
:يرمعلا نب ..يسسنرفلا نويل ‘ ةرڤحلل ضضرعتي ⁄ هنأا لاق
جد52  : نمثلا ^1٦: ددعلا ^ــه2441 ¤وألا ىدامج21ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد٧2 دحألا

يبرادلا بهلي نابلجوبو رئاز÷ا ¤إا مويلا لسصي يسسنوتلا يدانلا

يسسقافسصلا مامأا ايمسسر نابيغي ظيف◊ا دبعو وباج
رئاز÷ا ةيدولوم

دادزت ميكحتلا نم تافوختلاو ةرادسصلا نع ثحبي «رسسنلا»
00:51 ةعاسسلا ىلع مويلا   وداراب يدان – فيطسس قافو

«يراقلا بقللا ديرن اننأل ةيدولوŸا ىلع زوفلا نم Èكأا انحومط» :نابلجوب ^

03:41 ةعاسسلا ىلع مويلا لئابقلا ةبيبسش ـ ةركسسب دا–إا

ةرــــــكسسب يـــف يراــــنكلا
ةـــــــقÓطنإلا دـــــيكأاتل

ةيلاعوب ¤إا ةوعدلا هجوي يديزوب
ةركسسب ةارابŸ ناسضمرو

00:51 ةعاسسلا ىلع مويلا ياد Úسسح  رسصن – ةمسصاعلا دا–إا

ةراسسÿا عون‡ راعسشب يبراد
ةراطسسوسسو  ةيرسصنلا Úب

Êومتسش يدلب ءانبأا ضضعب»
!..«يـــــــنم اورـــــــخسسو

لــــجأا نـــــم اـــــنتيدنأا ‘ نـــــيزهاج نوــــكن نأا اـــــنفده»
«بـــــــــعسشلا داــــــــعسسإاو يــــــــنطولا بـــــــختنŸا

ةـــيلاـــثŸا ةـــــليكسشتلا نــــمسض يـــميهاربو حاـــ‚وب
0202 ةــــــــنسسل يرــــــــطقلا يرودــــــــلل

هدÓـــيم دـــــيع ‘ باــــسصي ›وـــغيف
0202 ةـــــــــنسس يـــــــــهنيو

ىلع قوفتي روليد
راــــــــــمينو يبابم
 بوــــــــــلطمو

كيبŸوأا ‘
ايليسسرم

لانسسرأا ‘ ةرسسح
عــــــييسضت ببــــسسب

ةمحر نب ةقفسص

تاÒيغتلا ضضــــعبب موـــقيسس يـــجورف
ةــــيسساسسألا ةــــليكسشتلا ىـــــلع

روبسس نوزبارطو يارسساتلاغ ةارابم نم ةقيقد92 دعب هÒيغت بلط



يدانل يرئأز÷أ ›ودلأ مجاهŸأ Òتخإأ
،رو-ل-يد يد-نأأ ، ي-سسنر-ف-لأ ي-ي-لو-ب-نو--م

ة----جرد----لأ يرود ‘ بع’ ل----سضفأأ
لÓخ1غيللأ ، ةيسسنرفلأ ¤وأ’أ

دعب ي-سضق-نŸأ Èم-فو-ن ر-ه-سش
ه-مد--ق يذ--لأ ع--ئأر--لأ ءأدأ’أ

هلعجام ،ي-سضاŸأ ر-ه-سشلأ
مو‚ ى----ل----ع قو----ف----ت-----ي

ي---سسنر----ف----لأ يرود----لأ
ىلع ÚيŸاع Úبع’و

نايليك يسسنرفلأ رأرغ
ي--ل--يزأÈلأو ي---با---ب---م
ةطبأرلأ بسسح ،رامين

ةر--ك--ل ة--ي---سسنر---ف---لأ
تحنم يتلأ ،مدقلأ

لسضفأأ ةزئاج روليد
‘ تأوسصأ’أ نم ةئŸاب83 دسصح امدعب بع’
نم لسضإ’أأ هلعج ام ةيسسنرفلأ ةطبأرلأ ءاتفتسسإأ

بخ-ت-ن-م م-جا-ه-مو «ا-نودرا-ك» تسسير-ب م--جا--ه--م
.«دنلاف Úفيك» يسسنرفلأ وكانوم يدانو ايناŸأأ

Œيئانثتسسإأ مسسوم مدقي روليد نأأ ةراسشإ’أ رد
ةزي‡ فأدهأاب ةرهاب جئاتنل ييلوبنوم دوقيو
يدان يمرم ‘ ةعئأر ةيسصقم قيرط نع اهرخأأ

رخأأ ديع-سص ى-ل-ع .ي-سضاŸأ عو-ب-سسأ’أ ة-يا-ه-ن ل-ي-ل
ما-م-ت-هإأ ن-ع ة-ي-سسنر-ف ة-ي-مÓ-عإأ ر-يرا-ق-ت تف--سشك

عم دقاعتلاب ا-ي-ل-ي-سسر-م كي-بŸوأأ يدا-ن ›وؤو-سسم
ة-يو-ت-سشلأ ت’ا-ق-ت-نإ’أ ةÎف لÓ-خ رو--ل--يد يد--نأأ
لجأأ نم لبقŸأ ي-ف-نا-ج ر-ه-سش ع-ل-ط-م Úب-عÓ-ل
Êاعي يذلأ موجهلأ طخ زيزعتو قيرفلأ ميعدت
«يسس مأأرأأ» ةعأذإأ هتفسشك امبسسح مسسوŸأ أذه

ل.ماضسح .ةيسسنرفلأ

ثدــــــــ◊اــه2441 ¤وأ’أ ىدامج21ـل قفأوŸأÈ 0202مسسيد٧2 دحأ’أ

 رضشنلا لوؤوضسم ريدŸا
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلا ضسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلا مقر
ÊوÎكل’ا ديÈلا
moc.liamg@baalamadsa

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

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

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

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

جد00.000009 ةكرضشلا لام ضسار

ةيضساضسأ’ا ةليكضشتلا ¤إا هتداعإا ‘ رّكفي ضسيوم

مجنلأ ىلع ءوسضلأ ط-ي-ل-سست-ل ة-ي-سضاŸأ تا-عا-سسلأ ‘ ة-يز-ي-ل‚إأ ة-ي-مÓ-عإأ ر-يرا-ق-ت تدا-ع
Úح يسضقنŸأ فيسصلأ هيف لانسسرأأ ةرأدإأ طيرفت ببسسب ،ةمحر نب ديعسس يرئأز÷أ
ةÎف ما-يأأ ر-خأأ ‘ لا-حر-لأ ط-ح-ي نأأ ل-ب-ق «ة--ي--ج--ع--فدŸأ» فر--ط ن--م بو--ل--ط--م نا--ك
نويلم02 هدقع ءأرسش ةيقحأأ عم ةراعإأ لكسش ىلع ماه تسسأو ـب ةيفيسصلأ تÓيوحتلأ

افده21 لجسس يذلأ لانسسرأأ هيناعي يذلأ يموجهلأ مقعلأ لظ ‘ ،ينيلÎسسإأ هينج
.«غيلرÈÁلأ» ‘ ةأرابم41 ‘

هعم دقاعتلا مدع ىلع مدان اتيترأا
تامدخ ‘ هطيرفت ىلع مدان اتيترأأ لانسسرأأ بردم ّنأأ ¤إأ ريراقتلأ تأذ تراسشأأو
رخأأ ‘ ةقفسصلأ لسشفت نأأ لبق هتعباتم لfi ناك يذلأ دروفتنيرب ـل قبسسأ’أ فأدهلأ

ةياغلل ةئيسس ةقÓطنأ تلجسسو ةيموجهلأ ةيحانلأ نم أÒثك Êاعي هقيرف ّنأأ ةسصاخ ،ةظ◊
مقعو ةيبلسسلأ جئاتنلأ ›أوت ببسسب هبسصنم نم ةلاقإ’أ حبسشب أددهم Êابسسإ’أ ينقتلأ تلعج
نم هيلع Èكت طوغسضلأ لعج ام وهو ،اهب ماق يتلأ تأدقاعتلأ مغر لجسسي ’ يذلأ هموجه
.تÓيوحتلأ قوسس ‘ هتأرايخ ىلع أÒثك هوم’ يذلأ راسصنأ’أ فرط

نوتيارب مامأا ةيضساضسأ’ا هتناكم ةداعتضس’ حضشرم
‘ نوتيأرب هنأديم ىلع لبقتسسي Úح ماه دعوم ىلع مويلأ ةÒهظ ماه تسسأو نوكيسسو
ةيثÓثب يسسليسشت مامأأ Òخأ’أ ندنل «يبرأد» ‘ Òبكلأ ةراسسÿأ ضضيوعت نع ثحبلأ ةلحر
ديعسس يرئأز÷أ هم‚ ةداعإ’ ضسيوم ديفأد بردŸأ يزيل‚إ’أ مÓعإ’أ حسشر ثيح ،ةفيظن
«زولبلأ» مامأأ Óيدب كراسشو ءاقل رخأأ ‘ اهنع باغ يتلأ ةيسساسسأ’أ ةليكسشتلأ ¤إأ ةمحر نب

يرئأز÷أ ›ودلأ نوكيسسو ،أرخؤوم زجعلأ تناع يتلأ ةيمامأ’أ ةرطاقلأ كير– لجأأ نم
ةزمح . م  .أدد‹ ليجسستلأ نع ثحبلأ ةلحر ‘

ةمحر نب ةقفضص عييضضت ببضسب لانضسرأا ‘ ةرضسح

يضسنرفلا قيرفلا ‘ هتناكم تابثإ’ ةضصرف يأا لغتضسيضس هنا دكأا

 لـــب نوــــيل نـــم ةرــــڤحلل ضضرـــعتأا ⁄» :يرـــــمعلا  نـــــب
!«يــــنم اورـــخضسو Êومتضش نـــيذلا يدلب ءاــــنبأا نــــم

«بعضشلا داعضسإاو ينطولا بختنŸا لجأا نم انتيدنإا ‘ نيزهاج نوكن نأا انفده»

يدا-نو ،ير-ئأز÷أ ي-ن-طو--لأ بخ--ت--نŸأ ع--فد--م ىد--بأأ
هفسسأأ ،ير-م-ع-لأ ن-ب لا-م-ج ،ي-سسنر-ف-لأ نو-ي-ل كي-بŸوأأ
ضضعب نم مئاتسشو ةعذ’ تأداقتنإأ هيقلت دعب هترسسحو
‘ ه-ت-كرا-سشم مد-ع-ل ه-ن-م أور-خ-سس ن--يذ--لأ Úير--ئأز÷أ

مسسوŸأ ةيأدب هب قحتلإأ يذلأ «لأول» يدان تايرابم
م--ل--ظ--لا--ب ضسحأأ ه--نأأ ر---سضÿأ ع---فأد---م لا---قو ،›ا◊أ
بب-سسب ، نو-ي-ل ‘ ا--ه--ل ضضر--ع--ت--ي ⁄ ي--ت--لأ «ةر--ق◊أ»و

¤إأ رمأ’أ مهب لسصو نيذلأ نيرسصانŸأ ضضعب ةيرخسس
رسضÿأ راسصنأأ يرمعلأ نب بلاط امك ،هتدلأو متسش دح
قلأاتلأ لجأأ نم مهعم فوقولأو بختنŸأ يبع’ معدب

لسضفأأ ‘ يرئأز÷أ بختنŸأ ¤إأ مودقلأو مهتيدنأأ ‘
عفأدم لاقو .رسضÿأ راسصنأأ داعسسإأ ىلع لمعلل لاح

رظتنيو ةيدجب ل-م-ع-لأ ل-سصأو-ي ه-نأأ ق-ب-سسأ’أ ة-ير-سصن-لأ
ةناكم كاكتفإأو هتايناكمإاب نويل بردم عانقإ’ هتسصرف
هيف ءاقب-لأ رر-ق يذ-لأ ي-سسنر-ف-لأ ق-ير-ف-لأ ‘ ة-ي-سسا-سسأأ

مغر ءأوجأ’أ Òيغت مدعو ›ا◊أ مسسوŸأ ةياهن ىتح
نأ’أ ىتح يطايتحإاك Úتأرابم ‘ ىوسس هتكراسشم مدع
ى--ل--ع ي--م--سسر--لأ ه--ع--قو---م ‘ ير---م---ع---لأ ن---ب بت---كو ،
عم ةئيسسلأ هت-ي-ع-سضو ن-م ه-ق-ل-ق لو-ح أدر «مأر-غ-ت-سسنأأ»
ئيسشلأ نكل ،كيلع بذكأأ ’ تلق أذإأ ؟ قلق» :نويل يدان
لئاسسرلأ ضضعب كانه ، يتايناكمإأ ‘ قثأأ Êأأ دي÷أ
ىن“أأو ، ام اعون ةيسساق تناك ، ضصاÿأ ىلع ينيتأات
نأأ دحأو انفده ، طقف انأأ ضسيل..ÚبعÓك انعم أوفقت
بختنملل نيز-ها-ج نو-ك-ن-ل ة-يد-نأ’أ ‘ ن-يد-ي-ج نو-ك-ن
«بع---سشلأ ءا---سضرإأ و---ه د---حأو ا---ن---فد----هو ي----ن----طو----لأ
يرودلأ ‘ لوأ’أ فسصلأ لتحي قيرف ‘ انأأ»:فاسضأأو
لمعلاب يتأاي ئيسش لك نكل ، ةيلاغ بسصانŸأو يسسنرفلأ
ناك نإأ نع لاق امك «هللأ نذإاب مكدعسسن نأأ مكدعنو
هنأ’ ، املظ ضسيل »:اسضيأأ نويل يدان ‘ ملظلاب ضسحي
يننأأ نم دكأاتم انأأو ،ةسصرفلأ ينيتأاتو موي ينيتأايسس
«›اعلأ ىوتسسŸأ ‘ فأÎح’أ وه أذه ، اهلغتسسأاسس
نبإأ نم ةلاسسر كلسصت امدنع وه ملظلأ»:فدرأأ امك
اسسنرف ¤إأ تبهذ كنأأ لوقلاب اهيف كنم رخسسي كدلب
لوقي رخأأو ، ÚبعÓلأ كاحسضإأ وأأ يسسأركلأ Úخسستل
، ضصقÎل تبهذ لوقي رخأأو تأركلأ طقتلتل تبهذ
؟ ةلاسسر ‘ كتدلأو متسشي رخأأو .؟ةرقح هذه تسسيلأأ
 ل. ماضسح  . «هللأ ءاسش نإأ مهيدهي يبر

وتاكرŸا لÓخ ايليضسرم كيبŸوأا ‘ بولطم رضضÿا بع’

يضسنرفلا يرودلا ‘ رهضشلا بع’ روليد
راــــــــمينو يــــــبابم ىــــلع قوـــــفتيو

ىضسيع
‘ بولطم يدنام

يكÎلا يضشتابÔيف
ي--سشتا--بÒن--ي---ف يدا---ن ةرإدإإ تد---بأإ

عفإدŸإ عم دقاعتلاب اه-ما-م-ت-هإإ ي-كÎلإ
د-ع-ب يد-نا-م ى-سسي-ع ير-ئإز÷إ ›ود-لإ
يدان عم هد-ق-ع د-يدŒ تا-سضوا-ف-م Ìع-ت
لعجي ام ،Êابسسإلإ ةيليبسشإإ سسي-ت-ي-ب لا-ير
قيرف يأإ عم سضوافتلإ ‘ إرح رسضÿإ بعل

م-سسوŸإ ة-يا-ه-ن د-ع-ب ا-نا‹ ه-ي-لإإ ما-م-سضنإÓ--ل
لسصإوت يذلإ سسيتيب عم هدقع ةياهنو ›ا◊إ
‘ ديدجتلاب يدنام عانقإإ ىلع لمعلإ هترإدإإ

د-يد-ع ما-م-ت-هإإ ر-سضÿإ بعل ى-ق-ل-ت-ي تقو
ةيزيل‚إلإ تايرودلإ ‘ ةيبوروألإ ةيدنألإ

Îنإ يدان اهرخأإ ةيلا-ط-يإلإو ة-ي-سسنر-ف-لإ و
نأإ ةيكÎلإ ف-ح-سصلإ تد-كأإ ا-م-ي-ف .نÓ-ي-م
يدنام ىسسيع مسض ديرت يسشتابÔيف ةرإدإإ

ي-ف-نا-ج ر-ه-سش يو-ت--سشلإ و--تا--كرŸإ لÓ--خ
ى-ل-ع ق-ير-ط-لإ ع-ط-ق ل-مأإ ى-ل-ع ،ل-ب-قŸإ

.رسضÿإ بعل مسض ديرت يتلإ ةيدنألإ
لاير عم يدنام د-ق-ع ي-ه-ت-ن-يو إذ-ه
هنكÁو1202 نإو-ج ‘ سسي--ت--ي--ب

‘ ق--ير--ف يأإ ع---م سضوا---ف---ت---لإ
بسسح يو--ت--سشلإ و---تا---كŸÒإ

›ود--لإ دا–إلإ Úنإو---ق
 .«افيف» مدقلإ ةركل

ل.ماسسح

هءإدأل هتداعسس ىدبأإ يرئإز÷إ بعÓلإ
يكÎلإ يرودلإ ‘ زيمŸإ

اهتاكر– رضشابت ضساتكضشتيب ةرادإا
يتيضس Îضسيل نم لازغ دقع ءارضشل

يكÎلإ سساتكسشتيب يدان ةرإدإإ ترسشاب
بعÓلإ دقع ءإرسش لجأإ نم اهتاكر–

¤إإ راعŸإ ،لإزغ ديسشر ،يرئإز÷إ ›ودلإ
يتيسس Îسسيل يدان نم يكÎلإ قيرفلإ

قلأاتلإ دعب مسسوŸإ ةياهن ىتح يزيل‚إلإ
ىتح رسضÿإ بعل هرهظي يذلإ Òبكلإ

‘ مسساح رر‡ لسضفأإ حبسصأإ امدعب نألإ
ةمسساح تإرير“5ب ةيكÎلإ ةلوطبلإ
داق امدنع اهرخأإ، طقف تايرابم9 لÓخ

ءاسسم وجوغ ةرقنأإ ىلع زوفلل سساتكسشتيب
مÓعإلإ لئاسسو بسسحو .يسضاŸإ سسيمÿإ

حبسصأإ لإزغ دقع ءإرسش نإاف ةيكÎلإ
نيوكتل قيرفلإ ةرإدإإ تاططfl نمسض
هتهج نم .باقلألإ ىلع سسفاني قيرف

يرودلإ ‘ هتداعسس نع لإزغ ديسشر بر‘أإ
مÓعإلإ لئاسسول Óئاق حرسصو يكÎلإ

ديعسس انأإ ، ايكرت ¤إإ يمودق ذنم»:ةيلÙإ
نوبعÓلإ ،قيرفلإ إذه عم يدجإوتب

ةباثÃ نحنو ، ةديج تايناكمإإ مهيدل
لجأإ نم براحن نحن ، ةدحإو ةلئاع

ىعسسنسسو موي دعب اموي نسسحتنو قيرفلإ
Ÿإ ةياهن ىتح قلأاتلإ ةلسصإوŸمسسو».

ل.ماسسح

ةقفضصلا ميضسÎل هترجأا ضضيفختب رضضÿا بع’ مايق رظتنت

Îضسيل ضضوافت نايتيإا تناضس ةرادإا
Êاــــــميلضس مــــــضض ىـــــلع يـــــتيضس

تنا--سس يدا--ن ةرإدإإ تدد--ج
اهيعاسسم يسسنرف-لإ نا-ي-ت-يإإ
›ود---لإ م----جا----هŸإ م----سضل
،Êاميلسس مÓسسإإ ،يرئإز÷إ

يتيسس Îسسيل يدا-ن م-جا-ه-م
ةÎف لÓ---خ يز---ي---ل‚إلإ
رهسش ةيو-ت-سشلإ تلا-ق-ت-نإلإ

ل-جأإ ن-م ل-خإد-لإ ي-ف-نا--ج
لمأإ ىلع اهفو-ف-سص م-ي-عد-ت

ةي-ثرا-ك-لإ ج-ئا-ت-ن-لإ ن-سس–
ق-ير-ف-لإ ا-ه-ق--ق--ح--ي ي--ت--لإ
يرود--------لإ ‘ ر--------سضخإألأإ
ثيح .مسسوŸإ إذه يسسنرفلإ

«بيكي-ل» ة-ف-ي-ح-سص تف-سشك
يدان سسيئر نأإ ة-ي-سسنر-ف-لإ

ةرإدإإ عم هتاسضوافم رسشاب «وزتاياك درانÒب» نايتيإإ تناسس
‘ Êاعي يذلإ يرئإز÷إ بعÓلإ مسض لجأإ نم يتيسس Îسسيل
نع هدعبي يذلإ «زرجدور نودنورب » بردŸإ عم طايتحإلإ

مغرو .مسسوŸإ ةقÓطنإإ ذنم يدراف يميج ءاقفر تايرابم
هلاقتنإ تاسضوافم نأإ لإإ Îسسيل ‘ ميح÷إ Êاعي Êاميلسس نأإ
، رداسصŸإ سسفن بسسح ةديدع تابوعسص هجإوت اسسنرف ¤إإ

،مسسوŸإ ةياهن ىتح هتراعتسسإإ ىلع نايتيإإ تناسس رإرسصإإ مغر
ه-تر-جأإ سضي-ف-خ-ت ير-ئإز÷إ بعÓ-لإ سضفر بب--سسب إذ--هو
غلبÃ ردقت يتلإو ةيسسنرفلإ قرفلل ةبسسنلاب إدج ةعفترŸإ

ل.ماسسح  . ايرهسش وروي فلأإ083

0202 ةنضسل يرطقلا يرودلل ةيلاثŸا ةليكضشتلا نمضض يميهاربو حا‚وب
يرودل ةيلاثŸإ ةليكسشتلإ نمسض يميهإرب Úسسايو حا‚وب دإدغب ،يرئإز÷إ ›ودلإ يئانثلإ Òتخإإ

امهقلأات دعب ، ÚبعÓل ةيرطقلإ ةطبإرلإ هتنلعأإ ام قفو0202-9102 يسضاŸإ مسسوŸإ لÓخ رطق مو‚
دسسلإ يدانل افإده حا‚وب ناك نيأإ ،يسضاŸإ مسسوŸإ ›إوتلإ ىلع نايرلإو دسسلإ يقيرف تايرابم ‘
يدان نم هيلإإ مسضنإإ يذلإ نايرلإ يدان عم همسسإوم لوأإ لÓخ يميهإرب قلأات امنيب يرطقلإ يرودلإو
‘ ناسسنÛإ نايرئإز÷إ ÚبعÓلإ اسضيإ ةيرط-ق-لإ ة-ط-بإر-لإ ة-م-ئا-ق تم-سض د-قو .›ا-غ-تÈلإ و-ترو-ب
،ليغيم ورديب ،سسنوي دهف :نم لك ¤إإ ةفاسضإلاب فايسضوب Ëركو مÓعوب يخوخ ،يرطقلإ بختنŸإ
 ل.ماسسح  .فيفع مركأإو ،”اح زيزعلإ دبع ،موك كنإرف ،نسسح Ëركلإدبع ،رسساي دمحأإ



ةدأعتسسأ نع ثحبي ةكبد نب
فأدهألأ ةمغن

نب نايف-سس ق-لأا-تŸأ ير-ئأز÷أ ءÓ-مز نو-ك-ي-سس
ة-ه-جأو-م ع-م د-عو-م ى-ل-ع ح-ت-ف-لأ ‘ ة-ك--بد
،مويلأ ةيسشع يدوعسسلأ يرودلأ ‘ يلسصيفلأ

ةيدولوŸ قباسسلأ مجنلأ ه-ي-ف ثح-ب-ي ءا-ق-ل ‘
دعب كابسشلأ عم د-ه-ع-لأ د-يدŒ ن-ع ر-ئأز÷أ

أذ-ه يدو-ع-سسلأ يرود-لأ ‘ ة-ق-فو--م ة--يأد--ب
ة--سسرد--م ج--ير--خ نإا--ف ةرا--سشإÓ---ل ،م---سسوŸأ
هقاحتلأ ذنم فأدهأأ01 ليجسست عاطتسسأ ةيرسصنلأ

‘ ،مسسوŸأ أذه ‘5و يسضاŸأ مسسوŸأ5 اهنم ،حتفلاب
لوعي ،هقيرفل فأدهأأ ةثÓث نم Ìكأأ عنسص Úح
نم يدوعسسلأ يرودلأ ‘ هأوتسسم ىلع ةكبد نب
‘ ءأر---ح---سصلأ ي---براfi ¤إأ ةدو---ع---لأ ل----جأأ
ةزمح . م.لبقتسسŸأ

Êأمورلأ جولك
نويلم فسصن طÎسشي

لÓب حيرسستل وروأأ
وتأكرŸأ ‘ Êأرمع

ة--ي--مÓ--عإأ ر--يرا--ق--ت تف---سشك
جول-ك يدا-ن ةرأدإأ نأأ ة-ي-نا-مور
005 غ-ل-ب-م تطÎسشإأ Êا-مور--لأ
ح--ير--سست ل--جأأ ن--م وروأأ ف--لأأ

لÓ---ب ير---ئأز÷أ ا---ه----ب----عل
ة--سسرد--م ج--ير---خ ،Êأر---م---ع
ي-سسنر-ف-لأ ا-ي-ل-ي-سسر-م كي--بŸوأأ

يرئأز÷أ بعÓلأ سضفر امدعب
Œق-ير-ف-لأ ع-م هد-ق-ع د-يد

هبأÎقإأ نع رابخأأ طسسو
يدان ¤إأ لاق-ت-نإلأ ن-م

تسسيرا-خو-ب أو--ي--ت--سش
م---ت---هŸأ Êا---مور---لأ

لÓ--خ ه--تا--مد--خ--ب
 ل.ماسسح.وتاكرŸأ

ةدحولأ يقÓُي تأرهأت
ءا---ق---فر نو----ك----ي----صس
ير---ئاز÷ا ›ود----لا

ىلع تارهات يدهم
لابقتصسا ع-م د-عو-م
ةد------حو-------لا يدا-------ن

‘ مو----ي-----لا ةÒه-----ظ
ة-----------لو÷ا را-----------طإا
ن-----م ةر------صشا------ع------لا
يدو--ع--صسلا يرود--لا
ق-ي-ق– ن--ع ا--ث--ح--ب
ةراصسÿا دعب زوفلا

،ةيصضاŸا ةلو÷ا ‘
تار-ها-ت نو-ك--ي--صسو
لّو------عŸا ن------م
‘ م---ه---ي---ل----ع
ةليكصشتلا
ةيصساصسألا
‘ ه-ق--ير--ف--ل
    .عافدلا

ةزمح . م

بويدم
أرديأم ¤إأ نÓقنتي فسسأخو

مويلأ11 هعوبسسأأ ›اغتÈلأ يرودلأ لخدي
دعوم ىلع Óيدنوت يدان هيف نوكيسس يذلأو
لانويسسان ةاقŸÓ أريدام ةريزج ¤إأ لقنتلأ عم
رقع ‘ Òخألأ Ìعتلأ سضيوعت نع اثحب أريدام

ي-ئا-ن-ث-لأ نو-ك-ي--سس ي--ت--لأ ةأرا--بŸأ ي--هو ،را--يد--لأ
نم اهيف ءدبل-ل ح-سشر-م ف-سسا-خو بو-يد-م ير-ئأز÷أ

يفلÿأ طÿأ ميعدتل نأد-يŸأ ة-ي-سضرأأ ى-ل-ع
أذه ‘ ةيباجيإأ ةجيتن نع اثح-ب ق-ير-ف-ل-ل

امنيب ،Ìكأأ ديسصرلأ مي-عد-تو ل-ق-ن-ت-لأ
ةلسصأوم ¤إأ فسسا-خو بو-يد-م ى-ع-سسي
    .ىوتسسŸأ ‘ تابثلأو قلأاتلأ

ة--ير--ئاز÷ا ة--يدا–لا ر---مأا بير---غ
،اهيف Úلعافلا فلتflو مدقلا ةركل
ةر---ك---لا ه----ي----ف تق----ل----ت تقو ي----ف----ف

ةرود ‘ ة-يّو-ق ة-ع-ف--صص ة--ير--ئاز÷ا
يزıا جورÿاب ايقيرفإا لامصش

Ÿقابصس نم اماع0٢ نم لقأا بختن
ايقيرفإا ·أا سسأاك تايئاهن ¤إا لهأاتلا

فاÎعلا «فافلا» سضفرت ،ةئفلا هذهل
ليم– ىل-ع ّر-صصتو ع-يرذ-لا ل-صشف-لا اذ-ه-ب

تّلح يتلا ةثراكلا ةيلوؤوصسم ىرخأا فارطأا
Ãتقو ‘ سسنوت ـب اماع0٢ نم لقأا بختن

ة-ي-ح-صضت-لا و-ح--ن ي--صشطز ة--ئ--ي--ه ه--ي--ف Òصست
سشب-ك نو-ك-ي-ل Úعا-م-صس ن-ب ر-با--صص بردŸا--ب
.ةداعلا هيلع نترج املثم ءادف

ةيلÙأ ةيدنألأ لّمحُي لولهب
نيوكتلأ بايغ ةيلوؤوسسم

،›ارديفلا بتكŸا ‘ زرابلا وصضعلا أا÷و

ةركلا ورّيصسم بأاد يتلا ةصسايصسلا ¤إا ،لولهب رامع
قافخإلا دنع ةّرم لك ‘ اهجاهتنا ىلع ةيلÙا

بايغ ةيلوؤوصسم ةيلÙا ةيدنألا لّمحي حار Úح
‘ Úب-عل Ëد-ق-ت ى-ل-ع ا-ه-ترد-ق مد-قو ن-يو--ك--ت--لا
يكل» :لاقو ،اماع0٢ نم لقأا بختنŸ ىوتصسŸا
ىلع بجي ىوتصسم ىلعأا ‘ بختنم ىلع لصصحن
اذه نأل ،ىوتصسم ىلعأا ‘ Úبعل نّوكت نأا ةيدنألا
ةيريدŸا ةيلوؤوصسم لولهب يغ-ل-ي-ل ،«ا-ن-يداو-ن جا-ت-نإا
قيوصست ىلع زكترت يتلا ةيدا–لا ةصسايصسو ةينفلا

Úب--عل ن--م ل--ّك--صشم ىو--ت--صسŸا ‘ لوأا بخ--ت--ن---م
fiÎفÚ.

سسنوت ‘ ميظنتلأ ءوسس نع ثّدحتي قيفسش رماع
ّنأا ق-ي-ف-صش ر-ما-ع ي-ن--طو--لا ي--ن--ف--لا ر--يدŸا د--ّكأاو
نم «رصضÿا» نابصشل يزıا جورÿا ةيلوؤوصسم
م-ي-ظ-ن-ت-لا ¤إا دو-ع-ي ،«نا-ك-لا» ¤إا ل-هأا--ت--لا قا--ب--صس
هتئيه ةيلوؤوصسÃ فاÎعلا اصضفار ةرودلل ئيصسلا

‘ ة--ي--نا--ب--صشلا تا--ب--خ--ت--نŸا--ب ما--م---ت---هلا ى---ل---ع

اننأا ىصسنن نأا انيلع» :فاصضأاو ،طقف تابصسانŸا
رامث ّنأا قثاو انأاو ةرودلا هذهل اديج رّصضحن ⁄
ّنأا ¤إا Òصشي نأا لبق ،«لبقتصسŸا ‘ رهظتصس انلمع
بردŸا لبقتصسم ‘ لصصفلل مصساح عامتجا كانه
ة-ل-ي-ل--ق--لا ما--يألا نو--صضغ ‘ Úعا--م--صس ن--ب ر--با--صص

.ةلبقŸا
ل قيفسش رماعو يسشطز» :ةدوع نب

«ةيلوؤوسسŸأ نÓّمحتي
دبع ،ينطولا ينفلا ريدملل لوألا بئانلا فصشك
ةرود ‘ لجصسŸا قافخإلا ّنأا ،ةدوع نب Ëركلا

«فافلا» سسيئر هتيلوؤوصسم لمتي ل ايقيرفإا لامصش
جاومأا Èع لوقي حرصصو ،ينطولا ينفلا ريدŸاو
فانول ةرود ‘ ثدح ام» :¤وألا ةينطولا ةعاذإلا

ينفلا ريدŸاو فافلا سسيئر ةيلوؤوصسم لمحتي ل
هجو لمكأا ىلع امهلمعب اماق نÓجرلا ،ينطولا
ديج لكصشب انÒصض– مدعل دوعي لكصشŸا ا‰إاو
ينعي ل ةصسفانŸا ‘ لصشفلاو انيصسفانÃ ةنراقم

fiا ةيدنألا لّمح امك ،«ءيصش لك وÙاصضيأا ةيل
ى-ل-ع د-م-ت-ع-ت ل ا-هرا-ب-ت-عا-ب قا-ف--خإلا ة--ي--لوؤو--صسم
.نيوكتلا

لÓخ Úعامسس نب ةلاقإأ نÓعإأ وحن
›أرديفلأ بتكŸأ

نوكيصس ،لصشف لك دنع ةداعلا هيلع نترج املثمو
ءادف سشب-ك Úعا-م-صس ن-ب ر-با-صص ي-ن-طو-لا بردŸا
›اردي-ف-لا بت-كŸا لا-غ-صشأا لÓ-خ ه-ت-لا-قإا م-ت-ت-صسو
اماع0٢ نم لقأا بختنم ةكراصشم سسرديصس يذلا

ماهم ءاهنإا متي نأا ىلع ةÒخألا «فانول» ةرود ‘
‘ هقا-ف-خإا بب-صسب ا-هد-ع-ب ةر-صشا-ب-م Úعا-م-صس ن-ب
ا-ي-ق-ير-فإا ·أا سسأا-ك و-ح-ن «ر-صضÿا» نا-ب-صش ةدا-ي--ق
نم لمعلا أادبيصس ديدج يّنف مقاط Úيعتو ةلبقŸا
تارارق ةيحصض ةيرئاز÷ا ةر-ك-لا ى-ق-ب-ت-ل ،ر-ف-صصلا
هيف ىقبيصس تقو ‘ قطنم يأل دنتصست ل ةيلاŒرا
‘ ÚنّوكŸا ÚبعÓلا ىلع دمتعي لوألا بختنŸا
ةزمح . م.ةيبوروألا سسرادŸا

ــه٢44١ ¤وألا ىدامج٢١ـل قفاوŸاÈ 0٢0٢مصسيد٧٢ دحألا ثد◊أ

0202 ةنسس يهنيو هدÓيم ديع ‘ بأسصي ›وغيف
نم51 ةلو÷أ ةمق ةأرابم رداغي هتلعج ةباسصإأ ىألإأ ،›وغيف نايفسس ،يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ سضرعت
⁄ امدعب ،اهقÓطنإأ نع طقف ةقيقد92 دعب روبسس نوزبأرط يدانو يأرسساتلاغ هقيرف Úب يكÎلأ يرودلأ
ةقيرط ءوسسأاب0202 ةنسس يرئأز÷أ بعÓلأ يهنيل ،هÒيغتب ÒËت —اف بردŸأ بلاطو ءاقللأ لامكإأ عطتسسي
لبق ›وغيف نأأ ¤إأ ةراسشإلأ ردŒ .ةزي‡ تايرابم مدقو ةÒخلأ عيباسسألأ لÓخ ةوقب داع هنأأو ةسصاخ ،
يرجي نأأ رظتني امنيب ،هيف بيسصأأ يذلأ مويلأ سسفن ‘ هدÓيم ديعب يأرسساتلاغ يبعل عم لفتحإأ سسمأأ ءاقل
ل.ماسسح.هتباسصإأ ةروطخ ىدم ىلع فرعتلأ لجأأ نم مويلأ ةيبطلأ تاسصوحفلأ ›وغيف

ةلب نب لحأرلأ سسيئرلأ دÓيم ىركذ ييحُي أيليسسرأم كيبŸوأأ ىلع ا-ي-ل-ي-سسرا-م كي-بŸوأأ يدا-ن ة-ع-م÷أ سسمأأ لوأأ ر-سشن يعام-ت-جلأ ل-سصأو-ت-لأ ع-قو-م ى-ل-ع ي-م-سسر-لأ ه-با-سسح دمحأأ لحأرلأ يرئأز÷أ سسيئرلل ويديف عطقم «Òتوت» ‘ اقباسس ام‚ هرابتعاب هدÓيم ىركذل أديلخت ةلب نب مسسوم لÓخ هانلوأأ لمح يذلأ يسسنرفلأ بون÷أ يدان سسيئرلأ ةÒسسم لمحي ويديف مأول قفرأأ ،0491 –931 دÓيم ىركذب مويلأ لفتحن» :هيف ءاج روسشنÃ لحأرلأ تاظ◊ مهأأ مك-ي-لإأو ،ة-ل-ب ن-ب د-م-حأأ ق-با-سسلأ ي-بŸوألأ ةينغم دا–أ نأولأأ ةل-ب ن-ب ل-م-حو .«ة-نا-يزŸأ ه-تÒسسم سضرأأ ¤إأ دوعيل ،«مأول» ‘ أدحأو امسسوم فÎحي نأأ لبق افfiÎ ابعل ناك يرئأزج سسيئر لوأأ حبسصيل ،نطولأ ةزمح . م.مدقلأ ةرك ‘

ةسصرف مأمأأ بلأط نب
كلأسش ميحج ةردأغم
›أطيإلأ يرودلأ وحن

، انوÒف سسÓيه يدان ىدبأأ
يرودلأ بيترت عسسات
دقاعتلاب همامتهإأ ،›اطيإلأ

›ودلأ نأديŸأ طسسوتم عم
نم ،بلاط نب ليبن ،يرئأز÷أ
لÓخ ،ÊاŸألأ40 كلاسش يدان
ةيوتسشلأ تلاقتنإلأ ةÎف
،لخأدلأ يفناج رهسش ÚبعÓل

مÓعإأ لئاسسو هتفسشك امبسسح
، عوبسسألأ أذه ةيلاطيإأ

ةرأدإأ نأأ رداسضŸأ سسفن تفسشكو
عيب تسضفر دق تناك كلاسش
لÓخ يرئأز÷أ بعÓلأ
لكاسشŸأ نكل ،يسضاŸأ فيسصلأ
‘ بلاط نب اهنم ىناع يتلأ
وحن هليحر لعŒ دق كلاسش
لÓخ Óهسس ›اطيإلأ يرودلأ
نإأو ةسصاخ ،يوتسشلأ وتاكرŸأ
Òغ كلاسش يدان بردمو ةرأدإأ

بعÓلأ ءاقبب نامتهم
عم بردتي يذلأ يرئأز÷أ
كلاسش يدانل Êاثلأ قيرفلأ

Êاع دقو ةليوط ةÎف ذنم
تلسصو تأداقتنإأ ةلمح نم

ةلمح ¤إأ ىتح
دسض ةيرسصنع

بعÓلأ
يذلأ يرئأز÷أ

Áةسصرف كلت
ةيبهذ
Ÿةرداغ

ميحج
وحن كلاسش
يرودلأ
›اطيإلأ

وتاكرŸأ لÓخ
 .يوتسشلأ

ل. ماسسح

ةيسسدأقلأ مأمأأ ديكأأتلأ لجأأ نم ي◊وبم
نوكيصس ،ةيصضاŸا ةلو÷ا ‘ يلصصيفلا ىلع Òبكلا زوفلا دعب
ةيصشع هقلأات ةلصصاوŸ اوعدم ي◊وبم باهو سسيار سسرا◊ا
يرود--لا ن--م ةر--صشا--ع--لا ة--لو÷ا ‘ ة--ي--صسدا--ق--لا ما--مأا مو--ي---لا
ةيناثلا ةارابملل هكابصش ةفاظن ىلع ةظفاÙاو ،يدوعصسلا

اذ-ه فاد-هألا ن-م Òث-ك-لا ى-ق-ل-ت يذ-لا و--هو ،›او--ت--لا ى--ل--ع
تلو÷ا ‘ هكابصش ةيرذع ىلع ةظفاÙا ‘ لصشفو مصسوŸا
ةزمح . م .Òخألا يلصصيفلا ءاقل تقبصس يتلا



2991 توأا92
0 رئاز÷ا0 نويلاÒضس

بخت-نŸا بع-ل ،وا-سسي-ب ا-ي-ن-ي-غ ةارا-ب-م ن-م Úعو-ب-سسأا د-ع-ب
،نواتير-ف نو-ي-لاÒسس ة-م-سصا-ع-ب ة-ي-نا-ث-لا ه-تارا-ب-م ي-ن-طو-لا
ى-سسو-م ءÓ-مز عا-ط-ت-سسا ا-ه--لÓ--خو

لدا--ع--ت--لا--ب ءا--ق--ل--لا ءا--ه---نإا بيا---سص
د--ي--سصر تع--فر ة--ج--ي--ت--ن ،ي--ب--ل--سسلا
هذه دعتو.طاقن عبرأا ¤إا رسضÿا
د-ب--ع ي--ئا--ن--ث--ل--ل ¤وألا ة--ه--جاوŸا
ل-ي-غ-يا نا-يز-مو يواد-ه-م ن-م-حر-لا

تف-سصو د-قو ،ن--طو--لا ضضرا جرا--خ
Òخ ةر-سشبو ة-ي-با-ج-يلا-ب ة-ج-ي-ت-ن--لا
ل-سضفأا د-غ و-ح-ن ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-ل--ل
ضضاخ.روسشنع-يز ة-ح-ف-سص ي-ط-ل
ةه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
دارم ،يمسصاع :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب
،ضشور-م-ع ،ر-ما-ع ⁄ا-سس ،فور--ع--ك
ف-ير-سش ،حا-ت-ف-م ،يو-ط-ع--ل--ب ر--م--ع
ن-م بل-حد ي--ل--ع ،بيا--سص ،Êازو--لا
دار-م ،توا--ف--سسا--ت ،نا--سسم--ل--ت دادو
ن-م-حر-لا د-ب-ع :بردŸا.نايزم
ليغيا نايزمو يوادهم

È 2991متبشس32
1 رئاز÷ا1 سسنوت

ضضا-خ ،Úت--ي--م--سسر Úترا--ب--م د--ع--ب
ةيدو ةارابم لوا ينطولا بختنŸا

يواد--ه--م ÚبردŸا فار---سشإا ت–
مامأا ةيدو ةارابم لوا ليغيا نايزمو
ا-ه-ن--سضت--حا ،ي--سسنو--ت--لا بخ--ت--نŸا

ا--هدا--قو ،ضسنو--ت--ب هز---نŸا بع---ل---م
ن---سسح يلو---م ي---بر----غŸا م----ك◊ا

Úب-خ-ت-نŸا لدا-ع-ت ا-ه--ي--فو ،ضشي‚
بختنمل-ل ل-ج-سس.هل-ثŸ فد-ه-ب
‘ Êور--م◊ا بعÓ--لا ي---سسنو---ت---لا
بخت-ن-م-ل-ل لد-عو6١ـلا ة-ق-ي-قد--لا
لبق نايزم دارم يرئاز÷ا ينطولا
ة-يا-ه-ن ةر-فا-سص ن-م ةد-حاو ة-ق--ي--قد
بخ-ت-نŸا نا ا-م-ل-ع ،لوألا طو--سشلا
ة--ه--جاوŸا هذ--ه ضضا--خ ي--ن--طو---لا
،ي-م-ي--سصا--ع :ة--ي--لا--ت--لا ءا--م--سسألا--ب

،ضشور--م--ع ي--قزر ،⁄ا--سس ،ضسير--خ
ماريديا ،Êازولا فيرسش ،يوطعلب

رسضÿ ،بياسص ىسسوم ،هل ةارابم لوا ياد Úسسح رسصن نم
نايزم دارم ،(هل ةارابم لوا ياد Úسسح رسصن نم ›اجع
رسصن نم يريزد لÓب ،توافسسات ،(نيدلا يfi حاتفم)

ن-م-حر-لا د-ب-ع :بردŸا.ه---ل ةارا----ب----م لوا ياد Úسسح
ليغيا نايزمو يوادهم

2991 ربوتكأا4
0 رئاز÷ا0 وغوطلا

يئانثلا ةدايق ت– ينطولا بخت-ن-م-ل-ل ة-ث-لا-ث-لا ة-ه-جاوŸا
ةم-سصا-ع-ب تنا-ك ،ل-ي-غ-يا نا-يز-مو يواد-ه-م ن-م-حر-لا د-ب-ع
هذ-ه ته-ت-ناو ،ي-لÙا بخ-ت--نŸا ما--مأا ي--مو--ل و--غو--ط--لا
ديسصر تعفر ،ي-ب-ل-سسلا لدا-ع-ت-لا-ب ىر-خألا ي-ه ة-ه-جاوŸا
جئاتن ،دحاو زوفو Úلداعت نم طاقن ضسمح ¤إا «رسض◊ا»
ةÒسشأات قيقحتل ةوق عقوم ‘ ةينطولا رسصانعلا تعسضو
هذه ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ضضا-خ.تايئاهن-لا ¤إا ل-هأا-ت-لا
⁄ا-سس ،ضسير-خ ،ي-م-سصا-ع :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ة--ه--جاوŸا

،(Êومحر دارم) لÓب يريزد ،يوطعلب ،ضشورمع ،رماع
دارم ،توافسسات Úنازولا فيرسش ،بياسص ىسسوم ،ماريديا

نم-حر-لا د-ب-ع :بردŸا.(حا-ت-ف-م ن-يد-لا يfi) نا-يز-م
ليغيا نايزمو يوادهم

2991 ربوتكأا9
1 يدنروب3 رئاز÷ا

ةلو÷ا ضضاخ ،ينطولا قيرف-ل-ل Úت-ي-لا-ت-ت-م Úت-جر-خ د-ع-ب
ةنيدÃ ي-ف-ط-ل د-ي-ق-ع-لا بع-لÃ ،ي-ن-طو-لا ضضرأا-ب ة-ع-بار-لا
بختنŸا ىلع ينطولا بختنŸا قوفت اهلÓخو ،ناسسملت
توافسسات حتتفا ، ،دحاول فادهأا ةثÓث ةجيتنب يدنروبلا
‘ يسسنرفلا Òسسكوا يدانل ةÎفلا كلت ف بعلي ناك يذلا
ةيدولوم بعل فعاسض0٧ـلا ةقيقدلا ‘و ،04ـلا ةقيقدلا
ةرفاسص ن-م ة-ق-ي-قد ل-ب-قو ،ة-ج-ي-ت-ن-لا نا-يز-م دار-م نار-هو

ةيئاهنلا
توا-ف-سسا--ت د--يد--ج ن--م دا--ع

فد--ه--لا ل--ج--سسي---ل
تقولا ‘و نكل ،ثلاثلا
م-ك◊ا ه--ي--ف نا--ك يذ--لا
راسس اسسيردا ÊاتيروŸا

ةر----فا----سص نÓ----عإا ن----م
بعÓلاب اذإاو ة-ي-ئا-ه-ن-لا
يزو--ك---ي---ن يد---نرو---ب---لا
فده عقوت نم يجيبيا
،هدÓب بختنŸ فرسشلا
نم ائيسش Òغت ⁄ ةجيتن
ا-ه-م-سسح ثي-ح ،ءا-ق-ل--لا
ÚبردŸا لا-----------ب-----------سشأا

نا-----يز-----مو يواد-----ه-----م
Ÿث--ب م--ه--ت--ح--ل--سص--Óة--ث

د-ي--سصر تع--فر ،فد--ه--ل
Êا---م----ث ¤إا «ر----سضÿا»
نا ا--م--ل---ع.طاقن
بعل ين-طو-لا بخ-ت-نŸا

ة--------ه---------جاوŸا هذ---------ه
:ة--ي--لا---ت---لا ءا---م---سسألا---ب

،ضسير--خ ،ي--م---ي---سصا---ع
ي---قزر ،ر----ما----ع ⁄ا----سس
ر------م------ع ،ضشور------م-------ع
ف---ير---سش ،يو---ط---ع----ل----ب
،بياسص ىسسوم ،Êازولا

دارم
،(ماريديا)Êومحر
دار-----م ،توا-----ف------سسا------ت

دبع :بردŸا.نايزم
يواد---ه----م ن----م----حر----لا
ليغيا نايزمو

È 2991مفون42
0 رئاز÷ا0 تارام’ا
ة-----يدو-----لا ة-----ه------جاوŸا
ة--ل--ي--ك--سشت--ل--ل ة---ي---لاوŸا
ما--مأا تنا--ك ،ة--ي--ن--طو--لا
‘ يتارامإلا بختنŸا

4٢ مو--ي ىر--ج يدو ءا--ق--ل
ةمسصاعلاب٢99١ Èم-فو-ن
ة--ما--نŸا ة--ي---ن---ير---ح---ب---لا
نودب قلطنا امك ىهتناو
ضضاخ.فادهأا
هذ-ه ي-ن-طو--لا بخ--ت--نŸا
ءا---م---سسألا---ب ة----ه----جاوŸا
د--مfi ا---سضر :ة---ي---لا---ت---لا

ة-يدو-لو-م ن-م ي-م-ي--سصا--ع
Òخ ضسير-------خ ،نار--------هو
،ناسسملت دادو نم نيدلا

دا–ا ن--م ر---ما---ع ⁄ا---سس
ضشورمع يقزر ،ضساب-ع-ل-ب

،ياد Úسسح ر------سصن ن------م
Úسسح رسصن نم ماريديا)
نم يريزد لÓب ،نارهو ةيدولوم نم يوطعلب رمع ،(ياد
،ضشار◊ا دا–ا ن--م ي--سسي--نو--ل د--لا---خ ،ياد Úسسح ر---سصن

يfi حاتفم) يسسنرفلا Òسسكوا يدان نم بياسص ىسسوم
نم توافسسات ظيف◊ا دب-ع ،(ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-سش ن-م ن-يد-لا

فيرسش ،فيطسس قافو نم Êومحر ديمح ،نارهو ةيدولوم
.نارهو ةيدولوم نم Êازولا

È 2991مشسيد72
0 رئاز÷ا2 اناغ

نايزو يوادهم نمحرلا دبع Úبردملل ةعباسسلا ةهجاوŸا
نمسض ةيمسسر تنا-ك ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ضسار ى-ل-ع ل-ي-غ-يا
ة-ي-ك-ير-ملا ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا) ⁄ا-ع--لا ضسا--ك تا--ي--ف--سصت
ةلو÷ا نمسض Êاغلا بختنŸا ىلع افيسض هلوزنب ،(499١
،ينيسس اراداب ›اغنسسلا مك◊ا هرادا يذلا ءاقللا.¤ولا

تهتنا
Ÿا-ي-ق--ير--فا ل--يزار--ب ة--ح--ل--سص

يديبا نم لك ا-ه-ل-ي-ج-سست ى-ل-ع لواد-ت ،ر-ف-سصل Úفد-ه-ب
⁄ ةÁزه ،٢8ـلا ةقيقدلا ‘ وياو٧٢ـلا ةقيقدلا ‘ يليب
ضساك تايفسصت نمسض ينطولا بختنŸا راسسم ىلع رثؤوت
ىلع فرعتلا د-ع-ب ه-ي-ل-ع فر-ع-ت-ن-سس ا-م و-هو ا-ي-ق-ير-فا ·ا
،ي-م-سصا-ع  :Êا-غ-لا بخ-ت-نŸا ته-جاو ي--ت--لا ة--ل--ي--ك--سشت--لا

،يو-ط-ع-ل-ب ،(مار-يد-يا) ضشور--م--ع ،ر--ما--ع ⁄ا--سس ،ضسير--خ
يfi حا-ت-ف-م) بيا-سص ى--سسو--م ،ي--سسي--نو--ل د--لا--خ ،ير--يزد
نمحرلا دبع :بردŸا.Êومحر دارم ،توافسسات ،(نيدلا

يه ةهجاوŸا هذه نا ةراسشإÓلليغيا نايزمو يوادهم
نايسسنلل Èتعت يتلا٢99١ ةنسس ‘ ينطولا قيرفلل ةÒخلا
جورخب اه-ع-ل-ط-م ‘ ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-ل-ل ثد-ح اŸ ر-ظ-ن-لا-ب

‘ هجورخب ›اغنسسلاب يراقلا ضسرعلا ‘ ضسارلا ئطأاطم
.لوألا رودلا

3991 يفناج01
2 رئاز÷ا1 لاغنضسلا

تنا---ك ،399١ ة-ن-سس ‘ ي--ن--طو--لا ق--ير--ف--ل--ل ة--ه--جاو--م لوا
ن-م ةÒخألا ة-لو÷ا ن-م-سض ،را-كد ة-ي-لا-غ-ن-سسلا ة-م-سصا-ع-لا--ب

ضسنو-ت-ب ا-ي-ق-ير-فا ·أا ضسا-ك تا-ي-ف-سصت-ل با-هذ-لا ة-ل--حر--م
بياسص ىسسوم ءÓمز نك“ اهيفو اهداق ةارابŸا.499١
امهلجسس ،فدهل Úفده عقوب ،ثلاثلا زوفلا قيق– ةنم
‘ ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-سش بعل حا-ت-ف-م ن-يد--لا يfi ي--ئا--ن--ث--لا
‘ نا-سسم-ل-ت دادو بعل ي-ن-ي-هار-ب د-مfiو9٢ـلا ةقيقد-لا
›اغنسسلا بختنŸا ضصلق0٧ـلا ةقيقدلا ‘و ،٧5ـلا ةقيقدلا
Úفده عقوبو ،نايداب ىسسوم بعÓلا ةطسساوب ةجيتنلا
،ة-ج-ي-ت-ن-لا هذ-ه ن-ك-ل ،ةارا--بŸا هذ--ه ا--ه--ب ته--ت--نا فد--ه--ل

اهتايثيح ىلع فرعتنسس ،3/0 ةيسساق ةراسسخ ¤إا لوحتتسس
ةهجاوم ين-طو-لا بخ-ت-نŸا ضضا-خ.ةلب-قŸا ة-ق-ل◊ا ‘

دار-م ،ضسير-خ ،ي-م-ي-سصا-ع :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب لا--غ--ن--سسلا
دار-م)›ا-ج-ع ،حا-ت-ف-م ،ضشور--م--ع ،يو--ط--ع--ل--ب ،فور--ع--ك
دمfi يميهارب ،توافسسات ،يريزد ،ماريديا ،(Êومحر
نمحرلا دبع :بردŸا.هل ةارابم لوا ناسسملت دادو نم
ليغيا نايزمو يوادهم

3991 يفناج71
0 رئاز÷ا0 يدنروب

ةلسسلسس ينطولا بختنŸا لسصاو
،تايفسصت-لا ‘ ة-ي-با-ج-يلا ج-ئا-ت-ن

نم ¤وألا ةلو÷ا ‘ نك“ ثيح
لداعتلا قيق– نم ةدوعلا ةلحرم
بخ--ت---نŸا ما---مأا فاد---هأا نود---ب
،Òخألا اذ--ه بع--لÃ يد--نرو--ب--لا
بخ--ت--نŸا د--ي---سصر ع---فر لدا---ع---ت
با-ق تا-بو ،ة-ط-ق--ن٢١ ي-ن-طو-لا

ةرود ¤ا ل---هأا---ت---لا ن‡ Úسسو----ق
ينطولا بختنŸا ضضاخ.ضسنوت

:ةيلاتلا ءامسسألاب ةهجاوŸا هذه
،فور--ع--ك ،ضسير--خ ،ي--م--ي--سصا---ع
،ير--يزد ،يو--ط--ع--ل--ب ،ضشور---م---ع
تيا) يميهارب ،مار-يد-يا ،حا-ت-ف-م

دبع
دار--م ،توا--ف--سسا--ت ،(ن---م---حر---لا

نم-حر-لا د-ب-ع :بردŸا.(رسضÿ ›ا-ج-ع) نا-يز-م
ليغيا نايزمو يوادهم

3991 يفناج32
4 رئاز÷ا1 واضسيب اينيغ

زوفلا هقيقحتب ،تايفسصتلا ‘ هتوق ينطولا بختنŸا دكأا
،واسسيب اينيغ بختنم ناك ةرŸا هذه ةيحسضلاو ،ضسماÿا

لبقت ل ةجيتنب هÒهامج مامأاو هسضرأاب هيلع قوفت ثيح
تابو ،5١ـلا ةطقنلا ¤ا هديسصر عفر زوف ،4/١ لدج يأا

اينيغ بختنم.تاياهنلا غولب نم ىندأا وأا Úسسوق باق
‘ ايروف بعÓلا ةطسساوب ليجسستلا ¤إا قابسسلا ناك واسسيب
نأا لإا فد-ه-لا اذ-ه ن-م م-غر-لا-ب ن-ك-ل ،ةر-سشا-ع-لا ة-ق-ي-قد-لا
، ،اهمد ةدورب ‘ مكحتلا تعا-ط-ت-سسا ة-ي-ن-طو-لا ر-سصا-ن-ع-لا

فيطسس قافو بعل Êومحر ديمح بعÓلا نك“ ثيح
قئاقد رسشعب اهدعب ،١٢ـلا ةقيقدلا ‘ ةجيتنلا ليدعت نم

Úفدهبو ،ةجيتنلا ةفعاسضم نم توافسسات بعÓلا نك“
هيف تسضرف ،Êاثلا طوسشلا.لوألا طوسشلا ىهتنا فدهل
ةيدولوم بعل نكم يذلا رمألا ،اهسسفن ةينطولا رسصانعلا
عقو ىلعو ،ثلاثلا فدهلا ةفاسضإا نم نايزم دارم نارهو
«رسضÿا» ديسصر تعفر يتلا ةهجاوŸا هذه تهتنا١/4
ىلع اظفاfi ،ةطقن5١ ةطقنلا ¤ا هيلإا ةراسشإلا قبسس امك
ءابه بهذتسس طاقنلا هذه لك لكل ،عزانم نودب ةرادسصلا

بعل.ةلبقŸا ةلو÷ا ‘ هيلع فرعتنسس ام وهو اروثنم
:ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ--ه ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا

،ضسير-خ ،ه--ل ةارا--ب--م لوا ة--يوا--سشلا دا–ا ن--م دا--سشي--نا--ح
،توافسسات ،حاتفم ،يريزد ،يوطعلب ،ضشورمع ،فورعك
د-ب-ع :بردŸا.›ا-ج-ع ،Êو-م-حر ،نا-يز-م ،(مار-يد-يا)
ليغيا نايزمو يوادهم نمحرلا

3991 ليرفا9
0 نويلاÒضس0 رئاز÷ا

هتارابم ‘ ،ينطولا بختنŸا ىفتكإا ،تاعقوتلا لك ضسكع
ي-ب-سسلا لدا-ع-ت-لا-ب ة-ن-ما-ث-لا ة-لو÷ا م-سسر-ب نو-ي-لاÒسس ما-مأا

Ãيام9١ بعل Ãغي ⁄ لداعت ،ةبانع ةنيدÒ ىلع ائيسش
ةراد-سص ى-ل-ع ظ-فا-ح ثي--ح ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا بي--تر--ت

نم Úتطقن دعب ىلع تابو ،ةطقن6١ ديسصرب هتعوم‹
ءامسسألاب ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا ضضاخ.ضسنوت
،حاتفم ،يوطعلب ،ضشورمع ،ضسيرخ ،ي-م-ي-سصا-ع :ة-ي-لا-ت-لا

ن-م ير-كز ر-سصا-ن) بل-حد ي-ل-ع ،ير-يزد ،Êازو-لا ف--ير--سش
دارم ،توافسسات ،نايزم ،(هل ةارابم لوا ياد Úسسح رسصن
:بردŸا.(ناسسملت دادو نم يميهارب دمfi) Êومحر

ليغيا نايزمو يوادهم نمحرلا دبع
3991 ليرفا32

0 وغوطلا4 رئاز÷ا
بخ--ت--نŸا ما--مأا بيıا لدا--ع--ت--لا د--ع--ب ،د--حاو عو--ب---سسأا
ةدحتŸا تايلولا) ⁄اعلا ضساك تايفسصت نمسض يراوفيلا
ةيمسسر ةارابم ينطولا بختنŸا ضضاخ ،(499١ ةيكيرمألا

بخ--ت--نŸا ما--مأا ،499١ ا-ي-ق-ير-فإا ضسا-ك تا-ي-ف--سصت ن--م--سض
ةنيدÃ يفطل ديقعلا بعلم هنسضتحإا ءاقل  ‘ ،›وغوطلا
ا-ه-ي-فو ،را-سس ا-سسردا Êا-ت-يروŸا م-ك◊ا ا-هرادأاو نا-سسم-ل-ت

فاد-هأا ة-ع-برأا  ل-ي-ج-سست ن-م بيا-سص ى-سسو-م ءÓ-مز ن-ك“
ظفاحيل ةيفاك تناك ،›وغوطلا بختنŸا كابسش ‘ ةلماك
نبا ل-ج-سس.هتعوم‹ ةراد-سص ى-ل-ع ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا

فاد-هألا ن-م Úفد--ه ظ--ي--ف◊ا د--ب--ع نار--هو ة--يدو--لو--م
دادو نبا لجسس اميف ،34و04 ـلا Úتقيقدلا ‘ ،ةعبرألا
١٧ـلا ةقيقدلا ‘ ثلاثلا فدهلا يميهارب دمfi ناسسملت
ايه-ن-م ،٧8ـلا ة-ق-ي-قد-لا ‘ ير-كز ر-سصا-ن ة-ير--سصن--لا بعلو
ينطولا بختنŸا بعل.قحتسسم نم Ìكأا زوفب ةارابŸا

،ضسير-خ ،ي-م-ي-سصا-ع  :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه
يركز) يلع بلحد ، ،ماريديا ،يوطعلب ،ضشورمع ،حاتفم
،تا-ف-سسا-ت ،ي-م-ي-هار-ب ،(نا-يز--م دار--م) ،بيا--سص ،(ر--سصا--ن
نايزمو يوادهم نمحرلا دبع :بردŸا.Êازولا فيرسش
ليغيا

عبتي ...

دعب اد-ج ةÒشصق ةÎف لÓ-خ ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا عا-ط-ت-شسإا
وهو لوألا رودلا نم هجورخب ،لاغنشسلاب روششنغيز ةلزهم
نكل ،يراقلا هجاتب ظافتحلا لجا نم لاغنشسلا دشصق يذلا

دبع بردŸاب عفد يذلا رمألا ،نابشس◊ا ‘ نكي ⁄ام ثدح
هشضيوعت متف ،هتلاقتشسا Ëدقتب ،ه-ل-لا ه-م-حر ›ا-مر-ك د-ي-م◊ا
¤إا «رشضÿا» راطق داعأا يذلا Úيعتلا وهو ،ليغيا نايزمو يوادهم نمحرلا دبع يئانثلاب
ةياك◊ا ‘ مكيلع ليطن ل ىتحو.ةيباجيلاب تفشصو جئاتن اققfi ،ةحيحشصلا ةكشسلا
نويلاÒشس ةهجاوم عم ،ةيشضاŸا ةقل◊ا ‘ انفقوت ثيح نم ددعلا اذه ةقلح أادبن ،Ìكأا

·أا سساك تايفشصت نمشض نوا-ت-ير-ف-ب2991 توأا92 موي تر-ج ي-ت-لا
زيلاهد ¤إا ةديعشس ةلحرف ،(4991 سسنوت) ايقيرفا

.«رشضÿا» تايرابم خيرات

خيراتلا ىلع ةذفانــه٢44١ ¤وألا ىدامج٢١ـل قفاوŸاÈ 0٢0٢مسسيد٧٢ دحألا

لÓقتضس’ا ذنم «رضضÿا» تايرابم

بختنŸا رشصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتشسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

3991 ليرفا32 ¤إا2991 توأا92 نم

«رشضÿا» فاده توافشسات ظيف◊ا دبع^
«روششنغيز» ةلزهم دعب

‘ Êامشصع Îنع ةفيلخ يميشصاع اشضر^
«روششنغيز» ةلزهم دعب «رشضÿا» كابشش ةشسارح

ةدايق ‘ رجام حبار ةفيلخ بياشص ىشسوم^
«روششنغيز» ةلزهم دعب «رشضÿا»

حورلا اداعأا يوادهم نمحرلا دبعو ليغيا نايزم^
 .«روششنغيز» ةلزهم دعب ةينطولا ةليكششتلل ةدوقفŸا

«رضضÿا» ¤إا حورلا ناديعي يوادهمو نايزم ليغيا

(نوعبرألا ةقل◊ا)



؟نازيليغ عيرسس مامأا هومتققح يذلا زوفلا ىلع كقيلعت ام
ةÒبك تناك اهققحن يتلأ ةيباجيإلأ جئاتنلأ ةلشسلشس ديكأات ‘ انتبغر هلل دم◊أ
نيذلأ يئÓمز تايحشضت لشضفب أذهو أدج ةنيمث طاقن ثÓثب دوعن فيك انفرعو
.مÓشسب جرعنŸأ أذه زواŒ ىلع نورشصي أوناك

؟كلذ رسس ام هب لفت– ⁄ اهنكل Óيمج افده تلجسس
تناك ةÒبكلأ يتحرفو فدهلاب أÒثك تحرف يننأأ حيحشص

يقيرفل امأÎحإأ فدهلاب لافتحإلأ تشضفر يننكل .زوفلاب
امايأأ تششع يننأل. اشضيأأ هراشصنألو نأزيليغ عيرشس قباشسلأ

ةنيدŸأ هذه ‘ لاجرلأ تفرعو قيرفلأ أذه ‘ ةليمج
هذه هيف رثؤوت ل نأأو Óبقتشسم قيفوتلأ لك هل ىن“أأو

.ةÁزهلأ

؟يسسقافسصلا مامأا ةمداقلا ةارابŸا ىرت فيكو
ةعقوم ءأوجأأ ¤إأ اندعو ة-لو-ط-ب-لأ ة-ح-ف-شص ا-ن-يو-ط
.يشسقافشصلأ مامأأ انتأرا-ب-مو ي-شسقا-ف-شصلأ يدا-ن-لأ
ى-ل-ع ة-ب-ع-شص نو-ك-ت--شس ة--ه--جأوŸأ نأأ و--ه تبا--ث--لأ
ةرأر◊أو بل-ق-لا-ب ه-ل-لأ ءا-شش نإأ ن-ك--لو Úق--ير--ف--لأ

مÓك انل نوكي مث ا-ن-نأد-ي-م ى-ل-ع قرا-ف-لأ ع-ن-شصن-شس
.بايإلأ ةعقوم ‘ رخأأ

بعل ةقيرط ىلع ةركف مكيدل لهو
؟Úيسسنوتلا
ضسفانŸأ ةنياعÃ لفكتي يذلأ وه ينفلأ مقاطلأ
بعل ةقير-ط ى-ل-ع ة-ح-شضأو ةر-ك-ف ه-يد-ل ه-نأأ ن-ظأأو
همامأ انتعقوأأ يذلأ قيرفلأ نأأ ديكأأ .يشسقافشصلأ
ة-لو-ط-ب-لأ ‘ ة-ي-لا-ث-م م-شسو-م ة-يأد-ب يدؤو--ي ة--عر--ق--لأ
ةيلاع ةقايل ‘ انأأ .مأÎحإلاب ريدج وهو ةيلÙأ
ا-هد--ي--عأأ ل ⁄و ةÒب--ك ةأرا--ب--م يدؤوأا--شس ه--ل--لأ نذأا--بو
فسصنم - ب                    . رخأأ افده لجشسأأو

ــه2441 ¤وألأ ىدامج21ـل قفأوŸأÈ 0202مشسيد72 دحألأ لوأ’ا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

مويلا ددحتت طاوسشلا هفاده ةكراسشم

يــــــــبرادلا بـــــــهلي ناــــــــبلجوبو رـــــــئاز÷ا ¤إا موــــــيلا لــــسصي يـــــسسقافسصلا
ر-ئأز÷ا-ب ي-شسقا-ف-شصلأ ي-شضا-ير-لأ يدا--ن--لأ د--فو ل--ح--ي

ةكرششل ةعبات ةرئاط Ïم ىلع رئأز÷اب مويلأ ةحيبشص
ررق ثيح .ةشصاخ ةلحر ‘ ةيشسنوتلأ ةيو÷أ طوطÿأ
ىتح دفولأ ضسأأÎي نأأ مخامخ فشصنم قيرفلأ ضسيئر
قفأو امك ةيباجيإأ ةجيتنب ةدوعلأ ىلع ÚبعÓلأ زفحي

عم ةيشسنوتلأ مÓعإلأ لئاشسو يلث‡ ضضعب لقنت ىلع
. ةلحرلأ ضسفن ‘ قيرفلأ

يسسيئرلا بعلŸا ‘ بردتيو نوطاÒسشلا ‘ ميقي
يرئأز÷أ ءÓمز نأاف يشسنوتلأ قيرفلأ جمانرب بشسحو
قد-ن--ف ¤إأ ةر--ششا--ب--م نو--لو--ح--ت--ي--شس يرو--شصن--م ا--ير--كز
ة--ل--ي---ل ه---ي---ف ة---ما---قأÓ---ل مو‚ ضسمÿأ وذ نو---طأÒششلأ
ةرم يشسقافشصلأ يشضايرلأ يدانلأ بردتيشسو.ةهجأوŸأ
بع-لŸأ ة-ي-شضرأأ ى-ل-ع مو-ي-لأ ءا-شسم ر--ئأز÷أ ‘ ةد--حأو
هيلع ضصنت ا-م-ل-ث-م ةأرا-بŸأ تي-قو-ت ضسف-ن ‘ ي-شسي-ئر-لأ

نم نابلجو-ب لا-ب-ششأل ح-م-شسي-شس ا-م و-هو فا-ك-لأ Úنأو-ق
.هيلع دوعتلأو ةيشضرألأ فاششتكإأ

يسسلبارطلاو قودقد انوفيإا نود رفاسسيسس يسسقافسصلا
ةأرابم يشسقافشصلأ يشضايرلأ يدانلأ لخدي نأأ رظتنيو
ةثÓث تامدخ نم امورfi رئأز÷أ ةيدولوم مامأأ دغلأ

انوفيإأ Êوباغلأ مجاهŸاب رمألأ قلعتيو هيبعل زربأأ نم

ناك يذلأ و-هو دأر-ف-نإأ ى-ل-ع ه-تا-ب-يرد-ت ف-نأا-ت-شسإأ يذ-لأ
بب-شسب Úعو-ب-شسأأ ةدŸ تا-ب-يرد-ت-لأ ءأو--جأأ ن--ع أد--ي--ع--ب
يشسلبأرطلأ ىلعو .قودقد ماشسح نأاشش هنأاشش ةباشصإلأ
ضضوÿ ة--يز--ها÷أ ة--جرد--ل Ó--شصي ⁄ لأزا---م نأذ---ل---لأ
نع امهؤوافعإأ ينفلأ مقاطلأ ررقو ةيمشسرلأ تايرابŸأ

.رئأز÷أ ‘ باهذلأ ةعقوم

ةكراششŸأ ىلع رشصيو رشضاح طأوششلأ
نأا-ف ضسمأأ ة-ي-شسنو-ت مÓ--عإأ ل--ئا--شسو ه--تد--كأ ا--م بشسحو

طأوششلأ ضسأرف يشسقا-ف-شصلأ ي-شضا-ير-لأ يدا-ن-لأ فأد-ه
ىلع هتابيردت فنأاتشسإأ ةيلشضع ةباشصإأ نم Êاعي يذلأ
ر-ئأز÷أ ¤إأ ل-ق-ن-ت-لأ ى--ل--ع ر--شصيو.ر--خألأ و--ه دأر--ف--نإأ
ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-م ما-مأأ د-غ-لأ ة--ع--قو--م ‘ ة--كرا--ششŸأو

لامأأ اهيل-ع ق-ل-ع-ت ة-ي-شسقا-ف-شصلأ Òها-م÷أ نأأو ة-شصا-خ
ةيئانث لجشس طأوششلأ نأاف ةراششإÓل .مشسوŸأ أذه ةÒبك

رود ةأرابم بايإأ ‘7102 ةنشس ‘ رئأز÷أ ةيدولوم ىلع
.يقيرفإلأ دا–إلأ ضسأاك تاعوم‹

ةيدولوŸا ىلع زوفلا نم Èكأا انحومط» :نابلجوب
«يراقلا بقللا ديرن اننأ’

ضسي-نأأ ي-شسقا-ف-شصلأ ي-شضا-ير--لأ يدا--ن--لأ برد--م ل--ع--ششأأ
¤دأأ يتلأ تاحيرشصتلأ دعب أركبم ةهجأوŸأ نابلجوب

ة-ه-جأو-م ن-ع ثد–و ة-ير-شصŸأ تأو-ن-ق-لأ ىد-حأل ا-ه-ب
مامأأ لهأاتلأ ‘ ةÒبك انشصرف » Óئاق رئأز÷أ ةيدولوم
نأأ حيحشص. أديج قيرفلأ أذه تنياع .رئأز÷أ ةيدولوم
طاقن هيدل نكلو موجهلأ ‘ ةيوق رشصانع ةدع هيدل

ةجيتنب ةدوعلأ لجأأ نم اهلÓغتشسإأ ىلع لمعنشس فعشض
بعلتشس لهأاتلأ ةقاطب نأاف ييأأر بشسحو هنأل ةيباجيإأ

Òها-م-جو ةرأدإأ فأد-هأأ .ر-ئأز÷أ ة--ع--قو--م ‘ ا--با--هذ
ةحشضأو ةيق-ير-فإلأ ة-ق-با-شسŸأ ‘ ي-شسقا-ف-شصلأ يدا-ن-لأ

غلبنو ةيدولوŸأ ة-ب-ق-ع زوا-ج-ت-ن نأأ بج-ي.م-شسوŸأ أذ-ه
¤إأ لشصن نأأ لواحنشس كلذ دعبو .لوأأ تاعومÛأ رود
أدد‹ جيوتتلأ فدهتشسن اننأل Òبك قيرف يأاك يئاهنلأ
فسصنم - ب            .«يراقلأ بقللاب

اءاسسم51 ةعاسسلا نم ةيادب سسابعلب دا–ا -فلسشلا ةيعمج

كرادــــــــتلل داــــــــ–’او دــــــــيكأاتلا نــــــــع ثــــــــحبت فــــــــلسشلا
فلسشلا ةيعمج

ةأرابم عم دعوم ىلع فلششلاب ڨأرزموب دمحأأ ديهششلأ بعلم نوكيشس
ةدك-ي-ك-شس ن-م Òب-ك زو-ف-ب د-ئا-ع-لأ ي-لÙأ ي-بŸوألأ Úب ع-مŒ ة-ما-ه
ةيلام ةمزأأ ضشيعي يذلأ ضسابعلب دا–إأ حير÷أ دشض ةلماك ةيعابرب

قيرفب كراششي وهو دد÷أ هيبعل تأزاجإأ مÓتشسإأ نم هتعنم ةقناخ
نآلأ د◊ ةلوطبلأ تأءاقل لماك ‘ فيدرلأ

ةارابŸا هذه بسسك ديري يسسوم ليسضف بردŸا
طاقنب رفشضلأ ىلع هلابششأأ يشسوم ليشضف فلششلأ ةيعمج بردم ىثحو

نم قيرفلأ هب داع يذلأ Úمثلأ زوفلأ ديكأات ديري ثيح ،ةأرابŸأ هذه
ةوق ىلع دكؤوي ةديكشس ‘ زوف :Óئاق هيف ثد– يذلأو ةدكيكشس
لئابقلأ ةبيبشش مامأ ةرظتنŸأ Òغلأ ةÁزهلأ دعبف ،يقيرف ةيشصخشش
دبل انيلع ناكو ةÒبك طغشض انل قلخام أذهو تأداقتنأ ةدع انيقلت

ةأرابم ¤إأ ةدوعلابو ، ها-ن-ق-ق-حا-م أذ-هو ة-ي-با-جإأ ة-ج-ي-ت-ن-ب ةدو-ع-لأ ن-م
طاقن ‘ طأرفإلأ مدعو أديج زيكÎلأ ÚبعÓلأ نم تبلط ضسابعلب

ةحير÷أ قرفلأ نأل ةبيبششلأ ويرانيشس رأركت ديرأأ لو ، ةأرابŸأ هذه
ا-ه-ت-مزأأ ن-م جورÿأ ل-جأأ ن-م ة-ي-با-جإلأ ج-ئا-ت-ن-لأ ن-ع ثح--ب--ت ا--م--ئأد

دا–إأ نأأ ةشصاخ ةأرابŸأ هذه ‘ هشضفرأأ ام أذهو كيلكيدلأ ثأدحإأو
ÚبعÓلأ نم تبلط أذهل ةليمج ةرك بعليو باشش قيرف كلÁ ضسابعلب

لجأأ نم ةهجأوŸأ هذه ‘ ةوقب لوخدلأو ضسفانŸأ راغشستشسأ مدع
قيرفلأ لام ضسأأر مه نيذلأ راشصنألأ داعشسإأو زوفلأ

21 ¤إا7 ةلو÷ا نم خيراوتلا ديد–
ةرــــــــخأاتŸا تاءاــــــــقللاو

ةر-ك-ل ة-فÙÎأ ة-ط--بأر--لأ ت‹ر--ب
ة-ط-بأر-لأ ة-لو-ط-ب تا--يرا--ب--م مد--ق--لأ
ةياغ ¤أ ةعباشسلأ ةلو÷أ نم ¤وألأ
تأءاقللأ ¤أ ةفاشضإلاب ,21 ةلو÷أ
.ةقباشسلأ تلو÷أ نع ةرخأاتŸأ
تبشسلأ موي ةئي-ه-لأ ه-تدروأأ ا-م-ب-شسحو

ةلو÷أ أأدبتف ,يمشسرلأ اهعقوم ىلع
رياني8 ة-ع-م÷أ مو-ي ن--م ة--ع--با--شسلأ
نمÚ 11ن-ثلأ ة-يا--غ ¤أ ر--م--ت--شستو
ة-ن-ما-ث-لأ ة-لو÷أ ا-مأأ . ر-ه-ششلأ ضسف--ن
.مداقلأ رياني61 وÚ 41ب ام ىرجتف
مويل ةعشساتلأ ةلو÷أ ة‹رب ت“و
ة-لو÷أ ا-ه-ي-ل-ت ,ر-يا-ن-ي22 ة--ع--م÷أ
ءاثÓثلأ موي يأ ,مايأ ةعبرأاب ةرششاعلأ

يتلأ11 ةلو÷أ ي-تأا-ت م-ث ,ر-يا-ن-ي62
امأأ ,1202 رياني03 تبشسلأ بعلتشس
تبشسلأ ي-مو-ي ما-ق-ت-شسف21 ة--لو÷أ
ة-ن-شسلأ ن-م ر--يأÈف7 و6 د--حألأو
تأءاقللأ ضصخي ام-ي-ف ا-مأأ .ة-ل-ب-قŸأ
با-ب-شش ةأرا-ب-م بع-ل-ت-شسف ,ةر-خأا-تŸأ

ةيدولومو ةدكيكشس ةبيبشش - دأدزولب
ةبيبششو ةنيطنشسق بابشش - رئأز÷أ
خيراتب ةليلم Úع ةيعمج -لئابقلأ
ىق-ب-ت ا-م-ن-ي-ب ,›ا◊أ Èم-شسيد13ـلأ

قا--فو-يأد Úشسح ر--شصن ة--ه---جأو---م
13 ي-مو-ي Úب ا-م ح-جرأا-ت-ت ف-ي--ط--شس
,1202 رياني —افلأ وÈ 0202مشسيد

رأر---ق---ب ة---نو---هر---م ى---ق----ب----ت ثي----ح
(فاكلأ) ة-ي-ق-ير-فلأ ة-ي-لأرد-ي-ف-ن-ك-لأ
قا-------فو-------لأ ة-------ل--------با--------قÃ ضصاÿأ
با-يإأ ن-م-شض يدا-ششت-لأ ضسنا-شسي-نورو
ة-ط-بأر ة-شسفا-نŸ يد-ي-ه-م-ت-لأ رود-لأ
ءا--ق--ل نأ ر--كذ--ي .ا--ي--ق--ير--فأ لا--ط--بأأ
ي-تأرا-ب-م ما-ق-تو .بع-ل-ي ⁄ با-هذ--لأ
و دأدزو-ل--ب با--ب--شش-ة--يدŸأ ي--بŸوأأ

رئأز÷أ ة-يدو-لو-م-ةروا-شسلأ ة-ب-ي-ب-شش
.1202 ير-ف--ي--ف2 ءا--ثÓ---ث---لأ مو---ي
با-ب-شش ةأرا-ب-م ج-مÈت-شس ,ل-با--قŸا--ب
خيرات ‘ ,ةنيطنشسق بابشش-دأدزولب

.قحل

«يسسقافسصلا ىلع  زوفنسس نازيليغ ةرارحو حورب بعلن ول » Ëدروب

ةاراــــــبم يدؤوأاـــــسسو ةــــــيلاع ةــــقايل ‘ اـــنأا»
«ةــــــــسسناوــــتلا ماــــــــمأا ةÒــــــبك

دعوŸا ليبق هيبع’ نّحسشيو تابيردتلا بهلي زيغن
يسسنوتلا يسسقافسصلا يدانلا دسض ماهلا

ةماهلأ ةأرابŸأ ءأوجأأ زيغ ليبن بردŸأ لابششأأ لخد
يدانلأ يشسنوتلأ لثمŸأ دشض Úنثإلأ ةرهشس ةرظتنŸأ
‘ لخدت يتلأو يبŸوألأ ةيليوج5 بعلÃ يشسقافشصلأ
ة-ط-بأر ة-شسفا-ن-م ن-م يد-ي--ه--م--ت--لأ Êا--ث--لأ رود--لأ را--طإأ
هلابششأا-ب Òخألأ أذ-ه ع-م-ت-جإأ ثي-ح ،ا-ي-ق-ير-فإأ لا-ط-بألأ
نم مهعشسو ‘ام لك لذبو دي÷أ زيكÎلأ مهنم بلطو
ةأرابŸأ هذهب زوفلأ لجأأ

يتلا ةيسساقلا ةÁزهلا ششواسسنتامو لاجر ونوك
مهدسض قيرفلا اهب ينم

هب ينم يذلأ ضضيرعلأ مأزهنإلاب هتبيتك زيغن ليبن ركذو
»: Óئاق مهبطاخ ثيح ،مداقلأ مهشسفانم دشض قيرفلأ

اقباشس يدانلأ اهل اه-شضر-ع-ت ي-ت-لأ ةÁز-ه-لأ ضشوا-شسن-تا-م
لا--جر و---نو---ك ، ضسنو---ت---ب ي---شسقا---ف---شصلأ يدا---ن---لأ د---شض
شض ضشو-ب-ي-خ-تا-مو مك-ف-ل-خ ا-م-ئأد م-ه ن-يذ-لأ را-شصنألأ ن-ّ
اهتمدخف تحمشس ضسان ؟Úنبلل Úحيأر انك موي وتيشسن،
اهدهاششن ل ةقيرطبو راطملل اندنعل واجو اهتيأرقو

ف-ير-ششت ا-ن--ي--ل--ع بج--ي ، ة--ي--بوروألأ ة--يد--نألأ ‘ ى--ت--ح
وه يذلأ Òب-ك-لأ يدا-ن-لأ أذ-ه ضصي-م-ق ل-ي-ل-ب-تو ر-ئأز÷أ

موي يتأايشس ،لاجر هيلع وتامو ةيرئأز÷أ ةيدنألأ ديمع
وبتكت نأأ بجي أذهل، يدانلأ أذه ‘ نيدوجوم نوكن لو
ن-م م-ت-نأ م-ك-نأأ ى-ك-ح-ي-شس ا-م ا-مو-يو م-ك-شسف-نأا-ب خ-يرا-ت-لأ
نأو-لألأ ل-م-ح-ي يذ-لأ ق-ير-ع-لأ ق-ير-ف-لأ أذ-ه-ل م-ت-م-ق--ت--نإأ
«لكك رئأزجلل لث‡و ةينطولأ

زوفلاب هنودعيو بردŸا عم نوبواجتي نوبعÓلا
هلاب-ششأأو بردŸأ Úب ر-غ-شصŸأ عا-م-ت-جإلأ ءا-ه-ت-نإأ رو-فو

Œلأ بواÓهودعو ثيح ، مهبردم باطخ عم نوبع
ر-ئأز÷أ ف-ير-ششت ل--جأأ ن--م م--ه--ع--شسو ‘ا--م ل--ك لذ--ب--ب
ثيح ، قيرفلأ فلخ امئأد مه نيذلأ راشصنألأ داعشسإأو
‘ ةرا-م-ع-ل ءÓ-مز فر--ط ن--م ةÒب--ك ةÁز--ع ا--ند--ها--شش
،ضسمأأ راهنل تابيردتلأ

ايمسسر نابيغيسس ظيف◊ا دبعو وباج
فأدهلأ تامدخ ن-م ة-شصو-ق-ن-م ز-ي-غ-ن ة-ب-ي-ت-ك نو-ك-ت-شسو
يرودلأ ةأرابم ‘ بيشصأأ يذلأ ظيف◊أ دبع مجاهŸأ
يذلأ وباج نموŸأ دبعو نأزيلغ عيرشس دشض يرئأز÷أ

نأزيلغ ¤إأ لقنتلأ ذنم رثأأ يأأ هل رهظي ⁄
دادعتلا شسفن ىلع ظاف◊ا ديري زيغنو

ةليكششتلأ ضسفن ىلع ظاف◊اب يحوت تأرششؤوŸأ لكو
ينفلأ مقاطلأ ديري ثيح ، نأزيلغ عيرشس تهجأو يتلأ
ةليكششتلأ كلت Òيغت مدعو دأدعتلأ ضسفن ىلع ظاف◊أ
ةرم لوأأ نوكتشسو نأزيلغ نم Óماك دأزلاب تداع يتلأ

ضسف-ن ى-ل-ع ظا-ف◊أ يور--ك--لأ م--شسوŸأ قÓ--ط--نإأ ذ--ن--م
ةليكششتلأ

مويلا ةÒهظ نطولا شضرأاب نولحيسس ماك◊ا
¤إأ يبر-غŸأ ي-ثÓ-ث-لأ ما-ك◊أ لو-شصو د-عو-م نو-ك-ي-شسو
نو-ك-ي نأ ى-ل-ع، مو-ي-لأ ةÒه-ظ ن-يد-مو--ب يرأو--ه را--ط--م
ةÒهظلأ ‘ ةأرابملل ينقتلأ عاتمجإلأ

flةيليوج5 بعلم ناديم ةيسضرأا نم فوا 
نم ديدعلأ يبŸوألأ ةيليوج5 نأديم ةيشضرأأ دهششتشسو
راطمألأو ضسقطلأ لأوحأأ بلقت عم ةشصاخو تايرابŸأ
ا-ه-طو-ق-شس ر-ظ-ت-نŸأو ة-حرا-ب-لأ ة-ي-شسمأأ تل-طا-ه-ت ي--ت--لأ

ةعم÷أ موي دأزولب بابشش ضسفانم بردت ثيح ، أدد‹
لقأل ينطولأ بختنملل مويلأ ةأرابمو ضسمأأ موي هتأرابمو
مويلأ ةرهشس ‘ يشسقافشصلأ يدانلأ بردتو ةنشس71 نم
فواfl ديزيام أذهو نأديŸأ ةيشضرأأ ىلع ابلشس رثؤويشس
ةيدولوملل ينفلأ مقاطلأ



 ةركسسب ءاقل ةرادإ’ ناجاه نب
ميكحتلا يثÓث ماك◊ا Úيعتل ةيلارديفلا ةنجللا تنيع

،لئابقلا ةبيبسشو ،ةرك-سسب دا–ا Úب مو-ي-لا ءا-ق-ل-ب ي-ن-عŸا
يذلاو ناجاه نب يسسيئرلا مك◊ا نم لكب رمألا قلعتيو
مك◊ا امنيب ،فارعو يراموع نم لك هتدعاسسم ‘ نوكيسس
‘ ةيلئابقلا ةرادإلا لمأاتو ،يدواسص ضسايلا نوكيسسف عبارلا
 .بولطŸا ىوتسسŸا ‘ ميكحتلا نوكي نا

 رسشابŸا لقنلاب ةينعم ةارابŸا
ةينعم ةركسسب دا–او ةب-ي-ب-سشلا Úب مو-ي-لا ة-ه-جاو-م نو-ك-ت-سس
ة-ق-طا-ن-لا ة-ع-بار-لا ة-ي-ن-طو-لا ةا-ن-ق-لا ى-ل-ع ر--سشا--بŸا ثب--لا--ب
يذلا ÿÈا وهو ،لاوز03:41 ةعاسسلا نم ةيادب ةيغيزامألاب
ءÓمز نم Òثكلا رظتني يذلا يلئابقلا روهم÷ا اÒثك دعسسيسس
ةجيتنب رايدلا ¤إا ةدوعلاو يرانكلا ةقÓط-نا د-ي-كأا-ت-ل نور-م-ح

 .ةيباجيإا

تاÒسضحتلا ةيلمع ¤إا نيورازيت بأهولا دبع لئأبقلا ةبيبسشل دعأسسŸا بردŸا قرطت ،ةيمسسرلا قيرفلا ةحفسصل هل هثيدح ‘
ديكأأتل يغبني أمك نودن‹و ةعفترم تأيونعÃ نوعتمتي ÚبعÓلا نأا فسشك نيأا ،ةركسسب دأ–ا مأمأا مويلا ةهجاوÃ ةسصأÿا
رومألا نأا لإا ،رجينلا نم أنتدوع دعب أنم لأن يذلا قأهرإلاو بعتلا مغر ،مأع لكسشب »:هلوق ‘ كلذ أحسضوم ،يرأنكلا قÓطنا
ىدل أنسسŸ ،ماري أم نسسحأا ىلع Òسسي ءيسش لك ،ةرسضأح ةيبأجيإلا جئأتنلا نوكت أمدنع ،قيرفلا لخاد فورظلا نسسحأا ‘ Òسست

 .«فلسشلا ةارأبم ذنم ةققÙا ةقÓطنلا ديكأأتل ةÒبك ةÁزعو ةيوق ةدارإا ÚبعÓلا
 «ايسسفن ةعومÛا اررح نيÒخأ’ا نيزوفلا»

نيÒخألا نيزوفلا نأا دقتعأا ،ةحارسصب »:Óئأق نيورازيت دعأسسŸا بردŸا فأسضأا ،ÚبعÓل ةيسسفنلا ةلأ◊أب قلعتي أميف أمأا
ةجيتن قيق– أنسصقني نأك ،ÚبعÓلا عيمج ¤إا ةقثلا ادأعأاو ةعومÛا اÒثك اررح رجينلا كرد دأ–او فلسشلا ةيعمج مأمأا

فقوتن نأا يغبني ل نكل ،ةلوطبلا نم ¤وألا ةلو÷ا ذنم قيرفلا درأطت تنأك يتلا ةدقعلا كفنو ررحتن ىتح ةيبأجيإا
،تأسسفأنŸا فلتfl ‘ تأيرأبŸا نم Òثكلا أنرأظتنا ‘ لاز أمو ،راوسشŸا ةيادب ‘ نحن ،د◊ا اذه دنع

 .«ةنك‡ ةÎف لوطأل ةÒتولا هذه ىلع ظأف◊ا ¤إا أسسأسسأا فدهنسسو
 «زوفلا فدهب ةركسسب ¤إا لقنتنسس»

وسضع فأسضأا ،ةركسسب دأ–ا مأمأا مويلا يرأنكلا رظتنت يتلا ةارأبŸأب قلعتي أميفو ،ىرخأا ةهج نم
¤إا ةدوعلا لجأا نم أنلقث لكب يمÔسسو ،ةركسسب دأ–ا دحألا اذه هجاونسس »:Óئأق ينفلا مقأطلا

ةلهسس نوكت نل ةمهŸا نأا حيحسص ،ةارأبŸا طأقن لمأكب رفظلا ل أŸو ةيبأجيإا ةجيتنب رأيدلا
ظأفحلل ةÒبك ةÁزعو ÚبعÓلا ىدل ةيوق ةدارإا كأنه نكل ،ÚسسفأنŸا ماÎحا أنيلع نوكيسسو

ةليكسشت أنيدل ،ةمئأق سسفنلأب ةقثلا ىقبت ىتح ةنك‡ ةÎف لوطأل ةيبأجيإلا جئأتنلا ةÒتو ىلع
 .«أنفادهأا قيق– نم نولئأفتم نحنو ةيوقو ةبأسش

 «جمانÈلا عم نوبواجتي نوبعÓلا»
،ينفلا مقأطلا ءأسضعأاو ÚبعÓلا Úب ةدوجوŸا ةقÓعلأب قلعتي أميفو ،لبأقŸا ‘

ديد÷ا ينفلا مقأطلا قأحتلا ذنم ،ةحارسصب »:Óئأق نيورازيت بأهولا دبع فسشك
ةديطو مقأ-ط-لاو Úب-عÓ-لا Úب ة-قÓ-ع-لا نأا ن-ظأا ،يد-يزو-ب ف-سسو-ي بردŸا ةدأ-ي-ق-ب
هلل دم◊ا ،ةعرسسب ر“ ةلأسسرلاو ،رطسسŸا جمأنÈلا عم Òبك بوأŒ كأنه ،ةيأغلل
نم Èتعت لماوعلا هذهو ،ةديم◊ا قÓخألأب نوزأتÚ Áبعلو ةبأسش ةليكسشت أنيدل
 .«حأجنلا قيقحتل ةيسسيئرلا بأبسسألا

 «تاباسصإا دجوت ’و لمتكم دادعتلا»
ةمدأقلا ةهجاوملل أبسس– ÚبعÓلا ةيزهأج نع نيورازيت بردŸا ثد– ،رخآا ديعسص ىلعو

‘ Úبأسصم دجوي ل هنأا لوقلا نكÁ مأع لكسشب »:Óئأق دكأا ثيح ،ةركسسب دأ–ا مأمأا ةبقترŸا
يذلا رمألا ،ةركسسب مأمأا دحألا اذه ةارأبŸ أبسس– دادعتسسلا ”أا ىلع ÚبعÓلا لكو لمتكم دادعتلا ،أيلأح قيرفلا
 .«ةيبأجيإا ةجيتن قيقحتل بسسنألا ةليكسشتلا ديدحتل لول◊او تارأيÿا لك كلÁ بردŸا لعجي

 «راسصنأ’ا داعسسإ’ ليحتسسŸا لعفنسسو ةيلوؤوسسŸا مجحب رعسشن »
،بأقلألأب أجيوتت Ìكألاو Òبك قيرف أمئاد ىقبت ةبيبسشلا »:Óئأق نيورازيت بأهولا دبع دكأا ،هثيدح ةيأهن ‘

ءأقبلاو ةيبأجيإلا جئأتنلا قيق– ةرورسضو ةيلوؤوسسŸا هذه مجحب اديج رعسشن ينفلا مقأطلا ءأسضعأأك نحنو
فرط نم ةرطسسŸا فادهألا قيق–و رأسصنألا دأعسسإل ليحتسسŸا لعفنسس ،كلذل ،بولطŸا ىوتسسŸا ‘

Úب-عÓ-لا بنأ-ج ¤إا فو-قو-لاو فاد-هألا هذ-ه ق-ي-ق– ‘ أ-ن-ع-م ة-م--هأ--سسŸا رأ--سصنألا و--عد--ن أ--م--ك ،ةرادإلا
ن .ن .«ةبعسصلا تاÎفلا ‘ ةسصأخ يغبني أمك مهعيجسشتو

لوأ’ا فÙÎاــه٢44١ ¤وألا ىدأمج٢١ـل قفاوŸاÈ 0٢0٢مسسيد٧٢ دحألا

لئابقلا ةبيبسش

ةليلم Úع ءاقل جمÈت ةطباّرلا
 سسيمÿا اذه رّخأاتŸا

اهعقوم Èع مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا ترسشن نم ةلوطبلا ‘ ةلبقŸا تايرابŸا جمانرب يمسسرلا جمانرب Ëدقت عم ،21 ةلو÷ا ¤إا ةعباسسلا ةلو÷ا ت‹رب دقو ،ةمانزرلا ةيوسستل ةرخأاتŸا تايرابŸا Úع ةيعمجو ةبيبسشلا Úب رخأاتŸا ءاقللا ةطبارلا ة-لو-ط-ب-لا ن-م ة-سسماÿا ة-لو÷ا م-سسر-ب ة-ل--ي--ل--م يزيتب Èمفون1 بعل13Ã ضسيمÿا اذه ةينطولا هراظتنا ‘ نوكيسس يرانكلا نأا ةراسشإلا عم ،وزو ةب-ي-ب-سشلا نأا را-ب-ت-عا-ب ،ر-خآا Êو-طارا-م ج-ما-نر-ب مامأا ةيقيرفإلا ةسسفانŸا نم ةدوعلا ةارابم بعلتسس لبق ،يفناج4 وأا ،3 ،2 موي رج-ي-ن-لا كرد دا–ا سسلا ة--لو÷ا ة--م--ق دا–او ة-ب-ي-ب--سشلا Úب ة--ع--با--ّ .وزو يزيتب ةمسصاعلا

طوب نبو ةونوب ،يجاردلا داعبإا دعب

ةيلاعوب ¤إا ةوعدلا هجوي يديزوب
 ةركسسب ةارابŸ ناسضمرو

بردŸا ىر-جأا ،ةر-ك-سسب دا–ا ما-مأا مو-ي-لا ة-ه--جاوŸ ا--ب--سس–
ةمئاقلا ىوتسسم ى-ل-ع تÓ-يد-ع-ت-لا ضضع-ب يد-يزو-ب ف-سسو-ي
هذه تفرع دقو ،يرئاز÷ا بو-ن÷ا ¤إا ل-ق-ن-ت-لا-ب ة-ي-ن-عŸا
يذلا يجاردلا ةماسسأا بعÓلا نم لك ءاعدتسسا مدع ةمئاقلا

طوب نب ¤إا ةفاسضإا ،ينف-لا م-قا-ط-لا تا-با-سسح جرا-خ لاز ا-م
رجحلل عسضخي يذلا ةو-نو-بو ،م-سصعŸا ىو-ت-سسم ى-ل-ع با-سصŸا
ةوعدلا هيجوت ةم-ئا-ق-لا تد-ه-سش د-ق-ف ،ل-با-قŸا ‘و ،›ز-نŸا

اذكو ،ةيلاعوب فيدرلا قيرف-ل-ل نÁألا حا-ن-ج-ل-ل ةر-م لوأل
 .ناسضمر فيطللا دبع باسشلا ›ودلا ضسرا◊ا

 يديزوب هنع ثد– يذلا بعÓلا نوكي ةيلاعوب
بعÓلا ءاعدتسسا نإاف ،اهيلع انلسص– يتلا تامولعŸا بسسحو
ا‰إاو ،ةفدسص نكي ⁄ يديزو-ب بردŸا فر-ط ن-م ة-ي-لا-عو-ب

قيرفلا تا-يرا-ب-م ‘ تا-ب-سسا-ن-م ةد-ع ‘ ه-ن-يا-ع Òخألا اذ-ه
عتمتي يتلا تاناكمإلاب اÒثك بجعأاو تابيردتلاو فيدرلا
قيرفلا ةعوم‹ ‘ ه-لا-خدإا رر-ق-ي ه-ل-ع-ج يذ-لا ر-مألا ،ا-ه-ب
هنع ثد– يذلا هسسفن وه بعÓلا اذه نوكي امك ،لوألا
باسش بعل كانه نأا فسشك نيأا فلسشلا ةارابم لبق يديزوب

همامأا حاتتسسو ةÒبك تاناكمإاب ع-ت-م-ت-ي ف-يدر-لا ق-ير-ف-لا ‘
 .لوألا قيرفلا عم هاوتسسم ديكأاتل بسسانŸا تقولا ‘ ةسصرفلا

 نابسشلا ىلع دامتعÓل هدادعتسسا دكؤوي يديزوب
هنأا يديزوب فسسوي بردŸا دكأا ،ÚبرقŸا ضضعبل هثيدح ‘و

نيذلا نابسشلا ÚبعÓلا ىلع دامتعÓل دادعتسسلا ”أا ىلع
عنتقي ⁄ اذإا ام ةلاح ‘ ةسصاخ ةيلاع تانا-ك-مإا-ب نو-ع-ت-م-ت-ي
نإاف اذهبو ،لوألا قيرفلل Úيلا◊ا ÚبعÓلا ىوتسسÃ اÒثك
ةياه-ن ة-يا-غ ¤إا ةد-يد-سش نو-ك-ت-سس بسصا-نŸا ى-ل-ع ة-سسفا-نŸا

ع-م ،يو-ت-سشلا و-تا-كŸÒا ةÎف قÓ-ط-ناو با-هذ-لا ة--ل--حر--م
ةليكسشت-لا نأا ةرا-ب-ع-لا ح-ير-سصب ف-سشك يد-يزو-ب نأا ةرا-سشإلا
‘ ضسوردمو يعون ميعد-ت ¤إا ة-جا◊ا ضسمأا ‘ ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لا

اهنم Êاعي يتلا ضصئاقنلل ارظن ةيوتسشلا تÓيوحتلا ةÎف
ن .ن.ايلاح قيرفلا

ةسسفأنŸا ‘ يلئأبقلا ةليكسشتلا هتلجسس يذلا قلأأتلا دعب
Úمث زوفب فأكلا سسأأك ‘ قفوŸا أهلوخدو ةيقيرفإلا

ءÓمز دوعي ،رجينلا كرد دأ–ا مأمأا دعاوقلا جرأخ
ة--سسفأ--نŸا ءاو--جأا ¤إا مو--ي--لا نور--م--ح ي--قزر د--ئأ--ق--لا
مأمأا ةيمهألا ةيأغ ‘ ةارأبم مهرظتنت نيأا ةيلÙا
نم ةسسدأسسلا ةلو÷ا مسسرب رأيدلا جرأخ ةركسسب دأ–ا
ةهجاوم نوكتسس ثيح ،لوألا فÙÎا مسسقلا ةلوطب
يديزوب فسسوي بردŸا لأبسشأل ةسصرف ةبأثÃ مويلا
ةقÓ-ط-نلاو ة-ي-بأ-ج-يإلا ج-ئأ-ت-ن-لا ةÒتو ى-ل-ع ظأ-ف-ح-ل-ل
ةيعمج مأمأا ةلوطبلا ‘ يرأنكلل زوف لوأا ذنم ةققÙا
¤إا نولقنتيسس لئأبقلا نأا ثيح ،در نود Úفدهب فلسشلا
رأ-يد-لا ¤إا ةدو-ع-لاو ة-قÓ-ط-نلا د-ي-كأأ-ت رأ-ع-سشب ةر-ك-سسب
 .قيرفلا عأسضوأا نم اÒثك نسسحتسس ةيبأجيإا ةجيتنب

 زوفلا ةغلب ’إا نوثدحتي ’و نوزفfi نوبعÓلا
مأمأا ارخؤوم ÚققÙا نيزوفلا نإأف ،عيم÷ا ملعي أمكو

‘ ر-ج-ي-ن-لا كرد دأ–او ة-لو-ط-ب-لا ‘ ف-ل-سشلا ة-ي-ع-م--ج
ةبيبسشلا يبعÓل ةيتاوم ةسصرف أنأك ةيرأقلا ةسسفأنŸا

طغسضلا دعب ررحتلاو سسفنلأب مهتقث لمأك عأجÎسسل
ببسسب ةلوطبلا نم ةلوج لوأا ذنم قيرفلا هسشأع يذلا
يزيت ‘ ةلجسسŸا ةÁزهلا دعب ةسصأخو تاÌعتلا ›اوت
ةÒعسش نب ءÓمز نإأف ،كلذل ،دادزولب بأبسش مأمأا وزو

fiا هذه يغبني أمك نوزفŸو ،ةرÁةيوق ةدارإا نوكل
لو ،ةركسسب ‘ مويلا ىرخأا ةيبأجيإا ةجيتن نع ثحبلل
يتلا طأقنلا لمأكب رف-ظ-لاو زو-ف-لا ة-غ-ل-ب لإا نو-ثد-ح-ت-ي
بيتÎلا ‘ هزكرم نم نسس–و قيرفلا ديسصر عفÎسس
 .مأعلا

 رايدلا جراخ Ìعت يأا لجسست ⁄ ةبيبسشلا
قÓطنا ذنم يرأنكلا ةليسص◊ مييقت ‘و ،لبأقŸا ‘

ةيلئأب-ق-لا ة-ل-ي-ك-سشت-لا نأا د‚ ،د-يد÷ا م-سسوŸا ة-لو-ط-ب
ةيدولوم مأمأا لدأعتب Ìعت يأا لجسست ⁄و اديج رفأسست
كرد دأ–او ف-ل-سشلا ة-ي-ع--م--ج مأ--مأا ن--يزو--فو ،نار--هو
ةبيبسشلا نأا دكؤوي يذلا رمألا ،فأكلا سسأأك ‘ رجينلا
اذهو ،طغسض يأا نود نمو وزو يزيت جرأخ اديج بعلت

مو-ي-لا هد-ي-كأأ-ت يد-يزو-ب بردŸا لأ-ب--سشأا لوأ--ح--ي--سس أ--م
Ãا نأا ولو ةلوطبلا نم ةسسدأسسلا ةلو÷ا ةبسسأنŸنل ةمه

ة-يأا د-ع-ب ل-ج-سسي ⁄ سسفأ-ن-م مأ-مأا لأ-نŸا ة-ل-ه-سس نو-ك--ت
دحاو زوف هقيق– دعب ةلوطبلا قÓطنا ذنم ةÁزه
 .تلدأعت ةعبرأاو

ةرفوتم لول◊او رثؤوي نل ةونوبو طوب نب بايغ
 يديزوب ىدل

تلقنت ةيلئأبقلا ةليكسشتلا نإأف ،دادعتلا ةيحأن نم أمأا
قلعتيو ،Úنثا Úبعل تأمدخ نم ةسصوقنم ةركسسب ¤إا
⁄ يذلا طوب نب ةمأسسأا لوألا سسرأ◊ا نم لكب رمألا
ىلع أهنم Êأعي يتلا ةبأسصإلا نم ءأفسشلل دعب لثأمتي

ىرخأا ةرم ةارأبŸا هذه ‘ هسضوعيسسو ،ديلا ىوتسسم
لوأا ‘ ةديج تأنأكمإا نع نأبأا يذلا ديدح سسرأ◊ا

د-ه-سشت-سس أ-م-ك ،ر-ج-ي-ن-لا كرد دأ–ا مأ--مأا ه--ل ة--كرأ--سشم
ةونوب دمسصلا دبع طسسولا بعل بأيغ أسضيأا ةلبأقŸا
،أنوروك سسوÒف سضارعأا هيلع رهظت ⁄ نإاو ىتح يذلا
ةيأقولا بأب نم ›زنŸا رج◊ا ‘ ءأقبلأب مزلم هنأا لإا
Ïسسأم Òكسشب ثلأثلا سسرأ◊ا نم ادج أبيرق نأك هنوك
 .ةيبأجيإا هسصحف جئأتن ترهظ يذلا

 ةليكسشتلا ‘ ةديدج تاÒيغت ءارجإا وحن
ءادألا مغرو ،أهيلع أنلسص– يتلا تأمولعŸا بسسحو
‘ Òخألا ءأقللا ‘ ةليكسشتلا هب ترهظ يذلا دي÷ا
بردŸا نأا لإا ،رأيدلا جرأخ ققÙا زوفلاو ،رجينلا
مويلا ىرخأا تاÒيغت ءارجإا ‘ ركفي يديزوب فسسوي
سضع---ب ة---حارإا ل---جأا ن---م كلذو ،ةر---ك----سسب دأ–ا مأ----مأا
ديعاوملل أبسس– عأجÎسسÓل تقولا مهحنمو رسصأنعلا
أم ،تأبأسصإلا ¤إا ÚبعÓلا سضيرعتل أيدأفتو ةمدأقلا
جمأنÈلا اذ-ه Òي-سست لوأ-ح-ي ي-ن-ف-لا م-قأ-ط-لا نأا ي-ن-ع-ي
بر-سض نود ق-ير-ف-لا ر-يود-ت-ب تأ-يرأ--بŸا ن--م ف--ث--كŸا
 .لأ◊ا ةعيبطب ةليكسشتلا رارقتسسا

لئابقلل ديحولا سسجاهلا قاهرإ’ا
بردŸا ه-ن-م ى-سشخ-ي يذ-لا د-ي-حو-لا سسجأ-ه-لا ى-ق-ب--يو
لأني نأا نكÁ يذلا قأهرإلاو بعتلا وه يديزوب فسسوي

ةارأبم ذنم ةحارلل أتقو اودجي ⁄ نيذلا ÚبعÓلا نم
رسشأب ،رجينلا نم يرأنكلا ةدوع دعب هنأا ليلدب ،فلسشلا
ة---سصأÿا تاÒسضح---ّت---لا ›اوŸا مو---ي---لا ‘ ق----ير----ف----لا
رمألا ،ةركسسب دأ–ا مأمأا مويلا ةبقترŸا ةهجاوŸأب
عأجÎسسلا ىلع أسسأسسأا زكري ينفلا مقأطلا لعج يذلا

 .نيÒخألا Úمويلا ‘
ن .ن

ةقÓطن’ا ديكأاتل ةركسسب ‘ لئابقلا
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بعلÃ ةثلاثلا ةعاسسلا نم ةيادب مويلا دعوŸا نوكيسس
نم ةسسداسسلا ةلو÷ا ةارابم عم Úغولوبب يدامح رمع
ياد Úسسح رسصن را÷او ةمسصاعلا دا–إا Úب ،ةلوطبلا

لجأ’ قيرف لك اهلخديسس ،ةيديلقت ةيلfi ةارابم ‘
ةمسسقلا لبقت ’ ةهجاوŸا نوك ،ثÓثلا طاقنلا قيق–

،بيتÎلا ملسس ‘ Úقيرفلا ةيعسضو مكحب Úنثا ىلع
ام ةبترŸا ‘ دجاوتي يذلا ةراطسسوسس قيرف اميسس’
ة-سصر-ف بر-قأا ‘ ا-ه-ن-م جور-خ-ل-ل ى-ع-سسيو ةÒخأ’ا ل-ب-ق

ار-خؤو-م ق-ير-ف-لا ¤إا دا-ع ءود-ه-لا نأاو ة-سصا--خ ،ة--ن--ك‡
ىيحي Îن-ع ر-يدŸا ع-م لو-ل-ج سسي-ئر-لا عا-م-ت-جا بق-ع
لك دعب ،اياسضقلا ديدع ‘ فور◊ا ىلع طاقنلا عسضوو
.طرافلا عوبسسأ’ا ‘ تلسصح يتلا لكاسشŸا

ÚبعÓل رابتعلا ديعيصس زوفلا
دحاو فدهب مويلا ةارابم ةراطسسوسس وبع’ لخديسسو
ديعتسس يتلا ثÓثلا طاقنلاب رفظلاو زوفلا قيق– وهو
ق-ي-ق– ن-ع م--هز--ج--ع د--ع--ب ،لاfi ’ م--ه--ل را--ب--ت--ع’ا
ةنيطنسسق ‘ اهرخآاو ،ةيسضاŸا تايرابŸا ‘ راسصتن’ا

Ÿنأا ل-ب-ق ،لدا-ع-ت-لا ة-ط-ق-ن-ب ةدو-ع-ل-ل نو-ب-هأا-ت-ي او--نا--ك ا
مويلا مهعسضي ام ،سسافنأ’ا رخآا ‘ ةهجاوŸا اورسسخي
‘ م-ه-تا-ف ا-م كراد--تو زو--ف--لا ق--ي--ق– ة--ي--م--ت--ح ما--مأا
را-يد-لا ل-خاد Úترا-سسÿا ة-سصا--خ ،ة--ي--سضاŸا ت’و÷ا
،ةيدŸا يبŸوأا مامأا اهدعبو فيطسس قافو نم لك مامأا
ةسصاخ مويلا طاقن ةيمهأا اديج يردوك ءاقفر كرديو
سصاخ معط اهب زوفلل نوكيسسو راج قيرف مامأا اهنأاو
.اسضيأا راسصنأ’ا ىدل

اوصصلخت نوبعÓلاو تّلح ةيرادإلا لكاصشŸا
طغصضلا نم

ةرياغم فورظ طسسو مو-ي-لا ةارا-ب-م ق-ير-ف-لا ل-خد-ي-سسو
اŸ ،ةنيطنسسق بابسش ةارابم اهب اولخد يتلا كلتل اما“

لكاسشŸا لظ ‘ ،ابيرقت نيÒسسم نود نم قيرفلا لقنت
ر-يدŸاو سسي-ئر-لا Úب ار-خؤو--م تر--ه--ظ ي--ت--لا ة--يرادإ’ا
نيذلا ÚبعÓلا ىلع اÒبك اطغسض لكسش ام ،يسضايرلا
ىلع لكاسشŸا هذه لح دعبو نكل ،حور نود نم اودب

،طرافلا سسيمÿا موي ىيحيو لولج Úب راو◊ا ةلواط
ةي-لا-ع تا-يو-ن-عÃ مو-ي-لا ةارا-ب-م ل-خد-ي-سس ق-ير-ف-لا نإا-ف
طا-ق-ن-لا ءا-ق-بإاو را-سصت-ن’ا ق-ي-ق– و-ه د--حاو فد--ه--بو
ةيقيق◊ا ة-قÓ-ط-ن’ا نو-ك-ت د-قو ،Úغو-لو-ب ‘ ثÓ-ث-لا
.مسسوŸا اذه دا–إÓل

عيم÷ا بلطم لوألا راصصتنلا قيق–
ةليلقلا تاعاسسلا ‘ ءادعسصلا دا–إ’ا راسصنأا سسفنتو
مهلعجي ام ،ةرادإ’ا لخاد رومأ’ا ءوده دعب ،ةيسضاŸا
راسصتنا لوأا قيق–و ليم÷ا بعللا ةدوع ¤إا نوحمطي

ىو-سس ق--ير--ف--لا قا--سشع ى--سضر--ي ن--ل ثي--ح ،م--سسوŸا ‘
سسوباكلا زواŒ لجأا نم ،مويلا ءاقل ‘ ثÓثلا طاقنلاب
لك رفوت لظ ‘و ،ةيسضاŸا ت’و÷ا ‘ هوسشاع يذلا
بعلتسس ةارابŸا نأا اÃ كلذ قيقحتل ةبسسانŸا فورظلا

نوملحي راسصنأ’ا نإاف ،لمتكم هبسش دادعتبو Úغولوب ‘
ةحيحسصلا ةكسسلا ¤إا ةدوعلاو مهقيرف ¤إا حورلا ةدوعب

Ó-يو-ط لاز-ي ’ م-سسوŸا نا--ب نو--كرد--ي م--ه--نأاو ة--سصا--خ
.هتملك لوق ىلع رداق دا–إ’او

Úغولوب ‘ ىرخأا طاقن عييصضتل لا‹ ل
مامأا لا‹ ’ هنأا ،دا–إ’ا تيب ‘ نانثا فلتخي ’و
ءاوسس ،Úغولوب بعلÃ ىرخأا طاقن عييسضتل ÚبعÓلا

،ةلبقŸا ت’و÷ا ‘ وأا ةيرسصنلا مامأا مويلا ءاقل ‘
ةبيه ةداعتسسا نوديري ثيح لوأ’ا راسصنأ’ا بلطم وهو
‘ ه-ل ةر-ئاز-لا قر-ف-لا ل-ك ه-با-ه-ت تنا-ك يذ--لا Úغو--لو--ب
لخاد قيرفلا Ìعتي نأا اردان ناكو ،ةيسضاŸا تاونسسلا
،ةقباسسلا باقلأ’ا قيق– ‘ قيرفلا رسس ناك ذإا ،هرايد
مسسوŸا اذه ةياهن ‘ هثودح راسصنأ’ا ىنمتي ام وهو
عيمج دسصح ةيمتح مامأا ةتيسش ءاقفر لعجي ام ،اسضيأا
.ةمداقلا ت’و÷ا ‘ Úغولوب ‘ مهل ةحاتŸا طاقنلا

اصضيأا زوف لوأا ديري قيرف مامأا بجاو رذ◊او
ةارابم ‘ ةراطسسوسس يبع’ مامأا ابجاو رذ◊ا ىقبيو
‘ ةيسضاŸا ةارابŸا ‘ رسسخ حيرج قيرف مامأا مويلا
،Úقيرفلا Úب ايوق نوكيسس عارسصلاف كلذل ،رخآا يبراد
‘ ه--ل را--سصت--نا لوأا ق--ي--ق– ¤إا ا--م--ه--ن--م ل--ك ى--ع--سسيو
نأا ديكأ’او طاقن تسسب ةهجاوŸا لعجي ام ،ةلوطبلا
لمأا ىلع ،فاطŸا ةياهن ‘ اهب جوتيسس نم وه لسضفأ’ا
امك ،ةليمج ةيورك جوسسنو هب سسأاب ’ ىوتسسم دهسشن نأا
Úب ي-براد ةارا-بÃ ر-مأ’ا ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ل-ك ه-ي--ل--ع ا--ندو--ع--ت
.خيراتلا رم ىلع مدقلا ةرك بعل نانسسحي Úقيرف

ب .ب

موقيضس يجورف
تÓيدعتلا ضضعبب

ةليكضشتلا ىلع
ةيضساضسألا

ى-ل-ع تÓ-يد-ع-ت-لا سضع-ب مو-ي-لا ي-جور-ف يÒت دا–إ’ا برد-م ير-ج-ي--سس
‘ ةنيطنسسق بابسش تهجاو يتلا ةليكسشتلاب ةنراقم ،ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا
ثيح ،ةنيطنسسق ‘ اهلجسس يتلا تاظحŸÓا لظ ‘ ،ةطرافلا ةلو÷ا

تÓيلع كارسشإا لÓخ نم ،عافدلا طخ ‘ اÒيغت يرجي نأا بقترŸا نم
‘ ةرمح ءاقبإا مث نمو ،ىرسسيلا ةه÷ا ىلع نيد نبو ىنميلا ةه÷ا ىلع
Òهظلا بسصنم ‘ ىوتسسم ن-ع اد-ي-ع-ب ر-ه-ظ ا-مد-ع-ب طا-ي-ت-ح’ا د-عا-ق-م
ىلع ةنيسشوبو ديعلب نم لك ظفاحيسس امنيب ،هيلع دوعتŸا Òغ رسسيأ’ا

.ةÒبك ةبسسنب عافدلا روfi ‘ امهيناكم
قيرفلا ىمرم ةصسارح لصصاوي دق روفيصس

ةيناثلا ةرملل ايسساسسأا روفيسس سسرا◊ا ةكراسشم ¤إا تاعقوتلا لك Òسشتو
ةنيطنسسق بابسش مامأا اديج ناك هنأاو ةسصاخ ،مويلا ءاقل ‘ ›اوتلا ىلع
ةسسارح ‘ رمتسسيسس ثيح ،Úفدهل هيقلت مغر ةÒبك ءاطخأا بكتري ⁄و

دعاقم مزÓيسس يذلا زودنغ باسسح ىلع ةÒبك ةبسسنب قيرفلا نيرع
ةسسفانŸا نع سشومامز بايغ رمتسسيسس Úح ‘ ،ىرخأا ةرم طايتحإ’ا

.انتزوحب يتلا تامولعŸا بسسح
fiموجهلا ‘ ايصساصسأا رظتنم ضصوي

ذنم سصويfi نÁأا موجهلا بلق كارسشإا ¤إا يجورف بردŸا هجتيو
اديعب ادب يذلا ليل÷ا دبع ةماسسأا باسسح ىلع ،مويلا ءاقل ‘ ةيادبلا

ام ،يمامأ’ا طÿا ‘ Òثكلا مدقي ⁄و يسضاŸا ءاقللا ‘ ىوتسسŸا نع
دق امك ،يمامأ’ا طÿا ‘ تاÒيغت ءارجإا ةيمتح مامأا يجورف لعجي
لسضفأا ‘ دجاوتي ’ يذلا وهو اسضيأا ء’دبلا دعاقم ىلع يراوز ليحي
ظفا-ح-ي-سس ا-م-ن-ي-ب ،ة-ياد-ب-لا ذ-ن-م ةدو-م-ح ن-ب كر-سشي د-قو ا-سضيأا ه-لاو-حأا
.ةÒبك ةبسسنب هتناكم ىلع يمسساقلب

هتناكم ةداعتصسل حصشرم اصضيأا ةفيلخ نب
ط-خ ‘ ه-ت-نا-ك-م ةدا-ع-ت-سس’ قاور ل-سضفأا ‘ ة-ف-ي-ل-خ ن-ب Ëر-ك د-جاو-ت-يو
اذه ،’وسس ريزام حلاسصل ةيسضاŸا ةارابŸا ‘ اهدقف امدعب طسسولا
ةز-م-ح با-سسح ى-ل-ع نو-ك-ي-سس اÃرو ا-سضيأا ا-ي-سسا-سسأا ل--سصاو--ي د--ق Òخأ’ا
Úح ‘ ،ةباسصإ’ا نم هتدوع دعب ةنيطنسسق مامأا قفوي ⁄ يذلا يردوك
لخدي قيرفلا لعج-ي ا-م ،ةÒب-ك ة-ب-سسن-ب ه-ت-نا-ك-م ى-ل-ع ة-ت-ي-سش ظ-فا-ح-ي-سس
ب .ب.ةÒبك ةبسسنب ’وسسو ةفيلخ نب ،ةتيسش يثÓثلاب

اهيرا‹ ¤إا تداع هايŸا نأا ودبي
رومأ’ا ءوده دعب ،دا–إ’ا تيب ‘

لو-ل-ج رو-سشا-ع ق-ير-ف--لا سسي--ئر Úب
دعب ،ىيحي Îنع يسضايرلا ريدŸاو
،سسيلاوكلا ‘ امهنيب نخاسس عوبسسأا

‘ ى-ي-ح-ي ءا-ق--ب اÒخأا د--كأا--ت ثي--ح
ة-ل-حر-م ة-يا-ه-ن ة--يا--غ ¤إا ه--ب--سصن--م
ة-ل--سصاو--مو ،ل--قأ’ا ى--ل--ع با--هذ--لا
،ق-ير-ف-لا ‘ هر--سشا--ب يذ--لا ل--م--ع--لا
،لولج عم مكلذ ى-ل-ع ق-ف-تا ا-مد-ع-ب
ةرا-ط-سسو-سس قا-سشع ل--ع--ج ا--م و--هو
اوسشاع امدع-ب ءاد-ع-سصلا نو-سسف-ن-ت-ي
ة-ل--ي--ل--ق--لا ما--يأ’ا ‘ ة--ب--ي--سصع ةÎف
.ةيسضاŸا

ةلاقإا ‘ هتبغر ىفن لولج
ايلاح ىيحي

تاحيرسصت ‘ لولج روسشاع ىفنو
هتبغر ،ةينطولا ةعاذإ’ا اهب سصخ
هبسصنم نم ى-ي-ح-ي Îن-ع ة-ي-ح-ن-ت ‘

دارأا هنأاب دكأا ا‰إاو ،يئاهن لكسشب
‘ هعم فور◊ا ىلع طاقنلا عسضو

،ق--ير--ف--ل--ل ةÌع--تŸا ة--ياد--ب--لا ل--ظ
قيرفلا ‘ ىقبيسس ىيحي نأاب ادكؤوم
اه-ي-ل-ع ق-ف-تا ي-ت-لا طور-سشلا بسسح
‘ بسصن دق رومأ’ا هذه لك ،هعم
ة--ح--ل--سصم ‘و ق--ير--ف--لا ة--ح--ل---سصم
ما-مأا ق-ير-ط-لا ع-ط-ق-ت--سسو را--سصنأ’ا
ق-ل-خ د-ير-ت ي-ت--لا فار--طأ’ا سضع--ب
تي---ب ‘ ة---ل---ب---ل----ب----لاو ى----سضو----ف----لا

.ةيسصخسش سضارغأ’ ةراطسسوسس
ءاطخأا ‘ هعوقو دكؤوي ىيحي

كرادتلاب دعيو
سضع---ب ‘ ه---عو---قو ى---ي---ح---ي د---كأاو
،قيرفلا ¤إا همودق ذنم ءاطخأ’ا

مدع اذكو تقولا قيسضب كلذ ارÈم

امك ،هتمهم ‘ هل نيدعاسسم دوجو
سضع---ب ح----ير----سست ‘ هأا----ط----خ د----كأا
امك ،حاتفم عيبر اميسس’ ÚبعÓلا

ىر-خأ’ا رو-مأ’ا د-يد--ع ن--ع ثد–
تقو بر-قأا ‘ ا-ه-حÓ-سصإا--ب د--عوو

¤إا دا–إ’ا ةداعإا لجأا نم ،نك‡
نم ه-جار-خإاو ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا ه-ت-نا-ك-م
.ةرخؤوŸا زكارم

ضضعبب ةرادإلا ميعدت وحن
ىمادقلا ÚبعÓلا

ةرادإا معدتتسس ،قايسسلا سسفن ‘و
Úب--عÓ--لا سضع---ب---ب ةرا---ط---سسو---سس
نع فسشكلا متي ⁄ نيذلا ىمادقلا
ادنسس اونوكي ىتح ،دعب مهئامسسأا

هد-كأا ا-م و-هو ،ه-ما-ه-م ‘ ى--ي--ح--ي--ل
،مÓعإ’ا لئاسسول سسمأا لوأا هسسفنب

ه--ن---ع ل---يز---ي---سس كلذ نأا---ب اد---كؤو---م
طغسضلا

،قيرفلا Òيسست ‘ ةÈخ هبسسكيسسو
نيذلا سصاخسشأ’ا ء’ؤوه راظتنا ‘

.ةرادإ’ا ¤إا نومسضنيسس
ب .ب

ــه٢44١ ¤وأ’ا ىدامج٢١ـل قفاوŸاÈ 0٢0٢مسسيد٧٢ دحأ’ا لوألا فÙÎا

Úغولوب ‘ بردتلل دوعيضس قيرفلا
،هيف بردتلا لجأا نم Úغولوب بعلم ¤إا يمسسر لكسشب دا–إ’ا دوعيسس لولج روسشاع ذختا ثيح ،ناينبلا Úعب ماعطإ’او ةقدنفلا ةسسردم ةرداغمو .ىيحي Îنعو يجورف بردŸا عم قيسسنتلاب رارقلا اذه

ءاقللا ةرادإل يÒصصب ثيح ،ةيرسصنلاو دا–إ’ا Úب مويلا ءاقل ةرادإ’ يÒسصب ،مكحتلا ةن÷ تنيع دمfi نوكيسس Úح ‘ ،يسسورعلبو يسسونسس نب فرط نم ادعاسسم نوكيسس .سسامتلا طخ ىلع اعبار امكح Òبكلب

ةمصصاعلا دا–إا

ةراطضسوضس مامأا ةراضسÿا عون‡ راعضشب «ةيرضصنلا»
عم دعوم ىلع مويلا ةÒهظ ياد Úسسح رسصن نوكيسس
يدا-م-ح ر-م-ع بع-ل-م ¤إا ل--ق--ن--ت--ي Úح ة--ما--ه ةارا--ب--م
يمسصاع «يبراد» ‘ ةمسصاعلا دا–ا ةاقÚ ŸÓغولوبب
ي--هو ،يرود--لا ن--م ة--سسدا--سسلا ة--لو÷ا را--طإا ‘ د--عاو
نيذللا Úقيرفلل ةهباسشتم فورظ ‘ يتأات يتلا ةارابŸا
،ةقÓطن’ا عييسضت ببسسب ةيعسضولا سسفن ‘ نادجاوتي
لكاسشŸا لÓغتسسا ىل-ع نو-مزا-ع يوا-ن-ك-ل لا-ب-سشأا ن-ك-ل
ريدŸا ةيسضق نع هنع ر‚ا امو دا–’ا اهب ّرم يتلا
Óح كلÁ ’ قيرفلا نأا ةسصاخ ىيحي Îنع يسضايرلا
.زوفلا ىوسس رخأا

لول◊اب بلاطمو طغصضلا ت– يوانكل
ر-يذ-ن برد-م-ل-ل ة-غ-لا-ب ة-ي-م-هأا ي-سست-ك-ي مو-ي-لا «ي--براد»
›اوت لع-ف-ب د-يد-سش ط-غ-سض ت– د-جو-ي يذ-لا يوا-ن-ك-ل
مامأا «يبرادلا» ‘ ةرا-سسÿا ا-هر-خأا ة-ي-ب-ل-سسلا ج-ئا-ت-ن-لا

حو-ما-ق م-ك◊ا ل-ّم-ح ع-ي-م÷ا نأا م-غر دادزو-ل-ب با--ب--سش
ـل راسصنأ’ا رفغي نل ةرŸا هذه نكل ،قافخإ’ا ةيلوؤوسسم
«يبراد» ـب قلعتي رمأ’ا نأا ةسصاخ ديدج Ìعت يوانكل

–را--سصنأ’ا بسسح – ل--ق--ع--ي ’و ن--يرا--ج Úب ي--م--سصا--ع
اذهل ،دحاو عوبسسأا فرظ ‘ ÚتيلÚ fiتارابم ةراسسخ
هذ-ه ‘ لو-ل◊ا دا-ج-يإا ة-ي-م-ت-ح ما-مأا يوا-ن-ك-ل نو-ك-ي-سس
.ةارابŸا

ةمدÿا جراخ دايع نب و اياي ،حاتفم
عيبر زرا-ب-لا ع-فادŸا تا-مد-خ ن-م ة-ل-ي-ك-سشت-لا مر-ح-ت-سس
‘ هيلع جاج-ت-حا حو-ما-ق م-ك◊ا ن-يود-ت بب-سسب حا-ت-ف-م
برد-م-ل-ل ة-ع-جو-م ة-بر-سض نو-ك-ي-سس و-هو ،دادزو-ل-ب ءا-ق--ل
هسسفن دجيسس يذلا حا-ت-ف-م ة-م-ي-ق ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب يوا-ن-ك-ل

نم هجرخأا يذلا ق-با-سسلا ه-ق-ير-ف ة-ه-جاو-م ن-ع ا-ب-ئا-غ
تاو-ن-سسلا م--غر ه--ل د--يد--ج--ت--لا سضفرو ق--ي--سضلا با--ب--لا
ارخؤوم مدنلا يتأايل ،دا–’ا ‘ اهاسضق يتلا ةليوطلا
ببسسب ايا-يو دا-ي-ع ن-ب بي-غ-ي-سس ا-م-ك ،ناوأ’ا تاو-ف د-ع-ب
ةليكسشتلا ‘ اغارف كÎي نأا هنأاسش نم وهو ،ةباسصإ’ا

.مقعلا Êاعي يذلا موجهلا ىوتسسم ىلع
ةيبلصس تءاج «انوروك» نع فصشكلا ليلا–

ةديدج تاسصوحف سسمأا لوأا «ةيرسصنلا» وبع’ ىرجأا

سسوÒف ن--ع ف---سشك---ل---ل
تر--ج ا--م---ك «ا---نورو---ك»

،عوبسسأا لك ةداعلا هيلع
تل-م-ح ةرŸا هذ-ه ن-ك-ل
ارابخأا ليلا-ح-ت-لا ج-ئا-ت-ن

اهنأا اÃ عيمجلل ةحرفم
Êاعي ’و ة-ي-ب-ل-سس تءا-ج

سضار--عأا ن---م بع’ Êأا
ةر--م--ل--ل اذ---هو ،ءا---بو---لا
قÓ---ط---نا ذ---ن----م ¤وأ’ا
ءاقل ‘ قيرفلا نع Úبئاغلا رخأا حابسس ناكو ،ةلوطبلا
قاروأ’ا لك نم ديفتسسيسس يوانكل بردŸا نكل ،دادزولب

با-ي-غ ة-ي-نا-ك-مإا ع-م هÓ-عأا ةرو-كذŸا ءا-م-سسأ’ا اد-ع ا-م
.ءابولا نم هيفاعت مغر حابسس

نورّذحُي راصصنألاو فواıا Òثُي يÒصصب
ةرادإ’ يÒسصب مك◊ا ميكحتلل ةيزكرŸا ةنجللا تنّيع
ةرر-قŸا ياد Úسسح ر--سصنو ة--م--سصا--ع--لا دا–ا ةارا--ب--م

تيب ‘ عيم÷ا فواfl راثأا يذلا رارقلا وهو ،مويلا
‘ Òبك داقتنا لfi ناك مك◊ا اذه ّنأا مادام يدانلا
،رئاز÷ا ةيدولومو وداراب يدان Úب هرادأا «يبراد» رخأا

عو-ب-سسأ’ا Òب-ك م-ل-ظ-ل تسضّر-ع-ت «ة-ير-سصن-لا» نأا ة--سصا--خ
ل--ع--ج ا--م و--هو ،حو--ما--ق م--ك◊ا فر---ط ن---م ي---سضاŸا
لبق يÒسصب سضفرل كرحتلاب ةرادإ’ا نوبلاطي راسصنأ’ا

با-ك-ترا ة-ب-غ-م ن-م يÒسصب اورّذ-ح ا-م--ك ،ناوأ’ا تاو--ف
ح . م.مهقيرف ّقح ‘ ءاطخأا

(اصس00:51 نم ةيادب مويلا) ياد Úصسح .ن – ةمصصاعلا .إا

ةيرضصنلا مامأا قلأاتلل ىعضستو ايرادإا ءودهلا ديعتضست ةراطضسوضس

ياد Úصسح رصصن

نوضسفنتي راضصنألاو ل– ىيحيو لولج Úب ةضضبقلا



سساك ةشسفانم نم Òخلأ رودلاب ةشصاÿأ ةعرقلأ ةيلمعل أدعوم مداقلأ يفناج8 دعوم نع يقيرفإلأ دا–لأ نلعأأ
ةليكششتلأ ناف ةمداقلأ تاعاشسلأ ‘ طاشسبلأ يلع قافولأ لهات رأرق تاشسفانŸأ ةن÷ ميشسرت راظتنأ ‘و  فاكلأ
ةرهاقلأ ةيرشصŸأ ةمشصاعلاب ةعرقلأ ةيلمع ءأرجإأ لÓخ يفناج8 موي مداقلأ  اهشسفانم يلع فÎتشس ةيفياطشسلأ

. ةعرقلأ روشضح لجأ نم ةرأدإلأ نع لثمŸ ةوعدلأ يقيرفإلأ دا–لأ هجو ثيح

مهاسسم ةفسص يلع رارسس لوسصح نم وؤوجافت نومهاسسŸا
نود نم ةكرششلأ ‘ مهاشسم ةفشص يلع رأرشس قباشسلأ سسيئرلأ لوشصح نم بأرغتشسلأ ÚمهاشسŸأ نم ددع يدبأ

يأ لوشصح يلع ةقداشصŸأ نأ تقو ‘  مهشسأ يÎششأ دق هنأ هشسفن رأرشس سسيئرلأ فششك نأ دعب ةشصاخ مهملع
مهاشسم ةفشص ميشسرت لبق مهفقوم ذخأو  ÚمهاشسŸأ عوم‹ ›أ دوعت مهاشسم ةفشص يلع ديدج مهاشسم وأ وشضع
. عيم÷أ مامأ  باتتكلأ حتف  لبق نوكي نل  ءاشضعلأ سضعب بشسح مهشسلأ ءأرشش نأ ›أ  ةفاشضأ

Èمسسيد13 موي بقترم نخاسس Êوناق  ششاقن
Úب ةداح تاششاقن مداقلأ سسيمÿأ موي ةبقترŸأ Úمهاشسملل ةماعلأ ةيعم÷أ لاغاشش فرعت نأ رظتني
تقولأ ‘ اهتيوناق يدمو مهشسلأ ءأرشش ةطقن سصوشصÿابو  دأوŸأ سضعب ةينوناق يدم لوح ءاشضعلأ
٧9 لثÁ هتيشصوت نأ دكءي عشضبلأ نأ ثيح  يواهلأ يدانلأ سسيئر تيوشصت ةوق يدم ةطقن ›أ ةفاشضأ ›ا◊أ

انملع دقو  تأوشصلأ ةيقب تيوشصت لثم هتيوشصت نأ رخلأ سضعبلأ دكؤوي اميف ةطكرششلأ مهشسأ نم ةئاŸأ ‘
. طايعلبو ›ولكشس ةروشص ‘ نورشضاح نونكيشس ÚفورعŸأ ÚمهاشسŸأ نم ديدعلأ نأ

ةيرسصنلا ةهجاوŸ ادادعتسسا  جمدني يروت
ابشس– تأÒشضحتلأ ‘ عورششلأو  أدغ دعب تابيردتلأ فانئتشسأ دعوم عم يروت كيلم ›اŸأ مجاهŸأ جمدني
يمشسر روهظ لوأ مجاهŸأ لجشسيشس ثيح يأد Úشسح ةيرشصن مامأ ةشسماÿأ ةلو÷أ نع ةرخاتŸأ ةأرابملل
ةشسفانŸأ ‘ ةكراششŸأو ةعومÛأ عم تابيردتلأ ةرششابŸ يبطلأ مقاطلأ نم رشضخلأ ءوشضلأ يقلت نأ دعب هل
ب/ليلخ. مشسوŸأ ةيأدب ذنم ةعومÛأ جراخ يلشضع دد“ ببشسبو يروت يقب نأ دعب

يداسشتلا ةسضهنلا ةهجاوم صصوسصخب فاكلا رارق بقÎت ةطبارلا

يفناج9 موي باسضهلا يبرادو يفناج —افلا وأا ÈمسسيدÚ 13ب ةيرسصنلا ةهجاوم
ج---ما---نÈلأ ن---ع ة---فÙÎأ ة---ط---بأر---لأ تف----ششك
ةلو÷أ ةياغ ›أ ةيقبتŸأ تاهجأوملل يليشصفتلأ

ة-ه-جأوŸا-ب ة-يأد-ب-لأو با-هذ-لأ ة-ل-حر-م ن-م٢١
ة-ير-شصن ما-مأ ة-شسماÿأ ة-لأو÷أ ن--ع ةر--خأا--تŸأ

أد-عو-م ة-ط-بأر--لأ م--شسر--ت ⁄  ي--ت--لأو يأد Úشسح
fiب اهل أددÚ ١3مشسيدÈ نم —افلأ وأ مداقلأ

د-عوŸأ م-ي--شسر--ت تط--بر ثي--ح ي--ف--نا--ج ر--ه--شش
مدقلأ ةرك-ل ي-ق-ير-فإلأ دا–لأ رأر-ق-ب ط-ب-شضلا-ب
ما---مأ  ة---ه---جأوŸأ Òشصم  ‘ ثب---لأ سصو---شصخ---ب
زوف رأرق ذاختأ ” ةلاح يفف يداششتلأ ةشضهنلأ
تاشسفانŸأ ةن÷ لبق نم طاشسبلأ يلع قافولأ
مامأ ةرخاتŸأ ةأرابŸأ ناف يقيرفإلأ دا–Óل
يفناج نم —افلأ موي اهت‹رب متيشس ةيرشصنلأ
Úب با-يلأ ة-ه-جأو-م  ة‹ر--ب  رر--ق--ت ة--لا--ح ‘و
ناف يف-نا-ج5 مو--ي تدد– ي--ت--لأو  Úق--ير--ف--لأ

Èمشسيد١3 موي اهت‹رب متيشس ةيرشصنلأ ةأرابم
. مداقلأ

يفناج9 موي باسضهلا يبراد
دعب نم عوبسسأا  ةيدولوŸاو

ةهجأوم ةياهن دعب فيطشس قافو ةليكششت لخدت
ة---ل---شسل---شس ودأرا---ب يدا---ن ما---مأأ مو---ي---لأ ة---ي----شسمأأ
تا-طو-غ-شضلا-ب ة-فور-عŸأ ة-ب-ع--شصلأ تا--ه--جأوŸأ
با-شضه-لأ ي-برأد ة-ه-جأو-م ن-م ة-يأد-ب ةد-يأز-تŸأ
مامأأ جÈلاب توأ0٢ بعلم ‘و جÈلأ يلهأأ مامأأ
يذلأو مداقلأ ي-ف-نا-ج9 مو-ي  ي--لÙأ ي--ل--هألأ

‘ ةقلاع طرافلأ مشسوŸأ ثأدحأأ ويرانيشس لأزل
سضعبل ةيئاشضق تاعباتم نم اهق◊ امو ناهذألأ
ة-ي-ئا--شضق تا--ع--با--ت--مو Úق--ير--ف--لأ ن--م را--شصنألأ

Ÿب ثد-ح يذ-لأ د-ع-ب يدا-ن-لأ ›و--ئ--شسÚ أŸر-يد
ن-ب سسي-نأأ ي-ل-هألأ سسي-ئرو ة-يا-ف-ل-ح د-ه--ف ما--ع--لأ

نم عوبشسأأ  قافولأ فيشضتشسي نأ لبق  يدامح
ةياغ ةيديلقت ةأرابم ‘ ةمشصاعلأ ةيدولوم  دعب

. سسفانتلأ مأدتحأ ‘

ةنيطنسسق ›ا لقنتلا
3و يفناج22 موي

عوبسسأا ‘ تايرابم
رأرغ يلعو ةلي-ك-ششت-لأ نو-ك-ت-شس
دعوم يلع قر-ف-لأ ة-ي-ق-ب ل-ما-ك
ةيأدب ةينو-طأرا-م ة-شسفا-ن-م ع-م
ة--ن--ي--ط---ن---شسق ›أ ر---ف---شسلأ ن---م

Ÿأ با-ب-ششلأ ة--ه--جأوÙمو-ي ي-ل
ة-ه-جأو-م بع--ل م--ث ي--ف--نا--ج٢٢
بعل لبق6٢ موي ةرششاعلأ ةلو÷أ

عو-ب-شسأأ فر-ظ ‘ ة-ث-لا-ث ة-ه-جأو-م
” ا-م-ي-ف  ي-ف-نا-ج03 مو--ي د--حأو
ةل-حر-م ن-م3١ ة---لو÷أ ة‹ر---ب
.مداقلأ يرفيف٧ وأ3 موي باهذلأ

ب/ليلخ

مجاهŸأ  ›إأ ةوعدلأ فيطشس قافو ةرأدإأ تهجو
سضر-غ-ب يدا-ن-لأ ر-ق-م ›أ رو-شضح-ل-ل  ة--نو--م--ل--قو--ب

مداقلأ ءاثÓثلأ يبيدأاتلأ سسلÛأ مامأأ لوثŸأ
ه-تا-با-ي-غ تأرÈم لو-ح ه-لأو-قأأ ›أ عا-م-ت--شسÓ--ل

ط-ل--شست نأ ي--ل--ع  ير--خأأ ا--يا--شضق ›أ ة--فا--شضإأ
ا-هأر-ت ي-ت-لأ ة-ب-شسا-نŸأ تا-بو--ق--ع--لأ ة--ن--ج--ل--لأ

بشسحو  ةمداقلأ ةليلقلأ مايألأ ‘ ةبشسانم
رابخأأ اهتلشصو ةرأدإلأ ناف ةبرقم رداشصم
ة-نو-م-ل-قو-ب م-جا-هŸأ نأ ف-ششك--ت ةد--كؤو--م
هنأو ةبكرلأ يوتشسم يلع ةباشصأ نم Êاعي

ةÎف لÓ-خ ة-ي-حأر-ج ة-ي-ل-م-ع ›إأ ع--شضخ
ا-م ةو-هو را-ظ-نألأ ن-ع أد-ي--ع--بو ه--با--ي--غ
لÓخ بعÓ-لأ ة-ل-ئا-شسم روfi نو-ك-ي-شس

. ةشسل÷أ هذه

دقعلا خسسف يلع رسصي رارسس
هكسس“ نلعأا يكوكلاو

بعÓلاب
يقلتلأ دق يكوكلأ ليبن بردŸأ ناك

‘ دأد---ع---ت---لأ د---جأو---ت لÓ---خ بعÓ----لأ
›إأ ة-ير-ف-شسلأ د--عو--م ل--ب--ق ة--م--شصا--ع--لأ

نÓعإلأ بردŸأ يفخي ⁄ ثيح داششنلأ
ةجا◊أو بعÓلأ ةدوع ‘ هتبغر نع

سسي-ئر-لأ تا-ح-ير-شصت ي-تأا-ت-ل  ه-تا--مد--خ ›إأ
نأأ د---كأأ Úح ة---طرا---ف---لأ تا---عا---شسلأ رأر---شس

قافولأ عم ايورك يهتنأ ةنوملقوب مجاهŸأ
خ--شسف ل--جأ ن--م ه--ع--م ل--شصف--ت--شس ةرأدإلأ نأو

. بعÓلأ ةرداغمو  يشضأÎلاب دقعلأ

ارهسش11ب نيدي هنا دكؤوي بعÓلا
رهسشأا3 يلع دكؤوتو دنفت ةرادإلاو

Úب تا--شضوا--فŸأ روfi  ›اŸأ فÿÓأ نو---ك---ي---شس
رشصي بعÓلأ نأ ةشصاخ ةرأدإلأو ةنوملقوب مجاهŸأ
ةيرهشش ةرجأأ١١ قوفت يدانلأ هاŒ ههنويد هنأ يلع

روجأأ3 يدعتت ل هنويد نأ دكؤوتو ةرأدإلأ دنفت اميف
ذنم بعÓل ةليوطلأ تابايغلأ باشستحاب ةيرهشش

ب/ليلخ. Úمشسوم نم Ìكأ

ــه٢44١ ¤وألأ ىدامج٢١ـل قفأوŸأÈ 0٢0٢مشسيد٧٢ دحألأ لوألا فÙÎا

ةثلاثلا ‘ مويلا وداراب يدان – فيطسس قافوفيطسس قافو

يدان مامأأ مويلأ ةيشسمأأ فيطشس قافو ةليكششت بعلت
بعلم ةيشضرأأ يلع ةثلاثلأ ةعاشسلأ نم ةيأدب  ودأراب
لابششأل يقيقح رابتخأ لوأأ نوكتشس يتلأو يام8
مشسوŸأ ةلوطب ةيأد-ب ذ-ن-م ي-كو-ك-لأ ل-ي-ب-ن بردŸأ
هر--ه--ظأأ يذ---لأ يو---ت---شسŸأ  ›أ ر---ظ---ن---لا---ب ›ا◊أ
ة--ي--ف--يا--ط--شسلأ ة--ل--ي--ك--ششت--لأ نأأ تقو ‘  سسفا--نŸأ
Úيلاتتم نيزوف دعب اهتأردق ‘ ةقثلأ تداعتشسأ
ةشصرف مامأأ نوكتل   ةرقم م‚ مث سسابعلب مامأ

ديكأات  مث نمو ›أوتلأ يلع ثلاثلأ زوفلأ قيق–
يكوكلأ بردŸأ ناكو  بيتÎلأ ةرأدشصب ةرأد÷أ

ةهجأو-م ع-م ا-ه-ب ل-ما-ع-ت-ي ي-ت-لأ ة-يد÷أ د-شسج د-ق
مويلأ سسفن ‘ ةيبيردت ةشصح جمرب نأ دعب مويلأ
امداق فيطشس ةنيدم  ›إأ دأدعتلأ هيف داع يذلأ

هقيرف ةيزهاج نامشض يلع سصرح نيأأ  داششتلأ نم
Ÿةديدعلأ تابا-ي-غ-لأ ل-شصأو-ت  م-غرو مو-ي-لأ ة-ه-جأو

ا-ه-نأ ة-شصا-خ ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ ا-ه-ي-ل-ع دو-ع--ت ي--ت--لأو
.مشسوŸأ ةيأدب ذنم لشصأوتت

حنŸا Òخات ببسسب ةطبfi تايونعÃ نوبعÓلا
مو-ي-لأ ة-ي-شسمأ ةأرا-ب-م ‘ ة-ي-ب-ل-شسلأ ة-ط-ق-ن-لأ ي-ق--ب--ت
يوأرق ءاقفر اهب لخدي يتلأ ةطبÙأ ةيشسفنلأ

ةرأدلأ مز-ت-ل-ت ⁄ نأ د-ع-ب ة-ي-شسملأ هذ-ه ة-ه--جأو--م
داششتلأ  ›أ لقنتلأ لبق مهعم اهتعطق يتلأ دوعولاب

دا–أ ما--مأ زو--ف--لأ  ح--ن--م ة--يو--شست--ب تمز--ت--لأ Úح
نويلم05 غلبÃو  ةرقم م‚و سسابعلب؟، ةمشصاعلأ
ةرششابم ةيقيرفلأ ة-ير-ف-شسلأ ن-م ةدو-ع-لأ د-ع-ب ل-ك-ل
دعوŸأ ةرأدلأ تلجأ  ةلويشسلأ بايغ ببشسبو نكل
وهو ةعومÛأ تايونعم يلع ابلشس رثأ ام وهو
زيكرت يلع ا-ب-ل-شس ر-ثؤو-ي د-ق يذ-لأ د-ي-حو-لأ ل-ما-ع-لأ

.ÚبعÓلأ

يبيرعلو يلهاج،ششابرب، ةنوملقوب، يروت
مسسوŸا ةيادب ذنم

ي-ل-ها--ج، ة--نو--م--ل--قو--ب، يرو--ت ي--شسا--مÿأ  ل--شصأو
تاهجأوم نع بايغلأ يبيرعل عفأدŸأو  سشابرب،
سشابرب ءانثتشسابو ثيح مشسوŸأ ةيأدب ذنم قيرفلأ
ناف ›ولأ ةلو÷أ ‘ دحأو طوشش  كراشش يذلأ
و-لو ة-كرا-ششŸأ ل-ج-شست ⁄ ة-ع-برلأ ءا-م-شسألأ ة-ي--ق--ب

ي--ق--ب ثي--ح  ة--با--شصإلأ بب--شسبو ةد--حأو ة--ق--ي--قد---ل
جرا--خ  ي--ب--ير--ع--لو ة--نو--م--ل--قو--ب، يرو--ت م--جا---هŸأ
. ةقباشسلأ تايرابŸأ ةليط تاباشس◊أ

ذفنتسسي يسسودنق ،Êاحرف دعبت ةباسصإلا
ةأاجافŸا رارقبو

Êا-حر-ف ر-شسيلأ Òه-ظ-لأ ر--ط--شضأ
ةيبيردتلأ ةشص◊أ لامكأ مدع ›أ
ببشسب ةعم÷أ سسمأ لوأ ةÒخألأ

ةفزاÛأ يب-ط-لأ م-قا-ط-لأ يدا-ف-ت ثي-ح ة-با-شصإلأ
جراخ هعشضي ينفلأ مقاطلأ لعج ام بعÓلأ ةحشصب
ل-با-قŸأ ‘ مو-ي-لأ ودأرا-ب ه-جأو-ت-شس ي-ت-لأ ة-م-ئا-ق-لأ
نأديŸأ طشسو ‘ ةبراشضلأ ةوقلأ ةمئاقلأ دهششت
ةطلشسŸأ ةبوقعلأ ذفنتشسأ نأ دعب يشسودنق باششلأ

ط-شسأوأÓ-ل ›ود-لأ م-جا-هŸأ ل-ج-شسي  ا-م-ي-ف  ه-ي-ل--ع
‘ يذلأو ةيشسمألأ هذه هل روهظ لوأ رأرقب فشصنم
ةأاجافم  نوك-ي-شسف بع-ل-لأ ة-شصر-ف ه-ل تح-ن-م ة-لا-ح
نابشش ل-شضفأأ ن-م د-ع-ي رأر-ق-ب نأ ة-شصا-خ ة-ي-ق-ي-ق-ح

. تائفلأ عيمج ‘ قافولأ

تافوختلا Òثيو مويلا ةهجاوم ةرادل ةعرتوب
ةعرتوب مك◊أ ميكحت-ل-ل ة-يز-كرŸأ ة-ن-ج-ل-لأ تن-ي-ع
ف-ي-ط-شس قا-فو Úب مو-ي-لأ ة-ي-شسمأ ة-ه--جأو--م ةرأدل
ةيشضرأأ يلع ةثلاثلأ ةيأدب  ودأراب يدان فيشضلأو
يلع ن-ب ي-شسي-ئر-لأ م-ك◊أ د-عا-شسيو يا-م8 بعل-م
يد--بأ د--قو  نا--ث د--عا--شسم ⁄ا--حو لوأ د--عا--شسم--ك
ءأدو-شسلأ ة-لذ-ب-لأ بحا-شص ن-م تا-فو-خ-ت-لأ را-شصنألأ
ة-يدا–لأ سسي-ئر ه--شسأر--ي يذ--لأ سسفا--نŸأ بب--شسب

ودأرا-ب يدا-ن--ل ة--ق--با--شسلأ تا--ه--جأوŸأ نأ ة--شصا--خ
يدانلأ عم ماك◊أ فطاعت تدكأ راشصنألأ بشسح

.يمشصاعلأ
ب/ليلخ

دادزت ميكحتلا نم تافوختلاو ›اوتلا يلع ثلاثلا زوفلا نع ثحبي قافولا
باسصي Êاحرفو ذفنتسسي يسسودنق، حنŸا ببسسب ةطبfi تايونعÃ نوبعÓلا

عدــــتسست ةرادإلا
لوـثملل ةـــــنوملقوب

بـــــيدأاتلا ماـــــمأا
مداـــــقلا ءاـــــثÓثلا

يفناج8 موي Òخألا رودلل هسسفانم يلع فرعتي قافولا



ةقيرطبو مهتاÒشض– ةدي-ل-ب-لا دا–ا ر-شصا-ن-ع ل-شصاو-ي
نا-ي-ف-شس ةدا-ي-ق-ب ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا فار-ششإا ت– ة--يد--ج

عفرلل ،مويلا ‘ Úتيبيردت Úتشصح ءارجإاب اذهو ،ةمششن
ه--ف--شصو يذ--لاو عا--جÎشسلاو Êد--ب---لا ىو---ت---شسŸا ن---م
.مهŸاب ةمششن نايفشس بردŸا
دورو-لا ة-ن--يد--م ءا--ن--بأا ق--ير--ف برد--ت را--طإلا اذ--ه ‘و
ةدŸ جرف يديشس ئطاشش لامر ىلع يشضاŸا شسيمÿا
،ÚبعÓلا لج قهرأا يذلا رمألا ،ةلماك تاعاشس ثÓث
ءارج ة-ل-فا◊ا بو-كر ن-م ى-ت-ح او-ن-ك-م-ت-ي ⁄ م-ه-ل-ع-جو
،ةحار موي دعبو.اهل اوعشضخ يتلا ةينشضŸا نيرامتلا

تبشسلا شسمأا ةشصح ‘ ةمششن نايفشس بردŸا لشضف
،تÓشضعلا ةيوقتل نونكع نب تاعاق ىدحإاب Òشضحتلا
لطاهتو و÷ا ةدورب ءار-ج ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا ل-ماو-ع-لا بب-شسب
ة--شص◊ا ىرŒ نأا رر--قŸا ن--م نا--ك ثي---ح ،را---ط---مألا
ةيحابشصلا ةشص◊ا تماد و ،يواششوب ةباغب ةيبيردتلا

،ة-ع-ئار-لا-ب Úب-عÓ-لا شضع-ب ا-ه-ف-شصو ،Úت-عا--شس ›او--ح
،Êدبلا يبيردتلا مج◊ا ىوتشسم نم عفر نم مهتنكمو
لÓ-خ ة-م-ششن نا-ي-ف-شس بردŸا ه-ي-ل-ع ن--هار--ي ا--م و--هو
.نونكع نب شصبرت
نونكع نب شصبرت لÓخ ةديلبلا دا–ا وبعل عشضخيو
ءاوهلا ‘ ءاوشس تاÒشضحتلا فثكم يبيردت جمانرب ¤إا
نأا املع ،تÓشضعلا ةيوقتل ةاطغŸا ةعاقلاب وأا ،قلطلا
ن-ب شصبر-ت ن-م لوألا عو-ب--شسألا لÓ--خ برد--ت ق--ير--ف--لا

نب بعلÚ Ãترم ،بعلŸا لخاد تارم ثÓث نونكع
.ةرديح بعلÃ ةدحاو ةرمو نونكع

ةحأر ةعمج موي دعب ةيد÷أ تابيردتلأ ¤إأ ةدوعلأ
ة-ف-ث-كŸا م-ه-تاÒشض– ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا او-ب-عل ل--شصاو--ي
،ةحار ةعمج موي دعبف ،0202/1202 ديد÷ا مشسوملل
دعب ةحارلا نم اطشسق نوبعÓلا اهلÓخ نم داعتشسا

نوبعÓلا داع ،ةينشضŸا تاÒشضحتلا نم مايأا ةشسمخ
يبيردتلا جمانÈلا قفو ةفثكŸا تابيردتلا ءاوجأا ¤إا
يرا÷ا شصبÎلا لÓ-خ ة-ي-ن-ف-لا ةرادإلا ه-تر-ط-شس يذ-لا

قلطنا يذلا و نونكع نباب «كيبŸوأا» قدنفب ايلاح
عو--ب--شسألا ة--يا--ه--ن ة--يا--غ ¤إا مود--يو ،ي---شضاŸا د---حألا
.يرا÷ا

ÚبعÓلأ تأÒسض– لج ‘ أرسضاح ›اسشرسش نب
د-ي-شس ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا يدا--ن ةرادإا شسل‹ شسي--ئر ل--شضف
يتلا ةيبيردتلا شصشص◊ا لج روشضح ›اششرشش نب يلع

ة-با-غ-ب ق-ل-ط-لا ءاو-ه--لا ‘ ءاو--شس ،هو--ب--عل ا--ه--ل ع--شضخ--ي
نونكع نب يبعلÃ وأا جرف يديشس ئطاششب وأا يواششوب
زيفحتل ،تÓشضعلا ةيوقت ةعاق لخاد ىتحو ،ةرديحو
لÓخ مه-ع-شسو ‘ ا-م ل-ك لذ-ب-ل م-ه-ع-ي-ج-ششتو Úب-عÓ-لا
ةيشساشسألا ةدعاقلا اهÈتعي يتلاو ةيبيردتلا شصشص◊ا
‘ تاراشصتنلا رامث قيرفلا اهلÓخ نم ينجيشس يتلا
.ةيمشسرلا تايرابŸا
›اششرشش نب شسيئرلل نوكي ،ةيبيردت ةشصح لك بقعو
ةيبلتب رخأاتي ل امك ،ينفلا مقاطلاو ÚبعÓلا عم ءاقل

بلاطŸا ةشصاخ ةمششن نايفشس بردŸا بلاطم عيمج
.فورظلا هذه لثم ‘ ةمهم دج يهو ،ةيجوغاديبلا

جأوفأأ ثÓثب ةلوطب لسضفت ةديلبلأ دا–أ ةرأدإأ
هذه نأا ،ةديلبلا دا–ا ةرادإا نم ميلع ردشصم نم ملع
توشصتشس اهنأا ›اششرشش نب يلع ديشس ةشسائرب ةÒخألا

،اقيرف21 مظي جوف لكو جاوفأا ثÓث نم ةلوطب ىلع
لطكو Úجوف نم ةلوطبب ةيلا◊ا ةغيشصلا نم اشضوع
حÎقŸا ةرادإلا تاذ شضراعت امك.اقيرف81 مظي جوف
قيرف ةرادإا هدناشست يتلاو ةيدا–لا هب تمدقت يتلا
جوف لكو Úجوفب ةلوطبلا ءارجإاب ،كيرافوب دادو را÷ا

.ةدحاو بعÃÓو ةدحاو ةلحرÃ قيرف81 نم
ةد-يد÷ا ة-غ-ي-شصلا ن-ع ف-ششك-لا م-ت-ي نا اد-ج ر-ظ-ت--ن--يو
ناو ة--شصا--خ ،يرا÷ا عو--ب--شسألا ف--شصت--ن--م ة--لو--ط--ب--ل--ل
ة-يد-نأÓ-ل ل-جا ر-خآا--ك Úن--ثلا اد--غ تدد--ح ة--يدا–لا
،م-ه-ي-ل-ع ة-حÎقŸا ة-غ-ي-شصلا را-ي--ت--خل Êا--ث--لا م--شسق--لا
د-غ د-ع-ب د-يد÷ا ة-غ-ي-شصلا ن-ع ة-يدا–لا ف-ششك--ت--شسو
ر-قÃ ›ارد-ي--ف--لا بت--كŸا عا--م--ت--جا لÓ--خ ءا--ثÓ--ث--لا
.نونكع نباب ةيدا–لا

يدهم Ëرك

جرا-خ ة-ه-جاو-م نا-ث مو-ي-لا ة-ي-شسمأا جÈلا ي-ل-هأا ة-ل-ي--ك--ششت بع--ل--ت
ةثلاثلا ةعاشسلا نم ةيادب ةليلم ةيعمج مامأا ›اوتلا يلع دعاوقلا
يلع ةراشسخ ثلاث يدافت راعششبو حيبذ نامد بعلم ةيشضرأا يلعو
ليذت  تÓيوو وداراب يدانو نازيلغ عيرشس ةراشسخ دعب ›اوتلا
يريزد بردŸا هب ثد– دق ناك ام وهو ةعومÛا بيترت
قزأام نم قيرفلا جارخإل يدحتلا عفرب مهبلاط نيذلا ÚبعÓلا
ةليكششتلا اهدهششت يتلا ةديدعلا تابايغلا مغرو ةÒخألا بتارŸا
يشسورع، حوناب نم لك Úيشساشسأا Úبعل5 ›إا تعفترا يتلاو
يئانث-ل-ل ةرŸا هذ-ه يرار-ط-شضلا با-ي-غ-لا ه-ي-لإا فا-شضي ناد-غزو
ن-م اÒث-ك د-ق-ع ا-م و-هو  ة-با-شصإلا بب-شسب نا-م-ث-ع ن-ب-ي-ع-ي--ب--شس
. مويلا ةيشسمأا ةهجاوŸ ابشس–  يريزد بردŸا ةيرومأام

نامثع نب-يعيبصس بايغ ببصسب هتارايخ عجاري يريزد
›إا مويلا ةيشسمأا ةارابم دعوم باÎقا عم يريزد بردŸا رطشضا
ل-ظ ي-ت-لا ة-طÿا يو-ت-شسم ي-ل-ع تاÒي-غ-ت ثاد-حإا ‘  Òك-ف-ت--لا
دعب ةئجافŸا تا-با-ي-غ-لا بب-شسب م-شسوŸا ة-ياد-ب ذ-ن-م ا-هد-م-ت-ع-ي
›إا نا-م-ث-ع ن-ب م-جا-هŸاو ي-ع-ي-ب-شس يروÙا ع-فادŸا شضر-ع--ت
‘ ةشصاخ يفلÿا طÿا يوتشسم يلع شصوشصÿابو ةباشصإلا

لعج ام وهو  عافدلا ‘ يعيبشس هبعلي يذلا Òبكلا رودلا لظ
روÙا  ةد-نا-شسÃ ي-عا-فد-لا ط-شسو-لا بلا-ط--ي ير--يزد بردŸا
. موجهلا ‘ ةرماغŸا مدعو

ءاثÓثلا حوناب ليهاتو  نامثع نب صضيوعتل موجهلا ديدج صشوراب
ل-جا ن-م ششورا-ب نÁلا م-جا-هŸا-ب ير-يزد بردŸا د-ج-ن--ت--شسا
مجاهŸا Ëدق-تو  نا-م-ث-ع ن-ب م-جا-هŸا ه-ل-ي-مز با-ي-غ شضيو-ع-ت
دادعتلا شسفن يلع ظاف◊ا عم موجه بلق بشصنم ›ا يديعشس
ينفلا مقاطلا  يقبيو ةيشضاŸا ةلو÷ا  وداراب يدان هجاو يذلا
ةيباجيا ةجيتن شضرفل ÚبعÓلا نم ةشضافتنا ‘ لماي يرادلاو
ةÁزعلا شسفن-ب ة-لا-شصوŸا  ي-ل-ع داد-ع-ت-لا ةرد-ق ‘ ة-ق-ث-لا د-ي-ع-ت
ةرادلا بقÎت قايشسلا شسفن ‘  بيتÎلا ةرخؤوم نم جورخلل
مداقلا ءاثÓثلا فاغفلا عامتجا لÓخ حوناب ةزمح جاهŸا ليهات

جÈلا ةهجاوم ةراد’ فيطصس ةطبار نم يتباوث
فيطشس ةطبار نم يتباوث مك◊ا ةيزكرŸا ميكحتلا ةن÷ تنيع
يلها فيشضلاو ةليلم Úع ةيعمج Úب مويلا ةيشسمأا ةهجاوم ةرادإل
Úعب حيبذ نامد بعلم ةيشضرأا يلع اءاشسم ةثلاثلا نم ةيادب جÈلا

دعاشسم ⁄احو لوا دعاشسمك يلع نب نم لك ةدعاشسÃو ةليلم
ةهازن يلع يلهألا نهاري ثيح  شساعد عبارلا مك◊او  ناث
يدبي يلهألا بردم حبشصأا نا دعب ةشصاخ  يتباوث باششلا مك◊ا
ةراشسÿا ةيلوئشسم مك◊ا لمح نتا دعب ميكحتلا نم هتافوخت
. وداراب يدان ماما

يواهلل مهصس’ا نع نولزانتيو صشامر نودناصسي Úمهاصسم3

يدا-ن-لا شسي-ئر-ل م-ه-تد-نا-شسم Úم-ها-شسŸا ن-م ءا-شضعا3 د--شسج
مهشسا عشضو  مدعب هذختا يذلا رارقلاو  ششامر شساو◊ا يواهلا
لك مدقأا نا دعب فارطألا شضعب هديرت املثم عيبلل يواهلا يدانلا

ءا-شضعألا مد--قأا ن--م م--هو يد--عا--شسمو ي--ب--ي--ط، ير--هو--ل--ب ن--م
يواهلا يدانلا حلاشصل م-ه-م-ه-شسأا ن-ع لزا-ن-ت-لا ي-ل-ع Úم-ها-شسŸا
قيثوت ” ثيح  ةئاŸا ‘08 ›ا يواهلا مهشسأا ةبشسن نم عفرلاو
ششامر شسيئرلل تايحÓشص Ìكأا يطعي ام  قثوŸا يدل لزانتلا

. دامتعلا ةقيثو يلع هلوشصح راظتنا ‘ يدانلا ‘ فرشصتلا ‘
يفناج7 موي هباحصسنا نلعي دانزوب

رارق نع ةيلÙا ةعاذلا جاوما Èع دانزوب ماعلا ريدŸا نلعا
نود هنا دكاو مداقلا يفناج7 موي هبشصنم نم ايمشسر هباحشسنا
يلع اهعشضو ديري ناك ثيح  يمشسرو يئاهن لكششب هتلاقتشسا

داقعنا رذعت نكل طرافلا ءاعبرألا ةرادإلا شسل‹ عامتجا ةلواط
›إا اءادن هجوو  ÚمهاشسŸا يار رظتني ل  هلعج عامتجلا
ةرادلا شسلÛ د-يد-ج شسي-ئر بي-شصن--ت ةرور--شض لو--ح ع--ي--م÷ا
.مداقلا  يفناج7 دعوم لبق هل ةفيلخو

يدامح نبو فوتكا ةدوع يلع ناهر
لا-م-علا ل-جر عا-ن-قإا ل-جا ن-م ة-ل-عا-ف فار--طأا ةد--ع كر--ح--ت--ت
نم يدامح نب قباشسلا شسيئرلاو فوتكا يحي قبشسلا شسيئرلاو
فشصع-ت نا تدا-ك ي-ت-لا ة-مزلا ن-م ق-ير-ف-لا ذا-ق-نل ةدو-ع-لا ل-جا
بابششلا  ريدم رارق راظتنا ‘ عيم÷ا  يقبي  ثيح هدوجوب
⁄ ةلاح ‘ يتلاو امر شسيئرلا دامتعا ةقيثو شصوشصخب ةشضايرلاو
بلطتي ام ةيعرشش ةمزا ‘ لخديشس قيرفلا ناف اهيلع لشصحتي
نبو فوتكا مدقت نا Òثكلا يريو هذاقنإل عيم÷ا دوهج رفاظت

. ديحولا ليبشسلا  يدامح
ب/ليلخ

ةيدنأ’ا رابخأا ــه2441 ¤وألا ىدامج21ـل قفاوŸاÈ 0202مشسيد72 دحألا

يواهلا يدانلا ةضسائرل حضشÎلا وضضع يأا شضفر امدعب

«روتيكريد» ليكصشت وحنو صسايجيدلا ¤إا هريرقت عفري ‘اعز
مدقت لمأأ ىلع يواهلأ يدانلأ ءاسضعأأ مامأأ تاحيسشÎلأ ةن÷ اهتحنم يتلأ ةيفاسضإلأ ةلهŸأ تهتنإأ
نأأ نود ةيبŸوألأ هتدهع تهتنإأ يذلأ باعر ديسشرل افلخ سسيئر بسصنم ‘ باعر ةفÿÓ  مهدحأأ
رقم ¤إأ مويلأ ةحيبسص لقنتلأ ررقي ‘اعز د-مfi ة-ن-ج-ل-لأ سسي-ئر ل-ع-ج ا-م و-هو .و-سضع يأأ مد-ق-ت-ي
يحوت تأرسشؤوŸأ لك لعج ام وهو ريرقت Ëدقت لجأأ نم ةديلبلأ ةيلول ةسضايرلأو ةبيبسشلأ ةيريدم
.اتقؤوم يواهلأ يدانلأ Òيسست لجأأ نم رأوتكيريد Úيعتل هجتت سسايجيدلأ نأأ

جÈلا يلهأا
ششار◊ا دا–إا

ةثلاثلا ‘    مويلا   جÈلا يلهأا – ةليلم Úع ةيعمج

›اوتلا ىلع ةثلاثلا ةراصسÿا يدافت ىلع رصصيو هتارايخ عجاري يريزد

ن-م ة-ياد-ب كيرا-فو-ب دادو ق-ير-ف ل-خد
ةنيدÃ قلغم شصبرت ‘ تبشسلا شسمأا
،Úعو---ب---شسأا ةدŸ اذ----هو ،كيرا----فو----ب
نو---ب---عÓ---لا ا---ه---لÓ---خ ن----م ير----ج----ي
ةيحابشصلا ،مويلا ‘ Úترم مهتابيردت
Úح ةعاقلا لخادب وأا قلطلا ءاوهلاب
ةيئاشسŸا ةشص◊او ،ارط‡ و÷ا نوكي

Ãد-ي-ه-ششلا بع--ل fiزا-قر د-م Ãة-ن-يد
.كيرافوب
د--ع---ب ق---ل---غŸا شصبÎلا اذ---ه ي---تأا---يو
تاÒشض– ة-ياد-ب ن-م د-حاو ا-عو--ب--شسأا
لÓ--خو ،د---يد÷ا م---شسو---م---ل---ل دادو---لا
نا-ي-ف--شس بردŸا ز--كر لوألا عو--ب--شسألا
دا–ل ق--با--شس برد--م و--هو ،ة--ل---جو---ب

نم لقأل ينطولا بختنŸاو طوجح
Êد---ب---لا بنا÷ا ى---ل----ع ،ة----ن----شس71
ه-ي-لإا فد-ه-ي-شس ا-م و--هو ،عا--جÎشسلاو

ة---------ن----------يدÃ لوألا شصبÎلا لÓ----------خ
.كيرافوب
ءارجإل كيرافوب ةنيدم رايتخا يتأايو
، لاو--مأÓ---ل ا---ح---بر ،ق---ل---غŸا شصبÎلا

بعÓم ىلع رفوتي قيرفلا ناو ةشصاخ
تÓشضعلا ةيوقتل تاعاقو تابيردتلل
ة-با-غ ن-ع كي--ها--ن ،ة--ح--ير--م ة--ما--قإاو
،ةن-يدŸا بو-ن-ج ‘ ة-ع-قاو-لا «ور-ق-لا»
ةئيهتب ينفلا م-قا-ط-ل-ل ح-م-شست-لا ي-ت-لاو

بر--ق ن--ع كي--ها--ن ،ا--ي--ند--ب ه---ي---ب---عل
ابرغ ةمشصاعلاو ةزابيت ةنيدم ئطاوشش
.كيرافوب ةنيدم نع

تدقعنأ ةيباختنلأ ةيعم÷أ
تÓيجأات عبرأأ دعب سسمأأ ةيسشع
لاغششأا ليجأات ” ،تاعقوتلا لك شسكع
دادو يدا--ن--ل ة--ي--با--خ--ت--نلا ة--ي--ع--م÷ا
اهدقع ررقŸا نم ناك يتلا كيرافوب

ة--عا--ق---ب ي---شضاŸا شسي---مÿا ة---ي---ششع
،شسمأا ة----ي----ششع ¤إا فاÒشش ى----شسو-----م
با----شصن----لا لا----م----ت----كا مد-----ع بب-----شسب
ل يت-لا ة-ع-بار-لا ةرŸا ي-هو.Êو-نا-ق-لا
نأا ةيباختنلا ةيعم÷ا لاغششأل بتكي
تا-ي-ط--عŸا ل--ك نأا تقو ‘ ،ل--م--ت--ك--ت

فور---ظ ‘و ا---هد---ق---ع---ب Òششت تنا----ك
ءاشضعألا نم ديدعلا نÓعإا دعب ،ةديج

ة---ما---ع---لا ة---ي---ع----م÷ا ‘ ن----يزرا----ب----لا
ة-لو-ه‹ با-ب-شسألو ن-ك-ل ،م-هرو-شضح-ب
راثأا يذلا ر-مألا رو-شض◊ا ن-ع او-ب-ي-غ-ت

.نيرشضا◊ا مهئÓمز بشضغ
ط--يfi ن--م ها--ن--ي---ق---ت---شسا ا---م بشسحو
نأا رظتن-ي ه-نا شسمأا ة-ح-ي-ب-شص ،يدا-ن-لا
ةيعمجلل ديحولا حششرŸا ،ةيكزت متي
شضفر دع-ب ،ح-ي-ل-ف د-ي-ع-شس ة-ي-با-خ-ت-نلا
نو-ك ،ح-ششÎلا ءا--م--شسألا ن--م د--يد--ع--لا
‘ نور--ي كيرا--فو--ب ة--ن--يدÃ ع--ي--م÷ا

ةدايقل بشسا-نŸا ل-جر-لا ح-ي-ل-ف د-ي-ع-شس
.نامألا رب ¤إا مهقيرف

ÚبعÓل ةيلاŸأ تاقحتسسŸأ عيمج ةيوسست
دادو ق-ير-ف ن-م ثد--ح--ت--م ا--ن--ل ف--ششك
ح-ي-ل-فو-ب د-ي-ع-شس شسي-ئر-لا نأا كيرا-فو-ب
ةيلاŸا تاقحتشسŸا عيمج ةيوشست ررق

‘ عورششلا لبق اذهو ،ÚبعÓلا عيم÷
بشسحو ،د-يد÷ا م-شسو-م-ل-ل Òشضح--ت--لا

fiلا تا-يو-ن-ع--م نأا ا--ن--ثد-Óب-عÚ د-ج
يذلا ،راشصنألا دعشسا ام وهو ،ةعفترم
نع رظ◊ا عفر Èشصلا غرافب نورظتني

ة-يؤور-ل بعŸÓا-ب Òها-م÷ا رو-شض◊ا
او-عرز ن-يذ-لا و-هو ،بث-ك ن-ع ق-ير-ف--لا
م----شسوŸا لÓ----خ ة----يÒت-----شسه ءاو-----جأا
تايرابŸا عيمج ‘ اولكششو ،يشضاŸا
.21 مقر بعÓلا دادولا اهشضاخ يتلا

روزتسس بعŸÓأ ليهأات ةن÷
أدغ كيرافوبب زاقر بعلم

Úنثلأ
بعŸÓا ليهأات ةن÷ روزت نأا رظتني
مدقلا ةركل ةفÙÎا ةطبارلل ةعباتلا

اذ--ه زا--قر د--مfi د--ي---ه---ششلا بع---ل---م
بناو--ج ل--ك ى--ل--ع عÓ--طÓ--ل ،Úن--ثلا
،شسبŸÓا فرغ تاجردŸا ،بعلŸا

ةجللا تاذ نودتشسو ،ةفاحشصلا ةفرغ
اهرارق ردشصتشسو ،ةÒبكو ةÒغشص لك
ا◊ا-شص زا-قر د-ي-ه--ششلا بع--ل--م نا--ك نأا

.ل مأا ةيمشسرلا تايرابŸا ناشضتحل
دي-ع-شس كيرا-فو-ب يدا-ن شسي-ئر بشسحو
بعلم ليهأات نم قثاو دج هنا ،حيلف
ل-ك ى-ل-ع ر-فو-ت-ي ه--نو--ك ،زا--قر د--ه--ششلا
طورششلا Îفد اهنمشضتي يتلا ÒياعŸا
.ةفÙÎا ةطبارلا اهددح يتلا

يدهم Ëرك

ةرديحو نونكع نب يبعلم ¤إأ ةفاسضإأ
يواصشوب ةباغ ‘و جرف يديصس لامر ىلع نوبردتي دا–’ا وبع’

م-شسو-م-ل-ل Òشضح--ت--لا ‘ عور--ششلا د--ع--ب
ششار◊ا دا–ا بردم دّدج ،ديد÷ا

و-ه فد-ه-لا نأا هد-ي--كأا--ت دا--ن--م لا--م--ج
ة---ط---بار---لا و---ح---ن دو---ع---شصلا ق---ي---ق–

تر----فو----ت لا----ح ‘ ¤وألا ة----فÙÎا
اذ----ه ‘ لا----قو ،ة----يداŸا فور----ظ----لا
ةطبترم ةرطشسŸا فادهألا» :ددشصلا
برد-م-ك ا-نأا-ف ،ة-ي--لاŸا تا--نا--ك--مإلا--ب
ن--م بل--طأا ،ي--ن--ف--لا ي--م--قا--ط ة--ق---فر
ل-م-ع-لاو دو-ه÷ا ة-ف-عا-شضم Úب--عÓ--لا
ىلع انئمطم نوكي امدنع بجي امك
هل-ع-ج-ي ا-م و-هو ،ة-ي-لاŸا ه-تا-ق-ح-ت-شسم
ام اذهو ،هدوهج ىراشصق لذبيو حاترم
.«قيرفلا ‘ مشسوŸا اذه هانمتن

4 ¤إأ ةلوطبلأ ميسسقت حÎقم عم انأأ» :دانم
«ابايإأو اباهذ جأوفأأ

‘ اهقيبطت لجأا نم ةبشسانم اهاري يتلا ةغيشصلا نعو
دكأا ،مشسوŸا اذه ةيناثلا ةفÙÎا ةطبارلا ةلوطب

اباهذ جاوفأا ةعبرأاب ةلوطب ءارجأا حÎقم عم هنأا دانم
ثيح ،قرفلا عيمج ىلع لداع نوكيشس ام وهو ،ابايإاو
ةيقيقح ةطرو ‘ نودجوي ÚلوؤوشسŸا نأا كردأا» :لاق
عَأا انأاو ،Òبك جرح ‘ نودجيو رايتخلا مهنكÁ لو
ىرأا انأاو رخأا Óح نوكلÁ ل مهنكل ،مهناكم ‘ يشسفن
ع--برأا--ب ة--لو---ط---ب---لا ءار---جا و---ه بشسا---نŸا را---يÿا نأا

ي-ت-لا ة-غ-ي-شصلا ي-هو ا-با-يإاو ا--با--هذ ن--ك--ل تا--عو--م‹
.«ييأار بشسح انبشسانت

قحتسسيو Òبك قيرف سشأر◊أ» :تأدبع
«دوعسصلأ

ل دا–لا نأا ،تاد-ب-ع ل-شصي-ف ق-ير--ف--لا د--ئا--ق ف--ششك
رظنلاب ةيناثلا ةفÙÎا ةطبارلا ‘ دجاوتلا قحتشسي
فلتfl ‘ اهكلتÁ يتلا ةيبعششلاو Òبكلا هخيرات ¤إا
نأا ن-كÁ ل» :قا-ي--شسلا اذ--ه ‘ ا--بر--ع--م ،ن--طو--لا ع--بر
،دوعشصلا ةÒششأات ىلع ىوشس ششار◊ا دا–ا شسفاني
لاو-مألا ر-فو-ت طر-شش ن-ك-ل ،ه-ي-لإا ى--ع--شسن--شس ا--م اذ--هو
قيرفلا نأل ،فدهلا اذه قيقحتل ةمزÓلا تاناكمإلاو
لإا اهنكÁ لو ةÒبك ةيبعشش كلÁو Òبك هل بعلن يذلا
اذه قيقحتل نودعتشسم نحنو دوعشصلا ىلع ةشسفانŸا
.«فدهلا

1 بعلم ¤إأ دوعت ةليكسشتلأ
ليوط بايغ دعب Èمفون

ع--م ي--شضاŸا ءا--ع---برألا د---عوŸا نا---ك
1 بعلÃ بردتلا ¤إا ةليكششتلا ةدوع
ليوط بايغ دعب ةيدمÙاب Èمفون
ف-قو-ت ذ-ن-م ر--ه--ششأا01 ›او--------ح ماد
تناك ثيح ،يشضاŸا مشسوŸا ةلوطبلا
ا-ه-تاÒشض– تل-ه-ت-شسا د-ق ة-ل-ي-ك--ششت--لا
ي-شضاŸا د-حألا ذ-ن-م يوا-ششو-ب ة-با-غ--ب
لّوأا ‘ ،«يرجيفل» وحن لّوحتلا لبق

عم دانم لامج ديد÷ا بردملل ةّشصح
ةدا-ي--ق ت–و بع--لŸا اذ--ه--ب ق--ير--ف--لا
ديدعلا تر-ّي-غ-ت ا-مد-ع-ب ،ةد-يد-ج ةرادإا

Èمفون1 بعلÃ تاب-يرد-ت-لا تل-شصاو-تو ءا-ي-ششألا ن-م
.فلششلا ¤إا مويلا لوحتلا لبق شسيمÿا

«رأأ يسس يب» ليلا– أورجأأ نوبعÓلأ
شسوÒف ن-ع ف-ششك-لا ل--ي--لا– دا–لا و--ب--عل ىر--جأا
ةدوعلا نم ةÒشصق ةÎف دعب يشضاŸا شسيمÿا انوروك
شصبر--ت ‘ لو--خد--لا ل--ب---ق اذ---هو ،تا---ب---يرد---ت---لا ¤إا

يذلا دعوŸا ‘ عيم÷ا ناك ثيح ،قلغم يÒشض–
مقاطلا ءاشضعأا وأا ÚبعÓلا ءاوشس ةرادإلا مهل هتبرشض

Òيغت عيم÷ا شسŸ ثيح ،دحوم شسابلب اذهو ينفلا
لمأا نأا ىلع ¤وألا ةلهولا ذنم قيرفلا ‘ تاينهذلا
دوعشصلا ةÒششأات ىلع ةشسفانŸا ‘ قيرفلا حجني نأا
نم نكمت-ي ى-ت-ح ق-ير-ف-لا ن-ع ءا-بو-لا اذ-ه د-ع-ت-ب-ي نأاو
.ةلوطبلا ةيادبل دي÷ا Òشضحتلا

يهنُيو «فيدرلأ» ـل أديدج ابردم سشأرامع
ءاقتنلأ ةيلمع

ششارامع Úشسح قيرفلل تقؤوŸا ÒشسŸا بتكŸا نّيع
هÒشض– ل-جأا ن-م ف-يدر-لا ق-ير-ف-ل--ل اد--يد--ج ا--برد--م
تاطلشسلا تحنم امدعب ةيمشسرلا ةشسفانŸا قÓطنل
ل-جأا ن-م ة-ي-نا-ث-لا ة-ط-بار--لا ة--يد--نأل ر--شضخألا ءو--شضلا

ة-ق-فر ششارا-م-ع عر-شش ثي-ح ،تاÒشضح-ت-لا ةر--ششا--ب--م
براجتلا ةيلمع ‘ يشسيوك ىفطشصم ينفلا ريدŸا

Ãم--فو--ن لوأا بع--لÈ ا-بÙا ة-يد-مÿا شسي-مŸي-شضا
م-عد-ت-شس ي-ت-لا ءا-م-شسألا شضع-ب ى-ل-ع ر-ق-ت-شسي نأا ل--ب--ق
يشضاŸا مشسوŸا يبعل لشضفأاب ظافتحلا عم قيرفلا

ح . م   .ديد÷ا مشسوملل ابشس–

دوعصصلا قيق– ىلع مهمزع نودّدجُي هوبع’و دانم

ةديلبلا دا–إا

Úعوبسسأأ ةدŸو تبسسلأ سسمأأ نم ةيأدب

كيرافوب ةنيدÃ قلغم صصبرت ‘ لخدي دادولا
كيرافوب دادو

ءاعبرألأ لمأأ



ــه244١ ¤وأ’ا ىدامج2١ـل قفاوŸاÈ 0202مشسيد72 دحأ’ا ةسضايرلإ ءإدسصأإ

ايقيرفا ةلوطب ‘ ةكراصشŸا نم مهداعبتصسا دعب

ةـــيقبلإ نـــع يــنغتسسي و تاــعراسصم ثلثب سصبرت ‘ لــخدي Êاـــــمحد
برد---م نا بعŸÓا ءاد---شصأا ةد---ير---ج ردا---شصم تف---ششك
ةد--ع دا--ع--ب--ت--شسا Êا--م--حد نا--يز--م تاد--ي--شسلا بخ--ت--ن--م
ينطولا بختنŸا سصبرت ‘ ةكراششŸا نم تاعراشصم
زكرÃ يرا÷ا رهششلا نم82 ‘ قلطنيشس يذلاوديجلل

تر-شصت-قا و ة-ي-ناد-يو-شسلا ة-ي-ن-طو-لا تا-ب-خ-ت-نŸا Òشض–
ة-ثÓ-ث ى-ل-ع سصبÎلا-ب  تا-ي-ن-عŸا تا-عرا--شصŸا ة--م--ئا--ق
ي-تاو-ل-لا تا-عرا-شصŸا سسف-ن ن-ه و  تا-يÈك تا-عرا--شصم
ر-ثو-ك ، مر-شصنŸا عو-ب-شسأ’ا ا-ي-ق-ير-فا ة-لو-ط-ب ‘ ن--كرا--شش
حÓ-شصا ا-ي-نو-شصو ة-يز-نوÈلا ة-ي-لاد-يŸا ة-ب-حا--شص لÓ--عو

¤ا ةفاشضإا يشضاقلب ةنيما ايقيرفا ةلطب و ةشضفلا ةبحاشص
ا-م-ي-ف ة-ي-نا-ب-ششلا تا-ئ-ف-لا ن-م تا--عرا--شصŸ ه--ئا--عد--ت--شسا
دعب نعرجتي ⁄ يتاوللا تايرخ’ا تاعراشصŸا تأاجافت
ند-جو ا-ي-ق-ير-فا ة-لو-ط--ب ‘ ة--كرا--ششŸا ن--م ن--ه--ئا--شصقا
ىر-ي ثي-ح  ة-ي-ناد-يو-شسلا سصبر-ت ة-م-ئا-ق جرا-خ ن-ه-شسف--نا
بقا---ع---ت ة---يدا–’ا نا تا---عرا---شصŸا ن---م نو---بر----قŸا

ةشضايرلا و بابششلا ةرازو ¤ا نهجوت امدعب تاعراشصŸا
لا-ي-ح م-ه-ف-شسا او-ل-ق-ن-ي-ل  Úعرا--شصŸا م--ه--ئÓ--مز ة--ق--فر
اوكت-ششا و ا-ي-ق-ير-فا ة-لو-ط-ب ‘ ة-كرا-ششŸا ن-م م-ه-ئا-شصقا
ةيدا–’ا Òيشست ءوشس ببشسب ملظلل مهشضرعت و سشيمهتلا
ةو--ط--خ نا ود--ي÷ا ة--شضا--ير--ل Úع--با--تŸا ع--فد ا--م و--ه و
مهتلعج م-ه-ئا-شصقا د-ع-ب ا-ه-ب او-ما-ق ن-يذ-لا Úي-عرا-شصŸا
ينطولا بختنŸا سصبرت نم مهداعبتشساب نمثلا نوعفدي
نم اك د-ع-ب-ت-شسا و تا-عرا-شصم ة-ثÓ-ث-ب Êا-م-حد ي-ف-ت-ك-ي-ل

و25 نزو ‘ ىشسوم Ëرم و غلك84 نزو ‘ مرشسم رجاه
لحكلب داعشس ¤ا ةفاشضإا نزولا سسفن ‘ بخاشسا ةزياف
و87 نزو ‘ يرمعم ىورم ةباششلا داعبتشسا و غلك07 نزو

برد-م سضفر ا-م-ي-ف ن-ه--نازوا ‘ ر--ئاز÷ا تÓ--ط--ب ن--ه
ةرودب ينعم دحاو عراشصÃ سصبرت ‘ لوخدلا روكذلا
لوخدلا لجا نم ÚعراشصŸا لك ماحقا بلط و ÎشساŸا

يروصصنم ةلوخ . يÒشض– سصبرت ‘

بردــــــم ةــــــلاقتسسإ لوـــــح راـــــبخأإ لوإدــــت
فــــلخي نـــب راــــمع  يــــنطولإ بـــختنŸإ

ةلاقتشسا Èخ يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم Èع فحشصلا سضعب تلوادت
ةروشص ترششتنا ثيح ود-ي-ج-ل-ل رو-كذ-لا بخ-ت-ن-م برد-م ف-ل-خ-ي ن-ب را-م-ع

Ÿا هبتك روششنŸع بردÈ ةياهن اهنا نشضا» لوقي كوبشسيافلاب هتحفشص
’ قهرم انا و  تللم دقل بردم يتفشصب  يرئاز÷ا ودي÷ا ‘ يراوششم
نوبح-ي ’  ة-ي-شصخ-ششلا ح-لا-شصŸا با-ح-شصأا نو-ل-شضف-ي و ل-م-ع-ي ن-م نو-ب-ح-ي
ةميق نوفرعيو انتناكم نوفرعي سصاخششا يتأاي نا ىن“أا حاجنلا و ودي÷ا
يتلا تاداقتن’ا دعب دعب اذه ءاج » ةماع ةيرئاز÷ا ةشضايرلا و ودي÷ا
‘  ةينطولا ةب-خ-ن-ل-ل ة-ع-شضاو-تŸا ة-كرا-ششŸا د-ع-بود-ي÷ا بخ-ت-ن-م ا-ه-ق-ل-ت
¤ا لقنتلا نم Úعراشصم ةدع ءاشصقاو عوبشسأا لبق  ةيقيرف’ا ةلوطبلا

وديجلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا اهيف طبختت ةيلام ةقئاشض ببشسب رقششغدم
تفششك يتلا ةبخنلا ةشضايرب ةفلكŸا ةلودلا ةبتاكل ةيمÓعإ’ا ةجرÿا و
ة-يدا–’ا تل-م--ح و ة--يدا–Ó--ل ’او--مأا تمد--ق ةرازو--لا نا ا--ه--لÓ--خ ن--م
وديف Èع ف-ل-خ-ي ن-ب را-م-ع بردŸا ى-ف-ن ا-م-ي-ف Òي-شست-لا ءو-شس ة-ي-لوؤو-شسم
يأا  ةيدا–’ا يقلت  هلÓخ نم يفني كوبشسيافلاب هتحفشص ‘ رششابم
Òشضحتلا لجا نم  ةشضايرلا و بابششلا ةرازو لبق نم تادعاشسم وا  لاومأا
 .ةيقيرفإ’ا ةلوطبلل

: بعŸÓا ءادصصأا ةدير÷ فلخي نب رامع

 ةــــــلوطبل رــــــسضحأإ اـــــــنأإ و لـــــــقتسسإ ⁄
ةــــــــمداقلإ اـــــــــيقيرفإإ

لاق و هتلاقتسسا Èخ لاجر وديجلل ينطولا بختنŸا بردم ىفن
ةينفلا ةسضراعلا سسار ىلع ي-قا-ب و ه-ب-سصن-م ن-م ل-ق-ت-سسي ⁄ ه-نا
نع ىلخت’ افيعسض تسسل انا » حسضوأا امك وديجلل ةينطولا ةبخنلل
‘ بغري نم و اهنوقحتسسي ’ سصاخسشألل    يعراسصم نع و Êاكم
Úعراسصملل هئاعدتسسا نع و »  ينطولا بختنŸا رارقتسسا ةعزعز
ةرودب ينعم دحاو يسضاير سضوع يÒسض– سصبرت ‘ لوخدلل
لطبلا بئان فسشك  ةي-ن-ق-ت-لا ة-ير-يدŸا تحÎقا ا-م-ل-ث-م ÎسساŸا
ةلوطبلل Òسضحتلا لجا نم ÚعراسصŸا لك ىعدتسسا هنا يبŸوأ’ا
برغŸاب لبقŸا ليرفا رهسش اهؤوارجا عمزŸا ة-مدا-ق-لا ة-ي-ق-ير-فإ’ا

رسصتقي ’ Òسضحتلا و اركبم Òسضحتلا ‘ قلطن’ا يورسضلا نمو
ةيبŸوأ’ا باعلألل ةلهؤوŸا Îسسام ةرودب ينعŸا عراسصŸا ىلع طقف
نب دكا تاعراسصŸا لك-ل Êا-م-حد ه-ل-ي-مز ءا-عد-ت-سسا مد-ع ن-ع و
‘ لخدتلا هن-كÁ ’ و ه-ت-ي-ج-ي-تاÎسسا ه-يد-ل بردŸا نا ف-ل-خ-ي
. بردŸا تارارق

نونفلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا تنلعأا
لا--غ--ششا ل--ي--جأا--ت ن--ع ة--ي--لا---ت---ق---لا
نع ةرخأاتŸا  و ةماعلا ةيعم÷ا

تناك يتلا و  تايدا–’ا عيمج
52 ‘ مرشصنŸا ةعم÷ا ةررقم
بب------شسب يرا÷ا Èم------شسيد ن------م
نكل  ةيرادإا و ةيميظنت لكاششم
ةرازو ل-----ث‡ نا ع-----قاو------لا
ةشضايرلا و بابششلا
ةقداشصŸا سضفر

ة---م---ئا---ق ى----ل----ع
ءاشضعأا
ةيعم÷ا
ةماعلا
ÚينعŸا
ةكراششŸاب

لا---غ----ششا ‘
ةيعم÷ا
ةماعلا
ءاشصقا ببشسب
ءا---شضعأا د---حا
يذيفنتلا بتكŸا
ي-ئر ‘ ل-ث--م--تŸاو

نا مغر نيدلا رشصن ةميترب  يزيليا ةطبار
اذه ‘ ة-ح-شضاو تنا-ك ةرازو-لا ة-م-ي-ل-ع-ت

تايدا–’ا  ءاشسؤور لك تعنمو نأاششلا
تا-ي-ع-م÷ا ن-م و--شضع يأا ءا--شصقا ن--م
‘ ةي-لارد-ف-لا بتا-كŸا ن-م وا ة-ما-ع-لا

و ةيبŸوأ’ا تادهعلا ديدŒ ةنشسلا
’ ه-نا ةرازو-لا ل-ث‡ أا-ترا اذ--ه--ل

رار-ق ى-ل-ع سسود-لا زو--ج--ي
ى-------ل-------ع و ةرازو-------لا

ةيدا–’ا
ن----م ا----ه-----ماÎحا

Òشسلا ل------------------جا
لا-غ-ششأ’ ن-شس◊ا
ةماعلا ةي-ع-م÷ا
.
ددهي تبيزعات
بابسسأإ حسضفب

ليجأاتلإ
ملعإلل

تبيزعات لامج لشسار
و با-------ب-------ششلا ر-------يزو

اهلÓخ نم وكششي يدلاخ يلع ديشس ةشضايرلا
تاراطإا سضعب  لبق نم تاطوغشضلل هشضرعت
لث‡ سضفر امدعب ةشضايرلا و بابششلا ةرازو
ةيعم÷ا ءاشضعأا ةمئاق ىلع ةقداشصŸا ةرازولا
ةماعلا ةيع-م÷ا لا-غ-ششا ‘ ة-كرا-ششŸا ة-ما-ع-لا
و ›اردفلا بتكŸا ءاشضعأا دحا ءاشصقا ببشسب
ر-يذ– م-غر Êو-نا-ق تب--يز--عا--تةÈت--عا يذ--لا

يأا ءا-شصقا ن-م  ة-ي-م-شسر ة--ل--شسار--م ‘ يواÈج
تب-يز-عا-ت ى-ط-عا و ة-ن-شسلا هذ-ه لÓ--خ و--شضع
ف-ششك و يز-ي-لا ة-ط-بار سسي-ئر ءا-شصقا با-ب--شسأا
ةيوفشش ةقفاوم ىلع تلشص– هتئيه ناتبيزعات

ةرازو-ب  تا-شضا-ير--ل--ل ما--ع--لا ر--يدŸا ل--ب--ق ن--م
نيدلا رشصن ءاشصقا لجا نم ةشضايرلا و بابششلا
ماق يذلا ريوزتلا و تازواجتلا ببشسب ةميترب
نما لبق نم قيق– لfi هلعجام وه و امهب
ل-شسار ه-نا تب-يز-عا-ت ح--شضوأا و يز--ي--ل--يا ة--ي’و
يأا ىقل-ت-ي ⁄ و ي-ظ-ف-ح-ت-لا ق-ي-فو-ت-لا-ب ةرازو-لا
لا--م--ج دد--ه ه--ي--ل---ع و ةرازو---لا ن---م سضاÎعا
ةمداقلا مايأ’ا ‘ ةيفحشص ةودن دقعب تبيزعات
ة-ي-ع-م÷ا د-ق-ع ل-ي-جأا-ت با-ب-شسأا ن-ع نÓ-عإÓ-ل
و با--ب--ششلا ةرازو--ب تارا--طإا ما--ه--تا و ة--ما--ع--لا
سسي-ئر ى-ل-ع تا-طو--غ--شض ة--شسرا‡  ة--شضا--ير--لا
.ةيلاتقلا نونفلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا

ةيلاتقلا نونفلا

›إردــــــــفلإ بــــــــتكŸإ ¤إإ لوــــــــحتي طاــــــــسسبلإ عإرــــــــسص

: بعŸÓا ءادصصأل وديجلل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ينقتلا ريدŸا ةصشبطوب ميلصس

 نهل ةبوقع سسيل تاعراسصŸإ داعبتسسإإ
بردـــــــŸإ تإراــــــيخ يــــــه اــــــ‰إإ و

مدع رارق نا ةششبطوب ميلشس وديجلل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ينقتلا ريدŸا فششك
وه ةقيرف’ا ةلوطب ‘ ةكراششŸا نم نهؤواشصقا ” يتاوللا تاعراشصŸا ءاعدتشسا

ببشسب مهجاجتحا Ëدقتل ةرازولل ÚعراشصŸا لقنتب ةقÓع يأا هل سسيل و يشضاير رارق
ةششبطوب حشضوأا و فغششب اهل نورشضحي اوناك ةشسفانم مها ‘ ةكراششŸا نم مهداعبتشسا
ةرودلاب طقف تاينعŸا ةثÓثلا تاعراشصŸا ءاعدتشسا ررق تاديشسلا بردم نا
يتاوللا تاعراشصŸا سسفن نهو ةمداقلا ةنشسلا علطم رطقب Îشسام ةيلودلا

) نهل تاق-فار-م ¤ا ة-فا-شضإا ي-شضاŸا عو-ب-شسأ’ا ا-ي-ق-ير-فا ة-لو-ط-ب ‘ ن-كرا-شش
نا بجي تايÈكلا نا نوري ودي÷ا ةشضاير ‘ Úشصتıا نا Òغ (غنيرابشس
برد-ت-ت نا ن-كÁ ’ و ط-شساوأا رو-كذ-لا ف-ن-شص ن--م Úق--فار--م ن--ه--يد--ل نو--ك--ي
‘ ن-ه-ن--م ل--قا تا--عرا--شصم ة--ق--فر ›ا--ع--لا ىو--ت--شسŸا ‘ تا--عرا--شصŸا
بردم ءاعدتشسا بجو هنا امك تايرغشصلا فنشص نم ىوتشسŸا
ة-يا-ه-ن تنا-ك اذا ا-م لو-ح كو-ك-ششلا كلذ-ب را-ث-ت-ل تا--ق--فارŸا

نهشضعب نا مغر ينطولا بختنŸا عم تاعراشصŸا راوششم
وديجلل ةفاشضإ’ا Ëدقت مهل نكÁ و نشسلا ‘ تاÒغشص

.  يرئاز÷ا
نب رامع روكذلا بردم ةلاقتشسا Èخ  سصخي اميفو
سشتوكلا روششنم دهاشش هنا ينقتلا ريدŸا لاق فلخي

ة---يدا–’ا كشس“ ن---ع Èع و سسا---ن----لا ل----ك ل----ث----م
ن-م ة-ما-ق هرا-ب-ت-عا-ب ف-ل-خ-ي ن--ب را--م--ع بردŸا--ب
ةشضايرلا ‘ هنزو هل و يرئاز÷ا ودي÷ا تاماق
ةيمشسر ةلاقتشسا يأا ىقلت هنا ىفن امك ةيرئاز÷ا

ءاج نا نكÁ رم’ا نا و فلخي نب رامع نم
د-خأا-ت ن-ل و ف-ل-خ-ي ن بشضغ ة--ظ◊ ‘ ط--ق--ف
ل-ب-ق ه-ب ع-م-ت-جا ه-نا و ة-شصا-خ را-ب-ت--ع’ا Úع--ب
بخ-ت-ن-م-ل--ل ط--ط--خ ح--شضو ل--جا ن--م Úمو--ي
نع ءيشش يأا فلخي نب ركذي ⁄و ينطولا
يروصصنم ةلوخ. ةلاقتشس’ا



هجأونشس»
دا–أ
نم ةمشصاع-لأ
،زو---ف---لأ ل---جأ

نأ ح----ي-----ح-----شص
سسي--ل سسفا--نŸأ

ى--ت--ح--ف ،Ó--ه--شس
رÁ نا---------------ك نأو

Ãغأر----ف ة-----ل-----حر
ا-----ن------نأأ ’إأ ،ةÒب------ك
را-شصت-ن’ا--ب Úب--لا--ط--م
اناف ،انراشصنأأ ةقث عاجÎشس’
نوشضر-ي ’ م-ه-ن-لأ Úق-ي ى-ل-ع
’إأ ة---م---شصا---ع---لأ دا–أ ما----مأأ
ق-ق-ح-ن-شس ه-ل-لأ نذإا--بو ،زو--ف--لا--ب
«كلذ

رشصن بردم) يوانكل ريذن
ةهجأوم لبق يأد Úشسح

(ةمشصاعلأ دا–أ مامأأ مويلأ

.ةينيطنطشسقلأ ‘ ايفوشص ايآأ ةيئأردتاك ءانب نم ءاهتن’أ -735
5 ‘ اهنم لوأ’أ ددعلأ ردشص دقو ةيرشصŸأ مأرهأ’أ ةديرج سسيشسأات -5781
.6781 توأأ

.يموكح موشسرÃ كلذو نأريإأ ¤إأ اهمشسأ Òغت سسراف -4391
›ودلأ كنبلأ ءاششنإأو يبونجو ›امشش نيرطشش ¤إأ ايروك ميشسقت -5491
.›ودلأ دقنلأ قودنشصو
.أدنلوه نع ايشسينودنإأ لÓقتشسأ نÓعإأ -9491
ةلحرŸأ ءانب لوح سصاخ قافتأ ناعقوي يتيفوشسلأ دا–’أو رشصم -8591
.›اعلأ دشسلأ نم ¤وأ’أ

Êابشسإ’أ روتشسدلأ ىلع قيدشصتلاب موقي لوأ’أ سسولراك نأوخ كلŸأ -8791
.يموق ءاتفتشسأ ‘ هرأرقإأ دعب كلذو يطأرقÁدلأ
ة-شسا-ئر ¤و-ت-ي طا-ط-ي-ب ح-بأر ير-ئأز÷أ ي-ن-طو-لأ ي-ب-ع--ششلأ سسلÛأ سسي--ئر
.نيدموب يرأوه سسيئرلأ ةافو دعب ةباينلاب ةيروهم÷أ

مكح زيزعتل ناتشسناغفأ’ يدنج00057 لشسري يتيفوشسلأ دا–’أ -9791
رأر-ق-ت-شس’أ Òفو-ت-ل ة-لواfi ‘و ة-لود-ل-ل د-يد÷أ م-ي--عز--لأ ل--ي--مرا--ك كأرا--ب
.برطشضŸأ يشسايشسلأ عشضولل يشسايشسلأ

نم ً’دب ةدحتŸأ ·أ’أ ‘ سسماÿأ مئأدلأ دعقŸأ لت– ايشسور -1991
/ سضقنلأ قح اهل يتلأ سسمÿأ لودلأ ىدحإأ حبشصتل يتيفوشسلأ دا–’أ
.وتيفلأ

تاقÓع-لأ ن-م ةد-يد-ج ة-ح-ف-شص نآأد-ب-ت Úشصلأو ةد-ح-تŸأ تا-ي’و-لأ -1002
.ةيراجتلأ

ةعبتو سصاشصرلاب ةقباشسلأ ناتشسكاب ءأرزو ةشسيئر وتوب Òظنيب لايتغأ -7002
.يراحتنإأ Òجفتب
نم ٍةبُرقم ىلع ريإأ كب طوطُخِل ةعباتلأ0012 ةلحرلأ ةرئاط طوُقُشس -9102
.اهنتم ىلع أوناك نيرخآأ45 ةباشصإأو اًبكأر21 عرشصمو ›ودلأ يتاŸأأ راطم

ها----يŸأ تأرود نأأ م-----ل-----ع-----ت ل-----ه ^
‘ هايŸأ مأدختشسإأ نم %53 كلهتشست
.لزانŸأ

” ظ◊أ ة--ك--ع---ك نأأ م---ل---ع---ت ل---ه ^
و--ك--شسي--شسنأر--ف نا--شس ‘ ا---ه---عأÎخأ
.ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ولاب

81 ›أوح ماني ’أوكلأ نأأ ملعت له ^
.مويلأ ‘ ةعاشس

هحاتتفأ ” جنيك رجرب معطم لوأأ ^
.م4591 ماع ‘ يمايم أديرولف ‘
.لجرأأ6 اهل تأرشش◊أ عيمج
‘ عÎخأ نوشسأوركلأ نأأ ملعت له ^

.اشسمنلأ
002 نم Ìكأأ قطني نأأ هنكÁ يقيرفأ’أ يدامرلأ ءاغببلأ نأأ ملعت له ^
.ةملك

يذلأ اهناشسل لامعتشسإاب اهنذأأ فيظنت اهنكÁ ةفأرزلأ نأأ ملعت له ^
.سشنإأ12 ›أوح هلوط غلبي

ةعم÷أ راهن رخآأ ‘ ةباجتشسأ ةعاشس يهو اهوكرديل أودوعي نأأ روبقلأ لهأأ ىن“ ^
باشسح Óب سسودرفلأ ةنج هللأ كلخدأأ ةملك نم لمجأأ تيقل ام تثحب ^
هينأد اهفوطق ةنج ‘ هيناث انعمجي نأأ Êاف ايند ‘ انعمج يذلأ هللأ لأاشسأأ ^
اجرfl قيشض لك و اجرف مه لك نم هل هللأ لعج رافغتشس’أ مزل نم ^
قبشسأأ هتمأرك رأد ¤إأو فرعأأ هبو فوخأأ هنمو برقأأ هللأ ¤إأ تنأ و ماع لك ^
.(هدمحبو هللأ ناحبشس) ده÷ جات– ’و دهششلأ نم ىلحأأ و درولأ نم لمجأأ ^
تامŸأ لبق ىقتلاب رداب و رمعلأ منغاف تÓفغلأ Òشسأأ اي تافو رمعلأ ىشضم دق ^
Òغ برو ناحيرو حورب نورششبي و نان÷أ نوثروي ن‡ انلعجأ مهللأ ^
Úمآأ نابشضغ

كسســـــــــــــفن فـــــــــــقث

زع ¤وŸأ نم Úيجأر ،ةقفوم عوبشسأأ علطÃ عيمجلل انتاين“ ةيأدب
،ءانهلأو ةحشصلاب0202 يرا÷أ ماعلأ نم عوبشسأأ رخآأ يهنن نأ لجو

ناكرأأ عم مككÎن نأ كلذ لبقو ،ةئينهو ةديعشس انمايأأ لك نوكت نأو
:›اتلأÊوÎكللأ عقوŸأ Èع انتلشسأرÃ أوشسنت ل ددعلأ أذه
moc.liamg@mirakiddam،انتحفشص رونت مكعيشضأومف

”دوعت امكو ،مكنظ نشسح دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتأداقتنأو
 .مويلأ ءاعدب هللأ ةكرب ىلع انتحفشص أأدبن ،ددع لك ‘

يكتششي حأر ، ةبروششلأ ‘ تي-م را-ف ا-ق-ل ،ل-كأا-ي م-ع-ط-م ‘ نا-ك د-حأو كلا-ق
.لوبموطلأ ‘ اناعم حبرتو نأÒف4 كلأزام» هيلع در ،معطŸأ بحاشص

بلقلأ لهذُي ءيشش هنإأ : قششعلأ ةقيقح نع ديششرلأ هلأاشس دقو يعمشصألأ لوقي ^
. Èنعلأو كشسŸأ نم مظعأأ بوبÙأ نم لشصبلأ ةحئأر دجيف بوبÙأ يواشسم نع
.... هشسفن رج◊اب Úترم Ìعتلأ لجıأ نم ^
 . ىرخألأ نهŸأ عيمج هيدي ىلع جّرختت ذإأ : ةنهم مظعأأ ملعŸأ ةنهم ^
 . هيف يقبو عاقلأ نم أأدب لجر دجوي نكلو ، لششاف لجر ةاي◊أ ‘ دجوي ل ^
‘ ىري يذلأ سصخششلأ كلذل عشستت تأزا‚إلأ بأوبأأ نإأ: دروثرآأ مايلو لوقي ^

.دودÒ fiغ تايناكمإأ ةهفاتلأ ءايششألأ
هتوم دنع دبعلأ نابيشصت امهلثÃ عمشسُي ⁄ ناتبيشصم : Úفراعلأ دحأأ لوقي ^

. هلك هنع لأاشسُيو ، هلك هلام ذخؤوي

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فشض ــــــ
.دن’وه وين ىمشست تناك ايلأÎشسأأ ^
نويليرت009 ددع بعوتشسي نأأ نكÁ نويناك دنأرقلأ وأأ Òبكلأ يدأولأ ^

.ئلتÁ ىتح مدق ةرك
.ةلشصأوتم ةقيقد03 ةدŸ امهشضامغإأ يواشسي ،لماك موي ‘ كنويع سشيمرت ^
.ةمظع62 ىلع يوت– كمدق ^
.ءاŸأ نم %87 ›أوح نم نوكتي ناشسنإ’أ غامد طشسوتم ^

.050.5 وه (-3+2+1) ›أوتلأ ىلع001 ¤إأ1 نم ماقرأ’أ لك عوم‹ œان ^

ــه2441 ¤وأ’أ ىدامج21ـل قفأوŸأÈ 0202مشسيد72 دحأ’أ

انعم مشستبإأ

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ـــــــميمشصلأ ‘ ـــــ

يدهم Ëرك :دأدعإأ

.ÊاŸأأ ءايزيفو تايشضايرو كلف ⁄اع ،رلبيك سسناهوي -1751
.يرشسيوشس ءايزيف ⁄اع ،›ونÒب بوكاي -4561
.يشسنرف ⁄اع ،Òتشساب يول -2281
.ÊاŸأأ بتاكو بيدأأ ،ريامكوشست لراك -6981
نم زابم÷أ ةشضايرل ةيبŸوأأ ةبع’ ،انينيت’ اشسير’ -4391
.يتييفوشسلأ دا–’أ

.يرشصم لث‡ ،يÈشص Òمشس -6391
.›اطيإأ مدق ةرك بع’ ،اغيتيب وتÒبور -0591
.يكيشسكم يشسايشسو يداشصتقأ ،وليديز وتشسنرأ -1591
.يدنه لث‡ ،ناخ ناملشس -5691
.يكيرمأأ عراشصم ،غÒبدلوغ ليب -6691
.يزيل‚إأ مدق ةرك بع’ ،نأد ديفيد -9791
.ةيلأÎشسأأ ةلث‡ ،نفأر يد يليمإأ -1891
.يشسنرف برشضم ةرك بع’ ،نوميشس ليج -4891
.يكيجلب مدق ةرك ىمرم سسراح ،يلياب ناغول -5891
.يتيوك مدق ةرك بع’ ،يكز قوزرم -7891

يراوه موحرŸا
...نيدموب

هرغشص ‘ نيدموب يرأوه موحرŸأ ناك
fiث---ك ا---بو---بÒه--فور--ظ م--غرو ،هد--لأو--ل أ

) لخد أذهلو هميلعت ّررق ةبعشصلأ ةيداŸأ
دلو يتلأ ةيرقلأ ‘ ( ةينأأرقلأ ةشسردŸأ

،تأونشس4 كأذ--نآأ هر--م--ع نا--كو ،ا--ه--ي--ف
ةشسردم لخد ةشسداشسلأ نشس غلب امدنعو
و ةŸا-ق ة--ن--يد--م ‘8391 ة--ن--شس ÒباŸأأ

ة--شسرد--م م--شسأ مو---ي---لأ ة---شسردŸأ ل---م–
fiي-ن-ب ‘ م-ي-ق-ي هد-لأو نا-كو ،هد-ب-ع د-م

ي-ن-ب ة-ل-ئا-ع ¤إأ هر-مأأ ل-كوأأ أذ-ه--لو ّيد--ع
حمقلأ وأأ محفلأ لباقم كلذو ليعامشسإأ
نا---ك ي---ت----لأ ءا----ي----ششأ’أ ي----هو بط◊أ وأأ
. تقولأ كلذ ‘ ندŸأ ناكشس اهجاتحي
ةŸاقب ةشسأرد-لأ ن-م تأو-ن-شس Êا-م-ث د-ع-ب

ينب ‘ هتيرق ¤إأ  نيدموب يرأوه داع
نيدموب ناك تأونشسلأ هذه ةليطو ،يدع
ا-م ل-ع-ف-ي ’ ر-ك-ف-لأ درا-شش لا-ب-لأ لو-غ-ششم
سسردي نيدموب ناك دقل . لافطأ’أ هلعفي

تقولأ سسفن ‘و ةيشسنرفلأ ةشسردŸأ ‘
¤إأ ر--ج--ف--لأ عو--ل--ط ن--م با--ّت--ك--لأ مزÓ---ي
ّمث ،ا-حا-ب-شص ف-شصن-لأو ة-ع-با-شسلأ ة-عا-شسلأ
ةشسردŸأ ¤إأ ةنماثلأ ةعاشسلأ ‘ بهذي
ة-ع-بأر-لأ ة-عا--شسلأ ة--يا--غ ¤إأ ة--ي--شسنر--ف--لأ
.أدد‹ باّتكلأ ¤إأ هّجوتي اهدعبو

...عبتي

مويلأ Gd∏¡º GL©∏æ» a«¬ eø}مويلأ
GŸù°à¨Øôjø hGL©∏æ» a«¬ eø
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:مويلأ مقر

0 ة--ن---شس يأأ ‘ :لأؤو---شسلأ
بقلب فيطشس قافو قيرف جوت
ةلطبلأ ةيدنÓل ايقيرفأ سساك
؟قيرف يأأ دشضو ،8891 ةنشس

فيطشس قافو قيرف جوت:بأو÷أ
ةلطبلأ ةيدنأÓل ايقيرفأ سساك بقلب
يدا---ن با----شسح ى----ل----ع8891 ة---ن----شس
ا-با-يإأ هزو-ف-ب يÒج-ي-ن-لأ و-ي-نأو--نأو--يأ

Ãم---ح د---ي---ه---ششلأ بع----ل---Ó4/0 يو
.2/0 ايÒجينب اباهذ هتراشسخو

‘ ةمشصاعلأ دا–أ مقر وه ،راشصتنأ رفشص
دح ¤إأ اهشضاخ يتلأ ةشسمÿأ تايرابŸأ
ي-ن-م ثي-ح ،ة-ي-ن--طو--لأ ة--لو--ط--ب--لأ ‘ ن’أأ
،Úلدا-ع-تو م-ئأز-ه ثÓ-ث-ب د--ي--ع--ل--ب ءÓ--مز
‘ هل زوف لوأ ققحي نأ دا–’أ لمأايو
 ةيرشصنلأ را÷أ مامأأ مويلأ ءاقل

:Èمشسيد

ــــــــــ مويلأ حيرشصت ـــــــ

ـــــÈتعأو أرقإأ ــــ
⁄اظ ىلع ⁄اظب نعتشست ل ^
ةشسيرف نوكت ل ىتح

 .ÚنثÓل
سسفنلاب ةدئأزلأ ةـقثـلأ ^
.سسفنلأ Òمدت ¤إأ دوقت

ر-ه-ق--ت نأأ ‘ رـخ--ف--لأ سسي--ل  ^
 .ًافيعشض فـشصنُت نأأ لب ،ًايوـق

هللأ  يه ةملك مظعأأ ^
سسفنلأ يه ةملك قمعأأ ^
ةيدبألأ يه ةملك لوطأأ ^
ق◊ أ يه ةملك ىوقأأ ^
قدشصلأ  يه ةملك عشسوأأ ^

اهيف Òغتي ’ يتلا ةلود
راطفإ’ا دعوم

ةد-ي-حو-لأ د-ل-ب-لأ ي-ه ةد-ن-غوأأ ة--لود
راطفإ’أ دعوم اهيف Òغتي ’ يتلأ

ثيح ءأوتشس’أ طخ ىلع اهعقوم ببشسب  ،ءاتششو ًافيشص ناشضمر رهشش ‘
.ركذي Òغت نود ةنشسلأ رأدم ىلع راهنلأو ليللأ لوط ىواشستي

 ةزجعŸا لفطلا
نم غلابلأ ةزجعŸأ ىتفلأ «قششينات ماهأربأأ»
ا-ي-لا-ح را-ب-خألأ ثيد-ح ة-ن--شس11 ر-م-ع-لأ

ةيلكلأ نم هجرخت دعب ةدحتŸأ تايلولأ ‘
ل-ف-ط-لأ أذ-ه-ف ،ة-ف-ل-تfl تا-جرد ثÓ--ث--ب
ةن-شسلأ را-ب-خألأ ن-يوا-ن-ع حا-ت-جأ بو-هوŸأ
ةيوناثلأ ةداهشش ىلع هلوشصح دعب ةيشضاŸأ
ة--يلو ‘ ةر--ششا---ع---لأ ن---شسلأ ‘ ة---ما---ع---لأ

قباشسلأ سسيئرلأ هيلإأ لشسرأأو ،ا-ي-نرو-ف-ي-لا-ك
ة-لا-شسر «ا-ما-بوأأ كأرا-ب» ةد-ح-تŸأ ة-يلو-ل-ل
ماعب ةيلكلأ هلوخد دعبو ،كلذ ىلع ةئنهت
ثÓث-ب ا-ه-تدا-ه-شش ى-ل-ع ل-شصح د-ق-ف د-حأو
جرختلأ لفح رشضح دقو.ةفلتfl تاجرد
‘ «ر--ف--ير» ة--ي--ل---ك ‘ ي---شضاŸأ عو---ب---شسألأ
ه-تد-لأو-ف «ق-ي-ششنا-ت يد-لأو و-ت-ن-ي-مأر-ك-شس
هدلأوو ةيرط-ي-ب ة-ب-ي-ب-ط ل-م-ع-ت «ي-جا-ت»
،هتخأأ كلذكو ،تاي‹رب سسدنهم «وجيب»
ة-جرد ى-ل-ع ةز-ج-عŸأ ل-ف-ط-لأ ل-شصح د-قو
،ةيعيبطلأ مولعلأو تايشضايرلأ ‘ ÚبشستنŸأ
.ة-يو-غ-ل-لأ تا-شسأرد-لأو ،ة-ما-ع-لأ مو--ل--ع--لأ

هنأاب ةيلك-لأ م-شسا-ب ثد-ح-تŸأ لو-ق بشسح-بو
أذ--ه ‘ جر--خ--ت--ي ل--ف--ط ر--غ--شصأأ و--ه اÃر
تشسي-ل ه-نأل ،Úب-شست-نŸأ ة-جرد-بو ر-م-ع--لأ

لشصح لفطل خرؤوت ة-ي-فا-ك ق-ئا-ثو كلا-ن-ه
.لبق نم رمعلأ أذه ‘ جرختلأ ىلع



ةيوركلا ةطراÿا ‘ ةحيسش نب رسصان ةناكم نيأا
؟ايلاح اندÓبب

،رئاز÷ا ‘ ةيوركلا ةطراÿا ‘ يمسس’ دوجو ’ ايلاح ^
نا دعب ،يوركلا طسسولا نم باحسسن’ا ىلع تمغرأا دقف
’و ةسضايرلاب ’ اقÓطإا مهل ةقÓع ’ صصاخسشأا اهازغ
باسسح ىلع لاومأ’ا ءارو بهللا ديحولا مهمه ،Òيسستلاب
ءامسسأ’ا نم تائŸا Úب نم دحاو انأاو ،ةبعللا تايقÓخأا
طسسولا نم داعتب’ا تلسضف يتلا ةيرئاز÷ا ‘ ةيوركلا
دادزي عسضولا فسسأÓلو ،انفعتم ادسساف حبسصأا يذلا ،يوركلا
’و اسسيئر Óف ،رايتلا صسكع حبسست ةيدا–’ا ناو ةسصاخ ،انفعت
طسسولا ‘ يرجي ام نع قح ةملك لوقب نورداق اهئاسضعأا
مهيديأا طسسبب Úيزاهتن’ا عجسش ام اذهو ،اندÓبب يوركلا
‘ لكلا مه اوحبسصأاو ةيرئاز÷ا ةيدنأ’ا لج ‘ مهسسفنأاو
’و ،ملظم قفن ‘ ةيرئاز÷ا ةركلا عسضو يذلا رمأ’ا ،لكلا
.ŸÚاسس بيرقلا دمأ’ا ‘ هنم جرخنسس اننأا نسضا

؟Òبكلا مؤواسشتلا كيلع رهظي
Óف ،ةيرئاز÷ا ةركلا هسشيعت  يقيقح عقاو نم عبان يمÓك ^

ارخؤوم ثدحامف ،يمÓك نوسضراعي ›اثمأا نم نانثا دجوي
لامسش دا–ا ةرود ‘ ةنسس02 نم لقأ’ ينطولا بختنملل
هيلإا تلآا يذلا ةرŸا عقاولل ةيقيقح ةروسص ،صسنوتب ايقيرفا
برح ‘ صشيعي بختنم مامأا ةراسسÿاف ،ةيرئاز÷ا ةركلا
ماركلا رورم رمتسس ،ةÒبك ةلزهمو ةحيسضف اهتاذ دحف ،ةيلهأا

.رارقلا لها ىلع

جوت ،رباكألا ىدل اÒبك ابختنم كل“ رئاز÷ا نكل
٢٢ ‘ رسسخي ⁄و ،يسضاŸا ماعلا رسصÃ ايقيرفا سساكب
؟ةيلاتتم ةارابم

لامج بردŸا هسسأار ىلع دوجول هللا دمحن نا انيلع ^
ايقيرفا صساكب انجيوتتلل يقيق◊ا صسدنهŸا وهف ،يسضاملب

Ãا وهو ،رسصŸذنم بختنملل ةرهابلا جئاتنلل يقيق◊ا صسدنه
.يسضاملب مودق

هلسصو ام لك ىلع يسشطز ةيدا–اب ةقلاع ل اذا
؟يسضاملب مودق ذنم ينطولا بختنŸا

جيوتتب ’ ةيدا–Óل ةقÓع ’ ،ةحارسص لكبو اهلوقأا ^
ةيباجي’ا جئاتنلا ةلسسلسسب ’و ايقيرفا صساكب ينطولا بختنŸا
هبحو يبيردتلا هجاهنمو يسضاملب ةيلقعف ،نآ’ا ةلجسسŸا
تمهاسس اهلك لماوع ،ÚبعÓل هتارايتخا نسسحو نطولل
تازا‚اب ةيدا–’ا ىنغتت نا بيعو ،ةيخيراتلا هتازا‚اب
.يسضاملب

هباحسسنا دعب ةحيسش نب رسصان وه نيأا نآلا كلأاسسنل
؟اندÓبب ةيوركلا طسسولا نم

ءافعسضلاو ءارقفلاو ÚكاسسŸا ةمدخ ‘ دوجوم انأا ^
نمسض ء’ؤوه ةمدÿ يعوطتلا يلمع لÓخ نم ،ىسضرŸاو
ةلازإ’ ،ءارقفلا ناسسنإ’ا قوقح نع عافدلل ةينطولا ةمظنŸا

صصاخسشأ’او تÓئاعلا نم Òثكلا ىلع توبكنعلا طويخ
،لظلا رئازج ‘ ،ةقيمعلا رئاز÷ا ‘ نوÒثك مكف ،نيزوعŸا

عرزو ،رقفلاو ةلزعلا نم مهجارخإ’ ةدعاسسم ¤إا ةجاحب مه
.ÚكاسسŸاو لافطأÓل ةجهبلاو ةحرفلا

Ÿنبإا تنأاو ةركلا ⁄اع نم باحسسنلا تلسضف اذا
؟ةركلا

› حمسست ’ ،يقÓخأاو يتيبرتو يتيسصخسشو يئدابم ن’ ^
يÁدع ،Úباذك ،صصوسصل ،Úقفانم صصاخسشأا عم لمعلاب
،ةماعلا ةحلسصŸا ىلع ةيسصخسشلا ةحلسصŸا مهفده ،Òمسضلا
هل لمدني يباحسسنا لبق نارهو ةيدولوم قيرف › ثدحامو
.Úب÷ا
ةيؤورب › حمسست ’ يقÓخأاو يتيسصخسش افنآا كل تلق امك
ق◊ا نع تكاسسلاف ،تكسساو قافنلا ةيؤوربو ،تكسساو لطابلا

قيرف ‘ ثدحي ام لوقأا تلز’و تلقف ،صسرخأا ناطيسش
.راعو بيع نارهو ةيدولوم

؟يوايfi ›ا◊ا سسيئرلا عم ىتح
¤إا نارهو ةيدولوم قيرفب نمزلا ةلجع تداع ول ^

لوخدلاب ىتح يوايÙ حمسس اŸ ،ماميل مسساق موحرŸا نمز
ةركلاب ’ هل ةقÓع ’ ،قيرفلا تايرابم ةدهاسشŸ بعلŸا ¤إا
صسارح بردم نم بلط هنا روسصت ،نارهو ةيدولوÃ ’و
،ةثÓث ¤إا ةعبرأا نم قيرفلا صسارح ددع صصيلقتل ىمرŸا
يذلا صسرا◊او ،ءاز÷ا تابرسض ¤إا صسار◊ا عيمج عوسضخب

.هحيرسست متي تابرسضلا نم ددع Èكأ’ ىدسصتي ’

ةدايق ت– نارهو ةيدولوم قيرفل كروسصت وهام
fiاو يوايŸوزاك يسسنرفلا بردÊ؟

ةيدولوم قيرف ‘ ةلسصاوتم لازت ’ عيقÎلا ةسسايسس فسسأÓل ^
‘ صسيل قيرفلا صسأار ىلع نا اŸاط ،ابيرق فقوتت نلو ،نارهو
موقت نلف ،يوايfi ىلع Òبك نارهو ةيدولومو ،ةنمآا يدايأا
ةقÓع ’ نيÒسسمو صصاخسشأا Úهر هنا اŸاط ةمئاق قيرفلل
نل مسساوم ةدع ذنم ةجهتنŸا ج’وكيÈلا ةسسايسسف ،ةركلاب مهل
.حئاسضفلاو لزاهŸا ’إا قيرفلا اهءارو ينجي
ىلع دسصحي ’ نا نارهو ةيدولوم مجحب قيرف نم لقعي Óف
مسساق موحرŸا نمز ذنم ،لماك نرق عبر ذنم ينطو بقل يأا
مسسوم لك ‘ قيرفلا ىلع لوادتي حبسصأا ،كلذ نم Ìكأا ،ماميل
نايسسن نود ،كلذ نم Ìكأا مسساوŸا صضعب ‘و Úبردم عبرأا
.Úيقيق◊ا قيرفلا ءانبأا صشيمهت
،نارهو ةيدولوم قيرف يÒسسŸ لوقأا مÙÎا ÈنŸا اذه نمو
’إا كدلج كحي Óف ،هلهأ’ هوكرتاو ،قيرفلا نع مكيديأا اوعفرا

.كرفظ

؟يداونلا ةيقب نع اذامو
نم ديدعلا ىلع قبطني نارهو ةيدولوم قيرف نع هتلقام ^

لئابقلا ةبيبسشو ةمسصاعلا ةيدولوم ءانبأا لاسسأاو ،ىرخأ’ا قرفلا
‘ ءÓخدلا ةرهاظ نم يكتسشي لكلا ،ووو ياد Úسسح رسصنو
،قيرفلا ءانبأ’ مهلزع وه ،هب نوموقي ام لوأا ء’ؤوهف ،مهقرف
نكل قرفلا ءانبأا صضعب نوراتخي ءÓخدلا ءاسسؤورلا نم كانهو
،ةيناطيسشلا مهفادهأا غولبل و÷ا مهل ولخي ىتح ،مهل ةيلاوŸا
يوركلا عسضولا دسسف اذهلو ،ةبعللا باسسح ىلع لاŸا بسسك
طسسو اذه لك ثدحي ،افنآا كل تلق ناو قبسس امكو ،اندÓبب
.رارقلا باحسصأا فرط نم مات توكسس
روسصتف ،ةيوه÷ا نارهو ةطبار ¤إا ىتح توكسسلا اذه دتÁو
نرق عبر ذنم ةطبارلا صسأار ىلع لازي’ ناركسس نب اهسسيئر نا
نوناقلا نم مغرلاب ،ةسصاخ ةكل‡ ¤إا ةطبارلا لوحف ،لماك

Áكأا عنÌ تدهع نمÚ.

؟ÚبردŸاو بيردتلا ⁄اع نع اذامو
’ ،ةيلاعلا ةيسصخسشلا وذ يقيق◊ا بردŸا ،ةقيق◊ا ديرت ^

ىلجتي ام وهو ،اندÓب ‘ يوركلا طسسولا ‘ لمعلا عيطتسسي
نا دعبو رخآ’ا صضعبلا اميف ءامسسأ’ا صضعب ةرجه ‘ احسضاو
نم مكف ،تمسص ‘ باحسسن’ا لسضف ةرجهلا هيلع ىسصعتسسا

كلÁ يرئازج بردم
‘ ةيŸاع تÓهؤوم
هن’ ،قيرف نودب بيردتلا
خطلي نا ديري ’ ةطاسسبب
’ ءاسسؤور عم لمعلاب هتعمسس
وه امك ،ةركلاب مهل ةقÓع
ةيدولوم قيرف ‘ لا◊ا
.نارهو
رئاز÷ا ‘ بيردتلا وجف
داز ا‡و ،انفعتم دج تاب
نوك ،انفعت Ìكأا و÷ا
ÚبردŸا نم ديدعلا
يسسفن» ةلوقم نوقبطي
يذلا رمأ’ا ،«يسسفن
ةنهŸا باحسصأا مهرسضأا
،Úيزاهتن’ا اÒثك مدخو
صضعب حبسصأا اذهلو
قدايبب هبسشأا ÚبردŸا

ءاسسؤور يدايأا ‘ „رطسش

لب نوءاسشي امك مهب نولمعي ،ةيدنأ’ا
مهسضعب ،ÚبعÓلا Úعأا مامأا مهنونيهي
مهسضعبو ةنيسشم ةقيرطب لمعلا لسصاوي
صسكعلاب نكل ،ةدرط رسش نودرطي

Áا نودجŸبردÚ نم مغرلاب ،بناجأ’ا
¤إا Úمداقلا ء’ؤوه نم Òثكلا نا
نا ¤إا ،بيردتلاب مهل ةقÓع ’ رئاز÷ا
ىلع يبنجأا بردم Úيعتب رمأ’ا لسصو
ىتح هل ةناكم ’ ينطولا بختنŸا صسأار

.هدلب ‘
‘ لاجرلا و ةءافكلا بايغ فسسأÓل
قرفلا لج رقهقت ‘ ببسست ام Òيسستلا
قيرف اهسسأار ىلعو رئاز÷ا ‘ ةقيرعلا

ماميل مسساق ةدهع ذنمف ،نارهو ةيدولوم
مهل ةقÓع ’ صصاخسشأا هيلع ¤وتسسا
.قيرفلاب

بيردتلا ⁄اع نع كداعتبإا له
؟يئاهن وأا اتقؤوم

ام قيرف ‘ لمعلا فورظ دجأا ول ^
اذإاو ،’ لوقأا ’ ىمرŸا صسارح بيردتل
يجيلخ قيرف نم مfiÎ صضرعب تلسصوت
.’ لوقأا Óف يبراغم وأا

بردملل ينفلا مقاطلا ‘ تلمع ناو كل قبسس دقل
لسصتي ⁄ا ،Êادوسسلا يدنسش يدان ‘ يركز نيدلارون
؟ةيدوعسسلا ‘ هعم لمعلل ديدج نم كب

لوقأا ،يركز نيدلارون بردملل يتاماÎحا عمو ،’ فسسأÓل ^
.«مهتلم عبتت ىتح ىراسصنلاو دوهيلا كنع ىسضرت نل» هل

لءاسستي بابسشلا نم ›ا◊ا لي÷ا نم Òثكلا اÃر
؟يوركلا كراسسم وهامو ،ةحيسش نب رسصان وه نم

8791 ةنسس نارهو دا–إاب تناك يتيادب ،ىمرم صسراح انأا ^
رودق ريدقلا بردŸا عم ،4891 ةنسس ةياغ ¤إا ‘و تيقبو
ةدايق ت– نازيلغ عيرسس ¤إا اهدعب لقتن’ ،هللا همحر ‘ولخب
ةنجلل ›ا◊ا ماعلا Úمأ’ا لوأ’ا ،Úقيرعلا ÚبردŸا
،جا‹ بي‚ لحارلا و هللا ىطعم رداقلا دبع ،ةيطسسوتŸا
ةنسس هعم ترسسخ ثيح نارهو ةيدولوم ةيلاوŸا ةهجولا نوكتل

ءاجرلا مامأا ةلطبلا ةيدنأÓل ايقيرفإا صسأاك يئاهن9891
قيرفلا وهو ،نارهو ةيعمج ¤إا تلقتنا اهدعبو ،يواسضيبلا
.بعÓك ةبعللا هيف تلزتعا يذلا

؟بردŸا ةحيسش نب نع اذامو
صسيئرلا عم ةيدولوŸا ةباوب نم بيردتلا ⁄اع تلخد ^

عنسص يذلا ماميل مسساق لحارلا
بردمك اÒبك امسسا ينم
ابردمف ادعاسسم مث ،صسارحلل
8991 ةنسس ‘ هعم تلسصحو ،لوأا

ةيبرعلا صسوؤوكلا صساك ىلع
لبقو ،توÒب ‘ ،توÒبب
تمدقت ،توÒب ¤إا باهذلا

طيfi نم ةعوم‹
يسضيوعتب بلاطت «ةوارم◊ا»

Ãمهعم بواجتف ،يبنجأا برد
مهل لاقو ماميل مسساق موحرŸا

ابردم بدتننسس Úموي لÓخ
،Òهسش حيرسصتب جرخيل ،اÒبك
نب وه يبنجأ’ا بردŸا

مسساق ،(كحسضي) صشتيفحيسش
لكب فراع و فقاوم لجر ناك

دوقي نأا نكÁ و ةركلا ايابخ
هليحر ،بردم نود نم قيرف
قيرفل ةÒبك ةراسسخ لكسش

مهفي مهافلاو ،لاجرلا مهنع ملكتي لجرلاو ،نارهو ةيدولوم
.نارهو ةيدولوم قيرف ‘و نارهو ةنيدم ‘

؟نارهو ةيدولوم دعب اذامو
رارغ ىلع ،ةيبرغلا ةه÷ا ةيدنا نم ديدعلا ىلع تفرسشأا ^

ترايت ةبيبسش ،رسضÿ يديسس ،صسلدات Úع ةيلاغ ،ويزرأا يبŸوأا
نيدلا رون ةقفر ينطولا جراخ تلمع امك ،نارهو دا–ا و
.Êادوسسلا يدنسش يدان ىمرم صسار◊ ابردم يركز

كمؤواسشت لظ ‘ نارهو ةيدولوم Òهام÷ لوقت اذام
؟قيرفلا لبقتسسم لوح
نارهو ةيدولوم قيرف نا اŸاطف ،كملكأا لبقتسسم يأا نع ^
Òهام÷ ةوق ’و لوح Óف ،هل لبقتسسم Óف ةنمآا Òغ يدايأا ‘

نيÒسسŸا هاŒ مهبسضغ نع Òبعتلا ةقيرط ىتحف ،ةيدولوŸا
fiمورÚ ا نوكل ،اهنمŸببسسب روهمج نودب بعلت تايراب

.انوروك ءابو

كلوخد ءارو فقي نم ،ديعبلا كيسضام نع كلأاسسنل
؟ىمرم سسراحك ةركلا ملع
وهف هللا همحر يبيرعلب وÁرك قباسسلا ›ودلا صسرا◊ا ^

ريدقلا بردŸا ىسسنأا نا نود ،يتبهوم لقسصو ينعجسش يذلا
.ÚبردŸا نيذهل نيدم اناف ،‘ولخب رودق هللا هنمحر

؟هاسشخت تنك يذلا مجاهŸا وه نم
دوجو عم تنمازت ،ىمرم صسراح اهيف تنك يتلا ةÎفلا ^

،ةيرئاز÷ا ةيدنأ’ا فلتfl ‘ رابكلا ÚمجاهŸا نم ديدعلا
نم صشيوب رسصانو دانم لامج هاسشخأا تنك يذلا مجاهŸا نكل

.ركسسعم ›اغ نم ينبيسش راتflو لئابقلا ةبيبسش

؟هكابسش سسر– نا تين“ قيرف كانه له
تنك ،فيطسس قافو كابسش ام موي ‘ صسرحا نا تين“ ^
رارسسو Êامسصع Îنع ليج ةسصاخ قيرفلا اذهب بجعم
جوتŸا قيرفلا وهو ،هللا باج نب نيوخأ’او تÓيج◊اوبو
.8891 ةنسس ايقيرفا صساكب

؟ةركلا ⁄اع هرايتخل ةحيسش نب مدن له
،ارخأاتم ءاج يمدن فسسأÓل نكل ،اÒبك امدن تمدن معن ^
اذه نكل ،اسسدنهم مويلا تنكل ،يتسسارد تلسصاو ول تين“

.ردقو ءاسضق

؟ةيماتخ ةملك
نيزوعŸاو ÚكاسسŸا ةمدخ ‘ ينقفوي هللا ءاسش نإا ^
ةجاحب مه ،ةقيمعلا رئاز÷ا ‘ نوÒثك ء’ؤوه مكف ،ءارقفلاو
لك «بعŸÓا ءادسصأا«ةدير÷ يتاين“ عم ،ةدعاسسم ¤إا
.حاجنلاو قيفوتلا

نع ةداح ةÈنب ثدحتيل ،«بعŸÓا ءادسصأا» ةدير÷ هبلق انل حتفيل ةحيسش نب رسصان نارهو ةيهابلا نبا ددÎي ⁄ ،دعوم قباسس نود
مغرأا لب رطسضا يذلا رمألا ،مدقلا ةركب مهل ةقÓع ل سصاخسشأا اهازغ نا دعب ،ةيرئاز÷ا مدقلا ةرك هيلإا تلآا يذلا رŸا عقاولا

ةŸاسس اهنم جرخت ل دقو ،ملظŸا قفنلا ¤إا انتركب تمر يتلا ةمزألا يهو ،ةمزألا بعسشت نم فعاسض ا‡ ،باحسسنلاب «ةبعللا«ءانبأا
.ةيدنألا ةيبلاغ ‘ «ةثيبÿا«مهيدايأا اوطسسب سصاخسشأا ةنيهر اوحبسصأا Òيسستلا مره ‘ رارقلا باحسصأا نا اŸاط

،؟اندÓبب يوركلا طسسولا نم ايئاهن داعتبلا لسضف اذاŸو ؟نآلا وه نيأاو ،؟سسرا◊ا ةحيسش نب رسصان وه نم ،اذه لك لبق نكل
.سصاÿا راو◊ا اذه ‘ ةحيسش نب اهنع انباجأا يتلا ةلئسسألا Úب نم مكلت

يدهم Ëرك :هرواح

È 0٢0٢مسسيد٧٢ دحألا
ــه٢44١ ¤وألا ىدامج٢١ـل قفاوŸا

«مهتلم عبتت ىتح ىراسصنلاو دوهيلا كنع ىسضرت نل» :يركز رسصانل لوقأا

«لوسصف عبرأل نوبردم ،ةينطولا ةلوطبلا ‘ Úلماعلا ÚبردŸا ةيبلاغ

رايتلا جراخ حبسست «فافلا»و «رسضÿا«تازا‚إا لطب يسضاملب
عيطتسسا Óف يوركلا طسسولا نم تبحسسنا

Úقفانمو Úيزاهتنإا شصاخسشأا عم لمعلا

ةلوطبلا ةيادبل يرئاز÷ا رسصانŸا رسضحي اذكه
سصخسشلا كلذ ةيرئاز÷ا مدقلا ةرك ‘ رسصانŸا دعي ⁄

تايرابŸا ‘ هيدان عيجسشتل تاجردŸا ‘ رُسضحي يذلا
هُرود حبسصأاو ،ةمزألا تاقوأا ‘ هعم فوقولاو ةيمسسرلا
تايكو-ل-سسلا ن-ع ا-ي-سضا-غ-ت-م يداو-ن-لا م-ي-ط– ‘ Èكأا
⁄ لاح ‘ اه-ب ى-ل-ح-ت-ي نأا سضÎف-ُي ي-ت-لا ة-يرا-سض◊ا
هنيعب بعل ءادأا وأا هج-ئا-ت-ن وأا ه-ق-ير-ف ُءادأا ه-ب-ج-ع-ي
..مهبايغ ‘ بعللا ىّنمتت قرفلا سضعب تراسص ةجردل
دح ¤إا ةيرئاز÷ا يداونلا راسصنأاب لا◊ا لسصو دقل
تارايخو ة-ي-ن-ق-ت-لا رو-مألا ‘ ى-ت-ح م-ه-سسف-نأا ما-ح-قإا
مهبلŒ نيذلا ÚبعÓلا ةيعون سضرف اهلبقو ÚبردŸا
ÓÊفلا بعÓلا بادتنا مهطاÎسشا لÓخ نم ةرادإلا

ةيدنألا رارقتسسا حبسصيل ،ÓÊفلا بعÓلا بلج مدعو
اهمكحب مك–و اهيأار سضرفت نأا ديرت مهنم ةئف Úهر
..اهتحلسصم بِلغُتو
سصلا اذ-ه ‘و لÓخ تثدح ةف-ير-ط ة-ثدا-ح ر-كذأا دد-ّ
‘ أادب رسصانÃ قلعتتو ةنتاب بابسشل يتسسائر تاونسس
ةيدولا تايرابŸا ‘ نحنو ÚبعÓلا تاهمأا متسشو بسس
Úحو ،ةلوط-ب-لا ة-ياد-ب-ب ة-سصاÿا Òسضح-ت-لا ةÎف-ل
‘ ةÁزه نأاو هكولسس نع فكلاب هعنقُنل هنم انباÎقا

راسصتنا ن-م ع-ف-نأا نو-ك-ت د-ق ة-يÒسض– ة-يدو ةارا-ب-م
هنأاب انÈخأا دقل ؟انباجأا اذاÃ نوردتأا .بويعلا يفخي
،ناديŸا ىلع ةلوطبلا ةيادبل نوبعÓلا رسضحي املثم
ةسصاÿا مهتقيرطب نورسضحي راسصنأاك اسضيأا مه مهنإاف
؟تاجردŸا ‘ مهراظتناب يتلا ةمهملل

تاجردÃ تايرابŸا لسصاوتت نأا ةركف عم يننإا لوقأا ل
ةقلح رسصانŸاف ،ايلاح ةلوطبلا يرŒ ا-م-ل-ث-م ة-ي-لا-خ
مدقلا ةرك ةبعل ةعتم Óسصأاو قيرف يأا حا‚ ‘ ةمهم

ل امك ،تاجردŸا ‘ Òهام÷ا روسضحب لإا لمكتسسُت ل
ع--ي--م--ج لا--ح نا--سسل و--ه ر--سصا--نŸا كلذ ّدر ّنإا لو--قأا
نوتأاي بهذ نم ًاراسصنأا ُتفرع سضيقنلا ىلعف ،راسصنألا

Ãا م--ه--لاÿر-ك--يو عو--ب--سسأا ل--ك سصاuلا نو-م-Óب-عÚ
مهيدان ةيؤورب مُهُتَحْرفف ،مهتايو-ن-ع-م ن-م نو-ع-فر-يو
اهم-ه-ت ي-ت-لا ة-ئ-ف-لا ن-ك-ل بتارŸا ‘ ي-ق-تر-يو بسسك-ي
ةيباجيلا جئاتنلا باسسح ىلع ولو ةسصاÿا اهتحلسصم
رار-ق-ت-سسا دد-ه-ت تير-ف-ع ف-ك ى-ل-ع تح-ب-سصأا ي--ت--لا
.ةيدنألا

رازن ديرف :ملقب
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هلسصوام امد ليسست يعومد»
«نارهو ةيدولوم قيرف

ةيدولوŸ قباسس سسراح)
:(ينطولا بختنŸاو نارهو

مامأا ةنسس02 نم لقأل ينطولا بختنŸا ةراسسخ
ةحيسضف نم Ìكأا ةيلهأا برح ششيعي بختنم


