــــتلا ةرازوــــــلا تاــــناعإا نورــــظتني نوـــيسضايرلا

523ل ةيلام تاناعا Ëدق-ت-ب ل-ي-ل-ه-ت-ل-ل ة-سضا-ير-لا و با-ب-سشلا ةرازو تعرا-سس
باعلا اذك و1202ويكوطب  ةيبŸوألا باعلأÓل  لهأاتلاب Úينعم يسضاير
891 و ةيسضاير721 مهنيب نم2202  نارهوب طسسوتŸا سضيبألا رحبلا
يدلاخ يلع ديسس ةرازو يفتكت ⁄ و ةيبŸوا ةيدا–ا12 نولثÁ يسضاير
نامسض لجا نم Úيسضايرلل يعرسش قح يه يتلا تاناعإلا نع نÓعإلاب

” هنا ةسصاخ و ةرظتنŸا  ةيلودلا تاقاقحتسسÓل ىوتسسŸا ‘ Òسض–
نا لا ةينطولا ةبخنلا تاÒسض– لجا نم  سصاخ ›ام قودنسص سصيسصخت
و Úيسضايرلل ةسصاخ تلابقتسسا تمظن و تاناعإلا هذهب تهابت ةيسصولا
هذه-ل ة-يا-عد-لا و را-ه-سشإÓ-ل  ما-يأا ةر-سشع-لا برا-ق-يا-م راد-م ى-ل-ع م-ه-تادا–ا
نا ةئجافŸا نكل يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىلع روسصلا رسشنو تاناعإلا
Ëدقتب  تÓسضعلا سضارعتسساو تلوكوتوÈلا لجا نم طقف ناك لابقتسسلا
طوطÿا هذه ةباتك ةياغ ¤ا و ةيلام غلابم يأا نود بسسحف مازتلإا قئاثو
دعلا نا عم ةيكنبلا  اهتاباسسح لخاد اسسلف ىقلتت ⁄ اهنا تايدا–لا تدكا

‘ دكؤوت ةلودلا نا املع  قلطنا دق ةينطولا تابختنŸا Òسضحتل ›زانتلا
تقولا و نمازتي ل رملا نا Òغ ةبخنلا ةسضايرل اهمعد Ëدقت ةرم لك
اهييسضاير ىلع اموي لخبت ⁄ رئاز÷ا  نا املع  لاومألا مÓتسسل بسسانŸا
لطا“ و  ÓÊقعلا و نسس◊ا Òيسستلا ‘ ةلكسشŸا نمكت اميف لاومألاب
لجا نم ةيفاكلا ةينمزلا ةلهŸا ءاطعإا مدع و تافلŸا ةعباتم ‘ ةيسصولا
لاومألا Ëدقت ةدئاف لوح حورطŸا لاؤوسسلا ىقبيل ةينطولا قرفلا Òسضخت

ةÒبك ةيلام ةمزا Êاعت تايدا–لا و ةبسسانم Òغ تاقوأا  ‘ وا ةرخأاتم

ةيلام ةمزا ‘ تايدا–’ا و لخدت ⁄0202 ةنسسل ةلودلا  تاناعا
سضعب لعجام ةقناخ ةيلام ةمزا نم ةيرئاز÷ا ةيسضايرلا تايدا–لا Êاعت
امك ةمهم ةيراق تلوطب ‘ اهيعراسصم ةكراسشم نم سصلقت تايدا–لا
اذه و رارسضلا فخأاب0202 ةنسس لامكا لجا نم تايدا–لا سضعب عراسصت

ةنسسل ةيونسسلا ةيلاŸا تاناعإلا ةسضايرلا و بابسشلا ةرازو حنم مدع ببسسب
ةنسسل ةيبدألا و ةيلاŸا ريراقتلا عم ةلماك تافلŸا تمدق اهنا مغر0202
دقع ةيسضايرلا تايدا–لا تلمكتسسا و نوناقلا هيلع سصني ام بسسح9102

تلسصاوت و0202   ةنسس نم يرفيف رهسش ‘ تقلطنا يتلا ةماعلا اهتايعمج
‘ رهسشا6 ماد يذلا يحسصلا رج◊ا ببسسب تفقوت امدعب Èمتبيسس رهسش
تاناعا يأا ىقلتت ⁄ و رهسشا ةثÓث ذنم رظنت تايدا–لا نا Òغ هتيادب
فقوت لظ ‘ ةسصاخ ةقناخ ةمزا ‘ تايدا–لا مظعم لخدا يذلا رمألا
و ةيدنألا تامازتلا نم لخدلا سضعب رفوت نا اهنأاسش نم يتلا تلوطبلا
زايتجا و  ةيلÙا تاسسفانŸا ‘ ةكراسشŸا قوقح ¤ا ةفاسضإا اهطارخنا
Óكسشم لكسشŸا اذه دعي و ةيلاتقلا تاسضايرلل ةبسسنلاب ةمزحلا تارابتخا
لعجي ام ةرخأاتم تاناعإلا لخدت ةنسس بك ‘ تايدا–لا هيف طبختت
ديدسست ةيمتح ماما اهسسفن دجتل ةنسسلا ما“إا لجا نم نيدتت تايدا–لا
يروصصنم ةلوخ . تاناعإلا اهبقلت درجÃ نويدلا

دا–’ا نم ةبه عاجÎسس’ ةيكرمج قوقح نويلم001
ميتنسس نويلم81 اهتميق  ةرئاطلا ةركل ›ودلا

نا بعŸÓا ءاد----سصأا ةد----ير----ج ردا----سصم تف----سشك
دا–لا ن-م ة--ب--ه تق--ل--ت ةر--ئا--ط--لا ةر--ك ة--يدا–ا
ي-سضا-ير دا-ت-ع ‘ ل-ث-م-ت-ت ةر-ئا-ط--لا ةر--ك--ل ›ود--لا
81 اهتميق ة-ي-ن-طو-لا تا-ب-خ-ت-ن-م-ل-ل ة-يد-ه-ك تار-كو
تأاجافت  ةيلÙا ةيدا–لا نا لا ميتنسس نويلم
تبلاط يتلا كرام÷ا ةحلسصم ىدل ةÒبك ليقارعب
جورخ حيرسست لجا نم ةدقعم و ةديدع قئاثوب
ةيدا–لا هنم ديفتسستل رئاز÷ا راطم نم داتعلا
قثوم تابثا كل“ ةيلاردفلا نا مغر ةيرئاز÷ا

يسضاير داتعل هتبه دكؤوي ›ودلا دا–لا لبق نم
⁄ كرام÷ا حلاسصم نا Òغ ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل
ة---يدا–لا ة---م---ه---م ن---م تد---ق----ع و ه----ب فÎع----ت
‘ اهسسفن تدجو يتلا ةرئاطلا ةركل ةيرئاز÷ا
ن--م ق--ئا--ثو جار--خ--ت--سسا ل--جا ن--م ة---يرادإا ة---ماود
تنك“ رهسش ةدم دعب و ىرخأا تارادإا و  ةمكÙا

ةبولطŸا قئاثولا لك جارختسسا نم ةيدا–لا اهيف
عفد كرام÷ا ةبلاطÃ ةيدا–لا ولوؤوسسم أاجافت

رهسش ةدم اهلا-سصم ىد-ل دا-ت-ع-لا ءا-ق-ب تا-ق-ح-ت-سسم
يذلا داتع-لا تقو ‘ م-ي-ت-ن-سس نو-ي-ل-م001 اهتمي-ق
ميتنسس نويلم02 قوفي ل ›ودلا دا–لا هب ثعب
‘ Òكفتلا  ةيلÙا ةيدا–لاب عفد يذلا رمألا
مدع و يسضايرلا داتعلا ىلع لزانتلل ةقيثو ءاسضما

نم  ةيلودلا ةيدا–لا ةلسسارم مزتعت و همÓتسسا
ىر--خأا تا--ب--ه Ëد--ق--ت مد--ع--ب ا--ه--ت--ب--لا--ط--م ل--جا
تابوعسصلا و ليقارعلل ارظن ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل
تقو ‘ ةبهلا جارختسسا لجا نم اهتهجاو يتلا
لكب اهتابيه ةرواÛا لودلا لك هيف تجرختسسا

›ودلا دا–لا نم ةقيثو Ëدقت درجÃ و ةلوهسس
. ةينعŸا ةيدا–Óل هبه تلسسر اهنا تبثت

ةيلودلا ÒتسسنŸا ةرود  نم بحسسنت وبيا سسانيا
ملآاب اهسساسسحإا ببسسب سسنوتب  ةماقŸا ÒتسسنŸاب ةيلود ةرود نم وبيإا سسانيإا ةيرئاز÷ا سسنتلا ةبعل تبحسسنا
ةباسصÓل تسضرعت دق تايطسسولل ةقباسسلا ةيقيرفلا ةلطبلا تناكوةباسصإلا نم ارخؤوم تفاعت  دق تناك امدعب
مايلا لÓخ ايجيردت اهيفاعت دعبوÒتسسنŸا ةنيدŸا سسفنب ةيلود ةرود ‘ اهتكراسشم لÓخ عوبسسأا لبق

و-ب-يإا ترر-ق جÓ-ع-ل-ل ا-ه-عو-سضخ د--ع--ب ا--م--ي--سس ,ةÒخألا
عو--م‹ غ--ل--ب--ت ى--ت--لا ةرود--لا هذ--ه ‘ ة--كرا---سشŸا

Ú 51ب ام ةررقŸاو ,رلود فلأا51ب  اهزئاوج
تناكوةعيرسسلا تاحاسسŸا ىلع Èمسسيد03و

اهتعقوا دق  وبيإا اهترسضح يتلا ,ةعرقلا ةيلمع
رودلا مسسرب اكبوك انيترام ةينولوبلا ةهجاوم ‘

ملآلا ددŒ نأا  لا .يئاهنلا لود÷ا نم لوألا
باحسسنلا ىلع اهتÈجأا ,ةÒخألا تاظحللا ‘

بعÓ-لا با-ي--غ سضيو--ع--ت--لوة-سسفا--نŸا ن--م
Óي‚أا ةيبرسصلا ةوعدب نومظنŸا ماق ,ةيرئاز÷ا

لت– يتلاو ,اعيبر91لا تاذ سشتيفوكوج
دا–لا ف-ي--ن--سصت ‘5201 ز--كرŸا

,تا---فÙÎا تا---ب----عÓ----ل ›ود----لا
ر---سساÿا سسا---سسأا ى---ل---ع كرا---سشت----ل
.ظوظÙا
ةيبر-سصلا ة-ب-عÓ-لا بر-سضت-سس اذ-ه-بو
وكبوك ةينولوبلا اهتÒظن عم ادعوم
ديد– متي ⁄وايŸاع377 ،ةنسس91
سسن-ت-لا ن-يدا-ي-م ن-ع و-ب-يا با-ي--غ ةد--م

.ةديد÷ا ةباسصلا هذه ببسسب

: سسوكرب دوعصسم ديلا ةركل ينطولا بختنŸا دئاق

هـــــــŸاعم دــــــــقف يـــــنطولا بــــــختنŸا
ةـــــيلÙا ةــــــسسفانŸا باـــــــيغل

يأل  هئاقفر Íعل مدع نم Òبكلا هقلق نع سسوكرب Èع و
اهيف داع يتلا ىرخألا لودلا تابختنÃ ةنراقم ةلباقم
ىلع دكا اميف .مهتيدنأا عم ةسسفانŸا وج ¤إا اهوبعل
سضعب نع رظنلا سضغب  دوه÷ا لك لذب ىلع هئÓمز مزع
رورم عم اهنم  Êاعي نأا نكÁ يتلا ةيندبلا سصئاقنلا
تÓباقŸا
سسيل هنا سسوكرب  رسضÿا م‚ فÎعا ,ةطقنلا هذه نعو
ةليوط ةÎف دعب ةسسفانŸا عم دهعلا ديدŒ لهسسلا نم
ةيلامتحا عفري نأا هنأاسش نم فقوتلا اذه فقوتلا نم
ىلع طق-ف ر-سصت-ق-ي ل ر-مألا اذ-هو ,تا-با-سصإل سضر-ع-ت-لا
Úيسضايرلا عيمج ىلع لب ديلا ةركل ينطولا بختنŸا
ةيعسضولا سسفن اوسشاع نيذلا
رسسيألا Òهظلا  دكا لايدنوملل رسضÿا Òسض– نع و
رر-قŸا يÒسضح-ت-لا سصبÎلا نأا ير-ئاز÷ا بخ--ت--ن--م--ل--ل
,Èمسسيد03 ¤إا71 ن-م ةد-ت-مŸا ةÎف-لا ‘ ا-ي-نو--لو--ب--ب

علطمرسصÃ ⁄اعلا ةلوطب ‘ ةكراسشملل ابسس–
ينطولا قيرفلل ديفم دج نوكيسس1202ةنسس
ا-نورو-ك سسوÒف تا--ي--عاد--ت ه--تÈجأا يذ--لا
طاسشن يأا نع فقوتلا ىلع «91-ديفوك»
.رهسشأا ةدعل
سسيمÿا مويلا ينطولا بختنŸا لقنتي و
هتاÒسض– ةلسسلسس لا-م-ك-ت-سسل ا-ي-نو-لو-ب ¤إا

هذه لÓخ نم يرسصŸا لايدنوملل ابسس–
,-ةيسسفانتلا لبق ام- ةيدادعإلا ةطÙا
بع---ل ¤إا ة---فا---سضإلا---ب م---سست---ت ي----ت----لا

ا-ي-نو-لو-ب د-سض Úت-يدو Úت-ل--با--ق--م
,Èمسسيد22 و12 ي--مو--ي
ة-يدو ةرود ‘ ة-كرا-سشŸا--ب
ل-ب-ق ن-م ط-سشن-ت كلذ-ك
ن-م ل--ك تا--ب--خ--ت--ن--م
و ة-ف-ي-سضŸا ة-لود--لا
وأا ر--سصم و ا--ي---سسور
ثي--ح ,ار---سسيو---سس
د-حاو سضو-ع-ي--سس
ن------يذ-------ه ن-------م
Úقيرفلا

بختنم
يذلا ا-ي-سسورÓ-ي-ب
‘ ةرودلا نم هباحسسنا نلعأا
بع-ل ة-ي-نا-ك-مإا ع-م ,ة-ظ◊ ر-خآا

.اينولوبب ةسسداسس ةيدو ةلباقŸ يرئاز÷ا يعابسسلا
يدادعإا سصبرت ‘ اوناك نيذلا ,«رسضÿا» هجاويسس امك
بردŸا ةدا-ي-ق-ب Èم-سسيد —ا-ف-لا ذ-ن-م ر-ئاز÷ا-ب ق--ل--غ--م
01 و8 يموي ايدو نيرحبلا بختنم ,تروب نلأا يسسنرفلا
.رسصم ¤ا لقنتلا لبق ,ةمانŸاب رياني
دقل» : سسوكرب لا-ق ,ة-يŸا-ع-لا ة-سسفا-ن-م-ل-ل داد-عإلا ن-عو
تناكو ,مرسصنŸا Èمتبسس رهسش تاÒسضحتلا ‘ انعرسش
ةد-ع ة-با-سصإا فا-سشت-كا ة-يا-غ-ل د-ي-ج ل-ك--سشب Òسست رو--مألا

ة-يدا–لا Èجا يذ-لا ر--مألا ,ا--نورو--ك سسوÒف--ب Úب--عل
. نكل ثلاثلا سصبÎلا فيقوت ىلع
نكل يدرف لكسشب هتاÒسض– لسصاو بعل لك نأا ديكألا

ا--مو--م--ع .ة--ي--عا--م÷ا تاÒسضح---ت---لا سضو---ع---ي ءي---سش ل
.«ائيسشف ائيسش اهŸاعم عجÎسست تأادب ةعومÛا
-⁄اعلا ةلوطب تاسسفانم يرئاز÷ا يعابسسلا سضوخيو
لاغتÈلا و برغŸا ةقفر ةسسداسسلا ةعومÛا ‘1202
بخ-ت-نŸا ة-ه-جاوÃ ة-ياد-ب-لا نو-ك-ت نأا ى-ل-ع ,اد-ن-ل-سسيإا و

نم لك ›اوتلا ىلع ةاقÓم لبق ,رياني41 موي يبرغŸا
سسفن ن-م81 مو-ي لا-غ-تÈلا و ر-يا-ن--ي61 موي اد-ن-ل-سسيا

رهسشلا
,ةعومÛا هذه ‘ ينطولا قيرفلا ظوظح نع و
ديعاوŸا هذه لثم ‘ مهŸا رملا» : سسوكرب لاق

.ةقفوم ةقÓ-ط-نا ق-ي-ق– و-ه ة-يŸا-ع-لا ة-ي-سسفا-ن-ت-لا
,برغŸا مامأا ¤وألا ةهجاوŸا-ب زو-ف-لا ا-ن-ي-ل-ع Úع-ت-ي

بخ-ت-ن-م-ل-ل ا-فÓ-خ ,اد-ي--ج ه--فر--ع--ن يذ--لا سسفا--نŸا
هنكل هتهجاوم انل قبسسي ⁄ يذلا ›اغتÈلا

اظوحلم ا-ن-سس– ل-ج-سسو ا-يو-ق ى-ق-ب-ي
,ا-مو-م-ع .ي-بوروألا د-ي-ع-سصلا ى--ل--ع

ثÓ-ث-لا ا--ن--تÓ--با--ق--م سضو--خ--ن--سس
لجا نم ةÁزعلا و ةينلا سسفنب
لقألا ىلع انظوظح نع عافدلا

«Êاثلا رودلا غولب ‘
سسو---كر----ب سصر----ح ,Òخألا ‘و

و÷اب ةداسشإلا ىلع
‘ د-ئا-سسلا د--ي÷ا

فوفسص
ي-ت-لا ة--عو--مÛا
ا--ه--ل--م--ع ل--سصاو--ت

ل-ب--ق Òب--ك ما--ج--سسنا--ب
د--عوŸا قÓ---ط---نا ن---م ر---ه---سش ›او---ح
يروصصنم ةلوخ.يŸاعلا

ةيلايدنوŸا تابختنŸاب ةنراقم هŸاعم دقف بختنŸا نا  سسوكرب دوعشسم ديلا ةركل ينطولا بختنŸا دئاق فششك
دق ةينطولا ةلوطبلا تناك ول» : ادرطتشسم ,ةÎف ذنم ةشسفانŸا ءاوجأا ¤إا اهوبعل اهيف داع يتلا ,ىرخألا

¤إا رقتفن انلعج ام ,تاÒشضحتلا نم مدقتم ىوتشسم غولب انناكمإاب ناك ,لودلا ةيقب رارغ ىلع اهطاششن تفنأاتشسا
.«ةيشسفانتلا ءاوجألا ‘ Ìكأا لوخدلا ىلع اهبعلنشس يتلا ةيدولا تÓباقŸا اندعاشست نأا ىن“أا .بولطŸا سسام◊ا



⁄ ة-حار-صص»
د◊ م--ه---ف---ن
بب----------صس نآلا
رارصصإا
دأ–لا
ىل-ع ي-ق-ير-فإلا
،ةارأ--بŸا ةدأ---عإا
سضع------ب نأا م------غر
أهعم ثدح قرفلا
،ر----------مألا سسف-----------ن
ى-------ل-------ع تل-------هأأ--------تو
أ--ن--صصر--ح م--غر ...طأ--صسب---لا

طورصشلا عيمج ماÎحا ىلع
دأ–لا ل-ب-ق ن-م ة-صضور-فŸا
ة--ف--ك ح--جر ه--نأا لإا ،ي--ق--ير--فإلا
ةدأ-عإا رر-قو ي-ن-ي-ن-ب--لا ق--ير--ف--لا
ط-ط-خÃ أ-ج-ج-ح--ت--م ،ةارأ--بŸا
Èع نأ--ك يذ--لا قأ--صشلا ة--ل--حر--لا
رار----ق رود----صص د----ع----ب ...سسيرأ----ب
دأجيإل أنتأكر– أنرصشأب ،ةدأعإلا

flأنح‚و ة-ل-حر-ل-ل د-يد-ج ط-ط
أ-ن-م-قو ،ز--ي--جو فر--ظ ‘ كلذ ‘
Ãأننكل ،ينينبلا يدأنلا ةلصسار ⁄

دعوم نأأصشب ادر نآلا ىتح قلتن
.«همودق

رصصانلا دبع
سسيئر) سساŸأا

(رئاز÷ا ةيدولوم ةرادا يل‹

كلذو ةرهأقلا ‘ رهزألا عمأ÷ا ‘ ةرم لوأل ةعم÷ا ةÓصص ةمأقإا -7621
.سسÈيب رهأظلا نأطلصسلا دهع ‘

.تيار ناوخألا لبق نم كرحÃ ناÒطلا ‘ ةلوأfi لوأا حأ‚ -3091
.رصصم ‘ «رأبخألا ةديرج» ردصصي يعفارلا Úمأا -3191
.لÓقتصسلا لجأا نم سسنوت ‘ ةبيقروب بيب◊ا ةروث ءدب -1591
.ويكوط ‘ يمÓصسإلا زكرŸا حأتتفا -2891
ندنل ‘ زدورأه رجتم لخاد يدنلريإلا يروهم÷ا سشيجلل ةيلمع -3891
.سصأخصشأا ةرصشع لتقم ¤إا يدؤوت
‘ يمÓصسإلا دأه÷ا ةكرحو سسأمح ةكرح ةدأق نم514 دأعبإا -2991
.نأنبل بونج ‘ روهزلا جرم ¤إا Úطصسلف
ريرقتل هلوبق نع بأطخ ‘ نلعي كاÒصش كأج يصسنرفلا سسيئرلا -3002
نأبلصصلا لث-م ة-ي-ن-يد زو-مر ل-م-ح-ب لأ-ف-طأÓ-ل حأ-م-صسلا مد-ع-ب ي-صصو-ي ي-م-صسر
.ةيدوهيلا تاوصسنلقلاو يمÓصسإلا بأج◊او
%1 نم ةدئأفلا رأعصسأا سضفخي يكيرمألا ›ارديفلا يطأيتحلا كنب -8002
دأصسكلا ةلأح ةهجاوم فدهب كلذو %52.0 ¤إا رفصص نم حواÎي ىوتصسم ¤إا
.ةدحتŸا تأيلولا أهب ر“ يتلا

هذه تدأاو ،هصسفن ‘ رأنلا مرصضي يزيزعوبلا دمfi يصسنوتلا بأصشلا -0102
.يلع نب نيدبأعلا نيز سسيئرلا مكح دصض ةيصسنوتلا ةروثلا علدنا ¤إا ةثدأ◊ا

،ÊأŸألا دأ–لا ةرأصشتصسم بصصنم ‘ لكÒم Óيغنأا Úيعت ةدأعإا -3102
.5002 ةنصس ذنم ›اوتلا ىلع ةثلأثلا أهتيلو تأادب دق كلذب نوكتو
أمهنيب تأقÓعلا ةدأعإا ىلع أعم نأقفتي أبوكو ةدحتŸا تأيلولا -4102
.أهعطق نم ةنصس05 ›اوح دعب
يدنج41 لتقم نع رفصسأا أ‡ ةيكÎلا ةيرصصيق ةنيدÒ Ãجفت عوقو -6102
.نيرخآا55 ةبأصصإاو
.ةينأثلا ةرملل يليصشلل أًصسيئر اÒينب نأيتصسبصس بأختنا -7102
ق-ح-ب ماد-عإلأ-ب أ-ًم-ك-ُح ُرِد-صص-ُت دأ-بآا مÓ-صسإا ‘ ة--صصأÿا ة--م--كÙا -9102
.ىمظعلا ةنأيÿا ةمهتب فرصشم زيورب قبصسألا Êأتصسكأبلا سسيئرلا

 . ةنصس051 ةأفحلصسلا رمعت ^
سضيبأا لق◊ا دارج مد نول ^
.تأناوي◊ا ىكذأا وه Úفلدلا ^
سسي-لو ير-ح-ب ناو-ي--ح ج--ن--ف--صسإلا ^

 . ًأتأبن
ي---ه نأ---صسنإلا ءاد----عأا ىد----عأا نأا ^

. ةي◊ا
تأيأهن ىلع يصشÁ رحبلا ذفنق ^

 هنأنصسأا
ًأموي025 ثكÁ بكأنعلا سضعب ^

. لكأا نودب
كت--ع--صسل اذا..ل--صسع--لا ة--ل---ح---ن نأا ^

.روفلا ىلع يه تو“
 . سشرقلا كمصس وه ( كأمصسلا ) ةيئأŸا تأناوي◊ا عرصسا ^

.هنزو يثلث قوفي أم لكأأت سضراوقلا نم عون وه «ديرصشلا« ^

.ركفي فيك ملعتي نأا دعب لإا ةفرعŸا ىلع لصصحي نأا ءرملل نكÁ ل ^
نصسحأأب اوثد–و نوبتكت أم نصسحأا اوظفحإاو نوعمصست أم نصسحأا اوبتكأا ^
.نوعمصست أم

. أهأتأا يذلأك نأك أهأصشفأأف ةصشحأفب عمصس نم ^
قوف كلعجي يذلا نم برهأف أهتقيقح ىلع كصسفن ةميق فرعت تنأا ^
.ةميقلا هذه

ىÎصشي ل يذلا ديحولا ءيصشلا يه ةحصصلا نا يصضرم ‘ تفصشتكا دقل  ^
. ءيصش لك أهعم دقتفا نأصسنإلا أهدقتفا اذأف لأŸأب

. لمعلا مهعنمو لد÷ا مهحنم اءوصس موقب هللا دارا اذإا  ^
.مأصصخ عم حئأبذ نآÓم تيب نم Òخ .. مÓصس أهعمو ةصسبأي ةمقل  ^
. هلهأا نم اونوكت هب اولمعاو هب اوفرعت ملعلا اوملعت ^

كصســـــــــــــفن فـــــــــــقث

‘ ةعم÷ا ةÓصص ةرم لوأ’ تميقأا ،7621 ةنصس نم مويلا اذه لثم ‘
،سسÈيب رهاظلا ناطلصسلا دهع ‘ كلذو ةرهاقلا ‘ رهزأ’ا عما÷ا

نم ديدعلا كلذك مويلا اذه دهصش ،يخيراتلا ثد◊ا اذه ¤إا ةفاصضإاو
اوصسنت ’ ،اهيلع فرعتلا لبق نكل ،،اهمهأا مكل انÎخا ثادحأ’ا

Ãع انتلصسارÈ اŸكل’ا عقوÎوÊاتلا‹:
moc.liamg@mirakiddam،انتحفصص رونت مكعيصضاومف

”دوعت امكو ،مكنظ نصسح دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو
 .مويلا ءاعدب هللا ةكرب ىلع انتحفصص أادبن ،ددع لك ‘

نوعرزت فيك :ةعرزŸا يعار لأأصس  ،«رأقبأا ةعرزم» أهيلع بوتكم ةتفل فأصش يبغ لجر
.«رقب علطيو سضرألا ىلع ركصس سشرن» : طأبعتصسأب يعارلا هبأجأا  ؟ رقبلا

 Úعمجتم لمنلا فأصش موي Êأث عجر مث ،هتيب مأمأا ركصس سشر و يبغلا بهذ
«رأغصص مهو رقبلا مهÓحأا أم هللا نأحبصس» : لأق

ــه2441 لوألا ىدأمج10ـل قفاوŸاÈ 0202مصسيد71 سسيمÿا

انعم مصستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

1941- fiر-صسف-مو ه-ي-ق-ف ،ي-م-ق-ل-ع-لا ن-م-حر-لا د-ب-ع ن--ب د--م
.يرصصم سسردم ثدfiو
.يكيرمأا ءأيزيف ⁄أع ،يÔه فيزوج -7971
7381- fiارهطلا يدأه دمÊ، سسردمو فلؤومو ملصسم هيقف
.Êاريإا ينيد
.يجيورن تأيصضأير ⁄أع ،› سسوفوصس -2481
ةزئأج ىلع لصصأح يكيرمأا ءأيميك ⁄أع ،يبيل درÓيو -8091
.0691 مأع ءأيميكلا ‘ لبون
.يزيل‚إا مدق ةرك بردمو بعل ،نوصسليو يار -4391
.ير‹ مدق ةرك بردمو بعل ،ينيب كينيرف -4491
.يدنك لث‡ ،يفيل Úجوي -6491
.يصصÈق مدق ةرك بعل ،سسأفأيأك سسيÒتوصس -9491
ر-يزوو ي-صسأ-ي-صسو ،ي-ئأ-بر-ه-ك سسد-ن-ه-م ،فأ-صسع د-ي-لو -0691
.ينيطصسلف
.يكيرمأا لث‡ ،يصسيبير Êأفويج -4791
.يرصسيوصس مدق ةرك بعل ،رلوم كيرتأب -6791
ةدحتŸا تأيلولا نم ةدعأق ةرك بعل ،ريأث ›اد -0891
.ةيكيرمألا

.يزيل‚إا مدق ةرك بعل ،زيفاد وردنأا -4891
.تيوكلا ‘ لمعت ةيروصس ةلث‡ ،فصشأكلا ةيلأغ -7891
ةصضيرم نطب ‘ يديدح لعن.يجيورن مدق ةرك بعل ،درأغيدوأا Úترأم -8991

رمعلا نم غلبت ( زينيترأم Úلكأج ) ةديصسلا
سسي-ن م-كأfi ‘ ىو-عد تمأ-قأا ًأ--مأ--ع93
لرأ-صش نأ-ج ) بي-ب-ط-لا ى--ل--ع ة--ي--صسنر--ف--لا
يذلاو ًأمأع84 رمعلا نم غلأبلا ( وكصسيل
‘ ة-ي-حار-ج ة-ي-ل-م-ع أ-ه--ل ىر--جأا د--ق نأ--ك
بب--صسو .. Ëر--م ة--صسيد--ق---لا ى---ف---صشت---صسم
يذ-لا حدأ-ف--لا أأ--طÿا ¤إا دو--ع--ي ىو--عد--لا
ةيلمعلا ءارجإا ءأنثأا بيبطلا اذه هبكترأا

ىدحإل ًأيديدح Óًعن أهنطب ‘ ىصسن دقف
ًاÎميتنصس93 لو----ط----ب ة-----حار÷ا تاودأا
. مارج009 هنزوو تاÎميتنصس01 سضرعو
ًأ-ملآا بب--صس ل--ع--ن--لا نأا ر--مألا ‘ بير--غ--لا

ن-ير-ه-صش ›او-ح ى-ق-ب ة-صضير-م-ل--ل ة--حÈِ--ُم
.! هجارختصسا لبق Úلمأك

ندروج لكيام يكيرم’ا
يرفيف71‘ ندروج يرفيج لكيأم دلو
،قبأصس يكيرمأا ةلصس ةرك بعل وه ،3691
‘ ÚبعÓلا لصضفأا دحأا ندروج Èتعيو
ل-صضفأا ح--ب--صصأا د--قو ،ة--ل--صسلا ةر--ك خ--يرأ--ت
د--عأ--صس يذ--لا و--هو ،ه--ل--ي--ج ‘ ي--صضأ---ير
قوفتلا ىلع ةلصسلا ةركل أكيرمأا بختنم

نرقلا ن-م تأ-ن-ي-ع-صست-لاو تأ-ن-ي-نأ-م-ث-لا ‘
ةرادإا ءأ-صضعأا د-حأا نآلا و--هو ،ن--ير--صشع--لا

.سستأكبوب تولرأصشت قيرف
يكيرمألا يرودلا ‘ مصسوم51 بعل دق و
‘ هليجصست لدعم نأك دقو ،ةلصسلا ةركل
،ةارأبŸا ‘ ةطقن21,03 يدأعلا مصسوŸا
يكيرمألا يرودلا خيرأت ‘ ىلعألا وهو
زنيلÈمأصشت تليو ىلع قوفت) ةلصسلا ةركل
،(ةارأبŸا ‘ ةطقن60,03 هلدعم يذلا
ي-ك-ير-مألا يرود-لا ة-لو--ط--ب ‘ زأ--ف د--قو
وغأكيصش يدأن عم تارم ةتصس ةلصسلا ةركل
لصضفأا بقلب ةÎفلا كلت ‘ زأف دق و)زلوب

ةرصشع ‘ فادهلا بقلب زأف دقو ،(بعل
يرودلا ‘ بعل ىلغأا نأك دقو ،تارم
ن-م-صض هرأ--ي--ت--خأا ” د--قو ،تار--م سسم--خ
دقو ،تارم01 يكيرمألا يرودلا قيرف
زأفو تارم ةعصست عفادم لصضفأا بقلب زأف
ثÓ-ث ‘ تار--ك--ل--ل قرأ--صس ل--صضفأا بق--ل--ب

.تارم
وغأكيصش يدأن عم مصسوم31 ندروج بعل
ن--ط--ن--صشاو يدأ--ن ع--م Úم---صسو---مو ز---لو---ب
هتارأهمو (مصس891) هلوط نأكو ،درازيو
يرودلل تلوطب ةت-صس ‘ زأ-ف د-قو ،ه-ن-م نو-ب-ع-تر-ي مو-صصÿا تل-ع-ج ي-ت-لا بأ-ب-صسألا ن-م ي-ئأ-يز-ي-ف-لا ه-ع-صضوو
‘ تارم ةصسمخ يرودلا ‘ بعل لصضفأا نأك دقو ،(8991 و7991 و6991 و3991 و2991 و1991) يكيرمألا
بقلب زأفو ،8891 مأع ‘ ةنصسلا ‘ عفادم لصضفأا بقلب زأفو ،(8991 و6991 و2991 و1991 و8891) ماوعأا
هلازتعأا ندروج لكيأم نلعأا3991 ربوتكأا6 ‘.بقللأب زلوب وغأكيصش زأف أملك تأيئأصصقإلا ‘ بعل لصضفأا
ندروج سسميج هدلاو لأيتغأا نأا سسأنلا نم ديدعلا دقتعا دقو ،بعللا ‘ ةبغرلا دقف هنأل كلذو ،ةلصسلا ةرك

يأا ثد– ⁄و ،ةلصسلا ةركل يكيرمألا يرودلا رارقلا اذه زه دقو ،رارقلا اذه ‘ رثأا دق3991 ةيليوج ‘
.6691 مأع ةلصسلا ةرك ةبعل نم نوارب ميج لازتعأا ذنم مج◊ا اذه لثÃ ةجصض

مويلا Gd∏¡º GCf≈ GCS°à¨Øô∑ ‡É JÑâ GEd«∂ eæ¬ Kº}مويلا
Yóä a«¬ hGCS°à¨Øô∑ ‡É L©∏à¬ d∂ Y∏≈ fØù°≈
Kº ⁄ GCh± H¬ d∂ hGCS°à¨Øô∑ ‡É GCf©ªâ H¬ Y∏≈

aÉS°à©æâ H¬ Y∏≈ e©ü°«à∂ hGCS°à¨Øô∑ ‡É
RYªâ GÊ bü°óä H¬ hL¡∂ aîÉd§ b∏Ñ≈ a«¬ eÉ

bó Y∏ªâ hU°π Gd∏¡º hHÉQ∑ Y∏≈ S°«ófÉ fiªó
hY∏≈ GBd¬ hU°ëÑ¬ hS°∏º Jù°∏«ªÉ cãÒGz.

{Gd∏¡º GCf≈ GCS°à¨Øô∑ ‡É JÑâ GEd«∂ eæ¬ Kº
Yóä a«¬ hGCS°à¨Øô∑ ‡É L©∏à¬ d∂ Y∏≈ fØù°≈
Kº ⁄ GCh± H¬ d∂ hGCS°à¨Øô∑ ‡É GCf©ªâ H¬ Y∏≈

aÉS°à©æâ H¬ Y∏≈ e©ü°«à∂ hGCS°à¨Øô∑ ‡É
RYªâ GÊ bü°óä H¬ hL¡∂ aîÉd§ b∏Ñ≈ a«¬ eÉ

bó Y∏ªâ hU°π Gd∏¡º hHÉQ∑ Y∏≈ S°«ófÉ fiªó
hY∏≈ GBd¬ hU°ëÑ¬ hS°∏º Jù°∏«ªÉ cãÒGz.
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:مويلا مقر

01 ةجيتن لقثا ي-ها-م :لاؤو-صسلا
ين-طو-لا ا-ن-ب-خ-ت-ن-م ا-ه-ب ي-ن-م
؟لÓقتصس’ا ذنم يرئاز÷ا

ي--ت--لا ج--ئأ--ت--ن---لا ق---فو:باو÷ا
أ-ه-ب ي-ن-م ة-ج-ي-ت-ن ل-ق-ثا ،أ--ن--تزو--ح--ب
تنأك يرئاز÷ا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا

ر--صسخ ثي--ح ،1791 مأ-ع ع--ل--ط--م ‘
برÛا بختنŸا مأمأا9/1 ةجيتنب

Úب---خ---ت---نŸا ع---م---ج يدو ءأ---ق---ل ‘
.لأمآÓل رÛا بختنمو يرئاز÷ا

Áا دد-ع م-قر-لا اذ-ه ل--ثıي-ت-لا تأ-ف-لأ
سسنتلا ةصضأيرل ةيلودلا ةيدأ–لا أهتهجو
Ú 041ب ن-مو ،ف-ل-خ--ي نÁا ير--ئاز--ج--ل--ل

flت تلأح أهنم عبرا د‚ ،تأفلأÓبع
Úتلأ-ح ¤إا ة-فأ-صضإا ،تأ-يرأ-بŸا ج-ئأ-ت-ن ‘
ي-خاÎلا ى-ل-ع ن-ير-خآا Úب-عل أ-ه-ي--ف ثح

قفتم جئأتن-ب أ-يرأ-بŸا جور-خ ‘ م-ك-ح-ت-ل-ل
أهيف غلبي ⁄ تلأح3 ‘ نيدأا أمك ،أهيلع
ة-م-ه-ت بنأ-ج ¤إا ،«دأ-صسف تأ-ي-ل-م--ع» ن--ع
أمك ،تأقيقحتلا ‘ نوأعتلا مدعب ةدحاو
يذلا فلخي نÁأا Ëرغت ةبوقعلا تلمصش

،8102 ذنم تأصسفأنم يأا ‘ كرأصشي ⁄
.رلود فلأا001 غلبم

:Èمصسيد

ــــــــــ مويلا حيرصصت ـــــــ

ـــــــ Èتعاو ارقا ــــــــ
تأيركذو ،ةيوق ةركاذ كل تنأك اذإا ^
. سسأنلا ىقصشأا تنأأف ،ةريرم

سسأنلا ىرت لب÷ا ةمقك نكت ل ^
. ةÒغصص سسأنلا أهاريو ارأغصص
،فرعت أم لك لوقت نأا بجي ل ^

. لوقت أم فرعت نأا بجي نكلو
.أموي هنم برصشت دقف رئبلا ‘ قصصبت ل ^
بصسك-ت ي-ت-لا ي-ه بأ-ق-لألا تصسي--ل ^

نو---ب---صسك---ي ن---م سسأ---ن---لا ل---ب دÛا
 اد‹ بأقلألا

تقصس اولأق لكلا ةحأفتلا تطقصس أمدنع ^
.؟تطقصس اذأŸ لأق دحاو لإا ةحأفتلا

ن-م ي--ح--صضت نأا بع--صصلا ن--م سسي--ل  ^
دŒ نأا بعصصلا نم نكلو ،قيدصص لجأا
.ةيحصضتلا قحتصسي يذلا قيدصصلا

Ìعتت Óف ةرأج◊أب ةئيلم ةأي◊ا ^
دعصصت أملصس أهب نباو أهعمجأا لب أهب
.حأجنلا وحن أهب

لايدنوم
تايفصصت نودب

ديحولا0391 ⁄أعلا سسأأك دعي
،تأ-ي-ف-صصت نود-ب ىر--ج يذ--لا
ةرفصسلا ببصسب .تيعد قرفلا

،تكرأصش ةيبوروألا قرفلا نم ًادج ليلق ،يصسلطألا Èع ةيلأغلاو ةليوطلا
،أصسنرف ،أكيجلب :يصسلطألا Èع ترفأصس ةيبوروأا قرف ةعبرأا ةيأهنلا ‘

تأعوم‹ عبرأا ¤إا رصشع ةثÓثلا قرفلا تبحصس .أيفÓصسغويو ،أينأمور
جوتو ،ويديفيتنوم ،ةينأ-ياو-غروألا ِم-صصأ-ع-لا ‘ تأ-يرأ-بŸا ع-ي-م-ج تب-ع-لو

.Úتنجرألا بأصسح ىلع ياوغورولا ةلوطبلا فيصضتصسم سسأكلأب
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نــــــــمز رــــــــخآأ ءاــــــــيبنأأ
ÿÈأو أابنلأ Úب قرفأأ لقأ’أ ىلع يننكل طق مÓعإ’أ سسردأأ ⁄

تنا-كو مÓ--عإ’أ ‘ ةذ--تا--ضسأأ ع--م أرأر--م ر--مأ’أ تضشقا--ن د--قو،
ءانثو لوبق لfi يتاضشاقن
اهدنع حبضصأأ ثدح ام أذإاف Óبقتضسم ثدح-ي-ضس ي-ب-ي-غ أا-ب-ن-لا-ف

مهامضس كلذل مهتأءو-ب-ن تق-ق–و ءا-ي-ب-نأ’أ أا-ب-ن-ت د-قو،أÈخ
نع جورÿأ نودو ؤوبنتلأو ةءوبنلأ نم ءايبنأأ لجو زع ¤وŸأ
تلزلز أذإأ» أأرقن نحنو ملعم Òخ Ëركلأ نآأرقلأ نإاف سصنلأ
دنعو ةلاÓ ’ fiبقتضسم ثدحيضس أابن أذهف » اهلأزلز سضرأ’أ

ثد– ذئموي ) لجو زع ¤وŸأ لاق كلذل أÈخ حبضصي هثودح
(اهرابخأأ

ىضضوف ‘ ثدح-ي اÓ Ÿ-خد-م ىو-ضس تضسي-ل ة-م-ضسد-لأ ي-ت-مد-ق-م
ايموي دهاضشنو أأرقنو عمضسن ثيح، يرئأز÷أ يضضايرلأ مÓعإ’أ
تايطعم ىلع ىنبي نأأ بجي أابنلأ نأ’، ثد– نلو ⁄ تأءوبن

اهنأ’ مهتأءوبن قدضصت نم ءايبنأ’أ مهدحو طقف، ةحيحضص
يحو
أءانب هتءوبن قلطي نأأ هنكÁ ةيو÷أ داضصرأ’أ ملعل سسرأدلأو
ثد– نل نايحأ’أ نم Òثك ‘و ةقيقد ةيملع تايطعم ىلع
ىدضس يملعلأ هدوه‹ بهذيو
نوقلطيو نويزفلتلأ تاضشاضش Èع ايموي نوثدحتي نيذلأ امأأ
أرأركتو أرأرم اهثودح مدع مغر ةيلبقتضسŸأ مهتأؤوبنتل نانعلأ

عمجي لقعلاف، لقعلأ نم ’ بلقلأ نم اهنوقلطي كضش’ مهف
وأأ اماكحأأ جرختضسيف لول◊اب اهنراق-يو تا-ي-ط-عŸأو تا-مد-قŸأ
حبضصت امنيحو ،ثود◊أ مدع لامتحإأ عم اهثودح نكÁ ءابنأأ

لمعتضسي بلقلأ ام-ن-ي-ب، ع-ي-م÷أ ه-ل-قا-ن-ت-ي أÈخ Òضصت ا-ثد-ح
ناك نأأ سسانلل رهظيف فطأوعلأ اهيف مكحتت يتلأ سسيضساحأ’أ
ةنيغضضو سضغبو هرك نع وأأ بح نع رومأ’أ للحي ملكتŸأ

نم سسانلأ تويب لخدي نم هفرعي نأأ بجي يذلأ نإاف اماتخ
تÓيلحتلأ نأأ بعضشلأ نم ةماعلأ ÚيÓم هدهاضشيو نذإأ Òغ

طيحي ام يعأرت نأأ بجي تاعقوت اهتللخت نإأو ىتح ةيمÓعإ’أ
نع أديعب ةهأزن لكب ركفلأ اهعمجي قئاقحو تايطعم نم اهب
. كانه رخآأو انه فرطل ةمدخ ةيفطاع تأÒثأات يأأ

هضضفري ةفرعمو ملع ءاعدإأو ةوبن ءاعدإأ وهف كلذ ىدع ام
ةيضصخضش ةحلضصم اهدوقت ةئف هلبقتتو نوÒثك
نكل مكلبق ةمليضسم أابن-ت د-قو م-ك-تأءو-ب-ن قÓ-طإأ ن-ع أو-ف-ك-ف
بأذكلاب هامضس خيراتلأ

دادزولب بابسش

ءاقل ‘ ءارفشص ةقاطب دويعشس Òمأا دادزولب بابشش باعلأا عناشص ىقلت
هجاجتحا دعب اذهو ةليلم Úع ةيعمج مامأا ةلوطبلا نم ةيشضاŸا ةلو÷ا

ةطبارلا رارق هيلع سصني امكو ،تاطقللا دحأا ‘ ةفلاخوب مك◊ا ىلع
دق مك◊ا تارارق ىلع جاجتحلا هببشس راذنإا يأاف مدقلا ةركل ةينطولا
يذلا رمألا وهو ،هقيرفل لبقŸا ءاقللا ‘ ةكراششŸا نم بعÓلا مرحي
ه-ب-شسح ÊاÛا راذ-نإلا اذ-ه-ل دو-ي-ع--شس ي--ق--ل--ت د--ع--ب اÒث--ك ا--مود بشضغأا
.ةطقللا كلت دعب ةدششب ابشضاغ نويزفلتلا «تاÒماك» هترهظأاو

هتاباسسح طلخأأ هبايغ
دويعشس Òمأا مهباعلأا عناشص نأا دادزولب بابشش قيرفل ÚعباتŸا عيمج ملعي

بابششلا ةليكششت ‘ سسÁ ل يذلا بعÓلا وهو قيرفلل لوألا مجنلا وه
كلذل اديج امود كنارف بردŸا هفرعي يذلا رمألا وهو ،همودق ذنم
ةراشسخ لثميشس تبشسلا اذه ياد Úشسح رشصن مامأا يبريدلا نع هبايغف
ةفلتfl ةليكششتب لوخدلل ر-ط-شضيو ه-تا-با-شسح ط-ل-خ-ي-شسو ق-ير-ف-ل-ل ةÒب-ك
.رياغم «يكيتكت» جهنبو

تاكيرتو يŸاسس ةيزهاج ىلع لوعي
امود كنارف نإاف ،ةطبارلا نم Óعف دويعشس ةبقاعم ” اذإا

يŸا-شسو تا-ك-ير-ت ناد-يŸا ط-شسو ي-ئا-ن-ث ةدو-ع ل-مأا-ي
،ةيشضاŸا سصشص◊ا ‘ دارفنإا ىلع نابردتي ناذللا

رشصن مامأا تب-شسلا ة-م-ق-ل از-ها-ج نو-ك-ي د-ق ي-ئا-ن-ث-لا
باغ اذإا امود بعاتم نم ففخي دق ام ياد Úشسح

.دويعشس
ةطبأرلأ رأرق نورظتني راسصنألأو...

Èسصلأ غرافب
ة-ط-بار-لا رار-ق دادزو-ل--ب با--ب--شش را--شصنأا بقÎي

Èشصلا غرا--ف--ب مد--ق--لا ةر--ك--ل ة---ي---ن---طو---لا
يتلا ءارفشصلا ة-قا-ط-ب-لا سصو-شصخ-ب

ة--ف--لا--خو--ب م--ك◊ا ا--ه---ح---ن---م
اذ--ه ة--كرا---ششم ،دو---ي---ع---شسل

فقوتت اهمدع نم Òخألا
مك◊ا هنود-ي-شس ا-م ى-ل-ع
ةقرو ‘ ءاقللا ظفاfiو
م---ه---ف كلذ---ل ،ءا---ق---ل----لا

نع رظنلا سضغب نولمأاي
نأا اÃ ة--قا--ط--ب--لا هذ--ه
لدا---ج---ي ⁄ دو----ي----ع----شس
نود------ير------يو ،م------ك◊ا
ة-------كرا-------ششم ةد-------ششبو

اذ--ه ‘ لوألا م--ه--م‚
.ءاقللا

م.ميلسس

ةليلم Úع ةطfi ‘ فقوتي ةبيقعل ءانبأأ تأراسصتنأ راطق

دعب ةليلم Úع ةنيدم نم ةطقنب دادزولب بابشش قيرف داع
ةلو÷ا نع ةرخؤوم ةارابم ‘ ةيبلشس ةجيتنب هعم هلداعت
ق-ير-ف-ل--ل ح--م--شس يذ--لا ر--مألا و--هو ،ة--لو--ط--ب--لا ن--م ¤وألا
.«يبرايشسلا» تاراشصتنا فاقيإاب فيشضŸا

ةلماكلأ ةمÓعلأ لان عافدلأ
،ةليلم Úع مامأا يشضاŸا ءاثÓثلا ةارابم ليشصافتل ةدوعلاب
،ةقيقد09 ةليط لشضفألا ناك يدادزولبلا يدانلا عافد نإاف
ة-ق-ي-قد-لا ذ-ن-م ةارا-بŸا ئ-ب-ع ه-ئÓ-مزو داد-ك ل-م– د-ق--ف
‘ ة-شصا-خ م-شصÿا ق-ير-ف-ل--ل ي--مو--ج--ه د--م ط--شسو ¤وألا
يعابرلا ىلع هرايتخا عقو دق ناك امود ،Êاثلا طوششلا

ةدحاو ىلع اومشصبيل ،دادك بيعششو راششوب ،Ìيخلب ،سسياح
ةفاظن ىلع مهظافحب مشسوŸا اذه مهتايرابم لشضفأا نم
ىلع ة-ع-بار-لا ةارا-ب-م-ل-ل يوا-شسو-م سسرا◊ا ة-ق-فر كا-ب-ششلا
.›اوتلا

طسسولأ ىلع رثأأ دوبيعو يŸاسس ،تاكيرت بايغ
اعون اهئات ةليلم Úع مامأا دادزولب بابشش ناديم طشسو ادب

ةدا-ه-ششبو قاز-يÒم با-ششلا-ف ،ءا-ق--ل--لا تاÎف سضع--ب ‘ ا--م
لازا-مو ه-مو-ي ‘ ن-ك-ي ⁄ با-ب-ششلا تي-ب-ب Úفرا-ع-لا ع-ي-م--ج

،ىوتشسŸا اذه ‘ تايرابم بعل لجأا نم روطتلل جاتحي
ناك اميف اÒثك رثأا دوبيعو يŸاشس ،تاكيرت بايغف كلذل
ام ذاقنإا لواحو ناديŸا قوف لشضفألا Úب نم ايركز يوارد

Áمأا باعلألا عناشص ىوتشسم عجارت لظ ‘ هذاقنإا نكÒ
.ءاقللا اذه ‘ ةشصاخ دويعشس

ةلم÷اب اسصرف عيسض موجهلأ
ةلو÷ا ءاق-ل ‘ دادزو-ل-ب با-ب-شش ق-ير-ف-ل ¤وألا ف-ع-شضلا ة-ط-ق-ن
نم ديدعلا عيشض يذلا قيرفلا موجه ناك ةليلم Úعب ةيشضاŸا
سسرا◊ا ع-م ه--جو--ل ا--ه--جو ةد--يد--ع تار--م ‘ نا--كو سصر--ف--لا
دعب لوحلب دارفنإاو ¤وألا قئاقدلا ‘ دويعشس ةركك فيطلوب

ة-ف-ي-لو-ت-لا نأا ةارا-بŸا د-ها-شش ن-م ل-ك ع-م-ت-ج-ي-ل ،ي-عا-فد أا-ط-خ
‘ قيرفلا حلاشصل Úتنيمث Úتطقن عايشض ‘ تببشست ةيموجهلا
.يلÙا يرودلا قابشس يقاب

Ÿاثلأ طوسشلأ ‘ تباغ امود ةسسÊ
حمÓم ترهظ لوألا طوششلا ةياهن دعب ةرششابم
دعشسي ⁄ يذلا امود كنارف بردŸا ىلع قلقلا
كلذ ىلع ليلدلاو ،ةشصاخ موجهلا دودرÃ اÒثك

Úطوششلا Úب Úي-لا-ت-ت-م ن-يÒي-غ-ت-ب ه-ما-ي-ق و-ه
و-ب-كو-ك نا-ك-م و-ششبو و-ب-مو-غ--ن م--ح--قأا ا--مد--ع--ب
بح-شسيو و-ي-ل-شسو--ب ا--شضيأا ل--خد--ي--ل ،لو--ح--ل--بو
موجهلا ‘ تناك تاÒيغتلا هذه لك ،قازيÒم
هذ-ه ة-لا-ع-ف ن-ك-ت ⁄ ةدا-ع-لا Òغ ى-ل-عو ف-شسأÓ-لو
‘ ثدحي ناك املثم اقÓطإا قرافلا عنشصت ⁄و ةرŸا
.ةقباشسلا تايرابŸا

ةرم لوأل زوفلأ ‘ لسشفي بابسشلأ
مسسوŸأ أذه

لوألا Ìع-ت-لا و-ه لدا-ع-ت-لا اذ-ه Èت--ع--ي
5 د-ع-ب م-شسوŸا اذ-ه دادزو-ل-ب با--ب--ششل

ىلع زوف-لا ن-م ن-ك“ د-ق-ف ،تا-يرا-ب-م
ىلع يب-ي-ل-لا ر-شصن-لا ،ة-م-شصا-ع-لا دا–إا

خف ‘ ع-ق-ي-ل ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-ششو Úتر-م
¤إا فشض ،سسماÿا ءاقللا ‘ لداعتلا
‘ لششف دادزولب بابشش موجهف كلذ
ةيادب ذنم ¤وألا ةارا-ب-م-ل-ل ل-ي-ج-شست-لا
لوأا ذنم لجشس امدعب اشضيأا مشسوŸا

قيرف كلذب حجنيل ،افده11 ةارابم
تاراشصتنإا ةلشسلشس فاقيإا ‘ ةليلم Úع
م.ميلسس.«يبرايشسلا»

لوحي بابسشلأ
ةأرابم ىلع هÒكفت

ةيرسصنلأ
موي توأأ02 بعلم نوكيضس

عم دعوم ىلع مداقلأ تبضسلأ
ةعبأرلأ ةلو÷أ ةمق ناضضتحأ

امنيح ةينطولأ ةلوطبلأ نم
بابضش قيرف فيضضتضسي

يأد Úضسح رضصن هراج دأدزولب
،Òثكلاب دعي «يبريد» ءاقل ‘

نم لداعتلاب دئاعلأ بابضشلأ
ىلع لمعيضس ةليلم Úع

ةعباضسلأ هتطقنل لوضصولأ
ىلع هطغضض ةلضصأومو

فيطضس قافو نيردضصتŸأ
امأأ رئأز÷أ ةيدولومو

ثحبت ىرخأ’أ يهف ةيرضصنلأ
.مضسوŸأ أذه لوأ’أ اهزوف نع

هقيرب دقفيسس«يبريدلأ»
روهم÷أ بايغب

بابضشلأ Úب يبريدلأ ىرجيضس
ةضصاخ فورظ ‘ ةيرضصنلأ و
ءابو حايتجأ ببضسب ةرŸأ هذه
بايغف كلذب ،رئأز÷أ انوروك

ام أذه أدكؤوم حبضصأأ راضصنأ’أ
ةضصاخ هتهكن ءاقللأ دقفيضس

نوكت ام امئأد ةجرفلأ نأأو
بعلم تاجردم ىلع ةنومضضم

Úقيرفلأ تايرابم ‘ توأأ02
نم اهل ليثم ’ تاعأدبإاب

.Úقيرفلأ «سسأÎلأأ»

أديج دعتسسنسس»:امود
«يبريدلل

امود كنأرف بردŸأ حرضص
بابضشل ةيمضسرلأ ةحفضصلل

Úع ةأرابم ةياهن دعب دأدزولب
ءاقللأ نع ثد–و ةليلم

‘ لاقو ،تبضسلأ أذه رظتنŸأ
نأأ لواحنضس» :قايضسلأ أذه
نم لداعتلاب ءأدعضس نوكن
رهاظ قاهرإ’أ ،ةليلم Úع

نأأ انيلع كلذل ÚبعÓلأ ىلع
انرظتنيف نيدعتضسم نوكن

ىن“أأو تبضسلأ موي «يبريد»
«.انموي ‘ نوكت نأأ

م.ميلضس

يبريدلأ نع دويعسس بايغ ةيناكمإأ
ةÒــــــح يــــف اـــــــمود عــــــسضو

ÿةروطضسأأ يمولب رضض ىلع قلعُي ةيرئأز÷أ ةركلأ لقأأ بختنم عم هل‚ قلأات :اماع02 نم

Òسشبلأ دمfi ينبأ دّسسجُي نأأ ىن“أأ»
«هقيق– نع ُتزِجع ام

«هقيق– نع ُتزِجع ام Òسشبلأ دمfi ينبأ دّسسجُي نأأ ىن“أأ»
ةرضصتfl ةÙ ةيرئأز÷أ ةركلأ ةروطضسأأ يمولب رضضÿ ىطعأأ

بخ-ت-نŸأ فد--ه بحا--ضص Òضشب--لأ د--مfi ه--ل‚ ةÒضسم ن--ع
يضسنوتلأ هÒظ-ن ى-مر-م ‘ ة-ن-ضس02 نم لقأأ ةئ-ف-ل ي-ن-طو-لأ
اهنضضت– يتلأ ايقيرفإأ لامضش ةرود لهتضسم ‘ يضضاŸأ ءاثÓثلأ

نأأ سسفنلأ يّنمُي هنأأ و هاطخ ىلع Òضسي هنبأ نأاب ابرعم ،سسنوت
.نوخيخ ةمحلم عناضص هقيق– نع زجع ام «دمfi» ققحي

«هّنسس ‘ اباسش تنك اŸّ دّمfi ‘ يسسفن ىرأأ»
ن-ل و ⁄ ه-نأأ ،نأر-هو ة-يدو-لوŸ ق-با--ضسلأ بعÓ--لأ فدرأأ و
ام‚ هأري ىتح تاميلعتلأ و حئاضصنلأ هنبأ Úقلت ‘ نأوتي

ىرأأ انأأ »:«بعŸÓأ ءأدضصأأ» عم لاضصتأ ‘ Óئاق ،لبقتضسŸأ ‘
‘ fiضشبلأ دمÒ يضصخضش Ÿّمدقلأ ةرُكف ،اعفاي اباضش تنك ا
لبق عراضشلأ ‘ ةرحا-ضسلأ نو-ن-ف م-ّل-ع-ت د-ق-ل ..ه-قرا-ف-ُت ’
بعل و ،اهعم جّردت يت-لأ ر-ك-ضسع-م ›ا-غ ة-ضسرد-م ه-لو-خد
و ،نأرهو ةيدولوÃ هقاحتلأ لبق Úمضسوم لوأ’أ قيرفلل

نو-ك-ي نأأ ل-مآأ و ،ا-نأأ ه-ت-ك-ل-ضس يذ-لأ ق-ير-ط--لأ سسف--ن و--ه
ةيؤور ‘ هلمأأ ¤إأ ه-ن-م ةرا-ضشإأ ‘ ،«ي-ّن-م ل-ضضفأأ ل-ب-ق-ت-ضسŸأ

fiضشبلأ دمÒ ’ملعلأ عم .ابوروأأ يدأون قرعأأ دحأأ ‘ ابع
يدانل بعللأ نم ىندأأ وأأ Úضسوق باق ناك يمولب رضضÿ نأأ

بختنŸأ عم هتباضصإأ يتأا-ت نأأ ل-ب-ق ›ا-ط-يإ’أ سسو-ت-ن-فو-ج
ير-ئأز÷أ م-ج-ن-ل-ل ىر-كذ أأو-ضسأأ ي-ه و ا-ي-ب-ي-ل ‘ ي-ن-طو--لأ
.قباضسلأ

«ضسنوت مامأأ هقلأات بقع هيلع لطاهتت تأأدب ضضورعلأ»
دعب ،هنبأ ىلع لطاهتت تأأدب سضورعلأ نأأ «يمولب» فخي ⁄ و

هل روهظ لوأأ ‘ يقأرلأ هئأدأأ
ةرود ‘ رئأز÷أ بخت-ن-م نا-ّب-ضش ع-م

دمfi هاضضمأأ يذلأ فدهلأ دعب اضصوضصخ ،ايقيرفإأ لامضش
نوعجÎضسي نيÒثكلأ تلعج ،ةين-ف ة-ق-ير-ط-ب Òضشب-لأ

بخ-ت-نŸأ دا‹أأ ع-ن-ضص يذ-لأ «ر-ضضÿ» هد--لأو تا--ير--كذ
ت’اضصتأ تيقلت »:هثيد-ح قا-ي-ضس ‘ ا-ف-ي-ضضم ،ي-ن-طو-لأ

ىلع زّكري نأأ هديرأأ يّنكل ،Òضشبلأ دمfi نأاضشب ةÒثك
عقو يتلأ نأرهو ةيدولوم وأأ بختنŸأ عم ءأوضس هئأدأأ

.«ركضسعم نم امداق ةيضضاŸأ ةفئاضصلأ أدقع اهعم

و ىوتسسŸأ ‘ أوناك Úعامسس نب لابسشأأ»
«ةمداقلأ تايرابŸأ ‘ مهقلأات رظتنأأ

لابضشأأ هب رهظ يذلأ هجولأ ىلع هقيلعت ‘ و
ةرودلأ ةيأدب ‘ Úعامضس نب رباضص بردŸأ
ÚبراÙأ ءأدأأ نأاب يمولب دكأأ دقف ،ةيبراغŸأ

و فور-ظ-لا-ب ة-نرا-ق-م أّد-ج ’و-ب--ق--م نا--ك
،بخ-ت-نŸأ أذ-ه تفدا-ضص ي-ت-لأ ل--ي--قأر--ع--لأ

ةعبضسل ةضسفانŸأ نع نوديعب هيبع’ بلغأاف
بخ-ت-نŸأ سسك-ع ى-ل-ع ،ر--ه--ضشأأ ة--ي--نا--م--ث وأأ
Ìكأأ ناك يذلأ ةرودلأ فيضضت-ضسم ي-ضسنو-ت-لأ

ةضصرفلأ نوكت نأأ ركضسعم نبأ لمأاي و ،ةيزهاج
ل-جأأ ن-م ،عا-جÎضسÓ-ل كا-ن-فأÓ--ل ة--ي--تأو--م
ةيناثلأ مهتأرا-ب-م ‘ ل-ضضفأأ ه-جو-ب رو-ه-ظ-لأ
ةÒضشأات م-هز-ج-ح ŸÓ و ،أد-غ بر-غŸأ ما-مأأ
يتلأ ،ايقيرفإأ ·أأ سسأاك تايئاهنل لهأاتلأ
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