
00:٥1 ةعاسسلإ نم ةيإدب مويلإ فيطسس قافو - يداسشتلإ ةسضهنلإ
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ةنيطنسسق ‘ هحارج ديمسضت نع ثحبي دا–إ’ا

!ديردم لاير ¤إا رسصان نب لاقتنا ةقفسص سضفري نÓيم

دإدزولب بابصش

يإد Úصسح رصصن

03:41 ةعاسسلإ نم ةيإدب مويلإ  رئإز÷إ ةيدولوم - نإزيلغ عيرسس

يــّنفلا مـــــقاطلا مـــــّعدُي ةــــــعمجوب
يواــــــنكلل ادــــعاسسم نـــــــّيعُيو

03:41 ةعاسسلإ نم ةيإدب  مويلإ ةمسصاعلإ .إإ - ةنيطنسسق .شش

ةرادإاو ايهامروغ ءاقل لجؤوت فاكلا
بسضغلا ةمق ‘ دادزولب بابسش

 يداـــــــسشتلا ةـــــــسضهنلاب ةـــــــحاطإ’ا ديري يـــــــكوكلا
فاـــــــكلا سسأاـــــــك ‘ ادـــــــيعب باـــــــهذلاو

ششإر◊إ دا–إإ

 ايÒسض– اسصبرت لخدتسس ةليكسشتلا
لبقŸا عوبسسأ’ا فلسشلاب

«ةـنمآا Òغ يداـــيأا ‘ ناــــــك دادولا» :حــــيلف دــــيعسس

يرافوب دإدو
ك

ءاعبرألإ لمأإ

ءاعبرأ’ا ‘ ئراوط ثد– يواهلا يدانلا ةسسائر

لÓب يرئاز÷ا ديري دراÒج نفيتسس
زÒ‚ار وغسسÓغ ‘ يميهارب

يسسليسشت مامأا ةيثÓثب طقسسيو ندنل «يبراد» ‘ Óيدب ةمحر نب

رئإز÷إ ةيدولوم

دــيدج نم ةرادسصلا ةداعتسساو ديكأاتلل نازـــيلغ ‘ ةـــيدولوŸا
نازـــــــيلغ ¤إا قــــيرفلا ةــــــيرفسس نـــــــع ناــــــبيغي ةـــــــيجلع نــــبو وــــــباج

«مويلا ةارابم ‘ ليجسستلل زهاجو ينتررح زلفاب ةيئانث » :ظيف◊ا دبع

ديبارلا ةحاطإ’ا لباقم بع’ لكل نويلم02 ةحنم دسصري سساŸأا

2 لئابقلإ .شش ـ1 يÒجينلإ كردلإ دا–إإ

دازلا لماكب دوعيو يدحتلا بسسكي يرانكلا

ةـــــــليكسشتلا ‘ تاÒـــيغت ةّدـــــع ىرــــــجأا يدـــــيزوب
دــــــيدــــــحب طوــــــب نــــــب سضّوــــــــعو

هبتكم حيتافم هنم تعزُن و فيدرلإ قيرفلإ ¤إإ لّوح
نع ءيسش لك فسشكت بعŸÓا ءادسصأا

ةمسصاعلا دا–إا ‘ يحي Îنع ةيسضق

قيرفلا عن“ ةسضهنلا ةرادإا
بلاطي قافولا بردتلا نم

طاسسبلا ىلع زوفلاب

فاده ›وغف
يارسس ات’اغ عم
‘ يبيتزوغ مامأا
يكÎلا يرودلا

سسراح لسضفأا ةزئا÷ حسشرم ةجديكوأا
0202 ةـــــنسسل «1 غـــــيللا» يـــف

يليÓب مسض ديري لــيحدلا
لاــــــيدنوŸا لـــــجأا نــــم

«ءاقللا ليجأاتب انتملعأاو انتلسسار فاكلا» :اينيك دا–إا سسيئر اوديوم



ليمول عم فوسصوب قاحسسإا روهظ لجؤوت ةباسصلا
‘ بعلي يذلا ليمول بعل ،فوصصوب قاحصسإا يرئاز÷ا سضرعت

تاعاصسلا لÓخ ةديدج ةمدصصل ،يكيجلبلا ةيناثلا ةجردلا يرود
ةباصصإل سضرعت باصشلا ير-ئاز÷ا بعÓ-لا .ة-ي-صضاŸا ة-ل-ي-ل-ق-لا

¤إا هلاقتنا نم ةÒصصق ةÎف دعب ،ةيصضاŸا ةÎفلا لÓخ ةيوق
،يرئاز÷ا فيطصس قافو نم امداق يكيجلبلا قيرفلا

عوصضÿا ى-ل-ع Èجٔاو .ة-كرا-صشŸا ن-ع د-ع-ت-ب-ي-ل
‘ روهظلا نع ازجاع هلعج ام وهو ،ةبكُرلا ىوتصسم ىلع ةيحارج ةيلمعل
¤إا مصضنا فوصصو-ب .ي-ك-ي-ج-ل-ب-لا ة-ي-نا-ث-لا ة-جرد-لا يرود ن-م ¤ؤلا تلو÷ا

¤إا لاق-ت-نلا-ب د-عو ى-ل-ع ،«ي-ت-ي-صسلا ة-عو-م‹» ة-يار ت– ع-ق-ي يذ-لا ل-ي-مو-ل
‘ هحا‚ لاح ،يزيل‚إلا يتيصس Îصسصشنام ¤إا هنمو ،يدنلوهلا نفوهدنيإا

ةباصصإلا لظ ‘ اددهم عيرصس لكصشب زيمŸا روهظلا ملح تابو .هتاردق راهظإا
.ةيفاصضإا ةÎفل بعŸÓا نع ةفوصصوب دعبتصس يتلا ةيوقلا

يدا------ن ةرادإا تد------بأا
يرود-لا ل-ط-ب ل-ي-حد--لا
›ود--لا بعÓ--لا ع--م د--قا--ع--ت--لا ‘ ه--ت--ب--غر ،ير---ط---ق---لا
لÓخ يرطقلا رطق يدان نم يليÓب فصسوي يرئاز÷ا

يفناج رهصش ةررقŸا ÚبعÓل ةيوتصشلا تلاقتنلا ةÎف
‘ ة-كرا-صشم-ل-ل ا-ب-صس– ه-فو-ف-صص م-ي-عد-ت ل-جأا ن-م ل--ب--قŸا

نأا مغرو .1202 ةنصس علطم ةيدنأÓل ⁄اعلا سسأاك ةصسفانم
كراصشي ⁄و ةليلق عيباصسأا لبق رطق يدان عم دقاعت يليÓب
يو--ق--لا هءادأا نأا لإا ،نآلا ى--ت--ح تا--يرا--ب---م ة---ع---برأا ‘ ىو---صس
لfi هلعج ، ةزيجولا ةÎفلا هذه ‘ ةلماك فادهأا6 هليجصستو
ةيرطقلا ةيف-ح-صصلا ر-يرا-ق-ت-لا بصسح ر-ط-ق ة-يد-نأا Èكأا عا-م-طأا
اهيف تد-كأاو ،«ة-حود-لا دا-ت-صس» ةد-ير-ج ا-ه-تر-صشن ي-ت-لا
بي-تر-ت ة-مد-ق-م قر--ف ن--م ة--ح--ل--م ة--ب--غر دو--جو
لÓخ يليÓب مصض ديرت يرطقلا يرودلا
Ëدقتل ةدعت-صسمو ،يو-ت-صشلا و-تا-كرŸا

اميف كلاذ لجأا نم يرغم سضرع
ل-ي-حد--لا يدا--ن نأا را--ب--خألا Òصشت
م-ج-ن-لا-ب ه--فو--ف--صص ز--يز--ع--ت د--ير--ي
لا----يد----نوŸ ا----ب----صس– ير-----ئاز÷ا
ة-حود-لا ‘ ما-ق-ي-صس يذ-لا ة--يد--نألا

ةراصشإلا ردŒ .لبقŸا يرفيف رهصش
ع-م د-عو-م ى-ل-ع نو-ك-ي-صس ي-ل-يÓ-ب نأا
عم هتايرابم سسماخ ‘ ةكراصشŸا
مو-ي-لا ه-جاو-ي ا-مد-ن-ع ر-ط-ق يدا-ن
ز--كرŸا بحا--صص ي--ل--هألا ق---ير---ف
اذه رطق مو‚ يرود ‘ Êاثلا
.مصسوŸا

ل.ماسسح

بعŸÓا نويعــه2441 ¤وألا ىدامج80ـل قفاوŸاÈ 0202مصسيد32 ءاعبرألا

 رسشنلا لوؤوسسم ريدŸا
 ةروع نب مـيسسو

 ريرحتلا سسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلا مقر
ÊوÎكللا ديÈلا
moc.liamg@baalamadsa

طسسولل ةعابطلا ةكرسش / عبطلا
 ةمسصاعلا رئاز÷ا سسيار دارم رئب عيبانيلا يح  ةمحرلا ةينواعت41 ناونعلا

 رسشنت ⁄ لوا ترسشن ءاوسس اهباحسصا ¤ا درت ل ةدير÷ا ¤ا لسصت يتلا روسصلاو لئاسسرلا لك

راهسشإلاو رسشنلل ةينطولا ةكرسشلا ¤إا اوهجوت مك  راهسشا لجأا نم
رئاز÷ا - روتسساب جهن1 مقرpena ةلاكوب
46.61.17.120 /82.17.37.120 فتاهلا
95.59.37.120 /91.9.37.120 سسكافلا

ردسصت ةلماسش ةيسضاير ةيموي
» ايديم يب ما يب » م م ذ سش نع

جد00.000009 ةكرسشلا لام سسار

يرطقلا يرودلا ‘ حا‚وبو يميهارب Úب مويلا رظتنم مادسص

ينفرسشي نÓب مÓك» :يميهارب
نايرلا ةدايقل ىعسسأاسسو اÒثك

«تاجيوتتلا ةسصنم وحن
يرئاز÷ا ›ودلا ضسمأا لوأا ءاشسم طششن

ثيدحلل ةيفحشص ةودن يميهارب Úشساي
هقيرف رظتنت يتلا ةبعشصلا ةارابŸا نع

يوقلا مجاهŸا هدوقي يذلا دشسلا مامأا
01 ةلو÷ا راطإا ‘ مويلا ،حا‚وب دادغب

‘ ثد– ثيح ،يرطقلا يرودلا نم
ديد÷ا بردŸا ءانث نع ةيادبلا

ناك هنأا هديكأاتو هيلع نلب نارول
:لاق ثيح ،نامÒج ناشس ضسيراب ‘ هديري

بع’و بردم نم اهلبقتشسا ةÒبك ةداهشش هذه»
لمعأا نأا يباجيإا ءيششو نلب نارول لثم Òبك

.«باقلأ’اب ايوشس زوفن نأا ىن“أاو هعم

«طقف انصسفنأا ىلع زيكÎلا انيلع نكل ،يوق قيرف ّدصسلا»
ءاعبرألا اذه نÓب بردŸا عم انل ءاقل لوأا نوكيصس» :يميهارب لاق ،دصسلا ءاقل نعو
،كلذ قيقحتل يقيرف ةدعاصسم ¤إا ىعصسأاصسو هب زوفلا ¤إا ىعصسنصس دصسلا مامأا
مصضيو ديج قيرف دصسلا قيرف نأا فرعن ،بردŸاو قيرفلل يدل ام لك مدقأاصسو

اذهل ةوقب دعتصسنو اديج لمعنو انصسفنأا ىلع زيكÎلا انيلع تنكل نيزي‡ Úبعل
طاقنلاب زوفلا لجأا نم لاتقلل نيزهاج نوكنو انصسفنأا ىلع زيكÎلا انيلع ،ءاقللا
 .«ثÓثلا

«Òمألا سسأاكب جيوتتلا ةحفسص انيوطو ةبعسص نايرلا ةارابم» :حا‚وب
نايرلا ةهجاوم ،يفحصص ر“ؤوم ‘ حا‚وب دادغب يرطقلا دصسلا مجاهم فصصو
ي-ه د-صسلا ما-مأا ة-ل-ب-قŸا نا-ير-لا ةارا-ب-م» :لا-قو ،د-حاو نأا ‘ ة-يو-ق-لاو ة-ب--ع--صصلا--ب
Ìكألاو ،ةرصضاح ةعت‡ نوكت امئادو ةيÒهامج ةارابم Èتعت ،ةحودلا «وكيصسÓك»

ىلع هللا دمحن» :ميعزلا مجاهم فاصضأاو ،«زوفلا طاقن دصصحي فوصس ًازيكرت
نآلا زيكÎلاو فلŸا اذه انقلغأا ،يبرعلا ىلع زوفلا دعب Òمألا سسأاك بقل دصصح
.«طاقن6 ـب Èتعت يتلاو نايرلا ةارابم ىلع

«امود ليجسستلا ‘دهو زفا◊ا انيطعي Òمألا سسأاكب زوفلا»
نكلو دصسلا نم Ìكأا ةحار ىلع لصصح نايرلا ّنأا ¤إا ينطولا بختنŸا فاّده راصشأاو

،ةيوادصسلا Òها-م÷ا دا-ع-صسإاو ةارا-بŸا-ب زو-ف-ل-ل م-هز-ي-كر-ت ة-م-ق ‘ ه-ق-ير-ف ي-ب-عل
زوفلا ىنمتي بعل يأاو Òبك عفاد Òمألا سسأاكب زوفلا» :Óئاق حا‚وب فاصضأاو
يدان نئازÿ ديدج بقل ةفاصضإاب ادج ءادعصسو Òمألا ومصس ةحفاصصمو بقللاب
ةدعاصسم لجأا نم ةارابم لك ‘ ليجصستلل ًامئاد ىعصسأا» :Óئاق هثيدح متخو ،«دصسلا

             .«يرودلا ةرادصص ‘ ءاقبلاو قيرفلا زوف وه ءيصش مهاو يقيرف
ةزمح . م

تراغتوتسشو يسسنرفلا سسنل
هتامدخب نامتهم ÊاŸألا

يرـــئاز÷ا دـــيري دراÒــج نـــفيتسس
زÒ‚ار وغسسÓغ ‘ يميهارب لÓب

«و---تا---كÒم تو---ف» ة---ف---ي---ح---صص تف----صشك
يزيل‚إلا مجنلا مامتها نع ةيصسنرفلا
بعÓلا مصضب ،دراÒج نفيتصس ،قباصسلا
،ي-م-ي-هار--ب لÓ--ب ير--ئاز--ج و--ك--نار--ف--لا

يدا--ن ن--م را--عŸا ة--ن--صس02لا بحا---صص
تدكأاو . يصسنرفلا «نامول» ¤إا سسÁر
ىظحي يميهارب لÓب نأا رداصصŸا سسفن
اصضيأا ÊاŸألا تراغتوتصش قيرف مامتهاب
ة--جرد--لا ن---م «سسنل» يدا---ن ›وؤو---صسمو
،ايلاطيإا ةيدنأا سضعب عم ةيصسنرفلا ¤وألا

ىلع لمعي هنأا يميهارب لÓب دكأا اميف
ق-ق-ح-ي-ل «سسنل» ع--م ق--لأا--ت--لا ة--ل--صصاو--م
سضرف نم نكمتيو ةنك‡ ماقرأا لصضفأا
هنأاو ةصصاخ ،Óبقتصسم قيرف يأا ‘ هصسفن
لجصس ،نآلا ى-ت-ح ةارا-ب-م61 ‘ كرا---صش

Úتر---ير“ مد---قو فاد----هأا6 ا-ه--لÓ--خ
طبترم ه-ل-ب-ق-ت-صسم نأا ا-م-ل-ع ،Úت-م-صسا-ح
دقعب اهعم طبترŸا سسÁر يدان ةرادإاب

ل.ماسسح.3202 ناوج ىتح

سسيتيب لاير نع ليحرلل دعتسسي يدنام
ىصسيع يرئاز÷ا ›ودلا Úب تاصضوافŸا نأا ةينابصسإا ةيمÓعإا رداصصم تركذ

عفادم نأاب ةفيصضم ،دودصسم قيرط ¤إا تلصصو سسيتيب لاير هيدان ةرادإاو يدنام
ل رومألا نأا لإا ،يصسلدنألا يدانلا عم هتÒصسم ةلصصوŸ اصسّمحتم ناك رصضÿا

ىلع ةقفاوŸا ‘ ةددÎم تدب سسيتيب ةرادإا نأا نوك ،حيحصصلا قيرطلا ‘ Òصست
⁄ نÓيم Îنإا نأا ىرخأا رداصصم تفصشك كلذ ¤إا .يصسنرفلا سسÁر يدانل قباصسلا بعÓلا طورصش
اذإا و ،يرئاز÷ا بعÓلا تادجتصسم عباتُي هنأا و ،هتاططfl نمصض امئاد هعصضي هنأا و ،يدنام ىصسني

نأا ةراصشإلا ردŒ .هتايناكمإاب قيلي يذلا سضرعلا هحنم ‘ ناوتي نل هنإاف هعم سضوافتلا تقو ناح
م.سضاير.1202 ناوج ‘ هدقع يهتني سسيتيب لاير عم يدنام دقع

ةرمعلا كسسانم يدؤوي وه و مارحإلا سسابلب رهظموجنلا يرود ‘ يلهألا مامأا مويلا رطق دوقي رسضÿا م‚

ةيوقلا هتدوع دكؤويو هيبحم نئمطي ةخود
بناجب مارحإلا سسابل يدتري وه و ةديدج ةروصصب ةخود نيدلا زع يرئاز÷ا ›ودلا سسرا◊ا رهظ

رجحلل عوصضÿا همزلأا يذلا انوروك سسوÒف نم دئارلا سسراح ءافصش دكؤوي ا‡ ،ةفرصشŸا ةبعكلا
1202 ناك تايفصصت نم ةعبارلا ةلو÷ا ةارابم بقع ،يوبابÁز نم رصضÿا ةدوع دعب يحصصلا

لّجصس هنأا و اصصوصصخ ةّلح ىهبأا ‘ لئابقلا ةبيبصشل قباصسلا سسرا◊ا ادب و ،نوÒماكلاب
،يدوعصسلا ÚفÙÎا يرود ‘ هيدان عم ةيمصسرلا ةصسفانŸُا ‘ ةيوق ةدوع

ةيصضاŸا ةلوجلل ةيلاثŸا ةليكصشتلا ‘ اماع43ـلا بحاصص Òتخا و اذه
دئارلا داق نأا دعب ،ةدج دا–إا مامأا هقلأات دعب يدوعصسلا يرودلا نم

م.سضاير.ةّدج نم ةنيمث ةطقنب ةدوعلا و لداعتلا سضرفل

يليÓب مسض ديري ليحدلا
!لاــــيدنوŸا لــــجأا نـم

برد-م ة-خ-ي-شش ن-ب ق◊ا د--ب--ع ير--ئاز÷ا ضضر--ف
ت’و÷ا نيوانع ةمدقم ‘ هشسفن يديد÷ا عافدلا

‘ ه-ل-ششف د-ع-ب ي-بر-غŸا يرود-لا ن-م تشضم ي-ت-لا ع-برأ’ا
.ديد÷ا Ëدق-لا ه-ق-ير-ف ة-ق-فر لوأ’ا هرا-شصت-نا ل-ي-ج-شست
بردم ليب-شش Òن-م ي-شسنو-ت-لا ة-ق-فر ة-خ-ي-شش ن-ب م-شسا ددÎيو

مهجئاتن نشسحتت ⁄ ام ةلاقإلل ÚحششرŸا ةمئاق ضسأار ىلع ريداكأا
لششفأ’ا ريداكأا بردم ليبشش يشسنوتلا ةقفر ةخيشش نب دعيو .ابيرق

.نآ’ا ىتح جئاتنلا ثيح نم يبرغŸا يرودلا ‘ بناجأ’ا ÚبردŸا Úب
2 اهنيب ،اهنم3 ‘ رشسخ تايرابم4 ةخيشش نبا عم يديد÷ا عافدلا ضضاخو

.فادهأا9 لبقتشسا ذإا ةقباشسŸاب فعشضأ’ا هعافد دعيو ،ةرم لداعتو ،هبعلم ىلع

عافدلا عم ةخيسش نب لبقتسسم
كÙا ىلع يديد÷ا



ــه2441 ¤وألا ىدامج80ـل قفاوŸاÈ 0202مصسيد٣2 ءاعبرألا ثد◊ا

نÓيم يدان نأا ،سسمأا «بيو وتاكÒم وتوت» عقوم فصشك
ةÎف ‘ د--يد--ج م--جا--ه--م ى--ل--ع لو--صص◊ا ¤إا ى---ع---صسي
تا--با--صصإلا ّل--ظ ‘ ة--ل--ب--قŸا ة--يو--ت--صشلا تÓ--يو--ح--ت--لا
ام وهو ،سشتيفو-م-ي-هار-با يد-يو-صسلا م-ج-ن-ل-ل ةرر-ك-تŸا

لاير مجاهم مصض اهتركفم ‘ عصضت نÓيم ةرادإا لعج
بردŸا ططخ نمصض لخدي ل يذلا سشتيفوي ديردم
هترادإا نم بلط Òخألا اذه نكل ،ناديز نيدلا نيز
سشتيفوي تامدخ ىلع لوصص◊ا ‘ نÓيم ةمهم ليهصست

ن-ب ل-ي-عا-م-صسا ير-ئاز÷ا ›ود--لا ى--ل--ع لو--صص◊ا ع--م
.«يغنŸÒا» فرط نم ةدصشب بولطŸا رصصان
ءاقب ىلع ّرسصتو حÎقŸأ سضفرت نÓيم ةرأدإأ

رسصان نب
تلعج ،سشتيفوي تامدخ ىلع لوصص◊ا ‘ نÓيم ةبغر
يدرابموللا يدانلا نأا Òغ هيف رمثتصست لايرلا ةرادإا
نبو سشتيفوي Úب ةلدابم ةقفصص ءارجإا حÎقم سضفر
هفوفصص ‘ يرئاز÷ا ›ودلا ءاقب ىلع رصصيو رصصان

¤إا رظنلاب ›ا◊ا مصسوŸا ةياهن ةياغ ¤إا لقألا ىلع
‘ دجوي يذلا قيرفلا رظتنت يتلا ةÒثكلا تايدحتلا

نم Êاثلا رودلا ¤إا لهأاتمو ›اطيإلا يرودلا ةرادصص
ةرادإا ل----ع----ج ا----م و----هو ،«غ----ي----ل ا----بوروأا» ة----صسفا----ن-----م
.Óيصصفتو ةلمج ةركفلا هذه سضفرت «يÒنوصسورلا»

ويسستل مامأأ ةّمقلأ نع مويلأ بيغي
نع رصصان نب ليعامصسا بايغ لصصاوتي ،رخأا بناج نم
ويصستلو نÓيم Úب مويلا ةرهصس ةررقŸا ةمقلا ةهجاوم

‘ اهنم Êاعي يتلا ةباصصإلا ببصسب ›اطيإلا يرودلا ‘
يرئاز÷ا مجنلا ةميقب اصسايق رثؤوم بايغ وهو ،ذخفلا

بيغي رخألا فرطلا ‘و ،›ويب بردŸا تاباصسح ‘
و-ي-صستل فو-ف-صص ن-ع سسرا--ف د--مfi ير--ئاز÷ا ا--صضيأا
هتلعج يتلاو رخألا وه اهنم Êاعي يتلا ةباصصإلا ببصسب
نأا-صش كلذ ‘ ه-نأا-صش ا-ه-ناوأا ل-ب-ق ة-ي-لا◊ا ة-ن-صسلا ي-ه-ن--ي

  .بايغلا لصصاويصس يذلا رصصان نب هنطاوم
 ةزمح . م

«يبراد» ‘ Óيدب كراسشُي ةمحر نب
يسسليسشت مامأا ةيثÓثب طقسسيو ندنل

ما-------ه تسسأو برد-------م دا-------عأأ
سسيو--م د--ي--فأد يز--ي---ل‚إلأ

نب ديعسس ير-ئأز÷أ ›ود-لأ
د----عا----ق----م ¤إأ ة----م-----حر
سسمأأ لوأأ ةرهسس طايتحلأ

Ãةمسصاعلأ «يبرأد» ةبسسان
بعلÃ يسسليسشت مامأأ ند-ن-ل

يهو ،«جديرب دروفن-ما-سس»
ةحلسصŸ تهتنأ يتلأ ةأرابŸأ
ة-ي-ثÓ-ث-ب درا-ب-مل لا-ب-سشأأ
نب ديعسس لخد دقو ،ةفيظن

36 ةقيقد-لأ ن-م ة-يأد-ب ة-م-حر
هنأأ Òغ سسلانرو-ف ه-ل-ي-مز نا-ك-م
ناكو ءاقللأ ىر‹ Òيغت ‘ لسشف
نأأ نود دوهعŸأ هأوتسسم نع أديعب

ةيقيقح ةسصر-ف يأأ ق-ل-خ-ي
ابناج ّرميل ،ليجسستلل

ةÎف----لأ لÓ-----خ
.اهبعل يتلأ

ةزمح . م

ةزئا÷ حسشرم ةجديكوأا
«1 غيللا» ‘ سسراح لسضفأا

0202 ةنسسل
سسراح ،ةيصسنرفلا «لوبتوف سسنارف» ةفيحصص تحصشر
ةزئا÷ ،ة-جد-ي-كوأا رد-ن-صسك-لأا ،ي-صسنر-ف-لا ز-ت-ي-م يدا-ن
0202 ماع لÓخ يصسنرفلا يرودلا ‘ سسراح لصضفأا
هيدان عم تفÓلا هقلأات دعب ،هتياهن ىلع كصشوي يذلا

نم هيف Èتعي يذلا ›ا◊ا مصسوŸا ةيادب ‘ ةصصاخ
ن-م د-يد-ع-لا ‘ م-ها-صسو «1 غ-ي-ل--لا» ‘ سسار◊ا زر--بأا
ةزئا÷ا هذه ¤إا حصشÎيل ،هقيرفل ةيباجيإلا جئاتنلا

ةروصص ‘ نيزراب سسارح ةقفر
اد--ناد--نا--م ،سسا--فا--ن رو--ل--ي--ك
.زيبول Êوكنأاو
ىلع ظاف◊أ ¤إأ ىعسسي

ثلاثل هكابسش ةفاظن
›أوتلأ ىلع ةأرابم

ةقفر ز-ت-ي-م يدا-ن نو-ك-ي-صسو
ق---لأا---تŸا ير---ئاز÷ا ه---صسرا----ح

ى--ل--ع ة--جد--ي---كوأا رد---ن---صسكأا
مو-ي-لا ةر-ه-صس د--عو--م

نير ¤إا لقنتلا عم
ة---لو÷ا را----طإا ‘

يرود--لا ن--م71
ي--هو ،ي--صسنر--ف--لا
ي------ت------لا ةارا------بŸا
ءا-ق-فر ا-ه-ي-ف ثح-ب-ي
ةلصصاوم ىلع ةجديكأا
ة-ي-با-ج-يإلا م-ه-ج-ئا-ت-ن
را-يد-لا جرا--خ ة--صصا--خ

‘ Òخألا زو-ف--لا د--ع--ب
Úح ‘ ،ي--ي--لو---ب---نو---م

ن-ير--ع سسرا--ح ى--ع--صسي
¤إا «ر------------------------------صضÿا»
ةفاظ-ن ى-ل-ع ة-ظ-فاÙا
ةث-لا-ث-لا ةارا-ب-م-ل-ل ه-كا-ب-صش
حّرصص املث-م ›او-ت-لا ى-ل-ع

ءاهنإاو سسنل ءاقل دعب هب
.ةوقب0202 ةنصس

ةزمح . م

نÓيم ةبغر لغتسسأ
ديدج مجاهم ّمسض ‘

   ...ءاتسشلأ أذه

ةقفسص سضرعي ناديز
سشتيفوي Úب ةسضياقم

سضفري نÓيمو رسصان نبو

ق--لأا--تŸا ير--ئاز÷ا ›ود---لا د---كأا
¤إا ىعصسيصس هنأا روليد يدنأا ةدصشب
لا-ح ل-صضفأا-ب0202 ة-ن--صس ءا--ه--نا

هقيرف ةقفر لبقتصسي امدنع نك‡
ةر-ه-صس ل-ي-ل ف-ي-صصو-لا ي-ي-لو-ب--نو--م
¤إا ىعصسيصس هنأا فصشك ثيح ،مويلا
‘ روليد لاقو ،ادد‹ ليجصستلا
عقوم ىلع هباصسح ىلع هل ةديرغت
ي-----عا-----م-----ت-----جلا ل------صصاو------ت------لا
افده تلجصس دقل» :«كوبصسياف»
ة--م--صسا--ح ةر---ير“ تمد---قو
ةطقنب اندعو تصسيرب مامأا
ءاهنا ¤إا ىعصسأاصس ،ةنيمث
لاح ل-صضفأا-ب0202 ة-ن-صس
ءا----------صضرإا ل----------جأا ن----------م
.«راصصنألا

عفأدم) Êودراسش
روليد» :(تسسيرب

‘ أÒثك ثّدحتي
نأديŸأ

لسضفأأ نم هÈتعأأو
«1 غيللأ ‘ ÚمجاهŸأ

،يصسنرفلا تصسيرب ع-فاد-م حد-ت-ما
م---ج---ن----لا ،Êودرا----صش ناد----ن----ير----ب
يذ---لا رو---ل----يد يد----نأا ير----ئاز÷ا
ةهجاوم ‘ يصضاŸا دحألا ههجاو
،هتبقارÃ اف-ل-ك-م نا-كو Úق-ير-ف-لا
ـل ر-خألا م-جا-هŸا ة-ق--فر هÈت--عاو
ل-صضفأا Êا--ث ،درو--بل ي--ي--لو--ب--نو--م

‘ ي---مو---ج---ه ي---ئا---ن----ث
ي-صسنر--ف--لا يرود--لا
ي-----ئا------ن------ث د------ع------ب

راÁان يج-صسا-ي-ب-لا
لا--قو ،ي--با---ب---م –
عفادم
:تصسيرب
روليد»

ملكتي
اÒثك

د--ع--ب ،ناد--يŸا ة--ي--صضرأا قو--ف
ن-م ءا-ج ،ط-ق-ف Úت-ق-ي-قد

،ير-------ه-------ظ ف-------ل-------خ
،يفتك ىلع ين-ع-ف-صصو
ب--نا---÷ا ¤إا ب---هذو
:يصسفنل تلق .رخآلا
’! نو-ن‹ ه-نا ن-ك--ل»
سسم----خ د-----ع-----ب م-----ث
:› لا----ق ، «ق-----ئا-----قد
‘ ل-غو--تأا--صس ، ه--ب--ت--نا»
،كح-صضم اذ-ه ،ق--م--ع--لا
   .«فيطل هنإا

ةزمح . م

...ةقيرط لسضفأاب0202 ةنسس ءاهنإاب دعو
«راسصنأ’ا داعسسإ’ ليل مامأا ليجسستلا ¤إا ىعسسأاسس» :روليد

مÓغ كارسشإا ‘ ركفي وزوتاغ ونيروت مامأا ايسساسسأا نأا ةيلاطيإا ةيمÓعإا ريراقت تفصشك ورا--ن---ي---ج ›و---با---ن يدا---ن برد---م ح--ن--م ‘ ا--يد--ج ر--ك--ف--ي وزو--تا---غ ›ود-----ل------ل ادد‹ ة------صصر------ف------لا لجأا نم مÓغ يزوف يرئاز÷ا ونيروت ءاقل ‘ ايصساصسأا ةكراصشŸا قيرفلل روهظ رخأا ‘ مويلا ةرهصس بب--صسب ،ة--ي--لا◊ا ة--ن---صسلا لÓ---خ يور و--يرا--م ىو--ت--صسم ع---جار---ت مامأا راطإلا جراخ ناك يذلا ي-ت-لا ة--ه--جاوŸا ‘ و--ي--صستل بو---ن÷ا ق---ير---ف ا---هر----صسخ د---حألا ةر---ه---صس ›ا----ط----يإلا ةزمح . م  .يصضاŸا

يرايلاك بردم
ـب ئجافُي دق

   امور مامأا سسانو
مامأأ رايدلأ رقع ‘ Ìعتلأ دعب
مويلأ ةرهسس لزني ،يز-ي-ن-يدوأأ

ى-ل-ع Ó-ي-ق-ث ا-ف-ي-سض يرا-ي-لا-ك
وكيبŸوألأ بعلÃ امور حير÷أ

ثيح ،Úقيرفلل بعسص ءاقل ‘
ق-ي-ق– ¤إأ يرا-ي-لا-ك ح-م-ط--ي
دهسشي ءاقل ‘ ةيباجيإأ ةجيتن

مدأأ ير-ئأز÷أ م-ج--ن--لأ ةدو--ع
ةيمسسر-لأ ة-سسفا-نŸأ ¤إأ سسا-نو
ببسسب ةÎفل اه-ن-ع با-غ ي-ت-لأ

يذلأ انوروك ءابو نم هتاناعم
تراسشأأو ،تأءاقل ةدع-ل هد-ع-بأأ

نأأ ةيلاطيإأ ةي-مÓ-عإأ ر-يرا-ق-ت
يد و--------ي--------ب---------يزوأأ بردŸأ

د-ق و-ك-سسي--سشنأر--ف
م‚ كر------سشي

بختنŸأ
ينطولأ
‘ اي-سسا-سسأأ

ةمهم
ةتغابم

ا--مور عا--فد
 .ليقثلأ

 ةزمح . م

ودروب ةليكسشت دوقي ناقرز
سسÁر مامأا
نأا ر----ظ----ت----نŸا ن----م
ط--صسو م‚ ل--صصاو---ي
ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا

،نا------قرز يد-------ه-------م
ةيصساصسألا هتاكرا-صشم
ودرو----ب ه----يدا----ن ع-----م
د--ن--ع مو--ي--لا ةر---ه---صس
سسÁر لا---ب----ق----ت----صسا
نم71 ةلو÷ا مصسرب
ي--------هو ،«1 غ--ي---ل---لا»
‘ يتأات يتلا ةارابŸا

‘ Úق-لأا-تŸا نا-قرز ءا-ق-فر ا-ه--ب رÁ ةد--ي--ج فور--ظ
سسÁر ىلع زوفلا ¤إا نوعصسيصسو ةيصضاŸا عيباصسألا

ةيوقلا هصضورع ةلصصاوم ¤إا ناقرز ىعصسيصس Úح ‘
.يصساغ بردŸا ةليكصشت ‘ ةيصساصسأا ةزيكر هرابتعاب

امدنع ةفرع نب ناكم ذخأاي ناقرز» :يسساغ
«مامألأ ¤إأ مدقتي

ن---ع ي----صسا----غ سسيو----ل نو----ج ودرو----ب برد----م ثد–
يكيتكتلا قصشلا ‘ هقيرف اهيلع دمتعي يتلا ةيجهنŸا
:لاق ثيح ،ناقرزو ةفرع نب قلأاتŸا يئانثلا دجاوتب
لجأا نم ةفرع نب ”اح ةزوحب ةركلا نوكت امدنع»
،ةليكصشتلا ‘ نزاوتلا قيق–و يموجه لمعب مايقلا

،طوطÿا فلخ بعليو هصضوعي يذلا وه ناقرز نإاف
نزاوتلا قلخ لجأا نم ا‰إاو ةيكيتكت ةطخ تصسيل يه

.«امود قيرفلا ميظنت ىلع ظفاحن ىتح ةليكصشتلا ‘
ةزمح . م

ديكأات نع ناثحبي تاحرفو يبيرع
نوجيد مامأا ةقافتسس’ا
هل بعلي يذلأ مين كيبŸوأأ يدان نوكيسس
نيدلأ نيزو يبيرع Ëرك نايرئأز÷أ

Úح مويلأ ءاسسم ماه دعوم ىلع تاحرف
لداعتلأ ديكأات نع اثحب نوجيد لبقتسسي
رخأأ ‘ نايتأ تناسس ىلع هسضرف يذلأ

لودج ‘ هتيعسضو Úسس–و ةلوج
دعب ءأرم◊أ ةقطنŸأ ‘ دجأوتب بيتÎلأ
نوكيسسو ،ةيبلسسلأ جئاتنلأ نم ةلسسلسس
‘ ةداعلأ هيلع ترج املثم ايسساسسأأ تاحرف

‘ يبيرع «رسضÿأ» مجاهم ىقبي Úح
ةيسساسسأأ ةكراسشم نع ثحبلأ ةلحر
.لوألأ هفده ليجسستو

نايرول نÓبقتسسي يوادوبو لاطع
كرادتلا ىلع امهنيعو
ةنسسلأ ‘ هل ةأرابم رخأأ سسين يدان بعلي

اثحب مويلأ ةرهسس نايرول مامأأ هنأديم ىلع
‘ قيرفلل ةÒبكلأ لمألأ ةبيخ نايسسن نع
ةيعابرب طقسس Úح يسضاŸأ دحألأ نويل

رايخك لاطع فسسوي مسسأ زÈيو ،ةلماك
دعب ايسساسسأأ ةكراسشملل ايسسروأأ بردملل

Óيدب هتكراسشمو ةباسصإلأ نم هيفاعت
لوعŸأ نم نوكيسسو ،يسضاŸأ دحألأ

عفدي دق Úح ‘ زوفلأ قيقحتل مهيلع
اهبكترأ يتلأ ءاطخألأ نمث يوأدوب

هتناكم عيسضيل نويل ءاقل ‘
.ةيسساسسألأ

ةزمح . م



0991 سسرام2
1 ايÒجين5 رئاز÷ا

رسشع ة-ع-با-سسلا ةرود-لا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ن-سشد
اهت-ن-سضت-حا ي-ت-لا ا-ي-ق-ير-فا ·أا سسا-ك تا-ي-ئا-ه-ن-ل
يرجينلا بخ-ت-نŸا ما-مأا0991 ع-ي-بر ‘ ا-ندÓ--ب

Ãا ،ةيليوج5 بعلŸجوت ناو هل قبسس يذلا بختن
هل ةيراق سساك لوأاب ينطولا انقيرف باسسح ىلع
0991 يئاهن دعبو.٣/0 ةجيتنب هسضرأاب0991 ماع
،تاه-جاوŸا ن-م د-يد-ع-لا ‘ Úب-خ-ت-نŸا ى-ق-ت-لا
رود-لا ن-م-سض با-يإلاو با-هذ-لا ي-ترا-ب-م ا-ه-م--هأا
،٢891 اينابسساب ⁄اعلا سساكل Òخألا يوفسصتلا
لهأاتلا ةÒسشأات عازتنا ةنم انبختنم نك“ اهلÓخو
ةارابم عبات.سسلدنألا دÓبب يŸاعلا سسرعلا ¤إا
فلأا08 نم Ìكأا ايÒجينو رئاز÷ا Úب حاتتفلا

،اداكت Êابايلا م-ك◊ا زا-ي-ت-ما-ب ا-هدا-قو ،جر-ف-ت-م
دبع بردŸا لابسشأا نك“ تاعقوتلا لك سسكعو
يأا لبقت ل ةجيتنب زوفلا نÁ ›امرك ديم◊ا

ىلع لوادت.دحاول ةلماك فادهأا ةسسمخ لدج
رجام  نم لك ينطولا بختنŸا فادهأا ليجسست

٢7و96ـلا Úتقيقدلا ‘ دانم لامجو75و6٣ـلا Úتقيقدلا ‘
ديحولا فدهلا لجسس اميف ،٢8ـلا ةقيقدلا ‘ Êامع لامجو
ةجيتن ،٢6ـلا ةقيقدلا ‘ اسشاكوا بعÓلا يÒجينلا بختنملل
·أا سساكل ةي-ئا-ه-ن-لا راودألا تا-يرا-ب-م حا-ت-ت-فا ‘ ل-ق-ثألا د-ع-ت
دبع بردŸا سضاخ.ةظحللا دح ¤إا اهتقÓطنا ذنم ايقيرفا
Îن-ع :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ة--ه--جاوŸا هذ--ه ›ا--مر--ك د--ي--م◊ا

د-ب-ع ،غ-ي-غدا د-ي-سشر ،ة-يرا-غ-م ل-ي-سضف ،ة-م-ي-ل-ح ن-ب ،Êا-م--سصع
،بياسص ىسسوم ،رهاطلا يسس Êازولا فيرسش ،رارسس ميك◊ا

.ر-جا-م ح-بار ،(د-مfi م-حار) Êا-جو ف-ير-سش ،Êا-م-ع لا-م-ج
›امرك ديم◊ا دبع :بردŸا

0991 سسرام5
0 راوفيد توك3 رئاز÷ا

بخ-ت-نŸا ما-مأا تنا-ك ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-ل--ل ة--ي--نا--ث--لا ة--ه--جاوŸا
ةهجاوŸا رارغ ىلعو ةيليوج5 بعلم اهنسضتحاو ،يراوفيلا
،جرفتم فلأا08ـلا نع قاف ادج Òفغ روهمج اهعبات ¤وألا
ماد راظتنا دعب.ناسس ايسسيردا ›اغنسسلا مك◊ا زايتماب اهداقو
سساŸل ليج ةراسسخ نم رجام حبار ءÓمز راث ،ةلماك ةنسس٢٢
،8691 ايبويثإا ةرودب Úيراوفيلا مامأا
نم لك اهيلع لوادت ، ،ةفيظن ةيثÓثب

فيرسشو5٢ـلا ةقيقدلا ‘ دانم لامج
‘ Êام-عو08ـلا ة-ق-ي-قد-لا ‘ Êا-جوا
بردŸا لابسشأا لهأا زوف ،٢8ـ لا ةقيقدلا
غولب نم ›امرك ديم◊ا دبع موحرŸا
د--ع---ب ناو---لأا ل---ب---ق ي---ب---هذ---لا ع---برŸا

املع.Úيلاتتم نيراسصتنل مهقيق–
هذ---ه بع---ل ي---ن---طو----لا بخ----ت----نŸا نأا
،Êامسصع :ةيلاتلا ءامسسألاب ةهجاوŸا

غ-ي-غدا ،ة-يرا-غ--م ،ة--م--ي--ل--ح ن--ب ،رار--سس
،Êازولا فيرسش ،(يز-يز-ع-ل) (سسا-ج-ع)

،Êاجو فيرسش ،دانم ،بياسص ،Êامع
›امرك ديم◊ا دبع :بردŸا.رجام

0991 سسرام8
0 رضصم3 رئاز÷ا

مامأا تناك ،لوألا رودلا نمسض ينطولا قيرفلل ةثلاثلا ةهجاوŸا
يذلا دعب ،رجام حبار ءÓمزل ةيرأاث تناكو ةنعارفلا بختنم
Òخألا يوفسصتلا رودلا بايإا ‘ ةرهاقلا ةارابم ‘ مهل ثدح
Ÿا نأا مغرف ،0991 ايلاطيا لايدنوŸدق ناك ينطولا بختن
ةارابم اوسضاخ ÚبعÓلا نأا لإا ،يبهذلا عبرŸا ¤إا هلهأات نمسض
‘ كراسش Òخألا اذه ،يرسصŸا بختنŸا مامأا ةيلوجر
ÚبعÓلا سضرعت ةجحب ،ةيناثلا ةليكسشتلاب رئاز÷ا ةرود
‘ ة-كرا-سشŸا ن-م م-ه-مر– د-ق تا--با--سصإل Úي--سسا--سسألا

Úيرئاز÷ا ÚبعÓل حمسس ام وهو ،«نايلاطلا» لايدنوم
نم لك امهعقو ،رفسصل Úفدهب اعنقم ازوف قيق– نم
ةقيقدلا ‘ بياسص ىسسوم9٣ـلا ةقيقدلا ‘ Êامع لامج

سضاخ طاقن عسست ¤إا رئاز÷ا ديسصر عفر زوف ،14ـلا
،يبرعلا :ةيلاتلا ءامسسألاب رسصم ةارابم ينطولا بختنŸا
،حات-ف-م ،رار-سس ،يز-يز-ع-ل ،سسا-ج-ع ،ن-م-حر-لا د-ب-ع تيا

Êا-م-ع ،(ر-سصا-ن سشيو-ب) دا-ن-م ،بيا-سص ،Êازو-لا ف-ير--سش
د-ي-م◊ا د--ب--ع :بردŸا.م-حار د-مfi ،(ط-ي-ن-ح-ج)
›امرك

0991 ليرفا11

1 ديوضسلا1 رئاز÷ا
ايقيرفا ·أا سساكب هجيوتت دعب ينطولا قيرفلل ةارابم لوا
تهتناو ،ةيل-يو-ج5 بع-لÃ يد-يو-سسلا بخ--ت--نŸا ما--مأا تنا--ك
ينطولا بختنŸا  اهسضاخو ،هلثŸ فده يباجيلا لداعتلاب
لوا رئاز÷ا ةيدولوم نم سشولع ،يطلجوب :ةيلاتلا ءامسسألاب

،زيزعل قراط ،رارسس ،ةيراغم ،نمحرلا دبع تيا ،هل ةارابم
هل ةأارابم لوا ياد Úسسح رسصن نم يركز راسصن ،Êازولا فيرسش
،هل ةأارابم لوا رئاز÷ا ةيدولوم نم يلع نب ،(بياسص ىسسوم)
ةبيبسش نم رهاطلا تيا‘ ،فيطسس قافو نم يجارد هللا باج نب
.دمfi ميحر ،(هل ةأارابم لوا لئابقلا

È 0991مصسيد11
0 (ب) اÎل‚ا0 رئاز÷ا

يراقلا بقللا ىلع هلوسصح دعب ينطولا قيرفلل ةهجاوم Êاث
،Êاثلا يزيل‚لا ،يبوروأا بختنم مامأا ىرخألا يه تناك
ةيليوج5 بعلم اهنسضتحا ةارابم ‘ ،فادهأا نودب تهتناو
:ةيلاتلا ءامسسألاب ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا اهسضاخو

،ةيراغم ،سسا-ج-ع ،سسا-ع-نو-ب ،(يردا-ق لا-م-ك) Êا-م-سصع Îن-ع
نم جاتب قراط زيزعل قراط ،يوطعلب
يوارح ،هل ةارابم لوا ناسسملت دادو

fiÎاجو ،(توافسسات) اسسنرفب فÊ،
لوا سشار◊ا دا–ا نم  يسسينول دلاخ
:بردŸا .م-ي--حر د--مfi ،ه--ل ةارا--ب--م
›امرك ديم◊ا دبع

È 0991مصسيد71
0 لاغنضسلا1 رئاز÷ا

هجيوتت ةنسس ين-طو-لا بخ-ت-نŸا ى-ه-نأا
بختنملل هتهجاوÃ ةيرا-ق-لا سسأا-ك-لا-ب
يوÓ-م-ح د-ي-ه-سشلا بع-لÃ ›ا-غ-ن--سسلا

Ãرو-ه-م-ج ما-مأا ،ة--ن--ي--ط--ن--سسق ة--ن--يد
يتلا ةديدسشلا ةدوÈلا ببسسب ،طسسوتم

¤إا ترثأا يتلاو يرئاز÷ا قرسشلا ةقطنم مايألا كلت تزيم
رئاز÷ا زوفب ةارابŸا يهتنتل ،ÚبعÓلا ءادأا ىلع Òبك ك دح
سضاخ06ـلا ةقيقدلا ‘ يوارح  بعÓلا هعقو در نود فدهب
لام-ك :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا

ةارابم لوا اسسنرفب فfiÎ قا‚اسس ،(Êامسصع Îنع) يرداق
،Êامع ،ةيراغم ،يزيزعل قراط ،(سساجع لامك) سساعنوب ، هل

قراط ،يوارح ،(يسسينول دلاخ) ميحر دمÊ، fiازولا فيرسش
.(هل ةارابم لوا ةنتاب بابسش نم يروب‹) Êاجو فيرسش ،جاتب

:بردŸا
›امرك ديم◊ا دبع

1991 يرفيف5
0 نوÒماكلا0 رئاز÷ا

ةنسس ‘ هل ةارابم لوا ينطولا بختنŸا سضاخ
لÓ-خ ن-م ،را-كد ة-ي-لا-غ-ن-سسلا ة-م-سصا--ع--لا--ب  ،1991
بعل اهي-فو ،ة-ي-لود-لا لا-غ-ن-سسلا ةرود ‘ ه-ت-كرا-سشم
ما-ما ه-ل ةارا-ب-م لوا ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا لا--ب--سشأا
ةيراغم ءÓمز لداعت اهيفو ÊوÒماكلا بختنŸا

‘ ،فاد-ها نود--ب ة--سضورŸا  Òغ دو--سسألا ى--ل--ع
ن-م ي-ن-ي-سس ارادا--ب م--ك◊ا ا--هدا--ق ي--ت--لا ةارا--بŸا
ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا سضاخلاغنسسلا
،يزيزع-ل ،ة-يرا-غ-م ،Êا-م-سصع :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب
يراو-ه-لا ،حا-ت-ف-م ،بيا-سص ،قا‚ا--سس ،يو--ط--ع--ل--ب
دلاخ‘ (جاتب قراط) نارهو ةيعمج نم تاوطخلب

دمfi)هل ةارابم لوا لئابقلا ةبيبسش نم طينحج ،(يسسينول
›امرك ديم◊ا دبع :بردŸا.يوارح ،(ميحر

1991 يرفيف7
2 رئاز÷ا2 لاغنضسلا

ةيلودلا لاغنسسلا ةرود لÓخ ينطولا قيرفلل ةيناثلا ةهجاوŸا
لداعت اهيفو ›اغنسسلا بختنŸا سضرألا باحسصا ماما نماك
ÊوÒماكلا مك◊ا هدقا ءاقل ‘ ،امهلثÚ Ÿفدهب ÚبختنŸا

بعÓلا هعقو فدهب ›اغنسسلا بختنŸا مدقت.نازل يميسسيا
طوسشلا ةجيتن يهو ،رسشع ةسسماÿا ةقيقدلا ‘ نايد روتكيف
Úنثل ،ةلماك فادها ةثÓث ليجسست دهسش Êاثلا طوسشلا ،لولا

Ÿفدهو ينطولا انبختن Ÿتهتنا كلذبو ،›اغنسسلا بختن
دعبف.امهلثÚ Ÿفده يبا-ج-يلا لدا-ع-ت-لا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه
ف-عا-سض ،ر-سشع ة-سسماÿا ة-ق-ي-قد-لا ‘ نا--يد و--ت--ك--ي--ف فد--ه
بعÓلا ةطسساوب٢6ـلا ةقيقدلا ‘ ةجيتنلا يلÙا بختنŸا
نم اوداعو اوسسا-ي-ي ⁄ ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا او-ب-عل ن-ك-ل ،و-لا-يد
رسصان ةطسساوب56ـ لا ةقيقدلا ‘ ةجيتنلل مهسصيلقت دعبف ،ديعب
ةق-ي-قد-لا ‘ ة-ج-ي-ت-ن-لا م-ي-حر د-مfi بعÓ-لا لد-ع ،قا‚ا-سس
سضاخ.ة-ه-جاوŸا هذ-ه ته-ت-نا ا-م-ه--ل--ثÚ Ÿفد--ه--بو ،٣7ـلا
،Êامسصع :ةيلاتلا ءامسسألاب ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا

،(سساع-نو-ب)سسا-ج-ع ،قا‚ا-سس ،يو-ط-ع-ل-ب ،يز-يز-ع-ل ،ة-يرا-غ-م
،جا-ت-ب ،(ي-سسي-نو-ل د-لا-خ) (يرو-ب‹) يوار-ح ،بيا-سص ى-سسو--م

fiدم
.(ط-ي-ن-ح-ج) توا-ف-سسا-ت ،م-ي--حر
.›امرك ديم◊ا دبع :بردŸا

1991 سسرام5
1 سسنوت2 رئاز÷ا

ةيدو ىرخلا يه تناك ينطولا قيرفلل ةيلاوŸا ةهجاوŸا
6591 يا--م91 بع-ل-م ا-ه-ن-سضت-حاو  ي-سسنو-ت-لا بخ-ت-نŸا ما-ما

Ãا زوفب تهتناو ،ةبانع ةنيدŸفدهب ينطولا بختنÚ فدهل
طوسشلا دهسش ،فادها نودب ىهتنا لوا طوسش دعب.جدحاو
‘ ينطولا بختنŸا مدقت ،ةلماك فادهأا ةثÓث ليجسست Êاثلا
ميحر دمfi بعÓلا عم تناك ةيادبلا ،Úتبسسانم ‘ ةجيتنلا

‘ سساعنوب بعÓلا ةجيتنلا فعاسض اميف ،15ـلا ةقيقدلا ‘
سصل-ق ة-يا-ه-ن-لا ةر-فا-سص ن-م ق-ئا-قد ع-برا ل-ب-قو ،67ـلا ةقيقد-لا
ىلعو ،يÒمخ   بعÓلا ةطسساوب ةجيتنلا يسسنوتلا بختنŸا
لاب-سشأا ة-ح-ل-سصŸ ة-ه-جاوŸا هذ-ه ته-ت-نا فد-ه-ل Úفد-ه ع-قو
هذه ينطولا بختنŸا سضاخ.›امرك ديم◊ا دبع بردŸا
Êومحر دارم ،سساعنوب ،يرداق :ةيلاتلا ءامسسألاب ةهجاوŸا

،(عنام) تاوطخلب ،حاتفم ،ةيراغم نيزيزعل ،لئابقلا ةبيبسش نم
نباب هسضيوعت ” (يروب‹)نلدع جاح ميخر دمfi ،جاتب

.بياسص ىسسوم ،هل ةارابم لوا ةليلم Úع ل‰ا نم يدامح
.›امرك ديم◊ا دبع :بردŸا

1991 ليرفا3
2 برغŸا3 رئاز÷ا

،ةارابŸا هذه تايثيح انلوانت لبق
⁄ اذاŸ نوÒث--ك--لا لءا--سست--ي د---ق
يأا ي--ن--طو--لا بخ--ت---نŸا سضخ---ي

،؟ةلماك ةنسس ةليط ةيمسسر ةارابم
دبع بردŸا لابسشأا نوك باو÷ا
اوناك ،هللا همحر ›امرك ديم◊ا

ةرود--لا ¤ا ةر--سشا--ب--م Úل--هأا--ت---م
يتلا ايقيرفا ·أا سساكل ةيلاوŸا

ة-ي-لاوŸا ة-ن-سسلا ع-ل-ط-م ‘ تر-ج
تنا-ك ه-ي-ل-عو لا--غ--ن--سسل--لا--ب٢991

ةيدو «ر-سضÿا» تا-يرا-ب-م ع-ي-م-ج
رارغ ىلع.ةرودلا تاذ ةياغ ¤إا

،ي--سسنو--ت---لا بخ---ت---نŸا ةارا---ب---م
هÒظن ينطولا انييرف فاسضتسسا

روهمج ماما ةبانع ةنيد6591Ã يام91 بعلÃ يبرغŸا
ةارابم ‘ ،امهلثÚ Ÿفده يباجيلا لداعتلاب تهتنا ،طسسوتم
يبرغŸا بخ-ت-نŸا مد-ق-ت.ةتسسو-ب ي-سسنو-ت-لا م-ك◊ا ا-هدا-ق
ةقيقد لبقو ،ةعسساتلا ةقيقدلا ‘ يسسيرغل بعÓلا ةطسساوب

،Êاثلا فدهلا بعÓلا سسفن فاسضأا لولا طوسشلا ةياهن نم
لدعو ديعب نم ينطولا بختنŸا داع Êاثلا طوسشأا لÓخو
‘ يسسي-نو-ل د-لا-خ بعÓ-لا ة-ط-سساو-ب تنا-ك ة-ياد-ب-لا ة-ج-ي-ت-ن-لا
سضاخ.ةارابŸا نم76ـلا ةقيقدلا ‘ رارسسو05ـلا ةقيقدلا
يطلجوب :ةيلاتلا ءامسسألاب ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا

دادو نم لسصيف Êادمح ،(يرداق لامك) دادزولب بابسش نم
حا-ت-ف-م ،رار-سس ن-يز-يز-ع-ل ،سسا-ع-نو-ب ،ه-ل ةارا-ب-م لوا كيرا--فو--ب
،تاوطخلب ،بياسص ،(يسسينول دلاخ) دارم Êومحر ،(يوطعلب)
د-ي-م◊ا د-ب--ع :بردŸا.(يرو-ب‹) م-ي-حر د-مfi ،جا--ت--ب
.›امرك

1991 ليرفا7
0رئاز÷ا0 سسنوت

،سسنوت ¤إا ينطولا بختنŸا لقنت ،برغŸا ةارابم دعب
Ÿبعل-م ه-ن-سضت-حا ،يدو ءا-ق-ل ‘ جا-طر-ق رو-سسن ة-ه-جاو

نم بختنم لك لسشف هلÓخو ،ليلق روهمج ماما هزنŸا
نم دمfi يدوعسس مك◊ا هداق ءاقل ‘ ،رÿا كابسش زه
ءامسسألاب ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا سضاخ.ايبيل
، Êاد-م-ح ل-سصي-ف ،(يردا-ق لا-م-ك) Êا-م-سصع :ة--ي--لا--ت--لا
ةبيبسش نم دار-م Êو-م-حر ،ة-يرا-غ-م ،يز-يز-ع-ل ،سسا-ع-نو-ب
د-مfi ،تاو-ط-خ-ل-ب ،(يرو-ب‹) يدا-م-ح ن-ب ،ل-ئا-ب-ق-لا
دب-ع :بردŸا.(رارسس) يوطعلب ،(توا-ف-سسا-ت) م-ي-حر
.›امرك ديم◊ا

عبتي ...

ءÓمزل يخيراتلا جيوتتلا نع مويلا ةقلح ‘ فقوتنصس
ةن-صس ع-ي-بر ‘ كلذو لوألا يرا-ق-لا بق-ل-لا-ب ر-جا-م ح-بار
0991Ãا مامأا ةيليوج5 بعلŸجينلا بختنÒفدهب ،ي
0891 يئاهن مهتراصسخ نم «رصضÿا» راثي كلذبو ،رفصصل
ةيÒجينلا ةمصصاعلا-ب02891 ي-ئا-ه-ن ‘ سسفا-نŸا سسف-ن ما--مأا

›امرك ديم◊ا دبع خيصشلا لابصشأا ناك ةهجاوŸا هذه لبقو ،رفصصل ةيثÓثب سسوغل
 .دحاول ةيصسامخب ةيÒجينلا كابصشلا اوكد دق ،هللا همحر
ةنصسل رئاز÷ا ةرود ثادحأا عم م-ك-كÎن Ìكأا ثيد◊ا ‘ م-ك-ي-ل-ع ل-ي-ط-ن ل ى-ت-حو

يÒجينلا بختنŸا ىلع يخيراتلا زوفلا نم اهأادبن يتلاو ،0991
تاذل يحاتتفلا ءا-ق-ل-لا ‘ ة-ل-ما-ك ة-ي-صسا-م-خ-ب

.ةلوطبلا

خيراتلا ىلع ةذفانــه٢441 ¤وألا ىدامج80ـل قفاوŸاÈ 0٢0٢مسسيد٣٢ ءاعبرألا

لÓقتضس’ا ذنم «رضضÿا» تايرابم

بختنŸا رصصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتصسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

1991ليرفا7 ¤إا0991 سسرام2 نم
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ــه2441 ¤وأ’أ ىدامج80ـل قفأوŸأÈ 0202مشسيد٣2 ءاعبرأ’أ لوألأ فÙÎأ
رئاز÷ا ةيدولوم

ناــحرف ةــــحبرب يوـــنيضشو نأزـــيلغ ‘ ةــــيدولوŸأ

ةأرابŸ  احرشسم  نأزيلغ ةنيدÃ  يرأڨوز رهاط ديهششلأ بعلم نوكيشس
ةيدولوم يدان فيشضلأو نأزيلغ عيرشس Úب عمŒ يتلأو ةيمهأ’أ ةياغ ‘

.’أوز فشصنلأو ةيناثلأ ةعاشسلأ نم ةيأدب رئأز÷أ
مقاطلأ مهل حنم يتلأ ةيدولوŸأ ردأوك ةدوع ةهجأوŸأ هذه فرعتشسو
ةيأدب ذنم اهوشضاخ يتلأ ةينوطأراŸأ تايرابŸأ دعب ةحأرلأ ينفلأ
مشسوŸأ

زيغن ةبيتك نم ديدضش زيكرت
دبع مجاهŸأ فأدهلأ ءاقفر هرهظأ يذلأ ديدششلأ زيكÎلأ ظح’ لكلأو
ةدوعلأ ىلع ’إأ ةيدولوŸأ يبع’ طشسو رودي ثيدح ’ ثيح ، ظيف◊أ
ةشصاخ ةÒبك ’امأأ مهيلع نوقلعي نيذلأ راشصنأ’أ دعشست ةيباجيإأ ةجيتنب
حبشصأأ يتلأ ةرأر◊أو ءأدأ’أ نشس–و ةلوطبلأ ‘ ةيوقلأ ةقÓطإ’أ دعب
Úبع’ اهب زيمتي

ةباضصإلأ ببضسب يعيبر بايغ
يذلأ  دوليم يعيبر قلأاتŸأ تامدخ نم ةمورfi زيغن ةبيتك نوكتشسو
ن-ع هد-ع-ب-ت-شس ي-ت-لأو ة-يدŸأ ي-بŸوأأ د-شض ة-لو-ط-ب--لأ ةأرا--ب--م ‘ بي--شصأأ
رهشش ةدŸ نيدايŸأ

ناضضفريو ءلدبلأ دعقم ىلع شسول÷أ ناضضفري ةيجلع نبو وباج
!قيرفلأ عم رفضسلأ

د-ب-ع ن-م ل-ك ضضفر ثي--ح ة--يدو--لوŸأ تي--ب ‘ ثد--ح--ي Òط--خ ر--مأأ
ء’دبلأ دع-ق-م ى-ل-ع ا-شسل-ج-ي نأأ ة-ي-ج-ل-ع ن-ب يد-ه-مو و-با-ج ن-موŸأ
بجيو Òطخ رمأأ أذهو ،ةيدولوŸأ ةليكششت ‘ انوكي نأأ نوديريو

ثد– رومأ’أ هذه لثم نأ’  ديدح نم ديب برشضت نأأ ةرأدإ’أ ىلع
‘ دقع ىلع ايشضمأ Úبع’ Óك نأ’و ةعومÛأ لخأد تاقاقششنأ

دوقي يذلأ ينفلأ مقاطلأ تأرأرق مأÎحإأ مهيلع بجيو Òبك قيرف
نايشسن نود نمو، نآ’أ د◊ مزهني ⁄و ةحيحشص ةكشس ‘ قيرفلأ

اشصوشصخو نأ’أ د◊ ىوتشسم يأأ امدقي ⁄ نيذلأ ÚبعÓلأ ىوتشسم
‘ وأأ ل-غو-ت-لأ ‘ ةو-ق كل--ت كل--تÁ ’ ح--ب--شصأأ يذ--لأ و--با--ج بعÓ--لأ
ةيدولوŸأ ‘ هئاشضمأأ ذنم ثيح فأدهأ’أ ليجشست ‘ وأأ تأريرمتلأ

طرفنŸأ مشسوŸأ ‘ طقف ةدحأو ةمشساح ةرير“ رير“ نم نك“
يدان-لأ د-شض أر-خؤو-م ه-ل-ج-شس يذ-لأ د-ي-حو فد-ه ل-ي-ج-شستو ةروا-شسب
ةجشض ثدحأأ بعÓل أدج ة-ل-ي-ئ-شض ة-ل-ي-شصح Èت-ع-ت هذ-هو ي-ن-ي-ن-ي-ب-لأ
ةيدولوŸأ ¤إأ همودق ذنم ةÒبك ةيمÓعإأ

Ò BBFطÿأ يثÓثلأ ىلع نولوعي ةوانضش
نم Ëدروب ةحاشس نب يويرف Òطÿأ يثÓثلأ ىلع ديمعلأ راشصنأأ لوعيو
همدقي حبشصأأ يذلأ عئأرلأ ءأدأ’أ دعب ةشصاخ ، عيرشسلأ كابشش زه لجأأ

نم زلفاب ةأرابم ‘ ةدحأو ةعفد مهكأرششإأ دعب اشصوشصخ يثÓثلأ أذه
يذلأ Òبكلأ مهمهافتو مهتوق نع اهيف ورهظأأ يتلأو لاطب’أ ةطبأر
يثÓثلأ أذه زيمتي حبشصأأ

ديكأاتلأ ديري ديمعلأ وكاكول
ةيدŸأ ويرانيشس رأركت لجأأ نم ةشصرف ظيف◊أ دبع مجاهملل نوكيشسو
بيترت ردشصتي يذلأو يويرف يماشس هليمزب قاحللأ لجأأ نم ليجشستلأو

ةحلشصم ‘ ةشسفانŸأ هذه نوكتشسو ، فأدهأأ ةعبراب ةلوطبلأ ‘أده
يلشصأ’أ ديمعلأ تيب ‘ نامز ذنم هدهاششن ⁄ام أذهو يدانلأ

عرضستلأ ديري لو هقأروأأ يفخي زيغن
ةأرابم ‘ ةيدولوملل ةيشساشسأ’أ ةليكششتلأ حشضوي رششؤوم يأأ دجوي ’و
مقاطلأ لعج زلفاب ةأرابم ‘ Úيطايتحإ’أ ضضعب ءأدأأ ثيح ،مويلأ
يتلأ ةبيتكلأ Úي-ع-ت ل-ب-ق ثيÎي ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن بردŸأ ةدا-ي-ق-ب ي-ن-ف-لأ

Òيغت نوكيشس انتزوحب يتلأ تايطعŸأ بشسحف ، ءاقللأ اهب لخديشس
ىوتشسم نع نابأأ يذلأ ودعشس ماحقإاب عافدلأ ىوتشسم ىلع ديحو
دأدح ةقفر  عافد روfi لكششيشسو لاطبأ’أ ةطبأر ةأرابم ‘ عئأر

‘ fiا زيفحتل هنم ةلواÛةعوم

لكل نويلم02 ةحنم دضصري شساŸأأ
ديبأرلأ ةحاطإلاب لباقم بعل

نم «بعŸÓأ ءأدشصأأ » تملع
ضسيئر نأأ ةشصاÿأ اهرداشصم
رشصانلأ دبع رئأز÷أ ةيدولوم
ةيلام ةحنم دشصر دق ضساŸأأ

نويلم نيرششع اهتميق ةيرغم
عفر لاح ‘ بع’ لكل ميتنشس
ةدوعلأو مو-ي-لأ ءا-شسم يد-ح-ت-لأ
.نأزيليغ نم ثÓثلأ طاقنلاب
د--كؤو---ت ي---ت---لأ ة---ح---نŸأ ي---هو
اهيلو-ت ي-ت-لأ ةÒب-ك-لأ ة-ي-م-هأ’أ
ديبأرلأ ةهجأوŸ قيرفلأ ةرأدإأ

د--ي--ع--ي--شس زو--ف--لأ نأأو ة--شصا---خ
لبق بيتÎلأ ةداير ¤إأ قيرفلأ

ايقيرفإأ لاطبأأ يرود ةهجأوم
يدا-ن-لأ ما-مأأ ل--ب--قŸأ Úن--ثإ’أ
.يشسنوتلأ يشسقافشصلأ

ÚبعÓلأو ةرأدإلأ Úب ةقثلأ لبح ديعت ةيلاŸأ تأزيفحتلأ
نأأ رئأز÷أ ةيدولوم تيب نم ةبرقŸأو ةشصاÿأ انرداشصم تدكأأ دقو
ةثÓث ديدشست ىلع تمدقأأ نيأأ طرافلأ عوبشسأ’أ اهدعوب ةرأدإ’أ ءافو
نم أÒثك ÚبعÓلأ تزفح دق ودأرابو ضسابعلب يتحنمو ةيرهشش روجأأ
هيبع’و ضساŸأأ ضسيئرلأ Úب ةقثلأ لبح تداعأأ امك ةيونعŸأ ةيحانلأ
ةهجأوŸ نأزيليغ ¤إأ رفشسلأ ةيششع ةرأدإ’أ ةجرخ نأاف ›اتلابو.
ةجيتنب ةدوعلأ ىلع Ìكأأ ةعومÛأ ءيبعت نأأ اهناشش نم ديبأرلأ
.ةيباجيإأ

Êأزولأ ةغابŸ يرانلأ هموجه ىلع لوعي زيغن
ىلع ةيقيقح ةروث ثأدحإأ زيغن ليبن  رئأز÷أ ةيدولوم بردم ررق
ةيشسامخب هتفشصقو ينينبلأ زلفاب تهجأو يتلأ ةيشساشسأ’أ ةليكششتلأ
ضسرا◊أ ةرو-شص ‘ Úي-شسا-شسأ’أ Úب-عÓ-لأ د-ي-ع-ي نأأ ر--ظ--ت--ن--ي ثي--ح.
يدانلأ هموجه ىلع لوعيو .Ëدروب  دأدح.دوششح.ةرامعل .ةقاطوب
ة-ت-غا-بŸ ة-حا-شس ن-ب و ظ-ي-ف◊أ د-ب-ع .يو-ير-ف ي-ثÓ-ث-لأ م-شضي يذ--لأ

نم اهنزو نوكيشس طاقن ثÓثب ةدوعلأو هرايد رقع ‘ Êأزولأ فيرشش
.رأوششŸأ ةيقب لÓخ بهذ

ةقافتضسإلاب هبلاطو شسمأأ  وباجب لوطم عمتجإأ
دبع قيرفلأ باعلأأ عناشصب ’وطم اعامتجإأ زيغن ليبن بردŸأ دقع
ثيح .ةÒخأ’أ تايرابŸأ ‘ غأرف ةÎفب رÁ يذلأ وباج نموŸأ

نم أÒثك هيلع لوعي هنأأ اÃ هأوتشسم ¤إأ ةدوعلأو ةقافتشسإ’اب هبلاط
ر-شضح ز-ي-غ-ن نأأ ا-ن-م-ل-ع ا--م--ك .ة--ي--م--شسوŸأ فأد--هأ’أ ق--ي--ق– ل--جأأ
ضشقاني ’و مويلأ ةعقوم ‘ ايطايتحإأ نوكي ىتح ايشسفن «ضشو‡»

ةحيبشص ةيشساشسأ’أ ةليكششتلأ نع ينفلأ مقاطلأ نلعي امدعب هتأرايخ
.نأزيليغ ةأرابŸ ابشس– مويلأ

«نأزيليغ كابضش زهل زهاجو ينتررح زلفاب ةيئانث » ظيف◊أ دبع
ق◊أ دبع مجاهŸأ ح‚ .هتقفشص تقفأر يتلأ ةÒبكلأ ةجشضلأ مغر

لوأأ نم ةوانششلأ بولق بشسكو هشسفنل رابتعإ’أ در ‘ ظيف◊أ دبع
ةلقرو نبإأ قلع دقو ةيثÓث لجشس امدعب ايشساشسأأ امهشضاخ Úتأرابم
نأ’ ق-ير-ف-لأ ‘ د-يد-ج بع’ ي-ن-نأأ ر-ع-ششأأ ⁄ » Ó-ئا-ق ه-تا-يأد-ب ى-ل--ع
ليجشست ي-ه ي-ت-م-ه-مو مو-ج-ه بل-ق ا-نأأ.ة-م-هŸأ › أو-ل-ه-شس ردأو-ك-لأ
زلفاب مامأأ ةيئانثلأ مث ةيدŸأ ىمرم ‘ ‘ده نأأ يفنأأ ’ .فأدهأ’أ

أذه نأزيليغ مامأأ ويرانيشسلأ ضسفن رأركتل زهاج انأأو أÒثك ينتررح
لشضفأأ ‘ دجوي عيرشسلأو أدج ةبعشص ةيرومأاŸأ نأأ مغر ءاعبرأ’أ

.«نأ’أ د◊ ةيمشسر ةأرابم يأأ ‘ رشسخي ⁄و هت’اح
فصصنم – ب

جربلأ يلهأأ

مويلا ةكراصشŸا ىلع رصصيو ةباصص’ا مغر يدحتلا عفري لاتق

نأزيلغ Ìعت كرأدتل يقيقح شسودنوموك ىلع نهأري يريزد
فصصنلاو ةيناثلا ‘ مويلا    جÈلا  يلهأا – وداراب يدان

ودأراب يدان مامأأ  مويلأ لأوز جÈلأ يلهأأ ةليكششت بعلت
ةيشضرأأ يلع ’أوز فشصنلأو ةيناثلأ ةعاشسلأ نم ةيأدب

ة-لو÷أ با-شس◊ ة--م--شصا--ع--لا--ب ءا--شضي--ب--لأ رأد--لأ بع--ل--م
را--ع--شش ت–و ›ا◊أ م--شسوŸأ ة--لو--ط--ب ن--م ة---شسماÿأ
وذ– ثيح ،نأزيلغ عيرشس  مامأأ Òخأ’أ Ìعتلأ كرأدت
ةجيتن ضضرف لجأ نم ةيذ’وف ةدأرإأ بردŸأ لابششأأ
نÁأ’أ Òهظلأ هعفر يذلأ يد-ح-ت-لأ ل-ي-لد-لأو ة-ي-با-ج-يأ

ى-ل-ع ة-با-شصإ’أ م-غر ةأرا-بŸأ رو-شضح  رر-ق يذ-لأ لا--ت--ق
نب م-جا-ه-م-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب ر-مأ’أ ضسف-نو ،ة-ب-كر-لأ ىو-ت-شسم
ةهجأوم تقب-شس ي-ت-لأ تا-ب-يرد-ت-لأ ر-شضح يذ-لأ نا-م-ث-ع
بردŸأ نأأ لو--ق--لأ ن--كÁو  ة--با--شصإ’أ م’أأ م--غر مو--ي--لأ
بعلم ‘ مويلأ يقيقح ضسودنوموك ىلع نهأري يريزد
. عون‡ أاطÿأ حبشصأأ نأأ دعب ءاشضيبلأ رأدلأ

هعدتضسيو لاتق رأرضصإأ مامأأ  خضضري يريزد
لاتق نÁأ’أ Òهظلأ رأرشصإأ مامأأ يريزد بردŸأ خشضر

كراشش نأأ دعب مويلأ ةيشسمأأ ةأرابم ‘ ةكراششŸأ ىلع
،ضسمأأ ةحيبشصل ةÒخأ’أ ةيبيردتلأ ةشص◊أ ‘ بعÓلأ
عشضي يجأÈلأ بردŸأ لعج ام ،م’آ’أ هنع تلأز نأأ دعب
هماحقإأو مويلأ ةيشسمأأ ةهجأوم تاباشسح نمشض بعÓلأ

ر-مأ’أ ضسف-نو، ة-ي-شسا-شسأ’أ ة-ل-ي-ك--ششت--لأ ‘ ة--يأد--ب--لأ ن--م
م’أأ مغر كراششيشس يذلأ  نامثع نب مجاهملل ةبشسنلاب
. ةباشصإ’أ

ةرم لوأل ةمئاقلأ جراخ شصاضصق-ششوراب عضضي يريزد
مدقت-شسŸأ ي-ئا-ن-ث-ل-ل ةو-عد-لأ ير-يزد بردŸأ ه-جو-ي ⁄

نمشض ضصاشصق نأديŸأ طشسو هليمزو ضشوراب مجاهŸأ
رأدلأ بعلم ‘ مويلأ ةيشسمأأ روشض◊اب ةينعŸأ ةمئاقلأ
يوتشسŸأ دعب مشسوŸأ ةيأدب ذنم ةرم لوأ’و ءاشضيبلأ
ةأرابŸأ لÓ-خ ي-ئا-ن-ث-لأ ه-ب ر-ه-ظ يذ-لأ ع-شضأو-ت-م د÷أ
⁄ يتلأ رشصانعلأ ضضعبل ةوعدلأ هيجوت لشضفو ةقباشسلأ

. مشسوŸأ ةيأدب ذنم ةشصرفلاب يظ–
ةيضسمألأ هذه ةأرابŸأ ةرأدإل ردان مك◊أ

د-مfi ردا-ن م-ك◊أ ة-يز-كرŸأ م-ي-ك-ح-ت--لأ ة--ن÷ تن--ي--ع
جÈلأ  ي---ل---هأأ Úب مو---ي---لأ ة----ي----شسمأأ ة----ه----جأو----م ةرأدإ’
رأد-لأ بع-ل-م ة-ي-شضرأأ ى-ل-ع ودأرا-ب يدا-ن ف-ي-شضت--شسŸأو
ةدعاشسÃو ،’أوز فشصنلأو ةيناثلأ نم ةيأدب ءاشضيبلأ
” اميف ناث دعاشسم نوشسحوبو لوأأ دعاشسمك يبيرعل
اهريديشس ةهجأوم لوأأ ‘ اعبأر امكح ةوزيزيت Úيعت
. مشسوŸأ ةيأدب ذنم جÈلأ يلهأ’ ردان مك◊أ

ابعل02ب ةمئاقلأو ةرم لوأل ةلأدع عفأدŸأ
ةرم لوأ’ ةلأدع عفأدملل ةوعدلأ ينفلأ مقاطلأ هجو
هب رهظ يذلأ قلأاتلأ دعب ›ا◊أ مشسوŸأ قÓطنأ ذنم
را-ظ-ت--نأ ‘و ،ف--يدر--لأ دأد--ع--ت ع--م يروÙأ ع--فأدŸأ

ةيشسمأأ روشض◊ا-ب ة-ي-ن-عŸأ81 ة-م-ئا-ق بردŸأ ط--ب--شض
ثيح ،ابع’02 ¤إأ ةوعدلأ هجو نأأ دعب ةشصاخ  مويلأ

‘ هد-جأو-ت ة-لأد-ع ع-فأدŸأ ن--ششد--ي نأأ ر--ظ--ت--نŸأ ن--م
.ةيشسمأ’أ هذه ودأرب يدان مامأأ طايتح’أ يشسرك

ايزيف– اباطخ هجوو دأدعتلأ عدو دانزوب
دشش دعوم عم دانزوب ريذن يلهأÓل ماعلأ ريدŸأ ناك
ÚبعÓلأ عيدوت لجأ نم ةمشصاعلأ ¤إأ لاحرلأ دأدعتلأ

ببشسب ةأرابŸأ روشض◊ ةرŸأ هذه لقتني ⁄ هنأ ةشصاخ
ثيح ،ةيشسمأ’أ هذه ةرأدإ’أ ضسل‹ عامتجأ عم هطابترأ
ءاقفر هلÓخ ّثح ÚبعÓل ايزيف– اباطخ دانزوب هجو
ةدوعلأو قيرفلأ نأولأأ نع عافدلأ ‘ ةتامتشس’اب لاتق
،نأزيلغ مامأأ Òخأ’أ Ìعتلأ راثأأ وح“ ةيباجيأ ةجيتنب

اهب مزتلأ يتلأ ة-م-ل-ك-لأ ىو-ت-شسم ‘ نو-ك-ي-شس ه-نأ أد-كؤو-م
ةرششابم ةقلاعلأ مهتاقحتشسم نم ءزج ةيوشستو مهعم
. ةمشصاعلأ نم ةدوعلأ دعب

ةليلم Úع ةيعمج ةهجأوم لبق لهأاتي نل حوناب
ةزمح مجاهŸأ ليهأات نم جÈلأ يلهأأ ةرأدإأ نكمتت ⁄

ع-م ما-ع-لأ ر-يدŸأ ا-ه-ب ما-ق ي-ت-لأ ي-عا-شسŸأ م-غر حو-نا-ب
لبق هليهأات ‘ ل-ي-ج-ع-ت-لأ ل-جأ ن-م ة-فÙÎأ ة-ط-بأر-لأ

رداشصم بشسحو ،ودأراب يدان مامأأ مويلأ ةهجأوم دعوم
مد-ع نأأ ق-ير-ف-لأ ةرأدإأ ة-ط-بأر-لأ تغ-ل-بأأ د-ق-ف ة-قو--ثو--م
›إأ  لشصأوتيشس لئابقلأ ةبيبششل قباشسلأ مجاهŸأ  ليهأات

ةرملل يلهأ’أ رفاشسي ثيح ،ةمداقلأ ةلو÷أ دعب ام ةياغ
ة-ي-ع-م÷أ ع-م يرا-ب-ت-ل-ل ة-ل-ي-ل-م Úع ¤إأ ا-ي-لأو-ت ة-ي-نا--ث--لأ
ب/ليلخ. ةيلÙأ

’اوز فسصنلاو ةيناثلا ةعاسسلا نم ةيادب رئاز÷ا ةيدولوم - نازيليغ عيرسس
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ةرادإ’ا بـــــــــــشضغتو اـــــــــــيهامروغ ءاـــــــــــقل لـــــــــــجؤوت فاــــــــــــكلا
دادزولب بابشش

لئابقلا ةبيبشش

ءارجإا ‘ ركفي امود
مويلا ةيقيبطت ةارابم

Ãنل ينيكلا قيرفلا نأا ا
يبعلو رئاز÷ا ¤إا رصضحي
ىلع نوÈ‹ دادزولب بابصش

ةصسمخ بعلم ¤إا لقنتلا
بعلŸا لوخدو ةيليوج

،ةيمصسرلا ةارابŸا سسابلب
‘ امود كنارف بردŸا ركفي
Úب ةيقيبطت ةارابم ءارجإا
قيرفلا هميصسقتب ÚبعÓلا

اذهو Úتعومfi ¤إا
ةيكيمانيد ىلع ظافحلل

ىقبي تقولا سسفن ‘ ،بعللا
ةصصح ءارجإا لامتحإا

دراو رمأا ةيداع ةيبيردت
مقاطلا ديب نوكيصس ارارقلاو

.ينفلا
تاقاقحتشسإÓل زهاج Òكاب

ةمداقلا
‘ ديد÷ا مجاهŸا نوكيشس

”أا ‘ دادزولب بابصش فوفصص
‘ بعللا لجأا نم ةيزها÷ا

يتلا ةمداقلا تايرابŸا
بعل ،دادزولب بابصش رظتنت

كراصش قباصسلا فيطصس قافو
موي فيدرلا قيرفلا عم

اوهجاو امنيح يصضاŸا تبصسلا
ناع نابأاو ياد Úصسح رصصن

،ةÒبك ةيندب ةيزهاج
،هبردم فرصصت ت– نوكيل
هناكمإاب ناك هنأا ركذاب ريدج

ول مويلا ءاقل ‘ ةكراصشŸا
.ةارابŸا تيرجأا

م.ميلصس

نع مدقلا ةرك-ل ة-ي-ق-ير-فإلا ة-يدا–إلا تن-ل-عأا
ينيكلا ايهامروغو دادزولب بابشش ءاقل ليجأات
⁄ امدعب اذهو ،لبقŸا Èمشسيد62 خيرات ¤إا
رئاز÷ا ¤إا لقنتلا نم ينيكلا قيرفلا نكمتي
رودلا باهذ ءاقل بعلل يشضاŸا Úنثإلا موي
ةطبار تاعومÛ لهؤوŸا Òخألا يديهمتلا
ةارا-بŸا نأا ر-كذ-لا-ب ر-يد-ج ،ا-ي-ق-ير-فإا لا-ط--بأا
ى--ل--ع مو--ي--لا ءا--شسم بع--ل--ت نأا ة‹Èم تنا---ك
.يبŸوألا ةيليوج5 بعلم ةيشضرأا

بشضغلا ةمق ‘ بابششلا ةرادإا
ل-ي-جأا-ت ر-ظ-ت-ن-ت ة-يدادزو-ل-ب--لا ةرادإلا ن--ك--ت ⁄

اهعامشس دعبف ،مويلا هئارجإا معزŸا ءاقللا
ريدم مهشسأار ىلعو اÒثك هيلث‡ بشضغ ÿÈا
ناك يذلا يششيروق قيفوت يشضايرلا بطقلا

ليحتشسŸا عفيشس هنأا قباشس تقو ‘ دكأا دق
زوفيشس قيرفلا نأاو ءاقللا ليجأات مدع لجأا نم
بهم ‘ دوعولا هذه لك بهذتل ،طاشسبلا ىلع
اÈ‹ يدانلا حب-شصيو ،ة-ي-م-شسر ة-ف-شصب ح-ير-لا

.Èمشسيد62 موي بعل ىلع

راشصنأ’ا مدشص رارقلا
ليجأات دادزولب بابشش راشصنأا رظتني نكي ⁄
ة--يدا–إلا فر--ط ن--م ا--قÓ--طإا ءا--ق--ل--لا اذ---ه
ةلكششŸا نأا اد-ي-ج نو-م-ل-ع-ي م-ه-ف ،ة-ي-ق-ير-فإلا
ةرادإا نأاو ي-ن-ي-ك-لا ق-ير--ف--لا فر--ط ن--م تنا--ك
ام لكب ةماق يششيروق قيفوت ةدايقب قيرفلا
بع-ل-ل يدا-ن-لا اذ-ه لا-ب-ق-ت-شسإا ل-جأا ن--م مز--ل--ي
اذ-ه نأا ق-ير-ف--لا قا--ششع م--ل--ع--يو اذ--ه ،مو--ي--لا
هÈجيشسو اقÓطإا بابششلا مدخي نل ليجأاتلا

.Óبقتشسم تاءاقللا نم ديدعلا ليجأات ىلع

رمأ’ا اذه نم ةيدا–إ’ا فقوم نع اولؤواشست
اذ-ه نأا اد-ي-ج دادزو-ل-ب با--ب--شش را--شصنأا م--ل--ع--ي
ة-ير-ئاز◊ا ة-يدا–إلا اÒث-ك ي-ن-ع--ي عو--شضوŸا
بتاكم ‘ طغشضلا ىلع ةÛÈا مدقلا ةركل
⁄ اذ-ه ن-ك-ل ،ا-ه-ي-ل-ث‡ ق-ير-ط ن-ع «فا--ك--لا»
‘ مهعشضو يذلا رمألا وهو اقÓطإا ثدحي

ةلباقŸا ةه÷ا نأاو ةشصاخ ،مهرمأا نم ةÒح
يت-لا ة-ي-ن-ي-ك-لا ة-يدا–إلا ن-م ا-ما-م-ت-هإا تي-ق-ل
فاكلا فرط ن-م ءا-ق-ل-لا ل-ي-جأا-ت Èخ ا-ه-ل-شصو
.ةيمشسر ةفشصب هرودشص لبق

فاكلا»:(اينيك دا–إا صسيئر) اوديوم
«ءاقللا ليجأاتب انتملعأاو انتلشسار

مدق-لا ةر-ك-ل ة-ي-ن-ي-ك-لا ة-يدا–إلا سسي-ئر حر-شص
رودشص دعب ةيلÙا ةيمÓعإلا لئاشسولا دحأل
لاقو ايهام روغ ءاقل سصوشصخب فاكلا رارق

ن-م ة-ق-فاو-م ا-ن-ي-ق-ل-ت د--ق--ل»:قا--ي--شسلا اذ--ه ‘
او-ل-جأا د-ق-ل ،ا-ن-ب-ل-ط ى-ل-ع ي-ق--ير--فإلا دا–إلا
لمآا ،لبقŸا Èمشسيد62 موي ¤إا ايمشسر ءاقللا
ليلاحتب موقنشس مويلا اذهل نيدعتشسم نوكن نأا
ءا-ق--ل--ل ر--شضح--ن--شسو ا--نورو--ك ءا--بو ن--ع ىر--خأا
انئاطخأا راركت مدع لجأا نم ةفلتfl ةقيرطب

ةر-ك-لا ا-ي-ها-مرو-غ ق--ير--ف فر--ششي نأا ى--ن“أاو
«.ةينيكلا

 ءارجإا نوديري اوناك نوبعÓلا
اهتقو ‘ ةارابŸا

دادزول-ب با-ب-شش ي-ب-عل نإا-ف ،ه-شسف-ن قا-ي-شسلا ‘
مامأا ةارابŸا هذه بعل ةدششبو نوديري اوناك
د-ن-ع اد-ج Úئا-ت-شسم او-نا-كو ا-ي-ها-مرو-غ ق-ير--ف
،رئازجلل مشصÿا قيرفلا رفشس مدع Èخ عامشس
‘ هلخديشس رمألا اذه نأا اديج نوملعي مهف

عم ةارابŸا هذه Òشصم نع بقÎلا نم ةلاح
ابلشس دوعي دث يذلا رمألا وهو اهليجأات ةيناكمإا

ه-ي-ف ر-ك-ف-ي يذ-لا ئ-ي-ششلا سسف--ن و--هو ،م--ه--ي--ل--ع
ة--شسارد ةدا--عإا ى--ل--ع ÛÈا ي--ن--غ--لا م--قا--ط--لا

.ىرخأا ةرم هتاباشسح

 ايهامروغ لقنتي ⁄ اذإا»:يششيرق
«طاشسبلا ىلع زوفنشس

ىلع دادزولب بابشش ةرادإل لعف ةدر لوأا ‘
موي رئازجلل ينيكلا قيرفلا لقنت مدع ةيفلخ

يششيروق قيفوت يشضايرلا ريدŸا حرشص ،سسمأا
‘ »:قايشسلا اذه ‘ لاقو يمومعلا نويزفلتلل

رئاز÷ا ¤إا ينيكلا ايهامروغ لقنت مدع ةلاح
ىلع ةارابŸاب نحن زوفنشس ءاقللا دعوم لبق
م-ث ن-مو ئ-ي-شش ل ل-با-ق--م Úفد--ه--بو طا--شسب--لا

ءاقللا ،يعيبط لكششب بايإلا ةلباقم بعلنشس
نآلاو ةمزÓلا تابيتÎلاب انمق اننأل لجؤوي نل
«.فاكلا رارق رظتنن نحن

م.ميلسس

‘ تاÒــــيغت ةدـــع يرـــجي يدــــيزوب
ديدح ـب طوب نب صضوعيو ةليكششتلا

نإا-ف ،ق-با-شسلا دد-ع-لا ‘ ه-ي-لإا ا-نر-ششأا ا-م-ل-ث--م
ما-مأا ه-شسف-ن د-جو يد-يزو-ب ف-شسو-ي بردŸا

ىوتشسم ىلع تاÒيغتلا سضعب ءارجإا ةرورشض
يشضاŸا ءاقللاب ةنراقم ةيشساشسألا ةليكششتلا
هذ-ه تشسم ثي--ح ،ف--ل--ششلا ة--ي--ع--م--ج ما--مأا
ىمرŸا ةشسارحو يفلÿا طÿا تاÒيغتلا
با-ي-غ-ب تنا-ك ة--ياد--ب--لاو ،¤وألا ة--جرد--لا--ب
‘ نكمتي ⁄ يذلا طوب نب ةماشسأا سسرا◊ا
هتقايل ل-ما-ك عا-جÎشسا ن-م فا-طŸا ة-يا-ه-ن
يتلا ةباشصإلا نم ءافششلل لثامتلاو ةيندبلا
ر-مألا ،م-شصعŸا ىو-ت-شسم ى-ل-ع ا-ه-ل سضر-ع--ت
سسرا◊ا-ب ه--شضو--ع--ي يد--يزو--ب ل--ع--ج يذ--لا
لوأا لجشس يذلا ديدح ريديإا دمfi باششلا

نم غلبي وهو لوألا قيرفلا عم هل ةكراششم
.ةنشس91 رمعلا

روÙا ¤إا دوعي يلعوب يزيت
ى-ل-ع يد-يزو-ب ف-شسو-ي بردŸا ا-هار-جأا ي-ت-لا ا-شضيأا تاÒي-غ-ت-لا Úب ن-مو
يزي-ت لÓ-ب ع-فادŸا ةدا-عإا Òخألا اذ-ه ل-شضف د-ق-ف ،ة-ل-ي-ك-ششت-لا ىو-ت-شسم
ةيعمج مامأا طايتحلا ‘ ناك نأا دعب ةيشساشسألا ةليكششتلا ¤إا يلعوب
يديزوب نأا ثيح ،دادزولب بابشش مامأا هبكترا يذلا أاطÿا دعب فلششلا
ةيقيرفإلا ةشسفانŸا ‘ هتÿÈ ارظن دعوŸا اذهل يلعوب يزيت راتخا

¤إا يلعوب يزيت ناك دقو ،طايتحÓل داع يذلا مورك بعÓلاب ةنراقم
نب تامدخ ‘ ةقثلا ددج يديزوب نأا املع ،روÙا ‘ دايوشس بناج
.ةفيرشش

ىنميلا ةه÷ا ىلع مÓشسلا دبع تيآاو طايتح’ا ‘ مورك
بردŸا اهيلع دمتعا يتلا ةيشساشسألا ةليكششتلا تدهشش ،ىرخأا ةهج نم
يذلا مورك نÁألا Òهظلا داعبإا رجينلا دا–ا مامأا سسمأا يديزوب فشسوي
د-ب-ع تيآا د-م-حأا بعÓ--لا ةدو--عو ،لوألا طو--ششلا ‘ طا--ي--ت--حلا ‘ نا--ك
‘ فلّششلا مامأا بعل نأا دعب نÁأا Òهظك يلشصألا هبشصنم ¤إا مÓشسلا

fiيغت ءارجإا ‘ بغري ⁄ يديزوب نأا ةراششإلا عم ،عافّدلا روÒثك تاÒة
.سسمأا ىوتشسŸا ‘ ناك يذلا يفلÿا طÿا رارقتشسا برشض يدافتل

ةÒعشش نبو حيار ،‘رعلا طشسولا يثÓث ‘ ةقثلا ددجي يديزوب
يأا رجي ⁄ يديزوب بردŸا نإاف ،ناديŸا طشسو طخ ىوتشسم ىلع امأا
ىلع دمتعاو فلششلا ة-ي-ع-م-ج ما-مأا ة-ي-شضاŸا ة-ه-جاوŸا-ب ة-نرا-ق-م Òي-غ-ت
نب دمfiو حيار كيلم ،رامع ‘رعلا نم لك نم لكششتŸا هشسفن يثÓثلا

.يرانكلا فوفشص ‘ ايلاح رشصانعلا لشضفأا نوÈتعي نيذلا ةÒعشش
Úمجاهم ثÓثب ةيموجه ةطخ ىلع دمتعا

⁄ يديزوب فشسوي بردŸا نإاف ،ةÒخألا هتاحيرشصت ‘ هيلع دكأا امكو
ثحبلا فدهب ةارابŸا نم ¤وألا ةلحرŸا ‘ ةيعافد ةطخ ىلع دمتعي

ددع Èكأا ليجشست ‘ قيرفلا ظوظح زيزعتو ةيباجيإا ةجيتن قيق– نع
ثÓثب ةشضfi ةيموجه ةطخ ىلع دمتعا هنأا ثيح ،فادهألا نم نك‡

،فيرشش رودق ،نورمح يقزر دئاقلا نم لكب رمألا قلعتيو ،Úمجاهم
عم هل ايناث افده لجشسو هتيلاعف ديكأات نم نك“ يذلا حياشس نب اشضرو
.ةليمج ةقيرطب سسمأا ةبيبششلا

Êاثلا طوششلا ‘ ذفانŸا لك قلغ يديزوب
ءارجإا يديزوب فشسوي بردŸا ىأاترا ،ةارابŸا نم ةيناثلا ةلحرŸا ‘ امأا
ثيح ،لداعتلا ةجيتن ىلع ظافحلل ةيرورشض اهآار يتلا تاÒيغتلا سضعب
ىلع ،ةيموجه ةعزنب نوعتمتي Úبعل ةدع محقأاو ذفانŸا لك قلغ هنأا

ناكم ‘ لخد يذلا يدبع نبو ،فيرشش رودق سضوع يذلا يخيشش رارغ
‘ حياشس نب ناكم ‘ لخد يذلا مورك عفادŸا ¤إا ةفاشضإا ،نورمح يقزر
رفوأا ظوظح ىلع لوشص◊او ،يفلÿا طÿا زيزعت لجأا نم كلذو (57د)
ن .ميسسن.لقألا ىلع لداعتلا ةجيتنب رايدلا ¤إا ةدوعلل

نم اÒثك اوناع نوبعÓلا
ةيشضرأا ءوشسو ةرار◊ا
ناديŸا
ةارابم نإاف ،ارظتنم ناك املثم
ةياغ ‘ فورظ ‘ ترج سسمأا
يبعÓل ةبصسنلاب ةبوعصصلا
نم اÒثك اوناع نيذلا ةبيبصشلا

رمألا قلعتيو ،Úنثا Úلماع
ةجردل سسوصسÙا عافترلاب
ةيصضرأا ءوصس ¤إا ةفاصضإا ،ةرار◊ا
لكل حلصصت تناك يتلا ناديŸا
ةرك ‘ ةارابم بعلل لإا ءيصش
ادج بعصصلا نم ناك ثيح ،مدقلا
تايلآا قيبطتو ةركلا ‘ مكحتلا
Êدبلا عافدنلا مامأا بعللا
كردلا دا–ا يبعÓل Òبكلا
¤إا ةدوعلا نإاف ،كلذل ،رجينلا
ىلع لداعتلا ةجيتنب رايدلا
ايقيقح ازا‚إا Èتعت لقألا
فصسوي بردŸا لابصشأل ةبصسنلاب
.يديزوب

‘ بعللا فقوأا مك◊ا
برششو ةحاÎشسÓل (03د)
ءاŸا
ةجردل سسوصسÙا عافترÓل ارظن
ةمصصاعلاب سسمأا ةرار◊ا
مك◊ا نإاف ،يماين ةيÒجينلا
ةارابŸا فيقوت ررق يÒجينلا
ىتح بعل ةعاصس فصصن رورم دعب
Óيلق ءاخÎصسلا ÚبعÓل ىنصستي
دكؤوي يذلا رمألا ،ءاŸا برصشو
يتلا ةبعصصلا فورظلا ىلع
ةارابم لÓخ ةبيبصشلا اهتصشاع

.سسمأا

ةيلاعفلا دكؤوي حياشس نب
رجينلا ‘ لجشسيو
رر– يرانكلا موجه نأا ودبي
‘ ققÙا Úمثلا زوفلا دعب اÒثك
ةلوطبلا نم ةعبارلا ةلو÷ا
،فلصشلا ةيعمج مامأا ةيلÙا

نم نك“ يذلا حياصس نب نأا ثيح
،فلصشلا ‘ ليجصستلا باب حاتتفا

هتيلاعف ديكأات نم سسمأا نك“
فدهلا ليجصست ءارو ناك نأا دعب
دا–ا مامأا سسمأا ةبيبصشلل ديحولا
نأا هنأاصش نم يذلا رمألا ،رجينلا
لماك عجÎصسي حياصس نب لعجي
نع ثحبيو سسفنلاب هتقث
ديعاوŸا ‘ ىرخأا فادهأا ليجصست
 .ةلبقŸا

2 لئابقلا .شش ـ1 يÒجينلا كردلا دا–ا

دازلا لماكب نودوعيو يدحتلا نوعفري لئابقلا

عنشصت فيك ةي-ل-ئا-ب-ق-لا ة-ل-ي-ك-ششت-لا تفر-ع ،ار-ظ-ت-ن-م نا-ك ا-م-ل-ث-م
اهل ةجرخ لوأا ‘ ةيباجيإا دج ةجيتنب رجينلا نم دوعتو ثد◊ا

اهشسفانم مامأا دعاوقلا جراخ اهبلغت دعب ةيقيرفإلا ةشسفانŸا ‘
رجينلا كردلا دا–ا فاكلا سسأاكل Êاثلا يديهمتلا رودلا ‘

‘ امدق عشضو نوكي يرانكلا نأا ينعي ا‡ ،فده لباقم Úفدهب
ةررقŸا ةدوع-لا ة-ه-جاو-م ‘ د-ي-كأا-ت-لا را-ظ-ت-نا ‘ ل-ب-قŸا رود-لا
اهتششاع يتلا ةÒبكلا ةبوعشصلا مغرو ،مداقلا يفناج رهشش ةيادب
لاجر اوناك ÚبعÓلا نأا لإا ،نطولا سضرأا اهترداغم ذنم ةبيبششلا

نم Ìكأا قير-ف-لا رر-ح-ي-شس ا-ن-ي-م-ث ازا‚إا او-ق-ق-حو ناد-يŸا قو-ف
.ةعومÛا ¤إا ةقثلا ديعيو ةيشسفنلا ةيحانلا

نع فيدهتلا صصرف قلخ ‘ ةقابشسلا تناك ةبيبششلا
نورمح قيرط

ثيح ،Úقيرفلا Úب ةئفاكتم ةارابŸا نم ¤وألا ةلحرŸا تناك
ىوتشسم ىلع ازكرمتم بعللا ناكو ةÒثك تلواfi كانه نكت ⁄
يغبني امك ةمظنم تناك ةبيبششلا نإاف ،كلذ عمو ،ناديŸا طشسو
قيرط نع فيدهتلا سصرف قلخ ‘ ةقابشسلا تناكو ناديŸا قوف
نأا لبق ىميلا ةه÷ا ىلع ةرك ىقلت يذلا نورمح يقزر مجاهŸا
،ىمرŸا بوشص ةيوق ةرك ددشسيو تايلمعلا ةقطنم لخاد لغوتي
.(02د) ‘ ةيقفألا ةشضراعلا قوف ترمو ةقدلل تدقتفا اهنأا لإا

 Úتديدشست دعب ليجشستلا باب حتفي حياشس نب
اثحب ةشسكاعŸا تامجهلا ىلع اهدامتعا ‘ ةبيبششلا ترمتشسا

عيقوت نم (62د) ‘ تنك“و ،قرافلا عنشصل ةبشسانŸا ةرغثلا نع
يذلا حياشس نب اشضر قيرفلا فاده قيرط نع لوألا فدهلا
¤وأا ةديدشست دعب ليجشستلا باب حتفيو قرافلا عنشصي نأا عاطتشسا
نب ¤إا ىرخأا ةرم ةركلا دوعتل يÒجينلا سسرا◊ا اهل ىدشصت
.ةيناث هتشصرف عيشضي ⁄ يذّلا حياشس

ءازج ةلكر رثإا ةجيتنلا لداعي موكناراد
دا–ا داع ،ليجشستلا باب ةبيبششلا حاتتفا نم ةليلق قئاقد دعب

ع-بر ‘ ىو-ت-شسŸا ‘ ل-ع-ف در ه-ل نا-كو ةو-ق-ب يÒج-ي--ن--لا كرد--لا
نع اثحب تامجهلا فعاشض ثيح ،ةارابŸا نم Òخألا ةعاشسلا
عيقوت نم نك“ نيأا (13د) لوشصو ةياغ ¤إا ،ةجيتنلا ‘ ةدوعلا

ةلكر قيرط ن-ع مو-ك-ناراد م-جا-هŸا ق-ير-ط ن-ع لدا-ع-ت-لا فد-ه
ة-ق-ط-ن-م ل-خاد ة-ل-قر-ع ¤إا Úم-جا-هŸا د-حأا سضر-ع-ت ر-ثإا ءاز-ج

¤وألا ة-ل-حرŸا ي-ه-ت-ن-ت-ل يرا-ن-ك-لا عا-فد فر-ط ن-م تا-ي-ل-م--ع--لا
.Úقيرفلا Úب لداعتلاب

ةارابŸا ةياهن لبق هامرم دشض افده لجشسي رجينلا عافد
‘ اعجار-ت تد-ه-شش د-ق-ف ةارا-بŸا ن-م ة-ي-نا-ث-لا ة-ل-حرŸا ا-مأا
ةقرط نم تÒغ ةبيبششلا نأاو ةشصاخ Úبنا÷ا نم ىوتشسŸا
،¤وألا ة-جرد-لا-ب ة-ق-ط--نŸا ن--ع عا--فد--لا--ب تف--ت--كاو بع--ل--لا
ءاق-ل-لا ة-يا-ه-ن ل-ب-قو ،ة-شسكا-عŸا تا-م-ج-ه-لا ى-ل-ع دا-م-ت-علاو
ةمجه ةفيرشش نب ديلو رشسيألا Òهظلا داق ،قئاقد ةعشضبب

‘ تهتنا ةيلاع ةعيزوتب ماقو ،ىرشسيلا ةه÷ا ىلع ةشسكاعم
د-ع--ب--ي نأا سضو--ع يذ--لا كرد--لا دا–ا ي--ع--فاد--م د--حأا سسأار
انيمث ازوف ةبيبششلا ايدهم هامرم دشض افده لجشس ،رطÿا

.دعاوقلا جراخ

Êاثلا طوششلا ‘ ةيعافد ةطخ ىلع دمتعا يديزوب
¤وألا ةلحرŸا ‘ ةيلئابقلا ةليكششتلا تلخد يذلا تقولا ‘
ىلع يديزوب بردŸا دامتعاو ةيموجه ةطخب ةارابŸا نم
‘ بع-ل-لا ة-ق-ير-ط Òي-غ-ت Òخألا اذ-ه رر-ق ،Úم-جا-ه-م ثÓ-ث
ن-ع عا-فد-لا ى-ل-ع ا-شسا-شسأا هدا-م-ت--عا--ب كلذو ،Êا--ث--لا طو--ششلا
سسا-م-ت-لا وأا لدا-ع-ت-لا ة-ج-ي-ت-ن ى-ل-ع ظا-ف◊ا ة-ي-غ-ب ة-ق--ط--نŸا
ىرجأا ثيح ،ةشسكاعم ةمجه ةقيرط نع ناث فده ليجشست

ÚمجاهŸا لك ابيرقت جرخأاو Êاثلا طوششلا ‘ تاÒيغت ةدع
‘ اقفوم ناك دقو ،ةيعافد ةعزن يوذ ÚبعÓب مهشضوعو

Úمث زوف قيق– نم تنك“ ةبيبششلا نأا رابتعاب رارقلا اذه
.لبقŸا رودلا ¤إا لهأاتلا ‘ قيرفلا ظوظح نم ززعيشس

ن .ن



يزفلتلا لقنلاب ينعم ءاقللا
نويزفلتلا تاونق Èع فصصنو ةيناثلا ةعاصسلا نم ةيادب Êويزفلتلا لقنلاب ينعم مويلا دا–إلاو بابصشلا ءاقل نوكيصس
.ةÒغصصلا ةصشاصشلا Èع ةهجاوŸا ةعباتم نم Úقيرفلا روهمج نكميصس يذلا رمألا وهو ،يمومعلا

ةارابŸا ةرادإل رماع تيآا
نوكيصس Úح ‘ ،ريديإاو موصسمصس فرط نم ادعاصسم نوكيصسو ،Úقيرفلا ةارابم ةرادإل رماع تيآا ،ميكحتلا ةن÷ تنيع
.ةيئاهنلا اهتجيتنو ةهجاوŸا Òصس ىلع رثؤوي لو ىوتصسŸا ‘ يميكحتلا ءادألا نوكي نأا لمأا ىلع ،اعبار امكح حيصصف

ةدوعب لمتكم هبصش دادعتب مويلا ةارابم دا–إلا لخديصس
سشومامز سسرا◊ا ةروصص ‘ ،ÚباصصŸا ÚبعÓلا سضعب

،نيد نب يدهمو سصويfi نÁأا ،يردوك ةزمح ¤إا ةفاصضإلاب
يجورف يÒت بردŸا ةحلصصم ‘ نوكيصس يذلا رمألا وهو
ةهجاوŸا هذه ‘ ةÿÈا باحصصأا ةدوع نم ديفتصسيصس يذلا

ةصسفانملل نيزهاج اوتابو ايئاهن يعابرلا يفصش ثيح ،ةماهلا
سسوÒفب مهتباصصإا يعادب ةيصضاŸا تايرابŸا نع اوباغ امدعب
مد-ق-تو ة-ق-فو-م م-ه-تدو-ع نو-ك-ت نأا ‘ ع-ي--م÷ا ل--مأا--يو ،ا--نورو--ك
اذ-ه ق-ير-ف-لا تا-يرا-ب-م م-هأا ن-م ةد-حاو ‘ ق-ير-ف--ل--ل ة--فا--صضإلا

.مصسوŸا
ةباسصإلا يعادب نابيغيسس روسشاعو ةعاسش نب

لك تامدخ مويلا ةارابم ‘ ينفلا مقاطلا دقتفيصسو
Êا-ع-ي ثي-ح ،Úبا-صصŸا رو-صشا--عو ة--عا--صش ن--ب ن--م

Êاعي Úح ‘ ،فتكلا ‘ ةباصصإا نم مجاهŸا
بردŸا لعجي ام ،ةيلصضع ةباصصإا نم روصشاع
يذلا بعÓلا رايتخا ‘ يقيقح لكصشم مامأا

نأا لإا ،عا-فد-لا ن-م ى-ن-م-ي-لا ة-ه÷ا ل-غ--صشي--صس
اذه ل-غ-صشل زر-بألا ح-صشرŸا ى-ق-ب-ي تÓ-ي-ل-ع
رارمتصسا لظ ‘ روصشاع سضيوعتو بصصنŸا

يت-لا تا-مو-ل-عŸا بصسحو ،Êاو-صضر با-ي-غ
مودي دق ة-عا-صش ن-ب با-ي-غ نإا-ف ،ا-ن-تزو-ح-ب

ما-مأا ة--صسدا--صسلا ة--لو÷ا ءا--ق--ل ع--ي--صضي--صسو
.ياد Úصسح رصصن راد÷ا

ايسساسسأا ةكراسشملل حسشرم اÁز
ل-صضفأا ‘ سشو-ما-مز سسرا◊ا د--جاو--ت--يو
هل ةيمصسر ةارابم لوأا ‘ ةكراصشملل قاور

ثيح ،ةباصصإلا نم ايئاهن يفصش امدعب ،مصسوŸا اذه قيرفلا عم
اه-ي-ف ع-قو ي-ت-لا ءا-ط-خألا ل-ظ ‘ ،ةÒب-ك ة-ب-صسن-ب زود-ن-غ سضو-ع-ي-صس
‘ قرافلا عنصصت دق اÁز ةÈخ نأا امك ،ارخؤوم بÎغŸا سسرا◊ا

،هئÓمزل اÒبك ايونعم اعفد هتدوع نوكت دقو تايرابŸا هذه لثم
ةبصسنب عافدلا روfi ‘ ديعل-بو ة-ن-ي-صشو-ب ى-ل-ع ي-جور-ف د-م-ت-ع-ي-صسو
.ةداعلا هيلع ترج امك4/٣/٣ ةطخب لخديصسو ةÒبك

راسسيلا ىلع هناكم ذخأايسس نيد نب
طخ نم ىرصسيلا ةه÷ا ىلع هتناكم نيد نب يدهم ديعتصسيصسو
ةوعدلا هل بردŸا هجو ثيح ،مويلا ةارابم ‘ ةÒبك ةبصسنب عافدلا
ذإا ،انوروك سسوÒف نم هئافصش بقع ،ابعل81 ةمئاق نمصض نوكيل
زهاج هنأا لإا ةيصضاŸا تاءاقللا ‘ ةصسفانŸا نع هداعتبا مغرو
نع بئاغلا ةيصسيامخ سضيوعت مث نمو رصسيألا قاورلا لغصشو بعلل
ةرمح ميحرلا دبع نأا ينعي ام ،رخآلا وه ةباصصإلا ببصسب ةهجاوŸا

اذه لغصش نم وه مكحب ةÒبك ةبصسنب طايتحلا دعاقم ىلع لاحيصس
.ةيدŸا ءاقل ‘ بصصنŸا

طسسولا ‘ هناكم عجÎسسيسس يردوكو
ةبصسنب ةيصساصسألا ةليكصشتلا ¤إا هتدوع اصضيأا يردوك ةزمح لجصسيصسو
طصسو لكصشيصس ثيح ،سضرŸا راثآا نم ايئاهن سصلخت امدعب ،ةÒبك
اÒثك بردŸا لوعيو ،ةÒبك ةبصسنب ةفيلخ نبو ةتيصش ةقفرب ناديŸا

فلتخي ل ثيح ،طصسولا طÿ ةفاصضإلا Ëدقت لجأا نم هتÈخ ىلع
ىلع حصصاو لكصشب رثأا ةيصضاŸا تايرابŸا ‘ هبايغ نأا ىلع نانثا

.ايموجهو ايعافد قيرفلا دودرم
ةعقوتŸا ةليكسشتلا

،ةفيلخ نب ،ةتيصش ،ن-يد ن-ب ،د-ي-ع-ل-ب ،ة-ن-ي-صشو-ب ،تÓ-ي-ل-ع ،سشو-ما-مز
ب .ب.سصويfi ،يمصساقلب ،يراوز ،يردوك

تقولا ‘ ليحرلا ةركف ضضفري ىيحي Îنع يصضايرلا ريدŸا نأا ودبي
ديري ثيح ،كلذ ‘ لولج روصشاع ضسيئرلا ةبغر مغر ،قيرفلا نم ›ا◊ا
مغر قيرفلا ةدايق ‘ هتيقحأا ديكأاتو ديدج نم هصسفن تابثإا ىيحي
لجرلا موقي ثيح ،نآلا ةد◊ دا–إلا اهلجصس يتلا ةÌعتŸا ةيادبلا

Ãقيرفلل ةيبيردتلا ةصص◊ا ‘ هروصضح لجصسو يداع لكصشب هماه
.ةنيطنصسق ¤إا لقنتلا لبق

راسصنألا مامأا جرfi فقوم ‘ دجاوتت ةرادإلا
روصشاع ةدايقب قيرفلا ةرادغ دجاوتتو

بقع ،راصصنألا عم جرح فقوم ‘ لولج
نع تثد– يتلا ةديدعلا رابخألا

،هبصصنم نم ىيحي ةلاقإا ‘ اهتبغر
ىلع اصسأار رومألا بلقنت نأا لبق

اهرارق نع عجاÎتو بقع
ةميق عفد نم اهفوخت ببصسب
ضضيوعتك ةÒبك ةيلام
خصسف لباقم ىيحيل

‘ اهلعج ام ،هدقع
هيلع دصس– ل فقو
،راصصنألا مامأا
نودجاوتي نيذلا

ةÒبك ةÒح ‘
ثدحي ا‡

‘ مهقيرفل
اذه ةيادب
.مصسوŸا

ب .ب

ةارا-ب-م ع-م د-عو-م ى-ل-ع مو-ي-لا ة-م-صصا-ع-لا دا–إا نو--ك--ي
با--ب--صش ه--جاو--ي اŸ ،ة--لو--ط--ب--لا ن--م ة--صسماÿا ة--لو÷ا

ةعاصسلا ن-م ة-ياد-ب كلاŸا د-ب-ع ن-ب بع-لÃ ة-ن-ي-ط-ن-صسق
را-ب-ت-علا در ة-با-ثÃ د-ع-ت ةارا-ب-م ‘ ،ف--صصنو ة--ي--نا--ث--لا
‘ ةلجصسŸا تاÌعتلا ةلصسلصس بقع ،يمصصاعلا يدانلل
ءاقفر مامأا زوفلا ىلع ليدب ل ثيح ،ةيصضاŸا تلو÷ا
ةكصسلا ¤إا ةدوعلاو ءودهلا ةداعتصسا لجأا نم يمصساقلب
‘ هل راصصتنا لوأا ىلع قيرفلا ثحبيصس ثح ،ةحيحصصلا
بعصصت دق قيرفلا اهصشيعي يتلا فورظلا نأا لإا مصسوŸا

نم ينفلا مقاطلا ديفتصسيصس لباقŸا ‘ ،ةيرومأاŸا نم
بب-صسب ار-خؤو--م او--با--غ ن--يذ--لا Úب--عÓ--لا سضع--ب ةدو--ع
.انوروك سسوÒفب مهتاباصصإا

صضيوعتلا نوديريو طغسضلا ت– نوبعÓلا
،ةÒخألا ةنوآلا ‘ اÒبك اطغصض قيرفلا وبعل سشيعيو
قيرفلا تلعج يتلا ةيبلصسلا جئاتنلا ةلصسلصس ببصسب لوأا
ايناثو ،بيتÎلا ملصس ‘ ةÒخألا لبق ام ةبترŸا ‘ عبقي
،ارخؤوم حطصسلا ‘ تفط يتلا ةيرادإلا لكاصشŸا ببصسب

لإا ،ةنيطنصسق ‘ ةياغلل بعصص رابتخا مامأا مهلعجي ام
ةدوعلا ةلواfiو مهتاف ام كرادت ىلع مزع مهلك مهنأا
نأاو ةصصاخ ،ايبصسن رابتعلا مهل ديعت ةيباجيإا ةجيتنب
رفانصسلا مامأا ةيباجيإا جئاتن قيق– ىلع دوعت دا–إلا

يراوز ءاقفرل ازفاح نوكيصس ام وهو ،مهرايد رقع ‘

ثÓثلا طاقنلاب ةدوعلا ةلاح ‘و ،سضيوعتلا لجأا نم
ةكصس ¤إا نودوعيصسو سسفنلاب مهتقث نوبعÓلا ديعتصسيصس
.راوصشŸا ةيقب ‘ تاراصصتنلا

اÒثك مهتقهرأا ىيحي ةيسضق
ةرادإا عم ىيحي Îنع يصضايرلا ريدŸا ةيصضق نأا ودبيو
هنع انعلطأا ام اذهو ،ÚبعÓلا اÒثك تقهرأا قيرفلا
نأا--ب د--كأا ثي--ح ،Úب--عÓ--لا سضع--ب ن--م Úبر--قŸا د--حأا

ل-كا-صشŸا بب-صسب اÒث--ك تر--ثأا--ت Úب--عÓ--لا تا--يو--ن--ع--م
نم مهمادقتصسا ” نيذلا مهنم دد÷ا ةصصاخ ،ةيلاŸا

رابت-خا ما-مأا ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ل-ع-ج-ي ا-م ،ى-ي-ح-ي فر-ط
لثمألا ةيصساصسألا ةليك-صشت-لا را-ي-ت-خا ل-جأا ن-م ي-ق-ي-ق-ح
Ÿظ-ح ن-صسح ن-مو ،مو-ي-لا ءا--ق--ل ‘ ر--فا--ن--صسلا ة--ه--جاو
لظ ‘ هب سسأاب ل دادعتب ةارابŸا لخديصس هنأا يجورف
.ه◊اصص ‘ نوكيصس ام اذهو ،ÚباصصŸا سضعب ةدوع

راسصنألا عم حلاسصتلاو ةيسضرم ةجيتن قيقحتل نوحمطي
ءاوصس ،ةيصضرم ةجيتن قيق– ¤إا دا–إلا وبعل حمطيو
ا-م اذ-هو ،ل-قألا ى-ل-ع لدا-ع-ت-لا-ب وأا طا--ق--ن--لا--ب ةدو--ع--لا

ةمق ‘ نود-جاو-ت-ي ن-يذ-لا را-صصنألا ما-مأا م-ه-ل ع-ف-صشي-صس
ل-م– ة--ت--ي--صش ءا--ق--فر ى--ل--ع Úع--ت--ي--صس ثي--ح ،بصضغ--لا

فدهب ةوقب ا-ه-لو-خدو ،ةارا-بŸا هذ-ه ‘ م-ه-تا-ي-لوؤو-صسم

ةر-م-ل-ل Ìع-ت-لا ة-لا--ح ‘و ثي--ح ،Òغ ل زو--ف--لا ق--ي--ق–
نم ادج ا-ب-ع-صص ر-مألا نو-ك-ي-صس ›او-ت-لا ى-ل-ع ة-صسماÿا
نكمتي نأا لمأا ىلع ،ةلبقŸا تلو÷ا ‘ كرادتلا لجأا
ةيقيق◊ا ةقÓطنلا نوكتو هنزاوت ةداعتصسا نم قيرفلا

بقل رخآا اهيف ققح يتلا ةقلعŸا روصس÷ا ةنيدم نم
ةيثÓ-ث-ب ر-فا-ن-صسلا ى-ل-ع زا-ف اÚ Ÿم-صسو-م ل-ب-ق ة-لو-ط-ب
.يوÓمح ديهصشلا بعلÃ ةلماك

زوف لوأا ديري قيرف مامأا ةلهسس نوكت نل ةمهŸا
‘ ةلهصس يجورف يÒت بردŸا لابصشأا ةمهم نوكت نلو

‘ رخآلا و-ه د-جاو-ت-ي ل ق-ير-ف ما-مأا مو-ي-لا ة-ن-ي-ط-ن-صسق
ثÓثل هدصصحبو ةÌعتŸا هتيادب ببصسب ،همايأا لصضفأا
‘ لداعتلاب هئافتكاو ،ةنك‡ عصست لصصأا نم طقف طاقن
وهو ،رايدلا لخاد اهنم نانثا ةلماك تابصسانم ثÓث
‘ رفانصسلا ةتغابÚ Ÿيمصصاعلل Óمأا يطعي يذلا رمألا

نكل ،كانه نم Óماك دازلاب ةدوعلا ل ⁄و مهرايد رقع
نع ثحبت ةز-ي-م-ت-م ة-ل-ي-ك-صشت ما-مأا ا-ب-جاو ى-ق-ب-ي رذ◊ا

يدافت لجأا نم ةقباصسلا تاÌعتلا كرادتو لوألا اهزوف
.راصصنألا بصضغ

ب .ب
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ةمصصاعلا دا–إا

يواـــــــنكل ـل ادـــــعاسسم نـــــّيعُيو يّنفلا مـــــــقاطلا مـــــّعدُي ةــــــعمجوب
بردم تامدخب ياد Úصسح رصصن ـل ينفلا مقاطلا معدت
ـل ادعاصسم نوكيصس يذ-لا ة-ع-م-جو-ب ي-ل-ع ف-يدر-لا ق-ير-ف-لا
قيرفلل ةئيصسلا ةيادبلا دعب ةرادإلا نم رارقب يوانكل ريذن

مÓصسلا دبع فيرصش ¤إا ةعمجوب لمعيصس ثيح ،ةلوطبلا ‘
Ÿا نم ةيادب هلمع ‘ يوانكل ةدعاصسŸمامأا ةمداقلا ةاراب

ةفرعم ةيفلخ ىلع ةطÿا هذه تءاجو ،ةمصصاعلا دا–ا
.نابصشلا ÚبعÓلا ةصصاخ اديج ةليكصشتلاب ةعمجوب

فيدرلا قيرفلل اديدج ابردم يديعلب
قباصسلا برد-م-ل-ل ةد-يد-ج ة-م-ه-م ةرادإلا تد-ن-صسأا ا-مد-ع-بو
قيرفلا ‘ يوانكل ـل ادعاصسم هنييعتب ةعمجوب يلع فيدرلل
تائفلا ىلع قباصسلا لوؤوصسŸا يديعلب ميكح تنيع ،لوألا
ةيادب هماهم أادبيصسو فيدرلا قيرفلا سسأار ىلع ةينابصشلا

اد-ي-ج ق-ير-ف-لا فر-ع-ي يذ-لا و-هو ،ة-ل--ب--قŸا ةارا--بŸا ن--م
ثيح ،ةينابصشلا تائفلا عيمج ىلع فرصشي ناك هرابتعاب
.ديد÷اب تاÒيغتلا هذه يتأات نأا ةرادإلا لمأات

ةقÓطنلا ‘ لسشفي يوانكل
ة-قÓ-ط-نلا ق-ي--ق– ‘ Úصسح ر--صصن ة--ل--ي--ك--صشت تل--صشف
ل-ب-ق يوا-ن-ك-ل ر-يذ-ن بردŸا ا-ه-ب د-عو ي--ت--لا ة--ق--فوŸا
ىصشخي ناك عم عقو ثيح ،ةيمصسرلا ةصسفانŸا قÓطنا

عبرأا ‘ زوفلا قيق– نع قيرفلا زجعو لجرلا هنم

نوكتصس «يبرادلا» ‘ ةراصسخ دّبكتيل ،ةيلاتتم تلوج
هل اورفغي نل راصصنألا نأا مادام هيلع ةميخو اهتاصساكعنا
مك◊ا زايحنا مغر دادزولب بابصش را÷ا مامأا طوقصسلا

.لقألا ىلع ءازج ةلكر نم قيرفلا مرح يذلا حوماق
ليجسستلا نع زجاع ميقع موجه

كل“ ل «ة-ير-صصن-لا» نأا ة--ق--با--صسلا تا--يرا--بŸا تنا--بأاو
يأا لجصسي ⁄و Òبكلا هزجع تبثأا ثيح ،لاعف اموجه
عيبر عفادŸا نأا مادام ةيلاتتم تايرابم عبرأا ‘ فده
مغرف ،نآلا ىتح ةيئانث ليجصستب لفكت نم وه حاتفم
ةÎفلا ‘ ينف-لا م-قا-ط-لا ا-ه-ب ما-ق يذ-لا Òب-ك-لا ل-م-ع-لا
ىلع ةلهصس اصصرف نوعيصضي ÚبعÓلا نأا لإا ،ةقباصسلا

،دادزولب ةارابم ‘ يزع عم لا◊ا هيلع ناك ام رارغ
.ةعاصسلا ىتح زوف لوأا قيق– نم قيرفلا مرح ام وهو

هتقو ‘ ءاج قافولا ءاقل ليجأات
قافو ةهجاوم مويلا قيرفلا سضوخي نأا ررقŸا نم ناكو
¤إا تأا÷ ة-ي-ن-طو-لا ة-ط-بار-لا نأا Òغ ،ة-مد-قŸا ف-ي--ط--صس
ةصسفانŸاب قافولا طابترا ببصسب قحل خيرات ¤إا اهليجأات
اÒثك مد-خ ا-م و-هو ،ا-ي-ق-ير-فإا لا-غدأا ¤إا هر-ف-صسو ة-يرا-ق-لا
تقو-لا ن-م ع-صست-م ه-يد-ل نو-ك-ي-صس يذ--لا يوا--ن--ك--ل بردŸا
ة-م-صصا-ع-لا دا–ا ما-مأا ل-ب-قŸا «ي-براد-لا» ءا-ق-ل Òصضح--ت--ل

.ةلوطبلا ‘ زوف لوأا نع ثحبلا ةمهم ‘ لبقŸا دحألا
يوانكل ـب عمتŒ ةرادإلا

يتلا ةرادإلا ىلع Òبك عقو «يبرادلا» ‘ ةراصسخلل ناكو
تما-ق ا-ه-نأا ة-صصا-خ تاÌع-ت-لا ›او--ت ع--م ح--ما--صست--ت ن--ل
ن-ع Ó-صضف ةد-ي÷ا ر-صصا-ن-ع-لا ن-م د-يد-ع-لا ماد-ق-ت--صسا--ب

ثÓ--ث ‘ ق--ير--ف--لا ا--هار--جأا ىو---ت---صسŸا ‘ تاÒصض–
نا-ب-ع-صش ي-صضا-ير-لا ر--يدŸا ل--ع--ج ا--م و--هو ،تا--صصبر--ت

تاحيصضوت بلط-ل يوا-ن-ك-ل بردŸا-ب ع-م-ت-ج-ي نا-قزر-م
‘ م-ها-صس م-ك◊ا نأا م-غر ة-ي-ب-ل-صسلا ج-ئا-ت-ن-لا هذ-ه لو-ح

.دادزولب بابصش مامأا ةÒخألا ةراصسÿا
مويلا دا–لا نياعي يوانكل

بردŸا مامأا مويلا ةيصشع ة-ي-ي-تاو-م ة-صصر-ف-لا نو-ك-ت-صسو
دا–ا ل-ب-قŸا ه--صسفا--ن--م ة--ن--يا--ع--م ل--جأا ن--م يوا--ن--ك--ل
ةنيطنصسق بابصش مامأا ةرخأاتŸا هتارابم ‘ ةمصصاعلا
لغتصسيصس نو-ك-ي-صس ،يوÓ-م-ح د-ي-ه-صشلا بع-لÃ ةرر-قŸا
هصسفانم نع ةÒبكو ةÒغصص لك نيودت لجأا نم ةصصرفلا

زو-ف لوأا ق-ي-ق-ح-ت-ل ة-ب-صسا-نŸا ة-طÿا داد--عإا ل--جأا ن--م
د-ع-ل ›او-ت-لا ى-ل--ع Êا--ث--لا «ي--براد--لا» ع--ي--ي--صضت مد--عو
دادزولب بابصش مامأا ةراصسÿا

دا–لا قاهرإاو لكاسشم لÓغتسسا ¤إا ىعسسي
‘ دا–لا اهصشيعي يتلا ةبعصصلا ةيعصضولا نإاف كصش نودبو
مادام ياد Úصسح رصصن اÒثك مدخت ›ا◊ا مصسوŸا ةيادب
ت“و همايأا كلحأا سشيعي ىيحي Îنع يصضايرلا ريدŸا ّنأا
دعب هلبقتصسم لوح Ìكأا ةيؤورلا حاصضتا راظتنا ‘ هتلاقإا
را-يد-لا ر-ق-ع ‘ ة-يدŸا ي-بŸوأا ما-مأا ة-ي-صسا--ق--لا ةر--صساÿا
سضوخ دعبب قاهرإلا نم نوناعيصس يجورف لابصشأا ىتحو
لابصشأا ىلع يغبني ام وهو ،دحاو عوبصسأا ‘ تايرابم ثÓث
ح . م.بجي امك هلÓغتصسا يوانكل

ةنيطنسسق ‘ هحارج ديمسضت نع ثحبي دا–إلا

ياد Úصسح رصصن

(اسس03:41 ىلع مويلإ) ةمسصاعلإ .إإ - ةنيطنسسق .شش

 لسصاوي ليحرلا صضفري ىيحي
يداع لكسشب هلمع

نيد نبو صشومامز صصويfi ،يردوك ةدوع نم ديفتسسي يجورف



راطم ¤إأ  ةشصاÿأ ةرئاطلأ Èع ةيداششتلأ ةمشصاعلأ نم  مويلأ ةرهشس فيطشس قافو دفو دوعي
ميك◊أ دبع يمشسرلأ قطانلأ داعأأ نأأ دعب ،ةيأدبلأ ‘ هيلع قافتلأ ” ام سسكع ةمشصاعلأ

ىلع قافتلأ ” يتلأو  ةرئاطلأ ةفلكت سصوشصخب نأÒطلأ ةكرشش عم سضوافتلأ رأرشس
سضيفخت متيل ،فيطشس راطم ¤إأ ةرششابم ةدوعلأ ةلحر نوكت نأأ ىلع نويلم008 رعشس

سصلقتب يأأ ةمشصاعلأ راطم ¤إأ ةدوعلأ ةلحر نوكي نأأ ىلع  نويلم057 ¤إأ رعشسلأ
.  نويلم05 غلبÃ رعشسلأ

 فضصنو مويلا فضصتنم ةعاضسلا ط– ةرئاطلا
Ãةمضصاعلا راط

دودح ‘ ةرهشسلأ هذه فيطشس قافو دفو لقت يتلأ ةشصاÿأ ةرئاطلأ ط–
‘ قيرفلأ ةلفاح دجتشس ثيح ،ةمشصاعلأ راطم ‘ فشصنو ليللأ فشصتنم
ينفلأ مقاطلأ نأأ ةشصاخ فيطشس ةنيدم ›إأ ةرششابم هجوتلأو دفولأ راظتنأ

تابيردتلأ ¤إأ ةدوعلأ نوكت نأأ يلع ÚبعÓل سسيمÿأ دغ موي ةحأر حنم
. ودأراب يدان ةهجأوŸ أÒشض– ةعم÷أ ةيشسمأأ

ةثلاثلا ‘ دحألا ةيضسمأا وداراب ةهجاوم
ة-ي-شسمأأ ›إأ ة-شسدا-شسلأ ة-لو÷أ ةأرا-ب-م د-عو-م ة-فÙÎأ ة-ط-بأر-لأ تم-شسر

،يام8 بعلم ةيشضرأأ ىلع ءاشسم ةثلاثلأ نم ةيأدب Èمشسيد7٢ دحألأ
ىلع ةأرابŸأ هذهل ابشس– تأÒشضحتلأ ‘ ينفلأ مقاطلأ زكÒشس ثيح

داششتلأ ¤إأ دأدعتلأ تداق يتلأ ةقاششلأ ةيرفشسلأ دعب عاجÎشسلأ بناج
ةلفا◊أ ‘ Òشسلأ ةلشصأوم مث مويلأ ةليل نم ةرخأاتم ةعاشس ‘ ةدوعلأو
.

Èمضسيد03 موي ةيرضصنلا ةهجاوم بلطت ةرادإلا
نع ةرخأاتŸأ ةأرابŸأ  بعل حأÎقاب فيطشس قافو ةرأدإأ تمدقت

مداقلأ ءاعبرألأ موي ةيشسمأأ يأد Úشسح رشصن مامأأ ةشسماÿأ ةلو÷أ
ل-ب-ق ة-فÙÎأ ة-ط-بأر-لأ در ر-ظ-ت-ن-ت ةرأدإلأ ى-ق-ب-تو ،Èم-شسيد03
لدعÃ بعلت ةيفياطشسلأ ةليكششتلأ لعجي ام ،دعوŸأ أذه ميشسرت
ر-يود-تو عا-جÎشسأ ج-ما-نر-ب بل-ط-ت--ي ا--م و--هو ما--يأأ3 ل-ك ةأرا--ب--م
أذ-ه-ل ع-ي-م÷أ ة-يز-ها-ج  نا--م--شضل سسورد--م ل--ك--ششب ة--ل--ي--ك--ششت--لأ
.نوطأراŸأ

ب/ليلخ
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ةدوعلا ةلحر لّوحيو لخدتي رارضس
ةليللا هذه ةمضصاعلا راطم ¤إا

 زوفلاب بلاطي قافولا
طاضسبلا ىلع

ةيلÙا مÓعإ’ا لئاضسو تفضشك
و قافولا ةلباقم نا داضشتلا ‘

بعلت ’ دق يداضشتلا ةضضهنلا
حامضس مدع ببضس ناو اهتقو ‘
وه بعلŸا ‘ بردتلا قافولل

لكل يروفلا قلغلاب رارق
و.داضشتلاب ةدوجوŸا بعŸÓا

ةضضايرلا ةرازو نم ءاج
ةرادإا تبلاط اميف ةيداضشتلا

قيرط نع فيطضس قافو
نمضض دجاوتŸا ‘’ سسيئرلا

طاضسبلا يلع زوفلاب دفولا
دا–’ا رارق رظتنيو

.مويلا ةحيبضص يقيرفأ’ا
ب/ليلخ

يداضشتلا ةضضهنلا –فيطضس قافو

ةيدا–لا سسيئر
زفي ⁄ اذا»: ةيداضشتلا
ةجيتنب مويلا ةضضهنلا

‘ هدعاضسن نل ةضضيرع
«رئاز÷ا ›ا لقنتلا

ةيدا–’ا سسيئر فضشك
ام بضسح مدقلا ةركل ةيداضشتلا

ةيلÙا مÓعإ’ا لئاضسو هتلقانت
ةهجاوم دعوم لبق تاعاضس
قافو ماما يداضشتلا ةضضهنلا

ةيدا–’ا نا يرئاز÷ا فيطضس
ةيا Ëدقت مدع  رارق تذختا دق
ةلاح ‘ ةضضهنلا قيرفل ةدعاضسم

مويلا ةيضسمأا هقيق– مدع
فضصن نمضضت ةيضضرع ةجيتن
›إا رفضسلا لبق لهأاتلا ةÒضشأات
بايإ’ا ةارابŸ ابضس– فيطضس

ةضضهنلا زفي ⁄ اذإا»:لاق ثيح
هل نوكت و فيطضس قافو ىلع

نل بايإا ءاقل ‘ ةحيرم ةيقبضسأا
قيرف دعاضسن نل و رئازجلل لقنتي
تاذ ‘ .«رئازجلل لقنت ‘ ةضضهنلا
Òضست يتلا Úناوقلا  سصنت ددضصلا
باحضسنا ةلاح ‘ هنا ةضسفانŸا

روضضح نعوةضضهنلا قيرف
فيطضس قافو ناف باي’ا ةهجاوم
لهاتلا ةيلضضفا هل حبضصتضس
‘ تاعومÛا يرود ›ا ةرضشابم

لثمŸا  عم ةعرقلا هتعقوا ةلاح
. يداضشتلا دا–Óل رخ’ا

ءاقللا ظفاfi  راظنا ت–

عن“ ةضضهنلا ةرادإا
يلع بردتلا نم قافولا
يضسيئرلا بعلŸا ةيضضرأا
و يداضشتلا ةضضهنلا ةرادإا تمدقأا

ةبيرغ و ةعقوتم Òغ ةجرخ ‘
ةضص◊ا دعوم عم سسما
دعوم لبق ةÒخ’ا ةيبيردتلا
اءاضسم ةثلاثلا دودح ‘ ةارابŸا

Áبردتلا نم انقيرف عن ‘
سسيردإا دمfi يضسيئرلا بعلŸا
يمضسرلا تيقوتلا ‘ ايوا
قلغ ” نأا دعب اذه و ةارابملل
ةرازو نم رمأا بضسب بعلŸا باوبأا
و مهبضسح ةيداضشتلا ةضضايرلا

و ءاقللا ظفاfi راظنأا ت– اذه
دعب قدنفلل نآ’ا عجري قيرفلا

عامتجاو يرادإ’ا مقاطلا لخدت
يداضشتلا دا–’اب نآ’ا لجاع
لح داجيا لجا نم مدقلا ةركل
‘ Êوناقلا قافولا قح نمضضي
ةدحاو ةضصح نم ةدافتضس’ا

.يضسيئرلا بعلŸا ةيضضرا يلع
ب/ليلخ

ةنوملقوب دقع خضسف سضفري يكوكلا
تـــــمضصلا مزــــــتلت ةرادإلاو

لÓخ ةليكششتلأ بردم  بلط
ةنوملقوب مجاهŸأ ع-م ه-ئا-ق-ل

¤إأ دأدعتلأ لقنت دعوم لبق
ةدو-ع-لأ بعÓ--لأ ن--م دا--ششت--لأ
سضفرو دأد-ع-ت-لا-ب قا-ح-ت-للأو

Èع ي--ت--لأ ة--ب--غر--لأ ق---ي---ق–
ة-نو-م-ل-قو-ب م-جا-هŸأ ا-ه-ي--ل--ع
لكششب ةرداغŸأو دقعلأ خشسفب
بردŸأ ر-شصأأ ثي-ح ،ي-ئا--ه--ن

ةدوع-لأ ةرور-شض بعÓ-لأ ي-ل-ع
هتامدخ ›إأ ةجا◊أ هل أدكؤوم
تقو ‘ بردŸأ رأرق  ءاجو
تم-----شصلأ ةرأدإلأ تمز------ت------لأ
د--عو--م بأÎقأ ع--م ا--ن---مأز---ت
ةشصاخ  ةيقيرفإلأ ةهجأوŸأ
هدكأأ ام وهو  بعÓلأ دقع خشسف رأرق تذختأ دق تناك اهنأأ
ةلاحإاب رأر-ق-لأ  ¤إأ ة-فا-شضإأ ما-يأأ ل-ب-ق رأر-شس ي-م-شسر-لأ ق-طا-ن-لأ
. يبيدأاتلأ سسلÛأ ىلع بعÓلأ

 كـــــضس“ ءارو موــــــجهلا ‘ لـــــئادبلا مادـــعنا
ةـــــنوملقوب ءاــــــقبب  يـــــكوكلا

د-ع-ب ة-شصا-خ  مو-ج-ه-لأ ىو-ت-شسم ى-ل-ع ل-ئأد-ب-لأ با-ي-غ نأأ ود--ب--ي
ءأرو يرو-ت كي-ل-م ›اŸأ م-جا-هŸأ ا-ه-ل سضر-ع-ت ي-ت-لأ ة-با-شصإلأ

ام وهو ،ةنوم-ل-قو-ب م-جا-هŸأ ءا-ق-ب-ب ي-شسنو-ت-لأ بردŸأ كشس“
›إأ ينفلأ مقاطلأ رطشضأ نيأأ ،دأدعتلل ةيلا◊أ ةيعشضولأ هتفششك
بلق بشصنم ‘ يديعشس باششلأ يموجهلأ طشسولاب داجنتشسلأ

ةنوملقوب عانقإأو يروت ةدوع راظتنأ ‘  يعيقرت لحك موجه
. دقعلأ خشسف رأرق نع عجأÎلاب

 نوــــــبردـــتي يـــــــلهاجو يــــــبيرعل ،يروــــــــت
Êدـــــبلا رـــــضضÙا فارــضشإا تـــ–

ةشصح سسمأأ ةحيبشص يلهاجو يبيرعل، يروت يثÓثلأ يرجأ
رشضÙأ فأرششإأ ت–و يام8 بعلم ةيشضرأأ ىلع ةيبيردت
لوح سضكرلأو  Êدبلأ بناجلل تشصشصخ قوردهلأ Êاثلأ Êدبلأ
ةدو-ع-لأ نا-م-شضل ي-ب-يرد-ت ج-ما-نر-ب ق--ي--ب--ط--تو بع--لŸأ ة--ي--شضرأأ
نوكيشس قيرفلأ نأأ ةشصاخ  ةشسفانŸأ ¤إأ يثÓثلل ةيجيردتلأ
ة-يأد-ب ة-با-شصإلأ Êا-ع-ت ي-ت-لأ ر-شصا-ن-ع-لأ ةدا-ع-ت--شسأ ›إأ ة--جا--ح--ب
نوكي نأأ رظتني ثيح ،ةشسفانŸأ ةفاثك ببشسب مداقلأ عوبشسألأ
يأد Úشسح رشصن ءاقل نم ةيأدب فرشصتلأ ت– يروت مجاهŸأ
.Èمشسيد03 مداقلأ ءاعبرألأ هدعوم مشسرت أذإأ

ب/ليلخ

نم ة-يأد-ب مو-ي-لأ ة-ي-شسمأأ ف-ي-ط-شس قا-فو ة-ل-ي-ك-ششت دو-ع-ت
ةبشسانÚ Ãماع بايغ دعب يقيرفإلأ روهظلأ ¤إأ ةثلاثلأ

رودلأ ةأرابم باهذ باشس◊ يداششتلأ ةشضهنلأ ةهجأوم
دمfi» بعلم ةيشضرأأ ىلع فاكلأ سسأاك ةشسفانم نم61
لاهيف رشصي ةأرابم ‘ ،انيما‚ ةمشصاعلاب «ايواشس يردأ
ةÒششأا-ت ف-شصن عا-ط-ت-قأ ى-ل-ع ي-كو-ك-لأ بردŸأ لا-ب--ششأأ
فيطشس ‘ Úعوبشسأأ دعب ةدوعلأ ةهجأوم لبق لهأاتلأ

بقع اهتأردق ‘ ةقثلأ ةليكششتلأ تبشسك نأأ دعب ةشصاخ
قيرفلاب تزفق يتلأو ةلوطبلأ ‘ ةققÙأ تأراشصتنلأ
ةجيتنلأو ءأدألاب زوفلأ اهرخآأ ناك بيتÎلأ ةرأدشص ›إأ

ةيزها÷أ ¤إأ ةفاشضإأ  ةرقم م‚ مامأأ ةليلق مايأأ لبق
. ةليكششتلأ اهيف دجأوتت يتلأ

نهاري يكوكلاو ديحولا Òيغتلا يضسودنق
رارقتضسلا ىلع

ةشضهنلأ هجأوتشس يتلأ فيطشس قافو ةليكششت فرعت نل
ثي-ح تأÒي-غ-ت-لأ ن-م Òث-ك-لأ ة-ي--شسمألأ هذ--ه يدا--ششت--لأ
يشساشسألأ دأدعتلأ سسفن رأرقتشسأ ىلع بردŸأ نهأري

م‚ ةهجأوم اهرخآأ ةÒخألأ تاهجأوŸأ بعل يذلأ
طشسو  ماحقإأ لÓخ نم دحأو Òيغت ثأدحإأ عم ةرقم
¤إأ نأديŸأ طشسو ‘ ةيأدبلأ نم يشسودنق نأديŸأ

موجهلأ ي-ثÓ-ث ةد-نا-شسمو ›أد -يوأر-ق ي-ئا-ن-ث-لأ بن-ج
يشسودنق يطعي نأأ رظتنيو يديعشسو Êاحرف، ةششغ
.يمامألأ طÿأ طيششنتو ةمزÓلأ ةفاشضإلأ

سسماÿ  طضسولا  يئانثو عافدلا يعابر
›اوتلا ىلع ةارابم

‘أو-ع-ل، يرا-بد ن-م ل-ك  عا-فد-لأ ط-خ ي-عا-بر بع-ل--ي
يئانث ›إأ ةفاشضإأ يششكاكب - ليد‰ روÙأ يئانثو
ة-ه-جأو-م سسما-خ ›أد - يوأر-ق ي-عا-فد-لأ ط-شسو--لأ

مشسوŸأ ةيأدب ذنم عاطقنأ نود نمو ›أوتلأ ىلع
ةيريأذخ سسرا◊أ و يشسأدشسلأ ىقبي ثيح ،›ا◊أ
ثيح ،ةيفياطشسلأ ةليكششتلأ ‘ كرحتم Òغلأ تباثلأ
‘ ءامشسألأ هذه ‘ ءايمع ةقث ينفلأ مقاطلأ عشضي
نا-م-شضل تا-با-شصإلأ ن-م Úم-جا-هŸأ  ةدو-ع را-ظ--ت--نأ
ةششغ مجاهŸأ ىقبي يذلأ يمامألأ طÿأ رأرقتشسأ

. رمتشسم لكششب  تايرابŸأ لك بعل يذلأ ديحولأ
نوبعÓلاو ايعانطضصا بضشوضشعم «ايوأا» بعلم

ةلوهضس اودجو
دعوم ىلع ةحرابلأ ةيشسمأأ فيطشس قافو دأدعت ناك
‘ ةأرابŸأ دعوم سسفن ‘ ةيبيردت ةشصح ءأرجإأ عم
يذلأ يشسيئر-لأ بع-لŸأ ة-ي-شضرأأ ى-ل-ع ءا-شسم ة-ث-لا-ث-لأ
«ا--يوأأ سسيردإأ د--مfi» بع---ل---م ةأرا---بŸأ ن---شضت---ح---ي
‘ ةÒبك نوبعÓلأ دجو ثيح ،انيما‚ ةمشصاعلاب
ايعانطشصأ ةبششوششعŸأ نأديŸأ ةيشضرأأ عم ملقأاتلأ
لغتشسي-ل ،يا-م8 بع-ل-م ة-ي-شضرأ أÒث-ك ه-ب-ششت ي--ت--لأو
ه-ي-ب-عل ة-فر-ع-م نا-م--شضل ة--شص◊أ ي--كو--ك--لأ بردŸأ

Ÿو--ن--ق--ت سصشصح ج--مر--ب نأأ د--ع--ب ة---ي---شضرألأ ⁄ا---ع-
.بعلŸأ بنأوج عيمج ‘ ةيكيتكت

ةارابŸا ةرادإل «لاضصيلوك» يقيرفإا بون÷ا مك◊ا
مويلأ ةهجأوم ايقيرفإأ بونج نم ميك– مقاط ريدي

ايقيرفإأ سساك ةشسفانم نم61 رودلأ باهذ  باشس◊

ة--م--شصا--ع--لا--ب » ا---يوأأ د---مfi سسيردإأ» بع---لÃ فا---ك
يشسيئرلأ م-ك◊أ ةدا-ي-ق-ب كلذ و ،ا-ن-ي-ما‚ ة-يدا-ششت-لأ

نا-م--ك◊أ و لا--شصي--لو--ك ي--غ--نا--ب--م يرد--نأأ نو--ك--ي--شس
و ايروأأ وديرفليو و  نابشسوج اغنولام نأدعاشسŸأ
.وزوكودنام  أرافدناف نوكيشس عبأرلأ مك◊أ

ةجيتنب ةدوعلل تايناكمإلا لك كل‰» :يكوكلا
«مويلا ةيباجيا

ه-ق-ير-ف ةدو-ع-ب ل-ئا-ف-ت-م د-ج ة-ل-ي-ك-ششت--لأ برد--م أد--ب
ثيح يداششتلأ ةشضهنلأ مامأأ مويلأ ةيباجيأ ةجيتنب
لماك انيدلو ةيباجيأ ةجيتن قيق-ح-ت-ل بع-ل-ن-شس»:لا-ق
باهذ-لأ ا-ن-فد-ه ي-ق-ب-يو كلذ ل-جأ ن-م تا-ي-نا-ك-مإلأ
ه-نأأ ف-ششك ي-كو-ك-لأ بردŸأ، » ة-شسفا-نŸأ ‘ أد-ي--ع--ب

Áأ تأردق نع ةماع ةركف كلŸعبات هنأأو سسفان
يداششتلأ ةشضهنلأ Úب لوألأ رودلأ ةأرابŸأ نم ءزج
. ينيغلأ لثمŸأو

ب/ليلخ

بايغلا نـــــم Úـــــماع دـــــعب ةـــــيقيرفإلا ةـــــضسفانŸا ¤إا دوـــــعي قاـــــفولا
ةثلاثلا ‘ مويلا يرئاز÷ا فيطضس قافو – يداضشتلا ةضضهنلافيطضس قافو

فاكلا سسأاك ‘ اديعب باهذلاو يداضشتلا ةضضهنلاب ةحاطإلا ديري يكوكلا

نويلم05 غلبÃ ةرئاطلأ رعسس ضضيفخت لجأأ نم



هباختنا ةداعإا بقع هتاحيرشصت ¤وأا ‘
قيفر ثد– ،ةبقلا دئار قيرف سسأار ىلع
يدا-ن-لا سصخ-ت طا-ق-ن ةد-ع لو-ح نا-ب--ع--شش
يتلا تابادتنلا نع عفاد امك ،يمشصاعلا

نÓعإلا دعب ،ةيشضاŸا ةفئاشصلا اهب ماق
‘ Êاثلا ينطولا مشسقلل دئارلا دوعشص نع
ىلع هقيلعت بناج ¤إا ،ةديد÷ا هتخشسن
ة-غ-ي-شص لاد-ب-ت-شسا-ب ة--شصاÿا تا--حاÎقلا
ة-لوا-ط ى--ل--ع تحر--ُط ي--ت--لا و ة--شسفا--نŸا
. ءاشضعألا لبق نم ةماعلا ةيعم÷ا

ىعشسنو ةشسوردم تناك انتابادتنإا»
«يشسفانت قيرف ءانبل

لو-ح ه-ث-يد--ح نا--ب--ع--شش ق--ي--فر ل--ه--ت--شسإا و
يتلا و  مشسوŸا اذه ÚبعÓلا تابادتنا

،ه-لو-ق د-ح ى-ل-ع بشصنÃ ا-ب-شصن-م تل-م--شش
اهنأا بعŸÓا ءادشصأل هثيدح ‘ ادكؤوم
لÓخ نم كلذ و ةيعون و ةشسوردم تناك
قيرف ءانب لجأا نم ،ةÿÈا و بابششلا جزم
سساشسأا لث“ ةقشسانتم ةعوم‹ نيوكت و
.قيرفلا

راودأ’ا ىلع بعللا فدهتشسن»
«ةلوطبلا ةغيشص تناك امهم ¤وأ’ا
ةبقلا دئار نأا ىلع نابعشش قيفر دكأا امك
ل اŸ و ¤وألا راودألا ى----ل----ع بع----ل----ي----شس

ادد‹ ،ةبخنلا  ةلوطب نمشض عم دجاوتلا
مقاطلا و ÚبعÓلا عيمج يعشس و هيعشس
ى-ل-ع ة-شسفا-نŸا و يد-ح-ت-لا ع-فر-ل ي-ن--ف--لا
و تابوعشصلا تناك امهم رطشسŸا فدهلا

.ةلوطبلا ةغيشص
سصوشصخب انتاحاÎقا سسردنشس»

اهدعب و ةلوطبلا ةغيشص لادبتشسا
«ررقنشس

ةغيشص لادبتشسا رارق ةقيق◊ هقرطت يِفو
را-ششأا ،Êا-ث-لا فÙÎا ة-لو-ط-ب ة-شسفا-ن--م
ة-ي-ع-م÷ا ةزو-ح-ب د-جو-ت ه--نأا ¤إا نا--ب--ع--شش
اهتشساردب موقيشس تاحاÎقا ةثÓث ةماعلا

جور-خ-ل-ل ءا-شضعألا و ي-ن-ف-لا م--قا--ط--لا ع--م
.قيرفلل بشسانم رارقب
نيÒشسم و راشصنأاك دحّتن نأا انيلع»

اذه ةعمشس فيرششتل Úمهاشسم و
«قيرفلا

و راشصنألا ¤إا هءادن دئارلا سسيئر هجوو
،م-ه-ق-ير-ف بنا-ج ¤إا فو-قو-ل-ل ن-يÒشسŸا
¤إا ه--تدا--ي--ق و ه--ناو--لأا ف---ير---ششت فد---ه---ب

ه-ت-ب-ي-ه عا-جÎشسا ه-ن-م و ،را-ب-ك--لا فا--شصم
و ةبقلا لامعأا لاجر اعد امك ،ةعئاشضلا
ق--لÿ دو--ه÷ا ل--ك لذ--ب ¤إا Úم--ها--شسŸا
اديعب باهذلا و قيرفلا لخاد رارقتشسلا

يذ-لا بع--شصلا يد--ح--ت--لا و ة--شسفا--نŸا ‘
. مشسوŸا ةليط مهرظتني

ّ‘و رشصانم انأا اشسيئر نوكأا نأا لبق»
«ةنمآا دايأا ‘ قيرفلا و

هءادن نابعشش قيفر ددج همÓك ماتخ يِفو
دا-يأا ‘ د-ئار-لا نأا م-ه-ل اد-كؤو-م ،را--شصنأÓ--ل
دئارل حا‚ و قوفت يأاب هتحرف نأاو ةنمآا
قيرفلل سسيئرك Úتحرف ةباثÃ يه ةبقلا
.دحاو نآا ‘ رشصانم و

ن.نامحرلا دبع

دا–ا بّرد-----م ّر-----م------ي------شس
ةيادب دانم لامج سشار◊ا

و-ح-ن ل-ب-قŸا عو-ب-شسألا ن--م
لÓ-خ ن--م ة--يد÷ا رو--مألا
سصبر--------ت ‘ لو--------خد---------لا

ة--ن--يدÃ ق--ل--غ---م يÒشض–
قÓطنل دادعت-شسا ف-ل-ششلا
ره-شش ة-ي-م-شسر-لا ة-شسفا-نŸا

و---هو ،ل---ب---قŸا ير---ف----ي----ف
نو---ك----ي----شس يذ----لا سصبÎلا
را-ظ-ت-نا ‘ ق-ير--ف--ل--ل لوألا
Êا-----ث-----لا سصبÎلا ة‹ر-----ب
هناكم حشضتي ⁄ لازل يذلا
ةشصاÿا ةشسفانŸا ةعيبط فنتكي يذلا سضومغلا لظ ‘ دعب
.ةيناثلا ةفÙÎا ةطبارلاب

عيم÷ا روشضحب تابيردتلا ‘ Òبك طابشضنا
تقلطنا يتلا يواششوب ةباغب اهتابيردت ةليكششتلا تلشصاوو
دا----ن----م لا----م----ج بردŸا فار----ششإا ت– ي-----شضاŸا د-----حألا
يرŒ ثي--ح ،ة--طا--م د--لوو ح--يا--شس ،بلا---طو---ب هود---عا---شسمو
رارشصإا لظ ‘ ديدشش طابشضنابو ةديج فرظ ‘ تابيردتلا
،دا–لا نع ةديج ةروشص Ëدقت ىلع دانم لامج بردŸا
مهمشضي نيذلا ÚبعÓلا عيمج روشضح تابيردتلا تدهشش امك
مشسوŸا نم مهب ظافتحلا ” نيذلا وأا دد÷ا اءوشس قيرفلا
.يشضاŸا

دوعشصلا ىلع ÚبعÓلا عم ناقفتي دانمو Êاميلشسوب
رو-شضح-ب ه-ي-ب-عل ع-م Êا-م-ي-ل-شسو-ب ر-ف--ع--ج سسي--ئر--لا ثد–و
،ديد÷ا مشسوملل قيرفلا فادهأا نع دانم لامج بردŸا

امهم دوعشصلا ةÒششأات ىلع ةشسفانŸا ةرورشضب مهبلاط ثيح

يتلا ةشسفانŸا ةغيشص تناك
›ارديفلا بتكŸا اهانبتيشس

ةشصاÿا لبقŸا هعامتجا ‘
،ةيناثلا ةفÙÎا ةطبارلاب
دانم بردŸا ددج ام وهو
ءاج هنأا اÃ هيبعÓل هديكأات

وهو ،فدهلا اذه لجأا نم
لو-ب--ق ى--ل--ع ه--ع--ج--شش يذ--لا
.يشضقنŸا فيشصلا ةمهŸا

ىلع فوخ ’
ÚبعÓلا تاقحتشسم

سسي-----ئر ن-----ئ-----م------ط ا------م------ك
مهتاقحتشسم لوح ÚبعÓلا Êايلشسوب رفعج «راوتكيريدلا»
ةظ◊ ‘ هبشصنم نم ةلاقتشسلا ررق دق ناك امدعب ةيلاŸا

نم عم نوفرعي ل مهلعجو ÚبعÓلا قلقأا ام وهو ،بشضغ
‘ نازيزعو Êام-ي-ل-شسو-ب ع-م او-شضوا-ف-ت م-ه-نأا اÃ نو-ثد-ح-ت-ي
رارق نع عجارت هنأا ÚبعÓل دكأا Êاميلشسوب نكل ،ةيادبلا
امدعب ةيلاŸا مه-تا-ق-ح-ت-شسم ى-ل-ع فو-خ ل ه-نأاو ة-لا-ق-ت-شسلا

.يشضاŸا دحألا تاÒشضحتلا ةيادب لبق اهنم ءزج مهحنم
ةرادإ’ا سسل‹ سسأاري دق يرباك

هبشصنم يرباك دمحأا يواهلا يدانلل قباشسلا سسيئرلا ةرداغم
دعب يواهلا يدانلا ‘ ةديدج ةدهعب زوفلا ‘ لششف امدعب
بعÓ-لا و-ه د-يد-ج سسي-ئر ن-ع تزر--فأا ي--ت--لا تا--با--خ--ت--نلا
طبرت فارطألا نم ديدعلا تلعج ،روكام ىفشصم قباشسلا
يذ-لا د-يد÷ا ةرادإلا سسل‹ ه-شسأار-ت ة-ي-نا-ك-مإاو ه-ل-ي--حر Úب
Úمهاشسملل ةما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا سشما-ه ى-ل-ع ه-با-خ-ت-نا م-ت-ي-شس
رفوأا اظح كلÊ Áاميلشسوب نأا مغر Èمشسيد62 موي ةررقŸا

ح . م .هنم

ةيدنألا رابخأا ــه2441 ¤وألا ىدامج80ـل قفاوŸاÈ 0202مشسيد32 ءاعبرألا

:يدانلا سسأار ىلع هباختنا ةداعإا دعب هل حيرشصت لوأا ‘ نابعشش قيفر

«مسسوŸا اذه ةبقلا دئار ىلع فوخ ل»

ءاعبرألإ لمأإ

ششإر◊إ دا–إإ

لبقŸا عوبسسألا فلسشلا ـب ايÒسض– اسصبرت لخدتسس ةليكسشتلا
:بعŸÓا ءادشصأا كيرافوب دادو يدان سسيئر حيلف ديعشس

«ةنمأا Òغ يداــيأا ‘ ناك دادولا»
ةدياfi بعÓم ‘و ةدحاو ةلحرم نم ةلوطبب بلاطأاو دوعسصلا انفده

«يليحر نوسضفري دادولا راسصنأا نا افرسش ينيفكي»

ةن-يد-م ‘ ي-شضا-ير-لا عرا-ششلا سشي-ع-ي
بقÎلاو لوهذلا نم ةلاح ءاعبرألا
ءاشضعأا عيمج فوزع لظ ‘ اذهو
ىلع يواهلا يدانلل ةماعلا ةيعم÷ا
دعب اذهو ةشسائرلا بشصنŸ مدقتلا
د-ي-ششر-ل ة--ي--بŸوألا ةد--ه--ع--لا ة--يا--ه--ن
ة--------ن÷ تدد--------م ثي--------ح ،با--------عر
د-مfi ا-ه-شسأاÎي ي-ت-لا تا-ح-ي--ششÎلا
نكل Úترم ةينوناقلا ةلهŸا ‘اعز
لظ ‘ اهلاح ىلع تيقب نامقل راد
‘ بغر--ي سصخ--شش يأا مد---ق---ت مد---ع
Ìكأا حر-ط-ي ا-م و-هو بشصنŸا ل--غ--شش
.ماهفتشسا ةمÓع نم

مويلا يهتنت ةديد÷ا ةلهŸا
رمتشسم سسنابشسوشسلاو

سسيئرب انعمج يفتاه لاشصتا رخأا ‘و
‘ ‘ا-عز د-مfi تا--ح--ي--ششÎلا ة--ن÷
هنأا انل دكأا سسمأا راهن فشصتنم دودح

مدع ببشسب ةيقيقح ةطرو ‘ ةنجللا
مهل حمشسي نيذلا نم سصخشش يأا مدقت
عورف01 نولثÁ وشضع84 ) نوناقلا
ديد“ ه-ي-ل-ع م-ت-ح ا-م و-هو ،(ة-ي-شضا-ير
دودح ‘ مويلا ءاشسم ةياغ ¤إا ةلهŸا
هانملع ام بشسحو ،ةشسماÿا ةعاشسلا

ى--ع--شست فار--طألا سضع--ب كا--ن--ه نأا--ف
نلعي ⁄ نكل سصاخششألا سضعب عانقإل
.نآلا د◊ حششÎلا ‘ هتبغر وشضع يأا

هشسفن ىلع قيرطلا عطق باعر
ديدج نم حششÎلل

عقوتت تناك فارطألا سضعب نأا مغرو
يوا---ه---لا يدا---ن---لا سسي---ئر دد---ج----ي نأا
هحششرت باعر ديششر هتدهع ةيهتنŸا
كلذل اشسمحتم نكي ⁄ لجرلا نأا لإا
عرف عم هتهجاو يتلا لكاششŸا ببشسب
ه-نأا ا-م-ك .عور-ف-لا سضع--بو مد--ق--لا ةر--ك
حششÎلا ‘ هشسفن ىلع قيرطلا عطق
نو---نا---ق بب----شسب اذ----هو د----يد----ج ن----م
Úبشصن-م ل-غ-شش ع-نÁ ي-ت-لا تا-ي-ع-م÷ا

ةي-ع-م-ج ‘ ة-ي-لاŸا Úمأا ه-ن-ي-ي-ع-ت د-ع-ب
.ةشصاÿا تاجايتحإلا يوذ
ةباغلا ‘ سسمأا ةشصح جمرب ةرانفوب
تاب-يرد-ت-لا ءا-ع-برألا ل-مأا برد-م ل-ق-ن

ثيح «ةلطرب» ةياغ ¤إا سسمأا ةحيبشص
تحمشس دقو ،Êدبلا بنا÷ا ىلع زكر
فا--ششت--كا--ب دد÷ا Úب--عÓ---ل ة---شص◊ا
ة-ن-يد-م ة-ع-ي-ب-ط لا-م÷ ر-خألا ه--جو--لا
محري ⁄ ينفلا مقاطلا نكل ،ءاعبرألا

ة-شصا--خ ل--م--ع--لا ةÒتو ع--فرو ه--ي--ب--عل
نم ةÒثكلا سصئاقنلا ىلع فقو امدعب
ÚبعÓلا سضعب نأا مغر Êدبلا بنا÷ا
ى--ل--ع او--ف--قو---ت---ي ⁄ م---ه---نأا نود---كؤو---ي
. ةيدرفلا تابيردتلا

اشضيأا تابيردتلا ‘ عرششي فيدرلا
فيدرلا قيرفلا يئانث طبشض امدعبو
قلغو يئاهنلا دادعتلا سشيبك – نموم
مقاطلا عرشش و ،ايئاهن براجتلا باب
مشسوملل ابشس– دا÷ا لمعلا ‘ ينفلا
بردت لغتشسا ثيح ،ديد÷ا يوركلا
جمربو ةياغلا ‘ سسمأا لوألا قيرفلا

ي-شسي-ئر-لا بع-لŸا ‘ ة-ي-ب-يرد-ت ة--شصح
بنا--ج--ل--ل ن--مو--م بردŸا ا--ه---شصشصخ

ر--يدŸا را---ظ---نأا ت– اذ---هو Êد---ب---لا
د-ي-ششر ة-ي-نا-ب-ششلا تا-ئ-ف-ل--ل ي--شضا--ير--لا

دامع – ب .يوادعشس

فرظ ‘ كيرافوب دادو يدان سسيئر حيلف ديعشس هققح ام
علطم ذنم رخآا سسيئر يأا هققحي ⁄ Úمشسوم نم لقا
نمشض ءاقبلا قيرفلل نمشض نا دعبف ،ةديد÷ا ةيفلأ’ا

ةدايق ›اوŸا مشسوŸا ‘ نك“ ،ثلاثلا مشسقلا ةÒظح
رودلا ¤إا دادولا داق امك ،Êاثلا ينطولا مشسقلا ¤إا قيرفلا

نم ىندأا وأا Úشسوق باق ناكو ،رئاز÷ا يشساكل يئاهنلا عبر
ةشسفانم فيقوت متي ⁄ ول يبهذلا عبرŸا ¤إا هتدايق

دا–ا ىلع1/1 يباجي’ا لداعتلا هشضرف دعب اذهو ،سساكلأا
.يئاهنلا عبر رودلا باهذ ‘ ةركشسب

كيرافوب دادو اهققح يتلا ةعئارلا جئاتنلا نم مغرلاب نكل
هحششرت سضفري هنا ’إا ،حيلف ديعشس سسيئرلا ةبقح ت–
نم ةيوق لعف ةدر راثام وهو ،ةديدج ةيبŸوا ةدهعل
،هرارق نع عجاÎلاب هايإا Úبلاطم ،يدانلا يبfi فرط

.مهقيرفل بشسانŸا لجرلا هايإا Úفشصاو
ةيعمجلل حششÎلا ةلهم يهتنت مويلا
له ،كيرافوب دادو يدانل ةيباختن’ا
؟حششÎلا مدعب ارشصم تلز’ وأا حششÎتشس
مهازجو قيرفلا راشصنأاف ،حششÎلا ‘ ةÒبك ةين كانه
لجرلا Êوري مهنوك حششÎلاب Êومغرأا ،اÒخ هللا
اÃر ،› يونعم معد وهو ،يدانلا ةدايقل بشسانŸا
،هيلع Êودشسحي ةيرئاز÷ا يداونلا ءاشسؤور نم Òثكلا
اوماق يحششرت مدع مهعامشس دعبو راشصنألا نا روشصت
.حششÎلا ينم Úبلاطم دحاو لجرك ةفقوب

؟حششÎتشس كنا كمÓك نم مهفي
،يدانلا ءاشضعأا عم تيقتلا دقو ،¤اعت هللا نذإاب
بجي يذلا بجاولاو يتلاغششنا مهيلع تحرطو
ةلشصاوم لجا نم ،دوه÷ا رفاشضت بجيف ،هب مايقلا
‘ ةلجشسŸا جئاتنلا ‘ ةيباجيلا ةيكيمانيدلا
ثيح ،Òخألا مشسوŸا ‘ ةشصاخ ÚيشضاŸا ÚمشسوŸا
نم Úشسوق باق انك امك ةراشسخ نودب ةارابم32 انغلب
‘ Òبك ناك انحومطو ،رئاز÷ا سساكل يبهذلا عبرŸا
نكل ،سساكلأا ةشسفانم ‘ دح ىشصقأا ¤إا باهذلا
رهشش فشصتنم ‘ ةشضايرلا ةطششنألا عيمج فيقوت

.هلمان انك اميف انلامآا مطح ،سسرام

ةدهعل كتيكزت متيشس هنا ادج لامتحا اذا
؟ةماعلا ةيعم÷ا لÓخ ةيناث ةيبŸوا
ةفقولا ،افنآا كل تلق ناو قبشس امكو ،هللا ءاشش نا
ينتزفح يتلا يه ÚبÙا فرط نم ةيلوجرلا

Ÿتنك ناو ىتحف ،هل سسيئرك يدانلا ‘ يلمع ةلشصاو
fiا فرط نم يديدح جايشسب اطاÙبÚ لجو

،لبقتشسŸا نم ىششخأا Óف ،ةماعلا ةيعم÷ا ءاشضعأا
هلل دم◊اف ،عيم÷ا فرط نم ةدوجوم لمعلا ةينف
.لشضفأا دغ لجا نم يدانلا ةمدخ ‘ لمعي لكلا

دادو قيرف هنم Êاعي يذلا لاكششإ’ا وهام
؟كيرافوب
‘ لثمتي قيرفلا هنم Êاعي يذلا ديحولا لاكششإلا
دحا فرط نم ،يدانلل يكنبلا ديشصرلا ديمŒ ةداعإا
غلبÃ نادم هنا ةجحب ،يدانلل Úقباشسلا ءاشسؤورلا

ةنيدÃ لكلا هلل دم◊او ،ميتنشس نويلم008و رايلم
‘ ءي‹ لبق قيرفلا نا ،Úقيلا ملع ملعي كيرافوب
،ءامشسأا عبرأا هتشسائر ىلع بقاعت ،8102 ةنشس ةياهن
دادو لّوحو ،قيرفلا جئاتن ‘ رجاتي ناك مهنم سضعبلا
يذلا مشسوŸا ‘ هنا ليلدب ،ةكوحشضأا ¤إا كيرافوب

يأا كيرافوب دادو ققحي ⁄ قيرفلا ¤إا هيف تئج
‘ لوزنلا نم Úشسوق باق ناكو ،ةارابم21 ‘ راشصتنا

يبحو قيرفلا ىلع يتÒغ نكل ،باهذلا ةلحرم
هلل دم◊او ،يدانلا ةشسائر تلبقو ترماغ ،راشصنأÓل
نم لمعلا ‘ يشصÓخإاو يبح لشضفب هللا ينقفو
نم هتذقنأا ثيح ،ةحيحشصلا ةكشسلا ¤إا قيرفلا ةداعإا
لهأاتلاو دوعشصلا تققح ›اوŸا مشسوŸا ‘و ،لوزنلا
.رئاز÷ا سساك يئاهن عبر ¤إا
تافقولاف ،مكل اهلوقأا نا بجي ةظحÓم كانهو
‘ راشصنألا اهب موقي ناك يتلا ةديدعلا ةيجاجتحلا
ÒشسŸا بتكŸا ليحرب مهتبلاطÃ مشسوم لك
¤إا ءلؤوه لو– ،يدانلا سسيئر ةبشساحÃ مهتبلاطمو
لكلاو › ةدناشسم ¤إا تلو– مهتافقوو ،› Úعجششم

Ãيشضار كيرافوب ةنيد Ãهللا ءاشش ناو ،هب موقأا ا
.نامألا رب ¤إا دادولا دوقنشس عيم÷ا دوهج رفاشضتب

ىلع ديمجتلا عفر ةداعإا ‘ ليبشسلا ام
؟يدانلل يكنبلا ديشصرلا
›اوحب ةردقŸا يدانلا نويد ديدشست ‘ نمكي ل◊ا

نلأا دح ¤إا هنم تددشس ،ميتنشس نويلم008و رايلم
لك ةيوشستب لما كانه هللا نذإابو ،ميتنشس رايلم ›اوح

.لجاعلا بيرقلا ‘  غلبŸا

؟ةيئ’ولا ةيلÙا تاطلشسلاب مكتقÓع يهام
‘ يدانلا ¤إا يمودق ذنمف ،ةيوخأا ةقÓع هلل دم◊ا
تاطلشسلاو يدانلا Úب ةقÓعلا ةداع ،8102 ةنشس ةياهن
كيرافوب دادو قيرف ¤إا رظني تابو ،ةيئلولا ةيلÙا
نم مfiÎ غلبم ىلع لشص– قيرفلاو ،ماÎحا ةرظنب

ىلع لوشص◊اب دوعو كانهو ،Úتئيهلا Óك فرط
ةيفاشضإا تادعاشسم

،ةقطنŸا لامعأا لاجر تادعاشسم نع اذامو
Òيشستل ةكرشش نع ثحبلا ‘ ”ركف Óهو
؟كيرافوب دادو قيرف
‘ ،كيرافوب دادو هنم Êاعي ناك يذلا Òبكلا لكششŸا
‘ ةقطنŸا لامعأا لاجر ةقث مدع ةيشضاŸا تاونشسلا

لوقأاف ،يدانلا سسأار ىلع اوناك نيذلا سصاخششألا
ديحولا مهمه سصوشصل مهشسأار ىلع ناك يدانلا رركاو
نود تايرابŸا ‘ نورجاتي ةيشصخششلا ةحلشصŸا

،ةكوحشضأا ¤إا دادولا قيرف اولّوحف ،بيقر وأا بيشسح
ةنيدŸا لامعأا لاجر سضفري نا يهيدبلا نم ناكف
نا نوملعي مهنوك ،قيرفلل يداŸا معدلا دي Ëدقت
سسأار ىلع ناك نم ةنيزخ ¤إا لخدتشس مهلاومأا
مهترظن تÒغت هلل دم◊او يمودق ذنمو نكل ،يدانلا
بتكŸا ¤إا رظني حبشصأا عيم÷اف ،لكك يدانلا ¤إا
لماوعلا Úب نم يهو ،ريدقتو ماÎحا ةرظن ÒشسŸا
لكلاو ،ةديدج ةيبŸوا ةدهعل حششÎلل Êزف– يتلا
اذه ةررقŸا ةيباختنلا ةيعم÷ا لÓخ يتيكزت متيي
،كلاؤوشس نم Êاثلا رطششلا سصوشصخب امأا.سسيمÿا
للقت ،ةينطو ةكرشش قيرفلل نوكي نا حمطن نحن معن

دعب ةشصاخ عورششم قح وهو ،ةيلاŸا ءابعألا نم
.Êاثلا مشسقلا ¤إا قيرفلا دوعشص

لاومأا نم كيرافوب دادو قيرف دافتشسا له
ناك اذإاو ،اهفيقوت دعب رئاز÷ا سساك ةشسفانم
؟قيرفلا هنم دافتشسا يذلا غلبŸا وه مك كلذك
فرط نم ميتنشس نويلم537 غلبم نم دافتشسا قيرفلا
نم دوعشصلا ةحنم نم قيرفلا دافتشسا امك ،«فافلا»

هذه لك نكل ،ةيلولا فرط نمو ةطبارلا فرط
ةيلاŸا تابلطتŸا ¤إا رظنلاب ةيفاك Òغ ىقبت غلابŸا
.ةيناثلا ةجردلا ¤إا هدوعشص دعب ةشصاخ قيرفلل

ديد÷ا مشسوملل هتاÒشض– رششاب قيرفلا
هذه جمانرب وهام ،يشضاŸا دحأ’ا
؟ÚبعÓلا ةيعشضو يه فيكو ،تاÒشضحتلا
ةقÓطنل ازهاج ناك قيرفلا ‘ لكلا ،هلل دم◊ا
تابيردتلا نم موي لوأا ‘ نيرشضاح انكف ،تابيردتلا
ةيجوغاديبلا لئاشسولا لك انزهج نا دعب ،ةيناديŸا
ةديج ةقÓطنا لجا نم ةيونعŸاو ةيداŸاو
.ةعفترم تايونعÃ نوبردتي نوبعÓلاو

؟ديد÷ا مشسوŸا ‘ رطشسŸا مكفده وهام
ةيعم÷ا ءاشضعأا نم تطÎششا دقو ،ءاقبلا انفده
مدقتي نا هيلعف دوعشصلاب بلاطي نم ناك اذا ،ةماعلا
يفتكنشس اننأا اذه ىنعم سسيل نكل ،يدانلا ةشسائرل
ةيباجيا جئاتن قيقحتل نيدهاج لمعنشس لب ،ءاقبلاب
يطعن ل اهنيح ،¤وألا بتارŸا ‘ انشسفنأا د‚ دق

.هلجا نم بعلنشسو ،دوعشصلل انرهظ

رواششتلل لبقŸا Úنث’ا يششطز نوقتلتشس
،ديد÷ا مشسوŸا ةلوطبل ىلثŸا ةغيشصلا لوح
ةغيشصلا يهام ،كيرافوب دادو يدانل سسيئرك
؟اهقيبطتب نوبلاطتشس يتلا
نم ةلوطب يه ،سصاÿا يرظن ‘ ةغيشص نشسحا

.ةدياfi بعÓم ‘و ةدحاو ةلحرم
دق ةغيشص عورششÃ ةيدا–Óل مدقتأاشس هيلعو
نم ةلوطب يهو ءاشسؤورلا يئÓمز نم Òثكلا Êرطاششي

طبشض متي ناو ،ةدياfi بعÓم ‘و ةدحاو ةلحرم
رهشش لÓخ ةلوطبلا ةيادب لبق بعŸÓا عيمج
Úيعتل ةطبارلل تقولا نم عشستم كانهف  ،يرفيف
.لماك مشسوŸ بعŸÓا
ةلوطبب ةيلا◊ا ةغيشصلاب ظافتحلا ةدششب سضراعأاشسو
نا ليحتشسي ثيح ،قيرف81 نم جوف لكو Úجوف نم
ةميخو نوكتشس اهجئاتنو ،ةلوج43 نم ةلوطبلا بعلت

ةيحشصلا فورظلا ‘ ةشصاخ ،ةيدنألا عيمج ىلع
.انوروك ءابو يششفت ءارج رئازجلل ةنهارلا

عبرأا نم ةلوطبب بلاطي نم كانه نكل
؟جاوفأا
يتلا طشسولا ةيدنا رشصح مدعل ،ةغيشصلا هذه دشض انأا
،ةدحاو ةعوم‹ ‘ ةيرئاز÷ا ةركلا يغف خيرات اهل

نشسحا ةلوطبلا مشضتشس ،ةغيشصلا هذه قيبطت ” اذإاف
دا–ا دشصقا ،ةدحاو ةعوم‹ ‘ ةيرئاز÷ا ةيدنألا
،ءاعبرألا لمأاو ةديلبلا دا–او ةبقلا دئارو سشار◊ا
ةغيشصلا هذهف اذل ،نونكع نب م‚ قيرف ¤إا ةفاشضإا

نم ةديرف ةلوطب دهششنشس يذلا رمألا ،اهشضراعأاشس
ىتحو قرششلا قرفل ةبشسنلاب ئيششلا سسفن ،اهعون
.برغلا

؟كيرافوب دادو Òهام÷ لوقت اذام
لجرك مكفوقول اركششو مكل اركشش مهل هلواقام لك
مهلخبأا نل هللا نذإابو قيرفلا ءاروو يئارو دحاو
.مهداعشسإل يعشسو ‘ام لك لذبأاشسو

يدهم Ëرك :هرواح

ءاعبرألا ‘ ئراوط ثد– يواهلا يدانلا ةسسائر
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جرعأا ينف مقاطب لايدنوŸا ‘ ديلا ةركل رئاز÷ا  بختنم
سسارـــــ◊ا بردـــــم نود Úبردـــــم ثÓـــــثب ةـــــينف ةـــــسضراع

امدعب نيرخا نيدعاضسم و تروب نلا يضسنرفلا يضسيئر بردم نم لكضشم ينف مقاطب ةمداقلا ةنضسلا علطم رضصÃ ⁄اعلا ةلوطب ‘ ةكراضشملل ديلا ةركل ينطولا بختنŸا بهأاتي
ةينقتلا ةيريدŸا نا مغر ينفلا  مقاطلا نمضض  ثلاث بردمك  ›اردوب ماضشه قباضسلا ›ودلا و ةبانع دا–ا بردم ماحقا ىلع ةيرئاز÷ا ةيدا–لا تمدقأا  لوألا دعاضسŸا نابعل رهاط ناك

ةليكضشت ‘ ةئŸاب07 نولكضشي نيذلا سسارح بردم نود نم و ءاجرعلا ةينفلا ةضضراعلل ثلاث بردم  ةفاضضإا ةيدا–لا تلضضف اميف  روكضشب Ëرك  Úيرئاز÷ا ÚبردŸا ئفكا نم دحاو اهودوقي
سصضصحو نيرا“ بلطتي سسار◊ا لمع ناو ةضصاخ ىمرŸا سسارح بيردت ىلع فرضشي بردم بايغ و Úبردم دوجو لظ ‘ ثلاثلا بردŸا ةيمهأا ىدم نع لاؤوضسلا حرطيل  ةÒغضصلا ةركلا

ديلا ةرك حلاضصم ةبراضض ةينهŸا و ةيفاÎحلا بايغ عم بضصنŸا اذه عم ةدقع ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل نا ما سسارح يبردم دلت ⁄ ةميقع رئاز÷ا نوكت نا لقعي لهف ةضصاخ ةعباتم و  ةيبيردت
ناك  سسنوتب ايقيرفا ةلوطب ‘ Úيرئاز÷ا ىمرŸا سسارح اهبكترا يتلا تاوفهلا و ءاطخألا سضعب  نا رئاز÷ا ‘ ةÒغضصلا ةركلا قاضشع ركذتي ىرخأا ةهج نم و. طئا◊ا سضرع ةيرئاز÷ا

. ةمزÓلا حئاضصنلا مهيطعي و مههجوي بردم بايغل اذه و رضضÿا دودرم ىلع Òبك يبلضس رثا اهل يروضصنم ةلوخ

ديلا ةركل قبسسألا ينطولا بخانلاو ريزولا زاورد زيزع
 :بعŸÓا ءادسصأا ةدير÷

 ادـــــج مـــــهم سسارــــ◊ا بردــم بسصنم
ةÒــــــــغسصلا ةرـــــكلا ةلـــــــيكسشت ‘

بردم و ريزولا دكا
ينطولا بختنŸا
ديلا ةركل قبسسأ’ا

ةسسمخ بحاسص
‘ ةيقيرفا صسوؤوك
عم ةيفتاه ةŸاكم

ءادسصأا ةديرج
ةيمهأا ىلع بعŸÓا

بردم بسصنم
‘ ىمرŸا صسارح

ديلا ةرك ةليكسشت
ىوتسسŸا ‘ ةسصاخ

صسار◊ا ن’ ›اعلا
ذخا مهيلع بجوتي

ةيبيردتلا مهتسصح
لوقعم Òغ و ةلماك
صسار◊ا مسساقتي نا

يبع’ عم بيردتلا
نم صسيل و طسسولا

مهبردي نا قئÓلا
ةطخ بحاسص حسضوأا امك  نيرخ’ا Úبع’ا بيردتب متهي  هنأ’ يسسيئرلا بردŸا

ةسصاخ  يحاونلا عيمج نم اÒثك تروطت دق ينفلا مقاطلا لمع نا مدقتŸا عافدلا
نم دحاو دعي صسار◊ا بردم  هب و لماكتم ينف مقاط Òفوت و تايناكمإÓل ةبسسنلاب
وه صسار◊ا لمع نا ةسصاخ ديلا ةرك بختنم اهيلع رفوتي نا بجي يتلا تايناكمإ’ا

ةليط  ةسصاخ تاطاسشن و نيرامتب موقي و لمعي نا صسرا◊ا ىلع بجي و صصاخ لمع
هب صصاخ بردم دوجو بلطتي ام وه و ةيندبلا ةيزها÷ا لجا نم  ةيبيردتلا ةسص◊ا
يأا لمعو ةيرارمتسسا نامسض دعاوق نمسض اذه لخدي و هيلع و صسار◊اب طقف متهي

.›اعلا ىوتسسŸا ‘ قيرف

:بعŸÓا ءادسصأا ةدير÷ حيرسصت ‘ يجحÓسس كلŸا دبع ›ودلا سسرا◊ا

ليحدلا ‘ يبردم لسضفب يتقايل تعجÎسسا و مهبردم ’إا مهمهفي ’ سسار◊ا
ليحدلا يدان صسراح و ديلا ةركل ينطولا بختنŸا صسراح هتهج نم
انيبا ما انئسش حسضوأا و ديلا ةرك ‘ صسار◊ا بردم ةيمهأا نع Èع
انك اذا ةدئافلا ام » لاق و ديلا ةرك ةسضاير ‘ Òبك هرود صسرا◊ا
لاعفلا صسرا◊ا رود نمكي انه و لثŸاب انيلع لجسسي و اÒثك لجسسن

نل صسرا◊او » تايرابŸا جئاتن ‘ قرافلا ثادحا و تاركلا دسص ‘
ةÒبك تايسصوسصخ اهيدل نيرامتب و هبردم هل همدقي لمعب ’ا روطتي
’ا همهفي ’ صسرا◊ا و ىمرŸا صسارح بردم ’ا همهفي ’ اذه و
54 ةدم لمعي نا صسرا◊ا ىلع بجوتي»  يجحÓسس فاسضأا و هبردم
بسسح و ة-ب-يرد-ت ة-سصح ل-ك ‘ عا--ط--ق--نا نود ل--قأ’ا ى--ل--ع  ة--ق--ي--قد
عبرا لÓخ ةقيقد54 لدعم ¤ا جاتحي صسرا◊ا ناف تاسساردلا

ةيندبلا ة-قا-ي-ل-لا ر-يو-ط-ت ‘ م-ها-سسي يذ-لا ر-مأ’ا عو-ب-سسأ’ا ‘ تار-م
قيرف عم ديج لكسشب يتقايل عجÎسسا ينلعج ام اذه و صسارحلل
‘ Êدهجي و فقوت نود لمعا ينلعج يبرسصلا يبردمف ليحدلا
كانه و ةعبسسلا عوبسسأ’ا مايأا لك لÓخ ةقيقد54 لدعÃ تابيردتلا
و لمعلا ‘ ةيرارمتسس’ا و صسار◊ا بردم ةيمهأا لعفلاب تكردا
رطق صسأاك و ةلوطب ‘ دي÷ا يدودرم و كلذ نع مجنت يتلا جئاتنلا
لÓ-خ ي-ع-م ي-برد--م ه--ب مو--ق--ي يذ--لا Òب--ك--لا ل--م--ع--لا ل--سضف--ب نا--ك
«تابيردتلا
بردم رود ىلع يرطقلا ليحدلا صسراح دكا ىرخأا ةهج نم و
طاقن كرديل  تايرابŸا لÓخ ةظحŸÓا و ةنياعŸا ‘ صسار◊ا

و ةيموجهلا ةيحانلا نم مسصÿا ةوقب ةنراقم هسسارح ةوق و فعسض
مجاهŸا بعÓلا اهفدهتسسي يتلا ةقطنŸا مسصخ بع’ لك كردي

صسرا◊ا لعŒ ةميق تاظحÓم و حئاسصن هل مدقيل هسسراح دسض
نا نكÁ ’ رم’ا اذه و مسصÿا اهفدهتسسي يتلا تاحتفلا يطغي
ن’وغسشم نا-نو-ك-ي ا-م-ه-ن’ هد-عا-سسم وا ي-سسي-ئر-لا بردŸا ع-ب مو-ق-ي

Ãدقت و ءاطخأ’ا كاردتسس’ مهموسصخ و طسسولا يبع’ ةبقارË
تاهيجوتلا
ايقيرفا ةلوطب ‘ صسارحلل بردم بايغ نا يجحÓسس دكا امك
مههاوتسسم نود ىمرŸا صسارح رهظ ثيح Òبك رثا هل ناك ةقباسسلا
مهيقلت مدع و هنوقلت يذلا لمعلا صصقنل عجار اذه و يقيق◊ا
ءادأا  ناكول » ايقيرفا لطب لاق و ةيفاكلا حئاسصنلا و تاهجوتلا

ايقيرفا ةلوطب ‘ بولطŸا ىوتسسŸا ‘ ينطولا بختنŸا صسارح

دوجو مدع ببسسب اذه و  يئاهنلا رودلا  غولب نم رسضÿا نكمتل
ةيونعŸا ةيحانلا نم ادج مهم رم’ا نا امك .مهب صصاخ بردم
لباقŸا ‘ و بردم نود مهسسفنا نودجي نيذلا صسارحلل ةبسسنلاب
. » ةلماكتم ينف مقطا اهيدل تابختنŸا لك

ةينعŸا ةينطولا تايدا–’ا تقلت
يسضاقلا ,ةيمومعلا تاطلسسلا رارقب
ة--سسرا‡ فا--ن--ئ--ت--سسا--ب حا--م--سسلا---ب
نم ءادتبا قلطلا ءاوهلا ‘ ةسضايرلا
حا-ي-ترا-ب ÿÈا اذ-ه ,ءا-ثÓ--ث--لا مو--ي
فقوتلا نم رهسشأا ةعسست دعب Òبك
ةح-ئا-ج تا-ي-عاد-ت بب-سسب ير-ه-ق-لا
.91-ديفوك انوروك
تا-سضا--ير--لا رار--ق--لا اذ--ه صصخ--يو
تاجاردلا - ىوقلا باعلأا : ةيلاتلا
ف-يذ-ج-ت-لا - صسن--ت--لا - ة--ي--ئاو--ه--لا
ة----حŸÓا - كا----ي----ك يو----نا----ك----لاو
ةيكيناكيŸا تاسضايرلا- ةيعارسشلا

- ة-ي-ل-ب÷ا ة-سضا-ير-لاو ق-ل-حز--ت--لا -
.ةيديلقتلا تاسضايرلا و ةيسسورفلا
اهسسراÁ يت-لا ,ة-سشير-لا ةر-ك ى-ت-حو
ةينعم ,ةعاقلا جراخ بابسشلا صضعب
تائفلا مر– ’ ىتح رارقلا اذهب
,تا-ب-يرد-ت-ل-ل ةدو-ع-لا ن--م ىر--غ--سصلا

و با--ب--سشلا ةرازو تاÒسسف---ت بسسح
.ةسضايرلا
›وؤو-------سسم صضع-------ب ع-------قو-------ت--------يو
ةينعŸا ة-ي-سضا-ير-لا تا-سصا-سصت-خ’ا
طاسشن-ل-ل ةدو-ع-لا نو-ك-ت نا ,رار-ق-لا-ب
ق-ي-ب-ط-ت-ب ة-طور-سشŸا- ي--سضا--ير--لا
ه-تر-قأا يذ-لا ي-ح-سصلا لو--كو--توÈلا
ةعباتŸ ةي-م-ل-ع-لا ة-ي-ن-طو-لا ة-ن-ج-ل-لا

زكرŸا عم قيسسنتلاب انوروك ةحئاج
ة-ب-ع-سص ,ة-سضا-ير--لا بط--ل ي--ن--طو--لا
.ةيدنأ’او تاطبارلل ةبسسنلاب

ي--ن--طو--لا ي--ن--ف--لا ر---يدŸا حر---سصو
با---ع---لأ’ ة---ير---ئاز÷ا ة---يدا–Ó---ل
يذ-لا ,ودا-سس Ëر-ك-لا د-ب-ع ,ىو--ق--لا

Óئاق ,رارقلا اذهل هحايترا نع Èع
تاÒسضحتلا ‘ لجسسŸا رخأاتلا» :
بع-سصلا ن-م نو-ك-ي-سس ر--ه--سشأا ةد--ع--ل
ا‹ا-نر-ب ا-ن-حÎقا ا-ن-ن-ك-ل ,ه--كراد--ت

دسصق ةيدنأ’ا و تاطبارلل احومط
بر--قا ‘ تا--سسفا--نŸا ¤إا ةدو--ع--لا
.نك‡ تقو

لÓ--خ صشقا--ن--ي--سس ج--ما--نÈلا اذ---ه

اذ--ه ة--ب---ق---ترŸا تا---عا---م---ت---ج’ا
تاءار-جإ’ا ع-سضو فد-ه-ب عو--ب--سسأ’ا
.يحسصلا لوكوتوÈلاب ةسصاÿا
ةسسفانŸا ءاوجأا ‘ لوخدلا دسصقو

ة--ئ--ي--ه---لا مز---ت---ع---ت ,تقو بر---قأا ‘
ي-سضا-ير-لا م-سسوŸا ءد-ب ة-ي-لارد-ف-لا
,ةيديلقتلا يفيرلا ودع-لا تا-قا-ب-سسب
.ةفل÷اب يفناج61 موي
: ةيلاردفلا ةئيهلا لوؤوسسم فاسضا و
‘ Úت---سسفا---ن---م ا---سضيا ا---ن‹ر----ب»
ةيدنأ’ا ميسسقت لÓخ نم عوبسسأ’ا

ه---ت----ه----ج بسسح ل----ك ,ة----كرا----سشŸا
دد--ع صصي--ل---ق---ت ع---م ة---ي---فار---غ÷ا
«تاقابسسلا ‘ Úيسضايرلا
يذ--لا ي--ح--سصلا لو--كو--توÈلا ن--عو
اميسس ,ةيلاردفلا ةئ-ي-ه-لا هد-م-ت-ع-ت-سس
يسس يب» رابتخا ءارجا ةبوعسص عم
ا--نورو--ك صسوÒف ن--ع ف--سشك--ل--ل «رآا

يتلا يفيرلا ودعلا تاقابسس لÓخ
0001 ءا-هز ة-كرا-سشم ةدا--ع فر--ع--ت

فوسس» :ثدحتŸا صسفن لاق ,ءادع
ة-يد-نأ’ا و تا-ط-بار-لا ع-م ثد-ح--ت--ن
ي--ح--سص لو--كو---تور---ب ع---سضو د---سصق
ة-م--ئا--ق داد--عإا ة--لواfiو بسسا--ن--م
نا---سضت---حا ى---ل---ع ةردا---ق----لا ندŸا
«فورظلا نسسحأا ‘ Úيسضايرلا

ة-يدا–’ا صسي-ئر Èع ,ه--ت--ه--ج ن--م
نيد-لا Òخ ,تا-جارد-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا
ه-حا-ي--ترا ن--ع ر--خآ’ا و--ه يرا--بر--ب
Úجارد----لا ةدو----ع-----ب حا-----م-----سسلا-----ب
ة-يد-نأ’ا نا ¤إا اÒسشم ,تا-ب-يرد-ت-ل-ل
فا--ن--ئ--ت--سسا رار--ق ر--ظ--ت--ن---ت تنا---ك
.Èسصلا غرافب يسضايرلا طاسشنلا
فنأاتسستسس» :نأاسشلا اذه ‘ حرسصو
موي نم ءاد-ت-با تا-ب-يرد-ت-لا ة-يد-ن’ا
ةسسفانم لوأا ماق-ت ا-م-ن-ي-ب ,صسي-مÿا
قابسس ءارجإاب يفناج22 ‘ ةينطو
ر----ئاز÷ا) ه----ل----لا د----ب----ع يد----ي----سس
فلسشلا ةرودب اعو-ب-ت-م ,(ة-م-سصا-ع-لا
(ر-ئاز÷ا صسأا-ك-ل ¤وأ’ا ة--ل--حرŸا)

. لبقŸا يرفيف رهسش علطم

مقتني ديلا ةركل اينولوب بختنم
  رسضÿا نم ايدو

هÒظن ماما ايدو  ديلا ةركل ينطولا بختنŸا مزهنا
ف-ي-ضضŸا بخ-ت-نŸا ا-ما ه-ل ة-جر-خ Êا-ث ‘ Êو--ل--ب--لا
لوألا طوضشلا ى-ه-ت-نا ثي-ح42 لباق-م62 ةجيتن-ب
ناك و  ةطقن٨١ لباقم4١ هعقاو طاقن ةعبرأا قرافب

او-ل-ه-ت-ضسا د--ق سسو--كر--ب دو--ع--ضسم د--ئا--ق--لا ءا--ق--فر
تاذ ما-ما م-ه-م يو-ن-ع-م زو-ف-ب ة-يدو-لا م-ه--تاÒضض–

و  فده32 لباقم62 ةجيتن ب سسما لوا مضصÿا
بايغ اينولوب ماما رئازجلل Úتيدولا ÚترابŸا تفرع
‘ Úط-ضشا-ن-لا Úب-خ-ت-نŸا رداو--ك ن--م Úب--عل ةد--ع

. ةيبوروألا تايرودلا
لابضشا اهضضوخي ةيدو ةارابم Êاث ءاقللا اذه دعي و
علطم رضصم لايدنوŸ مهتاÒضض– راطا ‘ تروب نلا
ةرود عم دعوم ىلع رضضÿا نوكيضس و ةمداقلا ةنضشلا

  لبقŸا عوبضسألا اذه لÓخ اينولوب اهتمظن ةيلود

قلطلا ءاوهلا ‘ ةسضايرلا ةسسرا‡ فانئتسسا رارقب ةينعŸا تايدا–’ا ىدل Òبك حايترا



ةقيق◊أ ‘»
ل---ي---خ----تأأ ⁄

ي----ن----نأأ أًد----بأأ
7 ق----ق----حأا----سس

زئأوج
يسشتيسشتيب
زا---‚إأ زوا---Œأأو
ة-حر-ف ا-ه-نإأ ،أرأز

ةب-سسن-لا-ب ة-م-ي-ظ-ع
Òك--------ف--------ت--------لأ ،›

’ ؟ة-ن-ما-ث-لأ ةز--ئا÷ا--ب
كلذ ‘ ر----ك----فأأ ’و ،فر----عأأ

Êدراطي ائيسش سسيل وهف اًقح
زو-ف-لأ ل-سضفأأو ،ي--ن--ق--ل--ق--ي وأأ
ن-م ’د-ب ىر--خأأ ةر--م ا--غ--ي--ل--لا--ب

ءيسشلأ وهو ،يسشتيسشتيبلأ ةزئاج
م----سسوŸأ ه----ق----ق----ح----ن ⁄ يذ-----لأ
،ه-ل-جأأ ن-م ل-تا-ق-ن--سسو ،ي--سضاŸأ

ا-م-ك ءي-سش ل-ك-ب زو-ف-لأ لوا--ح--ن--سس
ن-ح-نو ،يدا--ن--لأ أذ--ه ‘ ا--ندو--ع--ت
نأأ حيحسصو ائ-ي-سشف ا-ئ-ي-سش رو-ط-ت-ن
ذنم تقولأ سضعب قرغتسسأ رمأ’أ
دقفن نأأ يغبني ’و ،اغيللأ قÓطنأ
.«طاقنلأ نم Òثكلأ

لينويل ينيتنجرألإ
بقع يصسيم

«يصشتيصشتيبلإ» ةزئاجب  هزوف

ةي-بر-ع-لأ بور◊أ لÓ-خ بل-ح ة-ن-يد-م م-ح-ت-ق-ت ة-ي-ط-نز-ي-ب-لأ تأو-ق-لأ -269
.دعب اميف أًروطأÈمإأ راسص يذلأ ،سساقوف روفقن ةدايق ت– ةيطنزيبلأ

.Úيسسنرفلل يرئأز÷أ رداقلأ دبع Òمأ’أ مÓسستسسأ -7481
.لوأ’أ اهروتسسد نلعت ةينامثعلأ ةلودلأ -6781
.رسصم ‘ نأوسسأأ دسس Úسشدت -2191
.يكيرمأ’أ يزكرŸأ كنبلأ سسيسسأات -3191
.¤وأ’أ ةرملل ثبلأ أأدبيCBB ويدأر -2291
.سسيوسسلأ ةانق نم ةيسسنرفلأو ةيناطيÈلأ تأوقلأ باحسسنأ ما“إأ -6591
.⁄اعلأ ‘ يديدح جرب ىلعأأ وهو ،ويكوط جرب Úسشدت8591
تاكلت‡ لك مي-مأا-ت ن-ل-ع-ي ر-سصا-ن-لأ د-ب-ع لا-م-ج ير-سصŸأ سسي-ئر-لأ -1691
ةمهتب مهنم ةعبرأأ لاقتعأ دعب رسصم ¤إأ Úيسسنرفلأ لوخد عنÁو بناجأ’أ
.هيلع رمآاتلأو سسسسجتلأ

ررقي نأرهط ‘ كبوأأ / طفنلل ةردسصŸأ راطقأ’أ ةمظنم عامتجأ -3791
.%004 لوÎبلأ راعسسأأ عفر
.اهلامعأأ لودج نم داه÷أ دنب طقسست لاغنسسلاب راكد ‘ ةيمÓسسإ’أ ةمقلأ -1991
يردآأ ةنيدم ثأدحأاب اهماهتأ دعب نأدوسسلأ ىلع بر◊أ نلعت داسشت -5002
.ليتق001 اهتيحسض بهذ يتلأ

دمحأأ قيرفلأ يرئأز÷أ يبعسشلأ ينطولأ سشي÷أ ناكرأأ سسيئر ةافو -9102
ةيÈلأ تأوقلأ دئاق Úيعتو ،اًماع08 زهان رمع نع ةيبلق ةبونب حلاسص دياق
.ةباينلاب هل اًفلخ ةحيرقنسش ديعسسلأ ءأوللأ

لبون ةزئاج ىلع لسصاح ةعانŸأ ملع ‘ يكرا‰د ⁄اع ،Êري سسلين -1191
.4891 ماع بطلأ ‘

ة-ي-ط-ب-ق--لأ ا--يرا--م) نأ م--ل--ع--ت ل--ه ^
Úت-يرا÷أ ا-م-ه (د-يز تن-ب ة-نا-ح-يرو
هللأ ىل-سص لو-سسر-لأ م-ه-جوز-ت نا-ت-ل-لأ

. ملسسو هلآأو هيلع
،راتب ، راقفلأ وذ ) نأ ملعت له ^

ءامسسأأ ( مذıأ، بوسسر ، في◊أ
هلآأو هيلع هللأ ىلسص لوسسرلأ فويسس
. ملسسو

Òسضنلأ ين-ب ة-ل-ي-ب-ق) نأأ م-ل-ع-ت ل-ه ^
ءا-ق-لإأ تدأرأأ ي-ت--لأ ي--ه (ة--يدو--ه--ي--لأ
هيلع هللأ ىلسص لوسسرلأ ىلع رج◊أ
. ملسسو هلآأو

ةبتع،عيبرلأ نب سصاعلأ،نافع نب نامثع،بلاط يبأأ نب يلع) نأأ ملعت له ^
. ملسسو هلآأ هيلع هللأ ىلسص لوسسرلأ راهسصأأ مه (بهل يبأأ ءانبأأ ةبيتعو
هلآأو هيلع هللأ ىلسص لوسسرلأ ةمع نبأ وه ( مأوعلأ نب Òبزلأ) نأ ملعت له ^

. ملسسو
هللأ ىلسص لوسسرلأ ةدج يه ( يموزıأ ورمع تنب ةمطاف ) نأ ملعت له ^
.هيبأ’ ملسس و هلآأ و هيلع

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

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

. تبحأأ أذأ لجر ىبغأأ نم ةلوهسسب
.اهطوقسس نوكي ةأأرŸأ ءابغ ردق ىلعو ،اهماقتنأ نوكي ةأأرŸأ بح ردق ىلع ^

كصســـــــــــــفن فـــــــــــقث

،Úيصسنرفلل رداقلإ دبع Òمألإ ملصستصسإ7481 ةنصس نم مويلإ إذه لثم ‘
ناكرأإ سسيئر هبر رإوج ¤إإ لقتنإ يصضاŸإ ماعلإ نم مويلإ إذه لثم ‘و

نم مكلت حلاصص دياق دمحأإ قيرفلإ يرئإز÷إ يبعصشلإ ينطولإ سشي÷إ
، كلذ لبق نكل ،ددعلإ إذه ‘ اهيلع نوفرعتتصس يتلإ ثإدحألإ مهأإ Úب

:›اتلإÊوÎكللإ عقوŸإ Èع انتلصسإرÃ إوصسنت ل
moc.liamg@mirakiddam،انتحفصص رونت مكعيصضإومف

”دوعت امكو ،مكنظ نصسح دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتإداقتنإو
.مويلإ ءاعدب هللإ ةكرب ىلع انتحفصص أإدبن ،ددع لك ‘

تي-ب-ح» :ه-ل ثع-ب Úل-نوإ ه-ب-حا-صص فا-صش كو-ب-صسي-ف-لإ ح-ت--ف د--حإو
يتكينوكن Êإر ل ل» :هبحاصص هلاق «يتيصسيÎلإ مكدنع كيصسقصسن
.«ةعمصشلإ نم

03 : نآأرقلأ ءأزجأأو ،411 : نآأرقلأ روسس ^
51 : نآأرقلأ تأدجسس ،06 : نآأرقلأ بأزحأأ ^
6326 : هتايآأ ،7 : نآأرقلأ فرحأأ ^
411 :نآأرقلأ تÓمسسب ،93477 : نآأرقلأ تاملك ^
28 :ة-ي--كŸأ رو--سسلأ ،0305101 : نآأر-ق-لأ ط--ق--ن ^

02 : ةيندŸأ روسسلأو
21 : اهيف فلتıأو

9271 : ةيندŸأ تايآ’أو0744 : ةيكŸأ تايآ’أ ^
ةيآأ73 : ةنيدŸأ ’و ةكÃ لزنت ⁄ يتلأ تايآ’أ ^
170323 : ا--ه--ت--با--ت--ك بسسح--ب نآأر--ق--لأ فور---ح ^

: ا-----ه-----ظ-----ف-----ل بسسح------ب فور◊أو

 ًافرح7159 : امهنيب قرفلأو ،882533
»ب ةرقبلأ ةروسس Ëركلأ نآأرقلأ ‘ روسسلأ لوطأأ ^
 .تايآأ »3 »ب رثوكلأ ةروسس اهرسصقأو ةيآأ »682

’ «ةبوتلأ» ةروسس ىوسس ةلمسسبلاب أأدبت روسسلأ لك ^
 .ناتلمسسب اهيف لمنلأ ةروسسو ، ةلمسسبلاب أأدبت

.Ëركلأ نآأرقلأ ةملك طسسوتت » فّطلتيلو » ةملك ^
 .Ëركلأ نآأرقلأ فورح طسسوتي » ءاتلأ » فرح ^
ركُذ دقو85 فحسصŸأ ‘ اهبيترت ةلداÛأ ةروسس ^

. ةرم85 ًأرمسضمو ًاحيرسص اهيف ¤اعت هللأ مسسأ
نكل ، سسي ةروسس ‘ » سسي » :يه تايآ’أ رسصقأأ ^

.ةرقبلأ ةروسس نم282 ةيآ’أ يه ةيآأ لوطأأ

كجاتحيو سضيرم هب– ناسسنإأ نع عمسست امدنع ةظ◊ بعسصأأ  ^
ىوسس ةملك كناسسلب ’و ةليح نود ةفوتكم ديب فقتو هبرق عيطتسست ’و
.(هيفـــسشي هللأ)

ن’وجو طاسشن دعب نيزجاع مهتببحأأ نŸ كتيؤور ةظ◊ نزحأأ ^
’إأ لوقت ’و ،قدسصو ناسسللأ ةقÓطنأو
.( مــيرـــك هللأ)

تاملكلأو تاماسستب’أ لدابتتو ةداعسسو حرفب نوكت ةظ◊ أأوسسأأ ^
ةملكو ةقراح ةعمد ’إأ دÓ Œف كبلق نم بيرق ةافو Èخب عمسستو
.(هللأ همحر)

ل-ك مد-ق-تو كب-ح ل-ك ي-ط-ع-تو سصÓ-خإا--ب ب– ا--مد--ن--ع ة--م--ل--ك د--سشأأ ^
.كرعاسشم

ــه2441 ¤وأ’أ ىدامج80ـل قفأوŸأÈ 0202مسسيد32 ءاعبرأ’أ

انعم مصستبإإ

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فصضأإ ــــــ

يدهم Ëرك :دإدعإإ

.ايناŸأأ راسشتسسم ،تيمسش تومله -8191
5291- fiيسسنوت يسسايسس ،›أزم دم.
.521لأ نابايلأ روطأÈمإأ ،وتيهيكأأ روطأÈمإ’أ -3391
.Êابسسإأ مدق ةرك بردمو بع’ ،يكسسوب ليد يتنيسسف -0591
.يروسس برطمو ينغم ،فوسسو جروج -1691
يسسنرفلأ سسيئرلأ ةجوزو ةيلاطيإأ ةينغم ،Êورب ’راك -7691
.يزوكراسس ’وكين
.يرودأوكإأ مدق ةرك بع’ ،وداغليد Úتسسغوأأ -4791
ةركل Êدرأ’أ دا–’أ سسيئر ،Úسس◊أ نب يلع Òمأ’أ -5791
.مدقلأ

.يدنلتكسسأ مدق ةرك بع’ ،رÓيم ينيك -9791
.يرسصم لث‡و عيذم ،فسسوي ورمع -0891
.ةيدوعسسلأ ‘ ةميقم ةينانبل ةلث‡ ،ناعنك نافير -4891
.ةيناباي ةينغم ،يماك يريإأ -8891
يدنك لث‡ ،دراهفلو Úف -2002

ءانب ‘ اماع02 قفني يدنلوه
 حون ةنيفصس نم ةدلقم ةنيفصس

ءانبب بيوه ناهوي ىعد-ي يد-ن-لو-ه نا-ن-ف ما-ق
لو-ق-يو ،حو-ن ة-ن-ي-ف-صسل ل-صصألإ ق-ب-ط ة-ن-ي-ف-صس

ا--ه--ل هءا--ن--ب با--ب--صسأإ نأإ ة--ن--ي---ف---صسلإ بحا---صص
يرإر◊إ سسا-ب-ت-حإلإ ةر-ها-ظ ن-م ه-ت-ي-صشخ و-ه
 ةركف تأإدبو ،هدلب بيصصتصس يتلإ تاناصضيفلإو
ناك امنيح2991 ةنصس ةقÓمعلإ ةنيفصسلإ ءانب
نا---فو---ط ‘ قرا---غ ه---ن---طو نأا---ب م---ل---ح----ي
،Ëركلإ نإرقلإ ‘ رو-كذŸإ نا-فو-ط-ل-ل ه-با-صشم
.نط0003 نزتو5002 ةنصس اهءانب نم ىهتنإ

ززعŸإ يديوصسلإ ربونصصلإ بصشخ نم تينبو
إد-ج بع-صصلإ ن--م ىر--ت ا--م--ك--ف ،بل--صصلإو
راحبإÓل ة◊اصص ةن-ي-ف-صسلإ نأا-ب د-ق-ت-ع-ت نأإ

.ءاŸإ قوف وفطت ل ةقيق◊إ ‘ اهنأل
ة-ن-ي-ف-صسلإ ح-ت-ف-ب سسÈيو--ه نا--هو--ي  ما--ق
ن-م حا-ي-صسلإ ن-م فلآلإ بذ-جو  مو-م-ع-ل--ل

ةقطنÃ عق-ت ي-هو ،⁄ا-ع-لإ ءا-ح-نأإ ع-ي-م-ج
رإدو م-ع--ط--م ى--ل--ع يو--ت–و ،تخردرود
ةيكيتصسÓبلإ تانإويحلل ةقيدحو امنيصسلل
دوصسألإو ،Óيروغلإ ،يصشحو-لإ را-م◊إ ل-ث-م
يوت– امك ،سسوما÷إو ةب-بد-لإو رو-م-ن-لإو
ةيكيتصسÓبلإ تانإويحلل ةقيدح ىلع اصضيأإ
بنإرألإو ما-ن-غألإو بÓ-ك--لا--ك ة--ف--ي--لألإ

سسÈيو-ه ،ة-ب-ير-غ-لإ رو-ي-ط--لإو لو--يÿإو
ةديج ةركف سسانلإ يطعي هبراق نإ لوقي

عاطتصسإ فيكو حو-ن ة-ن-ي-ف-صس ة-ي-ف-ي-ك ن-ع
. كÓهلإ نم ةيرصشبلإ ذاقنإ

 ودلانور يليزاÈلا
يليزأÈلأ بعÓل ةيوركلأ ةÒسسŸأ ةياكح
ةرات ،ةليلو ةليل فلأأ ةياكحب هبسشأأ ودلانور

قحت-سست ة-قو-سشم ة-سصق ،ةر-م ةرا-تو ةو-ل-ح
ل-يزأÈلأ ن-بأ ةÒسسم يرو-ي م-ل-ي-ف نو-ك--ت--ل
ءاينغأأ ىنغأأ ¤إأ لوحتف أÒقف دلو يذلأ
.⁄اعلأ
رهسش نم نيرسشعلأو Êاثلأ ‘ ودلانور دلو
ناسس ىفسشتسسم ‘6791 ماع نم Èمتبسس
ى-عد-ي ي-ح ‘ ،Òي-فا-خ و-ك--سسي--سش نأر--ف
ة-م-سصا-ع-لأ ‘ دو-جوŸأ وÒي--ب--ير و--ت--ن--ي--ب
 وÒناج يد وير هيليزأÈلأ
هدلأو ،ثلاثلأ هتلئاع ‘ ودلانور بيترت
ىمسست همأأو اميل أد ويرأزان ويلين  ىمسسي
دلأو ناكو ،اتأراب سسوتناسس سسود اينوسس
jrelet فتاهلأ ةكرسش ‘ لمعي ودلانور
و وهنيلين ىعدي د-لو ه-ل-ب-ق ة-ل-ئا-ع-ل-ل نا-كو
Èك’أ ةو-خ’أ ا--م--ه و Êو--ل ى--عد--ت تن--ب
‘ هيدانت هتخأ تنأ ، ودلانورل ةبسسنلاب
م-سسأ ق--ط--ن ة--بو--ع--سصل «ودأدأد» ق--با--سسلأ
‘ د-حأ ’ ن-ك-ل و ا-ه-ل ة-ب-سسن-لا-ب ود--لا--نور
م-سسأ ق-ط-ن-ي ف-ي-ك فر-ع--ي ’ ن’أ ⁄ا--ع--لأ
 .ودلانور
يد وير يحأوسض ىدحإاب ودلانور عرعرت

ذ-ن--م مد--ق--لأ ةر--ك ق--سشع--ي نا--ك . وÒنا--ج
هتدلأو هركذتت ام أذه و ، هرفاظأأ ةموعن
م-ل-ك-ي ه-مو-ن ءا-ن--ثأأ نا--ك ا--مد--ن--ع نآ’أ ¤إأ
. خرسصي و ءأوهلأ ‘ هلجر كرحي و هسسفن

...عبتي

مويلإ ∂Gd∏¡º HëÉLÉJæÉ bü°ófÉ∑ hH}مويلإ
GCfõdæÉ MÉLàæÉ GEd«∂ h GS°à¨ØôfÉ
dòfƒHæÉ aÉQMªæÉ HôMªà∂ Gdà»

hS°©â cπ T°»A jÉQÜ GdÑ«â G◊ôGΩ
S°éófÉ d∂ hOYƒfÉ G¿ JóN∏æÉ

LæÉJ∂ hJÑ©ófÉ Yø GdæÉQz.
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:مويلإ مقر

76 نا----ك ن----م :لإؤو-----صسلإ
دإدزولب بابصش كاب-صش سسر-ح-ي

رئإز÷إ سساكب هجيوتت لÓخ
دا–إ ما------مأإ8791 ة---ن---صس
؟ةمصصاعلإ

بابسش كابسش سسرحي ناك :بإو÷إ
سسا--ك--ب ه--ج--يو--ت--ت لÓ---خ دأدزو---ل---ب
دا–أ ما----مأأ8791 ة--ن---سس ر---ئأز÷أ
يذ--لأ ،م--ع--لأ سسرا◊أ ة---م---سصا---ع---لأ

ج--يو--ت--ت ‘ ةÒب--ك ة---ب---سسن---ب م---ها---سس
تا-بر-سض ثÓ-ث-ل ه-يد-سصت-ب ،با-ب-سشلأ
ءا-ق-ل-لأ نأ ا-م-ل--ع ،دا–’أ ي--ب--عÓ--ل
يمسسر-لأو Êو-نا-ق-لأ تقو ‘ ى-ه-ت-نأ

.يبلسسلأ لداعتلاب

Áة-ف-ي--ح--سص ز--ئأو--ج دد--ع م--قر--لأ أذ--ه ل--ث
مو‚ نع تفسشك يتلأو ،ةينابسس’أ «اكرام»
ناكو ،سسمأ لوأ ةرهسس0202 ةيرا÷أ ةنسسلأ

ىلع هلو-سصح-ب ي-سسي-م ي-ن-ي-ت-ن-جرأ’أ ا-ه-م‚
.يسضقنŸأ مسسوŸأ فأده بقل

:Èمصسيد

ــــــــــ مويلإ حيرصصت ـــــــ

ميمصصلا ‘ ــــــــــــ
.نيرخآ’أ دقتنت ’إأ ءاكذلأ ^
ىف ىوسس ... ليحتسسŸأ رهظي ’ ^

.زجاعلأ مÓحأأ
،، كÒغ ديفت ابتاك نكت ⁄ أذإأ ^
.هسسفن ديفي ائراق نكف

،مدقتلأ سصرف نع امئأد ثحبأ ^
.كنم بولطŸأ ءأدأاب يفتكت ’و

.. ايوق رهظت نأ رخفلأ نم سسيل ^
.افيعسض رسصنت نأ لب

روتكد ةملك
ة-ي-ن-ي-ت’ ة-م-ل-ك رو-ت-كد ة-م-ل--ك
،ملعم وأأ سسدن-ه-م ا-ها-ن-ع-مو
أذ--ه تح--ن--م ة--ع--ما--ج لوأأو
ةينو-لو-ب ة-ع-ما-ج ي-ه بق-ل-لأ

..نوناقلأ ‘ جيرÿ روتكد بقل تحنم ثيح ةيلاطيإأ

ــــــÈتعإو إرقإإ ـــــ



ىدان فانئتصسأ لوبق ،›اطيإ’أ ةيصضايرلأ ةمكÙأ تررق
را-ب-ت-عا-ب ،مد-ق-لأ ةر-ك-ل ›ا-ط-يإ’أ دا–’أ رأر-ق د--صض ،¤و--با--ن
،ويصشتلاكلأ رمع نم ةثلاثلأ ةلو÷أ ءاقل ىف ،أزئاف ضسوتنفوج

ضضوÿ ،ىبونيترابلأ قيرف رفصس رذعت دعب ،0 –3 ةجيتنب
ضسوÒف يصشفت ةمزأأ ببصسب ،ىفويلأ لقعم ىف ،ةأرابŸأ

.انوروك
،¤و-با--ن بقا--ع د--ق ،›ا--ط--يإ’أ دا–’أ نا--كو

،ضسوتنفوج حلاصصل ةأرابŸأ ةجيتن باصستحإاب
دعب ،هديصصر نم ةطقن مصصخو ،0 –3 ةجيتنب

ربوتكأأ4 موي ،ةأرابŸأ بعلم ¤إأ هلوصصو مدع
.ويصشتلاكلأ نم ةثلاثلأ ةلو÷أ ىف ،ىصضاŸأ
ديد– م-ت-ي فو-صس ،رأر-ق-لأ أذ-ه ى-ل-ع أءا-ن-بو
نم طاق-ن3 مصصخو ،ةأرابم-ل-ل د-يد-ج د-عو-م
نم ’دب ةطقن42 حبصصيل ،ضسوتنفوي ديصصر
لصصيل ،¤وبان ديصصرل ةطقن ةفاصضإأو ،ةطقن72

.ةطقن42 ¤إأ
مز--ت--ل--ي ⁄ ›و--با--ن نأأ ،›ا--ط---يإ’أ دا–’أ ىأأرو
قفتŸأDIVOC91- ت’وكوتوÈب مراصص لكصشب
نامصضل يفكي ام يصساصسأأ لكصشب لعفي ⁄و ،اهيلع
‘ ة-كرا-صشŸأ ة-لواfi ل-قأ’أ ى-ل-ع م-ه--ن--كÁ ه--نأأ
.ةأرابŸأ

رأر-ق ى-ل-ع فا-ن-ئ-ت-صسإ’أ رر-ق د--ق ،¤و--با--ن نا--كو
ة-ك-كÙأ ىد-ل ،مد-ق-لأ ةر-ك-ل ›ا--ط--يإ’أ دا–’أ
نم ابحصسنم هرابتعإأ دعب ،ة-ي-لا-ط-يإ’أ ة-ي-صضا-ير-لأ
نمصض ،هديصصر نم ةطقن مصصخو ،ضسوتنفوي ءاقل

.ةثلاثلأ ةلو÷أ تاصسفانم

È 0202مصسيد32 ءاعبرألا
ــه2441 ¤وألا ىدامج80ـل قفاوŸا

ةمسصاعلإ دا–إإ ‘ يحي Îنع ةيسضق نع ءيسش لك فسشكت بعŸÓإ ءإدسصأإ

Ëدق بطحب ةديدج ةنيفسس
Ãةبصسان Œنم رئاز÷ا ‘ ةيوركلا تائيهلا لكايه ديد

ةيبŸوألا ةدهعلل ابصس– ةيدا–لا ¤إا ةيئلولا ةطبارلا
ىلع ىقبتصس نامقل راد نأاب مكرصشبأا نأا ديرأا4202 ـ1202

ةيرئاز÷ا مدقلا ةرك دهصشم ‘ Òغتيصس ءيصش لو اهلاح
يصضاملب لامج ةدايقب ينطولا بختنŸا اهيف ىقبيصس يتلا

Ãنولءاصستت .ةباغلا يطغت يتلا ةرجصشلا ةباث Ÿنأل ؟اذا
يتلا ةÁدقلا هوجولا Òغ زرفت نل ديدج-ت-لا تا-با-خ-ت-نا
ةديدج ةنيفصس ءانب نكÁ ل اذلو ،اهصسفنل لعصشŸا ملصستصس
..كلذ فيك حرصشأاصسو Ëدق بطحب
ءاو-صس مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–لا تط-ب-صض د-ق-ل
عيمج ‘ سساقŸا ىلع باختنا نوناق ةيلا◊ا وأا ةقباصسلا
،ايصصخصش يه اهصسأاÎي نم ¤إا لوصصو اهل ةعباتلا لكايهلا

تاطبارلا ‘ «ءاÿÈا» رايتخا ةم-ه-م ا-هدا-ن-صسإا لÓ-خ ن-م
سصاخ-صشألا م-ه ءاÿÈاو ،م-ه-تاذ ءا-صسؤور-لا ¤إا ة-ي-ئلو-لا
جردي نأا لقعي لو ،حصشÎم ةف-صص ى-ل-ع نوزو-ح-ي ن-يذ-لا

 ..هيصسرك ىلع هصسفاني هتمئاق نمصض ام سسيئر
ة-ي-ئلو تا-ط-بار ءا-صسؤور ءا-ق-ب ة-قÓ-ع ا-م ا-صضيأا نو-لأا--صست
‘ ةيورك ةئ-ي-ه ى-ل-عأا-ب ءا-ي-حألا Úب ا-م ة-يد-نأا نوÒصسي
سسي--ئر بصصن--م ى--ل--ع م--هÒثأا---ت ا---م ا---صضيأاو ؟ر---ئاز÷ا
؟ةيدا–لا
نطولا ىوتصسم ىل-ع ة-ي-ئلو-لا تا-ط-بار-لا ءا-صسؤور ل-ك-صشي
ام ةماعلا ةيعم÷ا تاوصصأا نم%05 هتميق ام84 مهددعو
ةيبدألاو ةيلاŸا ريراقت-لا ر-ير“ ة-ط-ل-صس م-هد-ي-ب ل-ع-ج-ي
ةقثلا ديدŒ ‘ كلذ ما“و ةنصس لك ‘ ةيدا–لا سسيئرل
سضÎع-ي ف-ي-كو ،د-يد-ج ةد-ه-ع--ل ح--صشÎلا دارأا نإا ه--ي--ف
ةليل ةمصصاعلا ¤إا لصصي نإا ام وهو هتمعن ›و ىلع مهدحأا
ةبدأامو هراظتناب قدانفلا مخفأا ‘ ةفرغ دجي تاباختنلا

Ìكأاب فلكم Òغ وهو ةيده عم هفرصش ىلع ةرخاف ءاصشع
..هبصصنم ىلع ظفاحي نأا لباقم «معن» ـب ديلا عفر
ةيعم÷ا ىلع ةصضبق-لا ه-ما-ك-حا د-ع-بو ة-يدا–لا سسي-ئر
ام وهو ،ايلعلا تاطلصسلا نم ةيكزت راظتنا ‘ ىقبي ةماعلا

افقوم يدبي ل ةماعلا ةي-ع-م÷ا ة-ب-صسا-نÃ ي-صشطز ل-ع-ج
،ةلاقتصسلا هنÓعإا وأا هبصصنم ‘ هئاقب ةلأاصسم نم احصضاو
هل فصشكيل دعب نر نكي ⁄ هفتاه نأا ددÎلا كلذ ببصس
هبصصنم ‘ قاب هنأا نآلا نم مكل هدكؤوأا ام نكل ..هÒصصم
نل امك ةيناث ةدهعل ة-ق-ث-لا ه-ي-ف دد-ج-ت-صسو هردا-غ-ي ن-لو
تا-حا‚ ى-ت-حو ة-ي-ن-طو-لا ةر-ك-لا ع-قاو ‘ ءي-صش Òغ--ت--ي
ةنق◊ا لوعفم يهتني نأا دبل امك ةيفرظ لظتصس بختنŸا
انمجح ¤إا دوعنصسو ةئدهŸا

رأزن ديرف :ملقب

قيرفلا ىلع لّوح
هنم تعزُن و فيدرلا

هبتكم حيتافم

لصسلصسم فرع
يرئاز÷ا ›ودلا
يحي Îنع قباصسلا

ةرادإا عم هتيصضق و
ةمصصاعلا دا–ا

،ةديدج ةقلح
ررق نأا دعب

يدان ›وؤوصسم
ءاهنإا ةراطصسوصس
ةيفلخ ىلع هماهم
يتلا جئاتنلا ةمزأا

اهيف طبختي
يردوك ءاقفر
قÓطنا ذنم
ةصسفانŸا
.ةيمصسرلا

ةيبورو’أ تايرودلأ ‘ ÚبعÓلأ لضضفأأ ةمئاق
fiإ ‘ زرŸبسسح17 لإ زكر

ةيناطيÈلإ نايدراغ ةفيحسص
ة-ي-نا-ط-يÈلأ نا-يدرا-غ ة--ف--ي--ح--صص تأأد--ب
ن-ع ي-ج-يرد-ت ل-ك-صشب ف-صشك-لأ ،ةÒه-صشلأ

‘ بع’001 لصضفأ’ ةيونصسلأ اهتمئاق
ما---ع ن---ع كلذو ،ة---ي---بوروأ’أ تا---يرود---لأ

0202.
ضصخت ¤وأأ ةمئا-ق ر-صشن-ب ة-ف-ي-ح-صصلأ تما-قو
¤إأ001 نم زكأرŸأ نولتحي نيذلأ ÚبعÓلأ

تقو ‘ ة-م-ئا-ق-لأ ل-م-ك-ت--صست نأأ ى--ل--ع ،17
.قح’
بع’001 ل-صضفأأ ة-م-ئا-ق را-ي--ت--خأ ”و
ن-م Òب-ك دد-ع ه-ب ما-ق تيو--صصت--ل ا--ق--فو
‘ Úي-مÓ-عإ’أو ÚبردŸأو Úب--عÓ--لأ
.⁄اعلأ
م---------صسأ زر---------ب

Úمجنلأ
زرfi ضضايرو يميكح فرصشأأ Úيبرعلأ

ي--ت--لأ ءا--م--صسأ’أ ن--م ¤وأ’أ ة--ع--فد--لأ ‘
.ءاثÓثلأ «نايدراج» اهنع تجرفأأ
برغŸأ بختنمو نÓيم Îنإأ م‚ لحو

زكرÃ امدقتم ،ايŸاع67 زكرŸأ ‘
ر-ئأز÷أ بخ-ت-ن-م د-ئا-ق ى-ل--ع د--ي--حو
.يتيصس Îصسصشنام مجاهمو

ونايتصسيرك ›اغتÈلا لصصح
سسوتنفوج قيرف م‚ ودلانور
لصضفأا ةزئاج ىلع ،›اطيإلا

ةديصسلا لخاد بعل
رهصش لÓخ زوجعلا
¤اغتÈلا مدقيو ،Èمفون
ءادأا ودلانور ونايتصسيرك
سسوتنفوي عم لهذم
ىلع ،¤اطيإلا
يلÙا ÚيوتصسŸا

.ىصضاŸا Èمفون رهصش لÓخ يبوروألاو
تايرابم3 ‘ ودلانور ونايتصسيرك كراصشو
نم Óًك دصض سسوتنفوي عم ،›اطيإلا يرودلاب
.فادهأا5 زرحأاو يرايلاكو ويصستلو ايزيبصس
‘ سسوتنفوج عم تايرابم4 ودلانور سضاخ اميف
دصض ، ابوروأا لاطبأا يرودب تاعومÛا رود
،فييك ومانيد ،(بايإاو باهذ) يزورافكنيرف
Úفده مهنيب نم فادها4 زرحأاو ،ةنولصشرب
.ديحو فده عنصصو ،اصسرابلا كابصش لخاد
سسوتنفوج عم ةارابم31 ودلانور ونايتصسيرك بعلو
فده عنصصو ًافده61 زرحأاو ،تاقباصسŸا ةفاكب
›اطيإلا يرودلا ‘اده بيترت ردصصتيو ،ديحو
.ًافده21 ديصصرب مصسوŸا اذه

يحي Îنع نأأ بعŸÓأ ءأدصصأأ رداصصم لوقت و
دا–’أ ‘ ي-صضا-ير ر-يد-م بصصن-م ل--غ--صشي يذ--لأ
نع ليحرلأ ضضفري ،تأونصس ثÓثل دتÁ دقعب
ة----فا----ك ى-----ل-----ع لو-----صص◊أ نود دا–’أ رأو-----صسأأ

ةينطولأ ةلمعلاب براقت يتلأ ةيلاŸأ هتاقحتصسم
لولج ةرأدإأ هتÈتعأ غلبم وه و ،ميتنصس رايلم21
ىرخأ’أ يه هيلع تصضرع نأأ دعب امخصض روصشاع
¤إأ ل-صصت تا-صضيو-ع-ت-لأ ن-م ءز-ج ى-ل--ع لو--صص◊أ
قباصسلأ بعÓلأ هصضفر ام وه و رهصشأأ ةثÓث ةرجأأ
.Óيصصفت و ةلمج ÊاŸأ’أ موخوبل

ةرأدإأ ضسل‹ ضسي--ئر ل--ع--ج ي--ح---ي Îن---ع طر---صش
،رخآأ راعصشإأ ¤إأ تاصضوافŸأ لجؤوي لولج روصشاع

Ãتعت ةتأردصس نبأ اهب بلاطُي يتلأ ةميقلأ نأأ اÈ
ةيمصصاع-لأ ةرأدإ’ا-ب يدؤو-ي د-ق ا-م ،أد-ج ة-ع-ف-تر-م
تاب يذلأ ،ىيحي Îنع ةيحنت رأرق نع عجأÎلاب
أوددن نيذلأ ،دا–’أ راصصنأأ ىدل ابلطم هليحر

Ãو دوصسأ’أ يدانلأ و ’ فيك ،يصضايرلأ هعورصش
نم طقف Úتنثأ Úتطقن ىوصس ينجي ⁄ رمحأ’أ
ج-يو-ت-ت-لأ ‘ ه-ل-صشف ¤إأ ة-فا-صضإأ ة-ن-ك‡21 ل--صصأأ
.دأدزولب بابصش را÷أ مامأأ ربوصسلأ ضسأاكب

فيدرلإ قيرفلإ ىلع هليو– رإرقل ءاتسسإ
ىرحأ’اب وأأ رومأ’أ ضضعب انل تفصشك ،انرداصصم
ا-ه-ل ف-صسأا-ت ،دا–’أ ةرأدإأ ا-ه-ب تما-ق تا-فّر--صصت
ا-ه-ن-م ع-فأد-ب أذ--ه و ،نا--مرد مأأ ة--م--ح--ل--م ل--ط--ب
دقع-لأ خ-صسف و ل-ي-حر-لأ ل-جأأ ن-م ه-ي-ل-ع ط-غ-صضل-ل
يه اهب تماق ةوطخ لوأأ ‘ و ،اهب هطبري يذلأ
ىفانتي ام أذه و ،فيدّرلأ قيرفلأ ىلع هتلاحإأ

¤إأ ى-تأأ اŸّ ه--ع--قو يذ--لأ د--ق--ع--لأ دو--ن--ب و ا--ما“
ماهŸأ ةيعون حصضوُي يذلأ دقعلأ وه و ،دا–’أ
اهرّيغُي ’ ةزراب و ةددfi دأوم ‘ هيلإأ ةلكوŸأ
.دحأأ

هنم تعزن هبتكم حيتافم ىتح ..
روصشاع ةدا-ي-ق-ب ة-ي-م-صصا-ع-لأ ةرأدإ’أ تأا÷ ا-هد-ع-ب و

طغصضلأ ةلصصأوم ‘ اهيف Óمأأ ىرخأأ ةطÿ لولج
‘ ،هبتكم حي-تا-ف-م ه-ن-م تعز-ن-ف ،ي-ح-ي Îن-ع ى-ل-ع
’ يصسنوتلأ يجÎلل قباصسلأ بعÓلأ هÈتعأ فرصصت
تقو ‘ ،دا–’أ ل-ث-م ق-ير-ع ق-ير-ف ة-ع-م-صسب ق-ي-ل--ي
ضضوافتلل ةلواط ىلع هعم ضسول÷أ ىلع ةرداق تناك
قرفلأ نم Òثك ‘ ثدحي املثم ،دقعلأ خصسف ىلع

اقباصس رصضÿأ عافد ةرخصص نأأ ملعلأ عم ،⁄اعلأ ‘
يصضاير عورصشم ىلع لولج روصشاع عم قفتأ دق ناك
تايرابم4 ءأرجإأ دعب ضسيل و ليوطلأ ىدŸأ ىلع
   .مزهنأ قيرفلأ نأ’ هتلاقإأ متت

 دا–لإ مدخي و همدخي اÓح ديري
ليحرلإ نع ءاقبلإ لاسضفي و

‘ يحي Îنع ةين نإاف ،امئأد انرداصصم بصسح و
رظ-ن-لأ ضضغ-ب-ف ،ة-ح-صضأو تنا-ك ه-عور-صشم حا‚إأ

بل--ج لÓ--خ ن--م نأد--يŸأ قو--ف ه---ت---م---ه---م ن---ع
و تا-ب-يرد-ت-ل-ل Òصضح-ت-لأ و ÚبردŸأ و Úب-عÓ--لأ
ماق ،أÒصسم و اقباصس ابع’ اهرابتعاب ،تايرابŸأ
رئأز÷أ ‘ هعم ضشيعلل Òغصصلأ هتلئاع راصضحإاب
ةراطصسوصس عم ليوط هعورصشم نأأ اÃ ،ةمصصاعلأ
،ةلماك تأونصس ةثÓثل دتÁ دقع ىلع عّقو نأأ دعب
.ضسأرهأأ قوصس نبأ ‘ اصضيأأ ّزح يذلأ رمأ’أ وه و

دوقي دق و قح ىلع هنأاب يحوت تإرسشؤوŸإ لك
سساتلل هئو÷ لاح ‘ ةقناخ ةمزأل قيرفلإ

تنأأ و ةيلاŸأ كقوقح ىلع عفأدُت نأأ لهصسلأ نم
انه يحي Îنعف ،كلذ تبثُت يتلأ قئاثولأ لك كل“
ءي-صش ل-قأا-ف ،تأو-ن-صس ة-ثÓ-ث-ل د-تÁ د-ق-ع بحا-صص
ضساطلأ ¤إأ ءوجللأ وه ةيلا◊أ هتيعصضو ‘ هب موقي
هل Óّح بلطي كلذ عم و هنأأ ’إأ ،هلأومأاب ةبلاطملل

ديري وه ىرحأ’اب وأأ ،دا–’أ مدخي و هدعاصسي
ة--ك--صسلأ ¤إأ ق--ير--ف--لأ د--ي--ع--ُي ي--ك ىر--خأأ ة---صصر---ف
ديدج نم ضسول÷أ ¤إأ هنم ةراصشإأ ‘ ،ةحيحصصلأ

ّلحب جورخلل روصشاع عم تاصضوافŸأ ةلواط ىلع
يحي Îنعل Óماك غلبŸأ عفد نأ’،Úفرطلأ يصضري
.عيم÷أ قح ‘ ةÒبك ةراصسخ ّدعي

لواح نم ىلع ماقرألاب دري يحي Îنع
ةراطسسوسس راسصنأإ طيلغت

باهذ دعب ،اهيلع انلصص– يتلأ لئ’دلأ Úب نم و
مقاطلأ ءاصضعأأ ضضعب بتأور فصشكل فأرطأ’أ ضضعب
،مهبلجب ي-ح-ي Îن-ع ما-ق ن-يذ-لأ Úب-عÓ-لأ و ي-ن-ف-لأ
ف--صشك--ل ا--م--ئأد ا---نردا---صصم بصسح و Òخأ’أ ىأا---ترأ

زود-ن-غ ضسرا◊ا-ب ة-يأد-ب .ما-قرأ’ا-ب و كلذ ة-ق-ي-ق--ح
فلأأ003 غلبم دا–’أ تفّلك هتقفصص نأأ ليق يذلأ
،ائيصش ةحصصلاب تÁ ’ و حيحصص Òغ أذهف ،وروأأ

Îنع هرّدق يدام لباقÃ ةراطصسوصس ¤إأ مدق هنأ’
م--ل--ت--صسي ⁄ تقو ‘ ،ط---ق---ف وروأأ ف---لأأ51ـب ي-ح-ي
ر-بو-ت-كأأ هد-ق-ع خ-صس-ُف يذ-لأ ضسا--ي--لأ لا--كوأأ بعÓ--لأ
فلأأ008 لينب ىفتكأ و ضضيوعت يأأ ىلع يصضاŸأ
نم ءز÷ هصضيوعت عم ،ةيرهصش ةرجأاك يرئأزج رانيد
ضضعبل رصسأأ يذلأ يحي Îنع .هليحر لبق غلبŸأ أذه
نْيبع’ و ينيلوكيصس مأدقتصسأ ءأرو ناك هنأاب هيبرقم
مقاطلأ ءاصضعأأ هاصضاقتي ام  ماقرأ’اب ىطعأأ ،طقف
ي-ب-ير-ع ن-ب د-عا-صسŸأ بردŸا-ف ،دا–Ó-ل ي--ن--ف--لأ
و ،رجأأ ىلعأ’أ وه و ،ايرهصش وروأأ ف’آأ6 ىصضاقتي
›ود--لأ ضسرا◊أ و ضسأر◊أ برد--م ا--ي---نا---ث ي---تأا---ي
دعب و ،وروأأ ف’آأ5 هيقلتب ومح نب دمfi قبصسأ’أ
يه ،وروأأ ف’آأ4 ـب بوب ’وكين Êدبلأ رصضÙأ
ل-ب-ق ا-هو-ف-صشت-ك-ي نأأ دا–’أ قا-صشع ق-ح ن-م ما-قرأأ
رأرقتصسأ ةعزعز اهفده فأرطأأ يأأ عابتأ وأأ مك◊أ
م.ضضاير.قيرفلأ

ةزئاج دسصحي ودلانور ونايتسسيرك
 رـــــــبمفون بــــــعل

سسوــــــتنفوج ‘

¤وبانو سسوتنفوج ةإرابم ةداعإإ
›اـــــطيإلإ يرودـــــلإ يـــــف


