
«وكيبŸوأ’أ» ‘ طقسسيو ويسست’ مامأأ Óيدب كراسشُي مÓغ

يكÎلأ يرودلأ ‘ قلأاتلأ لسصأوُي لأزغ

!ناك Èخ ‘ «ناكلأ» مـلح
 ةيرئاز÷ا ةركلا عقاو حضضفي قافخإا ..ةنضس02 نم لقأا بختنم
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:زيغن ،بعŸÓا ءادضصأ’ ءيضش لك فضشكيو هبلق حتفي
هلأوحأأ لسضفأاب رÁ نأزيلغ عيرسس»

«أدج ةبعسص نوكتسس انتمهمو

رئاز÷ا ةيدولوم

03:51 ةعاسسلإ ىلع مويلإ لئابقلإ .شش ـ رجينلإ كرد دا–إإ

ةسسفانŸ ةدوعلل نوعلطتي يرانكلأ
عسسأولأ بابلأ نم فاكلأ سسأاك

«ÚبعÓلأ ‘ ةÒبك يتقثو زوفلأ لجأأ نم بعلنسس » :يديزوب
دادزولب بابضش

رئاز÷ا ‘ نودجاوتم ةارابŸا نوريديضس نيذلا ماك◊ا
رئأز÷أ ¤إأ لسصي ⁄ ايهامروغ دـفو

فاكلل افلم لسسرت ةرأدإ’أو

يدانلل ةيلاŸا ةيعضضولا هيف تحرضش انايب تردضصأا
‘ عرسشت قاــــفولأ ةرأدإأ

تايرابŸأ حنم ديدسست
سسيمÿأ أذه

فيطضس قافو

لجسسي يوÓلأ دبع
عأرـــسص لــسصأويو
 نويسس عم ءاقبلأ

يتيضسلا ‘ بع’ لضضفأا Òتخأا رضضÿا دئاقيسسنرفلأ يرودلل ةيلاثŸأ ةليكسشتلأ ‘ ةي’وبو روليد
راضصنأ’ا ءاتفتضسإا بضسح0202 ةنضسل

ةنولسشرب ‘ يسساسسأأ بعللأ
«دــــــــــيردم لاـــــــير وأأ

 هــــــنكÁ زرـــــfi» :ةــــــكيرت وبأأ



ر-خأا ،سسنو-ت ـب ا-ه-ع-ئا-قو ة-يرا÷ا ا-ي-ق-ير-فإا لا--م--سش ةرود ت--ّقد
ينطولا بخ-ت-نŸا ي-ق-ل-ت-ب ة-ير-ئاز÷ا ةر-ك-لا سشع-ن ‘ را-م-سسم
فدهب يبيللا هÒظن دي ىلع ةديدج ةراسسخ اماع02 نم لقأل
يبرغŸا بختنŸا مامأا ةقباسسلا ةراسسÿا ¤إا فاسضتل ،ّدر نود
ا-ي-نا-ت-يرو-م ‘ د-جاو-ت-لا م-ل-ح «ر-سضÿا» نا-ّب-سش ا--ه--ع--م عدو--يو
ناك ام ردقب ءاسصقإا ،ةئف هذهل ايقيرفإا ·أا سسأاك ‘ ةكراسشملل

اندÓب ‘ ةيوركلا تائيهلا ديدج نم ىّرع ام ردقب ،ارظتنم
ة--ير--ئاز÷ا ةر--ك--لا ل--ك--سشم نأا كسشل--ل لا‹ عد--ي ل اÃ د--ّكأاو

.قيمع

Óيوط ارمعُي ⁄ فراششو نادعشس
سسأار ى-ل-ع ل-سصح يذ-لا Òي--غ--ت--لا--ب اÒخ ع--ي--م÷ا ر--سشب--ت--سساو
ن-يد-لا Òخ با-خ-ت-نا د-ع-ب مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-ير--ئاز÷ا ة--يدا–لا
ىوتسسم ىلع اهثدحأا يتلا تاÒيغتلاو اديدج اسسيئر يسشطز
ـل ة-ّم-هŸا دا-ن-سسإا-ب ة-ي-ن-طو-لا تا-ب-خ-ت-نŸاو ة-ي-ن-ف--لا ة--ير--يدŸا

نأا عيم÷ا رظتناف ،فراسش مÓعوبو نادعسس حبار «خيسشلا»
ق-ل-ط-ن-م ن-م Úل-جر-لا ل-م-ع را-م-ث ة--ير--ئاز÷ا ةر--ك--لا د--سص–
نادعسس لحرو Óيوط نÓجرلا رمعي ⁄ نكل ،ةÒبكلا امهتÈخ
فراسش هع-ب-ت-ي-ل «از-ي-ف-لا» ة-ي-سضق بب-سسب ة-ي-ن-ف-لا ة-ير-يدŸا ن-ع
ططfl لسشفيو ةينابسشلا تائفلل ةينطولا تابختنŸا يبردمو
.ةيادبلا نم نيوكتلا

اهاحشضو ةليل Úب نوكي ’ يّوق بختنم Òشض–
قا-ب-سس ن-م ءا-سصقإلا ة-ي-لوؤو-سسم قا-سصلإا سضع-ب-لا لوا-ح ا-م--ه--مو
اماع02 ن-م ل-قأا ة-ئ-ف-ل ا-ي-ق-ير-فإا ·أا تا-ي-ئا--ه--ن ¤إا ل--هأا--ت--لا
لاقت نأا ّدبل يتلا ةقيق◊ا ّنإاف ،Úعامسسا نب رباسص بردŸاب

‘ لهأاتلا ةÒسشأات زجح ىلع رداق يّوق بختنم Òسض– نأا يه
نإاو ىتح اهاحسضو ةيسشع Úب نوكي ل ايقيرفإا لامسش ةرود
ددعل ةوعدلا هيجوتب ينطولا بردŸا تارايخ سضعبلا دقتنا
ىلع ةحسضاو ةي-ج-ي-تاÎسسا با-ي-غ-ف ،«كا-ب-لا» ي-ب-عل ن-م Òب-ك
عقت يتلا لماوعلا Èكأا نم ةينطولا تابختنŸا فلتfl ىوتسسم
.قافخلا اذه ءارو

بور◊ا Êاعي بختنم ىلع زوفلا ‘ ىتح انلششف
ينطولا بختنŸا نونوكي نيذلا ناّبسشلا نع انعفاد نإاو ىتح
يفخي ل اذه ّنأا Òغ ،Úعامسس نب مهبّردمو اماع02 نم لقأل
ديد÷ا اهتراسسخ دعب بختنŸا اذهب تّلح يتلا ةثراكلا مجح

تاÒسض– نود ةسسفانŸا لخد يذلا بختنŸا اذه ،ايبيل مامأا
دل-ب-لا اذ-ه ز-ّي“ ي-ت-لا رار-ق-ت-سسÓ-لا ة-لا-ح ل-ع-ف-ب ىو-ت-سسŸا ‘

‘ ةÎفل فقوت يذلا يبيللا يرودلا فعسض نع Óسضف قيقسشلا
نم دافتسساو زكارŸا مخفأا ‘ رّسضح ينطولا بختنŸا نأا Úح
هنكل ،يسسنرفلا يرود-لا ‘ نو-ط-سشن-ي Úب-عÓ-ب ي-عو-ن م-ي-عد-ت

Œخألا ‘ عّرÒةّلذم ةراسسخ ة.

جئاتنب ’إا متهت ’ ةيدنأ’او ةيدا–’ا
لّوأ’ا قيرفلا

قاف-خلا ة-ي-لوؤو-سسم ل-ّم-ح-ت-ي نŸ ة-ب-سسن-لا-ب د-ي-كألا ءي-سشلا ا-مأا
ل-م-ح-ت-ت ة-فÙÎا ة-يد-نألا ف-ل-تflو «فا-ف-لا» ّنإا-ف ،ع-يرذ--لا
رخأا وه ةيدا–لا ىدل نيوكتلا ّنأا مادام ةلماك ةيلوؤوسسŸا
نيوكتلا ىلع ةيادبلا ‘ اهتنب يتلا اهتسسايسس مغر هتامامتها
ىرت ⁄ تلاز ل نطولا عوبر فلتfl ‘ نيوكت زكارم دييسشتو
ىتحو ،اهتياهن ىلع كسشوت يسشطز سسيئرلا ةدهع ّنأا مغر رونلا
ةينازيم هل سصرت يذلا لوألا قيرفلاب ىوسس متهت ل ةيدنألا

نومسستقي نابسشلا نأا Úح ‘ نطولا جراخ تاسصبرتو ةمخسض
.ايموي بّردتلا لجأا نم ناديŸا ةيسضرأا

نولكأايو «ناتشسيدنولك» ‘ نولقنتي ناّبششلا
«تاششيودناشس»

قافخا ّنأا ةيرئاز÷ا ةركلا ‘ Úلعافلا فلتfl معز نإاو ىتح
ةقيق◊ا ّنأا لإا ةيودم ةأاجافم Èتعي اماع02 نم لقأا بختنم
اذه اورظتنا ةيرئاز÷ا ةركلا نوؤوسشب Úفراعلا ّنأل كلذ Òغ
هنكÁ ل كوسشلا عرزي نم ّنأل ،ةرودلا هذه ‘ عيرذلا قافخلا
ةيرئاز÷ا قرفلا لاح وهو ةياهنلا ‘ رامثلا فطق رظتني نأا
نم عوبسسألا ةياهن ‘ ةسصاخ تارايسس Èع اهنابسش لقنتي يتلا
نإا ة-ي-ح-سص Òغ تلو-كأا-م نو-لوا-ن-ت-يو تا-يرا-بŸا سضو-خ ل--جأا
.«ناكلا» ¤إا لهأاتلا مدع ىلع مهبسساحن Òخألا ‘و اهودجو

«Òخ رّثكي»و ةوارور ىطخ ىلع يششطز
ةيشسنرفلا ةشسردŸا

ةسسايسسل ÚسضرعŸا Ìكأا نم ناك يسشطز نيدلا Òخ ّنأا مغرو
سسرادŸا ي-ج-ير-خ ى-ل-ع دا--م--ت--علا--ب ةوارور د--مfi ه--ف--ل--سس
نأا ة-بر-ج-ت-لا تت-ب-ثأا د-ق-ف ،ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا ‘ ة--ي--بوروألا
ىلع Òسسيو ءاطخألا سسفن ‘ عقو «فافلا» ـل ›ا◊ا سسيئرلا

ن-م ل--ّك--سشم لوألا بخ--ت--نŸا ّنأا مادا--م ،ةوارور جا◊ا ى--ط--خ
ة--ي--سسنر--ف--لا ة--سسردŸا ن--م Úمدا---ق---لا ÚفÙÎا ة---ي---ب---لا---غ
ةسسردŸا ركسشي Òثكلا لعج ام وهو ،راحبلا ءارو Úطسشانلاو
رئاز÷ا ىدهأا ÚبعÓلا نم يّوق ليج نيوكت ىلع ةيسسنرفلا
.اهخيرات ‘ ةيناثلا ةمجنلا

ةيرئاز÷ا ةركلا بويع يطغُي يراقلا جيوتتلا
ÚلوؤوسسŸا اهجّوري يتلا ةناوطسسألا ىقبت ،كاذو اذه Úبو

·أا سسأاكب جيوتتلا ‘ لوألا بختنŸا حا‚ وه ،«فافلا» ىلع
يطغت يتلا ةرجسشلا اهولعج يتلا رسصم ـب ةÒخألا ايقيرفإا

›ارديفلا بتكŸا وسضع هب حّرسص املثم ،ةÒثكلا مهبويع ىلع
لع÷ يفكي ايقيرفإا سسأاكب جيوتتلا ّنأا فسشك Úح لولهب رامع
،سسيياقŸا ل-ك-ب ة-ي-با-ج-يإا ›ا◊ا بت-ك-م-ل-ل ة-ي-بŸوألا ةد-ه-ع-لا
لو ّدعت ل حئاسضف نم Êاعت ةيلÙاي ةركلا نأا ىسسانت وأا ىسسنو

ةيرسسيوسسلا نازول ةمكfi ‘ موي لك سسردت اهلكاسشمو ىسص–
.ةّلب Úطلا ديزيل نابسشلل Òخألا قافخإلا يتأاي نأا لبق

ةزمح . م
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نم لقا بختنم
جمÈي ةنشس71
Úتيدو Úتارابم

لاغنشسلا عم
ضضوخي نا عقوتŸا نم

نود يرئاز÷ا بختنŸا
مدقلا ةركل اماع71

دضض Úتيدو Úتارابم
يموي ›اغنضسلا هÒظن

زكرŸاب Èمضسيد82 و62
يديضسب ينطولا ينفلا

رئاز÷ا) ىضسوم
ام بضسح ,(ةمضصاعلا

دحألا موي هنع تنلعأا
ةيرئاز÷ا ةيدا–لا

.يمضسرلا اهعقوم ىلع
‘ ناتارابŸا جردنت و

ةرودل تاÒضضحتلا راطإا
اذهل ايقيرفإا لامضش دا–ا

ةررقŸا ,يرمعلا فنضصلا
لبقŸا رياني رهضش

ضسأاكل ةلهؤوŸا و رئاز÷اب
1202-·ألل ايقيرفإا

يتلا فنضصلا اذهل
اهتلحرم يرجتضس

ضسرام رهضش ‘ ةيئاهنلا
.برغŸاب

راظتنا ‘ فافلا ىقبت و
›اغنضسلا فرطلا ديكأات

ÚتارابŸا ءارجإل
.Úتيدولا

بردŸا وبعل لخد و
fiضصبرت ‘ تاضسل دم
موي نم ارابتعا ,قلغم
يديضسب Úنثلا ضسما

82 ةياغ ¤إا مودي ىضسوم
13 روضضحب Èمضسيد

61 مهنيب نم ابعل
فلتخÃ نوطضشني

ةيبنجألا تلوطبلا

 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

..ةيرئاز÷ا ةركلا عقاو يّرعُي اماع02 نم لقأا بختنم قافخا

«ناك Èخ» ‘ نيوكتلاو «ناكلا» ملح نوعدوُي «رشضÿا» ناّبشش



كراسشُي مÓغ
مامأا Óيدب

ويسست’
‘ طقسسيو
«وكيبŸوأ’ا»

عوبسسأ’إ ةمق ‘ ويسست’ مامأإ ›وبان هقيرف عم Óيدب هتكراسشم مÓغ يزوف يرئإز÷إ ›ودلإ عفإدŸإ لّجسس
ةيئانثب مÓغ ءاقفر اهيف طقسس يتلإ ةإرابŸإ يهو ،«وكيبŸوأإ» بعلÃ ›اطيإ’إ يرودلإ نم31

36 ةقيقدلإ نم ةيإدب مÓغ كراسشو ،يرودلإ ‘ ›إوتلإ ىلع ةيناثلإ ةÁزهلإ إولقتيل ةفيظن
¤إإ وزوتاغ ورانيج بردŸإ تعفد ةÒثك ءاطخأإ بكترإ يذلإ يور ويرام هليمز ناكم
هي-ف تنا-ك تقو ‘ ي-مو-ج-ه-لإو ي-عا-فد-لإ هرود-ب ما-ي-ق-لإ مÓ-غ لوا-ح د-قو ،ه-سضيو-ع-ت
.ةيلاطيإ’إ ةمسصاعلإ روسسن ةحلسصŸ تمسسح دق ةإرابŸإ

ءاعبرألا اذه ونيروت مامأا ايصساصسأا أادبي دق
نأإ بقتري ،ءاقللإ إذه ‘ Óيدب روهظلاب ىفتكإ نأإ دعبو

Áإ حنŸيزوف ـل ةقثلإ وزوتاغ برد
مامأإ لبقŸإ ءاقللإ ‘ ةيإدبلإ نم مÓغ

ءا-ع-برأ’إ «ا-نودإرا-م و-غ-ي-يد» بع-لÃ و-ن-يرو--ت
ةحإرلإ لبق ةنسسلإ هذه ‘ ءاقل رخأإ ‘ لبقŸإ

‘ يور و-يرا-م Êا-ب-سسإ’إ ع-قو ا-مد--ع--ب إذ--هو ،ة--يو--ت--سشلإ
امك ،ويسست’ مامأإ Êاثلإ فدهلإ يفغ ببسستو ءاطخأ’إ نم ديدعلإ

‘ هتقث عسضي ›اطيإ’إ ينقتلإ لعجي دق ةÒخأ’إ تايرابŸإ طغسض نأإ
.إرخؤوم ةيندبلإ هتقايل إÒثك تنسس– يذلإ مÓغ

ويصستل نع ةباصصإلا ببصسب باغ سسراف
،هيدان ةمئاق نع شسراف دمfi يرئإز÷إ ›ودلإ بايغ ءاقللإ إذه ‘ ويسست’ دإدعت دهسش ،لبقŸإ بنا÷إ ‘و
تايرابŸإ ‘ اسضيأإ روهظلإ نم هتمرح يتلإو قاسسلإ ‘ اهل شضرعت يتلإ ةباسصإ’إ دعب إرظتنم ناك يذلإ رمأ’إ وهو

ثلاثلإ موي ةسسفانŸإ ¤إإ ةدوعلإ دعب Ìكأإ ةيؤورلإ حسضتت نأإ ىلع ،لبقŸإ ءاقللإ ‘ شسراف بايغ لسصإوتيسسو ،ةÒخأ’إ
ةزمح . م   .ةيمسسرلإ ةسسفانŸإ نع Óماك إرهسش هبايغ ¤إإ Òسشت ¤وأ’إ تإريدقتلإ نأإ ولو لبقŸإ يفناج نم

مايقلا انيلع ناك» :ناقرز
دعب يوق لعف درب

«انبعلم ‘ ةراسسÿا
ن--ع نا--قرز يد--ه--م ير--ئإز÷إ ›ود---لإ ر---ّب---ع
ودروب هقيرف هققح يذلإ Òبكلإ زوفلاب هتداعسس

ة--ي--ئا--ن--ث---ب ،د---حأ’إ شسمأإ لوأإ غرو---ب---سسإÎسس ‘
اهلقن ءاقللإ دعب هل تاحيرسصت ‘ لاقو ،ةفيظن
درب موقن نأإ انل دب’ ناك» :يسسنرفلإ مÓعإ’إ

مامأإ رايدلإ رقع ‘ ةراسسÿإ دعب يباجيإإ لعف
دقل ،ةيسضاŸإ لبق ام ةلو÷إ ‘ نايتإ تناسس

ةحإرسص ثÓثلإ طاقنلإ لجأإ نم انه ¤إإ انئج
ل-ي-ه-سستو زو-ف-لإ ل-جأإ ن-م مز-ل-ي ا-م ل-ك-ب ا-ن-م-قو
يحإونلإ ةفاك نم نيرسضاح انك دقل ،انل ةمهŸإ
.«زوفلإ لجأإ نم انحفاكو

فقوت لبق سسÁر ىلع زوفلا انيلع»
«غروبصساÎصس ةجيتن ديكأاتل يرودلا

ام نع ينطولإ بختنŸإ طسسو م‚ فاسضأإو
‘ لاقو ،بيرقلإ لبقتسسŸإ ‘ هقيرف رظتني

نكل ،انل ةبسسنلاب ديج زوفلإ إذه» :قايسسلإ إذه
ا-ن-ي-ل-ع ل--ب يد--يأ’إ ع--سضن وأإ حا--تر--ن نأإ بج--ي ’
ةإرا-ب-م ا-نر-ظ-ت-ن-ت ثي-ح ،ل-م-ع-لإ ة-ل-سصإو-م
اهب زوفلإ انيلع شسÁر مامأإ ةماه

دا-ي-عأإ ة-حإر ل-ب-ق ا--ن--ب--ع--ل--م ‘
هذ-ه د-ي-كأا-ت ا-ن-ي--ل--ع ،دÓ--يŸإ
  .«ةجيتنلإ

ةزمح . م

ــه2441 لوأ’إ ىدامج60ـل قفإوŸإÈ 0202مسسيد22 ءاثÓثلإ ثد◊ا

هحصشرُي يزيل‚إلا مÓعإلا
...ايصساصسأا ءدبلل

fiةداعتسسا ديرُي زر
لانسسرأا مامأا هقيرب

شسمأإ ةيناطيرب ة-ي-مÓ-عإإ ر-يرا-ق-ت تف-سشك
بي-ب ي-ت-ي-سس Îسسسشنا-م برد--م نأإ Úن--ث’إ

همجنل ةديدج ةسصرف حنم رّرق ’ويدروغ
مامأإ مويلإ ةرهسس زرfi شضاير يرئإز÷إ
ع-بر با-هذ ‘ تإرا-مإ’إ بع--لÃ لا--ن--سسرأإ
لÓخ نم ةيزيل‚’إ ةطبإرلإ شسأاك يئاهن
ي-ت-لإ ة-ي-سسا-سسأ’إ ة-ل--ي--ك--سشت--لإ ‘ ه--كإر--سشإإ

ةر-طا--ق--لإ ل--ي--ك--سشت--ل ة--ه--جإوŸإ أإد--ب--ت--سس
نيدوفو وريوغأإ دئاعلإ بناج ¤إإ ةيمامأ’إ
ي-ت-لإ ة-ي-لا-ع-ف-ل ةدا-ع--ت--سسإ د--سصق شسيرو--تو
ت’و÷إ ‘ موجهلإ ‘ قيرفلإ اهدقتفإ
.ةيسضاŸإ

تايرابم لبق قلأاتلاب بلاطُم
«ياد غنيصسكوب»

ةيبهذ ةسصرف مامأإ زرfi شضاير نوكيسسو
تايرابŸإ ‘ هدقف يذلإ هقيرب ةداعتسس’
‘ ة-سصا-خ ا-ب-نا-ج ا-ه-ي-ف ر-م ي-ت-لإ ةÒخأ’إ
،Óيدب كراسش امنيح نوتب-ما-ه-ثوا-سس ءا-ق-ل

م‚ ما-مأإ ة-ي-تإو-م ة--سصر--ف--لإ ود--ب--ت ثي--ح
ة-لا-سسر ثع-بو ه-ت-م-ي-ق د-ي--كأا--ت--ل «ر--سضÿإ»
ه-ت-م-ي-ق لو-ح Êا-ب-سسإ’إ ي-ن-ق-ت-ل-ل ةر-سشا-ب-م
ّنأإ ةسصاخ «نزيتيسسلإ» تاباسسح ‘ ةتباثلإ
‘ قيرفلإ لوخد دهسشتسس ةلبقŸإ ةÎفلإ

هتيعسضو Úسسحتل «يإد غنيسسكوب» كÎعم
ةزمح . م.ماعلإ بيتÎلإ لودج ‘

Ìكأا مدقتن نأا انيلع» :روليد
«ليل ىلع زوفلاب ةنسسلا يهننو

اهب داع يتلإ ةيباجيإ’إ ة-ج-ي-ت-ن-لإ ¤إإ رو-ل-يد يد-نأإ ي-ي-لو-ب-نو-م م-جا-ه-م دا-ع
ةرير“ ءإرو ناك ثيح ةكبسش لك ‘ Úفدهب لداعت Úح تسسيرب نم هقيرف
دقل» :روليد لاقو ،Êاثلإ فدهلإ ليجسستب لفكتي نأإ لبق لوأ’إ فدهلإ

ة-ج-ي-ت-ن-لإ ‘ ةدو-ع-لإ ة-يا-غ ¤إإ ءا-ق-ل-لإ إذ-ه ‘ ة-ف-ل-تfl تا-ي-ع-سضو-ب ا-نرر--م
اهب يهنن نأإ انيلع ،ليل مامأإ ةإرابم نآ’إ انرظتنت ،لداعتلإ فده ليجسستو
هذه ‘ ةجيتنلإ ‘ ةدوعلإ ‘ انح‚ دقل ،ةنك‡ ةقيرط لسضفأاب ةنسسلإ
مدقتنو مدقتن نأإ انيلع ،ةينهذلإ ةيحانلإ نم انتوق تبثي ام وهو ،ةإرابŸإ
 .«Ìكأإ

يصسنرفلا يرودلل ةيلاثŸا ةليكصشتلا ‘ ةيلوبو روليد
ةي’وبو روليد يرئإز÷إ يئانثلإ ،ةيسسنرفلإ «بيكيل» ةفيحسص تعسضو

،يسسنرفلإ يرودلإ نم61 ةلو÷اب ةسصاÿإ ةيلاثŸإ ةليكسشتلإ نمسض
مدقو افده روليد لجسس ثيح ،امهقلأات Òظن

Úح ‘ غروبسسإÎسس مامأإ ةمسساح ةرير“
‘ اسضيأإ زتيم عم إزي‡ ةي’وب ناك
يئانثلإ نمسضيل ،ةلوج رخأإ
ةيلاثŸإ ةليكسشتلإ ‘ هدجإوت
زربأإ بناج ¤إإ ةيسسنرفلإ

نيذلإ «1 غيللإ» مو‚
عوبسسأ’إ إذه إوقلأات
رإرغ ىلع اسضيأإ

شسونينيكرام
.ييبيبميكو

. م
ةزمح

يكÎلا يرودلا ‘ قلأاتلا لسصاوُي لازغ
ةيعابرب Òبك زوف قيق– ¤إإ يكÎلإ ششاتكيسشيب هقيرف لإزغ ديسشر يرئإز÷إ ›ودلإ داق
كراسش ثيح ،يكÎلإ يرودلإ نم31 ةلو÷إ مسسرب روبسس موروزيإ باسسح ىلع ةفيظن
هليمز وحن ةمسساح ةرير“ ءإرو ناك امك ،ةÒخأ’إ قئاقد عبسسلإ ىتح رداغي ⁄و ايسساسسأإ
ةرير“ عبإر ىلع مسصبيل ،دوسسأ’إو شضيبأ’إ يدانلل ثلاثلإ فدهلإ اهنم ءاج إديف يتإوركلإ

ةزمح . م .اهيف دجإوتي يتلإ ةيلاعلإ ةقايللإ دكؤويو يكÎلإ يرودلإ ‘ ةمسساح

زهاج سسانو
Ÿامور ةاراب ةبيرق ةي-مÓ-عإا ع-قاو-م تف-صشك يد بردŸا نأا ،يرايلاك تيب نم ءاقل ‘ عجÎصسيصس وكصسيصشنارف ه-م‚ ،ءا--ع--برألا رر--قŸا ا--مور يذ----لا سسا----نو مدأا ير----ئاز÷ا هد-ي ‘ ة-ح-بار ة-قرو نو-ك--ي--صس مامأا ةيباجيإا ةجيت-ن ق-ي-ق-ح-ت-ل ينقتلا نأا ةصصاخ ،امور حير÷ا ا-مور اد-ي-ج فر-ع-ي ›ا--ط--يإلا اذ-ه-ل ا-ق-با-صس ا-برد-م هرا-ب-ت-عا-ب ن-م سسا-نو نو-ك-ي-صسو ،ق-ير-ف--لا ةوصشن عاجÎصسل مهيل-ع لّو-عŸا ليوط باي-غ د-ع-ب تارا-صصت-نلا ة-ح-ئا-ج ن-م ه-تا--نا--ع--م بب--صسب ةزمح . م.«انوروك»

...رصصان نب بايغ ّلظ ‘ ويسست’ مامأا ناديم طسسو نود نÓيم ذنم ةيقيقح ةطرو ‘ ›ويب ونافيتسس نÓيم بردم دجوي ه-با-ي-غو ر-سصا-ن ن-ب ل-ي-عا-م-سسإ ير--ئإز÷إ ه--م‚ ة--با--سصإإ ‘ ةعجانلإ لول◊إ بايغ لظ ‘ نيدايŸإ نع ليوطلإ نع رسصان نب بايغ رإرمتسسإ ¤إإ ةفاسضإاف ،نإديŸإ طسسو ّلظ ‘ هنإديم طسسو نود هسسفن نÓيم دجيسس ،ءاعبرأ’إ ةرهسس ويسست’ ءاقل عسضي ام ،ةÒخأ’إ ›انوت ةباسصإإو ةكراسشŸإ نم ييسسيك عنمتسس يتلإ ةبوقعلإ ّنأإ ةسصاخ يرودلإ فقوت لبق ةياغلل بعسص ءاقل ‘ Òبك جرح ‘ ›ويب بردŸإ ةزمح . م.برق نع ةرإدسصلإ نابقإري «‘ويلإ»و Òتنإ’إ
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لمتكا ينطولا بختنŸا لهأات دعب ةرسشابم
تايفسصتل Òخألا رودلا ¤إا ÚلهأاتŸا دقع
سسك----عو ،(0991 ا-ي--لا--ط--يا) ⁄ا--ع--لا سسا--ك
تعقوأا ،Úيرئاز÷ا نم ÚيŸÓا مÓحأا
بختنŸا مامأا ينطولا انبخ-ت-ن-م ة-عر-ق-لا
،ةيرانلاب تفسصو ةارابم يغف ،يرسصŸا
Úب ةدو-جوŸا ة-ي-سسا-سس◊ا ¤إا ر-ظ-ن--لا--ب
بخ--ت--نŸا ظ--ح ءو--سسلو.ÚبختنŸا
تر--ج با--هذ--لا ةارا--ب--م نأا ي---ن---طو---لا
ةدوع-لا ةارا-ب-م تر-ج ا-م-ي-ف ،ر-ئاز÷ا-ب
ه-ن-م فو-خ-ت يذ-لا ر-مألا ،ةر-ها--ق--لا--ب
لسشف ةيسشخ ،Úيرئاز÷ا نم Òثكلا
،زو-ف-لا ق--ي--ق– ن--م ي--مو--ل--ب ءÓ--مز
وهو ،«نايلاطلا«سسرع غولب ›اتلابو
ةاراب-م تر-ج.Ó-ع-ف ثد-ح يذ-لا
بعل9891Ã ربوتكأا8 موي باهذلا
ة---ن----يدÃ يوÓ----م----ح د----ي----ه----سشلا

كاذنآا فرعي ناك يذلا ةنيطنسسق
Ãرو-سض◊ا ن-م م-غر--لا--بو ،ناو--ج71 بع---ل

ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا نأا لإا ،ير-ئاز÷ا رو-ه-م-ج-ل-ل Òف-غ--لا
نوك ،بيıاب فسصو لداع-ت ،ي-ب-ل-سسلا لدا-ع-ت-لا-ب ى-ف-ت-كا

مامأا ةرهاقلا-ب ر-سصا-ن بع-لÃ ىر-ج-ت-سس ةدو-ع-لا ة-ه-جاو-م
تبعل يتلا ةهجاوŸا هذه داق.جرفتم فلأا ةنم ›اوح

رزج ن-م نو-ك-ي-ب كرا-م م-ك◊ا ة-ف-سشا-ك-لا ءاو-سضألا ت–
سضعب ‘ مهللا ،هتÓخدت لج ‘ لداع ناكو ،لسشيسسلا
بعل.Úبنا÷ا نم اجاجتحا لكسشت ⁄ يتلا تلواÙا
:ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو--لا بخ--ت--نŸا
،ةيراغم ،سسا-ج-ع-ل ا-م-ك ،Êو-م-حر دار-م ،يدا-ه-لا بر-ع-لا
،ر-جا-م ،Êا-جو ،نلد-ع جا--ح ،يوا--حر--ف ردا--ق ،غ--ي--غدا
يوŸ لامك :بردŸا.(بياسص ىسسوم) نادم ،يمولب
بردŸا ةلاقا ” ، ،ةارابŸا هذه ةياهن روف ،ةراسشÓل
.هللا همحر ›امرك ديم◊ا دبعب هسضيوعتو يوŸ لامك
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71 مو-ي ا-هؤوار-جإا رر-ق-ت ي-ت-لا ةدو-ع--لا ة--ه--جاوŸ ا--ب--سس–
بخانلا ج-مر-ب ،ةر-ها-ق-لا-ب ر-سصا-ن بع-لÈ 9891Ãم-فو-ن
Úترابم هللا همحر ›امرك ديم◊ا دبع ديد÷ا ينطولا
ما-مأا ة-ي-نا-ث-لاو ي-سسنو-ت-لا بخ-ت-نŸا ما--مأا ¤وألا ،Úت--يدو
ترج يسسنوتلا بختنŸا ةهجاوم.›اطيلا بختنŸا

Ãا بعلŸوليبلاوت ›اطيلا مك◊ا اهداقو ،سسنوتب هزن
ةديدع-لا سصر-ف-لا م-غر-ف ،فاد-هأا نود-ب ته-ت-ناو ،سسنار
⁄ ،ر-جا-م ح-بار ءÓ--مز نأا لإا Úب--نا--ج--ل--ل تح--ي--تأا ي--ت--لا
انك-م ي-ع-ت-ن-ت-ل ،اد-حاو ا-فد-ه و-لو ل-ي-ج-سست ن-م او-ن-ك-م-ت-ي
هذه ينطولا بختنŸا سضاخ.فادهأا نودب تقلطنا
،سساج-ع لا-م-ك ، ي-بر-ع-لا :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جاوŸا
،Êا-م-ع ،Êازو-لا ف-ير-سش ،ة-م-ي-ل-ح ن-ب ،ة-يرا-غ-م ،غ--ي--غدا

،وبع نب  ،دادزولب بابسش نم قازرلادبع Êامحد ،بياسص
›امرك ديم◊ا دبع :بردŸا.نلدع جاح
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ة-ير-سصŸا ة-م-سصا-ع-لا ¤إا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ل-ق-ن-ت ل-ب--ق
بخ-ت-نŸا ما-مأا ة-ي-خ-يرا-ت ة-يدو ةارا-ب-م سضا-خ ةر-ها--ق--لا
فدهب نايلاطلا زوفب تهتناو ،سسنرولف ةنيدÃ ›اطيلا
‘ ،ةياهنلا نم ةقيقد لبق انيÒسس بعÓلا هعقو در نود
نايلاطلا هجو ‘ دنلل دنلا يمولب ءÓمز اهيف فقو ةارابم
رادأا.اغنيز سسرا◊او يسشتÓيكسس Òبكلا مهم‚ ةدايقب

هذه
م--ك◊ا ةÒب--ك---لا ة---ه---جاوŸا
لا-ق ةارا-بŸا ة-يا-ه-ن د-ع-بو،سشت-ي-فو-ن-ي-ب ‘Ó-سسغو--ي--لا
قيفوتلا مهل ىن“و «ةيرئاز÷ا رسصانعلاب اÒثك تبجعأا»

سضاخ.يرسصŸا بختنŸا مامأا ةلبقŸا مهتارابم ‘
:ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ا-ي-لا-ط-يا ةارا-ب-م ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا
،ةميل-ح ن-ب ،ة-يرا-غ-م ،غ-ي-غدا ،غ-ي-غدا ،سسا-ج-ع ،ي-بر-ع-لا

،نلدع جاح ،Êامحد ،بياسص ،Êامع ،Êازولا فيرسش
دي-م◊ا د-ب-ع :بردŸا.رجام حبار ،(فا-ف-ح) ي-مو-ل-ب
›امرك
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ة-ه-جاو-م ن-م ما--يأا ة--ت--سس د--ع--ب
بختنŸا ناك ة-يدو-لا ا-ي-لا-ط-يا
ةارابم عم دعوم ىلع ينطولا
يرسصŸا بختنŸا مامأا رمعلا

Ãن-م ،ةر-ها-ق-لا-ب ر-سصا-ن بع--ل
لا--يد--نو--م ¤إا ل--هأا--ت---لا ل---جا
بختنŸا0991 ا-ي-لا--ط--يا
دعب ،ةثلاثلا لجا نم ينطولا

2891 ا---ي---نا---ب---سسا لا---يد---نو----م
بختنŸاو6891 كي---سسكŸاو
دعب ،ةيناثلا لجا نم يرسصŸا

.4391 ماع اي-لا-ط-يا لا-يد-نو-م
م--ك◊ا ة--ه--جاوŸا هذ---ه هرادأا
،ر-سصا-ن ن-ب ر--ه--سشلا ي--سسنو--ت--لا
يسضايرلا روهم÷ا هعقوت امكو
م-ك◊ا اذ-ه زا-ح-نا ير-ئاز÷ا

Ÿا ةحلسصŸيرسصÚ لجسس يتلا فدهلا ةطقل ‘ ةسصاخ
‘ د-ي-حو-لا ه-فد-ه ن-سسح نا-سسح ير-سصŸا ا-هر-ثأا ى--ل--ع
ةحسضاو ةفلاfl ىل-ع ى-سضا-غ-ت ثي-ح ،ة-ع-بار-لا ة-ق-ي-قد-لا
بسستحي حارو ينطولا بختنŸا ةحلسصŸ سسمسشلا حوسضو
يذلا تقولا ‘و.يرسصŸا بختنŸا ةحلسصŸ فدهلا
نا-ك ،ف-يزŸا م-ه-فد-ه-ب نو-ل-ف-ت-ح-ي نو-ير-سصŸا ه-ي-ف نا-ك

يوŸ لا-م-ك بردŸا ر-مأا-ي ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا بي-ب--ط
رظنلاب ،Êامسصع Îنعب يداهلا يبرعلا سسرا◊ا Òيغتب

ÿىلعو يداهلا يبرعلا اهل سضرعت يتلا ةباسصإلا ةروط
ة-ح-ل-سصŸ ة-ه--جاوŸا هذ--ه ته--ت--نا ،ر--ف--سصل فد--ه ع--قو
اميف ،ايلاطياب يŸاعلا سسرعلا ¤إا مهتلهأا يتلا ةنعارفلا

ىلع ةثلا-ث-لا ةر-م-ل-ل ه-غو-ل-ب ن-م ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ل-سشف
ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن--طو--لا بخ--ت--نŸا سضا--خ.›اوتلا
نب ،(Êامسصع Îنع) يداهلا ي-بر-ع-لا :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب

،ف-ي-ط-سس قا-فو ن-م رار-سس ،ة-يرا-غ-م ،سسا-ج-ع ،ة--م--ي--ل--ح
فيرسش) يمولب ،دانم Úنازولا فيرسش ،يواحرف ،Êامع
Òخألا يه ةارابŸا هذه نأا املع.رجام حبار ،(Êاجولا
ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا كر-ت يذ-لا ،ي-مو-ل--ب ر--سضÿ بعÓ--ل

مدقي نأا رداق Òغ حبسصأا هنا نسسحأا نأا دعب ،ةيعاوط
ددع ‘ مقرلا لمحي يذلا وهو ينطولا قيرفلل ديزŸا
›امرك ديم◊ا دبع :بردŸا.تايرابŸا
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·ا سساك تاياهنل هتادادعتسسا ينطولا بختنŸا لسصاو
ة--م--سصا--ع--لا--ب ه--جاو ثي---ح ،(0991 ر--ئاز÷ا) ا--ي--ق--ير--فا
ةارابم ‘ ،›اغنسسلا يلÙا بختنŸا راكد ةيلاغنسسلا
د--ب--ع مو---حرŸا بردŸا لا---ب---سشأل ةÒخلا ي---هو ة---يدو
نودب تقلطنا امك تهتناو9891 ةنسس ‘ ›امرك ديم◊ا

بخ-ت-نŸا سضا--خ.فادها
ة---ه---جاوŸا هذ---ه ي----ن----طو----لا
ي-ط-ل-جو-ب :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب

لامك) دادزولب بابسش نŸ امج
،(رئاز÷ا ةيدولوم نم يرداق
لوا ة--با--ن--ع دا–ا ن--م ع---نا---م
،رار-سس ،سسا-ع-نو-ب ،؟ه-ل ةارا-ب--م
،بيا---سص ى---سسو---م ،ة---يرا----غ----م
،لئابقلا ةب-ي-ب-سش ن-م ط-ي-ن-ح-ج
ن-م يزا--ق--ن ،Êازو--لا ف--ير--سش
ه-ل ةارا-ب-م لوا دادزو-ل-ب با-ب-سش
ة--يدو--لو--م ن--م نا--يز--م دار--م)
،حاتقم ،(هل ةارابم لوا نارهو

fiدا–ا ن-----م م-----ي-----حر د------م
دارم) هل ةأارابم لوا سشار◊ا
.(لئابقلا ةبي-ب-سش ن-م Êو-م-حر
›امرك ديم◊ا دبع :بردŸا

41a«Øô… 0991
0 اينامور0 رئإز÷إ

يراقلا سسرعلا ةقÓطنا لبق ينطولا قيرفلل ةارابم لوا
ما-مأا تنا--ك0991 سسرا--م ر--ه--سش ع--ل--ط--م ‘ ر--ئاز÷ا---ب
¤ولا يه ةهجاوŸا هذه نا املع ،يديوسسلا بختنŸا

،0991 ة-ن-سس ‘ ›ا-مر-ك د-ي-م◊ا د-ب--ع بردŸا لا--ب--سشأل
،فاد-ها نود-ب ته-ت-نا لا-غ-ن-سسلا ة-ه-جاو-م رار--غ ى--ل--عو
سضاخ.ة--ب--ي‹ د--مfi ير--ئاز÷ا م--ك◊ا ا---هدا---قو
، ةميلح نب ،Êامسصع :ةيلاتلا ءامسسألاب ينطولا بختنŸا

ف-ير-سش ،(سسا-ع-نو-ب) سسا--ج--ع ،رار--سس غ--ي--غدا ،ة--يرا--غ--م
ر--سصا--ن سشي--بو ،بيا--سص ،حا--ت--ف--م ن--يد---لا يÊ، fiازو---لا
دب-ع :بردŸا.مي-حر د-مfi ،(قازر-لا د-ب-ع Êا-م-حد)
›امرك ديم◊ا

2eÉQS¢ 0991
1 ايÒجين5 رئإز÷إ

تايئاهنل رسشع ةعباسسلا ةرودلا ينطولا بختنŸا نسشد
0991 عيبر ‘ اندÓب اهتنسضتحا يتلا ايقيرفا ·ا سساك
بختنŸا ،ةيل-يو-ج5 بع-لÃ ير-ج-ي-ن-لا بخ-ت-نŸا ما--مأا
لوأاب ينطولا انقيرف باسسح ىلع جوت ناو هل قبسس يذلا
دعبو.3/0 ةجيتن-ب ه-سضرا-ب0991 ما-ع ه-ل ة-يرا-ق سسا--ك
،تاهجاوŸا نم يدعلا ‘ ÚبختنŸا ىقتلا0991 يئاهن
يوفسصتلا رودلا نمسض بايلاو باهذلا يترابم اهمها
ن-ك“ ا-ه-لÓ--خو ،2891 ا-ي-نا-ب-سسا-ب ⁄ا-ع-لا سسا-ك--ل Òخلا

انبختنم
¤ا لهأاتلا ةÒسشأات عازتنا ةنم

دÓ---ب---ب يŸا----ع----لا سسر----ع----لا
ةارا-ب--م ع--با--ت.سسلدنلا
ايÒجينو رئاز÷ا Úب حاتتفلا
،جر-ف-ت-م ف--لا08 ن----------م Ìكا
Êابايلا مك◊ا زايت-ما-ب ا-هدا-قو
تا-ع-قو--ت--لا ل--ك سسك--عو ،ادا--ك--ت

د---ب----ع بردŸا لا----ب----سشا ن----ك“
ةجيتنب زوفلا نÁ ›امرك ديم◊ا
فادها ةسسمخ لدج يا لبقت ل
ليجسست ىلع لوادت.دحاول ةلماك
نم لك ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا فاد-ها
75و63ـلا Úت--ق--ي--قد--لا ‘ ر--جا---م
27و96ـلا Úتقيقدلا ‘ دانم لامجو
اميف ،28ـلا ةقيقدلا ‘ Êامع لامجو
بخ-ت-ن-م-ل-ل د-ي--حو--لا فد--ه--لا ل--ج--سس

ةقيقدلا ‘ اسشاكوا بعÓلا يÒجينلا
حا-ت-ت-فا ‘ ل-ق-ثلا د-ع-ت ة-ج--ي--ت--ن ،26ـلا

ذ-ن-م ا-ي-ق-ير-فا ·ا سسا-ك-ل ة-ي--ئا--ه--ن--لا راودلا تا--يرا--ب--م
د--ب--ع بردŸا سضا--خ.ةظ-ح-ل-لا د-ح ¤ا ا-ه-ت-قÓ-ط-نا
Îنع :ةيلاتلا ءامسسألاب ةهجاوŸا هذه ›امرك ديم◊ا

دبع ،غيغدا ديسشر ،ةيراغم ليسضف ،ةميلح نب ،Êامسصع
ى-سسو-م ،ر-ها-ط-لا ي-سس Êازو-لا ف-ير--سش ،رار--سس م--ي--ك◊ا

،(د-مfi م-حار) Êا-جو ف-ير-سش ،Êا-م-ع لا-م-ج ،بيا--سص
›امرك ديم◊ا دبع :بردŸا.رجام حبار

5eÉQS¢ 0991
0 رإوفيد توك3 رئإز÷إ

بختنŸا مامأا تناك ينطولا قير-ف-ل-ل ة-ي-نا-ث-لا ة-ه-جاوŸا
رارغ ى-ل-عو ة-ي-ل-يو-ج5 بع-ل-م ا-ه-ن-سضت-حاو ،يراو-ف--يلا
08ـلا نع قاف ادج Òفغ روهمج اهعبات ¤ولا ةهجاوŸا
ايسسيردا ›اغنسسلا مك◊ا زايتماب اهداقو ،جرفتم فلا

حبار ءÓمز راث ،ةلماك ةنسس22 ماد راظتنا دعب.ناسس
ةرودب Úيراوفيلا مامأا سساŸل ليج ةراسسخ نم رجام
لامج نم لك اهيلع لوادت ، ،ةفيظن ةيثÓثب ،8691 ايبويثإا

08ـلا ةقيقدلا ‘ Êاجوا فيرسشو52ـلا ةقيقدلا ‘ دانم
بردŸا لا--ب--سشأا ل--هأا زو--ف ،28 ـلا ة-ق-ي-قد-لا ‘ Êا--م--عو
يبهذلا عبرŸا غولب نم ›امرك ديم◊ا دبع موحرŸا

نأا املع.Úيلاتتم نيراسصتنل مهقيق– دعب ناولأا لبق
:ةيلاتلا ءامسسألاب ةهجاوŸا هذه بعل ينطولا بختنŸا

(سساجع) غيغدا ،ةيراغ-م ،ة-م-ي-ل-ح ن-ب ،رار-سس ،Êا-م-سصع
فيرسش ،دانم ،بياسص ،Êامع ،Êازولا فيرسش ،(يزيزعل)
›امرك ديم◊ا دبع :بردŸا.رجام ،Êاجو

8eÉQS¢ 0991
0 رشصم3 رئإز÷إ

،لولا رودلا نم-سض ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-ل-ل ة-ث-لا-ث-لا ة-ه-جاوŸا
حبار ءÓمزل ة-يرأا-ث تنا-كو ة-عار-ف-لا بخ-ت-ن-م ما-مأا تنا-ك
بايإا ‘ ةرهاقلا ةارابم ‘ مهل ثدح يذلا دعب ،رجام
مغرف ،0991 ايلاطيا لايدنوÒ Ÿخألا يوفسصتلا رودلا
ع-برŸا ¤إا ه-ل-هأا-ت ن-م-سض د-ق نا-ك ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا نأا
ما-مأا ة-ي-لو-جر ةارا-ب-م او-سضا-خ Úب-عÓ-لا نأا لإا ،ي-ب-هذ-لا
رئاز÷ا ةرود ‘ كراسش Òخألا اذه ،يرسصŸا بختنŸا
Úيسساسسألا ÚبعÓلا سضرعت ةجحب ،ةي-نا-ث-لا ة-ل-ي-ك-سشت-لا-ب

لا--يد--نو--م ‘ ة--كرا--سشŸا ن--م م--ه--مر– د--ق تا--با---سصإل
ن-م Úير-ئاز÷ا Úب-عÓ-ل ح-م-سس ا--م و--هو ،«نا--ي--لا--ط--لا»

لامج نم لك امهعقو ،رفسصل Úفدهب اعنقم ازوف قيق–
،14ـلا ةقيقدلا ‘ بياسص ىسسوم93ـلا ةقيقدلا ‘ Êامع
بختنŸا سضاخ طاقن عسست ¤إا رئاز÷ا ديسصر عفر زوف
دبع تيا ،يبرعلا :ةيلاتلا ءامسسألاب رسصم ةارابم ينطولا
ف-ير-سش ،حا-ت-ف-م ،رار-سس ،يز-يز-ع--ل ،سسا--ج--ع ،ن--م--حر--لا
،(طينحج) Êامع ،(رسصان سشيوب) دانم ،بياسص ،Êازولا

fiا.محار دمŸامرك ديم◊ا دبع :برد‹
عبتي ...

لايدنوم غولب نم ينطولا بختنŸا لسشف دعب ةليلق رهسشأا
رئاز÷ا تفاسضتسسا ،يرسصŸا بختنŸا مامأا ،0991 ايلاطيا
عزتنا يتلا ةلوطبلا يهو ،ا-ي-ق-ير-فا ·أا ضسا-ك تا-ي-ئا-ه-ن
ىلع هللا همحر ›امرك ديم◊ا دبع بردŸا لابسشأا اهبقل

.ايÒجين بختنم باسسح
يمولب رسضÿ ةيرئاز÷ا مدقلا ةرك ةروطسسأا ناك ،رئاز÷ا ةرود نع ثيد◊ا لبقو
مهتا يذلا ءاقللا وهو ،ةرهاقلاب رسصم ءاقل بقع ،ةيوركلا هتÒسسŸ ادح عسضو دق
نمأ’ا فرط نم ايئاسضق عباتم يمولب ل-ظو ،ير-سصم بي-ب-ط Úع ءق-ف-ب ي-مو-ل-ب ه-ي-ف

تايرابم زيلاهد ¤إا ةديعسس ةلحرف ،نرق عبر نم Ìكأ’ يرسصŸا
.ينطولا بختنŸا

خيراتلإ ىلع ةذفانــه2441 لوألا ىدامج60ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد22 ءاثÓثلا

لÓقتشس’إ ذنم «رشضÿإ» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا

0991 ضسرام8 ¤إا9891 ربوتكأا8 نم

يراقلا جيوتتلا فده بحاسص Êاجو فيرسش^
0991 ماع ايÒجين مامأا ةيئاهنلا ةارابŸا ‘

0991 لايدنوم تايفسصت ‘ ةرهاقلاب رسصان بعلÃ يرسصŸاو يرئاز÷ا ÚبختنŸا Úب ةدوعلا ةارابم نم ةطقل^

^ÿةيلود ةارابم رخآا ضضاخ يمولب رسض
9891 فيرخ ‘ رسصم مامأا «رسضÿا» عم

رئإز÷اب ايقيرفإ سسرعو ايلاطيإ لايدنوم غولب ‘ لششفلإ ...ايلود يمولب لإزتعإإ

(نوثÓثلاو ةعباسسلا ةقل◊ا)



ــه2441 لوألا ىدامج60ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد22 ءاثÓثلا لوألا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

:زيغن ،بعŸÓا ءادصصأل ءيصش لك فصشكيو هبلق حتفي

 هـــــــلاوـــــــحأا لـــــــشضفأاب رـــــــÁ نازـــــــيلغ عـــــــيرشس»
«هـــــــمامأا ةـــــــلهشس نوـــــــكت نـــــــل اـــــــنتمهمو

نــــطولا ضضرأاب لــــحي ⁄ اــــيهامروـــــغ دــــفو
«فاكلل» Óشصفم افلم لشسرت ةرادإلاو

دادزولب بابصش

يديهمتلا رودلا ةارابم ¤إا ديدحتلابو ايقيرفإا لاطبأا يرود ةقباسسم ¤إا هÒكفت دادزولب بابسش قيرف لوح
ىلع ينيكلا ايهام روغ مهفيسض دويعسس Òمأا دئاقلا ءÓمز لبقتسسي Úح تاعومÛا يرودل لهؤوŸا Êاثلا
غرفت دق امود كنارف يسسنرفلا بردŸا كلذب نوكيل ،لبقŸا ءاعبرألا ءاسسم يبŸوألا ةيليوج5 بعلم ةيسضرأا
.ةينطولا ةلوطبلا ‘ ةيلاتتم تايرابم ثÓث بعل امدعب ىرخأا ةرم ةيراقلا تلوطبلل

ضسمأا ةحيبشص تبردت ةليكششتلا
مقاطلا حنم امدعب اذهو ينيكلا ايهام روغ ءاقلل اÒسض– ¤وألا ةيبيردتلا هتسصح دادزولب بابسش قيرف ىرجأا
ةيسضرأا ىلع تيرجأا ةسص◊ا ،ياد Úسسح رسصن مامأا يبرادلا ‘ Òخألا مهزوف رثإا ىلع ÚبعÓل ةحار موي ينفلا

ايعسس ةيد÷ا هتاÒسض– بابسشلا كلذب رسشابيل ،امود كنارف بردŸا فارسشإا ت– ةمسصاعلاب توأا02 بعلم
.ايقيرفإا لاطبأا ةطبار تاعوم‹ يرود ¤إا لهأاتلا ةقاطب بسسكل هنم

ةداعلاك ÚبعÓلاب عمتجا امود
،ةقيقد51 ›او◊ ÚبعÓلا عم عامتجلاب امود كنارف بردŸا ماق ،سسمأا مويل ةيبيردتلا ةسص◊ا ةيادب لبقو

ةقباسسم نم اهزيكرت لوحتسس ةليكسشتلا نأاو ةسصاخ يسسفنلا بناجلل ةÒبك ةيمهأا يسسنرفلا ينقتلا ¤وأا ثيح
ةلوطبلا ‘ ةقباسسلا ةثÓثلا تايرابŸا نعو ةيسضاŸا ةÎفلا نع ملكت امود ،لاطبألا ةطبار ¤إا يلÙا يرودلا

.ةيسضاŸا ةلحرŸا تايباجيإاو تايبلسس هيبعل Èخأا ثيح
ةلبقŸا ةÎفلا فادهأا مهعم رّطشسو

رظتنت يتلا ةمداقلا تاقاقحتسسلا نع اسضيأا هيبعل عم ملكت امود كنارف بردŸا نإاف ،هسسفن قايسسلا ‘
ةمداقلا تاءاقللا Òيسست هيبعل نم بلط دقف ،ةمداقلا ةÎفلا ‘ اهقيق– ديري يتلا فادهألا نعو قيرفلا

5 بعلم ةيسضرأا ىلع ءاعبرألا موي ينيكلا قيرفلا ىلع زوفلا ةيفيك ىلع نوكيسس نآلا زيكÎلا لكو ةارابÃ ةارابم
.هتاميلعت ذيفنتل مهدادعتسسا اودبأا مهرودب نيذلا ÚبعÓلا نم ةباجتسسا يقل امود باطخ ،ةيليوج

ايهام روغ مامأا ةيحيرأاب لهأاتلا ديري
ةجيتنب زوفلا ةلواfi وهو ،ايهام روغ مامأا لبقŸا ءاعبرألا ءاقل ‘ هقيق– ديري يسسيئر فده امود عسضو
ىلع وهو اينيك ‘ قيرفلا رظتني ام اديج ملعي يسسنرفلا ينقتلا نأل ،ةيحيرأاب بايإلا ءاقل لوخد لجأا نم ةÒبك
مامأا عييسضتلا مدعو فادهألا نم Òبك ددعب راسصتنلا هيبعل نم بلط كلذل ،ةيقيرفإلا ءاوجألا ةبوعسصب ةيارد
.يبيللا رسصنلا ءاقل ‘ ثدح املثم ىمرŸا

هقلقي ينيكلا قيرفلا لوشصو مدع
طلخ-ي د-قو ا-مود كنار-ف بردŸا اÒث-ك ج-عزأا ر-ئاز-ج-ل-ل ا-ي-ها-مرو-غ ق-ير-ف لو-سصو مد-ع نأا نا-ن-ثا ف-ل-ت-خ-ي ل
ا‹انرب عسضو دق ناك امود ،ءاقللا ليجأات يقيرفإلا دا–إلا ررق ام لاح ‘ ةسصاخ ةÎفلا هذه ‘ هتاباسسح

fiفلل امكÎا بايغو ةمداقلا ةŸلا ةعجارم ىلع همغري ءاعبرألا اذه سسفانÈةرم هتاباسسح طبسضو جمان
.ىرخأا

م.ميلصس

لاــــــطبألا يرودــــل هÒــــكفت لّوــــــحي بابــــششلا

ا-ي-ها-مرو-غ ي-ن-ي-ك-لا ق-ير-ف ل-ح-ي نأا ر-ظ-ت-نŸا ن-م نا-ك
Ãنثلا سسمأا موي نيدموب يراوه راطÚ لجأا نم اذهو
لا-ط-بأا يرود ة-ق-با--سسم ‘ دادزو--ل--ب با--ب--سش ة--ه--جاو--م
اما“ نطولا سضرأا ¤إا لسصي ⁄ دفولا نكل ،ايقيرفإا

ة-يدو-لو-م ما-مأا ي-ن-ي-ن-ب-لا ز-ل-فا-ب يدا--ن--ل ثد--ح ا--م--ل--ث--م
دادزولب بابسش ةرادإاب عفد يذلا رمألا وهو ،رئاز÷ا
هيف مدقلا ةركل يقيرفإلا دا–إÓل لسصفم فلم لاسسرإاب
.ةيسضقلا هذه نع ليسصافتلا لك
ايهامروغ لابقتشسل دادعتشسا ىلع تناك اهنأا تدكأا
ماعلا ريدŸا اهسسأار ىلعو دادزولب بابسش ةرادإا تلسسرأا

قيفوت يسضاير-لا بط-ق-لا ر-يد-مو ةرا-م-ع ن-يد-لا فر-سش
ادكأا مدقلا ةركل يقيرفإلا دا–إÓل Óيقث افلم يسشيروق
تابيتÎلا لكب تماق دق دادزولب بابسش ةرادإا نأا هيف
ام لك Òفوتو ينيكلا قيرفلا لابقتسسا لجأا نم ةمزÓلا
¤إا مهلقنت مدع نأا نيدكؤوم ،رئازجلل هلوسصو دنع مزلي
نأاو دادزولب بابسش قيرف ادبأا ينعت ل ةلكسشم رئاز÷ا
قيرفلا روسضحب ءاعبرألا موي بعلل ةزهاج مهتليكسشت
.همدع نم وأا ينيكلا

بابششلا عم ةيدولوŸا «ويرانيشس» راركت ديرت ل
لك لمعتسس دادزولب بابسش ةرادإا نإاف ،هسسفن قايسسلا ‘
يدافتو ةارابŸا بعل ةداعإا مدع لجأا نم اهعسسو ‘ ام
ا-ي-ها-م رو-غ ما-مأا ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ق-ير-ف-ل ثد-ح ا--م
تقو ‘ ءاقل-لا ة‹ر-ب فا-ك-لا تدا-عأا ا-مد-ع-ب ي-ن-ي-ك-لا

يذ-لا ر-مألا و-هو ،ة-يدو-لو-م-ل--ل زو--ف--لا ح--ن“ ⁄و ق--حل
مدع لجأا نم هعسسو ‘ ام لك يسشيروق قيفوت لذبيسس

ينيكلا قيرفلا قاحتلا مدع لاح ‘ بابسشلا عم هلوسصح
.ءاعبرألا موي

رئاز÷ا ‘ نودجاوتم ةارابŸا نوريديشس نيذلا ماك◊ا
يديهمتلا رودلا ءاقل ريديسس يذلا ميكحتلا مقاط لح

باب-سش Úب ا-ي-ق-ير-فإا لا-ط-بأا يرود ة-ق-با-سسم ن-م Êا-ث-لا
رئاز÷اب يسضاŸا دحألا موي ذنم ايهامروغو دادزولب
،يŸاسسلا قداسص يسسيئرلا مك◊ا نم لكب رمألا قلعتو
رمألا وهو ،ليعامسسإا نÁأاو ينسسح ليلخ هيدعاسسمو
ةداهسش نأا اÃ دادزولب بابسش ةحلسصم ‘ نوكيسس يذلا

.ادج ةمهم اياسضق اذكه لثم ‘ ءاقللا ماكح
ءاقللا اوعطاق نم مه ايهامروغ يبعل نأا ىلع ثيدح
ي-عا-م-ت-جلا ل-سصاو-ت-لا ع--قاو--م Èع ثيد--ح رادو اذ--ه
مهو ءاقللا اوعطاق ينيكلا ايهام روغ يبعل نأا هدافم
فل-خ-ت بب-سسب ر-ئاز÷ا ¤إا ل-ق-ن-ت-لا اود-ير-ي ⁄ ن-يذ-ل-لا
‘ اذه لك ،ÚبعÓلا تاقحتسسم عفد نع قيرفلا ةرادإا
ةمداقلا ةليلق-لا تا-عا-سسلا ‘ ح-ي-ح-سصلا ÿÈا را-ظ-ت-نا
ةيسضقلا هذه ادبأا هينعت ل دادزولب بابسش نأا ديكألا نكل

Ãا يقيرفإلا دا–إلا طورسشب مزتلا هنأا اŒقيرفلا ها
.مسصÿا

بابششلا مدخي نل ءاقللا ليجأات
ليجأات مدقلا ةركل يقيرفإلا دا–إلا ررق ام لاح ‘

اذه نإاف ينيكلا ايهام روغو دادزولب بابسش Úب ءاقللا
اÃ امود كنارف بردŸا لابسشأا ادبأا مدخي نل رارقلا
ةلوطبلا تلوج دحأا بعل مدع ىلع قيرفلا Èجيسس هنأا
طغسض نوكيسس كلذبو ،قحل تقو ¤إا لجؤوتسس يتلا
ةر-خأا-تŸا تا-يرا-بŸا ›او-ت ع-م Úب-عÓ-لا ى-ل-ع بي-هر
Úب-عÓ-لا ىو-ت-سسم ع-جار-تو قا-هرإلا بب-سست د-ق ي-ت--لاو
م.ميلصس.اسضيأا

اذه هقيرف رظتنت يتلا ةماهلا ةارابŸا نع زيغن ليبن رئاز÷ا ةيدولوم بردم ثد–
ةيادب يدؤوي نازيلغ عيرسس »: Óئاق حرسصو يلÙا عيرسسلا مامأا نازيلغ ‘ ءاعبرألا

ازوف ققح هنأا اÃو،نآلا د◊ هل تايرابم عبرأا لوأا ‘ مزهني ⁄و ادج ةزي‡ مسسوم
هÈتعأا بردم كلÁ هنأاو ةسصاخ ماÎحلاب ريدج هنأا ينعي اذهف جÈلا ‘ انيمث

عقوتأا اذهل Êازولا فيرسش رهاطلا يسس رئاز÷ا ‘ بيردتلا تاءافك نسسحأا نم
«ادج ةبعسص ةارابŸا نوكت نأا

» انتيزهاج ديكأاتل انل ايقيقح ارابتخا دعت ةارابŸا »
عيرسسلا مامأا نازيلغ ‘ هقيرف ةارابم لوح هثيدح زيغن ليبن بردŸا لسصاوو
بع-ل ة-ق--ير--ط لو--ح ةر--ك--ف برد--م--ل--ل نو--ك--ت نأا بجاو--لا ن--م » Ó--ئا--ق ي--لÙا
اباتك حبسصأا اذهلو ،ةزفلتŸا هتايرابم سضعب ‘ عيرسسلا تنياع اذهل.سسفانŸا
ةعوم‹ نوكي فيك فرع يذلا Êازولا فيرسش هبردم ‘ عيرسسلا ةوق. › احوتفم
ةارابŸا اذهل قرافلا اوعنسصي نأا مهنكÁ نيذلا ةÿÈا يبعل ‘ هتوقو ةسسناجتم

«بقللا ىلع ةسسفانملل انتيزهاج ىدم ىلع فوقولل يقيقح رابتخا دعت
«لوألا انودع قاهرإلاو ..بعتم رمأا Úعوبشسأا ‘ تايرابم5 بعل »

هقيرف ةارابم لبق قاهرإلا سسجاه نم هفوخت زيغن ليبن رئاز÷ا ةيدولوم بردم ىدبأا
انتارابم نازيلغ ‘ بعلنسس» Óئاق قايسسلا اذه ‘ حرسصو نازيلغ عيرسس مامأا

نأا يعيبطلا نم كلذل Òثك اذهو  طقف Úعوبسسأا فرظ ‘ ةسسماÿا
وه هاسشخن ام Ìكأاو كقيرفل لوألا ودعلا وه حبسصي قاهرإلا

رايخ ل اذهل ةيمنه÷ا ةمانزرلا ببسسب ةيلسضعلا تاباسصإلا
ÚبعÓل ةسصرفلا حنمو ةليكسشتلا ريودت ىوسس انمامأا رخأا
» نازيلغ مامأا لبقŸا ءاعبرألا ةيزهاج Ìكألا

«يشسقافشصلا نع رخأا مÓك انل نوكي اهدعبو نازيلغ هجاونشس»
رظتنت يتلا ةÒبكلا ةارابملل هتأارق نع رخأا لاؤوسس ‘و
لا-ط-بأا ة-ط-بار ة-ق-با-سسم ن-م  ل-ب-قŸا رود--لا ‘ ه--ق--ير--ف
ىلع زوفلا دعب يسسنوتلا يسسقافسصلا يدانلا مامأا ايقيرفإا
ÚبعÓلا عم ثد– » Óئاق زيغن باجأاف ةيسسامخب زلفاب
لوخدلاو اتقؤوم لاطبألا ةطبار ةحفسص يطب مهتبلاطو

أاطÿا نم هنأا تدكأاو يسسنوتلا يدانلا ةارابم اوجأا ‘
ةارابم انر-ظ-ت-ن-ت ن-ح-نو ي-سسقا-ف-سصلا ة-ع-قو-م ‘ Òك-ف-ت-لا

زواجتن نأا بجي اذهل نازيلغ ‘ ءاعبرألا اذه ادج ةمهم
.«رخأا مÓك انل نوكيسس مث لوأا مÓسسب جرعنŸا اذه

«اديج مهندعم فرعأا يننأل ينئجافي ⁄ دد÷ا همدقي ام »
زلفاب ةارابم ‘ دد÷ا هيبعل ءادأا ىلع هقيلعت ‘و

قÓط-نا ل-ب-ق تل-ق » Ó-ئا-ق ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن بردŸا حر-سص
فرعأا يننأل دد÷ا انيبعل لك ‘ قثأا يننأا مسسوŸا
نم ةرادإÓل رسضخألا ءوسضلا تحنم نم انأاو مهتايناكمإا

Ó-سسيإا ه-مد-ق ا-م ي-ن-ئ-جا-ف-ي ⁄ اذ-ه-ل.ه-ع-م د-قا-ع-ت-لا ل-جأا
‘ ةفاسضإلا امدق نيأا امهل ةيمسسر ةارابم لوأا ‘ ودعسسو

دبع امأا ،امهيلع دمتعأا نأا يننكÁ مهنأا ادكأاو امهبسصنم
رامث ينج-ي و-هو ة-ل-ه-سس مد-ق ةر-ك بع-ل-ي ح-ب-سصأا ظ-ي-ف◊ا
دادح،ةحاسس نب نأاسش هنأاسش ،هب موقي يذلا Òبكلا لمعلا

             .«ةيقبلاو
«ضضرألا ىلع لجرألا كرت بجيو ائيشش ققحن ⁄»
م--خ--سضي نأا ز--ي---غ---ن ل---ي---ب---ن بردŸا سضفر Òخألا ‘و

لاطبأا ةطبارو يرودلا ‘ هقيرفل ةيلاثŸا ةقÓطنلا
ي-با-ج-يإا ر-مألا اذ-ه نأا-ف » Ó-ئا--ق ق--ل--عو ا--ي--ق--ير--فإا

د◊ ائيسش ققحن ⁄ اننكل ،اÒثك انتايونعم عفÒسسو
رور-غ-لا ةر-ئاد ن-ع د--ع--ت--ب--ن نأا بج--ي اذ--ه--لو ،نآلا

لازا--م م--سسوŸا ..سضرألا ى--ل--ع ا--ن--ل--جرأا كÎنو
اذهل ةدوجوم تلازام سصئاقنلاو اقاسشو Óيوط
ءيسش لو حومطلاو لمعلا وه حاجنلا حاتفم نأاف
ل-ك Úب ة-ي-ع-ط-ق-لا ثد-ح-ن نأا بج-ي ا-م--ك ،ر--خأا

نحنو هقح سسفانم لك يطعنو ىرخأاو ةارابم
فصصنم – ب   .«ةيدنألا لك مÎحن

دـــــــيكأاـــــتلا لــــــجأا نـــــــم نازـــــيلغ يــــــف دــــــيمعلا
نازيلغ ةنيدم ىلع افيسض رئاز÷ا ةيدولوم يدان لحيسس
Ÿا ع-ير-سسلا  ة-ه-جاوÙةعاسسلا نم ةيادب د-غ-لا ة-ي-سسما ي-ل
ةياغ ‘ ءاقللا نوكيسس ثيح ،لاوزلا دعب فسصنو ةيناثلا
⁄ و ةيوق ةقÓط-نإا ششي-ع-ي د-ئا-ع ق-ير-ف د-سض ة-بو-ع-سصلا
يدان ققح دقوةلوطبلا ةقÓطنإا ذنم نآلا د◊ مزهني
4 ىلع لسص– اميف رايدلا لخاد Úلداعت  نازيلغ عيرسس
ةدوعلاو فيطسسلا قافو مامأا لداعتب رايدلا جراخ طاقن
نم بعسصيام اذهو جيريرعوب جرب ةنيدم نم Óماك دازلاب
يويرف يماسس فادهلا ءاقفر ةيرومأام

مويلا ءاشسم فلششلا ةنيدم  ‘ ةيدولوŸا
ةنيدم ¤إا مويلا ءاسسم ة-يدو-لوŸا ة-ل-فا-ح ق-ل-ط-ن-ت-سسو
قدنفب زج◊ا ” ثيح، كانه تيبŸا لجأا نم فلسشلا

تيبŸا رايتخأا ”و  ،ةيلولا لخدم ‘ دوجوŸا ›افل
نازيلغو فلسشلا يتيلو Úب ةفاسسŸا برق ببسسب كانه
لجأا نم نازيلغ ¤إا دغ ةحيبسص ةهجولا نوكت نأا ىلع
يلÙا عيرسسلا ةهجاوم

¤إا ةحاشس نبو يويرف Ëدروب ديعي زيغنو
ةيشساشسألا ةلكيششتلا

يثÓثلا ةدوع دغ ةيسسمأا ة-ب-ق-ترŸا ةارا-بŸا د-ه-سشت-سسو
نوكيسسو ، ةيسساسسألا ةليكسشتلا ¤إا ةيدولوملل Òطÿا

كا-ب-سش ز-ه ل-جأا ن-م ة-ه-جاوŸا هذ-ه ‘ م-ه-ي-ل-ع لو-ع-م
يثÓثلا اذه ىلع زيغن بردŸا اÒثك لوعيو ، عيرسسلا
مهافتلل ارظن هتبي-ت-ك-ل ة-برا-سضلا ةو-ق-لا ح-ب-سصأا يذ-لا
يثÓثلا اذه هرهسضأا يذلا Òبكلا

ىمرŸا مامأا هتوق ديكأاتلا ديري ظيف◊ا دبعو
‘ ليجسستلا ىلع ظيف◊ا د-ب-ع يو-ق-لا م-جا-هŸا ع-سسيو
ىمرŸا مامأا هتوحسص ديكأات ديري ثيح، ةهجاوŸا هذه
ثيح هل حاتت ةسصرف لوأا ‘ عيرسسلا كابسش زهب دعيو
مامأا هتوق ببسسب شصاÿاو ماعلا ثيدح هئادأا  حبسصأا
ىمرŸا

يزفلتلا لقنلاب ينعم نوكيشس ءاقللا
ة-يدو-لو-م يدا-ن د-سض ناز-ي-ل-غ ع-ير-سس ءا-ق-ل نو-ك-ي-سسو
اذهو ، ةعبارلا ةانقلا Èع رسشابŸا ىلع لوقنم رئاز÷ا

يزلا قاسشعو ةماع ي-سضا-ير-لا رو-ه-م-ج-ل-ل ح-م-سسي-سس ا-م
Èع مهقيرف ةد-ها-سشم ن-م ة-سصا-خ ر-م-حألاو ر-سضخألا
رسشابŸا ىلعو ةÒغسصلا ةسشاسشلا
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«ÚــبعÓلا ‘ ةÒـبك يــتقثو زوـــفلا لـــجأا نم بـــعـلنشس» :يدــــيزوب

لئابقلا ةبيبشش

مويلا ةÒهظ ةيلئابقلا ةليكششتلا نوكتشس ،اررقم ناك املثم
مامأا فاكلا شسأاك ةشسفانم ‘ اهل ةارابم لوأا عم دعوم ىلع
Êاثلا يديهمتلا رودلا باهذ راطإا ‘ رجينلا كرد دا–ا

Ãجينلا ةم-شصا-ع-لا-ب ي-ششت-نو-ك-ي-ن-يا-شس ءاو-ل-لا بع-لÒيماين ةي
هذه نوكتشسو ،يلÙا تيقوتلاب03:51 ةعاشسلا نم ةيادب
زوفلاو ةقÓطن’ا ديكأاتل يرانكلل ةبشسنلاب ةشصرف ةارابŸا
فلششلا ةيعمج مامأا ةلوطبلا نم ةÒخأ’ا ةلو÷ا ‘ ققÙا

بلا-ط-ي يد-يزو-ب بردŸا نإا-ف ،كلذ ع--مو ،د--عاو--ق--لا جرا--خ
اشساشسأا زيكÎلاو ابناج ةيلÙا ةشسفانŸا عشضوب ÚبعÓلا

نم اهيلإا ةدوعلا ةبيبششلا ديرت يتلا ةيقيرفإ’ا ةشسفانŸا ىلع
.ليوط بايغ دعب عشساولا بابلا

Èكأ’ا يديزوب صسجاه تاباشصإ’او قاهرإ’ا
ليبق ينفلا مقاطلا هاششخي ءيشش Ìكأا نإاف ،ىرخأا ةهج نم
بعتلا نم Úب-عÓ-لا ةا-نا-ع-م و-ه ر-ج-ي-ن-لا كرد دا–ا ةارا-ب-م
قيرفلا هل عشضخ يذلا ÊوطاراŸا جمانÈلا ببشسب قاهرإ’او
عشستم اودجي ⁄ ÚبعÓلا نأا ثيح ،فلششلا ةيعمج ءاقل ذنم
فلششلا نم ةقاشش ةلحر ¤إا اوعشضخو عاجÎشسÓل تقولا نم
ىلع يماين ¤إا لوشصولا لبق برغŸا ¤إا مث ،ةمشصاعلا ¤إا
فشسوي بردŸا نإاف ،كلذ ¤إا فشضأا ،شسمأا احابشص ةثلاثلا
Úب-عÓ-لا شضع-ب نأا ةÒخأ’ا ه-تا-ح-ير-شصت ‘ ف-ششك يد--يزو--ب
‘ مهيلع دام-ت-ع’ا يو-ن-ي ’و ة-ف-ي-ف-خ تا-با-شصإا ن-م نو-نا-ع-ي

.مويلا ةهجاوم

تاÒيغتلا صضعب ‘ ركفيو هقاروأا يفخي يديزوب
ديري ’ يديزوب فشسوي بردŸا نإاف ،ةينفلا ةيحانلا نمو
دمتعيشس يتلا ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا ⁄اعمو هقاروأا نع فششكلا

نأا-ب ي-حو-ت تار-ششؤوŸا ل-ك نأا و-لو ،ةارا-بŸا هذ-ه ‘ ا-ه--ي--ل--ع
ةنراقم تاÒيغتلا شضعب ءارجإا ىلع لبقم يلئابقلا ينقتلا
رشصانعلا شضعب ةحارإاو قيرفلا ريودت فدهب يشضاŸا ءاقللاب
يديزوب نأا ةراششإ’ا عم ،قاهرإ’او بعتلا نم نوناعي نيذلا
Úينعم نانوكي نل Úنثا Úبع’ كانه نأا هل حيرشصت ‘ فششك
لواحي ينفلا مقاطلا نأا املع ،ةباشصإ’ا ببشسب ةكراششŸاب
تايرابملل ابشس– عيمجلل ةشصرفلا ءاطعإاو ةعومÛا Òيشست
.ةلوطبلا ‘ يرانكلا رظتنت يتلا ةمداقلا

ةقافتشسا ىلع لوعيو موجهلا ةقرو بعليشس
حـــــــياـــــشس نـــــبو نورــــــمح

لشص– ينفلا مقاطلا نإاف ،ةقباشس دادعأا ‘ هيلإا انرششأا امكو
يذلا رجينلا دا–ا مداقلا هشسفانم نع ةميق تامولعم ىلع
لجشسي ⁄و ،نآ’ا دح ¤إا ةلوطبلا ‘ ازيمتم اراوششم ققحي
يديزوب نإاف ،كلذ عمو ،ةلماك ت’وج عبشس ذنم ةÁزه ةيأا
ءافتك’ا نود ءاثÓثلا اذه موجهلا ةقرو بعليشس هنأا دكؤوي
ة-ج-ي-ت-ن-ب را-يد-لا ¤إا ةدو-ع-لا فد-ه-ب ة-ق-ط-نŸا ن-ع عا-فد--لا--ب
رود-لا ¤إا ل-هأا-ت-لا ‘ يرا-ن-ك-لا ظو-ظ-ح ن-م زز-ع-ت ة-ي-با-ج--يإا
ةقافتشسا ىلع اÒثك يديزوب لوعيشس ،كلذ لجأ’و ،لبقŸا
ة-ي-حا-ن-لا ن-م ارر– ناذ-ل-لا ح-يا--شس ن--بو نور--م--ح Úب--عÓ--لا
ةÒخأ’ا ةلباقŸا ‘ امهت-ي-لا-ع-ف ا-ع-جÎشسا نأا د-ع-ب ة-ي-شسف-ن-لا
.فلششلا ةيعمج مامأا

 ةيباجيإا ةجيتن قيق– ىلع نورشصي نوبعÓّلا
ةركشسب ةارابم لبق

تاعاشسلا ‘ اهب رم يتلا ةبعشصلا فورظلا مغرو ،مهتهج نم

عشستم دوجو مدعو بعتŸا ةلحرلا جمانرب ببشسب ةÒخأ’ا
ل--خاد ةد--ئا---شسلا ءاو---جأ’ا نأا ’إا ،عا---جÎشسÓ---ل تقو---لا ن---م
نوع-ت-م-ت-ي نور-م-ح ءÓ-مز نأا ثي-ح ،ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شسا ة-عو-مÛا

Ãو ،ةعفترم تايونعÁتو ىلع ظافحلل ةيوق ةدارإا نوكلÒة
ام ،مشسوŸا اذه يرانكلا ةقÓطنا ديكأاتو ةيباجيإ’ا جئاتنلا

زوفلا قيق– ىلع نورشصم يديزوب بردŸا لابششأا نأا ينعي
،ل-هأا-ت-لا ‘ م-ه-ظو-ظ-ح ز-يز-ع-ت-ل ر-ج-ي-ن-لا ل-ث‡ ما--مأا مو--ي--لا
رظتنت يتلا ةشسداشسلا ةلوجلل فورظلا نشسحأا ‘ Òشضحتلاو
ةدوعلا دعب ةركشسب دا–ا مامأا ةينطولا ةلوطبلا ‘ يرانكلا
ن .ميسسن.رئاز÷ا ¤إا

03:51 ةعاسسلأ ىلع مويلأ لئابقلأ .شش ـ رجينلأ كرد دا–أ

عـــــشساولا باـــــبلا نــم فاـــــكلا صسأاـــــك ةـــــشسفانŸ ةدوـــــعلل نوـــــعلطتي يراــــــنكلا

ةأرابŸأ دعب ÚبعÓلأ تاقحتسسم ةيوسستب ةرأدإلأ تدعو نأأ دعب

حوــــــناــــــبو نادــــــغز ،لاــــــتق نود ةــــــمشصاعلا ¤إا موــــــيلا لاــــــحرلا دــــــششي دادــــــعتلا
¤إا ةرششابم  ةلفا◊ا Èع ةمشصاعلا هاŒ هلاحر مويلا لاوز جÈلا  يلهأا دادعت دششي

دادعتبو «لادنوÒل» قدنفب يجياÈلا دفو-لا م-ي-ق-ي-شس ثي-ح ،نا-ف-ي-ك-لا جر-ب ة-ن-يد-م
ببشسب نادغز رشسيأ’ا و لاتق نÁأ’ا نيÒهظلا نود نمو ابع’02 نم نوكتم
.هليهأات مدع ببشسب حوناب ةزمح مجاهŸا بايغ لشصاوت ¤إا ةفاشضإا ،ةباشصإ’ا
فششكلاب تهتنا يتلاو مويلا ةحيبشص ةيبيردت ةشصح جمرب دق يريزد بردŸا ناكو

عفر ثيح ،وداراب يدان ةهجاوم روشضح لجأا نم مويلا رفشسلاب ةينعŸا ةمئاقلا نع
.نازيلغ عيرشس مامأا ةطرافلا ةلو÷ا ‘ Ìعتلا كرادت  راعشش ششوراب ءاقفر
ةرادإا تمزتلا تادوهÛا ةفعاشضم وحن مهب عفدلاو ÚبعÓلا زيف– لجا نمو
تاقحتشسم نم ءزج ةيوشست ةيلمع ةرششابم دانزوب ريذن ماعلا ريدŸا ةدايقب يلهأ’ا
‘ ÚبعÓلا ةبغرو ةدارإا نم داز ام وهو ،وداراب يدان ةارابم دعب ةقلاعلا ÚبعÓلا
.ةÒخأ’ا بتارŸا تÓيو قيرفلا بينŒو ةيباجيا ةجيتنب رفظلا

ةرادإ’ا صسل‹ ¤إا مويلا هتلاقتشسا ملشسيو دادعتلا قفاري نل دانزوب
¤إا هتيرفشس لÓخ  مويلا ةيشسمأا دادعتلا دانزوب ريذن يلهأÓل ماعلا ريدŸا قفاري نل
يذلاو ،نابيبلا رو‰ ةكرشش ةرادإا شسل‹ عامتجا روشضحب هطابترا ببشسب ،ةمشصاعلا
شسلÛا ءاشضعأا مامأا ةيباتكلا هتلاقتشسا عاديإا لجا نم ماعلا ريدŸا هيلإا اعد
يذلا رارقلا وهو ،هل ةفيلخ داجيإا لجا نم مداقلا يفناج7 ةياغ ¤إا ةلهم هحنمو

ةهج نم يدانلا اهيلع حبشصأا يتلا ةبعشصلا ةيعشضولا ببشسب هيلع ارشصم دانزوب لاز’
نع نÓعإ’ا يواهلا شسيئر شضفر لشصاوت دعب ةشصاخ ،قفأ’ا ‘ لولح دوجو مدعو
. يدانلل تامهاشسم Ëدقت ةرادإ’ا شسل‹ ءاشضعأا شضفر لشصاوتو باتتك’ا حاتتفا

متنشس ÒيÓم3 ةناعإا بحشس نم صشامر
ةردقŸا ةيدلبلا ةناعإا بحشسب ششامر شساو◊ا يواهلا يدانلا شسيئر  لفكت

Ãم3 غلبÓيÒ يواهلا يدانلل شسيئرك هدامتعا ةقيثو ىلع ادامتعا  ميتنشس
رارق رودشص ةياغ ¤إا لوعفŸا ةيراشس تلاز’ يتلاو ةطرافلا ةدهعلا لÓخ
ليوحتب ششامر شسيئرلا ماق ثيح  ،ةمداقلا ةدهعلا لÓخ دامتع’ا ةقيثو
شضاÎقا  دقع لكشش ‘ فÙÎا يدانلل يكنبلا باشس◊ا ¤إا ةرششابم ةناعإ’ا

شضع-ب ة-يو-شست ن-م دا-نزو-ب ما-ع-لا ر-يدŸا ةدا--ي--ق--ب فÙÎا ةرادإ’ ح--م--شسي ا--م

.ÚبعÓل ةقلاعلا تاقحتشسŸاب ةيادب لكاششŸا
لاتق صضيوعتل صشومحو  زهاج  نامثع نب

م’آا نم اي-ل-ك ه-ي-فا-ع-ت ن-ع  تا-ب-يرد-ت-لا ¤إا ه-تدو-ع د-ع-ب نا-م-ث-ع ن-ب م-جا-هŸا نا-بأا
نأا دعبف ،ةبكرلا ىوتشسم ىلع نازيلغ ةهجاوم ةياهن ‘ اهب رعشش يتلا ةباشصإ’ا

فرشصت ت– هتلعج ةنئمطم اهجئاتن تءاج يتلاو ةقمعم تاشصوحف ¤إا عشضخ
مقاطلا رشضح قايشسلا شسفن ‘ ،وداراب يدان ةهجاوŸ ابشس– يريزد بردŸا
ظاف◊ا عم  ةباشصإ’ا نم Êاعي يذلا لاتق هليمز شضيوعتل ششومح عفادŸا ينفلا

. يشساشسأ’ا دادعتلا شسفن يلع
صسمأا ةحيبشص انوروك نع فششكلا تاشصوحف ¤إا عشضخ دادعتلا

›اع شضوÿا عم دعوم ىلع شسمأا ةحيبشص ذنم جÈلا يلهأا دادعت رشصانع تناك
ةحيبشص جئاتنلا ىلع لوشص◊ا راظتنا ‘  انوروك شسوÒف نع فششكلل تاشصوحف
ديد– متيشس اهئوشض ىلع يتلاو ةمشصاعلا ¤إا لقنتلا دعوم لبق ةليلق تاعاشس مويلا
. ةمشصاعلا ¤إا رفشسلاب ةينعŸا ةمئاقلا

ثبت نلو فشصنلاو ةيناثلا ‘ وداراب ةهجاوم
باشس◊ وداراب يدان مامأا جÈلا يلهأا ةهجاوم دعوم ةفÙÎا ةطبارلا تددح

ةيشضرأا ىلع فشصنلاو ةيناثلا دودح ‘ ›ا◊ا مشسوŸا ةلوطب نم ةشسماÿا ةلو÷ا
اميف ،Êويزفلتلا ثبلاب ةينعم ةارابŸا نوكت نلو ، ةمشصاعلاب ءاشضيبلا رادلا بعلم
ب/ليلخ. ةيشضرأ’ا شسفن ىلع احابشص ةرششعلا ‘ فيدرلا بعلي

ةباشصإا نم Êاعي طوب نب
 هــــتكراششمو دـــــيلا يــف
ةدكؤوم Òغ مويلا*

ةيلئابقلأ ةليكششتلأ تقلت
كلذو ةعجوم ةبرشض سسمأأ

اهل سضرعت يتلأ ةباشصإلاب
ىلع طوب نب ةماشسأأ سسرا◊أ

تاعاشس لبق ديلأ ىوتشسم
ةأرابم لوأأ دعوم نع ةليلق

،ةيراقلأ ةشسفانŸأ ‘ يرانكلل
يتلأ تامولعŸأ بشسحو
مقاطلأ نإاف ،اهيلع انلشص–

رأرقلأ دعب ذختي ⁄ ينفلأ
ىلع دامتعلأ نأاششب يئاهنلأ
مامأأ مويلأ يشساشسأاك طوب نب
ةشصاخ ،رجينلأ كرد دا–أ
¤إأ راششأأ يديزوب بردŸأ نأأو

‘ ÚباشصŸأ سضعب دوجو
ةلاحب رماغي نل هنأأو دأدعتلأ

.ةأرابŸأ هذه ‘ بعل يأأ

جربلا يلهأا

يديزوب فشسوي بردŸأ ثد– ،ةيقيرفإلأ ةشسفانŸأ ‘ ةبيبششلل ةهجأوم لوأأ ةيششع
تأÒشضحتلأ ¤إأ داع نيأأ يعامتجلأ لشصأوتلأ عقوم ىلع ةيمشسرلأ ةبيبششلأ ةحفشصل
لهتشسأ دقو ،مويلأ هقيق– ديري يذلأ فدهلأو رجينلأ كرد دا–أ ةأرابÃ ةشصاÿأ

نشسحأأ ‘ دجأوتم قيرفلأ نأأ لوقلأ نكÁ ما-ع ل-ك-ششب »:ه-لو-ق-ب ه-ث-يد-ح يد-يزو-ب
،ةأرابملل يغبني امك دأدعتشسلأو عاجÎشسÓل طورششلأ لك اندجو ثيح ،فورظلأ
ةرافشسلأ ءاشضعأأو ،سسفانŸأ قيرفلأ ›وؤوشسم فرط نم ديج لابق-ت-شسا-ب ا-ن-ي-ظ-ح ا-م-ك

رفظلأ لجأأ نم ةشسفانŸأ هذه لك انعطق ان-نأأ د-كؤوأا-ف ،ةأرا-بŸا-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ا-مأأ ،ا-شضيأأ
.«زوفلاب رايدلأ ¤إأ ةدوعلأو ثÓثلأ طاقنلاب

«كلذ ءارو ئبتخن نل نكل نوقهرم نوبعÓلا»
ل »:Óئاق يديزوب فاشضأأ ،ةأرابŸأ هذ-ه-ل Úب-عÓ-لأ ة-يز-ها-ج ىد-م سصو-شصخ-ب ا-مأأ
مامأأ ةÒخألأ انتهجأوم ذنم هل ا-ن-ع-شضخ يذ-لأ ج-ما-نÈلأ ¤إأ ر-ظ-ن-لا-ب ه-نأأ ي-ف-خأأ

نكي ⁄ ثيح ،قاهرإلأو بعتلأ نم نوبعÓلأ Êاعي نأأ حشضأولأ نم ،فلششلأ ةيعمج
لÓخ بنا÷أ أذه ىل-ع ز-كرأأ ي-ن-ل-ع-ج يذ-لأ ر-مألأ عا-جÎشسÓ-ل تقو يأأ كا-ن-ه
نيزهاج ÚبعÓلأ لك نأأ دعب لوقلأ يننكÁ ل ايلاح ،¤وألأ ةيبيردتلأ ةشص◊أ

ل ،كلذ عمو ،نأديŸأ قوف ةأرابŸأ موي كلذ فششت-ك-نو ،ة-ي-ند-ب-لأ ة-ي-حا-ن-لأ ن-م
اننأل ،قاهرإلأو بعتلأ لماع ءأرو ئبتخنو رأذعألأ نع ثحبن نأأ انيلع يغبني

.«ةيباجيإأ ةجيتن قيق– لجأأ نم كردلأ دا–أ مامأأ انلقث لكب يمÔشس
«باهذلا ‘ ةيباجيإا ةجيتن قيق– انفده»

،ةأرابŸأ هذه لÓخ نم اهقيق– ةبيبششلأ ديرت يتلأ فأدهألأ سصوشصخب امأأ
ةشسفانŸأ هذه لك عطقن ⁄ ،تلق نأأو قبشس املثم »:احشضوم يديزوب باجأأ

ام لشضفأأ Ëدقت لواحنشس ،سسكعلأ ىلع ،نأديŸأ قوف Úلهاشستم نوكن ىتح
نامشض ‘ انظوظح زيزعتل باهذلأ ةأرابم ‘ ةيباجيإأ ةجيتن قيقحتل انيدل

ل-ك نو-ك-لÁ م-ه-نأأ أو-م-ل-عأأو Úب-عÓ-لأ ‘ ة-ق-ث يد-ل ،ل--هأا--ت--لأ ةÒششأا--ت
ظاف◊اب انل حمشسيشس يذلأ فدهلأ أذه قيق–و يدحتلأ عفرل تايناكمإلأ

ةلوطبلأ ‘ ةمداقلأ ديعأوملل Òشضحتلأو ةيباجيإلأ جئاتنلأ ةÒتو ىلع
.«نشسحأأ فورظ ‘

«لابقتشس’ا نشسح ىلع رجينلاب يرئاز÷ا Òفشسلا ركششن»
Òفشسلل هركشش Ëدقت ةشصرف يديزوب توفي ⁄ ،هثيدح قايشس ‘
سصيشصخت ىلع رهشس يذلأ فيركوب ديم◊أ دبع رجينلاب يرئأز÷أ

لك ،ةحأرشصب »:Óئاق دكأأ ثيح ،يلئابقلأ دفولل ديج لابقتشسأ
ةيتأو-م ر-ج-ي-ن-لأ ¤إأ ا-ن-لو-شصو ذ-ن-م ا-ها-ند-جو ي-ت-لأ فور-ظ-لأ

قلعتي اميف ءأوشس ،ةمداقلأ ةهجأوم-ل-ل ي-غ-ب-ن-ي ا-م-ك Òشضح-ت-ل-ل
رجينلاب يرئأز÷أ Òفشسلأ ركششأأ ةبشسانŸابو ،ماعطلأ وأأ ةماقإلاب

.«انلوشصو ذنم ءيشش انشصقني لأأ ىلع رهشسو انعم أرشضاح ناك يذلأ

«تاÒيغت كانه نوكتشسو ةيحشصلا ÚبعÓلا ةلاحب رماغن نل »
ىلع دامتعلأ هعشسوب نوكي نل هنأأ يديزوب فششك ،يل-ئا-ب-ق-لأ دأد-ع-ت-لأ ة-ي-حا-ن ن-مو ،ل-با-قŸأ ‘
02 مشضي دأدعتب رجينلأ ¤إأ انلقنت دقف ،عيم÷أ ملعي املثم »:هلوق ‘ كلذ احشضوم ،Úنثأ Úبعل
يعشسوب نوكي نلو ،ةفيفخ تاباشصإأ نم نايناعي Úنثأ Úبعل كانه نأأ حشضتأ ،كلذ عمو ،ابعل

هنأأو ةشصاخ ةيحشصلأ ÚبعÓلأ ةلاحب ةرماغŸأ ديرأأ ل ،(مويلأ) دغلأ ةهجأوم ‘ امهيلع دامتعلأ
يقأروأأ نع فششكأأ نل ،عيم÷أ تامدخ ¤إأ ةجاحب نوكنشسو ةمهم ديعأوم انراظتنأ ‘ نوكيشس
.«ةيشساشسألأ ةليكششتلأ ىوتشسم ىلع تأÒيغتلأ سضعب كانه نوكتشس نكل

«ةيراقلا ةشسفانŸا ىلع انزيكرت لكو فلششلا ةحفشص انيوط»
نم »:Óئاق مويلأ ةهجأوŸ مهدأدعتشسأو ÚبعÓلأ تايونعم سصوشصخب يديزوب فشسوي فاشضأأو
يذلأو ،فلششلأ مامأأ هانققح يذلأ Úمثلأ زوفلأ دعب أÒثك تعفترأ ÚبعÓلأ تايونعم نأأ حشضأولأ
ةهجأوم عشضو عيم÷أ نم تبلط دقف ،كلذ عمو ،سسفنلاب اهتقث لماك عاجÎشساب ةعومجملل حمشس
بشسح ةأرابÃ ةأرابم انتأءاقل Òشسن نأأ بجي ،ةيراقلأ ةشسفانŸأ ىلع Ìكأأ زيكÎلأو ابناج فلششلأ
نع ةفلتfl تايطعÃ نوكتشس يتلأ فا-ك-لأ سسأا-ك ‘ ة-كرا-ششم-ل-ل ا-ن-ه ن-ح-ن مو-ي-لأو ،تا-يو-لوألأ
.«ةيباجيإأ ةجيتن قيقحتل يغبني امك زيكÎلأ نم دب لو ،ةلوطبلأ

«موجهلا ةقرو بعلنشسو عافدلاب يفتكن نل»
دب ل سسفانم مامأأ دعأوقلأ جراخ باهذلأ ةأرابم بعلنشس اننأأ حيحشص »:Óئاق هتأذ قايشسلأ ‘ فاشضأأو
‘ ةشصاÿأ انتقيرط ىلع دامتعلأ نم انعنÁ نل أذه نكل ،هتميق نم ليلقتلأ مدعو همأÎحأ نم
،رأرشضألأ يدافتو انتقطنم نع عافدلاب ءافتكÓل انه ¤إأ تأان ⁄ ،سضعبلأ دقتعي ام سسكعو ،بعللأ

.«ةأرابŸأ طاقن لماكب رفظلأ لجأأ نم انلقث لكب يمرنو موجهلأ ةقرو بعلنشس ،سسكعلأ ىلع
«رئاز÷ا ليثمتل انه نحنو ةيشسيئرلا انفادهأا نمشض Èتعت تاشسفانŸا لك»
باجأأ ،مشسوŸأ أذه ةبيبششلأ فأدهأأ نمشض فاكلأ سسأاك ةشسفانم تناك أذإأ امع لأؤوشسلأ ‘و
اهيف كراششنشس يتلأ تاشسفانŸأ لك ،› ةبشسنلاب »:Óئاق سسفنلاب ةقث لكب يديزوب بردŸأ

نأأ بجي نكل ،ىرخأأو ةشسفانم Úب قرفن نل ،ةيشسيئرلأ انفأدهأأ نمشض Èتعت مشسوŸأ أذه
نأأ بجيو رئأز÷أ ليثمتل انه نحن مويلأ ،تايولوألأ بشسحو يغبني امك تايرابŸأ Òشسن
.«بشسحف ةبيبششلأ راشصنأأ سسيلو يرئأز÷أ بعششلأ لك تاعلطت ىوتشسم ‘ نوكن

 «مهتايلوؤوشسم لم– ÚبعÓلا ىلعو لم◊ا ليقث ةبيبششلا صصيمق»
بردŸأ فششك ،ةفعاشضم تأدوه‹ Ëدقت ىلع ÚبعÓلأ زفحي ىتحو ،هثيدح ةياهن ‘

فلتÚ ‘ flبعÓلأ عيم÷ ةشصرفلأ حنŸ دعتشسم Êإاف ،تلق نأأو قبشس املثم »:Óئاق يديزوب
مهشسفنأل نامشض أودأرأأ أذإأ مهيلإأ حاتت يتلأ ةشصرفلأ لÓغتشسأ ىوشس مهيلع امو ،تاشسفانŸأ

ايراقو ايلÒ fiبك قيرف لئابقلأ ةبيبشش نأأ مهل تدكأأو ،مهيلإأ ثد– دقل ،ةيشساشسأأ ةناكم
يدانلأ أذه نأولأأ هاŒ مهتايلوؤوشسم لم– ىو-شس م-ه-ي-ل-ع ا-مو ،ل-ي-ق-ث ل-م-ح ه-ل ه-شصي-م-قو
ن .ميشسن.«قيرعلأ



بق--ع ة--م--ضصا--ع--لا دا–إا تي--ب ‘ ثاد---حأ’ا تعرا---ضست
را-يد-لا ل-خاد ة-يدŸا ي-بŸوأا ما-مأا ة-ي-ثرا-ك-لا ةرا-ضسÿا
ضسل‹ ضسيئر ل-ع-ج ا-م ،د-حاو فد-ه ل-با-ق-م ة-ي-ثÓ-ث-ب
Îنع يضضايرلا ريدŸا يعدتضسي لولج روضشاع ةرادإ’ا
،اياضضق ةدع ‘ هعم فور◊ا ىلع طاقنلا عضضول ىيحي
لئاضسو تثد– امك هبضصنم نم هتلاقإا ¤إا د◊ا لضصوو
‘ ىيحي رارمتضسا وه ديكأ’ا نأا Òغ ،ضسمأا لوأا مÓعإ’ا

يأا دجوي ’ هنأا اÃ ،رطضسأ’ا هذه ةباتك د◊ هبضصنم
مايأا نإاف انتامولعم بضسحو نكل ،نآ’ا د◊ يمضسر ءيضش
’ تاب رايتلا نأا مكحب ةدودعم تتاب دا–إ’ا ‘ ىيحي

Áبو ه--ن--ي--ب رÚ را-ضصنأا م-ضسق-ي د-ق ر-مأ’ا اذ-هو ،لو-ل--ج
بع’ ف-ي-قو-ت ةر-ك-ف--ل ضضرا--ع--مو د--يؤو--م Úب ق--ير--ف--لا
طقف ت’وج عبرأا رورم دعب هماهم نع قباضسلا رضضÿا

.ةلوطبلا نم

هتلاقإ’ ةبضسانŸا ةقيرطلا دجي ⁄ لولج
نإاف ،ةراطضسوضس تيب نم انتلضصو يتلا ءادضصأ’ا بضسحو

نم ىيحي ةلاقإ’ ةبضسانم ةقيرط دجي ⁄ لولج روضشاع
‘ ها-ضضمأا يذ-لا د-ق-ع-لا نزو م--ك--ح--ب ،›ا◊ا ه--ب--ضصن--م
ةلماك هقوقح هل لفكي يذلاو ،يضضاŸا فيضصلا قيرفلا

،دحاو بناج نم هدقع خضسف ةرادإ’ا تررق ام لاح ‘
نود Úلجرلا Úب راد يذلا عامتج’ا ىهتنا رمأ’ا اذهل
هنكل ،يداع لكضشب هبنم ‘ يحي لازي ’و ،ةيئاهن ةجيتن
هليم–و ،ثدح ام لك دعب اديدضش اطغضض ضشيعي تاب

Ÿا ةيادبلا ةيلوؤوضسŸعتÌنآ’ا د◊ ة.

رومأ’ا مضس◊ ةيناث ةرم هب عمتجيضس
،ةلبقŸا مايأ’ا ‘ ةيناث ةرم ىيحيب لولج عمتجيضسو
ةررقŸا ةنيطنضسق بابضش ةارابم بقع كلذ نوكي دقو
ذإا ،يئاهن لكضشب رومأ’ا مضس◊ اذهو ،ءاعبرأ’ا دغ موي

يتلاو ىيحي ةحلضصم ‘ بضصت ’ يتلا تÓيوأاتلا مغرو
،هبضصنم نم ىيحي ةيحنتب روبÒضس رارق لوح ثدحتت

،ديدج نم ةمداقلا تاعاضسلا هلمحتضس ام راظتنا ‘
ى-ل-ع ر-ثؤو-ت د-ق ة-يرادإ’ا ل-كا-ضشŸا هذ-ه ل-ك نأا د-ي-كأ’او
ÚبعÓلا تايونعم ىل-ع ر-ثأا ا-ه-ل نو-ك-ي د-قو ة-ل-ي-ك-ضشت-لا
.اضضيأا

هطورضش عضضيو قيضضلا بابلا نم جورÿا لبقي نل ىيحي
با-ب-لا ن-م جورÿا نا-مرد مأا ة-م-ح-ل-م ل-ط-ب ل-ب-ق-ي ن-لو
ة-ي-ن-ب ه-ي-لإا ءا-ج ا-مد-ع-ب ،ة-م-ضصا-ع-لا دا–إا ن-م ي--ف--لÿا

،ديعبلاو طضسوتŸا ىدŸا ىلع يضضاير عورضشم قيق–
ة---لا---ح ‘ نأاو ة---ضصا---خ اÒث---ك ةرادإ’ا جر---ح---ي د---ق ا---م
ى-ل-ع ةÈ‹ نو-ك-ت-ضس ا-ه-نإا-ف ه-ت-ي-ح-ن-ت ى-ل-ع ا--هرار--ضصإا
بضضغ Òث-ي د-ق ا-م و-هو ،اÒب-ك ا-ي-لا-م ا-غ-ل-ب-م ه-ضضيو-ع--ت
اذكه لثم ‘ لاومأ’ا ديدبت نوضضفري نيذلا راضصنأ’ا

مييقتو ىيحي حبذل هناوأ’ قباضس تقولا نأا امك ،فقاوم
’و ثدحتي ⁄ هنأاو ةضصاخ ،هلجأا نم ءاج يذلا هلمع
عيمجب زوفلا وأا مضسوŸا اذه باقلأ’ا دضصح نع ةرم
.تايرابŸا

فقوم اذكه ‘ ةمك◊اب بلاطم لولج
‘ ةمكحب فرضصتلاب ابلا-ط-م لو-ل-ج رو-ضشا-ع نو-ك-ي-ضسو

هيلعو ،راضصنأ’ا رعاضشÃ بعÓتلا مدعو ،فقوŸا اذه
Îنع هاŒ رارق يأا رادضصإا لبق اديج Òكفتلاو ثيÎلا
يباجيإا رثأا هل نوكي دق امك ،قيرفلاب فضصعي دق ىيحي

عرضستلا مدعب ةبلاطم ةرادإ’اف كلذل ،ىرخأا يحاون نم
لو-ل-ح دا-ج-يإا ل-جأا ن-م ضشا-ق-ن--لا ة--لوا--ط ‘ ضسو--ل÷او
ةحيحضصلا ةكضسلا ¤إا قيرفلا ةداعإ’ ةميكحو ةعجان
ةيحانلا نم اميضس’ ةÒبك رئاضسخ دبكت ¤إا ةجا◊ا نود
.ةيلاŸا

ىيحي ليحرل سضراعمو ديؤوم Úب نومضسقنم راضصنأ’ا
‘ ضضراعمو ديؤوم Úب ةراطضسوضس قاضشع مضسقناو
نأا نوÒث-ك-لا ىر-ي ثي-ح ،ى-ي-ح-ي Îن-ع ل-ي-حر ة-ي-ضضق
،قيرفلا ةحلضصم ‘ نوكي نل ›ا◊ا تقولا ‘ هليحر
ثيÎلاو ،ةرادإ’ا ىوتضسم ىلع رارقتضس’ا نونمتيو
لبق هيف قلطنا يذلا لمعلا ىلع مك◊ا لبق Óيلق
ن-م ر--خآ’ا ضضع--ب--لا ىر--ي ا--م--ن--ي--ب ،ةدود--ع--م ر--ه--ضشأا
تارايÿا لكو ةفاضضإ’ا بلجي ⁄ ىيحي نأا راضصنأ’ا
ة-ي-ل-م-ع ا-م--ي--ضس’ ،ة--ق--فو--م ن--ك--ت ⁄ ا--ه--ب ما--ق ي--ت--لا
ام وهو ،مهبضسح ةيعون نكت ⁄ يتلا تامادقتضسإ’ا

‘ ةÒخأ’ا لبق ام ةبترŸا ‘ دجاوتي قيرفلا لعج

.ت’وج عبرأا رورم دعب بيتÎلا ملضس

!هتفÿÓ يدانلا طيfi ‘ ترضشتنا ءامضسأ’ا سضعب
عقاوم Èع ضسمأا لوأا ءاضسم ذنم ءامضسأا ةدع ترضشتناو
نيÒضسمو Úقباضسلا Úبع’ نم ،يعامتج’ا لضصاوتلا

،هبضصنم ‘ ىيحي ةفÓخ لجأا نم قيرفلا ‘ Úقباضس
وهو ،راضصنأ’ا طضسو ةوقب ويضشآا مضسا لوادت ” ثيح
،دودمح دمfi ىتحو ن’دع جا◊ ةبضسنلاب رمأ’ا ضسفن
هح-ضشرو ةو-ق-ب ا-ضضيأا ق-ي-ل-ع د-ي-ع-ضس م-ضسا ل-قا-ن-ت ” ا-م-ك
قيرفلا ةدايق ¤إا ةدوعلل دا–إ’ا قاضشع نم نيÒثكلا

ب .ب.ديدج نم

ــه2441 لوأ’ا ىدامج60ـل قفاوŸاÈ 0202مضسيد22 ءاثÓثلا لوأ’ا فÙÎا
ةمضصاعلا دا–إا

ةــــــمضصاعلا داــــــ–إا ماــــــمأا بــــــقاعم حاــــــتفمو باــــــضصُي داــــــيع نــــــب
ةباضصإا دايع نب دارم ياد Úضسح رضصن مجاهم ىقلت
دعب دادزولب بابضش ءاقل ‘ لحاكلا ىوتضسم ىلع ةغيلب
⁄ حوماق مك◊ا نكل ،فلÿا نم هيلع فينع لخدت
ضسفا-نŸا بعÓ-ل ءار--ف--ضص ة--قا--ط--ب ح--نÃ ى--ت--ح م--ق--ي
ةياهن دعب جورÿاو بعللا ةلضصاوŸ دايع نب رطضضاو
قوف رضصانعلا زربأا نم ناك يذلا وهو ،لوأ’ا طوضشلا
ةر-طا-ق-لا ‘ اÒث-ك كر– ثي-ح ر-ضضخأ’ا ل-ي-ط--ت--ضسŸا
،هجورخب اÒثك رثأاتي موجهلا لعج ام وهو ،ةيمامأ’ا
.ةياغلل ارثؤوم لبقŸا ءاقللا نع هبايغ نوكيضس ›اتلابو

«ةيوق تناك ةبرضضلاو اÒثك تخفتنا يلحاك» :دايع نب
د-ع-ب اÒث-ك تخ-ف-ت-نا ه-ل-حا-ك نأا دا-ي-ع ن-ب دار-م ف-ضشكو
‘ اهل ضضرعت يتلا ةيوقلا ةبرضضلا ءارج ةارابŸا ةياهن
هر-ضشن يذ-لا و-يد-ي-ف-لا ه-ح--ضضو ا--م و--هو ،لوأ’ا طو--ضشلا
يعامتج’ا لضصاوتلا عقوم ىلع هباضسح ىلع بعÓلا
يلحا-ك نإا-ف نور-ت ا-م-ك» :لو-ق-ي فا-ضضأاو ،«كو-ب-ضسيا-ف»

اهيلع يضشŸا ىلع ىوقأا ’و ةارابŸا دعب اÒثك تخفتنا
لجأا ن-م مزÓ-لا جÓ-ع-ل-ل ع-ضضخأا-ضس اÒث-ك ي-نŸؤو-ت ا-ه-نأ’
.«يقيرف ¤إا ةعرضسب ةدوعلا

هيلع حاتفم جاجتحا نّود مك◊ا
نامرحب دادزولب بابضش ءاقل ‘ حوماق مك◊ا فتكي ⁄و
ءاطخأ’ا نم ديدعلا Òفضصتو ءازج ةلكر نم قيرفلا
حاتفم عيبر دئاقلا حنم لب ،بابضشلا يبعÓل ةيمهولا
نب ىلع تبكترا يتلا ةفلاıا ةطقل ‘ جاتحا راذنإا

هعافد ةزيكر نم مرحي قيرفلا لعجيضس ام وهو ،دايع
،›ا◊ا مضسوŸا ةيادب ‘ رضصانعلا لضضفأا نم دحاوو
بيغيضس ›اتلابو ،نآ’ا دح ¤إا ةيئانث لجضس يذلا وهو

.ةمضصاعلا دا–ا قباضسلا هقيرف ةهجاوم نع

ةباضصإ’ا ببضسب اضضيأا بايغلل هجتي اياي

يزوف مجاهŸا وهو رخأا بايغ ةليكضشتلا فرعتضس امك
ي-ت-لا ة-با-ضصإ’ا تا--ف--لfl ن--م Êا--ع--ي لاز’ يذ--لا ا--يا--ي
لبق ام ةلو÷ا ‘ ةليلم Úع ةيعمج مامأا اهل ضضرعت
ن-ع بي-غ-ي ه-ت-ل--ع--ج ي--ت--لاو توأا02 بع--لÃ ة--ي--ضضاŸا
ه--با--ي--غ نأا ثي--ح ،دادزو--ل--ب با--ب--ضش ما---مأا «ي---براد---لا»
،لبقŸا ةمضصاعلا دا–ا ءاقل ‘ ةÒبك ةبضسنب رمتضسيضس
وه قباضسلا هقيرف ةهجاوم نع بيغي هلعجيضس ام وهو
ةمئاق ¤إا فاضضيل ،قيضضلا بابلا نم هدعبأا يذلا رخأ’ا
.ءاقللا نع Úبئاغلا

ةرادإ’ا ىلع نوبضضاغ راضصنأ’ا
ن-م م-ه-ب-ضضغ ن-ع ق-ير-ف-لا را-ضصنأا ن-م Òب--ك دد--ع ر--ّب--ع
يضضايرلا ريدŸاو ›Òمز دلو ضسيئرلا ةدايقب ةرادإ’ا

مهتوكضسو ةهجاولا نع مهبايغ ببضسب ناقزرم نابعضش
«يبرادلا» ءاقل ‘ قيرفلا هل ضضرعت يذلا ملظلا ىلع
راضصنأ’ا دكأا ثيح ،ءادوضسلا ةلذبلا بحاضص فرط نم

هجو ‘ فوقولا اهنكÁ ’و ةفيعضض ةيلا◊ا ةرادإ’ا نأا
اماكح ضضفرتو ةلواطلا ‘ اهدي برضضت ىرخأا قرف
– ديرولا ¤إا ديرولا نم قيرفلا حبذ يذلا حوماق لثم
كر-ح-ت-لا ةرور-ضضب ن-يÒضسŸا او-ب-لا-ط اذ-ه-ل–م-ه--ب--ضسح
.يضضاŸا مضسوŸا ويرانيضس رركتي ’ ىتح ةعرضسب

ح .  م

ةراـطضسوضس راــــــضصنأا مـــــّضسقُي هـــــليحرو ةدودـــــعم تــــتاب ىـــــيحي ماــــــيأا

ياد Úضسح رضصن

قيرفلل ةيلا◊ا ةيعضضولا نم نوبضضاغ ىمادقلا
ىوتضسم ىلع مهقيرف-ل ثد-ح-ي ا‡ بضضغ-لا ة-م-ق ‘ دا–إلا ى-ماد-ق د-جاو-ت-ي
نم ىيحي ةيحنت ةرادإلا تررق امدعب يرادإلا ىوتضسŸا ىلع اذكو ،جئاتنلا

ل-ضصاو-ت-لا ع-قاو-م ى-ل-ع لا-ع-فأا دودر-ب Úب-عÓ-لا د-يد-ع ما-ق ثي-ح ،ه-ب-ضصن-م
فرظلا اذه Òيضست لجأا نم لقعتلا ةرورضضب عيم÷ا اوبلاطو ،يعامتجلا
‘ ةحيحضصلا ةكضسلا ¤إا قيرفلا ةداعإاو لبقتضسŸا ‘ Òكفتلا ةرورضضو ،بعضصلا
.نك‡ تقو عرضسأا

ةيثراك ةيادب لّجضس دا–إ’ا» :يزاغ
«تاÒيغت نم دب ’و

قيرفلا ة-ي-ع-ضضو ن-ع يزا-غ Ëر-ك قد–و
ن-ع ثد– ا-م-ك ،ةÌع-تŸا ة-ياد-ب--لا ن--عو
ة-ي-نا-ك-مإاو ى-ي-ح Îن-ع ي-ضضا-ير--لا ر--يدŸا

ة-ياد--ب ل--ج--ضس دا–إلا» :لا--قو ،ه--ل--ي--حر
يتفضصب ،اما“ اهرظت-ن-ن ن-ك-ن ⁄ ة-ي-ثرا-ك

ا-ي-ضضار تضسل ق-ير-ف-لا اذ-ه ‘ ق-با-ضس بعل
ىيحي Îنع نأا اقباضس اهتلقو ،ثدحي تا‡

قباضس ›ود بعل هنوك هل ديدضشلا يماÎحا مغر ةيلÙا مدقلا ةرك فرعي ل
.«بختنملل اÒثك مدقو

دا–إ’ا وه اذه سسيل» :دودمح
«هفرعن يذلا

ةيعضضو نع دودم-ح د-مfi ق-ل-ع ا-م-ك
دا–إلا وه اذه سسيل» :هلوقب ،دا–إلا
بعل ىلع دوع-ت يذ-لاو ،ه-فر-ع-ن يذ-لا
اننأا حيحضص ،ةرم لك ‘ ¤وألا راودألا

نأا اني-ل-ع ن-ك-ل ط-ق-ف م-ضسوŸا ة-ياد-ب ‘
ا-ن-ه تضسل ،ا-ضضيأا ل-ب-ق-ت-ضسŸا ‘ ر-ك--ف--ن
ل انأا ،سسك-ع-لا-ب ا-ب-ضصن-م لا-نأل ثد–أا
هتوقبو اقباضس هيلع ناك امك دا–إلا ةدوع ‘دهو بضصنم يأل ىعضسأا
Ü.Ü.«ةدوهعŸا

ما-مأا ةرا-ضسÿا بق-ع د-يد-ضش ط-غ-ضض ت– دا–إ’ا و-ب-ع’ د-جاو--ت--ي
با-ب-ضش ة-ه-جاو-م ن-ع ة-ل-ي-ل-ق تا-عا-ضس ل-ب-قو ،را-يد-لا ل--خاد ة--يدŸا

ةيضضق نأا امك ،ةضسماÿا ةلو÷ا باضس◊ Òخأ’ا بعلÃ ةنيطنضسق
ن-م ى-ي-ح-ي Îن-ع ة-لا-قإا ‘ Úلوؤو-ضسŸا ة-ب-غرو ق-ير-ف-لا ‘ ة--عا--ضسلا

” ن--يذ--لا دد÷ا ة--ضصا--خ ،م--ه--ي--ل--ع ط--غ--ضضلا ن--م تداز ه--ب--ضصن--م
مهلعجي ام ،يضضايرلا ريدŸا فرط نم فيضصلا اذه مهمادقتضسا
ةدوعلاو مهضسفنأا ¤إا رابتع’ا در لجأا نم ةماهو ىرخأا ةضصرف مامأا
.تاراضصتن’ا ةكضس ¤إا

ةيدرفلاو ةيعام÷ا بويعلا تنابأا ةيدŸا ةراضسخ
ةليكضشت طضسو بويعلا نم ديدعلا نابأا دق ةيدŸا ةراضسخ تناكو
ضضع-ب د-كأا ذإا ،ة-ي-عا-م÷ا وأا ة-يدر-ف-لا ة-ي-حا-ن-لا ن-م ءاو-ضس ،ق-ير-ف-لا
ضصيمق لمح ىلع م-ه-ترد-ق مد-عو م-هاو-ت-ضسم ة-يدودfi ر-ضصا-ن-ع-لا
ماع لكضشب ةعومÛا نأا امك ،لقأ’ا ىلع ›ا◊ا تقولا ‘ قيرفلا
وأا ةيكيتكت لمج يأا دهاضشن ⁄و ،ناديŸا ةيضضرأا قوف ةهئات تدب

تامÓع ديدع حر-ط-ي ا-م و-هو ،ة-ت-ي-ضش ءا-ق-فر Úب ة-ل-ي-م-ج ضضور-ع

.مهنم دد÷ا اميضس’ ءامضسأ’ا ضضعب ىوتضسم لوح ماهفتضس’ا
ةنيطنضسق ‘ ةيباجيإا ةجيتن قيقحتب نوبلاطم

‘ زوف-لا ق-ي-ق– ىو-ضس را-ضصنأ’ا ما-مأا ق-ير-ف-لا ي-ب-عÓ-ل ع-ف-ضشي ن-لو
’إا ةيرومأاŸا ةبوعضص مغرو ذإا ،ثÓثلا طاقنلاب ةدوعلاو ةنيطنضسق
،ناوأ’ا تاوف لبق حار÷ا ةاوادمو زوفلا ىوضس قيرفلل رايخ ’ هنأا

طا-ق-ن-لا-ب نو-ب-لا-ط-ي او-تا--بو Ìكأا اوÈضصي ن--ل را--ضصنأ’ا نأاو ة--ضصا--خ
.بيتÎلا ملضس نم ةÒخأ’ا بتارŸا ةرداغمو

يجورف ةضسŸ نورظتني عيم÷ا
ءاقل ‘ يجورف يÒت ديد÷ا بردŸا ةضسŸ عيم÷ا رظتني امك
ءاقللا ‘ هنع فرط يأا ثدحتي ⁄ ثيح ،دغ موي ةنيطنضسق بابضش
رومأ’ا نأا ’إا Úضسيئر بردمك هل ةبضسنلاب لوأ’ا ناك هنا اÃ ،طرافلا

ىلع مهزيكرت راضصنأ’ا هجويضسو ،رفانضسلا ءاقل ‘ ةفلتfl نوكتضس
Ÿا ةضسŸيغتلا ىلعو بردÒعم لماعتلا لجأا نم اهيرجيضس يتلا تا
ب .ب.ةيعضضو اذكه ‘ مج◊ا اذه نم ةارابم

راــــبتع’ا درـــب Úـــبلاطمو طــــغضضلا تــــ– نوـــــبعÓلا



بردŸإ ه--ج--ت---ي
¤إإ يكوكلإ ليبن
ي---ل---ع نا---هر---لإ
رإرقتسسإ
ماحقإإو دإدع-ت-لإ
دإد--ع--ت--لإ سسف---ن
‘  كراسش يذلإ
ÚتهجإوŸإ
ما---مأإ ÚتÒخأ’إ
م‚ مث سسابعلب

دكأإ يتلإو ةرقم
دإد-ع--ت--لإ ا--ه--ي--ف
هتاناك-مإإ ة-ح-سص
،هتيزهاجو

نو--ك--ي--سس ثي---ح
ط-سسو ‘  د-ي-حو-لإ Òي-غ-ت--لإ ي--سسود--ن--ق نإد--يŸإ ط--سسو
ةبيكÎلإ سسفن يلع طوطÿإ ةيقب ظفا– اميف نإديŸإ

. موجهلإ وأإ عافدلإ يوتسسم ىلع ءإوسس
بصسح طينحجو مومغد ناكم يصسودنق

بعللا تاير‹
ط-سسو ‘ ه-نا-ك--م ¤إإ ي--سسود--ن--ق نإد--يŸإ ط--سسو دو--ع--ي
يهو ›إد– يوإرق يئانثلإ بنج ¤إإ بعللإو نإديŸإ
مامأإ ¤وأ’إ ةلو÷إ ‘ تكراسش يتلإ طسسولإ ةبيكرت سسفن
ي-ت-لإ ة-بو-ق-ع-لإ ’و-ل نإز-ي-ل-غ ع-ير-سس م-ث ة-م-سصا-ع-لإ دا–إ

ى----ل----ع تط----ل----سس
ثي-ح ،ي-سسود--ن--ق
با-سشلإ ف-ل-خ-ي--سس
ا---م---ي---ف مو---م----غد
برد----------Ÿإ لإز’
سضفر--ي ي--كو--ك--لإ
ةرماغŸإ
مرسضıاب

ن---م ط---ي---ن---ح----ج
بب---سسب ة---يإد---ب---لإ

سصقن نم هتاناعم
ن----م ة----سسفا-----نŸإ

فو-خ--ت--لإو ة--ه--ج
هدوا----ع----ت نأإ ن-----م
ةهج نم ةباسصإ’إ

.بعللإ تاير‹ بسسح هماحقإإو ىرخأإ
ةصشغو Êاحرف ةقفر موجه بلق لصصاويصس يديعصس
موجه بلق بسصنم ‘ بعللإ يديعسس مجاهŸإ لسصإوي
هبسصنم Òغ بسصنم ‘و  ›إوتلإ يلع ةعبإرلإ ةإرابملل
ةرقم م‚و سسابعلب، نإزيلغ مامأإ بعل نأإ دعب يلسصأ’إ

›إإ  نوكيسسو Úفده عقو ثيح موجه بلق بسصنم ‘
ة-سشغ م-جا-هŸإ ي-ن-م--ي--لإ ة--ه÷إ ي--ل--ع يد--ي--ع--سس بن--ج
.  رسسيأإ نإديم طسسو بسصنم ‘ Êاحرف  يرسسيلإو

ب/ليلخ

ت– سضكرلا رسشابي يبيرعل
Êاثلا Êدبلا رسضÙا فارسشإا
ع----فإدŸإ ر----سشا----ب-----ي
سضكرلإ مويلإ يبيرعل

Ãم-----ث ن-----مو  هدر-----ف
›إإ ةيجيردتلإ ةدوعلإ
بايغ دعب تابيردتلإ

ن---ع ر----ه----سش ›إو----ح
بب--سسب تا--ب--يرد--ت---لإ
ىو--ت---سسم ى---ل---ع م’آإ
دعب ةبرقŸإ ةلسضعلإ
ع----فإدŸإ ي----ه----نإ نأإ
،ي-جÓ-ع-لإ ج-ما-نÈلإ

ت– ة-يÒسض– ةÎف--ل ع--سضخ--ي--سس ثي--ح
ر-يذ-ن-لإ Êا-ث-لإ Êد-ب-لإ ر-سضÙإ فإر-سشإإ
ةعومÛإ عم جمدني نأإ لبق قوردهلإ
ليبن بردŸإ هفسشك املثم Úعوبسسأإ دعب
. هتÓخدت دحإ ‘ يكوكلإ

صشابربو بردتي يلهاج، يروت
جلاعي لاز’

ي-ل-ها-ج– يرو-ت ي-ئا-ن-ث-لإ نو-ك--ي--سس ا--م--ك
يلع تابيردت-لإ ةر-سشا-بŸ مو-ي-لإ إر-سضا-ح

Êد-ب-لإ ر--سضÙإ فإر--سشإإ ت– دإر--ف--نإ
ع-م تا-ب-يرد-ت-لإ ¤إإ ةدو-ع-ل-ل دإد-ع-ت-سس’إو
داسشت نم دإدعتلإ ةدوع دعب ةعومÛإ

ل-سصإو-ي سشا-بر--ب م--جا--هŸإ لإز’ ا--م--ي--ف
راظتنإ ‘ يجÓع جمانرب ¤إإ عوسضÿإ
ةدوعلإ لبق بيبطلإ  نم رسضخأ’إ ءوسضلإ
.تابيردتلإ ءإوجأإ ›إإ

لجأاتت ةيرصصنلا مامأا فيدرلا ةهجاوم
ة--ه--جإو--م ة--فÙÎإ ة---ط---بإر---لإ تل---جأإ
مامأإ فيدرلإ ةليكسشتل ةسسماÿإ ةلو÷إ
قح’ دعوم ¤إإ يإد Úسسح رسصن فيدر

نوكيسس ثيح رباكأ’إ ةإرابم رإرغ يلع
ةلو÷إ ةهجإوم عم دعوم يلع فيدرلإ
في-ط-سسب يا-م8 بع--ل--م ‘ ة---سسدا---سسلإ
،ودإراب يدان مامأإ مداقلإ دحأ’إ ةيسسمأإ
قافو ةرإدإإ نم بلطب ليجأاتلإ ءاج دقو
برد----م نأإ ةرا----سشإ’إ ردŒ، ف----ي----ط-----سس
سسمأإ بايغلاب زرب رإود نايفسس فيدرلإ

ح-ت-ف ا-م تا-ب-يرد-ت-لإ ي-ل-ع فإر-سشإ’إ ن-ع
املثم  هليحر دعوم بإÎقإ مامأإ بابلإ
ب/ليلخ.ةرإدإ’إ ديرت

ــه2441 لوأ’إ ىدامج60ـل قفإوŸإÈ 0202مسسيد22 ءاثÓثلإ لوألا فÙÎا

ديحولا Òيغتلا يسسودنقو دادعتلا سسفن يلع نهاري يكوكلا

يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ىلع هنيودت ببصسب

ايئاسضق دوعوب ÒجانŸا يكتسشي ماــتام
ىوكسشب ماتام اسضر قباسسلإ بعÓلإ مدقت نأإ دعب فيطسس قافو يدان ةرسسأإ ‘ ةمئاق  عإرسصلإ ةحنجأإ تلإز’
لسصإوتلإ عقإوم ىلع روسشنم ببسسب رهسش نم Ìكأإ ¤إإ دوعت يتلإ ىوكسشلإ يهو ،دوعوب ÒجانŸإ دسض ةيئاسضق
بعÓلإ لعج ام وهو ،ماتام تافرسصت اهيف دقتنإ يذلإ و ،دوعوب ÒجانŸإ نع ردسص كوبسسياف يعامتج’إ
.ةيسضقلإ ‘ اقيق– تحتف يتلإ نمأ’إ حلاسصم ىدل دوعوب ÒجانŸإ دسض فذقلإ ةمهتب ىوكسشب مدقتي قباسسلإ

داصشت نم ةدوعلا دعب ام ¤إا  نمأ’ا رقم ¤إا روصض◊ا لجا دوعوب
تعفر يتلإ ىوكسشلإ سصوسصخب هلإوقأإ ¤إإ عامتسس’إ لجإ نم دوعوب ÒجانŸإ ¤إإ ءاعدتسسإ هيجوت ›إإ ةطرافلإ تاعاسسلإ نمأ’إ حلاسصم تعراسس
ةقفر انيما‚ ةمسصاعلإ ›إر قيرفلإ عم ةيرفسسلاب هطابترإ ببسسب نمأ’إ رقم ¤إإ روسض◊إ ÒجانŸإ  لجإ ثيح قباسسلإ بعÓلإ  لبق نم هدسض

. داسشت نم ةدوعلإ دعب هلوثم  راظتنإ ‘ فاكلإ سساك ةسسفانم نم61 رودلإ ةهجإوŸ ابسس– دإدعتلإ
ءاعدتصس’ا هميلصستل يدانلا رقم ¤إا ترصضح ةطرصشلا

ءاعدتسس’إ دوعوب ÒجانŸإ ميلسست لجإ نم يسشرموب يحب قيرفلإ رقم ‘ Úموي لبق ةطرسشلإ رسصانع تناك
لجإ نأإ دعب  راظنأ’إ نع ÒجانŸإ يفتخإ نأإ دعب هل رثإ دŒ نأإ نود نم هلإوقأإ ¤إإ عامتسس’إ لجإ نم روسضحلل
ب/ليلخ. ةيقيرفإ’إ ةيرفسسلإ نم ةدوعلإ دعب ام ¤إإ ةوعدلإ ¤إإ ةباجتسس’إ

ةيÁداكألا ‘ ةماقإلا نوسضفري نابسشلا
ةئفدتلا بايغ ببسسب

قا-فو--لإ نا--ب--سش ردا--غ
جراخ نونطقي نيذلإ

رقم ف-ي-ط-سس ة-ن-يد-م
ىوتسسم ىلع ةماقإ’إ
نأإ د--ع---ب ة---يÁدا---كأ’إ

ءا-ي-ت-سس’إ ن-ع إور-ّب--ع
ي-----ت------لإ ةدوÈلإ ن------م
هذه ةقطنŸإ اهفرعت
با--ي--غ ط--سسو ما---يأ’إ
فر-غ-لإ ‘ ة--ئ--فد--ت--لإ
‘ ةد----------------------------------عŸإ
ثي----ح ،ة----يÁدا-----كأ’إ
،فيدر-لإ دإد-ع-ت ن-م ي-سسا-م-خ م-ه-ن-ي-ب ن-م نا-ب-سش01 ›إو-ح د-جإو-ت-ي
لح يأإ ةرإدإ’إ دŒ ⁄ ثيح يدانلإ عم ةيفإÎحإ إدوقع نوكلÁو
نابسشلإ لعج ام داسشت ¤إإ ةيرفسسلل Òسضحتلاب تلغسشنإ نأإ دعب نابسشلل

. مهت’اغسشنإ ¤إ عمتسسي نم إودجي ⁄
بارعأا قباصسلا صسيئرلا تانكصس رقم ¤إا اوئ÷ نابصشلا

ةقباسسلإ مهتانكسس رقÃ ةرداغŸإ  دعب ةرسشابم ةيÁداكأ’إ نابسش دجنتسسإ
ةماقإ’اب مهل حمسس يذلإ بإرعأإ قباسسلإ ةرإدإ’إ سسل‹ سسيئر اهرفو يتلإ

ةرإدإ’إ دŒ نأإ ةياغ ¤إإ ةدرابلإ ةيخانŸإ فورظلإ هذه لثم ‘ اهيف
ب/ليلخ.ةيÁداكأ’إ يوتسسم يلع ةئفدتلإ لكسشŸ لح ةديد÷إ

فيطسس قافو

لقنت دعوم لبق تاظ◊ فيطسس قافو ةرإدإإ تدقع
ائراط اعامتجإ ةمسصاعلإ ¤إإ سسمأإ لوأإ ةيسسمأإ دفولإ

ÚبعÓل ةيجاجتح’إ ةكر◊إ ىلع درلل  ÚبعÓلإ عم
ديدسست ÚطÎسشم ،داسشت ¤إإ لقنتلإ مدعب إودده نيذلإ

سسرد نيأإ ،بع’ لكل نويلم05 ةقلاعلإ تايرابŸإ حنم
ديد– ىلع قافت’إ ” امك ،ةيلاŸإ ةيعسضولإ عامتج’إ

ام وهو ،حنŸإ ةيوسست لجأإ نم لبقŸإ سسيمÿإ دعوم
‘’ لامك سسيئرلإ مهل هّجو ثيح ،ÚبعÓل هغÓبإإ ”
ناب عيم÷إ مامأإ مزتلإو يوإرق ءاقفر هيف نأامط اباطخ
،مداقلإ سسي-مÿإ م-ت-ت-سس تا-ق-ح-ت-سسŸإ ة-يو-سست ة-ي-ل-م-ع
د-عو-م ل-ب-قو دا-سشت ة-ير-ف--سس ن--م ةدو--ع--لإ د--ع--ب نا--مو--ي

. ودإراب يدان مامأإ ةسسداسسلإ ةلو÷إ ةهجإوم
ÚبعÓلا تادوه‹ ىلع هيف نثت انايب ردصصتو

روسضح فرع يذلإ  عامتج’إ دعب ةرإدإ’إ تردسصأإ امك
قيرفلل يم-سسر-لإ ق-طا-ن-لإ ،‘’ لا-م-ك سسي-ئر-لإ ن-م ل-ك

ة--يا--ف--ل--ح د--ه--ف ما--ع--لإ ر--يدŸإ ،رإر--سس م--ي--ك◊إ د--ب---ع
ةعومÛإ هيف تركسش انايب دوعوب ماسشه ÒجانŸإو

ل--جأإ ن--م م--ه--تز--ف--حو ة---لوذ---بŸإ تإدو---هÛإ ى---ل---ع

ةرإدإ’إ تد--كأإ ا--م--ك ،م--ت--ير--لإ سسف--ن ى--ل---ع ة---ل---سصإوŸإ
طاقنلإ سضعب حيسضوتب تماق اهنأإ نايبلإ ‘ ةيفياطسسلإ

ةيا-ه-ن ‘و ،Úب-عÓ-ل ة-ي-لا◊إ ة-يرإدإ’إ ة-ي-ع-سضو-لإ لو-ح
ى-ل-ع ط-ي-ن-ح-ج ءا-ق-فر يرإدإ’إ م-قا-ط-لإ ر-ك-سش نا-ي--ب--لإ
لجإ نم ديلإ ‘ ديلإ عسضو ىلع قافت’إ ”و مهمهفت

ق-ي-ق-ح-ت-ب را-سصنأ’إ دا-ع-سسإإ و--هو كÎسشم د--حإو فد--ه
. ةيباجيإ جئاتن
ةمصصاعل ¤إا لقنتلا Òخأات ›إا ىدأا جاجتح’ا

ةصسماÿا ةعاصسلا ىتح
يتلإو نوبعÓلإ اهب ماق يتلإ ةيجاجتح’إ ةكر◊إ تدأإ
اهيلإإ ةراسشإ’اب تدرفنإ دق «بعŸÓإ ءإدسصأإ» تناك
ةلفا◊إ Èع لقنتلإ دعوم رخأات ¤إإ عوبسسأ’إ ةيإدب ذنم

Œة-يا-غ ¤إو ’إوز ة-ي-نا-ث-لإ ة-عا-سسلإ ن-م ة-م--سصا--ع--لإ ها
لبق لقنتلإ نوبعÓلإ سضفر نأإ دعب إءاسسم ةسسماÿإ
اهدعب لسصوتيل ،ة-ي-لاŸإ م-ه-تا-ق-ح-ت-سسم ى-ل-ع لو-سص◊إ
سسيمÿإ د-عو-م د-يد–و قا-ف-تإ ة-ي-سضرأإ ¤إإ نا-فر-ط-لإ
.ةقلاعلإ تايرابŸإ حنم ديدسست لجإ نم مداقلإ

ةمصصاعلا ¤ا دفولا قبصسو بايغلا لصضف يكوكلا

لÓخ إرسضاح يكوكلإ ل-ي-ب-ن ة-ل-ي-ك-سشت-لإ برد-م ن-ك-ي ⁄
دعب ،نوبعÓلإ اهب ماق يتلإ ةيجاجتح’إ ةكر◊إ دعوم
لقنتلإ دعوم لبق ةرإدإÓل مهت’اغسشنإ لسصوأإ دق ناك نأإ
ةمسصاعلإ ¤إإ ةرسشابم لقنتلإ   يسسنوتلإ ينقتلإ لّسضفو
يذلإ مإدطسص’إ ىدافتو دفولإ قبسس ثيح ،هترايسسب

.  ةرإدإ’إو ÚبعÓلإ Úب ثدح
ةلفا◊ا عÓقإا ةظ◊ ةيلافتحا ءاوجأا اوعنصص راصصنأ’ا

نأإ دع-ب ل-ق-ن-ت-لإ ة-ظ◊ د-عوŸإ ‘ ق-ير-ف-لإ را-سصنأإ نا-ك
Œإ ع--مŸإ ة-حا-سسلإ ما--مأإ را--سصنأ’إ ن--م تا--ئÿة-ي-جرا
Ÿيام8 بعل، fiطيÚ ءإوجأإ إوقلخو قيرفلإ ةلفاحب

دا‹أاب ينغ-ت-ل-ل تإو-سصأ’إ ›ا-ع-ت لÓ-خ ن-م ة-ي-لا-ف-ت-حإ
لاعسشإإ  عم تجزتمإ يتلإو ÚبعÓلإ ءامسسأإو يدانلإ
ةيباجيإ ةجيتنب ةدوعلاب ÚبعÓلإ Úبلاطم  ،خيرامسشلإ
.ةيلاغلإ سسأاكلإ هذهب جيوتتلإو

نويلم008 غلبم تددصسو تلخدت فافلا
ةصصاÿا ةرئاطلا فيلاكت

¤إإ ق-ير-ف-لإ تدا-ق ي-ت-لإ ة-ير-ف-سسلإ سصو-سصخ--ب ا--م--ئإدو
نأإ ة--قو--ثو--م ردا--سصم تف--سشك ،ة--يدا--سشت--لإ ة--م--سصا---ع---لإ

قافولإ ةرإدإإ اهتدجو يتلإ تابوعسصلإ  مامأإو ةيدا–’إ
،ةيرفسسلإ فيراسصم ةيطغتل ›امجإ’إ غلبŸإ Òفوت  ‘

يسشطز نيدلإ Òخ اهسسأإر ىلعو فافلإ تلخدت دقف
يذلإ رإرسس ي-م-سسر-لإ ق-طا-ن-لإ ن-م ’ا-سصتإ ى-ق-ل-ت يذ-لإ

يدان اهب رÁ يتلإ ةبسصعلإ ةيلاŸإ ةيعسضولإ هل حرسش
008 غلبم رفوو يسشطز لخدت ثيح ،باسضهلإ ةمسصاع
متيسس يتلإو ةير-ف-سسلإ نا-م-سض ل-جإ ن-م يدا-ن-ل-ل نو-ي-ل-م
.يدانلل Êويزفلتلإ ثبلإ قوقح نم اهمسصخ

وروي05 ¤إا ÚبعÓلا فورصصم صصيلقت
ةمزأ’ا دصسجي

ع-م بع’ ل-ك-ل ا-ي-مو-ي ورو-ي05 فر--سص ةرإدإ’إ ترر---ق
غلبŸإ إذه لثÁ و ،انيما‚ ةمسصاعلإ ¤إإ دفولإ لوسصو
دفو دجإوت لÓخ بع’ لكل حنمُيسس بي÷إ فورسصم
¤إإ غلبŸإ سصيلقت ” ثيح  ،داسشت ‘ دوسسأ’إ رسسنلإ
ىلع ديعب نمز ذنم ةرإدإ’إ تداتعإ نأإ دعب فسصنلإ
نع ةروسص يطعي ام وهو بع’ لكل وروي001 عيزوت
. ةرإدإ’إ اهنم Êاعت يتلإ ةقناÿإ ةمزأ’إ

ب/ليلخ
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ءاعبرأ’ا لمأا

كيرافوب دادو

ششار◊ا دا–إا

⁄ Œة-ي-با-خ-ت-نلا ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا ر
تنا--ك ي--ت--لاو كيرا--فو--ب دادو يدا---ن---ل

¤إا ،د-حألا سسمأا لوأا ة-ي-سشع--ل ةرر--ق--م
ةعاسسلا نم ةيادب لبقŸا سسيمÿا موي
ى-سسو-م ة-عا-ق-ب لاوز-لا د-ع--ب ة--ع--بار--لا

ة---ن---يد---م بل---ق---ب ة---ع---قاو----لا ،فاÒسش
.كيرافوب
¤إا ،ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا ل-ي-جأا-ت دو--ع--يو

تاذلو ،Êوناقلا باسصنلا لامتكا مدع
ة--ما--ع--لا ة--ي--ع--م÷ا تنا---ك با---ب---سسألا
ÚترŸ تل---جأا---ت د---ق ة---ي---با---خ----ت----نلا

رهسش علطم ‘ ¤وألا ةرŸا ،Úتيلاتتم
،رهسشلا تاذ ةياهن ‘ ةيناثلاو Èمفون
اذ-ه ¤إا ا-ه-ل-ي-جأا-ت م-ت-ي مو-ي-لا ي-ها-هو
‘ Úل-عا-ف--لا د--حا بسسحو ،سسي--مÿا

،حيلف ديعسس سسيئرلا نأا ،دادولا قيرف
ة-ي-ع-م÷ا ‘ ه-ت-ي-كز-ت م-ت-ي نأا ر-ظ--ت--ن--ي
ة--ي--بŸوا ةد--ه--ع--ل ة--ل--ب---قŸا ة---ما---ع---لا
نوكي نأا ىسشخي نم كانه نكل.ةيناث

اذهل ةلب-قŸا ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا Òسصم
ا‡ ،ا--ه--تا--ق--با---سس Òسصم---ك سسي---مÿا

،ملظم قفن يغف دادولا قيرف لخديسس
ءد-ب ل-ب-ق ن-ير--مألا Êا--ع--ي يذ--لا و--هو

ةيلاŸا ةمزألا ببسسب ،يرا÷ا مسسوŸا
ببسسب ،قيرفلاب فسصعت يتلا ةسصيوعلا
،يدانلل يكنبلا ديسصرلا ديمŒ ةداعإا
ةث-لا-ث-لا ة-ي-با-خ-ت-نلا ة-ي-ع-م÷ا لÓ-خو
تا-ح-ي-سشÎلا ة-ن÷ تدد-ح ،ة--ل--جؤوŸا
ءاعبرألا دغ موي راهن فسصتنم تيقوت

نأا رظتنيو ،تاحيسشÎلا ةÎف ءاهتنل
.سصخسش يأا حسشرت دهسشت ل

›ا◊ا ضسيئرلا ةيكزت نع ثيدح
ةيناث ةيبŸوا ةدهعل حيلف ديعسس

ن-م ا-ها-ن-ي-ق-ت-سسا ي--ت--لا را--ب--خألا ر--خآا
fiلا» يدا-ن-لا ط--يÈنأا د-ي-ف-ت «›ا-ق-ت

،يدا--ن--لا ل--خاد Úل--عا--ف---لا ءا---سضعألا
سسيئرلا عانقإا لجا نم ،نمزلا قباسست
ةد-ه-ع-ل ح-سشÎل ح--ي--ل--ف د--ي--ع--سس ›ا◊ا
يدانلا جارخإا ›اتلابو ،ةيناث ةيبŸوا

ذنم هي-سشع-ي يذ-لا م-ل-ظŸا ق-ف-ن-لا ن-م
يتلا ةÒبكلا ةلسضعŸا نكل.رهسشأا ةدع
و-ه ،ح-ي-ل-ف د--ي--ع--سس سسي--ئر--لا سضÎع--ت
Èتعي لازي ل ثيح ،يداŸا بنا÷ا
Òي-سست ة-ل-سصاوŸ ردا-ق Òغ ه-نا ه-سسف--ن

يذلا و-هو ،ة-سصاÿا ه-لاو-مأا-ب ق-ير-ف-لا
انرداسصم بسسح نآلا دح ¤إا فرسص

هلام نم مي-ت-ن-سس را-ي-ل-م5.3 ن----م Ìكأا
.سصاÿا

ÚبعÓلا عيمج تاقحتسسم ةيوسست
م--ه--تا--ب--يرد---ت دادو---لا و---ب---عل ر---سشا---ب

Ãةيوسست ” نأا دعب ،ةعفترم تايونع
بسسحو ،ةيلاŸا مهتا-ق-ح-ت-سسم ع-ي-م-ج

عيمجف ،يدانلا لخادب ءاسضعألا دحا
او-ل-سص– ،ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لاو Úب--عÓ--لا

نم مغرلابف.ةيلاŸا مهتاقحتسسم ىلع
قيرف اهنم Êاعي يتلا ةيلاŸا ةمزألا
ةدعاسسÃو يدانلا سسيئر نأا لإا دادولا
سضع--بو يرو--مز ح--بار عر---ف---لا سسي---ئر
ةفاسضإا يدا-ن-لا ‘ Úل-عا-ف-لا ءا-سضعألا
يفكي ام عمج ” ،ÚبÙا سضعب ¤إا
مقاطلاو ÚبعÓلا تاقحتسسم ةيوسستل
م--ه--ل ى--ن--سست--ي ى--ت---ح كلذ و ،ي---ن---ف---لا
ءاوجأا ‘ د-يد÷ا م-سسو-م-ل-ل Òسضح-ت-لا

.ةئداه
م.ك

لا-غ-ششأأ د-حألأ سسمأأ لوأأ تر--ج
ةيباخ-ت-نلأ ة-ما-ع-لأ ة-ي-ع-م÷أ
سشأر◊أ دا–ل يواهلأ يدا-ن-ل-ل
ببشسب قباشس تقو ‘ تلجأات يتلأ

،Êوناقلأ باشصنلأ لامتكأ مدع
هذ---ه ‘ قا---ب---شسلأ ر---شصح----نأو
قباشسلأ بعÓلأ Úب تاباختنلأ

سسي-ئر--لأو ى--ف--ط--شصم رو--كا--م
،يرباك دمحأأ هتدهع ة-ي-ه-ت-نŸأ

بعÓل ةÒخألأ ةملكلأ تداعو
يذلأ رو-كا-م يدا-ن-لأ ‘ ق-با-شسلأ
أديد-ج ا-شسي-ئر ا-ي-م-شسر بخ-ت-نأ
ة-ي-ب-ل-غألا-ب يوا--ه--لأ يدا--ن--ل--ل
نو-شضغ ‘ ه-ما-ه-م ر--ششا--ب--ي--شسو
.ةلبقŸأ ةليلقلأ مايألأ

«يتدهع ةياهن دعب Êوبشساح» :روكام
،يواهلأ يدانلأ سسأأر ىلع هباختنأ دعب ةرششابمو
¤إأ يبتكم ةقفر ىعشسأاشس» :روكا-م ى-ف-ط-شصم لا-ق
عيمجلل هدكأأ امو لمعلأو قيرفلأ لمشش ⁄ ةداعإأ
نوÎشس تأون-شس5 دعب يتد-ه-ع ة-يا-ه-ن د-ع-ب ه-نأأ

حاجنلأ لجأأ نم ءيشش لك كل‰ نحن ،يتليشصح
لا-شصتÓ-ل ى-ع-شسأا-شسو ة-ي-عا--ن--شص ةد--عا--ق كل‰و
مشض لجأأ نم يقيرف نم ةبيرقلأ ةÒغشصلأ قرفلاب

هيلع ناك املثم يدانلأ ةمدÿ ةباششلأ بهأوŸأ لك
ا-م-ك يدا-ن-لأ ة--مدÿ ى--ع--شسأأو ق--با--شسلأ ‘ لا◊أ
.«بجي

ابتكم ىتح كلÁ ل يواهلأ يدانلأ»
«Úيشضايرلأ لك لمشش ⁄و

وه انفده» :روكام لاق ،ة-ل-ب-قŸأ ه-ع-يرا-ششم ن-عو
ىلع لوشص◊اب لوأأ موقنشسو قيرفلأ ميظنت ةداعإأ

تقولأ ‘ ابتكم كل‰ ل اننأل يواهلأ يدانلل بتكم
نم تاشضايرلأ فلتfl ميظ-ن-ت-ل دو-ع-ن-شسو ›ا◊أ

لا--شصتلأ ‘ تعر--شش د--قو ود--ي--جو ة---م---كÓ---م
يبوقعيوب لطبلأ لثم ةقطنŸأ ءانبأأ نم Úيشضايرب
رئأز÷أ لطب نامحرلأ دبع ناميلشسو يوأرحشصو

نأأ د-يرأأ .. ن-ير-خآأ Úي-شضا-يرو ةر-ئا-ط-لأ ةر--ك ‘
نأل سشأر◊أ ة-ن-يد-م ‘ ة-شضا-ير-لأ ة-ب-ي-ه د-ي--عأأ
اهل نوكيشس ةÒب-ك ة-با-شش بهأوÃ ر-خز-ت ة-ن-يدŸأ
.«بيرقلأ لبقتشسŸأ ‘ Òبك نأاشش

بكرمو دحوتلأ راشصنألأ نم بلطأأ»
«يدانلل دوعيشس وكافيز

ا-م» :يوا-ه-لأ يدا-ن-ل-ل د-يد÷أ سسي-ئر--لأ فا--شضأأو
Úب مهافتلأ ديعأاشسو مهافت ءوشس وه ايلاح لشصحي
ة-ق-ير-ط ن-ع سضأر ن-كأأ ⁄ ي-ن-نأل يدا-ن-لأ ءا-ن-بأأ

تاموقم لك كل‰ نحنف ،قباشسلأ ‘ قيرفلأ Òيشست
نل ةمهŸأو ةيشضاير تآاششنم نم سشأر◊أ ‘ حاجنلأ

أذه نم دكؤوأأو لوألأ نم أأدبنشس اننأل ةلهشس نوكت
نآلأ ن-م Úم-ها-شسŸأ ‘ يد-ي ع--شضأا--شس ي--ن--نأأ ÈنŸأ

ÿعشضوو دحوتلاب راشصنألأ بلاطأأو قيرفلأ ةمد
‘ وكافيز بكرم عاجÎشساب دعوو ،«ديلأ ‘ ديلأ

.ةقطنŸأ ‘ ةشضايرلأ ةمدÿ بيرقلأ

ةأاجافم نورّشضحُي «رشسأوكلأ»
لشضفألاب نودعيو ÚبعÓل

لّوأأ ‘ سشأر◊أ دا–أ وبعل اهدجو ةراشس ةأاجافم
ديد÷أ مشسوملل أدأدعتشسأ مه-ل ة-ي-ب-يرد-ت ة-شصح

راشصنألأ نم ةعوم‹ تلقنت ثيح ،يواششوب ةباغب
ÚبعÓلأ زيفحتب أو-ما-قو تا-ب-يرد-ت-لأ نا-ك-م ¤إأ

ةعئأر ءأوجأأ Úعناشص ة-يرا-ن-لأ با-ع-لألأ لا-ع-ششإأو
لجأأ نم مشسوŸأ أذه قيرفلأ عم مهفوقو نيدكؤومو
امك ،¤وألأ ةطبأرلأ ¤إأ دوعشصلأ ى-ل-ع سسفا-ن-ت-لأ

ةيأر اهنيب نم «ءأرف-شصلأ» د-ّج“ تأرا-ع-شش أو-ع-فر
نم لتاقنلف ،نودي خيراتلأ» اهيلع أوبتك ةÒبك
.«يودم مشسوم لجأأ

دوعشصلاب أودعوو ةلاشسرلأ أومهف نوبعÓلأ
أÒثك ÚبعÓلأ ناشسحت-شسأ ةو-طÿأ هذ-ه تي-ق-لو
داع لمألأ نأأ دكؤوتو ةشصح لوأأ ‘ تءاج اهنوك

ةرأدإلأ ل-ي--حر د--ع--ب يدا--ن--لأ را--شصنأأ ¤إأ أدد‹
ةيلوؤوشسم اهولمح يتلأو بياعلأ ةدايقب ةقباشسلأ

نوبعÓلأ د-كأأ ثي-ح ،ق-ير-ف-لأ ة-ي-ع-شضو رو-هد-ت
نل مهنأأ مهنيب اميفو راشصنألأ عم مهثيدح لÓخ

ايلاع قيرفلأ ةيأر ةعفر لجأأ نم أدهج أورخدي
دوع-شصلأ تأÒششأا-ت ىد-حإأ ى-ل-ع ةو-ق-ب ة-شسفا-نŸأو

.ةيقيق◊أ اهتناكم وحن يدانلأ ةداعإل

بلاطو ةوطÿأ هذهب حرف دانم
عيم÷أ دوهج رفاظتب

أدي-ع-شس أد-ب دا-ن-م لا-م-ج د-يد÷أ بردŸأ ى-ت-حو
ةيبيردت ةشصح لوأأ نم قيرفلأ عم راشصنألأ ةفقوب
عيم÷أ بلاط امك ،ةدناشسŸأ هذه ىلع مهركششو
أذه ÚبعÓلأ لوح يدانلأ ةرشسأأ فافتلأ ةرورشضب
دانم نأأ اÃ ،ىوتشسŸأ ‘ مشسوم ءأدأأ لجأأ نم مشسوŸأ

ةدعاقب عتمتت «ءأرفشصلأ» نأأ اهكأردإل ةّمهŸأ لبق
‘ لا◊أ ه-ي-ل-ع و-ه ا-م-ل-ث-م ةÒب-ك ة--يÒها--م--ج
دانم دّكأأو ،Úترم اهبرد ي-ت-لأ ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-م
ةعوشضوŸأ ةقثلأ ىوتشسم ‘ نوكي نأل ىعشسيشس هنأأ

.هيف

يواـــــــهلا يداـــــنلل ادــــيدج اـــسسيئر روـــــكام

دا–ا ة--ل--ي---ك---سشت سضو---خ---ت---سس
ق-ح-لÃ ا-ه-تا-ب--يرد--ت ةد--ي--ل--ب--لا

بسشوسشعŸا ةيل-يو-ج5 بع-ل-م
برد-م ىر--ي ثي--ح ،ا--ي--ع--ي--ب--ط

نأا ة--م--سشن نا--ي--ف---سس ق---ير---ف---لا
ن-م ن-سسحأا ي-ع-ي-ب-ط-لا بسشع--لا
هي-ب-عل ة-ئ-ي-ه-ت-ل ي-عا-ن-ط-سصلا
،ة-ي-ند-ب-لا م-ه-تارد-ق ن--م ع--فرو
نوب-عÓ-لا برد-ت-ي نأا ر-ظ-ت-ن-يو
قحلم ناديÃ مويلا ‘ Úترم
.ةيليوج5 بعلم
ق-ير-ف-ل-ل ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا رر-قو
ن-م لوألا عو-ب-سسألا سصي-سصخ--ت
ةباغ Úب ةعزوم ،Êدبلا بنا÷ا ¤إا تاÒسضحتلا
ةرازو رارق دعب ةسصاخ ،ةيلسستلا ةÒظحو يواسشوب
ن--ع ر--ظ◊ا ع--فر--ب Òخألا ة--سضا--ير--لاو با--ب---سشلا
‘ا-سضإا ل-ما-عو ،ق-ل--ط--لا ءاو--ه--لا ‘ تا--ب--يرد--ت--لا

.Êاثلا مسسقلا ةيدنأا عيمج مدخيسس

ÚبعÓلا ضضعب طسسو رمذت
بعلŸا قدنف-ب ق-ير-ف-لا ي-ب-عل ن-م سضع-ب ق-ح-ت-لا
ةيوسست مد-ع-ل سسي-ل ،ة-ط-بfi تا-يو-ن-عÃ ي-بŸولا

يتلا ةق-ير-ط-لا بب-سسب ل-ب ،ة-ي-لاŸا م-ه-تا-ق-ح-ت-سسم
ن-ب  ي--ل--ع د--ي--سس يدا--ن--لا سسي--ئر م--ه--ع--م ل--ما--ع--ت
سضعب تاقحتسسŸ هتيوسستب حنÃ اذهو ،›اسشرسش
اولسص– رخآلا سضعبلا ا-م-ي-ف Úب-عÓ-لا م-ه-ئÓ-مز
.مهتاقحتسسم فسصن ىلع

ةيوسست نأاسشب نئمطي ›اسشرسش نب
ÚبعÓلا تاقحتسسم

نب يلع ديسس يدانلا ةرادإا سسل‹ سسيئر نأامط
ع-ي-م-ج ة-يو-سست-ب ن-ير--مذ--تŸا ه--ي--ب--عل ›ا--سشر--سش
ةديد÷ا ةنسسلا لولح لبق  ةيلاŸا مهتاقحتسسم

تايونعÃ تاب-يرد-ت-لا لو-خد-ب م-ه-ث-ح ا-م-ك ،1202
هنا اŸاط عيسضت نل ةيلاŸا مهقوقح ناو ،ةعفترم
›اسشرسش نب ةنأامط تءاج و ،يدانلا سسأار ىلع
لخاد نم رابخأاب هلسصوت دعب ،نيرمذتŸا هيبعÓل
،ÚبعÓلا طسسو Òبك رمذت دوجو اهدافم قيرفلا
هحنÃ سضعبلا عم اهب لماعت يتلا ةقيرطلا ببسسب
،دحاو رهسش بتار رخآلا سضعبلاو نيرهسش بتار
اميتنسس ىلع لو لسصحي ⁄ رخآلا سضعبلا اميف
.ادحاو
كسشلا ‘ يديارسس ضصبرتو ةدجكيت ضصبرت ءاغلإا
ءاغلإا ،ةدي-ل-ب-لا دا–ا ق-ير-ف-ل ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا رر-ق
لوحألا ةءادر عم هنمازت ببسسب ،ةدجكيت سصبرت
ةدجكيت تاعفترم مايألا هذه دهسشت ثيح ،ةيو÷ا

نم ةÈتعم ةيمك طقاسست عم ةريزغ راطمأا لوطه
¤إا ةرار◊ا ة---جرد Êد---ت ¤إا ىدأا ا‡ ،جو---ل----ث----لا

ر-سصا-ن-ع مد-خ-ي ن-ل يذ-لا ر--مألا ،ر--ف--سصلا نودا--م
متي نأا ر-ظ-ت-ن-ي ،با-ب-سسألا سسف-ن-لو.ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا
ببسسب اذهو ،ةبانع ةنيدÃ يديارسس سصبرت ءاغلإا
سصبÎب هسضيوعت متي دقو ،ةيو÷ا لاوحألا ةءادر

Ãا-غ-ت-سسم ة--ن--يدÂ ع وأاÚ وأا تن-سشو-م-ي-ت Ãة-ن-يد
.ةديلبلا

م.ك

ةديلبلا دا–إا

مداقلا ضسيمÿا مويل ةماعلا ةيعم÷ا لاغسشأا ليجأات

لمأا سسيئر ةيبيردت ةسصح لوأا بقع سسمأا لوأا ءاسسم عمتجا
ةرانفوب م-ي-ك◊ا د-ب-ع بردŸا-ب ة-ف-لا-خو-ب ةد-ي-م-ح ءا-ع-برألا
لوأا ميسسرت ىلع اقفتا ثيح ،تامادقتسسإلا ةطراخ مسسرل
ةنيدم ‘ ي-ف-نا-ج51وÚ 3ب ا-م ق-ير-ف-ل--ل يÒسض– سصبر--ت
و-ب-عل ه-فر-ع-ي يذ-لا «›ا-فل» قد-ن-ف ‘ ط-ب-سضلا-بو ف--ل--سشلا
طرا-ف-لا م-سسوŸا كا-ن-ه او-سصبر-ت م-ه-نأا م-ك-ح-ب اد-ي-ج ل--مألا
.Òبك لابقتسساب قيرفلا يظحو

ءيسش لك طبسضل قدنفلا روزيسس ةفلاخوب
ة-ق-فر ف-ل-سشلا ¤إا ل-ق-ن-ت-لا ة-ف-لا-خو-ب ةد-ي-م-ح سسي-ئر--لا رر--ق
روزيسس ثيح ،دفولا رفسس لبق يماهوتو رير◊ نيÒسسŸا
نأاو ةسصاخ ءيسش لك طبسض لجأا نم بيردتلا قفارمو قدنفلا
لجأا نم سصبÎلا حا‚إا ةرورسض ىلع ددسش ينفلا مقاطلا
يرجي نأا رظتني امك،ةوق عقوم نم يوركلا مسسوŸا لوخد
ة-ن-يد--م  ‘ كا--ن--ه ة--يدو--لا م--ه--تا--يرا--ب--م لوأا ي--مو--ت ءÓ--مز
.سسيرسشنولا

ديعلبو حيوسش قاحتلاب ضسمأا لمتكا دادعتلا
ةحيبسص ةيناثلا ةيبيردتلا اهتسصح ءاعبرألا لمأا ةبيتك ترجأا
يتلا ةسص◊ا يهو فولfl ليعامسسإا ديهسشلا بعلÃ سسمأا

ديعلبو حيوسش يئانثلا قاحت-لا د-ع-ب داد-ع-ت-لا لا-م-ت-كا تد-ه-سش

ةيد÷ا رومألا لعج ام وهو ،فانئتسسلا ةسصح عيسض يذلا
ÚبعÓلا Úب فراعت-ل-ل ¤وألا ة-سص◊ا تنا-ك ا-مد-ع-ب ق-ل-ط-ن-ت
.ابعل72 مسسوŸا اذه مسضي لمألا دادعت نأاف ةراسشإÓل طقف

ادغ تابيردتلا ةÒتو عفÒسس ةرانفوب
ة-سصح لد-عÃ مو-ي-لا ءا-سسم برد-ت-ت-سس ة-ل-ي-ك-سشت--لا تنا--ك اذإاو
بردŸا ررق دقف .›اوتلا ىلع ثلاثلا مويلل ةدحاو ةيبيردت

نم ءادتبا تابيردتلا ةÒتو عفري نأا ةرانفوب ميك◊ا دبع
كراد-ت ل-جأا ن-م اذ-هو ،مو-ي-لا ‘ Úت-سصح لد--ع--م ¤إا د--غ--لا
،ةيندبلا ةيحانلا نم ÚبعÓلا هنم Êاعي يذلا حدافلا سصقنلا
سصبÎلا ءار-جأل ف-ل--سشلا ¤إا لا--حر--لا د--سش ة--يا--غ ¤إا اذ--هو
.يÒسضحتلا

«اÒبك امسسوم يدؤونسسو ةعئار ءاوجأ’ا «›اسسيك
بابسش نم مدقتسسŸا ءاعبرألا لمأل ديد÷ا مجاهŸا ¤دأا
لوأا دعب بعŸÓا ءادسصأل ةديدج تاحيرسصتب ويهرأا داو

،ديج لكسشب Òسست رومألا »: Óئاق اهيف ثد– ةيبيردت ةسصح
ةمهŸا انل نولهسسي رداوكلا ،ةعومÛا لخاد ةعئار ءاوجألا

دكأاتم انأا ،قيرف يأا حا‚ ⁄اعم هذهو ةيبيردت ةسصح لوأا نم
                              .«فادهألا ققحنسسو هللا ءاسش نأا اÒبك امسسوم يدؤونسس اننأا

 دامع – ب

مداقلا يفناج51وÚ 3ب ام فلسشلا ‘ ضصبÎتسس اڤرزلا

Êوناقلا باشصنلا لامتكا مدعل

ايندب هيبع’ Òشض– ‘ عرششيشس ةمششن

ةيليوج5 بعلم قحلÃ هتابيردت ضضوخيسس دا–’ا
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رباكأ’ا ىلع ءوصضلا ةرازولا طلصست اميف

تاـــــيداــــ–إا
نفدت ةيشضاير

اـــــــــهبهاوـــــم
ةينابششلا

نم مهيلع ءوصضلا طيلصست و رباكأ’ا ةئفب مامته’ا
و با-ب--صشلا ةرازو و ة--ي--صضا--ير--لا تا--يدا–’ا ل--ب--ق
ةصضايرلا روهدت ‘ Òبك لكصشب مهاصسي ةصضايرلا
Êاعي ثيح  ا-ه-ل-ب-ق-ت-صسم و ا-هر-صضا-ح-ب ة-ير-ئاز÷ا
ف-----ل-----تfl ‘ ق-----لأا-----تŸا ير-----ئاز÷ا با-----ب-----صشلا
ل-ب-ق ن-م لا-م-هإ’ا و سشي-م-ه-ت-لا ن-م تا-صصصصخ-ت-لا
‘ ة-ي-لود-لا ف-ل-تfl ‘ م-ه-ق--لأا--ت م--غر م--ه--يدا–ا
تاح-ير-صصت-ل ا-نودو-ق-ي اذ-ه و ىر-غ-صصلا فا-ن-صصأ’ا
ةلاح ‘  ةليوط Úنصس Èع و ÚلوؤوصسŸا نم ديدعلا

نورÈي ة-ي-صضر-م ج-ئا--ت--ن--ل ر--با--ك’ا ق--ي--ق– ل--صشف
تاراعصش ىقبن اهنا ’ا ن-يو-ك-ت-لا ة-صسا-ي-صس جا-ه-ت-نا-ب
م-ه-ح-صشر-ت ل-ب-ق تا-يدا–’ا ءا-صسؤور ا-ه--ب ى--ن--غ--ت--ي
قيق– ‘ رباك’ا فنصص لصشف دنع و بصصانملل
ةصضايرلا قا-صشع ن-م ع-ي-م÷ا و ة-فر-صشŸا ج-ئا-ت-ن-لا
للخ ةباصشلا بهاوŸا  قلأات نوركذتي ةيرئاز÷ا
نيا Úت-ن-جرأ’ا-ب8102 بابصشل-ل ة-ي-بŸوأ’ا-با-ع-لأ’ا

‘2  ةيبŸوا تايلاديم سسمخ بابصش ةصسمخ ققح
و ىوقلا باعلا ‘ املثم و ةمكلŸا سصاصصتخا
ةيرئاز÷ا ةثعبلا تفرصش امك  ةعراصصŸا ‘ رخا
ه-لل-خ ن-م ل-خد فر-صشم ءادأا-ب ة-ي-ن--طو--لا ة--يار--لا

¤وأ’ا ةرصشعلا بتارŸا نابصشلا Úيصضايرلا ديدع
ء’ؤو--ه م--ه ن--يا حور--طŸا لاؤو--صسلا ى--ق--ب--ي ا--م--ي--ف
ة-صضا-ير-لا ل-ب--ق--ت--صسم و--ه ن--يا با--ب--صشلا لا--ط--ب’ا
لل-خ Úلوؤو-صسŸا ل--با--ق--ي--صس ف--ي--ك و ة--ير--ئاز÷ا
Úي-صضا-ير-لا م-ظ-ع-م و ة-مدا-ق-لا ة-ي-بŸوأ’ا ةد-ه-ع-لا
.دعاقتلا ىلع Úلبقم رباك’ا Úيرئاز÷ا

نم ةنيع ديشسح Úما لطبلا مكŸÓا
اهÈق ” يتلا بهاوŸا

م-كلŸا ا-ه-ق-ق-ح ي-ت-لا ةد-ي÷ا ج-ئا-ت-ن-لا ع-ف-صشت ⁄
غلك19 نزو ‘ د--ي--صسح Úما ير--ئاز÷ا ل--ط--ب---لا
ةمكلملل ينطولا بختنŸا رداوك نم دحاو نوكيل
ةبل◊ا و ايقيرفا ةبلح ‘ هصسفن سضرف يذلا وه و
ىدها يذلا وهف اŸاع ىتح و بابصشلل ةيبŸوأ’ا
ة-ي-بŸوأ’ا-با--ع--لأ’ا ‘ ة--ي--صضف ة--ي--لاد--ي--م ر--ئاز÷ا
با-ع-لأ’ا ‘ ة-ي-ب-هذ ىر-خأا و Úت-ن-جرأ’ا-ب با-ب-صشل-ل
‘ ةيزنورب ةيلاديم بحاصص و بابصشلل ةيقيرف’ا
هنزو ‘ رئاز÷ا لطب و طصساوألل ⁄اعلا ةلوطب

يتلا هتيدا–ا لبق نم اصشمهم هصسفن دجي هنا Òغ
¤ا هؤواعدتصسا متي ⁄ و هتاجيوتت تلمها و هتلمها

ينطولا بختنŸا تاصصبرت للخ رباك’ا بختنم
ق-فار-م-ك ه-لل-غ--ت--صسا ل--جا ن--م ط--ق--ف و اردا--ن ’ا
م-ت-ي ا-م-ي-ف (غ-ن-يرا-ب-صس ) ه-ع-م بيرد-ت-ل-ل  ه--ئل--مز--ل
تا-صسفا-نŸا ل-ك ‘ ة-كرا-صشŸا ن--م ‘ هدا--ع--ب--ت--صسا
مكلŸا لطبلا سسفن ‘ زح ام و ةمهŸا ةيلودلا

ا-ي-بر-صص ةرود ‘ ة-كرا-صشم-ل-ل ه-ئا-عد-ت-صسا مد-ع و--ه
نزولا  سسفن ‘ هليمز ةكراصشم مدع مغر ةÒخأ’ا
و ةصسفانملل ةدوعلا لجا نم ةصصرف عيصض دق نوكيل

و سشيمهتلا ببصسب8102 ةنصس ذنم اهنع ديعبلا وه
ا-ه-صسا-صسأا ى-ل-ع  ل-م-ع-ت ي-ت-لا ة-ق-ي-صضلا تا--با--صس◊ا
Úم-كل-م ماد-ق-ت-صسا م-ت-ي ن-يا  ة-ي-ن-ق-ت-لا ة-ير--يدŸا

fiبوصسÚ ىلع ةيدا–’ا ‘ ةنيعم فرطا ىلع
ÚمكلŸا تاءافك باصسح
ديصسح  Úما لطبلا نم ةبرقم رداصصم بصسحو
لجا نم هنزو ‘ مكلم يأا يدحتل دعتصسم وهف
نا م-غر ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا ‘ ه--ت--نا--ك--م نا--م--صض
اهنا Òغ رئاز÷ا لطب هتفصصب ةنومصضم هتناكم
تاذ تف-صشك ا-م-ك ا-ي-ف-صسع-ت و ا-م-ل-ظ ه--ن--م تب--ح--صس
ى--ت--ح و ة--صضا--ير--لا و با--ب--صشلا ةرازو نا ردا--صصŸا
ة-صصا-خ ح-ن-م يأا ه-ل مد-ق-ت ⁄  ة--ي--بŸوأ’ا ة--ن--ج--ل--لا
وه و ةمداقلا ةيلودلا تا-صسفا-ن-م-ل-ل تاÒصضح-ت-لا-ب
ةيرئاز÷ا ةصضايرلل Òثكلا مدقي نا عيطتصسي يذلا

. لبقتصسم

بختنŸا نم نومرحي رئاز÷ا لاطبا
‘ اوكراششي ⁄ Úيشضاير حلاشصل

ةيلÙا ت’وطبلا
‘ ا-هل-ط-با سشم--ه--ت ن--م ة--م--كلŸا ط--ق--ف تصسي--ل
ف--ل---تfl ‘ تق---لأا---ت ةد---يد---ع ءا---م---صسأا---ف ر---ئاز÷ا
ن-ع اد-ي-ع-ب  ة-ل-م-ه-م ا-ه--صسف--ن تد--جو تا--صصصصخ--ت--لا
و م-عد-لا دŒ ⁄ و  ر-با-كأل-ل ة-ي-ن-طو--لا تا--ب--خ--ت--نŸا
و ةيلودلا لفاÙا ‘ Ìكأ’ا Ëدقتل لماكلا زيفحتلا
ملف يمادقلا Úيصضايرلا ةناكم نوددهي مهن’ كلذ

سسيرد و م-ه-ت-يدا–ا ل-ب-ق ن--م ة--صصر--ف--لا م--ه--ل ح--ن“
ف-ن-صص ‘ ا-ي-ق-ير-فا ل--ط--ب ود--ي--ج عرا--صصم  دو--ع--صسم
بابصشلا باعلا ‘ ةيبهذ ةيلاديم بحاصص و لابصشأ’ا
’ا رباك’ا فنصص ‘ عراصصي و رئاز÷ا اهتنصضتحا يتلا
ثي-ح ه-ت-يدا–ا ل-ب-ق ن-م سشي-م-ه-ت-لا ’ا د-ج--ي ⁄ ه--نا
امكرباكألل ينطولا بختنŸا تاصصبرت نم دعبتصسا
هاو-ت-صسم ن-م رو--ط--ي--ل ة--يدر--ف تادو--ه‹ لذ--ب--ي ه--نا

Ãصضا--ير  ةد--عا---صسÚ ‘ اŸة--ي’و--ب  ةر◊ا ة--عرا--صص
‘ انه Úعراصصم عم تاصصبرت لخدي ىتح و نارهو
ة--يدا–ا ل--ب--ق ن--م بي--حÎلا ى--ق--ل ن--يا ة--م--صصا--ع--لا
هتاردق ىلع Úينقتلا نم ديدعلا عمجا و  ةعراصصŸا
و لبقتصسم ÚعراصصŸا لصضفا نوكيصس هنا و ةÒبكلا

بختنم ‘ ÚعراصصŸا لصضفا ىلع بلغتلا ىلع رداق
رصصت  ةينقتلا  ةيريدŸا و هتيدا–ا نا Òغ رباك’ا

ة--صضا--ير--لا مد--خ--ت ’ سضار--غأ’ هدا---ع---ب---ت---صسا ى---ل---ع
نم تمرح يتلا ةباصشلا بهاوŸا ةمئاق و .ةيرئاز÷ا

ةليوط و ةليوط ةينطولا تابختنŸا نمصض اهتصصرف
ىمادقلا Úيصضايرلاب ÚلوؤوصسŸا كصس“ ببصسب ادج
ةينطولا تاصسفانملل لوخدلا ىتح سضفري نم مهنم و
نم Úيصضايرلا Úب ةصسفانŸا قلخ متي سساصسأايأا ىلعف
يا ىلع و ينطولا بختنŸا ‘ ةناكÃ رفظلا لجا
رد-جأ’ا و  ق-حأ’ا Úي-صضا-ير--لا را--ي--ت--خا م--ت--ي سسا--صسأا
. ةينطولا تابختنŸا فوفصصب قاحتللل

نيوكتلا ‘ لاثم ةعراشصŸا ةيدا–ا
ديعبلا ىدŸا ىلع لمعلاو

تا-يدا–’ا ن-م ةد-حاو ة-عرا-صصŸا ة-يدا–ا د-ع-ت
ج-ه-ت-ن-ت و بو-هوŸا ا-ه-با-ب-صشب م-ت-ه-ت ي-ت-لا ةردا-ن--لا

دمتع-ت و ة-ق-ي-صض تا-با-صسح نود ن-يو-ك-ت-لا ة-صسا-ي-صس
فانصصأا ‘ بابصشلا ماحقا ىلع ةينقتلا ةيريدŸا
ن---م ةدا---ف---ت---صس’ا و ةÿÈا بصسك---ل م---ه----ن----م Èكا
ة-صسا-ي-صس ي-ط-ع-ت تأاد-ب د-ق و-ي-ل--عأ’ا تا--يو--ت--صسŸا
ةيلاديم لوأاب جيوتتلا للخ نم اهرامث نيوكتلا

. تاقرف Ëركلا دبع بابصشلا  زا‚ا نم ةيŸاع

زاتمŸا مصسقلا /ةلصسلا ةرك

ةيدنأ’او ةيدا–’ا Úب عامتجإا ة‹رب
دعب نع Èمشسيد03 موي

03 ءاعبرأ’ا موي ,ةلسسلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا مظنت
عم دعب نع يئرŸا رسضاحتلا ةينقت Èع اعامتجإا ,Èمسسيد
عفر دعب ,ةسسفانŸا فانئتسسا ةسشقانŸ ,زاتمŸا مسسقلا ةيدنأا
ام قفو ,ةيمومعلا تاطلسسلا فرط ن-م ة-ي-ح-سصلا دو-ي-ق-لا
.ةيلارديفلا ةئيهلا هتنلعأا

اذه لÓ-خ ج-لا-ع-ن-سس» :ي-ل-ي ا-م ة-يدا–’ا نا-ي-ب ح-سضوأاو
لو-كو-توÈلا Òسض–و فا-ن-ئ-ت-سس’ا Òباد-ت عا-م--ت--ج’ا
.«ةسسفانŸاو تابيردتلا ¤إا ةدوعلل يحسصلا

Úي-ع-ت دا-ن ل-ك ى-ل-ع بجو-ت--ي» :ه--تاذ رد--سصŸا فا--سضأاو
لفكتيسس ,(يعيبطلا جÓعلا بيبط وأا بيبط) يبط لوؤوسسم

Ãحاو ة-ع-با-تÎباد-ت-لا ماÒ لا اهنمسضتي يت-لاÈلوكوتو
ةعباتŸ ةيملعلا ةينطولا ةنجللا اهب تسصوأا يتلاو ,يحسصلا

.«ةسضايرلا بطل ينطولا زكرŸاو91-ديفوك
رهسش تررق دق ةلسسلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا تناكو

بقل نود» ضضيبأ’ا مسسوŸا رايخ ليعفت ,طرافلا ةيليوج
ر-ه-سشأا ة-ثÓ-ث رور-م د-ع-ب «طو-ق--سس نودو دو--ع--سص نودو
ةحئاج ببسسب ,رئاز÷ا-ب تا-سسفا-نŸا ق-ي-ل-ع-ت ن-م ف-سصنو
.ضسوÒف انوروك

: ةعراصصŸا  ةيدا–’ ينقتلا ريدŸا سساوح سسيرد

ةشضايرلا لبقتشسم مه بابششلا و ةعاجشش تايدا–Óل ةينقتلا ةريدŸا نوكت نا بجي
سسيرد ة--عرا--صصŸا ة--يدا–’ ي--ن--ق--ت--لا ر--يدŸا  د---كا

‘ ةدوجوŸا ةي-نا-ب-صشلا ة-قا-ط-لا ة-ي-م-هأا ى-ل-ع سساو-ح
ل-ب-ق-ت-صسم ا-ه--نا و  ة--ير--ئاز÷ا ة--ي--صضا--ير--لا طا--صسوأ’ا
دكا امك  مايأ’ا مداق ‘ مهيلع لوعي يذلا رئاز÷ا

ي-ت-لا ة-با-صشلا تا-ئ-ف-لا هذ-ه-ب ما-م-ت-ه’ا  ةرور-صض ى--ل--ع
اهتيقحا ىلع و ةيلودلا تاصسفانŸا فلتfl ‘ تقلأات

ا-م-ك ر-با-ك’ا بخ-ت-ن-م فو-ف-صص ‘ ا-ه-ت-صصر--ف ذ--خا ‘
ىلحتت نا جبي ةيدا–ا لكل ةينقتلا ةيريدŸا نا فصشك
نع ةلوؤوصسŸا يه دعت و تارارقلا ذخا ‘ ةعاجصشلاب
قلخ لجا نم ¤وأ’ا تابختنŸا ‘ بابصشلا ماحقا
لصضفألل ءاقبلا و بابصشلا و يمادقلا Úب ةصسفانŸا
ةيارلا فيرصشت و رئازجلل ةفاصضإ’ا Ëدقت هنكÁ يذلا
نيذلا بابصشلا ÚيعراصصŸا عم لعفي املثم  ةينطولا
مهمكÁ و رباك’ا بختنم تاصصبرت ‘ مهماحقا متي

حصضوأا ا-م-ك ة-ي-لود تا-صسفا-ن-م ‘ ة-كرا-صشŸا ن-م ى-ت-ح
بتكŸا نا ةعراصصملل ينقتلا ريدŸا سساوح سسيرد
ل-م-ع ‘ ل-م-ع ‘ ل-خد-ت-ي ’ ة-يدا–ل-ل يذ--ي--ف--ن--ت--لا

يذلا رم’ا وه و  اهتارارق ديؤوي لب ةينقتلا ةيريدŸا
اهبتاكم ءاصضعأا لخدتي ىرخأا تايدا–ا ‘ دجوي ’

رصضي ام اذه و ةينطولا تابختنŸا يلث‡ Úيعت ‘
سساوح سسيرد ىطعا و اهلبقتصسم و ةصضايرلاب اÒثك
باعلا ‘ اوقلأات نيذلا  ÚعراصصŸا سضعب نع لاثم
”  نيذلا  و Úتنجرأ’اب بابصشلا دايبŸوأا و بابصشلا
هللا جرف نب ةروصص ‘ رباك’ا بختنم عم مهماحقا

تحصصا Úتنجر’ا دايبŸوأا ‘ ةصضفلاب جوت يذلا —اف
لا-يد-نو-م ‘ كرا-صش د-ق و ر-با-ك’ا ن-م--صض ة--نا--ك--م ه--ل
ةيبŸوا ةحنم نم دافتصسا هنا امك ارخؤوم تصسبادوب
ÚجوتŸا بابصشلا Úي-صضا-ير-لا ة-ي-ق-حا ى-ل-ع  هو-ن ا-م-ك
ةيÒصض– ىتح و ةيبŸوا حنم ىلع لوصص◊ا ‘ ايلود
نا د-كا ا-م--ي--ف  ة--صضا--ير--لا و با--ب--صشلا ةرازو ل--ب--ق ن--م
بابصشلا نع عفادت نا بجي يتلا يه ةينفلا ةيريدŸا
مهقوقح نامصض عم  لبقتصسملل مهزيهŒ ىلع رهصست و
سسفن ءاطعإا و ةدي÷ا ج-ئا-ت-ن-لا ة-يرار-م-ت-صسا نا-م-صضل-ل

.ارخؤوم Êاعت تتاب يتلا ةيرئاز÷ا ةصضايرلل ديدج



امدنع»
Áكبلق ئ-ل-ت

ن--م ،ب◊ا---ب
نأأ بع-----------شصلأ
..كقيرط Òغت

،ا---ما“ كل---ث----م
رو---ع----شش فر----عأأ

سسفن ءأدترأ بح
..موي لك سصيمقلأ

مل-عأأ ،ا-ما“ كل-ث-م
نم لشضفأأ دجوي ل هنأأ
كنأأ هيف رعششت يذلأ ،ناكŸأ

.«كلزنم ‘
يليب يليزأÈلأ ةلاصسر
دعب يصسيم ينيتنجرألل

ددع ‘ يصسايقلأ همقر ةلداعم
دحأو قيرف نأولأاب فأدهألأ

لبق نم ا-ه-ي-ل-ع ءÓ-ي-ت-شسلأو ة-ي-نا-م-ث-ع-لأ ل-ي-عا-م-شسإأ ة-ع-ل-ق ما-ح-ت-قأ -0971
.يشسورلأ هششيجو فوروفوشس ردناشسكيلأأ
.¤وألأ ةيŸاعلأ بر◊أ ءانثأأ كلذو ايناŸأأ عم مÓشسلأ تاشضوافم أأدبت ايشسور -7191
.قيفوتلأ مويب دونهلأ نوملشسŸأ لافتحأ -9391
.ةيزيل‚إلأ Îشسششنام ةنيدم فشصقي ÊاŸألأ سشي÷أ -0491
.حÓشسك2-واف خوراشصلأ ريوطتب رمأاي رلته فلودأأ -2491
تأوق مÓشستشسأ ةيناŸألأ تأوقلأ تبلاط ثيح ةرغثلأ ةكرعم عوقو -4491
Êوتنأأ لوألأ قيرف-لا-ب ع-فد ا‡ ا-ك-ي-ج-ل-ب-ب ن-غو-ت-شسا-ب ‘ ةد-ح-تŸأ تا-يلو-لأ

«!Úنا‹» ةÒهششلأ ةيماعلأ ةملكلاب مهيلع درلأ ¤إأ فيلوكام
.ةيرشصنعلأ ةقرفتلأ رظ– ةدحتŸأ ·ألأ -5691
هحطشس ليلحتل رمقلأ ¤إأ ةيئاشضف ةبكرم قلطي يتيفوشسلأ دا–لأ -6691
 .ةيلآأ عأرذ لشضفب
.تناث ويل اًفلخ ةدحتŸأ ·أÓل اًماع اًنيمأأ Ëاهدلاف تروك يواشسمنلأ باختنأ -1791
ىدحإأ غرو-ب-ند-نأر-ب ة-بأو-ب نو-م-ح-ت-ق-ي Úي-قر-ششلأ ناŸألأ Òها-م-ج -9891
سسيئرلأ بورهو اينامور ‘ يعويششلأ مك◊أ طوقشسو ،Úلرب رأدج تابأوب
.هتجوزو وكشسيششتواششت يلوكين
برق3011 ةلحرلأ ةيبيللأ ةيبرعلأ ةيو÷أ طوطÿأ ةرئاط مط– -2991
،سسلبأرطو يزاغنب يتنيدم Úب ةيلخأد ةلحر ‘ تناك امنيب سسلبأرط راطم
.Úيبيللأ نم مهمظعم اًبكأر751 لتقم ¤إأ ثدا◊أ ىدأأو
بونج ناŸربو ،ايقيرفأأ بونج ‘ يرشصنع Òغ روتشسد لوأأ رودشص -3991
.هرقي ايقيرفأأ

سسيئر لوأأ حبشصيل ةيشسائرلأ تاباختنلأ ‘ يشسبشسلأ دئاق يجابلأ زوف -4102
.يقوزرŸأ فشصنملل افلخ كلذو ةيشسنوتلأ ةروثلأ دعب ةرششابم ةقيرطب بختنم
ةشضراعŸأ يلتاقم ءÓجإأو بلح ةكرعم ءاهتنأ نع نلعي يروشسلأ ماظنلأ -6102
.ةنيدملل ةيقرششلأ ءايحألأ نم بناجألأ ÚلتاقŸأو مهلئأوعو ةيروشسلأ

ىلع ببشستتو ،ايشسينودنإأ ‘ أدنوشس قيشضم برشضت يمانوشست جأومأأ -8102
.نيرخآأ950,41 ةباشصإأو اًشصخشش734 لتقم ‘ لقألأ

Ëدع رحبلأ دأرج مد نأأ ملعت له ^
ÚجشسكأÓل هشضرعت دنع نكلو نوللأ
.قرزألأ نوللأ ¤إأ لوحتي

عردŸأ نأويح ىثنأأ نأأ ملعت له ^
Áتقو ‘ ءأر----ج4 بج--ن--ت نأأ ن---ك

.سسن÷أ سسفن نم اهلكو دحأو
.زوŸأ لكأأ بحي ةّنرلأ نأويح ^
نأÒط ةفاشسم لوطأأ نأأ ملعت له ^
.ةيناث31 يه جاجدلل اهليجشست ”
جا--ت– رو--ي---ط---لأ نأأ م---ل---ع---ت ل---ه ^

عÓتبأ نم نكمتتل ةيشضرألأ ةيبذاجلل
.اهماعط

.ةيزيل‚إلأ ةغللأ ‘ امأدختشسأ فور◊أ Ìكأأ وهE فرح نأأ ملعت له ^
ةينيشصلأ نيردناŸأ ةغل يه ⁄اعلأ لود ‘ اعويشش تاغللأ Ìكأأ نأأ ملعت له ^

.اهب ÚثدحتŸأ ددع بشسح .ةيزيل‚إلأ ةغللأو ةينابشسإلأ ةغللأو
ةديحولأ ةملكلأ يه «تملح» ينعت يتلأtmaerD ةملك نأأ ملعت له ^

.ةيزيل‚إلأ ةغللأ ‘tm ـب يهتنت يتلأ

 .ب◊أ مدعنأ أذإأ ة“اق ةاي◊أ حبشصت  ^
 .ةايح ل ءاقدشصأأ Óب ةايح ^
 .ÚنثÓل ةشسيرف نوكت ل ىتح ⁄اظ ىلع ⁄اظب نعتشست ل ^
 .سسفنلأ Òمدت ¤إأ دوقت سسفنلاب ةدئأزلأ ةـقثـلأ  ^
 .ًافيعشض فـشصنُت نأأ لب ،ًايوـق رهقت نأأ ‘ رـخفلأ سسيل  ^
.سضرألأ لهأأ ىقششأأ تنأاف ةريرم تايركذو ةيوق ةركأذ كل تناك أذإأ  ^

كشســـــــــــــفن فـــــــــــقث

Èع انتلصسأرÃ أوصسنت ل ،بأو÷أ ىلع فرعتلأ لبق
:›اتلأ ÊوÎكللأ عقوŸأ

moc.liamg@mirakiddam،رونت مكعيصضأومف
دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتأداقتنأو انتحفصص
انتحفصص أأدبن ،ددع لك ‘ ”دوعت امكو ،مكنظ نصسح

 .مويلأ ءاعدب هللأ ةكرب ىلع

!سشأو :هل لاق هراج وفاصش هعاتن ليبنوطلأ ‘ لصسغي دحأو كلاق
.«راك ›وت سشاب اهيف يقصسن Êأر ل ل» :هيلع در ؟اهلصسغت كأر

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فشضأا ــــــ
.ةÒهشش ةكرام يهو .زتيششفيل فلأر وه يقيق◊أ نيرول فلأر مشسإأ ^
.تايركشسلأ مشضه اهنكÁل هنأأ عم سسوشسلأ قرع لكأأ ب– بنأرألأ  ^
.طقف ًافرح31 نم نوكتت Úيلشصألأ يأواه ناكشس ةغل نأأ ^
.ايلاطيإأ سسوام يكيم مشسإأ وه ونيلوبوت  ^
.ايلأÎشسأأ ‘ ةيبذاج Ìكألأ ةنيدŸأ يه ثÒب ةنيدم ^
تأرعشسلأ نم Ìكأأ ةيرأرح تأرعشس قر– كنإاف سسفركلأ كلوانت دنع ^

.اهلكأات يتلأ ةيمكلأ ‘ ةدوجوŸأ
.ةطششن Úكأرب اهيف دجوتل يتلأ ةديحولأ ةراقلأ يه ايلأÎشسأ ^

ــه2441 لوألأ ىدامج60ـل قفأوŸأÈ 0202مشسيد22 ءاثÓثلأ

انعم مصستبإأ

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

يدهم Ëرك :دأدعإأ

لشصاح يكيرمأأ ايجولويزيف ⁄اع ،نيÓتراه نأدلاه -3091
.7691 ماع بطلأ ‘ لبون ةزئاج ىلع
.يأوغوروألأ نم مدق ةرك بعل ،ايجيج سسديشسيلأأ -6291
ÊاŸأأ يÁداكأأو ايجولوبوÌنأأ ⁄اع ،ثراب كرديرف -8291
.يجيورن
.يزيل‚إأ ةيران تاجأرد قباشستم ،لتراه نوج -3391
ة-يو--ي◊أ ءا--ي--م--ي--ك--لأ ‘ ⁄ا--ع ،فو--هدو--شس سسا--مو--ت -5591
.لبون ةزئاج ىلع زئاح ،يكيرمأأ ÊاŸأأ يÁداكأأو
.ÊاŸأأ مدق ةرك بردمو بعل ،Îشسوشش دنÒب -9591
.›اطيإأ مدق ةرك بعل ،يموغÒب يبيزوج -3691
.يشسور زابمج بردمو بعل ،فيششتريزوليب يÁÎد -6691
.Êامور مدق ةرك بردمو بعل ،وكشسيÎيب نأد -7691
.يكيشسكم مدق ةرك بعل ،زيدنانره سسيول -8691
.يشسور مدق ةرك بردمو بعل ،فولخوخ يÁÎد -5791
.يدنلوب يÒجين مدق ةرك بعل ،يبيداشسيلوأأ ليوناÁإأ -8791
.يكيرمأأ ءأدع ،نترام Êدور -2891
.يكيرمأأ عراشصم ،سسولاغ كول -3891
.واشسيب اينيغ لوشصأأ نم ›اغترب مدق ةرك بعل ،رديإأ -7891
.يكيرمأأ تأرايشس قئاشس ،ندراقوين فيزوج -0991
.ةيكافولشس برشضم ةرك ةبعل ،افوششتنوأأ Óياكيم -2991

Úلجر رشصقأاو لوطأا
ةرومعŸا هجو ىلع

لجر لوطأأ وه نم انلاب ‘ لوجي انايحأأ
أذه لوأدتيو ،لجر رشصقأأ نمو ،⁄اعلأ ‘

سضع-ب ‘ سسا--ن--لأ ة--ن--شسلأأ ى--ل--ع لؤوا--شست--لأ
ةرومعŸأ هجو ىلع لجر لوطأأ.تاقوألأ
13 رمعلأ نم غلبيو ،نزوك ناطلشس ىعدي

،با-ق-لألأ ن-م ة-عو-م‹ د--شصحو ،«ا--ما--ع
أذهو ناشسنإأ دي Èكأأ ، نوشش  يشش :لثم
،أÎميتنشس82اه-شسا-ي-ق غ-لا-ب-لأ هد-ي بب-شسب
بشسح Îم44.2 نزوك ناطلشس لوط غلبو
أردناشش Èتعأأ امنيب.9002 ماع هشسايق
ةر--ك--لأ ى--ل--ع Òشسي ل--جر ر--شصقأأ ،ي--غ---نأد
راشصق ةوخأأ ةثÓث Úب دلو ثيح ،ةيشضرألأ
امنيب ،أÎم52.1 مهلوط ىدعتي ⁄ ،ةماقلأ

.أÎميتنشس55 زواجتي ⁄ وه هلوط
ى-ن--بÃ ا--ي--نا--ط--ير--ب ة--م--شصا--ع ند--ن--ل ‘و
ءا-ق-ت-لأ ة-طfi تنا-ك Êا-ط--يÈلأ ناÈŸلأ
،⁄ا---ع---لأ ‘ ل---جر ر---شصقأأو ل----جر لو----طأأ
أومطح نيذلأ سصاخششألأ نم ةعوم‹و
لافتحÓل ″سسينيغ» باتك ‘ ةيشسايق ماقرأأ

Ãباتكلأ رورم ىلع اماع06 رور.

بيطÿا دومfi يرشصŸا
دومfi يرشصŸأ مدقلأ ةرك بعل Èتعي
ةر--ك--لأ تب‚أ ا--م ن--شسحأ ن---م بي---طÿأ
بعÓب ف-ن-شصيو ،ا-ه-خ-يرا-ت ‘ ة-ير-شصŸأ
موي بيطÿأ دومfi دلو  ،رشصم ‘ نرقأ

ي-ل-هألأ يدا-ن-ل--ل بع--ل ،4591 ربو-ت-كأأ03
›ا◊أ سسي--ئر--لأ و--هو ر--شصم بخ--ت--ن---مو
.يرشصŸأ يلهألأ يدانلل
زكرم عبتت ةيرشصم ةيرق ‘ بيطÿأ دلو
نمو .ةيله-قد-لأ ة-ظ-فا-حÃ ن-يوÓ-ب-ن-شسلأ
هترشسأأ عم Òغشصلأ لفطلأ لقتنأ ةيرقلأ
بي--طÿأ دو--مfi م--شضنأ .ةر--ها--ق--لأ ¤إأ
امدن-عو ،ةد-يد÷أ ر-شصÃ ر-شصن-لأ ىدا-ن-ل
همشسأ تاب هرمع نم رششع ةشسماÿأ غلب
لÓ---خ ة---شصا---خ ةر----ك----لأ لا‹ ‘ ددÎي

ع------م سسرأدŸأ يرود ‘ ه------ت------كرا-------ششم
يدان ولوئشسم قفأو .ةيشضايرلأ ةشسردŸأ
يدا-ن ¤إأ بي-طÿأ لا-ق-ت-نأ ى-ل-ع ر-شصن--لأ
ع-ي-قو-ت-لأ ن-م ا-ب-ير-ق نا-ك ا-مد-ع-ب ي-ل--هألأ
61 بي-طÿأ ر-م-ع نا-كو ،ي-ل-ي-عا-م-شسإÓ-ل

.اهنيح طقف ةنشس
ع--م ن--شسلأ هذ--ه ‘ و---هو بي---طÿأ بع---ل

هتايرابم ¤وأأ تناكو ةنشس81 ت– قيرف
.رشصنلأ قير-ف ق-با-شسلأ ه-يدا-ن ق-ير-ف ما-مأأ

هتايرابم ¤وأأ بعليل لوألأ قيرفلل دعشص
51 ‘ كي-ت-شسÓ-ب-لأ يدا-ن ما-مأأ ة-ي-م-شسر-لأ
ةأرا---بŸأ سسف----ن ‘و ،2791 ما-ع ر-بو-ت--كأأ

تلأوت كلذ دعب نمو هفأدهأأ لوأأ لجشس
دنع تلشصو ىتح يرودلأ ‘ فأدهألأ
.بعللأ نم ةلشصتم ةنشس71 لÓخ ةأرابم991 ‘ اهلّجشس يرودلأ ةلوطب ‘ افده801 ¤إأ هلأزتعأ موي

عنشص امك .ةيرشصم سسوؤوك5و يرود باقلأأ رششعب بيطÿأ زاف ،رم◊أ Úطايششلأ عم رششع ةتشسلأ هتأونشس ‘
.نآلأ ىتح هزواŒ متي ⁄ يشسايق مقر وهو ،ةأرابم94 ‘ ًافده73 لجشس ثيح ةيراقلأ تاقباشسŸأ ‘ خيراتلأ
2891 يماع (ايقيرفأأ لاطبأأ يرود فلشس) ةلطبلأ ةيدنأÓل ايقيرفأأ سسأاك ةلوطب يلهألأ عم بيطÿأ عفر
لوأل بيطÿأ رهظ ،ةيلودلأ ةحاشسلأ ىلع .6891و5891 ،4891 مأوعأأ ‘ ةيقيرفألأ سسوؤوكلأ سسأاكو ،7891و
سسأاكب زافو .4891و0891 ماعل ةيبŸوألأ باعلألأ ‘ ةنعأرفلأ عم كراششو4791 ماع ينطولأ قيرفلأ عم ةرم
نم3891 ماع يقيرفأأ بعل لشضفأأ اهزربأأ ةيدرف باقلأأ ىلع بيطÿأ لشصحو ،6891 ماع ةيقيرفألأ ·ألأ

.18-0891و87-7791 يمشسوم يرشصŸأ يرودلأ فأده بقل ¤إأ ةفاشضإلاب ،لوبتوف سسنأرف ةل‹
fiأ دومÿبختنمو يلهألأ يدانلل بعل ،قباشس يرشصم مدق ةرك بعل وه (4591 ربوتكأأ03 ديلأوم) بيط

.يرشصŸأ يلهألأ يدانلل ›ا◊أ سسيئرلأ وهو مدقلأ ةركل رشصم

مويلأ Gd∏¡º GCÊ GCS°à¨Øô∑ ‡É JÑâ GEd«∂ eæ¬, Kº Yóä}مويلأ
a«¬, hGCS°à¨Øô∑ ‡É L©∏à¬ d∂ Y∏≈ fØù°», Kº ⁄

GCh± H¬ d∂, hGCS°à¨Øô∑ ‡É GCf©ªâ H¬ Y∏»
aÉS°à©æâ H¬ Y∏≈ e©ü°«à∂, hGCS°à¨Øô∑ ‡É

RYªâ GCÊ bü°óä H¬ hL¡∂, aîÉd§ b∏Ñ» a«¬ eÉ
bó Y∏ªâ hU°π Gd∏¡º hHÉQ∑ Y∏≈ S°«ófÉ fiªó

hY∏≈ GBd¬ hU°ëÑ¬ hS°∏º Jù°∏«ªÉ cãÒGz.

{Gd∏¡º GCÊ GCS°à¨Øô∑ ‡É JÑâ GEd«∂ eæ¬, Kº Yóä
a«¬, hGCS°à¨Øô∑ ‡É L©∏à¬ d∂ Y∏≈ fØù°», Kº ⁄

GCh± H¬ d∂, hGCS°à¨Øô∑ ‡É GCf©ªâ H¬ Y∏»
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:مويلأ مقر

41 و-----ه ن-----م :لأؤو-----صسلأ
قيرفل جيوتتلأ فده بحاصص
سسا--ك--ب نأر--هو ة---يدو---لو---م
دا–أ مامأأ6991 ةنصس رئأز÷أ
؟ةديلبلأ

ج-يو-ت-ت-لأ فد-ه بحا-شص:بأو÷أ
سسا--ك--ب نأر--هو ة--يدو--لو--م ق--ير---ف---ل
دا–أ ما----مأأ6991 ة--ن---شس ر---ئأز÷أ
‘ يوطعلب رمع بعÓلأ وه ةديلبلأ
،ءأز-ج ة-بر-شض ن--م611ـلأ ةقي-قد-لأ

.اهتيعرشش مدعب Òثكلأ اهنع ليق

Áي--ت--لأ فأد--هألأ دد--ع م--قر--لأ أذ--ه ل--ث
أذ--ه ة--نو--ل--ششر--ب ق---ير---ف ى---مر---م تل---خد
ة-نرا--ق--م أد--ج Òب--ك دد--ع و--هو ،م--شسوŸأ
ةششاششه سسكعي ا‡ ،ةيشضاŸأ مشسأوŸاب
.نغنيتشش ÊاŸلأ هشسراحو قيرفلأ عافد

:Èمصسيد

ــــــــــ مويلأ حيرصصت ـــــــ

Èتعاو ارقإا ـــــــــــ
ة-صصر-ف د-حأأ كي-ط-ع--ي ن--ل  ^

 .كصسفنل اهطعأأ ىرخأأ
كجأردأأ دوعت نأأ أاطخ سسيل ^
قيرطلأ ‘ تيصشم دق تمد ام
 .أاطÿأ

،ةقيق◊اب نونمؤوي نوÒثك  ^
 .اهب نوقطني نوليلقو

نو--ق---ي---ق◊أ ءا---قد---صصألأ ^
بع-صصيو ،م--هدا--ج--يإأ بع--صصي
* .مهنايصسن ليحتصسيو ،مهكرت
أذإأ الإأ ةداع-صسلا-ب ع-ت-م-ت-صست ن-ل
 .نيرخآلأ عم اهتمصساقت

لمحتت اهتلمح ام سسفنلأ يه ^
 .لدعتو روŒ مايأأ رهدللو

ىق-صشأأ و-ه ن-م ًا-م-ئأد د-جو-ي ^
.مصستباف كنم

تنÎنإلا ةكبشش
تنÎنإلأ ة-ك-ب--شش نأأ م--ل--ع--ت ل--ه
اهروهظ ةيأدب ‘ ىمشست تناك
ةلاكو ةكبشش) ينعت و (تِنابْرأأ)

(ةرو-ط-تŸأ ثو-ح-ب-لأ ع--يرا--ششم
ةيكيرمألأ عافدلأ ةرأزو اهتممشص يتلأو



È 0202مشسيد22 ءاثÓثلا
ــه2441 لوألا ىدامج60ـل قفاوŸا

رامين ىلع نوقوفتي تاحرفو ةيلوب .. روليد

ابوروأا ىف فقوتت ل فادهأا ةنيكام ودلانور ونايتسسيرك

عقوم بسسح
يŸاعلا «دروكسسوه»

يليزاÈلا نم ءاوسضألا Úيرئازج مو‚3 فطخ
لÓ--خ نأ--مÒج نأ--سس سسيرأ--ب م--جأ--ه--م رأ--م--ي---ن
.يسسنرفلا يرودلا نم ةيلأ◊ا ةخسسنلا
،هييليبنوم م-جأ-ه-م رو-ل-يد يد-نأأ-ب ر-مألا ق-ل-ع-ت-يو
ةي◊وب د-ير-فو ،م-ي-ن د-ئأ-ق تأ-حر-ف ن-يد-لا ن-يزو

بيترت ‘ رأمين ىلع اوقوفت نيذلا ،زتيم حأنج
.نآلا ىتح يسسنرفلا يرودلا ‘ لسضفألا
سصسصختŸا يŸأعلا «دروكسسوه» عقوم ردسصأاو

ل--سضفأا ن--ع ار--ير--ق---ت مأ---قرألاو تاءأ---سصحإلا ‘
يرود--لا ن--م ة--ي---لأ◊ا ة---خ---سسن---لا ‘ Úب---عÓ---لا
ةنميه دهسش ثيح ،ةلوج51 رورم دعب يسسنرفلا

بختنم نم Úبعل3 دوجو لÓخ نم ةيرئازج
«fiبعل01 لسضفأا ةمئأق ‘ «ءارحسصلا يبرأÚ.

بي-تر--ت ‘ Êأ--ث--لا ز--كرŸا ‘ رو--ل--يد يد--نأا ل--ح
ة--لو--ط--ب--لا ن--م ة--ي--لأ◊ا ة--خ--سسن--لا مو‚ ل--سضفأا
دعب ىلع ،01 نم ةطقن57.7. لدعÃ ،ةيسسنرفلا

نأيليك يسسنرفلا ،ردسصتŸا نم طقف ةطقن51.0
.نأمÒج نأسس م‚ يبأبم
لÓ-خ ة-ع-ئار أ-مأ-قرأا ه-ي-ي-ل-ي-ب--نو--م بعل ق--ق--حو
6 هئادهإاو فادهأا7 هليجسستب ›أ◊ا مسسوŸا

أهبعل ةارأبم41 ةلمج لÓخ ةمسسأح تارير“
.ةقبأسسŸأب

هتميق لعج  «رسضÿا» مجنل تفÓلا قلأأتلا اذه
«تكرأ-م Òف-سسنار-ت» ع-قو-م ‘ ة-ي-قو-سسلا ه-ت-م-ي-ق
ردقت تحبسصأا ثيح ،ةيسسأيق تأيوتسسŸ عفترت

31ـب
ءد-ب ذ-ن-م ى-ل-عألا ة-م--ي--ق--لا ي--هو ،ورو--ي نو--ي--ل--م
.ةيفاÎحلا هتÒسسم
Ìكأا نم ادحاو هسسفن تأحرف نيدلا نيز سضرفو
لاو-ط ءادألا ‘ أ-مأ-ظ-ت-نا Úير-ئاز÷ا Úب-عÓ--لا
هدوجو تأبثإا ‘ لسشف هنأا ولو ،ةÒخألا تاونسسلا
.رئاز÷ا بختنم فوفسص ‘ مهم بعÓك
6 ‘ م-ه-سسأا  ة-م-سصأ-ع-لا دأ–ل قأ--ب--سسلا بعÓ--لا
مين هقيرف عم ليجسستو ةعأنسص Úب أم فادهأا
ز--كرŸا ‘ د--جاو--ت--ي ه--ل--ع--ج أ--م و--هو ،كي--بŸوأا
ةيلأ◊ا ةخسسنلا يبعل لسضفأا بيترت ‘ عبأسسلا

.01 نم14.7 لدعÃ يسسنرفلا يرودلا نم
‘ خيرأتلا بتك  يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا نأكو
بحأسص حبسصأا نأا دعب كلذو ،8102-7102 مسسوم
‘ ةمسسأ◊ا تاريرمتلا ددع ‘ يسسأيقلا مقرلا

يرود
أمطfi ،(ةرير“91) يسسنرفلا ةينأثلا ةجردلا
لسصيف يبرغملل أكول‡ نأك يذلا قبأسسلا مقرلا

.3102-2102 مسسوم ‘ نأك قيرف عم رجف
تآأ-جأ--ف--م زر--بأا ىد--حإا ة--ي◊و--ب د--ير--ف ل--ك--سشو
3 ل-ج--سس ثي--ح ،«1 غيل-لا» ن-م ة-ي-لأ◊ا ة-خ-سسن-لا
41 لÓ-خ Úت-م-سسأ-ح Úتر-ير“ ىد-هأاو فاد--هأا

.أهيف كرأسش ةارأبم
ةمئأق ‘ نمأثلا زكرŸا لتحي هلعج ةي◊وب قلأأت
ط-ي-ق-ن-ت لد-عÃ ي-سسنر-ف-لا يرود-لا مو‚ ل-سضفأا

.01 نم83.7
،تأبأسصإلا ةنعل نم لوطم ىنأع Òخألا نأا ركذي
لÓ-خ سصأ-خ ل-ك-سشب ءاو-سضألا ف-ط-خ--ي نأا ل--ب--ق
تأبأسسح لخدي هلعج أم وهو ،›أ◊ا مسسوŸا

.«ءارحسصلا يبرأfi» بردم ،يسضأملب لأمج

سسأاك يئاهن ليجأات
¤إا ةيزيل‚إلا ةطبارلا
1202 ليرفا
ةيزيل‚إلا ةيدنألا ةطبار تنلعأا
ليجأات ،Úنثلا ،سسما مدقلا ةركل
نيرهشش ةدŸ ةطبارلا سسأاك يئاهن

ةدوع ىف Óمأا ليرفا52 ىتح
اذه لولحب تاجردملل Òهام÷ا
.دعوŸا

يئاهن ةماقإا ررقŸا نم ناكو
بعلم ‘ يرفيف82 ‘ ةقباشسŸا

.يلبÁو
بغري» ،نايب ‘ ةطبارلا تلاقو
روشضحب يئاهنلا ةماقإا ىف نولوؤوشسŸا
Òهام÷ا نم نك‡ ددع Èكأا

قحل تقول هليجأات ررقت ›اتلابو
ددع دمتعي ..لبقŸا ماعلا نم
اهل حمشسيشس يتلا Òهام÷ا
دعاوقلا ىلع روشض◊اب
لمأانو اهتقو ةموكحلل ةيداششÎشسلا

حنم ‘ يئاهنلا ليجأات لÓخ نم
.«روشضحلل Èكأا ةشصرف ÚعجششŸا

يئاهنلا عبر رودلا قلطنيو
ثيح ءاثÓثلا مويلا ةقباشسملل
هشسفانم دروفتنرب فيشضتشسي
Îشسششنام بعليو دتيانوي لشساكوين
ةفايشض ‘ بقللا لماح يتيشس
.لانشسرأا

Úب ةهجاوم ءاعبرألا موي دهششيشسو
ةجردلل يمتنŸا يتيشس كوتشس
امنيب ماهنتوت عم هبعلم ىلع ةيناثلا
هشسفانم نوترفيإا فيشضتشسي
بعلم ىلع دتيانوي Îشسششنام

.كراب نوشسيدوج

و--نأ--ي--ت--سسير--ك ¤أ--غ---تÈلا ل---سصاو---ي
سسو-ت-ن-فو-ج ق--ير--ف م‚ ود--لأ--نور

ةد-ي--سسلا ع--م ق--لأأ--ت--لا ،›أ--ط--يإلا
،يرأ÷ا م--سسوŸا ى--ف زو--ج--ع---لا

ي----لÙا Úيو-----ت-----سسŸا ى-----ل-----ع
ة-ي-ئأ-سصحإا تف--سشكو ،ي--بوروألاو
ودلأنور ونأيتسسيرك نأا ،مأقرألأب
Áن---م أ---ع---ئار أ---ط---سسو---ت---م كل----ت

32.1 عقاوب مسسوŸا اذه فادهألا
لجسسي ىأا ،ةدحاولا ةارأبŸا ىف فده

.ةقيقد52.86 لك ًأفده
،اًديدج أًيسسأي-ق أ-ًم-قر ود-لأ-نور ق-ق-حو

اذه ةارأبم31 ونأيتسسيرك بعل ثيح
لأطبأا يرودو يرودلا Úب أم مسسوŸا
أفده عنسصو أًفده61 زرحأاو أبوروأا
.ةقيقد2901 ىف لمÛا ىف اديحو
بيترت ودلأنور و-نأ-ي-ت-سسير-ك رد-سصت-يو
21 ديسصرب ›أطيإلا يرودلا ‘اده
ف-ي-سصو-لا ن-ع فد-ه قرأ-ف-بو ،ًأ--فد--ه

نÓ-ي-م Îنإا م-جأ-ه--م و--كأ--كو--ل و--ل--ي--مور
.ًأفده11 ـب فيسصولا

،ود-لأ-نور و-نأ-ي-ت-سسير-ك ¤أ-غ-تÈلا م-ج-ن-لا م--ل--سستو
مد-ق-لا ةز-ئأ-ج ،›أ-ط-يإلا سسو-ت--ن--فو--ج م--جأ--ه--م
ةرسشع ةنمأثلا أهتخسسن ىف0202 مأعل ةيبهذلا

ة-نو-ل-سشر-ب م‚ ي-سسي-م ل-ي--نو--ي--ل ى--ل--ع أ--قو--ف--ت--م
لو---بر---ف----ي----ل م‚ حÓ----سص د----مfiو ،Êأ----ب----سسلا
نريأب م‚ ي-ك-سسفود-نأ-ف-ي-ل تر-بورو يز-ي-ل‚إلا

نم ةزئأ÷ا ىلع تيوسصتلا ”و ،ÊأŸألا خنويم
01 ن-م ةر--سصتfl ة--م--ئأ--ق د--ع--ب Òهأ--م÷ا ل--ب--ق
.مأع لك Úبعل
لو-سص◊ا» ،ةز-ئأ÷ا م-ل-سست د-ع-ب ،ود--لأ--نور لأ--قو

نأل ديعسس أنأا ،¤ Òبك فرسش ةزئأ÷ا هذه ىلع
ءأمظعلا لأطبألا رأثآا نم ةبيرق نوكتسس يتأمسصب
لذ--بأأ--سس ،¤ تو--سص ن--م ل--ك ر--ك--سشأاو ،ن--ير--خآلا

زارحإاو ديج لكسشب بعلل أمئاد ىدهج ىرأسصق
.«فادهألا
نم Ìكألا ددعلا ودلأنور سسوتنفوج م‚ دسصحو
د-مfiو ي-سسي--م ن--م Ìكأا0202 مأ-ع-ل تاو--سصألا

يÒنوكنأيبلا ‘ هليمزو يكسسفودنأفيلو حÓسص
سسو-مار و-ي-جÒسسو رأ-م-ي-نو ي-ن-ي--ل--ي--ك و--ي--جرو--ج
طسسو بعلو هيكيب دراÒجو وريوجأا ويجÒسسو
.لاديف وروترأا نÓيم Îنإا

0202 اـــــــــيناŸأا يـــــــــف ماـــــــــعلا قـــــــــيرف خـــــــــنويم نرـــــــــياب
اهققح ىتلا ةيشسايقلا ماقرألاو تازا‚إلا دعب ،ايناŸأا لخاد0202 ىف قيرف لشضفأا ةزئاج ىلع خنويم نرياب قيرف لشصح

سسأاكو سسأاكلاو ÊاŸألا يرودلا ىه ،0202 ىف باقلأا5 ـب جوت دق خنويم نرياب قيرف ناكو ،ماعلا اذه لÓخ ىرافابلا
تيوشصتلا ردشصت امدعب ايناŸأا ىف ماعلا قيرف ةزئاجب خنويم نرياب جوتو .يبوروألا ربوشسلاو ابوروأا لاطبأا يرودو ربوشسلا

يذيفنتلا سسيئرلا هيغينيمور زنياه لراك قلع ،هتهج نم .ايشضاير ايفحشص069 هيف كراشش يذلاو ،تنÎنإلا Èع
زاف ىذلا عئارلا ماعلا ةزئاج ىه هذه،FDZ لفح ىف ماعلا قيرف نرياب رايتخا متي نأا Òبك فرششل هنإا» ،خنويم نريابل
كلذكو ،كيلف يشسناه هشسأار ىلعو ينفلا زاه÷ا ئنهأا نأا دوأا ،مدقلا ةرك ‘ هب زوفلا نكÁ ام لكب خنويم نرياب هيف
سشتيديمح حلاشص نشسحو ،خنويم نريابل يذيفنتلا سسيئرلا هيغينيمور زنياه لراك ىثÓثلا ناكو .«هلمكأاب قيرفلا
نرياب قلعو .ايناŸأا ‘ ماعلا بعل ةزئاج ،يرافابلا هيف ملشست ىذلا لف◊ا اورشضح دق ›وشس سسÓكينو ،ىشضايرلا ريدŸا

.«0202 ماعلا قيرف وه نريابلا» ،«ميظع فرششل هنإا» ،«Îيوت» ىعامتجإلا لشصاوتلا عقوم ىلع هباشسح Èع خنويم

نارهو ةيدولوŸ يواهلا يدانلل اديدج اسسيئر يسسونسس نب
يواهلا يدانلل اديدج اشسيئر يشسونشس دمfi بختنإا
Ÿخ نار--هو ة--يدو---لو--Óة--ما--ع--لا ة--ي--ع--م÷ا ل
44ب هزوف بقع نارهو ‘ تدقع يتلا ةيباختنلا

قابشسلا ‘ ديحولا هشسفا-ن-م د-شض24 لباقم تو-شص
مدقلا ةرك قيرفل يشضايرلا ر-يدŸا و-ل-ل-ي-ب يدورا-ب
ةيع-م÷ا لا-غ-ششأا تفر-ع د-قو.طرافلا م-شسوŸا
نم ديدعلا تلجشس ةنوح-ششم اءاو-جأا ة-ي-با-خ-ت-نلا
ةيعم÷ا ءاشضعأا Úب  ةيظفللا تازواجتلاو لزاهŸا

ىلع يشساركلا عفر دح ¤إا تاششوانŸا تلشصو دقو
يشسونشس نب باختنإا ةبشسانÃو. سضعبلا مهشضعب

ديد÷ا سسيئرلا د-عو يوا-ه-لا يدا-ن-لا سسأار ى-ل-ع
‘ كلذو ةلشسلا ةركو ةحابشسلا،ىوقلا باعلأاك ةيشضاير عورف ةدع ثعب ةداعإاب
يواهلا يدانلل ةيداعلا ةماعلا ةيعم÷ا نأا ركذلاب ريد÷او.لاجآلا برقأا
Ÿا عوبشسألا تدقعنإا يتلا نارهو ةيدولوŸا ةليشص◊ا سضفر تلجشس مرشصنŸةيلا
اميف ةيعم÷ا ءاشضعأا لبق نم هبتكمو يوايfi بيطلا هتدهع ةيهتنŸا سسيئرلل

ةرارغوب ةراشس.ةيبدألا ةليشص◊ا ىلع ةقداشصŸا ت“

راسصنأ’ا ءاتفتسسإا بسسح0202 ةنسسل يتيسسلا ‘ بع’ لسضفأا Òتخإا رسضÿا بع’

يسساسسأا بعللا هنكÁ زرfi »:ةكيرت وبأا
«ديردم لاير وأا ةنولسشرب ‘

،ةيبرعلاو ةيرشصŸا ةركلا م‚ بلاط
fiلا ،ة-ك-ير-تو-بأا د-م-Óودلا بع‹

Òكفتلاب ،زرfi سضاير ، يرئاز÷ا
يدا-ن ن--ع اد--ي--ع--ب ه--ل--ب--ق--ت--شسم ‘
يتلا ةلماعŸا ببشسب يتيشس Îشسيششنام
بيب ،ق-ير-ف-لا برد-م ن-م ا-ها-ق-ل-ت-ي

ةق-ث-لا ه-ح-نÁل يذ-لا ،لو-يدراو-غ
،هقلأات مغر تايرابŸا ‘ ة-كرا-ششم-ل-ل
بعل زرfi نأا ة--ك--ير--ت و--بأا لا--قو

Èكأا ‘ ايشساشسأا بعلي نأا هنكÁو زي‡
وأا ةنولششر-ب ى-ت-ح ،ة-يŸا-ع-لا قر-ف-لا

ة-ك-ير-تو-بأا حر-شصو ، د-يرد--م لا--ير
:ة-ير-ط-ق-لا «سسترو-ب-شس Úب» ةا-ن-ق-ل
زرfi بهذ--ي نأا سسم--ح--ت--م تن--ك»
ŸشسششناÎ ت– برد--ت--لاو ي--ت--ي---شس
‘ نوكي ا-مد-ن-ع.لو-يدراو-غ ةدا-ي-ق
برد----Ÿا ،01/01 ›ا--ع--لا هاو--ت---شسم
،ءلدبلا ةكد ىلع هشسلج-ي ةر-ششا-ب-م
وهو اياحشضلا لوأا زرfi مزهنم نوكي اŸ قيرفلاو ،ةعاشس عبر هكرششي اهدعب
«اديج ركفي مزل زرfiو يعيبط Òغ عشضو اذه ..يتيشسلا ‘ Òيغت لوأا

لاير ‘ بعللا هنكÁ ⁄اعلا ةيدنأا لك ‘ بعللا هنكÁ سضاير»:فاشضأاو
عم لويدراوغ ةشسايشس ةكيرتوبأا دقتنإا امك ،«يشساشسأاكو ةنولششرب وأا ديردم
ةفشصب بعلي ل ه-نأا لو-يدراو-غ ع-م سضا-ير ة-ل-ك-ششم»:Ó-ئا-ق ر-شضÿا د-ئا-ق
لك لويدراوغ يطعن ءيشس ل-ك-ششب ر-ه-ظ-يو زرfi بع-ل-ي اŸ ،ة-يرار-م-ت-شسا
زرfi ،هقلأات ىلع هبقاعي لويدراوغو قلأاتيو بعلي سضاير نكل ،ق◊ا
ÚبعÓلا ةيعون نم وهف ،قيرفلا ‘ ةيرحللو ةقثللو ةيرارمتشسÓل جاتحي
ةروط-خ رد-شصم زرfi»:م-ت-خو «بع-لŸا ‘ ه-ي-مد-ق ي-ق-ب-ي نأا بج-ي يذ-لا
ىلع .«طقف تقو عييشضت ةيع-شضو-لا هذ-ه-بو ق-ير-ف-لا ‘ هءا-ق-بو ي-ت-ي-شسلا

بعÓلا اهرايتخإاب عيم÷ا يتيشس Îشسيششنام Òهامج تأاجاف رخا ديعشص
ىلع اقوفتم0202 ةنشسل بعل لشضفأا ،زرfi سضاير ، يرئاز÷ا ›ولا
هترششن امبشسح ،غيلÒتشس ميحر يزيل‚إلاو نيورب يد Úفيك يكيجلبلا

 ل. ماشسح.سسمأا ةيناطيÈلا زوين غنينفيا Îشسيششنام ةفيحشص

لجسسي يوÓلا دبع
ءاقبلا عارسص لسصاويو
يرسسيوسسلا نويسس عم

د-ب-ع بو-يا ،ير--ئاز÷ا ع--فادŸا ق--لأأ--ت
ير-سسيو-سسلا نو-ي-سس يدأ--ن ع--م ،يوÓ--لا
‘ اد--ج م--ه--م زو--ف ق--ي--ق– ¤إا هدأ--قو

‘ ءأ-ق-ب--لا ق--ي--ق– ل--جأا ن--م ه--عار--سص
زوفلا ¤إا هدأق أمدعب ،زأتمŸا يرودلا
يدأن بأسسح ىلع سسمأا فدهل ةيئأنثب
نم31 ة---لو÷ا ةارأ----ب----م ‘ «زودأ----ف»
يرئاز÷ا بعÓلا نك“ نيا ،ةلوطبلا

‘ هقيرف-ل Êأ-ث-لا فد-ه-لا ل-ي-ج-سست ن-م
تدأق ، ىنميلا ةه÷ا ىلع Îم ÚثÓث نم ةوق ةديدسستب ةÒخألا ةقيقدلا
لبق فسصلا هلÓتحإأب ،ءأقبلا قيق– ‘ هلأما ىلع ظأفحلل نويسس يدأن
هتنأكم دأعتسسإا يوÓلا دبع نأا ¤إا ةرأسشإلا ردŒ .طقف ةطقن11ب Òخألا
 ل.ماسسح .طقف تأيرأبم ةعبرأا لبق ةيسسأسسلا

(32-62) اينولوب ىلع ايدو زوفي ديلا ةركل ينطولا بختنŸا
ةجيتنب Êولوبلا هÒظن ىلع لاجر ديلا ةركل يرئاز÷ا بختنŸا قوفت
ءاقل نمشض ,اينولوب ‘ Úنثلا سسما ,(21-21 :لوألا طوششلا)62-32
رشص1202Ã-⁄اعلا ةلوطبل «رشضÿُا» تاÒشض– راطإا ‘ لخدي يدو
‘ يÒشض– سصبÎب ينطولا ي-عا-ب-شسلا د-جاو-ت-يو.(يفناج31-13)
سسفن دشض ةيناث ةيدو ةلباقم سضوخيشس ثيح ,Èمشسيد03 ىتح اينولوب
ةيلودلا وشسراو ةرود رامغ ‘ لوخدلا لبق , ءاثÓثلا موي ,بختنŸا
ةفاشضإلابف.قرف ةعبرأا ةكراششÈ 0202Ãمشسيد92 وÚ 72ب ةيدولا
ةيدولا ةرودلا هذه فرعت-شس ,ر-ئاز÷او (م-ظ-نŸا د-ل-ب-لا) ا-ي-نو-لو-ب ›إا

دوعشسم دئاقلا قا-فر ل-شصاو-ي-شسو .ر-شصم وأا ار-شسيو-شس ,ا-ي-شسور ة-كرا-ششم
يÒشض– سصبرت ءارجإاب ,لايد-نو-م-ل-ل ة-يداد-عإلا م-ه-تÎف ,سسو-كر-ب
هللختتشس يذلاو0202 يفناج6 نم ءادتبا (نيرحبلا) ةمانŸاب Òخأا

لبق ,ريان-ي01و8 يموي ينيرح-ب-لا بخ-ت-نŸا ما-مأا Úت-يدو Úتارا-ب-م
يرئاز÷ا بختنŸا دجاوتيو.يفناج11 خيراتب ةرهاقلا ¤إا هجوتلا

ةقفر ةشسداشسلا ة-عو-مÛا ن-م-شض ,ر-شص1202Ã-⁄اعلا ةلوط-ب لÓ-خ
.ادنلشسيا و لاغتÈلا و برغŸا تابختنم


