
جد52  : نمثلا ^2٦: ددعلا ^ــه2441 ¤وألا ىدامج31ـل قفاوŸاÈ 0202مشسيد٨2 Úنثإلا

مويلا ةديدج تاضصوحفل عضضخي رضضÿا بع’!«برـــعلأ رــخف وــه حÓـصص دــمfi» :رـجام

Úعوبصسأأ بيغي ›وغيف
ةــــــــــباصصإ’أ بــــــبصسب

اـــــيلاطيإأ جراــــخ ةــــيدنأأ سضواــــفي ›وـــبان
م’وـــــغ يزوــــــف نـــم سصـــــلختلل

نوتيأرب مامأأ هتاباصسح نم ةمحر نب دعبُي سسيوم
:يــــــفاصشت

عـــــنصص يـــليÓب»
«رطق عم قرافلأ

(اـشس54:02 مويلا) يــــــشسقافشصلا يــــــشضايرلا يداــــــنلا – رــــــئاز÷ا ةـــــــيدولوم

رابكلأ عم ءاقبلأو رأاثلل راصصتنإ’أ نع ثحبي ديمعلأ
«بعللأ ‘ مÓعلأ نأ’ يصسقافصصلأ مامأأ ابرا11fi ديرأأ» :زيغن

«تاــــــيرابŸأ ةــــفاثك بـــبصسب ةــيصضرأ’أ رــــثأاتت ’ نأأ ىــــن“أأ»

لئابقلا ةبيبشش1 ـ1 ةركشسب دا–ا

ةــقافتصسإ’أ دـــــكؤوت ةـــــبيبصشلأ
تأÌعتلأ لصصأوت ةركصسبو

ياد Úشسح رشصن0 –3 ةمشصاعلا دا–إا

 هــــــــتبيه دـــــــيعتصسي داـــــ–إ’أ
ةـــــيرصصنلأ ةـــيعصضو دـــقعيو

 وداراب يدان0–1 فيطشس قافو

قافولأو ةرأدصصلأ يدهي ةرومع
ةراصسخ نود0202 يهني

دادزولب بابشش

ةيأدب نوققحي ةبيقعلأ د’وأأ
عيم÷أ نورذنيو ةيخيرات



Úب تاسضوافم نع ةيلاطيإ’ا «تروبسس وليد اتيزاغ’» ةفيحسص تفسشك
عفادŸا نم سصلختلا لجأا نم ايلاطيإا جراخ ةيدنأاو ›وبان يدان ةرادإا
ةرظتنلا ةيوتسشلا ت’اقتنإ’ا ةÎف لÓخ ،م’وغ يزوف ،يرئاز÷ا ›ودلا

ير-ئاز÷ا بعÓ-لا نا-ف رد-سصŸا سسف-ن بسسحو .ل-خاد-لا ي--ف--نا--ج ر--ه--سش
Áنم ›وبان ةرادإا عم ايمسسر سضوافتت ايلاطيإا جراخ ةيدنأا نم اسضورع كلت

ةداعتسسإا ‘ ن’ا ىتح لسشف يذلا يرئاز÷ا بعÓلا لبقتسسŸ لح داجيإا لجأا
¤إا ةراسشإ’ا ردŒ . هتÓهؤوÃ ،وزوتاغ ورانيج ، هبردم عانقإاو هاوتسسم
دكأاو ›وبان ةرداغم لجأا نم ةيزيجعت تاطورسش عسضو م’وغ نأا

ظافتحإ’ا عم Òبك يبوروأا قيرف ›إا لاقتنإ’ا ةرورسض ىلع
ام وهو ›وبان ‘ ايلاح هاسضاقتي يذلا رجأ’ا سسفنب
رسضÿا بع’ نم سصلختلا ‘ ›وبان ةيرومأام دقعي

 ل.ماضسح. يوتسشلا وتاكرŸا لÓخ

ديفأد يزيل‚إلأ ماه تصسأو بردم دعبأأ
ةمحر نب ديعصس يرئأز÷أ هم‚ ،سسيوم
سسمأأ ةيصشع نوتيأرب مامأأ هقيرف ةأرابم نع

نأأ مغر «يأد غنيصسكوب» تايرابم ¤وأأ باصس◊
،ةكبصش لك ‘ Úفدهب هرايد رقع ‘ Ìعت هقيرف

دعاقم ىلع يرئأز÷أ هفأده سسلجأأ هنكل
نود ةقيقد Úعصستلأ ةل-ي-ط ءلد-ب-لأ

و-لو رو-ه-ظ-لأ ة-صصر--ف ه--ح--نÁ نأأ
«زر-ما-ه--لأ» نا--ك Úح ق--ئا--قد--ل

ام وهو ،ةجي-ت-ن-لأ ‘ ن-ير-خأا-ت-م
يدانلأ نم ةبيرقلأ عقأوŸأ لعج
هذه ‘ سسيوم تأرايخ دقتنت
ف----ل----تÈ flع تا----يرا----بŸأ

.يدانلأ تابدتنم
ةزمح . م

أريدام مامأأ درطُيو Óيدب كراسشُي فسساخ
اريدام لانويسسان ةارابم سسمأا ةيسشع تبعُل
يرودلا ن-م11 ة-لو÷ا با-سس◊ Ó-يد-نو-تو
اهيف كراسش يتلا ةارابŸا يهو ،›اغتÈلا
،Óيدب فسساخو بويدم يرئاز÷ا يئانثلا
اذه ‘ ةفيظن ةيئانثب رسسخ امهقيرف نكل
ىلع ياد Úسسح رسصن بع’ ناكو ،لقنتلا

اذ-ه ءار-م-ح ة-قا-ط-ب لوأا ي-ق-ل-ت ع-م د-عو--م
تقو--لا ‘ ›ا--غ--تÈلا يرود--لا ‘ م---سسوŸا

كراسش يذلا وهو زيجو فرظ ‘ نيراذنا هيقلت دعب عئاسضلا لدب
ةقيقدلا نم ةيادب بويدم يرئاز÷ا ›ودلا لخد Úح ‘ Óيدب
   .ةارابŸا عقاو نم يرئاز÷ا يئانثلا Òغي نأا نود ،64

ةدحولأ مامأأ هنأديم ىلع طقسسي تأرهات
ىلع تارهات يدهم يرئاز÷ا هل بعلي يذلا اهبأا يدان طقسس
مغر يدوعسسلا يرودلا راطإا ‘ در نود فدهب ةدحولا مامأا هبعلم
ن-ك-ل ة-ق-ي--قد Úع--سست--لا راد--م ى--ل--ع ير--ئاز÷ا ›ود--لا ة--كرا--سشم
ثÓثلا طاقنلا ققحيل ةياهنلا ىتح دمسصو لسضفأا ناك سسفانŸا

                  .ةارابŸا هذه ‘ هيلع ام قباسسلا سسن’ عفادم ىدأا Úح ‘

رايدلأ رقع ‘ يلهألأ مامأأ مزهني ةخود
هفوفسص ‘ طسشني يذلا دئارلا مّدقت لّو–

¤إا ،ة---خود ن---يد---لا ز---ع ›ود---لا سسرا◊ا
مسسرب يلهأ’ا مامأا رايدلا رقع ‘ ةراسسخ

Úمر◊ا مداخ سسأاك يرود نم01 عوبسسأ’ا
ة--خود ءا--ق--فر ر--سسخ ا--مد--ع--ب ،Úف--ير--سشلا
‘ ةموسسلا ءÓمز مامأا دحاو لباقم ةيئانثب
‘ لسشفو ايسساسسأا ةخود هيف كراسش ءاقل

Œرايدلا رقع ‘ طوقسسلا هقيرف بين.

يلسصيفلأو حتفلأ ءاقل ‘ درطُيو زوفي ةكبد نب
عم فادهأ’ا ةمغن ةداعتسسا ‘ ةكبد نب نايفسس يرئاز÷ا لسشف
لباقم ةيثÓثب زوفلا مغر يلسصيفلا هلابقتسسا لÓخ حتفلا هقيرف
سضرعت هنأا اذه نم أاوسسأ’ا لب ،سسمأا ةيسشع يرودلا ‘ Úفده
هفلكي داك ام ،رسصانع ةرسشعب هقيرف اكرات5٨ ةقيقدلا ‘ درطلل

ادرط ،اق-با-سس ة-يدو-لوŸاو «ة-ير-سصن-لا» بع’ ى-ق-ل-ت ثي-ح ،ا-ي-لا-غ
    .رظتنŸا Òغ جورÿا اذهب ارثأاتم ناديŸا ةيسضرأا رداغيل ارسشابم

ÒتسسنŸأ مامأأ لجسسيو قلأاتلأ لسصأوي ضشوسشنخوب
يرود---لا ن---م ة---ع---بار---لا ة----لو÷ا را----طإا ‘

ى--ل--ع ي--ل--حا--سسلا م--ج--ن--لا زا--ف ،ي--سسنو--ت--لا
ل-با-ق-م ة-ي-ث-تÓ--ث--ب سسمأا ة--ي--سشع Òت--سسنŸا
›ودلا ةلسصاوم دهسش ءاقل ‘ هبعلÃ دحاو
ذ-ن-م ه-ق-لأا-ت سشو-سشن-خو-ب م-ي-ل-سس ير--ئاز÷ا
ةرŸا هذ-ه ل-ج-سس ثي-ح ،يرود-لا قÓ-ط--نا

،4٨ ةقيقدلا ‘ ءاز÷ا ةمÓع نم افده
ذن-م ز-ي‡ ىو-ت-سسم ‘ سشو-سشن-خو-ب يدؤو-يو
¤إا داع امد-ع-ب ي-سسنو-ت-لا يرود-لا قÓ-ط-نا

دعب سسوŸا اذه ي-ل-حا-سسلا م-ج-ن-لا ه-ق-ير-ف
Œسصق ةبرÒيدوعسسلا يرودلا ‘ ة.     

ةزمح . م

بعŸÓأ نويعــه2441 ¤وأ’ا ىدامج٣1ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد٨2 Úنثإ’ا

اماع71 نم لقأأ بختنم
لاغنسسلأ مامأأ ايدو طقسسي

71 ن-م ل-قأا ة-ئ-ف-ل ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا ر--سسخ
›ا-غ-ن-سسلا هÒظ-ن ما-مأا ،سسمأا ة-ي-سشع ،ا--ما--ع
يدو ءاقل ‘ ة-ي-ل-يو-ج5 بع-لÃ نود فد-ه--ب

ماقت-سس ي-ت-لا ا-ي-ق-ير-فإا لا-م-سش ةرود-ل Òسض–
‘ ةارابملل ديحولا فدهلا ءاجو ،رئاز÷اب
نم (96 د) Êاسسوبيإا قيرط نع Êاثلا طوسشلا

لا-ب-سشأا نو-ك-ي-سسو ،لا-غ--ن--سسل--ل ءاز--ج ة--مÓ--ع
ة-يدو ةارا-ب-م سضو-خ ع-م ي-ن-طÓ--سسو تا--سس’
بعلÃ دغلا ةيسشع هتاذ بختنŸا مامأا ةيناث
،ةرود--لا تاذ--ل تاداد--ع--ت--سسا ة--ي--ل---يو---ج5
ر-ه-سش ر-ئاز÷ا--ب «فا--نو--ل» ةرود ىر--ج--ت--سسو

سسنو-تو ا-ي--ب--ي--ل ة--كرا--سشÃ ل--ب--قŸا ي--ف--نا--ج
هذهل ايقيرفإا ·أا سسأاك تايئاهن ¤إا ةلهؤوŸا
.1202 ةنسس برغŸاب ةئفلا

:(ينفلأ مقاطلأ وسضع) رهاطلأ تيأأ
ةأرابم ضضخن ⁄و ةيباجيإأ ءايسشأأ كانه»

«ةليوط ةÎف ذنم ةيدو
لقأا بخ-ت-نŸ ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا و-سضع ثد–و
ة-عاذإÓ-ل ر-ها-ط-لا تيأا دار-م ،ا-ما--ع71 ن--م
تاÒسض–و ةرا---سسÿا هذ---ه ن---ع ة---ث---لا---ث----لا
مامأا ةبعسص تناك ةارابŸا» :Óئاق بختنŸا

ءايسشأا انرهظأا اننك-ل ،يو-ق ›ا-غ-ن-سس بخ-ت-ن-م
ذن-م بخ-ت-نŸا اذ-ه-ل رو-ه-ظ لوأا ‘ ة-ي-با-ج-يإا

،اينابلأا ةرود ذنم اهيف بعلن ⁄ ةليوط ةÎف
اورهظأا ÚبعÓلا نأ’ ةيباجيإا ءايسشأا كانه
سسح-ت-ن-سسو ه-ب سسأا-ب ’ ىو-ت--سسم ةارا-بŸا ‘ ن-ّ
نيز-ها-ج نو-ك-ن ى-ت-ح ءا-ثÓ-ث-لا اذ-ه ة-ي-نا-ث-لا

Ÿةزمح . م       .«ايقيرفإا لامسش ةرود دعو

 رضشنلا لوؤوضسم ريدŸا
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلا شسيئر
fiدم fiيدوم

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

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

 رضشنت ⁄ لوا ترضشن ءاوضس اهباحضصا ¤ا درت ’ 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 شسكافلا

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

جد00.000009 ةكرضشلا لام شسار

مويلا ةهجاوم لبق يرئاز÷ا بعÓلا ةروطخ نم دضسلا يبع’ رذح

يدــــــــبألأ جأوزـــــــــلأ
تو-صص ةد-ير-ج ‘9991 ما-ع ن-م مو--ي تأذ تب--ت--ك
مد-ق-لأ ةر-كو ة-صسا-ي--صسلأ Úب جأوز--لأ ن--ع رأر--حألأ

لبق .. فاف-ل-ل ا-صسي-ئر ي-با-يذ مو-حرŸأ نا-ك ا-مد-ن-ع
رمع ريرحتلأ سسي-ئر بئا-ن ي-ن-م-ه-تأ دد-ع-لأ رود-صص
يعو ل ةلاح ‘ انأأو تاملكلأ كلت تبتك يّنأأ روصشاع
رصشنب حمصس هن-ك-ل ،ةد-ئأز ةأأر÷أ ة-عر-ج نأأ ة-ج-ح-ب
!اهفصصو امك ةيراحتنلأ ةلواÙأ كلت
دجأل عوصضوŸأ سسفن ‘ ةباتكلل اماع12 دعب دوعأأ
تام..ءا-م-صسألأ..هو-جو-لأ تÒغ-ت..ه-صسف-ن د-ه-صشŸأ
ايلحرم ةهجأولأ نع دعتبأ رخآلأ سضعبلأو سضعبلأ

ن-ك-ل.. Úل-ث-مŸأ ن-م ةد-يد-ج ة-عو-م‹ تر-ه-ظ ..
روطتب هؤوأدأأ روطت ر-يو-صصت-لأ ر-يد-مو د-حأو جرıأ
.ريوصصتلأ تلآأ
زÈي ن-مو ..ةز-ها-ج تأرŸÈأ.. ه-صسف-ن و-ه ل-صشف-لأ
¤إأ هليوحتل ةلواfi ‘ لصشفلأ نع عافدلل ةهجأولل

هنكل ةيرأدإأ هتمهم sنأأ سضÎَفُي سصخصش وه .. حا‚
ٍدهصشم ‘ ةينفلأ نوؤوصشلأ ‘ هصسفن محقي نأأ لإأ ىبأاي
‘ امأردلأ ِباّتُك رابك ه-ف-صصو ع-ي-ط-ت-صسي ل يوا-صسأا-م
ة-ع-ي-ب-ط جرا-خ د-ه-صشم  -ة-طا-صسب-ب - ه--نأل ⁄ا--ع--لأ
سصخصش لك عصضت يتلأ ةحيحصصلأ ةيوركلأ ةموظنŸأ

تاباصسح قفو سسيلو ةر-ك-لأ ق-ط-ن-م ق-فو ه-نا-ك-م ‘
ف-ل-خ ف-ق-ي يذ-لأ كلذ ءأو-هأا-ب ة-ط-ب--ترŸأ جرıأ
ةبصشخ ىلع  «زو-قأر-ق-لأ» سسئأر-ع كّر-ح-ي-ل را-ت-صسلأ

.ينطو ‘ ةركلأ حرصسم
..هتفيظو..همصسأ Òغتي دق راتصسلأ فلخ سسلا÷أ
لصشفلأ ةيأور لوصصف بت-ك-ت ي-ت-لأ ي-ه هر-مأوأأ ن-ك-ل
.ةيوركلأ ةموظنŸأ ىوتصسم ىلع لصصأوتŸأ
تأرم5 ⁄اع-لأ سسأا-ك تلا-ن ل-يزأÈلأ : مÓ-ك-لأ ر-خآأ
رئأز÷أ ‘ نكل ،اه-ت-يدا–أ سسي-ئر فر-ع-ن ل ا-ن-ن-ك-ل

ذايع-لأو ي-صشطزو ةوأرور د-م-ح-ب ح-ّب-صسي ن-م كا-ن-ه
!هللاب

«رطق عم قرافلأ عنسص يليÓب» :‘اسشت
،زيدنانÒه ‘ا-صشت ،ة-نو-ل-صشر-ب يدا-نو Êا-ب-صسإلأ بخ-ت-نŸأ م‚ دا-صشأأ
يليÓب فصسوي يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلاب يرطقلأ دصسلأ يدان بردم
‘ Úقيرفلأ Úب ةرظتنŸأ ةهجأوŸأ لبق ،يرطقلأ رطق يدان ‘ فÙÎأ
يذلأ يليÓب ةروطخ ‘ ‘اصشت رذحو ، مويلأ ةرظتنŸأ يرطقلأ يرودلأ

5 قيق– ¤إأ هداقو رطق يدانب هقا-ح-ت-لإأ ذ-ن-م قرا-ف-لأ ع-ن-صص ه-نأأ لا-ق
رطق يدان مامأأ ةمداق-لأ ةأرا-بŸأ»:‘ا-صشت لا-قو ، ة-ي-لا-ت-ت-م تأرا-صصت-نإأ
رهظي يذلأ قيرفلأ دصض بعلن نحن يرظن ةهجو نمو ةيوق نوكتصس
تا-يرا-ب-م سسم-خ-ب أوزا-ف م-ه-نأل ،نآلأ ة-لو-ط-ب-لأ ‘ ىو-ت-صسم ل-صضفأا--ب
ع-ن-صص يذ-لأ ي-ل--يÓ--ب ف--صسو--ي د--يد÷أ م--ه--ب--عل ع--م ،ة--ي--لا--ت--ت--م
نحن كلذك نكلو ةقثلأ مهيدل نوك-ي-صس ›ا-ت-لا-ب » فا-صضأأو.«.قرا-ف-لأ
مهنأل ،ةمقلأ ‘ ةأرابم عقوتن نأأ نكمŸأ نم هنأأ دقتعأأ ،اًصضيأأ ةقث انيدل
صضيأأ انن-ك-لو د-ي-ج ءأدأأو ىو-ت-صسÃ نو-ع-ت-م-ت-ي كلذلو ةديج ةلاح ‘ اً
.«لاع ىوتصسÃ ةأرابŸأ نوكت نأأ عقوتأأ

حا‚وب دأدغب و يليÓب فصسوي ير-ئأز÷أ ›ود-لأ ي-ئا-ن-ث-لأ ي-ق-ت-ل-يو
 ل. ماصسح .يرطقلأ يرودلأ نم11 ةلو÷أ تايرابم نمصض مويلأ

نم ةمحر نب دعبُي ضسيوم
نوتيأرب مامأأ هتاباسسح

ايلاطيإأ جراخ ةيدنأأ ضضوافي ›وبان
ملوــــــــغ نـــــــم ضصــــــلختلل

مويلا ةديدج تاضصوحفل عضضخي رضضÿا بع’

ةباسصإلأ ببسسب Úعوبسسأأ بيغي ›وغيف
اهل عصضخ يت-لأ ة-ي-لوألأ ة-ي-ب-ط-لأ تا-صصو-ح-ف-لأ تر-ه-ظأأ
‘ هتباصصإأ ،›وغيف نا-ي-ف-صس ،ير-ئأز÷أ ›ود-لأ بعÓ-لأ

ةÎفل نيدايŸأ نع هبايغ ةيناكمإأو ىنميلأ همدق ةلصضع
مÓعإلأ لئاصسو هتفصشك ا-م-ب-صسح ،ل-قألأ ى-ل-ع Úعو-ب-صسأأ
سسمأأ لوأأ اهل سضرعت يتلأ ةباصصإلأ بقع ،سسمأأ ةيكÎلأ

روبصس نوزبأرط يدانو يأرصساتلاغ هقيرف ةهجأوم لÓخ
رداصصŸأ سسفن تدكأأ ثيح ،92 ةقيقدلأ ‘ اهرداغ يتلأ
روبصسايلاتنأأ مامأأ يأرصساتلاغ تايرابم عيصضيصس ›وغيف نأأ
يفناج5 مو-ي  رو--ب--صس ا--ي--نو--ق م--ث ي--ف--نا--ج2 مو---ي
امي-ف ، ل-قألأ ى-ل-ع ، ي-ف-نا-ج9 موي يجيلÒبÒل-ن-ي-جو
نم ةقمعم ةديدج تاصصوحفل يرئأز÷أ بعÓلأ عصضخي
 .ةقدب هتباصصإأ ةروطخ ىدم ديد– لجأأ

ل.ماصسح



هعام-ت-جا ›ارد-ي-ف-لا بت-كŸا د-ق-ع-ي
ن-م ة-ياد-ب مو-ي-لا ة-ح-ي-ب-شص ير--ه--ششلا
ة-يدا–’ا ر-قÃ ةر--ششا--ع--لا ة--عا--شسلا
›اد ـب مد---ق----لا ةر----ك----ل ة----ير----ئاز÷ا
ّ” يذ-لا عا-م-ت-ج’ا و--هو ،م--ي--هار--با
نا-ك ا-مد-ع-ب ة-عا--شس4٢ ـب هÁد---ق----ت

طاب-ترا بب-شسب ءا-ثÓ-ث-لا اد-غ ارر-ق-م
71 نم لقأا ة-ئ-ف-ل ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا

سضو--خ---ب ،ا---ما---ع
ة---يدو ةارا---ب---م
ما--مأا ة--ي--نا--ث
هÒظن
›اغنشسلا

اذه
ءاثÓثلا

Ã5 بع----------ل
،ةيليوج
ّنأا م-----غرو

نأا ر-ظ-ت-ن-ي ه-ّنأا ّ’إا ،يدا-ع عا-م-ت-ج’ا
ةما-ه-لا طا-ق-ن-لا ن-م د-يد-ع-لا سسرد-ي
بب-شسب ة--م--شسا--ح تارار--ق--ب جر--خ--يو
يزıا ءاشصقإ’ا عم هنمازتو هتيقوت

Ÿسسنوت ‘ اماع0٢ نم لقأا بختن.
بختنم ءاسصقأ بابسسأأ ليل–

ماهم ءاهنإأو اماع02 نم لقأأ
Úعامسس نب

اهتقلت يتلا ةيوقلا ةعفشصلا نوكتشسو
نم ارخؤوم سسنوت ـب ةيرئاز÷ا ةركلا

0٢ نم لقأا بختنم ءاشصقا لÓخ
«ناك» ¤إا لهأاتلا قابشس نم اماع
سسأار ى-ل-ع ،ا-ي--نا--ت--يرو--م ـب1٢0٢

ىلع سشاق-ن-ل-ل ة-شضور-عŸا طا-ق-ن-لا
ّنأا مغر ›ارديفلا بتكŸا ءاشضعأا

نل اهب جرخي نأا رظتنŸا تارارقلا
ن-ّن--ف--ت ا--مد--ع--ب فو--لأاŸا ن--ع د--ي–

‘ ة-ثرا-ك-لا هذ--ه ى--ل--ع نو--لوؤو--شسŸا
ار-خؤو-م ة-مزÓ-لا تار--يÈت--لا دا--ج--يإا
ن----ب ر-----با-----شص بردŸا نو-----ك-----ي-----شسو
متتشس يذلا ءاد-ف-لا سشب-ك ل-ي-عا-م-شسا
هماهم ءاهنا لÓخ نم هب ةيحشضتلا
ي-ه-ت-ن-ي يذ-لا هد-ق-ع د-يدŒ مد-ع وأا
.›ا◊ا رهششلا ةياهنب

‘ ةسسفانŸأ ةغيسص ‘ لسصفلأ
ةيناثلأ ةطبأرلأ

اهرظتني يتلا ةزرابلا ةيناثلا ةطقنلا
ة--غ--ي--شص ي--ه ي--شضا--ير---لا رو---ه---م÷ا
ة--فÙÎا ة--ط--بار--لا ‘ ة---شسفا---نŸا
رشضخأ’ا ءوشضلا حن-م د-ع-ب-ف ،ة-ي-نا-ث-لا
0٢ ‘ تابيردتلا ¤إا ةدوعلاب ةيدنأÓل

ر--ه--شش د--يد–و يرا÷ا ر--ه--ششلا ن--م
ةشسفانŸا قÓطن’ د-عو-م-ك ير-ف-ي-ف
ةدودششم راظنأ’ا نوكتشس ،ةيمشسرلا
م-ت-ي-شس يذ-لا ة-شسفا-نŸا ما-ظ--ن و--ح--ن
،ة-يد-نأ’ا ةروا-ششم د-ع-ب ه-ي-لإا ءو-ج-ل--لا

ةيدنأ’ا لكل «فافلا» تلشسرأا ثيح
،ة-شسفا--ن--م--ل--ل غ--ي--شص ع--برأا
د-ق ة--يد--نأ’ا نو--ك--تو
ا-ه-ت--بو--جأا تل--شسرأا
ةاو--ه--لا ة--ط--بار--ل
د-------------حأ’ا سسمأا
لجأا رخأا خيرات
ى----ل----ع در-----ل-----ل
ةراششتشس’ا
 .ةيباتكلا

. م
ةزمح

ةلسصاوم نع ثحبي لازغ ديسشر
روبسسافيسس مامأا قلأاتلا يرودلا نم51 ةلو÷ا راطإا ‘ روبشس افيشس هفيشض مويلا ةيششع سشاتكيششيب يدان لبقتشسي ديششر يرئاز÷ا مجنلا وحن ةبوشصم راظنأ’ا اهيف نوكتشس يتلا ةارابŸا يهو ،يكÎلا تفلو هقلأات ةلشصاوم لجأا نم ،يرودلا نم ةÒخأ’ا ت’و÷ا ‘ ةدششب قلأاتŸا لازغ طقف ةراعإا لكشش ىلع سضيبأ’او دوشسأ’ا قيرفلا ‘ بعلي يذلا وهو ،هيلإا راظنأ’ا .قيرعلا يكÎلا يدانلا ةعلق ‘ ايئاهن ءاقبلا وحن Òشسيو يتيشس Îشسيل هيدان نم ةمسسا◊أ تأريرمتلأ نم هتليسصح عفرل حمطي كراشش تايرابم عبشس رخأا ‘ ةمشساح تارير“5 مّدق دق لازغ ديششر ناكو نود ثحبيشس ثيح ،يكÎلا يرودلا نم ت’وج5 لوأا عّيشض امدعب اهيف ديكأاتو يرودلا ‘ هيدانل ةبشسنلاب ديدج زوف قيق– ‘ ةمهاشسŸا نع ّكشش مÓعإ’ا ثيدح تاب امدعب مايأ’ا هذ-ه ا-ه-ي-ف د-جاو-ت-ي ي-ت-لا ة-ي-لا-ع-لا ة-قا-ي-ل-لا هدقع ءارشش نم سشاتكيششيب ةرادإا باÎقا دّكأاو اÒثك هيلع ىنثأا يذلا يكÎلا .يزيل‚إ’ا يتيشس Îشسيل نم ايئاهن

ةزمح . م

... ةمسصاعلأ دا–أ ةيعسضو ىلع رّسس–
ينطولا بختنŸا ¤إا ةدوعلا يحومط» :ولفرد

«قباسسلا ‘ قلأاتلا نم ينتمرح تاباسصإ’او
هتايدب ¤إا اهيف داع تاحيرشصتب ،يرئاز÷ا نويزفلتلا ،ولفرد ةماشسأا يرئاز÷ا فاّدهلا ّسصخ

يتلا ةلبقŸا تايدحتلا ‘ ينطولا بختنŸا عم دجاوتلا ‘ هحومطو يدنلوهلا يرودلا ‘ ةيوقلا
وهو بع’ يا ملح اذهو بختنŸا ‘ نوكي نأاب حمطي يرئازج بع’ يأا» :ولفرد لاق ثيح ،هرظتنت

ةÈخ يدل نآ’ا» :فاشضأاو ،«بختنŸا ةليكششت ‘ دجاوتلا لجا نم Ìكا لمعلا ىلع ÈÊجي ام
ÚبعÓلا Èكا مشضيو ،بعشص يرود وه يدنلوهلا يرودلا فرعن امكو ،يدنلوهلا يدانلا عم ملقاتلل

.«قلأاتلا نم تنك“ لمعلاو ةرباثŸاب هلل دم◊ا نكل ،⁄اعلا ‘
«أÒثك Êدعاسس ةيزيل‚إلأ ملعتو اقباسس تاباسصإلأ نم تيناع»

‘ ة-ق-فو-م Òغ ة-ياد-ب د-ع-ب Ëا-ه-نرأا سسي-ت-ي-ف ه--ق--ير--ف ع--م ة--يو--ق--لا ه--تدو--ع ّر--شس ن--عو
:قايشسلا اذه ‘ لاق ،Óيدب بع’ ةداعشسوب نبا اهيف ناك «يزيفيدر’ا»

يذلا Êاثلاو لو’ا مشسوŸا دعب قلأاتلا اذه ىلع هلل دم◊ا»
تشصلخت يننأا ’إا ،ةغللا ةيحان نم ةشصاخ ،ابعشص ناك

يتلا ةيزيل‚إ’ا ةغللا ةشسارد دعب قئاعلا اذه نم
‘» :لوقي فاشضأاو ،«ملقأاتلا ةمهم يلع تلهشس

ن-ك-ل ،تا-با-شصإ’ا سضع-ب-ل تشضر-ع-ت ة--ياد--ب--لا
تفرعو ةÒبك ةÈخ يدل مويلا هلل دم◊ا

يد-ل مو-ي-لا ،فور-ظ--لا هذ--ه Òشسأا ف--ي--ك
ة-ي-ن-طو--لا ة--يار--لا ف--ير--ششت و--هو فد--ه

.«ةيرئاز÷ا ةركلا Òفشس يرابتعإاب
بلطأأو ةقثلأ مهسصقنت ةمسصاعلأ دا–أ وبعل»

«مهتدناسسم روهم÷أ نم
ّنأا ’إا ،ةمشصاعلا دا–’ قباشسلا فاّدهلا ىبأا امك
دعب قيرف-لا اذ-ه ‘ ثد-ح-ي ا-م-ي-ف ه-يأار ي-ط-ع-ي

ر--يدŸا ع--م ل--شصح ا---مو ة---ئ---ي---شسلا ه---ت---ياد---ب
لاق ثيح ،ار-خؤو-م ى-ي-ح-ي Îن-ع ي-شضا-ير-لا

عباتا رئاز÷ا ترداغ موي لوأا نم» :ولفرد
،بلقلا قيرف هنأ’ ةمشصاعلا دا–إا رابخأا
ف-شسأا-تأا ا-نأاو ير-غ-شص ذ-ن-م ه-ع--ج--ششا ا--نأاو
Úب--ع’ م--شضي ه--نأ’ ه--ل ثد---ح---ي اŸ اÒث---ك
روهم÷ا نم بلطأاو ةقثلا مهشصقنت نيديج

ةلحرŸا هذه نم ق-ير-ف-لا-ب جور-خ-ل-ل د-ح-ت-ي نا
ةزمح . م .«ةمزأ’ا هذه نم جورÿا ىلع رداق Òبك قيرف هنأ’

ــه٢441 ¤وأ’ا ىدامج٣1ـل قفاوŸاÈ 0٢0٢مشسيد٨٢ Úنثإ’ا ثد◊ا

عزانُم Óب ام‚ ناك هّنأأ مغر
... لانسسرأأ مامأأ

fiتاباسسح جراخ زر
’ويدراوغ

ادد‹
Îشسششنا--م برد--م دا--ع
،’ويدراوغ بيب يتيشس

Ÿه--ت--ياو--ه ه---ت---شسرا---م
ه-م‚ سسÓ-جإا-ب ة--ل--ّشضفŸا

زرfi سضا--ير ير--ئاز÷ا
ء’دبلا دعاقم ىلع

لÓخ

لابقتشسا
ـل ه-ق-ير--ف

لشساكوين
لوأا ةر---ه---شس

،تبشسلا سسمأا
Ãبعل

م-شسر-ب تارا--مإ’ا
نم51 ة-------لو÷ا

يز-ي-ل‚إ’ا يرود--لا
ع-با-ت ثي-ح ،زا-ت-مŸا

fiتا-----------------ير‹ زر
ن-م ة-ق--ي--قد Úع--شست--لا
⁄و طا-ي-ت-ح’ا ي--شسر--ك

ة-----شصر-----ف يأا------ب ظ------ح------ي
و-لو ى-ت-ح Ó-يد-ب ة-كرا-ششم-ل-ل

طو-ششلا ‘ ق-ئا--قد--لا سضع--ب--ل
تفÓ--لا ه--ق---لأا---ت م---غر Êا---ث---لا
ع--بر ‘ لا--ن--شسرأا ما---مأا ار---خؤو---م

.ةيزيل‚إ’ا ةطبارلا سسأاك يئاهن
مامأأ زيمŸأ هؤوأدأأو هفده

فقوم أرّيغُي ⁄ لانسسرأأ
«فوسسليفلأ»ّ

زي‡ ءادأا ىلع مشصب دق زرfi سضاير ناكو
‘ ي-شضاŸا عو-ب-شسأ’ا ر-ح-ب لا-ن--شسرأا ءا--ق--ل ‘

ن-م Ó-ي-م-ج ا-فد-ه ع--قو Úح ة--ط--بار--لا سسأا--ك
flامهاشسم ازي‡ ارود ءادأاو ةرششابم ةفلا ‘

ة-ي-عا-بر-ب ي-ب-هذ-لا ع-برŸا ¤إا ل-هأا-ت-لاو زو--ف--لا
لوأا ‘ هتناكم ىلع ظفاحي نأا رظتنيل ،ةلماك
هرابتعاب لشساكوين مامأا «ياد غنيشسكوب» ‘ ءاقل
فرط نم قباشسلا ءاقللا ‘ بع’ لشضفأا Òتخا
Êاب-شسإ’ا ي-ن-ق-ت-لا ّنأا Òغ ،يز-ي-ل‚إ’ا مÓ-ع’ا
شضفو ر---يا---غ---م يأار ه---ل نا---ك م--ج--ن--لا دا--ع---با ل---ّ
.اّيلك هتاباشسح نم يرئاز÷ا

ةّمقلأ ءاقل ‘ مويلأ هب دجنتسسي دق
نوترفيإأ مامأأ

زرfi ءافعا ةيمÓعإ’ا رداشصŸا سضعب ترّربو
يذلا بعشصلا ءاق-ل-لا-ب ،ل-شسا-كو-ي-ن ة-ه-جاو-م ن-م
ةرهشس نو-تر-ف-يإا ما-مأا ي-ت-ي-شس Îشسششنا-م ر-ظ-ت-ن-ي
ىلع «غيلرÈÁلا» نم61 عوبشسأ’ا ةّمق ‘ مويلا

ةدوعلا دعب ةشصاخ «كراب نوشسيدوغ» بعلم
نيذلا يتوليششنأا لابششأا اهلجشس يتلا ةيوقلا

ةرهشس دليفيشش نم ثÓثلا طاقنلاب اوداع
سضع-----ب Òششت ثي-----ح ،ي-----شضاŸا تب------شسلا

لّوعيشس Êابشسإ’ا ينقتلا ّنأا ¤إا رداشصŸا
ةدو-ع-ل-ل ةارا-بŸا هذ-ه ‘ زرfi ى--ل--ع
ةÒبك ةيناك-مإا ع-م ة-ي-با-ج-يإا ة-ج-ي-ت-ن-ب
ةزمح . م   .ايشساشسأا هب عفدلل



3991 ليرفا32
0 وغوطلا4 رئاز÷ا

يراوفيلا بختنŸا مامأا بيıا لداعتلا دعب
ةدحتŸا تايلولا) ⁄اعلا سساك تايفسصت نمسض

ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا سضا--خ ،(499١ ةيك-ير-مألا
ايقيرفإا سساك تاي-ف-سصت ن-م-سض ة-ي-م-سسر ةارا-ب-م
ءا-ق--ل  ‘ ،›و--غو--ط--لا بخ--ت--نŸا ما--مأا ،499١
ناسسملت ةنيدÃ يفطل ديقعلا بعلم هنسضتحإا
اهيفو ،راسس اسسردا ÊاتيروŸا مك◊ا اهرادأاو

ةعبرأا  ليجسست نم بياسص ىسسوم ءÓمز نك“
،›وغوطلا بختنŸا كابسش ‘ ةلماك فادهأا
ىلع ينطولا بخت-نŸا ظ-فا-ح-ي-ل ة-ي-فا-ك تنا-ك

نارهو ةيدولوم نبا لجسس.هتعوم‹ ةرادسص
‘ ،ةعبرألا فادهألا نم Úفده ظيف◊ا دبع
دادو ن-با ل-ج-سس ا-م-ي--ف ،٣4و04 ـلا Úتق-ي-قد-لا
‘ ثلاث-لا فد-ه-لا ي-م-ي-هار-ب د-مfi نا-سسم-ل-ت
‘ يركز رسصان ةيرسصنلا بعلو١7ـلا ةقيقدلا
ن-م Ìكأا زو-ف-ب ةارا-بŸا ا-ي-ه--ن--م ،7٨ـلا ةقي-قد-لا

هذ--ه ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا بع---ل.قحتسسم
،حاتفم ،سسيرخ ،ي-م-ي-سصا-ع  :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جاوŸا

،(رسصان يركز) يلع بلحد ، ،ماريديا ،يوطعلب ،سشورمع
.Êازولا فيرسش ،تافسسات ،يميهارب ،(نايزم دارم) ،بياسص

ليغيا نايزمو يوادهم نمحرلا دبع :بردŸا
3991 ناوج22

1 اينيغ1 رئاز÷ا
نم ةينا-ث-لا ة-لو÷ا ن-م-سض ة-ي-م-سسر-لا ة-ه-جاو-م-ل-ل اداد-ع-ت-سسا
ةارابم ينطولا بختنŸا بعل ،499١ ⁄اعلا سساك تايفسصت
تهتناو سسنوفورب سسكا ةنيدÃ ينيغلا بختنŸا مامأا ةيدو
ينطولا قيرف-ل-ل ل-ج-سس.هلثŸ فده يبا-ج-يلا لدا-ع-ت-لا-ب

اميف١٨ـلا ةقيقدلا ‘ ةواك دولوم ةنيطنسسق بابسش بعل
بختنŸا سضاخ.اراماك بعÓلا ينيغلا بختنملل لجسس
ي-م-ي-سصا--ع :ة--ي--لا--ت--لا ءا--م--سسألا--ب ة--ه--جاوŸا هذ--ه Êازو--لا
،هل ةارابم لوأا ةليلم Úع لما نم Êاكم ،سسيرخ ،(داسشيناح)
،(بلاطوب ديعسس) جات-ب ،Êازو-لا ف-ير-سش ،حا-ت-ف-م ،يو-ط-ع-ل-ب

بابسش نم دولوم ةواك ،توافسسات ،لÓب يريزد ،نلدع جاح
دب-عو ل-ي-غ-يا نا-يز-م :بردŸا.هل ةاراب-م لوأا ة-ن-ي-ط-ن-سسق
يوادهم نمحرلا

3991 ةيليوج3
1رئاز÷ا4 ايÒجين

سساك تايف-سصت ن-م-سض ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-ل-ل ة-ي-نا-ث-لا ة-ه-جاوŸا
جرا-خ تنا--ك ،(499١ ةيكير-مألا ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا) ⁄ا-ع-لا
،سسوغل  ةيداسصتقلا ةيÒجينلا ةمسصاعلاب ،نطولا سضرا
ينطولا بختنŸا اهقوف بعل ناو قبسس يتلا ةنيدŸا يهو
·أا سساك يئاهن اه-ن-م ة-ي-خ-يرا-ت-لا تا-ه-جاوŸا ن-م د-يد-ع-لا
سساكل Òخألا يوفسصتلا رودلا باهذو0٨9١ ماع ايقيرفإا
¤وألا ةهجاوŸا ‘ لا◊ا وه امكو ،(٢٨9١ اينابسسا) ⁄اعلا

ةليقث ةÁزهب ةرŸا هذه ينطولا بختنŸا ينم ،0٨9١ ماع
ءاقبلا ‘ «رسضÿا» ظوظح نم تسصلق ةراسسخ ،4/١ ادج
ةد-ح-تŸا تا-يلو--لا لا--يد--نو--م ¤إا ل--هأا--ت--لا قا--ب--سس ن--م--سض

ةطسساوب ةجيتن-لا ‘ ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا مد-ق-ت.ةيكيرمألا
ةدوعلا نكل ،توافسسات ظيف◊ا دبع نارهو ةيدولوم بعل
‘ ةجيتنلا ل-يد-ع-ت ن-م م-ه-ت-ن-ك-م ءار-سضÿا رو-سسن-ل-ل ة-يو-ق-لا
سسمخ-ب ا-هد-ع-ب ،ا-سشا-كوا بعÓ-لا ة-ط-سساو ب5١ـلا ةقيقد-لا
لبقو ،Êاثلا فدهلا ينيكيا يديسشر بعÓلا فاسضأا قئاقد

بعÓ-لا سسف-ن دا-ع ق--ئا--قد سسم--خ--ب لوألا طو--سشلا ة--يا--ه--ن
بختنم زوفب لوألا طوسشلا ايهنم ،ثلاثلا فدهلا فيسضيل
يذلا تقولا ‘و ،.فدهل فادهأا ةثÓثب ايÒجين اهدÓب
يسشاكوما بعÓلاب اذإاو ةياهنلا وحن Òسست ةارابŸا هيف تناك
عسضو ،هدÓب بختنŸ عبارلا فدهلا لجسسيو ديعب ةنم دوعي
Úب-خ-ت-نŸا ن-ع Úت-ط-ق-ن قرا-ف-ب ،لوألا ز-كرŸا ‘ ا-ير-ج-ي-ن
هذ-ه ي-ن-طو--لا بخ--ت--نŸا بع--ل،يراو-ف-يلاو ير-ئاز÷ا
ءا-م-سسألا-ب ا-ب-مار-يد Êا-غ-لا م-ك◊ا ا-هرادأا ي-ت--لا ة--ه--جاوŸا
،يزيزعل ،(Êاكم)تÓم-ح ن-ب ،سسير-خ ،ي-م-سصا-ع :ة-ي-لا-ت-لا
ل-سصي-ف) نلد-ع جا-ح ،Êازو-لا ف-ير-سش ،حا-ت-ف-م ،يو--ط--ع--ل--ب

ليغيا نايزم :بردŸا.يريزد ،جاتب ،توافسسات ،(Êادمح
يوادهم نمحرلا دبعو

3991 ةيليوج8
0 رئاز÷ا1 راوفيد توك

ة-م-سصا-ع-لا-ب تنا-ك ي-ن-طو-لا ق--ير--ف--ل--ل ة--ي--لاوŸا ة--ه--جاوŸا
سساك تايفسصت نم ةيناثلا ةلو÷ا نمسض ناجديبأا ةيراوفيلا
نأا م------غرو ،(499١ ة-ي-ك-ير-مألا ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا) ⁄ا--ع--لا
هظوظح سشاعنإل راسصتنا ¤إا ةجاحب ناك ينطولا بختنŸا

اذه نكل ،ماسس ماعلا دÓب ‘ يŸاعلا سسرعلا ¤إا لهأاتلا ‘
د-ب-عو ل-ي-غ-يا نا-يز--م ÚبردŸا لا--ب--سشأا ي--ن--مو ،ثد--ح--ي ⁄

Òبك ناك اهنزو نكل ،١/0 ةÒغسص ةراسسخب يوادهم نمحرلا
جراخ ة-ي-ئا-ه-ن ة-ف-سصب ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ع-سضو ثي-ح ،اد-ج

بعÓلا ياروفيلا بختنملل ديحولا فدهلا لجسس.قابسسلا
هرادأا ءاقل ‘ ،بسستÙا تقولا نم ةيناثلا ةقيقدلا ‘ يسشيت
ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ه-ب-ع-لو ،ا-ب-م ى-سسو-م يد--ن--غوألا م--ك◊ا
ر-م-ع ،سشور-م-ع ،يز-يز-ع-ل ،دا-سشي-نا-ح :ة-ي-لا-ت--لا ءا--م--سسألا--ب
جا-ح ،ير-يزد لÓ-ب ،Êازو--لا ف--ير--سش ،سسير--خ ،يو--ط--ع--ل--ب

نايزم :بردŸا.يقورز ،توافسسات ،يركز رسصان ،نلدع
يوادهم نمحرلا دبعو ليغيا

3991 ةيليوج03
0 لاغنضسلا4 رئاز÷ا

هذه ماتخ ‘ لاغنسسلاو رئاز÷ا ءاقل ةيسشع ،ركذلا قبسس امك
،ليقثلا رايعلا نم ةلبنق  كابسشلا ةديرج ترجف ،تايفسصتلا
رئاز÷ا بختنم ةراسسخ يهو ،ةرم دج ةقيق◊ اهفسشكب

Ÿمز اهيف قوفت يتلا لاغنسسلا مامأا باهذلا ةارابÓيريزد ء
دارم عفادŸا ةكراسشم ببسسب ،فدهل Úفدهب راكد ‘ لÓب
ةعباتلا Úناوقلا ةنجلب عفد يذلا رمألا ،بقاعم وهو فورعك
⁄و ،٣/0 ةجيتنب ءاقلل رئاز÷ا ةراسسخب ،يقيرفإلا دا–Óل
ءاسصقإاب ترقأا لب ،ةراسسÿا هذهب يقيرفإلا دا–لا فتكي
هتعوم‹ ةةداير ردسصت يذلا وهو ،تايفسصتلا نم رئاز÷ا
ةكراسشم Èخب Úيلاغنسسلا دمأا يذلا نم نكل.ةراسسخ نودب
ل يذلا لاؤوسسلا وه مكلذ ؟بقاعم وهو فورعك دارم بعÓلا
دوعن ،Óبقتسسم باو÷ا راظتنا ‘و.باوج نع ثحبي لازي
،ناسسملت ةنيدÃ يفطل ديقعلا بعلم هنسضتحا يذلا ،ءاقلل
نبا اهنم لجسس ،ةفيظن ةيعابرب Òخألا اذه كابسش زه اهيفو
ةلماك فادهأا ةثÓث توافسسات ظيف◊ا دبع نارهو ةنيدم

بعل عبارلا فدهلا لجسس اميغف ،٣7و٣6و٣ـلا قئاقدلا ‘
سضاخ.4٣ـلا ةقيقدلا ‘ يركز رسصان ياد Úسسح رسصن
›اŸا مك◊ا اهرادأا يتلا ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا

،يز-يز-ع-ل ،سسير-خ ،ي-م-ي-سصا-ع :ة-ي-لا-ت--لا ءا--م--سسألا--ب ا--سسا--ق
سشار◊ا دا–ا نم بلاطوب) نلدع جاح يريزد ،يوطعلب
فيرسش ،جاتب ،توافسسات ،(تÓمح نب) يركز ،(هل ةارابم لوأا

،Êازولا
ةيدولوم نم يقوزر دمحا ديسس
ليغيا نايزم :بردŸا.هل ةارابم لوأا نارهو
يوادهم نمحرلا دبعو

È 3991متبسس22
0 رئاز÷ا0 برغŸا

د-ب-ع-ب ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ا-ه-سضا--خ ةارا--ب--م لوأا
بختنŸا تفلك يتلا فورعك دارم «ةحيسضف»
·أا سساك تا-ي-ئا-ه-ن غو-ل-ب ن-م ءا-سصقإلا ي-ن-طو-لا
راد--لا ة--ن--يدÃ تنا--ك499١ سسنو-ت-ب ا-ي-ق--ير--فإا
ءاقل ‘ يسسلطألا دوسسا مامأا ةيبرغŸا ءاسضيبلا
¤إا مدعنا ءاقل ‘ ،فادهأا نودب ىهتنا ،يدو
بختنŸا.Úب-خ-ت-نŸا Úب ةرا-ثإلا سسفا-ن--ت--لا

نمحرلا دبع بيردتلا يئانث ناسشب ليق ام مغرلابو ينطولا
ةحيسضفلا كلت نم ءزج امهلمحتب ليغيا نايزمو يوادهم
لاغنسسلا ةارابم ‘ فورعك دارم بعÓلا ةكراسشم ببسسب
نأا لإا ،فدهل Úفدهب ينطولا  بختنŸا اهيف قوفت يتلا
ةÎف-ل ن-ك-ل ÚبردŸا ن-يذ-ه-ب ظا-ف-ت-حلا تل--سضف «فا--ف--لا»
بر-غŸا ة-ه-جاو--م ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا سضا--خ.ةتقؤوم
،سشورمع ،Êادمح لسصيف ،دا-سشي-نا-ح :ة-ي-لا-ت-لا ة-ل-ي-ك-سشت-لا-ب
فيرسش ،ي-قورز ،ير-يزد ،تÓ-م-ح ن-ب ،يز-يز-ع-ل ،يو-ط-ع-ل-ب
:بردŸا.توافسسات ،(ميحر دمfi) يركز رسصان ،Êازولا

ليغيا نايزمو يوادهم نمحرلا دبع
3991 ربوتكأا8

1 ايÒجين1 رئاز÷ا
بخت-نŸا ما-مأا ةدو-ع-لا ة-ه-جاو-م ‘ ه-ظو-ظ-ح ن-هر نا د-ع-ب
سضا-خ ،در نود فد-ه-ب ه-ترا-سسخ--ب نا--جد--ي--بأا--ب يارو--ف--يلا
ةعبارلا ةلو÷ا نمسض ةÒخألا ةهجاوŸا ينطولا بختنŸا

تا-يلو-لا) ⁄ا-ع-لا سسا-ك تا-ي-ف--سصت--ل تا--عو--مÛا رود ن--م

ةدحتŸا
ءاقل ‘ ،حور نودب ،(499١ ةيكيرمألا
رزج نم غنوسش يغنيل مك◊ا هداقو ةيليوج5 بعلم هنسضتحا
ءاقللا عبات.هلثŸ فده يباجيلا لداعتلاب ىهتناو ،لسشيسسلا

بختنŸا ءاسصقإا ةسسكن د-ع-ب ل-ع-ف در-ك ،اد-ج ل-ي-ل-ق رو-ه-م-ج
ناك يÒجينلا بختنŸا.ةيقيرفإلا سسنوت  ةرود نم ينطولا
ناك اميف ،اكيرمأاب ⁄اعلا سساك تايئاهن غولبل لداعتلا هيفكي
ىلع زوفلاب رئاز÷ا نم ةيده رظتني ياروفيلا بختنŸا
رمآا وهو ،رفسصل فادهأا ةثÓث نع لقت ل ةجيتنب ايÒجين
لابسشأل ةطحنŸا تايونعŸا ¤إا رظنلاب ليحتسسم دج ناك
اعدو ثيح ،ليغيا نايزمو يوادهم نمحرلا دبع ÚبردŸا
مدقت.هلثŸ فده يباجيلا لداعتلاب ينطولا بختنŸا

هعقو فدهب يرجينلا بختنŸا
ة-ق-ي-قد-لا ‘ يد-ي-ن--ي--ف بعÓ--لا
ينطولا بخت-ن-م-ل-ل لد-عو ،0٢ـلا

د--ي--سس نار--هو ة--يدو---لو---م بعل
.١7ـلا ةقيقدلا ‘ يقورز دمحا

ي---ن---طو---لا بخ----ت----نŸا سضا----خ
ءا-م-سسألا--ب ا--يÒج--ي--ن ة--ه--جاو--م
،Êاد-م-ح ،دا-سشي-نا--ح :ة--ي--لا--ت--لا

،Êاد-م-ح ،يو-ط-ع-ل-ب ،سشور-م-ع
،ي-قورز ،تÓ-م-ح ن-ب ،يز-يز-ع-ل

د-مfi) ير-كز ،Êازو-لا ف-ير-سش
دعب نأا Òسشن.توافسسات ،(ميحر

ح-بار Úي-ع-ت ” ة-ه--جاوŸا هذ--ه
نمحرلا دبع يئانثلل افلخ ،ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع رجام
بختنŸا هب رهظيسس هجو يأاب ىرت ،ليغيا نايزمو يوادهم
ةنسسل ةيقيرفإلا ةيبهذلا ةركلا بحاسص ةدايق ت– ينطولا

.ةلبقŸا تايرابŸا لÓخ نم  هيلع فرعتنسس ام كلذ ؟7٨9١
ليغيا نايزمو يوادهم نمحرلا دبع :بردŸا

È 4991متبسس4
0 رئاز÷ا0 ايبويثا

ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع هل ةارابم لوأا رجام حبار سضاخ
ةيبويثإلا ةمسصاعلاب يبويثإلا بختنŸا مامأا ينطولا قيرفلل
سساك تايفسصت نم ¤وألا ةلو÷ا تايفسصت نمسض ابابأا سسيدأا
ÚبختنŸا لداعت اهيفو ،(699١ ايقيرفإا بونج) ايقيرفإا ·أا
ر-سضÿا ع-م ه-ت-ياد-ب ر-جا-م ن--سشد--ي كلذ--بو ،فاد--هأا نود--ب
ةÒسشأات نع هثحب ‘ ينطولا قيرفلل ةطقن لوأاو ،لداعتلاب
هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا سضا--خ.ا-ي-ق-ير-فإا بو-ن-ج ةرود
،يز-يز-ع-ل ،ي-قورز ،دا-ن-ما-ح :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ة-ه--جاوŸا
،يواحرف ،يريزد لÓب ،Êازولا فيرسش ،سسيرخ ،يوطعلب

،(هل ةارابم لوأا ةديلبلا دا–ا نم ديعسس يسساق لامك) نادم
:بردŸا.ظيف◊ا دبع توافسسات ،(يسسي-نو-ل د-لا-خ)دا-ن-م
رجام حبار

4991 ربوتكأا41
1 نادوضسلا1 رئاز÷ا

5 بع-لÃ تنا-ك ر-جا-م ح-بار برد-م-ل-ل ة--ي--لاوŸا ة--ه--جاوŸا
ة-ي-نا-ث-لا ة-لو÷ا ن-م-سض Êادو-سسلا بخ-ت-نŸا ما--مأا ة--ي--ل--يو--ج

يبرغŸا مك◊ا اهداقو ،699١ ايقيرفإا ·أا سساك تايفسصتل
مهسضر-ف ن-م سضي-بألا ل-ي-ن-لا ءا-ن-بأا ن-ك“ ا-ه-ي-فو ،ي-خ-ي-سشو-ب
دقي ⁄ ءاقل ‘ ،هلثŸ فدهب ينطولا انبختنم ىلع لداعتلا

بسضغ راثأا يذلا رمألا ركذي ءيسش يأا دانم لامج ءÓمز هيف
بختنŸا مد-ق-ت.ةارابŸا تعبات ي-ت-لا ة-ل-ي-ل-ق-لا Òها-م÷ا
بعÓلا هعقو رسشع ةيدا◊ا ةقيقدلا ‘ فدهب Êادوسسلا

ليدعت نم ينطولا بختنŸا نكمتي ⁄و ،ق◊ا دبع يÈسص
ةديلبلا دا–ا بعل ةطسساوب٨7ـلا ةقيقدلا ‘ لإا ةجيتنلا
اذهبو.نادم ميكح بعÓل Óيدب  Óخد يذلا Êاوز اسضر
رمألا ،Úتاراب-م ن-م Úت-ط-ق-ن ر-جا-م ح-بار د-سصح-ي لدا-ع-ت-لا
ةرود غولب لجا نم بعسص عقوم ‘ «رسضÿا» لعج يذلا

ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا سضاخ.ايقيرفإا بونج
،حا-ت-ف-م ،ي-قورز ،Êاد-م-ح ،دا-ن-ما-ح :ة--ي--لا--ت--لا ءا--م--سسألا--ب
،ديعسس يسساق ،ير-يزد ،(د-لا-خ ي-سسي-نو-ل) بيا-سص ،يو-ط-ع-ل-ب
.Êازو-لا ف-ير-سش ،(Êاوز ا-سضر) ناد--م م--ي--ك--ح ،توا--ف--سسا--ت
عبتي ...رجام حبار :بردŸا

بختنŸا اهسضاخ يتلا تاهجاوŸا نع مويلا ةقلح ‘ لوانتنسس
41 ¤إا3991 ليرفاÚ 32بام ةÎفلا ‘ مدقلا ةركل ينطولا
Èكا Úب نم ةدحاو تدهسش يتلا ةÎفلا يهو ،4991 ربوتكأا
جراخ اهمسسلط لازت ل ةنايخ ،«رسضÿا» خيرات ‘ تانايÿا
ةمهم هل تدنسسأا ،نئاÿا «لجرلا» اÃرو ،ةظحللا دح ¤إا راتسسلا

ن-م ة-ي-لا◊ا ةÎف-لا ‘ اÃرو ،ا-م ةÎف ‘ ة-ير-ئاز÷ا ةر--ك--لا Òي--سست
تحرفأا اهسضعب تايرابŸا نم ديدعلا نع مكثدحنسس ،«زغللا«ةيسضقلا هذه نع اديعب.يردي
ةقلح أادبن ،Ìكأا ةياك◊ا ‘ مكيلع ليطن ل ىتحو ،مهتكبأا رخآلا سضعبلاو Úيرئاز÷ا

بختنŸا كابسش ‘ «رسضÿا» ةيعابر عم ،ةيسضاŸا ةقل◊ا ‘ انفقوت ثيح نم مويلا
ظيف◊ا دبع نارهو ةيهابلا نبا ا-ه-ن-م ل-ج-سس ي-ت-لا ›و-غو-ط-لا

زيلاهد ¤إا ةديعسس ةلحرف ،Úفده توافسسات
.«رسضÿا» تايرابم خيرات

خيراتلا ىلع ةذفانــه٢44١ ¤وألا ىدامج٣١ـل قفاوŸاÈ 0٢0٢مسسيد٨٢ Úنثإلا

لÓقتضس’ا ذنم «رضضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

للقتسسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

4991 ربوتكأا41 ¤إا3991 ليرفا32  نم

⁄ يذلا زغللا ،فورعك دارم «ةحيسضف»^
ةظحللا دح ¤إا همسسلط فسشكت

فورعك دارم «ةحيسضف» دعب ليغياو يوادهم ةفيلخ رجام حبار^

ءاسصقإلا «ةحيسضف» ‘ ءيرب فورعك دارم^
4991 سسنوت ةرود غولب ‘

دهŸا ‘ هميط– ” فسسألل3991 ماع ناسسملتب اناغ ىلع زئافلا ينطولا بختنŸا^

ليغياويوادهم ةفيلخ رجام ...فورعك «ةحيضضف»

(نوعبرألاو ةدحاولا ةقل◊ا)



ــه2441 ¤وألأ ىدامج٣1ـل قفأوŸأÈ 0202مسسيدÚ 82نثإلأ لوألا فÙÎا
(54:02 اـــصس مويلا) يصسقافصصلا يصضايرلا يدانلا – رئاز÷ا ةيدولوم

يتلأ تاحيرسصتلأ ‘ رئأز÷أ ةيدولوم بردم فÎعإأ
هقيرف قيرط نأأ «بعŸÓأ ءأدسصأأ » ةيموي اهب سصخ
اÃ دورولاب اسشورفم نوكي نل تاعومÛأ يرود وحن
يدانلأ مامأأ هتعقوأأو هقيرفب ةميحر نكت ⁄ ةعرقلأ نأأ
يرود ‘ ةÒبك ديلاقت هيدل يذلأ يسسقافسصلأ يسضايرلأ
تن-ك » Ó-ئا-ق قا-ي-سسلأ أذ-ه ‘ حر-سصو ا-ي-ق-ير-فإأ لا-ط-بأأ
رأودألأ ‘ ايقيرفإأ لامسش ةيدنأأ نع دعتبن نأأ ىن“أأ
ةعرقلأ انل هبتك اÃ ىسضرن نأأ ان-ي-ل-ع ن-ك-ل.ة-يد-ي-ه-م-ت-لأ
ةوق ¤إأ رظنلاب أدج ةبعسص يسسقافسصلأ مامأأ انتأرابم.
رئأز÷أ لث‰ اننأل ابرا11fi ديرأأ يننكلو سسفانŸأ
ةيجراخ ةسسفانم ‘ ةينطولأ ةيأرلأ فرسشن نأأ بجيو
.«أدج ةمهم

نلو. انءارو يرئازج نويلم04 »
«تاباسصإلاو قاهرألاب ججحتن

ةيدولوملل ةينفلأ ةسضراعلأ ىلع لوألأ لوؤوسسŸأ عباتو

تايرابم سسمخ سضوخ  » Óئاق قايسسلأ أذه ‘ هثيدح
كلذ نمث انعفدو أدج Òثك Úعوبسسأأ فرظ ‘ ةلماك
انك أذإأ ىردن لو Úبعل سسمخ بيسصأأ ثيح اسضهاب
نكلو. ل مأأ يسسقافسصلأ مامأأ اهنم سضعبلأ عجرسستنسس
ثيد◊أ كÎن نأ بجي لو ةيقيق◊أ ةعاسس مامأأ نحن

نأل انيلع نورثؤوي ةمانزرلأو تاباسصإلأو قاهرإلأ نع
نونوكيسس يرئأزج نويلم Úعبرأأو ةينطولأ ةيأرلأ لث‰
يدؤونو يدحتلأ عفرن نأأ بجي أذهلو Úنثإلأ أذه انفلخ
«ةÒبك ةأرابم

ىوتسسمو اديج يسسقافسصلا تنياع»
«براقتم Úقيرفلا

‘ هنياع يذلأ سسفانŸأ ىوتسسم لوح رخأأ لأؤوسس ‘و
يرودلأ ‘ ÒتسسنŸأو يقيرفإلأ يدانلأ مامأأ هيتأرابم
يسضايرلأ يدانلأ تايأدب » Óئاق زيغن حرسص يلÙأ
هأوتسسم نأأ د‚  ثيح ةديج مسسوŸأ أذه يسسقافسصلأ
ةأرابم نم Ìكأأ ‘ هتنياع امدعب انقيرف ىوتسسم براقي
.ايموجه وأأ ايعافد ءأوسس  انماقرأأ لداعت هماقرأأ ىتحو
ةقيقحو ماقرألأ لك طقسستسس Úنثإلأ أذه نأأ نظأأ نكلو
ةقرو بسسكب ردجألأ قيرفلأ دكؤوتسس يتلأ يه نأديŸأ
.«لبقŸأ رودلأ ¤إأ لهأاتلأ

«نكلو بختنŸاب ةيدنألا نراقن  نأا نكÁ ل»
ينطولأ بختنŸأ جيوتت ناك أذإأ ام لوح رخأأ لأؤوسس ‘و
د‹أأ ‘ طغسضلأ ت– هقيرف عسضيسس ايقيرفإأ سسأاكب
Óئاق زيغن ليبن بردŸأ باجأاف ةيراقلأ تاقباسسŸأ
بختنم نسسحأأو ايقيرفإأ لطب وه بختنŸأ نأأ حيحسص»

ءيسش ةيدنألأو .ءيسش رمألأ أذه نكلو ايلاح ةراقلأ ‘
نع يحأونلأ لك نم ةديعب تلأزام ةيدنألأ فسسأÓل رخأأ

عم ىتح انسسفنأأ نراقن نأأ نكÁ لو بختنŸأ ىوتسسم
ايمسسوم ايقيرفإأ لاطبأأ يرود ‘ كراسشت يتلأ ةيدنألأ
ةرود يدؤون نأأ لواحنسس كلذ عمو ¤وألأ رأودألأ بعلتو
بعÓ-ل را-ب-ت-علأ در-ن ى-ت-ح يد-ح-ت-لأ ع-فر-نو ة--فر--سشم
.«يلÙأ

يتقثو برغŸا ‘ زازكلا فرعأا»
«ادج ةÒبك هيف

ةيدولوŸأ نم ÚبرقŸأ لكل ةÒبكلأ فواıأ مغرو
ةرأدأل فاكلأ م-ه-ت-ن-ي-ع ن-يذ-لأ ة-برا-غŸأ ما-ك◊أ ن-م
زيغن بردŸأ نأأ لإأ يسسقافسصلأ مامأأ مويلأ ةأرابم
زأزكلأ م-ك◊أ ى-ل-ع أÒث-ك ى-ن-ثأأو را-ي-ت-لأ سسك-ع را-سس

‘ طرا--ف---لأ م---سسوŸأ تبرد د---ق---ل » Ó---ئا---ق حر---سصو
› نكت ⁄و ةجنط دا–إأ ىلع تفرسشأأ اŸ برغŸأ

‘ تا--يرا--ب--م نودؤو--ي ن--يذ--لأ ما---ك◊أ ع---م ل---كا---سشم
مغر زأزكلأ Úيعت نم فوختم تسسل أذهل ىوتسسŸأ
ةرأدإل هتنيع فاكلأ نأأ اÃ نكلو. هفرعأأ ل يننأأ

رد--ق ى--ل--ع ه--نأأ د--ي--كألا--ف م--ج◊أ أذ--ه ن--م ةأرا--ب--م
                  .«ةهأزن لكب ةأرابŸأ ريديسسو ةيلوؤوسسŸأ

«تايرابŸا ةفاثك ببسسب ةيسضرألا رثأاتت ل نأا ىن“أا»
هفوخت نع زيغن ليبن رئأز÷أ ةيدولوم بردم Èع
ى-ل-ع ا-ه-تا-يرا-ب-م تا-ب-خ-ت-نŸأو ة-يد-نألأ سضو--خ ن--م
تقولأ ‘ » Ó-ئا-ق حر-سصو ة-ي-ل-يو-ج5 بعل-م ة-ي-سضرأأ
5 ة-ي-سضرأأ ى-ل-ع برد-ت-لأ ن-م ن-ح-ن ه-ي-ف مر-ح-ن يذ--لأ

مغرو.ة-ي-سضرألأ ى-ل-ع ة-ظ-فاÙأ ل-جأأ ن-م ة-ي-ل-يو-ج
نم لئاهلأ مكلاب انأاجافت اننأأ لإأ ةريزغلأ راطمألأ
بعلŸأ ةيسضرأأ ىلع ةيبيردتلأ سصسص◊أو تايرابŸأ
ام لك أذهل يسسقافسصلأ مامأأ انتأرابم لبق يسسيئرلأ

ر-ثأا-ت-ت لو ةد-ي-ج ة-لا--ح ‘ ة--ي--سضرألأ د‚ نأأ ها--ن“أأ
ى-ل-ع ر-ثؤو-ت ل ى-ت-ح أذ-هو ة--فا--ث--ك--لأ ل--ك--سشÃ أÒث--ك

.«يوق سسفانم مامأأ انبعل ةقيرط
 ةليكسشتلا ريودت لسصاوأاسس »

«ةنيطنسسق بابسش مامأا
هحايترإأ نع زيغن ليبن رئأز÷أ ةيدولوم بردم Èع
بابسش ةأرابم لي-جأا-ت ى-ل-ع ة-ط-بأر-لأ تق-فأو ا-مد-ع-ب
أذه ‘ حرسصو ةعم÷أ ¤إأ سسيمÿأ نم ةنيطنسسق
ةأرابم يأأ سضوخن ل نأأ ىنمتن انك » Óئاق قايسسلأ
يدا-ن-لأ ما-مأأ ةدو-ع--لأ ةأرا--ب--م د--ع--ب ا--م ¤إأ ة--ي--م--سسر
نكلو تاباسصإلأو قاهرإلأ ىدافتن ىتح يسسقافسصلأ
42 حبرن ىتح سسيمÿأ نم لسضفأأ ةعم÷أ موي بعللأ

ة-ما-نزر-لأ ل-ب-ق-ت-ن نأأ ا-ن-ي-ل-ع .عا-جÎسسإلأ ‘ ة--عا--سس
ةليكسشتلأ ر-يود-ت ل-سصأوأا-سسو ءا-كذ-ب ا-ه-ع-م ل-ما-ع-ت-نو
.«ÚبعÓلأ لك ‘ قثأأ يننأل ةنيطنسسق بابسش مامأأ

فشصنم – ب

اـــــنوــفيإا يـــــعدتسسيو عــــيم÷ا ءىـــــجافي ناـــــبلجوب
دنع ةيودم ةأاجافم نابلجوب سسينأأ يسسقافسصلأ يسضايرلأ يدانلأ بردم رجف
رئأز÷أ ¤إأ سسمأأ ترفاسس يتلأو مويلأ ةأرابÚ ÃينعŸأ ÚبعÓلأ ةمئاق نÓعإأ

Ÿأ ةهجأوŸأ ةرم لوأل ىعدتسسإأ ثيح.ةيدولوŸوباغلأ ›ودلأ مجاهÊ كيلام
ن-ع أد-ي-ع-ب برد-ت-يو ة-با-سصإلأ ن-م أر--خؤو--م دا--ع Òخألأ أذ--ه نأ م--غر ا--نو--ف--يإأ
دمعت نابلجوب نأاف ةيسسنوتلأ رداسصŸأ سضعب هتفسشك ام بسسحو.ةعومÛأ
دأرفنإأ ىلع بردتلأ لسصأويو أديج ةعومÛأ عم ملقأاتي ىتح هبعل ءاعدتسسإأ

.رئأز÷أ ‘ سسنوي نب دامع Êدبلأ رسضÙأ فأرسشإأ ت–
ةيدولوŸا مامأا Úبئاغلا زربأا ومامع

مويلأ ةعقوŸ ىعدتسسŸأ يسسقافسصلأ يسضايرلأ يدانلأ دأدعت فرع لباقŸاب
عفأدŸاب رمألأ قلعتيو قيرفلأ يبعل زربأأ دحأأ بايغ رئأز÷أ ةيدولوم مامأأ
بابسسأأ لوح لوح سسقافسص ‘ ءأرألأ تبراسضت يذلأو.ومامع Êاه يروÙأ
لسضفو ةفيفخ ةباسصإأ نم Êاعي بعÓلأ نأأ فحسصلأ سضعب تدكأأ ثيح كلذ
دعب أذهو ةيلاŸأ هتاقحتسسم ىلع اجاجتحإأ ةيرفسسلأ عطاق بعÓلأ نأأ سضعبلأ دكأأ امنيب.جÓعلل سسنوت ‘ ءاقبلأ
.مخامخ فسصنم سسيئرلأ Úبو هنيب ةيديد◊أ ةسضبقلأ

ةسسناوتلا عم قافتإا ¤إا لسصوتي يرئاز÷ا نويزلفتلا
يمسسرلأ نويزفلتلأ ‘ مهئأرظن نم يئاهن قافتإأ ¤إأ رئأز÷أ نويزفلتلأ ‘ يسضايرلأ مسسقلأ ›وؤوسسم لسصوت
يدانلأو رئأز÷أ ةيدولوم Úب با-يإلأو با-هذ-لأ ي-تأرا-ب-م ل-ق-ن-ل ةرا-سشإلأ ح-ن-م لدا-ب-ت م-ت-ي نأا-ب ي-سضق-ي ي-سسنو-ت-لأ
تأونقلأ Èع بلقلأ قيرف يتهجأوم ةعباتم هنكميسس ةيدولوŸأ روهمج نأأ دكؤوي ام وهو. يسسقافسصلأ يسضايرلأ
 .اسضيأأ يرئأزج قلعم توسصبو ةيلÙأ

لسصو يسسقافسصلا دفو
ةمسصاعلل سسمأا ةÒهظ

ةسصاخ ةلحر ‘
يصسقاف-صصلا ي-صضا-ير-لا يدا-ن-لا د-فو ل-صصو

ة-يو-ج ة-ل-حر ‘ ة-م-صصا-ع-ل-ل سسمأا ةÒه-ظ
د-قو ،ة-ي-صسنو-ت-لا ي--صضارألا ن--م ة--صصا--خ
،ديج لابقت-صسا-ب د-ي-م-ع-لا ةرادإا م-ه-ت-صصخ
ةماقل ةيتاوŸا فورظلا لك مهل ترفوو

ةداعلاك لا◊ا وه امك ،رئاز÷ا ‘ ةديج
.ديمعلا يصسفانم فلتfl عم

ىلع ناكو ،نوسسيدار قدنفل هجوت
ةيليوج5 ‘ بردتلا عم دعوم

ي-ت-لا ة-ل-فا◊ا ‘ نو-ي--صسنو--ت--لا ه--جو--تو
قد-ن--ف ¤إا ة--يدو--لوŸا م--ه--ل ا--ه--ت--صصصصخ
اوناكو ،قيرفلا هيف ميقيصس يذلا نوصسيدار
‘ ةيبيردت ةصصح ءار-جإا ع-م د-عو-م ى-ل-ع

ةيليوج5 بع-لŸ ة-ي-صسي-ئر--لا ة--ي--صضرألا
فاك-لا Úناو-ق ه-ي-ل-ع سصن-ت ا-م-ك ي-بŸوألا
‘ بردتلا قح رئازلا قير-ف-لا ح-ن“ ي-ت-لا
نع ةعا-صس42 لبق ةي-صسي-ئر-لا ة-ي-صضرلا

.ةهجاوŸا دعوم

تاسشوترلا رخآا عسضو ينفلا مقاطلا
سسمأا ةسصح ‘ هتليكسشت ىلع

عم دعوم ىلع سسمأا ةيدولوŸا وبعل ناك
ل-ب-ق م-ه-ل ة-ي-ب-يرد-ت ة-صصح ر-خآا سضو--خ
ينفلا مقاطلا اه‹رب ثيح ،مويلا ةهجاوم
تاصشوترلا رخآا عصضو لجأا نم ءاصسŸا ‘ مهل

يت-لا ةارا-بŸا هذ-ه-ل ا-ب-صس– ق-ير-ف-لا ى-ل-ع
ةرماغŸا ةلصصاوم لجأا نم ةماه دج Èتعت
رود-ل لو-صصو-لا ن-ع ا-ث-ح--ب ة--ي--ق--ير--فإلا
.تاعومÛا

ةارابŸا ىلع بسصنم زيكÎلا لك
سسمأا لوأا ذنم

ىلع بصصنم زيكÎلا لك نأا لوقلا نكÁو
سصبرت ‘ لخد قيرفلا نأا ةصصاخ ،ةارابŸا

معاطŸاو ةقدنفلل ايلع-لا ة-صسردŸا-ب Òصصق
‘ قيرفلا رصضحي نأا لجأا نم ،ناينبلا Úعب
ىنمتي يتلاو ،ةارابŸا هذهل فورظلا لصضفأا
مهدعصسي ديدج راصصتناب للكت نأا راصصنألا

 .مصسوŸا اذه هتوحصص قيرفلا هب دكؤويو

ءيشش لك فششكيو يبراغŸا يبرادلا بهلي

«بـــــعللا ‘ مÓــــعلا نأل يـــــــسسقافسصلا ماـــــــمأا اـــــــبراـــــــ11fi دـــــــيرأا» :زـــــــيغن

ديكأاتلاو زوفلا نع اثحب ،ديدج xد– ‘ يسسقافسصلا لبقتسسي ديمعلا
دعوم ىلع رمحألأو رسضخألأ يزلأ باحسصأأ نوكيسس
ةيأدب دحألأ مويلأ ةرهسس تايرابŸأ ءأوجأل ةدوعلأ عم
ةيليوج5 بع--لÃ ع--بر--لأ لإأ ة--ع--سسا--ت--لأ ة--عا--سسلأ ن--م
ةسسفانم نم Òخألأ يوفسصتلأ رودلأ باسس◊ ،يبŸوألأ
لث‡ ةيدولوŸأ لبقتسست امدنع ،ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر
ءا-ق-ل ‘ ،ي-سسقا-ف-سصلأ ي-سضا-ير-لأ يدا-ن--لأ و--هو سسنو--ت
ةيدولوŸأ ةأرابم ةداعإأ ببسسب رخأات يذلأو ،باهذلأ
وه مويلأ ءاقل رابت-عأ ن-كÁو ،ي-ن-ي-ن-ي-ب-لأ ز-ل-فا-ب يدا-نو
يوركلأ مسسوŸأ ةيأدب ذنم ةيدولوملل ىوقألأ دحتلأ
.ديد÷أ

،فادهأا يقلت يدافتب بلاطم قيرفلا
ةدوعلا ءاقل لبق ةيلسضفأا بسسكل يعسسلاو

نم ،ةيوقلأ ةيأدبلأ ديكأات ةأرابم يه ،ةأرابŸأ نوكتسسو
لبق ةيلسضفأأ ديمعلأ حنÁ راسصتنأ نع ثحبلأ لÓخ

ابلاطم قيرفلأ نوكيسسو ،سسقافسص ‘ ةدوعلأ ءاقل بعل
ىلع لمعلأو ،ةيليوج5 بعلم ‘ فأدهأأ يقلت يدافتب
ا-ن-ه أا-ط-خ يأأ نأأ ة-سصا-خ ،ا--ه--ن--م دد--ع Èكأأ ل--ي--ج--سست
سسفانم مامأأ ةدوع-لأ ءا-ق-ل ‘ ة-ي-لا-غ ه-ترو-تا-ف نو-ك-ت-سس
‘ اسضيأأ نوكيسس رمألأ نأأ ولو ىتح ،هسضرأأ ىلع بعليسس
.انوروك سسوÒف ببسسب Òهام÷أ بايغ

ةارابم دعب عاجÎسسÓل ايفاك ناك تقولا
ةليكسشتلا ريودت لسصاويسس زيغنو ،نازيليغ

نم ةيدولو-م-ل-ل ا-ي-فا-ك نا-ك تقو-لأ نأأ لو-ق-لأ ن-كÁو
ثيح ،نأزيليغ عيرسس ةأرابم دعب عاجÎسسلأ لجأأ
عم ةنراقم ةديج ةÎف Èتعت مايأأ سسمخ ةÎف نأأ
لك ةأراب-م بع-ل-ي ق-ير-ف-لأ نا-ك ن-يأأ ق-با-سسلأ لد-عŸأ
بردŸأ لسصأوي نأأ بقتري أذه مغرو ،مايأأ ةثÓث
،تأÒيغ-ت-لأ سضع-ب ءأر-جإأو ة-ل-ي-ك-سشت-لأ ر-يود-ت ز-ي-غ-ن

ةليكسشتلأ رظتنت ىرخأأ تايرابم كانه نأأ ةسصاخ
¤إأ أدد‹ لقنتلأ لبق ،يسسايسسلأ ءاقل نم ةيأدب
سضوÿ ةدو-ع-لأ م-ث ،ي-سسقا--ف--سصلأ ة--ه--جأوŸ سسنو--ت

.ةلوطبلأ ‘ تايرابŸأ نم نوتأرام

راطمألا دعب Èكألا سسجاهلا ناديŸا ةيسضرأا
ةعاسس84 فرظ ‘ ةثلاثلا نوكتسس ةارابŸاو

قيرفل-ل Èكألأ سسجا-ه-لأ نأد-يŸأ ة-ي-سضرأأ نو-ك-ت-سسو
ل-ط-ه-ت نأأ بق-تر-يو ،تل-ط-ه ي-ت-لأ را-ط-مألأ بب--سسب

اهيف تايرابم ثÓث بعل ببسسب أذكو ،مويلأ ءاسسم
دأدزو-ل-ب ة-ه-جأو-م ن-م ة-يأد-ب ،ما-يأأ ة-ثÓ-ث فر-ظ ‘

ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ ءا-ق-لو ،سسمأأ لوأأ ا-ي-ها-م رو--غو
يتلأ ةأرابŸأ أذكو ،سسمأأ ءاسسم ةنسس71 نم لقأل
اهيلإأ فا-سضي ،ة-عا-سس84 فرظ ‘ ةث-لا-ث-لأ نو-ك-ت-سس
ءاسسمو سسمأأ ءاسسم يسسنوتلأو ينيكلأ قيرفلأ ابيردت
نم أÒبك فوختلأ لعجي ام وهو ،يسضاŸأ ةعم÷أ

.ةهجأوŸأ تاير‹ ىلع رثؤوت نأأ

5 ‘ يسسقافسصلا مامأا Úترم زاف ديمعلا
ثلاثلا ةفاسضل ةيتاوم ةسصرفلاو ،ةيليوج

يسسقاف-سصلأو ة-يدو-لوŸأ تا-ه-جأو-م خ-يرا-ت-ل ةدو-ع-لا-بو
سسأاك ‘ Úيسسنوتلاب ىقتلأو قبسس ديمعلأ نإاف ،يسسنوتلأ
لباقم Úفدهب ةيليوج5 بعلم ‘ مهيلع زافو ،برعلأ

بردŸأ ع--م رر--ك--ت يذ--لأ ر--مألأ و---هو ،د---حأو فد---ه
قيرفلأ نكل ،فاكلأ سسأاكب تاعومÛأ رود ‘ ةسسأوم
باحسصأأ ىعسسيسسو ،سسنوتب Úئاقللأ ‘ ةيعابرب مزهنأ
ةمسصاعلأ ‘ ةرم ثلاثل زوفلل رمحألأو رسضخألأ يزلأ
‘ كانه ىرخأأ ةÁزه يقلت يدافتو ،مهسسفانم مامأأ
.سسنوت
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1 لئابقلا .شش ـ1 ةركسسب .ا

قيق– نم سسمأأ ةي-سسمأأ ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لأ ة-ل-ي-ك-سشت-لأ تن-ك“
ةيوقلأ اهتقÓطنأ ىلع ظاف◊أو ىرخأأ ةيباجيإأ ةجيتن
ة-ي-ع-م-ج ما-مأأ ل-ج-سسŸأ Òخألأ زو-ف-لأ ذ-ن--م ة--ق--قÙأ
يقزر دئاقلأ ءÓمز نأأ ثيح ،دعأوقلأ جراخ فلسشلأ

يلÙأ دا–لأ مامأأ ةركسسب نم سسمأأ أوداع نورمح
ىلع يبا-ج-يإلأ لدا-ع-ت-لأ م-ه-سضر-ف د-ع-ب ة-ن-ي-م-ث ة-ط-ق-ن-ب
عيقوت نم (1-1) ـب ةأرابŸأ تهتنأو سضرألأ باحسصأأ
عفأدŸأ لداعي نأأ لبق ،ةركسسب حلاسصل نابيسش فسسوي
¤وألأ ةلحرŸأ ‘ هامرم دسض فدهب ةجيتنلأ ةغيلفوب

‘ عمŒ ةب-ي-ب-سشلأ نإا-ف ،ة-ج-ي-ت-ن-لأ هذ-ه-بو ،ةأرا-بŸأ ن-م
ةرخأاتŸأ اهتأرابم راظتنأ ‘ ةلماك طاقن6 اهديسصر
ةليلم Úع ةيعمج مامأأ سسيمÿأ أذه ةبقترŸأ ةمداقلأ
...وزو يزيتب

ةليمج ةيشسأارب ليجشستلا باب حتفي نابيشش
ئفاكتم ىوتسسم ةأرابŸأ نم ¤وألأ ةلحرŸأ تفرع
ط-سسو ىو-ت-سسم ى-ل-ع بع-ل--لأ ر--سصح--نأو Úق--ير--ف--لأ Úب
ةبيبسشلأ بناج نم ةلواfi لوأأ يتأات نأ لبق نأديŸأ
لبق ،ةروطخ نود ةÒعسش نب قيرط نع ةيوق ةديدسستب
م-جا-هŸأ ق-ير-ط ن-ع ةر-ك-سسب دا–أ ن-م در--لأ ي--تأا--ي نأأ
ليجسستلأ با-ب حا-ت-ت-فأ ن-م ن-ك“ يذ-لأ نا-ب-ي-سش ف-سسو-ي
لابقت-سسل ع-ي-م÷أ قو-ف هدو-ع-سص د-ع-ب ة-ل-ي-م-ج ة-ي-سسأأر-ب
.(01د) ‘ ىنميلأ ةه÷أ نم ةعيزوت

نورمح نم ةعيزوت دعب لداعتلا فده لجشسي ةغيلفوب
ناك ،ةيلئابقلأ ةليكسشتلأ هتقلت يذلأ لوألأ فدهلأ دعب
يرا-ن--ك--لأ نأأ ثي--ح ،ا--يو--ق ةÒع--سش ن--ب ءÓ--مز ل--ع--ف در

لداعتلأ فده ليج-سست ءأرو ا-ي-ع-سس تا-م-ج-ه-لأ ف-عا-سض
د-قو ،لوألأ طو-سشلأ ة-يا-ه-ن ل-ب-ق ة-ج-ي-ت--ن--لأ ‘ ةدو--ع--لأو

دعب (32د) ‘ ىغتبŸأ أذه قيق– نم ةبيبسشلأ تنك“
دنع ةركلأ يهتنتل ،ىنميلأ ةه÷أ ىلع يعامج لمع

ع-فأدŸأ ا-ه-لو-ح ة-ي-سضرأأ ة-ع-يزو-ت-ب ما-ق يذ--لأ نور--م--ح
فده يرانكلأ ايدهم هامرم دسض فده ¤إأ ةغيلفوب
.لداعتلأ

يدرف لمعب Êاثلا عيشضي حياشس نب
فأدهأأ ةفاسضإل اهتامجه ةيلئابقلأ ةليكسشتلأ تلسصأو
اهل ةسصرف رطخأأ تناكو ،ةجيتنلأ ‘ اهتدوع دعب ىرخأأ

نب اسضر نم يدرف لمعو ةسسكاعم ةمجه دعب (43د) ‘
Úعفأدم غوأرو ىرسسيلأ ةه÷أ ىلع لغوت يذلأ حياسس
ةرك ددسسو دا–لأ سسراح مامأأ هجول اهجو هسسفن دجيل

هناكمإاب ناك تقو ‘ ،ةÒبك ةبوعسصب Òخألأ أذه اهّدسص
ةبسسانم ةيعسضو ‘ ناك يذلأ نورمح هليمزل ريرمتلأ

.ةجيتنلأ ةفعاسضم ةسصرف هقيرف ىلع اتوفم

ققfi فده نم ةبيبششلا ذقني دايوشس
نم لئابقلأ ةبيبسش دايوسس نيدلأ ردب عفأدŸأ ذقنأأ

ل-غو-ت ثي-ح ،ح-يا-سس ن-ب ة-ط-ق-ل د-ع-ب ةÒط-خ ة-سصر--ف
كسشو ى-ل-ع نا-كو تا-ي-ل-م-ع-لأ ة-ق-ط-ن-م ل--خأد ي--مو--ت
‘ ةركلأ دعبأأو ةعأÈب لخدت دايوسس نكل ديدسستلأ
لدا--ع--ت--لا--ب ¤وألأ ة--ل--حرŸأ ي--ه--ت--ن--ت--ل ة--ظ◊ ر---خآأ

.Úقيرفلأ Úب يباجيإلأ

ةيبناج هتديدشستو يدرف لمع ‘ رامح يريز
ةراثإلأ ثيح ن-م ا-ه-ت-ق-با-سسك ن-ك-ت ⁄ ة-ي-نا-ث-لأ ة-ل-حرŸأ

قيرط نع رأوزلأ ىمرم ديدهتب ÚيلÙأ اهأأدب ثيح
ةيفاعوب هليمز نم ةرك ىقلت يذلأ رامح يريز ليدبلأ

اهنكل ىر-سسي-لا-ب ا-هدد-سسو ى-ن-م-ي-لا-ب ا-ه-سضّور (25د) ‘
.نÁألأ مئاقلأ نع ليلقب ةيبناج ترم

راطإ’ا قوف نورمح ةيشسأار
(26د) ¤إأ رخأات ةلحرŸأ هذه ‘ لئابقلأ ةبيبسش لعف در

ةرك عزوو ىرسسيلأ ةه÷أ ىلع ةفيرسش نب لغوت ثيح
ترم ةركلأ نكل ة-ي-سسأأر-ب ى-ق-ترإأ يذ-لأ نور-م-ح ة-ي-حا-ن
.ليلقب راطإلأ قوف

ةبيبششلا ذقنيو لوغ مامأا قلأاتي ديدح
ىمرم ىلع Ìكأأ طغسضلأ ةركسسب دا–إأ رسصانع تلواح

‘ ةسصرف ا-ه-ل تح-ي-تأأو Êا-ث-لأ فد-ه-لأ ة-فا-سضإل رأوز-لأ
ليدبلأ هليمزل قمعلأ ‘ ةرك Êامثع مدق امدعب (77د)

نم ةركلأ طقتلأو عرسسأأ ناك ديدح سسرا◊أ نكل لوغ
.هكابسش ةفاظن ىلع كلذب اظفاfi لوغ مأدقأأ Úب

 قئاقدلا ‘ ةركشسب دا–ا طغشض
ةيلاعف نود ةÒخأ’ا

ناك يذلأ ةبيبسشلأ عافد ىلع مهطغسض ÚيلÙأ لسصأو
يأأ نودو ا-ي-ئأو-سشع نا-ك ط-غ-سضلأ نأأ ل-ي-لد-ب ا-ك-سسا-م-ت-م
،ةÒخألأ ق-ئا-قد-لأ ‘ ر-كذ-لأ ق-ح-ت-سست ةÒط-خ ة-م-ج--ه
مدخي يذلأ لداعتلاب ةأرابŸأ ةياهن نع مك◊أ نلعيل
ن .ن.لئابقلأ ةبيبسش Ìكأأ

تارــــــثعتلا لــــــشصاوت ةرــــــكشسبو ةــــــقافتشس’ا دــــــكؤوت ةـــــــبيبششلا

نم اقثأو ناك يديزوب فسسوي بردŸأ نأأ ودبي
قيق– ةيناكمإأ نم ةÒبك ةجرد ¤إأ سسمأأ هسسفن
هلعج يذلأ ر-مألأ ،ةر-ك-سسب ‘ ة-ي-با-ج-يإأ ة-ج-ي-ت-ن

ثÓثب ةيموج-ه ة-ط-خ-ب ةأرا-بŸأ لو-خد رر-ق-ي
ظو-ظ-ح ز-يز-ع-ت-ل ي-ما--مألأ طÿأ ‘ Úب--عل
،ةأرابŸأ طاقن ل-ما-ك-ب ر-ف-ظ-لأ ‘ يرا-ن-ك-لأ

تأÒيغت رجي ⁄ يديزوب فسسوي نأاب املع
ة-ي-سسا-سسألأ ة-ل-ي-ك-سشت-لأ ىو-ت--سسم ى--ل--ع ةÒث--ك
تع--م--ج ي--ت--لأ ةÒخألأ ةأرا--بŸا--ب ة---نرا---ق---م

رودلأ باهذ ‘ رجينلأ كرد دا–اب يرانكلأ
Òيغتب ىفتكأو ،فاكلأ سسأاكل Êا-ث-لأ يد-ي-ه-م-ت-لأ

رأرقتسسأ ىلع اظافح يفلÿأ طÿأ ‘ دحأو
رهظتو اهŸاعم دŒ تأأدب يتلأ ةليكسشتلأ

Ãفلسشلأ ةيعمج ةأرابم ذنم لسضفأأ ىوتسس
مسسقلأ ةلوطب نم ةعبأرلأ ةلو÷أ راطإأ ‘
.لوألأ فÙÎأ

طايتح’ا ‘ يلعوب يزيت
دوعي موركو

ي-ت-لأ ة-ي-سسا-سسألأ ة-ل--ي--ك--سشت--لأ تفر--ع
ف--سسو--ي بردŸأ ا--ه--ي--ل--ع د---م---ت---عأ

ةر-ك-سسب دا–أ ما--مأأ سسمأأ يد--يزو--ب
ىو-ت-سسم ى-ل-ع د-حأو Òي-غ--ت ءأر--جإأ

داع-بإأ ‘ ل-ث-م-ت-يو ،ي-ف-لÿأ طÿأ
ي--ل---عو---ب يز---ي---ت لÓ---ب بعÓ---لأ

يذلأ مورك عفأدŸاب هسضيوعتو
ة-ل-ي-ك-سشت--لأ ¤إأ ه--تدو--ع ل--ج--سس
ءاقل نع هبايغ دعب ةيسساسسألأ

ع--م ،ة--ي--ق--ير--فإلأ ة--سسفا--نŸأ
ناك يلعوب يزيت نأأ ةراسشإلأ

يسضاŸأ ءا-ق-ل-لأ ‘ ا-ي-سسا-سسأأ
‘ هتÿÈ أرظن يماين ‘

ـب ةنراقم ةيراقلأ ةسسفانŸأ
.مورك

دبع تيآا
‘ مÓشسلا

روÙا
،ىر--خأأ ة--ه--ج ن---م

برد------Ÿأ نأأ ا-------Ãو
رر-ق يد-يزو-ب ف--سسو--ي

ىدأأ كلذ نإاف ،نÁألأ قأورلأ ¤إأ مورك بعÓلأ ةداعإأ
روfi ¤إأ مÓسسلأ دبع تيآأ دمحأأ عفأدŸأ ةدوع ¤إأ
،ىنميلأ ةه÷أ ‘ بعللأ ىلع داتعأ نأأ دعب عافدلأ
ىلع يلعوب يزيت ثحي يديزوب نإاف ،رأرقلأ أذهبو
نم تابيردتلأ ‘ Èكأأ تأدوه‹ Ëدقتو Ìكأأ لمعلأ
ه-سسف-ن-ل نا-م-سضو ي-ق-ي-ق◊أ هأو--ت--سسم عا--جÎسسأ ل--جأأ

‘ دكأأ يديزوب بردŸأ نأأو ةسصاخ ،ةيسساسسأأ ةناكم
نوكي ةيسساسسألأ ةليكسشتلأ رايتخأ نأأ تابسسانم ةدع
.تابيردتلأ لÓخ نوبعÓلأ همدقي يذلأ لمعلأ قفو

يموجهلا طÿا ‘ هتقث ددجي يديزوب
بردŸأ نإاف ،موجهلأو طسسولأ يطخب قلعتي اميف امأأ
،اهسسفن رسصا-ن-ع-لا-ب ظا-ف-ت-حلأ رر-ق يد-يزو-ب ف-سسو-ي

نوكŸأ طسسولأ يثÓث تامدخ ‘ ةقثلأ ددج ثيح
اق-سسا-ن-ت ل-ج-سسي يذ-لأ ‘ر-ع-لأو ةÒع-سش ن-ب ،ح-يأر ن-م
لك ابعل ةÒعسش نبو حيأر نأاب املع نأديŸأ قوف أÒبك
ددج امك ،مسسوŸأ ةيأدب ذنم يرانكلأ عم تايرابŸأ
ةدا-ي-ق-ب ي-ما--مألأ طÿأ ي--ب--عل ‘ ة--ق--ث--لأ يد--يزو--ب

لامآأ قلعي ناكو ،فيرسش رودقو حياسس نب ،نورمح
نم انك“ نأذللأ حياسس نبو نورمح نم لك ىلع ةÒبك
ن---م أرر–و ةÒخألأ تا---ه---جأوŸأ ‘ ةد---ق---ع----لأ كف
.ةيسسفنلأ ةيحانلأ

ناكم Êاثلا طوششلا ‘ ةلزن محقيو
فيرشش رودق

ىوتسسŸاب أÒثك عنتقي ⁄ يديزوب بردŸأ نأأ ودبيو
م--غر يذ--لأ ف--ير--سش رود--ق م--جا--هŸأ ه--مد--ق يذ---لأ
هنأأ لإأ ،ةÒخألأ تايرابŸأ ‘ هل تحيتأأ يتلأ سصرفلأ

طخلل ةفاسضإلأ Ëدقتو قرافلأ عنسص نم نكمتي ⁄
رر-ق-ي يد-يزو-ب بردŸأ ل-ع-ج يذ-لأ ر-مألأ ،ي-ما--مألأ
هناكم ‘ محقيو ،Êاثلأ طوسشلأ ةيأدب عم هجأرخإأ
لوأأ ل-ج-سس يذ-لأ ا-سسي-ن-ي-سسا-م ة-لز-ن با-سشلأ م-جا--هŸأ

ةيأدب ذنم مسسوŸأ أذه لوألأ قيرفلأ عم هل روهظ
ديدج سسفن ءاطعإأ لجأأ نم كلذو ،ةلوطبلأ قÓطنأ
.يمامألأ طÿأ سشاعنإأو قيرفلل

لابوطلاو ةمئاقلا نمشض ةيلاعوب
تاباشس◊ا جراخ يحÓفو

فسسوي بردŸأ نإاف ،عيم÷أ ملعي امكو ،لباقŸأ ‘
نأأ ىلع ،ابعل02 ـب ةركسسب ¤إأ لقنتلأ ررق يديزوب

81ـلأ ة-م-ئا-ق ل-ي-ك-سشت-ل ةأرا--بŸأ مو--ي Úم--سسأ فذ--ح--ي
داعبإأ ةمئاقلأ هذه تدهسش دقو ،ةهجأوŸاب ةينعŸأ
ىلع ةثلاثلأ ةرمل-ل لا-بو-ط-لأ د-مfi ي-ب-ي-ل-لأ م-جا-هŸأ
دا–أو فلسشلأ يتهجأوم نم لك هعييسضت دعب ›أوتلأ
أÒثك عنتقي ⁄ يديزوب نأأ ودبي ثيح ،رجينلأ كرد

Ãثكلأ ءيسشلأ مدقي ⁄ يذلأ يبيللأ ›ودلأ ىوتسسÒ
جراخ لأز ام يذلأ يحÓف نأاسش هنأاسش نآلأ دح ¤إأ
،ىرخأأ ةهج نمو ،فلسشلأ يعمج ءاقل ذنم تاباسس◊أ

Úمجا-هŸأ ¤إأ ةو-عد-لأ ه-ي-جو-ت يد-يزو-ب ل-سضف د-ق-ف
.ةيلاعوبو ةلزن Úباسشلأ

ن .ن

دــــحاو Òيغتب يــــفتكيو ةـــيموجه ةـــطخ ىـلع دمتعي يدــيزوب

يعافدلا طÿا ززعي يديزوب
Êاثلا طوششلا ‘

يباجيإلا لداعتلاب ¤وألا ةلحرŸا ءاه-ت-نا د-ع-ب ف--شسو--ي بردŸا ىأا---ترا ،Ú (1-1)ق-ير-ف--لا Úب ظافحلل ةيعافد ةطخ ىلع دامتعلا يديزوب ةطقنب رايدلا ¤إا ةدوعلاو لداعتلا ةجيتن ىلع ةÒتو ى-ل-ع ظ-فا– ة-ب-ي-ب-ششلا ل-عŒ ة-ن-ي-م--ث تاÒيغتلا ةيبلغأا نأا ثيح ،ةيباجيإلا جئاتنلا ةيعافد ةعزنب نوعتمتي Úبعل ماحقإاب تناك نب جورخ دعب ثدح املثم ،ÚمجاهŸا ناكم ‘ جارخإا مث ،يخيشش عفادملل هناكم اكرات حياشس ّنإاف ،كلذبو ،يلعوب يزيت ماحقإاو ةÒعشش نب مو-ج-ه ما-مأا ذ-فا-نŸا ل-ك ق-ل-غ ل-شضف يد--يزو--ب نأا رابتعاب ةقفوم ةطÿا هذه تناكو ،ةركشسب نم لداعتلا ةطقن كاكتفا نم تنك“ ةبيبششلا .ىرخأا ةرم دعاوقلا جراخ

ةركشسب ‘ Ìعتي ةبيبششلا فيدر
ظاف◊ا نم لئابقلا ةبيبشش فيدر نكمتي ⁄
‘ ةق-قÙا ة-ي-با-ج-يإلا ج-ئا-ت-ن-لا ةÒتو ى-ل-ع

ققÙا Òخألا زوفلا دعبف ،ةÒخألا تلو÷ا
‘ا-شص ن-ب بردŸا لا-ب--ششأا ل--ج--شس ،ف--ل--ششلا ‘
،يلÙا دا–لا مامأا ةركشسب ‘ سسمأا مهتÁزه
دا–لا زو-ف-ب ةارا-بŸا ة-ج-ي-ت-ن ته-ت-نا ثي--ح

فده نأا ةراششإلا عم ،فد-ه ل-با-ق-م Úفد-ه-ب
م-جا-هŸا ق-ير-ط ن-ع ءا-ج ل-ئا--ب--ق--لا ف--يدر
ازيمتم امشسوم يدؤو-ي يذ-لا يراو-ه فاد-ه-لاو
يذلا يديزوب فشسوي بردŸا راظنأا تفلي دقو
ة-ي-نا-ب-ششلا تا-ئ-ف-ل-ل اÒب-ك ا-ما--م--ت--ها ن--ك--ي
عم لعف املثم رخآل Úح نم مهب دجنتشسيو
.ةيلاعوبو ةلزن



جمانÈل ةطبإرلإ رصشن دعب ،لخإدلإ يفناج رهصش لÓخ ةيمنهج ةمانزر هرظتنت دا–إلإ نأإ ودبي
‘ ةلماك تإءاقل ةصسمخ يمصساقلب ءاقفر بعليصس ثيح ،٢1 ةلو÷إ ةياغ ¤إإ تايرابŸإ خيرإوتو

نم ايندب ÚبعÓلإ قهÒصس ام وهو ،ابيرقت مايأإ ةعبرأإ لك دعب ةإرابم بعل يأإ ،دحإو رهصش فرظ
.كصش نود

يرأنكلإ ءأقل ةيأغ ¤إإ ةحإر نم نوديفتسسيسس نوبعÓلإ
11 موي ةياغ ¤إإو مويلإ نم ةيإدب ةصسفانم نود نم قيرفلإ وبعل ىقبيصسو

ةبيبصش ةهجإوŸ وزو يز-ي-ت ة-ن-يد-م ¤إإ ق-ير-ف-لإ ل-ق-ن-ت-ي اŸ ،ل-خإد-لإ ي-ف-نا-ج
،تايرابŸإ ¤إوتتصس كلذ دعب ،ةلوطبلإ نم ةعباصسلإ ةلو÷إ باصس◊ لئابقلإ

Ãلإ مث ،نإزيلغ ةهجإوÈرهصشلإ ةياهن ‘ سسابعلب دا–إإ مث ةوإرم◊إ ،ج.
يرفيف7وأإ6 موي Òبكلإ يبرإدلإ

7 وأإ6 مو-ي ة-يدو-لوŸإو دا–إلإ Úب Òب-ك-لإ ي-برإد-لإ ة-ط--بإر--لإ ت‹ر--بو
نأإ رظت-نŸإ ن-م ثي-ح ،ة-لو-ط-ب-لإ ن-م٢1 ةلو÷إ با-صس◊ مدا-ق-لإ ير-ف-ي-ف
فورظ ‘ مصسوŸإ إذه نوكيصسو ،يبŸوألإ ةيليوج5 بعلÃ ءاقللإ ىرجي

نع Úقيرفلإ راصصنأإ بايغب ةداتعŸإ هتهكنل دقتفيصس هنأإ مكحب ةصصاخ
Ü. Ü.تاجردŸإ

لوألإ وه امهم إزوف ،سسمأإ ةمصصاعلإ دا–إإ ققح
يإد Úصسح رصصن را÷إ باصسح ىلع مصسوŸإ ‘ هل
Úترم ىلع يردوك نم لك اهلجصس ةفظين ةيثÓثب
ةراطصسوصس ءانبأإ كلذب ديعتصسيل ،سصويfi نÁأإو

¤وأإ إوققحيو ،ةيبلصسلإ جئاتنلإ ةلصسلصس دعب مهتبيه
تد-ق-ع-ت Úح ‘ ،ة-لو--ط--ب--لإ ‘ ثÓ--ث--لإ طا--ق--ن--لإ
ىلع ةÁزه Êاثل تصضرعتو Ìكأإ ةيرصصنلإ ةيعصضو
.›إوتلإ

Úقيرفلإ نم ةرذح تءأج ةيإدبلإ
،Úقر-ف-لإ Ó-ك ن-م ةرذ-ح ة-يإد-ب ةإرا--بŸإ تفر--عو
دا–إلإ ةحل-صصŸ ة-ف-ي-ف-ط ة-ي-ل-صضفأإ ل-ي-ج-صست م-غر
لوصصولإ إولواحو ،ةركلإ ىلع هوبعل رطيصس يذلإ
اننأإ لإإ ،ىودج نود نم �كل فلصش نب ىمرم ¤إإ

.ركذت ةÒطخ اصصرف لجصسن ⁄

عئإر تيقوت ‘ ةدقعلإ كفي يردوك
دŒ ⁄ ي-ت-لإ م-ه--تلواfi دا–إلإ و--ب--عل ل--صصإوو
اŸ ،¤وألإ ةلحرŸإ سسافنأإ رخآإ ةياغ ¤إإ ،اعفن

مد-ق-ت-لإ فد-ه ل-ي-ج-صست ن-م يردو-ك ةز-م--ح ن--ك“
هلÓغ-ت-صسإو ة-ي-عا-م-ج ة-ب-ع-ل د-ع-ب ة-م-كfi ة-ي-صسأإر-ب
ةمدقŸإ ‘ دا–إلإ اعصضإو ،يمصساقلب نم ةريرمتل

.مصسوŸإ قÓطنإ ذنم ةرم لوأل

fiأثلإ فيسضي صصويÊ أثلإ طوسشلإ ةيإدب عمÊ
طوصشلإ تاير‹ ‘ ةوقب ةراطصسوصس وبعل داعو
ليجصست نم إونك“ ىتح ،مهطغصض إولصصإوو Êاثلإ
‘ يردو-ك ةر--ير“ د--ع--ب (84د) ‘ Êا-ث-لإ فد-ه--لإ
سسرا◊اب درفني Òخألإ ،يمصساقلب ةيحان قمعلإ

يذلإ سصويfi ¤إإ دوعتل دترت هترك نكل ددصسيو
.كابصشلإ ‘ اهعصضو ةمكfi ةيصسأإرب اهعبات

دأ–إÓل ثلأثلإ فيسضيو دوعي يردوك
(57د) ‘ ةإرابŸإ لتق نم يردوك ةزمح نك“و
ملتصسإ امدعب ،دا–إÓل ثلاثلإ فدهلإ عقو امدعب

ةÒبك ةلوهصسب اهعصضيل ،سصويfi نم ةيصسأإر ةرير“
لوأإ نع انلعم ،ىرخأإ ةيصسأإرب فلصش نب كابصش ‘

.ةفيظن ةيثÓثبو مصسوŸإ ‘ دا–إÓل زوف
Ü. Ü

ــه٢441 ¤وألإ ىدامج31ـل قفإوŸإÈ 0٢0٢مصسيدÚ 8٢نثإلإ لوألإ فÙÎإ
ياد Úصسح .ن0 –٣ ةمصصاعلا .إا

ةـــــــــيرـــــــــسصنلإ ةـــــــــيعسضو دـــــــــقعيو هـــــــــتبيه دـــــــــيعتسسي دأـــــــــ–إلإ

ىـــلع نـــــــيÒيغت ىرـــــــجأإ يوأـــنكل
ةــــــيسسأسسألإ ةـــــــليكسشتلإ

ةليكصشتلإ ىلع نيÒيغت يوانكل ريذن يإد Úصسح رصصن بردم ىرجأإ
بابصسأل إذهو ،دإدزولب بابصش مامأإ ةيصضاŸإ ةإرابŸاب ةنراقم ةيصساصسألإ
دايع نبو ،ةبوقعلإ يعإدب حاتفم عيبر نم لك بايغ لظ ‘ ةيرإرطصضإ
ةطخب ةيرصصنلإ تلخدو ،إرظتنم ناك يذلإ رمألإ وهو ،ةباصصإلإ ببصسب

.ةيصضاŸإ تإءاقللإ ‘ لا◊إ هيلع ناك امك4/3/3 ةيموجه

عأفدلإ ‘ كرأسش ⁄أسسوبو ةبوقعلإ يعإدب بأغ حأتفم
هلين ببصسب قاصسلإ هقيرف مامأإ سسمألإ ةإرابم نع حاتفم عيبر باغو

بردŸإ رطصضإ ام ،دإدزولب بابصش يبرإد ‘ جاجتحإلإ يعإدب رإذنإل
نÁأإ حانج نم ⁄اصسوب ليو– لÓخ نم عافدلإ طخ ‘ Òيغت ءإرجإل
‘ ،بصصنŸإ إذه ‘ تإرايÿإ سصقن لظ ‘ نÁأإ Òهظ بصصنم ¤إإ

وهو عافدلإ طخ ‘ مهناكمأإ ىلع ةحيرصشوبو يزع ،نوقع ظفاح Úح
.فلصش نب سسراحلل ةبصسنلاب رمألإ سسفن

بأسصŸإ دأيع نب صضوع رطيوسش
بايغ سضيوعتل سسمألإ ءاقل ‘ ايصساصسأإ رطيوصش ماهŸإ يوانكل محقأإو
لغ-صش ثي-ح ،إر-ظ-ت-ن-م نا-ك يذ-لإ ر-مألإ و-هو ،ة-با-صصإلإ بب-صسب دا-ي-ع ن-ب
ىلع طصسولإ طخ يثÓث ظفاح امنيب ،رصسيألإ حان÷إ بصصنم رطيوصش
إولكصش نيذلإ رامع يصسو يانب ،مهديصس نم لكب رمألإ قلعتيو مهنكامأإ

.ةراطصسوصس يبعل مامأإ طصسولإ طخ

ةيسسأسسألإ ةليكسشتلإ ¤إإ دوعي Êورطب
ة-ي-صسا-صسألإ ة-ل-ي-ك-صشت-لإ ¤إإ ه-تدو-ع Êور-ط-ب ل-ج-صسو
سضوع ثيح ،دإدزولب بابصش ءاقل نع باغ امدعب
لظ ‘ يموجه بصصنم ‘ كراصشو حاتفم بايغ
بردŸإ ددج امنيب ،عافدلإ ‘ ⁄اصسوب ةكراصشم

ءاقل ‘ يجان ديصشر موجهلإ بلق ‘ هتقث
ءا---ق---ل ‘ نا----ك يذ----لإ و----هو ،سسمألإ

نإو ق--ب--صس ق--ير--ف ما--مأإ سصا--خ
.هصصيمق لمح

زيزكأإ ،يحإرف
نودوعي Êوطبو

بيغي أيأيو
ينفلإ مقاطلإ هجوو
ن--م ل--ك---ل ةو---عد---لإ

ز---يز---كأإ ،ي---حإر----ف
ةإرابم ‘ Êورطبو
ا----مد----ع-----ب ،سسمألإ

ةإرا---بŸإ ن---ع إو---با----غ
باغ لبا-قŸإ ‘ ،ة-ق-با-صسلإ

ةفاصضإلاب ،Òغصص نب ةمئاقلإ نع
ل-صصإو-ت ا-م-ك ،حا-ت-ف-مو دا-ي--ع ن--ب ¤إإ

.ةباصصإلإ ببصسب اياي يزوف بايغ
Ü. Ü

ةيموجه ةليكصشتب ةمصصاعلإ دا–إإ بردم لخد
ىلع Úنثإ نيÒيغت ىرجأإو ،سسمألإ ةإرابم ‘

با-ب-صش ءا-ق-ل-ب ة-نرا-ق--م ة--ي--صسا--صسألإ ة--ل--ي--ك--صشت--لإ
نع ليل÷إ دبع مجاهŸإ دعبأإ ثيح ،ةنيطنصسق
ءاقللإ ‘ ايصساصسأإ كراصش امدعب ابعل81 ةمئاق
لوخد ‘ Êاثلإ Òيغتلإ لث“ Úح ‘ ،طرافلإ

ةرمح هصضوع يذلإ ةتيصش ناكم ايصساصسأإ تÓيلع
ىلع رصصانع-لإ ي-قا-ب ظ-فا-ح ا-م-ن-ي-ب ،ط-صسو-لإ ‘

.إرظتنم ناك امك ةيصساصسألإ مهنكامأإ
ةسسإر◊إ ‘ هتنأكم ىلع ظفأحي روفيسس

ةيصساصسألإ هتناكم ىلع روفيصس سسرا◊إ ظفاحو
›إوتلإ ىلع ة-ي-نا-ث-لإ ةر-م-ل-ل ى-مرŸإ ة-صسإر-ح ‘

يذلإ زودنغ باصسح ىلع اهو ،اعقوتم ناك امك
باي-غ ل-صصإو-ت ا-م-ن-ي-ب ،ءلد-ب-لإ د-عا-ق-م ‘ ي-ق-ب
،ىر-خأإ ةإرا-بŸ ق-ير-ف-لإ ن-ع سشو-ما-مز سسرا◊إ

وهو روفيصس ‘ هتقث ديدŒ بردŸإ ررق ثيح
مغر يصضاŸإ ءاقللإ ‘ بيط هجوب رهظ يذلإ
.امهتيلوؤوصسم لمحتي ل Úفدهل هيقلت

عأفدلإ طخ ديدج تÓيلع
ن-م ،عا-فد--لإ ط--خ ‘ إÒي--غ--ت ي--جور--ف ىر--جأإو

ى-ن-م-ي--لإ ة--ه÷إ ى--ل--ع تÓ--ي--ل--ع ما--ح--قإإ لÓ--خ
لغصش Úح ‘ ،ىرصسيلإ ةه÷إ ¤إإ نيد نب ليو–و

ناكم يعاجÎصسإ نإديم طصسو بصصنم ةرمح
ىلع ةنيصشوبو ديعلب نم لك ظفاح امنيب ،ةتيصش
ناك يذلإ رمألإ وهو ،عافدلإ روfi ‘ امهيناكم
نم لك بايغ رإرمتصسإ لظ ‘ ةصصاخ اعقوتم
.تاباصصإلإ يعإدب ةيصسيامخو Êإوصضر ،روصشاع
يطأيتحإ ةفيلخ نبو هتنأكم ىلع ظفأحي لوسس
ى-ل-ع لو-صس ر-يزا-م نإد-يŸإ ط-صسو--ت--م ظ--فا--حو
ىلع ةثلاثلإ ةإرابملل نإديŸإ طصسو ‘ هتناكم
ءاقل ‘ همدق يذلإ بيطلإ دودرŸإ دعب ،›إوتلإ

يردوك ةقفرب د-جإو-ت ثي-ح ،ة-ن-ي-ط-ن-صسق با-ب-صش
ن-ع ة-ف-ي-ل-خ ن-ب با-ي-غ ر-م-ت-صسإ Úح ‘ ،ةر-م-حو
،›إوتلإ ىلع ةثلاثلإ ةإرابملل ةيصساصسألإ ةليكصشتلإ
سسمأإ ءاقل ‘ ةتيصش ةحإرإإ يجورف لصضف امنيب
تا-يرا-بŸإ ل--ك ‘ ا--ي--صسا--صسأإ كرا--صش يذ--لإ و--هو
.ابيرقت ةقباصسلإ

fiةيسسأسسألإ ةليكسشتلإ ¤إإ دوعي صصوي
هتدوع سسمأإ سصويfi نÁأإ موجهلإ بلق لجصسو
‘ اهنع با-غ ا-مد-ع-ب ة-ي-صسا-صسألإ ة-ل-ي-ك-صشت-لإ ¤إإ

دعبو ،ةباصصإلإ ببصسب ةقباصسلإ ةثÓثلإ تإءاقللإ
ررق ،ةنيطنصسق بابصش ءاقل ‘ Óيدب هتكراصشم
باصسح ىلع سسمأإ ةيإدبلإ ذنم هماحقإإ يجورف
ة-م-ئا-ق ‘ ر-ثأإ ه-ل ر-ه-ظ-ي ⁄ يذ-لإ ل-ي--ل÷إ د--ب--ع
ن---م ل---ك ظ---فا---ح ىر---خأإ ة---ه---ج ن---م ،ةإرا---بŸإ
ةليكصشتلإ ‘ امهيناك-م ى-ل-ع يرإوزو ي-م-صسا-ق-ل-ب
Ü. Ü.ةيصساصسألإ

روفيسس ‘ هتقث ددجيو81 ةمئأق نم ليل÷إ دبع دعبي يجورف

ةإرأبŸإ رسضح ىيحي Îنع
‘ هروصضح ىيحي Îنع دا–إلل يصضايرلا ريدŸا لجصس
نم ءاقللا ع-با-ت ثي-ح ،Úغو-لو-ب بع-لÃ سسمأ’ا ءا-ق-ل

نع باغ دق ناك امدعب ،ةيفرصشلا ةصصنŸا
نأا دكأاتي-ل ،ة-ن-ي-ط-ن-صسق با-ب-صش ءا-ق-ل

قيرفلا ‘ هماهÃ مايقلل داع ىيحي
ة-صضب-ق-لا ل-ح د-ع-ب يدا-ع ل--ك--صشب

Úبو هنيب تناك يت-لا ة-يد-يد◊ا
.لولج روصشاع قيرفلا سسيئر

يسسأمح بأطخب ÚبعÓلإ زّفحو
عمتجا دق ى-ي-ح-ي Îن-ع نا-كو

ى--ل---ع Úب---عل---لا---ب
ة-----صص◊ا سشما------ه
ةيبيردتلا

ي----ت-----لا ةÒخأ’ا
،ةهجاوŸا تق-ب-صس

م--ه--ي---لإا ثد–و
م--ه--ن---م بل---طو
لجا ن-م بع-ل-لا

ق-ير-ف-لا ناو-لأا
قيق–و

ةجيتن
نم ةيباج-يإا

جارخإا لجأا
نم قيرفلا

ةيعصضولا
يتلا

دجاوتي
.اهيف

يـــفنأج رــــهسش ‘ تإءأــقل ةــسسمخ بـــعليسس دأــــ–إلإ

ةيرسصنلإ ىلع ةيئأنثب زوفي دأ–إلإ فيدر
ىلع كلذ ناكو ،مصسوŸا اذه ةلوطبلا ‘ هل زوف لوأا دا–إ’ا فيدر ققح
،جارصس داؤوف قلأاتŸا اهعقو ،ةفيظن ةيئانثب ياد Úصسح رصصن را÷ا باصسح

ةيبلصسلا جئاتنلا نم ةلصسلصس دعب ونايصسيرتام بردŸا لابصشأا كلذب سضفتنيل
.ةقباصسلا ت’و÷ا ‘

نيرإذنإإ هلين دعب درطي مهديسس
طصسوتم درط ¤إا كلذ زواŒ لب ،Êاثلا فدهلل مهيقلت دنع ةيرصصنلا بئاصصم فقوتت ⁄و
لعج ا-م ،(05د) ‘ Êاثلا راذنإلل هلين بقع ةارا-بŸا م-ك-ح فر-ط ن-م م-هد-ي-صس سسا-ي-لا ناد-يŸا
.ةراطصسوصس يبع’ اÒثك دعاصس ام وهو ،ايددع اصصوقنم ةهجاوŸا لمكي فيصضلا قيرفلا

ةبأسصإأب إرثأأتم جرخ يرإوز
نم بعللا نكمتي ⁄ ثيح ،ةباصصإاب ار-ثأا-ت-م ناد-يŸا ة-ي-صضرأا يراوز Ëر-ك-لا د-ب-ع كر-ت
ةصسفانŸا ¤إا بعللا دوعيو ةÒطخ ةباصصإ’ا نوكت ’ نأا لمأا ىلع ،ةهجاوŸا راوطأا لامكإا

.نك‡ تقو برقأا ‘



ع---م ت’ا---شصت’ا ن---م ةرادإ’ا تف----ث----ك
لجا نم ةنوملقوب بيب◊ا مجاهŸا

اد-غ رو--شض◊ا ةرور--شضب هÒكذ--ت
مامأا لو-ثŸا صضر-غ-ب ءا-ثÓ-ث-لا

ي--------ب--------يدأا--------ت--------لا صسلÛا
ةشصاخ هلاوقأا ›إا عامتشس’او
ل-ما-ك ةرادإ’ا ته--نأا نأا د--ع--ب
3 بقع ةينوناقلا تاءارجإ’ا
ر-شضfi ل-ي-ج-شستو  تاراذ-عا
د-كؤو-ت ر-شضاfi ةد-ع ي-ئا-شضق
ةرادإ’ا هجتت ثيح  تابيردتلا نع رÈم Òغلا هبايغ

ىلع ةيشساق ةي-لا-م ة-بو-ق-ع ط-ي-ل-شست-ب ءا-ف-ت-ك’ا ¤إا
ةيادب ذ-ن-م ة-ير-ه-ششلا رو-جأ’ا ل-ك م-شصخو بعÓ-لا
.›ا◊ا مشسوŸا

دقعلإ خصسف رإرق نع عجإÎلإ ءإرو يكوكلإ لخدت
ةحارشص تفششك دق رارشس يمشسرلا قطانلا ناشسل يلع ةرادإ’ا تناك

دعوم عم ةنوملقوب مجاهŸا عم دقعلا خشسف ‘ ةيدجب ركفت  اهنأا
يذلاو يكوكلا بردŸا لخدت نكل ،يبيدأاتلا صسلÛا مامأا هلوثم

لعج  يموجهلا مقعلا لظ ‘ مجاهŸا تامدخ ¤إا ةجا◊ا دكأا
ةلاح ‘ Óغ بشسحف ةيلاŸا ةبوقعلا طيلشست ‘ ركفتو عجاÎت ةرادإ’ا

ود-ع ‘ هد-كأا ا-م و-هو ةردا-غŸا ي-ل-ع ة-نو--م--ل--قو--ب م--جا--هŸا ر--شصإا
ب/ليلخ. ةيلا◊ا ةرادإ’ا مودق ذنم تابشسانم

ادغ هروشضح ىلع رشصتو بعÓلاب تلشصتا

ةــــيرهصش بـــتإور3 مــصصÿ هــجتت ةرإدإلإ
ةــنوملقوب تاــــقحتصسم نـــــــم

 بـــــبصسب فـــــيدرلإ بردـــــم ةـــــــبوقع
جاـــــــــجتحلإ  رإذـــــــنإإ

نايفشس فيدرلا ةليكششت بردم نكمتي ⁄
ي---شسر---ك  ي---ل---ع سسو---ل÷ا ن----م سسمأا راود

ةطلشسŸا ةئجافŸا ةبوقعلا  ببشسب طايتح’ا
ىلع هلوشصح ببشسب اهنأا دكأا-ت ي-ت-لاو ه-ي-ل-ع

مامأا ةقباشسلا ةارا-بŸا لÓ-خ جا-ج-ت-حا راذ-نا
ةقرو ‘ ةارابŸا مكح نود ثيح ةرقم م‚

لعج ام هتارارق يلع بردŸا جاجتحا ةارابŸا
يلع لداعت ثلاث  لجشس نأا دع-ب تاÌع-ت-لا ل-ي-ج-شست  ل-شصاو-ي ف-يدر-لا
.›اوتلا

ةهجاوم لÓخ  هاياون  نع يكوكلا ليبن بردŸا فششك
ةÿÈا ر--شصن---ع ل---شضف ثي---ح ،ودارا---ب يدا---ن ما---مأا صسمأا
طشسو ىلع ىقبأا نأا دعب ،نابششلا لماع ىلع ةبرجتلاو
‘ ةلوطبلا قÓطنا ذنم ةرم لوأ’ ›اد باششلا ناديŸا
ةيزها÷ا ”أا ‘  بعÓلا نأا مغر طايتح’ا يشسرك

¤إا ةلاشصيم حابرم ناديŸا طشسو ماحقإا لشضف ثيح
طينحج ¤إا ةفاشضإا ناديŸا طشسو ‘ يوارق بنج

ةÈخو ةبرŒ  كلت“ رشصانع نم ناديŸا طشسو لكششتل
تلظ يتلا ةباشصإ’ا نم طينحج– حابرم يئانثلا ‘اعت نأا دعب ةليوط

. مشسوŸا ةيادب ذنم هقحÓت
ايصساصسأإ لصصإوي  عافدلإ يعابرو ةصشغ

ةكراصشم Ìكألإو
ليد‰و يششكاكب، ‘اوعل، يرابد نم لك  عافدلا طخ يعابر لشصاو
ةارابملل ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا ‘ بعللا ةيرياذخ صسرا◊ا ¤ا ةفاشضإا
يشسادشسلا نوكيل  ةششغ مجاهŸا مهيلإا فاشضي ›اوتلا يلع ةشسماÿا
ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا ةاون نوكيل ةيفياطشسلا ةليكششتلا نمشض ةكراششم Ìكأ’ا
8 ›إا Úيشساشسأ’ا ددع عفÒل حابرم– طينحج يئانثلا ماحقإا  يتأايل

صسجاه  ببشسب مشسوŸا ةيادب ذنم يئانثلا قاحتلا رخأات نأا دعب  Úبع’
يبطلا مقاطلا عم قيشسنتلاب يكوكلا ليبن بردŸا لمعي ثيح   تاباشصإ’ا

. فاكلا صساك ةشسفانم نم مداقلا رودلا دعوم  لبق اهتداعتشسا يلع
ةنوملقوب ىلع رصصي يكوكلإو بقترم يروت

ةيلاثŸإ ةليكصشتلإ نيوكتل
ةلو÷ا نم ةيادب ةشسفانŸاب يروت ›اŸا مجاهŸا قحتلي نأا بقتري
رشصن مامأا ةشسماÿا ةلو÷ا نع ةرخأاتŸا ةارابŸا باشس◊  ةلبقŸا

ذنم ةعومÛا تابيردت نمشض يروت ›اŸا جمدنا نأا دعب ياد Úشسح
،صسمأا ةارابم دعوم تقبشس يتلا ةÒخأ’ا ةيبيردتلا ةشص◊ا
م-جا-هŸا ةدو-ع ي-ل-ع ر--شصي ي--كو--ك--لا بردŸا ي--ق--ب--ي ا--م--ك
ما--ح--قإا  م--ث ن--مو Úب--ع’01 لا-م-ت-كا ل-جا ن-م ة-نو-م-ل-قو-ب
اب-شس– ي-شسنو-ت-لا بردŸا ا-هد-ير-ي ي-ت-لا ة-ي-لا-ثŸا ة-ل-ي-ك-ششت-لا
ب/ليلخ. يقيرفإ’ا قاقحتشسÓل

ــه2441 ¤وأ’ا ىدامج31ـل قفاوŸاÈ 0202مشسيدÚ 82نثإ’ا لوألإ فÙÎإ

رارشس حÎقم لوبق ‘ ددÎم يداشص

لواقŸإ نم امهصسأإ ىÎصشإ رإرصس
fiمهاصسم ةفصص نمصضيو نون

كÓب ةكرشش ‘  مهشسأا ءارشش  نم  رارشس قباشسلا صسيئرلا ح‚
دعوم نع عوبشسأا لبق فيطشس قافول فÙÎا يدانلل زلقيا
ة-ي-شسمأا ة-ب-ق-ترŸا Úم-ها-شسم-ل-ل ة-ي-با-خ-ت-ن’ا ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا
صسل‹ ةبيكرت ديدŒ متيشس ثيح ،Èمشسيد13 مداقلا صسيمÿا
ÚمهاشسŸا ءاشضعأ’ا دحا نم مهشسأا يÎششا نأا دعب ةرادإ’ا
صضعب نع لزانت نم نونfi لواقŸا نأا انرداشصم تفششك يتلاو
هحن“ مهاشسم ةفشص نمشضيل ،قباشسلا صسيئرلا حلاشصل همهشسأا
صسيئرلا فششك ثيح  ةرادإ’ا صسل‹ ةشسائرل حششÎلا ‘ ق◊ا

ةرادإ’ا صسل‹ صسيئر بشصنم عازتنا ‘ ح‚ ةلاح ‘ هنا رارشس
ةرادإ’ا  صسل‹ ءاشضعأا Úب نم نونfi لواقŸا ناشش ك دقف
. هعم لمعيشس يذلا

رإرصس حÎقم لوبق ‘ ددÎم يداصص
ديلو فيطشس قافولو ينطولا بختنملل قباشسلا ÒجانŸا لاز’
لبق نم هلشصو يذلا حÎقŸا ىلع ةقفاوŸا ‘ ددÎم يداشص

يذلا ةرادإ’ا صسل‹ ميعدت  لجا نم رارشس قباشسلا صسيئرلا
صسل‹ صسيئر بشصنÃ زاف ةلاح ‘ هليكششت رارشس صسيئرلا ديري
تدكأا رابخأا نأا ةشصاخ رارشس صسيئرلا هفششك ام بشسح ،ةرادإ’ا
يدانلا Òيشست نوؤوشش ¤إا ةدوعلا ‘ ةبغر يأا كلÁ ’ يداشص نأا

تفششك دق رداشصم تناكو هÒغ عم وأا رارشس صسيئرلا عم ءاوشس
لجا نم حÎقŸا لوبقب يداشص عانقإا  دارأا رارشس صسيئرلا نأا

ح-ششÎلا ‘ ق◊ا ه-ح-ن“ ة-ف-شص ى-ل--ع لو--شص◊ا
Óث‡ هتفشصب  ةمداقلا ةيدا–’ا تاباختن’

.فيطشس قافو يدان نع

مهروصضح نودكؤوي ›ولكصس ،طايعلب
بقترم نخاصس ششاقنو

ة-ما-ع-لا ة-ي-ع--م÷ا نأا تا--ي--ط--عŸا ل--ك Òششت
اششاقن فرعتشس صسيمÿا ةيشسمأ’

لك د-كأا نأا د-ع-ب ة-شصا-خ ا-ن-خا-شس
طا--ي--ع--ل--ب لا--م--عأ’ا ل---جر ن---م
›ولكشس رامع لامعأ’ا لجرو

ة-ي-ع-م÷ا لا-غ-ششأا ¤إا هرو-شضح
دحا  يئانثلا نأا ثيح ،ةماعلا

Úم-ها--شسŸا ءا--شضعأ’ا زر--با
نم يئانثلا نأا ¤إا ةفاشضإا

ءÓ------ت-------ع’ Úئوا-------نŸا
رار-شس ق-با-شسلا صسي-ئر--لا

ةرادإ’ا صسل‹ ةشسائرل
قي-ب-ط-ت ي-ل-ع نور-شصيو
يرا---ج---ت---لا نو---نا---ق---لا
نود--كؤو--يو هÒفاذ---ح---ب

ة--ي--نو--نا--ق مد--ع ى--ل---ع
تو--شص ناو ه---ح---ششر---ت
صسف-ن-ب يوا-ه-لا صسي-ئر

ءاشضعأ’ا ةيقب تيوشصت
يواهلا ةب-شسن-ل ة-قÓ-ع ’و

صسي-ئر را-ي-ت-خا ةو-ق ه-ح-ن-م ‘
. ةرادإ’ا صسل‹

ب/ليلخ

0 ودإراب يدان -١ فيطصس قافو

مامأا اب-ع-شص ازو-ف ف-ي-ط-شس قا-فو ة-ل-ي-ك-ششت تق-ق-ح
‘ بي-تÎلا ةراد-شص ي-ل-ع ا--ظ--فاfi  ودارا--ب يدا--ن
ة-ير-شصن ما-مأا ةر-خأا-تŸا ة-ه--جاوŸا بع--ل را--ظ--ت--نا

ةمداق ةبعشص تاهجاوم هرظتنت يقبتو  ياد Úشسح
ة-يدو-لو-م م-ث جÈلا ي-ل-ها را÷ا ءا-ق--ل ن--م ة--ي--تاد--ب
.ةنيطنشسق بابششو ةمشصاعلا

وداراب يدان ةليكششتل ةباششلا رشصانعلا  ترطيشس
تأادب نأا دعب  ›وأ’ا ةلحرŸا تاÎف ةيبلاغ يلع
مجاهŸا  لغوت دعب9 ةقيقدلا ذنمو ةوقب ةارابŸا

يلع ترم ةيوق هفذقبو ةقطنŸا لخاد حيبشصم
ÁÚ ا طشسو هيلع در ةيرياذخ صسرا◊اŸنادي
مئاق تبناج ةلثا‡ هفذقب51 ةقيقدلا ‘ طينحج

ن--م ودارا--ب مو--ج--ه ف--ث--ك--ي--ل  Êا---حر---ف صسرا◊ا
fiطخ ةشصرف لوأا قلخيل ةيموجهلا هت’واÒة  ‘

يوانق فادهلا  عيشضي  هجول اهجو62 ةقيقدلا
ةششغ هيلع در ةيبناج ةركلا ترم نأا دعب ةشصرفلا

مئاقلا Êاحرف صسرا◊اب درفنا نا دعب33 د ‘
ي-ه-ت-ن--ي ودارا--ب--ل ق--شسن--م مو--ج--ه ‘و  در--ي نÁأ’ا

Ãصسرا◊ا ا-ه-ل يد--شصت يوا--ن--ق ا--هذ--ف--ن ة--ف--لا--خ
درو ذخا ةÒخأ’ا قئاقد رششعلا دهششتل  ةيرياذخ
ةعرتوب مك◊ا نÓعإا ةياغ ›إا ناديŸا طشسو ‘

.لوأ’ا طوششلا ةياهن
ةو-ق-ب قا-فو-لا ر-شصا-ن-ع ا-ه-ل-خد ة-ي--نا--ث--لا ة--ل--حرŸا
يلع ل-شص–و مو-ج-ه-لا ‘  ل-ق-ث-لا ل-ما-ك-ب ي-مر-لاو
ةقيقدلا ‘ اهرطخأا تناك  تافلاıا نم ديدعلا

مدطشصت طينح-ج ا-هذ-ف-ن ي-مرŸا ط-خ ي-ل-ع06
ةششغ لغوت مث  وداراب يبع’ نم دعبتو طئا◊اب

›إا ةيشضرأا ةحتفبو07 د ‘ ينميلا ةه÷ا يلع
Êاحرف صسرا◊ا عداخت نأا تداك هفذقب يوارق

لوخد دعب ةرششابم ديد÷اب08 ةقيقدلا يتأاتل
طينحج اهذفن ةينكر رثا يلعو  ةرومع باششلا
ليدبلا ا-ه-ل-غ-ت-شسي ا-ط-خ Êا-حر-ف صسرا◊ا بك-تر-ي

وداراب رشصانع لواحو قوفتلا فده  عقويو ةرمع

ةفلاfl نم ةيادب ةيرياذخ ةقطنم ›إا رطÿا لقن
نود نم88 د ‘ يوانق ةفذق مث28 د ‘ ناقرز
. ةيفاشضإ’ا قئاقد عبر’ا لÓخ ةجيتن

ب/ليلخ

0202 ‘ ةراصسخ نود نم قافولإو إدد‹ يكوكلإ ذقني ةرومع

يداصشتلإ ةصضهنلإ ةإرابم ةيصضق ‘ مويلإ لصصفت فاكلإ
فيطشس قافو Úب فاكلا صسأاك ةشسفانم نم61 رودلا نم باهذلا ةهجاوÃ  صصاÿا رارقلا نع مويلا  مدقلا ةركل يقيرفإ’ا دا–’ا ىدل ةشسفانŸا ةن÷ فششكت
ةشضهنلا ءاشصقإا رارق  نأا نم تانامشض ةرادإ’ا تقلت ثيح ،Úتليكششتلا هجو ‘ بعلŸا ةيداششتلا ةشضايرلا ةرازو قلغ ببشسب بعلي ⁄ يذلاو يداششتلا ةشضهنلاو
ىدبأا ‘’ صسيئرلا ناشسل يلعو ةرادإ’ا نأا ¤إا تانيمطتلا هذه مغرو  فيطشس قافو حلاشصل ةموشسfi ةلاشسم نوكيشس ةيفياطشسلا ةليكششتلا لهأات  نÓعإاو يداششتلا
.مويلا فاكلا  رارق رظتني عيم÷ا يقبيو هقيرف دشض نوكي دق رارق يأا نم هتافوخت

تاصضيوعت يلع لوصص◊إ ¤إإ حمطت ةرإدإلإ
ةمشصاعلا ›إا اهتداق يتلا ةيرفشسلا فيراشصم يلع تاشضيوعت يلع لوشص◊ا يلع رشصت  لب مداقلا رودلا ¤إا لهأاتلا رارق يلع ةيفياطشسلا ةرادإ’ا حومط فقوتي ⁄

›إا ةفاشضإا ةشصاÿا ةرئاطلا فيلاكت لث“ يتلاو  اهتفرشص يتلا لاومأ’ا ةداعإا نم ةدافتشس’ا بلطم يلع اهلÓخ تزكر Óشصفم اريرقت تررح نأا دعب  ةيداششتلا
. ناموي ةÎفل ةمشصاعلا ‘  ةماقإ’ا فيراشصم لثÁ نويلم002 غلبم

يفناج8 موي ةعرقلإ روصض◊ Óث‡ لصسرت نل ةرإدإلإ
يتلاو تاعومÛا يرود ¤إا لهؤوŸا يديهمتلا رودلا  نم Òخأ’ا رودلا ةعرق روشضح لجا نم ةرهاقلا ةيرشصŸا ةمشصاعلا ¤إا لث‡ يأا لقنت مدع ةرادإ’ا تررق
ةركل يقيرفإ’ا دا–Óل ÊوÎكل’ا عقوŸا Èع ةعرقلا تازارفإا ةعباتÃ يفتكتشس ثيح ،يدانلا اهششيعي يتلا ةيلاŸا ةمزأ’ا ببشسب مداقلا يفناج8 موي يرجتشس
ب/ليلخ.مدقلا

ةبرجتلاو ةÿÈا يلع نهارو ›اد باششلا نع يلختي يكوكلا

يـصسودنقو طينحج ،ةلاصصيم
بـنج ¤إإ ابنج ةرم لوأل



تداز ›اوتلا يلع Ìعت عبار ةيجياÈلا ةليكششتلا تلجشس
ل-ت-ح-ي ثي-ح بي-تÎلا ‘ ي-ل-هلا ة-ي-ع-شضو د-ي-ق-ع--ت  ن--م
ةيرادا لكاششم طشسو ةعومÛا بيترت  ليذت لشصاوي
بردŸا ةيشسفن  يلع ابلشس ةÁزهلا  ترثا دقو ةيلامو
ةياهن ذنم طابحلا نم ةلاح ‘ دجوي يذلا يريزد
. ةلاقتشسلا ‘ ركفي هتلعج و  ةارابŸا
مغر Úقيرفلا Úب بعللا ‘ ؤوفاكت لوألا طوششلا  فرعو

fiةيادبلا نم ةرطيشسلا صضرف ةيعم÷ا رشصانع ةلوا
صسرا◊ا ة--عداfl ن---م٢1 د ‘ ير--م--ع---م دا---ك ثي---ح
رشصحنيل عافدلا مث صسرا◊ا اهدعبا ةفذقب  كيرديشس
ثيح   ›ولا ةلحرŸا ةليط ناديŸا طشسو ‘ بعللا

يذلا66 د ‘ Êايز نم ةدحاو ةشصرفب يلهلا يفتكا
ي-ه-ت-ن-ي-ل ع-ي-شضي ي-مرŸا ما-ما صصا-شصق ه-ل-ي-مز ›ا رر-م
تراشش ةيناثلا ةلحرŸا. يبلشسلا  لداعتلاب لولا طوششلا

ةياغ ›ا نورشضا◊ا رظتنا ثيح   لاونŸا صسفن يلع
نب ةيشسار دŒ ةليلم Úع حلاشصل ةينكر دعبو57 ةقيقدلا

ةفدقب حيبذ ةزمح ليدبلا هليمز ›ا اهلوح يذلا ةفيرشش
نا د-ع-ب ا-ع-ير-شس نا-ك ة-ي-ج-ياÈلا در لولا فد-ه-لا ع-قو-ي
عفادŸا اهذفن ءازج ةلكر نم Êايز مجاهŸا دافتشسا
ةر-ك-ل-ل يد-شصت ف-ي-ط-لو-ب صسرا◊ا ن-ك-ل لا-ت-ق فاد--ه--لا
. ةارابŸا ةياهن ةياغ ›ا هقيرف زوف يلع يقباو

ب/خ

ةيدنألا رابخأا ــه٢441 ¤وألا ىدامج31ـل قفاوŸاÈ 0٢0٢مشسيد٨٢ Úنثإلا

ششار◊ا دا–ا

كيرافوب دادو0 جÈلإ يلهأإ –1  ةليلم Úع ةيعمج

طابحإلا ةمق ‘  يريزدو ر◊ا طوقسسلا لسصاوي يلهألا

تاعزانŸا ةن÷ تلشسار
ة-ط-بار-لا ة-يد-نأا ع-ي--م--ج

ة----ي----نا----ث----لا ة----فÙÎا
ل------جأا ن------م ار------خؤو------م
د-يد--شست--ب ا--ه--ت--ب--لا--ط--م
لجأا نم ةقلاعلا نويدلا
دد÷ا ÚبعÓ-لا ل-ي-هأا-ت

،ديد÷ا مشسوملل ابشس–
هذ------ه صضفر------ت ثي------ح

رشصتو راذعأا يأا ةرملا
نلو نويدلا ةيوشست ىلع
ناك امك تÓيهشست عشضت
صصاقنإاب اقبا-شس ل-شصح-ي
،ميتنشس رايلŸا زجاح ت– ¤إا نويدلا
صشار◊ا دا–ا نو---يد ّنأا ا----ن----م----ل----عو
رايلم11 ـب رّدقت ÚبعÓلاب ةشصاÿا

عشضتشس ةÒبك ةيلام ةميق يهو ،متينشس
ل-جأا ن-م ة-ي--ق--ي--ق--ح ة--طرو ‘ ةرادإلا
ابشس– دد÷ا اهيبعل تازاجإا مÓتشسا
.ديد÷ا مشسوملل

شسمأا قلطنا فلضشلا شصبرت
ذ-ن-م صشار◊ا دا–ا ة-ل-ي--ك--ششت تل--خد
ق--ل--غŸا يÒشضح--ت--لا ا--ه--شصبر--ت صسمأا

Ã01 ـل مود-ي-شس يذ-لاو ف-ل--ششلا ة--ن--يد
ÚبعÓلا ةقايل ةداعإل صصّشصخيو مايأا
ة----شسفا----نŸا لو-----خد-----ل م-----هÒشض–و
لبقŸا يرفيف رهشش ةيادب ‘ ةيمشسرلا

ىد---حإا ى---ل---ع ة---شسفا---نŸا ل----جأا ن----م
ة--ط--بار--لا و--ح---ن دو---ع---شصلا تاÒششأا---ت
رومألا قلطنت ثيح ،¤وألا ةفÙÎا
فلششلا ةنيدÃ مويلا نم ةيادب ةيّد÷ا
هيبعلو دانم لامج بردملل ةبشسنلاب
Òشضح----ت----لا ن----م ةÒشصق ةÎف د-----ع-----ب
ينف-لا م-قا-ط-لا ا-ه-شصشصخ ة-م-شصا-ع-لا-ب
.Ìكأا Êدبلا بناجلل

ةضصح رخأا تضضاخ ةليكضشتلا
Ãمفون1 بعلÈ

تشضاخ دق ةيششار◊ا ةليكششتلا تناكو
لوأا بع-لÃ ا-ه-ل ة-ي-ب-يرد--ت ة--شصح ر--خأا
تبشسلا صسمأا لوأا ةيدمÙاب Èمفون
ل-م-ع-لا Úب دا-ن-م بردŸا ا-ه--ي--ف عو--نو
رخأا هذه تناك ثيح ،ينفلاو Êدبلا

صصبر----ت ‘ لو----خد----لا ل----ب-----ق ة-----شصح
¤إا ةليكششتلا ترفاشس ثيح ،يÒشض–

كانه صصبÎلا لجأا نم صسمأا فلششلا
بع--لÃ برد--ت--ي ق--ير---ف---لا ّنأا ا---م---ل---ع

ي-شضاŸا ءا-ع-برألا ذ-ن-م «ير--ج--ي--فل»
ة-با-غ-ب ه-تاÒشض– ل-ه-ت-شسا يذ--لا و--هو
ىعشسيشسو ،طقف عوبشسأا ذنم يواششوب
ر-خأا-ت-لا كراد-ت ¤إا ي--ن--ف--لا م--قا--ط--لا
ن-م نو-ب-عÓ-لا ه-ي--نا--ع--ي يذ--لا Òب--ك--لا
.ةيندبلا ةيحانلا

Êاث شصبرت ة‹رب وحن
ةمضصاعلاب

ع-م ق-ف-تا ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا نأا ا-ن-م-ل--عو
يÒشض– صصبرت ة‹رب ىلع ةرادإلا
نوك-ي-شس ف-ل-ششلا ن-م ةدو-ع-لا د-ع-ب Êا-ث
قÓطنا لبق ةمشصا-ع-لا-ب ةÒب-ك ة-ب-شسن-ب
هشصيشصخت متيشسو ،ةيمشسرلا ةشسفانŸا
عم يكي-ت-ك-ت-لاو ي-ن-ف-لا Úب-نا-ج-ل-ل Ìكأا

ة--يدو--لا تا--يرا--بŸا ن--م دد--ع صضو--خ
د-جو دا-ن--م لا--م--ج بردŸا نأا مادا--م
ةيدو تايرابم ة‹Èل ةغلاب تابوعشص
طا-ب-ترا بب-شسب ف-ل-ششلا صصبر-ت لÓ--خ

‘ تايرابŸا-ب ¤وألا ة-ط-بار-لا ة-يد-نأا
عرششت ⁄ تلازل ةيواهلا قرفلا نأا Úح
دنم لعج ام وهو ،دعب تابيردتلا ‘

¤إا ة--يدو تا--يرا---ب---م ة‹ر---ب ل---جؤو---ي
.ةمشصاعلا صصبرت

ةيعم÷ اضسيئر يضسيع نب
ÚبعÓلا ءامدق

يدانلل قباشسلا بعÓلا ارخؤوم بختنا
ةيعم÷ اديدج اشسيئر يشسيع نب لامك
لا---غ---ششأا لÓ---خ Úب----عÓ----لا ءا----مد----ق
ترج يتلا ةيباختنلا ةماعلا ةيعم÷ا

د-م-حأا ن-م ل-ك بي--شصن--ت ”و ،ار--خؤو--م
ة-ير--ششاو--ع Ëر--ك--لا د--ب--عو ة--ب--ي--طو--ب
بت---كŸا ن---م---شض Úق---با----شس Úب----علو
اهيلع لوعي يتلا ةيعم÷ا هذهل ÒشسŸا

يدا---ن---لا ة----مدÿ اÒث----ك
Úب--------عÓ--------لا ةدا---------عإاو
ة-ه-جاو--لا ¤إا ى--ماد--ق--لا
يذ--لا صشي--م--ه--ت--لا د---ع---ب

فر-----ط ن-----م هو------ششا------ع
ق-با-شسلا ÒشسŸا بت--كŸا
”و ،بيا--ع---لا ة---شسا---ئر---ب

Ëر---ك----ت ل----ف◊ا لÓ----خ
هو---جو---لا ن---م د---يد---ع----لا
.ةيمÓعإلاو ةيشضايرلا

دد÷ا» :شضويب
ةعرضسب اوملقأات
«ةعئار ءاوجألاو

ةدوعلا نأا صضويب ماشسح بعÓلا فششك
بب-شسب ة-ب-ع-شص تنا--ك تا--ب--يرد--ت--لا ¤إا
تا-ب--يرد--ت--لا ن--ع ل--يو--ط--لا دا--ع--ت--بلا
ةبوعشصلا» :لاقو ،ةيمشسرلا ةشسفانŸاو
نكت ⁄ يتلا رشصان-ع-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب تنا-ك
تنا-ك ي-ت-لا ر-شصا-ن-ع-لا ا-م-ن-ي--ب برد--ت--ت
نأا لوقلا نكميف ،دارفنا ىلع بردتت

ةيعÃ لمعن نحن ،اهدعاشس رمألا هذه
ل--جأا ن--م ة--يد--ج--ب ي--ن--ف--لا م--قا---ط---لا
فوخ لو ةدوه-عŸا ة-قا-ي-ل-لا ةدا-ع-ت-شسا

دو-جو-ب بنا÷ا اذ-ه ‘ ق-ير-ف-لا ى-ل-ع
او--م--ل--قأا--ت دد÷ا ،ءف--ك ي--ن--ف م--قا--ط

اننأل انيلع Úبيرغ اوشسيل مهو ةعرشسب
تا-ب--يرد--ت--لاو دد÷ا م--ظ--ع--م فر--ع--ن

Œءاوجأا طشسوو ةديج فورظ ‘ ير
.«ةعئار

نم فّوختن» :تادبع
امقاط كل‰ اننكل ،تاباضصإلا

«ىوتضسŸا ‘ اينف
نع تادبع لشصيف عفادŸا لاق امنيب
Òشسو تا-----ب-----يرد-----ت-----لا ¤إا ةدو------ع------لا
ا-ن-ير-جأا د-ق-ل» :ي-ل--ي ا--م تاÒشضح--ت--لا
ة-يز-ها-ج ة-جرد صسا--ي--ق--ل تارا--ب--ت--خا
صسيل ،ةي-ند-ب-لا ة-ي-حا-ن-لا ن-م Úب-عÓ-لا

فقوت دعب تابيردتلا ¤إا ةدوعلا Óهشس
امقاط كل‰ هلل دم◊ا ،رهششأا ةعشستل

كلÁو بنا÷ا اذه ‘ اشصشصختم اينف
ا--ئ--ي--شش دو--ع--ن ن--ح--ن ،ة--مزÓ--لا ةÿÈا

فوختلا ،ةداتعŸا انتقايل ¤إا ائيششف
تا-با-شصإل صضر-ع-ت-لا و-ه اÃر د-ي-حو-لا
بردŸا ن-ك-ل ،ة-يز-ها÷ا مد-ع-ل ار-ظ-ن
اذ-ه ن-م ه-ب مو-ق--ي--شسو ه--ل--م--ع فر--ع--ي
ح . م      .«بنا÷ا

:بعŸÓا ءادضصأل ةديلبلا دا–ا ةرادإا شسل‹ شسيئر ›اضشرضش نب يلع يديضس

«هتمدخ ‘ انأاو يّنم ءزج دا–لا و دوعسصلا انفده»

لبقتضسم شصوضصخب Òبكلا هلؤوافت نع ةديلبلا دا–ا يدان ‘ لوألا لجرلا برعأا
مقاطللو ÚبعÓل هرفو اŸ رظنلاب ،0202/1202 ديد÷ا مضسوŸا ةلوطب ‘ هقيرف
›ادب «كيبŸوأا» لزنب Êاثلا هعوبضسأا لخد يذلا لوألا شصبÎلا لÓخ ،ينفلا

ةنيدم قيرف ‘ لوألا لجرلا ثدحتي امك ،ةمضشن نايفضس بردŸا ةدايق ت– ،ميهاربإا
فادهألا اذكو يديلبلا يدانلا لبقتضسمو قافآل هتيؤور نع راو◊ا اذه ‘ دورولا

.لبقŸا يرفيف —افلا ‘ قلطنيضس يذلا ديد÷ا مضسوŸا ‘ اهقيق– دارŸا

يدانل ةيباختنلا ةيعم÷ا ليجأات ” ،تاعقوتلا لم صسكع
ةعاشسلا نم ةيادب لبقŸا يفناج —افلا ¤إا كيرافوب دادو
ى-شسو-م د-ي-ه-ششلا ،ة-عا-ق-لا صسف--ن--بو ،ا--حا--ب--شص ةر--ششا--ع--لا

” ،ةيشضاŸا ةعبرألا تايعم÷ا رارغ ىلعو.فاÒشش
Êوناقلا باشصنلا لامتكا مدعل ةشسماÿا ةيعم÷ا ليجأات
ن-م د-يد-ع-لا با-ي-غ ل-شصاو-ت ثي-ح ،(و--شضع13 ن--م ل--قا)
راثأا يذلا رمألا ،ةماعلا ةيعم÷ا ¤إا ÚمتنŸا ءاشضعألا
ح-ششرŸا م-ه-شسأار ى-ل--عو ن--ير--شضا◊ا ءا--شضعألا ءا--ي--ت--شسا
ديدششلا هبشضغ نع Èع يذلا ،حيلف ديعشس دشسلا ديحولا

Ÿب--ئا--غ--لا ءا--شضعألا ه---ب مو---ق---ي اÚ، م ل ناو ة--شصا--خÈر
يذلا وهو ،يدانلا ةشسائرل هحششرت نÓعإا دعب ،مهبايغل

هذه لثم ‘ يدانلا صسأار ىلع ةتقؤوم ةروشصب هنييعت ”
.ةيشضاŸا لبق ام ةنشسلا نم مايألا

ÚبيغتŸا ءاضضعألا بطضشب نوبلاطي راضصنألا
نم ديدعلا هب موقي ام كيرافوب دادو راشصنأا لبقتي ⁄

لاغششأا نع رŸÈا Òغ مهبيغتب ،ةماعلا ةعم÷ا ءاشضعأا
،›اوتلا ىلع ةشسماÿا ةرملل اذهو ،ةيباختنلا ةيعم÷ا
ة-شضير-ع--ب مد--ق--ت--لا--ب م--ه--ن--م Òث--ك--لا--ب ع--فد يذ--لا ر--مألا
ةبيبششلا ةيريدم ¤او  ،ةيلÙا تاطلشسلا ¤إا ةيجاجتحا
ةرور-شضب ،ةد-ي-ل-ب-لا ›او ¤او ،ةد-ي-ل-ب-لا ة-يلو-ل ة-شضا-ير-لاو
دادو يدا-ن ‘ ثد-ح-ي ا--م هاŒ د--حاو ل--جر--ك كر--ح--ت--لا
ةيعم÷ا لاغششأل ةرركتŸا تÓيجأاتلا ببشسب ،كيرافوب
وهو اقÓطإا مدقلا ةرك قيرف مدخت نل يتلاو ،ةيباختنلا
ق-ي-ق– فد-ه-ب د-يد÷ا م-شسوŸا لو-خد-ل د-ع--ت--شسي يذ--لا
.ءاقبلا
هحضشرت فلŸ حيلف ديعضس بحضس نم ىضشخي كيرافوب ‘ لكلا

ن-ع كيرا-فو-ب دادو ق-ير--ف ي--بfi ن--م د--يد--ع--لا ا--ن--ل Èع
هتدهع ةيهتنŸاو تقؤوŸا صسيئرلا نÓعإا نم مهتيششخ

ةيع-م-ج-ل-ل ه-ح-ششر-ت بح-شس نÓ-عإا-ب ح-ي-ل-ف د-ي-ع-شس د-ي-شسلا
.ةيباختنلا
ةشسماÿا ةيعم÷ا ىلع اÒثك نولوعي دادولا راشصنأا ناكو

ا-ه-تا-ق-با-شس ن-ع ف-ل-ت-خ-ت ⁄ ي-ت--لاو صسمأا لوأا ةد--ق--ع--نŸا
با-شصن-لا لا-م-ت-كا مد-ع-ل د-يد-ج ن-م ا-ه-ل-ي-جأا-ت--ب ،ة--ع--برألا
نأا ،يدانلا طيfi نم هانيقتشسا ام بشسحو.Êوناقلا

حا‚ لاطبأا لجا نم ءافÿا ‘ ربدت ةثيبخ ةديكم كانه
ديعشس حششرŸا باختنل ةيباختنلا ةماعلا ةيعم÷ا دقع
تاذ بشسح ةديكŸا هذه ءارو فقيو ،يدانلل اشسيئر حيلف
¤إا را-شصنألا ن-م د-يد--ع--لا لواد--ت--ي ا--م بشسحو ردا--شصŸا
يتلاو ،يدانلا تشسأارت ناو اهل قبشس يتلا ءامشسألا صضعب
نأا د-ع-ب ،ق-ير-ف-لا Òها-م-ج فر-ط ن-م ةذو-ب-ن-م تح--ب--شصأا
.ملظم قفن ¤إا يدانلا تلشصوأا

ةديلبلا ةيلو ‘ ششيمهتلا Êاعي دادولا
كيرافوب دادو قيرفل ÒشسŸا صسلÛا ءاشضعأا انل Èع
ى-ل-ع ق-ب-طŸا صشي-م-ه-ت-لا ن-م د-يد-ششلا م-ه-شضا-ع-ت--ما ن--ع
ءانثتشسابف ،ةديلبلل ةيئلولا تاطلشسلا فرط نم مهقيرف
زواجتت ل يتلاو ةيناثلا ةجردلا ¤إا دوعشصلا ةحنم غلبم
ةظحللا دح ¤او يدانلا ةنيزخ قلتت ⁄ ،ميتنشس رايلŸا
بتكŸا ‘ نيزرابلا ءاشضعألا دحا بشسحو ،اميتنشس يأا
دجي  ⁄ هنا ،حيلف ديعشس هشسأاري يذلا يدانلل ÒشسŸا
نم قير-ف-لا ى-ل-ع ة-ق-ب-طŸا صشي-م-ه-ت-لا ة-شسا-ي-شسل اÒشسف-ت

دوعت لب مويلا ديلو صسيل وهو ،ةيئلولا تاطلشسلا فرط
Ÿد-حأل كل-م كيرا-فو--ب دادو ق--ير--ف نّا--كو ،تل--خ م--شساو

‘ يدا--ن--لا ي--شضا--مو خ--يرا--ت Úل--ها--ج--ت--م ،صصا--خ---ششألا
ة-شسا-ي-شس بب-شس ن-ع ادرو.ة-ير-ئاز÷ا ة--يور--ك--لا ة--طراÿا
فرط نم دادولا قيرف ىلع ةقبطŸا ءاشصقإلاو صشيمهتلا
اباو-ج د‚ ⁄ ،؟تل-خ تاو-ن-شس ذ-ن-م ة-ي-لÙا تا-ط-ل-شسلا
‘ صصوغلا صضفر هيلإا انثد– نم لكف ،Óماششو ايفاك
ل قيرفلاف ،ةيشضام تاونشسل دوعت اهنوك ،ةيشضقلا قامعأا
فر--ط ن--م يو--شضو--ف--لا Òي--شست--لا ة--شسا--ي--شس ع--فد--ي لاز--ي
نم افوخ نطولا صضرا ةرداغم لشضف مهشضعب صصاخششأا

fiا نع هتبشساŸصسأار ىلع اهيف ناك يتلا ةيثراكلا مشساو
.قيرفلا

يدهم Ëرك

Êوناقلا باضصنلا لامتكا مدعل

›اوتلا ىلع ةسسماÿا ةرملل ةيباختنلا ةيعم÷ا ليجأات

دا–ا لخاد ءاوجألا يه فيك ةيادب
؟ةديلبلا

هبششأا قيرفلاو ،ةيوخأا دج ءاوجألا ،هلل دم◊ا ^
Úب Òبك بواŒ كانهف ،ةدحاولا ةلئاعلاب
نم لعج يذلا رمألا ،ÚبعÓلاو ينفلا مقاطلا
ميهاربإا ›اد صصبرت نم لوألا عوبشسألا مايأا

Œاب رششبي ا‡ ،ادج ةديج فورظ ‘ ىرÿÒ.

تاÒضض– لج ‘ مئادلا كدوجو ظحول
؟›ا◊ا هضصبرت ‘ قيرفلا

ÚبعÓلا ءارو فوقولا بلطتي ينم بجاولا ^
بشصنم لغششا تنك اŸ لإاو ،ينفلا مقاطلاو
يدوجو هلل دم◊اف ،يدانلا ةرادإا صسلÛ اشسيئر
نم اوج قلخ ،›ا◊ا هشصبرت ‘ قيرفلا ءارو
،ينفلا مقاطلاو ÚبعÓل ةنينأامطلاو ةحارلا

قيرفلا ءارو فقت ةرادإلا نأا عيم÷ا رعشش ثيح
لب ىفكو ›ا◊ا صصبÎلا حا‚إا لجا نم صسيل

مشسوملل لكك يدانلا تاÒشض– حا‚إا لجا نم
‘ ةÒبك ةلتك نم ءزج لإا وهام اناف ،ديد÷ا
ىتح ،ةوقب ةلوطبلا لوخد لجا نم ،قيرفلا
.¤وألا قاروألا بعل انل ىنشستي

ةقرو بعل وهو Òغتي نل مكفده
؟دوعضصلا

مشسق ¤إا دوعشصلا ةقرو بعل وه انفده ديكأا ^
،¤وألا ةجردلا ‘ هتناكم ةديلبلا دا–اف ،رابكلا
هتناكم ¤إا قيرفلا ةداعإا لجا نم لمعي لكلاو
ةديلبلا دا–ا مجحب قيرفب لقعي Óف ،ةيلشصألا
انلعج يذلا رمألا ،Êاثلا مشسقلا صسيبح ىقبي نأا
ةÈخ وذ  ÚبعÓب ،ةيعون تامادقتشساب موقن

يشضار ةديلبلا ةنيدÃ لكلا هلل دم◊او ،ةبرŒو
تاÒشضحتلل Ú◊ا Òشسلابو تامادقتشسلا هدهب
.ميهاربإا ›اد صصبÎب ةيرا÷ا

يهام ،ةديلبلا دا–ا راضصنأا ركذ ىلع
؟مهل اههجوت يتلا ةلاضسرلا

Ìكأا ‘ اهتلق ةديلبلا دا–ا Òهام÷ يتلاشسر ^
لجرك قيرفلا لوح فافتللا يهو ،ةبشسانم نم
ةجردلا ¤إا ةديلبلا دا–ا ةداعإا لجا نم دحاو
مهبيخن نل اننأا ةمات ةقث ىلع انأاو ،¤وألا
دوعشصلا وهو ،نيديلبلا عيمج هانمتي ام ققحنشسو
نيوكت لواحن اننأا كلذ ىلع دز ،كلذ Òغ لو
نابششلا ÚبعÓلا نم جيزÃ يلبقتشسم قيرف
.ةبرجتلاو ةÿÈا يوذ ÚبعÓلاو

؟ايدام قيرفلا ةيعضضو يهام
ةيرئاز÷ا ةيدنألا نم ديدعلاك ،ةديلبلا دا–ا ^

نأا حيحشص ،ةقناخ ةيلام ةمزأا نم Êاعي
دي انل تمدق ةيئلولاو ةيلÙا تاطلشسلا
دعبو قيرفلاف ،ةيفاك Òغ اهنكل ةدعاشسŸا

لجا نم يعشسلاو Êاثلا مشسقلا ¤إا هدوعشص
ةيلاŸا هتاجايتحا ،لوألا مشسقلا ¤إا دوعشصلا
معدلا نم ديزŸا ¤إا ةجاحب وهف ،تعفترا
¤إا ءادن هجوأل ةشصرفلا هذه زهتناو ،يداŸا
نع اولخبي ل نأا ةديلبلا ةنيدم لامعأا لاجر
وأا › كلم صسيل وه دا–لاف ،ةدعاشسŸاب قيرفلا
ىلع نيرويغلا Úيدلبلا عيم÷ كلم وه لب يÒغل
هل دجتشس اذه يئادن ناب Úقي ىلع انأاو ،يدانلا
.ةيغاشص ناذآا

يدهم Ëرك هرواح

ةديلبلإ دا–إإ

ةبلاطم ةرادإلاو رايلم11 ـب نونيدي نوبعÓلا
دد÷ا ليهأات لجأا نم نويدلا ديدسستب
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:بـــعŸÓا ءادــــــصصأا ةدـــــير÷ زاورد زـــــيزــــع دــــيلا ةرـــكل قـــبصسأ’ا بردـــŸاو رــــيزولا

«دعب يرارق مشسحأا ⁄و ةيدا–إلل حششÎلا ‘ ركفأا معن»
فاÒبو يمهت ئطاوتب ةيدا–إلل ›ا◊ا سسيئرلاو ›ودلا دا–’ا سسيئر Úب ةرماؤوم ةيحشض تنك

ةـــــــباشصعلا هـــــــتبشصن و يـــــــعرشش Òـــــــغ  دـــــــيلا ةرـــــــك ةـــــــيدا–’ ›اـــــــ◊ا سســـــــيئرلا
لاـــــــيدنوملل Êاـــــــثلا رودـــــــلا ¤إا رـــــــشضÿا لـــــــهأات ‘ كوـــــــكشش يأا يدل سسيل

نع قئاق◊ا نم Òثكلا فصشك و هردصص حتف زاورد زيزع  قبصسأ’ا ديلا ةركل ينطولا بختنŸا بردم و ريزولاب بعŸÓا ءادصصأا ةديرج عمج راوح ‘
يصض‡ رارقب و ةماعلا ةيعم÷اب وصضع هنا دكا و هلبفتصسم نع كلذك ثد– و  ديلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا نم هتدعبأا ةرماؤوŸ هصضرعت و هيصضام

اذه انموي ¤ا ةيدا–’ا هب فÎعت ⁄ و ةصضايرلا و بابصشلا ريزو نم

‘ ايلاح كتيعصضو يه فيك زاورد زيزع ديصس ةيادب
؟ديلا ةرك ةيدا–ا
سسيئرلا Úب ةرماؤوم ةيحسض تنك3102 ةنسس ‘ هنا نوملعت متنا
نا-ك  يذ-لا ى--ف--ط--سصم ن--سسح ير--سصŸا ›ود--لا دا–Ó--ل  ›ا◊ا
ةيدا–Óل ›ا◊ا سسيئرلا و ›ودلا دا–’ا  ‘ هسسفانا نا ىسشخي
لك  ؤوطاوتب  دولوم نب قباسسلا سسيئرلا ىتح و ديلا ةركل ةيرئاز÷ا

. نم

قباسسلا ةيبŸوأ’ا ة-ن-ج-ل-لا سسي-ئر و ي-م-ه-ت د-مfi ق-ب-سسأ’ا ر-يزو-لا
ا-مد-ع-ب د-ي-لا ةر-ك ة-يدا–ا ن-م يدا-ع-ب-ت-سسا ” و فار-ب ى-ف--ط--سصم
يمهت دمfi قبسسأ’ا ريزولا نم يرازو رارقب   اسسيئر تبختنا
’ا اهتارارق ‘ ةديسس ةماع ةيعمج لبق نم بخنم تنك يننا مغر
رارق ىغلا ثيح يوانرب فوؤور ميلسس قباسسلا ريزولا بيسصنت ” نا
ةيع-م÷ا ¤ا ي-تدو-ع رار-ق ى-ل-ع ى-سضما و ي-م-ه-ت ق-ب-سسأ’ا ر-يزو-لا
ديلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل قباسس سسيئر يتفسصب وسضعك ةماعلا

؟ وصضعك ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا كب تفÎعا لهو
ي-ن-نا ا-م-ك ة-يدا–Ó-ل ة-ق-با-سسلا ة-ي-ع-م÷ا ‘ ي-ئا-عد-ت-سسا م--ت--ي ⁄

ءا-سضعأ’ا ة-م-ئا-ق ‘ جرد--م ي--م--سسا نا--ك اذا ا--م ن--ع تر--سسف--ت--سسا
يمسسا اهيف نكي ⁄ و ةيعم÷ا لاغسشا روسضحب ÚينعŸا

؟ ريزولا رارقب ةيدا–’ا غÓبا ” لهو
سضرحيل هرارقب ةيدا–Óل ماعلا Úمأ’ا رطخا اهنيح ريزولا ديكا

ةيعم÷ا لاغسشا روسض◊ يئاعدتسسا مدع نكل هرارق ذيفنت ىلع
هكلما يذلا ريزولا رارقب فÎعت ⁄ ةيدا–’ا نا ىلع ليلد ةماعلا
⁄ لاح ‘ و ةمداقلا ةماعلا ةيعم÷ا باÎقا رظتنا فوسس هيلع و
ةسضايرلا و با-ب-سشلا ةرازو ل-سسارأا-سس ا-هرو-سض◊ ءا-عد-ت-سسا ى-ق-ل-تا
رارقلا قيبطتب ةبلاطملل

ةيدا–’ا سسأار ىلع كتدوع ىنمتت ديلا ةرك ةلئاع
؟ حصشÎلا ‘ ركفت له
ةسصاخ دعب يئاهنلا يرارق ذختا ⁄ نكل عوسضوŸا ‘ ركفا انا معن
يدان سسيئر كلذكو ›ا◊ا سسيئرلا امه Úحسشرم كانه نا و
و هيعجسشم نم نوكأاسس طويلع حسشرت اذا و طوياع Úسساي ةدكيكسس
و يرئاز÷ا ديلا ةرك ¤ا ةفاسضإ’ا مدقي نا نكÁ هن’ همعدا
رابتعا لك قوف ةÒغسصلا ةركلا ةحلسصم › ةبسسنلاب

؟ تحصشرت نا كلذك كمعديصس طويلع نا نصضا
يأا نود ديلا ةرك مدخي رارقب جرحن و ررقنل عمت‚ نا انيلع
رابتعا

؟ دحاو بتكم سضعب عم امكارن نا نكÁ ’ا
نسضا نكل ديلا ةركب سضوهنلل اسضيأا Óح نوكيسس و ادج دراو اعبط

تاحيسشÎلا نع ثيدحلل سضعب نحي ⁄ ناوأ’ا نا

؟ ةيرئاز÷ا ديلا ةرك ىرت فيك
و ماوعأا ذنم ةيدا–Óل ئيسسلا Òيسستلا ببسسب ةسضيرم ديلا ةرك
ن-ع ةد-ي-ع-ب تتا-ب ي-ت-لا د--ي--لا ةر--ك ة--يد--نا ى--ل--ع ا--ب--ل--سس ر--ثا يذ--لا
تابختنم جئاتن ىيلع اسضيأا رثا و ةيبرعلا و ةيقيرف’ا  تاجيوتتلا
طقف  زيكÎلا يقب و ثان’ا تابختنم ىتح و ةÒغسصلا فانسصأ’ا

ةثلاث ةبترم ىلع لوسص◊ا نم نك“  يذلا  لوأ’ا بختنŸا ىلع
ةدعل ةسسفانŸا فقوت نا امك ةيفاكÒغيقبتاهنكلةيقيرفاةلوطبيف
عم ايلاح اما ةيرئاز÷ا ديلا ةرك ىوتسسم ىلع اÒثك رثؤويسس طورسش
ىرن امدنع اذهب بحرن و نسسحتلا ‘ ةدارإا تظح’ ةدهعلا ةياهن
كلذك و ةينابسشلا تابختنŸاب ةسصاخ تاسصبرت ميظنت كانه نا
لوأ’ا بختنŸا

؟ نصسحت كانه نا ةرت له
ةركل ةينطولا ةبخنلا تاÒسض– ىوتسسم ىلع نسس– كانه معن
Òسض– و-ه اذ-ه ل-ك ‘ م-هأ’ا و تا-سصبر--ت ةد--ع م--ي--ظ--ن--ت--ب د--ي--لا
ةياهن عم هارن و اقباسس هدهسشن ⁄ يذلا رم’ا ةينابسشلا تابختنŸا

ةدهعلا

؟ ةمداقلا ةدهعلل قيوصست اذه  Èتعي  ’ا
رم’ا اذه و ديلا ةرك ةحلسصم وه مهي ام نكل دراو رم’ا اذه ديكا

Úي-ع-ت-ب  ةو-طÿا اذ-ه-ب بحر-ن و ة-ي-ن-طو-لا تا-ب-خ-ت-نŸا ح-لا--سص ‘
ةيوسسنلا تابختنŸا بايغ ىرن اننا Òغ ةينابسشلا تائفلل Úبردم
اهتائف عيمجب

؟ هارت فيك لوأ’ا بختنŸا ركذب
ةدعل Òسضحتلا مدع مغر لوأ’ا ينطولا بختنŸا ‘ هتسسŸ ام
ةيلبقتسسم ةرظن كانه نا  ينفلا مقاطلا لمع  رهسشا

؟ رم’ا اذه ¤ا لصصت كلعج يذلا ام
ن-م ءاو-سس ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا م-ي-عد-ت-ل ة-با-سش بهاو-م ءا--عد--ت--سسا
مييقتل ركبم تقولا نا حيحسص  ةيلÙا وا ةيبوروأ’ا ت’وطبلا
اذهرامث سضعب كانه رهظي نكل اينولوب يتيدو دعب نكل بختنŸا
تاسصبÎلا لÓخ ينفلا مقاطلا هب موقي يذلا لمعلا

؟ ارايعم اينولوب يتدو Èتعت له
ذنم اوطسشني ⁄ ينطولا بختنŸا يبع’ نا و ةسصاخ رايعم ديكا

لمع و Úتيدولا و تاسصبÎلا جئاتن نع ثد–ا يننكل ةليوط ةدم
ن-ع نÓ-عإ’ا  با-ي-غ ل-ظ ‘ ه--ب مو--ق--ت يذ--لا ة--ي--ن--ف--لا ة--سضرا--ع--لا
ز-فا-ح نو-ك-ت-سس ة-يŸا-ع-لا ة-لو-ط--ب--لا نا ’ا  ة--يدا–’ا ة--يŒاÎسسا
ةيراق تاسسفانم ‘ كراسشتسس ىرغسصلا تابختنŸا ىتح و ÚبعÓل
لكسشب لمعت  روكذلل ةبنطولا تابختنŸا نا لوقلا نكÁ ن’ا و

Ëرك اهسسار ىلع و ةينقتلا ةيريدŸا ةسسملل عجري اذه و يداع
تر-ه-ظ د--ق--ل و ›ارد--ف--لا بت--كŸا ¤ا ي--م--ت--ن--ي ’ و--ه و رو--ك--سشب
ارخؤوم اهب موقي يتلا تادوهÛا

عتمتي يتلا ةÁزعلاو رئاز÷ا بختنÃ كتفرعم مكحب
ÚبعÓلا اهب

Úبع’ا لك ن’ اتنيرغلاب ىمسسي اÃ فÎع ل انا ’’ » ينعطاقيط
‘ نوبغري مهلك و ةينطولا مهتايار ىلع عافدلل نوبعلي ⁄اعلا ‘
ةقاط هيدل يرئاز÷ا بختنŸا نا حيحسص  ةيباجيإا جئاتن قيق–

Úب-ع’ا اÒث-ك  بسسا-ن-ت د-ي-لا ةر-ك ة-سضا-ير نا ا-م-ك ة-م--ه--م ة--ير--سشب
ليوط نمز نم انا و ÚيرسصŸا اذك و Úيسسنوتلا ىتح و Úيرئاز÷ا
‘ ةدو-جوŸا ة-با-سشلا تا-قا-ط-لا ‘ را-م-ث-ت--سس’ا ل--جا ن--م ح--فا--كا
نا د-كؤوأا ن-ك-ل و  ة-يدا–’ا ة--يŒاÎسسا با--ي--غ ف--سسأÓ--ل ر--ئاز÷ا

ةلسصاوÃ لءافتأا نا يننكÁ اÃر Úينقتلا ىدل ةيŒاÎسسا كانه
نوكتسسف  ةحسضاو لمع ةطخ نمسض ةديدج ةيدا–ا عم اهلمع

ةيرئاز÷ا ديلا ىرك ةبيه ةداعإا ‘ مهاسستسس ةديج جئاتن امتح
ةطسسوتم ةÎف لÓخ

؟ اهدهع ¤ا ةدوعلا ةيرئاز÷ا ديلا ةركل نكÁ له
Áغسصلا ةركلل نكÒايقيرفا ةمدقم ‘ نوكت و دوعتل ةيرئاز÷ا ة

ما ةحصضاو ةطخ ما ؤوفك Úنقت له انصصقني اذام
؟ Úلو‡

ت’و-ط-ب-لا و ة-يد-نأ’او ةد-عا-ق-لا-ب م-ت-ه-ت ة-ي-ن-طو ج-مار-ب ا-ن-سصق-ن--ت
يذلا وه ةسسفانŸا ماظن نا امك تابختنŸا ىوتسسم عفرل ةيلÙا
نم ›اخ رئاز÷ا ‘ ةلوطبلا ماظن نا امك يوق بختنم عنسصي
ÚبردŸا ةمهم ليهسست اهنأاسش نم يتلا ةينابسشلا تائفلا ت’وطب
يمرهلا لمعلا اذه و ةلوطبلا ‘ Úبع’ا ةدبز رايخا ‘ Úينطولا

 ةيرئاز÷ا ديلا ةرك ‘ دوقفم

جورÿا و ةفاصضإ’ا Ëدقت هنكÁ له زاورد داع ول
؟ نامأ’ا رب ¤ا ديلا ةركب
اهباحسص’ ديلا ةرك بجي ةفاسضإ’ا Ëدقت هنكÁ ’ هدحول لجر

رئاز÷ا ‘ ديلا ةرك ىوق بك عمŒ ةيŒاÎسسا كانه نوكت ىتح
‘ ح‚أاسس يننا لوقأا نا يننكÁ ىوقلا هذه عمج ‘ تح‚ ول و
ديلا ةرك ريوطت

ةكراصشم نم كتاعقوت يه ام زاورد ديصس Òخأ’ا ‘
؟Êاثلا رودلا ¤ا رورŸا و لايدنوŸا ‘ رصضÿا
¤ا ينطولا بختنŸا روبع ‘ كوكسش ىندا يدل تسسيل › ةبسسنلاب
¤ا رظنلابةسصاخ يبرغŸا بختنŸا نم ىوقا  اننأ’ Êاثلا رودلا
¤ا ة-فا-سضإا ا-ي-نو-لو-ب ي-ت-يدو لÓ-خ ة-ق-قÙا ة-ي-با-ج-يإ’ا ج-ئا-ت-ن-لا

وا جيلÿا ‘ ءاوسس مهتايرود ‘ نوطسشني نيذلا Úبع’ا ةكراسشم
اذه و هتايناكما نم ةÒبك ةبسسنب رسضÿا بعليسس ثيح  ابورا
سسو-كر-ب ءا-ق-فر ه-ي-ل-ع و ة-ي-با-ج-يإا ج-ئا-ت-ن Ëد-ق-ت-ل ع-فاد نو-ك-ي--سسو
نم ىوتسسم لقا ىدع-ي يذ-لا ي-بر-غŸا بخ-ت-نŸا ن-ع نو-ب-ل-غ-ت-ي-سس
ر-ظ-ت-ن-ن ا-ن-ن-ك-ل Êا-ث-لا رود-لا ‘ ن-ك‡ ءي-سش ل-ك ا--هد--ع--ب ر--سضÿا

ةيباجيإا ةكراسشم

نوكيصس بختنم نم ةرود ‘ Êاثلا رودلل لهأاتلا له
؟‘اك
لهأاتلا نا نسضا ةيجيتاÎسسا بايغو ةيدا–Óل ةلسشاف ةدهع دعب
رسضÿا لبقتسسم ‘ ركفن اهدعب يباجيا نوكيسس  Êاثلا رودلا ¤ا
ةركل رهاز لبقتسسم ‘ عمطنل  ›اردفلا بتكŸا ديدŒ  ىنمتن و
ديلا

يروصصنم ةلوخ



تأإرق إذإإو ..دضشإر تنأاف ثيد◊إ بلب تجرخو تأإرق إذإإ  ^
 .لهاج تنأاف ًإرذع ءيضش هقفت ⁄و

نكت ’و هلجإ نم ضسانلإ كمÎحيف ءدبم هل ميكح نك  ^
 .كثيدح قلÿإ ميقي Óف قطنم يأإ نم ›اخ هيفضس

فرعن نأإ بيعلإ نكل أاطÿاب فÎعت نأإ ًابيع ضسيل  ^
 .هيلع تكضسنو أاطÿإ
ريدخت Óب هرطخ هيلمع لثم دحإو فرط نم ب◊إ  ^

 .درإو اهيف توŸإ
مÎ– ’ تنأإو كت-ي-ل-ق-ع د--ي--ج“ Òغ--لإ ن--م بل--ط--ت ’  ^
 .مهتيلقع
 .كل اهبضسنو Òغلإ رعاضشم كبهنب  ^
نوتأاي نم ضسانلإ لب دÛإ بلŒ يتلإ يه باقلأ’إ تضسيل  ^

 .ًإد‹ باقلأ’اب
اهب ِنبإو اهعمجإ لب اهب Ìعتت Óف ةراج◊اب ةئيلم ةاي◊إ  ^

 .حاجنلإ وحن هب دعضصت ًاملضس
تإرم ههجو لضسغي نŸ تبجع ى-ن-ع-م ا-ه-ل تا-م-ل-كو م-ك-ح  ^
.ةنضسلإ ‘ ةرم ولو هبلق لضسغي ’و مويلإ ‘ ةديدع

ــــــميمضصلإ ‘ ــــــ ملظلا»
وه يقيق◊ا

لسصت ا-مد-ن-ع
ة--لا---سسر كي---لإا

كد-ل-ب ن-با ن--م
كن---م ر---خ---سسيو

صس----ل----Œ ك-----نأل
ع--م ة--كد--لا ى--ل--ع
Úح ‘ ،كق---ير---ف
ر--خآا كن--م ر--خ--سسي
بهاذ ي---ن---نإا ه---لو---ق----ب
،صصقرلاو ءا-ن-غ-لاو ج-ير-ه-ت-ل-ل
تاركلا عماجب ينفسصي رخآاو

؟ًاملظ اذه صسيلأا ،قيرفلا ‘
لئاسسر كانه كلذ نم Ìكألاو
لإا انيلع ام اذهلو ،يتدلاول متسش
.«ةيادهلاب مهل وعدن نأا

يرمعلب لامج يرئإز÷إ ›ودلإ

.ةرهاقلا ‘ يمÓسسإلا فحتŸا حاتتفا -3091
.ةمسسن فلا57 دسصحي ةيلقسص ةريزج نم ةنيسسم ةنيدم ‘ لازلز -8091
.وكسسيسسنارف ناسس عراوسش ‘ ةرم لوأل ماÎلا روهظ -2191
نم ةÁدقلا ةدلبلا ‘ «يواتفللا ىهقم» مجاهت ةيدوهي ةعوم‹ -7491
.اًينيطسسلف71 حرŒو لتقتو صسدقلا

.يسشارقنلا يمهف دومfi يرسصŸا ءارزولا صسيئر لايتغا -8491
سسيئر فوزاين دارم رباسص ÊاتسسنامكÎلا صسيئرلا باختنا -9991 ىدم اً
.ةاي◊ا

ةعطاقم ¤إا هيف وعدي يئرم طيرسش ‘ رهظي ندل نب ةماسسأا -4002
.ةيقارعلا تاباختنلا

حمسستو دحاولا لفطلا ةسسايسس نوناق نم ففخت ةينيسصلا ةموك◊ا -3102
.هترسسأل ديحولا نبلا ناك امهدحأا Úجوزل ناث لفط با‚إاب
ثلاثلا ثد◊ا ‘ ةواج رحب ‘1058 مقر ايسسآا ناÒط ةلحر ءافتخا -4102
.ةيسضاŸا رهسشأا ةرسشعلا ‘ هعون نم
سصخسش19 نم Ìكأا لتقم -9102 دنع عقو يراحتنا Òجفت ‘ بناجأا مهنيب اً
Òجفتلا وهو ،وسشيدقم ةي-لا-مو-سصلا ة-م-سصا-ع-لا ‘ ة-طر-سشل-ل صشي-ت-ف-ت ة-ط-ق-ن
.Úماع ذنم ةيومد Ìكألا

ءاŸا صصتÁ جنفسسإلا نأا ملعت له ^
.نخاسسلا ءاŸا نم Ìكأا درابلا

صضرألا برسضي قÈلا نأا ملعت له ^
.ةقيقد لك ةرم0006 ›اوح
ادوعسص كرحتت رانلا نأا ملعت له ^

¤إا اطوبه اهتكرح نم عرسسأا ىلعأÓل
.لفسسألا

Ìكأا اهيدل ططقلا نأا ملعت له ^
.اهترجنح ‘ يتوسص لبح001 نم
.رمختي ل لبإلا بيلح
5 ¤إا4 نم ماني ليفلا نأا ملعت له ^
.ةعاسس42 لك ‘ تاعاسس

.ةلوهسس لكب ىلعألا ¤إا جردلا Èع رقبلا دوقت نأا كنكÁ نأا ملعت له  ^

.ذيملتلإ هكرحي ىتح ملعي ’ يذلإ ملعŸإ: باتكلإ  ^
.ضسانلإ Úب لماعتلل ةيضسامولبد ةرورضض نوكي انايحأإ :مركلإ  ^
نز◊إو مهلاب ة-ئ-ي-ل-م بورد كل ءي-ضضت ي-ت-لإ ة-ع-م-ضشلإ:ل-مأ’إ  ^
.فوÿإو ءاجرلإو

.كإوضشأ’إ راجضشأإ Úب دورو ةقيدح يه :لئافتŸإ  ^
’ ةدرولإ لامجب هتعنقأإ امهم يذلإ ضصخضشلإ: مئاضشتŸإ  ^

. كوضشلإ ’إإ ىري
.ةدحإو ةرم ولو إدبأإ ءرŸإ هدقفي نأإ زوجي ’ يذلإ ديحولإ ءيضشلإ: فرضشلإ  ^
.ئطخت Óف بيضصتو ئطبت Óف بيŒ نأإ ينعت: ةغÓبلإ  ^

كسســـــــــــــفن فـــــــــــقث

عقو ىلع نويرئإز÷إ ظقيتضسإ ،8791 ماع نم مويلإ إذه لثم ‘
Úب نم مكلت ،نيدموب يرإوه ةيروهم÷إ ضسيئر ةافو ةعجاف

إوضسنت ’ ،اهيلع فرعتلإ لبقو ،مويلإ إذه ثإدحأإ مهإ
Ãع انتلضسإرÈ إŸكل’إ عقوÎوÊ اتلإ‹:

moc.liamg@mirakiddam،انتحفضص رونت مكعيضضإومف
امكو ،مكنظ نضسح دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتإداقتنإو
.مويلإ ءاعدب هللإ ةكرب ىلع انتحفضص أإدبن ،ددع لك ‘ ”دوعت

ثÓث ماع ،موعي رئإز÷إ نم اضسنرفل حوري فلح دحإو ةرم كلاق
.عجر بعت ،دحإو موي ةÒضسم ولتاقبو عيباضسأإ

نكت ’و كثيدحب كلوح نم بغر إذإإ قطنإو نومضضÃ جرخي ’ كثيدح إذإإ ..تكضسأإ  ^
 .كضسل‹ نم قلÿإ رمذتيف إراثرث

نأإو ءاينغأ’إ ىنغأإ نكت كقلخو كلمع نضسحأاف ضسانلإ دنع كديضصر يه كتايقÓخأإ  ^
 .كلذل كمعدي كقلخ ءوضسف كضسÓفإاب راهضشإ’إ تدرأإ

Èع هنأاكو هحوبب رعضشت نأإ ليمج ..هتاجلخ نع ثدحتي ..⁄أاتي ..لزغتي رعاضش وأإ بتاك يأإ ثدحتي Úح  ^
 .كئابغب هجرحتف هب ينعŸإ كنأاكو هبتكي ام لك بضسنت نأإ ةثراك ..لب ..ءابغ هنكلو كلخإد امع

 .ضسوضسدم كبيعو قلÿإ بويعب رهاŒ ’و هدحو هلل لامكلاف دحأإ نأاضش نم للقت ’  ^
نكلو مإÎح’إ كلذ قحتضست كنأ’ ديجمتلإ ةجردل كماقم عفرأإ ..كمÎحإ Úح  ^
 .يرضشح ديبم قحتضست هضضوعبب هبضشأإ يرظن ‘ كّنأإ ملعإ ..كلذك كنأ’ كرقتحإ Úح
امّم ضصخرأإ ًاموي كضسفن دŒ ’ ىتح كيف ءيضش ىلغأإ كضسبÓم لعŒ نأإ لوا– ’  ^

.هيدترت

ــه2441 ¤وألا ىدامج31ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيدÚ 82نثإلا

انعم مضستبإإ

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

يدهم Ëرك :دإدعإإ

ن-ما-ث-لا ةد-ح--تŸا تا--يلو--لا صسي--ئر ،نو--سسل--يو وردوو -6581
.9191 ماع مÓسسلل لبون ةزئاج ىلع لسصاح نورسشعلاو
ملع ‘ يزيل‚إا ⁄اع ،نوتغندإا يلناتسس رثرآا Òسسلا -2881
.ءايزيفلاو كلفلا

.يكيرمأا فوسسليف ،رلدأا رميتروم -2091
.يكيرمأا تايسضاير ⁄اع ،ناموين نوف نوج -3091
.يرسصم لث‡ ،›وبدم معنŸا دبع -1291
.يكيرمأا لث‡و بتاك ،› ناتسس -2291
.‘Óسسغوي مدق ةرك بعل ،كيتناز يتنأا -6391
ىلع لسصاح يكيرمأا ءايميك ⁄اع ،صسيلوم يراك .د -4491

 .3991 ماع ءايميكلا ‘ لبون ةزئاج
.نيدموب يراوه يرئاز÷ا صسيئرلا ةافو -8791
.›وغنوك مدق ةرك بعل ،اول اول انامول -0891
ل-سصأا ن-م يد-ن-لو-ه مد-ق ةر--ك بعل ،زور◊و--ب د--لا--خ -1891
.يدنلنف مدق ةرك بعل ،�يارياف اكيمو يبرغم
.يزيل‚إا مدق ةرك بعل ،اتيل يوÒل -4891
.يزيل‚إا مدق ةرك بعل ،نوتسسلدوه موت -6891

... بيرغ غÓب
Œب عم ةيدوعضسلإ ةطرضشلإ تبواÓمدقت غ

تيرافعلإ ه-ي-ف م-ه-ت-ي يدو-ع-ضس ن-طإو-م ه-ب
دإدعإإ لعفلاب ”و ،هلزنم ىلع ءإدتع’اب

fiرمأ’إ ةئيه» ¤إإ ىوكضشلإ لاضصيإإو ،رضض
ةيدوعضسلإ ‘ «ركنŸإ نع يهنلإو فورعŸاب
.هبلط ىلع ءانب
ىلع ةيدوعضسلإ «ةاي◊إ» ةف-ي-ح-ضص تل-ق-نو
يدوعضسلإ نطإوŸإ نأإ ،ÊوÎك-لإ’إ ا-ه-ع-قو-م
هيف مهتي ةطرضشلإ ¤إإ يمضسر غÓبب مدقت
ه-ترا-ي-ضس قإر-حإإ ة--لوا--حÃ «تيرا--ف--ع--لإ»
يلع ىعديو يكتضشŸإ نأإ تفاضضأإو .هلزنمو
لبج برق «إزن ةع-ل-ت» ة-ير-ق ن-م يوا-يÙإ

عنم تإرم ةدع لواح ةكلمŸإ برغ ىوضضر
ى--ل--ع ءإد---ت---ع’إ ن---م ن÷إ تيرا---ف---ع»

.«هتاكلت‡
ه-لز-ن--م ى--ل--خأإ» ه--نأإ ¤إإ يوا--يÙإ را--ضشأإو
نأإ ’إإ ،رواÛإ ه--ن--بإ لز--ن--م ¤إإ ل--ق--ت--نإو
،هل اهتإديدهت تلضصإو «ن÷إ وأإ Úطايضشلإ»
،هلزنم ىلع ةراج◊إ ءاقلإإ لÓخ نم كلذو
لز-نŸإ ءإز--جأإ ضضع--ب ‘ نإÒن--لإ لا--ع--ضشإإو
،هايŸإ لقنل ةضصضصıإ هترايضس نم برقلابو
‘ دو-جوŸإ ما-ع-ط--لإ تيز ضشر ¤إإ ة--فا--ضضإإ
ن--م كلذ Òغو ،نإرد÷إ ى--ل---ع خ---ب---طŸإ
.تإديدهتلإ

 نيدموب يراوه موحرŸا
نأارقلا نيدموب يراوه متخ8491 ةنسس ‘

نأارقلا هِتيرَق ءانبأا صسّرَدُي َحبسصأاو Ëركلا
ة--ن--سس ‘و ،ة--ي--بر--ع---لا ة---غ---ل---لاو Ëر---ك---لا

يراو--ه) ة--بور---خو---ب د---مfi كر---ت9491
¤إا ه---جو---تو ادد‹ ه---ل---هأا (ن----يد----مو----ب
،ةنيطنسسق ةنيدم ‘ ة-ي-نا-ت-ك-لا ة-سسردŸا
ةبلطلا ناكو اًيلخاد ةسسردŸا ماظن ناكو
‘و ،فيظنتلاو خ-ب-ط-لا ءا-ب-عأا-ب نو-مو-ُق-َي
بي--ط---لا جا◊ا ه---م---ع نا---ك ة---نوألا كل---ت
ّج◊ا ةسضيرف ءادأا نم داع دق ةبورخوب

.مادقألا ىلع ايسشم
ةبورخوب بي-ط-لا جا◊ا ه-م-ع ةدو-ع د-ع-ب
(ن--يد--مو--ب يراو--ه) د---مfi ه---ي---لا بهذ
همع لأاسسي يراوه ناكو ،Êاهتلا هل ّمدقيل

¤إا هر--ف--سس ن--ع ةÒب--كو ةÒغ--سص ل--ك ن---ع
نع هÈخي همع ناكو ،ةسسدقŸا رايدلا
ناك فيكو رومألا قئاقدو ليسصافتلا لك
ةطرسشلاو كرام÷ا نم نوبرهتي جاج◊ا

ناك يتلا قرطلا نع هّثدحو دود◊ا ‘
لّجسسي نيد-مو-ب نا-كو ،جا-ّج◊ا ا-ه-ك-ل-سسي
ططخي نيدموب ناكو ،ةÒبكو ةÒغسص لك
‘ هئÓمز نم ةثÓث علطأا ثيح رفسسلل
رفسسلا ‘ هت-ي-ن ى-ل-ع ة-ي-نا-ت-ك-لا ة-سسردŸا
كلذ اوسضفرف هت-ق-فار-م م-ه-ي-ل-ع صضر-عو

مهعل-طأا-ف ،ر-ف-سس زاو-ج نو-ك-لÁ ل م-ه-نأل
و-ه اذ-ه :لا-قو بور-ه-لا ة-ط--ير--خ ى--ل--ع
...عبتي. رفسسلا زاوج

مويلإ QnÜu GCS°r̀ÉCndò∂n Nn`Òn eÉ ‘ g`òG Gd«ƒΩ}مويلإ
hnNn`Òn eÉ Hn©r̀ón√ , hnGCnY`ƒPo Hp∂n epør T°n`ôu g`òG

Gd«ƒΩ hnT°nôu eÉ Hn©r̀ón√, QnÜu GCnY`ƒPoHp∂n epøn
Gdrµnù° n`πp hnS°`ƒAp Gdrµp`Ñnô , QnÜu GCnY`ƒPoHp∂n epør

Yn`òGÜm ‘ Gdæq`ÉQp hnYn`òGÜm ‘ Gd≤n`Ñrôz.

{QnÜu GCS°r̀ÉCndò∂n Nn`Òn eÉ ‘ g`òG Gd«ƒΩ
hnNn`Òn eÉ Hn©r̀ón√ , hnGCnY`ƒPo Hp∂n epør T°n`ôu g`òG

Gd«ƒΩ hnT°nôu eÉ Hn©r̀ón√, QnÜu GCnY`ƒPoHp∂n epøn
Gdrµnù° n`πp hnS°`ƒAp Gdrµp`Ñnô , QnÜu GCnY`ƒPoHp∂n epør

Yn`òGÜm ‘ Gdæq`ÉQp hnYn`òGÜm ‘ Gd≤n`Ñrôz.
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:مويلإ مقر

13 ح-ي-ح-ضص ل-ه :لإؤو-ضسلإ
‘ رئإز÷إ ةيدولوم قيرف نإ
ة-ن-ضس ا-يرا-ق ه-ل ة-كرا-ضشم لوإ

ا-ي-ق-ير-فإ ضسا-ك-ب جو-ت6791
؟ةلطبلإ ةيدنأÓل

لوا ي-ف-ف  ،ح-ي-ح-سص م-ع-ن:بإو÷إ
،ة-يرا-ف-ق ة--سسفا--ن--م ‘ ه--ل ة--كرا--سشم

غو--ل--ب ن--م ة--يدو--لوŸا ق--ير--ف ن--ك“
يدا-ن با-سسح ى-ل-ع ج-يو-ت-ت-لا ة-سصن-م
تابر-سضب ي-ن-ي-غ-لا ير-كا-نو-ك ا-ي-فا-ح

باهذلا يترابم ءاهتنا دعب ،ءاز÷ا
3/0 ةجيتنلا صسفنب بايإلاو

Áلا ر-م-ع م-قر--لا اذ--ه ل--ث-Óنا-ي-ف-سس بع
تب-سسلا صسما لوا ل-ف-ت-حإا ثي-ح ،›و-غ-ي--ف
ي-كÎلا ه-يدا-ن ة-ق--فر13ـلا هدÓ-ي-م د-ي-ع--ب

.يراسستلاغ

:Èمضسيد

ــــــــــ مويلإ حيرضصت ـــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فضض ــــــ
.ةحوتفم اهنويعو اهماعط عÓتبإ اهنكÁ ’ عدافضضلإ  ^
نكÁ ’ توضص ددÎب ضضعبلإ اهضضعب عم لضصإوتت ةليفلإ  ^

.هعامضس رضشبلل
نإويح يأإ نم Ìكأإ رْضسَأ’إ ‘ ضشيعت ةقÓمعلإ فحÓضسلإ  ^

.رخآإ
اهنأ’ تاعقنتضسŸإو راهنأ’إ ‘ غدلت نإ اهنكÚ ’Áباعثلإ  ^

.كلذ تلعف نإإ قرغت فوضس
رهضشأإ3 ةدŸ ماعط نودب ىقبي نأإ هنكÁ قرزأ’إ تو◊إ  ^
.ةيلاتتم

.زفقلإ اهنكÁ ’ يتلإ ةديحولإ تاييدثلإ يه ةليفلإ  ^
.Úمدقلإ ‘ دجوت ناضسن’إ ماظع عبر  ^
.مضس÷إ ‘ ءافضشلل لثامتي ءزج عرضسأإ وه ناضسللإ  ^
.رفضص001 هيليو1 مقر ينعت (legoog) لوغوغ  ^
اهنم Ìكأإ مئان تنأإو ةيرإرح تإرعضس قرح كناكمإاب  ^
.زافلتلإ دهاضشت ضسلاج تنإو

نآارقلا روسس
Ëركلا

مسسا Ëركلا نآارقلا ‘ ةروسس
ةكرابŸا «دم◊ا» ةروسس نا ىتح مسسا نم Ìكا روسسلا صضعبلو ،اهب صصاخ

-ÊاثŸا عبسسلا -باتكلا مأا -ة–افلا : اهنم ًامسسا «02» نم Ìكا اهل
. كلذ Òغو ةيفاسشلا -ةيفاكلا -ةيفاولا -زنكلا

ــــــÈتعإو إرقإإ ـــــ



نوققحي ةبيقعلا د’وأا
 ةـــــــيخيرات ةـــــــــيادــــب

عيم÷ا نورذنيو
قيرف لشصاو ،ايهامروغ ىلع ققÙا زوفلا دعب
م-شسوŸا اذ-ه ة-يو--ق--لا ه--ت--ياد--ب دادزو--ل--ب با--ب--شش

،تايرا-ب-م ع-ب-شس ‘ ضسدا-شسلا را-شصت-نإلا ه-ق-ي-ق–
فÎع-ي ضصاÿاو ما-ع-لا ل-ع--ج يذ--لا ر--مألا و--هو
را-شصت-نإلا-ف ،م-شسوŸا اذ-ه ة-ب-ي--ق--ع--ل دلوأا ةو--ق--ب
ي-عا-م-ت-جإلا ل-شصاو-ت-لا ع-قاو-م به-لأا ة-ي-شساد--شسب
نور-ق-ي ة-شسفا-نŸا ة-يد-نألا را-شصنأا ى-ت-ح ح-ب-شصأاو
.مشسوŸا اذه بابششلا ةوقب

ةبعرم مسسوŸا اذه هتايئاسصحإا
7 م--شسوŸا اذ--ه دادزو--ل---ب با---ب---شش ق---ير---ف بع---ل

يقلت نود ةدحاو ‘ لداعتو6 ‘ زاف ،تايرابم
71 لجشس بابششلا موجه ،نآلا د◊ ةÁزه يأا

كلذ ناكو طقف دحاو افده ىقلت عافدلاو فده
هذ---ه ،ة---م----شصا----ع----لا دا–إا ما----مأا ءا----ق----ل لوأا ‘

ÚشسفانŸا بولق ‘ بعرلا عرزتشس تايئاشصحإلا
يرود وأا ة-لو-ط-ب-لا ‘ ءاو-شس ق-ير--ف--ل--ل Úمدا--ق--لا
طاقشسإا ىلع عيم÷ا لمع-ي-شسو ،ا-ي-ق-ير-فإا لا-ط-بأا
.مشسوŸا اذه ¤وألا ةرملل يدادزولبلا يدانلا

زوفلا نم قيرفلا عن“ ⁄ تابايغلا
اذ-ه ةارا-ب-م يأا دادزو-ل-ب با-ب-شش ق-ير-ف بع--ل--ي ⁄

ذنم بيشصأا تا-ك-يÎف ،ل-م-ت-ك-م داد-ع-ت-ب م-شسوŸا
،يŸا-شس ،ا-شضيأا بي-شصأا دو--ب--ي--ع ،¤وألا ةارا--بŸا
ضضع-ب با-ي-غ ل-ي-ج-شست م-غرو ،...داد-ك ،و-ي-ل-شسو-ب
نأا ¤إا مشسوŸا اذه تايرابŸا لك ‘ رشصانعلا
ىو-ت-شسم ‘ تر-ه-ظو اد-بأا ر-ثأا-ت-ت ⁄ ة--ل--ي--ك--ششت--لا
،اذ-ه ا-ن-مو-ي ¤إا ¤وألا ةارا-بŸا ذ-ن-م يد-عا-شصت
ي-ت-لا ة--عو--مÛا ةو--ق د--كؤو--ي يذ--لا ر--مألا و--هو
.مشسوŸا اذه بابششلا اهفرعت

¤وأ’ا هتكراسشم لجسس Òكاب
اذ--ه ه--تا--يرا--ب--م لوأا Òكا--ب مÓ--شسإا د--مfi بع--ل
،دادزو-ل-ب با-ب-ششل لوألا ق-ير-ف--لا ة--ق--فر م--شسوŸا
دق ناك يشسقافشصلا يدانلا نم ديد÷ا دفاولا

‘ هتيزهاج دكأاتتل ،ليهأات ةداعإا جمانÈل عشضخ
ءا--ق--ل--لا ‘ ل--يد--ب--ك ل---خد---يو بشسا---نŸا تقو---لا
امود هجاتحيشسو اذه ،ايهام روغ مامأا يشضاŸا
نع هدعب-ت-شس ي-ت-لا و-ي-ل-شسو-ب ة-با-شصإا ل-ظ ‘ اÒث-ك
.Úمداق نيرهششل نيدايŸا

ةنولسشرب وأإ لايرلل مسضنإ إذإإ اظوظfi نوكيسس هنإإ لاق

È 0٢0٢مسسيد٨٢ Úنثإلأ
ــه٢44١ ¤وألأ ىدامج٣١ـل قفأوŸأ

ةيخيرات ةجيتن ىلع مسصبيو ةيسسادسسب ايهامروغ قحسسي بابسشلا

حÓـــــــسص ىـــــــلع يـــــــنثي رـــــــجام
«برـــــــعلا رـــــــخف» ـب هـــــــفسصيو

يرسصŸأ مجنلأ ىلع رجا-م ح-بأر ق-با-سسلأ ي-ن-طو-لأ بخا-ن-لأ ى-ن-ثأأ fiسص د-م-Óتعم ،يزيل‚إلأ لوبر-ف-ي-ل م-جا-ه-م حÈو رخف» هايإأ أ أرخؤوم ةجئأرلأ رابخألأ ىل-ع ه-ق-ي-ل-ع-ت ‘ كلذ و ،«بر-ع-لأ Òف-سس لاير وأأ ةنولسشرب ¤إأ ير-سصŸأ نو-عر-ف-لأ لا-ق-ت-نأ لا-م-ت-حأ لو-ح تراثأ تاحيرسصت نم هب ¤دأأ ام لÓخ نم ،Úينابسسلأ ديردم ةفيحسصل رفيللأ قاسشع أذك و يوركلأ نأاسشلأ يعبتتم و ماعلأ يأرلأ ةيناكمإل «حÓسص ..وم» اهلÓخ نم حŸّ يتلأ و ،ةينابسسإلأ «سسآأ» .ةينابسسلأ ةركلأ يبطق دحأاب هقاحتلأ و زديرلأ رأوسسأأ هترداغم لاق يرسصŸأ «سستروبسس Ëات نوأأ» جمانرب Èع ايفتاه هلّخدت ‘و لوبرفيل ‘ Òبك لمعب موقي حÓسص نإأ ،يبهذلأ بعكلأ بحاسص ةركلأ لثÁ ل ه-نأأ ا-م-ك ،⁄ا-ع-لأ ‘ Úب-عÓ-لأ ل-سضفأأ ن-م ح-ب-سصأأو بختنŸأ م-جا-ه-م نأا-ب ا-ف-ي-سضم ،ة-فا-ك بر-ع-لأ ل-ثÁ ل-ب ة-ير-سصŸأ ديد– عيطتسسي يذلأ ديحو-لأ و-هو لو-بر-ف-ي-ل ‘ رو-ط-ت ير-سصŸأ .«ديردم لاير وأأ ةنولسشرب ¤إأ هليحر سصخي اميف هلبقتسسم فو-ف-سص ¤إأ حÓ-سص ما-م-سضنأ لا--ح ‘ ه--نأا--ب ر--جا--م ف--سشك ا--م--ك لك ةينمأأ ققح دق كلذ-ب نو-ك-ي ه-نإا-ف ي-غ-نŸÒأ وأأ ا-نأر-غوÓ-ب-لأ يبرعلأ بعسشلأ هي-لو-ي يذ-لأ Òب-ك-لأ ب◊أ ¤إأ ر-ظ-ن-لا-ب ،بر-ع-لأ ‘ افيسضم ،⁄اعلأ ‘ لسضفألأ امهتفسصب Úينابسسلأ Úيدانلأ نيذهل ديردم لاير وأأ ةنولسشÈل Óبقتسسم بعل أذإأ حÓسص نأاب قايسسلأ .«أدج اظوظfi نوكيسسف
م.سضاير

يشضاŸا ةعم÷ا موي دادزولب بابشش قيرف نك“
ا-ي-ها-مرو-غ ه-ف-ي-شضم ى-ل-ع Òب--ك زو--ف ق--ي--ق– ن--م
يديهمتلا رودلا باهذ تايرابم راطإا ‘ ينيكلا
لاطبأا ةطبار تاعوم‹ يرودل لهؤوŸا Òخألا
ةيليوج5 بعلم ه-ن-شضت-حإا يذ-لا ءا-ق-ل-لا ،ا-ي-ق-ير-فإا
ةÒبك ةجيتنب ةبيقعلا دلوأا حلاشصل ىهتنإا ةمشصاعلاب

.ئيشش ل لباقم فادهأا6 عقو ىلع

بابسشلل ةلماك ةرطيسس فرع ءاقللا
Úع-با-تŸا ع-ي-م-ج-ف ،ءا-ق-ل-لا تا-ير‹ ¤إا ةدو-ع-لا--ب
بعل مهيدان نأا ىلع اوقفتإا دادزولب بابشش قيرفل

ىو-ت-شسŸا ¤إا ى-قر-ي ⁄ م-شصخ ما-مأا ة-ل-ه-شس ةارا-ب-م
تا-ير‹ ع-ي-م-ج ى-ل-ع ر-ط-ي-شس با-ب-ششلا--ف ،Òب--ك--لا
،ةيادبلا ةرفاشص ذنم ةيلشضفألا هل تناكو ةارابŸا

‘ ي-ن-ي-ك-لا ق-ير-ف-لا ى-ل-ع قو-ف-ت-لا ن-م ن-ك“ ثي-ح
ةشصرف ةعانشصب راوزلا ىفتكإا اميف ،ةجيتنلاو ءادآلا
ط-شسو ا-هد-شصب يوا-شسو-م ل-ف--ك--ت ةÒط--خ ةد--ي--حو

.ءاقللا اذه ‘ هيبعÓل مششتfi روهظ

 ىرخأا ةرم ءاطخأا نودب عافدلا
ديكأاتلا لسصاوي  Ìيخلبو

›اخ ايركز بعÓلا امود كنارف بردŸا كرششأا
هذ-ه تنا-ك ›ا-خ ،با-شصŸا داد-ك بي-ع-شش ضضو-ع-ي-ل
بعلو اقÓطإا رثأاتي ⁄ هنكل يشساشسأاك هتايرابم لوأا
ا-مد-ق ن-يأا روÙا ‘ را-ششو-ب ة-ق-فر يدا-ع ل-ك--ششب

نكل ،ةقيقد Úعشستلا ةليط ركذت ءاطخأا نود ةارابم
ه-مد-ق يذ-لا دودرŸا و-ه ع-ي-م÷ا ها-ب-ت--نإا تف--ل ا--م
بشصن Òخألا اذه ،Ìيخلب راتfl ديد÷ا دفاولا
ىلع هماهم زكÎت ⁄و ىنميلا ةهجلل اديشس هشسفن
نم ةÒبكلا هتايناكمإا ديكأات لشصاويل ،طقف عافدلا

.ىرخأل ةارابم

 تاركلا لكب زاف ناديŸا طسسو
ءانث لfi قازيرمو

يوارد ي--ئا--ن--ث--لا ناد--يŸا ط--شسو ‘ ا--مود م--ح--قأا
املثم اما“ ةÒبك ةارابم امدق ناذللا قازيÒمو

رشصن مامأا يبريدلا ‘ يشضاŸا لبق ءاقللا ‘ ثدح
طشسو ‘ تاركلا لك ‘ ازاف نابعÓلا ،ياد Úشسح

ديدعلا طبرب نزاوتلا قيق– ‘ اح‚و ناديŸا
ركذن قا-ي-شسلا ‘ ،ق-ير-ف-لا مو-ج-ه ع-م تار-ك-لا ن-م
ءانث لfi حبشصأا قازيرم فيدرلا قيرفلا بعÓف
مغر همدقي يذلا ءادآلا ببشسب راشصنألا لبق نم
.هنشس رغشص

ةيسسادسسل هليجسستب قرافلا عنسص موجهلا
ة-ت-شس ل-ي-ج-شست ن-م دادزو-ل--ب با--ب--شش مو--ج--ه ن--ك“

ى-ل-ع لواد-تو ،ا-ي-ها-مرو-غ ءا-ق-ل ‘ ة-ل-ما-ك فاد-هأا
يتبا-ث لو-ح-ل-ب ،ة-ي-ثÓ-ث دو-ي-ع-شس ن-م ل-ك ا-ه-ل-ي-ج-شست
زاف يتلا Èكألا ةجيتنلا هذه كلذب نوكتل ،وبموغنو
‘ ل-ج-شست-شسو م-شسوŸا اذ-ه دادزو-ل--ب با--ب--شش ا--ه--ب

قرعأا دحأا ‘ تئاج اهنأاو ةشصاخ قيرفلا ضسوماق
تقو-لا ضسف-ن ‘ ،ة-يد-نأÓ-ل ة--يرا--ق--لا تا--ق--با--شسŸا

ل-ب-ق Úب-عÓ-لا ‘ ة-ق-ث-لا ز-يز-ع-ت ى--ل--ع د--عا--شسي--شس
.ةمداقلا تاقاقحتشسإلا

قيرفلا عم هفادهأا لوأا ىلع عقو وبموغن
هلوخد وبموغن يكي-م ي-ك-ي-ج-ل-ب-لا م-ج-هŸا ل-غ-ت-شسإا
لجأا نم ا-ي-ها-مرو-غ ما-مأا56 ةقي-قد-لا ‘ ل-يد-ب-ك
لوأا ع-ي-قو-تو با-ب-ششل-ل ضسدا-شسلا فد-ه--لا ل--ي--ج--شست
يدا--ن--لا ع--م م--شسوŸا اذ--ه ة--ي--شصخ---ششلا ه---فاد---هأا
ةقيقد ةرير“ دعب افده لجشس وبموغن ،رمحألا

ىرخأا فتدهأا ةفاشضإل ضصرف مامأا تناكو وششب نم
هشسفن يدادزولبلا عراششلا ينميل ،هدناع ظ◊ا نكل
ل-ظ ‘ فد-ه-لا اذ-ه د-ع-ب م-ه-م-جا-ه-م رر-ح-ت-ي نأا-ب
.مشسوŸا ةيادب عم همدق يذلا ءادآلا

تاعومÛا رود ‘ مدق عسضو قيرفلا
،ئ-ي-شش ل لا-ق-م فاد-هأا ة-ت-شسب Òب-ك-لا زو-ف-لا اذ-ه-ب
يرود ‘ امدق عشضو دق دادزولب بابشش قيرف نوكي

بعل لبق اذهو ايقيرفإا لاطبأا ةطبار تاعوم‹
عيم÷ا ،لبقŸا ماعلا علطم يبوÒن ‘ بايإلا ءاقل

ةوطخ ىطخ م-ه-ق-ير-ف نأا ى-ل-ع ق-ف-ت-م دادزو-ل-ب ‘
،با-هذ-لا ‘ فاد-هأا ة-ت-شسل ه-ل-ي--ج--شست د--ع--ب ةÒب--ك
هذه ضسفن اوقلتي نأا نوعقوتي ل نوبعÓلا ىتحو
م.ميلسس.بايإلا ءاقل ‘ ةجيتنلا


