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:بعŸÓأ ءأدسصأل يرسصحو Òثم رأوح ‘ رأودم Ëركلأ دبع

ماــظنلأ نـــم رــمأوألأ ىــقلتن اــّنك»
!«ة‹Èلاب ّلخأأ ام وهو قباسسلأ

ةدوعلأ ةلحرم لÓخ ةلمتfi تاجردŸأ ¤إأ راسصنألأ ةدوع
رـــــــسساÿأ بوـــــــث ‘ ةــــــــطبأرلل حــــــسشرتأأ نـــــلو فاــــفلأ ‘ رـــــــــكفأأ ⁄

«يتيسس Îسسيسشنام ةرداغم ىلع هÈجيسسو زرfi بحي ل لويدرأوغ» :يفياسص

00:51 ةعاسسلإ ىلع مويلإ رئإز÷إ ةيدولوم - يسسقافسصلإ يدانلإ

رود نع ثحبت ةيدولوŸأ
يرودـــــــب تاعومÛأ

اــــــيقيرفأ لاــــــطبأأ
«لهأاتلأ ةقاطبب دوعلأ لجأأ نم يسسقافسصلأ مامأأ Úبلقب بعلنسس » :Ëدروب

 رجينلإ كرد .إ0  ـ2 لئابقلإ .شش

يدــــيزوب عدوـــي يراــنكلأ
لــــهأاتلأ ةÒــــــسشأاتب

ةÒسشأاتلأ ىلع هلوسصح مدع ببسسب مويلأ لسصي نل نافل
00:31 ةعاسسلإ ىلع مويلإ ايهامروغ - دإدزولب بابسش

ةلهسس ةمهم ‘ بابسشلأ
يخيرات لهأاتب ةدوعلل

اـــــــــينيك نــــــم

ةبيبسشلأ مامأأ تابايغلأ سضيوعت ‘ ركفي بردŸأ

هـــــــتسصرف رـــــــظتني يــــــــبرعلب
هب دــــجنتسسي دق يـــــجورفو

ةمسصاعلإ دا–إإ

فيطسس قافو

ىلع ّرسصُي ›وبان
مÓغ نم سصّلختلأ

Òهظ ّمسض لبق
ديدج رسسيأأ

›اطيإلأ ونيروت ¤إأ سسراف دمfi حيرسست سضفري امور ويزل

«بختنŸأ ‘ دحأو مقر نوكأل Óجعتسسم تسسل» :ةجديكوأأ

 :رأرسس ..يبيدأاتلأ سسلÛأ مامأأ لثميسس ةنوملقوب نأأ لاق

بلجنسسو انتايولوأأ سسأأر ىلع ةيÁداكألأ»
«يÒهام÷أ باتتكلأ ‘ مهاسسم فلأأ05

تيقب فولزوب ةيمسست»:روليد يدنأأ
ودلانور يــــتودقو يــنهذ ‘

«روــــــغيرغام عراــــــــسصŸأو

Úيفحسصلأ نيروسصŸأ ةيسضق نع لوؤوسسŸأ تسسلو ..ةيليوج رهسش مسسوŸأ ةياهن عقوتأأ



ماكزلا ببصسب زتيم مامأا ناقرز ةكراصشم لوح كوكصش
زتيم ىلع افيصض لحي يذلا ودروب هقيرفل مويلا ةارابم عييصضتل ،ناقرز يدهم ،ينطولا بختنŸا ناديم طصسوتم هجتي

هيلع رّثأا يذلاو ةيصضقنŸا ةليلقلا مايألا ‘ هنم ىناع يذلا ماكزلا ببصسب ،يصسنرفلا يرودلا نم81 ةلو÷ا راطإا ‘
ةصصاخ ةظ◊ رخأا ¤إا ةارابŸا هذه ‘ هتكراصشم نأاصشب ةمئاق بقÎلا ةلاح ىقبت ثيح ،ءاقللا اذه دعوÒ Ÿصضحتلا ‘

ـل ةعجوم ةبرصض نوكتصس هبايغ لاح ‘و طصسولا ‘ اÒثك هيلع دمتعي يذلا يصساغ بردŸا دي ‘ ةحبرم ةقرو Èتعي هنأا
.ودروب

«مامتهاب هتلاح عباتنو داح ماكز نم ىناع ناقرز» :يسساغ
ةلوطبلا اهيلإا تنكر يتلا ةحارلا ةÎف لÓخ دادعت ةيعصضو نع ةفيحصص ةودن ‘ يصساغ سسيول نوج ودروب بردم ثد–و
هتلاح رّوطت عباتن نحنو ةلوطبلا فقوت ةÎف لÓخ داح ماكز نم ىناع ناقرز يدهم» :لاق ثيح ،زتيم ءاقل ليبقو ةيصسنرفلا
سضكرلا سصصصح لÓخ يداع Òغ ءيصشب رعصش يذلا ةفرع نب لثم ÚباصصŸا ÚبعÓلا ةيقب نأاصش كلذ ‘ هنأاصش ديدصش مامتهاب
.«زتيم ءاقل ‘ هتكراصشم ‘ لصصفلا لبق ةلبقŸا تاعاصسلا ‘ ناقرز ـل ىرخأا سصوحف كانه نوكتصس ،عيرصسلا

قلأاتلا ةلسصاوم ديرُيو ةبوقعلا دفنتسسي ةجديكوأا
ءاقللا نع باغ يذلا ةجدكوأا ردنصسكلأا سسرا◊اب رمألا قلعتيو ةارابŸا هذه ‘ ةحبرم ةقرو زتيم يدان ديعتصسي
نع ثحبي هلعجيصس ام ،زتيام اهرصسخ يتلا ةارابŸا يهو ،ءارفصصلا تاقاطبلا مكارت ببصسب نير مامأا قباصسلا

‘ ح‚ امدعب ›اوتلا ىلع ةثلاثلا ةارابملل كابصش ةفاظن ىلع ةظفاحملل ةعصساولا بابلا نم هنيرع ¤إا ةدوعلا
ةليكصشتلا ‘ Òتخا يذلا وهو ،ةيلآلا ةبوقعلا ببصسب نير ءاقل نع بيغي نأا لبق سسنلو ييلوبنوم نم لك مامأا فده يأا يقلت يدافت

ةزمح . م.مصسوŸا نم لوألا رطصشلا ‘ «1 غيللا» ـل ةيلاثŸا

سصّلختلا ىلع ّرصصُي ›وبان
Òهظ ّمصض لبق مÓغ نم

ديدج رصسيأا
‘ و-تاÒن-ي--ف وÒصشت ›ا--ط--يإلا ي--ف--ح--صصلا ف--صشك
قلق Òغ ›وبان ّنأا يعاذإلا «سسيك سسيك» جمانرب

ةÎف ‘ د---يد---ج ر---صسيأا Òه---ظ ّم---صض ة---لأا---صسم ن---م
‘ قيرفلا ميعدتل ة-ل-ب-قŸا ة-يو-ت-صشلا تÓ-يو-ح-ت-لا

›اطيإلا ›ودلا عم تاصضوافŸا نأاو ةه÷ا هذه
ةبغر ّل-ظ ‘ ا-ي-لا-ح ة-ف-قو-ت-م ،يŸÒا-ب نو-صسرÁا
مÓغ يزوف نم سصّلختلا ‘ بون÷ا يدان ةرادإا

بتار-لا بب-صسب ›ا◊ا ي-صسل-ي--صشت بعل ّم--صض ل--ب--ق
هاصضاقت-ي يذ-لا ع-ف-ترŸا يو-ن-صسلا

وزو--تا--غ بردŸا نأا ا--م--ك ،مÓ---غ
.ياصسيهو يور ويرام دوجو ‘ ىرصسيلا ةه÷ا ىلع قلق Òغ هنأا فصشك

جمانÈلا ةفاثك ببسسب ايزيبسس مامأا مويلا هتسصرف نم ديفتسسي دق
ايزيبصس ديد÷ا دعاصصلا لابقتصسا عم مويلا دعوم ىلع ›وبان نوكيصسو

Ãنأاصشب ة-ح-صضاو ة-يؤور-لا ا-ه-ي-ف ود-ب-ت ل ةارا-ب-م ‘ «ا-نودارا-م و-غ-ي-يد» بع-ل
دارأا اذإا لإا ايطايتحا ءاقبلل حصشرم هنأا ولو اهمدع نم مÓغ يزوف ةكراصشم
دادعتلا ريودتل ةد-يد-ج ر-صصا-ن-ع-ل ة-صصر-ف-لا ح-ن-م وزو-تا-غ ورا-ن-ي-ج بردŸا
يرايلاك ‘ زوفلا نم مايأا ةثÓث دعب مصسوŸا اذه تايرابŸا طغصض ببصسب

ةلبقŸا تايرابŸا ‘ ىتحو ،بون÷ا يدان لوانتم ‘ سسفانŸا نأا ةصصاخ
ةزمح . م.بعلل Ìكأا سصرف نم قباصسلا «رصضÿا» بعل ديفتصسي دق

ثد◊اــه٢441 ¤وألا ىدامج٢٢ـل قفاوŸا1٢0٢ يفناج60 ءاعبرألا

 ةيمتح مامأا تاحرفو يبيرع
غروبصساÎصس ‘ سضافتن’ا

ةلو÷ا ةبصسانÃ مويلا ةيصشع نارودلا ¤إا يصسنرفلا يرودلا ةلجع دوعت
¤إا بعصص لقنت عم دعوم ىلع مين كيبŸوأا يدان نوكيصس ثيح ،81
اهعيصض يتلا ةÒثكلا طاقنلا فيزن فقو نع ثحبلا ةلحر ‘ غروبصساÎصس
يبيرع Ëرك Úيرئاز÷ا ءاقفر تلعجو ،مصسوŸا قÓطنا ذنم قيرفلا
يتلا ةÒصصقلا ةحارلاف ،رطÿا ةقطنم نÓخدي تاحرف نيدلا نيزو
ةلئاعلا ةرايز دعب ايونعم اعفد هتحنم يرئاز÷ا يئانثلا اهنم دافتصسا
يذلا تاحرف ـل ةبصسنلاب ةصصاخ ةقافتصسلا قيق– لمأا ىلع نطولا سضرأاب
طÿا ‘ ي-ب-ير-ع بنا-ج ¤إا مو-ي-لا ار-صضا-ح نو-ك--ي--صسو هاو--ت--صسم ع--جار--ت
ةزمح . م .يمامألا

...بقاعŸُا وليسسرام بايغ سضيوعتل

ماحقإاب ئجافُي دق ايصسراغ يدور
سسن’ مامأا ايصساصسأا يرمعلا نب

ءاصسم ةديد÷ا ةنصسلا ‘ هل ءاقل لوأا ‘ هرصصانع نم ددعل نويل كيبŸوأا يدان دقتفيصس
مهزربأا لعل ةفلتfl بابصسأل ،يصسنرفلا يرودلا نم81ـلا ةلو÷ا باصس◊ سسنل مامأا مويلا

دق ام ،هيلع ةطلصسŸا ةيلآلا ةبوقعلا ببصسب وليصسرام وينوطنوأا يليزاÈلا عافدلا ةرخصص
نم يرمعلا نب لامج يرئاز÷ا ›ودلاب عفدلل ايصسراغ يدور بردŸا مامأا لاÛا حصسفي
يتلا ةليلقلا تايرابŸا ‘ عنقأاو ةÒبك ةيّدجب بّردتي هنأا ةصصاخ ةارابŸا هذه ‘ ةيادبلا

‘ وليصسرام يليزاÈلا ةفÓخ ىلع يتنامايد هليمز عم يرمعلا نب سسفانتيو ،اهيف كراصش
fiةزمح . م  .عافدلا رو

نÓ-ي-م Úب مو-ي-لا ةر-ه-صس ةارا-ب-م ن-ع ىو-صس ا-ي-لا-ط--يإا ‘ ثيد--ح ل
،زاتمŸا ›اطيإلا يرودلا نم61 ـلا ةلو÷ا ةمق ‘ سسوتنفوجو
لتحي يذلا يدرابموللا يدانلل ةزيمŸا ةيادبلا ¤إا رظنلاب
مصسوŸا لطب مامأا ةفلتfl مويلا ةارابم نكل ،ةرادصصلا
ـل ةبصسنلاب مهألا نكل ،اÒثك همهصسأا عجارت مغر يصضاŸا
اهنم Êاعيصس يتلا ةيعونلا تابايغلا وه «يÒنوصسورلا»
ةبصسانŸا ة-ف-ي-لو-ت-لا داد-عإل ›و-ي-ب و-نا-ف-ي-ت-صس بردŸا
مجنلا مهصسأار ىلعو جرعنŸا اذه زواŒ ىلع ةرداقلا
تافلfl نم Êاعي لازل يذلا رصصان نب ليعامصسا
.نيدايŸا نع ةÎفل هتدعبأا يتلا ةيلصضعلا ةباصصإلا

تابيردتلا ‘ سصاخ جمانÈل عسضخي
‘ نÓيم تيب نم ةبيرق ةيمÓعإا عقاوم تلقنو
ر-صصا-ن ن-ب ل-ي-عا-م-صسا نأا ،ة-ي-صضاŸا تا-عا-صسلا
،ةيل-صضع-لا ة-با-صصإلا هذ-ه ن-م ا-ي-ب-صسن سص-ّل-خ-ت
ق-فو دار-ف-نا ى-ل-ع بّرد-ت-لا-ب ي-ف-ت--ك--ي ه--ن--ك--ل
ةباصصŸا رصصانعلا ةيقب ةقفر سصاخ جمانرب

ا-ي-با-غ ،سشت--ي--فو--م--ي--هار--بإا Ó--ث--م
ا--م و---هو ،زر---ك---ي---ملا---صسو

‘ سسمأا لّوأا ل----------------صصح
بيرد------ت------لا ز------كر------م
ةارابمف ،«وللينÓيم»
نو---ك----ي----صس مو----ي----لا
Êد-ب--لا عا--فد--نلا

زر-بألا ا--ه--ناو--ن--ع
عارصصلاو
اÒب-ك نو--ك--ي--صس

ط---------------------صسو ‘
يذ-----لا ناد------يŸا

ه--ي--ف د--ق---ت---ف---ي---صس
«يÒنصسورلا»

يذلا ›انوت تامدخ
ذنم رصصا-ن ن-ب سضّو-ع-ي
نم داز ام وهو ،هتباصصإا

.›ويب بردŸا بعاتم
ةزمح . م

54:02 ةعاسسلا ىلع مويلا ةرهسس سسوتنفوج – نÓيم

عصضيو مصسوŸا ةارابم عّيصضُي رصصان نب
«‘ويلا» مامأا ةطرو ‘ ›ويب

 رضشنلا لوؤوضسم ريدŸا
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلا شسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلا مقر
ÊوÎكللا ديÈلا
moc.liamg@baalamadsa

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

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

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

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

جد00.000009 ةكرضشلا لام شسار

بايغلا ةلصصاوŸ حّصشرم سسانو

وتنيفينيب مامأا يرايلاك نع
سسانو مدأا ينطولا بختنŸا م‚ نأا ةيمÓعإا ريراقت تفصشك

سسمأا لوأا يرا-ي-لا-ك ه-يدا-ن-ل ة-ي-عا-م÷ا تا-ب-يرد-ت-لا ن-ع با-غ

ةباصصإلا ببصسب مويلا ةررقŸا وت-ن-ي-ف-ي-ن-ي-ب ةارا-بŸ اداد-ع-ت-صسا

نع بيغي هتلعج يتلاو ذخفلا ىوتصسم ىلع اهنم Êاعي يتلا

ثيح ،ة-ق-با-صسلا ة-لو÷ا ‘ ›و-با-ن ق-با-صسلا ه-ق-ير-ف ة-ه-جاو-م

تباغ يتلا رصصانعلا نع اديعب دارفنا ىلع سسانو بّردت

وهو ،ةيداع ةصصح تصضاخ يتلاو يصضاŸا ءاقللا نع

ةيصضرف حّجرت ةيلاطيإا ةيمÓعإا رداصصم لعج ام

.مويلا ءاقل نع هبايغ
همدخي ’ ادد‹ قيرفلا Òيغت

رّوطتلا ىلع

تا-ب ،ا-ق-با-صس ها-ن-ف-صشك ا-م--ل--ث--مو

ءاوجألا Òيغت نم ابيرق سسانو

تÓ--يو--ح--ت--لا ةÎف ‘ ر--خأا ق--ير--ف و---ح---ن

عم هملقأات مدع ببصسب ،ةلبقŸا ةيوتصشلا

ردا---صصم بصسح يرا---ي---لا---ك ‘ ءاو---جألا

ل--صضف--ي ه--ل--ع--ج ا--م و---هو ،ة---ي---مÓ---عإا

وتني-ف-ي-ن-ي-ب وأا ا-يز-ي-ب-صس و-ح-ن ةردا-غŸا

،ا-ث-يد-ح يرا-ي-لا-ك ـب ق-ح-ت-لا ه-نأا م--غر

ريوطت ةيحان نم همدخي ل ام وهو

بختنŸا ‘ هصسفن سضرفو هاوتصسم

نع Òثكلا ليق يذلا وهو ،ينطولا

لبق ودروب ‘ ناك امدنع هتاناكمإا

⁄ يذ--لا ›و--با--ن ¤إا ل--ق--ت--ن---ي نأا

هر-ط-صشا ا-م ،ه--ي--ف ه--صسف--ن سضر--ف--ي

ةزمح . م.ءاوجألا Òيغتل

ثحبي روليد
ةلصصاوم نع
هماقرأا
ةبيهرلا

ةهجاوم ‘
ايليصسرام
›ود-----------لا نا-----------ك
يد---نأا ير----ئاز÷ا
مو-ج-ن-لا ن-م رو-ل--يد
ثد◊ا تعنصص يتلا

¤وألا ةÎف----لا لÓ-----خ
ي-صسنر-ف--لا يرود--لا ن--م
عم تفÓ-لا ه-ق-لأا-ت ل-ع-ف-ب

هتانا-ع-م م-غر ي-ي-لو-ب-نو-م
‘ «انوروك» سسوÒف نم
،Úت-ل-صصف-ن-م Úت--ب--صسا--ن--م
تفل ل--ك---صشب زر---ب ثي---ح
ةيلاثŸا ةلي-ك-صشت-لا ل-خدو

ةيصسنرفلا فحصصلا زربأل
،ع---صساو---لا ا----ه----با----ب ن----م
دعوم ىلع مويلا نوكيصسو
ما----مأا Òب----ك ءا-----ق-----ل ع-----م
ا---ي---ل---ي---صسرا---م كي---بŸوأا

Ãوهو ،«موردوليف» بعل
ن-ع ر-ّب-ع يذ-لا ق--ير--ف--لا
ىلع لو-صص◊ا ‘ ه-ت-ب-غر

اذ---ه رو---ل----يد تا----مد----خ
¤إا ىعصسيصس اذهل ،ءاتصشلا

كابصش ّزهو هقلأات ةلصصاوم
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؟ مدقلا ةركب اذه لك ةقÓع ام و
اهب ر“ تناك يتلا فورظلا و يششامتلا انيلع بجو
يننكÁ ’ و دعاوق اهيدل «تاباختن’ا» Óثمف ،دÓبلا
روم’ا هذه لك و  ةلحرم و ةلحرم Úب تايرابم ة‹رب
ةيدنأ’ا ىلع ترثأا دق نوكت دقو ة‹Èلا ىلع ترثا
ضضعب و ةينويزفلتلا تاونقلا يللfi ضضعب يتأايل ،اشضيأا
’ و ،اهدحو ةطبارلل ةيلوؤوشسŸا نولّمحي قرفلا ءاشسؤور
دعب و ،ة‹Èلا لÓخإا ىلع ةرطشضم تناك اهنأا نوملعي
ّلح مث ةديدج ةموكح تءاج ،ديد÷ا ضسيئرلا باختنا
ضسرام رهشش نم ةلوطبلا فيقوت ¤إا ىّدأا ام ،انوروك ءابو
اهيف عقت ⁄ تاهاتم ‘ انعقوف ربوتكأا رهشش ةياغ ¤إا و
،قباشسلا ماظنلا تارارق نأا رuكذأا و ..لبق نم رئاز÷ا
تاّبطم اهلك انوروك ءابو و تاباختن’ا ،يبعششلا كار◊ا

Úتنشس ةدŸ ةيبŸو’ا يتدهع فشصن لÓخ اهتششع
فارطأا عم ةيشصخشش لكاششم هل نم كلذ ¤إا فشض ،طقف
. ةطبارلا مولل يتأاي ةنيعم

عصضولا ةيحصض تحار ةطبارلا نأا كمÓك نم مهفن
؟دÓبلل يعامتجلا و يصسايصسلا

يعامتج’ا و يشسايشسلا عشضولا ةيحشض تناك ةطبارلا ..اعبط
و ةماعلا  ةيعم÷ا ليجأات ¤ا ةفاشضا يحشصلا و ينم’ا و
و ةيوه÷ا تاطبارلا لكب ضصاخ ناك يذلا ضضيوفتلا
نع طقف اوثدحتيل ءيشش ّلك اوشسن عيم÷ا نكل ،ةيئ’ولا
ةطبارلا ضضيوفت
كلذ عم و ةفÙÎا
انجرخ  و ةدهعلا انيهنأا
انÒيشست نع ةعانقب
قÓطإا نم انك“ امك
اهمشسوم ‘ ةلوطبلا
قفاو ةغيشصب و ديد÷ا

ةيدنأ’ا ءاشسؤور اهيلع
Òبادت لك ذاختا عم
و ،يحشصلا لوكوتوÈلا

ىتح ةطبارلا كÎن ⁄
ضضّرعتن اّنك تقو ‘

و انه نم برشضلل هيف
نع Óشضف ،كانه نم
يتلا ةيلاŸا ةقئاشضلا

،Úتنشس ذنمف اهب ر‰
قوقح ىتح ةيلام  غلابم يأا ةطبارلا باشسح لخدي ⁄ ثيح

.اهيلع لشصحن ⁄ ثبلا

ةيدنلا سضعب Êويزفلتلا ثبلا قوق◊ كركذب
يتأاتل نويزفلتلا ىلع طغصضت ⁄ كنأل كمولت
؟ ةيدنلا قوقحب

ةنشس نم نويد كانه و نويزفلتلا ةينازيم ‘ لكششم كانه
و ايلعلا تاطلشسلا لبق نم اهيلع ةقداشصŸا ” دقل و3102

باشسح ‘ لاومأ’ا خشض متيل طقف تاءارجإا ىوشس ىقبي ⁄
ةطبارلا و Òخأاتلا اذه نع ’وؤوشسم تشسل انأا انه و ،ةطبارلا
ةيلام تاقيبشست انمدق كلذ عم و اذه ‘ دي يأا اهيدل ضسيل
ءاهنإا نم انك“ و ةئاŸاب06 ةبشسن ¤إا تلشصو ةيدنأÓل
ىلع تاحÓشصإا ةدعب انمايق نع Óشضف ،نامأا ‘ ةدهعلا

.هتئيهت اندعأا يذلا رقŸا ىوتشسم

سسأار ىلع هفادهأا ديصسŒ ‘ راودم ح‚ له
؟ ةطبارلا

نم دÓبلا هتششاع ام لظ ‘ كفادهأا لك قق– نأا ليحتشسم
ةلودلا تاشسشسؤوم ىدحإا لّث“ ةطبارلا نأا نوك ،ةبعشص تاÎف
.فورظلا كلت نم ررشضتت اهلعج ام اذه و

؟ ةطبارلل راودم اهمدق يتلا  تايباجيلا يهام
،ةطبارلا رقم ةئيهت اندعأا اننأا يه ،ةيباجيإ’ا طاقنلا Úب نم
‘ ¤وأ’ا ةبعللا لّث“ ةفfiÎ ةطبارب قيلي رقŸا حبشصأا ثيح

و ماهŸا ديد– عم ،رومأا ةدع ةيفشصت نم انك“ امك ،ةرومعŸا
مكملعل و ،تايناكمإ’ا ضصقن مغر ،ةطبارلا لخاد تايحÓشصلا

و ،ميتنشس رايلم001 نم Ìكأاب ÚلماعتŸا نيدُت ةطبارلا نإاف
تاقيبشست اهانحنم يتلا ةيدنأ’ا بناج ¤إا انفقو اذه ّلك مغر
¤إا ةفاشضإا ،ايندلا تايوتشسŸا ةيدنأا ةشصاخ ،ةÈتعم ةيلام
مهيدل نيذلا ÚبعÓلا و ÚبردŸا و قرفلا ضضعب ةدناشسم

فافلا و لاومأا مهل تمّدق ةطبارلا نأا ثيح ،افيفلا عم لكاششم
ِكل لوقأا ضصاÿا يرظن ‘ انأا و ،ةبعشصلا ةلمعلاب مهنع تعفد
.. نشسحأا ¤إا نَشسح نم ةطبارلا هجو رuيغن نأا انعطتشسا اننأاب

ةيدولوم و ةمصصاعلا دا–ا ةارابم ¤ا دوعن ول
؟ ءاقللا ديعتصس تنك له رئاز÷ا

نع قيلعتلل اÒثك ةدوعلا بحأا ’ و يشضاŸا نم ةشصق هذه
هذهف ،ةارابŸا هذه
،› ةبشسنلاب رومأ’ا
بجي اÃ تماق ةطبارلا
ضسانلا و هب موقت نا
ةن÷ ىتح و كلذك
ةئيه لك و نوعطلا

لثمف ،اهرودب تماق
هب لومعم تارارق اذكه

‘ و فاكلا و افيفلا ‘
ةيدنأا عم  ىÈك تايرابم
ضساتلا نأا Úح ‘ ةÒبك
تارارق تذختا

flنأ’ اذه يفكي..ةفلا
تحبشصأا ةثدا◊ا هذه
‘ نحن و يشضاŸا نم
..ديدج يورك مشسوم

اذكه لثم مكذاختا ىلع راودم ديصس تمدن له
؟ تارارق

Ÿو رارقلا ذختا نم يه تناك طابشضن’ا ةن÷ و ،مدنأا اذا
ةثدا◊او Úناوقلا قبطت ةلقتشسم ةنجللا و اهشسيئر انأا تشسل

قيرفلا و ÚبردŸا و ماك◊ا و روهم÷ا روشضحب ترج
.ةحشضاو Úناوقلا و مشصÿا

كيلوت لÓخ هيلع مدن رارق يأا راودم ذختا له
؟ ةطبارلل اصسيئر

رارق يا وا Òيشستلا  ‘ هتذختا رارق يا ىلع مدنا ⁄
امك ،ةعانق نع تناك تارارقلا لك و ةطبار بتكمك هانذختا
و مدقلا ةرك ايابخ فرعا و يدان ضسيئر تنك يّنأا يتزيم نأا
. ضصاخشش’ا ركفي فيك

83 ـب ةلوطبلا بعلت
نوكتصس ىتم ةلوج

؟ مصسوŸا ةياهن
ان‹رب انل ةبشسنلاب
ةلو◊ا ىتح تاءاقللا

ةياهن نوكتشس و21
91 دعب باهذلا ةلحرم
،ضسرام12 موي  ةلوج

4 نم لقا ‘ ينعي
ةكراششم اهللختتو رهششأا
و اباهذ ايراق ةيدنأ’ا
.ابايإا

تايرابŸا بعلتصس
مايأا لك لÓخ

؟ عوبصسألا

..ءاثÓثلا و تبشسلا و ةعم÷ا مايا بعلنشس اعبط

يتلا ةيدنلا عم لكاصشم عوقو نوعقوتت لا
؟ ايراق كراصشت
بعلت ⁄اعلا ‘ ةÒبكلا ةيدنأ’ا و يتيشسلاو لايرلا يداع
ضضعب نم تاجاجتحا اندهشش حيحشص ،مايأا ثÓث لك
،طقف اوملكتيل نوملكتي مهنكل ،رمأ’ا اذه ‘ ةيدنأ’ا

بعلت يتلا ةÒبكلا ةفÙÎا ةيدنأ’ا ‘ يداع رمأ’ا نأ’
Ãةارابم11 ¤إا01 لدع..
مويلا و فاÎح’ا ⁄اع لوخدل مهيديأاب اوبختنا مه
جمÈن نحن   ،رهششلا ‘ تايرابم6 ة‹رب دنع نوكبي

نوكتششي مهنكل ،ةيفاشضإا ةارابم Úعوبشسأ’ا ‘ لقأ’ا ىلع
نم ةمخشض اروجأا نوبعÓلا ىشضاقتي تقو ‘ ،بعتلا نم

ةرك لجا نم طقف دوجوم وه و تايرابŸا اوبعلي نأا لجأا
¤إا ةعبرأا نم جمÈن اننأ’ ةيدنأ’ا رشضي ’ رمأا اذه و مدقلا

ججحتي مزهنت اŸ ةيدنأ’ا نأا ’إا ،رهشش لÓخ تايرابم ةتشس
بع’42 و بع’72  اهيدل قرفلا نأا امك ..ة‹Èلاب
لقأا فنشص ‘ يطايتحا

مهّنشس و ةنشس32 نم
عم بعللاب مهل حمشسي
رذع ’ نذإا ،رباكأ’ا
..مهل

ةياهن نوكت ىتم
؟ مصسوŸا

Ãباهذلا ةلحرم نا ا
ضسرام رهشش نوكتشس
نم  نكمتنشس اننا دقتعا
رهشش ةياهن مشسوŸا ءاهنا

هللا نذإاب..ةيليوج

ةدوع ىÔصس ىتم
¤ا Òهام÷ا
؟ تاجردŸا

...دÓبلل ةيحشصلا ةلا◊ا بشسح

ةيباجيا ةلاح رفصص ليجصست نورظتنتصس له
؟ تاجردملل راصصنألا ةدوع نÓعإل

و ةيدا–Óل تاحاÎقا مدقنشس اننكل ،ةطبارلل دوعي ’ رارقلا
ةنجللا Òششتشست يتلا ةيشصولا ةرازولل اهريرقت مدقت اهرودب
ةدوع نوكت نأا نكÁ و ةمداقلا مايأ’ا ‘ ةينطولا ةيبطلا
.ةلوطبلا نم ةدوعلا ةلحرم لÓخ راشصنأ’ا

طخصس لكصش بعلŸا ةيصضرأا لوخد نم نيروصصŸا عنم
؟ عوصضوŸاب كتقÓعام ÚيمÓعإلا ىدل اÒبك
رارقلا نأا مغر ةيلوؤوشسŸا ينلّمح و ينمهتا عيم÷ا فشسآÓل
ةطبارلا و اهشسيشسأات ” ةيلارديف ةن÷ كانه ،يرارق ضسيل

بشسح يحشص لوكوتورب عشضوب تماق ةنجللا ..اهيف وشضع
عنÁ ادنب لوكوتوÈلا اذه لمحي و ،فاكلا و افيفلا دعاوق
اشضيأا تعنُم املثم ،بعŸÓا ةيشضرأا ¤إا نيروشصŸا لوخد

و ةيفحشصلا تاودنلا
و ،ةطلتıا قطانŸا
اذه ‘ لاؤوشس حرطأا
جتحي ⁄ اذاŸ ،رمأ’ا

تايرابم لÓخ ء’ؤوه
ةلوطبلا و فاكلا
يتلا ةيدنأÓل ةيقيرفإ’ا
مأا رئاز÷ا ‘ تبعُل
طقف نولواطتي مهنأا

تائيهلا ىلع
لكف..ةيلÙا
⁄اعلا ‘ تايرابŸا
لوخد نود بعلت
ةيشضرأا ¤إا نيروشصŸا
نكل ،بعŸÓا
Úيرئاز÷ا نيروشصŸا

يأا اهل ضسيل ةطبارلا و حئاوللا عشضو نم انأا يننأاك و Êومّرج
لوكوتÈلا قيبطت ىلع فقت طقف رم’ا اذه ‘ لخد
..مهافت ءوشس هنا دقتعا و ةيدن’ا عم فقت  املثم يحشصلا

؟ىرخأا ةدهعل حصشÎلا ‘ راودم ركفي له
يتلا ةيعشضولا اديج يردأا ’ انأاف ،بجي دعب لشصفا  ⁄
اذل ،هنع عجارتأا دق رارق يأا ذاخت’ دÓبلا اهيلع نوكتشس
نوكتشس يتلا تاباختن’ا لبق عوبشسأا رخآا ةياغ ¤إا رظتنأاشس

بشسح اعبط اذه و يرارق نÓعإ’ مداقلا يرفيف51 ‘
.اهنيح ةدئاشس نوكتشس يتلا ءاوجأ’ا

سسكعلا وا حصشÎلل كعجصشت دق يتلا روملا يهام
؟
يتلا ةبعشصلا فورظلا دهششتشس ةمداقلا ةدهعلا نا دقتعا ’
ةدهعلا نأا نظأا و ،ةطبارلا اهتششاع و اقباشس دÓبلا اهتدهشش
نم و Òيشستلا ةيحان نم ةيحيرأا اهيف نوكتشس ةمداقلا
هارأا يذلا تقولا لبق حششرتا نل  هيلع و ةيلاŸا ةيحانلا

نوكت نأا بجي ابشسانم
ةأايهم فورظلا
.› ةبشسنلاب ةحشضاوو

دصصقت اذام
؟ةيتاوŸا فورظلاب
‘ حششرتأا نل يننأا يأا
اذإا انأاف ،رشساÿا بوث
نأا بجيف يفلم تعدوأا
يننأا نم ادكأاتم نوكأا

،ىرخأا ةدهعب زوفأاشس
حششرتأا نل يننأا ينعي

نأا لجا نم
اهبشسحأاشس اذل..حششÎلا

..اديج

؟ Èكا حومط كيدل تصسيلأا
ديرا اذهل و ادج ةبعشص و ةبعشص ةيعشضو ‘ ةطبارلا تشسأارت
ىلع ملكتا  اهب تررم يتلا Òغ لشضفا فورظ ‘ نوكا نا
رخآا ءيشش يأا ضسيل و ةطبار

؟ فافلا ةصسائرل حصشÎلا ‘ ركفت لأا ةحارصصب
..ةيدا–’ا ةشسائر ‘ ركفأا نل و ⁄ ..’

؟ ةيدنلا ءاصسؤور عم كفÓخ رصسفت فيك
؟ ..ضسيئر يأا

فيرصش لئابقلا ةبيبصش سسيئر لاثŸا ليبصس ىلع
؟لÓم
..ةشصاخ ةلاح لÓم

؟ هعم ةيصصخصش لكاصشم كيدل له
نع عفادي وهف ،هعم ةيشصخشش لكاششم يأا دجوت ’ ..ادبأا ’
لكاششŸا لك و ةطبارلا ضسأار ىلع يبجاوب موقا انا و هيدان
ةن÷ ضصخي اميف و ،لقأا ’ و Ìكأا ’ ةينهم رومأاب قلعتت
و اهتارارق ‘ ةلقتشسم ةن÷ يه رركأا و ديعأاف ،طابشضن’ا
..اهيف لخد ّيدل ضسيل

؟ نيرخآا ةيدنأا ءاصسؤور عم لكاصشم كيدل له
نأاب نولوقي مه ،فرط يأا عم ةيشصخشش لكاششم يأا يدل ضسيل
ةن÷ تارارق وأا ة‹Èلاب نوشضري ’ مهنأ’ لكاششم مهيدل
ةطبارلا نأا مغر ببشسلا وه راودم ىري لكلا نكل ،طابشضن’ا

.هتايحÓشص و هماهم هل لك و افظوم02  اهيف

؟ لولا لوؤوصسŸا تنا كنكل
و ÚفظوŸا ّلك نكل ،حيحشص ةطبارلا نع لوأ’ا لوؤوشسŸا انأا
راودم ضسيل ةحشضاو Úناوقل اقبط اهتايلوؤوشسÃ موقت ناجللا

...اهردشصأا نم
عبتي ...

اصسيئر اهيف تنك يتلا ةÎفلا سصخي اميف ،ةطبارلا رقم ‘ اندنع مكب بحرأا يرودب و اركصش
تناك نيأا ،8102 ناوج نم ًةيادب تاّبطŸاب ةئيلم تناكف ،دÓبلا ‘ ةيورك ةأايه Êاثل
سضعب ىقلتن انك ثيح ،ام اعون ةجرح ةيعصضولا تناك و Ëدقلا ماظنلا ىدل ةطلصسلا

‘ مدقلا ةرك بصستت نا نوبغري ل اوناك  دÓبلا ‘ Úلوؤوصسم نم و ةيلخادلا نم تارارقلا
ليجأات لÓخ نم ،ةيئاجف تارارق ذاختا ىلع رماوألا هذه انŒÈ تناكو ،بعصشلا ةصضافتنا

سضعب انل قلخ امك ،ة‹Èلل يداعلا Òصسلاب رصضي ناك يذلا رمألا وه و ،تاءاقللا سضعب
،تÓيجأاتلا دّمعتب ةطبارلا اومهتا نيذلا ءاصسؤورلا سضعب ةصصاخ و قرفلا سضعب عم لكاصشŸا

ءاج اهدعب قئاثولاب و ةلودلا ‘ Úماصس Úلوؤوصسم نم رماوأا قبطن انك ةقيق◊ا ‘ اننكل
ام ،ةينمأا يعاودل ءاثÓثلا و ةعم÷ا يموي تاءاقللا ة‹رب تعنُم اهنيح ،يبعصشلا كار◊ا

ةلاقتصسا كلذ دعب يتأاتل ،سسيمÿا و دحألا يموي ةلوطبلا تايرابم ة‹Èل رطصضن انلعج
لك ،انوروك اهدعب و تاباختنلا تءاج مث ةلودلا سسيئرل مك◊ا حبصصأا و قباصسلا سسيئرلا

....لعفن نأا اناصسع ام نكل و ان◊اصص ‘ نكت ⁄ فورظلا

راوـــــــــــــــــــــــــــــــــح

راودم Ëركلا دبع
مدقلا ةركل ةفÙÎا ةطبارلا سسيئر :بعŸÓا ءادصصأا ـل يرصصح راوح ‘

لوألا ءز÷ا ^ يروصصنم ةلوخ :هترواح ^

ةيحصض تناك ةطبارلا
و ةيصسايصسلا ةيعصضولا
ةيعامتجلا و ةيحصصلا

دÓبلا اهب ترم يتلا

راودم ديصس ةبيط ةي–
ةÎف مّيقت فيك ةيادب

ةينطولا ةطبارلل كصسأارت
؟مدقلا ةركل ةفÙÎا

مصسحأا ⁄ و فافلل حصشÎلا ‘ ركفأا نل و ⁄
ةطبارلل ةبصسنلا دعب يرارق تاجردŸا ¤إا راصصنألا ةدوع لامتحا

ةدوعلا ةلحرم لÓخ

Ëدقلا ماظنلا نم رماوألا ىقلتن اّنك»
«..انمحرت ⁄ ةيدنألا و ة‹Èلاب ّلخأا اّ‡

لوألا ءز÷ا



أدد‹ داع نيأأ يرئأز÷أ نويزفلتلل تاحيرشصتلأ سضعبب يديزوب فشسوي بردŸأ ¤دأأ ،ةأرابŸأ ةياهن دعب
تررق Êأأ ،عيم÷أ ملعي نأأ بجي ،عقأولأ ‘ »:هلوقب هثيدح لهتشسأو ،قيرفلأ هترداغم نع ثيدحلل
،ءيشش لك لبق ةينطولأ نأولألأ نع عافدلاب قلعتي ناك رمألأ نأل اشصيشصخ ةهجأوŸأ هذه ىلع فأرششإلأ
لك ‘ لشضفلأ نأل مهتدأرإأ ىلع ÚبعÓلأ ركششأأو ،عشسأولأ بابلأ نم ةرداغŸأو لهأاتلأ نامشض ديرأأ تنك

.«مهيلإأ دوعي ةبيبششلل هتمدق ام
«ةبعصص فورظ ‘ قيرفلا ترصضح»

هذهل ترشضح Êأأ فÎعأأ ،ةÒخألأ مايألأ اهتدهشش يتلأ ثأدحأÓل أرظن »:Óئاق هتأذ قايشسلأ ‘ يديزوب فاشضأأو
اهنأأ نوكردي أوناك نيذلأ ÚبعÓلأو ةعومÛأ ‘ مكحتلأ لهشسلأ نم نكي ⁄ ،ةبوعشصلأ ةياغ ‘ فورظ ‘ ةأرابŸأ
نامشض فدهب ةÒبك ةيدجب دعوŸأ أذهل انرشضحو ابنج رومألأ هذه لك انعشضو دقف ،كلذ عمو ،مهبردŸ ةأرابم رخآأ

.«ينمهي ناك ام أذهو ،لبقŸأ رودلأ ¤إأ لهأاتلأ ةÒششأات
«لهأاتلا اذه نامصضل ÚبعÓلا زيكرت ‘ اديج انمك–»

،انيلع ةبعشص تناك اهنأأ لوقأأ نل ،ةأرابŸأ ¤إأ ةدوعلاب »:Óئاق يديزوب فشسوي بردŸأ فششك ،ىرخأأ ةهج نم
،باهذلأ ءاقل ‘ ققÙأ زوفلأ لشضفب Òبك يشسفن حايتراب انبعلو سسفانŸأ ىلع انترطيشس انشضرف اننأأ ثيح
زيكرت ‘ مكحتن فيك انفرع اننأأ لول ةبعشص نوكت نأأ ناكمإلاب ناك ةهجأوŸأ هذه نإاف ،لباقŸأ ‘ نكل

.«يشضاŸأ عوبشسألأ ةياهن اعيمج هانششع يذلأ يبلشسلأ طغشضلأ لك نع مهدعبنو ÚبعÓلأ
«حاترم Òمصضب رداغأاصسو ةيباجيإا يتليصصح»

دحأو رهشش فرظ ‘ ةيلئابقلأ ةينفلأ ةشضراعلأ سسأأر ىلع اهمدق يتلأ ةليشصحلل همييقت سصوشصخب امأأ
ةليشصحلل ةبشسنلاب »:هلوق ‘ كلذ احشضوم ،جئاتنلأ نع سضأرو حاترم دج هنأأ يديزوب فششك ،لمعلأ نم
دعب ،كلذ ىلع نانثأ فلتخي لو ةيباجيإأ تناك اهنأأ دقتعأاف ،ةبيبششلل يبيردت ةÎف لÓخ اهتمدق يتلأ

Úلداعتو ،تأراشصتنأ ةعبرأأ ةبيبششلأ عم تققح ،رجينلأ كرد دا–أ مامأأ ةدوعلأ ءاقل ‘ مويلأ انزوف
ىن“أأو ،حاترم Òمشضب قيرفلأ رداغأاشس Êأأ ينعي ام ،دأدزولب مامأأ ةدحأو ةÁزهو ،رايدلأ جراخ

.«ينفلخيشس يذلأ بردملل قيفوتلأ لكو حاجنلأ نم ديزŸأ قيرفلل
«زيكÎلا صصقن كانه ناكو اطصسوتم ناك ءاقللا»

ةأرابŸ ةبشسنلاب »:احشضوم يديزوب بردŸأ فاشضأأ ،رجينلأ لث‡ مامأأ ةدوعلأ ةهجأوم سصخي اميفو
لشضفأأ ةجيتن قيق–و ،لشضفأأ ةقيرطب بعللأ انناكمإاب ناك ،طشسوتم ىوتشسÃ تناك اهنأأ فÎعأاف ،مويلأ
ناك ،Êاثلأ وأأ لوألأ طوششلأ ‘ ءأوشس انمامأأ تحيتأأ يتلأ سصرفلأ لك ¤إأ رظنلاب رفشص لباقم Úفده نم
اهنع انثد– يتلأ ثأدحألأ ¤إأ رظنلاب ايعيبط أرمأأ Èتعي يذلأو ÚبعÓلأ ىدل زيكÎلأ سصقن سضعب كانه
.«لبقŸأ رودلأ ¤إأ ةبيبششلأ لهؤوي انيمث أزوف انققح اننأأ مهŸأ نكل ،قيرفلأ يترداغÃ ةقلعتŸأو اقبشسم

«دحأا › ه‹Èي ⁄و ÚبعÓلا لجأا نم ةلف◊ا مظن نم انأا»
نم Òثكلأ تظحل »:Óئاق فششكو ،هرظن ‘ ةمهم ةطقن حيشضوت ىلع يديزوب رشصأأ ،هثيدح ةياهن ‘

‘و ،قدنفلأ ‘ سسمأأ لوأأ هانمقأأ يذلأ لف◊أ سصوشصخب يعامتجلأ لشصأوتلأ عقأوم ىوتشسم ىلع تاقيلعتلأ
نم ،دحأأ › ه‹Èي ⁄و ÚبعÓلأ عم لفح ةماقإأو ةردابŸأ هذه ءأرو تنك Êأأ دكؤوأأ راشصنأÓل اههجوأأ ةلاشسر

لخأد ةيلئاع ءأوجأأ قلÿ تايول◊أ لوانتو تايرابŸأ لبق ÚبعÓلأ عم تÓف◊أ هذه لثم مظنأأ نأأ يتداع
.«انعم ىول◊أ لوانتل هتوعدلو هتدرط اŸ ،انعم قيرفلأ جراخ دحأأ كانه ناك ولو ،«يبرم» ناشسنأ انأأ ،قيرفلأ

ن .ن

ــه2441 ¤وألأ ىدامج22ـل قفأوŸأ1202 يفناج60 ءاعبرألأ

لئابقلا ةبيبسش

لوأ’ا فÙÎا

ن-م ل-ئا-ب-ق-لأ ة-ب-ي-ب-شش تن-ك“ ،ا-ع-قو-ت-م نا-ك ا-م--ل--ث--م
ن-م ل-ب--قŸأ رود--لأ ¤إأ ل--هأا--ت--لأ ةÒششأا--ت ا--ه--نا--م--شض
اهشسفانم ىل-ع ا-ه-قو-ف-ت د-ع-ب فا-ك-لأ سسأا-ك ة-شسفا-ن-م
نود Úفدهب ةدوعلأ ءاقل ‘ سسمأأ رجينلأ كرد دا–أ
نب ءÓمز حلاشصل تهتنأ باهذلأ ةجيتن نأاب املع ،در
‘د--ه ع--قو د--قو ،فد--ه ل--با--ق--م Úفد--ه---ب ةÒع---شش
طوششلأ ‘ حياشس نب بعÓلأ نم لك سسمأأ ةبيبششلأ
ةأرابم ‘ Êاثلأ طوششلأ ‘ يشساقوأأ ليدبلأو ،لوألأ
يأأ نود تبعل يتلأ يرانك-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب ة-ي-ل-ك-شش تنا-ك

،ةجيتنلأ هذهبو ،باهذلأ ءاقل ةجيتن لشضفب طغشض
ةرداغÃ هفده ققح يديزوب فشسوي بردŸأ نإاف
عشسأولأ بابلأ نم جورÿأو لهأاتلأ ةÒششأاتب ةبيبششلأ
ةشضراعلاب هقاحتلأ ذن-م ة-ي-با-ج-يإأ د-ج ة-ل-ي-شصح د-ع-ب
ةيلئابقلأ ةينفلأ

¤وأ’ا قئاقدلا ‘ فده لوأا لجصسي حياصس نب
ثيح ،ةيأدبلأ ذنم ةوقب ةهجأوŸأ هذه ةبيبششلأ تلخد
نب ةيحان قمعلأ ‘ ةرك ررمو ةشسكاعم ةمجه ةونوب داق
سسرا◊أ ما-مأأ ه-جو-ل ا-ه-جو ه-شسف--ن د--جو يذ--لأ ح--يا--شس
‘ هقيرفل مدقتلأ احنام ةجيتنلأ حتتفي ةيوق ةديدشستبو
(7د)

مئاقلا بناج ةيصسأارب Êاثلا فدهلا عيصضي ةونوب
بردŸأ لا-ب-ششأأ ما-مأأ ة-ي-ه--ششلأ ح--ت--ف ح--يا--شس ن--ب فد--ه
نأأ ةونوب داك ثيح ،رأوزلأ ىمرم ىلع طغشضلل يديزوب
ىلع ةفيرشش نب ةعيزوت دعب ةيشسأأرب ةجيتنلأ فعاشضي
نع ليلقب ة-ي-ب-نا-ج تر-م ه-ت-ي-شسأأر ن-ك-ل ىر-شسي-لأ ة-ه÷أ
.(9د) ‘ نÁألأ مئاقلأ

ديدح ناصضحأا Úب تهتنا ةديدصستب دري وفوصسيإا
ة-ب-شسن-لا-ب أÒط-خ ن-ك-ي ⁄ ر-ج-ي-ن-لأ كرد دا–أ ل-ع--ف در
(52د) ‘ تناك ةÒطخ ةشصرف لوأأ نأأ ثيح ،ةبيبششلل
وفوشسيإأ اشسناه ¤إأ ةركلأ تلشصو نيأأ يعامج لمع دعب
ةلوهشسب ديدح سسرا◊أ اهدشص ةيوق ةرك ددشس يذلأ
يرانك-لأ قو-ف-ت-ب ةأرا-بŸأ ن-م ¤وألأ ة-ل-حرŸأ ي-ه-ت-ن-ت-ل
.در نود فدهب

راطإ’ا قوف هتركو Êاثلا عيصضي حياصس نب
اهلم‹ ‘ تناك ةهجأوŸأ هذه نم ةيناثلأ ةلحرŸأ
قيمعت ةيغب أولخد نيذلأ لئابقلأ ةبيبشش رشصانع حلاشصل
ن-ب عزو ا-مد-ع--ب (65د) ‘ ة-شصر--ف لوأأ تنا--كو ،قرا--ف--لأ

أذه ةيشسأأر نكل حياشس نب ةيحان قمعلأ ‘ ةرك يدبع
.راطإلأ قوف ترم Òخألأ

ةجيتنلا ةلداعم ةصصرف عّيصضي Êوموم لودبع
هذ-ه ‘ ر-ج-ي--ن--لأ كرد ر--شصا--ن--ع--ل ة--شصر--ف ر--ط--خأأ لوأأ
سسيردإأ لغوت امدعب (26د) ‘ تناك ةيناثلأ ةلحرŸأ
هرودب اهررم يذلأ هقافر دحأأ ¤إأ ةركلأ ررمو دمحأأ
ةلهشسو ةبشسانم ةيعشضو ‘ ناك يذلأ Êوموم لودبع ¤إأ
ترم يتلأ ةركلأ عم لماعتلأ نشسحي ⁄ هنكل فيدهتلل

.ةيبناج

ةمكfi ةديدصستب ةجيتنلا فعاصضي يصساقوأا
غوأرو ىرشسيلأ ةه÷أ ىلع حياشس نب لغوت (36د) ‘

هلي-مز-ل ق-ب-ط ى-ل-ع ةر-ك مد-ق-ي نأأ ل-ب-ق Úع-فأدŸأ د-حأأ

تهتنأ ىرشسيلأ مدقلاب ةيشضرأأ ةرك ددشس يذلأ يشساقوأأ
ة-ب-ي-ب-ششلأ ه-ب تن-م-شض يذ-لأ فد-ه--لأ و--هو ،كا--ب--ششلأ ‘

‘ سسفانŸأ مÓحأأ ىلع ايئاهن ىشضقو ثÓثلأ طاقنلأ
.ةجيتنلأ ‘ ةدوعلأ

ثلاثلا فدهلا نم يصساقوأا مر– ةصضراعلا
‘ Úتر-م ى-ل-ع ة-ج-ي--ت--ن--لأ ف--عا--شضي نأأ ي--شسا--قوأأ دا--ك

ح-يا-شس ن-ب ن-م ةر-ك ى-ق-ل-ت ثي-ح ،(58)وÚ (28)تقيقد-لأ
،راطإلأ قوف ترم هتديدشست نكل ىرشسيلأ ةه÷أ ىلع
نكل ابيرقت ¤وألأ ةطقللأ سسفنب ةركلأ ىقلت ةيناثلأ ‘و
6 ¤إأ تجرخو ةشضراعلاب تمدطشصأ ةيوقلأ هتديدشست
نود Úفدهب ةبيبششلل Úمث زوفب ةلباقŸأ يهتنتل ،راتمأأ
‘ يرانكلل مداقلأ سسفانŸأ ىلع فرعتلأ راظتنأ ‘ در
ةيلأردفنوكلأ اهمظنتشس يتلأ ةعرقلأ دعب ثلاثلأ رودلأ
ن .ن.ةرهاقلاب ةعم÷أ أذه ةيقيرفإلأ

0 رجينلا كرد .ا ـ2 لئابقلا .ضش

لــــــــــــــهأاتلا ةÒــــــــــــــصشأاتب يدــــــــــــــيزوب نوــــــــــــــعدوي لــــــــــــــئابقلا

«ÚبعÓلا ¤إا دوعي لصضفلاو لهأاتلا ىلع رصصأا تنك » :يديزوب  يــــــــلعوب يزــــــــيت ديعي يدــــــــيزوب
ةــــــــليكصشتلا ¤إا ةوــــــــنوبو

بردŸأ اهيلع دمتعأ يتلأ ةيشساشسألأ ةليكششتلأ تفرع ،اقباشس هيلإأ انرششأأ املثم
Úع ةيعمج مامأأ Òخألأ ءاقللاب ةنراقم تÓيدعتلأ سضعب سسمأأ يديزوب فشسوي

ةباشصإأ ببشسب ةظ◊ رخآأ ‘ ةبيبششلأ اهتلجشس يتلأ تابايغلل أرظن كلذو ،ةليلم
عفأدŸأ نم لك ةدوع سسمأأ ةأرابم تدهشش دقو ،انوروك سسوÒفب Úبعل ةعبرأأ
مهبايغ دعب ةشسفانŸأ ءأوجأأ ¤إأ ةونوب دمشصلأ دبعو يلعوب يزيت لÓب يروÙأ

.ةليوط ةدŸ ةشسفانŸأ نع

نÁأ’ا قاورلا ¤إا دوعي مÓصسلا دبع تيآا
مÓشسلأ دبع تيآأ دمحأأ نÁألأ Òهظلأ ةدوع سسمأأ يديزوب ةليكششت تفرع امك
،عافدلأ روfi ‘ بعللأ ىلع داتعأ نأأ دعب نÁألأ قأورلأ ‘ يقيق◊أ هبشصنم ¤إأ
ةأرابم ‘ ديحولأ فدهلأ بحاشص مورك سسمأأ ءاقل نع بئاغلأ سضيوعتل كلذو

¤إأ يلعوب يزيت ةدوع دعب ثيح ،91 ديفوك ءابوب هتباشصإأ ببشسب ةليلم Úع
‘ ةأرا--ب--م ىدأأو ي--ل--شصألأ ه--ب--شصن--م ع--جÎشسأ مÓ--شسلأ د--ب---ع تيآأ نإا---ف ،روÙأ
.ىوتشسŸأ

هديصصر ¤إا ثلاثلا هفده فيصضي حياصس نب
مشسوŸأ أذه ةبيبششلأ نأولأاب ثلاثلأ هفده عيقوت نم حياشس نب اشضر بعÓلأ نك“

نم باهذلأ ءاقل ‘ مث فلششلأ ةيعمج مامأأ ليجشستلأ نم اقباشس نك“ نأأ دعب
هزفحيو Ìكأأ هررحي نأأ هنأاشش نم يذلأ رمألأ ،يماين ةمشصاعلاب ةيراقلأ ةشسفانŸأ

مداقلأ ءاقللأ نم ةيأدب ةمداقلأ تايرابŸأ ‘ هتيلاعف ديكأاتل ةلشصأوŸأ ىلع
‘ وزو يزيتب Èمفون1 بعلÃ يفناج11 موي ةمشصاعلأ دا–أ مامأأ بقترŸأ
.لوألأ فÙÎأ مشسقلأ ةلوطب نم ةعباشسلأ ةلو÷أ راطإأ

ةصسفانŸا ءاوجأا ¤إا دوعي ةي◊وب
اهنم Êاعي ناك يتلأ ةباشصإلأ نم ءافششلل هلثا“ دعب ،اقباشس هيلإأ انرششأأ املثم
ايركز بÎغŸأ مجاهŸأ لجشس ،نأرهو ةيدولوم ءاقل ذنم ةشسفانŸأ نع هبايغو
‘ همحقأأ يديزوب بردŸأ نأأ ثيح ،ةشسفانŸأ ءأوجأأ ¤إأ سسمأأ هتدوع ةي◊وب
Êاعي لأز ام يذلأ فيرشش رودق بعÓلأ ناكم ‘ ةأرابŸأ نم ةيناثلأ ةلحرŸأ

لك مغر لوألأ طوششلأ ‘ Òثكلأ ءيششلأ مدقي ⁄و ةيلاعفلأ سصقن لكششم نم
.همامأأ تحيتأأ يتلأ سصرفلأ

ىرخأا ةرم81ـلا ةمئاق جراخ امئاد يجاردلاو لابوطلا
ÚبعÓل ىرخأأ ةرم ةوعدلأ هجوي ⁄ يديزوب بردŸأ نإاف ،أرظتنم ناك املثم
يشسنوتلأ ›ودلأ نم لكب رمألأ قلعتيو ،ةليوط ةدم ذنم امهبايغ Óجشس Úنثأ
ÚحرشسŸأ لوأأ نوكيشسو ةبيبششلأ ‘ هÒكفت دعي ⁄ يذلأ يجأردلأ ةماشسأأ قباشسلأ

هتاقح-ت-شسÃ ه-ت-ب-لا-طŸ ا-ف-ي-ف-لأ ¤إأ أا÷ نأأ د-ع-ب ة-شصا-خ ،يو-ت-ششلأ و-تا-كŸÒأ ‘
دا-ع-بإأ ‘ يد-يزو-ب ر-م-ت-شسأ ا-م-ك ،يرا-ن-ك-لأ فو-ف-شص ه--تردا--غŸ أÒشض– ة--ي--لاŸأ
ةأرابم ذنم ينفلأ مقاطلأ تاباشسح جراخ ناك يذلأ لابوطلأ مfi مجاهŸأ

.هنم رظتنŸأ دودرŸأ هÁدقت مدعو هأوتشسم عجأرت ببشسب دأدزولب بابشش

لجصسيو دوعي يصساقوأا
يشساقوأأ ابوج طشسولأ بعل لجشس ،ةينف بابشسأل تايرابم ةدع نع هبايغ دعب

مامأأ ةي-ق-ير-فإلأ ة-شسفا-نŸأ ةأرا-ب-م ة-ب-شسا-نÃ سسمأأ ة-شسفا-نŸأ ءأو-جأأ ¤إأ ه-تدو-ع
رورم دعب هنأأ رابتعاب ،ديعب دح ¤إأ ةقفوم هتدوع تناك دقو ،رجينلأ كرد دا–أ
نأولأاب هل فده لوأأ عيقوت نم نك“ ،ةيناثلأ ةلحرŸأ ‘ هلوخد نع قئاقد ةعشضب
‘ ةÒب-ك تأدو-ه‹ لذ--ب--ي ي--شسا--قوأأ نأأ ةرا--ششإلأ ع--م ،م--شسوŸأ أذ--ه ة--ب--ي--ب--ششلأ
ةفاشضإلأ Ëدقتو ةيلئابقلأ ةليكششتلأ ‘ ةيشساشسألأ هتناكم عاجÎشسل تابيردتلأ
.هنم ةرظتنŸأ

ةÒصشأاتلا ىلع هلوصصح مدع ببصسب مويلا لصصي نل ناف’
سسمأا يرانكلا عم هل ةهجاوم رخآا ىلع فرسشأا يذلا يديزوب فسسوي بردŸا تامدخ نع ءانغتسسلا تررق ةيلئابقلا ةرادإلا نإاف ،عيم÷ا ملعي املثم
سسينيد يسسنرفلا بردŸا عم اهرمأا تمسسح ةبيبسشلا نإاف ،هسسفن تقولا ‘و ،فاكلا سسأاك نم مداقلا رودلا ¤إا اهلهأات ةبيبسشلل نمسض انيمث ازوف ققحو

ةسضراعلا ¤إا همامسضنا ميسسÎل سسيمÿا مويلا وزو يزيتب قحتلي نأا رظتنŸا نم ناكو يديزوبل افلخ ةبيبسشلا بيردتل هتقفاوم حنم يذلا نافل
.قحل دعوم ¤إا هئي‹ ليجأاتل رطسضم نافل نإاف ،ةÒسشأاتلا ىلع هلوسصح مدعل ارظن هنأا Òغ ،ةينفلا

يــــــــلكصش رمأا عــــــــيقوتلاو هــــــــتقفاوم حــــــــــنم
هدادعتسسا دكأاو يرانكلا بيردتل ةبيبسشلا يÒسسŸ هتقفاوم حنم نافل بردŸا نإاف ،ةيلئابقلا ةرادإلا نم ةبرقŸاو ةقوثوŸا رداسصŸا ضضعب بسسحو
ةيسضرأا ¤إا لسصوتلا نم انك“ نافرطلا نإاف ،كلذل ،ةيقيرفإلا ةسسفانŸا ‘ ىرخأا ةرم ةكراسشملل اÒثك ضسمحتم هنأاو ةسصاخ ،قيرفلل ةفاسضإلا Ëدقتل
.Úفرطلا Úب تاسضوافŸا حا‚ دعب ايلكسش اءارجإا نوكتسس يتلا ةيلمعلا يهو وزو يزيتب هقاحتلا دعب دقعلا ىلع عيقوتلا راظتنا ‘ قافتا

داــــــــ–’ا ءاــــــــقلل قــــــــيرفلا رصضــــــــحيصس نــــــــيورازيت
ىلع اتقؤوم فرسشيسس يذلا وه نيورازيت باهولا دبع دعاسسŸا بردŸا نإاف ،ةÒسشأاتلا ىلع هلوسصح دعب نافل سسينيد ديد÷ا بردŸا قاحتلا راظتنا ‘و
نوكي دقو ،ةعباسسلا ةلو÷ا راطإا ‘ وزو يزيتب Èمفون1 بعلÃ يفناج11 موي ةمسصاعلا دا–ا مامأا بقترŸا مداقلا دعوملل ابسس– قيرفلا بيردت
ن .ن.نافل يسسنرفلا بردŸا ليهأات ‘ ةيلئابقلا ةرادإلا ترخأات اذإا ام ةلاح ‘ ةهجاوŸا هذه ‘ قيرفلل ايسسيئر ابردم



؟يصسقافصصلا يدانلا ةارابم لبق مكقيرف لخاد ءاوجألا يه فيك
نأاو ةسصاخ ÚبعÓلا ¤إا تداع ةقثلاو ةعئار ديكأات لكب ءاوجألا..هلاوحأا لسضفأا ‘ انقيرف
نم ديزم انحنم ثيح ادج ةبعسص فورظ ‘ ءاج يذلا ةنيطنسسق بابسش مامأا Òخألا زوفلا
.حيحسصلا هاŒلا ‘ قيرفلا نأا اندكأاو ةقثلا

‘ اهل تصضرعت يتلا ةباصصإلا دعب ةيحصصلا كتلاح يه فيكو
؟يصسقافصصلا مامأا باهذلا ةارابم
قلقلل وعدت ل اهنأا لاقو يننأامط بيبطلا ىتحو ةÒطخ نكت ⁄ ةباسصإلا
بابسش مامأا يب رماغي ل ىتح يئافعإا زيغن بردŸا لسضف كلذ عمو
هلل دم◊او يلسضعلا سصلقتلا نم سصلختأا ينلعج ام وهو ةنيطنسسق
يدا--ن--لا ة--ه--جاوŸ ز--ها--ج ا--نأاو ي--سضاŸا ن--م تح--ب--سصأا ة--با--سصإلا
.يسسقافسصلا يسضايرلا

مامأا سسنوت ‘ ةدوعلا ةهجاوم ىرت فيكو
؟يصسقافصصلا

ةيئانثب اباهذ يسسقافسصلا مامأا امهم ازوف انققح اننأا حيحسص
يذلا مك◊ا ءاطخأا لول لهأاتلا ةقاطب مسسح ىلع نيرداق انكو

لك ،مدقلا ةرك يه هذه نكلو Úحيحسص Úفده نم انمرح
نأل اما“ ةرياغم نوكتسس بايإلا ةارابم نأا يحوت تارسشؤوŸا
هناديم ىلع بعليسس يذلا سسفانŸا حلاسص ‘ نوكتسس فورظلا
لجأا نم ةوق لكب بعلنسسو انسسفنأا رغسصتسسن نل نحن ىتح نكلو
انفادهأا لوأا قيق–و تاعومÛا رود غولب ‘ انتيقحأا ديكأات

. يوركلا مسسوŸا ‘
ىلع نيرداق مهنأا نودكؤوي يصسقافصصلا يبعل نكل

؟ةيخيرات اداتنوÁر قيق–
قوف بعلت مدقلا ةرك ..يسسقافسصلا يبعل هب حرسصي ام انمهي ل
نو-ك-ن نأا و-ه ءي-سش م--هأاو،ا--ب--عل11 د-سض ا--ب--عل11ب ناد--يŸا

ول . يقيرفإلا ميكحتلا ىوسس ىسشخن لو ،اسضيأا نيزكرمو نيزهاج
ةÒبك ةارابم يدؤونسس ةÒخألا تايرابŸا ةرارحو حور سسفنب بعلن
.امهم ائيسش فيسضأا نأا دوأاو
؟لصضفت
بجي .باهذلا ةيئانث ةيلسضفأا نع عافدلل لخدن ول هبكتÔسس أاطخ Èكأا
طغسضنو ةيموجهلا ةطÿا سسفنب بعلنو اما“ يويرف ‘ده ىسسنن نأا

نأل لوأا نحن لجسسن نأا وه لهأاتلا حيتافم مهأاو هناديم ‘ سسفانŸا ىلع
ةلماك فادهأا ةعبرأا ليجسست ةيمتح مامأا مهسسفنأا نودجيسس Úيسسنوتلا
فسصنم – ب   .مسسوŸا اذه «حÓم مهار» انيعفادم نأاو ةسصاخ بعسص ءيسش اذهو

ديدج نم يسسقافسصلأ أونياع هلابسشأأو زيغن
زيبيإا» قدنفل ةعباتلا تارصضاÙا ةعاقب سسمأا ويدي-ف ة-صصح ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن بردŸا ج-مر-ب

ايقيرفإا لاطبأا يرود ‘ هصسفانم ةارا-بŸ لو-ط-م سصخ-ل-م ة-ع-با-ت-م دا-عأا ثي-ح ،«سسقا-ف-صص
ةيثÓثب طاوصشلا ءÓمز زوفب تهتنإا يتلاو يصسنوتلا بعلŸا مامأا يلÙا يرودلا ‘ ةÒخألا
ةوق طاقنو مهناديم ىلع ةيصسقافصصلا بعل ةقير-ط نو-ب-عÓ-لا ف-صشت-كإا ثي-ح ،ة-ف-ي-ظ-ن
.Úمث زوفب ةدوعلا لجأا نم اهيف رامثتصسإلا ىلع نولمعيصس يتلا سسفانŸا فعصضو

ةيسسقافسصلأ دوأري «أداتنوÁر» ملح
مامأا اهقيرف رظتنت يتلا ةيخيراتلا ةارابŸا عقو ىل-ع سشي-ع-ت سسقا-ف-صص ة-ن-يد-م تح-ب-صصأا

راصصنألا ىتحو ىمادقلا ÚبعÓلا ،Úقبا-صسلا ءا-صسؤور-لا ل-ك لوا-ح-ي ثي-ح ،ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م
سسمأا لوأا ةارابم دعب ثدح امك اهزيف–و نابلجوب ةبيتك فلخ فوقولا سساÎلإلا تاعوم‹و
ت– اداتنوÁرلاب ÚبعÓلا تبلاطو راصصنألا نم ةعوم‹ تعمتجإا نيأا ،يصسنوتلا بعلŸا مامأا
.«ةعاصس عبر ‘ ةيثÓث ليجصست ىلع نيرداقو ىوقألا نحن» راعصش

طغسضلأ نع هيبع’ دعبأأ نابلجوب
ل يذلا ةنيدŸا قدانف دحأا ‘ سسمأا لوأا ذنم قلغم سصبرت ‘ يصسقافصصلا يصضايرلا يدانلا ةبيتك تلخد
ةدايقب ينفلا  مقاطلا لواح دقو،ةهجاوŸا نصضتحيصس يذلا يرهيŸا بيطلا ديهصشلا بعلم نع اÒثك دعبي
Êاه كلذ ‘ اÚ ÃينعŸا ÚبعÓلا لكل ةوعدلا هجوو ،طغصضلا نع هيبعل داعبإا نابلجوب سسينأا بردŸا

ماصسحو سسلبارطلا يلع دمfi ةباصصإلا نم نيدئاعلاو. رئاز÷اب باهذلا ةعقوم نع باغ يذلا ومامع
.دغلا ةهجاوم ‘ ينفلا مقاطلل ىرخأا تارايخ حنميصس ام وهو ،قودقد

ــه2441 ¤وألا ىدامج22ـل قفاوŸا1202 يفناج60 ءاعبرألا لوأ’أ فÙÎأ
رئاز÷ا ةيدولوم

00:51 ةعاسسلا ىلع رئاز÷ا ةيدولوم – يسسقافسصلا يدانلا

«ناـــــّبسشلأ وـــيهزنو يـــسسقافسصلأ وــــحبرن ناــــّسشف Òــــبك اي دــــيمعلأ اي»
سسقا-ف-سص ة--ن--يدÃ يÒهŸا بي--ط--لا بع--ل--م نو--ك--ي--سس
عمجتسس يتلا و ةدوعلا ةارابم عم دعوم ىلع ةيسسنوتلا
ة-يدو-لو-م يدا-نو ي-سسقا--ف--سصلا ي--سضا--ير--لا يدا--ن--لا Úب
رود----لا را----طإا ‘ ةارا----بŸا هذ----ه ل----خد----تو ،ر----ئاز÷ا
لاطبألا يرود ةسسفانم نم Òخألاو Êاثلا يديهمتلا
تهتنا دقو، تاعومÛا يرود ¤إا ةرسشابم لهأاتلاو
رئاز÷اب ةيليوج5 بعلÃ تيرجأا يتلا باهذلا ةارابم
يدا-ن ر-ئاز÷ا ل-ث‡ ح-لا-سصل ر-ف-سص ل-با-ق--م2 ةجيت-ن-ب

مجاهŸا قيرف-لا فاد-ه ع-ي-قو-ت ن-م ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م
.يويرف يماسس

Óسسيإأ يرأوفيإ’أ بعÓلأ أدعام نوزهاج Úبع’ لك
ادعام مويلا ءاقلل Óمتكم ةيدولوŸا دادعت نوكيسسو
بب-سسب Ó-سسيإا يراو-ف-يإلا ي-عا-فد-لا ناد-يŸا ط-سسو-ت-م
ةيوسست نم نكمتي ⁄ ثيح، قيرفلاب قاحّلب هنك“ مدع
د-ع-بو ، سسنو-ت ¤إا ر-ف-سسلا ل-جأا ن-م ة-يرادإلا ه-ت-ي--ع--سضو
‘ يسسقافسصلا يدانلا ةرادإا دمعت ¤إا Òسشت رداسصŸا

ي-سضارألا ¤إا لو-خد-لا ل-جأا ن--م ة--سصخر ه--ح--ن--م مد--ع
ةيسساسسألا ةليكسشت-لا ‘ بعÓ-لا نزو-ل ار-ظ-ن ة-ي-سسنو-ت-لا
موقتو ةسسلوكلاب ةفورعم يسسنوتلا يدانلا ةرادإاو ديمعلل
ترسشن دقو ،91 ديفوكلاب دادح ةباسصإا ةعاسشإا رسشنب

Èخ ةيسسنوتلا ةيمÓعإلا لئاسسولا سضعب سسمأا ةحيبسص
ةقفر انوروك سسوÒفب دادح قلأاتŸا عفادŸا ةباسصإا

نم ÿÈا اذه يفن ”و ،ةيدولوŸا ةرادإا نم لوؤوسسم
سضعبل حرسص ثيح ديمعلا ةرادإا سسل‹ سسيئر فرط

جئات-ن ر-ه-ظ-ت ⁄ :Ó-ئا-ق ة-سصاÿا ة-ي-مÓ-عإلا ل-ئا-سسو-لا

در‹ وه رسشُنام لكو ،نآلا د◊ انوروك سسوÒف ليلا–
برسض نوديري مهف، ةحسصلا نم هل سساسسأا لو ةعاسشإا
نوبعÓلا دقفي ىتح تاعاسشإلا هذهب قيرفلا رارقتسسا
›ابن ل نحن ، ةارابŸا ىلع مهزيكرت ينفلا مقاطلاو
لجأا نم نوز-ها-ج نو-ب-عل كا-ن-هو ا-ن-ه لا-ق-ي ا-م ل-ك-ب
نإا انباسصن نم نوكي نأا ىنمتن يذلا لهأاتلا ةقرو بسسك
هللا ءاسش

!ءيسش يأاب مقت ⁄ ةيولوŸأ ةرأدإأو ةرسضاح ةسسلوكلأ
يدا--ن--لا ةرادإا تد--م--ع با--هذ--لا ءا--ق--ل ة--يا--ه--ن ذ---ن---مو
ة--فور--ع--م ي--ه ي--ت--لاو ة--سسلو--ك--لا ى--ل--ع ي--سسقا---ف---سصلا

Ãمهناديم ةيسضرأا ىلع ةدوعلا ءاقل ناك اّملك اهتسسرام،
ا-سسا--ما--غ يرا--كا--ب ي--ب--ما--غ--لا م--ك◊ا Úي--ع--ت ” د--ق--ف
ه-يد-ل ثي-ح ،ة-ي-سسنو-ت-لا قر-ف-ل-ل ه-تد--عا--سسÃ فور--عŸا
هيف ناك ءاقلل مكح ناك املك Úيسسنوتلل ةنسسح ةمسصب
ةارا-بŸا تي-قو-ت Òي-غ-ت ا-سضيأاو ،ر-سضا--ح ي--سسنو--ت يدا--ن
ةسسداسس ةعاسسلا ىلع قباسسلا ‘ ا‹Èم ناك امدعب

لاوزلا د-ع-ب ة-ث-لا-ث-لا ة-عا-سس ى-ل-ع ه-ت‹ر-ب م-ت-ي-ل اءا-سسم
قÓطإا نع كيهان، ةارابŸا دعوم لبق طقف Úموي
91 ديفوكلاب داد-ح بعÓ-لا ة-با-سصإا ا-هدا-ف-م تا-عا-سشإا
لك ،Óسسيإا يراوفيإلا ناديم طسسوتم لوسصو ةلقرعو

ةرادإا فرط نم ÙÒا تمسصلا لظ ‘ ثدحي اذه
موي نم دكؤوي يذلا سساŸأا سسيئرلا ةدايقب ةيدولوŸا

ة-ق-فر مد-ق-لا ةر-ك-ل ق-ير-ف Òي-سست ‘ ما-ت-لا ه-ل-ه-ج ر-خآل
.هئاسضعأا

يقرسش ميلسس

لجأا نم سسنوت ‘ مويلا ةيسشع مهيلع دمتعيسس نيذلا Úيسساسسألا ÚبعÓلا ةمئاق رئاز÷ا ةيدولوم بردم ددح
‘ «اداتنوÁر» ثادحأل لمألا Úيسسنوتلا حنÁ نأا ديري ل ثيح ،لهأاتلا ةقاطبب ةدوعلاو يسسقافسصلا ةتغابم
باهذلا ةارابم تبعل يتلا ةليكسشتلا سسفن ‘ هتقث ددجي نأا ةرواسسلا ةبيبسشل قباسسلا بردŸا ررقو ،مويلا ةهجاوم
.بهذ نم هنزو نوكيو ةيسسقافسصلا ىلع ةلواطلا  هب بلقي فده ليجسست لجأا نم ةيموجه ةطخبو ةيادبلا ذنم

ةÒبك ةأرابÃ دعي عافدلأو ...زهاج ةقاطوب
ينفلا مقاطلا حنم امدعب اذهو هيلإا ةيلاع ةقايل ‘ دجوي يذلا ةقاطوب دمحأا ةدوع رئاز÷ا ةيدولوم نيرع دهسشي
بردŸا دمتعي أا رظتني امك. هتلاح لسضفأا ‘ نورفعلا نبا دجوي ثيح ،يسس سسأا يسسلا مامأا ي◊اسصل ةسصرفلا
عافدلا روfi ‘ ودع-سسو يداد-ح ي-ئا-ن-ث-لا ه-ما-مأا ة-قا-طو-ب د-ج-ي-سسو ة-يز-ها-ج Ìكألا عا-فد-لا ي-عا-بر ى-ل-ع ز-ي-غ-ن
مهئÓمز ةدناسسمو ايعافد Òبك لمع امهرظتني ناذللاو Úقاورلا ىلع يميهاربو دوسشح دئاقلا ¤إا ةفاسضإلاب

.قرافلا ثادحأل ايموجه

طسسولأ ةكرعم مسس◊ Ëدروبو قأرح ،يدأدع
ةليكسشتلا ¤إا Ëدروب رامع قيرفلا باعلأا عناسص ةدوع يسسقافسصلا يسضايرلا يدانلا مامأا دغلا ةعقوم دهسشت نأا رظتني امك
طÿ نزاوتلا Ëدروب ديعي نأا ينفلا مقاطلا لمأاي ثيح ،ةباسصإلا عادب يسس سسأا يسسلا ةارابم عيسض امدعب ةيسساسسألا
لوسصو رخأات طلخأا امك ،اسضيأا تاركلاب يمامألا طÿا يثÓث نيو“ ‘ مهاسسيو هتقايل لسضفأا ‘ دجوي هنأا اÃ طسسولا
تا-م-ج-ه Òسسك-تو عا-جÎسسلا ‘ قار-حو يداد-ع ى-ل-ع ةÒب-ك ة-ب-سسن-ب د-م-ت-ع-ي-سس يذ-لا ز-ي-غ-ن بردŸا تا-با-سسح Ó-سسيإا
.ءلدبلا دعقم ىلع سسنوتب مويلا ةحيبسص قحتلي يذلا Óسسيإا يدواد يراوفيإلا نوكيسس امنيب.Úيسسنوتلا

يسسقافسصلأ كابسش زهل نوزهاج يويرفو ةقاطوب ،Òخلب
هتايونعم نأا امك هتقايل لسضفأا ‘ Òخلبو ةحاسس نب ،يويرف رئاز÷ا ةيدولوŸ يمامألا طÿا يثÓث دجوي

هتياوه ةسسرا‡ ديري يويرف ناك اذإاو ،يوركلا مسسوŸا ةيادب ذنم يدعاسصت ىحنم ‘ هءادأا نأا اÃ ةعفترم
ىعسسي امنيب ايقيرفإا لاطبأا يرود ‘ هفادهأا لوأا نع ثحبي ةحاسس نب نأاف ادد‹ كابسشلا ةقناعمو ةلسضفŸا
ةنيطنسسق بابسش مامأا ةÒخألا ةارابŸا لجر ناك هنأاو ةسصاخ ديد÷ا يوركلا مسسوŸا ‘ هدادع حاتتفإل Òخلب
.هقيرف زوف ‘ مهاسسو

مويلأ ¤إأ هتليكسشت ‘ مسس◊أ لجؤوي زيغنو ةدوجوم لئأدبلأ
،مويلا Óسسيإا يدواد يراوفيإلا Òسصم ديد– راظتنإا ‘و ابعل42ب سسنوت ¤إا ترفاسس رئاز÷ا ةيدولوم نأا اÃو
ثيح. ينفلا عامتجلا سشماه ىلع ةارابŸا ةحيبسص ¤إا ةيسساسسألا ةليكسشتلا طبسض لجأا زيغن ليبن بردŸا ناف
نب و يوÓلا دبع ،لÓحد ¤إا ةفاسضإلاب ،دعب زهجي ⁄ يذلا يعيبر داعبأل رطسضيسس لجرلا نأا انرداسصم تفسشك
ةيحسضتلا نأا دكؤوي ام وهو ةعومÛا عم هدجاوت لجسس يذلا ةمركوب لولج باسشلا عفادŸا ¤إا ةفاسضإلاب يحي
فسصنم – ب.تآاجافم نود نكلو ةيمتح نوكتسس

سسنوت ‘ ليجسستلا ديريو موجهلا بعليسس

سسودنموك تأدأدعتسسأ ىلع فقت «بعŸÓأ ءأدسصأأ»
يـــــــــــسسقاـــــــــــفسصلاب ةـــــــــــحاطإÓل زـــــــــــيغن

يسسقافسصلأ مامأأ Úبلقب بعلنسس » :Ëدروب
«لـــــــهأاتلأ ةـــــــقاطبب ةدوــعلأ لـــــــجأأ نـــــــم



ة--ي--ل--م--ع ما--ق---ت---سس
ة---عر----ق----لا بح----سس
ة--ل---حرÃ ة---سصاÿا

ةطبارل تاعومÛا
ة--ي--ق---ير---فإلا لا---ط---بألا

رود------لا و ,(0202-1202)
«رركم» Êاثلا يديهمتلا
ة-ي-لارد-ف-نو--ك--لا سسا--ك ن--م

ة-ع-م÷ا  اذ-ه , ة-ي-ق-ير--فإلا
Ãىلع,ةرهاقلاب فاكلا رق

تيقوتب ا-سس31ر00لا ةعا-سسلا
ةئيهلا هب تدافأا ام بسسح ,رئاز÷ا
. ءاثÓثلا سسما ةيقيرفإلا ةيوركلا

رود---لا ‘ نوز----ئا----ف----لا كرا----سشي----سسو
لاطبألا ةطبار نم Êاثلا يديهمتلا
ل-جأا ن-م ة-عر-ق-لا بح-سس ة--ي--ل--م--ع--ي--ف

. تاعومÛا ةبيكرت ديد–
ة--عر--ق--لا بح--سس ة---ي---ل---م---ع سصخ---ت و
رود------لا وأا ّد------سسلا رود------ب ة-------سصاÿا
سساك نم «رركم» Êا-ث-لا يد-ي-ه-م-ت-لا
نيزئافلا ,ةيق-ير-فإلا ة-ي-لارد-ف-نو-ك-لا
سساك نم Êاثلا يد-ي-ه-م-ت-لا رود-لا ن-م
‘  ةمزهنŸا قر-ف-لا و ة-ي-لارد-ف-نو-ك-لا
ة--ط--بار--ل Êا--ث--لا يد--ي--ه--م--ت--لا رود---لا
.ةيقيرفألا لاطبألا
دق , فيطسس قافو قيرف ّنأا ,مولعمو
رودلل ةرسشابم هلهأات ةÒسشأات عطتقا

Êاثلا يد-ي-ه-م-ت-لا رود-لا يأا ,ل-ب-قŸا
يسس.فا يدان باسسح ىلع «رركم»

نم بحسسنŸا يداسشتلا سسناسسينور
.ةسسفانŸا

‘ سسما لئابقلا ةبيبسش اسضيا تلهات امك
دا–ا يدا--ن با--سسح ى--ل--ع فا--ك--لا سسا--ك
رجينلا كرد
هلهات موي-لا دادزو-ل-ب با-ب-سش م-سسÒسس ا-م-ك
لا---ط----با يرود----ب تا----عو----مÛا رود ¤ا
ايهام روغ يدان هجاوي امدنع  ايقيرفا
با--هذ--لا ‘ ه--ي--ل--ع زا--ف يذ--لا ي--ن---ي---ك---لا
ماما ةيدولوŸا نوكتسس امنيب ، ةيسسامخب
‘ يسسنوتلا يسسقافسصلا ماما يوق ناهر
ةسسفانŸا تاذ
ة-ي-لارد-ف-نو-ك-لا تر-سشن  ىر--خا ة--ه--ج ن--م
ةيقب ة-ب-سسا-نŸا-ب مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-ي-ق-ير-فإلا
ىل-ع نو-ك-ي-سس يذ-لا Úت-سسفا-نŸا ج-ما-نر-ب
: ›اتلا وحنلا

لوألا فÙÎاــه2441 ¤وألا ىدامج22ـل قفاوŸا1202 يفناج60 ءاعبرألا

دادزولب بابسش

ع-م د-عو-م ى-ل-ع مو-ي-لا دادزو-ل-ب با-ب-سش ق-ير-ف نو-ك--ي--سس
،ةلوطبلل Óيلق غرفت امدعب ةيراقلا ءاوجألا ¤إا ةدوعلا

راطإا ‘ ينيكلا ايهامروغ قيرف ىلع افيسض لحي Úح
يرود-ل ل-هؤوŸا Òخألاو Êا-ث-لا رود-لا با-يإا تا--يرا--ب--م

،0202/1202 مسسوŸ ايقيرفإا لاطبأا ةطبار تاعوم‹
رهظلا دعب31h ةعاسسلا دودح ‘ مويلا ةرطيسس ءاقللا
ي--ن--طو--لا بع--لŸا ة--ي--سضرأا ى--ل---ع ر---ئاز÷ا تي---قو---ت---ب
.يبوÒن ةينيكلا ةمسصاعلاب

يرودل ةدوعلا عم دعوم ىلع بابسشلا
بايغلا نم ةنسس02 دعب تاعومÛا

م-هأا ن-م ا-ي-ها-مرو-غ يدا-ن ما-مأا مو-ي-لا ةارا-ب-م نو-ك-ت-سس
خاسسن نيدلا سسمسش دئاقلا ءÓمز اهبعلي يتلا تاءاقللا

يبوÒن نم ةيباجيإا ةجيتنب اوداع اذإاف ،مسسوŸا اذه
ةطبار تاعوم‹ يرودل لهأاتلا ةقرو نوكتفيسس مهنإاف
نم ة-ن-سس02 ›او-ح ذ-ن-م ةر-م لوأل ا-ي--ق--ير--فإا لا--ط--بأا
ة-ي-سضاŸا تاو-ن-سسلا ‘ با-ب-سشلا ى-ف-ت-كا ثي-ح ،با-ي-غ-لا
م-سسوŸا اذ-ه فد-ه-ي كلذ-ل ة-يد-ي-ه-م-ت-لا راودألا بع--ل--ب
رابك ةقفر تاعومÛا رود غولبو ةدقعلا هذه رسسكل
.ءارمسسلا ةراقلا

فورظلا لسضفأا ‘ تناك ءاقلل تاÒسضحتلا
‘ مو-ي-لا ءا-ق-ل-ل دادزو-ل-ب با-ب--سش ة--ل--ي--ك--سشت تر--سضح
قيرفلا نأا اÃ ةيلاع تايونعÃو ادج ةديج فورظ
ما-مأا ة-لو-ط-ب-لا ‘ ه-ل ءا-ق-ل ر-خآا ‘ م-ه--م زو--ف ق--ق--ح
ةدحاو سشيعي هنإاف كلذ ¤إا فسض ،ةدكيكسس ةبيبسش
ءيسش ل-ك-ف كلذ-ل ،ه-سسي-سسأا-ت ذ-ن-م ه-تاÎف ل-سضفأا ن-م
ثÓثل ةليكسشتلا ءارجإا عم عوبسسألا اذه Òخب راسس

‘ ةد-حاو ،ءا-ق-ل-لا اذ-ه-ل اÒسض– ة-ي-ب--يرد--ت سصسصح
.اينيكب Úتنثاو ةمسصاعلا

يبوÒن ¤إا ةليكسشت لسضفأاب لقنت امود
رذحب ةارابŸا هذه عم امود كنارف بردŸا لماعت
ة-ي-سساد-سسب ق-ير-ف-لا زو-ف م-غر ةر-ما-غ-م نودو د-يد-سش
يسسنرفلا ينقتلا ىعدتسسا ثيح ،باهذلا ‘ ةلماك
ق-ير-ف-لا مو‚ ل-ك م-ه-ي-ف اÃ ا-ب--عل12 ءاق-ل-لا اذ-ه-ل
ام ،Úي-سسا-سسأا-ك م-سسوŸا اذ-ه ة-ل-ي-ط او-ب-ع-ل ن-يذ-ل-لاو
نوكيل يبوÒن ¤إا ةلي-ك-سشت ل-سضفأا-ب ل-ق-ن-ت ه-نأا ي-ن-ع-ي

سسف-ن ‘ ،تا--ظ--ح--ل--لا ر--خآا ‘ ئرا--ط يأل ار--سضا--ح
مامتهلا ةرورسض ىلع هيبعل عم رسصأا هنإاف تقولا
.اهقح اهئاطعإاو ةارابŸا هذهب

ديحولا هسسجاه تابايغلا
ىلع تابايغلا ديدعب يبوÒن ¤إا بابسشلا ةليكسشت تلقنت

مدعو عيباسسأا ذنم دادك ةباسصإا دعب ،ةليكسشتلا ىوتسسم
نم لك ةيزهاج مدع كلذ ¤إا فسض  ،نآلا ىتح هئافسش
،ليهأاتلا ةداعإا ةيلمع نÓسصاوي ناذللا رارحأا دوبيع
سسنأا قباسسلا سسابعلب دا–إا عفادم اسضيأا امهعم دجاوتي
ع-ب-يو-سس ي-ئا-سسن--لاو ،نآلا ى--ت--ح بع--ل--ي ⁄ يذ--لا د--ع--سس
ة-با-سصإا بب-سسب ة-يرا-سسلا ن--ع تÒغ--ت ناذ--ل--لا لو--ح--ت--يو

ىلع اسضيأا قازيرم بيسصأا Òخأا ،ةظ◊ رخآا ‘ ةيلسضع
.ءاقللا عييسضتل هجتيو لحاكلا ىوتسسم

ايهامروغ ةيعسضو لÓغتسسإا ديري بابسشلا
زوفلا نم نك“ دق ناك دادزولب بابسش نأا عيم÷ا ملعي
ةيليوج5 بعلم ىلع باهذلا ءاقل ‘ ةفيظن ةيسسادسسب

ار-ظ-ن ا-يو-ن-ع-م م-طfi م-سصÿا ق--ير--ف--لا نأا ي--ن--ع--ي ا--م
ا-م ن-ك-ل ،با-يإلا ءا-ق-ل ‘ ة-ج-ي-ت-ن-لا ‘ ةدو-ع-لا ة-بو-ع-سصل

‘ اهسشيعي يت-لا ة-ي-ع-سضو-لا ي-ه Ìكأا ة-بو-ع-سصلا د-يز-ي-سس
بار-سضإاو ة-ي-لاŸا ل-كا-سشŸا بب-سسب ةÒخألا ع--ي--با--سسألا
اهلغتسسيسس رومأا اهلك ،بردتلا نع ÚبعÓلا نم ديدعلا
رودلا ¤إا روبعلا لجأا نم امود كنارف بردŸا لابسشأا
م.ميلشس.ءاطخأا نود مداقلا

تاعومÛا رود غولب و اينيك نم يخيرات لهأاتب ةدوعلل ةلهسس ةمهم ‘ بابسشلا
00:31 ةعاشسلا ىلع مويلا ايهامروغ - دادزولب بابشش

ةارابŸا بعلم ىلع ةسصح رخآا ترجأا ةليكسشتلا
ىلع ةيبيردت ة-شصح ر-خآا سسمأا مو-ي ةد-ي-ع-شس Òمأا ءÓ-مز ىر-جأا ايهامروغ مامأا مويلا ءاقلل اÒشض– ينطولا يبوÒن بعلم ةيشضرأا ع-ي-م-ج ة-كرا-ششم تفر-ع ة-شص◊ا ،ةارا-بŸا تي-قو-ت سسف-ن-ب اذ--هو مقاطلا اهيف ز-كر ةد-ي-ج فور-ظ ‘ تر-جو ن-يزا-ه÷ا Úب-عÓ-لا ةرŸاب نيرا“ او‹ربو ءاقللا لبق هتأارما رخآا عشضو ىلع ينفلا .ءاقللا اذهل ةديج مهÒشض– لجأا نم ÚبعÓلا

ناديŸا ةيسضرأا ةلاح نم حاترم امود دودح ‘ ينطولا يبوÒن بعلم ¤إا دادزولب بابشش ةليكششت تلخد ةيشضرأا ةلاح ىلع فوقولا لجأا نم اذهو ةقيقد54:21 ةعاشسلا يتلا رابخأ’ا دعب هتلاح ىلع قلق عيم÷ا ناكف ،بعلŸا ناديم ةرك ةشسرا-مŸ ه-ل ح-ل-شصت ’و ة-ي-ثرا-ك ة-لا-ح ‘ ا-ه-نأا ى-ل-ع تجور هتلاح ىلع اوفقو نو-ب-عÓ-لاو ي-شسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت-لا ن-ك-ل ،مد-ق-لا عيم÷ا دارأا يذلا ر-مأ’ا و-هو بع-ل-ل ة◊ا-شص ا-ه-نأا ى-ل-ع تر-ه-ظو .ةيشضرأ’ا ببشسب تاباشصإ’ا نم فوختم ناك امود نأاو ةشصاخ

هيبعل ريودت ‘ ركفيو ةيسساسسألا ةليكسشتلا ىلع رقتسسا نيذلا Úب-عÓ-لا ى-ل-ع ا-مود كنار-ف ي-شسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت-لا ر-ق-ت-شسا ةياهن دعب اذهو ايهام روغ مامأا مويلا ءاقل ‘ Úيشساشسأا مهكرششيشس ةرودنب موقي دق يشسنرفلا ينقتلا ،سسمأا مويلا ةيبيردتلا ةشص◊ا لجأا نم ةدكيكشس ةبيبشش مامأا هبعل ءاقل رخآاب ةنراقم ةليكششتلا لشضفأا كراششيشس هنأا ديكأ’ا نكل ÚبعÓلا سضعبل بعل قئاقد حنم .يخاÎلا لا‹ ’و ةنك‡ ةليكششت

ةيسساسسألا ةليكسشتلا حابرم ديعي دق قباشسلا ياد Úشسح رشصن سسراح ةحلشصم ‘ تاحيششÎلا لك بشصت لدب ايهامروغ مامأا موي-لا ءا-ق-ل ‘ سسا-شسأا-ك نو-ك-ي-ل دÓ-ي-م ا-ي-ل-ع وداراب يدانل قباشسلا سسرا◊ا ‘ هتقث حنم يذلا امود ،يواشسوم امهنيب اهيرا‹ ¤إا تداع هايŸا ي-ها-ه ،حا-بر-م ع-م ه-ل-كا-ششم د-ع-ب .هشسفن تابثإا ةشصرف مامأاو يشساشسأا نوكيل هجتي وهف كلذل

طسسولا ‘ يŸاسسو تاكيرت ةيئانث ةدوع وحنو روÙا ‘ راسشوب ›اخ عافدلا طخ ‘ رماغي نل امود كنارف نأا ¤إا يحوت رومأ’ا لك ‘ ينم نب نوكيشس اميف روÙا ‘ ›اخو راششبو يئانثلا بعليشس ةدوعلل يŸاشسو تاكيرا-ت ة-ي-ئا-ن-ث ه-ج-ت-ت تقو-لا سسف-ن ‘ ،ة-كد-لا ذنم ةرم لوأ’ ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا ‘ ةكراششŸاو ناديŸا طشسول ةحارإا ‘ امود ةبغرو قازير-م ة-با-شصإا د-ع-ب اذ-هو ي-شضاŸا م-شسوŸا .يوارد

رابتعإلا در ةسصرف مامأا نوكيسس وبموغن ءاقل ‘ يشساشسأاك ةكراششملل وبموغن يكيم يكيجلبلا بعÓلا هجتي ةشصرف مامأا وبموغن ،لوحلبو عبيوشس يئانثلا بايغ دعب اذهو مويلا ،ةÒخأ’ا ةنوآ’ا ‘ اهل سضرعت يتلا تاداقتن’ا دعب رابتع’ا در ‘ دامتعا قاروأا تاب-ثإاو ا-مود عا-ن-قإا ى-ل-ع ل-م-ع-ي-شس ه-نإا-ف كلذ-ل م.ميلشس.يدانلا

ءاــــــــعبرلا موــــــــيلا جــــــــمانرب
(اشس31ر00) (رئاز÷ا) دادزولب بابشش - (اينيك) ايهام روغ
 (اشس41ر00) (اناغ) وكوتوك يتناششا - (نادوشسلا) لÓهلا

اشس41ر03) (نوباغلا) روبشس يديغنوب - (ةيطارقÁدلا وغنوكلا ةيروهمج) يبÁزام يب يت
 (اشس51ر00) (ايبيل) يزاغنب يلهأا - (سسنوت) يشضايرلا يجÎلا

اشس51ر00) (رئاز÷ا) رئاز÷ا ةيدولوم - (سسنوت) يشسقافشصلا يدانلا
(اشس51ر00) (يوبابÁز) مونيتÓب يدان - (اينازنات) ابميشس يدان

اشس51ر03) (ينيتاوشسيا) ولافوب غنوي - (ةيطارقÁدلا وغنوكلا ةيروهمج) بولك اتيف
 (اشس51ر03) (نادوشسلا) خيرŸا - (ايÒجين) ابميينا

(اشس71ر00) (راوفيد توك) ناجديبا بولك غنيشسار - (اينيغ) ايوروح
(اشس71ر00) (ايبماز) اناكن - (’وغنا) وكيتيلتا وÎيب

(اشس71ر00) (›ام) ›اŸا بعلŸا - (برغŸا) يواشضيبلا دادولا

ةيلاردفنوكلا سسأاك و ايقيرفا لاطبأا ةطبار

ىــلع فرــــعتت ةــــيرئاز÷ا ةــــيدنلا
ةرهاقلاب ةعم÷ا اذه اهيسسفانم

تاــــــــــــعومÛا ةــــــــــــلحرم
(لاــــــــــــطبألا ةــــــــــــطبار)

1202 يرفيف21/31   ¤وألا ةلو÷ا
يرفيف321202    ةيناثلا ةلو÷ا
1202  يرفيف5/6    ةثلاثلا ةلو÷ا
1202   سسرام61   ةعبارلا ةلو÷ا

1202    ليرفا2/3 ةسسماÿا ةلو÷ا
1202  ليرفا9/01 ةسسداسسلا ةلو÷ا

رركم Êاثلا يديهمتلا رودلا
(ةيلاردفنوكلا سساك)

1202 رياÈف41 / باهذلا ةلحرم
 .1202  رياÈف12 / ةدوعلا ةلحرم



ءأوجأأ ¤إأ سسمأأ ةحيبسص ةمسصاعلأ دا–إأ ةليكسشت تداع
نوبعÓلأ هنم دافتسسأ دحأو ةحأر موي دعب ،تابيردتلأ

ق-ير-ف-لا-ب م-ه-ت-ع-م-ج ي-ت-لأ ة-ي-ق-ي-ب-ط-ت-لأ ةأرا--بŸأ بق--ع
‘ ي----جور----ف يÒت بردŸأ عر----سش ثي----ح ،ف-----يدر-----لأ
ما-مأأ ة--ع--با--سسلأ ة--لو÷أ ةأرا--بŸ ة--يد÷أ تأÒسضح--ت--لأ

ثحبي ذإأ ،ةليلق مايأأ انع انلسصفت يتلأو ،لئابقلأ ةبيبسش
رسصانعلأ سضعب سضيوعتل ةبسسانŸأ لول◊أ ىلع بردŸأ
ىلع ،تاباسصإ’أ ببسسب ،ةأرابŸأ نع مهبايغ بقترŸأ

نأأ ود-ب-ي ذإأ ،نور-خآأو يرأوز ،رو--سشا--ع ،Êأو--سضر رأر--غ
ةرم لك يفف ،مسسوŸأ أذه لمتكت منل دا–إ’أ فوفسص
يأأ بعلي ⁄ قيرفلأو ،ةددعتم بابسسأ’ تابايغ كلانه
.فوفسصلأ لمتكم نآ’أ د◊ ةأرابم

لغاششلا هلغشش ىقبت ىنميلا ةه÷ا
ىوتسسم ىلع ينفلأ مقاطلأ ىدل لوأ’أ لكسشŸأ دعيو
ةأرابŸأ ‘ يقيقح نÁأأ Òهظ بايغ وه ،ةليكسشتلأ
بئاغلأ Êأوسضر يدعسس بايغ رأرمتسسأ لظ ‘ ،ةلبقŸأ

ة-ل-سضع ‘ ة-با-سصإأ بب-سسب نا--سسم--ل--ت دأدو ةأرا--ب--م ذ--ن--م
روسشاع —اف بسصنŸأ سسفن ‘ هليمز هب قحليل ،ذخفلأ
ةباسصإ’ سضرعتي نأأ لبق ،¤وأ’أ هتباسصإأ نم يفسش يذلأ
اÃ ةبيبسشلأ ةأرابم هعييسضت دكأاتيل ،زيجو تقو ‘ ةيناث
نع ل-ق-ت ن-ل ة-حأر-ل ه-مأز-ل-ت-سسأ تد-كأأ تا-سصو-ح-ف-لأ نأأ
نم وزو يزيت ¤إأ لقنتي قيرفلأ لعجي ام ،مايأأ ةرسشعلأ
مامأأ يجورف بردŸأ عسضيو ،يقيقح نÁأأ Òهظ نود

Òغ ‘ ىرخأأ ةرم تÓيلع وأأ نيد نب كأرسشإأ ةيمتح
.امهبسصنم

اشضيأا بايغلاب ددهم ةفيلخ نب
لب ،طقف عافدلأ طخ ‘ دا–إ’أ بئاسصم فقوتت ⁄و

Œأ طسسو ¤إأ كلذ زواŸرك بايغ ةيناكمإأو نأديË نب
وه هتاناعم ببسسب ،لبقŸأ Úنث’أ ةأرابم نع ةفيلخ

ن--م بعÓ--لأ ن--ك--م--ت--ي ⁄ ثي---ح ،ة---با---سصإأ ن---م ر---خآ’أ
ببسسب فيدرلأ مامأأ ةيقيبطتلأ ةأرابŸأ ‘ ةكراسشŸأ
وهو ،تÓسضعلأ ةيوقتل ةسصحو جÓعلاب ىفتكأو ،م’آ’أ

نأأ ينعي ام ،ةهجأوŸأ نع بايغلل احسشرم هلعجي ام
‘ يردو--كو ة--ت--ي--سش كأر--سشإأ ¤إأ ر--ط--سضي--سس ي---جور---ف
بسصن--م ‘ ’و--سس ر--يزا--م ¤إأ ة--فا--سضإ’ا--ب ،عا--جÎسس’أ
ةيزهاج Ìكأ’أ ي-ثÓ-ث-لأ م-هو ،ي-مو-ج-ه نأد-ي-م ط-سسو

.ىرخأ’أ تابايغلأ لظ ‘ نآ’أ د◊

ارشضاح نوكيشسو ىفاعت ةرششموب
تا-ب-يرد-ت-لأ ءأو-جأأ ¤إأ ه-تدو-ع سسمأأ ةر-سشمو--ب ل--ج--سسو
ثيح ،ةيقيبطتلأ ةأرابŸأ نع باغ امدعب ،ةيعام÷أ

نأأ ’إأ ،ة-سسفا-ن-م-ل-ل أز-ها-ج تا--بو ة--با--سصإ’أ ن--م ي--ف--سش
،أدج ةدعبتسسم ةبيبسشلأ مامأأ يسساسسأأ لكسشب هتكراسشم
’إأ ،حان÷أ يبعÓل لوأ’أ ليدبلأ وه لسصأ’أ ‘ هنأ مغر
لع-ج-ي-سس ة-ي-سضاŸأ ما-يأ’أ ‘ ن-يدا-يŸأ ن-ع هدا-ع-ت-بأ نأأ

،طايتح’أ دعاقم ‘ هعسضي دقو ،هب رماغي ’ يجورف
ة-ه-جأوŸأ أأد-ب-ل ةو-ق-ب ا-ح-سشر-م ةدو-م-ح ن-ب ل-ع--ج--ي ا--م
يذ--لأ سصو--يfiو ي--م--سسا--ق--ل--ب بنا---ج ¤إأ ،ا---ي---سسا---سسأأ

باسسح ىلع موجهلأ بلق بسصنم ‘ بعللأ لسصأويسس
.بردŸأ ةقثب ىظحي دعي ⁄ يذلأ ليل÷أ دبع

ةارابŸا نع زربألا بئاغلا يراوز
،يرأوز Ëركلأ دبع با-ي-غ ة-ب-ي-ب-سشلأ ةأرا-ب-م د-ه-سشت-سسو
دعي بعÓلأ نوك ،قيرفلل ةبسسنلاب Èكأ’أ بايغلأ وهو
هيلع د-م-ت-ع-ي ي-جور-فو ة-ل-ي-ك-سشت-لأ ‘ ة-ي-سسا-سسأأ ة-ع-ط-ق
نإا-ف ا-ن-تزو-ح-ب ي-ت-لأ تا-مو-ل--عŸأ بسسحو ثي--ح ،أÒث--ك
نع لقت نل ةيفاسضإأ ةحأرل نوكرلل رطسضيسس بعÓلأ

ام ،ةي-عا-م÷أ تا-ب-يرد-ت-لأ فا-ن-ئ-ت-سسأ ل-ب-ق ما-يأأ ةر-سشع
نأزيلغ عيرسس مامأأ ةنماثلأ ةلو÷أ ةأرابÃ هقا◊ لعجي

عقأولأ رمأأ مامأأ ينفلأ مقاطلأ عسضيل ،اسضيأأ درأو Òغ

¤إأ لقنت-لأ ل-ب-ق ه-ل بسسا-نŸأ ل-يد-ب-لأ را-ي-ت-خأ ل-جأأ ن-م
.وزو يزيت ةنيدم

تاقاطبلا مكارت ببشسب بيغيشس ةرمح
نع اسضيأأ ةرمح ميحرلأ دبع قيرفلأ عفأدم بيغيسسو
عبرأأ لان ثيح ،تأرأذنإ’أ مكأرت ببسسب ةبيبسشلأ ةأرابم

ام وهو ،اهبعل يتلأ تايرابŸأ رخآأ ‘ ءأرفسص تاقاطب
لكسش ثيح ،ايلآأ ةدحأو ةأرابŸ بايغلاب بقاعي هلعجي

‘ ايسساسسأأ ناك هنأأو ةسصاخ بعÓل ةمدسص رمأ’أ أذه
هترأرح نأأ ’إأ ،ابيط أدودرم مدقو ،Úطرافلأ نيءاقللأ
ثيح ،ةددعتم تأرأذنإأ هتفلك نايحأ’أ سضعب ‘ ةدئأزلأ

ةلبقŸأ تايرابŸأ ‘ Ìكأأ ءودهلاب يلحتلأ هيلع Úعتيسس
ب .ب.تابوقعلأو تأرأذنإ’أ يدافت لجأأ نم

ــه244١ ¤وأ’أ ىدامج22ـل قفأوŸأ١202 يفناج60 ءاعبرأ’أ لوألا فÙÎا
ةمسصاعلا دا–إا

فـــــــــلششلا ةـــــــــيعمج ىـــــــــلع زوـــــــــفلاب نودـــــــــعي نوـــــــــبعÓلا
برد-م نود ة-ل-ي-ك-سشت-لأ دو-جو ن-م م--غر--لا--ب
ةلجسسŸأ ةÒثكلأ ةيبلسسلأ جئاتنلأو يسسيئر
يبع’ ّنأأ ’إأ ،›ا◊أ مسسوŸأ قÓطنأ ذنم
ة---ح----ف----سص ي----ط أورر----ق يأد Úسسح ر----سصن
فلسشلأ ةيعمج ةأرابم ‘ Òكفتلأو يسضاŸأ
يسستكت يتلأو ةعم÷أ أذه مهرظتنت يتلأ
يذ-لأ ق-ير-ف-لأ تا-با-سسح ‘ ة-غ-لا--ب ة--ي--م--هأأ
طاقن3 ـب ة-ح-ير-م Òغ ة-ي--ع--سضو ‘ د--جو--ي
ام وهو ،ةلماك ت’وج تسس رورم دعب طقف
يوانكل ريذن قباسسلأ بردŸأ ليحرب لّجع
.يّنفلأ همقاطو

يشسفنلا بنا÷ا ىلع زّكرُي ةعمجوب
يتلأ ةئيسسلأ ةيونعŸأ ةلا◊اب هنم كأردإأو
بردŸأ ز--كر--ي ،نو--ب--عÓ--لأ ا--ه--ي--ف د---جو---ي
بنا÷أ ى--ل--ع ه--ل--م---ع ة---ع---م---جو---ب تقؤوŸأ

ÚبعÓلأ تايونعم عفر لÓخ نم يسسفنلأ
ة-ي-ع-م-ج ءا-ق-ل ل-ب-ق ا-ي-مو-ي م-ه--ي--لإأ ثيد◊أو
ي-ت-لأ ة-قا-ف-ت-سس’أ ق-ي-ق– ل-جأأ ن-م ف-ل-سشلأ
يذلأ سسفانŸأ ةوق مغر عيم÷أ اهرظتني

نيأأ هنأديم جراخ ةسصاخ ةقفوم ةيأدب ققح
ةعمجوب بلاطو ،ىوتسسŸأ ‘ جئاتن ققح
.ةقباسسلأ تاقافخإ’أ نايسسنب هيبع’ نم

طاقنلا فيزن فقول ةرورشض راشصتنلا
توأا02 ‘

ةعم÷أ أذه فلسشلأ ةيعمج ةأرابم ىرجُتو
Ãق-ير-ف-لأ ل-ع--ج--ي ا--م و--هو ،توأأ02 بع---ل
نأأ مأدا-م ا-ه-ي-ف زو-ف-لأ ق-ي--ق--ح--ت--ل أر--ط--سضم
ا-ه-ب-ع-ل-م ‘ زو-ف يأأ ل-ج-سست ⁄ «ة-ير--سصن--لأ»
،نأر-هو ة-يدو-لو-م ما-مأأ لدا-ع-ت-لا-ب تف--ت--كأو

قا-فو ما-مأأ ةرا-سسÿأو ة-ل-ي-ل-م Úع ة-ي-ع--م--ج

‘ر-ع-لأ ءا-ق-فر ل--ع--ج--ي ا--م و--هو ،ف--ي--ط--سس
ءا--ط--خأ’أ يدا--ف--ت--ب ةرŸأ هذ--ه Úب--لا--ط---م
مغر سسيرسشنولأ ءانبأأ ةبقع زواجتل ةقباسسلأ

.مهرظتنت يتلأ ةيرومأاŸأ ةبوعسص

يريزد باÎقا ÿÈ نوحاترم راشصنألا
بأÎقأ ن-م م-ه-حا-ي-ترأ ن-ع را-سصنأ’أ ر-ّب--عو
يريزد لÓب بردŸأ عم دقاعتلأ نم ةرأدإ’أ

ÿÓيوانكل ريذن ةف Ãعامجإ’أ ققحي هنأأ ا
ى-ل-ع ردا-ق-لأو يدا-ن-لأ ن-بأ ه--نو--ك م--ه--ط--سسو
ةبعسصلأ فورظلأ هذه ‘ هتمهم ‘ حاجنلأ
تسس رور-م د-ع-ب ة-ل-ي-ك--سشت--لأ ا--ه--ب ر“ ي--ت--لأ

نأأ نوري ثيح ،ةلوطبلأ قÓطنأ نع ت’وج
ل--جأأ ن--م ير--يزد ما--مأأ ‘ا---ك لأز’ تقو---لأ
لاح ‘ ةحيحسصلأ ةكسسلأ ¤إأ يدانلأ ةداعإأ
ح . م.ايمسسر هعم دقاعتلأ

ةـــــــبيبششلا ماـــــــمأا تاـــــــبايغلا ضضـــــــيوعت ‘ رـــــــكفي يـــــــجورف

ياد Úسسح رسصن

 يــــــــنعم ةـــــــبيبششلا ءاــــــقل
يزفلتلا لقنلاب*

ةبيبسشلاو دا–إلا ةاراب-م نو-ك-ت-سس
موي Êويزفل-ت-لا ل-ق-ن-لا-ب ة-ي-ن-ع-م
تاو---ن---ق Èع ،ل---ب---قŸا Úن----ثلا
رمألا وهو ،يموم-ع-لا نو-يز-ف-ل-ت-لا
Úق-ير-ف-لا قا-سشع ن-ك-م-ي-سس يذ-لا

ةعباتم نم دا–إلا راسصنأا ةسصاخو
نم اومرح ا-مد-ع-ب م-ه-ق-ير-ف ءا-ق-ل
ة-ق-با-سسلا تاءا-ق-ل-لا ضضع-ب ‘ كلذ
.Úغولوب ‘ ترج يتلا

ىـــــفاعتأا تأادــــب» :يرــــــيود
«لوألا قيرفلا غولب ‘دهو

قيرف-لا ناد-ي-م ط-سسو-ت-م ا-ن-ل د-كأا
نم ىفاعتي هنأاب ير-يود ،ف-يدر-لا
،ا-ه-ن-م Êا-ع-ي نا-ك ي-ت-لا ة-با-سصإلا

،ةسسفانŸا ¤إا ةبيرق تتاب هتدوعو
ىفاعتأا تأاد-ب ة-ق-ي-ق◊ا ‘» :لا-قو
انأا ،اهل تسضرعت يتلا ةباسصإلا نم
جمانر-ب ق-فو ل-م-عأاو د-ي-ج لا-ح-ب

ةو---ق---ب دو---عأا نأا ى---ن“أا ،ضصا---خ
ق-ي-ق– ى-ل-ع ي--ق--ير--ف د--عا--سسأاو
را-ظ-نأا تف--ل اذ--كو ،تارا--سصت--نلا
غو-ل--ب ل--جأا ن--م ي--جور--ف بردŸا
‘ده ى-ق-ب-ي يذ-لا لوألا ق-ير-ف-لا

.«مسسوŸا اذه

هـــــــب دـــــــجنتشسي دـــــــق يـــــــجورفو هـــــــتشصرف رـــــــظتني يـــــــبرعلب
تا-ب ي-بر-ع-ل-ب لا--م--ك نأدŸأ ط--سسو--ت--م نأأ ود--ب--ي

لكسشب هتيفاع داعتسسأ امدعب ،ةسسفانملل أزهاج
ةأرا-ب-م ‘ ه-ت-كرا-سشم أذ-ه ى--ل--ع ل--ي--لد--لأو ،ي--ل--ك
،هب سسأاب ’ ىوتسسم مدقو يداع لكسشب فيدرلأ

لجأأ نم هيلإأ ةبسسنلاب ةمهم ةهجأوŸأ تناك ثيح
يجورف نأأ مامتهÓل ÒثŸأ نأأ ’إأ ،هأوتسسم ديكأات
مظعم ‘ كراسشو ،فيدرلأ قيرفلأ ةقفر هعسضو
هبعÓل بردŸأ رابتخأ دكؤوي ام ،ةهجأوŸأ رأوطأأ

ه-ت-يز-ها-ج سسا-ي-ق ل--جأأ ن--م ،ة--ه--جأوŸأ كل--ت ‘
،ةل-ب-قŸأ تا-يرا-بŸأ ‘ ه-ي-ل-ع دا-م-ت-عÓ-ل ا-ب-سس–
دق يجورف نإاف ةديدعلأ تابايغلأ لظ ‘ ةسصاخ
.لئابقلأ ةبيبسش ةأرابÃ ةيأدب بعÓلاب دجنتسسي

يحاونلا لك نم ازهاج تاب بعÓلا
حب سشنم أÒثك ىناع امدعب أزهاج بعÓلأ تابو
تا-يرا-بŸأ ع-ي--م--ج ن--ع با--غ ثي--ح ،تا--با--سصإ’أ
ام ،نآ’أ د◊ ةقيقد يأأ بعلي ⁄و قيرفلل ةطرافلأ
ة--يأد--ب ‘ بعÓ--لأ تا--يو--ن--ع--م ى--ل--ع أÒث---ك ر---ثأأ
ةدوهعŸأ ه-ت-يو-ي-ح د-ي-ع-ت-سسي أأد-ب ه-نأأ ’إأ ،م-سسوŸأ
،نأد-يŸأ ط-سسو ‘ ي-جور-ف د--يد--ج نو--ك--ي د--قو

ى-ل-ع ردا-قو ةÒب-ك تا-نا-ك-مإأ كلÁ ه-نأأو ا-م--ي--سس’
ا-سسفا-ن-م نو-ك-ي-سس ثي-ح ،ة-ظ◊ يأأ ‘ را-ج-ف--ن’أ

ط-سسو ‘ ة-نا-ك-م ى-ل-ع ’و-سسو ة-ف--ي--ل--خ Íل ا--يو--ق
ة-ب-ع-سصلأ ة-يأد-ب-لأ لÓ-غ-ت-سسأ د-ير-ي ا-م-ك ،نأد--يŸأ

.بعللأ ‘ هتسصرف ىلع لوسص◊أ لجأأ نم ةتيسشل

لئابقلا مامأا همشسوم Úششدت ديري
ةلبقŸأ ةلو÷أ ‘ همسسوم Úسشدت يبرعلب ىنمتيو
ةأرابم دع-ت ا-ه-نأأو ة-سصا-خ ،ل-ئا-ب-ق-لأ ة-ب-ي-ب-سش ما-مأأ
‘ هتيقحأأ د-ي-كأا-تو ا-ه-ي-ف رو-ه-ظ-ل-ل ى-ع-سسيو ةÒب-ك
يتلأ ةليكسشتلأ Òغي نل يجورف نأأ مغرو ،بعللأ
يردوك ،ةتيسش ىلع دمتعي نأأ بقترŸأ نمو زوفت
ة--سصر--ف كلÁ ي--بر--ع--ل نأأ ’إأ ط--سسو--لأ ‘ ’و--سسو
دق ام وهو ،Êاثلأ طوسشلأ ‘ ليدبك لولو روهظلأ
فرعي بردŸأ نأأو ةسصاخ ينفلأ مقاطلأ هب موقي

كرديو ،قباسسلأ سشأر◊أ بع’ تاناكمإأ أديج
.قيرفلأ ¤إأ همودق ذنم ةلماك هسصرف لني ⁄ هنأاب

دعتشسمو ازهاج تحبشصأا» :يبرعلب
«ةفاشضإلا Ëدقتل

،بعلل دع-ت-سسمو أز-ها-ج تا-ب ه-نأا-ب ي-بر-ع-ل-ب د-كأأو
زهاج انأأو ةباسصإ’أ نم ايئاهن تسصلخت» :لاقو
يننأأ ’إأ نآ’أ د◊ بعلأأ ⁄ يننأأ حيحسص ،بعلل

‘ ي--سسف--ن سضر--فو ةو--ق---ب ةدو---ع---لأ ى---ل---ع مزا---ع
ةأرابŸأ ‘ ةفاسضإ’أ Ëدقتل د-ع-ت-سسم ،ة-ل-ي-ك-سشت-لأ
.«يلع دامتع’أ بردŸأ ررق ام أذإأ ،ةلبقŸأ

ب .ب
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ينطولا بختنŸا سضاخ ،ةنسس85 رادم ىلع
تناك ةيادبلا ،ةارابم006 نم Ìكأا يرئاز÷ا
مويلا اذه لثم ‘ يراغلبلا بختنŸا مامأا

لبق يوبابÁز مامأا ةÒخأ’او3691 ةنسس نم
لداعتلاب تهتناو يراراهب ن’أا نم نيرهسش
.امهلثÚ Ÿفده

يفناج ضسداصسلأ ‘ تناك ةيأدبلأ
يراغلبلأ بختنŸأ مامأأ3691

ا-ه-ب-ع-ل ةارا-ب-م لوأا ،ه-ي-لإا ةرا-سشإ’ا ق-ب-سس ا-م--ك
‘ تناك للقتسس’ا دعب ينطولا بختنŸا

توأا02 بعل3691Ã ةنسس نم مويلا اذه لثم
يراغلبلا بختنŸا مامأا ،ةمسصاعلا رئاز÷اب
Úفد--ه--ب سساŸ’ نا--سسح ءل--مز ا--ه--ب زا---فو
ينغلا دبع موحرŸا عاطتسسا اهيفو ،فدهل
يبŸوا قيرفل اهنيح بعلي ناك يذلا Êوتيز
خيرا-ت ‘ فد-ه لوأا ل-ي-ج-سست ن-م ر-سصا-ن-ع-لا
‘ ه-ع-قو لل-ق-ت-سس’ا د-ع-ب ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا
بخ--ت--نŸا فد--ه ى--ل---ع ادر ،47ـلا ةقي-قد-لا
‘ فوروÈسسا بعللا هعقو يذلا يراغلبلا
Êا-ث-لا فد-ه-لا ل-ج-سس ا-م-ي--ف ،06ـلا ةقي-قد-لا
بعل-لا ه-ع-قو ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-ل-ل را-سصت-ن’او

.77ـلا ةقيقدلا ‘ Êايزم نمحرلا دبع
تناك يبرع بختنم مامأأ ةأرابم لوأأ

رصصم مامأأ
دعب ين-طو-لا بخ-ت-نŸا ا-ه-سضا-خ ةارا-ب-م لوأا
مامأا تناك ،يبرع بختنم مامأا للقتسس’ا
‘ توأا02 بع--لÃ ،ير--سصŸا بخ---ت---نŸا
Èمفون1) لل--ق--ت--سسل---ل ¤وأ’ا ىر---كذ---لا

فد-ه-ب Úب-خ-ت-نŸا لدا-ع-ت-ب ته-ت-ناو ،(3691
Ÿا.هلثŸا بختنŸإا قابسسلا ناك يرسص¤

ة-ق--ي--قد--لا ‘ يود--ب ة--ط--سساو--ب ل--ي--ج--سست--لا
ي-ن-طو-لا ا-ن-ب-خ-ت-نŸ لد--ع ا--م--ي--ف ،ة--ع--بار--لا
نم Úت-ق-ي-قد ل-ب-ق ي-قو-لfl د-ي-سشر بعل-لا

.يفيلخ يرئاز÷ا مك◊ا ةرفاسص
 ضسنوتب تناك دÓبلأ جراخ ةأرابم لوأ
للقتسس’ا دعب ينطولا بختنملل ةجرخ لوأا
‘ ÚبختنŸا ىقتلا ثيح ،سسنوت ¤إا تناك
بعلÈ 3691Ãم-سسيد21 مو-ي ة-يدو ةارا-ب--م
.سسنوت ةيسسنوتلا ةمسصاعلاب ريدفلب
ةارابم لوأا يهف ،ةهجاوŸا هذه ركذ ىلعو
بختن-م ما-مأا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ا-ه-سضو-خ-ي

¤وأ’ا ةارابŸا ‘ لا◊ا ناك امكو ،يبراغم
ينطولا انبختن-م ا-ه-ي-ف لدا-ع-ت-ف ،ر-سصم ما-مأا

نود--ب ن--ك---ل
.فادهأا

جراخ رئأزجلل ةجرخ لوأأ ... رصصم
يبرعلأ برغŸأ

ة--جر--خ لوأا ي--ه ،سسنو--ت ةارا--ب---م تنا---ك اذإا
Ÿنا-ف ،لل-ق-ت-سس’ا د-ع-ب ي-ن-طو-لا ا-ن-ب--خ--ت--ن
تر-ج ي-ت-لا ير--سصŸا بخ--ت--نŸا ة--ه--جاو--م
ةيرسصŸا ةمسصاعلاب4691 سسرام02 خيراتب
سساŸ’ ءل-مز-ل ة-جر-خ لوأا ي-ه ،ةر-ها--ق--لا

ىلعو نكل ،ي-بر-ع-لا بر-غŸا ة-ق-ط-ن-م جرا-خ
زو-ف-ب ةارا-بŸا هذ-ه ته--ت--نا ،سسنو--ت ةارا--ب--م
ه-ع-قو ، ر-ف-سصل فد-ه--ب ير--سصŸا بخ--ت--نŸا
ةارابم ‘ ،22ـلا ةقيقدلا ‘  سضاير بعللا
نأا ةراسشإلل.مرادا ›اطي’ا مك◊ا اهرادأا

دق ينطولا بختنŸا تناك ةارابŸا هذه لبق
ايناŸأا بختنم مامأا ةيروطسسأا ةارابم بعل
،ةمسصاعلا رئاز÷اب توأا02 بعلÃ ةيبرغلا
.2/1 رئاز÷ا زوفب تهتناو
بختنملل ةجرخ لوأأ يتيفوصسلأ دا–’أ

يبرعلأ نطولأ جراخ ينطولأ
بختنŸا بعل ،رسصمو سسنوت يتجرخ دعب
يبرعلا نطولا جراخ هل ةارابم لوأا ينطولا
،(ايلاح ايسسور) يتيفوسسلا دا–’ا ¤إا تناك
،ي-ت-ي-فو-سسلا دا–ل-ل Êا-ث-لا بخ-ت-نŸا ما-مأا
ته-ت-ناو ،4691 ةيل-يو-ج31 خ-يرا-ت-ب تر--جو
وطابخ لي-عا-م-سسإا بردŸا لا-ب-سشأا ةرا-سسخ-ب
فدهلا لجسس ،فدهل فادهأا ةثلث ةجيتنب
ديعسس بعل-لا ي-ن-طو-لا ا-ن-ب-خ-ت-نŸ د-ي-حو-لا

.ةرامع
Úصصلأ دصض يويصسأأ بختنم مامأأ ةأرابم لوأأ
ما-مأا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ا-ه-ب-ع-ل ةارا--ب--م لوأا

ما-مأا تنا-ك ة-يو-ي-سسأ’ا ةرا-ق--لا ن--م بخ--ت--ن--م
رئاز÷اب توأا02 بعلÃ ينيسصلا بختنŸا
،È4691مسسيد9خيرات-ب تر-جو ،ة-م-سصا-ع-لا
نمحرلا دبع بردŸا لابسشأا زوفب تهتناو
بع’ امهلجسس رفسصل Úفده ةجيتنب ريربا
‘ ه-ل-لا ه-م-حر ما-تا-م كاذ-نآا ف-ي-ط-سس قا-فو
ةارابŸا هذه نأا املع ،85و75ـلا Úتقيقدلا

د-ع-ب ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا خ-يرا--ت ‘81ـلا ي--ه
.للقتسس’ا

ةراقلأ نم بختنم لوأأ ...ليزأÈلأ
«رصضÿأ» ههجأو ةيكيرمأ’أ

بعل5691 ناو--ج ر--سشع ن--ما--ث--لا ة--ل---ي---ل ‘

بختنŸا
ةراقلا نم بختنم مامأا ةارابم لوأا ينطولا
بخ--ت--نŸا--ب ر--مأ’ا ق--ل--ع--ت--يو ،ة--ي--ك---ير---مأ’ا
ر---ئاز÷ا ¤إا مد---ق يذ---لا لوأ’ا ي---ل----يزاÈلا
،يليب ةروطسسأ’ا مهمدق-ت-ي را-ب-ك-لا ه-مو-ج-ن-ب
،نارهو ةنيدÃ ةنابز بعلÃ ةارابŸا ترجو
ةفيظن فادهأا ةثلثب ليزاÈلا زوفب تهتناو
ةقيقدلا ‘ لوأ’ا فدهلا يليب اهنم لجسس
.81ـلا

ضسنوت مامأأ تناك ةيمصسر ةأرابم لوأأ
4691 ةياهن ‘

ينطولا بختنŸا اهسضاخ ةيمسسر ةارابم لوأا
02 بع--ل--م ،È4691مسسيد72 خ-يرا-ت-ب تنا-ك
ةيقيرفإ’ا باعلأ’ا تايئاسصقا راطإا ‘ توأا
، ليفازارب وغنوكلا ةيروهمج اهتنسضتحا يتلا
بردŸا ةدايقب ينطولا قيرفلا زوفب تهتناو

ه-ع-قو در نود فد-ه-ب ر-ير-با ن-م-حر--لا د--ب--ع
نم ةÒخأ’ا ةقيقدلا ‘ رهاط نب بعللا
نم ين-طو-لا ق-ير-ف-ل-ل ح-م-سس فد-ه ،ةارا-بŸا
سضرف نم نك“ نأا دعب ةيئاهنلا راودأ’ا غولب
.يبلسسلا لداعتلا

تناك ايقيرفإأ لاغدأأ ¤إأ ةجرخ لوأأ
ليفأزأرب وغنوكلأ ةيروهمج ¤إأ

لاغدأ’ا بلق ¤إا ينطولا قيرفلل ةجرخ لوأا
و-غ--نو--ك--لا ة--يرو--ه--م--ج ¤إا تنا--ك ة--ي--ق--ير--فإ’ا
،ةيقيرفإ’ا با-ع-لأ’ا ‘ ة-كرا-سشم-ل-ل  ،ل-ي-فازار-ب
ليعامسسإاو روفيت نب يئانثلا لابسشأا نسشد اهيفو

بخ--ت--نŸا ما---مأا ةرا---سسخ---ب ةرود---لا و---طا---ب---خ
مايأا ةثلثب اهدعبو ،در نود فدهب يراوفي’ا

ة-ج-ي-ت-ن-ب زو--ف لوأا ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا ق--ق--ح
بختنم ىلع هراسصتناب ،يمسس ءاقل ‘ ةسضيرع
ام-ه-ل-ج-سس ،4/0 ة-ج-ي-ت-ن-ب و-غ-نو-ك-لا ة-يرو-ه-م-ج

‘ فوسشحو61ـلا ةقيقدلا ‘ فازفز يئانثلا
.08و66و06 قئاقدلا

·أأ ضساك تايفصصت ‘ ةأرابم لوأأ
›ام مامأأ تناك ايقيرفإأ

تايفسصت ‘ ينطولا قيرفلا اهبعل ةارابم لوأا
بخ-ت--نŸا ما--مأا تنا--ك ا--ي--ق--ير--فإا ·أا سسا--ك
5 خيراتب ،ة-ي-لاŸا ة-م-سصا-ع-لا و-كا-م-ب-ب ›اŸا

بردŸا لابسشأا زوفب تهتناو ،6691 يرفيف
ةف-ي-ظ-ن ة-ي-ثل-ث-ب كيدو-ل نا-ي-سسو-ل ي-سسنر-ف-لا

‘ رو-سشا-ع دادزو-ل-ب با-ب-سش ي-ثل-ث ا-ه-ل--ج--سس

ةقيقدلا
راتflو73ـلا ة--ق---ي---قد---لا ‘ سساŸ’و71ـلا
ينيغلا مك◊ا ةرفاسص نم Úتقيقد لبق م’اك
.رباف
رسصانعلا تنك“ ،تايفسصتلا هذه ركذ ىلعو
ي-ت-لا ة-ي-ئا-ه-ن’ راودأ’ا غو-ل--ب ن--م ة--ي--ن--طو--لا
.8691 ةنسس ءاتسش ‘ ايبويثإاب تميقأا

ههجأو بختنم لوأأ رأوفيد توك
ايقيرفإأ ·أأ تايئاهن ‘ «رصضÿأ»

‘ ي-ن-طو--لا بخ--ت--نŸا ا--ه--ب--ع--ل ةارا--ب--م لوأا
11 خيراتب تناك ايقيرفإا ·أا سساك تايئاهن

سسيدأا ةيبوي-ثإ’ا ة-م-سصا-ع-لا-ب8691 ي-ف-نا-ج
ا-هر-سسخو يراو-ف-ي’ا بخ-ت-نŸا ما-مأا ،ا-با--بأا
كيدو-ل نا-ي-سسو-ل ي-سسنر-ف--لا بردŸا لا--ب--سشأا
لم– ةارابŸا هذه نأا املع ،ةفيظن ةيثلثب
د---ع----ب «ر----سضÿا» خ----يرا----ت ‘44 م---قر---لا
جرخ ينطولا بختنŸا نأا Òسشن.للقتسس’ا

Úتراسسخب ،ةلوطبلا هذه نم لوأ’ا رودلا ‘
زوفو3/1ايبويثاو3/0 راو-ف--يد تو--ك ما--مأا

،ةارابŸا هذه ركذ ىلعو ،4/1 ادنغاو ىلع
دحاو بع’ اهيف لجسس يتلا ةديحولا يهف
‘ ة-ل-ما-ك ة-ي--ثل--ث ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا ن--م
يذلا سساŸ’ ناسسح وهو ةيراقلا تايئاهنلا
هذ--ه ‘ Úب---عل---لا ن---سسحأا Úب ن---م Òت---خا
.يبويثإ’ا بختنŸا اهب جوت يتلا ةرودلا

باعلأ’أ تايفصصت ‘ ةأرابم لوأأ
اينيغ مامأأ تناك ةيبŸو’أ

لوأا-ف ،ة-ي-م-سسر-لا تا-سسفا-نŸا نا--سشب ى--ق--ب--ن
تايفسصت ‘ ينطولا قيرفلا اهسضاخ ةارابم
‘ وكيسسكÃ تميقأا يتلا ةيبŸو’ا باعلأ’ا

بخ-ت-نŸا ما--مأا تنا--ك8691 ة-ن-سس ف--ير--خ
ةنيدم بعل8691Ã ناوج62 خيراتب ينيغلا
لدا-ع-ت-ب ته-ت-ناو ،ة-ي-بر-غŸا ءا-سضي-ب--لا راد--لا
قيرفلل امهلجسس ،امهلثÚ Ÿفده ÚبختنŸا
سساŸ’ نسسح دادزولب بابسش بع’ ينطولا

مايأا ةثلثب اهدعب ،93و72ـلا Úتقيقدلا ‘
ة-ل-سصا-فو ة-ي-نا-ث ةارا-ب--م Úب--خ--ت--نŸا سضا--خ

،ة--ي--لاوŸا رود--لا ¤إا ل---هأا---تŸا يدد---ح---ت---ل
نا-ي-سسو-ل بردŸا لا-ب-سشأا ةرا-سسخ--ب ته--ت--ناو
 ،3/2 ةجيتنب كيدول

⁄اعلأ ضساك تايفصصت ‘ ءاقل لوأأ
يصسنوتلأ بختنŸأ مامأأ

دعب
·أا سسا--ك تا--ي--ف--سصتو ة--ي--ق--ير--فإ’ا با--ع---لا
تايفسصتو ةسسفانŸا هذه تاياهنو ايقيرفإا
سساك تايفسصت رود ءاج ،ةيبŸو’ا باعلأ’ا
فاسضتسسا ،È 8691مفون71 خيراتبف ،⁄اعلا

02بعلÃ يسسنوتلا هÒظن ينطولا انبختنم
بردŸا لا-ب-سشأا ر-سسخ ف-سسأل--لو ن--ك--ل ،توأا
،فد-ه-ل Úفد-ه--ب ةارا--بŸا كيدو--ل نا--ي--سسو--ل

ي-ن-طو-لا ق-ير-ف--لا ه--جورÿ تد--ه--م ةÁز--ه
ÚبختنŸا لداعت دعب ،تايفسصتلا نم اركبم
.ةدوعلا ءاقل ‘  فادهأا نودب

5791 طصسوتŸأ ضضيبأ’أ رحبلأ ةيبهذ
 ينطولأ قيرفلل جيوتت لوأ

للقتسس’ا دعب ينطو-لا ق-ير-ف-ل-ل ج-يو-ت-ت لوأا
طسسوتŸا سضيبأ’ا رحبلا باعلا ةرود ‘ ناك
ة-ف-ئا-سص ة-يا-ه-ن ‘ ا-ندل-ب ا-ه-ت-ن-سضت-حا ي-ت--لا

د-ي--سشر بردŸا لا--ب--سشأا جو--ت ا--ه--ي--فو ،5791
flا--ب ي--قو--لŸم-هزو-ف-ب ة-ي--ب--هذ--لا ة--ي--لاد--ي

ةجيتنب يسسنرفلا بخت-نŸا ى-ل-ع ي-خ-يرا-ت-لا
،‘اسضإ’ا تقولا دعب Úفدهل فادهأا ةثلث

رئاز÷ا ةيدولوم بع’ اهم‚ ناك ةارابم ‘
‘ لداع-ت-لا فد-ه-ل ه-ع-ي-قو-ت-ب Êور-ط-ب ر-م-ع
.عئاسضلا لدب تقولا

8791 ماع ةيقيرفإ’أ باعلأ’أ ةيبهذ
يراق جيوتت لوأأ

باعلا ةيبهذب ينطولا بختنŸا جيوتت حتف
ىلع5791 ما-ع ط-سسو-تŸا سضي-بأ’ا ر-ح--ب--لا

يرا-ق ج-يو-ت-ت-ب ي-سسنر-ف-لا بخ-ت-نŸا با--سسح
ةيبهذب خيسش نب يلع ءلمز جوت ثيح ،رخآا
ا-ه-ت-ن-سضت-حا ي-ت-لا ة-ي-ق-ير-فإ’ا با-ع--لأ’ا ةرود
بخ-ت-نŸا با-سسح ى-ل-ع8791 ما-ع ا--ندل--ب
،خيسش نب بعللا هعقو ميتي فدهب يرجينلا

.941 مقرلا تلمح ةارابŸا هذه نأا املع
ةيبŸو’أ باعلأ تايئاهن ‘ ةأرابم لوأأ
‘ ي-ن-طو-لا ا-ن-ب-خ-ت--ن--م ا--ه--ب--ع--ل ةارا--ب--م لوأا
02 خيرات-ب تنا-ك ة-ي-بŸو’ا با-ع-لا تا-ي-ئا-ه-ن

،وكسسوم ةيسسورلا ةمسصا-ع-لا-ب0891 ةيليو-ج
ق-ي-ق-سشلا يرو-سسلا بخ--ت--نŸا ما--مأا تنا--كو+
فوكيار يئانثلا لابسشأ’ قحاسس زوفب تهتناو
يمولب نم لك اهلجسس ةفيظن ةيثلثب فلاخو

84ـلا ةقي-قد-لا ‘ ر-جا-مو63ـلا ةق-ي-قد-لا ‘
.57ـلا ةقيقدلا ‘ ناقزرمو

لوأأ
0891 ةنصس ايÒجين مامأأ يراق يئاهن

وكسسوم دايبŸوا تايئاهن ‘ هتكراسشم لبق
تايئا-ه-ن ‘ ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا كرا-سش ،2891
رودلا غلب اهيفو ،ايرجينب ايقيرفإا ·أا سساك
مامأا فلاخ بردŸا لابسشأا هرسسخو ،يئاهنلا

فادهأا ةثلثب ايÒجين ةلوطبلا فيسضتسسم
.171 مقر ةهجاوŸا تلمح ءاقل ‘ ،رفسصل

يخيرات ناك لايدنوŸأ ‘ زوف لوأأ
2891  ةنصس ايناŸأأ باصسح ىلع

ىلع ⁄اعلا سساك تايئاهن زايتماب هغولب دعب
نادو--سسلاو نو--ي--لاÒسس تا--ب--خ--ت--ن--م با--سسح
لوأا ينطولا قيرفلا بعل ،ايÒجينو رجينلاو
تناكو ،⁄ا-ع-لا سسا-ك تا-ي-ئا-ه-ن ‘ ه-ل ةارا-ب-م
نوخي-خ ة-ن-يد2891Ã ناو---ج61 خ-يرا-ت-ب
فلاخ يئانثلا لابسشأا نك“ اهيفو ،ةينابسس’ا
بختنم ى-ل-ع قو-ف-ت-لا ن-م ي-قو-لfl د-ي-سشرو
ا-م-ه-ل-ح-سس فد-ه-ل Úفد-ه-ب ة-ي-بر-غ-لا ا-ي-ناŸأا
لجسس اميف يمولبو رجا-م ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-ل-ل
نأا املع ،يغينيمور ايناŸأ’ ديحولا فدهلا

.491 مقرلا لم– ةارابŸا هذه
0991 ايقيرفإأ ·أأ ضساكب يخيراتلأ جيوتتلأ
‘ ةيلاتتم اهنم ةسسمخ تاكراسشم تسس دعب
ةكراسشŸا تءاج ،ايقيرفإا ·أا سساك تايئاهن
دوعسصب0991 ماع انلب تميقأا يتلا ةعباسسلا
¤إا ›ا-مر-ك د-ي-م◊ا د-ب-ع مو-حرŸا لا-ب--سشأا

ةيئاهن’ ةارابŸا ‘ مهزوفب ،جيوتتلا ةسصنم
هعقو ميتي فده-ب ير-ج-ي-ن-لا بخ-ت-نŸا ى-ل-ع
طوسشلا فسصتنم ‘ Êاجو فيرسش بعللا
مقرلا لم– ةهجاوŸا هذه نأا املع ،لوأ’ا

203.
Êاثلأ رودلأ ‘ رئأزجلل ةأرابم لوأأ

⁄اعلأ ضساكل
،⁄اعلا سساك تاياهن ‘ تاكراسشم ثلث دعب
رودلا غولب ‘ ينطولا ان-ب-خ-ت-ن-م ا-ه-ي-ف ل-سشف
ةعبارلا ةكراسشŸا تءاج ،⁄اعلا سساكل Êاثلا

Òخأ’ا لايدنوŸا ‘ انبختنم اهيف كراسش ’
لا--ق--ي ا--م--ك ل--سسع ى--ل--ع ن--م---سس ل---يزاÈلا---ب
د-ي-حو بردŸا لا-ب-سشأا ل-هأا-ت--ب ،ة--ي--ما--ع--لا--ب

نم ةراسسخب ،Êاثلا رودلا ¤إا سشتيزوليلاخ
ا--يرو--ك ى--ل--ع ق--حا--سس زو--فو2/1 اك-ي-ج-ل-ب
،اي-سسور ما-مأا1/1 لدا-ع-تو4/2 ةي-بو-ن÷ا
ما---مأا Êا---ث---لا رود---لا ‘ فر---سشب ر---سسخ----ي----ل

Úفد--ه--ب ةرود--لا ل--ط--ب ÊاŸأ’ا بخ---ت---نŸا
فده نأا املع ‘اسضإ’ا تقولا دعب فدهل
نمؤوŸا دبع بعللا هلجسس ينطولا قيرفلا

خ-يرا-ت ‘445 م--قر ةارا--بŸا ي--هو ،و--با---ج
«رسضÿا«بعل ا-هد-ع-بو ،ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا

·أا تا--ي--ف--سصت ‘ تنا--كو ،ط--ق--ف Úترا--ب--م
لكو5102 بر-غŸا-ب ة--ل--ب--قŸا ا--ي--ق--ير--فإا
ةدايقب ينطولا انقيرف اهيف بلغت ÚترابŸا
فو-كرو--غ نا--ي--ت--سسير--ك ي--سسنر--ف--لا بردŸا
›ام مامأا ةيناثلاو2/1 ايبويثإا ىلع ¤وأ’ا

.945 مقرلا لم– ةارابŸا هذهو ،1/0
0 نميلأ51 رئأز÷أ : راصصتنأ لقثأأ

3791 ةيليوج71خيراتب ةارابŸا هذه تبعل
سساك راطإا ‘ سسلبارط ة-ي-ب-ي-ل-لا ة-م-سصا-ع-لا-ب
،Úطسسلف سساكب كاذنآا فرعي امك وأا برعلا
نم ةرامع ديعسس بردŸا لابسشأا نك“ اهيفو
ينميلا سسرا◊ا كابسش ‘ افده51 ليجسست
رسصان ةديلبلا دا–ا نبا اهنم لجسس يروقعلا
‘ ديحولا بعللا وهو ،فادهأا ةتسس يلكآا
ة-ت-سس ل-ج-سس يذ-لا ي-ن-طو-لا ق-ير--ف--لا خ--يرا--ت
.ةدحاو ةارابم ‘ فادهأا

يتايفوصسلأ دا–’أ : ةراصسخ لقثأأ
0 رئأز÷أ7 (ايلاح ايصسور)

ذنم ينطولا قيرفلا اهل سضرعت ةجيتن لقثأا
بخ-ت-نŸا ه-ب-ه ق◊ا ي-ت-لا كل-ت لل-ق-ت-سس’ا
لدج يأا لبقت ’ ةجيتنب (ايسسور)  يتايفوسسلا

32 خ---يرا---ت---ب تر---ج ة---يدو ةارا---ب---م ‘ ،7/0
ناكو ،وكسسوم ةيسسورلا ةمسصاعلاب1791يام
نا-ك يذ-لا ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا كا-ب-سش سسر-ح-ي
ل-ي-عا-م-سسإا مو-حرŸا ه-ب-يرد-ت ى--ل--ع فر--سشي

ديعسس ةيرسصنلا سسراح بع’ كاذنآا  وطابخ
.ناسشو
...8102  رصصÃ ايقيرفأ ضساكب زوفلأ

«رصضÿأ» خيرات ‘ جيوتت رخآأ
‘ رسصÃ ناك ،ينطولا بختنملل جيوتت رخآا

سسا-ك ى-ل-ع ه--لو--سصح--ب ،8102 ة-ن-سس ة-ف-ئا--سص
بخ--ت--نŸا با--سسح ى--ل--ع ·أل--ل ا--ي--ق---ير---فا
بعل--لا ه--ع--قو ،در نود فد--ه--ب ›ا--غ--ن--سسلا
.Êا-ث--لا طو--سشلا ع--ل--ط--م ‘ حا‚و--ب داد--غ--ب
⁄ ،›ا◊ا ي-ن-طو--لا بخ--ت--نŸا ر--كذ ى--ل--عو
نايلاوت ةارابم12 رادم ىلع ءاقل يأا رسسخي
ن-م ل-ج-سس ناو ق-ب-سسي ⁄ ي-سسا-ي-ق م--قر و--هو
.لبق

يدهم Ëرك :دأدعأ

6LÉfØ»  3691
ةركأذلأ ‘ خيرات

مدقلا ةركل يرئاز÷ا ينطولا انبختنم سضاخ ،للقتسس’ا نم رهسشأا ةتسس دعب
يفناج نم سسداسسلا ‘ كلذ ناك ،ةلقتسسŸا رئاز÷ا خيرات ‘ هل ءاقل لوأا

ايلاح فرعي ام وأا رسصانعلا بعلÃ يبŸو’ا يراغلبلا بختنŸا مامأا ،3691
Ãا را-ي-ت-خا ”و توأا02 بع--لŸة-ه-جاو-م فر-سش ه-ل نو-ك-ي-ل يرا-غ-ل-ب-لا بخ-ت-ن
نابإا ةيرئاز÷ا ةيسضقلا بناج ¤إا راغلبلا فوقو ¤إا رظنلاب ينطولا انبختنم
دا–’ا ءاول ت– ناك يذلا يكاÎسش’ا ⁄اعلا نادلب نم يهف ةيريرحتلا ةروثلا
·ألل ةماع-لا ة-ي-ع-م÷ا لل-خ ة-يرا-غ-ل-ب-لا ة-مو-ك◊ا تب-لا-ط ثي-ح ي-ت-ي-فو-سسلا
،رئاز÷ا للقتسسا ةرورسضب0691 ماع نم Èمسسيد رهسش ‘ ةدقعنŸا ةدحتŸا
ناك يذلا ةيسسنرفلا ةموك◊ا فرط نم Òبك ءايتسسا راثأا يذلا بلطلا وهو
.لوغيد لاسشيراŸا اهسسأاÎي
ةمسصاعلاب ايدو يبŸو’ا يراغلبلا بختنŸا يفتلا ةارابŸا نم مايأا ثلث لبقو
زوفب ةارابŸا تهت-ناو ي-بŸو’ا ي-سسنر-ف-لا بخ-ت-نŸا ما-مأا سسيرا-ب ة-ي-سسنر-ف-لا
يراغل-ب-لا بخ-ت-نŸا ى-ق-ت-لا ما-يأا ة-ع-برأا-ب كلذ ل-ب-قو ،د-حاو-ل Úفد-ه-ب ا-يرا-غ-ل-ب
.هلثŸ فدهب همامأا لداعتو يبŸو’ا ›اطي’ا بختنŸا مامأا امورب يبŸو’ا

ينطولأ انبختنم لكصشت أذكه
نم Èمتبسس رهسش فسصتنم ‘ مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا سسيسسأات لبق
،مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–’ا سسي-سسأا-ت ” ر-ه--سشب ا--هد--ع--ب ،2691 ما--ع
ةلوطب لوأا سسيسسأات هلت فافلل اسسيئر سشوعم دنfi روتكدلا لحارلا باختناو
نمحرلا دبع ÚموحرŸا يئانثلا Úيعت ” اهدعب  ،(ةيوهج ةلوطب) ةينطو
‘.ينطولا بختنملل ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع وطابخ ليعامسسإاو ريربا

ةمئاق لوأا ىلع ينفلا مقاطلا فسشك2691 ماع نم Èمسسيد رهسش فسصتنم
اوناك مهعيمج ،ابع’52 ةيادبلا ‘ تمسض ،للقتسس’ا دعب ينطولا بختنملل
ددع سصيلقت ” ايراغلب ءاقل نم Úعوبسسأا لبق و ،ةيلÙا ةيدنأ’ا ‘ نوطسشني
نم Êايزم تنسشوميت بابسش نم يكيسس مهنيب نم ركذن ،ابع’81 ¤إا Úبعللا
دبعو ةمسصاعلا ةيدولوم نم يدوعسسم هبانع دا–ا نم ركبوب ةمسصاعلا دا–ا
.رسصانعلا يبŸوا نم Êوتيز ينغلا

طقف Úتركب تناك ينطولأ بختنŸأ تأÒصض–
مايأا ةثلث ةدŸ قل-غ-م سصبر-ت ‘ ا-يرا-غ-ل-ب ةارا-ب-م ل-ب-ق ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا ل-خد
ةجرد ¤إا ،ةيداŸا تايناكمإ’ا  Êدا بايغ ‘ ،نونكع نباب يسضايرلا دهعŸاب
اهب حلسست يتلا ةÒبكلا ةدارإ’ا نكل ،طقف Úتركب نوبردتي اوناك Úبعللا نأا
بختنŸا اوبع’ رظني ناك.رهقت ’ تناك Êوتيز ينغلا دبع موحرŸا ءلمز
كلذ نم مغرلاب نكل ،رهقي ’ يذلا قلمعلاب يراغلبلا بختنŸا ¤إا ينطولا
Úبع’ رئازجلل نأا Úيسسنرفلل  اوتبثيل ةدارإ’اب يكيسس موحرŸا ءلمز حلسست
بعلÃ رئاز÷ا نابسش هدسسج يذلا وهو ،لبقتسسم Òبك ناسش مهل نوكيسس نابسش
نم لوأ’ا وه ينطولا بختنملل ةبسسنلاب ايراغلب ءاقل نأا كلذ ىلع دز.توأا02
،ايراغلب مزه رةروسضب نوÈ‹ نوبعللا ناك لقن ⁄ نإا امازل ناك اذل ،هعون
ناك هلل دم◊او ،راسصتن’ا ةباوب نم ةيرئاز÷ا مدقلا ةرك خيرات هب اولخديل
ا-م و-هو ،نو-ير-ئاز÷ا ها-سسن-ي ن-ل مو-ي ‘ ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا ف--ي--ل--ح زو--ف--لا

.اقح’ هيلع فرعتنسس
ءاقللأ ةليل ةمصصاعلأ رئأز÷اب لح يراغلبلأ بختنŸأ

›ودلا نيدموب يراوه راطÃ تسسر3691 يفناج سسماÿا موي ةحيبسص ‘
ة-يو÷ا طو-طÿا ةر-ئا-ط ءا-سضي--ب--لا راد--لا را--طÃ كاذ--نآا ى--م--سسي نا--ك يذ--لا
دبع مهلابقتسسا ‘ ناكو ،يراغلبلا بختنŸا رسصانع اهنتم ىلعو ةيسسنرفلا
ةفاسضإا ،ةسضايرلاو بابسشلل اريزو كاذ-نآا ل-غ-سشي نا-ك يذ-لا ة-ق-ي-ل-ف-تو-ب ز-يز-ع-لا
دعب.رئاز÷اب ايراغلب ةلود Òفسسو مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا ءاسضعأا

بلق-ب «Òف-سسلا» قد-ن-ف ¤إا يرا-غ-ل-ب-لا بخ-ت-نŸا ل-ق-ن-ت ،لا-ب-ق-ت-سس’ا م-ي-سسار-م
ةسصح يراغلبلا بختنŸا اوبع’ ىرجأا ءاقللا ءارجإا لبقو ،ةمسصاعلا رئاز÷ا
،هتيسضرأا ىلعو بعلŸا اذه ىلع فرعتلا دسصق توأا02 بعلÃ ةدحاو ةيبيردت
نم مهفوخت هيبع’ نم سضعبو يراغلبلا بردŸا ادبأا دقو ،ةيبارت تناك يتلا

.تاباسصإا ¤إا مهسضرعت ةيسشخ ةيسضرأ’ا هذه

،نم دصضو نيأأو ىتم ،مكدحأأ لءاصست له مدقلأ ةركل يرئأز÷أ ينطو-لأ بخ-ت-نŸأ ضضا-ح مك-تد-ير-ج ،؟لÓ-ق-ت-صس’أ د-ع-ب ه-ل ةأرا-ب-م لوأأ مكبيجتصس ،«بعŸÓأ ءأدصصأأ» ةي-ت-ف-لأو ة-ل-صضفŸأ خيرات قامعأأ ‘ ضصوغنصسو ،مكت’ؤواصست لك نع نوصشيعت مككÎنصسو ،«رصضÿأ» تايرابم زيلاهد د-ع-ب ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ هأر-جأأ ءا-ق-ل لوأأ ة--صصق ام ردقب ،خيراتلأ لخدام ردقب ءاقل ،لÓقتصس’أ مهعومد تلاصسف ،Úيرئأز÷أ نم ÚيŸÓأ يكبأ ةينطولأ ةيأرلأ ةيؤورل لب راصصتن’اب ضسيل احرف يذلأ ةمصصاعلاب توأأ02 بعلÃ ةيلاع فرفرت ينطولأ ديصشنلأ مهعامصس ¤أو ،ءا-ق-ل-لأ ن-صضت-حأ زاهج Èع مهنم Òثكلأ تويب يودي ايلاع فزي مويلأ أذه لثم ‘ اعئأر دهصشŸأ ناك مكف  ،ويدأرلأ مو-ي ،د-حأ’أ مو-ي ن-مأز-ت يذ-لأ ،3691 ةن-صس ن-م .ةÎفلأ كلت ‘ ةيعوبصسأأ ةلطع ينطولأ بختنملل ءاقل لوأأ ةياكح ¤إأ ةفاصضإأ ،ضصاÿأ فلŸأ أذه ‘ نودجتصس ،لÓقتصس’أ دعب مدق-لأ ةر-ك خ-يرا-ت تل-خد ي-ت-لأ تا-يرا-بŸأ م-هأأ ز-ي-لا-هد ¤إأ ةد--ي--ع--صس ة--ل--حر--ف ،ة--ير--ئأز÷أ .«رصضÿأ«تايرابم

... ةأرابŸأ موي
بعلŸأ جراخ تيقب  Òهام÷أ نم فلآلأ تأرسشع

ن-م Úت-عا-سس ل-ب-ق ا-هر--خأا ن--ع توأا02 بع-ل-م تا-جرد-م تأل-ت-ما
لاحتسسا ثيح بعلŸا جراخ ف’أا يقب اميف ،ةارابŸا ةقلطنا

ةيبلاغو ،انا‹ ناك لوخدلا نأا املع ،بعلŸا ¤إا لوخدلا اهيلع
ناك لكلاو ةينطولا ةيارلا هعم لماح ناك توأا02 بعلÃ روهم÷ا
.ةلقتسسŸا رئاز÷ا ةايحب ينغي

نب دمحا موحرŸا كاذنآا ةيروهم÷ا سسيئر ناك نيرسضا◊ا Úب نم
ن-يد-م-ت-عŸا ي-سسا-مو-ل-بد-لا كل-سسلاو ءارزو-لا ن-م Òث-ك-لا-ب ا-ق-فر--م ة--ل--ب
ةعاسس فسصن ،هللا همحر ةلب نب دمحا سسيئرلا لسصو دقو ،رئاز÷اب
د-جو ،Òها-م÷ا ن-م ل-ئا-ه-لا د-سشح-ل-ل ار-ظ-نو ةارا-بŸا قل--ط--نا ل--ب--ق
تابوعسصلا سسفن يهو ،بعلŸا ¤إا لوخدلا ‘ ةÒبك تابوعسص سسيئرلا
.بعلŸا ¤إا مهلوسصو ءانثأا ÚبختنŸا اوبع’ اهدجو يتلا

 ينطولأ ديصشنلأ فزع ءانثأأ ةلم÷اب تأءامغإأ
02 بعلÃ ءاوجأ’ا تناك ةيادبلا ةرفاسص مك◊ا ءاطعإا لبق تاظ◊

فلخ تاجردم تعسضو هنا ةجرد ¤إا ادج Òفغ روهمج ،ةعئار توأا
ة-لود ر-ئاز÷ا ةا-ي-ح-ب ى-ن-غ-ت-ي نا-ك ع-ي--م÷ا ،Úب--خ--ت--نŸا ي--سسرا--ح
سضيبأ’ا ىز-لا-ب ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ر-سصا-ن-ع ل-خد نأا ا-م ،ة-ل-ق-ت-سسم
تكبأا يتلا ةطقللا نكل ،رجفنت بعلŸا تاجردم تداك ىتح —افلا
د-ي-سشن-لا فز-ع ءا-ن-ثأا و-ه م-ه-ن-م سضع-ب-لا تم-غأاو ا-حر--ف Òها--م÷ا
هعامسس ن-م نو-ير-ئاز÷ا ه-ن-م مر-ح يذ-لا د-ي-سشن-لا اذ-ه-ف ،ي-ن-طو-لا
د-حاو نا-سسل-ب ه-نود-سشن-ي او-حار ي-سسنر-ف-لا لل-ت-ح’ا نا-بإا ة--ير--ح--ب

ÃكÈاهعروأاو اهلمجأا امو ةير◊ا اهنإا ،ةيرح لكب توسصلا تا ‘
.للقتسس’ا دعب ¤وأ’ا مايأ’ا كلت
نب دمحا سسيئرلا ينطولا ديسشنلل مهعامسسب اوباŒ نيذلا Úب نمو
ةدير÷ راوح ‘ هللا همحر Êوتيز ينغلا دبع يوري ثيح ،ةلب
لوز-ن ءا--ن--ثأا ظ--ح’ ه--نا (4991 يفنا-ج ع-ل-ط-م)63 دد-ع كا-ب--سشلا
ه-ي-ن-ي-ع نو-ف-ج Úب-عل-لا ة-ح-فا-سصŸ ناد-يŸا ة-ي-سضرأا ¤إا سسي-ئر-لا

fiعومدلاب ةءول‡ يهو ةرم.
ينطولأ بختنŸأ ةليكصشت

ت– ،رسضخأ’ا يزلاب ةارابŸا يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا لخد
:ةيلا-ت-لا ءا-م-سسأ’ا-ب ،ه-ل-لا ه-م-حر يÁا-ك-سش ير-ئاز÷ا م-ك◊ا ةدا-ي-ق
،رامود ،يكيسس ،دمfi يدوعسسم ،(يركبلب) ،حلاسص سشوتفع ،ركبوب

،سساŸ’ نسسح ،Êايزم نمحرلا دبع ،Êوتيز ينغلا دبع ،ةسشاكع
Ÿ(بزيحوب) ،يو.

Úيراغلبلأ ت’واfi تلطبأأ لجرل لجر ةطخ
ةسصرف لوأا هل تحيتأا ثيح ،يراغلبلا بختنملل ةيادبلا ةرفاسص تءاج

ةعارب نكل ،فوÎيÁد هم‚ ةطسساوب ةعبارلا ةقيقدلا ‘ فيدهتلل
ةسصرف تحيتأا Úتقيقدب اهدعب ،ةعاÈب اهل ىدسصت ركبوب سسرا◊ا
.سضيبا سسابلب ةارابŸا بعل يذلا يراغلبلا بختنملل ةيناث
ن-م جر-خ ،ه-م-هاد-ي يذ-لا ر-طÿا-ب ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا سسحأا نأا د--ع--ب

ينغلا دبع بعللا ا-هر-ثإا ى-ل-ع دا-ك ،اÒط-خ ا-مو-ج-ه ن-سشو ه-ت-ق-ط-ن-م
لخدت ’ول فوكسشتيل  يراغلبلا سسرا◊ا كابسش ¤إا لسصي نأا Êوتيز
Òثكلا نظ فده نم هامرم ذقنأا ثيح ،ةظ◊ رخآا ‘ هيعفادم دحا

.ءاقللا ‘ لوأ’ا فدهلا هنا توأا02 بعلÃ رسضا◊ا روهم÷ا نم
ل-جا ن-م ،ل-جر-ل ل-جر ة-ط-خ ي-ن-طو-لا ر-سصا--ن--ع تق--ب--ط ،ا--هد--ع--ب
لجسس ثيح ثدح يذلا وهو ،Úيراغلبلا Úبعللا ةوق سصاسصتما
Úبعللا تايونعم نم داز يذلا رمأ’ا ،فلÿا ¤إا مهعجارت سضعب
¤إا لوسصولا هيغب سسفانŸا ىلع طغسضلا مهتفعاسضÚ Ãيرئاز÷ا

طوسشلا يهتنيل لسشفلاب تءاب ت’واÙا عيمج نكل ،وفيسسوي كابسش
.يبلسسلا لداعتلاب لوأ’ا

 ةيرئأزج ةحرف ةياهنلأو ةيناثلأ ةلحرŸأ ‘ فأدهأأ ةثÓث
دهسش ،فادهأا نودب قلطنا امك ىهتنا يذلا لوأ’ا طوسشلا سسكع
بخ-ت-ن-م-ل-ل Úن-ثا ،ة-ل--ما--ك فاد--هأا ة--ثل--ث ل--ج--سست Êا--ث--لا طو--سشلا
يراغلب-لا بخ-ت-نŸا د-سسج.ايرا-غ-ل-ب بخ-ت-نŸ د-حاوو ير-ئاز÷ا

فورابسسا  بعللا هلجسس ،ةارابŸا ‘ فده لوأا عيقوتب ،هترطيسس
مجاهŸا  هداق فطاخ اموجه رثا ،ءاقللا نم06ـلا ةقيقدلا ‘

ةقيرطب ةرك-لا ن-ك-سسي-ل فورا-ب-سسا ه-ل-ي-مز ¤إا ةر-ك-لا رر-م-ي-ل ،فا-يد
هاقلتي فده لوأا وهو ،ركبوب رئاز÷ا سسرا◊ا كابسش ‘ ةليمج
نم يراغلب-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل ق-ب-سسلا فد-ه ل-ن-ي ⁄.ينطولا انبختن-م
ءل-مز ا-ه-سضر-ف ي-ت-لا ةر-ط-ي-سسلا تل-ل--ك ثي--ح ،Úير--ئاز÷ا ةÁز--ع
ةقيقدلا ‘ ،Êوتيز ينغلا دبع ةطسساوب Úفده ليجسستب يكيسس
طخ هيطخت دعبف ،سساŸ’ نسسح اهداق ةليمج ةمجه رثا ،47ـلا
هلوسصو لبقو ،Úيراغلبلا تلهذأا يتلا هتعرسس نم فعاسض طسسولا
ةركلا ررم ددرت نودبو Úيراغلب Úبع’ غوار تايلمعلا ةقطنم ¤إا

ةبرح سسارك ءاقللا بعل يذلا Êوتيز ينغلا دبع هليمز ¤إا ةيسضرع
فوسشتيل سسرا◊ا نم ىنميلا ةه÷ا ‘ ةركلا فذق راظتنا نودو
⁄ يذلا Òخأ’ا اذه ةÒح مامأا كابسشلا اهنكسسا ةعيدب ةقيرطبو
ةلوطبلا ‘ بعلي يرئازج بع’ مدقب تزتها دق هكابسش نأا قدسصي
نمحرلا دبع بعللا فعاسض قئاقد ثلثب اهدعب.هدلبل ةيلÙا

نم ةيق-ب-تŸا31ـلا ق-ئا-قد--لا ،77 ـلا ةق-ي-قد-لا ‘ ة-ج-ي-ت-ن-لا Êا-يز-م
انبختنŸ يخيرات زوفب ءاقللا يهتنيل ،ةجيتن يأاب تأات ⁄ ةارابŸا
،فدهل Úفدهب يبŸو’ا يراغلبلا بختنŸا باسسح ىلع ينطولا

.ينطولا قيرفلا خيرات ‘ راسصتنا لوأا وهو

ةÒخأ’أ يوبابÁز ةأرابم ¤إأ ¤وأ’أ ايراغلب ةأرابم نم

ةــــــــــــــــــــــنسس85 ‘ ةأراــــــــــــــــــــــبم006 نــــــــــــــــــــــم Ìــــــــــــــــــــــكأأ

يراغلبلأ بختنŸأ هجأو يذلأ يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ ^
بيردت ىلع فرصشأ نم لوأأ وطابخ ليعامصسإأ موحرŸأ ^

.ريربأ موحرŸأ ةقفر لÓقتصس’أ دعب «رصضÿأ»
بحاصص Êوتيز ينغلأ دبع موحرŸأ ^

«رصضÿأ» خيرات ‘ فده لوأأ

ةصصاصصق ^
ةديرج نم
«دهاÛأ»
‘ ةرداصصلأ

ءاقل موي
رئأز÷أ
6) ايراغلبو
(3691 يفناج

أ» خيرات ‘ ةيلود ةأرابم نصضتحأ بعلم نم لوأ ةمصصاعلاب توأأ02 بعلم ^
ÿرصض»



بردŸا رصصي ثيح يروت -سشابرب يموجهلا يئانثلا ةيزهاجب اديازتم امامتها تابيردتلا لÓخ  يكوكلا ليبن بردŸا رهظأا
‘ لول◊ا ةردنو ةلق  لظ ‘ يروت ›اŸا مجاهŸا سصوصصÿابو ةيادبلا نم امهنم دحاو وا يئانثلا يلع ناهرلا يلع يفياطصسلا

ثادحإا ةحناصسلا سصرفلا عييصضتل لح داجيإا لجأا نمو ةقباصسلا تاهجاوملل افÓخو ينفلا مقاطلا نا دكؤوي ام يمامأ’ا طÿا
.سشابرب-يروت يئانثلا ةبرŒو ةÈخ ىلع ناهرلاو  موجهلا ىوتصسم ىلع جÈلا يلهأا مامأا تبصسلا ءاقل نم ةيادب تاÒيغت

ةدعبتصسم هتكراصشمو بايغلا لصصاوي يديعصس
ةيبيردتلا ةصص◊ا لÓخ بايغلا لصصاو نأا دعب تابيردتلا روصضح نع ليعامصسإا يديعصس مجاهŸا بايغ لصصاوت ءاج امك

ابصس–  ةدعبتصسم هتكراصشم لعجي ام  لحاكلا ىوتصسم ىلع اهنم Êاعي لاز ’  يتلا م’آ’ا ببصسب  سسمأا ةحيبصصل
Ÿيروت ةباصصإ’ا نم دئاعلا يموجهلا يئانثلا تامدخب دجنتصسي يكوكلا لعجي  ام وهو يلهأا مامأا تبصسلا ةهجاو -

. سشابرب
باصضهلا يبراد ةهجاوم ايمصسر عيصضي طينحج

¤إا ةبكرلا ىوتصسم ىلع م’آ’ا هتدواع  نأا دعب جÈلا يلهأا ةهجاوم روصضح نع طينحج مركأا دئاقلا بايغ دكأات
داع دق ناك نا دعب ةصسفانŸا جراخ هلعجي ام  يصشŸا لÓخ ينميلا هلجر يلع زاكتر’ا ىلع هتردق مدع ةجرد
سسجاه ببصسب ›ا◊ا مصسوŸا ةيادب عم رفصصلا ةطقن ›إا طينحج بعÓلا دوعيل طقف Úترابم لبق اهيلإا

.هقحÓي حبصصأا يذلا تاباصصإ’ا
جمدني  يصسودنق و زهاج Êاحرف

نع هتدعبأا يتلا ةباصصإ’ا نم ‘اعت نأا دعب  تابيردتلا ءاوجأا ¤إا  Êاحرف مرصضıا رصسيأ’ا Òهظلا داع لباقŸا ‘
يموجهلا طصسولا ‘ هلمعتصسي حبصصأا يذلا  ينفلا مقاطلا فرصصت ت– Êاحرف نوكيصسو Úتطرافلا ÚتهجاوŸا روصضح
سضكرلاب ىفتكا نأا دعب ةعومÛا تابيردت نمصض يصسودنق ناديŸا طصسو جمدنا اميف  رصسيأ’ا Òهظلا بصصنم نم ’دب

Ãخ هدرفÓب/ليلخ. فانئتصس’ا ةصصح ل

ــه2441 ¤وأ’ا ىدامج22ـل قفاوŸا1202 يفناج60 ءاعبرأ’ا لوأ’ا فÙÎا

مدأقلا عوبضسأ’ا يرأجتلا لجضسلا ىلع لوضص◊ا بلط عدوت فÙÎا ةرادإا

حايتر’ا Òثيو نعطلا نع عجاÎي يفتك
بلطل ايمصسر فافلا لصسارت ةرادإ’او

 ةزاجإ’ا ةلهم ديد“
فÙÎا يدا-----ن-----لا ةرادإا تر-----صشا-----ب
‘ رار--صس سسي--ئر--لا ةدا--ي--ق--ب ةد--يد÷ا
نم ةكرصشل-ل ي-صسا-صسأ’ا نو-نا-ق-لا Òي-غ-ت

ةديد÷ا ةيمصس’ا ةمئاقلا عصضو لÓخ
Ûا  ةرادإ’ا سسلŸ21 ن----م ل-----ك-----صشت

ة-لوا-ط ى--ل--ع ه--ع--صضو سضر--غ--ب او--صضع
بل--ط ل--جأا ن--م ةرا--ج--ت---لا ة---ير---يد---م
وهو يراج-ت-لا ل-ج-صسلا ى-ل-ع لو-صص◊ا
د-ق--ع ة--ق--ي--ثو بل--ط--ت--ي يذ--لا ف--لŸا
ةفاصضإا  Úمهاصسمل-ل ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا
دد÷ا ÚمهاصسŸا لوصصح ميصسرت ¤إا

قيثوت قير-ط ن-ع م-ها-صسم ة-ف-صص ي-ل-ع
ق--ثو--م ىد--ل م--ه--صسأ’ا ءار--صش ة--ي--ل--م--ع
نأا بج-ي ي-ت-لا ق-ئا-ثو-لا ي-هو ة--كر--صشلا
ة-يرا-ج-ت-لا Úناو-ق-ل-ل ة-ق-با--ط--م نو--ك--ت
نا--ف  ردا--صصم بصسحو  ا--ه--ب لو--م--عŸا
داد-عإا ي--ل--ع ف--ك--ع--ت فÙÎا ةرادإا
عو-ب-صسأ’ا ة-ياد-ب ع--م  ه--عاد--يإاو ف--لŸا
علطتتو ةراج-ت-لا ة-ير-يد-م ىد-ل مدا-ق-لا
يرا-ج-ت-لا ل-ج-صسلا ي-ل-ع لو--صص◊ا ›إا

ةديد÷ا فÙÎا ةرادإا مصسرت ىتح
كÓ-ب ة-كر-صش  Òي-صست  ى-ل--ع فار--صشإ’ا
.زلقيا

ديدج يعامتجا رقم تمصسر
لوم كراب ‘ةكرصشلل

ي-عا-م--ت--جا ر--ق--م نا--م--صض ل--جأا ن--مو
Úناو-ق-لا ه-ي-ل-ع سصن-ت ا-م-ل-ث-م ة-كر-صشل-ل
عم فÙÎا ةرادإا تقفتا  ةيراجتلا

لو-م كرا-ب يرا-ج-ت-لا ز-كرŸا بحا-صص
ى-ل-ع ا-ه-ل  ر-ق--م را--ج--ئ--ت--صسا ل--جا ن--م
تارادإÓل سصصصıا حان÷ا ىوتصسم
زلقيا كÓب ةكر-صشل ر-ق-م ه-ن-م ل-ع-ج-ت-ل
رقŸا راجئ-ت-صسا ة-ق-ي-ثو عاد-يإا م-ث ن-مو

ى--ل--ع لو--صص◊ا بل--ط ف--ل---م ن---م---صض
. ديد÷ا رقŸا ‘ يراجتلا لجصسلا

يفتك قباصسلا شسيئرلا عجارت
حايترا لfi نعطلا نع

سسل‹ سسيئر عجارت ءاج لباقŸا ‘
نع يفتك نيدلا رخف قباصسلا ةرادإ’ا

ة--م---كÙا ىد---ل ن---ع---ط عاد---يإا رار---ق
ا-ه-ت-فر-ع ي--ت--لا ثاد--حأ’ا سصو--صصخ--ب
مد-عو Úم-ها-صسم-ل-ل ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا

ا-م بصسح تاءار-جإ’ا سضع-ب ة-ي-نو--نا--ق
اصصرح عجاÎي نأا لبق ينعŸا هب حرصص
هلوق دح ى-ل-ع يدا-ن-لا رار-ق-ت-صسا ى-ل-ع
سسل‹  حا--ي--ترا رد--صصم نا--ك ا--م و--هو
ة---ب---صسن ن---م د---يز----يو د----يد÷ا ةرادإ’ا

. يراجتلا لجصسلا ىلع هلوصصح
رارصس ءارصش ةينوناق ىدم

قئاعلا مهصسأÓل دد÷ا ءاصضعأ’او
ديحولا

ةرادإÓ-ل  ةد-ي-حو-لا تا-فو-خ-ت-لا ى--ق--ب--ت

مد-ع ن-م فÙÎا يدا-ن-ل-ل ةد--يد÷ا
يراجتلا ل-ج-صسلا ى-ل-ع لو-صص◊ا
ءارصش ةينو-نا-ق ىدÃ  ق-ل-ع-ت-ت
ن-م دد-عو رار--صس سسي--ئر--لا
مهصسأÓل دد÷ا ءاصضعأ’ا
ةرادإ’ا تنا----ك نأا د----ع----ب
تق--ل---ت د---ق ا---ه---صسف---ن
ة--ي---نو---نا---ق يوا---ت---ف
ل-ب-ق ن-م ة-صضقا-ن-ت-م
ي----ف----ف Úق-----ثوŸا
ي-ت-فأا يذ-لا تقو-لا
Úق--ثوŸا د--حأا ا--ه--ل
Êوناق Òغ ءارجإ’ا نأاب

ةصضقانتم   رخآا قثوم ىوتف ءاج
يذلا د-ي-حو-لا ق-ئا-ع-لا و-هو  ا-ما“

ما---مأا ةÌع ةر---ج----ح نو----ك----ي د----ق
.يراŒ لجصس ىلع لوصص◊ا

فافلا لصسارت ةرادإ’ا
ةزاجإا فلم ةلهم ديدمتل

فfiÎ يدان
فÙÎا يدا-----ن-----لا ةرادإا تل------صسرأا
سسي-ئر-لا ة-صسا--ئر--ب ف--ي--ط--صس قا--فو--ل
¤إا ة-ي-با-ت-ك ة-ل--صسار--م  رار--صس د--يد÷ا
مد--ق--لا ةر--ك--ل ة--ير---ئاز÷ا ة---يدا–’ا
ي-ت-لا ة--ل--هŸا د--يد“ ا--ه--ي--ف سسم--ت--ل--ت

⁄ ي--ت--لا يداو--ن--ل--ل فا--ف--لا ا--ه--تدد---ح
فfiÎ دان  ةزاجإا بلط فلم لمكتصست
ةرادإ’ا حنم سضرغب   مداقلا يفناج01
ل-جأا ن-م تقو--لا ن--م ع--صست--م ةد--يد÷ا
ى-ل-ع سصق-ن-ت ي-ت-لا ق-ئا-ثو-لا لا-م-ك-ت-صسا

ةرادإا ة-يو-صست ىد-م تب-ث-ت ة-ق--ي--ثو رار--غ
ةكرصش هاŒ اهنويدل فÙÎا يدانلا
بلطتت  ىرخأا قئاثو ¤إا ةفاصضإا  Úمأاتلا

لبق اهدادعإا لجأا نم نمزلا نم ةÎف
ة--ن--ج--ل--لا ة--لوا---ط ى---ل---ع ف---لŸا ع---صضو
. ةيدا–’ا ةلواط ىلع ةصصتıا

ةيكزتل ةماع ةيعمج مظنتصس
 ةلهŸا بصسح راصصنأا ةن÷

ةيعمج ميظنت تاءارجإا  ةراد’ا رصشابت
ةيكزت لجأا نم  راصصنأ’اب ةصصاخ  ةماع

م--هأا ن--م د--ع--ت ي--ت--لاو را--صصنأÓ--ل ة--ن÷
دا---ن ةزا---جا ى---ل---ع لو----صص◊ا طور----صش

fiÎتق-----فاو ة-----لا-----ح ‘و ثي-----ح ف
نإاف ةلهŸا ديد“  بلط ىلع ةيدا–’ا
تقولا نم عصستم اهيدل نوكيصس ةرادإ’ا
لÓخ نم  ةماعلا ةيعم÷ا هذه ميظنتل
تايدلبو لقاعم لماك ‘ Úلث‡ ةيكزت
بلطتت يتلا ةيلمعلا يهو فيطصس ةي’و
سضفر ” ةلاح ‘و ةليوط ةينمز ةÎف

نمو رارصس سسيئرلا نإاف ةلهŸا ديد“
هو-جو را-ي--ت--خا ¤إا نو--عرا--صسي--صس ه--ع--م
ل-ي-ك-صشتو را-صصنأÓ-ل Úل-ث-م-م-ك ة-فور-ع-م

ب/ليلخ. ةلاجع ىلع ةن÷

فيطصس قافو

نع هثيدح ةيادب ‘ رارصس ةرادإ’ا سسل‹ سسيئر حصضوأا
يتلا فادهأ’ا سسفن ‘ كÎصشت يتلاو  هترادإا تايولوأا

ثي-ح ،‘’ لا--م--ك يوا--ه--لا يدا--ن--لا سسي--ئر  ا--هر--ط--صس
با----ت----ت----ك’ا عور----صشمو ة----يÁدا----كأ’ا عور----صشم»:لا-----ق
ا-مد-ن-عو ا-ن-تا-يو-لوأا سسأار ى-ل-ع نا-نو-ك-ي-صس يÒها-م÷ا
ما-ع-ط’ا نا-م-صض د-صصقا تصسل ة--يÁدا--كأ’ا ن--ع ثد–أا
”اب ةيÁداكأاو Òبك عورصشم زا‚إا  ا‰إاو نابصشلل مونلاو
ايلام ا-فÓ-غ ةرادإ’ا سسل‹ حر-صسي-صسو ،ة-م-ل-ك-لا ى-ن-ع-م
با--ت--ت--ك’ا عور--صشم قÓ--طإا م--ث ة--يÁدا--كÓ--ل ا--ه--جو---م
ليومتل ةيÒهامج ةدعاق نمصضي يذلاو ،يÒهام÷ا
راط’ا ديد–و مهاصسم فلا05 بلج لÓخ نم قيرفلا
ةن÷ نا ادكؤوم  » راصصن’ا نم ددعلا اذه لكل  Êوناقلا

نم عورصشŸا اذه ةصسارد يلع فكعت Úصصتıا نم
ةيلم-ع حا‚ا ا-ه-ت-م-ه-م ة-ي-ل-خ ل-ك-صشنو بناو÷ا ع-ي-م-ج

» يÒهام÷ا باتتك’ا
ىلع عيراصشم نوحÎقيصس شسلÛا ءاصضعأا»

«ةيلÙا تاطلصسلا
فصشك اهديصسŒ هترادإا ديرت يتلا لول◊ا Òصسفتل و
نل»: رارصس لاق  زلقيا كÓب ةكرصش ةرادإا سسل‹ سسيئر

حاÎقا ةوق نوكنصسو ةيلÙا تاطلصسلا ىلع ءبع نوكن
سسي--لو ة--ق--فارŸا ا--ه--ن--م بل--ط--ن ي--ت--لاو تا--ط---ل---صسل---ل
يذ-لا ةراد’ا سسل‹ ءا-صضعأا مد--ق--ي--صس ثي--ح،لاو--م’ا
كا-ن-ه نأا ا-م-ك ،لا-م-عا لا-جرو Úلوا-ق--م ن--م ل--ك--صشت--ي

فÙÎا يدا-ن-لا ة-كر-صش م-صسا-ب ع--يرا--صشŸ تا--حÎق--م
سسلÛا نئمُطأاو يدان-لا ا-ه-لÓ-خ ن-م د-ي-ف-ت-صسي ي-ت-لاو
.» ةيدلبلل ’اوما حن“ حبصصتصس نم هترادإا نأا نم يدلبلا

«يبيدأاتلا شسلÛا مامأا لثميصس ةنوملقوب» :رارصس
قا--فو--ل فÙÎا يدا--ن--لا ةرادإا سسل‹ سسي--ئر ف--صشك
مجاهŸا Òصصم سصوصصخب رارصس ميك◊ا دبع فيطصس
م-جا-هŸا لاز’ مو-ي-لا ة-يا-غ ¤إا»:ة-نو--م--ل--قو--ب بي--ب◊ا
⁄و فيطصس قافو يدا-ن ع-م د-ق-ع-ب ط-ب-تر-م ة-نو-م-ل-قو-ب
يزلاب  ولو تابيردتلا روصضح نم هعنŸ رارق يأا ردصصن
ماما لثÁ نا بجي هنا وهو رمأا كانه نكل ،ÊدŸا
رار-ق-لا ه-ق-ح ‘ رد-صصي-صس يذ--لاو ي--ب--يدأا--ت--لا سسلÛا
دوعيو بهذي مامح سسيل فيطصس قافو نأ’ بئاصصلا

مجاهŸا ةيصضق  ىلع هقيلعت ‘ فيصضيل » ديري املثم
» ⁄اظ ةنوملقوب نا روصصتا»:

«تاكرحتلا ططfl مصسرل Úنث’ا عمتجيصس ةراد’ا شسل‹»

دقعيصس ديد÷ا  ةرادإ’ا سسل‹ نأا رارصس سسيئرلا فصشك
طاقن3 ةصسارد  لجأا نم لبقŸا Úنث’ا هتاصسلج ¤وأا
Úب ما-هŸا ع-يزو-تو تا-كر-ح-ت-لا ط-طfl م-صسر-ب ة-ياد--ب
ل-ك ما-ه-م دا-ن-صسإا لÓ-خ ن-م ةرادإ’ا ة-ل-ك-ي--هو ءا--صضعأ’ا

نو-نا-ق--لا ع--صضوو ءا--صضعأ’ا ن--م و--صضع ى--ل--ع ة--ير--يد--م
دقعيصس ةرادإ’ا سسل‹ نأا فيصضيل » سسلجملل يلخادلا
ةقلاعلا اياصضقلا لك ‘ ثبلا لجأا نم ًايرود هتاعامتجا
.»ةيبلغأ’اب تيوصصتلاب نوكيصس ذختيصس رارق يأا نأاو
«ÚبعÓلا عيبن ’ نحنو مصسوŸا اذه بع’ يأا لوحن نل »
‘ ةرادإ’ا اياون لوح رودي يذلا ثيد◊ا سصوصصخبو

ةيلاŸا ةمز’ا ةهجاوم لجأا نم ÚبعÓلا سضعب ليو–
لجأا نم يدانلا ¤ا يتأان ⁄»: رارصس سسيئرلا در  يدانلل

بع’ يأا لوحن نل اننأا عيمجلل دكؤوأاو ،ÚبعÓلا ليو–
›ود بع’ يأا كلت‰ ’ ةطاصسبب اننأ’ مصسوŸا اذه
ة-م-خ-صض ل-يو– تاد-ئا-ع ن-م ةدا-ف-ت-صس’ا-ب ا-ن-ل ح--م--صسي
هذختي متي بع’ يأا ليوحتل  رارق يأا  نا ¤ا ةفاصضا
ٍة-ي-كز-ت-بو ةراد’ا سسل‹ ءا-صضعا ع-ي-م--ج ن--م ة--ي--كز--ت--ب
.«ةيباتك

ب/ليلخ

هئأقب ظوظح نم داز تأمادقتضس’ا نم عنŸا رارق نم تأفوختلا

ةرادإ’ا ءاقتل’ اهجوتو ةصص◊ا ةياهن ةياغ ›إا يكوكلا رظتنا ةنوملقوب
عم ثد– ثيح   راهنلا فصصتنم اهتياهن ةياغ ¤إا سسمأا ةحيبصصل ةيبيردتلا ةصص◊ا ‘ عباتي  ةنوملقوب مجاهŸا يقب
ةقفر رارصس سسيئرلا عم تاصضوافŸا ةلواط يلع سسول÷ا لجأا نم  ةرادإ’ا ءاقتل’  سضعب عم اهجوتو يكوكلا بردŸا
دقعلا خصسف ةحارصص بلط  يذلا بعÓلا Òصصم ‘  يكوكلا ليبن بردŸا روصضحبو سضوÿا ” نيأا ءاصضعأ’ا ةيقب
تابيردتلا نع بايغلا لصصاوي هلعŒ ةبكرلا فورصضغ ىوتصسم ىلع ةيحارج ةيلمع هءارجإا دعب ةصصاخ يصضاÎلاب

. ةيفاصضإا ةÎف ةصسفانŸاو
هيلع رصصي يكوكلاو ءاقبلا لباقم نويد نويلم009 طÎصشا بعÓلا

ذنم اهب نيدي يقب يتلا هنويد لث“ نويلم009 غلبم ةنوملقوب مجاهŸا طÎصشا دقف  ةقوثوم رداصصم بصسحو
عم اركبم تاÒصضحتلا رصشاب ثيح ›ا◊ا مصسوŸا ةيادب ذنم نيرهصش ةرجأاب هتبلاطم ¤إا ةفاصضإا مرصصنŸا مصسوŸا
ةجاحو بعÓلاب ظافتح’ا ىلع يكوكلا بردŸا رارصصإا ءاج ثيح يصضاÎلاب دقعلا خصسف وا  ءاقبلا لباقم يدانلا
.بعÓلاب كصسمتتو دقعلا خصسف رايخ سضفرت  ةرادإ’ا لعجيل ةبرح سسأار ¤إا دادعتلا

ةنوملقوب ءاقب ظوظح نم ديزي  تامادقتصس’ا نم عنŸا رارق نم تافوختلا
نويد ببصسب يوتصشلا وتاكŸÒا لÓخ تامادقتصس’ا نم قيرفلا عنم  رارق رودصص نم ةرادإ’ا تافوخت ديازت ءاج

‘ ةيدجب ركفت اهلعجيل ةبحر ناديŸا طصسو نويلم005 دئاز نويلم001و رايلم يوارد نم لكل تاعزانŸا ةن÷
ةن÷ ›إا فصصنو رايلم نم Ìكأا ديدصست نم ’دب  لحارم ىلع هنويد ديدصستو ةنوملقوب مجاهŸاب ظافتح’ا

. مجاهŸاب ظافتح’ا ظوظح نم ديزي ام وهو تاعازنلا
ب/ليلخ

«يÒهام÷ا باتتك’ا ‘ مهاصسم فلأا05 بلجنصسو انتايولوأا شسأار ىلع ةيÁداكأ’ا عورصشم»

ىـــــــــفصشتصسŸا يـــــــــف ششارـــــــــفلا حـــــــــيرط يدورـــــــــج
دبع ةنداعشس ىفششتشسŸ بلقلا ةحلشصم ىوتشسم ىلع  سضرŸا سشارف حيرط Úنثلا سسمأا لوأا ذنم يدورج ديششر يرادإلا ريدŸا دجاوتي
ءاشضعأا  ةرايز يرادإلا ريدŸا يقل ثيح  مشساوم5 لبق اينابشسإا سصبرت اهنم Êاعي يقب يتلا   بلقلا ةلشضع ملآا هتدواع نأا دعب  رونلا

. ةنشس03 نم Ìكأا ›إا دوعت يتلا هتÈخ نم ةدافتشسلاو  هبشصنÃ هقاحتلا راظتنا ‘  راشصنألا نم ديدعلاو دد÷ا ةرادإلا سسل‹
ةارابŸا ةحيبصص جÈلا ¤ا لقنتلا

توأا02 بعلم ¤إا لوشصولاو  تبشسلا موي راهن فشصتنم  ›ا جÈلا ةنيدم ¤إا لقنتلا  دعوم ينفلا مقاطلا عم رواششتلاب ةرادإلا تددح
قدنف ىوتشسم ىلع دادعتلا ميقيشس ثيح ،جÈلاو فيطشس ةنيدم Úب ةفاشسŸا برق  عم ةشصاخ  ةارابŸا دعوم لبق Úتعاشس  جÈلاب
ةحيبشص ‘ فيدرلا دادعت رفاشسي اميف رايدلا لخاد هتاهجاوم لÓخ ةماقإلا دوعت املثم ةارابŸا ةليل  فيطشس ةنيدم طشسو » نوطاÒششلا»
.احابشص ةرششاعلا ‘ ةهجاوŸا دعوم نأا ةشصاخ ةركبم

جÈلا ¤ا قيرفلا ةقفارم  مدع راصصن’ا نم بلطت ةراد’ا
يرŒ ةارابŸا نأا ةشصاخ سسفانŸا راشصنا عم مادطشصا يا بنŒ و جÈلا ةنيدم ¤إا قيرفلا ةقفارم  مدع راشصنلا ›ا ءادن ‘ ةرادلا تبلط
هلÓخ تنثا ةيرشصنلا ةهجاوم دعب انايب تردشصأا دق ةرادإلا تناكو ةروطÿا ةدرد  نم ديزي بعلŸا راوشسأا جراخ ءاقبلاو روهمج نود نم

ب/ليلخ.روهمج نود نم ةارابŸا  نا مغر  قيرفلا بناجب راشصنألا نم ةعوم‹ ةفقو ىلع

يديعضس بأيغ لضصاوتو بأضضهلا يبراد نع طينحج بأيغ دكأأت دعب

موــــــــجهلا ‘ يروــــت-ششاـــــبرب يـــــئانثلا ىــــــلع رــــصصي يـــــكوكلا



Úتيدو Úترابم كيرافوب دادو قيرفل ينفلا مقاطلا مسسر
يذلاو كيرافوب ةنيدÃ هيرجي يذلا قلغŸا هسصبرت لÓخ

Úن-ث’ا ة-يا-غ ¤إا مود-يو ي-سضاŸا شسي-مÿا مو--ي ق--ل--ط--نا
قيرف شسيمÿا ادغ دادولا قيرف هجاويسس ،هيلعو.لبقŸا
دحأ’ا موي ةبانع دا–ا قيرف هجاوي نا ىلع ،وداراب يدان
ديهسشلا بعلÃ نابعلت ÚترابŸا Óكو ،يفناج01 لبقŸا
مسسوملل قيرفلا تاÒسض– نمسض ،كيرافوب ةنيدÃ زاقر
موي رخآا ءاقل دادولا قيرف شضوخي نا رظتنيو.ديد÷ا
،قيرف مامأا ثلاث يدو ءاقل ›اوŸا شسيمÿا وأا ءاعبرأ’ا

.اقح’ هيلع فرعتلا متيسس
ÚبعÓلأ ةمئاق طبسض ةلجوب

ةمئاق طبسض هنا كيرافوب دادو بردم ةلجوب نايفسس لاق
بسسحو ،ديد÷ا مسسوŸا رامغ مهب لخديسس يذلا ÚبعÓلا
ةفاسضإاب ةطبارلا نم رارق رودسص لاح ‘ هنا ،هتاحيرسصت

نارفوتي Úمسسا نع ثحبيسس هناف ،ةمئاقلل Úبع’ وأا بع’
نود ةلوطبلا ءاوجأا لوخدب امهل حمسست يتلا تازيمŸا ىلع
ÚبعÓلا عيمج نا ةلجوب بردŸا مÓك بسسحو.لاكسشإا
،ةققدم ةقيرطب مهؤواقتنا ” ،ايلاح قيرفلا ‘ نيدجاوتŸا
ناك بع’ Úبو ،مرسضfl رخآاو باسش بع’ Úب قرف ’و
قر-ف ن-م او-مد-ق-ت-سسا Úب-ع’ ى-ل-ف-سسلا ما-سسقأ’ا ‘ ط--سشن--ي

فنسص ¤إا مهتيقرت ” نيذلا نابسشلا ÚبعÓلا ىتح ،ةفورعم
بسسحو.ÚبعÓلا ةيقب ةلما-ع-م شسف-ن-ب نو-سضح-ي ر-با-كأ’ا
ىوتسسم ¤إا رظني لب ،بعÓلا مسسا ¤إا رظني ’ هنا ةلجوب
ام وه زاتمŸا بعÓلا تاموقم هيف رفوتت يذلاو ،بعÓلا

نسسحأ’ا رايتخا متيسسو ،ةيمسسرلا تايرابŸا ‘ هيلع لوعيسس
ةسصرفلا هلوق بسسح حنميسسو ،ةيدولا تايرابŸا لÓخ نم

.ءانثتسسا نود ÚبعÓلا عيم÷
ضصبرت ‘ ÚبعÓلأ طسسؤ تاباسصإأ ’

قلغŸأ كيرافوب
شصبÎلا ‘ Úب--عÓ--لا ط--سسو تا--با--سصإا يأا ل--ج--سست ⁄

ن-م م-غر-لا-ب-ف ،Êا--ث--لا ه--عو--ب--سسأا ل--خد يذ--لا ق--ل--غŸا
مهئارجإاب ،نوبعÓلا هل عسضخي يذلا ينسضŸا جمانÈلا

يإا ل-ي-ج-سست م-ت-ي م-ل-ف ،مو-ي-لا ‘ Úت-ي--ب--يرد--ت Úت--سص◊
ينفلا مقاطلا دعسسا ام وهو ،ÚبعÓلا طسسو تاباسصإا
ةيعسضو ةلجوب نايفسس بردŸا فسصو ثيح ،يبطلاو

ىلع نولسصاوي نا ىن-م-ت-يو ،ةد-ي÷ا-ب ة-ي-ح-سصلا ه-ي-ب-ع’
مج◊ مهتيلبا-ق ثي-ح ن-م يد-عا-سصت-لا ى-ن-ح-نŸا اذ-ه
لÓخ نم بع’ لك ىلع ةرظن هل نوكتسسو ،تابيردتلا
‘ Úت--ي--لوأ’ا Úترا--بŸا ة--سصا--خ ،ة--يدو--لا تا--يرا---بŸا
دحأ’ا مويو وداراب يدان مامأا شسيمÿا ادغ ،جمانÈلا
.ةبانع دا–ا مامأا

يكنبلأ ديسصرلأ ىلع ديمجتلأ عفÒسس ابيرق
يدانلل

يكنبلا ديسصرلا ىلع ديمجتلا عفر متي نا ادج رظتني
يرا÷ا ر-ه-سشلا ف-سصت-ن-م ل-ب-ق كيرا--فو--ب دادو يدا--ن--ل
Óيلق شسفنتي قيرفلا لعجيسس ام وهو ،ريدقت ىسصقأاك
تداك يتلاو ،دادولا اهنم Êاعي يتلا ةقناÿا ةمزأ’ا نم
بتكي ⁄ ول ،ةيسضاŸا ةليلقلا مايأ’ا ‘ هب فسصعت نا
تزرفأا يتلاو ،حاج-ن-لا ة-ي-با-خ-ت-ن’ا ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م-ج-ل-ل
يدانلا شسأار ىلع حي-ل-ف د-ي-ع-سس د-ي-سسلا با-خ-ت-نا ةدا-عإا
ديد÷ا شسي-ئر-لا شضو-خ-يو.ةديدج ةي-بŸوا ةد-ه-ع-ل
،ل-جا ن-م ة-عا-سسلا د-سض ا-قا-ب-سس ح-ي-ل-ف د-ي-ع-سس Ëد--ق--لا
ا-ي-لا-ح ةرد-قŸاو يدا-ن-لا نو-يد ن-م ى-ق-ب-ت ن-م د-يد-سست
نم Ìكأا ا-ه-ن-م تيو-سس نا د-ع-ب ،م-ي-ت-ن-سس را-ي-ل-م ›او-ح-ب

مدقأا دق Úقباسسلا ءاسسؤورلا دحا ناك ،ميتنسس يرايلم
ىلع هلوسصح مدع ةجحب ،يدانلا ديسصر ديمŒ ىلع
ي-بfi ط-سسو ةÒب-ك بسضغ ة-جو-م را-ثا-م و-هو،ه-لاو--مأا
شسي--ئر--لا تاذ ي--عد--ي ي---ت---لا لاو---مأ’ا نو---ك ،يدا---ن---لا
ةيقيقح Òغ يدانلا Òهامج فرط نم هنع بوسضغŸا
افسصاو ،حيلف ديعسس بختنŸا شسيئرلا انل هدكأا ام وهو
يدهم Ëرك.اهيف غلابŸاب اهايإا

ةد--ي--ل--ب--لا دا–ا قو--ف---ت
شسي-مÿا ءا-ف--سص ى--ل--ع
فد--------ه---------ب ،شسما لوأا
يدو ءا---ق---ل ‘ ر---ف----سصل
ديهسشلا بعلم هنسضتحا

ةنيدÃ نونحسس بادغ
باو--بأا ما---مأا ،ف---ل---سشلا

ق----------فو ةد----------سصو-----------م
ي--ح--سصلا لو---كو---توÈلا
ع-ي-م--ج ى--ل--ع ق--ب--طŸا
.ةيدنأ’ا
ن-م لوأ’ا Èت-ع-ي ءا-ق-ل-لا
‘ ،اعم Úقيرفلل هعون

م----ه-----تاÒسض– را-----سسم
د----يد÷ا م----سسو----م----ل-----ل

يذلا1٢0٢/0٢0٢
ةرا----سشإا ى-----ط-----ع-----ت-----سس
٢1 مو---ي ه---ت----قÓ----ط----نا

ةعومÛا ‘ ةد-ي-ل-ب-ل دا–ا ط-سشن-ي ثي-ح ،ل-ب-قŸا ير-ف-ي-ف
.ةيبرغلا ةعومÛا ‘ شسيمÿا ءافسصو طسسولا
،ةظ◊ رخآا ‘ هت‹رب مات يذلا ءاقللا تايثيح ¤إا ةدوعلابو
،ةمسشن نايفسس ةديلبلا دا–ا قيرفل ينفلا مقاطلا نم بلطب
ةثÓث-لا ما-يأ’ا ‘ Úسسفا-ن-م دا-ج-يإا ه-ي-ل-ع ى-سصع-ت-سسا نا د-ع-ب
ةسصاخ ،يدو ءاقل ءارجإ’ فلسشلا ةنيدم شصبرت نم ¤وأ’ا
اذه لÓخ ت‹رب دورولا ةنيدم قيرفل ةينقتلا ةرادإ’ا ناو
ةياغ ¤إا موديو يسضاŸا تبسسلا موي قلطنا يذلا شصبÎلا
جمانÈلا قفو ةيدو تايرابم ثÓث هللختت ،لبقŸا Úنث’ا
ءافسص ةهجاوم Èتعتو ،ةمسشن نايفسس بردŸا هرطسس يذلا
در نود فدهب اهيف قوفتو ،دا–’ا قيرفل لوأ’ا شسيمÿا
ةقيقدلا ‘ ءازج ةبرسض قيرط نع ةيدوع Úمأا بعÓلا هعقو
.ءاقللا رمع نم74 ـلا
‘ ةر-ط-ي-سسلا تنا-كو ،ط-سسو-ت-م ىو-ت-سسÃ ،ةارا-بŸا تز-ي“و

ثي-ح ،ة-م-سشن نا-ي-ف-سس بردŸا ءا-ن-بأ’ ءا-ق-ل-لا راو-طأا ة-ي-ب-لا-غ
لباقŸاب ،ليجسستلل ة-ح-نا-سسلا شصر-ف-لا ن-م د-يد-ع-لا اورد-هأا

،ليزهلاب هفسصو نكÁ ىوتسسÃ شسيمÿا ءافسص قيرف رهظ
ديلا عباسصأا ىدعتت ’ يتلا شصرفلا شضعب ’إا هوبع’ قلخي ⁄و

.ةدحاولا
ضسيمÿأ ءافسص مامأأ مهدوجؤ أوتبثأ «نومرسضıأ»

ىلعو مهنم Úمرسضıا ةسصاخ ةديلبلا دا–ا اوبع’ تبثا
ةنيدم ةليكسشت مهدوجو ،فÎم Úسسحو ةيدوع Úمأا مهسسأار
نم رظتنŸا وهو ،شسيمÿا ءافسص شسما تهجاو يتلا دورولا

ةقرو ىلع نهاري ينفلا مقاطلا ناو ةسصاخ ،ÚبعÓلا ء’ؤوه
ار-ظ-ن ا-ه-نو-ك-لÁ ي-ت--لا ةÒب--ك--لا ةÈخ--ل--ل ار--ظ--ن «لو--ه--ك--لا»

Ÿبكلا ةيدنأ’ا نم ديدعلا ‘ يوركلا مهيسضاÒاوبعل يتلا ة
.اهل
ةبسسنب نهاري نا انل دكأا دق ،ةمسشن نايفسس بردŸا ناكو
ةقرو بعلل Úمرسضıا ÚبعÓلا ىلع مسسوŸا اذه ةÒبك
نم Òبك ددعل همادقتسسا لÓخ نم ىلجتي ام وهو ،دوعسصلا
نا ةمسشن بسسحو نكل ،ةنسس ÚثÓثلا ىدعت اهتبلاغ ءامسسأ’ا
يتلا ءامسسأ’ا نا اŸاط ،ناك بع’ يأ’ اسسايقم Èتعي ’ نسسلا
فÎم Úسسحو ةيدوع Úمأا نم لك ركذلاب شصخنو اهمدقتسسا
مهنكل53ـلا اوزواŒ م-ه-ن-سس زواŒ م-ه-ل--كو يد--ه--م م--سسا--قو

لانام وهو ،زيمŸا مهئادأاو مهتقاسشر ىلع Úظفاfi اولاز’
.شسيمÿا ءافسص ءاقل ‘ بردŸا تاذ اسضر

ةيدنألا رابخأا ــه٢441 ¤وأ’ا ىدامج٢٢ـل قفاوŸا1٢0٢ يفناج60 ءاعبرأ’ا

ششار◊ا دا–إاةديلبلأ دا–إأ
0 ضسيمÿأ ءافسص1 ةديلبلأ دا–أ

 فلصشلا شصبرب ةيدو ةطfi لوأا ‘ هيبعل ءادأل حاترم ةمصشن

ةديلب-لأ دا–أ لأو-حأأ ي-ه ف-ي-ك
Ã؟فلسشلأ ةنيد

لمعي لكلاو ةديج لاوحأ’ا ،هلل دم◊ا
‘ بعÓ-كو ،ق-ير-ف-لا ة-مد-خ ل-جا ن--م
يئÓمز ةيقب نع ةباينو ةديلبلا دا–ا
نم فلسشلا ةنيدم ¤إا انئج ،ÚبعÓلا
قيق– لجا نم ،لمعلا مث لمعلا لجا
خ-ي-سشلا فر-ط ن-م ر-ط--سسŸا ج--ما--نÈلا

شسيمÿا ءافسص ةارابمو ،ةمسشن نايفسس
فوقولل ÚبعÓلا عيم÷ ةسصرف تناك

تنا-ك ا-م-ك ،بع’ ل--ك ة--ي--نا--ك--مإا ى--ل--ع
ىد-م ة-فر-عŸ ي-ن-ف-لا م-قا-ط-ل-ل ة-سصر--ف

.ÚبعÓلا ةيزهاج

هيلع نؤزكرت يذلأ لمعلأ وهام
؟فلسشلأ ةنيدم ضصبرت لÓخ

نو--كر نا ،د--حا ى--ل--ع ي--ف--خ--ي ’ ا---م---ك
ادج ةليوط ةÎفل ةحارلا ¤إا ÚبعÓلا

،انوروك ءابو ببسسب رهسشأا ةعسست ›اوح

ةسصاخ اÒثك انيلع رثا
Êد---ب---لا بنا÷ا ن----م
،ي-ع--ي--ب--ط ر--مأا اذ--هو
تا---ب---يرد---ت---لا مد---ع----ل

اهتنراقم نكÁ ’و ،ةيعام÷ا ةسصاخ
اننأا لوقلا نكÁ هلل دم◊او ،ةيدرفلاب
لÓ-خ ن-م ه-ب شسا-ب’ ا--طو--سش ا--ن--ع--ط--ق
نو--ك ،Êد--ب---لا ىو---ت---سسŸا ن---م ع---فر---لا
›اد--ب ها--ن--ير---جأا يذ---لا لوأ’ا شصبÎلا
امأا ،بنا÷ا اذ-ه ى-ل-ع ز-كر-ت م-ي-هار-بإا
و-ه-ف ف--ل--سشلا ة--ن--يدÃ ›ا◊ا شصبÎلا

ه-ب د-سصق-نو ،Êد-ب-لا بنا÷ا Úب ج-يز--م
تا--يرا--بŸا ءاو--جأا ‘ ا--ن--لو--خد ءار--جإا
.ةلوطبلا رامغ انلوخدل اديه“ ،ةيدولا

نوكيسس قير-ف-لأ نأ د-ق-ت-ع-ت ل-ه
؟ةلوطبلأ تايرابŸ أزهاج

تسسيل ةمهŸا نا حيحسص ،هللا ءاسش نا
ر-ه-سشلا لÓ-خ لوا-ح-ن-سس ن--ك--ل ،ة--ل--ه--سس

ن-م ع-فر-ل تاداد-ع-ت-سس’ا ن-م ي-ق-ب--تŸا
تايرابŸا رورم عمف ،تابيردتلا مجح

هللا نذإاب ،ةيموي-لا تا-ب-يرد-ت-لاو ة-يدو-لا
.ديد÷ا مسسوملل نيزهاج نوكنسس

نوسضري نل ةديلبلأ دا–أ راسصنأأ
؟كلذك ضسيلأأ ،دوعسصلاب ’إأ
نوسضري نل ةديلبلا دا–ا راسصنأا ،ديكأا
،م-ه-ب-ي-خ-ن ن--ل ه--ل--لا نذإا--بو ،دو--ع--سصلا--ب
نمو ،مهداعسسإ’ هكل‰ ام لك لعفنسس

دا–اف ،دوعسصلاب اننوبلاطي نا مهقح
ةجردلا ‘ هتناكم لاقي ق◊او ،ةديلبلا
¤إا ق-ير-ف-لا ةدا-عإ’ ل--م--ع--ن--سسو ،¤وأ’ا

‘ ل-ك-لا-ف ه-ي-ل-عو ،ة-ي-ق-ي-ق◊ا ه-ت-نا-ك--م
اذ-ه لÓ-خ ا-نر-ظ-ت-ن-ي ا-م ي-ع-ي ق-ير-ف-لا
يدهم Ëرك                           .مسسوŸا

دحألا موي ةبانع دا–او شسيمÿا ادغ وداراب يدان يقÓي دادولا

دا–ا ة----ل----ي----ك-----سشت تدا-----ع
تا---ب---يرد----ت----لا ¤إا ششار◊ا
Èمفون1 بع-----------لÃ شسمأا
ما-ت-ت--خا د--ع--ب ة--يد--مÙا--ب
شسمأا لوأا ف---ل----سشلا شصبر----ت
بردŸا لسضف ثيح ،Úنث’ا

هيبع’ حنم مدع دانم لامج
شصبÎلا ة-يا--ه--ن د--ع--ب ة--حار
ءاوجأا ¤إا ةر-سشا-ب-م ةدو-ع-لاو
نم تقولل احبر تابيردتلا
ا-م--ك ق--ير--ف--لا Òسض– ل--جأا
هلا-ب-سشأا ح-نÁ نأا ى-ل-ع بج-ي
تبسسلاو ةعم÷ا يموي ةحار
يذ--لا Òب--ك--لا ل--م--ع--لا د--ع--ب

نم مايأا01 ةليط هل اوعسضخ
شصبرت ناكمو دعوم ديد– راظتنا ‘ لوأ’ا شصبÎلا
نم ةيناثلا ةلحرملل اسصسصfl نوكيسس يذلا ةمسصاعلا
.ةسسفانŸا قÓطنا لبق تاÒسضحتلا

ةيدولأ تايرابŸأ نم ددع Èكأأ ضضوخ ديرُي دانم
ن-م Êا-ث-لا ر--ط--سشلا نأا دا--ن--م لا--م--ج بردŸا ف--سشك
نو--ك--ي--سس ،ة--م--سصا--ع--لا شصبر--ت لÓ---خ تاÒسضح---ت---لا

flا--سصسص ÿكأا شضوÈ ا ن--م دد--عŸة-يدو-لا تا--يرا--ب
ىل-ع ف-ل-سشلا ‘ ل-م-ع-لا ر-سصت-قا نأا د-ع-ب ة-يÒسضح-ت-لا
Úب-عÓ-لا تا-يرا-ط--ب ن--ح--سش ةدا--عإ’ Êد--ب--لا بنا÷ا
Èكأا ¤إا لوسصولا ¤إا ىعسسي ثيح ،¤وأ’ا ةجردلاب
طوطÿاو هيبع’ Úب قسسانتلاو ماجسسن’ا نم ردق
دادعتلا ىلع تأارط يتلا تاÒيغتلا لظ ‘ ةثÓثلا
ى-ل-ع ر-سصي ه-ل-ع-ج-ي ا-م و-هو ،م--سسوŸا اذ--ه ير--سشب--لا
.ةمسصاعلا ‘ انه Êاث شصبرت ة‹رب

ÚبعÓلأ Úب ةعئأر ءأوجأ’أ» :حؤدركوب
«ةعرسسب أو‹دنأ دد÷أؤ

مسسوم ءادأاب هلئافت نع حودركوب دمfi بعÓلا رّبع
ي-ت-لا ة-يد÷ا تاÒسضح-ت-لا ¤إا ر-ظ--ن--لا--ب م--سسوŸا ‘

،د--يد÷ا م--سسو--م--ل---ل ا---ب---سس– ق---ير---ف---لا ا---ه---ير---ج---ي

‘ Òب---ك شسا---م---حو ة---ع---ئار ءاو---جأا كا----ن----ه»:لا----قو
قيرفلا ‘ اوملقأات دد÷ا ÚبعÓلا ىتحو تابيردتلا
اوسضق مهنأاك اوحبسصأا مهنأ’ انع ددج مهنأا رعسشت ’و
موقيو هلمع فرعي ينفلا مقاطلا ،قيرفلا ‘ تاونسس
هانمتن ام ،هعم نولعافتم نحنو هجو لمكأا ىلع هلمعب

نم ةلوطبلا قÓطنا دنع راسصنأ’ا انعم فقي نأا وه
لذب ¤إا ىعسسنو مهلجأا نم انه اننأ’ مهداعسسا لجأا

اذ-ه ةو-جرŸا فاد-هأ’ا ق-ي-ق-ح-ت-ل ا-ندو-ه-ج ىرا--سصق
.«مسسوŸا

مهرظتني ام نوفرعي نوبعÓلأ» :نابسضغ
«قلأاتلأ ىلع نومزاعؤ

ءاو-جأ’ا ن--ع نا--ب--سضغ ح--لا--سص بعÓ--لا لا--ق ا--م--ن--ي--ب
:مسسوŸا اذه مهرظتني امو تاÒسضحتلا ‘ ةدئاسسلا
ىلع مهلم-ع-ب نو-مو-ق-ي م-هو ة-ل-ئا-ع ءا-ن-بأا نو-ب-عÓ-لا»
ةيلوؤوسسŸا مجح نوكرديو حاجنلا لجأا نم هجو لمكأا
نأا ىن“أا ،عي-م÷ا فر-ط ن-م م-ه-ق-تا-ع ى-ل-ع ةا-ق-لŸا
مسسوم ءادأا لجأا نم راسصنأ’ا عم ديلا ‘ يديلا عسضن

¤إا او-قا-ت--سشا ن--يذ--لا را--سصنأ’ا دا--ع--سسإا ىو--ت--سسŸا ‘
اذه هيلإا ىعسسن ام اذهو ،ةليم÷ا مايأ’ا ¤إاو مهقيرف
ةزمح . م.«دوعسصلا لجأا نم بعلنسسو مسسوŸا

ةيدولا تايرابŸا ‘ Òثكلا رظتنيو فلصشلا شصبرت نع هاصضر يدبي دانم

كيرافوب دأدؤ

:(ةديلبلأ دا–أ بع’) ريرسس نيدلأ ءÓع

«ةوقب ةلوطبلا لخدنصس»
لبقتسسÃ هلؤؤافت نع ريرسس نيدلأ ءÓع بعÓلأ Èع

تيبلأ دوسسي يذلأ يوخأ’أ و÷أ لظ ‘ قيرفلأ
‘ قيرفلأ ظوظح نم فعاسضي ا‡ ،قيرفلل يلخأدلأ
.دوعسصلأ ةقرؤ بعل لجأ نم ةوق لكب ةلوطبلأ لوخد

جÈلأ يلهأأ

باصضهلا يبراد ىلع ةعاصسلا طبصضيو تافÿÓا ةحفصص يوطي يلهألا

ةيرصصنلل ةيئدبŸا ةقفاوŸا حنÁو دانزوب ÒصصÃ هÒصصم طبري يريزد
تاحيرسصتلا لدابتو تافÿÓا ةحفسص جÈلا يلها ةرسسا توط

ي--براد ة--ه--جاو--م د--عو--م باÎقا ع--م فار--ط’ا ف--ل--تÚ flب
تاعاسس لبق ثيدح ’ ثيح فيطسس قافو را÷ا مامأا باسضهلا

ي-ت-لا تاÒسضح-ت--لاو ةارا--بŸا ن--ع ىو--سس ةارا--بŸا د--عو--م ن--ع
Úبا-سصŸا Úب-عÓ-لا را-ب-خاو ير-يزد بردŸا ا-ه--ي--ل--ع فر--سشي
ىلع زيكÎلل ةليكسشتلل حامسسلا مث نمو ةباسصإ’ا نم نيدئاعلاو
راظتنا ‘   دا÷ا Òسضحتلاو ءودهلا فورظ Òفوتو ةارابŸا
رومأ’ا تحسضتا نأا دعب  ةعم÷ا ةهجاوم دعب ةلاعف لولح داجيإا

ر-م’ا ق-ل-ع-ت-يو Úن-ثا Úفر-ط Úب م-ئا-ق عاز-ن--لا ناو  لÓ--خ ن--م
ةيكزتب كلذك ىظحي يذلاو  ششامر ةسسائرب يواهلا يدانلاب
نم ددع ¤ا ةفاسضا  ةياسصولا لث‡و ةيدلبلا شسيئر ةدناسسمو
Úقباسسلا Úسسيئرلا  رخآ’ا فرطلا ‘و  ÚمهاسسŸا ءاسضعأ’ا

نم ةلكسشتŸا جÈلا يلهأا ذاقنإا ةن÷و  يدامح نبو نادوعسسم
. راسصنأ’ا نم ةعوم‹

قباصسلا هقيرف نم بÎقيو دانزوب ماعلا ريدŸا ÒصصÃ هÒصصم طبري يريزد
يلهأ’ فÙÎا يدانلا  ةرادإا ‘ ماعلا ريدŸا نÓعإا نأا ودبي
يمسسر لكسشب يدانلا هترداغمو هتلاقتسسا نع دانزوب ريذن جÈلا

و ،تا-يو-ت-سسم ةد-ع ى-ل-ع تا-ي-عاد-ت ه-ل نو-ك-ت-سس شسي--مÿا اد--غ

ةردا--غŸا ‘ ها--ياو--ن ن--ع نا--بأا يذ--لا ير--يزد بردŸا ا--هزر--بأا
ةجيتن  نع اديعب  باسضهلا يبراد ةهجاوم ةياهن دعب ةرسشابم
ريدŸا ÒسصÃ ةينفلا ةسضراعلا شسأار يلع هÒسصم طبرو ءاقللا
›اط رافلا مسسوŸا همودق ذنمو يريزد نأا ةسصاخ دانزوب ماعلا
ةطيرخ مسسر ” امك دانزوب ماعلا ريدŸا عم لماعت يلهأ’ا

ناك نأا دعبو   مسسوŸا ةيادب ذنم يئانثلا Úب قيسسنتلاب قيرط
قفاو   ةرقم م‚ ةرادإا شضرع شضفر دق Úعوبسسأا لبق يريزد
يذلاو ياد Úسسح رسصن  قباسسلا هقيرف شضرع ىلع ةرŸا هذه
باسضهلا يبراد دعب ةينفلا اه-ت-سضرا-ع-ب ق-ح-ت-ل-ي-سس ةÒب-ك ة-ب-سسن-ب

رÈم يأا د-جو-ي ’ ه--نا ن--م  ي--حو--ت تار--سشؤوŸا ل--ك نأا ة--سصا--خ
.هتلاقتسسا رارق نع دانزوب عجاÎل

يبرادلا طاقنب بلاطتو نيرهصش ةرجا ةيوصست ةيلمع يهنت ةرادإلا
تسسم يتلاو  نيرهسش ةرجأا ةيوسست ةيلمع جÈلا يلهأا ةرادإا  تهنأا
اهتسشرب دق تناك يتلاو ءانثتسسا نود نم دادعتلا رسصانع  لك
ةيلمعلا ءاهنإا ىلع ةرادإ’ا تسصرحو طرافلا عوبسسأ’ا ةياهن ذنم
ىمرم ‘ ةركلاب يمرلا لجأا نم يبرادلا ةارابم دعوم لبق
زارحا لجا ن-م تادو-هÛا  م-ه-ت-ف-عا-سضم نا-م-سضو Úب-عÓ-لا
يلع تدكأاو يريزد بردŸا لابسشا هب تبلاط ام وهو زوفلا

. ةعم÷ا ةارابم ‘ زوفلا اهيسستكي يتلا ةيمهأ’ا
دقعلا خصسفل ةكرصشلل ديدج ماع ريدم رظتني  حوناب

رارق  ذنم ةليكسشتلا عم بردتي حوناب ةزمح مجاهŸا دعي ⁄
تاÒسضحتلا نع فقوت ثيح هقيرف ‘  هليهأات فافلا شضفر
ىلع شضوافتلا لجأا نم ةرادإ’ا دعوم ديد– رظتني ىقبيو
هيلإا مامسضنÓل قيرف داجيا مث نمو  يسضاÎلاب دقعلا خسسف

دعب  ةسصاخ رخأاتيسس يذلا دعوŸا وهو  بايإ’ا ةلحرم   لÓخ
ةياغ ¤إا راظتنÓل ر-ط-سضي-سس و دا-نزو-ب ما-ع-لا ر-يدŸا ة-لا-ق-ت-سسا
ميسسرت لبق ديدج ةرادإا شسل‹ شسيئر  وا ديج ماع ريدم Úيعت

. دقعلا خسسف ةقيثو ىلع هلوسصح
ديدج ةرادا شسل‹ ليكصشتل تارواصشŸا رصشابي  ششامر

طبر لÓخ نم شسيلاوكلا ‘ تاكرحتلا  يواهلا يدانلا شسيئر ادب
Úيداسصتق’ا ÚلماعتŸا نمو تايسصخسشلا نم ددع عم ت’اسصتا
نامسض  لجأا نم ةسضايرلاو ةبيبسشلا ريدم مهنع ثد– نيذلا

دعوم ديد– م لبق مهاسسم ةفسص مث نمو ،مهسسأÓل مهئارسش
ةرادا شسل‹ ليكسشت لجا نم Úمهاسسملل ةماع ةيعمج دقعل

. ةراد’ا شسلÛ ديدج شسيئر بختني هرودب يذلاو ديدج
Úقباصسلا ءاصسؤورلل ةيلاŸا ريراقتلاب  طبترم باتتكلا  حتف

باتتك’ا ح-ت-ف ن-ع نÓ-عإ’ا رار-ق ذا-خ-تا ة-بو-ع-سص ن-م د-يز-ي ا-م
ةسسائر لاولو-ت يذ-لا ءا-سسؤور-لا ع-ي-م÷ ة-ي-لاŸا ر-يرا-ق-ت-لا با-ي-غ

ءا-ن-ث-ت-سسا-ب  ا-ه-سسي-سسا-ت ذ-ن-م نا-ب-ي-ب-لا رو‰ ة--كر--سش ةرادا شسل‹
يدامح نب شسيئرلا ةدهع ‘ مرسصنŸا مسسوملل ›اŸا ريرقتلا
،باتتك’ا حتف رارق ذاختا مامأا ايقيقح اقئاع لكسشي ام وهو

شضع--ب--ل Úم--ها---سسم ة---ف---سص نا---م---سض ‘  ل◊ا ى---ق---ب---ي ثي---ح
Úيلا◊ا ÚمهاسسŸا شضعب مهسسا ءارسش لÓخ نم تايسصخسشلا

. فيطسس قافو يدان ‘ ” املثم
ب/ليلخ
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سسأاـــــــكلاب جوـــــــتت يروـــــــهم÷ا سسرـــــــ◊ا ةداـــيق
ودــــــــــــــناوكياتلل ةــــــــــــــيركسسعلا ةــــــــــــــينطولا

ةيركسسعلا ةينطولا صسأاكلا يروهم÷ا صسر◊ا ةدايق قيرف كتفا
Òسض–و عمŒ زكرÃ ءاثÓثلا صسما اهتاسسفانم تمتتخا يتلا
Íب «دو-ع-سسم و-ير-جو-ب د-ي-ه-سشلا» ة-ير-ك-سسع-لا ة-ي-سضا-ير-لا قر-ف--لا

نونكع
¤و’ا ةبترŸا ةلتfi صسأاكلا يروهم÷ا صسر◊ا ةدايق تكتفا و

ة-ب-ترŸا تدا-ع ا-م-ي-ف ,ي-غوÒك-لا صصا-سصت--خا ‘ قر--ف--لا بسسح
تناكف ةثلاثلا ةبترŸا اما ,ينطولا كردلا ةدايق قيرفل ةيناثلا
.ايوسس ةيو÷ا تاوقلا ةدايق اذكو ةيرحبلا تاوقلا ةدايقل
صصاسصتخا ةنسس03 نم لقا ةئفل ةيدرفلا جئاتنلا صصخي اميفو
ةدايق ةدحو نم يلع قÓف لو’ا فيرعلا زاح دقف ,يسسموبلا
ةبترŸا اما ,70,7 ةمÓعب ¤و’ا ةبترŸا ىلع ةيو÷ا تاوقلا
ةيحانلا نم دقاعتم يدنج) نÁا يداب بيسصن نم تناكف ةيناثلا
نم تناكف ةثلاثلا ةبترŸا اما ,08,6 ةمÓعب (ةعبارلا ةيركسسعلا
ةدحو نم لماع بيقر) فيطللا دبع يرورسصح نم Óك بيسصن
ف-ير-ع) ر-ما-ع م-سسق-م و87,6 ةمÓ-ع-ب (ي-ن-طو-لا كرد-لا ةدا-ي-ق
.85,6 ةمÓعب (ةيÈلا تاوقلا ةدايق ةدحو نم دقاعتم
Òسصن يسسادرم لسص– دقف ,ةنسس04 نم لقا ةئفل ةبسسنلاب اما
ةبترŸا ىلع (ةيناثلا ةيركسسعلا ةيحانلا نم فسص طباسض بلاط)
دمfi ةليوغل ةيناثلا ةبترŸا تداع اميف ,54,7 ةمÓعب ¤و’ا

,29,6 ةمÓعب ¤و’ا ةيركسسعلا ةيحانلا نم دقاعتم لوا فيرع
ةد-حو ن-م د-قا-ع-ت-م لوا ف-ير-ع) ر-ما-ع يداو--ع ن--م Ó--ك زا--حو
بيقر) يزوف يسشايع و07,6 ةمÓعب (ةعردŸا ¤و’ا ةقرفلا

ىلع35,6 ة-مÓ-ع-ب (ة-يو÷ا تاو-ق-لا ةدا-ي-ق ةد-حو ن-م د-قا-ع-ت-م
.ةيزنوÈلا ةيلاديŸا
ةيركسسعلا ةيحانلا نم تاكراسشŸا تاديسسلا جئاتن صصخي اميفو
ةبترŸا (دقاعتم لوا بيقر) يجيرد ةجيدخ تكتفا دقف ,¤و’ا
ةميلسس ¤ا ةيناثلا ةبترŸا تداع اميف ,غك56 نزو ‘ ¤و’ا
بيقر) ءاف-سص ن-تا-ب تل-سص–و ,(ه-ي-ب-سش Êد-م مد-خ-ت-سسم) حو-ب-ير
.ةثلاثلا ةبترŸا ىلع (دقاعتم
عمŒ زكرم دئاق ,ق◊ا دبع دمfiا وباج ديقعلا اهدعب هجوتو
: اهيف لاق ةيماتخ ةملكب ,ةيركسسعلا ةيسضايرلا قرفلا Òسض–و
ن-م د-حاو ل-ك ل-م-ع ثي-ح ,زا-ي-ت-ما-ب ا-ي-سسفا-ن-ت او-ج ا-ن-سشع د-ق-ل»
وهو ةيلاتق تاينفو تاراهم نم هيدل ام راهظا ىلع ÚعراسصŸا

يذلا دي÷ا ىوتسسŸاو اهيلع لسصÙا جئاتنلا لÓخ نم Úبت ام
.«صسأاكلا هذه لÓخ نوسسفانتŸا هزربا

ةÒب-ك-لا تا-ي-نا-ك-م’او ›ا-ع-لا Êد-ب-لا م-كاو-ت-سسم نا» : فا--سضا و
اذه ‘ تادوهÛا نم ديزŸا لذب ¤ا عفاد Òخ امه ,ةحاتŸا
.«يسضايرلا لاÛا

ةدايق قيرف بردم ,دامع يردب لو’ا دعاسسŸا داسشا ,هتهج نم
ةرملل ةيركسسعلا ةي-ن-طو-لا صسأا-ك-لا-ب ز-ئا-ف-لا يرو-ه-م÷ا صسر◊ا
,هلابسشا همدق يذلا «›اع-لا» ىو-ت-سسŸا-ب ,›او-ت-لا ى-ل-ع ة-ث-لا-ث-لا

تناك ثيح ,قاقحتسسا و ةرادج لكب صسأاكلاب انزف دقل» : Óئاق
مهحنم Úعراسصملل دي÷ا Òسضحتلا نكل ,ةبعسص دج ةسسفانŸا
.«›اوتلا ىلع ةثلاثلا ةرملل صسأاكلا
,ة-يو÷ا تاو-ق-لا ةدا-ي-ق ن-م قÓ-ف ي--ل--ع لو’ا ف--ير--ع--لا ىد--باو
يذ-لا دودرŸا-ب ه-تدا-ع-سس ن-ع ,¤و’ا ة-ب-ترŸا ى-ل-ع ل--سصح--تŸا

,¤و’ا ةثÓثلا زكارŸا ىلع ابعسص ناك صسفانتلا» : Óئاق ,همدق
تعطتسسا ين-ن-ك-ل ,ا-ي-لا-ع نا-ك Úسسفا-ن-تŸا ىو-ت-سسم نا و ة-سصا-خ

اذهب ديعسس دج انا و Òبك دهج دعب ¤و’ا ةبترŸاب دارفن’ا
.«بقللا

‘ لسضفلا (دقاعتم لوا بيقر) يجيرد ةجيدخ تعجرا اميف
د-ي÷ا Òسضح-ت-ل-ل ,تاد-ي-سسلا د-ن-ع ¤و’ا ة-ب-تر--م--ل--ل ا--ه--ق--ي--ق–

¤و’ا ةبترŸا ىلع تلسص–» :تلاقو ,ةنكثلا لخاد رمتسسŸاو
¤ا ة-فا-سضإ’ا-ب ,ف-ث-كŸاو ر-م-ت-سسŸاو د-ي÷ا Òسضح-ت-لا ل--سضف--ب
ينطولا صشيجل-ل ا-ي-ل-ع-لا ةدا-ي-ق-لا ا-ن-ل ا-ه-تر-فو ي-ت-لا تا-ي-نا-ك-م’ا
.«يبعسشلا
ي-ن-طو بخ-ت-ن-م ثاد-ح-ت-سسا م-ت-ي نا ل--مآا» : ة--ل--ط--ب--لا تفا--سضاو

ةينطولا ناولأ’ا فيرسشتل ودناوكياتلا ةسضاير ‘ يوسسن يركسسع
.«ةيلودلا لفاÙا ‘
ديزي ,ودناوكياتلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا صسيئر داسشأا ,هتهج نم
ىوت-سسÃ ,ما-ت-ت-خ’ا ل-ف-ح لÓ-خ ار-سضا-ح نا-ك يذ-لا ,ةوÓ-ع ن-ب
ىدل ىوتسسŸا ةيحان نم ةديج ةسسفانم تناك» : Óئاق ,ةلوطبلا
ن-ع ف-قو-ت-ت ⁄ ة--ير--ك--سسع--لا قر--ف--لا نا و ة--سصا--خ ,Úعرا--سصŸا
قرفلا صسكع ,ايلاع اهاوتسسم ىلع ىقبا ام وهو ,تاÒسضحتلا
يرابج’ا فقوتلا ءارج اهاوتسسم عجارت انظح’ يتلا ةيندŸا
.«انوروك صسوÒف ببسسب
يو-ن-سسلا ج-ما-نÈلا را--طا ‘ جرد--ن--ت ي--ت--لا ,ة--سسفا--نŸا تفر--عو
ةكراسشم ,1202/0202 مسسوŸ ةيركسسعلا ةيسضايرلا تاطاسشنلل

تاوقلا تاداي-قو ة-ير-ك-سسع-لا ي-حاو-ن-لا ف-ل-تfl ن-م ا-ق-ير-ف71
.ىÈكلا تادحولا ¤ا ةفاسضإ’اب ,ةيقيبطتلاو ايلعلا صسرادŸاو

ةشضايرلا و بابششلا ةرازو ةقفاوم دعب

دعتسست عيمجلل ةسضايرلا ةيدا–إا
ةـــــــسسفانم لوأا مـــــــيظنتل

فـــــــنأاتسست ةÒـــــــغسصلا ةـــــــكلŸا
 ةـــــــياهن  ةـــــــينطولا اـــــــهتاطاسشن

يراــــــــــــــ÷ا يــــــــــــــفناج
يفناج22 خيرات تاجاردلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا تددح

دبع يديسسب ةيدا–’ا سسا-ك تا-سسفا-ن-م ة-ما-قإ’ ،يرا÷ا
ةيادب ةباثÃ د-ع-ت ي-ت-لا ،ة-م-سصا-ع-لا ر-ئاز÷ا بر-غ ه-ل-لا
Ìكا ماد يرابجإا فقوت دعب تاجاردلل يسضايرلا مسسوŸا

انوروك سسوÒف راسشتنا تايعادت ببسسب ، رهسشا ةعسست نم
.91 ديفوك  دجتسسŸا

ىلع يمسسرلا اهباسسح Èع ةيلارديفلا ةئيهلا تحسضوأا و
دبع يديسسب اهتيلاعف ماقت يتلا ةسسفانŸا  ّنأا ، «كوبسسيف»
ن-ع ي-م-سسر-لا نÓ-عإ’ا ة-با-ثÃ نو-ك-ت-سس (ر-ئاز÷ا) ه--ل--لا
نأا ةدكؤو-م ر-ئاز÷ا-ب ةÒغ-سصلا ة-ك-لŸا تا-سسفا-ن-م قÓ-ط-نا
روfi ناك ،ةيسضاير-لا ةر-ها-ظ-ت-لا هذ-ه ة-ما-قإ’ بي-تÎلا
Úب طرا-ف-لا Úن-ث’ا مو-ي د-ق-ع يذ-لا عا-م-ت-ج’ا لا-غ-سشأا

ناويد سسيئر و  تاجارد-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–’ا سسي-ئر
.«Êاغلا دبع نيدلا لامج يديرد رئاز÷ا ةي’و
ة-ي’و ناو-يد سسي-ئر نأا-م--ط ، عا--م--ت--ج’ا اذ--ه لÓ--خو
سصرحب ،تاجاردلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا سسيئر ،رئاز÷ا
هذ-ه ‘  ط-ق-ف سسي-ل ،ة-يدا–’ا ة-ق-فار-م ى-ل-ع ة--ي’و--لا
ىÈكلا رئاز÷ا ةزئاج تاسسفانم ‘ كلذك لب ، ةرهاظتلا
1202 رئاز÷ا فاوط قÓطنا و لبقŸا ناوج4 موي ةررقŸا

. ردسصŸا سسفن حيسضوت ّدح ىلع
ىلع Úفرطلا سصرح ديكأات ¤إا ،ةيدا–’ا نايب سصلخ و
، م-سسوŸا ‘ ¤وأ’ا ة-ي-سضا-ير-لا ةر-ها-ظ-ت-لا هذ-ه نو-ك-ت نأا

Ãح’اب انوهرم هحا‚ نوك-ي ي-ق-ي-ق-ح سسر-ع ة-با-ثÎما
د-ن-سست-سس يذ-لا ي-ح-سصلا لو-كو-توÈلا تاءار-جإ’ مرا-سصلا

ةيسسا-سسأ’ا م-ه-ت-م-ه-م نو-ك-ت سصا-خ-سشأ’  ه-ت-ب-قار-م ة-م-ه-م
م. ةلوخ. مراسص لكسشب هقيبطت ىلع سصر◊ا

ة--يدا–’ا صسي--ئر با--سصم يدا---ه---لا ف---سشك
ة-ن-ج-ل-لا نا ع-ي-م-ج-ل-ل ة-سضا-ير-ل-ل  ة-ير--ئاز÷ا
دع-ت-سست يود-ي-لا ير-ح-ب-لا د-ي-سصل-ل ة-ي-ن-طو-لا
عو-ب-سسأ’ا ة-يا-ه-ن ة-ي-ن-طو ة--سسفا--ن--م م--ي--ظ--ت--ل
ةياط Úع ةنيدÃ ةيافرط ئطاسشب يرا÷ا

ام ةكراسشم دهسشتسس يتلا و ةمسصاعلا قرسش
ثلاثلا اهرطسش ‘  يواه002 لا براقي
لبق ةسسفانŸا نم نيرطسش ميظنت ” امدعب

ةي’وب ىرخا و ةياجب ةي’وب انوروك ةحئاج
ةمسصاعلاب متتختل ةزابيت
ة-يدا–’ا ا-ه-م--ظ--ن--ت ة--سسفا--ن--م لوا د--ع--ت و
تفقوت امدعب عيمجلل ةسضايرلل ةيرئاز÷ا
ببسسب صسرام رهسش ةيسضايرلا تاطاسشنلا لك

و با--ب--سشلا ةرازو تنا--ك و ا--نورو--ك ة--ح--ئا--ج
ل--ك فا--ن---ئ---ت---سسا تحر---سس  د---ق ة---سضا---ير---لا
.قلطلا ءاوهلا ‘ ماقت يتلا تاسسفانŸا

رونلا نع ثحبي عورسشم يكوهلا
رئاز÷ا ‘

ة---يدا–’ا صسي---ئر با----سصم يدا----ه----لا د----كا
لمعت هتئيه نا عيمجلل ةسضايرلل ةيرئاز÷ا

تسسسسأات يتلا يكوهلا ةسضاير ريوطت  ىلع
ة-كرا-سشم تل-ج-سس و8102 ة-ن-سس ‘ ا-ه-ت--ن÷

ل-م-ع--ت و ة--ي--ق--ير--ف’ا با--ع--ل’ا ‘ ر--ئاز÷ا
Èكا باطقتسسا ىلع يكوهلل ةينطولا ةنجللا

يدان31 دامتعا ” نيا ÚسسرمتŸا نم ددع
فلتfl نم
ةيبŸوا ةيدا–ا صسيسسأات فدهب   تاي’ولا

عورسشŸا حرط هنا باسصم فسشك و ةيرئازج
نامحرلا دبع ةيبŸو’ا ةنجللا صسيئر ىلع
هدادعتسسا ىدبا و ةركفلاب بحر دق و دامح

رونلا ىرت نا لجا نم ةبعللا معد و عيجسشتل
حسضوا و ةلقتسسم ةيبŸوا ةيدا–ا حبسصت و
ت– ةيبŸوا ةيلارديف يا ةد’و نا باسصم
لمعت هتأايه نوك زا‚ا دعي هتيدا–ا ءاطغ
و اهÒطأات و ةسضايرلا ةسسرا‡ عيجسشت ىلع
ة-سضا-ير يا نا-سضت-حا ا-ه-فاد-ها ن--م ح--ب--سصا
‘ ةمهاسسŸاو رئاز÷ا ‘ رونلا نع ثحبت
اهريوطت

ةينوÎكلإلا تاسضايرلا ةن÷
ةيدا–ا ‘ تدمتعا  ةثيدح ةن÷

عيمجلل ةسضايرلا
ة-ي-ن-طو ة-ن÷ دا-م-ت-عا ” ه-نا با-سصم ف-سشك

تا-سضا-ير-لا--ب م--ت--ه--ت ه--ت--يدا–ا ‘ ة--ث--يد--ح
ينطولا بختنŸا كراسش ثيح ةينوÎكل’ا

جو--ت ن--يا ة--ي--بر--ع--لا ة--لو--ط--ب---لا ‘ ار---خؤو---م
ةسضايرلا هذه نا دكا و ةيبهذلا ةيلاديŸاب
رئاز÷ا تاي’و لك نم Ìك بابسش يوهتسست

. Ìكا اهريوطت ¤ا ةيدا–’ا ىعسست و
ا--ها--ق--ل--ت--ت ي--ت--لا ة--ي--لاŸا تا--نا--ع’ا ن---عو
دكا ةسضايرلا و بابسشلا ةرازو نم ةيدا–’ا
ةينامث Òيسست-ل ي-ف-ك-ت ’ و ة-ل-ي-ئ-سض د-ج ا-ه-نا

’ م-ه-نا ح-سضوا و ة-يدا–’ا--ب ة--ي--ن--طو نا÷
Áبك تايناكما نوكلÒلكب لفكتلا لجا نم ة

ل-م-ع-ي ه-نا ’ا تا-سصا-سصت-خ’ا ل-ك و نا-ج-ل-لا
لجا نم تايناكم’ا بسسح مهتدعاسسم ىلع
حسضواو  ةيلودلا تاسسفانŸا ‘ ةكراسشŸا
ةينوÎكل’ا ةسضايرل-ل ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا نا

د-ع-ب ة-يÁر-ك-ت ح-ن-م ن-م ةدا-ف-ت-سس’ا-ب بلا-ط
و ةيبرعلا ةلوطبلا ‘ ةيسضف ةيلاديÃ جيوتتلا
ل-جا ن-م ةرازو-ل-ل ا-ب-ل-ط مد-ق-ي-سس ه--نا ف--سشك
نيزئافلا Ëركت ىلع ةقفاوŸا

صسأار ىلع لمعلا لسصاوا نا ديرا» : باسصم
 «ةماعلا ةيعمجلل دوعي رارقلا نكل ةيدا–’ا
صسأارت امدعب ةمداقلا ةدهعلل هحسشرت نع و
ما“ا د--ير--ي ه--نا لا--ق Úتد--ه--ع--ل ة--يدا–’ا

ن--ك--ل تا--سضا--ير--لا ر---يو---ط---ت ‘ ه---عور---سشم
ءا---سضعا ة---ب---غر بسسح هرار----ق م----سسح----ي----سس
نا ‘ نو-ب-غر-ي او-نا-ك نا ة-ما-ع--لا ة--ي--ع--م÷ا
ءاوجا نا دكا و  نوسضفري مهنا ما لسصاوي
بتكŸا دوسست مهافتلا و ءودهلا و ةنيكسسلا
ةيدا–’ ةماعلا ةيعم÷ا ىتح و ›اردفلا
م. ةلوخ. عيمجلل ةسضايرلا

عم لمع ةسسلج يركاوسس ةميلسس ةبخنلا ةسضايرب ةفلكŸا ةلودلا ةبتاك تدقع
ةرازو رقÃ ءاثÓثلا صسما وداغوب ميكح ةحابسسلل  ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا صسيئر
عم لمعلا تاسسلجو ةيرواسشتلا تاءاقللا ةلسسلسس راطإا ‘  ةسضايرلا و بابسشلا
داد-ع-ت-سساو Òسض– فور-ظ ى-ل-ع عÓ-ّطإÓ-ل، ة-ير-ئاز÷ا ة--ي--سضا--ير--لا تادا–’ا
لهأاتلاب Úي-ن-عŸاوأا ة-ي-بŸو’ا با-ع-لأÓ-ل Úل-هأا-تŸا ة-ي-ن-طو-لا ة-ب-خ-ن-لا ي-ي-سضا-ير
ي--ن---ف---لا ر---يدŸا،عا---م---ت---ج’ا ر---سضحو .1202 و--ي---كو---ط ة---ي---بŸوأ’ا با---ع---لأÓ---ل
يقيسسنتلا ءاقللا لÓخ ” دقو اذه.ديم◊ا دبع تيدعŒ ديسسلا،ةيدا–Óل

Úيسضايرلا Òسضحتب قّلعتŸا ةيدا–’ا لمع ططfl:اهمهأا طاقن ةدع ةسشقانم
باعلأ’ا اهسسأار ىلع ىÈك-لا ة-ي-سضا-ير-لا د-ي-عاوŸاو تا-قا-ق-ح-ت-سسÓ-ل Úل-هأا-تŸا
اذكو2202 نارهو ط-سسو-تŸا صضي-بأ’ا ر-ح-ب-لا با-ع-لأاو1202 ويكو-ط ة-ي-بŸوأ’ا
يي-سضا-ير تاÒسض– فور-ظ صصو-سصÿا-بو.4202 صسيرا-ب ة-ي-بŸوأ’ا با-ع-لأ’ا
ةيوسسنلا  ةحابسسلا ريوطتو ةي-قر-ت.ة-حا-ب-سسلا ة-سضا-ير ر-يو-ط-ت با-ط-قأاو،ة-ب-خ-ن-لا
م. ةلوخ.ةباسشلا بهاوŸاب لّفكتل

 يرـــكاوسس ةــــميلسس ةـــــــلودلا ةـــــــبتاك
Œةـــــــحابسسلا ةـــــــيدا–اب عمت

بلاطي يرب ميكح ÊاÈŸلا بئانلا
ديلا ةرك يرود فانئتسساب يدلاخ

ةي’و نع ÊاÈŸلا بئانلا هجو
¤ا ة-ل-سسار-م ير-ب م-ي-ك-ح ة-ن--تا--ب
ة----سضا----ير----لا و با----ب----سشلا ر-----يزو
ن-م ه-ب-لا-ط-ي يد-لا-خ ي-ل-عد--ي--سس

فا-ن-ئ--ت--سسا  صصي--خر--ت ا--ه--لÓ--خ
يتلا ديلا ةركل ةينطولا ةلوطبلا
نم صسرام رهسش ذنم للسش دهسشت
ي--ف--هر--كذ و ة--ي---سضاŸا ة---ن---سسلا
يتلا ة-ب-ع-ل-لا ة-ي-م-هأا-ب ة-ل-سسارŸا
اهنأاسشةيرهامج ةدعاقب ع-ت-م-ت-ت
تفنأاتسسا يتلا مدقلا ةرك نأاسش
ةسضاير لهاŒ ” اميف اهتلوطب
كلذك دعت يتلا ةÒغسصلا ةركلا

تÓ-ئا-ع-لا د-يد-ع ل-خد رد--سصم
ةيرئاز÷ا
و با-ب-سشلا ر--يزو نأا--ف ر--كذ--ت--ل--ل
دعو دق ناك يدلاخ ةسضايرلا

ة--ي--مÓ--ع’ا ه---ت---جر---خ لÓ---خ
ة-ي-سضق ة-سسارد م-ت-ي ه-نا ا-ق-با--سس
تاسضايرلا تاسسفانم فانئتسسا
ة-غ-ي-سص دا-ج-يا د-ع-ب ة-ي-عا-م÷ا

لو-كو-تÈلا ق-ي-ب-ط-ت-ل ة-ب-سسا--ن--م
يبطلا ينطولا زكرŸا اذك و ةيسضايرلا تايدا–’ا عيمج عم قيسسنتلاب يحسصلا
اتقو تفسسنتسسا تاءارج’ا نكل انوروك ءابو ةعباتŸ ةينطولا ةنجللا و يسضايرلا
.مهتÓئاع و ةيعام÷ا تاسضايرلا ةجرف يعناسص  هتيحسض حار اÒبك



«Œعم يتبر
،لويفلا
ةحجان تناك
د--------ع---------بأا ¤إا
م-------غر دود◊ا
يتقÓطنإا
تنك“ ،ةب-ع-شصلا

يشسفن ضضرف نم
ينفلا مقا-ط-لا ع-م
ةدا---ي---ق----ب د----يد÷ا

،ي-ن-ي-ششا-ي ي-ب-ي-شسو-ي--ج
Êداعأاو يبشصنم Òغ يذلاو
‘ ابغار تنك دقل ،ةهجاولل
بحر بردŸاو ،رار-م--ت--شسإلا
⁄ ةرادإلا ن-ك-لو ،ةر-ك-ف-لا هذ-ه--ب
يتيشس Îشسيل عم قافتإل لشصوتت
.«Êأاششب

لازغ ديششر يرئاز÷ا ›ودلا

.اÎل‚إل ًاكلم حبشصيل نوشسنيودوج دلوراه جيوتت6601
مÓشس ةيقافتا ناعقوت ةيشسور-لا ة-يرو-طاÈمإلاو ة-ي-نا-م-ث-ع-لا ة-لود-لا -4871
بر◊ا تهنأا يتلا ةيقافتلا يهو ،«ةينيطنطشسقلا ةيقافتا» مشساب تفرع
.ةينامثعلا ةيشسورلا

لوألو يئابرهكلا فارغلتلاب ةشصاÿا ضسروم ليومشص ةبرŒ حا‚ -8381
.ةرم
.ةدحتŸا تايلولل مشضنت يتلا74 ةيلولا حبشصت وكيشسكموين -2191
ءار-ق-ف-لا ةد-عا-شسم ‘ أاد-ب-تو د-ن-ه-لا ،ا-ت--ك--ل--ك ¤إا ل--شصت از--ير--ت مألا -9291
.ىشضرŸاو
نع هيف ثد– اباطخ يقلي تلفزور Úلكنارف يكيرمألا ضسيئرلا -1491

.عبرألا تاير◊ا باطخ باطÿا اذه يمشسو ناشسنإلا قوقح
ديحو لثممك ةيبعششلا Úشصلا ةيروهمجب فÎعت ةدحتŸا ةكلمŸا -0591
.ناوياتب اهفاÎعا بحشستو ينيشصلا بعششلل

د-ع-ب مد-ق-لا ةر-ك-ل ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا ا--ع--شضا--خ ة--يدو ةارا--ب--م لوا -3691
زوفب ىهتناو توأا02 بعلÃ يراغلبلا بختنملل هتفاشضتشساب ،لÓقتشسلا
.2/1  رئاز÷ا

بÓ-ق-نا ر-ثإا ا-يدرو-خا-شسما--ج دا--ي--فز ي--جرو÷ا ضسي--ئر--لا بور--ه -2991
.ةشسائرلا هزداندرفيشش دراودإا ›وت ¤إا ىدأا يركشسع
طفن ةلقان مداشصت ةثداح ‘ تارششعلا ةباشصإاو لقألا ىلع23 عرشصم -8102
.يقرششلا Úشصلا رحب ‘ ةينيشص نحشش ةنيفشس عم ةيناريإا

‘ ةّيرخفلا ليمود يب ليشسيشس ةزئاج ىّقلتي زجديرب فيج لثمŸا -9102
.Úعبشسلاو ضسداشسلا بولغ ندلوغلا زئاوج عيزوت لفح

نآارقلاب رهج نم لوا نا ملعت له ^
دو-ع-شسم ن-ب ه-ل-لا د-ب-ع ) و-ه ة--ك--م ‘

.(هنع هللا يشضر
لوشسرلاب نمآا نم لوا نا ملعت له ^
تنب ةجيدخ ) ملشسو هيلع هللا ىلشص
.( اهنع هللا يشضر دليوخ
‘ مهشسب ىمر نم لوا نا ملعت له ^
ضساقو يبأا نب دعشس ) وه هللا ليبشس
).

لوشسرلاب نمآا نم لوا نا ملعت له ^
وه ›اوŸا نم ملشسو هيلع هللا ىلشص

.( هنع هللا يشضر هثراح نب ديز )
.(هنع هللا يشضر يدع نب بيبح ) وه لاتقلا دنع Úتعكر نشس نم لوا نا ملعت له ^
نايفشس يبأا نب ةيواعم ) وه ةيمأا ينب ءافلخ نم ةفيلخ لوا نا ملعت له ^

.( هنع هللا يشضر
( مÓشسلا هيلع دواد نب ناميلشس ) وه نوباشصلا عÎخا نم لوا نا ملعت له ^

باطÿا نب رمع ) وه ءاجهلا لوق ىلع نجشسلا نشس نم لوا نا ملعت له ^
.( هنع هللا يشضر

.( ةئيط◊ا ) وه ةيئاجه هديشصق ببشسب نوجشسم لوا نا ملعت له ^
مهيلع هللا ناوشضر ةباحشصلا نم عيقبلا ‘ نفد نم لوا نا ملعت له ^

( هنع هللا يشضر نوعظم نب نامثع ) وه

باوبأا انل حتفت دق ، لمألا باوبأا نم باب انمامأا قلغي امدنع ^
با-ب-لا ى-ل-ع ةر-شس◊ا ‘ تقو-لا ي-شض‰ ا-ن-ّنأل ا-هار-ن ل ا-ن-ن-ك-لو ىر--خأا

 .يشضاŸا ىلع رشسحتت ل و لئافتف ، قلغŸا
امدنع نكل ،ةÒشصق ةاي◊اب رعششي، طقف هشسفنل ناشسنإلا ضشيعي امدنع ^

. ةقيمع و ةليوط اهب رعششي ًاشضيأا هÒغل ضشيعي
متهن نأا لقعي Óف ، هللا وه مئاّدلا و ةتّقؤوم ةلحرم اهتاّذلم و ايندلا ^

.مئادلا لمهن و تقؤوم وه ام فرعتب
قيدشصلا وه و قرولا ةآارم ىلع كتّيشصخشش ضسكعت يتلا ةادألا وه ملقلا ^

. ةرانم و حÓشس وه ، هللا نم ةبه وه ، مئاّدلا
ًامدع كلبقتشسم و ًاميحج كرشضاح ليحتف يشضاŸا ءاطخأا دنع فقت ل ^

.ق◊ا وحن ديدج نم كعفدتل ةÈعلا اهنم ذخ ،

كصســـــــــــــفن فـــــــــــقث

مدقلا ةركل يرئاز÷ا بختنŸا سضاخ ،3691 ةنشس نم مويلا اذه لثم ‘
يراغلبلا بختنملل هتفاشضتشساب ،لÓقتشس’ا دعب ةيدو ةارابم لوا

مككÎن نا لبقو ،2/1  رئاز÷ا زوفب ىهتناو توأا02 بعلÃ يبŸو’ا
ÊوÎكل’ا عقوŸا Èع انتلشسارÃ اوشسنت ’ ،ددعلا اذه ناكرأا عم

انتحفشص رونت مكعيشضاومف،moc.liamg@mirakiddam :›اتلا
”دوعت امكو ،مكنظ نشسح دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو

 .مويلا ءاعدب هللا ةكرب ىلع انتحفشص أادبن ،ددع لك ‘

ناك مكلاق……هÓع…… قيرط-لا ‘ نو-ي-شسÓ-ي-كÒشس راد د-حاو م-ك-لا-ق
...حاتفŸاب هينذو ‘ كحي

هليذ نم ضصق ًاناويح نأا رويطلا هيف اÃ ناوي◊ا ⁄اع ‘ ًادبأا ثدحي ⁄و ،اهتروع اهب يراوتل لويذ اهل تاناوي◊او مئاهبلا ^
.هللاب لإا ةوق لو لوح لو ،رشصعلا اذه ءاشسن ضضعب لعفت امك ةشضوŸاو مدقتلاو ةيندŸاو ةراشض◊ا ةجحب هت– يروو ام يدبيل

رهتششاو يبويألا نيدلا حÓشص دهع ‘ رشصم ‘ ًاريزو ناك دقف ،ضضعبلا نظي امك ةيلايخ تشسيلو ةيقيقح ةيشصخشش ضشوقارق  ^
ءازهتشسلا اذه ماوعلا ثراوت مث ،هب اوءزهتشساو نويبيلشصلا هيلع قنحف ًلداع ًاريزو ناكو ،يرشسألا نيدلا ءاهب همشساو ةمارشصلاب

.حيحشصلا ضسكع ىلع ملظلل برشضي Óًثم حبشصأا ىتح مهنم لهج نع
،يترت وأا دشصق Òغ نم تناك ةداعلا هذهو ،راطفإلا عفدم ةيبرعلا لودلا ضضعب ‘ ناشضمر رهششب لافتحلا رهاظم زربأا نم ^
نم موي لوأا ‘ ضسمششلا بورغ دعوم ةبرجتلا تفداشصو ،هبيرجتب رمأاف عفدم (مدقششوخ) ›اولا ¤إا يدهأا ـه958 ةنشس يفف
قÓطإاب رمأاو اذهب ›اولا ¤إا تارا◊ا خياششم هجوت ›اتلا مويلا ‘و ،راطفإلاب مهل ناذيإا اذه نأا ضسانلا نظف ،ناشضمر مايأا

.اذه انموي ىتح لاونŸا اذه ىلع لا◊ا رمتشساو ناشضمر مايأا نم موي لك ضسمششلا بورغ دنع عفدŸا

ــه2441 ¤وألا ىدامج22ـل قفاوŸا1202 يفناج60 ءاعبرألا

انعم مشستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ
ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فشض ــــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

.اÎل‚إا كلم ،Êاثلا دراششتير كلŸا -7631
.ةيشسنرف ةيموق ةلطبو ةلتاقم ،كراد ناج -2141
.ايناŸأا راششتشسم ،رواب فاتشسوج -0781
.Êانبل لشصأا نم رجهŸا ءارعشش دحأا ،ناÈج ليلخ ناÈج -3881
.يرشصم يقيشسوم ،دمحأا ايركز -6981
.Êاريإا بتاكو رعاششو هيقف ،يعيبرلا ميظعلا دبع -6091
6191- fiيرشصم لث‡ ،ناحرشس نشس.
.Êابشسإا رعاششو بتاك ،ولوشصتيوغ ناوخ -1391
.يزيل‚إا مدق ةرك بردمو بعل ،زلبانيف يÒت -3491
.ÊاŸأا مدق ةرك بعل ،زتلاك ديرفنام -3591
.يزيل‚إا لث‡ ،نوشسنيكتأا ناور -5591
ةيزيل‚إا ةيمÓعإاو ةيفحشص ةبتاك ،نوشسول Óيجيان -0691
.خبطلا رومأاب ىنعت
.يرشصم لث‡ ،ديع دمحأا -8691
.يكيرمأا لث‡ ،ضشوب غنوي Êوج -6791
ءاŸا ىلع ششيعي لجر.يشسنرف مدق ةرك بعل ،كناÈلام ديتشس -0891

 تاونصس4 ذنم طقف زبÿاو
نم غلبي يدنه لجر «نونيم ناراموكوشس»
ءاŸا ى--ل--ع سشي--ع---ي ة---ن---شس57 ر-م--ع--لا

¤إا تاون-شس4 ن-م بر-ق-ي اŸ ط-ق-ف ز-بÿاو
ميقشسلا لجرلا اذه دششي حابشص لكف ،نآ’ا
‘ «يد-نا-غ ا“ا-هŸا» هز-ن-ت-م ¤إا لا-حر-ل--لا

يشسركلا فن ىلع ولجلل «رولاغ-ن-ب» ة-ن-يد-م
هيقت ةلظم Óماح ايموي هيلع سسلجي يذلا

وه اذه لك ‘ ببشسلاو سسمششلا ةعششأا نم
تقر-شس ا-ه-نأ’ ة-مو-ك◊ا ى-ل-ع ه-جا-ج-ت--حا
ة-كر◊ م-شضن-م «نو--ن--ي--م». ه----شضرأا

asavapU anahdamaS«ىعدت
ahargaytaS»جاجتحإ’ا) ا-ها-ن-ع-مو

باهذلا هيلع نأا ينعي ا‡ (موشصلاب يملشسلا
ىتح احابشص00:8 نم ءام وأا ماعط نودب

’ وهف هلوق بشسحو ،موي لك ءاشسم00:6
بحي ’و تاراعشش وأا تاتف’ ةيأا هعم لمحي
هل روشصلا طاقتلاب سسانلا موقي نأا كلذك
يتأاي نأا لمأا ىلع ناكŸا كلذ ‘ سسلجي وهف
نم دكأاتم وهو ،ةلادعلا هي-ف ه-ف-شصن-ت مو-ي
هلثم فشصنأا ام-ل-ث-م ه-شضرأا ع-جÎشسي-شس ه-نأا
.«يدناغ ا“اهŸا» ىلعأ’ا
ةي’و ‘ ،«روشسيرث» نم رد-ح-ن-ي «نو-ن-ي-م»

¤إا ل--ق--ت--نا ه--ن--ك--ل ،ة--ي---بو---ن÷ا ’اÒك
باشس◊ لمعي ناك .اماع94 لبق رولاغنب
ةراداب موقي اشضيأاو ،هدعاقت ىتح ةموك◊ا

،ه-ت-جوز ع-م ة-ف-شصا-ن-م نا-ب-لأÓ-ل ة-عرز--م
رمثت-شسا ،5991 ماع ‘ .مهتاقفن ة-ي-ط-غ-ت-ل

ن-م ةÒغ-شص ة-ع-ط-ق ‘ ه-تار-خد-م ع-ي-م--ج
ه-ل اÒغ--شص ’ز--ن--م ا--ه--ي--ف ى--ن--بو سضرأ’ا

ا----------هد----------ع----------بو ،ه----------تر-----------شسأ’و
هشضرأا ى-ل-ع ءÓ-ي-ت-شسإ’ا-ب ة-مو-ك◊ا تما-ق
. هلوق بشسح نيروطملل اهتعابو

يرئاز÷ا ةمÓعلا
ÊدŸا قيفوت دمحأا

قيفوت دمحأا لخدأا ÊدŸا قيفوت دمحأا
وهو ةمشصاعلا ضسنوت بيتاتك دحأا ÊدŸا

لقتنا مث ،رمعلا نم ةشسماÿا زواجتي ⁄
ة----ي----ل----هألا ة----شسردŸا ¤إا م9091 ة--ن---شس
م-ظ-عألا ع-ما÷ا ¤إا ا-ه-ن--مو ،ة--ي--نآار--ق--لا
م3191 ةنشس ةنوت-يز-لا ة-ع-ما-ج-ب ة-شسارد-ل-ل
‘ م-ها-شس ا‡ ة-ع-لا-طŸا-ب ا-فو-غ-شش نا-كو
‘ ا-شصو-شصخ ا-ي-ما-شصع ا-ن-يو-ك-ت ه-ن--يو--ك--ت
.خيرأاتلا
،ضسنو-ت-ب ار-ك-ب-م ي--شسا--ي--شسلا ه--لا--شضن أاد--ب
¤وألا ةيŸا-ع-لا بر◊ا ثاد-حأا م-ن-ت-غا-ف
ةيلخ هقافر عم نّوكيل (م8191 - م4191)

ىلع ضضيرح-ت-ل-ل Úل-شضا-نŸا ة-ب-ل-ط-لا ن-م
ضضبقف ،يشسنرف-لا لÓ-ت-حلا د-شض ةرو-ث-لا

لخدُأاو5191 يرف-ي-ف41 مو-ي ‘ ه--ي--ل--ع
م8191 ةن-شس Èم-فو-ن ر-ه-شش ى-ت-ح ن-ج-شسلا
فر----ع----ت----لا ¤إا ه----لا----شضن ه----ب ىدأا ا----م-----ك
ة-ي-ن-طو-لا ة--كر◊ا م--ي--عز--ب كا--ك--ت--حلاو
د-ب-ع ة-ير-ئاز÷ا لو-شصألا يذ ة-ي--شسنو--ت--لا
Úشسشسؤوم Úب نم ناكف ،يبلاعثلا زيزعلا
،م9191 ةنشس يشسنوتلا يروتشسدلا بز◊ا
.يبرعلا ملقلل ادعاشسم اماع انيمأا Úعو

نم ÊدŸا قيفوت دمحأا داعبإا ”و يشسنرفلا رامعتشسلا تابرشض ت– راهنا نأا ثبلي ⁄ بز◊ا اذه نأا Òغ
.م5291 ةنشس ةيليوج5 موي رئاز÷ا يلشصألا هدلب ¤إا ضسنوت

ضشينو نب دومfiو ›اشصنŸا جا◊ا مهنم Úيرئاز÷ا ÚفقثŸا ةداشسلا نم ةعامج ضسشسأا ،م6291 ةنشس ‘
رئاز÷اب ايشسايشسو ايفاقث ايدان Úينطولا نم مهÒغ ةدعاشسÃو ،ÊدŸا قيفوت دمحأاو بوهوŸا رمعو
،تارماشسŸاو تارشضاÙا هيف ىقلت ،ةفقثŸا ةبخنلا ىقتلم يدانلا ناكف .يقÎلا يدان هومشسأا ،ةمشصاعلا
نبا ديم◊ا دبع خيششلاك نطولا تاهج فلتfl نم نيركفŸاو ÚفقثŸا فيشضتشسي .تÓف◊ا هيف ماقتو
عبتي ....هÒغو يبرغŸا جÒكشس دمحأا خيششلاك جراÿا نم نيرئازلا ىتح وأا ،ضسيداب

مويلا Gd∏¡º GCÊ GCYƒP H∂ eø Gd¡º}مويلا
hG◊õ¿ hGCYƒP H∂ eø Gd©éõ
hGdµù°π hGCYƒP H∂ eø G÷Í
hGdÑîπ hGCYƒP H∂ eø Z∏Ñá

Gdójø hb¡ô GdôLÉ∫z GCeÚ jÉQÜ

{Gd∏¡º GCÊ GCYƒP H∂ eø Gd¡º
hG◊õ¿ hGCYƒP H∂ eø Gd©éõ
hGdµù°π hGCYƒP H∂ eø G÷Í
hGdÑîπ hGCYƒP H∂ eø Z∏Ñá
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85 لوا ي--ها---م :لاؤو---شسلا
سساك تايئاهن خيرات ‘ ةارابم
تابرشض اه-ي-ف تل-شصف ر-ئاز÷ا
؟ءاز÷ا

خ--يرا---ت ‘ ةارا---ب---م لوا:باو÷ا
اهيف تلشصف رئاز÷ا ضساك تايئاهن

با--ب---شش ةارا---ب---م ،ءاز÷ا تا---بر---شض
ة-ن-شس ة-م-شصا-ع-لا دا--ح--ت--لاو دادزو--ل--ب
نودب ةقيقد021 ءاهتنا دعبف ،8791
ق---ير---ف---ل ظ◊ا م----شست----با ،فاد----ها
يذلا ،معلا ضسرا◊ا لشضفب ،بابششلا
ي--ب--عÓ--ل تا--بر--شض ثÓ--ث--ل ى--ق---ل---ت
ى-ل-ع ي-ئا-ه-ن ضسدا--شس و--هو ،دا–لا

.دا–لا قيرف هرشسخ ›اوتلا

Áا رمع مقرلا اذه لثŸينطولا بختن
ةنشس نم مويلا اذه لثم يفف ،مدقلا ةركل

د----ع----ب ه----ل ةارا----ب-----م لوأا ضضا-----خ3691
بخ-ت-ن-م-ل--ل ه--ت--فا--شضت--شسا--ب ،لÓ--ق--ت--شسلا
‘ ،فد-ه-ل Úفد-ه-ب ي-بŸولا يرا--غ--ل--ب--لا

ما---مأا توأا02 بع-ل-م ه-ن--شضت--حا ةارا--ب--م
ضسي-ئر-لا رو-شضح-بو ،اد-ج Òف-غ رو--ه--م--ج

.ةلب نب دمحا موحرŸا يرئاز÷ا

:Èمشسيد

ــــــــــ مويلا حيرشصت ـــــــ

ميمصصلا ‘ ــــــــــــ
ة-فر-عŸا و م-ل-ع-لا Úب ع-شسا--شش قر--ف ^
ةفرعŸا اّمأا قئاق◊ا مه-ف و-ه م-ل-ع-لا-ف
.قئاق◊ا كاردإا ىه
، مÓكلا بذ-ع-ب ة-ّبÙا او-شسي-ق-ت ’ ^
م-ه-ّب-ح نو-م--جÎي سسا--نأا ن--م م--ك--ف

. فقاوم و لاعفأ’
ل-جأا ن-م كر-عا-ششم ى-ف طّر-ف-ت ’ ^

. اهتميق نوفرعي ’ سصاخششأا
شصق ر-ط-شست ا-مد-ن-ع ^ ’ ، كتا-ي-ح ة-ّ

Œرخآا ًاشصخشش لع Áملقلا كشس .
، Óًماك ًاشصخشش نوكتل ًارطشضم تشسل  ^
نا لوا-ح و ةا-ي◊ا-ب ع-ت-م-ت-شسإا ط--ق--ف
.لشضفأا ًاشصخشش نوكت

يصسابعلا مصصتعŸا
ي-شسا-ب-ع-لا م-شصت-عŸا ر-ه-ت-ششا
8 مقرلا نأل (نمثŸا) مشساب
،ه-تا-ي--ح ‘ ًا--ما--ه ًارود بع--ل

ءا-----ف-----لÿا ن-----ما-----ث و------ه------ف
هدهع دهششو ،روهشش ةينامثو،تاونشس Êامث هتفÓخ تمادو ،Úيشسابعلا
تناكو ،تان-ب8 ،دلوأا8 دلوألا ن-م كر-تو ،ة-ير-ك-شسع تا-حو-ت-ف Êا-م-ث
نم هلو ‘وتو (نابعشش) ةنشسلا نم نماثلا رهششلا ‘ ـه801 ماع هتدلو
.ةنشس84 رمعلا



: روليد يدنأآ..ةيبوروأآ ةصسفانم ‘ ةكراصشملل ييلوبنوم عم ءاقبلآ ديري هنأآ لاق

«روغيرغام عراسصŸإو ودلانور يتودقو ينهذ ‘ تيقب فولزوب ةيمسست»
نع ،›وبنوم يدانل يرئآز÷آ ›ودلآ مجاهŸآ فصشك
فرظ ‘ حبصصأآ امدعب ، م-صسوŸآ آذ-ه Òب-ك-لآ ه-ق-لأا-ت ر-صس
نأآ آدكؤوم ،يصسنرفلآ يرودلآ يبعل لصضفأآ نم Òصصق
لاقو ،هحا‚ رصس لصصآوتŸآ لمعلآو ةفثكŸآ تابيردتلآ
ودلانور ونايتصسير-ك ›ا-غ-تÈلآ م-ج-ن-لا-ب يد-ت-ق-ي ه-نأآ

نÓمعي نيذلآ ،روغÒغكام رونوك يدنلريلآ مكŸÓآو
‘ امهب يدتقيو امهب رثأا-ت-ي ه-ل-ع-ج ا-م ف-قو-ت نود ن-م
مÓعÓل تاح-ير-صصت ‘ «روليد» ثد– ا-م-ك ، ه--تÒصسم
ه-ق-ير-ف Úب مو-ي-لآ ة-ب-ق-ترŸآ ةآرا-بŸآ ل-ب-ق ي-صسنر--ف--لآ

ةيمصست ر-صس ن-ع ا-ي-ل-ي-صسر-م كي-بŸوأآ ق-ير-فو ›و-ب-نو-م
عم هفده نأآ لاقو هيلع قلطت تحبصصآ يتلآ فولزوب
لي-ج-صست-لآ لوا-ح-يو رر-ح-ت-ي ه-ل-ع-ج ة-ي-صسآر-ب ر-صضÿآ
اهيف قلأاتي هلعج ام وهو يصسنرفلآ يرودلآ ‘ تايصسأآرلاب
›وبنوم يدان عم هلبقتصسم نع روليد ثد– امك ،اصضيأآ

قيرفلآ نع هليحر ةي-نا-ك-مإآ لو-ح بآو-بلآ ق-ل-غ-ي ⁄و
مصسوŸآ ةيراق ةكراصشم ¤إآ هتدايقل ءاقبلآ هليصضفت مغر

نوكأل ،كلآذ قصشعأآ انأآ ، Êدب رصضfi عم Êدبلآ لمعلآ تاعاصس فعاصضآ»:روليد لاق ثيح ، لبقŸآ
رصضfi عم لمعأآ انأآ آذهل ، ديرآ امك نوكأآ نل قيرفلآ تابيردت ىلع دمتعآ تيقب ولف،بعلŸآ ‘ لصضفألآ
ةاي◊آ يفف ،هجراخو بعلŸآ ‘ Òثكلآ ينحنمام آذهو Úتنصس ذنم نايلروأآ نوميصس همصسإآ سصاخ Êدب

ثÓث بعلآ نآ يننكÁو ايلاح لآوحلآ نصسحآ ‘ يلعجيام آذهو ،حجنت لمعت امدنع ، رآرصسآ دجويل
تاجاتروبورل يتدهاصشم وه ةلصصآوملل ينعفد امو»:فاصضأآو «لكصشم يآ نود نم عوبصسلآ ‘ تايرابم

نم سسيل هنل،آدج يوق ندب هيدلو ةنصس63 هرمع وهف ،هلثم سصاخصشأآو ودلانور ونايتصسيرك لوح
مكŸÓآ لثم سصاخصشاب اصضيآو هب يدتقأآ انأآ ، موي لك سشيودنصسلآو ةطÓكصشلآ نولكأاي نيذلآ ÚبعÓلآ
نم برغتصسي سضعبلآ نآ مغر لمعلآ ‘ ةبغرلآ يدل ، تابيردتلاب نون‹ هنل روغيرغكام يدنلريلآ

«سشبكلآ سسأآر» اهنأاب Úيصسنرفلل اهمجرت يتلآ فولزوب ةيمصست نعو «بعلŸآ ‘ يقلأات ةجيتنلآو ،كلآذ
يقب ،يرئآز÷آ بختنŸآ عم ‘ده دعب نكل تايصسئرلاب ليجصستلآ آÒثك برجآ نكآ ⁄»:روليد فاصضآ

رملآ ىلع تدتعآو، Îم21 نم ةيصسأآرب تلجصس غروبصسآÎصس مامآ كلآذل ، فولزوب ةرابع ينهذ ‘
.«ينهذ روظحو ةقد بلطتي هنآ تفصشتكآو

«ثدحيسسام فرعأإ’ نكلو ييلوبنوم عم ءاقبلإ ديرإ»
ىلع هتامدخب ةيدنلآ سضعب مامتهإآ لوح تجآر يتلآ رابخلآو ›وبنوم يدان عم هلبقتصسم نعو
نع ثيدحلل قيرفلل اصسيئر وآ ايصضاير آريدم تصسل»:لوقلاب روليد يدنأآ در ايليصسرم كيبŸوأآ رآرغ
لكبو يب ظافت◊آ ديري قيرفلآ نآ دقتعأآ نكلو ،آدقعم امئآد نوكي وتاكرŸآ نآ فرعأآ نكل ،يلبقتصسم
ديرآ Êآ مغر ، لصصحي دقام فرعن نآ نكÁ ل اننل ءاقبلآ نم اصضيآ آدكاتم تصسل ينكلو ، ÚبعÓلآ
«لبقŸآ مصسوŸآ ةيبوروأآ ةصسفانم ‘ ةكراصشŸآو لهأاتلل ييلوبنوم عم ءاقبلآ

وهو يصسنرفلآ يرودلآ ‘ ايلصسرم كيبŸوآ يدان عم مويلآ ›وبنوم يدانو روليد يدنآ هجآوتيو آذه
ءابوو عيباصسآ لبق ليل مامأآ ةعئآرلآ هتيصصقم نع ثيدحلل اصضيآ داع يذلآ روليدل ةبصسنلاب سصاخ ءاقل

اŸاطل سصاخ ايلصسرم ءاقل ، سسيراب لدب ايليصسرŸ ليمآو يئانثتصسإآ قيرف ايليصسرم»:Óئاق حرصصو انوروك
ةدوع ىن“أآ»:فاصضأآو «راصصنلآ بايغ ‘ ةفلتfl روملآ نوكيصس مصسوŸآ آذه نكلو مهمامآ انيناع

انوروك ءابو فصسل ، ئلت‡ بعلم مامآ ليل دصض يتيصصقم ليجصست ىن“آ تنك، بعŸÓآ ¤إآ راصصنلآ
 ل. ماصسح.«مدقلآ ةركب Ìكآ عتمصسنل ،ابيرق يهتني نآ ‘ لمانو ،Óيوط يقب

ىعدتسسُيو ةباسصإ’إ نم ىفاعتي لإزغ
Ÿمويلإ روبسس إزير ةهجإو

نم ايئا-ه-ن لآز-غ د-ي-صشر ير-ئآز÷آ ›ود-لآ سص-ّل-خ-ت
سشاتكيصشيب هق-ير-ف ع-م ا-ه-ل سضر-ع-ت ي-ت-لآ ة-با-صصإلآ
ةينعŸآ ةمئاقلآ ‘ اي-م-صسر ه-تدو-ع ل-ّج-صسي-ل ،ي-كÎلآ

Ãةلو÷آ راطإآ ‘ ءاعبرألآ مويلآ «روبصس آزير» ةهجآو
ينفلآ مقاطلآ هل هجو ثيح ،يكÎلآ يرودلآ نم71
ديد– راظتنآ ‘ ةم-ئا-ق-لآ ‘ نو-ك-ي-ل ةو-عد-لآ
‘ ا-ي-صسا-صسأآ ه-ت-كرا-صشم ة-ي-نا--ك--مإآ
يذلآ وهو ،اهمدع نم ةآرابŸآ
ذ-ن-م تفل ل-ك-صشب ق--لأا--ت--ي
ل-صضف-ب يرود-لآ قÓ--ط--نآ

ة---م---صسا◊آ ه---تآر---ير“
اغآرف كرت هنأآ امدنع
ءا-ق-ل ر-خأآ ‘ ا--ب--ي--هر
ءاقبلآو زو-ف-لآ م-غر

               . ةرآدصصلآ ‘
ةزمح . م

ةرئإد لخدي ليسضوفلب
تروفكنإرف تخإÎنإ تامامتهإ
تروفكنآرف تخآÎنآ ةرآدإآ تدعأآ
ÚمجاهŸآ نم ددعل ةمئاق ÊاŸألآ
‘ لوخدلآ يونت نيذلآ

ةÎف ‘ مهعم تاصضوافم
ةلبقŸآ ةيوتصشلآ تÓيوحتلآ
يمامألآ طÿآ ميعدتل
مجاهŸآ مهنمصض نمو
قاحصسإآ يرئآز÷آ
‘ طصشانلآ ليصضوفلب

ةجردلآ ‘ Ëاهنفوه
ديرت ثيح ،ةيناŸألآ ¤وألآ
هتامدخ ىلع لوصص◊آ
هتبرŒ ¤إآ رظنلاب
ءآوجأل هتفرعمو
يذلآ وهو ،«اغيلصسدنوبلآ»

عم ماظتناب بعلي ل
يذلآ ›ا◊آ هقيرف
ةبذبذتم جئاتن ققحي

ةزمح . م.مصسوŸآ آذه

ليحرلآ وه رصضÿآ دئاقل ديحولآ ل◊آ نأآ لاق

1202 يفناج60 ءاعبرألآ
ىدامج22ـل قفآوŸآ

ــه2441 ¤وألآ

 بــــحي ’ ’وــــيدرإوغ» :يــفياسص
fiجيسسو زرÈةرداغم ىلع ه 

«يــــــــتيسس رـــــــتسسيسشنام

«بلغت يللإ يه رإزن ةين»
يصضايرلآ مصسوŸآ ن-م ي-ف-ي-صصلآ و-تا-كŸÒآ ما-يأآ ر-خآآ ‘
ميهآرب ›آدب ةطبآرلآ رقم ¤إآ تلقنت0102/1102
‘ ناك نآذل-لآ لو-ل-يو يد-يا-م Úب-عÓ-لا-ب ءا-ق-ت-لÓ-ل
انك اننأل امهتافلم عفدو امهل ءاصضمإلآ دصصق يراظتنآ

.ةفيصصلآ تÓيوحتلآ ةلحرم سسافنأآ رخآآ ‘
لكو ةليللآ انيصضق ،قيرفلآ نم نيÒصسم ةقفر تلقنت
تفصشتكآ ةنتاب ¤إآ يتدوع ىدل نكل ،ايداع ناك ءيصش

،يب سصاÿآ كوكصصلآ Îفد نم ةقرو ءافتخآ ةفدصص
ىل-ع ا-صضآÎعآ تع-صضوو كن-ب-لا-ب لا-صصتÓ-ل تعرا-صس
كن-ب-لا-ب ا-ه-ي-ف ل-صصتآ ةر-م ل-ك ‘ تن--ك ،د--يد--صست--لآ
› لاقي ،بحصسلل ام سصخصش مدقت ناك نإآ راصسفتصسÓل

كلت تقزم يننأآ كصش Êرواصس ىتح ،كلذ ثدحي ⁄
.كوكصصلآ Îفد نم ةصصقانلآ ةقرولآ

دحأآ ينملك ةطبآرلآ رقم ‘ انأآو ،Úتنصس نم ديزأآ دعب
ثحبآ انأآو يصضاŸآ لبق ام ماعلآ ذنم › لاق ،ÚفظوŸآ

ف-صشك ‘ كد--عا--صسأآ نأآ د--يرأآ تن--ك › ›ا--ق ،كن--ع
تنأآ امن-ي-بو ،ة-ط-بآر-لآ رر-ق-م ¤إآ كع-م ءا-ج سصخ-صش
دت“ نأآ لبق كترايصس قودن-صص ح-ت-ف-ب ما-ق ا-ه-ل-خآد-ب
Îفد نم ةقرو اهنم بحصس يتلآ كتظفfi ¤إآ هآدي
نصس◊و ،ه-با-ي-ث Úب ا-ها-ف-خأآ ا-م نا-عر-صس ،كو-ك-صصلآ
ت“ فيك هتفرصش نم آدهاصش فظوŸآ كلذ ناك ظ◊آ
يقفآرم هاجÎي نأآ لبق هحصضفي نأاب هددهو ةيلمعلآ

ام وهو كصصلآ كلذ قزÁ نأآ لباقم ،هتلعف Îصسي ىتح
.لصصح

هترظتنآ ،كصصلآ ينم قرصس نم ةيوهب تلصصوت نأآ دعب
مهي ناك ا-مد-ن-عو بر-غŸآ ةÓ-صص ن-م ا-ن-غر-ف نأآ د-ع-ب
آذاŸ ..هب كثد-حأآ ا-م ّيد-ل سسل-جأآ ه-ل تل-ق ةردا-غŸا-ب
ظلغأا-ب م-صسقأآ ؟ÓÊ-ف-لآ مو-ي-لآ ‘ كصصلآ ي-ن-م تقر-صس
‘ تأاط-خأآ ي-نfiا-صس ه-ل تل-ق ،ل-ع-ف-ي ⁄ ه-نأآ ناÁألآ

نأآ ليحتصسيو هللآ تيب ‘ نحنف ،آروز كتمهتآو كقح
مث هنم حامصسلآ بلط تددج ،هللآ سشخت لو Êاصشخت
.انقÎفآ

،دجصسŸآ لخآد انءاقل نع تآدودعم مايأآ لإآ يه ام
‘ هل ببصست داح يومد عافتراب بيصصأآ هنأآ ينغلب ىتح

عمو ،ةلا◊آ كلت ىلع مويلآ ¤إآ وهو مفلآ ‘ جاجوعآ
جيورت لواح-ي لآز-ي لو ه-ت-ل-ع-ف ن-م ح-ت-صسي ⁄ كلذ
دصض اهصضر-ح-يو ة-ي-لا◊آ ةرآدإلآ ىد-ل ي-ن-ع بيذا-كأآ
‘ رآزن ةين نÓف يصسلآ اي هل هلوقأآ ام نكل ،يصصخصش
كنع هكصس“ ⁄ نإآو كمف ‘ تجرخ ةقباصسلآ ةرŸآ

ىقبت ام ىلع يصضقي رخآآ ناكم ‘ بطعب كرصشبأآ انأاف
.Óصصأآ كيف تناك نإآ آذه ةلوجر نم كيف

رازن ديرف :ملقب

يذلإ سشيمهتلإ عم زرfi سضاير يرئإز÷إ ›ودلإ بعÓل ديحولإ ل◊إ نأإ ،يفياضص قيفر ،يرئإز÷إ ينطولإ بختنملل قباضسلإ دئاقلإ Èتعإإ
ببضسب ةÒبك تايرابم مدقي ولو ىتح بعلي نل هنأ’ ،يتيضس Îضسيضشنام يدان نع ليحرلإ وه ’ويدرإوغ بيب Êابضسإ’إ بردŸإ نم هل سضرعتي
بع’ ناكول هنأإ إدكؤوم ، هل سضرعتي يذلإ ملظلإ مامأإ اتماضص يقبي إذهل لكاضشŸإ بحي’ مfiÎ بع’ زرfi نأإ يفياضص لاقو ، هبردم ةفضسلف
ةإرابم زرfi مدقي ولو ىتح »:زرfi سضاير هل سضرعتي ام لوح «سستروبضس Úب» ةانقل يفياضص قيفر لاقو ، لكاضشŸإ لعتفإ’ زرfi ناكم رخأإ
طغضضلإ لمحتتو لا◊إ إذه ىلع ىقبت نأإ امإإ ..نيرايخ مامأإ تنأإ بع’ نوكت امدنع»:فاضضأإو «اهدعب ء’دبلإ ةكد ‘ هضسفن دجيضس ةÒبك
ىلع هÈجيضس وأإ زرfi بحُي ’ ’ويدرإوغف ..ةحضضإو هتفضسلف ،ةفلتfl رومأ’اف بردŸإ إذه عمو ،ليحرلإ ’إإو ةيضساضسأإ ةناكم نع ثحبت نأإو
هقÓخأابو مfiÎ يقبف لكاضشŸإ لك مغر نكل ،يضساضسأاك هإرن نأإ نكÁ ىرخأإو ةيقÓخأإ Òغ تافرضصتب سضاير ماق ول»:Óئاق عبتأإو «ةرداغŸإ
ل .ماضسح .«هتحإر هيف دجي قيرف ‘ بعللإو يتيضس Îضسضشنام ةرداغم وه زرfi سضايرل ديحولإ ل◊إو ،

:ةجديكوأا..كلاذ قيقحتل زتام عم ازهاج نوكي نأا ىلع لمعي هنأا دكأا

بختنŸإ ‘ دحإو مقر نوكأ’ Óجعتسسم تسسل»
«لاـــــــيدـــــــنوŸإ يــــــف ةـــــــكراسشŸإ ‘دـــــــهو

قلأاتلإ ةلضصإوŸ ىعضسي هنأإ ،ةجيكوأإ ردنضسكيلأإ ،يرئإز÷إ ›ودلإ ىمرŸإ سسراح دكأإ
ينطولإ بختنŸإ عم ةكراضشملل إزهاج نوكي نأإ لجأإ نم يضسنرفلإ زتام يدان عم
عم ةكراضشŸإ ‘ ةحلŸإ هتبغر نع افضشاك ،2202 لايدنوم تايفضصت ‘ يرئإز÷إ
سسيإر عم سسفانتلإ نع امأإ  رطق ‘ ةررقŸإ ،ةلبقŸإ ⁄اعلإ سسأاك تايئاهن ‘ رضضÿإ
‘ عرضستلإ ديري’ هنأإ ةجيكوأإ لاقف ، رضضخلل يضساضسأ’إ سسرا◊إ بضصنم ىلع ي◊وبم
لضضفأإ ‘ نوكأإ نأإ ايلع »:ةيضسنرفلإ «Îنوضسود لانروج» ةدير÷ Óئاق حرضصو كلإذ
كلإذ نوكأإ نأإ ديرأإ Êأ’ ،حاترأإ نأإ نود ىوتضسم لضضفأإ مدقأإو زتام يدان عم ةيزهاج

كلإذ نوكيضس ،⁄اعلإ سسأاك تايئاهن ‘ كراضش يذلإ Òفين ةقطنم نم Òغضصلإ لجرلإ
ئيضش’و، ي◊وبم دعب بختنŸإ ‘2 مقرلإ نأإ ايلاح .ةقطنŸإ ‘ بابضشلإ لكل إديج ’اثم

ةراضشإ’إ ردŒ .«يتÒضسم نم هتملعت ام إذهو لوأ’إ بضصنŸإ لجأإ نم عرضستلل ينعفدي
سسإرح لضضفأإ نم دعيو ،زتيم يدان عم مضسوŸإ إذه زيمتم ىوتضسم مدقي ةجيكوأإ نأإ ىأ’إإ
ةليكضشتلإ ‘ ي◊وبم ةفÿÓ ةدضشب احضشرم هلعجي ام ، يضسنرفلإ يرودلإ ‘ ىمرŸإ

ةضصاخ ، لبقŸإ سسرام رهضش ايقيرفأإ سسأاك تايفضصت تايرابم لÓخ رضضخلل ةيضساضسأ’إ
لامج ينطولإ بخانلإ هيلع دمتعي نأإ رظتني اميف،ةÒخأ’إ ي◊وبم ةباضصإإ دعب

د-ع-ب ر-ضضخ-ل-ل Úت-م-ه-م Òغ Úت-ي-ق-ب-تŸإ Úتإرا-بŸإ نإو ة-ضصا-خ ي-ضضا--م--ل--ب
ل.ماضسح .اقبضسم نورماكلإ ناك ¤إإ لهأاتلإ مهنامضض

هتباضصإا لوح ةديدج تاضصوحفل عضضخ يرئاز÷ا بعÓلا

دمfi حيرسست ضضفري امور ويز’
›اطيإ’إ ونيروت ¤إإ ضسراف

نع يلختلإ ›اطيإ’إ امور ويز’ يدان ةرإدإإ تضضفر
،سسراف دمfi ،يرئإز÷إ ›ودلإ اهعفإدم تامدخ

ه-قا-ح-ت-لإإ ذ-ن-م Òب-ك ىو-ت-ضسم Ëد-ق--ت ‘ ه--ل--ضشف م--غر
،مضسوŸإ ة-يإد-ب ‘ «لا-ب-ضس» يدا-ن ن-م ا-مدا-ق ق-ير-ف-لا-ب

،رضضÿإ بع’ اهل سضرعت يتلإ ةÒثكلإ تاباضصإ’إ ببضسب
نأإ ة-ي-لا--ط--يإ’إ مÓ--عإ’إ ل--ئا--ضسو تف--ضشك ثي--ح

«يرا-ت» و-يز’ يدا-ن-ل ي-ضضا-ير-لإ ر-يدŸإ
مضضل ونيروت يدان نم اضضرع سضفر

ت’ا--ق--ت--نإ’إ قو--ضس لÓ---خ سسرا---ف
ح-ن-م ل-ضضفو ،ة-ي--لا◊إ ة--يو--ت--ضشلإ

ن--م ير--ئإز÷إ بعÓ--ل ة--ضصر--ف
، ق-ير-ف-لإ ‘ ه-ضسف-ن سضر-ف ل-جأإ

عا--ن--ت---قإإ مد---ع ل---ظ ‘ ة---ضصا---خ
ي--غإز--ن--يإإ Êو--ي--م--ي--ضس بردŸإ
سشتيضسورامو سشتيلول ÚبعÓلاب

يذ-لإ ،سسرا--ف بضصن--م سسف--ن ‘
همضض ىلع هضسفنب يغإزنيإإ رضصأإ

ةÌك ن--ك--ل ،م--ضسوŸإ ة---يإد---ب ‘
بعÓلإ ىلع ترثأإ تاباضصإ’إ
سسمأإ ع-ضضخ يذ--لإ ،ير--ئإز÷إ
نم ةديدج ة-ي-ب-ط تا-ضصو-ح-ف-ل
ه---بواŒ ىد---م ة---فر---ع---م ل---جأإ
ي--ت--لإ ة--با--ضصإ’إ ن---م ءا---ف---ضشل---ل
ةلظع ىوتضسم ىلع اهل سضرعت

ن--ع بي--غ--ي ه--ت--ل---ع---جو ذ---خ---ف---لإ
Èمضسيد21 خ-يرا-ت ذ-ن-م بعŸÓإ
.يضضاŸإ

ل.ماضسح


