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فلم

ةلجؤوŸا ةيصضايرلا ثادحألا ماع 0202
ةÁزه نود ةنصس .. رصضÿا

ةراصسخ نود ةارابم22و
fiةـليكصشتلا نـــمصض نادـــيحولا رــــصصان نبو زرــــ 0202 ةـــــــــنصسل ةــــــيقيرفإلا ةــــــيلاثŸا

ةيلاثŸا ةليكصشتلا ‘ يبابم ةقفر روليد
مصسوŸا اذه يصسنرفلا يرودلل

ةيليوج5 بعلÃ ادغ ةنيطنصسق بابصش -رئاز÷ا ةيدولوم

نع ثــحبت ةــيدولوŸا
ةيادب ‘ ديكأاتلا زوـف

دــــــيد÷ا ماـــــعلا
ناطلخي تاباصصإلا سسجاهو قاهرإلا

رفانصسلا ءاقل لبق  زيغن تاباصسح

ةليلم Úع ةيعمج ـ لئابقلا ةبيبصش

بعلم ‘ زوف لوأا قيقحتل ىعصسي يرانكلا
رجينلا لث‡ ةهجاوم لبق Èمفون1

ةدكيكضس ةبيبضش -دادزولب بابضش

ةدــــــكيكصسب ةــــــحاــــطإÓل فدـهي باـــبصشلا
ةـــــــــÁزه نود ماــــــــــــعلا ءاــــــــــــهنإاو

توأا٠٢ بعلÃ ادغ فيطصس قافو - ياد Úصسح رصصن

ةرادصصلا زيزعتل قافولاو ةراصسÿا يدافتل ةيرصصنلا

ةضسفانŸا نع Úيفاضضإا Úعوبضسأا بيغي دق رضضÿا بع’

خابدÓغ نع بايغلا لصصاوي يــنيعبصس نب
دـــــليفليب اـــــينيمرأا ةــــــهجاوم عــــــــيصضيو

يــفناج ‘ يراـيلاك نع ليحرلل حـــصشرم سساـــنو
Úعوبصسأل سساتكصشتيب نع لازغ ديصشردعبت ةباصصإلا
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ييلوبنوم عم هقلأات ىلع ءانثلا دضصح لضصاوي رضضÿا بع’

ةــــــيلاثŸا ةــــــليكصشتلا  ‘ يباــــــبم ةــقفر روــــليد
مــــــصسوŸا اذــــــه يــــــصسنرفلا يرودــــــلل

يد--نأا ،ير--ئاز÷ا ›ود--لا م--جا--هŸا Òت---خإا
يرودلل ة-ي-لا-ثŸا ة-ل-ي-ك-ششت-لا ن-م-شض ،رو-ل-يد
تفÓلا هق-لأا-ت بق-ع ، م-شسوŸا اذ-ه ي-شسنر-ف-لا
ةقÓط-نإا ذ-ن-م ›و-ب-نو-م يدا-ن ع-م ها-ب-ت-نإÓ-ل
ع--ي--با--شسألا لÓ--خ ة--شصا--خ ، ›ا◊ا م---شسوŸا
8 ر-شضÿا م-جا-ه-م ل-ج--شس ا--مد--ع--ب ، ةÒخألا
ىلع مشصبيل ةمشساح تارير“6 مدقو فادهأا
ل-شضفأا Úب ن-م ه-ت-ل-ع-ج ةز-ي‡ تا-ي--ئا--شصحإا

ثيح ،مشسوŸا اذه ة-ي-شسنر-ف-لا1غيللا يب-عل
‘ ة---شصتıا «ا---ت---بوأا» ة---م---ظ---ن---م تف---ششك
يرودلل ةيلاثŸا ةليكششتلا ن-ع تا-ي-ئا-شصحإلا
نمشض يتلاو ، لوألا ه-ف-شصن لÓ-خ ي-شسنر-ف-لا

نايليك نامÒج ناشس سسيراب مجاهم عم روليد
يبمكيا م-جا-هŸا ع-م ي-تاÒف ه-ل-ي-مزو ي-با-ب-م
اوبودو يلنيشسوك ةقفر نانيم ةمرŸا سسراحو

ارونوهو يتاÒفو سسيراميغ طشسولا طخ مشض امنيب، عافدلا ‘ دوÒبو ريانيد عم
 ل.ماشسح .موجهلا ‘ يبمكيإاو يبابمو روليد لح اميف ،

‘ مصساح رر‡ لصضفأا ينه
مصسوŸا اذه يرطقلا يرودلا

،يرئاز÷ا ›ودلا ناديŸا طشسوتم ردشصت
ة-فار-غ-لا يدا-ن ‘ فÙÎا ،ي-ن--ه نا--ي--ف--شس
مشساح رر‡ لشضفأا بيترت ةرادشص يرطقلا
8 د-ي-شصر-ب ير-ط--ق--لا يرود--لا ‘ فاد--هأÓ--ل

11 لÓ-خ م--شسوŸا اذ--ه ة--م--شسا--ح تار--ير“
ةفارغلا يدان ه-ن-ل-عأا ا-م-ب-شسح ، ط-ق-ف ةارا-ب-م
›ود--لا ه--ب--عÓ--ب دا---ششأا يذ---لاو ،ير---ط---ق---لا
Úب-عÓ--لا Ìكأا ا--شضيأا د--ع--ي يذ--لا ير--ئاز÷ا

لÓ--خ ةر---ير“94 ب شصر--ف--ل--ل ة---عا---ن---شص
دكؤو-ت-ل .ا-ه-ي-ف كرا-شش ي-ت-لا11لا تا-يرا-بŸا
Úيرئاز÷ا ÚبعÓلا ةر-ط-ي-شس تا-ي-ئا-شصحإلا

يرودلا ‘ ÚبعÓلا لشضفأا تايئاشصحإا ىلع
م-جا-ه-م ي-ل-يÓ-ب ف-شسو-ي لÓ-ت-حإا-ب ير-ط-ق-لا
هنطاومو ةلوطبلا ‘اده ةرادشصل رطق يدان
ن--يرر--مŸا ل--شضفأا ةراد--شصل ي--ن--ه نا---ي---ف---شس
د-شسلا ع-م حا‚و-ب ق-لأا-ت-ي ا-م-ن--ي--ب ،Úم--شسا◊ا
نبو ينيشسح-ل-ب ة-ق-فر نا-ير-لا ع-م ي-م-ي-هار-بو
 ل,ماضسح .يزعو وطي

 رضشنلا لوؤوضسم ريدŸا
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلا سسيئر
fiدم fiيدوم

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

طضسولل ةعابطلا ةكرضش / عبطلا
 ةمضصاعلا رئاز÷ا سسيار 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 سسكافلا

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

جد00.000009 ةكرضشلا لام سسار

ا-ه-ت-م-ئا-ق ن-ع ةÒه-ششلا لو-ب-تو-ف سسنار-ف ة-ل‹ تف--ششك
بعل لشضفأا ةزئاجب جيوتتلل ÚحششرŸا ÚبعÓ-ل ة-ي-نا-ث-لا
ينطولا بختنŸا م‚ اهب جوت يتلاو0202 ةنشس ‘ يبراغم

سضاير ، يزي-ل‚إلا ي-ت-ي-شس Îشسي-ششنا-م يدا-نو ير-ئاز÷ا
fiا ،زرŸا مشسوŸ01 ةيئاهنلا ةمئاقلا تمشض دقو .يشضا

زرfi سضاير مه Úيرئازج Úبعل4 مهنيب Úبعل
،هبق-ل ن-ع عا-فد-لا ة-شصر-ف ما-مأا نو-ك-ي-شس يذ-لا

خابدÓغنيششنوم يدان ‘ قلأاتŸا عفادŸا ةقفر
،يني-ع-ب-شس ن-ب ي-مار ،م-شسوŸا اذ-ه ÊاŸألا

ليعامشسإا ¤إا امهيم-شسإا ف-ي-شضأا ن-يذ-لا
›ا-ط-يإلا نÓ-ي-م بعل ر-شصا--ن ن--ب
ماهتيو بعل ة-م-حر ن-ب د-ي-ع-شسلاو
ةزئاجلل امهحيششرت نÓعإا ” نيذلا
ةيقب تمشض ام-ي-ف .ي-شضاŸا عو-ب-شسلا
ط-بار-م نا-ي-ف-شس نا-ي-بر-غŸا ة-م-ئا-ق-لا

Îناو انيت-نوÒف ن-م ي-م-ي-ك-ح فر-ششاو
يشسنوتلا ةقفر اي-لاو-ت Úي-لا-ط-يإلا نÓ-ي-م

 .ÊاŸألا نلوك يدان نم يرخف سسايلإا
 ل.ماشسح

اهتمئاق ‘ ةمحر نبو رضصان نبو ينيعبضس نب ةقفر هتعضضو لوبتوف سسنارف ةل‹

fiةزئاج ‘ هبقل نع عافدلل حصشرم زر
ةنصسلا ‘ يبراغم بعل لصضفأا

fiةليكصشتلا نمصض ناديحولا رصصان نبو زر
0202 ةنصسل ةيقيرفألا ةيلاثŸا

ابعل ، رشصان نب ليعامشسإاو ،زرfi شضاير ، يرئاز÷ا ›ودلا يئانثلا Òتخإا
ةليكششتلا ةمئاق نمشض ›اوتلا ىلع ›اطيإلا نÓيمو يزيل‚إلا يتيشس Îشسيششنام
،0202 ةنشس لÓخ امهقلأات دعب مشسوŸا اذه ةقرافلا ÚبعÓلا لشضفاأل ةيلاثŸا
ةشضايرلاب ة-شصتıا «رو-ب-شس كير-فأا» ة-ل‹ ا-ه-تر-ششن ي-ت-لا ة-م-ئا-ق-لا تم-شض د-قو
م‚ حÓشص دمfi يرشصŸا ةقفر رشصان نبو زرfi شضاير نم لك ةيقيرفألا
ىلع ›وبانو لوبرفيل نم ›ابيلوك ودلاخو Êام ويداشس نايلاغنشسلاو لوبرفيل
هنطاومو ،وناب Úشساي Êابشسإلا ةيليبشسإا يدانل يبرغŸا شسرا◊ا ةقفر ›اوتلا

يزيل‚إلا لانشسرا بعل ييتراب شساموت Êاغلاو،لوبرفيل عفادم بيتام Êورماكلا عم ، نÓيم Îنأا نم يميكح فرششا
 ل.ماضسح .ايلاوت يزيل‚إلا ماهنتوتو ›اطيإلا نÓيم نم ييروأا جÒشس و ييشسيك كنارف نابعÓلاو

نع ، ةيلاطيإلا «تروبشس وتوت» ةفيحشص تفششك
يدان ›اطيإلا يرودلا ¤إا ديد÷ا دعاشصلا ةبغر
مدأا ، يرئاز÷ا ›ودلا مجاهŸا مشض ‘ «ايزيبشس»
يدا--ن ¤إا ›ا--ط---يإلا ›و---با---ن ن---م را---عŸا ،شسا---نو
شسفن تفششكو .›ا◊ا مشسوŸا علطم ،يرايلاك
بحا--شص «ا--يز--ي--ب--شس» يدا---ن ةرادإا نأا ردا---شصŸا
رششاب ، ةيلاطيإلا «أاايÒشسلا» ‘71لا فشصلا

ي-ف--نا--ج ر--ه--شش لÓ--خ شسا--نو م--شضل ه--تا--كر–
بعÓ--لا ة--كرا--ششم مد--ع Ó--غ--ت--شسم ، ل---خاد---لا
اميف ،يراي-لا-ك ة-ل-ي-ك-ششت ‘ ما-ظ-ت-نا-ب ير-ئاز÷ا
يرايلاك يدان ةرادإا ةقفاوÃ اطبترم رارقلا يقبي
بعل رابت-عإا-ب ة-ق-ف-شصلا ما“إل ›و-با-ن ا-شضيإاو
يرا--ي--لا--ك ¤إا را--ع---م ر---شضÿا
ة-يا-ه-ن ى-ت-ح د--تÁ د--ق--ع--ب
 .›ا◊ا مشسوŸا

 ل.ماضسح

وتاكرŸا لÓخ همضض بلط ›اطيإ’ا ايزيبضس يدان

نع ليحرلل حصشرم سسانو
يفناج ‘ يرايلاك

يئانثلا عم دقاعتلا ‘ هتبغر ،يرطقلا يرودلا لطب ليحدلا يدان ىفن
رطق ةيدنأا ن-م ي-م-ي-هار-ب Úشسا-يو ،ي-ل-يÓ-ب ف-شسو-ي ،ير-ئاز÷ا ›ود-لا

يفناج رهشش ÚبعÓل ةيوتششلا تلاقتنإلا ةÎف لÓخ ›اوتلا ىلع نايرلاو
ةيدنأÓل ⁄اعلا سسأاك ‘ هتكراششم لبق هفوفشص ميعدت لجأا نم ،لخادلا
ماعلا ريدŸا يلع ناندع لاق ثيح .لبقŸا يرفيف رهشش رطق ‘ ةررقŸا
يميهارب و يليÓب عم دقاعتلا ‘ ركفت ل هترادإا نأا ،ليحدلا يدانل
نايرلا بعل يميهارب Úشساي »:Ó-ئا-ق ير-ط-ق-لا مÓ-عإÓ-ل حر-شصو
لÓخ قيرف-لا تا-ما-م-ت-ها جرا-خ ر-ط-ق بعل ي-ل-يÓ-ب ف-شسو-يو
ينفلا زاه÷ا ىلع ةحورطم ءامشسا كانه .يوتششلا وتاكŸÒا

زاه÷ا يأار بشسح قيرفل-ل ل-شضفلا م-شض ا-ي-ن-م-ت-م ،يرادلاو
ةيمÓعإلا ريراقتلا ديدع نأا ¤إا ةراششإلا ردŒ .«ينفلا
يليÓب يرئاز÷ا يئانثلاب ليحدلا يدان تطبر ةيرطقلا

 . مشسوŸا اذه هابتنإÓل تفÓلا امهقلأات رثإا يميهاربو
ل.ماشسح

مــصضب هـــمامتهإا يـــفني لـــيحدلا يداــــن
وـــتاكرŸا ‘ يــميهاربو يليÓب

ةضسفانŸا نع Úيفاضضإا Úعوبضسأا بيغي دق رضضÿا بع’

خابدÓغ نع بايغلا لصصاوي ينيعبصس نب
دليفليب اينيمرا ةهجاوم عيصضيو

نع ةيناŸألا «غنوتياز ششتودشساف» ةفيحشص تفششك
نب يمار ، يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا بايغ لشصاوت
خابÓغنششنوم ايشسيروب يدان تايرابم نع ،يعيبشس
ه-ت-يز-ها-ج مد-عو1202 ة-----ن-----شس لÓ-----خ ،ÊاŸألا
موي ةررقŸا دليفليب اينيمرأا ةهجاوم ‘ ةكراششملل

يذلا انوروك ءابوب هرثأات ببشسب ،لبقŸا يفناج2
لك دعب دعتشسي ⁄ هنكل ،ةليلق مايا لبق هنم يفشش
د-ت“ د-ق ي-ت-لا خا-بÓ-غ ع-م ة-كرا-ششم-ل-ل ه-تا-ي-نا-ك--مإا

باغ دق ينيعبشس نب ناك امدعب Úيفاشضإا Úعوبشسأل
ذنم تاشسفانŸا لك ‘ هقيرف نع تايرابم01ل
  ل.ماضسح.«ديفوكلا»ب هتباشصإا

جيلÿا ¤إا هتدوع يفني يرمعلا نب
يدوعصسلا يلهألا ةباوب نم

ن--ب لا--م--ج ،ير--ئاز÷ا ›ود--لا بعÓ--لا ى--ف--ن
باÎقإا لو-ح تجار ي-ت--لا را--ب--خألا ،ير--م--ع--لا

يدا-ن ة-باو-ب ن-م ج-ي-لÿا ‘ فاÎحإÓ--ل ه--تدو--ع
تلا--ق--ت--نإلا ةÎف لÓ--خ يدو--ع--شسلا ي--ل---هألا
يدا-ن ‘ هءا-ق-ب ى-ل-ع ادد-ششم ،ة-ل-ب-قŸا ة-يو-ت-ششلا
لمعلا ةلشصاوŸ ىعشسي نيأا يشسنرفلا نويل كيبŸوأا

ةيشسا-شسألا ة-ل-ي-ك-ششت-لا ‘ ه-شسف-ن سضر-ف ل-جأا ن-م
لا-م-عأا ل-ي-كو ى-ف-ن ثي-ح .ة-شصر-ف بر-قا لÓ-خ
يأا نويل كيبŸوأا عقوŸ تاحيرشصت ‘ رشضÿا عفادم

سضرعلا مغر ،وتاكرŸا لÓخ «لاول» نع يرئاز÷ا عفادŸا ليحرل ةيناكمإا
ريراقت تلاق ي-ت-لاو ة-يدو-ع-شسلا ن-م ي-شسنر-ف-لا ق-ير-ف-لا ل-شصو يذ-لا ير-غŸا
نب نأا ¤إا ةراششإلا ردŒ .وروأا ÚيÓم4 غلبÃ ردقي هنأا ةيجيلخ ةيمÓعإا
مغر نويل يدان عم مشسوŸا ءا-ه-نإا د-ير-ي ه-نا ما-يأا ل-ب-ق د-كأا د-ق نا-ك ير-م-ع-لا

عانقإل هيدلام لشضفأا Ëدقتب ادعاو ، ةيشساشسا ةناكم ىلع سسفانتلا ةبوعشص
هدقع يهتني يذلا يشسنرفلا قيرفلا ةقث ىلع لوشص◊او هتاردقب بردŸا

 ل.ماشسح .لبقŸا ناوج رهشش ةياهن هعم

 لازغ ديصشر دعبت ةباصصإلا
Úعوبصسأل سساتكصشتيب نع

ناديŸا طشسوتم اهل عشضخ يتلا تاشصوحفلا تفششك
،ي-كÎلا سسا-ت-ك-ششت-ي-ب يدا-ن-ل ير-ئاز÷ا ›ود-لا

ةشسفانŸا نع Úعوبشسأل هبايغ نع ،لازغ ديششر
ىنميلا همدق ىلعأا ىوتشسم ى-ل-ع ه-ت-با-شصإا بب-شسب
ةارا-ب-م ة-يا-ه-ن د-ع-ب ا-ه-ب سسحأا ي-ت-لا ملألا ر--ثإا،
حنم نيأا يشضاŸا ي-شضاŸا عو-ب-شسألا رو-ب-شس سسا-ف-ي-شس
سساتكششتيب يدانل زوفلا فده يرئاز÷ا بعÓلا

6 د-ي-شصر-ب ي-كÎلا يرود-لا ‘ Úم-شسا◊ا ن-يرر-مŸا ل-شضفأا ة--م--ئا--ق رد--شصتو
.اقباشس هانفششك املثم ،مشسوŸا اذه ا-ه-ي-ف كرا-شش تا-يرا-ب-م01 لÓ-خ تار-ير“

يدانل ة-ع-جو-م ة-بر-شض نو-ك-ت-شس لاز-غ ة-با-شصإا نإا-ف ي-كÎلا مÓ-عإلا بشسحو
ل.ماشسح .تقو برقأا ‘ يرئاز÷ا هبعل ءافشش ‘ لمأاي يذلا ، سساتكششتيب



...ناهذألأ ‘ لأزل اماع02 نم لٌأأ بختنم ويرانيسس

Òثُي اماع71 نم لقأل ينطولأ بختنŸأ
ايقيرفإأ لامضش ةرود لبق فواıأ

مامأإ اماع71 نم لقأإ ةئفل ينطولإ بختنملل ÚتجودزŸإ Úتيدولإ ÚتهجإوŸإ تحنم
غولب ‘ بقترم لششفل ةيبلشسلإ تإرششؤوŸإ نم ديدعلإ ،ةيليوج5 بعلÃ لاغنشسلإ

ةنشسلإ برغŸاب ماقتشس يت-لإ ة-ئ-ف-لإ هذ-ه-ل ا-ي-ق-ير-فإإ ·أإ سسأا-ك تا-ي-ئا-ه-ن
نع إديعب إدبو Òثكلإ ءيششلإ بختنŸإ إذه رهظي ⁄ ثيح ،ةلبقŸإ

لشضفأإ نم Èتعي يذلإ سسفانŸإ ةميق مغر بولطŸإ ىوتشسŸإ
ويرانيشس نأإ ةشصاخ ة-ئ-ف-لإ إذ-ه-ل ءإر-م-شسلإ ةرا-ق-لإ ‘ تا-ب-خ-ت-نŸإ

«رشضÿإ» نأإ ركذي .ناهذألإ ‘ لإزل اماع02 نم لقأإ بختنم
.(1-3)و (0-1) ةجيتنب ÚتإرابŸإ ‘ لاغنشسلإ مامأإ إورشسخ
نطولأ سضرأاب اهءأرجإأ مغر ةلهسس نوكت نل «فانول» ةرود
نأإ دّكؤوي ،اماع71 نم لقأإ ةئفل ينطولإ بختنŸإ هرهظأإ ام
لامشش ةرود لÓخ لهأاتلإ ةقرو زجح ‘ ةلهشس نوكت نل هتمهم

ةكراششم دهششتو لبقŸإ رهششلإ نطولإ سضرأاب ماقتشس يتلإ ايقيرفإإ
ابلاطم ينطÓشسو تاشسل ي-ئا-ن-ث-لإ نو-ك-ي-شس ثي-ح ،ا-ي-ب-ي-لو سسنو-ت
ىلع ترهظ يتلإ ءاطخألإ حيحشصتل نمزلإ نم قابشس ‘ لوخدلاب
نع رّبع دق يئانثلإ هيف ناك تقو ‘ تقولإ رشصق مغر بختنŸإ

‘ لشضفألاب إدعإو «اغنإÒتلإ دوشسأإ» مامأإ مدقŸإ ءإدألإ نع هاشضر
   .ةرودلإ هذه

ةزمح . م

كلاضش ميحج نم بلاط نب ذاقنإل برقألأ لضساكوين
دهعب اهيف دجوي يتلإ ةطرولإ نم هشسفن ذاقنإاب ابلاطم بلاط نب ليبن يرئإز÷إ نوكيشس
Êامألإ40 كلاشش يدان ‘ موي لوأإ نم هتاباشسح نم هداعبإاب سسورغ ديد÷إ بردŸإ رإرق
نأاب سسفنلإ يّنÁ قباشسلإ يرئإز÷إ ›ودلإ هيف ناك تقو ‘ هفلشس جهن ىلع إرئاشس
برقألإ يزيل‚إلإ لشساكوين يدان دجويو ،ديدج بردم Úيعتب تناح دق جرفلإ ةعاشس
«وتاكŸÒإ» ‘ ةديدج تاميعدتب مايقلإ ‘ سسورب فيتشس ةبغر لظ ‘ بلاط نب ّمشضل
.«غيلرÈÁلإ» ‘ «زيابكاŸإ» ـل ةحيرŸإ Òغ ةيعشضولإ ببشسب يوتششلإ

اسضيأأ هنوديرُي انوÒفو ماهنتوت ،ماه تسسأو
بلاط نب هنإولأإ لمح نأإ قبشس يذلإ لشساكوين نع Óشضفو

اهتبغر نع ترّبع ىرخأإ ةيدنأإ كانه ،ةراعإإ لكشش ىلع
ماه تشسإو اهزربأإ لعل اهفوفشص ¤إإ يرئإز÷إ ّمشض ‘
ةرإدإإ تد-ب ثي-ح ،ا-ق-با-شس ه-ل بع--ل يذ--لإ ما--ه--ن--تو--تو
نب هنطإوم ةلمإزŸ بلاط نب ّمشضب ةمتهم «زرماهلإ»

›اطيإلإ قيرفلإ رّبع امنيب ،قيرفلإ سسفن ‘ ةمحر
ةدافتشسلإ ‘ ةÒبكلإ اهتبغر نع انوÒف سسÓيه
«ويششتلاكلإ» نوكت دق يذلإ بلاط نب تامدخ نم

ىلع انوÒف ةنيد-م ق-ير-ف ةد-عا-شسŸ ة-ل-ب-قŸإ ه-ت-ه-جو
 .مشسوŸإ نم Êاثلإ فشصنلإ ‘ ةهجإولإ ¤إإ ةدوعلإ

ةزمح . م
انسسح ًءÓب ىلبأأ و طقف ةقيقد03 كراسش

ةمحر نب سشيمهت ىلع ّرضصُي سسيوم
هبعلم جراخ لداعتي ماه تضسأوو

ّنأإ لإإ ،«يإد غنيشسكوب» طغشضو تايرابŸإ ›إوت نم مغرلاب
سشيمهتب ةفقوم ىلع ّرشصي سسيوم ديفإد ماه تشسإو بردم
هشسÓجإإ ليلدب هقيرف ‘ ةمحر نب ديعشس يرئإز÷إ ›ودلإ

سسمأإ لوأإ ةرهشس نوتبماهواشش ةإرابم ‘ ءلدبلإ دعاقم ىلع
د-حألإ را-يد-لإ ر-ق-ع ‘ Ìع-ت-لإ د-ع-ب ءا-ج ءا--ق--ل ‘ ءا--ثÓ--ث--لإ

ىوشس رهظلإ ةشصرف ةمحر نب حنÁ ⁄ سسيوم نكل ،يشضاŸإ
يرئإز÷إ مجاهŸإ كراششيل ،بعللإ نم ةعاشس رورم دعب

إذ-ه ‘ ه-تا-م-شصب كÎل ه-ل ة-ي-فا-ك ن-ك-ت ⁄ ة-ق-ي--قد03 ‘
.ءاقللإ

ةحناسس ةسصرف عّيسضو اقفوم ناك هلوخد
را-شصنأإ ن-م ةÒث-ك-لإ طو-غ-شضل-ل سسيو-م ثÎك--ي ⁄

ن-ب ا-مود ي-ق-ب-يو ةÒخألإ ةÎف--لإ ‘ ّ«زر--ما--ه--لإ»
هذه هلوخد نكل ،ءلدبلإ دعاقم ىلع ةمحر

ىوتشسم ى-ل-ع ه-ق-ير-ف-ل ة-فا-شضإلإ ح-ن-م ةرŸإ
عا--فد ما--مأإ ى--نا---ع يذ---لإ ي---ما---مألإ طÿإ
‘ امشس ةمحر نب ناك ثيح ،نوتبماهثواشس

لب هيلع ةيقيقح ةروطخ لكششو سسفانŸإ عافد
ذاقنإل ةظ◊ رخأإ ‘ سسرا◊إ لخدت لول افده لجشسيو داكو

‘ يبلشسلإ لداعتلاب ةإرابŸإ يهتنتل ،ققfi فده نم هامرم
        .›إوتلإ ىلع ماه تشسإو ـل زوف نود ةإرابم ثلاث

أدغ نوترفيإأ مامأأ ةبعسص ةأرابم هرظتنت
دغلإ ةرهشس رخأإ دعوم ىلع ماه تشسإو يدان نوكيشسو

71 ةلو÷إ مشسرب نوترفيإإ وه Óيقث افيشض لبقتشسي Úح
هي-ف نو-ك-ي-شس ءا-ق-ل ‘ ،زا-ت-مŸإ يز-ي-ل‚إلإ يرود-لإ ن-م
فيزن فقول زوفلاب Úبلاطم ةمحر نب يرئإز÷إ ءاقفر

رظنلاب ةمحر نب ةيعشضو Òغتت نأإ رظتنيو طاقنلإ
ق-ير-ف-لإ ا-ه-شضا-خ ي-ت--لإ تا--يرا--بŸإ ةÌك ¤إإ

ةيمÓعإإ رداشصم تراششأإ ثيح ،إرخؤوم
بردŸإ نأإ يدانلإ تيب نم ةبيرق

نم تإÒيغت يرجي دق سسيوم
فإد-----ه-----ب ع-----فد-----لإ لÓ------خ

ن-م ق-با-شسلإ درو-ف--ت--ن--يإر--ب
سسفن ءاط-عإل ة-يإد-ب-لإ

ط-----خ-----ل-----ل ر------خأإ
 .يمامألإ

. م
ةزمح

ةÒثك ةيعافد ًءاطخأأ بكترأ
يتنافيل ‘ ةيعابرب طقضسيو افأّده يدنام

ءاثÓثلإ سسمأإ لوأإ ةرهشس داع ثيح ،ةقفوم ةÒشصق ةحإر دعب Êابشسإلإ يرودلإ ¤إإ سسيتيب لاير ةدوع نكت ⁄
ناكو ،ثإدحألإ ةبلقتم ةإرابم ‘3 لباقم4 ةجيتنب رشسخ امدعب يتنافيل ¤إإ هلقنت نم ةبيÿإ لايذأإ ّرجي
بحاشص ناكو ةيإدبلإ ذنم يشسلدنألإ يدانلإ ةليكششت ‘ إرشضاح يدنام ىشسيع يرئإز÷إ ›ودلإ عفإدŸإ
كابششلإ اهنكشسأإ ةينكر ةدترم ةرك هلÓغتشسإ دعب ةجيتنلإ ليدعت ‘ هحا‚ رثإإ21 ةقيقدلإ ‘ لوألإ فدهلإ

.ويديفلإ ةينقت ¤إإ ءوجللإ دعب فدهلإ مك◊إ دّكؤوي نأإ لبق
ةÒثك ةيعافد ءاطخأأو عجأرت ‘ هؤوأدأأ

هجوب روهظلإ لشصإو هّنأإ ّلإإ ،ركبم تيقوت ‘ هقيرفل لداعتلإ كإردإإ ‘ ح‚ يدنام ىشسيع دئاقلإ نأإ مغرو
فلك ام وهو ،يفلÿإ دÿإ رشصانع ةقفر ءاطخألإ نم ديدعلإ بكترإ ثيح ،›ا◊إ مشسوŸإ ةيإدب ‘ بحاشش
دعب ةإرابŸإ ‘ يشسلدنألإ يدانلإ دوعي نأإ لبق ،لوألإ طوششلإ ‘ ةثÓث اهنيب نم ةلماك ةيعابر يقلت ينيرغليب ةبيتك

يذلإ وهو هإوتشسم نع إديعب يدنام ىقبيو ،ةراشسÿإ بنجتل ايفاك نكي ⁄ إذه نأإ Òغ ،سسفانŸإ نم عفإدم درط
.لبقŸإ فيشصلإ ىرخأإ ةهجو وحن ليحرلإ وأإ ديدجتلاب هلبقتشسم مشسحي ⁄

ةزمح . م

ــه2441 ¤وألإ ىدامج61ـل قفإوŸإÈ 0202مشسيد13 سسيمÿإ ثد◊أ

يدهم
يضضقي ديبع

يبد ‘ هتلطع
يد--ه--م ير--ئأز÷أ ›ود--لأ ل--ّسضف

يتلأ ةÒسصقلأ ةلطعلأ ءا-سضق د-ي-ب-ع

ـل ينفلأ مقاطلأ فرط نم اهنم دافتسسأ

دا-ع-ت-بلأو ة-ي-بر-ع-لأ تأرا-مإلأ ‘ تنا-ن

ل--ظ ‘ ة--سسفا--نŸأ ط--غ--سض ن--ع Ó--ي--ل--ق

ه-ق--ير--ف--ل ة--ح--يرŸأ Òغ ة--ي--ع--سضو--لأ

،ي--سسنر--ف--لأ يرود--لأ ‘ «يرا--ن--ك---لأ»

ا-برد-م ه-تدو-ع د-ع-ب د-ي-ب-ع د-ج-ي-سسو

قباسسلأ يسسنرفلأ بخانلأ وه أديدج

نايتسسيرك فلخيسس يذلأ كي-ن-ي-مود

يد-ه-م ءÓ-مز بيرد-ت ‘ فو-كرو-غ

ةزمح . م    .ديبع

ةأوهلأ ةطبأر رقÃ مويلأ ةيناثلأ ةطبأرلأ ةمانزر بحضس
موي قلطنتسس يتلأ ةيناثلأ ةفÙÎأ ةطبأرلأ ةمانزرب ةسصاÿأ ةعرقلأ ةيلمع مويلأ ىرجُت

يذلأ حÎقŸأ أذه ةيدنألأ تنبت امدعب برغو قرسش ،طسسو جأوفأأ3 ـب لبقŸأ يرفيف21

ةطبأر رقم وحن راظنألأ هجتتسس ثيح ،Òخألأ هعامتجأ ‘ ›أرديفلأ بتكŸأ هيلع قداسص

يتلأو احابسص ةرسشاعلأ ةعاسسلأ نم ةيأدب ةديد÷أ ةمانزرلأ هيف ىرجتسس يذلأ ةأوهلأ

ىرجتسسو ،ةيقرسشلأ ةعومÛأ ‘ اميسسل تلو÷أ لك ‘ ةيوق تايرابم دهسشت نأأ رظتني

نم قرف4 طوقسس عم نيدعاسصلأ ةيوه ديدحتل ةثÓثلأ دأورلأ Úب ةرغسصم ةلوطب اهدعب

.1202 نأوج51 ءاثÓثلأ موي ةÒخألأ ةلو÷أ ديد– ”و ،جوف لك

يتلأ ةيدنألأ ديدح-ت-ل1202 نأو-ج92و42 ،91 خيرأوت ‘ ةرغسصŸأ ةلو-ط-ب-لأ ما-ق-ت-سسو

. ¤وألأ ةفÙÎأ ةطبأرلأ ¤إأ دعسصتسس
ةزمح . م

›وبان كرت نم بÎقي مÓغ ىضضم تقو يأأ نم Ìكأأ ع-فإدŸإ نأإ ،سسمأإ ة-ي-لا-ط-يإإ ة--ي--مÓ--عإإ ر--يرا--ق--ت تف--ششك فوفشص نع ليحرلإ نم ابيرق تاب مÓغ يزوف يرئإز÷إ امدعب ىشضم تقو يأإ نم Ìكأإ ›اطيإلإ بون÷إ يدان نكل ،يشضقنŸإ فيشصلإ ›وبان نم هلاقتنإ ةقفشص تلششف ىلع ّرشصي وزوتاغ ورانيج بردŸإو ايلاح رّيغت عشضولإ ةداعت-شسإ ‘ ل-ششف ا-مد-ع-ب يو-ت-ششلإ «و-تا-كŸÒإ» ‘ ه-ع-ي-ب يت-لإ ةÒطÿإ ة-با-شصإلا-ب هر-ّثأا-ت ل-ع-ف-ب دو-ه-عŸإ هإو-ت-شسم Óيوط هتبّيغو ةبكرلل ةشسكاعŸإ ةطبرألإ ‘ اهل سضرعت ةفرعم را-ظ-ت-نإ ط-ق-ف ى-ق-ب-ي-ل ،ة-ي-م-شسر-لإ ة-شسفا-نŸإ ن-ع .قباشسلإ نايتإ تناشس مجنل ةمداقلإ ةهجولإ هلامعأأ ليكو عم هلبقتسسم سسردي سسيتنرول يد سسيتنرول يد ويليروأإ سسيئرلإ ّنأإ ،ىرخأإ رداشصم تفاشضأإو ،مÓ-غ يزو-ف لا-م-عأإ ل-ي-كو ع--م إر--خؤو--م ثيد--ح ه--ل نا--ك مج-ن-لإ ة-ي-ع-شضو-ل ّل-ح دا-ج-يإإ ل-جأإ ن-م ز-يد-ن-ي-م ي-خرو-خ يذلإو هاشضاقتي يذلإ Òبكلإ بتإرلإ ّلظ ‘ يرئإز÷إ مد-ع ل-ظ ‘ بو-ن÷إ يدا-ن سسي-ئر--ل قرأإ رد--شصم ل--ك--ششي ديري ›وبان سسيئر نكل ،هتامدÿ وزوتاغ بردŸإ ةجاح مÓغ ـل ةقومرŸإ ةناكŸإ لظ ‘ إديج ةيعشضولإ ةشسإرد نم ددعو ›ابيلوك عم هتقإدشصو سسبŸÓإ Òيغت فرغ ‘ ةزمح . م                                                          .يدانلإ مو‚



لوأ’ا فÙÎاــه2441 ¤وأ’ا ىدامج61ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد13 ضسيمÿا

ادد‹ ءاقبلل هتيكزت بلطي ›ا◊ا ةرادإلا سسل‹

ةرادإ’ا سســلÛ اــسسيئر يداـــسص Úيعت نع ثيدحو ‘’ عم نـــسسÓت رارــسس

:يكوكلا ،ةنوملقوب ءاقب ىلع رصصيو موجهلا نم هقلق ىدبأافيطسس قافو

ةيمÓعإا ةجرخ ‘ يكوكلا ليبن فيطسس قافو بردم فسشك
مامأا دغلا ةيسسمأ’ ةرخأاتŸا ةهجاوŸا دعوم لبق تاعاسس
رهظت يذلا ىوتسسŸا ىلع ضضار Òغ هنأاب ياد Úسسح رسصن
ةليسص◊او طاقنلا ةيحان نم  قيرفلا »:لاق ثيح ةليكسشتلا هب
دودرŸاو ىوتسسŸا بناج نم  نكل ةيعسضو نسسحأا ‘ دجوي
ةÒخأ’ا ةارابŸا نم Êاثلا طوسشلا نأا مغر لازام مدقŸا
تار--سشؤوŸا ضضع--ب  ر--ه--ظ--ت تأاد--ب د--ق--ف ودارا--ب يدا--ن ما--مأا
هاو-ت-سسŸ داد-ع-ت-لا ةدا-ع-ت-سسا ة-ياد--ب  د--كؤو--ت ي--ت--لا  ح--مŸÓاو
يداونلا ةيقب رارغ ىلعو نكل ،هديرأا تنك يذلا ىوتسسŸاو
فقوتلا  ببسسب داتعŸا متيرلا ¤إا دعب لسصت ⁄ ةلوطبلا  ناف
ةعباسسلا ةلو÷ا ةياغ ¤إا رظتننو طرافلا مسسوŸا ‘ ليوطلا

لمع لازامو ميلسسلا قيرطلا ‘ اننأا مغر متيرلا ةداعتسس’
.» انرظتني Òبك
«نوزهاج نوكن نأا بجيو ةيرسصنلا نم يوق لعف در رظتنن»
ق--ل--ع ياد Úسسح ر--سصن ما--مأا د--غ--لا ة--ه--جاو--م ضصو--سصخ---بو
رÁو احيرج اقيرف هجاونسس »: هلوقب يفياطسسلا بردŸا
دقلو  ضسفانŸا نم يوق لعف در بقÎنو ةبعسص دج ةÎفب
دادزولب يت-ه-جاو-م ا-هر-خآا ة-ير-سصن-ل-ل تا-ه-جاو-م4 تع-با--ت
د-ل ا-ق-ير-ف كل-ت“ ة-ير-سصن-لا نأا تد-جوو ،ة-م-سصا--ع--لا دا–او
ةارابŸا ن’  ةيزها÷ا لماك ‘ نوكن نأا بجيو ةÒبك تاردق
.«ةبوعسصلا ‘ ةياغ
«دعبتسسم ايسساسسأا هكارسشإا و زهاج Òغ لاز’ يروت»

مجاهŸا  ماحقإا  يكوكلا ليبن فيطسس قافو بردم دعبتسسا
مغر ةيادبلا نمو ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا ‘ يروت كيلم ›اŸا

ثي-ح مو-ج-ه-لا ‘ ل-ئاد-ب دو-جو مد-ع ن-م Êا-ع-ي داد-ع--ت--لا نأا
نأا ة-سصا-خ  ة-ياد-ب-لا ن-م بع-ل-ي-سس يرو-ت نأا د-ق--ت--عأا ’ »:لا--ق
قحتلا هنا امك ةسسفانم نود نم ةليوط ةÎفل يقب بعÓلا

نو-ك-ي-سس ه-نا م-غر م-سسوŸا ة-ياد-ب ‘ تاÒسضح-ت-لا-ب ار-خأا-ت-م
رارق راظتنا ‘و ةمسصاعلا ¤إا رفاسست يتلا ةعومÛا نمسض
تاير‹ بسسح نوكيسس هماحقإا نإاف81 ةمئاق نمسض هعسضو
.» ةارابŸا تقو نم ةزيجو ةÎفل هكارسشإا و بعللا

» ةحاتŸا سصرفلا عييسضت ينقلقي ام»
ف-سشك ¤وأ’ا تا-يرا-بŸا ‘ ا-ه-ل-ج-سس ي-ت--لا ضصئا--ق--ن--لا ن--عو
يه اقلق › لكسشت ةجاح Ìكأا»:هلوقب يكوكلا ليبن بردŸا
ة-ل-ج-سسŸا فاد-هأ’ا-ب ة-نرا-ق-م  ة-ع-ئا-سضلا ةد-يد-ع-لا ضصر-ف-لا
” ام فعسض عيقوت يلع نورداق انكو ةليلق دج يه يتلاو
ث◊ ا-هر-ظ-ت-ن-ي اÒب-ك ا-ي-سسف-ن Ó-م-ع نإا-ف كلذ--ل  ه--ل--ي--ج--سست
بنا÷ا ¤إا ةبسسنلابو ىمرŸا مامأا زيكÎلا ىلع ÚبعÓلا
‘ كرا-سشي ع-ي-م÷ا نأا ثي-ح ا-ي-سضار د-ج ي-ن-نإا-ف ي--عا--فد--لا
ÚبعÓلا وذ– يتلا ةبغرلاو ةدارإ’ا عمو ةركلا عاجÎسسا

.» لاونŸا ضسفن يلع لسصاونسس
ىلعو حنŸا تددسسو اهتابجاوب تماق ةرادإ’ا»

«ىوتسسŸا ‘ اونوكي نأا ÚبعÓلا
ةقلاعلا حنŸا لماك ديدسست ىلع ةرادإ’ا مادقإا لوح هدر ‘و
نم نوكتي قيرفلا نأا دقتعأا»:هلوقب  يسسنوتلا بردŸا دكأا

تءاجو راسصنأاو ينف مقاط، Úبع’، ةرادإا نم فارطأا ةدع
تما-ق ةرادإ’ا نأا ف-سشك-ت-ل ح-نŸا ة-يو-سست ة--ي--ل--م--ع ة--تا--ف--ت--لا
ىوتسسŸا ‘ اونوكي نأاب ÚبلاطŸا ÚبعÓلا هاŒ اهتابجاوب

مدع يكوكلا بردŸا فيسضيل » جئاتنلا قيق– نولسصاويو
¤إا»:ه-لو-ق-ب كلذ ارÈم Úب-عÓ-لا ي-خار-ت ن-م ه-فو-خ--ت

يأاب مقن ⁄و طقف تايرابم5 انبعل دقف مويلا ةياغ
عيم÷ا نأا قثاو Êاف كلذل  يخاÎلا عدتسسي ءيسش

.» ةارابم لك لبق ةيزيكÎلا هتاردق لماك ‘
لقأÓل ةيدو ةارابم جمÈنسس»

«ةسسفانم
ة-لو-ط-ب-لا ف--قو--ت ةÎف لÓ--غ--ت--سسا ل--جا ن--مو
ة-با-سصŸا ر-سصا-ن-ع-لا ةدو-ع ع-م ن-ماز-ت يذ--لاو
ررق ينفلا مقاطلا ةقفر هنا بردŸا فسشك
ةسصرفلا حنم لجا نم ةيدو ةهجاوم ة‹رب
نم عفرلا لجا نم ةكراسشم لقأ’ا رسصانعلل

ةيق-ب م-ت-ير-ب  قا-ح-ل-لاو ي-سسفا-ن-ت-لا م-هاو-ت-سسم
. مهئÓمز

يكوكلا نم تاميلعتب ىقبي ةنوملقوب
رسصأا موجهلا ةيلاعف ضصقن نم بردŸا هقلق ببسسبو

دعب هءاقب دكأات يذلا ةنمولقوب مجاهŸا  ءاقب ىلع
¤إا ة-جا◊ا د-كأا يذ-لا ي-كو--ك--لا ل--ي--ب--ن بردŸا ل--خد--ت

بايغلا دمعت ثيح هنأامطو بعÓلا عم ثد–و هتامدخ
ةرادإÓل دكأا يذلا  بردŸا نم تاميلعتب روسض◊ا نع
بلطتت  ةطيسسب ةيحارج ةيلمع يرجا دق بعÓلا نأا

نمسض جامدنÓل دوعي نأا ىلع  ةحارلا نم ةÒسصق ةÎف
. ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا ‘  ةعومÛا تابيردت

ب/ليلخ

بادتن’ا نم عون‡ قافولا
يوارد نويد ببسسب

يتلا يداونلا ةمئاق نمسض نوكي نأ’ فيطسس قافو هجتي ي-ت-لا قر-ف-لا-ب ة-سصاÿاو تا-عاز-ن-لا ة-ن÷ ا-ه-ي-ل-ع ن-ل-ع-ت-سس و-تا-كŸÒا لÓ-خ تا-ماد-ق-ت-سس’ا ن--م ة--عو--ن‡ نو--ك--ت--سس يماfi رسشاب نأا دعب  مداقلا يفناج02 نم ةيادب يوتسشلا ةن÷ ىوتسسم ىلع بادتن’ا عنم تاءارجإا يوارد بعÓلا غلبت يتلا هلكوم تاقحتسسم ديدسست ةياغ ¤إا  تاعازنلا . نويلم001و رايلم

فانئتسس’ا ‘ جمدني سشابربو سضكرلا رسشاب يبيرعل عوسضÿا ادب ثيح هدرفÃ ضضكرلا يبيرعل عفادŸا رسشاب Êدبلا رسضÙا فارسشإا ت– ضصاخ بيردت جمانرب ¤إا نا-ك ا-م و-هو ›ا◊ا م-سسوŸا ة-ياد-ب ذ-ن-م ماد با-ي-غ د--ع--ب را-سس ÿÈا Èت-عا يذ-لا ي-كو-ك-لا بردŸا حا-ي--ترا رد--سصم ددح ا-م-ي-ف ضسمأ’ا ة-ح-ي-ب-سص ا-هد-ق-ع ي-ت-لا ةود-ن-لا لÓ-خ ضشا-بر-ب با-سشلا م--جا--هŸا ع--م اد--عو--م ي--ن--ف--لا م--قا--ط--لا Ÿا ن-م-سض تا-ب-يرد-ت-لا ةر-سشا-بÛدعوم نم ةيادب ة-عو-م فر-سصت ت– نو-ك-ي-سسو مدا-ق-لا عو--ب--سسأÓ--ل  فا--ن--ئ--ت--سس’ا . ينفلا مقاطلا

ةمسصاعلا ¤إا مويلا لاوز لقنتلا
ةرسشابم مويلا لاوز ةمسصاعلا هاŒ لاحرلا ةليكسشتلا دسشت ةحاسس نم اقÓطناو قيرفلا ةلفاح Èع  ءاذغلا ةبدأام دعب ¤إا ةرسشابم ابع’02 نم نوكتم دادعتبو يام8 بعلم قحتلي نأا ىلع ةارابŸا ةليل ةماقإÓل » كيبŸو’ا» قدنف لغسشنم ةيعم÷ا نأا ةسصاخ ةليللا هذه دادعتلاب نيÒسسŸا . Úمهاسسملل ةماعلا ةيعم÷ا لاغسشأاب ةثلاثلا نم ةيادب

ب/ليلخ

«ةيرسصنلا عم يوق لعف در رظتننو هاوتسسم ¤إا لسصي ⁄ قافولا»

راـــــجفن’ا وأا راـــــسصتن’ا راـــــعسشب ÚـــــحŸÓا
ماه دعوم ىلع ياد Úسسح رسصن نوكيسس
ىلع ل-ب-ق-ت-سسي Úح ة-ع-م÷ا ة-ي-سشع ة-يا-غ-ل-ل

ةرادسص لتحي يذلا فيطسس قافو هناديم
نكل ،ةزي‡ مسسوم ةيادب ‘ يدؤويو يرودلا
هذه ‘ ةÒثك تارايخ كل“ ’ «ةيرسصنلا»
ثÓثلا طاقنلا نامسضو زوفلا ىوسس ةارابŸا
يدافتو ةهجاولا ¤إا ةدوعلا قيرفلا دارأا اذإا
مسسوŸا ةيادب ‘ يقيقح قزأام ‘ لوخدلا
د---ع---ب ي---تأا---ت ةارا---بŸا نأا ة----سصا----خ ›ا◊ا

دادزو-ل-ب با-ب-سش ما-مأا Úت-ي-لا-ت-ت-م Úترا-سسخ
رّجفت تداك ةÒخأ’ا هذه ،ةمسصاعلا دا–او
.يدانلا تيب ‘ عاسضوأ’ا

ةسصرف رخآا مامأا يوانكل
حيفسص ىلع يوانكل ريذن بردŸا دجويو
ي-سسي-ئر-لا د-يدŒ م-غر ما-يأ’ا هذ-ه تخا-سس
ةليقثلا ةراسسÿا دعب هيف ةقثلا ›Òمز دلو
هنيب دولا لبح نكل ،ةمسصاعلا دا–ا مامأا
ل-ي-ج-سست لا-ح ‘ ع-ط-ق-ن--ي د--ق ةرادإ’ا Úبو
Òغ ةجيتن يأاف رايدلا رقع ‘ ديدج Ìعت

،يوانكل ضسأارب فسصعت نأا اهنأاسش نم زوفلا
ةيعوت ¤إا دمع اذهل ،ايدج هكردي ام وهو
ةارا-ب-م ة--ي--م--هأا--ب م--ه--سسي--سس–و Úب--عÓ--لا
كر-تو ة--لا--قإ’ا ن--م ه--سسأار ذا--ق--نإ’ قا--فو--لا

ه-ي-ف ي-نÁ نا-ك ةÒسصق ة-برŒ د-ع-ب ه-نا-ك--م
.لسضفأا جئاتن وحن قيرفلا دوقي نأاب ضسفنلا

بقاعُم مهديسسو دوعي حاتفم
ءاقللا اذه ‘ «ةيرسصنلا» ةليكسشت ديفتسست

يذلا حاتفم عيبر ÿÈا بحاسص ةدوع نم
بب---سسب ةÒخأ’ا دا–’ا ءا---ق----ل ن----ع با----غ
مامأا «ي-براد-لا» ‘ ا-ها-ق-ل-ت ي-ت-لا ة-بو-ق-ع-لا

ا-ب-ي-هر ا-غر-ف كر-ت ثي-ح ،دادزو-ل-ب با--ب--سش
ما-مأا اد-غ م-ه--ي--ل--ع لو--عŸا ن--م نو--ك--ي--سسو
،ىوت-سسŸا ‘ ر-سصا-ن-ع م-سضي يو-ق ضسفا-ن-م
بايغ ةليك-سشت-لا فر-ع-ت-سس ،ر-خأا بنا-ج ن-م
بب-سسب م-هد-ي-سس ضسا-ي-لإا ناد-يŸا ط-سسو-ت--م
دا–’ا ءا--ق---ل ‘ هدر---ط د---ع---ب ة---بو---ق---ع---لا
بردŸا يو-ن-ي ا-م-ك ،ءار--م◊ا ة--قا--ط--ب--لا--ب
طوطÿا ى-ل-ع تÓ-يد-ع-ت ثاد-حإا يوا-ن-ك-ل

.ةارابŸا هذه ‘ ةثÓثلا

لول◊ا دجيسسو ٍقاب يوانكل» :ناقزرم
«ةمزأ’ا نم جورخلل ةمزÓلا

ناقزرم نابعسش يسضايرلا ريدŸا ثد–و
ةقثلا ديدŒ نع ةيرئاز÷ا ءابنأ’ا ةلاكول

هبسصنم ‘ لاز ’ يوانكل» :لاقو يوانكل ‘
ةرادإا لبق نم ةلماكلا ةقثلاب ىظحي وه و
ةركف Óيسصفتو ةلمج ضضفرت يتلا قيرفلا
ةعوم‹ ان-يد-ل ،Òي-غ-ت-لا ل-جأا ن-م Òي-غ-ت-لا

نود تلا-ح ة-ي-لا◊ا فور-ظ-لا ن-ك-ل ،ةد-ي--ج
ةقيقح ،ةيباجيا جئاتن قيق– نم اهنك“

دكأاتم يننكل ،عسضولا اذهل نوفسسأاتم نحن
يوا-ن--ك--لو ،ا--ب--ير--ق ن--سسح--ت--ت--سس رو--مأ’ا نأا
ة-ب-سسا-نŸا ة-ق-ير-ط-لا نود-ج-ي-سس ه--م--قا--طو
.«ةيعسضولا هذه حيحسصتل

«قافولا ىلع زوفلل تاناكمإ’ا انيدل»
لا-ق ،قا-فو-لا ما-مأا ة-ل-ب--قŸا ةارا--بŸا ن--عو

ءاثÓثلا نم ةيادب لخد قيرفلا» :ناقزرم
ÚبعÓلا بينŒ لجا نم قلغم ضصبرت ‘

ّم-ث ن--مو ن--ير--خآا ضصا--خ--سشأا--ب كا--ك--ت--ح’ا
تابا-سصإا ل-ي-ج-سست ة-ي-لا-م-ت-حا ن-م ل-ي-ل-ق-ت-لا
،«اد--ي--ق--ع--ت Ìكأا ة--ي--ع--سضو--لا ل--عŒ ىر--خأا
ة-ه-جاو-م ل-سضفأا ا--ي--سصخ--سش ا--نأا »:فا--سضأاو

ى-ل-ع د-م-ت-ع-ي يذ-لا ف-ي-ط-سس قا-فو-ك ق-ير-ف
يتلا ة-يد-نأ’ا  ى-ل-ع ة-حو-ت-ف-م بع-ل ة-ق-ير-ط

انل قبسس دقل ،عا-فد-لا ى-ل-ع ا-سسا-سسأا د-م-ت-ع-ت
م--سسوŸا ف--ي--ط--سس قا--فو ى---ل---ع بل---غ---ت---لا
ق-ي-ق-ح-ت-ل تا-ي-نا--ك--مإ’ا ا--ن--يد--لو مر--سصنŸا
ح . م  .«مسسوŸا اذه لوأ’ا راسصتن’ا

ياد Úصسح رصصن

ةيسسمأا دقعنتسس يتلا Úمهاسسملل ةماعلا ةيعم÷ا دقع فورظ دوسسي ضضومغلا لاز’
ضسيئر هجو نأا دعب  يدانلا رقم ىوتسسم ىلع اءاسسم ةثلاثلا نم ةيادب مويلا

لاغسشأا روسض◊ امهاسسم اوسضع43 ›إا ةوعدلا يفتك نيدلا رخف ةرادإ’ا ضسل‹
ضصنت املثم ةيمسسر ةوعد كلتÁ ’ ضصخسش يأا روسضح  اسضفار  ةماعلا ةيعم÷ا

حسشÎلا ‘ ةبغرلا نع رارسس قباسسلا ضسيئرلا  Òبعت دعب ةسصاخ  Úناوقلا هيلع
‘’ يواهلا ضسيئر نÁأ’ا هعارذ ةوق  ىلع انهارم ةرادإ’ا ضسل‹ ةسسائرل
نأا ضساسسأا يلع  ›ا◊ا ةرادإ’ا ضسل‹ هسضفر ام وهو  مهسسأ’ا ةيبلاغل هكÓتماو
لاغسشأ’ا نأا ديكأ’ا ىقبيو  مهاسسŸا ةفسص كلتÁ ’ قباسسلا ضسيئرلا

نامسضل اي-ن-مأا ارو-سضح بل-ط-ت-تو ة-نو-ح-سشم ءاو-جأا ‘ ير-ج-ت-سس
. ةيداع فورظ ‘ اهÒسس

ةقثلا ديدجتل هسسفن سضرعيسس ›ا◊ا سسلÛا
نيدلا رخف ةسسائرب  ›ا◊ا ةرادإ’ا ضسل‹ ءاسضعأا Èع
Úم-ها-سسŸا ة-ق-ث ى-ل-ع لو-سص◊ا ‘ ة-ب-غر-لا ن--ع  ي--ف--ت--ك
ةيعم÷ا لÓغتسساو  فÙÎا يدانلا Òيسست ةلسصاومو
مهسسفنأا ضضرع لجأا نم مويلا ةيسسمأ’ ةيئانثتسس’ا ةماعلا

ةمداق مسساوم عبرأ’ مهتيكزت لجأا نم ÚمهاسسŸا ىلع
ةرطيسسلا  ¤إا fiÚاطلا لك مامأا قيرطلا عطق مث نمو

اÒثك ةرادإ’ا ضسل‹ حلأا ثيح ،ةرادإ’ا ضسل‹ يلع
لجأا نم ÚمهاسسŸا نم نك‡ ددع Èكأا نامسض ىلع
.اهب ىظحي يتلا ةقثلا ديكأات

ماع ريدم بسصنم ›وت يوابرعلا يلع سضرع
م-ي-هار-بإا يوا-ه--لا ةرادإا ‘ ق--با--سسلا و--سضع--لا ى--ق--ل--ت
ةرادإ’ا ضسل‹ ضسيئر نم ايمسسر اسضرع يوابرعلا

كÓب ةكرسش ‘ ماعلا ريدŸا بسصنم ›وت لجأا نم
يلع عيقوتلا قباسسلا ماعلا ريدŸا ضضفر نأا دعب  زلقيا

ا-ه-ع-سضو ي-ت-لا طور-سشلا-بو  ما-ع ر-يد-م-ك  د-يد-ج د-ق--ع

لوؤوت ام راظتنا ‘ يوابرعلا ¤إا ةرادإ’ا ضسل‹ راظنأا لوحتتل ،ةرادإ’ا ضسل‹
. مويلا ةيسسمأ’ ةماعلا ةيعم÷ا لاغسشأا هيلإا

هفقوم سضرف مدع ببسسب ‘’ عم نسسÓت رارسس
ضسيئر عم فÓخ ‘ لخد رارسس قباسسلا ضسيئرلا  نأا ةقوثوم رداسصم تدكأا
ضسل‹ ضسيئرل يدسصتلاو درلا ضضفر يذلا ‘’ لامك يواهلا يدانلا
رو-سضح ه-سضفر ة-حار-سص ن-ل-عأا يذ-لا ي-ف-ت--ك ن--يد--لا ر--خ--ف ›ا◊ا ةرادإ’ا

بلط ثيح  ءاعدتسسا يلع زوحي ’ نم لك مويلا ةيسسمأ’ ةماعلا ةيعم÷ا
ةيبلاغ بحاسصو يواهلل اسسيئر هرابتعاب لخدتلا ‘’ نم رارسس

ضسيئرلا ضضفر ثيح  ةرادإ’ا ضسل‹ ضسيئر ىلع درلاو مهسسأ’ا
. هعم تانسسÓم ‘ لخدي رارسس ضسيئرلا لعج ام ‘’

ةرادإ’ا سسل‹ ةسسائر يداسص ىلع ةيافلح سضرع نع ثيدح
ريدŸا Úب ” دق اقافتا نأا نم  يدانلا طيfi ‘ ثيدح رودي

لمعلا لجا نم ديلو يداسص قباسسلا ÒجانŸاو ةيافلح ماعلا
ÒجانŸا لوسصح نمسضت ةغيسص نع ثحبلاو بنج ›إا ابنج
يدا-سص ح-ي-سشر-ت م-ث ن-مو م-ها-سسŸا ة-ف-سص ى--ل--ع ق--با--سسلا

ةرداق ةيسصخسش داجيإا مث نمو ةرادإ’ا ضسل‹ ةسسائرل
.›اŸا بنا÷ا نم قيرفلا ةدعاسسم ىلع

نويجو لاتيفيسس يتكرسشل يداسص بلج نع ثيدح
رود-ي ثي-ح ،تا-عا-سشإ’ا ة-يذ-غ--ت ن--م تا--عار--سصلا تداز

Úتكرسشل يداسص قباسسلا ÒجانŸا بلج نع ةوقب ثيدح
مخسض يليو“ دقعبو نويجو لاتيفيسس نم لك Úتلو‡

ناو فيطسس قافو يدان نوؤوسش ةرادإا ¤إا هتدوع نامسضل
ةيدا–’ا تاباختن’ حسشÎلا ‘ هتينب  ةقÓع اهل ةدوعلا هذه

ىدمراظتنا ‘  فfiÎ يدان ¤إا همامسضنا بلطتت يتلاو ةمداقلا
ةيسسمأ’ ةماعلا ةيعم÷ا لاغسشأا دعوم عم  رابخأ’ا هذه ةحسص
ب/ليلخ.مويلا



ــه2441 ¤وألأ ىدامج61ـل قفأوŸأÈ 0202مضسيد13 ضسيمÿأ لوألا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

ةيليوج5 بعل00:51Ã ةنيطنصسق بابصش –رئاز÷ا ةيدولوم

دــــــيد÷ا ماعلا ةــــــيادب ‘ دــــــيكأاتلا زوــــــف نــــــع ثــــــحبت ةــــــيدولوŸا

دادزولب بابصش

ةراصسخ نود ماعلا ءاهنإاو ةدكيكصسب ةحاطإÓل فدهي بابصشلا
¤إأ ةدو-ع-لأ ع-م د-عو-م ى-ل-ع دأدزو-ل-ب با-ب-ضش ق-ير-ف نو-ك--ي--ضس

قيرف لبقتضسي امنيح ،مويلأ أذهو ةينطولأ ةلوطبلأ تاير‹
‘ ةمضصا-ع-لا-ب توأأ02 بعلم ةيضضرأأ ىلع ةد-ك-ي-ك-ضس ة-ب-ي-ب-ضش
،ي--لÙأ يرود--لأ ن--م ة--ضسماÿأ ة--لو÷أ تا---يرا---ب---م را---طإأ
قيقحتل ىعضسيضس ايهام روغ ىلع Òبك زوفب يضشتنŸأ بابضشلأ

هجئاتن ةلضسلضس عم ةلضصأوŸأ لجأأ نم عوبضسألأ أذه رخآأ زوف
ةدكيكضس ةب-ي-ب-ضش ق-ير-ف-ف ىر-خألأ ة-ه÷أ ن-م ا-مأأ ة-ي-با-ج-يإلأ

.مويلأ أذه قرولأ ىلع ةبعضص ةمهم ‘ نوكيضس
عبارلا زكرŸا ‘ قيرفلا لعجيصس زوفلا

‘ طقف تايرابم3 مضسوŸأ أذه دأدزولب بابضش قيرف بعل
تاق-با-ضسŸأ ‘ ه-تا-كرا-ضشم بب-ضسب أذ-هو ة-ي-ن-طو-لأ ة-لو-ط-ب-لأ
لك مامأأ نيزوفب طاقن7 هديضصر ‘ كلتÁ بابضشلأ ،ةيراقلأ

،ةيئانثب يأد Úضسح رضصنو ةفيظن ةيثÓثب لئابقلأ ةبيبضش نم
مويلأ ءاقل ‘ زوفلاف كلذل ،ةليلم Úع ةيعمج مامأأ لداعتو
طاقن01 د-ي-ضصر-ب يرود-لأ ‘ ع-بأر--لأ ز--كرŸأ ‘ ه--ع--ضضي--ضس
ة-ب-ي-ب-ضشو نأر-هو ة-يدو-لو-م ،ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-م ع-م ة-ف-ضصا-ن-م
ىلع قانÿأ ديدضشت نوديري دويعضس ءاقفرف كلذل ،ةرواضسلأ
.ةطقن31 ديضصرب أديحو درغي يذلأ فيطضس قافو ردضصتŸأ

ةعفترم تايونعÃ ءاقلل رّصضح قيرفلا
عوبضسألأ أذه ةيبيردت ضصضصح ثÓث بابضشلأ ىرجأأو أذه

يذ-لأ د-ي÷أ ءي-ضشلأو ،ةد-ك-ي-ك-ضس ما-مأأ مو-ي-لأ ءا-ق-ل--ل أÒضض–
ةعفتر-م تا-يو-ن-عÃ ع-ي-م÷أ برد-ت ي-ه ة-عو-مÛأ ه-ت-فر-ع
ةلوطبلأ ‘ اهب أوماق يتلأ ةيوقلأ ةقÓطنلأ ببضسب كلذو

كلذل ،ديحو لداعتو تأراضصتنأ ةتضسل هقيقحتب مضسوŸأ أذه
لو ةعئأر نم Ìكأأ فورظ ‘ ناك مويلأ ةأرابÒ Ÿضضحتلاف
.زوفلأ قيق– لجأأ نم ÚبعÓل رأذعأأ يأأ دجوت

0202 ماع اورصسخي ⁄ بابصشلا
دئاق-لأ ءا-ق-فر-ل ي-ق-ي-ق-ح يد– ة-با-ثÃ مو-ي-لأ ءا-ق-ل نو-ك-ي-ضس

لبق ةدكيكضس ةبيبضش هجأويضس قيرفلاف ،خاضسن نيدلأ ضسمضش
فرعي ⁄ يذلأ ماعلأ وهو ،0202 ماع ةياهن نم طقف تاعاضس

مضسوŸأ ذ-ن-م تا-ق-با-ضسŸأ ع-ي-م-ج ‘ ة-ب-ي-ق-ع-لأ دلوأأ ةرا-ضسخ
كلذل ،ربوضسلأ ضسأاكو يرودلأ يبقل هيف أوققحو ،يضضاŸأ

ةقيرط لضضفأاب يخيراتلأ مضسوŸأ  أذه ءاهنإأ ديري عيم÷اف
.ةأرابم رخآأ ‘ زوفلأ قيق–و

تآاجافم يأا بنŒ ديري امودو ايعافد اقيرف هجاويصس
،مويلأ ءاقل ‘ هرظتني ام أديج امود كنأرف بردŸأ ملعي
هنأاب نقيتو ةدكيكضس ةبيبضش قيرف نياع يضسنرفلأ ينقتلاف
¤إأ ةطقنب ةدوعلأ طق-ف لوا-ح-ي-ضس ا-ي-عا-فد ا-ق-ير-ف ه-جأو-ي-ضس
نم ثÓثلأ طاقنلأ ¤إأ ةجاحب «يبرايضسلأ» نأأ Úح ‘ ،هدÓب
أديج هيبعل زفح وهف كلذل ،يرودلأ ىلع ةضسفانŸأ لجأأ
نم تآاجافم يأأ يدافت عم نمث يأاب زوفلأ ديريو ءاقللأ أذهل

.مضصÿأ قيرفلأ فرط
تايرابم ثÓث رخآا ‘ رصصتني ⁄ ةدكيكصس ةبيبصش

ةيأدب ذنم هلأوحأأ أأوضسأأ ‘ ةدك-ي-ك-ضس ة-ب-ي-ب-ضش ق-ير-ف د-جأو-ت-ي
عبرأأ ديضصرب يرودلأ ‘61 زكرŸأ لتحي قيرفلاف ،مضسوŸأ
ضسم-خ ل-ضصأأ ن-م لدا-ع-تو د--ي--حو زو--ف ق--ق--ح ثي--ح ،طا--ق--ن

تايرابŸأ ‘ Úترم ةÁزهلأ ةرأرم عرŒ دقو أذه ،تايرابم
ةيعمج مامأأ ةفيظ-ن ة-ي-ثÓ-ث-ب ر-ضسخ ثي-ح ،ة-ي-ضضاŸأ ثÓ-ث-لأ

‘ د-ي-حو فد-ه-ل ة-ي-عا-بر-بو ،ة-ث-لا-ث-لأ ة-لو÷أ ‘ ة-ل-ي-ل-م Úع
‘ لداعتلأ هيلع ضضرف ،فلضشلأ ةيعمج مامأأ ةعبأرلأ ةلو÷أ
كلذل ،هنأديم ةيضضرأأ ىلع ناضسملت دأدو مامأأ Òخألأ ءاقللأ

رضسخي نلو احيرج اقيرف نوهجأويضس امود كنأرف لابضشأاف
.ةمضصاعلأ ¤إأ هلقنت ‘ ءيضش يأأ

م.ميلصس

موي ةينطولأ ةلوطبلأ ءأوجأأ ¤إأ رئأز÷أ ةيدولوم يدان دوعي
فÙÎأ يرودل ةضسماÿأ ةلو÷أ نع ةرخأاتم ةأرابم ‘ دغ
ةيليوج5 بع-لÃ ة-ن-ي-ط-ن-ضسق با-ب-ضش ل-ب-ق-ت--ضسي ثي--ح ،لوألأ
لأوزلأ دعب ةثلاثلأ ةعاضسلأ نم ةيأدب يبŸوألأ

ديكأاتلا نوديري نوبعلو باحصس ‘ تايونعم
دج ءأوجأأ يويرف يماضس مجاهŸأ فأدهلأ ءاقفر ضشيعيو
يدانلأ دضض ةيراقلأ ةضسفانŸأ ‘ ققÙأ زوفلأ دعب ةعئأر
دأد-ع-ت-لأ ل-ك د-ير-ي ثي-ح ،ي-ضسنو-ت-لأ ي-ضسقا-ف-ضصلأ ي-ضضا--ير--لأ

يذلأ يقأرلأ ءأدألأ ديكأاتو ةيباجيإلأ جئاتنلأ ةلضسلضس ةلضصأوم
ضصاÿأو ماعلأ ثيدح حبضصأأ

تاقحتصسŸا ةيصضق نوصسنيو مهنيب اميف نونماصضتيو
ةيويح ةڨاطوب ضسرا◊أ ءاقفرل ةيحابضصلأ تابيردتلأ تدهضشو
ةيضضق عضضو لجأأ نم مهنيب اميف ودهاعتو ÚبعÓلأ Úب ةÒبك
هذ-ه ‘ ةÁز-عو ةو-ق ل-ك-ب لو-خد-لأو ا-ب-نا-ج تا--ق--ح--ت--ضسŸأ
مأز-ه-نإأ لا-ح ‘ ةرأد-ضصلأ ¤إأ م--هد--ي--ع--ت د--ق ي--ت--لأ ةأرا--بŸأ
ةأرابم طاقنب رفظلاب  ةيدولوŸأ دأدعت ىعضسيو ، ردضصتŸأ
باهذو يضسايضسلأ
ةدو-ع-لأ ل-جأأ ن-م ة-ع-ف-تر-م تا-يو-ن-عÃ د-حألأ مو-ي ضسنو--ت ¤إأ
يرود ة-ضسفا-ن-م ‘ تا-عو-مÛأ يرود ¤إأ ل-هأا-ت-لأ ة-قا-ط-ب-ب
ةيقيرفإلأ لاطبألأ

Ëدروب بايغو برا11fi ديري زيغنو
هذه طاقن بضسك زيغن ليبن ديضسلأ ةيدولوŸأ بردم ديريو
،ةيبا-ج-يإلأ ج-ئا-ت-ن-لأ ة-ل-ضسل-ضس ة-ل-ضصأو-م ل-جأأ ن-م ةأرا-بŸأ

نيذلأ برا11fi ‘ ةقثلأ عضضوب هلابضشأأ ىلع لوعي ثيح
دبع بردŸأ لابضشأاب ة-حا-طإلأ ل-جأأ ن-م م-ه-ي-ل-ع لو-ع-ي-ضس
، أا--ط--خ نود ن--م را--ضسŸأ ة--ل--ضصأو--مو  Êأر---م---ع ردا---ق---لأ
ةيدولوŸأ باعلأأ عناضص قلأاتŸأ بايغ ةأرابŸأ دهضشتضسو

ءا-ق-ل ‘ ا-ها--ق--ل--ت ي--ت--لأ ة--با--ضصإلأ بب--ضسب Ëدرو--ب را--م--ع
يضسنوتلأ يضسقافضصلأ

وحبرن نيرصشعو دحاوو Úفلأا ةنصس ‘ ءاقل لوأا
Úيهاز وجرخنو يصسايصس

ىوضس رمحألأو رضضخألأ يزلأ قاضشع طضسو ثيدح رودي لو
بردملل لماكلأ مهمعد ودبأأ ثيح ،دغلأ ءاقل ‘ زوفلأ نع
⁄ يذلأ ءأدألأ أذه ةلضصأوم مهنم نوديريو هلابضشأأو زيغن
ماتلأ مهاضضر نع وÈعومأوعأأ نم مهقيرف ‘ هودهاضشي
ةضصاخو زيغ-ن ل-ي-ب-ن بردŸأ ه-ب مو-ق-ي يذ-لأ Òب-ك-لأ ل-م-ع-لا-ب
م-ه-ت-ق-ث ن-يد-كؤو-م ق-ير-ف-لأ ¤إأ ا-هدا-عأأ ي-ت-لأ ة-يو-خألأ حور-لأ
ة-ن-ضسلأ لو-خد نود--ير--يو ه--لا--ب--ضشأأ ‘و ه--ضصخ--ضش ‘ ة--ما--ت--لأ
ةلوقŸأ قÓطإأو حأرفألأ ةلضصأوم لجأأ نم زوفب ةديد÷أ

حÓم ضشانم ةÒهضشلأ
رصشابŸا ىلع لوقنم نوكيصس ءاقللاو

ةنيطنضسق بابضش دضض رئأز÷أ ةيدولوم يدان ءاقل نوكيضسو
يبfi نكمتي ىتح ةضسداضسلأ ةانقلأ Èع رضشابŸأ ىلع لوقنم
ةÒغضصلأ ةضشاضشلأ Èع ةأرابŸأ ةعباتم نم Úقيرفلأ

يئافعإا لصضف زيغن» :Ëدروب
نوكأا ىتح يصس سسأا يصسلا مامأا

«يصسقافصصلل ازهاج
رئأز÷أ ة-يدو-لو-م با-ع-لأأ ع-نا-شص نأا-م-ط
ةباشصإلأ دعب هقيرف راشصنأأ Ëدروب رامع

ما--مأأ Úن--ثلأ ةر--ه--شس سضر--ع--ت ي---ت---لأ
ملآاب ترعشش » Óئاق حرشصو ،يشسقافشصلأ

دم◊أ نكلو ذخفلأ ىوتشسم ىلع ةداح
ىت-حو ةÒط-خ تشسي-ل ي-ت-با-شصإأ نأأ ه-ل-ل
ي-عأد ل ه-نأأ › د-كأأ ي-ب-ط--لأ م--قا--ط--لأ

ي-ل-شضع سصل-ق-ت ن-م Êا-عأأ ا--نأأو سضكرأل
مامأأ يئافعإأ لشضف ينفلأ مقاطلاف ،طقف
،أدي-ج حا-ترأأ ى-ت-ح ة-ن-ي-ط-ن-شسق با-ب-شش
ما--مأأ أز--ها---ج نو---كأا---شس ه---ل---لأ نذأا---بو
.«سسنوت ‘ يشسقافشصلأ

سســــــــمأا رــــــــفاــــــــصس Óــــــــصسيإا
راوــــــــفيد توــــــــك ¤إا

رئأز÷أ ةيدولو-م نأد-ي-م ط-شسو-ت-م د-شش
ةحيبشص لاحرلأ Óشسيإأ يدوأد يرأوفيإلأ
د-يدŒ ل-جأأ ن-م أذ-هو ،هد-ل--ب ¤إأ سسمأأ
¤إأ لوخدلأ سصيخر-تو ل-م-ع-لأ ة-قا-ط-ب
ةرا-ف-شس ىو-ت--شسم ى--ل--ع ر--ئأز÷أ بأر--ت
قحتلي نأأ ىل-ع ،نا-جد-ي-بإأ ‘ ير-ئأز÷أ
سسنوت ‘ ةرششابم قيرفلاب لبقŸأ دحألأ
ةعقوÒ Ÿشضحتلل هقير-ف ل-ق-ن-ت-ي-شس ن-يأأ
‘ ة‹ŸÈأ ي--شسقا--ف--شصلأ ما--مأأ با---يإلأ
.لبقŸأ يفناج رهشش نم سسداشسلأ

 ةــــــصصح رــــــخآا ىرــــــجأا باـــــــــبصشلا
سســــــمأا ةــــــحيبصص ةــــــيبيردت

ةحيبشص ةيب-يرد-ت ة-شصح دأدزو-ل-ب با-ب-شش ق-ير-ف ىر-جأأ
نم ةيأدب ةمشصا-ع-لا-ب توأأ02 بعلم ة-ي-شضرأأ ى-ل-ع سسمأأ
دويعشس ءاقفرل ةثلاثلأ يه ةشص◊أ ،احابشص01 ةعاشسلأ

،ةليلم Úع ةيعمج مامأأ مويلأ ءاقلل أÒشض– ةÒخألأو
ينفلأ بنا÷أ ىلع لمعلل امود كنأرف بردŸأ اهلغتشسيل
رخآأ ‘ ÚبعÓ-لأ Úب ة-ي-ق-ي-ب-ط-ت ةأرا-ب-م ج-مر-ب ا-مد-ع-ب
لوح رومألأ نم ديدعلأ ىلع اهلÓخ نم لشص– ،ةشص◊أ
.مويلأ ءاقلل نيزها÷أ نعو ÚبعÓلأ

تاكيرتو خاصسنب رماغي نل امود
مويلأ ءاقلل ةاعدتشسŸأ دأدزول-ب با-ب-شش ة-م-ئا-ق فر-ع-ت-شس
،خاشسن نيدلأ سسمشش قيرفلأ دئاقو رشسيألأ عفأدŸأ دجأوت
لوأل أذهو تاكيرت لÓب نأديŸأ طشسوتم ¤إأ ةفاشضإلاب
ابردتو ةباشصإلأ نم أداع يئانثلأ ،ةليوط ةدم ذنم ةرم
كنأرف يشسنرفلأ ينقتلأ نكل عوبشسألأ أذه يداع لكششب
ءاقل ‘ Úيشساشسأاك ابعلي نلو امهب ةرطاıأ ديري ل امود
ةدرأو قئاقدلأ سضعبل ‘ امهماحقإأ ةيناكمإأ ىقبتو ،مويلأ

.ةأرابŸأ تايطعم بشسح
هيصضوعت لصصاويصس ›اخو زربألا بئاغلا دادك

موي-لأ ءا-ق-ل ن-ع دأد-ك بي-ع-شش يروÙأ ع-فأدŸأ بي-غ-ي-شس
مامأأ يبرأدلأ ءاقل ‘ ا-ه-ل سضر-ع-ت ي-ت-لأ ة-با-شصإلأ بب-شسب
›أوتلأ ىلع Êاثلأ ءاقلل بيغيشس دأدك ،يأد Úشسح رشصن
ايركز ›اخ قباشسلأ سساب-ع-ل-ب دا–إأ ع-فأد-م ه-شضو-ع-ي-شسو
راششوب نايفشص ةقفر عافدلأ روfi نيوكتل هجتي يذلأ

.ايهام روغ ءاقل ‘ ثدح املثم
ءاقللا اذه ‘ ةدعبتصسم ÚبعÓلا ريودت ةصسايصس

ءاقل ‘ ةليكششتلأ ريودتب امود كنأرف بردŸأ موقي نل
زوفلأ قيق– نع ثحبي وهف ،ةدكيكشس ةبيبشش مامأأ مويلأ
ةأرابم هرظتنت هنإاف كلذ ¤إأ فشض ،ءاقللأ ةيمهأل أرظن

دقو مداقلأ عوبشسألأ ايها-مرو-غ ما-مأأ با-يإلأ ‘ ا-ه-م-شسح
م.ميلشس.ءاقللأ أذه ‘ زئاكرلأ اهيف حيري

ةهجاوŸا دعوم نع طقف ةعاصس42 لبق

عفدت تأأدب دق رئأز÷أ ةيدولوم نأأ ودبي
اهضضاخ يتلأ ةينوطأراŸأ ةمانزرلأ نمث
بعل نيأأ Èمضسيد رهضش علطم ذنم قيرفلأ
‘ تايرابم تضس يويرف فأدهلأ ءÓمز

ديمعلأ نأأ ودبي ثيح ،عيباضسأأ ةثÓث فرظ
نم قاهرإلأ لان امدعب كلذ نمث عفديضس
Úب--عل ضضر--ع--ت ا--م--ي--ف Úب--عÓ--لأ ضضع--ب
طلخأأ ام وهو ةنيابتم تاباضصإأ ¤إأ نيرخآأ

‘ ركفي يذلأ زيغن ليبن بردŸأ تاباضسح
ةعم÷أ أد-غ ة-ن-ي-ط-ن-ضسق با-ب-ضش ة-ه-جأو-م
ضضع-ب-ب د-ج-ن--ت--ضسي د--قو Úي--طا--ي--ت--حلا--ب
.اضضيأأ نابضشلأ

Úبعل ةعبرأا ءافعإا ررقي زيغن
Úيصساصسأا

ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو--م برد--م رر--ق
ةهجأوم نع Úيضساضسألأ هيبعل ضضعب ءافعإأ
ةروضص ‘ ةنيطنضسق بابضش مامأأ مامأأ دغلأ
،دأدح يروÙأ عفأدŸأ ،ةقاطوب ضسرا◊أ

ىلع أذهو ،Óضسيإأو Ëدروب باعلألأ عناضص
ا-هو-لذ-ب ي-ت-لأ ةÒب-ك-لأ تأدو-هÛأ ة-ي-ف-ل--خ

ثيح ،ي-ضسقا-ف-ضصلأ ي-ضضا-ير-لأ يدا-ن-لأ ما-مأأ
نوحاتري ينفلأ مقا-ط-لأ م-ه-كÎي نأأ ر-ظ-ت-ن-ي

Úيضسنوتلأ مامأأ بايإلأ ةعقوŸ ابضس– أديج
نأأ ي-ن-ع-ي ا-م و-هو ،ل-ب-قŸأ ي-ف--نا--ج6 مو--ي
تأريو– ةدع فرعتضس ةيضساضسألأ ةليكضشتلأ

.يضسأأ ضسأأ يضسلأ وكيضسÓك ‘

نبو يويرف ،ةرامعل ةكراصشم
مويلا ددحتت ةحاصس

ي--عا--بر---لأ ¤إأ ة---فا---ضضإلا---بو
Ëدرو-ب ،ة-قا-طو-ب ،دأد--ح
د---ق---ت----ف----ت----ضس Ó----ضسيإأو
ر----ئأز÷أ ة----يدو----لو-----م

ÿث تامدÓبعل ةثÚ
رمألأ قلعتي و ،نيرخآأ
يذلأ ةرا-م-ع-ل ن-م ّل-ك-ب
،يلضضع دد“ نم Êاعي
يذلأ يويرف ةبر◊أ ضسأأر
دا-----ح ما-----كز ن-----م Êا-----ع-----ي
ة-حا--ضس ن--ب ¤إأ ة--فا--ضضإلا--ب
و ،قاهرإلأ نم Êاعي يذلأ

أدغ ينفلأ مقاطلأ مضسحيضس
عا-م-ت-جلأ د-ع-ب قد--ن--ف--لأ ‘

نا--ك أذإأ ي---ن---ف---لأ م---قا---ط---لأ
مهكÎي وأأ م-ه-ي-ل-ع د-م-ت-ع-ي-ضس
أذ-هو ،ءلد-ب-لأ د-ع-ق--م ى--ل--ع
دكؤوŸأ بايغلأ ¤إأ ةفاضضإلاب

يذلأ يعيبرو ضضيرŸأ وبا÷
Œعر-ضشي--ضس و ة--با--ضصإلأ زوا ‘

.دأرفنأ ىلع بردتلأ
زيغن ةأاجافم نوكي دق Êامحر

بابصشلا مامأا
انرداضصم نم هانملع ام بضسحو

رئأز÷أ ةيدولوم نم ةبرقŸأو ةضصاÿأ
ئ-جا-ف-ي د-ق ز-ي--غ--ن ل--ي--ب--ن بردŸأ نأا--ف

Êامحر نÁأأ باضشلأ مجاهŸأ ماحقإاب
يضساضسأاك بختنŸأ نم هتدوع دعب

ل-------ظ ‘ ة-------ضصا-------خ ةر-------م لوأل
نابأأ يتلأ ةÒب-ك-لأ تا-ي-نا-ك-مإلأ

⁄ امك  ،تابيردتلأ ‘ اهيلع
ه-جو-ي نأأ ا-نردا-ضصم د-ع-ب-ت--ضست
›ودلل ةوعدلأ ينفلأ مقاطلأ
يذلأو ة-مر-كو-ب لو-ل-ج ر-خآلأ
ة-ب-ضسن-ب ا--ي--طا--ي--ت--حأ نو--ك--ي--ضس

.ةÒبك
،Êاورم ،ي◊اصص ةدوع وحن

ظيف◊ا دبعو يدادع ،نذؤوŸا
ن--م فأد--ه---لأ ه---ت---م---ل---ع ا---م بضسحو

ليبن بردŸأ نإاف ةضصاÿأ اهرداضصم
تأÒيغت ثدحأأ  ‘ ةيدجب ركفي زيغن
ضسرا◊أ ةداعإا-ب أذ-هو ة-ل-ي-ك-ضشت-لأ ى-ل-ع
،ة-قا-طو-ب-ل Ó--يد--ب ى--مرŸأ ¤إأ ي◊ا--ضص
ضضوعيضس يذلأو عافدلأ روÊ ‘ fiأورم
ضضوعي يذلأ نذؤوŸأ ¤إأ ةفاضضإلاب دأدح

¤و--ت--ي--ضس ا--م--ي--ف ،عا---جÎضسلأ ‘ Ó---ضسيإأ
Ëدروب نم لدب بعللأ ءانب ةمهم يدأدع
طÿأ ‘ هتناكم ظيف◊أ دبع عجÎضسيو
يو--ير--ف نا--ك--م ة--بر--ح ضسأأر--ك ي--ما---مألأ
   .ةÒبك ةبضسنب

فصصنم – ب

رفانصسلا ءاقل لبق  زيغن تاباصسح ناطلخي تاباصصإلا سسجاهو قاهرإلا



ةفيرشش نب ديلو رشسيألا Òهظلا دكأا ،ةيمشسرلا ةبيبششلا ةحفشص هب ضصخ ثيدح ‘
Úع ةيعمج مامأا مويلا ةيوقلا اهتقÓطنا ديكأاتل ةزهاج ةيلئابقلا ةليكششتلا نأا

مغر »:هلوق ‘ كلذ احشضوم ،طاقنلا لماكب رفظلا ةرورشض ىلع ادكؤوم ،ةليلم
‘ هل انعشضخ يذلا فثكŸا جمانÈلا دعب انم لان يذلا قاهرإلاو بعتلا
‘ انيدل ام لشضفأا Ëدقتل دادعتشسلا ”أا ىلع اننأا لإا ،ةÒخألا ةنوآلا

ةمهŸا نأا اديج كردن ،ةليلم Úع ةيعمج مامأا ضسيمÿا اذه انتارابم
ذنم ايباجيإا اراوششم ققحي ضسفانم مامأا لانŸا ةلهشس نوكت نل
.«وزو يزيت ‘ ىقبت نأا بجي ثÓّثلا طاقنلا نكل ،مشسوŸا ةيادب

 لوأأ قيقحتل انلقث لكب يمÔشس »
«رايدلأ رقع ‘ زوف

اننأا فÎعن »:Óئاق ةفيرشش نب فاشضأا ،هثيدح قايشس ‘
ق-ي-ق– ‘ م-شسوŸا ة-ياد-ب ‘ ةÒب--ك ة--بو--ع--شص ا--ند--جو
رقع ‘ تاÌعت ةدع انلجشس ثيح ،ةيباجيإلا جئاتنلا
انك“و ،نّشسحتت تأادب جئاتنلا ،كلذ دعب نكل ،رايدلا

ايلfi ةيباج-يإلا ج-ئا-ت-ن-لا ن-م ة-ل-شسل-شس ق-ي-ق– ن-م
ا-ن-ت--ق--ث ع--جÎشسن ا--ن--ل--ع--ج يذ--لا ر--مألا ،ا--يرا--قو
ÚبعÓلا لكو ةيوق ةدارإا كلÁ قيرفلا ،ضسفنلاب

لجأا نم م-ه-يد-ل ا-م ل-شضفأا Ëد-ق-ت-ل نود-ع-ت-شسم
ةدقعلا كفل وزو يزيت ‘ انل زوف لوأا قيق–

.«قيرفلل ةيقيق◊ا ةقÓطنلا قيق–و

«يأوتشسم ريوطت ¤أ ينعفدت تأداقتن’أ
ة--لو--ج لوأا ذ--ن--م ه--مد--ق--ي يذ--لا د--ي÷ا ىو--ت--شسŸا ر--شس ضصو--شصخ--ب ا--مأا
ةقث لكب ةفيرشش نب دكأا ،مشسوŸا ةيادب ذنم اهل ضضرعت يتلا تاداقتنلاو
فfiÎ بعل يتفشصبو ،تاداقتنلا نم ديدعلل تشضرعت ،Óعف »:Óئاق
يه اهنأل ةيباجيإلا ةيحانلا نم اهيلإا رظنأاو تاداقتنلا لك لبقتأا نأا يلع
نوكأا ىتح ةفعاشضم تادوه‹ لذبأاو يدل ام لشضفأا Ëدقت ¤إا ينعفدت يتلا

.«Òبكلا قيرفلا اذهل ةفاشضإلا مدقاو بولطŸا ىوتشسŸا ‘
ن .ن

لوأ’أ فÙÎأــه2441 ¤وألا ىدامج61ـل قفاوŸاÈ 0202مشسيد13 ضسيمÿا

لئابقلأ ةبيبشش

ة-شسفا-نŸا ءاو-جأا ¤إا مو-ي-لا ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي--ب--شش دو--ع--ت
اهرا-ظ-ت-نا ‘ نو-ك-ي-شس ثي-ح ،ىر-خأا ةر-م ة-ي-م-شسر-لا

ةليلم Úع ةيعمج مامأا ةيمهألا ةياغ ‘ رخآا دعوم
ةشسماÿا ةلو÷ا راطإا ‘ لخدت ةرخأاتم ةارابم ‘
هذ-ه نو-ك-ت-شسو ،لوألا فÙÎا م-شسق-لا ة-لو-ط-ب ن--م
ة-قا-ف-ت-شسلا د-ي-كأا-ت--ل يرا--ن--ك--ل--ل ة--شصر--ف ة--ه--جاوŸا
لوألا زو-ف-لا ذ-ن--م ة--ق--قÙا ة--يو--ق--لا ة--قÓ--ط--نلاو
ليلدب ،دعاوقلا جراخ فلششلا ةيعمج مامأا ققÙا
ةÁزه ةيأا ةبيبششلا لجشست ⁄ ةارابŸا هذه ذنم هنأا
دا–ا مامأا دعاوقلا جراخ Úتهجاوم تبعل اهنأا مغر
دا–ا ما-مأاو ،ة-يرا-ق-لا ة-شسفا--نŸا ‘ ر--ج--ي--ن--لا كرد
مهأاو ،ةلوطبلا نم ةشسداشسلا ةلو÷ا مشسرب ةركشسب
ةبيبششلل زوف لوأا قيق– وه لئابقلا هنع ثحبي ءيشش

مشسوŸا ةيادب ذنم وزو يزيتب Èمفون1 بعلم ‘
.ةيقيق◊ا ةقÓطنلا ديكأاتو

ةقافتشس’أ ديكأات ىلع نورشصيو نوعأو نوبعÓلأ
يتلا ةيباجيإلا جئاتنلا ةلشسلشس نإاف ،عيم÷ا ملعي امكو

اهل ناك ةÒخألا ةثÓثلا تايرابŸا ‘ ةبيبششلا اهتققح
نم اورر– نيذلا يرانكلا يبعل ىلع يباجيإا دج عقو
تباغ يتلا ضسفنلاب مهتقث اوعجÎشساو ةيشسفنلا ةيحانلا
بقع ةشصاخو مشسوŸا ةيادب ‘ ةلجشسŸا تاÌعتلا دعب

،كلذل ،دادزولب بابشش مامأا ةلجشسŸا ةليقثلا ةÁزهلا
م--ج--ح--ب نو--عاو نور--م--ح ي--قزر د--ئا--ق--لا ءÓ--مز نإا---ف
نوكلÁو مويلا مهقتاع ى-ل-ع نو-ك-ت-شس ي-ت-لا ة-ي-لوؤو-شسŸا
ةÒتو ى-ل-ع ظا-ف◊او ة-قا-ف-ت-شسلا د-ي-كأا-ت--ل ة--يو--ق ةدارإا
ءودهلا ديعيشس ةليلم Úع مامأا زوفب ةيباجيإلا جئاتنلا
دعوملل Òشضحتلاب قيرفلل حمشسيو ،يلئابقلا تيبلا ¤إا
.نشسحأا فورظ ‘ لبقŸا يراقلا

 ديريو ةجرح ةيعشضو ‘ يديزوب
ءودهلأ ةداعإ’ أزوف

‘ ةققÙا ةيباجيإلا جئاتنلا مغرو ،ىرخأا ةيواز نم
رÁ يد---يزو---ب ف----شسو----ي بردŸا نإا----ف ،ةÒخألا ةدŸا
تارششؤوم كانهو ،قيرفلا ‘ ةبوعشصلا ةياغ ‘ فورظب
ببشسب ضسيل ،هتامدخ نع ءان-غ-ت-شسلا ة-ي-نا-ك-مإا-ب ي-حو-ت
يتلا ةÒخألا هتاحيرشصتل ا‰إاو ،اهققح يتلا جئاتنلا
ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ة-شصا-خ ن-يÒشسŸا د-ق-ت--نا ن--يأا ا--ه--ب ¤دأا
نكÁ ،كلذل ،تايناكمإلا بايغو رجينلا ةلحر جمانÈب
يأاو ةليلم Úع مامأا هشسأار بعليشس يديزوب نأا لوقلا
رمألا ،ةبيبششلا نع هليحرب لجعيشس وزو يزيت ‘ Ìعت
ءودهلا ةداعإل زوفلا قيق– ةرورشض مامأا هلعجي يذلا
.قيرفلا ¤إا رارقتشسلاو

ةليكششتلأ ىوتشسم ىلع تÓيدعتلأ سضعب يرجيشس
يذلا فثكŸا جمانÈل-ل ار-ظ-نو ،ة-ي-ن-ف-لا ة-ي-حا-ن-لا ن-مو
راطإا ‘ فلششلا ةيعمج ةارابم ذنم ةبيبششلا هل عشضخت
نإاف ،لوألا فÙÎا مشسقلا ةلوطب نم ةعبارلا ةلو÷ا
يغبني امك ةلحرŸا هذه Òيشستب بلاطم ينفلا مقاطلا

ةليكششتلا ⁄اعم ديد–و ةين-ف-لا ه-تارا-ي-خ ضصخ-ي ا-م-ي-ف
م--ه--شضير--ع--تو Úب--عÓ--لا قا--هرإل ا--يدا--ف--ت ة--ي--شسا--شسألا
يرجي دق يديزو-ب نأا ي-ن-ع-ي ا-م ،ة-ي-ل-شضع-لا تا-با-شصإÓ-ل
يتلا ةلي-ك-ششت-لا ىو-ت-شسم ى-ل-ع مو-ي-لا تÓ-يد-ع-ت-لا ضضع-ب
رشصانعلا ضضعب ةحارإل ةليلم Úع مامأا اهيلع دمتعيشس
ن .ميسسن.ةمداقلا ديعاوملل مهÒشض–و

Èمفون1 ‘ زوف لوأأ نع ثحبي يرانكلأ

ةحنÚ ÃبعÓلأ زفحي لÓم
ةيوشستب دعيو نويلم02

اقح’ تاقحتشسŸأ

Úع ةيع-م-ج ما-مأأ مو-ي-لأ ة-ه-جأوŸ ا-ب-شس–
Ëدقتل ÚبعÓ-لأ ز-ي-ف– فد-ه-بو ة-ل-ي-ل-م
،زوفلأ لجأأ نم نأديŸأ قوف مهيدل ام لشضفأأ

ا-ه-شسأأر ى-ل-عو ة-ي-ل-ئا-ب--ق--لأ ةرأدإلأ ترر--ق
ه-ي-ب-عل ز-ي-ف– لÓ-م ف--ير--شش سسي--ئر--لأ

Ãأ نو-ي-ل-م02 ـب ةرد--ق--م ة---ح---نÿةشصا
ج-ئا-ت-ن ا-ه-ي-ف ق-ي-ق– ” ي-ت-لأ تا-يرا-بŸا--ب
رداشصŸأ سضعب انل هتدكأأ ام بشسح ةيباجيإأ
نأأ دكؤوت يتلأ ةيلئابقلأ ةرأدإلأ نم ةبرقŸأ

ÚبعÓلأ تاقح-ت-شسم ة-يو-شست-ب د-ع-ي لÓ-م
.بيرقلأ لبقتشسŸأ ‘ ةقلاعلأ

أدأدعتشسأ سسمأأ ةشصح رخآأ
ةليلم Úع ءاقلل

سسمأأ ءا-شسم ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لأ ة-ل-ي-ك-ششت-لأ ته-نأأ
ي--ت--لأ ة--ه--جأوŸا--ب ة--شصاÿأ ا--ه--تأÒشض–

نأأ ثيح ،ةليلم Úع مامأأ مويلأ ا-هر-ظ-ت-ن-ت
ةشصرف-لأ ل-غ-ت-شسأ يد-يزو-ب ف-شسو-ي بردŸأ
ةليكششتلأ ىوتشسم ىلع تاشسمللأ رخآأ عشضول
‘ اهيلع دمتعيشس يتلأ ةطÿأو ةيشساشسألأ

¤إأ ه-لÓ-خ ن-م فد-ه-ي يذ-لأ ءا-ق-ل-لأ أذ--ه
ذنم وزو يزيت ‘ يرانكلل زوف لوأأ قيق–

 .مشسوŸأ ةيأدب

03:51 ةعاسسلأ ىلع مويلأةليلم Úع .ج ـ لئابقلأ .سش

...سسمأأ لوأأ كلذ ثدح

طاقن ةدع حيشضوتل نيÒشسŸأ عم عمتجي يديزوب
⁄ كلذ نأا لإا ،ةÒخألا ةثÓثلا تايرابŸا ‘ اهتققح يتلا ةيباجيإلا جئاتنلاو هلوشصو ذنم ةبيبششلا اهتققح يتلا ةبثولا مغر
Úبو هنيب ترهظ يتلا تافÿÓا ضضعبل ارظن ةبعشص ةيعشضوب رÁ يذلا يديزوب فشسوي يرانكلل ديد÷ا بردملل عفششي
باحشسنلاب دده نيأا رجينلا ¤إا قيرفلا لقنت لبق اهب ¤دأا يتلا هتاحيرشصتب تناك ةيادبلاو ،ةÒخألا ةدŸا ‘ نيÒشسŸا
ءايتشساو بشضغ راثأا يذلا رمألا ،فورظلا هذه لثم ‘ لمعلل هدادعتشسا مدع ادكؤوم ةيلئابقلا ةينفلا ةشضراعلا ةرداغمو
بشسحو ،رومألا لك حيشضوتو فور◊ا ىلع طاقنلا عشضول ضسمأا لوأا ةيشسمأا هعم عامتجا دقع ‘ اورخأاتي ⁄ نيذلا نيÒشسŸا
¤إا رومألا تداع نيأا يديزوب عم قافتا ةيشضرأا ¤إا لشصوتلا نم تنك“ ةيلئابقلا ةرادإلا نإاف ،اهيلع انلشص– يتلا تامولعŸا
نم ةيادب ةيمهألا ةياغ ‘ ديعاوم اهرظتنت يتلا ةبيبششلا حلاشص ‘ نوكيشس يذلا رمألا ،يئاهن لكششب عازنلا ضضف ”و اهباشصن
.ضسيمÿا مويلا

«رأرقتشس’أو ءودهلأ ¤إأ ةجاحب ةبيبششلأو يديزوب عم لكششم دجوي ’»:مÓشسلأ دبع
ل هنأا راشصنألا ملعي نأا بجي »:Óئاق فششكو عوشضوŸا اذه ¤إا مÓشسلا دبع لامك يشضايرلا ريدŸا قرطت ،نأاششلا اذه ‘و
تاحيرشصتلا ضضعب كانه تناك هنأا حيحشص ،قيرفلا عم Òبك لمعب موقي يذلا يديزوب بردŸاو ةرادإلا Úب لكششم يأا دجوي
و يديزوب عم انعمتجا ،فورظلا نشسحأا ‘ Òشست رومألا نأاو ةشصاخ ميخشضتلا اذه لك ¤إا ةجاحب نكت ⁄ ةيشضقلا نكل
ءودهلا ¤إا ةجاحب ةبيبششلا نأا وه هلوق يننكÁ ام لك ،اهتعيبط ¤إا تداع رومألاو ةنخاشسلا تافلŸا نم ديدعلا ¤إا انقرطت
ن .ن.«قيرفلا لخاد لكاششŸا قلخ نود رارقتشسلاو

¤إأ لشصي رجينلأ دفو
عنشص ¤إأ فدهيو رئأز÷أ

ةأاجافŸأ
سسمأأ لشصو ،قباشسلأ ددعلأ ‘ هيلإأ انرششأأ املثم ةيقيرفإلأ ةشسفانŸأ ‘ مداقلأ ةبيبششلأ سسفانم يديه-م-ت-لأ رود-لأ ن-م ةدو-ع-لأ ةأرا-ب-م م-شسر-ب ¤إأ رجي-ن-لأ كرد دا–أ فا-ك-لأ سسأا-ك-ل Êا-ث-لأ 5 موي بقترŸأ ةدوعلأ ءاقلل أدأدعتشسأ رئأز÷أ د-فو نأأ ثي-ح ،وزو يز-ي-ت-ب مدا-ق-لأ ي--ف--نا--ج ،ابعل91 مهنيب نم أوشضع42 ـب ءاج رجينلأ مشضي دفوب قحتلي نأأ سضÎفŸأ نم ناك نأأ دعب ةليكششت لوشصو ناك دقو ،ةيأدبلأ ‘ أوشضع03 ةÁزع اهلكو ،راهنلأ فشصتنم دودح ‘ كردلأ ‘ ةلجشسŸأ ةÒخألأ ةÁزهلأ كرأدت لجأأ نم قÓ-م-ع-لأ ما-مأأ ةأا-جا-فŸأ ع-ن-شصو را-يد-لأ ر-ق-ع ¤إأ لهأاتلأ نامشضل لئابقلأ ةبيب-شش ي-ق-ير-فإلأ .قيرفلأ بردم هدكأأ ام بشسح لبقŸأ رودلأ

لابقتشس’أ ‘ ةبيبششلأ وÒشسم
ةي-ل-ئا-ب-ق-لأ ةرأدإلأ نإا-ف ،ةدا-ع-لأ تر-ج ا-م-كو يرأوه راطم ¤إأ لقنتلل نيÒشسŸأ سضعب تفلك دا–أ دفو لابقتشسأ لجأأ نم ›ودلأ نيدموب كانه ناك ثيح ،هلوشصو ىدل رجينلأ كردلأ ريدŸأو ،دوبيع دولوم يمشسرلأ قطانلأ نم لك ىلع اشصرح نأذللأ مÓشسلأ دبع لا-م-ك ي-ن-ف-لأ ةبيبششلأ فويشضل لاب-ق-ت-شسأ ل-شضفأأ سصي-شصخ-ت ‘ هنأأو ةشصاخ ،يÒجينلأ دفولل ليم÷أ درو ن-شسحأأ ‘ ة-ب-ي-ب-ششلأ تنا-ك ،با-هذ-لأ ةأرا--ب--م اهتدوع ةياغ ¤إأ ءيشش اهشصقني ⁄و فورظلأ .نطولأ سضرأأ ¤إأ

فرشصت ت– قيرفلأ ةلفاح تعشضو ةبيبششلأ
كردلأ دا–أ

نإاف ،اهيل-ع ا-ن-ل-شص– ي-ت-لأ تا-مو-ل-عŸأ بشسحو قيرف فرشصت ت– تعشضو ةيلئابقلأ ةرأدإلأ دفولأ لقنل ةبيبششلأ ةلفاح رجينلأ كرد دا–أ ÚيÒجينلأ نأأ ثيح ،وزو يزيت ¤إأ ةرششابم مهئاقب ةÎف ةليط توزغات قدنف ‘ نوميقيشس سصشصح ةدع نم نوديفتشسيشس امك ،رئأز÷أ ‘ يزيتب Èمفون1 يشسيئرلأ بعلŸأ ‘ ةيبيردت .ءاثÓثلأ أذه ةررقŸأ ةهجأوملل أÒشض– وزو نم تنك“ رجينلأ كرد دا–أ نأأ ةراششإلأ عم ة-لو-ط-ب-لأ ‘ أر-خؤو-م Úم--ث لدا--ع--ت ق--ي--ق– لوألأ زكرŸأ لÓتحأ نم هنكم ام وهو ةينطولأ .ماعلأ بيتÎلأ ‘

كرأدتنشس »:(رجينلأ دا–أ بردم) اميهأربإأ
«لهأاتلأ ¤إأ فدهنو باهذلأ ةÁزه

¤دأأ ،رئأز÷أ ¤إأ يÒجينلأ دفولأ لوشصو دعب سصوشصخب حيرشصتب يرا-كأز ا-م-ي-هأر-بأ بردŸأ ¤إأ لقنت ه-ق-ير-ف نأأ د-كأأ ن-يأأ ةدو-ع-لأ ةأرا-ب-م ¤إأ لهأاتلأ ةÒششأات نا-م-شض فد-ه-ب وزو يز-ي-ت ن-ح-ن »:ه-لو-ق ‘ كلذ ا-ح-شضو-م ،ل-ب-قŸأ رود-لأ ءاقل ‘ اهانلجشس يتلأ ةÁزهلأ ىلع نوفشسأاتم ةديج ةقيرطب بعل-ن ⁄ ا-ن-نأأ ثي-ح ،با-هذ-لأ ،زوفلأ قيقحتل انم ةدأرإأ Ìكأأ تناك ةبيبششلأو ،ةفل-تfl نو-ك-ت-شس تا-ي-ط-عŸأ ةرŸأ هذ-ه ن-ك-ل فدهبو ةÁزهلأ كلت كرأدتل انه ¤إأ انئجو .«لبقŸأ رودلأ ¤إأ لهأاتلأ نامشض
¿. ¿

ةبعشص ةليلم Úع مامأأ انتمهم»:ةفيرشش نب
«وزو يزيت ‘ ىقبت بجي ثÓثلأ طاقنلأو



؟يأد Úسسح رسصن مامأأ ققÙأ زوفلأ ىلع قلعت فيك ،لوأأ
بب-سسب ،ةÒب-ك غار-ف ة-ل-حرÃ ر‰ ا-ن-ك ، ه-ت-قو ‘ ءا-ج زو-ف--لا اذ--ه ة--حار--سص

ى-ل-ع را-سصت-نإ’ا ءا-جو د-حأا ا-هر-ظ-ت-ن-ي ن-ك-ي ⁄ ي-ت-لاو ،ة-ئ-ي-سسلا ا-ن-ت-قÓ-ط-نا
Êاعن انك يتلا جئاتنلا ةمزأا نم جورÿا لجأا نم ةقثلا انل ديعيل ةيرسصنلا

.اهنم
؟ةقلطنلأ يه هذه نأاب دقتعت له
انل ايبا-ج-يإا ار-مأا Èت-ع-ي تاÌع-ت5 د-ع-ب زو-ف-لا ق-ي-ق– نأ’ ها-ن-م-ت-ن ا-م اذ-ه
جئاتن قيق– ىلع اندعاسسيسسو ،ةيسسفنلا ةيحانلا نم ينف مقاطك ÚبعÓك
ىلع ةرداق و اهب سسأاب ’ ةعوم‹ كلت‰ ةحارسص اننأ’ ،Óبقتسسم ةيباجيإا
 .ايلاح اهيف دجاوتن يتلا ةبترŸا نم قيرفلا جارخإا

؟ةيندبلأ مكتقايل متعجÎسسأ له
،ةمئŸÓا فورظلا لك انل ترفو ةرادإ’او ىوتسسŸا ‘ تاÒسضحتب انمق
ÚمئاسشتŸا Ìكأا نأا كل دكؤوأا اذل ،مهب سسأاب ’ Úبع’ كلÁ قيرفلا نأا امك

.هذه لثم ةيادب رظتني نكي ⁄
؟مسسوŸأ ةيأدب ‘ ةيبلسسلأ جئاتنلأ كلت ‘ ببسسلأ ام

ن-ع ل-يو-ط-لا با-ي-غ-لا ،ع-سضاو-تŸا ي--يأار بسسح
تايرابŸ انئارجإا مدع ¤إا ةفاسضإا نيدايŸا

ي--ل--ع ر--ثأا تاÒسضح--ت--لا ءا--ن--ثأا ة--ي--فا--ك ة---يدو
يتلا تاباسصإ’ا ةÌك كلذ ¤إا فسضأا ،ايسصخسش
با--ب--سسأا ¤إا ة--فا--سضإا ،ق--ير--ف--لا ى--ل--ع تر---ثأا
‘ دادزولب بابسش مامأا ةراسسÿا نأ’ ،ةيسسفن

م--ث ،ي--ب--ل--سس ع--قو ا--ه--ل نا---ك ر---بو---سسلا سسأا---ك
سضع-ب تل-خدأا ي-ت-لا قا-فو--لا ما--مأا ةرا--سسÿا
.انسسفنأا ‘ كسشلا

ة--سسفا--نŸأ ف--قو---ت نأأ ن---ظ---ت ل---ه
‘ نو--ك--ي--سس دا–إل--ل ة--ب---سسن---لا---ب

؟ةبيبسشلأ ةهجأوم لبق مك◊اسص
اد-ي-ف-م نو-ك-ي-سس ف-قو-ت-لا اذ-ه نأا د-ق-ت--عأا
يذلا Òخأ’ا زوف-لا د-ع-ب ة-سصا-خ ،ق-ير-ف-ل-ل

ا--م--ك ،ياد Úسسح ر--سصن ما--مأا ها--ن---ق---ق---ح
عا-جÎسسا-ب ف-قو-ت-لا اذ--ه ا--ن--ل ح--م--سسي--سس
Òسضحتلا لجأا نم ،ÚباسصŸا ÚبعÓلا

Ãيتلا ةبعسصلا ةارابملل ةعفترم تايونع
ةبيبسش مامأا وزو يزيت بعلم ‘ انرظتنت
. لئابقلا

ة-ب-ي--ب--سش ة--ه--جأو--م ىر--ت ف--ي--ك
؟لئابقلأ

،وكيسسÓك Èتعت لئاب-ق-لا ة-ب-ي-ب-سش ةارا-ب-م
ةبيبسشلا ،Úق-ير-ف-لا ى-ل-ع ة-ب-ع-سص نو-ك-ت-سسو
زوفب اهتدوع دعب ةديج ةيعسضو ‘ دجوت

جراخ نم ةطقن اهبلج كلذكو ،ايقيرفإا نم
نحن ان-نأا ’إا ،ة-ي-ن-طو-لا ة-لو-ط-ب-لا ‘ را-يد-لا
بهذنسسو ،ةعفترم تايونعم ‘ دجاوتن اسضيأا
ةلسصاوŸا لجأا نم كانه ةيباجيإا ةجيتن قيقحتل

.ةيباجيإ’ا جئاتنلا ةلسسلسس ‘
كت-قا-ي--ل تع--جÎسسأ كنأا--ب ر--ع--سشت ل--ه

؟ةلماك ةيندبلأ
لسضفأا ‘و ،ة-ي-لا-ع ة-مرو-ف ‘ ي-ن-نأا ر-ع-سشأا ة-حار-سص

تبعل نيأا يقيرف اهبعل يتلا تÓباقŸا لك ‘ تكراسش ›اوحأا
› ح-م-سس ا-م ،ي-طا-ي-ت-حا-ك Úتارا-ب-مو ،ي-سسا-سسأا-ك تا-يرا-ب-م سسم-خ
‘ ل-سضفأا نو-كأا-سس ي-ن-نأا د-كأا-ت-م ي-ن-نأا ’إا  Êد-ب-لا ياو-ت-سسم Úسسح-ت-ب
.ةلبقŸا تايرابŸا

؟ينطولأ بختنŸأ ¤إأ ةدوعلأ ‘ حمطت تلزام له
لك Ëدقت لواحأاسس ،مدق ةرك بع’ يأا ملح ينطولا بختنŸا

ينطولا بخانلا عانقإا لجأا نم قلأاتلاو  يقيرف عم كلمأا ام
فده-لا ى-ق-ب-ي ه-نأ’ ،بخ-ت-نŸا ¤إا ةدو-ع-لاو ي-سضا-م-ل-ب لا-م-ج

 .لوأا دا–’ا عم يسسفن تابثإا ّيلع بجي نكل ،› ىمسسأ’ا

؟ةيماتخ ةملك ‘ لوقت أذام
،ةيلوؤوسسŸاب نوعاو ÚبعÓلا لك نأا راسصنأÓل دكؤوأا نأا ديرأا
ةبترŸا نم قيرفلا جارخإ’ عيطتسسن ام لك لمعنسس اننأاو
‘ ة-ل-سصاوŸا م-ه-ن-م بل-طأا ا-م-ك ،ا--ه--ي--ف د--جاو--ت--ي ي--ت--لا

.هنظ نسسح دنع نوكنسسو ،انتدناسسم
 ب .ب

دق نوكي ومح نب
ضسمأا داع

شسأر◊أ بردم لقنت
fiبقع ومح نب دم

يأد Úسسح رسصن ةأرابم
نم ،اسسنرف ¤إأ ةرسشابم
،كانه هتلئاع ةرايز لجأأ

،ةحأرلأ ةÎف للغتسسأو
›ودلأ شسرا◊أ نوكيو
¤إأ شسمأأ داع دق قباسسلأ
لجأأ نم نطولأ شضرأأ
.لمعلأ فانئتسسأ

اÒسض– اهتاب-يرد-ت ،سسمأا دا–إ’ا ة-ل-ي-ك-سشت تف-نأا-ت-سسا
Ÿلئابقلا ةبيبسش مامأا ةلوطبلا نم ةعباسسلا ةلو÷ا ةاراب

د-جاو-ت-ت ثي-ح ،ل-خاد-لا ي-ف--نا--ج11 مو---ي ةرر----قŸاو
ةارابŸا ‘ زوفلا بقع باحسسلا ‘ ÚبعÓلا تايونعم
ءاقفر داعتسسا ثيح ،ياد Úسسح رسصن مامأا ةيسضاŸا
،ةطراف-لا تا-يرا-بŸا ‘ تعا-سض ي-ت-لا م-ه-ت-ب-ي-ه يراوز
ةدوعلا لجأا نم ةلبقŸا تايرابŸا ىلع زيكرت مهلكو
ز--كارŸا ن--م ق--ير--ف--لا جر--خ--ت طا--ق---ن د---سصحو ةو---ق---ب
.ةرخأاتŸا

ةيد÷اب مهبلاطو هيبعÓب عمتجا يجورف
قÓطنا لبق ÚبعÓب يجورف يÒت بردŸا عمتجاو
لمعلا ‘ ةيد÷ا مهنم بلطو ،سسمأا ةيبيردتلا ةسص◊ا
نأاب مهل ادكؤوم ،ةيرسصنلا ىلع زوفلا بقع رورغلا مدعو

ةدا-ع-ت-سسا ل-جأا ن-م ل-يو-ط راو-سشم م-هر-ظ-ت-ن-ي ق-ير--ف--لا
هون ام-ك ،ةراد-سصلا قر-ف ة-عرا-ق-م ¤إا ةدو-ع-لاو ه-ت-ي-فا-ع
ما-مأا ل-ب-قŸا ءا-ق-ل-لا ‘ ة-م-هŸا ة-بو-ع--سص ¤إا ي--جور--ف
ة-سسفا-نŸا نأاو ة-سصا-خ ،را-يد-لا جرا-خ ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-سش
ة-ياد-ب وÙ ر-خآ’ا و-ه ى-ع-سسيو ط-غ-سضلا ت– سشي--ع--ي
.ةلوطبلا ‘ ةÌعتŸا

لئابقلا ءاقل ةياغ ¤إا تابيردتلا ةطخ مشسر
ةارابم موي ةياغ ¤إا لمعلا ةطخ يجورف يÒت مسسرو
ةقفرب كلذب موقيل ةحارلا يموي لغتسسا ثيح ،ةبيبسشلا

ل-سصاو-ي نأا بق-ترŸا ن-م ثي-ح ،ي-ب-ير-ع ن-ب هد--عا--سسم
ة-سصح لد-عÚ Ãغو-لو-ب بع-لÃ برد-ت-لا ة-ت-ي-سش ءا--ق--فر
تايرابم تابيرد-ت-لا ل-ل-خ-ت-ت نأا ى-ل-ع ،مو-ي-لا ‘ ةد-حاو
،ةسسفانŸا قسسن ‘ ÚبعÓلا ءاقبإا لجأا نم ةيقيبطت

رايخ ىقبي امنيب ،لئابقلا ءاقلل نيزهاج اونوكي ىتح
.›ا◊ا تقولا ‘ دراو Òغ ةيدو تايرابم ءارجإا

ÚباشصŸا عيمج ةداعتشسا ‘ لمأاي
لبق ÚباسصŸا عيمج عاجÎسسا ‘ قيرفلا بردم لمأايو

راسصنأا اسضيأا هانمتي يذلا رمأ’ا وهو ،ةبيبسشلا ةارابم
لوأ’ ةلمتكم فوفسصلا ةيؤور نم اونكمتي ىتح ،قيرفلا

يأا قيرفلا بعلي ⁄ ثيح ،مسسوŸا قÓطنا ذنم ةرم
ءاوسس تابا-سصإ’ا دد-ع-ت بب-سسب ل-م-ت-ك-م داد-ع-ت-ب ةارا-ب-م
.ةيلسضع تاباسصإا وأا انوروكب

ب .ب

ــه2441 ¤وأ’ا ىدامج61ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد13 سسيمÿا لوألا فÙÎا
ةمسصاعلأ دا–إأ

تابيردتلا فنأاتشست ةليكششتلا
Ãةــــــــيلاع تاــــــــيونع

يــــفناــج02 لــــبق راــــيلم41 دــــيدــــشست ىــــلع ةÈــــ‹ ةرادإلاو مــــكاÎت نوــــيدلا
مسسوŸا ةيادب ذنم جÈلا يلهأا نويد مكاÎت
ي--سسي--ئر--لا ا--هرد--سصم نا--ك ي---ت---لاو ›ا◊ا

ثيح ،طرافلا مسسوŸا يبع’ تاقحتسسم
متنسس رايلم41 قوثوم ردسصم بسسح تغلب
مسسوŸا ةيادب تاعازنلا ةن÷ رارق اهرخآا
نويلم078 غلبم ديدسست ترقأا يتلا ›ا◊ا
طرا--ف--لا م--سسوŸا ناد--يŸا ط--سسو ح--لا--سصل
ناولأا ›ا◊ا مسسوŸا لمحي يذلا راتخملب
تا-ق-ح-ت--سسم را--ظ--ت--نا ‘ سسا--ب--ع--ل--ب دا–ا
نو--يد--ب  بلا--ط--ي يذ--لا ي--سشوا--سش سسرا◊ا
يلهأا ةرادإا نوكتسسو  متنسس يرايلم قوفت
رايلم41 غ-ل-ب-م د-يد-سست ى-ل--ع ةÈ‹ جÈلا

وتاكŸÒا حاتتفا عم مداقلا يفناج02 لبق
ن--م ع--نŸا رار--ق ىدا--ف--ت--ت ى--ت--ح يو--ت--سشلا
د-ق ةرادإ’ا نأا ود-ب-ي ن-ك-ل ،تا--ماد--ق--ت--سس’ا

تامادقت-سس’ا ن-م ةدا-ف-ت-سس’ا  ن-م تم-ئ-سس
ةزمح مجاهŸا عم دعوم ديد– ليلدلاو
خ-سسف تا-سضوا-ف--م ة--ياد--ب ل--جأا ن--م حو--نا--ب
مدع نم تدكأات نأا دعب يسضاÎلاب دقعلا
يوتسشلا وتاكŸÒا لÓ-خ ه-ل-ي-هأا-ت ة-ي-نا-ك-مإا
. ةمكاŸÎا نويدلا ببسسب

ليهأات ةيشضق ببشسب ثيÎي دانزوب
حوناب

‘ ثيÎلا دانزوب ريذنلا ماعلا ريدŸا ىدبأا
،ةلاقتسس’ا مسسر نأا دعب ةرداغŸاو ليحرلا

ل--ي--هأا--ت ة--ي--نا--ك--مإا مد--ع رار--ق ءا--ج ثي--ح
لسصاوي  ماعلا ريدŸا لعجيل حوناب مجاهŸا

ف-لŸا اذ-ه-ل ل-ح دا-ج-يإا ل-جا ن-م ه--ما--ه--م
ليهأات نمسضت ةغيسص ىلع روثعلا ةلواfiو
هنإاف كلذ نم نكمتي ⁄ ةلاح ‘و ،بعÓلا

هذه نوكتسسو ،دقعلا خسسف-ل ا-م-ت-ح أا-ج-ل-ي-سس
لبق دا-نزو-ب ا-ه-ب مو-ق-ي ة-م-ه-م ر-خآا ة-م-هŸا
يتلاو جÈلا ة-ن-يد-م ن-ع ي-م-سسر-لا ل-ي-حر-لا

اهحنم ةلهم رخآاك يفناج7 موي  اهددح
دا--ج--يإا ل--جأا ن--م ةرادإ’ا سسلÛ  دا--نزو---ب

.هناكم ماع ريدم
ÚباشصŸا ‘اعت باÎقل حاترم يريزد
ن-م ه-حا-ي-ترا جÈلا ي-ل-هأا برد-م ف-خ--ي ⁄

ةيناكمإاو ة-با-سصŸا ر-سصا-ن-ع-لا ‘ا-ع-ت ة-ياد-ب
ةلوطبلا فقوت ةÎف لÓخ عيم÷ا ةداعتسسا
ةدا-ع-ت-سسا ع-م»: ه-لو-ق-ب د-كأا ثي--ح  ة--ي--لا◊ا
دعتسسم  يننأا مغر يوقا نوكنسس ÚباسصŸا

Ÿدجوت يتلا رسصانعلا ىلع  ناهرلا ةلسصاو
» مهتاردق ‘ يتقث لك عسضأاو ‘رسصت ت–

مقاطلا عم ثد– دق يريزد بردŸا ناكو
نب، يسسورع نم لك جÓع لجعتسساو يبطلا

ةهجاوŸ ابسس– نادغزو  يعيبسس، نامثع
فيطسس قافو را÷ا مامأا باسضهلا يبراد
ةيلعفلا ةقÓ-ط-ن’ا نو-ك-ت نأا ا-هد-ير-ي ي-ت-لا
. هقيرفل

نم افوخت ةيدو ةارابم ة‹رب ضضفري و
تاباشصإلا

ةهجاوم يأا ة‹رب يريزد بردŸا سضفر
ىفت-كاو ة-لو-ط-ب-لا ف-قو-ت ةÎف لÓ-خ  ة-يدو
ي-عو-ب-سسأ’ا ج-ما-نÈلا بسسح تا-ب-يرد--ت--لا--ب
بنا÷ا نم لمعلا مجح عفر مغر يداعلا
يلهأÓ-ل ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ىد-بأا د-قو Êد-ب-لا
ةباسصإ’ا ›إا ÚبعÓلا سضرعت نم هتافوخت

لماكل ةجا◊ا سسمأا ‘ دادعتلا نأا تقو ‘
ةلو÷ا ةهجاوŸ  ا-ب-سس– داد-ع-ت-لا ر-سصا-ن-ع
هذ---ه ة---ل---ي---ط ز----كÒسس ثي----ح  ة----مدا----ق----لا
ي---سسف---ن----لا بنا÷ا ى----ل----ع تاÒسضح----ت----لا

. هيبع’ تاردق ‘ ةقثلا ةداعتسس’
عم ضسمأا جمدنا يشسورع عفادŸا

ةعومÛا
يسسورع نيدلا Òخ يروÙا عفادŸا ناك
ةدوعلا دعوم ‘ سسمأا تابيردتلا دعوم عم
دعب  ةعومÛا عم تابيردتلا ءاوجأا ¤إا
اهنم Êاعي ناك يتلا ةباسصإ’ا نم ‘اعتلا

دادعتسس’ا ادب ثيح ،ةبكرلا ىوتسسم ىلع
قباسسلا هقيرف ةهجاوŸ ابسس– Òسضحتلاو
ة-ياد-ب-ل ل-مأ’ا عرز ا-م و-هو ،ف-ي-ط-سس قا-فو
مث نمو ÚباسصŸا ةيقبل ةيجيردتلا ةدوعلا
ةعباسسلا ةلو÷ا دعوم لبق دادعتلا لامتكا

. لبقŸا يفناج9 موي
ةيادب نارظتنم يعيبشس و نامثع نب

عوبشسألا
مقا-ط-لا ›إا تا-ن-ي-م-ط-ت بي-ب-ط-لا ي-ط-عأا
يع-ي-ب-سس ع-فادŸا ي-ئا-ن-ث-لا نأا ن-م ي-ن-ف-لا
ةيادب عم ىفاعتي  نامثع نب مجاهŸاو

جامدن’ا هرودقÃ ثيح مداقلا عوبسسأ’ا
ةيادب مث نمو  ةعومÛا تابيردت نمسض

Òهظلا ‘اعت راظتنا ‘  دادعتلا لامتكا
يريزد بردŸا حنÁ ام ،نادغز رسسيأ’ا
ابسس– هفرسصت ت– ةحبارلا قاروأ’ا لك

Ÿيبرادلا  ةهجاو.
 ب/ليلخ

جÈلأ يلهأأ

0202 ةنشس يهني دا–إلا
ةيئانثتشسا فورظ ‘

دا–إل ةبسسنلاب نايسسنل-ل ة-ن-سس نو-ك-ت-سس0202 ة-ن-سس نأأ ود-ب-ي ىلع أذكو ةيرأدإأ لكاسشم نم هتلمح ام لك ببسسب ،ةمسصاعلأ أأوسسأأ ىدحإأ قيرفلأ ششا-ع ثي-ح ،ة-ي-ن-ف-لأ ج-ئا-ت-ن-لأ ىو-ت-سسم-ك ‘ قيرفلاب تفسصع يتلأ ةيرأدإلأ لكاسشŸأ نم ةيأدب ،هتأونسس ،عيم÷أ اهفرعي يتلأ با-ب-سسأل-ل دأد-ح ل-ي-حرو ة-ن-سسلأ ة-يأد-ب ظ-ح ن-سس◊و طرا-ف-لأ م-سسوŸأ ‘ أÒث-ك ق-ير-ف-لأ ى-نا--ع ثي--ح نا-ك لإأو ،ا-نورو-ك ءا-بو بب-سسب تف-قو-ت ة-سسفا--نŸأ نأأ را--سصنألأ عم جئاتنلأ ءوسس تلسصأوتو ،طوقسسلأ ح-ب-سش ن-م ا-ب-ير-ق ق-ير-ف-لأ ›أو-ت م-ث ،ر-بو-سسلأ شسأا-ك ةرا-سسخ د-ع-ب ›ا◊أ م-سسوŸأ ة--يأد--ب نيأأ ةسسداسسلأ ةلو÷أ ةياغ ¤إأ ةلوطب-لأ ‘ ة-ي-ب-ل-سسلأ ج-ئا-ت-ن-لأ .مهل زوف لوأأ ليجسست نم يردوك ءاقفر نك“ ةنشسلا ةليط طقف تاراشصتنا5 ققح قيرفلا ببسسب شسيل ،دا–إلأ خيرات ‘ أأوسسألأ نم ةنسسلأ هذه Èتعيو اهلجسس يتلأ ةيثراكلأ جئاتنلأ ثيح نم لب ،طقف انوروك ءابو ف-قو-ت ن-م م-غر-لا-ب-ف ،ة-ن-سسلأ ة-ل-ي-ط يردو-ك ةز-م-ح ءا-ق--فر راسشتنأ ببسسب رهسشأأ ةي-نا-م-ث برا-ق-ت ةدŸ ة-يور-ك-لأ تا-سسفا-نŸأ للخ ةأرابم22 بعل ةراطسسوسس قيرف نأأ لإأ ،انوروک شسوÒف للخ طقف تابسسانم عبرأأ ‘ زوفلأ قيقحتب ىفتكأو ،ةنسسلأ أذه ،لئابقلأ ةبيبسش ،ودأراب يدان نم لك مامأأ تناكو مرسصنŸأ مسسوŸأ ةلسشنخ دا–إأ مامأأ زوف ¤إأ ةفاسضإأ ةلوطبلأ ‘ نأرهو ةيدولومو لبق شسماÿأ هزوف قيرفلأ ققحي نأأ لبق ،شسأاكلأ ةسسفانم ‘ .يأد Úسسح رسصن مامأأ ديد÷أ مسسوŸأ ‘و ةليلق مايأأ ةهجاولا ¤إا قيرفلا ديعي دق روبÒشس مودق لسضفأأ نوكت دق قيرف-لأ ةدا-ي-ق-ل رو-بÒسس ة-كر-سش مود-ق ل-ع-لو رومألأ مزأات دعبو ثيح ،ةيلا◊أ ةنسسلأ للخ راسصنألل ةأاجافم ،دأدح ةلئاع باهذ دعب ةÒبك ةيلام ةمزأأ ‘ قيرفلأ لوخدو روسشاع ⁄ا-ع-لأ ر-يدŸأ شسي-ئر-لأ ةدا-ي-ق-ب رو-بÒسس نذ-ق-نأأ ثي-ح لجأأ نم ةمزللأ لأومألأ تعسضوو ،عايسضلأ نم قيرفلأ لولج ام وهو ،اقباسس لا◊أ هيلع ناك امك ةهجأولأ ¤إأ قيرفلأ ةداعإأ ¤إأ مهقيرف دوعي نأأ نونمتيو ،أÒخ قيرفلأ قاسشع هب رسشبتسسأ ب .ب.ىرخأأ ةرم جيوتتلأ تاسصنم

«ةوقب دوعنشسو ةيرشصنلا ةيثÓث دعب انرر–» :ةتيشش



اهعدونسس ،دبأ’ا ¤إا0202 ةنسس عدونسس ن’أا نم تاعيوسس دعب
،ةا-ي◊ا ة-ن-سس ي-ه هذ-هو ،ا-ه-حار-فأاو ا-ه-ناز-حأاو ا-ه-م’آا--ب
دوسست نا لبق ،صضايبلا ةعسصان ةديدج ةنسس لبقتسسنسسو
.ةاي◊ا ةنسس يه كلذك مكلتو ،مايأ’ا رورم عم

،Óًيمج ًاماع ًاسضيأا ناك ،ًابيسصع ناك ام ِردَقِب ،0202ماع
،نوسصغو قاروأا نم انرا-ج-سشأا ن-ع ط-قا-سست ا-م رد-ق-بو
يذلا نم ًاديج انفرع دقل ،ةديدج معارب اهيلع تمَن
ىلع اندعاسسيو انعم فقي نمو ،ءادن لوأا دنع برهي
.فوقولا
،فينسصتلا ةمهم يلع لّهسس يذلا ماعلا اذهل Òثكلاب نيدأا

نم دي÷ا ند-عŸاو .ق-يد-سصلا ن-م ود-ع-لا فر-عأا ي-ن-ل-ع-جو
مداقلا ماعلا ¤إا يعم ذخآا نأا يننكÁ نم نآ’ا فرعأا ،ئيسسلا

هنسس ترم.ىسسنت ’ تايركذ يئارو كرتأاسس نمو ماع لك ¤إاو
Òخ ةنسس نوكتسس اهنأاب دقتعن انك امنيب ، فلتfl عاقيإاب0202
،صصرفلا اهب Ìكت ةنسسو باوبأ’ا اهيف حتفت ةنسس ، عيم÷ا ىلع

هترايز نم نكمتي ⁄و اقيدسصو اخأاو ازيزع اهيف دقف صضعبلا
صسوÒف ببسسب تعطق تاقÓع ،0202  ةنسس. هتزانج روسضح وأا

،ةنيعم فقاوم ببسسب ته-ت-نا تا-قاد-سصو ةدرÛا Úع-لا-ب ىر-ي’
اهئانبأ’ رفسسلا نم نكمتت ⁄ تÓئاعو ،مئ’و نودب ميقأا جاوز

⁄ ىتومو ،مه-ترا-يز ن-م ن-ك-م-ت-ن ⁄ ى-سضر-م ،ر-ج◊ا ةÎف لاو-ط
،مهتازانج ‘ Òسسن ⁄و ،Òخأ’ا مهاوثم ¤إا مهعيدوت نم نكمتن
‘ ثدحيام ببسسب ،تهتنا لامأاو ،تفقوت ططخو ، تلجأا عيراسشم
هلمع دقف نم كانه.تاذلاب ماعلا اذه ‘ اسصوسصخو ⁄اعلا اذه
تائيسس مغر نكل صضرŸا ببسسب ابÎغم يقب نمو هتايح رسسخ نمو
91-دي-فو-ك ة-ح-ئا-ج تع-ن-سص ،ا-سضيأا تا-ي-با-ج-يإا كا-ن-ه نا-ك صضرŸا
‘ ةيسضايرلا ةسسرامŸا د-ي-م-ج-ت-ب ،0202 ة-ن-سس ‘ ثد◊ا (ا-نورو--ك)
تسسم ةلم÷اب تÓيجأات0202 ةنسس تدهسشو  ،⁄اعلا ‘ امك رئاز÷ا

با-ع-لأ’ا ،2202-نار-هو ط-سسو-تŸا صضي-بأ’ا ر-ح-ب-لا با-ع-لأا ة-سصا-خ
اهÒغو مدقلا ةركل0202-ابوروا ةلوطب ،0202-ويكوط ةيبŸو’ا

يقتلن نا ¤او ،ةدسصوŸا ةيسضايرلا تاعاقلا و ةدمÛا تاسسفانŸا نم
..«Òخب مت-ناو ما-ع ل-كو د-ي-ع-سس ما-ع» ،1202 ةد-يد÷ا ة-ن-سسلا ‘

:0202 صسرام61
Œطاسشنلا لطك ديم

رئاز÷ا ‘ يسضايرلا
راسشتن’ ةقئافلا ةعرسسلا
رادسصإاب تلجع ىودعلا
ة---يŸا---ع---لا ة---م---ظ----نŸا
تا--م--ي--ل---ع---ت ،ة---ح---سصل---ل
ضصي----ل----ق----ت----ب ي----سضق-----ت
د--ق ي--ت--لا تا--ع--م--ج--ت--لا
لاحفت-سسا ى-ل-ع د-عا-سست
ع-فد ا-م و-هو ،ضسوÒف--لا
ة-ي-مو--م--ع--لا تا--ط--ل--سسلا
¤إا ي---سضاŸا ضسرا----م61 ‘ ر---ئاز÷ا----ب
ةيسضايرلا تاطاسشنلا ديمŒ نع نÓعإ’ا
.ءانثتسسا نودبو  اهلك
وأا تلجأا ،ةيحسصلا ةيعسضولا هذه مامأا و

.ىÈك ة-ي-سضا-ير تار-ها-ظ-ت تي--غ--لأا ى--ت--ح
91لا ةعبطلا تاسسفانم ليجأات ” ،اذكهو

،نارهوب طسسوتŸا ضضيبأ’ا رحبلا باعلأ’
يتلا ةنسسلا ¤إا ،1202 ‘ ةررقم تناك يتلا
‘ اهئارجإا بنŒ دسصق ،2202 يأا اهدعب
ة----ي----بŸو’ا با----ع----لأ’ا ع----م د-----حاو ن-----مز

تئ-جرأا ىر-خأ’ا ي-ه ي--ت--لا0202-ويكوط
  .1202 ةنسس ¤إا
ىر---خأا ة---ي---سضا---ير ثاد---حأا تل----جأا ا----م----ك
ضسأا--ك رار--غ ى---ل---ع ،1202 ¤إا ر---ئاز÷ا----ب
نارهوب قيرطلا ىلع تاجاردلل ايقيرفا
ةيلب÷ا تا-جارد-ل-ل ة-ي-ق-ير-فإ’ا ة-لو-ط-ب-لاو
(TTV)، ر--ئاز÷ا فاو--ط ي--غ--لأا ا--م--ن--ي---ب
ضسرا--م ر--ه--سش ا‹Èم نا--ك يذ--لا ›ود--لا
.طرافلا

نع ين-طو-لا ق-ير-ف-لا با-غ ،ة-ل-سسلا ةر-ك ‘
1202-ايقيرفا ةلوطبل ةلهؤوŸا تايفسصتلا
ة-ي-ل-ي-هأا-ت-لا ا-ه-ترود تم-ظ-ن ي-ت-لاو ،ة-ب-ع-ل--ل
يسضاŸا Èم-فو-ن92 ¤إا72 ن----م ¤وأ’ا
ة-ل-حر ط-طfl ماد-ع-نا بب-سسب ،›ا--غ--ي--ك--ب
لاÛا ق-ل--غ د--ع--ب ،اد--ناور--ب قا--ح--ت--لÓ--ل
.يو÷ا
Úب--خ--ت--ن--م--ل--ل ة--ب--سسن--لا---ب ءي---سشلا ضسف---نو
و روكذ ،ةنسس81 نم لقا ةئفل Úيرئاز÷ا
ةلحرŸا اعيسض نيذللا ،ثانإا
ة--لو--ط--ب--ل--ل ة--ي--ئا---ه---ن---لا
0202-ةيقيرفإ’ا
ة--ل--سسلا ةر---ك---ل

Ãرسص

.ببسسلا ضسفنل

:0202 ةيليوج9
ةبخنلا ييسضاير نع رج◊ا عفر

نسسحتلا ضضعب أارط ،ةيليوج9 نم ءادتبا
با---ب---سشلا ةرازو رار----ق د----ع----ب ر----ئاز÷ا----ب
ÚلهأاتŸا» Úيسضايرلل حامسسلا ،ةسضايرلاو
با---ع---لأ’ا ¤إا «ل---هأا---ت---ل----ل Úح----سشرŸا وأا
،و--ي--كو--ط--ب ة--ي--بŸو’ا ه--ب--سش وأا ة--ي--بŸو’ا
اذ--هو ي--سضا--ير--لا طا--سشن--لا فا--ن--ئ--ت--سسا--ب
ضسوÒف ن---م ة---يا---قو----لا Òباد----ت ماÎحا----ب
.انوروك
م-ي--ظ--ن--ت--ب ة--ي--ن--طو--لا تا--يدا–’ا أاد--ب--ت--ل
تآاسشنŸا ىوتسسم ىلع تاعمŒو تاسصبرت
ةيناديوسسلا ،(ةريوبلا) ةدجكيتب ةيسضايرلا
(ةبا-ن-ع) يد-يار-سس و (ة-م-سصا-ع-لا ر-ئاز÷ا)

.ةلبقŸا تاقاقحتسسÓل ابسس–
يحسصلا بنا÷اب لثم’ا لفكتلا لجا نمو
بطل ي-ن-طو-لا ز-كرŸا ع-سضو ،Úي-سضا-ير-ل-ل
نم ة-يا-قو-ل-ل ا-ي-ح-سص ’و-كو-تور-ب ة-سضا-ير-لا
د--سصر ة--ن÷ ع--م ق--ي--سسن--ت---لا---ب ،91-ديفوك
.انوروك ضسوÒف ةعباتمو
فا--ن--ئ--ت---سسÓ---ل Êا---ث يزاÎحا ءار---جإا---كو
تحمسس ،ةيسضايرلا تاطاسشنلل يجيردتلا
نم ةيلاخ تاجردÃ و- قÓطناب ةياسصولا
ةر-ك-ل ¤وأ’ا ة-ط-بار-لا ة-لو-ط-ب -Òها-م÷ا
72 موي قق– ام وهو ،1202-0202 مدقلا

ءوسضلا حنم امنيب ،Èمفون
ةيناثلا ةطبار-ل-ل ر-سضخأ’ا

تا-ب-يرد-ت-لا فا--ن--ئ--ت--سس’
02 مو-----ي ن------م ءاد------ت------با
.يسضاŸا Èمسسيد

:È 0202متبسس02
تابيردت فانئتسسا
لوألا مسسقلا ةيدنا

ة--ط--بار--لا ة--يد--نأا تق--ل---ت
ر----سضخأ’ا ءو----سضلا ¤وأ’ا

موي تابيردتلا فانئتسس’
ادادعت-سسا ،Èم-ت-ب-سس02

يذلاو1202-0202 ي-سضا-ير-لا م-سسو-م-ل--ل
.طرافلا Èمفون72 خيراتب قلطنا
ريزولا تاميلعتب Óمع رارقلا ذاختا ”و
ةسضايرلاو بابسشلا ريزو فلك يذلا لوأ’ا

Ãةروا--سش flة-ي-سضا-ير--لا تادا–’ا ف--ل--ت
ي--ج--يرد--ت فا--ن--ئ--ت--سسا لو--ح ،ة--ي--ن---طو---لا
دعب ،رو-ه-م-ج نود ة-ي-سضا-ير-لا تا-طا-سشن-ل-ل
يذلا يحسصلا لوكوتوÈلا ىلع ةقداسصŸا
د-سصر-ل ة-ي-م-ل-ع-لا ة-ن-ج-ل-لا ن-م ل-ك ه-ت-ع--سضو
ينطولا زكرŸاو انوروك ضسوÒف ةعباتمو
.ةسضايرلا بطل
فلتı فانئتسس’ا لبق نوبعÓلا عسضخو
ضسوÒف نع فسشك-ل-ل تارا-ب-ت-خ’ا
لو-كو--توÈل--ل ا--ق--ي--ب--ط--ت ،ا--نورو--ك
.يحسصلا

:È 0202مفون12
ةيمسسرلا تاسسفانŸا ةدوع

«ربوسسلاّ» ةباوب نم
ن--ع ر--ه--سشأا ةد--ع--ل با--ي--غ د---ع---بو
ةر-ك «ة--ل--ج--ع» تدا--ع ،ن--يدا--يŸا
موي نارودلا ¤إا ةيرئاز÷ا مدقلا

لÓ-خ ن-م ،مر-سصنŸا Èم-فو-ن12
Úب ةزاتمŸا ضسأاكلا ةارابم ميظنت
دا–ا و دادزولب بابسش
،رئاز÷ا

تفر-ع ي--ت--لاو
لوأ’ا زو--------------ف

نكل1-2 ةجيتنب
.روهم÷ا روسضح نود
ر--سشؤو--م ة--با---ثÃ ة---ل---با---قŸا هذ---ه تنا---كو
،ع---ي----م÷ا كل“ يذ----لا فوÿا «مز----ه»ل
‘ مدق-لا ةر-ك ة-سسفا-ن-م ،كلذ د-ع-ب ،دو-ع-ت-ل
Èمفون72 خ-يرا-ت--ب د--يد--ج ن--م ر--ئاز÷ا
.يمسسر لكسشب

:È 0202مفون82
لوألا مسسقلا ةلوطب قلطنا

راتسسلا عفر ،يسضاŸا Èمفون82 موي دهسش
ءارجإاب لوأ’ا ينطولا مسسقلا ةلوطب ىلع
يتلا ةلو÷ا يهو ،¤وأ’ا ةلو÷ا تايرابم
- ةليلم Úع ةيعمج يترابم ليجأات تدهسش
ةيدو-لو-م ضسا-ب-ع-ل-ب دا–او دادزو-ل-ب با-ب-سش
بابسشلا يقيرف تاطابترا ببسسب رئاز÷ا
.ةيراقلا تايفانŸاب ةيدولوŸاو
ضسف-ن-ت ،لوأ’ا م-سسق-لا ة-لو-ط-ب ة-قÓ-ط-نا-بو

نم مغرلاب ،رئاز÷ا ‘ مدقلا ةرك قاسشع
رو-ه-م-ج نود-ب تا-يرا-بŸا ع-ي-م--ج ة‹ر--ب
.انوروك ءابو يسشفت ببسسب

:È 0202مسسيد02
ةيعام÷ا تابيردتلا نع رظ◊ا عفر

 Êاثلا مسسقلا قرفل

بقتري
م-سسق-لا ة-لو--ط--ب تا--سسفا--ن--م ف--نأا--ت--سست نأا
ةطبار-لا ¤إا ا-ه-نوؤو-سش تل-كوأا ي-ت-لا ،Êا-ث-لا
ناد-ق-ف د-ع-ب ةاو-ه مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-ي--ن--طو--لا
11 ‘ ،فÙÎا ا----ه-----ع-----سضو-----ل قر-----ف-----لا

تقلطنا تابيردتلا نأا املع ،1202يرفيف
.Èمسسيد02 موي
ة-لو-ط-ب-لا قÓ-ط-نا ة-لا-ح-ت--سسا ما--مأا ن--ك--لو
،تقولا قيسضل اهرايتخا ” يتلا ةغيسصلاب

ةاوه مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا تحرط
غ-ي-سص ثÓ-ث-ب ة-ي-با-ت--ك ةرا--سشت--سسا ا--هرود--ب

نم ةيناثلا ةطبارلا ةيدنأ’ ةهجوم ةديدج
.ةسسفانŸا ماظن ىلع رخآا ليدعت لجأا
جاوفأا ثÓث نم ةلوطب ىلع ةقفاوŸا ”و
ط-سسو ،قر-سش) ق-ير--ف21 م-ظ--ي جو--ف ل--كو
.(برغو

È 0202مسسيد22
ةسضايرلا ةسسرامÃ حامسسلا

قلطلا ءاوهلا ‘
22 مو-ي ة-ي--مو--م--ع--لا تا--ط--ل--سسلا تح--م--سس
‘ ةسضايرلا ةسسرا‡ ¤إا ةدوعلاب Èمسسيد
،تا-سصا-سصت-خ’ا ن-م دد-ع-ل ق-ل-ط-لا ءاو-ه--لا
،تاجاردلا ،ىوقلا باع-لأا-ب ر-مأ’ا ق-ل-ع-ت-يو
ةسشيرلا ،كايك يوناكلا و فيذجتلا ،ضسنتلا
،ةيكيناكيŸا تاسضايرلا ،عارسشلا ،ةرئاطلا
،ةيسسورفلا ،ةيلب÷ا تاسضايرلاو قلحزتلا
.نولتايÎلا و ةيديلقتلا تاسضايرلا

ةروÒسس تر----ثأا----تو
flتاسسفانم فلت

ى-ل-ع ،مد--ق--لا ةر--ك
ع----ي-----م-----ج رار-----غ
لكسشب ،تاسضا-ير-لا
ةحئاج ببسسب Òبك
انوروك
ا--‡ ،(91-ديفوك)
⁄ا--ع--لا لود م---غرأا

ف---ي---قو----ت ى----ل----ع
ةيلÙا اهت’و-ط-ب
نأا ل-ب-ق ،ة-يرا-ق--لاو
فا-ن-ئ-ت-سس’ا رر-ق-ت
عا----ب----تا-----ب ن-----ك-----ل
ة-ي-ح--سص تاءار--جإا

ل-ب-ق ن--م ة--مرا--سص
ا-يدا-ف-ت ،Úل-عا-ف--لا

.ضسوÒفلا يسشفتل

داـــــــــــــــــــــــــــسصح

لاطع راوسشم ددهت تاباسصإ’ا

يبابمو رامين نم نسسحا روليد
يسسنرفلا يرودلا ‘

ÚفÙÎا ÚبعÓل ثادحأ’ا نم ديدعلا اهتايط ‘0202 ةنسس تلمح
نم مهنمف ،ةيبوروأ’ا ت’وطبلا ‘ Úطسشانلا ةسصاخ ،Úيرئاز÷ا

.تاباسصإ’ا مهتبرسض نم مهنمو ،ةيعون ةزفق هراوسشم فرع

 روليد جهوت
يسسنرفلا هيليب-نو-م م-جا-ه-م را-ظ-نأ’ا ف-ط-خو

.0202 ماع نم Êاثلا ءز÷ا ‘ ،روليد يدنآا
لÓخ نم ،0202 ‘ تفلم لكسشب روليد زربو
ة-ق-فر ا-ه-مد-ق ي-ت--لا ةر--ه--بŸا تا--يو--ت--سسŸا
لوأ’ا فسصلا مو‚ نم هلعج ام وهو ،هقيرف

نم لك بناجب ،زاتمŸا يسسنرفلا يرودلابب
واسسيليسسلا للدمو يبابم ةيسسنرفلا ةركلا م‚

بخ--ت--نŸ ر--ئا--ط--لا حا--ن÷ا ¤إا ة---فا---سضإا ،را---م---ي---ن
.يابيدÚحاوطلا
ير-ئاز÷ا بعÓ-ل ة-ب-سسن-لا-ب ر-كذ-لا ة-ف-لا-سس ة-ن-سسلا لÓ-خ ي-ب-ل-سسلا ءي-سشلا ى-ق-ب-يو

.دجتسسŸا انوروك ضسوÒفب هتباسصإا وه ،اماع92ـلا بحاسص

رسصان نب قلأات
مو-ج-ن-لا ن-م د-ي--حو--لا بعÓ--لا رو--ل--يد د--ع--ي ’
لÓخ ةعئار ةÎف اوسشاع نيذلا Úيرئاز÷ا
ي-سس يإا ناد-ي-م ط-سسو-ت-م-ف ،ة-ي-لا◊ا ة-ن--سسلا

ع--م ة--ع--ئار ةÎف--ب رÁ ،ر--سصا--ن ن---ب نÓ---ي---م
ضشرع ى-ل-ع ع-بÎي يذ-لا ›ا-ط-ي’ا قÓ-م-ع-لا
.ايلاح ةيلاطيإ’ا ةركلا

ا-ي--ق--ير--فأا ·أا ضسأا--ك ‘ بع’ ل--سضفأا مد--ق--يو
’ يتلا رسصانعلا نم هتلعج ةزات‡ اسضورع ،9102

Áاهنع ءانغتسس’ا ›ويب بردملل نك.
راظنأا طfi هلعج ام ،هابتنÓل تفلم لكسشب قلأاتي نأا0202 لÓخ عاطتسسا امك
نامÒج ناسس ضسيرابو يتيسس Îسسسشنام» مهسسأار ىلع ابوروأا ةقلامع نم ديدعلا
.«ديردم لايرو

لاطع راوسشم ددهت تاباسصإ’ا
اهل ناك0202 ةنسس نإاف ،ةلباقŸا ةفسضلا ىلع

،ءارحسصلا يبراfi ضضعب ىلع يبلسسلا رثأ’ا
عفادم وه اهب رثأات يرئازج بع’ زربأا لعلو
.لاطع فسسوي يسسنرفلا ضسين
هلعج ام ،لاطع فسسوي تاباسصإ’ا تبرسضو
اÒيف كيرتاب لاقŸا بردŸا تاباسسح جراخ

لكسشب زوÈلا نم همرحو ،تايرابŸا مظعم ‘
 .ةيسضاŸا ةنسسلا ‘ لا◊ا هيلع ناك املثم زي‡

 Êاميلسسل مهبُم لبقتسسم
يرئاز÷ا بختنŸا يبع’ نع ثدحتن نأا نكÁ ’و
طيلسست نود ،0202 ةنسس ‘ تÓيولا اوناع نيذلا
Êا-م-ي-ل-سس مÓ-سسإا ر--سضÿا فاد--ه ى--ل--ع ءو--سضلا
.ةيسضايرلا هراوسشم تاÎف أاوسسأاب رم يذلا
هقيرف عم ةمهبم Êاميلسس مÓسسإا ةيعسضو تتابو
د-جو نأا د-ع-ب ،يز-ي-ل‚إ’ا ي-ت-ي-سس Îسسي--ل ›ا◊ا
،زرجدور نادنيرب بردŸا تاباسسح جراخ هسسفن
.ةدحاولا ديلا عباسصأا ىلع دعت هتاكراسشم تحبسصأاو

انوروك ءابو يسشفت ببسسب
ةقناخ ةيلام ةمزأا Êاعت مدقلا ةرك

نم ةسسرامŸا ةيسضايرلا ثادحأ’ا لك ليجأات وأا ءاغلإا تايعادت تناك
يأ’  بعسصلا نم تاب و ةليقث ،⁄اعلا Èع ÚفÙÎا وأا ةاوهلا فرط
.1202 ةنسسل ةيسضاير ةمانزر عسضول طيطختلا ناك
ىرخأ’ا يه تلجأا ،ةيبŸو’ا باعلأ’ا ،ةيلودلا ديعاوŸا Èكا دحأا
نع نÓعإ’ا ” و .دايبŸو’ا خيرات ‘ ¤وأا ةقباسس يهو1202 ةنسسل

لك ‘ ضسوÒفلا لحفتسسا يذلا تقولا ‘ ،ضسرام رهسش ليجأاتلا اذه
ةÎفلا ‘ ديدج نم ةيبŸو’ا باعلأ’ا ت‹رب كلذ عمو ،⁄اعلا ءاجرأا

5 ¤إا توأا42 نم ةيبŸو’ا هبسشو1202 توأا8 ¤إا ةيليوج32 نم
.Èمتبسس
مدقلا ةركل يبوروأ’ا دا–إ’ا ررق ،كلذك يسضاŸا ضسرام رهسش ‘و
ت’و-ط-ب-لا ه-ت-فر-ع ÒسصŸا ضسف--نو ،ما--ع--ل0202-وروأا ةرود ل--ي--جأا--ت
وينوي نم ءادتبا ايجيردت تفنؤوتسسا يتلا و ،هرسسأاب ⁄اعلا ‘ ةيلÙا
.اعبط روهمج نودب ،يسضاŸا
،ةسضايرلا ⁄اع ‘ نماسضت ة-ل-م-ح زور-ب ة-ي-ح-سصلا ة-ي-ع-سضو-لا ن-ع ج-ت-نو

ÚيÓم01 غلبم بسص ¤إا مدقلا ةركل ةيلودلا ةيدا–’ا ترداب ثيح
تلجسس ام-ك .ة-يŸا-ع-لا ة-ح-سصلا ة-م-ظ-نŸ ن-ما-سضت-لا قود-ن-سص ‘ ر’ود

ع-ي-م-ج ‘ ،ÚفÙÎا Úي-سضا-ير--لا ن--م د--يد--ع--ل--ل ة--ي--ن--ما--سضت ة--كر--ح
ضسنتلا ‘ ضشتيفوكوجد كافونو ررديف يجور رارغ ىلع ،تاسصسصختلا
كنار-ف ،ود-لا-نور و-نا-ي-ت-سسير-ك ،ي-سسي-م ل-ي-نو-ي-ل ،’و-يدراو-غ بي-ب اذ-كو
.مدقلا ةرك ‘ ابقوب لوب و يÒبير
داسصتقا ىلع ةيثراك اراثآا كرت ةيسضايرلا تاسسفانملل يرسسقلا ءاغلإ’ا
نم ةيدنأ’ا نامرحب ةقناخ ةيلام ةمزأا مدقلا ةرك ىلع ميختل ،نادلبلا

دو-ق-ع-لا ،ر-كاذ-ت-لا ع-ي-ب ل-ي-خادÃ ة-ط-ب-ترŸا ر-ئا-سسÿا-ف .ا-ه-ل-ي--خاد--م
ةبسسنلاب تردق ،Êويزفلتلا ثبلا قوقح اميسس ’ ،ةياعرلا و ةيراجتلا
رايلم1ر52 ىتح1ر51ب -اررسضت Ìكأ’ا يهو- ةيزيل‚’ا ةلوطبلل
،(وروي نوي-ل-م059 وÚ 008ب) ةيناب-سس’ا ة-لو-ط-ب-لا-ب ة-عو-ب-ت-م ،ورو-ي
-055) ةيلاطي’ا ةلوطبلا ،(وروي نويلم057 -056) ةيناŸأ’ا ةلوطبلا

.(وروي نويلم004 -003) ةيسسنرفلا ¤وأ’ا ةطبارلا و (وروي نويلم056
ةيلا◊ا ةيعسضولا ناWCB لاسصت’ا ةلاكو اهترجأا ةسسارد تحسضوأا و
بقاوع اهل نوكتسس ىÈكلا ةيسضايرلا تارهاظتلا قوسس بارطسضا و
.0202 دعب ام ¤إا ةميخو

22ـلا ةلو÷ا ‘ هفيقوت ” مسسوم ‘
لوزنلا ءاغلاو دادزولب بابسشل بقللا حنم

‘ اخسسار لظيسس يئانثتسسا مسسوم ىلع راتسسلا لدسسيسسو ،مويلا ةليل0202 ماع عدونسس
لك Òيغت ‘ انوروك ضسوÒف ببسست نأا دعب ،ةرومعŸا ءاحنأا ‘ ةريدتسسŸا قاسشع ناهذأا
‘ ةيرئاز÷ا ةسضايرلا تسشاع ⁄اعلا لود لك ‘ ءاوجأ’ا نع ديعب Òغو .تاططıا

تاهويرانيسس ىلع عيقوتلا ‘ تح‚ اهنأا ’إا ،ةيباجيإ’او ةيبلسسلا Úب تنيابت اثادحأا ،0202
جوت ثيح ،ءانثتسس’ا مسسوم ‘ ةزراب ةمسصب كرت ‘ دادزولب بابسش يدان ح‚ .ةيئانثتسسا
يسشفت لظ ‘ ،ةبعلل يرئاز÷ا دا–’ا نم رارقب ةقباسسŸا فاقيإا دعب ،يرودلا بقلب
هب فسصعت تداك يتلا ،تاعارسصلاو ،لكاسشŸا ةÌك نم Úمسسوم ذنم هتاناعم مغرو .ءابولا
مسسوŸا ةقÓطنا عم نك“و ،زيجو فرظ ‘و ةوقب داع دادزولب نأا ’إا ،ةيناثلا ةجردلا ¤إا
.ةمسصاعلا دا–ا هراج باسسح ىلع ،ربوسسلا بقل دسصح نم ،ديد÷ا

ةراسسخ نودب ةارابم81
Òبكلا قافولا ةدوع

’ Áح‚ يذلا ،قيرعلا فيطسس قافو تازا‚إا ¤إا ةدوعلا نود ،0202 ماع ركذي نأا نك ‘
ويرانيسس ىلع ةدلاخ ةمسصب كرت نم نك“و ،نابسشلا ÚبعÓلا نم ةعومجÃ يدحتلا عفر

يرود ‘ هتاكراسشم خيرات ‘ هل ةقÓطنا أاوسسأا هقيق– دعبو .ÚلئافتŸا دسشأا هعقوتي ⁄
،Êاثلا زكرŸا اوعزتناو ،ةسسفانملل ةوقب ةدوعلا ‘ «ةراوفلا Úع» ءانبأا ح‚ ،ÚفÙÎا
، «ديد÷ا زرfi»ـب بقلŸا فوسصلاوب قاحسسإا رارغ ىلع ،يدانلا ءانبأا ةÒخ نم ةلث لسضفب
ÚعباتŸا لبق نم هحيسشرت مغرو .يكوكلا ليبن يسسنوتلا ةدايق ت– ،ةسشغ نيدلا ماسسحو

تلان ،هلكاسشم ببسسب ،ةيناثلا ةجردلا ¤إا لوزنلا يتÒسشأات ىدحإاب رفظلل ،مسسوŸا ةيادب ‘
هتراسسخو ،لماعŸا ماظنب ،ةيلاردفنوكلا ضسأاك ‘ ةكراسشŸا ةقاطب «دوسسأ’ا رسسنلا» ةبيتك
.رئاز÷ا ةيدولوم حلاسصل Êاثلا زكرŸا

رئاز÷ا صساك ةسسفانم تيغلأا اميف
ةيناثلاو ¤وألا Úتلوطبلا ةغيسص Òيغت

‘ م-سس◊ا (فا-ف) ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–’ا ترر-ق ،«ضسنا-ب-سسو-سسلا» ن-م ر--ه--سشأا ة--ع--برأا د--ع--ب
ةلوطب ءاهنإا ،ةيليوج ةياهن هل ئراط عامتجا ‘ ،›ارديفلا بتكŸا نلعأا ثيح ،عوسضوŸا
با-ب-سش ق-ير-ف را-ب-ت-عا و ا-نورو-ك ضسوÒف-ب ة-با-سصإ’ا ت’ا-ح عا-ف-ترا بب-سسب ¤وأ’ا ة-ط-بار--لا
ةراسشتسسا لÓخ نم ،هخيرات ‘ ةعباسسلا ةرملل0202-9102 يوركلا مسسوملل Óطب دادزولب
اÒيغت اسضيأا ةراسشتسس’ا هذه تلمحو .ةيدا–Óل ةماعلا ةيعم÷ا ءاسضعأ’ تمدق ةيباتك
‘ ،ايدان02 مسضت ةفfiÎ ¤وأا ةطبار ةلوطب رارقإاب ،يمرهلا ةسسفانŸا ماظن ىوتسسم ىلع
81 مسضت ةدحاو لك ،Úتعوم‹ نم ةاوه Êاث مسسق ¤إا ةيناثلا ةطبارلا Òيغت ” Úح
ضسأاك ةسسفانŸ يئاهنلا ءاغ-لإ’ا ا-سضيأا رر-ق-ت ،ة-لو-ط-ب-لا ف-ي-قو-ت ن-ع نÓ-عإ’ا د-ع-بو .ا-ق-ير-ف
.ضسرام11 و01 يموي ىرج يذلا يئاهنلا عبر رودلا باهذ ‘ ةفقوتŸا ،رئاز÷ا

ةيراقلا تاسسفانŸا فيقوت لبق
ةيرئاز÷ا ةيدنألل ةميخو جئاتن

ة---يد---نأ’ا نأا ’إا ،9102 ة-ي-ق-ير-فأ’ا ·أ’ا ضسأا-ك-ب لوأ’ا ير-ئاز÷ا بخ-ت--نŸا ج--يو--ت--ت م--غر
،لاطبأ’ا يرود ‘ يراقلا زا‚إ’ا قيق– نع ،ةليوط تاونسس ذنم ةزجاع تلاز ’ ،ةيلÙا
‘ ايراق ةيرئاز÷ا مدقلا ةرك ىلع تاسسكنلاو تابيÿا تلاوتو .ةيلاردفنوكلا ضسأاك وأا

،لاطبأ’ا يرودب تاعومÛا رود يطخت ‘ لئابقلا ةبيبسش قÓمعلا لسشف ثيح ،0202
ضسأا--ك ‘ ة--كرا--سشŸا ة--يد--نأ’ا لا--ح ف--ل--ت--خ--ي ⁄و .ة--م--سصا--ع--لا دا–ا ه--برد ى---ل---ع را---سسو
،يرسصŸا زديماÒب مامأا23 رود نم ةقباسسŸا دادزولب بابسش رداغ ثيح ،ةيلاردفنوكلا

يدان زا‚إاب اونغت نيÒثك نأا مغرو .تاعومÛا رود زواŒ ‘ ،وداراب يدان قفخي نأا لبق
ةاناعم ةقيقح يفخي نل ،كلذ نأا ’إا ،ةكراسشم لوأا نم تاعومÛا رود غولب ‘ ،وداراب
  .ايراق زا‚إ’ا قيق– ‘ ةيلÙا ةيدنأ’ا

0202 ةنسس ءاسضقنا لبق
ةيراقلا تاسسفانŸا ‘ ةيرئاز÷ا ةيدنألل ةيباجيا جئاتن

جئاتن ،0202 ةنسس ةياهن ‘ ةيراقلا تاسسفانŸا ‘ ةكراسشŸا ةيرئاز÷ا ةيدنأ’ا تلجسس
تاعومÛا رود ‘ امدق دادزولب بابسش عسضو ،لاطبأ’ا يرود يفف  .ةيباجيا نم Ìكأا
قيرف قوفت اميف Êا-ث-لا رود-لا با-هذ ‘ ،ة-ي-سساد-سسب ي-ن-ي-ك-لا ا-ي-ها-مرو-غ ق-ير-ف ه-ق-ح-سسب

قافولا غلب ،«فاكلا» ضساك ‘و .رفسصل Úفدهب يسسقافسصلا يدانلا ىلع رئاز÷ا ةيدولوم
اميف ،باهذلا ءاقل ‘ هبعلÃو يداسشتلا هسسفانم بايغل «فاكلا» نم رارقب ثلاثلا رودلا

كردلا يدان باسسح ىلع رجينلا ةمسصاع يمامين نم زوفلاب لئابقلا ةبيبسش قيرف داع
.رفسصل فدهب يرجينلا

ناوأ’ا لبق ةلبقŸا ايقيرفا صساك ¤إا اولهأات مازــــــــــــــــــهنا نود ةاراـــــــــــــبم22ل نولـــــــــــسصي «رــــــــسضÿا» نود22لا هءاقل غلب ثيح ،ةراسسخ نود تايرابŸا ةلسسلسس ىلع ظاف◊ا نم ،رسص9102Ã ايقيرفا لطب ،ينطولا بختنŸا نك“
.ةيقيرفإ’ا ةراقلا ‘ طوقسس نود (62) تايرابŸا نم ددع Èكأا ىلع زو– يتلا راوفيد توك ةليكسشت كلذب اددهم ،مازهنا

(2-2) كيسسكŸا و (0-1 زوف) ايÒجين مامأا Úيدو نيءاقل صضوخب ،طرافلا ربوتكأا ‘ تايرابŸا ءاوجأا ¤إا ةيرئاز÷ا ةليكسشتلا تداعو
تايفسصتلا نم ةعبارلاو ةثلاثلا Úتلو÷ا نمسض يوبابÁز مامأا ةجودزŸا ةارابملل ادادعتسسا اذهو ،ايلاوت ادنلوهو اسسمنلا نم لكب
.ةحئا÷ا ببسسب امهليجأات متيل0202 صسرام ‘ Úت‹Èم اتناك ناتللا ناتارابŸا امهو ،1202-·أÓل ايقيرفا صسأاك ¤إا ةلهؤوŸا

صسفن عم اولداعت مث (1-3) رئاز÷اب ةيليوج5 بعلÃ يوبابÁز مامأا ي◊وبم باهو صسيار صسرا◊ا ءÓمز زاف ،طرافلا Èمفون ‘و
.91-ديفوك ببسسب2202 ¤إا ةلجؤوŸا «1202-ناك» ¤إا مهلهأات ايمسسر كلذب اونمسضيل ،(2-2) يراره ةمسصاعلاب قيرفلا

.ايŸاع13لا زكرŸا ‘ ةنسسلا هذه «رسضÿا» ىهنأا ،›ا◊ا Èمسسيد رهسشل (افيف) ›ودلا دا–Óل فينسصت رخآا ‘و ‘76لا و7102 ‘ ايŸاع85لا زكرŸا تلتحا ثيح ،ةÒخأ’ا ثÓثلا تاونسسلل Èمسسيد رهسشب ةنراقم نسسحأا ابيترت رئاز÷ا تققح و
.9102 ماع53لا و8102
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ورو’او اكيرمأا «ابوك»و ويكوط دايبŸوا اهتمدقم ‘

ةلجؤوŸا ةيسضايرلا ثادحألا ماع ...0202
ىقلأا ،ىرخأ’ا ةاي◊ا يحانم فلتfl لثمف ،ةيŸاعلا بعŸÓا ‘ هدوعو عيمجب0202 ماع ِفي ⁄
ةيسضاير ثادحأا ليجأاتب اببسستم ،⁄اعلا لوح ةيسضايرلا تاقباسسŸا ىلع هلÓظب انوروك صسوÒف
⁄اع ‘ ءامسسأ’ا Èكأا نم ددع ةافو ماعلا دهسش امك .Úيسضايرلا صضعب ةايحب ىدوأاو ،ةددعتم
.ىÈك تاطقسسل تسضرعت ىرخأاو ،ىÈك تازا‚إا ةيسضايرلا قرفلا صضعب تلجسسو ،ةسضايرلا

.0202 ‘ ⁄اعلا اهدهسش يتلا ةيسضايرلا ثادحأ’ا زربأا يلي اميف
نم ناك يتلا ةيسضايرلا ثادحأ’ا ةÌكل يسضايرلا ىوتسسŸا ىلع ابقترم اماع0202 ماعلا ناك
اهتÒظنو ،ةيقيرفأ’ا ·أ’ا صسأاك تاي-ئا-ه-ن ¤إا ،و-ي-كو-ط دا-ي-بŸوأا ن-م ،ه-لÓ-خ ا-ه-ت-ما-قإا رر-قŸا

،ةيŸاعلا ةيسضايرلا ةدنجأ’ا ‘ ةعسساو تابارطسض’ ىدأا91-ديفوك ءابو روهظ نكلو .ةيبوروأ’ا
.ةبقترم تناك يتلا ت’وطبلا نم Òثكلا ليجأاتب ببسستو

،تقلغأا بعÓم ،ةيسضايرلا اهثادحأا ثيح نم ،اهعون نم ةديرف0202 ةنسس ىقبتسس
.دبأ’ا ¤إا انوعدو نوبع’ ،تيغلأا اهسضعبو تلجأات ةيŸاع تاسسفانم ،روهمج نودب تايرابم

تزيم يتلا يŸاعلا ‘و رئاز÷ا ‘ ةيسضايرلا ثادحأ’ا مهأا نودجتسس ،0202 ةيلا◊ا ةنسسلا ةياهن نع صصاÿا فلŸا اذه لÓخ نمو ،«بعŸÓا ءادسصأا» ةلسضفŸا مكتديرج
.هل كيرسش ’ هدحو هلل ’إا ءاقبلاف ةاي◊ا ةنسس يه مكلتو ،دبأ’ا ¤إا انترداغ يتلا ءامسسأ’ا مهأا عم فقوتنسس امك ،ةنسسلا هذه

رظن ةهجو

02020202داـــــــــــــــــــــــــــسصح

⁄اعلا لود ةيقب رارغ ىلعو0202 ةنسس

 ةيرئاز÷ا ةسضايرلا لسشي انوروك سسوÒف

بلاط Íل ةئيسسو يليÓب فسسويل ةديعسس ةنسس ةياهن لÓخ نم ثد◊ا عنسصي نا ادج Òسصق فرظ ‘ نك“و ،يرطقلا ردق يدان ¤إا يليÓب فسسوي يرئاز÷ا ›ودلا لقتنا ،ابيرقت رهسشب0202 ةنسس عدون نتا لبقو
.حا‚وب دادعب يرئاز÷ا ›ودلا مهمدقتي يرطقلا يرودلا ‘اده رابك ىلع اقوفتم ،تايرابم تسس ‘ فادهأا ةعسستل هعيقوتب Úفادهلا بيترت هردسصت

.فيدرلا قيرف ¤إا هلازنإاب ،كلاسش ÊاŸ’ا هيدان عم ةسسيعت ةنسس بلاط نب ليبن فرع ،كلذ نم ضضيقنلا ىلع

0202 ةـــــــــنسس اـــــــــعادو
1202 ةنسس ابحرم

يدهم Ëرك
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ةيدوعشسلاب Êابشسلأ ربوشسلاب لايرلأ جيوتت لÓخ نم

ةيعيبط ةقيرطب أادب0202  ماع

م--سسوŸأ ة--يا--ه--ن بق---ع
0202-9102 يسضا-ير-لأ
،›ا◊أ مسسوŸأ ةيأدبو
تا------------ه÷أ ترر-------------ق
ةسصسصختŸأ ةيسضا-ير-لأ
،زئأو÷أ مهأ’ ةحناŸأ
ا--هز--ئأو--ج ءا---غ---لإأ ا---مإأ
ضسنأر-ف» ة-ل-جÃ ةو--سسأأ

وأأ ةي-سسنر-ف-لأ «لو-ب-تو-ف
ا-هز-ئأو-ج ل-ف-ح ة-ما-قإأ

ت---------نÎ----------نإ’أ È----------ع
ن-يز-ئا-ف-ل-ل ا-ه-م--ي--ل--سستو

لعف املثم ،دأرفنأ ىلع
ةر---ك---ل ›ود---لأ دا–’أ
 .«افيف» مدقلأ
مد--ق--لأ ةر--ك تن--م--ي--هو
ى-------ل-------ع ة-------ي-------ناŸأ’أ
زو---ف---ب تا---ج---يو---ت---ت---لأ
تر----بور يد----ن----لو----ب----لأ
مجاهم ،يكسسفودنافيل
ةزئاجب ،خينوي-م نر-يا-ب
،⁄اعلأ ‘ بع’ لسضفأأ
بولك نغروي ÊاŸأ’أو
يز-ي-ل‚إ’أ لو-بر-ف-ي-ل يدا-ن-ل ي--ن--ف--لأ ر--يدŸأ
ضسراحو ،⁄اعلأ ‘ ينف ريدم لسضفأأ ةزئاجب
خ--ي--نو--ي--م نر--يا--ب يدا--نو ÊاŸأ’أ بخ--ت--نŸأ

‘ ىمرم ضسراح لسضفأأ ةزئاجب ريون ليونام
.⁄اعلأ

¤إأ ،يسضاŸأ مسسوŸأ ‘ لوبرفيل بولك داق
لوأأ وهو ،ًاماع03 ذنم يرودلأ ‘ لوأ’أ هبقل
يرود----لأ ‘ قÓ----طإ’أ ى----ل----ع ه----ل را----سصت-----نأ
،ةلوطبلل ديد÷أ مسس’اب زاتمŸأ يزيل‚إ’أ
ةر-م بي-تÎلأ لود-ج ًا-ي-لا-ح ه-ق-ير-ف رد-سصت-يو
.مسسوŸأ أذه ىرخأأ
ربوتكأأ ‘ «دليفنأأ» بعلم ¤إأ بولك لسصوو

ق------ير-------ف دا-------قو ،5102
يرود بقلب زوفلل زديرلأ
ما--ع ‘ ا---بوروأأ لا---ط---بأأ

ىلع0-2 هزو-ف-ب9102
ةأرا---بŸأ ‘ ما---ه---ن---تو----ت
كلذ ‘و ،ة---ي----ئا----ه----ن----لأ
زر-بأأ كل-ت تنا-ك ،تقو--لأ

زئافلأ ةÒسسم ‘ ةظ◊
Úترم ÊاŸأ’أ يرودلاب
ن--كÁ ن--ك--لو ،برد---م---ك
مامأأ تعجأرت اهنإأ لوقلأ
م----سسوŸأ ‘ هرا-----سصت-----نأ
دا--ق ا---مد---ن---ع ي---سضاŸأ
نم غلابلأ ينفلأ ريدŸأ
يدانلأ ًا-ما-ع35 رم-ع-لأ
يرود-----لا------ب زو------ف------ل------ل
،زا---ت---مŸأ يز----ي----ل‚إ’أ
.هخيرات ‘ ¤وأ’أ ةرملل
ق----ير----ط لو----ط ى----ل----عو
لوبرفيل مطح ،ج-يو-ت-ت-لأ
ما---قرأ’أ ن---م د---يد----ع----لأ
،يرود-لأ ‘ ة-ي--سسا--ي--ق--لأ

Ãزو--------------ف لوأأ كلذ ‘ ا
ىلع مدقت Èكأأو تأراسصتن’أ مظعمو ،بقللاب
.دحأو مسسوم ‘ ضسفانŸأ
زا-ف ،«زد--ير--لأ»ـل ىر--خأأ را--سصت--نأ ة--ظ◊ ‘و
،«Òي أذ فوأأ ميت يتوبسس» ةزئاجب لوبرفيل
نأدرو-ج ق-ير-ف-لأ د--ئا--ق ح--ي--سشر--ت ” ا--م--ن--ي--ب

ل-سضفأأ بق-ل ى-ل-ع ل-سصح يذ--لأ ،نو--سسرد--ن--ه
مسسوŸ زاتمŸأ يزيل‚إ’أ يرودلأ ‘ بع’
أذه ةسسيئرلأ «يتوبسس» ةزئا÷ ،9102-0202
ل---ط----ب ¤إأ ةز----ئا÷أ كل----ت تب----هذو ،ما----ع----لأ
دع-ب ن-ك-لو ،نو-ت-ل-ي-ما-ه ضسيو-ل ،«1 ’و-مرو-ف»
ر-خا-مو-سش ل-ك-يا-م ل-ج-سس ه-ي--ف لدا--ع م--سسو--م
.ةيŸاع باقلأأ ةعبسسب

ذإأ ،ة-ي-ع-ي-ب-ط ة--ق--ير--ط--ب ما--ع--لأ أأد--ب
‘ ةيورك-لأ تا-ق-با-سسŸأ تف-نأا-ت-سسأ

دعب اه-تا-يرا-ب-م ⁄ا-ع-لأ لود م-ظ-ع-م
ةÎف لÓ----خ ةÒسصق ف----قو-----ت ةÎف
.ماعلأ ةياهن دايعأأ
يئاهن زراب يسضاير ثدح لوأأ ناكو
مدقلأ ةركل Êابسسإ’أ ربوسسلأ ضسأاك
ةد--ج ة--ن--يد--م ه--ت--فا--سضت--سسأ يذ---لأ
Úب عمجو يفناج21 ‘ ةيدوعسسلأ

لا-ير ،د-يرد-م ة--م--سصا--ع--لأ ي--ب--ط--ق
طأو-سشأأ ءا-ه-ت-نأ د-ع--بو .و--ك--ي--ت--ل--تأأو
ة---ي---فا---سضإ’أو ة---ي---ل---سصأ’أ ةأرا---بŸأ
يدا-ن-لأ ن-ك“ ،ي-ب-ل-سسلأ لدا--ع--ت--لا--ب
هزو-ف-ب بق-ل-لأ ف-ط-خ ن--م ي--ك--لŸأ
ةجيتنب ة-لو-ه-سسب ح-ي-جÎلأ تÓ-كر-ب
4-1.
اسضيأأ ماعلأ نم لوأ’أ رهسشلأ دهسشو
مد-ق-لأ ةر-ك-ل ا-ي-سسآأ ضسأا-ك تا-ي-ئا--ه--ن
ي-ت-لأو ا-ما--ع32 ت– با---ب---سشل----ل
ا--ه--ب زا---فو ،د---نÓ---يا---ت ‘ تم---ي---قأأ

بلغت يذلأ ةيبون÷أ ايروك بختنم
هÒظ-ن ى-ل-ع ة-ي-ئا-ه-ن--لأ ةأرا--بŸأ ‘

.در نود فدهب يدوعسسلأ
تقلطنأ اسضيأأ رهسشلأ أذه لÓخو
ةركل ىÈكلأ عبرأ’أ ت’وطبلأ لوأأ
تآا-جا-ف-م لوأأ تد-ه-سشو ،بر--سضŸأ

،ما-ع-لأ أذ-ه لÓ-خ ة-سضا-ير--لأ ⁄ا--ع
ةباسشلأ Úنك ايفوسص ةيكيرمأ’أ زوفب
12 ر-م-ع-لأ ن-م ة-غ--لا--ب--لأ ةد--عا--سصلأ

ى-ل-ع ا-ه-ب-ل-غ-ت د-ع-ب بق-ل-لا--ب ،ا--ما--ع
ي--ي--ن--ي--برا--غ ةÒبÿأ ة--ي---نا---ب---سسإ’أ

‘ Úب-ق-ل ل-م– ي-ت-لأ ا-سسورو--غو--م
ةأرابŸأ ‘ مÓسس دنأرغلأ ت’وطب
 .ةيئاهنلأ
زز---ع لا----جر----لأ تا----سسفا----ن----م ‘و
ضشت--ي--فو--كو---ج كا---فو---ن ي---بر---سصلأ

ضسن--ت--لأ د--ه--سشم ى--ل--ع ه--تر--ط--ي---سس
ةÒخأ’أ مأو---عأ’أ لÓ---خ يŸا---ع---لأ
‘ هزوف دعب بقللأ ىلع هلوسصحب
يواسسمن-لأ ما-مأأ ة-ي-ئا-ه-ن-لأ ةأرا-بŸأ
.مييت كينيمود
ضسأاك ةلوط-ب تق-ل-ط-نأ ير-ف-ي-ف ‘و
02 ت– بابسشلل مدقلأ ةركل برعلأ

ترذتعأ يتلأو ،ةيدوعسسلأ ‘ اماع
‘ رمقلأ رزجو رطق نم لك اهنع
ةو---عد ته---جو----ف ،ر----خأا----ت----م تقو

Ÿبعلل رقسشغدمو لاغنسسلأ يبختن
›اغنسسلأ بختنŸأ جوتو .امهناكم
ةأرابŸأ ‘ هزوف-ب بق-ل-لا-ب ف-ي-سضلأ
ي-سسنو-ت-لأ هÒظ-ن ى--ل--ع ة--ي--ئا--ه--ن--لأ
.در نود فدهب
ة---م---سصا---ع---لأ تفا----سضت----سسأ كلذ----ك
ر-بو--سسلأ ضسأا--ك ي--ئا--ه--ن ة--ير--ط--ق--لأ
ي-سسنو-ت--لأ ي--جÎلأ Úب ي--ق--ير--فأ’أ
كلا--مز--لأو ،لا--ط--بأ’أ يرود ل--ط---ب
،دا–’أ ضسأا----ك ل----ط-----ب ير-----سصŸأ
-3 ةأرابŸاب زوفلأ نم نك“ يذلأو
1fiةلوطبلأ ‘ عبأرلأ هبقل اقق.

تق--ل--ط--نأ ا--سضيأأ ر--ه--سشلأ أذ---ه ‘و
يرود ن-م بو-ل-غŸأ جور-خ ة-ل-حر-م
تا-يرا-ب--م ة--ما--قإا--ب ا--بوروأأ لا--ط--بأأ
لمكت-سسي ⁄و ،ي-ئا-ه-ن-لأ ن-م-ث رود-لأ

فقوت لبق تايرابم عبرأأ ىوسس اهنم
انوروك ضسوÒف ببسسب تاقباسسŸأ

Ãيذ-لأ ،ضسرا--م ر--ه--سش ف--سصت--ن ⁄
.ركذت ةيسضاير اثأدحأأ دهسشي
ة-ي-سضا-ير-لأ ثأد--حأ’أ ف--قو--ت ىدأأو

‘ ر-ظ-ن--لأ ةدا--عإأ ¤إأ ⁄ا--ع--لأ لو--ح
ذإأ ،تاقباسسŸأ نم Òثكلأ ديعأوم
ة-ي-لود-لأ ة-ي-بŸوأ’أ ة-ن-ج-ل--لأ ترر--ق
ماع فيسصل ويكوط دايبŸوأأ ليجأات
·أأ ة-لو--ط--ب تل--جأا--ت كلذ--ك ،1202
،1202 ¤إأ نوÒما-ك-لأ ‘ ا-ي-ق-ير--فأأ
ةركل يبوروأ’أ دا–’أ ررق اسضيأأو
¤إأ ابوروأأ ·أأ ضسأاك ليجأات مدقلأ

 .1202 فيسص
ةلوطب نم0202 ةخسسن تيغلأأ اميف
”و ،بر---سضŸأ ةر---ك---ل نود---ل---بÁو
¤إأ ةحوتفŸأ اسسنرف ةلوطب ليجأات

ترر--قو .ما--ع--لأ ن--م ق--ح’ د--عو--م
فا--ق--يإأ يرود--لأ ت’و---ط---ب ضضع---ب
ىلع ءانب زئأو÷أ عيزوتو اهطاسشن
فقوت دنع هيلع تناك يذلأ عسضولأ
‘ لا◊أ و---ه ا---م---ك ،تا---سسفا----نŸأ

ضسيرا-ب زو--ف ن--ل--عأأ ثي--ح ،ا--سسنر--ف
ةلوج51 لبق بقللاب نامرج ناسس
.مسسوملل ةيعيبطلأ ةياهنلأ نم

ةينابشسلأ ةلوطبلأ فانئتشسأ لبق
اصسرابلا كÎب يصسيم ديدهت

ىتح يه-ت-ن-ت ة-ي-بوروأ’أ ت’و-ط-ب-لأ د-ك-ت ⁄
ق--ل--ط---ت---ل ة---ي---لÙأ تا---سسفا---نŸأ تدا---ع
نا-كو .ة-ل-ي-ل-ق ما-يأأ د-ع-ب د-يد÷أ ا-ه-م-سسو-م
Òسصم فقوتلأ ةÎف لÓخ بقÎي ⁄اعلأ
ه-ق-ير-ف ع-م ي-سسي-م ل-ي-نو-ي-ل ي--ن--ي--ت--ن--جرأ’أ
Êولاتاكلأ يدانلأ ةÁزه دعب ذإأ ،ةنولسشرب
ن-ل-عأأ ،يرا-فا--ب--لأ قÓ--م--ع--لأ ما--مأأ ة--لذŸأ
تأرم تسس ةيبهذلأ ةركلأ ةزئاجب زئافلأ
تÌكو ،ة-نو-ل-سشر-ب ن-م ل-ي-حر-لأ ‘ ه-ت-ب-غر
ه-ت-ه-جو ضصو-سصخ-ب تا-ن-ه-ك-ت-لأو ضضور-ع-لأ
ءاقب-لأ رر-ق ة-يا-ه-ن-لأ ‘ ه-ن-ك-لو ،ة-ل-م-تÙأ

.1202 وينوي/نأريزح ‘ هدقع ةياهن ىتح
موجه يم‚ ليحر0202 ‘ يفيسصلأ ت’اقتن’أ قوسس هدهسش ام زربأأ لعلو
لقتنأ ذإأ ،ةنولسشربو نامرج ناسس ضسيراب نم لك نع يأوغروأ’أ بختنم
،يزيل‚إ’أ دتيانوي Îسسسشنام ¤إأ ةيسسنرفلأ ةمسصاعلأ نم Êافاك نوسسنيدإأ
تحجر ريراقت دع-ب ،د-يرد-م و-ك-ي-ت-ل-تأأ ¤إأ ة-نو-ل-سشر-ب ن-م ز-يرأو-سس ضسيو-لو
بعÓلأ هلÓخ مهتأ قيق– حتفل ىدأأ ام ،›اطيإ’أ ضسوتنفويل هلاقتنأ
زيرأوسس لوسصح فدهب ةيعرسش Òغ لئاسسو مأدختسسأ ةلواحÃ يدانلأو

ةيلاطيإ’أ ةيسسنجلل هتزايح ليهسست فدهب ةيلاطيإ’أ ةغللأ ‘ ةداهسش ىلع
.زوجعلأ ةديسسلأ قيرف ةحلسصŸ بعللأ نم نكمتيل

ةيشضأÎفلأ ثأدحألأو ةغرافلأ بعŸÓأ ماع
ةيŸاعلا ةصضايرلا ةغايصص ديعي انوروك

ةمزألا ىدحتت ايجولونكتلاو
Á0202 رابتعأ نكÃاع ةسضايرلأ ةغايسص ةداعإأ ماع ةباثŸانوروك يسشفتو روهظ ىدأأ ذإأ ،ًاي
مث ⁄اعلأ لوح ةيسضايرلأ تاقباسسŸأ ىلع راتسسلأ لأدسسإأ ¤إأ هنم ¤وأ’أ رهسشأ’أ لÓخ
.لبق نم هيلع تناك اŸ ةرياغم ةروسصب اهتدوع
ةيلودلأو ةيراقلأ ت’وطبلأو تاقباسسŸأ Èكأأ نم ددع0202 ‘ ماقي نأأ رظتنŸأ نم ناكو
هبسش لكسشب Òهام÷أ تباغ تقو ‘ ،ءاغلإÓل رخآ’أ ضضعبلأو ليجأاتلل اهسضعب ضضّرعت يتلأ
.Úيسضايرلأو ةيدنأ’أو تأدا–Óل ةغلاب رئاسسخ ‘ بّبسست ام ،ةنسسلأ ثأدحأأ مظعم نع مات
ثيح ،ةينيسصلأ ناهوو ةنيدم ‘ انوروك روهظ نم مغرلأ ىلع ةيعيبط ماعلأ ةيأدب تءاجو
بر-سض ا-م-ن-ي-ح ،ضسرا-م ر-ه-سش ف-سصت-ن-م ى-ت-ح ا-ه-تا-سسفا-ن-م ‘ ة-فا-ك ت’و-ط-ب-لأ تر-م-ت-سسأ
يرودو ،مدقلأ ةركل زاتمŸأ يزيل‚إ’أ يرودلأ فقوت ¤إأ ىدأأو ةيبوروأ’أ ةراقلأ ضسوÒفلأ
ترثأات ام ناعرسسو ،تاسسفانŸأ نم ةمهم ةلحرم ‘ يبوروأ’أ يرودلأو ،ابوروأأ لاطبأأ
ةلوطبو ،(0202 ويكوط) ةيفيسصلأ ةيبŸوأ’أ باعلأ’أ ةرود ةفاسضتسس’ نابايلأ تأدأدعتسسأ
ررقتف ،(0202 اكÒمأأ ابوك) ةيبون÷أ اكÒمأأ ·أأ ةلوطبو ،(0202 وروي) ةيبوروأ’أ ·أ’أ
ةيميلقإ’أو ةيلÙأ ةيسضايرلأ تاقباسسŸأ تفقوت تقو ‘ ،1202 ماع ¤إأ اهلك اهيلجأات
ثدح املثم مات لكسشب اهسضعب يغلأأو ،ىمسسم Òغ لجأأ ¤إأ ضسوؤوكو تايرود نم ةيلودلأو

.اسسنرفو اكيجلبو أدنلوه ‘ مدقلأ ةرك تايرود ‘

  ءابولأ يششفت ةورذ
رأرمتسسأ عم ةمات ةفسصب تاطاسشنلأ فقوتو ةيبوروأ’أ ةراقلأ ‘ ءابولأ يسشفت ةورذ رهسشأأ لÓخو
،ةيدنأ’أ برسضب ة-ي-لاŸأ تا-مزأ’أ تأأد-ب ،ا-ه-ي-ف-ظو-مو ا-ه-ي-ب-ع’ هاŒ ًا-ي-لا-م ة-يد-نأ’أ تا-مأز-ت-لأ

دئأوع ىلع لماك هبسش لكسشب دمتعت يتلأو ىندأ’أ تايرودلأ ‘ ضسفانت يتلأ ىرغسصلأ ًاسصوسصخ
¤إأ ⁄اعلأ لوحو ابوروأأ ‘ ةيسضايرلأ ت’وطبلأو ةيدنأ’أ مظعم رطسضأو.يÒهام÷أ روسض◊أ
ةحئا÷أ يسشفت ةياهن Ú◊ اهنم ءأزجأأ ليجأات وأأ مهبتأور ضضيفختل اهيبع’ عم ضضوافتلأ
Òبك ددع حيرسست ¤إأ ةفfiÎ ةيدنأأ تأا÷ امنيب ،ةيلاŸأ عاسضوأ’أ رأرقتسسأ ةداعتسسأو ةيŸاعلأ

.Úلماعلأ معدل تاموك◊أ مئأوق ىلع رخآأ ددع عسضوو اهيفظوم نم
ÚفÙÎأ ةسضايرلأ مو‚ لهاك ىلع ةمخسض ةيلوؤوسسم ةيŸاعلأ ةيلاŸأو ةيحسصلأ ةمزأ’أ تقلأأ
لثم ةئيسضم جذا‰ تزربو ،عاطتسسŸأ ردق مهتاعمت‹ معد أوأأدب نيذلأ ،ىÈكلأ ةيدنأ’أو
مامأأ اهبعÓم تحتف يت-لأ ي-ت-ي-سس Îسسسشنا-مو د-ت-يا-نو-ي Îسسسشنا-مو ما-ه-ن-تو-تو ي-سسل-ي-سشت ة-يد-نأأ
.ءابطأ’أ معدو ÚباسصŸأ ةدعاسسŸ اهدرأوم ترّخسسو ةينطولأ ةيحسصلأ تامدÿأ

ةيخشس غلابم
وأأ ةيلام تاعÈتب ءأوسس ةيبطلأ تامدÿأ معد ‘ ةيخسس غلابÃ ىÈكلأ ت’وطبلأ تكراسشو

ز-ي-هŒو ة-ي-ب-ط-لأ مزأو-ل-لأ ءأر-سشل ÚيŸÓأ تأر-سشع ة-سضا-ير--لأ مو‚ ق--ف--نأأ ا--م--ك ،ة--ي--ن--ي--ع
.مهندم قاطن ‘ تايفسشتسسŸأ

«يرافابلأ» مامأأ ةنولششÈل ةيخيرات ةÁزه
«غيل ابوروا»ـب ةيليبصشا و لاطبألا يرودب نريابلا جيوتت

تايرابم تفنؤوتسسأ رهسشلأ أذه ‘و
ذإأ ،ا--بوروأأ لا--ط--بأأ يرود ة--ق--با--سسم
ن-م-ث رود--لأ تا--يرا--ب--م تل--م--ك--ت--سسأ
اتلث“ Úتأاجافم دهسش يذلأ يئاهنلأ
مامأأ ›ا-ط-يإ’أ ضسو-ت-ن-فو-ج جور-خ-ب
د--يرد--م لا--يرو ،ي--سسنر---ف---لأ نو---ي---ل
ي--ت--ي--سس Îسسسشنا--م ما--مأأ Êا---ب---سسإ’أ
.يزيل‚إ’أ
ا-ه-م‚ أÎل-ك--نإأ تعدو ا--سضيأأ ه--ي--فو
جوت يذ-لأ نو-ت-لرا-سشت كا-ج ق-با-سسلأ

ضسأاكب ة-ثÓ-ث-لأ دو-سسأ’أ بخ-ت-ن-م ع-م
يذلأو6691 ماع مدقلأ ةركل ⁄اعلأ
.اماع58 زهان رمع نع ‘وت

ة---م---سصا----ع----لأ تفا----سضت----سسأ توأأ ‘
ةرغسصم ةلو-ط-ب ة-نو-ب-سشل ة-ي-لا-غ-تÈلأ
كلذكو ،يئاهنلأ عبر نم أءدب ابوروأأ لاطبأأ يرود ةلوطب لامكتسس’ ةدحأو ةأرابم نم بولغŸأ جورخ ماظنب
.«غيل ابوروأأ» يبوروأ’أ يرودلأ لامكتسس’ ةهباسشم ةرغسصم ةلوطب ايناŸأأ تفاسضتسسأ

هزوف دعب ضسداسسلأ هبقل ققحو ةقباسسŸأ ‘ يسسايقلأ همقر زيزعت نم Êابسسإ’أ ةيليبسشإأ نك“ غيل ابوروأأ يفف
طوقسسلأ اهزربأأ ناك يتلأ تآاجافŸأ Ëدقتب رمتسساف لاطبأ’أ يرود ام.2-3 ›اطيإ’أ نÓيم Îنإأ ىلع
.يئاهنلأ عبر رودلأ ‘ ÊاŸأ’أ خينويم نرياب مامأأ2-8 ةجيتنب ةنولسشرب قيرفل يودŸأ
ىلع در نود فدهب ةيئاهنلأ ةأرابŸأ ‘ هزوف دعب هتحلسصŸ بقللأ مسسح نم خينويم نرياب نك“ ةلسصÙابو
،ايليسسرم هنطأوم دعب ةلوطبلاب جوتي يسسنرف قيرف Êاث نوكي نأاب ضسفنلأ ينÁ ناك يذلأ نامرج ناسس ضسيراب

.هخيرات ‘ ¤وأ’أ ةرملل ةيئاهنلأ ةأرابŸأ غولب نم هنك“ دعب اسصوسصخ

روهم÷أ بايغ ‘
تجوت ةيبوروا ةيدنا

يلÙا بقللاب
ةلا-ح ‘ ة-يŸا-ع-لأ ة-شضا-ير-لأ تل-ظ
عيبرو ءاتشش رهششأأ لأو-ط ة-ي-با-ب-شض
شصق ى-ت-ح0202 طير-شش ا-ي-ناŸأأ ت-ّ
مدقلأ ةركل ÊاŸألأ يرودلأ ةدوع
ق-فو ،يÒها-م-ج رو-شضح نود ن-م
هتعبت مث ةمراشص ةيبط تأءأرجإأ
ا-ي--نا--ب--شسإأ ‘ ة--ي--لÙأ تا--يرود--لأ

فانئتشسأ لب-ق ا-ي-لا-ط-يإأو أÎل‚إأو
ا-بوروأأ لا--ط--بأأ يرود ي--ت--لو--ط--ب
ةرودلأ ماظنب يبوروألأ يرودلأو
تا-يرا-ب-م را-شصت--خأ ع--م ة--ع--مÛأ
.ةيئاهنلأ رأودألأ

نرياب جيو-ت-ت0202 ما-ع د-ه--ششو
لاطبأأ يرود بقلب ÊاŸألأ خينويم
بقلب Êابشسإلأ ةي-ل-ي-ب-ششإأو ،ا-بوروأأ
ج-يو--ت--ت ع--م ،ي--بوروألأ يرود--لأ
يرودلأ بقلب يزيل‚إلأ لوبرفيل
ثد---ح ‘ زا---ت---مŸأ يز----ي----ل‚إلأ
03 ذ-ن-م ¤وألأ ةر-م-ل-ل ي--خ--يرا--ت

بقل د-يرد-م لا-ير عز-ت-نأو ،ًا-ما-ع
،ةنو-ل-ششر-ب ن-م Êا-ب-شسإلأ يرود-لأ

ةÒشسم سسو---ت---ن---فو---ج ل----شصأوو
.›اطيإلأ يرودلأ بقلب جيوتتلأ

تلوطب-لأو تا-يرود-لأ تأا÷و
ة--ي--كذ ل--ي--ح ¤إأ ة--ي---لود---لأ
نع Òهام÷أ بايغ سضيوع-ت-ل
ة----عأذإا----ب تأأد-----ب ذإأ ،بعŸÓأ
توشصلأ تأÈكم Èع مهتأوشصأأ
مهتعباتŸ ي◊أ ثبلأ سضرع وأأ
تا-ششا--شش ى--ل--ع تا--يرا--ب--م--ل--ل
ة--عا--ن--شص تر--هدزأو ،بعŸÓأ
Èعو Êو---يز---ف---ل---ت---لأ ثب---لأ
ًاعراشست Ìكأأ ةروشصب تنÎنإلأ

.اهل ًاططfl ناك ا‡

يام رهشش
حورلا ةدوع ةيادب

ةيŸاعلا بعŸÓا ¤إا
ت’و-ط-ب--لأ ضضع--ب تأأد--ب ،يا--م ‘

فا-ن-ئ-ت--سسا--ب ة--ي--بوروأ’أ ة--يور--ك--لأ
‘و .رو-ه-م÷أ با--ي--غ--ب ا--ه--طا--سشن

ت’و--ط--ب--لأ ي--قا--ب تدا--ع ،نأو---ج
ام ةبعلل ىÈكلأ ةيلÙأ ةيبوروأ’أ

.يسسنرفلأ يرودلأ أدع
تا-سسفا-ن-م تم-ت-ت-خأ ة--ي--ل--يو--ج ‘
ةيلÙأ ةيوركلأ ت’وطبلأ مظعم

Óطب ضسوتنفوج جوت ذإأ ،ابوروأأ ‘
ةعسسات-لأ ةر-م-ل-ل ›ا-ط-يإ’أ يرود-ل-ل

نرياب قق-ح كلذ-كو ،›أو-ت-لأ ى-ل-ع
ىلع نماثلأ هبقل ÊاŸأ’أ خينويم
ن-م د-يرد-م لا-ير ن-ك“و ،›أو--ت--لأ
،Êا-ب-سسإ’أ يرود-لأ بق-ل ةدا-ع-ت--سسأ
يرود--لأ بق--ل--ب لو--بر---ف---ي---ل زا---فو
مأد ل-يو-ط با-ي-غ د-ع-ب يز-ي--ل‚إ’أ
.اماع ÚثÓث

لوبتوف سسنأرفل ةيبهذلأ ةركلأ ةزئاج تيغلأأ اميف
0202 ةنصس ‘ بعل نصسحأل «افيفلا» ةزئاجب جوتي يكصسودنافيل

0202داـــــــــــــــــــــــــــصصح



،0202 ماع دهصش
وغييد اهزربأا لعلو ةصضايرلا Òطاصسأا نم ددع ليحر
تثدحأاو .ةنصس06ـلا زهان رمع نع انودارام ودنامرأا
تئافلا رهصشلا ةين-ي-ت-ن-جرألا مد-ق-لا ةر-ك ةرو-ط-صسأا ةا-فو

رثإا ةاصسأاÃ أادب ٍماع لÓخ ةصضايرلا ⁄اع ‘ ةمدصص
ثداح ‘ تنيارب يبوك ةيكÒمألا ةلصسلا ةرك م‚ ليحر

.ةيحورم مط–
لÓخ0202 يفناج62 ‘ هفتح تنيارب يبوك يقلو

ةافو ¤إا ىدأا سسل‚أا سسول يحاوصض ‘ ةيحورم مط–
⁄اع نز◊ا معيل نيرخآا ةعبصسو (ةنصس31) انايج هتنبا
ةرك يرود بقل تنيارب ققحو . ،ةيŸاعلا ةلصسلا ةرك
سسو-ل ع-م تار-م سسم-خ ÚفÎح-م-ل--ل ي--كÒمألا ة--ل--صسلا
Ú 6991ب هعم اهمتخو اهأادب ةÒصسم ‘ ،زركيل سسل‚أا
باعلألا ةي-ب-هذ-ب جو-ت ا-م-ك.6102و
تا-يلو-لا بخ-ت-ن--م ع--م ة--ي--بŸوألا
.2102و8002 يماع ةدحتŸا
‘ ÚيŸÓا مهلُم انودارام قرافو
‘ تافعاصضم ببصسب Èمفون52
نا--ك ا--مد--ن--ع ،بل--ق---لاو Úت---ئر---لا
‘ هغامد ‘ ةحارج نم ىفاعتي

ة-جوÃ ه-ل-ي-حر ب--ّب--صستو .ه--لز--ن--م
Êاثلا هلزنمو هدÓب ‘ ةÒبك نزح
بلج يتلا ةيلاطيإلا ›وبان ةنيدم
¤إا ا-ه-ق-ير-ف ةدا-ي-ق-ب ةدا-ع-صسلا ا-ه-ل
يماع يرودلا ‘ نيديحولا هيبقل

سسأا--ك ¤إا ة--فا--صضإا0991و7891
غ---ي---ل ا---بورو---ي) ي---بوروألا دا–لا

.9891 ماع (اًيلاح

 يسسور ولواب ›اطي’ا
داق امدعب ايلاطيإا ‘ ًايصضاير Óًطب يصسور ولواب Èتعُي

.2891 ما--ع يŸا--ع--لا بق--ل--لا ¤إا «يروزألا» بخ--ت--ن--م
ةلاحب ،سضرŸا عم ليوط عارصص دعب هتافو تببصستو

،اصستنصشتنيف ‘ اميصسل ،اهلمكأاب دÓبلا ‘ قيمع نزح
¤إا اهقيرفب د-ع-صص ي-ت-لا ة-ي-قر-صشلا ة-ي-لا-م-صشلا ة-ن-يدŸا
فاده ناك .¤وألا ةجردلا يرود
هليجصستب28 ا-ي-نا-ب-صسإا لا-يد-نو--م
ة--ي--ثÓ--ث ا--ه--ن--ي--ب ،فاد---هأا ة---ت---صس
‘ Êا--ث--لا رود---لا ‘ «كير---تا---ه»
Úفد-ه-لاو ،و-ك-يز ل-يزار-ب ى--مر--م
ي-ئا-ه-ن-لا ف--صصن ‘ اد--ن--لو--ب د--صض
ىلع (1 -3) زوفلا ‘ فده لوأاو
جّوُت .يئاه-ن-لا ‘ ة-ي-بر-غ-لا ا-ي-ناŸأا
ةزئاجب هصسفن ماع-لا ‘ «و-ت-ي-ل-با-ب»
.ةيبهذلا ةركلا

يبونو سسنميلك يار
زلياتسس

ةروطصسأا لي-حر0202 ما-ع د-ه-صش
لو--بر--ف--ي--ل ‘ ى---مرŸا ة---صسار---ح
يار ،ق-با-صسلا اÎل-ك--نإا بخ--ت--ن--مو

ًا--با--صصم نا--ك يذ--لا و--هو ،سسن--م---ي---ل---ك
،5002 ذنم دا◊ا تاتصسوÈلا ناطرصسب
هليج ‘ نيرعلا ةامح لصضفأا دحأا وهو
ةيدنألا سسأاكب رمحألا قيرفلا عم زافو
(ًا-ًي-لا-ح ا-بوروأا لا-ط-بأا يرود) ة-ل-ط-ب--لا
1891و8791 ،7791 ماوعأا تارم ثÓث
يزيل‚إلا يرودلا ‘ باقلأا ةصسمخو

بع-ل-م ‘ ا-ها--صضمأا ا--ًما--ع41 لÓ---خ
.«دليفنأا»
ي-بو-ن ة-يز-ي-ل‚إلا ةر-ك-لا تد-ق-فو ا-م-ك
بختنم «حورو بلق»ـب Òهصشلا زلياتصس
.6691 ماع ⁄اعلا سسأاكب زئافلا اÎلكنإا

هتÓخدتب قباصسلا طصسولا بعل زّي“
بع--لو ة---صسر---صشلا
‘ اًزرا------------ب اًرود
Îصسصشنا-م ةدا-ي--ق
ح-ب-صصي-ل د-ت-يا-نو-ي
ق-----------ير-----------ف لوأا
ابوروأا سسأاك بقلب جوتي يزيلكنإا
.8691 ماع ةلطبلا ةيدنأÓل

لاسشيم يسسنرفلا
 وغلاديه

ة-ي-صسنر-ف-لا ةر--ك--لا تد--ق--فو اذ--ه
¤و--ت يذ--لا ،و--غ--لاد--ي--ه لا--صشي---م
بيردت

بختنم
ىد-م ى-ل-ع مد--ق--لا ةر--ك--ل ا--صسنر--ف
ه-ما-ع ‘ ا-ه-ّجو-ت ماو-عأا ة--ي--نا--م--ث
Òب-ك-لا ه-ب-ق-ل ¤إا ه-تدا-ي-ق--ب Òخألا
4891 ماع ابوروأا سسأاك ‘ لوألا

ةبخن مصض قيرف عم ،هصضرأا ىلع
لا---صشي---م لا---ث---مأا Úب---عÓ---لا ن---م
نا---جو سسيÒج نلأا ،ي---ن---ي---تÓ---ب
دا-ق ،زا‚إلا اذ-ه ل-ب-قو .ا-نا-غ--ي--ت

بختنم
¤إا «كو---يد---لا»
سسأا-ك تا-ي-ئا-ه--ن
‘8791 ⁄اع-لا
د-ع-ب Úت-ن-جرألا

يتخصسن ‘ يوركلا سسرعلا نع هبايغ
¤إا هدو---ق---ي نأا ل---ب----ق ،4791و0791
ذإا2891 لايدنوم ‘ يئاهنلا فصصن

تÓكرب ةي-بر-غ-لا ا-ي-ناŸأا ما-مأا ر-صسخ
.حيجÎلا

يسسنرفلا يبغرلا بع’
يسسينيمود فوتسسيرك

ي-صسي-ن-ي-مود فو-ت-صسير-ك Èت-ع-ُيو ا-م-ك
‘ اوّرم نيذلا ÚبعÓلا لصضفأا دحأا

52 لجصس ثي-ح ي-ب-كر-ل-ل ا-صسنر-ف بخ-ت-ن-م خ-يرا-ت
fiرا-ب-ت-خا ةارا-ب-م76 ‘ ة---لوا، Ãامث اهي-ف اÊ
fiث ‘ تلواÓىقبتصس .⁄اعلا سسأاكل خصسن ث
fiخ هتلواÓاثلا طوصشلا لÊ ا زوفلا نمŸثÒ

سسأاك يئاهن فصصن ‘ ادنليزوين ىلع (34-13)
خيرات ‘ تا-ظ-ح-ل-لا ر-ه-صشأا ىد-حإا9991 ⁄اع-لا
بختنŸا نأا مغر ىلع ةيصسنرفلا يبكرلا ةصضاير

يئاهنلا قا-ق-ح-ت-صسا ن-ع ر-صسخ
بعÓ-لا نا-كو .ا-ي-لاÎصسأا ما-مأا
ن-م ة-ل-يو--ط ةÎف ذ--ن--م Êا--ع--ُي
ّنأا لإا ،ةدا-ح با--ئ--ت--كا تا--بو--ن
د--ع--ب ه--ب ه--ب--ت--صشŸا هرا--ح--ت---نا

راتمألا تار-صشع ن-م ه-طو-ق-صس
اصسنرف ّزه ،روجهم ىنبم نم
.يبكرلا ⁄اعو

م‚ لتقم
ABN
يبوك

و تنيارب
يسس يك

زنوج
ةعجاف اصضيأا دهصش ناوج رهصش ‘
ة---ي---صضا---ير---لا طا----صسوألا تبر----صض

يرود--لا م‚ ل---ت---قÃ ة---يŸا---ع---لا
،ةلصسلا ةركل ÚفÎحملل يكيرمألا
ق--ير--فو ،ي--ك--ير--مألا بخ--ت---نŸاو
ي---بو----ك ،زر----ك----ي----ل سسل‚أا سسو----ل
14 نع هفتح يقل يذلا ،تنيارب

ة-ي-حور-م م-ط– ثدا-ح ‘ ا--ما--ع
.اناوج هتنبا عم هلقت تناك

ة--ل--صسلا ةر--ك ةرو--ط--صسأا ‘و--ت ا--م--ك
يذلا ،ز-نو-ج ي-صس ي-ك ة-ي-ك-ير-مألا

ي--ك--ير--مألا يرود--لا بق---ل---ب زا---ف
بعÓك تار-م Êا-م-ث ÚفÎح-م-ل-ل
88 ن---ع ،برد---م---ك تار---م ع---برأاو

.اماع

بويد اهم‚ عدوت لاغنسسلا
اباب ›اغنصسلا بختنŸا م‚ لحر
ع-م ة--ل--يو--ط ةا--نا--ع--م د--ع--ب بو--يد
لجصس يذلا وه بويدو ،سضرŸا
‘ اغناÒتلا دوصسأل ديحولا فدهلا

كاذ-ت--قو ⁄ا--ع--لا لا--ط--بأا ى--مر--م
لايد-نو-م ‘ ي-صسنر-ف-لا بخ-ت-نŸا

›اغنصسلا بخ-ت-نŸا زو-ف-ي-ل2002
‘ اعئار اراوصشم أادبيو ةارابŸاب

عدو امنيب ،ةلوطبلا
ة-لو-ط-ب--لا كو--يد--لا

.لوألا اهرود نم

اعادو
يقارعلا

يسضار دمحا
يدوعسسلاو

سسيمخ
ناريوعلا

طا---------صسوألا تعدو
ناوج ‘ ةيصضايرلا

ةيقارعلا ةركلا م‚
د----م----حأا ق----با----صسلا

ن-يد-فار-لا دو-صسأا بخ-ت-ن-م فد-ه ل-ج-صس يذ-لا ،ي--صضار
هتكراصشم لÓخ ⁄اعلا سسأاك ‘ ديحولا
لحر يذلاو ،6891 ماع ةلوطبلاب ةميتيلا
.انوروك سسوÒفب هتباصصإا ببصسب
بعÓ---لا ر---ه---صشلا اذ---ه ‘ ‘و---ت كلذ----ك
سسي---م---خ ق---با---صسلا يدو---ع----صسلا ›ود----لا
.سضرŸا عم ليوط عارصص دعب ناريوعلا

اهم‚ دقفت سسنوت
يبرقعلا يدامح

وه رخآا ام‚ ةيبرعلا مدقلا ةرك تدقف
زر-بأا د-حأا ،ي-بر-ق-ع-لا يدا-م-ح ي-صسنو-ت--لا

،جا-طر-ق رو--صسن--ل ي--ب--هذ--لا ل--ي÷ا مو‚
لوأا ‘ هدÓب بختنم عم كراصش يذلاو
ناكو8791 ماع ⁄اعلا سسأاك ¤إا هل لوصصو

راصصتنا لوأا تققح يتلا ةبيتكلا نم اءزج
Ÿا ‘ يقيرفأاو يبرع بختنŸلايدنو.

ــه2441 ¤وألا ىدامج61ـل قفاوŸاÈ 0202مصسيد13 سسيمÿا

يسسور ولوابو انودارام مهسسار ىلع

Òطاصسألا ليحر0202 ماع

0202 ‘ يفيسصلا ت’اقتن’ا قوسس زربأا
وكيتيلتلا ¤إا زيراوصسو دتيانوي ناŸا ¤إا Êافاك

موجه يم‚ ليحر0202 ‘ يفيسصلا ت’اقتن’ا قوسس هدهسش ام زربأا
لقتنا ذإا ،ةنولسشربو نامرج ناسس سسيراب نم لك نع ياوغروأ’ا بختنم
دت-يا-نو-ي Îسسسشنا-م ¤إا ة-ي-سسنر-ف-لا ة-م-سصا-ع-لا ن-م Êا-فا-ك نو-سسن-يدإا
دعب ،ديردم وكيتلتأا ¤إا ة-نو-ل-سشر-ب ن-م ز-يراو-سس سسيو-لو ،يز-ي-ل‚إ’ا

مهتا قيق– حتفل ىدأا ام ،›اطيإ’ا سسوتنفو÷ هلاقتنا تحجر ريراقت
فدهب ةيعرسش Òغ لئاسسو مادختسسا ةلواحÃ يدانلاو بعÓلا هلÓخ
هتزايح ليهسست فدهب ةيلاطيإ’ا ةغللا ‘ ةداهسش ىلع زيراوسس لوسصح

.زوجعلا ةديسسلا قيرف ةحلسصŸ بعللا نم نكمتيل ةيلاطيإ’ا ةيسسنجلل

يقيرف’ا «ربوسسلا» لطب كلامزلا

ماعلا ةيادب تناك ،ة-ي-ق-ير-فألا مد-ق-لا ةر-ك د-ي-ع-صص ى-ل-ع
ربوصسلا سسأاكل Óًطب يرصصŸا كلامزلا يدانل ةزي‡

ىلع هزوف د-ع-ب ،ه-خ-يرا-ت ‘ ة-ع-بار-لا ةر-م-ل-ل ي-ق-ير-فألا
‘ امهنيب تميقأا يتلا ةارابŸا ‘1 ـ3 يصسنوتلا يجÎلا

ةيرطقلا ةمصصاعلاب ةفارغلا يدانب مصساج نب Êاث بعلم
.ةحودلا
،Úصسفا-نŸا ظو-ظ-ح لّد-ب-ت تد-ه-صش ما-ع-لا ة-يا-ه-ن ن-ك--ل
ةرملل ايقيرفأا ةلوطب يرصصŸا يلهألا قيرف دصصحو
Úفدهب كلامزلا ىلع زاف امدعب هخيرات ‘ ةعصساتلا
رصصان بعلم ‘ امهتعمج يتلا ةارابŸا لÓخ فدهل
فور-عŸا ا-ي-ق-ير-فأا لا-ط-بأا يرود ي-ئا-ه-ن-ب ةر--ها--ق--لا--ب
.نرقلا يئاهنب ًايمÓعإا

سسأاكل يلهألا يدانلاب مدقلا ةركل لوألا قيرفلا لهأاتو
‘ زوفلا دعب هخيرات ‘ ةصسداصسلا ةرملل ةيدنأÓل ⁄اعلا
¤إا ي--ل--هألا دا--عو ،ا--ي--ق--ير--فأا لا--ط--بأا يرود ي---ئا---ه---ن
ذنم كراصشي ⁄ ذإا ،تاونصس عبصس بايغ دعب لايدنوŸا

3102.
ةعصساتلا ةرملل ايقيرفأا لاطبأا يرود بقل يلهألا مصسحو

دعب ةصسدا-صسلا ةر-م-ل-ل لا-يد-نوŸا ‘ بع-ل-ي-صسو ه-خ-يرا-ت ‘
.3102و2102و8002و6002و5002 ماوعأا
سسأاك ةقباصسم لطب بقلب يبرغŸا ناكرب ةصضهن جّوتو
زد-ي-ماÒب ى-ل-ع هزو-ف-ب مد-ق-لا ةر-ك-ل ي-ق-ير-فألا دا–لا
بع-ل-م ى-ل-ع ة-ي-ئا-ه-ن-لا ةارا-بŸا ‘ ر-ف--صص-1 ير--صصŸا
. Òمألا

«فاكلا» سساك لطب ناكرب ةصضهنو «غيل زنويبماصشلا» لطب يلهألا

داـــــــــــــــــــــــــــصصح 0202



قأشسو مدق ىلع أهتاÒشض– ضشار◊ا دأ–ا ةليكششت لشصاوت
مود-يو ي-شضأŸا د-حأ’ا ق-ل-ط-نا يذ-لا ف-ل-ششلا ضصبر-ت لÓ--خ
يرفيف21 موي ديد÷ا مشسوŸا ةيادبل ادادعتشسا مأيأا ةرششع
فثكم جمأنرب ضضرف ينفلا مقأطلا لشصاوي ثيح ،لبقŸا

بي‚ ضسرأ◊ا بأيغ تأبيردتلا تدهشش دقو ،هيبع’ ىلع
أهل ضضرعت ةبأشصإا نم هتأنأعم لعفب جÓعلل عشضخي يذلا لوغ
‘ ةعومÛا عم لمعلا ىلع ىوقي ’ هلعج أم وهو ارخؤوم
ضضر-م بب-شسب ضصبÎلا تاد-ب-ع ل-شصي--ف ع--فادŸا ردأ--غ Úح
.هتدلاو

مويلا ‘ صصصصح3 جمÈُي دانم
ضصبرت لÓخ لمعلا ةÒتو عفرب دأنم لأمج بردŸا مأقو
لوأا مويلا ‘ ةيبيردت ضصشصح3 ة‹رب لÓخ نم فلششلا
أ-حأ-ب-شص ة-ع-بأ-شسلا ة-عأ-شسلا ن-م ة-ياد-ب ¤وأ’ا ءأ-ثÓ--ث--لا ضسمأا
ءأشسŸا ‘ أه‹رب ةثلأثلا نأا Úح ‘ رأهنلا فشصتنم ةينأثلاو

Ãثك دأنم زكري ثيح ،يلشس داو بعلÒدبلا بنأ÷ا ىلع اÊ
ةحارلا دعب هيف ةوجرŸا فادهأ’ا مهأا دحأا Èتعي يذلا
ةلوطبلا فقوت ببشسب نوبعÓلا أهنم دأفتشسا يتلا ةليوطلا

تأبيردتلا ¤إا أثيدح مهتدوع نع Óشضف ةليوط ةÎف ذنم
.ةيعأم÷ا

مويلا ةمانزرلا ىلع فرعتت «ءارفصصلا»
ضسيمÿا مويلا ةينأثلا ةفÙÎا ةطبارلا ةمأنزر بحشستشس
هذ-ه ه-ي-لإا ترأ-ششأا أ-م-ل-ث-م ةاو-ه-لا ة-ط-بار ر-ق-م ىو-ت-شسم ى-ل-ع

ديد÷ا ةشسفأنŸا مأظن عشضو أمدعب ،أهل نأيب ‘ ةÒخأ’ا
كل“ ةيوق قرف بنأج ¤إا ىطشسولا ةعومÛا ‘ دأ–’ا

Œا اذه ‘ ةبرŸيدأفت ىقبت ةيبأجيإ’ا ةطقنلا نكل ،مشسو
أمو ،روث ينب بأبشش ةهجاوم ‘ ادع أم ةديعبلا تÓقنتلا
ي-ت-لا ةر-غ-شصŸا ة-لو-ط-ب-لا و-ه رأ--شصنأ’ا ىد--ل فوأıا Òث--ي
ةÒظح ¤إا نيدعأشصلا ةيوه ديدحتل قرف ةثÓث Úب بعلتشس
.مشسوŸا ةيأهن ‘ رأبكلا

ايمصسر لّهؤوُي Èمفون1 بعلم
د-ع-ب يدأ-ن-لا ةرادإ’ ارأ-شس اÈخ ة-ي-شضأŸا تأ-عأ--شسلا تل--م--ح

1 بعلم ¤إا بعŸÓا ةنيأعم ةن÷ أهب تمأق يتلا ةرأيزلا
نم ةرادإÓل رشضخأ’ا ءوشضلا تطعأا يتلاو ةيدمÙأب Èمفون
لأ◊ا هيلع نأك أم ضسكع ،ةلوج لوأا نم هيف لأبقتشس’ا لجأا

رأظتنا ¤إا قيرفلا رطشضي نأك Úح ةيشضأŸا مشساوŸا ‘
ثيح ،«يرجيف’» ‘ لأبقتشس’ا لجأا نم تأيرأبم ةعشضب
رود-شص ج-ل-ثأا أ-م و-هو ،ةرŸا هذ-ه أ-حأ-تر-م ق-ير-ف-لا نو-ك-ي--شس
ة-ن-يدÃ م-ه-ت-مأ-قإا ر-ق-م ‘ ÿÈا م-ه--غ--ل--ب ن--يذ--لا Úب--عÓ--لا
.فلششلا

«فلصشلا صصبرت نم Òثكلا رظتنن» :يرصصق
ثيح ،هقيرف تاÒشض– نع يرشصق بيكشش بعÓلا ثد–

ة-بأ-غ-ب ة-ي-شضأŸا ةÎف-لا لÓ-خ ة-يد-ج-ب أ-ن--م--ل--ع د--ق--ل» :لأ--ق
يذلا فلششلا ضصبرت ‘ ىتحو Èمفون لوأا بعلمو يوأششوب
Êدبلا بنأ÷ا ىلع زكرنو ةيدجب لمعن ثيح ،ارخؤوم قلطنا
نع ةÎفل أنفقوت أننأ’ ىوتشسŸا ‘ نوكن ىتح Èكأا لكششب
فعأشضن أنلعجي أم اذهو ،تأبيردتلاو ةيمشسرلا ةشسفأنŸا
دنع نوكنو أحجأن فلششلا ضصبرت نوكي نأا لمأأن ،دوه÷ا

اذ--ه Òث--ك--لا أ--ن--م نور--ظ--ت--ن--ي ن--يذ--لا رأ--شصنأ’ا ن--ظ ن---شسح
.«مشسوŸا

«انقلقي ’ ةيدو تايرابم صضوخ مدع»
لأ-ق ،ف-ل-ششلا ضصبر-ت ‘ ة-يدو تأ-يرأ--ب--م ضضو--خ مد--ع ن--عو
اذه ‘ ةيدو تأيرأبم ضضوخن نل أننأا كردن» :أمئاد يرشصق
،أننيب ةيقيبطت تأيرأبÃ أهشضوعيشس ينفلا مقأطلاو ضصبÎلا
نازكري حيأشس Êدبلا رشضÙا ةيعÃ دأنم بردŸا نأا كردن

ىعشسنشسو ىوتشسŸا ‘ نوكن ىتح Êدبلا بنأج ىلع أمهلمع
اذهو دوعشصلا قيق– أنم نورظتني نيذلا رأشصنأ’ا دأعشسإا ¤إا

اذ-ه ة-م-هŸا ة-بو-ع-شص م-غر أ-شضيأا ن--ح--ن ه--ي--لإا ى--ع--شسن--شس أ--م
.«مشسوŸا

ح . م
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ششار◊ا دا–ا

ءاعبرألا لمأا

ةديلبلا دا–إا
عيم÷ا حيرُي Èمفون1 بعلم ليهأاتو صصبÎلا رداغُي تادبع ،Êاعُي لوغ

ميك◊ا دبع ءأعبرأ’ا لمأا بردم جمرب
ه-ق--ير--ف--ل ة--يدو ةارأ--ب--م لوأا ةرأ--ن--فو--ب

د--ي--ه--ششلا بع---لÃ مو---ي---لا ة---ح---ي---ب---شص
ةعأشسلا نم ءادتبا فولfl ليعأمشسإا
نأا رأتخاو ،أحأبشص فشصنلاو ةرششأعلا
فيدرلا ق-ير-ف-لا ه-ي-شسفأ-ن-م لوأا نو-ك-ي
ة----ل----حر----م ضسف----ن ‘ د----جو-----ي يذ-----لا
‘ أ--ق--ل--ط---نا أ---مد---ع---ب تاÒشضح---ت---لا
ديد÷ا يوركلا م-شسو-م-ل-ل تأ-ب-يرد-ت-لا

م-قأ-ط-لا لو-ع-ي ثي-ح ،Úعو-ب-شسأا ذ--ن--م
نم ةه-جاوŸا هذ-ه ى-ل-ع اÒث-ك ي-ن-ف-لا
Úمد-ق-ت-شسŸا ىو-ت-شسم فأ-ششت-كا ل-جأا
رو--مأ’ا قÓ---ط---نا ل---ب---ق اذ---هو دد÷ا
ف--ل--ششلا ة--ن--يد---م ضصبر---ت ‘ ة---يد÷ا
دحأ’ا أ-ه-ي-لإا أ-قرز-لا ر-فأ-شست-شس يذ-لاو
.لبقŸا

مهنأا ديكأاتلاب نوبلاطم دد÷ا
لمألل بعللا نوقحتصسي

يدو ع---بأ----ط تاذ ةارأ----بŸا نا م----غرو
نم ةوق لكب بعليشس فيدرلا قيرفلاو
مهتنأكم نأا ÚبعÓلا ضضعب ديكأأت لجأا

دد÷ا نأا ’إا .لوأ’ا ق-------ير--------ف--------لا ‘
مقأطلا عأنقإا ةيم-ت-ح مأ-مأا نو-نو-ك-ي-شس
ةفلأخو-ب ضسي-ئر-لا رأ-ظ-نأا ت– ي-ن-ف-لا
نوقحتشسي مهنأا ديكأأتلا لجأا نم اذهو
نأاو ة-شصأ-خ «أ--قرز--لا» ناو--لأا ضصم--ق--ت

ىلفشسلا مأشسقأ’ا نم اومدق ةيبلغأ’ا
لوأا ‘ قلأأتلاو زوÈلا ىلع نوثحبيو
.ةيادبلا ذنم  مهل مشسوم
ةيبيردت ةصصح ءارجإاب نوفتكيصس ىمادقلا
ءأ-ع-برأ’ا ل-مأ’ ي--ن--ف--لا م--قأ--ط--لا رر--ق
ءأفعإا ةرأنفوب ميكح بردŸا ةدأيقب

فرعي نيذ-لا طرأ-ف-لا م-شسوŸا ي-ب-ع’
ح-يو-شش ةرو-شص ‘ اد-ي-ج م-ه-تأ-ي--نأ--ك--مإا
يميهار-ب. ي-مود .د-ي-ع-ل-ب. ى-ل-ع تيأا.
نع ةيقب-لاو و-حد .رو-كأ-بو-ب. Êأ-م-غد.
ثي-ح. ف-يدر-لا مأ-مأا ة-يدو--لا ةارأ--بŸا

ةيبيردت ةشصح ءارجإا ء’ؤوه يفتكيشس
ة-ع-شسأ-ت-لا ى-ل-ع ةارأ-بŸا قÓ-ط-نإا ل-ب-ق
رشضÙا فارششإا ت– اذهو أحأبشص

.Êدبلا
تاصصوحفل نوعصضخيصس نوبعللا

91 ديفوك
ةد--ي--م--ح ءأ--ع---برأ’ا ل---مأا ضسي---ئر رر---ق
ÚبعÓ-لا ع-ي-م-ج ع-شضخ-ي نأا ة-ف-لأ-خو-ب
نو---ق---فاÒشس ن---يذ---لا ءأ----شضعأ’ا ل----كو
¤إا دحأ’ا اذه فلششلا ¤إا ةليكششتلا
ل-جأا ن-م اذ-هو د-ي-فو-ك--لا تارأ--ب--ت--خإا
دفولا ءأشضعأا عيمج ةمÓشس نم دكأأتلا

يÒشضح--ت--لا ضصبÎلا قÓ--ط---نا ل---ب---ق
Úل---مأ---ك Úعو---ب---شسأا مود---ي----شس يذ----لا
‘ ة-يدو-لا تأ-يرأ-بŸا ضضع-ب ه-ل-ل-خ-ت-تو
دامع -ب.ضسيرششنولا ةنيدم

ةعم÷ا اذه ةياجبب ايÒصض– اصصبرت لخدي دئارلا

لوأ’ا مهسصبرت ةديل-ب-لا دا–ا او-ب-ع’ ى-ه-نأا
قدنفب ىرج يذلا ديد÷ا مسسو-م-ل-ل ا-ب-سس–

،اموي21 ةدŸ دتماو ميهاربإا ›ادب «كيبŸوأا»
قيبطت ” ،ميهاربإا ›اد سصبرت رادم ىلعو
و ينفلا مقاط-لا ل-ب-ق ن-م ر-ط-سسŸا ج-ما-نÈلا
و--ه سصبÎلا ‘ م--هŸا و ي--با--ج--يإ’ا ءي---سشلا
ÚبعÓلا Úب ةيلؤوافتلا و ةيوخأ’ا ءاوجأ’ا

سصسص◊ا ‘ ة--مار--سصلاو ة--يد÷ا ة--سصا--خو
.ةيبيردت
ن-ع Úب-عÓ-لا ن-م د-يد-ع-لا ا-ن-ل بر-عأا د-قو
مايأا تزيم يتلا ةيوخأ’او ةدي÷ا فورظلا
ءاوجأ’ا هذه لسصاوتت نأا Úينمتم ،سصبÎلا

نوبعÓلا تاذ هجو امك ،لبقŸا سصبÎلا ‘
ن-يذ-لا ق-ير-ف-لا را-سصنأا ¤إا با-ج-عإا ل-ئا--سسر
ةسصاخ ،سصبÎلا مايأا لÓخ مهءارو اوفقو
تناك ةديلبلا دا–ا Òهامج نم ديدعلا نأاو
Úب--عÓ--لا ة--ما--قإا نا--ك--م ¤إا تر--سضح د--ق
ا-م-ك ،م-ي-هار-بإا ›اد-ب «كي--بŸو--ل«قد--ن--ف--ب

ن-م ا-ب--نا--ج Òها--م÷ا ن--م سضع--ب تر--سضح
ىلعو يواسشوب ةباغ-ب ة-ي-ب-يرد-ت-لا سصسص◊ا

.جرف يديسس ئطاسش لامر

ينكارب ةوخإ’ا بعلÃ لبقŸا تابيردتلا
هتابيردت ةديلبلا دا–ا قيرف سضوخيسس

يفناج ر-ه-سش ن-م لوأ’ا عو-ب-سسأ’ا لÓ-خ
Ãينكارب ةوخإ’ا بعل Ãةديلبلا ةنيد،
عو-ب-سسأ’ا ن-م ة-ياد-ب ‘ ل-خد-ي نأا ى-ل-ع

هنا-ك-م دد-ح-ي ⁄ Êا-ث سصبر-ت ‘ Êا-ث-لا
نم عفرلا ينفلا مقاطلا لسصاويسسو .دعب
ثي-ح ،Úب-عÓ-ل ه-ل-م-ع ج-ما-نر--ب ق--سسن
،مويلا ‘ Úترم تابيردتلا نو-ل-سصاو-ي-سس

ىدحإابو تÓسضعلا ةيوقت ةعاقب احابسص
يرŒ امي-ف ،؟ةد-ي-ل-ب-لا ة-ن-يد-م تا-با-غ

بعلم ناديم ةيسضرأاب  ةيئاسسŸا ةسص◊ا
ديهسشلا بعلم قحل-م ناد-يÃ وأا ي-ن-كار-ب

.ركاسشت ىفطسصم

حجانلاب ميهاربإا ›اد صصبرت فصصي ةمصشن
ةديلبلا دا–ا برد-م ة-م-سشن نا-ي-ف-سس ف-سصو
سسمأا م-ت-ت-خا يذ-لا م-ي--هار--بإا ›اد سصبر--ت
ةرادإ’ عئار-لا فو-قو-لا-ب اد-ي-سشم ،ح-جا-ن-لا-ب
اذه نم لعج ام وهو ،قيرفلا ءارو يدانلا
،ةر-ط-سسŸا فاد--هأ’ا ل--ك ق--ق--ح--ي سصبÎلا

اوبعوتسسا ÚبعÓلا نأا ةمسشن نايفسس بسسحو
اهل اوعسضخ يتلا ةيبيردتلا سصسص◊ا اÒثك
ةيوقت ةعاق لخدب وأا قلطلا ءاوهلا ‘ ءاوسس
بعÓم نيدايÃ وأا ،تيا-ف د’وأا-ب تÓ-سضع-لا

5 بعلŸ قحلŸا ناديمو نونكع نبو ةرديح
.ةيليوج
‘ تابيردتلا عونت نا ةمسشن نايفسس بسسحو
لامر ىلع وأا يواسشوب ةباغب امأا قلطلا ءاوهلا
تÓسضعلا ةيوقت ةعاقب وأا جرف يديسس ئطاسش
ايعا-ن-ط-سصا ة-ب-سشو-سشع-م ا-ه-سضع-ب بعÃÓ وأا

سصبÎلا اذه ن-م ل-ع-ج ،ة-ي-ع-ي-ب-ط ىر-خأاو
.حجان نم Ìكأا

يدهم Ëرك

مــــــــيهاربإا ›اد صصــــــــبرت ماـــــــــتتخا

يشسيمح رون-لا د-ب-ع ف-ششك
نأا ،ة---ب---ق---لا د---ئار برد----م
أيندب اورثأأت هيبع’ ضضعب
و÷ م-----ه------تدو------ع د------ع------ب
كلذ أ-ع-جر-م ،تأ-ب-يرد--ت--لا
‘ ة-ل-ث-م-ت-م ل-ماو--ع ةد--ع--ل
ضصقن و تاÒشضحتلا رخأأت
ضضع--ب--ل ة--ب--شسن--لأ---ب ةدارإ’ا
ق---ي---ب----ط----ت ‘ Úب----عÓ----لا
يدرفلا يبيردتلا جمأنÈلا

ي-م-شسر-لا قÓ-ط--ن’ا ل--ب--ق
و دي÷ا عأجÎشس’ا مدع ¤إا ةفأشضإا تأبيردتلل

ةبشسأنŸا ⁄أعŸا دأجيإا ضضعبلا ىلع رذعت أم اذه
.ةيحيرأأب Òشضحتلل

وبقأا ةنيدÃ ايمصسر نوكيصس مداقلا صصبÎلا
ـل هثيدح ‘ يشسيمح لأق ،مدأقلا ضصبÎلا نع و
نو-م-ي-ق-ي-شس نار--م--ع ءأ--ق--فر نأا بعŸÓا ءاد--شصأا

وبقأا ة-ن-يدÃ أ-مو-ي51 مود-ي أ-يÒشض– ار-ك-شسع--م
نم فقيشس يذلاو مدأقلا ةعم÷ا موي نم ةيادب

ي-ت--لا و Úب--عÓ--لا بيرŒ ى--ل--ع بردŸا ه--لÓ--خ
ضضوختشس يتلا ة-ل-ي-ك-ششت-لا م-ه-لÓ-خ ن-م ح-شضت-ت-شس
أمك مدأقلا يرف-ي-ف ر-ه-شش لÓ-خ ة-شسفأ-نŸا رأ-م-غ
ي-شسي-م◊ ىر-خأا ة--شصر--ف ضصبÎلا اذ--ه نو--ك--ي--شس
حيشضوتل يكيتكتلاو Êدبلا Òشضحتلا ىلع فوقولل

.بعللا ةطخ ⁄أعم
جمانÈلا ‘ ناتيدو ناتارابم

نأا ى-ل-ع د-ئار-لا برد-م رأ-ششأا قأ-ي-شسلا ضسف-ن ي--ِفو
ةعم÷ا وبقأأب هءارجإا عمزŸا   ضصبÎلا جمأنرب
¤وأ’ا Úتيدو Úتارأبم ىلع أشضيأا يوتحي  مدأقلا

Œوأ’ا عم ةبقلا دئار عمŸا يبÙةينأثلا و يل ⁄
مأ-يأ’ا ‘ د-يد÷ا رأ-ظ-ت-نا ‘ أ-ه-ت-يو-ه ‘ ل-شصف--ي
.ةلبقŸا

نل و نمزلا عم قابصس ‘ نحن «يصسيمح
«طقف عيباصسأا6  ‘ ٍقيرف زيهŒ عيطتصسن

Òشضحتلا ةلأحتشسا ¤إا همÓك ‘ يشسيمح رأششأاو
عيبأشسأا ةتشس ةدŸ ديد÷ا يوركلا مشسوملل دي÷ا

ءاوجأا نع ةليو-ط-لا بأ-ي-غ-لا ةÎف-ب ة-نرأ-ق-م ط-ق-ف
ببشسب  ةلمأك رهششأا ةعبشس تماد يتلا و تأبيردتلا
يداونلا نأا ىلع ادكؤوم ،91ديفوكلا ءأبو يششفت
ر--ه--ششأا ة--ثÓ--ث ›او---ح ¤إا جأ---ت– مأ---ع ل---ك---ششبو
ة-شسفأ-نŸا ءاو-جأا ‘ لو-خد-لا و د-ي÷ا Òشضح-ت-ل--ل
ةز--ي---جو ةÎف ‘ Òشضح---ت---لا ن---ك---مŸا Òغ ن---مو

ي-ت-لا و ضصبÎل-ل ةÒخأ’ا ع-ي-بأ-شسأ’ا ع-م أ-شصو--شصخ
ضسجأ---ه بب---شسب Úب---عÓ---ل ةÎف بع---شصأا Èت----ع----ت
تأ--يرأ--ب--م ¤وأا ن--م م--ه--مر– ي--ت--لا تأ--بأ---شصإ’ا
.مشسوŸا

ن.نامحرلا دبع

ةبقلا دئار

فلصشلا صصبرت لبق فيدرلا مامأا دد÷ا فصشتكي ةرانفوب

ةعم÷ا ادغ دقعُت ةيباختن’ا ةيعم÷ا
كيرافوب ةنيدÃ عيم÷ا لمأايو ،يدانلا سسأار ىلع ديدج سسيئرو ديدج بتكم ةسسائرل ةيباختن’ا ةيعم÷ا ةعم÷ا دغ موي كيرافوب دادو يدان دقعي
ةيعم÷ا يتأاتو .(وسضع13 لقأ’ا ىلع رظح) Êوناقلا باسصنلا لامتكا مدع ببسسب ،ةرركتم تÓيجأات تسس دعب حاجنلا ةيباختن’ا ةيعم÷ا هذهل بتكي نا
هتدهع ةيهتنŸا يدانلا سسيئر مهامسس امك ةينايبسصلا تافرسصتلا ءارج ،Òبك نايلغ يكيرافوبلا عراسشلا هيف دهسشي تقو ‘ ،ةعباسسلا ةلجؤوŸا ةيباختن’ا

نأا فاÒسش ىسسوم ةعاقب ةرسشاعلا ةعاسسلا نم ةيادب دغ موي ةحيبسص ةررقŸا ةماعلا ةيعم÷ا لكسشت نا عيم÷ا لمأايو ،يدانلل ةماعلا ةيعم÷ا ءاسضعأ’
دحاو حسشÎم ’إا عدوأا رطسسأ’ا هذه ةباتك دح ¤إاو .حاجنلا اهل بتكي ⁄ يتلا ةقباسسلا ةيباختن’ا تايعم÷ا اهتدهسش يتلا ةÒبكلا ىسضوفلل ادح عسضت
دسسل ،ةديج فورظ ‘ ةعم÷ا ادغ ةماعلا ةيعم÷ا دقعت نأا لمأايو ،حيلف ديعسس ديسسلا هتدهع ةيهتنŸا سسيئرلاب رمأ’ا قلعتيو ةيباختن’ا ةيعمجلل
ةنسس ذنم اداسسف قيرفلاب تثاع يتلا حيلف ديعسس بسسح هوجولا سسفن يهو ،Úيوسضوفلاو Úمامنلاو «ÚطÿÓا»ـب لجرلا مهامسسا نم هجو ‘ قيرطلا

.7102 ةنسس ةياهن ةياغ ¤إا4102

مهراصسم حيحصصتل ÚبيغتŸا ةماعلا ةيعم÷ا ءاصضعأ’ ةصصرف رخآا
راسصنأا مامأا مهراسسم حيحسصتل ةسصرف ةقباسسلا ةيباختن’ا تايعم÷ا نع ÚبيغتŸا ءاسضعأ’ا مامأا لازت’ هنا ،كيرافوب دادو يدانل تقؤوŸا ÒسسŸا بتكŸا ءاسضعأا ىري
ىلع قيرفلا عسضو لجأا نم ،ديدج بتكمو ديدج سسيئر باختن’ ،يرورسض نم Ìكأا تاب ةعم÷ا دغ موي ةررقŸا ةيباختن’ا ةيعم÷ا ‘ مهروسضح نأ’ ،يدانلا
موي ةيباختن’ا ةيعم÷ا دقع ديد– ءاجو.ثلاثلا اهعوبسسأا باوبأا ىلع ديد÷ا مسسوŸا تاÒسض– نأاو ةسصاخ ،لسضفأا لبقتسسم ¤إا علطتلاو ،ةحيحسصلا ةكسسلا
ليحتسسي مهنأا دكأا دق مهنم سضعبلا ناكو ،مهلمع عم نمازتت اهدقع تيقوت نأا ةجحب ةقباسسلا تايعم÷ا نع ÚبيغتŸا ءاسضعأ’ا هجو ‘ باوبأ’ا دسسل ، ةعم÷ا

يدهم Ëرك.ةيباختن’ا ةماعلا ةيعم÷ا لاغسشأا روسضح لجأا نم مهلمع بسصانم كرت مهيلع

كيرافوب دادو



‘ وشستوجو÷ا ةيدا–ا ةأاششن نع انثدح يشساف ديشس ةيادب
؟ رئاز÷ا
8102 ةنسس يرفيف نم صسماÿا ‘ ةيدا–لا تسسسسأات

” هنا ما خيراتلا اذه ‘ ةشسيشسأاتلا ةيعم÷ا تدقع له
؟اهدامتعا
ةينطولا ةيعم÷ا لح ” نيا7102 ةنسس ‘ تدقعنا  ةيسسيسسأاتلا ةيعم÷ا
. ةيدا–ا صسيسسأات لجا نم وسستجوجلل

؟ رشسلا وهام Ìك Úعراشصم ةبعللا هذه بطقتشست
و ود-ي◊ا و ي-تار-ك-لا--ك تا--سضا--ير ةد--ع--ل دا–ا ي--ه و--سستو--جو÷ا ة--سضا--ير
ي-ت-لا تا-سصا-سصت-خلا هذ-ه ل-ك ‘ ل-سصلا ة-ق-ي--ق◊ا ‘ ي--ه و  ة--عرا--سصŸا
وسستوجو÷ا ةسضاير نم تقثبنا

؟8102 ةياغ ىلت ةيدا–’ا سسشسأات ⁄ اذاŸ اذكه رم’ا ناك اذا
تاناعا ىقلتت و ودي÷ا ةيدا–ا ¤ا يمتنت تناك Ëدقلا ‘ وسستوجو÷ا
ريزولا بلطف رملا اذه لوح لكاسشŸا تمقافت اهدعب ودي÷ا عم ةلودلا
ةيدا–ا ترطسضاف لكاسشملل لح داجيإاب ةيدا–لا بيبل يلعديسس كاذنا
ةيبŸوا ةسضاير ودي÷ا نل وسستوجوجلل ةينطولا ةيعم÷ا لح  ¤ا ودي÷ا
اهتلوازŸ ةبعللا قاسشع داع4002 ةنسس ‘ و اهتيدا–اب ةلقتسسم تحبسص و
قق– ةينط و ةيعمج عورسشم حبسصا7002 ةنسس ‘ و ةياوهك تاعاقلا لخاد

انكراسشو دها‹ زيزعلا دبع ةسسائر ت–2102 ةنسس ‘
. ةيلود تاسسفانم ةدع ‘

ةيلود جئاتن قيق– ‘ متح‚ له مويلا و
  ؟ ةيدا–’ا ءاطغ ت–

ة-يدا–ا-ك ا-ي-ق--ي ر--فا ة--لو--ط--ب ‘ ةر--م لول ا--ن--كرا--سش
ةتسس ةيبهذ تايلادم عبرا انققح و9102 ةنسس ةدمتعم
ةلوطب ‘ ةكراسشملل انلهأات و تايزنورب رسشع و ةيسضف
ل ة-ي-لاŸا ا-ن-فور-ظ ن-ك-ل ة-ي-بر-ع-لا تار-ملا-ب ة--ي--لود
كلذب حمسست

Ÿ؟ ةلودلا تاناعا نيا و اذا
‘ ىتح انيفكت ل ايونسس نويلم006 انحن“ ةلودلا
ةيŸاع ةلوطب ‘ ةكراسشŸا  كلاب ام تاسصبÎلا
و قدا-ن-ف-لا و ر-ف-سسلا ر-كاذ-ت-ك ةÒب-ك لاو-ما ف-ل-ك-ت

¤ا تارŸا ديدع ‘ رطسضن و ةكراسشŸا قوقح
ةلوطب ‘  ةكراسشملل ÚعراسصŸا ددع  صصيلقت
مد-ع بب-سسب ود-ي÷ا ع-م ثد-ح ا-م-ل-ث-م ا-ي-ق-ير-فا

ةكراسشŸا فيلاكت ةيطغت ىلع انتردق

  ؟  تاشصاشصتخ’ا  لك مكيدل له
يه و ازاوينلا  تاسصاسصتخا ثÓث  انيدل معن

و ة-ل-ما-ك ة-لزا-ن-م غ-ن-ت-يا-ف-لا و طا-سسب-لا ة-لزا-ن-م
بختنŸا ‘ عراسصم63 انيدل و اتاك يجوز
ةقئاسضلا ببسسب Ìكا ماحقا يننكÁ ل و نزو لك نم دحاو ينطولا

دجوي امك نزو لك ‘ Úعراسصم بادتناب › حمسسي ›ودلا نوناقلا و ةيلاŸا
انيعراسصم عمانيدل بيردتلل نوتأاي ينطولا بختنŸا نم Úعراسصم ةدع

؟ بواجتلا نودŒ له تاطبارلا و ةيدنأÓل ةبشسنلاب
ةيلو73 ىوتسسم ىلع812 اهددع و ةيدنلا هب موقت عئار لمع كانه معن
امك ةينعŸا تاطلسسلا  ةقفاوم رظتنت21 و ةدمتعم ةيئلو  تاطبار01 و
ةلوطبلا ‘ انكراسشو كلذك رغاسصلا و رباكÓل  ةينطو تلوطب مظنن اننا
صسنوتب رغاسصأÓل ةيبراغŸا

؟ سصفقلا لخاد يامام’ا سصشصخت نع اذام
هدامتعا ىلع ركبم هنا ىرا نكل وسستوجو÷ا تاسصسصخت نم صصسصخت وه
و قاطن Èكا ىلع ةسضايرلا رسشن ىلع ايلاح زكرن و مكح نود بعلي هنل
لمعنسس مئاق عورسشم هنكل يئاقلت لكسشب اهنيناوق قيبطت عم  اهنم نكمتلا

Óبقتسسم  هديسسŒ ىلع

نوكلت“ ’ا رقم ىلع لوشصحلل ةرازولل ابلط ”دق مكنا تيأار
؟ رقم
‘ زحام و ةسضايرلا نوؤوسش ةسساردل يهاقŸا ‘ عمت‚ يهاقŸا وه انرقم
ق-ير-ف-لا ‘ تاز-ي-مŸا تا-عرا-سصŸا ىد-حا ›و ع-م تي-ق-ت-لا ي-ن--نا ي--سسف--ن
انرقم نع ينلأاسسف صسيدرا يراجتلا زكرŸا ‘ ىهقÃ هتلبقتسسا و ينطولا
نيا يتنبل لكسشم ثدح اذا › لاق ةرازولا در رظتن اننا هتÈخا امدنع و
واÒثك  ينلجخا رملا اذهو ؟؟؟ يهاقŸا ‘ مكنع ثحباسس له مكدجاسس

يذلا لولا صسيل اذه بلطلل ةبسسنلاب
هب انثعب

ميهارب ›اد ‘ تارقŸا ىدحا انحنÃ بلاطن نحن و تاونسس ذنم  ةرازولل

؟ ةغراف بتاكم دجوت لهو
و Úنسس ةعبسس ذنم قلغم ةزرابŸا ةيدا–ل عبات دحاو Úبتكم دجوي
اوطÎسشا امهدحا انحنم ةرازولا انبلط امدنع و ةرئاطلا ةركل رخا

ةر-ك ة-يدا–ا ة-ق-فاو-م  ل-ع ا-ن-ل-سصح ا-ن-نا م-غر و  ا-ه-با-ح--سصا ة--ق--فاو--م
ةمسصاعلا رئازجلل ةسضايرلا و بابسشلا ةريدم نا لا ةرئاطلا

لجا نم ةرازولا لث‡ روسضح ةرورسضب ةمهŸا انيلع تبعسص
‘  انلخد و تسضفر ةÒخلا هذه و لزانتلا ةيلمع ىلع فوقولا
ةÒبك ليقارع

؟ ةيدا–’ا لاوما نم ارقم اورجأاتشست ⁄ اذاŸ و
صسيل ةيتف ةيدا–ا نحن و ةلودلا لاوما ‘ فرسصتلا نم انعنÁ نوناقلا
ةسصاخ لاوما انيدل

؟ تارقم ىرخ’ا تايدا–’ا رجأاتشست فيكو
. ةيلولا قودنسص نم نودفتسسي تايدا–ا ةدع

؟ ’ اŸ متناو
ل ةسضايرلا ةيريدم و ةرازولل هجوتن  ةديدع لكاسشم و ليقارع هجاون
يتلا و  ةسضايرلا و بابسشلا ةيريدم ¤ا انتهجوو انروما ليهسست ‘ بغرت
و تاطبارلا دعاسسي صسايجدلا نا مكحب ةرازولا ¤ا ىرخلا يه  انتهجو
. Úتنسس ذنم رقم  نود نحن انيقب

؟ مكتابلط يهام
ريدم ل و ينقت ريدم ىتح انيدل صسيل وسستوجو÷ا لمسش ملي رقم ديرن
يهاقŸا ‘ عمت‚ ىقبن نا نكÁ ل  ارقم كل‰ ل اننل ينطولا قرفلا

. ةيرئاز÷ا ةسضايرلا ةعمسسب قيلي ل اذه

ــه2441 ¤وألا ىدامج61ـل قفاوŸاÈ 0202مسسيد13 صسيمÿا ةسضايرلا ءادسصأا

S°©«ó aÉS°» fÉFÖ QF«ù¢ G–ÉOjá G÷ƒLƒJù°ƒ ’CU°óGA GŸÓYÖ:

AMM رقم راجئتسسا اننكÁ’ و ةرازولا همدقتام لك وه ايونسس نويلم006
انمعد ‘ لطامتت ةرازولا و يهاقŸا ‘ عمت‚  رقم انيدل سسيل

ةانعم نع فششك وشستوجو÷ا ةيرياز÷ا ةيدا–’ا سسيئر بئانب بعŸÓا ءادشصا ةيموي عمج راوح ‘
حشضوا و اهريوطت و ةبعللا Òشصم ريرقتل بتكŸا ءاشضعا Úب عمجي رقم ىلع مهتزايح مدع ءارج هتيدا–ا

.ةيدا–Óل ابتكم تراشص يهاقŸا نا

ديلا ةرك بختنم دراطت انوروك

ةباشصا نع  ديلا ةركل ينطولا بختنŸا نم ةبرقم رداشصم تفششك
رم’ا قلعتي و91 ديفوك سسوريافب  ينطولا بختنŸا يبع’ دحا
نع Îشستلا  ةيرئاز÷ا ةيداخت’ا تدمعت و  ىمرŸا سسارح دحاب
عم  رشضÿا فوفشص ‘ ةيبا-ج-يإا ة-لا-ح دو-جو ن-ع ن-ل-ع-ت ⁄و ر-م’ا
نا مغر ةينطولا ةبخ-ن-لا ر-شصا-ن-ع-ل  سسور-يا-ف-لا را-ششت-نا لا-م-ت-حا
اينولب نم لقنت يرئاز÷ا دفولا نا ’ا هئاقفر نع هلزع ” بعÓلا
Èع ةرئاطلا سسفن ‘  ةيلود ةرود ‘ هتكراششم  دعب رئاز÷ا ¤ا

.Úتلحر

ةلسسلا ةرك ةلئاع نئمطي يفيرعوب
ةيبŸوألا ةنجللا رقÃ لوا ةلسسلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل يذيفنتلا بتكŸا عمتجا
ةركلا لبقت-سسم و ة-ي-ن-طو-لا ة-لو-ط-ب-لا صصخ-ت ا-يا-سضق ةد-ع-ل قر-ط-ت-لا ” ن-يا ة-ير-ئاز÷ا
دعب ةيعام÷ا تاسضايرلا صصاسصتخا ‘ يسضايرلا طاسشنلا ةدوعل ادادعتسساةيلاقتÈلا
ةسضايرلاو بابسشلا ريزو  عم   يفيرعوب حبار   ةيدا–لا صسيئرل يرواسشتلا ءاقللا
نم ةياقولل يحسصلا لوكوتوÈلا زا‚ا دعب ةسصاخ ةيجيردتلا ةدوعلا ةيفيك ةسساردل
ةكراسشÃ يسضايرلا بطلا زكرم و ةحسصلل ةينطولا ةنجللا فرط نم زجنŸا91 ديفوك
لÓخ نم اهعطتقا ةيباجيا طاقن ةدع ةيدا–لا صسيئر زربا ثيحتادا–لا ءابطا

: اهيف ام زربا ءاجو ايلعلا ةيسضايرلا تاطلسسلا عم هراوح
ام Òظن ينطولا بختنملل Úقباسسلا ÚبعÓل بسصانم قلخب داج لفكتو ةيمها ءاطعا

. مهراوسشم لÓخ هومدق
ةلوطبلل    ةلهؤوŸا ةرودلا ‘ ةكراسشŸا مدع نأاب ةيسضايرلا ةلئاعلا  يفيرعوب نأامط و
قيرفلا اهب رم يتلا ةبعسصلا ةيعسضولل لسصاح ليسص– œان تءاج  يتلا و ةيقيرفلا
ةفاسضلاب Òسضحتلا ىلع ابلسس رثأاو ينفلا مقاطلاو ÚبعÓلا صضرم بقاعت نم ينطولا
ةلاح ‘ انبختنم Èتعأا ثيح يو÷ا لاÛا قلغ ببسسب ةيوج تÓحر رفوت مدعل
.ةبوقعلا نم فوختلا و قلقلل  يعاد ل هنا صسيئرلا دكاو ةحار

معدلاو لفكتلا ىلع ةرازولا لوبق ةيناكماب عيم÷ا ةيدا–لا صسيئر ديسسلا ملعا امك
ىلع ةيلاŸا ءابعلا فيفخت ةقيرط ةسسارد  ¤ا ةفاسضاRTH صصخي اميف ةيدنÓل
ةيدا–لا لوسصح  نع فسشك امكطارخنلا قوقح صصيلقت و نويدلا ةعجارÃ ةيدنلا

لكو ةيدنلا ءاسسؤور ةرواحÃ  دعو امك ةكوفل بيردتلا زكرÃ ةيلاردف ةعاق ىلع
Òيسست ةيفيك و ةقيرط نع ةيدنلا ءاسسؤور ةرواfi ويحسصلا لوكوتÈلا ‘ ÚينعŸا
يقلت ةلاح ‘ زاتمŸا مسسقلل ةينطولا ةلوطبلا قÓطنا خيرات ديد–ةينطولا ةلوطبلا
ةد-ع حاÎقا›ارد-ف-لا بت-كŸا عا-م-ت-جا لÓ-خ ”و تا-ط-ل-سسلا ن-م ر-سضخلا ءو--سضلا

.ةلوطبلا لكسش صصخي اميف تايسضرف



ةيدولوم»
رئأز÷أ
ملظ-ل شضر-ع-ت

Òب-ك ي-م-ي-ك–
يدا---ن----لأ ما----مأأ
،يسسقافسصلأ
ى-ل-ع أًردا-ق نا-كو
لقثأأ ةجيتنب زوفلأ
تأرأر---------ق لو----------ل
تر-ثأأ ي-ت-لأ ،م--ك◊أ

مك◊أ ،ةجيت-ن-لأ ى-ل-ع
،ة-ئ-طا-خ تأرأر-ق ةد-ع ذ-خ--تأ

ا--ي--عر--سش ا--فد--ه ى--غ--لأأ ثي---ح
دعب ،14 ةقيقدلأ ‘ ةيدولوملل
د-سض ل-ل-سست ة-ي-ع-سضو ن--ع ن--ل--عأأ نأأ

نأأ م--------غر ،ة--------يدو--------لوŸأ بعل
شسف-ن ‘ نا-ك ي-سسنو-ت-لأ ع--فأدŸأ
ا-م-ك ،م-جا-هŸأ ع-م ا-ب-ير-ق-ت طÿأ
أا--ط--خ زأز--ك--لأ ي---بر---غŸأ بك---ترأ

،اسضيأأ ءأز÷أ ةلكر ةطقل ‘ احداف
ةرسشابم ةرح ةفلاfl نلعأأ نأأ دعب
لوخد يعأدب ،يسسقافسصلأ حلاسصل
،أÎًم81ـلأ ةقطنÚ ŸبعÓلأ شضعب
ةلكر ةداعإأ شضرفي نوناقلأ نأأ مغر
ةلاح ‘ اهتجيتن تناك امهم ءأز÷أ
.«Úقيرفلأ نم Úبعل لوخد

لامج يرئإز÷إ
(قباضسلإ ›ودلإ مك◊إ) يدوميح

لاناك»و «›واب» Úب لسصي يذلأو كرويوين ‘ نتاهنام رسسج حاتتفأ -9091
.Úلكورب ‘ «وينيفأأ ششوبت Óف»و «نواتنيسش» ‘ «تيÎسس
.ايبيل ‘ ترسس ةنيدم نولتحي نويلاطيإلأ -2191
.ةيناثلأ ةيŸاعلأ بر◊أ ةياهن نلعي نامورت يراه يكيرمألأ شسيئرلأ -5491
.نانبل نع اًيئاهن ةيبنجألأ ةيركسسعلأ تأوقلأ ءÓج -6491
قوفت اًحابرأأ قق– ةيكيرمأأ ةكرسش لوأأ حبسصت زروتوم لأÔج ةكرسش -5591
.يكيرمأأ رلود رايلŸأ
.وكسسنوي / مولعلأو ةفاقثلأو ةيبÎلأ ةمظنم نم بحسسنت ةدحتŸأ تايلولأ -4891
هبسصنم نم ليقتسسي نسستلي شسيروب يسسورلأ شسيئرلأ -9991
ةيŸاعلأ بر◊أ ذنم اهنويد نم طسسق رخآأ ددسست ةدحتŸأ ةكلمŸأ -6002
.ةدحتŸأ تايلولل ةيناثلأ

.يبد ةنيدم ‘ نوات نوأد نأونعلأ قدنف ‘ مخسض قيرح علدنأ -5102
اهتخسسنب رودسصلأ نع فقوتتو اهبأوبأأ قلغت ةينانبللأ Òفسسلأ ةديرج -6102
.اهرودسص نم ةنسس34 دعب ،ةيقرولأ
ىلع أًدر دأدغب ‘ ةsيكيرمألأ ةرافسسلأ محتقت نأريإل ةيلأوم تايسشيليم -9102
.قأرعلأ هللأ بزح بئاتكو يبعسشلأ دسشحلِل ٍتأركسسعم ىلع ةsيو÷أ ةبرسضلأ

مÓسسإلأ ‘ Òمأأ لوأأ نأأ ملعت له ^
 .ششحج نب هللأ دبع وه

ناÁإأ نم رهظ ام لوأأ نأأ ملعت له ^
 .هنيد ‘ هتبÓسص و هلدع يسشاجنلأ

ىلع زيجي نم لوأأ نأأ ملعت له ^
لو-سسر-لأ و-ه ة-ما-ي-ق-لأ مو-ي طأر--سصلأ

 .ملسسو هيلع هللأ ىلسص
‘ د-لو دو-لو--م لوأأ نأأ م--ل--ع--ت ل--ه ^

نب ه-ل-لأ د-ب-ع و-ه ة-ن-يدŸا-ب مÓ-سسإلأ
 .Òبزلأ

نم دهسشتسسأ نم لوأأ نأأ ملعت له ^
ن--ب ة--ثرا--ح و---ه رد---ب مو---ي را---سصنألأ

 .يراسصنألأ نامعنتأأ
 .ةيناثلأ ‘ ةرم023 اهيحانج زهت ةبابذلأ نأأ ملعت له ^
مه هتمأأ نم ملسسو هيلع هللأ ىلسص هللأ لوسسر هل عفسشي نم لوأأ نأأ ملعت له ^

 .فئاطلأ لهأأ و ةكم لهأأ و ةنيدŸأ لهأأ

 بلقلأ ‘ ةيهأرك ¤إأ لوحتيف نيرخآلأ هاŒ شصقنلاب روعسش ينعي : دق◊أ ^
رسصق املك لاط املك يذلأ ءيسشلأ كلذ :رمعلأ  ^
ةاي◊أ ‘ ام لمجأأ وهو نوبرÛأ لإأ هفرعي ل يفÿأ رحسسلأ: ب◊أ  ^
رسصتنŸأ حÓسسو لسشافلأ زاكع: ظ◊أ ^
ىوكسشلأ نم ررسضتŸأ وأأ مولظŸأ عنÁ لمحتلأ نم بذهم بولسسأأ :Èسصلأ ^
ناكم لك ‘ زونكلأ نئأزخ كل حتفي يرحسس حاتفم:ةءأرقلأ ^
هفقوت ليحتسسŸأ نم عيرسس راطق:نمزلأ ^
 ةلذŸأ ¤إأ يدؤوي فعسض: مÓسستسسلأ ^

كسســـــــــــــفن فـــــــــــقث

اهم’آاب اهعدونضس ،دبأ’إ ¤إإ0202 ةنضس عدونضس ن’أإ نم تاعيوضس دعب
ةعضصان1202 ةنضس لبقتضسنضسو ،ةاي◊إ ةنضس يه هذهو ،اهحإرفأإو اهنإزحأإو

ةنضس يه مكلتو ،مايأ’إ رورم عم (ءاتلإ مضضب) دوضست نإ لبق ،سضايبلإ
انتلضسإرÃ إوضسنت ’ ،0202 ةنضس ‘ ددع رخآإ عم مككÎن نإ لبقو،ةاي◊إ

،moc.liamg@mirakiddam :›اتلإ ÊوÎكل’إ عقوŸإ Èع
انتÁزع نم ديزت مكتإداقتنإو انتحفضص رونت مكعيضضإومف

أإدبن ،ددع لك ‘ ”دوعت امكو ،مكنظ نضسح دنع نوكنل
 .مويلإ ءاعدب هللإ ةكرب ىلع انتحفضص

ةطرضشلإ ةرايضس همامأإ تفقوت سسيلوب’ نم يضشراضشورو لطإز ناك دحإو كلاق
. كرب انه Òغ نكضسن Êإر إركضش مهلاق بكري يطرضشلإ هنم بلطو

ع-ط-ق-ب م--ك--ح ن--م لوأأ ^
و---ه ة---ي---ل----ها÷أ ‘ قرا----سسلأ
 .مÓسسإلأ ‘ هعطقب هللأ رمأاف ةÒغŸأ نب ديلولأ

 .يدع نب بيبخ وه لتقلأ دنع Úتعكر نسس نم لوأأ ^
 .رسساي نب رامع وه مÓسسإلأ ‘ هيف ىلسصو دجسسم ىنب نم لوأأ ^

 .عوسشÿأ شسانلأ نم عفري ام لوأأ ^

رسشحي ءيسش لوأأ  ^
ندع نم جرخت ران شسانلأ

 .أولاق ثيح مهعم ليقتو أوتاب ثيح مهعم تيبت Úبأأ
يذلأ ةن÷أ روث دبك ةدايز ةن÷أ لهأأ هلكأاي ءيسش لوأأ  ^

‘ ةرمث لك معط هيف نودجيف اهرامث لك نم لكأاي ناك
 .ةن÷أ

.تاظ◊ ولو اهعم قدسصيل هسسفن مامأأ ناسسنإلأ فقوت ءأرمح ةراسشإأ: Òمسضلأ ^
ة-قدا-سص ةا-ي◊أ ‘ ا-ن-ما-مأأ هد‚ يذ-لأ د-ي--حو--لأ قو--لıأ ي--ه: مألأ ^

.بسضغلأ ةقيقر ةماسستبلأ
هيلإأ رظنن نحنو ةيناث لك انمامأأ زفقيو انب خرسصي ميكح  :ةعاسسلأ ^

.شساعنلاب ةلمfi شسوفنب
.اهعامسس بعسصأأ امو اهلوق لهسسأأ ام نكلو اهنم دب ل ةملك: عأدولأ  ^
اÒ Ãك-ف-ت-لا-ب هأأد-بأ ن-ك-لو ،كق-ل-ق-ي اÒ Ãك-ف-ت--لا--ب كءا--سسم أأد--ب--ت ل  ^

 .هأوسس دحأل شسيلو هلل هلك كلŸاف ،كدعسسي
 .ىسسنتف Óًيوط دعتبت لو ،ةفهللأ يغلتف ًأÒثك بÎقت ّلأأ ،ةفاسسŸأ ءاكذ وه ب◊أ ^
.هدرفÃ اهسشيعي ،ىرخأأ ةايح ناسسنإأ لك ءأرو ^

.› كبلق نأأ قثأأ انأأو ماحزلاب ككرتأأ نأأ ب◊أ ،⁄اعلأ نع كلزعأأ ل نأأ وه ب◊أ ^

ــه2441 ¤وألأ ىدامج61ـل قفأوŸأÈ 0202مسسيد13 شسيمÿأ

انعم مضستبإإ

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ميمضصلإ ‘ ــــــــــــ

يدهم Ëرك :دإدعإإ

ح-ير-سشت ⁄ا-عو حأر-ج بي-ب-ط ،شسو-ي-لأز-ي-ف شسا--يرد--نأأ -4151
.(يكيجلب) يكنملف
.Êاطيرب يركسسع ،شسيلأو نروك زلراسشت -8371
.يزيل‚إأ بيبط ،زنوج زنيب يÔه -3181
.ةيولعلأ ةرسسألأ نم رسصم ماكح شسماخ ،ليعامسسإأ يويدÿأ -0381
تا-يلو-لأ ة-ي-جرا-خ ر-يزو ،لا-سشرا-م جرو-ج .د--ي--م--ع--لأ -0881
.3591 ماع مÓسسلل لبون ةزئاج ىلع لسصاح ةدحتŸأ

.ةيرسصم ةينغم ،موثلك مأأ -8981
.ةيدوعسسلأ ةيبرعلأ ةكلمŸأ كلم ،دوعسس لآأ زيزعلأ دبع نب ناملسس -5391
ن-م ثحا-بو شضر‡ ،ا-ي-نا-سسن-ي-كأأ و-يا-ب--ن--ي--كأأ شسط--سسي -6391
.ةدحتŸأ ةكلمŸأ

.يدنلتكسسأ مدق ةرك بردمو بعل ،نوسسغÒف شسكيلأأ -1491
.يزيل‚إأ مدق ةرك بردمو بعل ،شسورب فيتسس -0691
.يزيل‚إأ مدق ةرك بعل ،وغيرود Êوت -5691
.Êابسسإأ مدق ةرك بعل ،نيراخنام Òيفاخ -9691
.يرسصم نحلمو ينغم ،ىفطسصم ورمع -9791
.يدنلتكسسأ مدق ةرك ىمرم شسراح ،نودروغ غيرك -2891
.يتيوك مدق ةرك بعل ،يديسشرلأ دهف -4891

ءأرولاب يسشÁ يدنه لجر
اماع52 ذنم

ماق ةي-ضضاŸإ52 لإ تإو-ن-ضسلإ ىد-م ى--ل--ع
ي-ضشŸا-ب «نا-ت-ي-نا-م Êا-م» ى--عد--ي سصخ--ضش
ق-ي-ق-ح-ت-ل ة-ب-ير-غ ة-لواfi ‘ ءإرو--لإ ¤إإ
هتاه هتردا-ب-م «Êا-م» أإد-ب د-ق-ل-ف ،مÓ-ضسلإ

نم ة-ل-ضسل-ضس د-ن-ه-لإ هدÓ-ب تفر-ع ا-م-ن-ي-ح
’ ه--نأا--ب لو--ق--ي نآ’إو ،ف--ن--ع--لإ ثإد--حأإ
هنأ’ مامأÓل اميقتضسم ي-ضشÁ نأإ ع-ي-ط-ت-ضسي
ع-ي-ب-ي «نا-ت-ي-نا-م» .ءإرو-ل-ل ءي-ضشŸإ دا-ت-عإ
«مإراهإركأإ» ة-ير-ق ‘ ة-لو-مÙإ ف-تإو-ه-لإ
م-ط-ح ه-نأا-ب لا-قو «ودا-ن ل-ي-ما-ت» ة-ي’و--ب

يضشملل ةفلتıإ ةيضسايق-لإ ما-قرأ’إ ع-ي-م-ج
ة--------لواfi ‘ كلذ ل--------كو ءإرو--------لإ ¤إإ

لوأإ ناكو ،يŸا-ع-لإ م-ل-ضسلإ ق-ي-ق-ح-ت-ل ه-ن-م
003 ة-فا-ضسم ءإرو-ل--ل ي--ضشŸإ و--ه ه--لا--ع--فأإ

ة-ن-يد-م ¤إإ ه-ت-ير-ق ن-م ا-يرا-ع Îمو-ل-ي--ك
«Êام» ةقيرط نأإ نم مغرلإ ىلع. يانيضشت

يLختي نل ه-ن-ك-ل ر-كذ-ي ا-حا‚ ق-ق– ⁄
يضشÁ لظيضس وهف هلوق بضسحب ايئاهن اهنع
‘ مÓضسلإ لحي ىتح كإذ بيرغلإ هبولضسأاب
يضشŸإ عيطتضسي لجرلإ إذه. ام اموي ⁄اعلإ
دوعضص ،لز-نŸإ ‘ ،نا-ك نا-ك-م يأإ ‘ ءإرو-ل-ل
بيرغ رمأإ وهلو ⁄Óضسلإ ‘ ىتحو ةلفا◊إ
Úنضسلإ هذه لإوط ىذأإ يأاب بضصي ⁄ هنأإ

ه-ن-ي-تور ى-ل-ع ر-ثؤو-ي ’  كلذ نأا-ب لو-ق-يو
يضسن نأإ ىتح لاكضشأ’إ نم لكضش يأاب يمويلإ

. مامÓل يضشŸإ ةيفيك

دمfi يرئأز÷أ ةمÓعلأ
يميهأربإلأ Òسشبلأ

تا-ق-ل◊أ رأد--م ى--ل--ع ا--ن--فر--ع--ت نأ د--ع--ب
شسي---ئر---لأ ةÒسسم ن---ع ةÒخألأ ة----سسمÿأ
،ه-ل-لأ ه-م-حر ن-يد-مو-ب يرأو-ه ير-ئأز÷أ

ى-ل-ع مو-ي-لأ ة-ق-ل-ح ن-م ة-يأد-ب فر-ع-ت-ن--سس
مو---حرŸأ ير---ئأز÷أ ة---مÓ---ع---لأ ةÒسسم

fiسشبلأ دمÒ يميهأربإلأ.
نب يدعسسلأ دمfi نب Òسشبلأ دمfi وه
نم يرئأزج دها‹ ،يميهأربإلأ رمع
.لاجرلأ ذأذفأأ و ةاعدلأو ءاملعلأ رابك
مو-ي ي-م-ي-هأر-بإلأ Òسشب--لأ مو--حرŸأ د--لُو
ة------ن-------يدÃ  ـه31/01/6031 شسي------مÿأ

ةليبق ¤إأ بسستنيو ،اهيف أاسشنو ،فيطسس
ىيحي نب ميهأربإأ دلوأاب ةÒهسشلأ ةغير
دبع خيسشلأ نع ملعلأ ذخأأ .لهاسسم نبأ
يطيقنسشلأ دومfi خيسشلأو ريزولأ زيزعلأ
بيطلأ خيسشلأو يلينولأ نأدمح خيسشلأو
.مهÒغو يوأوزلأ كرابم نب
ة--ن--سس قر--سشŸأ ¤إأ ي--م--ي--هأر--بلأ ل---حر
¤إأ ةرو--نŸأ ة---ن---يدŸأ ‘ ما---قأأو ،م1191
ة----ن----سس ¤إأ ق-----سشمد ‘ م-----ث م7191 ة-ن--سس
دقو ،رئأز÷أ ¤إأ اهدعب داعو ،م1291
خ-ي-سشلأ ه-ق-يد-سصو ه-ل-ي-مز ة-كر-ح تط--سشن

وحن هل حبسصأاف ،شسيداب نب ديم◊أ دبع
ءا-م-ل-ع-لأ ة-ي-ع-م-ج) أا--سشنأأو ،ذ--ي--م--ل--ت ف--لأأ
.هنع ةباينلأ يميهأربإلأو اهتسسائر شسيداب نبأ ¤وتو ،م1391 ةنسس (Úيرئأز÷أ ÚملسسŸأ
نبأ خيسشلأ ‘وت عوبسسأاب ءأرحسصلأ لقتعم ¤إأ هلوسصو دعبو ،م0491 ةنسس ءأرحسصلأ ¤إأ يميهأربإلأ دعبُأأ
ةنسس نم يوأرحسصلأ (ولفأأ) لقتعم ‘ رمتسسأو ،اهتسسائرل يميهأربإلأ باختنأ ةيعم÷أ لاجر ررقف ،شسيداب
.م3491 ةنسس ¤إأ م0491
لعجو ،ةيبرعلأ ةغللأ رسشن فدهلأ ناكو ؛اًباّتكو ةسسردم Úعبسسو اًثÓث دحأو ماع ‘ أاسشنأأ هحأرسس قÓطإأ دعبو
نويرئأز÷أ قباسست دقو ؛يسسنرفلأ لÓتحلأ تاطلسس لخدتل أًداعبإأ ،Ëركلأ نآأرقلأ ظيف– قيرط نع كلذ
عبتي ....ةسسردم ةئم عبرأأ ىلع تدأزف شسرأدŸأ ءانب ىلع

مويلإ Gnd∏q¡oºs GLr©n∏æ» a«¬p epøn GŸoànƒncp∏Ún}مويلإ
Yn∏n«r∂n , hn GLr©n∏æ» a«¬p epøn GdØÉFpõjøn

dnónjr∂n , hn GL©n∏æ» a«¬ epøn GŸo≤nôsHÚn
GEd«∂ HÉEMù°Éf∂ jÉ ZÉjnán Gd£qÉdÑÚnz.

{Gnd∏q¡oºs GLr©n∏æ» a«¬p epøn GŸoànƒncp∏Ún
Yn∏n«r∂n , hn GLr©n∏æ» a«¬p epøn GdØÉFpõjøn

dnónjr∂n , hn GL©n∏æ» a«¬ epøn GŸo≤nôsHÚn
GEd«∂ HÉEMù°Éf∂ jÉ ZÉjnán Gd£qÉdÑÚnz.
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:مويلإ مقر

45 قرفلإ يه نم :لإؤوضسلإ
”و ينطو بقلب تجوت يتلإ

؟اهلح

جوت يذلأ ديحولأ قيرفلأ:بإو÷إ
ةنسس رئأز÷أ شساك وهو ينطو بقلب
ءا-ن-ب ة-ي-ك-ي-ما-ن-يد ق-ير--ف و--ه2891
Úسسح رسصن باسسح ىلع ةمسصاعلأ

.فدهل Úفدهب هيلع زوفلاب يأد

Áدرابم’ تا-يرا-ب-م دد-ع م-قر-لإ إذ-ه ل-ث
يضسليضشت قيرفل ةينفلإ ةضضراعلإ سسأإر ىلع
ويضسيرواŸ اًفلخ ةينفلإ ةمهŸإ ¤وت نأإ ذنم
هذه رإد-م ى-ل-عو ،،9102 ف-ي-ضص ‘ يرا-ضس
إراضصتنإ72 درا-ب--م’ ق--ق--ح ،تا--يرا--بŸإ

.ةهجإوم61 رضسخو ءاقل11 ‘ لداعتو

:Èمضسيد

ــــــــــ مويلإ حيرضصت ـــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فضض ــــــ

Èتعإو إرقإإ ـــــــــــ
وكر– Óف نأذألاب قطني امدنع ^

ثدحتي نم نأل ءاعدلاب لإأ مكتنسسلأأ
هنعلت ةكئŸÓأ نإاف ، نأذألأ ةظ◊
ل كÒغف رسشنأ ، نذؤوŸأ يهتني ىتح
دهسشأاف مهللأ تغلب دق مهللأ ، ملعي

دوجسسلأو عوكرلأ ‘ لجعتت نماي ^
رد---ق---ب كعو---كر و كدو---ج----سس ل----طأ

بونذلأ كنع طقاسستت-ل ع-ي-ط-ت-سستا-م
. » رجألأ أذه توفت Óف

ران نم ماجلب گللأ گم÷ املع ”گ نم ^
.» ةمايقلأ موي

لك دعب يسسركلأ ةيآأ ةءآأرق دنع ^
توŸأ ةن÷أ Úبو كنيب حبسصي ةÓسص
.طقف

ل ةÓ--سصلأ ن---م ءا---ه---ت---نلأ د---ن---ع ^
نأل ةد-م ا-سسلا-ج ى--ق--بأأو ل--ج--ع--ت--سست
.كبر دنع كل يعدت ةكئŸÓأ

عمÈ Œكأأ
 ج◊أ دعب Úملسسملل

نويلم3 نم Ìكأأ ماع لك ‘
«ي‚و-ت» ‘ ى-قÓ--ت--ت م--ل--سسم

روسض◊ ششيدÓغنب ةمسصاع «اكأد» فراسشم ىلع ، جأروت رهن فافسض ىلع
ج◊أ دعب ⁄اعلأ ‘ Úملسسملل عمÈ Œكأأ Êاث وهو ،يŸاعلأ عمجتلأ
شسوردلأو ةينيدلأ بطÿأ هيف ىقلت ثيح يحور عم‹ وه ،كرابŸأ
مايأأ ةثÓثل عمجتلأ أذه مودي ،ÚملسسŸأ ءاملع فرط نم ثيداحألأو
ةليسسو ةيأاب اهجراخ نم ىتحو دÓبلأ ءاحنأأ لك نم شسانلأ هيلإأ جحيو

ا‡ تأرا-ّب-َع-لأو ة-ظ-ت-كŸأ تأرا-ط-ق-لأ بلا-غ--لأ ‘ ل--م--سشي أذ--هو ة--ن--ك‡
جÙأ أذه ىلع Úمئاقلأ لعجي ام لئاسسولأ هذه ىلع طغسضلأ ديزي
نو---ك---ت ن---ل ا---ه---نأأ م---غر ةد---يد---ج ل---ق---ن ل---ئا---سسو نو---ف---ي---سضي يو---ن----سسلأ
. ةنمآأ ةقيرطب ملسسم ÚيÓم3 ةيفاك



وينيتوك بيليف يليزأÈلأ هبعل عوسضخ Êابسسإلأ ةنولسشرب يدان نلعأأ
تهتنأ يتلأ رابيإأ دسض اسسرابلأ ةأرابم ‘ هتباسصأ بقع ةيحأرج ةيلمعل
ةسسداسسلأ ةلو÷أ تايرابم نمسض امهنم لكل فدهب يباجيإلأ لداعتلاب

ةلبقŸأ ةليلقلأ مايألأ ‘ ىرجتسس ثيح ،Êابسسلأ يرودلأ ةلوطبل رسشع
بعÓلأ اهل عسضخ يتلأ تاسصوحفلأ تفسشكو .رداسصلأ يدانلأ نايبل ًاقفو
ىرسسيلأ ةبكرلأ فورسضغ ‘ هتباسصإأ ةنولسشرب ‘ يبطلأ زاه÷أ لبق نم

ةÎف-لأ لÓ-خ ا--سسرا--ب--لأ Òها--م÷ ة--ن--يز◊أ تآا--جا--فŸأ ن--م ةد--حأو ‘
3 اهلÓخ لجسس ،مسسوŸأ أذه ةأرابم41 وينيتوك شضاخو .ةيلا◊أ
.2 عنسصو فأدهأأ
ة-با-سصإل ي-ئد-بŸأ شصي-خ-سشت-لأ ›إأ ،ة-ي-ف-ح-سص ر-يرا-ق--ت ترا--سشأأ
،Êابسسإلأ ةنو-ل-سشر-ب ط-سسو م‚ و-ي-ن-ي-تو-ك بي-ل-ي-ف ي-ل-يزأÈلأ

، Úقيرفلأ تعمج يتلأ رابيإأ ةأرابم ‘ اهل شضرعت يتلأو
نم61 ـلأ ةلو÷أ تاسسفانم نمسض1-1 لداعتلاب تهتنإأو
.اغيللأ

فيزن ل-سسل-سسم ،Êا-ب-سسإلأ ة-نو-ل-سشر-ب ق-ير-ف ل-سصأو-يو
مامأأ لداعت-لأ د-ع-ب ،م-سسوŸأ أذ-ه ا-غ-ي-ل-لأ ‘ طا-ق-ن-لأ
بيترت لودج ‘ شسداسسلأ زكرŸأ ¤إأ طبهيل رابيإأ
Úتأرا-ب-م ه-لو ،ة--ط--ق--ن52 د-ي-سصر-ب ة--ق--با--سسŸأ

.Úتلجؤوم
نإأ ،ةينابسسإلأ«شسآأ» ةفيحسص تركذ امبسسحو
،وين-ي-تو-ك ي-ل-يزأÈل-ل ي-ئد-بŸأ شصي-خ-سشت-لأ
‘ قز---م---ت---ب بعÓ---لأ ة---با----سصإأ ¤إأ Òسشي
ةب-كر-ل-ل ي-جراÿأ ي-ل-سصفŸأ فور-سضغ-لأ
قيرفلأ نع هبايغب ددهي ام وهو ،يرسسيلأ
.ةليوط ةÎفل Êولاتكلأ

د-كأا-ت ة-لا-ح ‘ ه--نإأ ،ة--ف--ي--ح--سصلأ تد--كأأو
فورسضغلأ ‘ لماك قزمتب بعÓلأ ةباسصإأ
بعÓ-لأ ع-سضخ-ي-سس ،ير-سسي-لأ ة-ب--كر--ل--ل ي--جراÿأ ي--ل--سصفŸأ
.رهسشأأ4 ةدŸ بعŸÓأ نع هدعبت دق ةيحأرج ةيلمعل
بنŒ نكÁ ،يئزج قز“ نم هتاناعم ةعسشألأ ترهظأأ أذإأ امأأ
نع بيغيسسو يظفحتلأ جÓعلل أاجل-ي-سسو ،ة-ي-حأر÷أ ة-ي-ل-م-ع-لأ
لكو ،نيرهسش ¤إأ فسصنو رهسش نم حوأÎت ةÎفل بعŸÓأ

نسسحأأ ‘ يرفيف فسصتنم ىتح دوعي نل هنأأ ¤إأ Òسشي ءيسش
.لأوحألأ

ةليكسشتلا نم سشتيفوميهاربإا دآعبتسسا
0202 ‘ ›آطيإلا يرودلل ةيلآثŸا
›اطيإلا يرودلا ةليك-سشت ن-ع ة-يŸا-ع-لا ا-ت-بوأا ة-ك-ب-سش تف-سشك
ةرو-ط-سسألا د-جاو-ت تد-ه-سش ي-ت-لاو0202 ما----ع ‘ ل----سضفألا
ةزئاج ىلع ًارخؤوم زئا◊ا ودلا-نور و-نا-ي-ت-سسير-ك ة-ي-لا-غ-تÈلا
‘ ةÒبكلا بعÓ-لا تارد-ق-ل كلذو12 نر-ق-لا ‘ بعل ل-سضفأا

ناتلاز يديوسسلا مجنلا با-غو .ة-لو-ط-ب-لا ‘ ه-ق-ير-ف ةدا-ي-ق
يرودلل ةيلاثŸا ةليكسشتلا نع نÓيم م-جا-ه-م سشت-ي-فو-م-ي-هار-با

اهمدق يتلا زيمتŸا تايوتسسŸا نم مغرلاب0202 ماع لÓخ ›اطيإلا
مجنلا د-جاو-تو .ي-سضاŸا ف-ي-سصلا ‘ نÓ-ي-م ق-ير-ف ع-م هد-قا-ع-ت ذ-ن-م

ةيلاثŸا ةليكسشتلا ‘ نÓيم Îنا مجاهم وكاكول و-ل-ل-ي-مور ي-ك-ي-ج-ل-ب-لا
قايسس ‘ .اتنلاتأا قيرف حا-ن-ج ز-ي-مو-غ ورد-نا-سسي-لأاو ود-لا-نور راو-ج-ب

ىÈكلا سسمÿا تايرودلا ‘ ديحولا قير-ف-لا نÓ-ي-م ح-ب-سصأا ،ل-سصت-م
نأا عاطتسسا امد-ع-ب ›ا◊ا م-سسوŸا لÓ-خ ةÁز-ه ى-ق-ل-ت-ي ⁄ يذ-لا

‘ امه-ت-ع-م-ج ي-ت-لا ةارا-بŸا ‘ و-ي-سستل د-سض زو-ف-لا ق-ق-ح-ي
ةراد-سص ى-ل-ع ،نÓ-ي-م ظ-فا-حو ›ا-ط--يإلا يرود--لا

ما-ت-خ ع-م ،›ا-ط-يإلا يرود-لا بي-تر-ت لود--ج
ةلو÷ا يهو  ،رسشع ةعبارلا ةلو÷ا تاسسفانم

دو-ع-ت--سس ثي--ح ،0202 ما----ع ى-----ف ةÒخألا
ةلو÷ا تاهجاوÃ ،و-ي-سشت-لا-ك-لا تا-سسفا-ن-م
ماعلا نم يفناج رهسش لئاوأا ،رسشع ةسسماÿا
‘ سسوتنفوج قير-ف ط-ق-سسو .1202 لبقŸا
امدعب ›اطيإلا يرودلاب ةيسضاŸا ةلو÷ا

يأا لاني ⁄ امهنوك نÓيمل-ل ا-سسفا-ن-م نا-ك
ىÈكلا سسمÿا تايرودلا Úب نم ةÁزه
انيتنرويف مامأا ةيسساق ةراسسخ لان هنأا لا

.ةفيظن ةيثÓثب هسضرا ىلع
ىف ةسصسصختŸا ،«ات-بوأا» ة-ك-ب-سش تر-كذو

،تايئا-سصحإلا د-سصر
ح-ب-سصأا ،نÓ--ي--م نأا

ى--ف ق--ير--ف ى--نا--ث
تايرودلا
ةسسمÿا ة-ي-بوروألا

غ--ي--ب» ىÈك--لا
ىف ح-ج-ن-ي ،«5
ليجسست

وأا Úفد------------ه
51 ى--------ف ،Ìكأا
،ةيلات-ت-م ةارا-ب-م
،د-حاو ما-ع لÓ--خ

81 ىف ،ةنول-سشر-ب ذ-ن-م
.8491 ماع لÓخ ،ةارابم

آنوروك تآبآسصإا ببسسبآيمسسر مآهلوف دسض مآهنتوت ةهجاوم ليجأآت
مامأا Òبسستوه ماهنتوت ةهجاوم ليجأات ، زاتمŸا يزيل‚إلا يرودلا ةطبار تنلعأا

«ماهنتوت» بعلم ىلع ،ءاعبرألا سسما اهتماقا ررقŸا نم ناك يتلاو ،ماهلوف هفيسض
.يزيل‚لا يرودلا ةلوطب رمع نم رسشع ةسسداسسلا ةلو÷ا تاسسفانم راطإا ‘
ديازت وه ،ءاقللا ليجأات ‘ ببسسلا نأا ةيناطيÈلا «تروبسس ياكسس» ةكبسش تركذو
دعتو .دجتسسŸا انوروك سسوÒفب Êدنللا قيرفلا فوفسص تبرسض يتلا تاباسصلا

تاباسصإا ديازت ببسسب عوبسسألا اذه اهلجأات متي يتلا ةيناثلا يه سسما ةهجاوم
ررقŸا نم ناك يتلاو ،يتيسس Îسسسشنام مامأا نوترفيإا ةارابم دعب ،انوروك سسوÒف
.«كراب نوسسيدوج» بعلم ىلع Úنثإلا ءاسسم اهتماقإا

È 0202مسسيد13 سسيمÿا
ــه2441 ¤وألا ىدامج61ـل قفاوŸا

آنوروك ىسشفت ببسسب Úعوبسسأا غيلÈÁÒلا فآقيإا سسردت ةيزيل‚إلا ةيدنألا

Ëدق سسونÈب ديدج سسيئر
ة-ما-ع-لا ة-ي--ع--م÷ا لا--غ--سشأا رو--سضح فر--سش › نا--ك
. فيطسس ةيلول مدقلا ةرك ةطبارل ةيباختنلا
مدق-لا ةر-ك رو-مأا ف-سشت-كأل ي-ن-تدا-ق ة-فد-سصلا ل-ع-ل
ةدعاقلا نم ةيادب ةسضماغلا ا-ه-ن-ي-ناو-قو ة-ير-ئاز÷ا

ل هنإاف Úناوقلا بسسحةيئلولا تاطبارلا يه يتلاو
ة-سسا-ئر-ل ح-سشÎلا ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا ءا-سضعأل ق-ح-ي
سسيئرلا ىلع طقف رسصتقي حسشÎلا قح ا‰إاو ةطبارلا

.ءاÿÈا ةمئاقو
هسسفن ةطبارلا سسيئر اهراتخي هذه ءاÿÈا ةمئاق
ما-ع-لا Úمألا فر-ط ن-م ا-ه--ي--ل--ع ة--قدا--سصŸا م--ت--يو
.ةيدا–Óل
ىلع رم ةيئلو ةطبار سسيئرل فيك سضعبلا لءاسستي
¤إا هسسفن فلخي لازي لو ةديدع تاو-ن-سس ه-با-خ-ت-نا

. حسضاو رمألاو مويلا ةباغ
نيوسضع باختنا متيف بتكŸا ءاسضعأا سصخي اميف امأا

ةمئاق امنيب ماك◊ا نع Óث‡و ةيدنألا يلث‡ نم
ÒسسŸا بتكŸا ءاسضعأا يقاب لكسشت نم يه ءاÿÈا

ةركل فيطسس ةطبار سسيئر نإاف عوسضوملل دوعأا ىتح
ل نأا را-ت-خا ة-سسو-ك دو-ع-سسم د-ي-سسلا ق-با-سسلا مد-ق--لا
Úناوقلاو فورظلا لك تناكو ىرخأا ةدهعل حسشÎي
لكب اسسفانت Úسصخسش ةسسائرلل مدقت دقو هءاقب لهسست
بيسصن نم ناكو سسيئرلا بسصنم لوح ةيسضاير حور
كسش ل هسسفن دجيسس يذلا ةرمسس دمfi قباسسلا مك◊ا

ثي-ح-ب بي-ج-ع بير-غ ي-سسا-سسأا نو-نا--ق ة--ه--جاو--م ‘
” نأاو قبسس نيذلا ءاÿÈا عم لمعلا هيلع Úعتيسس
لو ماك◊ا لث‡و ةيدنألا يل-ث‡ ع-مو م-هرا-ي-ت-خا

Áا ل-خاد اد-حاو ا-سصخ-سش را-ت-خ-ي نأا كلŸيذ-لا بت-ك
ةطبارلا ةسسايسس Òيغتب هت-ب-لا-ط-م م-ت-ت م-ث ه-سسأاÒسس
امءاسشت-م تسسلاهريوطتو اهتنرسصع ىل-ع ما-ي-ق-لاو
هل عقوتأا يننكل قيفوتلا لك ديد÷ا سسيئرلل ىن“أاو
.ةبيرغو ةسضماغ Úناوق لسض ‘ ةÒثك تابوعسص

يتلا ةيعيرسشتلا سصوسصنلا ‘ رظنلا ةداعإا متت نأا ¤إا
ةرك ىقبتسس ةمق-ل-ل ةد-عا-ق-لا ن-م مد-ق-لا ةر-ك Òسست
حوارت ة-فfiÎ مأا تنا-ك ة-يوا-ه ة-ير-ئاز÷ا مد-ق-لا

ىوتسسم ىلع سصاخسشألا ديدجتب انبلاط امهمو اهناكم
Óثم ةرمسس دمحمفائيسش رمآلا نم Òغن نلف تائيهلا
.ةÁدق حئاولو Úناوقب ةديدج ةيسصخسش

Úعوبسسأأ ةدŸ فقوتلأ ةركف زاتمŸأ يزيل‚إلأ يرودلأ ةيدنأأ ششقانت
انوروك شسوÒفب ةباسصإلأ تلاح يدؤوت نأأ نم فواfl ببسسب لبقŸأ رهسشلأ
ÚبعÓلأ فوفسص ‘ ةديأزتŸأ
،زاتمŸأ يزيل‚إلأ يرودلأ ‘ تلا◊أ ددع عافترأ ¤إأ رابخألأ Òسشتو

تتبثأأ نيرخآأ اًسصخسش81 نأأ تأرابتخلأ نم ةÒخألأ ةلو÷أ تفسشك ثيح
باغ امك ،توأ ‘ رابتخلأ ءدب ذنم مقر ىلعأأ وهو ،شسوÒفلاب مهتباسصإأ
دعب ماه تسسو دسض هقيرف ةأرابم نع نوتبماهثواسس بردم لتونيسساه فلأر
.هترسسأأ دأرفأأ دحأأ ةباسصإأ تتبث نأأ
‘ عافترلأ ىدأأ دقف ،ةيزيل‚إلأ «فأرغيليت» ةفيحسص هتركذ اŸ اًقفوو

Òغ لكسشب نآلأ زاتمŸأ يزيل‚إلأ يرودلأ ةداق مايق ¤إأ تلا◊أ ددع

ديزŸأ ةحفاكŸ رياني ‘ Úعوبسسأأ ةدŸ فقوتلأ لامتحأ ةسشقانÃ يمسسر
.شضرŸأ يسشفت نم
ةلاح قلخ ىلع لعفلاب ÚبعÓلأ Úب ةديأزتŸأ ةيباجيإلأ تلا◊أ تببسستو
ليجأات ” ثيح ،ةيزيل‚إلأ ¤وألأ ةجردلأ يرود تايرابم ‘ ىسضوفلأ نم
‘ ،شضرŸأ يسشفت ببسسب مدقلأ ةركل يزيل‚إلأ يرودلأ نم تايرابم عسست

. بعللأ نم طقف تايرابم ثÓث تنك“ Úح
شسأا-ك-ل ثلا-ث-لأ رود-لأ ر-ثأا-ت ن-م فواıأ شضع-ب ‘ ى-سضو-ف-لأ هذ-ه تب-ب--سست
،ةقباسسŸأ ‘ ةكراسشŸأ ةيدنألأ ددع ببسسب يفناج ‘ يزيل‚إلأ دا–لأ

لبق اهيبعل رابتخل ةكراسشŸأ46 ـلأ ةيدنألأ عيمج نع فسشكلأ ” ثيح
.تايرابŸأ

سسفآني آتسسوك
ميعدت ىلع ىآبيد

سسوتنفوج موجه
ءآتسشلا ىف

›اطيإلا سسوتنفوج طط-خ-ي
لÓخ هموج-ه ط-خ م-ي-عد-ت-ل
ة-يو-ت-سشلا تلا-ق-ت--نلا قو--سس
مجاهŸا دجاوت لظ ىف ،ةلبقŸا
اديحو ،اتاروم ورافلأا Êابسسإلا

ذنم ،قيرف-لا مو-ج-ه ط-خ ى-ف
د--ع--ب ،¤ا◊ا م--سسوŸا ة--ياد--ب

يني-ت-ن-جرألا فاد-ه-لا ل-ي-حر
.نياوغيه ولازنوغ
و--تو--ت» ة--ف--ي--ح---سص تر---كذو
3 كانه نأا ةيلاطيإلا «تروبسس
مامسضنل ةوقب ةحسشرم ءا-م-سسأا
،سسوتنفوي فو-ف-سصل ا-م-هد-حأا

مهو ،ىوتسشلا وتاكŸÒا لÓخ
وكيتلتأا مجاهم ،اتسسوك و-غ-ي-يد
م‚ ،ىابيد سسيف‡ ،د-يرد-م
كو-ف--يدو ي--سسنر--ف--لا نو--ي--ل
لو-بر-ف-ي-ل م-جا-ه-م ،ى--غ--يروأا
.يزيل‚إلا

ى-ف ه-نأا ة-ف-ي-ح--سصلا تفا--سضأاو
وغييد مسض ،ىفو-ي-لا رر-ق لا-ح
ةق-ف-سص ى-ف نو-ك-ت-سس ،ا-ت-سسو-ك
بعÓلا خسسف دعب ،رح لاقتنا

،سسوكنÓب ىخورلا ع-م هد-ق-ع
ىدنلوهلا ةقفسص نوكتسس امنيب

ةسصاخ ،ةليلق لاو-مأا-ب ،ىا-ب-يد
مسسوŸا ةياهنب ىهتني هدقع نأا
نوكيسس ،ىغيروأا امنيب ،يرا÷ا

ه-نأل ،ةرا-عإلا ل-ي--ب--سس ى--ل--ع
عم ىدŸا ليوط دقع-ب ط-ب-تر-ي
.لوبرفيل

،زوجعلا ةد-ي-سسلا ق-ير-ف نا-كو
ف--ي--سصلا ،ا--تارو--م م---سض د---ق
ةرا-عإلا ل-ي-ب-سس ى-ل-ع ،ى-سضاŸا

Ÿوكيتلتأا نم ،دحاو مسسوم ةد
ق-ح ه-كÓ--ت--ما ن--م ،د--يرد--م
،وروي نويلم54 لباقم ءارسشلا

.لبقŸا مسسوŸا ىف
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