
بيغيو ةعجوم ةبرصض ىقلتي سسراف
ةـــــــصسفانŸا نــــــع ارـــــهصش

جد52  : نمثلا ^65: ددعلا ^ــه2441 لوألا ىدامج40ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد02 دحألا

نوتبماهثواسس مامأا طقف ةقيقد02 ـل Óيدب كراسش رسضÿا دئاق

زرfi سشيمهت لصصاوي ’ويدراوغ

سسين يدان ¤إا دوعيو ةباصصإ’ا نم ىفصشي لاطع

تناصسو نويلو ايليصسرم
ةيدنأا نوصسفاني نايتيا

Êاميلصس ىلع جيلÿا

عــــيطتصسي نــل يـــنيعبصس نــب
!ةــــنصسلا هذـــــه ةدوـــــعلا

 هتمصص نـع جرـــخي جرــــف يـــــماصس
ةــــبراغŸا ىـــلع ةوـــقب ّدرــــــيو

يصسنرفلا يرودلا ‘ سسن’ مامأا ةمصساح ةرير“و فدهب قلأاتي ةي’وب

ىلع مين تلّصضف» :يبيرع
لجأا نم جيلÿا لاومأا

«رـــــــصضÿا

بختنŸا» :ينه نايفصس
حيحصصلا قيرطلا ‘ ينطولا

«رطق لايدنوم وحن

ةينطولا ةلوطبلا نم ةعبارلا ةلو÷ا

ديدج نم طقصست ةراطصسوصسو ديكأاتلا لصصاوت دادزولب
ةلحرلا جمانرب نم ءاتسسم يديزوبو رجينلا ‘ ةبيبسشلا

سسوÒـــفب ناــــــباصصي Ïـــــصسامو ةوــــنوب
يماـــــين ¤إا Óــــــقنتي مـــــلو اــــنوروك

«رجينلا ‘ يدحتلا عفÔصسو رهظت تأادب ةيحصصلا لكاصشŸا» :يديزوب

دقعلا خسسف صصوسصخب ةنوملقوب لسسارت ⁄ ةرادإلا

حنم نويلم05 ىلع نورصصي قافولا وبع’
داصشتلا ¤إا لقنتلا لبق تايرابŸا



بعŸÓا نويعــه2441 لوألا ىدامج40ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد02 دحألا

اهبُأا ةهجاوŸ يحينسش زيهŒ ديري يركز
نع يدانلل يبطلا زاه÷ا نم ،يدوعسسلا كمسض بردم يركز نيدلا رون يرئاز÷ا بلط

Œا ءاثلثلا اهبأا ءاقل ‘ ةكراسشملل يحينسش ميهاربإا يرئاز÷ا قيرفلا مجاهم زيهŸلبق
«ةيسضايرلا» ةفيحسص بسسح و ،كلذل ةيناكمإا ترّفوت اذإا يلÙا ÚفÙÎا يرود مسسرب
ةرطاقلا معدل ةليسسŸا نبا ةدوع ىلع لّوعُي فيطسس قافول قبسسألا بردŸا نإاف ةيدوعسسلا
ةهج نم ،يلسضع قزمتب هتباسصإا دعب ةسسفانŸا نع ابئاغ ناك يذلا وه و ،هقيرفل ةيمامألا
يه و ،طيسشم سسيمخ ‘ يدانلا رقÃ سسمأا لوأا ةيداع ةيبيردت ةسصح ونيركز داق ىرخأا
ع-فادŸا و ي-سسنو-ت-لا ي-ق-ير-فإلا يدا-ن-ل-ل ق-با-سسلا بعل-لا ة-ل-سصاو-م تفر-ع ي-ت--لا ة--سص◊ا
هتارابم ‘ مزهنا دق ناك كمسض نأا ملعلا عم .امهئلمز نم ٍراتمأا دعب ىلع ،ليهأاتلا امه‹انÈل ،اميل نايتسسيرك ينيتنجرألا
م.ضضاير.Úفيرسشلا Úمر◊ا مداخ سسأاك مسسرب فدهل Úفدهب نواعتلا مامأا هناديم ىلع ةقباسسلا

‘ ينطولا بختنŸا» :ينه نايفسس
«رطق لايدنوم وحن حيحسصلا قيرطلا
،ير-ط-ق-لا ة-فار-غ--لا يدا--ن--ل ير--ئاز÷ا ›ود--لا بعل--لا د--كأا

حيحسصلا قيرطلا ‘ Òسسي ينطولا بختنŸا نأا ، ينه نايفسس
بخانلا لابسشأا ةردق ىلع ادكؤوم ايقيرفإا سسأاكب جيوتتلا ذنم
،2202 رط-ق لا-يد-نوŸ ل-هأا-ت-لا ‘ ي-سضا-م-ل-ب لا-م-ج ي-ن-طو-لا

فادهألا قيق– ىلع لمعلاب رسضÿا يبعل عيمج ابلاطم
لايدنوم تايفسصت ىلع لبقŸا ينطولا بختنملل ةرطسسŸا

لاقو .اركبم اهيلإا لهأات يتلا ايقيرفأا ·أا سسأاك تايئاهنو رطق
رسضÿا» : ةيرطقلا سستروبسس نيإا يب ةانق عم راوح ‘ ينه
ىلع ،ايقيرفإا سسأاكب جيوتتلا ذنم حيحسصلا قيرطلا ‘ نوÒسسي
ىÔسس» :فاسضأاو .«فادهألا قيقحتل لمعلا ةلسصاوم عيم÷ا
لا◊ا ة--ع--ي--ب--ط--ب كلذ ى--ن“أا ،ر--ط--ق لا--يد---نو---م ‘ ر---سضÿا
لايدنوŸ دعتسسم عيم÷ا نأا ىرأاو ةعئار رطق ‘ ءاوجألا..
ل.ماضسح.2202″

:ةينابشسلا ةلوطبلا
:دحألا مويلا

وفيتروبيد ــ وغيف اتليشس :00.41اشس
ضسيفلأا

ضسيتيب لاير ــ ةطانرغ :51.61اشس
‘اتيخ ــ ضشيداق  :03.81اشس

ديردم لاير ــ رابيإا  :00.12اشس

:ةيزيل‚لا ةلوطبلا
:دحألا مويلا

دليفيشش ــ نوتيارب  :00.31اشس
دتيانوي

ــ Òبشستوه ماهنتوت :51.51اشس
يتيشس Îشسيل

ــ دتيانوي Îشسششنام  :03.71اشس
دتيانوي زديل

ــ ضشتيمورب تشسو :51.02اشس
Óيف نوتشسأا
:Úنثلا موي

ــ يلنÒب  :03.81اشس
نوتبماهرفلوو

ماه تشسو ــ يشسليششت  :00.12اشس
دتيانوي

:ةيلاطيلا ةلوطبلا
:دحألا مويلا

اينولوب ــ ونيروت  :03.21اشس
ايزيبشس ــ نÓيم Îنا  :00.51اشس
يزينيدوأا ــ  يرايلاك  :00.51اشس

ىونج ــ وتنيفنيب  :00.51اشس
نÓيم ــ ولوشساشس  :00.51اشس

امور ــ اتنÓتأا  :00.81اشس
›وبان ــ ويزل  :54.02اشس

:ةيناŸألا ةلوطبلا
: دحألا مويلا

اتÒه ــ  غروبيارف  :03.51اشس
Úلرب

ــ غروبشسفلوف  :00.81اشس
تراغتوتشش

:ةيشسنرفلا ةلوطبلا
:دحألا مويلا

ــ تشسيرب داتشس  :00.31اشس
هييلبنوم

ي‚أا ــ تنان  :00.51اشس
ودروب  ــ غروبشساÎشس  :00.51اشس

مين ــ نايتيإا تناشس  :00.51اشس
كيبŸوأا

وكانوم ــ نوجيد  :00.51اشس
نير ــ نايرول  :00.71اشس

ناشس ضسيراب ــ ›  :00.12اشس
نامÒج

 رضشنلإ لوؤوضسم ريدŸإ
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلإ ضسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلإ مقر
ÊوÎكللإ ديÈلإ
moc.liamg@baalamadsa

طضسولل ةعابطلإ ةكرضش / عبطلإ
 ةمضصاعلإ رئإز÷إ ضسيإر دإرم رئب عيبانيلإ يح  ةمحرلإ ةينواعت41 نإونعلإ

 رضشنت ⁄ لوإ ترضشن ءإوضس اهباحضصإ ¤إ درت ل ةدير÷إ ¤إ لضصت يتلإ روضصلإو لئاضسرلإ لك

راهضشإلإو رضشنلل ةينطولإ ةكرضشلإ ¤إإ إوهجوت مك  راهضشإ لجأإ نم
رئإز÷إ - روتضساب جهن1 مقرpena ةلاكوب
46.61.17.120 /82.17.37.120 فتاهلإ
95.59.37.120 /91.9.37.120 ضسكافلإ

ردضصت ةلماضش ةيضضاير ةيموي
» ايديم يب مإ يب » م م ذ ضش نع

جد00.000009 ةكرضشلإ لام ضسإر

:حرضصيو رضضÿإ عفإدÃ ةرماغŸإ ضضفري خابدÓغ بردم

نب يمار يرئاز÷ا ›ودلا هبعل نأا ،زور و-كرا-م ،ÊاŸألا خا-بدÓ-غ-ن-ششنو-م ا-ي-شسيرو-ب يدا-ن برد-م ف-ششك
انوروك ءابو نم هتاناعم لشصاوت ببشسب0202 ةنشس ةياهن لبق ةشسفانŸا ¤إا ةدوعلل ازهاج نوكي نل ينيعبشس
بردŸا لاق ثيح ،هتحشص نشس– مغر رشضÿا بعل قحÓت هشضارعأا تلازامو عيباشسأا عبرأا لبق هباشصأا يذلا
،زور وكرام حرشصو ،تابيردتلا ¤إا هتداعإاب ةرماغŸا ضضفر هنكل هقيرفل مهم بعل ينيعبشس نب نأا ÊاŸألا

نوكي نل ينيعبشس نب »:ائاق ÊاŸألا يرودلا ‘ Ëاهنيفوهو خابدÓغ Úب ضسمأا ةارابŸ ةيفحشصلا ةودنلا لÓخ
تقو برقأا ‘ هتيزهاج ةداعتشسإا ىلع هدعاشسن نأا لواحن نحن عبطلاب ،ماعلا اذه انتدعاشسم ىلع ارداق

ه-ت-يز-ها-ج ىد-م فر-عأا نأا د-يرأا و ة-عر-شسب ى-شضÁ م-شسوŸا ،كلاذ د-ير-ي ا--شضيأا و--هو ،ن--ك‡
Ÿبك ةيلوؤوشسم انيدل تايرابم نم ىقبت اميف انتدعاشسÒا ةŒادج مهم بعل وهو ،هها
،موي لك ‘ نشسحتي ينيعبشس نب ناك ناو ىتح»:فاشضأاو«أاطخ يا بكترن نا ديرنلو
وهف اذهل ،همشس÷ ثدحي دق ام اديج ملعن ل اننكل طقف ضضارعألا ضضعب هيدلو
نوكيل يمار زيهجتب موقي وهو ىردأا بيبطلاو ،جÓعلاو ةنياعŸا ت– قاب

ةليكششت نع بيغي ،ينيعبشس نب يمار نأا ركذي«هتايناكمإا لكب انعم ازهاج
ضسوÒفب هتباشصإا ببشسب ،رهششلا قو-ف-ي اÊ، ŸاŸألا خا-بدÓ-غ-ن-ششنو-م ه-يدا-ن
ل.ماشسح .انوروك

!«ةنسسلا هذه ةدوعلا عيطتسسي نل ينيعبسس نب»

ت’وطبلا رهسشأا ةدنجأا
ةيبوروأ’ا

...بعلل ‘اكلإ تقولإ هحنم مدع ىلع هبّردم دقتنإ

«يـــــنطولا بــــختنŸا لــــجأا نــــم جــــيلÿا لاوــــمأا ىــــلع مين تــــلّسضف» :يــــبيرع
نم اهتلسصو يتلا ةيرغŸا سضورعلا ىلع مين يدان لّسضف هنأا ةعم÷ا اهدقع ةيفحسص ةودن ‘ يبيرع Ëرك يرئاز÷ا مجاهŸا فسشك
يتلا ةÒثكلا سضورعلا ىلع مين يدان تÎخا دقل» :مين مجاهم لاقو ،ةيسضاŸا ةيفيسصلا تليوحتلا ةÎف للخ ةÒثك ةيجيلخ قرف
نم نكل ،يتاناكمإا لكب بعلأا نآلا ،ينطولا بختنŸا لجأا نمو روطتلا لجأا نم يسضايرلا بنا÷ا تلسضف يننأل ،جيلÿا نم ينتلسصو
امود بعلأا ل يننأل طبfi انأا ،ةياغلل ةبعسص رمأا اذهو ةيسساسسألا ةليكسشتلا ‘ ماظتناب بعلأا ل يننأل سسفنلا ‘ ةقثلا بسسك بسصعلا
.«بردŸا تارايخ مÎحأا تقولا سسفن ‘ يننكل

«مين ـل افاده نوكأا نأا ‘دهو ةلماك يتسصرف ىلع لسصحأا ⁄»
حيحسص ،يمامأا حاتت امدنع بجي امك ةسصرفلا للغتسسا لواحأاسس» :لئاق ،يسسنرفلا مين هيدان ‘ هتيعسضو نع هثيدح يبيرع Ëرك عباتو
،بعسص رمأا دادعلا حاتتفاو لوألا فدهلا ليجسست ،انيلع ةدئافلاب دوعتو قيرفلا ةحلسصم ‘ اهنكل ،ةليكسشتلا ‘ ةÒبك ةسسفانم دجوت اهنأا
لئاسسو تردقو ،«قيرفلا ‘ فاده لسضفأا حبسصأا نأا وه يسصخسشلا ‘ده ،ىرخأا افادهأا لّجسسأاو رّر–أاسسو رومألا يلع لهسسيسس هنكل
.وروأا فلأا008 ـب يسسنرفلا مين ¤إا يلحاسسلا مجنلا نم يبيرع لاقتنا ةميق ةيسسنرف ملعإا

بعسص ءاقل ‘ زوبدوب تاحرف ةقفر يقÓُي
سضاير ءاقفر ةهجاوŸ نايتا تناسس ¤إا بعسص لقنت عم دعوم ىلع تاحرف نيدلا نيز هنطاوم ةقفر يبيرع Ëرك مجاهŸا نوكيسسو
ةيبلسسلا جئاتنلا ةلسسلسس فقو ¤إا يبيرع ءاقفر ىعسسيسس ثيح ،يسضاŸا ءاعبرألا ودروب مامأا ةليوط ةÎف دعب زوف لوأاب ÚسشتنŸا زوبدوب
يبيرع كراسشي نأا رظتنيو ،اÒثك Êاعي وهو ءارم◊ا ةطقنŸا لخد قيرفلا نأا ةسصاخ ،ةلاقإلاب ددهŸا نونيبرا بردŸا سسأار ذاقناو
ةزمح . م.ايسساسسأا تاحرف نوكيسس Úح ‘ سسين مامأا قئاقدلا سضعبب ىفتكا امدعب ةيادبلا نم

ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا برد--م د---ق---ت---نا
نب رباسص ،ةنسس02 نم لقأل يرئاز÷ا

دا–ا ةرود م-ي-ظ-ن-ت فور-ظ ،Úعا-م-سس
سسنو--ت--ب ة--ما--قŸا ا--ي--ق--ير--فأا لا---م---سش
ايقيرفأا ·أا سسأاك تايئاهنل ةلهؤوŸاو
ما-ع-لا ،ا-ي-نا-ت-يرو-م ا-ه-ف-ي--سضت--سست ي--ت--لا
ا-ه-ب ي-ن-م ي-ت-لا ةÁز-ه-لا د-ع-ب ،ل-ب-قŸا
بخ----ت----نŸا ما----مأا سسمأا لوأا ر-----سضÿا
نب لاقو ،در نود نم فدهب يبرغŸا

:ة----ير----ئاز÷ا ة----عاذإل----ل Úعا-----م-----سس
بولطŸاو مزللا ميظنتلا تافسصاوم»

ل يذ--لاو ،ةرود--لا هذ--ه ‘ ر--فو--ت---ت ⁄
Áة-ي-سضرأاو ،ي-ثرا-ك-لا-ب لإا ه--ف--سصو ن--ك
اهيلع تميقأا يتلا Ïيوز ›ذاسش بعلم
اًد-ج ة-ئ-ي-سس بر-غŸاو ر-ئاز÷ا ةارا-ب-م
ÚبختنŸا يبعل اقلطإا دعاسست ⁄و
ىلع بعل-ن-سس ا-ن-نأا ا-ن-ل ل-ي-ق Úمو-ي ل-ب-ق
ةديج هتيسضرأا ودبت يذلا ودراب بعلم

⁄ كلذ ن--ك--ل ،Ïيوز بع--لÃ ة--نرا--ق---م
ا-م-ك ،«ة-يرادإا ة-ل-ك-سشم بب--سسب ثد--ح--ي
رخأاتŸا لوسصولا ،Úعامسس نب دقتنا

Ÿا بقارŸإا ل------سصو يذ------لا ةارا------ب¤
اور-سصأا ن-يذ-لا Úب-عل-لا د-ع--ب بع--لŸا

ءارجإل بعلŸا ¤إا لوزنلا ةرورسض ىلع
،Úعام-سس ن-ب را-سشأاو.ءا-م-حإلا ن-يرا“

و-----ه ير------ئاز÷ا بخ------ت------نŸا نأا ¤إا
لود----ج ن-----م د-----ي-----حو-----لا رر-----سضتŸا
ن--كÁ ف--ي--ك ل--ئا--سست---م ،تا---يرا---بŸا
نأا Úح ‘ ،Úتارابم بعلي نأا هقيرفل
ة-يأا بع-ل-ي ⁄ ل-ث-م ي-ب-ي--ل--لا بخ--ت--نŸا

،Úعا-م-سس ن-ب Èعو.نآلا ى-ت-ح ةارا-ب-م
‘ ةعرسسب مسس◊ا متي نأا ‘ هلمأا نع
⁄ يذ--لا ير---سصŸا بخ---ت---نŸا Òسصم
تاباسصإا بب-سسب د-ع-ب ة-سسفا-نŸا ل-خد-ي
،هفوفسص Úب ةلجسسŸا ةديدعلا انوروك
لبق برغŸاو سسنوت ةارابم ماقت نأاو
بختن-م ا-ه-ي-ف ي-ق-ت-ل-ي ي-ت-لا ة-ه-جاوŸا
ركذي.ادغ موي ةررقŸا ايبيل عم هدلب
بي-تر-ت لود-ج ى--ل--ع Êا--ث--لاو لوألا نأا
ة-لو-ط-ب تا-ي-ئا-ه-ن-ل نل-هأا-ت-ي-سس ةرود-لا
ايناتيروÃ ةررقŸا ،ايقيرفإا ·أا سسأاك
سسرام نم عبارلا ¤إا يرفيف41 نم
تلاكو/ل.ح.1202

إدغ ةÒخألإ ايبيل ةهجإوم راظتنإإ ‘

«ةيثراك ايقيرفإا لامسش سسأاك ‘ بعŸÓاو ميظنتلا» :Úعامسس نب



ــه2441 لوألا ىدامج40ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد02 دحألا ثد◊ا

ناطقسسي ›وغفو ياراسست’اغ يكÎلا يرودلا ‘ ما-مأا ي-كÎلا يارا-سستلا-غ يدا-ن ر--سسخ لباقم Úفد-ه-ب كر-م-ج ار-ق —ا-ف نم31 ةلو÷ا راطإا ‘ دحاو مجنلا كراسش ثيح ،يرودلا ›و--غ--ف نا--ي--ف--سس ير--ئاز÷ا Úع--سست--لا ة--ل--ي--ط ا--ي---سسا---سسأا لسشف هقيرف نأا Òغ ةقيقد ‘ ةرا---سسÿا يدا---ف---ت ‘ مغر بعسصلا لقنتلا اذه ا--ه--لذ--ب ي--ت--لا دو--ه÷ا «ر-------------سضÿا» بعل ،ارخؤوم ةوقب دئاعلا يارا--سستلا--غ دو---ع---ي---ل دعب ةبيÿا لا-ي-سشأا ر-ج-ي Òغ ةرا--------سسÿا هذ---------ه ةزمح . م    .ةرظتنŸا

يرطقلا دسسلا هقيرف حا‚وب دادغب يرئاز÷ا ›ودلا ىدهأا
‘ يبرعلا ىلع بلغتلا ¤إا قيرفلل هتدايق دعب رطق Òمأا سسأاك

ابّسصنمو هسسفنب اهعيقوت ¤وت دحاو لباقم ةيئانثب يئاهنلا
ـل ةيوقلا ةدوعلا دكؤويل ،عزانم نود ةارابŸا لجر هسسفن

م‚ زر-ب ثي-ح ،›ا◊ا م--سسوŸا ة--ياد--ب ‘ «حا--ف--سسلا»
ىقلتو يئاه-ن-لا اذ-ه ‘ Òب-ك ل-ك-سشب ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا

ةيرطقلا مÓعإلا لئاسسوو يدانلا Òهامج نم ةداسشإلا
جيوتتلا اذهل لوألا سسدنهŸا حا‚وب تÈتعا يتلا

.يزع بويأا رخألا يرئاز÷ا ءاقفر مامأا
Óهسس نكي ⁄ يئاهنلا» :حا‚وب

«انراسصنأل هيدهأا جيوتتلاو
مÓ--عإلا ل--ئا--سسو--ل حا‚و--ب داد--غ---ب ثد–و

برعأا ثيح ،ةارابŸا ةياهن دعب ةيرطقلا
هتمهاسسمو زوفلا اذهب ةÒبكلا هتداعسس نع

انح‚» :«رسضÿا» مجاهم لاقو جيوتتلا ‘
ر-ك-سشأا نأا يدو--بو ›ا--غ--لا سسأا--ك--لا ةدا--ع--ت--سسا ‘
نم اهولذب يتلا ةÒبكلا تادوهÛا ‘ عيم÷ا

اننكل ،ةلهسس نكت ⁄ ةارابŸا ،جيوتتلا لجأا
ÚبعÓلا ركسشأاو ديج لكسشب اهعم انلماعت

مÓتسسا ةظ◊ ،دوهج نم هولذب ام ىلع
لكب جيوتتلا يدهنو ةرثؤوم تناك سسأاكلا

  .«انودناسس نيذلا دسسلا راسصنأا
ةزمح . م

Òغسص قيرف وحن ةرداغŸا سضفري مÓغ
وÒسشت ›ا-ط-يإلا ي--ف--ح--سصلا ثد–

«سسك سسي----ك» ة----عاذإل و----تاÒن-----ي-----ف
›ود--لا ة--ي--ع--سضو ن--ع ة---ي---لا---ط---يإلا
،›و-با-ن ‘ مÓ--غ يزو--ف ير--ئاز÷ا

ليحرلا سضفري هنأا ¤إا راسشأا ثيح
ه-ق-ير-ف ن-م ة-م-ي-ق ل-قأا ق-ير--ف و--ح--ن
وأا ا-ي-لا-ط-يإا ‘ ءاو-سس ›و-با--ن ›ا◊ا

يدا--ن ةرادإا ّنأا ا--ف--ي--سضم ،ا--ه--جرا--خ
‘ مÓ--غ ع--سضت ›ا--ط---يإلا بو---ن÷ا

نم لبقŸا ءاتسشلا تÓيوحتلا قوسس
يŸÒاب ›اطيإلا ›ودلا مسض لجأا

ةرادإا طبرت ›اتلابو ،نآلا ىتح مÓغ نأاسشب سضرع يأا ىلع لسص– ⁄ هنأا Òغ يسسليسشت نم
.›ا◊ا يسسليسشت عفادم ةقفسص عايسضب مÓغ ءاقب ›وبان

ويسستل ةّمق ‘ ايطايتحا ءاقبلل حسشرم
يوق ءاقل عم دعوم ىلع ›وبان نوكيسسو اذه
امور ةيلاطيإلا ةمسصاعلا ¤إا بعسص لقنتو رخأا

يهو ،موي-لا ةر-ه-سس و-ي-سستل ة-ه-جاو-م ل-جأا ن-م
مÓغ يزوف اهيف ىقبي نأا رظتني يتلا ةارابŸا

ءاعبرألا لسصح املث-م ءلد-ب-لا د-عا-ق-م سسي-ب-ح
ع--سضب ‘ كرا---سش Úح Òت---نإلا ما---مأا ي---سضاŸا
ع-سضو-لا سسف-ن رر-ك-ت-ي-سس ثي-ح ،ط--ق--ف ق--ئا--قد
ا-ه-ب ى-ظ-ح-ي ي-ت-لا ة-ق-ث-لا ل-ظ ‘ مو-ي-لا ةر-ه--سس
ةه÷ا ط-ي-سشن-ت-ل يور و-يرا-م Êا-ب-سسإلا ›ود-لا
ـب ةناعتسسلا ةي-نا-ك-مإا ع-م عا-فد-لا ن-م ىر-سسي-لا

 .هيلإا ةجا◊ا لاح ‘ Êاثلا طوسشلا ‘ مÓغ
ةزمح . م

...نÓيم Òطاسسأا ءانث ّلfi رسصان نب
لسضفأا رسصان نب» :ينيتÈلأا
«ايلاح نÓيم ‘ طسسو بع’

ينيتÈلأا يÎيÁد ›اطيإلا نÓيم ةروطسسأا حدتما ،«ترو-ب-سس و-ل-يد ا-ت-يزا-غل» ة-ف-ي-ح-سص ع--م راو--ح ‘ هÈتعا يذلا رسصان نب ليعامسسإا يرئاز÷ا مجنلا وهو ةيلا◊ا نÓيم ةليكسشت ‘ نÓيم طسسو لسضفأا بخ-ت-ن-م م‚ لا-قو ،›ا-نو--ت ه--ن--طاو--م ن--م ل--سضفأا ل-سضفأا ر-سصا-ن ن-ب» :تا-ي-ن-ي-ع-سست-لا تاو-ن-سس ›ا-ط-يإا ›وب ـل رايخ لسضفأا وهو نÓيم ‘ ناديم طسسو ‘ ى-ق-ب-ي يذ-لا ›ا-نو-ت نأا--سشب ي--يأار د--ن--ع تلازلو ابعل تنك امدنع ،روطتلل تقولا ¤إا ةسسام ةجاح ‘ ةنسس ¤إا ةجاح ‘ ديد÷ا بعÓلا نأا لوقن انك .«ملقأاتلل هقيرف
Óهسس ضسيل» :(اقباسس نÓيم م‚) وراكناب نب ةميقب بعل ضضيوعت ›ويب ىلع «رسصان

ن-م ه-فو-خ-ت ورا-ك-نا-ب ا-ق-با-سس نÓ-ي-م ع-فاد-م ىد--بأا مويلا ةسصاخ قباسسلا هقيرف رظتنت يتلا تايرابŸا ،رسصان نب ليعامسسإا مجنلا بايغ ‘ ولوسساسس مامأا :قايسسلا اذه ‘ «ياكسس» ـل تاحيرسصت ‘ لاقو ،‘ويلاو Îنإلا لثم ايرث ادادعت كلÁ ل نÓيم» نل Òياكو اربإا ،رسصان نب ةميقب Úبعل سضيوعتو نوكيسس ولوسسا-سس ى-ل-ع ب-ّل-غ-ت-لا ،Ó-ه-سس ار-مأا نو-ك-ي بعلي سسفانŸا نأل ،رسصان نب بايغ ‘ ابعسص ارمأا Úب اÒب--ك عار--سصلا نو--ك--ي--سسو ة--ل--ي--م--ج مد---ق ةر---ك ةزمح . م    .«ءاقللا اذه ‘ ÚبردŸا

نÓيم Îنإا رادار ىلع يدنام
يدنام ىسسيع ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ع-فاد-م ل-خد

،نÓي-م Îنإا ›ا-ط-يإلا يدا-ن-لا ما-م-ت-ها ةر-ئاد

تلا-ق-ت-نا ‘ ضصتıا ع-قوŸا ه-ف--سشك اŸ ا--ق--فوو

ةرادإا نإا-ف «و-تا--كÒم و--ي--سشت--لا--ك» Úب--عÓ--لا

دقاعتلل ديدج عفادم نع ثحبت يروزتاÒنلا

‘ رّكفُت هلعج ام وه و ،يوتسشلا وتاكŸÒا ‘ هعم

ةلغتسسم ،Êاب-سسلا ضسي-ت-ي-ب لا-ير ع-فاد-م م-سض

يدانلا عم ةفئاسصلا هذه هد-ق-ع ة-يا-ه-ن باÎقا

دّد-ج-ي ⁄ ر--سضÿا بعل نأا اÃ و ،ي--سسلد--نألا

هلاقتنا ةقفسص نإاف ،نآلا د◊ ضسيتيب عم هدقع

وتاكŸÒا ‘ ققحتت دق دوسسألا و قرزألا يدانلل

نأا ملعلا عم .ةفلكم Òغ ةيلام ةميقبو يوتسشلا

‘ اسضيأا ابولطم ناك اماع82ـلا بحاسص يدنام

تسساو و لوبرفيل رارغ ىلع غيلرÈÁلا ةيدنأا

.ماه
م. ضضاير

بيغيو ةعجوم ةبرسض ىقلتي سسراف ةسسفانŸا نع ارهسش ا-ه-ل ع-سضخ ي-ت-لا تا-فو-سشك-لا ج--ئا--ت--ن تل--م--ح سسرا-ف د-مfi ير-ئاز÷ا و-ي--سستل ع--فاد--م ةسسفانŸا نع هبايغ ديكأاتب ةئيسس ارابخأا ¤إا امويÚ 02ب ام حواÎت ةÎفل ةيمسسرلا اهنم Êاعي يتلا ةباسصإلا ببسسب لماك رهسش هÈج-ت-سس ي-ت-لاو ،قا-سسلا ىو-ت-سسم ى-ل-ع ناوألا لبق ة-ي-لا◊ا ة-ن-سسلا ءا-ه-نا ى-ل-ع ،نÓيمو ›و-با-ن ي-تارا-ب-م ن-ع ه-با-ي-غ-ب ةنسسلل ¤وألا تايرابŸا نع بيغيسس امك ة---طرو ‘ ه---ع---سضي ا---م و----هو ،ةد----يد÷ا ة-سساŸا ق-ير-ف--لا ة--جا--ح ّل--ظ ‘ ة--ي--ق--ي--ق--ح ÿنوكيل ،تاذلاب فرظلا اذه ‘ تامد رفسست ام راظتناو جÓعلاب ابلاطم سسراف .مايألا مداق هنع
ةزمح . م

ءاقسشألا نم ضسرسش موجهل هسضرعت بقع

هتمسص نع جرخي «جرف يماسس»
ةبراغŸا ىلع ةوقب ّدري و

نع اماع02 نم لقأل ينطولا بختنŸا م‚ جرف يماسس رّبع

لبِق نم اهل ضضّرعتي ي-ت-لا ة-سسر-سشلا ة-ل-م◊ا ن-م ه-ئا-ي-ت-سسا

‘ ضسلطألا دوسسأا مامأا رسضÿا ناّبسش ةقفر هتكراسشم دعب ،ةبراغŸا

يتلا ةارابŸا يه و ،ضسنوت ‘ ايلاح ةماقŸُا ايقيرفإا لامسش ةرود

،لباقم نود فدهب Úعامسس نب رباسص بردŸا لابسشأا اهرسسخ

ن-ع رد-ب اŸ ا-بر-غ-ت-سسم و-سشو-سس يدا-ن ناد-ي-م ط-سسو-ت-م اد--بو

بحي املثم رئاز÷ا بح-ُي ه-نأا-ب ا-بر-ع-م ،ناÒ÷ا

ه--ت--ح--ف--سص Èع Ó--ئا--ق در--ط--ت---سساو ،بر---غŸا

يبرغم انأا ،يننومتسشت اذاŸ »:مار-غ-ت-سسنإلا-ب

احسضوم ،«نيدلبلا Óك بحأاو ،يرئازج

هنأا و مدق ةرك بعل هنأاب قايسسلا ‘

ىلع اÈ‹ ناك هنأل رئاز÷ا راتخا

ل اذ-ه و ،د-حاو بخ-ت-ن-م را-ي-ت-خا
نم ءيسش وأا ءام-ت-نلا-ب ه-ل ة-قÓ-ع
اذه لك ىقلتي املف ،ليبقلا اذه
يتأاي.مئاتسشلا و ّبسسلا نم ردقلا

راي-ت-خا ن-ع ط-ق-ف ا-ما-يأا اذ-ه
وه و رئازجلل بعللا «يماسس»
و بسضغ را--ثأا يذ---لا ر---مألا

م.ضضاير.ةبراغŸا نونج

يزينيدوأا مامأا ةسسفانŸا ¤إا دوعي سسانو
¤إا سسا-نو مدأا ير--ئاز÷ا م--جا--هŸا دو--ع--ي

هيدان عم موي-لا ة-ي-م-سسر-لا ة-سسفا-نŸا ءاو-جأا

يذلا انوروك ءابو نم هيفاعت دعب يرايلاك

،هقيرف نع تايرابŸا نم ددعل بيغي هلعج

ءا--ق--ل ‘ مو--ي--لا ار--سضا---ح نو---ك---ي---سس ثي---ح

ةلحرŸا ‘ هب عفدلا ةيناكمإا عم يزينيدوأا

تا-يرا-بŸا ن-ع دا-ع-ت-با--ب ا--سسا--ي--ق ة--ي--نا--ث--لا

›اوت نم Êاعي هقيرف نأا ةسصاخ ةÒخألا

اين-ع-م نو-ك-ي-سسو ةÎف-لا هذ-ه ‘ تا-يرا-بŸا

نوكرلا لبق عوبسسألا اذه رخأا ءاقل سضوخب

ة-ن--سسلا ة--يا--ه--ن دا--ي--عأا ة--ب--سسا--نÃ ة--حار--ل--ل

ة-ح--ل--سصم ‘ بسصي تا--م و--هو ،ة--يدÓ--يŸا

ةزمح . م .يرئاز÷ا ›ودلا

كرادتلا نع ثحبي ناقرز
غروبسساÎسس ‘

لقنتلا عم دعوم ىلع مويلا ودروب يدان نوكيسس
يرودلا نم61 عوبسسألا راطإا ‘ غروبسساÎسس ¤إا
‘ لجسسŸا قافخإلا ضضيوعت نع اثحب ،يسسنرفلا

ءاقل ‘ نايتا تناسس مامأا ءاعبرألا رايدلا رقع
نم ناقرز يدهم يرئاز÷ا ›ودلا هيف نوكيسس
دازلاب ةدوعلاو زوفلا ق-ي-ق-ح-ت-ل م-ه-ي-ل-ع لّو-عŸا

بردŸا تاباسسح ‘ ةÒبكلا هتميقل ارظن Óماك
ةئجافم ةراسسÿ ضصرفلا ضضرعت امدعب يسساغ
ةزمح . م .ةلوج رخأا ‘
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1 ’وغنا1 رئاز÷ا
ةدا-ي-ق ت– ه-ل ةارا-ب-م لوأا ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا ضضا--خ

،8891 ربو-ت-كأا92 مو--ي يوŸ لا--م---ك د---يد÷ا بردŸا
جردنت ةيدو ةارابم ‘ ›وغنلا بختنŸا هتفاسضتسساب

⁄ا-ع-لا ضسا-ك تا-ي-ف-سصت--ل «ر--سضÿا» تاÒسض– ن--م--سض
ةدحولا ةدحولا بعلÃ ءاقللا ميقأا.(0991 ايلاطيا)
يباجيلا لداعتلاب ىهتناو ،ركسسعم ةنيدÃ ةيقيرفإلا

بختنŸا مد-ق-ت ،ة-ما-سشو-ب م-ك◊ا هرادأاو ،ه-ل-ثŸ فد-ه
Êارمح ليانم جرب بابسش بعل هعقو فدهب ينطولا

¤وألا يه ةهجاوŸا هذه نأا املع23ـلا ةقيقدلا ‘
عا--ط--ت--سسا ،ط--ق--ف ق--ئا--قد ع--برأا د--ع--ب ن--ك--ل ،Êار--م◊

بعÓلا ةطسساوب ةج-ي-ت-ن-لا ل-يد-ع-ت ›و-غ-نلا بخ-ت-نŸا
Êاثلا طوسشلا لÓخ.لوألا طوسشلا ةجيتن يهو ،وفلام
ةحناسسلا ضصرفلا نم ديدعلا ينطولا بختنŸا ردهأا
،كلذ نود لاح ›وغنلا ضسرا◊ا ةعارب نكل ليجسستلل
قف-خ-ي كلذ-بو ،ي-با-ج-يلا لدا-ع-ت-لا-ب ةارا-بŸا ي-ه-ت-ن-ت-ل
«رسضÿا» عم هتقÓطنا Úسشدت ‘ يوŸ لامك بردŸا
ضضاخ.فوغور ي-سسور-لا ه-ق-با-سس ل-ع-ف ا-م-ك ،زو-ف-لا-ب
:ةيلا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا

نب) هل ةارابم لوأا رئاز÷ا ةيدولوم نم لامك يرداق
ح-بار ،(ه-ل ةارا-ب-م لوأا نار-هو ة-ي-ع-م-ج ضسرا-ح دو--ل--ي--م
،يلماسشك ،هل ةارابم لوأا ةمسصاعلا دا–ا نم ةفيروك
،ةيراغم ،هل ةارابم لوأا لئابقلا ةبيبسش نم Êومحر دارم
دب-ع ضشي-ع-م ،لا-م-ج Êا-م-ع
ردا----ق----لا د----ب----ع ،با----هو----لا
ضسابعلب دا–ا نم Êاسسملت
نلد-ع جا-ح ،ه-ل ةارا-ب--م لوأا

لوأا ة---م---سصا---ع---لا دا–ا ن---م
،تاو--ط---خ---ل---ب ،ه---ل ةارا---ب---م
جر--ب با--ب---سش ن---م Êار---م---ح
ضشيوب ، ،هل ةارابم لوأا ليانم
ح---لا---سص ،نار---با---ك ،ر----سصا----ن

ن-م و-ب-ع ن-ب ،ناد--م ،دا--سصع
.هل ةارابم لوأا نازيلغ عيرسس
يوŸ لامك :بردŸا

5fƒaªÈ 8891
0 رئاز÷ا1 سسنوت

قير-ف-ل-ل ة-ي-لاوŸا ة-ه-جاوŸا
بختنŸا مامأا تناك ينطولا
ىر---خألا ي---هو ،ي---سسنو---ت---لا
بعلم اهنسضتحا ،ةيدو تناك
عرŒ اهيفو ،ضسنوتب هزنŸا
ةرار--م ي--ن--طو--لا بخ--ت---نŸا
فد-ه-ب ه-طو-ق-سسب ،ةÁز--ه--لا
بعÓ-------لا ه-------ع-------قو در نود
،23ـلا ةقيقدلا ‘ يوابكرلا
ة-ي-ئا--ه--ن--لا ة--ج--ي--ت--ن--لا ي--هو
اهيف مدقي ⁄ يتلا ةارابملل
.ركذي يسش يا داسصع ءÓمز

ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا ضضا--خ
ءا--م--سسألا--ب ة--ه--جاوŸا هذ--ه
،غيغدا ،يرداق لامك :ةيلاتلا

ة--يرا--غ--م ،،Êو---م---حر دار---م
رداقلا دبع ،ضشيعم ،Êامع
،(نلد---ع جا---ح)Êا---سسم---ل----ت
ضشيوب ،(Êارمح) تاوطخلب
نب ،داسصع ،(نارباك) رسصان

.(ناد----م م----ي----ك-----ح) و-----ب-----ع
يوŸ لامك :بردŸا
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ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا ل--سصاو
تا----سسفا----ن----م----ل----ل هاÒسض–

د-ع-ب-ف ،ة-ل-ب--قŸا ة--ي--م--سسر--لا
›و-----غ-----نلا Úب-----خ-----ت------نŸا
رود----لا ءا----ج ،ي----سسنو----ت----لاو
ءا-ق-ل ‘ ،›اŸا بخ-ت-ن--م--ل--ل
ةيليوج5 بع-ل-م ه--ن--سضت--حا
⁄.ادج ليلق روهمج مامأا

Œكيلم ديد÷ا دفاولا ةدا-ي-ق-ب ة-ي-ن-طو-لا ر-سصا-ن-ع-لا د
كابسش زه ‘ ةبوعسص ىندأا فيطسس قافو بعل ناقرز
ع-ب-سس ه-ك-لا-ب-سش تز-ت-ها ثي-ح ،و-تورو-ف ›اŸا ضسرا◊ا

لوادت يتلا بختنŸا كابسش زتهت نا نود ةلماك تارم
نم دوليم نبو ةليلم Úع لمأا نم رطاسش يئانثلا اهيلع

قافولا ن-بل تنا-ك ف-يد-ه-ت-لا ة-ياد-ب.نارهو ةيع-م-ج
حلاسصل رودلا ءاج اهدعب51ـلا ةقيقدلا ‘ ،ناقرز كيلم

02ـلا ة--ق--ي--قد--لا ‘ دا---سصع
فاسضأا قئاقد عسستب اهدعب

ميكح لئابقلا ةبيبسش بعل
يتأايل ،ثلاثلا فدهلا نادم
جا-ح بعÓ-ل ا-هد-ع-ب رود-لا

ة----ق-----ي-----قد-----لا ‘  نلد-----ع
نود ةيعابر عقو ىلعو43ـلا
.¤وألا ةلحرŸا تهتنا در
فلتخت ⁄ ةيناثلا ةلحرŸا

ع-فاد-ي ق-ير-غ-ف ،¤وألا ن--ع
ق--ير---فو ›اŸا بخ---ت---نŸا
،ينطولا ا-ن-ب-خ-ت-ن-م م-جا-ه-ي
تدهسش ارظ-ت-ن-م نا-ك ا-م-كو

ةثÓث ليجسست ةلحرŸا هذه
عم ةيادب-لا ،ة-ل-ما-ك فاد-هأا

دادزو--ل--ب با--ب--سش م--جا---ه---م
ةعسساتلا ةقيقدلا ‘ نارباك
ة---ير---سشع---ب ا---هد---ع---ب ،(45)
دا–ا بعل ع--قو ة---ق---ي---قد
ردا--ق---لا د---ب---ع ضسا---ب---ع---ل---ب
،ضسداسسلا فدهلا Êاسسملت
ةÒخألا ق------ئا------قد-------لا ‘و
ة----يدو----لو----م بعل فا----سضأا
ضشيو----ب ر----سصا-----ن ر-----ئاز÷ا
ا--ي--ه--ن--م ،ع--با--سسلا فد--ه---لا
ي--خ--يرا---ت زو---ف---ب ةارا---بŸا
نم يهو ،ين-طو-لا ق-ير-ف-ل-ل
يتلا ةليلقلا تايرابŸا Úب
«ر---سضÿا» ا---ه---ي---ف قو---ف----ت
اذ-ه-بو ،ة-ف-ي-ظ-ن ة-ي-عا--ب--سسب
لا-م-ك بردŸا ع-سضو زو-ف-لا

Ÿةيبلسسلا جئاتنلل ادح يو
لÓ----خ ه----ت----ق----حل ي----ت-----لا
لدا-ع-ت ،Úت-لولا Úترا--بŸا
ما-مأا ةرا-سسخو لو-غ-نا ما--مأا
بردŸا ضضا----خ.ضسنوت
ةهجاوŸا هذه يوŸ لامك
ر-طا-سش :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا--ب

لوأا ةليلم Úع ةيعمج نم
،(دو--ل--ي--م ن---ب) ه---ل ةارا---ب---م
،Êا-م-ع ،ة--يرا--غ--م ،غ--ي--غدا
ضسا-ج-ع لا-م-ك ،(ي-بر-غ--ل--ب)

لوأا ف---ي---ط---سس قا----فو ن----م
نم Êومحر دارم)هل ةارابم
،ضشي-ع-م ،(ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-سش
ف-ي-ط-سس قا--فو ن--م نا--قرز
،(ة-ف--يرو--ك) ه--ل ةارا--ب--م لوأا

نلد-ع جا--ح (ناز--ي--ل--غ ع--ير--سس ن--م و--ب--ع  ن--ب) دا--سصع
:بردŸا.(Êاسسملت)ناد-م ،ر-سصا-ن ضشيو-ب ،(نار-با-ك)
يوŸ لامك
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ةهجاوŸا
ق---ير---ف---ل---ل ة----ي----لاوŸا
ي--ه تنا---ك ي---ن---طو---لا
،ة------------يدو ىر-------------خألا
لا----ب----سشأا ا----ه----سضا----خو
يوŸ لا---م----ك بردŸا
بخ--------ت--------نŸا ما--------مأا
ة-م--سصا--ع--ب ي--تارا--مإلا

،ي--------بد Òخألا اذ--------ه
لدا---ع---ت---لا---ب ته---ت---ناو
.هلثŸ فده يباجيلا
بخ-----ت-----نŸا مد------ق------ت
ة-ج-ي-ت-ن-لا ‘ ي--ن--طو--لا
عيرسس مجاهم ةطسساوب

‘ و--ب--ع ن--ب ناز--ي--ل---غ
ن--ك---ل ،94ـلا ة-ق-ي-قد--لا

ا-ه-سسا-ف-ن ا-ظ-ف-ل-ت ةارا-بŸا ه-ي-ف تنا-ك يذ-لا تقو--لا ‘و
ةطسساوب ةجيتنلا لدعي يلÙا بختنŸاب اذاو ةÒخألا
ن-م م-ك◊ا ا-هد-ع--ب ر--خا--ت--ي ⁄ ،Òهز با--سشلا بعÓ--لا
ضضاخ.يبا-ج-يلا لدا-ع-ت-لا-ب ،ةارا-بŸا ة-يا-ه-ن نÓ-عإا
:ةيلا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
،لئابقلا ةب-ي-ب-سش ن-م Êو-م-حر دا-تر-م ،يدا-ه-لا ي-بر-ع-لا
دا–ا ن-م يا-ط-ق) ف-ي-ط-سس قا-فو ن-م ضسا-ج--ع لا--م--ك

ةيراغم ليسضف ،لئابقلا ةبيبسش نم غيغدا ديسشر ،(ةبانع
نم يبرغل-ب قازر-لا د-ب-ع) ف-ل-سشلا ي-بŸوا ة-ي-ع-م-ج ن-م
ةيدولوم نم Êازولا فيرسش) (فلسشلا يبŸوا ةيعمج
نا-قرز ،نار-هو ة-يدو-لو-م ن-م ي-مو-ل-ب ر-سضÿ ،(نار--هو
،(يسسنرفلا مين نم ةيفاعوب) فيطسس قافو نم كيلم
ن-م Òسشب ير-سشم) ة-م-سصا--ع--لا دا–ا ن--م نلد--ع جا--ح
دبع) فيطسس قافو نم ضساجع لامك ،(نارهو ةيدولوم
عيرسس نم وبع نب ،(ياد Úسسح رسصن نم ضشيعم باهولا

يوŸ لامك :بردŸا.نازيلغ
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يرئاز÷او يتاراملا ÚبختنŸا Úب ةيناثلا ةهجاوŸا
ةراسسخب ينطولا بختنŸا ينم اهلÓخو ،يبدب ترج
مك◊ا ةارابŸا رغادا.رفسصل Úفدهب اهعقوتم نكت ⁄

هيفده ضضرلا باحسصا لجسس ،زيزعلا دبع يتاراملا
عبرأا لب-قو63ـلا ةقي-قد-لا ‘ مو-ف-ل-غ ن-م ل-ك ة-ط-سساو-ب
بعÓلا فعاسض ن؟؟¤وألا ةلحرŸا ةياهن نم قئاقد
هدÓب بختنم ةحلسصŸ ةارابŸا ايهنم ،ةجيتنلا ناطلسس
،يوŸ لامك بردملل ةراسسخ Êاث يهو ،رفسصل Úفدهب
نود فدهب يسسنوتلا بختنŸا مامأا ¤وألا هطوقسس دعب
ءامسسألاب ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا ضضاخ.در
لامك ،غيغدا ،كيرافوب دادو نم يداهلا يبرعلا :ةيلاتلا

وبع نب ،Êا-سسم-ل-ت ،ضشي-ع-م ،Êا-م-ع ،ة-يرا-غ-م ،ضسا-ج-ع
ح-لا-سص ،دا-ن-م ،(ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب--سش ن--م بيا--سص ى--سسو--م)

يوŸ لامك :بردŸا.رجام ،داسصع
6LÉfØ» 9891
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دعب
تءاج ،ةيدو تايرابم ضسمخ

نمسض يو-با-بÁز بخ-ت-ن-م ما-مأا ة-سسدا-سسلا ةارا-بŸا
ضساك تايفسصت نم ،تاعومÛا رود نم ¤وألا ةلو÷ا
يوبابÁزو رئاز÷ا ¤إا ةفاسضإا ،(0991 ايلاطيا) ⁄اعلا

.راوفيد توك بختنم كلذك «رسضÿا» ةعوم‹ تمسض
ةبانع ةنيدÃ يام91 بعلÃ يوبابÁز ةهجاوم ترج

د--ب--ع ير--سصŸا م--ك◊ا ا--هراداو Òف--غ رو--ه--م--ج ما--مأا
قيق– نم ينطولا بختنŸا نك“ اهلÓخو ،ظيف◊ا
اهعيقوت ىلع لوادت ،ةفي-ظ-ن ة-ي-ثÓ-ث-ب ة-ي-با-ج-يا ة-ج-ي-ت-ن
حبارو62و21ـلا Úتقيقدلا ف دجان-م لا-م-ج ي-ئا-ن-ث-لا

يوŸ لامك بردŸا ضضاخ.76تلا ةقيقدلا ‘ رجام
ن-م Êا-م-سصع Îن-ع :›ا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ة-ه--جاوŸا هذ--ه
ةبانع دا–ا نم يرمعلا ،هل ةارابم لوأا فيطسس قافو
،ضشيعم ،ضساجع لامك ،ةيراغم ،غيغدا ،هل ةارابم لوأا

حبار ،يمولب ،دانم ،بياسص ،(Êازولا فيرسش)،يواحرف
يوŸ لامك :بردŸا.رجام
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ايلاطياب ⁄اعلا ضساك تايفسصت نمسض ةيناثلا ةهجاوŸا
،Òخألا ضضرأاب يراوفيلا بختنŸا مامأا تناك ،0991
ءÓ-مز تن-ك-م ،فاد-هأا نود-ب تق-ل-ط--نا ا--م--ك ته--ت--ناو

ÿث ¤إا م-هد-ي-سصر ع-فر ن--م ي--مو--ل--ب ر--سض-Óطا-ق-ن ث،
نود-بو ضصقا-ن ءا-ق-ل ع-م راو-ف-يد تو-ك-ل ة-ط-ق-ن ل-با--ق--م
تو-ك ة-ه-جاو-م بخ-ت-نŸا ضضا-خ.يوبابÁزل د-ي-سصر
ديسشر ،يرمع-لا ،Êا-م-سصع :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب راو-ف-يد
فيرسش) يوا-حر-ف ،ضشي-ع-م ،ضسا-ج-ع ،ة-يرا-غ-م ،غ-ي-غدا
لامك :بردŸا.رجام ،يمولب ،دانم ،بياسص ،(Êازولا

Ÿيو
8a«Øô… 9891
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، يدنلنفلا بختنملل رودلا ءاج يوبابÁز ةارابم دعب
اهيفو ،ةيطلاŸا ›اك ةنيدÚ ÃبختنŸا ىقتلا ثيح
بخ-ت-ن-م ل-ع م-ه-م د-ج يو-ن-ع-م زو--ف «ر--سضÿا» ق--ق--ح

هاتاه جردن-ت.رفسصل Úفده ة-ج-ي-ت-ن-ب مfiÎ ي-بوروا
ةفاسضا اهيف كراسش يتلا ةيلودلا ةرودلا نمسض ةارابŸا
ضضرلا با-ح-سصا ،يد-ن-ل-ن-ف-لاو ير-ئاز÷ا Úب-خ--ت--نŸا

،اد-ن-ل-ي-فو ر-ئاز÷ا ةارا-ب--م رادا.كرا‰دلاو اط-لا-م
رجام ءÓمز دجي ⁄ ،‘وتنيم روتكيف يطلاŸا مك◊ا
،نامÒكسسا يدنلنفلا ضسرا◊ا غولب ‘ ةبوعسص ىندأا
‘ وبع نب دمfi  نازيلغ عيرسس بعل تناك ةيادبلا
ليدعت يدنلنفلا بختنŸا لواح اهدعب ،95ـلا ةقيقدلا
،لسشفلا-ب تءا-ب ه-ي-ب-عل تلاfi ع-ي-م-ج ن-ك-ل ة-ج-ي-ت-ن-لا
بردŸا اه-ب بع-ل ي-ت-لا ةد-ي÷ا ة-ق-ير-ط-لا ¤ا ر-ظ-ن-لا-ب
بخ---ت---نŸا ‘ نا---ك يذ---لا تقو----لا ‘و ،يوŸ لا----م----ك
دا–ا بعÓب ادأاو ةجيتنلا يد-ع-ت-ل ط-غ-سضي يد-ن-ل-ن-ف-لا
دج تقو ‘ ةجيتنلا فعاسضي نلدع جاح ةمسصاعلا

ةياغ ¤ا يددجب تأات ⁄ قئاقدلا ةيقب.38ـلا ضساسسح
زوفب ةياهنلا ةر-فا-سص رو-ت-ك-ي-ف ي-ط-لاŸا م-ك◊ا نÓ-عإا

يوŸ لامك بردŸا ضضاخ.ينطولا قيرفلل قحتسسم
دار-م ،ي-بر-ع-لا :ة--ي--لا--ت--لا ءا--م--سسألا--ب ة--ه--جاوŸا هذ--ه
حلاسص ، ضساجع لامك ،يبرغلب ،غيغدا ديسشر ،Êومحر

،نلدع جاح ،ناقرز ،ضشيعم ،(بياسص ىسسوم) داسصع
ه-ل ةارا-ب-م ف-لوا ل-يا-ن-م جر-ب  با-ب--سش ن--م م--ي--سسن رو--قز
يوŸ لامك :بردŸا.وبع نب ،(Êاسسملت)
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يتلا ةيلودلا ةيوركلا ةرودلا  نمسض ةيناثلا ةهجاوŸا
با-ح-سصأا ما-مأا تنا-ك ي-ط-لاŸا بخ-ت-نŸا ا-ه-فا-سضت--سسا
نا لإا ،روهم÷او بعلŸا يلماع نم مغرلابو ،ضضرألا
نود فدهب ةارابŸا مسسح نم نك“ ينطولا بختنŸا
ةقيقدلا ‘ ناقرز كيلم فيطسس قافو بعل هعقو ،در
ة--ه--جاوŸا هذ---ه يوŸ لا---م---ك بردŸا ضضا---خ.52
Êومحر دارم) ةميلح نب ،Êامسصع :ةيلاتلا ءامسسألاب

،بياسص ،ضساجع ،يبرغلب ،غيغدا ،(لئابقلا ةبيبسش نم
لوأا نارهو ةيدولوم نم يوطعلب دارم) ناقرز ،ضشيعم
.ردا--ق--لا د--ب--ع Êا--سسم--ل--ت ،نلد--ع دا--ح ،(ه---ل ةارا---ب---م
عبتي ....يوŸ لامك :بردŸا

لوا سضوÿ ره-سشا ة-سسم-خ ن-م Ìكأا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ر-ظ-ت-نا
برغŸاب ايقيرفا ·ا سساك تايئاهن ‘ هتكراسشم دعب هل ةارابم
تايرابŸا ءاوجأا ¤إا ةينطولا ةليكسشتلا ةدوع لبقو ،8891 ةنسس
فوغور يسسورلا بردŸا ةلاقإا ةينفلا ةسضرا-ع-لا تد-ه-سش ،ة-يدو-لا

ع-ل-ط-م  ‘ ق-با-سس ›ود بعل و-هو ،يوŸ لا-م-ك بردŸا-ب ه-سضيو-ع--تو
ةيادب نكل ،ينطولا ريرحتلا ةهبج بختنŸ بعللا هل قبسس امك ،تاينيتسسلا
Ÿا عم يوŸلداعت ثيح ،ةقفوم نكت ⁄ مويلا ةقلح ‘ كلذ ىلع فرعتنسس امك ينطولا بختن
فيك ىرت.سسنوت بختنم مامأا ةيلاوŸا ةهجاوŸا رسسخيل ،يدو ءاقل ‘ لوغنا مامأا  نطولا سضرأاب

نودجتسس لاؤوسس ،؟يوŸ لامك بردŸا عم ة-ي-م-سسر-لا تا-يرا-بŸا ‘ ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ر-ه-ظ
ءاقلب اهأادبن يتلا ةقل◊ا يهو ،ددعلا اذه ةقلح ‘ هيلع ةباجإلا

ة-ي-ق-ير-فإلا ةد-حو--لا بع--لÃ ،يدو--لا لو--غ--نا
Ãركسسعم ةنيد.

خيراتلا ىلع ةذفانــه2441 لوألا ىدامج40ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد02 دحألا

لÓقتضس’ا ذنم «رضضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

9891 يرفيف01 ¤إا8891 ربوتكأا92 نم

دعب فوغور ةفيلخ يوŸ لامك بردŸا^
8891 برغŸاب ايقيرفا سساك

تلخد يتلا ةديد÷ا ءامسسألا نم بياسص ىسسوم^
8891 برغŸاب ايقيرفا ·ا سساك دعب ينطولا بختنŸا

يبرغلب قازرلا دبع فلسشلا ةيعمج عفادم^
يوŸ لامك بردŸا عم هتناكم ىلع ظفاح

Úب نم Êامسصع Îنع يفياطسسلا سسرا◊ا^
دعب يوŸ لامك اهب ناعتسسا يتلا ءامسسألا
8891 ةنسس ةياهن ‘ رسضخلل ابردم هنييعت

9891 ةنسس علطم ‘ يوŸ لامك ةدايق ت– ينطولا بختنŸا^

... ايلاطيإا لايدنوم ¤إا قيرطلا

(نوثÓثلاو ةسسماÿا ةقل◊ا)



تهجاو يتلا كلتب ةنراقم ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا ىلع ةلماك تاÒيغت ةعبرأا يجورف يÒت دا–إ’ا بردم ىرجأا
اوفاعت نيذلا مهو مهتيزهاج مدع ببصسب رصصانع ةدع بايغ رمتصسا Úح ‘ ،ةيصضاŸا ةلو÷ا ‘ ناصسملت دادو

ثدحي هلعج ام وهو بع’ لك ىوتصسم ةفرعم لجأا نم ‘اكلا تقولا بردملل ناك يثح ،انوروك سسوÒف نم ارخؤوم
ء’دبلا دعاقم ىلع ديعلب ةلاحإا رارغ ىلع ةئجافم تناك تاÒيغتلا سضعب نأاو ةصصاخ ،ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا ‘ ةروث
.ةيادبلا ذنم ’وصس كارصشإاو

يطايتحا ديعلبو روÙا ‘ تليلع
ىلع ةيادبلا ذنم روصشاع ماحقإا لÓخ نم ،طرافلا ءاقللاب ةنراقم عافدلا طخ ‘ نيÒيغت دا–إ’ا بردم ثدحاو
‘ تÓيلع كرصشأاو طايتحإ’ا دعاقم ىلع ديعلب لاتحأا Úح ‘ ،ةباصصإ’ا يعادب بئاغلا Êاوصضر ناكم ىنميلا ةه÷ا

سسفن وهو ،روÙا ‘ هتناكم ىلع ةنيصشوب ظفاح امنيب ،ناصسملت مامأا اÒهظ كراصش دق ناك Òخأ’ا اذه ،روÙا
مغر سشومامز بايغ رارمتصسا لظ ‘ دا–إ’ا نيرع ةصسارح لصصاوي يذلا زودنغ رصساحلل ةبصسنلاب رمأ’ا

.انوروك سسوÒف نم هئافصش
عافدلا راشسي كراششيو دوعي ةرمح

هيلع دوعتم Òغ بصصنم ‘ كراصش هنأا ’إا ،ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا ¤إا هتدوع ةرمح ميحرلا دبع لجصسو
‘ اذهو ،ةباصصإ’ا يعادب بئاغلا ةيصسيامخ سضوعو ،عافدلا طخ نم ىرصسيلا ةه÷ا ىلع ديدحتلابو

،عافدلا طخ ‘ Êاوصضرو نيد نب نم لك دقتفا يذلا يجورف بردملل ةبصسنلاب تارايÿا سصقن لظ
لظ ‘ ةارابŸا ةمئاق نمصض نوكيل يدينج فيدرلا بعÓل ةوعدلا هيجوت ¤إا بردŸا رطصضاو
.ةديدعلا تابايغلا

نايشساشسأا ةدومح نبو لوشس
ثيح ،ةيادبلا ذنم امهكرصشأاو سسمأ’ا ءاقل ‘ ’وصسو ةدومح نب نم لك ‘ هتقث يجورف عصضوو
ىلع كلذ ناكو ،رصسيأا حانج بصصنم ‘ ةدومح نب كراصش امنيب ،يموجهلا طصسولا ‘ ’وصس كراصش

تاءاقللا ‘ لا◊ا هيلع ناك امك4/3/3 يكيتكتلا جهنلا ىلع بردŸا ظفاحو ،ةرصشموب باصسح
نيءاقللا نع باغ امدعب ةارابŸا ةمئاق ¤إا هتدوع ليل÷ا دبع لجصس ترخأا ةهج نم ،ةقباصسلا
.ÚيصضاŸا

اهجراخ ةرششموبو81 ةمئاق ¤إا دوعي يبرعلب
ةيصضاŸا تاءاقللا ‘ باغ امدعب قيرفلا ةمئاق ¤إا هتدوع يبرعلب لامك ناديŸا طصسوتم لجصسو
نع ةرصشموب باغ لابقŸا ‘ ،ةصسفانملل ازهاج تابو ايئاهن بعÓلا يفصش ثيح ،ةباصصإ’ا ببصسب
ةيبطلا هتاصصوحف جئاتنو ةباصصإا يأا نم Êاعي ’ بعÓلا نأا مكحب ،ةينف بابصسأ’ قيرفلا ةمئاق
ءيصشلا مدقي ⁄ هنأاو ةصصاخ ،سضfi ينف ببصسب هبايغ نأا حجري ام ،ةيباجيإا نكت ⁄ انوروكب ةصصاÿا
ب .ب.هصسفنل Óظ ناكو ناصسملت دادو ةارابم ‘ Òثكلا

Úبعل7 نود ءاقللا لخد دا–إلا
ةيزها÷ا مدعل اذكو تاباصصإÓل اصساصسأا دوعت ،ةديدع تابايغ طصسو مأ’ا ةارابم دا–إ’ا لخد
فلخت Úح ‘ ،ةباصصإ’ا يعادب ةيصسيامخو Êاوصضر نم لك باغ ثيح ،رصصانعلا سضعبل ةبصسنلاب
نم ارخؤوم نودئاعلا مهو مهتيزهاج مدع ببصسب نايلعو سصويfi ،يردوك ،سشومامز نم لك
سسأار ى-ل-ع ه-ل ءا-ق-ل لوأا ‘ ةدودfi د-ج ي-جور-ف بردŸا تارا-ي-خ ل--ع--ج ا--م ،ي--ح--صصلا ر--ج◊ا
.قيرفلل ةينفلا ةصضراعلا

ةنيطنشسق بابشش مامأا ةرظتنم مهتدوع
ةارا-بŸا ‘ ة-صسفا-نŸا ¤إا م-ه-تدو-ع ر-صصا-ن-ع-لا سضع-ب ل-ج-صسي نأا ر-ظ-ت--نŸا ن--مو
ة-صصا-خ ،ل-ب-قŸا ءا-ع-برأ’ا مو-ي ةرر-قŸا ،ة-ن-ي-ط-ن-صسق با-ب--صش ما--مأا ة--ل--ب--قŸا
،سشو-ما-مز رار-غ ى-ل-ع ا--نورو--ك سسوÒف ن--م او--فا--ع--ت ن--يذ--لا Úب--عÓ--لا

fiا نم ثيح ،يردوكو سصويŸمهل ةوعدلا يجورف هجوي نأا بقتر
مهتيزهاج مدع لظ ‘ ،كصش لfi ىقبي مهتكراصشم رمأا نأا ’إا
.ةيندبلا ةيحانلا نم ةماتلا

انوروك نم فششي ⁄ يذلا ديحولا نيد نب
وهو ،يحصصلا رج◊ا ‘ نيد نب يدهم عفادŸا لازي ’و
،انوروك سسوÒف نم دعب فصشي ⁄ يذلا ديحولا بعÓلا

جئاتن راظتنا ‘ ،سسمأ’ا ةارابم نع بيغي هلعج ام
نوكت نأا لمأا ىلع ،اقح’ اهيرجيصس يتلا سصوحفلا

تابيردتلا ¤إا ةدوعلا نم بعÓلا نكمتيو ةيبلصس
ةصصاخ ةلبقŸا تايرابملل Òصضحتلاو ةيعام÷ا
ب .ب.هتامدخ ¤إا ةجاحب قيرفلا نأاو

ــه2441 لوأ’ا ىدامج40ـل قفاوŸاÈ 0202مصسيد02 دحأ’ا لوألا فÙÎا
ةمصصاعلإ دا–إإ

سساŸأإ Òيصست ةقيرط ببصسب

ميحرلا دبعو يشسيارب دجنتشست كارطانوشسو ةرادإلا ضسل‹ نلزلزي اطششابو فوع

رئإز÷إ ةيدولوم

ةيشساشسألا ةليكششتلا ىلع تاÒيغت4 ىرجأا يجورف

ةيدŸإ .أإ3 –1 ةمصصاعلإ .إإ

ةيدŸا مامأا Úغولوب ‘ قرغي دا–إلا

ةياهن لÓخ رئاز÷ا ةيدولوم تيب ‘ ثادحأ’ا تعراصست
ىلع ديصس ةرادإ’ا سسل‹ وصضع رجف امدعب اذهو .عوبصسأ’ا

نأا نود هبصصنم نم باحصسنإ’ا هنÓعإاب ةيقيقح ةمزأا فوع
ثدحأا ام وهو .رارقلا بابصسأا لوح ةحصضاو ليصصافت مدقي
اطصشاب رونأا قباصسلا بعÓلا لعج سسلÛا لخاد ’زلز
›وؤو-صسم ل-ع-ج ا-م. ة-ف--صشنŸا ي--مر ‘ ر--خأ’ا و--ه ر--ك--ف--ي
بصصنم زيزع-ت نورر-ق-يو ة-عر-صسب نو-كر-ح-ت-ي كار-طا-نو-صس
.Òيصستلا ةمزأا ءاوتحإا لمأا ىلع نيديدج نيوصضعب ةرادإ’ا
Êاهجول هشسل‹ ءاشضعأا دشض اريرقت  عفر ضساŸأا
ةصصاÿا اهرداصصم نم بعŸÓا ءادصصأا هتملع ام بصسحو
سسل‹ ءاصضعأا Úب ماري ام نصسحأا ىلع نكت ⁄ رومأ’ا نأاف
ةد-يد÷ا تا-ح-ير-صصت-لا ن-ك-لو ع-ي-با--صسأا ةد--ع ذ--ن--م ةرادإ’ا
ةرادإا اهيف بلاط يتلا راك◊  كارطانوصسل ماعلا ريدملل
ةديدج ليو“ رداصصم نع ثحبلاو كرحتلاب ةيدولوŸا
ةوقب سساŸأا كرح . ةيطفنلا ةكرصشلا لاومأا راظتنإا ’دب

ءاصضعأ’ا دصض ار-ير-ق-ت ع-فرو كار-طا-نو-صس ¤إا ل-ق-ن-ت ثي-ح
لم– ىلع نيرداق Òغو ةفاصضإا يأا اومدقي ⁄ مهنأا دكأاو
.اصضيأا مهتايلوؤوصسم
ةيدارفنإا تارارق ذاختإاب ضساŸأا نامهتي اطششابو فوع
ةيدولوم تيب ‘ عاصضوأ’ا رجفتل سساŸأا ةجرخ تءاج دقو
⁄ ثيح .زلفاب ةارابم لبق يرادإ’ا ديعصصلا ىلع رئاز÷ا
تاكر– هعماصسم غلب امدعب Óيوط فوع ىلع ديصس رظتني
ةرادإ’ا سسل‹ ىوتصسم ىلع تاÒيغت ثادحأ’ كارطانوصس

اطصشاب هعبتي نأا هرظتنيو هتلاقتصسإا Ëدقت ¤إا عراصس ىتح
نود ة-يدار-ف-نإا تارار-ق ذا-خ--تإا--ب سساŸأا نا--م--ه--ت--ي ثي--ح.
.ءاصضعأ’ا ةيقب تاحÎقم وأا حئاصصن ¤إا عامتصسإ’ا

ضسلÛا ‘ مويلا ميحرلا دبعو يشسيار بشصنيشس Êاهجو
كار-طا-نو-صسل ما-ع-لا ر-يدŸا را-صشت-صسم ع-ن-ت-قإا ا--مد--ع--بو
ل--خاد حا--ب--ترإ’ا ى--ل--ع ثع--ب--ت ’ عا--صضوأ’ا نأا Êا--ه--جو

ماعلا ريدŸا عم ثد–. رئاز÷ا ةيدولوم ةرادإا سسل‹
سصاخصشأاب سسلÛا زيزعتب مايقلا ةيمتح ىلع راكح

نأا رر--ق--ف ق--ير--ف--لا Òي--صست ‘ ةÈخو تاءا--ف--ك ا--ه--يد---ل
وصضعو يصسيار Ëركلا دبع قباصسلا سسيئرلاب دجنتصسي

يذ-ل-لا م-ي-حر-لا د-ب-ع Êور-ط-ب د-ه--ع ‘ ةرادإ’ا سسل‹
¤إا نانوكي ىتح اذهو اديج مدقلا ةرك نوؤوصش فرعي

.ديد÷ا عوبصسأ’ا نم ءادتبإا سساŸأا بناج
فششكأاشسو.بجعت ضشيهارام ةلا◊ا» :فوع

«ابيرق ءيشش لك
سسل‹ وصضع نم مهفت نأا بعŸÓا ءادصصأا ةيموي تلواحو
‘ هبصصنم نم هتلاقتصسإا بابصسأا فوع ىلع ديصس ةرادإ’ا
¤إا جاتحي قيرفلا نأا ةجحب كلذ سضفر هنكل يفتاه لاصصتإا
ىفتكإاو ايقيرفإا لاطبأا يرود ‘ ةماه ةارابم ةيصشع ءودهلا
ة-لا◊ا نأا تد-كأا رو-مأا ةد-ع كا--ن--ه » Ó--ئا--ق ح--ير--صصت--لا--ب

نأا  تررق اذهلو .يرادإ’ا ديعصصلا ىلع ركصشت سشيهارام
اذه نكلو سسيئرلل يتلاقتصسإا تمدقو يبصصنم نم بحصسنأا
اذه رحب ‘ ة-ي-ف-ح-صص ةود-ن م-ظ-نأا-صسو ر-م-ت-صسي ن-ل ع-صضو-لا
را-صصنأا ما-مأا ي-ت-مذ أار-بأا ى-ت-ح ءي-صش ل-ك ف-صشكأ’ عو--ب--صسأ’ا

.«مهتقث ‘ نوعصضي اوناك نيذلا رئاز÷ا ةيدولوم
.يشسار ‘ رودت يهار ةلاقتشسإلا» :اطششاب

«عوبشسألا اذه حشضتيشس ءيشش لكو
لÓ-خ ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م را-صصنأا ل--قا--ع--م ‘ تر--صشت--نإا
نأا اهادافم ةيو-ق ة-عا-صشإا ة-ي-صضاŸا ة-ل-ي-ل-ق-لا تا-عا-صسلا

دق اطصشاب رونأا قباصسلا بعÓلاو ةرادإ’ا سسل‹ وصضع
حر-صصو ه-ب-صصن-م ن-م با-ح-صسنإ’او ة--ف--صشنŸا ي--مر رر--ق
نوكت نأا بجي ’و بجعت ’ ءايصشأا كانه معن » Óئاق
ام اذهو.ةباغلا ي-ط-غ-ت ي-ت-لا ةر-ج-صشلا ة-ي-ن-ف-لا ج-ئا-ت-ن-لا

يننكل. يبصصنم نم ةلاقتصسإ’ا ‘ ةيدجب ركفأا ينلعج
اذ-ه ح-صضت-ي-صس ءي-صش ل--كو ي--ئا--ه--ن--لا رار--ق--لا ذ--خ--تأا ⁄

فصصنم – ب                        .«عوبصسأ’ا

ردشصتŸا عم لداعتي فيدرلا
ةنيط-ن-سسق با-ب-سش ف-يدر ع-م يدو-ع-سسم بردŸإ لا-ب-سشإ لدا-ع-ت
ءاقفر حجني ⁄و ةدلإرز بعلÃ صسمأإ موي حابسص هلثŸ فدهب
يوق صسفانÃ ومدطسصإ ثيح، ةإرابŸاب زوفلإ نم اسسب مجاهŸإ
فيدرلإ ةلوطب بيترت ةرإدسصب هتيقحإ دكؤوي

زيغن تاباشسح نوطلخي Úينينيبلا
لوأ’ا يديهمتلا رودلا نم ةدوعلا ةارابم ميصسرت
دق زلفاب يدان ينينيبلا لثمŸا دصض ةيدولوملل
ديري ناك ثيح ، زيغن بردŸا تاباصسح طلخا
¤ا ةدوعلاو ةر-خا-تŸا تا-يرا-بŸا ع-ي-م-ج ءا-ه-نا
ةارا-بŸا هذ-ه نا ’إا عو-ب-صسا ل--ك ةارا--ب--م ءار--جإا
با-ب-صش د-صض ة-لو-ط-ب-لا ةارا-ب-م ل--ي--جأا--ت ¤ا تدأا

ة‹Èم تناك يتلا وقح’ دعوم ¤إا ةنيطنصسق
سسما موي
Èمشسيد82 موي ضسقافشص ءاقل جمÈت فاكلا
د-صض Êا-ث-لا يد-ي-ه-م-ت-لا رود-لا ءا-ق--ل ت‹ر--ب ”و
ىلع ةطبارلا Èجأا ا‡ Èمصسيد82 موي يصسقافصصلا يدانلا يصسنوتلا لثمŸا
نوكيصس رارقلا اذهب ، قح’ خيرات ¤إا ةرواصسلا ةبيبصش دصض ةيدولوŸا ةارابم ليجأات
وهو ن’ا د◊ امهخيراوت ديد– متي ⁄و ةلوطبلا ‘ نيرخأاتم Úئاقل ةيدولوملل

تايرابŸا ةÌك ببصسب ةيدولوملل ينفلا مقاطلا بعاتم ديزي ام
ءاعبرألا موي جمÈم نازيلغ ءاقلو

ةارابم لجأا نم نازيلغ ةنيدم ¤إا لقنتلاب دعوم ىلع ةڨاطوب ءاقفر نوكيصسو
يدانلا دصض لاطبأ’ا ةطبار ءاقلل Òصضحتلا متي ىتح يلÙا عيرصسلا دصض

يصسنوتلا يصسقافصصلا
هقيرف ةيزهاج دكؤوي زيغنو

تايرابŸا ةلصسلصسل ثÎكي ⁄و هقيرف ةيزهاج ىلع ةيدولوŸا بردم دكأاو
Òصضحتلا هيبع’ نم بلطو ،هدادعت ءاÌب حرصص ثيح ،هلابصشا رظتنت يتلا
مهنأا مهل حصضوأاو ةيلÙا وا ةيراقلا ءاوصس تايرابŸا لكل زيكرتو دي÷ا
فرط نم بواŒ يقل Úح ‘ اقح’ رظتنŸا راوصشŸا يقابب نوينعم مهلك
لجأا نم نوزهاج مهو دادعتصس’ا ”ا ىلع مهنأا هل ودكا نيذلا هلابصشأا
ةصصاخو Òثكلا مهنم نورظتني نيذلا راصصنأ’ا داعصسإاو يدانلا ناولأا فيرصشت
باوب’ا ىلع ةيوئŸا مصسوم نأا

مامأا د-حاو فد-ه ل-با-ق-م ة-ي-ثÓ-ث-ب ة-م-صصا-ع-لا دا–إا ،سسمأا مز-ه-نا
با-صس◊ Úغو-لو-ب-ب يدا-م-ح ر-م-ع بع-لÃ ة-يدŸا ي-بŸوأا ه--ف--ي--صض

،ةرظتنم نكت ⁄ ةÒبك ةأاجافم ‘ ،ةلوطبلا نم ةطبارلا ةلو÷ا
امنيب ،مصسوŸا اذه ةيادب ‘ قرغلا ةراطصسوصس ءانبأا كلذب لصصاويل

مامأا اهتراصسخ اهب تصضوع بهذ نم طاقن ثÓث ةيدŸا تققح
.ةيدولوŸا

يبلشسلا لداعتلاب يهتني لوألا طوششلا
ت’واÙا سضعب مغر ،Úقيرفلا نم ةرذح ةارابŸا ةيادب تءاج
نأا ’إا ،ةيدŸا ىمرم ¤إا رطÿا لقنل دا–إ’ا يبع’ بناج نم
ةليط ركذت ةيقيقح تصصرف دهصشن ⁄ ثيح ،ايد‹ نكي ⁄ كلذ
.يبلصسلا لداعتلا عقو ىلع يهتنتل ،¤وأ’ا ةلحرŸا

ةيدملل ليجشستلا باب حتفي هللا فلخ
،دا–إ’ا ىمرم ىلع ةيدŸا وبع’ طغصض Êاثلا طوصشلا ةيادب عمو
سسراح اعداfl ليجصستلا باب حتف نم نكمتي هللا فلخ (45د) ‘و
.ةركلا دصص نم نكمتي ⁄ يذلا زودنغ دا–إ’ا

ةليلق قئاقد دعب Êاثلا فيشضي بيط
نك“ ،دا–إ’ا يبع’ لعف ةدر هيف رظتنن انك يذلا تقولا ‘و

فدهلا ليجصستو ةجيتنلا ةفعاصضم نم ةيدŸا بناج نم بيط
(85د) ‘ طبصضلابو هللا فلخ فده نم ةليلق قئاقد دعب Êاثلا
.يجورف بردŸا ةÒحو ةصشهد طصسو

ةيدملل ثلاثلا لجشسيو دوعي هللا فلخ
(36د) ‘ اثلاث افده اوفاصضأا لب ،ةيئانثلاب ةيدŸا وبع’ فتكي ⁄و

ةمراع ةحرف طصسو ،هللا فلخ لوأ’ا فدهلا لجصسم قيرط نع
.ناوأ’ا لبق ةارابŸا لتق نم اونك“ نيذلا ةيدŸا يبعÓل

دا–إلل ةجيتنلا ضصلقي ليل÷ا دبع
ليدبلا قيرط نع (48د) ‘ ةجيتنلا سصيلقت نم دا–إ’ا نك“و

نكل ،يراوز ةعيزوت لبقتصسا امدعب ،ةمكfi ةيصسأارب ليل÷ا دبع
زوفب ءاقللا يهتنيل ،ةراصسÿا ةدح نم ليلقتلل ايفاك نكي ⁄ فدهلا
ب .ب.رايدلا لخاد دا–إÓل ىرخأا ةراصسخو ةيدŸا

(2-2)لداعتلاب ىهتنا فيدرلا ءاقل
يباجيإ’إ لداعتلإ عقو ىلع ءاقللإ ىهتنإو ،ةيدŸإ فيدر مامأإ رايدلإ لخإد دا–إ’إ فيدر Ìعت

دا–إ’إ رخأاتي نأإ لبق ،هلسصŸ فدهب لداعتلاب لوأ’إ طوسشلإ ىهتنإ ثيح ،ةكبسش لك ‘ Úفده
قيق– نع زجعيو ةدحإو ةطقنب يفتكيل ،فاطŸإ ةياهن ‘ ةجيتنلإ لداعي مث Êاثلإ طوسشلإ ‘

.›إوتلإ ىلع ةعبإرلإ ةإرابملل زوفلإ

كلاŸا دبع نب بعلÃ ءاعبرألا موي ةنيطنشسق ءاقل
نم ةسسداسسلإو ةسسماÿإ Úتلو÷إ تايراب-م ج-ما-نر-ب ن-ع ة-فÙÎإ ة-ط-بإر-لإ تن-ل-عأإ دبع نب بعلÃ ةنيطنسسق بابسش لبقŸإ ءاعبرأ’إ موي دا–إ’إ هجإويسس ثيح ،ةلوطبلإ دا–إ’إ لبقتسسيسس امنيب ،ةهجإوŸإ ءإرجإإ تيقوت ¤إإ ةراسشإ’إ متي ⁄ Úح ‘ كلاŸإ .لبقŸإ دحأ’إ موي Úغولوبب يدامح رمع بعلÃ ةسسداسسلإ ةلو÷إ ‘ يإد Úسسح رسصن

ةبوقعل ضضرعت ةعاشش نب
ةرادإلا نم ةيلام

ةيلام ةبوقع قيرفلإ ةرإدإإ تطلسس
ةعاسش نب ءايركز موجهلإ بلق ىلع

ىدحإاب إرخأاتم هقاحتلإ ببسسب
تقبسس يتلإ ةيبيردتلإ صصسص◊إ

Ëدقت مغرو ذإإ ،ةيدŸإ ةإرابم
مامأإ بردملل هتإرإذتع’ بعÓلإ

تررق قيرفلإ ةرإدإإ نأإ ’إإ ،هئÓمز
ايسضاير هتبقاعم نود ايلام هÁرغت

.صسمأ’إ ءاقل ‘ إرسضاح هلعج ام



عييسضت ‘ قح يأإ انل نكي ⁄ » :حياسس نب
«لوألإ ‘دهب ديعسسو فلسشلإ طاقن

نع حياصس نب اصضر مجاهŸا Èع ،ةيمصسرلا ةبيبصشلا ةحفصصل هل ثيدح ‘
فصشك ثيح ،فلصشلا ةيعمج مامأا دعاوقلا جراخ ققÙا زوفلاب هتداعصس
امئاد دعاوقلا جراخ زوفلا ،ةجيتنلا هذهب ءادعصس اننأا ديكأا »:Óئاق
،¤وألا ةجردلاب ةيصسفنلا ةيحانلا نم مهمو صصاخ معط هل نوكي
نكي ⁄ ،دادزولب بابصش مامأا وزو يزيت ‘ اهانلجصس يتلا ةÁزهلا دعب
نم دب ل ناك ،صسكعلا ىلع ،طاقنلا نم ديزŸا عييصضتل لا‹ يأا انل
ةديج ةارابم انبعل ،رارقتصسلاو ءودهلا ةداعإل تقو برقأا ‘ كرادتلا
يذلا لوألا فدهلاب ديعصس دج ايصصخصش انأاو ةيلاعفلا عاجÎصسا تدهصش
.«Óبقتصسم ةيلاعفلا هذه ديكأاتل ليحتصسŸا لعفأاصسو هتلجصس

«د◊إ إذه دنع فقوتلإ يغبني ل»
انررم اننأا ملعي عيم÷ا »:Óئاق حياصس نب اصضر فاصضأا ،هتاذ قايصسلا ‘

نحنو ،مصسوŸا ةيادب ذنم جئات-ن-لا با-ي-غ بب-صسب ة-ب-ع-صص فور-ظ-ب
مامأا رايدلا جراخ ةلوطبلا ‘ زوف لوأا ان-ق-ي-ق-ح-ت-ب نو-حا-تر-م
يغبني ل نكل ،فل-صشلا ة-ي-ع-م-ج ل-ث-م ة-مfiÎ ة-ل-ي-ك-صشت
نوكيصسو ،Óيوط لاز ام راوصشŸا ،د◊ا اذه دنع فقوتلا

ةيباجيإلا جئا-ت-ن-لا ةÒتو ى-ل-ع ظا-ف◊ا يرور-صضلا ن-م
ة-ق-ث-لا عا-جÎصسل تارا-صصت-نلا ن--م د--يزŸا ق--ي--ق–و
ةليكصشت انيدل ،ةرظتنŸا ةقÓطنلا ق-ي-ق–و صسف-ن-لا-ب
ليحتصسŸا لعفنصسو ،ةدناصسŸاو معدلا ¤إا ةجاحب ةيوق

.«اÒثك هيلإا انقتصشا يذلا انروهمج ءاصضرإل

انفدهو ةعفترم تايونعÃ رجينلإ ¤إإ لقنتنسس»
«ديكأاتلإ

ةب-ي-ب-صشلا نأا ح-يا-صس ن-ب بعÓ-لا د-كأا ،ه-ث-يد-ح ة-يا-ه-ن ‘
‘ ةيباجيإا ةجيتن قي-ق– فد-ه-ب ر-ج-ي-ن-لا ¤إا ل-ق-ن-ت-ت-صس
ما-مأا زو-ف-لا »:ه-لو-ق ‘ كلذ ا-ح-صضو-م ،ة-يرا-ق-لا ة-صسفا-نŸا
ةيحانلا نم ررحتلاو انتايونع-م ع-فر-ب ا-ن-ل ح-م-صس ف-ل-صشلا
ةيوق ةدارإا-ب ر-ج-ي-ن-لا ¤إا ل-ق-ن-ت-ن-صس ،كلذ-ل ،ة-ي-صسف-ن-لا

نع ثحبلاو ةقÓط-نلا هذ-ه د-ي-كأا-ت-ل ةÒب-ك ةÁز-عو
ةجيتن قيق– ¤إا فده-ن-صس ،ىر-خأا ة-ي-با-ج-يإا ة-ج-ي-ت-ن
لبق ل-ب-قŸا رود-لا ¤إا ل-هأا-ت-لا ة-م-ه-م ا-ن-ي-ل-ع ل-ه-صست
اÃ نو-عاو ن-ح-ن ،وزو يز--ي--ت ‘ ةدو--ع--لا ة--ه--جاو--م
ن .ن.«يدحتلا عفÔصسو انرظتني

لوألإ فÙÎإــه2441 لوألا ىدامج40ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد02 دحألا

يدـــــيزوــــبو رــــجينلإ ‘ سسمأإ ذـــــنم ةــــــبيبسشلإ
ةــــــلحرلإ جــــــمانرب نـــــــم ءاـــــــتسسم

جربلإ يلهأإ

لئابقلإ ةبيبسش

باسضهلأ يبرأد مث Úتيلاتتم Úتجرخ جرعنم مامأأ هÒسصم بعلي يريزد

لجأاتي دق دامتعلإ ةقيثو مÓتسسإو ةيدلبلإ نم ÒيÓم3ـب سشعتنت يلهألإ ةنيزخ

مامأا رايدلا رقع ‘ ةبيبسشلا اهتلجسس يتلا ةÁزهلا نأا ودبي
ز-ي-ف– رد-سصم تنا-ك ة-ث-لا-ث-لا ة-لو÷ا م-سسر-ب دادزو-ل-ب با-ب-سش
لعف درب مايقلا نع ثحبلاو كرحتلل ةليسسوو ÚبعÓل ‘اسضإا

ةيلئابقلا ةلي-ك-سشت-لا نأا ل-ي-لد-ب ،يرا-ن-ك-ل-ل را-ب-ت-علا درو يو-ق
فلسشلا نم اهتدوعب ةعقوتم نكت ⁄ ةجيتن قيق– نم تنك“

قÓطنا ذنم ةلوطبلا ‘ لئابقلل راسصتنا لوأا Èتعي Úمث زوفب
Úفدهب يرانكلا مدقتب ةارابŸا ةجيتن تهتنا ثيح ،مسسوŸا
‘ نورمح يقزرو حياسس نب اسضر نم لك عيقوت نم در نود
مك–و لسضفأا ىوتسسÃ طوب نب ءÓمز اهيف رهظ ةهجاوم
لسضفأا تبعل ةبيبسشلا نأا ىري سضعبلا نأا ىتح ،ةركلاب نسسحأا

زوفلا اذه نإاف كسش نود نمو ،مسسوŸا ةيادب ذنم اهل ةارابم
ن-م م-هرر-ح-يو Úب-عÓ-لا ى-ل-ع ط-غ-سضلا ن-م Òث-ك-لا ل-يز-ي-سس
.ةيسسفنلا ةيحانلا

Êاثلإ طوسشلإ ‘ موجهلل ةظوحلم ةقافتسسإ
ةيعمجو ةبيبسشلا Úب ةÒخألا ةارابŸا تاير‹ ¤إا ةدوعلاب
ةيوق ةدارإاب ةارابŸا تلخد ةيلئابقلا ةليكسشتلا نإاف ،فلسشلا
مامأا رايدلا رقع ‘ ةلجسسŸا ةÁزهلا كرادتل ةÒبك ةÁزعو
ام لسضفأا اومدق ÚبعÓلا عيمج نأا ثيح ،دادزولب بابسش
قيرفلا نإاف ،كلذ عمو ،ةيباجيإا ةجيتن قيق– فدهب مهيدل
تناك ثيح ،¤وألا ةلحرŸا ‘ هسسفن ميظنت ‘ ةبوعسص دجو

نود ةبيبسشلا اهتلجسس فيدهتلل ةحناسسلا سصرفلا سضعب كانه
ةقافتسسا لجسس موجهلا نإاف ةيناثلا ةلحرŸا ‘ نكل ،ةيلاعف
حياسس نب هعقو يذلا لوألا فدهلاب تناك ةيادبلاو ،ةظوحلم
ةبيبسشلا فيسضت نأا لبق Ìكأا ÚبعÓلا رير– ءارو ناك يذلاو
.ماكحإاب نورمح اهذفن ءازج ةلكر قيرط نع Êاثلا فدهلا

رجينلإ ‘ ةدإرإلإ سسفن ىلع لوعيو حاترم يديزوب
يديزوب فسسوي بردŸا Èع ةارابŸا ةياهن دعبو ،هتهج نم
سسأار ىل-ع ه-ق-ق-ح يذ-لا لوألا زو-ف-لا-ب ةÒب-ك-لا ه-تدا-ع-سس ن-ع
Úب-عÓ-لا ل-ع-ف در-ل ه-حا-ي-تراو ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لا ة-ي-ن-ف-لا ة-سضرا-ع--لا
لماك-ب ر-ف-ظ-ل-ل ف-ل-سشلا ة-ه-جاو-م ‘ هو-مد-ق يذ-لا دودرŸاو
ÚبعÓلا ¤إا ةقثلا ديعيسس كلذ نأا ىري هنأاو ةسصاخ ،طاقنلا
ة-لو÷ا ذ-ن-م ةر-ظ-ت-نŸا ة-قÓ-ط-نلا ق--ي--ق– ¤إا م--هدو--ق--يو
ةدارإلاو ةرار◊ا-ب بع-ل-لا ى-ل--ع يد--يزو--ب ر--سصي ا--م--ك ،¤وألا
فاكلا سسأاك ‘ يرانكلا رظتني يذلا لبقŸا ءاقللا ‘ اهسسفن
ظاف◊او ةقÓطنلا هذه ديكأاتل رجينلا كرد دا–ا مامأا

.ةنك‡ ةÎف لوطأل ةيباجيإلا جئاتنلا ةÒتو ىلع
دكؤوي حياسس نبو اهرامثب تتأإ هتإÒيغت

ف-سسو-ي بردŸا نإا-ف ،ة-ق-با-سس داد-عأا ‘ ه-ي-لإا ا--نر--سشأا ا--م--كو
ةل-ي-ك-سشت-لا ىو-ت-سسم ى-ل-ع تÓ-يد-ع-ت-لا سضع-ب ىر-جأا يد-يزو-ب
ن-يأا ،ف-ل-سشلا ة-ي-ع-م-ج ما-مأا ا-ه-ي-ل-ع د-م-ت-عا ي-ت-لا ة-ي-سسا--سسألا
ما-مأا Úي-سسا-سسأا او-نا-ك Úب-عل ة-ع-برأا تا-مد-خ ن-ع ى-ن-غ-ت--سسا

⁄ رسصا-ن-ع م-ه-ن-ي-ب ن-م Úب-عÓ-ب م-ه-سضو-عو ،دادزو-ل-ب با-ب-سش
دئاعلا رار-غ ى-ل-ع م-سسوŸا ة-ياد-ب ذ-ن-م ة-كرا-سشم ة-يأا ل-ج-سست
هنأاسش ،سسمأا لوأا ايسساسسأا ناك يذلا مÓسسلا دبع تيآا دمحأا

،ي-سسا-سسأا-ك ة-كرا-سشم لوأا ل--ج--سس يذ--لا ف--ير--سش رود--ق نأا--سش
لك بسسحو ،‘رعلا رامعو ،حياسس نب نيدئاع ¤إا ةفاسضإا
اميف ةسصاخو ،اهرامثب تتأا يديزوب تاÒيغت نإاف ،ÚعبتتŸا
هتي-لا-ع-ف عا-جÎسسا ن-م ن-ك“ يذ-لا ح-يا-سس ن-ب ةدو-ع-ب ق-ل-ع-ت-ي
ءارو ناك نأا دعب ةÒبك ةجردب زوفلا اذه قيق– ‘ مهاسسو

تتأا ي-ت-لا ءاز÷ا ة-ل-كر ى-ل-ع ه-لو-سصحو لوألا فد-ه-لا ع-ي-قو-ت
.Êاثلا فدهلاب
يÒجينلإ كردلإ دا–إ مامأإ ةديدج تإÒيغت ءإرجإإ وحن

بردŸا اهب ¤دأا يتلا تاحيرسصّتلا لÓخ نمو ،لباقŸا ‘
Òخألا اذه نإاف ،فلسشلا ةارابم ةياهن دعب يديزوب فسسوي
اذه ةليكسشتلا ىوتسسم ىلع ىرخأا تاÒيغت ءارجإا ‘ ركفي

،رجينلا كرد دا–ا مامأا فاكلا سسأاك ةهجاوم ‘ ءاثÓثلا
رسصانعل ةسصرفلا حنمو رسصانعلا سضعب ةحارإا لجأا نم كلذو
سشلا نأا ةرا-سشإلا ع-م ،بع-ت-لاو قا-هرإÓ--ل ا--يدا--ف--ت ىر--خأا ة-ب-ي-ب-ّ
نم اهتدوع دعب تايرابŸا نم Êوطارام جمانرب اهرظتني
قا-هرإلا يدا-ف-ت-ل ة-ل-ي-سسو ل-سضفأا ق-ير-ف-لا ر-يود-تو ،ر-ج--ي--ن--لا
.ةيلسضعلا تاباسصإلا ةسصاخو

ن .ميسسن

رجينلإ ‘ ديكأاتلإ ىلع نورسصيو نوررحتي ..زوف لوأإ نوققحي يرانكلإ

لوخدب جÈلا ي-ل-هأل يوا-ه-لا يدا-ن-ل-ل ي-ك-ن-ب-لا با-سس◊ا سشع-ت-نا
ىقبتسس يتلاو ، متنسس ÒيÓم3 غلبÃ ةردقŸا  ةيدلبلا ةناعإا
يواهلا يدانلا سسيئر لوسصح ةياغ ¤إا يكنبلا باسس◊ا ةنيهر
ةيعم÷ا تناك نأا دعب ،دامتعلا ةقيثو ىلع سشامر سساو◊ا
فوختلا ىقبيو ،ةيناث ةدهعل هتيكزت تددج دق ةيباختنلا ةماعلا

مدع ببسسب ةقيثولا هذه ىلع سشامر سسيئرلا لوسصح مدع نم
يتلا نوعطلا دعب ةيباخ-ت-نلا ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا لا-غ-سشأا ة-ي-عر-سش
قيرط نع ةيكزتلا ةيلمع ت“ نأا دعب ءاسضعألا سضعب اهعدوأا
سسلا عاÎقلا ن--م لد--ب يد--يألا ع--فر ه-ي-ل-ع سصن-ت ا--م بسسح ير--ّ
ةناعإلا نم قيرفلا ةدافتسسا رخؤويسس ام وهو ،ةديد÷ا Úناوقلا
ريدŸا ةدايقب فÙÎا ةرادإا  نأا تقو ‘ ةيفاسضإا ةÎف ¤إا
ةÎف-لا هذ-ه ‘ لاو-مألا هذ-ه ¤إا ة-سسا-م ة-جا-ح-ب  دا-نزو--ب ما--ع--لا
.تاذلاب
ةناعإلإ غلبم يلع يقبتو دانزوب طرسشل خسضرت ةيدلبلإ
حول دق مايأا لبق دانزوب ريذن جÈلا يلهأل ماعلا ريدŸا ناك و
هعماسسم تلسصو يتلا رابخألا دعب قيرفلا ةرادإا نم ةلاقتسسلاب
3 نم ةناعإلا ة-م-ي-ق-ل ة-ي-لÙا تا-ط-ل-سسلا سضي-ف-خ-ت سصو-سصخ-ب

نم هجاعزنا ماعلا ريدŸا ىدبأا ثيح ،متنسس رايلم ¤إا ÒيÓم
يتأايل ،ةناعإلا سضيفخت ” ةلاح ‘ يحنتلا ررقو رارقلا اذه

غلبŸا سسفن ىلع تظفاح ةيدلبلا نأا حسضتيل ةناعإلا خسض دعوم
ءاقبب كسسمتلا ةيدبم يدانلا رارقتسسا ىلع اظافح  هسضفخت ⁄و
. هبسصنم ‘ دانزوب

يواهلإ مهسسأإ نع لزانتلإ مدع يلع رسصي سشامر
ى-ل-ع رار-سصإلا سشا-مر سساو◊ا يوا-ه-لا ق-ير--ف--لا سسي--ئر ل--سصاو
مهسسأا عيبل باتتكلا حتفو يواهلا يدانلا مهسسأا نع لزانتلا هسضفر
ةرادإلا سسل‹ سسيئر تاحيرسصت ىلع هدر ‘و ثيح ،يواهلا
سضرع نود ةلولي◊اب سشامر مهتا يذلا يدامح نب سسينأا قباسسلا
،طرافلا مسسوŸا كلذب هدعو دق ناك نأا دعب عيبلل يواهلا مهسسأا

نب دعا ⁄»: طرافلا عوبسسألا ةياهن سشامر سسيئرلا فسشك  ثيح
،» ة-موا--سسم--ل--ل ة--ل--با--ق Òغ يوا--ه--لا يدا--ن--لا م--ه--سساو يدا--م--ح
ةيعم÷ا ةيعرسش  سصوسصخب هل تهجو يتلا نوعطلا سصوسصخبو
دقع ديعأا نلو ي-عر-سشلا سسير-لا ا-نأا»: سشا-مر ق-ل-ع ة-ي-با-خ-ت-نلا
» ةيباختنلا ةيعم÷ا
تايرابم عبرألإ ‘  قافخإلإ ةيلوئسسم يريزد نولمحي  راسصنألإ
لÓب بردملل ةعذل تاداقتنا جÈلا يلهأا راسصنأا ةيبلاغ هجو
لظ نأا دعب ةلسشا-ف ة-لو-ط-ب-لا ذ-ن-م ه-تارا-ي-خ نأا ن-يÈت-ع-م ير-يزد
لسصاوو دعاوقلا جراخ وأا لخاد ةتحب ةيعافد ةطخ يلع دمتعي

دقتنا  نيأا ،نازيلغ عيرسس مامأا عوبسسألا ةياهن ةقيرطلا سسفن يلع
مات بايغ ‘  قيرفلا اهب رهظي حبسصأا يتلا ةيئاوسشعلا راسصنألا

ÿنسسح اسصوسصخ  ةحسضاو بعل ةط Áيريو ةركلا قيرفلا كلت
تلواfi لسضفب تناك اهقلخ يتلا ةردانلا سصرفلا نأا Òثكلا

. ةليكسشتلا رسصانع  نم ةيدرف
يريزد Òسصم ددحتسس باسضهلإ يبرإد مث ناتيلاتتم ناتجرخ

عيرسس مامأا Òخألا Ìعتلا دعب يلهألا رظتني نأا فدسصلا ءاسشت
ءاعبرألا ودارا-ب يدا-ن  ن-م ل-ك ¤إا Úت-ي-لا-ت-ت-م Úت-جر-خ ناز-ي-ل-غ
بعلم ¤إا لقنتلا مث ،ءاسضيبلا رادلا بعلم ‘ Èمسسيد32 مداقلا

مداقلا Èم-سسيد72موي ةيلÙا ةي-ع-م÷ا ة-ه-جاوŸ ة-ل-ي-ل-م Úع
ة-لا-ح ‘  ير-يزد بردŸا Òسصم دد-ح-ت-ي-سس هءو-سض ي-ل-ع ي--ت--لاو
دعوم يلع نوكيسس يلهألا نأا ةسصاخ ،ةيبلسسلا جئاتنلا تلسصاوت

Úع ةعقوم دعب فيطسس قافو را÷ا مامأا باسضهلا يبراد عم
،Úتمداقلا Úتجرÿا لÓخ  عون‡ أاطÿا حبسصأا ثيح ،ةليلم
ما-مأا ة-ي-فا-سضإا تا-طو-غ-سض ل-م-ت-ح--ي د--ع--ي ⁄ ير--يزد نأا ة--سصا--خ

مسسوŸا ةيادب ذنم قيرفلا اهيف دجوي يتلا ةبعسص د÷ا ةيعسضولا
. ةظ◊ يأا ‘ هباحسسنا نع نÓعإلا ‘ رخأاتي نلو

إدغ لقنتلإو مويلإ تإÒسضحتلإ ‘ عرسشت اباكلإ

ادادعتسسا تاÒسضحتلا ‘ مويلا ةيسسمأا جÈلا يلهأا ةليكسشت عرسشت
Ÿيتلاو  وداراب يدان  ةهجاو Œا نم ءاوجأا طسسو يرŸتايونع

،طرا-ف-لا ة-ع-م÷ا ناز-ي-ل-غ ع-ير-سس ما-مأا Ìع-ت-لا د--ع--ب ة--ط--بÙا
هيجوت لجا نم ÚبعÓلا عم اعامتجا يريزد بردŸا دقعيسسو

ةراسسÿا كرادتو يدحتلا عفر ىلع مهثحو يزيف– باطخ
ب/ليلخ. وداراب ءاقل نم ةيادب

ثيح ،ةÒخألا تاعاسسلا ‘ تاÒيغت ةدع فرع رجينلا ¤إا لقنتلل ةيلئابقلا ةرادإلا هترطسس يذلا ةلحرلا جمانرب نإاف ،عيم÷ا ملعي املثم
ةيÒجينلا ةمسصاعلا ¤إا لقنتلل لاحرلا سسمأا ةÒهظ يلئابقلا دفولا دسش ،فاطŸا ةياهن ‘و ،ديدج جمانرب نع نÓعإلا متي ةرم لك ‘

سسمأا نيدموب يراوه راطم ‘ دعوŸا ناك ،فلسشلا نم يرانكلا ةدوع دعبف ،ةيبرغŸا ءاسضيبلا رادلاب سسماÿا دمfi راطم Èع يماين
.راهنلا فسصتنم نم ةيادب ةررقم ناك يتلا ةلحرلا ‘ ليجسستلاو ةيكرم÷ا تاءارجإلا لماكب مايقلل احابسص ةرسشاعلا ةعاسسلا دودح ‘

يماين ¤إإ Óقنتي ⁄و انوروك سسوÒفب ناباسصي Ïسسامو ةونوب
،ةونوب دمسصلا دبع طسسولا بعÓب رمألا قلعتيو ،يرانكلا فوفسص نم Úبعل بايغ رجينلا ¤إا ةيلئابقلا ةليكسشتلا ةلحر تفرع
فسسوي بردŸا اÒثك قلقأا يذلا رمألا ،انوروك سسوÒفب ةيباجيإا امهسصوحف جئاتن ترهظ نأا دعب كلذو ،Ïسسام ثلاثلا سسرا◊او
،فلسشلا ةارابم ‘ هحارأا نأا دعب تاباسس◊ا نمسض ناك يذلا ةونوب بعÓلا تامدخ ىلع دامتعلا نم نكمتي نل يذلا يديزوب
.يماين ¤إا ابعل02 ـب لقنت يلئابقلا دفولا نإاف ›اتلابو

برغŸإ ‘ تاعاسسÌ 8كأإ يقب يلئابقلإ دفولإ
نم Ìكأل ءاسضيبلا رادلاب سسماÿا دمfi راطم ‘ ءاقبلل ارطسضم ناك يلئابقلا دفولا نإاف ،اهيلع انلسص– يتلا تامولعŸا بسسحو
يتلا ةلحرلا يهو ،احابسص ةسسماÿا ةعاسسلا ىلع مويلا لسصي نأا سضÎفŸا نم نيأا رجينلا ¤إا ةلحرلا ةلسصاوم لبق تاعاسس Êامث
ةليوط ةفاسسم عطق دعب ةحارلا ¤إا نوكرلاو عاجÎسسÓل ايفاك اتقو اودجي ⁄ نيذلا نورمح دئاقلا ءÓمزل ةبسسنلاب ةقاسش نوكتسس
.رجينلا ¤إا ةلحرلا وأا وزو يزيت ¤إا فلسشلا نم ءاوسس

قاهرإلإ ىسشخيو ة‹Èلإ نم ءاتسسم يديزوب
تاعاسسلا ‘ تأارط يتلا تاÒيغتلاو جمانÈلا اذه نم ءايتسسلاو بسضغلا ةمق ‘ ناك يديزوب فسسوي بردŸا نإاف ،هتهج نم
نأا سضÎفŸا نم ناك هنأاو ةسصاخ ،فورظلا كلت ‘ حسضاو لمع جمانرب Òطسست ىتح هعسسوب نكي ⁄ هنأا فسشك ثيح ،ةÒخألا
هاسشخي ام Ìكأا نإاف ،كلذل ،ةظ◊ رخآا ‘ تايطعŸا Òغتت نأا لبق ،Úنثلا اذه فيطسس قافو ةلحر ‘ رجينلا ¤إا ةبيبسشلا لقنتت
.بعتلا نع ةŒانلا ةيلسضعلا تاباسصإلا ¤إا سضرعتلاو ،ÚبعÓلا نم لاني نأا نكÁ يذلا قاهرإلا وه يديزوب بردŸا

ةلحرلاب Úينعم Òغ يجإردلإو يحÓف ،لابوطلإ
تناك يتلا اهتاذ رسصانعلا ¤إا ةوعدلا هجو يديزوب بردŸا نإاف ،رجينلا ¤إا لقنتلاب ينعŸا دادعتلا ةيحان نمو ،رخآا ديعسص ىلعو
رجينلا ¤إا يلئابقلا دفولا عم لقنتلاب اونوكي ⁄ يجاردلاو يحÓف ،لابوطلا ÚبعÓلا نأا ينعي ام ،فلسشلا ةيعمج ةهجاوÃ ةينعم
سضرفل لسضفأا ىوتسسمو Èكأا تادوه‹ لذب ¤إا مهعفدو هيبعل زيف– رارقلا اذهب دارأا يذّلا يديزوب فرط نم سضfi ينف رارقب
.ةيزهاج مهÌكأاو ÚبعÓلا عيمج ¤إا ةجا◊ا سسمأا ‘ امئاد هنأا ادكؤوم ةيلئابقلا ةليكسشتلا ‘ مهسسفنأا

«رجينلإ ‘ يدحتلإ عفÔسسو رهظت تأإدب ةيحسصلإ لكاسشŸإ »:يديزوب
ÚبعÓلا سضعب تامدخ نم Úسصوقنم رجينلا ¤إا لقنتنسس »:Óئاق يديزوب بردŸا دكأا ،برغŸا ¤إا لاحرلا ةبيبسشلا دسشت نأا لبق
‘ ةيحسصلا لكاسشŸا سضعب روهظل نوفسسأاتم نحن ،انوروك سسوÒفب ةباسصإا نم نايناعي ناذللا ثلاثلا سسرا◊او ةونوب رارغ ىلع
لذبنو يدحتلا عفÔسس ،فورظلا هذه لك مغرو ،ىرخأا ةهج نم ،ةمداقلا مايألا ‘ ىرخأا تاباسصإا ليجسست مدع ىن“أاو ،قيرفلا

.«ليث“ نسسحأا رئاز÷ا لث‰و كانه ةيباجيإا ةجيتن قيقحتل انعسسوب ام



يكيتكتلا جهنلا ضسفن ىلع دامتعإلا ىرخأا ةرم امود لصضف
ةقيرط يهو مصسوŸا اذه تايرابŸا عيمج هب لخد يذلا

عا-فد ةر-ف-ي-صش كف-ل بصسنألا ا-هار-ي ي--ت--لاو ،4-2-1-3
ي-ن--ق--ت--لا نو--ك--ي تقو--لا ضسف--ن ‘ ،ياد Úصسح ر--صصن

ءاطخألا دعب هيبعÓل تاميلعت ىطعأا دق يصسنرفلا
ىلع مهتردق مدعو ، ةليلم Úع ءاقل ‘ ةحدافلا

.ةيصضاŸا ةارابŸا ‘ يعافدلا لتكتلا يطخت

خاصسنو يصساصسأاك لصصاو صسياح
دعب ىفصشي ⁄

نيدلا ضسمصش رصسيألا عفادŸا بايغ لظ ‘
ءاقل ‘ اهل ضضرعت يتلا ةباصصإلا يعادب خاصسن
بردŸا ل-صصاو ،ي-ب-ي-ل-لا ر-صصن-لا ما-مأا با-يإلا
بعÓلا ىلع دامتعإلا امود كنارف يصسنرفلا

مامأا ضسمأا ءاقل ‘ اذهو رصسيأا Òهظك ضسياح
با--صشلا ع--فادŸا---ف ،ياد Úصسح ر---صصن را÷ا
ةصصرفلا اديج لغتصسإاو ‘ بيط ىوتصسم مدق
ما-مأا ءاو-صس ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ه-ل ا-ه-ح-ن-م ي--ت--لا

ءاقللا ‘ ةليلم Úع ةيعمج وأا لئابقلا ةيبيبصش
.يصضاŸا

›اوتلا ىلع ةيناثلا ةارابملل بعلي Ìيخلب
Ìي--خ--ل--ب را--تfl ع--فادŸا ا--مود كنار--ف م--ح--قأا

ضضوعيل ةيناث-لا ةارا-ب-م-ل-ل ضسمأا ءا-ق-ل ‘ ي-صسا-صسأا-ك
Úتارا-ب-م بع-ل د-ق نا-ك Òخألا اذ--ه ،ةوÿو--ب ه--ل--ي--مز

لئابقلا ةبيبصشو بايإلا ‘ يبيللا رصصنلا نم لك مامأا Úتيلاتتم
Ìيخلبل ةصصرفلا قباصسلا جÈلا يلهأا بردم حنميل ،وزو يزيت ‘

هبعل دعب رخآلا وه ›اوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل يصساصسأاك كراصشيل
.اصضيأا ةليلم Úع ءاقلل

قازيÒم لصضفو يŸاصسب ةرماغŸا صضفر امود
نوكيل قازيÒم باصشلل ةصصرفلا دادزولب بابصشل ينفلا مقاطلا حنم

‘ يوارد ايركز ةقفر ياد Úصسح رصصن مامأا ضسمأا ءاقل ‘ يصساصسأا
تاكيرت ةباصصإا لغتصسإا ةيدادزولبلا ةصسردŸا نبإا ،ناديŸا طصسو
ن-ك-لو ضسمأا ةارا-ب-م ‘ ءلد-ب-لا ة-كد ى-ل-ع د-جاو-ت يذ--لا يŸا--صسو
نم دئاع هنو-ك ي-صسا-صسأا-ك ه-ب ةر-ما-غŸا ضضفر ي-صسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت-لا
Êاثل ةيصساصسألا ةليكصشتلا ‘ نوكيل قازيÒم هيلع لصضفو ةباصصإلا

.›اوتلا ىلع ةرم

ىرخأا ةرم81 ةمئاق نع باغ حابرم
اياغ ضسرا◊ا دادزولب بابصش قيرفل ينفلا مقاطلا يعدتصسي ⁄
امدعب مصسوŸا اذه ةثلاثلا ةر-م-ل-ل اذ-هو ي-بر-يد-لا ءا-ق-ل-ل حا-بر-م
،ةليلم Úع لمأا ةيعمجو لئابقلا ةبيبصش يئاقل نع هبايغ لجصس

ةارابمل-ل ي-صسا-صسأا-ك كرا-صشي-ل يوا-صسو-م ه-ل-غ-ت-صسإا يذ-لا ر-مألا و-هو
وأا قير-ف-لا ةرادإا د-ع-ب ثد-ح-ت-ت ⁄و اذ-ه ،›او-ت-لا ى-ل-ع ة-ع-بار-لا

نع حابرم داعبتصسإا ءارو يقيق◊ا ببصسلا نع ينفلا مقاطلا
.ةÒخألا تايرابŸا

م.ميلسس

را-صصت-نإلا ق-ي-ق– ن-م دادزو-ل-ب با-ب-صش ق-ير--ف ن--ك“
هزوف دعب مصسوŸا اذه ةينطولا ةلوطبلا ‘ هل Êاثلا
ةفيظن ةيئانثب ياد Úصسح رصصن هراج ىلع ضسمأا موي

ة-لو-ط-ب-لا ن-م ة-ع-بار-لا ة-لو--ط--لا تا--يرا--ب--م را--طإا ‘
اهنصضتحإا يتلا ةارابŸا راوطأا ¤إا ةدوعلاب ،ةينطولا

نم لك بابصشلا فادهأا لجصس دقف توأا02 بعلم
نع لوألا طوصشلا نم عئاصضلا لدب تقولا ‘ لوحلب

ةلكر نم88 ةقيقدلا ‘ عبيوصسو ،ءازج ةلكر قيرط
.اصضيأا ءازج

ةيادبلا ذنم رطيصس بابصشلا
هئاقل دادزولب بابصش قيرف أادب ،مصسوŸا اذه هتداعك
ةيموجهلا هاياون نع نابأاو ةوقب ياد Úصسح رصصن مامأا

لوألا ةعاصس عبرلا يفف ،ءاقللا نم ¤وألا ةقيقدلا ذنم
ةارابŸا تاير‹ ىلع يتباث ءÓمز رطيصس ءاقللا نم
،ليجصستلل ةيقيقح ضصرفل مهتعانصص مدع نم مغرلاب
ويلصسوب باصشلا اهداق ةحŸÓا ىمرم وحن ةرك لوأاو
فلصش نب ضسرا◊ا نكل ةوقب اهددصسو ةركلا أايه يذلا

ة-ي-نا-ث-لا ةر-م-ل-ل با-ب-صشلا دو--ع--ي--ل ،بصسا--نŸا نا--كŸا ‘
نكل وبكوك ضسأار قوف اهعصضو يذلا يوارد نم ةعيزوتب

.اهلÓغتصسإا نصسحي ⁄ Òخألا اذه
لوألا فدهلا ةحŸÓا يدهي داك يواصسوم

ياد Úصسح رصصن رصصانع تصضقيتصسإا تقولا رورم عم
ضصرفلا لوأا تناكو ايجيردت ةارابŸا ‘ لخدت تأادبو

بابصشلا ضسراح جرخ ةقيقد ةعيزوت دعب52 ةقيقدلا ‘
حبصصأاو هيدي نم تتلفأا ةركلا نكل اهجارخإل يواصسوم
ةركلا ديدصست طقف هيفكي ناك يذلا يجان لجرأا Úب
ءوصسل نكل هامرم جراخ ناك ضسرا◊ا نأا اÃ ليجصستلل

.اديعب ةركلا جرخأاو اعيرصس راصشوب نطفت هصضح
عيصضي ل ام عيصض يزع

نم ةيادب ءاقللا ىلع ياد Úصسح رصصن يبعل رطيصس
بابصشلا يبعل اوعصضوو ءاقللا نم نيرصشعلا ةقيقدلا
ةرك حاتفم بعل ÚثÓثلا ةقيقدلا ‘و ،مهتقطنم لخاد

flةر-ك عزو هرود-ب يذ-لا را-م-ع ي-صس م-جا-ه--م--ل--ل ة--عدا
يوا-صسو-م ضسرا◊او با-ب-صشلا عا--فد ن--م تر--م ة--ي--صضرأا
نكل Êاثلا مئاقلا ‘ يزع يروÙا عفادŸا اهرظتنيل

عم هلماعت نصسحي ⁄و عيصضي ل ام عيصض Òخألا اذه

بعصصأا هذه نوكت-ل ،ى-مرŸا ن-ع اد-ي-ع-ب جر-خ-ت-ل ةر-ك-لا
.ءاقللا ضصرف
Êاوثب طوصشلا ةياهن لبق ليجصستلا باب حتتفإا لوحلب
قيرفل تحنصس ،عئاصضلا لدب تقولل لوألا طوصشلا لوخد عم
ةرك نمو هتياهن نم Êاوث لبق ةصصرف رخآا دادزولب بابصش
‘ ةيرصصنلا يعفادم دحأا عقو ،راصشوب وحن تهجوت ةيصضرع
ه-صصي--م--ق ن--م ق--با--صسلا قا--فو--لا ع--فاد--م كصسمأاو رو--صضÙا
،حاجنب لوحلب فادهلا اهمجرت ءازج ةبرصض مك◊ا بصستحيل
.در نود فدهب اقوفتم لوألا طوصشلا نم «يبرايصسلا» جرخيل

بابصشلا حلاصصل تناك Êاثلا طوصشلا صصرف لوأا
ةيوق لعف ةدر عيم÷ا رظتنإا ءاقللا نم Êاثلا طوصشلا ةيادب عم
،رفصصل فدهب Úفلختم مهنأا اÃ ياد Úصسح رصصن قيرف نم
ضسك-ع م-م-ه-تار-ك لÓ-غ-ت-صسإا او-ن-صسح-ي ⁄ يوا-ن-ك-ل لا-ب-صشأا ن-ك-ل
ضصرفلا لوأا عنصص امدعب Èكأا ةيلاعف نع نابأا يذلا بابصشلا
قيرط نع07 ةقيقدلا ‘ اذهو Êاثلا طوصشلا ‘ ةÒطÿا

ةركلاب اقحلي ⁄ لوحلبو عبيوصس نكل Ìيخلب نم ةقيقد ةيصضرع
.ةبيرغ ةقيرطب Êاثلا فدهلا ةصصرف بابصشلا ىلع اتوفو

ىمرŸا تبناج ةيصسأارب دري يجان
‘ ةيصضرعلا ةركلا لÓغتصسإا ياد Úصسح رصصن قيرف لواح
هذه ىدحإا نمو ،Êاثلا طوصشلا ةليط بابصشلا عافد قمع
اهعصضو ثيح57 ةقيقدلا ‘ حاتفم عيبر اهعزو يتلا ةاركلا

يئانثلا لعجو عيم÷ا تغاب يذلا ،يجان ديصشر ضسأار قوف
،ةركلا ديدصستل يقتر-ي و-هو ه-ي-ف نا-جر-ف-ت-ي داد-كو را-صشو-ب
ضسرا◊ا ىمرم ىلع تاÎيميتنوصس ةعصضب تجرخ اهنكل

خرصص يذلا دادك اÒثك تبصضغأا يتلا ةركلا يهو يواصسوم
.رطÿاب ضسحأا امدعب هئÓمز ىلع

ءاز÷ا ةمÓع نم ةمحرلا ةصصاصصر قلطي عبيوصس
ةياهن نم Úتقيقد لبقو ،Úبنا÷ا نم درو ذخأا دعب
ةمجه ‘ دادزولب بابصش قيرف قلطنإا يلصصألا تقولا

وصشب ليدبلل ررم يذلا يتباث يبرعلا اهداق ةصسكاعم
تايلمعلا ةقطنم اهب لخدو ةركلا وحن ةعرصسب قلطنŸا
يذ-لا ة--ير--صصن--لا ضسرا◊ ئ--ط--تÿا جورÿا ل--غ--ت--صسيو

ح-لا-صصل ة-ي-نا-ث ءاز-ح ة-ل-كر م-ك◊ا ر-ف-صصي-ل و-صشب ل--قر--ع
اعصضاو عبيوصس دمfi رخآلا ليدبلا اهمجÎيو ،بابصشلا
ءاقل-لا ي-ه-ت-ن-ي-ل ،ف-ل-صشلا ن-ب ضسرا◊ا ÁÚ ى-ل-ع ا-ها-يإا
.دادزولب بابصش حلاصصل ةفيظن ةيئانثب

ــه2441 لوألا ىدامج40ـل قفاوŸاÈ 0202مصسيد02 دحألا لوألا فÙÎا
ياد Úضسح رضصن0 -2 دادزولب بابضش

بعلŸا مامأا تاقياصضŸ تصضرعت قيرفلا ةيرصصنلا ةلفاح
يد Úصسح رصصن قيرف ةلفاح لوصصو روف
ةماقإلا قد-ن-ف ن-م Úب-عÓ-لا تل-قأا ي-ت-لاو
ن--م تا--ئŸا اود--جو ،توأا02 بع--ل--م ¤إا
بعلŸا طيfi ‘ دادزولب بابصش راصصنأا
ضضرعتيل ،مهقيرف ةلفاح لوصصو نورظتني

نم تا-ق-يا-صضŸا ضضع-ب-ل ة-حŸÓا او-ب-عل
اذ---ه ،م---صصÿا ق---ير---ف---لا را---صصنأا فر---ط
لبق ةارابŸا بعلم ¤إا ةليكصشتلا تلصصوو
.ءاقللا ةيادب نم ابيرقت فصصنو ةعاصس

 نيدباعلا نيز ،حابصس ،نارقم
Úبئاغلا زربأا ايايو

ضسرا◊ا يوا-ن--ك--ل بردŸا ي--عد--ت--صسي ⁄
ةفاصضإلاب حابصس ناديŸا طصسوتمو نارقم
م-جا--هŸاو ن--يد--با--ع--لا ن--يز ع--فادŸا ¤إا

بب-صسب اذ-هو ي-بر-يد-لا ءا-ق-ل-ل ا-يا--ي يزو--ف
تلو÷ا ‘ ه--ب اور--ه--ظ يذ--لا ىو--ت--صسŸا
ينفلا مقاطلا عنقي ⁄ مهئادإاف ،ةيصضاŸا
نا-ب-صشلا ضضع-ب-ل ة-صصر-ف-لا ح-ن-م او-ل-صضف--ي--ل
.ءاقللا اذهل مهئاعدتصسإاو

حابصس ناكم مهديصس محقأا يوانكل
بردŸا-ف دادزو-ل-ب با-ب-صش ة--ه--ج ن--م ا--مأا
ةنراقم تاÒيغتلا نم ديدعلاب ماق يوانكل
ماحقإا وه مهلوأاو ،قباصسلا ةليلم Úع ءاقلب

قا-فو بعل م-هد-ي-صس ناد--يŸا ط--صسو--ت--م
بعل يذ-لا حا-ب-صس نا-ك-م ق-با-صسلا ف-ي-ط-صس
ة--لو÷ا ‘ ة--ل--ي--ل--م Úع ما--مأا ي--صسا--صسأا---ك

ه-تا-يرا-ب-م لوأا م-هد-ي-صس بع-ل-ي-ل ة-ي--صضاŸا
Úصسح ر-صصن ع-م م-صسوŸا اذ-ه ي--صسا--صسأا--ك
.ياد

 لوأل ىعدتصسي Òغصص نب
رباكألا عم ةرم

ءامد خصض دارأا يوانكل بردŸا نأا ودبي
نم ضسمأا ءاقل ‘ ةليكصشتلا ىلع ةديدج

،م---صسوŸا اذ---ه زو---ف لوأا ق---ي----ق– ل----جأا
ةزمح فيدرلا قيرفلا مجاهم يعدتصسيل
،مصسوŸا اذه رباكألا عم ةرم لوأل Òصصب
مصسوŸا ذنم لامآلا فاده Èتعي Òغصصب
اذ---ه ه---صسف---ن ضضر----ف ‘ ح‚و ي----صضاŸا

ةصصرف لوأا ىلع لصصحتيل ،اصضيأا مصسوŸا
.ةيرصصنلل لوألا قيرفلا عم هل

 رايتخا دايع نبو يجان
موجهلا ‘ يوانكل

Úصسح رصصن قيرفل ينفلا مقاطلا محقأا
مو-ج-ه ‘ ي-جا-نو دا-ي-ع ن-ب ي-ئا-ن-ث-لا ياد
ءا-ق-ل ‘ دادزو-ل-ب با--ب--صش ما--مأا ة--ير--صصن--لا
اذه ضضعب عم ¤وألا ةرملل ابعليل ،ضسمأا
ضسولجو يزوف اياي بايغ لصض ‘ مصسوŸا

ا--نا--ك ناذ--ل--لاو نا--يزو--ب با--ع--لألا ع---نا---صص
ءا-ق-ل-لا ‘ ة-ل-ي-ل--م Úع ما--مأا نا--ي--صسا--صسأا--ك
م.ميلسس.يصضاŸا

دــــــــــيزــــــــــŸا نــــــــــع ثــــــــــحبيو دــــــــــيكأاتلا لــــــــــصصاوي باــــــــــبصشلا

ةيموجه ةليكصشتب لخد امود
ىرــــــــخأا ةرــــــــم

بعلŸا مامأا ÚبعÓلا ةلفاح اولبقتصسإا راصصنألا
بعلم وحن ةماقإ’ا قدنف نم ةلفا◊اب مهلقنت دعب اذهو مهراضصنأا مهل هضصضصخ Òبك لابقتضسإاب دادزولب بابضش يبع’ يضضح
طيfi ‘ نورخآا تائم ناك اميف ةعئار ءاوجأا اوعنضصو ةضصاÿا مهتارايضسب ةلفا◊ا اوقفار راضصنأ’ا ضضعب ،روكلبب توأا02
مضسوŸا اذه ةلوطبلا ‘ Êاثلا راضصتنإ’ا قيق–و يبريدلا ‘ زوفلا ةرورضض ىلع مهوعجضشو ÚبعÓلا مودق اورضضتنإا بعلŸا
.ياد Úضسح رضصن را÷ا مامأا

بعلملل ةلباقŸا ةرامعلا نم ءاقللا اوعبات
حطضسلا ‘ اوضسلجو توأا02 بعلŸ ةيداÙا ةرامعلا وحن دادزولب بابضش راضصنأا دعضص ةعاضس فضصن ›اوحب ءاقللا ةيادب لبق
Ÿع ازفلتم هنوك مغر ءاقللا ةعباتÈ ا هذه تءاجو ،ةيموعلا ةانقلاÿمهيبع’ ةدناضسم لجأا نم ةوط Ãقاذم يبريدلل نأا ا

.هب ةيارد ىلع رمحأ’ا قيرفلا قاضشع ناك يذلا رمأ’ا وهو ،زوفلل ةبغرلا قلخو يقيقح عفاد ¤إا جاتحيو ادج ضصاخ

ةيبلصس اهلك تءاج «انوروك» ليلا–
نود اهلك ةيبلضس ÚبعÓلاب ةضصاÿا «انوروك» ءابو ليلا– جورخ دعب ءادعضصلا دادزولب بابضش قيرفل ينفلا مقاطلا ضسفنت
مهنأاو ةضصاخ اÒثك يدادزولبلا يضضايرلا عراضشلا حارأا ام وهو ،بع’ يأا ىلع ضضارعأا روهظ وأا ةيباجيإا ةلاح يأا ليجضست
هذه ترجأا دق تناك بابضشلا ةليكضشت نأا ركذلاب ريدج ،Âاغتضسم ‘ ثدح ام راركت نم مضسوŸا ةيادب ذنك Úفوختم اوناك
.ةعاضس42 دعب جئاتنلا تجرخو يضضاŸا ةعم÷ا ةحيبضص ليلاحتلا

مصسوŸا اذه توأا02 ‘ هتايرابم لوأا بعل بابصشلا
بعلل اوداع نيذللا راضشوب نايفضص دئاقلا ءÓمزل ةبضسنلاب ادج اضصاخ ياد Úضسح رضصنو دادزولب بابضش Úب ضسمأا ءاقل Èتعي

يرود ‘ اولبقتضسإا دقف ،توأا02 بعلم راوضسأا جراخ ةيلاتتم تايرابم5 بعل دعب مضسوŸا اذه ةرم لوأ’ مهناديم ةيضضرأا ىلع
.امهبعلم جراخ اتناك مضسوŸا اذه ةلوطبلا ‘ Úتارابم اورجأاو ،ةيليوج5 ناديم ىلع ربوضسلا يئاهن اوبعلو لاطبأ’ا
م.ميلضس



ياد Úسسح رسصن مامأا ءاثÓثلا ةهجاوم ليجأات دعب

مداقلا تبضسلا هناديÃ هل ةهجاوم Êاث بعليضس قافولا

ــه2441 لوألأ ىدامج40ـل قفأوŸأÈ 0202مسسيد02 دحألأ لوأ’ا فÙÎا

ةسصاÿا ةرئاطلا ةفلكت و ÚبعÓلا تاقحتسسم ةيبلتلفيطضس قافو

نع تعجأرت يت-لأ ل-ئا-ب-ق-لأ ة-ب-ي-ب-سش ةرأدإأ رأر-ق ءا-ج
ةرئاطلأ سسفن ‘ فيطسس قافو دفو ةقفر لقنتلأ
يتلأ ةيفياطسسلأ ةرأدإلأ تاباسسح طلخيل ةسصاÿأ
ير--خأأ ة--سصا--خ ةر--ئا--ط را--ج--ئ--ت---سسأ ›إأ تر---ط---سضأ
تف-ث-ك ثي-ح ،نو-ي-ل--م003و را-ي-ل--م ›ا--م ل--با--قÃو
ةيطغ-ت-ل ›اŸأ فÓ-غ-لأ نا-م-سض ل-جأ ن-م ي-عا-سسŸأ
غلب-م Òفو-ت ¤إأ ة-فا-سضإأ ة-سصاÿأ ةر-ئا-ط-لأ ف-ي-لا-ك-ت

فيراسصم نامسض لجأ نم ةيفاسضإأ نويلم003 ›أوح
ف-يرا-سصم وروأ001 بعل ل-ك م-ي-ل--سستو ة--ير--ف--سسلأ
رايلم ›أوح ¤إأ ›امجإلأ غلبŸأ عفري ام ةيرفسسلأ
. نويلم003و

حنم نويلم05 ىلع نورضصي نوبعÓلا
ادغ لقنتلا لبق تايرابŸا

ة-يا-ه-ن ‘ ف-ي-ط-سس قا--فو ة--ل--ي--ك--سشت ر--سصا--ن--ع بل--ط
نم طرافلأ سسيمÿأ ةيسسمأأ نأزيلغ عيرسس ةهجأوم
ا-ه-ي-ف ق-ق-ح ي-ت-لأ  تا-يرا-بŸأ ح-ن--م د--يد--سست ةرأدإلأ
¤وألأ ةلو÷أ ةهجأوم ةحنÃ ةيأدب زوفلأ قيرفلأ
كلذك و نويلم03ـب ةردقŸأ و ةمسصاعلأ دا–أ مامأأ

مث نوي-ل-م51 ـب سسا-ب-ع-ل-ب دا–أ ما-مأأ زو-ف-لأ ة-ح--ن--م
ام ،ÚيÓم5 ـب ةرقم م‚ مامأأ Òخألأ زوفلأ ةحنم
ءاقفر رسصأأ و،بعل لكل نويلم05 حنŸأ غلبم عفري
ةيقب مسساب سسبŸÓأ فرغ ‘ ثد– يذلأ يوأرق
ةمسصاعلأ ¤إأ لقنتلأ ليبق اهيلع لوسص◊اب هئÓمز
دجوت يتلأ  ةرأدإلأ ةاناعم نم دأز ام وهو ،ةيداسشتلأ
لقألأ ىلع نويلم006و نيرايلم عمج ةيمتح مامأأ
اهبيسصنت ذنم اهل يد– لوأأ ‘ ¤وألأ ةبقعلأ زواجتل
.يمسسرلأ

فيطضس راطم ¤إا ةدوعلاو ةمضصاعلا Èع لقنتلا
ناÒط تاعاضس5و

‘ Úنثلأ ةحيبسص ¤إأ داسشت ¤إأ لقنتلأ دعوم دد–
ةسصاÿأ ةرئاطلأ عÓقإأ دعوم احابسص ةعسساتلأ ةعاسسلأ

Œةرسشابم ةليكسشتلأ دوعت نأأ ىلع ةيداسشتلأ ةمسصاعلأ ها
بسسح ةرسشابم فيطسس راطم ¤إأ  ةأرابŸأ ةياهن دعب
د-عو-م نو-ك--ي--سس ثي--ح ،نأÒط--لأ ة--كر--سش ع--م قا--ف--تلأ

¤إأ ةيرفسسلأ نأأ ةسصاخ Óيل ةرسشاعلأ دودح ‘ لوسصولأ
. تاعاسس5 ةÎف بلطتت انيما‚

طبضضيو ابع’23 مضض نع عجاÎي يكوكلا
فيراضصŸا ديضشÎل ةمئاقلا

‘ هتاباسسح ةعجأرم ¤إأ يكوكلأ ليبن بردŸأ رطسضأ
سصيلقت ” ابعل23 لقنت ررق دق ناك نأأ دعبف ةمئاقلأ

تاقف-ن د-ي-سشر-ت ل-جأ ن-م ا-ب-عل62 وأأ52 ¤إأ دد--ع--لأ
ةرأدإلأ اهسشيعت يتلأ ةقناÿأ ةمزألأ لظ ‘ ةيرفسسلأ

نم ةحرابلأ ةيسسمأأ دعوم يكوكلأ بردŸأ ددح ثيح
لقنتلاب ÚينعŸأ ÚبعÓل ةيمسسلأ ةمئاقلأ طبسض لجأ

. Úنثلأ ةحيبسص

Úنث’ا ةيضسمأا  ةيداضشتلا ةمضصاعلا ‘ ةضصح جمرب يكوكلا
‘ ةيبيردت ةسصح ءأرجإأ يكوكلأ ليبن بردŸأ جمرب
لوسصولأ دعب ةرسشابم ةيداسشتلأ ةمسصاعلأ بعÓم دحأ

عسستم ةليكسشتلل نوكيسس ثيح ،لأوز ةيناثلأ  دودح ‘
جمانÈلأ لامكتسسأو ةيبيردت ةسصح ءأرجإل تقولأ نم
ذ-ن-م ة-ل-ي-ك-سشت-لأ ه-تر-سشا-ب يذ-لأ ي-عو-ب-سسألأ ي-ب-يرد-ت--لأ

نأأ ىلع ةيقيرفإلأ ةهجأوملل أدأدعتسسأ ةعم÷أ ةحيبسص
Œخألأ ة-ي-ب-يرد-ت-لأ ة--سص◊أ ىرÒد-عو-م ق-ب-سست ي-ت-لأ ة

يسسيئرلأ بعلŸأ ةيسضرأأ ىلع ءاثÓثلأ ةيسسمأأ ةأرابŸأ
fiأ تيقوت سسفن ‘  ايواسس يردأ دمŸةثلاثلأ ‘ ةأراب

.أءاسسم

دوعوب، ةيافلحو ‘’ لامك دفولا شسيئر
دفولا نمضض يضشياضشحو

قافو دفول اسسيئر ‘ل لامك ديد÷أ سسيئرلأ نوكيسس
نم لك هتقفرب نوكيسسو داسشت ةيرفسس لÓخ فيطسس
دو-عو-ب ما-سشه Òجا-نŸأو د-ه-ف ة-يا-ف-ل-ح ما-ع--لأ ر--يدŸأ
قاط-ن-لأ  رذ-ت-عأ ا-م-ي-ف ،ي-سشيا-سشح و-سضع-لأ  ¤إأ ة-فا-سضإأ
‘ ءاقبلأ لسضفو  لقنتلأ نع رأرسس ميك◊أ دبع يمسسرلأ

بن-ج ¤إأ ة-يو-ن-ع-م ة-ط-ل-سس د-جأو-ت ن-م-سضي ا-م ف-ي-ط-سس
. دأدعتلأ رسصانع

ب/ليلخ

دقعلا خضسف شصوضصخب ةنوملقوب لضسارت ⁄ ةرادإ’ا
ةنوم-ل-قو-ب بي-ب◊أ م-جا-هŸأ ة-ل-سسأر-م ي-ل-ع مد-ق-ت ⁄  ف-ي-ط-سس قا-فو ةرأدإأ تلأزل
ديكأات مغر يسضأÎلاب دقعلأ خسسف ىلع سضوافتلل ةسسلج لجأ نم روسضحلل هوعدتل
مسساب يمسسرلأ قطانلأ هدكأأ ام وهو ،دقعلأ خسسف ‘ امهتبغر ةرأدإلأو بعÓلأ
خسسف نأو ةرأدإلأ تلاسصتأ يلع دري دعي ⁄ بعÓلأ نأأ فسشك يذلأ رأرسس ةرأدإلأ
دق Úعوبسسأأ لبق تناك ةرأدإلأ نأأ ةراسشإلأ ردŒ ةيمتح ةرورسض حبسصأأ هعم دقعلأ
ما-مأأ لو-ثŸأ ل-جأ ن-م رو-سض◊أ بعÓ-لأ ن-م  ه--ي--ف بل--ط--ت رأذ--عأأ بعÓ--ل تل--سسرأأ
. دقعلأ خسسف بلطب مجاهŸأ ىفتكأ ثيح ،يبيدأاتلأ سسلÛأ

فضصنو نيرايلÃ ›ام فÓغ نامضضل نمزلا عم قابضس ‘ ةديد÷ا ةرادإ’ا

سسي-مÿأ ةر--ق--م م‚ ءا--ق--ل ة--ه--جأو--م ظ--فاfi ما--ق
قا--فو يدا--ن--ل ل--م--تÙأ Òجا--نŸأ در--ط--ب طرا--ف--لأ

لوخدلأ نم هعنمو بعلŸأ نم دوعوب ماسشه فيطسس
Ÿةقيثو يأأ ىل-ع ه-تزا-ي-ح مد-ع بب-سسب ءا-ق-ل-لأ ة-ع-با-ت

‘  لأزل دوعوب مسسأ نأأ ¤إأ ةفاسضإأ ةهج نم ةيمسسر
عنŸأ ةبوقع اهقح ‘ ردسص يتلأ ةيمسسلأ ةمئاقلأ

ىلع فاكلأ و فافلأ لبق نم بعلŸأ ¤إأ روسض◊أ نم
ةهجأوم لÓخ نأديŸأ ةيسضرأأ حايتجأ ثأدحأأ ةيفلخ
.  يقيرفإأ بون÷أ زنأود ناسس

 هضضفر ببضسب رارضس عم نضسÓت
ظفاÙا عم لخدتلا

بع-لŸأ لو-خد دو-عو-ب Òجا-نŸأ ع-م ة-ثدا--ح تف--ل--خ
يذلأ رأر-سس ق-با-سسلأ سسي-ئر-لأ ع-م تا-ن-سسÓ-م ثود-ح
هبتاع نأأ دعب نأديŸأ ةيسضرأأ لخأد أدجأوتم ناك
عانقإأ لجأ نم ،لخدتلأ رأرسس سسيئرلأ سضفرل دوعوب
ةعبا-ت-مو بع-لŸأ ¤إأ جو-لو-لا-ب ه-ل حا-م-سسل-ل ظ-فاÙأ
ظفاÙأ طبرت ةديج ةقÓع نأأ ةسصاخ  ةأرابŸأ
. قباسسلأ سسيئرلأو

ÊدŸا يزلاب روضض◊ا  لضصاو ‘اوعل
سصسص◊أ رو--سضح ‘أو--ع--ل ر--سسيألأ Òه---ظ---لأ ل---سصأو
م‚ ةه-جأو-م ة-يا-ه-ن ذ-ن-م ÊدŸأ يز-لا-ب ة-ي-ب-يرد-ت-لأ

لحاكلأ يوتسسم يلع هتدواع يتلأ ملآلأ دعب ةرقم

رسشاب-ي نأأ ي-ل-ع ه-ت-حأرإأ ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ ل-سضف ثي-ح
لوأأ ‘ جا--مد--نلأو د--حألأ مو--ي--لأ هدر--فÃ سضكر--لا--ب

أدأد-ع-ت-سسأ ة-يدا-سشت-لأ ة-م-سصا-ع-لأ ‘ ة-ي-ب--يرد--ت ة--سصح
فرعي ‘أوعل حبسصأأ نأأ دعب ةسصاخ ةأرابŸأ هروسض◊

عقو نأأ دعب ÚسسفانŸأ كابسش ¤إأ  لوسصولأ ةيفيك
. ةرقم م‚ مامأأ لوألأ فدهلأ ةعئأر ةقيرطب

  يلحروبو Êاورم، ⁄اضس دوعضسم
ةمئاقلا شصيلقت ةيحضض

يلحروب م-جا-هŸأ ن-م ل-ك ط-سسأوألأ ي-ثÓ-ث نو-ك-ي-سس
نأديŸأ طسسو ¤إأ ةفاسضإأ ⁄اسس دوعسسم مجاهŸأو
بردŸأ هذختأ يذلأ ديد÷أ رأرقلأ ةيحسض Êأورم
داسشت ¤إأ رفسسلاب ةينعŸأ ةمئاقلأ سصيلقتب يكوكلأ
ذ-ن-م ي-ثÓ-ث-لأ ة-ي-قÎب ما-ق د-ق بردŸأ نا--ك نأأ د--ع--ب

ةقفر يثÓثلأ لقنت سضرغب ةعم÷أ فانئتسسلأ ةسصح
. داسشت ¤إأ دأدعتلأ

يكوكلا Úعأا ت– تابيردتلا لضصاوي وديمح
بردŸأ Úعأأ ت– بردتلأ وديمح باسشلأ لسصأوي
تأرد-ق ي-ل-ع فو-قو-لأ بل-ط يذ--لأ  ي--كو--ك--لأ ل--ي--ب--ن
هيلع يئاهنلأ مك◊أ رأدسصإأ لبق برق نع بعÓلأ
دعب يئاهن لكسشب بÓسشأ بعÓلأ ليهأات راظتنأ ‘و
ةرأدإلأ سسل‹ سسيئر عم ‘أÎحأ دقع يلع هعيقوت
يدا--ن--لأ ¤إأ ه--ما--م--سضنأ م--ي--سسر--ت ل--جأ ن--م  مدا--ق--لأ
. يفياطسسلأ

ءاثÓثلا دارفنا ىلع تابيردتلا رضشابي  يبيرعل
تابيردتلأ يلهاج باسشلأو يبيرعل يئانثلأ عباتي امك
ينفلأ مقاطلأ نم بلطب يموي لكسشبو ÊدŸأ يزلاب
‘  م-هرو-سضح ل-ي-ج--سست Úبا--سصŸأ ن--م بل--ط يذ--لأ
ي-ب-ير-ع-ل ر-سشا-ب-ي نأأ ر-ظ-ت-ن-يو ا-ه-ت-ع-ب-ت-مو تا-ب-يرد-ت-لأ
ةدوعلأو ءاثÓثلأ موي نم ةيأدب دأرفنأ ىلع تابيردتلأ
بردŸأ هفسشك ام بسسح  Úعوبسسأأ دعب ةيجيردتلأ
. يبيرعل عفأدŸأ ةدوع دعوم سصوسصخب يكوكلأ

 ششابيرتو فيدرلا بردم ةلاقإا
ÿÓياودهم ةقفر هتف

برد-م  ة-لا--قإأ رأر--ق ف--ي--ط--سس قا--فو ةرأدإأ تذ--خ--تأ
،رأرقلاب هغÓبإأ ىوسس ىقبتي ⁄و رأود نايفسس فيدرلأ
ل-ج-سس يذ-لأ ف-يدر--لأ ج--ئا--ت--ن ع--جأر--ت بب--سسب كلذ و

يذلأ  ةرقم م‚ مامأأ Ìعت مث سسابعلب مامأأ ةراسسخ
8 بعلم ةيسضرأأ قوف رأود لابسشأأ ىلع لداعتلأ سضرف
بردŸأ عم هتمربأأ قافتأ نع ةرأدإلأ ثدحتتو يام
فيدرلأ دأدعت يلع فأرسشإلأ ›وتل سشابيرت يدومح
. يوأدهم يفطسصم قباسسلأ بعÓلأ ةقفر

ب/ليلخ

fiا نم دوعوب ماضشه درطي ءاقللا ظفاŸبعل
زـــــــنواد ناـــــــضس ثادـــــــحأا بــــــــبضسب

يأد Úسسح ةيرسصن مامأأ فيطسس قافو عمŒ يتلأ مداقلأ ءاثÓثلأ ةيسسمأأ ةهجأوم ةفÙÎأ ةطبأرلأ تلجأأ
نأأ ىلع ،ةيقيرفإلأ ةيرفسسلاب ةيفياطسسلأ ةليكسشتلأ طابترأ ببسسب ةمسصاعلأ ‘ ةسسماÿأ ةلو÷أ باسس◊

بردŸأو ةرأدإÓل ةسصرفلأ نوكتسس ثيح ،ةيداسشتلأ ةمسصاعلأ ¤إأ Úنثلأ أدغ  يكوكلأ بردŸأ لابسشأأ لقنتي
. ةعبأرلأ ةلو÷أ ةياغ ›إأ بيتÎلأ ةرأدسص لت– ةليكسشتلأ نأأ ةسصاخ ةسسماÿأ ةلو÷أ جئاتن ىلع فوقولل

Úتيلاتتم Úترم لابقتضس’ا ةيلضضفأا كلÁ قافولا
ىلع لابقتسسلأ ةيلسضفأأ كلÁ قافولأ لعجيل ،ةيرسصنلأ مامأأ مداقلأ ءاثÓثلأ ةهجأوم ليجأات رأرق ءاج
تبسسلأ نوكيل ،يام8 بعلم ‘ ةرقم م‚ مامأأ ةعبأرلأ ةلو÷أ ةهجأوم بعل دعب Úتيلاتتم Úترم هنأديم
هفسشك املثم ،طاقنلأ نم ددع Èكأ عم÷ ةسصرف يهو بعلŸأ سسفن ىلع ودأراب يدان ةفاسضتسسأ مامأأ مداقلأ
.يلÙأ يلهألأ مامأأ باسضهلأ يبرأد ةهجأوم روسض◊ جÈلأ ¤إأ لقنتلأ لبق يكوكلأ ليبن بردŸأ

وداراب مامأا رضضاح نوكيضس  ششابرب -يروت
ابرب مجاهŸأ هليمزو يروت ›اŸأ مجاهŸأ جامدنأ دعوم ينفلأ مقاطلأ عم  رواسشتلاب يبطلأ مقاطلأ ددح
لكسشب يئانثلأ ىفاعتي ىتح   ةيفاسضإأ ةحأر هحنم لسضف ثيح داسشت ةيرفسس نم دأدعتلأ ةدوع دعب ام ›اسش
نود نم دأدعتلأ ىقب نأأ دعب مداقلأ تبسسلأ ودأراب يدان مامأأ هكأرسشإل ابسس– هجامدنأ مث نمو يئاهن

دا–أ ةهجأوم نم لوألأ طوسشلأ ةياهن ‘ ةباسصإأ ¤إأ سشابرب سضرعت دعب ¤وألأ ةلو÷أ ذنم يقيقح مجاهم
ب/ليلخ.ةمسصاعلأ



ن--م د--يزأا ماد ف--قو---ت د---ع---ب
ةحئا-ج بب-سسب ر-ه-سشأا ة-ع-سست
تل--سص– ا--مد--ع--بو.ا--نورو--ك
ة-فÙÎا ة-ط--بار--لا ة--يد--نأا
رسضخألا ءوسضلا ىلع ةيناثلا

ة-ب-ي-ت-ك ف-نأا-ت-سست فا-ف-لا ن-م
ا--ه--تاÒسض– ءا--ع--برألا ل---مأا
د-يد÷ا يور-ك--لا م--سسو--م--ل--ل

ديه-سشلا بع-لÃ مو-ي-لا ءا-سسم
ا-ب-سس– فو-لfl ل-ي-عا-م--سسإا
د-يد÷ا يور-ك--لا م--سسو--م--ل--ل

فورظ طسسو0202-1202
م-ل-ح--ي ثي--ح ،ة--ي--ئا--ن--ث--ت--سسإا
ظ--فا--ح--ي نأا غ--ن--ي---ك---يا---ف---لا

هد--ي--لا--ق--ت ى--ل--ع م--ه--ق---ير---ف
ةط-بار-لا ¤إا ةدو-ع-لا ة-قا-ط-ب ى-ل-ع ةو-ق-ب شسفا-ن-يو
م--سسوŸا م--ل--ح Èخ--ت ا---مد---ع---ب ¤وألا ة---فÙÎا
.ةلوطبلا فيقوت دعب طرافلا

ÚبعÓلا Ëدقت ¤وتي ةفلاخوب
همقاطو ةرانفوبل

مو-ي--لا ءا--سسم ¤وألا ة--سص◊ا نو--ك--ت نأا ر--ظ--ت--ن--يو
ى-ل-ع ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ا-ه-ي-ف ز-كر-يو اد-ج ة-ف-ي-ف--خ

¤وتيسس ثيح .رخأا ءيسش يأا نم Ìكأا فراعتلا
ÚبعÓلا Ëدقت ةيلمع ةفلاخوب ةديمح شسيئرلا
نأاو ةسصاخ همقاطو ةرانفوب ميك◊ا دبع بردملل
ف--سصن تÒغو ة--ي--ق--ي--ق--ح ةرو---ث تثد---حأا ةرادإلا
،نا-يزو-ب ةرو-سص ‘ ز-ئا-كر-لا ل-ي-حر د-ع-ب داد--ع--ت--لا

عم تدقاعتو نورخآاو يÒمأا ،نامرز ،Êاديعسس
.اهتايناكمإاو اهفادهأل اقفو ةديدج ءامسسأا

ديفوكلا رابتخا جئاتن راهظإاب نوبلاطم نوبعÓلا
د-ق ة-ف-لا-خو-ب ةد-ي-م-ح ءا-ع-برألا ل-مأا شسي-ئر نا-كو
بعل لك موقي نأا مهنم بلطو ÚبعÓلاب لسصتا
بل-جو مد-لا ق-ير-ط ن-ع ا-نورو-ك را-ب-ت--خا ءار--جإا--ب
قÓطنل ابسس– اهراهظإا لجأا نم هعم جئاتنلا
ثي-ح تقو-لا ح-بر ل-جأا ن--م اذ--هو ،تاÒسضح--ت--لا
نوكت ىتح ةيبلسس جئاتنلا يتأات نأا ةفلاخوب لمأاي
لو لمتكم داد-ع-ت-ب تا-ب-يرد-ت-لا ءاو-جأا ¤إا ةدو-ع-لا
.ةيادبلا ذنم ةرانفوب تاباسسح طلخي

مغرو ةلوطبلا فانئتسسإا دعوÃ نوهرم صصبÎلا خيرات
ةيدنأÓل رسضخألا ءوسضلا تحنم فافلا نأا مغرو
يور-ك-لا م-سسو-م-ل-ل تاÒسضح-ت-لا ة--ياد--ب ل--جأا ن--م
بردŸا عم قفتا ةفلاخوب شسيئرلا نأا لإا .ديد÷ا

قÓطنل ديد÷ا خيراتلا ميسسرت راظتنا ةرانفوب
ة-ياد-ب خ-يرا-ت ط-ب-سض ل-ب-ق ة-ي--م--سسر--لا تا--يرا--بŸا
قيرفلا هيرجيسس يذلا يÒسضحتلا شصبÎلا ةياهنو

رو-مألا ل-ك نو-ك-ت ى-ت-ح اذ-هو ،ف-ل-سشلا ة-ن-يد-م ‘
.اسضيأا تآاجافم يأا نودو ةطوبسضم

«يدقع فرسشأاسس و ةيعام÷ا تابيردتلل انقتسشا »:داغرم
ل-مأل د-يد÷ا د--فاو--لا ع--م ة--ف--ي--ف--خ ة--سشدرد ‘و
فانئتسسا لوح فيطسس قافو فيدر نم ءاعبرألا
لهسسلا نم شسيل ةحارسصب » Óئاق حرسص تابيردتلا
ة-ع-سست ةدŸ ة-ي-م-سسر-لا تا-يرا-بŸا ن-ع د-ع-ت--ب--ت نأا
كراسشنو دارفنإا ىلع بردتن اننأا حيحسص .رهسشأا

¤إا انقتسشا يفكي ل اذه نكلو تايرابŸا شضعب ‘
يدؤونسس ه-ل-لا ءا-سش نإاو ة-ي-عا-م÷ا تا-ب-يرد-ت-لا و-ج
ىل-ع ا-قرز-لا تل-سضف ا-ي-سصخ-سش ا-نأا.اÒب-ك ا-م-سسو-م
فرسشأاسسو يتاحومط يسسانت اهنأل ترايت ةبيبسش
.فادهألا ليجسست يه ةيسسيئرلا يتمهمو يدقع

ةديدج دهعل حيسشÎلا صضفري باعر
نأا ةسصاÿا اهرداسصم نم بعŸÓا ءادسصأا تملع
باعر ديسشر ءاعبرألا لمأل يواهلا يدانلا شسيئر
امدعب ةتباث ةيبŸوأا دهعل حسشÎلا مدع ررق دق
فار-طألا شضع-ب نأا م-غرو .¤وألا ه-تد-ه-ع ل--م--كأا

ذختإا هنأا لإا رمتسسي ىتح هيلع طغسضلا تلواح
ةيلاŸا هتليسصح دادعإا رظتني ثيح يئاهنلا هرارق
ح-ت-ف ل-جأا ن-م ه-ت-لا-ق-ت-سسا مد-ق--ي م--ث0202 ة-ن-سسل
ةد-يد-ج ة-ي-با-خ-ت-نا ة--ي--ع--م÷ Òسضح--ت--ل--ل لاÛا
ةÁد-ق-لا هو-جو-لا شضع-ب نأا-ف ها-ن-م-ل--ع ا--م بسسحو

زوفلاو ةدوعلا لجأا نم تمسص ‘ اهسسفن رسض–
دامع – ب       .اسضيأا ةقباسسŸا  هذهب

Êاثلا مسسقلا يبعÓل حا-م-سسلا Èخ تي-ق-ل-ت ف-ي-ك
؟ةيعام÷ا تابيردتلاب
ةÒبك ةداعسس ،Êاثلا ينطولا مسسقلا ¤إا يمتني بعل لكك

ةيعام÷ا تابيردتلا ىلع رظ◊ا عفر Èخ قلتأا انأاو ينترمغ
دقل م-ك-ل ه-لو-قأا نا بج-ي يذ-لا ن-ك-ل ،Êا-ث-لا م-سسق-لا ي-ب-عÓ-ل

حامسسلا متي نا بجاولا نم ناكف تقولا نم Òثكلا انرسسخ
كانه نل ،ربوتكأا ر-ه-سش ع-ل-ط-م ‘ ل-قألا ى-ل-ع تا-ب-يرد-ت-لا-ب

.ةسصيوع ةلكسشم

؟يهام
،جوف لك ‘ قيرف81 نم ةلوطب دسض اناف ،ةلوطبلا ةغيسص
،ةلبقŸا ةفئاسصلا ةيادب لبق ةلوطبلا ءاهنإا ليحتسسي ثيح
،رخآا لاكسشإا حرطيسس ،فيسصلا لسصف دعبام ¤إا تدتما اذإاو
هيل-عو ،1202/2202 لب-قŸا م-سسوŸا ة-قÓ-ط-نا ‘ ل-ث-م-ت-يو
.ةلوطبلل ةيلا◊ا ةغيسصلا ‘ رظنلا ةداعإا بجي

؟ةغيسص نسسحا يهام
شصلقتيسس ثيح ،ثلاث جوف ةفاسضإا يه ،ةغيسص نسسحا اÃر

ةلوطبلا بعلت نا امأا ،قيرف21 ¤إا جوف لك ‘ ةيدنألا ددع
يرظن ‘ اذهف ،ةدياfi بعÓم ‘و ةدحاو ةلحرم ىلع
.ةبعللا ريوطت لو ةلوطبلا ىوتسسم مدخي نل شصاÿا

؟تابيردتلا ‘ عورسشلا لبق كتايونعم يه فيك
باجيإلاب اذه شسكعني نا ىن“أاو ،ةعفترم دج يتايونعم
نا ىن“أاو ،دوعسصلا وه انفده ناو ةسصاخ ،لكك قيرفلا ىلع
ةيقيق◊ا هتناكم ¤إا ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا د-ي-ع-نو ظ◊ا ا-ن-ف-لا-ح-ي
.¤وألا ةجردلا

قيرف ‘ يسضمتل ،قيرف نودب تنك يسضاŸا مسسوŸا
؟اذه ” فيك ،ةديلبلا دا–ا
ةيدنألا نسسحا Úب نم ،ةديلبلا دا–ا نا ،عيم÷ا ملعي امك
ق-ير-ف-ل-ل ا-م-ك ،ةÒب-ك ة-يÒها-م-ج ةد-عا-ق كلÁو ،ة-ير-ئاز÷ا
،بقل يأا نم يواخ هلجسس نا حيحسص ،مدقلا ةرك ‘ خيرات
يرايتخا امو ،ايخيرات قيرفلا ةميق نم للقي نل اذه نكل
،هب تلسصوت يتلا شضورعلا نم ديدعلا باسسح ىلع هل بعللا
.ةديلبلا دا–ا قيرفل يبح ىدم نع ليلد لإا

؟ةديلبلا دا–ا Òهام÷ لوقت اذام
ىدم نع ليلد لإا وهام مكقيرفل بعللا رايتخا ،مهل هلوقأا لك

نا ريدقلا يلعلا نم ىن“أاو ،ةديلبلا دا–ل يباجعإاو يبح
،ةديلبلا دا–ا عم دوعسصلا قيق– وهو ،هيلإا وبسصأا اÃ ينقفوي
قيرفلا لوح فافت-للا Úيد-ي-ل-ب-لا ع-ي-م-ج بلا-طأا ة-ب-سسا-نŸا-ب
ديعتسستو91 ديفوك ءابو لوزي نا ىن“أا امك ،دحاو لجرك

م.Ëرك.Òهام÷ا ةدوعب اهتوÓح بعŸÓا عيمج

ةيدنألا رابخأا ــه2441 لوألا ىدامج40ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد02 دحألا

ةديلبلأ دا–إأ

ةنيطنشسق بابشش

ششأر◊أ دا–إأ
:بعŸÓا ءادسصأ’ ةديلبلا دا–ا مجاهم ةيدوع Úمأا

«ةيعام÷ا تابيردتلا ةدوع Èخ اÒثك Êدعشسأا»
ةبقح لÓخ قباسس ›ود بع’ وهو ،ةيدوع Úمأا ةديلبلا دا–ا قيرف فوفسص ‘ ديد÷ا بعÓلا لاق

تابيردتلاب Êاثلا مسسقلا ةيدنا يبعÓل حامسسلا Èخ هعامسسب اÒثك دعسس نا ،نادعسس حبار بردŸا
.ةديلبلا دا–ا قيرف ‘ ÚبعÓلا هئÓمز عيمج ىلع Òخ لاف ةدوعلا هذه نوكت نا اينمتم ،ةيعام÷ا

وحن ةبقلا دئارل ةماعلا ةيعم÷ا هجتت
Œا◊ا شسي---ئر---لا ‘ ة---ق---ث---لا د----يد‹

ه-سسف-ن ة-فÿÓ نا-ب-ع-سش ق-ي-فر يدا-ن-ل-ل
لÓخ اذه و ،يواهلا يدانلا شسأار ىلع
،مو-ي-لا ة-ي-با-خ-ت-نلا ة-ي-ع-م÷ا لا--غ--سشأا
ا‡ ،هتفÚ ÿÓسسفانم بايغ Òظنب

Áنابعسش ق-ي-فر-ل ادد‹ ق-ير-ط-لا د-ه
يدا-ن-لا شسأار ى-ل-ع ه-تد-ه-ع د-يد--ج--ت--ل
.يمسصاعلا

عامجإ’ا ىقلي نابعسش قيفر
ءا--سضعأا اذ--ك و د--ئار--لا ط--يfi ىر--ي و
شسي-ئر-لا نا-ب-ع-سش ق-ي--فر نأا ة--ي--ع--م÷ا
شصخ--سشلا و---ه ه---تد---ه---ع ة---ي---ه---ت---نŸا

يدا-----ن------لا نوؤو------سش ةرادإل بسسا------نŸا
ةليط Òبك رود نم هل ناك اŸ يوابقلا

ق-ير-ف--لا م--ي--عد--ت و تلا--ق--ت--نلا ةÎف
ق-ي-ق– ى-ل--ع ةردا--ق ةد--يد--ج هو--جو--ب
ينعي ا‡،مسسوŸا اذه ةيباجيإا جئاتن
ق-ي-فر-ل ة-مو-سسfi نو-ك-ت--سس رو--مألا نأا

يدانلل شسيئرك هتدهع ديدجتل نابعسش
.شضيبألا و رسضخألا

عئار مسسوÃ نولئافتم راسصنأ’ا
نابعسش قيفر ءاقب لاح ‘ ةبقلل
نإاف ،بعŸÓا ءادسصأا رداسصم بسسحو

مسسوÃ نول-ئا-ف-ت-م ة-ب-ق-لا د-ئار قا-سشع
ةليقثلا ءا-م-سسألا ل-ظ ‘ ق-ير-ف-ل-ل ع-ئار

و مسسوŸا اذه اهعم دقاعتلا ” يتلا
ةوقب لخدتو ةديج جئاتن ققحتسس يتلا

¤إا دوعسصلا ىلع ةسسفانŸا ءاوجأا ‘
و لوألا فÙÎا ‘ را--ب--ك--لا ةÒظ--ح
ةطقن نابعسش قيفر ءاقب لعجي ام اذه
و ،فادهألا قيق– ىلع قيرفلل ةوق
،نآلا د◊ ديج لمعب موقي يذلا وه
و ة--ب--ق--لا ي--ح ن--با ه--نو--ك ع--م ة--سصا--خ
ه-ح-سشر-ي ا-م و-ه و ،‘و-لا ا--هر--سصا--ن--م
قلÿ كلذك و يدانلا شسأار ىلع ءاقبلل

و يرادإلا طيÙا ‘ رارقتسسلا ةلاح
هذ--ه ‘ ة--سصا--خ يدا--ن--ل--ل ي--سضا--ير--لا
.فورظلا

ن.نامحرلا دبع

مويلا قلطني ¤وألا ةطبارلل اقرزلا ةداعإا ملح

ششار◊ا دا–ا ة--ل--ي--ك--سشت نو--ك--ت--سس
¤إا ةدو-ع-لا ع-م د--عو--م ى--ل--ع مو--ي--لا
ن-م ة-ل-يو-ط ةÎف د--ع--ب تا--ب--يرد--ت--لا
ءابو ببسسب رهسشأا8 تبراق بايغلا
ف--ي--قو--ت ‘ ب--ّب--سست يذ--لا ا--نورو---ك
ل--ع--جو ي--سضاŸا م--سسوŸا ة--لو--ط---ب
ةÒظ-ح ‘ ءا-ق-ب-لا ن-م-سضي ق--ير--ف--لا
ن-ك-ل ،ة-ي-نا-ث-لا ة--فÙÎا ة--ط--بار--لا
¤إا حمطي قيرفلاو نآلا رّيغت عسضولا

لوألا مسسق-لا و-ح-ن دو-ع-سصلا ق-ي-ق–
لÓخ تلسصح يتلا تاÒيغتلا دعب
ةرادإلا ل-ي-حر-ب ي-سضق-نŸا ف-ي--سصلا
فرسشي «راوتكيريد» Úيعتو ةقباسسلا

را-ظ-ت-نا ي-غ-ف يدا-ن--لا نوؤو--سش ى--ل--ع
.ابيرق ديدج ةرادإا شسل‹ Úيعت

ءدبلل نوسسّمحتم نوبع’و دانم
تابيردتلا ‘

ةدوعب ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو نايب رودسص ذنمو
،تابيردتلا ¤إا ةيناثلا ةفÙÎا ةطبارلا ةيدنأا

هذ-ه-ل Òب-ك-لا م-ه-حا-ي--ترا ن--ع دا--ن--م لا--ب--سشأا Èع
قفو دارفنا ىلع بردتلا اومئسس امدعب ةوطÿا
نوكيسسو ،حياسس نامحد Êدبلا رسضÙا جمانرب
ت– شضعب عم بردتلا مويلا نم ةيادب مهناكمإاب
فر-سشي-سس يذ-لا دا--ن--م لا--م--ج بردŸا فار--سشإا
ةطام د-لوو بلا-طو-ب ن-م نو-كŸا ه-م-قا-ط ة-ق-فر
ة-سصح لوأا ةدا-ي-ق ن-م ح-يا--سس Êد--ب--لا ر--سضÙاو
قيرفلاب قحتلا يذلا وهو دا–لا عم ةيبيردت

.فيسصلا اذه
ةÒبك ةبسسنب فلسشلا ‘ صصبÎلا

نأا ينف-لا م-قا-ط-لا ع-م روا-سشت-لا-ب ةرادإلا ترر-قو
اÒسض– فلسشلا ةنيدم ‘ قيرفلا شصبرت نوكي
رظتني ثيح ،لبقŸا يرفيف رهسش ةلوطبلا ةيادبل
تاعاسسلا نوسضغ ‘ ءيسش لك ةرادإلا مسسرت نأا
مادام دا÷ا لمعلا ‘ قÓطنلا لجأا نم ةلبقŸا
بسسح يرفيف5 ‘ قلطنت نأا رظتني ةلوطبلا ّنأا
بردŸا لعجيسس ام وهو ،ةاقتسسŸا رابخألا رخأا

ةيلا◊ا ةÎفلا لÓغتسسا ¤إا ىعسسي دانم لامج
‘ شصبÎلا تدعبتسسا ةرادإلا ّنأا املع ،بجي امك
ا-م-ي-سسل ا-ق-با-سس ة-حور-ط-م تنا-ك ي-ت-لا ن-كا--مألا

.ةيو÷ا لاوحألا ببسسب ةدجكيت
لاومأ’ا نع ثحبلاب ةبلاطم ةرادإ’ا
ديدج د– مامأا ةرادإلا نوكتسسو
وهو مويلا تابيردتلا قÓطنا دعب
ةديدج ليو“ رداسصم نع ثحبلا
راودألا بع-ل ‘ بغار-لا يدا--ن--ل--ل
ديد÷ا مسسوŸا ةلوطب ‘ ¤وألا
را-ظ-ت-نا ‘ ا-قا-سش نو-ك-ي--سس يذ--لا

،ةلوطبلل ةيئاهنلا ةغيسصلا ديد–
نأا ى--ل--ع ق--ف--ت---ي ل---ك---ل نأا مادا---م
ةÒب--ك لاو--مأا بل--ط--ت--ي دو--ع---سصلا
ءزج ةيوسستب ةرادإلا تفتكا امدعب
ه-ي-ب-عل تا-ق-ح-ت-سسم ن-م ط--ي--سسب

«بيبانأا«» عم دقاعتلا دعبف ،يسضاŸا عوبسسألا
تن-م-سسأÓ-ل «ا-ك-ي-ج» ة-كر-سش ع-م د-ق-ع--لا د--يدŒو
.ليومتلل ةديدج رداسصم نع ةرادإلا ثحبتسس

ةلاقتسس’ا نع عجاÎي Êاميلسسوب
دقع ،هبسصنم نم ةلاقتسسلاب Òخألا هرارق دعب
ر-ف-ع--ج شسي--ئر--لا ع--م ا--عا--م--ت--جا نو--م--ها--سسŸا
شضفر د--ه--سشو ة--ل--يو--ط ةÎف--ل ماد Êا--م--ي--ل--سسو--ب
‘ هبسصنم كÎب Êاميلسسوب رارقل ÚمهاسسŸا

يذ-لا Òب-ك-لا ل-م-ع-لا ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب فر--ظ--لا اذ--ه
تايد– ىلع لبقم قيرفلاو نآلا دح ¤إا هز‚أا
لعج ام وهو ،تابيردتلا ¤إا ةدوعلا دعب ةلم÷اب
يذلا وهو ،Úمهاسسلا مÓكب عن-ت-ق-ي Êا-م-ي-ل-سسو-ب
هدار-ف-نا ن-ع Úم-ها-سسŸا مÓ-ك بب-سسب لا-ق--ت--سسا
ل م-ه-نأا-ب م-ه-ي-ل-ع در Úح ‘ تارار-ق-لا ذا--خ--تا--ب
.ةيفتاهلا هتلاسصتا ىلع ىتح نودري

ديلقتلا نم رّذ– «صسايسساك»
يتلا «شسايسساك» يسضايرلا داتعلا ةكرسش تردسصأا
ا-ه-نأا ا-ه-ي-ف د-كؤو-ت ا-نا-ي-ب ،ةرادإلا ا-ه-ع-م تد-قا-ع--ت

‘ يدانلل ةيمسسرلا ةسصمقألا حرطت ⁄ تلازل
لا-م-ع-ت-سسا ‘ د--ي--ل--ق--ت--لا ن--م ترذ--حو قاو--سسألا

نأا لبق ،ايئاسضق ءلؤوه عباتتسس اهنأابو اهتمÓع
نوكيسس «ءارفسصلا» ـل يمسسرلا داتعلا نأا فيسضت

ةلبقŸا ةليلقلا مايألا نوسضغ ‘ راسصنأÓل احاتم
‘ fiÓحا---م---سسلا ل----جأا ن----م ا----ق----حل دّد– ت

.قيرفلل ديد÷ا شصيمقلا ءانتقاب راسصنأÓل
ح.م

راشصنألا دوارُي دوعشصلا ملحو تابيردتلا ¤إا مويلا دوعت «ءارفشصلا»

ءاعبرألأ لمأأ

هل Úسسفانم بايغ ‘
ةبقلا دئار سسأار ىلع هشسفن ةفÿÓ برقألا نابعشش قيفر
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ءوسسا وديجلل ةين-طو-لا ة-ب-خ-ن-لا ة-كرا-سشم  تل-ج-سس
اهتايلاعف ةيرا÷ا ايقيرفا ةلوطب ‘ اهل ةكراسشم

Ãخ رقسشغدÓخألا تاونسسلا   لÒتفتكا ثيح ة
تاي-سضف ثÓ-ث ةد-حاو ة-ي-ب-هذ-ب ة-ي-ن-طو-لا ة-ث-ع-ب-لا
لطب بوث ‘ رئاز÷ا تلخد امدعب  Úتيزنوربو
تايلاديم4 تققح يتلا يه و يدرفلا ‘ ايقيرفا
. ةقباسسلا ةعبطلا ‘ ةيلاديم31 لسصا نم ةيبهذ
ة-ي-لاد-يŸا-ب ي-سضا-ق-ل-ب ة-ن-ي-ما ة--ير--ئاز÷ا تجو--ت
لقا نزو ‘   كلذ و رئازجلل ةديحولا ةيبهذلا

ىلع اهبلغ-ت بق-ع  ا-ي-ق-ير-فا ة-لو-ط-ب-ل  غ-ل-ك36نم
تفتكا اميف راطعلاب ايفوسص ةيبرغŸا ةعراسصŸا
ة-يز-نوÈلا ة-ي-لاد-يŸا-ب لÓ-عو ر-ثو--ك ة--عرا--سصŸا
نزول   يئاهنلا رودلا ¤ا لهأاتلا ‘ تلسشف امدعب
و--غ--نو---ك ة---عرا---سصم  ما---ما  غ---ل---ك87 ن----م ل-----قا
هتهج نم و رسسنارب يرام ةيطارقوÁدلا
ىلع عارسصلا ‘ مزهنا نامحرلا دبع يدامع نب
ةلزانم ‘  ”اح رخلا دبع يرسصŸا ماما بهذلا
007 طاقنلا عيسض دق كلذب نوكي و غلك09 نم لقا
¤ا ل-هأا-ت-لا ‘ ه-ظو--ظ--ح ششع--ن--ت--سس تنا--ك ي--ت--لا
نا مغر  ةيسضفلا ةيلاديŸاب ىفتكا و دايبŸولا
ةبتاك عم قيسسنتلاب و وديجلل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا

هنيك“ ىلع اقفاو ةبخنلا ةسضايرب ةفلكŸا ةلودلا
Úسصاخ Êدب رسضfi و بردم ىلع لوسص◊ا نم
برد-ت-ي ا-م-ي-ف هدر-فÃ ه-ب-يرد-ت ى-ل-ع نا-فر-سشي ه--ب
فلخي نب رامع يبŸوألا لطبلا بئان  ىدل ةيقبلا
.
ماما  نيرون يحتف مزهنا  غلك37 نم لقا نزو ‘و
لسصحتيل37 نم لقا  يتايزŸا دمحا يبرغŸا

بقل لماح ناك امدعب ةيزنوÈلا ةيلاديŸا ىلع
دمfi ةعرقلب ةقباسسلا ةعبطلا ‘ ايقيرفا لطب
ىفت-كا غ-ل-ك001 ن----م د----يزا نزو ‘  نا----ي-----ف-----سس
يئاهنلا رودلا ‘   هÌعت دعب   ةيسضفلا ةيلاديŸاب
.كنيغنابم يايدن ›اغنسسلا ماما

87  نم ديزا نزو ‘  حÓسصا اينوسص اهتهج نم
ةينوÒماكلا ماما يئاهنلا  رودلا ‘ تمزهنا غلك
ةيسضفلا ةيلاديŸا ىل-ع ل-سصح-ت-ت و لا-ب-م ا-نا-غ-ن-تا

مغر ابعسص ةيبŸوألا باعلأÓل اهلهأات حبسصا اميف
. Úيرئاز÷ا ÚيعراسصŸا بيترت ‘ لسضفألا اهنا

6 ب تكراسش وديجلل ةيرئاز÷ا ةثعبلا نا ركذي
ÚعراسصŸا ددع ‘ تسصلق امعب طقف Úعراسصم
دفولا لقنت ةيسشع6 ¤ا عراسصم81 نم Úكراسشلا
. ةيلاŸا ةقئاسضلا ةجحب رقسشغدم ةلا يرئاز÷ا

دايبŸوأÓل  لهأاتلا ‘ مهظوظح نونهري ةيقبلا و بهذلاب جوتت يسضاقلب

رـــــــــقضشغدـــــــــم يـــــــــف يرـــــــــئازـــــــــ÷ا ودـــــــــيجلل ّرـــــــــح طوــــــــــقضس

نا بعŸÓا ءاد-سصأا ة-ي-مو-ي ردا--سصم تف--سشك
ةلوطب ميظنت فرسش بحسسب ةددهم رئاز÷ا
و نار-هو ة-يلو-ب ا-هؤوار-جا ع-مزŸا ا-ي-ق-ير-فإا

ة-ب-سسن-لا--ب ةر--خأا--ت--م د--ج لا--غ--سشلا نل اذ--ه
Ÿتابيردتلا بعلم كلذك و تاقابسسلا رامسض

ة-يلو-ل ة-ي-لÙا تا-ط-ل-سسلا نو-ك-ت-سس اذ--ه--ل و
شضيبألا رحبلا باعلا ميظنت ةن÷ و نارهو
يت-لا ا-ه-سسف-ن بعŸÓا نا م-ك-ح-ب ط-سسو-تŸا

ىوقلا باعلا ةق-با-سسم تا-ي-لا-ع-ف ن-سضت-ح-ت-سس
قابسس ماما  طسسوتŸا شضيبألا رحبلا باعلاب

تقو--لا ‘ Úب--ع--لŸا ز--ي--ه--ج--ت--ل ن--مز--لا ع---م
نا-----سضت------حل ة------ي------لود Òيا------عÃ و ددÙا
نوكتسس ثيح ةيراقلا و ةيلودلا تاسسفانŸا

ة---يز---ها---ج ىد---م ة---ب---قارŸ ة---ي----لود  ة----ن÷
ةمهم ‘ نارهو ةيلوب ةرسضاح  نيرامسضŸا

مداقلا يرفيف نم شسماÿا خيراتب ةبقارم
ة-ب-قارŸا ة-ن-ج-ل-لا نا ردا--سصŸا تاذ تف--سشك
ر-خأا-ك ير-ف-ي-ف ن-م شسماÿا خ--يرا--ت تط--عأا
ةئم  ةب-سسن-ب ن-يز-ها-ج Úب-ع-لŸا نو-ك-ي-ل ل-جا
دا–لا اهطÎسشي يتلا شسيياقŸاب و ةئŸاب
بحسس  ةيمتح ماما ةنجللا نوكتسس وا ›ودلا
ة-لود  ¤ا  ه-ح-ن-م و ر-ئاز÷ا ن--م م--ي--ظ--ن--ت--لا
ىرخأا ةيقيرفا
ةيادب ‘ تناك ةيقيرفلا ةلوطبلا نا ركذي و
مد----ع بب----سسب و نار----هو ‘ ة‹Èم ر-----ملا

ر----ئاز÷ا ¤ا تلو----ح بعŸÓا ة----يز----ها----ج
ةيليوج ة-سسم-خ بع-لÃ ا-ه-ت-ما-قإل ة-م-سصا-ع-لا
نا لا فا-ي-سضو-ب د--مfi ي--بŸوألا بكرŸا--ب
وه بلطتي ةيليوج ةسسمخ بعلم نا ةثراكلا
نم و ةسسفانŸا رامسضم ةيسضرأا ديدŒ رخلا

دجاوتي رخلا وه وطاسسلا بعلم ىرخأا ةهج
لو-ح عار-سص و ةر--خأا--ت--مو ة--ي--ثرا--ك ة--لا--ح ‘

يذ-لا ر-ملا و ة-ي--لود--لا Òيا--عŸا Úب هزا‚إا
قيسسنتلاب و اهدعب Òبك تقو و لاومأا بلطتي

شضي-بألا ر-ح--ب--لا با--ع--لا م--ي--ظ--ن--ت ة--ن÷ ع--م
ا--هداد---ع---ت---سسا تد---بأا ي---ت---لا و  ط---سسو---تŸا

ةو-ط-خ-ك ة-ي--ق--ير--فلا ة--لو--ط--ب--لا نا--سضت--حل

Œا با-ع-لألا ل-ب-قا-م  ة-ي-ب-يرŸمغر ةيطسسو-ت
ن--سضت--ح--ي--سس يذ--لا بع--لŸا لا--غ--سشا ر---خأا---ت

ىوقلا باعلا ةسسفانم

مز-ت-ل-ت ة-ي-ط-سسو--تŸا با--ع--لألا Òسض– ة--ن÷
ددÙا تقولا ‘ بعلŸا زيهجتب
رحبلا باعلأا ميظنت ةنجلل ماعلا ريدŸا دكا
ميلسس2202-نار--هو ط---سسو---تŸا  شضي---بألا
تآاسشنŸا ة-فا-ك م-ي-ل-سست ة-ي-م-هأا ى-ل-ع شسÓ-يا
يرا÷ا اهنم ءاوسس ،ةرهاظتلا هذهب ةينعŸا
،ةئيهت ةداعإل عسضخت يتلا كلت وأا اهزا‚ا

.1202 ناوج
د-عو-م-ل-ل تاÒسضح-ت-لا نأا-ب  شسÓ-يا ف--سشك و
: امه Úنثا نيروfi ىلع زكترت يطسسوتŸا
هنأا افيسضم ،ةي-سضا-ير-لا تآا-سشنŸاو م-ي-ظ-ن-ت-لا
م--ي--ل--سست ،لوألا روÙا شصو--سصخ--ب ،Úع---ت---ي
قفو1202ناو-ج ل-ب-ق ة--ي--ن--عŸا ق--فارŸا
ةبحاسص ،باعلأÓل ةيلود-لا ة-ن-ج-ل-لا تا-ي-سصو-ت
ةسسفانŸا
ةرور-سضب كلذ ق-با-سسلا ›ود-لا ل-ط--ب--لا رر--بو
برا--ج--ت--لا ¤إا تآا--سشنŸا ف--ل---تfl عا---سضخإا
تاقباسسŸ اهناسضتحا لÓخ نم ا-ه-ت-ن-يا-ع-مو
ةلمتfi شصئاقن ةيأا فاسشتكا شضرغب ةيسضاير
بكرŸا ةينعŸا ةيسضايرلا لكايهلا ردسصتيو
رئب ةيدلبب هزا‚إا لاغسشأا ةيرا÷ا يبŸوألا
بعلم ىلع يوتحي يذلاو نارهو قرسش Ò÷ا
بعل-مو د-ع-ق-م ف-لأا04 ة-ع-سسب مد-ق-لا ةر-ك--ل

ةددعتم ةعاقو دعقم002.4 ىوقلا باعلأل
زكرم ن-ع Ó-سضف ،د-ع-ق-م000.6 تاسضاير-لا

Úحبسسم اهنم حباسسم ةثÓث نم نوكتي يئام
نايبŸوأا
اflÈ نا ا-نردا--سصم تف--سشك ا--ه--ت--ه--ج ن--م و
ة-ن-يا-ع-م ى-ل-ع فر-سشي-سس ار-سسيو-سس ن-م ا-ي-لود
اهدعب ةيلود ÒياعÃ نوكتل رامسضŸا ةيسضرأا
دا–Óل عبات flÈ ل-ب-ق ن-م ا-هدا-م-ت-عا م-ت-ي
رياعŸا و عورسشŸا قفاوت نم دكأاتلل  ›ودلا
. ايŸاع اهب لومعŸا

مـــــيظنت بــــحضسب ةددــــهم رـــــئاز÷ا
ىوـــــقلا باــــعلأل اـــــيقيرفإا ةــــلوطب

ةحابضسلل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا يذيفنتلا بتكŸا ‘ وضضع وداغوب
ة--ير--ئاز÷ا ة--يدا–’ا سسي--ئر م---ضضنا
سسما ،وداغوب ميكح د-مfi ،ة-حا-ب-ضسل-ل
يذ---ي---ف---ن---ت---لا بت----كŸا ¤إا ،تب----ضسلا
لثممك ،ةبعلل ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلل
ة-ي-بŸوأ’ا ةد-ه-ع-ل-ل ¤وأ’ا ة-ق-ط-ن-م--ل--ل
فر-ط ن-م ه-ن-ي-ي--ع--ت ر--ثإا ،1202-4202
،يراضسمار ماضص ،ةيراقلا ةئيهلا سسيئر
ة-ئ-ي-ه--لا ن--م «جأاو» ه--ت--م--ل--ع ا--م ق--فو
.ةيلارديفلا

ة---ي---لارد---ف---نو---ك---لا Úناو----ق بضسحو
با-خ-ت-نا م-ت-ي ،ة-حا-ب-ضسل-ل ة-ي-ق-ير-فإ’ا
ةيعم÷ا لÓخ يذيفنتلا بتكŸا ءاضضعأا
Úيعت م-ت-ي ا-م-ك ،ة-ي-با-خ-ت-ن’ا ة-ما-ع-لا

¤إا نو-م-ت-ن-ي ن-ير--خآا ءا--ضضعأا ة--ثÓ--ث
هنم دافتضسا ام وهو ،سسيئرلا فرط نم ةماعلا ةيعم÷ا
وضضعك ا-هد-ع-قŸ ر-ئاز÷ا ع-ي-ي-ضضت د-ع-ب ة-ضصا-خ ،ودا-غو-ب
نم9102 ماع ةكارابيضش د-م-حأا ة-لا-ق-ت-ضسا ر-ثإا» بخ-ت-ن-م
هيلع سصنت ام بضسح ،«ةيضصخضش بابضسأ’ يذيفنتلا بتكŸا
.ةيراقلا ةئيهلا حئاول
ىوت-ضسم ى-ل-ع ر-ئاز÷ا ل-ي-ث-م-ت-ب هر-خ-ف ودا-غو-ب ىد-بأا و

” مو-ي-لا» :Ó-ئا-ق ،ة-ي-لود-لا تا-ئ-ي--ه--لا
بتكŸا ةليكضشت نمضض ين-ي-ي-ع-ت م-ي-ضسر-ت
.ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوك-ل-ل يذ-ي-ف-ن-ت-لا
ىدل عامجإ’ا تققح ي-ن-نأا ه-ل-لا د-م◊ا
اميضسو ديد÷ا يذيفنتلا بتكŸا ءاضضعأا
ا-ب-ضصن-م تل-ن ثي-ح ،يرا-ضسمار سسي-ئر-لا

ابيرق عمتجنضس .ÚنيعŸا ءاضضعأ’ا نمضض
اذه .وضضع لكل ناجل-لاو ما-هŸا ع-يزو-ت-ل
لوأا اهرابتعاب عضضاوتŸا ي-ضصخ-ضشل ر-خ-ف

Œا اذه ىلع › ةبرŸرخف اذكو ىوتضس
.«ةينطولا ةحابضسلل
ة-ي-ع-م÷ا طرا-ف-لا عو-ب-ضسأ’ا تد--ق--عو
ةيراقلا ة-ئ-ي-ه-ل-ل ة-ي-با-خ-ت-ن’ا ة-ما-ع-لا
يئرŸا رضضاحتلا ةي-ن-ق-ت Èع ة-حا-ب-ضسل-ل

يراضسمار ماضص يقير-فإا بو-ن÷ا بخ-ت-نا ثي-ح ،د-ع-ب ن-ع
ءاضضعأا باختنا ” امك ،ايلاوت ةث-لا-ث-لا ةد-ه-ع-ل-ل سسي-ئر-ك
21)4202-1202 ةيبŸوأ’ا ةدهعلل ابضس– يذيفنتلا بتكŸا

ةقداضصŸا لجأا نم وداغوب ميكح حاÎق’ ةفاضضإا ،(اوضضع
متي يذلا يثÓثلا عم يذيفنتلا بتكمل-ل ه-ما-م-ضضنا ى-ل-ع
.تيوضصتلا ىلع رورŸا نود ةرضشابم هنييعت

:بعŸÓا ءادسصأا ةدير÷ يبط نايفسس يرئاز÷ا مكŸÓا

ةرازولا دوعو رظتنأا تلزلو ضضيوعتك نيÓم2 ينتحنم ةيدا–إلا
و ششيمهتلا نميبط نايفسس يقيرفإلا لطبلاو مكŸÓا Êاعي
ةطبار ىتحو ةمكÓملل  ةيرئاز÷ا ةيدا–لا لبق نم  لامهلا

‘ اهل شضرعت يتلا ةيحسصلا ةكعولا بقع،اهل عباتلا فيطسس
ةرودلل Òسضحتلل ينطولا قيرفلا عم شصبرت ‘ ناك نيأا ابوك
-02 نم ةÎفلا ‘ لاغنسسلاب ةيلودلا باعلأÓل ةلهؤوŸا ةيلودلا

.0202 يرفيف92
تارم ةدعل ايقيرفإا لطبو رئاز÷ا لطب يبط نايفسس نأا ركذيو
Òغ باعسصلا لك ايدحتم دايبŸوألا ‘ ةكراسشملل حمطي ناك
ه-سسف-ن د-جو-ف،ه-با-سصأا يذ-لا شضرŸا بب-سسب ر-خ-ب-ت ه--م--ل--ح نأا

Ãع ىفسشتسسÚ وŸفيطسسب نا Ÿا شضوع موي51 ةدŸةكراسش
.لاغنسسلا ةرود ‘

نا-ي-ف-سس Èت-عإا بعŸÓا ءاد-سصأا ةد-ير÷ ي-ف-تا--ه لا--سصتإا ‘و
ىفسشŸا يفهثوكموه-ت-با-سصأا ي-ت-لا ة-ي-ح-سصلا ة-ك-عو-لا نأا ي-ب-ط
نأا Òغ ŸÚاعلا بر ةئيسشŸ شضاÎعإا لو هردقو هللا ءاسضق
ÚلوؤوسسŸا لهاŒ وه هثودح عقوتي ⁄و هئجاف يذلا ءيسشلا

بخ-ت-نŸا تا-ب-يرد-ت لÓ-خ-ب-ي-سصأا ه-نأا م-غر ة-ي--ح--سصلا ه--ت--لا◊
لفاÙا ‘ رئاز÷ا فيرسشتلدهجب لمعي  ناكهنأا امك ينطولا
در-جÃو-ه-ل ة-ط-ق-سس لوأا ‘ ه-ي-ل--ع ى--ن--غ--ت--سساا--م--ي--ف ة--ي--لود--لا

. يسضاŸا نم ÚلوؤوسسŸا هÈتعإاهسضرم
يلع ديسس ةسضايرلاو بابسشلا ريزو نأا حيرسصتلا تاذ ‘ ءاجو

ةسضاير-ب ف-ل-كŸا ة-لود-لا بتا-ك ي-ل-سسر-م ن-يد-لا رو-نو يد-لا-خ
هعم Óسصاوت ناذللا ÚلوؤوسسŸا Úب نم ناديحولا امه ةبخنلا
. ةيحسصلا هتلاح نع Óئسسو
اهتراثأا يتلا ةجسضلا دعبو ةÎفرورم دعب هنأا انثدfi حسضوأاو
ةرازو تلسسرأا يبات ةيسضق لوح يعامتجإلا لسصاوتلا عقاوم
هتلاح نع مÓعتسسإÓل ةن÷ يسضاŸا ليرفأا ةسضايرلاو بابسشلا
يدلاخ يلع ديسس ةسضايرلاو بابسشلا ريزو نع ةباين ةيحسصلا
يأا نود قرو ى-ل-ع اÈح تل-ظ ادو-عو ه-ت-ط-عأا ة--ن--ج--ل--لا هذ--هو

Œديسس
بل--ط--ل ة--ير--ئاز÷ا ة--يدا–لا ¤إا ل--ق--ن--ت ه--نأا ي--ب--ط ف---سشكو
لوح راسسفتسسإلا اذكو ة-ي-ح-سصلا ه-ت-لا-ح-ب ل-ف-ك-ت-لاو شضيو-ع-ت-لا

يننأا Óئاق ›اردفلا بتكŸا ءاسضعأا دحأا درب أاجافت هÒسصم
شسيل هنأاو هتدهع ‘ تبسصأاو قباسسلا بتكŸا حلاسصل تمكل
. ›ا◊ا بتكŸا نم ةدعاسسŸا بلط يلع
ل-سصاو-ت-لا ع-قاو-م Èع ة-ج-سض نا-ي-ف-سس ة-ي-سضق ترا-ثأا ا--مد--ع--بو
قا-سشع بسضغ شصا-سصت-مإل ة-يدا–لا ه--ت--ل--سسار ي--عا--م--ت--جإلا

ه-ت-م-ي-ق د-ي-هز غ-ل-بÃ ه-تا-ك-سسإا تلوا-حو ر-ئاز÷ا ‘ ة-سضا-ير--لا
.يبات نايفسس لوقي هجÓعÒتاوف عفدو ميتنسس Úنويلم
ر-ئاز÷ا ‘ ة-م-كŸÓا ن-ع Úلوؤو--سسŸا نأا ه--سسف--ن ‘ ز--ح ا--مو
وهو ةيسضايرلا هتÒسسم ةل-ي-ط ه-تادو-ه‹و ه-تارد-ق-ب و-نا-ه-ت-سسإا
نم دجي ⁄ اميف Êدبلا هدهجب رئاز÷ا ىلع لخبي ⁄ يذلا
.هسشيع ردسصم دعت ةمكŸÓا نأا ةسصاخ هتباسصإا دعب هدناسسي

مدق اذإا اذه انموي ¤إا ةرمتسسم هتاناعم نأا نايفسس دكأاو اذه
يركاوسس ةميلسس ةبخنلا ةسضايرب ةفلكŸا ةلودلا ةبتاكل ابلط
.اهدر راظتنإا ‘ وهو

ةرارغوب ةراسس



د--ي--ع--سس ا--نأا»
Ãه----مد-----ق ا

،ينبإا
عم ه-ت-نرا-ق-ُمو

fiر--------------مأا زر
ة---سصا---خ ،ع----ئار
ه-ب بج--ع--ُم ه--نأاو
ع--------ي--------سض--------ُي ’و
و---ه ،ه---تا---يرا---ب---ُم
،هلثم يراسسي بع’
ى-ل--ع Òسسي نأا ى--ن“أاو
،ةمداقلا تاونسسلا ‘ هجهن
،لمعلاب ىوسس يتأاي نل كلذو
زيكÎلا مدع هنم تبلط دقل

،طق-ف فاد-هأ’ا ل-ي-ج-سست ى-ل-ع
تار--ير--م--ت---لا ح---ن---م ى---ل---ع ل---ب
.«اسضيأا مهم اذهو ةمسسا◊ا

ÿهنبا ناسشب يمولب رسض
fiسشب دمÒ

.رهسشأا ةتسس ماد راسصح دعب Úينامثعلا يديأا ‘ سسدور ةريزج طوقسس :2251
يتلا ةدحتŸا تاي’ولا ¤إا انايزيولو زنيلروأا وين نوملسسي نويسسنرفلا :3081
.اهئارسشب تماق
.(يب يج يك) ةيتييفوسسلا تارابختسس’ا سسيسسأات  :7191
يكيرمأ’ا يركسسعلا دوجولا ىلع اًجاجتحا ازوك بغسش لامعأا ع’دنا :0791

.اوانيكوأا ‘
Òجفتب كلذو وكنÓب وريراك سسيول Êابسسإ’ا ءارزولا سسيئر لايتغا :3791
.ديردم ةمسصاعلا ‘ ةخخفم ةرايسس
ينيط-سسل-ف ل-تا-ق-م ف’آا ة-ع-برأ’ا برا-ق-ي ا-م ه-ع-مو تا-فر-ع ر-سسا-ي :2891
.نانبلل يليئارسسإ’ا حايتج’ا دعب كلذو سسلبارط ةنيدم نورداغي
اه-سسي-ئر ة-حازإ’ كلذو ا-م-ن-ب ¤إا ا-ه-تاو-ق ل-سسر-ت ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا :9891
.اغييرون ليونام
كسسرهلاو ةنسسوبلا ‘ راسشتن’اب أادبت يسسلطأ’ا لامسش فلح تاوق :5991
تا-ي-قر-ع-لا Úب تر-ج ي-ت-لا ة-يو-مد--لا بور◊ا د--ع--ب مÓ--سسلا لÓ--حإ’ كلذو
.ةملسسŸاو ةيتاوركلاو ةيبرسصلا

›اغترب رامعتسسا دعب كلذو ةينيسصلا ةدايسسلا ¤إا دوعت واكام ةعطاقم :9991
.ةنسس99 ماد
ىلع قارع-لا ثح-ي ًارار-ق ى-ن-ب-ت-ت ةد-ح-تŸا ·أÓ-ل ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا :1002
تايسسنج نم مهÒغو Úيتيوكلا ÚنهترŸاو ىرسسأ’ا ةفاكل يروفلا قÓطإ’ا
.ةيقارعلا نوجسسلا نم ىرخأا

يكسسفو-كرودو-خ ل-ي-ئا-خ-ي-م ي-سسور-لا لا-م-عأ’ا ل-جر ل-ي-ب-سس ءÓ-خإا :3102
Ãهنجسس نم تاونسس رسشع دعب سصاخ يسسائر وفع بجو.
هزوف بقع ةيدنأÓل ⁄اعلا سسأاكب زوفي Êابسسإ’ا ديردم لاير يدان :4102
يتلا ةلوطبلا ‘ ءيسش ’ لباقم Úفدهب ينيتنجرأ’ا وزنرول ناسس يدان ىلع
.برغŸاب تميقأا

5102 مدقلا ةركل ةيدنأÓل ⁄اعلا سسأاكب جوتي Êابسسإ’ا ةنولسشرب يدان :5102
.ينيتنجرأ’ا تيلب رفير مامأا0/3 هزوف دعب
وغنوكلا ةيروهمج ‘ ةيبعسش تاجاجتحا ءاّرج ًاسصخسش03 نم Ìكأا لتقم  :6102
.هتي’و ةيهتنŸا Óيباك فيزوج ›وغنوكلا سسيئرلا دسض ةيطارقÁدلا

م---ك◊ا ة---مÓ---سس نأا م---ل---ع---ت ل----ه ^
ة-ي-لوؤو-سسم ن-م طو-طÿا ي--ب--قار--مو
ىلع ةارابŸا هيف ماقت يذلا يدانلا
 ةارابŸا دعبو ءانثأا ‘و لبق هسضرأا

ةرك ‘ ةارابم لوطأا نأا ملعت له ^
ة----ير◊ا سسأا----ك ‘ تر-----ج مد-----ق-----لا
ق--ير--ف Úب ة--ي--ن--ي--تÓ--لا ا---ك---ير---مأا---ب
لور ق--ير--ف و ي--ل--يزاÈلا سسو--ت--نا--سس
ةارابŸا تقرغتسسا ثيح Êايوغرأ’ا
ته---ت---ناو ف---سصنو تا---عا---سس ثÓ----ث
 م2691 ماع3 \3 لداعتلاب

ةبرسض ردهأا نم لوأا نأا ملعت له ^
 اينابسسٍا عم اÁدلاف يليزاÈلا : وه ⁄اعلا سسأاك ‘ ءازج
نا-ك ي-ت-لا فاد-هأ’ا نأ’ م-سس’ا اذ-ه-ب تي-م-سس ة--ل--سسلا ةر--ك نأا م--ل--ع--ت ل--ه ^

امأا Úتبو-ق-ث-م Úت-ل-سس ‘ ةر-ك-لا لا-خدٍا ي-ه ا-ه-ل-ي-ج-سست-ل نو-ع-سسي نو-ب-عÓ-لا
‘ فقيو طايتح’ا ‘ ةعبسس و Úبع’5 ةلسسلا ةرك يبع’ ددعل ةبسسنلاب
 تقولل ََاسسايقم نÓمحي نامكح بعلŸا

عفر دعب ايقيرفأا سسأاك ىف ةرم لوأ’ تكراسش ايقيرفأا بونج نأا ملعت له ^
6991   ةنسس اهنع رظ◊ا

نم برسش نأا دعب وهنيدلانور عم اهدقع تغلأا ’وكاكوك نأا ملعت له ^
.تÓباقŸا ىدحا ‘ يسسبيب تاجتنم

سضيبأ’ا ؤولؤوللاب اهحسشويو ءادوسسلا هتاركذم بايث ءرŸا جسسني امدنع ^
كب Êركذي يذلا طيÿا هلعل حورلا ايانثب قسصتلي عسشم طيخ كلانه ىقبي

.سسأايلا تاظ◊ ‘
َابحاسص كل نوكي نأا لمجأ’ا نكلو ،هبحاسص تنأا َابلق كل نوكي نأا ليمج ^

. هبلق تنأا
سسفن ىسسني نا بعسصلا نم نكل ،هسسفن ناسسنإ’ا ىسسني نأا لهسسلا نم ^
 .هسسفن تنكسس

 .بيرغ هعجر رظتنت ةنيدم انأا تلاق ةنيدŸا بورد عيسض بيرغ انأا لاق ^
اهنع فرعي انسضعب نأ’ Óًيوط ًاتقو ةهفاتلا لئاسسŸا ةسشقانم قرغتسست ^

 .ةماهلا لئاسسŸا نع فرعي ا‡ Ìكأا
ًارسسن سشافÿاو ،ًاقÓمع مزقلاو ،ًاكÓم نوكي نأا ناطيسشلا عيطتسسي ^

.طقف جذسسلاو ىقم◊ا مامأا نكل ،ًارون تاملظلاو

كشســـــــــــــفن فـــــــــــقث

ةحسصلاو ةداعسسلا هؤولم اقفوم اعوبسسأا عيمجلل ىنمتن ةيادب
ديك نم ›اغلا اندلب يقي نا ريدقلا يلعلا ايعاد ،ءانهلاو

Èع انتلسسارÃ اوسسنت ل ،اهيلع فرعتلا لبق نكل ،ءادعألا
،moc.liamg@mirakiddam :›اتلا ÊوÎكللا عقوŸا

انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو انتحفسص رونت مكعيسضاومف
أادبن ،ددع لك ‘ ”دوعت امكو ،مكنظ نسسح دنع نوكنل

 .مويلا ءاعدب هللا ةكرب ىلع انتحفسص

:ه-ب-حا-سص ه-لا-ق ة-ل-ف-ق ى-ق-ل ه-ب-حا-سصو و-ه ي-سشÁ د--حاو
با-ح Êار ل ل» :و-لا-ق ،«سشا-ه-ق-ح-ت-سست ا-م اذا ›ا-ه-ي-ط-عا

.«لاورسس اهلربدن

ــــــــــ ؟ كتامولعم ¤ا فشضأا ــــــ
نم ةئŸا ‘57 وحن Úجورديهلا زاغ لكسشيو Îموليك فلأا583و نويلم وحن سسمسشلا رطق غلبي ^

 .سسمسشلا ةلتك ›امجإا
 .ارهسش22 ¤ا ليفلا ىثنأا لمح هدم لسصت ^
 .اهمون ةفرغ ‘ ةيجاجز ةروراق ‘ هسسأارب ظافتح’ا ىلع اهمغرأا مث هتجوز قيسشع مدعأا Èكأ’ا Îيب يسسورلا رسصيقلا ^
 .ثث÷ا طين– ‘ Îعزلا ةتبن نومدختسسي ءامدقلا نويرسصŸا ^
اتناك امهنأ’ كلذو همأا وأا هتجوزب اقلطم ايفتاه لسصتي ⁄ نوفيلتلا عflÎ ليب ماهارغ ردنسسكلأا ^
 .ممسصلاب Úتباسصم

 . ةقوزا◊اب باسصي نا نكÁ همأا نطب ‘ Úن÷ا ^
نم فلأاتت لب ،ةسسباي سضرأا اهب دجوت ’ يتلا ⁄اعلا ‘ ةديحولا ةراقلا يه ةيبون÷ا ةيبطقلا ةراقلا ^

 .ةيديلج ةقبط

ــه2441 لوأ’ا ىدامج40ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد02 دحأ’ا

انعم مسستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

يكيسشت ءايزيفو ءايميك ⁄اع ،يكسسفورياه فÓسسوراي :0981
.9591 ماع ءايميكلا ‘ لبون ةزئاج ىلع لسصاح
.يكيرمأا يئايزيف ،تنيرت سساروه :7091
.يكيرمأا ءايزيف ⁄اع ،موب ديفيد :7191
1691:  fiيرسصم ينغم ،داؤوف دم.
.يدنلوب مدق ةرك بع’ ،يكسستاسسوب سشوتراب :5791
.ÊوÒماك مدق ةرك بع’ ،باتي‚ يÒÁج :8791
ن---ترا---مو يز---ي---ل‚إا مد---ق ةر---ك بع’ ،لو---ك ي---ل---سشأا  :0891
.ينيتنجرأا مدق ةرك بع’ ،سسيليكيÁد
.يكيرمأا لث‡ ،ليه انوج  ك:3891
.ةيكيرمأا ةينغم ،وجوج :0991
ل-سصأا ن-م ي-سسنر-ف مد-ق ةر--ك بع’ ،ي--با--ب--م نا--ي--ل--ي--ك :8991
.ÊوÒماك

 ناشسللاو فنألاب مÓشس
ًا-ما“ ة-ي-ح-ت--لا ف--ل--ت--خ--ت و--م--ي--ك--سسإ’ا ‘

نأا ديريو هقيدسصب ٌسصخسش يقتلي امدنعف
.هقيدسص فنأاب هفنأا كحي هنإاف ،هييحي
ن-م نا-سصخ-سش ى-ق-ت-لا اذإا ا-ي-لاÎسسا ‘ ا-مأا

امهنم لك جرخأا ،Úيلسصأ’ا ايلاÎسسا ناكسس
.ًابيحرتو هي– رخآÓل هناسسل
هقيدسص قيدسصلا ّيحي رز÷ا سضعب ‘و
.ءاŸاب ةءول‡ ةsرج هيلع ىقلي نأاب

خيشش نب يلع
ر-ه-سش ن-م —ا-ف-لا ‘ ح-ي--سش ن--ب ي--ل--ع د--لو

جر-ب ة-ي’و ÒهŸا ة-يد-ل-ب-ب5591 يف-نا-ج
نب يلع ىسضمأا5691 ةنسس ‘ ،جيريرعوب
ه-يدو-لو-م ع--م ه--ل ةزا--جإا لوأا ى--ل--ع خ--ي--سش
رسشع ةنماثلا نسس هغولب دعب ،ةمسصاعلا

.رباكأ’ا فنسص ¤إا هتيقرت ت“
ةيدولوŸا رباكأا عم هل ةارابم لوأا خيسش نب يلع سضاخ

ةيدولوŸا زوفب ةارابŸا تهتناو ،ةيرسصنلا را÷ا مامأا
‘ده خيسش نب لجسسي ⁄ ناو ىتحف ،دحاول Úفدهب
.اعئار اعابطنا كرت هنا ’إا ،هقيرفل زوفلا
،خيسش نب يلع ةÒسسم ‘ ةزي‡ ةنسس6791 ةنسس دعت

سساكب ةيدولوŸا جيوتت هفادهأا لسضفب مهاسس  ثيح
اي-ق-ير-فإا سسا-ك-بو ة-ي-ن-طو-لا ة-لو-ط-ب-لا بق-ل-بو ر-ئاز÷ا
.ةلطبلا ةيدنأÓل
لا-ير يدا-ن ع-م ة-يدو ةارا-ب-م ة--يدو--لوŸا سضو--خ ءا--ن--ثأا

،7791 ماع ل-ط-م و-ي-با-نر-ب و-غا-ي-ت-نا-سس بع-لÃ د-يرد-م
ديردم وكيتيلتا نم رغم سضرعب خيسش نب يلع لسصوت
ةر-ك-لا ى-ل-ع كاذ-نآا ن-ير-ها-سسلا سضفر-ب مد-ط-سصا ن-ك-ل
خيسش نب يلع اجأاف تاينامثلا علطم ‘.ةيرئاز÷ا

fiءو-سس بب-سسب ،ءا-ن-ب-لا ة-ي-ك-ي-ما-ن-يد ¤إا ه-لا-ق-ت-نا-ب ه-ي-ب
ناعرسس نكل ،قيرفلل ةÒسسŸا ةرادإ’ا Úبو هنيب مهافت

‘و يقبو ،Òغسص وهو هبحأا يذلا قيرفلا ¤إا داعام
¤إا لقتنا ثيح تاينيعسستلا ةياهن ةياغ ¤إا ةيدولوملل

هتÒسسم هيف ىهنأا يذلا قيرفلا وهو ،ةقارسشلا ةبيبسش
ينطولا بختنŸا عم خيسش نب يلع سضاخ.ةيوركلا

Úب نمو ،افده11 اهلÓخ نم لجسس ،ةارابم54 ›اوح
باع-لأ’ا ةرود ي-ئا-ه-ن ‘ ا-ه-ع-قو ي-ت-لا فاد-هأ’ا ى-ل-غأا
8791 ماع ةفئاسص ‘ اندÓب اهتنسضتحا يتلا ةيقيرفإ’ا

.يÒجينلا بختنŸا كابسش ‘

مويلا ¬Gd∏¡º U°π Y∏≈ S°«ófÉ fiªó hY∏≈ GBd}مويلا
hU°ëÑ¬ hS°∏º U°ÓI JôRbæÉ H¡É T°ØÉYà¬

hRjÉQJ¬ hGEJÑÉ´ S°æà¬ GBeÚ, Gd∏¡º U°π Y∏≈
S°«ófÉ fiªó U°ÓI Jµƒ¿ d∂n QV°ÉAk h◊≤u¬ GCOGA ,

Gd∏¡º U°π Y∏≈ S°«ófÉ fiªó hY∏≈ GBd¬
hU°ëÑ¬ hS°∏º , eø G’CR∫p GE¤ G’CHóp Y∏≈ eÉ

J©∏≥n H¬p Y∏ºo Gd∏¬p Yõ hLπz .

{Gd∏¡º U°π Y∏≈ S°«ófÉ fiªó hY∏≈ GBd¬
hU°ëÑ¬ hS°∏º U°ÓI JôRbæÉ H¡É T°ØÉYà¬

hRjÉQJ¬ hGEJÑÉ´ S°æà¬ GBeÚ, Gd∏¡º U°π Y∏≈
S°«ófÉ fiªó U°ÓI Jµƒ¿ d∂n QV°ÉAk h◊≤u¬ GCOGA ,

Gd∏¡º U°π Y∏≈ S°«ófÉ fiªó hY∏≈ GBd¬
hU°ëÑ¬ hS°∏º , eø G’CR∫p GE¤ G’CHóp Y∏≈ eÉ

J©∏≥n H¬p Y∏ºo Gd∏¬p Yõ hLπz .
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:Èمسسيد 02

:مويلا مقر

9
بردŸا وه نم :لاؤوسسلا

بيردت ىلع فرسشي ناك يذلا
يسصقأا Úح ين-طو-لا بخ-ت-نŸا

·أا سساك تايئاهنل لهأاتلا نم
،سسنوتب4991 ةنسس اي-ق-ير-فإا
ة--كرا--سشÃ يرادإا ا--ط--خ ر--ثا
و-هو فور-ع--ك دار--م بعÓ--لا

لاغنسسلا ءاقل باهذ ‘ بقاعم
؟3991

ى----ل----ع فر----سشي نا-----ك:باو÷ا
ةÎف-لا كل-ت ‘ ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا

يوادهم نمحرلا دبع يئانثلا هيلع
ءاسصقإا دكأات بقعو ،ليغيا نايزمو
نيذه ةقاعم رقت ،ينطولا بختنŸا
ناعرسس نكل ،ةاي◊ا ىدم ÚبردŸا

ن--يذ--ه ن--ع ة--بو--ق--ع---لا ع---فر ” ا---م
نŸ د------كأا------ت نا د------ع-------ب ،ÚبردŸا

ةكراسشÃ ام-ه-ل ة-قÓ-ع ’ ا-م-ه-ب-قا-ع
.فورعك بعÓلا

Áلمح يتلا ةيدن’ا ددع مقرلا اذه لث
ر-سضÿ ق-با-سسلا ›ود-لا بعÓ--لا ا--ه--ناو--لأا
نم ةيادبلا ،يوركلا هراسسم لÓخ يمولب
رورم ركسسعم ›اغ ¤إا ركسسعم كابماسس
ر--ئاز÷ا ة--يدو---لو---مو سسي---مÿا ءا---ف---سصب
، ي-بر-ع--لا يدا--ن--لا--ف ،نار--هو ة--يدو--لو--مو
،ة--ث--لا--ث--لا ة--جرد--لا ن--م ي--سسنر--ف يدا---نو
.نارهو ةيعمج اÒخأاو سسابعلب دا–اف

:Èمسسيد

ــــــــــ مويلا حيرسصت ـــــــ
ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا

7 ‘ ة-ي-نا-ث-لا ة-يŸا-ع-لا بر◊ا تع--لد--نا
ماع ىتح بر◊ا ترمتسسأاو ابروأا ‘È 9391متبسس1 و ايسسآا ‘7391 ةيليوج
ًةيلومسشلا بور◊ا نم ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا دعت ،نابايلا مÓسستسساب5491
حراسسم ددعتو بر◊ا ةع-ق-ب عا-سستأل ًة-ير-سشب-لا خ-يرا-ت ‘ ة-ف-ل-ُك ا-هÌكأاو
بر◊ا تدسصح دقف .عازنلا فارطأا نم ًافرط ةÒثك لود تناكف ،ةكرعŸا

.Êدمو يركسسع Úب ةيرسشب سسفن نويلم05 ءاهز ةيناثلا ةيŸاعلا

ـــ مويلا ةمولعم ــ



مسسأب لجسسŸا ىسسأيقلا مقرلا ،ىنأبسسإ’ا ةنولسشرب قيرف دئأق ،يسسيم لينويل ىنيتنجرأ’ا مجنلا لدأع أمدعب ،مدقلا ةرك خيرأت ىف دحاو قيرف عم أفادهأا لجسس بع’ Ìكأأك ،هيليب ،ةيليزاÈلا مدقلا ةرك ةروطسسأا ءأج ثيح Êأبسسإ’ا يرودلا تأسسفأنم نم ةرسشع ةعبارلا ةلو÷ا تأسسفأنم نمسض أيسسنلأف مأمأا فده زرحأا ءازج ةلكر هرادهإا دعب ةركلل ةعبأتم ‘ كلذو لوأ’ا طوسشلا نمز نم ةÒخأ’ا ةقيقدلأب ثوغÈلا فده .أيسسنلأف سسرأح كينيمود أهل ىدسصت بأقلأ’أب ةلفأ◊ا هتÒسسم ىف أهسضأخ ىتلا ةيمسسرلا تأيرأبŸا ىف أفده346 ¤إا هديسصر يسسيم عفرو أنارغولبلا نم لوأ’ا قيرفلا عم ةرم لوأ’ رهظ Úح4002 مأع ذنم كلذو ةنولسشرب سصيمقب تازأ‚إ’او .ةارأبم847 رادم ىلعو عم ةارأبم656 ىف346 ديسصرب دحاو ىدأن عم أفيدهت Ìكأ’ا ÚبعÓلا ةمئأق ةرادسصب درفني هيليب نأكو 4791 مأع هيدأن ىليزاÈلا ةروطسسأ’ا ردأغي نأا لبق كلذ ثدحو ،أًمأع91 رادم ىلع سسوتنأسس 64 ذنم ادمأسص مقرلا اذه لظو ،يكيرمأ’ا سسومزوك كرويوين ¤إا مأمسضن’ا لجأا نم .أًمأع

¤إا ،لأ--ط--ع ف---سسو---ي ، ير---ئاز÷ا ›ود---لا ع---فادŸا دأ---ع
يتلا ةبأسصإ’ا نم هءأفسش دعب يسسنرفلا سسين هيدأن تأيرأبم
ثيح ،لمأك رهسشل بعŸÓا نع هتدعبأاو ةبكرلا ‘ أهل سضرعت
يدأن ‘ يرمع-لا ن-ب لأ-م-ج ه-ن-طاو-م ة-ه-جاوŸ سسمأا ي-عد-ت-سسإا
ةيسسنرفلا ¤وأ’ا ةجردلا يرود ةارأبم بأسس◊ نويل كيبŸوأا
مأسشه ،يرئاز÷ا ناديŸا طسسوتم أسضيأا تدهسش يتلا
يدأ-ن-ل د-يد÷ا بردŸا ة-م--ئأ--ق ¤إا ،يوادو--ب
بعÓ-لا ذأ-ف-ن-ت--سسإا د--ع--ب «أ--ي--سسروأا» سسي--ن
ةطلسسم تنأ-ك ي-ت-لا ة-بو-ق-ع-ل-ل ير-ئاز÷ا

.ءارفسصلا تأقأطبلا مكارت ببسسب هيلع
م-جأ--هŸا كرأ--سش ر--خأا د--ي--ع--سص ى--ل--ع
أيسسأسسأا ليسضوف-ل-ب قأ-ح-سسإا ير-ئاز÷ا

ةقيقد07 بعلو Ëأهنيفوه يدأن عم
يتلا ةهجاوŸا لÓخ ه-لاد-ب-ت-سسإا ل-ب-ق
أيسسيروب ىلع منيأ-ه-ن-فو-ه أ-ه-ي-ف زأ-ف
‘ فد-ه-ل Úفد-ه-ب خأ-بÓ-غ-ن--سشنو--م
ل--سصاو--ت تفر--عو ÊأŸأ’ا يرود--لا

ن--ب ي--مار ر--سضÿا ع--فاد--م بأ--ي--غ
ببسسب خأبدÓغ ةليكسشت نع ينيعبسس
. أ-نورو-ك سسوÒف-ب ه-ت-بأ-سصإا ل-سصاو-ت

Œط----سسو-----ت-----م نأا ¤إا ةرأ-----سشإ’ا رد
، كلأ--سش يدأ--ن--ل ير--ئاز÷ا ناد--يŸا
ن-ع بأ-ي-غ-لا ل--سصاو بلأ--ط ن--ب ل--ي--ب--ن
سسمأا ادد‹ مزه يذلا هقيرف ةمئأق
 .«أغيلسسدنبلا» بيترت ةرخؤوم ‘ عبقيو

ل.ماضسح

بردم نÓب نارولو رطق ‘ مركي يليÓب
يميهاÈل اديدج

،ير---ئاز÷ا ›ود---لا بعÓ---لا ي---ظ---ح
ةرادإا نم ديدج Ëركتب ،يليÓب فسسوي
Òبكلا قلأأتلا دعب ،يرطقلا رطق هيدأن
ذ-ن-م ه-مد-ق يذ-لا ر-ه--بŸا ىو--ت--سسŸاو
،ةليلق عيبأسسأا ل-ب-ق ق-ير-ف-لأ-ب ه-قأ-ح-ت-لإا

، قبأسسلا رطق يدأن بع’ مأق ثيح
fiا ⁄أسس دمŸركتب ،يدنهË ’بع

ق--ير--ف--لا ي--ب--ع’ ن---م دد---عو ر---سضÿا
رسشنو مسسوŸا اذه ÚقلأأتŸا يرطقلا

يمسسرلا عقوŸا ‘ يليÓب عم هتروسص
ء’ؤوه Ëركتو يتيب ‘ دجاوتلأب ةيأغلل ديعسس»:Óئأق قلعو رطق يدأنل
ردŒ«.ة-مد-قŸا ‘ أ-م-ئاد ر-ط-ق يدأ-ن نأا ى--ل--ع اود--كأا ن--يذ--لا لأ--ط--بأ’ا
ةقيرطب رطق يدأن عم هراوسشم لهتسسإا دق نأك يليÓب نأا ¤إا ةرأسشإ’ا

لسضفأا نم هلعج أم ، تأيرأبم عبرأا ‘ فادهأا6 ليجسست لÓخ نم ةيلأثم
ةرادإا تقفتإا رخأا ديعسص ىلع .يسسأيق تقو ‘ يرطقلا يرودلا يبع’
،نÓب نارول ،يسسنرفلا بختنملل قبأسسلا مجنلا عم يرطقلا نأيرلا يدأن
يميهارب Úسسأي يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا ءأقفرل لبقŸا بردŸا نوكيل
‘ ادج أبيرق رظتنم ،نÓب نارول نأا ،ةيسسنرف مÓعإا لئأسسو تفسشكو.
ل.ماضسح.نأيرلا يدأنل همأمسضنا ميسسÎل ،رطق

يتيسس Îسسيل ‘ هتلكسشŸ جرfl يأا ¤إا لوسصولا قيعي عفترŸا هبتار

«يسسانزب ةبترب بردم»
Ãث--ك--لا ل--سشف ة--ب--سسا--نÒ لا ن--م-Óب-عÚ ي-لود-لاÚ

حمسست ةيبيردت تاداهسش ىلع لوسص◊ا ‘ Úقباسسلا
ي-ت-لا تا-ما-ه-تلاو ،ةرـي-ب-ك-لا قر-ف-لا بيرد-ت-ب م-ه-ل
ةجرد ¤إا ةيلوؤوسسŸا ةينفلا ةيريدŸا رهظب اهنوقسصلي
يسضامل-ب ا-ن-ل ق-ل-خ-ت-سس تادا-ه-سشلا هذ-ه نأا تد-ق-ت-عا

داق بردم ةسصق تركذت ،ةينطولا ةلوطبلا ‘ ديدج
لوؤوسسم هب انحسصنو Êاثلا مسسقلا  ‘ ناك اŸ ،يقيرف
.Òبك
،هنييعت ىوسس ّيل-ع ا-م-ف دو-ع-سصلا تدرأا نإا ي-ن-نإا لا-ق
مسسقلا ¤إا دعاسصلا ةيوه نأاب Êركذ اÌ Ÿكأا ينعنقأاو
مسسلا كلذ دجاوت نأاو مسسوŸا ةيادب لبق دد– لوألا

نيدعاسصلا دادع ‘ ايئاقلت هلعجيسس ي-ق-ير-ف-ل ا-برد-م
هنأا كيهان ةلودلا ‘ Úلوؤوسسم عم ةديطولا هتقÓعل
د-ح ى-ل-ع «مد-ق-لا ةر-ك ›وؤو-سسم ل--ب--ق ن--م با--ه--م»
.هÒبعت

،ناديŸا ىلع بردŸا اذه لمع ىلع قيلعتلا ديرأا ل
،بيردتلا ⁄اعب هنم ةيارد Ìكأا يقيرف داتع Úمأاف
تا-عا-م-ت-جلا ‘ ،ر-خآا ر-مأا-ب ي-ن-مد-سص ل-جر-لا ن-ك-ل
ن-ع ثيد◊ا وأا ة-مدا-ق ةارا-ب-م Òسضح-ت-ل ة-ي-م-سسر-لا
وه اميف Òكفتلاو ،انيلع امو انل ام ،ةتئافلا ةارابŸا

ي-تا-ي-حو لا-م-عأا تن-هر ق-ير-ف ل-ب-ق-ت-سسم ن-م مدا-ق
.هلجأل

«عفد ةميسسق» هعمو ةرم لك ‘ رسضحي ناك اوروسصت
ةركذت وأا ،هلام رح نم هاÎسشا احابسصم Óثم صصخت
ناك دقل ،ةوهق ناجنف هبرسش ىتحو ةرئاطلا ‘ هلقنت
فيراسصŸا ةمئاق نمسض انباسسح ىلع ءيسش لك لجسسي
.هسضوعنل Òتاوفلاب يتأاي مث
نوطغسضي انراسصنأا ،ّانقيرف ل-ب-ق-ت-سسم ‘ ر-ك-ف-ن ن-ح-ن
ركفي وهو ،ديزت ةيبلسسلا  جئاتنلاو ةلطعم ان◊اسصمو
جتحا نأا رمألا هب لسصوف ،هبيج نم اميتنسس رسسخي لأا

اهلدبتسسي نأا بلطو (ةطيسشرف) لكألا «ةكوسش» ىلع
.هل هانرفو يذلا Òغ رخآا عونب
لو-ح تا-سشا-ق-ن ن-م را-ث-ي اÃ بردŸا اذ-ه ة-قÓ-ع ا--م
مهتلقرعو بيردتلاب ىمادقلا ÚبعÓلا صضعب ةيقحأا

.لاؤوسسلا نوحرطت دق ؟ةينفلا ةيريدŸا لبق نم
ءلؤوه نم دحاو ،هعم › ةلكسشم ل يذلا بردŸا اذه

اميف نونعطي «تاهوطÓبلا» Èع انيلع نولطي نيذلا
مهلاثمأا نم Úئيدرلا مÓعأا نوعفريو هيلإا نولسصي ل
‘ صسردي هتاذب اًمئاق اًملع تحبسصأا ةركلا نأا اوسسنو
ةيروثلا ةيعرسشلا دهع نأا ودبي نكل ،دهاعŸا Èكأا
.«حيلم ÿÈا لكوي» مادام رئاز÷ا ‘ قاب ةيوركلا

رإزن ديرف :ملقب

È 0202مسسيد02 دحألا
ــه2441 لوألا ىدامج40ـل قفاوŸا

تناسسو نويلو ايليسسرم
ةيدنأا نوسسفاني نايتيا
مسض ىلع جيلÿا

Êاميلسس
ةيدنأ’ا ديدع مأمتهإا نع ةينأطيÈلا «يروكÒم Îسسيل» ةفيحسص تفسشك
ةرأعإا لكسش ‘ ،Êأميلسس مÓسسإا ،يرئاز÷ا ›ودلا مجأهŸا مسضب ةيسسنرفلا

ÚبعÓل ةيوتسشلا ت’أقتنإ’ا قوسس لÓخ يزيل‚إ’ا يتيسس Îسسيل يدأن نم
ةيدنأا نإأف ردسصŸا سسفن بسسحو .لبقŸا يفنأج رهسش ةررقŸا أبوروأا ‘
عم دقأعتلأب ةمته-م أ-ي-ل-ي-سسر-م كي-بŸوأا ع-م نو-ي-ل كي-بŸوأاو نأ-ي-ت-يإا تنأ-سس
نيأا مسسوŸا اذه Îسسيل يدأن عم ميح÷ا Êأعي يذلا يرئاز÷ا بعÓلا

زأتمŸا يزيل‚إ’ا يرودلا ‘ Óيف نوتسسأا مأمأا ةديحو ةارأبم ‘ كرأسش
هلسشف ببسسب ىرخأ’ا تأيرأبŸا لك نع بيغي نأا لبق يسضأŸا ربوتكأا رهسش

ةسسفأنم ىلع هتردقو ه-تأ-ي-نأ-ك-مإأ-ب «زر-جدور نود-ن-ير-ب» بردŸا عأ-ن-قإا ‘

،«زيسسكوفلا» ةليكسشت ‘ ة-نأ-ك-م ى-ل-ع يدرأ-ف ي-م-ي-ج يز-ي-ل‚إ’ا م-جأ-هŸا
Êأميلسس ليحر قيعت يتلا ةديحولا ةلكسشŸا نإأف ردسصŸا سسفن بسسحو
أم وهو أيونسس ينيلÎسسإا هينج نويلم2ب ردقŸاو ادج عفترŸا هبتار يقبت
نأ-سس سسيرأ-ب ي-ب-ع’ ءأ-ن-ث-ت-سسإأ-ب ي-سسنر-ف-لا يرود-لا ي-ب-ع’ ل-ك ر--جأا قو--ف--ي

يبرعلا جيلÿا ةيدنأا ديدع مأمتهإأب أسضيأا Êأميلسس يظحي أمك .نأمÒج
يهتني أميف، Òبكلا هبتار ديدسست عم Êأميلسس مسض ‘ أهتبغر تدبأا يتلا

مسسوŸا ةيأهن عم يتيسس Îسسيل يدأن عم ينطولا بختنŸا فاده دقع
Îسسيلل يطأيتحإ’ا قيرف-لا تأ-يرأ-ب-م ‘ كرأ-سشي Êأ-م-ي-ل-سس ي-ق-ب-ي-ل ،›أ◊ا

ل.ماضسح .لأنسسرأا ييطأيتحإا ىلع سسمأا زأف يذلا يتيسس

نوتبماهثواضس مامأإ طقف ةقيقد02ل Óيدب كراضش رضضÿإ دئاق

ايلاوت ةيناثلا ةارابملل زرfi سشيمهت لسصاوي لويدراوغ
Êأ-ب--سسإ’ا بردŸا ل--سصاو
ي-ت-ي-سس Îسسي-سشنأ-م يدأ-ن-ل
بيب،يزيل‚إ’ا

هبع’ دأعبتسسإا ،’ويدراوغ
سضأير ،يرئاز÷ا ›ودلا

fiة--ل--ي---ك---سشت---لا ن---ع ،زر
«تنيزيتيسسل-ل» ة-ي-سسأ-سسأ’ا
‘ أ---ي---لاو----ت ةر----م Êأ----ث----ل

يرود------لا تأ-------يرأ-------ب-------م
ثيح ،زأتمŸا يزيل‚إ’ا
Ó--يد---ب ه---ي---ل---ع د---م---ت---عإا
«سسيروت ناÒف» ÊأبسسإÓل
17 ة--ق--ي--قد--لا ن--م ة--ياد--ب

Ÿنو-ت-ب-مأ-ه-ثوأ-سس ة-ه--جاو
همدقي يذلا عسضاوتŸا دودرŸا مغر ،غيلÈÁÒلل41 ةلو÷ا نمسض سسمأا
يرئاز÷ا بعÓلا أهلÓخ نكمتي ⁄ ةقيقد02 ‘ زرfi كرسشأاو ،سسيروت

يتيسسلا حلأسصل ىهتنإا يذلا ءأقللا ‘ هقوفت زيزعت ىلع هقيرف ةدعأسسم نم
’ويدراوغ بردŸا ةليكسشت ‘ أيطأيتحإا زرfi يقبيل .در نود نم فدهب

رسضÿا دئأق نأا مغر عيبأسسا لبق Îسسيسشنأم يبريد ‘ قيرفلا لدأعت ذنم
ل.ماضسح .مسسوŸا اذه يتيسسلا يبع’ لسضفأا نم دعي

ةجيكوأإ روضضح ‘ ةيئانثب زوفلل زتام داق
ةمسساح ةرير“و فدهب قلأاتي ةيلوب

يسسنرفلا يرودلا ‘ سسنل مامأا
ديرف ،يرئاز÷ا ›ودلا ناديŸا طسسوتم قلأأت
ةيئأنثب زوفلل يسسنرفلا زتأم هقيرف دأقو ،ةي’وب

ةلو÷ا ةهجاوم ‘ سسن’ يدأن مأمأا در نود نم
لسضفأا ةي’وب أهيف Òتخإا يتلا ، يسسنرفلا يرودلا نم61لا

ةمسسأح ةرير“ مدقو أفده لجسس هنأاو ةسصأخ ،ءأقللا ‘ بع’
دأق ثيح هقيرفل ةÒطÿا سصرفلا لك ءارو نأك أمك ، ءأقللا ‘
هل-ي-مز-ل ق-م-ع-لا ‘ ةر-ك مد-قو03 ةق-ي-قد-لا ‘ ةد-تر-م ة-م-ج-ه

مئأقلأب تمدطسصإا ةرك «يتأيوك» هليمز حنم أمك ،لوأ’ا فدهلا أهنم لجسس «تيغن» ›أغنسسلا
،ةنيمث طأقن ثÓث هقيرف أحنأم عئأسضلا لدب تقولا ‘ زتأم يدأنل نأمأ’ا فده رسضÿا بع’ لجسسو

نم أيسسأسسأا أسضيأا ،ةجيكوأا ردنسسكيلأا ،ينطولا بختنŸا ىمرم سسرأح ةكرأسشم تفرع ةارأبم لÓخ
ل. ماضسح.ءأقللا ةليط هكأبسش ةفأظن ىلع ظفأحو زتأم بنأج

خابدÓغ مامأإ ةقيقد07ب ليضضوفلب ىفتكإإ اميف

دوعيو ةباسصإلا نم ىفسشي لاطع
سسين يدان تايرابم ¤إا

ايسسنلاف دسض ةنولسشرب عم هفده دعب ىخيراتلا هيليب مقر لداعي يسسيم


