
يوتصشلا وتاكŸÒا ‘ قيرفلا نم هحيرصست نع تثد– ةيلاطيإا ةيمÓعإا رداصصم

جد5٢  :نمثلا ^76: ددعلا ^ــه٢44١ ¤وألا ىدامج0٢ـل قفاوŸا١٢0٢ يفناجÚ 40نثإلا

تاعومÛا رود ىلع اهنيعو ضسقافسص ‘ ةيدولوŸا
  نادوعيÓصسياو يعيبرو سسنوت ةيرفصس نع ةيجلع نبو وباج بايغرئاز÷ا ةيدولوم

«يسضاملب هلاق يذلا دعب بختنملل بعللاب ملحأا نأا يقح نم» :بعŸÓا ءادسصأ’ يويرف

دقعلا خسسف ىلع يديزوب عم قفتت ةرادإ’ا
فاكلا ءاقل دعب ةرداغŸاو يسضاÎلاب

لئابقلا ةبيبصش

رسشابي ىيحي Îنع
فوفسص زيزعتل هتاكر–
وتاكŸÒا ‘ قيرفلا

دادزولب بابصشةمصصاعلا دا–إا

امودو يبوÒنب لاحرلا طحي بابسشلا
تاعومÛا رود ةÒسشات ديري

 Úـــــموي لـــــبق بارسضا ‘ اـــيهام روــــــغ وـــــبع’
دادزوــــــلب باـــــبسش ماـــــمأا مــــهئاقل نـــــع

اماع ا ريدم ةيافلحو فيطسس قافو ةرادإا ضسلÛ اسسيئر رارسس بيسصنت
فارطأ’ا ضضعب ىلع رانلا حتفي يوانكلو ةيرسصنلا ‘ بولطم يريزد

!ضسانو مدآا مدسصي يرايلاك !ضسانو مدآا مدسصي يرايلاك !ضسانو مدآا مدسصي يرايلاك !ضسانو مدآا مدسصي يرايلاك !ضسانو مدآا مدسصي يرايلاك
 قــــئاقد3 ‘ كراــــسشي مÓــــغو ›وــــبان ماــــمأا باــــغ ضساـــــنو

›اــــــطي’ا بوــــــن÷ا يداــــــن ةرداــــغم نــــم بÎـــــقيو
يــــــنهو ةروــــــيدــــــڤ عــــــم لداــــــعتيو فادــــــه يــــــليÓب

fiيـــــــــفتكي زرـــــــــ
ةدودـــــــــعم قـــــــــئاقدب

يـــسسليسشت ماــمأا

ةقيقدلا ‘ Óيدب لخد
 ةارابŸا نم68 ـلا

ضضوــخ دوـــي Êاـــــميلسس
Œةدــــــيدج ةــــــبر ‘

ةباوب Èع «1 غيللا»
ايليسسرم كيبŸوأا

هفرصش ىلع يدانلا رقم ‘ اÒغصص Óفح تمظن



Ìعت ببسس عجري يكÎلا مÓعإلا

›وغف بايغ ¤إا ياراسستلاغ
ّنأا ى-ل-ع ة-ي-كÎلا مÓ-عإلا ل-ئا-شسو تع-م-جأا

اغارف كرت ›وغف نايفشس يرئاز÷ا مجنلا

ةيششع ياراشستلاغ هقيرف ةليكششت ‘ ابيهر

‘ رو-ب-شس ا-ي-لا-ط-نأا لا-ق--ت--شسا د--ن--ع سسمأا لوأا

¤إا ه-ق-ير-ف Ìع-ت ة-ع-جر-م ،ي-كÎلا يرود-لا

سضرعت يتلا ةباشصإلا ببشسب ءاقللا نع هبايغ

تدكأا ثيح ،يشضاŸا لبق ام ءاقللا ‘ اهل

ّنأا ة--ي--كÎلا مÓ---عإلا ل---ئا---شسو

اهئاتو «اميتي» ناك ق-ير-ف-لا
ناد-يŸا ة--ي--شضرأا قو--ف

بع-ل ه--نأا ا--م--ي--شسل
ا-يدد-ع سصو-ق-ن--م

ة-ق-ي-قد-لا ذ-ن--م
ا-----م و-----هو ،15

Ìعت-ي ه-ل-ع-ج
رايدلا رقع ‘
ةجيتنب

.ةيبلشس
ةزمح . م

:لازع ديششر ،›اطيإلا انيتنرويف عقوم عم هارجأا راوح ‘

يمايأل tنِحأا ،ّيلع يÒبير لسضف ىسسنأا نل»
«سشاتكسشب عم بقللاب جيوتتلا ‘ده و لويفلا عم

بعÓ----لا ى----ن-----ثأا
›ودلا
يرئاز÷ا
لاز---غ د---ي----سشر
م---ج---ن---لا ى---ل----ع
يسسنرفلا

يÒب-ير كنار-ف
ل--م---ح---ي يذ---لا
يدا--------ن ناو---------لأا
يذ-لا ا-ن-ي-ت-نرو--ي--ف

«د---ي---سشر» ه---ل بع---ل
لبق يسضاŸا مسسوŸا

سشا-ت-ك-سشب ¤إا ه-لا-ق-ت-نا
نأا---ب ا---بر---ع---م ،ي----كÎلا
اÒثك هد-عا-سس «كنار-ف»

ع---م ه---سسف---ن تا---ب----ثإا ‘
لÓخ نم اذه و ،لويفلا

اهايإا ه-ن-ق-ل-ُي نا-ك ي-ت-لا ح-ئا-سصن-لا
لازي ل يتلا و ةارابم ّلك لبق

لاسصتا ‘ هنأا امك ،اهب لمعي
خينويم نرياب م‚ عم مئاد
فاسضا و.نآلا د◊ قباسسلا

نويل كيبŸوأا ةسسردم جيرخ
ع--قو--م ع---م هار---جأا راو---ح ‘

اÒث-ك ّن-ح-ي ه-نأا-ب ،ا-ن-ي-ت-نرو-ي-ف
هراوسشم هيف أادب يذلا يدانلا اذه ،يجسسفنبلا يدانلا عم اهاسضق يتلا همايأل

،ام اموي ةيلاطيإلا ةلوطبلا ¤إا دوعي دق هنأاب ابرعم ،ايسساسسأا هاهنأا و ايطايتحا
Úب تاسضوافŸا نكل ،يسضاŸا فيسصلا ويسشتلاكلا ةرداغم ىبأاي نكي ⁄ هنأا ثيح

هيلع مّتح ام ،تلسشف هدقع ءارسش ‘ يتيسس Îسسيل نم مهئارظنو «لويفلا» ›وؤوسسم
.٢٢0٢ فيسص ىتح بلاعثلا يدان عم طبترم لازغ نأا ¤إا ةراسشإلا عم .ءاوجألا Òيغت

لتحي يذلا سشاتكسشب هقيرف عم ايلاح زّكرُي هنأاب يرئاز÷ا بعÓلا ِفخي ⁄ كلذ عم و
ازÈم ،يكÎلا يرودلا راتسس لادسسإا نع ةارابم4٢ لبق بيتÎلا لودج ‘ عبارلا فسصلا

هيلإا حمطي فدهك بقللا قيق– لجأا نم تاراسصتنلا جهن ىلع ةلسصاوŸا ‘ هتبغر نع
هزئاكر نم دعي هنوك يكÎلا يدانلا عم هحايترا ىدبأا Òخألا اذه نأا امك ،8٢ـلا بحاسص
6 ديسصرِب ،›ا◊ا مسسوملل ةيكÎلا ةلوطبلا يعّزوُم لّسضفأا ةحئل رّدسصتي يذلا وه و

م.سضاير.ةمسساح تارير“

دليفيلب اينيمرأا و خابدÓغ ءاقل نم ةÒخألا تاظحللا ‘ كراشش
يسضاملب حيرُيو بسسانŸا تقولا ‘ دوـعي ينيعبسس نب

خابدÓغنسشوم ايسسوروب هقيرف نع هدعبأا يذلا انوروك ءابو نم هتاناعم لعفب ةيمسسرلا ةسسفانŸا نع ليوط بايغ دعب
دليفليب اينيمرأا ءاقل ‘ تبسسلا سسمأا لوأا ةيمسسرلا ةسسفانŸا ءاوجأا ¤إا يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا داع ،ÊاŸألا

راظتنا ‘ هتاناكمإا لماكل هتداعتسساو سضرŸا نم يئاهنلا هيفاعت نع انلعم ةÒخألا تاظحللا ‘ كراسش Úح
.دعاوقلا جراخ نم ثÓثلا طاقنلاب هقيرف ةدوع ‘ مهاسسيل ،ةلبقŸا تايرابŸا ‘ ةيسساسسألا ةليكسشتلا ¤إا هتدوع

ةيوقلا نريابلا ةعقوم لبق تءاج هتدوع
ةماه ةقرو بايغ نم نياع يذلا هقيرفل ينفلا مقاطلا حيÎل ةيمسسرلا ةسسفانŸا ¤إا ينيعبسس نب يمار ةدوع تءاجو

¤إا هتدوع نأا ةسصاخ ،›ا◊ا مسسوŸا ةيادب ‘ قباسسلا وداراب بعÓل تفÓلا قلأاتلا ¤إا رظنلاب يفلÿا طÿا ‘
ةعم÷ا ÊاŸألا يرودلا نم ةلبقŸا ةلو÷ا ‘ يرافابلا قÓمعلا مامأا هقيرف رظتنت ةيوق ةارابمو تنمازت ةسسفانŸا
.ةيسساسسألا ةليكسشتلا ¤إا ينيعبسس تنب ةدوع كسش نود دهسشيسس يذلا ءاقللا وهو ،مداقلا

لابلا ‘ يتيشسلا ةّمقو يرودلا ‘ هرظتنت ةيوق تايرابم
وهو ،نريابلا مامأا مهرظتنت يتلا ةبعسصلا ةارابŸا مغر ماعلا بيتÎلا لودج قلسست ¤إا ينيعبسس نب ءاقفر ىعسسيو
ةبعسص تاءاقل رظتنت قيرفلا نأا ةسصاخ ،بسسانŸا تقولا ‘ ءاج ينيعبسس نب ‘اعت نأا دكؤوي ام
يرا÷ا رهسشلا نم٢٢ موي دنو“رود ايسسوروب ةهجاوم رارغ ىلع نريابلا ءاقل دعب
اهوحن بوسصتسس يتلا ةمقلا نأا Úح ‘ ،اهلبق تراغتوتسش ¤إا لقنتلا نع Óسضف
مغر ابايإاو اباهذ لاطبألا يرود ‘ يتيسس Îسسسشنام ةهجاوم يه راظنألا
.لبقŸا يرفيف رهسش ةياهن نوكيسسو اديعب لازل ءاقللا دعوم نأا

سسرام سصبرت لبق تايرابم ةّدع بعليشس
سضوخ ينيعبسس نب يمار يرئاز÷ا ›ودلا عسسوب نوكيسسو
قاحتللا لبق خابدÓغ هقيرف عم تايرابŸا نم ديدعلا
نأا مغر لبقŸا سسرام رهسش ينطولا بختنŸا سصبÎب

بخانلا نأا Òغ ،Úتيلكسش اناوسستوبو ايبماز يتهجاوم
قسسن ىلع ظاف◊ا ديري يسضاملب لامج ينطولا
نود تايرابŸا ةلسسلسس ميط–و ةيباجيإلا جئاتنلا

سسف--ن ه--نور--طا--سشي ه--لا--ب---سشأا ى---ت---حو ةرا---سسخ
ةنيطنسسق ن-با Êا-ع-ي ن-ل ›ا-ت-لا-بو ،رو-سصت-لا

د-عو-م لو-ل-ح د-ن--ع ة--سسفا--نŸا ة--ل--ق ن--م
نع ةÎفل بئاغلا وهو سسرام سصبرت
 .ءابولا ببسسب نيدايŸا

ةزمح . م

بعŸÓا نويعــه٢44١ ¤وألا ىدامج0٢ـل قفاوŸا١٢0٢ يفناجÚ 40نثإلا

:(نايرلا بعل) عازه زيزعلا دبع

يميهارب ىلع دمتعي ل قيرفلا»

«هبايغب رّثأاتن لو طقف

زيزع-لا د-ب-ع ،ير-ط-ق-لا نا-ير-لا بعل Èت-عا

م-ج-ن-لا ى-ل-ع د-م-ت-ع-ي ل ه--ق--ير--ف نأا ،عاز--ه

تايرابŸا ‘ طقف يم-ي-هار-ب Úشسا-ي ير-ئاز÷ا

تاحيرشصت ‘ اذهو ،ةعومÛا لماك ىلع ا‰إاو

،ةفيظن ةيئانثب ةيليشسلا مامأا ةراشسÿا دعب هل

بعل ىلع دمتعي قيرف دجوي ل» :عازه لاقو

ـب بي-شصأا ا-مد-ن-ع ي-م-ي-هار-ب با-غ د-قو ،د-حاو

.«تارا-شصت-نلا ا-ن-ق-ق-ح كلذ م--غرو ،ا--نورو--ك

م‚ ة-كرا-ششÒ Ãها--م÷ا ة--ب--لا--ط--م لو--حو

ديعشس انأا» :Óئاق باجأا ،تايرابŸا لك ‘ رشضÿا

.«لبقتشسŸا ‘ كلذ ىن“أاو ،روهم÷ا بلطب
ةزمح . م

يدنام ـل ةديج ةمÓع
سسلدنألا «يبراد» ‘

ة-شصشصخ-تŸا ة-ي-شضا-ير-لا ع--قاوŸا تح--ن--م

ةمÓع يدنام ىشسي-ع ير-ئاز÷ا ›ود-لا

Úب «ي-براد-لا» ة-ه-جاو-م لÓ-خ ةد-ي--ج

‘ ة-ي-ل-ي-ب-ششإاو سسي-ت-ي-ب لا-ير ه--ق--ير--ف

ةمÓع هتحنم ثي-ح Êا-ب-شسإلا يرود-لا

‘ ا-ي-عا-فد نا-ك يذ-لا هءادأا Òظ-ن6.6

ه-جو ‘ فو-قو-لا ‘ ح‚ ثي-ح ،بلا-غ--لا

ي-ق-ل-ت م-غر يÒشصن--لا ءا--ق--فر تÓ--م--ح

لداعتلاب ةارابŸا يهت-ن-ت-ل ،فد-ه-ل ه-ق-ير-ف

ام و-هو ،ة-ك-ب-شش ل-ك ‘ فد-ه ي-با-ج-يإلا

يدنام ءاقفرل ةيباجيإا ةجيتن Èتعي

ةلو÷ا ‘ ةيعابرب اوطقشس نيذلا

.ةيشضاŸا لبق ام
ةزمح . م

دوعي يرمعلا نب
نويل تابيردت ¤إا ¤إا يرمعلا نب لامج ›ودلا عفادŸا داع تب-شسلا سسمأا لوأا نو-ي-ل كي-بŸوأا ه-ق-ير-ف لقنتلل اهنم دافت-شسا ةÒشصق ة-حار د-ه-ع-ب ع--م ما--يأا ة--ع--شضب ءا--شضق---ل ر---ئاز÷ا ¤إا ةشصح يرمع-لا ن-ب ر-شضح-ي ⁄و ،ة-ل-ئا-ع-لا ةعم÷ا ةررقم تنا-ك ي-ت-لا فا-ن-ئ-ت-شسلا بب-شسب ي-ن-ف-لا م--قا--ط--لا ن--م سصي--خÎب وهو ،ةيرادإلا قئاثولا سضعب هجارختشسا نم ةدافتشسÓل هل سصّخرت ةرادإلا لعج ام ›ود-لا ى-ع-شسيو ،ة-حار--ل--ل ر--خأا مو--ي ى---ل---ع لو----شص◊ا ¤إا ير----ئاز÷ا يدور بردŸا عا-ن--قإاو ه--ت--شصر--ف ةناكم زج◊ هتايناكمإاب ايشسراغ لتحي يذلا هقيرف ‘ ةيشساشسأا .«1 غيللا» ةرادشص

ةزمح . م

 رضشنلا لوؤوضسم ريدŸا
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلا شسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلا مقر
ÊوÎكللا ديÈلا
moc.liamg@baalamadsa

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

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

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

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

جد00.000009 ةكرضشلا لام شسار

وحن هجتي ›ŸÓا
ي‚وأا ةرداغم

ي‚وأا يدانل يشضا-ير-لا ر-يدŸا ف-ششك
را-ي-خ سسرد-ت ةرادإلا نأا ،ي-شسنر--ف--لا
‘ اÒثك بعلت ⁄ يتلا رشصانعلا ةراعإا
ىرخأا قرف وحن ›ا◊ا مشسوŸا ةيادب

،ةلبقŸا ةيوتششلا تÓيو-ح-ت-لا ةÎف ‘
ءلؤو-ه ءلو ن-م سسل-ج-ي-شس ه--نأا لا--قو
قافتا ¤إا لشصوتلا لجأا نم ÚبعÓلا
لظ ‘ قيرفلا مهترداغم لوح يئاهن

ةليكششتلا ‘ مهشسفن سضرف مهزجع
،يدانلل ةفاشضإلا Ëدقتو ةيشساشسألا

ءلؤو----ه ة----مد----ق----م ‘و
د----ير----ف ير----ئاز÷ا
⁄ يذ----لا ›ŸÓا
اÒث-ك بع-ل-ي
نع Ó-شضف
طابترا
همشسا
لكاششŸا نم Òثك-لا-ب
حئاشضفلاو
 .ةيقÓخألا

ةزمح . م



›وبان كرت نم بÎقيو قئاقد3 ‘ كراسشي مÓغ
بعلÃ يرايلاك هجاو ثيح ،›اطيإ’ا يرودلا ءاوجأا ¤إا ›وبان ةدوع عم ضسمأا ةيسشع دعوŸا ناك
هيف كبراسش ءاقل ‘ دحاو لباقم ةيعابر ¤إا تلسصو ةÒبك ةجيتنب زافو ،هبعلم جراخ «انيرأا ايندرسس»
بردŸا تاباسسح نم جرخ يذلا وهو78 ةقيقدلا نم ةيادب Óيدب مÓغ يزوف يرئاز÷ا ›ودلا

.ةباسصإ’ا لبق هب فرع يذلا Òبكلا ىوتسسŸا ةداعتسسا ‘ هلسشف ببسسب ةليوط ةÎف ذنم وزوتاغ
ةيمسسر Òغ سضورعلاو ةحسضاو Òغ هتهجو

يذلا وزواغ بردŸا نم رارقب ›وبان هقيرف كرت نم ادج ابيرق اقباسس هانفسشك املثم مÓغ تابو
رجأا نآ’ا ةياغ ¤إا ةيمسسر ضشورع بايغ نكل ،قباسسلا ناتيا تناسس م‚ همدقي اÃ عنتقم Òغ ادب

تناكو ،ةلبقŸا ةيوتسشلا تÓيوحتلا ةÎف ‘ ليحرلا نم هباÎقا مغر ةيلبقتسسŸا هتهجو ةفرعم
امهفوفسص ¤إا مÓغ مسض ةيناكمإا نع اثد– ايليسسرام كيبŸوأاو نايتا تناسس نأا تفسشك ةÒثك رداسصم

.يمسسر ضضرعب امدقتي نأا نود يوتسشلا «وتاكŸÒا» ‘
ةباسصإ’ا ببسسب باغ سسانو

ارظتنم ناك املثم ضسانو مدأا رخأ’ا يرئاز÷ا ›ودلا بايغ ءاقللا دهسش ،لباقŸا بنا÷ا ‘و
هل هجوي ⁄ ثيح ،ةÒخأ’ا ضصسص◊ا ‘ قيرفلا عم بردتلا نم هتمرح يتلا ةباسصإ’ا ببسسب
نأا راظتنا ‘ رايدلا رقع ‘ ةلماك ةيعابرب هقيرف طقسسيل ،ةوعدلا وكسسيسشنارف يد بردŸا
يوتسشلا «وتاكŸÒا» ‘ قيرفلا كرت نم ادج ابيرق تاب يذلا قباسسلا ودروب بع’ ةهجو حسضتت
.وتنيفينيبو ايزيبسس نم لك مامتها لfi دجويو

يوتسشلا وتاكŸÒا ‘ سسانو مدآا مدسصي يرايلاك
نم ةين دوجو نع ،ةيلاطيإ’ا مدقلا ةرك ةعباتم ‘ ضصسصختŸا ،«ونا تنرت يتنيسشت» عقوم فسشك
.ةيلا◊ا ةيوتسشلا ت’اقتن’ا ةÎف لÓخ ضسانو نم ضصلختلا ‘ يرايلاك
Óسضف ،ةيسضاŸا ةÎفلا لÓخ بعÓلا ءادأا نع اسضرلا مدع ببسسب يتأات ›اطيإ’ا يدانلا ةوطخ

.قيرفلا ءاوجأا عم مات لكسشب هملقأات مدع نع
‘ لسشف هنأا Òغ ،910٢و710٢ يماع Úب ام ›وبان ضصيمق «ءارحسصلا يبراfi» م‚ لمحو
.فادهأا6 ‘ اهيف مهسسأا ،ةارابم93 ‘ ةكراسشŸاب ىفتكا ثيح ،هسسفن ضضرف
91 ‘ هعم كراسشو،ةراعإ’ا ليبسس ىلع يسسنرفلا ضسين عم يسضاŸا مسسوŸا ‘ ضسانو بعلو
.ليجسستو ةعانسص Úب ام فادهأا8 ‘ اهيف مهسسأا ،ةارابم
ماع ىتح دتÁ ›وبان عم دقعب طبتري «ءارحسصلا يبراfi» م‚ نأا ¤إا ةراسشإ’ا ردŒو
ةزمح . م.٢٢0٢

ثيح ،اسسنرف ‘ ءانثلا دسصح روليد يدنأا قلأاتŸا يرئاز÷ا مجنلا لسصاو
ةيلاثŸا ةليكسشتلا ‘ راسشتن’ا ةعسساو «وراغيفول» ةفيحسص ضسمأا هتراتخا
ييلوبنوم هقيرف عم تفÓلا هقلأات ببسسب يسسنرفلا رودلا نم لوأ’ا فسسنلل
ام وهو ،«1 غيللا» ‘ ةمسساح تارير“6 مّدقو فادهأا8 هل لجسس يذلا

ماقرأ’ا هذه نأا ¤إا ةÒسشم اهل لاقم ‘ اÒثك هيلع ينثت ةفيحسصلا لعج
.›ا◊ا مسسوŸا نم Êاثلا فسصنلا ‘ قلأاتلا ةلسصاوم ىلع روليد زفحتسس

هفطخ ىلع ارسصم لاز’ ايليسسرام
نأا ،ضسمأا ة--ي--سسنر--ف ة--ي--مÓ--عإا ر--يرا--ق--ت تف---سشكو
لوسص◊ا ‘ ل-مأ’ا د-ق-ف-ي ⁄ ا-ي-ل-ي-سسرا-م كي-بŸوأا

ةÎف ‘ ينطولا بختنŸا مجاهم تامدخ ىلع
رار-سصإا ل-ظ ‘ ة-ل-ب-قŸا ة-يو-ت--سشلا تÓ--يو--ح--ت--لا
ه-م-سض ى-ل-ع ضشاو-ب ضشÓ-ي-ف ›ا-غ--تÈلا بردŸا
ن-ير-مأ’ا Êا-ع-ي يذ-لا «ماو-ل» مو-ج-ه م-ي-عد-ت-ل

بو--ن÷ا ق--ير--ف ة--م--ه--م ن--ك--ل ،م--سسوŸا اذ--ه
‘ روليد ةميقب اسسايق ةلهسس نوكت نل يسسنرفلا
بعسصي ةيسساسسأا ةعطق Èتعي ثيح هيدان ةليكسشت
.اهنع ءانغتسس’ا

 رطق لايدنوم ¤إا لهأاتلا» :روليد
«1 مقر ‘ده

ةÒخأ’ا ما-------يأ’ا ‘ تل-------ق--------نو
«Èي---ل يد---ي----م» ة----ف----ي----ح----سص

يدنأا ـل تاحيرسصت ةيسسنرفلا
بخانلا ىلع اهيف ىنثأا ،روليد
،ي-سضا-م-ل-ب لا--م--ج ي--ن--طو--لا
·أا ضسأا-ك-ب جو-ي-ت-ت-لا» :لا--قو
نم Òثكلا ينحنم ا-ي-ق-ير-فإا
ل--جأا ن--م م--عد--لاو ة--ق---ث---لا
يÌلا دادعتلا اذهب ، قلأاتلا
انناكمإاب بردŸا اذه عمو
ضسأاك تايئاهن ¤إا باهذلا
،ر-ط-ق ـب ة-ل-ب--قŸا ⁄ا--ع--لا
م--قر ا--ن--فد--ه و--ه اذ--هو
ا-م-ل--ح نو--ك--ي--سس ،د--حاو
ا---نأاو ق---ق– و---ل ا---ع---ئار
مد---ق----ت----لا ¤إا ى----ع----سسأا
ةزمح . م.«ايموي

ــه٢441 ¤وأ’ا ىدامج0٢ـل قفاوŸا1٢0٢ يفناجÚ 40نثإ’ا ثد◊ا

عونمŸا قسشعلا
قاصشعل ة-ط-بار ءا-صشنإا Èخ-ب ..12٠2 ماع انلبق-ت-صسا
Ìكأا علهلا Òثي Èخ ..رئاز÷ا ‘ يدوعصسلا قافت’ا

ةرازو اهرصشنت يتلا تايفولاو تاباصصإ’ا ماقرأا نم
...انوروك ءابو سصوصصخب ةحصصلا
هرصصتخي Óجصس لب ايرث Óجصس كلÁ ’ ٍدان قافت’ا

‘ طقف Úتر-م يدو-ع-صسلا يرود-لا بق-ل-ب ه-ج-يو-ت-ت
’و رصصنلا وه ’..يصضاŸا نرقلا ن-م تا-ي-ن-ي-نا-م-ث-لا
قا-صشع ه-ل را-صص.. ي-ل--هأ’ا ’و دا–’ا ’و لÓ--ه--لا

سسيار هل بعل نأا درÛ رئاز÷ا ‘ مهعمŒ ةطبارو
...ي◊وبم
‘ ةداعلا قو-ف م‚ ي◊و-ب-م نأا سضع-ب-لا لو-ق-ي د-ق
سسيارلا Òغ ول اذام نك-ل م-ع-ن.. ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
له Óثم ةيصسداقلا وأا نواعتلا ¤إا لقتناو قيرفلا
...هاŒ’او مصس’ا Òغت مأا ةطبارلا ىقبتصس
لوح فÓتخ’ا  نم Òث-ك-لا ا-ه-ي-ف قا-ف-ت’ا ة-ط-بار
Ìكأا حرطي يدانلا مصسا ن’..  اهئاصشنإا نم ىزغŸا

ةيفخ طاقن ¤إا قرطتلا ديرأا ’و..ماهفتصسا ةمÓع
يصصخصش سساصسأا ىلع اهÒصسفت متي دق
ينعي يبعصشلا ان-ثار-ت ‘و ب◊ا قو-ف-ي ة-غ-ل ق-صشع-لا
نوكي انايحأاو ءيصشلاو سصخصشلاب قلعتلا نم Òثكلا

ةظ-فاÙا طا-صسوأ’ا ‘ ارو-ظfi ة-م-ل-ك-لا هذ-ه ر-كذ
...هب حومصسŸا دودح نع جورÿا ينعت دق اهنأ’

امو ه-مد-ق ا-م Òظ-ن ي◊و-ب-م ي-بÙ ة-ط-بار ءا-صشنإا
بعÓل يباجي’ا هليث“و ينطولا بختنملل همدقي
دŒ دقو هرÈي ام هل يدوعصسلا يرودلا ‘ يرئاز÷ا
جراخ وه ام نكل يحÓطصص’او يوغللا Òصسفتلا هل
.عونمŸا قصشعلا ةهاتم نمصض لخدي هنإاف كلذ
يتلا ةيدنأ’ا نوير-ئاز÷ا ق-صشع-ي و-ل : مÓ-ك-لا ر-خآا
ناكم مدقلا ةر-ك تل◊ ا-نو-ب-ع’ ا-ه-ناو-لأا سصم-ق-ت-ي
انبولق ‘ Úيارصشلا

ةيدنألا لايدنوم ‘ هموجه ةدايقل هديري يرطقلا ليحدلا و يدوعشسلا بابششلا مامتها لfi دجوي

1 غيللا ‘ ةديدج ةبرŒ سضوخ دوي Êاميلسس
اــــــــــيليسسرم كـــــــــيبŸوأا ةـــــــــباوب رـــــــــبع

نع بئاغ ه-نو-ك ،ه-ل-ب-ق-ت-سسم م-سسح ‘ ةّرŸا هذ-ه اÈج-ُم Êا-م-ي-ل-سس مÓ-سسإا ير-ئاز÷ا ›ود-لا نو-ك-ي-سس
ام ،تادودعم قئاقد ىوسس هعم بعلي ⁄ يذلا و يتيسس Îسسيل فيدر ىلع هتلاحإا دعب ةسسفانŸا

نكت ⁄ نإا و ةمداقلا هتهجو نÓعإ’ ادعوم نوكتسس ةمداقلا ةيوتسشلا ت’اقتن’ا قوسس نأا ينعي
.دادزولب بابسشل قباسسلا مجاهŸا بتار عافترا ببسسب ،نآ’ا ّد◊ ةحسضاو

تايرودلا دحأا رايتخا ىلع Èجُي دق هنأا ميلسس ربوسسلاب ةقلعتŸا رابخأ’ا رخآا لوقت و
ريراقت تفسشك تقو ‘ اذه ثدحي ،ابوروأا ‘ ءاقبلل لي“ هتبغر تناك نإا و ،ةيجيلÿا

يذلا Êاميلسس عم ضضوافتلا ‘ تعرسش دق بابسشلا يدان ةرادإا نأا ةيدوعسس ةيمÓعإا
‘ قيرفلا فوفسص ¤إا همسضل لبقŸا ناوج03 ‘ يتيسس Îسسيل عم هدقع يهتني

يدانلا نأا ةيلÙا «ةيسضايرلا» ةفيحسص تدكأا ثيح ،لبقŸا يوتسشلا «وتاكŸÒا»
لوبقل هجتي يرمعلا نب لامج ينطولا بختنŸا ‘ هليمز و هنطاوŸ قباسسلا

.ايلاح وروأا ÚيÓم4 ¤إا لسصي يذلا هبتار اهلوأاو مÓسسإ’ ةيلاŸا طورسشلا
ةيدنأ’ا لايدنوم ‘ ةيمامأ’ا هترطاق ةدايقل هديري يرطقلا ليحدلا

ليحدلا يدان مامتها نع ىرخأا رداسصم تفسشك ،ةيدوعسسلا نع ديعب Òغ و
يدانلا ع-ل-ط-ت-ي ثي-ح،ي-سسنر-ف-لا و-كا-نوŸ ق-با-سسلا بعÓ-لا م-سضب ير-ط-ق-لا

نيرداقو ةمزÓلا ةÿÈاب نوعتمتي ÚبعÓب هفوفسص ميعدت ¤إا يرطقلا
‘ ةكراسشملل ادادعتسسا يمامأ’ا طخلل ةوجرŸا ةفاسضإ’ا Ëدقت ىلع

11 ¤إاÚ 1ب ام ةدتمŸا ةÎفلا ‘ رطقب ةررقŸا ةيدنأÓل ⁄اعلا ضسأاك
يدان عسضو دقف ،ةيرطق ةيمÓعإا ريراقت بسسح و .مداقلا يرفيف
دقاعتلا بولطŸا ÚبعÓلا ةمئاق نمسض «رسضÿا» مجاهم ،ليحدلا

،اهكلÁ يتلا ةÒبكلا تاناكمإÓل ارظن ،›ا◊ا يفناج ‘ مهعم
يتلاو بلاعثلا عم ايلاح اهسشيعي يتلا ةبعسصلا ةيعسضولا نع Óسضف
.هعم دقاعتلا ‘ ليحدلا ةرادإا ةمهم نم اÒثك لهسست

ايليسسرم ‘ بعللا لباقم هبتار سضيفختل هدادعتسسا ىدبأا رسضÿا مجاهم
ةرداغم ّدوي ’ ناينبلا Úع ةنيدم نبا نأا ودبي ىرخأا ةهج نم
مجنلا نأا ةيسسنرف ةيفحسص رداسصم تفسشك ثيح ،زوجعلا ةراقلا
،يسسنرفلا ايليسسرام كيبŸوأا يدان ‘ بعللاب متهم يرئاز÷ا

ضشاوب ضشÓيف يسسنرفلا بون÷ا ةمسصاع يدان بردم نأا مغر
نأا رداسصŸا تاذ تفاسضأا Úح ‘ ،همسضل ضسمحتم Òغ
هدادعتسسا ىدبأا دق ةنوب-سشل غ-ن-ي-ترو-ب-سسل ق-با-سسلا بعÓ-لا
،بون÷ا يدان ‘ بعللا لجأا نم يونسسلا هبتار ضضيفختل
1 غيللا ‘ ةديدج ةبرŒ ضضوخ و هناولأا لمح ديري هنأاو
.«وكانوم» ةرامإ’ا يدان عم اهسضاخ يتلا كلت دعب

م.ضضاير

‘ روـــــليد راـــــتخت «وراــــغيفول» ةــــفيحسص
يـــــسسنرفلا يرودــــلل ةـــيلاثŸا ةــليكسشتلا

فسساخو ء’دبلا دعاقم سسيبح بويدم
واكيلاماف مامأا ةبوقعلا ببسسب بيغي

ةÒهظ لبقتصسا امدنع تاراصصتن’ا عم دهعلا Óيدنوت يدان دّدج
دعب ،›اغتÈلا يرودلا نم21 ةلو÷ا مصسرب واكيبلاماف سسمأا
ير-ئاز÷ا ›ود-لا ءا-ق-ب ءا-ق-ل-لا د-ه-صشو ،در نود فد-ه-ب زو-ف-لا

امدعب ةقيقد Úعصستلا ةليط ء’دب-لا د-عا-ق-م سسي-ب-ح بو-يد-م
Úح ‘ ةÒصصق ةÎف ذنم ةليكصشتلا ‘ ةيصساصسأ’ا هتناكم دقف

ةبوقعلا ببصسب فصساخ لفون اقباصس ياد Úصسح رصصن بع’ باغ
ةقا-ط-ب-لا-ب Òخأ’ا ءا-ق-ل-لا ‘ در-ُط يذ-لا و-هو ه-ي-ل-ع ة-ط-ل-صسŸا
ةزمح . م.Óيدب هتكراصشم مغر ءارم◊ا
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ةينوباغلا ليفوÈيل ةرود ينطولا بختنŸا ىهنأا
Ãا ة--ه--جاوŸا-م-ك ته-ت-ناو ،يراو-ف-يلا بخ-ت-ن

Êوبا-غ-لا م-ك◊ا ا-هدا-قو ،فاد-هأا نود-ب تأاد-ب
ة-ه-جاوŸا هذ-ه د-ع-تو ،ا--ب--مرا--غ لاد--ي--ف نا--ج

ىسسوم ءÓمز لوخد لبق ةÒخألا لبقام ةيدولا
ا-ي-ق-ير-فإا بو-ن-ج-ب ي-ق-ير-فإلا كÎعŸا بيا--سص
ءاقللا اذ-ه ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ضضا-خ.699١
،يقورز ،Êادمح ،داسشيناح :ةيلاتلا ءامسسألاب
،Êازو-لا ف-ير-سش ،يز--يز--ع--ل ،دار--م ي--ن--طÓ--سس
ي-سسي-نو-ل ،ح-ي-با-سصي-م ،بيا-سص ،ير-يزد ،حا-ت-ف-م
Êا--قر---ف ي---ل---ع :بردŸا.(بل-حد ي--ل--ع)

Ãباهولا دبع دارم ةدعاسس 
7LÉfØ» 6991

0 رئاز÷ا1 قيبمزوŸا
ةنسس ‘ هل ةارابم لوأا ينطولا بختنŸا ضضاخ
ه-تاداد-ع--ت--سسا ن--م--سض ه--ل ةÒخألا ي--هو699١
ايقيرفإا بونج) ا-ي-ق-ير-فإا ·أا ضسا-ك تا-ي-ئا-ه-ن-ل

ةيقيبمزوŸا ةمسصاعلاب يقيبمزوŸا بختنŸا مامأا ،(699١
.در نود فد-ه--ب راد--لا با--ح--سصأا زو--ف--ب ته--ت--ناو ،و--تو--بو--م
لإا ينطولا بختنŸا اهب ينم يتلا ةراسسÿا  نم مغرلابو
دبع دارمو Êا-قر-ف ي-ل-ع Úبرد-م-ل-ل ةد-ي-ف-م د-ج تنا-ك ا-ه-نأا
لخديسس نيذلا ÚبعÓلا ةيوه راتخا اهلÓخ نمف ،باهولا
بخ-ت-نŸا ما-مأا ،ا-ي-ق-ير-فإا بو--ن--ج--ب يرا--ق--لا ضسر--ع--لا م--ه--ب
ءامسسألاب ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا بعل.يبمازلا
،ي-ن-طÓ-سس دار-م ،ي-قورز ،Êاد--م--ح ،دا--سشي--نا--ح :ة--ي--لا--ت--لا
ى-سسو-م ،ير-يزد لÓ-ب ،حا-ت-ف-م ،Êازو--لا ف--ير--سش ،يز--يز--ع--ل

يلع :بردŸا.(بلحد يلع) يسسينول ،حيباسصيم ،بياسص
باهولا دبع دارم ةدعاسسÊ Ãاقرف
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0 رئاز÷ا0 ايبماز
699١ ة-ن-سس ا-ي-ق-ير-فإا بو-ن-ج ةرود ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ن--سشد
تبعل ةهجاوم ‘ ي-ب-ماز-لا بخ-ت-نŸا ما-مأا ي-ب-ل-سسلا لدا-ع-ت-ب

Ãم-سسا-ج و-با ي-تارا-ملا م-ك◊ا ا-هرادأاو نا-ت-نو-ف-لو-ب ة-ن-يد.
بناج ¤إا ةيناثلا ةعومÛا نمسض بعل ينطولا بختنŸا
ة-ج-ي-ت-ن-لا تف-سصو د-قو ،نو-ي-لاÒسسو و-سسا-ف ا-ن-ي-كرو-ب ن-م ل-ك
،ةيبهذلا تايسساحنلا بختن-م ةو-ق ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب ة-ي-با-ج-يلا-ب
ما-مأا ر-سسخو ،ضسنو-ت-ب ةÒخألا رود-لا ي-ئا-ه-ن غ-ل-ب يذ-لا و--هو
لا-ب-سشأا نو-ح-سشر-ي نوÒث-ك-لا ل--ع--ج يذ--لا ر--مألا ،ا--يÒج--ي--ن
ع-بر رود-لا غو-ل-ب ‘ با-هو-لا د-ب-ع دار--مو Êا--قر--ف ÚبردŸا
ةهجاو-م ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ضضا-خ.لقألا ىلع ي-ئا-ه-ن-لا
،ي-قورز ،دا-سشي-نا-ح :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ي-ب-ماز-لا بخ-ت-نŸا
يريزد ،حاتفم ،Êادم-ح ل-سصي-ف ،دار-م ي-ن-طÓ-سس ،يز-يز-ع-ل
د--ي--ع--سس ي--سسا--ق ،بيا--سص ى--سسو--م ،Êازو--لا ف---ير---سش ،لÓ---ب
:بردŸا.(بلحد يلع) يسسينول دلاخ ،(ح-ي-با-سصي-م)لا-م-ك

باهولا دبع دارم ةدعاسسÊ Ãاقرف يلع
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2 رئاز÷ا0 نويلاÒشس
بونج ةرود تايئاهن نمسض ينطولا قيرفلل ةيناثلا ةهجاوŸا
م-ك◊ا ا-هدا-ق ،Êو-ي-لاÒسسلا بخ-ت-نŸا ما-مأا تنا-ك ا-ي-ق-ير--فإا
ة-ن-يد-م بع-ل-م ا-ه-ن-سضت-حاو ،فو-ل-سسو--ي ي--ق--ير--فإلا بو--ن÷ا
Úفدهب ى ةينطولا ةب-خ-ن-لا ف-ي-ل-ح زو-ف-لا نا-كو ،نا-ت-نو-ف-لو-ب
رودلا غولبل ديج عقوم ‘ ينطولا بختنŸا تعسضو ،رفسصل
ةÒخألا لبق ام ةقيقدلا ينطولا بختنŸا رظتنا.Êاثلا
بعلو رجحوب مامح نبا ةط-سساو-ب ل-ي-ج-سست-لا با-ب ح-ت-ت-ف-ي-ل

مك◊ا اهد-ع-ب ر-خأا-ت-ي ⁄ ،ح-ي-با-سصي-م ي-ل-ع نار-هو ة-يدو-لو-م
¤وألا ةلحرŸا ةياهن ةرفاسص نÓعإا ن‡ يقيرفإلا بون÷ا
¤إا رظنلاب ،رفسصل فد-ه-ب ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-ل-ل ق-ح-ت-سسم زو-ف-ب

تا-ير‹ ى-ل-ع ة-ي-ل-ك-لا ه-ب-سش ه-تر-ط-ي--سس
ءÓمز اهيف ردهأا يتلو ¤وألا ةلحرŸا

ضصر-ف--لا ن--م د--يد--ع--لا بيا--سص ى--سسو--م
⁄ ،ةيناثلا ةلحرŸا.ليجسستلل ةحناسسلا
رخآاو مجاهي قيرف ،¤وألا نع فلتخت
Êو-ي-لاÒسسلا بخ-ت-نŸا-ب نا--كو ،ع--فاد--ي
بخ---ت---نŸا او---ب---عل ةو---ق---ل م---ل---سست---سسا
تدسسŒ ارظتنم ناك امكو ،يرئاز÷ا

ق-ير-ف-ل-ل Êا-ث فد--ه--ب ةر--ط--ي--سسلا هذ--ه
فد-ه-لا ل-ج-سسم ضسف-ن ه-ع--قو ي--ن--طو--لا
نير-سشع د-ع-ب ف ح-ي-با-سصي-م ي-ل-ع لوألا
د-قو ،Êا-ث-لا طو-سشلا ة-ياد-ب ن-م ة-ق-ي--قد

Êو-ي-لاÒسسلا بخ-ت-نŸا ا--هد--ع--ب لوا--ح
تلواfi عيمج نكل ة-ج-ي-ت-ن-لا ضصي-ل-ق-ت

¤إا ر--ظ--ن--لا--ب ل--سشف--لا--ب تءا--ب ه--ي--ب--عل
مقاطلا اهق-ب-ط ي-ت-لا ةد-ي÷ا ة-ق-ير-ط-لا
عيمج هقلغب Êاقرف يلع ةدايقب ينفلا
ي-ه-ت-ن--ت--ل ،ضسفا--نŸا ه--جو ‘ ذ--فا--نŸا
قيرفلل  قحتسسŸاب فسصو زوفب ةارابŸا
باق هع-سضو،ر-ف-سصل Úفد-ه-ب ير-ئاز÷ا

ع--بر رود--لا غو--ل--ب ن--م ى---ندأا وأا Úسسو---ق
هذه ينطولا بختنŸا ضضاخ.يئاهنلا
ءا--م--سسألا--ب ة--ه--جاوŸا
،دا--سشي--نا--ح :ة--ي--لا---ت---لا

،دارم ينطÓسس ،يزيزعل ،يقورز ،Êادمح
يلع ،بياسص ىسسوم ،Êازولا فيرسش ،يريزد
،(نيدلا يfi حاتفم) بلحد يلع ،حيباسصيم
ةدعاسسÊ Ãاقرف يلع :بردŸا.يسسينول

باهولا دبع دارم
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2 رئاز÷ا1 وشساف انيكروب
ةثلاثلا هتهجاوم ‘ ينطولا بختنŸا ققح
ىلع ازوف  ،تاعومÛا رود نع ةÒخألاو
،فد-ه-ل Úفد-ه-ب ي-با-ن--ي--كرو--ب--لا بخ--ت--نŸا
ةيناثلا ةقيقدلا ‘ يسسينول نم لك امهعقو
ل-ج-سس ا-م--ي--ف ،67ـلا ة--ق--ي--قد--لا ‘ ير--يزدو
ي-با-ن-ي-كرو-ب-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل د-ي-حو--لا فد--ه--لا
لهأا زوف ،68ـلا ةقيقدلا ‘ وقناز بعÓلا
،يئاه-ن-لا ع-بر رود-لا ¤إا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا

املع
ا-م-ه-ع-قو «ر-سضÿا» ‘د--ه نأا
‘ يريزدو ةيناثلا ةقيقدلا ‘ يسسينول نم لك
د-ي-حو-لا فد-ه-لا ل--ج--سس ا--م--ي--ف ،67ـلا ةق-ي-قد-لا
ةقيقدلا ‘ وقناز بعÓلا يبانيكروبلا بختنملل
ةارا--بŸا هذ--ه بع--ل ي--ن--طو--لا بخ---ت---نŸا ،68ـلا
،(يتخب) ،Êادمح ،داسشيناح :ةيلاتلا ءامسسألاب
،بيا--سص ،ي--قورز ،يز--يز--ع--ل ،دار--م ي--ن--طÓ---سس
Òسشق ،ي---سسي---نو---ل ،ير----يزد ،Êازو----لا ف----ير----سش
Êا-قر-ف ي-ل--ع :بردŸا.حيباسصيم ،(حات-ف-م)

Ãباهولا دبع دارم ةدعاسس
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1 رئاز÷ا2 ايقيرفإا بونج
رود-لا ‘ ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا مد-ط-سصا ف--سسأÓ--ل

،يقيرفإلا بون÷ا بختنŸا ةرودلا فيسضتسسم مامأا Êاثلا
اهتيبلاغ تناك يتلا ةينطولا رسصانعلا ىلع بعسصلا نم ناكف
انافاب ةليكسشت هجو ‘ فوقولا ةيرئاز÷ا ةلوطبلا ‘ طسشنت
ءاقللا.يوسشتوم بعÓلا اهدوقي موجنلاب ةججدŸا انافاب
هريدي ءاقل Êاث وهو ،مسساج وبأا يتارامإلا مك◊ا هرادأا يذلا
ءاقللا ضسكع ىلع نكل ،ايبماز ةارابم دعب ينطولا بختنملل
ةهجاوŸا ‘ ،فادهأا نودب انبختنم اهيف لداعت يتلا لوألا
‘ ،دحاو فدهل Úفدهب ينطولا بختنŸا اهرسسخ ،ةيناثلا
رسصانعلا تمدق هلÓحو ،ضسفانتلاو ةراثإلا ‘ ةمق ناك ءاقل
ناو ىتحف ،عيم÷ا اسضر تلان ىوتسسŸا ‘ ةارابم ةينطولا
ىوتسسŸاب داسشأا لكلا نأا لإا Úمزهنم توافسسات ءÓمز اهاهنأا

38 ينطولا بختنŸا دمسص.ينطولا بختنŸا همدق يذلا
ة-عداfl ن-م ضشي-ف بع-ل-لا ن-ك-م-ت-ي نأا ل-ب-ق ،ة-ل-ما--ك ة--ق--ي--قد
نم ق-ئا-قد ع-ب-سس ل-ب-ق ،دا-سشي-نا-ح د-مfiأا يد-ي-ل-ب-لا ضسرا◊ا

ينطولا بختنŸا نأا عيم÷ا نظ نأا دعبو ،ةياهنل ةرفاسص
لاق يزيزعل  قراط عفادŸا نأا لإا ،فدهلا اذه دعب راهنيسس
ة-حر-ف-لا ا-ه-ب دا--عأا ،58ـلا ةقيقد-لا ‘ ة-ج-ي-ت-ن-لا ه-ل-يد-ع-ت-ب ،ل
نك“ عيم÷ا نم ةلفغ ‘و نكل ،Úيرئاز÷ا نم ÚيÓملل
ةدحاو ةقيقد Êاثلل فدهلا ةفاسضإا نم يلÙا بختنŸا
ا-ي-فا-ك نا-ك ،يو-سشو-م بعÓ-لا ه-ع-قو ،يز-يز--ع--ل فد--ه د--ع--ب

يلع ÚبردŸا لابسشأا مÓحأا ىلع يسضقيل
ةرفاسص يتأاتل ،باهولا دبع درامو Êاقرف
ةياهنلا ةنلعم ميسسج وبأا يتارامإلا مك◊ا
Úفد-ه-ب ا-ي-ق-ير-فإا بو-ن-ج زو-ف--ب ة--سسي--ع--ت--لا
«رسضÿا» تاحو-م-ط-ل د-ح تع-سضو ،فد-ه-ل

بختنŸا ضضاخ.يبهذلا عبرŸا غولب ‘
:ةيلاتلا ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا

،ي--قورز ،(Êاد--م--ح)ي--ت---خ---ب ،دا---سشي---نا---ح
ف---ير---سش ،دار---م ي---ن---طÓ----سس ،يز----يز----ع----ل
،نيدلا يfi حاتفم ،(رسصان يركز)Êازولا
،ي--سسي--نو--ل ،بيا--سص ى--سسو--م ،ير--يزد لÓ---ب

ةدعاسسÊ Ãاقرف يلع :بردŸا.حيباسصيم
باهولا دبع دارم
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يرئاز÷ا ÚبحتنŸا Úب ةيناثلا ةهجاوŸا
ةمسصاعلاب699١ يام6٢ موي ترج Êامعلاو

ةينامعلا
.ة--يدو ة---ه---جاو---م ‘ ،،ط---ق---سسم
ةهجاوŸا نع طقف مايأا ةثÓث دعب ،ةهجاوŸا هذه تءاج

ان-ب-خ-ت-ن-م بل-غ-ت ا-ه-ي-فو ،كلذ-ك ط-ق-سسÃ تر-ج ي-ت-لا ¤وألا
ةقيقدلا ‘ توافسسات بعÓلا هعقو رفسصل فدهب ينطولا
تهتنا ،ÚبختنŸا Úب ¤وألا ةهجاوŸا رارغ ىلعو ،ةعبارلا

ةرŸا هذه هعقو در نود فدهب رئاز÷ا زوفب ىرخألا يه
ينطولا بختنŸا.66ـلا ةقيقدلا ‘ حيباسصيم يلع بعÓلا

دادو نم ي-طو-ل-ب :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ضضا-خ
نوملسس ،(يزيزعل قراط)ناسسح ةلوغ ، ةرامع نب ،Âاغتسسم
ة-يدو-لو-م ن-م ي-قورز د-م-حا يد-ي-سس ،ل-ئا-ب-ق-لا ة--ب--ي--ب--سش ن--م
فيرسش ،(ه-ل ةارا-ب-م لوا دادزو-ل-ب با-ب-سش ن-م ة-بد-سش)،نار-هو
نم نيدلازع ميحر ،بلحد يلع ،(Êادمح لسصيف) Êازولا
ةيواسشلا دا–ا نم Òسشق ،(يسسينول دلاخ) ةمسصاعلا دا–ا
.(توافسسات) لسصيف يجاب ،حيباسصيم يلع ،(يريزد لÓب)
باهولا دبع دارم ةدعاسسÊ Ãاقرف يلع :بردŸا
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1 رئاز÷ا0 نامع

ةمسصاعلاب ديدج نم ÚبختنŸا ىقتلا ،دعب نم مايأا ةثÓث
Úب ¤وألا ة--ه--جاوŸا رار--غ ى--ل--عو ،نا--م--ع ة--ي--ن--ير--ح---ب---لا
در نود فدهب رئاز÷ا زوفب ىرخألا يه تهتنا ،ÚبختنŸا
.66ـلا ةقيقدلا ‘ حيباسصيم يلع بعÓلا ةرŸا هذه هعقو
:ةيلاتلا ءامسسألاب ةهجاوŸا هذه ضضاخ ينطولا بختنŸا
قراط)ناسسح ةلوغ ، ةرامع نب ،Âاغتسسم دادو نم يطولب
يقورز دمحا يديسس ،لئابقلا ةبيبسش نم نوملسس ،(يزيزعل

ل-سصي-ف) Êازو--لا ف--ير--سش ،(ة--بد--سش)،نار--هو ة--يدو--لو--م ن--م
دلاخ‘ ةمسصاعلا دا–ا نم نيدلازع ميحر ،بلحد ،(Êادمح

ي-ل-ع ،(ير-يزد لÓ-ب) ة-يوا-سشلا دا–ا ن--م Òسشف ،(ي--سسي--نو--ل
Êاقرف يلع :بردŸا.(توافسسات) لسصيف يجاب ،حيباسصيم

Ãباهولا دبع دارم ةدعاسس
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1 رئاز÷ا3 اينيك
بختنŸا لخد ،Êامعلا بختنŸا مامأا Úتيدولا ÚترابŸا دعب
ثيح ،(899١ اسسنرف) ⁄اعلا ضساك تايفسصت كÎعم ينطولا
يذلا ينطولا انبختنم لوألا يوفسصتلا رودلا ةعرق تعقوأا

Êاقرف يلع يئانثلا نم نوكتŸا ينفلا همقاط ىلع ظفاح
ترج.ينيكلا بختنŸا مامأا ،هللا همحر باهولا دبع دارمو
بختنŸا ينم اهيفو ،يبوÒن اينيك ةمسصاعب باهذلا ةهجاوم
ءاقل ‘ ،فدهل فادهأا ةثÓثب ةرظتنم Òغ ةرسساخب ينطولا

نودب ىهتنا لوأا طوسش دعب.Úك وبيت يبويثإلا مك◊ا هداق
لإا Úبناجلل تحيتأا يتلا ةديدعلا ضصرفلا نم مغرلاب ،فادهأا
تدهسش كلذ نم ضسكعلا ىلع نكل ،ءارذع تيقب امهكابسش نأا
ةثÓث فسسأÓل ةلماك فادهأا ةعبرأا ليجسست ةيناثلا ةلحرŸا

بعÓلا ليجسستلا باب حتتفا.ينيكلا بختنملل تناك اهنم
هليمز فاسضأا قئاقد Êامثب اهدعبو ،55ـلا ةقيقدلا ‘ Óيراوك
ينطولا بختنŸا اوبعل جرخا افده ،Êاثلل فدهلا وغنيتوم
مهل ناتكف ةجيتنلا ضصيلقت ةيغب نومجاهي اوحارو مهتعقوق نم
‘ يقورز دمحا ديسس نارهو ةيدولوم بعل ةطسساوب كلذ
ينطولا بختنŸا هيف ناك يذلا تقولا ‘و نكل ،87ـلا ةقيقدلا
بختنŸاب اذإاو ،ة-ج-ي-ت-ن-لا ل-يد-ع-ت ل-جا ن-م ه-تر-ط-ي-سس ط-سسا-ب
نم ون-ي-توا بعÓ-لا ن-ك“ ةد-تر-م ة-م-ج-ه ر-ثا ى-ل-عو ي-ن-ي-ك-لا
ىل-ع ة-ي-سضا-ق-لا ة-بر-سضلا ة-با-ثÃ نا-ك ،ثلا-ث-لا فد-ه-لا ة-فا-سضإا

‘ ءاج فد_هلا اذه نوك ،Úيرئاز÷ا ÚبعÓلا تايونعم
يهو ةياهنلا نم Úتقيقد لبق ،ةارابŸا نم ضساسسح دج تقو
ن--م ÚيŸÓا تب--سضغأاو Úي--ن--ي--ك--لا تحر--فأا ي--ت--لا ة--يا--ه--ن---لا
د-ج ع-قو-م ‘ ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا تع-سضو ثي-ح ،Úير-ئاز÷ا

،ةدوعلا ةارابم ىلع فرعتن نأا لبقو ،Êاثلل رودلا غولبل بعسص
يبوÒنب باهذلا ةارابم تبعل يتلا ةيرئاز÷ا ةليكسشتلا مكيلإا
نب دمحا د-ي-سس ،دا-سشي-نا-ح :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا ن-م ة-ل-ك-سشتŸاو

،(بل-حد ي-ل-ع)ه--ل ةارا--ب--م لوأا نار--هو ة--ي--ع--م--ج ن--م ةرا--م--ع
ناسسح ةلوغ ،Êازولا فيرسش ،يزيزعل قراط ،دارم ينطÓسس
م--ي--حر)ي--سسي--نو--ل ، ه--ل ةارا--ب--م لوأا ة--ن--ي--ط--ن--سسق با--ب--سش ن---م
:بردŸا.توافسسات ،حيباسصيم ،ي-قورز ،ير-يزد(ن-يد-لاز-ع
عبتي ...باهولا دبع دارم ةدعاسسÊ Ãاقرف يلع

سضرأاب ايقيرفا ·أا سساك تايئاهن ‘ ينطولا بختنŸا ةكراسشم تفسصو
ةينمألا فورظلا ¤إا رظنلاب ةيباجيإلاب6991 ةنسس Óيدنام نوسسلين
ىلع لاحتسسا ثيح ،ةÎفلا كلت ‘  رئاز÷ا اهيلع تناك يتلا ةبعسصلا
بونج ¤إا لقنتلا لجا نم ةيافك-لا ه-ي-ف اÒ Ãسضح-ت-لا ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا
ثيح نم احسضاو ىلجتي ام و-هو ،يرا-ق-لا جا-ت-لا-ب ةدو-ع-لا د-سصق ا-ي-ق-ير-فا
ةلوطبلا ‘ طسشنت تناك اهعيمج ،ةلوطبلا كلت ‘ رئاز÷ا تلثم يتلا ءامسسألا
،حاجنب لوألا رودلا يطخت نم حيباسصيم ءÓمز نك“ دقف كلذ نم مغلابو ،ةيلÙا

،سسمايليوو يوسشتيا ÚبعÓلا ةدايقب ايقيرفا بونج بختنم ةلوطبلا فيسضتسسم هجو ‘ دنلل دنلا اوفقوو
سسرعلا ‘ «رسضÿا» تاياكح نم ةياكح يه مكلتو.ءاقللا نم ةÒخألا ةقيقدلا ‘ ةلوطبلا اوعدو ثيح

،«رسضÿا» اهسضاخ يتلا تاهجاوŸا كلت ىلع فرعتلا ةلوطبلا كلت سشياعي ⁄ نم مويلا ليج كÎن ،يراقلا
توكو رئاز÷ا ةارابم عم سسما ةقلح ‘ ان-ف-قو-ت ثي-ح ن-م اذ-ه ة-ق-ل-ح أاد-ب-ن كلذ ل-ب-قو

،ةيلودلا ليفوÈيل ةرود ن-م-سض Èم-سسيد2 موي تبعل يت-لا راو-ف-يد
خ-يرا-ت تا-يرا-ب-م ز-ي-لا-هد ¤إا ةد-ي-ع-سس ة-ل--حر--ف

.«رسضÿا»

خيراتلا ىلع ةذفانــه٢44١ ¤وألا ىدامج0٢ـل قفاوŸا١٢0٢ يفناجÚ 40نثإلا

لÓقتشس’ا ذنم «رشضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

6991 ناوج2 ¤إاÈ 5991مسسيد2 نم

رهظيو ايقيرفا بونج و رئاز÷ا ةارابم نم ةطقل^
يزيزعل قراط عفادŸا ةروسصلا ‘

لÓخ Êاقرف يلع ةدايقب ينطولا بختنملل ينفلا مقاطلا^
6991 ةنسس ايقيرفا بونج ةارابم

«رسضÿا» م‚ يريزد لÓب^
6991 ايقيرفا سساك ‘

ÚقلاتŸا ÚبعÓلا Úب نم يسسينول دلاخ^
6991 ايقيرفا بونجب ايقيرفا سساك ‘

Óيدنامنوشسلين سضرأاب ايقيرفإا سسرع ‘ ةيباجيا ةكراششم

(نوعبرألاو ةسسماÿا ةقل◊ا)



ــه244١ ¤وأ’أ ىدامج02ـل قفأوŸأ١202 يفناجÚ 40نثإ’أ لوألأ فÙÎأ
رئاز÷ا ةيدولوم

تاــعومÛأ يرود ¤إأ لــــهأاتلأ ىـــلع اـــهنيعو سســـقافسص ‘ ةـــيدولوŸأ
‘ ضسنو-ت ¤إأ ة-حرا-ب-لأ ة--ي--سسمأأ ة--يدو--لوŸأ د--فو ردا--غ
ثيح، ةسصاخ ةلحر Èع أءاسسم ةثلاثلأ ةعاسسلأ دودح
ÚبعÓلأ م-ه-ي-ف اÃ ضصخ-سش05 ن-م نو-ك-م د-فو-لأ نا-ك
دفولأ دهسش ةرم لوأ’و، ةيدا–إ’أ لث‡و  نيÒسسŸأو

اناك ثيح، قيرفلأ ىلع ةبيرغ ضصاخسشأأ هفوفسص ‘
ملعن ’و راسصنأ’أ ةن÷ نم Úسصخسش ديمعلأ ةثعب نمسض
رفسسلاب ةينعŸأ ةمئاقلأ عم مهدوجو ببسس

Óسسيأو يعيبرلأ تدوع دهسشت ÚبعÓلأ ةمئاق
ينفلأ مقاطلأ اهن-ل-عأأ ي-ت-لأ Úب-عÓ-لأ ة-م-ئا-ق تد-ه-سشو
يذلأ يعيبرلأ دوليم بعÓلأ نم لك تدوع ةيدولوملل
¤إأ رداغ يذلأ Óسسيإأ يرأوفيإ’أ بعÓلأو اباسصم ناك
ام أذهو رئأز÷اب هتماقإأ قئاثو ةيوسست لجأأ نم هدÓب
د-ي÷أ ىو-ت-سسŸأ ة-سصا-خ ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن بردŸأ ه-ل حا-ترإأ
نابعÓلأ نأذه همدقي حبسصأأ يذلأ

ةيجلع نبو وباج بايغو
رÁ ⁄ يذلأ ةيجلع نب يدهم نم لك بايغ لسصأوتيو

ةأرا-ب-م ة-ثدا-ح د-ع-ب نأ’أ د◊ ي-ب-يدأا-ت-لأ ضسلÛأ ى-ل-ع
يسسقاف-سصلأ يدا-ن-لأ د-سض ة-ي-ل-يو-ج5 بع-لÃ با--هذ--لأ
هجأردإأ مدع ببسسب هبردم ىلع راث يذلأو يسسنوتلأ

يذلأ وباج نموŸأ دبعو ة-ي-سسا-سسأ’أ ة-ل-ي-ك-سشت-لأ ن-م-سض
نأزيلغ عيرسس دسض ةلوطبلأ ءاقل ذنم هبايغ لسصأوي

لهأاتلأ لجأأ نم سسنوت ¤إأ بهذنسس :زيغن
ضسنوت ¤إأ ةرداغŸأ لبق مÓعإ’أ لئاسسول هثيدح ‘و

نحن اعبط »:Óئاق زيغن ليبن ةيدولوŸأ بردم حرسص
،هزنتلل ضسيلو لهأاتلأ ةقاطبب ةدوعلأ لجأأ نم نوبهأذ
هذهل أديج انرسضح دقل، ةلهسس نوكت نل ةأرابŸأ نأأ ملعن
ىتح ضسقافسصلا-ب ق-ل-غ-م ضصبر-ت ا-ن-ل نو-ك-ي-سسو ةأرا-بŸأ
نأأ ÚبعÓلأ نم تبلطو ، هللأ ءاسش نإأ دعوŸأ ‘ نوكن
لخدنسسو رئأز÷اب انه زفن ⁄ اننأأ مهناهذأأ ‘ وعسضي
لدا-ع-ت-لا-ب با-هذ-لأ ءا-ق-ل ة-يا-ه-ن ا-ن--نا--هذأ ‘و ةأرا--بŸأ
انراسصنأأ نسض ن-سسح د-ن-ع نو-ك-ن-سس ه-ل-لأ نذإا-بو ي-ب-ل-سسلأ
ةأرابم لك ‘ ثيح عيجسشت-لا-ب ا-ن-ي-ل-ع و-ل-خ-ب-ي ⁄ ن-يذ-لأ
انل يوق يونعم عفأد Èتعي أذهو ةعئأر ءأوجأأ نوعنسصي
.هللأ ءاسش نإأ ةيدولوŸأ نأولأأو رئأز÷أ فرسشنسس ،

ةعئأر ءأوجأأ نوعنسصي ديمعلأ راسصنأأ
لfi ةيدولوŸأ راسصنأأ حبسصأأ ةداعلأ هيلع ترج امكو
نوعنسصي ةأرابم يأأ لبق ثيح ،ضصاÿأو ماعلأ ثيد◊أ
ةهجولأ تناك امنيأأ قيرفلأ ةلفاح ةقفأرÃ ةعئأر ءأوجأأ
ضسمأأ موي ينفلأ مقاطلأو ÚبعÓلأ نورهبي مهاهو ،

Úعب ةقدنفلأو ماعطإ’أ زكرم نم ةلفا◊أ وقفأر ثيح
ثيح نيدموب يرأوه ›ودلأ راطم ةياغ ¤إأ ناينبلأ

يدانلأ تايأرو ةيرانلأ باعلأ’اب ةعئأر دج ءأوجأأ أوعنسص
قيرفلأ بناج-ب م-ه-فو-قو ىر-خأأ ةر-م ن-يد-كؤو-م ق-ير-ع-لأ
ضسقطلأ ةدورب مغر هتدناسسمو

ءيشش لك فششكيو بعŸÓا ءادشصأل هبلق حتفي

«يسضاملب هلاق يذلأ دعب بختنملل بعللاب ملحأأ نأأ يقح نم» :يويرف
«يكراÁ بعل يأأ Òخلبو ةحاسس نب Ëدروب لثم Úبعل عم»^ «نألأ يتيولوأأ سسيل فأÎحإلأو.ةيدولوŸأ ‘ حاترم انأأ»^

«موجهلأ بعلنسسو سسقافسص ‘ ركبم يئاهن انرظتني »^ «ةيدولوŸأ عم بقل مهألأ نكل ينمهي ةلوطبلأ فأده بقل»^
ةليقث ءامسسأأ ةدع دوجو مغر ةوانسشلأ للدم حبسصأأ يسسايق فرظ ‘ هسسفن ضضرف
يويرف يماسس ضصانقلأ هنإأ.فأدهأ’أ ةغلب ’إأ Òهام÷أ بطاخي ’ حبسصأأ امدعب
ة-ثÓ-ث ل-ج-سسو ت’و-ج ضسم-خ د-ع-ب ي-لÙأ يرود-ل-ل ا--فأد--ه ه--سسف--ن بسصن يذ--لأ

أذهب «بعŸÓأ ءأدسصأأ» ضصخ يويرف.ايقيرفإأ لاطبأأ يرود ‘ د◊ فأدهأأ
قرط ‘ هتبغر اهزربأأ رومأأ ةدع هيف فسشك يذلأ رأو◊أ

رئأز÷أ ةيدولوم عم قلأات امدعب لوأ’أ بختنŸأ بأوبأأ
:هتايأدب ‘

هومتققح يذلا زوفلا ىلع كقي-ل-ع-ت ا-م
؟يرودلا ‘ ةنيطنشسق بابشش مامأا

ولح هنكلو بعسصو قاسش ناك زوفلأ ةحأرسصب
قق– يت-لأ فور-ظ-لأ ¤إأ ر-ظ-ن-لا-ب ا-سضيأأ

هذ-ه ن-م أÒث-ك Úفو--خ--ت--م ا--ن--ك.ا--ه--ي--ف
ةأرا-بŸأ د-ع-ب قا-هرإ’أ بب-سسب ةأرا-بŸأ

يسسقافسصلأ مامأأ اهانبعل يتلأ ةÒبكلأ
ه-ل-ل د-م◊أ  ن-ك-ل ا--سضيأأ تا--با--سصإ’أو

ثÓثلأ طاقنلاب زوف-ن ف-ي-ك ا-ن-فر-ع
ة-عا-سس ن-م د-يزأ’ ا-ن-ب-ع-ل ا-ن--نأأ م--غر
.قأرح درط دعب Úبع’ ةرسشعب

حمشسيشس زوفلا اذه نأا ديكأا
سسنوت ¤إا لقنتلاب مكل
Ÿيشسقافشصلا ةهجاو

Ãسسيلأا  ةعفترم تايونع
؟كلذك
ىوتسسم ايق-ير-فإأ لا-ط-بأأ ة-ط-بأر
يسسقافسصلأ يدانلأ مامأو .رخأأ
لجأأ نم نأوأ’أ لبق ايئاهن بعلنسس

ا-م ضسك-ع .تا-عو-مÛأ رود ¤إأ ل--هأا--ت--لأ ة--قا--ط--ب م--سسح
ة-ع-قو-م ‘ يو-ق نا-ك يذ-لأ و-ه ا-ن-ق-ير-ف ضضع-ب--لأ هرو--سصت--ي
رسضحن نأأ انيلع أذهلو. عسضأوتم ضسفانŸأ ضسيلو باهذلأ
ضسفنب بعلنو ةنكمŸأ تاهويرانيسسلأ لكل أديج انسسفنأأ

¤إأ ةدو-ع-لأ ل--جأأ ن--م ة--ق--با--سسلأ تا--يرا--بŸأ ةÁز--عو حور
.ديد÷أ يوركلأ مسسوŸأ ‘ لوأ’أ انفده قيق– رئأز÷أ

باهذلا ةيئانث ةيلشضفأا نأا ديكألا نكل
سسقافشص ةعقوم لبق ةيونعم ةعرج مكحنمتشس
؟كلذك سسيلأا
ضسفانŸأ نم لسضفأأ انك. باهذلأ ‘ ةÒبك ةأرابم انيدأأ
انل-خدو أد-ي-ج ضسفا-نŸأ ا-ن-سسرد .ا-ي-ك-ي-ت-ك-تو ا-ي-ند-ب. ا-ي-ن-ف
’ول لقثأأ ةجيتنب زوفلأ ىلع نيرداق انك .بجي امك ةأرابŸأ
لهأاتلأ مسس◊ Úيفاك اناك Úفده نم انمرح يذلأ مك◊أ
انعيسض امدعب ةسصاخ هيهتسشن انك امك رŒ ⁄ رومأ’أ نكلو
.ءأزج ةلكر

ةعقوم لبق لهأاتلا ‘ مكظوظح ىرت فيكو
؟بايإلا
نأأ بجي ’ ايقيرفإأ ‘ نكلو .ام اعون ةنئمطم ةجيتن0 –2

يوق ضسفانم ضسقافسص.ضسنوت ‘ لهأاتلأ مسسح دعب ’إأ تاعومÛأ رود نع ثدحتن
يذلأ مك◊أ وه انفيخي ام Ìكأأو اهيف بعلنسس يتلأ فورظلأ ىردن ’و اسضيأأ مظنمو
ةقيرطلأ ضسفنب بعلنو باهذلأ ةيلسضفأأ ىسسنن نأأ انيلع بجي هنأأ امك.ةهجأوŸأ ريديسس
لجسسن ىتح اسضيأأ موجهلأ بعلنو. باهذلأ ةأرابم اهب انلخد يتلأ ةÁزعلأو حورلأ ضسفنو

.اسضيأأ رومأ’أ انيلع لهسسي افده

؟كلذ رشس امف مشسوŸا اذه كقيرف عم ةيلاثم ةقÓطنإا تققح
دوعي لسضفلأ نأأ امك تابيردتلأ ‘ أÒثك يحسضأأ انأأ. طقفو لمعلأ ىوسس رسس كانه ضسيل
هنأ’ اسضيأأ يئÓمز لسضف ىسسنأأ نأأ بجي ’و أدج ةديفم تاميلعت › مدقي يذلأ بردملل

Ÿمجاهم عم بلعت اÚ خلبو ةحاسس نب.ظيف◊أ دبع ةميق نمÒ باعلأأ يعناسص كمامأأو
عسضأأ نأأ بجي نكلو لجسسي اÃر Êاكم رخأأ مجاهم يأأ نأأ ديكأاف وباجو Ëدروب لثم
.ةيدج لكب لمعلأ لسصأوأو ضضرأ’أ ىلع يلجر

عم ةشصرفلا كحنÃ بلاطتو ¤اعتت تأادب يتلا تاوشصألا ىلع كقيلعت ام
؟قلأاتلا اذه دعب بختنŸا
ةسصاخ ينطولأ بختنŸأ ضصيمق ءأدترأاب ملحأأو حمطأأ نأأ يقح نمو يرئأزج بع’ انأأ
يأأ مامأأ حوتفم بابلأ نأأ دكأأ اŸ يلÙأ بعÓل حورلأ تداعأأ يسضاملب تاحيرسصت نأأو

مل◊أ أذ-ه ن-ك-ل .ر-سضخ-ل-ل بع-ل-لأ ‘ ه-ت-ي-ق-حأأ تب-ث-يو ير-ئأز-ج ر-ف-سس زأو-ج كلÁ بع’
لوحب فأدهأ’أ نم ديزŸأ ليجسستو يقيرف عم قلأاتلأ ةلسصأوÃ ’إأ ققحتي نل عورسشŸأ
.هللأ

نأا ىششخت لأااشضيأا جيلÿا ¤إا كليوحتل نوططخي ةرجانŸا سضعب كانه
؟نألا كيلع اوششوششي
ام فرعأأ انأأو اباسش ابع’ تسسل يننأ’ يلع رثؤوت نل رومأ’أ هذه لثمو فfiÎ بع’ انأأ
يدل هنأ’ يقيرف ىلع طقف زكرمو Òبك قيرفل بعلأأ انأأ ةنسس92 نسس ‘ Êرسضيو ينعفني
مÓك › نوكيسس ةلوطبلأ ةياهن دعبو ةيوئŸأ مسسوم ‘ هعم اهقيقحتل ىعسسأأ فأدهأأ
.رخأأ

؟كلذ ببشس ام حجنت ⁄ كنكل نانويلا ‘ ةقباشس ةبرŒ كل تناك
يننأأ مغر Êانويلأ اسسير’ ‘ فأÎحإ’أ ةديلبلأ دا–إأ عم يقلأات دعب هتبكترإأ أاطخ Èكأأ
ي-ت-لأ ةÒث-ك-لأ ضضور-ع-لأ د-ع-ب ير-ئأز-ج وأأ ي-ج-ي-ل-خ ق-ير-ف ‘ ءا-سضمأ’أ ى-ل-ع أردا-ق تن-ك
Èكأأ ةينانوي وأأ ةيبوروأأ ةيدنأأ وحن يتبأوب نوكيسس قيرفلأ أذه نأأ دقتعأأ تنك .ينتلسصو
ىتحو تأداعلأو ديلاقتلأ فÓتخإأو ةغللأ قئاع ببسسب ملقأاتلأ ‘ ةبوعسص تدجو يننكلو
امدعب ةينطولأ ةلوطبلأ ¤إأ ةدوعلأ تلسضف أذهلو أÒثك يلع ترثأأ ةباسصإ’أ نأأ امك لكأ’أ
مغر ةيدولوŸأ تÎخإأو ديعسسلأ يسساق لامك كأذانأأ يسضايرلأ ريدŸأ ضضرع ينلسصو

Òبك قيرف ‘ يننأأ تبثأأ تقولأ نأ’ كلذ ىلع مدنأأ ⁄و ينتلسصو يتلأ ضضورعلأ ةلمج
.رخأأ ءيسش يأأ نم Èكأأو مهأأ › راسصنأ’أ ةبfiو

؟مشسوŸا اذه يلÙا يرودلا ‘ فاده نشسحأا بقل كمهي لهو
ةميق نم Úبع’ هبناج ¤إأ نوكي بع’ يأأ نأاف ليلق ذنم حرسص املثمو. ةبرح ضسأأر انأأ

فأده بقل › مسستبإأ أذإأو .فأدهأأ ةدع لجسسي نأأ هنكÒ Áخلب ةحاسس نب Ëدروب وباج
جيوتتلل يقيرف دوقأأ نأأ وه ءيسش مهأأ نكلو أديعسس نوكأاسسو يرهظ هل ريدأأ نل يرودلأ
.راسصنأÓل هفأدهأأو ةيوئŸأ مسسوم ‘ بقلب

؟ةارابŸا لبق راشصنألا اهعنشص يتلا ةعئارلا ءاوجألا ىلع كقيلعت ام
هيف اهسشيعن يتلأ تاظحللأ لكب عتمتن نحنو يداع Òغ انقيرفو. يداع Òغ انروهمج
اننأأ رعسشن ’ انلعج ةأرابم لك لبق ةوانسشلأ اهعنسصي يتلأ ءأوجأ’أ ةحأرسص . انراسصنأأ عمو
فصصنم – ب                   .انوروك ةحئاج ببسسب روهمج نود بعلن



تايرابŸإ نع هبايغ لجصس طوب نب ةماصسأإ ةبيبصشلل لوأ’إ صسرا◊إ نإاف ،عيم÷إ ملعي املثم
دا–إ مامأإ رجينلإ ‘ فاكلإ صسأاكل Êاثلإ يديهمتلإ رودلإ نم باهذلإ ءاقل ذنم ةÒخأ’إ
ةيعم÷ قباصسلإ صسرا◊إ نأإ ثيح ،ديلإ ىوتصسم ىلع اهنم Êاعي يتلإ ةباصصإ’إ ببصسب كردلإ

ءافصشلل لثامتلل فثكŸإ جÓ-ع-لا-ب ءا-ف-ت-ك’إو ة-حإر-لإ ¤إإ نو-كر-لا-ب ا-ب-لا-ط-م نا-ك ة-ل-ي-ل-م Úع
ةلاح نإاف ،اهيلع انلصص– ي-ت-لإ تا-مو-ل-عŸإ بصسحو ،ة-ي-ند-ب-لإ ه-ت-قا-ي-ل ل-ما-ك عا-جÎصسإو

ةرصشابم تابيردتلإ ةرصشابم هعصسوب نوكيصسو ،رمتصسم نصس– ‘ ةيحصصلإ صسرا◊إ
نم ةيإدب ةصسفانŸإ ءإوجأإ ¤إإ ةدوعلل إدإدعتصسإ فاكلإ صسأاك نم ةدوعلإ ءاقل دعب
.ةمصصاعلإ دا–إ مامأإ يفناج11 موي يرانكلإ رظتنت يتلإ ةعباصسلإ ةلو÷إ

كردلا دا–ا مامأا ارضضاح نوكيضسو أاطخ نود هرود ىدأا ديدح
لصضفأإ دجي ⁄ يديزوب فصسوي بردŸإ نإاف ،طوب نب صسرا◊إ بايغ لظ ‘و

نم تافوختلإ لك مغرو ،ديدح دمfi ريديإإ باصشلإ صسرا◊إ ىلع دامتع’إ نم
ىو-ت-صسŸإ ‘ نا-ك د-يد-ح نأإ ’إإ ،ةÈخ-ل--ل د--ق--ت--ف--ي يذ--لإ Òخأ’إ إذ--ه ىو--ت--صسم
،ةيلÙإ وأإ ةيراقلإ ةصسفانŸإ ‘ ءإوصس وحن لمكأإ ىلع هرود ىدأإو بولطŸإ

ةصصاخ إرخؤوم ةبيبصشلإ اهتققح يتلإ ةيباجيإ’إ جئاتنلإ ‘ ةÒبك ةجردب مهاصسو
،ماصص’ يمجاهم مامأإ اعينم إدصس ناك نيأإ ةليلم Úع مامأإ Òخأ’إ ءاقللإ ‘
نوكتصس لامآ’إ لك نيأإ كردلإ دا–إ مامأإ ءاثÓثلإ إذه اصضيأإ إرصضاح نوكيصسو

صسأاك نم لبقŸإ رودلإ ¤إإ لهأاتلإ نامصض ‘ ةمهاصسملل هتاناكمإإ ىلع ةقلعم
.فاكلإ

ءاثÓثلا اذه دوعي دقو ءافضشلل لثامتي ةي◊وب
نم ةبرقم رداصصم نم انملع دقف ،ةبيبصشلإ ةدايعب قلعتي اميف امئإدو

ةد-ع ع-ي-صض ر-خآ’إ و-ه يذ-لإ ة-ي◊و-ب ا-ير-كز بعÓ-لإ نأإ ي--ب--ط--لإ م--قا--ط--لإ
لثا“ نإرهو ةيدولوم ةهجإوم ‘ اهل صضرعت يتلإ ةباصصإ’إ ببصسب تايرابم
نم ةيإدب ةصسفانŸإ ءإوجأإ ¤إإ ةدوعلل إزهاج حبصصأإو يئاهن لكصشب ءافصشلل

صصق-ن ن-م Êا-ع-ي ه-نأإ اÃو ،ر-ج-ي--ن--لإ كرد دا–إ ما--مأإ ءا--ثÓ--ث--لإ إذ--ه ءا--ق--ل
ةي◊و-ب نو-ك-ي نأإ د-ع-ب-ت-صسŸإ ن-م-ف ،ة-ي-ند-ب-لإ ة-ي-حا-ن-لإ ن-م صصق-نو ة-صسفا-نŸإ

ةجيتن بصسح ةيناثلإ ةلحرŸإ ‘ هتكراصشم لجصسي دقو ،رجينلإ كرد دا–إ مامأإ ايصساصسأإ
ن .ن.ينفلإ مقاطلل ةينفلإ تإرايÿإو ءاقللإ

تلإز ام ةيعصضولإ نإاف ،قباصسلإ ددعلإ ‘ هيلإإ انرصشأإ املثم
ةلأاصسÃ قلعتي ا-م-ي-ف ة-صصا-خ ي-ل-ئا-ب-ق-لإ تي-ب-لإ ل-خإد ةد-ق-ع-م
ةيلئابقلإ ةينفلإ ةصضراعلإ نع يديزوب فصسوي بردŸإ ليحر

،نآ’إ ةدكؤوم تحبصصأإ يت-لإو ة-مدا-ق-لإ ة-ل-ي-ل-ق-لإ تا-عا-صسلإ ‘
تاهجإوŸإ ‘ اه-ق-ق-ح ي-ت-لإ ة-ي-با-ج-يإ’إ ج-ئا-ت-ن-لإ ل-ك م-غر-ف
ققحي دعي ⁄و قيرفلإ ‘ هب ابوغرم دعي ⁄ هنأإ ’إإ ،ةÒخأ’إ
اهب ›دي ناك يتلإ هتاحيرصصت ببصسب نيÒصسŸإ ىدل عامجإ’إ

تلت يتلإ تاحيرصصتلإ ةصصاخو ،فلصشلإ ةيعمج ةإرابم ذنم
فرصصت نم هبصضغ نع Èع نيأإ ةÒخأ’إ ةليلم Úع ةهجإوم
نإاف ،اعقوتم ناك امكو ،يبنجأإ بردÃ مهلاصصتاب نيÒصسŸإ
صسمأإ ةيصسمأإ ءاقل مهل ناك نيÒصسŸإو لÓم فيرصش صسيئرلإ

،ةلأاصسŸإ هذه ‘ مصسحلل يديزوب بردŸإ عم وزو يزيت ‘
قÓ--ط--لإ ى--ل--ع قا--ف---ت’إ ” ه---نأإ ا---نردا---صصم ترا---صشأإ ثي---ح
¤إإ هلمع يديزوب لصصإوي نأإ ىلع ،Úفرطلإ Úب يصضإÎلاب

مامأإ ءاثÓثلإ إذه يرانكلإ رظتنت يتلإ ةإرابŸإ ةياهن ةياغ
.ةيقيرفإ’إ ةصسفانŸإ راطإإ ‘ رجينلإ كرد دا–إ
يديزوب فرضش ىلع يدانلا رقم ‘ اÒغضص Óفح تمظن ةرادإ’ا
ة-يا-ه-ن د-ع-بو ،ا-ه-ي-ل--ع ا--ن--ل--صص– ي--ت--لإ تا--مو--ل--عŸإ بصسحو
ف--صسو--ي بردŸإ ع---م نوÒصسŸإ هد---ق---ع يذ---لإ عا---م---ت---ج’إ
ةبيبصشلإ ةماقإإ رقم ¤إإ ةرصشابم تناك ةهجولإ نإاف ،يديزوب
بردŸإ فرصش ىلع Òغصص لفح ميظنت ” نيأإ وزو يزيتب
ÚبعÓلإ ،ينفلإ مقاطلإ ءاصضعأإ لك روصضحب يديزوب فصسوي
هيلوت ذنم يديزوب هب ماق يذلإ لمعلل انافرع نيÒصسŸإو
إذه نأإو ةصصاخ ،ةيلئابقلإ ةينفلإ ةصضراعلإ ىلع فإرصشإ’إ
ةد-ع ق-ق-حو ة-ي-ب-ل-صسلإ ج-ئا-ت-ن-لإ ةد-ق-ع كف ن-م ن--ك“ Òخأ’إ

.تاصسفانŸإ فلتfl ‘ اهلخإدو دعإوقلإ جراخ تإراصصتنإ
فاكلا ءاقل دعب ةبيبضشلا عم هراوضشم لضصاوي نل هنأا دكؤوي يديزوب

فصسوي بردŸإ نإاف ،هيبرقم عم هل ثيدح ‘و ،لباقŸإ ‘
إذه ةبيبصشلإ رداغيصس هنأإ نآ’إ نم هنهذ ‘ عصضي ناك يديزوب
ثيح ،رجينلإ كرد دا–إ ةإرابم ةياهن دعب ةرصشابم ءاثÓثلإ

لظ ‘ قيرفلإ ‘ هلمع ةلصصإوŸ هزفحي ءيصش يأإ دجي ⁄
صضفر ه-نأا-ب ا-م-ل-ع ،ن-يÒصسŸإ ع-م ا-ه-ب رÁ ي-ت--لإ ة--ي--ع--صضو--لإ
رصضح-ي ن-يأإ ة-صسا-صس◊إ ةÎف-لإ هذ-ه ‘ ق-ير-ف-لإ ن-ع ي-ل-خ-ت-لإ

Ÿقلعتي ماه دعو Ãةيلود ةصسفان،.
عامتج’ا ‘ ›اŸا بنا÷ا ¤إا اقرطت نافرطلا

نإاف ،ةيلئابقلإ ةرإدإ’إ نم ةبرقŸإ رداصصŸإ صضعب بصسحو
ةيإدبلإ ذنم ةحصضإو تناك يديزوب فصسوي بردŸإ ةرداغم
ةياغ ¤إإ Òغتت تايطعŸإ لعجي لماع يأإ كانه دكي ⁄و
هد-ق-ع يذ-لإ عا-م--ت--ج’إ نإا--ف ،كلذ--ل ،كرد دا–إ ة--ه--جإو--م
ةغيصص نع ثدحتلإ لجأإ نم ناك يديزوب عم لÓم صسيئرلإ

نأإ ن-كÁ ي-ت-لإ تا-صضيو-ع-ت-لإو ›اŸإ بنا÷إو د-ق--ع--لإ خ--صسف

¤إإ دقع ىلع عقو يديزوب نأإ ثيح ،بردŸإ اهيلع اهلصصحي
بلا-ط-ي نأإ ي-ق--ط--نŸإ ن--مو ،›ا◊إ م--صسوŸإ ة--يا--ه--ن ة--يا--غ
بل-ط-ي ⁄ ه-نأإ را-ب-ت-عا-ب ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لإ ةرإدإ’إ ن-م تا--صضيو--ع--ت--ب
هتلاقإإ تررق يتلإ يه ةرإدإ’إ ا‰إإو ،هتدإرإإ صضحÃ ةرداغŸإ
.ةفورعŸإ بابصسأÓل
عوبضسأ’ا ةياهن رظتنم يضسنرفلاو ناف’ ـب ةكضسمتم ةبيبضشلا
يت-لإ صضور-ع-لإو تا-حإÎق’إ ل-ك م-غرو ،ر-خآإ د-ي-ع-صص ى-ل-عو
Úبردمو لامعأ’إ ءÓكو فرط نم ةيلئابقلإ ةرإدإ’إ اهتقلت
يرانكلإ يÒصسم نأإ ’إإ ،ةينفلإ ةصضراعلاب قاحتلÓل بناجأإ

ح-ن-م يذ-لإ نا-ف’ صسي-ن-يد ي-صسنر-ف-لإ تا-مد-خ-ب نو-ك-صسم--ت--م
ةبإوب نم ةين-طو-لإ ة-لو-ط-ب-لإ ¤إإ ةدو-ع-ل-ل ة-ي-ئد-بŸإ ه-ت-ق-فإو-م
ةياهن وزو يزيتب رظتنمو ،باقلأ’اب اجيوتت Ìكأ’إ قيرفلإ
بردŸإ عم اهرمأإ تمصسح ةرإدإ’إ نأإ ثيح ،›ا◊إ عوبصسأ’إ
.يديزوب ـل افلخ ةبيبصشلل ابردم نوكيصسو يصسنرفلإ

جئاتنلاو ةليكضشتلا دودرم ‘ رثؤوي دق رارقتضس’ا بايغ
لبقتصسم نم إدج نوفوختم ةبيبصشلإ راصصنأإ نإاف ،لباقŸإ ‘

ذنم قيرفلإ هدهصشي يذلإ رإرقتصس’إ بايغ لظ ‘ ةبيبصشلإ
ع-م-ج-ي ثي-ح ،ة-ق-با-صسلإ م-صسإوŸإ ‘ ى-ت-حو ،م-صسوŸإ ة-يإد--ب
ىو-ت-صسم ى-ل-ع أإر-ط-ت ي-ت-لإ تإÒي-غ--ت--لإ هذ--ه ل--ك نأإ را--صصنأ’إ
جئاتنو ÚبعÓلإ دودرم ‘ رثؤوت نأإ نكÁ ةينفلإ ةصضراعلإ
تكلهتصسإ ةيلا◊إ ةرإدإ’إ نأإ ةراصشإ’إ عم ،ماع لكصشب قيرفلإ

يهو ،ابع’14و Úبردم ةعصست ابيرقت مصسإوم ثÓث فرظ ‘
عورصشم نع نوثدحتي إوناك نيÒصسŸ ةبصسنلاب ةيلايخ دإدعأإ

.ةيقيق◊إ اهتناكم ¤إإ ةبيبصشلإ ةداعإ’ مخصض
ن .ميسسن

لوأ’ا فÙÎاــه2441 ¤وأ’إ ىدامج02ـل قفإوŸإ1202 يفناجÚ 40نثإ’إ

دادزولب بابضش

لئابقلا ةبيبضش

تاعومÛا رود ةÒضشات ديري امودو يبوÒنب لاحرلا طحي بابضشلا

فاكلا ءاقل دعب ةرداغŸاو يضضاÎلاب دقعلا خضسف ىلع يديزوب عم قفتت ةرادإ’ا

هجو ةلوطبلإ ‘ Úفده لباقم ةيثÓثب ةدكيكصس ةبيبصش مامأإ ققÙإ زوفلإ دعب
¤وأإ ةيبيردت ةصصح ىرجأإ امدعب ىرخأإ ةرم لاطبأ’إ ةطبإر ىلع هزيكرت بابصشلإ
إوطحيو ةينيكلإ ةمصصاعلإ ¤إإ إولقنتي نأإ لبق ،يصضاŸإ تبصسلإ موي ةمصصاعلاب
تايرابم راطيإإ ‘ ،يلÙإ ايهامروغ يدان ةهجإوŸ يبوÒنب ›ودلإ راطŸاب
.ايقيرفإإ لاطبأإ ةطبإر تاعوم‹ يرودل لهؤوŸإ Òخأ’إ يديهمتلإ رودلإ

احابضص ةرضشاعلا دودح ‘ لقنت قيرفلا
نم نيدموب يرإوه راطم وحن صسمأإ موي حابصص دإدزولب بابصش إوبع’ هجوت
ةرصشاعلإ ةعاصسلإ دودح ‘ اينيك وحن لاحرلإ إودصشيل ،تياف د’وأاب ةماقإ’إ قدنف
إوطحيل ،ةيرئإز÷إ ةيو÷إ طوطخ-ل-ل ة-ع-با-ت ة-صصا-خ ةر-ئا-ط Ïم ى-ل-ع ا-حا-ب-صص

Ãن راطÒصسب ›ودلإ يبوÓبابصشلإ دفو نأإ ركذلاب ريدج ،صسمأإ ءاصسم م ’
.ةإرابŸإ هذهل امود مهاعدتصسإإ ابع’12 مهنيب نم اصصخصش03 زواجتي

ةثعبلا لابقتضسإا ‘ ناك Òفضسلا
مهراظتنإإ ‘ ناك ثيح اينيك ¤إإ هلوصصو روف إÒبك امامتهإإ بابصشلإ دفو يقل
إورصسأإ ثيج ،ةرافصسلإ ‘ نيرخآإ ءاصضعأإ ةقفر يدماfi دعصس يرئإز÷إ Òفصسلإ

Òصضحتلإ لجأإ نم ةديج فورظ ‘ هعصضوو قيرفلل تÓيهصستلإ لج Òفوت ىلع
ةلفاح بابصشلإ دجوو إذه ،ةيراق ةصسفانم ‘ رئإزجلل Óث‡ هنوك ةإرابملل إديج
م.ميلسس.ةرصشابم مهلوصصو ظعب ةماقإ’إ قدنف ¤إإ مهتلقن ةصصاخ

ةيراقلا ةضسفانملل دوعي خاضسن
عم لقنتلا لجأا نم امود اهنلعأا يتلا ةمئاقلا يغ خاشسن نيدلا ضسمشش دجاوت
ابع’12 ةمئاقل Òخأا داع خاشسن ،ايهامروغ يدان ةهجاوŸ اينيك ¤إا قيرفلا
ءاقل ‘ اهل ضضرعت يتاا ةيلشضعلا ةباشصإ’ا رثإا ىلع رهشش ›او◊ ماد بايغ دعب
نأا اÃ بشسانŸا تقولا ‘ هتدوع كلذب لج-شسي-ل ،ي-ب-ي-ل-لا ر-شصن-لا ما-مأا با-ب-ششلا
.تايارابŸا ›اوت عم ةÎفلا هذه ‘ هتامدخ ¤إا جاتحي قيرفلا

ةرم لوأا ىعدتضسي نارحلب
رداقلا دبع فيدرلا ق-ير-ف-لا بعÓ-ل ةو-عد-لا ا-مود كنار-ف بردŸا ه-جو
باششلا بعÓلا ،اي-ها-م رو-غ يدا-ن ما-مأا12 ةمئاق ديدج نوكي-ل نار-ح-ل-ب
لك بايغ ضضوعيل ءاجو هتÒشسم ‘ ةرم لوأ’ لوأ’ا قيرفلا عم ىعدتشسي
نأا ركذلاب ريدج ،ةيلشضع تاباشصإ’ اشضرعت ناذ-ل-لا لو-ح-ل-بو ع-ب-يو-شس ن-م
عم مشسوŸا اذه طقف ديحو ءا-ق-ل بع-لو حا-ن-ج م-جا-ه-م-ك بع-ل-ي نار-ح-ل-ب
نع هتدعبأا ةباشصإ’ ضضرعت اهدعب ةدكيكشس ةبيبشش مامأا ناكو فيدرلا
.تايرابŸا يقاب

تاعاضشإ’ا دنفو ةثعبلا عم لقنت حابرم
بردŸا Úب ةÒبك ل-كا-ششم دو-جو ن-ع ة-ي-لfi ة-ي-مÓ-عإا ل-ئا-شسو تثد–

اذه در“ نع تثد–و ،حابرم تياغ لوأ’ا قيرفلا ضسراحو امود كنارف
هئاعدتشسإا يتأايل ،ةيلا◊ا هتيعشضو نم هاشضر مدعو قيرفلا نع Òخأ’ا
Ÿعم لكاششم يأا هل ضسيل امود نأا دكأاتو تاعئاششلا لك دنفتل ايهامروغ ةاراب
‘ ةيشساشسأا ةناكم ىلع لوشص◊ا لجأا نم لمعلا Òخأ’ا اذه ىلعو حابرم
.قيرفلا ‘ هشسفنل يواشسوم ضضرف دعب لبقتشسŸا

ينم نب هضضوعو دعب ىفضشي ⁄ دادك
ةعومÛا ةقفر اينيك ¤إا دادك بيعشش بابششلل يروÙا عفادŸا لقنتي ⁄

ءاقل ‘ اهل ضضرعت يتلا ةباشصإ’ا نم دعب ىفششي ⁄ هنأا ىلع لدي ام اذه
،ةبيقعل د’وأا عافد م‚ بايغ لشسلشسم لشصاوتيل ،ةيرشصنلا مامأا يبريدلا

ثدح املثم ءاقللا اذهل يعدتشسإا يذلا ينم نب باششلا عفادŸا هشضوعو اذه
ىلع لوشص◊ا كلذب رظتنيل ،اشضيأا ›اخ بايغ دنع ةيشضاŸا تايرابŸا ‘
.ء’دبلا ةكد ‘ رركتŸا هدجاوت لظ ‘ لوأ’ا قيرفلا عم بعلل ةشصرف

:ايهام روغ ءاقلب ةينعŸا ابع’12 ةمئاق
يواشسوم ،حابرم ،رداقلا دبع :ىمرŸا ةشسارح

ينم نب ،راششوب ،›اخ ،Ìيخلب ،راششوب ،ضسياح ،ةوÿوب :عافدلا
دويعشس ،يتباث ،يوارد ،يŸاشس ،تاكيرت ،قازيÒم :ناديŸا طشسو
نارحلب ،وبموغن ،Òكب ،وششب ،وبكوك :موجهلا

م.ميلشس

Èمفون1 بعلم ‘ سسمأا بردت رجينلا كرد دا–ا
بعلم ‘ مث يدلبلإ ةقزإزع بعلم ىوتصسم ىلع ةيبيردت صصصصح ةدع هئإرجإإ دعب
هل ةيبيردت ةصصح لوأإ كردلإ دا–إ رجينلإ لث‡ ىرجأإ ،وزو يزيتب ةدخ نب عإرذ
صسأاكل Êاثلإ يديهمتلإ رودلإ نم ةدوعلإ ةإرابم نصضتحيصس يذلإ يصسيئرلإ بعلŸاب
،ةرصشاعلإ ةعاصسلإ نم ةيإدب صسمأإ ةحيبصص Èمفون1 بعلم لئابقلإ ةبيبصش مامأإ فاكلإ

ةيصضرأإ ةيعون فاصشتك’ ينفلإ مقاطلإو ÚبعÓلإ مامأإ ةيتإوم ةصصرفلإ تناك ثيح
نأإ املع ةبيبصشلإ صسفانŸ طورصشلإ لك ترفو بعلŸإ ةرإدإإ نأإ ةراصشإ’إ عم ،نإديŸإ
نامصضل ةصصاخ ةرايصسو ةلفاح يÒجينلإ دفولإ فرصصت ت– تعصضو ةيلئابقلإ ةرإدإ’إ
.قدنفلإ ¤إإ بعلŸإ نم تÓقنتلإ

ةارابŸا تيقوت سسفن ‘ مويلا ىرخأا ةضصحو
رجينلإ كرد دا–إ ةليكصشت نإاف ،مدقلإ ةركل ةيقيرفإ’إ ةيلإردفنوكلإ Úنإوقل اقفوو
ةإرا-بŸإ تي-قو-ت صسف-ن ‘ مو-ي-لإ ة-ي-صسمأإ ي-صسي-ئر-لإ بع-لŸإ ‘ ىر-خأإ ةر-م برد-ت--ت--صس
ررق رجينلإ دفو نأإ ةراصشإ’إ عم ،’إوز ةثلاثلإ ةعاصسلإ نم ةيإدب ءاثÓثلإ إذه ةررقŸإ
فورظ-لإ ع-م ة-صصا-خ م-ل-قأا-ت-ل-ل ةإرا-بŸإ د-عو-م ن-ع عو-ب-صسأإ ل-ب-ق ر-ئإز÷ا-ب قا-ح-ت-ل’إ
.مايأ’إ هذه ةيلئابقلإ ةقطنŸإ اهدهصشت يتلإ صسقطلإ ةدوربو ةيخانŸإ

مويلا ةحيبضص ينقتلا عامتج’ا
ينقتلإ عامتج’إ نإاف ،ةيراقلإ ةصسفانŸإ ‘ ةإرابم لك لبق ةداعلإ هيلع ترج املثم
رقÚ Ãنث’إ مويلإ ةحيبصص دقعتيصس رجينلإ كرد دا–إ مامأإ ةبيبصشلإ ةإرابÃ صصاÿإ
يلث‡ روصضح عامتج’إ إذه د-ه-صشي-صسو ،وزو يز-ي-ت-ب مد-ق-لإ ةر-ك-ل ة-ي-ئ’و-لإ ة-ط-بإر-لإ
ةيلÙإو ة-ي-ن-مأ’إ تا-ط-ل-صسلإ ن-م Úل-ث‡و ،م-ي-ك-ح-ت-لإ م-قا-ط ¤إإ ة-فا-صضإإ ،Úق-ير-ف-لإ
.ةلباقملل نصس◊إ Òصسلإ نامصضل

ةارابŸا ةرادإ’ يبيل ميك–
مقاط Úيعت مدقلإ ةركل ةيقيرفإ’إ ةيلإردفنوكلل ةعباتلإ ماك◊إ Úيعت ةن÷ تراتخإ

راطإإ ‘ رجينلإ كرد دا–إ مامأإ يرانكلإ رظتنت يتلإ ةهجإوŸإ ةرإدإ’ يبيل ميك–
دمfi مك◊إ نم لكب رمأ’إ قلعتيو ،فاكلإ صسأاكل Êاثلإ يديهمتلإ رودلإ نم ةدوعلإ
امنيب ،رصصنلإ فيصس مصسابو ليمك يد‹ نم لك ةمهŸإ هذه ‘ هدعاصسيصس يذلإ ،اغآإ
حيتفلإ Êإدوصسلإ نوكيصسف ءاقللإ ظفاfi امأإ ،ميهإربإإ زتعم نوكيصسف عبإرلإ مك◊إ
ديصشر رئإز÷إ91 ديفوكب صصاÿإ ظفاÙإ Úيعت ” امك ،رداقلإ دبع نب دمحأإ
ةثلاثلإ ةعاصسلإ نم ةيإدب رصشابŸإ ىلع ةلوقنم نوكتصس يتلإ ةإرابŸإ هذهل ةفلاخوب
.’إوز

ميك– مقاط
ةرادإ’ يليضشيضس

ءاقللا
يقيرفإ’ا دا–إ’ا نلعأا
ماك◊ا نع مدقلا ةركل
ءاقل نوريديشس نيذللا

ايهامروغو دادزولب بابشش
ءاعبرأ’ا اذه ينيكلا

ةثلاثلا ةعاشسلا نم ةيادب
اينيك تيقوتب اءاشسم
رهظلا دعب ةدحاولاو

ثيح ،رئاز÷ا تيقوتب
ميك– يثÓث Úيعت ”

ةدايقب لششيشسلا نم
ةدعاشسÃ ليماك درانرب

Êاد يلشسناه هينطاوم
،يرام فيتشسو ضسوÎيب

نع نÓعإ’ا متيشسو اذه
fiاشضيأا ءاقللا ظفا‘

يذلاو ةمداقلا تاعاشسلا
نم نوكي نأا رظتنŸا نم

.اشضيأا لششيشسلا
يرجيضس بابضشلا
مويلا ةيبيردت ةضصح
بابشش قيرف بردتيشس

ةرم لوأ’ مويلا دادزولب
ةينيكلا يشضارأ’ا ىلع

ضسمأا هقاحتلإا دعب
اذه ،يبوÒن ةمشصاعلاب

ىلع ةشص◊ا ىرجتشسو
قدنفل عبات بعلم

نأا رظتنŸا نمو ةماقإ’ا
ىلع قيرفلا لشصحي
ةارابŸا علم ىلع ةشصح
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.ءاقللا قÓطنإا نم ةعاشس

م.ضس

مهأ’ا انققح »:يدبع نب
دكؤونضسو ةليلم Úع مامأا
«ءاثÓثلا اذه ةقافتضس’ا

عاجÎشسا نم اونك“ ةبيبششلا يبع’ نأا ودبي
دع-ب اÒث-ك اورر–و ضسف-ن-لا-ب م-ه-ت-ق-ث ل-ما-ك
ةشصاخو ةÒخأ’ا تايرابŸا ‘ ةققÙا ةبثولا
زوف لوأا قي-ق–و وزو يز-ي-ت ةد-ق-ع كف د-ع-ب
يذ--لا ر--مأ’ا ،ة--ل--ي--ل--م Úع ة--ي--ع--م--ج ما--مأا
ةÒتولا هذه ىلع ظاف◊ا ى-ل-ع م-هز-ف-ح-ي-شس

ةحفشص عم هل ثيدح ‘و ،ةنك‡ ةÎف لوطأ’
يذلا يدبع نب باششلا بعÓ-لا د-كأا ،ق-ير-ف-لا
ه--ل ة--كرا--ششم لوأا ةÒخأ’ا ةارا--بŸا ‘ ل--ج--شس
اذهب ةداعشسلا ة-م-ق ‘ ن-ح-ن »:Ó-ئا-ق ي-شسا-شسأا-ك
،ةليلم Úع مامأا هانقق-ح يذ-لا Úم-ث-لا زو-ف-لا

اننكل ،لانŸا ةلهشس ن-ك-ت ⁄ ة-م-هŸا نأا ح-ي-ح-شص
،ةارابŸا طاقن لماكب ر-ف-ظ-لا-ب م-هأ’ا ا-ن-ق-ق-ح

Ëدقت ¤إا انعفديو Ìكأا انررحيشس يذلا رمأ’ا
ةÒتولا هذه ىل-ع ظا-ف-ح-ل-ل ا-ن-يد-ل ا-م ل-شضفأا

ةيادب ةقافتشس’ا ديكأاتو ةنك‡ ةÎف لوطأ’
مامأا ءاثÓثلا اذه بقترŸا فاكلا ضسأاك ءاقل نم
.«رجينلا كرد دا–ا

 Èضصلا ¤إا راضصنأ’ا وعدن »
«ةليكضشتلا هذه ىلع

¤إا ةلاشسر يدبع ن-ب ه-جو ،ه-ث-يد-ح قا-ي-شس ‘
’ »:Óئاق اهلÓخ نم مهل دكؤوي ةبيبششلا راشصنأا
ما-مأا بع-ل-لا ¤إا اÒث-ك ا-ن-ق-ت-ششا ا-ن--نأا ي--ف--خ--ن
كلذ نأ’ ،ا-هر--خآا ن--ع ة--ئ--ل--ت‡ تا--جرد--م
Èكأا تادوه‹ Ëدقتل ةيفاشضإا ةوق انحنميشس
هذهبو ،ةيباجيإ’ا جئاتنلا نم ديزŸا قيق–و
فوقولا ¤إا ةبيبششلا راشصنأا لك وعدأا ةبشسانŸا
يتلا ةليكششتلا هذه ىلع Èشصلاو انبناج ¤إا

قيق–و يدحتلا عفرل تا-ي-نا-ك-مإ’ا ل-ك كل“
.«ةرادإ’ا فرط نم ةرطشسŸا فادهأ’ا

ةمضصاعلا دا–ا مامأا ةضسفانŸا ¤إا دوعي دق طوب نب

دادزولب بابضش مامأا مهئاقل نع Úموي لبق بارضضا ‘ ينيكلا ايهام روق وبع’
موي ,دادزولب بابشش مامأا مهئاقل نع مايأا ةثÓث لبق كلذ و ,ةقلاعلا ةيلاŸا مهتاقحتشسÃ ةبلاطملل ةيجاجتحا ةكرح ايهام روقل ينيكلا يدانلا وبع’ نشش
يماشس ,دعاشسŸا بردŸا حرشص و .مدقلا ةركل ايقيرفإا لاطبأا ةطبارل Êاثلا يديهمتلا رودلا بايإا باشس◊ ,(رئاز÷ا تيقوتب31ر00 اشس) يبوÒنب لبقŸا ءاعبر’ا
’ يدانلا نأ’ ةبعشص ةلكششŸا .مهتاقحتشسم ىلع مهلوشصح لبق ةيبيردت ةشصح ءارجإ’ ÚبعÓلا ةدوع ‘ كششأا» : Óئاق ,«زوين يبوÒن» عقوم نع Óقن ,ولوموأا
Èمشسيد62 موي تبعل يتلا باهذلا ةارابم لÓخ .«اوبردتي ⁄ نيذلا و ÚحاتŸا ÚبعÓلاب نوكيشسف ,ءاقللا اذه انشضخ اذإا ىتح و .لاومأ’ا ىلع رفوتي
موي اهتعرق بحشس ةيلمع يرجتشس يتلا تاعومÛا ةلحرŸ هلهأات ةÒبك ةبشسنب انماشض ,(0-6) ةقحاشس ةجيتنب ايهام روق ىلع دادزولب بابشش زاف ,رئاز÷اب
حا◊إاب Úبلاطم ,ةارابŸا لبق ةيبيردت ةشصح ةيا اورشضحي نل مهنأاب «زوين يبوÒن» عقوŸ اوحرشص دق ايهام روق يبع’ ضضعب ناك و .ةرهاقلاب لبقŸا ةعم÷ا

Ãلا دحأا حرشص و .رئاز÷اب باهذلا ةارابم ذنم ازيواششاششاي ولاقوك لابششأا بردتي ⁄ و .مهتاقحتشسÓبعÚ شضفم ,نيزرابلاÓ ئاق ,همشسا نع حاشصف’ا مدعÓ:
نع زجاع يننإاف ,Òبك دان ¤إا يئامتنا مغر هنأ’ يتلئاع دارفأا فرط نم تنهأا دقل .يتاقحتشسم يدانلا وشسي ⁄ اذإا ةارابم يأا بعلأا نل و ناديŸا ¤إا دوعأا نل»
تداز رومأ’ا نإاف ,ردشصŸا ضسفن بشسح و .هنويد ديدشست ضصوشصخب قلق هنأا و بيردتلل اشسمحتم ضسيل هنأاب رخآا بع’ حشضوأا و .«لطعلا لÓخ مهجئاوح ءاشضق
 .’وششوأا نفيتشس ماعلا Úم’ا و ,ييششار زوÈمأا ,يدانلا ضسيئر Úب حوتفŸا فÿÓاب اديقعت



؟ةمسصاعلا دا–إا روهم÷ كسسفنب فرعت نأا كل له ،لوأا
نابسشلا لك لثم عراوسشلا ‘ مدقلا ةرك ةسسرا‡ تأادب فيدرلا قيرفلا ‘ بعل ،جارسس داؤوف يمسسا
انه قيرف ‘ عقوأا نأا لبق  كانه تبعل ،كيرافوب ‘ ةديلبلا ةيÁداكأا ¤إا مسضنأا نأا لبق ،Úيرئاز÷ا
فنسص ‘ ةديلبلا دا–إا ¤إا كلذ دعب مسضنأا نأا لبق ،كيرافوب دادول Úتنسس تبعل اهدعبو كيرافوبب
‘ Êاثلا يمسسوم اذهو طسساوأا ةدحاو ةنسس تبعل نيأا ،ةمسصاعلا دا–إا ¤إا تلقتنا مث نمو ،طسساوألا
.فيدرلا قيرفلا عم › لوألاو قيرفلا

؟ناديŸا ‘ كل لسضفŸا بسصنŸا وه ام
،يموجه ناديم طسسو وأا ،يعافد ناديم طسسوك بعللا نسسحأاو ،بسصانŸا ددعتم بعل انأا ةقيق◊ا ‘
ينجاتحي نيأاو ،رخآلا ىلع لسضفم بسصنم › دجوي ل اذل ،بعل عناسص بسصنم ‘ بعللا يننكÁ امك
.يئلمزل ةفاسضإلا Ëدقتل ازهاج نوكأاسس بردŸا

؟لوألا قيرفلل ةبسسنلاب وأا مكل ةبسسنلاب ءاوسس ،دا–إلل ةبعسصلا ةيادبلا ىلع كقيلعت ام
دادعتلا Òغت نأا امك ،انل ةبسسنلاب ةيدولا تايرابŸا سصقن ¤إا دوعي ةبعسصلا ةيادبلا ببسس نأاب نظأا

زوفلا انققحو اندع تقولا رورم عم نكل ،اعيرسس يتأاي ل ماجسسنلا لعج طسساوألا نم Úبعل مودقو
سصقن وهو لكسشŸا سسفن ىرأاف لوألا قيرفلل ةبسسنلاب امأا ،ياد Úسسح رسصن مامأا يسضاŸا ءاقللا ‘

.اسضيأا ةوقب اودوعي نأا ىن“أا ،ةارابم لك ‘ ةددعتŸا تابايغلا ¤إا ةفاسضإلاب ةيدولا تايرابŸا

؟هلمع ةقيرط عم متملقأات له ،ونايسسيرتام يسسنرفلا بردŸا ةدايق ت– نولمعت
هعم لمعن نحن ،هب موقي ام اديج فرعيو فfiÎو ،عئار بردم ونايسسيرتام

Úبعللا Úبو هنيب لسصاوتلاو ،اديج هعم مهافتنو ةعئار ءاوجأا ‘
امنغو ،تاراسصتنلا وأا جئاتنلا نع ثحبي ل بردم وه ،اسضيأا ديج

قيرف نيوكتو انبعل ةقيرط Úسس–و نيوكتلا نع امئاد ثحبي
.انل ةبسسنلاب ديج رمأا اذهو ،يوق

؟لوألا قيرفلا غولبو زوÈلا ىلع مكعجسشي له
‘ اذكو تايرابŸا ‘ انيدل ام لسضفأا Ëدقت لجأا نم انعجسشي امئاد
،لوألا قيرفلا غولبو زوÈلا لجأا ن-م ،ة-ي-ب-يرد-ت-لا سصسص◊ا

ددع ركأا ةيقرت وه هفدهو ديج ل-م-ع-ب مو-ق-ي ه-نأا ة-حار-سص
.لوألا قيرفلا ¤إا Úبعللا نم نك‡

؟دا–إلا عم كفادهأا يه ام
دقل ،لوألا قيرفلا غولب ديرأاو ،ةحارسص ةÒبك يتاحومط
ت– طرافلا مسسوŸا ‘ رباكألا عم تبردت نأاو › قبسس

ع-م م-سسوŸا اذ-ه ى-ت--حو ،لل--ب ير--يزد بردŸا ةدا--ي--ق
دوجو ةلاح ‘ تارŸا سضعب رباكألا عم بردتأا يجورف

رداق يننأاب رعسشأاو ،اÒثك Êزفحي رمألا اذه ،تابايغ
كلذ لجأا نم لمعلا لسصاوأاسس ،ةفاسضإلا Ëدقت ىلع

.بردŸا راظنأا تفل نم نك“أا ىتح

ح-م-ط-ت ل-ه ،نآلا د◊ فاد-هأا ة--ثل--ث تل--ج--سس
؟ديزملل

‘ فاد-هأا ة-ثل-ث تل-ج-سس د-ق-ل ،ح--ي--ح--سص اذ--ه
ط-سسو بعل ي-ن-نأا م-غر نآلا د◊ ة--لو--ط--ب--لا

ةلوطبلا فاده نع دحاو فدهب دعبأاو ،ناديم
ةرير“ اسضيأا كلمأا ،موجه بلق دعي يذلا ولفرد

Ëدقت لجأا نم لئافتم انأا اذهل ،ةدحاو ةمسساح
تا-يرا-بŸا ‘ ىر-خأا فاد-هأا ل--ي--ج--سستو د--يزŸا
.ةلبقŸا
ـ

؟يجورف كيلإا ثد– له
نيرخآلا نابسشلا سضعبو انأا انيلإا ثد– دقل معن
‘ ةيد÷ا انم بلطو ،رباكألا عم بردتن نيذلا
رمألا اذه ،لسضفألا Ëدقت ىلع انعجسش امك لمعلا
.راوسشŸا ةيقب لجأا نم كسش نود نم انزفحي

؟ةيماتخ ةملك ‘ لوقت نأا ديرت اذام
نم بلطأا ا-م-ك ،ة-تا-ف-ت-لإلا هذ-ه ى-ل-ع لوأا م-كر-ك-سشأا
،رباكألا وأا فيدرلا ءاوسس قيرفلا ىلع Èسصلا راسصنألا

ةحارسص ،ةرباثŸاو لمعلاب ةو-ق-ب دو-ع-ن-سس ا-ن-نأا-ب م-هد-عأا
بعلÃ راسصنألا اهعنسصي يتلا ةعئارلا ءاوجألا ¤إا انقتسشا

.اعيرسس مايألا كلت دوعت نأا ىن“أاو Úغولوب
ب .ب

ر-يدŸا ةدا-ي-ق-ب ق-ير-ف-لا ةرادإا نأا ،ا-نردا-سصم تم-ل--ع
ركفت تأادبو اهتاكر– ترسشاب ىيحي Îنع يسضايرلا

فو-ف-سص ز-يز-ع--ت ل--جأا ن--م ،يو--ت--سشلا و--تا--كŸÒا ‘
عسضاوتŸا ىوتسسŸا لظ ‘ ،ددج ÚبعÓب قيرفلا
بسسحو ،نآلا د◊ ءا-م--سسألا سضع--ب ه--تر--ه--ظأا يذ--لا
ةيلمعلاب موقي نل ىيحي نإاف انتزوحب يتلا تامولعŸا

Ãا هذه هدرفŸعم قيسسنتلاب كلذ نوكيسس ا‰إاو ةر
‘ Úبعل بلج لجأا نم ،يجورف يÒت بردŸا
ءاطخألا يدافتو ،بردŸا اهددحي يتلا بسصانŸا
اŸ ،م-سسوŸا ة-ياد-ب ل-ب-ق ةرادإلا ا-ه-ي-ف تع--قو ي--ت--لا

ل مهاوتسسم نأا تقولا عم حسضتا Úبعل ةدع تبلج
وتاكŸÒا ‘ اورداغ نيذلا ÚبعÓلا ىوتسسŸ ىقري
.يفيسصلا

ددج Úبعل بل÷ رسضخألا ءوسضلا هحنم لولج
ة---ي---سضق ن---ع ثد– د---ق لو----ل----ج رو----سشا----ع نا----كو
،ق-با-سس تقو ‘ فو-ف-سصلا م-ي-عد-تو تا-ماد-ق-ت-سسإلا
لدأا نم ةديدج ءامد ¤إا ةجاحب دا–إلا نأاب دكأاو
Îنع ¤إا ه-ل-ق-ن يذ-لا ر-مألا و-هو ،ه-ت-ي-فا-ع ةدا-ع-ت-سسا
رايتخل رسضخألا ءوسضلا هحنم ثيح ،اسضيأا ىيحي
ذإا ،ل-ب-قŸا و-تا-كŸÒا ‘ م-ه-ب-ل-جو Úب-عÓ-لا سضع--ب
لظ ‘ ةرادإلا ىلع ةبعسص نوكتسس ةمهŸا نأا مغرو

،تلاقتنلا قوسس ‘ نيديج Úبعل داجيإا ةبوعسص
ةيرغم ةيلام سضورع Ëدقتل زهاج سسيئرلا نأا لإا
ى-ل-ع ةردا-ق ةÒب-ك ءا-م-سسأا تا-مد-خ ى-ل-ع لو-سصح-ل--ل
.ةفاسضإلا Ëدقت

ميعدت ¤إا ةسسأم ةجأحب عأفدلا
ةسسام ةجاحب قيرفلا عافد نأا ىلع نانثا فلتخي لو
يروfi عفادم بلج لÓخ نم ،يعون يعدت ¤إا
رهظ يذلا ىوتسسŸا لظ ‘ ىنميلا ةه÷ا ىلع رخآاو
يرجي بردŸا لعجو ،نآلا د◊ رسصانعلا سضعب هب
،ة-ي-عا-فد-لا بسصا--نŸا ى--ل--ع ةر--م ل--ك ‘ تاÒي--غ--ت
،مهبسصانم Òغ ‘ Úبعل كارسشإا ¤إا هرارطسضاو

ىو--سصق ة--يو--لوأا Úن--ثا Úع--فاد--م بل--ج د--ع--ي ثي--ح
دودرŸا Úسسحتل ›ا◊ا تقولا ‘ ةرادإÓل ةبسسنلاب
.يعافدلا

طسسولا طخ ‘ ددج كلأنه نوكي نل
ءامسسألا ة-ي-حا-ن ن-م-ك ق-ير-ف-لا ‘ ط-خ ل-سضفأا ل-ع-لو
يوحي يذلا ناديŸا طسسو وه ،ÚبعÓلا ىوتسسمو

نورداق مهلكو ÚبعÓلا نم ةقسسانتم ةعوم‹ ىلع
وهو ،لكاسشم يأا نود نم يسساسسأا لكسشب بعللا ىلع
اذه ميعدت ‘ ركفت ل ةرادإلا لعجي يذلا رمألا
سسف--ن ى--ل--ع دا--م--ت---علاو ،›ا◊ا تقو---لا ‘ طÿا
ن-سس– ثي-ح ،ا--ه--ن--م ل--سضفألا را--ظ--ت--ناو ءا--م--سسألا
ءامسسألا سضعب تزربو ،تايرابŸا رورم عم دودرŸا

را-ظ-ت-نا ‘ ،ة-ف-ي--ل--خ ن--بو يردو--ك ،لو--سس ةرو--سص ‘
.امهاوتسسŸ يبرعلبو ةتيسش ةداعتسسا

بلق ¤إا ةجأحب قيرفلاو
حيرسص موجه

نأا ودبي ،لسصتم قايسس ‘و
د-ع-ي مو-ج-ه-لا ط-خ م-ي-عد-ت
ةرادإل ة---ب---سسن---لا---ب ة---يو----لوأا
ليلقلا ددعلا لظ ‘ ،قيرفلا

اه-ل-ج-سس ي-ت-لا فاد-هألا ن-م
،ةلوطبلا ‘ نآلا د◊ قيرفلا

تا-با-ي-غ-لا ›او-ت ع--م ة--سصا--خ
جاتحي ثي-ح ،تا-يرا-ب-م ةد-ع-ل
مجاه-م ع-م د-قا-ع-ت-ل-ل دا–إلا

اسسفانمو ادن-سس نو-ك-ي ح-ير-سص
ن----ب اذ-----كو سصو-----يÚ fiمأل
،ل---ي---ل÷ا د----ب----عو ة----عا----سش
مجاهم بلج ¤إا ةفاسضإلاب
ى--ل--ع ردا---ق ع---ير---سس قاور
ط-خ-ل-ل ة-فا-سضإلا Ëد--ق--ت
.يمامألا

ءأمسسألا ضضعب
ةوقب ةحسشرم

ةرأعإلا وأا حيرسستلل
سضع-----ب ه-----جاو------تو
ر---ط---خ ءا---م----سسألا
وأا ح-------ير-------سست--------لا
قيرفلا نم ةراعإلا

و---------تا---------كŸÒا ‘
،ل---ب---قŸا يو---ت----سشلا
تهابلا دودرŸا ببسسب
ذ--ن--م هو---مد---ق---ي يذ---لا
راثأا ام وهو ،مسسوŸا قÓطنا

،اÒث--ك ق--ير--ف---لا را---سصنأا بسضغ
لك حيرسستب نوبلا-ط-ي م-ه-ل-ع-جو
او-مد-ق--ي ⁄ ن--يذ--لا Úب--عÓ--لا
تجار ثيح ،مهنم بولطŸا
‘ ار-خؤو-م ءا-م-سسألا سضع--ب

ل--------سصاو--------لا ع--------قاو---------م
نأا لإا ،ي----عا-----م-----ت-----جلا
ق---با---سس ى---ق---ب----ي م----ك◊ا

سسرد------ت-------سسو ،ه-------ناوأل
ف------لŸا اذ-------ه ةرادإلا
بردŸا عم قيسسن-ت-لا-ب
نوكتسس يذلا يجورف
‘ ةÒخألا ةملكلا هل

.نأاسشلا اذه
ب .ب

ــه٢44١ ¤وألا ىدامج0٢ـل قفاوŸا١٢0٢ يفناجÚ 40نثإلا لوألا فÙÎا
ةمسصاعلا دا–إا

فارطألا ضضعب ىلع رأنلا حتفي يوأنكلو نأبولطم يريزدو يديزوب

Úسسح رسصن ةرادإا ةركفم ءامسسألا نم ديدعلا تلخد
سسأار ىلع يوانكل ريذن بردŸا ةفÓخ لجأا نم ياد
يأا قيق– ‘ لسشف يذلا وهو ،يدانلل ةينفلا ةسضراعلا
ءامسسألا Úب نمو ،ةلماك تلوج تسس لÓخ راسصتنا
فسسوي بردŸا ةوق-ب تا-ما-م-ت-هلا ةر-ئاد تل-خد ي-ت-لا
لئابقلا ةبيبسش ةرادإا نم ئجافŸا رارقلا دعب يديزوب
ىلع يديزوب مسسا لوادت دقو ،نافل يسسنرفلا بلجب

تا--عا--سسلا ‘ «ة--ير--سصن---لا» ط---يfi ‘ ع---سساو قا---ط---ن
هل قبسسو اديج يدانلا Úب فرعي هّنأا ةسصاخ ةيسضاŸا

.قباسسلا هقيرف عم ةيباجيإا جئاتن قيق–
جÈلا ـب هطأبترا مغر بولطم يريزد

دعب ةرسشابم ةرادإلا هيف ركفت تناك يذلا Êاثلا مسسلا
يلهأل ›ا◊ا بردŸا يريزد لÓب وه يوانكل ةيحنت
اذه ‘ لكاسشŸا عقو ىلع سشيعي يذلا جيريرعوب جرب
Ëد-ق-ت ‘ Òك-ف-ت--لا ى--ل--ع ه--ع--ج--سش ا--م و--هو ،ق--ير--ف--لا
ه-نأا ة-سصا-خ ،ي-ج-ياÈلا يدا-ن-لا بيرد-ت ن-م ه-ت-لا-ق--ت--سسا
ابعل هرابتعا-ب ق-ير-ف-لا را-سصنأا ط-سسو عا-م-جإلا ق-ق-ح-ي
فرعي هنأا امك ،اسضيأا اقباسس ابردمو قيرفلا ‘ اقباسس
دع-ب «ة-ير-سصن-لا» ¤إا «و-لÓ-ب» دو-ع-ي د-قو ،اد-ي-ج تي-ب-لا
تاعاسسلا ه-ن-ع ر-ف-سست-سس ا-م را-ظ-ت-نا ‘ يوا-ن-ك-ل ل-ي-حر
.تادجتسسم نم ةلبقŸا ةليلقلا

يوأنكل عم يسضاÎلأب قÓط
دلو سسيئرلا عم يوانكل ريذن قباسسلا بردŸا سسلجو

ةلواط ىلع ناقزرم نابعسش يسضايرلا ريدŸاو ›Òمز
رقع ‘ ةراسسÿا بقع ةلاقتسسلاب هرارق دعب دحاو
هدقع خسسف ىلع قافتلا ”و ،فيطسس قافو مامأا رايدلا
تاسضوافŸا ‘ ةنويل يوانكل ىدبأا امدعب يسضاÎلاب
قيق–و ةليكسشتلا Òيسست ‘ هلسشفب فÎعا يذلا وهو
Òغ ة-برŒ ‘ ق-ير-ف-لا ردا-غ-ي-ل ،ة-ق--فوŸا ة--قÓ--ط--نلا
ناك تقو ‘ ةركسسب دا–Óل قباسسلا بردملل ةحجان
تسس ىوسس رمعي ⁄ هنكل «ةيرسصنلا» ‘ قلأاتلا ىلع لوعي

.طقف تايرابم
ديري نم كأنهو رهظلا ‘ Êونعط» :يوأنكل

«قيرفلا ‘ هئأقدسصأا ضضرف
‘ ةÒط-خ تا-ح-ير-سصت-ب يوا-ن-ك-ل ر-يذ-ن بردŸا ¤دأاو
مدعب قيرفلا ‘ فارطأا اهيف مهتا ،ةيسضاŸا تاعاسسلا
:يوانكل لاقو ،ر-ه-ظ-لا ‘ ه-ن-ع-طو ه-ب-نا-ج ¤إا فو-قو-لا
نع ثيد–أا ل انأاو رهظلا ‘ ينتنعط فارطأا كانه»
نولمعي يبر مهيلع لّكون Úبردم كانه نأا امك ،سسيئرلا

كانه ،ثدح ام وهو ،ةلاقتسسلا ¤إا يعفدل ءافÿا ‘
¤إا نو-ع-سسي Úبرد--م م--ه--ئا--قد--سصأا م--ه--يد--ل سصا--خ--سشأا

لك دعب نول-سصت-ي Úبرد-م كا-ن-هو ق-ير-ف-لا ‘ م-ه-سضر-ف
جّوتي ناك قيرف ¤إا تآا ⁄ انأا ،يتفÓخ لجأا نم ةراسسخ
.«باقلألاب

أتقؤوم ةليكسشتلا دوقي ةعمجوب
،ي-سسي-ئر برد-م ن-م ة-ي-ن-ف-لا ة-سضرا-ع-لا رو-غ-سش ل--ظ ‘و

ةدا-ي-ق--ل ة--ع--م--جو--ب د--عا--سسŸا بردŸا ةرادإلا تن--ي--ع
‘ قيرفلل ديدج بردم Úيعت ةياغ ¤إا اتقؤوم ةليكسشتلا
اÒسض– تا-ب-يرد-ت-لا دو--ق--ي--سس ثي--ح ،ة--ل--ب--قŸا ما--يألا
ةررقŸا فلسشلا ةيعمج مامأا ةماهلا ةلبقŸا ةارابملل
فيرسش يدانلا نبا هبناج ¤إا نوكيسسو ،لبقŸا ةعم÷ا

يئانثلا لمعيسسو اديج قيرفلا فرعي يذلا مÓسسلا دبع
ةسضراعلا معد ةع-م-جو-ب نأا ا-م-ل-ع ،سضع-ب ع-م نوا-ع-ت-لا-ب
وهو قيرفلل ةئيسسلا ةيادبلا دعب ارخؤوم قيرفلل ةينفلا
ح . م .فيدرلا ‘ لمعي ناك يذلا

قـــيرفلا غوــــــلب ‘دــــه» :جارـــسسوتأكŸÒا ‘ قيرفلا فوفسص زيزعتل هتأكر– رسشأبي ىيحي Îنع
«ةفأسضإلا Ëدقت نم دكأأتمو لوألا

ياد Úسسح رسصن

فيدرلا قيرفلا0-3 لوألا قيرفلا
ةيثلثب فيدرلا ق-ير-ف-لا ى-ل-ع سسمأا دا–إل-ل لوألا ق-ير-ف-لا زا-ف لوادتو ،Úغولوب بعلÃ ىرج يذلا يعيبطتلا ءاقللا ‘ ةفيظن ،ديعلب عفادŸاو يردوك ،سصويfi نم لك فادهألا ليجسست ىلع .طاوسشأا ةثلث ىلع تبعل ةارابŸا نأا ركذي



ــه2441 ¤وأ’ا ىدامج02ـل قفاوŸا1202 يفناجÚ 40نثإ’ا لوألأ فÙÎأ

باتتكلأ حتف ةرورضض ¤إأ  ةكرضشلأ ءاضضعأأ وعدي سسايجيدلأ

باـــــــــتتكلأ حـــــــــتفل هدأدـــــــــعتصسأ دـــــــــكؤويو عـــــــــجأÎي ششاـــــــــمر

سسمأأ ةرأدإلأ سسلÛ عامتجأ لوأأ ‘فيطصس قافو

لوأا صسمأا ةيششع فيطشس قافول «زلقيا كÓب» ةكرشش ةرادإا صسل‹ دقع
ءاشضعأ’ا ةيبلاغ روشضحبو طرافلا صسيمÿا هباختنا ذنم هل عامتجا
ةيكزتو ءاشضعأ’ا Úب مجاهŸا عيزوت لاغششأ’ا ةطقن تناك ثيح دد÷ا
،يفتك نيدلا رخف قباشسلا صسيئرلل افلخ ةرادإ’ا صسلÛ ديدج صسيئر
هتيكزت ت“ ثيح ديحولا حششرŸا رارشس ميك◊ا دبع صسيئرلا ناك نيأا
نم تاونشس8 دعب ةرادإ’ا صسل‹ ةشسائر ›إا هتدوع مشسÒل  عامجإ’اب

ازع روتكدلا كاذنآا هفلخ نيأا  ،2102 صسرام رهشش  بشصنŸا  هترداغم
رامح ناشسح قباشسلا صسيئرلاو ةرادإ’ا صسل‹ ةشسائر ‘  بارعأا نيدل

دا–ا ةرادإا ‘ لمعلا هتهجو نوكت نأا لبق  يواهلا يدانلا صسأار ىلع
دا–ا ةرادإا ¤إا هجوتلا  مث لوأ’ا قيرفلا نع لوأا لوئشسمك صسابعلب
¤إا ليوط نوطارام دعب دوعيل  ماع ريدم بشصنم ›وت نيأا ةمشصاعلا
اوشضع21 مشض ديد÷ا صسلÛا نأا ةراششإ’ا ردŒ. لوأ’ا هقيرف ةشسائر
نونÿÒ fiا، يداشص ديلو ، ةيافلح ، رارشس، ‘’ نم لكب رمأ’ا قلعتيو
د-ب-ع ي-ما-م، ن-يد-مو-ب صشيرو-ب ن-ب، ي-جاد-ه Òم-شس، صسا-ب-ع--ل--ب Úشسح،
. ميلشس ينششنششو ناورم نابيشش، يوافطشصم ق◊ا دبع، ميحرلا

مويلأ دقعلأ عقويو ةعصسأو تايحلصصب  اماع أريدم ةيافلح
Úيعتب ماق  ةرادإ’ا صسلÛ اشسيئر رارشس صسيئرلا ةيكزت دعب ةرششابمو

هطÎششا املثم  ةعشساو تايحÓشصب ماع ريدم بشصنم ‘ دهف ةيافلح
مويلا ةكرششلاب ةيافلح طبري يذلا دقعلا ميشسرت متي نأا ىلع ينعŸا
نع لوأ’ا لوئشسŸا نوكيل  هب ةطونŸا ماهŸا  هلÓخ ددحتشس يذلاو
. طرافلا مشسوŸا رارغ ىلع مدقلا ةرك قيرف

ةيافلح عم قيصسنتلاب لمعيو يدانلل ماع Òجانم دوعوب
فÙÎا يدانلل اماع اÒجانم دوعوب ماششه ÒجانŸا Úيعت ” امك
Òي-شستو ةرادإا ‘  ة-يا-ف-ل-ح د-ه-ف ما-ع-لا ر-يدŸا ع-م ق-ي-شسن-ت-لا-ب ل-م-ع--لاو

تا-ماد-ق-ت-شس’ا ة-ي-ل-م-ع ى-ل-ع دو-عو-ب فر-ششي-شس ثي-ح  ،لوأ’ا ق-ير--ف--لا
دعب اركبم هلمع رششاب دق ناك يذلاو  ةينفلا ةشضراعلاو  تاحيرشستلاو

.صشواج  يموجهلا طشسولاو وديمح ةبهوŸا بلج
ةرأدإلأ شسل‹ ‘ أوصضع مصسرو عامتجلأ نع باغ يداصص

يداشص د-ي-لو ي-ن-طو-لا بخ-ت-ن-م-ل-لو ف-ي-ط-شس قا-فو-ل ق-با-شسلا Òجا-نŸا زر-ب
يقبت  بابشسأ’و ديد÷ا ةرادإ’ا صسلÛ عامتجا لوأا روشضح نع بايغلاب

ةرادإ’ا صسل‹ ‘ اوشضع هميشسرت نم ءاشضعأ’ا عنÁ ⁄ كلذ نأا ¤إا  ةشضماغ
ةرادإا صسل‹ ‘ ةيوشضعلا ةفشص يلع لوشص◊ا بلط نم  يداشص نأا ةشصاخ
رهشش فافلا ةشسائر تاباختنا رامغ هلوخدل ادادعتشسا  فيطشس قافو يدان

. فيطشس قافو يدان نع  لثممك  مداقلا صسرام
‘ل نم بلطب ةرأدإلأ شسل‹ ›إأ فاصضي يقابرب

صسل‹ ‘ Èكأ’ا  مهاشسŸا هرابتعاب ‘’ لامك  يواهلا صسيئر بلط
لان ام وهو  ةرادإ’ا صسل‹ ›إا يقابرب لامعأ’ا لجر ةفاشضإا ةرادإ’ا

ةرادإ’ا صسل‹ ‘ اوشضع  هميشسرت ” ثيح  ،ءاشضعأ’ا ةيقب ةقفاوم
دق عامتج’ا دعوم نم تاعاشس لبق ناك يذلا Òخأ’ا اذه ددرت مغر
رارق نع عجاÎلاب هعنقأا يذلا رارشس صسيئرلا لخدت نكل هباحشسنا نلعأا
. ةرادإ’ا صسل‹ ‘ وشضع ةفشص هحنم لبق باحشسن’ا

تأوطÿأ لوأأ اهفرصص يتلأ لأومألل ةقيثو ةيافلح ميلصست
Ëدقلا – ديد÷ا ةرادإ’ا صسل‹ صسيئر اهب موقي ةيلمع لوأا نوكتشس
ماعلا ريدŸا هفرشص يذلا ›اŸا غلبŸا  رÈت ةقيثو يلع عيقوتلا  رارشس

يدا-ن-لا تا-ي-مو-ي Òي-شست نا-م-شض ل-جا ن-م ة-ق-با-شسلا ما-يأ’ا ‘  ة-يا-ف-ل-ح
تايرابم5 حنم ةيطغتل  متنشس رايلم قوفي ›ام فÓغ فرشص اهرخآا
ب/ليلخ. متنشس نويلم55 بع’ لك يقلت نيأا

اـــماع أ رــــيدم ةــيافلحو ةرأدإلأ شســـلÛ اصسيئر رأرصس بـــيصصنت

ةعاذإ’ا جاومأا Èع صسمأا لاوز ةشضايرلاو ةبيبششلا ريدم اعد
¤إا  نابيبلا رو‰ ةكرششل  ةرادإ’ا صسل‹ ءاشضعأا ةيلÙا

ÚمهاشسŸ ةكرششلا لام صسأار حتفو باتتك’ا حتف ةرورشض
اودبا ايداشصتقا Óماعتم72 نأا ةياشصولا لث‡ دكأا امك ،ددج

نأا احشضوم ،ةكرششلا ‘ مهشسأا ءارششو طارخنÓل دادعتشس’ا

ةرادإ’ا صسل‹ ءاشضعأ’ عامتجا Èع ركÁ باتتك’ا نÓعإا
ة-ن÷ ةردا-بŸ را-شصنأ’ا ن-م ة--عو--م‹  قÓ--طإا صصو--شصخ--بو
صسيل ل◊ا»: هلوقب ةشضايرلاو ةبيبششلا ريدم در  يلهأ’ا ذاقنإا

ةكرششلا ءاشضعأا عانقإا ‘ نمكي ل◊ا نكلو ناجللا ليكششت  ‘
يلعو  ةحÎقŸا لول◊اب Òشسلاو عامتج’ا دقع لجا نم
.» باتتك’ا حتف اهشسأار

يدل عنام لو باتتكلأ حتفل دعتصسم» :ششامر
«يواهلأ يدانلأ

افيشض صشامر صساو◊ا يواهلا يدانلا صسيئر لح هتهج نم
ةشسرششلا ةلم◊ا ىلع درلا لجا نم ةيلÙا ةعاذإ’ا يلع
نأا هلÓخ فششك يتلا هتاحيرشصت ببشسب اهل ةشضرع ناك يتلا
¤إا هطوقشس ةلاح ‘ ةلكششم يأا دجوي ’و هقيرف قيرفلا
كلت نم دشصقلا صشامر صسيئرلا حشضوأا  نيأا ،Êاثلا فÙÎا
نأا لبق  راشصنأ’ا يد–  نكي ⁄ صضرغلا  ناو تاحيرشصتلا
Òثكلا هلمح نأا دعب ةقباشسلا هتارارق نع هعجارت دشسجي

»: ةرابعلا حيرشصب لاق ثيح باتتك’ا حتف صضفر ةيلوؤوشسم
يمÒل  » يواهلا يدانلا ىدل عنام ’و باتتك’ا حتفل دعتشسم
. ةرادإ’ا صسل‹ ءاشضعأا ىمرم ‘ ةركلاب

ةيلاŸأ ريراقتلأ ىلع يواهلأ قفأو نأأ قبصسي ⁄»
«ةكرصشلل

ى-ل-ع ه-ل-ث‡و يوا-ه-لا يدا-ن-لا نأا صشا-مر صسي-ئر--لا د--كأا ا--م--ك
ةيبلاغ بحاشص هنا نم مغرلابو ةكرششلا ةرادإا صسل‹ ىوتشسم
›ام ريرقت يأا ىلع قفاو وأا عقو نأا قبشسي ⁄ هنا ¤إا مهشسأ’ا

ةفاشضإا  ةÒخأ’ا تاونشسلا ‘  اهÁدقت ” يتلا ريراقتلا نم
.ةكرششلا ماهم نم ناك يذلا  Òيشستلا ‘  لخدتي ⁄ هنا ¤إا

Œا ر-يرا-ق--ت--لا صسجا--ه نأا ةرا--ششإ’ا ردŸصسي-شسأا-ت ذ-ن-م ة-ي-لا
ح-ت-ف نÓ-عإا ما-مأا ة-ي-ق-ي-ق◊ا ةÌع-لا ةر-ج-ح  ى-ق-ب-ت  ة-كر--ششلا
تا-ك-ل-ت‡و نو-يد ع-ي-م-ج ة-ي-ف-شصت بل-ط-ت-ي  يذ--لا با--ت--ت--ك’ا
يقبت يتلا ماقرأ’ا يهو رارقلا اذه لثم ذاختا لبق ةكرششلا

صسلÚ Ûقباشسلا ءاشسؤورلا نم يأا كÎي ⁄ ثيح ةشضماغ
.فÙÎا يدانلل ›اŸا ريرقتلا لوح رثا يأا ةرادإ’ا

شسيمÿأ أذه جÈلأ  ةنيدم رداغيصس دانزوب
’ هتلاقتشسا نأا دانزوب ريذن جÈلا يلهأ’ ماعلا ريدŸا دكأا
صسي-مÿا جÈلا ة-ن-يد-م ردا-غ-ي-شس ه-نا ا-ح-شضو-م   ا-ه-ي-ف ة-ع-جر
›إا ةلهم حنم نيأا ةÎف ذنم هب مزتلا دق ناك املثم مداقلا
ماع ريدم داجيإ’ يفناج7 ةياغ ¤ا ةرادإ’ا صسل‹ ءاشضعأا

ناكو  ةيمشسرلاو ةيئاهنلا هتلاقتشسا ميشسرت مث نمو   ديدج
تاطايتح’ا لماك ذختتشس ةرادإ’ا نأا دكأا دق صشامر صسيئرلا

. دانزوب ةفيلخ  داجيإا لجا نم
هبايغ دكأاتي ششيرمعو مويلأ جمدني  يعيبصس

ةعومÛا تابيردت نمشض يعيبشس يروÙا عفادŸا جمدني
مويلا ةيشسمأا تابيردتلا ةليكششتلا فانئتشسا دعوم عم مويلا
نب مجاهŸا هليمزب قحتليل  صسمأا ةحار نم تدافتشسا نأا دعب

‘  طرافلا صسيمÿا فانئتشس’ا ذنم جمدنا يذلا نامثع
ةارابم صشيرمع باششلا ناديŸا طشسو عييشضت دكأات لباقŸا
يو-ت-شسم ى-ل-ع ه--ت--ق--ح’ ي--ت--لا م’آ’ا د--ع--ب با--شضه--لا ي--براد
.لحاكلا

Úبعللأ عم تاعامتجلأ نم فثك يريزد
قÓ---ط----نا ذ----ن----م لÓ----ب ير----يزد ي----ج----ياÈلا بردŸا زر----ب
فيثكتب فيطشس قافو را÷ا مامأا ماهلا دعوملل تاÒشضحتلا
يتلاو ةليكششتلا رشصانع عم ةيعام÷او ةيدرفلا تاعامتج’ا
ى-ل-ع ه-ي-ب-ع’ ثح-ي ثي-ح ا-ب-ير-ق--ت ي--مو--ي ل--ك--ششب تح--ب--شصأا
مهتاردق يقف ةقثلا عشضو ةرورشضو زيكÎلاو دي÷ا Òشضحتلا

ب/ليلخ. زوف لوأا قيق– ىلع

لامكإاب دهعت رأرصس
لبق فأÎحلأ فلم

يفناج01
سسلÛ ديد÷ا سسيئرلا دهعت

ميك◊ا دبع رارسس ةرادإلا
يلع لوسص◊ا فلم لإمكإإب

يلع فfiÎ يدإن  ةزإجإا
ةيإهن لبق ةيدإ–لا ةلوإط

يتلا ةينونإقلا لإجآلا
01 موي لبق فإفلا إهتددح

ةرادإا نكمتت ⁄ ثيح ،يفنإج
رخف يفتك قبإسسلا سسيئرلا

سضعب لإمكإا نم نيدلا
ىلع فلŸا ‘ ةمإهلا قئإثولا

نويد ديدسست ةقيثو  رارغ
. Úمإتلا

ءاصشنإأ ىلع زيكÎلأو
ملعإلل ةيريدم

ديد÷ا سسيئرلا دعو إمك
تإيريدŸا نم ديدعلا ءإسشنإإب

مإهŸا فلتfl هل دنسست
نإمسضل يدإنلا Òيسستل

زكرو ،Òيسستلا ‘ ةيفاÎحلا
بنإج يلع ديد÷ا سسيئرلا

لمإعت ةيفيكو مÓعإلا
لئإسسو فلتfl عم ةرادإلا
ءإسشنإإب دعو ثيح مÓعإلا

حنÃ لفكتت  ةسصإخ ةيريدم
نم لئإسسولا عيم÷ ةمولعŸا

فلتÚ flب زييمتلا نود
. لئإسسولا

«اباك» ةقفصص ءاهنإل شسنوت ›إأ لقنتلل شصيخÎلأ رظتنت ةرأدإلأ
دعب  ةمدقتم ةجرد ¤إا ةشسبلأÓل ةيلاطي’ا ةكرششلا ةرادإاو يدانلا ةرادإا Úب تاشضوافŸا تلشصو
دقعلا ميشسرت لبق ليشصافتلا صضعب يوشس يقبتت ⁄و ايئاهن نوكشسي داكي قافتا ›إا لشصوتلا ” نأا

،ةرادإ’ا صسلÛ ديدج صسيئر بيشصنت يدانلا ةرادإا تمشسر نأا دعب ةشصاخ
ةكرششلا رقم ثيح صسنوت ›إا ةرادإ’ا نع لث‡ لقتني نأا رظتني ثيح
ةقفشصلا مشسح لجا نم لقنتلاب  صصيخرت يلع لوشص◊ا راظتنا ‘

.. يمشسرو يئاهن لكششب
جÈلأ ةهجأوم ةبوعصصب فÎعي يكوكلأ

ىلع هقيرف رظتنت يتلا ةبعشصلا  ةمهŸاب يكوكلا ليبن بردŸا فÎعا
ةارابمل-ل ي-براد-لا ع-با-ط-لا ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب  جÈلا-ب توأا02 بعل-م ة-ي-شضرأا
نأا هل قبشس يذلا صسفانملل يشسنوتلا بردملل ةدي÷ا ةفرعŸا ¤إا ةفاشضإا
بردŸا نأا امك ،ة-طرا-ف-لا م-شساوŸا ة-ي-ن-ف-لا ه-ت-شضرا-ع ي-ل-ع فر-ششا
Úقيرفلا ةهجاوم اهتفرع يتلا  تاطوغشضلا صشاع يكوكلا
ن-م ي-ئا-ه-ن ن-م-ث-لا رود-لا ةارا-ب-م با--شس◊ طرا--ف--لا م--شسوŸا

. ةيروهم÷ا صساك ةشسفانم
›أوتلأ يلع ةثلاثلأ ةأرابملل ةليكصشتلأ شسفن ىلع ظفاحيصسو
ة-ل-ي-ك-ششت-لا صسف-ن رار-ق-ت-شسا ى-ل-ع ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ن--هار--ي
يدان ةهجاوم ذنمو  ثيح ،›اوتلا ىلع ةثلاثلا ةارابمللو
‘و ،ابيرقت ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا صسفن تكراشش نيأا وداراب
د-ي-حو-لا Òي-غ-ت-لا نا-ف ط-ي-ن-ح-ج د-ئا-ق-لا ة--لا--ح را--ظ--ت--نا
لامتحا لÓخ نم موجهلا ىوتشسم ىلع نوكيشس بقترŸا
Òيغتلا وهو ةرم لوأ’ رارقب باششلا مجاهŸا كارششإا
ةي-شسا-شسأ’ا ة-ل-ي-ك-ششت-لا ىو-ت-شسم ى-ل-ع بق-ترŸا د-ي-حو-لا

.ياد Úشسح رشصن تهجاو يتلا ةليكششتلاب ةنراقم
روهم÷أ بايغو ةبعصص جÈلأ ةهجأوم» :يكوكلأ

«ءأدوصسلأ ةطقنلأ
ة-مدا-ق-لا ة-ه-جاوŸا نأا ي-كو-ك-لا ل-ي-ب-ن بردŸا ف--ششك
يلÙا عباطلا ببشسب ةبعشص جÈلا يلهأا را÷ا مامأا
ة-ي-ق-ب ن-ع بردŸا بشسح ف-ل-ت-خ-ي يذ-لاو  ةارا-ب-م--ل--ل
يذلاو قيرف لك ةيزهاج ىدÃ فرعتي ’و تايرابŸا
باشصعأ’ا ةدوÈب قيرف لك مك– ىدم ىلع دمتعي
با---ي---غ نأا اد---كؤو---م ءا---كذ---ب ةارا---بŸا تاÎف Òي---شستو
. ةارابŸا هذه ‘ ءادوشسلا ةطقنلا نوكيشس روهم÷ا

ب/ليلخ

يكوكلأ عامتجأ روfi يموجهلأ مقعلأو  مويلأ تأÒصضحتلأ ‘ عرصشي قافولأ

دافتشسا نأا دعب يام8 بعلم ةيشضرأا يلع ةعبارلا ةعاشسلا ‘   مويلا ةيشسمأا نم ةيادب تاÒشضحتلا ‘ فيطشس قافو ةليكششت عرششت
ينفلا مقاطلا رطشس ثيح ،جÈلا يلهأا را÷ا مامأا  ةبعشصلا ةهجاوملل Òشضحتلاب ةيادبلا نوكتشس ثيح  ،Úموي ةحار نم نوبعÓلا
عاجÎشس’ا  ىلع ناهرلاو  يميظنتلاو يشسفنلا بنا÷ا ىلع زيكÎلا عم ايموي ةيبيردت ةشصح ة‹رب لÓخ نم ايداع ايبيردت ا‹انرب
طاقن صسأار يلع  ةحناشسلا صصرفلا عييشضت ةطقن  نوكتشسو، ةيلÙا تايرابŸا هذه لثÃ طي–  يتلا تاطوغشضلا نع داعتب’او
هءايتشسا بردŸا ررك نأا دعب ةقباشسلا ةارابŸا ءاطخأا دقنل  فانئتشسا ةشصح لك دعوم عم  يكوكلا بردŸا هدقعيشس يذلا عامتج’ا
. اهعييشضت ‘ نوبعÓلا نففت يتلا ةديدعلا صصرفلا بقع ىمرŸا مامأا ةيلاعفلا صصقن صسجاه نم هقلقو

مويلأ جمدني ششابربو Úباصصملل ةيعامج ةدوع
ثيح  قلقلا ¤إا وعدت ’ طينحج مركأا دئاقلا ةباشصإا نأا دكأات نأا دعبف ةباشصŸا رشصانعلل  ةيعامج ةدوع يفياطشسلا دادعتلا دهششي
ةيادبو ةعومÛا تابيردت نمشض صشابرب مجاهŸا جامدنا ةشص◊ا فرعت  تابيردتلا نمشض ةيشسمأ’ا هذه نم ةيادب ارشضاح نوكيشس
ةيرشصنلا  مامأا ةقباشسلا ةهجاوŸا لÓخ طايتح’ا يشسرك ‘ هل روهظ لوأا لجشس نأا دعب  هتيزهاج يروت ›اŸا مجاهŸا ةداعتشسا

. يلهأ’ا مامأا هل ةكراششم وأا  لجشسي نأا رظتني ثيح
بئاغلأ Úيصساصسألأ نم ديحولأ ةنوملقوب – يبيرعل

دعب ةباشصإ’ا ببشسب  تابيردتلا جراخ يقبي يذلا  Úيشساشسأ’ا نم ديحولا يئانثلا ةنوملقوب بيب◊ا  مجاهŸاو يبيرعل عفادŸا ىقبي
دقعلا  خشسف ةركف نم ةرادإ’ا تعجارت نأا دعب هانكشس رقم ‘ ةنوملقوب لاز’ اميف مايأا ةدع ذنم دارفنا ىلع بردتلا يبيرعل رششاب نأا

. ةليكششتلا هنم وكششت يذلا  يموجهلا مقعلا  مامأا فادهأا صصانق ¤إا ةجا◊ا دكأا يذلا  يكوكلا ليبن بردŸا نم بلطب هعم
رأرقب ›ودلأ مجاهŸأ  Òصض– ىلع زكري  يكوكلأ

›ودلا مجاهملل ةشصرفلا حنم اهنمشض نم دجو يذلاو لول◊ا نع ثحبلا فثكي  يكوكلا بردŸا لعجيل يموجهلا مقعلا صسجاه ءاج
نم ةيادب ديج لكششب هÒشض– ‘ رششابيشس  ثيح ،يفيدهتلا هشسح نم ةدافتشس’او  رارقب فشصنم ةنشس02 نم لقا بختنŸ باششلا

دعي رارقب باششلا بعÓلا نأا ةشصاخ  ايشساشسأا هماحقإا لمأا ىلع  ةيندبلاو ةيشسفنلا بناو÷ا عيمج نم  مويلا ةيشسمأا فانئتشس’ا ةشصح
ب/ليلخ. فيطشس قافو ةشسردم ‘ ةباششلا رشصانعلا  نشسحأا نم

جÈلأ يلهأأ



ه-ت-ل-حر--م ف--ل--ضشلا ة--ن--يد--م ‘ ضشار◊ا دا–ا ضصبر--ت ل--خد
جمانÈلا قيبطت دانم لامج بردŸا لضصاوي ثيح ،ةÒخألا
مهتقايل ¤إا ÚبعÓلا ةداعإا لجأا نم هعضضو يذلا يÒضضحتلا
ة--ي--م--ضسر--لا ة--ضسفا--نŸا ن--ع ل--يو--ط ف--قو--ت د--ع--ب ةدا--ت---عŸا
ىلع Êدبلا رضضÙا ةقفر زيكÎلا لÓخ نم تابيردتلاو
ى-ع-ضسيو ،تا-يرا-ط-ب-لا ن-ح-ضش ل--جأا ن--م Ìكأا Êد--ب--لا بنا÷ا
حا‚ل ةÒتو--لا هذ--ه ى---ل---ع ة---ل---ضصاوŸا ¤إا دا---ن---م بردŸا
.Êاثلا ضصبÎلا لبق ¤وألا ةلحرŸا

قيرفلا ‘ ترّيغت رومألا نم ديدعلا» :صشورح
«مصسوŸا اذه

‘ يرجي ضصبÎلا نأا ضشورح Úضسح ةÿÈا بحاضص فضشك
ةاقلŸا ةيلوؤوضسŸا مجحب عيم÷ا روعضش طضسو ةعئار فورظ
‘ ير-ج-ي ضصبÎلا» :قا-ي-ضسلا اذ-ه ‘ لا-قو ،م-ه-ق-تا-ع ى--ل--ع
نم مهرظتنت يتلا ةمهŸاب نوعاو نوبعÓلاو ةديج فورظ

ديدعلاو قيرفلا ‘ ةمظنم رومألا لك ،راضصنألا داعضسا لجأا
قيرفلاو مضسوŸا اذه ديج قيرف انيدلو ،تÒغت ءايضشألا نم
.«باجيإلاب يضضاŸا مضسوŸاب ةنراقم Òغت

ّ«مصسوŸا ةياهن ‘ دوعصصلا قيق– ىّنمتن»
اذه قيرفلا اهضشيعي يتلا فورظلا نع هثيدح ضشورح عباتو
تأارط يتلا تاÒيغتلاو ةقباضسلا ةرادإلا ليحر دعب مضسوŸا

اذه دوعضصلا ققحن نأا ىن“أا» :لاقو يرضشبلا دادعتلا ىلع
روهم÷ا بح ىلع اوفقو دد÷ا ÚبعÓلا ىتحو مضسوŸا
راضصنألا هداعضسإل مهدهج ىراضصق لذبب اودعوو مهقيرفل

نأا ة-ضصا-خ ة-م-هŸا هذ-ه ل-جأا ن-م ا-ن-ه ن-ح-نو م--ضسوŸا اذ--ه
.«تاÒضضحتلا ‘ Òبك لمعب موقي ينفلا مقاطلا

فلخ راصصنألا فوقو Òبك رخفب عباتأا» :نازيزع
«مصسوŸا اذه مهقيرف

ما-م-ت-ها-ب ع-با-ت-ي ه-نأا ناز-يز-ع Úضسح ما-ع-لا Òجا--نŸا ف--ضشك
امدعب مضسوŸا اذ-ه م-ه-ق-ير-ف ف-ل-خ را-ضصنألا فو-قو د-يد-ضش
ع-ي-ج-ضشتو فو-قو ع-با-تأا» :لا-قو رو-مألا ن-م د--يد--ع--لا تÒغ--ت
مهييحأا انأاو يعامتجلا لضصاوتلا عقاوم ‘ قيرفلل راضصنألا

‘ نوكن ىتح اندوهج ىراضصق لذبب مهدعأاو كلذع ىلع
مهعجضشأا امك ،مهنظ نضسح دنع نوكنو بولطŸا ىوتضسŸا

مهو-عدأاو يدا-ن-لا ع-م فو-قو-ل-ل ا-هو-ع-فر ي-ت-لا ة-ل-م◊ا ى-ل-ع
.«ةوجرŸا فادهألا غلبن ىتح اذكه ةلضصاوملل

قباصسلا ›ودلا مّركُت ÚبعÓلا ىمادق ةيعمج
ةلهوب

دعب اه-تا-طا-ضشن ن-م ضشار◊ا دا–ا ى-ماد-ق ة-ي-ع-م-ج ف-ث-ك-ت
ىلع تماق ثيح ،يضسيع نب لامك ةضسائرب اهبتكم بيضصنت

ضصبŸÎا قيرفلا ةرايزل فلضشلا ةنيدم ‘ اهدجاوت ضشماه
›ود-لاو ف-ل-ضشلا ة-ي-ع-م÷ ق-با-ضسلا بعÓ-لا Ëر-ك-ت--ب كا--ن--ه
عيم÷ا اهنضسحتضسا يتلا ةردابŸا يهو ،ةلهوب دمfi قباضسلا

نع ديعبو يضسنم ناك بعل نم ضسيرضشنولا دوضسأا ةنيدم ‘
›ودلاو قيرفلا بردم فرط نم هÁركت ” دقو ،راظنألا
.دانم لامج قباضسلا

ح . م

ةيدنألا رابخأا ــه2441 ¤وألا ىدامج02ـل قفاوŸا1202 يفناجÚ 40نثإلا

صشار◊ا دا–ا

ةÒخألا ةلو÷ا ‘ نوقتلي «غنيكيافلا»و «رودافلصسلا»
ةعبارلا ةلو÷ا ‘ بعلي كيرافوبو ةديلبلا Úب «ةجيتم» يبراد

كيرافوب دادو

فلششلا صصبرت نم ةÒخألا ةلحرŸا لخدت ةليكششتلا

:(ةديلبلا دا–ا بيبط) يÒبز ليعامصسإا
» ةئاŸاب09وÚ 08بام تلشصو ÚبعÓلا ةيزهاج ةبشسن »

ديد÷ا مصسوملل ابصس– قيرفلا يبعل ةيزهاج ةبصسن نا يÒبز ليعامصسإا ديصسلا ةديلبلا دا–ا بيبط ردق
يرا÷ا ›ا◊ا صصبÎلا لÓخ ةئاŸاب001 ¤إا ةبصسنلا لصصت نا رظتنيو ،ةئاŸاب09وÚ 08بام ¤إا تلصصو
Ãلا ةحصص نع.ةمصشن نايفصس ةدايقب ينفلا مقاطلا هلمؤوي ام وهو ،فلصشلا ةنيدÓبعÚ لل هتيؤوروÎصصب

.يÒبز ليعامصسإا ديصسلا قيرفلا بيبط عم بصضتقم ءاقل انل ناك ىرخأا رومأاو ،لبقŸاو ›ا◊ا

Úب «ي-ج-ي-تŸا» ي-براد-لا بع--ل--ي--ضس
دادوو ةد----ي----ل----ب----لا دا–ا ن----يرا÷ا
هيلعو ،ةعبارلا ةلو÷ا ‘ كيرافوب
دعوم ىلع Úقيرفلا قاضشع نوكيضس
،هراظتنا لاط Úقيرفلا Úب ءاقل عم
ةلوطب ‘ Úقيرفلا يقلتي ⁄ ثيح

،تاو-ن-ضس ةد-ع ذ-ن-م Êا--ث--لا م--ضسق--لا
Úمضسق ‘ Úقيرفلا دجاوت ببضسب

flفلتÚ.
اذه لÓ-خ ن-م ق-ير-ف ل-ك ل-مأا-ي-ضسو
لك مزهل كضش نودب دعاولا يبرادلا

ع-ل-ط-ت-لا ›ا-ت-لا-بو ،ه-ضسفا-ن-م ق-ير--ف
اهب دبعي ىرخأا تاراضصتنا قيقحتل
ةعومÛا بقل عازتنا ¤إا قيرطلا
بقل بعل ¤إا هلهؤوت يتلا ىطضسولا
ع-مŒ ةر-غ-ضصم ة-لو-ط-ب ‘ دو-ع-ضصلا

ثيح ،ةثÓثلا تاعومÛا لاطبأا
.لوألا مضسقلا ¤إا Úقيرف دعضصيضس

لما يقÓي ةديلبلا دا–ا
ةلحرم ماتخ ‘ ءاعبرألا

باهذلا
ة-ي-ل--م--ع زر--ف--ت نا فد--ضصلا تءا--ضش
دعاولا يجيتŸا يبراد-لا ،ة-عر-ق-لا
ل--ما ،ةد--حاو--لا ة--يلو--لا ءا--ن---بأا Úب
ةديلبلا دا–او (غنيكيافلا) ءاعبرألا
ةي-ما-تÿا ة-لو÷ا ‘ ،(رودا-ف-ل-ضسلا)

Ÿي--ق--ت--ل---ي---ضسو ،با---هذ---لا ة---ل---حر
بع-لÃ ¤ا-ع-ت ه-ل-لا نذإا-ب Úق-ير-ف--لا
ةنيدÃ فولfl ليعامضسإا ديهضشلا
ةدوعلا ةارابم عمŒ نا ىلع ،ةديلبلا

ة-لو-ط-ب-لا ن-م ة-ي-ما--تÿا ة--لو÷ا ‘

Ãي--ن--كار---ب ةو---خإلا بع---ل Ãة--ن--يد
.ةديلبلا
كيرافوب دادوو ءاعبرألا لمأا

ةعباصسلا ةلو÷ا ‘
ي-ج-ي-تŸا ي-براد-لا ضصو-ضصخ-ب ا--مأا
ءا--ع--برألا ل--ما ن--يرا÷ا Úب ر--خآلا
Úقيرفلا عمجيضسف ،كيرافوب دادوو

ل ءا-ق-ل و--هو ،ة--ع--با--ضسلا ة--لو÷ا ‘
ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا ي-براد ن-ع ف-ل-ت-خ--ي
¤إا ر---ظ----ن----لا----ب ،كيرا----فو----ب دادوو
Úب ةدو-جوŸا ةÒب-ك-لا ة-ي-ضسا--ضس◊ا
تاونضس ¤إا د-ت“ ي-ت-لاو ،Úق-ير-ف-لا

بلاغ ‘ ة-ب-ل-غ-لا ا-ه-ي-ف تنا-ك ،تل-خ
.›اقتÈلا يزلا باحضصأل نايحألا

يدهم Ëرك

ةيدو تايرابم ثÓث هللختت
ةعفترم تايونعÃ لشصاوتي فلششلا صصبرت

ق-ير-ف ر-ضصا-ن-ع ل--ضصاو--ي
ضصبر--ت ةد--ي--ل--ب---لا دا–ا

يذ--لا ف--ل--ضشلا ة--ن---يد---م
ضسما لوأا ق-------ل--------ط--------نا
ضصبÎلا و---هو  ،تب----ضسلا
›اد ضصبرت دعب ،Êاثلا
21 ماد يذ--لا م--ي--هار---بإا
ضصبرت مودي اميف ،اموي

.مايأا01 فلضشلا ةنيدم
ضصبر---ت ل---ل----خ----ت----ي----ضسو
ة--------ن---------يدÃ «روداÒم»
تا-يرا-ب-م ثÓ-ث ف-ل-ضشلا
ق-ير-ف ما-مأا نو-ك--ت--ضس ¤وألا ،ة--يدو
مامأا ة-ي-نا-ث-لاو ،و-ي-هر يداو با-ب-ضش
دكأاتت ⁄ اميف ،يلضس يداو ةيدولوم
.ثلاثلا ضسفانŸا ةيوه
،فلضشلا ةنيدم ضصبرت ضصوضصخبو
نم مهيلإا انثد– نم لك انل برعأا

دج مهتايونعم نا ،قيرفلا يبعل
ضصبرت حا‚ دعب ةضصاخ ،ةعفترم
ل--ك ق--ق--ح يذ--لا ،م---ي---هار---بإا ›اد
.ةرطضسŸا هفادهأا
ة---ي---خا---نŸا فور---ظ---لا تنا---ك ناو
لج مايألا هذه دوضست يتلا ةدرابلا

ة---ضصا---خ ن---طو---لا ضضرا ق---طا---ن---م
ةدورب دهضشت يتلا ف-ل-ضشلا ة-ق-ط-ن-م
اذه نا نوبعÓلا انل دكأا ،ةديدضش
قدنفلا نا اŸاط ،مهيلع رثؤوي نل
هيف رفوتت قيرفلا هيف ميقي يذلا
ة--ضصا--خ ة--يرور--ضضلا طور---ضشلا ل---ك
نم لعجيضس ام وهو ،ةيكيتضسيجوللا

رارغ ىل-ع ا-ح-جا-ن ف-ل-ضشلا ضصبر-ت
.لوألا ميهاربإا ›اد ضصبرت

لح ةمصشن نايفصس بردŸا
Ãلبق فلصشلا ةنيد

ÚبعÓلا
ةقفر ةمضشن نايفضس بردŸا  لح

ف-ضسو-ي يدا-ن-لا ‘ لا-ع-ف-لا و-ضضع-لا
طبضضلابو فلضشلا ةنيدÃ ، ضساحد
د-حاو مو-ي ل-ب-ق «روداŸÒا» لز-ن--ب

” دقو ، قيرفلا دفو لوضصو نم
نم ة-يو-ن-عŸا فور-ظ-لا ل-ك ة-ئ-ي-ه-ت
لÓ-خ Úب-عÓ-ل ة-ق-ئل ة-ما-قإا ل--جا
ةر---ضشع---ب ةرد----قŸاو ضصبÎلا ما----يأا
.مايأا

ثلاثلا صصبÎلا ءاغلإا
صصبÎب هصضيوعتو يديارصسب

ةمصصاعلاب
‘ ينفلا مقاطلا نم ثدحتم لاق

هنا ،ةدي-ل-ب-لا دا–ا ق-ير-ف
ةي-م-ضسر ة-ف-ضصبو ءا-غ-لإا ”

يذ--لا يد--يار---ضس ضصبر---ت
ه-ضضو-خ--ي نا ارر--ق--م نا--ك
ةنيدم ضصبرت دعب قيرفلا
ه--ضضيو--ع---ت ”و ،ف---ل---ضشلا
د-ق ،ة-م-ضصا--ع--لا--ب ضصبÎب
،م--ي--هار--بإا ›اد--ب نو--ك---ي
Òبكلا حاج-ن-لا د-ع-ب اذ-هو
ضصبÎلا ه---ق---ق----ح يذ----لا
ه-------ضضا-------خ يذ-------لا لوألا
«كيبŸول» لز-ن-ب ق-ير-ف-لا
.م-------ي-------هار--------بإا ›اد--------ب

عوبضسألا لÓخ ضصبÎلا قلطنيضسو
موديو ،يرا÷ا رهضشلا نم Òخألا

ل-قألا ى-ل-ع ه-ل-ل-خ--ت--ت ،ما--يأا ةر--ضشع
ة----يد-----نا ع-----م Úت-----يدو Úترا-----ب-----م
ضضو-خ-ي-ضس ا-هد-ع-بو ،ة--ي--م--ي--ضصا--ع
يتلا مايألا ةي-ق-ب يد-ي-ل-ب-لا ق-ير-ف-لا
موي ديد÷ا مضسوŸا قÓطنا قبضست
ةوخإلا بعلÃ لب-قŸا ير-ف-ي-ف21
ىل-ع ا-ه-لÓ-خ ن-م ير-ج-ي ،ي-ن-كار-ب
‘و ،Úت------يدو Úترا------ب------م ل------قألا
ر---ضصا---ن---ع ضضو---خ---ي---ضس عو---مÛا
مضسوŸا قÓطنا ةياغ ¤إا دا–لا
Êا--م---ث ¤إا ع---ب---ضس Úبا---م د---يد÷ا

‘ ‘اك ددع وهو ،ةيدو تايرابم
ةئيهتل ةمضشن نايفضس بردŸا رظن
لوخدل ايونعم ىتحو ايندب هلابضشأا

ن-ضسحا ‘ د-يد÷ا م-ضسوŸا را--م--غ
يدهم Ëرك.فورظلا

دادو برد----------م رر-----------ق
ةلجوب نايفضس كيرافوب
م----ج-----ح ن-----م ع-----فر-----لا
¤إا ه-ي--ب--عل تا--ب--يرد--ت
اذهو ،ة-ي-نا-ث-لا ة-جرد-لا
ن-م د-حاو عو-ب-ضسأا د--ع--ب
ة---ن---يد---م ضصبر----ت ءد----ب
موديضس يذلاو كيرافوب

.رخآا اعوبضسل
Úتضصح قيرفلا يرجيو
،مو--ي--لا ‘ Úت--ي--ب--يرد--ت

ة-با-غ-ب وأا تÓ-ضضع-لا ة-يو-ق-ت ة-عا-ق-ب ا-مأا ا-حا-ب-ضص
ة-ضص◊ا ا-مأا ،جر-ف يد-ي--ضس ئ--طا--ضشب وأا «ور--غ--لا»
زا-قر د-مfi د-ي-ه-ضشلا بع-لÃ ىر-ج-ت-ف ،ة-ي-نا-ث--لا

Ãكيرافوب ةنيد.
ÚبعÓلا ىلع رهظي ءادب قاهرإلا

فرط نم رطضسŸا يبيردتلا جمانÈلا نا ودبي
ن-م Òث-ك-لا ق-هرأا د-ق ،ة-ل-جو-ب نا--ي--ف--ضس بردŸا
نم Êاعي ناك مهنم Òثكلا ناو ةضصاخ  ،ÚبعÓلا
¤إا م--ه--نو--كر--ل Êد---ب---لا بنا÷ا ‘ Òب---ك ضصق---ن
ف-ي-قو-ت بب-ضسب ر-ه-ضشأا ة-ع-ضست ن--م Ìكأل ة--حار--لا
ي-ضشف-ت بب-ضسب ر-ئاز÷ا ‘ ة-ي-ضضا-ير-لا ة-ط--ضشنألا
.انوروك ءابو
نا ،Úب-عÓ-لا ضضع-ب ن-م ها-ن-ي--ق--ت--ضسا ا--م بضسحو
،اÒثك مهتقهرأا اهل نو-ع-ضضخ-ي ي-ت-لا تا-ب-يرد-ت-لا

اŸ رظنلاب ،اهلبقتل مهلوق بضسح نوÈ‹ نكل
.ديد÷ا مضسوŸا ‘ مهرظتني

ةنيدم جراخ صصبÎي نل دادولا
كيرافوب

دادو يدا--ن--ل Ëد--ق---لا د---يد÷ا ضسي---ئر---لا دد---ج
ن-ل ه-ق-ير-ف نا ،ح-ي-ل-ف د-ي--ع--ضس د--ي--ضسلا كيرا--فو--ب
با-ب-ضسأل ضسي-ل ،كيرا-فو-ب ة-ن-يد--م جرا--خ ضصبÎي

ل-ئا-ضسو--لا ل--ك كلÁ ق--ير--ف--لا نو--ك--ل ل--ب ة--يدا--م
ةنيدÃ ›اوŸا ضصبÎلا ءارجإل ةيكيتضسيجوللا
ة-عا-قو ،ة-با-غ ى-ل-ع ة-ن-يدŸا ر-فو-ت--ل ،كيرا--فو--ب
دمfi ديهضشلا بعل-م ع-ضضوو تÓ-ضضع-لا ة-يو-ق-ت-ل
مدع لظ ‘ ةضصاخ ،قيرفلا فرضصت ت– زاقر
ما-ضسقألا ة-ي-ق-ب-ل تا-ب-يرد-ت-لا ى--ل--ع ر--ضض◊ا ع--فر
‘ ق-ير-ف-لا ق-ي-ع-ي-ضس نا-ك يذ-لا ر-مألا ،ى--ل--ف--ضسلا

يدهم Ëرك.ديد÷ا مضسوملل هتاÒضض–

كيرافوب ةنيدم صصبرت لÓخ

ةيناثلا ةجردلا ¤إا تابيردتلا مجح عفري ةلجوب

تنأا له ،ةديلبلا دا–ا قيرف بيبط كتفصصب
›اد صصبرت هيف ىرج يذلا و÷ا نع يصضار
؟Òخألا ميهاربإا

عيم÷  ةيحضصلا ةلا◊ا ىلع اضضرلا لك ضضار هلل دم◊ا ^
مدعل ،Òخألا ميهاربإا ›اد ضصبرت مهئاهنإا دعب ÚبعÓلا
هذ-ه ل-ث-م ‘ م-ه-م د-ج ر-مأا و-هو ،تا-با--ضصإا يأا ل--ي--ج--ضست
او-نا-ك Úب-عÓ-لا ع-ي-م-ج نا ا-ن-م-ل-ع اذا ضصا-خ ،تا--ضصبÎلا

،ةلماك رهضشأا ةعضست نم Ìكأل ةيعام÷ا تابيردتلا جراخ
تا-ب--يرد--ت--لا ¤إا ةدو--ع--لا Úب--عÓ--لا ى--ل--ع بع--ضصلا ن--م--ف
.تاباضصإا يأا ليجضست نود ،مويلا ‘ Úترم ةينضضŸا

لوأا ق-ل-ط-نا يذ-لا Êا-ث-لا صصبÎلا ن-ع اذا-مو
؟فلصشلا ةنيدÃ صسما

كلذ-ك ه-ن-م جر-خ-ن نا ،ف-ل-ضشلا ضصبر-ت ن-م فد--ه--لا ^
نم ةلماكلا ةبضسنلا نوبعÓلا غلبي ناو ،تاباضصإا نودب

لوخد مهل ىنضستي ىتح ،ةلوط-ب-لا لو-خد-ل م-ه-ت-يز-ها-ج
،ةمضصاعلا ‘ هت‹رب ” يذلا Òخألاو ثلاثلا ضصبÎلا
.تاباضصإلا يدافتو ،تابيردتلا مجح نم عفرل

؟مهنم تصسŸ اذام ،ÚبعÓلاب كاكتحا لÓخ نم

^  Ÿا حورلا مهنم تضسŸبكلا ةيونعÒنولحتي يتلا ة
مغرلابف ،مهل ىطعŸا جمانÈلا قفو لمعي لكلاف ،اهب

لÓخ ةيندبلا تا-ب-يرد-ت-لا ‘ ة-ب-ع-ضصلا ة-قÓ-ط-نلا ن-م
يبيردتلا جمانÈلا لضضفب نكل ،ميهاربإا ›اد ضصبرت
ىلع مئادلا يرهضسو ،ينفلا مقاطلا فرط نم رطضسŸا

،ةبعضصلا ةلحرŸا زواŒ نم انك“ ،؟؟ÚبعÓلا ةحضص
موي لك رورم عمو ،ةديج ةلحرم ‘ نوبعÓلا نلاو
ىتح ،ةيندبلا ةضصاخ تابيردتلل مهتيلباق ةبضسن عفتÎضس
فورظ ‘ ةيدولا تايرابŸا ءاوجأا لوخد مهل ىنضستي

.تاباضصإا يأا ليجضست نود ،ةديج

صصبرت لÓخ هيلع زكرت يذلا بنا÷ا وهام
؟فلصشلا ةنيدÃ «روداÒم»

ة-ب--ضسن  ن--م ع--فرو ،عا--جÎضسلا بنا÷ا ى--ل--ع ز--كرأا ^
ةعاقلا لخاد ءاوضس ،ةيندبلا تابيردتلل ÚبعÓلا ةيلباق
وأا عاجÎضسÓل حبضسŸاب تابيردتلا وأا تÓضضعلا ةيوقتل
ترا-ضس اذإاو ،بع-لŸا-ب ةر-ك-لا-ب ة-ي-عا-م÷ا تا-ب-يرد--ت--لا
از-ها-ج نو-ك-ي-ضس ق-ير-ف-لا ،نلأا ه-ي-ل--ع ي--ه ا‡ رو--مألا
نولوقيضس نوبعÓلاو ،ة-ل-ما-ك ة-ب-ضسن-ب ة-لو-ط-ب-لا لو-خد-ل
يدهم Ëرك.ديد÷ا مضسوŸا ‘ مهتملك

ةديلبلإ دا–إإ



ــه٢441 ¤وأ’ا ىدامج0٢ـل قفاوŸا1٢0٢ يفناجÚ 40نثإ’ا ةسضايرلا ءادسصأا

: بعŸÓا ءادشصأا ةدير÷ راوح ‘ حايرب دامع رشضÿ ديلا ةرك بع’

انتيام◊ Úناوقلا ‘ رظنلا ةداعإا ةيدا–’ا ىلع و ةموسضهم ديلا ةرك بع’ قوقح
ميتنسس نويلم06 ب مهيرسست ةقيثو ءارسشل نورطسضي و  مهروجا نوسضاقتي ’ Úبع’

انيم– دوقع ’ و ايوفسش ةيدنأ’ا ءاسسؤور عم قفتن
ةمز’ا ةيادب ذنم ةقلغم مهفتاوه ةيدنأ’ا ءاسسؤور و مهقوقح كاهتنا ىلع نوسضار ÚبعÓلا صضعب

ةيمويب هعمج راوح ‘  هتمسص نع ديلا ةركل ةرواسسلا ةبيبسش يدانل نÁأ’ا Òهظلا جرخ
مدع ءارج يرئاز÷ا بعÓلا اهيف طبختي يتلا لكاسشŸا ديدع نع فسشك نيا بعŸÓا ءادسصأا

Úب ةنزاوŸا لجا نم ةسضايرلا و بابسشلا ةراز و ¤ا ةلاسسر هجوو هيم– Úناوق دوجو
ديلا ةرك نا و ةسصاخ ىرخأ’ا تاسضايرلا باسسح ىلع مدقلا ةركب مامته’ا مدع و تاسضايرلا

Úناوقلا حيحسصت  ةرورسضب ةيدا–’ا  بلاط امك مدقلا ةرك دعب ةيبعسش Ìكأ’ا ةسضايرلا يه
ديلا ةرك  ريوطت لجا نم ديلا  ÚبعÓلا ةيام◊

؟ ايلاح بعلت يدان يأا ‘ دامع ةيادب
و تÈك ديلا ةرك-ل ةد-ي-ع-شس ة-شسرد-م ج-ير-خ ي-ن-نا او-م-ل-ع-ت نا بج-ي
يجيوتت ةياغ ¤ا اهتائف عيمج ‘ ةديعشسلاب تبعل و كانه تنوكت
رارغ ىلع قرف ةدع ‘ تبعل اهدعب رباك’ا عم ةيروهم÷ا سسأاكب

ةلوطبلا قلب تجوت نيا جيريرعوب جرب ىتح و ةدكيكشس و ةليم
ادع سسأاكلا و ةلوطبلاب جوتم يرئازج بع’ لوا حبشص’ ةينطولا

ةبيبشش ¤ا تهجوت قباشسلا مشسوŸا ‘ و ›وÎبلا عمÛا يبع’
زاتمŸا مشسقلاب ديد÷ا دفاولا ةرواشسلا

؟رئاز÷ا ‘ ديلا ةرك بع’ عقاو دŒ فيك
لاثŸا ليب-شس ى-ل-ع و ة-مو-شضه-م ي-لÙا بعÓ-لا قو-ق-ح ة-حار-شص
‘ ركف دحا ’ و ة-ف-قو-ت-م ة-لو-ط-ب-لا ا-ي-لا-ح د-ها-ششن

و يدام لخدك ةشضايرلا ىلع نودمتعي نيذلا Úيشضايرلا ةيعشضو
ىرخأ’ا تاشضايرلا ةيدنأ’ ةلودلا تاناعا نا ارخؤوم اندهاشش دق
ةيدنأ’ا و   مدقلا ةركل Ìكا ةهجوم تحبشصأا و اÒثك تشضفخنا
دق و Úبع’ا تاقحتشسم عفد لجا نم ةلودلا تاناعا طقف رظتنت
ةيدنأ’ا ىقلتت ⁄ اذا هتاقحتشسم هيقلت مدع رطخ بع’ا هجاوي
ةلودلا تاناعا

نم ÚبعÓلا روجأا حنم عنÁ  نوناق كانه نا ملعت له
؟ دم‹ وه و ةلودلا لاومأا

’ لبا-قŸا ‘ ن-ك-ل ا-ي-لا-ح د-م‹ نو-نا-ق-لا و اذ-ه فر-عا ح-ي-ح-شص
ن-م نو-قزÎشسي ن-يذ-لا Úب-ع’ا رو-جأا ع-فد-ل ىر-خأا ة-غ-ي--شص د--جو--ت
.  ةشضايرلا

؟ مكتيدنا عم مكيم– دوقع مكيدل له
نع ايوفشش ةيدنأ’ا ›وؤوشسم عم قفتن انتيام◊ دوقع يأا دجوت ’ ’
نكÁ و ةزاج’ا ةيوشست لجا نم مازتلا مهعم يشض‰ و بتارلا
لطامتي دقع يأا هيدل سسيل هن’ Úبع’ا ةرجا عفد مدع ءاشسؤورلل
نوبعلي ةديدع روهششل Úبع’ا تاقحتشسم عفد ‘ ءاشسؤورلا سضعب
بلطت مهقرف Òيغت ‘ نوبغري امدنع و مهتاقحتشسم يقلت نود
موقي اذه و لشصأ’ا يدانلا نم حيرشست ةمدقتشسŸا ةيدنأ’ا مهنم
ىقلتي ⁄ هنا مغر ميتنشس نويلم06 غلبت ةيلام ميقب هئارششب بعÓلا

. يلشصأ’ا هيدان نم ةلماك هتاقحتشسم

نم Ìكا ةيدنأ’ا مدخت ةدوجوŸا Úناوقلا ينعي
؟ بعÓلا

ىلع و ةيدنأ’ا حلاشص ‘ يه اهب لومعŸا Úناوقلا لك حيحشص
عم ةنراقŸاب ىتح و يرئاز÷ا ديلا ةرك بع’ ةحلشصم باشسح

ديلا ةرك بع’ نا ملعن و ءÓمز انيدل ىرخأ’ا ةيعام÷ا تاشضايرلا
ةركلا ةشضاير نا مغر  تاشصشصختلا لك Úب نم ارجا لقأ’ا وه
نا ا-م-ك مد-ق-لا ةر-ك د-ع-ب ر-ئاز÷ا ‘ ة-ي-ب-ع-شش Ìكأ’ا ي--ه ةÒغ--شصلا

مهقوقح كهنت نا نولبقي و عقاولا اذهب نوشضري ديلا ةرك يبع’
ÚلوؤوشسŸا مهب نولشصتي امدنع و مهتاقحتشسم نوقلتي ’ مهنا ىتح
نكل لكاششŸا هذه هجاوا ⁄ ايشصخشش انا , بعلل نودوعي و نولبقي
مدع ببشسب مهتيدنا عم لكاششم ‘ نوعقي ÚبعÓلا نم ديدعلا
مهيم– Úناوق دوجو

؟ بعÓلا مدخت Úناوق عسضو نع لوؤوسسŸا نم
Úناوق طبشضت نا اه-ي-ل-ع بح-ي ي-ت-لا ة-يدا–Ó-ل دو-ع-ت ة-ي-لوؤو-شسŸا
د-ي-لا ةر-ك ة-ح-ل-شصم ي-ه ا-ن-ت-ح-ل-شصم ن’ بعÓ-لا ة-ح-ل-شصم مد--خ--ت
مد-ق-ي-شس ه-ل ة--م--ئŸÓا فور--ظ--لا بعÓ--لا د--جو اذا و ة--ير--ئاز÷ا
ةماع ةفشصب ةبعللا ىلع باجيإ’اب دوعيشس و لشضفأ’ا

هسشيعي يذلا رŸا عقاولا يرعتل انورك ةمزا تءاج له
؟ ÚبعÓلا
نود و رهششا01 دنم ةشسفانم نود مهشسفنا اودجو نوبعÓلا ديكا

ÚبعÓلا ىلع اولأاشسي ⁄ ةيدنأ’ا ءاشسؤور ىتح و تاقحتشسم يأا يقلت
ةمز’ا ةيادب ذنم مهفتاوه اوقلغا مهلك و

ÚبعÓلا ةيعسضو حيحسصتل تقولا ناح هنا ىرت له
؟Óثم فاÎح’ا ¤ا هجوتلا لÓخ نم
وا تاكرششلا قيرط نع نوكت نا طرشش سسيل هنم دب’ فاÎح’ا
دراوم بلج لجا نم ةغيشص ¤ا لشصوتلا بجي نل مدقلا ةرك لثم
مه و ÚبعÓلاب Òشست ةشضايرلا ن’ ÚبعÓلا ةيعشضو ةيوشست و ةيلام
ريوطت لجا نم مهقوق عيمجب اوعتمتي نا بجي و ةجرفلا يعناشص
ةماع ةفشصب ديلا ةرك

؟ كتلاسسر هجوت نم ¤ا
Úب نزاوت نا بجي يتلا ةشضايرلا و بابششلا ةرازو ¤ا اههجوا ’وأا
ةركل معدلا Ëدقت نع فقوتت و ىرخأ’ا تاشضايرلا و مدقلا ةرك
Êاث اشضيأا يه ديلا ةرك ن’ ىرخأ’ا تاشضايرلا باشسح ىلع مدقلا
تايناكمإ’ا لماك ىلع رفوتت نا بجي و رئاز÷ا ‘ ةيبعشش ةشضاير
ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا ¤ا ههجوا Êاثلا يئادن و اهريوطت لجا نم
ةيامح لجا نم Úناوقلا حيحشصت ديعت نا بحي يتلا ديلا ةركل

بعÓلا ةحلشصم ن’ ةيدنأ’ا لبق نم كاهتن’ا نم Úبع’ا قوقح
ديلا ةرك حلاشص يه

يهام ينطولا بختنŸا رابخ’ عباتم كنا ديكا
؟ رسصم لايدنوم ‘ رسضÿا ةكراسشم نم كتاعقوت
ةحارشص انا و ةيدولا تايرابŸا ‘ رشضÿا دودرم اندهاشش امدعب

رئاز÷ا ‘ رهششا ةدعل ةشسفانŸا فقوت دعب ةشصاخ ادج لئافتم
تاباشصإا ’ و ةيندب تاباشصإاب جرخن ⁄ و ادج لوبقم ىوتشسم انيأار
‘ انشسح نولبي دق رشضÿا نا ىرأا و ادج يباجيإا رما اذه و انورك
.قيفوتلا لك مهل ىنمتتو رشصم لايدنوم

ناــسضتح’ دــــعتسست وزو يزيت ةــــي’و
ودعلل ةينطولا و ةيوه÷ا Úتلوطبلا

عم قيسسنتلاب وزو يزيت ةطبار تددح
ىوقلا باعل’ ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا

لبقŸا يرقيف سسداسسلا Úبام خيرات
ادعوم لبقŸا رهسشلا سسفن نم نيرسشعلاو

اذك و ةيوه÷ا ةلوطبلا ميظنتل
دق و يفيرلا ودعلل ةينطولا ةلوطبلا

و ’ ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا تداع
ىوقلا باعلأ’ ةيئ’ولا تاطبارلا

ةرازو رارق دعب ةرسشابم ةسسفانŸا ءاوجأ’
تاسسفانŸا فانئتسساب  ةسضايرلاو بابسشلا

نم ديزأ’ اهفقوت دعب قلطلا ءاوهلا ىلع
.ةلماك رهسشا ةرسشع

ديلا ةركل ينطولا بختنملل ينفلا ريدŸا روكششب

نيرحبلا صصبرت دعب طبسضت ةيئاهنلا ةمئاقلاو ةيبلسس اهلك انورك ليلا–
انورك سسوÒف نع فششكلا ليلا– جئاتن نا روكششب Ëرك ديلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ينقتلا ريدŸا فششك
ةلشصاوŸ ةمات ةيحيرا ‘ ينطولا قيرفلا و ينفلا مقاطلا لعجي يذلا رم’ا  ةيبلشس اهلك تءاج91 ديفوك
لابششا اهب موقي ةيÒشض– ةلحرم رخا نيرحبلا ةرود نوكت دق و  عوبشسأا دعب رشصم لايدنوŸ دادعتشس’ا
Ïيدو Úتيرابم ءارجا لجا نم يرا÷ا رهششلا نم عباشسلا موي لاحرلا نودششيشس نيذلا تروب ن’ا بردŸا
ةريدŸا لبق نم رطشسŸا جمانÈلا بشسح رشصم ¤ا هجوتلا لبق رهششلا سسفن نم رششع يدا◊ا و عشساتلا يموي
⁄ ينفلا مقاطلا نا روكششب Ëرك دكا لايدنوŸا ‘ كراششتشس يتلا ةيئاهنلا ةمئاقلا نع و  ديلا ةركل ةينقتلا
تاباشصإا يأ’ سضر-ع-ت-لا تن ا-فو-خ ن-هار-لا ي-ح-شصلا ع-شضو-لا ئراو-ط يأا عو-قو-ل ا-ب-شس– ة-م-ئا-ق-لا  د-ع-ب ط-ب-شضي
. سسوÒفلاب
سصبرت ‘ اولخد ا‰ا و اينولوب ةرود نم ةدوعلا دعب مهلزانم ¤ا اودوعي ⁄ سسوكرب دئاقلا ءاقفر ناف Òكذتلل و
ءاوجأا ¤ا رشضÿا داع دق و انوروك ءابو راششتنا ‘ مكحتلا لجا نم ميهارب ›ادب كيبŸوا قدنفب  قلغم
لبق ةÒخأ’ا تاشسمللا عشضول ايلوج ةشسمخب فايشضوب دمfi بكرÃ ةيوشضيبلا ةعاقلاب سسما لوا تابيردتلا
. نيرحبلا ةرود ‘ ةكراششŸا



زوفلأ
طاقنلاب
ى-ل-ع ثÓ-ث-لأ

بابسش
ةنيطنسسق
ةرسشعبو

اننكميسس ،Úبعل
¤إأ ل--ق--ن--ت--لأ ن--م
ة--ه---جأوŸ صسنو---ت
،يسسقافسصلأ

Ãة-ع-ف-تر--م تا--يو--ن--ع،
ةدو---ع----ل----ل ر----خآأ ٍد– أذ----هو
يرود ‘ ل--هأا--ت--لأ ةÒسشأا--ت---ب
ر--ك--سشأأ ،ا--ي---ق---ير---فأأ لا---ط---بأأ
يذلأ ىو-ت-سسŸأ ى-ل-ع Úب-عÓ-لأ

نأأ د---كأا---ت---م ا---نأأو ،ه---ب أور---ه---ظ
ن-م رو-ط-ت-ي-سس ق-ير-ف--لأ ىو--ت--سسم
.«ىرخأل ةأرابم

ضسيئر) ضساŸأإ رسصانلإ دبع
(رئإز÷إ ةيدولوم يدان

ة-م-سصا-ع لوأأ نو-ك-ت-ل Êا-ث-لأ صسيردإأ د-ي ى-ل-ع صسا-ف ة-ن-يد-م صسي-سسأا--ت -808
.ىسصقألأ برغŸأ ‘ ةيمÓسسإأ

ديد÷أ ⁄اعلأ رداغي صسوبمولوك رفوتسسيرك ›اطيإلأ فسشكتسسŸأ -3941
.ةيفاسشكتسسلأ هتÓحر لوأل هلامكإأ دعب كلذو اينابسسإأ ¤إأ

.ةدج ‘ يدوعسسلأ دا–لأ يدان صسيسسأات -7291
راطإأ ‘ لويسس ةنيدم لت– ةيلامسشلأ ةيروكلأ / ةينيسصلأ تأوقلأ -1591
.ةيروكلأ بر◊أ
.صضرألأ ةيحان يوهتو اهراسسم نع فرحنت1-كنتوبسس ةيتييفوسسلأ ةبكرŸأ -8591
.رمقلأ رأوج ¤إأ لسصت ةيئاسضف ةبكرم لوأأ حبسصت1 انول ةيئاسضفلأ ةبكرŸأ -9591
راي-غ ع-ط-قو ة-ح-ل-سسألأ ر-يد-سصت ر-ظ-ح رأر-ق ذ-ي-ف-ن-ت-ب أأد-ب-ت ا-سسنر-ف -9691
راطم ىلع ليئأرسسإأ نأودع ىلع أًدر كلذو ليئأرسسإأ ¤إأ ةيركسسعلأ تأدعŸأ
.›ودلأ توÒب
ةدحتŸأ تايلولأ ةعطاقم نلعي رتراك يميج يكيرمألأ صسيئرلأ -0891
وز-غ-لأ ى-ل-ع ا-ًجا-ج-ت-حأ ،و-ك-سسو-م ‘ ة-ي-ف--ي--سصلأ ة--ي--بŸوألأ با--ع--لألأ ةرود--ل
.ناتسسناغفأل يتيفوسسلأ

هايŸأ لخأد Úتيبيل Úتلتاقم طقسست ةدحتŸأ تايلولأ تÓتاقم -9891
.طسسوتŸأ صضيبألأ رحبلأ ‘ ةيبيللأ ةيميلقإلأ

.خيرŸأ بكوك حطسس ىلع حاجنب طبهت تيÒبسس ةيئاسضفلأ ةبرعلأ -4002
ةسسيئر يسسوليب يسسنان روتانيسسلأ بختني يكيرمألأ بأونلأ صسل‹ -7002
.ةدحتŸأ تايلولأ خيرات ‘ بسصنŸأ أذه ¤وتت ةأأرمأ لوأأ حبسصتل هل

نب دمfi خيسشلأ يبد ةرامإأ مكاح روسضحب ،اًيمسسر يبد جرب حاتتفإأ -0102
.موتكم لآأ دسشأر
يقيرفأأ بعل لسضفأأ ةزئاجب زوفي حÓسص دمfi يرسصŸأ بعÓلأ -8102

.فاكلأ زئأوج عيزوت لفح نمسض7102 ماعلأ لÓخ

ةنيدŸأ مدق نم لوأأ نأأ ملعت له ^
ن--ب بع--سصم و--ه ن---ير---جا---هŸأ ن---م
 .Òمع

ةعم÷أ ىلسص نم لوأأ نأأ ملعت له  ^
ىلسص هللأ لوسسر مودق لبق ةنيدŸاب
 .Òمع نب بعسصم وه ملسسو هيلع هللأ

‘ تلز--ن ة--يآأ لوأأ نأأ م--ل--ع---ت ل---ه  ^
ن-يذ--ل--ل نذأأ ) ¤ا--ع--ت ه--لو--ق لا--ت--ق--لأ
ىلع هللأ نإأ و أوملظ مهنأاب نولتاقي
.93 ج◊أ ةروسس ( ريدقل مهرسصن

ه-بذŒ ل ل--ح--ن--لأ نأأ م--ل--ع--ت ل--ه  ^
ه-ن-ك-لو ا-هأر-ن ا-م-ك ة-ي-هأز-لأ را-هزألأ

 .هرظن ‘ لامج Ìكأأ اهلعجي يذلأ يجسسفنبلأ قوف ءوسضلاب اهأري
.ملسسو هيلع هللأ ىلسص دمfi ةمأأ يه ةن÷أ لخدت يتلأ ·ألأ لوأأ نأأ ملعت له  ^

،ًامدع كلبقتسسمو ًاميحج كرسضاح ليحتف يسضاŸأ ءاطخأأ دنع فقت ل  ^
م-ل-ع-لأ Úب ع-سسا-سش قر-ف .ق◊أ و-ح-ن د-يد-ج ن-م كع-فد-ت-ل ةÈع-لأ ا-ه--ن--م ذ--خ
 .قئاق◊أ كأردإأ ىه ةفرعŸأ اّمأأ قئاق◊أ مهف وه ملعلاف ةفرعŸأو

لاعفأل مهّبح نومجÎي صسانأأ نم مكف ،مÓكلأ بذعب ةّبÙأ أوسسيقت ل  ^
 .فقأومو

 .اهتميق نوفرعي ل صصاخسشأأ لجأأ نم كرعاسشم ىف طّرفت ل  ^
 .ملقلأ كسسÁ رخآأ ًاسصخسش لعŒ ل ،كتايح ةّسصق رطسست امدنع  ^
نأ لواحو ةاي◊اب عتمتسسإأ طقف ،Óًماك ًاسصخسش نوكتل ًأرطسضم تسسل  ^

.لسضفأأ ًاسصخسش نوكت

كصســـــــــــــفن فـــــــــــقث

يميج يكيرمألإ ضسيئرلإ نلعأإ ،0891 ةنسس نم مويلإ إذه لثم ‘
‘ ةيفيسصلإ ةيبŸوألإ باعلألإ ةرودل ةدحتŸإ تايلولإ ةعطاقم رتراك

Úب نم مكلت ،ناتسسناغفأل يتيفوسسلإ وزغلإ ىلع اًجاجتحإ ،وكسسوم
،اهيلع فرعتلإ لبقو ،ددعلإ إذه ‘ مكل اهانÎخإ يتلإ ثإدحألإ مهأإ

:›اتلإ ÊوÎكللإ عقوŸإ Èع انتلسسإرÃ إوسسنت ل
moc.liamg@mirakiddam،انتحفسص رونت مكعيسضإومف

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

دحإو لاق ،فيكلإ ‘ وفيك-ت-ي ة-يإر-م مإد-ق ن-يد-عا-ق ءا-ي-ب-غأإ جوز كلا-ق
دسش ،مهلأاسسن حيإر كرد ولا-ق و-ب-حا-سص ما-ق ،ا-ن-ي-ل-با-ق-م ›إ كودا-ه نو-ك-سش
.ياج مهنم دحإو وهآإ دعقأإ ولاق وبحاسص

/ميهأربإأ /فسسوي / دوه /صسنوي)ةروسس يهو ،ءايبنأأ ةعبسس ءامسسأأ لم– Ëركلأ نآأرقلأ نم روسس عبسس  ^
fiحون /دم).

..تايآأ «3»ـب رثوكلأ ةروسس اهرسصقأأو ةيآأ «682»ـب ةكرابŸأ ةرقبلأ ةروسس روسسلأ لوطأأ  ^
.ةلمسسبلأ Òغب أذه ،ةدحأو ةرسسك ىلع يوت– يتلأةديحولأ ةروسسلأ يه (صصÓخإلأ) ديحوتلأ ةروسس  ^
‘ فورعŸأ بيتÎلل ًاقفو ،ةروسس رخآأ صسانلأ ةروسس اميف ةروسس لوأايه : ةكرابŸأ دم◊أ ةروسس  ^

ىلع ةلزانلأ روسسلأ لوأأ قلعلأ نوكتسس ةلا◊أ هذه يفف ....روّسسلأ لوزنل ًاقفو ل،ةفيرسشلأ فحاسصŸأ
 .اهرخأأ رسصنلأ ةروسس تناك اميف،e««دمfi انيبنردسص

«295»و عفرلأ ةلاح ‘ «089» ،تأرم «Ë «7072ركلأ نآأرقلأ ‘ درو،Óعو لج «هللأ» ةلÓ÷أ ظفل  ^
.ر÷أ ةلاح ‘ «5311«وبسصنلأ ةلاح ‘

نأإ اهنكÁ ةب-ّي-ط ةد-حإو ة-م-ل-ك  ^
 .لسضفأÓل ًاسصخسش رّيغت

.مهسسفنأإ نوبراحي طقف مهّنكلو ،⁄اعلإ نوبراحي مهّنأاكو نوفّرسصتي ضساّنلإ ضضعب  ^
كنكÁ ل هّنأإو ثدح دق ثدحام ّنأإ ةقيقح لّبقتت نأإ كيلع ًانايحأإ  ^

نآلإ انيدي Úب ىذلإ ⁄اعلإ .لبقتسسŸإ عنسص كناكمإاب نكل ،يسضاŸإ Òّيغتت
انركف Òيغت نود هÒّيغت عيطتسسن ل انراكفأل جاتن وه
 .ًاقح ديرن إذام فرعنل قيرّطلإ عيسضن نأإ ¤إإ جاتحن ًانايحأإ  ^
^  Œيتلإ ءايسشألإ لهاجتن ًانايحأاف ،هديرن ل اننأإ هانعم ضسيل ام ًائيسش لها

 .انل تسسيل اهّنأإ انملعل اهديرن
زّكر طقف ةنسس دعب ثدحيسسام لو ،رهسش دعب ثدحي فوسس اّمع لأاسست ل  ^

 .لسضفأإ هلعجإو هسشيعت يذلإ كموي ىلع

ــه2441 ¤وألأ ىدامج02ـل قفأوŸأ1202 يفناجÚ 40نثإلأ

انعم مسستبإإ

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فسض ــــــ

ميمسصلإ ‘

يدهم Ëرك :دإدعإإ

لسصاح ›امسش يدنلريأأ ءايزيف ⁄اع ،نسسفيزوج نايرب -0491
،نايجغنيسسك وا-جو3791 ماع ءا-يز-ي-ف-لأ ‘ ل-بو-ن ةز-ئا-ج ى-ل-ع
‘ لبون ةز-ئا-ج ى-ل-ع ل-سصا-ح ي-ن-ي-سص ل-سصأأ ن-م ي-سسنر-ف بتا-ك
.يكيجلب مدق ةرك بعل ،غنيليمسس نويلو0002 ماع بدألأ

ىلع لسصاح يكيرمأأ ءايميك ⁄اع ،كورسش دراسشتير -5491
.5002 ماع ءايميكلأ ‘ لبون ةزئاج
.يسسور مدق ةرك بردمو بعل ،فيسستنامور غيلوأأ -4591
.ةيرسصم ةلث‡ ،يولع ىليل -2691
.Êأريإأ مدق ةرك بعل ،يليتسس ديمح -7691
.›اغترب مدق ةرك بعل ،وÒتنوم ليغيم -0891
.يزيل‚إأ مدق ةرك بعل ،Ôليم صسميج -6891
،صسورك Êوتو ›اطيإأ مدق ةرك بعل ،يكسسولاب وتÒبلأأ -0991
⁄اعلا ‘ راصشنم Èكأا.ÊاŸأأ مدق ةرك بعل

 لاب÷ا ىتح عطقي
نط فلأأ54 ›أوح راسشنŸأ أذه نزو غلبي
نو-مو-ق-ي ن-يذ-لأ ل-ي-غ--سشت--لأ م--قا--ط دد--عو
‘ دجأوتي وهو ،اسصخسش72 وه هترأدإاب
مجنم و-هو ⁄ا-ع-لأ ‘ م-ح-ف-ل-ل م-ج-ن-م Èكأأ
¤إأ هلوط لسصيو ناتسسخأزاك ‘ «Òتاغوب»
أذ-ه ع-ي-ن-سصت ة-ف-ل-ك-ت تغ-ل-ب ا--م--ك أÎم21
جاتنإأ عيطتسسيو رلود نويلم001 راسشنŸأ

‘ ةدحأو ةعاسس ‘ محفلأ نم نط0041
جا--ت– ة--ي--م--ك--لأ صسف---ن جا---ت---نإل ه---نأأ Úح

.عيباسسأأ ةدŸ لامعلأ تأرسشعل

دمfi يرئاز÷ا ةمÓعلا
يميهاربإلا Òصشبلا

د-مfi ة--مÓ--ع--لا--ب ّجُز م5491 ة----ن-----سس  ‘
يركسسعلأ نجسسلأ ‘ يميهأربإلأ Òسشبلأ
مث ،Úيسسنرفلأ نم أًديدسش اًبيذعت يقلو
ءا--ح--نأأ ‘ تلو--ج--ب ما--ق--ف ،ه--ن---ع جر---فُأأ
ءا--سشنإأ ‘ طا--سشن--لأ د--يد--ج---ت---ل ر---ئأز÷أ
ّرقتسسأ مث ،بيتاتكلأو ةيدنألأو صسرأدŸأ
Úحو .ةرها-ق-لا-ب م2591 ة-ن-سس ما-قŸأ ه-ب
ماق م4591 ةنسس ةيرئأز÷أ ةروثلأ تعلدنأ
ةروثلأ دأدمإل اهÒغو دنهلأ ¤إأ تÓحرب
ّل----ظ كلذ ل----ك ع----مو .حÓ----سسلأو لاŸا-----ب
هللأ ¤إأ ةاعدلأ ّلظو ،ىقبيسسو مÓسسإلأ
ليب-سس ‘ نو-ل-م-ع-يو مÓ-سسإلا-ب نو-كر-ح-ت-ي

ةقداسصلأ ةلثمألأ نم ناكو ،هللأ ةاسضرم
Òسشبلأ دمfi ةمÓsع-لأ ا-نذا-ت-سسأأ دا-ه-ج-ل-ل
هللأ ةمحر ¤إأ لقتنأ يذلأ ،يميهأربإلأ

‘ ةيÈ÷أ ةماقإلأ نهر وهو رئأز÷أ ‘
..ْلجأأ م02/55691/ موي كلذو ،هلزنم
ميظعلأ دهاÛأ لما-ع-لأ ⁄ا-ع-لأ أو-ع-سضو
رد-سصأأ ه-نأل ؛ة-يÈ÷أ ة-ما--قإلأ ‘ ما--مإلأ
Úيرئأز÷أ ءاملع-لأ ة-ي-ع-م-ج م-سسا-ب ا-ًنا-ي-ب
ئدابŸأ نم ه-ي-ف رذ-ح-ي لÓ-ق-ت-سسلأ د-ع-ب
يرئأز÷أ صسيئرلأ هيف ىأأر ،ةدروتسسŸأ
سضير--ع--ت ها-عد ا‡ ه-م-ك-ح ما-ظ--ن--بو ه--ب ا--ً
خ-ي-سشلأ ى--ل--ع ة--يÈ÷أ ة--ما--قإلأ صضر--ف--ل
ةمحر هللأ همحر ‘وت نأأ ¤إأ يميهأربإلأ
ما“إل ه---تذ---مÓ---ت د---حأأ ق---فوو ة---ع---سسأو
.Úم--ل--سسŸأو مÓ--سسإلأ ة--مدÿ ه---تÒسسم
ه-ن-ك-سسأأو ،د-هاÛأ ا-ن-خ--ي--سش ه--ل--لأ م--حر
،Úق-يد-سصلأو ،Úي-ب-ن-لأ ع-م ه-تا-ن-ج ح-ي-سسف
كئ--لوأأ ن--سسحو ،Ú◊ا--سصلأو ،ءأد--ه--سشلأو
ىهتنإ.اًقيفر

مويلإ Gnd∏q¡oºs GLr©n∏æ» a«¬p epøn}مويلإ
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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epøn GdØÉFpõjøn dnónjr∂n , hn GL©n∏æ»
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:مويلإ مقر

12 لوإ و---ها---م :لإؤو---سسلإ
بيردت ¤و-ت ي-ب-ن-جأإ برد-م
د--ع--ب ي---ن---طو---لإ بخ---ت---نŸإ
؟لÓقتسسلإ

¤وت ي-ب-ن-جأأ برد-م لوأ:بإو÷إ
د--ع--ب ي--ن--طو--لأ بخ---ت---نŸأ بيرد---ت
نايسسول  يسسنر-ف-لأ و-ه ،لÓ-ق-ت-سسلأ
¤إأÚ 6691با--م ةÎف---لأ ‘ كيدو---ل

بخ-ت-نŸأ لÓ--خ دا--قو ،9691 ة-يا-غ
ةرم لوأل ايقيرفأ صساك ¤إأ ينطولأ

‘ ةراسسخ نودب ايبويثإاب8691 ةنسس
.تايفسصتلأ

Áأ دد--ع م--قر--لأ أذ--ه ل--ثŸي-ت-لأ تا-يرا-ب
نود ايلأوت ف-ي-ط-سس قا-فو ق-ير-ف ا-ه-سضا-خ
ىلع تابو ،تاسسفانŸأ عيمج ‘ ةراسسخ
م-قر--لأ م--ي--ط--ح--ت--ل تا--يرا--ب--م ع--برأأ د--ع--ب
بابسش ةزوحب دجأوتŸأ ينطولأ يسسايقلأ
.نرق فسصن نم Ìكأأ ذنم دأدزولب

:Èمسسيد

ــــــــــ مويلإ حيرسصت ـــــــ

Èتعإو إرقإإ ـــــــــــ
نم فّقوتن نأإ دّي÷إ نم ،ةداعّسسلإ وحن انيعسس ‘  ^
 .ةداعسسلاب Óًعف رعسشنل رخآل Úح
ىف كرسضاحب كّسس“و ،فسسأإ نود كيسضام لّبقت  ^
 .فوخ نود كلبقتسسم هجإوو ،ةقث

 .ءايسشألإ ل ،تاظحّللإ عمŒ نأإ لواح كتايح ىف  ^
ةملك ،ةماسستبإإ ،ةطيسسب ةسسŸ ردق نم لّلقن ام ابلاغ  ^
ءايسشألإ كلت لك ،ةقيقر ةلما‹ ،ةتسصنم نذأإ ،ةبّيط

 .لمجأÓل انتايح ليو– ىلع ةردقلإ اهيدل
،هاندرأإ اŸاط ءيسش ىلع لوسص◊اب تسسيل ةداعسسلإ  ^

 .لعفلاب كل‰ام ريدقتو كإردإإ ىه ةداعّسسلإ نكل

صصقني موصصلا
مصس÷ا ‘ نوهدلا
ةذ-تا--سسأأ ن--م نوÒث--ك--لأ د--كأأ
- ةيبطلأو ةيمل-ع-لأ ثا-ح-بألأ

هنإاف مسس÷أ ‘ نوهدلأ نم صصقني هنأل موسصلأ نأأ -Úملسسم Òغ مهبلغأأو
كأردأأ ا--مو ،ه--ي--ف «لوÎسسي--لو--ك---لأ»   ةدا---م صصق---ن ¤إأ يدؤو---ي ›ا---ت---لا---ب
،Úيأر-سشلأ رأد-ج ى-ل-ع بسسÎت ي-ت-لأ ةداŸأ ا-ه-نإأ ؟؟ «لوÎسسي-لو--ك--لأا--م»
بل--سصت ¤إأ يدؤو--ت م--سس÷أ ‘ نو--هد--لأ ةدا--يز ع--م ا--ه--تلد--ع--م ةدا--يز---بو
  .خŸأو بلقلأ Úيأرسش ‘ مدلأ طلŒ ببسست امك ،Úيأرسشلأ



ينفلا ريدŸا بماضشيد هييديد سضفر
لوح نهكتلا ي-ضسنر-ف-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل

ع-م هد-ق-ع ة-يا-ه-ن د-ع-ب ه-ل-ب--ق--ت--ضسم
ةلوطبب هراو-ضشم ءا-ه-ت-نا رو-ف كو-يد-لا

ىف بغري ناك اذإا امو٢٢0٢ ⁄اعلا سسأاك
يرودب زوفلا ملح قيقحتل قيرف ةدايق
ه-ترا-ضسخ د-ع-ب ة--ضصا--خ ا--بوروأا لا--ط--بأا
دوقي ناك امدنع ةلوطبلا سسفن ‘ يئاهنلل
ًاي-فا-ن ،400٢ ما-ع و-كا-نو-م ق-ير-ف
سصخ-ت را-ك-فأا ىأا ه--تدرا--ط--م
‘ وأا ا-ي-لا-ح ىرا-ق-لا بق-ل--لا
.لبقتضسŸا

،بماضشيد هييديد فاضضأاو
لك» ةيفحضص تاحيرضصت ‘
ى-تا-ي--ح ن--م بÎقأا مو--ي
بختنملل بردمك ةينهŸا
ل اذ--هو ي---ضسنر---ف---لا

Áلو-خد ن-م ى-ن-ع-ن
ىرخأا ةينهم ةايح
ل ى-ن--ف ر--يد--م--ك
ءاوضس امهيأا فر-عأا
ىراو-ضشم ر-م-ت--ضسا

بخ----ت-----نŸا ع-----م
وأا ي----ضسنر-----ف-----لا

ة-ي-لو-ئ-ضسم تي-لو-ت
.«ديدج دان
برد-----م ع-----با-----تو
،يضسنر-ف-لا بخ-ت-نŸا
ًاديج ار-مأا نو-ك-ي-ضس»
ٍدا-ن-ل ا-برد--م تن--ك اذإا

ن--ع ي--ل--ي---حر لا---ح
نلو يضسنرفلا بختنŸا
ي---بو---ل---ضسأا ن----م Òغأا
بحأا ل ي--ن---نأل ،›ا◊ا

ل--جأا ن--م تا--يرا--بŸا سضو---خ
نوكأا امد-ن-ع ي-ن-ن-ك-ل ،با-ق-لألا

نا حضضاو-لا ن-م-ف يدا-ن ن-ع ًلو-ئ-ضسم
.«مئادلا ‘ده وه باقلألاب زوفلا

ي-ضسنر-ف-لا بخ-ت--نŸا بما--ضشيد دا--قو
يتلا ةيضضاŸا ⁄اع-لا سسأا-ك-ب ج-يو-ت-ل-ل
بلغتلا دع-ب8١0٢ ا-ي-ضسور ‘ تم-ي-قأا

ديعيل ةيئاهنلا ةارابŸا ‘ ايتاورك ىلع
‘ كو----يد----لا دا‹أا Òه-----ضشلا بردŸا
عا-ط-ت-ضسا ثي-ح ة-ي-لود-لا تلو-ط--ب--لا
نم فرحأا-ب ه-م-ضسا ع-ضضو ›ا◊ا ل-ي÷ا

لي÷ نا-هذألا دا-عأا ه-نأاو ة-ضصا-خ بهذ
لايدنوÃ جوت يذلا ناديز نيدلا نيز
899١.

وكيتلتأا ديعي زيراوسس
ةرادـــــسصل دـــــيردم

Êاــــبسسإلا يرودــلا
بيترت ةرادضص ديردم وكيتلتأا داعتضسا

ىلع لتاقلا هزوف بقع Êابضسإلا يرودلا
‘١-٢ ةجيتنب سسيفلأا وفيتروب-يد ه-ف-ي-ضضم

عفر ،ةجيتنلا كلتبو .ةقباضسŸا نم7١ـلا ةلو÷ا
ةرادضص ‘ ةطقن83 ¤إا هديضصر ديردم وكيتلتأا

نع Úتطقن قرافب Êابضسإلا يرودلا بيترت لودج
،رخآلا بنا÷ا ىلع .فيضصولا ديردم لاير هراج
ةطقن8١ دنع سسيفلأا وفيتروبيد ديضصر فقوت
وكيتلتأا مدقت .3١ـلا زكرŸا ‘ اغيللا بيترت لودجب

يتنيروي سسوكرام هبعل Èع ةجيتنلا ‘ ديردم
ةقيقدلاب ةمدضصل سضرع-ت ه-ن-ك-ل ،١4 ةقي-قد-لا ‘

لداعتلا فده يبيل-ي-ف ع-فاد-م ل-ج-ضس ا-م-ن-ي-ح ،١8
ةقيقدلاب هقيرف ىمرم ‘ أاطÿاب سسيفلأا حلاضصل

هبعل مغر ،لدا-ع-ت-لا فد-ه سسي-فلأا ل-ج-ضسو .١8
ببضسب Úبعل0١ـب وهو ،36 ةقيقدلا ذنم ةارابŸا

‘و .رضشابŸا درطلل ايدراوكل روتكيف هبعل سضرعت
هق-ير-ف زو-ف فد-ه ل-ج-ضسو ز-يراو-ضس سسيو-ل ر-ه-ظ ،١9 ةقيقد-لا

ىلع ةضسفانŸا عار-ضص ‘ ة-ن-ي-م-ث طا-ق-ن3 وكيتلتأا احنا-م ،ل-تا-ق-لا
‘اده بيترت ةرادضصب زيراوضس درفنا ،فدهلا اذه لضضفبو .بقللا

.فادهأا0١ ديضصرب كلذو ،Êابضسإلا يرودلا

اــــــنوروــــــك نــــــم ىــــــفاعتي ةــــــخيسش نــــــب قــــــ◊ا دــــــبع
نم ،يديد÷ا عافدلا بردم ،ةخيسش نب ق◊ا دبع ىفاعت
ةÎفلا ‘ هباسصأا يذلا ،دجتسسŸا انوروك سسوÒف
.تايرابŸا سضعب نع هدعبأاو ،ةÒخألا

فانئتسسل دوعيسس ةخيسش نب ق◊ا دبع
تÓ-ي-ل-ح-ت-لا تد-كأا نأا د-ع-ب ،ه--طا--سشن
نم هيفاعت اهل عسضخ يتلا ةيıÈا
.سضرŸا
عا--فد--لا تا--يرا--ب--مو تا--ب--يرد--ت دا--قو
،ة------ي------سضاŸا ةÎف------لا ‘ ،يد------يد÷ا
.يبرعلب قازرلا دبع دعاسسŸا بردŸا
،يرودلا فقوت ةخيسش نب لغتسسيسسو
ي-لÙا بخ--ت--نŸا ة--كرا--سشم بب--سسب
،·ألا سسأا-ك تا-ي-ئا--ه--ن ‘ ي--بر--غŸا

.هقيرف دادعإل
ثيح ،يرودلا ‘ ةعسضاوتم ةيادب ىلع يديد÷ا عافدلا عقوو
.Úتطقن هديسصر ‘ كلÁو ،Úلداعتو مئازه3 لجسس

‘ ةيوقلا هسضورع يليÓب فسسوي يرئاز÷ا مجنلا لسصاو
و-ح-ن ر-ط-ق ه-ق-ير-ف دا-قو ،سسمأا ءا--سسم ير--ط--ق--لا يرود--لا
ة-فار-غ-لا ما-مأا ة-ك-ب-سش ل-ك ‘ Úفد-ه-ب ي-با-ج--يإلا لدا--ع--ت--لا

Úمدقتم يليÓب ءاقفر ناكو ،يرودلا نم21 عوبسسألا باسس◊
عقو يذلا لسضاف دمحأا وحن يرئاز÷ا مجنلا ةرير“ لسضفب14 ةقيقدلا ذنم ةجيتنلا ‘

يسضميل ،ءازج ةلكر نم54 ةقيقدلا ‘ Êاثلا فدهلا ليجسستب هفسسنب لفكتي نأا لبق لوألا
ةنيمث ةطقن فطخ ‘ ح‚و ةجيتنلا ‘ داع سسفانŸا نكل ،يرودلا ‘ رسشاعلا هفده ىلع
ةزمح . م  .يليÓب ءÓمز ناديم نم

جو‹ ةلاقتسسا لبقي ةنيطنسسق بابسش
.جو‹ رسصان ،يسضايرلا ريدŸا ةلاقتسسا لوبق ،دحألا سسما ،ةنيطنسسق بابسش ةرادإا سسل‹ نلعأا

‘ سسلÛا نم Óخدت هÈتعا ام ببسسب ،يدانلا ةرادإا سسلÛ هتلاقتسساب مدقت دق جو‹ ناكو
لاقو.يسضايرلا بنا÷اب ةقلعتŸا اياسضقلا ‘ فرسصتلا ةيرح هحنم مدعو ،هتايحÓسص

عمتجا» :«كوبسسيف» ىلع ةي-م-سسر-لا ه-ت-ح-ف-سص Èع ،نا-ي-ب ‘ ي-ن-ي-ط-ن-سسق-لا يدا-ن-لا
ر-يدŸا ة-لا--ق--ت--سسا ى--ل--ع ق--فاوو ،ءا--ع--برألا مو--ي--لا ،با--ب--سشلا ةرادإا سسل‹
يتلا تادوهÛا ىلع جو‹ ةرادإلا تركسشو.«جو‹ رسصان ،يسضايرلا

قيفوتلا هل تن“ امك ،يدانلا Òيسست ىلع هفارسشإا ةÎف لÓخ ،اهمدق
ةرادإلا زيزعت ررقت امك» :نايبلا فاسضأاو.ةيلبقتسسŸا هتايح ‘
،ةمداقلا ةليلقلا مايألا لÓخ ،ةينفلا ةرادإلاو ،قيرفلل ةÒسسŸا

.«ةيوركلا ةحاسسلا ىلع ةفورعم ةينيطنسسق ةيسضاير هوجوب

ةارابŸا نم68 لا ةقيقدلا ‘ لخد رضضÿا دئاق

١٢0٢ يفناجÚ 40نثإلا
ــه٢44١ ¤وألا ىدامج0٢ـل قفاوŸا

يـــــــسسليسشت ةـــــــمق ‘ زرـــــــfi مدـــــــسصي لوـــــــيدراوغ
ي-ن-ف-لا ر-يدŸا ،لو-يدراو-غ بي--ب Êا--ب--سسإلا ه--جو
ةيوق ةمدسص ،يزيل‚إلا يتيسس Îسسسشنام قيرفل
ة---م---ق ‘ ،زرfi سضا---ير ير---ئاز÷ا ه---ب----عل ¤إا
.يسسليسشت
ةياغ ¤ا رسضÿا دئاقب ظفتحا Êابسسلا ينقتلا
قوفتم هقيرف ناك امدنع ءاقلا نم68 لا ةقيقدلا
لباقم نود فادها ةثÓثب
ةارا-بŸا ن-م ةدود-ع--م ق--ئا--قد ‘ زرfi كرا--سشو
. فده لباقم فادها ةثÓثب هقيرف اهب زاف يتلا
ةليكسشتلا لويدراوغ نلعأا ،ةارابŸا ةيادب لبقو
مجنلا نم تلخ يتلاو ،يوامسسلا قيرفلل ةيمسسرلا

¤إا Òسشت تناك يتلا تانهكتلا مغر ،يرئاز÷ا
.ايسساسسأا هتكراسشم
زرfi داعبإاب عيم÷ا أاجاف Êابسسإلا بردŸا
نودب بعللاو ،ةيسساسسألا ةليكسشتلا نع وريوغأاو
ودرانرب ›اغ-تÈلا-ب ءد-ب-لا ع-م ،ح-ير-سص م-جا-ه-م
.يرئاز÷ا مجنلا نم لدب افليسس
عم تاكراسشŸا ةلق نم Êاعي زرfi نأا ركذٌي

،›ا◊ا م-سسوŸا ة-ياد-ب ذ-ن-م ي-ت-ي-سس Îسسسشنا--م
نم اهمظعم ‘ ءاج ،ةارابم81 ‘ كراسش ثيح
عنسصيو فادهأا5 لجسسيل ،ءلدبلا دعاقم ىلع
.رخآا

 هـــــفده لـــــّجسسيو ةـــــمسساح ةرـــــير“ مدـــــقي يـــــليÓب
يرــــــــــطقلا يرودــــــــــلا يــــــــــف رــــــــــسشاعلا

بعل ،سشا---م---ح سسي---نا---ي د---عا----سصلا ل----سصاو
ة-يو-ق ل-ئا-سسر ه-ي-جو-ت ،›ا-غ-تÈلا ا--ت--سسي--فاو--ب

‘ رسضخلل همسض لجأا نم ، يسضاملب لام÷
.تقو برقأا
عم ة-ي-سسا-سسأا ة-نا-ك-م ف-ط-خ سشا-م-ح مز-ت-ع-يو
د-يد÷ا ما--ع--لا لÓ--خ ،ءار--ح--سصلا ي--برا--ح--ُم
،ي-ن-ي-ع-ب-سس ن-ب ي-مار--ل Ó--يد--ب نو--ك--ي--ل ،1202
خا-بدÓ--غ--ن--سشنو--م ا--ي--سسوÈل ر--سسيألا Òه--ظ--لا
ي-سسا-سسألا بعÓ-لا Èت-ع-ي يذ--لاو ،ÊاŸألا

.رئاز÷ا بختنÃ زكرŸا اذه ‘
لÓغتسسل اتسسيفاوب Òهظ ىعسسي امك
د-مfi ا-ه--ب رÁ ي--ت--لا غار--ف--لا ةÎف
و---ي---سستل Òه----ظ ،سسرا----ف م----ي----ل----سس
‘ اما“ رهظي ⁄ يذلا ،›اطيإلا
ببسسب ،هقيرف عم ةيسضاŸا ةÎفلا

،لوأا ةعسضاوتŸا ه-تا-يو-ت-سسم
ه-سضر-ع-ت بب--سسب ا--ي--نا--ثو
عي-با-سسألا ‘ ة-با-سصÓٕ-ل
ة---ن---سسلا ن----م ةÒخألا
.0202 ةيسضقنŸُا
ل----ئا----سسر تءا-----جو

يذ----لا ،سشا----م-----ح
ه-----سسف-----ن ه-----ب-----سشي
سسولراك و-تر-بور-ب

بخ-----ت------ن------م م‚
ق----ير----فو ل-----يزاÈلا
Êا----ب----سسإلا د----يرد----م لا----ير
Èع ي-سضا-م-ل-ب ¤إا ،ق-با--سسلا
ةقفر ةيوق سضور-ع ه-ي-جو-ت
ج-ئا-ت-ن-لا م-غر ،ا--ت--سسي--فاو--ب
يرودلا ‘ قيرفلل ةيثراكلا
.›اغتÈلا
ج-ئا--ت--ن--لا يدر--ت ع--نÁ ⁄و
ير-------ئاز÷ا Òه--------ظ--------لا

ن-م ا-ما-ع12ـلا بحا---سص

لÓخ هل ةعبارلا يه ةمسساح ةرير“ Ëدقت
ةÒخألا هقيرف ةÁزه لÓخ ،›ا◊ا مسسوŸا
،›ا-غ-تÈلا يرود-لا-ب ا-غار-ب غ--ن--ترو--ب--سس ما--مأا

ىلع لوسصحلل حيحسصلا قيرطلا ‘ هنأا ادكٕوم
يذلاو ،ايقيرفأا لا-ط-بأل ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ة-ق-ث
مسسوŸا ةيادب ذنم بعÓلا تايوتسسُم هعباتي
.همسضل ططخيو ›ا◊ا
يبختنم ليثمتل رايÿا سشامح سسيناي كلتÁو
ارظن ›ودلا ديعسصلا ىلع اسسنرفو رئاز÷ا

⁄ هرابتعا-ب ،ن-يد-ل-ب-لا ة-ي-سسن-ج ه-كÓ-ت-مل
ى-ل-ع Úب--خ--ت--نŸا د--حأا ل--ث--م نأا ق--ب--سسي
ر-سسيألا Òه-ظ-لا ن-ك-ل ،ة-ي-لود-لا ة-حا--سسلا
يرئازج هنأا ةقباسس تاحيرسصت ‘ دكأا
دجاوتلا ‘ ددÎي نل هنأاو ،%001 ةبسسنب
لوأا دعب ةرسشابم ءارحسصلا يبراحُم عم

.يسضاملب لامج نم هلسصي لاسصتا
ددسصلا اذه ‘ سشامح لاقو

:ة---ق---با---سس تا---ح---ير---سصت ‘
ىلع ايسشم مودقلل دعتسسُم»
لم-حو ،ر-ئاز-ج-ل-ل ماد-قألا

ليثمتل ددرت نود يتبيقح
.«يلسصألا يدلب بختنم
نأا تايطعŸا لك دكؤوتو

سسي--ن ة--سسرد--م ج--ير---خ
عم دجاوتيسس يسسنرفلا
رهسش نم ةيادب رسضÿا

رخآا سضوÿ ،لبقŸا سسرام
ةلهؤوŸا تايفسصتلا ‘ Úتارابم

نوÒما---ك---لا» ا---ي---ق----ير----فأا ·أل
نو--ك---ي---سس ع---مŒ و---هو ،«2202

Œينفلا مقاطلل ةبسسنلاب ايبير
رابتعاب ،9102 ايقيرفأا لاطبأل
نأا قبسس ءارحسصلا يبراfi نأا

ةلبقŸا ةخسسنلل لهأاتلا اونمسض
.ةلوطبلا نم

سضفري بماسشيد
عم هلبقتسسم ديد–

اسسنرف بختنم

نÓعإل يز-ي-ل‚إلا ي-ت-ي-سس Îسسسشنا-م ق-ير-ف د-ع-ت-سسي
Œفيك دقع ديدÚ مجنلا ءاقب نامسضل نيورب يد

ةÎف لوطأل «دا–لا» بعلم لخاد يكيجلبلا
يليد» ةفيحسص ترسشن امبسسحو ،ةنك‡

ةرادإا نإا---ف ،ة---ي---نا----ط----يÈلا «ل----ي----م
ن---م تبÎقا ي---ت---ي---سس Îسسسشنا---م

Œفيك دقع ديدÚ نيورب ىد
تاونسس5 ةدŸ يتيسسلا م‚

ى-عو-ب-سسأا بتار--بو
فلأا003 هتميق
نأا نأا ة---ف---ي---ح---سصلا تفا---سضأاو .ي---ن---ي---لÎسسإا

يد Úفيكو يتيسس Îسسسشنام Úب تاسضوافŸا
نوكي دقو ،حيحسصلا اهقيرط ىف Òسست نيورب
م-ج-ن-لا د-ق-ع د--يدŒ ن--ع بير--ق نÓ--عإا كا--ن--ه

ىع-سسي ن-يور-ب ىد Úف-ي-ك نأا ة-ح-سضو-م  ،ي-ك-ي-ج-ل-ب-لا
بعلم لخاد هتÒسسم ءاهنإاو يتيسس نام لخاد ءاقبلل

نيورب يد Úفيك .ةلبقŸا هدقع ديدŒ ةوطخ لÓخ نم «دا–لا»
ÊاŸألا غروبسسفلوف نم ًامداق يتيسس Îسسسشنام ¤إا مسضنا دق

يبق-ل ى-ل-ع ق-ير-ف-لا لو-سصح ‘ م-ها-سسو ،5102 ‘
باقلأا4و ،9102و8102 يز-ي-ل‚إلا يرود-لا

نم ديحو بقلو ةيزيل‚إلا ةطبارلا سسأاك نم
Úف-ي-ك زا-ف ا-م-ك .يز-ي-ل‚إلا دا–لا سسأا--ك

‘ بعل لسضفأا ةزئاج ىلع نيورب يد
دعب جيلÁÒرب ‘ يسضاŸا مسسوŸا

Úفده لجسس هنكل ، عئار مسسوم
لÓخ ةارا-ب-م71 ‘ ط--ق---ف

.يرا÷ا مسسوŸا

نÓعإل دعتسسي يتيسس Îسسسشنام
Œنـــــــيورب يد دــــــقع دـــــيد Ÿتاوــــــــنسس5 ةدـــــــ

يسضاملبل ةديدج ةلاسسر هجوي سشامح سسيناي


