
رطق يدان عم طقف تايرابم5 ‘ هفادهأا عشسات ىشضمأا

 ردشصتيو كيرتاه لجشسي يليÓب
يرطقلإ يرودلإ ‘إده

ةرإدــــشصلإ ‘ دــــعتبيو يــــميهإÈب حــــيطي حاــــ‚وب

جد5٢  : نمثلا ^0٦: ددعلا ^ــه٢٤٤1 ¤وألا ىدامج٩0ـل قفاوŸاÈ 0٢0٢مسسيد٤٢ سسيمÿا

صساŸأا طروتو رايلم57 ¤إا ةيدولوŸا ةينازيم صصلقت كارطانوشس

 عــــــفريو ،نإزــــــيلغ نــــــم زوــــــفب دوــــــعي دـــــــيمعلإ
يــــــشسقافشصلإ ةــــــهجإوم لــــــــبق تاــــــيونعŸإ

لهأاتي قافولإ
طاشسبلإ ىلع

فاكلإ بلاطيو
نع تاشضيوعتب

فــــــيراـــشصم
ةيرفشسلإ

ةركشسب ةارابم نع ايمشسر بيغي طوب نبو ةيحارج ةيلمع يرجي فيشصول

ةدوعلإ ‘ ديكأاتلإ ىلع ّرشصي يديزوبو رجينلإ ‘ اهلعفي يرانكلإ
لئابقلا ةبيبشش رئاز÷ا ةيدولوم

ةــــــــمشصاــــعلإ داــــــ–إإ
مك◊إو Ìعتلإ لشصإويو

ةـــــطقن نــــم هــــمرحي

دادزولب بابششةمشصاعلا دا–إا
ةيشساشسألا ةليكششتلا دّدحي امود

موجهلا ىلع لوعيو

ىّدــــــحتي باـــــبششلإ
فدـــهيو اـــيهامروغ
ةÒبك ةجيتن قيقحتل

ضضورع يدل» :روليد
ييلوبنوم ‘ حاترم يننكلو

«فتاهلإ ىلع درأإ لو

بلاطم انأإ» :ةمحر نب
زوÈلل لشضفألإ Ëدقتب

«ماه تشسيو عم

fiعــئإر فدــهب جهوتلإ ¤إإ دوــعي زرــ 
ءاقللإ لجر راتخُيو لانشسرأإ كابشش ‘



بعŸÓا نويعــه2٤٤1 ¤وألا ىدامج٩0ـل قفاوŸاÈ 0202مشسيد٤2 سسيمÿا

يزوف طروي مارغتسسنا
! ايلاطيا ‘ مÓغ

›ود-لأ ،ي-عا-م-ت-جلأ ل-سصأو-ت-لأ ع-قأو-م تع-سضو
‘ ،›اطيإلأ ›وبان Òهظ مÓغ يزوف يرئأز÷أ

هجأويو .ةيسضاŸأ ةليلقلأ تاعاسسلأ لÓخ ةطرو
ةمخسض ةيلام ةبوقعل سضرعتلأ رطخ مÓغ يزوف
هتفلاfl ببسسب ،ةي-لا-ط-يإلأ تا-ط-ل-سسلأ ل-ب-ق ن-م
رسسيألأ Òهظلأ .ا-ي-لا-ط-يإأ ‘ تا-ق-با-سسŸأ Úنأو-ق-ل
ىلع يمسسرلأ هباسسح Èع ةقباسسم مظن ›وبانل
ةميق تأذ زئأوج اهل سصسصخ ،«مأرغتسسنأأ» عقوم
‘ ÚكÎسشŸأ ددع ةدايز فدهب ،ةعفترم ةيدام

.هباسسح
‘ اهب لمعلأ يرا÷أ Úنأوقلأ تفلاخ مÓغ ةوطخ

ىلع سصني تا-ق-با-سسŸأ نو-نا-ق نإأ ثي-ح ،ا-ي-لا-ط-يإأ
،ةعرقلاب مايقلل Êوناق Òبخب ةناعتسسلأ ةرورسض

ايأدهلأ ةميق زواجتت ةقباسسÃ رمألأ قلعت ام أذإأ
.وروي5 غلبم اهيف
ه-جو ي-ت-ي-ل-ي-م و-نا-مÒج ›ا-ط--يإلأ ي--ف--ح--سصلأ
اه-ب ¤دأأ تا-ح-ير-سصت ‘ مÓ-غ-ل ة-عذل تأدا-ق-ت-نأ
ه-ف-سصو ا-م بب-سسب ،«ا-ي-ما-ب-ما--ك يرو--مأأ» و--يدأر--ل
ع-قأو-م ى-ل-ع بعÓ-لأ ه-ب مو-ق-ي يذ-لأ «ثب-ع--لأ»ـب
أذ-ه ‘ ي-ت-ي-ل-ي-م لا-قو .ي-عا-م-ت-جلأ ل-سصأو-ت-لأ
ة-ي-لا-م ة-بو-ق-ع-ل ه-سسف-ن سضر-ع-ي مÓ-غ» :دد-سصلأ

‘ تاقباسسŸأ Úنأوقل همأÎحأ مدع ببسسب ةظلغم
Úنأوقلأ فلاخ ›وبان م‚» :فاسضأأو .«ايلاطيإأ
Òبخب ةناعتسسلاب ةيسضاقلأو ،اهب لمعلأ يرا÷أ

Òيغتب ماق امك ،تاقبا-سسم م-ي-ظ-ن-ت د-ن-ع Êو-نا-ق
رمأأ اسضيأأ وهو ،تابسسا-ن-م ةد-ع ‘ ة-ب-ع-ل-لأ Úنأو-ق

flغ هب ماق ام» :لسصأوو .«نوناقلل فلاÓرمأأ م
هل نوك-ت د-قو ة-ي-نو-نا-ق-لأ ة-ي-حا-ن-لأ ن-م Òط-خ

مدع نم سشهدنم انأأ» :”أأو .«ةÒطخ تاسساكعنأ
ءي-سسي ثد-ح ا-م نأل ،ر--مألأ ‘ ›و--با--ن ل--خد--ت
.«فfiÎ ٍدانك هتروسصل

 رسشنلإ لوؤوسسم ريدŸإ
 ةروع نب مـيسسو

 ريرحتلإ شسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلإ مقر
ÊوÎكللإ ديÈلإ
moc.liamg@baalamadsa

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

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

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

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

جد00.000009 ةكرسشلإ لام شسإر

لبقŸإ مسسوŸإ ةيبوروأإ ةكراسشم ¤إإ هقيرف ةدايقل ىعسسي هنأإ لاق

عراسشلأ د–أو ناكرألأ تزتهأو تأوسصألأ تلاعت
،«...رجام اي لحرأ» ،ةدحأو ةملك ىلع يسضايرلأ
 .«...رجام اي لحرأ»
‘ لخديسس يذ-لأ بخ-ت-ن-م-ل-ل ا-مأÎحأ ل-حرأأ ن-ل»
ىدحإاب «بعسشلأ» رجام ىدجتسسأ  أذكه...«ةمزأأ

ىوقأأ ناك عراسشلأ طغسض نكل ،ةÒهسشلأ هتلوقم
تأأدبو ،خوسضرلأ ءاجف ..اهيلع ىل-ع-ي ل ه-ت-م-ل-كو
ءايÈكو انأأ ءا-سضرإأ ه-ع-سسو-ب ن-م-ع ثح-ب-لأ ة-ل-حر
لو دلقي ل بعسش ...ةروثلأ محر نم دلو بعسش
 .نراقي
،تاحيرسصت بلاطمللو ...تاجرfl تÓ-خد-م-ل-ل
ءاطعإأ ىوسس ميهأرب ›أد تيب يعأر مامأأ نكي ⁄و
.تانيمطتلأ
لاق «ايقيرفإأ ‘ ليوط عاب هل ›ايدنوم بردم»
.يسشطز

ة-ن-ُسس ى-ي-حأأ ة-ي-مÓ-عإلأ ه-ت-جر-خ-ب ن-يد--لأ Òخ
ركذت ميهأرب ›أد تي-ب ل-سصو نإأ ا-مو ،ل-سصأو-ت-لأ
،هتعامج ىلع ىدانف ،Òبك رجأاب هدأرأأو ،سضرفلأ
ةعبسس أولاقو ةعبرأأ أولاقو ةثÓث اهنع أولاق يتلأ

مهيف يرا‰ نلو مهتدعب ملعأأ يبر بعسشلأ لاقف
.يسشطز نم أرهاظ امÓك لإأ

دحأو ،ةحبأر هتقرو بسسحي لكو قأروألأ تعزو
Áك لمحي رخألأو سشيزو-ل-ي-ل-ح ة-قرو كلÒسشو

أدعام ،را-نور ل-م-ح-ي د-حأوو فو-كرو-غ ر-خألأو
لبقتسسمو ر-سضا-ح ي-سضا-م-ل-ب ‘ ىأأر يذ-لأ بع-سشلأ
.رئأز÷أ ‘ ةركلأ

ةجوم هتمدر ي-ل-مر ر-سصق-ك ،قأروألأ ل-ك توا-ه-ت
يذلأ يسضاملب لامج ،رابلأ نبإلأ لإأ قبي ⁄و رحب

لا-قو تأرا-يÿأ ر-خآأ نو-ك--ي نأأ ‘ ا--جر--ح ر--ي ⁄
ديلخ-ت-ل ر-سضا-ح ا-نأا-ف ر-ئأز÷أ ي-ن-يدا-ن-ت ا-مد-ن-ع
.اهيسضام

.ةيأدبلأ تناك انه نم

ضســـــــكاعم موـــــــجه

ةيادبلا ةسصق
نيدلإ ردب رفعج :ملقب

 ضضورـــــــع يدـــــــل» :روــــــــليد
 ييلوبنوم ‘ حاترم ينكلو
«فتاهلا ىلع درأا ’و

›و-ب-نو-م يدا-ن ‘ هءا-ق-ب ،رو--ل--يد يد--نأا ،ير--ئاز÷ا ›ود--لا م--جا--هŸا د--كأا
يرود-لا ‘ م-شسوŸا اذ-ه ه-ق-لأا-ت د-ع-ب ه-ل-شصت ي-ت-لا سضور-ع-لا م-غر ي-شسنر-ف--لا
ليل ةارابم لبق ةمشساح تارير“6 مدقو فادهأا7 لجشس نيأا يشسنرفلا

ن-ع ل-ي-حر-ل-ل ا-شضور-ع ه-يد-ل نأا ر-شضÿا م-جا-ه-م ف-ششك ثي-ح ، سسمأا ةر-ه-شس
هتدايقو يشسنرفلا قيرفلا عم ءاقبلا ‘ هتبغرل اهيلع دريل هنكل ييلوبنوم
مشسوŸا ةيبوروأا ةشسفانم ‘ ةكراششŸاب هل حمشست ةبترم ‘ مشسوŸا ءاهنإل
نإا لوح ادر ةيشسنرفلا «Èيل يديم» ةديرج عم راوح ‘ روليد لاقو ،لبقŸا

ÚبعÓلا تلاقتنا قوشس لÓخ هقيرف ةرداغم ‘ ركفيو اشضورع كلتÁ ناك
ديرأا .سضورعلا ىلع درأال ينكلو نري فتاهلا .ييلوبنوم ‘ حاترم نأا»:
قيرفلا دئاق يننأا امك ، ييلوبنوم ‘ يئاقب اشضيأا ديري قيرفلا سسيئرو ءاقبلا

ام وهو › هومد-قا-م ل-ك ى-ل-ع ه-شسي-ئرو ق-ير-ف-لا ر-ك-ششأاو ل-ي-حر-لا ي-ن-ن-كÁل
ةيعشضو ‘ تنك امدنع ةدعاشسŸا دي › اومدق مهنأل يتايح ةليط هركذتاشس
اوÒغ دقل ، لماكتم لجرو بعل انأا مويلا .كلاذ ىشسنأا نلو زولوت عم ةدقعم
ل.ماسسح.«كلاذ نم لشضفأا ليخت عيطتشسا لو لشضفأÓل يتايح

زاتمŸإ يزيل‚إلإ يرودلإ تايرابم ةبوعسصب فÎعإإ

 لــــــــسضفأ’ا Ëدــــــــقت اــــــــيلع» :ةـــــــــمحر نب
«ماــــــــه تــــــــسسيو عم زوÈــــــــلل

نب ديعسس ،دتيا-نو-ي ما-ه تسسيو ، يدا-ن-ل ير-ئأز÷أ ›ود-لأ بعÓ-لأ د-كأأ
عم مسسوŸأ أذه زاتمŸأ يزيل‚إلأ يرودلأ ‘ قلأاتلأ همزع ةمحر

‘ بعللأ Úب قرفلأ هتأذ تقولأ ‘ افسشاك ،ديد÷أ هقيرف
ة---يز---ي---ل‚إلأ ¤وألأ ة----جرد----لأو «غ----ي----لرÈÁلأ»

Úب» ةا-ن-ق-ل ه-تا-ح-ير-سصت لÓ-خ «بي-سشن-ي--ب--ما--سشلأ»
Òبك قرف دجوي ل»:Ó-ئا-ق حر-سص ن-يأأ «سسترو-ب-سس

ىعسسأأ ينكلو ،غيلÈÁÒلأو بيسشن-ي-ب-ما-سشلأ Úب
راهظإاب بلاطُم كنأأ وه ،ديحولأ قرفلأ ،زوÈلل

،تايرابŸُأ عيمج ‘ ،%001 ةبسسنب ةيزهاج
دجوت ل»:فاسضأأو .«امئأد لسضفألأ مدقتو

ام و-هو ،يرود-لأ أذ-ه ‘ ة-ل-ه-سس ةأرا-ب-ُم
ام لسضفأأ راهظإاب ابلاطُم عيم÷أ لعجي

ردŒ .«رمتسس-ُمو م-ئأد ل-ك-سشب ه-يد-ل
‘ ءد--ب ة--م--حر ن--ب نأأ ¤إأ ةرا--سشإلأ
ايج-يرد-ت ما-ه تسسيو ع-م جا-مد-نإلأ

د◊ Úتمسساح Úترير“ حنم ثيح
بردŸأ ةدايق ت– مسسوŸأ أذه نآلأ
دمتعي ىحسضأأ يذلأ «سسيوم ديفأد»
ةيسساسسألأ ةليكسشتلأ ‘ ايجيردت هيلع

.قيرفلل
ل.ماسسح

قيرفلا لبقتسسم هنأا دكؤويو يليÓب ليحر ضضفري رطق يدان
›ودلا بعÓل بقترم ليحر يأا ،يرطقلا رطق يدان ةرادإا تشضفر
ة-ل-ب-قŸا ةÎف-لا لÓ-خ ، ق-ير-ف-لا فاد--ه ي--ل--يÓ--ب ف--شسو--ي ، ير--ئاز÷ا
يتلا رابخألا ىلع ادر ، ةيلبقتشسŸا يرطقلا قيرفلا ةدمعأا نم هتÈتعاو
بعل مشضب يرط-ق-لا يرود-لا ل-ط-ب،ل-ي-حد-لا يدا-ن ما-م-ت-ها ن-ع تجار
يرفيف رهشش ةررقŸا ةيدنأÓل ⁄اعلا سسأاك ‘ هتكراششŸ ابشس– رشضÿا
نع ثدحت-ت ي-ت-لا را-ب-خألا ،ر-ط-ق يدا-ن ةرادإا تر-ك-ن-ت-شسا ا-م-ك ،ل-ب-قŸا
¤إا يليÓب فشسوي يرئاز÷ا مجنلا ليحرل ةيناكمإا يأا ةيفان يليÓب
نأا ةشصاخ ،يوتششلا وتاكŸÒا لÓخ ةمقلا ةيدنأا دحأا وأا ليحدلا يدان
لاق ثيح ،ةليلق عيباشسأا ىوشس هنع يشضÁ ⁄ رطق يدانب يليÓب قاحتلا

لاقتنا لوح ددÎي ا-م :ر-ط-ق يدا-ن-ل ي-م-شسر-لا ق-طا-ن-لا ي-بÓ-ه-لا م-ل-شسم
ةرادإا» :فا-شضأاو «يدا-ن-لا ع-م ر-م-ت-شسم بعÓ-لاو ح-ي-ح--شص Òغ ي--ل--يÓ--ب
قيرفلا ةاون نولكششي نيذلا ،ÚبعÓلا ىلع ظاف◊ا ىلع ةشصيرح يدانلا

تقولا اذه ‘ رابخألا هذه لثم راششتنا نم برغتشسنو لبقتشسŸا ‘
هابتنÓل تفل لكششب قلأاتو ةليلق عيباشسأا لبق رطق يدانب قحتلا يليÓب نأا ¤إا ةراششإلا ردŒ .«تاذلاب

ل.ماسسح.يشسايق تقو ‘ يرطقلا يرودلا ‘اده بقل ىلع سسفانتي هلعج

 يرــــــئاز÷ا بـــــختنŸا» :زتيم بردُم
«ةي’وبل ةيوقلا ةدوعلا ببسس

رهظ يتلا جهوتلا ةلاح ‘ ببشسلا نع زتيم يدان بردم يتينوتن فششك
كلذ ‘ لشضفلا عجرأا ثيح ،ةÒخألا ةÎفلا لÓخ ةي◊وب ديرف اهيلع
.ارخؤوم يرئاز÷ا بختنŸا عم هدوجو ¤إا
بردم» :ةيشسنرفلا «بيكيل» ةف-ي-ح-شصل تا-ح-ير-شصت ‘ ي-ت-ي-نو-ت-نٔا لا-قو
كلتÁ هنٔاب اعنتقُم تنك ينكلو ،ديرف نع يلختلا ديري ناك قباشسلا زتيم
ر-ه-ظ-ُي ناد-يŸا ع-قاو» :فا--شضأاو.«ةÒبك تÓ-هٔو-م
بختنم عم هبعلو ،هل يمييقت ‘ اقحُم تنك يننٔاب
،ه-تÓ-هٔو-م ‘ ة-ق-ل-ط-ُم ة-ق-ث ه-ح-ن--م رٔياز÷ا هدÓ--ب
.«ناديŸا ةيشضرٔا قوف ارر– Ìكٔا هلعجو
اماع72ـلا بحا-شص نٔا ي-شسنر--ف--لا بردŸا ح--شضؤاو
بخ--ت--نŸا ع--م ه--ل ة--كرا--ششم لوأا ذ--ن--م ا---ي---ل---ُك Òغ---ت
‘ ،ا---يÒج---ي---ن ة----يدو د----ع----ب اد----يد–و ،ير----ئاز÷ا
.يشضاŸاربوتكٔا
بختنملل ينفلا زاه÷ا نٔا يتينوتنٔا Èتعاو
مد----ع بعÓ----لا ن----م بل----ط ير-----ئاز÷ا
ة--ي--شضرٔا قو--ف طا---ششن---لاو ،ءا---ب---ت---خلا
ةحيشصنلا يهو ،ةيرح لكب ناديŸا
.اهرامث تتآا يتلا
ديرف لشصاوي نٔا زتيم بردم عقوتو
يرود---لا تا---يرا----ب----ُم ‘ ه----ق----لٔا----ت
رهششٔلا لÓخ» :لٔياق ،يشسنرفلا
ةي◊و-ب ن-ك“ ،ة-ي-شضاŸا ة-ل-ي-ل-ق-لا

ل-حار-م ن--م د--يد--ع--لا زواŒ ن--م
يذ-لا ىو-ت-شسم-ل-ل ل-شصوو ،ق-لٔا--ت--لا
كا--ن--ه» :”أاو.«هد--يرٔا تن--ك
‘ Èكٔا ل-ك-ششب رو-ط-ت-ل-ل ة-ي--نا--ك--مٔا
ةفاشضٔا هنٔاو ةشصاخ ،ةمداقلا ةÎفلا

Ÿهٔو-Óنم ايوق ح-ب-شصأا د-ق-ف ،ة-ي-ن-ف-لا ه-ت
.«ةيندبلا ةيحانلا
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لّوأا-ب ةÒب-ك-لا ه-تدا-ع-سس ن-ع ›و-غ-ف نا-ي-ف-سس ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا ر-ّب--ع
‘ لاقو ،يكÎلا يرودلا ‘ مسسوŸا هذه ياراسستلاغ عم فادهأا
انأا» :يتزوغ ىلع Òبكلا زوفلا دعب يكÎلا مÓعإلا اهلقن تاحيرسصت
نم انيلع ّدبل ناكو ةارابŸا هذه ‘ اديج ازوف ناك دقل ،ادج اديعسس
،ءاقللا اذه ‘ هانرهظأا ام وهو ،ةÒخألا ةارابŸا دعب يوق لعف ّدر

انبردم لجأا نم انه زوفلا انيلع ناك ،بولطŸا ىوتسسŸا ‘ انك ثيح
.«اسضيأا

«يدنع لكصشم ل ،طصسولا ‘ وأا حان÷ا ىلع بعلأا»
هليجسستو ÒËت حيتاف بردŸا هيف هفظوي يذلا ديد÷ا زكرŸا نعو

يننكÁ» :«رسضÿا» م‚ لاق ،هقيرف عم مسسوŸا اذه فده لوأل
تلجسس مويلا ،لكسشم نود طسسولا ‘ بعللا اسضيأاو حان÷ا ىلع بعللا

،ةمدقŸاو ةعيلطلا ‘ امود نوكي نأا بجي يراسستلاغو لوألا ‘ده
ةÎفلا ‘ ةيوقلا قرفلا نم ديدعلا انهجاوو بعسص سسفانم انمامأا ناك
ابعسص نوكيسس انرظتني امو ةÎفلا هذه زواŒ ‘ انح‚ اننكل ،ةÒخألا
.«اسضيأا

«هصضرأا ىلع ةبعصص نوكتصس نوزبارط ةارابم»
نوزبارط مامأا ةلبقŸا ةلو÷ا ‘ ةبعسص ةارابم ›وغف ءاقفر رظتنتو
اديج بعلن نأا لواحن» :«وسسوسس» اهنع لاق يتلا ةارابŸا يهو ،روبسس

لكل اديج رّسضحن نحنو ىوتسسŸا ‘ نوكن نأاو اهسضوخن ةارابم لك ‘
ابعسص نوكيسس روبسس نوزبارط ءاقلو درأاو ةدنهلب انعجÎسسا مويلا ،ءاقل

ام لسضفأا مّدقنو ىوتسسŸا ‘ نوك نأا لواحنسس ،هبعلم ىلع ةسصاخ
  .«ةبعسصلا ةارابŸا هذه ‘ زوفلا لجأا نم انيدل

هيلع ينثُي يكÎلا مÓعإلاو هلاوحأا لصضفأا ‘ دجوي
ه-يدا-ن ع-م ه-لاو-حأا ل-سضفأا ‘ م-سسوŸا اذ-ه ›و-غ-ف نا-ي-ف-سس د-جاو--ت--يو

بردŸا تا-با-سسح ‘ ة-ما-ه-لا قاروألا ن-م Èت-ع--ي ي--ح ،يارا--سستلا--غ
هل لكوأا يذلا ديد÷ا رودلاب مايقلا ‘ ح‚ هنأا ةسصاخ ÒËت حيتاف
‘ هيلع ينثي هبردم لعج ام وهو ،اÒثك هقيرف دعاسسو حان÷ا ىلع
فرط نم هبتار سضيفخت هسضفر لكسشم زوŒ امدعب ةبسسانم نم Ìكأا
ىلع ىنثأا يكÎلا مÓعإلا ىتحو اهل ،سضرعت يتلا ةبوقعلاو ةرادإلا
اهققحي يتلا جئاتنلا ‘ Òبك رود بحاسص هÈتعاو اÒثك «وسسوسس»
ةزمح . م.مسسوŸا اذه قيرفلا

...كارتألا ءانث ّلfi دجوُي

Êاكمإابو فده لوأاب ديعسس» :›وغف
«بّردŸا هديرُي بسصنم ّيأا ‘ بعللا

عبر ‘ سسمأا لوأا ةرهسس يتيسس Îسسسشنام عم هقيرب زرfi سضاير يرئاز÷ا مجنلا داعتسسا
ةÒبك ةجيتنب يبهذلا عبرŸا ¤إا لهأاتلا وحن هداق Úح ةيزيل‚إلا ةطبارلا سسأاك يئاهن

ليجسست ‘ ح‚و اعئار زرfi ناك ثيح ،تارامإلا بعلÃ دحاو لباقم ةيعابر ¤إا تلسص
flا سسراح لسشف ةليمج ةفلاŸيرئاز÷ا روهم÷ا ترّكذ ةطقل ‘ ،اهّدسص ‘ سسفان

بسسكيل ،رسصم ـب ايقيرفإا ·أا سسأاك يئاهن فسصن ‘ ايÒجين كابسش ‘ هفدهب
fiا هذه ‘ ةيفاسضإا اطاقن زرŸةاراب.

طيقنت ىلعأا ىلع لصص–و ةارابŸا لجر ةزئاج لان
لسضفب هتياهن دعب ءاقللا ‘ بعل لسضفأا ةزئاج زرfi سضاير حنُمو

بردŸا هيف عسضو امدعب لانسسرأا مامأا عنقŸا هءادأا ليم÷ا هفده
يتلا ةيسساسسألا ةليكسشتلا ‘ ةكراسشملل هتقث لويدراوغ بيب

نوتبماهثواسس مامأا Óيدب بعل يذلا وهو ادد‹ اهيلإا داع
لسص– امك ،Êابسسإلا ينقتلا تاداقتنل ةسضرع ناكو

fiدروكسسروه» عقوم نم طيقنت لسضفأا ىلع زر»
دكؤوي-ل ،ه-مد-ق ا-م Òظ-ن2.8 ةقÓ-ع ه-ح-ن-م يذ-لا

fiلا لسضفأا نم دحاو هنأاو هتميق زرÓبعÚ ‘
.هبردم لهاŒ مغر هقيرف

جرعنم لبق هتقو ‘ ءاج هقلأات
«ياد غنيصسكوب»

سضاير قلأات ّنأا ىلع ديكأاتلا نكÁو
fiه-ي-لإا ة-ب-سسن-لا-ب ه-ت--قو ‘ ءا--ج زر،

سضوخ ىلع لبقم هقيرف نأا ةسصاخ
را-طإا ‘ ة-ما-ه-لا تا-يرا-بŸا ن-م دد--ع
ى-م-سسي ا-م ن-م-سض يز--ي--ل‚إلا يرود--لا
هيف نكÎسس تقو يفف ،«ياد غنيسسكوب»
ةبسسانÃ ةحارلا ¤إا ىÈكلا تايرودلا لك
«غيلرÈÁلا» نوكيسس ،ةنسسلا ةياهن دايعأا
ن--م دد--ع ءار--جإا--ب م--سسا--ح جر--ع---ن---م ما---مأا
ادحاو زرfi نوكيسس يتلاو ةماهلا تايرابŸا

ةدوعلا وحن «نزيتيسسلا» ةدايقل مهيلع لّوعŸا نم
  .يرودلا نم Êاثلا رطسشلا لبق ةمدقŸا ةبكوك ¤إا

fiا» :زرŸثلاثلا انفده دعب ةلهصس تحبصصأا ةاراب»
زوفلا اذه نع ةارابŸا ةياهن دعب زرfi سضاير ثّد–و
ىوتسسم انمدق» :Óئاق «تروبسس ياكسس» ةكبسشل لهأاتلاو

او-لد-ع ا-هد-ع-بو ،ةد-ي-ج ةرو--سصب ةارا--بŸا ا--نأاد--ب ،ا--ب--ل--سص
،ةر-سشا-بŸا ة-ف-لاıا ‘ ظ◊ا-ب ا-ن-ع-ت“و ،ة-ج-ي-ت--ن--لا
Ìكأا رومألا تتابو ،ثلاثلا فدهلا اهدعب انلجسسو
:يتيسسلا م‚ فاسضأاو ،«انل ةبسسنلاب ةلوهسس
ةارا--ب--م ل--ك ى--ل--ع ر--ط--ي--سسن نأا ن--كÁ ل»
،تقو يأا ‘ ليجسستلا مهناكمإاب ،اًمئاد
ا--ن--ل--ج--سس Êا--ث--لا طو--سشلا ‘ ن--ك--لو
ان-ل-ه-سسو ،ثلا-ث-لاو Êا-ث-لا فد-ه-لا
.«انسسفنأا ىلع رومألا
«ةبعصص ةÎفب ّر‰و سسرا◊ا أاطخ عقوتأا ⁄»
ة-ف-لاfl ن--م ه--ل--ج--سس يذ--لا فد--ه--لا ن--عو
دعب تايلمعلا ةقطنم باتعأا ىلع ةرسشابم
‘ ل-سشف-ي ه-ل-ع-ج لا-ن-سسرأا سسرا-ح ن-م أا-ط-خ
هز-كر“ ن-م تأا--جا--ف--ت» :زرfi لا--ق ،ا--هد--سض
نم ةياغلل ا-ًب-ير-ق نا-ك ،(لا-ن-سسرأا سسرا-ح د-سصق-ي)
،ل-ع-ف-ي ⁄ ه-ن-ك-ل كر-ح-ت-ي-سس ه-نأا-ب تن-ن-ظو ،م--ئا--ق--لا
اًد--ي--ج كلذ نا--كو ،ةر--ك--ل--ل د--سصت---ي ⁄ ظ◊ا ن---سس◊و
Êاعن» :Ó-ئا-ق ه-تا-ح-ير-سصت زرfi م-ت-خو ،«ا-ن-ل ة-ب-سسن-لا-ب
فادهأا4 انلجسس مويلا ،اًمئاد فادهأا5 وأا4 ليجسست لهسسلا نم سسيل ،مدقلا ةرك يه هذه نكلو ،ءيسشلا سضعب
.«بلسص ىوتسسم انمدقو

ةمصسا◊ا هفادهأاو زرحÃ ينغتي يتيصس ÎصسيصشناŸ يمصسرلا عقوŸا
هقيرف عم هرهظأا يذلا ىوتسسŸاو ،زرfi سضاير يرئاز÷ا مجنلاب يزيل‚إلا يتيسس Îسسيسشنام يدان ىنغت
عقوŸا رسشن ثيح ، تارامإلا بعلم ةيسضرأا ىلع ءاثÓثلا ةرهسس فدهل ةيعابرب زوفلا لÓخ لانسسرآا مامأا
ةطبار سسأاك يئاهن فسصنل لهأاتلاو ، قيرفلا ‘ ةمسسا◊ا هفادهأاو زرfi لوح لاقم يتيسسلل يمسسرلا
يبعل مامأا بابلا حتفو ادج بعسص تقو ‘ لجسس زرfi نأا ردسصŸا سسفن لاقو ،ةيزيل‚إلا ÚفÙÎا
يزيل‚إلا يرودلا بقل هب حنم يذلا هفدهب اركذم سسأاكلا يئاهن فسصن ¤إا لوسصولاو ةيعابرب زوفلل يتيسسلا
Îسسيسشنام عم هقلأات لسصاوتل ةيادب لانسسرأا مامأا زرfi ءادأا نوكي نأا يتيسسلا عقوم عقوتو ،اقباسس يتيسسلل

ةزمح . م. Ìكأا ةقثلا هحنمو مسسوŸا اذه يتيسس

يدوعسسلا يرودلا ‘ ناطقسسي ةكبد نبو تارهات
يرئاز÷ا ›ودلا هل بعلي يذلا اهبأا يدان رسسخ
لوأا ةيسشع كمسض ¤إا هلقنت لÓخ تارهات يدهم
راطإا ‘ د-حاو-ل Úفد-ه ة-ج-ي-ت-ن-ب ،ءا-ثÓ-ث-لا سسمأا
نب دمÒ fiمألا سسأاك يرود نم ةعسساتلا ةلو÷ا

ة-ل-ي-ط «ر-سضÿا» ع--فاد--م كرا--سش د--قو ،نا--م--ل--سس
هنأا Òغ ةداعلا هيلع ترج املثم ةقيقد Úعسستلا

ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا وحن هقيرف ةدايق ‘ لسشف
،دحاو لباقم ةيئان-ث-ب ط-ق-سسي-ل ،را-يد-لا ر-ق-ع ¤إا
بعلي يذلا قافتلا يدان رسسخ ،رخأا بناج نمو
فدهب يلهألا مامأا ةكبد نب نايفسس يرئاز÷ا هل
رسصن بعل داّدع فقوتيل ،هدعاوق جراخ در نود

يذلا وهو ،اقباسس رئاز÷ا ةيدولومو ياد Úسسح
يرودلا نم ›ا◊ا مسسوŸا ةيادب ‘ اÒثك قلأات
.يدوعسسلا

ةزمح . م
Óيدب كراسشُي ليسضوفلب

ايناŸأا سسأاك عّدويو
ةأا-جا-ف-م ا-ي-ناŸأا سسأا-ك ن-م Êا-ث-لا رود-لا ل-م-ح

ترو-ف Îيور-غ د-ي ى-ل-ع Ëا--ه--ن--فو--ه جور--خ--ب

ىهت-نا ا-مد-ع-ب ،ة-ي-نا-ث-لا ة-جرد-لا ¤إا ي-م-ت-نŸا

ةكبسش لك ‘ Úفده يباجيإلا لداعتلاب ءاقللا

‘ سسفا-ن-م-ل-ل م-سست-با ح-ي--جÎلا تÓ--كر نأا Òغ

قاحسسإا يرئاز÷ا مجاهŸا ةكراسشم دهسش ءاقل

Òغ67 ةقيقدلا نم ةيادب Óيدب ليسضوفلب

،سسفانŸا كابسش زه ‘ لسشف هنأا

سسفا--نŸا ن--م ى--سصق--ي--ل

وحن راظنأا لّوحيو
  .يرودلا

ةزمح . م

ينيسسوحلبو جاحلب لداعتلا ىلع ناقÎفي را-طإا ‘ لÓ-سص مأاو ة-ي-ل--ي--سسلا ةارا--ب--م ته--ت--نا لداعتلاب رطق مو‚ يرود نم ةرسشاعلا ةلو÷ا كرا-سش ثي-ح ،ة-ك-ب-سش ل-ك ‘ فد-ه ي-با--ج--يإلا ينيسسوحلب رونلا دبعو جاحلب ريذن نايرئاز÷ا بعل نأا Òغ ،قيرف لك بناج نم Úيسساسسأا ةقيقدلا ‘ هناكم كرت اقباسس سسابعلب دا–ا هقيرف نكل ،ءاقللا رمع نم78 لدا-ع-ت-ب جر-خ-ي ف--ي--ك فر--ع هد--عاو--ق جرا--خ ن--م Úم--ث   .جاحلب ءاقفر مامأا
ةزمح . م
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دأدزولب بابشش

 لوعيو ةليكششتلأ ىلع رقتشسإأ امود
ايهامروغ مامأأ موجهلأ ىلع

دأدزؤ-ل-ب با-ب-شش ءا-ق-ل ة-يأد-ب ةر-فا--شص ن--ع ة--عا--شس84 ›أؤ-ح ي-ق-ب-ت ى--ع--م
ةيشساشسأ’أ ةليكششتلأ ىلع امود كنأرف بردŸأ رقتشسإأ ،ينيكلأ ايهامرؤغو
ةيبطلأ ريراق-ت-لأ ع-ي-م-ج ى-ل-ع ل-شص– ا-مد-ع-ب أذ-هو ءا-ق-ل-لأ ل-خد-ت-شس ي-ت-لأ
يشسنرفلأ ينقتلاف ،هشسفن قايشسلأ ‘ ،ÚباشصŸأ ÚبعÓلأ عيمجب ةشصاÿأ

محقيشس هنأأ ذإأ رئأز÷أ ‘ لهأاتلأ مشسح لجأأ نم مؤجهلأ ىلع لؤعيشس
Òكاب وأأ عبيؤشس كأرششإأ عم ،امهئأرو دؤيعشس عشضيو لؤحلبو ؤبكؤك يثÓثلأ
بردم اهيف قثي يتلأ ةفيلؤتلأ يهو ،ؤيلشسؤب ةباشصإأ ببشسب نÁأأ حانجك
.ءاقللأ أذه ‘ هلذخت ’أأ هشسفن ينÁو قباشسلأ جÈلأ يلهأأ

هشضيؤعتل زهاج ›اخو كشش لfi دأدك ةكراششم
يرؤÙأ عفأدŸأ ةباشصإأ دعب ةعجؤم ةبرشض دأدزؤلب بابشش قيرف يقلت

نؤكتل ،ةيرشصنلأ مامأأ أذهو ىنميلأ هلجر ةلشضع ‘ دأدك بيعشش
د-غ مؤ-ي فر-ع-ت-شسو كشش لfi ا-ي-ها-م رؤ-غ ما-مأأ ه--ت--كرا--ششم
قباشسلأ سسابعلب دا–إأ عفأدم نإاف قايشسلأ تأذ ‘ ،ةعم÷أ

ةق-فر غا-فد-لأ رؤfi ن-يؤ-ك-تو دأد-ك سضيؤ-ع-ت-ل ز-ها-ج ›ا-خ
ةباشصإأ نم دئاع رخآ’أ ؤه ›اخ نأأ ركذلاب ريدج ،راششؤب
.ةليلق مايأأ ذنم ةيلشضع

ةيشساشسأ’أ ةليكششتلأ ¤إأ دوعيشس يŸاشس
يŸا-شس نأد-يŸأ ط-شسؤ-ت-م بع-ل-ي نأأ ر-ظ-ت--نŸأ ن--م

ة-ق-فر ا-ي-ها-م رؤ-غ ما-مأأ تب-شسلأ ءا-ق-ل ‘ ي-شسا--شسأأ
نم اما“ يفشش يŸاشس ،عاجÎشسإ’أ ‘ يوأرد
ة-ب-غر ع-مو ةÒب-ك ة-يز-ها-ج ن-ع نا-بأأو ة--با--شصأ’أ

عشضوو طشسؤلأ ‘ طقف Úبع’ كأرششإأ ‘ امود
ي-ن-ق-ت-لأ Èج-ي-شس Úم--جا--هŸأ ف--ل--خ دؤ--ي--ع--شس
ناك يذلأ يتبا-ث-ب ة-ي-ح-ي-شضت-لأ ى-ل-ع ي-شسنر-ف-لأ

.Êاث عجÎشسمك يوأرد ةقفر بعلي
 دأدك ،تاكيرت ،دوبيع ،ويلشسوب

Úبئاغلأ زربأأ دعاشسو
ةديدع تابايغ دأدزؤلب بابشش ةليكششت فرعت

اهمشضعمو ايهام رؤغ كامأأ مداقلأ ءاقللأ ‘
ىلع ةيشساشسأ’أ ةليكششتلأ ‘ ةناكم اهل ءامشسأأ
ىلع ةيحأرج ةيلمع ىرجأأ يذلأ ؤيلشسؤب رأرغ
اكراشش نأذللأ دؤبيعو تاكيرت ،فتكلأ ىؤتشسم

¤إأ ةفاشضإ’اب ،مشسؤŸأ تايرابم لوأأ ‘ نايياشسأأ
بيغي يذلأ دأدك يفلÿأ طÿأ ‘ نامأ’أ مامشص

ةدم ذنم ابيشصأأ نأذللأ رأرجو دعشس كلذ ¤إأ فشض ،اشضيأأ
.ةليؤط

ةيحأرج ةيلمع يرجي ويلشسوب مجاهŸأ
لبقŸأ Úنث’أ موي فتكلأ ىلع

ؤ-ي-ل-شسؤ-ب د-لا-خ ه-م-جا-ه-م نأأ ، دأدزؤ-ل-ب با-ب-شش ن-ل--عأأو أذ--ه
ىؤتشسم ىلع ةيحأرج ةيلمع مداقلأ Úنث’أ مؤي يرجيشس
هعقؤ-م Èع ة-ي-لÙأ ة-لؤ-ط-ب-لأ بق-ل ل-ما-ح بت-كو .ف-ت-ك-لأ
متي-شس ن-ك-لو ة-فور-ع-م Òغ بعÓ-لأ با-ي-غ ةد-م‘‘ :ي-م-شسر-لأ

بيعشش عفأدملل ةبشسنلاب امأأ .‘‘ةيلمعلأ ءأرجإأ دعب اهديد–
دؤجو تدكأأ ءاثÓثلأ مؤي اهأرجأأ يتلأ تافؤششكلأ نإاف ،دأدك

.Úعؤبشسأأ ةدŸ ةحأرلل بعÓلأ عشضخيشسو يلشضع قز“
بردŸأ تا-ط-طfl ى-ل-ع تا-با-ي-غ-لأ هذ-ه ر-ثؤؤ-ت-شس ا-م-ت-حو
ÚبعÓلأ لك ىلع دامتع’أ امئأد لواحي يذلأ امود كنأرف

.تاهب÷أ فلتfl ىلع بعللأ لجأأ نم
م.ميلسس

تب-شسلأ أذ-ه دأدزؤ-ل-ب با-ب-شش ق-ير-ف نؤ-ك-ي--شس
رود-لأ با-هذ ةأرا-ب-م بع--ل ع--م د--عؤ--م ى--ل--ع
يرود-ل ل-هؤؤŸأ Òخأ’أو Êا-ث-لأ يد-ي-ه--م--ت--لأ

مشسؤŸ ا-ي-ق-ير-فإأ لا-ط-بأأ ة-ط-بأر تا-عؤ-م‹
دؤيعشس ءاقفر لبقتشسي امنيح ،0202/1202
5 بع-ل-م ى-ل-ع ي-ن-ي-ك-لأ ا-ي-ها-مرؤ-غ م-ه-ف-ي-شض
،54:02 ةعاشسلأ نم ةيأدب ةمشصاعلاب ةيليؤج
مؤ-ي ا‹Èم نا-ك ءا-ق-ل-لأ نأأ ر-كذ--لا--ب ر--يد--ج

مغرأأ ينيك-لأ ق-ير-ف-لأ ل-ق-ن-ت مد-ع ن-ك-ل سسمأأ
ليجأات ىلع مدقلأ ةركل ةيقيرفإ’أ ةيدا–إ’أ
.Èمشسيد62 خيراتل ءاقللأ

مدق عشضو ىلع لمعيشس بابششلأ
لبقŸأ رودلأ ‘

تبشسلأ ءاق-ل دأدزؤ-ل-ب با-ب-شش ق-ير-ف ل-خد-ي-شس
،ط-ق-ف يدا-ع زؤ-ف سسي-ل ن-ك-لو ،زؤ-ف-لأ ة--ي--ن--ب
ىلع نؤلكعيشس امود كنأرف بردŸأ لابششأاف
راشصتنإأ قيقحتب لبقŸأ رودلأ ‘ مدق عشضو
نؤم-ل-ع-ي م-ه-ف ،ي-ن-ي-ك-لأ م-ه-م-شصخ ى-ل-ع Òب-ك

نأأو أد-ق-ع-م نؤ-ك-ي-شس با-يإ’أ ءا--ق--ل نأأ أد--ي--ج
ةبع-شص ى-ق-ب-ت ا-ي-ق-ير-فإأ لا-غدأأ ‘ تا-يرا-بŸأ
كلذ-ل ،كا-ن--ه ةرا--شسخ--ل--ل ل--با--ق ق--ير--ف يأأو
يذ--لأ زر--بأ’أ فد--ه---لأ Òب---ك زؤ---ف نا---م---شضف
.دؤيعشس Òمأأ دئاقلأ ءاقفر لجأأ نم لخديشس

ةيعشضولأ لÓغتشسإأ لواحيشس
ينيكلأ قيرفلل ةيلا◊أ

قيرف ىلع ةمهŸأ لهشست دق يتلأ رؤمأ’أ نم

يه ،لبقŸأ تبشسلأ ءاقل ‘ دأدزؤلب بابشش
ق--ير--ف ا--ه--ششي--ع--ي ي--ت--لأ ة---مزأ’أ لÓ---غ---ت---شسإأ

،ةي-شضاŸأ ة-ل-ي-ل-ق-لأ ع-ي-با-شسأ’أ ‘ ا-ي-ها-مرؤ-غ
يبع’ نإاف ةين-ي-ك ة-ي-مÓ-عإأ ردا-شصم بشسخ-ف
ءاقل بعلب دده دق أؤناك ايهام رؤغ قيرف
م--ه--مÓ--ت--شسإأ مد--ع بب--شسب دأدزؤ--ل--ب با---ب---شش

Ÿأ مهتاقحتشسŸةمزأأ سشيعي يدانلاف ،ةيلا
’ فقؤم ‘ هيÒشسم تعشضوو ةقؤبشسم Òغ
.هيلع نودشسحي

ثلاثلأ هزوف قيق– ديري امود
لاطبأ’أ يرودب

نإاف يدأدزؤلبلأ يشضايرلأ عراششلأ ملعي امك
‘ لوأ’أ همشسؤم بعلي امود كنأرف بردŸأ

كراششي ⁄ ؤهف ايقيرفإأ لاطبأأ يرود ةقباشسم
ي-شسنر-ف-لأ ي-ن-ق-ت-لا-ف كلذ-ل ،ل-ب-ق ن--م ا--ه--ي--ف
‘ ةراشسخ نود هلجشس ةلشصأؤم ىلع لمعيشس
ىل-ع ن-يرا-شصت-نإأ ق-ي-ق– د-ع-ب ة-لؤ-ط-ب-لأ هذ-ه
نم تب-شسلأ ءا-ق-ل لÓ-غ-ت-شسإأو ،ي-ب-ي-ل-لأ ر-شصن-لأ
¤إأ ›أؤت-لأ ى-ل-ع ثلا-ث-لأ زؤ-ف-لأ ة-فا-شضإأ ل-جأأ

يرود ¤إأ لؤشصؤلأو ةيدرفلأ هتأزا‚إأ تناخ
.ةكراششم لوأأ نم ةرم لوأ’ تاعؤمÛأ

مشسؤŸأ جرعنم ايهامرؤغ ةأرابم
قيرفلأ نأأ أديج ةيدأدزؤلبلأ ةليكششتلأ ملعت
يرود ‘ ةطقن دعبأأ ¤إأ لؤشصؤلأ فدهتشسإأ
ايها-مرؤ-غ ما-مأأ أا-ط-خ يأأو ا-ي-ق-ير-فإأ لا-ط-بأأ

ع-ي-م÷ا-ف ،ة--يوا--ه--لأ ¤إأ ق--ير--ف--لا--ب ي--مÒشس
ما-مأأ با-يإ’أو با-هذ--لأ ي--ئا--ق--ل نأأ ن--ق--ي--ت--م

جرعنم نوÈتعي ينيكلأ قيرفلأ
عراششلأ نأأو ةشصاخ مشسؤŸأ
يدأدزؤ--ل--ب---لأ ي---شضا---ير---لأ
ة---يؤور ةد---ششبو ى---ن----م----ت----ي
يرود ‘ م------ه------ق-------ير-------ف

لاطبأأ ة-ط-بأر تا-عؤ-م‹
اÃ ةراقلأ رابك ةقفر ايقيرفإأ
ةظحللأ هذه أؤششيعي ⁄ مهنأأ

.ةديدع تأؤنشس ذنم

مجحب نوعأو نوبعÓلأو...
ةيلوؤوشسŸأ

با--ب---شش ي---ب---عÓ---ف تقؤ---لأ سسف---ن ‘
‘ أديج مهرظتني ام نؤملعي دأدزؤلب

ن-ير-ثأا--ت--م أؤ--شسي--ل م--ه--ف ،رود--لأ أذ--ه
خيرا-ت ¤إأ ءا-ق-ل-لأ ل-ي-جأا-ت د-ع-ب ا-ي-شسف-ن

Ëدقت ىلع مهنيب اميف أؤقفتإأو قح’
بأؤ-بأأ قر-ط ل-جأأ ن--م ةÒب--ك ةأرا--ب--م
ة-ب-ي-ق-ع--لأ د’وأأ ،تا--عؤ--مÛأ يرود

م-شسؤŸأ ؤ-يرا-ن--ي--شس أد--ي--ج أؤ--ظ--ف--ح
د-----ي ى-----ل-----ع أؤ-----شصقأأ اŸ ي------شضاŸأ
م---ه---ف كلذ---ل ،ير---شصŸأ زد---ي---مأÒب

هذ-ه ‘ ءا-ط--خأ’أ يدا--ف--تو نورذ--ح
م-ه-نأأو ة-شصا-خ م-ه-ي-ل-ع بجأو ةÎف-لأ
ةيأدب ذنم ةيباج-يإأ ج-ئا-ت-ن نؤ-ق-ق-ح-ي
ةطقت ¤إأ ةدؤعلأ نوديري ’و مشسؤŸأ
يرود ¤إأ ل--هأا--ت ع--ي---ي---شضت---ب ر---ف---شصلأ
.تاعؤمÛأ

م.ميلسس

(54:02 تبسسلا) ايهامروغ - دادزولب بابسش

ةÒبك ةجيتن قيق– فدهيو ايهامروغ ىدحتي بابششلأ

جربلأ يلهأأ

ةشضايرلأو بابششلأ ريدم نأ ةدكؤؤم رابخأأ تثد–
فÎعت ⁄  ةياشصؤلأ نأأ  جÈلأ ةي’و يؤتشسم يلع
ترج يتلأ ةيباختن’أ ةي-ع-م÷أ ة-ي-نؤ-نا-قو ة-ي-عر-ششب
›ا◊أ سسيئرلأ تزرفأأ يتلأو طرافلأ Èمفؤن42 مؤي
ةيناث ةدهعلو يواهلأ يدانلل اشسيئر سشامر سسأؤ◊أ

فرششأ يذلأ ةياشصؤلأ لث‡ نأ ةشصاخ ›أؤتلأ يلع
مدع هريرق-ت ‘ نود ة-ما-ع-لأ ة-ي-ع-م÷أ لا-غ-ششأأ ي-ل-ع
قيبط-ت-ب  يوا-ه-ل-ل ة-ما-ع-لأ ة-ي-ع-م÷أ ءا-شضعأأ مأز-ت-لأأأ
ة--ي--ل--م--ع ءأر--جإأ سصؤ--شصÿا--بو ةد--يد÷أ Úنأؤ---ق---لأ
يرشسلأ عأÎق’أ نم ’دب يديأ’أ عفر  Èع ةيكزتلأ
هجتي ثيح   لاغششأ’أ ةيعرشش ‘ برشضي ام ؤهو
ة-ل-شسأر-م ›إأ ة-يأد-ب ع-م ة-شضا-ير--لأو با--ب--ششلأ ر--يد--م
ةماعلأ ةيعم÷أ جئاتن هشضفر لؤح ةيدلبلأ حلاشصم
ةقيثو ديدŒ نع عجأÎت ةيدلبلأ لعجيشس ام ؤهو
يواهلل اشسيئر سشامر دامتعأ

نوبلاطي يمأدق نوبع’و يدامح نب، يقوزرم
يواهلأ ‘ ةيوشضعلاب

ة--فور---ع---م هؤ---جو ةد---ع نأأ  ة---قؤ---ثؤ---م ردا---شصم تد---كأأ
سسلÛ ق-ب-شسأ’أ سسي-ئر--لأ  رأر--غ ي--ل--ع  تا--ي--شصخ--ششو
ن-ب سسي-نأ ق-با-شسلأ سسي-ئر-لأو  ي-قوزر-م ي-شسؤ--م ةرأدإ’أ

بل-ط-ب أؤ-مد-ق-ت  ي-مأد-ق Úب-ع’ ›إأ ة-فا-شضإأ  يدا--م--ح
بابششلأ ةيريدم، ةيدلبلأ لثم تاهج ةدع يدل يباتك
ةيعم÷أ ‘  ةيؤشضعلأ باب حتف لجأ نم  ةشضايرلأو
ءامشسأ’أ هذه ةياشصؤلأ لث‡ هجو ثيح  يواهلل ةماعلأ
ءامشسأأ مشض ‘ ةديشسلأ يقبت يتلأ ةماعلأ ةيعم÷أ ›إأ
. ةيكزتلأ بلطو مدقتلأ لÓخ نم ةيفاشضإأ

يواهلل حششÎلأ ›إأ حمطي يقوزرم
›إأ  يقوزرم يشسؤم  فÎحملل قبشسأ’أ سسيئرلأ حمطي

‘ يواهلأ ةشسا-ئر-ل تا-با-خ-ت-ن’أ كÎع-م را-م-غ سضؤ-خ
ل-جأ ن-م ه-ت-ي-كز-ت ت“و ة-يؤ-شضع-لأ با-ب ح-ت--ف ” ة--لا--ح

اهنمو ةماعلأ ةيعم÷أ ‘ ؤشضع ةفشص يلع لؤشص◊أ
يقوزرم نأأ ةشصاخ يواهلأ ةشسائرل حششÎلل فلم دأدعأ
عشضو نأ دعب ةشصاخ فأرطأ’أ عيمج مأÎحاب يظحي

فر-شصت ت– ي-شضا-ير-لأ ه-ب-كر-م م--شسؤŸأ ة--يأد--ب ذ--ن--م
. ةرم لك ‘ ةيلام تأدعاشسم ›أ ةفاشضإأ قيرفلأ

باتتك’أ حتفو يواهلأ يدانلأ مهشسأأ يلع عأرشصلأ
بشصنم يلع سسيل جÈلأ يلهأأ ‘ عأرشصلأ رهؤج يقبي
نم ىمأدقلأ ءاشضعأ’أ Úب عأزنلأ نأ ردقب يواهلأ سسيئر
مهشسأأ نع لزانتلأ ةلاشسم نؤشضفري نيذلأ و ÚظفاÙأ
يذ-لأ فر-ط-لأ ؤ-هو ة-كر-ششلأ ح--لا--شصل يوا--ه--لأ يدا--ن--لأ
دد÷أ ءاشضعأ’أ Úبو سشامر ›ا◊أ سسيئرلأ همعزتي
رشصي يذلأو يدامح نبو يقوزرم ةدايقب  نيددÛأو

نمو Úمهاشسملل يواهلأ مهشسأأ عيبو باتتك’أ حتف يلع

هطÎششأ دق ناك ام ؤهو قيرفلأ ةيكلم يلع لؤشص◊أ مث
يلع نهأري يذلأو  طرافلأ مشسؤŸأ يدامح نب سسيئرلأ

يلع لؤشص◊أ مث نمو مهشسأأ ›إأ رايلم03 هنؤيد ليؤ–
. يدانلأ ةيكلمو مهشسأ’أ ةيبلاغ

مويلأ نم ةيأدب مهتاقحتشسم نوقلتي نوبعÓلأ
ن-م ءز-ج ة-يؤ-شست ة-ي-ل-م-ع ‘ جÈلأ ي-ل-هأ ةرأدأ ر--ششا--ب--ت
لÓخ نم مؤيلأ نم ةيأدب ÚلبعÓل ةقلاعلأ تاقحتشسŸأ

نأ دعب  ÚبعÓل ةيكنبلأ تاباشس◊أ ‘ ةيلام غلابم خشض
3 ةيدلب-لأ ة-نا-عإأ لؤ-خد د-ع-ب  يوا-ه-لأ ة-ن-يز-خ تششع-ت-نأ

ة-يا-غ ›أ ة-ي-ل-م-ع-لأ ل-شصأؤ-ت--ت--شس ثي--ح  م--ت--ن--شس ÒيÓ--م
‘ Úب-عÓ-لأ ع-شضو م-ث ن-مو مدا-ق-لأ عؤ-ب-شس’أ ف-شصت-ن--م
قيق–  لمعلأ يلع زيكÎلل  ةيتأؤŸأ فورظلأ لماك
. جئاتنلأ

›أوح نوشصتقيشس Úماتلأ ةكرشش، ليشضوف ميلشس
نويلم004

›أ اهلؤشصو لاح ةيدلبلأ ةناعأ نم ءزج ةهجو نؤكتشس
عا-ط--ت--قأ لfi فÙÎأ يدا--ن--ل--ل ي--ك--ن--ب--لأ با--شس◊أ
يلع  ةيئاشضق ماكحأ نم أودافتشسأ نيذلأ نم Úنئلأدلأ

ةنيزخ يلع هيديأ عشضو يذلأ سسأر◊أ بردم رأرغ
›أ ةفاشضأ  متنشس نؤيلم002ب ردقي غلبÃ فÙÎأ

081 غلب-م ي-ل-ع لؤ-شص◊أ ر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لأ Úما-ت-لأ ة-كر-شش
غلبم نم  نؤيلم004 ›أؤح غلبم مشصخ مث نمو نؤيلم
ةجا◊أ سسمأ ‘ قيرفلأ نأ تقو ‘  ›امج’أ ةناع’أ
. غلابŸأ هذه ›أ

ب/ليلخ

دامتع’ا نم ةدافتسسا’ا مدع وحن هحتي ششامر

ةــــــيباختن’أ ةــــــيعم÷أ ةــــــيعرششب فأÎع’أ ضساــــــيجيدلأ ضضــــــفر نــــــع راــــــــبخأأ



ماعلا ريدŸا اهذختإا يتلا ةديد÷ا تارارقلاو طفنلا راعسسأا عجارت نأا ودبي
دق فقسشتلا رايخ ¤إا ءوجللا ىلع رسصي يذلا راكح كارطانوسس ةكرسشل
ثيح .رئاز÷ا ةيدولوم ةكرسش ‘ ةيلاŸا ةسسايسسلا ىلع ابلسس سسكعنإا

¤إا1٢0٢ ةديد÷ا ةنسسلا ةينازيم سصيلقت اوررق دق كŸÓا نأا انملع
طرويو ةرادألا سسل‹ تاباسسح طلخي نأا هنأاسش نم ام وهو رايلم57
ن-يرا-ي-خ ما-مأا ه-سسف-ن د-جو يذ--لا سساŸأا ر--سصا--ن--لا د--ب--ع سسي--ئر--لا
.رم امهÓحأا

روشسنوبشسلا بلجو تاقفنلا داششرإاب بلاطي راكح
ءاسضعأاب عمتجإا دق راكح قيفوت كارطانوسسل ماعلا ريدŸا ناكو

هنكلو سساŸأا رسصانلا دبع سسيئرلا ‘ هتقث ددجو ةرادإلا سسل‹
دهع نأا دكأاو فسشقتلا ةسسايسس قيبطت ةرورسض ىلع لباقŸاب ددسش
سضيفختك تاقفنلا داسشرإاب بلاط ثيح ¤و دق ةيلاŸا ةحوبحبلا

ز-ي-ف-ح-ت-ل ة-ير-غŸا ح-نŸا Ëد-ق--ت يدا--ف--تو رو--جألا ة--ل--ت--ك عو--م‹
ÚلومŸا بلجو روسسنوبسسلا دوقع عيقوت ىرخأا ةهج نمو .ÚبعÓلا
.طقف ةيطفنلا ةكرسشلا لاومأا راظتنإا مدعو

ةدحاو ةرجأا ةيوشستل يفكت ل ضشاكو وديروأا يرفيإا دوقع
ل-يو“ ردا-سصم بل÷ ا-ه-تا--كر– تف--ث--ك ر--ئاز÷ا ة--يدو--لو--م ةرادإا نأا م--غرو

لإا.كارطانوسسل ماعلا ريدŸا ةميلعتل اقيبطت ةديدج
ةعمسسب قيلت لو ةمسشتfi تناك ةديد÷ا دوقعلا نأا

ثي-ح.ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ة-قار-عو م-ج-ح--ب ق--ير--ف
ايونسس فسصنو رايلم بلجي يرفيإا دقع نأا انملع
طقف ÒيÓم ة-ع-برأا ح-ن-م-ت-سسف ود-يروأا ا-مأا .ط-ق-ف
008 زواجتت ل سشاك تانيمأاتلا ةكرسش دقع امنيب.
ةيوسستل يفكت ل يتلا دوقعلا يهو ميتنسس نويلم
ةلتك ةعوم‹ نأا اÃ طقف ةدحاو ةيرهسش ةرجأا ىتح

يبطلاو ينفلا مقاطلا ءاسضعأاو ÚبعÓلا Úب روجألا
.ميتنسس ÒيÓم ةسسمÿا زواجتت

ةيليوج5 لاومأا رظتني ضساŸأا
اشضيأا يزفلتلا ثبلا قوقحو
رئاز÷ا ة-يدو-لو-م سسي-ئر ل-سسار
لوسصحلل ةيليوج5 بكرم ةرادإا

ل-ي-خاد-م ن-م ا--ه--ت--سصح ى--ل--ع
يتخب ةرادإا نأا اÃ تايرابŸا

810٢ ذنم ميتنسس يأا حن“ ⁄
د--ي--م--ع--لا تا--يرا---ب---م نأا م---غر.

Œل ام روسضحب ةرم لك ‘ ير
امك .جرفتم فلأا ÚثÓث نع لقي
قو-ق-ح ل-ك-سشم ل-ح سساŸأا ر-ظ-ت-ن--ي
ىلعو ةيدولوŸا نأا اÃ يزفلتلا ثبلا

يأا ى-ل-ع ل-سصح-ت-ت ⁄ ة-يد-نألا ل-ك رار-غ
.اسضيأا Úمسسوم ذنم ميتنسس

فصصنم - ب

فصشقتلا ةصسايصس ببصسب

ةيدولوŸا ةينازيم ضصلقت كارطانوشس
ضساŸأا طروتو رايلم57 ¤إا

مشسوŸا اذه هل ةÁزه لوأا ىقلت فيدرلا
اومزهنا امدنع ،مشسوŸا اذه مهل ةÁزه لوأا فيدرلا ةئف ‘ ةيدولوŸا نابشش ىقلت

تدمج يتلا ةÁزهلا يهو ،دحاو فدهل Úفدهب يلÙا عيرشسلا مامأا نازيليغ ‘
اوققحو ،نآلا د◊ اهوبعل تايرابم سسمخ نم ةنماثلا ةطقنلا دنع مهديشصر
 .سسمأا ةÁزهل ةفاشضإلاب ،Úلداعتو نيراشصتنا اهيف

لبقŸا دحألا رئاز÷اب لحيشس يشسقافشصلا دفو
رئاز÷ا ¤إا اهرفسس ططfl يسسقافسصلا يسضايرلا يدانلا ةرادإا تطبسض
Ÿمسسيد8٢ موي اباهذ رئاز÷ا ةيدولوم ةهجاوÈ ررق ثيح .يرا÷ا

Úب ة-يو÷ا دود◊ا ق-ل-غ ل-ظ ‘ ة-سصا-خ ةر-ئا-ط ‘ ل-ق-ن-ت-لا نو-ي-سسنو-ت-لا
د-فو ل-سصي نأا ر-ظ-ت-ن-ي ثي-ح.ةارا--بŸا ل--ب--ق ة--عا--سس٤٢ اذ-هو ن-يد-ل-ب-لا
ىرجيسسو «نوطاÒسشلا» قدنف ‘ ميقيو لبقŸا دحألا موي يسسقافسصلا
ةيسضرأا ىلع دحألا ةرهسس ةدحاو ةيبيردت ةسصح نابلجوب سسينأا لابسشأا
Úناو-ق ه-ي-ل-ع سصن-ت ا-م-ل-ث-م ةارا-بŸا تي-قو-ت سسف-ن ‘و سسي-ئر-لا بع-لŸا
.مدقلا ةركل يقيرفإلا دا–إلا
«رئاز÷ا ‘ ةيدولوŸا مامأا ناوألا لبق يئاهن بعلنشس » :نابلجوب
تاحيرسصتب نابلجوب سسينأا يسسقافسصلا يسضايرلا يدانلا بردم ¤دأا
ةيدولوŸا مامأا رئاز÷ا ‘ هقيرف ةارابم لبق ةيسسنوت مÓعإا لئاسسول

رود غو-ل-ب ل-ب-ق ا-ي-ق-ير-فإا لا-م-سش ة-يد-نأا ىدا-ف-ت-ن نأا ى-ن-م-ت-ن ا--ن--ك » Ó--ئا--ق
قيرع قيرف ةهجاوم ‘ انتعسضوو انمحرت ⁄ ةعرقلا نكلو تاعومÛا

بعلتسسو ناوألا لبق يئاهن ةارابŸا Èتعأا اذهل. رئاز÷ا ةيدولوم لثم
ا-م-ه-ظو-ظ-حو ة-ي-ع-سضو-لا سسف-ن ‘ ناد-جو-ي نا-ق--ير--ف--لا. Úطو--سش ى--ل--ع
‘ لهأاتلا مسسحنو رئاز÷ا ‘ فادهألا يقلت يدافت لواحنسس ةيواسستم
  .«هللا لوحب سسقافسص ‘ بايإلا ةعقوم

Úيرارطشضا نيÒيغتب ةارابŸا ارداغ دوششحو ظيف◊ا دبع
لوألا طوسشلا فسصتنم ‘ ظيف◊ا دبع مجاهملل ايرارطسضا اجورخ سسمأا ةارابم تدهسش
جرخ هنأاو ،ةÒطخ تسسيل اهنأا ¤إا بعÓلا حŸأا يتلا ةباسصإلا يهو ،ةباسصإل هسضرعت دعب

Òخألا ةعاسس عبرلا ‘ دوسش◊ لسصح ءيسشلا سسفنو ،Òخلب هسضوع نيأا ،اهب رماغي ل ىتح
.يتÓعل هناكم اكرات اهنم
«Úعوبشسأا ذنم ةباشصإلا هذه ضضارعأا نم Êاعأا» :دوششح

هتباسصإا نأا يرئاز÷ا نويزفلتلل تاحيرسصت ‘ دوسشح دئاقلا دكأا
هكاكتحا نكل ،اهنم Úعوبسسأا ›اوح ذنم Êاعي هنأاو ،ةÒطخ تسسيل

Ãن-م هر-ثإا ى-ل-ع جر-خ يذ-لا بب-سسلا و--هو ،هدوا--ع--ت ا--ه--ل--ع--ج يرازا
،تقو برقأا ‘ ازهاج نوكي نأا بعÓلا عقوتو ،ايرارطسضا ةارابŸا
 .قيرفلل يبطلا مقاطلا هب موقي يذلا لمعلا عم ةسصاخ

زيغن ليبن ديمعلا بردم لسصاو مامأا سسمأا ةارابم ‘ هتليكسشت ريودت زيغن ليبن ديمعلا بردم لسصاو
‘ ةلماك تاÒيغت ةينامث ىرجأا ثيح ،نازيليغ عيرسس مامأا سسمأا ةارابم ‘ ةليكسشتلا ريودت

اهجاهتنا ررق يتلا ةسسايسسلا يهو ،ينينيبلا زلفاب يدان مامأا قباسسلا ءاقللاب ةنراقم قيرفلا
قباسسلا ءاقللا ‘ ىتحف ،ديمعلا اهسضوخي يتلا تايرابŸا ةفاثكل رظنلاب ةÒخألا ةÎفلا ‘

هيبعل ةحارإا لجأا نم اذهو ،قبسس يذلا ءاقللا عم ةنراقم ةلماك تاÒيغت رسشع ىرجأا
تا-سسفا-نŸا ف-قو-ت ن-م ة-ل-يو-ط ةÎف د-ع-ب م-ه-ن-ع تا-با-سصإلا ح-ب-سش دا-ع-بل ي-ع-سسلاو

.رئاز÷ا ‘ ةيوركلا
بعللا اولشصاو نم طقف ظيف◊ا دبعو Óشسيإا ،ودعشس

ي-سسر-ك ‘ لا-ط--بألا ة--ط--بار ءا--ق--ل ‘ Úكرا--سشŸا Úب--عÓ--لا بل--غأا نا--ك د--قو
ليبن عفادŸا مهو Úبعل ثÓث ادع ام ،ةارابŸا ةمئاق جراخ وأا طايتحلا

مهيف ددج ثيح ،ظيف◊ا دبع مجاهŸاو ،Óسسيإا ناديŸا طسسوو ،ودعسس
ودعسسل Êاثلا ناك ءاقللاف ،مسسوŸا اذه اÒثك اوبعلي ⁄ نيذلا مهو ،ةقثلا

دق مهلك اوناكف ةيقبلا امأا ،ظيف◊ا دبعل ةبسسنلاب ايسساسسأا ثلاثلاو ،Óسسيإاو
ناهرلا وهو ،Úينينيبلا مامأا ةقباسسلا ةارابŸا ‘ ايئزج وأا ايلك اوحاترا
 .رايدلا جراخ ازوف ققح قيرفلا نأا اÃ احجان ناك يذلا

ةدايقلا ةراشش داعتشسا دوششحو ،تاجردŸا نم ةارابŸا عبات لاعشش
نوكيل ي◊اسص راتخاو ،ايسساسسأا ةقاطوب ىلع دامتعلا ررق بردŸا نأا اÃو

وهو ،تاجردŸا نم ةارابŸا عبات نيأا ،ةيحسضلا وه لاعسش ناك دقف ،ليدبلا
ةداعتسساب ةارابŸا تزي“ امنيب ،مسسوŸا اذه رباكألا عم ةارابم يأا بعلي ⁄ يذلا

يعيبر بايغ لسصاوت لظ ‘ ،ةيسساسسألا ةليكسشتلل هتدوع دعب ةدايقلا ةراسشل دوسشح
ةمئاق ‘ اسضيأا ةيجلع نبو وباج نم لك نكي ⁄و ،›اوتلا ىلع ةيناثلا ةارابملل باسصŸا
 .طقف ةÒخألا تاظحللا ‘ بعل يذلاو قارح ةحارا بردŸا لسصاو Úح ‘ ،81ـلا

ــه٢٤٤1 ¤وألا ىدامج٩0ـل قفاوŸاÈ 0٢0٢مسسيد٤٢ سسيمÿا لوألا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

يشسقافشصلا ةهجاوم لبق تايونعŸا عفريو ،نازيلغ نم زوفب دوعي ديمعلا
ءاسسم اديدج ازوف ةيرئاز÷ا ةيدنألا ديمع ققح

بع-ل-م ن-م ثÓ-ث-لا طا-ق-ن-لا--ب دا--ع ا--مد--ن--ع ،سسمأا
ة--لو÷ا ن--ع ءا--ق--ل ‘ اذ--هو ،ناز--ي--ل--ي--غ--ب يرا--قوز
،¤وألا ة-فÙÎا ة-ط-بار-لا ة-لو-ط-ب ن--م ة--سسماÿا
د-ي-سصر ع-فر ا-م ،Ëدرو-ب ق--لأا--تŸا ه--ل--ج--سس فد--ه--ب
اهبعل تايرابم عبرأا نم طاقن رسشع ¤إا ةيدولوŸا
ةليكسشتلا تايونعم عفري ام وهو ،نآلا د◊ قيرفلا

ي--سسقا---ف---سصلا ما---مأا ة---ب---قŸÎا ة---ه---جاوŸا ل---ب---ق
 .يسسنوتلا

طغشض مشصÿاو ،لوألا طوششلا ‘ بذبذتم ءادأا
ليجشستلل

بنا--ج ن--م ا--بذ--بذ---ت---م ءادأا لوألا طو---سشلا د---ه---سشو
فيدهتلل ىع-سسي نا-ك يذ-لا م-سصÿا سسك-ع ،د-ي-م-ع-لا

نم ةعئاسض تاريرمتلا نم Òثكلا تناك امنيب ،اركبم
ىلع احوتفم طوسشلا اذه ناك دقو ،ةيدولوŸا بناج
ن-ع اد-ي-ع-ب د-ي-م-ع-لا ن-ك--ي ⁄ ن--يأا ،تلا--م--ت--حلا ل--ك
تناك يذلا مسصخلل ةبسسنلاب ءيسشلا سسفنو ،فيدهتلا
اسضيبألا لداعتلاب ىهتنا هنكل ،ام اعون هل ةيلسضفألا
Êاثلا فسصنلا ¤إا هيف مسس◊ا لجأاتيل ،Úقيرفلا Úب

.ةارابŸا نم

هجوب ترهظ ةيدولوŸاو ،هئÓمز ررحي Ëدروب
Êاثلا طوششلا ‘ لشضفأا

نم Ëدروب ةوقب دئاعلا نك“ Êاثلا طوسشلا ةيادب عمو
ى-مر-م تن-ك-سس ة-يو-ق ة-فذ-ق-ب ف-يد-ه-ت--لا با--ب حا--ت--ت--فا
،ه-ئÓ-مز رر-ح يذ--لا فد--ه--لا و--هو ،سضرألا با--ح--سصأا
سسوفن ‘ كسشلا لخدأا امنيب ،ةوقب نولسصاوي مهلعجو
امنيب ،ةجيتنلا ‘ ةدوعلا نع اوزجع نيذلاو ،ÚيلÙا

تناكو ،طوسشلا اذه ‘ لسضفأا هجوب ةيدولوŸا ترهظ
مك◊ا نÓعإا ةياغ ¤إا ،رخآا فده ةفاسضإا ىلع ةرداق
.عيم÷ا دعسسأا ةيدولوملل Úمث زوفب ةياهنلا ةرفاسص نع

ءاقلل Òشضحتلاب انل حمشسي ازوف انققح» :زيغن
«ةديج فورظ ‘ يشسقافشصلا

يرئاز÷ا نويزفلتلل تاحيرسصتب زيغن ليبن بردŸا ¤دأاو
نم ةققÙا ةقÓطنلاب هتداعسس ايدبم ،زوفلا اهيف نمث
نم امهم نوكيسس زوفلا نأا Èتعاو ،مسسوŸا اذه هقيرف لبق
دقو ،ادينع اقيرف انهجاو» :لاق ثيح ،ةيونعŸا ةيحانلا

ن-م Êا-ع-ن ن-ح-ن ا-م-ن-ي-ب ،لوألا طو-سشلا ‘ اد-ي-ج ءادأا مد--ق
لجسسن فيك انفرع Êاثلا طوسشلا ‘و ،تايرابŸا ةفاثك
انل حمسسيسس يذلا راسصتنلا اذه انققحو ،ةارابŸاب زوفنو
.«ةديج فورظ ‘ يسسقافسصلا ةارابÒ Ÿسضحتلاب

رئاز÷ا ةيدولوم1-0 نازيلغ عيرصس

ةارابŸا هذه ‘ ةليكصشتلا ريودت لصصاو زيغن

زلفاب ءاقلب ةنراقم ةلماك تاÒيغت ةينامث
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لئابقلا ةبيبصش
03:4 ةعاصسلإ دودح ‘ يماين ترداغ

لوأأ ةيلئابقلأ ةليكششتلأ هتققح يذلأ Úمثلأ زوفلأ دعب
سسأا-ك ‘ يرا-ن-ك-ل--ل رو--ه--ظ لوأأ ‘ را--يد--لأ جرا--خ سسمأأ
رود--لأ با--هذ ‘ ر--ج--ي---ن---لأ كرد دا–أ ما---مأأ فا---ك---لأ
¤إأ ةدوعلل لاحرلأ يلئابقلأ دفولأ دشش ،Êاثلأ يديهمتلأ
نم ةلحرلأ قÓطنأ نإاف ،أررقم ناك امكو ،نطولأ سضرأأ

ةعاشسلأ دودح ‘ ناك يماين ةيÒجينلأ ةمشصاعلأ راطم
ىرخأأ ةرم تعشضخ ةبيبششلأ نأأ ينعي ام ،احابشص03:4
ه-ي-ل-ع نا-ك ا-م-ل-ث-م ةدو-ع-لأ ة-ل-حر ‘ بع-شص ج-ما-نر-ب ¤إأ
تنا-ك تا--ي--ط--عŸأ نإا--ف كلذ ع--مو ،با--هذ--لأ ‘ لا◊أ

flأ هذه ةفلتŸةيئانثتشسأ تناك ءأوجألأ نأأ رابتعاب ةر
،ةأرابŸأ ‘ ققÙأ زا‚إلأ لشضفب ةعومÛأ لخأد

نودع-يو ة-ع-ف-تر-م تا-يو-ن-عÃ أو-نا-ك Úب-عÓ-لأ نأأ ثي-ح
ةÎف لو-طأل ة-ي-با-ج-يإلأ ج-ئا-ت-ن-لأ ةÒتو ى-ل-ع ظا-ف◊ا-ب

.ةنك‡
ضسماÿا دمfi راطم ىلع جرع يلئابقلا دفولا

03:11 ىلع لوصصولاو
⁄ يلئابقلأ دفولأ نإاف ،باهذلأ ةلحر ‘ هيلع ناك امكو
نا-ك ا‰إأو ،ةر-ششا-ب-م ر-ئأز÷أ ¤إأ ي-ما-ي--ن ن--م ل--ق--ن--ت--ي

سسماÿأ دمfi راطم ¤إأ لوأأ باهذلأ ¤إأ أرطشضم
هتمدق يذلأ جمانÈلأ بشسح ةيبرغŸأ ءاشضيبلأ رأدلاب
ةطقنلأ نأأ لإأ ،ةيمشسرلأ اهتحفشص Èع ةيلئابقلأ ةرأدإلأ
ءاقبلأ مدع ‘ تناك باهذلأ ةلحرب ةنراقم ةيباجيإلأ
ثيح ،ةلحرلأ ةلشصأوم لبق برغŸأ ‘ تاعاشس ةدعل

وحن ةهجوتŸأ ةرئاطلأ عÓقإأ دعوم لشصو نم ناعرشس
يلئابقلأ دفولأ لشصو نيأأ ›ودلأ نيدموب يرأوه راطم

.احابشص03:11 ةعاشسلأ دودح ‘
¤إا نوجاتحيو قاهرإلا نم نوناعي نوبعÓّلا

عاجÎصسلا
ىدل ÚبعÓلأ ىدل تناك يتلأ ةمراعلأ ةحرفلأ مغرو
بع--ت--لأ تا--مÓ--ع نأأ لإأ ،ن--طو--لأ سضرأأ ¤إأ م--ه--لو---شصو
ءÓمزو ،ل فيك ،مههوجو ىلع ةيأدب تناك قاهرإلأو
ةياهن دعب عاجÎشسÓل تقو يأأ أودجي ⁄ ةفيرشش نب
¤إأ ةرششابم أو-ل-ق-ن-ت م-ه-نأأ را-ب-ت-عا-ب ،سسمأأ لوأأ ةأرا-بŸأ
ةبدأام ىلع مهمزع دع-ب ر-ج-ي-ن-لا-ب ة-ير-ئأز÷أ ةرا-ف-شسلأ

¤إأ ق-ير-ف-لأ دا-ع ،كلذ د-ع-ب ،Òف-شسلأ ن-م رأر-ق-ب ءا--ششع
،راطŸأ ¤إأ ةرششا-ب-م ه-جو-ت-لأو ة-ع-ت-مألأ مز◊ قد-ن-ف-لأ
سسمأأ ‘ نونوكيشس يديزوب بردŸأ لابششأأ نإاف ،كلذل
تا-ب-يرد-ت-لأ ¤إأ ةدو--ع--لأ ل--ب--ق عا--جÎشسلأ ¤إأ ة--جا◊أ
أذه يرانكلأ رظتنت ي-ت-لأ ة-مدا-ق-لأ ة-لو-ج-ل-ل أدأد-ع-ت-شسأ
.ةركشسب ‘ دحألأ

مويلا ةحار ÚبعÓلا حنÁ يديزوب
فر-ط ن-م ا-ه-ي-ل-ع ا-ن-ل-شص– ي-ت-لأ تا-مو--ل--عŸأ بشسحو
بردŸأ نإا-ف ،ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لأ ةرأدإلأ ن-م ة-قو-ثو--م ردا--شصم
ىتح مو-ي-لأ ة-حأر Úب-عÓ-لأ ح-ن-م رر-ق يد-يزو-ب ف-شسو-ي
نونوكيو ،ةيندبلأ مهتقايل لماك عاجÎشسأ نم أونكمتي

ة-شصاÿأ تأÒشضح-ت-لأ ةر-ششا-بŸ دأد-ع-ت--شسلأ ”أأ ى--ل--ع
مايأأ ةثÓث دعب يرانكلأ رظتنت يتلأ ةمداقلأ ةهجأوŸاب

Èتعي تقولأ نأأ ينعي ام ،ةركشسب دا–أ مامأأ نآلأ نم
.ةبيبششلل ةبشسنلاب اقيشض

ةركصسب ةارابŸ ادادعتصسا ةعم÷ا اذه فانئتصسلا
أذه ةيشسمأأ نوكتشسف ،تابيردّتلأ ¤إأ ةدوعلأ نأاششب امأأ
ةيلمع قلطنتشس نيأأوزو يزيتب Èمفون1 بعلÃ ةعم÷أ
ةلوطب-لأ ن-م ة-شسدا-شسلأ ة-لو÷ا-ب ة-شصاÿأ تأÒشضح-ت-لأ

جراخ ةركشسب دا–أ مامأأ يرانكلأ رظتنت يتلأ ةينطولأ
Úع مامأأ ةشسماÿأ ةلو÷أ ةأرابم ليجأات دعب دعأوقلأ

فشسوي بردŸأ مامأأ نوكيشسو ،قحل دعوم ¤إأ ةليلم
د-عو-م ل-ب--ق تأÒشضح--ت--لأ ن--م Úمو--ي ىو--شس يد--يزو--ب
ن .ن.ةأرابŸأ

ءامصسلا ‘ ÚبعÓلا تايونعمو ةيئانثتصسا ءاوجأا ‘ نطولا ضضرأا ¤إا دوعت ةبيبصشلا

ترهظ يذلأ ىوتشسŸأ ¤إأ رظنلاب اما“ عقوتم Òغ ويرانيشس ‘
اههجأو يتلأ ليقأرعلأ لك مغرو ،مشسوŸأ ةيأدب ذنم ةبيبششلأ هب
،رجينلأ ¤إأ هلقنت ذنم اهششاع يتلأ ةبعشصلأ فورظلأو ،قيرفلأ
‘ قق–و يدحتلأ عفرت فيك تفرع ةيلئابقلأ ةليكششتلأ نأأ لإأ
دا–أ مامأأ Úمث زوفب مشسوŸأ أذه فاكلأ سسأاك ‘ اهل روهظ لوأأ
يتلأ ةجيتن-لأ ي-هو ،د-حأو فد-ه ل-با-ق-م Úفد-ه-ب ر-ج-ي-ن-لأ كرد

Œأ رودلأ ‘ امدق عشضي يرانكلأ لعŸديكأاتلأ راظتنأ ‘ لبق ‘
يذلأ رمألأ ،مداقلأ يفناج رهشش ةيأدب ةبقترŸأ ةدوعلأ ةهجأوم
ءايتشسلأ ةمق ‘ ناك يذلأ يديزوب فشسوي بردŸأ أÒثك حيري
ةرداغم ىلع لبقم ناك هنأأ دكأأو ة‹Èلأ نم قيرفلأ لقنت لبق
.ةبيبششلأ

ÚبعÓلا دودرم ‘ اÒثك اترثأا ةرار◊او ةيصضرألا
ةأرابم ‘ ÚبعÓلأ دودرم ‘ أÒثك ترثأأ يتلأ لمأوعلأ Úب نم
أÒثك اهنم ىناع يتلأ ةعفترŸأ ةرأر◊أ ةجرد يه سسمأأ لوأأ
ةيثراكلأ نأديŸأ ةيشضرأأ ¤إأ ةفاشضإأ ،نورمح يقزر دئاقلأ ءÓمز
ام Ìكأأو ،مدقلأ ةرك ‘ ةأرابم بعلل ة◊اشص نكت ⁄ تناك يتلأ
¤إأ ÚبعÓلأ سضرعت وه يديزوب فشسوي بردŸأ هاششخي ناك
ررقي هلعج يذلأ رمألأ ،نأديŸأ ةيشضرأأ ءوشس ببشسب تاباشصإلأ
ةجيتن ىلع ظافحلل تأÒيغتلأ سضعب ءأرجإأو ةرماغŸأ يدافت
ةأاجافŸأ عنشص نم ةبيبششلأ نكمتت نأأ لبق ،ةيأدبلأ ‘ لداعتلأ
.ةأرابŸأ نم ةÒخألأ قئاقدلأ ‘ Êاثلأ فدهلأ ليجشستو

طاقنلا بصسكي ديدحو تاباصس◊ا لك طلخأا طوب نب بايغ
ة-ي-شضرأأ ة-ي-عو-نو ،ةرأر◊أ ة-جرد عا-ف-ترأ نإا-ف ،ىر-خأأ ة--ه--ج ن--م
،قيرفلأ ‘ أرثأأ نأذللأ نأديحولأ Úلماعلأ نانوكي ⁄ نأديŸأ

سضرعت دعب ةأرابŸأ ةيششع ةعجوم ةبرشض تقلت ةبيبششلأ نأأ ثيح
مشصعŸأ ىوتشسم ىلع ةباشصإأ ¤إأ طوب نب ةماشسأأ لوألأ سسرا◊أ

ىلع تاباشس◊أ لك طلخأأ يذلأ رمألأ ،ةأرابŸأ عيشضي هتلعج
نم ديزŸأ ليجشست مدع ‘ لمأاي ناك يذلأ يديزوب بردŸأ
باششلأ سسرا◊أ نإاف كلذ عمو ،ةي◊وبو ةونوب دعب تاباشصإلأ

امك هرود ىدأأو بولطŸأ ىوتشسŸأ ‘ ناك ريديإأ دمfi ديدح
ءاقل لوأأ ‘ ققÙأ Úمثلأ زوفلأ ‘ رخآلأ وه امهاشسم يغبني
.فاكلأ سسأاك ‘ ةبيبششلل

يدحتلا عفر نم ÚبعÓلا عنÁ ⁄ عاجÎصسلا ضصقن

ةيأدب فثكم جمانرب ¤إأ تعشضخ ةبيبششلأ نإاف ،عيم÷أ ملعي امكو
رجينلأ ¤إأ ›أوŸأ مويلأ ‘ لقنتلأ مث فلششلأ ةيعمج ةأرابم نم

‘اكلأ تقولأ داجيإأ نم قيرفلأ تمرح ةقاشش دج تناك ةلحر ‘
فشسوي بردŸأ لابششأأ نإاف كلذ عمو ،ءاخÎشسلأو عاجÎشسÓل
نم باعشصلأ لك نومواقيو يدحتلأ نوعفري فيك أوفرع يديزوب
ةدوعلأ ةأرابم نوبعلي مهلعجيشس Úمث زوفب رايدلأ ¤إأ ةدوعلأ لجأأ
.طغشض يأأ نودو Èكأأ حايتراب

ةدوعلا ءاقل ‘ ديكأاتلاب بلاطيو رورغلا نم رذحي يديزوب
يلئابقلأ دفولأ تمع يتلأ ةمراعلأ ةحرفلأ مامأأو ،لباقŸأ ‘

أانه يديزوب فشسوي بردŸأ نإاف ،رجينلأ دا–أ ةأرابم ةياهن دعب
ةدأرإلأو باهذلأ ءاقل ‘ ةلوذبŸأ تأدوهÛأ ىلع ÚبعÓلأ
‘ مهل أدكؤوم ،ثÓثلأ طاقنلأ كاكتفل مهيدل تناك يتلأ ةيوقلأ
يدافتو سضرألأ ىلع لجرألأ عشضو ةرورشض ىلع هشسفن تقولأ
ثيح ،ةيمشسر ةفشصب اهلهأات دعب نمشضت ⁄ ةبيبششلأ نأل رورغلأ
قي-ق–و د-ي-كأا-ت-لأ د-ع-ب نو-ك-ي-شس ل-هأا-ت-لأ نأأ م-ه-ل ف-ششك
رظتنت يتلأ ةدوعلأ ةأرابم ‘ ىرخأأ ةيباجيإأ ةجيتن
.ةديد÷أ ةنشسلأ ةيأدب وزو يزيت ‘ قيرفلأ

دعبأا ¤إا باهذلا ¤إا فدهنصس » :ةفيرصش نب
«فاكلا ‘ دود◊ا

يرأو-ه را-ط--م ¤إأ يرا--ن--ك--لأ لو--شصو د--ع--ب
ر--شسيألأ ع--فأدŸأ ¤دأأ ،›ود--لأ ن---يد---مو---ب
نم دكؤوي حيرشصتب ةفيرشش نب ديلو ةبيبششلل

ةيباج-يإلأ ة-ج-ي-ت-ن-لأ ‘ ل-شضف-لأ نأأ ه-لÓ-خ
ل-ك ةدأرإأ ¤إأ دو-ع-ي ر-ج-ي-ن-لأ ‘ ة-ق-قÙأ
نحن »:هلوق ‘ كلذ احشضوم ،ÚبعÓلأ

هانققح يذلأ زوفلأ أذهل ةداعشسلأ ةمق ‘
ا-ها-ن-ششع ي-ت-لأ ة-ب-ع-شصلأ فور-ظ-لأ ل-ظ ‘
دوعي هلك لشضفلأو ،رجينلأ ¤إأ انلقنت ذنم
حور--ب أو--ل– ن--يذ--لأ Úب--عÓ--لأ ع--ي--م--ج ¤إأ
قيقحتل ةيوق ةدأرإأ مهيدل تناكو ةيلوؤوشسŸأ
قيرف امئأد ىقبت ةبي-ب-ششلأ ،ة-ي-با-ج-يإأ ة-ج-ي-ت-ن
دود◊أ دعبأأ ¤إأ باهذلأ ¤إأ فدهنشسو Òبك

‘ ا-ن-ت-قÓ-ط-نأ د-ي-كأا--تو ة--شسفا--نŸأ هذ--ه ‘
ن .ن.«اشضيأأ ةينطولأ ةلوطبلأ

...ةبعصصلإ فورّظلإ لك مغر

ةدوعلا ‘ ديكأاتلا ىلع رصصي يديزوبو رجينلا ‘ اهلعفي يرانكلا

...ةصسكاعŸإ ةطبرألإ ‘ ةباصصإإ نم Êاعي

حاجنب ةيحار÷ا ةيلمعلا ىرجأا فيصصول
Êاعي فيشصول نأورم باششلأ مجاهŸأ نإاف ،اقباشس هيلإأ انرششأأ املثم
رمألأ ،ةبكرلل ةشسكاعŸأ ةطبرألأ ىوتشسم ىلع ةدقعم ةباشصإأ نم

لوأأ يرجيو ،مشسوŸأ ةيأدب ذنم تايرابŸأ لك عيشضي هلعج يذلأ
يرومز روشسيفوÈلأ دنع ةمشصاعلاب ةيحأرج ةيلمع سسمأأ

برقأأ ‘ تابيردتلأ ¤إأ ةدوعلأ لمأأو تقولأ حبر فدهب
د-ع--ت--شسي ف--ي--شصو--ل نا--ك يذ--لأ تقو--لأ ‘و ،لا--جآلأ

ر-ع-شش ،ي-شضاŸأ عو-ب--شسألأ ة--عو--مÛأ ع--م جا--مد--نÓ--ل
Ãيرجي هلعج ام ،هت-با-شصإأ ىو-ت-شسم ى-ل-ع تا-ف-عا-شض
،ةباشصإلأ ةيعون نم د-ي-كأا-ت-ل-ل ة-ق-م-ع-م تا-شصو-ح-ف

ةيلمعلأو ،ةشسكاعŸأ ةطبرألأ نم Êاعي هنأأ حشضتأو
ام ،هيلإأ ةبشسنلاب ا-ي-م-ت-ح أءأر-جإأ تنا-ك ة-ي-حأر÷أ

رهششأأ ةتشس ةبأرق ةشسفانŸأ نع بي-غ-ي-شس ه-نأأ ي-ن-ع-ي
.ةلماك

مايأا ةرصشع دعب ليهأاتلا ةداعإا رصشابيصس
فرط نم اهيلع انلشص– يتلأ تامولعŸأ بشسحو
فيشصول بعÓلأ نإاف ،يلئابق-لأ ي-ب-ط-لأ م-قا-ط-لأ
،سسي-مÿأ مو-ي-لأ ة-ي-ب-ط-لأ ةدا-ي--ع--لأ ردا--غ--ي--شس
دعب ليهأا-ت-لأ ةدا-عإأ ة-ي-ل-م-ع ءأر-جإأ ر-ششا-ب-ي-شسو
سصاخ جما-نر-ب ¤إأ ع-شضخ-ي-شس ثي-ح ،ما-يأأ ةر-ششع
لثامتلأو ةيندبلأ هتقايل عاجÎشسأ ‘ هدعاشسيشس
نأأ ةرا--ششإلأ ع--م ،لا--جآلأ بر--قأأ ‘ ءا---ف---ششلأ ¤أ
ع-م Òب-ك رأو-ششم ق-ي-ق– ‘ ل-مأا-ي نا-ك ف-ي-شصو-ل

تأÒشضحتلأ ةيلمع لك ‘ هتكراششم دعب ةبيبششلأ
هنك-ل ،لوألأ ق-ير-ف-لأ ع-م م-شسوŸأ قÓ-ط-نأ ل-ب-ق
هذه ¤إأ هشضرعت دعب ةÒبك لمأأ ةبيخب بيشصأأ
.ةباشصإلأ

ةرــكصسب ةارابم نع ايمصسر بيغي طوـــب نـــب
ةهجأوŸأ نع هبايغ طوب نب ةماشسأأ يرانكلل لوألأ سسرا◊أ لجشس ،قباشسلأ ددعلأ ‘ هيلإأ انرششأأ املثم
يديهمتلأ رودلأ باهذ راطإأ ‘ رجينلأ دا–اب يرانكلأ تعمج يتلأ ةÒخألأ
مشصعم ىوتشسم ىلع اهل سضرعت يتلأ ةباشصإلأ ببشسب فاكلأ سسأاكل Êاثلأ
ديدح باششلأ سسرا◊اب هشضوعي يديزوب بردŸأ لعج يذلأ رمألأ ،ديلأ
نإاف ،اهيلع انلشص– يتلأ تامولعŸأ بشسحو ،يغبني امك هرود ىدأأ يذلأ
أذه ةبيبششلأ رظتنت يتلأ ةمداقلأ ةهجأوŸأ نع اشضيأأ بيغيشس طوب نب
مشسقلأ ةلوطب نم ةشسداشسلأ ةلو÷أ راطإأ ‘ ةركشسب دا–أ مامأأ دحألأ
.ءافششلل لثامتلل تقولأ نم عشستم هيدل نوكي نل هنأأو ةشصاخ ،لوألأ

زهاج ديدحو ةيحصصلا هتلاحب ةرماغŸا ضضفري يديزوب
ةلاحب ةرماغŸأ ديري ل يديزوب فشسوي بردŸأ نإاف ،ىرخأأ ةهج نم
ة-ل-ي-ك-ششت-لأ ¤إأ ه-تدا-عإأ ‘ عر-شست-لأو ة-ي-ح-شصلأ طو-ب ن-ب ة-ما--شسأأ سسرا◊أ
¤إأ ةجاحب نوكيشس هنأأو ةشصاخ ءافششلل هلثا“ نم دكأاتلأ نود ةيشساشسألأ

ةأرابم نم هءافعإأ ررقي هلعج يذلأ رمألأ ،ةمداقلأ ديعأوŸأ ‘ هتامدخ
ديدح Êاثلأ سسرا◊أ هلجشس يذلأ قلأاتلأ دعب ةشصاخ ةركشسب
‘ ىر-خأأ ة-شصر-ف ى-ل-ع لو-شص◊أ ق--ح--ت--شسي ه--نأأ د--كأأ يذ--لأ
ةأرا--بŸأ ‘ ه--مد--ق يذ--لأ دودرŸأ د--ع---ب لوألأ ق---ير---ف---لأ
.ةÒخألأ

ةي◊وب عاجÎصسا ىلع رصصيو
عاجÎشسأ ىلع رشصي يديزوب بردŸأ نإاف ،لباقŸأ ‘
نم ن-ك-م-ت-ي ⁄ يذ-لأ ة-ي◊و-ب ا-ير-كز بعÓ-لأ تا-مد-خ

كرد---لأ دا–أ ما---مأأ Òخألأ ءا---ق---ل----لأ ‘ ة----كرا----ششŸأ
ىوتشسم ىلع اهنم Êاعي يتلأ ةباشصإلأ ببشسب يÒجينلأ
ةيحشصلأ ةي◊وب ةلاح نإاف ،رابخألأ رخآأ بشسحو ،لحاكلأ

ةيقب عم تابيردتلأ ¤إأ هتدوع لجشسي دقو أÒثك تنشس–
.فانئتشسلأ ةشصح نم ةيأدب ةعومÛأ

ن .ن



ةصسمخ يجورف يÒت دا–إلا بردم ىرجأا
ة-ي-صسا-صسألا ة-ل-ي-ك-صشت-لا ى-ل-ع ة-ل-ما-ك تاÒي-غ--ت
‘ ةيدŸا يبŸوأا تهجاو يتلا كلتب ةنراقم

تها-ب-لا ءادألا بب-صسب اذ-هو ،ة--ي--صضاŸا ة--لو÷ا
يثح ،ةهجاوŸا كلت ‘ قيرفلا هب رهظ يذلا

ة-ل-ي-ك-صشت-لا ‘ ةد-يد-ج ءا-مد خ-صض لوا-ح
،ءامصسألا سضعب ةدوع Óغتصسم

ه-ب ما-ق Òي-غ--ت زر--بأا ل--ع--لو
ما---ح----قإا و----ه ي----جور----ف
ذ--ن--م رو--ف--ي---صس سسرا◊ا

با-صسح ى--ل--ع ة--ياد--ب--لا
لوأا ‘ ،زود-----------ن------------غ

ه-ل ة-ي-م--صسر ة--كرا--صشم
‘ ،م------صسوŸا اذ------ه

تل-----------م------------صش Úح
ىرخألا تاÒيغتلا

،عا----فد-----لا ط-----خ
ى-ت--حو ط--صسو--لا

.موجهلا طخ

نيد نب
اديدج ديعلبو

عافدلا
ي--جور--ف ثد--حأاو
ىلع Úنثا نيÒيغت
‘ عا-----فد-----لا ط------خ

ن---م ،سسمألا ةارا---ب----م
¤إا د-ي-ع-ل-ب ةدا-عإا لÓ-خ

ة-ي--صسا--صسألا ة--ل--ي--ك--صشت--لا
يقب يذلا تÓيلع ناكم

‘ ،ءلد-ب-لا د--عا--ق--م ‘
Êا-ث-لا Òي-غ-ت-لا ل-ث“ Úح

ن----م د----ئا-----ع-----لا كار-----صشإا ‘
ا-نورو-ك سسوÒف ن-م ة-با--صصإلا

ىلع ا-ي-صسا-صسأا ن-يد ن-ب يد-ه-م
روصشا-ع نا-ك-م ى-ن-م-ي-لا ة-ه÷ا

‘ ،سسمألا ةهجاوم نع باغ يذلاو ،باصصŸا
‘ هنكم ىلع ىرخأا ةرم ةنيصشوب ظفاح Úح

fiهظ بصصنم ةرمح لغصش امنيب ،عافدلا روÒ
طرا-ف-لا ءا-ق-ل-لا ‘ لا◊ا ه-ي-ل-ع نا-ك ا-م-ك ر--صسيأا
.ةيصسيامخ بايغ رارمتصسا ببصسب

طسسولا ‘ ةفيلخ نب ضضوعي يردوك
ة-ل-ي-ك-صشت-لا ¤إا ه-تدو--ع يردو--ك ةز--م--ح ل--ج--صسو
ةثÓثلا تاءاقللا ‘ اهنع باغ امدعب ةيصساصسألا
ةيادبلا ذنم كراصش يثح ،انوروك ببصسب ةقباصسلا
هلاحأا يذلا ةفيلخ نب Ëرك باصسح ىلع سسمأا
ايصساصسأا ناك امدعب ءلدبلا يصسرك ىلع بردŸا

ةكراصشŸا تناك Úح ‘ ،ةيصضاŸا تاءاقللا ‘
لو-صس ر--يزا--م ة--كرا--صشم رار--م--ت--صسا ط--صسو--لا ‘

نأا ودبيو ،›اوتلا ىلع ةيناثلا ةارابملل ايصساصسأا
ءا-ق-ل ‘ ه-مد-ق يذ-لا هاو-ت-صسÃ بج-عأا ي-جور-ف
امك هتناكم ىلع ةتيصش ظفاح Úح ‘ ،ةيدŸا
.اعقوتم ناك

يطايتحا ضصويfiو ةبرح ضسأار ليل÷ا دبع
ل-ي-ل÷ا د-ب-ع ة-ما-صسأا ‘ ه--ت--ق--ث بردŸا ع--صضوو
هجوب رهظ امدعب ،سسمأا قيرفلا موجه ةدايقل

Ó-يد-ب ه-ي-ف كرا-صش يذ-لا ة-يدŸا ءا-ق-ل ‘ بي--ط

ثيح ،ديحولا قيرفلا فده ليجصست نم نك“و
نم دئاعلا سصويfi باصسح ىلع سسمأا كراصش
يمصساقلبو يراوز نم لك ظفاح امنيب ،ةباصصإلا

بعل يمصساقلب نأا لإا ،ىرخأا ةرم امهيناكم ىلع
طخ نم ىرصسيلا ةه÷ا ىلع يلصصألا هبصصنم ‘

ءاقل ‘ ناكو قباصسلا هقيرف هجاو امك ،موجهلا
.Úقباصسلا هقافر عم ايبصسن سصاخ

بايغلا لسصاوي ضشومامز
ءا--ق--ل ‘ با--ي--غ--لا سشو--ما--مز سسرا◊ا ل--صصاوو
ذإا ،ابعل81 ةمئاق ‘ رثأا هل رهظي ⁄و ،سسمألا
نم مث انوروك سسوÒف نم ايئاهن هيفاعت مغرو
بردŸا نأا لإا ،اهنم Êاعي ناك يتلا ةباصصإلا

ةو-عد-لا ه-جوو ه-ب ةر-ما-غŸا مد-ع رر-ق ي-جور-ف
لمعلا سسرا◊ا لصصاوي ثيح ،زودنغو روفيصسل
ه-ت-قا-ي-ل عا-جÎصسا د-صصق سصا--خ ج--ما--نر--ب ق--فو
ة-ي-ق-ب ‘ ة-يز-ها-ج Ìكأا نو--ك--ي ى--ت--ح ة--ي--ند--ب--لا
¿ .Ü.راوصشŸا

ةنيطنسسق ¤إا لقنتي ⁄ ىيحي
ة-ث-ع-ب ع-م ى-ي-ح-ي Îن-ع ي-صضا-ير-لا ر-يدŸا ل--ق--ن--ت--ي ⁄

يتلا ،ةرادإلا نم بلطب ةنيطنصسق ةنيدم ¤إا قيرفلا
عم عل عامتجا عم ةلحرلا نمازت ببصسب كلذ نم هتعنم
دكؤوي ام وهو ،سسمأا لوأا لولج روصشاع قيرفلا سسيئر
لازي ل ثيح ،Úلجرلا Úب ةيديد◊ا ةصضبقلا لصصاوت
Òخألا نكل ،هبصصنم نم ىيحي ةيحنت ‘ لولج بغري
مد--ع ‘ هرار--ق--ب ثب--صشت--لا د--ير--يو ةر--ك---ف---لا سضفر---ي
ة-ي-لا--م تا--صضيو--ع--ت ى--ل--ع لو--صص◊ا نود ةردا--غŸا

.ةÈتعم

لوـــــــــلج عـــــــــم لـــــــــح ¤إا لـــــــــسصي ⁄
‘ يئاهن لح ¤إا نافرطلا لصصوتي ⁄و
سسمأا لوأا ءاصسم اهعمج يذلا عامتجإلا

Ãصس ةكرصش رقÒا بصسحو ،روبŸتامولع
نم بلط لولج روصشاع نإاف انتزوحب يتلا
لمعلل لوزنلا وأا هتلاقتصسا Ëدقت ىيحي

⁄ يذلا رمألا وهو ،ةينابصشلا تائفلا ‘
ءاج هنأاب دكأا يذلا ىيحي هيلع قفاوي
ر--يدŸا بصصن---م ل---غ---صشي---ل دا–إلا ¤إا
هدقع هنمصضي ام اذهو ،Òغ ل ⁄اعلا
.طرافلا فيصصلا هاصضمأا يذلا

 مـــــــــهبجعت مــــــــل راـــــــــسصنأ’ا
!روـــــــــبÒسس ةـــــــــجرخ

ةم-ق ‘ ق-ير-ف-لا را-صصنأا د-جاو-ت-يو
م-ه--ق--ير--ف ‘ ثد--ح--ي ا‡ بصضغ--لا

ا-م ة-صصا-خ ،يرادإلا ىو-ت-صسŸا ى-ل-ع
نم درج امدعب ىيحيو روبÒصس Úب ثدح
¤إا لقنتلا نم هنامرحو هبتكم حيتافم
أا-جا-ف-ت ثي-ح ،ق-ير-ف-لا ع-م ة-ن-ي--ط--ن--صسق
تارارقلا هذه نم ةراطصسوصس قاصشع
،فاÎحÓ-ل ة--ل--صص يأا--ب ت“ ل ي--ت--لا

‘ ازمر دعي ىيحي مصسا نأاو ةصصاخ
ا-م م--ك--ح--ب ة--ير--ئاز÷ا مد--ق--لا ةر--ك
يتلا تاونصسلا ‘ بخت-ن-م-ل-ل ه-مد-ق

.رصضÿا سصيمق اهيف لمح
Ü. Ü

ــه2441 ¤وألا ىدامج٩0ـل قفاوŸاÈ 0202مصسيد42 سسيمÿا لوأ’ا فÙÎا
ةمشصاعلا دا–إا

«يبرادلا» ‘ هسسأار ذاقنا نع ثحبيو طغسضلا ت– يوانكل
د-حألا ياد Úصسح ر-صصن ر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لا ة-ي-لÙا ةارا--بŸا نو--ك--ت--صس
ةÒخألا ةصصرفلا ةباثÃ ،ةمصصاعلا دا–ا مامأا ةلوطبلا ‘ لبقŸا
ديدعلا نأا ةصصاخ هبصصنم ‘ ءاقبلا لجأا نم يوانكل ريذن بردملل

«يبرادلا» ‘ ةرايÿا بقع هتيحنتب ةبلاطم تعفترا تاوصصألا نم
‘ Èكألا ةيلوؤوصسŸا حوماق مك◊ا ليم– مغر دادزولب بابصش مامأا
.ةارابŸا اذه ‘ ةليكصشتلا نم يوق لعف ّدر رظتني اذهل ،ةراصسÿا
«اÒبك اطغشض انيلع اشضرف زوف لوأا نع ثحبلا» :يوانكل
سشي-ع-ي ه-ق-ير-ف ّنأا يوا-ن-ك--ل ر--يذ--ن ياد Úصسح ر--صصن برد--م ف--صشك
ةيبلصسلا جئاتنلا ›اوت ببصسب ةيونعŸا ةيحانلا نم ةبعصص ةيعصضو
قيرفلا» :قايصسلا اذه ‘ لاقو ،ةلوطبلا ‘ راصصتنا لّوأا نع ثحبلاو
لماوعلا نم ديدعلا لعجي ام وهو ،ةلوطبلا ‘ زوف لوأا ءارو يرجي

ةيحانلا نم ا-م-ي-صسل ا-ن-ت-م-ه-م ن-م بع-صصتو نأا-صشلا اذ-ه ‘ ل-خد-ت-ت
اهانعيصض يتلا طاقنلا ىلع مدنو ةرصسح كانه هنأا ىتحو ،ةيونعŸا

.«انلوانتم ‘ تناك يتلاو Òخألا يبرادلا لبق
«يبرادلا ‘ انمزه نم وه مك◊ا» :مÓشسلا دبع

ىلع رانلا مÓصسلا دبع فيرصش «ةيرصصنلا» ـل دعاصسŸا بردŸا حتف
ءازج ةلكر نأا ركنأا ل» :لاقو بابصشلا ءاقل رادأا يذلا حوماق مك◊ا

ىصضاغت مك◊ا لباقŸاب نكل ةئاŸاب ةئام ةيعرصش دادزولب بابصش
،وه لإا عيم÷ا اهدهاصش يقيرفل ةيعرصش ءازج ةلكر Òفصصت نع
ءاقللا Òصس مك◊او ،ةارابŸا هذه ‘ ائيصش كمهفأا ل ينلعج ام وهو
ةارابŸا تاير‹ تناكل يقيرفل ءازج ةلكر نع نلعأا ولو ديري امك
ح . م  .«بقع ىلع اصسأار تÒغت دق
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ةــــــــطقن نــــــــم هــــــــمرحي مــــــــك◊او Ìــــــــعتلا لــــــــسصاوي داــــــــ–إ’ا

ياد Úشسح رشصن

بابصش مامأا ،سسمأا ةمصصاعلا دا–إا مزهنا
ةلو÷ا باصس◊ Òخألا بعلÃ ةنيطنصسق
م--غرو ي--ث--ح ،ة--لو--ط--ب---لا ن---م ة---صسماÿا
ءا-ق-فر ه-ب ر-ه--ظ يذ--لا د--ي÷ا ىو--ت--صسŸا

امد-ع-ب ،Êا-ث-لا طو-صشلا ‘ ة-صصا-خ ة-ت-ي-صش
نأا لإا ،ةنيصشوب قيرط نع ةجيتنلا اولداع
ر-----خآا ‘ ر-----خآا سسأار ه------ل نا------ك م------ك◊ا
ءاز--ج ة--ل--كر ن--ع ن--ل--عأا اŸ تا--ظ--ح--ل---لا
فد-ه ا-ه-لÓ-خ ن-م او-ل-ج-صس Úي--ل--ح--م--ل--ل
.زوفلا

دسصي روفيسسو دا–إ’ا ددهي رهاط نب
فر--ط ن--م ةرذ--ح ةارا--بŸا ة--ياد--ب تءا---ج

سضرألا باحصصأا ذاوحتصسا مغر ،يقيرفلا
(62د) ةياغ ¤إا انرظتنا اننكل ،ةركلا ىلع
،بابصشلل ةÒطخ ةصصرف لوأا اندهصش ىتح
،رهاط نب ةيحان قمعلا ‘ وكي ةرير“ دعب
ةركلا دصصي روفيصس نكل ةوقب ددصسي Òخألا
.ةينكرلا ¤إا اهلوحيو

حنÁو هامرم دسض لجسسي نيد نب
رفانسسلل مدقتلا

بابصشلا اهيلع لصص– يتلا ةينكرلا ترمثأاو
ا-هذ-ف-ن ا-مد-ع-ب (72د) ‘ مد--ق--ت--لا فد--ه--ب
،Êاثلا مئاقلا ةيحان ةديج ةقيرطب يرمعلا
ةيحان سسأارلاب ررم يذلا رهاط نب تدجو
دا–إلا عفادÃ تمدطصصا ةركلا نكك وطي

.أاطÿاب كابصشلا ‘ اهعصضوو نيد نب
Êاثلا فدهلا عيسضي بوبيسش

ىمرم ىلع بابصشلا يبعل طغصض رمتصساو
ىلع قلط-ن-ي ير-م-ع-لا (43د) ‘و ،دا---–إلا
قبط ىلع ةرك عزوي نأا لبق ىرصسيلا ةه÷ا
هترك نكل تءاج امك ددصس Òخألا ،بوبيصشل

.كابصشلا قيرط فرعت ⁄و ىمرŸا تلع

عيسضي رهاط نبو لواحي ليل÷ا دبع
بنا-ج ن-م ةÒط-خ ة--صصر--ف لوأا ا--ن--ل--ج--صسو
،ةيعام-ج ة-ب-ع-ل د-ع-ب (04د) ‘ Úي-م-صصا-ع-لا

Òخألا ،ليل÷ا دبعل يردوك ررÁ نأا لبق
(54د) ‘و ،مئاقلا تبناج هترك نكل ددصسي
Êا-ث-لا فد-ه-لا ة-فا-صضإا ‘ ل-صشف ر-ها-ط ن--ب
د-صص ن-م ن-ك“ يذ-لا رو-ف-ي-صس ة-عار--ب ما--مأا
يه-ت-ن-ي-ل Òث-ك-لا د-ه-صشن ⁄ كلذ د-ع-ب ،ةر-ك-لا
سضرألا با--ح---صصأا قو---ف---ت---ب لوألا طو---صشلا
.ميتي فدهب

ةمكfi ةيسسأارب ةجيتنلا لداعي ةنيسشوب
تا--ير‹ ‘ ةو--ق--ب دا–إلا و--ب---عل ل---خدو
‘ اد--ي--ج او--م--ك– ثي--ح ،Êا--ث--لا طو--صشلا
ةنيصشوب عافدلا بلق نكمتي نأا لبق بعللا

ة-ي-صسأار-ب (65د) ‘ ة-ج-ي-ت--ن--لا ة--لدا--ع--م ن--م
fiتصسا بقع ةمكÓنم ةديج ةرير“ هم

در ر-خأا-ت-ي ⁄و ،ة-ي-ن-كر-لا ن-م يراوز فر--ط
نب ةديدصستب (36د) ‘ ءاجو ÚيلÙا لعف

.ليلقب ةيبناج ترم يتلا رهاط
ققfi فده نم دا–إ’ا ذقني ’وسس

نأا ل-ب-ق دا–إÓ-ل ة-م-ج-ه (66د) تده-صشو
قير-ط ن-ع Úي-لÙا فر-ط ن-م سسك-ع-ن-ت
غواري مث ةعرصسب قلطنا يذلا رهاط نب
ىمرŸا هاŒاب ددصسيو روفيصس سسرا◊ا
بصسا---نŸا نا---كŸا ‘ نا---ك لو---صس ن----ك----ل

نم هقيرف اذقنم ةركلا دصص نم نك“و
ملتصسي نيد نب (37د) ‘و ،ققfi فده

ةيصضرأا ةرك ددصسي مث يراوز نم ةرير“
.ليلقب ةيبناج ترم اهنكل

ءازج ةلكر نم ةارابŸا لتقي بوبيسش
ءازج ةلكر نع نلعي مك◊ا (88د) ‘

وبعل اهيلع جتحا ،ةنيطنصسق بابصشل
ا--ه--ل را---ب---نا ة---ل---كر---لا ،اÒث---ك دا–إلا

Êاثلا فدهلا Óجصسم حاجنب بوبيصش
ثÓث هقير-ف يد-ه-يو ةارا-بŸا ل-ت-ق-ي-ل
ءاقللا ىهتنا كلذ د-ع-ب ،ة-ن-ي-م-ث طا-ق-ن
تا-ب-ي-خ ل-صصاو-تو با-ب-صشل-ل لوا زو-ف--ب
Ü. Ü.دا–إلا

طاـــيتح’ا ‘ ةـفيلخ نب يقبيو ايــسساسسأا روــفيسس محقي يـــجورـف

يبلسسلا لداعتلاب ىهتنا فيدرلا ءاقل
بابششو دا–إلا Úب فيدرلا ءاقل ىهتنا ءاقل ‘ ،يبلشسلا لداعتلا ةجيتنب ةنيطنشسق ،ليجشستلل ةÒثك اشصرف دهششي ⁄ قلغم ةطقن ونايشسيرتام بردŸا لابششأا ققحيل نكي ⁄ كلذ نأا لإا ،رايدلا جراخ ةنيمث ،بيتÎلا ملشس ‘ مهتبترم Úشسحتل ايفاك ثÓث ديشصرب71 زكرŸا ‘ نودجاوتيو ةحلشصŸ ةدايرلا رفانشسلا عيشض Úح ‘ ،طاقن .ةرواشسلا

ةارابŸا ‘ كراسش يسشناول
‘ دا–إلا فيدر عم يششناول Ëرك كراششو ،لوألا قيرفلا ءاقل نع باغو ،سسمألا ءاقل هل هجوي ⁄ يذلا يجورف بردŸا نم بلطب عم هلجرأا ‘ قئاقد حبري نأا لشضفو ،ةوعدلا ‘ لششف هنأا لإا ايشساشسأا كراشش ثيح ،نابششلا .ىرخأا ةرم ليجشستلا ةدقع كف



›إإ دإدعتلإ ةدوع دعب ةرششأبم يكوكلإ ليبن بردŸإ جمرب
قد-ن-ف-لإ ة-حأ-شس  ‘ ة-ي-ب-يرد-ت ة-شصح م-ي-ق-ي ثي--ح قد--ن--ف--لإ

أ-ب-شس– دإد-ع-ت--شسلإ ة--يإد--بو Êد--ب--لإ بنأ--ج--ل--ل أ--ه--شصشصخ
Ÿةلو÷إ بأشس◊  ودإرأب يدأن مأمأإ مدأقلإ دحألإ ةهجإو

يلع ةيشسمألإ ‘ دإدعتلإ نوكيل  ةلوطبلإ نم ةشسدأشسلإ
. ةدوعلإ ةلحر ‘ ةشصأÿإ ةرئأطلإ عÓقإإ دعوم

 فانئتصس’او ةحار مويلا
دغلا ةيصسما

ن-م دإد-ع-ت-لإ ر-شصأ-ن-ع د-ي-ف-ت--شسي
ةقأششلإ ةلحرلإ دعب  مويلإ ةحإر
نو--ك---ت نإ ي---ل---ع دأ---ششت---لإ ›إ

تأب-يرد-ت-لإ ءإو-جإ ›إ ةدو-ع-لإ
ة----ع----م÷إ د----غ-----لإ ة-----ي-----شسمإ

Úت-----شصح------ب ءأ------ف------ت------كلإو
ةهجإوŸ إÒشض– Úتيبيردت
نإ ة----شصأ----خ  ودإرأ----ب يدأ-----ن
‘ إÒثك زكري ينفلإ مقأطلإ

بنأ---ج ي---ل----ع ةÎف----لإ هذ----ه
ي-ل-ع ظأ-ف--ح--ل--ل عأ--جÎشسلإ

. ÚبعÓلإ ةيزهأج

دوعي حنŸا ةيوصست لكصشم
ضسيمÿا مويلا

ةهجإولإ ›إ ةقلأعلإ حنŸإ سسجأه دوعي
تنأ--ك نإ د--ع--ب سسي--مÿإ مو--ي---لإ  ةو---ق---ب

Úب--عÓ--لإ مأ--مإ تد--ه---ع---ت د---ق ةرإدلإ
حنم لث“ بعل لكل نويلم05 ةيوشستب

جأ–إ، ة--م--شصأ--ع--لإ دأ–إ تأ--ه--جإو--م
د-ع-ب ةر-ششأ-ب-م ةر--ق--م م‚و سسأ--ب--ع--ل--ب
ثيح  ةيق-ير-فإلإ ة-ير-ف-شسلإ ن-م ةدو-ع-لإ
إذإ ةشصأخ هلÓظب لكششŸإ إذه يقليشس

أهتعطق يتلإ ةملكلأب ةرإدلإ مزتلت ⁄
ة--مزلإ ل--شصإو--ت ط--شسو  Úب--عÓ--لإ ع--م
أم ة-ي-لأ-م ة-لو-ي-شس دو-جو مد-عو ة-ي-لأŸإ
. جرح فقوم ‘ ةرإدلإ  عشضو نم ديزي

ب/ليلخ

ــه2٤٤1 ¤وألإ ىدأمج٩0ـل قفإوŸإÈ 0202مشسيد٤2 سسيمÿإ لوأ’ا فÙÎا

مداقلا يفناج7 موي هيلع جارفإلا رظتني ناك

ضسيئرلا قح ‘ ةذفان رهصشا6
رامح ناصسح قباصسلا

لوا فيطضسب ةيئادتب’ا ةم-كÙا ي-ضضا-ق ق-ط-ن
سسي-ئر-لا ي-ل-ع م-ك◊ا رار-ق-ب   ءا-ثÓ--ث--لا سسما
فاقي’ا عم ةذفان رهضشا6  رامح ناضسح قباضسلا
فيطضس نجضس ‘ نما نوع  يلع ءادتع’ا ةمهتب
ةتوافتم حورج ›ا سسرا◊ا سضرعت ›ا يدأا ام

ةي-ئا-ضضق-لا تا-ه÷ا يد-ل يو-ك-ضشب مد-ق-ت ثي-ح
ةدم ءا-ه-نا ي-ل-ع ن-هار-ي را-م-ح سسي-ئر-لا نا-كو

هيلع جارفإ’او  مدا-ق-لا ي-ف-نا-ج7 موي ه-ضسب-ح
ةطقن ›إا هتاباضسح ديعتل ةيضضقلا هذه يتأاتل
.رفضصلا

›اŸا ريرقتلا ةيصضق ‘ يصسيئر مهتم
ة-ي-ضضق ‘ ع-با-ت-م را-م-ح نا-ضسح سسي-ئر-لا لاز’

‘ قيقحتلا يضضا-ق ر-ضشا-ب يذ-لا  ›اŸا ر-ير-ق-ت-لا
Úم-ه-تŸا ءا-عد-ت-ضسا ‘  ف-ي-ط-ضس ءا--ضضق سسل‹

عفادŸا ليو– تادئاع ءافتخا  ةمهت ‘ دوهضشلاو
›ا و-لو-غادو يدو-ع-ضسلا با-ب-ضشلا ›ا ير-م-ع-ل--ب
تا-نا-عا بح-ضس  ›ا ة-فا-ضضا يدو-ع-ضسلا ةد-حو-لا
اد-ق-ن ي-ك-ن-ب-لا با-ضس◊ا ن-م Úلو-مŸاو ة-لود-لا

يقبي ثيح  متنضس رايلم02 قوفي ›امجا غلبÃو
اياضضقلا هذه ‘ يضسيئرلا مهتŸا رامح سسيئرلا

‘ قيرف-لا ن-ع لو’ا لو-ئ-ضسŸا نا-ك ه-نا ة-ضصا-خ
يتلا ةيدضضاعتلا ةيضضق نايضسن نود  ةÎفلا كلت

ي-ل-ع لو-ضص◊ا ي-ل-ع نور-ضصي ا-يا--ح--ضضلا لاز’
اوماق نا دعب  ةطقن رخا ¤ا هتعباتمو مهلاوما
. هقح ‘ ردضص يذلا مك◊ا فانئتضساب

ب/ليلخ

فيطضس قافو ةرادإا نم بلطب

ضسمأا ةمارصش ىوكصش ‘ ثبلا لجؤوت تاعازنلا
قحل دعوم ›إإ ةمإرشش نإديŸإ طشسو ىوكشش ‘ ثبلإ تأعإزنلإ ةن÷ تلجأإ
بلطب ليجأأتلإ رإرق ءأجو ءأعبرألإ  سسمأإ هيف ثبلإ ت‹رب دق تنأك نأإ دعب
عشضول ءإوشس ةيفأشضإإ ةلهم حنم  لجإ نم ةنجللإ ›إإ قيرفلإ ةرإدإإ هب تمدقت

تبأجتشسإ ثيح Úفرطلإ يشضري  لح دأجيإإ وأإ يدأنلإ قح نع عأفدلل يوق فلم
قأفولإ ةرإدإإ وكششي ةمإرشش بعÓلإ نأإ ةرأششإلإ ردŒ، ةرإدإلإ بلطل  ةنجللإ
مشسإوم3 تأشضيوعتب بلأطيو مشسوŸإ ةيإدب ‘ قيرفلإ عم بردتلإ نم هعنم ببشسب
. نويلم008 قوفي ›أمجإإ غلبÃو يدأنلإ عم هطبري لإزل يذلإ دقعلإ ةÎف

لوكوترب يلع ضضوافتلل بعÓلا اعد رارصس
دادعتلاب قاحللاو قافتا

ةمإرشش بأششلإ عم رإرشس يدأنلل  يمشسرلإ قطأنلإ ثد–
›إإ روشضحلل إدعوم هعم ددح ثيح ثيÎلإ هنم بلطو
ل-جإ ن-م دأ-ششت-لإ ن-م دإد-ع-ت-لإ ةدو-ع د-ع-ب يدأ-ن-لإ ر-ق-م
هلو-شصح-ب ي-شضق-ي قأ-ف-تإ لو-كو-تر-ب زأ‚إ ›إإ ل-شصو-ت-لإ

ةليكششتلإ تأبيردتب قأ-ح-ت-للإو ة-ق-لأ-ع-لإ  ه-لإو-مأإ ي-ل-ع
ة-لوأ-ط ي-ل--ع ن--م ىو--ك--ششلإ ة--مإر--شش بح--شس ل--بأ--ق--م
. تأعإزنلإ

بردŸاو ةراد’ا Úب فÓخ رجفي ةنوملقوب
عوبصس’ا اذه لصصفلاو

دعب ةوقب ةرشضأح ةنوملقوب مجأهŸإ ةيشضق نوكتشس
فر-ع-ت نل ة-ح-ششرŸإو  دأ-ششت--لإ ن--م ق--ير--ف--لإ ةدو--ع
نوكت نأب  تحبشصإ نإ دعب ةشصأخ يرخإ تأيعإدت

مد--قإ نإ د---ع---ب  ةرإدلإو بردŸإ Úب فÓ---خ رد---شصم
هتب-لأ-ط-مو بعÓ-لإ ع-م ثيد◊إ ي-ل-ع ي-كو-ك-لإ بردŸإ
تذختإ دق تنأك يتلإ ةرإدلإ ةرأششتشسإ نود نم ةدوعلأب
نإ تقو ‘  يبيدأتلإ سسلÛإ يلع  مجأهŸإ ةلأحإ رإرق
تإءإرجإ يإ نود نم ةدوعلإ هل نمشضو بعÓلإ نأأمط بردŸإ
ب/ليلخ. هدشض ذختت

فيطضس قافو – يداضشتلا ةضضهنلافيطصس قافو

رركم يئأهن نمثلإ رودلإ ›إإ فيطشس قأفو ةليكششت تلهأأت
د-جو نأإ د-ع-ب طأ-شسب-لإ ي-ل-ع «فأ-ك-لإ» سسأ-ك ة-شسفأ-ن-م ن-م
ةينأثلإ ةعأشسلإ ‘ ههجو ‘ ةدشصوم بعلŸإ بإوبأإ قيرفلإ

رو-شضح-بو  ءأ-ق-ل-لإ د-عو-م ل-ب--ق ة--عأ--شس  يأإ سسمأإ لإوز ن--م
fiإ ظ----فأŸنو---ي---م---شسر---لإ مأ---ق ثي---ح  مأ----ك◊إو ةإرأ----ب

لبق قأفولإ يبعل تإزأجإإ ةبقإرمو ةينونأقلإ تإءإرجإلأب
لشصفم ريرقت عفرو ةإرأبŸإ ءأغلإإ نع ظفأÙإ نلعي نأإ
فأكلل  يذيفنتلإ بتكŸإ يوتشسم يلع  تأعإزنلإ  ةن÷ ›إإ
‘  طأشسبلإ يلع قأفولإ زوف رإرق ميشسرت نع نلعتشس يتلإ
تأنيمطتلإ مغر  بعلŸإ قلغ رإرق ءأجو ةمدأقلإ مأيألإ
دقعنإ يذلإ ينفلإ عأمت-جلإ لÓ-خ ق-ير-ف-لإ أ-هأ-ق-ل-ت ي-ت-لإ

نأإ ة-ي-لfi ة-ي-مÓ-عإإ ردأ-شصم تف-ششكو  ةإرأ-بŸإ ة-ح--ي--ب--شص
سسيئرو يدأششتلإ ةشضأيرلإ ريزو Úب فÓخ ›إإ دوعي ببشسلإ
. يدأششتلإ ةيدأ–لإ

ةقلغم بعلŸا باوبأا اودجو نويمصسرلاو دادعتلا
ةارابŸا لبق ةعاصس

بع-لŸإ ›إإ ه-ه-جو-ت لÓ-خ ف-ي-ط-شس قأ-فو د-فو أأ-جأ-ف-ت
بع-لŸإ بإو-بأإ د-جو نأ-ب ةإرأ-بŸإ د-عو-م ل--ب--ق ة--عأ--شس
ظفأfiو ميكحتلإ يعأبر روشضحبو ههجو ‘ ةدشصوم
ررقي دإدعتلإ ةقفر ينفلإ مقأطلإ  هلعج أم ةإرأبŸإ
. ءأقللإ ظفأfi ةرأششتشسإ دعب قدنفلإ ›إإ ةدوعلإ

ةلفا◊ا ‘ ÚبعÓلا تازاجإا بقار  ظفاÙا
ايمصسر ءاقللا ءاغلإا نلعأاو

دإدعتلإ ةدوع لبق ةإرأبŸإ مكح ةقفر ءأقللإ ظفأfi مأق
هيلع سصنت أم بشسح  ÚبعÓلإ تإزأجإإ ةبقإرÃ قدنفلإ ›إإ
ءأغلإإ نع ظفأÙإ نلعي نأإ لبق ةبعللإ Òشست يتلإ Úنإوقلإ
يلع تأشسفأنŸإ ةن÷ ›إإ لشصفم ريرقت عفرو أيمشسر ءأقللإ

مأيألإ ‘ بشسأ-نŸإ رإر-ق-لإ ذ-خ-ت-ت-شس ي-ت-لإ فأ-ك-لإ يو-ت-شسم
. طأشسبلإ يلع قأفولإ زوف نلعأإو ةمدأقلإ ةليلقلإ

داصشتلا ةيدا–او ةصضايرلا ريزو Úب فÓخ
›إ ةيلfi مÓعإ لئأشسو بشسح بعلŸإ قلغ ببشس دوعيو
ةموك◊إ ‘ ةشضأيرلإ ريزو Úب ةÎف ذنم بششن يذلإ فÿÓإ
يتلإ تأنيمطتلإ  مغرو ثيح  ةيدأ–لإ سسيئرو ةيدأششتلإ
ينفلإ عأمتجلإ ‘ إرشضأح نأك يذلإ ةرإزولإ لث‡ أهب مزتلإ

ل-ك ق-ل--غ رإر--ق ي--ل--ع ر--يزو--لإ رإر--شصإ نإ ›إ ة--ح--ي--ب--شصلإ ‘
. Úلجرلإ Úب ةورذلإ  ›إ لشصو فÿÓإ نإ دكإ  بعŸÓإ

ةيرفصسلا فيراصصم نع تاصضيوعت بلطتو لصسارت ةراد’ا
ة-يدأ–لإ ق-ير-ط ن-ع فأ-ك-لإ ف-ي-ط-شس قأ-فو ةرإدإ تل-شسإر
متي تأبوقعب هقأفرإو طأشسبلإ يلع زوفلإ رإرق ميشسرت بلطت

تأشضيوعت يلع لوشص◊إو سسفأنŸإ ةرإدإ  يلع أهطيلشست
ةمشصأعلإ ›إ ق-ير-ف-لإ تدأ-ق ي-ت-لإ ة-ير-ف-شسلإ ف-يرأ-شصم ن-ع

ةشصأÿإ ةرئأطلإ فيلأكت  فرشص قيرفلإ نإ ةشصأخ  أنيمأ‚
. دأششتلإ  ‘ ةمأقلإ فيرأشصم نويلم002 دئإز نويلم057

fiعإا ضضفر ءاقللا ظفاÓخ قافولا لهأات  نÓل
ءاقللا ةحيبصص ينفلا عامتج’ا

ةإرأ-بŸإ ة-ح-ي-ب-شص د-ق-ع-نإ يذ-لإ ي-ن-ف-لإ عأ-م-ت-جلإ نأ--ك
ن-ع ل-ث‡ ›إإ ة-فأ-شضإإ ق-ير-ف ل-ك ن-ع Úل-ث‡ رو--شضح--ب
ت–و ةيدأششتلإ ةيدأ–لإو ةشضأيرلإو بأبششلإ ةرإزو
ديشسلإ يطشسولإ أ-ي-ق-ير-فإإ ن-م ءأ-ق-ل-لإ ظ-فأfi فإر-ششإإ
أيقيرفإإ بونج نم يشسيئرلإ مك◊إو «رÓيه تÓبشص»
بردت-لإ ن-م ير-ئإز÷إ ق-ير-ف-لإ ع-ن-م ة-ط-ق-ن تنأ-ك ن-يأإ

سشأقنلإ روfi ةÒخألإ ةيبيردتلإ ةشص◊إ دعوم لÓخ
نم ‘ل لأمك يدأنلإ سسيئر بلط ثيح  عأمتجلإ ‘

fiإ ظ-فأŸعإإ ةإرأ-ب-Óطأ-شسب-لإ ي-ل-ع ق-ير-ف-لإ ل-هأأ-ت ن
ظ-فأÙإ سضفر  ثي-ح Úنإو-ق-لإ ه-ي-ل-ع سصن-ت أ--م--ل--ث--م
إذهب فأكلإ نم تأميلعت يأإ هلشصت ⁄ هنإ دكأإو بلطلإ
. أهدعوم ‘ ةإرأبŸإ ءإرجإإ ررقيل  نأأششلإ

ررقو ظفاÙا بلطل خصضر ‘’ لامكو قافولا

ةارابŸا روصضح
لÓ--خ إر--شضأ--ح نأ--ك يذ--لإ ‘ل لأ--م--ك سسي--ئر--لإ د---كأإ
قيبطت ءأقللإ ظفأfi نم بلط هنإ نم  ينفلإ عأمتجلإ
سضفر ظفأÙإ نكل  قيرفلإ لهأأت  نÓعإإو Úنإوقلإ
بلطل أنخشضر»: يفيأطشسلإ سسيئرلإ فيشضيل  بلطلإ
ءأقللإ بعل لجإ نم دأششتلإ ›إإ أنلقنت أننأل ظفأÙإ
سصنت أمك بعلŸإ ›إإ لقتننشس ةحأيشسلإ لجإ نم سسيلو

ةرم أنهوجو ‘ بإوبألإ قلغ ةلأح ‘ Úنإوقلإ هيلع
نم قبطيو هإر‹ ذخأأيشس نونأقلإ نأف  أنعنمو يرخأإ

دإد--ع--ت--لإ ن--م بل--ط ثي--ح » ةإرأ---بŸإ ظ---فأfi  ل---ب---ق
. ةإرأبŸإ روشض◊ دإدعتشسلإ

تايرابŸا نوطرام نم ضصقنا قافولا
ينفلإ مقأطلإو دإدعتلإ لعجيل ةإرأبŸإ ءأغلإ رإرق ءأج

ر-ظ-ت-ن-ت تنأ-ك  ي-ت-لإ ة-شسفأ--نŸإ ة--فأ--ث--ك ن--م سصل--خ--ت--ي
بأيلإ ةهجإوم هرظتنت قيرفلإ نأك نإ  دعب ةليكششتلإ
ةهجإوم ل-ب-ق مأ-يإ ي-تأ-ي يذ-لإو مدأ-ق-لإ ي-ف-نأ-ج5 مو-ي
أهلبقو Èمشسيد03 موي ةبقترŸإ ةمدأقلإ دعب أم  ةلو÷إ

رإرقلإ وهو  ودإرأب يدأن مأمإ Èمشسيد72 موي ةهجإوم
. ÚبعÓلإو يرإدلإو ينفلإ مقأطلإ إÒثك حإرإ يذلإ

ب/ليلخ

 ةيرفصسلا فيراصصم نع تاصضيوعتب فاكلا  بلاطيو  طاصسبلا ىلع لهأاتي قافولا

ةيبيردت ةصصح جمرب يكوكلا
ةارابŸا تيقوت ‘



ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا ر-سصا-ن-ع ل-سصاو--ي
د-يد÷ا م-سسو-م-ل--ل م--ه--تاÒسض–

،نونكع نباب «كيبŸو-ل«قد-ن-ف-ب
،ي-سضاŸا د-حألا ق-ل-ط-نا يذ-لاو

يبعÓل حامسسلا دعب موي لوا ‘
تا-ب-يرد-ت-لا-ب ة--ي--نا--ث--لا ة--جرد--لا
ةدŸ سصبÎلا موديو ،ةيعام÷ا
.Úعوبسسأا
ن-م ر-ط-سسŸا ج--ما--نÈلا بسسحو

،ة-م-سشن نا-ي-ف--سس بردŸا فر--ط
مد-ق ى-ل-ع ىرŒ تاÒسضح-ت-لا-ف
‘ Úت-ي-ب-يرد-ت Úت-سصح-ب ،قا--سسو
ة---ي---حا---ب---سصلا ة---سص◊ا ،مو----ي----لا

flسضع-لا ة-يو-ق-ت--ل ة--سصسص-Óتا-عا-ق-لا ىد-حإا-ب ت
ق-ير-ف-لا ا-هاÎكا ي-ت-لا ،نو-ن-ك-ع ن-با-ب ة-ي-سضا--ير--لا
رمألا ،ةيرورسضلا تامزل-ت-سسŸا ل-ك ى-ل-ع ر-فو-ت-تو
ي--ن--ف--لا م--قا--ط--لا نا--سسح--ت--سساو ا--سضر لا--ن يذ--لا
.ÚبعÓلاو
ن-ب يدا-ن بع-لÃ ىر-ج-ت-ف ،ة--ي--نا--ث--لا ة--سص◊ا ا--مأا

بنا÷ا ى-ل--ع ىر--خألا ي--ه سصسصخ--تو ،نو--ن--ك--ع
بردŸا هيلع زكريام وهو ،عاجÎسسلاو Êدبلا

›ا◊ا ه-ل-م-ع نا ا-ن-ل د-كأا ثي-ح ،ة--م--سشن نا--ي--ف--سس
لظ ‘ ةسصاخ لسصاوتŸا لمعلاو ةقدلا بلطتي
Êد--ب---لا بنا÷ا ‘ ل---ج---سسŸا Òب---ك---لا سصق---ن---لا

ن-ع م-هدا-ع-ت-بل يدا-ع د-ج ر-مأا هار-يو ،ه--لا--ب--سشأل
.ةلماك رهسشأا ةعسست نم Ìكأل ةيعام÷ا تابيردتلا

نوبعÓلاو صصبÎلا ‘ ةرصضاح ةرادإ’ا
مهل ةرفوتŸا تايناكمإ’اب نوديصشي

لاعف-لا رود-لا-ب نو-ب-عÓ-لاو ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا دا-سشأا
ديسس ديسسلا ةسسائرب قيرفلا ةراد اهب موقت يذلا

ة--حار ى--ل--ع ر--ه--سست ثي--ح ،›ا--سشر--سش ن---ب ي---ل---ع
‘ ةيرورسضلا تابلطتŸا لك اهÒفوتب ،ÚبعÓلا

.فورظلا هذه لثم
ايلا-ح ه-مد-ق-ت اÃ ة-م-سشن نا-ي-ف-سس بردŸا دا-سشأاو
سسيئرلاب نوبعÓلا هون مهتهج نم ،يدانلا ةرادإا
نم ةسصاخ ،مه-ي-ل-ع ل-خ-ب-ي ⁄ ه-نو-ك ،›ا-سشر-سش ن-ب
يذلا رمألا ،ةيكي-ت-سسي-جو-ل-لاو ة-يو-ن-عŸا ة-ي-حا-ن-لا

يرجي قلغŸا سصبÎلا نم ¤وألا مايألا نم لعج
.ةعئار فورظ ‘

ىمرŸا صسار◊ صصاخ جمانرب طبصض
ى--مر--م سسار--ح برد--م فو--لfl ن--ب ي--سصق لا--ق
سصاخ يبيردت جمانرب طبسض هنا ،ةديلبلا دا–ا

موقي هنا هلوق بسسحو ،ةثÓثلا ىمرŸا سسار◊
ى--ل--ع ا--ظا--ف--ح ،يد--عا--سصت ق--سسن--ب م--ه--ب--يرد--ت---ب
بنا÷ا نم Òبك سصقنل هتظحÓم دعب ،مهتمÓسس
ذنم ةيعام÷ا تابيردتلا جراخ مهدوجول ،Êدبلا

.يسضاŸا سسرام رهسش فسصتنم
يقيق◊ا يبيردتلا لمعلا نا ،يسصق نب بسسحو
د-ير-ي لو  ،ل-ب-قŸا سصبÎلا ن-م ة-ياد-ب ق-ل-ط-ن-ي-سس
ثي--ح ،›ا◊ا سصبÎلا ‘ ه--سسار--ح---ب ةر---ما---غŸا
ة--ي--ق--ب رار--غ ى--ل--عو ة--ثÓ--ث---لا سسار◊ا ع---سضخ---ي
ة--يو--ق--ت ى--ل--ع بيرد--ت--لا--ب Úب--عÓ--لا م---ه---ئÓ---مز
عم ةيندبلا تابيردتلا ةيلباق نم عفرو تÓسضعلا
Òخألا نا يسصق بسسحو ،عاجÎسسلا ىلع زيكÎلا

.ةيندبلا تاÒسضحتلا ةيادب ‘ مهم دج
صسأار زوزع يكم و ‘وصس اصضر بيصصنت

قيرفلا نمأا ةن÷
مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا تام-ي-ل-ع-ت-ل ا-ق-ي-ب-ط-ت
قر-ف-لا ع-ي-م÷ ن--مألا بود--ن--م ى--ل--ع ث– ي--ت--لا
ةدا-ي-ق-ب ةد-ي--ل--ب--لا دا–ا ةرادإا تأا--ترا ، ة--فÙÎا
نب يلعد-ي-سس د-ي-سسلا ق-ير-ف-ل-ل ما-ع-لا ر-يد-م سسي-ئر
ىوتسسم ىلع نمأا ةن÷ بيسصنتب تماقو ›اسشرسش
ن-يو-سضعو لÓ-ه لا-م-ج د-ي-سسلا ة-سسا-ئر-ب ق-ير-ف--لا
ناذ-ل-لا زوز-ع ي-ك-م د-ي-سسلا و ‘و-سس ا-سضر د--ي--سسلا

نمأا و ةحار ى-ل-ع ر-ه-سسلا ا-م-ه-ما-ه-م نو-ك-ت فو-سس
يدهم Ëرك.قيرفلا

دا–ل ما-----ع-----لا Òجا-----نŸا ثد–
ةيادب نع نازيزع Úسسح سشار◊ا
د--ق--ل» :لا--ق ثي--ح ،تاÒسضح---ت---لا

ةيتاوŸا فورظلا Òفوت ‘ انح‚
انحنم دعب تاÒسضحتلا قÓطنل
فر------ط ن------م ر------سضخألا ءو-------سضلا
،«تابيردتلا ¤إا ةدوعلل تاطلسسلا
تا-بو-ع-سص ا-ن-ه-جاو» :لو-ق-ي ع--با--تو

ملعي ا-م-ك ا-ن-ت-م-ه-م ة-ياد-ب ‘ ة-م-ج
‘ ط-ب-خ-ت-ي ق-ير--ف--لا نأل ع--ي--م÷ا
¤إا ا-ن-ي--ع--سسو نو--يد--لا ن--م Òث--ك--لا
ة-ياد-ب-لا ‘ نو-يد-لا هذ-ه سصي-ل--ق--ت
ةدا-عإا ى-ل-ع ردا-ق ق-ير--ف ن--يو--ك--تو
ماربإا ‘ انح‚و ،ةهجاولل يدانلا

.«Úتكرسش عم نيدقع
ىدل اديدج افلم انعدوأا»

«ّدرلا رظتننو لاطفن
نأا--------سشب ناز--------يز---------ع فا---------سضأاو
اديدج افلم انعدوأا دقل» :«لاطفن» ةكرسش عم تاسضوافŸا
ما-يألا نو-سضغ ‘ در-لا ر-ظ-ت-ن-ن ن-ح-نو لا-ط--ف--ن ة--كر--سش ىد--ل
اسصقان ناك يذلا فلŸا انمعد ننأل كلذب نولئافتمو ةلبقŸا

تاكرسشلا سضعب عم تاقفسص مربا ‘ انح‚ امك ،ةيادبلا ‘
لبق مهتاقحتسسم نم ءزج ÚبعÓلا ميلسست نم اننكم ام وهو
ايباجيإا لاطفن ةكرسش در نوكي نأا ىن“أاو تاÒسضحتلا ةيادب

.«راسصنأÓل لمألا ديعن ىتح
«قيرفلا نم ةدافتصسÓل تأان ⁄و دوعصصلا انفده»

نحن» :نازيزع لاق ،مسسوŸا اذه ةوجرŸا فادهألا نعو
نم ينفلا مقاطلاو ÚبعÓل تاناكمإلا لك Òفوت ¤إا ىعسسن
ل دانم بردŸا لاق امكو ¤وألا راودألا ىلع ةسسفانŸا لجأا
بعل ¤إا ىعسسنسسو مسسوŸا اذه ‘ سشار◊ا بعلت نأا بجي
ىمادقلا نوبعÓلا» :يدانلا ءانبأا نع لاقو ،«ةوقب دوعسصلا

نإاو ىتح هنم ذخأÓل سسيلو قيرفلل ةفاسضإلا Ëدقتل اوؤواج
ىتح قيرفلا اذه قسشعأا انأاو هل قح ةيرهسشلا هترجأا تناك
¤إا ةدوعلا لجأا نم عيم÷ا ةدعاسسم ىن“أاو هل بعلأا نأا لبق
.«سشارحلل ةيعيبطلا ةناكŸا

’و يفناج ةياهن ىتح ا‹انرب انرطصس» :داّنم
«ةلوطبلا قÓطن’ دّدfi خيرات دجوي

ثيح ،قيرفلا تاÒسض– نع دانم لامج بردŸا ثد–و
ةقفاوم دعب تاÒسضحتلا ‘ انأادب يسضاŸا دحألا ذنم» :لاق
01و رهسش ›اوح مودي ا‹انرب ترطسس ،ايلعلا تاطلسسلا
¤إا ةدو-ع-لا ل--جأا ن--م ي--ف--نا--ج ر--ه--سش ر--خاوأا ى--ت--ح يأا ما--يأا

خ-يرا-ت-لا فر-ع-ن ل ا-ن-نأا م--غر ير--ف--ي--ف ة--ياد--ب ‘ ة--سسفا--نŸا
ةمسصاعلا ‘ عوبسسأل بردتنسس ،ةسسفانŸا ¤إا ةدوعلل طبسضلاب

ةÎف دعب ايندب ÚبعÓلا Òسض– لجأا نم يواسشوب ةباغ ‘
.«فقوتلا نم ةليوط
ـل اوفقوت ÚبعÓلا نأ’ ةبعصص تاÒصضحتلا ةيادب»

«ةصسفانŸا نع رهصشأا01
ةرم نم Ìكأا اهتلق» :هقيرف لاوحأا نع هثيدح دانم عباتو

انفقوت اننأل دي÷ا Òسضح-ت-ل-ل ع-ي-با-سسأا8 انمزل-ي ل-قألا ى-ل-ع
نود رهسشأا01 ـل بعلن ⁄ اننأا اوسسنت ل ،ةسسفانŸا نع ةÎفل

ةيبوروألا تايرودلا ‘ هدهاسشن ام وهو ،تابيردت وأا ةسسفانم
،ايند-ب نو-نا-ع-ي نو-ب-عل كا-ن-هو ة-ي-ل-سضع-لا تا-با-سصلا ةÌك-ب
دبلو افيعسض نوكيسس ÚبعÓلا دودرمو Óيوط ناك فقوتلاف
.«يقيق◊ا مهاوتسسم ¤إا نوبعÓلا دوعي ىتح رهسشأا6 نم
«ةيدولا تايرابŸا نم ددع صضوخنو اقلغم اصصبرت جمÈنصس»
ن--م ة--ي--نا--ث--لا ة--ل--حرŸا ل--خد--ي--سس ه--ق--ير--ف نأا دا--ن---م د---كأاو
‘ Úترم قيرفلا بردتيو قلغم سصبرت لÓخ تاÒسضحتلا
ةيدنألا» :لاقو ،ةيدولا تايرابŸا نم ددع سضوخيسسو مويلا
بعسصلا نم نوكيسس اذهل ،تابيردتلا ‘ عرسشت ⁄ ةيواهلا

عاطتسسŸا ردق لواحنسس نكل ،ةيدو تايرابم ة‹رب انيلع
،«ا-ناو-ت-سسم سسف-ن ‘ ا-يدو م-ه-ع-م يرا-ب-ت-ل-ل Úسسفا-ن-م دا-ج-يإا
در كانه نأا › دكأا Êدبلا رسضÙا بسسح» :دانم فاسضأاو
ىلع نوبردتي اوناك نيذلا ÚبعÓلا سضعب فرط نم لعف
 .«لمعلا ىلع ينعجسشيو يباجيإا ءيسش اذهو دارفنا

ح . م
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لصصاوت ةليكصشتلا
اهتاÒصض–

زويق و نارمع
تابيردتلاب ناقحتلي

دئارلل ةيعام÷ا

ةبقلا دئار

ءاعبرألإ لمأإ

ششإر◊إ دا–إإ

«ةحيرم فورظ ‘ تاÒسضحتلا قÓطنا نامسض ‘ انح‚و لاطفن ّدر رظتنن» :نازيزع

دئار ةليكسشتل ة-ي-ب-يرد-ت-لا ة-سص◊ا تد-ه-سش
نارمع سسراف يئانثلا جامدنا ،سسمأا ةبقلا
امد-ع-ب ،ة-ي-عا-م÷ا تا-ب-يرد-ت-لا ‘ زو-ي-قو

تبقعأا يتلا فا-ن-ئ-ت-سسلا ة-سصح ن-ع ا-با-غ
سسأار ىلع ادد‹ نابعسش قيفر باختنا
.ÒسسŸا بتكŸا
ن-م ي-سسي-م-ح رو--ن--لا د--ب--ع بردŸا ع--فرو
دد-ع ف-ي--ث--ك--ت لÓ--خ ن--م ،ل--م--ع--لا ةÒتو
ينفلا مقاطلا مّسسق نأا دعب ،لمعلا تاعاسس
و ة-ي-حا-ب-سص ÚتÎف-ل ة-ي-ب--يرد--ت--لا ة--سص◊ا

ÚبعÓلا زيهŒ لجأا نم اذه و ،ةيئاسسم
.ةيمسسرلا ةسسفانŸا قÓطنا لبق

ةغيصصل تارايخ3 مامأا دئارلا
Èمصسيد72 لبق ةلوطبلا

تلسسرأا يتلا و ةلوطبلا ةغيسصل ةبسسنلاب امأا
اه-سصو-سصخ-ب ة-ي-نا-ث-لا ة-فÙÎا ة-ط-بار-لا

Êا-ث-لا فÙÎا ة-يد-نأا ع-ي-م÷ ة-ل--سسار--م
ٍدا-ن ل-ك را-ت-خ-ي تا--حاÎقا ة--ثÓ--ث ل--م--سشي
Èمسسيد72 ةياغ ¤إا بسسانŸا حاÎقلا
نÓ-عإلا و ي-ئا-ه--ن--لا رار--ق--لا ‘ ل--سصف--ل--ل

ة-ب-سسن-لا--ب ة--سسفا--نŸا ة--غ--ي--سصل ي--م--سسر--لا
عسضي ام اذه و ،سسيليبوم Êاثلا فÎحملل
ةغيسصلا رايتخا ةيمتح مامأا دئارلا ةرادإا
.خيراتلا اذه لبق ةبسسانŸا

ةغيصصلا راتخنصس: نابعصش قيفر
يأ’ نودعتصسم نحن و ةبصسانŸا

Òيغت
ق-ير--ف سسي--ئر ثد– دد--سصلا سسف--ن ي--ِفو
،ةطبارلا تاحاÎقا ةيسضق نع ةبقلا دئار

عم رواسشت-لا-ب مو-ق-ي-سس ه-نأا ى-ل-ع د-كأا ثي-ح

ةماعلا ةيعم÷ا ءاسضعأا و ينفلا مقاطلا
ة---غ---ي---سصل بسسا---نŸا را---يÿا د---يد---ح---ت----ل
ءا-ق-فر مد-خ-ت ا-ه-نور-ي ي--ت--لا و ة--سسفا--نŸا

نأا ¤إا اÒسشم ،مسسوŸا اذه نارمع سسراف
بع--ل ‘ ل--ث--م--تŸا و ر---ط---سسŸا فد---ه---لا
ةغيسصل Òيغت يأا هعنÁ نل ¤وألا راودألا
باحسصأا ةيزهاج ى-ل-ع اد-كؤو-م ة-سسفا-نŸا
Ó-مآا ق-ي-ق-ح-ت-ل سضي-بألا و ر--سضخألا يuز--لا
.مسسوŸا اذه راسصنألا

ن.نامحرلا دبع

سسمأا لوأا ةرهسس سسمأا ةرادإا تدقاعت
سسبŸÓاو دا-ت-ع-لا ة-كر-سش ع-م ا-ي--م--سسر
ل-ق-ن-ت ثي--ح ،«سسا--ي--سسا--ك » سضا--ير--لا

،ءاعبرألا ةنيدم ¤إا ةكرسشلا نع لث‡
ÒسسŸاو ةفلاخوب سسيئرلاب ىقتلا نيأا
لبق ءارجألا ةفاك ءاهنإل يماهوت اسضر
سصي--م--ق--لا نÓ--عإاو ،د--ق--ع--لا ع--ي--قو---ت
لÓ-خ ل-مألا ه-يد-تÒسس يذ-لا د-يد÷ا
و----هو ،د----يد÷ا يور-----ك-----لا م-----سسوŸا
غنيكيافلا باجعأا لان يذلا سصيمقلا
لوأا راسصنألا لقاعم ‘ ثد◊ا عنسصو
.سسمأا

Úصصيمق تممصص صسايصساك
يطايتحا ثلاثلاو

›وؤوسسم Úب ” يذلا قافتلا بسسحو
«سسايسساك» ةكرسش لث‡و ءاعبرألا لمأا

Òسضح-ت-ب مو--ق--ت--سس ةÒخألا هذ--ه نأا--ف
قيرفلل Úيديلقت-لا Úنو-ل-لا-ب Úسصي-م-ق
مو--ق--ت---سس ا---م---ن---ي---ب ،سضي---بألاو قرزألا
نوكي يطايتحا رخأا سصيمق ميمسصتب
‘ ل---مألا ه---يد---تر---ي ف---ل---تfl نو---ل---ب
يتلا ةيدنألاب هعمŒ يتلا تايرابŸا
دŒ ل ى-ت-ح ناو-لألا سسف-ن ه-م--سسا--ق--ت
ا---م و----هو جر----ح ‘ ا----ه----سسف----ن ةرادإلا
ةر-ك-ل ة-ير--ئاز÷ا ة--يدا–لا ه--طÎسشت
.ةيدنألا ىلع مدقلا

لوأ’ا رايÿا ىلع توصصي ةفلاخوب
مدقلا ةركل رئاز÷ا ةيدا–لا تلسسار
نم ةيناث-لا ة-فÙÎا ة-ط-بار-لا ة-يد-نأا
ةسسفانŸا ةغيسص لوح اهتراسشتسسا لجأا

ا-مد-ع-ب د--يد÷ا يور--ك--لا م--سسوŸا ‘
،تاحÎقم عبرأا يسشطز ةئيه تمدق
سسي-ئر ةرادإا نأا-ف ها-ن-م--ل--ع ا--م بسسحو
ى-ل-ع تتو-سص ة-ف-لا-خو-ب ءا-ع--برألا ل--مأا
ي-------سضت-------ق-------ي يذ--------لا لوألا حÎقŸا
¤إا ةيدنألا ميسسق-ت ى-ل-ع ة-ظ-فاÙا-ب
(برغ طسسو – قرسش طسسو )Úجوف
‘ ط-ق-ف با-هذ-لا ة-ل-حر-م ءار-جإا ع--م
را--ظ--ت--نا ‘ اذ---هو ةد---ياfi بعÓ---م
تاراسشتسسلا زرف دعب ةيغسصلا ميسسرت
.ةيباتكلا

تابيردتلاو.ةعرصسب انملقأات » نوصشيع
«ةرعصشلا ىلع يصش“

ءاد--سصأا» ع--م--ج ي--ف--تا---ه لا---سصتا ‘و
لمأا ‘ ديد÷ا مدقتسسŸاب «بعŸÓا
ف-يدر ن-م نو-سشي--ع سسا--ب--ع ءا--ع--برألا
ةحارسصب » Óئاق حرسص فيطسس قافو
‘ انتعسضو ةرادإلاو ،ةعرسسب ان‹دنا

وأا ةماقإلا رقم ‘ ءاوسس ةيلاثم فورظ
او-ل-ه-سس رداو-ك-لا نأا ا--م--ك تا--ب--يرد--ت--لا

ىلع Òسست تابيردتلا ىتحو ،انتمهم
ةرا-ن-فو-ب بردŸا ع-م مار-ي ا--م ن--سسحأا
ا--ن---نأا ي---حو---ت تار---سشؤوŸا هذ---ه ل---كو
ةطقنلا نأا ولو اÒبك امسسوم يدؤونسس
اذهو روهمج نود بعللا يه ةيبلسسلا
ىلع Òثكلا تعمسس يننأل فسسؤوم رمأا
دامع – ب.«اقرزلا» راسصنأا

مويلا ‘ Úتيبيردت Úتصصح صصصصخ
عاجÎسس’او Êدبلا بنا÷ا ىلع زكري ةمسشن

ديعسس ديسسلا ةيكزت متي نا ادج رظتني
ةيبŸوا ةدهعل يدانلا سسأار ىلع حيلف

ة-يا--ه--ن) ة--ل--ما--ك تاو--ن--سس ع--برأل د--ت“
لاغسشأل ديحولا حسشرŸا هنوك ،(3202
ةررقŸا ةيباخ-ت-نلا ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا
ة-عا-سسلا ن--م ة--ياد--ب مو--ي--لا لاوز د--ع--ب
فاÒسش ىسسوم ةعاقب فسصنو ةعبارلا
رظتني يت-لاو ،كيرا-فو-ب ة-ن-يد-م بل-ق-ب

وهو ،ةيعم÷ا ءاسضعأا ةيبلاغ روسضح
،›اق-تÈلا ق-ير-ف-لا قا-سشع ها-ن-م-ت-ي ا-م
تÓيجأاتلا سسجاه نم سصلختلا دسصق
.ةيباختنلا ةيعم÷ا لاغسشأل ةرركتŸا
حسشرŸا نم سسما هانيقتسسا ام بسسحو
هيقلت دعب حسشÎلاب لبق هنا ،حيلف ديعسس ديحولا
ءاسضعأا فرط نمو ةيلÙا تاطلسسلا نم ادوعو
ةمدÿ ديلا ‘ ديلا عسضو ةرورسضب ›ا◊ا هبتكم
م-سسق-لا ن-م-سض ءا-ق-ب-لا فد-ه ق--ي--ق–و ق--ير--ف--لا
.ةيلاŸا هتدعاسسمو ،Êاثلا ينطولا
‘ سسما) تا--ح--ي--سشÎلا ة--ل--ه--م ءا--سضق--نا د--ع--بو
ةيه-ت-نŸا سسي-ئر-لا ¤إا مد-ق-ت ،(را-ه-ن-لا ف-سصت-ن-م
يأا حسشرت لجسسي ⁄ ثيح ،حيلف ديعسس هتدهع
،ةماعلا ةيعم÷ا جراخ نم رخآا سصخسش وأا وسضع
نا-ك كيرا-فو-ب ة-ن-يدÃ ع-ي-م÷ا نا را-ب-ت-عا ى-ل--ع
يذلا وهو ،هبسصنم ‘ حيلف ديعسس ءاقبب بلاطي

.8102 ةنسس ةياهن ‘ ةتقؤوم ةÎفل هيف Úع
دادو يدانل ةيباخ-ت-نلا ة-ي-ع-م÷ا لا-غ-سشأا تنا-كو
مدعل ،ةيلاتتم تارم ثÓثل تلجأات دق كيرافوب
ة--م--ئا--ق و--ل--خو ،Êو--نا--ق--لا با--سصن---لا لا---م---ت---كا
ل--خدا يذ---لا ر---مألا ،م---سسا يأا ن---م Úح---سشرŸا
Òسصم ى-ق-ل-ي نا Úي-ك--يرا--فو--ب--لا بو--ل--ق بعر--لا
مو-ي--لا ةد--ق--ع--نŸا ة--ع--بار--لا ة--ما--ع--لا ة--ي--ع--م÷ا
ق-ف-ن ‘ ق-ير-ف-لا ل-خد-ي-سس ا-م و-هو ،ا-ه-تا-ق-با-سسك

ةسصيوعلا ةيداŸا لكاسشŸا لظ ‘ ةسصاخ ،ملظم
دي-مŒ ا-ه-سسأار ى-ل-عو ،دادو-لا ا-ه-ن-م Êا-ع-ي ي-ت-لا
سسي-ئر-لا فر-ط ن-م يدا-ن-ل-ل ي-ك--ن--ب--لا د--ي--سصر--لا
ىلع هلوسصح مدع ةجحب ،نامعن حبار قباسسلا

008و رايلم ›اوحب ةردقŸاو ةيلاŸا هتاقحتسسم
.ميتنسس نويلم
ةنيدŸا جراخ صصبÎي نل كيرافوب دادو
دعبو كيرافوب دادو قيرفل ينفلا مقاطلا لسضف
ةيهتنŸا يدانلا سسيئرو عرفلا سسيئر عم هرواسشت

ق-ل-غŸا سصبÎلا ءار-جإا-ب ،ح-ي-ل-ف د-ي-ع-سس ه-تد-ه--ع
نو-ك ،ةد--ي--ل--ب--لا ة--ن--يدÃ ›اوŸا ى--ت--حو ›ا◊ا
ىلعو تÓسضعلا ةيوقت ةعاق ىلع رفوتي قيرفلا

.ةيلود ÒياعÃ ىطغم حبسسم
ءاو-ه-لا ‘ Úب-عÓ--لا تا--ب--يرد--ت سصو--سصخ--ب ا--مأا
با-ب-سشلا ةرازو-ل Òخألا رار--ق--لا د--ع--بو ،ق--ل--ط--لا
‘ تابيردتلاب Úيسضا-ير-ل-ل حا-م-سسلا-ب ة-سضا-ير-لاو
ىد-حإا ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا را-ت--خا ،ق--ل--ط--لا ءاو--ه--لا
ي-ت-لا تاÒسضح--ت--لا ءار--جإل ةرواÛا تا--با--غ--لا
يدهم Ëرك.ةيدولا تايرابŸا قبسست

يدانلا سسأار ىلع حيلف ديعسس ةيكزت وحن
مويلا دقعت ةيباختن’ا ةماعلا ةيعم÷ا

ةديلبلإ دا–إإ

ثد◊ا عنسصي ديد÷ا سصيمقلاو سسايسساك عم دقاعتت «اقرزلا»

 كيرافوب دادو
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نواعت ةيقافتأ ناعقوي ةيضسردŸأ ةضضايرلأو وأدوف تايف مانيفوفلأ يتيدا–إأ
دمfi ةصسائر ت–وادوف تايفلا مانيفوفلا يتيدا–ا سسما ةحيبصص تعقو

نواعت ةيقافتا مزا ظيف◊ا دبع ةصسائرب  ةيصسردŸا ةصضايرلا و   جاوج
وادوف تايف مانيفوفلا ةصضاير لاخدا و ةيصسردŸا ةصضايرلا ريوطت فدهب

Íب ةيرئاز÷ا ةيبŸوألا ةنجللا رقÃ كلذ و  ةيرئاز÷ا سسرادŸا ¤ا
دامح نامحرلا دبع اوكلا سسيئر روصضح ‘  ةمصصاعلا رئاز÷اب  نونكع
ةنجللا دادعتصسا ىدبا و Úتيدا–لا Úب نواعتلا ةوطخ  كراب يذلا

فاصشتكل فدهي يذلا عورصشŸا اذهل معدلا و ةدعاصسŸا  Ëدقل ةيبŸوألا
تاصضايرلا نوقصشعي لافطألا ناو ةصصاخ اهريوطت و ةباصشلا بهاوŸا

ةصضاير جاردا ¤ا فدهي جمانÈب قافتلا اذه يتأاي و   . ةيلاتقلا
ىلع دمتعت ةيلوأا ةوطخك ةيئادتبلا سسرادŸا ‘ وادوف تايف مانيفوفلا

ةلماك ةنصس لÓخ وادوف تايف مانيفوفلا ةصسرا‡ ىلع ذيمÓتلا  نيوكت
Èتعت و نيوكتلا نم ةيلاوŸا ةنصسلا ‘ ةيصسردم تلوطب ميظنت متيل

ةصضاير عيصسوتو رصشن ةيلمعل قÓطنا ةراصشك ةيقافتلا ىلع عيقوتلا ةوطخ
ةيلمعلا قلطتنصس ثيح  ةيرئاز÷ا سسرادŸا ‘   وادوف تايف مانيفوفلا

نم ةيلو لك ‘ ةيصسردŸا تاطبارلا ¤ا جاوج دمfi ةيدا–ا نم ةرصشابم
.  ةيقافتلا دقعب مهتلصسارم لÓخ

:ةيصسردŸا ةصضايرلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا سسيئر مزا ظيف◊ا دبع

 مدـــخت يــــتلأ ةـــــيقافتإلأ نــمثن
ةـــــــيضسردـــــــŸأ ةـــــــضضايرلأ

سسي--ئر  مزا ظ--ي--ف◊ا د---ب---ع ن---م---ث
ة--ضضا--ير--ل--ل ة--ير--ئاز÷ا ة---يدا–’ا
جاو-ج د--مfi ةدرا--ب--م  ة--ي--ضسردŸا
تا-ي-ف ما-ن-ي-فو--ف--لا ة--يدا–ا سسي--ئر
ع--م نوا--ع--ت--لا ‘ ه--ت---ب---غر و وادو---ف
ن-م ة-ي-ضسردŸا ة-ضضا--ير--لا ة--يدا–ا
و ة-با-ضشلا بهاوŸا فا--ضشت--كا ل--جا
و-ه ه-فد--ه نا Èت--عا و ا--هر--يو--ط--ت
ن-ك-ي ⁄ اذا ح-لا-ضص ن-طاو-م ن-يو--ك--ت
هتئيه نا مزا دكا و زي‡ يضضاير
ةيم-هأا-ب تد-ضشا-ن و تب-لا-ط اŸا-ط-ل
يتلا ةيضسردŸا ةضضايرلا ‘ رظنلا
ةضضايرلا ريوطت و حا‚ حاتفم دعت

‘ flن’ ارظن و ⁄اعلا لود فلت
تاضصاضصتخا ةدع اهيدل ةيدا–’ا
ةيرضشب و ةيدام تا-ي-نا-ك-مإا بل-ط-ت-ت
ع---م ة---يدا–’ا ل----ما----ع----ت و ةÒب----ك
راو-ط’ا ف-ل-تÚ ‘ flضسرد--م--تŸا

و ةذيملت و ذيملت نيÓم9 براقيام
ى-ل-ع ل-ضصح-ت--م ي--ضضا--ير0004
حمطي و سصاضصتخا31 ‘ ةزاج’ا
ع-م ة-ضسرا--مŸا ة--ع--قر ع--ي--ضسو--ت ¤ا

flدو--ع--ت ي--ت--لا تا--يدا–’ا ف--ل--ت
ى-ل-ع و Òخأ’ا ‘ ةد-ئا-ف-لا م-ه-ي--ل--ع
⁄ نيذلا Úضسرد-م-تŸا Úي-ضضا-ير-لا
تاءا--ضشنŸا ’ و ة--يا--ن--ع--لا اود--ج---ي
تا-ضسضسؤوŸا ‘ ة-ضصا-خ ة-ي-ضضا--ير--لا
›اŸا معدلا ¤ا ةفاضضإا ةيئادتب’ا
‘ رفوتم Òغلا يضضايرلا داتعلا و
نا-ك ة-يو-بÎلا تا-ضسضسؤوŸا م--ظ--ع--م
رفوت مدع لظ ‘ بعضص دج رمأ’ا
دبع Èع اذهل و ةمز’ا تايناكمإ’ا
ةÒبكلا هتداعضس ىلع مزا ظيف◊ا

دبغ ةيروهم÷ا سسيئر رارق اكرابم
ةضضايرلا ثعب ةداعاب نوبت ديÛا
ى-ل-ع در--ك  ءا--ج يذ--لا  ة--ي--ضسردŸا

ة--ير---ئاز÷ا ة---يدا–’ا ةد---ضشا---ن---م
ل-ضصو ثي-ح ة-ي-ضسردŸا ة-ضضا--ير--ل--ل

ناÈŸلا ¤ا ة--------يدا–’ا تب---------ضص
دو--جو و دو--ه÷ا ر--فاو--ت  ةرور---ضضب
نم ةضضايرلا ريوطتل ةيضسايضس ةدارإا

ة----ضضا----ير----لا ثع----ب ةدا----عإا لÓ-----خ
رو--هد--ت نا مزا ىر---ي وةيضسردŸا
تاو-ن-ضسلا ‘ ة-ير-ئاز÷ا ة-ضضا--ير--لا
لامها و سشيمهت ¤ا عجار ةÒخأ’ا
د--ع--ت ي--ت--لا ة--ي--ضسردŸا ة--ضضا--ير---لا
‘ بهاوŸا فا------ضشت------كا سسا-------ضسأا
نم غولب لبق ةيئادتب’ا سسرادŸا

21Ÿلاطبا ة-عا-ن-ضص و م-ه-ت-ع-با-ت
ايندب مهنيوكت لÓخ نم لبقتضسملل
ر-يو-ط-ت و  Êاد-جو-لا و ا-ي-ك-ي-ت--ك--ت و
ل-ك ‘ دا-م-ت-ع’ا سضو-ع م-ه--تارد--ق
نا فÎعا و فد---ضصلا ى---ل---ع ةر----م
نو--ك--لÁ ة--با--ضشلا بهاوŸا د--يد--ع
به-م ‘ تب-هذ ةÒب--ك تا--ي--نا--ك--مإا
نا مزا دكا قايضسلا تاذ ‘ وحيرلا
Úب ة-كÎضشŸا ة-ي--ن--طو--لا ة--ن--ج--ل--لا
ةرازو و ةضضايرلا و بابضشلا ةرازو
م-ي-ل-ع-ت-لا ةرازوو م-ي-ل-ع-ت-لا و ة-ي-بÎلا
ىلع لمعت يملعلا ثحبلا و ›اعلا

ةطخب جورÿا لجا نم قاضس و مدق
عور-ضشŸا حا‚’ ة-لا-ع-ف و ة--ع--جا--ن
لك Òفو-ت-ب ة-لود-لا ماز-ت-لا د-كا ا-م-ك
Òفو-ت لÓ-خ ن-م ة-مز’ا ل-ئا--ضسو--لا
و تا--عا--ق--لا و ي--ضضا--ير--لا دا--ت--ع---لا
متيضس ي-ت-لا ة-ي-ضضا-ير-لا  تاءا-ضشنŸا
سسرادŸا فلتخÃ اهت-ئ-ي-ه-ت ةدا-عإا
سضعب ىل-ع دا-م-ت-ع’ا و ة-ي-ئاد-ت-ب’ا
ةرواÛا ة--ي--ضضا--ير---لا تا---عا---ق---لا
لفكتت و حÎقم لوا لجك سسرادملل
معد-لا-ب ة-ضضا-ير-لا و با-ب-ضشلا ةرازو
ع--ضضو Úح ¤ا ة--ياد---ب---لا ‘ ›اŸا
و   ةحيحضصلا ةكضسلا ‘ عورضشŸا
جمانÈلا نا ثدحتŸا تاذ حضضوأا
005 ‘ ة-ضضا-ير-لا ة-ي-م-ن-ت-ب ق--ل--ع--ت--ي

متيل ةيلوأا ةوطخك ةيئادتبا ةضسردم
ى--ل--ع عور--ضشŸا م--ي--م--ع--ت ا--هد--ع---ب
دكا امك تايو-نا-ث-لا و تا-ط-ضسو-تŸا

تا-ي’و ع-ي-م-ج Úب ةاوا-ضسŸا ى--ل--ع
ل-ك ‘ سسراد--م01 لد-عÃ ن-طو-لا
بو--ن÷ا تا--ي’و ا--ه--ي--ف اÃ  ة---ي’و
يروصصنم ةلوخ. يرئاز÷ا

fiوادوف تايف مايفوفلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا سسيئر جاوج دم : 

وأدوف تايف مانيفوفلأ ةضضاير رضشت و عيضسوت انفده
انتهجو ةيوبÎلأ سسرأدŸأ و طاقن دعبأأ ¤إأ

نا وادوف تايف مانيفوفلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا سسيئر جاوج دمfi دكا
عمت‹ ءانب و بخنلا نيوكتل ةيضساضسأ’ا ةاونلا يه ةيضسردŸا ةضضايرلا

يأا اهنم قلطنت نا بجي يتلا ةيضساضسأ’ا ةدعاقلا جاوج اهÈتعي و ميلضس
ةداع’ ةيروهم÷ا سسيئر اهردضصأا يتلا تاميلعتلل ادانتضسا   و ةضضاير
ةيدا–’ا سسيئر ديب هدي عضضوب هتداعضس ىدبا ةيضسردŸا ةضضايرلا ثعب
ةركفب بحر يذلا مزا ظيف◊ا دبع ةيضسردŸا ةضضايرلل ةيرئاز÷ا
ددع  ةفعاضضم ‘ مهاضسيضس نواعتلا نا دكا و بحر ردضصب نواعتلا
سسرا‡ فلا نيرضشع نم وادوف تايف مانيفوفلا ةضضايرل ÚضسرامŸا

و ةنضسلا هذه لÓخ  سسرا‡  فلا Úضسمخ نم Ìكا ¤ا   ةي’و43 ‘
ىلع مه و   Úيبردم سصيضصخت لÓخ نم ةدعاضسŸا Ëدقتب مزتلا
و سساردŸا ىوتضسم ىلع ذيمÓتلا بيردت ‘ عورضشلل دادعتضس’ا لماك
يريدم و ميلعتلا و ةيبÎلا ةرازو هعم نواعتت نا جاوج ىن“ ةبضسانŸاب
نموادوف تايف مانيفوفلا ةضضايرل اهباوبأا حتف ‘  ىويبÎلا سسرادŸا
  ةرطضسŸا فادهأ’ا قيق– و ةيقافت’ا قيبطت لجا
ماي-ق-ل-ل ق-ئا-ع ن-ك-ي ⁄ ة-ي-بŸوا تضسي-ل ه-ت-ضضا-ير نو-ك نا جاو-ج ح-ضضوأاو
رخزت  ةيŸاع دعت ةبعللا ن’ ةيضسردŸا ةضضايرلا عم لمع ةكارضشب
و ريوطت ىلع لمعلا ‘ نمكت هتيلوؤوضسم و Úيقيرفا و ŸÚاع لاطبأاب
Úضسر‡ با-ط-ق-ت-ضسا و بادو-ف تا-ي-ف-لا ما-ن-ي-فو-ف--لا ة--ضضا--ير ع--ي--ضسو--ت
نم يتلا سصرفلا لك لÓغتضسا و باوبأ’ا لك قرط هبجاو نموÌكا

ةيضسردŸا ةضضايرلا و  وادوف تايف مانيفوفلا ةضضاير ريوطت اهنأاضش
نا اÃ و انفادها قيق– لجا نم اهلمعتضسن ةديدج ةباوب نوكتضس
ةيدا–’ سسيئرك مزتلي و ىعضسي  ةرطؤوم تضسيل سساردŸا ‘ ةضضايرلا
لÓخ نم مام’ا ¤ا ةيضسرذŸا ةضضايرلاب عفدلل وادوف تايف مانيفوفلا
‘ ÚضصتÚ flبردم لبق نم ذيمÓتلا نيوكت و Òطأات ‘ ةمهاضسŸا
›اعلا دهعŸا يجيرخ ايملع و اينقت وادوف تايف مانيفوفلا ةضضاير
نا ةيدا–’ا سسأار ىلع لوأ’ا لوؤوضسŸا حضضوأاو ناينبلا Úعب ةضضايرلل
ةضضايرلا رايتخا  مهقح نم و ةضضايرلا ىلع نوؤوضشني ذيمÓتلا نا مهŸا
ديضسŒ لÓخ ن-م م-ه-فد-ه د-ع-ي يذ-لا  ن-يو-ك-ت-لا د-ع-ب ا-ه-نو-ب-ح-ي ي-ت-لا
ت’وطب ميظنت ىلع زيكÎلا ا-هد-ع-ب ي-تأا-ي-ل ة-ي-لوأا ةو-ط-خ-ك ة-ي-قا-ف-ت’ا

‘ Úطر-خ-نŸا ا-ه-ي-ف كرا-ضشي ’ ذ-ي-مÓ-ت-لا-ب ط-ق-ف ة-ضصا-خ ة-ي-ضسرد--م
م-ع و سسرادŸا ‘ بهاوŸا فا-ضشت-ك’ ة-ضصر-ف نو-ك--ت ى--ت--ح ة--يد--نأ’ا
نا فضشك وادوف تايفلا ةضسرا‡ اهيف متي يذلا ةيضضايرلا تاءاضشنŸا
قلطلا ءاوهلا ‘ اهميظنت نكÁ و ةÒبك تايناكمإا بلطتت ’ ةبعللا
جاوج فضشك ةيضضايرلا  ةلدبلل ةبضسنلاب اما ةيوبÎلا تاضسضسؤوŸا ءانفب
حلاضص ىقبيو نمثلا سضهاب سسيل هنأ’ ءايلو’ا قتاع ىلع نوكيضس هنا
ماز-ت-ل’ا ا-ه-ن-كÁ ’ ة-يدا–’ا نا Òغ Úت-ن-ضس ن--م Ìكا لا--م--ع--ت--ضسÓ--ل
. اهتايناكما ةلقل هÒفوتب

ةيرئأز÷أ ةضضايرلأ للضشل اŸأأ عرضضتأأ
هŸا ن-ع وادو-ف تا-ي-ف ما-ن-ي-فو-ف-ل-ل ة--ير--ئاز÷ا ة--يدا–’ا سسي--ئر Èع
رهضشا ةرضشع ذنم دومج نم ةيرئاز÷ا ةضضايرلا هضشيعت اŸ ديدضشلا
ن-م تنا-ع ⁄ا-ع-لا ‘ لود-لا ف-ل-تfl نا م-غر ا-نورو-ك ة-ح--ئا--ج بب--ضسب
لكضشب ةضضايرلا لوازŸ اودتع دق و رئاز÷ا نم Ìكا سسوÒفلا راضشتنا

دعي اهفاقيا و Úيضضايرلا ةعانم ىوقت ةضضايرلا نا حضضوأا و  يداع
قيبطت و يحضص لوكوتورب Òفوت ىلع ةرداق ةيدنأ’ا نا و Òبك أاطخ
مقعŸا و ةرار◊ا سسايق زاهج ركذب سصخ و ةياقولا بيلاضسأا عيمج
.اهÒفوت ةيدنأ’ا لكل نكÁ لئاضسوك

مهÒغ نود Úيضضايرلأ ىلع طقف هنوطرضشي «رآأ يضس يب» ـلأ
اما   ةيدنأ’ا عيمج لوانتم ‘ طيضسب يحضص لوكترب ىلع جاوج ثد–

اذا  » جاوج لاق ( را يضس يب )  انوروك سسورياف نع فضشكلا ليلا– نا
لامع ىتح هقيبطت عيم÷ا ىلع بجيف را يضس يب لا لامعتضسا بجو
ع-م نو-ل-ما-ع-ت-ي م-ه--نا م--غر ىر--خأ’ا تا--عا--ط--ق--لا ي--ف--ظو--م و د--يÈلا
‘ بÓطلا و اي-مو-ي ل-ي-لا-ح-ت-لا ءار-جا-ب ء’ؤو-ه مو-ق-ي ل-ه-ف  Úن-طاوŸا
ى---ل---ع ط---ق---ف طÎضشي اذاŸ و  ةذ---تا---ضسأ’ا و تا---ع----ما÷ا و سسرادŸا
نم ةيزيجعتلا تابلطلا هذه اذاŸ را يضس يبلا لامعتضسا Úضضايرلا
نم و Úيضضايرلا ةرارح ةجرد سسايق اننكÁ  ةضضايرلا ةضسرا‡ لجا
اننكÁ و  تابيردتلا ¤ا بهذي ’ Úيضضايرلا نم  يحضص كعوتب رعضشي
هون و »  تاعاقلا لخاد ÚضسرامŸا ددع سضفخ عم عضضولا ‘ مكحتلا

جاوج حضضوأا ةيراو÷ا بعŸÓاب مدقلا ةرك نوضسراÁ نيذلا ةاوهلا نع
و ليلاحتلا ءارجا نود مهئايحا ‘ ايموي مدقلا ةرك نوبعلي ةاوهلا »
تابلط هيجوت مدع نع و » فادهأ’ا ليجضست نع مهضضعب نوقناعي
ةرازو لضساري ⁄ هنا جاوج دكا تاضسفانŸا ثعب ةداعإاب ةرازولل ةيمضسر
⁄ لوكوتورب حÎقم تمدق هتيدا–ا نا Òغ ايمضسر ةضضايرلا و بابضشلا
تاعاقلا قلغ نع جاوح دمfi لءاضست و اذه انموي ¤ا هيلع درلا متي

ةلاح رفضص اهيف دجوت يتلا و يحضصلا رج◊اب ةينعم Òغلا تاي’ولا ‘
نم و ةيضصولا دعت يتلا ةيضضايرلا و بابضشلا ةرازو لمحو  ةيباجيإا
ةعباتŸا ةيبطلا ةينطولا ةنجلل تاحاÎقا Ëدقتب ةردابŸا اهبجاو
فانئتضسا لجا نم لوكوتÈلا ىلع قفاوت ةنجللا اهرودب و انوروك ءابول
.  ةينطولا ت’وطبلا

حضشرتأاضس رئأز÷أ ‘ وأدوف تايف مانييفوفلأ سسضسأأ نم انأ
ةديدج ةدهعل

‘ وادو-ف تا-ي-ف ما-ن--ي--فو--ف--ل--ل ة--ير--ئاز÷ا ة--يدا–’ا سسي--ئر ددÎي ⁄
سسضسؤوم وه هنا دكا و   ةديدج ةدهعل حضشÎلا ‘ هتبغر نع نÓعإ’ا
و اهروط يتلا ةضضايرلا نع ءانغتضس’ا هنكÁ ’ و رئاز÷ا ‘ ةبعللا

فضشك و  هد’وأا ىلع يلختلا هنكÁ ’ يذلا بأ’اب هضسفنل لاثم برضض
لÓ-خ ن-م ة-مدا-ق-لا ةد-ه-ع-لا ‘ هد-ي-ضسŒ ¤ا ى-ع-ضسي عور-ضشم ه-يد--ل نا
نم ةرازولا عم لمعلا و لظلا قطانم و يرئاز÷ا بون÷ا وحن هجوتلا
ةداعإا Èع قطانŸا هذهب وادوف تايف مانيفوفلا ةضسرا‡ عيجضشت لجا

هيلع و Úبردم دوجو مدع ببضسب بون÷ا ‘ ةقولغŸا تاعاقلا حتف
و بيردتلا ىلع يرئاز÷ا بون÷ا نم بابضش نوكتب موقن نا ديرن
نم Êاعت يتلا لظلا قطانم و بون÷ا ‘ يضضايرلا طاضشنلا ثعب ةداعإا
ق-طا-نŸا و بو-ن÷ا با-ب-ضش ن-م لا-ط-با ة-عا--ن--ضص و ÚبردŸا را--ق--ت--فا
ةرود ميظنت ‘  تعرضش  هتئيه نا جاوج فضشك , ىرخا ةهج نم .ةيئانلا
,دعب نع يئرŸا لضصاوتلا قيرط نع ابردم03براقيام ةدئافل ةينقت

ن--ير--طؤوŸا Òضض– د--ضصق اذ--هو Èم---ضسيد52 مو-ي م-ت-ت--خ--ت نا ى--ل--ع
رهضشا01 ذنم ةفقوتŸا تاضسفانملل لمتfi فانئتضس’ دادعتضس’او
: ةيدا–’ا سسيئر لاقو91 -ديفوك انوروك سسوÒف تايعادت ببضسب
أادبن نا ىلع Úبردملل ةهجوŸا ةينيوكتلا تارودلا ىلع ايلاح زكرن»
ةيحضصلا فورظلا هب تحمضس اذا ,1202 ةنضس ةيئ’ولا تاقباضسŸا
ىلعو «ةينطولا ت’وطبلاب عبتتو انوروك سسوÒف ةحئاجب ةطبترŸا
مانيفوفلل  ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا نا جاوج فضشك ,يقيرف’ا ديعضصلا

ةيقيرفا ةينوكت ةرود ,لبقŸا سسرام رهضش ‘ ت‹رب ,وادوف تايف
تاطاضشنلا ةما-نزر ن-م-ضضت-تو ة-لود52ل ةبقتر-م ة-كرا-ضشÃ ,ر-ئاز÷ا-ب
‘ سصاضصتخÓل ينطولا بختنŸا ةكراضشم1202 ةنضسل  ةيضضايرلا

ةعبطلا تاضسفانم ‘ مث لاغنضسلاب ايقيرفا ةلوطب ‘ لبقŸا ويلوي رهضش
.ردضصŸا سسفن بضسح ,اضسنرفب Èمضسيد رهضش ⁄اعلا ةلوطبل ةضسداضسلا

يروصصنم ةلوخ



د-كأا--ت--م ا--نأا»
ي-----سسي-----م نأا
ديري
‘ رارم-ت-سسلا
،ةنولسشرب
د-م-ت-ع-ي فو--سسو

سضر---ع---لا ى---ل---ع
هل همدقيسس يذلا
،د-يد÷ا سسي-ئر--لا
ىÒل ة-جا-ح--ب و--هو
ةداعإل اًيسسفانت اًقيرف
ي--ت---لا ب◊ا ة---سصق لا---ع---سشإا

يرود عم اسسرابلا ‘ اهسشاع
ي----سسي----م ىرأا ل ،لا-----ط-----بألا
،ة-نو-ل-سشر-ب Òغ ر--خآا سصي--م--ق--ب
ةليمج يدانلا Úبو هنيب ةسصقلاو
يدانلل مداقلا سسيئرلا نأا ةجردل

رار-م-ت-سسا ى-ل-ع سصر◊ا-ب مز--ل--ُم
دان ‘ بعلي هارأا لو ،ةسصقلا هذه
.«رخآا

حصشرŸا) اتروبل ناوخ
Ÿل سسيئر بصصنÈةنولصش)

دارم ناطلسسلا ةدايقب Úينامثعلا يديأاب ىرخأا ةرم دادغب طوقسس -8361
.اًموي93 ةدŸ اهراسصح دعب عبارلا

.يتاميتيÒك ةريزج فسشتكي كوك سسميج فسشتكسسŸا -7771
.لايتغا ةلواÙ سضرعتي تربانوب نويلبان -0081
.ةدحتŸا تايلولاو اÎل‚إا Úب بر◊ا تهنأا يتلا تنج ةدهاعم عيقوت -4181
.ةرهاقلا ‘ ةدياع اربوأل لوألا سضرعلا Ëدقت -1781
.ايبيل ‘ يزاغنب ةنيدم لت– ةفيل◊او ةيزيل‚إلا تاوقلا -1491
‘ ةلماعلا ةيكيرمألا تاوقلل اًدئاق رواهنزيأا تياود لاÔ÷ا Úيعت -3491
.يزانلا سشي÷ا دسض ابوروأا

.ةعبارلا ةيسسنرفلا ةيروهم÷ا سسيسسأات -6491
.ةدحتŸا تايلولا ‘ ةيسسمسشلا ةقاطلا لماكلاب مدختسسي لزنم لوأا ءاسشنإا -8491
اهيلع قلطيو ايبيل لÓقتسسا نلعي يسسونسسلا سسيردإا دمfi كلŸا -1591
.ةدحتŸا ةيبيللا ةكلمŸا

.ايلاÎسسأاب نيوراد رمدي «يسسيرت راسصعإا» -4791
.نارهط ‘ Úيكيرمألا دسض ًادج ةفينع تارهاظم علدنا -8791
.اهيف ةيسسكراŸا ةموك◊ا معدل ناتسسناغفأا وزغي يتيفوسسلا دا–لا -9791
.يبوروألا نايرآا خوراسص قÓطإا

7991-fiةاي◊ا ىدم نجسسلاب سسولراك ىلع مك– ةيسسنرف ةمك.
.يهلدوين وÎم حاتتفا -2002
رسشع ةعباسسلا جيلÿا ةلوطب سسأاكب زوفي مدقلا ةركل رطق بختنم -4002
.رطق ةلود ‘ ةماقŸا

ىدأا ةيدوعسسلا يبرغ بونج ماعلا نازاج ىفسشتسسم ‘ قيرح بوسشن -5102
.نيرخآا321 ةباسصإاو ًاسصخسش52 ةافو ¤إا

ه-ل-لا ى-ل-سص لو-سسر-لا نا م-ل-ع-ت ل-ه ^
) ةليبق ¤إا يم-ت-ن-ي م-ل-سسو ه-لآاو ه-ي-ل-ع
.(هيناندعلا سشيرق

ىلسص لوسسرلا تاجوز نا ملعت له ^
.(هجوز31) ملسسو هلآاو هيلع هللا

ىلسص لوسسرلا اطبسس نا ملعت له ^
نسس◊ا) ام-ه م-ل-سسو ه-لآاو ه-ي-ل-ع ه-ل-لا
.( مÓسسلا امهيلع Úسس◊او

تاوز--غ دد---ع نأا نا م---ل---ع---ت ل---ه ^
ملسسو هلآاو هيلع هللا ىلسص لوسسرلا
.(ةوزغ72)

يتلا تاوزغلا ددع نا ملعت له ^
.(تاوزغ9 ) يه ملسسو هلآاو هيلع هللا ىلسص لوسسرلا اهيف لتاق

.(مسساقلا وبأا) هتينك تناك ملسسو هلآاو هيلع هللا ىلسص لوسسرلا نأا ملعت له ^
يه ( فيحللا، برطلا ، زازل ، زŒرŸا ، بكسسلا ) نأا ملعت له ^
. ملسسو هلآاو هيلع هللا ىلسص لوسسرلا ليخ ءامسسأا

مسسلا تعسضو يتلا يه (ثرا◊ا تنب بنيز ةيدوهيلا) نا ملعت له ^
. ملسس و هلآاو هيلع هللا ىلسص لوسسرلل

.هسسفنل ءرŸِا بح وه ،دلاÿا ب◊ا ^
.ةـيجوزلا سصفق لخاد ةـير◊ا ةوÓحب عانتقإلا وه ، جاوزـلا ^
.ديزŸا فرعت كـنأاب نودقتعي نـيرخآلا لع÷ مدختسست ةـمÓع ..... خـلإا ^
.رـيغسص تنأا مك كيرُـيل .. كنذأا ‘ سسمهي رـيبك توسص ،رـيمسضلا ^
.هطططخُي وأا هـيف ركفي نأا نود .. هـل رطخيام لك لوقي يذلا وه ،حيرسصلا سصخسشلا  ^
.دحأا هـيف هارـي ل تقو ‘ .. هؤواطخأا بكتري يذلاوه ، حجانلا لجرلا  ^
.نورـخآلا اـنوحن هـيدؤوي نأا عقوتن يذلا ئيسشلا وه ،بجاولا ^
 يعانسص تناك ول ىتح .. ىذسشلا ةـيكز ةرهز ،ءاــنثلا ^

كسســـــــــــــفن فـــــــــــقث

،ةارما هنا ىلع هصسفن فصشتكي ةنصس26 دعبو لجر ‘ مكيأار ام
ددع ‘ اهنودŒ ةياك◊ا ةصصق ،كلذ قدصصي ل Òثكلا اÃر

عقوŸا Èع انتلصسارÃ اوصسنت ل ،كلذ لبق نكل ،مويلا
،moc.liamg@mirakiddam :›اتلاÊوÎكللا

انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو انتحفصص رونت مكعيصضاومف
أادبن ،ددع لك ‘ ”دوعت امكو ،مكنظ نصسح دنع نوكنل

 .مويلا ءاعدب هللا ةكرب ىلع انتحفصص

ادو نوكلابلل جرخ ،نايلطلا اميك ريدي بح دحاو انوروكلا نمز ‘
سسيلوبل او-ط-ي-ع ناÒ÷ا ..ي-ن-غ-ي و ل-ب-ط-ي اد-بو ة-كو-برد ها-ع-م

...هههه انراج دنع سسرع نياك مهلولاق

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فسض ــــــ
( ءاطع نب لسصاو ) وه لازتعلا ‘ ملكت نم لوا ^
 .(مÓسسلا امهيلع ميهاربإا نب ليعامسسإا ) وه ىحسصفلا ةيبرعلاب قطن نم لوا ^
.(امهنع هللا يسضر باطÿا نب رمع نب هللا دبع ) وه مÓسسإلا ‘ دولوم لوا ^
.(هنع هللا يسضر باطÿا نب رمع ) وه حيواÎلا ةÓسص ىلع سسانلا عمج نم لوا ^
.( كروتاتأا لامك ) وه ايكرت ‘ باج◊ا علخب رمأا نم لوا ^
.( نيراغاغ يروي ) وه ءاسضف دئار لوا ^
.( ناوسضرلا ةعيب ‘ هنع هللا يسضر نافع نب نامثع ) وه مÓسسإلا ‘ يسسايسس Òفسس نم لوا ^
.( هللا ‘ نوباحتŸا ) مه ملسسو هيلع هللا ىلسص يبنلا سضوح دري نم لوا  ^

 اهنع هللا يسضر بلطŸا دبع تنب هيفسص ) يه Óًجر تلتق  ةأارمإا لوا ^
Èتعاو ارقإا ـــــــــــ

،ركذلا عفريو ،رجألا مظعيو ،ردصصلا حرصشي هناف ملعلا بلطب كيلع ^
هب لمعلا ‘ ه-تر-م-ث و ه-ت-كر-بو ،ر-خذ-لا م-ظ-عأا ن-م و-هو ،رزو-لا ط-ح-يو
.رمألا و يهنلا لاثتماو قيدصصتلاب

كيلع هعفن دوعي اميف كراكفأا تناك نإاف كراكفأل عبت كتايح نا ملعا ^
هرصض دوعي اميف كراكفأا تناك ناو ةديعصس هبيط كتايحف كايندو كنيد ‘
ةصسيعت ةيقصش كتايحف كايندو كنيد ‘ كيلع
رصصبلا سضغ ىلع ظفا– نا كيلعف انئمطم ًابلقو ًائينه ًاصشيع تدرأا اذإا ^
ىرحتت ناو ًكلذ كنكمأا ا-م نا-صسل-لا ظ-ف-حو ة-ب-ي-غ-لا مد-عو ىذألا ف-كو
نا ملع هب كل سسيل ام فقت لو)¤اعت لاق.برصشŸا و لكأاŸا ‘ لÓ◊ا

.ميظعلا هللا قدصص (لوئصسم هنع ناك كئلوأا لك رصصبلاو عمصسلا

ــه2441 ¤وألا ىدامج90ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد42 سسيمÿا

انعم مصستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

.اÎل‚إا كلم ،نوج كلŸا -6611
.يكيرمأا فاسشك ،نوسسراك تيك -9081
.يزيل‚إا ءايزيف ⁄اع ،لوج توكسسيرب سسميج -8181
بعلو فوسسليفو تايسضاير ⁄اع ،ركسسل ليوناÁإا -8681
.ÊاŸأا „رطسش
ةزئاج ىلع لسصاح Êابسسإا بتاك ،زينميخ نومار ناوخ -1881
.6591 ماع بدألا ‘ لبون
.يكيرمأا يئامنيسس جتنمو عflÎ ،زويه دراوه -5091
.يكيرمأا ةكرحتم موسسر ماسسر ،نيوكم Úلغ -0691
.ناجيبرذأا سسيئر ،فييلع ماهلإا .د -1691
.يليسشت نم مدق ةرك بعل ،سسلاسس وليسشترام -4791
.ةيسسورلا ةيجراÿا ةرازو مسساب ةثدحتم لوأا ،افوراخاز ايرام -5791
.يتيوك لث‡و ينغم ،دوهده رداقلا دبع -7791
.يكرت مدق ةرك بعل ،كروتسشاب ياريدليي -8791
.Êاباي يتوسص ءادأا لث‡ ،اراهيكاك ايسستت -2891
نسشكرياد نو ةقرف ‘ Êاطيرب ينغم ،نوسسنيلموت سسيول -1991

!ةأارما هنأا فسشتكي اماع66 دعب
غنينروم ا-ن-يا-صشت ثوا-صس» ة-ف-ي-ح-صص تر-كذ
«هاو غنووك» ىفصشتصسم ‘ ءابطأا نأا «تصسوب
نأا اود-جو «ثي-بز-ي-لإا ة-ك-لŸا» ى-ف-صشت-صسمو
لإا وه ا-م ،ة-ن-صس66 رمعلا نم غ-ل-ب-ي Ó-جر
Êاعي سضيرŸا نأا ثيح ،ةقيق◊ا ‘ ةأارما

ززع ام ةيرظ-ك-لا ةد-غ-لا ج-صسن-ت طر-ف ن-م
هنأا ىلع ودبي هلعجو ةيروكذلا تانومرهلا

ةجيتن يه ةلا◊ا هذه نأا حصضتاو.لجر
،Úنيج Úب بارطصضا نم ًادج ردان جيزم
¤إا يدؤوت يتلا «ÒنÒت» ةمزÓتم وه لوألا

نم ،ةيوثنألا تازيŸا سضعب ءاصسنلا نادقف
مغرلا ىلع ل-م◊ا ى-ل-ع ةرد-ق-لا ا-ه-ن-م-صض

كلت ¤إا لصصوتلا ”و.ثانإاك نيدبي نهنأا
دعب بيبطلا لجرلا دصصق امدعب ةقيق◊ا
نأا ًاقحل Úبتيل ،هنطب ‘ مروتب رعصش نأا
وه لجرلا نأاو سضيبŸا ىلع سسيك وه مرولا

سسيليإا روصسيفوÈلا لاقو.ةأارما عقاولا ‘
نإا ةيني-صصلا ة-ع-ما÷ا ن-م نو-ل -ما-ك نو-ه
ن-ع ةز-جا-ع ةأار-ما ع-قاو-لا ‘ و--ه سضيرŸا»
ةدغلا جصسنت طرف نم Êاعت اهنكلو ،لم◊ا
Èتعتو و ، لجر رهظم اهاطعأا ام ةيرظكلا
6 نع لإا غّلبي ⁄ ثيح ًادج ةردان ةلا◊ا

،ة-ي-ب-ط-لا تا-ي--بدألا ‘ ة--ه--با--صشم تلا--ح
.ركبأا رمع ‘ اهلك تفصشتكا

 ...ودلانور يليزاÈلا
قيرف عم ناك ودلانرول ‘اÎحا دقع لوأا
ق-ل-عو ،ه-ي-ن-ج ف-لأا03 غ-ل-بÃ ور--يزور--ك
: هتيؤور دنع وريزورك ‘ هيلع ÚلوؤوسسŸا

يليب اهلعفي نكي ⁄ تاراهŸا هذه ىتح
ملف ،رسشع ةسسداسسلا هنسس ‘ ناك امدنع
لجسسف ديد÷ا هيدان ىلع ودلانور لخبي
يليب مقر مطح و ةارابم05 ‘ افده94
.(ةارابم05 ‘14 زرحا يليب)
ور---يزور---ك ع---م ه---فاد----هأا عو----م‹ نا----ك
هذ-ه Úب ن--م و ةارا--ب--م06 ‘ فد---ه85
سسا--------ك ‘ ع--------ئار فد--------ه فاد---------هألا
زروينو-ج ا-كو-ب ق-ير-ف ى-ل-ع سسرودا-تÈي-ل

مسض و Úعفادم ةثÓث ودلانور غوار ثيح
لاقي ام لقا افده زرحيل سسرا◊ا مهيلإا

.عئار هنا هنع
يليزاÈلا بختنŸا عم ودلانور كÎسشا
لوأا تنا-كو71 ـلا ه---ما---ع ‘ و---هو لوألا

ي-ن-ي-ت--ن--جرألا بخ--ت--نŸا ع--م ه--ل ةارا--ب--م
ر-م-ع ن-م ق-ئا-قد ر-سشع ر--خآا ‘ كرا--سشو
و-ت-ي-ب-ي-ب  م-جا-هŸا لfi ل-ح Úح ةارا-ب-م
. ديدج وكيز  نوكي نأاب ىنمتي ناكو
هدÓ-ب بخ-ت-ن-م ع-م ود--لا--نور فد--هأا لوأا
مامأا4991يام4 خيرات ‘ ناك ليزاÈلا
ةلي-ك-سشت ن-م-سض Òت-خا ا-هد-ع-بو اد-ن-ل-سسيأا
‘ ⁄ا--ع--لا سسا--ك ‘ كرا--سشŸا ل---يزاÈلا
عسضبل لإا ودلانور كراسشي ⁄ و ،اكيرمأا
هدÓ-ب بخ--ت--ن--م كرا--سش ه--ن--ك--ل و ق--ئا--قد
عبتي ....⁄اعلا سساكب زوفلاب ةحرفلا

مويلا Gd∏¡º Gf∂ MÑÑâ Gd≤ôÜ GEd«∂ H©à≥ eÉ e∏µâ}مويلا
GEÁÉfæÉ hfëø YÑ«ó∑ hGCfâ GCh¤ HÉdàØ†°π

aÉYà≤æÉ hGCfâ GEeôJæÉ G¿ fàü°ó¥ Y∏≈ a≤ôGFæÉ
hfëø a≤ôGhD∑ hGCfâ GCM≥ HÉdà£ƒ∫ aàü°ó¥
Y∏«æÉ , hhU°«àæÉ HÉd©Øƒ Yªø X∏ªæÉ hbó X∏ªæÉ

GCfØù°æÉ hGCfâ GCM≥ HÉd©Øƒ hGdµôΩ hhU°«àæÉ HÉ¿
’ fôO Gdù°ÉFπ h’ fæ¡ô√z.

{Gd∏¡º Gf∂ MÑÑâ Gd≤ôÜ GEd«∂ H©à≥ eÉ e∏µâ
GEÁÉfæÉ hfëø YÑ«ó∑ hGCfâ GCh¤ HÉdàØ†°π

aÉYà≤æÉ hGCfâ GEeôJæÉ G¿ fàü°ó¥ Y∏≈ a≤ôGFæÉ
hfëø a≤ôGhD∑ hGCfâ GCM≥ HÉdà£ƒ∫ aàü°ó¥
Y∏«æÉ , hhU°«àæÉ HÉd©Øƒ Yªø X∏ªæÉ hbó X∏ªæÉ

GCfØù°æÉ hGCfâ GCM≥ HÉd©Øƒ hGdµôΩ hhU°«àæÉ HÉ¿
’ fôO Gdù°ÉFπ h’ fæ¡ô√z.
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:مويلا مقر

2 بحا-صص ن--م :لاؤو--صسلا
بخ-ت-ن-م-ل-ل ج-يو-ت-ت-لا فد--ه

سسا-ك--ب ير--ئاز÷ا ي--ن--طو--لا
مامأا0991 ة-ن-صس ا-ي--ق--ير--فا
؟ايÒجين

بحا-سص ،Êا-جو ف-ير-سش:باو÷ا
ين-طو-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل ج-يو-ت-ت-لا فد-ه
0991 ةنسس ايقيرفا سساكب يرئاز÷ا
ة-ق-ي-قد-لا ‘ ه-ع-قو ،ا--يÒج--ي--ن ما--مأا
ة-فذ-ق-ب ¤وألا ة--ل--حرŸا ن--م33ـلا

.تايلمعلا ةقطنم جراخ ةيوق

Áسسح رسصن باقلأا ددع مقرلا اذه لثÚ
‘ نا-ك لوألا بق-ل-لا ،ا-ه-ب جو--ت ي--ت--لا ياد
ةلوطبلا بق-ل ى-ل-ع ه-لو-سصح-ب8691 ة-ن-سس
هزوفب9791 ةنسس Êاثلا بقللاو ،ةينطولا
ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب--ي--ب--سش ى--ل--ع ر--ئاز÷ا سسا--ك--ب
.ةيليوج5 بعلÃ فدهل Úفدهب

:Èمصسيد

ــــــــــ مويلا حيرصصت ـــــــ

ميمسصلا ‘ ــــــــــــ
ةعفر نع عصضاوت نم سسانلا لصضفأا ^
 .ةوق نع فصصنأاو هردق نع افعو

م-ظ-عأا و-ه ه-صسف-ن-ل نا-صسنإلا وز-غ  ^
. هتايح ‘ ناصسنإلا هققحي وزغ
ناصسنإلا طبرت يتلا دويقلا Ìكأا ام ^

ديق ًاعيم-ج ا-ه-ب-ج-عأا ن-ك-لو ا-ي-ند-لا-ب
.لمألا

‘ ا-ه-ي-صضق--ن نإا ن--م ر--صصقا ةا--ي◊ا ^
انÒغ اهبكترا يتلا ءاطخألا ليجصست

Úب ءادعلا حور ةيذ-غ-ت ‘و ا-ن-ق-ح ‘
. سسانلا

ط-ع--ت لو ، ه--فاو--ت--لا كم--ط– ل ^
نم رذحاو ، اهمجح نم Èكأا ةلأاصسŸا

 . ثادحألا ‘ ةغلابŸاو رومألا ليوهت

دوسسألا رج◊ا
دو---سسأا سسي---ل دو---سسألا ر----ج◊ا
هل-لا ى-ل-سص ه-لو-ق-ل Óً-سصأا نو-ل-لا

ثيد◊ا ‘ م----ل----سسو ه-----ي-----ل-----ع
دوسسألا رج◊ا لزن» حيحسصلا

.«مدآا نبا اياطخ هتدوسسف Íللا نم ًاسضايب دسشأا ةن÷ا نم
.596 يذمÎلا حيحصص



هفادهأا عصسأت ىصضمأا طقف تأيرأبم5 ‘ رطق يدأن عم

فاÎح’ا نع فارحن’ا ةيادب
م-صضب ) تحر-ط٢10٢ ‘ ةيد-نألا ءأ-صسؤور ىد-ت-ن-م ‘

لبقتصسم ‘ أيصسأصسا اروfi نوكتصس تنأك ةركف (ءأطلا
سسلÛا ةلصسارم ةركفلا تنأك ، رئاز÷ا ‘ فاÎحلا
ثيح ةيصضأيرلا ةبصسأÙا دأمتعإل رأمثتصسÓل ىلعألا
أهصضرع نكÁ يتلا ةيصضأير-لا ة-كر-صشلا تأ-ج-ت-ن-م نأا
نأصصمقل-ل ة-فأ-صضإلأ-ب Úب-عÓ-لاو ة-ع-تŸا ي-ه ع-ي-ب-ل-ل
ةيصضأيرلا ةصسبللاو

‘ ةبوعصص د-ج-ي أ-م أ-م-ئاد ة-كر-صشلا بصسأfi نأا ثي-ح
ةدأيز داوŸا هذه-ب ر-مألا ق-ل-ع-ت اذإا تادار-يإلا بأ-صسح
أقيقد أيئأبج أفيرعت بعÓلا فيرعت بجي اذه ىلع
هيلع قبطنيف Óمأع نأك اذإأف جوتنم مأا لمأع وه له
جوتنم نأك اذإاو هءارصشوأا هعيب نكÁ لو لمعلا نونأق

ريرقتلا ‘ لخديو يئأبج مقر هيدل نوكي نأا دبل
ةكرصشلا تأكلتمŸ يونصسلا ›أŸا
مهدوق-ع بعل٢٢ كلÁ فfiÎ يدأ--ن ر--صصتıأ---ب
قو-صس ‘ م-ه-ن-م-ث م-ي-ي-ق-ت ه-ن--كÁ لو--ع--فŸا ة--يرأ--صس
›أŸا ةكرصشلا ريرقت ‘ ةميقلا ةفأصضإاو تÓيوحتلا
وروم دمfi خلا ىقلتي ⁄ يتأمولعم بصسح هنأا مهŸا
، أهموي نم باوج يأا ىدتنŸا فرط نم ةمهŸأب فلكŸا
لو ة-يد-نألا ءأ-صسؤور ىد-ت--ن--م سسي--ل ر--صسأÿا ن--ك--ل
د-ع-ت-بإاو م-ه-م-ظ-ع-م Òغ-ت يذ-لا م-ه-صسف-نا ءأ--صسؤور--لا
ةيبلأغلا
تدجو يتلا ةيصضأيرلا تأكرصشلا ةركف يه رصسأÿا

عور-صشم و-ه ر-صسأÿاو أ-ه-ق-تأ-ع ى--ل--ع ةÒب--ك نو--يد
لو Úل--عأ--ف--لا رأ--ك--فأا ل--ب--ق--ي ⁄ يذ--لا فاÎحإلا
رصسي هصسفن ىلع أقلغنم يقبو نيررصضتŸا تلأغصشنإا

Úنيعلا سضمغم
نأك يتلا ةينطولا مدقلا ةرك يه نيرصسأÿا Èكأاو
تقولا ذأفن لبق ادأتنوÁر ثادحإا أهنأكمإأب

È 0٢0٢مصسيد4٢ سسيمÿا
ــه٢441 ¤وألا ىدأمج90ـل قفاوŸا

 لـــــــجسسي يـــــــليÓب
ردـــــــسصتيو ةيثÓث

 ‘ادـــــــه ةـــــــمئأق
يرطقلا يرودلا

،يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا لصصاو
عم رهأبلا ه-ق-لأأ-ت ، ي-ل-يÓ-ب ف-صسو-ي
ى-ل-ع م-صصبو ير-ط-ق-لا ر-ط--ق يدأ--ن
زوف ‘ أهلÓخ مهأصس ةلمأك ةيثÓث
فيصصو بأصسح ىل-ع ي-ل-هأÓ-ل Òب-ك
يدأ-ن ، ر-ط-ق مو‚ يرود رد--صصت--م
سسمأا ءأصسم فدهل ةيعأبرب يلهألا

ن--م ةر--صشأ--ع--لا ة--لو÷ا ةارأ--ب--م ‘
أه-ل-ك ي-ل-يÓ-ب ة-ي-ثÓ-ث .ة-لو-ط-ب-لا

قئأقدلا ‘ ،ءازج تÓكر نم تءأج
هديصصر يليÓب أهب عفر98و86و84
ةرادصصب ادرفنم ةلمأك فادهأا9 ¤إا

ر-ط--ق مو‚ يرود ‘اد--ه بي--تر--ت
ذنم تأيرأب-م5 ‘ ه-ت-كرأ-صشم م-غر
رأصص يذ-لا ،ر-ط-ق يدأ-ن-ب ه-قأ-ح-ت-لإا

5 ققح و ¤وألا زكارŸا ىلع سسفأني
قأحت-لإا ذ-ن-م ة-ي-لأ-ت-ت-م تارأ-صصت-نإا
ليذ ز-كار-م ‘ نأ-ك أ-مد-ع-ب ي-ل-يÓ-ب
ل.مأصسح .بيتÎلا

مسسوŸا اذه هفادهأا سسداسس ىسضمأا
دعتبيو يميهاÈب حيطي حأ‚وب

يرطقلا يرودلا ةرادسص ‘
حا‚وب دادغب يرئاز÷ا ›ودلا مجاهŸا داق
ةرادضص ‘ قرافلا قيمعتل يرطقلا دضسلا هقيرف
يدانب حاطأا امدعب يرطقلا يرودلا
يرئاز÷ا ›ودلا هبعلو نايرلا
ةارابم ‘ يميهارب Úضساي
يرودلا نم ةرضشاعلا ةلو÷ا
نود نم فدهب ،يرطقلا
‘ حا‚وب هلجضس در
دعب38 ةقيقدلا

ةديدضستل هتعباتم
اهلوحو هئÓمز دحأا

.نايرلا كابضش ‘
دضسلا لضصاويل

يرودلل هترادضص
82 ديضصرب يرطقلا
يأا نود نمو ةطقن

مضسوŸا اذه ةÁزه
حا‚وب عفر اميف
فادهأا6 ¤إا هديضصر

‘ عبارلا زكرŸا ‘
 .ةلوطبلا ‘اده ةمئاق

ل.ماسسح

ديلا ةرك بختنŸ ينفلا ريدŸا روكسشب Ëركلا دبع

 بـــــــيطلا دودرـــــــŸأب تأأــــــجأفت‘‘
‘‘أـــــــينولوب مأـــــــمأا ÚـــــــبعÓل

،ديلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ينطولا ينفلا ريدŸا Èع
بي-ط-لا دودرŸا ن-م ه--ئ--جا--ف--ت ن--ع ،رو--ك--ضشب Ëر--ك--لا د--ب--ع
يموي اينولوب مامأا Úتيدولا ÚتهجاوŸا ‘ ينطولا بختنملل
لايدنوŸ ابضس– ،(اينولوب) ووÓضسيدÓفب ءاثÓثلاو Úنثلا

:روكضشب Ëركلا دبع لاق و .(يفناج13-31)1202-رضصم
Úتيدولا ÚتهجاوŸا بقع ÚبعÓلاب رورضسبو تأاجافت دقل‘‘
انوروك سسوÒف يضشفت ببضسب ليوط فقوت دعبف .اينولوب مامأا
بختنŸا ناكو .‘‘Òثكلاب رضشبت لعف ةدر اورهظأا ،دجتضسŸا
نأا لبق ،32-62 ةجيتنب Êولوبلا هÒظنب حاطأا دق ينطولا
سسف-ن فا--ضضأاو .62-42 ةجيت-ن-ب ق-ير-ف-لا سسف-ن ما-مأا ط-ق-ضسي
ÚبعÓلا دودرÃ ديعضس دج انأا ،ايضصخضش‘‘ :Óئاق ردضصŸا
‘ ناك رضضخلل ءاقل رخآا .Êولوبلا بختنŸا اوهجاو نيذلا
لينل ةيبيتÎلا ةارابŸا ةبضسان0202Ã رياني رهضش نم62لا
سسيل و ،سسنوتب ايقيرفا ·أا سسأاك ةضسفانم ‘ ثلاثلا زكرŸا

نم ار-ه-ضش11 د-ع-ب ةÒتو-لا سسف--ن--ب ل--ضصاو--ت نأا ل--ه--ضسلا ن--م
سضو-خو تقو-لا رور-م ع-م ا-ضسفا-ن--ت Ìكأا نو--ك--ن--ضس .ف--قو--ت--لا
ه-ث-يد-ح ق-با-ضسلا ي-قار-ب با-ب-ضش برد-م م-ت-ت-خا و .‘‘تاءا-ق-ل-لا

‘ دجاوتن نحنو فورظلا نضسحأا ‘ سصبÎلا يرجي‘‘ :Óئاق
انتماقإا رقم مامأا دجاوتت ةعاقلا .ةئداه دجو ةÒغضص ةنيدم
ة-ي-ح-ضصلا فور-ظ-لا ‘ ة-ضصا-خ ة-ي-م-هألا ة-يا-غ ‘ ر-مأا اذ--هو
عقوتŸا نم ناك .انوروك سسوÒف ببضسب اهضشيعن يتلا ةبعضصلا
يرجي ءيضش لك هلل دم◊ا نكلو اديقعت Ìكأا رومألا نوكت نأا

و-ضسراو ةرود ‘ ‘‘ر--ضضÿا‘‘ كرا--ضشي--ضسو .‘‘ة--ن--ضسح فور--ظ ‘
.قرف ةثÓث ةكراضشÈ Ãمضسيد92 وÚ 72ب ةيدولا ةيلودلا

فرعتضس ،رئاز÷او (مظنŸا دلبلا) اينولوب ¤إا ةفاضضإلابف
ايضسور ترذتعا ام-ن-ي-ب ،ا-ي-ضسور ة-كرا-ضشم ة-يدو-لا ةرود-لا هذ-ه
.روضض◊ا نع ءاضضيبلا

 ءارـــــسشل أـــــسضرع زــــهجي مأــــه تسسو
أــــيئأهن ةــــمحر نـــــب دـــــقع

بعل ةمحر نب ديعضس يرئاز÷ا ›ودلا نأا ودبي اديعضس اÈخ ىقلتيضس ،يزيل‚إلا دتيانوي ماه تضسو .هيدان ›وؤوضسم نم ةلبقŸا ةÎفلا لÓخ ماه تضسو فوفضصل لقتنا يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا ن--م ا--مدا--ق ،›ا◊ا م--ضسوŸا ة--يا--ه--ن ى--ت--ح ارا--ع---م .ةيزيل‚إلا ¤وألا ةجردلاب سسفانŸا دروفتنيرب قيرفلا رابخأا ةعباتÃ سصتıا «زوين زرماه» عقوم ،يدانلا لخاد قوثوم ردضصم نع Óقن لاق ،Êدنللا ةي-ئا-ه-ن ة-ف-ضصب بعÓ-لا د-ق-ع ءار-ضشل ة-ي-ن كا-ن-ه ه-نإا .ةلبقŸا مايألا لÓخ
¤إا ،هتيوه نع فضشكلا متي ⁄ يذلا ردضصŸا راضشأاو ة--يا--ه--ن ‘ بعÓ--لا ءار--ضش ق--ح كلÁ ما---ه تضسو نأا رهضشأا6 لبق دنبلا اذه لعفيضس هنكل ،›ا◊ا مضسوŸا .ةلماك
عفد ىلع «زرماهلا» مزلتضس ةوطÿا كلت نأا فاضضأاو ةميق ÚيÓم5 ةنمضضتم ،ينيلÎضسإا هينج نويلم03 .ةيئاهن ةفضصب بعÓلا دقع ءارضش Òظن ،ةراعإلا تايرابم7 ‘ كراضش «ءارحضصلا براfi» نأا ركذي يز-ي-ل‚إلا يرود--لا--ب م--ضسوŸا اذ--ه ما--ه تضسو ع--م .ةقيقد372 غلب بعل لدعÃ ،زاتمŸا عم فده يأا ةمحر نب لجضسي ⁄ ،ةÎفلا كلت لÓخو .نآلا ىتح Úفده ةعانضصب ىفتكاو ،قيرفلا

سسنتلل ةيلودلا ÒتسسنŸا ةرود

Êأثلا رودلل لهأأتت وبيإا ةيرئاز÷ا
،Òتضسنم ةيلودلا ةرودلل Êاثلا رودلا ةÒضشأات وبيإا سسانيإا ةيرئاز÷ا ةبعÓلا تنمضض

طولراضش ةي-ضسنر-ف-لا ما-مأا ا-هزو-ف بق-ع ،Èم-ضسيد72 ¤إا12 نم اه-ع-ئا-قو ة-يرا÷ا
.2-6-،2-6 ةجيتنب نولكضسيغ
نع نيÒخألا Úعوبضسألا تباغ يتلا ،5102 طضساوأÓل ايقيرفا ةلطبل ةقفوم ةدوع
.ةنيدŸا سسفنب ةقباضس ةيلود ةرود لÓخ اهل تضضرعت يتلا ةباضصلا ببضسب نيدايŸا
تلهأات يتلاو وراغزوب ةنوم ةيضسنوتلا ةبعÓلا ،مداقلا رودلا ‘ ةيرئاز÷ا يقÓتضسو
.4-6 ،3-6 ،6-2 عقاوب يكضسينيلاك يتنيÒت اميضسوك ةيضسنرفلا باضسح ىلع اهرودب
فضصلا ‘ دجاوتت ثيح يŸاعلا اهبيترت ىلع ةظفاÙا نم ةيرئاز÷ا تنك“و
.ÒتضسنŸاب ةيرا÷ا ةرودلا ‘ ةكراضشŸا بقع هنيضسحتل امتح حمطتضسو106لا


