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!هتانب عم هتابجاو نع يلختلاب همهتت ةقباضسلا زرfi ةجوز

ةليحتسسم هبسش ادغ سسوتنفوج مامأا هتكراسشم

دوـــــــعي رـــــــضصان نـــــــب
نÓيم تابيردتل

«اــبيرق شسراـــف ةداـــعتضسا ‘ لــــمأان» :يــــغازنيإا

Êاميلضس مضض ىلع ةيدوعضسلا ةيدنأ’ا نوضسفاني نويرطقلا
هتيزهاج نم فوختم خابدÓغ بردم

 رذــــــ– ةــــــيناŸأ’ا ةــــفاحضصلا
 ينعيبضس نب نم
 نرــــــــيابلا رــــهاق
شساـــنو مدآا مادـقتضسإ’ برـقأ’ا اـــــيزــــيبضس يداــــن

شســنوت ‘ يـــئاهن اــنرظتني » :زــيغن
«ايلاع ةينطولا ةيارلا عفر انفدهو

رئاز÷ا ةيدولوم

٠٠:٥١ ةعاسسلا ىلع مويلا رجينلا كرد دا–إا ـ لئابقلا .شش

ةـــــبيبضشلا عـــــيدوت دـــــيري يدــيزوب
لــــــــهأاتلا ةرـــــــيضشأاتب

ايمضسر نوبيغي ششاديكمو ةلزن ،مورك ،نورمح

دادزولب بابسش

زوفلاو عون‡ نواهتلا» :دويعضس
«اــــــــنتيولوأا اــــــــينيك ‘

يــلهأا لـــعف در نـــــم رذـــحي يـــكوكلا
تاطوغضضلا نع هيبع’ دعبيو جÈلا

فيطسس قافو



«لدأع لدأعتلإو ةفإرغلإ عأفد ةبأقر نم تÓفإ’إ ‘ تح‚» :يليÓب
ثيدحلل يليÓب فسسوي يرطقلأ يرودلأ ءامسس ‘ قلأاتŸأ مجنلأ داع
لاق ثيح ،رطق هقيرف عم ةفأرغلأ مامأأ لداعتلأو ديد÷أ فدهلأ نع

ةديج ةأرابم انبعل ..ةلداع لداعتلأ ةجيتن نأأ دقتعأأ» :ددسصلأ أذه ‘
نم نك-م-ت-ن ⁄ ا-ن-ن-ك-ل Úفد-ه ل-ي-ج-سست ‘ ا-ن-ح‚ ..Òب-ك ق-ير-ف ما-مأأ
يننأأ ’إأ ،يلع تسضرف يتلأ ةباقرلأ مغر» :فاسضأأو .«امهيلع ظاف◊أ

د-ي-ج ر-مأأ و-هو Êا-ث-لأ فد-ه-لأ ة-عا-ن-سصو فد-ه ل-ي-ج-سست ن-م تن-ك“
ىوتسسŸأ سسفن Ëدقت هقيرف لسصأوي نأأ يليÓب ىن“و ،«› ةبسسنلاب

.ةيباجيإأ جئاتن قيقحتل ةمداقلأ تايرابŸأ ‘
ةزمح . م

يركز نيدلإ رون ليقي كمسض
ةمجاهم نم ةليلق مايأأ دعب كلذو ،يركز نيدلأ رون هبردم ،كمسض لاقأأ
ىوتسسم نم ديدسشلأ هءايتسسأ ىدبأأ دق يركز ناكو .ميكحتلل يرئأز÷أ
يوعسسلأ مك◊أ نع ةداح ةجهلب ثد–و ،يرودلأ ةيأدب ذنم ميكحتلأ
امك . حتفلأ مامأأ ةقباسسلأ قيرفلأ ةأرابم ةرأدأأ يذلأ ،Òسضÿأ يكرت

ةرأدإ’أ بلا--طو ، كم--سض ي--ب--عÓ--ب ه--ت--عا--ن--ق مد---ع ن---ع بردŸأ Èع
.قيرفلأ فوفسص مي-عد-ت ل-جأأ ن-م ة-يو-ت-سشلأ ت’ا-ق-ت-ن’أ ‘ كر-ح-ت-لا-ب
يمسسرلأ يدانلأ باسسح Èع يركز ةلاقإأ ،Úنث’أ سسمأأ كمسض نلعأأو

Ãيوت عقوÎ، أ هيف ركسش ويديف قفرأأ ثيحŸدق يركز ناكو .برد
ءاقبلل هداقو ،يسضاŸأ مسسوŸأ فسصتنم ‘ كمسض بيردت ةمهم ¤وت

ة-لو÷أ ى-ت-ح طو-ب-ه-لأ ن-م ا-ب--ير--ق نا--ك نأأ د--ع--ب ،ÚفÙÎأ يرود ‘
ةÒخأ’أ

يرودلإ ةرإدسصب درفني سشأتكيسشيب
لإزغ بأيغ ‘ يكÎلإ

سشاتكيسشيبو روبسس يرسصيق Úب تعمج يتلأ ةمقلأ ةهجأوم تدهسش
سضي-بأ’أو دو-سسأ’أ ق-ير-ف-لأ ةدو-ع ،ي--كÎلأ يرود--لأ ن--م6١ با--سس◊

١3 ديسصر-ب ةرأد-سصلا-ب در-ف-ن-ل ،هد-عأو-ق جرا-خ ن-م ثÓ-ث-لأ طا-ق-ن-لا-ب
نكل ،باسصŸأ لأزغ ديسشر يرئأز÷أ لوأ’أ هم‚ بايغ ‘ ةطقن
زوفلأ مغر أÒبك اغأرف كرت لأزغ نأأ تفسشك ةيكÎلأ مÓعإ’أ لئاسسو
ة-عا-ن-سص ‘ ه-ب مو-ق-ي نا-ك يذ-لأ Òب-ك-لأ رود-لأ ¤إأ ر-ظ-ن--لا--ب ق--قÙأ
ةزمح . م.فأدهأ’أ
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... ةضسفانŸإ صصقن نم يرمعلإ نب ةاناعم ّلظ ‘

«رسضÿإ» عأفد روÙ نأمأ’إ حنÁو أهبأإ ‘ مأظتنأب بعلي تإرهأت
ينطولأ بختنŸأ ‘ عافدلأ روfi بّبسسيسس
لا-م-ج بخا-ن-ل-ل سسأأر-لأ عأد-سص ن-م Òث--ك--لأ
ا-سسا-ي-ق ة-مدا-ق-لأ تا-يد-ح-ت-لأ ‘ ي-سضا-م--ل--ب
ةرخسص اه-سشي-ع-ي ي-ت-لأ ة-ب-ع-سصلأ ة-ي-ع-سضو-لا-ب
كيبŸوأأ يدان ‘ يرمعلأ نب لامج عافدلأ
يدور هبردم تا-با-سسح ن-ع هدا-ع-ت-بأو نو-ي-ل

ةماهلأ قأروأ’أ نم Èتعي Úح ‘ ايسسراغ
Èكأأ ن------م أد------حأو نا-------كو «ر-------سضÿأ» ‘

سضرأا---ب يرا---ق---لأ جا---ت---لأ ‘ Úم----ها----سسŸأ
يد-ه-م ع-فأدŸأ د-جأو-ت ن-ك--ل ،ة--ن--عأر--ف--لأ
ةيندبلأو ةينفلأ هتاناكمإأ لماك ‘ تأرهات
نئمطي هلعجيو يسضاملب ـل ’ولح يطعيسس

.هعافد لبقتسسم ‘
نب ـب إÒثك فزاجي نل يضضاملب

ةضسفانŸإ صصقن ببضسب يرمعلإ
هبردم نأأ يرمعلأ نب لامج كرديو
’و أÒث-ك ه-ي-ل-ع Èسصي ن--ل ي--سضا--م--ل--ب

Áأ هنكÛبك تايرابم ‘ هب ةفزاÒة
تايرابŸأ ‘ ةيلا◊أ ةيعسضولأ لظ ‘

هلعج ام وهو ،بخ-ت-ن-م-ل-ل ةÒب-ك-لأ
نم لمعلأ فثكيو نمزلأ قباسسي
بعل سصرف ىلع لوسص◊أ لجأأ
نأأ ة--سصا---خ نو---ي---ل ‘ Ìكأأ
لامعتسسأ سضفري يسضاملب
ه--تأرا--ي--خ ‘ ة--ف--طا---ع---لأ
ن--ب ـل هدا--ع---بأ ل---ي---لد---ب
سصبرت نع ير-م-ع-لأ
‘ أدنلوهو اسسمنلأ
نبأ هيف ناك تقو
ا-----ب-----ع’ سشأر◊أ

نو--ي--ل ‘ أد--يد---ج
نم هل لقتنأ يذلأ
يدوعسسلأ بابسشلأ

‘

.ةئجافم ةقفسص
حنÁو اهبأإ ‘ ماظتناب بعلي تإرهات

نام’إ
دقتنأ يذلأ تأرهات يدهم نإاف ،لباقŸابو
اهبأأ يدا-ن-ل هرا-ي-ت-خأ Úع-ب-ت-تŸأ ن-م Òث-ك-لأ
ايقيرفإأ ·أأ سسأاكب جيوتتلأ دعب يدوعسسلأ

سسن’ ‘ ط--سشن--ي نا--ك ا--م---ن---ي---ح ر---سصم ‘
ل--ظ ‘ ه--ف--سصنأأ تقو--لأ ن--ك--ل ،ي--سسنر---ف---لأ
يرود-لأ ‘ ه-تا-كرا-سشمو هأو--ت--سسم ما--ظ--ت--نأ
ةكراسشم بع’ Ìكأأ Èتعي ثيح ،يدوعسسلأ

⁄و ا-ه-بأأ ه-ق-ير--ف دأد--ع--ت ‘ تا--يرا--بŸأ ‘
ة-نرا-ق-م يدو-ع-سسلأ يرود-لأ ف-ع-سضب ر-ثأا-ت--ي
تايرابم ‘ يدؤوي وهو ،يسسنرفلأ هÒظنب

ل-ي-ك-سشت-ل ه-ح-سشر--ي ا--م و--هو ،ىو--ت--سسŸأ ‘
fiيدنام ةقفر عافدلأ رو ‘
.ديعأوŸأ مداق

ايÒجين مامأإ قلأات
اّيدو كيضسكŸإو

بايغ ع-فدو

،أدنلو-هو ا-سسم-ن-لأ سصبر-ت ن-ع ير-م-ع-لأ ن-ب
يده-م ‘ ة-ق-ث-لأ ع-سضو-ل ي-سضا-م-ل-ب بردŸأ
يدنام ةقفر عافدلأ روfi ليكسشتل تأرهات
ام ىّدأأ ثيح ،كيسسكŸأو ايÒجين لك مامأأ

ةقثلأ حنم ام وهو ،ءاطخأأ بكتري ⁄و هيلع
‘ Óبقتسسم Òك-ف-ت-لأ ل-جأأ ن-م ي-سضا-م-ل-ب ـل
ةاناعم لسصأوت لاح ‘ روÙأ ‘ هب عفدلأ
،نويل ‘ ةسسفانŸأ سصقن عم يرمعلأ نب

تقو يأأ ‘ زهاج هنأأ تأرهات دّكأأ ثيح
وهو ،يفلÿأ طÿأ ‘ هب داجنتسس’أ متي
ة--يأد--ب ‘ ة--ي--لا--ع ة--قا--ي--ل ‘ د--جو--ي يذ--لأ
هنأأ امك ،يدوعسسلأ اهبأأ عم ›ا◊أ مسسوŸأ
لا-ير ع-فأد--م ع--م أÒب--ك ا--ما--ج--سسنأ ر--ه--ظأأ
.عافدلأ طسسو ‘ سسيتيب

دق ةبوتو تعجإرت بويدم مهضسأإ
Óح نوكي

د---ق ي---ن---طو---لأ بخا---ن---لأ نا---كو
تاسصبÎلأ دحأأ ‘ دجنتسسأ
بويدم يروÙأ عفأدŸاب
يدان ‘ ايلاح طسشني يذلأ
نم أراعم ›اغتÈلأ Óيدنوت
نأأ Òغ ي---سسنر---ف----لأ ودرو----ب
‘ أÒث-ك تع-جأر-ت ه-م--ه--سسأ
ح--ب--سصأأ ن--يأأ ةÒخأ’أ ةÎف--لأ

كراسشي ’ اي-طا-ي-ت-حأ ا-ب-ع’
‘ ›ا----غ----تÈلأ يرود----لأ ‘

وهو ،›ا◊أ مسسوŸأ ةيأدب
ن-م جور--خ--ل--ل ه--ح--سشر--ي ا--م
ي-ن-طو-لأ بخا-ن-لأ تا-با-سسح
ة--ي--نا--ك--مإأ ع--م ،ي--سضا--م--ل---ب
طسشانلأ ةبو-ت ـب دا-ج-ن-ت-سس’أ

ثيح يدنلوهلأ يرودلأ ‘
ىوتسسŸأ ‘ تايرابم ‘ يدؤوي
سصبر--ت ةأا--جا--ف--م نو--ك--ي د--قو
.لبقŸأ سسرام

لولح دإدحو نإردب
ةرورضضلإ دنع ىرخأإ

ىرخأأ ’ولح كلÁ يسضاملب لامج نأأ امك
‘ fiككسشي دحأأ ’ هنأأ مغر عافدلأ رو ‘

،يرم-ع-لأ ن-ب لا-م-ج عا-فد-لأ ةر-خ-سص ة-م-ي-ق
ي-سسنو-ت-لأ ي-جÎلأ ع-فأد-م دو--جو ‘ أذ--هو

سضع--ب ر--سضح يذ--لأ نأرد--ب ردا--ق---لأ د---ب---ع
أديج فرعيو يسضاملب دهع ‘ تاسصبÎلأ
يتلأ ةبرجتلأ ¤إأ رظنلاب ةيقيرفإ’أ ءأوجأ’أ

د-قو ،ا-ي-ق-ير-فإأ لا-ط-بأأ يرود ‘ ا-ه--ب--سست--كأ
لا◊أو ،عافدلأ طسسو ‘ أديج لÓح نوكي
رئأز÷أ ة-يدو-لو-م ع-فأدŸ ة-ب-سسن-لا-ب ه-سسف-ن
ذاعم ›ا◊أ مسسوŸأ ةيأدب ‘ ةوقب قلأاتŸأ

ةلسصأوم ¤إأ ةجاح ‘ ىقبي يذلأو دأّدح
بردŸأ ها-ب--ت--نأ تف--ل--ل د--ي--كأا--ت--لأو ق--لأا--ت--لأ
ةزمح . م.ينطولأ

 رضشنلا لوؤوضسم ريدŸا
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلا شسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلا مقر
ÊوÎكل’ا ديÈلا
moc.liamg@baalamadsa
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 رضشنت ⁄ لوا ترضشن ءاوضس اهباحضصا ¤ا درت ’ ةدير÷ا ¤ا لضصت يتلا روضصلاو لئاضسرلا لك

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

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

جد00.000009 ةكرضشلا لام شسار

كضش لfi زتام مامأا هتكراضشمو ودروب نع بيغي ناقرز

Èمسسيد ‘ يسسنرفلإ يرودلل ةيلأثŸإ ةليكسشتلإ ‘ ةي’وبو روليد
يدنأإ يرئإز÷إ ›ود-لإ ي-ئا-ن-ث-لإ Òت-خإإ

ةليكضشتلإ نمضض ةي’و-ب د-ير-فو ، رو-ل-يد
رهضش لÓخ ي-ضسنر-ف-لإ يرود-ل-ل ة-ي-لا-ثŸإ

يقيرف عم امهقلأات بقع يضضاŸإ Èمضسيد
بضسح ، ›إوتلإ ىل-ع ز-تا-مو ي-ي-لو-ب-نو-م
تايئاضصحإا-ب صصاÿإ «درو-ك-ضسو-ه» ع-قو-م
امدعب روليد رايتخإإ ءاج دقو ،مدقلإ ةرك
Úتمضساح Úترير“ مدقو Úفده لجضس
،ةيضسنرفلإ «1غيللإ» ‘ ييلوبنوم يدان عم
اضضيإ زتام عم ة-ي’و-ب د-ير-ف ق-لأا-ت ا-م-ي-ف

لضضفإ اضضيإ Òتخإإو Èمضسيد رهضش لÓخ
ةمئاقلإ نع باغ امنيب ،هقيرف ‘ بع’

يبابم نا-ي-ل-ي-ك نا-مÒج نا-ضسيرا-ب مو‚
›ودلإ بعÓلإ باغ هتهج نم .رامينو
تابيردت نع ،نا-قرز يد-ه-م ،ير-ئإز÷إ
‘ زتام ة-ه-جإوŸ إدإد-ع-ت-ضسإإ و-ترو-ب يدا-ن
نع هبايغب دده-ي ا-م ، ي-ضسنر-ف-لإ يرود-لإ
صسيول ناج ، ودروب بردم بضسح ءاقللإ

ن-م Êا-ع-ي نا-قرز نأإ د-كأإ يذ-لإ «ي-ضسا--غ
ل. ماضسح .ماكزلإ

ايلاطيإا ‘ هتاعÈتب ثد◊ا عنضصي رضضÿا بع’

«أبيرق سسرأف ةدأعتسسإإ ‘ لمأأن»:يغإزنيإإ
ءافسش ‘ لمأاي هنأأ ،يغأزنيإأ Êويميسس ، ›اطيإ’أ امور ويز’ يدان بردم دكأأ
قيرفلأ دأدعت نمسض هتداعتسسإأو ابيرق سسراف دمfi يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ
ةركل هئايتسسإأ نع Èع يذلأ يغأزنيأ بسسح هيبع’ لكل ةجاحب دعي يذلأ
ةداعتسسإأ ‘ لمأأ انأأو ، ÚبعÓلأ سضعب انسصقني»:لاقو هقيرف ‘ تاباسصإ’أ

ةنياعم انيلعو انيبع’ عيمج ¤إأ ةجاحب نحن ،ابيرق سشتيلولو ايروكو سسراف
‘ ثد◊أ سسرا-ف د-مfi ر-سضÿأ بع’ ع-ن-سص ر-خأ د-ي-ع--سص ى--ل--ع .«ع--ي--م÷أ
ةنسس05 رمعلأ نم غلبي لوجتم عئاب ةدئافل وروأأ0052 غلبÃ عÈت امدعب ايلاطيإأ
وقرسس Úلوه‹ سصاخسشأأ6 فرط نم ›وبان ةنيدم عرأوسش ‘ ءأدتعإ’ سضرعت
 ل.ماضسح . ةيرانلأ هتجأرد



يرئأز÷أ مجاهŸاب ÚمتهŸأ ةمئاق ¤إأ مظني ليحدلأ يدان

Êاميلسس مسض ىلع ةيدوعسسلا ةيدنأ’ا نوسسفاني نويرطقلا
،يرئاز÷ا ›ودلا مجاهŸا عم دقاعتلل طÿا ىلع ،يرطقلا يرودلا لطب ليحدلا يدان لخد
رهسش ÚبعÓل ةيوتسشلا ت’اقتنإ’ا ةÎف لÓخ يزيل‚إ’ا يتيسس Îسسيل نم ،Êاميلسس مÓسسإا

ع-م تا-سضوا-فŸا ر-سشا-ب يذ-لا يدو-ع-سسلا با-ب-سشلا يدا-ن سسفا-ن--ي--ل ،يرا÷ا ي--ف--نا--ج
،مسسوŸا اذه ةسسفانŸا نع اديعب يقبي يذلا ،يرئاز÷ا مجاهŸا مسضل زيل‚إ’ا
Îسسيل ةرادإا تلسشف اميف «زرجدور نودنورب» هبردم تاباسسح نم هجورخ دعب
لسشفأا يذلاو ، عفترŸا هبتار ببسسب Êاميلسس نم سصلختلل قيرف داجيإا ‘ يتيسس
Êاميلسس لبقتسسم يقبيل ،ةيسسنرفلا ةيدنأ’ا دحأا وأا نايتيإا تنا ¤إا هلاقتنإا ةقفسص
طخ زيزعت لجأا نم همسضل يرطقلا ليحدلا ىعسسي نيأا يبرعلا جيلÿا نم ابيرق
ن-م ر-سضÿا م-جا-ه-م باÎقإا تد-كأا ي-ت-لا ة-ي-مÓ-عإ’ا ر--يرا--ق--ت--لا بسسح ه--مو--ج--ه
 ل,ماصسح .جيلÿا ‘ فاÎحإ’ا

ير---------ئاز÷ا سضا----------خ
بع’ رسصان نب ليعامسسإا

نÓ-----ي-----م ط------سسو ط------خ
سسما ة---يدر----ف تا----ب----يرد----ت

نم ةعاسس42 لبق كلذو ،Úنثإ’ا
.سسوتنفوج دسض ةبقترŸا ةمقلا

رد-سصتŸا نÓ-ي-م سضو--خ--ي--سسو
ةبقترم ةهجاو-م ة-ط-ق-ن73ـب

بقللا لماح سسوتنفوج عم
سسماÿا ز-كرŸا بحا--سصو
ءاعبرأ’ا ءاسسم (ةطقن72)
نم61ـلا ةلو÷ا ‘ لبقŸا

نÓيم .›ا-ط-يإ’ا يرود-لا
ديحولا قيرفلا وه لازي ’

›ا-----ط------يإ’ا يرود------لا ‘
ة----ي----بوروأ’ا تا----يرود----لاو
سضر-ع-ت-ي ⁄ يذ-لا ىÈك--لا

ة--ياد---ب ذ---ن---م ةÁز---ه يأ’
مسسوŸا

ق-ير-ف-لا ن--ك--لو .›ا◊ا
تا-با-ي-غ ةد-ع ن--م Êا--ع--ي

ة------ه-------جاو-------م ل-------ب-------ق
،سسوتنفوج

‘ ةسصا-خ

د--ع--ب ،بع--لŸا ط--سسو ة---ق---ط---ن---م
در-ط-ل-ل ›ا-نو-ت ورد-نا--سس سضر--ع--ت
وت-ن-ي-ف-ي-ن-ي-ب ة-ه-جاو-م ‘ ر-سشا-بŸا

ي-عا-بر-لا .ي-سضاŸا د-حأ’ا ءا--سسم
سشتيفوم-ي-هار-بإا نا-ت’ز با-سصŸا
ايباج ويتامو رسصان نب ليعامسسإاو
اوسضاخ زركياميلياسس سسيسسكيلأاو
ل-ك-سشب Úن-ثإ’ا سسما تا-ب--يرد--ت--لا

لوبتوف» عقوم بسسحبو .لسصفنم
ة-لا-ح-ت-سسا كا-ن-ه نإا-ف ،«ا-ي-لا-ط--يإا

Ÿسشت--ي--فو--م--ي--هار--بإا ة--كرا--سش ‘
ه--تدو--ع ع--قو---ت---ي ثي---ح ،ءا---ق---ل---لا
دسض ي-ف-نا-ج81 مو-ي بعÓ--م--ل--ل
ا-م-ي-فو .و-ي-سشت-لا-ك-لا ‘ يرا--ي--لا--ك
نإا--ف ،ر--سصا--ن ن--ب ف--قو--م سصخ---ي
لمأاي نÓيم بردم ›ويب ونافيتسس

ثيحب ةزجعŸا هبسشي ام ثودح
ةمزÓلا ةيزهاج-ل-ل بعÓ-لا ل-سصي
تناك نإاو ،‘ويلا ةهجاوÃ قاحلل
عقوم .كلذب يحوت ’ تارسشؤوŸا
ن-ب نأا ح-سضوأا «ا-ي-لا-ط-يإا لو-ب-تو-ف»
ةباسصإ’ا نم Êاعي لازي ’ رسصان
لكسشب تاب-يرد-ت-لا ه-سضو-خ ل-ي-لد-ب
ةبوعسص ينعي ام وهو ،مويلا يدرف

نأا ركذي .سسوتنفوي ةمقب هقا◊
لÓخ ةباسصإÓل سضرعت رسصان نب

‘ ا-مرا-ب د--سض نÓ--ي--م ة--ه--جاو--م
ف---سصت---ن----م ›ا----ط----يإ’ا يرود----لا
نم Êاعي ثيح ،يسضاŸا Èمسسيد

.ةبكرلا راتوأا ‘ ةباسصإ’ا

ــه2441 ¤وأ’ا ىدامج12ـل قفاوŸا1202 يفناج50 ءاثÓثلا ثد◊ا

يــــــــــنيسسحلب خــــــــــسسفي لÓـــــــــــسص مأا
هباسسح Èع يدانلا رسشنو .ةئجافم ةروسصب ينيسسحلب رونلا دبع يرئاز÷ا عم دقاعتلا ءاهنإا يرطقلا لÓسص مأا يدان نلعأا
عم اهاسضق ىتلا ةÎفلا ىلع يرئاز÷ا بعÓل ركسشلا يدانلا ةرادإا سسل‹ مدقو .دقاعتلا ءاهنإا Èخ «Îيوت» ىلع يمسسرلا
لع ،يرطقلا قيرفلا عم هنم رظتنŸا ءادألا يرئاز÷ا بعÓلا مدقي ⁄و .ةديد÷ا هتلحرم ‘ قيفوتلا هل ىن“و قيرفلا
لÓخ لÓسص مأا بردم ركسسع نب زيزع يبرغŸا ةليكسشت ‘ ينيسسحلب دجاوتو .اهكلتÁ يتلا ةلئاهلا تايناكمإلا نم مغرلا

هقيرف ةدعاسسم نم رونلادبع نكمتي ⁄و يرودلا نم21 ةلو÷ا ‘ قيرفلل ةÒخألا ةهجاوŸا ىتح يرودلا تايرابم
ةÎف لÓخ ينيسسحلب عم دقاعت لÓسص مأا نأا ¤إا ةراسشإلا ردŒو .ءازج ةلكر نم هلجسس طقف دحاو فده ءانثتسساب
.›ا◊ا مسسوŸا قÓطنا لبق ةÒخألا تلاقتنلا

هتيزهاج نم فوختم خابدÓغ بردم
!نريابلا رهاق ينعيبسس نب نم رذ– ةيناŸأ’ا ةفاحسصلا
ن-ب ي--مار ، ير--ئاز÷ا ›ود--لا ع--فادŸا--ب ة--ي--ناŸألا مÓ--عإلا ل--ئا--سسو تدا--سشأا
ةهجاوŸا لبق خابدÓغنيسشنام هقيرف عم ةسسفا-نŸا ءاو-جأا ¤إا د-ئا-ع-لا،ي-ن-ي-ع-ب-سس
هءافسش دعب ، «خينويم نرياب» قÓمعلا مامأا لبقŸا ةعم÷ا موي قيرفلل ةبقترŸا

ينيعبسس نب ردسصت ثيح ،نيرهسش ةدŸ بعŸÓا نع هدعبا يذلا انوروك ءابو نم
نريابلا رهاقب هتفسصو Úتللا ، Úتيرهسشلا «ركيك»و «دليب» يتفيحسص نيوانع
بردم ىدبا ام-ي-ف ، ي-سضاŸا م-سسوŸا ر-يو-ن ل-يو-نا-م ى-مر-م ‘ ه-فاد-هأا-ب تر-كذو
يرافابلاا يدانلا ماما ينيعبسس نب ةيزهاج نم هفوخت ، زور وكرام «خابدÓغ»
وكرام» لاق ثيح ،دليفليب اينيمرأا مامأا يسضاŸا ءاقللا لÓخ Óيدب هتكراسشم مغر
فيك نياعن نأا انيلع نكلو ،ةيندبلا ةيحانلا نم اديعب ناك ينيعبسس نب»:«زور
يا يدافتل هتÓسضعل ل-ك-سشم يأا ن-م رذ◊او تا-ب-يرد-ت-لا ‘ ه-ع-م رو-ملا Òسست
 ل.ماسسح .«ةارابملل هتيزهاج ىدم ةفرعŸ هتاكر– لك بقاÔسسو ، تافعاسضم

Èـــــــمسسيدو Èـــــمفون يرـــــهسشل هــــــيدان ‘ بـــــع’ لـــــسضفأا ةزـــــئاجب جّوـــــتُي يـــــليÓب
كلـــــملل هـــــمامصضنأ نـــــم طـــــقف نـــــيرهصش دـــــعب ةـــــيلاتتم تأراـــــصصتنأ5 قـــــيق– ‘ مــــــهاصس

زئاو÷ا دسصح يليÓب فسسوي يرئاز÷ا مجنلا لسصاوي
هد-ه-ع ة-ثاد-ح م-غر ير-ط-ق-لا ر-ط-ق ه-يدا-ن ‘ ة-يدر-ف--لا
يدان ‘ بع’ لسضفأا ةزئاجب سسمأا جوت ثيح ،يدانلاب
يذلا عئارلا دودرŸا Òظن Èمسسيدو Èمفون يرهسشل

هيف Èتعي تقو ‘ فادهأ’ا نم ديدعلا هليجسستو همدق
وهو ،ةلماك فادهأا01 ديسصرب يرودلاو قيرفلا فاده
هيلع ينث-ي ر-ف-سصأ’ا يدا-ن-ل-ل ي-م-سسر-لا ع-قوŸا ل-ع-ج ا-م
،لجسسŸا لداعتلا مغر ةفارغلا ةارابم دعب Òبك لكسشب
مد--قو ،فاد--هأا9 ي--ل--يÓ--ب ل--ج--سس ن--ير--ه--سش لÓ--خو

طقف تايرابمÚ ‘ 6تمسساح Úترير“
‘ هقيرف عم ةمسصاعلا دا–’ قباسسلا مجنلا مهاسسو

نبا داق ثيح ،ةيلاتتŸا سسمÿا تاراسصتن’ا قيق–
ةركولا ىلع سسداسسلا عوبسسأ’ا ‘ رطق يدان ةيهابلا

‘ در نود فادهأا ةثÓثب يبرعلا ىلعو ،در نود فدهب
‘ در نود فادهأا ةثÓثب روÿا ىلعو ،عباسسلا عوبسسأ’ا
لباقم فادهأا ةثÓثب ةيليسسلا ىلعو ،نماثلا عوبسسأ’ا

فادهأا ةعبرأاب يلهأ’ا ىلعو ،عسساتلا عوبسسأ’ا ‘ فده
رطق يدان لداعت مث ،رسشاعلا عوبسسأ’ا ‘ فده لباقم

،امهنم لكل فدهب دسسلا مامأا رسشع يدا◊ا عوبسسأ’ا ‘
Úفدهب يباجيإ’ا لداعتلا عقو ىلع Úموي لبق قÎفيل

ةفارغلا مامأا ةكبسش لك ‘
اسضيأا رود قباسسلا يجÎلا للدŸ نأا ،نانثا فلتخي ’ و

بردم لسضفاك يلع سسنوي رطق ‘ هبردم رايتخا ‘
اهققح يتلا تاحاجنلا دعب ÚيسضاŸا نيرهسشلا لÓخ
ىوتسسŸا د-ي-ع-سص ى-ل-ع ر-ف-سصأ’ا ق-ير-ف-لا ع-م ر-خآ’ا و-ه
ةزمح . م.ةزيمŸا جئاتنلاو ءادأ’او ينفلا

سضرع سضفري يجÎلا .. بابسسأ’ا هذهل
ناردب يرئاز÷ا مسضل يدوعسسلا يلهأ’ا

يسسنوتلا يجÎلا ةرادإا نأا يŸاعلا «لووق» عقوم فسشك
ن-م ةدا-ف--ت--سس’ا ‘ يدو--ع--سسلا ي--ل--هأ’ا سضر--ع تسضفر

ق-ير-ف-لا بع’ نارد-ب ردا-ق-لا د-ب-ع ير-ئاز÷ا تا-مد-خ
د--ع--ت--سسي «ة--ق--يو--سسلا با--ب» يدا--ن نأ’ ،ا--ًع--طا--ق ا--ًسضفر
ةدجاوتŸا رسصانعلاب ظافتح’ا بلطتت ةمهم تاناهرل

ببسسلا ناك Úح ‘ ،ةديدج رسصانعب هميعدتو ،اًيلاح
،يدوعسسلا يلهأ’ا سضرع يسسنوتلا يدانلا سضفرل رخآ’ا

ة-ل-طا‡ بب-سسب ،Úق-ير-ف-لا Úب ة-ئ-ي-سسلا تا-ير-كذ-لا و--ه
لاقتنا ةقفسص ‘ يداŸا لباقŸا ديدسست ‘ Úيدوعسسلا
تقو ‘ اذه يتأاي ،يليÓب فسسوي يرئاز÷ا ›ودلا
قا-فو عا-فد ةر-خ-سص تارد-ق ي--ل--هأ’ا يدا--ن--لا ه--ي--ف ىأار
يرمعلا نب لامج تايناكمإا و هباسشتت قباسسلا فيطسس
يرودلا ‘ هتمسصب كرت يذلا ،قباسسلا بابسشلا عفادم
نو-ي-ل كي-بŸوأا-ب ه-قا-ح-ت-لا ل-ب-ق ÚفÎح-م-ل-ل يدو--ع--سسلا
م.سضاير.يسسنرفلا

تاـــبيردتل دوــــعي رــــسصان نــــــب
ةــــــيدرف ةــــفسصب نÓــــــيم

ه-حا-ن-ج بعا-ت-م ي-ت-ي-سس Îسسسشنا-م برد-م ’و-يدراو-غ بي-ب Êا-ب-سسإ’ا داز
يرودلا ‘ يسسليسشت ةعقوم تلت يتلا هتاحيرسصتب زرfi سضاير يرئاز÷ا

’ويدراوغ جرخ ءاقللا بقع Úيفحسصلل تاحيرسصت لÓخو .يزيل‚إ’ا
لخدي ’ يرئاز÷ا مجنلا نأا ¤إا ةحيرسص تاراسشإا نمسضتت تاحيرسصتب

نأا Êابسسإ’ا بردŸا حسضوأاو .Óبقتسسم وأا نآ’ا ءاوسس هتاباسسح ‘ اما“
تامجهلاو مامأÓل ةرسشابŸُا بعللا ةقيرط ىلع دمتعي نلو ⁄ هقيرف
ناكو ،اÒثك ءارحسصلا براحُم بسسانُي يذلا كيتكتلا وهو ،ةسسكاعŸُا

Îسسيل عم هبعل ةÎف لÓخ ⁄اعلل هزوربو هقلأات ‘ يسسيئرلا ببسسلا
يزيل‚إ’ا يرودلا بقلب يخيراتلا هجيوتت ‘ مهسسأا يذلا ،يتيسس

يتلا ةقيرطلا» :نأاسشلا اذه ‘ فوسسليفلا فاسضأاو .6102 ‘  زاتمŸا
نحنف ،9102و8102 يمسسوŸ ينتداعأا يسسليسشت مامأا اهانمدق
ظفتحن قيرف نحن ،رسشابŸُا بعللا ىلع دمتعي يذلا قيرفلاب انسسل

ةعانسص ىلع نيرداق نوكن تايلمعلا ةقطنŸ لسصن امدنعو ةركلاب
انيلع» :لسصاوو .«نيورب يد نفيكو غنيلÎسس ميحر لسضفب قرافلا
دمتعن نأا ’ ،كلذ ةرورسضلا يسضتقت امدنع نكل ،Úعيرسس نوكن نأا

تاحيرسصت حسضوتو .«مسصÿا ىمرم هاŒ رسشابŸُا بعللا ىلع
بعللا ةقيرط عم مجسسني ’ ،زرfi نأا حيرسص لكسشب ’ويدراوغ
مدقلا بحاسصل ةرŸاب راسس Òغ Èخ وهو ،ايلاح اهقبطُي يتلا

هتيعسضو ةسساردب ا-ب-لا-ط-ُم نو-ك-ي-سس يذ-لا ،ة-ير-ح-سسلا ىر-سس-ُي-لا
تابثإا لجأا نم هل حن“ ةسصرُف لوأا لÓغتسسا ةلواfiو ،اديج
يتيسس Îسسسشنام نأا ر-كذ-ي .ه-برد-م تا-ما-م-ت-ه’ ةدو-ع-لاو ه-تاذ

فسصن ‘ دتيانوي Îسسسشنام هراجب ءاعبرأ’ا ادغ مدطسصي
ةفÙÎا ةيزيل‚ٕ’ا ةيدنأ’ا ةطبار سسأاك يئاهن

 ةيبهذلأ ةركلأ بحاصصو ايناŸأأ بختنم م‚
:حرصصي سسويتام راتول

كلاسش يبع’ لسضفأا نم بلاط نب»
«قيرفلا ذاقنإ’ هكارسشإا مهيلعو

راثول ، قباسسلا خينويم نرياب يدانو ايناŸأا بختنم م‚ عفاد
0991 ةنسس ⁄اعلا ‘ بع’ لسضفأا ةزئاجب جوتŸا ،سسويتام
بلاط نب ليبن ،يرئاز÷ا ›ودلا ناديŸا طسسوتم نع
ا–اف ،كلاسش يدان يبع’ لسضفأا دحأا هÈتعإاو ،
اود-ع-بأا ن-يذ-لا ق-ير-ف--لا يÒسسم ى--ل--ع را--ن--لا
كلاسش يدان نوددهيو يرئاز÷ا بعÓلا
جئاتنب ايناŸأا ‘ Êاثلا مسسقلا ¤إا لوزنلاب
ما-مأا ة-ي-ثÓ-ث-ب ةÁز-ه-لا ا-هر-خا ة-ي--ثرا--ك
راثول لعج ام وهو .Úلرب اتÒه يدان

حر-سصي ق-با-سسلا ا-ي-ناŸأا م‚ سسو-ي--تا--م
نب ل-ي-ب-ن »:«سسترو-ب-سس يا-ك-سس» ةا-ن-ق-ل

لسضفا نم هنا مغر بقاعŸا بلاط
،بعللاب هل وحمسس اذا كلاسش يبع’
قيرفلا هديعُي ول لسضفأ’ا نم نوكيسس

ق-ير-ف-لا-ف ه-ي-ل-ع د-م-ت-ع-يو ه-تا-با-سس◊
يدا-ف-ت ل-جأا ن-م ع-ي-م-ج--ل--ل ة--جا--ح--ب
نأا ¤إا ةرا----سشإ’ا ردŒ .«طو----ق----سسلا

را-سصت-نإا يأا ق-ي--ق– ‘ ل--سشف كلا--سش
يرودلا ‘ اهسضاخ ةارابم41 لÓخ

د-ع-با ا-م-ن-ي-ب ،م-سسوŸا اذ--ه ÊاŸأ’ا
ذنم ةليكسشتلا نع يرئاز÷ا بعÓلا
تلسصو هيوسشت ةلم◊ سضرعتو رهسشأا
اميف ، ةيرسصنع تامجه هيقلت دح ¤إا

نايتسسيرك كلاسشل ديد÷ا بردŸا لاق
ن---م---سض سسي----ل بلا----ط ن----ب نا----سس ور----غ
بعÓ--لا برد--ت--ي تقو ‘ ،ه--ت--ما--م---ت---هإا
يذلا كلاسشل Êاثلا قيرفلا عم يرئاز÷ا
 .وتاكرŸا لÓخ هنم سصلختلا ‘ ركفي

 ل,ماصسح

ةيسساق تاملكب زرfi سضاير بعاتم ديزي ’ويدراوغ

برق’ا ايزيبسس يدان
سسانو مدا مسضل

،سسانو مدآا يرئاز÷ا رقتسسا
ىلع ،›اطيإلا يرايلاك م‚

هليحر رارق دعب ،ةلبقŸا هتهجو
ةÎف لÓخ قيرفلا فوفسص نع
.ةيلا◊ا ةيوتسشلا تلاقتنلا
لÓخ يرايلاك ¤إا لقتنا سسانو

ةيفيسصلا تلاقتنلا ةÎف
›وبان نم امداق ،ةيسضاŸا

ةراعإلا ليبسس ىلع ›اطيإلا
Ÿةيقحأاب دنب دوجو عم ،ماع ةد
.وروي نويلم61 لباقم ءارسشلا

سسانو ىفتكا ،هلاقتنا ذنمو
عقاوب ،تايرابم8 ‘ ةكراسشŸاب
،ةقيقد593 دودح ‘ بعل تقو

.اديحو افده اهلÓخ عنسص
نع يرئاز÷ا حان÷ا دعتباو

عيباسسألا لاوط تايرابŸا ءاوجأا
هتباسصإا ببسسب ،ةÒخألا

هجورخ مث ،انوروك سسوÒفب
يد ويبيزوأا هبردم تاباسسح نم

.ةينف بابسسأل وكسسيسسنارف
تدكأا ةيلاطيإا ةيفحسص ريراقت

ءانغتسسلا ررق يرايلاك يدان نأا
يوتسشلا وتاكŸÒا ‘ سسانو نع
ريراقت تدكأا اميف ،يرا÷ا

.ليحرلا ‘ بغري نم هأا ىرخأا
ةيلاطيإلا «ونيتامليٕا» ةفيحسص

بغري رٕياطلا حان÷ا نٕا تدكأا
،ايزيبسس يدان ¤إا لاقتنلا ‘

تلاقتنلا ةÎف لÓخ
لجأا نم ،ةيلا◊ا ةيوتسشلا

‘ دعقم ىلع لوسص◊ا
لتحيو .ةيسساسسألا ةليكسشتلا

لودج ‘81ـلا زكرŸا ايزيبسس
›اطيإلا يرودلا بيترت
ىعسسيو ،ةطقن11 ديسصرب

مسسوŸا ةياهن عم طوبهلا بنجتل
ىلعو .ةقباسسŸا نم ›ا◊ا
يرايلاك ةيعسصو نم مغرلا

ةبسسانم نوكتسس اهنأا لإا ،ةدقعŸا
ىلع لوسص◊ا نامسضل ،سسانول

.ةيسساسسألا ةليكسشتلا ‘ دعقم
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سساكل لوألا يوفصصتلا رودلا ةعرق تعقوأا
بخ--ت---نŸا ما---مأا ،(899١ ا--صسنر--ف) ⁄ا--ع--لا
ناوج٢ موي باهذلا ةارابم ترج ،ينيكلا

اهيفو ،يبوÒن ة-ي-ن-ي-ك-لا ة-م-صصا-ع-لا-ب ،699١
Òغ ةرا--صسخ--ب ي--ن--طو--لا بخ--ت---نŸا ي---ن---م
هداق ءاقل ‘ ،فدهل فادهأا ةثÓثب ةرظتنم
لوأا طوصش دعب.Úك وبيت يبويثإلا مك◊ا
Êاثلا طوصشلا دهصش ،فادهأا نودب ىهتنا
ةثÓث فصسأÓل ةلماك فادهأا ةعبرأا ليجصست

باب حتتفا.ينيكلا بختنملل تناك اهنم
ة-ق-ي-قد-لا ‘ Ó-يراو-ك بعÓ--لا ل--ي--ج--صست--لا
هليمز فاصضأا قئاقد Êامثب اهدعبو ،55ـلا

اوبعل جرخا افده ،Êاثلل فدهلا وغنيتوم
او-حارو م-ه-ت-ع-قو-ق ن-م ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا
مهل ناتكف ةجيتنلا سصيلقت ةيغب نومجاهي
ديصس نارهو ةيدولوم بعل ةطصساوب كلذ
‘و نكل ،87ـلا ةقيقدلا ‘ يقورز دمحا
هترطيصس طصساب ينطولا بختنŸا هيف ناك يذلا تقولا

ىلعو ينيكلا بختنŸاب اذإاو ،ةجيتنلا ليدعت لجا نم
ة-فا-صضإا ن-م و-ن-ي-توا بعÓ-لا ن-ك“ ةد-تر-م ة-م-ج-ه ر--ثا
ى-ل-ع ة-ي-صضا-ق-لا ة-بر-صضلا ة-با-ثÃ نا-ك ،ثلا-ث--لا فد--ه--لا

ءاج فد_هلا اذه نوك ،Úيرئاز÷ا ÚبعÓلا تايونعم
نم Úتقيقد لبق ،ةارابŸا نم سساصسح دج تقو ‘

تبصضغأاو Úينيكلا تحرفأا يتلا ةياهنلا يهو ةياهنلا
بخ--ت---نŸا تع---صضو ثي---ح ،Úير---ئاز÷ا ن---م ÚيŸÓا
نأا لبقو ،Êاثلل رودلا غولبل بعصص دج عقوم ‘ ينطولا
ةيرئاز÷ا ةليكصشتلا مكيلإا ،ةدوعلا ةارابم ىلع فرعتن
ن-م ة-ل-ك-صشتŸاو ي-بوÒن-ب با-هذ-لا ةارا-ب-م تب-ع-ل ي-ت--لا
نم ةرامع نب دمحا ديصس ،داصشيناح :ةيلاتلا ءامصسألا

ينطÓصس ،(بلحد يلع)هل ةارابم لوأا نارهو ةيعمج
نم ناصسح ةلوغ ،Êازولا فيرصش ،يزيزعل قراط ،دارم
م-ي-حر)ي-صسي-نو-ل ، ه-ل ةارا--ب--م لوأا ة--ن--ي--ط--ن--صسق با--ب--صش
.توا-ف-صسا-ت ،ح-ي-با-صصي-م ،ي-قورز ،ير-يزد ،(ن--يد--لاز--ع
باهولا دبع دارم ةدعاصسÊ Ãاقرف يلع :بردŸا

41LƒG¿ 6991
0 اينيك1 رئاز÷ا

ÚبختنŸا ىق-ت-لا ،با-هذ-لا ةارا-ب-م ن-م Úعو-ب-صسأا د-ع-ب
Ãم-ك◊ا ةرادا ت– ،ةدو-ع-لا ءا-ق-ل ‘ ة-ي-ل-يو--ج5 بع-ل

ينطولا بختنŸا ناك هيفو ،ديرف ي◊اصص يصسنوتلا
Úبلاطم باهولا دبع دارمو Êاقرف ÚبردŸا ةدايقب
رودلا غولب اودارأا نإا رفصصل Úفدهب لقألا ىلع زوفلاب
ثدحي نأا داك لب ،ثدحي ⁄ اذه نكل ،Êاثلا يوفصصتلا
،يريزد لÓب بعÓلا اهردهأا يتلا ءاز÷ا ةبرصض لول
ىلع ةيصضاقلا ةبرصضلا ةباثÃ تناك يتلا ةبرصضلا يهو
قو-ف او-ها-ت ثي--ح ،Úير--ئاز÷ا Úب--عÓ--لا تا--يو--ن--ع--م
تدهصش يتلا١8ـلا ةقيقدلا يتأاتل ،رصضخألا ليطتصسŸا
دبع بعÓلا هعقو ةارابŸا ‘ ديحولا فدهلا ليجصست
بختنŸا نم ائيصش Òغي ⁄ افده ،توافصسات ظيف◊ا
ي◊اصص ديرف يصسنوتلا مك◊ا ةرفاصص يتأاتل ،ينطولا
دقو ل فيك ،Úيرئاز÷ا ÚيŸÓا ىلع لازلزلاب هبصشأا
قوف فرفري يرئاز÷ا ملعلا ةيؤورب عيم÷ا ملح رخبت
با-صست-حا-بو ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا.ي-صسنر-ف--لا باÎلا

،3/٢ ةجيتنب ءاقللا رصسخ دق نوكي باهذلا ةهجاوم
باهولا دبع دارمو Êاقرف يلع يئانثلا تفلك ةجيتن
دبع «زوجعلا» بردŸاب امهصضيوعت ” ثيح ،ةلاقإلا
ينطولا بختنŸا داق ناو هل قبصس يذلا ،ابوز ديم◊ا

تاينيعبصسلا علطم ةعطقتم تاÎف ‘و ةرم نم Ìكأل
‘ ةتقؤوم ةÎفل ولو هنييعت متي وهو تاينينامثلا علطمو
سضاخ.تا-ي-ن-ي-ع-صست-لا ة-ير-صشع ن-م Êا-ث--لا ف--صصن--لا
:ةيلا-ت-لا ءا-م-صسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
،Êاد-م-ح ،ه-ل ةارا-ب-م لوا Âا-غ-ت-صسم دادو ن-م ي--طو--ل--ب
،Êازو-لا ف-ير-صش ،ي-ن-طÓ-صس دار--م ،يز--يز--ع--ل ،ي--قورز
يصساق ،نيدلازع ميحر ،توافصسات ،حيباصصيم ،يريزد
ةدعاصسÊ Ãاقرف يلع :بردŸا.(بلحد يلع)ديعصس
باهولا دبع دارم
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،(899١وصساف انيكروب) ايقيرفا ·أا سساك ةعرق تعقوأا
تن-م-صض ي-ت-لا ة-عو-مÛا ن-م--صض ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا

ة-عو-م‹ ،Úن-ب-لاو ›ا-مو راو-ف--يد تو--ك :تا--ب--خ--ت--ن--م
تا-ب-خ-ت-نŸا ةو-ق-ل ر-ظ-ن-لا-ب ،ة-يرا-ن-لا-ب ا-ه-ن-ي--ح تف--صصو
ىلع فرصشي ناك يذلا ينطولا بختنŸا نصشد.ةثÓثلا
ىلع سضيرع زوفب ،ابوز ديم◊ا دبع بردŸا هبيردت
هنصضتحا ءاقل ‘ ،ةفيظن ةيعابرب يراوفيلا بختنŸا

هذه د-ع-ت.طصسوتم روه-م-ج ما-مأا ة-ي-ل-يو-ج5 بع-ل-م
ةصسكن دعب ينطولا ق-ير-ف-ل-ل ة-ب-صسن-لا-ب ¤وألا ة-ه-جاوŸا

ا-صسنر-ف) ⁄ا-ع-لا سسا-ك تا-ي-ف-صصت ن-م ر--ك--بŸا ه--جور--خ
تفلك يتلا ةصسكنلا يهو ،ينيكلا بختنŸا مامأا ،(899١
مهتو ،ةلاقإلا باهولا دبع دارمو Êاقرف يلع يئانثلا
تناك.ابوز ديم◊ا دبع «لهكلا» بردŸاب امهصضيوعت
بختنŸا قوفتب ،ةيادب نصسحا ابوز ديم◊ا دبع ةيادب
ءاقل ‘ ،راوفيد توك ةليف ىلع ةلماك ةيعابرب ينطولا

اصضر لان ،عئار ىوتصسم ةينطولا رصصانعلا هيف تمدق
¤إا ولو تصسانت يتلا ةيرئاز÷ا Òهام÷ا نم Òثكلا

⁄ا---ع---لا سسا---ك تا---ي---ف---صصن ن---م ر---ك---بŸا جورÿا Úح
نم لك فادهألا ليجصست ىلع لوادت ،(899١اصسنرف)

Úتقي-قد-لا ‘ نار-هو ة-يدو-لو-م بعل ح-ي-با-صصي-م ي-ل-ع
Úفدهلا لجصس اميف ،ةعصساتلاو ةعباصسلا
يذ-لا بيا-صص ى-صسو-م بعÓ-لا ن-ير--خآلا
‘ ي-صسنر-ف-لا Òصسكوا يدا-ن-ل بع-ل-ي نا--ك
كت--ف---ي كلذ---بو ،68و١4ـلا Úت-ق-ي-قد-لا
،ةنيم-ث طا-ق-ن ثÓ-ث ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
دعت ةراصشإÓل.لوألا زكرŸا ‘ هتعصضو

ÚبختنŸا خيرات ‘ لقثألا ةجيتنلا هذه
هذه سضاخ ينطولا بختنŸا نا املع
،دان-ما-ح :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-صسألا-ب ة-ه-جاوŸا
،حا-ت-ف--م ،يزا--ن--ف ،سشور--م--ع ،Êا--م--حد

ديعصس يصساق ،بياصص ،يقورز ،سشاصشرح
ي--ل--ع)توا--ف--صسا--ت ،ح--ي--با--صصي--م ،لا--م--ك
ابوز ديم◊ا دبع :بردŸا.(بلحد
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هل ةارابم لوأا ينطولا بختنŸا سضاخ
‘ يصسنوتلا بختنŸا مامأا799١ ةنصس ‘

ءاقل
بيطلا بعلÃ ىرج ،يدو
م-ك◊ا ا-هردأاو سسقا-ف--صص ة--ن--يدÃ يÒهŸا
قلطنا امك ىهتناو ،دمfi هللا دبع يبيللا
ينطو-لا بخ-ت-نŸا سضا-خ.فاد-هأا نود-ب

نب)اصشيناح :ةيلاتلا ءامصسألاب ةهجاوŸا هذه
ةقرز نب خيصش) ةلوغ ،(مÓصسلا دبع هللا دبع
ةارا-----ب-----م لوأا نار-----هو ة------يدو------لو------م ن------م
دادو ن--م يÈه) يز--يز--ع--ل ،سشور--م---ع،(ه---ل
،يقورز ،ةرامع نب ،(هل ةارابم لوأا ناصسملت
يليكول) دمfi يميهارب ،يصسينول ،يريزد
،حيباصصيم ،(هل ةارابم لوأا ناصسملت دادو نم
¤إا ينطولا بختنŸا ةدوع دعب.جاتب قراط

د-ي-م◊ا د--ب--ع بردŸا رر--ق ،ن--طو--لا سضرا
”و ،ةيحصص بابصسأل هتلاقتصسا Ëدقت ابوز

يذلا ،يوادهم نمحرلا دبع بردŸاب اروف هصضيوعت
ة-لز--ه--م د--ع--ب ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا برد ناو ه--ل ق--ب--صس
دبع :بردŸا.ليغيا نايزم ةقفر٢99١ ماع روصشنغيز
ابوز ديم◊ا
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تنا-ك يواد-ه-م ن-م-حر-لا د--ب--ع برد--م--ل--ل ةارا--ب--م لوأا
ما-مأا ة-يدو ةارا-ب-م ‘ توÒب ة-ي--نا--ن--ب--ل--لا ة--م--صصا--ع--لا--ب
،Úبخت-نŸا خ-يرا-ت ‘ ¤وألا ي-هو ،Êا-ن-ب-ل-لا بخ-ت-نŸا
بختنŸا مد-ق-ت.امهلثÚ Ÿفد-ه لدا-ع-ت-لا-ب ته-ت-ناو

لوألا طوصشلا نم ةقيقد رخآا ‘ ةجيتنلا ‘ ينطولا
فدهبو يصسينول دلاخ سشار◊ا  دا–ا بعل ةطصساوب
Êاثلا طوصشلا لÓخو.¤وألا ةلحرŸا تهتنا رفصصل
لوألا ،Úفده ليجصست نم Êانبللا بختنŸا عاطتصسا

‘ Êاثلاو نايارزاغ بعÓلا ةطصساوب٢7ـلا ةقيقدلا ‘
ل-ب-قو ن-ك-ل ،ا-هزا-ن بعÓ-لا ة--ط--صساو--ب١8ـلا ةق-ي-قد-لا
ينطولا بختنŸا عاطتصسا ،مك◊ا ةرفاصص نم Úتقيقد
ظيف◊ا د-ب-ع بعÓ-لا ة-ط-صساو-ب ة-ج-ي-ت-ن-لا ل-يد-ع-ت ن-م
Úفدهب يباجيلا لداعتلاب ةارابŸا ايهنم ،توافصسات

Ÿا.امهلثŸهذه سضاخ ينطولا بختن
نم دانماح :ةيلاتلا ءامصسألاب ةهجاوŸا

هللا دبعوب مÓصسلا دبع) لئابقلا ةبيبصش
داصشيناح دمfiأا) (نارهو ةيدولوم نم
دمحا ديصس يقورز ،(ةديلبلا دا–ا نم
د-ي-صس ةرا-م-ع ن-ب ،نار-هو ة-يدو-لو--م ن--م
من-م يزا-ن-ف ،ة-يا-ج-ب ة-ب-ي-ب-صش ن-م د-م-حا
،ناصسملت دادو نم يÈه ،ةيواصشلا دا–ا
ن-م ي-صسي-نو-ل ،ة-يوا-صشلا دا–ا ن-م جا--ت--ب
ن---م ة---قرز ن---ب خ---ي----صش) سشار◊ا دا–ا

ن-م ى-صسو-م بيا-صص ،(نار-هو ة--يدو--لو--م
نم يريزد لÓب ،يصسنرفلا Òصسكو يدان
دادو ن--م بل--حد ي--ل--ع) ر--ئاز÷ا دا–ا
،نارهو ةيدولوم نم حيباصصم ،(ناصسملت
.يصسنرفلا نوغناغ يدان نم توافصسات
يوادهم نمحرلا دبع بردŸا
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سساك تايفصصت نمصض ينطولا قيرفلل ،ةيناثلا ةهجاوŸا
بختنŸا مامأا تناك ،(899١ وصساف انيكروب) ايقي رفا
اهرصسخو ،وكاÃ ةمصصاعلا Òخألا اذه بعلÃ ›اŸا
رو-ت بعÓ-لا ه-ع--قو در نود فد--ه--ب توا--ف--صسا--ت ءÓ--مز
د-ي-صصر تد-م--ج ة--ج--ي--ت--ن ،37ـلا ة--ق--ي--قد--لا ‘ لا--صسا---ب
بخ-ت-نŸا سضا-خ.ةث-لا-ث-لا ة-ط-ق-ن-لا د-ن-ع «ر-صضÿا»
›اغنصسلا مك◊ا ا-هدا-ق ي-ت-لا ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا

،ةرامع نب ،دا-صشي-نا-ح :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-صسألا-ب ،يود-ن يا-ف
لوأا ةمصصاعلا دا–ا نم نيورازيت ،سشورمع ،يقورز
ىصسوم ،(بلحد يلع) يريزد ،حاتفم ،ةلوغ ،هل ةارابم
:بردŸا.ظيف◊ا دبع توافصسات ،حيباصصيم ،بياصص
يوادهم نمحرلا دبع
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سساك تايفصصت نمصض ينطولا قيرفلل ةثلاثلا ةهجاوŸا
ةينينبلا ةمصصاعلاب تناك ،(899١ وصساف انيكروب‘ ايقي رفا
بختنŸا ناك اهلÓخو ،يلÙا بختنŸا مامأا ،ونوتوك
ة-ل-حر ة-ل-صصاوŸ ةرا-صسÿا بن-ج-ت--ب بلا--ط--م ي--ن--طو--لا
،يراقلا سسرعلا غولب ةÒصشأات عازتنا لجا نم قابصسلا
بختنŸا.ناديŸا ةيصضرأا قوف Óعف ثدح يذلا وهو
‘ ي‚ون ةطصساوب ليجصستلا ¤إا قابصسلا ناك ينينيبلا
بعÓ-لا ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-ل-ل لد-ع ا-م-ي-ف53ـلا ةق-ي-قد-لا
رئاز÷ا ديصصر عفر لداعت ،95ـلا ةقيقدلا ‘ توافصسات
بختنŸا سضاخ.تايرابم ثÓث نم طاقن عبرأا ¤إا
نب ،دانماح :ةيلاتلا ءامصسألاب ةهجاوŸا هذه ينطولا

دا–ا ن-م يزا-ن-ف ،حا-ت-ف--م ،ي--قورز ،(سسير--خ)ةرا--م--ع
يلع نب) يصسينول ،يريزد  ،ةلوغ ،هل ةارابم لوأا ةيواصشلا

.بياصص ىصسوم ،(هل ةارابم لوأا رئاز÷ا ةيدولوم نم
يوادهم نمحرلا دبع :بردŸا
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سضخي ⁄ ،رهصشأا ةعبرأا نم Ìكأا تماد ةحار ةÎف دعب
،ةيمصسر لو ةيدو ل ةارابم يأا ينطولا بختنŸا اهيف

ديعت ،سسنوتب هزنŸا بعلÃ ةيدولا سسنوت ةارابم تءاج
سسنوت ةارا-ب-م جرد-ن-ت.ةينطولا ة-ل-ي-ك-صشت-لا ¤إا حور-لا
ة-لو÷ا ن-م-صض راو-ف-يد تو-ك ةارا-بŸ اداد-ع-ت-صسا ة-يدو-لا
وصساف انيكروب) ايقي رفا ·أا سساك تايفصصت نم ةعبارلا

،رخآلا كابصش زه نم بختنم لك لصشف اهلÓخو ،(899١
روهمج اهرصضح ةارابم ‘ ،فادهأا نودب ءاقللا يهتنيل

.Êاميلصشلا ميك◊ا دب-ع ي-ب-ي-ل-لا م-ك◊ا ا-هرادأاو ل-ي-ل-ق
:ةيلاتلا ءامصسألاب ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا بعل

نب ،ةلوغ ،يزانف ،(مÓ-صسلا د-ب-ع ه-ل-لا د-ب-عو-ب)دا-ن-ما-ح
،حاتفم ،(يÈه)زيزعل ،نيورازيت ،(ةرامع نب) ،تÓمح
.لا-م-ك د--ي--ع--صس ي--صسا--ق ،توا--ف--صسا--ت ،جا--ت--ب ،ة--قرز ن--ب
يوادهم نمحرلا دبع :بردŸا

71LƒG¿ 7991
0 رئاز÷ا0 لاغنضسلا

بختنŸا مامأا تناك ينطولا قيرفلل ةيلاوŸا ةهجاوŸا
ادادعتصسا ،ةيدو ةارابم ‘ ،راكد ةمصصاعلاب ›اغنصسلا

Ÿوألا يهو ةعبارلا ةلو÷ا نمصض ،راوفيد توك ةاراب¤
⁄.899١ ا-ي-ق-ي ر-فا ·أا سسا-ك تا-ي-ف-صصت با-يإا ن-م-صض
،رخآلا سسفانم غولبل دوه‹ لذب ‘ بختنم يأا دهجي
ةرفاصص ةياغ ¤إا ءاصضيب ىقبت ةجيتنلا لعج يذلا رمألا
‘ ةبوعصص يأا دجي ⁄ يذلا ،ياغ وتوف ›اغنصسلا مك◊ا
هذه يوادهم نمحرلا دبع بردŸا سضاخ.اهترادإا
متيل داصشيناح) هللا دبع نب :ةيلاتلا ءامصسألاب ةهجاوŸا
،(رامع نب)تÓمح نب ،نيورازيت ،(دانماحب هصضيوعت
ءاصضيبلا Úع دا–ا نم دودغز ،ةلوغ ،حاتفم ،يزانف
يل-ع ،ة-قرز ن-ب ،جا-ت-ب ،(د-ي-ع-صس ي-صسا-ق) ،ه-ل ةارا-ب-م لوأا
يوادهم نمحرلا دبع :بردŸا.يÈه ،بلحد

عبتي ...

41 موي نوركذ-ت-ي Úير-ئاز÷ا ن-م Òث-ك-لا لاز-ي ل
ينطولا انبختنم ىقتلا Úح ،6991 ةنسس نم ناوج

رودلا بايإا نمسض ةي-ل-يو-ج5 بعلÃ يني-ك-لا هÒظ-ن
،ةارابŸا ةياهن بقعف ،اسسنرف لايدنوŸ لوألا يوفسصتلا
بخ-ت-ن-م-ل-ل ثد-ح اذا-م ىر-ت ...Úير-ئاز÷ا عو--مد تلا--سس
،؟ةارابŸا دعب ةقرح نويرئاز÷ا ىكب اذاŸو ؟6991 ناوج41 ةيسسمأا ‘ ينطولا

ةلسسلسسلا نمسض ،ددعلا اذه ةقلح ‘ اهنع مكبيجنسس يتلا ةلئسسألا Úب نم مكلت
¤إا ةديعسس ةلحرف «رسضÿا» تايرابم خيرات نع ةيخيراتلا

.ينطولا بختنŸا تايرابم خيرات زيلاهد

خيراتلا ىلع ةذفانــه٢44١ ¤وألا ىدامج١٢ـل قفاوŸا١٢0٢ يفناج50 ءاثÓثلا

لÓقتضس’ا ذنم «رضضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

7991 ناوج71 ¤إا6991 ناوج2 نم

ةفيلخ يوادهم نمحرلا دبع^
تايفسصت ةلحر ‘ ابوز ديم◊ا دبع
(8991 وسساف انيكروب) ايقيرفا سساك

ينيكلا بختنŸا ةبقع يطخت ‘ لسشف يذلا ينطولا بختنŸا^
6991 ماع اسسنرف لايدنوم ‘

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

Êاقرف يئانثلا ةفيلخ ابوز ديم◊ا دبع^
دعب «رسضÿا» بيردت ‘ باهولا دبع دارمو
8991 اسسنرف لايدنوم تايفسصت نم ءاسصقإلا

!اضسنرف لايدنوم جراخ «رضضÿا» عضضي يريزد لÓب

(نوعبرألاو ةسسداسسلا ةقل◊ا)



ى-ت-حو ز-ي-غ-ن فواÒ flث-ت ي-ت-لأ ةد-ي-حو-لأ ة-ط-ق-ن-لأ ى-ق-ب-ت
دغلأ ءاصسم بقترŸأو ماهلأ يبرأدلأ دعوم لبق ÚبعÓلأ
م-ك◊أ Úي-ع-ت و-ه ي--صسقا--ف--صصلأ ي--صضا--ير--لأ يدا--ن--لأ ما--مأأ
ةعقوŸأ ةرأدإل قبأوصسلأ بحاصص اماصساغ يراكب يبماغلأ
›ايدنوŸأ مك◊أ أذ-ه م-ه-صسأأ تع-جأر-ت ثي-ح ،ة-ب-ق-ترŸأ
هترأدإأ سضفرتو هنم يكتصشت ةيدنألأ لك تحبصصأأو أÒثك

Ÿاهتايراب.
ءادوسسلا ةمئاقلا ‘ فنسصم ›ايدنوم مكح

نم تأونصسل لظ امصساغ يراكب يبماغلأ مك◊أ نأأ مغرو
ترهظو تايرابم ةدع ريدي هلعج ام وهو ةراقلأ مكح لصضفأأ

افيفلأ هتنيع نيأأ ،4١0٢ ليزأÈلأ لايدنوم ‘ ىتح هترفاصص
عجأÎت تأأدب همهصسأأ نأأ لإأ ،يليصشلأ – أدنلوه ةأرابم ةرأدإل
تايفصصت ةأرابم ‘ هتحيصضف دعب ةصصاخ ةÒخألأ تأونصسلأ ‘

لايدنوŸأ ةقاطب ىدهأأ اŸّ وغنوكلأو رصصم Úب ⁄اعلأ سسأاك
Ÿةيلايخ ءأزج ةل-كر ر-ف-صص ا-مد-ع-ب ة-ن-عأر-ف-لأ بخ-ت-ن Ùدم
.عئاصضلأ لدب تقولأ ‘ حÓصص
  «ايقيرفإا ‘ ÚسشترŸا ماك◊ا نم اماسساغ» :رفعج قوراف
دق رفعج قوراف كلامزلأو قباصسلأ رصصم بختنم م‚ ناكو
‘ مدقلأ ةرك ماك◊ تاماهتإأ هجو اŸ ةيودم ةأاجافم رّجف

مك◊أ م-صسإأ ع-صضوو ز-ي-ح-ت-لأو تÓ-ماÛأ. ةو-صشر-لا-ب ا-ي-ق-ير-فإأ
Òثي يذلأ مك◊أ ناك دقو ،تاهبصشلأ سضعب مهلوح راثت نيذلأ ماك◊أ ةمئاق ‘ اماصساغ يراكب يبماغلأ

flدأدولل ايعرصش افده سضفر امدعب ةيقيقح ةطرو ‘ هصسفن عصضو دق رئأز÷أ ةيدولوم بردمو ةرأدإأ فوا
رافلأ ¤إأ ةدوعلأ سضفرو سسدأر ‘ يصسنوتلأ يجÎلأ مامأأ ايقيرفإأ لاطبأأ يرود يئاهن ‘ يبرغŸأ يواصضيبلأ

ىتحو نيدلبلأ Úب ةيقيقح ةمزأأ ثدحأأ ام وهو دمحأأ دمحأأ فاكلأ سسيئر راظنأأ ت– هلك أذهو هلطعت ةجحب
م – ب .مدقلأ ةركل يقيرفإلأ دا–إلأ

ي-صضا-ير-لأ يدا-ن-لأ ما-مأأ ل-ب-قŸأ ءا-ق-ل-لأ ‘ ة-ل-ي-ك-صشت-لأ ر-يود-ت ي-هو ه-ت-صسا-ي-صس ‘ ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن بردŸأ ل-صصأو-ي نأأ بق-تر-ي
ىرخأأ تأÒيغتب موقي نأأ رظتني ،ىرخأأو ةأرابم Úب ةÒثك تأÒيغتب مايقلأ ىلع ةرم لك ‘ اندوع امكف ،يصسقافصصلأ

⁄ نم سضعب كأرصشاب موقيصس لب ،ءامصسألأ سسفن ىلع دمتعي نلو ،ةنيطنصسق بابصش مامأأ قباصسلأ ءاقللاب ةنراقم
.ةيندبلأ ةيحانلأ نم مهئÓمز نم ةيزهاج Ìكأأ أونوكي نأأ لمأأ ىلع ،ةقباصسلأ ةهجأوŸأ ‘ Úيصساصسأأ أونوكي

تقو يأا ‘ بعلل نيزهاج لكلا لعج ديري زيغن
تايرابŸأ ةفاثك نأأ ةصصاخ ،تقو يأأ ‘ بعلل نيزهاج هيبعل لك لع÷ ديمعلأ بردم ىعصسيو

Œددع ىلع دمتعي نأأ ليحتصسيو ،عيمجلل ةجاح ‘ هلع fiلأ نم دودÓبعÚ، ف ‘ اننأأ ةصصاخÎة
ناف أذهلو ،عيم÷أ دراطي تاباصصلأ حبصش لعجي ام ،فقوتلأ نم رهصشأأ ةدع دعب تتأأ ةصساصسح
⁄ نمف ،بعللأ لجأأ نم عيمجلل ةصصرفلأ حنمو ،ةرم لك ‘ ةليكصشتلأ ريودتب موقي بردŸأ

.اهدعب ةصصرفلأ هل حنمتصس Úتأرابم وأأ ةأرابم ‘ بعلي
تارم ةدع اهÒغ هنأل Úيسسنوتلا ىلع بعسص هتليكسشت عقوت

ةيزهاج أذكو ،ةرم لك ‘ ديمعلأ بردم اهÒغي يتلأ ةليكصشتلأو ةيلا◊أ تايطعŸأ لظ ‘و
ىلع ابعصص حبصصأأ تايرابŸأ ‘ زيغن بردŸأ ةليكصشت عقوت نإاف ،ةرم لك ‘ هيبعل بلغأأ
ةدع اهÒغ هنأل اهعقوت ‘ ةبوعصص نودجيصس نيذلأو ،Úيصسنوتلأ كلذ ‘ اÃ ،عيم÷أ

نيرظتنŸأ ÚبعÓلأ سضعب تاكر– ةبقأرم ىلع أوزكري نأأ بقترŸأ نم نكل ،تأرم
.اصضيأأ ةحاصس نبو يويرف ةروصص ‘ Úيصساصسأاك

ىوصصق ةيمهأأ زيغن ليبن رئأز÷أ ةيدولوم بردم ›وي
Ÿي--صضا--ير--لأ يدا---ن---لأ ما---مأأ ءا---ع---برألأ أذ---ه ة---ع---قو

نو-ع-ب-ت-تŸأ ا-ه-ف-صصي ي-ت-لأو ،سسنو--ت ‘ ي--صسقا--ف--صصلأ
Ãلبق يئاهن-لا-ب ا-ه-ف-صصو ثي-ح ما-ظ-ع-لأ ر-صسك ة-ع-قو

⁄ » » Óئاق مÓعإلأ لئاصسول اهنع ثد–و نأوألأ
سسنو-ت ‘ ر-خأأ طو-صش ا-نر-ظ-ت-ن-ي ه--نأل د--ع--ب ل--هأا--ت--ن
دعتصسم يرئأز÷أ .يئا-ه-ن-لأ ه-ب-صشت ةأرا-ب-م بع-ل-ن-صس
ةينطولأ ةيأرلاب رمألأ قلعتي ⁄ ءيصش لكب يحصضيل
Úيرئأز÷أ لك ةأرابم يه انتأرابم نأأ كردن نحن.
هللأ نذأابو مهتأو-عد م-ه-بو-ل-ق-ب ا-نءأرو نو-نو-ك-ي-صس ن-يذ-لأ

ةيرومأاŸأ نأأ مغر رئأز÷أ فرصشنو ةÒبك ةأرابم يدؤونصس
«أدج ةبعصص نوكتصس

 بعلنسسو يسضاŸا نم0 –2 انزوف »
«0 –0 اباهذ انلداعت اننأاكو

عقوتŸأ ويرانيصسلأ نع هثيدح زيغن ليبن ةيدولوŸأ بردم لصصأوو
Úيصسنوتلأ عم انلداعت اننأاكو ةهجأوŸأ لخدنصس » Óئاق ةهجأوملل
ةÒغصص تايئزج ىلع بعليصسو بعصص يبرأدلأ نأل ،اباهذ فأدهأأ نود
حور سسف-ن-ب بع-ل--ن--صس ي--صسف--ن--لأ بنا÷أ ن--م Òب--ك Òصض– بل--ط--ت--يو
سسفانم يصسقافصصلأ نأأ حيحصص..مهتغابنل موجهلأ بعلنصسو ةÁزعلأو
طقف عفأدنصس يننأأ ينعي ل أذه نكلو ،ةزات‡ تايدرف كلÁو يوق
لجأأ نم سسنوت ‘ ليجصستلأ لواحنو ةيموجه ةطخب بعلنصس سسكعلاب

.«ةيحيرأاب لهأاتلأ ةقاطب مصسح

«يدحتلا عفÔسس اننكل فوخي اماسساغ ،انكله زازكلا »
أذه ةأرابم ةرأدإل اماصساغ يرا-ك-ب ي-ب-ما-غ-لأ م-ك◊أ Úي-ع-ت ى-ل-ع ه-ق-ي-ل-ع-ت ‘و
ناك أذإأ» Óئاق زيغن بردŸأ حرصص يصسقافصصلأ يصضايرلأ يدانلأ مامأأ ءاعبرٍألأ
بعلن نحنو رئأز÷أ ‘ Úيعرصش Úفده نم انمرح دق زأزكلأ يبرغŸأ مك◊أ

أديج كردن نحنو بايإلأ ةأرابم مكح ىصشخن ل نأأ انديرت فيكف ،اننأديم ىلع
دا–إلأ سسأاك وأأ لاطبألأ يرود ‘ ءأوصس اهتلعف لعفت ايقيرفإأ ‘ سسيلأوكلأ نأأ
.«ديعأوŸأ هذه لثم ‘ مكح يأأ لثم هلثم ينّفوخي اماصساغ ةحأرصص .يقيرفإلأ

«ÚبعÓلا لكب لقنتلا تمتح انوروك ةحئاج »
بردŸأ باجأاف ابعل4٢ب سسنوت ¤إأ هقيرف لقنت ببصس لوح رخأأ لأؤوصس ‘و
مغرو. انوروك ببصسب مصسوŸأ أذه ةيئانثتصسأ افورظ سشيعن نحن » Óئاق زيغن
لقنتلأ انررق أذهل ايقيرفإأ ‘ نك‡ ءيصش لك نأأ لإأ ،ةيصسنوتلأ رباıأ ‘ انتقث
نيزهاج Òغلأو ÚباصصŸأ ىتحو ةيقيرفإأ تأزاجإأ نوكلÁ نيذلأ ÚبعÓلأ لكب

                .«ويرانيصس يأأ وأأ ئراط يأل ابصس–

«نآلا يبسصنم نونمتي Úبردم ةدع نأا ملعأا »
زيف– لجأأ نم ةأرابم لك لبق ةوانصشلأ هب موقي اÃ زيغن ليبن بردŸأ داصشأأ Òخألأ ‘و
لثم أروهمج فداصصأأ ⁄و بيردتلأ ⁄اع ‘ ةنصس ÚثÓث يدل » Óئاق حرصصو ةليكصشتلأ
رمأأ ةأرابم لك لبق هب نوموقي ام و ،نأولألأ بحو ءافولأ ‘ اصسرد نومدقي نيذلأ ةوانصشلأ

انأأو ،روهمج نود بعلن اننأأ نورعصشي ل ÚبعÓلأ نأأ ةجرد ¤إأ مصسوŸأ أذه يداع Òغ
روهمج هفلخ. Òبك قيرف أوبرديل مصسوŸأ أذه Êاكم نونمتي Úبردم ةدع كانه نأأ دكأاتم
فسصنم – ب      .«اصضيأأ يداع Òغ مصسوم ‘ ميظع

ــه٢44١ ¤وألأ ىدامج١٢ـل قفأوŸأ١٢0٢ يفناج50 ءاثÓثلأ لوألا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

سسمأا ةيبيردت ةسصح لوأا عم دعوم ىلع تناك ةليكسشتلا

ةـــــيد÷ا روـــمألا ‘ عرـــــسشي دــــــيمعلا
سســــــقافسص ةاراـــــبŸ اÒــــسض–

Úــــــــنثإلا موــــــــي نارــــــــهو ةــــــــيدولوم ةاراــــــــبم جــــــــمÈت ةــــــــطبارلا
يتلاو ،¤وألا ةفÙÎا ةطبارلا ةلوطب نم ةعباشسلا ةلو÷ا تايرابم جمانرب نع مدقلا ةركل ةفÙÎا ةطبارلا تفششك
ةيقيرفإلا تاكراششŸا ببشسب Úنثلا موي ة‹Èم تايرابم ثÓث ادعام ،تبشسلاو ةعم÷ا يموي اهتايرابم بلغأا بعلتشس
نم ةيادب Úنثإلا موي اهت‹رب ت“ ثيح ،نارهو ةيدولوم فيشضلاو ديم-ع-لا ةارا-ب-م ا-ه-ن-ي-ب ن-مو ،ة-ير-ئاز÷ا ة-يد-نأÓ-ل
.سسيمÿا موي سسنوت نم ةدوعلا دعب قيرفلل لوألا ءاقللا نوكيشسو ،يبŸوألا ةيليوج5 بعلÃ لاوز ةثلاثلا ةعاشسلا

رسشابŸا ىلع لوقنم نوكيسس ءاقللاو
نودهاششيشس نيذلا ديمعلا راشصنأا دعشسيشس Èخ وهو ،ةطبارلا عقوم ‘ ءاج امك رششابŸا ىلع ءاقللا لقن متي نأا بقتريو اذه

مهبرديو ،ةجراردو سشاقن امهو ةيدولوملل Úقباشسلا ÚبعÓلا مشضي سسفانم مامأا ةÒغشصلا ةششاششلا ‘ ىرخأا ةرم مهقيرف
بعلÃ نكل اشضيأا Úنثإلا موي اهت‹رب ت“ Úفيدرلا Úب عمجتشس يتلا ةارابŸا نأا ¤إا ةراششإلا ردŒو اذه ،Êوزاك
.احابشص ةرششاعلا ةعاشسلا نم ةيادب ةدلارز

‘ Úنثإلأ سسمأأ رمحألأو رصضخألأ يزلأ باحصصأأ لخد
ي-صضا-ير-لأ يدا-ن-لأ ة--ه--جأوŸ أÒصض– ة--يد÷أ رو--مألأ
رودلأ نم ةدو-ع-لأ ءا-ق-ل با-صس◊ ي-صسنو-ت-لأ ي-صسقا-ف-صصلأ
،ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر ةصسفانم ‘ Òخألأ يوفصصتلأ

ة--صصح لوأأ ءأر--جإأ ع---م سسمأأ مو---ي د---عوŸأ نا---ك ثي---ح
بعلم ‘ أذهو ،ةيصسنوتلأ يصضأرألأ ‘ ةيداع ةيبيردت
ذنم ةليكصشتلأ هيف ميقت يذلأ سسيبيإأ قدنف نم بيرق
عم دعوŸأ ناك ثيح ،دحألأ ءاصسم سسقافصصل اهلوصصو
.ةصسماÿأ ةعاصسلأ ىلع ءاصسŸأ ‘ بيردت لوأأ

جمرب زيغنو ،قدنفلا برق ةلوجب اوماق نوبعÓلا
ويديف ةسصح مهل

عم دعوم ىلع سسمأأ ةحيبصص نوبعÓلأ ناك دقو أذه
ف-ي-ف-خ-ت ل-جأأ ن-م قد-ن-ف-لأ ط-يfi ‘ ة-لو-ج-ب ما--ي--ق--لأ
مهل هدعأأ يذلأ جمانÈلأ قفو ،ةهجأوŸأ لبق طغصضلأ
هدعبو ،حابصصلأ روطف مهل جمرب ثيح ،ينفلأ مقاطلأ

عم دعوم ىلع نوبعÓلأ ناك مث ،قدنفلأ برق ةلوج
بردŸأ مدق نيأأ قدنفلأ تاعاق ىدحإأ ‘ ويديف ةصصح
ةبجو تقبصس نيأأ ،هلابصشأل تأداصشرلأو حئاصصنلأ سضعب
Òصست نيأأ ،قدن-ف-لأ ‘ نو-ب-عÓ-لأ ا-ه-لوا-ن-ت ي-ت-لأ ءأد-غ-لأ
Úب ةز-ي‡ ءأو-جأأ ط-صسو ،ي-غ-ب-ن-ي ا-م-كو ءود-ه--ب رو--مألأ
.ينفلأ مقاطلأو ÚبعÓلأ

لخدت تبلط ةرادإلاو ،سسنوت ةلحر عيسض Óسسيإا
ناجديبأا ‘ رئاز÷ا Òفسس

ناك امك سسنوت ¤إأ Óصسيإأ يرأوفيلأ بعÓلأ لصصي ⁄و
⁄و ،نابصس◊أ ‘ نكي ⁄ ام لصصح ثيح ،سسمأأ اعقوتم
لك ىلع هتزايح مغر أذهو ،ةرئاطلأ بوكر نم نكمتي
‘ بعل ه-نأأ اÃ ،مود-ق-لأ ل-جأأ ن-م ة-مزÓ--لأ ق--ئا--ثو--لأ
ه-ب م-ي-ق-ت يذ-لأ قد-ن-ف-لأ ‘ أز-ج-ح كل-تÁو ،ة-يدو-لوŸأ
ة-يدو-لوŸأ ةرأدإأ تل-صصتأ ل-صصح ا-مد-ع--بو ،ة--ل--ي--ك--صشت--لأ
نم ناجديبأأ ةيرأوفيلأ ةمصصاعلأ ‘ رئأز÷أ Òفصسب

لصصي ىتح ،لكصشŸأ أذه لح ‘ بعÓلأ ةدعاصسم لجأأ
ةأرابŸأ هذه ‘ قيرفلأ فرصصت ت– نوكيو سسنوتل
.ةماهلأ

،يÒهŸ بيطلا بعلÃ ة‹Èم مويلا ةسصح
ةارابŸا لبق ةÒخألا نوكتسسو

عم دعو-م ى-ل-ع مو-ي-لأ ءا-صسم ة-ل-ي-ك-صشت-لأ نو-ك-ت-صسو أذ-ه
ا--ب--صس– سسنو--ت ‘ ةÒخألأو ة--ي--نا--ث--لأ ة---صص◊أ ءأر---جإأ

Ÿسصنت ا-م-كو ،ي-صسقا-ف-صصلأ ي-صضا-ير-لأ يدا-ن-لأ ة-ه-جأو
‘ نوكيصس Òخألأ بيردتلأ نإاف ،فاكلأ Úنأوق هيلع
،ةأرابŸأ نصضتحيصس يذلأ بعلملل ةيصسيئرلأ ةيصضرألأ
بيردتلأ نوكي نأأ بقتريو ،هيلع دوعتلأ لجأأ نم أذهو

نم Òبك لمأأ مهوذح-ي ن-يذ-لأو ،ز-ي-غ-ن لا-ب-صشأل ا-ف-ي-ف-خ
رورŸأو لهأاتلأ مهل نمصضت ةيباجيأ ةجيتن قيق– لجأأ
ةر--ما--غŸأ ة--ل---صصأو---م ل---جأأ ن---م تا---عو---مÛأ رود---ل
.لوانتŸأ ‘ ودبي مصصخ مامأأ ةيقيرفإلأ

فسصنم – ب

يسسقافسصلا مامأا ماظعلا رسسك ةعقوم نع ثدحتي

سسنوت ‘ يئاهن انرظتني » زيغن
ةينطولا ةيارلا عفر انفدهو
«رئاز÷ا فيرسشتو ايلاع

تاÒيغتلا سضعبب موقيسسو ةسسايسسلا سسفنب لسصاويسس زيغن

يسسقافسصلا مامأا ىرخأا ةرم ةليكسشتلا ريودتب موقيسس ينفلا مقاطلا

يبراغŸا يبرادلا ةرادإل فاكلا هتنيع

سسقافسص ةمق لبق ةيدولوŸا فواÒ flثي اماسساغ يبماغلا



‘ عوصضوŸا ‘ هيأار ىبدأا يذلا لÓم فيرصش سسيئرلا ¤إا رودلا ءاج ،ةبيبصشلا هترداغم ةلأاصسم نع يديزوب ثد– نأا دعب
هلمعب ماق يذلا يديزوب فصسوي بردŸا ¤إا يركصشب مدقتأا نأا دوأا ،ةيادبلا ‘ »:Óئاق فصشك ثيح ،قيرفلا ةحفصصل هثيدح
خصسف رارق نأا حيصضوتلا دوأا ،عصضولا Úصس– ‘ مهاصسو ةيباجيإا جئاتن ةدع ققح ثيح ،قيرفلاب هقاحتلا ذنم يغبني امك
¤إا انب تدأا نآلا اهيلإا قرطتلا ديرن ل ةيلخاد ارومأا كانه ا‰إاو ،جئاتنلا ببصسب وأا ةينف بابصسأا ¤إا دوعي ل هعم دقعلا

 .«قارفلا اذه
 «ةبيبسشلل ابرقم اقيدسص ىقبيسسو هب ماق ام لك ىلع يديزوب ركسشن »

كف نم نك“و زيجو فرظ ‘ ÚبعÓلا عم Òبك لمعب ماق يديزوب نإاف ،تلق نأاو قبصس املثم »:Óئاق لÓم فاصضأاو
فÓخ كانه نأا ينعي ل ةبيبصشلا هترداغمو ،ةقثلا مهيلإا ةداعإاو ÚبعÓلا زيفحتل ةبصسانŸا تاملكلا دجو ثيح ،ةدقعلا
 .«تقو يأا ‘ هب ابحرمو قيرفلا نم ابرقم اقيدصص امئاد ىقبيصس ،سسكعلا ىلع ،هنيبو ينيب

 «مدقلأ ةرك بردم ةايح يه هذهو ةلوهسسب دقعلأ خسسف ىلع انقفتأ»
ت“ ةيلمعلاو ،يصضاÎلاب دقعلا خصسف ىلع يديزوب عم انقفتا »:Óئاق ةبيبصشلا ‘ لوألا لجرلا فاصضأاو

ةرك بردم ةايح يه هذه ،Óيوط انعم سضوافتي ⁄ هنأا ىتح ،هعم لكصشم يأا د‚ ⁄ ،زيجو فرظ ‘
ةبيبصشلا دوعت نأا ىنمتنو اقفوم اظح هل ىنمتن ،قيرف لك ‘ ثد– نأا نكÁ رومألا هذهو ،مدقلا
 .«تاصسفانŸا لك ‘ ةيقيق◊ا اهتناكم عجÎصستو اهدهع قباصس ¤إا

 «قيرفلأ بناج ¤إأ أوقبيو انتيعسضو أومهفتي نأأ راسصنألأ ىلع»
بناج ¤إا فوقولا مهنم بلطي راصصنألا ¤إا ةلاصسر لÓم فيرصش سسيئرلا هجو ،ىرخأا ةهج نم
راصصنألا نأا اديج ملعن »:Óئاق فصشك ثيح ،قيرفلا ىلع يبلصسلا طغصضلا ةصسرا‡ يدافتو ةبيبصشلا

،مهتهج نم نكل ،مهتيعصضو مهفتن اننأل عورصشم قح Èتعي اذهو قيرفلا لبقتصسم ىلع ادج نوقلق
 .«ةليكصشتلا هذه بناج ¤إا اوقبيو ةرادإلا ةيعصضو اومهفتي نأا مهيلع

 «ةيباجيإلأ جئاتنلأ ةÒتو ىلع ظاف◊أو لهأاتلأ نامسضل اننيب اميف نماسضتن نأأ بجي »
مامأا ءاثÓثلا اذه ةيمهألا ةياغ ‘ ةهجاوم انرظتنت »:Óئاق لÓم دكأا ،مويلا ةهجاوŸ ابصس–و
‘ ديلا عصضنو اننيب اميف نماصضتن نأا بجي كلذل ،ةيقيرفإلا ةصسفانŸا راطإا ‘ رجينلا كرد دا–ا
ةÎف لوطأل ةيباجيإلا ج-ئا-ت-ن-لا ةÒتو ى-ل-ع ظا-ف◊او ل-هأا-ت-لا ةÒصشأا-ت نا-م-صض ل-جأا ن-م د-ي-لا

ن .ن.«ةنك‡

كردلأ دا–أ مامأأ ايمسسر نوبيغي سشأديكمو ةلزن ،مورك ،نورمح
تامدخ نم ةمورfi نوكتصس ةبيبصشلا نأا ةيلئابقلا ةرادإلا نم ةبرقŸا رداصصŸا سضعب تدافأا
،طوب نب سسرا◊ا نع رظنلا سضغب كردلا دا–ا مامأا مويلا ةهجاوم ‘ Úيفاصضإا Úبعل ةعبرأا

ةلزن ،مورك ،نورمح نم لك تامدخ نم ديفتصست نل ةليكصشتلا نأا ثيح ،ةونوب دمصصلا دبعو
.سسمأا لوأا ةيصسمأا ةيباجيإا انوروك سسوÒفب ةصصراÿا مهصصوحف ج-ئا-ت-ن رو-ه-ظ د-ع-ب سشاد-ي-ك-مو
يحصصلا رج◊ا ‘ ءاقبلاب بلاطم نوكيصس يعابرلا اذه نإاف ،اهيلع انلصص– يتلا تامولعŸا بصسحو
Ÿةديدج تارابتخا ءارجإا لبق لقألا ىلع عوبصسأا ةد Ÿءافصشلل اولث“ اذإا امع ةفرع. 

 فيدرلأ نم Úبعلو يكرابيم ،ةي◊وب ¤إأ ةوعدلأ هجو يديزوب
عم هل ةهجاوم رخآا ىلع فرصشيصس يذلا يديزوب فصسوي بردŸا نإاف ،ةئجافŸا فورظلا هذهل ارظنو
ةوعدلا هجوو ،ةارابŸاب ةينعŸا ةمئاقلا ىوتصسم ىلع تاÒيغت ةدع ءارجإا ¤إا رطصضا مويلا ةبيبصشلا
تامدخب دجنتصسا امك ،هتباصصإا نم ءافصشلل لثا“ يذلا يكرابيم ميصسر نÁألا Òهظلاو ةي◊وب نم لك ¤إا

 .فيدرلا قيرفلا نم Úنثا Úبعل

ةارابم مويلا ةيلئابقلا ةليكضشتلا بعلتضس ،ةيئانثتضسا دج ءاوجأا ‘
كرد دا–ا مامأا فاكلا سسأاكل Êاثلا يديهمتلا رودلا نم ةدوعلا
فضسوي بردŸا نأ’ كلذو ،وزو يزيتب Èمفون1 بعلÃ رجينلا
هقافتا دعب يرانكلا عم هل ةهجاوم رخآا ىلع فرضشيضس يديزوب

اهل ةقÓع ’ بابضسأ’ يضضاÎلاب دقعلا خضسف ىلع نيÒضسŸا عم
Úبو ه-ن-ي-ب تا-فÿÓا سضع-ب-ل كلذ دو-ع-ي ا‰إاو ي-ن--ف--لا بنا÷ا--ب
عمو ،جورÿا باب ¤إا هعفدل ءيضش لك اولعف نيذلا نيÒضسŸا
با-هذ-لا ءا-ق-ل ‘ ا-ن-ي-م-ث ازو-ف تق-ق-ح ي-ت-لا ة-ب-ي-ب-ضشلا نإا-ف ،كلذ
زوفلا قيق– لجأا نم مويلا اهلقث لكب يمÎضس يماين ةمضصاعلاب
هد-ير-ي ا-م اذ-هو ،ل-هأا-ت-لا ةÒضشأا-ت نا-م-ضضو ›او-ت-لا ى-ل-ع Êا--ث--لا
.عضساولا بابلا نم جورخلل ايضصخضش يديزوب

 يديزوب ـل هئأدهإأو زوفلأ ىلع نومزاع نوبعÓلأ
رارق اولبقتي ⁄ مهتيبلغأا نيذلا ةبيبضشلا يبع’ نإاف ،مهتهج نم
ققحو قيرفلا ¤إا حورلا داعأا يذلا بردŸا ةلاقإا ‘ ةرادإ’ا
،مضسوŸا ةيادب ‘ ةيباجيإ’ا جئاتنلا بايغ نم ةاناعم دعب ةبثولا
د-ي-كأا-ت ل-جأا ن-م م-ه-ع-ضسو-ب ا-م ل-ك لذ-ب ى-ل-ع نو--مزا--ع م--ه--نأا ’إا
لوطأ’ ةيباجيإ’ا جئاتنلا ةÒتو ىلع ظاف◊او يرانكلا ةقÓطنا

يديزوب بردŸا ¤إا هئادهإ’ زوفلا قيق– ةضصاخو ،ةنك‡ ةÎف
ل-خاد ة-ي-ل-ئا-ع اءاو-جأا ق-ل-خ ن-م ن-ك“ ه-نأا ل-ك--لا ع--م--ج--ي يذ--لا
 .عيم÷ا عم ةديطو ةقÓع هطبرتو ةليكضشتلا

 ةليكسشتلأ ‘ ةرظتنم ةÒثك تأÒيغت
نم ديدعلا فرعتضس ةيلئابقلا ةليكضشتلا نإاف ،ةينفلا ةيحانلا نمو
ةيعمجب قيرفلا تعمج يتلا ةقباضسلا ةارابŸاب ةنراقم تاÒيغتلا

ةعبرأا تامدخ نم ةمورfi نوكتضس ةبيبضشلا نأا ثيح ،ةليلم Úع
،نورمح نم لكب رمأ’ا قلعتيو ،Úيضساضسأا Úنثا مهنيب نم Úبع’
سسوÒف ¤إا مهضضرعت دعب سشاديكمو ةلزن ¤إا ةفاضضإا ،موركو
ةرورضض مامأا هضسفن دجيضس يديزوب بردŸا نإاف ،كلذل ،انوروك
فرظ ‘ لئادبلا ‘ Òكفتلاو تاباضس◊ا نم Òثكلا ةعجارم
نأا دعب ة-ل-ي-ك-ضشت-لا رار-ق-ت-ضسا ‘ ر-ثؤو-ي نأا ن-كÁ ا-م اذ-هو ،ز-ي-جو
 .ةÒخأ’ا تايرابŸا ‘ اهŸاعم تعجÎضسا

 ةطرفŸأ ةقثلأو رورغلأ نم رذحي يديزوب
لوأا تمظن ةيلئابقلا ةرادإ’ا نإاف ،قباضسلا ددعلا ‘ هيلإا انرضشأا امكو
روضضحب يديزوب فضسوي بردŸا فرضش ىلع اÒغضص Óفح سسمأا
دعب قئ’ لكضشب هعيدوتل ينفلا مقاطلا ءاضضعأاو ÚبعÓلا ،نيÒضسŸا
ىلعو ،ةيلئابقلا ةينفلا ةضضراعلاب هقاحتلا ذنم هب ماق يذلا لمعلا

ÚبعÓلا ىلع ايضسامح اباطخ يديزوب ىقلأا ،لف◊ا اذه سشماه
ةÒضشأاتب رفظلاو ءاثÓثلا اذ-ه زو-ف-لا ق-ي-ق– ل-جأا ن-م م-هز-ي-ف-ح-ت-ل
زيكÎلا نم ةجرد ىلعأا ىلع ظاف◊ا ةرورضض ىلع ادكؤوم ،لهأاتلا
ةيبلضس تافلfl ا-ه-ل نو-ك-ت نأا ن-كÁ ي-ت-لا ة-طر-فŸا ة-ق-ث-لا يدا-ف-تو
ن .ميسسن.لبقŸا رودلا ¤إا لهأاتلا عييضضت يرانكلا فلكتو

لوألأ فÙÎأــه2441 ¤وأ’ا ىدامج12ـل قفاوŸا1202 يفناج50 ءاثÓثلا

دأدزولب بابسش

لئابقلأ ةبيبسش
 ةثلاثلا ةعاسسلا ىلع مويلا رجينلا كرد .ا ـ لئابقلا .شش

 لهأاتلأ ةÒسشأاتب ةبيبسشلأ عيدوت ديري يديزوب

نواهتلأ سضفري امودو ةينيكلأ يسضأرألأ ىلع نأرم لوأأ ىرجأأ بابسشلأ

يضضاŸا دحأ’ا ةليل يبوÒن ةينيكلا ةمضصاعلا ¤إا دادزولب بابضش قيرف لضصو
خاضسن نيدلا سسمضش دئاقلا ءاقفر نوكيل ،ةماقإ’ا قدنف ¤إا ةرضشابم هجوتو
مامأا دغلا ءاقلل اÒضض– ةينيكلا يضضارأ’ا ىلع مهل ةيبيردت ةضصح لوأا عم
يرود-ل ل-هؤوŸا Òخأ’ا يد-ي-ه-م-ت-لا رود-لا تا-يرا-ب-م را--طإا ‘ ا--ي--ها--م رو--غ

ناد-ي-م ة-ي-ضضرأا ى-ل-ع تير-جأا ة-ضص◊ا ،ا-ي-ق-ير-فإا لا-ط-بأا ة-ط-بار تا-عو-م‹
.01 ةعاضسلا دودح ‘ «Êراضساك» يضضايرلا بكرŸا

بعتلأ ةلأزإأو عاجÎسسإÓل تسصسصخ ةسص◊أ
بعتلا ةلازإاو ءاخÎضسإÓل سسمأا مويل ةيبيردتلا ةضص◊ا ينفلا مقاطلا سصضصخ
¤إا هقيرط ‘ ةرئاطلا ‘ تاعاضس01 ›اوح اوضضق يذلا ÚبعÓلا نم
ةÒتو عفر مدع لضضف يذلا وه امود كنارف بردŸاف ،يبوÒن ةمضصاعلا
Óيلق زكر نيأا ،ةركلاب بعللاو عاجÎضسإÓل نيرامتلا سضعب سصيضصختو لمعلا
ل-ي-ط-ت-ضسŸا ل-خاد ز-كر-م-ت-لاو بع-ل-لا ة-ق-ير-طو ي-ن-ف--لا بنا÷ا ى--ل--ع ا--ضضيأا
رضضخأ’ا

نواهتلأ مدع ىلع رسصيو ÚبعÓلاب عمتجإأ امود
اذهو ينيكلا ايهامروغ ءاقل ليبق هيبعÓل اباطخ امود كنارف بردŸا هجو

نأا اديج ملعي ي-ضسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت-لا ،سسمأا مو-ي-ل ة-ي-ب-يرد-ت-لا ة-ضص◊ا ‘
اهومضسح مهنأا اÃ ةارابŸا هذه بعلل  اديج نيزفÒ fiغ هيبع’
ىلع رضصأاو هلابضشأا عم ثد– هنأا ’إا ،باهذلا ‘ ةفيظن ةيضسادضسب

قيق– فدهبو ةبغرلا سسفنب ةقيقد09 ةليط بعللاو نواهتلا مدع
.ةارابŸا هذه ‘ رخآا زوف

رأرسضألأ لقأاب يبوÒن نم ةدوعلأ ديري
’ ايهامروغ مامأا دغلا ءاقل نأا اديج امود كنارف بردŸا ملعي
مضسحو قرولا ىلع مضصÿا فعضضل ارظن مامتهإ’ا اذه لك قحتضسي
سضرأا ¤إا ةدوعلا ديري وهف كلذل ،ةيليوج ةضسمخ بعلم ىلع لهأاتلا
ع-م Úب-عÓ-لا ىو-ت-ضسم ى-ل-ع تا-با-ضصإا نودو رار-ضضأ’ا ل-قأا--ب ن--طو--لا

‘ ة-ب-ي-ق-ع-لا د’وأا قا-ضشع ة-ق-ث ن-م د-يز-ي--ضس ر--خآا Òب--ك زو--ف ق--ي--ق–
.ديدضشلا رذ◊اب بلاطم وهف كلذل ،مهيبع’

ةأرابŸأ هذهل رسصانعلأ لسضفأأ كرسشيسسو..
موي ةيدادزولبلا ةليكضشتلا اهترجأا يتلا ةيبيردتلا ةضص◊ا تايطعم بضسح

‘ ركفي ’ امود كنارف بردŸا نأا رهظ ،ايهامروغ ءاقلل اÒضض– سسمأا
نلو ءاقللا اذه ‘ ءامضسأ’ا لضضفأا كارضشإ’ هجتيو قÓطإ’ا ىلع نواهتلا
ىلع ليلد وهو ،سضعبلا دقتعإا املثم ء’دبلا ةكد ىلع قيرفلا مو‚ سسلجي
نوكيضس رخآا Òبك زوف قيق– لجأا نم يضسنرفلا ينقتلا ىدل ةÒبكلا ةبغرلا

لاغدأا ‘ نوكيضس ه-نأا اÃ ة-ل-ي-ك-ضشت-ل-ل ة-يو-ن-عŸا حور-لا ىو-ت-ضسم ى-ل-ع م-م-ه-م
.ايقيرفإا

ةيقيرفإلأ ءأوجألأ ىلع هلابسشأأ ديوعتل فدهي
نوكراضشي مئاد لكضشب Úيضساضسأاك نوبعلي يذلاو دادزولب بابضش يبع’ نم ديدعلا

،قازيÒم ،ةوÿوب ،سسياح ،دادك رارغ ىلع ةرم لوأ’ ايقيرفإا لاطبأا يرود ‘
ديري امود-ف كلذ-ل ،ةÈخ-ل-ل نور-ق-ت-ف-ي م-ه-ف كلذ-ل ،ة-ي-ق-ب-لاو يوا-ضسو-م ،لو-ح-ل-ب
يبوÒن ةينيكلا ةمضصاعلا اهفرعت يتلا ةبعضصلا ءاوجأ’او ايهامروغ ءاقل لÓغتضسإا

بابضسأ’ا دحأا نم رمأ’ا اذهو ،ةيقيرفإ’ا ءاوجأ’ا ىلع هرضصانع ديوعت لجأا نم
ىلع ةضسفانŸا قلخ لجأا نم ةليكضشت لضضفأاب بعللا ىلع امود مغÒضس يذلا
م.ميلسس.لضضفأ’ا Ëدقتل عيم÷ا عف زكارŸا

نواهتلأ» :دويعسس
«انتيولوأأ زوفلأو عون‡

ناديم طصسوتم حرصص
دويعصس Òمأا بابصشلا

ةيلÙا مÓعإلا لئاصسول
هقيرف ءاقل نع ثد–و
‘ لاقو ايهام روغ مامأا

بجي ل»:قايصسلا اذه
يخاÎلا وأا نواهتلا انيلع

اهنإا ،ايهامروغ ءاقل ‘
انل ةبصسنلاب ةمهم ةارابم

رفصصي ىتح حاترن نلو
نلعيو ةارابŸا ةياهن مك◊ا

ءاقللا اذه ‘ زوفلا ،انلهأات
لجأا نم انتايولوأا نم

ةلوطبلا ‘ راوصشŸا ةلصصاوم
غولب انعصضو دقل ،ةقثب
فدهك تاعومÛا يرود
نحنو انل ةبصسنلاب يصسيئر

،قيق– نم نوبيرق
ةدوعلا ىلع لمعنصس

ايهامروغ نم ةÒصشأاتلاب
.انراصصنأا حارفإا ةلصصاومو

ءاقللأ عيسضي دقو لحاكلأ ‘ باسصي قأزيرم
بع’ ةباضصإا دكأات دعب ةعجوم ةبرضض امود كنارف بردŸا قلت

ه-ل-جر ل-حا-ك ىو-ت-ضسم ى-ل-ع قاز-ير-م ق-با-ضسلا ر-ئاز÷ا ة-يدو--لو--م
ي--ضضاŸا ءا--ق--ل--لا ‘ يرار--ط--ضضإ’ا ه--جور--خ بب--ضس و--هو نÁأ’ا
عم بردتي ⁄ قازيرم ،ةدكيكضس ةبيبضش مامأا ةينطولا ةلوطبلاب
مظنيو ءا-ق-ل-لا ع-ي-ي-ضضت-ل ه-ج-ت-ي كلذ-ل سسمأا ة-ضصح ‘ ة-عو-مÛا
دق ناك قازيرم نأا ر-كذ-لا-ب ر-يد-ج ،ة-ل-يو-ط-لا Úبا-ضصŸا ة-م-ئا-ق-ل
ةدكيكضس ءاقل دعب توأا02 بعلÃ ةيبيردتلا ةضص◊ا ‘ بردت
ن-م ه-مر–و ىر-خأا ةر-م م’آ’ا هدوا-ع--ت نأا ل--ب--ق ،ة--يدا--ع ة--ف--ضصب
.سسمأا بردتلا

يسساسسأاك هماحقإأ يوني ناك امود
بابضشلا ÚبعÓلاب ÚبجعŸا دضشأا نم امود كنارف بردŸا Èتعي

مادقتضسإا ‘ لضضغلا لك هلو لئابقلا ةبيبضش ‘ ابردم ناك اŸ نم
،دوبيع ةباضصإا دعب بعللا ةضصرف هحنمو ةيدولوŸا نم قازيÒم
ة-كرا-ضشم لوأا ن-م ه-مر-ح-ت-ل ه-ت-با-ضصإا ي-تأا-ت--ل ،تا--ك--ير--تو يŸا--ضس
يوني ناك يضسنرفلا ين-ق-ت-لا-ف ،يرا-ق-لا ىو-ت-ضسŸا ى-ل-ع ة-ي-ضسا-ضسأا
لضصحتيو ازهاج نوكيلو ةيقيرفإ’ا ءاوجأ’ا ىلع دوعتلل هكارضشإا

ءوضسل نكل لاطبأ’ا يرود تايرابم ةيادب لبق ةÿÈا سضعب ىلع
.ةارابŸا هذه نع بايغلل هجتي هضضح

..نكلو بعلل زهاج هنأأ ينعت مويلأ ةسصح ‘ هتكراسشم
يتلاو مويلا ةضصح ‘ يداع لكضشب قازيرم بعÓلا بردت اذإا

هل نوكيضس ،ءاقللا بعلم ىلعو ةارابŸا تيقوت سسفن ‘ جمÈتضس
ط-ب-تر-م ئ-ي-ضش ل-ك-ف كلذ-ل ا-ي-ها-مرو-غ ما--مأا ة--كرا--ضشŸا ‘ ل--مأا
امود كنارف بردŸا نكلو ،مويلا ةضصح ةيادب لبق هتلاح نضشحتب
نأا نم افوخ ازهاج ناك اذإا ىتح هب ةرماغŸا ‘ ركفي ’ دق
دقو هرضسخي ام هيدل سسيل ينيكلا قيرفلا نأاو ةضصاخ م’آ’ا هدواعت
يضسنرفلا ينقتلا نأا كلذ ¤إا فضض ،ةنضشخ تÓخدت كانه نوكت
سضيوعتل ءاقللا اذه ‘ اهب داجنتضسإ’ا هنكÁ ةزهاج لئادب هيدل

.قازيرم
م.ميلسس

 يوــطنسسو ةـــــيدنألأ ةرداــــغم ىلع داـــتعم »:يدــــيزوب
 «فاـــــكلأ سسأاـــــك ءاـــــقل ةـــــياهن دــــعب ةـــفحسصلأ هذـــه

فصسوي بردŸا قر-ط-ت ،ة-ب-ي-ب-صشلا ة-ح-ف-صص ى-ل-ع ه-ل ح-ير-صصت ‘
عم دقعلا خصسف Èخ ديكأات اهزربأا طاقنلا نم ديدعلا ¤إا يديزوب
،رجينلا كرد دا–ا مامأا مويلا ةارابم ةياهن دعب ةرداغŸاو يرانكلا

نوكتصس رج-ي-ن-لا كرد دا–ا ةارا-ب-م ،Ó-ع-ف »:Ó-ئا-ق ف-صشك ثي-ح
ةرداغم ىلع داتع-م ا-نأا ة-حار-صصب ،ة-ب-ي-ب-صشلا ع-م › ةÒخألا

قيرف ‘ موي ،مدقلا ةرك بردم ةايح يه هذهو ةيدنألا
اذه › ةهجاو-م ر-خآا ى-ل-ع فر-صشأا-صس ،ر-خآا ق-ير-ف ‘ مو-يو

لهأاتلا ةÒصشأات نامصضل انعصسوب ام لك لذبنصسو ءاثÓثلا
 .«لبقŸا رودلا ¤إا

يأأ يدل سسيلو يسضأÎلاب دقعلأ خسسف ىلع انقفتأ »
 «لÓم عم لكسشم

انقفتا اننأا عيم÷ا ملعي نأا بجي »:Óئاق يديزوب فاصضأاو
،ةرادإلا ع-م ي-صضاÎلا-ب د-ق-ع--لا خ--صسف ى--ل--ع

فيرصش سسيئر-لا-ب ادد‹ ي-ق-ت-لأا-صسو
سضع-ب ¤إا ه-ع-م قر-ط--ت--ل--ل لÓ--م

‘ ةÒبك ةق-ث يد-ل ،ل-ي-صصا-ف-ت-لا
ن-ل ه--نأا م--ل--عأاو سسي--ئر--لا اذ--ه

يدل سسيل ،يقح نم ي-ن-مر-ح-ي
ر-مألا و-هو ،ه-ع--م ل--ك--صشم يأا

ى-ل-ع قا-ف-تلا ل-ع--ج يذ--لا
متي يصضاÎلاب دق-ع-لا خ-صسف

يأا نود ز--ي---جو فر---ظ ‘
.«لكصشم

بابسسألأ هذهل »
ةبيبسشلأ رداغأاسس

 «قز‡ بلقب
رارق ه-ل-ب-ق-ت م-غرو
ه-تردا-غ--مو ةرادإلا
رهصش دعب ة-ب-ي-ب-صشلا

نأا لإا ،ل-م--ع--لا ن--م
يد----يزو----ب بردŸا

ردا-غ-ي-صس ه-نأا ف-صشك
بل--ق--ب يرا---ن---ك---لا

فا-----------صضأاو ،قز‡
Êأا د---ي---كأا »:Ó---ئا---ق
خ--صسف ى--ل--ع تق---فاو

رارق تل-ب-ق-تو د-ق-ع-لا
ل ،كلذ ع---مو ،ةرادإلا
بلقب لحرأاصس Êأا يفخأا

‘  تن-----ك“ Êأل قز‡
ق-ل--خ ن--م ز--ي--جو فر--ظ

ةليكصشتلا لخاد ةي-ل-ئا-ع ءاو-جأا
م-ه-ت-ف-صشت-كا نا-ب-صش Úب-علو ة-ي-ل-ئا-ب-ق--لاو

لمعلا ةلصصاوم لامآا تنك ،ينظ اوبيخي ⁄و ةصصرفلا مهتحنمو
نأا رادقألا تءاصش فصسأÓل نك-ل ،ةÒث-ك تازا‚إا ق-ي-ق-ح-ت-ل ه-ع-م
 .«قيرفلا عم › ةÒخألا يه ءاثÓثلا اذه ةارابم نوكت

ديزŸأ قيق– ىلع ةرداق ةباسش ةليكسشت كانه »
 «هنودب وأأ يديزوب عم جئاتنلأ نم

ةليكصشتلا ةيناكمإا نم هلؤوافت نع يديزوب Èع هثيدح قايصس ‘
‘ كلذ احصضوم ،مصسوŸا اذه يباجيإا راوصشم قيق– نم ةيلا◊ا

ىوتصسŸا ‘ Úبعل مصضت ةباصش ةليكصشت كانه ،ةحارصصب »:هلوق
Áا قيقح-ت-ل تا-ي-نا-ك-مإلا ل-ك نو-ك-لŸةيباجيإلا جئاتنلا نم ديز

.«هنود نم وأا يديزوب بردŸا عم ءاوصس ةنصسلا هذه ديج راوصشمو
 «هتمدق ا‡ لسضفأأ مدقي نأأ ديد÷أ بردملل ىن“أأ »

ةبيبصش ¤إا ÿÒا ىوصس ىن“أا ام »:Óئاق هتاذ قايصسلا ‘ فاصضأاو
امك ،هبيردتب فرصشتي بردم لك اÒبك اقيرف ىقبت يتلا لئابقلا
Ëدقت نم نكمتي نأا ينفل-خ-ي-صس يذ-لا د-يد÷ا برد-م-ل-ل ى-ن“أا

نم ةبيبصشلا نكمتت نأاو ،زيجو فرظ ‘ هتمدق ا‡ لصضفأا لمع
 .«ةّمقلا ‘و بولطŸا ىوتصسŸا ‘ امئاد ىقبتو ¤وألا راودألا بعل

 «افيظن Êاكم كÎل امئأد ىعسسأأو فاكلأ ةأرابم ىلع هلك يزيكرت »
هنأا يديزوب دكأا ،ةÒخألا ةدŸا ‘ اهصشاع يتلا ثادحألا لك مغرو

هذه تناك نإاو ىتح »:Óئاق فاصضأاو ،هتمهم ىلع زيكÎلا ةمق ‘
لك نأا لإا ،ةبيبصشلا عم › ةÒخألا كردلا دا–ا مامأا ةهجاوŸا

ةيوق ةدارإاب هبعلنصس يذلا ماهلا ءاقللا اذه ىلع رصصحنم يزيكرت
ىلع يملعب مايقلا لواحأا امئاد انأا ،لهأاتلا ةÒصشأات نامصض لجأا نم
نم ديدعلا تبرد ،افيظن Êاكم كÎل امئاد ىعصسأاو وحن لمكأا
رداغأاو افيظن Êاكم كرتأا امئادو ،ةيلو84 ابيرقت ‘ ةيدنألا

.«لكاصشŸا ثادحإا نود
 «لهأاتلأ انفدهو ليث“ نسسحأأ رئأز÷أ لثمنسس »

بردŸا فاصضأا ،رجينلا كرد دا–ا مامأا مويلا ةارابÃ قلعتي اميفو
باهذلا ءاقل ‘ انيمث ازوف انققح ان-نأا ح-ي-ح-صص »:Ó-ئا-ق يد-يزو-ب

لهأاتلا ةÒصشأات انمصض دق اننأا ينعي ل اذه نكل ،دعاوقلا جراخ
د÷ا لمfi اهذخأان نأا بجي ةدوعلا ةهجاو-م ا-نر-ظ-ن-ت ،ا-ي-م-صسر
ةارابم ةجيتنو ةبيبصشلا ةقÓطنا ديكأاتل انيدل ام لصضفأا مدقنو
ةينطولا ناولألاو رئاز÷ا ليثمتب مويلا قلعتي رمألا ،باهذلا

ديلا ‘ ديلا عصضن نأا بجي ،كلذل ،طقف لئابقلا ةبيبصش سسيلو
رودلا ¤إا لهأاتلا ةÒصشأات-ب ر-ف-ظ-لاو فد-ه-لا ق-ي-ق-ح-ت-ل ا-ع-ي-م-ج

 .«لبقŸا
«ةيوتسشلأ تÓيوحتلأ ةÎف قÓطنأ ةياغ ¤إأ قيرف يأأ عم عقوأأ نل»
مدعو Óيلق عجاÎلا لصضفي هنأا يديزوب فصشك ،هثيدح ةياهن ‘

،ةيوتصشلا تÓيوحتلا ةÎف قÓطنا ةياغ ¤إا قيرف يأاب قاحتللا
Êأا دكؤوأا ،تÓيوأاتلا ل-ك-ل اد-ح ع-صضأا ى-ت-ح »:Ó-ئا-ق ف-صشك ثي-ح
امك ،نيÒصسŸا رارق تلبقتو ةبيبصشلا عم يتيعصضو ‘ ايلم تركف
ةياغ ¤إا رظتنأاو نآلا دح ¤إا قيرف يأا عم عيقوتلا مدع تررق
ن .ن .«ةيوتصشلا تÓيوحتلا ةÎف قÓطنا

 «قÓطلأ أذه ¤إأ تدأأ ةيلخأد رومأأو يغبني امك هلمعب ماق يديزوب »:لÓم



ذإإ ،ل-ئا-ب-ق-لإ ة-ب-ي-ب-صش ةإرا-ب-م ن-ع يرإوز Ëر-ك-لإ د-ب-ع با-ي-غ د-كأا--ت
عوبصسأ’إ ةياهن لبق تا-ب-يرد-ت-لإ فا-ن-ئ-ت-صس’ ا-ح-صشر-م نا-ك ا-مد-ع-بو
بعÓلإ اهإرجأإ يتلإ ةديد÷إ ةيبطلإ تاصصوحفلإ تدكأإ ،يرا÷إ
ةيرابجإإ ةحإر ¤إإ نوكرلل رطصضيصسو ،ةباصصإ’إ نم Êاعي لإزي ’ نأإ
ءاقلب هاق◊ ةلاحتصسإ ينعي ام ،ةيفاصضإإ مايأإ ةرصشع نع لقت نل

لصصإوي-صس ثي-ح ،ي-ف-نا-ج١١ مو-ي رر-قŸإ ل-ئا-ب--ق--لإ
.هتيفاع ةداعتصسإ ةياغ ¤إإ دإرفنإ ىلع لمعلإ

نآ’ا نم هليدب ‘ ركفي أادب يجورف
ة-ف-ي-ل-خ ‘ Òك-ف-ت-لإ نآ’إ ن-م بردŸإ أإد--بو
ةد-ع بر-ج ثي-ح ،ل-ئا-ب-ق--لإ ما--مأإ بعÓ--لإ

رإدمك ىلع ةيقيبطتلإ ةإرابŸإ ‘ ططخ
ةدومح نب ىلع هدامتعاب ،ةثÓثلإ طإوصشأ’إ

إذ--ه ‘ ةر--صشمو--ب--ل ه--ب--يرŒ إذ---كو ،نÁأإ حا---ن---ج---ك
،نآ’إ نم يرإوز ليدب ‘ ركفي يجورف نأإ دكؤوي ام ،بصصنŸإ

Ìكأ’إ بعÓلإ راتخيصسو كلذ ‘ عرصستلإ ديري ’ ثيح
.اينفو ايندب ةيزهاج

مايأا01 بيغيو ادد‹ باسصي روسشاع
نÁأ’إ Òهظلإ قحÓي لإزي ’ تاباصصإ’إ حبصش نأإ ودبي
يتلإ ةباصصإ’إ نم يفصش امدعبو ثيح ،روصشاع —اف قيرفلل
ةينا-ث ة-با-صصإ’ بعÓ-لإ ضضر-ع-ت ،ل-ب-ق ن-م ا-ه-ن-م Êا-ع-ي نا-ك
،فيدرلإ مامأإ يقي-ب-ط-ت-لإ ءا-ق-ل-لإ ‘ ة-كرا-صشŸإ ن-م ه-ت-مر-ح

ة-بر-صض ‘ ،ل-ئا-ب-ق-لإ ة-ب-ي-ب-صش ة-ه-جإو-م ن-م ا-صضيأإ ه-مر--ح--ت--صسو
ل-ع-ج-ي ا-م ،ا-ما“ ا-هر-ظ-ت-ن-ي ن-ك-ي ⁄ بعÓ-ل ةد-يد--ج ة--ع--جو--م
،ي-ق-ي-ق-ح نÁأإ Òه-ظ نود ن--م وزو يز--ي--ت ¤إإ ل--ق--ن--ت--ي دا–إ’إ

تÓيلع ى-ل-ع دا-م-ت-ع’إ ¤إإ ىر-خأإ ةر-م ي-جور-ف ر-ط-صضي-صسو
.ىنميلإ ةه÷إ ىلع

ب .ب

رومأ’إ نم ديدعلإ تفصشك فيدرلإ قيرفلإو لوأ’إ قيرفلإ Úب ،ضسمأإ لوأإ ترج يتلإ ةيقيبطتلإ ةإرابŸإ نأإ ودبي
بعل دمعت ثيح ،ةهجإوŸإ ‘ ةÒغصص لك ىلع فقو يذلإ يجورف بردملل ةصصاخو ،ينفلإ مقاطلل ةينقتلإ

،قيرفلإ لخإد نم انرداصصم بصسحو ثيح ،ÚبعÓلإ عيم÷ روهظلإ ةصصرف حنم لجأإ نم طإوصشأإ ةثÓث ىلع ةإرابŸإ
ام وهو ،يعام÷إ ءإدأ’إ Úصس–و ةركلاب ظافتح’إ ىلع ةهجإوŸإ ‘ زكر يجورف نإاف
.ةلماك ةيثÓث ليجصست ‘ نوحجني مهلعج ام ،هب مايقلإ يردوك ءاقفر لواح

ةوقب داعو لسضفأ’ا ناك يردوك
ىدأإو ،ةيقيبطتلإ ةإرابŸإ لÓخ بيط هجوب يردوك ةزمح نإديŸإ طصسوتم رهظو

هصس◊ هتداعتصسإ إدكؤوم ،هقيرفل قبصسلإ فده ليجصست نم نك“ امك ،هيلع ام
بعÓلإ أإدب ثيح ،يإد Úصسح رصصن ىمرم ‘ اهعقو يتلإ ةيئانثلإ دعب يفيدهتلإ

‘ همدقت ببصسب هنع ليق ام لك مغر يقيق◊إ هإوتصسم نم ائيصش ديعتصسي
ة-يز-ها÷إ ة-م-ق ‘ ود-ب-ي ة-ل-ي-م ة-ي-ند-م ن-بإ نأإ ’إإ ،ا-ي-ب--صسن ن--صسلإ

.Òبك مصسوم ءإدأ’ ةيونعŸإو ةيندبلإ
fiىرخأا ةرم ليجسستلا نم نك“ سصوي

ةرا-يز ن-م ضصو-يfi نÁأإ ق--ير--ف--لإ م--جا--ه--م ن--ك“و
فد-ه-لإ ل-ج-صس اŸ ،ر-خآ’إ و-ه ىر-خأإ ةر--م كا--ب--صشلإ

هعييصضت مغر هب ضسأاب ’ ىوتصسÃ رهظ ثيح ،Êاثلإ
كرت نم Òخأ’إ ‘ نك“ هنأإ ’إإ ،ضصرفلإ ضضعبل

ليجصست نم ديعلب عفإدŸإ لفكت Úح ‘ ،هتمصصب
ةإرابملل عافدلإ دمصص ىرخأإ ةهج نم ،ثلاثلإ فدهلإ
ظاف◊إ نم ةنيصشوب ءاقفر نك“و ›إوتلإ ىلع ةينثلإ

.دا–إ’إ نابصش مامأإ مهكابصش ةفاظن ىلع
ةسسفانŸا ¤إا اÒخأا دوعي سشومامز
Úمأ’إ د-------مfi ضسرا◊إ ل--------ج--------صسو
ءإو--جأإ ¤إإ إÒخأإ ه--تدو---ع ضشو---ما---مز
ع-ي-م-ج ن-ع با-غ ا-مد-ع-ب ة-صسفا--نŸإ
ى-ف-ت-كإ ثي-ح ،ة-ق-با-صسلإ تا-يرا--بŸإ
ة-ه-ج ن-م د--حإو طو--صش بع--ل--ب اÁز
ايئاهن ضصلخت ثيح ،فيدرلإ قيرفلإ
،ا-ه-ن-م Êا-ع-ي نا-ك ي-ت-لإ ة-با--صصإ’إ ن--م
ا-م ،يدا-ع ل-ك-صشب بع-ل-ل إز-ها-ج تا--بو
ةناكم ىلع زودنغو روفيصس محإزي هلعجي
ةبيبصش ةهجإوم نم مايأإ لبق لوأ’إ ضسرا◊إ
ب .ب.ةماهلإ لئابقلإ

نأاصشب يئاهنلإ اهرإرق ةمصصاعلإ دا–إإ ةرإدإإ تذختإ
قفو ،قيرفلإ ءانبأإ نم Úقباصس ÚبعÓب ةرإدإ’إ ميعدت

ر--يدŸإو لو--ل--ج رو--صشا--ع ضسي--ئر--لإ ه--ي--ل--ع ق--ف--تإ لا--م
قافتإ’إ ” ثيح ،قباصس تقو ‘ ىيحي Îنع يصضايرلإ
جاح قراط قيرفلل قباصسلإ بعÓلإ مإدقتصسإ ىلع إÒخأإ

‘ ترإد ثيح ،ÒصسŸإ يرإدإ’إ مقاطلإ ميعدتل ن’دع
م-ي-عد-ت-ل ة-ح-صشر-م تنا--ك ءا--م--صسأإ ةد--ع ةÒخأ’إ ة--نوآ’إ
جا-ح ى-ل-ع فا-طŸإ ة-يا-ه-ن ‘ را-ي-ت-خ’إ ع-ق-ي--ل ،ةرإدإ’إ

هل قبصسو ةراطصسوصس ءانبأإ نم إدحإو دعي يذلإ ن’دع
نم ةدافتصس’إ ةرإدإ’إ لوا– ثيح ،قيرفلإ ‘ لمعلإ

.هماهم ‘ ىيحي Îنع ةدعاصسمو هتÈخ

ةلبقŸا تاعاسسلا ‘ هقاحتلا مسسÎسس
قيرفلإ ةرإدإإ نإا-ف ،ا-ن-تزو-ح-ب ي-ت-لإ تا-مو-ل-عŸإ بصسحو
ةليلقلإ تاعاصسلإ ‘ اهب ن’دع جاح قاحتلإ مصسÎصس
لولج روصشاع قيرفلإ ضسيئر هب حرصص ام قفو ،ةلبقŸإ
نم لمعت ةرإدإ’إ نأاب دكأإ اŸ ،ةيلfi ةيمÓعإإ لئاصسول
Ëدقت مهنكÁ ى-مإد-ق Úب-عÓ-ب ق-ير-ف-لإ م-ي-عد-ت ل-جأإ
نأإ ينعي ام ،يرا÷إ عوبصسأ’إ لÓخ إذهو ،ةفاصضإ’إ

ةإرابم لبق ديد÷إ هبصصنم ‘ بصصنيصس ن’دع جاح
هماهم رصشابيصسو لئابقلإ ةبيبصش مامأإ ةعباصسلإ ةلو÷إ

.هبيصصنت موي نم ةرصشابم

ةرادإ’او بردŸا Úب قيسسنتلا ماهم هل نوكتسس
ن’دع جاح ماهم نأإ انرداصصم تدكأإ ،لصصتم قايصس ‘و
ثيح ،ةرإدإ’إو ÚبعÓلإ ،بردŸإ Úب قيصسنتلإ نوكتصس

،ةراطصسوصس تيب ‘ عيم÷إ Úب لصصولإ ةقلح نوكيصس
،›ا◊إ تقولإ ‘ قيرفلإ هدقتفي يذلإ بصصنŸإ وهو
‘ دكأإ يذلإ ىيحي Îنع ةيلوؤوصسم ت– ءيصش لك ناكو
ل-م–و ل-م-ع-لإ ه--ن--كÁ ’ ه--نأإ ة--ق--با--صسلإ ه--تا--ح--ير--صصت

م-ي-عد-ت ‘ ر-ك-ف-ت ةرإدإ’إ ل-ع-ج ا-م ،ةÒب-ك تا-ي--لوؤو--صسم
ايوق إدنصس ن’دع جاح نوكيصس ثيح ،ÒصسŸإ مقاطلإ

.نامأ’إ رب ¤إإ قيرفلإ ةدايق لجأإ نم ىيحيل

هب نوبحريو رارقلا اذه عم راسصنأ’ا
جا-ح ةدو-ع بإÎقا-ب إÒث-ك ةرا--ط--صسو--صس قا--صشع بحرو

إÒثك نوبحي راصصنأ’إ نأإو ةصصاخ ،دا–إ’إ ¤إإ ن’دع
اŸ هتايحب إوفتهو همصساب إونغت اŸاطو بعÓلإ إذه

إودا-صشأإ ا-م-ك  ،بعÓ--ك ق--ير--ف--لإ ضصي--م--ق ل--م--ح--ي نا--ك
دامتعإ’إ ‘ ةلثمتŸإو روبÒصس اهب تماق يتلإ ةوطÿاب

نإد-يŸإ ‘ ةÈخ نو-ك-لÁ ن-يذ-لإ ق--ير--ف--لإ ءاÃأإ ى--ل--ع
نأإ Úينمتم ،ةيلÙإ مدقلإ ةرك ايابخ إديج نوفرعيو
ةدوعلإ لجأإ نم مهقيرف حلاصص ‘ ميعدتلإ إذه نوكي
.رإوصشŸإ ةيقب ‘ ةوقب

ينفلا مقاطلا ميعدتل ةوقب حسشرم ميحر
قباصسلإ بعÓلإ نأإ انرداصصم تملع ،ىرخأإ ةهج نم
ن-م ا-ب-ير-ق ر-خآ’إ و-ه تا-ب م-ي-حر ن-يد-لإ ز--ع ق--ير--ف--ل--ل
بصسحو ثي-ح ،ق-ير-ف-ل-ل ي-ن--ف--لإ م--قا--ط--لا--ب قا--ح--ت--ل’إ
عقو لولج روصشاع رايتخإ نإاف انتزوحب يتلإ تامولعŸإ

،ينفلإ مقاطلإ نمصض نوكيل ،دا–إ’إ راصصنأإ للدم ىلع
ذإإ ،يجورف يÒت ةدعاصسŸ ومح نبو يبيرع نب ةقفرب
رصشابيصس ميحر نإاف بقترم وه امك رمأ’إ Òصس ةلاح ‘و
.يرا÷إ عوبصسأ’إ ةياهن لبق هماهم

هعم لمع نأاو قبسسو اديج هفرعي يجورف
،ميحر ‘ اهتقث عصضت ةرإدإ’إ تلعج يتلإ رومأ’إ نمو

يذلإ وهو ،إديج هل يجورف يÒت بردŸإ ةفرعم وه
إدعاصسم ناك امكل ،Úمصسوم لبق هعم لمع نإو قبصس
هتردق إذكو ةيبيردتلإ هتإردق إديج فرعي ثيح ،هل

،رايÿإ إذه عم يجورف لعج ام ،ةفاصضإ’إ Ëدقت ىلع
ايوق إدنصس نوكيو ةفاصضإ’إ ميحر بلجي نأإ لمأإ ىلع
.قيرفلإ يبعÓل

ب .ب

ــه٢44١ ¤وأ’إ ىدامج١٢ـل قفإوŸإ١٢0٢ يفناج50 ءاثÓثلإ لوأ’ا فÙÎا
ةمصصاعلا دا–إا

فـــــــلسشلا ءاـــــــقل دعب هعم قاـــــــفت’او عاـــــــمجإ’ا قـــــــقحُي يرـــــــيزد
يذلإ أاطÿإ باكترإ يإد Úصسح رصصن ةرإدإإ ضضفرت
ع--م تد--قا--ع--ت Úح ي--صضاŸإ ف--ي--صصلإ ه---ي---ف تع---قو
Òيصست نع هزجع تبثأإ يذلإ يوانكل ريذن بردŸإ
هكرتو ةيثراك جئاتن قيق– وحن هداق امدعب قيرفلإ
إذهل ،ت’وج تصس رورم دعب طقف طاقن3 ديصصرب
لبق ثّيÎلإ ررقو إديج اهتاباصسح ةرإدإ’إ تعصضو
’ تقولإ لماع ّنأإ مغر ديد÷إ بردŸإ عم قافت’إ
ن--م تبÎقإ ةرإدإ’إ ّنأإ ا--ن--م--ل--ع د--ق--ف ،ا--هد---عا---صسي
يدانلإ نبإ هنوك يريزد لÓب بردŸإ عم قافت’إ
هنأإ مغر راصصنأ’إو ةرإدإ’إ طصسو عامجإ’إ ققحيو

.يلهأ’إ عم اطبترم لإز’
فلسشلا ءاقل دعب أادبيسس قافت’ا لاح ‘

قافت’إ ميصسرت نكÁ ’ ›ا◊إ تقولإ ‘ هّنأإ انملعو
جرب يلهأإ ىلع فرصشي لإز’ هنوك يريزد لÓب عم
اهيف طبختي يتلإ ةÒثكلإ لكاصشŸإ مغر جيريرعوب

‘ نكل ،جئاتنلإو Òيصستلإ ىوتصسم ىلع يدانلإ إذه

تا-عا-صسلإ ‘ «و-لÓ-ب» ع--م ي--م--صسر--لإ قا--ف--ت’إ لا--ح
ةررقŸإ ةإرابŸإ دعب هماهم رصشابيصس هنإاف ،ةلبقŸإ

اهيف نوكيصس يتلإو فلصشلإ ةيعمج مامأإ ةعم÷إ إذه
هذه ‘ ةليكصشتلإ ةدايقل ضسامتلإ طخ ىلع ةعمجوب
بردŸإ ر-صشا-ب-ي ا-هد--ع--بو ة--ت--قؤو--م ة--ف--صصب ةإرا--بŸإ
.هلمع ديد÷إ

عامجإ’ا ناققحي ’  ةرارغوبو يدوج تيآا
مصستإ ةرإدإ’إ ىلع تحÎقإ فإرطأ’إ ضضعب تناكو
ة--فÓ--خ ل--جأإ ن--م يدو--ج تيآإ ن--يد---لإ ز---ع بردŸإ
ببصسب عامجإ’إ ققحي ⁄ بردŸإ إذه نكل ،يوانكل
ى-ل-ع ةÒخأ’إ تإو--ن--صسلإ ‘ بيرد--ت--لإ ن--ع هدا--ع--ت--بإ
تي-ب-ب ه-ت-فر-ع-م مد-ع ن-ع Ó-صضف ي--لÙإ ىو--ت--صسŸإ
تحÎقإ ةرإر-غو-ب Úما-ي-لإ بردŸإ ى-ت-حو ،يدا-ن--لإ
دا–إ بيرد-ت ن-م ه-با-ح--صسنإ د--ع--ب فإر--طأ’إ ضضع--ب
رإركت نم نوÒصسŸإ فّوخت رخأ’إ وه هنكل ،ضسابعلب
مدع ةيناكمإإ ببصسب هعم يوانكل بردŸإ ويرانيصس

لÓب ـب ةنراقم جئات-ن-لإ ط-غ-صض ت– ل-م-ع-لإ ه-ل-ب-ق-ت
.إديج ةيلقعلإ فرعي يذلإ يريزد

فلسشلا ءاقلل Òسضحتلا لسصاوُت ةيلكسشتلا
ا-ه-تإÒصض– ة-ل-ي-ك-صشت-لإ تل--صصإو ،ر--خأإ بنا--ج ن--م

Ÿإ ف-ل-صشلإ ة-ي-ع-م-ج ةإرا-بŸإ ة-ع-م÷إ ةرر-قŸل-ب-ق
ةإرابŸإ يهو ،يرودلإ نم ةعباصسلإ ةلو÷إ مصسرب
زوفلإ قيقحتل إرطصضم قيرفلإ اهيف نوكيصس يتلإ

لود-ج ‘ Ìكأإ ه-ت-ي-ع-صضو ن-م د-ق-ع-ي ’ ى-ت-ح ا-ه--ي--ف
يتلإ ةحيرŸإ Òغ ةبترŸإ لظ ‘ ماعلإ بيتÎلإ
ققح ضسفانم مامأإ ةبعصص ةإرابŸإ نأإ مغر ،اهلتحي
،›ا◊إ م--صسوŸإ ة--يإد--ب ‘ إد--ج ة--ق--فو---م ة---يإد---ب
ةبعصص ةمهم ‘ ةعمجوب تقؤوŸإ بردŸإ نوكيصسو
د-ع--ب تط--ح--نإ ي--ت--لإ Úب--عÓ--لإ تا--يو--ن--ع--م ع--فر--ل
 .رايدلإ رقع ‘ فيطصس قافو مامأإ ةراصسÿإ

ح. م

ةراــــطسسوــــسس ةرادإا مــــــيعدتل ن’دــــــع جاـــح راــــتخي لوــــــلج روــــسشاع

يجورف ـل ةينقت رومأا ةدع فسشك فيدرلا ءاقل

مويلا فانئتسس’او ةحار سسمأا
هيبعÓل ةحار موي ينفلا مقاطلا حنم
بقع مهصسافنأا طاقتلا لجأا نم ،سسمأا
نمو ،فيدرلا مامأا ةيقيبطتلا ةارابŸا
¤إا مويلا ةتيصش ءاقفر دوعي نأا بقترŸا

يدامح رمع بعلÃ تابيردتلا ءاوجأا
،لئابقلا ةبيبصش ةارابŸ اÒصض– ،Úغولوبب

بردتلل ةدوعلا قيرفلا ةرادإا تصضفرو اذه
،ةÒبكلا فيلاكتلا ببصسب ناينبلا Úع ‘

.قيرفلا بعلÃ رارقتصس’ا تررقو
ياد Úصسح رصصن

 اـــــــــيمسسر بـــــــــيغي يراوز
ةـــــــــبيبسشلا ءاـــــــــقل نع
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لظ ‘ ،يزأزعل يلع ديصس وه نيأأ ةيأدب ^
قباصسلأ كقيرف هصشيعي يذلأ يثراكلأ عصضولأ
؟يأد Úصسح رصصن
،يترسسأأ ةقفر رأوزلأ بابب زوŸأ يحب ›زنÃ دجأوتم انأأ
ديدعلأ ⁄أاتي امك ⁄اتأ ،ةيرسصنلأ ‘ قباسس بع’ يتفسصبو
ةيعسضولأ ينفسسوتو ،Úبع’و Òهامج ،يدانلأ ءانبأأ نم
نأ اŸاط ةليح ديلابام نكل ،قيرفلأ هيلإأ لآأ يتلأ ةيلا◊أ
ميط– ديحولأ مهفده ،ةنمآأ Òغ يدايأأ ‘ حبسصأأ قيرفلأ
.ةيرسصنلأ

ميط– نوديري يذلأ صصاخصشأ’أ ء’ؤوه نمو ^
؟لوقت امك ةيرصصنلأ

Úمأ’أ و يديزوب فسسوي ،امهل ثلاث ’ Úسصخسش كانه
نÓمحتيو ،«وسشتيب» وعدŸأ ›أوه دمfi قيرفلل ماعلأ
دقو ،1102 ةنسس ‘ امهمودق ذنم ةيرسصنلأ بعاتم لك

متي ⁄ ول اهنيح تلقو ،ةثيبÿأ امهدئاكم نم ترذح
لبقتسسم Óف قيرفلأ نم Úسصخسشلأ نيذه ةيحنت
‘ ثدحي امف ،ن’أ عقي هنم ترذح امو ،ةيرسصنلل
.قيرفلأ خيراتب تسسم لزاهم يه لب ةثراك قيرفلأ

لك ¤إأ ةيلوؤوصسŸأ نولمحي يدانلأ راصصنأأ نكل  ^
؟ناقزرم نابعصشو ›Òمز دلو صسيئرلأ نم
يرجي اÃ هل ملع ’و ،ةينهŸأ هرومأاب متهم ›Òمز دلو

دنسسأ هنأ هيلع باعي يذلأ نكل ،اقÓطإأ قيرفلأ ‘
يديزوب فسسوي نم لك ¤إأ قيرفلأ Òيسست ةيلوؤوسسم
ذنم تامأدقتسس’أ لك ءأرو نافقيو ،«وسشتيب» وعدŸأو

مه◊اسصم مدخي ام قفو ،ÚبردŸأ Úيعتبو تأونسس ةدع
.ةيرسصنلأ باسسح ىلع أذهو ،ةيسصخسشلأ

هل هجوي يذلأ ناقزرم نابعصش نع أذامو ^
Úب نم هنأ ىلع ماهت’أ عباصصأأ ةيرصصنلأ راصصنأأ
؟ةيرصصنلأ لكاصشم بابصسأأ
،ةيرسصنلأ ‘ يوركلأ هيسضام رسسخ ناقزرم فسسأÓل

بناج ¤إأ لمعلأو ›Òمز دلو سسيئرلأ بناج ¤إأ هفوقوف
نمو راسصنأ’أ بسضغ لfi هلعج ،«وسشتيب»و يديزوب

قيرفلاب ةقÓع هل نم لك ىلعو هيلع أوبسضغي نأ مهقح
ىلع هنأ نم مغرلاب ناقزرم نابعسشو ،تأونسس ةدع ذنم
،«وسشتيب»و يديزوب هب موقي يتلأ ةرذقلأ ةبعللاب ملع
Òغ ›Òمز دلو سسيئرلأ نأ ملع ىلع هنأ نم مغرلابو

لوخد لسضف هنأ ’إأ ،يدانلأ Òهامج فرط نم بوبح
اهيلع لسصحي تاميتنسسلأ نم ÚيÓم لباقم ةرذقلأ ةبعللأ

نم بوبÙأ يوركلأ هيسضام رسسخف ،يدانلأ سسيئر نم
.ةيرسصنلأ Òهامج فرط

نابعصشب نآ’أ كتقÓع يهام ^
؟ناقزرم
قوف يتيسصخسش نأ ملع ىلع وهو ،ةيدو ةقÓع
،اهلوقأأ ق◊أ ةملك نوك ،رابتعأ لك
ايÓب بلف ،اهلوقأأ لظأاسسو
يديزوب ةيرسصنلأ
،«وسشتيب»و
ولف

‘و Òبك ناسش ةيرسصنلل نوكيسسف يدانلأ نم مهدرط متي
.نك‡ تقو لقأ

¤إأ لمعلأ ناقزرم نابعصش كيلع صضرع له  ^
؟هبناج
’ Áأ ‘ هبناج ¤إأ لمعلل يئاعدتسساب ةأأر÷أ كلŸبتك
لمعي نيذلأ سصاخسشأ’أ نأ Úقيلأ ملع ملعي هنوك ،›ا◊أ
‘ مهدوجو دسض انأأو ،مهعم لمعلأ عيطتسسأ ’ مهبناجب
’ رابتعأ لك قوف يتيسصخسش ،اهرركأأو اهتلقو ،قيرفلأ
ىلع ةنعللاف ،ةيرسصنلأ Òهامج يبح رسسخأ نأ ديرأأ
Òهامج بحف ،يتمأركو يتيسصخسش باسسح ىلع لأومأ’أ
نابعسش مولأأ روظنŸأ أذه نمو ،نمثب ردقي ’ › ةيرسصنلأ

أديج ملعي وهو ،›ا◊أ بتكŸأ ‘ لمعلأ هلوبقب ناقزرم
،قيرفلأ نوبحي ’ ›ا◊أ بتكŸأ ‘ سصاخسشأأ كانه نأ
نكل ،مهعم كأرع ‘ امئأد وهف ،هسسفن وه نوبحي ’و

بح رسسخ هنأ ’إأ ء’ؤوه عم برح ‘ ناك نأو ىتح
.ةيرسصنلأ Òهامج

؟لبقت له هبناجب لمعلأ كيلع صضرعي ول   ^
يننأأ ملعي هنوك ،هبناجب لمعلأ يلع سضرعي نل ديكأأ

’و رابتعأ لك قوف يتيسصخسش نأ ملعيو ،كلذ سضفرأاسس
انأأ يننأأ كلذ ىلع دز ،اهيلع يتمواسسم عيطتسسي دحأ

fiناقزرم هفسصي يذلأ ،يدوعسس ةعامج ىلع بوسس
لمعلأ يلع سضرعي هنأ سضÎفن نأو ىتحو ،دودللأ هودعب
طي– يتلأ ةرمزلأ درط هيلع طÎسشأو ،لبقأ نلف هبناجب
«وسشتيب»و يديزوب مهسسأأر ىلعو ›Òمز دلو سسيئرلاب
فرط نم ةذوبنŸأ ءامسسأ’أ نم مهÒغو سسأرعلوبو

.ةيرسصنلأ Òهامج

بتكم ‘ تلمع يصضاŸأ مصسوŸأ فصصتنم ‘ نكل  ^
؟›Òمز دلو
دعب طقف مايأأ ةثÓث ةدŸ تلمع ،هبناج ¤إأ لمعأ ⁄ ،’
يلع سضرعو ، Òجانمك لمعلأ يدوعسس يلع سضرع نأ

قفأوأاسس تنكو ،ايرهسش ميتنسس ÚيÓم7 غلبم
نكل ،قيرفلأ نبأ يننأ’ لباقم نودب لمعلأ
› حسضتأ نأ دعب تبحسسنأ Úموي دعبو
ةحاطإ’أ هنكÁ ’ يدوعسس نأ
تلسضفف ،›Òمز دلوب
نكل ،تمسص ‘ باحسسن’أ
› دكأات نأ دعب ،ةقرح يلخأدب
قيرط ‘ سضام قيرفلأ نأ

هنم جورÿأ بعسصلأ نم ،ملظم
يديزوب دوجو لظ ‘

.«وسشتيب»و

قباصس بع’ كتفصصب  ^
لصصتت ⁄أ ،ةيرصصنلأ ‘

‘ ءامدقلأ كئÓمزب
دصصق ،ةيرصصنلأ قيرف
›ا◊أ بتكŸاب ةحاطإ’أ

عصضولأ نم قيرفلأ ذاقنإأو
؟هصشيعي يذلأ يرزŸأ
’ Úنأوق كانه ،فسسأÓل

Áوهو ،اهيلع سسفعلأ نك
بعسشت منم دأز يذلأ ببسسلأ
،ةيرسصنلأ تيب لخأد ةمزأ’أ

متهم ›Òمز دلو سسيئرلاف
لابي ’و ،ةينهŸأ هنوؤوسشب
قيرفل ثدحي اÃ اقÓطإأ
ةمهم لكوأأ هنوك ،ةيرسصنلأ
سصاخسشأأ ¤إأ قيرفلأ Òيسست
ةفاسضإأو ،لأومأ’أ ءأرو نوثهلي
د‚ ،«وسشتيب»و يديزوب ¤إأ
سسأرعلوبو ديزي Òتركسسلأ
ء’ؤوهو ،داتعلاب فلكŸأو
ديري نم لك ىلع نومجهتي
لباقم ،›Òمز دلوب ةحاطإ’أ
نم هيلع نولسصحي لأومأأ
دعب يلع ءأدتع’أ تلواح يتلأ هوجولأ يهو ،سسيئرلأ

نابعسش نأ اÃو ،يدوعسس بناج ¤إأ لمعلأ يتقفأوم
لمعلل همأدقتسسأ ” ،يدوعسس عم مئأد ماسصخ ‘ ناقزرم
ناقزرمف ،كأذب أذه نوبرسضيل ،›Òمز دلو بناج ¤إأ

‘ Èكأ’أ رسساÿأ نكل ،ةيرسصنلأ Òهامج بح رسسخ
يكبأ انأأ ،يدانلل Úيقيق◊أ ÚبÙأو قيرفلأ وه ةبعللأ

.قيرفلل ثدحي ام ةقرح

^   Ÿامك ةوقب ةيرصصنلأ راصصنأأ كرحتي ⁄ أذا
،Úتنصس ذنم دأدزولب بابصش راصصنأأ كر–

نم قيرفلأ ذاقنإأ ءأرو أوناكو
دمfi صسيئرلأ ماغرإاب لوزنلأ

؟ةلاقتصس’اب يفıأ
راسصنأأ Úب فلتخي رمأ’أ فسسأÓل

راسصنأأو دأدزولب بابسش
بابسشلأ راسصنأ’أ ،ةيرسصنلأ
أولكسشو ،دحأو لجرك أود–أ

ةرأدإ’أ هجو ‘ ةيقيقح ةوق
،ةÎفلأ كلت ‘ ةÒسسŸأ
أدج ةÒسصق ةÎف نم أونك“و
هبتكمو سسيئرلأ ماغرإاب
مهل عجريو ،ليحرلاب ÒسسŸأ
اهغلب يتلأ ةناكŸأ ‘ لسضفلأ
‘ ،ايلاح بابسشلأ قيرف

،Úيقيق◊أ ÚبÙأ ةيرسصنلأ
هب موقي امو ،أدج ليلق مهددع
لسصأوتلأ لئاسسو Èع سضعبلأ

ةسصاخ ،‘اك Òغ يعامتج’أ
بسس– ةداسضم ةهبج دوجوب

اسضوعف ،›ا◊أ بتكŸأ ىلع
ةدحوم ةهبج أولكسشي نأ

Òثكلأ ،قيرفلأ ذاقنإ’
مأدسص ‘ لخد

ينلع

،ÒسسŸأ بتكŸأ وه ةبعللأ هذه نم حبأرلأو ،مهنيب اميف
.ةيرسصنلأ قيرف ةبعللأ ‘ رسساÿأ لباقŸاب

يديزوب فصسوي نع ثيد◊أ ¤إأ دوعنل   ^
ÚبعÓلأ مأدقتصسأ متي فيك «وصشتيب» وعدŸأو
؟بردŸأ Úيعتو
أذه لÓخ ÚمدقتسسŸأ ÚبعÓلأ ءامسسأأ ‘ اّنع“ ول
تقو ‘ أوبعل نأو مهل قبسس مهنم Òثكلأ د‚ ،مسسوŸأ

،نوباسصم مهو أومدقتسسأ نوبع’ ،ةيرسصنلأ ‘ ىسضم
أوبعل مهنم سضعبلأ ،نوباسصم مهو مهب ظفتحأ نوبع’و
،مهتباسصإأ تددŒو ،طقف Úترابم وأأ ةدحأو ةأرابم ’إأ
ىلع نولسصحيسسو ،مسسوŸأ ةياهن ةياغ ¤إأ نوفسشي ’ دقو
يديزوب امه مهمدقتسسأ يذلأ ن’ ،ةلماك مهلأومأأ
ء’ؤوه ،اهيلع نولسصحي ةيلام غلابم لباقم ،«وسشتيب»و
.لأومأ’أ ءأرو نوثهلي لب ةيرسصنلأ نوبحي ’ سصاخسشأ’أ

ةصسائر نم ›Òمز دلو ةلاقتصسأ عقوتت له  ^
اهلجصس يتلأ ةيثراكلأ جئاتنلأ لظ ‘ يدانلأ
تصس ‘ طاقن ثÓث ىلع هلوصصحب قيرفلأ

؟ت’وج
،بيرقلأ لبقتسسŸأ ‘ ىتح عقوتأأ نلو ،كلذ عقوتأأ ’
يقيق◊أ عقأولاب هل ملع ’ ›Òمز دلو سسيئرلأ نأ اŸاط
قدسصيو ،ةينهŸأ هرومأاب متهم هنوك ،قيرفلأ لخأد
أذهل ،هبتكم ءاسضعأأ نم هلسصت يتلأ ةبذاكلأ ريراقتلأ
.ءاسضعأ’أ ء’ؤوه ليحر ةرورسضب بلاطأأ

دلو صسيئرلأ ءاقب عم كنأ كمÓك نم مهفي   ^
؟›Òمز
ÚقفانŸأ ءاسضعأ’أ درطو ةيحنت وهو،دحأو طرسشب
يديزوب فسسوي مهسسأأر ىلعو ،›Òمز دلو بتكم لخأدب

،ءاهزن سصاخسشأاب مهسضيوعتو «وسشتيب» وعدŸأو
ةيرسصنلأ قيرفف ،كلذ قق– أذإأو

سسوؤوكلأو باقلأ’أ ىلع لسصحيسس
ماÿأ ةداŸاف ،أدج Òسصق نمز ‘

قيرفلاف ،ةيرسصنلأ قيرف ‘ ةدوجوم
Úبع’ مأدقتسسأ ¤إأ ةجاحب سسيل

مهيلع لكأأ Úبع’و ،ةدحأو لجرب نوبعلي
،بسشخ نم لجرأاب Úبع’و ،برسشو رهدلأ

بجنت ةقيقح ةسسردم لأزت’و تناك ةيرسصنلأ
قيرفلأ ‘ ةديحولأ ةلكسشŸأ ،ءامسسأ’أ رابك
«عدÿأ»و «بذكلأ»و «قافنلأ» ةسسايسس يه ،ايلاح

.›Òمز دلول ÒسسŸأ بتكŸأ فرط نم ةجهتنŸأ

›ا◊أ صسيئرلأ هلوقيام ناصشب لوقت أذام   ^
نأدم هنأ ىلع ›Òمز دلو ةيرصصنلأ قيرفل
؟ميتنصس رايلم نويلم08 غلبÃ قيرفلل
،ÈنŸأ أذه نم هل هلوقأأ نكل ،ءاسشي ام لوقي نأ هقح نم
يذلأ غلبŸأ ‘ كسشأ انأأ ،اقداسص تنك نأ كناهÈب يتآأ
ةيرسصنلأ قيرفل مدق أذامف ،يدانلأ ىلع هفرسص هنأ يعدي

وأأ2102 ةنسس ‘ همودق ذنمف ،قيرفلل هتسسائر ةدم ةليط
،ثرأوكلأو لزاهŸأ ’إأ ةيرسصنلأ قيرف انج ،3102 ةنسس ‘

ةهجأوم ىنمتي عيم÷أ حبسصأأ ،ةكوحسضأأ ¤إأ لوحتف
،توأأ02 بعلÃ ىتح ةنومسضم هطاقن نوك ةيرسصنلأ
.قيرفلل ثدحي ام راعو بيعف ،ةيزfl جئاتنبو

›Òمز دلو
ىلع فرسص
قيرف
’إأ ةيرسصنلأ
«دومرقلأ»
يذلأ ديد÷أ

هعسضو ”
رقم ىلع
Íب يدانلأ

ىلعو ،مايسص
ءÓط ةداعإأ

،رقŸأ رأدج
’ أذاŸ نكل
نع ثدحتي
لأومأ’أ
يتلأ لئاطلأ
اهنم دافتسسأ
نم قيرفلأ

هعيب لÓخ
نم ديدعلل
ÚبعÓلأ
جراخو لخأد
،نطولأ سضرأ

اكلم يهف
ناكو قيرفلل
نأ بجي
اهنم ديفتسسي
Úبع’ سسيلو ىوتسسŸأ ‘ Úبع’ مأدقتسس’ قيرفلأ
.بسشخ نم مهلجرأأ

Òثكلأ همدق اÃ هتنراقم نكÒ‹ ’ Áمز دلو همدقامف
يمع مهسسأأر ىلعو ةيرسصنلأ  أوسسأأرت نيذلأ ءامسسأ’أ  نم
سصاÿأ هلام نم فرسص ثيح ،همحري يبر تأويلع
يسضأرأأ عطقو نكاسسم ÚبعÓلأ عيم÷ حنمو ÒيŸÓأ
ةرم ولو بلاطي ⁄و ،ÚبعÓل ةÒبك لأومأأو نكاسسم ءانبل
ناك هنأ’ ،أدحأو اميتنسس ولو ةداعتسساب هتافو لبق ةدحأو

Òغي اسضر هنبأ كرت هتافو دعب ىتحو ،قيرفلأ ىلع أرويغ
تاسصبرت فيراسصم عفدب لفكت ةرم نم مكو ،قيرفلأ ىلع
.نطولأ لخأد قيرفلأ

نوكبي نيذلأ ةيرصصنلأ Òهام÷ لوقت أذام   ^
؟مهقيرف مهيلإأ لصصو اŸ ةقرح

ايلخأد قÎحأ اناف ،Úيقيق◊أ قيرفلأ راسصنأأ نم ءزج انأأ
Ÿغ يدايأأ ‘ دجوي نوكل ،ةيرسصنلأ قيرف هلسصو اÒ ةنمآأ،

ن’ ،قيرفلأ ‘ سصاخسشأ’أ ء’ؤوه ىقبي نأ ىسشخأأو
ةينلع حبسصأأ مهلمع نوك ،قيرفلأ لأوز ينعي مهءاقب

،ىرخأأ قرف ةحلسصŸ نولمعيو ،يأد Úسسح رسصن ميط–
تافÿÓأ ذبنو دا–’أ ةيرسصنلأ راسصنأأ نم بلاطأأ أذهل
،دأدزولب بابسش راسصنأأ وذح وذحي نأو ،مهنيب ةدوجوŸأ
ءأرو أوناكو ،لوزنلأ نم مهقيرف ذاقنإأ نم أونك“ نيذلأ
‘ دأدزولب بابسش لوحتف ،مهيدانل ةينطو ةكرسش مأدقتسسأ

ا‰إأو ،ةيرئأز÷أ ةيدنأ’أ ىوقأأ نم دحأو ¤إأ ةÒسصق ةÎف
،ةنمآأ يدايأأ ‘ هدوجول ،قيرفلأ Òيسست ةقيرطب بجعم
مهسضأرغأأ ةمدÿ ›و يدانلأ ةمدÿ لمعي لكلأ

قيرف ‘ لا◊أ وه امك ،ةيسصخسشلأ
.ةيرسصنلأ
لبق ،افنآأ كل تلق نأو قبسس امكو
ترذح ن’أأ نم تأونسس Êامث

دوجو نم ةيرسصنلأ Òهامج
يديزوب لاثمأأ نم سصاخسشأأ
ةيلا◊أ ةرمزلأ نمو «وسشتيب»و
نأ ،›Òمز دلو سسيئرلاب ةطيÙأ

دوجوب ةيرسصنلأ قيرفل لبقتسسم ’
قيرفلأ ‘ لسصحي امو ،ء’ؤوه
أذامف ،يداع رمأأ ةبسسنلاب ايلاح

فرسش أوعاب سصاخسشأأ نم رظتنت
نم ةنفح لباقم مهÒغل يدانلأ

قيرفلأ راسصنأأ يقب أذإأو ،Òناندلأ
.ءوسسأأ مداقلاف ،Úتتسشتم

ةيرصصنلأ قيرف كÎنل   ^
صشيمهت تلصضف أذاŸ ،ابناج

كل“ يذلأ تنأأو كصسفن
؟ايلع بيردت ةداهصش نم Ìكأأ

حرطت نأ تين“و هيجو لأؤوسس
” لب يسسفن سشمهأأ ⁄ انأأ ،يلع
يذلأ رŸأ عقأولأ ببسسب يسشيمهت
Úحف ،ةيرئأز÷أ ةركلأ هيلإأ تلآأ
نأ كيلعف هلهأأ Òغل رمأ’أ بسسني
› ثدح أذكه ،ةعاسسلأ رظتنت
Úيلودلأ ÚبعÓلأ نم يÒغلو

ايلاح ةعبتŸأ ةسسايسسلاف ،Úقباسسلأ
،Úيلودلأ ÚبعÓلأ تسشمه يسشطز ةيدا–أ فرط نم
فاك» بيردت ةداهسش انحنم مدع رسسفن فيك ’إأو
Òغ ،ب فاكب ةسصاÿأ ةينيوكتلأ تأرودلأ ىتحو»سس
نم مغرلاب ،ةيقيرفإ’أ ةيدا–’أ فرط نم اهب فÎعم
لÓخ هنأ  تقو ‘ ،ميتنسس نويلم003.1 غلبم انعفد اننأأ

ةرودلأ تناك ةوأرور دمfi قباسسلأ ةيدا–’أ سسيئر ةÎف
» دحأولأ فر◊اب انل لاق هنأ ركذتأأو ،انا‹ ةينيوكتلأ

ءانثتسسأ نود Úيلودلأ ÚبعÓلأ عيمج لسصحي نأ يقح نم
،انا‹ «فاكلأ» نم اهب فÎعم ةيبيردت تأداهسش ىلع
¤إأ رظني حبسصأأو «فافلأ» ةسسايسس تÒغت هليحرب نكل
ةيفخ ةسسايسس كانهو ،راقتحأ ةرظن ›ودلأ بعÓلأ

بيردت تأداهسش نم Úقباسسلأ Úيلودلأ ÚبعÓلأ نامر◊
.ايلع

؟بيردتلأ ⁄اع ¤إأ ةدوعلل دعتصسم تنأأ له  ^
يتلكسشم ،بيردتلأ ⁄اع ¤إأ ةدوعلل دعتسسم انأأ ديكأأ
مهنأأ ÚبردŸأ يئÓمز نم Òثكلأ رأرغ ىلعو ةديحولأ
،بيردتلاب مهل ةقÓع ’ ةرجانم عم لماعتلأ نوسضفري
اŸاط ،هسضفرأ نلف ام قيرف نم سضرعب تلسصوت أذأ نكل
قباسس ›ود بع’و ،ايلع بيردت تأداهسش كلمأ يننأأ
،Úيبوروأ’أو Úيرئأز÷أ ÚبردŸأ رابك دي ىلع تبردتو
.Óينسس يسسنرفلأ مهسسأأر ىلعو

نم Òقف هد‚ ةيرصصنلأ خيرات ¤إأ اندع ول  ^
مصسأوŸو لكصش هنأ نم مغرلاب ،باقلأ’أ ثيح
؟ينطولأ قيرفلل ايقيقح انأزخ ةليوط

دوجو عم تنمأزت هتوق نأ ةÎفلأ كلت ‘ ةيرسصنلأ ةلكسشم
سسأأر ىلع أوناك نيذلأ سصاخسشأ’اف ،دحأولأ بز◊أ
قيرفل امأأ سساكلأأ وأأ بقللأ نوحنÁ أوناك ،مك◊أ بيلأود
لوقي خيراتلأو ،لئابقلأ ةبيبسش قيرفل وأأ رئأز÷أ ةيدولوم
فرط نم Òبك ملظ ¤إأ سضرعت ةيرسصنلأ قيرف نأ
سضرعتي قيرفلأ مويلأو ،مك◊أ بيلأود ‘ أوناك سصاخسشأأ
.قيرفلاب مهل ةقÓع ’ سصاخسشأأ فرط نم Òبك ملظل

؟ةيرصصنلأ قيرف ‘ اهتيصضق يتلأ ةدŸأ يهام  ^
يئاهن تبعل يننأأ افرسش ينيفكيو ،ةلماك ةنسس51 ›أوح
تيقبو ،ةنسس02 ›أوح يرمعو9791 ةنسس رئأز÷أ سساك
اهلÓخ نم تسضفر ،ةليوط ةدŸ ةيرسصنلأ هنأولأ’ ‘و
يننأ’ ،ةيرغم لأومأأ لباقم ةÒبك ةيرئأزج قرفل لاقتن’أ
‘و تيقبو ،راسصنأÓل ابح قيرفلل بعلأ تنك ةطاسسبب
ةياهن ‘ هنأ روسصت ،ةبيسصعلأ تاقوأ’أ ‘ ىتح قيرفلل
،قيرفلأ رداغأأ ⁄و ةثلاثلأ ةجردلأ ¤إأ انلزن تاينينامثلأ
قيرفلأ ‘ يئاقبل مدنأ ⁄ هلل دم◊أو ،› فرسش أذهو
.ةنسس51 ةدم

بقل ’إأ ةيرصصنلأ عم تلصصح ةنصس51 ‘  ^
رئأز÷أ صساك ىلع مكلوصصحب9791 ةنصس ،دحأو
؟لئابقلأ ةبيبصش باصسح ىلع
مرح ةيرسصنلأ قيرف فسسأÓل ،حر÷أ ىلع كعبسصإأ تعسضو

نم ديدعلاب تاينيعبسسلأ ةÎف ‘ ىتحو ةÎفلأ كلت ‘
كأذنآأ رئأز÷أ دوجول ،ةيراقلأ ىتحو ةينطولأ باقلأ’أ

،اقباسس كل تلق نأو قبسس امكف ،دحأولأ بز◊أ ت–
امود فقت ةيرئأز÷أ ةلودلأ مره ‘ ءامسسأأ كانه تناك

حن“ تناكو ،جيوتتلأ ةسصنم قوف ةيرسصنلأ قيرف ةيؤور ‘
ةيدنأ’أ يهو ،لئابقلأ ةبيبسش يقيرفل سسوؤوكلأو باقلأ’أ
ةÎف لÓخ ةينطولأ ةلوطبلأ بقل تمسساقت يتلأ
غأرفإأ متي ناك ثيح ،تاينينامثلأ علطمو تاينيعبسسلأ

ةوعدلأ هيجوتب Úيسساسسأ’أ ÚبعÓلأ نم ةيرسصنلأ قيرف
متي نأ رمأ’أ لسصو دقو ،ينطولأ بختنŸأ ¤إأ Òبك ددعل
ينطولأ بختنŸأ ¤إأ ةدحأو ةعفد Úبع’ ةعسست ءاعدتسسأ
ركذتي لأزي’ لكلأو ،ÚبعÓلأ ء’ؤوه Úب نم دحأو انأأو
مامأأ2891 ةنسس يئاهن بعلب ةيرسصنلأ قيرف ماغرإأ
ةقفر أوناك Úيسساسسأأ Úبع’ ةعبرأأ نودب ءانبلأ ةيكيمانيد
امك ،اينابسساب ⁄اعلأ سساك ‘ لوأ’أ ينطولأ بختنŸأ

ةبوقعلأ ببسسب ةكراسشŸأ نم ÚبعÓلأ سضعب مرح
رسسخن نأ مهŸأ ،هوبكترأ مثإأ نودب مهيلع ةطلسسŸأ
هسسأأر ىلع ناك يذلأ ةيكيمانيدلأ قيرف مامأأ يئاهنلأ
ةنسسلأ كلت ‘ انرسسخ امك ،مهركذل يعأد ’ سصاخسشأأ
.لئابقلأ ةبيبسش مامأأ ةينطولأ ةلوطبلأ بقل
7791 ةنسس  رئأز÷أ سساك يئاهن قيرفلأ رسسخ كلذ لبقو
كلت اهب انرسسخ يتلأ ةقيرطلأ ركذتي لأزي ’ لكلأو
هعسسو ‘ام لك ءاقللأ مكح لمع ،9791 ةنسس ‘و ،سساكلأأ
درط ثيح ،لئابقلأ ةبيبسش مامأأ ةيئاهنلأ ةأرابŸأ رسسخنل

يأأ هباكترأ نود يبأرز زيزعلأ دبع بعÓلأ قيرفلأ نم
قف كلذ نم مغرلابو ،درطلأ هلÓخ نم قحتسسي اطخ
ىلع انلسصحو ةجيتنلأو ءأدأ’اب ةبيبسشلأ مزه نم انك“

.سساكلأ

؟ةيرصصنلأ قيرف ‘ كل ةÎف دعصسأ يهام  ^
ثيح ،2891 ةنسسو ،9791 ةنسس رئأز÷أ سساكب زوفلأ

.سسأاكلأو بقللأ ةيجأودز’أ نم انمرح

؟ةÎف ءوصسأأ يهامو  ^
.9891 ةنسس ةثلاثلأ ةجردلأ ¤إأ انلوزن

دعب ةياغرلأ يدانل ةÒصصق ةÎفل تبعل  ^
؟كلذك صسيلأأ ةيرصصنلأ قيرف كترداغم
.ةÒسصق ةÎف ةياغرلأ يدانل تبعل معن

كتÒصسم لÓخ هتمدق اÃ يصضأر تنأأ له ^
؟ةيوركلأ
لايدنوم دعب ،فأÎح’أ Êاكمإاب ناك ،اسضرلأ لك سسيل
‘ ءاقبلأ تلسضف ةيرسصنلأ قيرفل يبح نكل ،اينابسسأ
.قيرفلأ

؟ةيرصصنلأ قيرفل تيطعأأ أذام  ^
‘ يمد تكرت كل لوقأأ نأ يفكب ،ءيسش لك هل تيطعأأ

.اهيف تبعل يذلأ بعŸÓأ عيمج

؟ةيرصصنلأ قيرف كاطعأأ أذامو  ^
،نأدلبلأ ةرايزو لاجرلأ ةفرعم ،كلذك ءيسش لك Êاطعأأ
.هب زتعأ يذلأ ب◊أ وهو ،ةيرسصنلأ راسصنأأ بحو

؟ينطولأ بختنŸأ ‘ كتÒصسم نع لوقت أذام  ^
بناج ¤إأ ينطولأ بختنŸأ ‘ بعلأ نأ فرسشلأ › ناك
رجام حبأرو يمولب رسضÚ ÿيرئأز÷أ ÚبعÓلأ رابك
Úبع’ ىلع بعسصي ناك تقو ‘ أذهو ،داسصع حلاسصو
⁄ نكل ،رجام وأأ يمولب وأأ هبسصنم ‘ Óثم داسصع ةسسفانم
.ينطولأ بختنŸأ ‘ Óيوط رمعأأ

؟›ا◊أ ينطولأ بختنŸأ نع لوقت أذامو  ^
انبهو دقف ،›ا◊أ ينطولأ بختنŸاب رختفن نأ بجي
ةيسصخسش بختنملل حنÁ نأ عاطتسسأ ،أÒبك ابردم هللأ
ةيقيرفإ’أ تابختنŸأ نم Òثكلأو ،ةÒبكلأ تابختنŸأ

ايقيرفأ سساكب بختنŸأ ةدوع امو ،كلذ ىلع اندسس–
يسضاملب لامج بردŸأ ةكنح نع ليلد ’إأ رسصم نم
.ÚبعÓل هرايتخأ نسسحو

غولبب ›ا◊أ ينطولأ بختنŸأ حصشرت له  ^
؟رطق لايدنوم
ةياغ ‘ ةيرومأاŸأ تناك نأو ىتحف ،هحسشرأأ ديكأأ
Úقي ىلع انأأو ،لهأاتلأ تاموقم كل‰ اننأأ ’إأ ،ةبوعسصلأ
امكف ،تايفسصتلأ ‘ انبيخت منل ةيلا◊أ رسصانعلأ نأ
¤اعت هللأ نذإاب ،ةلبقŸأ ايقيرفأ سساك ¤إأ أركبم تلهأات
لي÷اب مأرحف ،رطق لايدنوم ¤إأ بختنŸأ دوقتسس
⁄اعلأ سساك ¤إأ لهأاتن ’ نأ رابكلأ ÚبعÓلأ نم ›ا◊أ
.ةلبقŸأ

؟هذه انتصسلج ماتخ ‘ انل لوقت أذام  ^
اهعقوتأأ  نكأأ ⁄ يتلأ ةفاسضتسس’أ هذه ىلع مكل أركسش
هذه زهتنأ امك ،حاجنلأو قيفوتلأ لك كل اينمتم ،مكنم
مدقتأأ ،1202 ةديد÷أ ةنسسلأ  لولح ةبسسانÃو ةسصرفلأ
¤وŸأ نم ايعأد يرئأز÷أ بعسشلأ ¤إأ ةرا◊أ Êاهتلاب

.تاكربو Òخ انمايأأ لك لعجي نأ لجو زع

راوـــــــــــــــــــــــــح

ةنيزح عومدب
 يزازعل يلعديضس

:«بعŸÓأ ءأدصصأأ»ـل هبلق حتفي
يدهم Ëرك :هرواح

دحاولا بز◊ا
نم ةيرضصنلا مرح

،ةينطو باقلأا ةدع
ةيدولوŸا مدخو

ةبيبضشلاو

ذاـــــــــــــــــــــــــــــقنإا
امتح رÁ ةيرضصنلا
يتلا ةرمزلا درطب

بتكم ‘ لمعت
›Òمز دلو

سضاير
fiرخف زر

ةيبرعلا ةركلا
ةيقيرفإلاو

ىعضست يضشطز ةيدا–ا
ÚبعÓلا نامر◊ ةدهاج

تاداهضش نم Úيلودلا
«سس فاك» بيردت

بختنملل بعللا فرضشلا › ناك ÚبعÓلا رابك بناج ¤إا ينطولا .تاينينامثلا علطم هتوق زع ‘و

رابكلا ÚيŸاعلا ÚبردŸا ةنيط نم يضضاملب لامج



¤إا ا÷ دق ناك يذلا دوبيع ناديŸا طضسو ىوكضش ‘ مك◊ا صسمأا لوأا ةيضضايرلا ةمكÙا تردضصأا
فيطضس قافو ةرادإا نعطت نأا لبق بعÓلا حلاضصل  ايلوأا امكح تردضصأا يتلا تاعازنلا ةن÷
¤إا بعÓلا هاŒ اهفقوم ةحضص دكؤوت يتلا قئاثولاب امعدم ايبط افلم تعدوأا يتلاو
يلع هلوضصحب بعÓلا حلاضصل تمكحو  تاعازنلا ةن÷ مكح تدكأا ةمكÙا نأا

¤إا رداغ دق دوبيع ناك ثيح ةقلاعلا هتاقحتضسم لث“ نويلم005 ›اوح غلبم
. طرافلا  مضسوŸا ةيادب دادزولب

ايدو هقوقحب بلاطي  Òخلب Êدبلا رضضÙا
رضضÙا ىوكضش ةيضضق ‘ ةرادإلا حلاضصل ةيضضايرلا ةمكÙا مكح ءاج نا دعب
جراخ ىوك-ضشلا عدوأا Úح ه-ب-ك-ترا يذ-لا أا-طÿا بب-ضسب  Òخ-ل-ب صسرا-ف Êد-ب-لا
ةقلاعلا هتاقحتضسم لث“ نويلم004 نم Ìكأاب بلاط ثيح ةينوناقلا لاجآلا

ثيح ،ةيرهضشلا هروجأا ىقلتي نأا نود نم يضضاŸا لبقام مضسوŸا هلمع ةدم ةليط
Óعف لمع هنا ةضصاخ ،هتيعضضو مهفت قيرفلا ةرادإا نم Êدبلا رضضÙا بلاطي
. هقوقح ةيوضست متي نأا لجأا نم  هروجأا يقلت نود نم

ةيضضايرلا ةمكÙا رارق رظتني Êاوضضر
ةمكÙا رارق قباضسلا نÁألا Òهظلا Êاوضضر يدعضس رظتني هبناج نم
ىلع لوضصحلل ه◊اضصل تاعازنلا ةن÷ مكح نم دافتضسا نأا دعب ةيضضايرلا

يذلا رارقلا وهو  نويلم002و رايلم قوفي ›امجإا غلبÃ  ةيرهضش ةرجأا11
.  ةيضضايرلا ةمكÙا ¤إا ءوجللا لÓخ نم هيف  نعطلاب ةرادإلا تماق

صضوافتلل هوعديضس رارضسو رظتني  ةمارضش باضشلا
ىوكضش عدوأا نأا دعب تاعازنلا ةن÷ رارق رظتني ةمارضش باضشلا لازل
يذلا دقعلا نم ةيقبتم مضساوم3 نع تاضضيوعتب اهيف بلاطي  ةيئاضضق

ةيادب ‘ تابيردتلا روضضح نم هعنم ” دق ناك نأا دعب يدانلاب هطبري
ةدايقب ةديد÷ا ةرادإلا نم امازتلا ةمارضش باضشلا يقلت ثيح  مضسوŸا

بحضس ¤إا يدؤوت مهافت ةيضضرأا ¤إا لضصوتلاو صضوافتلا لجا نم رارضس
نأا رظتني ثيح  قيرفلا ¤إا هتدوعو تاعازنلا ةن÷ نم هاوكضش بعÓلا

،لاكضشإلا ل◊ ةمداقلا تاعاضسلا ‘ ةرادإلا صسل‹ صسيئر نم ةوعد ىقلتي
.ةرادلا صسل‹ صسيئر بضصنم ›وت رارضس صسيئرلا مضسر  نأا دعب ةضصاخ

fiتامادقتضس’ا نم قافولا عنم تاءارجإا يهنُي ةبحرو يوارد يما
ىدل تاءارجإلا  ةبحرو يوارد يئانثلا يماfi ىهنأا قايضسلا صسفن ‘

ن-م ف-ي-ط-ضس قا-فو ع-ن-م رار-ق راد-ضصت-ضسا ل-جأا ن--م تا--عاز--ن--لا ة--ن÷
تاقحتضسم ةيوضست ة-يا-غ ¤إا يو-ت-ضشلا و-تا-كرŸا لÓ-خ تا-ماد-ق-ت-ضسلا
نويلم001و رايلم ىلع لوضص◊ا رارق نم يوارد دافتضسا ثيح ،يئانثلا

نم نامر◊اب ددهم قافولا ى-ق-ب-ي ثي-ح ،نو-ي-ل-م005 غلبم ة-ب-حرو
ب/ليلخ.تامادقتضسلا ةيلمع

صسمأا لامعلا دوقع ديدŒ مضسر يفتك
هتاظ◊ رخآا ‘و صسمأا يفتك نيدلا رخف ةرادإلا صسل‹ صسيئر  مضسر
ÚمدختضسŸاو لامعلا دوقع ي-ل-ع ع-ي-قو-ت-لا ةرادإلا صسل‹ صسأار ي-ل-ع

ديدŒ ةيلمع تلجأات نأا دعب يدانلا عم م-ضساو-م ذ-ن-م نو-ل-م-ع-ي ن-يذ-لا
قئاثولا Úب نم تناك يتلا دوقعلا يهو ،طرافلا مضسوŸا ةيادب ‘ دوقعلا

يتلا تاميلعتلا رير“ ةيلمع راطإا ‘ ةديد÷ا ةرادإÓل اهميلضست متي يتلا
. ةمداقلا تاعاضسلا ةديد÷ا ةرادإلا عم متتضس

تنانجات فاده عيقوت مضسريو بهاوŸا فطخ لضصاوي رارضس
تاعاضسلا ناك ثيح ،ةباضشلا بهاوŸا فطخ دوعوب ماضشه  يدانلا Òجانم ةقفر رارضس صسيئرلا لضصاو

رضشابيضس يذلاو  نيدلا رخف اضشاب تنانجات عافد قيرف طضساوأا فاده عم قافتا ماربإا عم دعوم يلع ةطرافلا
ب/ليلخ.طضساوألا ةلوطب فيقوت دعب ةضصاخ مداقلا عوبضسألا ةيادب فيدرلا دادعت عم تابيردتلا

لبق  ةلوطبلا ‘ قيرف يوقا بوث ‘  قافولا
باضضهلا يبراد ةهجاوم

تاراضصتنا3ـب رايدلا جراخ قيرف نضسحأا
تبضسلا ةيضسمأا ةعباضسلا ةلو÷ا ةهجاوم فيطضس قافو ةليكضشت لخدت
هدكؤوت ا-م و-هو ة-لو-ط-ب-لا ‘ ق-ير-ف ن-ضسحأا-ك جÈلا ي-ل-هأا را÷ا ما-مأا

ةيادب ›ا◊ا مضسوŸا قÓطنا ذنم ةليكضشتلا اهتققح يتلا  تايئاضصحإلا
ثيح ،ةÈتعم ةليضصحبو لوألا فÙÎا بيترت ردضصتم قافولا ناب

ةحضص دكؤوي ام ةنك-مŸا طا-ق-ن-لا عو-م‹ ن-م د-ق-ف Úت-ط-ق-ن ع-ي-ضض
›ا◊ا مضسوŸا ةلوطب  يلع ةرطيضسلا ‘ اهاياونو ةليكضشتلا تاردق

لجا نم لطبلا بوث ‘ جÈلا ¤إا لقتنت ثيح
مضسوŸا ةلوطب ‘ ةيوقلا ةقÓ-ط-نلا د-ي-كأا-ت

. ›ا◊ا
فادهأا9ب موجه نضسحأا ناث

دحاو فدهب عافد نضسحأاو
ةو-ق د-كؤو-ت-ل  ما-قرألا ة-غ--ل  تءا--ج
نأا مغرف  ةيفيا-ط-ضسلا ة-ل-ي-ك-ضشت-لا

ءاتضسم دج ادب ةلي-ك-ضشت-لا برد-م
ردضصت نأا ¤إا يموجهلا مقعلا نم
ناث ن-ضسحأا-ك  قا-فو-لا مو-ج-ه-لا

فادهأا9 ةليضصحب موجه طخ
ةيعمج د-ع-ب  تا-يرا-ب-م7 ‘

نأا دكؤوي ام ،افده11 فلضشلا
هذه زواŒ بردŸا تاحومط

صصرفلا ¤إا رظنلاب ماقرألا ةغل
مت-ي ي-ت-لا ة-ح-نا-ضسلاو ة-حا-تŸا
ناكل تلجضس ول يتلاو اهعييضضت
›ا◊ا ددعلا ف-ع-ضضب مو-ج-ه-لا

طÿا ظفاح امك فادهألا نم
نأا دعب ه-ت-بÓ-ضص ى-ل-ع ي-ف-لÿا

ا-فد-ه م-ضسوŸا ة-ياد-ب ذ-ن-م ى-ق-ل-ت
ع--ير--ضس ة--ه--جاو--م لÓ--خ اد--حاو
،ءازج ةلكر ق-ير-ط ن-عو ناز-ي-ل-غ

⁄ ة-ير--ياذ--خ صسرا◊ا نأا ي--ف--ك--يو
يأا  ةقيقد504  ةليط  فده يأا ىقلتي
.نازيلغ مامأا ةيناثلا ةلو÷ا ءاقل ذنم

عوم‹ نم ةطقن61 عازتنا
ةنك‡ ةطقن81

تضسلا تلو÷ا ةليط ةيفياط-ضسلا ة-ل-ي-ك-ضشت-لا تق-ق-ح
تاراضصتنا5 ›ا◊ا مضسوŸا قÓطنا ذ-ن-م ا-ه-ب-ع-ل ي-ت-لا

ةيضضرأا قوف نازيلغ عيرضس مامأا دحاو لداعت لجضسو
ةمضصاعلا دا–ا مامأا زاف نأا دعب فيطضسب يام8 بعلم
ر-ضصن م-ث ودارا-ب يدا-ن ، ةر-ق-م م‚، صسا-ب-ع-ل--ب دا–ا،

نازي-ل-غ ع-ير-ضس ءا-ق-ل ‘ ىو-ضس Ìع-ت-ي ⁄و ياد Úضسح
. ةنك‡ ةطقن81 عوم‹ نم ةطقن61 عزتنيل

تاراضصتنا3ـب رايدلا جراخ قيرف نضسحأا
بيتÎلا ردضصتم ف-ي-ط-ضس قا-فو نأا ¤إا ة-فا-ضضإلا-بو

جئاتنلا لÓخ نم هتوق مجرت دقف  عافدو موجه نضسحأاب
نأا دعب يام8 بعلم نع اديعب  اهققح يتلا ةيباجيا د÷ا

Úغولوب بعلم ‘ ةمضصاعلا دا–ا  مامأا تاراضصتنا3 ققح
ةمضصاعلا ‘ ةيرضصنلا مامأا زوفلا مث صسابعلب ‘ صسابعلب،
قيرف نضسحأا هتلعج رايدلا جراخ طاقن9 عمج نم هتنكم
هديكأات يلع لمعيضس ام وهو د-عاو-ق-لا جرا-خ ة-لو-ط-ب-لا ‘

ب/ليلخ.جÈلا بعلم ‘   مداقلا تبضسلا

ــه244١ ¤وأ’أ ىدامج١2ـل قفأوŸأ١202 يفناج50 ءاثÓثلأ لوأ’ا فÙÎا

: دكؤويو يواهلا يدانلا سسيئر ىدحتي ،نادوعصسم معد ىقلي ،يدامح نب سسينأا قباصسلا سسيئرلا

«صضفر نم صشامرو باتتك’ا حتف ىلع عّقو ةرادإ’ا صسل‹»

’اوز فصصنلاو ةيناثلا ‘ تبصسلا موي باصضهلا يبراد ءارجإا ميصسرت نأا دعبفيطضس قافو

تاطوغضضلا نع هيبع’ دعبيو جÈلا يلهأا لعف در نم رذحي يكوكلا

ن---ب سسي---نأأ ةرأدإ’أ سسلÛ ق---با---سسلأ سسي---ئر---لأ حر---سص
ةعاق ‘ حوتفم سضرع Ëدقتل دعتسسم هنأ  يدامح
ل-ي-سصا-ف-ت-لأ ل-ك ه-لÓ-خ ن-م مد--ق--ي را--سصنأ’أ رو--سضح--بو
” د-ق ا-قا-ف-تأ نأأ د-كؤو-ت ي-ت-لأ ر-سضاÙأو  ر--يرا--ق--ت--لأو
ةدهع ‘ ةرأدإ’أ سسل‹ ءاسضعأأ عيمج لبق نم هءاسضمإأ
باتتك’أ حتف لجأأ نم سشوكب رمع نب  قبسسأ’أ ›أولأ
مزتلي ⁄  يواهلأ يدانلأ نكلو  ةكرسشلأ لام سسأأر عفرو
سسيئر ىلع أدر قبسسأ’أ سسيئرلأ حيرسصت ءاجو قافت’اب
سضفر دق نوكي نأأ بذك يذلأ سشامر يواهلأ يدانلأ

سسيئرلأ  فيسضيل ،ةرأدإ’أ سسل‹ عم حÎقŸأ أذه لثم
ةسضايرلأو ةبيبسشلأ ريدم ت’ؤواسست  ىلع أدر يدامح نب

طرافلأ مسسوŸأ اهخسض ” يتلأ  لأومأ’أ Òسصم نع
لك »: لاق ثيح  مسسوŸأ أذه ةمكأŸÎأ نويدلأ لباقم
ماعلأ ريدŸأ ىدل ةدوجوم  ريراقتلأ خسسنو  ليسصافتلأ
ىلع زو– ةسضايرلأو ةبيبسشلأ ةيريدم و دانزوب ريذن
.» اهنم ةخسسن

دكؤويو  عضسوم عامتجا ¤إا وعدي نادوعضسم
يدامح نب تاحيرضصت

ةرأدإ’أ سسلÛ قباسسلأ سسيئرلأ اعد قايسسلأ سسفن ‘
عيم÷أ مسضي عسسوم عامتجأ دقع ¤إأ نأدوعسسم لامج
Úلث‡ كأرسشإأ عم يواهلأ يدانلأ ،ةكرسشلأ ءاسضعأأ نم
تأرأرق نأدوعسسم نمث نأأ دعب يلهأ’أ ذاقنإأ ةن÷ نع

ثيح ،راسصنأ’أ نم ةعوم‹ اهقلطأأ يتلأ ذاقنإ’أ ةن÷
ا--ه--ف--سصوو تا--حÎقŸأ ل--ك ى--ل--ع ه--ت---ق---فأو---م ن---ل---عأأ
قباسسلأ سسيئرلأ هفسشك ام هثيدح ‘ دكؤويل ،ةيقطنŸاب
أوقفتأ نأو مهل قبسس ةكرسشلأ ءاسضعأأ نأأو يدامح نب

رمع نب ›أولأ ةدهع ‘ باتتك’أ حتفل رسضfi ىلع
. مزتلي ⁄و برهت يواهلأ لث‡ نكل سشوكب
Ú 92لماعتŸا نم طÎضشي يراوهلب حجار وضضعلا

مهضسأ’ا لباقم لاومأا خضض
هدأدعتسسأ أدكؤوم ،يرأوهلب ةرأدإ’أ سسل‹ وسضع لخدت
مهنع فسشك نيذلأÚ 92لماعتملل همهسسأأ نع لزانتلل

‘  باتتك’أ ‘ مهتبغر نم  ةسضايرلأو  ةبيبسشلأ ريدم
92 ءاسضعأ’أ خسضي نأأ  طÎسشأ هنكل  باتتك’أ حتف لاح

هسضفر  ¤إأ ةراسشإأ ‘  ،مهسسأ’أ ءأرسش لجأ نم ’أومأأ
يدامح نب قباسسلأ سسيئرلأ  هيلع فسشك يذلأ حÎقŸأ

يتلأ نويدلأ نع لزانتلأ  Èع متي مهسسأ’أ ءأرسش نأأ نم
يدامح نب نأأ ةسصاخ مهسسأأ ¤إأ اهليو–و  اهب نونيدي
د-ير-يو فÙÎأ يدا-ن-لأ ¤إأ را--ي--ل--م03 غ-ل-بÃ ن-يد--ي

. مهسسأأ ¤إأ نويدلأ هذه ليو–
صشيرمع ناكم يضساضسأا روهظ لوأ’ رضضحي  ةبحر

سضح--ي قÓ-ط-نأ ذ-ن-م ة--ب--حر با--سشلأ نأد--يŸأ ط--سسو ر--ّ
قا-فو ق-با-سسلأ ه-ق-ير-ف ة-ه-جأوŸ ا-ب--سس– تأÒسضح--ت--لأ

لسص– يتلأ تانيمطتلأ دعب ةسصاخ ةيدج لكب فيطسس
ةسصاخ ايسساسسأأ هكأرسشإأ لوح ينفلأ مقاطلأ نم اهيلع
،ةباسصإ’أ ببسسب سشيرمع باسشلأ هليمز بايغ دكأات دعب
با-سشل-ل ي-سسا-سسأأ رو-ه-ظ لوأأ نو-ك--ي نأأ فد--سصلأ ءا--سشتو
هتائف عيمج ‘ جردت يذلأو  قباسسلأ هقيرف مامأأ ةبحر
مر-سضıأ نأد-يŸأ ط--سسو ق--ح--ت--لأ ا--م--ي--ف ،ىر--غ--سصلأ
سصسص◊أ نع باغ نأأ دعب تابيردتلاب سسمأأ ةحامسسوب
سصيخرت هحنم يذلأ ينفلأ مقاطلأ نم نذإاب  لوأ’أ
.بايغلاب

قحتلي ةحامضسبو جمدني نامثع نب -يعيبضس يئانثلا
دأدعتب سسمأ’أ ذنم بردتت جÈلأ يلهأأ ةليكسشت تحبسصأأ

ذنم نامثع نب مجاهŸأ جا-مد-نأ د-ع-ب ا-ب-ير-ق-ت ل-م-ت-ك-م
دعب يعيبسس عفأدŸأ قحلي نأأ لبق تأÒسضحتلأ ةيأدب
رسشابي يريزد بردŸأ لعج ام  ةباسصإ’أ نم ‘اعت نأأ
ة‹ر-ب لÓ-خ ن-م ةأرا-ب-م-ل-ل ي-ك-ي--ت--ك--ت--لأ  دأد--ع--ت--سس’أ

ةليكسشتلأ رسصانع كأرسشإأ اهيف لواح ةيقيبطت ةهجأوم
بسسح لول◊أ لسضفأأ نع ثحبلأو سضعب عم ةيسساسسأ’أ
نأأ ة-سصا-خ ،سسفا-نŸأ ن-ع ا-ه-ع-م--ج ي--ت--لأ تا--ي--ط--عŸأ
لÓخ يلهأÓل ةينفلأ ةسضراعلأ ىلع فرسشي ناك  يريزد
ب/ليلخ. طرافلأ مسسوŸأ Úقيرفلأ ةهجأوم

جÈلأ يلهأأ قيرف لعف در نم فيطسس قافو بردم رّذح
أزوف ققحي ⁄و ةلم÷اب لكاسشم ‘ طبختي هنأأ ةسصاخ
جÈلأ قيرف »:لاق ثيح ،مسسوŸأ ةيأدب ذنم أدحأو
‘ طبختت ةيدنأأ ةهجأوم بعسصلأ نم و حيرج قيرف
،«هنع تامولعŸأ عيمج  كلتمأ يننأأ مغر  لكاسشŸأ
ن--ع ه--ي--ب--ع’ دا--ع--بإأ ى--ل--ع ل--م--ع--ي ه--نأ ن--م ف--ي--سضي---ل
ةيلÙأ تايرابŸأ هذه لثÃ ةطيÙأ تاطوغسضلأ

ة-سصا-خ تأÒسض– يأا--ب ما--ي--ق--لأ تب--نŒ »:لا--ق ثي--ح
ل--ث--م يدا--ع ل--ك--سشب تأدأد---ع---ت---سس’أ ع---م تل---ما---ع---تو
كلذو ÚسسفانŸأ عيمج عم اهب موقن يتلأ تأÒسضحتلأ

ليبن بردŸأ ناكو،» تاطوغسضلأ نع ÚبعÓلأ داعبإ’
نم ةيأدب ايداع ايعوبسسأأ ا‹انرب رطسس دق يكوكلأ
ع-م ا-عا-م-ت-جأ د-ق-ع-ي نأأ ى-ل-ع  سسمأأ فا-ن-ئ-ت--سس’أ ة--سصح

جÈلأ ¤إأ ةيرفسسلأ تابيترت عسضول ةيافلح ماعلأ ريدŸأ
راهن فسصتنم أدعو-م د-يد– م-ت-ي-سس ةÒب-ك ة-ب-سسن-ب ي-ت-لأ

.فيطسس ةنيدمو جÈلأ Úب ةفاسسŸأ برق ›إأ رظنلاب ةأرابŸأ
ديد÷ا يروتو  ةيلاعفلا صصقن لحو ةÿÈا ىلع ناهرلا

رأر-ق-ت-سسأ ى-ل-ع نا-هر-لأ ة-ل-سصأو-م ¤إأ  ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ ه-ج-ت--ي
نم لكسشتت يتلأو  ةقباسسلأ تايرابŸأ تبعل يتلأ  ةليكسشتلأ
سسرا◊أ نم ةيأدب دأدعتلأ لخأد ةÈخو ةبرŒ رسصانعلأ Ìكأأ

ة-سشغ، يرا-بد، ‘أو-ع-ل، يوأر-ق، ل-يد‰، ي-سشكا-ك-ب، ة-ير-يأذ-خ
لحو ةيلاعف Ìكأأ موجهلأ حنم لجأ نمو يسسودنقو طينحج،

مجاهŸاب يمري نأأ رظتني  ةحناسسلأ سصرفلأ عييسضت سسجاه
لباقم ةسسفانŸأ نع هداعتبأ مغر ةيأدبلأ نم يروت ›اŸأ

ناهر دكؤوي ام طايتح’أ  ‘ ةرومع ىلع دامتع’أ ةلسصأوم
. ةÿÈأ رسصنع ىلع بردŸأ

تابيردتلا ‘ رهÛا ت– هعضضيل طينحج ةيزهاج ىن“
مركأأ دئاقلأ روسضح ‘ هتينمأأ يكوكلأ بردŸأ يفخي ⁄
›إأ ةجا◊أ ›إأ رظنلاب مداقلأ تبسسلأ ةهجأوم طينحج

يتلأ ةباسصإ’أ دعب ةسصاخ ديعأوŸأ هذه لثم ‘ هتÈخ
تءا-ج تا-سصو--ح--ف--لأ نأأ م--غرو ة--ير--سصن--لأ ما--مأأ ا--ها--ق--ل--ت

ةسصح ذنم تابيردتلأ هروسضح بعÓلأ دكأأ امك ،ةنئمطم
در يلع زيكÎلأ رسشاب ةليكسشتلأ بردم نأأ ›إأ فانئتسس’أ

ةدواع-م مد-ع ن-م د-كأا-ت-ل-ل تا-ب-يرد-ت-لأ لÓ-خ بعÓ-لأ ل-ع-ف
ة-ل-ي-ك-سشت-لأ ‘ ه-ي-ل-ع نا-هر--لأ رأر--ق ذا--خ--تأ م--ث ن--مو م’آ’أ
.ةيسساسسأ’أ

رضشابŸا ىلع  ثبتو ’اوز فضصنلاو ةيناثلا ‘ ةارابŸا
باسضهلأ يبرأد ةأرابم دعوم ةفÙÎأ ةطبأرلأ تمسسر
تب-سسلأ ة-ي-سسمأأ ف-ي-ط-سس قا-فو ف--ي--سضلأو جÈلأ ي--ل--هأأ Úب
روسضح نود نمو ’أوز فسصنلأو ةيناثلأ نم ةيأدب مداقلأ
ىلع ةأرابŸأ ثب دكأات هءاسضرإأ لجأأ نم يذلأو روهم÷أ
ة-ع-با-تÚ Ãق-ير-ف-لأ  را--سصن’أ ف’آ’ ح--م--سسي ا--م ر--سشا--بŸأ
. ةأرابŸأ

ب/ليلخ

دوبيع حلاصصل سساتلا تمكح امدعب

ةيضضايرلا ةمكÙا رارق رظتني Êاوضضر
رارــــــــــضس ءاــــــــــقل ةــــــــــمارضشو



اهشصبرت Úنثلا صسمأا صشار◊ا دا–ا ةليكششت تمتتخا
ف--ل--ششلا ة--ن--يدÃ ه--تر--جأا يذ--لا ق---ل---غŸا يÒشضح---ت---لا
يرفيف21 مو-ي د-يد÷ا م-شسوŸا قÓ--ط--نل اداد--ع--ت--شسا
Úب ةيعيبطلا قيرفلا ةناكم ¤إا ةدوعلا ةلحر ‘ لبقŸا
ّلظ ‘ صصبÎلا حا‚ ىلع نوبعÓلا عمجأا ثيح ،رابكلا
يÒشضح-ت-لا ه‹ا-نÈل دا--ن--م لا--م--ج بردŸا ق--ي--ب--ط--ت
ة-ق-فر ز-ّكر ا-مد-ع-ب Êد-ب-لا ق-ششلا ‘ ا-م-ي-شسل هÒفاذ--ح--ب

ةداعإا ىل-ع ح-يا-شس Êد-ب-لا ر-شضÙاو بلا-طو-ب هد-عا-شسم
ن-ع ل-يو-ط ف-قو--ت بق--ع Úب--عÓ--لا تا--يرا--ط--ب ن--ح--شش
.ةيعام÷ا تابيردتلاو ةشسفانŸا

ةيبلسسلا ةطقنلا لوغ ةباسصإاو تادبع بايغ
نا-ك يذ-لا صصبÎلا اذ-ه ‘ ة-ل-ي-ل-ق ة-ي-ب-ل--شسلا طا--ق--ن--لا نأا م--غرو

flدبلا بناجلل اشصشصÊ ا بايغ نأا لإا ،مايأا ةرششع مادوŸعفاد
ةشضيرŸا هتدلو عم يقب يذلا وهو ارثؤوم ناك تادبع لشصيف
ةيناكمإا مد-ع-ل ار-ظ-ن يرادإلاو ي-ن-ف-لا Úم-قا-ط-لا ن-م صصي-خÎب
ناك يذلا صصبÎلا ‘ نهذلا تتششم ةلئاعلا نع اديعب هءاقب

flا لمعلل اشصشصŸبي‚ صسراحلل ةبشسنلاب هشسفن لا◊او فثك
هيلع رّذعتو تاÒشضحتلا ةيادب ‘ ةباشصإل صضرعت يذلا لزغ
ناك املثم صصبÎلا راشس دقف اذه امو ،ةعومÛا عم لمعلا

flلبق نم هل طط.
ءاسسم ةمسصاعلا ¤إا اوداعو حابسصلا ‘ اوبردت نوبعÓلا

صسمأا ةديحو ةيبيردت ةشصح جمرب دق دانم لامج بردŸا ناكو
بعتلا راثأا نم عاجÎشسÓل اشصشصخو حابشصلا ‘ تناك Úنثلا
‘ ÚبعÓل هعشضخأا يذلا Òبكلا Êدبلا لمعلا ءارج قاهرإلاو
قدنف ةرداغم عم دعوم ىلع دفولا ناك Úح ‘ ةيشضاŸا مايألا
،صصبÎلا ةياهن دعب ةمشصاعلا ¤إا ةدوعلاو ةÒهظلا ‘ «›افل»
ي-ت-لا تا-مدÿا ى-ل-ع قد-ن-ف-لا ةرادإا يدا-ن-لا ةر-شسأا تر-ك-شش د-قو
بعلم وÒشسم ىتحو كانه هتماقإاّ ةÎف ةليط قيرفلل اهتمدق
.تÓيهشستلا ىلع «ءارفشصلا» ةرادإا مهتركشش يلشس يداو

«يرجيفل»ـ ب يرفيف21 موي ةبانع دا–ا مامأا ةيدو ةارابم
ةيدو ةارابم دانم لامج بردŸا ةدايقب ينفلا مقاطلا جمربو
Èمفون لوأا  بعلÃ بعلتشس يفناج21 موي ةبانع دا–ا مامأا ¤وأا
ÚبعÓلا ةيزهاج ةجرد صسايق لجأا نم نوكتشسو ،ةيدمÙاب
اديج اناح-ت-ما نو-ك-ت-شسو ف-ث-كŸاو دا÷ا ل-م-ع-لا ن-م ةÎف د-ع-ب
ةعومÛا ‘ ىوتشسŸا صسفن ‘ طششني صسفانم مامأا قيرفلل
ةقÓعلاو ةبÙا طباور زيزعتل ةارابŸا هذه تءاجو ،ةيقرششلا
Úب ىتحو صشار◊ا دا–او ةبانع دا–ا يترادإا Úب ةيخيراتلا
.«زناغيلوهلا»و «رشساوكلا»

جمانÈلا ‘ تايرابم ةدعو ةمسصاعلا ‘ Êاث صصبرت
¤إا ةدوعلا دعب نوب-عÓ-لا ا-ه-ن-م د-ي-ف-ت-شسي-شس ةÒشصق ة-حار د-ع-بو
Êاث يÒشض– صصبر-ت ة‹ر-ب ع-م د-عوŸا نو-ك-ي-شس ،ة-م-شصا-ع-لا

ي-ن-ف-لا Úب-نا-ج-ل-ل صصشصfl نو-ك-ي-شس ،ة-م-شصا-ع-لا--ب ا--ن--ه ق--ل--غ--م
ةدا-عإا ل-جأا ن-م ة-يدو تا-يرا-ب-م ةد-ع ة‹ر-ب ع--م ي--ك--ي--ت--ك--ت--لاو
فلششلا ‘ لوألا صصبÎلا صصشصُخ امدعب ،ةشسفانŸا ¤إا ÚبعÓلا
دانم لامج بردŸا ةرم نم Ìكأا هيلع دكأا املثم Êدبلا بناجلل
دعب ا-يدو م-ه-ع-م يرا-ب-ت-ل-ل Úشسفا-ن-م دا-ج-يإا ‘ ل-مأا-ي يذ-لا و-هو

ةزمح . م.ةبانع دا–ا مامأا ¤وأا ةيدو ةارابم هنامشض

ةيدنأ’ا رابخأا ــه2441 ¤وألا ىدامج12ـل قفاوŸا1202 يفناج50 ءاثÓثلا

صشار◊ا دا–إا

كيرافوب دادو

ءاعبرألا لمأا

«ءارفسصلا»و فلسشلا صصبرت حا‚ ىلع عامجإا
يفناج21 موي ايدو ةبانع هجاوُت

ة--ن--يدÃ صسمأا ءا--ع--برألا ل--مأا د--فو ل---ح
«›ا-فل» قد-ن-ف ‘ ط-ب-شضلا--بو ف--ل--ششلا
Úعوبشسأا ةدŸ قيرفلا نشضتحيشس يذلا
ةماقإل ةفلاخوب صسيئر-لا هرا-ت-خا ا-مد-ع-ب
يور-ك-لا م-شسو-م-ل-ل يÒشضح--ت--لا صصبÎلا
لابقتشساب قيرف-لا ي-ظ-ح ثي-ح.د-يد÷ا

لامع-لاو قد-ن-ف-لا ر-يد-م فر-ط ن-م را-ح
فور-ظ ‘ م-ه-ع-شضو-ب م-هود--عو ن--يذ--لا

ةمشصاع ‘ مهدجاوت مايأا ةليط ةيلاثم
.«صسيرششنولا»
داتع رخأات ببسسب لجأات صصبÎلا

«صسايسساك»
عم قيشسنتلاب ءاعبرألا لمأا ةرادإا ترطشضا
¤إا لقنتلا ليجأات ¤إا ةرانفوب بردŸا
اذ--هو ،Úن--ثلا ¤إا د--حألا ن--م ف--ل---ششلا
في-ط-شس ن-م دا-ت-ع-لا لو-شصو مد-ع بب-شسب
صسبŸÓا ةكرشش عم ةرادإلا دقاعت مغر
هانملع ام بشسحو ،ةيشضايرلا صسبÓملل

تماقو صسمأا لوأا ةرهشس لشصو داتعلا نأاف
ÚبعÓلا ىلع بئاق◊ا عيزوتب ةرادإلا

¤إا لا-حر--لا د--شش ل--ب--ق صسمأا ة--ح--ي--ب--شص
.فلششلا

Úع ،فاكسسلا هجاويسس لمألا
ايدو ويهرأا يداوو ىلفدلا

¤إا ءاعبرألا لمأل ينفلا مقاطلا ىعشسي
تايرابŸا نم نك‡ ددع Èكأا صضوخ

ررق ثيح ،فلششلا صصبرت لÓخ ةيدولا
ةيدنأا عم بعللا يدافت ةرانفوب بردŸا

ةيدنألا ةهجاوŸ ط-ط-خ-يو ،ه-ت-عو-م‹
‘ ط-ششن-ت ي-ت-لا ف--ل--ششلا ن--م ة--ب--ير--ق--لا
،صسيمÿا ءافشص لثم ةيبرغلا ةعومÛا

يلشس يداو لبقتشسم ،ىلفدلا Úع ليج
دامع – ب . ويهرأا يداو بابششو

فلششلا ةنيدم صصبرت لÓخ

Úـــــــسسفانم نـــــــع ثـــــــحبي ةدـــــــيلبلا داـــــــ–إا
ةديلبلا دا–إا

راح لابقتسساب ىظ–و فلسشلا ¤إا لسصت اڤرزلا

 قازروب لداع ةديلبلا دا–’ قباسسلا بعÓلا دلاو ةافو
اذه رثا ىلعوهو ،قازروب لداع ةديلبلا دا–ل قباسسلا بعÓلا دلاو لوا ىلعلا قيفرلا ¤إا لقتنا
،›اسشرسش نب  يلعديسس ديسسلا قيرفلل ماعلا ريدم صسيئر ةدايقب ةديلبلا دا–ا ةرادإا مدقتت لل÷ا باسصŸا

¤وŸا  نم Úجار ،لل÷ا اهباسصم ‘ ديقفلا ةلئاعل ةيبلقلا يزاعتلاب «رودافلسسلا» قيرفلا يبfi عيمجو
Èسصلا ليمج هيوذو هلهأا مهليو هتانج حيسسف هنكسسيو ةعسساولا هت-م-حر-ب هد-م-غ-ت-ي نأا ر-يد-ق-لا ي-ل-ع-لا

.نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا.ناولسسلاو

ديد÷ا مشسوملل يÒشض– يدو ءاقل لوأا ‘

يرا÷ا عوبسسأ’ا ةياهن ةبانع دا–ا هجاوي كيرافوب دادو

ةيدادعتشسا ةارابم لوأا ةبانع دا–ا هÒظن كيرافوب دادو هجاوي
يرفيف21 موي قلطنيشس يذلا ديد÷ا مشسوملل اÒشض– امهل
.لبقŸا
ا-ي-ئد-ب-م ةارا-بŸا ىر-ج-ت-شس ،دادو-لا ق-ير-ف ن-م ثد-ح-ت--م بشسحو

Ãديهششلا بعل fiزاقر دم Ãةعم÷ا موي رهظ ،كيرافوب ةنيد،
ق-ف-ت-ي ⁄ صسمأا را-ه-ن ة-يا-غ ¤إا--ف ،ل--ب--قŸا تب--شسلا مو--ي ر--ه--ظ وأا
امهنأا ديكألا نكل ،Úقيرفلا هيف يقتليشس يذلا مويلا نع Úفرطلا

هذه ةبانع دا–ا قيرف دجاوتيو .عوبشسألا اذه ةياهن نايقتليشس
ةدŸ ق-ل-غ-م صصبر-ت ‘ ل-خد ثي-ح ،ة-م-شصا-ع-لا ر-ئاز÷ا--ب ما--يألا
دادولا قيرف دجاوتي اميف ،ديد◊ا مشسوملل اÒشض– Úعوبشسأا

هعوبشسأا لخد يذلاو ،كيرافوب ةنيدÃ قلغم صصبرت ‘ رخآلا وه
.ةلجوب نايفشس بردŸا فارششإا ت– Êاثلا

كيرافوب دادو يبعÓل ةحاÎسسا ’و ةحار ’
ةحار نود ةنيدŸاب لوألا مهشصبرت كيرافوب دادو رشصانع لشصاوت
نم Òثكلا انل اهفشصو تابيردت ¤إا نوعشضخي ثيح ،ةحاÎشسا لو
ةيبيردتلا صصشص◊ا مهتقهرأا ثيح ،ةبعتŸاو ةينشضŸاب ÚبعÓلا
‘ يرŒ يتلا ءاوشس ،ةلجوب بردŸا اه‹رب يتلا ةلشصاوتŸا
.ةنيدŸا بلقب تÓشضعلا ةيوقت ةعاق لخاد وأا قلطلا ءاوهلا
‘ Úتيبيردت Úتشصح جمرب هنا ،ةلجوب نايفشس بردŸا بشسحو
م-ج-ح ع-فر-ب م-غر-ي د-قو ،ا-ي-مو-ي تا-عا-شس ع-برأا عو-م-جÃ ،مو--ي--لا

اشصقن هتظحÓم لاح ‘ ،ةلبقŸا مايألا ‘ تابيردتلا
تاذ هيلع زكري ام وهو ،ÚبعÓل Êدبلا بنا÷ا ‘

.ةيلا◊ا تابيردتلا ‘ بردŸا

ايدو ةديلبلا دا–ا هجاوي نل كيرافوب دادو
عم ةيدو ةارابم ة‹رب كيرافوب دادو ءاشضعأا دعبتشسا

⁄ ثيح ،ة-ي-ن-ق-ت با-ب-شسأل ،ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا را÷ا ق-ير-ف
ءدب لبق Úقيرفلا Úب ةيدو ةارابم ةماقإا ةركف حرطت
Òها--م--ج Úب ة--قÓ---ع---لا Úف---شصاو ،د---يد÷ا م---شسوŸا
رخآÓل ىنمتي فرط لكو ،ةيوخألاو ةدي÷اب Úيدانلا
تل-ف-ت ل ناو ،د-يد÷ا م-شسوŸا ‘ حا-ج-ن-لاو ق-ي--فو--ت--لا
.ةعشساتلا ةيلولا ¤إا يمتني قيرف نم دوعشصلا ةقرو

ثلا-ث ق-ير-ف د‚ ،كيرا-فو-ب دادوو ةد-ي-ل--ب--لا دا–ا ¤إا ة--فا--شضإاو
يذلا ،ءاعبرألا لمأاب رمألا قلعتيو ،ةعشساتلا ةيلولا ¤إا يمتني
.دوعشصلل رخآلا وه حمطي

حيلف ديعسس صسيئرلا معدت كيرافوب ةيدلب
ةلاشسر كيرافوب ة-يد-ل-ب-ل ة-يد-ل-ب-لا ي-ب-ع-ششلا صسلÛا صسي-ئر ه-جو
ىلع هباختنا ةداعإا دعب ،حيلف ديعشس ديشسلا يدانلا صسيئرل ةئنهت
يشضاŸا ةعم÷ا ةدقعنŸا ةيباختنلا ةيعم÷ا ‘ يدانلا صسأار

Ãصسيئر نا ،ةئنهتلا ةلاشسر  ‘ ءاجام بشسحو .كيرافوب ةنيد
نع حيلف ديعشس «Ëدقلا» ديد÷ا صسيئرلل برعأا كيرافوب ةيدلب
ةدع تلجأات يتلا ةيباختنلا ةيعم÷ا ةلشسلشسم ةياهنب هتداعشس
لك هÁدقتب ةلاشسرلا ‘ هدعو امك ،باشصنلا لامتكا مدعل تارم
ىلع ةماع ةفشصب ةشضايرللو ،قيرفلل يونعŸاو يداŸا معدلا

فر◊ابو كيرافوب ةيدلب صسيئر لاقو .كيرافوب ةيدلب ىوتشسم
ي-ب-ت-ك-م باو-بأاو ،كيرا-فو-ب دادو ق-ير-ف-ل ةدود‡ يد-ي»:د-حاو-لا

يونعŸاو يداŸا معدلا لك Ëدقتب لخبا نلو ،قيرفلل ةحوتفم
.«ةقطنŸا ناكشس عيم÷ حجان وه كيرافوب دادو حاجنف ،قيرفلل

ق-ير-ف-ل حا-ج-ن-لاو ق-ي-فو-ت-لا ل-ك كيرا-فو-ب «Òم» ى--ن“ Òخألا ‘
لبقŸا مشسوŸا قيرفلا ىري نا Óما  ،ديد÷ا مشسوŸا ‘ دادولا

.لوألا مشسقلا ةيدنا نمشض
يدهم Ëرك

هيلع ىشصعتشسا ،Úنثلا صسمأا دح ¤او قيرفلل ينفلا مقاطلا نأا ةديلبلا دا–ا نم برقم ردشصم فششك
نا رظتن-ي نا-ك يذ-لا صصبÎلا و-هو ،ف-ل-ششلا ة-ن-يد-م صصبر-ت لÓ-خ ا-يدو م-ه-ت-ه-جاوÚ Ÿشسفا-ن-م دا-ج-يإا
ةمششن نايفشس بردŸا هب حرشص امك ،ةيدو تايرابم ثÓث لقألا ىلع فÎم Úشسح ءÓمز هيف صضوخي
.يشضاŸا ةعم÷ا ،فلششلا ةنيدم ¤إا قيرفلا لقنت لبق
ةنيدÃ هدجاوت لÓخ يقÓيشس ةديلبلا دا–ا نأا قباشس تقو ‘ انل تفششك دق ،ردشصŸا تاذ تناكو
متي ⁄ ،صسما راهن دح ¤إا نكل ،صسيمÿا ءافشصو يلشس يداو ةيدولومو ويهر داوب بابشش نم لك ،فلششلا
Úشسفانم داجيإل ،مايألا هذه ةعاشسلا دشض اقابشس صضوخي ينفلا مقاطلا نكل ،صسفانم يأا عم قافتلا
تادادعتشسا ىدم نع فوقولا ›اتلابو ،صصبÎلا اذه نم ةرطشسŸا فادهألا قيقحتل ،ايدو مههجاوي
.ةيدولا تايرابملل مهتيزهاجو ÚبعÓلا

نونحسس بادغ بعلÃو صشولك دمحا ديهسشلل يفيرلا ودعلا كلسسÃ تابيردتلا
مشسوملل اÒشض– ،ة-ي-ن-شضم تا-ب-يرد-ت ة-ي-شضاŸا ة-ثÓ-ث-لا ما-يألا لÓ-خ ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا ر-شصا-ن-ع تشضا-خ

دمحأا » ديهششلل يفيرلا ودعلا كلشسÃ يرŒ  ةيحابشصلا ةشص◊ا ،مويلا ‘ Úتشصح لدعÃ ،ديد÷ا
‘ ةيلودلاو ةينطولا تاشسفانŸا نم ديدعلا نشضتحا ناو هل قبشس ثيح ،ةيلودلا ÒياعŸا تاذ ،» صشولك
وهو ،فلششلا ةنيدÃ » نونحشس بادغ » ديهششلا بعلم ‘ ىرجتف ةيئاشسŸا  ةشص◊ا امأا ،يفيرلا ودعلا

.ثلاثلا لي÷ا نم يعانطشصلا بششعلا نم هناديم بعلم

«فلسشلا صصبرت لÓخ ةيدو تايرابم ثÓث بعلنسس» :ةمسشن نايفسس
رور-م ع-مو ،ع-بار-لا مو-ي ف-ل-ششلا ة-ن-يد-م صصبر-ت ل-خد-ي
دقو ،ةديلبلا دا–ا يبعل تابيردت مجح عفتري مايألا
مجح با-ع-ي-ت-شسل ه-تدا-ع-شس ن-ع ق-ير-ف-لا برد-م بر-عأا
ق-ير-ف-لا ناو ة-شصا-خ ،ا-ه-ل نو-ع-شضخ-ي ي-ت-لا تا-ب-يرد-ت-لا
،ءاعبرألا ادغ ةيدولا تايرابŸا ءاوجأا لخدي نا رظتني

ثÓث لقألا ىلع ةمششن نايفشس بردŸا رطشس ثيح
ا-م و-هو ف-ل-ششلا ة-ن-يد-م صصبر-ت لÓ-خ ة-يدو تا-يرا-ب--م
.راو◊ا اذه ‘ انل هحشضوي

ةنيدÃ «روداŸÒا» صصبرت يرجي فيك
؟فلششلا
روداŸÒا قدن-ف-ب ا-ن-ل ةأا-ي-ه-م فور-ظ-لا ل-ك ه-ل-ل د-م◊ا

Ãلا حا‚إل ،فلششلا ةنيدÎاثلا  صصبÊ ‘ لاÈجمان
ا-ن-شسحأا ه-ل-ل د-م◊او ،د-يد÷ا م--شسو--م--ل--ل يÒشضح--ت--لا
ةيوقتل ة-عا-قو ح-ب-شسم ى-ل-ع قد-ن-ف-لا ر-فو-ت-ل ،را-ي-ت-خلا
فلششلا ةنيدم رفوتت امك ،تابيردتلل بعلمو تÓشضعلا

كانه امك ،ايعانطشصا ةبششوششعم بعÓم ةدع ىلع
كلا-شسŸا ¤إا ة-فا-شضإا ،ا-ي-ع-ي-ب-ط ة--ب--ششو--ششع--م بعÓ--م
صشولك دمحا ديهششلا كلشسم ا-ه-شسأار ى-ل-عو ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا
صصبÎلا اذه نم لعجيشس يذلا رمألا ،يفيرلا ودعلل
.احجان نم Ìكأا

؟ةيدولا تايرابŸا رامغ قيرفلا لخديسس ىتم
تايرابم ثÓث ة‹رب ” ثيح ،صصبÎلا اذه لÓخ
ةنيدÃ مهتهجاوÚ Ÿشسفانم نع ثحبن نحنو ،ةيدو
فو-قو-ل-ل اذ-هو ،ف-ل-ششل-ل ةرواÛا ندŸا-ب وأا ف-ل--ششلا

ءاوشس تابيردتلا مج◊ ÚبعÓلا باعيتشسا ىدم ىلع
›ادب هانيرجأا يذلا لوألا صصبÎلا وأا صصبÎلا اذه ‘

.ميهاربإا
؟صصبÎلا اذه نم يسساسسألا فدهلا وهام
ةليوط ةÎفل ÚبعÓلا نوكر  نا ،دحا ىلع ىفخي ل امك
ذنم ةي-عا-م÷ا تا-ب-يرد-ت-ل-ل م-ه-ئار-جإا مد-عو ،ة-حار-ل-ل

،يشضاŸا Èمشسيد02 موي ةياهن ةياغ ¤إا صسرام رهشش
،Úب-عÓ-ل Êد-ب-لا بنا÷ا ى-ل-ع ي-ب-ل-شسلا ر--ثألا ه--ل نا--ك
تابوعشصلا صضعب اندجو هيلعو ،هنزو داز مهنم Òثكلاف
يتلا تابيردتلا ةقيرط ن-ك-ل ،ا-ي-ند-ب Úب-عÓ-لا ة-ئ-ي-ه-ت-ل

جمانÈلاو ميهاربإا ›اد صصبرت ‘ نوبعÓلا اهل عشضخ
ن-م ا-ن-ك“ ،ف-ل-ششلا ة-ن-يد-م صصبر-ت ‘ م--ه--ل ر--ط--شسŸا
،Êد-ب-لا بنا÷ا ‘ ل-ج-شسŸا Òب-ك-لا ر--خأا--ت--لا كراد--ت
08  ¤إا تلشصو ÚبعÓلا ةيزهاج ةبشسن نأا لوقلا نكÁو
ناو ةشصاخ ةئاŸاب001 ¤إا اهعفرب حمطنو ،ةئاŸاب

و-هو ،ة-ع-ف-تر-م تا-يو-ن-عÃ نو-برد-ت-ي Úب-عÓ-لا ع-ي-م-ج
مجح عفر نم قيرفلل بردمك › حمشسي يباجيإا لماع
.›ا◊ا صصبÎلا ةياهن عم دح ىشصقأا ¤إا تابيردتلا

‘ اهتلجسس يتلا ةيسساسسألا ةظحŸÓا يهام
ةظفاحملل نوحمطتو ميهاربإا ›اد صصبرت

؟فلسشلا ةنيدÃ ›ا◊ا صصبÎلا ‘ اهيلع
ىتح ،تاباشصإا نودب فرششلا ةنيدم صصبرت نم جورÿا
،ةدحاو ةلتكك ةيعامج ةقيرطب لمعلا ÚبعÓل ىنشستي

كلذ نوكي دق نكل ،حاجنلا ةبشسن نم فعاشضي ام وهو
تايرابŸا ىل-ع Úل-ب-ق-م Úب-عÓ-لا ناو ة-شصا-خ ،بع-شص

،تاباشصإلا بنŒ عاطت-شسŸا رد-ق لوا-ح-ن-شسو ،ة-يدو-لا
ق-ي-ع-ت د-ق ي-ت-لا ،ي-ل-شضع-لا ج-ن--ششت--لا تا--با--شصإا ة--شصا--خ

،ديج لكششب ةيمشسرلا تا-يرا-بŸا م-ه-لو-خد-ب Úب-عÓ-لا
نا لوقلا نكÁ ،فدهلا اذه قيق– نم انك“ اذإاو
ةلوطبلا لوخدل ةلماك ةبشسنب ازهاج نوكيشس قيرفلا
فدهلا نوك ،تايرابŸا عيمج ‘ زوفلا لجأا نم ةوقب
.كلذ Òغ لو دوعشصلا وه رطشسŸا
ةغيسصلا ¤إا رظنلاب ةلهسس نوكت نل ةيرومأاŸا
؟مسسوŸا اذه ةقبطŸا ةديد÷ا
،قرفلا عيمج ىلعو ةلهشس نوكت  نل ةيرومأاŸا ديكأا

بعلت يتلا ةيدنألا وأا ءاقبلا لجا نم بعلت يتلا ءاوشس
د-ج ة-غ-ي-شصلا تنا-ك ناو ى-ت-ح ن-ك-ل ،دو-ع-شصلا ل-جا ن--م
،ر-خآا را-ي-خ ا-ن-يد-ل صسي-ل ،ه-ن-م د-ب ل ر-شش ي-ه-ف ،ة-ب-ع-شص
ة-لو-ط-ب-لا م-ت-ير ةر-يا-شسم لإا ر-خآا را-ي-خ ا--ن--يد--ل صسي--ل--ف
ىلع بعللا وهو Òغتي نل انفدهو ،ةديد÷ا اهتغيشصو
،وجرŸا فدهلا ق-ق-ح-ن-شس ه-ل-لا نذإا-بو ،دو-ع-شصلا ة-قرو

‘ لكلاو ،ةدحاولا ةلئاعلاب هبششأا قيرفلا تيب نا اŸاط
.كلذ Òغ لو دوعشصلا هنيعأا بوشص عشضي قيرفلا

ي-ت-لا ،ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا Òها-م÷ لو-ق--ت اذا--م
؟دورولاب فلسشلا ةنيدم ¤إا مكتعدو
انترداغم لبق ركاششت بعلÃ قيرفلا  Òهامج هب ماق ام
‘و يشسفن ‘ زح فلششلا ةنيدم هاŒ ةديلبلا ةنيدم
ي-ه ،بعل ل-ك-ل درو ة-قا-ب-ف ،اÒث-ك Úب-عÓ--لا ة--ي--شسف--ن
مهبح ىدم نع ،نيدي-ل-ب-لا ع-ي-م-ج ن-م ة-ح-شضاو ة-لا-شسر
ة-جرد-لا ‘ م-ه-ق-ير-ف ة-يؤور-ل م-ه-قو-ششت ىد-مو ق-ير-ف-ل--ل
‘ مهحرفنو مهدع-شسن نأا ا-ن-م نو-ب-ل-ط-ي م-ه-ف ،ة-ي-نا-ث-لا
م--ه---ن---ع ل---خ---ب---ن ن---ل ه---ل---لا نذإا---بو ،م---شسوŸا ة---يا---ه---ن
يدهم Ëرك.تاراشصتنلاب



ــه2441 ¤وأ’ا ىدامج12ـل قفاوŸا1202 يفناج50 ءاثÓثلا ةضضايرلا ءادضصأا

:هيتاراكلل ينطولا بختنŸا عراصصم Êوتيز ةماصسا باصشلا بعŸÓا ءادصصا ةديرج عم راوح ‘

رباكألا بختنم ‘ نوكأل هيلع زوفأا نأا بجي و امئاد ينعجضشُي ،Òبك لطب ةضشاضشع داعم

ائيضش › مدقي  ⁄ يقيرف و ةيلود تايلاديÃ تجوت امدنع ًادحاو اميتنضس ىضضاقتأا ⁄

..يونعŸا معدلا و ةقثلا تاضصبرت ديرأا ..لاومأا جاتحأا ل»
«4202 صسيراب دايبŸوأل رضضحأا و ةزي‡ تاردق يدل

ينطولا بختنŸا بعل Êوتيز ةماشسأا عراشصŸا بوهوŸا باششلاب بعŸÓا ءادشصأا ةديرج عمج راوح ‘
و ةيشضايرلا ةيوناثلا ‘ هتشسارد و هتازا‚ا هراوششم ةيادب نع انثدح يذلا و ،طشساوألا فنشص ‘

ةنيطنشسق ةنيدم نبا فششك امك ناينبلا Úعب تاشضايرلل  ›اعلا ينطولا دهعŸا ¤ا ¤وا ةنشس هلوخد
. هفده غولبل هدعاشسي و هدناشسي نم لك و هفادها و هحومط نع

يروشصنم ةلوخ :هترواح
ةشضاير تÎخا فيك و كتايادب نع انثدح ةماشسا لوا
؟ هيتاراكلا
‘ اناو يشضاير يدانب ينلجشسي نا دارا يذلا يدلاول لشضفلا دوعي
دوغيز يدان ‘ هيتاراكلا ةشضاير › راتخا و تاونشس عبشسلا نشس
ةنيطنشسقب فشسوي

؟ينطولا قيرفلاب تقحتلا فيك و
ةيناثلا ةنشسلا ‘ و ةلوطبلا ‘ ثلاثلا زكرŸا تققح ةنشس لوا ‘
ة-لو-ط-ب-لا ‘ ة-ي-ب-هذ-لا ة-ي-لاد-يŸا د--شصح ن--م تن--ك“

متف رغاشص’ا فنشص ‘5102 ةنشس ةريوبلاب ةينطولا
ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا سصبر--ت ¤ا  ي--ئا---عد---ت---شسا
عم تلخد و ةبيرعلا ةلوطبلل Òشضحتلل فيطشسب

⁄و تيغلا انتكراششم نا ’ا لابشش’ا فنشص
‘ ا-م-ئاد ل-خد-ن ا-ن-ي-ق-ب ا-ن-ن--ك--ل كرا--ششن
تاشصبرت

ةيلود ةكرا-ششم لوا ي-ها-م
؟ كل
ايلود اهيف تكراشش ةشسفانم لوا
ة---يŸا----ع----لا با----ع----لأÓ----ل تنا----ك
تكرا--شش و بر---غŸا---ب ة---شسردŸا

تجو--ت و ط--شساو’ا ف--ن--شص ن--م--شض
قرفب يبرغم م اما تمزهنا و ةيشضفلا ةيلاديŸاب
رفشص دحاو ةجيتنب طيشسب

¤ا اهتققح ي-ت-لا ج-ئا-ت-ن-لا م-ها ي-ها-م و
؟ اذه نموي
ة-يŸا-ع-لا با-ع-ل’ا ‘ ة-ي-شضف-لا ة-ي-لاد-يŸا د-ع--ب
¤ا ل-هأا-ت-لا ‘ ظ◊ا ي--ن--ف--ع--شسي ⁄ ة--شسردŸا
تكراشش يننكل و Úتنجرأ’اب ةيبŸو’ا باعل’ا
ةيقيرفإ’ا باعل’ا و ايقيرفا ةلوطب ‘ اهدعب
و Úتيبهذ Úتيلاديم ىلع تلشص– و بابششلل

با-ع-لأ’ا ‘ ة-ي-شضف-لا ة-ي-لاد-يŸا ق-ي-ق– ن--م تن--ك“ م--ث ن--م
.ايكÎب ةنشس12 نم لقأ’ ةيطشسوتŸا

؟ رباكلا بختنم نمشض نوكتشس ىتم و
تا-شصبر-ت ‘ ة-كرا-ششم-ل-ل ار-خؤو-م ي-ئا-عد-ت-شسا م-ت-ي ة-حار-شص
‘ دعب كراششا ⁄ نكل يئÓمزب كتحأ’ لو’ا بختنŸا
..هعم ةيلودلا تاشسفانŸا

نوكت ىتح رباكلا ‘ رئاز÷ا لطب نوكت نا بجي لا
؟ ةناكم كل

’ول رباكأÓل ةينطولا ةلوطبلا ‘ كراششأاشس تنك حيحشص
كلذل دعتشسا انا و  انوروك ةحئاج

؟ نزولا صسفن ‘ كشسفانم وه نم و
فرشش و يقيرفا لطب يشسفانم .. كحشضي

سصشصخ----ت ‘ تار----م ةد-----ع ‘ ر-----ئاز÷ا
داعم غ-ل-ك57 ن-م ل-قا نزو «ي--ت--ي--مو--ك»

و Êز--ف--ح--ي ة--حار--شص ه--ن--ك--ل  ة--ششا--ششع
هنا امك لمعلا ىلع ينثحي و Êدعاشسي

عراشصŸا و وه  يعم ثدحتي و يب لشصتي
ن-م ع-فر--ي ا--م اذ--هو ي--خ--ياد Úشسح

يرارشصا نم ديزي و يتايونعم

؟ هيلع زوفت نا كيلع نكل
فر-----ششا Êا ‘د------ه لوا------حأا------شس
دا--ع--م ة--ف--ي---ل---خ نو---كا و ر---ئاز÷ا

يننكÁ و تاردقلا لك يدل ةششاششع
زوفت نأا بجي › لوقي داعم و اهلعفا نا
‘ ي-ت-نا-ك-م ذ-خأا-ت ي--ك ي--ئا--ه--ن--لا ‘ ّي--ل--ع

بختنŸا

؟ طرخنم تنا يدان يا ‘
تاونشس ثÓث ذنم ةرديح قيرف عم انأا

؟ ىرخا ةيدنا نم تلاشصتا كيدل لهو
نويلم08 نم بلط ةرديح يدان نكل اهفوفشص ‘ Êديرت ةيدنا ةدع معن
ينحرشسي يكل ميتنشس

؟ كيدان عم ارجا ىشضاقتت له و
تاجيوتتلا و ت’وطبلا مغر يدانلا نم دحاو سسلف ىلع اموي لشصحا كل

fiركت ىتح متي ⁄ ايلود و ايلÁي Ãطيشسب غلب  .

ةئفاكم ىلع تلشصح له ينطولا بختنŸا عم كجيوتت دنع و
؟ ةرازولا نم
و ةيبهذ تايلادم تققح دحاو ميتنشس ىقلتا ⁄ ةشضايرلا ⁄اع تلخد ذنم
‘ ق◊ا اهيدل ةباششلا تائفلا تناك نا يردا تشسل يننكل  ةيشضف و ةيزنورب
’ ما ةشضايرلا و بابششلا ةرازو  نم Ëركت

؟ ةيلبقتشسŸا كفادها يهام
ة-ي-لود-لا ل-فاÙا ‘ م-ل-ع-لا ع-فر و ة-ي-ن--طو--لا ة--يار--لا ف--ير--ششت و--ه ‘د--ه
ن’ا نم رشضحا نا ايلع نكل سسيرابب4202 ةيبŸو’ا باعل’ا فدهتشساو
تارود و تاشصبرت طقف ديرا ’اوما ديرا ’ يونعŸا معدلا ¤ا جاتحا
و Êومعدي نا و ةرازوو ةيدا–ا نم ÚلوؤوشسŸا ةقثب ىظحا نا و ةيلود
لجا نم اÒثك رومأاب ايلاح يحشضا نا بجي  هجاتحا ام لك اذه يننوزفحي
نا بجي اذعل تاونشس ثÓث ذنم يلها ىلع برغتم ن’ا انا و  ‘ده غولب
. ‘ده ققحا

Ÿ؟ برغتم تنا اذا
بعلا و ةيشضايرلا ةيوناثلاب سسردا تاونشس ثÓث ذنم ةمشصاعلاب دجاوتم انا
ةنشسلا ‘ انا تقولا سسفن ‘ و ايرولاكابلا ةداهششل رشضحا انأا و ةرديح يدانل
ناينبلا Úعب تاشضايرلا دهعÃ ¤و’ا

؟ تاشضايرلل ايلعلا ةشسردŸا لخدت نا ‘ تركف فيك و
ام لعفا هيلع و يدلاو و Òمشس يبردم ينعجشش و يلبقتشسم ‘ تركف
يه هب موقا تم نكل Óهشس نوكي نل قيرطلا نا فرعا ح‚ا يك يعشسوب

و تايناكم’ا طقف جاتحا و تاردقلا لك يدل يلبقتشسم لطب عنشصل لحارم
.رئاز÷ا فيرششتب دعا و ÚلوؤوشسŸا ةدناشسم و يونعŸا معدلا

سسنت

اهتليمز ةقفر وبيا صسان-يا ة-ير-ئاز÷ا صسن-ت-لا ة-ب-عل تجو-ت
ÒتشسنŸا ةرودب يجوزلا لودج ‘ افو-ك-شسي-شس ا-نآا ة-ي-ك-ي-ششت-لا
يئانثلا ىلع دحألا صسمأا لوأا امهزوف دعب ,صسنوتب ةيلودلا
ا-ن-ي-ل-يإا ة-ي-بر-شصلاو ز-نا-غ ا-نو-ي--ف ة--ير--شسيو--شسلا ن--م نو--كŸا

ةيكيششت-لا ة-ب-عÓ-لا ة-ق-فر و-ب-يا تزا-فو .(0-2) صشتيفومي-غ
‘ امهيتشسفا-ن-م ازوا-ج-ت-ت-ل ،3-6 ةجي-ت-ن-ب ¤ولا ة-عو-مÛا-ب
يتلا ةشسفانŸا هذه زئاوج غلبتو.1-6 عقاوب ةيناثلا ةعومÛا

Œكلذ ¤إا .رلود فلأا51 ةميق ةعيرشس تاحاشسم ىلع ىر
ةيشسنوتلا ÒتشسنŸا ة-ن-يدÃ ة-ي-نا-ث-لا ي-ه ةرود-لا هذ-ه د-ع-ت
‘ تايطشسولل ايقيرفا ةلطب صسانيإا ةيرئاز÷ا ةبعÓل ةبشسنلاب

ةرودلا نم اهتمرح تناك ةباشصإا نم اهتدوع ذنم كلذ و ،5102
Ó-ي‚أا ة-ي-بر-شصلا-ب ا--ه--شضيو--ع--ت ” و ي--شضاŸا ر--ه--ششلا ¤وألا

.اعيبر91 ـلا ةبحاشص صشتيفوكوج

يجوزلا ‘ ÒتضسنŸا ةرودب جوتت وبيإا اقيرف71 ةكراضشÃ ودناوكياتلل ةيركضسعلا ةينطولا صسأاكلا تاضسفانم قÓطنا
ةيركشسعل ةينطولا سسأاكلا تاشسفانم ‘ اقيرف71 كراششي
ع-مŒ ز-كرÚ Ãن-ث’ا سسما تق-ل-ط-نا ي-ت-لا ود-ناو-ك--يا--ت--ل--ل
ويرجوب د-ي-ه-ششلا» ة-ير-ك-شسع-لا ة-ي-شضا-ير-لا قر-ف-لا Òشض–و
تاطاششنلل يونشسلا جمانÈلا راطا ‘ نونكع Íب «دوعشسم
.1202/0202 مشسوŸ ةيركشسعلا ةيشضايرلا
ة-ير-ك-شسع-لا ي-حاو-ن-لا ف-ل--تfl ة--كرا--ششŸا قر--ف--لا ل--ث“و
ةفاشضإ’اب ،ةيقيبطتلاو ايلعلا سسرادŸاو تاوقلا تادايقو
ي-شصا-شصت--خا ‘ سسفا--ن--ت--ت ثي--ح ،ىÈك--لا تاد--حو--لا ¤ا
(اكراششم39) يغوÒكلا و (اكراششم02) يشسموبلا
عمŒ زكرم دئاق ،ق◊ا دبع دمfiا وباج ديقعلا حتتفاو
متنا» : Óئاق ءاقللا ةيركشسعلا ةيشضايرلا قرفلا Òشض–و
ءارو ا-ي-ع-شس ه-يز-ن-لا ي-شضا-ير-لا سسفا-ن-ت-ل-ل نوو-عد-م مو-ي--لا
يتلا جيوتتلا ةشصنم ءÓتعاو تايلاديŸاو باقلأ’اب رفظلا

ل--شضف--ب لوذ--ب--م ل--يو--ط د--ه÷ ةر--م--ث ا--م--ت--ح نو---ك---ت---شس
ينطولا سشيجلل ايلعلا ةدايقلا اهترفو يتلا تايناكم’ا
.«ةيركشسعلا ةشضايرلل يبعششلا
ةشصرف اهنا» : ديقعلا فاشضا ،ةلوطبلا هذه فده نأاششبو
لجا نم تاشسفا-نŸاو تار-ها-ظ-ت-لا ف-ل-تÒ ıشضح-ت-ل-ل
ةوخن موهفم قيمعتو باقلأ’ا و جئاتنلا ىلع ةظفاÙا
ايŸاعو ايميلقا ،اي-ن-طو ا-ه-ي-ل-ع ل-شصح-تŸا تارا-شصت-ن’ا
.«ةيلاتقلا مكتاردق ىلع ديكأاتلل مكل ةشصرف يهو
بختنŸا بردم ،نوع ديلو دعاشسŸا Èتعا ،هتهج نم
ةباثÃ ةلوطبلا هذه ،ودناوكياتلل يركشسعلا يرئاز÷ا

راتخنشس» : Óئاق ،ينطولا قيرفلا ميعدتل ةماه ةلحرم
يركشسعلا ينطولا بخ-ت-نŸا م-ي-عد-ت-ل ر-شصا-ن-ع-لا ل-شضفا
‘ ةكرا-ششم-ل-ل ،د-يد-ج-ت-لا د-ي-ق د-جاو-تŸا ود-ناو-ك-يا-ت-ل-ل
ةيبرعلا ة-لو-ط-ب-لا ا-ه-لوا ،ة-مدا-ق-لا ة-ي-لود-لا تا-شسفا-نŸا
⁄اعلا ة-لو-ط-ب ا-ه-ي-ل-تو ة-يدو-ع-شسلا-ب ة-ن-ما-ث-لا ة-ير-ك-شسع-لا

.«ناتشسكابزوأاب
اثيدح بابششلا نم ديدعلا مشض ” دقل» : بردŸا فاشضأاو
،ودناوكياتلا ةشضاير يشسرا‡ نم مهو ةيركشسعلا ةشسشسؤوملل
عفر و ينطولا بختنŸا ميعدتل مهتاراهم ريوطتل ىعشسنشسو
.«ةمداقلا تاشسفانŸا ‘ ةينطولا ةيارلا
ة--يŸا--ع--لا با--ع--ل’ا ةرود ‘ تنا--ك ة--شسفا--ن--م ر--خآا نا ر--كذ---ي
لشص–و9102 ةنشس ةين-ي-شصلا نا-هوو ‘ ة-ع-با-شسلا ة-ير-ك-شسع-لا

فشسوي هللا فلخو Êاه بيبط ÚعراشصŸا نم لك اهلÓخ
.ةعباشسلا ةبترŸا ىلع

Œنا ¤ا ةراشش’ا رد flا فلتŸرمتشست قرفلا بشسح ت’زان
ةلوطبلا هذه تايلاعف متتخت ثيح ءاثÓثلا دغ موي ةياغ ¤ا
.نيزئافلا ىلع سسوؤوكلاو تايلاديŸا عزوتو

ديلا ةرك

نـــيرحبلاب رــضضÿا صصــبرت
ءاـــــــغلإلاب ددــــــــهم
ةديرج نم ةبرقم رداشصم تفششك
بختنŸا صصبرت نأا بعŸÓا ءادشصأا
ةمشصاع ةمانŸاب ديلا ةركل ينطولا
مدعل ارظن   ءاغلإلاب ددهم  نيرحبلا

دق و دود◊ا قلغ ببشسب تÓحر رفوت
نع ءانغتشسلا ¤إا ةيدا–لا رطشضت
مودي و7 نم اررقم ناك يذلا صصبÎلا
،يرا÷ا يفناج رهشش نم رششع11ـلا ¤إا
رشضخلل ةيÒشض– ةطfi رخآا نوكيل

ل ةبشسانم ةلحر داجيإا رذعت نأا Òغ
ناو ةشصاخ ةليوط تاعاشس قرغتشست

دود◊ا ىلع ةقلغم  نيرحبلا  دودح
دجتل ةيشسايشس يعاود ببشسب ةيرطقلا
ةيعشضو ‘ اهشسفن ةينقتلا ةيريدŸا

fiةحار  ىلع ظاف◊ا مامأا ةجر
قÓطنا نم ةليلق مايأا لبف ÚبعÓلا

ةلحر ‘ هجوتلا وأا رشصم لايدنوم
رمألا  صسيراب Èع ةعاشس42 مودت
اÒثك ايندب Úيشضايرلا قهري دق يذلا
دحاو صصبÎب صسوكرب ءاقفر يفتكيل
4 ءارجإا هللخت اينولوب ‘ هارجأا

تحمشس ةيباجيا تناك ةيدو تايرابم
دعب مهاوتشسم رابتخا نم ÚبعÓل
ةلماك رهششأا ةرششعل ةشسفانŸا فقوت

.انوروك ءابو راششتنا ءارج
ايمشسر نيرحبلا ةرود ءاغلإا لاح ‘و
نلأا يشسنرفلا ينقتلا لابششأا لشصاويشس
عم ةمشصاعلا رئاز÷اب مهشصبرت تروب
بختنم عم ةيدو تايرابم بعل لامتحا
وه  قلغم صصبرت ‘ دجاوتŸا طشساوألا
 . رخآلا

م.ةلوخ



فسسوي»
يديزوب
›إوخو
وعدŸإ
،«وسشتيب»
ل-ك نÓ-م-ح-ت--يو
ةيرسصنلإ بعاتم
‘ امهمودق ذنم
د---قو ،1102 ة-ن--سس

ن------------م ترذ-------------ح
،ة-ث-ي-بÿإ ا-م-هد-ئا-ك--م
ةيحنت متي ⁄ ول اهنيح تلقو

قيرفلإ نم Úسصخسشلإ نيذه
امو ،ةيرسصن-ل-ل ل-ب-ق-ت-سسم Ó-ف

ا--م--ف ،نلأإ ع--ق---ي ه---ن---م ترذ---ح
ل-ب ة--ثرا--ك ق--ير--ف--لإ ‘ ثد--ح--ي

.قيرفلإ خيراتب تسسم لزاهم
بعل) يزأزعل يلعديصس

(ةيرصصنلأ ‘ قباصس

.اسسنرف نم ءزج حبسصت اينوغروبو ،ءير÷إ لراسش لتقمو يسسنان ةكرعم عوقو -7741
.ونÓيم وزغي إزروفسس وكيفودول قودلإ -0051
.نفوهدنيآإ ‘ ةÒبك ران بوسشن -4551
كلذو اينيجÒف ‘ دنومسشتير قرحي ÊاطيÈلإ يرحبلإ لوطسسألإ -1871

.ةيكيرمألإ ةروثلإ مايأإ ‘
ةعطاق-م ة-كرا-سشم فا-ق-يإإ ى-ل-ع تو-سصي ي-ك-ير-مألإ بإو-ن-لإ سسل‹ -6481
.ةدحتŸإ ةكلمŸإ عم نوغيروأإ

مسسإ ت– ةرهاقلإ ‘ ةيسضايرلإ باعلأÓل كلامزلإ يدان سسيسسأات -1191
.«لينلإ رسصق يدان»
.ÊاŸألإ يزانلإ بز◊إ سسيسسأات -9191
ةأإرمإ لوأإ حبسصتل غنمويإو ةيلول ةمكاح سسور يليات يللين باختنإ -5291
.ةدحتŸإ تايلولإ ‘ ةيلو مكاح بسصنم ¤وتت
.وكسسيسسنإرف ناسس قيسضم ىلع ةيبهذلإ ةبإوبلإ رسسج ءاسشنإإ أإدب -3391
.مإإ فإإ ويدإرل ةبرŒ لوأإ -0491
ةمواقŸ هعورسشم نع نلعي رواهنزيأإ تيإود يكيرمألإ سسيئرلإ -7591
.رواهنزيأإ أإدبم مسساب فرع يذلإو طسسوألإ قرسشلإ ‘ ةيعويسشلإ

جمانرب ريوطت ةيإدبب رمأاي نوسسكين دراسشتير يكيرمألإ سسيئرلإ -2791
.يئاسضفلإ كوكŸإ

.ةيقرسشلإ ايناŸأاب فÎعت إدنلوه -3791
.اهجاتنإإ نم يسصخسش بسساح زاهج لوأإ قÓطإإ نلعت دراكاب-تيلوه ةكرسش -0891
.ناسشيسشلإ نم ةيسسورلإ تإوقلإ باحسسنإ -7991
.يكيرمألإ بإونلإ سسل‹ ةسسائر ¤وتي رنوب نوج بئانلإ -1102
بعل لسضفأإ ةزئاجب زرfi سضاير يرئإز÷إ زوف نع نÓعإلإ -6102
.6102 ماعلل يقيرفأإ

ةثلاثلإ ةخسسنلإ ‘ يبرعلإ جيلÿإ سسأاك بقلب جsوَتُي نامع بختنم -8102
.ترامإلإ بختنم ىلع هزوف دعب نيرسشعلإو

نيرجاهملل دولوم لوأإ نإ ملعت له ^
Òبزلإ نب هللإدبع ) وه ةرجهلأإ دعب
).

نم هللإ قلخ ام لوأإ نأإ ملعت له ^
.( سسمسشلإ ) وه نمزلإ

اهنذأإ تبقث ةإرمأإ لوأإ نأإ ملعت له ^
ليلÿإ ميهإربإإ ةأإرمإ رجاه ) يه
.( مÓسسلإ امهيلع

رفو رجاه نم لوأإ نأإ ملعت له ^
.( مÓسسلإ هيلع ميهإربإإ ) وه هنيدب

خيراتلإ عسضو نم لوأإ نأإ ملعت له  ^
با-طÿإ ن--ب ر--م--ع ) و--ه ير--ج--ه--لإ

.(هنع هللإ يسضر
.(دوسسألإ نب دإدقŸإ ) وه هللإ ليبسس ‘ هسسرف دعإ نم لوأإ نأإ ملعت له ^
.(هنع هللإ يسضر بلاط يبأإ نب يلع ) وه مÓسسإلإ ‘ نجسس انب نم لوأإ نأإ ملعت له ^

.(يعإزÿإ ي◊ نب ورمع ) وه برعلإ ¤إإ مانسصألإ ةدابع بلج نم لوأإ نأإ ملعت له  ^
.( تو◊إ دبك ةدابز ) وه ةن÷إ لهأإ هلكأاي ماعط لوأإ نأإ ملعت له ^

لدعلاب رمأاي هللإ نأإ» ةبطÿإ رخآإ ‘ ءإرق نم لوأإ نأإ ملعت له ^
.( هنع هللإ يسضر زيزعلإ دبع نب رمع) وه «ناسسحإلإو

ليسصافّتلإ قدأاب رعسشتو ةّيفÿإ ءايسشألإ ىرت كلعجي يباجيإلإ Òكفّتلإ ^
.ليحتسسم وهام لك قّق–و

.ل--ب--ق--ت--سسŸإ ‘ ل--مألإ ع--سضو ر--سضا◊إ ‘ سشعو ي--سضاŸإ ن--م م--ّل---ع---ت ^
،مهنع يّلختلإ بعسصألإ نمو ،مهداجيإإ بعّسصلإ نم نوّيقيق◊إ ءاقدسصألإ
.مهنايسسن ليحتسسŸإ نمو

^ Áعن يكل ةعاجسشلاب انيّل– ول طقف ءاطخألإ عيمج ةرفغم نكÎاهب ف.
.انبايغ نوظحÓيسس انرمأل ًاّقح نومتهي ول ،سساّنلإ نع دعتبن نأإ ًانايحأإ دّي÷إ نم ^
،ةلئاعلإ .ديدج نم ئدبلإ ًامئإد كنكÁ ،ًاŸؤوم ًانيزح يسضاŸإ ناك امهم ^
.ب◊إ ىهتنيل ثيحو ةاي◊إ تأإدب ثيح
.هركلإ كمّلعي ⁄ألإ لعŒ لو ،ًايسساق ًاناسسنإإ كنم لعجي ⁄اعلإ لعŒ ل ^

كسســـــــــــــفن فـــــــــــقث

بعل ثلاث زرfi صضاير تاب ،6102 ةنصس نم مويلأ أذه لثم ‘
ةيبهذلأ ةركلاب جوتي رجام حبأرو يمولب دعب يرئأزج

أوصسنت ل ،ددعلأ أذه ناكرأأ عم مككÎن نأ لبقو ،ةيقيرفإلأ
Ãع انتلصسأرÈ أŸكللأ عقوÎوÊ اتلأ‹:

moc.liamg@mirakiddam،انتحفصص رونت مكعيصضأومف
امكو ،مكنظ نصسح دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتأداقتنأو
.مويلأ ءاعدب هللأ ةكرب ىلع انتحفصص أأدبن ،ددع لك ‘ ”دوعت

.يمع عم رهظلإ دعبو ،› لمع ل رهظلإ لبق» : يبغلإ باجأإ ؟لمعت إذام: يبغلل يصضاقلأ لاق
رهظلإ دعبو ،يعم لمعي رهظلإ لبق» : يبغلإ باجأإ ؟كمع لمعي إذامو:يصضاقلأ لاقف
.«لمعي ل

ةصسرا‡ لمعت امك ،يئأذغلأ ليثمتلأ ةيلمع طصشنتو دبكلأ لمع ةءافك ةدايز ىلع ناصضمر ‘ ةصضايرلأ ةصسرا‡ لمعت
دعب مصس÷أ نزو ىلع ظفا–و موحصشلأ نم مصس÷أ صصلختو يلصضعلأ زاه÷أ ةءافك ةدايز ىلع ناصضمر ‘ ةصضايرلأ
.تايركصسلأو نوهدلاب ةينغلأو ةمصسدلأ ةيناصضمرلأ تÓكألأ
›اتلابو ءأرم◊أ مدلأ تأرك ددع جاتنإأ نم ديزيف يومدلأ يرودلأ زاه÷أ ةءافك ةدايز ىلع ةصضايرلأو مايصصلأ لمعي
ديزت ›اتلابو ءاصضيبلأ مدلأ تأرك ددع جاتنإأ ديزي امك ،Úجصسكألأ لقنو لمحب موقت يتلأ Úبولجوميهلأ ةيمك ديزت
.فيزنلأ ةلاح ‘ عيرصسلأ طلجتلل مصس÷أ ئيهي ا‡ ةيومدلأ حئافصصلأ جاتنإأ ديزيو ،عافدلأو ةيام◊أ ىلع مصس÷أ ةردق
نم Òثكلأ ةمواقم ىلع مصس÷أ ةردق نم ديز-ت-ف ي-عا-نŸأ زا-ه÷أ ة-يو-ق-ت ى-ل-ع نا-صضمر ‘ ة-صضا-ير-لأ ة-صسرا‡ ل-م-ع-ت

.مايصصلأ قاصشم لم– ىلع دعاصستف ةئرلأو بلقلأ ةلصضع نم ناصضمر ‘ ةصضايرلأ يوقت ،صضأرمألأ

ــه2441 ¤وألإ ىدامج12ـل قفإوŸإ1202 يفناج50 ءاثÓثلإ

انعم مصستبإأ

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فصض ــــــ

يدهم Ëرك :دأدعإأ

.يكيرمأإ فسشكتسسم ،كياب نولوبيز -9771
لبون ةزئاج ىلع لسصاح ÊاŸأإ فوسسليف ،نكوأإ فلدور -6481

.8091 ماع بدألإ ‘
ىلع لسصاح يكيرمأإ ايجولويزيف ⁄اع ،رغنلريإإ فزوج -4781

.4491 ماع بطلإ ‘ لبون ةزئاج
.يسسنوت يئامنيسس جرfl ،ةعيرسش رهاطلإ -7291
..Êاتسسكاب يسسايسس ،وتوب يلع راقفلإ وذ -8291
.›اطيإإ يئإورو فوسسليف ،وكإإ وتÈموأإ -2391
.اينابسسإإ كلم ،لوألإ سسولراك نإوخ كلŸإ -8391
.ةيكيرمأإ ةلث‡ ،نوتيك نايد -6491
.يرسصم لث‡ ،راقفلإ وذ ”اح -2591
.يرسصم ينغم ،ةدومح طسسابلإ دبع -0691
.تيوكلإ ‘ لمعت ةيندرأإ ةلث‡ ،ةدامح ىده -3691
.ةيناباي يتوسص ءإدأإ ةلث‡ ،ونامأإ يروي -6691
.يكيرمأإ ينغم ،نسسنام Úلرام -9691
.Êابسسإإ مدق ةرك بعل ،ناتسسيرت وغييد -6791
.ÊاŸأإ مدق ةرك بعل ،رلسسيإد نايتسسابيسس -0891
.ةيدنه ةلث‡ ،نوكداب اكيبيد -6891
8891- fiيتيوك لث‡ ،ناسضمرلإ دم.
.يزيل‚إإ لث‡ ،يردلاب سسكام -6991

ةأأرمأ جوزتي يقيرفإأ يبسص
دوقع5 ـب هÈكت

يليناسس ىعدي ايقيرفإ بونجب يبسص ماق
ةأإرمإ نم جوزت-لا-ب (تإو-ن-سس8) Óيليسسا-م
ةجوزتم (ةنسس16) وغناباسش Úليه ىعدت
لفح ‘ هدإدجأإ يسضري يك دلوأإ5 اهيدلو
سصخسش001 ›إوح روسضحب ميقأإ
ل--ب--ق--لإ لدا--ب--ت--ب «Úجوز--لإ» ا---ما---ق د---قو
دقو Êإواسشت ةنيدÃ لف◊إ ‘ ”إوÿإو
مإد-قإلا-ب هور-مأإ هدإد-جأإ نإ ي-ب--سصلإ م--عز

.ةوطÿإ هذه ىلع
3 ›إو-ح فا-فز-لإ ف-يرا-سصم تل-سصو د--قو
در‹ ه--نأإ تح--سضوأإ ا--ه--ن--ك--ل ،رلود فلآإ

⁄ هنأل مزلم Òغ وهو ،Òغ ل ينيد سسقط
. ةينوناق قئاثو ةيأإ عيقوت متي
د--يرأإ ي--ن--نأإ ي--مأإ تغ--ل--بأإ» ي--ب--سصلإ لا---قو
،Úليه تجوزت يننأل ديعسس انأإو ،جإوزلإ
.«يرمع نم ةأإرمإ جوزتأاسس Èكأإ امدنعو
رمعلإ نم ةغلابلإ يبسصلإ ةدلإو تركذ اميف
جوزتي نأإ هنم يليناسس دج بلط» ةنسس64
.«اهبحي هنأل Úليه راتخإو هتافو لبق
ا--ند--ع---سسأإ ةو---طÿإ هذ---ه---ب» نإ تفا---سضأإو
ر-مأإ ل-سص◊ كلذ ل-ع--ف--ن ⁄ و--لو ،دإد--جألإ

.«انتلئاع ‘ ءيسس
هدإرأإ ا-----م إذ-----ه» نإ سسور-----ع-----لإ تلا------قو
.«دإدجألإ

يرئأز÷أ ةمÓعلأ
ÊدŸأ قيفوت دمحأأ

نب قيفوت دمحأإ وه ÊدŸإ قيفوت دمحأإ
fiنب دمحأإ نب دم fiإ دمŸدÊ يبقلإ

ريزو ،خرؤوم ،⁄اع .يرئإز÷إ يطانرغلإ
ىدامج42 مو-ي سسنو-ت--ب د--لو .ير--ئإز--ج

Èمفو-ن —ا-ف-ل-ل ق-فإوŸإ ـه7131 ةيناث-لإ
21 موي ةمسصاعلإ رئإز÷اب ‘وت  ،9981

fiإ ـه4041مرŸربوتكأإ81  ـل ق----------فإو
ÊدŸإ دمfi نب دمحأإ وه هدجم3891
ناك ،فيرسشلإ ي-طا-نر-غ-لإ ي-ب-ق-لإ ،إًد-لو-م
.ةمسصاعلإ رئإز÷اب ءانمألإ Úمأإ
،رئإز÷اب دلو ،دمحأإ نب دمfi وه هدلإو
،Òبكلإ عما÷اب ة-ي-بر-ع-لإ ه-مو-ل-ع ى-ق-ل-تو

ءا---م---ل---ع---لإ را---ب---ك ن---م دد---ع د----ي ى----ل----ع
ة-ن-يد-م ن-م هد-ج ر--جا--ه.ÚسسردŸإو
دعب هتلئاع ابحطسصم ةمسصاعلإ رئإز÷إ
رقتسساف .Úيسسنرفلإ فرط نم اهلÓتحإ

ةنسس ةيا-غ ¤إإ ،ةر-جر-ج ة-ق-ط-نÃ ا-ت-قؤو-م
ةدا--ي--ق--ب ةرو--ث---لإ تع---لد---نإ ثي---ح م0781
اهيف كراسشف ،دإد◊إ خيسشلإو ÊإرقŸإ
ببسسب ةروثلإ تهتنإ نأإ ¤إإ دلإولإو د÷إ
ا--ه--ل--م--ع--ت--سسإ ي--ت--لإ ة--ي--سشحو--لإ قر---ط---لإ
.نويسسنرفلإ نورمعتسسŸإ
لئابق-لإ ة-ق-ط-نÃ ة-ل-ئا-ع-لإ ة-ما-قإإ لÓ-خو
رمع خيسشلإ حلاسصلإ همأل هدج عم تفراعت
ةنيدم إًدسصاق هرودب ناك يذلإ ،نإريوب
¤إإ كلذ دعب عيم÷إ لقتنإ مث ،ةروثلإ لامعأإ ‘ هوخأإو وه كÎسشإو ،نمحرلإ دبع هيخأإ عم إرجاهم ،سسنوت
عبتي ....سسنوتب Úئجل فاطŸإ مهب ىهتنإو .ةدحإو ةلفاق ‘ سسنوت

مويلأ Gnd∏q¡oºs fnÑu¡æ» a«¬p dpÑnôncÉäp}مويلأ
GCS°ëÉQp√p , hnfƒuQr bn∏rÑ» Hp†°p«ÉAp
GCfƒGQp√p , hn Noòr Hpµoπu GCYr†°ÉFp»

GE¤ GJuÑÉ´p GBKÉQp√p HpæoƒQp∑n jÉ eoænƒuQn
bo∏oƒÜp Gd©ÉQaÚnz.

{Gnd∏q¡oºs fnÑu¡æ» a«¬p dpÑnôncÉäp
GCS°ëÉQp√p , hnfƒuQr bn∏rÑ» Hp†°p«ÉAp
GCfƒGQp√p , hn Noòr Hpµoπu GCYr†°ÉFp»

GE¤ GJuÑÉ´p GBKÉQp√p HpæoƒQp∑n jÉ eoænƒuQn
bo∏oƒÜp Gd©ÉQaÚnz.

50
:Èمصسيد 50

:مويلأ مقر

111 و-----ه ن-----م :لأؤو-----صسلأ
بختنم-ل-ل فد-ه لوأ بحا-صص

يأأ ‘و لÓقتصسلأ دعب ينطولأ
؟هعقو ءاقل

ي-ن-غ--لإ د--ب--ع مو--حرŸإ:بأو÷أ
فد---ه لوإ بحا---سص و---ه ،Êو----ت----يز
،لÓقتسسلإ دعب ينطولإ بخ-ت-ن-م-ل-ل
بختنŸإ مامأإ يدولإ ءاقللإ ‘ هعقو
سسدا--سسلإ ‘ ي--بŸولإ يرا--غ---ل---ب---لإ

02 بع--ل3691Ã ة-ن-سس ن-م ي-ف-نا-ج
رئإز÷إ زو-ف-ب ءا-ق-ل-لإ ى-ه-ت-نإو ،توأإ

2/1.

Áي--ت--لإ فإد--هلإ دد--ع م--قر--لإ إذ--ه ل--ث
ن--م ة--سسدا--سسلإ ة--لو÷إ د--ح ¤إإ تل---ج---سس
رد--سصت--يو ،ة--فÙÎإ ة--ط--بإر--لإ ة--لو--ط--ب

لوألإ ز-كرŸإ ‘ ف-ل-سشلإ ة-ي-ع-م-ج مو-ج--ه
هليجسستب فيطسس قافوب عوبتم افده11ـب
دإدو Òخألإ زكرŸإ ‘و ،فإدهإ ةعسست
.دحإو فدهب ناسسملت

:Èمصسيد

ــــــــــ مويلأ حيرصصت ـــــــ

ميمسصلأ ‘ ــــــــــــ
بع-صصألأ ق-ير-ط-لأ نو-ك-ي ًا-نا-ي--حأأ ^
.ًأدحأو ًائيصش حيحصصلأ قيرّطلأو

،هب رعصشتام تلق كّنأل فّصسأاتت ل ^
تلق كنوكل فصسآأ كّنأاكو ودبي أذهف
.ةقيق◊أ

ببصس ةئام ةاي◊أ كيط-ع-ت ا-مد-ن-ع ^
فلأأ كيدل نأأ ةايحلل ر-ه-ظإأ ،ي-ك-ب-ت-ل
.مصستبتل ببصس

،كعدخت دق اهنإاف رهاظŸاب ذخأاتل ^
،بهذ-ت د-ق ا-ه-ّنإا-ف ةوÌلا-ب ذ-خأا--ت لو
كل-ع-ج-ي يذ-لأ صصخ-صشل-ل بهذإأ ط--ق--ف
ي-ه ا-هد-حو ة-ما-صست-بلأ ّنأل م-صست--ب--ت
.لصضفأأ انتايح لعج ىلع ةرداقلأ

صصيخلت عيطتصسن طقف Úتملك ‘ ^
ةاي◊أ :اهيف هانم-ل-ع-تا-م ل-كو ةا-ي◊أ

.رمتصست

ءايبنألأ ءامسسأأ
لسسرلأو

ءا-م-سسأإ تإرإر-ك-ت ا-ندد--ع إذإإ
(امسسإإ62) لسسرلإو ءا-ي-ب-نألإ

،91 مقر نوكي ملسسو هيلع هللإ ىلسص لوسسرلإ مسسإ نإاف Ëركلإ نآإرقلإ ‘
اسضيإإ وهف » لفكلإ إذ » ةفاسضإاب ىتح (91) مقر وه لوسسرلإ نوكل ةبسسنلاب
(91)لإ مهنإل ،مÓسسلإ هيلع » ميهإربإإ » باسستحإإ ، نودب كلذ , (91)

احيحسصت إوجرن كلذبو ،ةكرابŸإ هتوعد مهو ،هؤوانبأإ مهنأإ ىف نوواسستم
لظيو » لفكلإ إذ » مسسإإ ةفاسضإإو ،مÓسسلإ هيلع » ميهإربإإ » مسسإإ فذح

وه إذهو (91) مقر وه ملسسو هيلع هللإ ىلسص » دمfi » ىفطسصŸإ مسسإإ
.حسصألإ



ضسوتنفوج ةعقوم ىف نÓيم نع Úبئاغلا زربأا ضشتيفوميهاربإا
نÓيم قيرف نع Úبئاغلا موجنلا زربأا وه سشتيفوميهاربإا نات’ز يديوضسلا مجنلا نأا ةيلاطيإا ةيفحضص ريراقت تفضشك

ةكبضش تركذو ،›اطي’ا يرودلا ةقباضسم نم61ـلا ةلو÷ا ةمق ىف لبقŸا ءاعبرأ’ا ادغ سسوتنفوج ةعقوم لÓخ
زركياميلياضس سسيضسكيلأاو ايباج ويتامو رضصان نب ليعامضسإا ىرئاز÷او سشتيفوميهاربإا نات’ز نأا «ايلاطيإا لوبتوف»
يرودلا بقل لماح يÒنوضسورلا هجاويو.يÒنوكنايبلا عم نÓيم ةهجاوم لبق درفنم لكضشب بردتلا نولضصاوي

نÓيم فاده فدهتضسي ثيح ،يمضسر لكضشب يÒنوكنايبلا ةهجاوم نم سشتيفوميهاربإا داعبتضسا ”و ،ءاعبرأ’ا ›اطي’ا
دضض اهل سضرعت يتلا ةباضصإ’ا نم ‘اعتلل يدارفنا لكضشب هبيردت يديوضسلا لضصاويو.رياني81 ‘ يرايلاك دضض ةدوعلا

ايباج هيلإا مضضناو ،مويلا يدرف لكضشب لمعلا ةلضصاوم ¤إا رطضضاو اًباضصم رضصان نب لازي ’ اميف ،Èمفون ‘ ›وبان
نودب بعللا يÒنوضسورلا ىلع بجيو ، ءاعبرأ’ا ماقتضس سسوتنفوي دضض عوبضسأ’ا فضصتنم ةارابم.زركياميلاضسو

،ةطقن73 ديضصرب ›اطي’ا يرودلا ةرادضص ىلع نÓيم عبÎيو.اًضضيأا فوقوŸا ›انوت وردناضس باضشلا هبع’
.ةطقن72 ديضصرب بيتÎلا لودج ‘ سسماÿا زكرŸا سسوتنفوج لتحي اميف

1202 يفناج50 ءاثÓثلأ
ىدامج12ـل قفأوŸأ

ــه2441 ¤وألأ

 Úفده دعب ىلع ودلانور ونايتسسيرك
مدقلا ةركل ىخيراتلا فادهلا بقلب جيوتتلا نم

بÎقأ ،ةيمسسرلأ تايرابŸأ تايئاسصحإل اًقفو
ضشر-ع ن-م ود-لا-نور و-نا-ي-ت-سسي-ك ¤ا-غ-تÈلأ
حبسصأأ ثيح مدقلأ ةركل يخيرا-ت-لأ فأد-ه-لأ

،ىلغألأ بقللأ ن-م ط-ق-ف Úفد-ه د-ع-ُب ى-ل-ع
ضسو-ت-ن-فو-ج يدا--ن م‚ نود--لأ تا--ب ثي--ح

عبÎلأ نم طقف Úفده دعب ىلع ،›اطيإلأ
تا--يرا--بŸأ ‘ ⁄ا--ع--لأ فأد--ه ضشر--ع ى--ل--ع

دا-قو .مد-ق-لأ ةر-ك خ-يرا-ت Èع ة--ي--م--سسر--لأ
ى-ل-ع زو-ف-ل-ل ضسو-ت-ن-فو-ج ه-يدا-ن ود--لا--نور
51 ةلو÷أ راطإأ ‘ ، ،1-4 ةجيتنب يزينيدوأأ

ايÒسس» ¤وألأ ةجردلأ ›اطيإلأ يرودلأ نم
بسسح--بو .1202-0202 يرا÷أ م--------سسوŸأ »آأ

نإاف ،ةينابسسإلأ «وفيتروبيد ودنوم» ةفيحسص
زواŒ ،يزينيدوأأ كابسش ‘ هيفدهب ودلانور
‘ حبسصيل ،هيليب يل-يزأÈلأ ةرو-ط-سسألأ م-قر
تايرابŸأ ‘ ⁄اعلأ ‘أده ةمئاقب Êاثلأ زكرŸأ

نأأ ¤إأ وفيتروبيد ودنوم تراسشأأو .ةيمسسرلأ
يكيسشتلأ ،طق-ف ه-ق-ب-سسي ›ا-غ-تÈلأ م-ج-ن-لأ

‘ فأده لسضفأأ دعي يذلأ ،ناكيب فيزوج
ام ،اًفد-ه957 دي-سصر-ب مد-ق-لأ ةر-ك خ-يرا-ت
ليجسستل جاتحي ›اغ-تÈلأ نود-لأ نأأ ي-ن-ع-ي

.مدقلأ ةرك ضشرع لÓتحل طقف Úفده
اًفده656 مهنيب ،اًفده857 ودلانور لجسسو
Îسسسشنام ،ةنوب-سشل ج-ن-ي-ترو-ب-سس ة-يد-نأأ ع-م
،ضسو-ت-ن--فو--يو د--يرد--م لا--ير ،د--ت--يا--نو--ي
بختنم ضصيمق-ب فد-ه201 ¤إأ ةفا-سضإلا-ب
ماعلل ليجسستلأ ‘ ودلانور ح‚و .لاغتÈلأ
ة-يور-ك-لأ ه-تÒسسم ‘ ›أو-ت-لأ ى--ل--ع02ـلأ
افده857 ¤إأ هد-ي-سصر ع-فر ا-م-ك ،ة-ل-فا◊أ

،هيليب ةروطسسألأ فأدهأأ ىطخ-ت-ي-ل ا-ي-م-سسر
ةر-ك خ-يرا-ت ‘ Ó-ي-ج-سست Úب--عÓ--لأ Ìكأا--ك
ونايتسسيرك ›اغ-تÈلأ م-ج-ن-لأ دا-قو .مد-ق-لأ

ضسو--ت--ن--فو--ج ه--ق--ير--ف ،ود--لا---نور
ه-ف--ي--سض ى--ل--ع زو--ف--ل--ل ،¤ا--ط--يإلأ
فأدهأأ ةعبرأأ ة-ج-ي-ت-ن-ب ىز-ي-ن-يدوأأ

ي-ت-لأ ةأرا-بŸأ ى--ف ،فد--ه ل--با--ق--م
ضسو-ت-ن-فو-ي» بع-ل-م ى-ل-ع تم--ي--قأأ
ةلو÷أ تاسسفان-م ما-ت-خ ‘ ،«ا-ن-يرآأ
ةقباسسم رمع ن-م ةر-سشع ة-سسماÿأ
«و-ي-سشت-لا-ك-لأ» ›ا--ط--يإلأ يرود--لأ
لتحي .1202-0202 ىرا÷أ مسسوŸاب
لود-ج-ب ضسماÿأ ز-كرŸأ ضسو-ت-ن--فو--ي
72 ديسصر-ب ›ا-ط-يإلأ يرود-لأ بي-تر-ت
ما-مأأ ة-ل-جؤو-م ةأرا-ب-م ه-يد-لو ة-ط--ق--ن
زكرŸأ ‘ ىزينيدوأأ يتأاي اميف ،›وبان
،ةطقن51 ديسصر-ب ر-سشع ع-بأر-لأ

ة-ل-جؤو-م ةأرا-ب-م ه-يد--لو
.اتنلاتأأ مامأأ

ديردم لاير عم ضسومار ديدŒ فلم
رــــــفسصلا ةــــــــطقنل دوـــــــــعي

سسومار ويجÒضسل ديدجتلا فقوم مزأات نع ةيفحضص ريراقت تفضشك
ةيضسايضسلاب ىكلŸا ةرادإا كضس“ لظ ىف ،Êابضسإ’ا ديردم لاير دئاق

.ًاماع03 ـلا اوطخت نيذللا ÚبعÓلا عم ةيلخادلا
ديردم لاير عم ًاماع43 رمعلا نم غلابلا سسومار ويجÒضس دقع ىهتنيو
هل قحي نكل ،نآ’ا ىتح قلعم هل ديدجتلا فلم لازي ’و ،لبقŸا وينوي ‘

.لبقŸا فيضصلا ًانا‹ هيلإا لاقتنإÓل ِدان يأا عم سضوافتلا
ةرادإا نإاف ،Êابضسإ’ا«وتي‚Òضشتلا» جمانرب هرضشن اŸ ًاقفوو

و-ي-جÒضس ع-م ق-با-ضسلا ا--ه--ف--قوÃ كضسم--ت--ت د--يرد--م لا--ير
‘ يهتنŸا هدقع ديدŒ فلم سصخي اميف ،سسومار

.لبقŸا وينوي
،سسومار ويجÒضس ىلع سضرع دق ديردم لاير ناكو

‘ ةدا-يز دو-جو مد-ع ع-م م-ضسو-م ةدŸ د-يد--ج--ت--لا
ة--يدا--ضصت--ق’ا ة--مزأ’ا بب--ضسب يو--ن---ضسلا بتار---لا

.انوروك سسوÒف نع ةمجانلا
لا--ير ةرادإا سسو--مار و--ي--جÒضس بلا--ط ا--م--ي--ف

ةدايز عم Úمضسوم ةدŸ ديدجتلاب ديردم
ةرادإا ه-ت-ضضفر ا--م و--هو ،يو--ن--ضسلا بتار--لا

.عطاق لكضشب ىدانلا
،د---يرد---م لا----ير ةرادإا تضضر----ع ًاÒخأاو
ناو-ج ى-ت-ح Úم-ضسو-م ةدŸ د-يد--ج--ت--لا

ةبضسنب بتارلا سضيفخت عم نكل ،3202
01%.

ثدح اÃ اًديعسس تسسل» :وينيروم
«يــــتيسسلاو دـــــتيانويلا عــــــم

ةهجاوم نإا ،Úنث’ا سسما ،Òبضستوه ماهنتوت بردم ،وينيروم هيزوج لاق
ÚفÙÎا ة-ط-بار سسأا-ك ي-ئا-ه-ن ف-ضصن ‘ ،اًد-غ ،درو-ف-ت-ن-يÈل ه-ق-ير--ف

.زÒبضسلل هلوضصو ذنم هل Èكأ’ا يه ،ةيزيل‚إ’ا
يا-ك-ضس» ة-ك-ب-ضش ا-ه-ت-ل-ق-ن تا-ح-ير--ضصت لÓ--خ ،و--ي--ن--يرو--م ح--ضضوأاو

ي-مود-ق ذ--ن--م › Èكأ’ا ةارا--بŸا ا--ه--نأا د--ق--ت--عأا» :«سسترو--ب--ضس
ذ-ن-م با-ق-لأÓ-ل يدا-ن-لا ةدرا-ط-م رو-ظ-ن-م ن-م كلذو ،ق-ير-ف-ل--ل

.«ةيئاهنلا ةارابŸا ىوضس اهنم مهأا دجوي ’و ،تاونضس
بقلب تجوت ،ةمهم ةقباضسم لك › ةبضسنلاب» :فاضضأاو

-4002) اÎل‚إا--ب لوأ’ا ي--م--ضسو--م ‘ ة--لو--ط---ب---لا هذ---ه
.«ةميق اهلو ةفلتfl ةقباضسم لك › ةبضسنلابو ..(5002
عم ةضصاخو ،رومأ’ا ¤إا رظنلا ‘ يتقيرط هذه» :عباتو
حبضصت اهنيح ،نامزلا نم دقع ذنم باقلأ’اب جوتي ⁄ ٍدان

.«ةمهم ةلوطب لك
ةياغ ‘ ناتهجاوم عبطلاب ،سسأاكب جوتنضس ÚتارابÃ انزف اذإا» :لضصاوو

.«ÚبعÓلاو يدانلل اًديج اًرمأا اذه نوكيضس نكل ،ةبوعضصلا
،لوأ’ا مويلا ذنم ةلود÷اب اًديعضس تضسل» :وينيروم لاق ،ماهنتوت تايرابم ةلودج نعو
عبطلاب ..¤وأ’ا ةلو÷ا ةارابŸ دتيانويو يتيضس Îضسضشنام سضوخ مدعب اًديعضس تضسلو
ÚتارابŸا Úتاه دعوم ديد– مدعب اًديعضس تضسل ينكل ،ةحارلا ىلع لوضص◊ا ناقحتضسي

.«اهنيح
ثد–أا نلو ..ماهلوف هجاوأاضس ىتم فرعأا نأا بحأا ،› ةبضسنلاب» :›اغتÈلا بردŸا ”أاو
.«هيلإا لهأاتيضس نم وه دروفتنيرب اÃرف ،يئاهنلا نع

بيكيل ليكسشت جراخ يسسيم
..0202 ةنسسل ›اثŸا

رطيسسي نريابو
ةفيحضص هتراتخا يذلا ،0202 ماعل ›اثŸا ليكضشتلا مضض
،Êابضسإ’ا يرودلا نم اديحو ابع’ ،ةيضسنرفلا (بيكيل)
نمضضتي ⁄ امنيب ،سسومار ويجرضس ديردم لاير عفادم وهو

ةرطيضس ليكضشتلا دهضشو .يضسيم لينويل ،ةنولضشرب م‚
وأا Úي-لا◊ا ءاو-ضس ،خ-نو-ي-م نر-يا--ب ي--ب--ع’ ن--م
يرافابلا قيرفلا ح‚ امدعب ،Úقباضسلا

.لا-----ط-----بأ’ا يرود بق------ل د------ضصح ‘
نم ةيضسنر-ف-لا ة-ف-ي-ح-ضصلا ترا-ت-خاو
يد-ن-لو-ب-لا :ن-م Ó-ك ا-بوروأا لا-ط--بأا
Êابضسإ’او ،يكضسفودنافيل تربور
لوبرفي-ل بع’) ارا-ت-نا-ك-لأا و-جا-ي-ت
،زيفيد وضسنوفلأا يدنكلاو ،(›ا◊ا
سشت--ي--م--ي--ك او--ضشو---ج Úي---ناŸأ’او
.ريون ليونامو
ي-مو--ج--ه--لا بنا÷ا ‘ د--جاو--تو
نم ل-ك ،ي-ك-ضسفود-نا-ف-ي-ل راو-ج-ب
ود-لا-نور و-نا-ي-ت-ضسير-ك ›ا--غ--تÈلا
رامين يليزاÈلاو ،(سسوت-ن-فو-ج)
،(نا------مÒج نا------ضس سسيرا-------ب)
نيورب يد Úفيك ي-ك-ي-ج-ل-ب-لاو
(يتيضس Îضسضشنام)
فÓخ-ب عا-فد-لا ط-خ ل-م-كأاو
يد-ن-لو-ه-لا ،ز-ي-ف-يدو سسو-مار
كياد نا----------ف ل----------ي-----------جÒف
رد----ن----ضسك-----لأا يز-----ي-----ل‚إ’او
ة-ف-ي-ح-ضصلا تزر-بأاو .د-لو-نرأا
سسو-مار فاد-هأا ة-ي-ضسنر-ف-لا
م-------ضسوŸا ‘ ،ةر--------ضشع--------لا
يرود---------لا---------ب ي---------ضضاŸا
ه-نإا» :ًة-ق--ل--ع--م ،Êا--ب--ضسإ’ا
‘ فاده عفادم لضضفأا
ة------ضسمÿا تا------يرود------لا
.«ىÈكلا

ةـــــــــــنولسشرب بـــــــــــلط ضضـــــــــــفرـــــــــــت اـــــــــــغيللا ةـــــــــــطبار
ناكو .02ـلا ةلو÷ا تاضسفانم راطإا ‘ ،يرا÷ا يفناج42 موي ةررقŸا ،يضشتلإا ةارابم نأاضشب ةنولضشرب بلط اغيللا ةطبار تضضفر
(32) تبضسلا موي بعللا حÎقاو ،يدانلل ةيضسائرلا تاباختن’ا عم هنمازت ببضسب ،دعوŸا كلذ ‘ ةارابŸا ةماقإا مدع بلط دق ةنولضشرب
دحأ’ا موي اهدعوم ‘ ماقتضس ،ةارابŸا نأا ¤إا Òضشي ءيضش لك نإاف ،ةينولاتكلا «وفيتروبيد ودنوم» ةفيحضص بضسحبو .Ú (52)نث’ا وأا
ثيح ،هخيرات ‘ ةرم لوأ’ ،تاباختن’ا ‘ ةيزكرم Óلا قيبطت نلعأا دق ةنولضشرب ناكو .اضسرابلا بلطل ةباجتضس’ا متي ⁄ ثيح ،(42)

Áف يضشفت ببضسب ،نكامأا ةدع ‘ تيوضصتلا هئاضضعأ’ نكÒإا7 نم ةيحضص اًدويق تضضرف ،ةينولاتكلا ةموك◊ا نأا ركذُي .انوروك سسو¤
.يحضصلا عضضولا نضسحتي ⁄ اذإا ،تاباختن’ا ةماقإا لوح كوكضش دجوتو ،انوروكب ةباضصإ’ا ت’اح ةدايز ببضسب ،يفناج71
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!هتانب عم هتابجاو نع يلختلاب همهتت ةقباسسلا زرfi ةجوز
›ود----لأ بعÓ----لأ ة----جوز ترا-----ثأأ
اتير ،ةقباسسلأ زرfi ضضاير يرئأز÷أ

مÓ-عإلأ ل-ئا-سسو ‘ ة-ج--سض ،لا--هو--ج
، يرئأز÷أ بعÓلأ لوح ةيناطيÈلأ
مو---ق---يل زرfi نأأ تعدإأ ا---مد----ع----ب
ترسشنو ، هيتنب عم ةيلئاعلأ هتابجأوب

ع-قو-م ‘ ي--م--سسر--لأ ا--ه--با--سسح ى--ل--ع
ن-م ا-ه-ي-ت-ن-ب ع-م ةرو-سص «مأر-غ-ت--سسنأأ»

fiمو-قأ»: ة-ل-ئا-ق ا-ه-ي-ل-ع تق-ل-عو زر
ما-ه-تإأ ‘ «ا--ع--م بلأو ملأ لا--م--عا--ب
، هتابجأو نع يلختلاب زرÙ رسشابم
ل-ئا-سسو ف-ل-تfl ه-ت-ل-قا--ن--ت ا--م و--هو
‘ أذه ي-تأا-ي . ة-ي-نا-ط-يÈلأ مÓ-عإلأ

بيب ، بردŸأ عم يتيسس Îسسيسشنام ةليكسشت ‘ ايطايتحإأ حبسصأأ يذلأ زرfi ىلع طغسضلأ هيف دأدزي تقو
اهيف كراسشي يتلأ تايرابŸأ لÓخ هقلأات مغر يرئأز÷أ بعÓلأ ضشيمهت ىلع رسصي يذلأ ،لويدرأوغ
مغر ، زرfi لدب «ندوف ليف» يزيل‚إلأ وأأ ضسيروت نأرف Êابسسإلأ كأرسشإأ لسضفي هنأ Òغ ،مسسوŸأ أذه

زرfi »: لاق ثيح ،ةيناطيÈلأ مÓعإلأ لئاسسول هتاحيرسصت لÓخ زرfi ةوقب هسسفن» ندوف» فأÎعإأ
 ل.ماسسح .» ةÒبك تايناكمإأ هيدل ،ةلوهسسب بعÓلأ هنكÁ نكل طايتحإلأ ‘




