
!ÒيŸÓا مهتلي مهو .. يسضايرلا عورسشŸا
«هكل“ ’ فافلا ىتحو يسضاير عورسشم دجوي ’» : رازن ديرف

«رئاز÷ا ‘ ةبوذكأا يسضايرلا عورسشŸا» : ةداره سسارع

تلوــــج عــــبرأا دــــعب يــــحي Îــــنع ةـــــلاقإا
جد52  : نمثلا ^75: ددعلا ^ــه2441 لوألا ىدامج50ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيدÚ 12نثإلا

مÓصسب زلفاب ةبقع زواŒ دعب
يسسقافسصلا نع ثيد◊ا سضفري زيغن

نازـــــــيلغ ةـــــــهجاوم لـــــبق

رئاز÷ا ةيدولوم

لئابقلا ةبيبصش

يديزوبو يماين ¤إا نولسصي يرانكلا
عاــــــجÎسس’ا ىــــــلع زـــــــكري

«رجينلا نم ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلل يدحتلا عفÔسس» :دايوسس
دادزولب بابصش

تاهجاوم» :عبيوسس
بعلت ’و حبرت يبرادلا

«زوفلا قحتسسن نحنو
ةيصسمألا ‘ بردتيو مويلا لاوز لصصي قافولا دفو

ماــمأا ةـــليكسشتلا دـــيدج يسسودنق
يداـــــــــسشتلا ةـــــــــسضهنلا

داسشت ةيرفسس نم ةدوعلا دعب ةنوملقوب Òسصم ‘ لسصفلا

يوــــــتسشلا بــــــقلل سسوــــــكايبŸوأا دوــــــقيو فادــــــــه Êادوــــــسس
اـــفده لــــجسسي روليد
ةمسساح ةرير“ مّدقيو

تــــــسسيرب ماـــــمأا
يدنلوهلا يرودلا ‘ هفادهأا سسداسس عقوي ولفرد

حÎــقم ةـــي’وب
كــيبŸوأا ىــلع

‘ اــــيليسسرم
وتاكŸÒا

اــــــسسنرف ¤إا ةدوـــــعلا باـــــب حــــتفي ناــــفز



...يضسنرفلا يرودلا ‘ تفÓلا هقلأات لضصاو

تسسيرب مامأأ ةمسساح ةرير“ مّدقيو افده لجسسي روليد
نم ةطقنب ةدوعلأ ¤إأ داق Úح ،سسمأأ ةيسشع ييلوبنوم عم ةلسضفŸأ هتيأوه ةسسرامŸ روليد يدنأأ يرئأز÷أ مجاهŸأ داع

هليمزل لوأ’أ فدهلأ ةرير“ Ëدقتو هقيرفل Êاثلأ فدهلأ ليجسست ءأرو ناك ثيح ،تفÓلأ هقلأات لسضفب تسسيرب
اهيف دجأوتي يتلأ ةيلاعلأ ةقايللأ اهب دكأأ ىوتسسŸأ ‘ ةأرابم ىلع روليد مسصب ثيح ،54 ةقيقدلأ ‘
ءابوب هتباسصإأ ببسسب نامÒج ناسس سسيراب ءاقل عييسضتو تابيردتلأ نع ةÎفل هداعتبأ مغر

.ةكبسش لك ‘ Úفدهب تهتنأ يتلأ ةأرابŸأ تاير‹ لماك ‘ روليد كراسشو ،انوروك
ةمسساح تأرير“3و فأدهأأ4 ¤إأ هديسصر عفر

’إأ ،مسسوŸأ أذه ÚترŸ انوروك حبسش نم Êاع روليد يدنأأ نأأ مغرو
وهو ،يسسنرفلأ يرودلأ ‘ فأدهأأ عبأر ليجسست ‘ سسمأأ ح‚ نأأ

غيللأ» ‘ يسضاŸأ رهسشلأ بع’ لسضفأأ ةزئا÷ حسشرم هلعج ام
ةرير“ دعب ةمسساح تأرير“3 ¤إأ هتليسصح عفر امك ،«1

هلعج ام وهو ،سسمأأ تسسيرب ءاقل ‘ لوأ’أ فدهلأ
fiبك ءانث لÒ عإ’أ فرط منمÓيسسنرفلأ م،
ييلوبنوم هقيرفل لوأ’أ مجنلأ روليد رابتعاب

.قيرفلأ دئاق هنوك نع Óسضف
ةزمح . م

هسضورع ول-فرد ة-ما-سسأأ م-جا-هŸأ ل-سصأو
نا-كو يد-ن--لو--ه--لأ يرود--لأ ‘ ة--يو--ق--لأ

ل-ي-ج-سست ع-م د-عو-م ى-ل-ع سسمأأ ة-ي-سشع
Ëاهنرأأ سسيتيف ه-ق-ير-ف-ل د-يد-ج فد-ه

31 ةلو÷أ راطإأ ‘ دوÔيف كابسش ‘
6 ¤إأ هد---ي----سصر ع----فÒل ،يرود----لأ ن----م
ى-ل-ع م-سصب-يو «يز-ي-ف-يدرأ» ‘ فأد-هأأ
امدعب هقيرف عم ةقفوم نم Ìكأأ ةيأدب
ه-نأأ Òغ ،يرود-لأ ة-يأد-ب ‘ Ó-يد--ب نا--ك
لوحتيو دعب اميف هسسفن سضرف ‘ ح‚

كر--تو ،ز--ي--جو فر--ظ ‘ ق--ير--ف--لأ فأد---ه ¤إأ
‘ ه-نا-ك-م ق-با--سسلأ ة--م--سصا--ع--لأ دا–أ م--جا--ه--م

.ةأرابŸأ نم ةÒخأ’أ ةقيقدلأ

«رسضÿأ» ¤إأ ةدوعلأ بأوبأأ هل حتفت دق هتيلاعف
زربأأ نم ›ا◊أ تقولأ ‘ Èتعي ولفرد نأأ كسش ’و
تا-يرود-لأ ‘ Úط-سشا--ن--لأ Úير--ئأز÷أ Úم--جا--هŸأ

دقف ،ىمرŸأ مامأأ ةÒبكلأ هتعا‚ لعفب ةيبوروأ’أ
بناج ¤إأ لسضفأ’أ Èتعيو ةلماك فأدهأأ ةتسس لجسس
،يسسنرفلأ يرودلأ ‘ رخأ’أ وه قلأاتŸأ روليد يدنأأ
ةمحر نب ديعسسو يبيرع ،Êاميلسس مهسسأأ عجأرت لباقم

،هلأوحأأ لسضفأأ ‘ دجأوتي ’ يذلأ زرfi سضاير ىتحو
لامج ينطولأ بخانلأ ،ةقفوŸأ ةيأدبلأ هذه لعŒ دقو

ةزمح . م    .لبقŸأ سسرام سصبÎل هيدعتسسي يسضاملب

بعŸÓأ نويعــه2441 لوأ’أ ىدامج50ـل قفأوŸأÈ 0202مسسيدÚ 12نثإ’أ

 رضشنلا لوؤوضسم ريدŸا
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلا شسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلا مقر
ÊوÎكللا ديÈلا
moc.liamg@baalamadsa

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

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

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

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

جد00.000009 ةكرضشلا لام شسار

ةنصس02 نم لقأل ايقيرفإأ لامصش ةرود

قأرــــــفك اـــــيهسش
امنيح ÊأديŸأ لمعلأ ضضفرأأ نأأ3002 ماع ‘ تررق
تظفاحو تذفنو تررق..مدقلأ ةركب رمألأ قلعتي

دعب هتذختأ رأرق..أذ-ه ا-ن-مو-ي ى-ت-ح يرأر-ق ى-ل-ع
‘ ةيمصصاعلأ ةيدنألأ ىدحإاب بعل اهلطب ةثداح
ضضفر ءا-ن-ع ه-صسف-ن ف-ّل-ك-ي ⁄ بعل..تقو-لأ كلذ
هلوزن دنع هديب راصشأأ لب -Úيفحصصلأ- انل ثيد◊أ

ن-ع أود-ع-ت-بأ نأأ را-صشأأ..ة--م--خ--ف--لأ ه--ترا--ي--صس ن--م
ي-صصخ-صشل ة-نا-هإلأ ه-ي-ف تأأر-ق د-ه-صشم..ي--ق--ير--ط
فلخ نم لمعلاب ءافتكلأو يحنتلأ تررقف يتنهŸو
..مدقلأ ةركب رمألأ قلعت املك بتكŸأ

بختنم ةأرابم ةدهاصشم دعب ةثدا◊أ هذه تركذت
U02أ مامأأŸءأدألأ ىتحو.. مهت ل ةجيتنلأ..برغ
ىوتصسم ن-ك-ل.. كلذ-ك م-ه-ي ل ه-ل-ي-صصا-ف-ت ضضع-ب ‘

بصسح-د-جأأ ⁄ ا-ن-هو !ثيد◊أ ن-كر و--ه ة--ب--هوŸأ
Úبعل4وأأÒ 3غ -ةئطاخ اهان“أأ ي-ت-لأ ي-تر-ظ-ن

لمأأ Óف ةيقبلأ امأأ ،ةبهوŸأ نم أردق نوكلÁ ن‡
› تد-كأأ ة-لا-ح..لوألأ بخ-ت-ن-م-ل-ل بع-ل-لأ ‘ م-ه-ل
‘ ام للخ نع يÒغلو › تفصشكو مدقلأ ةرك ضضرم
مأدعنأ هب غلب لهو لوؤوصسŸأ نم نكل ،لكك ةموظنŸأ
لبقتصسمو د-ل-ب م-صسا-ب بعÓ-ت-لأ ة-جرد ¤إأ Òم-صضلأ

بعصش..بختنم ‘ لإأ هصسفن ىري دعي ⁄ بعصشو نطو
دا--صسف--لأ ءا--بو Òثأا--ت ت– حر--ف--لأ م---ع---ط د---ق---ف
..يرصشتصسŸأ

مÓحأأ هتبت-ك ا-م تر-كذ-تو3002 ةثدا-ح تر-كذ-ت
(قأرفك ايه-صش) ة-يأور ‘ ا-ه-تا-ب-ي-خ ن-ع ي‰ا-غ-ت-صسم
أدع- لصصأو-تŸأ يور-ك-لأ ل-صشف-لأ نأأ Ó-ع-ف تد-جو-ف
نم انع-نÁ ل -ي-صضا-م-ل-ب ة-خ-صسن ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ

.مدقلأ ةركب قلعتلأ ةلحر ةلصصأوم
رصشؤوم ةينصسلأ تائفلأ تابخت-ن-م ل-صشف :مÓ-ك-لأ ر-خآأ

ةداعإأ ىلع ةردقلأ ي‰اغتصسم ىدل تناك أذإأو Òطخ
نإاف اه-ل ةد-يد-ج ة-يأور ل-ك ‘ ةا-ي◊أ ¤إأ ا-ه-لا-ط-بأأ

ةدوعلاب باصصŸأ وأأ دورطملل حمصست ل ةركلأ Úنأوق
!بعلŸأ ¤إأ

لمأ’أ سصيسصب ةداعتسس’ ايبيل مامأأ زوفلأ ةيمتح مامأأ «رسضÿأ»

لقأ’ يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ سضوخي
هتهجأوم سسنوتب مويلأ ءاسسم ةنسس02 نم
ايقير-فأ لا-م-سش دا–أ ةرود ن-م-سض ة-ث-لا-ث-لأ
ة-ي-ئا--ه--ن--لأ رأودأ’أ ¤إأ ةر--سشا--ب--م ة--ل--هؤوŸأ
مدا-ق--لأ ما--ع--لأ ةرر--قŸأ ا--ي--ق--ير--فأ سسا--ك--ل

Ãايناتيرو.
يمولب Òسشب Òسشبلأ دمfi ءÓمز نوكيسسو
ةدا-ع--ت--سس’ زو--ف--لأ ق--ي--ق– ة--ي--م--ت--ح ما--مأأ
م-هÌع--ت نأو ة--سصا--خ ،ل--مأ’أ ن--م سصي--سصب
ة--ل--ي--ك---سشت---لأ ع---سضو بر---غŸأ ما---مأأ Òخأ’أ
دمŒ نأ دعب ،جرح دج عقوم ‘ ةينطولأ
Úتأرابم نم ةدحأولأ ةطقنلأ دنع هديسصر
دحأو ءاقل نم نكل سسنوت ديسصر سسفن وهو
،دحأو ءاقل نم برغملل طاقن ثÓث لباقم

.ءاقل نودب ايبيلل ديسصر نودو
‘ ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ ة--يرو--مأا--م تدأدزأو
لكسشب رسصم بختنم باحسسنأ دعب ،لهأاتلأ
أرسساخ رسصم بختنم رابتعأ ”و  ،يمسسر

مث ،ايبي-ل ما-مأأ ة-لو-ط-ب-لا-ب Úتأرا-ب-م لوأأ ‘
أرظ-ن ه-ت-م-ئا-ق لا-م-ت-كأ مد-ع بب-سسب سسنو-ت

ابع’41 ة---با----سصإأو ا----نورو----ك ة----ح----ئا÷
ف--ي--سضت---سست ي---ت---لأ سسنو---ت ‘ سسوÒف---لا---ب
بخت-ن-م ج-ئا-ت-ن ءا-غ-لإأ ” ه-ي-ل-عو ،ة-لو-ط-ب-لأ

تاباسسح ديعي ام وهو Úتلوج لوأأ ‘ رسصم
سسنوت يهو تابختنم4 مسضت يتلأ ةلوطبلأ
.ايبيلو رئأز÷أو برغŸأو
ما-ق-ت ،ا-ي-ب-ي-لو ر-ئأز÷أ ءا--ق--ل ¤إأ ة--فا--سضإأو
نأ ىلع ،سسنوتو برغŸأ Úب ةيوق ةهجأوم

ل--ب--قŸأ سسي--مÿأ ة--ع--بأر--لأ ة--لو÷أ ما--ق--ت
Ãب ة--ه--جأوÚ أو ا-ي-ب-ي-لŸة-لو÷أ م-ث ،بر-غ

72 موي سسنوتو ايبيل Úب ةÒخأ’أو ةسسماÿأ
.يرا÷أ Èمسسيد
جو-ت-ي يذ-لأو ة-عو-مÛأ رد-سصت-م د-ع--سصيو
بنا-ج-ب ،ا-ي-ق-ير--فأأ لا--م--سش ة--لو--ط--ب بق--ل--ب
تاي-ئا-ه-ن ¤إأ ة-فا-سصو-لأ بحا-سص بخ-ت-نŸأ
.ايناتيروم اهفيسضتسست يتلأو ةيراقلأ ·أ’أ
‘ مسس◊أ بحاسص ايبيل بختنم نوكيسسو

تاهجأوم3 سضوخيسس هنأ’ ،لهأاتلأ عأرسص
مامأأ سسنوت بخ-ت-ن-م بع-ل-ي ا-م-ن-ي-ب ،ة-ل-ب-ق-م
لهأاتلأ عأرسص ديزي ام وهو ،ايبيلو برغŸأ
ي-ت-قا-ط-ب ى-ل--ع ة--ع--برأ’أ تا--ب--خ--ت--نŸأ Úب
.لهأاتلأ

درونيف ىلع زوفلل هقيرف داق

 سسداسس عقويو قلأاتلأ لسصأوي ولفرد
يدنلوهلأ يرودلأ ‘ هفأدهأأ

رسصان نب بايغ ‘ مÓسسب ولوسساسس جرعنم زواجتي نÓيم
سسمأأ ةيسشع هبعلم جراخ ولوسساسس ةبقع زواŒ ‘ نÓيم ح‚

م-ج--ن--لأ با--ي--غ ‘ ›ا--ط--يإأ’أ يرود--لأ ن--م31 ة--لو÷أ م--سسر---ب
يدا-ن-لأ فر-ع ثي-ح ،با-سصŸأ ر-سصا-ن ن-ب ل-ي-عا-م-سسأ ير--ئأز÷أ
ةفيظن ةيئانثب هفيسضم ىل-ع ه-ق-ط-ن-م سضر-ف-ي ف-ي-ك يدرا-ب-مو-ل-لأ
بانو ،ةأرابŸأ ةبوعسص مغر «ويسشتلاكلأ» ةرأدسص ىلع ظفاحيو

يذلأ رودلاب مايقلأ ‘ لسشف يذلأ ›انوت طسسولأ ‘ رسصان نب نع
›و-ي-ب بردŸأ ل-ع-ج ا-م و-هو ،ه-ب ما-ي-ق-لأ ى-ل-ع ر-سصا-ن ن-ب دا-ت--عأ
نÓيم نع رسصان نب بايغ رمتسسيسسو ،سشتينروك هليمزب هلدبتسسي

ةزمح . م   .ويسست’ مامأأ ءاعبرأ’أ أذه



ىسشخن» :ةجديكوأأ
‘دهو قاهرإ’أ نم
ةفاظن ىلع ظاف◊أ

«تقو لوطأ’ يكابسش

ــه2441 لوأ’إ ىدامج50ـل قفإوŸإÈ 0202مشسيدÚ 12نثإ’إ ثد◊أ

قئاقد01 ‘ كراسشيو نويل عم روهظلأ ¤إأ دوعي يرمعلأ نب
هيدان عم إدد‹ روهظلإ ¤إإ يرمعلإ نب لامج ينطولإ بختنŸإ عافد ةرخشص داع
قئاقد رششع رخأإ ‘ كراشش ثيح ،تبشسلإ ةرهشس سسين ¤إإ هلقنت ةبشسانÃ نويل كيبŸوأإ
سسŸ ثيح ،ةلماك فإدهأإ ةعبرأإ هليجشستب ة◊اشصل ةإرابŸإ مشسح دق هقيرف ناك امدعب
Úب حشضإولإ قرافلاب اشسايق يفلÿإ طÿإ ‘ Òبك لمع هيدل نكي ⁄و تإركلإ سضعب
بختنمللو هل راشسلإ ÿÈإ ةباثÃ يرمعلإ نب ةكراششم ىقبتل ،ىوتشسŸإ ‘ Úيدانلإ
.يشضاملب لامج ينطولإ بخانلإ تإرايخ ‘ ةتباثلإ هتميقل إرظن ينطولإ

نويل عم روهظ Êاث ‘ ةقيقد05 ¤إا هتليشصح عفر
ليل ةإرابم ذنم نويل عم ةيمشسرلإ ةشسفانŸإ نع باغ دق يرمعلإ نب لامج ناكو
ذنم ء’دبلإ دعاقم مزÓيل ،هئÓمز دحأإ درط دعب اهنم ةقيقد04 ‘ كراشش يتلإ
،مشسوŸإ إذه ةرم Êاثل روهظلإ ¤إإ هيف داع يذلإ سسين ءاقل ةياغ ¤إإ ةإرابŸإ كلت

ةليشصح يهو ،ةإرابم61 ‘ ةقيقد05 ¤إإ هتليشصح عفÒل قئاقد01 بعل ثيح
‘ يشضاملب فرط نم إÒثك هيلع لّوعŸإ «رشضÿإ» عافد ةرخشصل ةبشسنلاب ةفيعشض
نشس– ‘ لمأاي يذلإ وهو ،لبقŸإ يام رهشش قلطنت يتلإ لايدنوŸإ تايفشصت
 .Ìكأإ هتيعشضو

ةزمح . م

ءاقبلل حسشرم ةمحر نب
يسسليسشت مامأأ ايسساسسأأ

نأا رظتني
لشصاوي
بردم
ماه تشساو
يزيل‚إلا

ديفاد
ضسيوم
دامتعلا

هم‚ ىلع
يرئاز÷ا
نب ديعشس
ةمحر

مويلا ةرهشس ةهجاوم ‘ ايشساشسأا
قيق– لجأا نم يشسليششت مامأا
باحشصأاب ةلشص ىلع ءاقبلاو زوفلا
›ودلا عنقأا امدعب ،¤وألا بتارŸا
ÚتارابŸا ‘ عيم÷ا يرئاز÷ا
ايشساشسأا كراشش Úح ÚتÒخألا

زديل ىلع زوفلا قيق– ‘ مهاشسو
نع ةمحر نب ثحبيشس ثيح ،لوأا

هقيرف ناولأاب ¤وألا هفده
يذلا ضسفانŸا ةميق مغر ديد÷ا
هطوطخ ‘ زراب رشصانع مشضي
  .ةثÓثلا

ةزمح . م
نأÌعتي فسساخو بويدم

رايدلأ رقع ‘
لداعت
يدان
Óيدنات
›اغتÈلا
بعلي يذلا
يئانثلا هل
يرئاز÷ا

بويدم
فشساخو
هشضرأا ىلع

مامأا
يشسنريروم

‘ ضسمأا لوأا ةرهشس ةيبلشس ةجيتنب
كراشش ثيح ،›اغتÈلا يرودلا

هيلع ترج املثم ايشساشسأا بويدم
نأا لبق عافدلا روfi ‘ ةداعلا
امنيب56 ةقيقدلا ‘ هناكم كÎي
ياد Úشسح رشصن عفادم كراشش
ةيادب Óيدب فشساخ لفون قباشسلا

لواح ثيح56 ةقيقدلا نم
قششلا ‘ هقيرف ةدعاشسم
تيقب ةجيتنلا نأا Òغ ،يموجهلا

ةيئاهنلا ةرفاشصلا ىتح ةلداعتم
.مكحلل

ةزمح . م
مامأأ راهنيو يسساسسأأ ةبوت

ةيعابرب نفوهدنيآأ

يدان لبقتشسا
كيفلاف
يذلا يدنلوهلا
هل بعلي

دمحأا يرئاز÷ا
قÓمعلا ةبوت

‘ ضسأا يب
نفوهدنيآا

لوأا ةرهشس
،ضسمأا

هنأا Òغ
لششف

‘

قيق–
ةجيتن

ةيباجيإا
‘ راهناو
رايدلا رقع

ةيعابرب
،دحاو لباقم
ةبوت كراشش يح

ةليط ايشساشسأا
ةقيقد Úعشستلا

‘ لششف هنأا Òغ
مامأا دومشصلا

ضسفانŸا تÓمح
Úبعل مشضي يذلا

قرافلا ادبو نيزراب
Úب ىوتشسŸا ‘ اÒبك

‘ ةبوت يدؤويو ،Úقيرفلا
‘ زي‡ مشسوم

ام وهو ،«يزيفيدرلا»
ةركفم لخدي هلعج
ينطولا بخانلا

نم يشضاملب لامج
عشساولا بابلا

نوكي دقو
‘ ارشضاح
ضسرام ضصبرت
.لبقŸا

ةزمح .م

إرابخأإ ،يشسنرفلإ يرودلإ ‘ ،سسمأإ لوأإ ةرهشس ،نويل كيبŸوأإو سسين دان ةهجإوم تلمح
بايغ دعب ةيمشسرلإ ةشسفانŸإ ءإوجأإ ¤إإ لاطع فشسوي ينطولإ بختنŸإ م‚ ةدوعب ةراشس

هتاناعم نع Óشضف ›ا◊إ مشسوŸإ ةيإدب ‘ هيلع ةيلشضعلإ تاباشصإ’إ ›إوت ببشسب ليوط
،ايشسروأإ بردŸإ ةمئاق ‘ هدجإوت لاطع لّجشس ثيح ،ةقباشس ةÎف ‘ انوروك ءابو نم
نويل اهب زاف يتلإ ةإرابŸإ هذه ‘ هتامشصب كرت ‘ لششف هنأإ Òغ ،36 ةقيقدلإ ‘ هب عفديل
.ةليقث ةجيتنب

ايشسروأا عانقإاو هاوتشسم ةداعتشساب بلاطم
ةيلشضعلإ تاباشص’إ يدافتو دوهعŸإ هإوتشسم ةداعتشساب ابلاطم لاطع فشسوي نوكيشسو
،هششيع ط‰ دقتني يشضاملب لامج ينطولإ بخانلإ تلعجو اهل ةيحشض ناك يتلإ ةÒثكلإ

إÒيف كيرتاب ـل إدعاشسم ناك يذلإ ايشسروأإ وه قيرفلإ ‘ إديدج ابردم دجيشس هّنأإ ةشصاخ
ّنأإ ةشصاخ اهيلع لّوعŸإ رشصانعلإ نم نوكي نأإ رظتنŸإ يرئإز÷إ ›ودلإ ةميق فرعيو

ىلع ةحإرلل نكÒشس يشسنرفلإ يرودلإ ّنأإ اÃ ةنشسلإ ةياهن ةحإر عم تنمإزت لاطع ةدوع
.«غيلرÈÁلإ» إدع ام ىÈكلإ تايرودلإ رإرغ

«يرويداك» فده ‘ بّبشستو احداف أاطخ بكترا يوادوب
‘ باغ امدعب سسين ـل ةيشساشسأ’إ ةليكششتلإ ‘ يوإدوب ماششه يرئإز÷إ ›ودلإ كراششو
مهاشس لب Òبك ىوتشسÃ رهظي ⁄ هّنأإ Òغ تاقاطبلإ مكإرت ببشسب ةيشضاŸإ لبق ام ةلو÷إ

ةركلإ داعأإ Úح ،93 ةقيقدلإ ‘ هيف دقو يذلإ حدافلإ أاطÿإ دعب هقيرف ةراشسخ ‘
Êاثلإ فده-لإ ل-ج-شسو ى-مرŸإ ما-مأإ ه-شسف-ن د-جو يذ-لإ يرو-يدا-ك نو-ي-ل م-جا-هŸ أا-طÿا-ب
إذه ّنأإ امك ،اشسنرف ‘ ÚلّلÙإ داقتنإ ّلfi لعج ام وهو ،سساّشسح تيقوت ‘ هقيرفل
    .دعب اميف اكبترم رهظي يوإدوب لعج أاطÿإ

ةزمح . م

ةسسفانŸأ ءأوجأأ ديعتسسي لاطع
نويل مامأأ راطإ’أ جراخ يوأدوبو

دقتني ’ويدرأوغ
مامأأ زرfi ءأدأأ

مغر نوتبماهثواسس
Óيدب هتكراسشم

Îشسششنام بردم دقتنا
لويدراوغ بيب يتيشس

ةيفلخ ىلع هيمجاهم
يذلا تهابلا ءادألا

ضسمأا لوأا ءاقل ‘ هومدق
مغر نوتبماهثواشس مامأا

فدهب رايدلا جراخ زوفلا
ينقتلا ضصخو ،در نود

نم هيمجاهم Êابشسإلا
زرfi ضضاير مهنيب

ضضار Òغ هنوك داقتنلاب
يذلا يموجهلا ءادألا نع
ديدعلا هقيرف ىلع توف
‘ مشسوŸا اذه طاقنلا نم

زربألا فادهلا بايغ
ام وهو ،وريوغأا ويجÒشس

مجنلا لعجي دق
نمثلا عفدي يرئاز÷ا

نع دعتبيو اظهاب
ةيادب هقيرف تاباشسح

ضسأاك ‘ لانشسرأا ءاقل نم
عوبشسألا رحب ةطبارلا

 .يرا÷ا
ةزمح . م

دقتني ’ويدرأوغ
مامأأ زرfi ءأدأأ

مغر نوتبماهثواسس
Óيدب هتكراسشم

Îشسششنام بردم دقتنا
لويدراوغ بيب يتيشس

ةيفلخ ىلع هيمجاهم
يذلا تهابلا ءادألا

ضسمأا لوأا ءاقل ‘ هومدق
مغر نوتبماهثواشس مامأا

فدهب رايدلا جراخ زوفلا
ينقتلا ضصخو ،در نود

نم هيمجاهم Êابشسإلا
زرfi ضضاير مهنيب

ضضار Òغ هنوك داقتنلاب
يذلا يموجهلا ءادألا نع
ديدعلا هقيرف ىلع توف
‘ مشسوŸا اذه طاقنلا نم

زربألا فادهلا بايغ
ام وهو ،وريوغأا ويجÒشس

مجنلا لعجي دق
نمثلا عفدي يرئاز÷ا

نع دعتبيو اظهاب
ةيادب هقيرف تاباشسح

ضسأاك ‘ لانشسرأا ءاقل نم
عوبشسألا رحب ةطبارلا

 .يرا÷ا
ةزمح . م

فرعأأ» :نÓب نأرول تنكو أديج يميهأرب «يجسسايبلأ ‘ هديرأأ يرطقلا نايرلا يدانل ديد÷ا بردŸا حدتما يميهارب Úشساي يرئاز÷ا مجنلا ،نÓب نارول لÓخ اذهو ،قير-ف-لا اذ-ه ‘ ه-برد-ي-شس يذ-لا هÁدقت تلت يتلا ةيف-ح-شصلا ةود-ن-لا :نÓ-ب لا-قو ،مÓ--عإلا ل--ئا--شسو--ل ‘ Úب---عÓ---لا ضضع---ب فر----عأا» ي-م-ي-هار-ب ةرو-شص ‘ ق-ير-ف--لا ي-ق-ير-ف ‘ هد-يرأا تن-ك يذ--لا ضسيرابل ا-برد-م تن-ك ا-مد-ن-ع ع-م ل-م--عأا--شس ،نا--مÒج نا--شس نم ÚبعÓلا ةيقبو يميهارب قيق– وحن قيرفلا ةدايق لجأا ق-ير-ف-لا ةدا-عإاو تارا-شصت-نلا  .«ةحيحشصلا ةكشسلا وحن
ةزمح . م

ةفيظن ةيئانثب سسن’ ىلع هقيرف زوفب هتحرف نع ،ةجديكوأإ ردنشسكلأإ ،يشسنرفلإ زتيم يدان سسراح رّبع
نم ةوقب بعللإو زوفلإ لجأإ نم ةإرابŸإ انلخد دقل» :ينطولإ بختنŸإ سسراح لاقو ،تبشسلإ ةيششع
بحي سسن’ نأإ ملعن انكو إديج انعفإد ،انبعلم ‘ انرشسخ Úح تشسيرب مامأإ انل لشصح ام يدافتل ةيإدبلإ
.«فلÿإ ‘ تاغإرف كÎي هلعجي ام وهو ،إÒثك مجاهيو موجهلإ

«قيرفلا اذه ىلع Èشصلا انيلعو اباشش ادادعت كل‰»
‘ لاق ثيح ،تايرابŸإ نم ديدعلإ سضوخ دهششت يتلإ ةيلا◊إ ةÎفلإ نع هثيدح ةجيدكوأإ عباتو

ةÎفلإ ‘ اهانشضخ يتلإ تايرابŸإ نم Òبكلإ ددعلإ ءإرج قاهرإ’إ نم عونب رعششن» :قايشسلإ إذه
إذهب ةياغلل ديعشس انأإو عوبشسأإ ‘ تايرابم ثÓث انشضخ دقل ،اباشش إدإدعت كل‰ نحنف ،ةÒخأ’إ
فده ،بعللإ ةقيرط ىوتشسم ىلع روطتلل Òبك سشماه انيدلف قيرفلإ ىلع Èشصن نأإ انيلع ،زوفلإ
.«ةشسفانŸإو تايرابŸاب ينعم عيم÷إ نوكي نأإ بردŸإ

«Úتارابم رخأا ‘ فده يأا قلتأا ⁄ يننأل ديعشس»
لاق ،Úتإرابم رخأإ ‘ فده يأإ ىقلتي ⁄ يذلإ هعافدو قيرفلإ اهيف دجإوتي يتلإ ةوحشصلإ نعو
نأإ انيلع Úعفإدملل و › ةبشسنلاب ماه رمأإ وهو ،Úتإرابم رخأإ ‘ فده يأإ قلتن ⁄» :ةجديكوأإ
ةزمح . م  .«لإونŸإ إذه ىلع لشصإون

وتاكرŸأ ‘ ايليسسرم كيبŸوأأ ىلع حÎقم ةي’وب
›ودلإ نإديŸإ طشسوتم دوجو نع ةيشسنرف ةيمÓعإإ ريراقت تفششك
ÚبعÓلإ ةمئاق نمشض ،ةي’وب ديرف ،يشسنرفلإ زتام يدانل يرئإز÷إ
لÓخ مهعم دقاعتلل ايلشسرم كيبŸوأإ يدان ةرإدإإ ىلع ÚحÎقŸإ

نأإ مغرو .لبقŸإ يف-نا-ج ر-ه-شش Úب-عÓ-ل ة-يو-ت-ششلإ ت’ا-ق-ت-نإ’إ قو-شس
إذه قيرفلإ يبع’ زربأإ نم دعيو زتام يدان عم دقعب طبترم ةي’وب
يمامأ’إ طÿإ فعشض عم تإزإوŸاب دي÷إ هءإدأإ نأإ ’إإ ،مشسوŸإ
،قيرفلإ ىلع ÚشضورعŸإ ÚبعÓلإ ةمئاق نمشض هلعج «مإول» ةليكششتل
بلاط يذلإ ،طيلج ليبن ، لوبتوف سسنإرف ةل‹ يفحشص هدكأإ ام وهو
.و-تا-كرŸإ لÓ-خ ر-شضÿإ بع’ ن-م-شض ‘ عإر-شسإ’ا-ب ا-ي--ل--شسر--م ةرإدإإ

Œت--خإإ ة--ي’و--ب نأإ ¤إإ ةرا--ششإ’إ ردÒ ز--تا--م ةإرا--ب--م ‘ بع’ ل--شضفأإ
ل.ماشسح . سسمأإ لوأإ يشسنرفلإ يرودلإ ‘ سسن’و

اسسنرف ¤إأ ةدوعلأ وأأ Òبك يسسور قيرف ¤إأ لاقتنإ’أ باب حتفي نافز
‘ عناÁ’ هنأإ ،نافز يدهم ،يشسورلإ فوتيفوشس ايليرك يدانل يرئإز÷إ ›ودلإ عفإدŸإ دكأإ
،امهم اشضرع هيقلت لاح ‘ ،اشسنرف ¤إإ ةدوعلإ وأإ يشسورلإ زاتمŸإ مشسقلإ نم قيرف ¤إإ لاقتنإ’إ
ىلع هعم سسفانيو ‘اشضإإ مشسوŸ دقعب هعم طبتري يذلإ فوتيفوشس يدان ‘ هحايترإإ مغر

عم هملقأاتو هتحإر نع نافز Èع امك ،زاتمŸإ يشسورلإ يرودلإ ¤إإ ةدوعلإو دوعشصلإ قيق–
لئاشسول Óئاق حرشصو ،نايحأ’إ سضعب ‘ ديدششلإ دÈلإ نم هتاناعم مغر ايشسور ‘ ءإوجأ’إ
فوتيفوشس ايليرك يدان عم يءاقبل ديعشس انإو ايشسور ‘ ن’إ ىتح ةنشس تيشضق»:ةيشسورلإ مÓعإ’إ

ديدششلإ دÈلإ نأإ حيحشص ، يتلئاع عم ةيشسورلإ ةغللإ ملعت تإدب يننإ ىتح ، ةيفاشضإإ ةنشسل إراماشس
وأإ يبد وأإ ايكرت ‘ سصبÎل بهذنشسو ابيرق فقوتيشس يشسورلإ يرودلإ نكلو ةدقعم رومأ’إ لعجي
نوكي نيإ يرفيف فشصتنم ايشسور ¤إإ ةدوعلإ لبق مايأإ5 حاترن مث بايإ’إ ةلحرŸ ابشس– اينابشسإإ
فشصلإ لتحن ايلاح نكلو انوروك سسوÒفب انرثأات ةيشضايرلإ ةيحانلإ نم :فاشضأإو،«لق دق دÈلإ
يقلت لاح ‘ هليحر لامتحإإ نع امأإ «دوعشصلإ قيق– انفدهو Êاثلإ مشسقلإ ةلوطب ‘ Êاثلإ

فوتيفوشس ايليرك عم حاترم انأإ يلبقتشسم لوح ةحوتفم بإوبأ’إ لك»:نافز لاقف مهم سضرع
نأإ نك‡ ئيشش لك ،يشسنرفلإ يرودلإ ¤إإ ةدوعلإ وأإ Òبك يشسور قيرف نم اشضرع سضفرإ نل نكلو
 ل. ماسسح .«ثدحي



9891 يرفيف01
1 رئاز÷ا0 اطلام

ةيورك-لا ةرود-لا  ن-م-سض ة-ي-نا-ث-لا ة-ه-جاوŸا
يطلاŸا بختنŸا اهفاسضتسسا يتلا ةيلودلا
نم مغرلابو ،ضضرألا باحسصأا مامأا تناك
بختنŸا نا لإا ،روهم÷او بعلŸا يلماع
فد-ه-ب ةارا-بŸا م-سسح ن-م ن-ك“ ي-ن--طو--لا
كيلم فيطسس قافو بعل هعقو ،در نود
بردŸا ضضا--خ.52 ة-ق-ي-قد-لا ‘ نا--قرز
ءا--م--سسألا--ب ة--ه--جاوŸا هذ---ه يوŸ لا---م---ك
Êومحر دارم) ةميلح نب ،Êامسصع :ةيلاتلا

،ي-بر-غ-ل-ب ،غ-ي-غدا ،(ل-ئا-ب-ق--لا ة--ب--ي--ب--سش ن--م
دار--م) نا--قرز ،ضشي--ع--م ،بيا--سص ،ضسا--ج--ع
ةاراب-م لوأا نار-هو ة-يدو-لو-م ن-م يو-ط-ع-ل-ب
.ردا-ق-لا د-ب-ع Êا-سسم-ل-ت ،نلد--ع دا--ح ،(ه--ل
يوŸ لامك :بردŸا

9891 يرفيف21
0رئاز÷ا0 كرا‰دلا

مامأا تناك ةيلودلا اطلام ةرود نمسض ةثلاثلا ةهجاوŸا
نا لإا Òخألا اذ-ه ةو--ق م--غرو ،ي--كرا‰د--لا بخ--ت--نŸا
ةيراغ-م ل-ي-سضف مر-سضıا ةدا-ي-ق-ب ة-ي-ن-طو-لا ر-سصا-ن-ع-لا
بخ-ت-نŸا بع-ل.فاد-هأا نود-ب لدا-ع-ت-لا م-ه-سضر-ف--ب
دارم ،برعلا :ةيلاتلا ءامسسألاب ةهجاوŸا هذه ينطولا
جا-ح ،ضشي-ع--م ،ة--يرا--غ--م ،غ--ي--غدا ،ضسا--ج--ع ،Êو--م--حر

Êاسسملت رداقلا دبع ،ناقرز ،وبع نب ،بياسص ،نلدع
يوŸ لامك :بردŸا.(ميسسن روقز)

9891 ضسرام22
1 برغŸا1 رئاز÷ا

،ينطولا ضضرأاب تناك ينطولا قيرفلل ةيلاوŸا ةارابŸا
ةد--حو--لا بع--لÃ ي--بر--غŸا بخ--ت--نŸا ه--ت--فا--سضت--سسا---ب
ةبسسانÃ ة-يا-ج-ب ة-ن-يدÃ ة-ي-برا-غŸا
ةارابŸا عبات.Òخألا اذه Úسشدت
فده يباجيلا لداعت-لا-ب ة-ي-ه-ت-نŸا

Ÿف-غ رو-ه-م-ج ،ه-ل-ثÒ او-مد-ق ،اد-ج
ةد--ها--سشŸ  بد--حو بو--سص ل--ك ن--م
،مه-ن-م بر-ق-لا-ب ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا

¤وألا يه ةهجاوŸا هذه نأا املع
بخ--ت--نŸا ا--ه--ب--ع---ل ي---ت---لا ةÒخألاو
مدقت.ة-يا-ج-ب ة-ن-يدÃ ي-ن-طو--لا
بعÓ--لا ه--ع--قو فد---ه---ب ي---بر---غŸا

ل--ب--قو ،12ـلا ة-ق-ي--قد--لا ‘ و--مد--ي--ه
ة--يا--ه--ن ةر--فا--سص ن--م ق--ئا--قد ثÓ--ث
وبع نب بعÓلا نك“ ،لوألا طوسشلا

ةجيتنلا يهو ،ة-ج-ي-ت-ن-لا ل-يد-ع-ت ن-م
ضضاخ.ءا-ق-ل-لا اذ-ه-ل ة-ي-ئا-ه--ن--لا
ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا
ةميلح نب ،يبرعلا :ةيلاتلا ءامسسألاب
،غيغدا ،ةيراغ-م ،ضسا-ج-ع ي-بر-غ-ل-ب)

لوا يا-قز ي-ن-م) Êا-سسم-ل-ت ،ضشي-ع--م
ن-ب ،(Âا-غ-ت-سسم دادو ن-م ه-ل ةارا--ب--م
ن-م يا--ط--ق ،نا--قرز ،بيا--سص ،و--ب--ع
جا-ح) ه-ل ةارا--ب--م لوأا ة--با--ن--ع دا–ا

يوŸ لامك :بردŸا.(نلدع
9891 ليرفا4

0 سسنوت2 رئاز÷ا
بعلÃ يسسلطألا دوسسا مامأا هلثŸ فدهب هلداعت دعب
Úسشد-ت ة-ب-سسا-نÃ ة-يا-ج-ب ة-ن-يدÃ ة-ي--برا--غŸا ةد--حو--لا
ا-ه-ي-ف فا-سضت-سسا ة-ي-لاوŸا ة--ه--جاوŸا ،Òخألا بع--لŸا
5 بعلÃ يسسنوتلا بختنŸا يوŸ لامك بردŸا لابسشأا

ةارا-ب-م ضسك-ع ى-ل-عو ،ل-ي-ل-ق رو-ه--م--ج ما--مأا ،ة--ي--ل--يو--ج
زوفلا قيق– نم ينطولا بختنŸا عاطتسسا ،برغŸا

ى--ل--ع لواد--ت ،ر--ف--سصل Úفد--ه--ب  جا--طر--ق رو--سسن ى--ل---ع
ينمو43ـلا ةقيقدلا ‘ نلدع جاح نم لك اهليجسست
ضضاخ.ةارا--بŸا ن---م ةÒخألا ق---ئا---قد---لا ‘ يا---قز
:ةيلا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
،غيغدا ،ضساجع لامك ،دارم Êومحر ،يداهلا يبرعلا

Êاسسمل-ت ردا-ق-لا د-ب-ع ،با-هو-لا د-ب-ع ضشي-ع-م ،ة-يرا-غ-م
،نلد-ع جا-ح ،بيا-سص ى-سسو-م ،و-ب-ع ن-ب ،(يا-قز ي--ن--م)

يوŸ لامك :بردŸا.رجام
9891 يام42

0 رئاز÷ا1 برغŸا
مامأا تناك ينطولا قيرفلل ةيلاوŸا ةيدولا ةهجاوŸا
ن-م-سض ة-ه-جاوŸا هذ-ه جرد--ن--تو ،ي--بر--غŸا بخ--ت--نŸا
،ةيرئاز÷او ةيبرغŸا Úتيدا–لا Úب مŸÈا قافتلا
ÚبختنŸا تعمج دق تناك ¤وألا ،Úترابم ضضوخب

Ãا ةدحولا بعلŸةيبراغ Ãناو قبسس امك ةياجب ةنيد
ة-ه-جاوŸاو ،ة-ي-سضاŸا ة-ق-ل◊ا ‘ ،كلذ ى-ل-ع ا-ن-فر--ع--ت
،ةيبرغŸا ةرطينقلا ةنيدÚ ÃبختنŸا تعمج ةيناثلا
دو--سسا زو--ف--ب ته--ت--ناو ع--فا--سش ن--سسح م---ك◊ا ا---هدا---قو
ةقيقدلا ‘ ردان بعÓلا هعقو در نود فدهب يسسلطألا
بعل..بولطŸا ىوتسسŸا ¤إا قرت ⁄ ةارابم ‘ ،81ـلا
:ةيلا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
،ة-يرا-غ-م ،ضسا-ج-ع لا-م-ك ،ير-م-ع-لا ،يدا-ع--لا ي--بر--ع--لا
،(ياقز ينم) بياسص ىسسوم ،ضشيعم ،(غبغدا) يبرغلب

.م-ي-سسن رو-قز ،و-ب-ع ن-ب ،Êا-سسم-ل-ت ردا-ق-لا د-ب-ع ،ر-جا--م
يوŸ لامك :بردŸا

9891 يام13
0 رئاز÷ا2 ديوسسلا

لا--ب---سشأل ة---يÒسض– ةارا---ب---م ر---خآا
ةارابŸ ابسس– يوŸ لامك بردŸا
نم ةثلاثلا ةلو÷ا مسسرب يوبابÁز
ضسا-ك ن-م Êا-ث--لا رود--لا تا--ي--ف--سصت
بخ---ت---نŸا ما----مأا تنا----ك ،⁄ا----ع----لا
بع--لŸا ا--ه---ن---سضت---حاو يد---يو---سسلا
ا-هدا-قو ،و-ه--لروا ة--ن--يدÃ د--يد÷ا
نوسسلين نوتل-ي-م ي-كرا‰د-لا م-ك◊ا
باحسصأل ارظتنم ناك امك تهتناو
ىلع لوادت ،رفسصل Úفدهب ضضرألا
نوسسل‚ا ضسولك بعÓلا اهليجسست

ةارابم ‘ ،47و33ـلا Úتقيقدلا ‘
اهجو ةينطولا رسصانعلا اهيف تمدق
يتلا Òهام÷ا ىسضر تلان لوبقم
ضضاخ.بع-----لŸا ¤إا تر-----سضح

ة---ه---جاوŸا هذ---ه لا----م----ك بردŸا
،يداهلا يبرعلا :ةي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب

ردا---ق---لا د---ب----ع) Êو----م----حر دار----م
ضساجع ،غيغدا ،ةيراغم ،(Êاسسملت
قازرلا دبع) بياسص ىسسوم ،لامك
ضشيع-م ،Êازو-لا ف-ير-سش ،(ي-بر-غ-ل-ب

لامك :بردŸا.رجام ،وبع نب ،يمولب ،باهولا دبع
Ÿيو

9891 ناوج52
2 رئاز÷ا1 يوبابÁز

ىلع ينطولا بختنŸا ناك ،ناوج رهسش نم52ـلا ‘
يو-با-بÁز بخ-ت--ن--م ما--مأا ةدو--ع--لا ةارا--ب--م ع--م د--عو--م
بردŸا لابسشأا اهمسسحو ،يراراه Òخألا اذه ةمسصاعب
هرادأا يذلا ءاقللا.فدهل Úفدهب يوŸ لامك ينطولا
بخ-ت-نŸا مد-ق ه-لÓ--خو ،يا--ف--سسي--ت ي--بو--ي--ثإلا م--ك◊ا
رجا-م ءÓ-مز نا-ك-مإا-ب نا-ك ،ة-م-ق-لا ‘ ةارا-ب-م ي-ن-طو-لا
ةديدعلا ضصر-ف-لا ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب Úفد-ه ن-م Ìكأا-ب زو-ف-لا
تف-قو-ت ناو ى-ت-ح ن-ك-ل ،ة-يرا-غ-م ءÓ-مز ا-هرد-هأا ي-ت-لا
بختنŸ دحاو فده لباقم Êاثلا فدهلا دنع ةجيتنلا
با-ق ي-ن-طو--لا بخ--ت--نŸا تع--سضو ا--ه--نأا لإا يو--با--بÁز
حتتفا.Òخألاو ثلاثلا رودلا غولب نم ىندأا وأا Úسسوق
،73ـلا ةقيقدلا ‘ دانم لامج بعÓلا ليجسستلا باب

لبقو
ةر--فا--سص ن--م ق--ئا--قد ثÓ--ث
،ةجيتنلا رجام حبار بعÓلا قمع ةياهنلا
م--ك◊ا ه--ي---ف نا---ك يذ---لا تقو---لا ‘و ن---ك---ل
ةرفا-سص نÓ-عإل بهأا-ت-ي يا-ف-سسي-ت ي-بو-ي-ثإلا
امودنون يوبابÁزلا بختنŸاب اذإاو ةياهنلا
ةجيتنلا ىلع رثؤوي ⁄ افده ،ةجيتنلا ضصلقي
د-ج ءا-ج فد-ه-لا اذ-ه نأا اŸا-ط ،ة-ي-ئا-ه-ن--لا

نÓ-عإا-ب م--ك◊ا ر--خأا--ت--ي ⁄ ثي--ح ،ر--خأا--ت--م
ةينطولا ةل-ي-ك-سشت-ل-ل بهذ ن-م زو-ف-ب ة-يا-ه-ن-لا
ثÓ-ث ن-م طا-ق--ن ع--ب--سس ¤إا هد--ي--سصر تع--فر
توك بختنŸ طاقن عبرأا لباقم ،تايرابم

.يوبابÁز بختنŸ ءيسش لو Úترابم نم نكل راوفيد
ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا ضضا--خ

ير-م-ع-لا ،ف-ي-ط-سس قا-فو ن-م Êا-م-سصع Îن-ع :ة-ي-لا-ت--لا
،غيغدا ،ضساجع ،(لئابق-لا ة-ب-ي-ب-سش ن-م Êو-م-حر دار-م)

،ر-جا-م ،(Êازو--لا ف--ير--سش) بيا--سص ى--سسو--م ،ة--يرا--غ--م
لام-ك :بردŸا.نلدع جاح ،ي-مو-ل-ب ،دا-ن-م ،ضشي-ع-م

Ÿيو

9891 ةيليوج6
1 رطق1 رئاز÷ا

يرطقلا بختنملل رودلا ءاج يتارامإلا بختنŸا دعب
بعلÃ ةيليوج62 موي ينطولا انبختنم هفاسضتسسا يذلا
تهتنا ،ةيدو ةهجاوم ‘ ،ناسسملت ةنيدÃ يفطل ديقعلا
ينطولا بخ-ت-نŸا.هلثŸ فده يبا-ج-يلا لدا-ع-ت-لا-ب
ناك ،يوŸ لامك هبيردت ىلع فرسشي ناك يذلا ينطولا
ديسشر ةطسساوب28ـلا ةقيقدلا ‘ ليجسستلا ¤إا قابسسلا
يرئاز÷ا مك◊ا ةرفاسص نم قئاقد ثÓث لبقو ،عيغدا

ةطسساوب ةج-ي-ت-ن-لا ير-ط-ق-لا بخ-ت-نŸا لد-ع ،د-يد-ن-سص
ةهجاوŸا هذه تهتنا هلثŸ فدهبو ،روسصنم بعÓلا
بختنŸا.هل-ثŸ فد-ه ي-با-ج-يلا لدا-ع-ت-لا-ب ة-يدو-لا
يبرعلا :ةيلاتلا ءامسسألاب ةهجاوŸا هذه ضضاخ ينطولا

،يداهلا
،لئابقلا ةبيبسش نم Êومحر داترم
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
9891 ةيليوج52

0 راوفيد توك1 رئاز÷ا
ن-م-سض ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-ل-ل ةÒخألاو ة-ع-بار-لا ة--ه--جاوŸا
ضساك تا-ي-ف-سصت-ب ة-سصاÿا تا-عو-مÛا رود تا-ي-ف-سصت
،يراوفيلا بختنŸا مامأا تناك ،(0991 ايلاطيا) ⁄اعلا
نامسضل لداعتلا ينطولا بختنŸا يفكي ناك اهلÓخو
ةينطولا رسصانعلا نكل ،Òخألاو ثلاثلا رودلا ¤إا لهأاتلا
تققح لب ،لداعتلا ةطقنب فتكت ⁄ ،رجام حبار ةدايقب
‘ رجام حبار بعÓلا هعقو رفسصل فدهب امهم ازوف
يام91 بع-ل-م ا-ه-ن--سضت--حا ةارا--ب--م ‘ ،65ـلا ةقي-قد-لا

Ãف-غ رو-ه-م-ج ما-مأا ة-با-ن-ع ة-ن-يدÒ ل-ك ن-م مد-ق ،اد-ج
ة-ي-ن-طو-لا ر-سصا-ن-ع-لا ع-ي-ج-سشت ل--جا ن--م بو--سصو بد--ح

غولبل ةيفاسضإا ةوطخ ة-فا-سضإا ›ا-ت-لا-بو زو-ف-لا ق-ي-ق-ح-ت-ل
م---ك◊ا ة---ه---جاوŸا هذ---ه رادأا.نايلاط-لا لا-يد-نو-م
،ع-ي-م÷ا ةدا-سشإا لfi نا-كو ،ي-ن-ي-سس ارادا--ب ›ا--غ--ن--سسلا

يقيرفإلا مك◊ا قحب هنا Óعف تبثاو ،زيمŸا هئادأل
.ةÎفلا كلت ‘ دحاو مقر

ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا ضضا--خ
،غيغدا ،ةيراغم ،Êومحر دارم ،Êامسصع Îنع :ةيلاتلا

،(Êازولا فيرسش) ناقرز كيلم ،بياسص ىسسوم ،ضساجع
يوŸ لامك :بردŸا.رجام ،دانم ،ياتطق ،يمولب

9891 ربوتكا8
0 رسصم0 رئاز÷ا

د-ق-ع ل-م-ت-كا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ل-هأا-ت د-ع-ب ةر--سشا--ب--م
⁄ا-ع-لا ضسا-ك تا-ي-ف--سصت--ل Òخألا رود--لا ¤إا Úل--هأا--تŸا
ن--------م ÚيŸÓا مÓ--------حأا ضسك---------عو ،(0991 ا-ي-لا--ط--يا)
مامأا ي-ن-طو-لا ا-ن-ب-خ-ت-ن-م ة-عر-ق-لا تع-قوأا ،Úير-ئاز÷ا
،ة-يرا-ن-لا-ب تف-سصو ةارا-ب-م ي--غ--ف ،ير--سصŸا بخ--ت--نŸا
.Úب-خ-ت-نŸا Úب ةدو-جوŸا ة--ي--سسا--سس◊ا ¤إا ر--ظ--ن--لا--ب
ترج باهذلا ةارابم نأا ينطولا بختنŸا ظح ءوسسلو
رمألا ،ةرهاقلاب ةدوعلا ةارابم ترج اميف ،رئاز÷اب
لسشف ةيسشخ ،Úيرئاز÷ا نم Òثكلا هنم فوخت يذلا
غو--ل--ب ›ا--ت--لا--بو ،زو--ف--لا ق--ي--ق– ن--م ي--مو--ل---ب ءÓ---مز
ةارابم ترج.Óعف ثدح يذلا وهو ،«نايلاطلا«ضسرع
يوÓمح ديهسشلا بعل9891Ã ربوتكا8 موي باهذلا

Ãكاذنآا فرعي ناك يذلا ةنيطنسسق ةنيد Ã71 بعل
رو--ه--م--ج--ل--ل Òف--غ--لا رو--سض◊ا ن--م م--غر---لا---بو ،ناو---ج

لداعت-لا-ب ى-ف-ت-كا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا نأا لإا ،ير-ئاز÷ا
ةدوعلا ةهجاوم نوك ،بيıاب فسصو لداعت ،يبلسسلا

فلأا ةنم ›اوح مامأا ةرهاقلاب رسصان بعلÃ ىرجتسس
ءاوسضألا ت– تبعل يتلا ةهجاوŸا هذه داق.جرفتم
ناكو ،لسشيسسلا رزج نم نوكيب كرام مك◊ا ةفسشاكلا

يتلا تلواÙا ضضعب ‘ مهللا ،هتÓخدت لج ‘ لداع
بخت-نŸا بع-ل.Úب-نا÷ا ن-م ا-جا-ج-ت-حا ل--ك--سشت ⁄

بر-ع-لا :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ة--ه--جاوŸا هذ--ه ي--ن--طو--لا
،غيغدا ،ةيراغم ،ضساجعل امك ،Êومحر دارم ،يداهلا

،ي-مو-ل-ب ،ر-جا-م ،Êا-جو ،نلد-ع جا-ح ،يوا-حر-ف ردا-ق
امكويوŸ لامك :بردŸا.(بياسص ىسسوم) نادم
ةياهن روف ،ةقل◊ا هذه ةمدقم ‘ هيلا ةراسشلا قبسس
يوŸ لامك بردŸا ةلاقا ” ،ةنيطنسسقب ةارابŸا هذه
.هللا همحر ›امرك ديم◊ا دبعب هسضيوعتو

عبتي ...

ى-ل-ع ير-سصŸا بخ-ت-نŸا ه-سضر-ف يذ-لا ي-ب-ل-سسلا لدا-ع-ت-لا ف-ل-ك
ينطولا بخانلا ،ةنيطنسسق ةنيدÃ يوÓمح بعلÃ «رسضÿا»

ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا رخأاتت ⁄ ثيح ،اÒثك يوŸ لامك
›امرك ديم◊ا دبع ايلعلا باسضهلا نياب هسضيوعتو هتلاقإاب مدقلا

لايدنوم ¤إا طسساوأÓل ينطولا بختنملل يخيراتلا لهأاتلا ضسدنهم
ةرملل رئاز÷ا لهأات مدع اباهذ رسصم مامأا لداعتلا تايعادت نمو ،ويكوط

ةهجاوم يمولب رسضÿ ءÓمز ةراسسخ دعب ،0991 ايلاطياب يŸاعلا ضسرعلا ¤إا ›اوتلا ىلع ةثلاثلا
ةقلح أادبن ،ةلبقŸا ةقل◊ا ‘ رسصم مامأا ةدوعلا ةارابم ¤إا لوسصولا لبقو.در نود فدهب ةدوعلا

،يطلاŸا بختنŸا مامأا ةيدولا ةارابŸا عم ةيسضاŸا ةقل◊ا ‘ انفقوت ثيح نم ددعلا اذه
ةديعسس ةلحرف ،در نود فدهب مهتحلسصŸ رجام ءÓمز اهمسسح يتلا

.«رسضÿا» تايرابم خيرات زيلاهد ¤إا

خيراتلا ىلع ةذفانــه2441 لوألا ىدامج50ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيدÚ 12نثإلا

لÓقتسس’ا ذنم «رسضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا

9891 ربوتكأا8 ¤إا9891 يرفيف01 نم

و Êاجو فيرسش بÎغŸا تاينف^
ÿيمولب رسض ⁄ Œا دŸبختن

ةنيطنسسقب رسصم مامأا ائيسش ينطولا

رودلا باهذ ‘ رسصم مامأا يرئاز÷ا بختنملل بيfl لداعت^
0991 ايلاطياب ⁄اعلا ضساكل Òخأ’ا يوفسصتلا

ناك ةمسصاعلا دا–ا ضصيمقب ن’دع جاح^
يوŸ لامك بردŸا ةبقح لÓخ هسسفنل Óظ

ضضوع ›امرك ديم◊ا دبع موحرŸا^
رسصم مامأا لداعتلا دعب يوŸ لامك

9891 ربوتكأا ‘ ةنيطنسسقب

ةنيطنسسقب «ةنعارفلا» مامأا بيıا لداعتلا

(نوثÓثلاو ةسسداسسلا ةقل◊ا)
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رئاز÷ا ةيدولوم

 حبرت يبرادلا تاهجاوم» :عبيوضس
«زوفلا قحتضسن نحنو بعلت لو

ة-ح-ف-سصل-ل ع-ب-يو-سس د--مfi دأدزو--ل--ب با--ب--سش م--جا--ه--م حر--سص
ثد–و يأد Úسسح رسصن ةأرابم ةياهن دعب قيرفلل ةيمسسرلأ

‘ ىرخأأ طاقن ثÓث عسضو ‘ انح‚»:Óئاق ةأرابŸأ نع
Ìعتلأ دعب ةيوق انلعف ةدر تناك دقل ،مسسوŸأ أذه انديسصر

أذه ‘ أديج نيزكرم اننك ،ةليلم Úع مامأأ قباسسلأ ءاقللأ ‘
طيfi ‘ مهدجأو-تو ا-نوز-ف-حو ا-نو-ع-ج-سش را-سصنألأ ،ءا-ق-ل-لأ
⁄ ،ققÙأ زوفلأ ‘ Òبكلأ لسضفلأ هل ناك ءاقللأ لبق بعلŸأ
مغر اننكل تايرابŸأ ›أوتل أرظن أديج ءاقللأ أذهل رسضحن
بعلت لو حبرت يبريدلأ تأءاقل ،ةÒبك ةأرابم انمدق كلذ
بردŸأ ةمدخ ‘ انأأ › ةبسسنلاب ،طاقن ثÓثلأ يه مهŸأو

ر-ك-سشأأ ،ي-ب-جأو ن-م يدا-ن-ل--ل ة--فا--سضإلأ Ëد--ق--تو تقو يأأ ‘
مدا--ق ‘ لأو--نŸأ أذ--ه ى--ل--ع ل--سصأو--ن نأأ ى--ن“أأو ي--ئÓ---مز
م.ميلسس.تايرابŸأ

مÓسسب زلفاب ةبقع زواŒ دعب

سسقافضص ةطfi ‘ فقوتي نأا بجي ل لاطبألا ةطبار راطق

دادزولب بابسش

امود نوحيرُيو ةقÓطنا لضضفأا اوققح ةبيقعل ءانبأا
ءاقل ‘ زوفلأ قيق– نم دأدزولب بابسش قيرف نك“

ةيئانثب يأد Úسسح رسصن هراج مامأأ ةيسضاŸأ ةلو÷أ
حمسس يذلأ زوفلأ وهو ،عبيوسسو لوحلب اهلجسس ةفيظن
أذه ةيبا-ج-يإلأ ه-ج-ئا-ت-ن ة-ل-سسل-سس ة-ل-سصأو-م ‘ با-ب-سشل-ل
⁄ ام وه و ،يراقلأو يلÙأ نيديعسصلأ ىلع مسسوŸأ
ءا-ق-فر ى-ل-ع أÒث-ك أو-ن-ثأأ ن-يذ-لأ با-ب-سشلأ را-سصنأأ هر-ك-ن-ُي
.يواسسوم سسرا◊أ

امود عنقأا ءادألا
نإاف ،ةيرسصنلأ مامأأ يبرأدلأ ءاقل تاير‹ ¤إأ ةدوعلاب
دودرÃ أÒث-ك ع-ن-ت-قأ ا-مود كنأر-ف ي--سسنر--ف--لأ بردŸأ

ن-م ةد-حأو أو-مد-ق ن--يذ--لأو ةأرا--بŸأ هذ--ه ‘ ه--ي--ب--عل
ةيلا◊أ فورظلأ مغر مسسوŸأ أذه مهتايرابم لسضفأأ
مهنأأ اÃ ،قاهرإلأ لما-ع-ب م-هر-ثأا-تو تا-با-سصإلأ ›أو-ت-ب
ةليلقلأ ما-يألأ ‘ ة-ي-لا-ت-تŸأ تا-يرا-بŸأ ن-م دد-ع أو-ب-ع-ل
جÈلأ ي--ل--هأأ برد--م ه--ب حر--سص ا---م بسسحو ،ة---ي---سضاŸأ
قوف هرسصانع دودرÒ Ãبك دح ¤إأ عنتقم هنإاف قباسسلأ
.مهيلع اما“ يسضأرو نأديŸأ ةيسضرأأ

ءيضش مهأا ناك زوفلاو..
سضعب نم أوكتسشأ قيرفلأ راسصنأأ نإاف ،هسسفن قايسسلأ ‘

نأأ أولاقو ةأرابŸأ ة-يا-ه-ن د-ع-ب ة-ل-ي-ك-سشت-لأ ‘ سصئا-ق-ن-لأ
وهو ةأرابŸأ ةليط سصرفلأ نم ديدعلأ عنسصي ⁄ قيرفلأ

لاقو رخآلأ وه ءاقللأ دعب امود نع ملكت يذلأ رمألأ
هنأأو بعلت لو حبرُت يبرأدلأ تأءاقل نأأ دحأولأ فر◊اب
ا-ه-ل ة-ير-سصن-لأ ةأرا-ب-مو ة-سصاÿأ ه-تا-ي-ط-ع-م ءا-ق--ل ل--ك--ل
أذكه لث-م ‘ ءي-سش م-هأأ و-ه زو-ف-لأو ا-سضيأأ ا-ه-ل-ي-سصا-ف-ت

.فورظ
ةليلم Úع Ìعت دعب رابتعلا اودر نوبعÓلا

زوفلاب مهسسفنأل رابتعلأ دأدزولب بابسش يبعل درو أذه
ي-سضاŸأ تب-سسلأ مو-ي يأد Úسسح ر--سصن ى--ل--ع ق--قÙأ
Úع ةيعمج مامأأ هلبق يذلأ ءاقللأ ‘ هلداعت دعب أذهو
كنأر-ف بردŸأ لا-ب-سشأأ تك-سسي-ل ،فأد-هأأ نود ة--ل--ي--ل--م
ةردق ‘ أوككسش نيذللأ نيدقتنŸأ عيمج هأوفأأ امود
،م-سسوŸأ ة-ل-ي-ط ق-سسن-لأ سسف-ن-ب ة-ل-سصأو-م ى-ل-ع ق-ير-ف-لأ
ولعو مهتوق تابثإل ةيرسصنلأ ءاقل سسياح ءÓمز لغتسسيل
.مسسوŸأ أذه مهبعك

ةÁزه نود ةلضصاوتم ةلضسلضسلا
ل--سضفأأ ن--م ةد--حأو دأدزو---ل---ب با---ب---سش ق---ير---ف ل---ج---سس
تأو-ن-سس ذ-ن-م أذ-هو د--يد÷أ م--سسوŸأ ‘ ه--تا--قÓ--ط--نأ

مو-ي يأد Úسسح ر-سصن ى-ل-ع ق-قÙأ زو-ف-لا--ف ،ةد--يد--ع
نم مسسوŸأ أذه قيرفلل عبأرلأ وه يسضاŸأ ةعم÷أ
ليجسستو ةÁزه يأأ يقلت نود ةلماك تايرابم5 لسصأأ

فأدهألأ نم ةيلاخ مهكابسش ىلع ظاف◊أ عم فده11

دلوأأ رمتسسيل ،طقف دحأو فده يقلتو تايرابم عبرأل
نود ةلسسلسس ةلسصأومو ةبعرم ماقرأأ قيق– ‘ ةبيقعل

.نآلأ ىتح ةÁزه
ةرضضاح بقللا لماح ةيضصخضشو..

عجأرت ةيسضاŸأ مسسأوŸأ ‘ ةيرئأز÷أ ةلوطبلأ تفرع
مدعو ›أوŸأ مسسوŸأ ‘ يرودلأ بقل لماح ىوتسسم

،تايأدبلأ ‘ ةسصاخ تأراسصتنلأ قيق– ىلع هتردق
مسسوŸأ أذه ةد-عا-ق-لأ هذ-ه ر-سسك دأدزو-ل-ب با-ب-سش ن-ك-ل
ةلوطبلأ ‘ تايرابم ثÓث ‘ لداعتو نيزوفل هقيقحتب
مه-ت-ي-سصخ-سش ى-ل-ع دو-ي-ع-سس ءÓ-مز ظ-فا-ح-ي-ل ،ة-ي-ن-طو-لأ
أركبم مهتين أورهظيو يلÙأ يرودلأ بقلل Úلماحك
م.ميلسس.رخآأ مسسوŸ مهبقل ىلع ظاف◊أ لجأأ نم

رود--لأ ة--ح--ف--سص ر--ئأز÷أ ة---يدو---لو---م تو---ط
سسمأأ لوأأ ةر-ه-سس زواŒ ا-مد-ع-ب يد-ي-ه--م--ت--لأ

ثي-ح و ،مÓ-سسب ي-ن-ي-ن-ب-لأ سسي-سسأو÷أ ة-ب-ق-ع
غولب لبق مسساح جرعنم مامأأ قيرفلأ نوكيسس
يدا--ن--لا--ب مد---ط---سصي اŸ تا---عو---مÛأ رود
يذلأ سسنوت لطب بئان يسسقافسصلأ يسضايرلأ
ل-ث‡ با-سسح ى-ل-ع ءا-ن-ع نود هرود--ب ل--هأا--ت
نأأ ةيقيرفإلأ ةركلأ ةأوه عمجي ثيح ،راب‚ز

رودلأ ‘ عأرسص ىوقأأ نوكتسس ةأرابŸأ هذه
أذهلو تاعومÛأ رود غولب لجأأ نم لبقŸأ
ل نأأ ىلع زيغن ليبن بردŸأ لابسشأأ سضفري
.سسقافسص ةطfi ‘ مل◊أ فقوتي

ةيدولوŸا ىلع اوضسق نويضسنوتلا
ةهجاوم رخآا ‘ ةيعابرب

يدانلأ و رئأز÷أ ةيدولوم ةهجأوم نأأ ودبيو
احوتفم اباتك نوكتسس يسسقافسصلأ يسضايرلأ
سضعبلأ امهسضعب نافرعي امهنأأ اÚ Ãقيرفلل

تا-ب-سسا-ن-م ةد-ع ‘ ا-ي-ق-ت-لأ نأأ ق-ب-سسو ،أد-ي-ج
ن--م حو--ف--ت يور--ك--لأ رأا---ث---لأ ة---ح---ئأر ن---ك---لو
ي---ب---عل نأل أذ---هو ة---ب---ق---ترŸأ ة---ه---جأوŸأ
7102 ةنسس ‘ ثدح ام أوسسني ⁄ ةيدولوŸأ

ديمع نويسسنوتلأ ناهأأ اŸ ةهجأوم رخأأ ‘
رخأأ ‘ ةل-ما-ك ة-ي-عا-بر-ب ة-ير-ئأز÷أ ة-يد-نألأ

لعجيسس ام وهو ،تاعومÛأ رود نم ةأرابم
ة--ي--سضرأأ نو--ل--خد--ي دو--سشح د---ئا---ق---لأ ءÓ---مز
.طقفو رابتعلأ در ةينب نأديŸأ

هجاو يرئازج قيرف رخآا وداراب
يضسقافضصلا

ه-ق-ير-ف ر-خأأ ودأرا-ب و-ك-ي-ت-ل--ي--تأأ ق--ير--ف نا--كو
ناكو يسسنو-ت-لأ ي-سسقا-ف-سصلأ ه-جأو ير-ئأز-ج
يد-ي-ه-م-ت-لأ رود-لأ ‘ طرا-ف--لأ م--سسوŸأ كلذ
،يقيرفإلأ دا–إلأ سسأاك ةقباسسم نم Êاثلأ

نو--ي--سسنو--ت--لأ ر--ئأز÷أ ل--ث‡ ق--ح---سس ثي---ح
لبق اباهذ ةيليوج5 بعلم ‘ ةلماك ةيثÓثب
سسنوت ‘ لهأاتلأ ةقاطب زجح ‘ أوحجني نأأ
لدا-ع-ت-لا--ب با--يإلأ ة--ع--قو--م ته--ت--نأ ا--مد--ع--ب
نم لعجيسس رمألأ أذه نأأ ديكألأو .يبلسسلأ
نوثحبي نابلجوب سسينأأ قباسسلأ ›ودلأ لابسشأأ

.اسضيأأ ايورك رأاثلأ نع
يضسقافضصلا نع ثيد◊ا سضفري زيغن

نازيلغ ةهجاوم لبق
با-هذ-لأ ى-ل-ع ر-سصت كأر--طا--نو--سس نأأ م--غرو
م-سسو-م ‘ ا-ي-ق-ير-فإأ لا-ط-بأأ يرود ‘ أد-ي--ع--ب
سضفر-ي ز-ي-غ-ن ل-ي--ب--ن بردŸأ نأأ لإأ ة--يو--ئŸأ
نم رذح ثيح ،هلا-ب-سشأأ ى-ل-ع ا-ب-ل-سس ط-غ-سضلأ

يسسقافسصلأ مامأأ باهذلأ ةأرابم ‘ Òكفتلأ
أذ-ه ة-ه-جأو-م ءأر-جإأ ل-ب-ق ل-ب-قŸأ عو-ب--سسألأ
ةهجأوŸأ يهو نأزيلغ عيرسس مامأأ ءاعبرألأ
رئأز÷أ ةيدولوŸ ينفلأ مقاطلأ اهفسصي يتلأ
لجأأ نم زوفلأ نع اهيف ثحبي يتلأو ةماهلاب
Òسضح--ت--لأو ة--مد--قŸأ ة--ب--كو--ك--ب قا--ح--ت--للأ

Ÿيسسقافسصلأ ةهجأو Ãةعفترم تايونع.
رايدلا لخاد اهتبيه ىلع ظفا– ةيدولوŸا

لخأد اهتبيه ىلع رئأز÷أ ةيدولوم تظفاح
ثي-ح ،ة-ي-جراÿأ تا-سسفا-نŸأ ‘ د--عأو--ق--لأ

ق--ير--ف ن--سسحأأ تح--ب--سصأأو ا--ه--م--قر تن---سسح
تاقباسسŸأ فلتfl ‘ ةأرابم43ب يرئأزج
ى--ع---سسي يذ---لأ بسسكŸأ و---هو ،ةرا---سسخ نود
يسسقافسصلأ مسضب هيلع ةظ-فا-ح-م-ل-ل د-ي-م-ع-لأ
لبقŸأ Èمسسيد82 موي اياحسضلأ ةمئاق ¤إأ

  .ةيليوج5 ةعقوم ‘
فسصنم -ب  ب

لوألا طوضشلا ‘ ءازج ةلكر نم ةيدولوŸا مرح مك◊ا
دبع سضرعت ثيح ،ةحيحشص ءازج ةلكر نم سسمأا ةيدولوŸا مك◊ا مرح

ترم ةطقللا نكل ،مشصÿا عفادم لبق نم سصيمقلا نم كشسملل ظيف◊ا
.ةيدولوŸا حلاشصل اهباشستحا نود

لوألا طوــــــــضشلا يـــــف ةرــــــخأاتم ةاراـــــبŸا ثبب عيم÷ا مدــــــضص يرـــــئاز÷ا نوـــــيزفلتلا
،رم÷ا نم رحأا ىلع سسمأا ةهجاوم نورظتني ةيدولوŸا قاششع لك ناك
لبق ،ةلماك تاونق تشس ‘ ةنماثلا ةرششن ثب ببشسب اهتقو ‘ قلطنت ⁄ اهنكل
ةشسداشسلا ةانقلا تثب ثيح ،ة-ق-ي-قد02 ›اوحب ارخأاتم ثبلا ق-ل-ط-ن-ي نأا
رظتنا دحأا ل نأا ةشصاخ ،راشصنألا مدشص يذلا رمألا وهو ،ةلجشسم ةارابŸا

.ارخؤوم ةيباجيإا تاÒيغت ةدع دهشش يذلا نويزفلتلا نم ةجرÿا هذه

رششابŸا ىلع اهثبب ماقو Êاثلا طوششلا ‘ رمألا كرادت
،رششابŸا ىلع ةارابŸا ثبب ماقو ،Êاثلا طوششلا ‘ رمألا نويزفلتلا كرادت دقو
حارأا يذلا رمألا وهو ،لوألا طوششلا ةياهن دعب ةرششابم عيم÷ا هدهاشش يذلاو
.لوألا اهفشصن ‘ ةلجشسم ةارابŸا ثب مهبشضغأا امدعب ،Óيلق راشصنألا

هل سسماÿا لجضسي يويرف
هفأدهأأ سسماخ ليجسست ‘ يويرف يماسس ح‚

،ةلوطبلأ ‘ فأدهأأ ةعبرأأ دعبف ،مسسوŸأ أذه
.ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر ‘ هدأدع سسمأأ حتتفأ

لشصاوو ةيئانث لجشس ظيف◊ا دبعو
قلأاتلا

،ه-ق-لأا-ت ظ-ي-ف◊أ د-ب-ع ل-سصأو ىر-خأأ ة-ه--ج ن--مو
،يسساسسأاك هل ةأرابم Êاث ‘ ليجسستلأ ‘ حجنف
فدهلأ وهو ،Úيني-ب-لأ ى-مر-م ‘ ة-ي-ئا-ن-ث ل-ج-سسو
.مسسوŸأ أذه هل ثلاثلأ

دادعلا حتفي Ëدروب
يذلأ Ëدروبل اسضيأأ ةسصرف ةأرابŸأ تناك دقو
ن-م ل-ك-ب ق-ح-ت-ل-ي-ل ،فأد-هألأ ن-م هدأد-ع ح-ت-ت--فأ

نيذلأ يعيبرو ةحاسس نب ،ظيف◊أ دبع ،يويرف
شش.ميلسس.مسسوŸأ أذه أولجسسو قبسس

ةيدŸا ءاقلب ةنراقم ايسساسسأا يقب نم طقف ظيف◊ا دبع

ةيضساضسألا ةليكضشتلا ‘ ةلماك تاÒيغت رضشع ىرجأا زيغن

ةليكششتلا Òغتب زيغن ليبن ديمعلا بردم ماق
قباشسلا ءاقللاب ةنراقم ةئŸاب09ـلا قوفت ةبشسنب
تاÒيغت01 تد-ه-شش ثي-ح ،ة-يدŸا ي-بŸوأا ما--مأا

يقب يذلا ديحولا ظيف◊ا دبع ناكو ،ةلماك
⁄ ،ةارا-بŸا ‘ ةر-ششع-لا هؤوÓ-مز ا-م-ن-ي-ب ،ا-ه--ن--م
ذختا دقو ،ةقباشسلا ةهجاوŸا ‘ مهلك اوكراششي
،ه-لا-ب-ششأا ة-حارإا ل-جأا ن-م رار-ق-لا اذ--ه بردŸا

بعل قيرف-لا نأا ة-شصا-خ ،ة-ل-ي-ك-ششت-لا ر-يود-تو

،ةÒشصق ةÎف ‘ تا--يرا--بŸا ن--م اÒب--ك ادد---ع
ىرخألا تايرابŸا نم ةلشسلشس هرظتنت تلازلو
.اشضيأا

نذؤوŸاو Óشسيإا ،ودعشس ،ي◊اشص
ةرم لوأل نويشساشسأا

،ي◊اشص ي-ثÓ-ث-ل-ل ةز-ي‡ ةارا-بŸا تنا-ك د-قو
مه-ق-ئا-قد لوأا او-ب-ع-ل ن-يذ-لاو ،Ó-شسيإاو ود-ع-شس
،اشضيأا ةيشساشسألا ةليكششتلا ‘و ،ديمعلا سصيمقب
بع-ل يذ-لا نذؤوŸا ا-شضيأا د-جو-ي م-ه-ب-نا--ج ¤إاو
كراششو قبشس امد-ع-ب ،ي-شسا-شسأا-ك ¤وألا ةر-م-ل-ل

لك نأا لوقلا نكÁ اذ-ه-بو ،كلذ ل-ب-ق ل-يد-ب-ك
نم اودافتشسا دق لاعشش ادع ام رباكألا يبعل
ى-ل-ع ةد-حاو ةرÚ Ÿي-شسا-شسأا ة-كرا-ششŸا ة-شصر-ف
ت“ نيذل-ل ة-شصر-ف-لا ح-ن-م را-ظ-ت-نا ‘ ،ل-قألا

.فيدرلا ةئف نم مهتيقرت
،ةرامعل ،دوششح ،ةقاطوب كرت

ةحاشس نب ،Ëدروب ،دادح
ةكدلا ‘ يويرفو

ن-م دد-ع كÎب بردŸا ما-ق ىر-خأا ة-ه-ج ن-مو
مهتحارإا لجأا نم طايتحلا يشسرك ‘ ÚبعÓلا

نم لكب رمألا قلعتيو ،ةلبقŸا تايرابملل ابشس–
نب ،Ëدروب ،دادح ،ةرا-م-ع-ل ،دو-ششح ،ي◊ا-شص
طايتحلا يشسرك لكششت ثيح ،يويرفو ةحاشس
ةارابŸاب اينعم ي-ع-ي-بر ن-ك-ي ⁄ ا-م-ن-ي-ب ،م-ه-ن-م
،يدادعو قارح ةحارإا ت“و ،ةباشصإلا ببشسب
،ة-ي-ج-ل-ع ن-ب ،Òخ-ل-ب ،و-با-ج ل-ك دا-ع ا-م-ن--ي--ب
ةيشساشسألا ةليكششتلل Êاورمو يتÓع ،يميهارب
.Úيشساشسأاك اوبعلو قبشس نيذلا مهو

يذلا ÚبعÓل Òبكلا ددعلاب مشسوŸا اذه دادزولب بابشش قيرف زي“
Áاف ،لوألا قيرفلا ‘ هكلتŸمئاد ناك امود كنارف يشسنرفلا برد

ةبوعشص ببشسب اذهو مشسوŸا اذه ¤وألا تايرابŸا ةيششع ةÒ◊ا
كيهان ،تايرابملل مهيعدتشسيشس نيذلا ابعل81 ةمئاقل هرايتخإا

مئاقلا حارأا يذلا رمألا وهو ،مهتيبلغأا Úب ىوتشسŸا براقت نع
.ةمداقلا تايرابŸا لبق ينفلا مقاطلا ىلع لوألا

ةرضضاح جئاتنلاو ةيوق ةعوم‹ كلتÁ قيرفلا
بردŸا لوخد وه بابششلا تيبب نوفراعلا هظحل يذلا ءيششلاو
تÓيكششتب ةلوطبلا نم ¤وألا ةشسمÿا تايرابŸا ‘ امود كنارف
ةارابم نم لقألا ىلع ةثÓث وأا Úمشسا بحشسي ام امئادف ،ةرياغم
ءاقل ‘ ىتح وأا رشصنلا مامأا لاطبألا يرود › لعف املثم ىرخأا ¤إا
Òغت مغرو ،ةليلم Úع ةيعمجو لئاب-ق-لا ة-ب-ي-ب-شش ع-م ة-لو-ط-ب-لا
رثأاتي ⁄و قيرفلا نع دعتبت ⁄ ةيباجيإلا جئاتنلا نأا ¤إا ءامشسألا
دح ¤إا يباجيإا امود هÈتعا يذلا رمألا وهو اقÓطإا زئاكرلا بايغب
.ÚبعÓلا Úب ةشسفانŸا قلخيشسو ديعب

ليلد Òخ دويعضس بايغ مغر زوفلا
نأا ىلع نهار نم كانهف ،ا-م-ئاد دادزو-ل-ب با-ب-شش ة-ل-ي-ك-ششت ع-م

دقو قيرفلا دودرم ىلع رثؤويشس ةيرشصنلا ءاقل ‘ دويعشس بايغ
و-ه ثد-ح ا-م ن-ك-ل ،ف-ل-ششلا ن-ب سسرا◊ا كا-ب--شش ¤إا ل--شصي ل

مغر ÚبعÓلا نع بغت ⁄ زوفلا «ةيكيمانيدف» ،اما“ سسكعلا
،ةبوقعلا يعادب يبرادلا ‘ ةكراششŸا نم لوألا مهم‚ نامرح
كلتÁ دادزولب با-ب-شش نأا ىر-خأا ةر-م د-كؤو-ي يذ-لا ر-مألا و-هو

.ÚبعÓلا نم ةيوق ةعوم‹
ةعومÛا دوضسي لئافتلاو..

تاونشسلا ‘ همايأا لشضفأا نم دحاو دادزولب بابشش قيرف سشيعي
مشسوم ةيادبو ققÙا ةيباجيإلا جئاتنلا ببشسب اذهو ةÒخألا

ل اŸو Òبك مشسوم Ëدقتب لؤوافتلل ÚبعÓلا عفد ام اذه ،ةيوق
.›اوتلا ىلع ةثلاثلا ةنشسلل رخآا بقلب زوفلا

م.ميلشس

امود حارأا دادعتلا ءارث
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لئابقلا ةبيبضش

برغŸاب صسلطأا قدنفب اوحاÎضسا نوبعÓلا
‘ سسول÷ا ةركف نم اÒثك ىششخي يديزوب فشسوي بردŸا ناك يذلا تقولا ‘
ةل-شصاو-م ل-ب-ق تا-عا-شس ةد-ع-ل ة-ي-بر-غŸا ءا-شضي-ب-لا راد-لا-ب سسماÿا د-مfi را-ط-م
هعشسوب نوكيشس قيرفلا نأا ملع نأا دعب Òخألا اذه حاترا ،رجينلا ¤إا ةلحرلا
ةيتاوم ةشصرفلا تناك ثيح ،راطملل عباتلا سسلطألا قدنف ‘ ةحارلا ¤إا نوكرلا
مو-ن-ل-ل مÓ-شست-شسلاو ة-حار-لا ن-م ط-شسق ذ-خأل طو-ب ن-ب ة-ما-شسأا سسرا◊ا ءÓ--مز--ل
.يماين ةيÒجينلا ةمشصاعلا ¤إا ىرخأا ةرم لاحرلا دشش لبق Óيلق عاجÎشسÓل

 نوبعÓلاو ةديج تناك ةلحرلا» :مÓضسلا دبع
«عاجÎضسÓل فورظلا لك اودجو

لوشصو دعب يعامتجلا لشصاوتلا عقوم ىلع ةبيبششلا ةحفشصل هب ¤دأا حيرشصت ‘و
فورظلا لك نأا مÓشسلا دبع لامك يشضايرلا ريدŸا فششك ،برغŸا ¤إا يرانكلا

مامأا ةبقترŸا ةمداقلا ةارابملل يغبني امك دادعتشسلاو عاجÎشسÓل قيرفلل ةيتاوم
نأا لوقلا نكÁ ماع لكششب »:هلوق ‘ كلذ احشضوم ،يÒجينلا كردلا دا–ا
قدنف ‘ انزجحو ،فورظلا نشسحأا ‘ انلشصو ،ةديج تناك برغŸا ¤إا ةلحرلا
امك عاجÎشسلاو ةحارلا ¤إا نوكرلاب ÚبعÓل حمشسن ىتح راطملل عباتلا سسلطألا
.«نآلا دح ¤إا فورظلا هذه لك نع نوشضار نحن ،يغبني

«ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلل ÚبعÓلا ةدارإا ىلع لوعنضس »
ةشسفانŸا ‘ ءاثÓثلا اذه يرانكلا رظتنت يتلا ةمداقلا ةارابŸاب قلعتي اميفو
يذلا زوفلا نأا ديكأاتلا دوأا ةيادبلا ‘ »:Óئاق مÓشسلا دبع لامك دكأا ،ةيقيرفإلا

حمشسو بشسانŸا تقو-لا ‘ ءا-ج د-عاو-ق-لا جرا-خ ف-ل-ششلا ة-ي-ع-م-ج ما-مأا ها-ن-ق-ق-ح
يوق لعف در نم انل دب ل ناك ،ررحتلاو سسفنلاب مهتقث لماك عاجÎشساب ÚبعÓل

ركششأا ،وزو يزيت ‘ دادزولب بابشش مامأا انتÁزه دعب
يتلا ةÒب-ك-لا ةÁز-ع-لاو ة-يو-ق-لا ةدارإلا ى-ل-ع Úب-عÓ-لا
اشضيأا مهتدارإا ىل-ع لو-ع-ن-شسو ،ف-ل-ششلا ما-مأا ا-ه-ب او-ب-ع-ل

بعلب انل حمشست ةيباجيإا ةجيتنب رجينلا نم ةدوعلل
نوقثاوو ادج نولئافتم نحن ،حايتراب ةدوعلا ةارابم

باهذلاب انل حمشست يتلا تايناكمإلا لك كل‰ اننأا
.«ةشسفانŸا هذه ‘ دود◊ا دعبأا ¤إا

اÃ نوعاو نوبعÓلا» :لبقم
ةارابŸا صضوخنضسو مهرظتني

«زوفلا ةينب
نولئا-ف-ت-م ة-ب-ي-ب-ششلا يÒشسم نأا ود-ب-ي

ة-ج-ي-ت-ن ق-ي-ق– ة-ي-نا-ك-مإا ن-م اد--ج
دا–ا مامأا ءاثÓثلا اذه ةيباجيإا

ÒجانŸا رارغ ىلع ،رجينلا كرد
‘ د-كأا يذ-لا ل-ب-ق-م كلا-م ما-ع--لا
ا-ن--نأا د--ي--كأا »:Ó--ئا--ق ه--ل ح--ير--شصت

زوفلا فدهب ر-ج-ي-ن-لا ¤إا ل-ق-ن-ت-ن-شس
ةارابم لبق ةحيرم ةجيتنب رايدلا ¤إا ةدوعلاو
مهر-ظ-ت-ن-ي اÃ نو-عاو Úب-عÓ-لا ل-ك ،ةدو-ع-لا

دا–ا ة---ه---جاوŸ داد---ع---ت---شسلا ”أا ى---ل----عو
ىو----ت----شسŸا ‘ نو----ك----ن نأا ى----ن“أا ،كرد----لا
دعب انتقÓطنا ديكأات نم نكمتنو بولطŸا

جرا-خ ف-ل-ششلا ة-ي-ع-م-ج ما-مأا Òخألا ا-نزو--ف
.«دعاوقلا

fù°«º. ¿

نم ةيلئابقلا ةليكششتلا اهتششاع يتلا كلت ةبعتم ةلحر
‘ هيلإا انرششأا امكو ،يماين رجينلا ةمشصاع ¤إا رئاز÷ا
ر-خآا ‘ ترر-ق ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لا ةرادإلا نإا-ف ،ق-با-شسلا دد-ع-لا

،Úنثلا مويلا فيطشس قافو عم لقنتلا سضفر ةظ◊
سسمأا لوأا رجينلا ¤إا ةيداع ةلحر ‘ رفشسلا تلشضفو
ةيبرغŸا ءاشضيبلا رادلاب سسماÿا دمfi راطÃ ارورم
عشست نم Ìكأا ةدŸ راظتنلا يلئابقلا دفولا رطشضا نيأا

¤إا ةر-ششا-ب-م لا-حر-لا د-ششو ةر-ئا-ط-لا بو-كر-ل تا--عا--شس
دودح ‘ كلذ ناكو ،يماين ةيÒجينلا ةمشصاعلا راطم
اÒثك قهرأا يذلا رمألا ،سسمأا حابشص نم03:3 ةعاشسلا
قلقي ام وهو ،مونلل تملشستشسا مهتيبلغأا نيذلا ÚبعÓلا
دا–ا ةارابم دعوم ليبق يديزوب فشسوي بردŸا اÒثك
.ءاثÓثلا اذه ةررقŸا رجينلا كرد

‘ اوناك كردلا دا–ا يÒضسمو ةرافضسلا ءاضضعأا
لابقتضسلا

‘ ناك ،يماين ةمشصاعلا راطم ¤إا يرانكلا لوشصو دعب
ةرافشسلا ءاشضعأا نم ديدعلا يلئا-ب-ق-لا د-فو-لا لا-ب-ق-ت-شسا
ق-ير-ف--لا ›وؤو--شسم ¤إا ة--فا--شضإا ر--ج--ي--ن--لا--ب ة--ير--ئاز÷ا
ىدل راح لابقتشساب تيظح ةبيبششلا نأا ثيح ،سسفانŸا
دعبو ،قيرفلا يÒشسم اÒثك حارأا يذلا رمألا ،اهلوشصو
د--فو--لا ه--جو--ت ،ة--ي--كر--م÷ا تاءار--جإلا ل--ما--ك ءا---ه---نإا
ة-حار-لا ¤إا نو-كر-ل-ل قد-ن-ف-لا ¤إا ةر-ششا-ب--م ي--ل--ئا--ب--ق--لا
اذه ةارابÃ ةشصاÿا تاÒشضحتلا ةيلمعل دادعتشسلاو
.ءاثÓثلا

ايفارب قدنف ‘ ةماقإلا
ةرادإلا نإاف ،اهيلع انلشص– يتلا تامولعŸا بشسحو
ةمشصاعلاب ايفارب قدنف ‘ ةماقإلا تراتخا ةيلئابقلا

نع اÒثك دعبي ل يذلا مو‚ عبرألا وذ يماين ةيÒجينلا
ىوشس د-ع-ب-ي ل ه-نأا ا-م-ك ،›ود-لا «Êا-ما-ه-يرو-يد» را-ط-م
يذلا يششتنوكي-ن-يا-شس بع-ل-م ن-ع تاÎمو-ل-ي-ك-لا سضع-ب-ب
دجاوتم يلئابقلا دفولا نأا ينعي ام ،ةارابŸا نشضتحيشس

نب ءÓمز اÒثك حارأا يذلا رمألا ،فورظلا نشسحأا ‘
ءانع نم عاجÎشسÓل تقولا سضعب اودجو نيذلا ةفيرشش
 .رفشسلا

مويلاو صسمأا يتضصح ‘ عاجÎضسلا ىلع زكÒضس يديزوب
فشسوي بردŸا نإاف ،ةقباشسلا اندادعأا ‘ هيلإا انرششأا امكو
،هل هÁدقت ” يذلا جمانÈلا نم هئايتشسا نع Èع يديزوب

مويلا ‘ قيرفلا عم رفاشسي نأا رظتني نكي ⁄ هنأاو ةشصاخ
نمشضت-ت ة-قا-شش ة-ل-حر ‘ ف-ل-ششلا ة-ي-ع-م-ج ة-ه-جاوŸ ›اوŸا
ةلشصاو-م ل-ب-ق ة-ل-ما-ك تا-عا-شس ع-شست ةدŸ بر-غŸا ‘ ا-ف-قو-ت
ي-ل-ما-ع ن-م اÒث-ك ى-ششخ-ي ه-نأا اد-كؤو-م ،ر-ج--ي--ن--لا ¤إا ر--ف--شسلا

يذلا رمألا ،ةمداقلا ةارابŸا دعوم لبق تاباشصإلاو قاهرإلا
عم ،ءاخÎشسلاو عاجÎشسلا ىلع هلمع ‘ اÒثك زكري هلعج

.سسمأا ةيشسمأا ةيبيردت ةشصح ترجأا ةبيبششلا نأا ةراششإلا
يضسيئرلا بعلŸا ‘ مويلا ةضصح رخآا

‘ ق◊ا اهيدل نوكيشس ةبيبششلا نإاف ،ةداعلا ترج امكو
يذ--لا ي--شسي--ئر--لا بع--لŸا ة--ي--شضرأا ة--ي--عو--ن فا---ششت---كا

نيأا مويلا رجينلا كرد دا–ا مامأا ةارابŸا نشضتحيشس
ق-فو ةارا-بŸا تي-قو-ت سسف--ن ‘ ة--شصح ر--خآا ير--ج--ت--شس
بردŸا مامأا ةيتاوم ةشصرفلا نوكتشسو ،افيفلا Úناوق
ىو-ت-شسم ى-ل-ع تا-شسم-ل-لا ر-خآا ع-شضو-ل يد-يزو-ب ف-شسو--ي
‘ اهيلع دمتعيشس يت-لا ة-طÿاو ة-ي-شسا-شسألا ة-ل-ي-ك-ششت-لا

ةيباجيإا ةجيتنب رايدلا ¤إا ةدوعلا فدهب ةارابŸا هذه
ةارابم لبق مداقلا رودلا ‘ مدق عشضوب ةبيبششلل حمشست
.ةديد÷ا ةنشسلا نم يفناج رهشش ةيادب ةررقŸا ةدوعلا

نوكتضس اهانضشع يتلا ةبعضصلا فورظلا» :يديزوب
«ةيباجيإا ةجيتن قيقحتل انل ازفاح

يديزوب بردŸا فششك ،اهب ¤دأا يتلا هتاحيرشصت رخآا ‘و
ةلحرلاو قيرفلا اه-ششا-ع ي-ت-لا ة-ب-ع-شصلا فور-ظ-لا م-غر ه-نأا
نل فادهألا نأا لإا ،رجينلا ¤إا قيرفلا تداق يتلا ةقاششلا
ةيباجيإا ةجيتن قيق– لجأا نم بعلتشس ةبيبششلاو ،Òغتت
»:ه-لو-ق ‘ كلذ ا-ح-شضو-م ،يÒج-ي-ن--لا كرد--لا دا–ا ما--مأا
ةطقن ىقبي ر-ج-ي-ن-لا ¤إا ة-ل-حر-لا هذ-ه ج-ما-نر-ب ،ة-حار-شصب
ىتح حشضاو جمانرب كانه نوكي نأا ىن“أا تنك ،ءادوشس
تايطعŸا قفو يغبني امك قيرفلا Òشض– يعشسوب نوكي
زكرنو ةحفشصلا هذه يط نم دب ل ،كلذ عمو ،ةرفوتŸا
يتلا ةبعشصلا فورظلا هذه نأا املع ،ةارابŸا ىلع Ìكأا

ةيباجيإا ةجيتن قيقحتل انل ايفاشضإا ازفاح نوكتشس اهانششع
مهيدل ام لشضفأا Ëدقتو يدحتلا عفرل ÚبعÓلا عجششتشسو
fù°«º .¿.«ناديŸا قوف

عاجÎضسلا ىلع زكري يديزوبو احابضص03:3 ىلع يماين ¤إا نولضصي يرانكلا

 ةدوـــــعلل يدـــحتلا عـــــفÔضس »:داــــيوضس
«رـــــجينلا نـــــم ةــــيباجيإا ةــــجيتنب

ةيعمج مامأا ةلوطبلا نم ةعبارلا ةلو÷ا ‘ ةيلئابقلا ةليكششتلا هتققح يذلا Òخألا زوفلا نإاف ،عيم÷ا ملعي املثم
نأا ثيح ،يراقلا دعوملل ابشس– رجينلا ¤إا مهلقنت لبق ÚبعÓلا ىلع يباجيإا عقو هل ناك دعاوقلا جراخ فلششلا

ىلع نومزاعو ،ةلوطبلا نم ةلوج لوأا ذنم اهودقف يتلا ةقثلا اوعجÎشساو ةشسفنلا ةيحانلا نم اورر– ÚبعÓلا لك
كردن »:هلوق ‘ دايوشس نيدلا ردب يروÙا عفادŸا هيلع دكأا ام اذهو ،رجينلا كرد دا–ا مامأا ءاثÓثلا اذه ديكأاتلا

فاك تقو دوجو مدعو اهيف انرفاشس يتلا ةبعشصلا فورظلا مغر ،ةيقيرفإلا ةشسفانŸا ‘ ءاثÓثلا اذه انرظتني ام اديج
نم ةيمهألا ةياغ ‘ نوكتشس ىرخأا ةيباجيإا ةجيتن نع ثحبلاو يدحتلا عفرل دادعتشسلا ”أا ىلع اننأا لإا ،عاجÎشسÓل

.«ةيباجيإا ةجيتن قيقحتل تايناكمإلا لك كل‰ اننأا ملعنو ةÒبك سسفنلا ‘ انتقث ،ةيشسفنلا ةيحانلا
«ةيقيق◊ا انتقÓطنا نوكت نأا ىنمتنو انررح فلضشلا مامأا زوفلا »

رقع ‘ دادزولب بابشش مامأا انتÁزه دعب »:Óئاق دايوشس فاشضأا ،فلششلا ةيعمج مامأا ةÒخألا ةارابŸا ¤إا ةدوعلابو
ةبيبششللو انشسفنأل رابتعلا درل ةيلاوŸا ةلو÷ا ‘ يوق لعف درب موقن نأا يرورشضلا نم ناك ،ةليقث ةجيتنب رايدلا

انمدقو بولطŸا ىوتشسŸا ‘ انك ،هلل دم◊او ،فلششلا ةهجاوم طاقن عييشضتل لا‹ يأا انيدل نكي ⁄ ،ماع لكششب
ىلع لمعن نأاو ةلوطبلا ‘ ةيقيق◊ا انتقÓطنا هذه نوكت نأا ىن“أا ،ةفيظن ةيئانثب Úمث زوفب للكت ابيط ادودرم

ن----م د----يزŸا ق-----ي-----ق–
تاراشصتنلا

.«Óبقتشسم
نم بلطأا »

«انبناج ¤إا فوقولا راضصنألا
»:Óئاق دايوشس بعÓلا دكأا ،هثيدح ةياهن ‘
ف-ل-ششلا ‘ ق-قÙا زو-ف--لا ءاد--هإا د--يرأا لوأا

هذ-ه-ب م-ه-ن-م بل-طأاو ،ة-ب-ي-ب-ششلا را-شصنأا ل--ك--ل
انتدناشسمو انب-نا-ج ¤إا فو-قو-لا ة-ب-شسا-نŸا

اÒثك انقتششا ،جئاتنلا نم ديزŸا قيقحتل
Ëدقتب هدعنو ،بعلŸا ‘ انروهمج ¤إا
.«هداعشسإل انيدل ام لشضفأا

قدنفلاب صسمأاقيرفلا راز رجيّنلاب رئاز÷ا Òفضس

fù°«º. ¿

‘ يماين ةيÒجينلا ةمصصاعلاب ايفارب راطم ¤إا ي-ل-ئا-ب-ق-لا د-فو-لا لو-صصو د-ع-ب نم مهفرغ ¤إا ةرصشابم دفولا ءاصضعأا لك هجوت ،احابصص03:3 ةعاصسلا دودح داق يذلا رفصسلا ءانع نم عاجÎصس’او ةحارلا نم ‘اكلا طصسقلا ذخأا لجأا ةرادإ’ا هتدكأا ام بصسحو ،برغŸاب ارورم رجين-لا ¤إا ة-م-صصا-ع-لا ن-م يرا-ن-ك-لا راح لابقتصساب يلئابقلا دفولا يظح نأا دعبو ،ةيمصسرلا اهتحفصص Èع ةيلئابقلا دبع يرئاز÷ا Òفصسلا ماق ،رجين-لا-ب ة-ير-ئاز÷ا ةرا-ف-صسلا ءا-صضعأا فر-ط ن-م بيحÎلا لجأا نم سسمأا ةحيبصص قدنفلا ‘ ةبيبصشلا ةرايزب فيركوب ديم◊ا قيرفلل طورصشلا لك Òفو-ت ى-ل-ع ر-ه-صسلاو ر-ئاز÷ا ل-ث-مÃ ا-ي-صصخ-صش ه-صسف-ن-ب ن-يÒصسŸا ع-م ثيد-ح ه-ل نا-ك ير-ئاز÷ا Òف-صسلا ةدا-ع-صس نأا ثي-ح ،ي-ل-ئا-ب-ق-لا ‘و ،ليث“ نصسحأا رئاز÷ا ليثمتل ÚبعÓلا اعجصشم ينفلا مقاطلا ءاصضعأاو .ةيراكذت ةروصص يلئابقلا دفولا ءاصضعأا لك عم ذخأا ةياهنلا

صسمأا ةحيبضص انوروك صصوحفل اوعضضخ نوبعÓلا
ىلع ةيقيرفإ’ا ةيلاردف-نو-ك-لا سصر– يذ-لا ي-ح-صصلا لو-كو-توÈلا را-طإا ‘و اورجأا دفولا ءاصضعأاو ةبيبصشلا يبع’ نإاف ،تايرابŸا فلتı ابصس– هقيبطت ،قدنفلا ىوتصسم ىلع انوروك سسوÒف نع فصشكلاب ةصصاÿا سصوحفلا سسمأا رهظت نأا راظتنا ‘ ،ءابطأ’ا نم ةعو-م‹ ة-ي-ل-م-ع-لا هذ-ه ى-ل-ع فر-صشأا ثي-ح رجينلا ¤إا تلقنت ةبيبصشلا نأا ةراصشإ’ا عم ،ريدقت ىصصقأاك ادغ وأا مويلا جئاتنلا سسوÒف ببصسب ةونوب دمصصلا دبعو Ïصسام ثلاثلا سسرا◊ا تامدخ نود نم .انوروك



ةارا-ب-م-ل-ل بحا-صش ه-جو-ب رو-ه-ظ-لا ة--م--صصا--ع--لا دا–إا ل--صصاو
سضرعت اŸ ،ةلوطبلا ‘ ةعبارلاو مصسوŸا اذه هل ةصسماÿا

ÿبكو ةيصساق ةراصسÒوأا هفيصض مامأا ةŸا يبŸترقتصسا ةيد
هيف رهظ ءاقل ‘ ،دحاو فده لباقم فادهأا ةثÓث دنع
يأا اومدقي ⁄و ةمدÿا جراخ يجورف يÒت بردŸا لابصشأا

لو حور نود نم اودبو ،زوفلا قيق– ‘ مهتبغر دكؤوي ءيصش
ةيناث ةراصسخ قيرفلا دبك ام ،ناديŸا ةيصضرأا قوف ةيلوؤوصسم

را--صصنألا نا--ك يذ--لا تقو--لا ‘ ،را--يد--لا ل--خاد م---صسوŸا ‘
قيرف ىلع زوفلا لÓخ نم ةوقب ةدوعلاو ةصضافتنلا نورظتني

لدي ام ،ةفيظن ةيثÓثب ةيدولوŸا مامأا ةليلق مايأا ذنم رصسخ
نم يه ةيدŸا ةوق سسيلو افيعصض ناك نم دا–إلا نأا ىلع
.ةهجاوŸا رصسخي هتلعج

ايمصسر ىيحي Îنع ليقت ةرادإلا
،سسمأا لولج روصشاع سسيئرلا ةدايقب قيرفلا ةرادإا تمدقأا

ببصسب هبصصنم نم ىيحي Îنع يصضايرلا ريدŸا ةلاقإا ىلع
سسمأا ىيحيب روصشاع عم-ت-جا ثي-ح ،ة-ي-ب-ل-صسلا ج-ئا-ت-ن-لا ›او-ت

Ãىيحيل سسيئرلا ةلاقإا رارقب عامتجإلا ىهتناو ،قيرفلا رق
تامولعŸا بصسحو ،عيم÷ا هرظتني نكي ⁄ ئجافم رارق ‘

ةيلوؤوصسم نامرد مأا لطب لّمح لولج نإاف ،انتزةوحب يتلا
بعل ةرماغم يهتنتل ،هب ةيحصضتلا لصضفو ،ةيبلصسلا جئاتنلا
،ةÒصصق ة-برŒ د--ع--ب دا–إلا ‘ ا--ي--م--صسر ق--با--صسلا ر--صضÿا
رارقلل ديؤوم Úب Úنثا ¤إا قيرفلا راصصنأا رارقلا اذه مصسقيل
.سضراعمو

ايصضاير اريدم ويصشأا Úيعت نع ثيدح
لول-ج رو-صشا-ع ةدا-ي-ق-ب ق-ير-ف-لا ةرادإا نأا ،ا-نردا-صصم تم-ل-عو
‘ و--ي--صشأا Úصسح دا–إÓ--ل ق--با--صسلا بعÓ--لأا Úي--ع--ت ترر---ق
لمأات  ،ىيحي Îنع لاقملل افلخ يصضايرلا ريدŸا بصصنم
نم ويصشأا نكمتيو ،اقفوم ةرŸا هذه اهرايخ نوكي نأا ةرادإلا
‘ رومألا ميصسرت راظتنا ‘،قيرفلل ةعئاصضلا ةبيهلا ةداعإا
.ةلبقŸا ةليلقلا تاعاصسلا

Úغولوب ةدقع كف ‘ لصشفي قيرفلا
،مصسوŸا اذه Úغولوب بعلم ةدقع كف ‘ قيرفلا لصشفو
‘ تنا-ك ¤وألا ،را-يد-لا ل--خاد ه--ل ةرا--صسخ Êا--ث--ل سضر--ع--تو

لوأا ةيناثلاو فيطصس قافو مامأا ¤وألا ةلو÷ا
ىلع زوفلا اهل قبصسي ⁄ يذلا ةيدŸا مامأا سسمأا
ثيح ،فاÎحلا ةيادب ذنم Úغولوب ‘ دا–إلا

اذهو مهŸاعم نآلا د◊ ةتيصش ءاقفر دجي ⁄
‘ يدانلا لقعم نع مهداعتبا ¤إا اÃر دوعي
بع-لŸ ةرادإلا ل-ي-صضف-تو ة-ي-ب--يرد--ت--لا سصصص◊ا

اد-ب ثي-ح ،نا-ي--ن--ب--لا Úع--ب ة--قد--ن--ف--لا ة--صسرد--م
نوبعلي مهنأاكو ناديŸا قوف نوهئات نوبعÓلا

ا-م ،Úغو--لو--ب بع--ل--م ‘و سضع--ب ع--م ةر--م لوأل
اذ-ه بب-صس لو-ح ما-ه-ف-ت-صسلا تا--مÓ--ع حر--ط--ي
.بيهرلا عجاÎلا

ماهفتصسلا تامÓع ديدع حرطي ءادألا
هتراصسخ مغرو ذإا ،مصسوŸا ‘ هل ةارابم أاوصسأا دا–إلا بعلو

با-ب-صش ما-مأا ا-ه-ل-ب-قو ،ف-ي-ط-صس قا-فو ما-مأا ¤وألا ة-لو÷ا ‘
املثم ائيصس نكي ⁄ ءادألا نأا لإا ،ربوصسلا يئاهن ‘ دادزولب
نأا لإا يجورف بردŸا مودق مغرو ذإا ،ةيدŸا ءاقل ‘ ناك
لعج ام ،أاوصسألا ¤إا ئيصسلا نم تراصس ا‰إاو Òغتت ⁄ رومألا
مايقلا نع مهزجعو ÚبعÓلا دودرم نم نومدصصي راصصنألا
‘ زو-ف-ي دا–إلا نا-ك ا-مد-ع-ب ،ة-ي--لا--ت--ت--م تار--ير“ ثÓ--ث--ب
سضرفل راوزلل ةصصرف يأا كÎي لو ةجيتنلاو ءادألاب Úغولوب
.سسفانŸا مصسا ناك امهم مهترطيصس

ةقفوم نكت ⁄ يجورف تاÒيغت
ة-ل-ي-ك-صشت-لا ى-ل-ع تاÒي-غ-ت ة-ثÓ-ث ي-جور--ف بردŸا ىر--جأاو
نم لداعتلا ةطقنب تداع يتلا ةليكصشتلاب ةنراقم ةيصساصسألا
ن-ك-ت ⁄ تاÒي-غ-ت-لا ل-ك نأا لإا ،ة-ث-لا-ث--لا ة--لو÷ا ‘ نا--صسم--ل--ت

لكصشي ⁄و ،ايموجهو ايعافد Óهلهم قيرفلا رهظو ،ةقفوم
قيرفلا سسراح ىقلت امك ،ÊادŸا قيرفلا ىلع ةروطخ يأا

اذه أاوصسألا Úب نم دا–إلا عافد حبصصيل ،ةلماك ةثÓث زودنغ
‘ ،تايرابم عبرأا ‘ ةلماك فادهأا ةعبصسل هيقلتب مصسوŸا

ديصصرب ،ىرخألا يه ةفيعصض ىقبت موجهلا ةليصصح نأا Úح
.طقف فادهأا ةثÓث

رÈم Òغ Óيدب هماحقإا مث ديعلب داعبإا

وه ،سسمأا لوأا ءاقل ‘ ينفلا مقاطلا هيف عقو اطخ زربأا لعلو
نم ناك امدعب ،ةيصساصسألا ةليكصشتلا نع ديعلب عفادŸا داعبإا
ن-ك-ي ⁄ ثي-ح ،نا-صسم-ل-ت دادو ءا-ق-ل ‘ ر-صصا-ن--ع--لا ل--صضفأا Úب
ى-ل-ع نا-كو ،ا-ق-فو-م روÙا ‘ ة-ن-ي-صشو-بو تÓ-ي-ل--ع كار--صشإا
‘ دمصص هنوك يفلÿا طÿا يئانث سسفنب ظافتحلا ربدŸا
‘ ديعلبب دجنتصسا يجورف نأا رمألا ‘ بيرغلاو ،ةارابم رخآا
اديعب ودبي يذلا Òخألا ،روصشاع ناكم همحقأاو Êاثلا طوصشلا
.نآلا د◊ روهظ يأا ‘ عنقي ⁄و ىوتصسŸا نع دعبلا لك

يداع Òغ قئاقد01 فرظ ‘ فادهأا3 يقلت
زوا-ج-ت-ي ⁄ فر-ظ ‘ ة-ل-ما-ك فاد-هأا ة-ثÓ-ث دا–إلا ى-ق-ل-تو
ذنم قيرفلا عم ثدحي ⁄ اذهو ،سسمأا لوأا قئاقد رصشعلا

يخاÎلا دكؤوي ام ،Óصصأا ثدحي ⁄ وأا ادج ةليوط تاونصس
مايقلاو ةيلوؤوصسŸا لم– ىلع مهتردق مدعو ÚبعÓلا دنع
نب ،ةدومح نب عيصض ،ىرخأا ةهج نم ،ةيباجيإا لعف ةدرب
بب--صسب ي--ما--مألا طÿا ‘ ةد--يد--ع تار--ك يراوزو ة--عا---صش
نصسحي ⁄ يذلا ةدومح نب ةصصاخ ،زيكÎلا ءوصسو عرصستلا
.ÚققÚ fiفده ¤إا امهتمجرت نكÁ ناك Úترك لÓغتصسا

ةهجاوم لبق هتاباصسح ةداعإاب بلاطم يجورف
«يصس سسأا يصس»

لبق ه-تا-با-صسح ةدا-عإا-ب ا-ب-لا-ط-م ي-جور-ف بردŸا نو-ك-ي-صسو
ةنيطنصسق ةنيدم ¤إا لقنتلا لبق ةصصاخو ،راوصشŸا لامكتصسا

Ÿا با--ب--صشلا ة--ه--جاوÙا ءا-ع-برألا مو-ي ي-لŸبا-صس◊ ل-ب-ق
ة-ي-لوؤو-صسم ل-م– ه-ي-ل--ع نو--ك--ي--صس ثي--ح ،ة--صسماÿا ة--لو÷ا

تفلك يتلا ةقباصسلا ءاطخألا ‘ عوقولا مدعو ةينفلا هتارايخ
لخديصس لبقŸا ءاقللا ‘ رخآا Ìعت يأا نأا امك ،ايلاغ قيرفلا
نم اهنم جورÿا بعصصيصس ةيقيقح جئاتن ةمزأا ‘ قيرفلا
.كصش نود

هتحلصصم ‘ نوكيصس ÚباصصŸا عاجÎصسا
ةاراب-م ل-ب-ق Úما-ه-لا Úب-عÓ-لا سضع-ب بردŸا ع-جÎصسي-صسو
،يردوك ،سشومامز سسرا◊ا رارغ ى-ل-ع ،ة-ن-ي-ط-ن-صسق با-ب-صش

fiايئاهن اوفاعت نيذلا نم ىرخأا ءامصسأا ¤إا ةفاصضإلاب سصوي
يجورف ةحلصصم ‘ نوكيصس ام اذهو ،انوروك سسوÒف نم
ةيصساصسألا ةليكصشتلا رايتخل ةديدع تارايخ دجيصس يذلا

ه-صسف-ن د-جو ن-يأا ة-يدŸا ءا-ق-ل ل--ب--ق ه--ع--م ثد--ح ا--م سسك--ع
.فيدرلا يبعل سضعبل ةوعدلا هيجوتل ارطصضم

ب .ب

جئاتنلا ›اوت بقع ةبعصص نم Ìكأا مصسوم ةيادب دا–إلا سشيعي
‘ عبقي قيرفلا لعج ام ،›اوتلا ىلع ةصسماÿا ةارابملل ةيبلصسلا
نم طقف Úتطقن ديصصرب بيتÎلا ملصس ‘ Òخألا لبق ام زكرŸا
ةÌك وه ةئيصسلا قÓطنإلا هذهل ببصس زربأا لعلو ،ةطقن21 لصصأا
ددع ةباصصإا مكحب ،ةرم لك فوفصصلا لامتكا مدعو تابايغلا
دودرم ىلع ايلج رثأا ام ،انوروك سسوÒفب ÚبعÓلا نم Òبك
Úع ‘ ق--ير--ف--لا ›وؤو--صسم ع--صضي ا--م و--هو ،نآلا ى--ت--ح ق--ير--ف--لا
‘ ةنيطنصسق بابصش مامأا اعيرصس كرادتلا لمأا ىلع ،راصصعإلا
.لبقŸا ءاعبرألا موي ررقŸا ةصسماÿا ةلو÷ا ءاقل

ةيرورصض تتاب رصصانعلا سضعب ةدوع
ةليكصشتلا ¤إا رصصانعلا سضعب ةدوع نأا ودبي ،ةينفلا ةيحانلا نمو
نم سشومامز سسرا◊ا نم ةيادب ،ةحلم ةرورصض تتاب ةيصساصسألا
ام ببصسب مصسوŸا ‘ اديج لخدي ⁄ يذلا زودنغ ةفÓخ لجا
نأا ى-ل-ع نا-ن-ثا ف-ل-ت-خ-ي ل ذإا ،ل-كا-صشم ن-م عا-فد-لا ط-خ ه-صشي-ع-ي
⁄ قيرفلل ةيعافدلا ةموظنŸا لإا ةÒبك تاناكمإا كلÁ سسرا◊ا
ةبصسنلاب رمألا سسفن وهو ،مزÓلا لكصشلاب زÈيل هبناج ¤إا نكت
‘ ،ناديŸا طصسو ‘ ةÒبك لكاصشم هبايغ لكصش يذلا يردوكل

،›ا◊ا تقولا ‘ ةمهم هاوتصسم ¤إا سصويfi ةدوع ىقبت Úح
.نآلا د◊ ةبرح سسأار بصصنم ‘ قفوي ⁄ يمصساقل بنا مكحب

ب .ب
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ةمدسصلا ت– راسصنألا
ةيلوؤوسسŸا ىيحي نولمحيو

مهقيرفل ثدحي ا‡ بصضغ-لا ة-م-ق ‘ دا–إلا را-صصنأا د-جاو-ت-ي لخاد ةلماك ةيثÓثب ةراصسÿا ةصصاخو ،جئاتنلا ىوتصسم ىلع ةراطصسوصس ءانبأا لمحت-ي ⁄ ثي-ح ،ة-يدŸا ي-بŸوأا ما-مأا را-يد-لا Úب-عل ن-م ة-ي-لوؤو--صسŸا ع--ي--م÷ا او--ل--م--حو ةرا--صسÿا هذ--ه لان يذلا ىيح-ي Îن-ع ي-صضا-ير-لا ر-يدŸا ة-صصا-خ ،Úلوؤو-صسمو نع لوألا لوؤوصسŸا ناك هنأا اÃ تاداقتنإلا نم دصسألا ةصصح ⁄ ن-يذ-لا دد÷ا Úب-عÓ-لا بل-جو ،تا-ماد-ق-ت-صسإلا ة-ي-ل-م-ع ل-م-ح-ت-ب ع-ي-م÷ا Úب-لا-ط--م ،م--ه--ب--صسح ءي--صش يأا او--مد--ق--ي لبقŸا ءاقللا ‘ ةيوق لعف ةدرب مايقلا ةرورصضو مهتايلوؤوصسم ريدŸا ةلاقإا Èخ مهيلع لزني نأا لبق ،ةنيطنصسق بابصش مامأا .سسمأا ءاصسم يصضايرلا
قيرفلا نم Úبعل ةدع داعبتصساب نوبلاطي ةرور-صضب ةراد-غ-لا او-ب-لا-ط اŸ ،اد-ي-ع-ب را--صصنألا سضع--ب بهذو داعبتصسا لÓخ نم ،ناوألا تاوف لبق ›ا◊ا دادعتلا ةلبرغ ⁄و ةفاصضإلا اومدق-ي ⁄ ن-يذ-لا Úلذا-خ-تŸا ر-صصا-ن-ع-لا سضع-ب قباصس رمألا نأا مغرو ذإا ،ةيصضاŸا تايرابŸا ‘ سصيمقلا اوللبي بتار-م ‘ ءا-ق-ب-لا نو-صضفر-ي ةرا-ط-صسو-صس قا-صشع نأا لإا ه-ناوأل اودوعت امك ¤وألا راودألا بعل ¤إا امئاد نوحمطيو ،ةرخؤوŸا ب .ب.ةيصضاŸا تاونصسلا ‘ هيلع

ةمصصاعلا دا–إا

بسضغلا ةّمق ‘ ةرادإلاو ةيرسصنلا «حبذي» حوماق مك◊ا
دادزول-ب با-ب-صش ةارا-ب-م رادأا يذ-لا حو-ما-ق م-ك◊ا ع-ن-صص
ىرج يذلا يمصصاعلا «يبرادلا» ‘ ياد Úصسح رصصنو
هذ----ه ‘ زر-----بألا ثد◊ا ،توأا02 بع-------لÃ سسوأا لوأا
بصسح – ةزا-ح-نŸا ه-م-ي-ك– ة--ق--ير--ط بب--صسب ةارا--بŸا
ق-ير-ف-لا ف-ّل-ك ا-م و-هو ،با-ب-صشل-ل – «ة--ير--صصن--لا» ةر--صسأا
ّبصص ثي-ح ،ة-ف-ي-ظ-ن ة-ي-ئا-ن-ث-ب ءا-ق-ل-لا اذ-ه ‘ ةرا-صسÿا
حوماغ مك◊ا ىلع هبصضغ «ةحŸÓا» تيب ‘ عيم÷ا
هلّمحو «ةبيقعل» ءان-بأا ة-ح-ل-صصم ة-مد-خ-ب هو-م-ه-تا يذ-لا
هذ-ه ‘ دا-ي-ع ن-ب ءا--ق--فر ةرا--صسخ ة--ي--لوؤو--صسم ع--ي--م÷ا
.ةيلÙا ةارابŸا

ءازج ةلكر نم رامع يصس مرح
يتلا ةÒثŸا ةطقللا ¤إا ياد Úصسح رصصن ةرصسأا تداعو

لخدتل رامع يصس سضرعت Úح91 ةقيقدلا ‘ تلصصح
تايلمعلا ةقطنم ‘ بابصشلا يعفادم دحأا نم نصشخ
دكأا ةطقل ‘ بعللا ةلصصاوÃ رمأا حوماغ مك◊ا نأا Òغ
ّنأا Òغ ،ةيرصصن-ل-ل ة-ح-ي-ح-صص ءاز-ج ة-ل-كر نا-ك ه-نأا ل-ك-لا
،بعللا ةلصصاوÃ رمأاو اهباصستحا سضفر حوماق مك◊ا
تيقوت ‘ ليجصستلا باب حاتتفا نم قيرفلا مرح ام وهو
بقع ىلع اصسأار ءاقللا تايطعم بلقيصس ناك ام ،ركبم

.يبلصسلا لداعتلا ¤إا Òصشت ةجيتنلا هيف تناك تقو ‘

روتصسŸا فصشكت دايع نب ةباصصإا
فتكي ⁄ حوماق مك◊ا نأا ىلع قيرفلا ةرصسأا تدكأاو
ىرخأا ةلكر حنمو مهقيرفل ءازج ةلكر باصستحا مدعب

ةق-ير-ط ‘ ا-ي-كذ نا-ك ا‰إاو ،سسفا-ن-م-ل-ل ا-ه-ي-ف كو-ك-صشم
ه--صضفر ل--ي--لد--ب ة--ق--ي--قد Úع--صست--لا تا---يرÛ هÒي---صست
رارغ ىل-ع ة-ير-صصن-ل-ل ءا-ط-خألا م-ن-م د-يد-ع-لا با-صست-حا
ىلع دايع نب دارم مجاهŸا اهيف بيصصأا يتلا ةطقللا

ارثأاتم Êاثلا طوصشلا ‘ ناديŸا رداغيل لحاكلا ىوتصسم
Úح ‘ ةفلاfl ىلع ىتح هل نلعي ⁄ مك◊ا نكل ،اهب
نأا Òغ ،دايع نب ىلع فينعلا لخدتلا عيم÷ا دهاصش
.رياغم يأار هل ناك مك◊ا

رّركتي يصضاŸا مصسوŸا ويرانيصس
ـل ةحيحصص تدب ءازج ةلكر نع هنÓعإا مدع لباقمو
كصسم دوجو ¤إا ههيبنت ¤إا هدعاصسم عراصس «ةيرصصنلا»

‘ ةحير-صشو-ب فر-ط ن-م را-صشو-ب با-ب-صشلا ع-فاد-م ى-ل-ع
هذه باصستحا ¤إا عراصسيل ،بابصشلل لوألا فدهلا ةطقل
ليجصستلا لا‹ حاتتفاب سسفانملل حمصس ام وهو ،ةلكرلا

‘ لكلا دكؤويل ،لوألا طوصشلا نم عئاصضلا لدب تقولا ‘
ذ-ي-ف-ن--ت ‘ ح‚ حو--ما--ق م--ك◊ا ّنأا ى--ل--ع ر--صصن--لا تي--ب

flا ل-صصح ا-م--ل--ث--م ه--ط--طŸا م-صسوŸح ي-صضاÚ مر-ح

ءاز-ج ة--ل--كر ن--م «ة--ير--صصن--لا»
ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ما-مأا ا--صضيأا

.يمصصاعلا «يبرادلا» ‘
«ةيرصصنلا» ّدصض ءازج تÓكر4

ةلوطبلا قÓطنا ذنم
را---صصنألا سسف---ن ‘ ّز----ح ا----مو
سضرعتي يذلا ملظلا وه ،اÒثك
قÓ--ط--نا ذ---ن---م ق---ير---ف---لا ه---ل
ل ف------ي------ك ،›ا◊ا م------صسوŸا
تÓكر4 او-ب-صست--حا ما--ك◊او

ذ-ن-م «ة-ير--صصن--لا» ّد--صض ءاز--ج
Èتعي ثيح ،ةلوطبلا قÓطنا
اذ--ه ما--ك◊ا ءا--ط--خأا ن--م ن--يرر--صضتŸا Ìكأا ق--ير--ف--لا
Úح ‘ لوانتŸا ‘ طاقن عيصضي هلعج ام وهو ،مصسوŸا
ةحلصصŸ ءاطخأا نع نÓعإلا مدع ¤إا ماك◊ا عراصسي
دصض كا– يتلا ةرماؤوŸا ةباثÃ هوÈتعا ام ،مهقيرف
Úب-لا-ط-م ›ا◊ا م-صسوŸا قÓ-ط--نا م--ن--م «ة--ير--صصن--لا»
.لخدتلاب ميكحتلل ةيزكرŸا ةنجللاو ةطبارلا

Óيقث افلم رّصض–و تكصست نل ةرادإلا
رادأا يتلا ةقيرطلا نم بصضغلا ةمق ‘ ةرادإلا تناكو

نكت ⁄ اهنأا ىرت يتلاو ةارابŸا هذه حوماق مك◊ا اهب
ة-ج-ي-ت-ن ق-ي-ق– ن-م يوا-ن-ك-ل لا-ب--صشأا تمر--حو ة--ه--يز--ن
نع اديعب ناك بابصشلا نأا مادام لوانتŸا ‘ ةيباجيإا

اذ-ه ‘ م-ك◊ا ءا-ط--خأا ن--م اÒث--ك دا--ف--ت--صساو هاو--ت--صسم
ليقث فلم عاديإا ىلع رصصت ةرادإلا لعج ام وهو ،ءاقللا

قيرفلا تايرابم ةرادإا مدع لجأا نم مك◊ا اذه دصض
ميكحتلل ةيزكرŸا ةنجللا فرط نم هتبقاعمو Óبقتصسم
.يصضاŸا مصسوŸا ويرانيصس سسفن داعأا حوماق نوك

ح . م
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ىيحيب يحسضي لولجو حور نود نم رهظي دا–إلا

امسساح نوكيسس رفانسسلا ءاقلو تابايغلا نمث عفدي دا–إلا

ياد Úصسح رصصن



ةرسشابم ةدوعلأ دعب ةنوملقوب مجاهŸأ Òسصم ‘ ةرأدإلأ لسصفت
‘ مايألأ هذه ةليط تلغسشنأ نأأ دعب داسشت ةيرفسس نم

نام-سضل ردا-سصم ن-ع ثح-ب-لأو ة-ير-ف-سسلأ تا-ب-ي-تر-ت
رد-سصم بسسحو ثي-ح ،ة--ير--ف--سسلأ ف--يرا--سصم

ة--ل--سسأر--م د---ي---ع---ت---سس ةرأدإلأ نا---ف يرأدإأ
رقم ¤إأ روسض◊اب هتبلاطمو مجاهŸأ

ةلواط ىلع سسول÷أ لجأ نم يدانلأ
د---ق---ع----لأ خ----سسف----ل تا----سضوا----فŸأ
بعÓ--لأ نأأ ة---سصا---خ  ي---سضأÎلا---ب

11 ىلع لوسص◊اب بلاطي لأزل
. ةقلاع ةيرهسش ةرجأأ

يداضشتلا ةضضهنلا مامأا ةليكضشتلا ديدج  يضسودنق
يداسشتلأ ةسضهنلأ مامأأ ءاعبرألأ ةهجأوŸ ابسس–  ةيفياطسسلأ ةليكسشتلأ دهسشت

لÓخ هتامدخ نم ةليكسشتلأ تمرح دعب يسسودنق  يموجهلأ طسسولأ ةدوع
ةدوع يتأاتو ايلfi هيلع ةطلسسŸأ ةبوقعلأ ببسسب ةرقمو سسابعلب يتهجأوم
اهمدقيسس يتلأ ةفاسضإلأ ›إأ رظنلاب ة-ل-ي-ك-سشت-ل-ل ا-يو-ق ا-ع-فد ي-ط-ع-ت-ل ي-سسود-ن-ق
يكوكلأ بردŸأ نهأري ثيح  ةيفياطسسلأ ةليكسشتلأ لخأد هتناكمو بعÓلأ

.ايسساسسأأ بعلل  هتدوع يلع أÒثك

يوارق بÎغملل ةحار حنم يكوكلا
ليبن بردŸأ نم بلطب سسمأأ ةحأر نم يوأرق Òمأأ نأديŸأ طسسو دافتسسأ

Ìكألأ يوأرق ناك نأأ دعب هتاناكمإل بعÓلأ عاجÎسسأ نامسض دأرأأ يذلأ يكوكلأ
نأديŸأ ةيسضرأأ لخأد تأدوهجملل لذب Èكألأو  مسسوŸأ ةيأدب ذنم ةكراسشم
همدقي لظ يذلأ رقتسسŸأ يوتسسŸأ ›إأ رظنلاب ةليكسشتلأ ‘ بعل نسسحأأ هتلعج
‘ مويلأ ةيسسمأأ ةسصح لÓخ هتدوع لجسسي نأأ ىلع  ةحأرلأ ›إأ يوأرق نكر ثيح

. داسشت

ةيرضصنلا ةهجاوم روضض◊ ادغ ةمضصاعلا ¤إا لقتني فيدرلا
ةهجأوم روسضح لجأأ نم ةمسصاعلأ هاŒ ءاثÓثلأ ةيسسمأأ فيدرلأ دأدعت لقتني

ةحيبسص ةأرابŸأ ةطبأرلأ ت‹رب ثيح يأد Úسسح رسصن مامأأ ةسسماÿأ ةلو÷أ
طسسو ةديدع تابايغ طسسو يويز بعلم ةيسضرأأ ىلع  ةرسشاعلأ نم ةيأدب ءاعبرألأ

تقو ‘  ةيداسشتلأ ةمسصاعلأ ¤إأ رباكألأ دأدعت عم رسصانعلأ لسضفأأ لقنت ببسسب دأدعتلأ
. ةعسضأوتم دج جئاتن ةليكسشتلأ لجسست

يداز نب رفضسو فايضضوب ةباضصإا دعب طضساوألا ضسراحب دجنتضسي فيدرلا
سسرا◊أ دوجو مدع نم ةيرسصنلأ ةهجأوم لÓخ مداقلأ ءاعبرألأ فيدرلأ دأدعت Êاعي
طسسأوأÓل ›ودلأ سسرا◊أ بايغو داسشت ¤إأ دفولأ عم هرفسس ببسسب يدأز نب يسساسسألأ
نب طسسأوألأ سسراح تامدخب  ينفلأ مقاطلأ دجنتسسأ ثيح ةباسصإلأ ببسسب فايسضوب

رأود طسسأوألأ بردم نأأ ةراسشإلأ ردŒ، يأد Úسسح رسصن مامأأ  ايسساسسأأ بعلل  ةعاسس
Ãدج تايونع fiنع  ثدحتت يتلأ رابخإلأو ةهج نم فيدرلأ جئاتن عجأرت ببسسب ةطب
.فيدرلأ سسأأر يلع ةدودعم همايأأ نأو هتامدخ نع ءانغتسسلاب  ةرأدإلأ رأرق

ب/ليلخ
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 ةـــــــــنوـــــــــملقوب رـــــــــيضصم يـــــــــف لـــــــــضصفلا
داــــــضشت ةــــــيرفضس نــــــم ةدوــــــعلا دـــعب

لخدتي ةيافلحو ةحنŸا ببسسب سسمأا لقنتلا مدعب اودده نوبعÓلافيطضس قافو

انيما‚ ةيداسشتلأ ةم-سصا-ع-لأ ف-ي-ط-سس قا-فو د-فو ل-سصي
دودح ‘و انيما‚ ةيداسشتلأ ةمسصاعلأ ¤إأ مويلأ لأوز
ةركبم ةحيبسص ذنم دفولأ ناك نأأ دعب ةيناثلأ ةعاسسلأ

راطŸأ ‘ ةرئاطلأ عÓقإأ دعوم لبق Úتعاسس مويلأ نم
4 ، ابعل62 مهنيب نم أوسضع84 نم نوكتم دفوبو
يبطلأ مقاطلأ نم ءاسضعأأ3، ينفلأ مقاطلأ نم ءاسضعأأ

ةيلخ نع لث‡، قيرفلل ماعلأ نÁألأ، داتع يسسراح
لث‡، ةيو÷أ طوطÿأ مقاط نم ءاسضعأأ6، مÓعإلأ

يواهلأ قيرفلأ سسيئر مهمدقتي نيÒسسم4و فافلأ نع
دوعوب ÒجانŸأ، ةيافلح دهف ماعلأ ريدŸأ ‘ل لامك
دعب ةرسشابم ةهجولأ نوكتسس ثيح ،يسشياسشح وسضعلأو
ل-جأ ن-م  ة-ما-قإلأ ر-ق-م ثي-ح  قد--ن--ف--لأ ¤إأ  لو--سصو--لأ
. ةيرفسسلأ قاهرإأ ةلأزإأو  ةحأر نم ةدافتسسلأ

داضشت ‘ ةيضسمألا هذه ةيبيردت ةضصح جمرب يكوكلا
ةسصح يكوكلأ ليبن بردŸأ ةدايقب ينفلأ مقاطلأ جمرب
ة-م-سصا-ع-لأ بعÓ--م د--حأ ‘ مو--ي--لأ ة--ي--سسمأأ ة--ي--ب--يرد--ت
‘ ÚبعÓلأ عسضوو ءاخÎسسلأ ¤أ سصسصخيسس ةيداسشتلأ
-ونقتلأ نيرامتلأ سضعب ءأرجإأ عم ءاقللأ ءأوجأأ سسفن
لك ةيزهاج ىدم ىلع بردŸأ فقيسس ثيح ،ةيكيتكت

نو-ك-ت-سس ي-ت-لأ  ة-ي-سسا-سسألأ ة-ل-ي-ك-سشت-لأ م-سسر ل-ب--ق بعل
ع-سضو را-ظ-ت-نأ ‘ ءا-ع-برألأ د-غ د-ع-ب  ة-ي--سسمأأ  ةر--سضا--ح

ة-ي-سسمأأ ةÒخألأ ة-ح-سصلأ د-عو-م ‘ ةÒخلأ تا-سسم--ل--لأ
. دغلأ

Úباضصم مهتيبلاغ Úبعل01 مضسا فذح
ن-م Úب-عل01 ءا-م-سسأأ ي-كو-ك-لأ ل-ي-ب--ن بردŸأ فذ--ح

ر-مألأ ق-ل-ع-ت-يو   مو-ي-لأ ة-ح-ي-ب-سص ر-فا-سست ي-ت-لأ ة-م-ئا-ق-لأ
نم لك رأرغ يلع ةباسصإلأ نم Êاعت يتلأ رسصانعلاب

سشا-بر--ب، ي--ل--ها--ج، يرو--ت، يÒخ سسرا◊أ، ي--ب--ير--ع--ل
رأرقب باسشلأ مجاهŸأو ةنوملقوب عطاقŸأ ›إأ ةفاسضإأ
ينفلأ مقاطلأ لسضف ثيح  يسشرخو يلحروب، ديعلب،
سضع-ب ة-ق-فر-ب ة-يز-ها÷أ ة-ي-سسا-سسألأ ر-سصا--ن--ع--لأ ةو--عد
⁄اسس نب دوعسسم مجاهŸأ ةروسص ‘ ةباسشلأ رسصانعلأ
. Êأورم نأديŸأ طسسوو يدأز نب سسرا◊أ،

ةمضصاعلا ‘ ضسمأا ةليل ماقأا دفولا
ةمسصاعلأ ¤إأ ةحرابلأ ةيسسمأأ لقنتلأ ›إأ دفولأ رطسضأ

دحأ ‘ سسمأأ ةليل ماقأأ ثيح ،أءاسسم ةعبأرلأ نم ةيأدب
ةلحرلأ دعوم ‘ عيم÷أ نوكي ىتح ةمسصاعلأ قدانف
دعب ،احابسص ةعسساتلأ ةعاسسلأ ‘ ت‹رب يتلأ ةيو÷أ
‘ ةÒخألأ ةيبيردتلأ ةسص◊أ يرجأ دق دأدعتلأ ناك نأأ

. Êدبلأ بناجلل تسصسصخ يتلأو سسمأأ ةحيبسص فيطسس

لقنتلا لبق حنŸا ةيوضستب ةرادإلا بلاط يكوكلا
مويل ةيبيردتلأ ةسص◊أ لÓخ يكوكلأ بردŸأ ثد–

ىل-ع ة-يا-ف-ل-ح ما-ع-لأ ر-يدŸأو ‘ل سسي-ئر-لأ ع-م تب-سسلأ

سسجاه ةرأدإلأ ي-كو-ك-لأ غ-ل-بأ ن-يأأ ،تا-ب-يرد-ت-لأ سشما-ه
ةقلاعلأ تايرابŸأ حنم ديدسستب مهتبلاطمو ÚبعÓلأ
،داسشت ¤إأ لقنتلأ  لبق ةعومÛأ تايونعم نم عفرلأو

لاكسشإلأ أذهل xلح داجيإاب بردŸأ ةرأدإلأ تدعو ثيح
. تايرابŸأ حنم ةيوسستو

حنŸا ببضسب لقنتلا مدعب اودده نوبعÓلا
لخدت ةيافلحو

مأد-قإأ ل-ق-ن-ت-لأ د-عو-م تق-ب-سس ي-ت-لأ تا--عا--سسلأ تفر--ع
لقنتلأ مدعب نيددهم ةيجاجتحأ ةكرح يلع ÚبعÓلأ

يتلأ ثÓثلأ تايرابŸأ حنم ىلع لوسص◊أ مدع ةلاح ‘
ردقي ›امجإأ غلبÃو زوفلأ يوأرق ءاقفر اهيف ققح
لول روطتت نأأ رومألأ تداكو ،بعل لكل نويلم05ب

ÚبعÓلأ نأامط يذلأ ةيافلح دهف ماعلأ ريدŸأ لخدت
قلعتي رمألأ نأأ ة-سصا-خ ل-ق-ن-ت-لا-ب م-ه-عا-ن-قإأ ن-م ن-ك“و
نوبعÓلأ باجتسسأ  ثيح ،ةينطولأ نأولألأ نع عافدلاب
دأدعتلأ تلقن يتلأ ةلفا◊أ عيم÷أ بكرو  ماعلأ ريدملل
. ةمسصاعلأ ¤إأ

دعوم لبقو ةرضشابم ةدوعلا دعب حنŸا ةيوضست
وداراب ةهجاوم

ة-ق-لا-ع-لأ ح-نŸأ ة-يو-سست-ب Úب-عÓ-لأ ع-م ةرأدإلأ تمز-ت--لأ
بعل لك نأو داسشت ¤إأ ةيرفسسلأ نم ةدوعلأ دعب ةرسشابم
تايرابم ‘ زوفلأ حنم لث“ نويلم05 غلبم ىقلتيسس
دعوم لبق ةرقم م‚و سسابعلب دا–أ، ةمسصاعلأ دا–أ

Èمسسيد72 تبسسلأ موي بقترŸأ ودأراب يدان ةهجأوم
اهنمو ةمسصاعلأ ¤إأ يكوكلأ لابسشأأ لقتنأ ثيح مداقلأ
ب/ليلخ. اهوقلت يتلأ دوعولأ دعب داسشت ¤إأ مويلأ

ةـــيضسمألا ‘ بردــــتيو موـــــيلا لاوز داـــــضشت ¤إا لـــــضصي قاـــــفولا دـــــفو

قيرفلا فيراسصÃ مسسوŸا قÓطنا ذنم لفكت
ةركذتلا ديدسستب Òسسم لك بلاطو

 لوألا لجرلا هنا دكأا ةيافلح
 ديدضستل نويلم009 ضضÎقاو

ةرــــــــئاطلا فــــــــيلاكت
ة-ي-ف-يا-ط-سسلأ ةرأدإلأ ‘ د-حأو م-قر ل-جر-لأ ه-نأ ة-يا-ف-ل-ح د-ه-ف ما-ع-لأ ر-يدŸأ د--كأأ
طسسو  لأومألأ بايغ ببسسب داسشت ¤إأ لقنتلأ مدعب ةددهم تناك يتلأو ةديد÷أ

نم تاناعإأ يأأ دوجو مدعو فÙÎأ يدانلل يكنبلأ باسسحلل ديمجتلأ ةلاح
يدانلأ فيراسصم ةيافلح ماعلأ ريدŸأ ›وت ثيح ،ةÎفلأ هذه ‘ تاطلسسلأ

‘ ةماقإلأو لقنتلأ فيراسصÃ لفكت نيأأ ةلوطبلأ نم ›وألأ ةلو÷أ دعوم ذنم
ةلو÷أ ‘ زوفلأ دعب نويلم03 ةحنم دسصر ›وت امك ةمسصاعلأ ‘ وأأ سسابعلب
ةفاسضإأ سسابعلب ‘ زوفلأ دعب نويلم51 دسصر مث ةمسصاعلأ دا–أ مامأأ ›وألأ
نأأ دعب ةيمويلأ فيراسصŸأ ةيقبو انوروك سسوÒف دسض تاسصوحفلأ فيلاكت ¤إأ
. يدانلأ ليومتل ديحولأ ردسصŸأ يقب

نويلم009 نامضضل اهعيبو ةرايضس ضضاÎقا ¤إا رطضضا
ةرئاطلا ةفلكت ديدضستل

اهراجئتسسأ ” يتلأ ةسصاÿأ ةرئاطلأ كسص ديدسست فيطسس قافو يدان ةرأدإأ تلجأأ
تدجو نأأ دعب ةسصاÿأ ةرئاطلأ زجح ميسسرت ”  ثيح ،سسمأأ ةحيبسص ةياغ ¤إأ
سضأÎقأ ¤إأ ماعلأ ريدŸأ رطسضيل  ‘اكلأ ›اŸأ فÓغلأ Òفوت ‘ ةبوعسص ةرأدإلأ

¤إأ ةرسشابم اهعيبو نويلم002و رايلم  رعسسب  هعم ÚلماعتŸأ دحأ نم ةرخاف ةرايسس
ديدسست ¤إأ ةرسشابم هتهجو تناك يذلأ غلبŸأ وهو نويلم009 رعسسب رخآأ لماعتم
مجحب يدان اهب Òسسي حبسصأأ يتلأ ةقيرطلأ دسسŒ ةروسص ‘ ةسصاÿأ ةرئاطلأ فيلاكت
. فيطسس قافو

هتركذت قوقح ديدضست Òضسم لك نم بلط
لفكتلأ دفولأ عم أولقنت نيذلأ ةعبرألأ نيÒسسŸأ نم Òسسم لك نم ماعلأ ريدŸأ بلط

Òفوت نام-سضل يدا-ن-لأ ةد-عا-سسم ل-جأ ن-م ة-سصاÿأ ةر-ئا-ط-لأ ةر-كذ-ت ر-ع-سس  د-يد-سست-ب
Òسسم لك ددسس ثيح ” ام وهو ،ةسصاÿأ ةرئاطلأ فيلاكت ديدسستل ›اŸأ فÓغلأ
. ءاثÓثلأو Úنثلأ مايأأ قدنفلأ ‘ ةماقإلأ فيلاكت ¤إأ ةفاسضإأ  ةركذتلأ فيلاكت

لضصفلا ةملكلا بحاضص هلعŒ ةيافلح تادوه‹
ةÒغضصو ةÒبك لك ‘

اهمدق يتلأ لأوŸأ كلت نأأ مغر ةيافلح ماعلأ ريدŸأ  اهب موقي يتلأ تأدوهÛأ هذه يتأات
ةÒغسصو ةÒبك لك ‘ لسصفلأ ةملكلأ بحاسص هنم لعجتل يدانلأ ¤إأ سضورق لكسش ‘ تناك

دق ناك ام وهو ماه رأرق يأأ وأأ تاحيرسستلأ وأأ تامأدقتسسلأ بناج ‘ ءأوسس يدانلأ ‘
لماك طÎسشأ Úح يدانلل اسسيئر هتيكزت ةظ◊ ‘ل لامك ديد÷أ سسيئرلأ يلع هطÎسشأ
.سضورقلأ Ëدقت لباقم فرسصتلأ ‘ تايحÓسصلأ

ب/ليلخ



ة--ل--ي---ك---ششت تدا---ع
سشار-----◊ا دا-----–ا

سسمأا ة---ح---ي----ب----شص
ءاو---جأا ¤إا د---حأ’ا
ة-با-غ-ب تا-ب-يرد-ت-لا
د----ع----ب يوا----ششو-----ب

ل----يو-----ط با-----ي-----غ
ءا-----------بو بب-----------شسب
يذ---لا «ا----نورو----ك»

دعتبي قيرفلا لعج
ة----شسفا-----نŸا ن-----ع
ديزأ’ تاب-يرد-ت-لاو
ثيح ،رهششأا7 نم
ع---م د---عوŸا نا---ك
ةيبيردت ةشصح لوأا

فار---------------ششإا ت–
هعم تدقاعت يذلا دانم لامج بردŸا
لوأا ز--ي--م ا--مو ،ف---ي---شصلا اذ---ه ةرادإ’ا

ع-فر ى-ل-ع ع--ي--م÷ا رار--شصإا و--ه ة--شصح
راشصنأ’ا ¤إا ة-م-شسب-لا ةدا-عإاو يد-ح-ت-لا
‘ ويرانيشسلا سسفن راركت اومئشس نيذلا
ةرادإ’ا ةدا--ي--ق ت– ةÒخأ’ا م---شساوŸا
.ةقباشسلا

هيبعلو دأنم ـب تعمتجإ ةرإدإلإ
ناك ،ةيبيردت ةشصح لوأا ‘ ءدبلا لبقو
ةرادإ’ا دقع عم تبشسلا ءاشسم دعوŸا

دا--ن--م بردŸا ع---م ل---م---ع عا---م---ت---ج’
اورشضح نيذلا ÚبعÓلا اذكو همقاطو
ة--طرا--خ حر--شش ل---جأا ن---م عا---م---ت---ج’ا
،لمعلا جمانرب ىلع قافت’او قيرطلا
لجأا نم ةشصرفلا ةرادإ’ا تلغتشسا امك
ثيد◊او مهتاقحت-شسم Úب-عÓ-لا ح-ن-م

اÒثك عفر ام وهو ،يقبتŸا ءز÷ا نع
م-ه-ل-ع-جو قارد ءا-ق-فر تا-يو--ن--ع--م ن--م
‘ Ó-ع--ف تÒغ--ت رو--مأ’ا نأا نود--كأا--ت--ي
ةشسايشس نم اوهرك نيذلا مهو قيرفلا
.قباشسلا ‘ ةبذاكلا دوعولا

دعب بيردتلإ ¤إإ دوعي دأنم
ليوط فقوت

فانئ-ت-شس’ا ة-شصح ‘ ة-شصر-ف-لا تنا-كو
دا--ن--م لا---م---ج د---يد÷ا بردŸا ما---مأا
دا–ا عم هل ةشصح لوأا ىلع فارششإÓل
هتردقب عيم÷ا لؤوافت طشسو سشار◊ا

ة--ك--شسلا ‘ ة--ل---ي---ك---ششت---لا ع---شضو ى---ل---ع
ءاج يذلا جمانÈلا قيبطتو ةحيحشصلا

دانم قبا-شسلا ›ود-لا دو-ع-ي-ل ،ه-ل-جأا ن-م
ل-يو-ط عا-ط-ق-نا د-ع-ب ل-م-ع-لا ءاو-جأا ¤إا
ذنم قيرف يأا ىلع فرششي ⁄ يذلا وهو

ن-م ه-با-ح--شسنا
ةشضراعلا
ةينفلا
بختنملل
Úح ي-ن--طو--لا
ـل ادعاشسم ناك
،ر--جا--م ح---بار
با-غ ا-ه-ل--ب--قو
نيدايŸا
ة-ل-يو--ط ةÎف--ل
ه-تردا-غ-م تل-ت

Ÿةيدولو
‘ ر---------ئاز÷ا
هل ةبرÊ Œاث

اذ----------ه ع----------م
.قيرفلا

كرإدتلإ ىلع نومزأع نوبعÓلإ
حيأسس رظتني Òبك لمعو

مهتدوعب ÚبعÓلا ىلع ةحرفلا تدبو
اهودقت-فا ي-ت-لا تا-ب-يرد-ت-لا ءاو-جأا ¤إا
ىلع بردتلا ىلع مهلمع رشصتقا امدعب
م-هو ة-ي--شضاŸا ةÎف--لا ة--ل--ي--ط دار--ف--نا
تائيهلا نم رشضخأ’ا ءوشضلا نورظتني
امك ،لمعلا ءاوجأا ¤إا ةدوعلل ةينعŸا
ىلع مهتردقب Úلئافتم دانم لابششأا ادب
ة-م-ق ‘ او-نو-ك-ي نأاو ر-خأا--ت--لاو كراد--ت
ة-ي-م-شسر-لا ة-شسفا-نŸا ءد-ب-ل داد-ع-ت-شس’ا
ّنأا ا-م-ك ،ل-ب-قŸا ير-ف-ي-ف ر-ه-شش ة--ياد--ب

Êد-ب-لا ر-شضÙا ر-ظ-ت-ن-ي اÒب-ك Ó--م--ع
¤إا Úب--عÓ--لا ةدا--عإ’ ح--يا--شس نا--م--حد
ا-م-ك م-هÒشض–و ةدا-ت-عŸا م--ه--ت--قا--ي--ل
ح . م          .ةيندبلا ةيحانلا نم بجي

ةيدنألا رابخأا ــه2441 لوأ’ا ىدامج50ـل قفاوŸاÈ 0202مشسيدÚ 12نثإ’ا

كيرأفوب دإدو

ءأعبرألإ لمأإ

جÈلإ يلهأإ

ءاوجأا ‘ تابيردتلا ¤إا نودوعي نوبعÓلا
رخأاتلا كرادت ىلع رارسصإاو ةعئار

،مد-ق-لإ ةر-ك-ل كيرأ-فو-ب دإدو ق-ير-ف ر-سشأ--ب
بعلÃ سسمأإ ةحيبسص ةيعأ-م÷إ ه-تأ-ب-يرد-ت
ع-ي--م--ج رو--سضح--ب ،زأ--قر د--مfi د--ي--ه--سشلإ
ت–و ،أبعل52ـب مهددع ردقŸإو ÚبعÓلإ

نأيفسس  بردŸإ ةسسأئرب ينفلإ مقأطلإ ةدأيق
بردŸإو طو-ج-ح دأ–إ ن-م مدأ-ق-لإ ة-ل-جو-ب
ةلجوب نأيفسس دعأسسيو ،ةرقم مجنل قبأسسلإ
فيطسس قأفول قبأسسلإ بعÓلإو قيرفلإ نبإ
بيردت ىلع فرسشي أمي-ف ،ة-ير-كو-ب سسأ-ي-لإ

.روفيت نب ىمرŸإ سسإرح
سسمأإ ر-سشأ-ب ،ر-بأ-كألإ ف-ن-سص  رإر--غ ى--ل--عو
،(لأ-مآلإ) ف-يدر-لإ ف-ن-سص ن--م ل--ك كلذ--ك
رسشأبت نأإ ىل-ع ،(ة-ن-سس02 نم ل-قإ) ف-ن-سصو
،ةلبقŸإ ةليلقلإ مأيألإ لÓخ  فأنسصألإ ةيقب

بإو-بأإ رو-سضح-ب تر-ج ،فأ-ن-ئ-ت-سسلإ ة--سصح
أ-م-ك ،زأ-قر د-مfi د-ي-ه-سشلإ بع-لŸ ةد-سصو--م
عنÃ بعلŸإ ةرإدإل ةمرأسص تأميلعت تحنُم
¤إإ لوخدلأب قيرفلإ جرأخ نم سصخسش يأإ
Úب-عÓ-لإ ة-مÓ-سس ى--ل--ع أ--ظأ--ف--ح ،بع--لŸإ

ءأبول مه-سضر-ع-ت ة-ي-سشخ ،ي-ن-ف-لإ م-قأ-ط-لإو
.أنوروك
دعب هنأكم ددحي ⁄ قلغŸإ سصبÎلإ

¤إو ه-نإ ،دإدو-لإ ق-ير-ف ءأ-سضعأإ د-حإ بسسح
ينف-لإ م-قأ-ط-لإ ط-ب-سضي ⁄ ،سسمأإ رأ-ه-ن د-ح
بسسحو ،ق--ل--غŸإ سصبÎلإ خ--يرأ--تو نأ--ك---م

fiإ هنإ ،أنثدŸدقعيسس ،ةلجوب نأيفسس برد
م-قأ-ط ة-ق-فر-ب يرإدإلإ م-قأ-ط-لإ ع--م ءأ--ق--ل
،قلغŸإ سصبÎلإ نأكم ديدحت-ل ،ه-يد-عأ-سسم
ن-م عو-ب-سسأإ د-ع-ب أإد-ب-ي نأإ ر-ظ-ت--ن--ي يذ--لإو
دمfi ديهسشلإ بعلÃ ةيعأم÷إ تأبيردتلإ

م-ت--ي--سس ي--ت--لإ تأ--ب--يرد--ت--لإ ي--هو ،زأ--قر
ن-م Ìكأإ Êد-ب-لإ بنأ÷إ ¤إإ أ--ه--سصي--سصخ--ت
.ينقتلإ بنأ÷إ

يكنبلإ ديسصرلإ قلغ ةدأعإإ
قيرفلإ سسجأه يدأنلل

ة-ي-لأ-م ة-مزأإ كيرأ-فو-ب دإدو ق-ير-ف سشي-ع-ي
تأسسأكعنإ أهل نوكت دق ،ةسصيوع دجو ةدأح

هل مسسوم لوأإ ‘ قيرفلإ لبقتسسم ىلع ةيبلسس

مسسإوم عبرأإ دعب Êأثلإ مسسقلإ ةÒظح نمسض
‘ ،دإدولل يدأŸإ لكسشŸإ لثمتيو ،هلوزن نم
رإرقب ،يدأنلل يكنبلإ ديسصرلإ ديمŒ ةدأعإإ

سسيئرلإ ةبلأطم دعب كيرأفوب ةمكfi نم
رأيلم غلبÃ نأمعن ف-سسو-ي يدأ-ن-ل-ل ق-ب-سسألإ

ىلع أهفرسص هنإ لوقي ،ميتنسس نويلم008و
أه-ي-ف سسأإر-ت ي-ت-لإ ة-ب-ق◊إ لÓ-خ ق-ير-ف-لإ
د-حإ بسسحو ن-ك-ل.7102 ة-ن-سس ل-ب-ق دإدو-لإ
فسسوي نأإ ،دإدولل ÒسسŸإ بتكŸإ ‘ Úلعأفلإ
يعدي يتلإ ةلدألإو قئأثولإ كلÁ ل Êأمعن
نويلم008و رأيلم غلبÃ يدأن-ل-ل ن-يد-م ه-نإ
لمأإ كأنه هنإ أنثدfi لوق بسسحو ،ميتنسس
ديسصرلإ ىلع ديم-ج-ت-لإ ع-فر ةدأ-عإإ ‘ Òب-ك
›أ◊إ سسيئرلل ىنسستي ىتح ،يدأنلل يكنبلإ
.ةديج فورظ ‘ يدأنلإ Òيسست حيلفوب
ةد-م لو-ط-ي نأإ ى-سشخ-ي ثد-ح-تŸإ تإذ ن-ك-ل
أملكف ،يدأنلل يكنبلإ ديسصرلإ ىلع ديمجتلإ

Áإ يدأ-ن-لإ ر-سسخ-ي أ-م-ل-ك أ--مو--ي رŸن-م د-يز
يبلسس Òثأأت ه-ل نو-ك-ي د-ق أ-م و-هو ،لإو-مألإ

سسمأإ هتأب-يرد-ت ر-سشأ-ب يذ-لإ ق-ير-ف-لإ ى-ل-ع
.دحألإ

أهنم دأفتسسإ «ةيدلبلإ» رأيلم
Êأميلسس ديعسس قبسسألإ سسيئرلإ

يذ-لإ غ-ل-بŸإ ن-م دإدو-لإ ق-ير-ف د-ف--ت--سسي ⁄
ردقŸإو يدأنل-ل ة-ي-لÙإ تأ-ط-ل-سسلإ ه-ت-مد-ق

Ãةسصحف ،إدحإو إرأن-يد و-لو ،م-ي-ت-ن-سس رأ-ي-ل
قبسسألإ سسيئرلإ أهنم دأفتسسإ غلبŸإ نم دسسألإ
نويلم086ـب ردق غل-بÊ، Ãأ-م-ي-ل-سس د-ي-ع-سس
ةرك قيرغف يبعل دحإ دأفتسسإ أميف ،ميتنسس
أميف ،ميتنسس نويلم021 غلبÃ دإدولل ةلسسلإ
نويلم04 غ-ل-بÃ ي-سسكأ-ط ق-ئأ-سس دأ-ف--ت--سسإ
قيرفلل ةدعأسسمك أهمدق هنأإ يعّدي ،ميتنسس

هنم دأفتسسأف يقبتŸإ غلبŸإ أمأإ  ،قبأسس تقو ‘
أنركذ يتلإ ةي-ق-ب-لإ رإر-غ ى-ل-عو ،سصأ-خ-سشأإ

قيرفلل نو-ن-يد-م م-ه-نأإ نو-عد-ي ،م-ه-ت-يو-ه
Ãديسسلإ يدأن-لإ سسي-ئر د-جو ،ة-ي-لأ-م غ-لأ-ب

نم نيديفتسسŸإ جرأخ هسسفن حيلفوب ديعسس
ة-ي-لÙإ تأ-ط-ل-سسلإ فر-ط ن-م مد-قŸإ غ-ل-بŸإ
ر-ظ-ت-نإ يذ-لإ و--هو ،كيرأ--فو--ب ة--يد--ل--ب--ل
د-ق Èسصلإ غرأ-ف-ب Òخألإ هذ-ه تإد--عأ--سسم
يدهم Ëرك.قيرفلإ ىلع أهفرسص

ةيلسستلا ةÒظحب وأا يواسشوب ةباغب مويلا أادبت تابيردتلا

12 مويلإ ةمأعلإ تأ-ي-ع-م÷إ د-ق-ع لأ-جآإ ي-ه-ت-ن-ت
بأبسشلإ ةرإزو هتددح يذلإ دعوŸإ وهو Èمسسيد
تأيعم÷إ هذه دقع لجإ نم يدإونلل ةسضأيرلإو
دقع سشأ-مر سسإو◊إ سسي-ئر-لإ د-ي-ع-ُي نأإ نود ن-م
ةدع أهل تهّجُو يتلإ ةيبأختنلإ ةمأعلإ ةيعم÷إ

ن-ع بأ-خ-ت-نلأ-ب مإز-ت-للإ مد-ع أ-هزر-بأإ نو-ع--ط
،يديألإ عفرب ءأفتكلإو يرسسلإ عإÎقلإ قيرط
مد-عو سشأ-مر سسي-ئر-لإ ة-ي-عر-سش دد-ه-ي أ--م و--هو

ل-ك نأإ ثي-ح ،دأ-م-ت-علإ ة-ق-ي-ثو ى-ل-ع ه-لو--سصح
Òسسم بتكم Úيعتل ءوجللإ ¤إإ يحوت تإرسشؤوŸإ

سسيل يذلإو يوأهلإ يدأنلإ ىلع فإرسشإÓل تقؤوم
بأتتكلإ نع نÓعإلإ رإرق  ‘ ثبلإ ةيحÓسص هل
يتلإ ةلأسسŸإ يهزو يوأ-ه-لإ يدأ-ن-لإ م-ه-سسأإ ع-ي-ب وأإ
ةيلأ◊إ ةرإدإلإ نأإ ةرأسشإلإ ردŒ، ةلجؤوم يقبتسس
¤إإ دأمتعلإ ةق-ي-ثو ى-ل-ع ل-سصح-ت-ت ⁄ يوأ-ه-ل-ل

بلط عإديإإ نم أموي02 نم Ìكأإ دعبو مويلإ ةيأغ
درلإ نأإ ةدأعلإ نأإ م-غر دأ-م-ت-علإ ى-ل-ع لو-سص◊إ
. ريدقت Ìكأإ ىلع مأيأإ01 وأإ عوبسسأإ Úب نوكي

دأنزوبو بأيغلإ لسصإوي نإدغز
حونأب ليهأأت لجعتسسي

نع بأيغلإ نإدغز قيفوت رسسيألإ Òهظلإ لسصإو
01 ةحإر نم دأفتسسإ نأإ دعب تأبيردتلإ  روسضح

سسحأإ يذلإ يلسضعلإ ددمتلإ ملأإ  ةيفلخ ىلع مأيأإ
نإزيلغ  عيرسس مأمأإ ةقبأسسلإ ةإرأبŸإ دعوم لبق هب
،ةظ◊ رخآإ ‘ ةإرأبŸإ روسضح نع هتدعبأإ يتلإو

ةهجإوم رو-سضح ن-ع بعÓ-لإ بأ-ي-غ د-كأأ-ت ثي-ح
ن-م دإز أ-م ،ودإرأ-ب يدأ-ن مأ-مأإ ءأ-ع--برألإ ة--ي--سسمأإ

ةسصأخ لÓب يريزد ةدأيقب ينفلإ مقأطلإ بسضغ
ه-ل-ي-مز مأ-ح-قإإ ة-برŒ ل-سشف ن-م د--كأأ--ت نأإ د--ع--ب
دودرŸإ دعب رسسيأإ Òه-ظ بسصن-م ‘ سسأ-ن-يرأ-ف-كأ-ت
قأيسسلإ سسفن ‘ ،عيرسسلإ مأمأإ همدق يذلإ عسضإوتŸإ

نم هتلأسصتإ نم دأنزوب يدأنلل مأعلإ ريدŸإ فثك
حونأب ةزمح م-جأ-هŸإ ل-ي-هأأ-ت ‘ ل-ي-ج-ع-ت-لإ ل-جإ

ءأقللإ نم ةيإدب تقو برقإ ‘ هتأمدخ نأمسضو
ةفÙÎإ ةطبإرلإ در رظتني لإزل ثيح ،مدأقلإ

يدأع لكسشب بردتي مرسضıإ مجأهŸإ نأإ ةسصأخ
طÿإ ¤إإ ة--فأ--سضإلإ ح--نŸ دإد---ع---ت---سسلإ ”أإ ‘و
. يمأمألإ

نود نم يلهألإو بأسصي لأتق
ودإرأب مأمأإ نيÒهظ

‘  عورسشلإ نم لأ-ت-ق نÁألإ Òه-ظ-لإ ن-ك-م-ت-ي ⁄
ةبكرلإ يوت-سسم ى-ل-ع ملآلإ بب-سسب تإÒسضح-ت-لإ

مأمأإ ءأعبرألإ ةهجإوم روسضح نع هدعبتسس يتلإو
يذلإ يريزد بردŸإ مومه نم دإز أم وهو ،ودإرأب

ةبيكرت سسفن ىلع نهإري مسسوŸإ ةيإدب ذنم لظ
نم أمورfi ودإرأب مأمأإ هسسفن دجيل يفلÿإ طÿإ
لئإدب دوجو مدع  طسسو رسسيألإو نÁألإ Òهظلإ

. نيÒهظلإ بأيغ سضيوعت ىلع ةردأقو ةزهأج
إدغ لقنتلإو رأسصنألإ لعف در يدأفت يريزد

Œلإ ي---ل---هأإ برد---م بنÈرأ--سصنألإ ل---ع---ف در ج
فأنئتسسÓل ةيب-يرد-ت-لإ ة-سص◊إ لÓ-خ بسضأ-غ-لإ
دعب ةسصأخ أهرو-سضح ن-ع بأ-ي-غ-لأ-ب زر-ب نإ د-ع-ب
عيرسس ةهجإوم أهيلع تهتنإ يتلإ ةبرهكŸإ ءإوجألإ

ىلع فإرسشإÓل يريزد بردŸإ قحت-ل-ي-ل ،نإز-ي-ل-غ
ءأعبرألإ ةيسسمأإ ةه-جإوŸ إدإد-ع-ت-سسإ تأ-ب-يرد-ت-لإ
سصسصح ثÓ-ث--ب ءأ--ف--ت--كلإو ودإرأ--ب يدأ--ن مأ--مأإ

بنأ÷إ ىلع زي-كÎلإ نو-ك-ي-سس ثي-ح ،ة-ي-ب-يرد-ت
سشورأب ءأ-ق-فر ز-ي-ه-ج-ت-ل  عأ-جÎسسلإو ي-سسف-ن-لإ

د-عو-م د-يد– ” ن-يأإ ،ودإرأ-ب ة-ه-جإوŸ أ--ب--سس–
ةيبيردتلإ ةسص◊إ ءإرجإإ دعب ءأثÓ-ث-لإ ل-ق-ن-ت-لإ

. ءإذغلإ ةبدأأمو
ءأعبرألإ ةلأقتسسلإ Ëدقت ىلع رسصي دأنزوب
رإرقب أثبسشت-م دأ-نزو-ب ي-ل-هأÓ-ل مأ-ع-لإ ر-يدŸإ لإزل

سسل‹ ءأسضعأإ مأمأإ ةي-بأ-ت-ك-لإ ة-لأ-ق-ت-سسلإ Ëد-ق-ت
ميسسرت لجإ نم نونأقلإ هيلع سصني أملثم ةرإدإلإ
عوبسسألإ ةيأغ ¤إإ ةله-م ح-ن-م-ي-سس ثي-ح ،ه-بأ-ح-سسنإ
لبق هل ليدب دأجيإل لخإدلإ يفنأج رهسش نم لوألإ
يتلإ ةيعسضولإ نم مئسس نأإ دع-ب ،ة-ي-ئأ-ه-ن-لإ ةردأ-غŸإ
‘ هتدنأسسŸ ةيوق ةرإدإإ دوجو مدعو يدأنلإ أهسشيعي

تأم-هأ-سسم وأإ ةرإدإلإ سسلÛ ي-م-سسر سسي-ئر بأ-ي-غ
Ëدقت تأبسسأ-ن-م ةد-ع ‘ إو-سضفر  ن-يذ-لإ ءأ-سضعألإ
ب/ليلخ. يدأنلل ةدعأسسŸإ دعي

تارسشؤومو ةماعلا تايعم÷ا دقعل لجا رخأا مويلا
قفألا ‘ حولت راوتكيد Úيعت

،Úنث’ا مويلا هتابيردت ةديلبلا دا–ا وبع’ رششابي
نم رارقب اذهو ،دحأ’ا سسمأا ةررقم تناك امدعب
¤إا اهليجأات لشضف ثيح ،ةمششن نايفشس بردŸا
نوكي نأا لشضف ثيح ،ةينقت بابشسأ’ مويلا راهن
مقاطلاو ÚبعÓلا Úب فراعتلا دشصق سسمأا راهن
Úب ر--ظ--ن--لا تا--ه--جو لوا--ن--تو ،يرادإ’او ي--ن--ف--لا
ةباغب فانئتشس’ا ةشصح ىرجُت نأا ىلع ،عيم÷ا
.نونكع نباب ةيلشستلا ةÒظحب وأا يواششوب

تأقحتسسŸإ ةيسضق نوحرطي نوبعÓلإ
يدأنلإ سسيئر ىلع

نب يلع دي-شس سسي-ئر-لا رو-شضح نو-ب-عÓ-لا ل-غ-ت-شسا
ةشصاخ ،مهت’اغ-ششنا ه-ي-ل-ع نو-حر-ط-ي-ل ،›ا-ششر-شش
اهدافم رابخأا برشست دعب ةشصاخ ،›اŸا بنا÷ا
لكو ÚبعÓلا عم لماعت ›اششرشش نب سسيئرلا نأا
مهنم سضعبلا حنÃ اذهو ،ةشصاخ ةقيرطب دحاو
⁄ اميف رهشش بتار رخآ’ا سضعبلاو نيرهشش بتاور
امي-ت-ن-شس ى-ل-ع و-لو Úب-عÓ-لا ن-م د-يد-ع-لا ل-شصح-ي
حرط اولشضفو ،ء’ؤوه بشضغ راثأا ام وهو ،ادحاو
يذلا ،›اششرشش نب سسيئرلا ىلع ةينلع  مهلاغششنا
ة-يو--شست--ب ة--ل--ب--قŸا ة--ل--ي--ل--ق--لا ما--يأ’ا ‘ م--هد--عو
يأا ىلع اولشصحي ⁄ نيذلا ÚبعÓلا تاقحتشسم
.ميتنشس

ةكرسش نع رمتسسم ثحب ‘ ةرإدإلإ
يدأنلإ ليومتل ةيمومع

،ةد-ي--ل--ب--ل دا–ا ق--ير--ف--ل ةÒشسŸا ةرادإ’ا لاز--ت ’
يدانلا ليو“ لجا نم ةينطو ةكرشش نع ثحبت

ةشصاخ ،تيبŸاو تÓقنتلا ءابعأاب لفكتلاو ،ايلام

قيرفلا اهششعي يتلا ةقناÿا ةيلاŸا ةمزأ’ا لظ ‘
يدانلا ةرادلا تناكو ،ةيلاŸا ليخادŸا ةلق  ءارج

تلشسار دق ،›اششرشش نب يلع ديشس ديشسلا ةشسائرب
اهرقم عقاولاو طشسولل تنمشس’ا ةكرشش ارخؤوم
ةباتك جدح ¤او نكل ،(حاتفم ةيدلب) ةي’ولا ميلقإاب

’و با-ج-يإ’ا-ب ’ ة-كر--ششلا در--ت ⁄ ر--ط--شسأ’ا هذ--ه
تلشسار امك ،يديلبلا يدانلا بلط ىلع يبلشسلاب
’إا ،كارطانوشس ةكرشش قباشس تقو ‘ ةرادإ’ا تاذ
دوجو لظ ‘ قيقحتلا بعشص ودبي بلطلا اذه نأا
تاذ نم لمأا كانه نكل ،Êاثلا مشسقلا ‘ قيرفلا
ل-ك-شش ى-ل-ع ة-ي-لا-م ةد-عا-شسم ح-ن-م د-شصق ة-كر--ششلا

.يرا÷ا مشسوŸا لÓخ روشسنوبشس
لو“ دق تلأسصتÓل «وديروأإ«ةكرسش

«دورولإ» قيرف
«وديروأا» ةكرشش نأا ةديلبلا دا–ا ةرادإا نم ملع
مشسوŸا لÓخ ايلام قيرفلا لو“ دق ،ت’اشصتÓل
طبرت يتلا ةدي÷ا ةقÓعلا ¤إا رظنلاب ،يرا÷ا

بتكم ‘ Úلعافلا ءاشضعأ’ا دحأاب ةكرششلا ريدم
ءاقل كانه نأا ،انرداشصم بشسحو ،ةديلبلا دا–ا

دا–ا ةرادإا لثمÃ ةكرششلا لث‡ عمجيشس بقترم
ةششقانŸ ،ةلبقŸا ةليلقلا مايأ’ا نوشضغ ‘ ةديلبلا

ه---مÈي نأا ر---ظ---ت----ن----ي يذ----لا قا----ف----ت’ا ىو----ح----ف
›اششرشش نب ةديلبلا دا–ا سسيئر قلعيو،Úبنا÷ا
نم ،ت’اشصتÓل «وديروأا» ةكرشش ىلع ةÒبك ’امآا
نم ل-ل-ق-ت ،ة-ي-فا-شضإا ة-ي-لا-م ل-ي-خاد-م دا-ج-يإا ل-جا
بو-شص ع-شضو ق-ير-ف-لا ناو ة-شصا-خ ،يدا-ن-لا ءا--ب--عأا

ي-ن-طو-لا م-شسق-لا ¤إا دو-ع-شصلا ة-قرو بع-ل ه--ي--ن--ي--ع
يدهم Ëرك                                                  .لوأ’ا

ةديلبلإ دا–إإ زاقر بعلÃ سسمأا تقلطنا تابيردتلا

ششإر◊إ دا–إإ

طابسضنإلا ىلع ددسشي ةفلاخوبو تابيردتلا فنأاتسست اقرزلا
ديد÷إ يوركلإ مسسوملل أهتإÒسض– ءأعبرألإ لمأإ ةبيتك تفنأأتسسإإ

52 روسضحب إذهو فولfl ليعأمسسإإ ديهسشلإ بعلم نم سسمأإ ءأسسم
ميك◊إ دبع ينقتلإ هدوقي يذ-لإ ي-ن-ف-لإ م-قأ-ط-لإ ءأ-سضعأإو .أ-ب-عل

قÓطنإإ لبق عيم÷أب ةفلأخوب قيرفلإ سسيئر عمتجإإ ثيح ةرأنفوب
.رمحأإ طخ هÈتعإإ يذلإ طأبسضنإلإ ىلع ددسشو ةيبيردت ةسصح لوأإ

لسصت دق ةيسسأق تأبوقعب ةعومÛإ نع جرخي بعل يأإ دعوت أمك
.هدرطو هدقع خسسف دح ¤إإ

ةرم لوأل ÚبعÓلإ ىلع فرعت ةرأنفوب
ةيلمع ‘ ةفلأخوب سسيئرلإ عم قسسني نأك ةرأنفوب بردŸإ نأإ مغرو
أهمدقتسسإإ يتلإ ءأمسسألإ لك سصوسصخب هتق-فإو-م ح-ن-مو تأ-بإد-ت-نإلإ
ي-ق-ت-ل-ي ⁄ ةدأ-ع-سسو-ب-ل ق-بأ-سسلإ بردŸإ ه-نأإ لإإ .م-سسوŸإ إذ-ه ل-مألإ
سسيئرلإ ¤وت نيأإ سسمأإ ءأسسم ةيبيردت ةسصح لوأإ ‘ لإإ ÚبعÓلأب
هلأبسشأإ ةحفأسصم ىدأفت يذلإ بردملل بعل لك Ëدقت ةفلأخوب
.أنوروك ةحئأج ببسسب

ةيبيردت ةسصح لوأإ أعيسض ديعلبو حيوسش

يعأمج روسضح ءأعبرألإ ل-مأل ¤وألإ ة-ي-ب-يرد-ت-لإ ة-سص◊إ تفر-ع
ح-يو-سش سسرأ◊إ نأ-كو .دد÷إ وأإ ى-مإد-ق-لإ ءإو-سس Úب--عÓ--لإ ل--ك--ل
Òخألإ إذه لسصتإإ ثيح. ةسص◊إ نع بأغ نم طقف ديعلب عفإدŸإو
مويلإ روسض◊أب دعوو سضرŸإ نم هتأنأعم دكأإو ةفلأخوب سسيئرلأب
هقأحتلإإ دكأإو ةيلئأع فورظب حيوسش دمحأإ سسرأ◊إ جج– أمنيب
.مويلإ ءأسسم ةعومÛأب

إÒثك «رمع نب» Óيفب وبجعأإ ةينإÈلإ
لمأإ ةرإدإإ تددج .ة-ق-بأ-سسلإ أ-ندإد-عأإ د-حأإ ‘ ه-ي-لإإ أ-نر-سشأإ أ-م-ل-ث-مو
ألإ

ٍ
Úب طبإرلإ قيرطلإ ‘ عقت يتلإ رمع نب Óيف ءإرك دقع ءأعب

نع إدي-ع-ب نو-ن-ط-ق-ي ن-يذ-لإ Úب-عÓ-لإ ة-مأ-قأل ةر-قو-بو ءأ-ع-برألإ
أهب إوبجعأإ دقو سسمأإ ةحيبسص «ةينإÈلإ» أهب قحتلإإ يتلإو .ةنيدŸإ

نأأف هأنملع أم بسسحو .أهتئيهت ةدأعإأب ةرإدإلإ تمأق أمدعب إÒثك
نم ةمدقŸإ لكألإ ةيعون ةسصأخو ءإوجألأب إÒثك إوبجعأإ دد÷إ

                                                             .ةفلأخوب ةرإدإإ هعم تدقأعت يذلإ خأبطلإ فرط
دأمع – ب
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رقسشغدÃ وديجلل ةيقيرفإلإ ةلوطبلإ ىلع راتسسلإ لإدسسإإ

قرفلا بسسح يراقلا بقللاب جوتي و قيفتسسي ينطولا بختنŸا
بسسح ةققÙا ةيبلسسلا جئاتنلا كردتسسا دق يرئاز÷ا طاسسبلا نوكي اذهب و لاغنيسسلا بختنم ىلع هبلغت دعب قرفلا بسسح ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا بقلب  ثانإا و روكذ وديجلل ينطولا بختنŸا جوت
وديجلل ينطولا بختنŸا ةجرخ تناك ىرخأا ةهج نم و .ةقباسسلا ةعبطلا ‘ سسنوت بختنم ماما رسسخ دق ناك قرفلا بسسح ينطولا بختنŸا نأا ركذي و ةيقيرفإ’ا قرفلا زربا بايغ ‘  يدرفلا

ةلوطبلا تايلاعف ‘ اوكراسش Úعراسصم ةتسس لسصأا نم غلك36  نزو ‘ يسضاقلب ةنيمأا زا‚ا نم  ةدحاو ةيبهذ زارحإا ىلع ةيرئاز÷ا ةكراسشŸا  ترسصتقا نيأا يدرفلا ت’زانم ‘ ةقفوم Òغ
رسضÿا لخد و ،Úتيزنورب و تايسضف ثÓث ىلع ةينطولا ةثعبلا تلسص–  اميف ،ةطقن007 زارحإاب دايبŸوÓل لهأاتلا ‘ مهظوظح  سشاعنإا لجا نم يراقلا بقللاب جيوتتلا مهفده ناكو ةينطولا

ةسضايرلا يبfi و رئاز÷ا ‘ ودي÷ا قاسشع ىدل Òبك طخسس جئاتنلا هده تيقل دقل و ةقباسسلا ةعبطلا ‘ ةيلاديم31 عوم‹ نم تايبهذ عبرأاب جوتŸا وه و ايقيرفإا لطب بوث ‘ ةسسفانŸا
. دايبŸو’ا ‘ تايلاديم ىلع لبق نم سسفاني ناك امدعب يرئاز÷ا  ودي÷ا هيلع حبسصأا  اŸ ةيرئاز÷ا

ةلؤطب ‘ ةققÙا جئاتنلا رؤكذلل ينطؤلا بختنŸا بردم Èتعا
‘ تلث“ يتلا و  رقسشغدÃ سسما تمتتخا يتلا وديجلل ايقيرفا
جئاتن اهنا يدرفلا ‘ Úتيزنورب و تايسضف ثÓث ةدحاو ةيبهذ
رسضح يتلا ةبعسصلا فورظلل ارظن ديعب دح ¤ا ةلؤبقم و ةيباجيإا

طقف Úسصبرت ‘ ميقأا يتلا ةÒسصقلا ةدŸا و نيرؤن  ءاقفر اهيف
ءاسصقا ةثداح و  تابيردتلا نع رهسشا6 نم ديزأ’ ماد فقؤت دعب

يؤنعم رثا اهل ناك ايقيرفا ةلؤطب ‘ ةكراسشŸا نم Úعراسصم
. ةيقيرف’ا ةلؤطبلا ‘ اؤكراسش نيذلا ÚعراسصŸا ىلع Òبك

يتلا تاداقتن’ا نع فلخي ب رامع يبŸوأ’ا لطبلا بئان در و
اÃ سضار هنا احسضؤم ةيدا–’ا و ÚعراسصŸا تسسم و هتلاط
يحتف مازهنا ررب و مهدنع ام لك اؤطعأا نيذلا هلابسشا همدق
دمÙ ةبسسنلاب اما يميك– ملظل هسضرعتب غلك37 نزو ‘ نيرؤن
ماما أاطخ بكرا هنا فسشك غلك001 نم ديزا نزو ‘ ةعرقلب

ثدحتي ⁄ و. ةيبهذلا ةيلاديŸا ةراسسخ هفلك ›اغنيسسلا هسسفانم
مزهنا يذلا يدامع نب نامحرلا دبع ةلزانم نع ينطؤلا بخانلا

دؤجؤŸا قاقسشن’ا رسسفي ام اذه و يئاهنلا فسصنلا ‘ رخ’ا ؤه
ى-ل-ع فر-سشي يدا-م-ع ن-ب نا و ة-سصا-خ ي-ن-طؤ-لا بخ-ت--نŸا ل--خاد
.يدامع نب Òنم هبيردت

نودعي نيذلا هيعراسصم ‘ قثي هنا فلخي نب دكأا ىرخأا ةهج نم
بايغ ىلع هؤن امك ةكراسشŸا هذه نم ةÿÈا نؤبسسكيسس و راغسص

تنا-ك ة-ج-ي--ت--ن--لا نا ف--سشك و ن--ير--خآ’ا Úير--ئاز÷ا Úعرا--سصŸا
ىلع هدر ‘ و ةينطؤلا رسصانعلا لك تكراسش ؤل لسضفا نؤكتسس
وديجلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا سسيئر ىلع فلخي نب عفاد هيدقتنم
هنا و ماÎح’ا قحتسسي و بيط ناسسنا هنا لاق و سسارعل سسيئر
قايسسلا تاذ ‘ و ةعاجسشلا هفقاؤم و هتبيط ببسسب ةلم◊ رعتي
اذام ىرن و ةيدا–’ا Òسسيل يتأايلف جئاتنلا هبجعت ⁄ نم » لاق
مؤيلا هناو بردمك دلخي نل هنا حسضوأا امك » وديجلل نؤمدقتسس
بختنŸا عم سسيل هنا و لبقتسسŸا ‘ هرداغي نا نكÁ و ابردم
فيعسض بتار ىسضاقتي هنا فسشك ثيح لاؤمأ’ا لجا نم ينطؤلا

.  ميتنسس ÚيÓم ةسسمخ هتميق
تناك يتلا رسضÿا تاÒسض– نراقي نا فلخي نب ىسسني ⁄ و
عم ةدجكيتب ةينطؤلا تابختنŸا Òسض– زكرم ‘ Úنثا ÚسصبÎب
برغŸا و سسنؤت تابختنم ركذلاب سصخ و ةرخ’ا ةلودلا تاسصبرت
‘   ةسسفانملل ارسضح امدعب ةسسفانŸا ىلع ترطيسس يتلا رسصم و
.اسسنرف و ناتسسكابزوأا نم Úعراسصم رؤسضح ‘ ناتسسكابزوا
و Úعرا--سصŸا ع--م فؤ--قؤ--لا بج---ي ه---نا  ود---ي÷ا ي---بÙ د---كا و
ةيسساق تاداقتنا لÓخ نم مهÒسسكت سضؤع مهعيجسشت

يدهأا» :ايقيرفإا ةلطب يسضاقلب ةنيمأا«ميتنسس ÚيÓم5 قوفي ’ يبتار و ةيباجيإا ةققÙا جئاتنلا» :فلخي نب
«يرئاز÷ا بعسشلل ةيبهذلا ةيلاديŸا

ة-ي-ب-هذ-لا ة-ي-لاد-يŸا-ب ة-جؤ-تŸا ي-سضا-ق-ل-ب ة-ن-ي-ما ة-ي-ق-ير-ف’ا ة-ل-ط-ب--لا تÈع
و اهيدلاو يرئاز÷ا بعسشلا لكل هتدها يذلا جيؤتتلا اذهب ةÒبكلا اهتداعسسب

و م-عد-لا ل-ك ا-ه-ل مد-ق يذ--لا يراد--سس د--مfi ن--سسحا با--ب يدا--ن--ب ا--ه--برد--م
لك دعسسأا يذلا و سصاخ معطب ءاج جيؤتتلا اذه نا ةنيما تفسشك و.حئاسصنلا

fiفلل ارظن ،رئاز÷ا ‘ ودي÷ا يبÎتابيردت نود اهب ترم يتلا ةبعسصلا ة
اهدحؤل بردتت تناك نسسحأا اباب يدان ةعراسصم نأا مغر ،انورؤك ءابو ءارج

ايقيرفا ةلؤطب ‘ ةيبهذ ةيلاديم قيقحتل يفكي ’ يدرفلا بيردتلا نا ¤إا
قيرفلا اهب رم يتلا ةبعسصلا فورظلل ارظن  ةفؤختم تناك اهنا تدكا امك
ةنراقم ادج ةرخأاتم تقلطنا و ةيفاك نكت ⁄ يتلا تاسصبÎلا لÓخ ينطؤلا
‘ لسضفلا امهل اناك ةرباثŸاو ةدارإ’ا نا Òغ ىرخأ’ا ةيقيرف’ا تابختنŸاب
.›اؤتلا ىلع ةيناثلا ةرملل يراقلا بقللاب جيؤتتلا

⁄ و ةبعسص دج تناك ةسسفانŸا نا  ةيقيرف’ا ةلطبلا تحسضوأا ىرخأا ةهج نم
ادج ةمهم ةلؤطبلا طاقن ن’ Òبكلا طغسضلل ارظن Óهسس بهذلاب زؤفلا نكي

دق و ت’زانŸا نم عؤنلا اذه ‘ عؤن‡ أاطÿا و دايبŸوأÓل لهأاتلا لجا نم
بهذلا بسسك ‘ تقفو ثيح  ادج ›اع اهزيكرت ناك اهيلع و Òثكلا اهفلكت
.ؤيكؤطب1202 ةيبŸوأ’ا باعلأÓل لهأاتلا باؤبأا اهل حتفت يتلا007 طاقنلا و
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مدقلا ةركل ينطولا بختنŸا تاديسس
افيفلا فينسصت ‘ زكارم ةتسسب نزفقي

فينسصت ‘ زكارم ةتسسب تاديسس  مدقلا ةركل ينطولا بختنŸا  زفق
يŸاعلا فينسصتلا ‘97 ـلا زكرŸا لغسش ثيح ،0202 ةياهن افيفلا
تنلعأا ام بسسح9102 ةنسس ةياهن48 ـلا زكرŸا لتحي ناك امدعب

.مدقلا ةركل  ›ودلا دا–’ا هنع
عسساتلا زكرŸا رئاز÷ا تاديسس تلتحا يقيرفإ’ا ديعسصلا ىلع امأا
يقيرفإ’ا بيتÎلا تردسصت يتلا ايÒجين نم لك تابختنم دعب
ـلا زكرŸا ‘ نوÒماكلا بختنم يتأاي اهدعب73ـلا زكرŸا اهلÓتحاب

.35 زكرŸا ‘ ايقيرفإا بونج  يتأاتل،15
رهسش ‘ بلاط دي‹ ينطولا بردŸا تابعÓل روهظ رخآا ناك دقو
يسسودنف بنيز ةبعÓلا تÓيمز ةكراسشم ةبسسانÃ، مرسصنŸا يرفيف

تمتتخإا يتلاو سسنوتب ترج ي-ت-لا ا-ي-ق-ير-فإا لا-م-سش دا–إا ةرود ‘
. عبارلا زكرŸاب

يŸاع-لا بق-ل-لا تÓ-ما-ح ف-ي-ن-سصت-لا ة-مد-ق-م ‘ ع-بÎت ل-با-قŸا ‘و
اهيليو، ةطقن2912 عومجÃ ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا تاي’ولا تاديسس،
و اذه .ةثلاثلا ةبترŸا ‘ اسسنرف مث Êاثلا فسصلا ‘ ÊاŸأ’ا بختنŸا

62 مو-ي ل-ب-قŸا يو-سسن-لا يŸا-ع-لا بي--تÎلا ن--ع نÓ--عإ’ا م--ت--ي--سس
ةرارغوب ةراسس.1202سسرام

ةسصاÿا تاجايتح’ا يوذ ةيدا–ا راوتكيرد ةسسائر نم ليقتسسي يروكسسم
ةسضايرل ÒسسŸا تقؤؤŸا بتكŸا سسيئر مدق
ةرازو هتبسصن يذلا و ةسصاÿا تاجايتح’ا يوذ
بت--كŸا ءا--سصقا د--ع--ب ة---سضا---ير---لا و با---ب---سشلا
ءاد-سصأا ةد-ير--ج ردا--سصم بسسح و يذ--ي--ف--ن--ت--لا
هتلاقتسسا مدق يرؤكسسم ديسشر ناف بعŸÓا
و سسما ة-ح-ي-ب-سص ة-ي-سصؤ-لا ةرازؤ-لا ¤ا ا-ي--م--سسر
كلذ و ةيدا–Óل ماعلا Úمأ’ا ¤ا اهنم ةخسسن
‘ بغري ’ هنأ’ و ةهج نم ةيحسص يعاودل
تارارقلا  فلتfl لجا نم هئاسضما لامعتسسا

. ىرخأا ةهج نم

لقنتلاب › حمسست ’ يتحسص» : يرؤكسسم ديسشر
«ةيدا–’ا ¤إا
نم ةلاقتسسا هÁدقت Èخ يرؤكسسم ديسشر دكا
هÒيسستب ةرازؤلا هتفلك يذلا راؤتكريدلا ةسسائر
دارز رديؤق و رداقلا دبع تافلخ نم لك ةقفر
بابسشلا ةرازو غلب هنا يرؤكسسم ديسشر  فسشك و
’ا ةسسائرلا بسصنم نم هتلاقتسساب ةسضايرلا و
ة-ن-ج-ل-لا ءا-سضعأا ن-م ؤ-سضع نؤ-ك-ي نا ن-كÁ ه--نا

عجرا و ،ةدعاسسŸا و معدلا Ëدقتل ةÒسسŸا
fiةيحسصلا هتلاح ¤إا هتلاقتسسا بابسسأا انثد

لظ ‘ ةسصاخ لزنŸا ةرداغم هيلع عن“ يتلا
لاسصتا ‘ يرؤكسسم لاق و انورؤك ءابو راسشتنا

يتلاح » بعŸÓا ءادسصأا ةديرج عم يفتاه
ن-م جورÿا-ب › ح-م-سسي ’ و ةر-تؤ-ت-م ة-ي-ح--سصلا
رؤ-مأا Òي-سست-ب › ح--م--سسي ’ يÒم--سض و لز--نŸا
ه--ن--كÁ ’ و لز--نŸا ن--م د--ع--ب ن---ع ة---يدا–’ا
نود  ه--لز--نÃ ق--ئا--ثو و قاروأا ى---ل---ع ءا---سضم’ا
سسيئرلا ىلع هنا دكا و اهليسصافت ىلع عÓط’ا
تاد--ج--ت--سسم ف--ل--تfl ة--ع---با---ت---م و فؤ---قؤ---لا
و با--ب--سشلا ةرازو تل---سسار اذ---ه---ل و  ة---يدا–’ا
91لا خ-يرا-ت-ب ي-ت-لا-ق-ت-سسا-ب ا-ه-ت-غ-ل-با ة-سضا-ير--لا
نا ي-ن-ن-كÁ ه-نا م-ه-ت-م--ل--عا و يرا÷ا Èم--سسيد
‘ ي-تÈخ-ب ةد-عا-سسŸا Ëد-ق-ت-ل ؤ-سضع-ك ى-ق--با
هدادعتسسا دارز رديؤق يليمز ىدبا امك لاÛا
ر-قÃ ا-ي-مؤ-ي د-جاؤ-تŸا ؤ-هو ة-ن-ج-ل-لا ة-سسا-ئر--ل
ي-ت-ل-ئا-ع ى--ت--ح يرؤ--ك--سسم ل--سصاوو ة--يدا–’ا
ةيحسصلا يتلاح و لزنŸا نم جرخا نا سضفرت

هنا يرؤكسسم دكا رخ’ا ‘ و » ةرقتسسم تسسيل
يوذ ة---سضا---ير ة---مد---خ ‘ ا---م---ئاد ى---ق---ب----ي----سس
. ةسصاÿا تاجايتح’ا
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قحتصسن انك»
،ءاز-ج ة-ل--كر
لي-ج-صست ل-ب-ق
قيرفلا
شسفانŸا

لوألا ه------فد------ه
،ةقيرطلا شسفن-ب
م--ي--ك--ح--ت--لا ن--ك--ل

⁄ ثي--ح ،ا--ن--لذ--خ
قيصسن-ت كا-ن-ه ن-ك-ي
ي--صسي--ئر--لا م--ك◊ا Úب
بب--صسب ،د--عا---صسŸا م---ك◊او
با------صصأا يذ------لا بط------ع-------لا

ليصصافتلا شضعب ،امهيتعامصس
دادزولب زوف ءارو تناك ةÒغصصلا

ا-ق-ل-خ-ي ⁄ نا-ق-ير-ف-لا ..ا-ن--ي--ل--ع
تناك تدجو يتلاو ،ةÒثك اصصرف
ءادأا Úصسح-ت-ل ..ة-ت-با-ث تار-ك ن-م
.«قيرفلا

Úضسح رضصن بردم) يوانكل ريذن
(دادزولب مامأا ةراضسÿا بقع ياد

Êامثعلا ششي÷ا ىلع اصشاب ميهاربإا ةدايقب يرصصŸا ششي÷ا راصصتنا -2381
.ةينوق ةعقوم ‘

.يئابرهكلا حابصصŸا عÎخي نوصسيدإا شساموت -9781
ةيو÷ا Úلوبيز ةبكرÃ ايناطيرب ىلع ةيوج ةراغ لوأا نصشت ايناŸأا -4191
.¤وألا ةيŸاعلا بر◊ا ءانثأا كلذو
.ةعبصسلا مازقألاو تياو ونصس ناونعب ليوط Êوترك مليف لوأا جتني Êزيد تلاو -7391
.ةيبرغلا ايناŸأا ‘ ةيلاردفلا ايناŸأا ةيروهمج مايق -9491
.ةيكيرمألا لودلا ةمظنم ءاصشنإاو اهلÓقتصسا لانت ايبيل -1591
صسي-ئر لو-غ-يد لرا-صش با-خ-ت-نا -8591 لوأا حبصصيل ،ةيصسنرفلا ة-يرو-ه-م-ج-ل-ل ا-ً
.ةصسماÿا ةيروهم÷ا ‘ شسيئر
.مادعإلا ةبوقع يغلي ةدحتŸا ةكلمŸا مومع شسل‹ -4691
.هتانوكم ليل– أادبتو رمقلا حطصس ىلع ط– «13 انول» ةيتيفوصسلا ةبكرŸا -6691
Úيكيرمأا ءاصضف داور3 هبو8 ولوبأا خوراصص قلطت ةدحتŸا تايلولا -8691
.رمقلا لوح رادم ¤إا

نميلاب برأام دصس عورصشم حاتتفا -6891
قوف ةيŸاعلا ناكيرمأا ناب طوطÿ ةعبات747 غنيوب ةرئاط راجفنا -8891
فرع ام وهو ،شصخصش962 لتقم نع رفصسي ادنلتكصسا ‘ يبركول ةنيدم
.يبركول ةيصضق مصساب اًقحل
نلعي اًقافتا ناتصسخازاك ‘ نوعقوي ةقباصس ةيتيفوصس ةيروهمج11 -1991
.ةلقتصسŸا لودلا ةعوم‹ ةماقإاو يتيفوصسلا دا–لا ةياهن
شسأاك يئاهن ‘ يصضايرلا ءاجرلا يدان ىلع زوفي خينويم نرياب -3102
.رفصص لباقم Úفده ةجيتنب مدقلا ةرك ةيدنأل ⁄اعلا

رتÓب بيصس بقاعت (افيف) مدقلا ةركل ›ودلا دا–لاب ميقلا ةن÷ -5102
فاقيإلاب مدقلا ةركل يبوروألا دا–لا شسيئر ينيتÓب ليصشيمو افيفلا شسيئر

Ÿامث ةدÊ تاونصس.
Òيغت شضفري رارق عورصشم ةيبلغألاب tرِقُت ةدحتŸا ·أÓل ةماعلا ةيعم÷ا -7102
.ليئارصسإل ةمصصاع ةدحتŸا تايلولا اهب تفÎعا نأا دعب Êوناقلا شسدقلا عصضو

شسانلا نم %11 نأا ملعت له ^
.ىرصسيلا مه-يد-يأا نو-مد-خ-ت-صسي
هد--ي مد---خ---ت---صسي ن---م ى---م---صسيو
انأاو .رصسعأا وأا لوصشأا ىرصسيلا
.مهنم دحاو

نوكت توأا رهصش نأا ملعت له ^
ا-نأا) ،د-ي-لاو-م ة-ب-صسن ى-ل-عأا ه-ي-ف
 .(مهنم تصسل

⁄ اذإا ماعطلا نأا ملعت له ^
كن--كÁ ل با--ع--ل--لا--ب ط--ل--ت--خ--ي
.هقوذت

قئاقد7 وه يداعلا شصخصشلا مون طصسوتم نأا ملعت له^
.طقف
.ةعطاقو ةداح نصس24 وه بدلا نانصسأا ددع نأا ملعت له ^

.هflّ نم Èكأا ماعنلا رئاط Úع نأا ملعت له ^
ن-م Ìكأا ر-ك-صس ة-ب-صسن ى-ل-ع يو-ت-ح--ي نو--م--ي--ل--لا نأا م--ل--ع--ت ل--ه ^

.ةلوارفلا
.‘اصضإا علصض مهيدل رصشبلا نم %8 نأا ملعت له ^
.تاطيÙا ‘ ةدوجوم ةيتابنلا ةاي◊ا نم %58 نأا ملعت له ^

فوصس ءاقم◊ا تاملكلا نكل ،ناصسنإلا ةقيقح ةليم÷ا بايثلا يفخت دق ^
 .ةلوهصسب هفصشكت

،كدعصسي اÒ Ãكفتلاب هأادبا نكلو ،كقلقي اÒ Ãكفتلاب كءاصسم أادبت ل  ^
 .هاوصس دحأل شسيلو هلل هلك كلŸاف

 .ىصسنتف Óًيوط دعتبت لو ،ةفهللا يغلتف ًاÒثك بÎقت ّلأا ،ةفاصسŸا ءاكذ وه ب◊ا ^
.هدرفÃ اهصشيعي ،ىرخأا ةايح ناصسنإا لك ءارو ^
نأا قثأا انأاو ماحزلاب ككرتأا نأا ب◊ا ،⁄اعلا نع كلزعأا ل نأا وه ب◊ا ^
.› كبلق

ليلقلا .ةدحاو ًامأا ّلإا كل‰ ل نحن كلذل Úترم رركتت ل ةنيمثلا ءايصشألا ^
 .ةاي◊ا نم Òثكلا شسفنلا ¤إا فيصضي ءودهلا نم

.ينمهفتو اهمهفأا ،ينهبصشت ًاحاورأا ىوصس ًائيصش ديرأا ل ^
ةذ-ل تمد-ع-نل كاذو اذ-ه ل--ث--م كقوذ ّنأا و--ل--ف ة--ف--ل--تfl قاوذأا شسا--ن--لا ^

 .كتمصصب تنأا تدقف مث مهدحأاب كباجعإا

كضســـــــــــــفن فـــــــــــقث

نم ،يئابرهكلا حابضصŸا عÎخا ىتم Ëركلا يخأا تلءاضست Óه
قامعأا ‘ تضصاغ «بعŸÓا ءادضصأا» ةلضضفŸا كتديرج ،؟هعÎخا

ىلع فرعتلا لبق نكل ،لاؤوضسلا اذه نع مكبيجتضسو ،خيراتلا
:›اتلاÊوÎكللا عقوŸا Èع انتلضسارÃ اوضسنت ل ،باو÷ا
moc.liamg@mirakiddam،انتحفضص رونت مكعيضضاومف

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

:هلتلاق ؟ةحيار نيو :رويضسكاطلا اهلاق يضسكاطلا ‘ تبكر ةدحو
.!تنا كلوقن ب– سشولتلق امو يلجار

ميمضصلا ‘ ــــ
 .كفادهتصساب عيم÷ا موقي امدنع يوق كّنأا ةفرعم نم نكمتتصس ^
حرفلا ّنأا ينعت ل ةماصستبلاف ،ًامئاد مصستبا ةصشاصشبلا ‘ لثŸا هب بَرصضُي ًاصصخصش نكتل ^

 .هللا ردقب ٍشضار كّنأا لـب كوصسكي
 .موجهلا ¤إا لوحتت نأا اهيلع ّنإاف ،اهصسفن نع عافدلا نع ةزجاع ةقيق◊ا نوكت امدنع ^
لك ‘ كمعديو ًاديعصس كلعجي يكل ةلاfi ل شصخصش كيتأاي فوصس كتايح ‘ ةدحاو ةرم ^
داصسجألا شضارمأا* .اهكÎت لو ةصصرفلا هذه منتغاف لصضفأا ًاصصخصش كلعجيو اهوطخت ةوطخ
Áىفصشيل ًلايجأا قرغتصسي دق هّنإاف حاورألا رامدو شسوفنلا بارخ امأا ،ةعرصسب ىَفصشُت نأا نك.
ىنعم فرعن ل انّنأا ًاصضيأا يقيق◊ا نم نكلو ،هدقفن ىتح كل‰ ام ةميقب شسحن ل نأا ةقيقح ^

.هصشيعن ىتح دقفن اذام
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انعم مضستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

لبون ةزئاج ىلع لصصاح يكيرمأا بيبط ،رلوم نامره -0981
.6491 ماع بطلا ‘

.يرصصم بتاك ،Òثكاب دمحأا يلع -0191
ةزئاج ىلع لصصاح ÊاŸأا بيدأاو يئاور ،لوب ششيÔياه -7191
.2791 ماع بدألا ‘ لبون
ماع Úمأاو عصساتلا اصسمنلا شسيئر ،Ëاهدلاف تروك .د -8191
.عبارلا ةدحتŸا ·ألا

.يكيرمأا لث‡ ،نوصسكاج ليوماصص -8491
.شسماÿا وصساف انيكروب شسيئر ،اراكناصس شساموت -9491
1591- ‚Óةيرصصم ةلث‡ ،يحتف ء.
.يرصصم لث‡و ينغم ،ركاصش Êاه -2591
.يكيرمأا يتوصص ءادأا لث‡ ،رصسنبصس كيابصس -8691
.يبرغم مدق ةرك بعل ،اجهب دمحأا -0791
.ةيرصصم ةلث‡ ،ناوصشر ةنيثب -2791
يعانطضصا ءاكذ جمانرب.›اطيإا مدق ةرك بعل ،ودراكاز نايتصسيرك -1891

!ÚفظوŸا نّيعيو ليقي
ببضسب هتفيظو نم درطلل ءرŸا سضرعتي دق
نكلو ،هئادأا ‘ هÒضصقت وأا هلمع ‘ هلامهإا
ءا-كذ ج-ما-نر--ب ل--ب--ق ن--م هدر--ط م--ت--ي نأا
تارار-ق ذ-خأا-ي نأا ع-ي-ط-ت-ضسي ي-عا-ن--ط--ضصا
كرعاضشم يه ام ةفرعمو Úيعتلاو درطلا
ر-مأا اذ-ه-ف ،ر-يدŸا هاŒ كل-خاد ة--نو--ن--كŸا

.لعفلاب ثدح هنكلو بيرغ
،ةيناطيÈلا «ليم يليد» ةفي-ح-ضصل ا-ق-فوو
ديد– عيط-ت-ضسي «rednaX» جمانر-ب نإا-ف
سضفرلا وأا لؤوافتلاب ءاوضس ÚفظوŸا رعاضشم
سضر-ع-ي د-ق ا‡ ،ر-يدŸا ة-ي-حا-ن بضضغ--لاو
.ةفيظولا ‘ لوبقلا وأا درطلل ءرŸا

” ج--ما--نÈلا نأا ة--ف--ي--ح--ضصلا تح---ضضوأاو
etamitlU» ة-كر--ضش ل--ب--ق ن--م هر--يو--ط--ت
erawtfoS» ه-ت-مد-خ-ت-ضساو ة-ي--ك--ير--مألا
نتاهنام ‘ نداعملل ةعنضصŸا «SPS» ةكرضش
Úف-ظوŸا ءادأا ة-فر--عŸ كلذو ،سسا--ضسنا--كو
ل-ب-ق ن-م م-ه-م-ي-ي--ق--ت م--ث ،م--هر--عا--ضشمو
.مهئاردم

يتيناز Òفاخ ينيتنجرألا
01 ‘ ي-ت-ي-ناز Òي-فا-خ ي-ن-ي-ت-ن-جرألا د--لو
ةمصصاعلا ‘ ارامدلا ةنيدÃ ،3791 توأا
ةرك ةبعل ادب ،شسريآا شسنويب ةينيتنجرألا
ةنصس ‘ ل-ق-ت-ن-ي-ل ،شسيÒلا-ت يدا-ن-ب مد-ق-لا

،ي-ن-ي-ت-ن-جرألا د-ل-ي-ف-نا-ب يدا--ن ¤إا3991
¤إا ه-ق-ير-ط ي-ت-ي-نز ق-صش د-ع-ب ن-م Úت-ن-صس
.›اطيلا نÓيم Îنا يدانم
Î ‘ 72نإلا عم ةرم لوأل يتيناز كراصش
Ìكأا دعيو ـارافون يدان دصض5991 توأا

خ-يرا-ت لÓ-خ ًارو-ه-ظ ›ا-ط--يإا Òغ بعل
ما-ع ‘و .ةارا--ب--م757 ب Îنإلا يدا-------ن
شسأا-ك بق-ل-ب يدا-ن-لا زو-ف-ب م-ها--صس8991
‘ ًافده زرحأا ثيح ،يبوروألا دا–لا
ة-ق-ط-ن-م جرا-خ ن--م ة--ي--ئا--ه--ن--لا ةارا--بŸا
زاف6002و5002 ي----ما----ع ‘و .ءاز÷ا
ايلاطيإا شسأاك نم لكب هتكراصشÃ قيرفلا
زا--ف ا---م---ك ،›ا---ط---يإلا ر---بو---صسلا شسأا---كو
6002 -5002 مصسوŸ ›اطيإلا يرودلاب
ة-ح-ي-صضف ر-ثإا قر-ف-لا بي-تر-ت ةدا--عإا د--ع--ب
ديعيل ،›اطيإلا يرودلا جئاتنب بعÓتلا
‘ بع-لŸا ة-ي-صضرأا ى-ل-ع بق-ل-لا--ب زو--ف--لا
ماقرألا هقيرف عم ققحيو ›اتلا مصسوŸا
يرودلا ةلوطب ىلع لصصح مث ،ةيصسايقلا
م-صسو-م ‘ ›او-ت-لا ى-ل-ع ة-ث-لا--ث--لا هر--م--ل--ل

.0102 ةنصسل نÓيمÎنإا هقيرف عم ابوروأا لاطبأا يرود زرحي نأا عاطتصسا ،7002-8002
ا‡ ،8002و4991 يماع Úب ةارابم711 نم Ìكأا ‘ مدقلا ةركل Úتنجرألا هدÓب بختنم عم يتينز كراصش

مÓتصساو يليصساب بردŸا لازتعا دعب  ،قÓطإلا ىلع Úتنجرألا بختنم عم ةكراصشم ÚبعÓلا Ìكأا هلعج
نع هدعبتصسا مث نمو وناÒكصسام Òيفاÿ ةراصشلا ملصسيو بختنŸا ةدايق نم لوأا هلزعب ماق بيردتلا انودارام
مدقلا ةرك يتينز لزتعا دعب نم Úتنصس ،0102 مدقلا ةركل ⁄اعلا شسأاك ةلوطب ‘ ةكراصشŸا بختنŸا ةليكصشت
.نÓيم Îنا قيرف ‘ يرادإا بصصنم لغصشي ايلاحو ،ايئاهن

مويلا ,Gd∏q¡oºs Rnjuæu» a«¬p HÉdù°uÎp hn Gdr©nØÉ±pمويلا
hnGS°ràoôÊ a«¬p Hp∏pÑÉS¢p Gdr≤oæoƒ´p h nGdµnØÉ±p,
hn GMrªp∏æ» a«¬p Yn∏n≈ Gdr©nór∫p hn G’Erfü°É±p,
hn GBeæu» a«¬p epør coπu eÉ GCNÉ± Hp©pü°rªnàp∂n

jÉYü°ªnán GdrîÉFØÚn . 

Gd∏q¡oºs Rnjuæu» a«¬p HÉdù°uÎp hn Gdr©nØÉ±p,
hnGS°ràoôÊ a«¬p Hp∏pÑÉS¢p Gdr≤oæoƒ´p h nGdµnØÉ±p,
hn GMrªp∏æ» a«¬p Yn∏n≈ Gdr©nór∫p hn G’Erfü°É±p,
hn GBeæu» a«¬p epør coπu eÉ GCNÉ± Hp©pü°rªnàp∂n

jÉYü°ªnán GdrîÉFØÚn . 
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:مويلا مقر

346 ةدŸا ي--ها--م :لاؤو--ضسلا
ا-ه-ي-ف ل-ج-ضس ي-ت-لا ة-ي-ن-مز--لا
يليزاÈلا مدقلا ةرك ةروطضسأا
يدان ناولأاب ا-فد-ه346 يلي-ب
؟يليزاÈلا سسوتناضس

ي-ل-ي-ب ي-ل-يزاÈلا ل-ج--صس:باو÷ا
شسوتناصس يدان ناولأاب346 هفادهأا

،4791 ¤إاÚ 5691با---م ةÎف---لا ‘
ةياغ ¤إا ادماصص مقرلا اذه يقبو
ينيتنجرألا همطح ثيح ،شسما لوا

.يصسيم

Áث-----Ó فاد----هأا عو----م‹ م----قر----لا اذ----ه
ةنولصشرب شصيمقب يصسيم لينويل ثوغÈلا

‘ flا فلتŸددع شسفن وهو ،تاقباصس
ق--ير--ف ع---م ي---ل---ي---ب ةرو---ط---صسألا فاد---هأا

ل--ج--صسم Ìكأا---ك ،ي---ل---يزاÈلا شسو---ت---نا---صس
كلذو ،خ-يرا-ت-لا ‘ د-حاو ق-ير-ف شصي-م-ق--ب
.تايئاصصحإÓل «اتبوأا» ةكبصش بصسحب

:Èمضسيد

ــــــــــ مويلا حيرضصت ـــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فضضأا ــــــ
.طقف كرحتت يتلا ةضسيرفلا سسÎفت عدافضضلا ^
.Îم8.1 ›اوح اهلوط نوكي ةفارزلا دلوت امدنع ^
هتابضس ‘ نوكي امدنع هنزو نم %52 بدلا دقفي ^

.يوتضشلا
ل-كأا ‘ ا-ي-مو-ي ة-عا-ضس21 قر-غ-ت-ضسي اد--نا--ب--لا بد ^

.نارزيÿا
لدب لدبتضستل رارمتضسإاب وم-ن-ت ح-ي-ضسا-م-ت-لا نا-ن-ضسأا ^

.ةÁدقلا نانضسألا
ن-م %51 لّكضشي يقيرفإلا ليفلل يمظ-ع-لا ل-ك-ي-ه-لا ^
.يّلكلا هنزو

.رحبلا م‚ نم فورعم عون006,1 نم Ìكأا كانه ^
.تاواغببلا نم فورعم عون023 نم Ìكأا كانه ^

قيرطبلا رويط
‘ قيرطب-لا رو-ي-ط ل-ك ششي-ع-ت
ةر-ك-لا ن-م ي-بو--ن÷ا ف--صصن--لا
ةرا-ق-لا ‘ ة-صصا--خو ة--ي--صضرألا
ءانثتصساب) .ةيبون÷ا ةيب-ط-ق-لا

.(ءاوتصسإلا طخ لامصش ناوي◊ا قئادح ‘ ششيعت يتلا كلت



نافقوي تاحرفو يبيرع
ناسضرفيو طاقنلا فيزن

زوبدوب ىلع لداعتلا
يبيرع Ëرك يرئاز÷ا يئانثلا ح‚

نم ةطقن فطخ ‘ تاحرف نيدلا نيزو
امدعب ضسمأا ةيصشع نايتا تناصس ناديم

زوبدوب ءاقفر ىلع لداعتلا مين ضضرف
لصشفو ايصساصسأا كراصش يذلا

ديكأات ‘ هقيرف ةقفر
‘ قباصسلا زوفلا

كراصش دقو ،ودروب
ايصساصسأا تاحرف
‘ مين بناج نم

Ëرك لخد Úح
طوصشلا ‘ يبيرع

ءاطعإ’ Êاثلا
ةرطاقلل عفد

هقيرفل ةيمامأ’ا
ابيرق ناك يذلا
دازلاب ةدوعلا نم

نأا لبق Óماك
ءاقللا يهتني

Úفده لداعتلاب
   .ةكبصش لك ‘

ةزمح.م

عانق’ا لسصاوُي ناقرز
Óماك دازلاب دوعيو

غروبسساÎسس نم
ةلسسلسس ¤إا ودروب  يدان داع

،ةحرابلا ةيسشع تاراسصتن’ا
نم Óماك دازلاب هتدوعب
ةفيظن ةيئانثب غروبسساÎسس
يرئاز÷ا ›ودلا ةكراسشÃو
بعل يذلا ناقرز يدهم
هسضورع لسصاوو ايسساسسأا
همدقي يتلا ةيوقلا

مسسوŸا ةيادب ذنم
Èتعي ثيح ،›ا◊ا

‘ ةيسساسسأا ةزيكر
بردŸا ةليكسشت

دمتعي يذلا يسساغ
‘ Òبك لكسشب هيلع
وهو ،ناديŸا طسسو
امهاسسم سسمأا هب ماق ام

جراخ Òبكلا زوفلا ‘
   .دعاوقلا

ةزمح.م

È 0202مسسيدÚ 12نثإ’ا
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ةيرئاز÷ا ةركلا ‘ ةدوقفŸا ةقل◊ا .. يسضايرلا عورسشŸا

!يسضايرلا عورسشŸا ةبوذكأا
طسسولا ‘ ةÌكب ةلوادتŸا يسضايرلا عورسشŸا ةياكح

املك زازئمسش’اب ينبيسصت تحبسصأا يرئاز÷ا يوركلا
ىتح وا ÚبردŸا وا نيÒسسŸا ناسسل ىلع ءاوسس اهعمسسا
دنع مهتاحيرسصت عم-سسن ا-ن-ح-ب-سصأا ن-يذ-لا Úب-عÓ-لا
(عورسشŸا ينبجع ) لوقي  مهلاح ناسسلو دوقعلا ءاسضمإا
دن-ع ه-لواد-ت Ìك-ي ي-سضا-ير-لا عور-سشŸا ن-ع مÓ-ك-لا
سشي-ع-ت ي-ت-لا ة-يد-نأ’ا ‘ ى-ت-ح م-سسو-م ل--ك ة--ياد--ب

هسشيعت يذلا (ليدهبتلا ) مغرف يهتنت ’ تاعارسص
اهيبع’و اهيينفو اهيÒسسم عمسسن اننا ’إا ةيدنأ’ا كلت
او-ع-ن-ت-قا م-ه-نا نو-حر-سصي ا-هرا--سصنا سضع--ب ى--ت--حو

Ãةرادإ’ا وا سسيئرلا عورسش
دقاعتلاو Úبع’ بلج وه عورسشŸا نإاف ء’ؤوه دنعو
دو-ع-ت م-ث ن-طو-لا جرا-خ Òسضح-ت-لا م-ث Úبرد--م ع--م
) ‘ فرط ل-ك ة-ي-ق-حأا لو-ح د-يد-ج ن-م تا-عار-سصلا

اهموي رهظ-ت-ف يدا-ن-لا سسا-ب-ل وأا (بو-لا-ك-سسلا ة-ع-ط-ق
روطتت مث مهت لدابتو تاياورو تاياكحو  تاعارسص
ةينوناقلا تائيهلا ىدل تاعازنل
ةدوسسŸ لوحتت ةركف وه عورسشŸا نأا هيلع فراعتŸاو
هقيبطت أادبي اهنيح بناو÷ا عيمج نم سسردت نأا دعب
ةسسوردم تاوطخب ايناديم
ةنسس نم موي تاذ ةبقلاب دادح نب بعلم ‘ تنك دقو
دا–إ’ا سسي-ئر تع-م-سسو ءا-قد-سصأ’ا سضع--ب ع--م7002
‘ عورسشم ن-ع ثد-ح-ت-ي ي-سشطز ن-يد-لا Òخ ›ا◊ا

لجرلا نكل اما“ اعنتقم اهتظ◊ نكأا ⁄و مدقلا ةرك
ذيفنتلا ديق حبسصتل هتركف رولب دق ناك
احجان Èتعي ةÁداكأ’ا عورسشم نإاف افسصنم نوكأ’و
مدع اهنيب نم ةيدنأ’ا ةيقب ‘ رفوتت ’ بابسسأا ةدعل
ÚهجوŸا راسصنأ’أا اهسسراÁ ةي-جرا-خ طو-غ-سض دو-جو
نأاو ةيسضايرلا حورلاب فÎعت ’ ةسضراعم فرط نم
نم ه-م-عد ى-ق-ل-ت-ي ة-ي-ل-ئا-ع ة-ي-ك-ل-م Èت-ع-ي يدا-ن-لا

يتلاو ةيلÙا تاعامجلل ءوجللا نود طقف هيسسسسؤوم
. ةيرئاز÷ا يداونلا ‘ ÚطÿÓا Èكأا يه
تح‚ ةيجيلخ ةبرŒ ي-سضا-ير-لا يدا-ن-لا عور-سشم-ف
يبرعلا جيلÿا ‘ سسانلا نم ةماعلا تناك امدنع طقف

‘ ةبرجتلا رركتت نأا دقتعأا ’و مدقلا ةرك عباتت ’
ةيبعسشلا ةدعاقلا تاذ ةيدنأ’ا

ةيرئاز÷ا ةيدنأ’ا ‘ ةهباسشŸا عيراسشŸا ديدع ركذأاو
نأا لبق تلسشف اهنكل حاجنلاب لبق نم اهل تأابنت يتلاو
جر--ب ‘ سشوار--ق يدا--ن عور--سشم ا--ه--ن--م ر--كذأا أاد--ب--ت
‘ روزيمأا يدان ‘ سسيلغوأا لامك عورسشمو جيريرعوب
ةÒثك ةلثمأ’او ةحلط نب يدان عورسشمو ةياجب
مÓك در‹ ةيرئاز÷ا مدقلا ةرك ة-يد-نأا ع-يرا-سشم-ف

’ طيfi طسسو ةيوبع-سشلا ن-ع نو-ث-ح-ب-ي سصا-خ-سشأ’
ةينآ’ا جئاتنلاب ’إا فÎعي
Îنع نم تلعج يتلا ةيرئاز÷ا مدقلا ةرك يهاهو
قيسضلا بابلا ن-م ه-ت-جر-خأا د-ق سسمأ’ا-ب از-مر ي-ح-ي
ةيŸاعلا امسسايل عورسشم هل عفسشي ⁄و مويلا

دادو ةرادإا
ديدŒ ناسسملت

بردŸا ‘ ةقثلا
سسابع زيزع

,ناسسملت دادو بردم دكأا
دحأ’ا سسما ,سسابع زيزع

ةقثب» ىظحي لازي ’ هنأاب
ةرادإا فرط نم «ةلماك

ديد÷ا دعاسصلا ,هيدان
ةركل ¤وأ’ا ةطبارلا ¤إا

هتيادب مغر ,مدقلا
.ةلوطبلا ‘ ةÌعتŸا

: راطإ’ا اذه ‘ لاقو
‘ نيÒسسŸا عم تيقتلا»

رومأا لوح روح“ عامتجا
ء’ؤوه لغتسساو ,ةيميظنت

ىلع يعيجسشتل ةسصرفلا
ءوده ‘ لمعلا ةلسصاوم
راثي اÃ لاغسشن’ا نودو

‘ fiاميسس ,يدانلا طي
اهجو مدقي قيرفلا نأاو

قÓطنا ذنم ابيط
⁄ كلذ نأا مغر ةسسفانŸا
انك يتلا جئاتنلا هبحاسصت

.«اهل حمطن
¤إا دئاعلا ,دادولا لسص–و

مسسوŸا اذه رابكلا ةحاسس
مسساوم ةعبسس ىسضق امدعب

Úمسسقلا Úب ام ةلماك
Úتطقن ,ثلاثلاو Êاثلا

ت’و÷ا لÓخ طقف
ةلوطبلا نم ¤وأ’ا عبرأ’ا

Ìـــــعتي يراــــــــيلاك
لـــسصاوُي سسانوو

باــــــيغلا
مدأا ير---ئاز÷ا م---جا----هŸا ل----صصاو
ه-ق-ير-ف فو-ف-صص ن-ع ه-با--ي--غ ضسا--نو
يز-ي-ن-يدوأا ه-لا-ب-ق-ت-صسا ىد-ل يرا-ي--لا--ك
نم31 ةلو÷ا راطإا ‘ ضسمأا ةيصشع
ل-صضف ا-مد-ع-ب ،«و-ي--صشت--لا--ك--لا»
و--ك--صسي--صشنار--ف يد بردŸا
ءا-ق-ل-لا ة-م-ئا-ق ن--م هدا--ع--با
¤إا ةثيد◊ا هتدوع ببصسب
ة--ي--عا--م÷ا تا--ب--يرد---ت---لا

ءا-ف-صشلا ¤إا ه-ل--ثا“ بق--ع
يذ---لا ا---نورو---ك ءا---بو ن----م
ن-ع ة-ل-يو--ط ةÎف--ل هد--ع--بأا
تا-يرا--بŸاو تا--ب--يرد--ت--لا
بع’ دوعي دقو ةيمصسرلا
¤إا ق-----با------صسلا ›و------با------ن
رحب ةيم-صسر-لا ة-صسفا-نŸا
نأا املع يرا÷ا عوبصسأ’ا

ءاقللا اذه ‘ Ìعت هقيرف
ىلع ةكبصش لك ‘ فدهب

ةزمح.م  .هناديم

دئارل اسسيئر نابعسش قيفر
تاونسس عبرأ’ ةبقلا

راظتن إ’ا و بقÎلا نم Úموي دعب
فر-ع-ت-ي يوا-ب-ق-لا عرا-سشلا و-ها-ه
دوقيسس يذلا ديد÷ا سسيئرلا ىلع
.مسسوŸا اذه ‘ دئارلا راطق

قيفر سسيئر-لا-ب ق-ل-ع-ت-ي ر-مأ’ا و
ى-ل-ع  ه-تد-ه-ع ة-ي-ه-ت-نŸا نا-ب-ع-سش
يدا-ن--ل--ل ÒسسŸا بت--كŸا ىو--ت--سسم
دق ناب-ع-سش ق-ي-فر نا-ك و، يوا-ه-لا

وسضع و حسشŸÎا نم ةسسفانم ىق’
دولوم قيرفل-ل ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا
تاباختنإاب هزوف دح ¤إا، ة-ن-يدو-ب
هلسص– و  مويلا ةبختنŸا ةيعم÷ا

.ءاسضعأ’ا تاوسصأا ةيبلغأا ىلع
ة--ي--ع--م÷ا ءا--سضعأا تو--سص د---قو
اوسضع62 ن-م ة-نو-ك-تŸا ة-ب-خ-ت-نŸا

و ناب-ع-سش ق-ي-فر Úح-سشŸÎا ى-ل-ع
تد-ت-سشا ي-ت-لا و ة-ن-يدو-ب دو--لو--م
تح-جر نأا ¤إا ا-م-ه-ن-ي-ب ة-سسفا--نŸا
41ب نابعسش قيفر ح-لا-سصل ة-ف-ك-لا

هسسفا-نŸ تو-سص11 لبا-ق-م ا-تو-سص
قيفر نوكيل ةنيدوب دولوم رسشابŸا

ديد÷ا سسيئر-لا ا-ي-م-سسر نا-ب-ع-سش
ن.نامحرلا دبع.ةبقلا دئارل

Îنع ةيحنت دعب
دا–ا نم ىيحي

ةمصصاعلا

ريدŸاب ةيحصضتلا ةمصصاعلا دا–ا ةرادإا رارق ءاج
قÓطنا دعب طقف ت’وج عبرأا ىيحي Îنع يصضايرلا
ة-ير-ئاز÷ا ةر-ك-لا ع--قاو ير--ع--ي--ل ،د--يد÷ا م--صسوŸا
عور-صشم ق-ي--ب--ط--ت ن--ع ثيد◊ا ّنأا د--كؤو--يو ضضيرŸا
ّنأا مادام قرو ىلع اÈح ىقبي ام قيرف ‘ يصضاير

قيرف يأا ‘ حا◊إاب اه-صسف-ن حر-ط-ت ج-ئا-ت-ن-لا ة-ي-م-ت-ح
ى-ل-ع ةÒب-ك د-ي-لا-ق-ت كلÁ ’و اÒغ-صص نا-ك و--ل ى--ت--ح
ر-خأاو لوأا Èت-ع-ي ’ يذ-لا ة--م--صصا--ع--لا دا–ا فÓ--خ
مادام يقيقح يصضاير عورصشم قيبطت ‘ لصشف قيرف
ةروصص ‘ لاونŸا ضسفن ىلع تراصس ىرخأا ةيدنأا ّنأا

.لئابقلا ةبيبصش

ةيدنأ’ا ةسسايسس ‘ مكحتي عراسشلا
‘ ي-صضا-ير-لا عور-صشŸا ة--لدا--ع--م ‘ تبا--ث--لا ى--ق--ب--يو
،هيف مكحتي يذلا ديحولا وه عراصشلا نأا وه رئاز÷ا

را-صصنأ’ا بلا-ط-م ما-مأا ة-يد-نأ’ا ءا-صسؤور ضضفر--ي ثي--ح
ريدŸاب ةيحصضتلا ¤إا نورطصضيو يصضايرلا عراصشلاو
ىلع ةلثمأ’او ،ي-ن-ف-لا ه-م-قا-طو بردŸا وأا ي-صضا-ير-لا
لعجي ،ةثÓث وأا Úتيبلصس Úتجيتن ليجصستف ،ةÒثك كلذ
وه هيلع قفتŸا ّنأا مغر راصصعإ’ا Úع ‘ بردŸا

ع-م د-ي-ع-ب-لا وأا ط-صسو-تŸا ىدŸا ى-ل-ع ج-ئا-ت-ن ق-ي--ق–
.ةحيحصص دعاوق ىلع فداه يصضاير جمانرب قيبطت

بعسشلا لاومأا ريذبتو ةمخسض تاينازيم
«يّبر بيجي» جئاتنلاو

اندوقي رئاز÷ا ‘ يصضايرلا عورصشŸا نع ثيد◊ا
ة--ي--ناز--يŸا ي--هو ة--ما--ه ة--ط--ق--ن ن--ع فو--قو--لا ¤إا

ليبصس ىلعف ،هل يداون-لا ا-ه-صصصصخ-ت ي-ت-لا ة-م-خ-صضلا
فيصصلا ةلئاط ’اومأا فرصص ةمصصاعلا دا–ا لاثŸا
ينفلا همقاطو ينيلوكيصشت بردŸا ىلع يصضقنŸا
هنطاوÃ ةرادإ’ا دجنتصست نأا لبق ÚبÎغم Úبع’و
ريدŸا نكل ،«ربوصسلا» ‘ روهظ لوأا دعب يجورف
رورم دّرجÃ هّنأا كردي نكي ⁄ ىيحي Îنع يصضايرلا
دجيصس ةيدŸا يبŸوأا مامأا ديد÷ا هبردŸ ءاقل لوأا
فرصص جئاتنلا تناكف ،يدانلا راوصسأا جراخ هصسفن
.رّبدŸا لقعلا ليحر هدعبو ةلئاط ’اومأا

اتقو بلطتي يسضايرلا عورسشŸا
هحا‚ سساسسأا رارقتسس’او

ق-ل-ط-ي ا-م ق-ير-ف ضسأار ى-ل-ع ن-ّي-ع-ي لوؤو-صسم يأا را-صص
عور-صشم ل-جأا ن--م ءا--ج ه--نأا ي--هو ةرو--ه--صشم ة--ل--م--ج
’ بردŸا وأا ÒصسŸا اذه نّيع نم نكل ،يصضاير
ة-م-ل-ك-لا ىو-صس ي-صضا-ير-لا عور-صشŸا ة-ق-ي-ق-ح فر-ع--ي
راظتنا هرامث فطق بّلطتي عورصشم ّيأا نأ’ ،طقف
امك ،طقف تايرابم عبرأا وأا ثÓث ضسيلو نّيعم تقو

ىلعو لئابقلا ةبيبصش وأا ةمصصاعلا دا–ا ‘ لصصح
‘ لصصحي يذلا نم ةÈعلا ذخأا ÚلوؤوصسŸا ء’ؤوه
ءاردمو Úبردم عم دقاعتت يتلا ةيبوروأ’ا ةيدنأ’ا
ل-جأا ن-م ة-ل-يو-ط تاو-ن-صسل ءا-ق-ب-لا ل-با-ق-م Úي-صضا-ير
.عقاولا ضضرأا ىلع جمانÈلا اذه قيبطت

قرو ىلع Èح رئاز÷ا ‘ فاÎح’ا
ةراŒ حبصصأا يذلا يصضايرلا عورصشŸا جردنيو
لوخد ىمصسي ام نمصض يداونلا ءاصسؤور اهقوصسي

‘ قرو ىلع اÈح ىقبي يذلا فاÎح’ا ⁄اع
ق-ي-ب-ط-ت نأا تت-ب-ثأا ة-بر-ج-ت-لا نأا مادا-م ر-ئاز÷ا
ر-فو-ت مد--ع--ل ن--ك‡ Òغ ر--ئاز÷ا ‘ فاÎح’ا
،ةيتحتلا ىنبلا اهنيب نم ،هل ةيرورصضلا طورصشلا

دا–ا ا--ه--فر--صص ي--ت--لا ةÒب---ك---لا ة---ي---ناز---يŸا---ف
مقاطلا ءاصضعأاو تامادقتصس’ا ىلع ةمصصاعلا
زكر-م ءا-ن-ب-ل ا-ه-لÓ-غ-ت-صسا نا-ك-مإ’ا-ب نا-ك ي-ن-ف-لا
ا-م-ك ق-ير-ف-لا-ب ضصا-خ بع-ل-م د-ي-ي-صشت وأا ن-يو-ك--ت
د-ج-ي ’ ى-ت-ح ا-ي-لا-ط-يإا وأا ا-ي-نا-ب-صسإا ‘ ل--صصح--ي
بعلم ىل-ع ه-ي-صسفا-ن-م ل-ب-ق-ت-صسي ه-صسف-ن ق-ير-ف-لا

Úع زكرم ءارك ¤إا رطصضيو ايعانطصصا ىطغم
.هيف بّردتلل ناينبلا

ةرجسشلا يقبي ينطولا بختنŸا
ةباغلا يطغت يتلا

عور---صشŸا ل----صشف ‘ ة----ي----لوؤو----صسŸا نأا د----ي----كأ’او
وأا ءاصسؤور اهلّمحتي ’ ةيدنأ’ا فلتı يصضايرلا

نأ’ ةكÎصشم ةيلوؤوصسŸا ا‰إاو طقف قرفلا كÓم
ن-م Èكأ’ا بنا÷ا ا--هرود--ب ل--ّم--ح--ت--ت ة--يدا–’ا
وأا ›ا◊ا ضسي--ئر--لا د--ه--ع ‘ ءو---صس ة---ي---لوؤو---صسŸا
كلهتصسي «فافلاّ» ـل ضسيئر ّلكو ’ فيك ،قباصسلا
«رصضÿا» حا‚و هتدهع ‘ ÚبردŸا نم Òثكلا

ي-ت-لا ةر-ج-صشلا ى-ق-ب-ي Òخأ’ا يرا-ق-لا ج-يو-ت-ت-لا ‘
تابختنŸاو ةيدنأ’ا ‘ ةلصصا◊ا ثراوكلا يطغت
نم لقأا بختنم عم لصصحي ام رارغ ىلع ةينطولا

لصصو اميف ءانثتصس’ا يصضاملب ىقبيل ،اماع02
  .بختنŸا هيلإا

ةزمح . م

هكل“ ’ فافلا ىتحو رئاز÷ا ‘ يسضاير عورسشم دجوي ’ : رازن ديرف
عورم يا دجوي ’ هنا ةنتاب بابسش يدانل قباسسلا سسيئرلا رازن ديرف لاق
ةركل يرئاز÷ا دا–’ا نا هتاذ قايسسلا ‘ افيسضم ، رئاز÷ا ‘ يسضاير
عم يفتاه لاسصتا ‘ لاق رازن ايسضاير اعورسشم اسضيا كلÁ ’ مدقلا
يسضايرلا عورسشŸا نع اوثد– سصاخسشا ةثÓث كانه »: بعŸÓا ءادسصأا

‘ يسشيرق قيفوتو جÈلا يلها ‘ دانزوب ريذن مهو ةÒخ’ا ةدŸا ‘
ثدحتن امدنع » عباتو » ةمسصاعلا دا–ا ‘ يحي Îنعو دادزولب بابسش

ةيسضايرلا جئاتنلا امهو نيرمأا نع ثدحتن انناف يسضاير عورسشم نع
هتÈخ مغر جÈلا عم حجني ⁄ دانزوب › ةبسسنلابف ، ةوÌلا قلخو
‘ ناÒسسي امهف يسشيرقو يحي Îنع اما ، لاوم’ا دجي ⁄ هنأ’ ةÒبكلا
سسيئرلا » ةوÌلا قلخ نم اه-ن-م د-حاو يا ن-ك-م-ت-ي ⁄و ط-ق-ف لاو-م’ا
يسضاير عورسشم يأا كل“ ’ فافلا نا اسضيأا دكا ةنتاب بابسشل قابسسلا

لقن نع ثد– Òثكلا ةيدا–’ا ةسسائر يسشطز ›وت دنع »: ايلاح
Œا لج ن’ حجني ⁄ كلذ نكل ةينطولا ةي-نا-ب-سشلا تا-ب-خ-ت-ن-م-ل-ل ودارا-ب يدا-ن ة-برŸتابختن

 نيدلا نيز داوج» ةيقيرفإ’ا تايفسصتلا فلختم ‘ لظلا فيفخ فيسض تحسضأا ةينطولا

يوتسشلا بقللل سسوكايبŸوأا دوقيو لجسسي Êادوسس
،Êادو-سس لÓ-ه ي-بر-ع-لا ،ير-ئاز÷ا ›ود-لا م-جا-هŸا دا-ق
‘ ‘رسشلا يوتسشلا بقللاب ج-يو-ت-ت-ل-ل سسو-كا-ي-بŸوأا ه-ق-ير-ف
‘ هقيرفل ديحولا زوفلا فده هليجسستب ،Êانويلا يرودلا
نمسض «اكينولاسس اسسير’» يدان ةهجاوم لÓخ52 ةقيقدلا
يرئاز÷ا ›ود-لا ع-فÒل ،ا-غ-ي-ل ر-بو-سسلا ن-م31 ة-لو÷ا

دعب Êانويلا يرودلا ‘ Úفده ¤إا فادهأ’ا نم هديسصر
بردم هتهج نم .تا-با-سصإ’ا ›او-ت بب-سسب ل-يو-ط با-ي-غ

هقيرف زوفب هتداعسس ىدبأا ،زينيترام ورديب ، سسوكايبŸوأا
ح-ن-م-ي-سس ه-نأا د-كأاو «ا-سسير’» ءا-ق--ل لÓ--خ Êادو--سس ءادأاو
‘ ةكراسشملل هئÓمز نم دد-عو ر-سضÿا بعÓ-ل ة-سصر-ف-لا
ثيح طايتحإ’ا ‘ وناك امدعب مهتاردق راهظإاو تايرابŸا

زكرŸا ‘ ةنسسلا يهنن نأا انل امهم ناك دقل »:«زنيترام» لاق
وداع دقل ، ابو سسوسسترودنأاو Êادوسس ÚبعÓلا ءادأاب ديعسس اناو زوفلا انققح ، لوأ’ا
  ل. ماسسح .«تايرابŸا قسسن ةداعتسس’ تقولا سضعب مهمزليو تايرابŸا ‘ ةكراسشملل


