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نويل يدانب قاحتلإلل هبتار سضيفخت ىلع قفاوي Êاميلصس

سشايزو زرfi ىلع قّوفتي رصصان نب
«ّيلع تّوصص نم لكل اركصشو ةزئا÷ا هذهب روخف» :رصصان نب

«كلامزلا ةارابŸ اديج رصضحنصسو ادج ةبعصص ةمانزرلا»

حصشري لكلا » :زيغن
يجÎلاو كلامزلا

يرئاز÷ا بلقلا نكل
«قرافلا عنصصيصس

ةصسفانŸا ¤إا ةدوعلل زهاجو تابيردتلا رصشابي طوب نب

ةوارم◊ا ءاقلل اÒسض– تابيردتلا فنأاتسست ةليكسشتلا

رئاز÷ا ةيدولوم

لئابقلا ةبيبسش

ةثÓثلا طاقنلا ىلع رسصيو رابتخا لوأ’ تاÒسضحتلا رسشابي ناف’

ةركف يدل» :ناـــــفل
ةــــــليكصشتلا نــــــع
ةاراــبم اــــنرظتنتو
«دا–لا مامأا ةيوق

دادزولب بابسش

 وداراـــــب ءاــــــقلل رـــــصضحي باــــــبصشلا
زوــــــفلا ىــــــلع رــــــصصي اــــــمودو

 باـــــــصضهلا يبراد مـــــــصسحي قاـــــــفولا
يداـــــــيرلا هزـــــــكرم ززـــــــعيو

تاعومÛا رودل ةرصشابم قافولا لهؤوت دق Êادوصسلا للهلا تازاÎحا

دوعي دوبيعو ةباصصإلل وداراب ءاقل نوعيصضي دادكو عبيوصس ،لوحلب

فيطسس قافو

باتنع يزاغ
متهم يكÎلا

عم دقاعتلاب
 يرمعلا نب

ررقي يدوعصسلا Úعلا
!رديات دقع خصسف

يدان ‘ بولطم بلاط نب
›اــــــــطيإلا اــــــمراب

وـــيزل ةرداغم سضــفريو ةــــباصصإلا نم ىـــفاعتي سسراــف



›وبان ‘ اهناكم حوأرُت مÓغ ةيعصضو
مÓغ يزوف يرئاز÷ا ›ودلا لبقتسسم نع ثيد◊ا ›وبان تيب نم بيرقلا ›اطيإ’ا مÓعإ’ا لسصاو
سضورع بايغ نأا Òغ وزوتاغ ورانيج بردŸا تاططfl نم هجورخ لظ ‘ هعيب ةرادإ’ا ديرت يذلا

ما“إا ‘ تابوعسض دجي ›وبان نأا ةسصاخ ،اهناكم حاورت هتيعسضو لعج مÓغ ةراعإا وأا عيب لجأا نم ةيدج
.ةÒبكلا يسسليسشت بلاطم ببسسب نوسسرÁإا ›اطيإ’ا ةقفسص

يزينيدوأا مامأا ةصسفانŸا ءاوجأا ةداعتصسا نع ثحبي
‘ يلÙا قيرفلا ةاقŸÓ مويلا ةÒهظ يزينيدوأا ¤إا لقنتلا عم دعوم ىلع ›وبان نوكيسسو
يسضاŸا ءاعبرأ’ا ايزيبسس مامأا رايدلا رقع ‘ ةراسسÿا دعب يتأات يتلا ةارابŸا يهو ،يرودلا
مÓغ ءاقفر لعجيسس ام ،›اطيإ’ا بون÷ا يدان تيب ‘ عيم÷ا ىلع اديدسش اهعقو ناك يتلاو
اوعدم قباسسلا يرئاز÷ا ›ودلا نوكيسس تيح ‘ ،ةيرفسسلا هذه ‘ سضيوعتلا نع نوثحبي

رخأا نع باغ امدعب Êاثلا طوسشلا ‘ هتسصرف راظتناو طايتح’ا ‘ ءاقبلل
.ءاقل

هصصيمق اهادهأاو «انازور» ةصضيرŸا ةلفطلا راز
لا--ف--طأ’ا ع--م ة--ي--نا--سسنإ’ا ه--تا--ف--قو مÓ--غ ن---ع فور---ع---مو

ةلفطلا ةرايزب سسمأا لوأا ماق ثيح ،›وبان ‘ ىسضرŸاو
يكوسشلا عاخنلا ‘ ردان سضرم نم Êاعت يتلا انازور

اهجÓع لجأا ن-م ة-ي-حار÷ا ة-ي-ل-م-ع-لا بل-ط-ت-تو
تايعمج موقت ثيح ،وروأا نويلم2 نم Ìكأا

ىد-هأا د-قو ،غ-ل-بŸا اذ-ه ع-م--ج--ب ة--يÒخ
مد-قو سصاÿا ه-سصي-م-ق ة-ل-ف-ط-لا مÓ--غ

ةلفطلا هذه ةدعاسسم لجأا نم ءادن
ف-يرا-سصم Òفو-ت ن-م ن-ك-م-ت-ت ى-ت-ح

ةزمح . م     .ةمزÓلا جÓعلا

ةليكصشتلأ ¤إأ دوعي ينيعبصس نب
حيطُيو ةيصساصسأ’أ
يرافابلأ قÓمعلاب

يدانل ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا ¤إا ينيعبسس نب يمار يرئاز÷ا عفادŸا داع
لوأا ةرهسس خينويم نرياب لابقتسسا دنع ÊاŸأ’ا خابدÓغنسشنام ايسسوروب

يتلا ةارابŸا يهو ،«اغيلسسدنوبلا» نم51 ةلو÷ا باسس◊ ةعم÷ا سسمأا
اوناك امدعب Úفده لباقم فادهأا ةثÓث ةجيتنب ينيعبسس نب ءاقفر اهيف زاف
ةليكسشتلل ينيعبسس نب ةدو-ع تءا-جو ،ة-ف-ي-ظ-ن ة-ي-ئا-ن-ث-ب ة-ج-ي-ت-ن-لا ‘ ن-ير-خأا-ت-م

«انوروك» سسوÒف نم هتاناعم ببسسب بايغلا نم نيرهسش نم Ìكأا دعب ةيسساسسأ’ا
لعج ام وهو ،Óيدب ‘ كراسش يذلا ديفيليب اينيمرأا ءاقل ‘ هتدوع لجسسي نأا لبق

.ءاقللا نم ةÒخأ’ا ةقيقدلا ‘ هجرخي سسور وكرام بردŸا
ايندب هتاناعم مغر أاطخ نود بعل

‘ اعينم ادسس ناك ثيح ،ÊاŸأ’ا مÓعإ’ا لهأا ةداهسشب ىوتسسŸا ‘ ةارابم ينيعبسس نب يمار ىدأاو
فدهلا ةطقل ‘ مهاسس امك ،هتهج نم لغوتلا نم «يرافرابلا» موجهلا امراح هقيرف عافد نم ىرسسيلا ةه÷ا

نم ارظتنم ناك امك يرئاز÷ا ›ودلا ىناعو ،›اغ طغسض رثإا هسسفنب ةركلا عجÎسسا امدعب هقيرفل لوأ’ا
سسور وكرام هبردم فرط نم كسش ّلfi ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا ‘ هتكراسشم تناك يذلا وهو ،ةيندبلا ةيحانلا
هذه ‘ مزلي امك هرودب مايقلاو يدحتلا عفر ‘ ح‚ هنكل ،ةيعام÷ا تابيردتلا ¤إا ةثيد◊ا هتدوع ببسسب
ةزمح . م.يرافرابلا قÓمعلا مامأا ةارابŸا

ليل ءاقل نع هدعبُيو يبيرع ششيمهت لصصأوُي نونيبرأأ
،نونيبرأا موÒج مين كيبŸوأا دان بردم دعأا
ليل ةهجاوم نع يبيرع Ëرك يرئاز÷ا ›ودلا
يرود--لا با--سس◊ سسمأا ةر---ه---سس تب---ع---ل ي---ت---لا
ةينفلا ا-ه-تارا-ي-خ-ب ا-هرر-ب با-ب-سسأ’ ،ي-سسنر-ف-لا
اهسشيعي يتلا ةئيسسلا ةيعسضولا مغرف ،ةارابملل
ّنأا ’إا ،ر--طÿا ة--ق--ط--ن--م ‘ هدو--جوو م--ي--ن
ة-سصر-ف-لا ح-ن-م سضفر-ي نو-ن-ي-برأا بردŸا
هيف Êاعي تقو ‘ يرئاز÷ا ›ودلل

ام ليلد-لاو ،ن-يّر-مأ’ا ه-مو-ج-ه ط-خ
غرو----ب----سساÎسس ءا----ق-----ل ‘ ل-----سصح
ى-ق-بأا Úح ي--سضاŸا ءا--ع--برأ’ا

ء’دبلا دعاقم ىلع يبيرع
نا---ك ه---ق---ير---ف نأا م----غر

ة-ج-ي-ت-ن-لا ‘ ار-خأا-ت--م
.ةفيظن ةيسسامخب

ةيعصضو سشيعي
دّدهمو ةبعصص

بختنŸا ‘ هتناكم ةراصسخب

ةدايقل يبيرع Ëرك ىلع اÒثك لوعي ناك مين ‘ لكلا ّنأا مغرو

مجنلا قباسسلا هقيرف ‘ هقلأات لعفب يدانلل ةيمامأ’ا ةرطاقلا

يفتكا يتلا يرئاز÷ا ›ودلا ‘ هتقث عسضو سضفري نونيبرأا بردŸا ّنأا ’إا ،يلحاسسلا

لبق ،هقيرفل يموجهلا مقعلا مغر ء’دبلا دعاقم نم اهتعباتÃ تايرابŸا نم Òثكلا ‘

اذه بابسسأا لوح تاحيسضوت Ëدقت نود سسمأا ءاقلب ةينعŸا ةمئاقلا نم ايئاهن دعبي نأا

عم دجاوتلل حمطي ايلود ابع’ هرابتعاب يبيرع دعاسست ’ ةيعسضو يهو ،سشيمهتلا

ةزمح . م  .سسرام رهسش لبقŸا سصبÎلا ‘ بختنŸا

بعŸÓأ نويعــه2441 ¤وأ’ا ىدامج62ـل قفاوŸا1202 يفناج01 دحأ’ا

شسانو
دوعي

يرايلاك ةمئاق ¤إأ
   انيتنرويف مامأأ
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ةزمح . م

 رضشنلا لوؤوضسم ريدŸا
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلا شسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلا مقر
ÊوÎكللا ديÈلا
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جد00.000009 ةكرضشلا لام شسار

زرfi ىلع قّوفتي رصصان نب
بع’ لصضفأأ راتخُيو ششايزو

0202 ةنصسل يبراغم
ةنسسل يبراغم بع’ لسضفأا ةزئاجب رسصان نب ليعامسسإا يرئاز÷ا مجنلا جوت
،ةيسسنرفلا «لابتوف سسنارف» ةيحسص هترجأا يذلا ءاتفتسس’ا بسسح ،0202
يسسليسشت م‚ سشايز ميكح مه يبرعلا برغŸا نم رابك مو‚ ىلع امدقتم
تي-سس Îسسسشنا-م ‘ ط-سشا-ن-لا زرfi سضا-ير م-ج-ن--لا ه--ن--طاو--مو يز--ي--ل‚إ’ا
لسضفأا ةزئاجب اقباسس رسصان نب جيوتتل زا‚’ا اذه فاسضيل ،يزيل‚إ’ا

اهب تجوت يتلا ةÒخأ’ا ايقيرفإا ·أا سسأاك لÓخ ءارمسسلا ةراقلا ‘ بع’
بهاوŸا زربأا نم دحاو نهارلا تقولا ‘ رسصان نب Èتعي Úح ‘ ،رئاز÷ا

.ةيبوروأ’ا ةركلا ءامسس ‘ ةدعاسصلا
ةزئا÷ا لاني يرئازج عبار

ةف-ي-ح-سص ا-ه-م-ظ-ن-ت ي-ت-لا ي-برا-غ-م بع’ ل-سضفأا ةز-ئا-ج Èت-ع-تو
7 نم ةرم لوأ’ اهميظنت ” امدعب ،ةثيدح «لابتوف سسنارف»
Úب-ع’ ة-ثÓ-ث نأا ل-ي-لد-ب ة-ير-ئاز-ج ةر-ط-ي-سس تد-ه-سشو ،تاو--ن--سس

ثÓث ‘ زرfi سضاير مهو قباسسلا ‘ اهب اوجوت Úيرئازج
يتأايل ،يميهارب Úسسايو Êاميلسس مÓسسإاو تابسسانم

تيوسصت ةيلمع ‘ رسصان نب ليعامسسإا ىلع رودلا
متيل ،توسصم فلأا002 وحن اهيف كراسش ةمخسض

›ا--ط---يإ’ا نÓ---ي---م م‚ را---ي---ت---خا Òخأ’ا ‘
ىلع اوسسفانت مو‚ ةثÓث Úب نم لسضفأ’ا

ع-م تفÓ-لا ه-ق-لأا-ت ل-سضف--ب اذ--هو ،ةز--ئا÷ا
Èت-ع-ي يذ-لا ي-ن-طو--لا بخ--ت--نŸاو ه--يدا--ن

.هيف ةيسساسسأا ةزيكر
ةزئا÷ا هذهب روخف» :رصصان نب

«ّيلع تّوصص نم لكل اركصشو
¤إا رسصان نب ليعامسسإا يرئاز÷ا ›ودلا عراسسو
طئاسسو ىلع هتاباسسح فلتÈ flع ةديرغت رسشن
،ةزئا÷ا هذهب هجيوتت دع-ب ي-عا-م-ت-ج’ا ل-سصاو-ت-لا

يبراغم بع’ لسضفأا هرايتخاب هرخف نع رّبع ثيح
ل-ث-م را-ب-ك مو‚ ى-ل-ع ا-مد-ق-ت-م ة-ي-سضاŸا ة-ن--سسل--ل

رو-خ-ف» :لو-ق-ي ر-سصا--ن ن--ب بت--كو ،زرfiو سشا--يز
،0202 ة-ن-سسل ي-برا-غ--م بع’ ل--سضفأا يرا--ي--ت--خا--ب
نب ح‚و ،«ّي-ل-ع تي-سصو-ت-لا ى-ل-ع ع-ي-م-ج-ل-ل ار-ك-سش

سشرع نم زرfi سضاير هنطاوم ةحازإا ‘ رسصان
.يسضاŸا ماعلا ةزئا÷اب زاف امدعب ÚجوتŸا

هتدوعو ونيروت مامأا سسمأا بايغلا لصصاو
يرايلاك ءاقل ‘ ةبقترم

ل-سصاو-ت سسمأا ءا-ق-ل-ب ة-ي-ن-عŸا نÓ-ي-م ة-م-ئا-ق تد-ه--سشو
Êاعي يتلا ةباسصإ’ا ببسسب رسصان نب ليعامسسإا بايغ
مامأا اهزربأا تايرابم ةدع بايغلل هتÈجأا يتلاو اهنم
‘ اÒبك اغارف كرت Úح يسضاŸا ءاعبرأ’ا سسوتنفوج

‘ نÓيم ـب ةراسسخ لوأا قا◊إ’ سسفانŸا اهلغتسسا طسسولا
ونيروت مامأا سسمأا ةرهسس باغ ثيح ،مسسوŸا اذه يرودلا

‘ يرا-ي-لا-ك ةارا-ب-م ‘ ن-يدا-يŸا ¤إا ة--ب--ق--تر--م ه--تدو--عو
سضفر--ي ›و--ي--ب و--نا--ف--ي--ت---سس بردŸا نأا اÃ يرود---لا

وهو ،ةئاŸاب ةئام ازهاج نوكي ىتح هب ةفزاÛا
ىفسشي نأا نود ةسسفانŸا ¤إا ةدوعلا هل قب يذلا
ةÎف هبايغب ايلاغ نمث-لا ع-فد-ي ه-ل-ع-ج ا-م ،ا-ي-ئا-ه-ن

ةزمح . م .ةسسفانŸا نع ةليوج

...جيوتتلا اذهب هرخف نع رّبع



ءاو-جأا ¤إا ،سسرا-ف د--مfi ،ير--ئاز÷ا ›ود--لا ع--فادŸا دا--ع
،›اطيإلا امور ويزل يدان يبعل عم ةيعام÷ا تابيردتلا

باسس◊ امراب يدان مامأا مو-ي-لا ة-ب-ق-ترŸا ةارا-ب-م-ل-ل ا-ب-سس–
برد-م ل--سضف اذ--ه م--غرو ،›ا--ط--يإلا ¤وألا ة--جرد--لا يرود
ةهجاوم نع سسراف داعبإا «يغازنيإا Êويميسس» ويزل يدان
هزيهŒو هب ةرماغŸا مدع لسضفو هتباسصإا ددŒ ةيسشخ مويلا

ةعم÷ا موي «امور سسا» يدان مامأا بقترŸا يبريدلا ءاقلل
ةي-لا-ط-يإلا مل-عإلا ل-ئا-سسو ه-ت-ف-سشك ا-م-ب-سسح ل-ب-قŸا

ةيعيبط ةفسصب بردتي سسراف نأا تلاق يتلاو سسمأا
، جل-ع-لا سصسصح ع-م ه--بواŒ د--ع--ب ق--ير--ف--لا ع--م

رسضخلا ءوسضلا هحنÁ يبطلا مقاطلا لعجام
ءا-ق-ل-لا ‘ ة-كرا-سشŸاو تا-ب-يرد-ت--لا ¤إا ةدو--ع--ل--ل
بايغلا ةلسصاوŸ احسشرم ناك هنا مغر لبقŸا
لسصتم قايسس ‘ .لبقŸا يرفيف رهسش ةياغ ¤إا
دمfi سضفر نع تروبسس ياكسس ةانق تفسشك

ع-ي-ب-ل سضور-ع-لا ل--ك و--يزل ةرادإا ى--ت--حو سسرا--ف
يو-ت-سشلا و--تا--كرŸا لل--خ ير--ئاز÷ا بعل--لا
و-ن-يرو-ت يدا-ن ن--م سضر--ع ا--هر--خا نا--ك ي--ت--لاو
نمسض يرئاز÷ا بعللاب ظافتحإلا تلسضفو
اذ-ه.م-سسوŸا اذ-ه ي-غاز-ن-يإا بردŸا ة-ل-ي--ك--سشت
1٢1 ير-كذ-لا-ب و-يزل يدا-ن ع-م سسرا--ف ل--ف--ت--حإاو

ل.ماضسح .قيرفلا سسيسسأاتل

‘ اهقيرف ميعدت لجأا نم نويل كيبŸوأا ةرادإا عم ةداج تاسضوافم ‘ عرسش Êاميلسس ملسسإا ينطولا بختنŸا مجاهم نأا ةيسضاŸا تاعاسسلا ‘ ةيسسنرف ةيملعإا ريراقت تفسشك
¤إا لوسصولا لمأا ىلع سضوافتلا ‘ نافرطلا أادب ثيح ،يوتسشلا «وتاكŸÒا» ‘ ةنولسشرب وحن يابيد ليحرو باسصŸا يليبÁد سضيوعت لجأا نم ةلبقŸا ةيوتسشلا تليوحتلا ةÎف

.زرجدور هبردم تاططfl نم هجورخ دعب فيدرلا عم هيف بعلي يذلا يتيسس Îسسيل ميحج نم يرئاز÷ا مجنلا ذقني لح

نويل كيبŸوأاب قاحتلإلا لجأا نم هبتار سصيلقت ىلع قفاو
Êويلم غلبÃ ردقŸاو عفترŸا هبتار سضيفخت ىلع رسضÿا مجاهم ةقفاوم لوح ارابخأا ةيملعإا ريراقت ترسشن تقو ‘ ،Êاميلسس مسض ىلع حلت نويل ةرادإا

ةياغ ¤إا فسصنو ةنسسل دقع ءاسضمإا لباقŸاب طÎسشإا Êاميلسس نأا Òغ ،وتاكرŸا للخ نويل يدانب قاحتلإلاو يتيسس Îسسيل ةرداغم لجأا نم ايونسس وروأا
Úيلم5 غلبÃ نويل ¤إا Îسسيل نم Êاميلسس لاقتنإا ةقفسص ةميق ريراقتلا سسفن تردق اميف ،طقف رهسشأا ةتسسل ءاسضمإلا سضفرو لقألا ىلع٢٢0٢ ناوج
ابيرق ةيسضقلا مسسح راظتنإا ‘ ،وروأا

يوتششلا «وتاكŸÒا» ‘ ةيولوأاك هعشضي دوعشسلا بابششلا
‘ Êاميلسس ملسسإا تامدخ ىلع لوسص◊ا ىلع ّرسصت يدوعسسلا بابسشلا ةرادإا نأا ¤إا Òسشت ةيدوعسس ةيملعإا ريراقت تجرخ ،ءانثألا هذه ‘و

سضرع Ëدقت يدانلا ‘ لوؤوسسم ردسصم يفن مغرو ،ايئاهن هدقع ءارسش وأا ةراعإا لكسش ىلع اءوسس يتيسس Îسسيل نم همادقتسساو ةيلا◊ا ةÎفلا
.ابيرق قلطنتسس هعم تاسضوافŸاو يدانلل ةيولوأا Èتعي يرئاز÷ا مجاهŸا نأا يفني ⁄ هنأا لإا ›ا◊ا تقولا ‘ Êاميلسس ـل يمسسر

ةقفشصلا ‘ ÚلبقŸا Úمويلا ‘ لشصفتشس بابششلا ةرادإا
:لاق ثيح ،Êاميلسس عم دقاعتلا Èخ لوح يدوعسسلا بابسشلا يدان ‘ لوؤوسسم ردسصم تاحيرسصت سسمأا يدوعسسلا «ةرروك» عقوم لقنو

كانه» :ردسصŸا تاذ عباتو ،«ةيسضاŸا ةÎفلا ‘ بعل يأل يمسسر سضرع يأا يدانلا مدقي ⁄ نكل ،ةحورطŸا ءامسسألا نم Êاميلسس»
يدانلا لوسصح Ú◊ رمألا اذه ليجأات ” نكل ،ةلبقŸا ةÎفلا للخ مهتامدخ ىلع لوسص◊اب ةرادإلا بغرت Êاميلسس بناجب مسسا نم Ìكأا

للخ عامتجا كانه نوكيسس ،سسمألا موي ةيلاŸا ةءافكلا ىلع يدانلا لوسصح دعب» :لوقي هملك ردسصŸا تاذ متخو ،«ةيلاŸا ةءافكلا ةداهسش ىلع
ةزمح . م .«ةيئاهنلا ةمئاقلا ‘ Êاميلسس دجاوت ةرورسضلاب سسيلو ،سضورعلا Ëدقت ثحب لجأا نم ÚلبقŸا Úمويلا

ــه٢441 ¤وألا ىدامج6٢ـل قفاوŸا1٢0٢ يفناج01 دحألا ثد◊ا

...اضضيأا هّمضض ىلع ّرضصُي يدوعضسلا بابضشلا

ةباضصإ’ا نم هءافضش دعب

ةشسفانŸا ¤إا دوعي ةبوط دمحأا
يدنلوهلا يرودلا ‘ طقشسيو

ءاوجأا ¤إا ،ةبوط دمحأا ،يرئاز÷ا عفادŸا داع
دعب سسمأا يدنلوهلا كيفلاف يدان عم ةسسفانŸا

لل--خ ا--ي--سسا--سسأا كرا--سشو ة--با---سصإلا ن---م هءا---ف---سش
باسس◊ «غاه نيد ودأا» يدان مامأا قيرفلا ةهجاوم
ةÁزهلا مغرو .يدنلوهلا يرودلا نم41 ةلو÷ا
بعل لسضفا Òتخإا ةبوت نأا لإا در نود نم فدهب

ردŒ .ة-لو-ب-ق-م ةارا-ب‡د--قو ه--ق--ير--ف بنا--ج ن--م
ة-م-ئا-ق ن-م-سض د-جو-ي ة-بو-ت د-م--حأا نأا ¤إا ةرا--سشإلا
لامج ي-ن-طو-لا بخا-ن-لا م-ه-نا-ع-ي ن-يذ-لا Úب-عل-لا
.لبقتسسم رسضÿا عافد ميعدتل ابسس– يسضاملب

 ل.ماسسح

 اـــــكيفنب ماـــــمأا عنقُي فـــــشساخ
ةراــــــــــشسÿا مـــــغر

ايسساسسأا فسساخ لفون يرئاز÷ا عفادŸا كراسش
مامأا ةمقلا ةهجاوم ‘ ليدنوت هقيرف بناج نم
09 بع-ل ثي-ح ،ة-ع-م÷ا سسمأا لوأا ةر-ه-سس ا-ك-ي-ف--ن--ب
اميسسل بولطŸا ىوتسسŸا ‘ هؤوادأا ناكو ةقيقد
ةارابŸا ‘ ةراسسÿا مغر ةيعافدلا ةيحانلا نم
ر-سصن-ل ق-با-سسلا ع-فادŸا ح‚و ،ة-ف-ي-ظ-ن ة-ي--ئا--ن--ث--ب

‘ ليدنوت يدان ‘ هسسفن سضرف ‘ ياد Úسسح
ةقاط-ب-لا-ب در-ط-ل-ل ه-سضر-ع-ت م-غر ةÒخألا تلو÷ا
نأا ل--ب--ق ة--ي--سضاŸا ل--ب--ق ا---م ة---لو÷ا ف ءار---م◊ا
يرئاز÷ا ›ودلا يق-ب Úح ‘ ،ه-ت-نا-ك-م د-ي-ع-ت-سسي

بعل ¤إا لّو– امدعب ءلدبلا دعاقم ىلع بويدم
.›اغتÈلا يرودلا نم ةÒخألا عيباسسألا ‘ ليدب

ةزمح . م

Êاــــميلشس عم سضواــفتلا ‘ اــيـمشسر عرــششي نوــيل كـــيبŸوأا

يـــكÎلا باــــتنع يزاـــــغ
نب عم دقاعتلاب متهم
وتاكرŸا ‘ يرمعلا

ير-ئاز÷ا ›ود-لا ع-فادŸا ى-ق--ل--ت
،ي-سسنر-ف-لا نو-ي-ل كي-بŸوأا يدا--ن--ل

ا---سضر---ع ،ير---م---ع---لا ن---ب لا---م----ج
باتنع يزا-غ يدا-ن ¤إا لا-ق-ت-نإل-ل
ي----كÎلا يرود----لا بي----تر----ت ثلا----ث
تلا-ق-ت-نإلا قو-سس لل-خ ، زا-ت--مŸا
يدا-ن ةردا-غ-مو Úب--عل--ل ة--يو--ت--سشلا
›ود-لا ي-ق-ب-ي يذ--لا نو--ي--ل كي--بŸوأا
ىتح هفوفسص ‘ ايطايتحإا يرئاز÷ا
ة-ي-مل-عإا ر-يرا-ق-ت تف--سشك ثي--ح .نلا
يزا--غ يدا--ن برد--م نأا سسمأا ة---ي---كر---ت

نم بلط «اكيدوموسس سسويرام» باتنع
لل-خ ير-م--ع--لا ن--ب م--سض ق--ير--ف--لا ةرادإا
‘ ا-ق-با-سس ه-برد ه-ناو ة-سصا--خ ، و--تا--كرŸا
تايناكمإا اديج فرعيو يدوعسسلا يرودلا

يدان ةدعاسسم ىلع هتردقو رسضÿا بعل
سسفا-ن-ت-لا ة-ل-سصاو-م ى-ل-ع «با-ت--ن--ع يزا--غ»
.م-سسوŸا اذ-ه ي-كÎلا يرود-لا--ب ج--يو--ت--ت--ل--ل
لبق ناك يذلا يرمعلا نب ديب رارقلا يقبيل
يدحتلا عفر ‘ هتبغر نع برعأا دق ةليلق مايا
ة-سصر-ف را-ظ-ت-نإل ي-سسنر-ف-لا نو-ي-ل يدا--ن ع--م ءا--ق--ب--لاو
. هتيناكمإاب ايسسراغ يدور بردŸا عانقإاو ةكراسشŸا

Œدقعب طبترم يرمعلا نب نأا ¤إا ةراسشإلا رد Áدت
ه-ن-كÁ ن-ك-ل نو-ي--ل يدا--ن ع--م م--سسوŸا ة--يا--ه--ن ى--ت--ح

ه-ب قا-ح-ت-لإل-ل ا-ي-لا-ح ر-خا ق-ير-ف يا ع-م سضوا--ف--ت--لا
ل.ماضسح        .افيفلا Úناوق بسسح لبقŸا مسسوŸا

اركبم همضسوم يهنت دق ةيحارج ةيلمع ¤إا ةجاحب رضضÿا بع’

!رديات Òفشس دقع خشسف ررقي يدوعشسلا Úعلا
يرود-ل-ل د-يد÷أ د-عا-سصلأ Úع-لأ يدا-ن ةرأدإأ ه-ج-ت--ت
ط-سسو-ت-م د-ق-ع خ-سسف ¤إأ ،مد-ق-لأ ةر-ك-ل يدو--ع--سسلأ

سصلختلأو ، رديات Òفسس ، يرئأز÷أ ›ودلأ اهنأديم
، ةيلا◊أ ةيو-ت-سشلأ تلا-ق-ت-نإلأ ةÎف لÓ-خ ه-ن-م
رتو» ىوتسسم ىلع اهل سضرعت يتلأ ةباسصإلأ ببسسب
تايرابŸأ ‘ ةكراسشŸأ نم همر– دق يتلأو «ليسشأ

ةف-ي-ح-سص تف-سشك ثي-ح .أر-ك-ب-م ه-م-سسو-م ي-ه-ن-تو
Úعلأ يدان ‘ اهرداسصم نع Óقن ةيدوعسسلأ «دÓبلأ»
لجأأ نم رد-يا-ت ح-ير-سست ترر-ق ق-ير-ف-لأ ةرأدإأ نأأ
يذلأ اهعافد زيزعتل يبنجأأ عفأدÃ هلأدبتسسإأ
32 هيقلتب يدوعسسلأ يرودلأ ‘ فعسضألأ دعي

نأأ ردا-سصŸأ سسف-ن تد-كأأو ،نلأ ى-ت-ح ا-فد-ه
ةÒطخ ليخأ رتو ىوتسسم ىلع رديات ةباسصإأ

¤إأ عوسضخلل قباسسلأ رسضÿأ بعل جاتحيو
ام وهو اهنم ءافسشلأ لجأأ نم ةيحأرج ةيلمع
6 لبق ةسسفانŸأ ¤إأ ةدو-ع-لأ ن-م ه-مر-ح-ي د-ق
همسسوم ةياه-ن ي-ن-ع-ي ا-م ل-قألأ ى-ل-ع ر-ه-سشأأ

ل.ماسسح  .أركبم

امور يبريدل اÒضض– امراب ةهجاوم نع هافعأا يغازنيا

 ةـــــــباشصإلا نـــــــم ىـــــــفششي سسراـــــــف
وـــــــيزل ةرداـــــــغم سضـــــــفريو

›اطيإلا امراب يدان ‘ بولطم بلاط نب
›اطيإلأ ا-مرا-ب يدا-ن ةرأدإأ تد-بأأ
طسسوتم عم دقا-ع-ت-لا-ب ا-ه-ما-م-ت-هإأ
لي-ب-ن ،ير-ئأز÷أ ›ود-لأ نأد-يŸأ
40 كلا-سش يدا-ن بعل ،بلا-ط ن--ب
تلا-ق--ت--نإلأ ةÎف لÓ--خ ÊاŸألأ
ثيح ،ابوروأأ ‘ ÚبعÓل ةيوتسشلأ

«يأدو-ت ا-مرا-ب» ة-ف-ي-ح-سص تف-سشك
د-ع-ي بلا-ط ن-ب نأأ ، ة-ي--لا--ط--يإلأ

يدا--ن برد--م فأد--هأأ ن--م د--حأو
لÓ-خ «ا-سسÒفأد و-تÒبور» ا-مرا--ب
بعل نأأو ة---سصا----خ ،و----تا----كرŸأ
يدان بردم ططخ جراخ رسضÿأ
يذ-لأ د-يد÷أ م--سسو--م--ل--ل كلا--سش
لوألأ قيرفلأ تابيردت نع هدعبأأ

سسمأ كلاسش اهب زا-ف ي-ت-لأ ة-ه-جأو-م-ل-ل ا-سضيأ ه-عد-ت-سسي ⁄و
قاحسسإأ ير-ئأز÷أ ءا-ق-فر با-سسح ى-ل-ع ة-ف-ي-سضن ة-ي-عا-بر-ب
بلاط نب نأأ ¤إأ ةراسشإلأ ردÊ. ŒاŸألأ يرودلأ ‘ ليسضوفلب
ةيزيل‚إلأو ةيلاطيإلأ ةيدنلأ نم ددع مامتهإاب ىسضحي
ل.ماسسح .وتاكرŸأ لÓخ همسض ديرت يتلأ
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ضضا--خ ،ا--ي--ناز--ن--ت--ب مÓ--سسلا راد ةرود د--ع--ب
ة-يدو تا-يرا-ب-م ثÓ-ث ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا

Ãا ا---ه---ي---ف ه----جاو ¤وألا ،ر----سصŸبخ---ت---ن
ةعقاولا ةيرسصŸا ناوسسا ةنيدÃ يرسصŸا

ا---ه---لÓ---خو ير---سصŸا بو---ن÷ا ى---سصقأا ‘
ل--ك ضسكو.فده-ل Úفد-ه-ب ا-ه-ي-ف قو-ف-تو
زوفلا نم ينطولا بختنŸا نك“ تاعقوتلا
اه-ي-ف تمد-ق ءا-ق-ل ‘ ،فد-ه-ل Úفد-ه-ب ا-ه-ب
ا-سضر لا-ن ا-ب-ي-ط ا-ه-جو ة-ي-ن-طو-لا ر-سصا-ن-ع-لا
دو--مfi ير---سصŸا بردŸا نا---سسح---ت---سساو
بختنŸا حسشر دقو ،هللا همحر يرهو÷ا
انيكروب ةرود ‘ اديعب باهذلل يرئاز÷ا

ةجيتنلا ‘ ينطولا بختنŸا مدقت.وسساف
طوسشلا ةياهن نم قئاقد ثÓث لبق كلدو
ن-ب د-م-حا د-ي-سس بعÓ-لا ة--ط--سساو--ب ،لزألا

كا-ب-سش ا-ه-ب ز--ه ة--ع--ئار ة--ق--ير--ط--ب ةرا--م--ع
اذ--ه لÓ---خو ،ير---سض◊ا ما---سصع ضسرا◊ا
ذقنأا ثي-ح ،دا-ن-ما-ح ر-م-ع ضسرا◊ا ه-ي-ف ق-لأا-ت طو-سشلا

طوسشلا.ة-ق-قfi فاد-هأا ن--م ةر--م ن--م Ìكأا ها--مر--م
بختنŸا هيف لواح دقو ،Ìكأا بعللا هيف ضشعتنا ،Êاثلا
اهجهتنا يتلا ةقيرطلا نكل ،ةجيتنلا ليدعت يرسصŸا
قلغب كوسشلا اده لÓخ يوادهم نمحرلا دبع بردŸا

دقو ،كلد نود لاح ÚيرسصŸا هجو ‘ ذفانŸا عيمج
افده ليجسست ن-م ةدا-سضŸا  تا-م-ج-ه-لا ة-ق-ير-ط تل-ل-ك
بياسص ىسسوم د◊ا ةينث نبا هعقو ينطولا قيرفلل ايناث
نم06ـلا ةقيقدلا ‘ يسسنرفلا Òسسكوا يدانب فÙÎا
¤إا رطÿا لق-ن بخ-ت-ن-م ل-ك لوا-ح ا-هد-ع-ب.ةارابŸا

لبقام ةقيقدلا ةياغ ¤إا ،ىودج نود نكل رخألا ىمرم
ةبسشخ يداه يرسصŸا بعÓلا ضصلق ثيح ،ةÒخألا
ةعداfl نم هلÓ-خ ن-م ن-ك“ يدر-ف ل-م-ع-ب ،ة-ج-ي-ت-ن-لا
ع-قو ى-ل-عو ،دا-سشي-نا-ح د-مfiأا ي--طا--ي--ت--حلا ضسرا◊ا

قحب تناك يتلا ،ةهجاوŸا هذه تهتنا ،فدهل Úفده
ÚترابŸا هسضوخ لبق ينطولا قيرفلل قيقح ناحتما
وسسا-ف ا-ن-ي-كرو-ب ¤إا ه-ل-ق-ن-ت ل-ب-ق ÚتÒخألاو Úت-ي-لاوŸا
ينطولا بختنŸا ضضاخ.يراقلا ضسرعلا ‘ ةكراسشملل

:ة------ي------لا------ت------لا ءا-------م-------سسألا-------ب ة-------ه-------جاوŸا هذ-------ه

نب ،ةقرز ن-ب ،يÈه ،لو-غ قرا-ط،(دا-سشي-نا-ح)دا-ن-ما-ح
ةارا--ب--م لوأا ةد--ي--ل--ب--لا دا–ا ن--م ا--سضر Êاوز) ةرا--م---ع
يلع ،›اجع ،يقورز ،بلحد يلع ،بياسص ىسسوم،(هل

يوادهم نمحرلا دبع :بردŸا.ىسسوم
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1 وغوطلا0  رئاز÷ا
هد-جاو-ت لÓ-خ ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-ل-ل ة-ي--لاوŸا ة--ه--جاوŸا

Ãا مامأا تناك رسصŸبعلم اهنسضتحا ،›وغوطلا بختن
،ةقباسسلا تا-ه-جاوŸا ضسك-ع ى-ل-عو ،ةر-ها-ق-لا-ب ر-سصا-ن

ءاقل ‘ در نود فدهب ةراسسÿاب ينطولا قيرفلا ينم
دقو ،ركذي ءي-سش يأا ة-ي-ن-طو-لا ر-سصا-ن-ع-لا ه-ي-ف مد-ق-ت ⁄
بق-ع يواد-ه-م ن-م-حر-لا د-ب-ع ي-ن-طو-لا بردŸا ر-سسف
ه-ب ر-ه-ظ يذ-لا م-سشتÙا ه-جو-لا بب-سس ةارا-بŸا ة-يا-ه--ن
¤إا م-ه-سضر-ع-ت ة-ي-سشخ ،ة-ه-جاوŸا ة-ع-ي-ب-ط ¤إا ،ه-لا-ب-سشأا
انيكروب ةرود ‘ ةكراسشŸا نم مهمر– دق تاباسصإا

ءامسسألاب ةهجاوŸا هتاه ينطولا قيرفلا ضضاخ.وسساف

،(لوغ قراط)فيطللا دبع نامسصع ،داسشيناح:ةيلاتلا
لوأا اسسنرب فfiÎ بعل ضشاسشرح ،دارم ينطÓسس
رئاز÷ا ةيدولوم نم داسشن)ةقرز نب ،يÈه ،هل ةارابم
ةيدولوم نم ليسضف بود) ةرامع نب ،(هل ةارابم لوأا
Êاوز) ،بلحد يلع ،بياسص ،(هل ةارابم لوأا رئاز÷ا
.ظيف◊ا دبع توافسسات ،(يليكول)›اجع ،(لÓب
يوادهم نمحرلا دبع :بردŸا

È 7991مسسيد42
2 رئاز÷ا1 رشصم

¤إا هتاÒسض– ن-م-سض ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-ل-ل ة-ه-جاو-م ر-خآا
ةنسس لÓخ ةارابم رخآاو وسساف انيكروبب يراقلا ضسرعلا

رر-ك ا-ه-لÓ-خو ،ير-سصŸا بخ-ت-نŸا ما--مأا تنا--ك ،7991
ىلع مهقو-ف-ت يواد-ه-م ن-م-حر-لا د-ب-ع بردŸا لا-ب-سشأا

ةسسمخ فرظ ‘و ةيناثلا ةرملل اذهو ةنعارفلا بختنم
ويرانيسس.فدهل Úفده ةجيتنلا ضسفنبو ،طقف مايأا
ناو-سسأا ة-ن-يد-م بع-ل-م ا-ه-ن-سضت-حا ي-ت-لا ¤وألا ةارا--بŸا
،ةر-ها-ق-لا-ب ر-سصا-ن بع-لÃ ترر-ك-ت ير-سصŸا بو-ن÷ا-ب

امه-ع-قو ر-ف-سصل Úفد-ه-ب ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا مد-ق-ت ثي-ح
د-ب-عو ة-سسماÿا ة-ق-ي-قد-لا ‘ ›ا-ج-ع ر-سضÿ ي-ئا-ن-ث-لا
ة-يا-ه-ن ل-ب--قو ،٢5ـلا ة-ق-ي-قد-لا ‘ توا-ف--سسا--ت ظ--ي--ف◊ا
،ةجيتن-لا ة-نو-م-ك بعÓ-لا ضصل-ق ق-ئا-قد ع-ب-سسب ةارا-بŸا
دعب.فدهل Úفدهب ر-ئاز÷ا زو-ف-ب ةارا-بŸا ي-ه-ت-ن-ت-ل
وغوداغاو ¤إا ينطولا قيرفلا راط ةارابŸا هتاه ةياهن
نأا املع ،8991 ايقيرفإا ·أا ضساك تايئاهن ‘ ةكراسشملل
رسصم ةهجاوم ضضاخ يوادهم نمحرلا دبع بردŸا
،ةرامع نب ،ه-ل-لا د-ب-ع ن-ب :ة-ي-لا-ت-لا ر-سصا-ن-ع-لا-ب ة-ي-نا-ث-لا

،ير--يزد ،ضشا--سشر---ح ،قرا---ط لز---ع ،يÈه ،نا---م---سصع
با-ب-سش ن--م يŸا--سس) ة--قرز ن--ب ،(Êاوز لÓ--ب) ›ا--ج--ع
.توا-ف-سسا-ت ،(ي-سسي-نو-ل د-لا-خ) بل--حد ي--ل--ع (دادزو--ل--ب
يوادهم نمحرلا دبع :بردŸا

8991 يرفيف8
1 اينيغ0 رئاز÷ا

ايق-ير-فإا ·أا ضسا-ك تا-ي-ئا-ه-ن ‘ ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا بع-ل
بنا-ج ¤إا ¤وألا ة-عو-مÛا ن-م-سض و-سسا-ف ا-ن-ي--كرو--ب--ب

فيسضتسسŸا دل-ب-لا و-سسا-ف ا-ن-ي-كرو-بو ا-ي-ن-ي-غ تا-ب-خ-ت-ن-م
ان-ي-كرو-ب ةرود ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ن-سشد.نوÒماكلاو
بعلŸا اهنسضتحا ءاقل ‘ ،ينيغلا بختنŸا مامأا ،وسساف
نم غنوسش Úك Úل مك◊ا اهداقو وفوداغاوب يبŸولا
ه-ع-قو در نود فد-ه-ب «ر--سضÿا» ا--هر--سسخو ،ل--سشي--سسلا
اهيف رهظ ةارابم ‘ ،06ـلا ةقيقدلا ‘ نلوا بعÓلا
ىو--ت--سسÃ يواد--ه--م ن--م--حر--لا د--ب--ع بردŸا لا--ب---سشأا

نوÒث--ك--لا ناو ة--سصا--خ ،Úع--ب--ت--تŸا أا--جا--ف ،ف--ي---ع---سض
نكل ،راسصتناب ةرودلا هتاه Úسشدتل «رسضÿا«اوحسشر

ثيح ،يوادهم نمحرلا دبع هرظتني نكي ⁄ام ثدح
ل عقو-م ‘ ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا تع-سضو ،ةرا-سسÿا-ب ي-ن-م
ةارابŸا ناو ةسصاخ ،›اوŸا رودلا غولبل هيلع دسسحي
بختنŸا ةلوطبلا ف-ي-سضت-سسم ما-مأا ع-م-ج-ت-سس ة-ي-لاوŸا
نمسض ةثÓثلا ةهجاوŸا ‘ هجاويسس اميف ،يبانيكروبلا
ينطولا قيرفلا بعل.ÊوÒماكلا بختنŸا لوألا رودلا

يfi ،دانماح رم-ع :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ا-ي-ن-ي-غ ةارا-ب-م
،نامسصع ف-ي-ط-ل-لا د-ب-ع ،دود-غز Òن-م ،حا-ت-ف-م ن-يد-لا

نب) لوغ قراط ،يريزد لÓب ،بياسص ىسسوم ،ضشاسشرح

،(ةقرز
ن-ب د-م-حا د-ي-سس) بل-حد ي-ل-ع
لا-م-ك ،توا-ف-سسا-ت ظ-ي-ف◊ا د--ب--ع ،(ةرا--م--ع
دبع :بردŸا.ىسسوم ىلع ،ديعسس يسساق
يوادهم نمحرلا

8991 يرفيف11
2 وشساف انيكروب1 رئاز÷ا

ةرود لÓخ ينطولا قيرفلل ةيناثلا ةهجاوŸا
امكو ،ضضرألا باحسصأا مامأا وسساف انيكروب
توا-ف-سسا-ت ءÓ-مز ا--هر--سسخ ار--ظ--ت--ن--م نا--ك
قيرفلا اهيف لواح ةارابم ‘ ،فدهل Úفدهب
نكل لداعتلاب لقألا ىلع ءاقللا ءاهنإا ينطولا

ي-ه-ت-ن-ي-ل ل-سشف-لا-ب تءا-ب تلواÙا ع-ي--م--ج
Úفدهب ينطولا قيرفلل ةيناث ةراسسخب ءاقللا

لوأا طوسش دعب.Êاثلا رودلا غولب نم هتسصقأا فدهل
ةثÓث ليجسست Êاثلا طوسشلا دهسش ،فادهأا نودب ىهتنا
باب حتت-فا ،ي-با-ن-ي-كرو-ب-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل Úفد-ه ،فاد-هأا
‘ يأا1٢ـلا ة-ق-ي-قد-لا ‘ و-غارداو بعÓ-لا ل-ي-ج-سست-لا
فعاسض ةعاسس عبرب ادعب ،ةارابŸا نم66ـلا ةقيقدلا
بعÓ-لا ة-ط-سساو-ب ة-ج-ي-ت-ن-لا ي-با-ن-ي--كرو--ب--لا بخ--ت--نŸا

يغنوغنوم Êوباغلا مك◊ا ةرفاسص لبقو نكل ،يروارط
ىسسوم بعÓلا ةطسساوب ةجيتنلا ينطولا قيرفلا ضصلق
ةهجاوŸا هتاه تهتنا فدهل Úفده عقو ىلعو ،بياسص

ولو ىتح ،نطولا ضضار ¤إا «رسضÿا» ةدوعب تلجع يتلا
.ÊوÒما-ك-لا بخ-ت-نŸا ما-مأا ة-ث-لا-ث-لا ة-ه--جاوŸا--ب زا--ف

ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جاوŸا ه-تا-ه ي--ن--طو--لا ق--ير--ف--لا ضضا--خ
،ةرامع نب ،نامسصع ،دودغز ،حاتفم ،دانماح :ةيلاتلا

،(بلحد يلع) ةقرز نب ،بياسص ،(تÓمح نب)ضشاسشرح
دبع :بردŸا.لامك ديعسس يسساق ،توافسسات ،يريزد
يوادهم نمحرلا

8991 يرفيف51
2 نوÒماكلا1 رئاز÷ا

،8991 و-سسا-ف ا-ن-ي-كرو--ب ةرود ي--ن--طو--لا ق--ير--ف--لا ى--ه--نأا
مامأا ¤وألا ةهجاوŸا ‘ هطوقسس دعبف ،ةثلاث ةراسسخب

تءاج ،٢/1 وسساف انيكروب مامأا ةيناثلا ‘و1/0 اينيغ
ةرŸا هدهو ةثلاثلا ةÁزهلا لجسسيل ةثلاثلا ةهجاوŸا
ل-ج-سس ،فد-ه--ل Úفد--ه--ب ÊوÒما--ك--لا بخ--ت--نŸا ما--مأا
ن؟93تلا ةقيقدلا ‘ يريزد بعÓلا ينطولا قيرفلل

بوج ÚبعÓلا ÊوÒماكلا بختنŸا ‘ده لجسس اميف
ءاقللا داق.56ـلا ةقيقدلا ‘ يماسشتو84ـلا ةقيقدلا ‘

‘ ة-بو-ع-سص ى-ندأا د-ج-ي ⁄و ،و-هو-ب-ي-ت ي-بو-ي--ثإلا م--ك◊ا
قيرفلا اهسضاخ يتلاو ،ءا-ق-ل-لا ع-با-ط-ل ر-ظ-ن-لا-ب ا-ه-ترادإا
دعب موئسشŸا هردق فرع نأا دعب حور نودب ينطولا
نم هتسصقأا اتيلو ةيناثلا و-سسا-ف ا-ن-ي-كرو-ب ةارا-ب-م ة-يا-ه-ن
«رسضÿا» لعج يذلا رمألا ،يئاهنل عبر رودلا غولب
قيرفلا نأا املع ،حور نودب ةÒخألا ةهجاوŸا ضضوخي
:ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جاوŸا ه-تا--ه ضضا--خ ي--ن--طو--لا

،دود---غز ،(يÈه) ضسير---خ تÓ---م---ح ن---ب ،دا---ن----ما----ح
،توافسسات ،حاتفم ،يريزد ،لوغ ،ضشاسشرح ،نامسصع
ةراسشإÓليوادهم نمحرلا دبع :بردŸا.ىسسوم يلع

دعت
خ-يرا-ت ‘ ءو-سسلا ةرود-لا ه--تا--ه
ضساك تايئاهن ‘ هتاكراسشم نمسض ةينطولا بختنŸا
عيمج رسسخ يتلا ةديحولا ةرودلا يهف ،ايقيرفإا ·أا

ارظتنم ناك امك انمكو ،لوألا رودلا ‘ ةثÓثلا هتايرابم
تررق وسسا-ف ا-ن-ي-كرو-ب ن-م ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا ةدو-ع رو-ف
يواد--ه--م ن--م--حر--لا د--ب--ع بردŸا ة---لا---قإا ة---يدا–لا
.ايلوغيب يسسنرفلاو ليغيا نايزم بردŸاب هسضيوعتو

8991 ناوج5
0 رئاز÷ا2 ايراغلب

ةنيهŸا هتكراسشم دعب ينطولا قيرفلا اهسضاخ ةارابم لوأا
هجورخب وسساف انيكروبب ايقيرفا م“ا ضساك تايئاهن ‘
مامأا ةيلا-ت-ت-م م-ئاز-ه ثÓ-ث-ل ه-ي-ق-ل-ت د-ع-ب لوألا رود-لا ‘
مامأا ةجيتن-لا ضسف-ن-بو٢/1 وسساف ان-ي-كرو-بو1/0 ايني-غ
دبع بردŸا ليحر تفلك يتلا مئازهلا يهو نوÒماكلا
”و ةينف-لا ة-سضرا-ع-لا ضسأار ى-ل-ع ن-م يواد-ه-م ن-م-حر-لا
،ايلوغي-ب ي-سسنر-ف-لاو ل-ي-غ-يا نا-يز-م ÚبردŸا-ب ه-سضيو-ع-ت
·أا دعب ينطولا قيرفللو ÚبردŸا نيذهل ةهجاوم لوأاو
ايفوسص ةيراغلبلا ةمسصاعلاب تناك وسساف انيكروبب ايفيرف

تهتناو ايراغلب ةفايسضلا باحسصأا مامأا ةيدو ةهجاوم ‘
Ÿخألا اذه ةحلسصÒ فدهبÚ ا رادأا.در نودŸةاراب

ىهتنا لوأا طوسش دعبف ،نامور كيريا يكيجلبلا مك◊ا
Úفد-ه ل-ي-ج-سست Êا-ث--لا طو--سشلا د--ه--سش ،فاد--هأا نود--ب

Ÿا ة--ح--ل--سصŸلا ه-ع-قو لوألا ،يرا-غ--ل--ب--لا بخ--ت--ن-Óبع
لجسس اميف ةارابŸا نم85ـلا ةقيقدلا ‘ فوكسشياتسس
نم قئاقد عبرأا  لبق فونيدÒف بعÓلا Êاثلا فدهلا

ةرا-سسخ-ب ته-ت-نا ي-ت-لا ة-يا-ه-ن-لا ي-هو ،ة-يا-ه-ن--لا ةر--فا--سص
هتاه ينطولا قيرفلا  ضضاخ.رفسصل Úفدهب «رسضÿا»
ةمسصاعلا دا–ا نم نÓع :ةيلاتلا ءامسسألاب ةهجاوŸا
رد--يو--ق) حا--ت--ف--م ،دود--غز ،ضشور--م--ع ،ه---ل ةارا---ب---م لوأا
،›اجع ،(هل ةارابم لوأا نارهو ةيدولوم نم ةسساسسكوب
ةيدولوم نم ضشيركع) ،Êومحر دارم ،توافسسات،يريزد
نم يلوم ود-ح ،ضشا-سشر-ح ،(ه-ل ةارا-ب-م لوأا ة-ن-ي-ط-ن-سسق
ةرامع نب ،يفياسص قيفر ،هل ةارابم لوأا نارهو ةيدولوم
:بردŸا.(هل ةارابم لوأا ياد Úسسح رسصن نم يوارغم)

ايلوغيب يسسنرفلاو ليغيا نايزم
8991 ةيليوج13

3 رئاز÷ا1 ايبيل
ةارا-ب-م لوأا ا-ي-لو-غ-ي-ب هد-عا-سسمو ل-ي-غ-يا نا--يز--م ضضا--خ
ينطولا قيرفلل ةينفلا ةسضراعلا ضسأار ىلع امهل ةيمسسر
لوألا يدي-ه-م-ت-لا رود-لا ن-م-سض ،8991 ةيليو-ج13 مو-ي
ما---مأا ،(000٢ ا-يÒج-ي-نو ا-نا--غ) ا--ي--ق--ير--فا ·أا ضسا--ك--ل
ةمسصاعلاب باهذلا ةهجاوم ترج.يبيللا بختنŸا
مغرو روهم÷او ضضرألا يلماع مغرو ،ضسلبارط ةيبيللا
لإا ،ةارابŸا اهت– ترج يتلا ةرا◊ا ةيخانŸا ءاوجألا
Úمث دج راسصتناب ةدوعلا عاطتسسا ينطولا قيرفلا نأا
باق توا-ف-سسا-ت ءÓ-مز ع-سضو ة،فد-ه-ل فاد-هأا ة-ثÓ-ث-ب
رادأا.تا-عو--مÛا رود غو--ل--ب ن--م ى--ندأا وأا Úسسو--ق
طوسش دعبف ،يمعدلا دمfi يسسنوتلا مك◊ا ةارابŸا
ة-ي-نا-ث-لا ة-ل-حرŸا تد-ه-سش ،فاد-هأا نود--ب ى--ه--ت--نا لوأا
ةليكسشتلا ةحلسصŸ ةثÓث ةلماك فادهأا ةعبرأا ليجسست
نودب ةارابŸا م‚ ،ضضرألا باحسصأل دحاوو ةينطولا

توافسسات ظيف◊ا دبع نارهو  ةيهابلا نبا ناك عزانم
،68و96و65ـلا قئاقدلا ‘ ةثÓثلا فادهأÓل هعيقوتب
بعÓلا يبيللا بختنملل د-ي-حو-لا فد-ه-لا ل-ج-سس ا-م-ي-ف
ق-ير-ف-لا ضضا-خ ةرا-سشإÓ--ل .57ـلا ة-ق-ي-قد--لا ‘ Êا--يرŸا
،نÓ-ع :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جاوŸا ه--تا--ه ي--ن--طو--لا

لوأا دادزو-ل-ب با-ب-سش ن-م ة-ج-ق-نو--ب ،دود--غز ،ضشور--م--ع
،(لوغ قرا-ط)يوار-غ-م ،ير-يزد ،ضشا-سشر-ح ،ه-ل ةارا-ب-م
،(ه-ل ةارا-ب-م لوأا ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا ن-م Êورز--خ) ›ا--ج--ع
ة-يدو-لو-م ن-م ي-ف-يا-سص ق-ي-فر ،ة-سسا-سسكو--ب ،توا--ف--سسا--ت
ة-يدو-لو-م ن-م م-ي-هار-بإا ةد--ع ،ه--ل ةارا--ب--م لوأا ر--ئاز÷ا
ايلوغيب يسسنرفلاو ليغيا نايزم :بردŸا.نارهو

عبتي ...

تاكراسشم ءوسسأا Úب نم ،8991 ةنسس وسساف انيكروب ةرود Èتعت
نودب لوألا رودلا نم هجورخب ،يراقلا سسرعلا ‘ «رسضÿا»
عفد يذلا ر-مألا ،ة-ي-لا-ت-ت-م م-ئاز-ه ثÓ-ث-ل ه-ي-ق-ل-ت-ب ،ة-ط-ق-ن
يواد-ه-م ن-م-حر-لا د-ب-ع بردŸا ة-لا--قإا--ب كاذ--نآا ة--يدا–لا--ب
«رسضÿا«برد ناو هل قبسس يذلا ،ليغيا نايزم بردŸاب هسضيوعتو
يتلا تابختنŸا يهام ىرت.يوادهم نمحرلا دبع دعبŸا بناج ¤إا

يوادهم لابسشأا اهدسصح ي-ت-لا ج-ئا-ت-ن-لا ي-ها-مو ،؟و-سسا-ف ا-ن-ي-كرو-ب ةرود ‘ «ر-سضÿا«تمز-ه
امهل ءاقل لوأا ‘ ايلوغيب يسسنرفلا ةقفر ليغيا نايزم ةقÓطنا تناك فيكو ،؟وسساف انيكروبب

اذه ةقلح ‘ اهيلع ةباجإلا نودجتسس يتلا ةلئسسألا Úب ن مكلت ،؟«رسضÿا» سسأار ىلع
ةارابŸا عم ةيسضاŸا ةقل◊ا ‘ انفقوت ثيح نم هأادبن يذلاو ،ددعلا

ايقير-فا سسا-ك-ل اداد-ع-ت-سسا ر-سصم ما-مأا ة-يدو-لا
.وسساف انيكروبب

خيراتلا ىلع ةذفانــه٢441 ¤وألا ىدامج6٢ـل قفاوŸا1٢0٢ يفناج01 دحألا

لÓقتشس’ا ذنم «رشضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

8991 ةيليوج13 ¤إاÈ 7991مسسيد02 نم

راطإلا جراخ ناك بياسص ىسسوم تاينف^
8991 وسساف انيكروبب ايقيرفا ·أا سساك ‘

8991 ةنسس وسساف انيكروب ةرود ¤إا لهأاتŸا ينطولا بختنŸا^

وغوداغاو ةلزهم دعب يوادهم ةفيلخ ليغيا نايزم^

...وشساف انيكروب ةرود ‘ «ةيثراك» ةكراششم

(نوعبرألاو ةنماثلا ةقل◊ا)



نب Úعت ميكحتلا ةن÷
دغلا ءاقل ةرادإل ىيحي

ميكحتلل ةيلأردفلأ ةنجللأ تنيع
مكحك ىيحي نب ديضسلأ Úيعتب

ةيدولوم مامأأ دغلأ ةأرابŸ يضسيئر
هتمهم ‘ هدعاضسيضس امنيب ،نأرهو

يمكحك لولهبو طولغم يئانثلأ
ديضسلأ Úيعت ” Úح ‘ ،سسا“

.ةأرابŸأ هذه ‘ عبأر مكحك سشأدمح
رصشابŸا ىلع ثبيصس ءاقللا
يرئأز÷أ نويزفلتلأ موقيضسو أذه

ام وهو ،رضشابŸأ ىلع ةهجأوŸأ لقنب
نوكي يرئأز÷أ نويزفلتلأ نأأ ينعي
ةيلÙأ ةيدولوŸأ تايرابم لك لقن دق

ذنم ةÒغضصلأ ةضشاضشلأ Èع ةيراقلأو
ةطبأرو ةلوطبلأ ‘ مضسوŸأ ةيأدب

‘ زلفاب ةأرابم أدع ام ،ايقيرفأ لاطبأأ
.Úنيبلأ

يويرف عاصضخإا دكأا قيرفلا بيبط
ةقمعم تاصصوحفل يميهاربو

ىلع جاعل ديضسلأ ديمعلأ بيبط دكأأ
يويرف يماضس يئانثلأ عاضضخإأ

تاضصوحف ¤إأ سسمأأ يميهأرب مضساقلبو
لجأأ نم امهتباضصإأ سصوضصخب ةعضشألاب

نيذلأ امهو ،امهبايغ ةدم قيق–
لكضشب نأديŸأ ةيضضرأأ أرداغ

مامأأ قباضسلأ ءاقللأ ‘ يرأرطضضأ
ثيح ،يضسقافضصلأ يضضايرلأ يدانلأ

ىلع ةباضصإأ ةيدولوŸأ فأده ىقلت
Òهظلأ Êاعي امنيب ،ذخفلأ ىوتضسم

ىوتضسم ىلع ةباضصإأ نم رضسيألأ
.قاضسلأ

ــه2441 ¤وأ’ا ىدامج62ـل قفاوŸا1202 يفناج01 دحأ’ا لوألا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

اركبم توŸا ةعوم‹ بهلت هتاحيرسصت

«قرافلا عنصصيصس يرئاز÷ا بلقلا نكل ،يجÎلاو كلامزلا حصشري لكلا » زيغن

ةحار يموي دعب سسمأا تابيردتلل تداع

ةوارم◊ا ءاقلل اÒصض– تابيردتلا فنأاتصست ةليكصشتلا

ءاد-شصأا» ة-ي-مو-ي ز-ي--غ--ن ل--ي--ب--ن ر--ئاز÷ا ة--يدو--لو--م برد--م سصخ
رود ة--عر--ق ءار--جإا بق--ع ةد---يد---ج تا---ح---ير---شصت---ب «بعŸÓا
ىلع قلعو ةرهاقلا ةيرشصŸا ةمشصاعلاب سسمأا لوأا تاعومÛا

ةعوم‹ دجوت ’ لاطبأ’ا يرود ‘ » Óئاق هقيرف ةعوم‹
ي-جÎلا ح-ششر-ي ل-ك--لا قرو--لا ى--ل--عو ا--ن--ت--عو--م‹ ‘و ،ة--ل--ه--شس
امهلوشصوو ةÒخأ’ا مشساوŸا ‘ امهجئاتن ¤إا رظنلاب كلامزلاو
» ةيحشضلا ةروث ‘ ةقباشسŸا لخدن نل اننكل يئاهنلل

«كلامزلا ةارابŸ اديج رصضحنصسو ،ادج ةبعصص ةمانزرلا »
تاعومÛا رود نششديشس يذلا هقيرف ةمانزر ىلع هقيلعت ‘و
» Óئاق ،زيغن ليبن بردŸا حرشص كلامزلا ةاقÃÓ رشصم نم
نأا ي-ن-ت-م-ل-ع ة-ي--جراÿا تا--ق--با--شسŸا ‘ ة--ع--شضاو--تŸا ي--تÈخ

بعلنشس اننأا اÃو. يئاهنلا عبرلا رودلل لهأاتلا حاتفم يه ةمانزرلا
نأا انيلع لهأاتلل ÚحششرŸا Úقيرفلا مامأا ةارابم جراخو لوأا

،يرشصŸا كلامزلا مامأا ¤وأ’ا انتارابŸ اديج انشسفنأا رشضح
.«ةنك‡ ةقيرط لشضفأاب ةلوطبلا نششدن ىتح
«يوركلا ثبÿا ةفاقث كل‰ ل و Úيرئاز÷ا نحن انتلكصشم»
ةدوجوŸا ةشسلوكلا زيغن ليبن رئاز÷ا ةيدولوم بردم دقتنا

» Óئاق حرشصو رششابم Òغ لكششب ةيقيرفإ’ا تاشسفانŸا ‘

اديج انفويشض لك لبقتشسن Úيرئاز÷ا نحن ديدششلا فشسأÓل
تابختنمو ةيدنأا ‘ ثدحي امك يوركلا ثبÿا كل‰ ’و
فرششنو انفادهأا ققحنشس هللا نذإاب اننكلو . ةرا÷ا نادلبلا
ةشصاخ ةمÓع ىقبت يتلا ةرار◊او بلقلاب ةينطولا ةيارلا
اهنع ثدحتن نحنو ةحشضاو انُفادهأا ،طقفو Úيرئاز÷اب

بعلنو ةارابم لك ‘ انروهمج داعشسإ’ ىعشسنشس و ÚبعÓلا عم
.«طقفو زوفلا ةينب ةقيقد Úعشست لك

«ءادألا نع ثحبلا ليحتصسي ناك يصسقافصصلا مامأا»
نأا ليحتشسي ناك هنأا  زيغن ليبن رئاز÷ا ةيدولوم بردم دكأا »
يشسقافشصلا مامأا بايإ’ا ةعقوم ‘ ءادأ’ا نع هقيرف ثحبي

انئادأا نع نوثدحتي سضعبلا تعمشس » Óئاق حرشصو ،سسنوت ‘
.كلذب حمشست نكت ⁄ ةارابŸا فورظ نكل ةدوعلا ةارابم ‘

،توم وأا ةايح ةارابم ‘ طقفو لهأاتلا نع طقف ثحبن انك
ما-مأا لا-يد-نوŸا تا-ي-ف-شصت ‘ بخ-ت-نŸا ةارا-بÃ ي--ن--تر--كذو
،اكيجلب تايرابم ‘ كلذ دعب ءاج ءادأ’ا نكلو ،وشساف انيكروب
‘ ايقار ءادأا مدقنشس نحن ىتح اذهلو ايناŸأاو ايشسور ،ايروك
 .«رخآا اقيرف نودهاششتشسو ةعومÛا يرود تايرابم
«مصسوŸا اذه سسجاه Èكأا قاهرإلاو يقيقح لكصشم تاباصصإلا»

قحÓ-ي يذ-لا ة-ي-لا-ت-تŸا تا-با-شصإ’ا ح-ب-شش ى-ل-ع ه-ق-ي-ل-ع-ت ‘و
ا-م» Ó-ئا-ق ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن بردŸا حر-شص ةارا-ب-م ل-ك ‘ ه-ي-ب-ع’
دجوي ’و رئاز÷ا ةيدنأ’ا خيرات ‘ ةقباشس يقيرف عم ثدحي
ماد فقوت دعب رهشش فرظ ‘ ةارابم Êامث بعلي قيرف يأا

نيأا ةارابم لك ‘ ةروتافلا عفدن انحبشصأا اذهل ،رهششأا ةعبشس
عجÎشسن ىتح تقولا دجوي ’و تاباشصإÓل انيبع’ سضرعتي

عم ل-ما-ع-ت-ن نأا لوا-ح-ن ن-ح-نو ي-ق-ي-ق-ح ل-ك-ششم اذ-هو اد-ي-ج
.«ءاكذب عشضولاو ةمانزرلا

«يمتح رمأا ةليكصشتلا ريودتو ادج ةبعصص ةوارم◊ا ةارابم»
اذه ةارابم نع ثيدحلل زيغن ليبن بردŸا كلذ دعب جرع
يوطن نأا انيلع » Óئاق حرشصو نارهو ةيدولوم مامأا Úنث’ا

ةلوطبلا ءاوجأا ¤إا دوعنو. نآ’ا ايقيرفإا لاطبأا يرود ةحفشص
ما-مأا ي-شسقا-ف-شصلا ة-ه-جاو-م ن-م بع-شصأا ةارا--ب--م ا--نر--ظ--ت--ن--ت

بعليو هناديم جراخ بعشص قيرفلا اذه نأ’ نارهو ةيدولوم
ىلع تدكأاو رورغلا نم ›ابششأا ترذح يننأا امك ،ةليمج ةرك

يتلا تابايغلا نع Óشضف ،سضرأ’ا ىلع لجرأ’ا عشضو ةرورشض
ةليكششتلا ريودت ل-شصاوأا-شس ي-ن-ن-ك-لو ا-ي-ق-ي-ق-ح Ó-ك-ششم Èت-ع-ت
  .«اديج عشضولا عم لماعتأاو

فسصنم – ب

فـصصت ةـــيصسنوتلاو ةــــيرصصŸا ةــــفاحصصلا
ةـــــيديد◊اب ةـــــيدولوŸا ةــــعوم‹

‘ ةيبرع ةيدنأأ ة-ثÓ-ث تع-ضضو ي-ت-لأ ا-ي-ق-ير-فإأ لا-ط-بأأ يرود ة-عر-ق تلو–
ثيح ،ر-ضصمو سسنو-ت ‘ مÓ-عإلأ ل-ئا-ضسو-ل ة-م-ضسد ةدا-م ¤إأ ةد-حأو ة-عو-م‹

يتلأ ةعومÛأ نأأ ىلع ةيئرŸأو ةعومضسŸأ ،ةءورقŸأ فحضصلأ فلتfl تعمجأأ
ةعوم‹ يرضصŸأ كلامزلأو يضسنوتلأ يجÎلأ ،رئأز÷أ ةيدولوم ةيدنأأ تمضض
يئاهنلأ عبر رودلل لهأاتضس يذلأ يئانث-لأ ة-يو-ه-ب ن-ه-ك-ت-لأ بع-ضصيو ة-يد-يد-ح
.›اغنضسلأ تيغنوات ةيلا◊أ ةخضسنلأ ‘ دوضسألأ ناضص◊أ دجأوت لظ ‘ ةضصاخ

ايلاح يجÎلا نم ىوقأا ةيدولوŸا نأا نوعمجي نويرصصŸا
¤إأ نابعلي ةيراقلأ تاقباضسŸأ د‹أأ ‘ دي-لا-ق-ت-لأو خ-يرا-ت-لأ ي-ل-ما-ع نأأ م-غرو

يلهألأ ‘ Úقباضسلأ ÚبعÓلأو ÚللÙأ رابك نأأ لإأ يضسنوتلأ يجÎلأ بناج
ةيدولوŸأ نأأ ىلع مهتاحيرضصت فلتfl ‘ أوعمجأأ ةنعأرفلأ بختنمو يرضصŸأ
ىوتضسم ىلعأأ ىلع ةيجذو‰ ةأرابم مدق امدعب أذهو ،يجÎلأ نم ايلاح ىوقأأ
هنزأوت دقف يذلأ ي-جÎلأ سسك-ع أذ-هو ر-ئأز÷أ ‘ ي-ضسقا-ف-ضصلأ يدا-ن-لأ ما-مأأ

.Úمضسوم رخآأ ‘ هقيربو
ايراق يجÎلا قبصست تحبصصأا ةيميكحتلا حئاصضفلا

عبرألأ بحاضص يضسنوتلأ يجÎلأ ةعوم‹ ‘ ةيدولوŸأ تعضضو ةعرقلأ نأأ اÃو
Úمضسوم رخآأ ‘ أÒثك هتبيه دقف هنكلو ا-ي-ق-ير-فإأ لا-ط-بأأ يرود-ب تا-ج-يو-ت-ت
تغلب «ةخضشكŸأ» نأأ ليلدب ايراقو ايلfi زوفلأ ‘ ةÒبك ةبوعضص دجي حبضصأأو
ىوكضش عفر يذلأ يبيللأ يزاغنب يلهأأ مامأأ ةيميك– ةحيضضفب تاعومÛأ رود
Úيبيللأ ءاقضشألأ ملح مطح مدعب افيفلل هيدعاضسمو انبلأ يرضصŸأ دضض ةيمضسر

امدعب Úمضسوم ذ-ن-م رر-ك-ت يذ-لأ و-يرا-ن-ي-ضسلأ و-ه و ،تا-عو-مÛأ رود غو-ل-ب ‘
.هل يراق بقل رخأاب جيوتتلأ ىلع يجÎلأ رافلأ ءاطخأأ تدعاضس

خيراتلا لوخدو ةلواطلا بلق ديري لاغنصسلا لطب
دوضسألأ ناضص◊أ نوكيضس تاعومÛأ رود ‘ رئأز÷أ ةيدولوŸ ثلاثلأ سسفانŸأ امأأ

ايقيرفإأ لاطبأأ يرود ‘ كراضش نأأو هل قبضسي ⁄ يذلأو ةيلا◊أ ةخضسنلأ ‘
هئاضصقإاب ةيودم ةأاجافم رجف يذلأ طراف-لأ م-ضسوŸأ لا-غ-ن-ضسلأ ل-ط-ب تي-غ-ن-ي-ت
هيلع لزنيضس يذلأ قيرفلأ وهو ،حيجÎلأ تÓكرب يبرغŸأ يواضضيبلأ ءاجرلل
‘ اهدعب هلبقتضسي مث ةثلاثلأ ةلو÷أ ‘ اباهذ راكد ‘ افويضض ي◊اضص ءÓمز
سصقن لÓغتضسل ةيتأوم ةضصرفلأ ودبت نيأأ ةيليوج5 بعلÃ ةعبأرلأ ةلو÷أ

فضصنم – ب            .همامأأ طاقن تضس دضص◊ هتÈخ

ةعوم‹ ‘ بابصشلا
تاعومÛا رودب ةيوق
ايقيرفإا لاطبأا ةطبارل
يرود ةعرق تيرجأأ

لاطبأأ ةطبأر تاعوم‹
يضضاŸأ ةعم÷أ موي ايقيرفإأ

بابضش عوقو نع ترفضسأأو
يب يت نم لك ةقفر دأدزولب
زنوأد نضص ،›وغنكلأ يبÁزام
لÓهلأو يقيرفإأ بون÷أ
يتلأ ةعومÛأ يهو ،Êأدوضسلأ
Úفراعلأ ةيبلغأأ اهÈتعأ
اهنأاب ةيقيرفإلأ ةركلاب

نم هنأأو توŸأ ةعوم‹
نÃ نهكتلأ أدج بعضصلأ
هذه ةوقل أرظن اهنم لهأاتيضس
.ةÒخألأ مضسأوŸأ ‘ ةيدنألأ

 يبÁزام ¤إا جرخيصس
ةلوج لوأا ‘

نع يقيرفإلأ دا–إلأ رضشن
بابضش تايرابم جمانرب
ءÓمز رفاضسيضس ثيح ،دأدزولب
يت ةهجأوŸ وغنوكلأ ¤إأ دويعضس
،يرفيف31 موي يبÁزام يب
زنوأد نضص نولبقتضسيضس اهدعب
خيراتب يقيرفإأ بون÷أ

لÓهلأو ،يرفيف32/42
5/6 موي اضضيأأ Êأدوضسلأ

‘ بايإلأ نوبعلي مث ،سسرام
أدوعيل ،سسرام61 موي نأدوضسلأ
لابقتضسإل رئأز÷أ ¤إأ اهدعب
2/3 موي يبÁزام يب يت
ءاقل رخآأ ‘ أوجرخيو ،ليرفأأ
ةهجأوŸ ايقيرفإأ بونج ¤إأ

.ليرفأأ9/01 موي زنوأد نضص
م.ميلضس

ةدوعلا عم دعوم ىلع رمحأ’او رشضخأ’ا يزلا باحشصأا ناك
مامأا ة-ل-ب-قŸا ةارا-ب-م-ل-ل اÒشض– سسمأا مو-ي تا-ب-يرد-ت-لا ءاو-جأ’
ةحار يموي ينفلا مقاطلا مهحنم نيذلا مهو ،نارهو ةيدولوم
يشضايرلا يدانلا باشسح ىلع اولهأات نيأا ،سسنوت نم ةدوعلا دعب
دق ،دوششح دئاقلا ءاقفر نأا لوقلا نكÁ اذهبو ،يشسقافشصلا

مامأا ةلبقŸا ةهجاوملل ةيد÷ا تاÒشضحتلا ‘ لعفلاب اوعرشش
،سسمأا يدج لكششب لمعلا ءاوجأا ‘ مهلوخدب نارهو ةيدولوم
با-شسح ى-ل-ع ل-هأا-ت-لا د-ع-ب م-ه-تا-يو-ن-ع-م تع-ف--ترا ن--يذ--لا م--هو
يهو ىر-خأا ةأا-فا-كÃ ا-شضيأا م-ه-برد-م م-هد-ع-شسأاو ،ي-شسقا-ف-شصلا
.ةحار يمويل مهلين

Êوزاك ءانبأا ةهجاوم لبق Úتصصحب يفتكيصس قيرفلا
Úتشصحب يفتكتشس ةيدولوŸا ةليكششت نإاف ،تقولا قيشض لظ ‘و
،ليلق تقو وهو ،نارهو ةيدولوم مامأا دغلا ةهجاوم لبق طقف

ةحارلل ةجاح ‘ نوبعÓلاو ،ةÎفلا هذه ‘ ةÒثك تايرابŸا نأا ةشصاخ ،جمانÈلا اذه ديمعلا بردم ىلع تشضرف ةيلا◊ا فورظلا نكل
سصخي اميف قيرفلا ىلع يباجيإا لكششب سسكعني نأا لكلا ىنمتي ام وهو ،ينفلا بنا÷ا طقف سسيلو ،اشضيأا مهم يونعŸا بنا÷اف ،اشضيأا
يذلاو ،Êوزاك درانÒب ةيدولوملل قباشسلا بردŸا مامأا ديدج زوف قيق–و ةيباجي’ا جئاتنلا ةلشسلشس ةلشصاوم ’ اŸو ،تايرابŸا جئاتن
.نآ’ا نارهو ةيدولوم قيرف ىلع فرششي

ىرخأا ةرم ةرصضاح نوكتصس ةيصساصسألا ةليكصشتلا ىوتصسم ىلع تاÒيغتلا
مامأا هدرط دعب بقاعŸا قارح بايغ نأا ثيح ،ةهجاوŸا هذه ‘ ىرخأا ةرم هتليكششت ريودت ينفلا مقاطلا لشصاوي نأا بقتريو
ءيششلا سسفنو ةكراششم لوح اشضيأا كوكشش كانهو ،رخآ’ا وه تاباشس◊ا نم هجرخت يويرف ةباشصإا نأا امك ،دكؤوم ةنيطنشسق بابشش
ةليكششتلل نيرخآا ةدوع اÃرو ،ÚبعÓلا سضعب ةحارإ’ ىرخأا ةينف تاÒيغتب بردŸا موقي نأا بقتري Úح ‘ ،يميهاÈل ةبشسنلاب
،ÚبعÓلا نم هÒغو يتÓعو ،تايرابŸا ءاوجأ’ داع يذلا يعيبرو ،يشضاŸا ءاقللا ‘ بعلي ⁄ يذلا دادح ةروشص ‘ ةيشساشسأ’ا

يقرسش ميلسس.ةلبقŸا تاءاقللا ‘ نيزهاجو Úحاتم لكلا نوكي ىتح

دادزولب بابسش

زوـــفلا ىـــلع رــــصصي اــمودو وداراــــب ءاـــقلل رـــصضـحي باــــبصشلا
ةرم ةينطولا ةلوط-ب-لا ‘ Òك-ف-ت-ل-ل دادزو-ل-ب با-ب-شش ق-ير-ف دا-ع
ةينيكلا يشضارأ’ا نم هب داع يذلا راشصتن’ا دعب اذهو ىرخأا
يرود ¤إا ل--هأا--ت--لا ةرا--ششل ع--ط--قو ا--ي--ها---م رو---غ يدا---ن ما---مأا

كنار-ف بردŸا لا-ب-ششأا ،ا-ي-ق-ير-فإا لا-ط-بأا ة-ط-بار تا-عو-م‹
ثي-ح ي-لÙا يرود-لا تا-ير‹ ¤إا م-هز-ي-كر-ت او--لو--ح ا--مود
يدان ىلع افوي-شض نو-ل-ح-ي ا-مد-ن-ع ة-ب-ع-شص ة-جر-خ م-هر-ظ-ت-ن-ت
ةينطولا ةلوطبلا نم ةعباشسلا ةلو÷ا تايرابم راطإا ‘  وداراب

.ءاشضيبلا رادلا بعلÚ Ãنث’ا اذه

سسمأا موي ةيبيردت ةصصح ىرجأا قيرفلا
ةحار-ك ي-شضاŸا سسي-مÿا مو-ي Úب-عÓ-ل ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ح-ن-م
¤إا اودوعيل ،رئازجلل اينيك نم ةقاششلا ةلحرلا دعب ÚبعÓل
ةيناث ةيبيردت ة-شصح اور-ج-ي-ل ،ة-ع-م÷ا مو-ي تا-ب-يرد-ت-لا ءاو-جأا

بعلم ةيشضرأا ىلع سسمأا حابشص ةيÁداكأ’ا نابشش ءاقلل اÒشض–
ا-مود كنار-ف بردŸا ا-ه-ي--ل--ع فر--ششأا ة--م--شصا--ع--لا--ب توأا02
⁄و لمعلا ةÒتو نم اوشضفخ نيذلا ،وحر ناميلشس هدعاشسمو
بنا÷ا ىلع اÒثك اوزكر ا‰إا ةيندب نيرا“ ÚبعÓل او‹Èي
.ينفلا

ثÓثلا طاقنلا ىلع رصصي امود
ةيادب لبق ÚبعÓلا عم عامتج’اب امود كنارف بردŸا ماق
اذهو ةرم لك ‘ لعفي ناك املثم سسمأا مويل ةيبيردتلا ةشص◊ا

هرشصانع وه هققح امو ةيشضاŸا ةÎفلا نع ثيد◊ا لجأا نم
ر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لا ة-مدا-ق-لا ةÎف-لا فاد-هأا د-يد– ¤إا ة-فا-شضإ’ا--ب
لاطبأ’ا ةطبار نايشسنب هيبع’ بلاط يشسنرفلا ينقتلا ،قيرفلا
اذه زوفلا ةرورشض ىلع رشصيل ةمداقلا تايرابملل Òشضحتلاو
.ةلوطبلا ‘ ىرخأا طاقن ثÓث قيق–و Úنث’ا

ةÁزه نود ةلصسلصسلا ةلصصاوم ديري
ةÒبك ةيمهأا ىطعأا امود كنارف بردŸا نإاف هشسفن قايشسلا ‘

ةرور-شض لو-ح Úب-عÓ-لا ع-م ثد– كلذ-ل ي--شسف--ن--لا بنا--ج--ل--ل
نوقثاو دويعشس ءÓمز نأا ملعي وهف ،ةÁزعلا سسفنب ةلشصاوŸا

اذه ةققÙا ةيباجيإ’ا جئاتنلا ةلشسلشس دعب مهشسفنأا نم ادج
قباشسلا لئابقلا ةبيبشش بردمف كلذل ،ةظحللا ىتح مشسوŸا
.ىرخأا ةارابŸ ةÁزهلا مدعو ةقثلا هذهب ةلشصاوŸا ديري

هبقل ىلع ظاف◊اب قيرفلا اياون دكؤويصس زوفلا
اذه ÚبعÓلا نم ةديج ةعوم‹ كلتÁ هنأا ملعي امود
جئاتن قيق– مهيلعو مهمامأا راذعأا Óف كلذل  مشسوŸا
ةدراطم ةلشصاوم لجأا ن-م ة-ي-لÙا ة-لو-ط-ب-لا ‘ ة-ي-با-ج-يإا
يذلا رمأ’ا وهو ،ةرادشصلا ‘ اديحو درغŸا فيطشس قافو
ثÓثلا طاقنلا قيق– ةرورشضب مهبلاط نيأا ÚبعÓل هلقن

’ بقل-لا ى-ل-ع بع-ل-ي يذ-لا ق-ير-ف-لا نأاو مدا-ق-لا ءا-ق-ل-لا ‘
ةحاطإ’ا نأاو ،تايرابم اذكه لثم ‘ ةراشسÿا هيلع بجي
اذه بابششلا ةوق Ìكأا دكؤويشس Úنث’ا اذه وداراب يدانب

.مشسوŸا

«ةلوطبلا ىلع بصصنم هلك نآلا انÒكفت»:تاكيرت
ةياهن دعب تاكيرت لÓب دادزولب بابشش ناديم طشسوتم حرشص
ةيمشسرلا ةحفشصلل ينيكلا ايهامروغو دادزولب بابشش ةارابم
Úن-ث’ا اذ-ه ه--ئÓ--مزو هر--ظ--ت--ن--ي ا--م--ع ثد– ن--يأا ق--ير--ف--ل--ل
نآ’ا يشضاŸا نم حبشصأا اذهو تاعومÛا يرود انغلب»:لاقو

ما-مأا زو-ف-لا ،ة-مدا-ق-لا تا-قا-ق-ح-ت-شسإ’ا ى-ل-ع ز-ي--كÎلا ا--ن--ي--ل--ع
انلعجيشسو مشسوŸا اذه انتوق دكؤوي انرايد جراخو ايهامروغ
بشصنم انÒكفت نآ’ا ،وداراب ةهجاوŸ ةعئار فورظ ‘ رشضحن

،انراوششم ‘ ةمهم طاقن عييشضت يدافت انيلع ةلوطبلا ىلع
«.زوفلاب نوبلاطم نحنو تاÌعت يأا ¤إا جات– ’ ةÎفلا هذه

م.ميلسس



ادغ ررقŸا مداقلا دعوŸاب ةضصاÿا اهتاÒضض– لضصاوت ةيلئابقلا ةليكضشتلا تلاز ام
لوألا فÙÎا مضسقلا ةلوطب نم ةعباضسلا ةلو÷ا مضسرب ةمضصاعلا دا–ا مامأا Úنثلا

Ãمفون1 بعلÈ مثلا زوفلا دعبو ،وزو يزيتبÚ اثلا رودلا ¤إا لهأاتلاوÊ سسأاكل رركم
ةيباج-يإلا ج-ئا-ت-ن-لا ةÒتو ى-ل-ع ظا-ف◊ا ى-ل-ع نور-ضصي ة-ف-ير-ضش ن-ب ءÓ-مز نإا-ف ،فا-ك-لا
سسرا◊ا ةدوع ةÒخألا ةيبيردتلا سصضص◊ا تفرع دقو ،دا–لا وكيضسÓك ‘ ديكأاتلاو
رضضخألا ءوضضلا ىقلت نأا دعب ةعومÛا ةيقب عم تاÒضضحتلا ءاوجأا ¤إا طوب نب ةماضسأا

ذنم اهنم Êاعي ناك يتلا ةباضصإلا نم ءافضشلل لثا“ طوب نب نأا ينعي ام ،يبطلا مقاطلا نم
 .ةضسفانŸا ءاوجأا ¤إا ةدوعلل دادعتضسلا ”أا ىلعو فلضشلا ةيعمج ةارابم

 دانمح ديب هتكراششم رارق
ايدبم ةعومÛا عم جمدناو تابيردتلا ¤إا داع طوب نب سسرا◊ا ناك نإاو ىتحو ،ىرخأا ةهج نم
بردم دي-ب نو-ك-ي-ضس ا-ي-ن-ف ح-ب-ضصأا يذ-لا ه-ت-كرا-ضشم رار-ق نأا لإا ،ة-ضسفا-نŸا ¤إا ةدو-ع-ل-ل هداد-ع-ت-ضسا
ةيحانلا نم زهاج طوب نب ناك اذإا امع دكأاتلا هيلع بجوتيضس يذلا دانمح رمع سسار◊ا
مدقيضسو ،ةمضصاعلا دا–ا مامأا Úنثلا اذه ءاقل ‘ ةكراضشملل ةينفلاو ةيندبلا
ةÒخألا تاضسمللا عضضيضس يذلا نافل سسينيد ديد÷ا بردŸا ¤إا هريرقت

ةضصح رخآا ‘ مويلا ةبضسانŸا ةطÿاو ةيضساضسألا ةليكضشتلا ىوتضسم ىلع
.ةارابŸا دعوم ةيضشع اه‹Èيضس ةيبيردت

 تاباشس◊ا جراخ سشاديكمو ،مورك ،ةلزن ،نورمح
نوكتضس ةبيبضشلا نإاف ،اهيلع انلضص– يتلا تامولعŸا بضسحو ،لباقŸا ‘
‘ انوروك ءابوب اوبيضصأا نيذلا ةعبرألا ÚبعÓلا تامدخ نم ةضصوقنم
كرد دا–ا مامأا ةيراقلا ةضسفانŸا نم ةدوعلا ءاقل لبق ةÒخألا ةدŸا
نيذلا سشاديكمو ،مورك ،ةلزن ،نورمح نم لكب رمألا قلعتيو ،رجينلا

اهمازتلا ببضسب ةمضصا-ع-لا دا–ا ءا-ق-ل-ل تاÒضضح-ت-لا ة-ل-حر-م او-ع-ي-ضض
ةديدج تارابتخا ¤إا نوعضضخيضس مهنأا ةراضشإلا عم ،يحضصلا رج◊اب
نوكي ىتح ءافضشلل مهلثا“و ءابولا نم مهضصلخت نم ديكأاتلل مويلا
 .ةعومÛا ةيقب عم تابيردتلا ءاوجأا ¤إا ةدوعلا مهعضسوب

دا–لا ءاقلل ابشس– مويلا رآا يشس يب سصحف نورجيشس نوبعÓلا
Úناوقل اقبطو Úنثلا ادغ ةررقŸا ةمضصاعلا دا–ا ةهجاوŸ ابضس–و
اضصوحف دحألا مويلا نورجي-ضس ة-ب-ي-ب-ضشلا ي-ب-عل نإا-ف ،ة-ي-ن-طو-لا ة-ط-بار-لا

ةحيبضص جئاتنلا رهظت نأا ىلع انوروك سسوÒف نع فضشكلل ةضصاخ ةديدج
نوÒضسŸا نإاف ،ةيلئابقلا ةرادإلا نم ةبرقŸا انرداضصم بضسحو ،ةارابŸا
Úب-عÓ-لا نأاو ة-ضصا-خ سسوÒف-لا ¤إا ن-ير-خآا Úب-عل سضر-ع-ت نو-ضشخ--ي
لف◊ا ‘ نيرضضاح اوناك سشاديكمو ،مورك ،ةلزن ،نورمح ةعبرألا
 .فاكلا سسأاك ءاقل ةيضشع ÚبعÓلا عم يديزوب بردŸا هماقأا يذلا

لوألا فÙÎاــه2441 ¤وألا ىدامج62ـل قفاوŸا1202 يفناج01 دحألا

لئابقلا ةبيبشش

ءانغتضسلا ‘ ةرادإلا رارق دعب ،ارظتنم ناك املثم
لمع يذلا يديزوب فضسوي بردŸا تامدخ نع
ن---ك“ ،ق---ير---ف---لا ع---م د---حاو ر---ه----ضش ةدŸ ىو----ضس
سسينيد ديد÷ا بردŸا عم قافتلا نم نوÒضسŸا

ميضسÎل رئاز÷اب قحتلا ام ناعرضس يذلا نافل
رضشابو ةيلئا-ب-ق-لا ة-ي-ن-ف-لا ة-ضضرا-ع-لا ¤إا ه-ما-م-ضضنا

ةمداقلا ةهجاوملل ادادع-ت-ضسا را-ظ-ت-نا نود ه-ما-ه-م
ثيح ،Úنثلا اذه ةمضصاعلا دا–ا مامأا ةبقترŸا
،يضضاŸا سسيمÿا موي رئاز÷ا ¤إا هلوضصو دعب
مويلا ‘ هل ةيبيردت ةضصح لوأا ىلع نافل فرضشأا
قيقحتل اÒبك ادادعتضسا ايدبم (ةعم÷ا) ›اوŸا
‘ ¤وألا هتبرŒ دعب رئاز÷ا ‘ هل راوضشم لضضفأا

 .ةنيطنضسق بابضش

ىلع ظافحلل مهزفحو ÚبعÓلا عم ثد–
 ةيباجيإلا جئاتنلا ةÒتو

راطم ¤إا هلوضصو دعب ةرضشابمو ،ىرخأا ةهج نم
،هلابقتضسا ‘ نوÒضسŸا ناك نيأا نيدموب يراوه
لقنتو ،تقولا عيضضي ⁄ نافل سسينيد بردŸا نإاف
ةرايز-ل وزو يز-ي-ت-ب Èم-فو-ن1 بع-ل-م ¤إا ةر-ضشا-ب--م
ة-ع-با-ت-م اذ-كو ،ءاو-جألا ن-ع ةر-ك-ف ذ-خأاو ق-فارŸا

هذ-ه سشما-ه ى-ل-عو ،د-ع-ب ن-ع فا-ن-ئ-ت--ضسلا ة--ضصح
ةضصرف-لا ل-غ-ت-ضسا ي-ضسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت-لا نإا-ف ،ةرا-يز-لا
م-ه-ح-ن-مو ه-ضسف-ن Ëد-ق-ت-ل Úب-عÓ-لا ع-م ثد-ح-ت-ل--ل
ادكؤوم لمعلا ‘ هتقيرط نع ةضضيرعلا طوطÿا
نود ن-م ءي-ضش يأا-ب ما-ي-ق-لا ع-ي-ط-ت-ضسي ن--ل ه--نأا م--ه--ل
‘ Êا-ف-ت-لاو ة-يد÷ا-ب م-ه--ب--لا--ط ثي--ح ،Úب--عÓ--لا
ظافحلل مهعضسوب ام لك لذب ىلع مهزفحو ،لمعلا

ةلاضسرلا نأا ودبيو ،ة-ي-با-ج-يإلا ج-ئا-ت-ن-لا ةÒتو ى-ل-ع
ن-يذ-لا ة-ف-ير-ضش ن-ب ءÓ-مز ¤إا ي-غ-ب-ن-ي ا-م-ك تل--ضصو
دعب ةيباجيإلا جئاتنلا نم ديزŸا قيقحتب نودعي
 .ةÒخألا ةدŸا ‘ ةلجضسŸا ةيوقلا ةقÓطنلا

 ءاقل لوأا ‘ هتشسŸ عشضو لواحيشس
¤إا هلوضصو لبق هل حيرضصت لوأا ‘ هيلع دكأا امكو
ةركف كلÁ نافل سسينيد بردŸا نإاف ،رئاز÷ا

هتنياعم د-ع-ب ة-ب-ي-ب-ضشل-ل ›ا◊ا داد-ع-ت-لا ن-ع ةد-ي-ج
اذكو ةينطولا ةلوطبلا ‘ ةبيبضشلل تايرابم ةدعل
ةبوعضص دجي نل هنأا ينعي ام ،ةيقيرفإلا ةضسفانŸا

دمتعيضس يتلا ةيضساضسألا ةليكضشتلا ⁄اعم ديد– ‘
اذه يرانك-لا ع-م ه-ل ةارا-ب-م لوأا ن-م ة-ياد-ب ا-ه-ي-ل-ع
رد-ق لوا-ح-ي-ضس ن-يأا ة-م-ضصا-ع-لا دا–ا ما-مأا Úن--ثلا
هل زوف لوأا قيق– فدهب هتضسŸ عضضو عاطتضسŸا

قيقحتل ةنيتم دعاوق نم قÓطنلاو ةبيبضشلا عم
ي---ت---لا ةرادإلا فر---ط ن---م ةر---ط---ضسŸا فاد----هألا
 .لقألا ىلع دحاو يلfi بقل هيلع تطÎضشا

 Úنثلا اذه طايتحلا يشسرك ‘ نوكيشس
يت-لا تا-مو-ل-عŸا بضسحو ،ة-يرادإلا ة-ي-حا-ن-لا ن-مو

ةرادإلا ن-م ة-بر-ق-م ردا-ضصم ن-م ا-ه-ي-ل--ع ا--ن--ل--ضص–
نو-ك-ي-ضس نا-فل سسي-ن-يد بردŸا نإا-ف ،ة-ي-ل--ئا--ب--ق--لا

ما-مأا Úن-ثلا اذ-ه طا-ي-ت-حلا ي-ضسر--ك ‘و Ó--هؤو--م
او---ما---ق ن---يÒضسŸا نأا ثي---ح ،ة---م---ضصا---ع---لا دا–ا
ىو-ت-ضسم ى-ل-ع ه-ل--ي--ج--ضست--ل ة--مزÓ--لا تاءار--جإلا--ب
ع-م ا-ي-م-ضسر د-ق-ع-لا خ-ضسف د-ع-ب ة-ي-ن-طو-لا ة-ط--بار--لا
،ة---ع---م÷ا سسمأا لوأا يد---يزو---ب ف----ضسو----ي بردŸا
ق--با--ضسلا د--عا---ضسŸا بردŸا ة---ي---ع---ضضو ة---يو---ضستو

مدق Òخألا اذه نأا ولو ،يرخفلا فيطلب يضسنوتلا
ل-ما-ك-ب ة-ب-لا-ط-م-ل-ل ا-ف-ي-ف-لا ىو-ت-ضسم ى-ل-ع ىو--ك--ضش
ي-ح-ضصلا ر-ج◊ا ةÎف لÓ-خ ة-ي-لاŸا ه-تا-ق-ح-ت-ضسم
 .0202 سسرام رهضش ذنم ةيلÙا ةضسفانŸا فقوتو

ةمهŸا ‘ هتدعاشسŸ دشصاقو نيورازيت
Êد-ب-لا ر-ضضÙا ةدو-ع د-ع-بو ،ر-خآا د-ي-ع-ضص ى-ل-عو
،نافل سسينيد ةقفر اضسنرف نم ÒÊفود فلودور
تامد-خ-ب كضسم-ت-لا ترر-ق ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لا ةرادإلا نإا-ف
يذ-لا ن-يوراز-ي-ت با-هو-لا د-ب-ع د-عا-ضسŸا بردŸا

هتفرعم مكحب لوألا ق-ير-ف-لا ع-م ه-ل-م-ع ل-ضصاو-ي-ضس
ةدعاضسŸا دي هÁدقت ةيناكمإاو يلئابقلا دادعتلل
مي-عد-ت ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لا ةرادإلا ترر-ق ا-م-ك ،ي-ضسنر-ف-ل-ل
Ëرك ديد÷ا دعاضسŸا بردŸاب ةينفلا ةضضراعلا

فانئتضسلا ةضصح ذنم هماهم رضشاب يذلا دضصاق
نافل سسينيد بردŸا عم اضضيأا قافتلا دعب كلذو

 .هعم تاضضوافŸا ةيلمع لÓخ

داـــــ–لا طاــــــقن ىــــــلع رـــــــشصيو راـــــــبتخا لوأل تاÒــــــشضحتلا رــــــششابي ناــــــــفل
نع ةركف يدل » :نافل

ةارابم انرظتنتو ةليكششتلا
 «دا–لا مامأا ةيوق

هل ةيبيردت ةشصح لوأإ ىلع هفإرششإإ دعب
ناف’ سسينيد بردŸإ مدق ،ةبيبششلإ عم

ديعشس دج هنأإ فششك نيأإ هتاعابطنإ ¤وأإ
Ìكأ’إ قيرفلإ بيردت ىلع فإرششإ’اب

فاشضأإو ،رئإز÷إ ‘ باقلأ’اب اجيوتت
عم يتايإدب نأإ يفخأإ ’ ةحإرشصب »:Óئاق
ثيح ،فورظلإ نشسحأإ ‘ تناك ةبيبششلإ

،دعب نع فانئتشس’إ ةشصح تعبات Êأإ
نأإ دقتعأإ ،›إوŸإ مويلإ ‘ يماهم ترششابو

دعب عاجÎشس’إ نم إونك“ ÚبعÓلإ
ةيراقلإ ةشسفانŸإ ‘ ةÒخأ’إ ةإرابŸإ
زوفلإ ديكأاتل ةيوق ةÁزع نوكلÁو

ةلباقŸإ ‘ ىرخأإ ةيباجيإإ ةجيتنب Òخأ’إ
يدل ،ةلوطبلإ ‘ انرظتنت يتلإ ةمداقلإ
كانه ،ةيلا◊إ ةليكششتلإ نع ةديج ةركف
ىلع لمعنشس ةيبلشس ىرخأإو ةيباجيإإ رومأإ

نم نوكيشس ،كلذ لبقو ،اهكرإدت
جئاتنلإ ةÒتو ىلع ظاف◊إ يرورشضلإ
دا–إ مامأإ Úنث’إ إذه زوفب ةيباجيإ’إ
‘ نوكتشس ةإرابŸإ هذه نأإ ولو ةمشصاعلإ

عفرب نوبلاطم اننكل ،ةبوعشصلإ ةياغ
 .«يدحتلإ

 قـــــــــيرفلا ىوـــــــــــتشسم Úــــــــشس– »
 «تاــــــــيوــــلوألا مـــــهأا نــــم

عم هرظتني يذلإ لمعلاب قلعتي اميف امأإ
¤إإ ىعشسيشس يتلإ فإدهأ’إو ةبيبششلإ

ديدعلإ كانه »:Óئاق ناف’ باجأإ ،اهقيق–
برقأإ ‘ اهكرإدت بجوتي يتلإ سصئاقنلإ نم

عفر يه قيرفلإ ‘ يتايولوأإ مهأإ ،لاجآ’إ
إذه نكل ،ÚبعÓلإ دودرمو قيرفلإ ىوتشسم

تاميلعتلإ عم نوبعÓلإ بواŒ إذإإ ’إإ متي نل
ىلع لوعأاشس ،كلذل ،مهل اهمدقأإ يتلإ

¤إإ اندوقيشس يذلإ فدهلإ إذه غولبل مهتدإرإإ
ةيباجيإ’إ جئاتنلإ نم ديدعلإ قيق–

ن .ن .«تإزا‚إ’إو

...لوأ’ا عامتج’ا دعب

 ةرادإلا سســــــــل‹ ءاـــــــشضعأا
ةـــــــــيرود تاــــــــعامتجا نودــــــقعيشس

 قـــــيرفلا ةـــــيعشضو Úـــــشسحتل
تقلقأا ةبيب-ضشلا ا-ه-ب ر“ ي-ت-لا ة-ي-ع-ضضو-لا نإا-ف ،ع-ي-م÷ا م-ل-ع-ي ا-م-ل-ث-م
¤إا ةرضشابم قيرفلا هجوت نم نوضشخي نيذلا راضصنألا نم ديدعلا
‘ ةرادإلا اهتذختا يتلا تارارقلا لظ ‘ ةيواهلا
تاÒيغتلا-ب ا-ضسا-ضسأا ة-ق-ل-ع-تŸاو ،ةÒخألا ةدŸا

،ةينفلا ةضضراعلا اهتدهضش يتلا ةموهفŸا Òغ
ةرادإلا سسل‹ ءا------ضضعأا ىدأا يذ-------لا ر-------مألا
اعا-م-ت-جا ي-ضضاŸا عو-ب-ضسألا ة-يا-ه-ن نود-ق-ع-ي
ةي-ع-ضضو ن-ع ثد-ح-ت-ل-ل Úم-ها-ضسŸا رو-ضضح-ب
تاءار--جإلا ن--م د--يد--ع--لا ذا--خ--تاو ق--ير--ف---لا
،ع-ضضو-لا حÓ-ضصإا ¤إا فد-ه-ت ي-ت-لا Òباد-ت--لاو
نإاف ،اهيلع انلضص– يتلا تامولعŸا بضسحو
د------ق-------ع اورر-------ق ةرادإلا سسل‹ ءا-------ضضعأا
يدا--ف--ت--ل ةر--م ل--ك ‘ ة--يرود تا--عا--م--ت---جا
ن-م ة-ب-ي-ب-ضشلا جار-خإاو ة--ق--با--ضسلا ءا--ط--خألا
 .مايألا هذه اهضشيعت يتلا ةمزألا

ءاشضعألا لك ةراششتشساب بلاطم لÓم
 رارق يأا ذاختا لبق

يتلا تارارقلا Úب نمو ،ىرخأا ةهج نم
،لوألا عامتجلا لÓخ اهيلع قافتلا ”

ىلع اوقفاو ةرادإلا سسل‹ ءاضضعأا نإاف
يوا-ه-لا يدا-ن-ل-ل د-يد÷ا سسي-ئر-لا جا-مدإا

ةرادإلا سسل‹ ‘ دو--لو---م تيآا ر---ف---ع---ج
‘ ةيبلغألاب مهاضسم-ل-ل Ó-ث‡ هرا-ب-ت-عا-ب
ذاختا مدع ىلع قافتلا ” امك ،ةكرضشلا
ةرا--ضشت--ضسا نود رار--ق يأا لÓ--م سسي---ئر---لا

نأا دعب كلذو ،ةرادإلا سسل‹ ءاضضعأا عيمج
ةبيبضشلا ‘ لوألا لجرلا نأا ،عيم÷ا ظحل
سضحÃ تارارقلا نم ديدعلا ذختي حبضصأا
اميف ةضصاخ ،هيÒضسم عم رواضشتلا نود هتدارإا
هل تناك يذلا رمألا ،ÚبردŸا Òيغتب قلعتي

flقيرفلا ىلع ةيبلضس تافل. 

 تاـــــبيردتلا رششاـــــبي طوـــــب نــــــب
ةشسفانŸا ¤إا ةدوعلل زهاجو



ا-ه-تاÒصض– ة-م-صصا--ع--لا دا–إا ة--ل--ي--ك--صشت ل--صصاو--ت
باصس◊ لئابقلا ةبيبصش مامأا دغلا ةارابŸ ةيد÷ا
ءاقفر بردتي ثيح ،ةلوطبلا نم ةعباصسلا ةلو÷ا
مزع مهلكو Úغولوبب يدامح رمع بعلÃ ةرصشموب

قيق– لجأا نم وزو يزيت ةنيدم ¤إا باهذلا ىلع
رصصن ىلع قباصسلا مهزوف ديكأاتو ثÓثلا طاقنلا

يجورف بردŸا اصضيأا هلمأاي ام وهو ،ياد Úصسح
ءادأا لجأا نم ايونعم هيبعل نحصش لواحي يذلا
لوأا بعلم نم ثÓثلا طاقنلاب ةدوعلاو Òبك ءاقل
ققح ضسفانم مامأا ةمهŸا ةبوعصص مغر ،Èمفون
.ةليلق مايأا لبق فاكلا ضسأاك ةصسفانم ‘ هلهأات

اÒثك هحيري ÚباضصŸا لج عاجÎضسا
ÚباصصŸا ÚبعÓلا ل-ج ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا دا-ع-ت-صساو
اÒثك حيري يذلا رمألا وهو ،ةهجاوŸا هذه لبق
بردتي ثيح ،ةمهم ةارابم لبق يجورف بردŸا
ضضع-ب ءا-ن-ث-ت-صسا-ب ل-م-ت-ك-م ه-ب-صش داد-ع--ت--ب ق--ير--ف--لا
Òه-ظ-لاو ضشو-ما-مز ضسرا◊ا ةرو-صص ‘ تا-با-ي-غ--لا
‘ ،جÓعلا نÓصصاوي ناذللا روصشاع —اف نÁألا

ءاو----جأا ¤إا يراوزو Êاو----صضر ن----م ل----ك دا----ع Úح
مهعييصضت مغرو ذإا ،دارفنا ىلع نكل ،تابيردتلا

Ÿءا-ق-ل-ل ن-يز-ها-ج نو-نو-ك-ي-صس م-ه-نأا لإا د-غ-لا ةارا-ب
ةياهن ةررقŸا نازيلغ عيرصس مامأا ةيلاوŸا ةلو÷ا
.Úغولوب بعلÃ يرا÷ا عوبصسألا

زوفلا نوفدهتضسي نوبعÓلاو ةيلاع تايونعŸا
ةÎف--لا ‘ دا–إلا ي--ب--عل تا--يو--ن--ع--م تع---ف---تراو

لظ ‘ ،ةراطصسوصس تيب ¤إا ءودهلا داعو ،ةÒخألا
ينفلا مقاطلا ءاصضعأا هب موقي يذلا Òبكلا لمعلا
ف-ي-ك فر-ع Òخألا اذ-ه ،ي--جور--ف يÒت ةدا--ي--ق--ب
اهنوصشيعي اوناك يتلا كصشلا ةماود نم هيبعل جرخي
لجأا نم يصسفنلا بنا÷ا ىلع اÒثك زكرو ،اقباصس

يصسنرفلا درفن-ي ا-م-ك ،راو-صشŸا ة-ي-ق-ب-ل م-هÒصض–
لجأا نم كلذب ةصصرفلا هل تحنصس املك هيبعÓب
ةمهŸا حئاصصنلا ضضعب مهئاطعإاو ايونعم مهنحصش
ام وهو ،ةلب-قŸا تا-يرا-بŸا ‘ م-هد-ي-ف-ت-صس ي-ت-لاو

Áدا–إلا داعتصسا همودق ذنمو يذلا يجورف زي
Úبعل ةدع داعتصسا امك ،ةعومÛا لخاد ءودهلا

.يقيق◊ا ينفلا مهاوتصسم

شسفانŸا ةيعضضو ‘ رامثتضسلا ديري يجورف
بردŸا ة-صصا-خو دا–إلا تي--ب ‘ ع--ي--م÷ا ل--مأا--يو
ة-ب-ي--ب--صشلا ل--كا--صشم ‘ را--م--ث--ت--صسلا ي--جور--ف يÒت
ذإا ،اهراد رقع ‘ اهيلع بلغتلا لجأا نم ةيرادإلا
ىو-ت-صسم ى--ل--ع ل--كا--صشŸا ضضع--ب يرا--ن--ك--لا ضشي--ع--ي
يديزوب بردŸا ةلاقإا لظ ‘ اصضيأا ةينفلا ةصضراعلا

ضسينيد يصسنرفلا ينقتلا عم قافتلا مث هماهم نم
ةبيبصشلا يبعل تايونعم لعج ام ،هتفÿÓ نافل
يديزوب ءاقب نوديري اوناك نيذلا مهو ،ايبصسن زتهت
هعم اوققحو ،تاراصصتنلا ةمغن هعم اوداعتصسا يذلا
ضسأا-ك ن-م رر-ك-م ر-صشع ضسدا-صسلا رود-لا ¤إا ل-هأا-ت--لا
ه-ي-ب-علو ي-جور-ف ى-ع-صسي ر--مألا هذ--ه ل--ك ،فا--ك--لا

بعلÃ نرمح ءاقفرب ةحاطإلا لجأا نم اهلÓغتصسل
ب .ب.وزو يزيتب Èمفون لوأا
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راــــــــــّمع يضس فدــــــــــه لــــــــــضضفب راــــــــــضصتنا لوأا قــــــــــّقحُت «ةــــــــــيرضصنلا»
ضسمأا لوأا ةياغلل اماه اراصصتنا ياد Úصسح رصصن ققح

وهو ،نود فدهب فلصشلا ةيعمج باصسح ىلع ةعم÷ا
ءاجو ةلماك تلوج عبصس رورم دعب قيرفلل لوألا زوفلا

ل-ي-حر د-ع-ب ق-ير-ف-لا ه--ب رÁ ة--يا--غ--ل--ل بع--صص فر--ظ ‘
بقع ي-ن-ف-لا ه-م-قا-طو يوا-ن-ك-ل ر-يذ-ن ق-با-صسلا بردŸا

،ة-ل-ما--ك تا--يرا--ب--م تصس ‘ زو--ف يأا ق--ي--ق– ‘ ه--ل--صشف
ة-ق-ط-نŸا ن-م «ة-ير-صصن-لا» ثÓ-ث-لا طا-ق-ن-لا تجر--خأاو
ةرصشابÃ ديد÷ا بردملل زوفلا حمصسيصس امك ،ءارم◊ا

ةيع-صضو-لا-ب ة-نرا-ق-م ةد-ي-ج ة-يو-ن-ع-م فور-ظ ‘ ه-ما-ه-م
.ةقباصسلا

يوانكل ليحر دعب اورّر– نوبعÓلا
رادم ى-ل-ع ةÒب-ك ةارا-ب-م يدؤو-ت ⁄ ة-ل-ي-ك-صشت-لا نأا م-غرو
يوانكل ليحر نأا لوقلا نكÁ هنأا لإا ،ةقيقد Úعصستلا

ط-غ-صضلا ن-ع اد-ي-ع-ب نو-ب-ع-ل-ي م-ه-ل-ع-جو Úب-عÓ-لا رر--ح
ةعمجوب تقؤوŸا بردŸا ةدا-ي-ق ت– زو-ف-لا ق-ي-ق-ح-ت-ل
‘ ق-ير-ف-لا ى-نا-عو ،نا-هر-لا بصسك-ي ف-ي-ك فر-ع يذ-لا

‘ هلصشف ببصسب ةÒبك طوغصض نم يوانكل بردŸا دهع
ةثÓثلا طوطÿا ىوتصسم ىلع ةمزÓلا لول◊ا داجيإا
‘ Óيلق عصضولا Òغتي نأا لبق نيرمألا Êاعت تناك يتلا
ى-ل-ع ارار-صصإا Ìكأا نو-ب-عÓ-لا نا-ك ثي-ح ف-ل--صشلا ءا--ق--ل

.زوفلا قيق–

ناهرلا بضسكي ةعمجوب
بردŸا فار-صشإا ت– ف-ل-صشلا ةارا-ب-م ق-ير-ف--لا ل--خدو
فيرلا قيرفلا ىلع فرصشي ناك يذلا ةعمجوب تقؤوŸا

بقع يوانكل ليحر دعب هب تجنتصسا ةرادإلا نأا Òغ
ماقو ،فيطصس قافو مامأا رايدلا رقع ‘ ةرŸا ةراصسÿا
عو-ب-صسألا ة-ل-ي-ط ة-ل-ي-ك-صشت-لا ع-م Òب-ك ل-م--ع--ب ة--ع--م--جو--ب
عفر امدعب ،يصسفنلا ىوتصسŸا ىلع اميصسل ،يصضقنŸا

ى-ل-ع ادد‹ ة-ب-غر-لا م-ه-ل دا-عأاو Úب-عÓ-لا تا-يو-ن--ع--م
ة-ي-صضرأا قو-ف ق-ق– ا-م و-هو ،زو--ف--لا ق--ي--ق–و ق--لأا--ت--لا
‘ او--ن--مأاو نو--ب---عÓ---لا م---ل---صست---صسي ⁄ ثي---ح ناد---يŸا
تاظح-ل-لا ‘ زو-ف-لا فد-ه ل-ي-ج-صست ى-ت-ح م-ه-تا-نا-ك-مإا
.ةÒخألا

عيم÷ا رّرحي رامع يضس
رامع ي-صس م-ي-هار-با مد-ق-ب ءا-ق-ل-لا اذ-ه ‘ زو-ف-لا ءا-جو
طغصضلا دعب58 ةقيقدلا ‘ زوفلا فده لجصس يذلا
ثيح ،ليجصستلا لجأا نم نوبعÓلا هصضرف يذلا Òبكلا
ـل ةيمامألا ةرطاقلا نأا اÚ، ÃمجاهŸا ةيقب نع بان
م-ق-ع ن-م ة-لو-ط-ب-لا قÓ-ط-نا ذ-ن--م Êا--ع--ت «ة--ير--صصن--لا»

طاقنلا نم Òثكلا ‘ طرفي قيرفلا لعج Òبك يموجه
يصس نكل ،رايدلا رقع ‘ اميصسل لوانتŸا ‘ تناك يتلا

لوأا قيق– وحن هقيرف ةدايق ‘ ةرŸا هذه ح‚ رامع

‘ عيم÷ا دعصسأا يذلا هفده لصضفب ةلوطبلا ‘ زوف
.يدانلا تيب

ةيبلضسلا ةطقنلا يجاو درط
‘ يددعلا ضصقن-لا ن-م «ة-ير-صصن-لا» ةا-نا-ع-م تل-صصاو-تو
‘ ةمصصاعلا دا–ا مامأا لصصح امك ةلوطبلا تايرابم
هذه يفف ،مهديصس درط Úح ةيصضاŸا لبق ام ةلو÷ا

ةقاطبلاب درطلل يجاو طصسولا بعل ضضرعت ةارابŸا
داك ثيح ،رصصانع ةرصشعب Êاعي هقيرف كرات ءارم◊ا
‘ ةيعم÷ا وبعل ح‚ ول اظهاب نمثلا عفدي نأا قيرفلا
يصس فده ي-تأا-ي-ل ،م-ه-ل تح-ي-تأا ي-ت-لا ضصر-ف-لا ة-م-جر-ت

ناك عيم÷ا نأل ةقيقح ةطرو نم يجاو ذفنيل رامع
 .Òخألا ‘ ثدح ول Ìعتلا ةيلوؤوصسم هلمحيصس

ح . م

وزو يزيت ‘ ثÓــــــــثلا طاــــــــقنلا دــــــــيريو هــــــــيبعل نــــــــحضشي يــــــــجورف
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ثد◊ا تعنضص ليل÷ا دبع حيرضست ةعاضشإا
تاعاصسلا ‘ ثد◊ا ليل÷ا دبع ةماصسأا قيرفلا مجاهم حيرصست ةعاصشإا تعنصص

قاطن ىلع رمألا اذه لوادت ” ثح ،دا–إلا راصصنأا طصسو ةيصضاŸا ةليلقلا
رداصصŸا دحأا ىلع نيدنتصسم ،يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم فلتfl ‘ عصساو

لصصح امك يئاهن لكصشب بعÓلا دقع خصسف نع ثد– اŸ ،ةقوثوŸا Òغ
يفن مدع وه ةعاصشإلا راصشتنا نم داز امو ،لاقع رخآلا بÎغŸا عم اقباصس
ÚلوؤوصسŸا ةرصشابم نع نوثدحتي راصصنألا لعج ام ÿÈا ديكأات وأا قيرفلا ةرادإا
ةÎف ‘ ددج ÚبعÓب قيرفلا ميعدتل ابصس– ،نآلا نم دادعتلا ةلبرغ ةيلمعل
ل بعÓلاو ÿÈا ةحصص مدع نم دكأاتنو ىرحتن نأا لبق ،ةلبقŸا تلاقتنلا
.يداع لكصشب دا–إلا فوفصص ‘ ابعل لازي

ةعومÛا عم يداع لكضشب بردتي بعÓلا
نم انرداصصم انل هتدكأا ام وهو ،ركذت لكاصشم يأا نودو ةعومÛا عم يداع لكصشب بردتلا ليل÷ا دبع لصصاويو
نع ضضار Òغ ينفلا مقاطلا نأا مغرو ذإا ،قيرفلا عم هدقع خصسف لامتحا اعطاق ايفن يفني ام ،قيرفلا لخاد
لجأا نم بعلل ىرخأا ضصرف ىلع لصصحيصسو ،هل ماعلا ىوتصسŸا ىلع مك◊ا قباصسلا نم هنأا لإا بعÓلا ىوتصسم
نم وه Òخألا اذه ،يجورف يÒت مودق ذنم طقف ةدحاو ةارابم ‘ كراصش بعÓلا نأاو ةصصاخ ،هتاردق راهظإا

.يوتصشلا وتاكŸÒا ‘ همدع نم ليل÷ا دبع حيرصست ‘ رارقلا هل نوكيصس

ةرم رخأاتتصس ةصسفانŸا ءاوجأا ¤إا ضشومامز Úمألا دمfi ضسرا◊ا ةدوع نأا ودبي
ذإا ،ذخفلا ةلصضع ىوتصسم ىلع ةديدج ةباصصإل هصضرعت بقع ،اصضيأا ةليوط ةدŸو ىرخأا
تابيردتلا ءاوجأا ¤إا داعو اهنم Êاعي ناك يتلا ¤وألا ةباصصإلا نم يفصش امدعبو
نع ف-قو-ت-لا ¤إا ىر-خأا ةر-م ة-ل-ي-م ة-ن-يد-م ن-با ر-ط-صضا ،طرا-ف-لا عو-ب-صسألا ة-ي-عا-م÷ا
ةبرصض لكصشي ام اذهو ،ةباصصإلا نم ‘اعتلا لجأا نم ةيرابجإا ةحارل نوكرلاو ،بردتلا

¤إا هتدوع ىلع نولو-ع-ي او-نا-ك ع-ي-م÷ا نأاو ة-صصا-خ ،ي-ن-ف-لا م-قا-ط-ل-ل اذ-كو ه-ل ة-ع-جو-م
.قيرفلا ‘ Òبكلا هنزو مكحب ةعومÛا ¤إاو نيدايŸا

ايضساضسأا ةلضصاوملل روفيضس مامأا ةيتاوم ةضصرفلا
هلÓغتصسا روفيصس ضسرا◊ا لواحيصس يذلا رمألا وهو ،نيدايŸا نع لوطيصس اÁز بايغ نغف انتزوحب يتلا تامولعŸا بصسحو

يذلا لئابقلا ةبيبصش مامأا دغلا ءاقل ‘ ةصصاخ ،زودنغ باصسح ىلع ةيصساصسألا هتناكم ىلع ظاف◊ا لجأا نم ›ا◊ا تقولا ‘
نيرع ةصسارح لصصاويصسو ىرخأا ةرم ينفلا مقاطلا ةقث بصسكيصس نإاف روفيصس قلأات رارمتصسا ةلاح ‘و ،ةياغلل ابعصص نوكيصس
.مصسوŸا ةيادب ‘ قيرفلا اهيف طبختي ناك يتلا لكاصشŸاو ةيبلصسلا جئاتنلا ةيحصض حار يذلا زودنغ ىلع قوفتلاو قيرفلا

لوطي دق هبايغو ةضسفانŸا ىلع ادد‹ دعتبي ششومامز

ةÒخألا ةلحرŸا ¤إا لصصوو ،دارفنا ىلع بردتلا Êاوصضر يدعصس نÁألا Òهظلا لصصاوي
ةارابم نع بيغيصس ثيح ،ةيعام÷ا تابيردتلا ءاوجأا ¤إا ةدوعلا لبق ليهأاتلا ةداعإا نم

ةدو-ع ى-ل-ع لد-ت ة--ي--لا◊ا تا--ي--ط--عŸا نأا لإا د--غ--لا
ة-ب-صسا--نÃ ة--صسفا--نŸا ¤إا بعÓ--لا

ما-مأا ة-ن-ما-ث-لا ة-لو÷ا ءا--ق--ل
رر--قŸا ناز--ي--ل--غ ع---ير---صس
يرا÷ا عو--ب--صسألا ة--يا--ه---ن

دا-ع-ت-صسا ثي--ح ،Úغو--لو--ب--ب
ه--ت--قا--ي--لو ه--ت--ي--فا---ع بعÓ---لا

ضضفر--ي ي--جور--ف نأا لإا ،ة--ي--ند--ب--لا
يأل ا-يدا-ف-ت د-غ-لا ءا-ق-ل ‘ ه-ب ةر--ما--غŸا

.ةراصس Òغ ةأاجافم
Úغولوب ‘ مويلا ةضصح رخآا

يرجيصس ثيح ،ةبيبصشلا ءاقلل اهتاÒصض– مويلا ةحيبصص دا–إلا ةليكصشت يهنت
اهصصصصخيصسو ،Úغولوب بعلÃ مهل ةيبيردت ةصصح رخآا يردوك ةزمح ءاقفر
ىلع تاصسمللا رخآا عصضو اذ-كو ،ي-ك-ي-ت-ك-ت-لاو ي-ن-ق-ت-لا ل-م-ع-ل-ل ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا
.يرانكلا هجاوتصس يتلا ةيصساصسألا ةليكصشتلا

ءاقللا ةرادإل فراضش ديبع
،ةبيبصشلاو دا–إلا Úب دغلا ةارابم فراصش ديبع يدهم ›ودلا مك◊ا ريديصس
ناجرصس نوكيصس Úح ‘ ،ةÒمع نبو لفلفلوب فرط نم ادعاصسم نوكيصسو

ةلوقنم نوكتصس ةهجاوŸا نأا ركذلاب ريدج ،ضسامتلا طخ ىلع اعبار امكح
رو-ه-م÷ا ن-ك-م-ي-صس ا-م ،ي-مو-م-ع-لا نو-يز-ف-ل-ت-لا تاو-ن-ق Èع ر-صشا-بŸا ى-ل--ع
.ةÒغصصلا ةصشاصشلا فلخ ءاقللا تاير‹ ةعباتم نم يصضايرلا

دارفنا ىلع بردتلا لضصاوي Êاوضضر



ميلشست ةلواط ىلع يفتك - رأرشس
مؤيلأ ةيشسمأأ ماهŸأ

سسي-ئر-لاو رار-ضس م-ي-ك◊ا د-ب-ع ›ا◊ا ةراد’ا سسل‹ سسي-ئر ي-ق-ت-ل--ي
فلم ءاهنا لجا نم  يدانلا رقم ‘ مويلا ةيضسمأا يفتك نيدلا رخف قباضسلا

تناك ثيح Úتيلاتتم Úترم اهدعوم نع  تلجأات يتلاو  ماهŸا ميلضست
دوقع ديدŒ  ةلمكت ¤إا ةطرافلا تاعاضسلا ‘ تعراضس دق يفتك ةرادإا

مضسوŸا ةيادب ذنم اولمع نيذلا لامعلاو ÚمدختضسŸا عيمج
.مويلا ةديد÷ا ةرادإ’ا ›إا اهميلضست لبق

تاباختنأ ‘ يدانلل لث‡ بأرعأأ ةقيثو
فÓخ لfi ةطبأرلأ

Úب ماهŸا ميلضست ةيلمع دعوم لجأات Òثكلا رضسف
ةرادإا ددر-ت  ›ا ة--ي--لا◊او ة--ق--با--ضسلا ةرادإ’ا
سسي-ئر-لا ح-ن-م ‘ رار-ضسو ‘’ لا-م--ك سسي--ئر--لا
ةقيثو بارعأا روتكدلا ةراد’ا سسلÛ قباضسلا

تاباختن’ا ‘ يدانلا ل-ث‡ نو-ك-ي-ل ة-ي-م-ضسر
بارعأا نلعأا ثيح  ةفÙÎا ةطبارلل ةمداقلا

ة-فÙÎا ة-ط-بار-لا ة-ضسا-ئر  كÎع-م لو-خد
.ماهŸا ميلضست ةيلمع ام اعون لقرع ام وهو

رؤجأأ ةيؤشست  يد– مامأأ ةرأدإلأ
مؤيلأ نم ةيأدب ÚبعÓلأ

دحأ’ا مويلا نم ةيادب يدانلا ةرادإا نوكتضس
رضصانع مامأا مازتل’ا يد– مامأا يفناج01
ةقلاعلا ةيرهضشلا روجأ’ا ةيوضستب دادعتلا

ةرادإ’ا تناك نا دعب مرضصنŸا مضسوŸا ذنم
ةي-ل-م-ع لÓ-خ بار-عأا ةدا-ي-ق-ب ة-ق-با-ضسلا
لبق ÚبعÓلا روجأ’ ة-ي-ئز÷ا ة-يو-ضست-لا
ليو– تادئاع لوخد بقع رهضش نم Ìكأا
3 ›ا Úترجأا  ةيوضستب تفتكا دق فوضصوب
هتلاح بضسح لك بع’ لك-ل ة-ير-ه-ضش رو-جأا

01 د-عو-م ط-ي-ن-ح-ج ءا-ق-فر ع-م تط--ب--ضضو
يدحتلا وهو ةيلمعلا ما“إ’ ›ا◊ا يفناج

ن-م ة-ياد-ب ةد-يد÷ا ةرادإ’ا ر-ظ-ت-ن-ي يذ-لا
ب/ليلخ. مويلا

تاعومÛا رودل ةرسشابم قافولا لهؤوت دق Êادوسسلا لÓهلا تازاÎحا

فاكلأ سساك فأدهتشسأ ىلع دكؤؤي ةيافلح
ةشصاخ ةرئاط Èع اناغ ¤إأ لقنتلأو

Êأدوضسلأ لÓهلأ يدان عضضو نع فيطضس قافو يدان ةرأدإأ عماضسم تلضصو
Ÿحأ فلÎاغلأ وكوتوك يتناضشأ قيرف دضض تأزأÊ فيطضس قافو سسفانم
رأرق ‘ لÓهلأ ةرأدإأ تنعط ثيح فاكلأ ةضسفانم نم رركم61 رودلأ ‘

يتلأ باهذلأ ةأرابم لÓخ بع’ كأرضشإأ ىلع مدقأأ Úح Êاغلأ يدانلأ
تدكأات ةلاح ‘ يذلأو انوروك سسوÒفب باضصم  وهو Úقيرفلأ تعمج

ام وهو  ةضسفانŸأ نم ءاضصقإ’اب ددهم يتناضشأأ نإاف كلذ نم «فاكلأ»
يرود ›إأ ايلآأ لهأاتتضس ي-ت-لأ   ة-ي-ف-يا-ط-ضسلأ ة-ل-ي-ك-ضشت-لأ ح-لا-ضصم مد-خ-ي

Êاغلأ لثمŸأ نأ ةراضشإ’أ ردŒ، يتناضشأ ءاضصقإأ ةلاح ‘ تاعومÛأ
1 ةجيتنب أركأأ ةيناغلأ ةمضصاعلأ ‘ باهذلأ ةأرابم رضسخ دق ناك

يتناضشأأ  ىلع رذعت نأأ دعب بايإ’أ ةهجأوم يرŒ ⁄ اميف0 لباقم
ببضسب بايإ’أ ة-ه-جأو-م رو-ضض◊ ة-ي-نأدو-ضسلأ ة-م-ضصا-ع-لأ ¤إأ ل-ق-ن-ت-لأ
. انوروك سسوÒفب ةباضصإأ ¤إأ Úيضساضسأ’أ هيبع’ نم7 سضرعت

سسأاكب جيؤتتلأ انفده ،قيرف يأأ انفيخي نل» :ةيافلح
» ةشصاخ ةرئاط Èع لقنتنشسو فاكلأ

ةعرق تأزأرفإأ يلع فيطضس قافو يدان ةرأدإأ نم لعف در لوأأ ‘و
قلع Êاغلأ وكوتوك يتناضشأ ةهجأوم مامأأ قيرفلأ تعقوأأ يتلأ فاكلأ
جيوتتلأ فدهتضسن اننأ’  قيرف يأأ انيفخي نل»: ةيافلح دهف ماعلأ ريدŸأ
نوزهاج نحنو يدانلأ نئأزخ سصقني يقبي يذلأ فاكلأ سساك بقلب
نأأ ةراضشإ’أ ردŒ » ةضصاخ ةرئاط قيرط نع ةأرابŸأ لبق Úموي لّقنتنضسو
ةأرابم ىرŒ نأأ  ىلع يرفيف41 موي اناغ ‘ ىرجتضس باهذلأ ةهجأوم

.رهضشلأ سسفن نم12 موي يأأ دعب نم عوبضسأأ فيطضس ‘ بايإ’أ
«لهأاتلأ لجأأ نم بعلنشسو ةراقلأ رابك نم قافؤلأ» :رأرشس

ل-ئا-ف-ت-م د-ج رأر-ضس م-ي-ك◊أ د-ب-ع ةرأدإ’أ سسل‹ سسي-ئر  أد-ب  ه-ت--ه--ج ن--م
ةهجأوم ىضشخي ’و ةراقلأ رابك نم قافولأ»:لاق ثيح ةعرقلأ تأزأرفإاب
فيضضيل  » Êاغلأ وكتوك يتناضشأأ مامأأ لهأاتلأ لجأأ نم بعلنضسو  قيرف يأأ
ةباضشلأ ءامضسأ’أ نم ديدعلأ مضضي يذلأ هقيرف دأدعت ىدل ةÿÈأ سصقن نأأ

لاثمأأ ايقيرفإأ ‘ ةليوط ةÈخ تأذ رضصانع دجأوت مامأأ اقئاع نوكي نل
.ةلاضصيمو Êاحرف، يوأرق، طينحج دئاقلأ، ةيريأذخ سسرا◊أ

يتناششأ ةهجأؤم لبق ةرأدشصلأ ‘ ءاقبلل ططخي يكؤكلأ
ة-ه-جأو-م-ل-ل أدأد-ع-ت-ضسأ ي-ن-ف-لأ بنا÷أ ن-ع لوأ’أ لو-ئ-ضسŸأ  سصر-ح-ي ا--م--ي--ف

ةوقب ةلوطبلأ  رأوضشم ةلضصأوم يلع Êاغلأ وكوتوك يتناضشأأ مامأأ ةيقيرفإ’أ
ةمضصاعلأ ›إأ رفضسلأو ةأرابŸأ دعوم ةياغ ¤إأ ةرأدضصلأ ‘ ءاقبلأ يلع لمعلأو

يرود ›إأ ل-هأا-ت-لأ ةÒضشأا--ت ف--ضصن--ب ةدو--ع--ل--ل  ل--ط--ب--لأ بو--ث ‘ أر--كأ ة--ي--نا--غ--لأ
ب/ليلخ. فيطضس ‘ بايإ’أ ةهجأوم دعوم لبق تاعومÛأ

ــه2441 ¤وأ’أ ىدامج62ـل قفأوŸأ1202 يفناج01 دحأ’أ لوألأ فÙÎأ

Úيشساــــــشسأأ Êاـــيز و عـــقعق و ةـــبحر ىـــلع يـــجأود لـــّشضف يرـــيزد

5 فيطضس قافو –1  جÈلا يلهأا

جÈلأ ي--ل---هأ را÷أ  كا---ب---ضش ف---ي---ط---ضس قا---فو ف---ضصق
تأردق ةحضص أدكؤوم جÈلأ بعلم ‘و ةلماك ةيضسامخب
ةمحأزملل أدح اعضضأوو ›أا◊أ مضسوŸأ ‘  ةليكضشتلأ

›أ ةجهللأ ديدضش أرأذنأ اهجوم   باضضهلأ ةماعز يلع
فيضضتضسي ثيح ةنماثلأ ةلوجلل ابضس– مداقلأ سسفانŸأ

يرود ›أ ل--ها--ت--لا--ب ي--ضشت--نŸأ ة--م--ضصا--ع--لأ ة--يدو--لو--م
رضصانع نلعأ.ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر نم تاعومÛأ
نع2 ةقيقدلأ ذنم هايأون نع فيطضس قافو ةليكضشت

كيرديضس سسرا◊أو يمرŸأ مامأ ةرومع هفذق قيرط
سضرعتي51 د  ‘ مومغد لغوتيل  ةينكرلأ ›أ ةبوجعاب
ةضسأوكب مك◊أ نلعأ يعيبضس عفأدŸأ نم ةلقرعلأ يلتأ

لوأ’أ فده-لأ Ó-ج-ضسم ‘أو-ع-ل ا-هذ-ف-ن ءأز-ج ة-ل-كر ن-ع
رضصانع جورخ عم نأديŸأ طضسو ‘ بعللأ رضصحنيل
رطخأ لجضسن92 ةقيقدلأ ‘و ثيح موجهلأ ›إأ يلهأ’أ

يمرŸأ مامأأ  هفذقبو نأدغز لغوت دعب يلهأÓل ةضصرف
73 د ‘ نامثع نب مجاهŸأ هفذق مث  ةيبناج ترم
93 د ‘ سسكاعم موجه رثأ يلعو  راطإ’أ جراخ هفذقب

Áاثلأ فدهلأ عقوي هجول اهجو ةضشغ ›إأ ةرومع ررÊ
غوأري هجول اهجو ةرومع34 ةقيقدلأ ‘ رخأأ موجه مث
. لوأ’أ طوضشلأ يهتنيل هقيرفل ثلاثلأ  فدهلأ لجضسيو

قلطنأ نأ دعب لوأÓل ةهباضشم تناك Êاثلأ طوضشلأ ةيأدب
›أ سضرعتي64 ةقيقدلأ ذنم يحÓف ليدبلأ  مجاهŸأ
اعقوم ةضشغ اهذفن ءأزج ةلكر نع مك◊أ نعلي  ةلقرعلأ
يذلأ  ةبحر ليدبلأ ةطضسأوب يلهأ’أ دري  عبأرلأ فدهلأ
موقي نأأ لبق  قرافلأ سصلقي ةعداfl هفذقب15 د ‘و

يذلأ رأرقب باضشلأ مجاهŸأ ماحقإاب يكوكلأ بردŸأ
سسرا◊أ اهجرخأأ  م02 نم هفذقبو07 ةقيقدلأ ‘و
يروت مجاهŸأ ديفتضسيل ةينكرلأ ›إأ ةبوعضصب كيرديضس

ة-فذ-ق-ب ي-مرŸأ ما-مأ  عا-فد-لأ ‘ ا--ط--خ ن--م48 د ‘
طضسو ‘ بعللأ رضضحنيل سسماÿأ فدهلأ عقوي ةبوضصم

ءاقللأ ةياهن ةضسأوكوب مك◊أ نأÓعأ ةياغ ›أ نأديŸأ
. ةيلاع ةيضضاير حورب

ةلؤطبلأ ةيأدب ذنم فده ناث يقلتي عافدلأ
قÓ-ط-نأ ذ-ن-م  فد--ه نا--ث ة--ير--يأذ--خ سسرا◊أ ي--ق--ل--ت
يقلت دق ناك نأ دعب ةبحر باضشلأ قيرط نع   ةلوطبلأ
نأز-ي-ل-غ ع-ير-ضس ما-مأ  ة-ي-نا-ث-لأ ة-لو÷أ ‘ لو’أ فد-ه-لأ
رثؤوي نلو ةلاتيح مجاهŸأ اهذفن ءأزج ةلكر قيرط نعو

عافد نضسحاك يفلÿأ طÿأ بيترت يلع ةبحر فده
. ةلوطبلأ ‘

لدعÃ مؤجهلأو هتدؤع يلع مشصبي يرؤت
ةأرابم لك ‘ Úفده

يتلأ قئاقد01لأ يروت كيلم ›اŸأ مجاهŸأ لغتضسأ
عيقوتب ةضسفانŸأ ›أ هتدوع يلع مضصبيل اهيف كراضش
ةرأدضصلأ  ‘ هقيرف موجه  اعضضأو  سسماÿأ فدهلأ
عبضسلأ ت’و÷أ ‘ افده41 ةليضصحب  موجه نضسحاك
سصا--ن--ق با--ي--غ م--غر ةأرا--ب--م ل--ك ‘ Úفد--ه لد--عÃو
وكضشي لظ يذلأ يموجهلأ مقعلأ مغرو يقيقح فأدهأ

. يكوكلأ بردŸأ هنم
ب/ليلخ

 ةرـــــــــــم لوأل اـــــــــــيشساشسأأ  ةرؤـــــــــــمع
مؤـــــــــــجهلأ ‘ يـــــــــــشسودنق و

ةرو-م-ع با-ضشلأ م-جا-هŸأ أÒخأ ي-كو-ك-لأ بردŸأ كر--ضشأأ
ح-ب-ضصأأ نأأ د-ع-ب م-ضسوŸأ ة-يأد-ب ذ-ن-م ةر-م لوأ’و ا--ي--ضسا--ضسأأ
ثيح  فأدهأأ4 ةليضصحب ةليكضشتلأ فأده باضشلأ بعÓلأ
ثيح  «Òكوج» بع’ ةفضصب ¤وأ’أ ت’و÷أ ةليط يفتكأ

م-جا-هŸأ ما-ح-قإا-ب ة-فزاÛأ ي-ل-ع ةر-م-ع بردŸأ ل--ضضف
Êاعي ثيح  ةباضصإ’أ نم دئاعلأو ةيأدبلأ نم يروت ›اŸأ
موجهلأ ›إأ ةفاضضإ’أ حنم نمو ةضسفانŸأ ‘  احداف اضصقن

.  موجهلأ نم ىرضسيلأ ةه÷أ ‘ يضسودنق Ëدقت ”

Êامثلأ Úيشساشسلأ ىلع دامتعلأ لشصأو يكؤكلأ
يتلأ  ةليكضشت-لأ ةأو-ن ي-ل-ع نا-هر-لأ ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ ل-ضصأو

مضسوŸأ ةيأدب ذنم ةيضساضسأ’أ ةليكضشتلأ ‘ كراضشت تلظ
ةيريأذخ نم لك  يفلÿأ طÿأ يضسامخب رمأ’أ قلعتيو
فاضضي يضشكاكب- ليد‰ روÙأ يئانثو ‘أوعل، يرابد،
موجهلأ يئانث ›أ ةفاضضإأ  يوأرق يعافدلأ طضسولأ  مهيلأ

ذنم  ةكراضشم Ìك’أ Êامثلأ يقبي ثيح  يضسودنق و ةضشغ
نوكي نأ’ ةلاضصيم نأديŸأ طضسو هجتيو  مضسوŸأ ةيأدب
ثÓ-ث-لأ تا-يرا-بŸأ ‘ كرا-ضش نأ د--ع--ب  ع--ضسا--ت--لأ بعÓ--لأ
ةدو-عو ط-ي-ن--ح--ج ‘ا--ع--ت را--ظ--ت--نأ ‘  ا--ي--ضسا--ضسأأ ةÒخأ’أ
. يروتو ةنوملقوب مجاهŸأ

ب/ ليلخ

هتيب ‘ هوراز وباجو بارعأا، يطاورز، بيرغ
 بــــــلاــــــطو ةدوÈــــــب رأرــــــشس لــــــــبقتشسأ راــــــمح

رقــــــŸأ نــــــم اــــــهعزنو هرؤــــــشص ةداــــــعتشساب

ذنم فويضضلا ةفاضضتضسا نع را-م-ح نا-ضسح ق-ب-ضسأ’ا سسي-ئر-لا ة-ما-قإا ر-ق-م ف-قو-ت-ي ⁄
عم دعوم ىلع سسي-مÿا ة-ي-ضسما نا-ك ثي-ح ،ن-ج-ضسلا ه-تردا-غ-م ن-م ¤وأ’ا تا-عا-ضسلا
ةرواضسلا ةبيبضش سسيئر لغتضسا نا دعب ةيدن’ا ءاضسؤور نم ديدعلا اهب ماق يتلا ةرايزلا

‘ مدقلا ةرك عرف سسيئر دجو ثيح ةرايزب مايقلاو  ةدكيكضس ‘  هقيرف عم هدجاوت
بارعأا روتكدلا قباضسلا ةراد’ا سسل‹ سسيئر عم نوقتليو  بيرغ ةمضصاعلا ةيدولوم

ناكو فيطضس ‘ هوجو ةدع  ةرايز ›اوتتل، رامح سسيئرلا عم  لوطم ثيدح راد ثيح
. وباج نموŸا دبع ناديŸا طضسو سسمأا ةحيبضص مهرخآا

رؤشصلأ ةداعتشسأ ىلع رشصأو ةدوÈب رأرشس لبقتشسأ رامح
سسيئرلاو رارضس مي-ك◊ا د-ب-ع قا-فو-لا ةرادإا سسل‹ سسي-ئر ع-م-ج يذ-لا ءا-ق-ل-لا فر-ع

ةيادبلا ‘ هُترايز تضضفُر دق رارضس سسيئرلا ناك نأا دعب ،ةدورب رامح ناضسح قباضسلا
متي نا لبق لزنŸا ‘ رامح دوجو مدع سساضسأا ىلع رامح ةلئاع دارفا دحأا لبق نم
يتلا و ،ةدحاولا ديلا عباضصأا ىلع دعت قئاقد نم Ìكأا ةرايزلا مدت ⁄ ثيح ،هلابقتضسا

رقم ىوتضسم ىلع ةدوجوŸا هروضص ةداعتضسا-ب ق-با-ضسلا سسي-ئر-لا ة-ب-لا-ط-م ا-ضضيأا تفر-ع
رقŸا اهفرعي يتلا لاغضشأ’ا ببضسب ةيلا◊ا ةراد’ا لبق نم اهعزن ” يتلاو يدانلا

ىلع رضصأا رامح نأا ’إا رقŸا ‘ اهناكم ¤إا اهتداعإا لوح رارضس سسيئرلا حا◊إا مغرو
ب/ليلخ. اهتداعتضسا

ةيدؤلؤŸأ رذنيو باشضهلأ ةماعز ىلع ةمحأزŸأ يهني ..ةيشسامخب اباكلأ رطÁ قافؤلأ

عؤبشسألأ فشصتنم جÈلأ ‘ Úمهاشسملل ةيئانثتشسأ ةيعمج
ةرضسأا ‘ فارطأ’ا عيمج روضضح فرعو  عوبضسأ’ا ةياهن  جÈلا ةي’و نع لوأ’ا لوئضسŸا هيلع فرضشا يذلا عامتج’ا يضضفا
›ا◊ا عوبضسأ’ا فضصتنم Úمهاضسملل ةماع ةيعمج داقعنا ىلع قافت’ا ¤إا اثيدح ةثدحتضسŸا يلهأ’ا ذاقنإ’ ةن÷و يلهأ’ا
¤إا ةفاضضإا  مهاضسم لك ماما نابيبلا رو‰ ةكرضش لامضسار حتفو  باتتك’ا حتف نع نÓعإ’ا اهضسأار يلع تارارق ةدعب جورخلل
. ةيلمعلا هذه ىلع فارضشإÓل ةراد’ا سسلÛ ديدج سسيئر ةيكزت

ةيؤشضعلأ حتف ةداعإل  جÈلأ يلهأل يواهلأ يدانلل ةيئانثتشسأ ةيعمج
نم لك ماما ةيوضضعلا حتف لجا نم سشامر ةضسائرب يواهلا يدانلل ةيئانثتضسا ةماع ةيعمج دقع ىلع نوعمتÛا قفتا امك
ءاضضعأÓل ةماعلا ةيعم÷ا ةيكزت قيرط نع ةينوناقلا قرطلابو ةماعلا ةيعم÷ا ‘ وضضع ةفضص ىلع لوضص◊ا ‘ بغري
ب/ليلخ. Óبقتضسم يواهلا ةضسائر لجا نم تقو يا ‘ حضشÎلا يلع ةرداق تايضصخضش ءامضسأا مضض مث نمو دد÷ا

طضسو كأرضشإأ يريزد لÓب جÈلأ يلهأأ بردم  لضضف
مغر ةبحر هليمز يلع ناهرلأ  يلع يجأود نأديŸأ
نا-ك سسمأأ ة-ه-جأوŸ تأÒضضح-ت-لأ ة-ل-ي-ط ز-ي--كÎلأ نأأ

‘ رايتخ’أ عقيل ةبحر ةيزهاج نامضض يلع ابضصنم
مجاهŸأ يئانثلأ  نوكيل   يجأود يلع ةظ◊ رخآأ
د-ي--حو--لأ ي--ئا--ن--ث--لأ  ع--ق--ع--ق نأد--يŸأ ط--ضسوو Êا--يز
ةيجيأÈلأ  ةليكضشتلأ ‘ هكأرضشإأ ” يذلأ يفياطضسلأ
6 نمضض نم سسمأأ فيطضس قافو را÷أ تهجأو يتلأ

نا-ك نأ د-ع-ب ي-ل-ه’أ دأد-ع-ت ‘ ة-ي-ف-يا-ط-ضس ر-ضصا--ن--ع
ي--ف--يا--ط--ضسلأ ي--ئا--ن--ث--لأ لز---نأأ د---ق ير---يزد بردŸأ
باغ ا-م-ي-ف  ف-يدر-لأ ة-ل-ي-ك-ضشت ¤أ سصا-ضصق-سشورا-ب

.ةباضصإ’أ ببضسب يضسورع

نأدغز -يعيبشس  يئانثلأ كرششأأ
ةيأدبلأ نم

‘ لو-ل◊أ مأد-ع-نأ ما-مأ ير--يزد بردŸأ ر--خأا--ت--ي ⁄
رضسيأ’أ Òهظ-لأو ي-ع-ب-ضس ي-عا-فد-لأ ي-ئا-ن-ث-لأ كأر-ضشإأ
نم يئانثلأ ةدوع مغر ةيضساضسأ’أ ةليكضشتلأ ‘ نأدغز
طخ ةبي-كر-ت ة-ل-ي-ك-ضشت-لأ د-ي-ع-ت-ضست-ل  ا-ث-يد-ح ة-با-ضص’أ
نم نوكتŸأو مضسوŸأ ةيأدب ذنم كراضش يذلأ عافدلأ

لاتق نيÒهظلأو روÙأ ‘ رودم-يعيبضس يعابرلأ
. نأدغزو
يلهألأ نم ايمشسر ليقتشسم انأ» :يريزد

«يرأرقب جÈلأ ›وؤؤشسم تغلبأأو
نم ةلاقتضس’أ يريزد لÓب جÈلأ يلهأ بردم نلعأأ
سسمأأ ةهجأوم ةياهن دعب ةضشرابم جÈلأ يلهأ بيردت
ة--لذ--م ةÁز--ه د--ع---بو ف---ي---ط---ضس قا---فو را÷أ ما---مأ
تثد–»: لاق ثيح رايدلأ لخأد   ةلماك ةيضسامخب

ي-ن-نأ م-ه-ت-غ-ل-بأأو ةأرا-بŸأ ة-يا--ه--ن ‘ Úلو--ئ--ضسŸأ ع--م
‘و » ي-ل-ه’أ بيرد-ت ن-م ي-م-ضسر ل-ك-ضشب ل-ي--ق--ت--ضسم
نع ثدحتت يتلأ رابخ’أ ةحضص يدم لوح لأؤوضس
ن-ع  »: ير-يزد لا-ق يأد Úضسح ة-ير-ضصن--ب ه--قا--ح--ت--لأ

ة--حأر--لأ ن--م ط--ضسق ذ--خأو ة--م--ضصا--ع--لأ ›أ ي--تدو--ع
يفني ملبو » بوتكŸاب ءيضش لكو  يتهجو ددحأاضس
ة-ير-ضصن-لأ ةرأدأ ع--م ت’ا--ضصت’أ ه--ث--يد--ح ‘ ير--يزد
ةضضراعلأ هترداغم ةيناكمإأ ›أ حŸ دق يريزد ناكو
ي-ت-لأ را-ب-خأ’أ  د-ع-ب ةأرا-بŸأ ل-ب-ق ي-ل--هأÓ--ل ة--ي--ن--ف--لأ

هقيرف ›أ ›أ ةدوعلل ةيئدبŸأ هتقفأوم نع تثد–
. يأد Úضسح ةيرضصن قباضسلأ

ب/ليلخ



ا--م--ج سشار◊ا دا–ا برد--م ثد–
ة-يدو-لا ةارا-بŸا ‘ زو-ف-لا د-ع-ب دا-ن-م
ما-مأا ق-ير-ف-لا ا-ه-سضا--خ ي--ت--لا ¤وألا
ه--جو--لا ن--ع لا--قو ،ي--ن--طو--لا ن--مألا
ةارابŸا هذه ‘ هقيرف هب رهظ يذلا
Èمفون1 بع-----لÃ تر-----ج ي-----ت-----لا
ن--م Êا--ع ق--ير--ف--لا» :ة---يد---مÙا---ب
نم اÒثك انلمع اننأل ةيندبلا ةيحانلا

نأل ةيسضاŸا مايألا ‘ ةيحانلا هذه
انكو انمهت نك“ ⁄ ةارابŸا ةجيتن
ةيحانلا نم ÚبعÓلا لعف در رظتنن
Úب--عÓ--لا Úب ق--سسا--ن--ت--لاو ة--ي--ن--ف---لا
.«ةثÓثلا طوطÿاو

’اومأا ابلطتي هّنأا مغر دوعسصلاب كسسمتم»
«تاناكمإاو

ع---م ه---فاد---هأا نأا---سشب دا---ن---م ع---با---تو
وهو يتم-ل-ك د-ن-ع تلازا-م» :ق-ير-ف-لا
¤وألا راودألا ى-----ل-----ع ة------سسفا------نŸا
،دو-ع-سصلا ةÒسشأا-ت ى-ل--ع ة--سسفا--نŸاو
لاو--مأا بل--ط---ت---ي ر---مألا هذ---ه ن---ك---ل
بل--ط--ت--ي دو--ع--سصلا نأل تا---نا---ك---مإاو
ل-ي-هأا--ت نأا--سشبو ،«ةÒب--ك تا--ي--ح--سضت
:دا-ن-م لا-ق ،نو-يد-لا ل-ك--سشمو دد÷ا
نم تانيمطتو ادوعو ىقلتأا ⁄ ول»
�م تب----ح----سسا د----ق تن----ك-----ل ةرادإلا
لبق دد÷ا ليهأات لجأا نم قيرفلا
.«يرفيف ‘ ةلوطبلا قÓطنا

‘ قيرفلا فادهأا لوأا لجسسي سشايع نب
تايدولا

زو-----ف ن------مألا ةارا------ب------م تد------ه------سش
ه--ع--قو در نود فد--ه---ب «ءار---ف---سصلا»

لوأا ل--ج--سس يذ--لا سشا--ي---ع ن---ب Òهز
ةيدولا تايرابŸا ‘ قيرفلا فادهأا

Ãلوألا نا----ك رو----ه----ظ----لا اذ-----ه نأا ا
يذ-لا ف-ل-سشلا سصبر-ت د-ع-ب ق-ير--ف--ل--ل
Êدبلا بنا÷ا ىلع هيف لمعلا زكرت
دقو ،يدو ءاقل يأا سضوخ نود طقف
فدهلا اذهب اديعسس سشايع نب ادب
لذبل هعفديو ايونعم هررحيسس يذلا

ة-ل--ب--قŸا ةÎف--لا ‘ هد--ه--ج ىرا--سصق
د-يد÷ا م-سسوŸا قÓ--ط--نل اÒسض–

ةدايقو قلأات-لا ى-ل-ع ه-ي-ف لو-ع-ي يذ-لا
املثم دوعسصلا ق-ي-ق– و-ح-ن ق-ير-ف-لا

.رطسسم وه

ىلع بعلن نأا اننكÁ ’» :سشايع نب
 ءاقبلا

«دوعسصلل ةأايهم فرظلا لكو
ةارا---بŸا ن---ع سشا---ي----ع ن----ب ثد–و
قيرفلا فادهأا اذكو لوألا هفدهو

ن---مألا ءا---ق---ل د----ع----ب م----سسوŸا اذ----ه
نكÁ ل» :سشايع نب لاقو ،ينطولا
ى---ل---ع بع----ل----ت سشار◊ا نأا لو----ق نأا
رو-مألا م-سسوŸا اذ--ه ن--ك--ل ،ءا--ق--ب--لا
‘ تاÒسضح-ت-ب ا-ن-م--ق ا--ن--نأل تÒغ--ت
ىوتسسŸا ‘ سصبرت انيدأاو ىوتسسŸا

ل---جأا ن---م بع---ل---ن---سسو ،ف----ل----سشلا ‘
نم انعنÁ ببسس دجوي لو ،دوعسصلا
ا--م و--هو ،فد--ه--ك دو--ع--سصلا Òط--سست
لوأا ن--م ن--يد--ها--ج ه--ي--لإا ى--ع--سسن---سس
لمعنسس Êاث سصبرت انرظتني ،ةارابم
امك اهلÓغتسسا ¤إا ىعسسنو اديج هيف
 .«فلسشلا ‘ انلعف امك بجي

ح . م

ةيدنأ’ا رابخأا ــه٢441 ¤وألا ىدامج6٢ـل قفاوŸا1٢0٢ يفناج01 دحألا

ششار◊ا دا–ا

كيرافوب دإدو

ينطولا نمأ’ا مامأا اـيندب اـنيناع» :داّنم
«دد÷ا ليهأاتب تانيمطت تيقلتو

عمج يدو ءاقل ‘ وداراب يدان ىلع كيرافوب دادو قيرف قوفت
،كيرافوب ةنيدÃ زاقر دمfi ديهسشلا بعلÃ سسمأا لوأا Úقيرفلا
دادولا قيرف هسضوخي يدو ءاقل لوأا وهو ،هل فادهأا ةثÓث ةجيتنب

.ديد÷ا مسسوملل ادادعتسسا ةلجوب نايفسس بردŸا ةدايق ت–
و يرفعج ،يبحسص نم لك يثÓثلا دادولا قيرف فادهأا لجسسو
بعÓلا وداراب يدان قير-ف-ل د-ي-حو-لا فد-ه-لا ل-ج-سس ا-م-ي-ف ،طاÒق
Úب-عÓ-لا ن-م د-يد-ع-لا ه-ن-ع با-غ ودارا--ب يدا--ن نأا ا--م--ل--ع ،كوزو--ب
سضف ثي-ح ،Úي-سسا--سسألا ءا-ق-ل-لا ‘ م-ه-كار-سشإا مد-ع كا-ب-لا برد-م ل-ّ

وداراب يدان ناو ةسصاخ ،تاباسصإا ¤إا مهنم سضعبلا سضرعت ةيسشخ
رئاز÷ا لطب مامأا Úنثلا ادغ ادج ةبعسص ةيلfi ةارابم هرظتنت
.دادزولب بابسش

ءازج ةبرسض ىدسصت دادولا سسراح
ءازج ةبرسض دسص نم يقوزرم دادولا سسراح نك“ ،ءاقللا لÓخ

ءا-ق-ل-لا ة-ل-ي-ط لÓ-خ سسرا◊ا تاذ عد-بأا د-قو ،ودارا-ب يدا-ن ق-ير-ف-ل
دقو ،وداراب يدا-ن ي-ب-عÓ-ل ةÒطÿا تار-ك-لا ن-م Òث-ك-ل-ل ه-يد-سصت-ب
برعأا دقو ،ءاقل-لا-ب ه-ق-ير-ف زو-ف ‘ ةÒب-ك ة-ب-سسن-ب ي-قوزر-م م-ها-سس
هاد-بأا يذ-لا Òب-ك-لا ىو-ت-سسŸا-ب ه-با-ج-عإا ن-ع دادو-لا ق--ير--ف برد--م

.يقوزرم قيرفلا سسراح
مويلا رهظ دعب ةبانع دا–ا دسض ةيناثلا ةهجاوŸا

ءاقل Êاث عم دعوم ىلع مويلا رهظ دعب كيرافوب دادو قيرف نوكيسس
لÓ--خ ن--م ،د--يد÷ا م--سسو--م--ل--ل ه--تاÒسض– لÓ--خ ه--سضو--خ--ي يدو
ينطولا مسسقلل رخآلا وه يمتنŸا ةبانع دا–ا قيرفل هتفاسضتسسا
ةبانع دا–ا مويلا ةهجاوم Èتعتو ،ةيقرسشلا ةعومÛا نع Êاثلا

نع طقف مايأا ةثÓث دعب يتأات اهنوك ،ةمهم نم Ìكأا ةلجوب بسسح
ىلع دز ،وداراب يدان ىلع اهيف قوفت يتلا ¤وألا ةيدولا ةهجاوŸا
ةÒبكلا ءامسسألا نم ديدعلاب هتليكسشت رخزت يوق سسفانŸا نأا كلذ
،لوألا مسسقلا ةيدنأا نمسض قباسس تقو ‘ تبعل ناو اهل قبسس يتلا
دو-ع-سصلا تع-سضو ي-ت-لا ة-يد-نألا ن-م-سض ة-با-ن-ع دا–ا ق-ير-ف نأا ا--م--ك
.ÚبعÓل ادج مهمو مهم ءاقللاف هيلعو ،اهل سسيئر فدهك

مويلا لوأ’ا هسصبرت يهني دادولا
يذلا لوألا قلغŸا هسصبرت دحألا مويلا كيرافوب دادو قيرف ىهني
ءارجإا هللخت ،طقف ادحاو اعوبسسأا مادو كيرافوب ةنيدÃ هارجأا

ةيناثلاو دحاول ةيثÓثب اهيف قوفت ودراب يدان مامأا Úتيدو Úتارابم
ة-ن-يدÃ زا-قر د-مfi د-ي-ه-سشلا بع-لÃ مو-ي-لا ر-ه-ظ د-ع-ب ا-ه-سضو--خ--ي

ناك كيرافوب ةنيدم سصبرت نأا ةلجوب بردŸا بسسحو ،كيرافوب
هرطسس يذلا جمانÈلا قيبطت نم نك“ ثيح ،دح دعبأا ¤إا احجان
لÓخ نم كلذ نع ةلجوب بردŸا اسضر ىلŒ دقو ،هتقÓطنا لبق
Òثكلا رهظا ثيح ،وداراب يدان مامأا هلابسشأا همدق يذلا ىوتسسŸا

رام-غ ‘ لو-خد-لا ل-ب-ق ÿÒا-ب ر-سشب-ي بي-ط ىو-ت-سسم Úب-عÓ-لا ن-م
يدهم Ëرك.ةلوطبلا

بورÿإ ةيعمج ىلع هزوف بقع

ةــــيدولا هـــتارابتخا Êاــــث ‘ دـــكؤوي ةدـــــيلبلا داـــــــ–ا

لوأا Úقيرفلا عمج يذلا يدولا ءاقللا ‘ بورÿا ةيعمج مامأا رفسصل فدهب ةديلبلا دا–ا قيرف طقسس
نم ديد÷ا مسسوملل ن Úقيرفلا Óك رسضحي نيأا ،فلسشلا ةنيدÃ نونحسس باغج ديهسشلا بعلÃ سسمأا
.Êاثلا ينطولا مسسقلا ةلوطب
دعب ،فلسشلا ةنيدÃ «روداŸÒا» لزنب هدجاوت لÓخ ةديلبلا دا–ا قيرفل ةيناثلا ةهجاوŸا هذه دعتو
ةديلبلا دا–ا قيرف سضوخي نأا رظتنيو.رفسصل فدهب سسيمÿا ءافسص ىلع هيف قوفت يذلا لوألا ءاقللا
،ةديلبلا ةنيدم ¤إا اهدعب دوعيل ،«روداŸÒا» لزنب هسصبرت ماتخ ‘ مويلا فلسشلا ةنيدÃ هل يدو ءاقل ثلاث

Ÿسض– ةلسصاوÒلا ءاوجأا ¤إا دوعي نأا ىلع ،ديد÷ا مسسوملل هتاÎا تاسصبŸعوبسسألا نم ةيادب ةقلغ
.ةيدو تايرابم ثÓث اهلÓخ نم يرجي ،Úعوبسسأا ةدŸ ،ةمسصاعلاب سصبرت ‘ لخديسس ثيح ،لبقŸا

ينفلا مقاطلا رظتني لازي’ Òبك لمع
Òثكلا ىلع بعتلاو ءايعلا رهظ دقو  ،طسسوتم ىوتسسم بورÿا ةيعمج مامأا ةديلبلا دا–ا رسصانع تمدق
عسضخي يذلا جمانÈلا ¤إا كلذ ةمسشن بردŸا رسسف دقو ،ةارابŸا نم ةÒخألا ةعاسس عبر ‘ ÚبعÓلا نم
ىلع فوقولل ةمهم دج تايرابŸا هذه لثم نأا ةمسشن لوق بسسحو ،«روداŸÒا» سصبرت لÓخ هلابسشأا هل

تابيردتلا جراخ اوناك ÚبعÓلا عيمج ناو ةسصاخ ،بعل لك ةدسشو لم– ةبسسنو بعل لك ةيزهاج ىدم
‘ مهت ل ةجيتنلا نأا ملعي نأا ةديلبلا روهمج ىلع هنأاب ةمسشن حسضوأا امك ،رهسشأا ةعسست نم Ìكأل ةيعام÷ا
ةيندبلا مهتاردق نم عفرو لمحتلا ‘ ÚبعÓلا ةردق عفر وه تايرابŸا هذه نم مهألا ،ةيدولا تايرابŸا
.«عاجÎسسلاو

يديلبلا روهم÷ا ت’ؤواسست راثأا ةيناثلا ةرملل جاحلب بايغ
تامÓع نم Òثكلا ›اوتلا ىلع Êاثلا ءاقلل ةديلبلا دا–ا ةليكسشت نع جاحلب طسسولا بعل بايغ راثأا
نو-حر-ط--ي ي--عا--م--ت--جلا ل--سصاو--ت--لا داور ن--م ل--ع--ج يذ--لا ر--مألا ،ق--ير--ف--لا را--سصنأا ط--سسو ما--ه--ف--ت--سسلا
هفسصي بعÓلا اذه نأا املع ،؟«بورÿا ةيعمجو سسيمÿا ءافسص ةارابم نع جاحلب باغ اذاŸ»:مهتلؤواسست
.طسسولا وÎسسياÃ ةديلبلا دا–ا راسصنأا
،هذخف ‘ مآلاب هتاناعŸ دورولا ةنيدم قيرف ‘ ينفلا مقاطلا ءاسضعأا دحا انباجأا ،بايغلا اذه نع ادرو
.«ةباسصإلا مقافت ةيسشخ ،هب ةرماغŸا مدع ةمسشن نايفسس بردŸا لسضف

دحأ’ا مويلا ىرجي ةنيدÒ Ãخأ’او ثلاثلا يدولا ءاقللا
ةنيدÃ «روداŸÒا» سصبÎب هدجاوت لÓخ هل ةثلاثلا ةيدولا ةهجاوŸا ةديلبلا دا–ا قيرف سضوخيسس
رظن ‘ مهم دج ءاقللا اذه دعيو ، سسمأا ةيسشع هنع فسشكيسس سسفانم دسض دحألا مويلا ءاسسم ،فلسشلا
دح ¤إا بعل يذلا وهو ،ديد÷ا مسسوŸا ¤إا هيبعل تاÒسض– ةجرد نع فوقولل ،ةمسشن نايفسس بردŸا
سسفنبو رفسصل فدهب ¤وألا حبر بورÿا ةيعمجو سسيمÿا ءافسص نم لك دسض مامأا Úتيدو Úتارابم نلأا
.ةيناثلا رسسخ ةجيتنلا

ةديلبلإ دا–إإ

مويلا ةبانع دا–ا دّعوتيو وداراب ىلع وسسقي كيرافوب دادو
ديد÷إ مسسوملل هتإدإدعتسسإ راطإإ ‘
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ةيوسسنلا مدقلا ةرك

flطنا لاسشفإل ططÓا قŸاثلا مسسقلل يوركلا مسسوÊ «تاديسس»

مسسقلل يوركلا مسسوŸا قÓطنا عنŸ ططخت فارطأا نأا مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا نم ةبرقم رداسصم تفسشك
Ëدقت لجأا نم ةفيظنلا Òغ ةسسلوكلا ةيلمع ‘ تقلطنا يتلا فارط’ا هذه حلاسصم مدخي امبسسح ،«تاديسس» Êاثلا

ةيدنأÓل ›اŸا زجعلا  ةجحب ةيوسسنلا مدقلا ةركل Êاثلا مسسقلل ةينطولا ةلوطبلا فانئتسسا مدعب ›ارديفلا بتكملل بلط
نم ةنسس لك ‘ ر’ود فلا002 ـب ردقت فافلل ةيلام ةحنم مدقلا ةركل ›ودلا دا–’ا هيف مدقي تقو ‘ ،ةيلاŸا ةمز’ا و
،ÚبردŸا نيوكت و ةيسضايرلا ةسسبلأ’او يسضايرلا داتعلا Ëدقت لÓخ نم ةينابسشلا تائفلا و ةيوسسنلا مدقلا ةرك معد لجأا

⁄و ةيسضاير ةسسبلا ’و تارك ىتح ’ و يدام معد يا ىقلتت ⁄ اهنأا Êاثلا مسسقلا ‘ ةطسشانلا ةيوركلا ةيدن’ا تدكا اميف
. ةيوسسنلا مدقلا ةرك ريوطت و عيجسشت لجأا نم ⁄اعلا ‘ تايدا–Óل اهمدقت يتلا افيفلا ةحنم نم دفتسست
‘ زاتمŸا مسسقلا ةيدنا تقلطنا ثيح ،لوأ’ا مسسقلا فانئتسسا تررق فافلا نا رداسصŸا تاذ تفسشك ىرخا ةهج نم و
Èسصلا غرافب ةئيهلا تاذ رارق Êاثلا مسسقلا ةيدنا ءاسسؤور رظتني Úح ‘ ،يرا÷ا يفناج رهسش نم عبارلا ‘ تابيردتلا

ةيفيك نع ءاسسؤورلا لءاسست ثيح ،ةلوطبلا قÓطنا عنŸ ططخت ةلمح قÓطناب نوؤوجافتي  نأا لبق ،تابيردتلا فانئتسس’
يتلا ةفاسضإ’ا نع  اولءاسست امك ،ايدان45 نم لكسشتي Êاثلا مسسقلا نا و ةسصاخ ،ةيدن’ا دوعسصو طوقسس و زئافلا جيوتت
تءاج  ما اهريوطت و ةيوسسنلا ةركلا نع عفادتل تءاج له و ›ارديفلا بتكŸا ‘ ةيوسسنلا مدقلا ةرك ةلث‡ اهمدقت

.ىرخا شضارغأ’
يروسصنم ةلوخ

هبتكم و لاقثألا عفر ةيدا–ا سسيئر يسصقي يدلاخ
ا-ق-با-سس بعŸÓا ءاد-سصا ة-ي-مو-ي ر-يرا-ق-ت ه-ي-لا ترا-سشا ا-م-ل-ث-م
رارق ىلع يدلاخ يلع ديسس  ةسضايرلاو بابسشلا ريزو  ىسضما
و يوÓ-لا د-ب-ع ي-بر-ع-لا لا-ق-ثأ’ا ع-فر ة-يدا–ا شسي--ئر فا--ق--يإا

ةن÷ اهتلجسس يتلا تاظفحتلا دعب كلذ و ›ارديفلا هبتكم
ة-ي-ل-م-ع د-ع-ب ة-سضا-ير-لا و با-ب-سشلا ةرازو-ل ة-ما-ع--لا ة--ي--سشت--فŸا
ةيسضايرلا تايدا–’ا ىوتسسم ىلع اهب تماق يتلا ششيتفتلا

اهتدهع ةياهن دعب ةيسضايرلا لكايهلا ديدŒ ةداعإ’ ابسس–
نأا--ف بعŸÓا ءاد--سصا ة--ي--مو--ي ردا---سصم بسسح و .ة---ي---بŸوأ’ا
تابعÓت تفسشتكا ةسضايرلا و بابسشلا ةرازول ةماعلا ةيسشتفŸا

ةيسصولا ىلع تليا– ثيحو لاقثأ’ا عفر ةيدا–ا ىوتسسم ىلع
تكراسش اهنا شساسسا ىلع ةيسضاير مسسا جاردإا  قيرط نع كلذ و

ةحنم نم تدافتسسا  و ةيلاديÃ تجوت و ةيلود ةسسفانم ‘
تايلاديم نم ةبخنلا يسضاير جيوتت Òظن اهمدقت يتلا ةرازولا
ةسسفانŸا ‘ ةين-عŸا ة-عا-بر-لا ا-تا-ت-ب كرا-سشت ⁄ ا-م-ي-ف ،ة-ي-لود
ةماعلا ةيسشتفملل اهريرقت تمدق يتلا  يام لوا ىنبŸ ةعباتلا ششيتفتلا ةن÷ هتفسشتكا ام اذه و ةيلودلا
ىلع يدلاخ ريزولا قفاوو تابعÓت و تازواŒ نم هب ماق اŸ ›ارديفلا بتكŸا ةبقاعم حاÎقا متيل
و يو’ا دبع اهققح يتلا ةيŸاعلا  ةيزنوÈلا ةيلاديŸا عفسشت ⁄ و ›ارديفلا بتكملل تقؤوŸا ءاسصق’ا

مامأا مه-ل ع-ف-سشي ⁄ ه-نا ’ا ›ارد-ي-ف-لا بت-ك-م-ل-ل ي-خ-يرا-ت زا‚ا د-ع-ي وا ة-ي-بŸو’ا ةد-ه-ع-لا لÓ-خ ه-ب-ت-ك-م
نوؤوسش Òيسست لجأا نم يلسسرم نامحرلا دبع راطإ’ا Úيعت ”و ششيتفتلا ةن÷ اهتفسشتكا يتلا تابعÓتلا
ريزو مازتلا راطإا ‘ ةيباقعلا ةوطÿا هذه لخدت و ةيباختن’ا ةيعم÷ا لاغسشأا داقعنا ةياغ ¤ا ةيدا–’ا
م ةلوخ. يسضايرلا داسسفلا ةبراfiو ةسضايرلا ةقلخأاب يدلاخ يلع ديسس ةسضايرلاو بابسشلا

ةكوف  ةعاق نسشدت  ةلواطلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا
بابسشلا تائفل ينطولا بختنŸا يب-ع’ شضع-ب ةو-عد-ب عو-ب-سسأ’ا ة-يا-ه-ن ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-ن-ف-لا ة-ير-يدŸا تما-ق
بيرجتل  ةمراسص تاءارجإا اهيف تقبط طقف دحاو مويل ةفيفخ ةيبيردت ةسصح ءارجإ’ طسسولا تاي’ول
ةيدا–’ا شسيئر بئان روسضحبو ةليبن يفيرسش ةديسسلا ةيدا–’ا ةبيبط فارسشإا ت– يحسصلا لوكوتوÈلا
بختنملل ةينابسشلا تائفلا يبردمو ىفطسصم نسسحلب ديسسلا ينطولا ينفلا ريدŸاو قيفوت مÓيع ديسسلا
ايبيرŒو ةيرئاز÷ا ةلواطلا ةركل1202 /0202 ديد÷ا يسضايرلا مسسوŸا قÓطن’ دادعتسسا ينطولا
نÓعإاك ةردابŸا تءاج امك يسضايرلا مسسوملل يلعفلا قÓطنÓل Òسضحتلل حÎقŸا يحسصلا لوكوتوÈلل
ةي’و ةكوف ةنيدÃ ةينطولا بخنلل يسضايرلا بكرŸاب ةلواطلا ةركل ةسصسصختŸا ةعاقلل يمسسرلا حاتتفÓل
ÚبعÓلا ىدبأا و يواقرد فيرسش ديسسلا ةلواطلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا شسيئر فارسشإا ت– ةزابيت
ريوطت ىلع دعاسسي نأا هنأاسش نم يذلاو Òبكلا يسضايرلا بسسكŸا اذهب مهباجعا ةينطولا ةينفلا مقطأ’او
ةعاقلاو بكرŸا رفوتي ثيح ينطولا بختنŸا يبع’ ءادأا نم عفريو ةماع ةفسصب ةلواطلا ةرك ةسضاير
بيردتلا زكرم هرابتعاب ىوتسسم ىلعأا ىلع بيردتلاب حمسست يتلا ةمئŸÓا فورظلا لك ىلع ةسصسصختŸا
.ةلواطلا ةركل ةينطولا ةبخنلا

ةــــــتسسو مزا Úب لــــــمع عاــــمتجا
 رـــــــيوطت فدـــــهي تاـــيدا–ا

ةــــــيسسردŸا ةـــــسضايرلا

دب-ع ة-ي-ضسردŸا ة-ضضا-ير-لا ة-يدا–ا سسي-ئر ع-م-ت-جا عم ه-ت-يدا–ا ر-قÃ مر-ضصنŸا سسي-مÿا مزا ظ-ي-ف◊ا ة--يدا–ا ‘ تل--ث“ ة---ي---ضضا---ير تا---يدا–ا ة---ت---ضس ةيدا–ا و زيزك لامك  اهضسيئرب ةلث‡ وضستوجو÷ا امك تبيزعت لامج اهضسيئرب ةلثمŸا ةيلاتقلا نونفلا مانتيفوفلا ةيدا–ا سسيئر نم لك عامتج’ا رضضح ةيدا–ا سسيئر ة-م-ي-ل-حوأا ما-ضشه و È‹ تيآا ع-ي-بر كيكلا ةيدا–ا سسيئر سسا-ب-ع ¤ا ة-فا-ضضا و-ب-ما-ك-لا رضصان سسيئرلاب ةلثمŸا وديكي’ا ةيدا–ا وغنيضسكوب ،حبيور
ة-يŒاÎضسا ثح-ب ل-جا ن-م عا-م-ت-ج’ا اذ--ه ءا--ج و ةيدا–ا و ةروكذŸا ةتضسلا تايدا–’ا Úب ةينواعت سصوضصخب  مهنيب عفانŸا لدابت و ةيضسردŸا ةضضايرلا لÓ-خ ن-م ة-ي-ضسردŸا ة-ضضا-ير--ل--ل م--عد--لا Ëد--ق--ت ئدابÃو سسضسأا ىلع ذيمÓت-لا ن-يو-ك-ت ‘ ة-م-ها-ضسŸا حنÃ ة-م-ها-ضسŸا و  سسف-ن-لا ن-ع عا-فد-لا و ة-ي-ضضا-ير اهرودب و ذيمÓت-لا Òطأا-ت ى-ل-ع نو-فر-ضشي Úبرد-م Úيضضاير باطقتضساو رضشن نم تايدا–’ا  ديفتضست  ةتضسلا تاضصاضصتخÓل ‘ Ìكأا
ة-ضضا-ير-لا ة-يدا–ا و تضسلا ءا-كر--ضشلا ق--ف--تا د--ق و ءاعبر’ا موي نواعتلا ةيقافتا ءاضضمإا ىلع ةيضسردŸا رقÃ يرا÷ا ي-ف-نا-ج ن-م ثلا-ث-ل-ل فدا-ضصŸا مدا-ق-لا ةمضصاعلا رئاز÷اب نونكع Íب ةيبŸوأ’ا ةنجللا ثعب ةداعا ةضسايضسل  اديضسŒ نواعتلا اذه يتأاي و بابضشلا ةرازو هيلع لمعت يتلا ةيضسردŸا ةضضايرلا دبع ةيروه-م÷ا سسي-ئر  ة-ي-ضصو-ت ت– ة-ضضا-ير-لاو ةيضسردŸا ةضضايرلا ةيدا–ا تعقو دق و نوبت ديÛا نم ةفلتfl  ةيضضاير تايدا–ا عم  تايقافتا ةدع ةيضسردŸا ةضضايرلا ريوطت فدهب  عفانŸا لدابت لجأا .ةماع ةفضصب ةضضايرلا و سصوضصÿاىلع

 م .ةلوخ

 داـــــــــيبŸوألا طاـــــــــقن نـــــــــع ثـــــــــحبلا ةـــــــــلحر ‘ ودـــــــــي÷ا وـــــــــعراسصم
رطق ةم-سصا-عةحودلا-ب ÎسساŸا ة-لو-ط-ب‘ ةكرا-سشم-ل-ل Úير-ئاز-ج Úعرا-سصم ة-سسم-خ د-ع-ت-سسي
ميعدتو طاقنلا نم ديزŸا بسسك فدهب ،يفناج31 ¤إا11 نم ةدتمŸا ةÎفلا ‘ ة‹ŸÈا

¤ا لاحرلا ةينطولا ةبخنلا تدسش دق و.لبقŸا فيسصلا (نابايلا) ويكوط دايبŸوأ’ لهأاتلل مهظوظح
اذه ‘و ،ةيوج تÓحر رفوت  مدعو يحسصلا لوكوتوÈلا قيبطت لظ ‘ ةبوعسصب شسمأا لوأا رطق
⁄ ةكراسشŸا نأا ةسشبطوب ميلسس ،وديجلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’اب ينطولا ينفلا ريدŸا  فسشك ،ددسصلا
ة-لو-ط-ب-لا ذ-ن-م»: ح-سضوا و ا-نورو-ك شسوÒف-ب ط-ب-ترŸا ي-ح-سصلا ع-سضو-لا ع-م Òسضح-ت-لا ة-ل-ه-سس  ن--ك--ت
’إا نويرئاز÷ا نوعراسصŸا دفتسسي ⁄ ،Èمسسيد رهسش ‘ رقسشغدÃ ترج يتلا ةÒخأ’ا ةيقيرفإ’ا

بنا÷ا ىلع لمعلاب ÚبردŸاو Úيسضايرلل حمسس يذلاو مايأا ةينامث ماد دحاو يÒسض– شصبرت نم
004 نم Ìكأا عمجيسس يذلاو ةحودلا دعوم لÓخ اهيدافت بجي يتلا ءاطخأ’ا شضعب حيحسصتل ينفلا

كئلوأا ةسصاخ ،Úيسضايرلل ةمهم لو– ةطقن وه ةحودلا دعوم» :Óئاق ةسشبطوب فاسضأاو .«كراسشم
‘ طقف دجاوتلا نأا امك .اهبسسك متيسس يتلا طاقنلا ¤إا رظنلاب ،دايبŸوأÓل لهأاتلا نم Úبيرقلا

جئاتنلا لسضفب ةحودلا ةلوطبل مهلهأات نويرئاز÷ا نوعراسصŸا عطقو .’’ةطقن002 نمسضيسس رطق
قلعتيو .(ناتيزنورب2 و تايسضف3 ،ةيبهذ1) ةÒخأ’ا ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا ‘ اهيلع اولسص– يتلا
زكرŸا ‘ ةلسسع اينوسص ¤ا ةفاسضا  ،غلك37  نزو ‘ ايŸاع43  فنسصŸا  نيرون يحتف و ، غلك09 نزو ‘– ايŸاع13 زكرŸا بحاسص يسضام نب نمحرلا دبع ب رمأ’ا

،ةيلودلا ةيدا–’ا بيترت بسسحو .غلك36 نزو  ايŸاع23 ةفنسصŸا  يسضاقلب ةنيمأاو (غلك87 نزو  ايŸاع23لا ةبحاسص  لÓعو رثوك و  ، غلك87 + نزو ‘  ايلماع13
.07 ›امجإا نم ةلود11 نم اًيسضاير72 ب دعوŸا اذه ‘ ايقيرفإا رسضحتسس ،رئاز÷ا بناج ¤إاو ،ةمئاق ىقبت ويكوط دعوŸ ’’رسضÿا’’ لهأات ظوظح نإاف

:بعŸÓا ءادسصأ’ يبط نايفسس يرئاز÷ا لطبلاو مكŸÓا ..تمسص ‘ Êاعي لازي ’

«اهديسسŒ رظتنأا و يتدعاسسÚ Ÿلوؤوسسم ةدع نم ادوعو تيقلت »

يبط ناي-ف-سس ي-ق-ير-فإ’ا ل-ط-ب-لاو م-كŸÓا لاز-ي’
ةيحسصلا ةكعولا بقع لامهإ’ا و ششيمهتلا Êاعي
بختنŸا ة-ق-فر هد-جاو-ت لÓ-خ ا-ه-ل شضر-ع-ت ي-ت-لا
ةيلودلا ةرودلل Òسضحتلل ابوك شصبرت ‘ ينطولا
يرفيف رهسش لاغنسسلاب ةيلودلا باعلأÓل ةلهؤوŸا
.يسضاŸا
دكأا بعŸÓا ءادسصأا ةدير÷ يفتاه لاسصتإا ‘و

اهب هجوت يتلا تاءادنلاو ت’واÙا لك نأا يبط
لازي ’ هنوك ،اهلكأا يتأات ⁄ ةينعŸا تاطلسسلا ¤إا

فيطسسب ناŸو Úع ىفسشتسسم ‘ هسشارف حيرط
. اءوسس هتلاح تادزإا نأا دعب مايأا ةعسست ذنم
هتلاح اوسصخسشي ⁄ ءابطأ’ا نأا انثدfi فاسضأاو
و ةعفترŸا ةرار◊ا ببسس ىلع اوفرعتي ⁄و دعب
نأا رابتعاب ،هسضرÃ ةقÓع هل اذإا ام و ،Óيل هقّرعت

كا-ن-ه مأا ،ل-سسلا شضر-م ن-م Êا-ع-ي ي-ب-ط م--كŸÓا
. Ìكأا ةيحسصلا هتلاح تدقع ىرخا روما
رورم دعبو هنأا يرئاز÷ا مكŸÓا ثيدح ‘ ءاجو
ةدع نم تارايز ىقلت ىفسشتسسŸا  هلوخد نم مايأا

ة-سضا-ير-لاو با-ب-سشلا ر-يد-م رار-غ ى-ل--ع،Úلوؤو--سسم
نا-سسل ى-ل-ع ة-لا-سسر ه-ل ل-ق-ن يذ-لا ف-ي-ط-سس ة-ي’و-ل
ه-ت-لا-ح-ب  ل-ف-ك-ت-ي-سس ه-نا ا-ه-لÓ-خ ن-م هد-ع--ي ›او--لا
شسيئرلا  ةرايز ¤ا  ةفاسضا ،ىفسشي ىتح ةيحسصلا
فسسوي ةمكÓملل ةيرئاز÷ا ةيدا–إ’ا  تقؤوŸا

ةرازو ¤إا بلط Ëدقتب هرودب هدعو يذلا يفيلخ
هيلع شضرعو هتلاح ‘ رظنتل ةسضايرلاو بابسشلا
لك نأا Òغ ،جÓعلا يقلتل رخآا ىفسشتسسم ¤إا هلقن

را--ظ--ت---نا ‘ مÓ---ك در‹ لاز---ت ’ دو---عو---لا هذ---ه
. ديسسجتلا

نم معدلا لماك ىقلت هنا انثدfi فسشك و اذه
ىمادقلا Úيسضايرلا و ÚمكŸÓا شضعب و هئÓمز
هتدعاسسم و هتق-فارŸ م-هداد-ع-ت-سسا اود-با ن-يذ-لا

نا يبط ىن“ قايسسلا اذه ‘ و جÓعلا لجا نم
ميظ-ن-ت ر-جا ن-م ة-يرادإا تÓ-ي-ه-سست هؤوÓ-مز ى-ق-ل-ي
ل-ط-ب-لا فا-سضأا و ،ن-طو--لا جرا--خ جÓ--ع--ل--ل هر--ف--سس
ل-ف-ك-ت-لا و-ه د-ي-حو-لا ه-ب-ل-ط نأا ي--ب--ط ي--ق--ير--فإ’ا
نأا مهŸا هجراخ وأا نطولا لخاد ءاوسس هجÓعب
يتلا ةمكÓمللو ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا ه-تا-ي◊ دو-ع-يو ى-ف-سشي
. هقزر ردسصم Èتعت

ةرارغوب ةراسس



ءاود موشصلا
لشصأفŸا ملآل

مقافتي سضرم لسصافŸا م’آا
م’آا خافت-ن’ا ق-فار-يو ،ه-ب ة-با-سصŸا ءاز-جأ’ا خ-ف-ت-ن-ت-ف ،تقو-لا رور-م ع-م
دق سضرŸا كلذو ،ةÒثك تاهوسشتل نامدقلاو ناديلا سضرعتتو ،ةحÈم
سصخأ’اب بيسصي هنكلو ،رمعلا لحارم نم ةلحرم ةيأا ‘ ناسسنإ’ا بيسصي
بط-لا نأا ة-ي-ق-ي-ق◊ا ة-ل-ك-سشŸاو ،Úسسمÿاو ÚثÓ-ث--لا Úب ا--م ة--ل--حرŸا
براجتلاب تبث نكلو ،نآ’ا ىتح سضرŸا اذهل اجÓع دجي ⁄ ثيد◊ا
اذهل امسساح اجÓع نوكي نأا مايسصلل نكÁ هنأا ايسسور دÓب ‘ ةيملعلا

نم اما“ مسس÷ا سصلخي مايسصلا نأا ¤إا اذه اوعجرأا دقو ،سضرŸا
ةثÓث نع هتدم لقت ’ عباتتم مايسصب كلذو ،ةماسسلا داوŸاو تايافنلا

نوكت سضرŸا اذه ببسست يتلا ميثار÷ا نإاف ةلا◊ا هذه ‘و ،عيباسسأا
براجتلا تيرجأا دقو ،مايسصلا ءانثأا مسس÷ا هنم سصلختي ا‡ اءزج
  .ارهبم احا‚ جئاتنلا تتبثأاو ىسضرŸا نم ةعوم‹ ىلع

موي دح ¤إا »
8 ة-----ع-----م÷ا

1202 يفناج
ةرادا ق-ل-ت--ت ⁄
يدا----ن ق----ير----ف
يأا ي--ل--ي---ب---نو---م
نأا------سشب سضر------ع
بعÓلا
يد---نا ير---ئاز÷ا
ىرأا ’ اذ--ل ،رو---ل---يد
اذ-ك-ه ة-سشقا-نŸ ا-ب-ب-سس
بج-ي يذ--لا ن--ك--ل ،عو--سضو--م
‘ حامسسلا يونن ’ اننأا هلوق
ليحرلاب  روليد يدنأا بعÓلا

د--ير--ن ن--ح--ن لا--جآ’ا بر---قأا ‘
.«هيلع ةظفاÙا

سسيئر) ن’وكين نارول
(ييلوبنوم يدان

.دمfi يبنلا ةدايقب ÚملسسŸا يديأا ىلع ةكم حتف -036
.⁄اعلا ‘ قافنأا راطق طخ لوأ’ ندنل ‘ لمعلا ءدب -3681
عامتج’ا اذه ‘و ،·أ’ا ةبسصع ةمظنŸ عامتجا لوأا دقع -0291
.¤وأ’ا ةيŸاعلا بر◊ا تهنأا يتلا ياسسرف ةدهاعم ترقأا
و-ت-ي-ن-ي-ب ›ا-ط-يإ’ا ي-سشا-ف-لا م-ي-عز-لا-ب ي-ق-ت-ل-ي ة-ب-ي-قرو-ب بي-ب◊ا -3491
رثإا هنع ةيناŸأ’ا تاوقلا جارفإا دعب كلذو يجيبسسيلأا رسصق ‘ ينيلوسسوم
.اسسنرف ‘ هلاقتعا

ندنل ‘ اهل ةماع ةيعمج لوأا دقعت ةدحتŸا ·أ’ا ةمظنم -6491
اًيمسسر ·أ’ا ةبسصع ءاغلإا دعب كلذو ةلود15 نع Úبودنم روسضحب
.ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا عوقو نود ةلولي◊ا ‘ اهلسشفل كلذو
.غنوت يسست وام ةدايقب ةينيسصلا ةروثلا ع’دنا -9491
ا-م-ه-تا-قÓ-ع نا-ف-نأا-ت-سست نا-ك-ي-تا--ف--لاو ةد--ح--تŸا تا--ي’و--لا -4891
.ةيسسامولبدلا

.’وغنأا نم ةيبوكلا تاوقلا ءÓج ةيادب -9891
Ò 261ظن رنراو Ëات ءارسش اهتين نع نلعت ني’ نوأا اكيرمأا -0002
.⁄اعلا ‘ ةيراŒ ةقفسص Èكأا ةقفسصلا كلت دعتو ،ر’ود رايلم
ةلقتسسم حبسصتل ايديبوين عورسشم نم ءزجك ايديبيكيو ةيادب -1002
.مايأا ةسسمخ دعب
‘ ةماقŸا نيرسشعلاو ةسسماÿا ةيقيرفأ’ا ·أ’ا سسأاك ةلوطب حاتتفإا -6002
.رسصم
02 نم Ìكأا ¤إا ةيبوروأ’ا ةراقلا ‘ تايفولا ددع لوسصو -7102
ةيادب ذنُم ةراقلا برسضت يتلا سسراقلا دÈلا ةجوم ببسسب سصخسش
.›ا◊ا رهسشلا
ةيسسائرلا تاباختن’ا جئاتن نÓطُبب يسضقت ةsيليوزنڤلا ةsينطولا ةsيعم÷ا -9102
.ورودام سس’وكين زوف ¤إا تسضفأاو8102 يام رهسش لÓخ تيرجُأا يتلا

وغنوكلا ةيروهمج ‘ ةيسسائرلا تاباختن’اب ىديكسسيسشت سسكيلف زوف
.ةيطارقÁدلا

خيرات ‘ عسساتلا ناطلسسلا ديعسس نب سسوباق ناطلسسلا ةافو -0202
.اًماع08 زهان رمع نع نامُع

ا-ه-ن-كÁ’ ر-يزا-نÿا نأا م-ل-ع-ت ل-ه ^
.ىلعأ’ا ‘ ءامسسلل رظنت نأا ادبأا

Ìكأ’ا ع---ب---سصإ’ا نأا م----ل----ع----ت ل----ه ^
برقأ’ا ةبابسسلا عبسصإا وه ةيسساسسح

.ماهبإ’ا ¤إا
ةيسسيني-ف-لا ر-ئا-ت-سسلا نأا م-ل-ع-ت ل-ه ^

.نابايلا ‘ تعÎخأا
يوت– فلوغلا ةرك نأا ملعت له  ^
.فيو633Œ ›اوح ىلع
تا-با-غ نأا م-ل--ع--ت ل--ه نأا م--ل--ع--ت ل--ه
ف---سصن ج----ت----ن----ت ةÒطŸا نوزا----مأ’ا
.Úجسسكأ’ا نم ⁄اعلا تادادمإا

.ًاسشيج ىّمسست عدافسضلا نم ةعوم‹ نأا ملعت له ^
.سشارك ىّمسست نرقلا ديحو نم ةعوم‹ نأا ملعت له ^
.ناŸرب ىمسست موبلا رويط نم ةعوم‹ نأا ملعت له ^
.رسصم ‘ تينب ةيعارسش براوق لوا نأا ملعت له ^

 .ءاوترإاو هبوذعو رهط ..ءيسش لك ‘ رهنلا نوهبسشي ..ءاقدسصأ’ا سضعب ^
.سسمسشلا بيغت املثم بيغت ’ ةقادسصلا ^
.جلثلا بوذي املثم بوذت ’ ةقادسصلا  ^
 .ب◊ا تام اذإا ّ’إا تو“ ’ ةقادسصلا  ^
 .ةظ◊ لك ىنŒ ةقادسصلا رامث نكل ..مسسوم لك ىنŒ سضرأ’ا رامث  ^
.ناÁإاو دو ةقادسصلا  ^
.نادجولا نكسسي نايكو ًاملح ةقادسصلا  ^

كشســـــــــــــفن فـــــــــــقث

،لطابلا طقصسو ق◊ا رهظ ،يدÓيم036 ةنصس نم مويلا اذه لثم ‘
دمfi قلÿا ديصس ةدايقب ÚملصسŸا يديأا ىلع ةمركŸا ةكم حتف دعب

نا لبقو ،مويلا راهن ثادحأا مهأا Úب نم وهو ،ملصسو هيلع هللا ىلصص
انتلصسارÃ اوصسنت ’ ،1202 ةديد÷ا ةنصسلا ‘ ددع لوا عم مككÎن

،moc.liamg@mirakiddam :›اتلا ÊوÎكل’ا عقوŸا Èع
نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو انتحفصص رونت مكعيصضاومف

ىلع انتحفصص أادبن ،ددع لك ‘ ”دوعت امكو ،مكنظ نصسح دنع
 .مويلا ءاعدب هللا ةكرب

‘ رعسشلا سشكد-ن-عا-م هÓ-ع ا-با-ب» : و-لا-ق ها-با-ب ا-سسق-سس ل-ف-ط د-حاو را-ه-ن-لا د-حاو كلا-ق
امام اهيب ىلع هااااا» :اولاق ،«يسسارب فازب مدخن انأا يدلو اي رطاخ ’» :ولاق ؟«كسسار
.«فازب اهمفب مدخت رطاخ ’ سشاطسسŸُا سشاهدنع ام

ءاملعلا ةسسلا‹و - Ú◊اسصلا ةسسلا‹و - كاوسسلاو- مÓكلا نم لوسضفلا كرت : لقعلا ‘ ديزت ةعبرأا  ^
هنم عفرلا دنعو عوكرلا دنعو- مارح’ا ةÒبكت دنع -- عسضاوم ةعبرأا ‘ نوكي ةÓسصلا ‘ نيديلا عفر ^

لوأ’ا دهسشتلا نم مايقلا دنعو
لاقت ةلمج لك عمو ةبابسسلا عبسصا ةطسساوب نوكت دهسشتلا ‘ ةراسش’ا ^
ناسضمر رهسش نم ةليل لوأا ‘ ميهاربإا فحسص تلزن  ^
ناسضمر لوأا وه م426 يرفيف62 قفاوŸا ـه2 ناسضمر1 دحأ’ا موي ناك نوملسسŸا هماسص ناسضمر لوأا ^

.ةيرجهلا ةيناثلا ةنسسلا ‘ نابعسشÚ 1نثإ’ا موي ناسضمر مايسص َسضرف هنإا :ليقو ،نوملسسŸا هماسص

ــه2441 ¤وأ’ا ىدامج62ـل قفاوŸا1202 يفناج01 دحأ’ا

انعم مصستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فصض ــــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

.›اطيإا ءايحأا ⁄اع ،Êاسسن’ابسس ورازد’ -9271
.ادنك ءارزو سسيئر ،دلانودكام نوج -5181
.Êاباي بتاك ،يسشتيكوي اوازوكوف -5381
.ÓÊتك يوطلسس’ ،ريÒف كسسيسسنارف -9091
2191- fiتارسش◊ا ملع ‘ يرسصم ⁄اع ،ظفاح دوم.
يديوسس ةيويح ءايميك ⁄اع ،موÎسسغرب Êوسس -6191

.2891 ماع بطلا ‘ لبون ةزئاج ىلع لسصاح
لسصاح ي-ك-ير-مأا ءا-يز-ي-ف ⁄ا-ع ،نو-سسل-يو تر-بور -6391
.8791 ماع ءايزيفلا ‘ لبون ةزئاج ىلع
.ةيبرغم ةينغم ،ديعسس ةÒمسس -8591
.يسسنرف مدق ةرك بع’ ،تيلرام فيتسس -4791
.يدنه لث‡ ،ناسشور كيتيره
.Êايوغاراب مدق ةرك بع’ ،سسافيوك نوسسلين -0891
.يتيوك مدق ةرك بع’ ،عوطŸا ردب -5891
7891- fiهسسلا دمÓيدوعسس مدق ةرك بع’ ،يو.
.ةيروسس ةلسس ةرك ةبع’ ،كول‡ ناهيج -3991
.يبمولوك برسضم ةرك بع’ ،زيÒب ايردنأا ’واب -6991
.ةينيسص برسضم ةرك ةبع’ ،Úليسش وسش -8991

ًأيموي لمرلا لكأأت ةيدنه
أهتحشص ىلع ظفأحتل

08 رم-ع-لا ن-م غ-ل-ب-ت ة-يد-ن-ه زو-ج-ع تر-كذ
نم غلك وحن لكأا ىلع بظاوت اهنأا ،ًاماع
ا-ه-ت-ح-سص ى-ل-ع ظ-فا– ي-ك ًا-ي-مو-ي ل-مر-لا
مار ىعدت يتلا زوجعلا ،ةيندبلا اهتقايلو
لكسشت لمرلا تابجو نأا نع تفسشك يتار

يمويلا يئاذغلا اهماظن نم ًايسساسسأا ًاءزج
را-ط-فإ’ا ل-ب-ق ة-ب-جو لوا-ن--ت--ت ا--ه--نأا ثي--ح
. ءاسشعلا لبق ةثلاثو ءادغلا لبق ىرخأاو
‘ تنك امد-ن-ع» :ة-ل-ئا-ق زو-ج-ع-لا تفا-سضأا
لمرلا لكأا ‘ تأادب يرمع نم ةعباسسلا
رو--ط--ت ر--مأ’ا نأا ’إا ة--ي--ل--سست--لا ن--م عو--ن--ك
.يقيقح نامدإا ¤إا ًايجيردت

نادعشس حبار خيششلا
ع--سضاو--ت--م لز--ن--م ‘ ناد--ع--سس ح--بار د--لو

ةنسس اطسسلا يحب يحوفسس بعلŸ روا‹
ة-ق-ط-ن-م ن-م رد-ح-ن--ت ة--ل--ئا--ع ن--م ،6491
نأا رابتعاب ،لجيج ةي’و ةيليŸاب رسصنعلا
،0791 ةنسس ‘وتŸا رامع موحرŸا هدلاو
نأا دعب0191 ماع ةنتاب ةي’و ‘ رقتسسا

.لجيج ةي’و نم اهيلإا مدق
راوجب عرعرتو نادعسس حبار خيسشلا ىبرت
ىلعو ،اÒثك هبحأا يذلا يحوفسس بعلم
اهقسشعو اهبحأاو مدقلا ةرك ملعت هتيسضرأا
،مد-لا ل-ث-م ه-قور-ع ‘ ير-سست تح-ب--سصأاو
Úب ق-فو-ي نأا عا-ط-ت--سسا د--ق--ف كلذ م--غرو
هراسسمو ةريدتسسŸا ةركلا هبلق ةقوسشعم
ةيئادتبا ‘ اذيملت ناك نأا ذنم يسساردلا
ه--لز---نŸ ةرواÛا ردا---ق---لا د---ب---ع Òمأ’ا

Ãةيلامكإا مث ديعلوب نب ىفطسصم تارم
يوناثلا روطلاب ارورم ،Êارمعلا ةوخإ’ا
ىلع لوسص◊ا نم نك“ نيأا ةنيطنسسقب
لÓ-خ ،مو-ل-ع عر-ف ،ا-يرو-لا-كا--ب--لا ةدا--ه--سش
ا--م---ك ،5691/6691 ي---سسارد---لا م----سسوŸا

دهعم نم نم بيردت تداهسش ىلع لسص–
ة--ي--سضا--ير--لا ا--ي--جو--لو--ن--ك---ت---لاو مو---ل---ع---لا
عبتي ....ةمسصاعلاب

مويلا ¤Gnd∏q¡oºs bnôuHræ» a«¬p GE}مويلا
enôV°ÉJp∂n, hnLnæuÑræ» a«¬p epø
S°nîn£p∂n hnfn≤pªÉJp∂n, hn hnau≤æ»
a«¬p dp≤pôGFnáp GBjÉJ∂, HpônMªnàp∂n

jÉ GCQMnºn GdôqGMªÚnz .

{Gnd∏q¡oºs bnôuHræ» a«¬p GE¤
enôV°ÉJp∂n, hnLnæuÑræ» a«¬p epø
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a«¬p dp≤pôGFnáp GBjÉJ∂, HpônMªnàp∂n
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:Èمصسيد 01

:مويلا مقر

8391 لوا و--ه ن--م :لاؤو--صسلا
ل-ي-ث“ فر-صش ه-ل نا-ك ق-ير-ف
؟ةيراقلا تاصسفانŸا ‘ رئاز÷ا
قيرف لوا ،دادزولب بابسش:باو÷ا
‘ ر--ئاز÷ا ل--ي--ث“ فر--سش ه---ل نا---ك
‘ كلذ نا-ك ،ة-يرا--ق--لا تا--سسفا--نŸا

سسا----ك ة----سسفا----ن----م ‘ ،9691 ة--ن---سس
يرود) ة-ل-ط-ب-لا ة-يد-نأÓ--ل ا--ي--ق--ير--فا
نم مغرلابو ،(ايلاح ايقيرفا لاطبأا

ما--مأا لوأ’ا رود--لا ‘ ا---با---هذ هزو---ف
’إا3/2 ›اغنسسلا كراد ناج يدان
باحسسن’ا تلسضف يدانلا ةرادإا نا

سضر---ع---ت ة---ي---سشخ ،ة---سسفا---نŸا ن---م
‘ هاب-ق-ع د-م-ح-ي’ا-م ¤إا Úب-عÓ-لا
م-ه-ي-ق-ل-ت د-ع-ب ة-سصا-خ ،ةدو-ع-لا ءا-ق--ل
سسفا-نŸا ي-ب-ع’ فر-ط ن-م ادو--عو

.مهبرسضب

Áاهيف تميقأا يتلا ةنسسلا مقرلا اذه لث
جوتو ايناŸأاب ديلا ةركل ةيŸاع ةلوطب لوأا
قا-سشع نو-ك-ي-سسو ،ÊاŸ’ا بخ-ت-نŸا ا-ه--ب
ءا-ع-برأ’ا مو-ي ن-م ة-ياد-ب ةÒغ-سصلا ة-ب-ع-ل--لا
ةيŸاعلا ةلوطبلا عم دعوم ىلع لبقŸا

Ãر---سص، Ãخ ة---كرا---سشÒا ةŸتا---ب---خ---ت---ن
نو-ك-ي-سس ر-ئاز÷ا بخ--ت--نŸاو ،ة--يŸا--ع--لا

.ةلوطبلا ‘ ارسضاح

:Èمصسيد

ــــــــــ مويلا حيرصصت ـــــــ

ميمصصلا ‘ ــــــــــــ
ًائيسش رظتني ’ نم ًادج ديعسسلا ^
 .دحأا نم

كر-ح-ت-ي ا-ه--سسف--ن ةا--ي◊ا--ك ب◊ا ^
¤إاو ما---مأ’ا ¤إا كر---ح---ت---ي ،ًا---م---ئاد
.فقوتي ’ هنكلو فلÿا

مد-ع--نا اذإا ة“ا--ق ةا--ي◊ا ح--ب--سصت  ^
 .ب◊ا

 .ةايح ’ ءاقدسصأا Óب ةايح  ^
ىتح ⁄اظ ىلع ⁄اظب نعتسست ’  ^
 .ÚنثÓل ةسسيرف نوكت ’

¤إا دوقت سسفنلاب ةدئازلا ةـقثـلا  ^
.سسفنلا Òمدت

لب ،ًايوـق رهقت نأا ‘ رـخفلا سسيل ^
 .ًافيعسض فـسصنُت نأا



ةـــــــــمئاق يـــــــــف عـــــــــجأÎي يـــــــــصسيم
⁄اـــــــــعلأ ‘ ÚـــــــــبعÓلأ ىـــــــــلغأأ

‘ ÚبعÓ-لا ى-ل-غأا ة-م-ئا-ق ، ة-ي-صضا-ير-لا تا-صسارد-ل-ل ›ود-لا ز-كرŸا ف-صشك
ءادألا ةيفيك نم حواÎت يتلا ÒياعŸا نم ةلصسلصس لÓخ نم ،ايلاح ⁄اعلا
.رمعلا ¤إا

ينيتنجرألا نيÒبكلا Úمجنلل Òبك لكصشب ةيقوصسلا ةميقلا تعجارت ،دقف ةصساردلا هذهل اقفوو
نم مغرلاب ،سسوتنفوي فاده ودلانور ونايتصسيرك ›اغتÈلاو ،ةنولصشرب دئاق يصسيم لينويل

.امهيقيرف عم قلأاتلا ‘ امهرارمتصسا
⁄ امنيب ،وروي نويلم1.45 ديصصرب Úعصستلاو عباصسلا زكرŸا يصسيم لينويل لغصش دقف

31ـ1لا ز--كرŸا ¤إا ع---جار---تو ،01ـ0لا يدا-ن ‘ ى-ت-ح ود-لا-نور و-نا-ي-ت-صسير-ك ل-خد-ي
.طقف وروي نويلم74 ديصصرب

امهمدقت ¤إا ودلانورو يصسيم Úمجنلل ةيقوصسلا ةميقلا عجارت ببصس دوعيو
33 رمعلا نم ينيتنجرألا غلبي ثيح ،امهدقع ءاهتنا ةدم باÎقاو نصسلا ‘
بÎقا امنيب ،ةنولصشرب عم هدقع ةياهن ىلع ماع فصصن نم لقأا يقبو اماع
.2202 ناوج ‘ سسوتنفوج عم هدقع يهتنيو63ـلا نصس نم ›اغتÈلا

م‚ درو-ف-صشار سسو-كرا--م يز--ي--ل‚إلا ›ود--لا ،ة--م--ئا--ق--لا رد--صصت ،Úح ‘
.وروي نويلم6.561 تغلب ةيقوصس ةميقب ،دتيانوي Îصسصشنام

ــه٢441 ¤وألا ىدامج6٢ـل قفاوŸا1٢0٢ يفناج01 دحألا

ةقيقح فصشكي ينيعبصس نب
سسنوت ءانصسحب هطابترأ

ÊاŸألا خابدÓغنصشنوم ايصسورب عفادم ينيعبصس نب يمار فصشك
مÓحأا ةيصسنوتلا ةنانفلاب هطابترا نع ارخؤوم هلوادت ” ام ةقيقح
تاحيرصصت ‘ ،يعطق لكصشب ينطولا بختنŸا م‚ ىفنو.هيقف
ةلثمŸاب هطابترا نع هلوادت ” ام لك ،هيدانل ةيمصسرلا ةانقلل
لصصاوتلا عقاوم ‘ هلوادت ” ام نأا ادكؤوم ،ءانصس◊ا ةيصسنوتلا
،ةحصصلا نع راع ددصصلا اذهب ةيصضاŸا مايألا لÓخ يعامتجلا

.›ا◊ا تقولا لÓخ ةيفطاع ةقÓع يأاب طبتري ل هنأا ادكؤوم
ةÎف-لا لÓ-خ ا-ما“ ز-كر-ي ه-نأا ى-ل-ع ءار--ح--صصلا برا--ح--ُم دد--صشو
،ةيفاÎحلا هتÒصسم ‘ ةيعون-لا ه-تز-ف-ق ة-ل-صصاو-م ى-ل-ع ة-ي-لا◊ا
نم زفق يذلا وهو ،ىرخأا ¤ا ةنصس نم يباجيٓا لكصشب روطتت يتلا
قيقحتب ه-ل ح-م-صس Òب-ك ÊاŸأا ٍدا-ن ع-م بع-ل-ل ي-ك-ي-ج-ل-ب-لا يرود-لا

هذه سصوصصخب خابدÓغنصشنوم ةانقل ينيعبصس نب لاقو.هملح
يردأا لو ،ا-ما“ ا-ه-فر-عأا ل ة-حار-صص ل-ك-ب» :ا-ك-حا--صض ة--ي--صضق--لا

ةÎف-لا لÓ-خ طا-ب-ترا يأا ن-م لا-خ ا-نأاو ،ة--عا--صشإلا هذ--ه رد--صصم
.«ةيلا◊ا
ةيفطاع ةقÓعب طابترلا يننكمُي ل» :ءارحصصلا براfi فاصضأاو
يمصسا طبترا دقو ،يتايح ‘ اهتيأار نأا › قبصسي ⁄ ةيصصخصش عم
ىلع ءيصش يأا دجوي ل لاح لك ىلعو ،يملع نود رمألا اذهب

دق سسنوتو رئاز÷ا ‘ ةينفلا تاحفصصلا تناكو.«اننيب قÓطٓلا
،لدجلل ةÒثŸا ةنانفلاب ينيعبصس نب طابترا نع ريراقت تلوادت
ل ددصصلا اذه ‘ هلوادت ” ام لك نأا فاطŸا ةياهن ‘ حصضتيل
.ةحصصلا نم هل سساصسأا
دعب ةيحصصلا هتيعصضول ينيعبصس نب يمار قرطت هتايح نع اديعبو
نيرهصشل بعللا نم همرح يذلا ،انوروك سسوÒفب هتباصصإا سسوباك
،› ةبصسنلاب ادج ةبعصص ةبرŒ تناك دقل» :لاق ثيح ،Úلماك
.«لماك رهصشل لزنŸا لخاد اديحو ءاقبلل ترطصضاو
بق--ع ا--هد--ع--ب ءاد--ع--صصلا تصسف--ن--ت» فا--صضأاو
،ر--ئاز÷ا ‘ ي--تر--صسأا ةرا--يز--ب › حا--م--صسلا
ةصسفانُملل ةدوعلا نم اÒخأا تنك“ نٓلاو
.«ةيمصسرلا
روهظلل داع ءارحصصلا براحُم نأا ركذُي
ة-ه-جاو-م لÓ-خ خا-بدÓ-ج ع-م ا-ي-صسا--صسأا
يرود-لا ‘ خ-ي-نو-ي-م نر-يا-ب قÓ--م--ع--لا
Òب--ك--لا زو--ف---لا ‘ م---ه---صسأاو ،ÊاŸألا
قيرفلا باصسح ىلع ةيثÓثب هقيرفل
.يرافابلا

يرــــــمعلأ نـــب ةـــــلئاع
ةــــــمزأأ هـــــــل بـــبصست

ةـــــــــــيصسنرـــــــف
،يرمعل-ب ن-يد-لا لا-م-ج ير-ئاز÷ا سشي-ع-ي

ا-عا-صضوأا ،ي-صسنر-ف-لا نو-ي-ل ع-فاد-م
ةÎف--لا لÓ--خ ة--ب--ع--صص ة--ي--صسف--ن
اÒث--ك ه--ي---ل---ع تر---ثأا ةÒخألا
.هجراخو بعلŸا لخاد

ن-ب ءا-ق-ب بب-صسب كلذ ي--تأا--ي
هترصسأا نع اديعب  يرمعلا

ذ--ن--م ،ةÒغ---صصلاو ةÒب---ك---لا
كي-بŸوأا فو-ف-صصب ه-قا-ح-ت-لا
ي-ت-لا ة-ط-ق-ُن-لا ي-هو ،نو--ي--ل
‘ اهل◊ هيدان ةرادإا ىعصست
نم ،ةنكمŸا لاجٓلا برقأا
ز-ي-كÎلا-ب ه-ل حا-م-صسلا ل-جأا

.بعلŸا سضرأا ىلع
د----حأا ير----م----ع----ل----ب تا----بو
ةمئاق ‘ ÚمهŸا ÚبعÓلا
‘ ه-ي-لإا ه-لو-صصو ذ--ن--م ،نو--ي--ل
ة----ي----ف----ي----صصلا تلا----ق----ت----نلا
ليئصضلا تقولا مغر ،ةيصضاŸا
‘ نآلا ىتح هيف كراصش يذلا

.يصسنرفلا يرودلا تايرابُم
عفادم نأا «بيكيل» ةديرج تفصشكو
،ةد-حو-لا-ب ر-ع-صشي ير-ئاز÷ا روÙا
لوخدلا ةÒصشأات ىلع هتجوز لصص– مدع ببصسب
اهقئاثول اهتيوصست لطعتو ،ةيصسنرفلا يصضارأÓل

اذ-هو ،ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج بب-صسب ،ة-ي-ع--ي--ب--ط ة--ف--صصب
.ةيرئاز÷ا ةيو÷ا دود◊ا قلغل ةفاصضإا

ىلع ةجوزلا Èجأا رمألا اذه نأا ةفيحصصلا تحصضوأاو
ءايتصسا Òثُي يذلا رمألا وهو ،يرمعلب نع اديعب ءاقبلا

هلعجيو ،ةيصسفنلا ةيحانلا نم اÒثك هيلع رثٓويو ،بعÓلا
هرابتعا-ب ،ناد-يŸا ة-ي-صضرأا ى-ل-ع ي-ل-ُك ل-ك-صشب ز-كر-ُم Òغ
نأا ام-ئاد «بي-ك-ي-ل» تد-كأاو.هتايح ةكير-صش ن-ع اد-ي-ع-ب
نأا مغر ،نويل لخاد ةدقعُم ىقبت يرمعلب لامج ةيعصضو
بردŸا نم بلطب هب ظافتحلا ىلع ةرصصُم هيدان ةرادإا
ءارحصصلا براحُم ‘ ىري يذلا ،ايصسراغ يدور يصسنرفلا

ةمزÓلا ةفاصضإلا Ëدقت ىلع ارداق ،امرصضخُم ابعل
بحاصص نÓعإا رمألا اذه رصسفُيو.ةرورصضلا دنع

‘ ه-ت-ي-ن ن--ع ،ق--با--صس تقو ‘ ،ا--ما--ع13ـلا
يرود---لا رد----صصت----ُم ع----م رار----م----ت----صسلا

ي-م-صسر-لا حÎقŸُا م-غر ،ي-صسنر--ف--لا
يزا--غ يدا--ن ن--م ه--ل---صصو يذ---لا

قرفلا دحأاو ،يكÎلا باتنع
ةبغار-لا ،ة-يدو-ع-صسلا

ه--------تدا--------عإا ‘
ةكلمملل
يذ--لا و--هو

سشاع
ن---م تاو---ن----صس

ا-مد-ن-ع ق--لأا--ت--لا
ناو-لأا ل-م-ح-ي نا-ك

.بابصشلا

يرايلاك ةهجأوŸ رصصان نب زهجي نÓيم
›ودلا هبعل دوهج ةداعتصسل قاصسو مدق ىلع ،›اطيإلا نÓيم بردم ›ويب ونافيتصس لمعي
ةكراصشملل رصصان نب ةدوع ‘ ›ويب لمأايو .ةلبقŸا ةÎفلا لÓخ رصصان نب ليعامصسإا يرئاز÷ا
لاقو .›اطيإلا يرودلا ‘ نآلا نم مايأا01 دعب يرايلاك ةهجاوم لÓخ ،ةارابŸا ‘ يعيبط لكصشب
،يبطلا زاه÷ا نم اهيلع تلصصح يتلا ريراقتلا رخٓا بصسح» :يفحصص ر“ؤوم لÓخ نÓيم بردم

ىفاعتو ةديج ةحصص ‘ هنٓاب مكل دكٓوٓا» :فدرأاو .«يرايلاك مامٓا ارصضاح نوكيصس رصصان نب نٓاف
.«اهنم Êاعي ناك يتلا ةباصصٓلا نم

ةÎفلا ‘ بعÓ-لا ه-ن-م Êا-ع-ي يذ-لا د-ي-حو-لا ر-مٓلا» :لا-قو كرد-ت-صسا ›و-ي-ب ن-ك-ل
يذلا رمٓلا وهو ،تايرابŸا قصسنل هراقتفاو ةيندبلا ةقايللا سصقن وه ،ةيلا◊ا

.«ةلبقŸا مايٓلا لÓخ هت÷اعُم ىلع لمعنصس
ةباصصإلا تقو ، Èمصسيد رهصش فصصتنم ذنم ةارابم يأا رصصان نب سضخي ⁄و

ترهظأاو .2-2 لداعتلاب تهتنا يتلا امراب ةهجاوم لÓخ سضرعت يتلا
سضرعتلا كصشو ىلع ناك يرئاز÷ا بعÓلا نأا ةيبطلا تاصصوحفلا

نب كرتو .ةبوجعأاب اهنم وجني نأا لبق ،يبيلصصلا طابرلا ‘ عطقل
لÓخ ايلج رهظ ام وهو ،نÓيم فوفصص ‘ اÒبك اغارف رصصان

.سسوتنفوي دي ىلع مصسوŸا اذه قيرفلا اهل سضرعت ةÁزه لوٓا
اهعطقي ناك يتلا تاحاصسŸا ءلم سشتينورك عطتصسي ⁄و
تار--ُك--لا عا--جÎصسا لÓ--خ ن--م ،ةارا--ب---ُم ل---ك ‘ يرٓياز÷ا
اÃرو.رخٓل Úح نم نوعفادŸُا اهبكتري ةوفه يٓا ةيطغتو

فÙÎا سسانو مدآا هنطاوم مامأا امادصص رصصان نب ةدوع دهصشت
.›ا◊ا يفناج81 موي اهل ررقŸا ،يرايلاك قيرف فوفصص Úب

12ـلأ نرقلأ ‘ ⁄اعلأ ىفأده لصضفأأ ةمئاق ردصصتي ودلانور
Úفادهلا لصضفأا ةمئاق ¤اطيإلا سسوتنفوج يدان مجاهم ودلانور ونايتصسيرك ›اغتÈلا ردصصت
اعوبتم ،افده657 ديصصرب0202-1002»12ـلا نرقلا نم ةيصضاŸا ةثÓثلا دوقعلا ىف
.هدÓب بختنمو ةنولصشرب عم افده517 لجصس ىذلا ،يصسيم لينويل ينيتنجرألا هÁرغب
دوقعلا ىف Úفادهلا لصضفأا ةمئاق ، مدقلا ةرك تاءاصصحإاو خيراتل ›ودلا دا–لا رصشنو
.ةرادصصلا ىف ودلانور ءاجو0202-1002»12ـلا نرقلا نم ةيصضاŸا ةثÓثلا

زكرŸا نÓيم يدانل مرصضıا مجاهŸا سشتيفوميهاربإا ناتلز يديوصسلا لتحا اميف
زيراوصس سسيول ياوجوروأا بختنمو ديردم وكيتلتأا فاده لح امنيب ،افده345ـب ثلاثلا

تر-بور ،يد-ن-لو-ب-لا ،خ-ي-نو-ي-م نر-يا-ب م‚ هد--ع--ب ن--م ءا--جو ،ا--فد--ه984ـب ع--بار--لا ز--كرŸا ى--ف
.افده374 لجصس يذلا ،يكصسفودنافيل
Úفادهلا لصضفأا ةمئاق ‘ ايŸاع91ـلاو ايبرع لوألا زكرŸا ،بيطÿا سسارف يروصسلا لتحإا امك

ةيناثلا ةبترŸا ‘ ،عوطŸا ردب ،ةيتيوكلا مدقلا ةرك ةروطصسأا هÓت ،افده443ـب ،12ـلا نرقلا ‘
.ةيوركلا هتÒصسم لÓخ افده223 هليجصستب ،ايŸاع72ـلاو ايبرع


