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رئإز÷إ ةيدولوم

قاــــفولا ةـــــتغابم دــــيري دــــيمعلا
Ãراـــــــضصتنلاو راـــــــنلا بــــــعل

قافولا مامأا ةيلوطب ةارابم ءادأا ىلع نودهاعتي نوبعÓلا
لئابقلإ ةبيبسش

ناضسملت ‘ كرادتلل فدهي يرانكلا
ناـــــــمألا طاـــــــقن نـــــــع ثـــــــحبلاو

ناـضسملت مامأا ىرخأا تاÒيـغت ‘ ركفي نافل

موــــــيلا اـــــنوروـك لـــــيلا– يرــــــجيضس قـــــيرفلا

 دإدزولب بابسش

ةرادضصلا نم باÎقإÓل بابضشلا
ةراضسخ نود ءاقبلل ةوارم◊او

ةمسصاعلإ دا–إإ

دا–إلاو رارـقتضسإلا ديعي يجورف
نازـــــــــــيلغ ماــــــــمأا دـــــــــــيكأاتلل

فيطسس قافو

لـــــضصاوتي ةــــــنوملڤوب لـــــــضسلضسم
اددـــــ‹ تاـــــبيردتلا عــــطاقيو

!ضسراـــم ‘ رـــضضÿا ميعدتل حضشرم زـــيبول مــــيضسكام
ضساــــــــنو مدأا مــــــــضضل تاــــــــضضوافŸا رضشابي ›اــــــــطيإلا اــــــــمراب

  فسصنو ةنسسل يسسنرفلا نويل يدانب هقاحتلا سسمأا مسسر

مÓضستضسلا ضضفري براfi ةضصق .. Êاميلضس
«نويل يدانب قاحتلإلا ىلع ينعجضش يذلا يرمعلا نب عم اÒثك تثد–» : Êاميلضس

«ادج ابيرق ازهاج نوكيضسو Êاميلضس مضضب ءادعضس» :وينينوج

1202 ديلا ةرك لايدنوم
ةرهاقلاب00:81 اسس نم ةيادب مويلا

برـغŸا ىــلع زوــــــفلا راــــــعضشب رــــضضÿا
  مداقلا رودلا وحن قيرطلا ديبعتل



ةينيتورلأ ةيبطلأ سصوحفلأ Êاميلضس مÓضسإأ يرئأز÷أ مجاهŸأ زاتجأ امدعب
‘ مÓعإلأ لئاضسول ديد÷أ اهم‚ نويل كيبŸوأأ ةرأدإأ سسمأأ تمدق ،مÓضسب

Úيلودلل ةبضسنلاب ةيوتضشلأ تÓيوحتلأ قوضس ‘ زربألأ ثد◊أ تعنضص ةقفضص
ىلع يضضقتضس تناك ةق-ي-ق-ح ة-طرو ن-م ه-ضسف-ن Êا-م-ي-ل-ضس ذ-ق-ن-ي-ل ،Úير-ئأز÷أ
لعفب ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ ع-م لا-يد-نوŸأ تا-ي-ف-ضصت ‘ ة-كرا-ضشŸأ ‘ ه-مÓ-حأأ

سضفتني ناينبلأ Úع نبأ نكل ،يتيضس Îضسيل ‘ هبردم تاططfl نم هجورخ
بلقي ،نأوألأ لبق ةياهنلاب هيلع نومكحيو نوعبتتŸأ هيف هنفدي ةّرم ّلك ‘

ةÒضسم ىقبتل ،دعب ةÒخألأ هتملك لقي ⁄ هّنأأ دّكؤويو ةظ◊ رخأأ ‘ نيزأوŸأ
.اهدنع فوقولاب ةريدجو اهعون نم ةديرف ةيفأÎحلأ Êاميلضس

‘ يبوروأأ قيرف سسداسس
ةيفأÎح’أ هتÒسسم

يذ-لأ Êا-م-ي-ل-ضس مÓ--ضسإأ
ةيفأÎحأ ةÒضسم قّقح
دضشأأ ا-هر-ظ-ت-ن-ي ن-ك-ي ⁄

ديد-ع-لأ نو-ك Úل-ئا-ف-تŸأ
لضشفلاب هيلع م-ك-ح م-ه-ن-م

ع-----م ه-----ل رو-----ه-----ظ لّوأأ ‘
Úح ي--ن--طو--لأ بخ--ت--نŸأ
با---ب---ضش ‘ ط---ضشن----ي نا----ك

ف-ي-ك فر-ع ه-ن-ك-ل ،دأدزو--ل--ب
بتكيو ةيموج-ن-لأ ق-ير-ط ّق-ضشي

‘ بهذ نم فرحأاب همضسأ
ءا-م-ضسألأ ة-م-ئا-ق

ةطضشانلأ
‘

سسأاكب جيوتتلأ وحن هداق يذلأ ةنوبضشل غنيتروبضس نم ةيأدب ،زوجعلأ ةراقلأ
نأأ Òغ زرfi سضاير بناج ¤إأ يتيضس Îضسيل ‘ لاحّرلأ طحيل ،لاغتÈلأ

¤إأ هنمو لضساكوين وحن رداغيل ،ةقفوŸأ ةيأدبلأ مغر لضصأوتت ⁄ هتاحا‚
«بلاعثلأ» ¤إأ دوعي هنمو يكÎلأ يرودلأ ‘ هل ةزي‡ ةبرŒ ‘ يضشتابÔيف
،ةراعإأ لكضش ىلع وكانوم ةرامإلأ ‘ لاحرلأ طحي نأأ اهدعب راتخأ هّنأأ Òغ
Îضسيل ¤إأ هتدوعب لّجع سشتافوك ديد÷أ بردŸأ ءي‹ ّنأأ لإأ هقلأات مغرو
.دقعب هعم اطبترم ناك يذلأ يتيضس

ةÒبك تاحومطب «1 غيللأ» ‘ هل ةبرÊ Œاث
يذلأ Êاميلضس مÓضسإأ هنأولأأ لمحي يضسنرف قيرف Êاث نويل كيبŸوأأ نوكيضسو
Óجضسم انضسح اعابطنأ اهيف كرت ،يضضاŸأ مضسوŸأ وكانوم ‘ رهضشأأ6 ىضضق
Òغ أديج فرعي يذلأ Ëدراج بردŸأ فأرضشإأ ت– افده91 ‘ فأدهأأ9
هططخ نمضض لخدي ل هنأأ دّكأأ امدعب هليحرب لّجع سشتافوك وكين ءي‹ نأأ
هيف سشاع يذلأ ي-ت-ي-ضس Îضسي-ل و-ح-ن ةدو-ع-لأ ى-ل-ع أÈ‹ نا-ك-ف ،ة-ي-ل-ب-ق-ت-ضسŸأ

هتاباضسح نم ايلك هجرخأأ يذلأ زرجدور نأدنأرب بردŸأ عم أدوضسأأ اميحج
ذنم دحأو ةأرابم ‘ قئاقد عضضب ىوضس بعلي ⁄و فيدرلأ قيرفلأ وحن هلّوحو
ـل ةبرÊ Œاث ‘ نويل كيبŸوأأ وحن ليحرلأ رّرقيل ،›ا◊أ مضسوŸأ قÓطنأ
.يضسنرفلأ يرودلأ ‘ مÓضسإأ

نويل نأولأأ سصمقتي يرئأزج ›ود بع’21
ن-يذ-لأ Úير-ئأز÷أ Úب-عÓ-لأ ع-م ة-ل-يو-ط ة--ضصق نو--ي--ل كي--بŸوأأ يدا--ن كلÁو
›امرك ديم◊أ دبع لحأرلأ قباضسلأ ينطولأ بخانلاب ةيأدب هنأولأأ أومضصقت
عم نويل ةياكح قلطنتو قيرفلأ أذه نأولأأ لمحي يرئأزج بعل لوأأ ناك يذلأ
كاكل دمfi ناك ثيح ،قيرفلأ أذه ىلع هدعب Úبعل01 لوأدتب Úيرئأز÷أ
ميلح ،ةيفاعوب يلع ،كورام Ëرك ىلع رودلأ يتأايو هنأولأأ لمحي يرئأزج Êاث
نافز يد-ه-م ،ة-يز ن-ب Úضسا-ي ،ل-ي-ضضو-ف-ل-ب قا-ح-ضسإأ ،جا-ح-ل-ب ر-يذ-ن ،كوÈم ن-ب
مÓضسإأ نوك-ي-ل ،نو-ي-ل نأو-لأأ ا-ي-لا-ح ل-م-ح-ي يذ-لأ ير-م-ع-لأ ن-ب لا-م-ج م-هد-ع-بو
.قيرعلأ قيرفلأ أذه ‘ بعليضس يذلأ21 مقر يرئأز÷أ بعÓلأ Êاميلضس

›اعلأ ىوتسسŸأ ‘ ءاقبلأ لجأأ نم ةيرغم ةيجيلخ اسضورع سضفر
‘ ةيجيلخ ةيدنأأ نم ةيرغŸأ سضورعلأ ديدعلأ ىقلت دق Êاميلضس مÓضسإأ ناكو
‘ ءاقبلأ ىلع أرضصم اهضضفر هنأأ Òغ ةيضضاŸأ ةيفيضصلأ تÓيوحتلأ ةÎف
هذه ديعتل ،ةيبوروألأ سضورعلأ لضشف دعب يتيضس Îضسيل ‘ ›اعلأ ىوتضسŸأ
هضضفر ددج هنأأ Òغ اقباضس دأدزولب بابضش فأده عم دقاعتلأ ةلواfi قرفلأ
،زوجعلأ ةراقلأ ‘ ءاقبلأ ىلع أرضصم ةيرطقلأ ةيدنألأ نم ىتح سضورعلأ لكل
متيو هعنقي فيك فرع يذلأ نويل كيبŸوأأ نم يمضسر سضرعب أÒخأأ رفظيل
انيتنرويف ةروضص ‘ هلجأأ نم قابضسلأ ىرخأأ ةيبوروأأ قرف لوخد مغر ةقفضصلأ
.ىرخأأ قرفو ›اطيإلأ

Êاث ‘ ةكراسشŸأ ’ ⁄و مداقلأ هفده «رسضÿأ» ¤إأ ةدوعلأ
لايدنوم

عجأر ،ىرخأأ ةيبرع سضورع ىلع ةيبوروألأ ةهجولأ Êاميلضس مÓضسإأ ليضضفت
ةدوعلأ لجأأ نم يضضاملب لامج ينطولأ بخانلأ Úعأأ ت– ءاقبلأ ‘ هتبغر ¤إأ
سصقن لضضفب Òخألأ سصبÎلأ نع باغ امدعب أدد‹ «رضضÿأ» تيب ¤إأ
،يتي-ضس Îضسي-لـ ل ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ تا-با-ضسح ن-م ه-جر-خو ة-ي-م-ضسر-لأ ة-ضسفا-نŸأ
ينطولأ بختنŸأ ¤إأ ةدوعلأ وه ناينبلأ Úع نبل مداقلأ فدهلأ نإاف ›اتلابو
دهضشي يذلأ لبقŸأ سسرام سصبرت ‘ رمألأ أذه نوكي ل ⁄و عضسأولأ بابلأ نم
›ودلأ هتÒضسم ءاهنأ مأأ ىلع ايبمأزو انأوضستوب مامأأ Úتيلكضش Úتأرابم سضوخ
  .لّهأاتلأ لاح ‘2202 ماع رطق ـب لبقŸأ لايدنوŸأ ‘ ةكراضشŸاب

ةزمح . م

اتن’اتأا ةارابم ¤إا رسصان نب ةدوع لّجؤوُي دق ›ويب
ليجأات ‘ ايدج ركفي ›ويب ونافيتسس نÓيم بردم نأأ ةيلاطيإأ ةيمÓعإأ ريراقت تفسشك
¤إأ هتدوع مغر ي-ف-نا-ج32 موي ات-ن’ا-تأأ ةأرا-ب-م ة-يا-غ ¤إأ ير-ئأز÷أ ه-م‚ ةدو-ع

،ةÎف ذنم امراب مامأأ اهل سضرعت يتلأ ةباسصإ’أ نم هيفاعتو مايأأ ةعسضب ذنم تابيردتلأ
لماك ‘ نوكي ىتح لبقŸأ Úنث’أ يرايلاك مامأأ ةكراسشŸأ نم هئافعإأ ‘ ركفي ثيح
لسصح امك رفسصلأ ةطقن ¤إأ دوعي ’و ةيمسسرلأ ةسسفانŸأ ¤إأ ةدوعلأ دنع هتيزهاج

.اقباسس
رسصان نب بايغ ‘ سسفنأ’ا قسشب سسأاكلا ‘ لهأاتي نÓيم

باسسح ىلع ايلاطيإأ سسأاك نم يئاهنلأ عبر رودلأ ¤إأ سسفنأ’أ قسشب نÓيم يدان لهأات
ىهتنأ نأأ دعب4 لباقم5 حيجÎلأ تÓكرب ونيروت

،يبلسسلأ لداعتلاب ‘ا-سضإ’أو ي-ل-سصأ’أ Úت-قو-لأ
›ود-لأ ا-ه-ن-ع با--غ ي--ت--لأ ةأرا--بŸأ ي--هو

ناك امك رسصان نب ليعامسسإأ يرئأز÷أ
ةباسصإ’أ ببسسب أرظت-ن-م

ذنم اهنم Êاعي يتلأ
ه-بأÎقأ م-غر ةÎف
¤إأ ةدو---ع---لأ ن----م
امدع-ب ة-سسفا-نŸأ

ا-ه-ن-م ى-فا--ع--ت
نوكيسسو
‘ أر-----سضا-----ح

ةأرابŸأ
ن-م ة-مدا--ق--لأ
يرودلأ

ما---مأأ ›ا----ط----يإ’أ
.يرايلاك

ةزمح . م

ثد◊اــه2441 ¤وألأ ىدامج03 ـل قفأوŸأ1202 يفناج41 سسيمÿأ

 لوــــــفأ’ا سضــــــفري يذــــــلا مـــــجنلا .. Êاـــــميلسس
ةـــــياهنلاب هـــــيلع اوـــــــمكح نــــم ىــــلع دريو

 رسشنلأ لوؤوسسم ريدŸأ
 ةروع نب مـيسسو

 ريرحتلأ سسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلأ مقر
ÊوÎكللأ ديÈلأ
moc.liamg@baalamadsa

طسسولل ةعابطلأ ةكرسش / عبطلأ
 ةمسصاعلأ رئأز÷أ سسيأر دأرم رئب عيبانيلأ يح  ةمحرلأ ةينواعت41 نأونعلأ

 رسشنت ⁄ لوأ ترسشن ءأوسس اهباحسصأ ¤أ درت ل ةدير÷أ ¤أ لسصت يتلأ روسصلأو لئاسسرلأ لك

راهسشإلأو رسشنلل ةينطولأ ةكرسشلأ ¤إأ أوهجوت مك  راهسشأ لجأأ نم
رئأز÷أ - روتسساب جهن1 مقرpena ةلاكوب
46.61.17.120 /82.17.37.120 فتاهلأ
95.59.37.120 /91.9.37.120 سسكافلأ

ردسصت ةلماسش ةيسضاير ةيموي
» ايديم يب مأ يب » م م ذ سش نع

جد00.000009 ةكرسشلأ لام سسأر

ليجسستلا نع زجعي ولفرد

يدنلوهلا يرودلا ‘ ادد‹

يذلأ يدنلوهلأ Ëا-ه-نرأأ سسي-ت-ي-ف يدا-ن زا-ف

لوأأ ةرهسس ولفرد ةماسسأأ يرئأز÷أ هل بعلي

باسس◊ در نود فدهب تخيرتوأأ ىلع سسمأأ

يهو ،يد-ن-لو-ه-لأ يرود-لأ ن-م61 ة--لو÷أ

قبا-سسلأ م-جا-هŸأ ا-ه-ي-ف كرا-سش ي-ت-لأ ةأرا-بŸأ

‘ لسشف ه-نأأ Òغ ا-ي-سسا-سسأأ ة-م-سصا-ع-لأ دا–’

Œإأ هلوسصو مغر كابسشلأ عم دهعلأ ديد¤

د-ع-ب فد--ه--لأ سضفر م--ك◊أ نأأ Òغ ى--مرŸأ

ولفرد رداغي-ل «را-ف-لأ» ة-ي-ن-ق-ت ¤إأ ه-عو-جر

هناكم اكر-ت67 ةقيقد-لأ ‘ نأد-يŸأ ة-ي-سضرأأ

ةأرابملل ليجسستلأ ‘ لسشفيل ،هئÓمز دحأ’

.«يزيفيدرإ’أ» ‘ ›أوتلأ ىلع ةيناثلأ
ةزمح . م

ةكراسشم لوح كوكسش امور «يبراد» ‘ سسراف ةرهسس امور ةيلاطيإ’أ ةمسصاع-لأ نو-ك-ت-سس
Úب ةÒبك ةهجأوŸ احرسسم ةعم÷أ أذه
نم81 ة-لو÷أ ة-م-ق ‘ ا--مورو و--ي--سست’

بع---ل---م ى----ل----ع ›ا----ط----يإ’أ يرود----لأ
›ود-ل--ل «ي--برأد» لوأأ ‘ ،«و--ك--ي--بŸوأ’أ»
بنا---ج ن---م سسرا---ف د---مfi ير----ئأز÷أ
هتكراسشم نأأ Òغ ،«يت-سسل-ي-سسو-ك-نا-ي-ب-لأ»

نم هيفاع-ت م-غر كو-ك-سشلأ ا-ه-لو-ح مو–
‘ قا-سسلأ ‘ ا-ه-ن-م ى-نا-ع ي-ت-لأ ة--با--سصإ’أ
نع ةÎفل هت-ب-ّي-غ تلأو ة-ي-سضاŸأ ةÎف-لأ
Êوميسس بردŸأ هل هدو لاح ‘و ،نيدايŸأ
سسيبح سسراف ىقبيسسف ،ةوعدلأ يغأزنإأ
هب ةناعتسس’أ ةيناكمإأ عم ء’دبلأ دعاقم
.ةجا◊أ بسسح ةيناثلأ ةلحرŸأ ‘

ةزمح .م

ةيبطلأ تاسصوحفلأ زايتجإأ دعب سسمأأ Òهامجلل مدق

نلعيو سسنابسسوسسلا يهني نويل كيبŸوأا
فسصنو مسسوÊ Ÿاميلسس مسض

81 ةدÊ، Ÿاميلضس مÓضسإأ ،يرئأز÷أ ›ودلأ مجاهŸأ مضض ايمضسر يضسنرفلأ نويل كيبŸوأأ يدان نلعأأ
يتيضس Îضسيل يدان عم هدقع خضسف دعب رح لاقتنإأ ةقفضص ‘  ،2202 نأوج رهضش ةياغ ¤إأ رهضش
¤إأ نويل نم هرودب لقتنإأ يذلأ يليبÁد ىضسوم مجاهملل Óيدب رضضÿأ مجاهم نوكيل ،يزيل‚إلأ
مضسرو ءاعبرألأو ءاثÓثلأ يموي ةقمعم ةيبط تاضصوحفل عضضخ Êاميلضس .Êابضسإلأ ديردم كيتلتأأ
Èع أءاضسم «لأول» Òهامجو مÓعإلأ لئاضسول هÁدقتب نويل يدان ةرأدإأ تماق نيأ ، سسمأأ هلاقتنإأ

لوح لاقم تر-ضشنو ه-تأزا‚إا-ب تر-كذ يذ-لأ ،ير-ئأز÷أ م-جا-هŸأ مود-ق-ب ه-ي-ف تب-حر و-يد-ي-ف ع-ط-ق-م
وكانومو ›اغتÈلأ ةنوبضشل غنيتروبضس ةيدنأأ عم ءاقل083 ‘ اهلÓخ كراضش يتلأ ةيفأÎحإلأ هتÒضسم
ةراضشإلأ ردŒ .يكÎلأ يضشتابÔيفو يزيل‚إلأ لتضساكوينب أرورم يزيل‚إلأ يتيضس Îضسيلو يضسنرفلأ
يدان ‘ لضصألأ يرئأز÷أ ÚبعÓلأ نم مهم ددعو يرمعلأ نب هنطأوم ةقفر نوكيضس Êاميلضس نأأ ¤إأ
يرودلأ ءأوجأأ ىلع دوعتم هنأأو ةضصاخ ، هتايناكمإأ ديكأاتو هقيرب ةداعتضسإل ىعضسي نيأأ نويل كيبŸوأأ
ل.ماسسح.وكانوم يدان عم يضضاŸأ مضسوŸأ اهيف قلأات يتلأ يضسنرفلأ

«بعلŸا ‘ يدلام لك مدقأاسسو نويل ¤إا ›اقتنإاب روخف» :Êاميلسس
عم هضسوباك ةياهنو يضسنرفلأ نويل كيبŸوأأ يدان ¤إأ لاقتنإلاب هتداعضس ،Êاميلضس مÓضسإأ ،يرئأز÷أ ›ودلأ مجاهŸأ ىدبأأ
نأأو ةضصاخ ةمهŸأ ةبوعضص مغر ، بردŸأ عانقإأو هتأردق تابثإأ لجأأ نم يدحتلأ عفÒضس هنأأ دكأأو ،يزيل‚إلأ يتيضس Îضسيل
ىلع سسفاني Òبك قيرف نويل»:سسمأأ Òهامجلل هÁدقت لÓخ Êاميلضس لاق ثيح ، أزي‡ ءأدأأ مدقيو أديج بعلي نويل يدان
،ةفاضضإاك بعلŸأ ‘ يحافكو يتÈخ Ëدقت ‘ لمأأو ،ابوروأأ لاطبأأ ةطبأر ‘ كراضشيو مضسوم لك اضسنرف ‘ ¤ولأ زكأرŸأ
هفأدهأأ قيق– ىلع قيرفلأ ةدعاضسم ‘دهو فأدهألأ لجضسيو أديج بعليو ةيضسنرفلأ ةلوطبلأ ردضصتي قيرف لإأ تيتأ دقل
أÒغضص تنك امدنع ، سسيئرلأ ركضشأأ ، نويل لثم Òبك قيرف ىألإأ Êامضضنإاب روخفو ديعضس انأأ»:فاضضأأو«انه أديج ئيضش Ëدقتو

أÒثك تثد–»:فدرأأو«بعلŸأ ‘ يدل ام لك مدقأاضسو تايدحتلأ بحي بعل انأ ،ةرغضصم ةلوطب ‘ ةكراضشملل انه ¤إأ تئج
نإأو ىتح ، قيرفلأ ةدعاضسŸ تيتأ ، بردŸأو ÚبعÓلأو قيرفلأ نع ةدي÷أ رومألأ نم Òثكلأ ÈÊخأ دقل يرمعلأ نب عم
  ل.ماسسح .«ةكدلأ ‘ بردŸأ ينكÎي نلو ›وخد دنع أديج قيرفلأ دعاضساضس ايطايتحإأ تقلطنإأ

:نوــــــــيل كـــيبŸوأا سســـيئر سس’وأا
«Êاميلسس مسضب ءادعسس نحن»

،سس’وأأ لاسشيم نوج ، يسسنرفلأ نويل كيبŸوأأ يدان سسيئر دكأأ

¤إأ Êام-ي-ل-سس مÓ-سسإأ ير-ئأز÷أ ›ود-لأ م-جا-هŸأ م-سضب ه-تدا-ع-سس

لاق ثيح يسضاŸأ فيسصلأ ذنم همسض ديري ناك هنأأ أدكؤوم ،هقيرف

دقل ، Êاميلسس لابقتسسإاب أدج ديعسس انأأ»:سسمأأ ةيفحسصلأ ةودنلأ ‘

ام اموي همسضنسس اننأأ نيدكأاتم انكو يسضاŸأ فيسصلأ هعم انثد–

يذلأ وينينوج اسضيأ ركسشأأ ،ةسصرفلأ تحمسسو تقولأ ناح ن’أو

Êاميلسس مسضو ييلبÁد حيرسست ةسصرف انحنمو ئيسش لكب لفكت

ل.ماسسح .«Îسسيل نم أرح حبسصأأو أرهسش81ل

Êاميلسس مسضب ءادعسس»:وينينوج
«ادج ابيرق ازهاج نوكيسسو

نويل كيبŸوأأ يدانل يضضايرلأ ريدŸأ ، وينينوج يليزأÈلأ مجنلأ ىدبأأ
نوكيضس رضضÿأ مجاهم نأأ دكأأو Êاميلضس مضض ةقفضص ما“إاب هتداعضس

ةبضسن-لا-ب ة-م-هŸأ ة-بو-ع-ضص م-غر ا-ب-ير-ق ق-ير-ف-لأ ع-م ة-كرا-ضشم-ل-ل أز-ها-ج
يضضاŸأ فيضصلأ Êاميلضس مضض تلواح»:وينينوج لاق ثيح Úمجاهملل
«أدج ابيرق أزهاج نوكيو ديج لكضشب لبقتضسيضس ، همودقب ديعضس انأأو
أذه نكي ⁄ نكلو ، ةفاضضإأ أذهو وكانوم عم بعل مÓضسإأ »:فاضضأأو
‘ Úمجاهملل ملقأاتلأ ةبوعضص يدم فرعن ، همضض ‘ مضسا◊أ لماعلأ
ل.ماسسح .«اضضيأ دعاضسي أذهو اضضيأأ ةيلاغتÈلأ ثدحتي وهو ةلوطبلأ
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ةيسسنرفلأ ةيسضايرلأ «لايدنوم زنوأأ» ةل‹ بسسح

حسشرم زيبول ميسسكام
رــــــسضÿإ مــــــيعدتل

!سسراـــــــــم ‘
ناديŸا طسسوتم باÎقإا نع ةيسسنرفلا لايدنوم زنوا ةفيحسص تفسشك

ميعدت نم ،زيبول ميسسكام ،›اطيإلا ولوسساسس يدانل يرئازج وكنرفلا
يرودلا ‘ هقلأات لسض ‘ ةسصاخ ،يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا فوفسص

ناك «زيبول» نأا مغرو ،»أا ايÒسسلا» بيترت عباسس ولوسساسس عم ›اطيإلا
نأا لإا ،ةيسسنرفلا تابختنŸا عم ءاقبلا ‘ هتبغر نع Èع دق رهسشأا لبق
نأا نكÁو يرئاز÷ا بختنŸاب هتطبر ةيسسنرفلا ةيمÓعإÓلا ريراقتلا

ضسأاك تايفسصت يتارابم لÓخ يسضاملب لامج بردŸا ةأاجافم نوكي
.لبقŸا ضسرام رهسش ÚتررقŸا ايقيرفأا

بأا ن--م ا--سسنر---ف ‘ دو---لوŸا ،ز---ي---بو---ل
مأاو ة--ي---نا---ب---سسإا لو---سصأا ن---م رد---ح---ن---ي

،تابختنم3 ليث“ هناكمإاب ،ةيرئازج
سصي-م-ق ل-م-ح نأا ل--ع--ف--لا--ب ه--ل ق--ب--سسو
ةÎفلا لÓخ بابسشلل اسسنرف تابختنم
.ةيسضاŸا
ةر-ك-ل ›ود-لا دا–’ا Úناو-ق--ل ا--ق--فوو
هتيسسنج Òيغت بعÓلا ناكمإاب ،مدقلا
ةكراسشŸا هل قبسسي ⁄ اŸاط ةيوركلا

وهو ،لوأ’ا بختنŸا عم ةارابم يأا ‘
بخ-ت-ن-م-ل--ل ز--ي--بو--ل ل--ي--ث“ ل--ه--سسي ا--م
.ةلبقŸا ةÎفلا لÓخ يرئاز÷ا
م‚ ل--ب--ق ن--م ةو---طÿا هذ---ه ي---تأا---تو
بعللا ةبوعسصب عنتقا نأا دعب ولوسساسس

م-ك-ح-ب ،ا-سسنر-ف بخ-ت--ن--م فو--ف--سص ‘
‘ ةد---جاو---تŸا ة---يو---ق---لا ة---سسفا----نŸا

بختنŸ افده زي-بو-ل ل-ك-سشو.هزكرم
Òغ ،ة-ي-سضاŸا ةÎف--لا لاو--ط ر--ئاز÷ا
،ي-ئا-ه-ن ل-ك-سشب ه-ف-قو-م م-سسح-ي ⁄ ه--نأا

تاÎفلا نم ةÎف ‘ دجاوت هنأا ةسصاخ
fiبماسشيد هييديد لبق نم ةعباتم ل،

.اسسنرف بختنم بردم

ةÎف ‘ ادوجوم ناك بعÓلا نأا ركذي
لا-ير ي-ق-ير-ف رادار ى-ل-ع تاÎف-لا ن--م
نأا لبق ،Úينابسسإ’ا ةنولسشربو ديردم
نم اراعم ›اطيإ’ا يرودلا ¤إا لقتني

.ايليسسرام
هتايادب ‘ ةيوق تايوتسسم زيبول مدقو
وهو ،ـيسسنرفلا ايليسسرام كيبŸوأا عم
ل-ب-ق ن-م ةÒب-ك ةدا-سشإا لfi ه-ل-ع--ج ا--م
.ÚعباتŸاو ÚظحŸÓا
ةارابم051 اماع32ـلا بحاسص كلÁو
،ي--سسنر--ف--لا بو--ن÷ا يدا--ن سصي--م--ق--ب
12 ىد---هأاو فاد----هأا5 ا-ه-ي-ف ل--ج--سس

.ةمسساح ةرير“
ع-م ر-بو-ت-كأا ر-ه-سش ذ-ن-م ز-ي-بو-ل ط-سشن-يو
ل-ي-ب-سس ى-ل-ع ›ا-ط-يإ’ا و-لو-سسا-سس يدا-ن
ءارسشلا دنب ليعفت ةيرابجإا عم ،ةراعإ’ا

.لبقŸا ناوج رهسش ‘
ةارابم11 ‘ با--سشلا بعÓ--لا ر--ه--ظو

يرود-لا ن-م ة-ي-لا◊ا ة--خ--سسن--لا لÓ--خ
دودح ‘ بعل تقو عقاوب ،›اطيإ’ا

ا-فد-ه ا-ه-لÓ-خ ل-ج--سس ،ة--ق--ي--قد717
.اديحو

ةمزألأ زواŒ ىلع هقيرف ةدعاسسم لجأأ نم هبتأر ضضيفختل هدأدعتسسإأ دكأأ

!«ييلوبنوم ‘ يقبأاسس» :دكؤوي روليد
،ير---ئاز÷ا ›ود---لا م---جا---هŸا د---كأا
نمسض ءاق-ب-لا ‘ ه-ت-ب-غر ،رو-ل-يد يد-نأا

مغر يسسنرفلا ›وبنوم يدان فوفسص
ا-سسنر-ف ن-م ه-ت-ل--سصو ي--ت--لا سضور--ع--لا
ثي-ح ،زا-ت-مŸا يز-ي-ل‚إ’ا يرود--لاو

ه---ت---م---سص ن----ع ر----سضÿا بع’ جر----خ
‘ ي-م-سسر-لا ه-ع--قو--م Èع ةد--ير--غ--ت--ب
«Îيوت» يعامتجإ’ا ل-سصاو-ت-لا ة-ك-ب-سش
ةردا-غ-م ‘ ر-ك-ف--ي ⁄ ه--نأا ا--ه--ي--ف لا--ق
نع Èع امك ، هيف يقبيسسو ›وبنوم
نم هبتار سضيفختل هدادعتسسإا
ق---ير---ف----لا ةد----عا----سسم ل----جأا
ةمزأ’ا زواŒ ىلع يسسنرفلا
ا-ه-ن-م Êا-ع--ي ي--ت--لا ة--ي--لاŸا
لسضفت قيرفلا ةرادإا تلعجو
مغرو،وتاكرŸا لÓ-خ ه-ع-ي-ب
ي---سضح---ي رو---ل----يد يد----نأا نأا
قر---ف ما---م---ت---هإا----ب
ا----ه----ن-----م ةÒب-----ك
كيبŸوأا

‘ اي-ل-ي-سسر-م
اسسنرف
يقيرفو
لتسساكوين

نم نو-ت-ب-ما-هر-ف-ل-يوو
يز---ي---ل‚إ’ا يرود---لا
ه-----نأا ’إا ، زا-----ت-----مŸا
‘ ءا--ق---ب---لا ل---سضف---ي

لجسس امدعب قلأاتلا ةلسصاوŸ ›وبنوم
ةمسساح تارير“6 مدقو فادهأا8

اذ-ه ي-سسنر-ف-لا يرود-لا تا-يرا-ب-م ‘
ةدا-ي-ق-ل ح-م--ط--ي ه--ل--ع--ج ا--م ،م--سسوŸا

‘ ة-كرا-سشم-ل-ل ل-هأا--ت--ل--ل ي--ي--لو--ب--نو--م
،ل-ب-قŸا م-سسوŸا ة-ي--بوروأا ة--سسفا--ن--م
ةيسسنرف-لا Úت-غ-ل-لا-ب رو-ل-يد لا-ق ثي-ح
⁄ ،هيلبنوم ‘ ديعسس انأا »:ةيبرعلاو
ا--نأا .ةردا--غŸا اد--بأا ›ا--ب ‘ ر--ط--خ--ي
.«ي-ت-ي-ب ه-نإا ،يدا--ن--لا اذا--ه ‘ ي--قا--ب
نم عامتجإÓل ةجاحب تسسل»:فاسضأاو

د-عا-سسأا-سس ،ي--ب--تار سضي--ف--خ--ت ل--جأا
ةراسشإ’ا ردŒ . «زهاج انأا يقيرف

ل----ت----سسا----كو----ي-----ن ي-----تارادإا نأا ¤إا
اهمامتهإا ا-تد-بأا نو-ت-ما-هر-ف-ل-يوو
‘ هر-ع-سس رد-ق-ي يذ-لا رو-ل-يد م-سضب

نويلم41 غلبÃ ت’اقتنإ’ا قوسس
ام-ي-ف ،ي-ن-ي-لÎسسإا ه-ي-ن-ج

ةيمÓعإا ريراقت تناك
تراسشا دق ة-ي-سسنر-ف

ة-------------مزأ’ا نأا ¤إا
ي---ت---لا ة----ي----لاŸا
ا---ه---ن---م Êا----ع----ي

د---ق ›و---ب---نو----م
Œه------ل-------ع ›Èا

،وتاكرŸا ‘ روليد عيب ىلع
ق-ير-ف-لا ع-م هد--ق--ع نأا م--غر

Áناو-ج ر-ه-سش ة-يا-غ ¤إا د--ت
ل.ماسسح .4202

وكانوم مامأإ كابسشلإ عم دهعلإ ديدŒ نع ثحبي روليد
مهناديم ىلع ،ةعم÷ا ةرهسس روليد يدنأا يرئاز÷ا مجنلا ءاقفر لبقتسسي
هيف ىعسسي ءاقل ‘ ،يسسنرفلا يرودلا نم02 عوبسسأ’ا باسس◊ وكانوم يدان
‘ فيدهتلا نع همايسص دعب كابسشلا عم دهعلا ديدŒ ¤إا يرئاز÷ا مجنلا
هقيرف ةدايقو يرودلا ‘ تنانو ايليسسرام كيبŸوأا نم لك مامأا نيءاقل رخأا
‘ لوأ’ا مجنلا Èتعي هنأا ةسصاخ ةبعسصلا ةارابŸا هذه ‘ زوفلا قيق– وحن
.قيرفلا

«1 غيللإ» ـل ةيلاثŸإ ةليكسشتلإ ‘ هراتخي «تووف يسسكام» عقوم
‘ روليد يدنأا مجنلا ،مدقلا ةرك ‘ سصسصختŸا «تووف يسسام» عقوم عسضو
Òظن مسسوŸا نم لوأ’ا فسصنلا لÓخ يسسنرفلا يرودلل ةيلاثŸا ةليكسشتلا
ةليكسشتلل ي-ما-مأ’ا طÿا رو-ل-يد ل-ك-سش ثي-ح ،ي-ي-لو-ب-نو-م ع-م تفÓ-لا ه-ق-لأا-ت
تاناكمإا ىلع عقوŸا تاذ ىنثأا امك ،يبابمو يابيد نم لك بناج ¤إا ةيلاثŸا
8 هليجسستب يرودلا ‘ ةÒبك ةيلاعف نع نابأا يذلا يرئاز÷ا مجنلا تاردقو
ةزمح . م.ةمسساح تارير“6 هÁدقتو فادهأا

سسانو مدأإ مسضل تاسضوافŸإ رسشابي ›اطيإلإ امراب
اهتا-كر– ›ا-ط-يإ’ا ا-مرا-ب يدا-ن ةرادإا تر-سشا-ب
ىتح سسانو مدأا يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا مسضل
ة-ي-مÓ-عإا ر-يرا-ق-ت تد-كأا ثي-ح ،م-سسوŸا ة-يا-ه-ن
او--ل--سصتإا ا--مرا--ب يدا--ن ›وؤو---سسم نأا ة---ي---لا---ط---يإا
لوسص◊ا لجأا نم ›وبانو يرايلاك ‘ مهئارظنب

ةسصاخ ،رهسشأا6ل ةراعإا ‘ سسانو تامدخ ىلع
ة-ل-ي-ك-سشت ‘ ه-سسف-ن سضر-ف ن-م ن-ك-م--ت--ي ⁄ ه--نأاو
7 ‘ ا-ه-ع-م ة-كرا-سشŸا-ب ى-ف-ت-كإا ي-ت--لا يرا--ي--لا--ك
عنا“ ’و ،مسسوŸا ةقÓطنإا ذنم طقف تايرابم

ىوتسشلا وتاكرŸا لÓخ ليحرلاب هل حامسسلا ‘
ل.ماسسح .›ا◊ا

لـيسضوفلب عـم دقاعتلاب متهم ماه تسسيو
يدان بردم ةمئاق ‘ ،ليسضوفلب قاحسسإا ،يرئاز÷ا ›ودلا مجاهŸا دجاوتي
قوسس لÓخ قيرفلا ميعدتل ابسس– ،سسيوم ديفاد ، يزيل‚إ’ا دتيانوي ماه تسسيو
اذه ةيناطيرب ةي-مÓ-عإا ر-يرا-ق-ت ه-ت-ف-سشك ا-م-ب-سسح ،ة-ي-لا◊ا ة-يو-ت-سشلا ت’ا-ق-ت-نإ’ا
هم-جا-هŸ ر-ظ-ت-نŸا ل-ي-حر-لا سضيو-ع-ت د-ير-ي ما-ت سسيو نأا تد-كأا ي-ت-لاو .عو-ب-سسأ’ا
قيرفلا رسضح دقو ،بسصانŸا دعتم مجاهÃ وتاكرŸا لÓخ «رلاه نايتسسابيسس»
يفناج رهسش قيرفلا ميعدت لجأا نم مهدحأا رايتخإ’ ابسس– ÚبعÓلا نم ةمئاق
عم دقعب طبترم يرئاز÷ا بعÓلا نأا ¤إا ةراسشإ’ا ردŒ .ليسضوفلب مهنم يرا÷ا

مسضنيسس ةقفسصلا ما“إا لاح ‘و ،2202 ناوج رهسش ةياغ ¤إا ÊاŸأ’ا Ëاهنيفوه
ل.ماسسح .ماه تسسيو ‘ ةمحر نب ديعسس هنطاوم ¤إا

 يــــــــــسسورعل حــــــــــيرسست ىـــــلع قـــــــفإوي لوـــــبرفيل
يزيل‚إلإ دتيانوي زديل ¤إإ

حيرسست ىلع يزيل‚إلا لوبرفيل يدان ةرادإا تقفاو
زديل يدان ¤إا يسسورعل رسساي لسصألا يرئاز÷ا عفادŸا
ةيوتسشلا تلاقتنإلا قوسس لÓخ يزيل‚إلا دتيانوي
لابتوف» ةفيحسص هتف-سشك ا-م-ب-سسح ا-بوروأا ‘ ة-يرا÷ا
ةرادإا نأا تدكأا ي-ت-لاو ، ضسمأا ة-ي-نا-ط-يÈلا «رد-يا-سسيا
يزيل‚إلا يرودلا ‘ طسشان-لا زد-ي-ل تح-ن-م «زد-ير-لا»
02لا بحاسص يسسور-ع-ل م-سضل ر-سضخألا ءو-سضلا ،زا-ت-مŸا

ىفتكإاو مسسوŸا اذه لوبرفيل عم كراسشي ⁄ يذلا و ،ةنسس
يزيل‚إلا دا–إلا ضسأاكل دحاو ءاق-ل ‘ رو-ه-ظ-لا-ب

بردŸا عا-ن-قإا ‘ ل-سشف ه-ن-ك-ل ، نو-تر-ف--يإا ما--مأا
يقبيو اذه .هتيناكمإاب بولك نغروي ، ÊاŸألا

Úب تاسضوافŸا جئاتنب اطبترم يسسورعل Òسصم
ضضفرت لوبرفيل ةرادإا نأاو ةسصاخ ، Úقيرفلا

نأا راب-ت-عإا ى-ل-ع ي-ف-نا-ج ‘ ا-نا‹ ه-ح-ير-سست
ل,ماسسح .لبقŸا ناوج رهسش يهتني هدقع

 مــــــــسسحي نوــــــيل بردــــــم
يرــــــــمعلب لــــــــبقتسسم

نويل قيرفل ينفلا ريدŸا ،ايسسراج يدور مسسح
،قيرفلا عفادم ،يرمعلب لامج Òسصم ،يسسنرفلا

تراسشأاو.هليحر ¤إا Òسشت يتلا ءابنألا لظ ‘
يدوعسسلا يلهألا ةبغر ¤إا ريراقتلا نم ديدعلا

ةÎف لÓخ يرمعلب لامج عم دقاعتلا ‘
نع هداعتبا لظ ‘ ،ةيلا◊ا ةيوتسشلا تلاقتنلا
⁄و.يسسنرفلا قيرفلا عم ايسساسسأا ةكراسشŸا
ةكراسشملل ةسصرف ىلع يرئاز÷ا بعÓلا لسصحي
ةÎف لÓخ هفوفسص ¤إا هلاقتنا ذنم ،نويل عم
يدوعسسلا بابسشلا نم امداق ةيفيسصلا تلاقتنلا

نإاف ،كلذ نم مغرلا ىلعو.رح لاقتنا ةقفسص ‘
نع يلختلا عطاق لكسشب ضضفر ايسسراغ يدور
‘ ةياغلل مهُم بعل هنٔا ادكٔوم ،يرمعلب
يتلا ةقثلا ىدم رهظُيسس تقولا نٔابو ،هتليكسشت
ةيسسنرفلا «بيكيل» ةفيحسص تدكٔاو.هيف اهعسضي
يتأاي يرئاز÷ا عافدلا بلقب ايسسراغ كسس“ نٔا
هنٔاو ةسصاخ ،اماع13ـلا بحاسص ‘ ةÒبكلا هتقثل
ةليلقلا قئاقدلا لÓخ ةزي‡ تايوتسسم مدق
حنم ىلع ايسسراغ لوعيو.اهيف كراسش يتلا
،لبقŸا مسسوŸا لÓخ ضصرفلا نم ديزŸا يرمعلب

‘ ةكراسشŸا نم ابيرق تاب قيرفلا نأاو اميسس ل
ةسصرفلا هحنميسس ام ،ةيبوروألا تلوطبلا
.ÚبعÓلا Úب ةروادملل

قلعي يدوعسسلإ يلهألإ سسيئر
يرمعلإ نب مسضب مامتهإلإ ىلع

هلإلا دبع يدوعسسلا يلهألا قيرف ضسيئر در
لئاسسو اهتلوادت يتلا رابخألا نع هنمؤوم
مسض نم هقيرف باÎقإا لوح ةيدوعسسلا مÓعإلا
نم ،يرمعلا نب لامج ،يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا
ةحسص ىدمو ، يسسنرفلا نويل كيبŸوأا يدان
بعل عم تاسضوافم ‘ قيرفلا ةرادإا لوخد
لاق ثيح ،يدوعسسلا قيرفلا ميعدتل رسضÿا

نب »:ةيمÓعإا تاحيرسصت ‘ يلهألا ضسيئر
يأا نكلو ،اهنيعب ءامسسأا ديد– ديرأا ل ؟يرمعلا
ضضعب كانه ،هيلع لمعنسس يدانلا حلاسص ‘ ءيسش
نلعنسس يهتنن امنيحو ،اهئاهنإل ىعسسن تافلŸا

¤إا ةراسشإلا ردŒ .«يوÓهألا روهمجلل ةرسشابم
ىتح نويل يدان عم دقعب طبترم يرمعلا نب نأا
عفÒسس هنا مايأا لبق دكأا دقو مسسوŸا ةياهن
يدور» نويل بردم عانقإا لجأا نم يدحتلا

‘ ةكراسشŸا ىلع هتردقو هتايناكمإاب «ايسسراغ
ل.ماسسح .يسسنرفلا يرودلا ردسصتم تايرابم

يتايناكمإإ تدعتسسإإ» :حا‚وب
يدلام لسضفأإ مدقٌأاسسو

 «امئإد ليجسستلل
د-سسلا يدا--ن--ل ير--ئاز÷ا ›ود--لا م--جا--هŸا ر--ّب--ع
ه-تدا-ع--سس ن--ع حا‚و--ب داد--غ--ب، ير--ط--ق--لا
‘ ل--ي--حد---لا ما---مأا ق---قÙا زو---ف---لا---ب
ة-ثÓ-ث ه-ل-ي-ج-سست-بو ير-ط-ق-لا يرود--لا
،ءا-ق-ل-لا لÓ-خ «كير--تا--ه» فاد--هأا

ةلماك فادهأا4 لجسس هنأاو ةسصاخ
دا--ع--ت--سسإاو ق--با---سسلا ءا---ق---ل---لا ‘

ا-سضيأاو ة-ي-مو-ج-ه-لا ه-تا-ي--نا--ك--مإا
يرود--------لا ‘اد--------ه ةراد---------سص

قرا-فو فد--ه51ب ير-ط-ق-لا
ه-ق-حÓ--م ن--ع فاد--هأا ة--ثÓ--ث
م‚ يليÓب فسسو-ي ه-ن-طاو-مو
‘ حا‚وب لاقو .رطق يدان
زوفلا دعب ةيفحسص تاحيرسصت

فد-ه-ل ة-ي-ثÓ-ث-ب ل-ي-حد-لا ى-ل-ع
ةوطخب ةوطخ Òسسن»:سسمأا لوأا

هللا ءاسش نإاو ،يرودلا ةيادب ذنم
ى--ل--ع ل--سصاو--نو ل--سضفأا مدا--ق---لا
تل----ج-----سس ،ىو-----ت-----سسŸا سسف-----ن
دا--ه--ت--ج’ا ل--سضف--ب كير--تا--ه---لا
‘ ل-سصاو--تŸا ل--م--ع--لاو Òب--ك--لا
ي-ئÓ--مز دو--ه‹و ،تا--ب--يرد--ت--لا
مهŸاو ياوتسسم تدعتسسا ،كلذك
بع--لأا»:فا--سضأاو«ا--م--ئاد ق--ير--ف--لا مد---خأا نأا
نأا بجي رسساي دمحأاو ةيطع نب لثم نيزي‡ Úعفادم هجاوت امدنعو ،امئاد زيكÎب
‘ تح‚و ةياهنلا ىتح يزيكرت لماك ‘ تنك هلل دم◊ا .اينهذو ايندب زهاج نوكت
ليجسستل يده-ج ىرا-سصق لذ-بأاو م-جا-ه-م ا-نأا-ف ،› تح-ي-تأا ي-ت-لا سصر-ف-لا لÓ-غ-ت-سسا
ل.ماسسح .«فادهأ’ا



ةيقيقح ةطرو ‘ ةيشضاŸا ةليلقلا تاعاشسلا ‘ فيطشس قافو ةرادإا شسل‹ شسيئر ششيعي
ةقناÿا ةيلاŸا ةمزÓل لولح داجيإا لجا نم هيعاشسمو هتاكر– رششاب دق ناك نا دعبف
قمع نم ديزتل ةÒخألا رابخألا تءاج اهتهجاوم يلع رداق هنا هتاحيرشصت ‘ دكأا يتلاو
ةديد÷ا هتبيكÎب ديد÷ا ةرادإلا شسل‹ نأا ةقوثوم رداشصم تثد– نا دعب لكاششŸا

نع تقثبنا يتلا Úمهاشسملل ةماعلا ةيعم÷ا قيثوتل  قثوم داجيإا ‘ ةبوعشص دجو دق
شضعب ببشسب  طرافلا  Èمشسيد13 موي تدقعنا يتلا Úمهاشسملل ةماعلا ةيعم÷ا

دد÷ا نومهاشسŸا اهب لشص– يتلا ةقيرطلا رارغ يلع  ةينوناقلا لكاششŸا
ام ةيكزتلا ةقيرطو هشسفن ةرادإلا شسل‹ شسيئر مهيف اÃ مهاشسم ةفشص يلع

ةماعلا ةيعم÷ا  فلم ةيلا◊ا ةرادإلا تعشضو نيذلا ÚقثوŸا لك  لعج
نوناقلا Òيغتل  ةيرورشض د÷ا  ةقيثولا يهو  هيلع ةقداشصŸا  نودافتي
ع-شضو ا-م و-هو  ةد-يد÷ا ةرادإلا ءا-م-شسأا-ب يرا-ج-ت--لا ل--ج--شسل--ل ي--شسا--شسألا
.ةيقيقح ةطرو ‘ مايألا هذه رارشس ›ا◊ا شسيئرلا

يراجتلا لجسسلاب ةطورسشم ةمزÓل رارسس اهيلع نهار يتلا لول◊ا
دبع ةرادإلا شسل‹ شسيئر  اهيلع نهار يتلا لول◊او تاحÎقŸا يقبت
اهيلإا انرششا املثم اهنيب نم يتلاو ةمزألا ةهجاوم لجا نم  رارشس ميك◊ا

005 ةرادإلا شسل21Û ءاشضعألا نم وشضع لك ءارشش حÎقم اقباشس
ببشسب اهليجأات ” يتلاو يÒهام÷ا باتتكلا ةرششابمو  مهشسأا نويلم

ةرادإÓ-ل  يرا-ج-ت-لا ل-ج-شسلا ي-ل-ع لو-شص◊ا ‘ ة-ي-نو-نا-ق--لا ل--ي--قار--ع--لا
. يمشسرلا بيشصنتلا يلع لشص– نل  يتلاو  ةديد÷ا

ةمكŸÓاو ودي÷ا يعرف ثعبو يواهلا عامتجا يلع فرسشا ‘ل
رقم ‘  ءاثÓثلا شسمأا لوأا يواهلا يدانلا شسيئر دقع لباقŸا ‘

ل-ما-ك رو-شضح-بو  يوا-ه-ل-ل ÒشسŸا بت-ك-م-ل-ل عا--م--ت--جا لوأا يدا--ن--لا
ة-م-كŸÓاو ود-ي÷ا عر-ف ثع-ب ي-ل-ع ة-قدا-شصŸا ت“ ن--يا هءا--شضعأا
. ةمداقلا ةليلقلا مايألا ‘ ةرئاطلا ةركلا عرف ثعب يلع قافتلاو

ب/ليلخ

4 مشصخ تفششكو يئاهن قافتا ›إا هعم لشصوتلا ةرادإلا تنلعأا نأا دعبف ايئاهن Óح يقلي نل ةنوملقوب بيب◊ا مجاهŸا لشسلشسم نا ودبي
ديد÷ا شسمأا ةحيبشصل ةيبيردتلا ةشص◊ا تفرع ةيجيردت ةفشصب جامدنلاو دارفنا ىلع بردتلا ›إا بعÓلا داع ثيح  ةيرهشش روجأا
ةرششابم هجوتيل   رمذتلاو  بشضغلا تامÓع هÓfiم ىلعو  اهتياهن ‘ قحتليل  ةيبيردتلا ةشص◊ا نع بايغلاب زرب  يذلا مجاهŸا شصوشصخب
. شسبŸÓا Òيغت فرغ ¤ا

«ينقحÓت ليقارعلا تلازل»:ابسضاغ ةنوملقوب
«بعŸÓا ءادشصا» تبلط ثيح هب انءاقتلا عم شسما ةحيبشص ةيبيردتلا ةشص◊ا ةياهن ‘ يام8 بعلم ¤ا ةنوملقوب مجاهŸا  لوخد نمازت

نود نمو » ينقحÓت تلازل ليقارعلا » هلوقب بشضغلا ةدشش نم ةيÒتشسه ةلاح ‘ وهو ةنوملقوب مجاهŸا دÒل هبايغ ببشس نع  تاراشسفتشسا
يتلا  ةيرهشش روجأا4 مشصخ ةرادإلا نÓعإا يلع ةدششبو جاتحا بعÓلا ناف  اهانيقتشسا يتلا تامولعŸا بشسحو ليقارعلا هذه ةيعون  حيشضوت

. Óيشصفت ةلمج اهشضفر
شسبŸÓا Òيغت فرغ ‘ خارسصو يكوكلا بردŸا عم ثد–

ثيدح ‘ Úلجرلا خارشص انعماشسم ¤ا تلشصو ثيح شسبŸÓا Òيغت فرغ ‘  يكوكلا ليبن بردŸا ¤إا  ةنوملقوب مجاهŸا  ثد–
شضرعلا  ناك امك ةيعشضولا هذه مجاهŸا شضفر  لوح راد  داح ششاقن ‘  يوارق بÎغŸا   مهنيب لخدت ثيح لاع توشصبو مهنيب اميف
ب/ليلخ. ةنوملقوبو يكوكلا Úب راد يذلا ثيد◊ا  ‘ ارشضاح ةمشصاعلا ةيدولوم نم هلشصو يذلا

لوألا فÙÎاــه2441 ¤وألا ىدامج03 ـل قفاوŸا1202 يفناج41 شسيمÿا

ديعتسسي يدورج
رسشابيو هـــبسصنم
لـــــــمعلا
ديششر يرادإلا ريدŸا داعتشسا

يدانلا رقم ‘ هبشصنم يدورج
ةحيبشص ذنم لمعلا رششاب ثيح

يفششتشسŸا رداغ نأا دعب سسمأا
يتلا ةيحشصلا ةكعولا بقع

ةلشضع يوتشسم يلع هتباشصأا
سسمأا ةحيبشص رششابيل بلقلا
تددج نأا دعب هبتكم ‘ لمعلا
يلع در ‘ هيف ةقثلا ةرادإلا
ةرادإلا لخاد فارطألا سضعب
بيشصنت يلع لمعت تناك يتلا
قباشسلا بتكŸا ‘ لاŸا Úمأا
ريدم بشصنم ‘ يرباشصلا
عارشصلا دشسجي ام  يرادإا
لخاد فارطألا Úب رئادلا
. ةرادإلا
›إا شضرعتي بÎغŸا
تاباسس◊ا دسسفيو ةباسصإلا
يزوف  بÎغŸا  عفادŸا سضرعت
لÓخ سسابع نب بيطلا
ةحيبشصل ةيبيردتلا ةشص◊ا
لخدتلا دعب  ةباشصإا ›إا سسمأا
عفادŸا هÓيمز نم نششÿا

ةرداغم ›إا هترطشضا Êاحرف
يقلت  لجا نم ناديŸا ةيشضرأا
ةحارلا ›إا نوكرلاو  جÓعلا
عشضخيشس يتلا تاشصوحفلا دعب
ةباشصإلا هذه تءاجو اهل
Òشصم  ‘ لشصفلا لجؤوتل
رششاب يذلا يروÙا عفادŸا

.براجتلا ›ا عوشضÿا اثيدح

ةهجاوŸا ةرادإل لابرغ
ةيدولوŸا مامأا تبسسلا

ميكحتلا ةن÷ تنيع
لابرغ مك◊ا ةيزكرŸا

ثيح تبشسلا ةهجاوم ةرادإل
قيرف فيطشس قافو لبقتشسي
نم ةيادب ةمشصاعلا ةيدولوم
يلع  لاوز فشصنلاو ةيناثلا
فيطشسب يام8 بعلم ةيشضرا

ةيوق ةيديلقت ةارابم ‘
تارششع  بطقتشست ام اÒثك
ام نيدهاششŸا نم فلآلا

راتخت ميكحتلا ةن÷ لعج
ةلوطبلا ‘ مكح نشسحأا

تيا ةدعاشسÃو اهتارادل
Êوهرزو  لوا دعاشسم يلعشش
يردغ Úع اميف  ناث دعاشسم

.اعبار امكح

فيطسس قافو
ادد‹ تابيردتلا عطاقيو لشصاوتي ةنوملقوب لشسلشسم

ابسضاغ ةسص◊ا ةياهن ‘ قحتلا بردتي ⁄ ةنوملقوب
«يـــــــنقحÓت تــــــلازل لــــــيقارعلا» :دـــــكؤويو

ةيدŸا يبŸوأا

fiوأا مجاهم بيطلا دمŸا يبŸا ءادشصأا ـل راوح ‘ ةيدŸÓبع

fiبعل5 لسضفأا نمسض زرÚ ‘ اعلا⁄

ط زيزع :هرواح
ذنم كاوتشسم ميقت فيك
؟ ةيدŸا يبŸوأا ¤إا كمودق
يذلا Òبكلا لمعلا يفخأا ل ةحارشصب
ةدا-ي-ق--ب ي--ن--ف--لا م--قا--ط--لا ه--ب مو--ق--ي
ثي--ح ا--ن--ق--ير--ف ‘ را--ج---ح بردŸا

ÚبعÓك ،انعم ثيد◊ا ةيفيك فرع
¤إا مشسوŸا ةيادب ‘ ةيدو ةقيرطب

ة-ي-ف-ي--ك تفر--ع ي--ت--لا ةرادإلا بنا--ج
لماعتلا ىلع انزيف– و اندو بشسك
مغر Òبك ماÎحاب قيرفلا ناولأا عم
ة-ي-حا-ن-لا ن-م Êا-ع-ي نا-ك ق-ير--ف--لا نأا
يذ----لا ›اŸا ل----ك----ششŸا و ة-----يداŸا
نع و ةرم لك ‘ حطشسلا ¤إا وفطي

نع نآلا دح ¤إا شضار مأا ياوتشسم
‘ د-يزŸا Ëد-ق-ت ر-ظ--ت--نا و ي--شسف--ن
ة-شصر-ف-لا تلازل تا-ب--شسا--نŸا ماد--ق
عا--ت--مإا و د--يزŸا Ëد--ق---ت---ل ي---ما---مأا
.ديعاوŸا مداق ‘ انراشصنأا

كفدهب ديعشس تنأا له
؟ناشسملت مامأا يشصخششلا

غورفم رمألا اذه و ادج ديعشس اعبط
يأا ‘ و ⁄اعلا ‘ بعل لك نأل هنم
د-ع--ب اد--ج ةد--ي--ع--شس نو--ك--ي--شس يدا--ن

هقيرف ةدايق ايناث و لوأا زوفلا قيق–
ليجشست تشسيل يتمهم نأا مغر ,زوفلل
ةر--م ل--ك ‘ لوا--حأا ن--ك---ل فاد---هألا

flيد---هأا ا---ع---ب---ط ’شسار◊ا ة----عدا
¤إا زو-ف-لا ‘ ة-م-ها--شسŸا و فد--ه--لا
م---ه---ت---يؤور قو---ششتأا يذ---لا ا---نرا----شصنأا
م-ه-نأل تا-جردŸا ن--م ا--ن--نود--نا--شسي
.مدقلا ةرك حلم نوÈتعي

مكقيرف دادعت ‘ كيأار وه ام
؟ مشسوŸا اذه

ن-م ة--ير--ث ة--ل--ي--ك--ششت كلÁ ق--ير--ف--لا
Úب---عل Úب ة---جودز---م و Úب---عÓ---لا

Áا نو--ك--لÿÈثي-ح ة--لو--ط--ب--لا ‘ ة
ىتح و ةيرئاز÷ا ةيدنألا Èكأل اوبعل
ن-م يدا-ن-لا ‘ ي-ئÓ-مز ن-م شضع-ب--لا

موركل لثم ينطولا شصيمقلا اولمح
اÒثك هركششأا امك ،فيرعتلا نع ينغلا
حئاشصن ينيطعي ةرم لك ‘ هنأا مكحب
ديفتشسأا تلزلو اهنم تدفتشسا ةميق
لوقي ةرم لك ‘ هنأا اوروشصت  ،اهنم

‘ بع--ل---لا ي---ت---عا---ط---ت---شسا---ب Êأا ›
ةشصاخ ةلوهشس لكب ينطولا بختنŸا

قراط بناج ¤إا ،نهارلا تقولا ‘
يداو--ن ةد--ع--ل بع--ل يذ--لا يوا--فر--شش
.دادزولب بابشش لثم ةقيرع

عم ةيشصخششلا كفادهأا يه ام
؟مشسوŸا اذه ماول
Êأا ىوشس ةÒبك فادهأا يدل تشسيل
ةد-م لو--طأل ا--ي--شسا--شسأا بع--ل--لا د--يرأا

ة--نا---ك---م ى---ل---ع ظا---ف◊ا و ة---ن---ك‡
ي--ط--خ--ت و ق---ير---ف---لا ‘ ة---ي---شسا---شسأا
يقيرف ‘ › تثدح يتلا لكاششŸا
اÒث--ك بع--لأا ⁄ Êأا م--ك--ح--ب ق--با---شسلا
دعب و ،يشضاŸا مشسوŸا تايرابŸا
اندو-ق-ي-شس ن-يأا ىÔشس م-شسوŸا ة-يا-ه-ن
.بوتكŸا

عم ةيلا◊ا كتقÓع يه ام
لاقلقوب سسيئرلا ةرادإا

؟راجح بردŸاو
ةزات‡ كلذ نم Ìكأا لب ةديج ةقÓع

ر--ك---ششأا و ماÎحلاو دو---لا ا---هدو---شسي
ينحنÁ يذلا راجح بردŸا اÒثك
حئاشصن ينيطعي ةرم لك ‘ ةشصرفلا

ينحنÁ هنا مكيلع يفخأا ل و ةميق
ل-ك ‘ Êد-عا--شست ا--م اÒث--ك ح--ئا--شصن
ىلع اشضرلا لك شضار انأا ،تايرابŸا
ط-ق-ف ر-ظ-ت-ن-ن و ة-ي-تاوŸا فور--ظ--لا

،لشضفألا ¤إا يداŸا بنا÷ا نشس–

عقوتت يذلا يدانلا وه نم
؟مشسوŸا اذه ةلوطبلاب هزوف
ح--ششر--ت فار--طألا ن--م دد--ع كا--ن--ه
ة-يدو--لو--م و دادزو--ل--ب با--ب--شش ق--ير--ف
و ف--ي--ط--شس قا--فو ى--ت---ح و ر---ئاز÷ا

ىلع و بقللاب زوفلل ةرواشسلا ةبيبشش
ق-ير-ف يأا ح-ششرأا ل ا--نأا ل--ك--لا شسك--ع
ن-هار-لا تقو-لا ‘ ة-لو-ط-ب-لا-ب زو-ف-ل-ل
Ó--يو--ط لاز ل راو--ششŸا نأا م---ك---ح---ب
ةروكذŸا قرفلا نأا و ةشصاخ و اقاششو
و ةيقيرفإلا تاشسفانŸا بعلت اهبلغأا

نأا دكؤوأا ،اهل اقئاع لكششي دق ام اذه
اهلعفت دق و Óيوط لاز ل راوششŸا

،ة-يدŸا ي-بŸوأا ا-ن-ق-ير-ف ل-ث--م قر--ف
‘ ةعورششم مÓحألا لك نأاو ةشصاخ
ةيدنأا ىلع ةÒثك ةلثمألا و مدقلا ةرك
.ةأاجافŸا تعنشص ةرومغم

‘ ام اموي بيطلا دهاششنشس له
؟ينطولا بختنŸا

رمألا وه اذه و هقيق– ديرأا ام اذه
ةبعادم تأادب نأا نم هيلإا وبشصأا يذلا
ىر-غ-شصلا فا--ن--شصألا ‘ مد--ق--لا ةر--ك
حمطأا يذلا ،ةمشصاعلا دا–ا قيرفل
ن---م هرا---شصنأا را----ظ----نأا ت– بع----ل----ل

ةيليوج5 بعلم وأا Úغولوب تاجردم
ة-حار-شصب م-ل-ك--تأا ى--ت--ح و ،ي--بŸوألا
ينطولا شصيمقلا لمح نأا ىرأا ،Èكأا
ةيلقعلا نأا م-ك-ح-ب ي-ن-ع د-ي-ع-ب-ب شسي-ل
ذنم بختنŸا تيب ‘ اÒثك تÒغت
يشضاملب لامج ينطولا بخانلا ›وت
رابج لمعب مقي يذلاو رومألا نامز
‘ لشضفلا هل ناك يذلا وهو Òبكو
يليÓب و يرمعلب لثم Úبعل ةداعإا
اÒثك يتايناكمإا فرعأا ،ةهجاولا ¤إا
ام اموي ةفاشضإلا Ëدقت هعيطتشسأا و

ةينطولا ة-ب-ي-ت-ك-لا ‘ بع-ل-لا ة-لا-ح ‘
ه-ق-ي-ق– د-يرأا يذ-لا م-ل◊ا و-ه اذ--ه
ي--م--ي--هار--بو زرfi ة--ق--فر بع--ل--لا--ب
.›وغيفو

؟ام اموي فاÎحÓل وبشصت له
ةيدŸا يبŸوأا قيرفب ي-قا-ح-ت-لا ل-ب-ق
ة-ي-شسنو-ت ة-يد-نأا ن-م لا-شصتا يد-ل نا--ك
مغر Êاثلاو لوألا مشسقلا ‘ طششنت
يذ---لا ة---يدŸا ي---بŸوأا تل----شضف كلذ
هعشضو يذلا جمانÈلا اÒثك ينبجعأا
فاÎحلا ن-ع و لا-ق--ل--قو--ب شسي--ئر--لا

اهدعبو ماول ةقفر همدقن ام رظتننشس
.هذه لثم رومأا نع ثدحتنشس

‘ رشضÿا راوششم ىرت فيك
؟لايدنوŸا تايفشصت
نم ادج ةيرث ةليكششت كلÁ يشضاملب
هÈتعأا هتاذ دح ‘ وه و ÚبعÓلا

‘ م--ه--ل--شضفأا و ÚبردŸا ى---كذأا ن---م
ل-ك ن-م ى--ن“أا اذإا ة--ما--ع ا--ي--ق--ير--فإا
لهأاتلل رئاز÷ا دوقي نأا يبلق قامعأا
‘ اديعب باهذلا ŸÓ و لايدنوملل

. ةشسفانŸا هذه

.. يرطيتلا ءانبأا عم ديزŸا Ëدقتل حمطأا»
«ديحولا يملح يسضاملب ةدايق ت– بعللاو

‘ قلأاتŸا مجاهŸا فششك
ةيدŸا يبŸوا قيرف

fiلك نع بيطلا دم
سصخت ةÒبكو ةÒغشص

ديد÷ا يوركلا هراوششم
دعب يرطيتلا ءانبأا عم
داجيإا ةيفيك فرع نأا
هدا‹أا ةداعإل ليبشسلا

لمحي ناك اŸ ةيوركلا
بابشش قيرف ناولأا
ةيعمج و ةنيطنشسق
زربأا ثيح ،ةليلم Úع

عم راوح ‘ بيطلا
زربأا بعŸÓا ءادشصأا

:يلي اميف هتاحومط
يطلا هيدان نأا زربأا

امدعب ادج ايوق حبشصأا
ةÒبك قرف ةدعب حاطأا
ىلع ةيوركلا ةحاشسلا ‘

.ةمشصاعلا دا–ا رارغ

ةراد’ا ›ا ÚبعÓلا لاغششنا لقن

ÚـــــبعÓلا روـــــجأا ةـــــيوسست ةـــــيافلح بـــــلاط يـــــكوكلا
دهف لمتÙا ماعلا ريدŸا روشضح فيطشس قافو  بردم  لغتشسا

لوأل ةيبيردتلا ةشص◊ا ¤ا ‘ل لامك يواهلا شسيئر ةقفر ةيافلح
تبشسلا ةهجاوŸ تاÒشضحتلا شصوشصخب  ثيدحلل  ءاثÓثلا شسما
عشضول اهÒفوت بجاولا تايناكمإلاو  ةمشصاعلا ةيدولوم ماما
لقنب بردŸا  رخأاتي ⁄ ثيح  فورظلا  نشسحا ‘ ÚبعÓلا
روجألا ديدشست دعوÃ هركذو ماعلا ريدŸا ›ا ÚبعÓلا لاغششنا
ةÎفلا هذه ‘  طينحج ءاقفر اهب بلاطي يتلا ةقلاعلا ةيرهششلا
. مرشصنŸا مشسوŸا ›ا دوعت يتلاو

يدحتلا عفرب بلاطم رارسسو قلعي ⁄ ةيافلح
تمشصلا ةيافلح ماعلا ريدŸا مزتلا دقف نايع دوهشش  بشسحو

Œا ثيد--ح هاŸوأا با-ج-يإلا-ب ل د-ير-ي ⁄و ي-كو-ك--لا ل--ي--ب--ن برد
هذه لثÃ لفكتلا نم ةرŸا هذه هءافعا دشسŒ ةروشص ‘  بلشسلاب
ما-مأا رار-شس ةرادإلا شسل‹ شسي-ئر ل-ع-ج-ي ا--م ة--ي--لاŸا بلا--طŸا

ديدشستل ‘اكلا ›اŸا فÓغلا نامشضل لجعتشسمو ديدج يد–
زيكرت يلع ظاف◊او  بعل لكل دحاو رهشش ›ا نيرهشش ةرجا

ا-ه-ق-ق-ح-ي ي-ت-لا ة-ي-با-ج-يا د÷ا ج-ئا-ت-ن-لا ع-م ة-شصا-خ ة--عو--مÛا
ةرادلا ةيلوئشسم نم ديزت يتلاو مشسوŸا ةيادب ذنم  نوبعÓلا
. دادعتلا رشصانعل ةحارلا فورظ  لك عشضول

رخآا شسجاه  ةيرسصنلاو جÈلا ‘ زوفلا ةحنم
روجألا ديدشست دعوم ةرادإلا زواŒ ›إا ةفاشضإلابو
ناك يذلا مرشصنŸا م-شسو-م-ل-ل ة-ق-لا-ع-لا ة-ير-ه-ششلا

›اوت ءاج  طرافلا يفناج01 موي هيلع اقفتم
عفÎل يوارق ءاقفر اهققح يتلا  تاراشصتنلا

قيرفلا داع نا دعب  ةقلاعلا حنŸا ةميق  نم
مامأا ةمشصاعلا نم دعاوقلا جراخ نم نيزوفب
ردقت ةيلامجإا ةيقبو   جÈلا نمو  ةيرشصنلا

ةلاح ‘ عافترلا ›ا ةحششرŸاو  نويلم02ب
ةمشصاعلا ةيدولوم مامأا مداقلا تبشسلا زوفلا

‘ اهتيوشست-ب ة-ب-لا-ط-م ةرادإلا نو-ك-ت-شس ثي-ح
ب/ليلخ. لاجآلا برقا

كراشش يذلا ششايرب يئانثلا اهرهظا يتلا ةيزها÷ا دعب يمامألا طÿا رشصانع ةيفياطشسلا ةليكششتلا ةداعتشسا تبشسلا ةهجاوم دهششت
رششعلا ‘ كراشش نا دعب ةشسفانŸا ›ا  هتدوع يروت كيلم ›اŸا مجاهŸا لجشس اميف  زوفلا فده عقوو فيدرلا عم ةطرافلا ةلو÷ا
ةكراششŸا ‘ ةÒبك ةبغر ايدبم ›ا◊ا عوبشسألا ةليط ةيزها÷ا رهظا امك شسماÿا فدهلا لجشسو يبرادلا ةارابم نم ةÒخألا قئاقد
ةاؤورابم ‘  فادهلا شصانتقا ‘ شصتfl يموجه يئانث  دوجو  نمشض يذلا ةليكششتلا بردم حارا ام وهو مداقلا تبشسلا  ةيادبلا نم
.ةيدولوŸا ةهجاوم لثم ةÒبك

مويلا يديعسس ةكراسشم رارق
هدرفÃ شضكرلا قيرط نع بردتلا بعÓلا رششاب  نا دعب مويلا يديعشس مجاهŸا ةكراششم Òشصم ينفلا مقاطلا ذختي قايشسلا شسفن ‘
ةارابŸا روشض◊ هل ةوعدلا هيجوت رارق ذاختا لبق هتيزهاج يدم يلع فوقولل تاعاشسلا هذه جمدني نلا يلع عوبشسلا فشصتنم ذنم
ب/ليلخ.همدع نم

يــــكوكلا نئمطيو  زهاج يروــــــت-ششاــــــبرب يــــــموجهلا يـــــــئانثلا

تارارق يأاب ةرادإلا سسل‹ عامتجا جورخ مدع

لجسسلا بلط عاديإل  ةينوناق ليقارع
ةطرو ‘ رارسس عسضي  يراجتلا
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راـــــــضصتن’أو رانلأ بـــــــعلÃ قافؤلأ ةـــــــتغابم دـــــــيري دـــــــيمعلأ

تبصسلا موي في-ط-صس ة-ن-يد5491Ã يا-م8 بعلم ن-صضت-ح-ي
ردصصتم Úب عمجتصس يتلاو ةيمهأ’ا ةياغ ‘ ةارابم مداقلا
ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو--م يدا--ن و ي--ف--يا--ط--صسلا قا--فو--لا  بي--تÎلا
رايدلا جراخ ةيباجيإ’ا جئاتنلا ةلصسلصس ةلصصاوم ¤إا حماطلا
يرود ن-م ة-ن-ما-ث-لا ة-لو÷ا را-طإا ‘ ءا-ق-ل--لا اذ--ه ل--خد--يو ،
ةلو÷ا هذه ةمق ةارابŸا هذه Èتعتو ، لوأ’ا فرحتŸا

ةيفياطضسلاب ةحاطإÓل زهاج ةيدؤلؤŸأ شسودنؤمؤك
بردŸا لابصشأا فرط نم Òبك زيكرت فانئتصسإ’ا ةصصح تدهصشو
مهيدلام لك Ëدقت ىلع ىوصس مهنيب رودي ثيدح ’و زيغن ليبن

ثي-ح ، نار-هو ة-يدو--لو--م د--صض Òخأ’ا Ìع--ت--لا كراد--ت ل--جأا ن--م
ابناج ةوارم◊ا ةارابم عصضو ”و Úبع’ Úب ةÒبك ةيويح انصسمتلإا
ةدوعلا ىلع مزع مهلكو ةرصشابم قافولا ةارابم ءاوجأا ‘ لوخدلاو
ةلوطبلا ‘ نصس◊ا Òصسلا ةلصصاوم لجأا نم ةيباجيإا ةجيتنب

Óضسيإأو ڨڤأرح عجÎضسي زيغن
سسمصش طصسولا يبع’ ةدوع تبصسلا موي ةارابم دهصشتصسو
ةقاطبلا ىقلت امدعب ةبوقعلا ذفنتصسإا يذلا ڨڤارح نيدلا
قحتلا يذلا Óصسيإا يدوادو ةنيطنصسق بابصش دصض ءارم◊ا

هرومأا ةيوصست ” امدعب ةمصصاعلا رئاز÷اب سسمأا ةحيبصص
امهنزول ارظن ينفلا مقاطلا ردصص جلثأا ام وهو ، ةيرادإ’ا
ديمعلل يعافدلا ناديم طصسو طخ ‘ Òبكلا

ةضشغو ةرؤمع نم رذحي زيغنو
ددصش ثيح ، قافولا موجه ةروطخ نم ةيدولوŸا بردم رّذحو
احبصصأا ناذّللا ةصشغو ةرومع Úبع’ نم رذحو ÚعفادŸا عم ةجهل

Áث--Óع ءا-ن-بأا مو-ج-ه-ل ة-برا-صضلا ةو-ق-لا نÚ ع-م ّز-كر ثي-ح ةراو-ف-لا
تاحاصسŸا كÎب حامصسلا مدعو مهتبقارم ةرورصض ىلع ÚعفادŸا
مهتروطخ نم د◊ا لجأا نم ةقيصصل ةباقر سضرفو مهمامأا

ةضضافتنإ’اب هيمجاهم بلاطيو
لابصشأا دصض ةصضافتنإ’ا ةرورصضب هيمجاهم بردŸا بطاخو
مامأا Ìكأا زيكÎب مهبلاط ثيح ،يكوكلا يصسنوتلا بردŸا

نم ةنك‡ ةصصرف يأا طيرفت مدعب مهايإا ابلاطم ىمرŸا
مجاهŸا قيرفلا فاده بايغ لظ ‘ ةصصاخ ليجصستلا لجأا

›ودلا مك◊ا Úعت ةطبارلا ةباصصإ’ا يعادب يويرف يماصس
ةأرابŸأ ةرأدإ’ لابرغ ىفطضصم

ىفطصصم ›ودلا مك◊ا مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا تنيع
نوكتصس راظنأ’ا لك و ةلو÷ا هذه ةمق ةرادإا لجأا نم لابرغ
نوكي نأاب بلاطم وهو ، ةارابŸا ةيمهأ’ ارظن هيلإا ةهجوم

ةماع يصضايرلا روهم÷ا تاعلطت و ةارابŸا هذه ىوتصسم ‘
تاداقتنا ىقلت نأاو هل قبصس دقو ، ةصصاخ Úقيرفلا راصصنأاو

رمحأ’او رصضخأ’ا يزلا قاصشع بناج نم ةصصاخ ةديدع
Òث-يا-م و-هو ة-يدو-لوŸا هاŒ ة-ي-م-ي-ك-ح-ت-لا ه-ئا-ط-خأا بب--صسب

flيمصصاعلا يدانلا فوا
رضشابŸأ ىلع ’ؤقنم نؤكيضس ءاقللأ

ىلع ة-لو÷ا هذ-ه ة-م-ق ة-ع-با-ت-م ن-م ي-صضا-ير-لا رو-ه-م÷ا ن-ك-م-ت-ي-صسو
’اوز فصصنلاو ةيناثلا ةعاصسلا نم ةيادب ةصسداصسلا ةانقلا Èع رصشابŸا

خيرات ‘101 مقر نؤكيضس تبضسلأ مؤي ءاقل
Úقيرفلأ Úب تاهجأؤŸأ

Úقيرفلا Úب101 مقر ءاقل وه تبصسلا اذه ءاقل نوكيصسو
زوف03 لباقم زوف83 ب ةراوفلا Úع ءانبأا قوفتي ثيح،
‘ Úقيرفلا Úب لداعتلاب ءاقل23 ىهتنا اميف ةيدولوملل
Úقيرفلا Úب تاهجاوŸا خيرات

 

لجا نم فلصشلا ةنيدم هاŒ لاحرلا مويلا ةحيبصص جÈلا يلهأا ةليكصشت دصشت
لاز’ يذلا سشيرمع بايغ ‘و ،يلÙا يبŸو’ا مامأا دغلا  ةهجاوم روصضح
¤إا ةفاصضإا ،›اوتلا يلع ةيناثلا ةارابملل بيغيو لحاكلا ىوتصسم ىلع Êاعي
دكأات ديد÷ا يقبيل مصسوŸا ةيادب ذنم بايغلا لصصو يذلا  يصسورع عفادŸا

لÓ-خ داد-ع-ت-لا دو-ق-يو ة-ب-كر-لا ىو-ت-صسم ى-ل-ع م’آا بب-صسب لا-ت-ق ع-فادŸا با-ي-غ
لÓ-خ ز-كر يذ-لا  ة-ع-ي-ب-صصو-ب د-عا-صسŸا بردŸا د-غ-لا ةارا-ب-مو مو-ي-لا ة-ير--ف--صس
وfiو كرادتلا ةعرصس يلع مهثحو ÚبعÓلا تايونعم عفر ىلع تاÒصضحتلا
ةيباجيا ةجيتنب ةدوعلل مهتاناكمإا ‘ ةقثلا ةرورصضو  يبرادلا ‘ ةراصسÿا راثأا

ÚبعÓل دعاصسŸا بردŸا هب ثد– ام بصسح دعي يذلاو قارزموب بعلم نم
ىلع تاطوغصضلا سصي-ل-ق-تو ةد-ق-عŸا ة-ي-ع-صضو-لا ن-م جور-خ-ل-ل د-ي-حو-لا ل-ي-ب-صسلا
. ÚبعÓلا

ةي’ؤلأ رقم مامأأ مؤيلأ ةيضسمأأ راضصنأÓل ةيجاجتحأ ةفقو
ةيادب ةي’ولا رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو جÈلا يلهأا راصصنأا نم ةعوم‹ تمظن

نم ةفقولا هذهل نوعادلا هرصشن يذلا ةوعدلا نايب بصسح ةعبارلا ةعاصسلا نم
تاحÓصصإ’ا ‘ ليجعتلل ةي’ولا نع لوأ’ا لوئصسŸا ¤إا مهتملك لاصصيإا  لجا
Úمهاصسملل ةماع ةيعمج دقع لÓخ نم طرافلا عوبصسأ’ا اهرقا دق ناك يتلا
تاوف لبق  يواهلا يدانلا ‘ ةيوصضعلا باب حتفو باتتك’ا حتف نع نÓعإ’او
. ناوأ’ا

دانزؤب ةفÿÓ ءفك ماع ريدم نع ثحبي ششامر
لم– يلع ةرداق ةيصصخصش نع ثحبلا سشامر سساو◊ا يواهلا سسيئر رصشاب

ريذن ليقتصسŸا ماعلا ريدŸا ةفÓخو  قيرفلا ءانبأا نم  ماع ريدم بصصنم ماهم
ءابعأا لم– يلع رداقلا يرادإ’ا تافصصاوم كلتÁ نأا هديري يذلاو  دانزوب

هبيصصنت ‘ ليجعتلاو   لوأ’ا قيرفلا رومأا Òيصست  يلع فارصشإ’ا ةيلوؤوصسم
اهفرعت نأا بقترŸا تاÒيغتلا  نأا ةصصاخ ريدقت ىصصقأا ىلع مداقلا عوبصسأ’ا
‘ قيرفلا اميف ةيفاصضإا ةÎف ¤إا لوطتصس باتتك’ا حتف نع نÓعإ’او ةكرصشلا
. ةلحرŸا هذه Òيصست نامصضل ةتقؤوم ةرادإا ¤إا ةدا◊ا سسمأا

ةدؤعلأ نم بÎقيو طÿأ ىلع لخدي شسابع زيزع
دعب جÈلا ةنيدم ¤ا هتدوع دعب ةرصشابم ناصسملت دادول قباصسلا بردŸا لخد
نأا دعب سشامر سساو◊ا سسيئرلا ةرادإا  عم طÿا قباصسلا هقيرف عم دقعلا خصسف
ابردم مث ابع’ هيف عرعرت يذلا قيرفلل ةدعاصسŸا دي Ëدقت ‘ هتبغر ىدبأا
نل سسابع بردŸا نأا ةصصاخ  سشامر سسيئرلا  اهدعبتصسي ⁄  يتلا ةركفلا يهو
›وت-ل بر-قأ’ا ه-ل-ع-ج-ي ا-م ،را-صصنأ’ا ط-صسو ا-م ا-عو-ن ’و-ب-ق ه-يد-لو اÒث-ك ف-ل-ك-ي
زاكعوب، يدمح، يديزوب لثم ءامصسأا  باصسح يلع يلهأÓل ةينفلا ةصضراعلا
. نورخآاو

ةليكضشتلأ تأÒضض– ةعباتم نع فقؤتي ⁄ ششامر
ريذن ماعلا ريدŸا باحصسنا ذنم سشامر سساو◊ا  يواهلا سسيئر فقوتي ⁄

يتلا تاÒصضحتلاو قيرفلا ث– ةÒغصصو ةÒبك لك نع راصسفتصس’ا نم  دانزوب
عصضوو  نايميت قيرفلل ماعلا قصسنŸا عم تاŸاكŸا فيثكت لÓخ نم اهيرجي
ببصسب توأا02 بعلم ‘ هروهظ مدع مغر  ةحارلا فورظ لماك مامأا دادعتلا
ام ةيلوئصسم هنولمحي نيذلا راصصنأ’ا لبق نم اهل سضرعتي يتلا تاطوغصضلا
. قيرفلل ثدحي

فلضشلأ مامأأ دغلأ ةهجأؤم ةرأدإ’ بأرعأأ مك◊أ
Úب دغلا لاوز ةهجاوم ةرادإ’ بارعأا مك◊ا ةيزكرŸا ميكحتلا ةن÷ تنيع

ىلع ’اوز فصصن-لاو ة-ي-نا-ث-لا ن-م ة-ياد-ب جÈلا ي-ل-هأا ف-ي-صضلاو ف-ل-صشلا ة-ي-ع-م-ج
لوأا دعاصسمك دوعيب نم لك هدعاصسيو فلصشلاب قارزموب دمfi بعلم ةيصضرأا
فصشري ةارابم لوأا ‘  عبار مكحك كوطح ¤إا ةفاصضإا ناث دعاصسم ةدومح نبو
. ›ا◊ا موصسŸا ةيادب ذنم جÈلا يلهأ’  اهترادإا يلع بارعأا مك◊ا

ةمضصاعلأ دا–أ ‘ دانزؤبو ةيرضصنلأ ‘ ايمضسر يريزد
⁄ Áا نم لك ثكŸاو يريزد بردŸيوط دانزوب ماعلا ريدÓ ’قيرف داجي

Úصسح رصصن قباصسلا هقيرف عم دقعلا يريزد بردŸا مصسر ثيح هيف لمعلل
دا–ا ق-ير-ف ةرادإا ‘ دا-نزو-ب ر-يذ-ن-لا  ما-ع-لا ر-يدŸا ف--ي--ظو--ت ”  ا--م--ي--ف ،ياد
ب/ليلخ. يرادإا ريدم بصصنم ‘  ةمصصاعلا

أرب فيطضس ¤إأ أدغ رفاضستضس ةليكضشتلأ
زيغن ليبن بردŸا ةدايقب رئاز÷ا ةيدولوŸ ينفلا مقاطلا طبضض

.تبضسلا اذه يلÙا قافولا ةه-جاوŸ ف-ي-ط-ضس ة-ير-ف-ضس ج-ما-نر-ب

احابضص ةÒخألا ةيبيردتلا اهتضصح ةلي-ك-ضشت-لا ير-ج-ت-ضس ثي-ح

Ãع-ب ة-قد-ن-ف-لا د-ه-عÚ ا اهدعب دد-ح-ي-ل نا-ي-ن-ب-لاŸةمئاق برد

ءاضسم لاحرلا ةليكضشتلا دضشت مث ةهجاوŸاب ÚينعŸا ÚبعÓلا

ءاذغلا  بجو لوانت دعب اذهو فيطضس ¤إا قيرفلا ةلفاح Èع

.دهعملل ةيذاÙا دجاضسŸا ىدحإاب ةعم÷ا ةÓضص ءادأاو

ةيلولإ رقم مامأإ مويلإ راصصنألل ةيجاجتحإ ةفقو

لاــــــتقو يــــــضسورــــــع ،ششــــــيرمع نود نم فــــــلضشلأ ‘ مؤــــــيلأ ةــــــيضسمأأ يــــــلهأ’أ

فانتئصسإلإ ةصصح ‘ مهنيب إوعمتجإإ

قافؤلأ مامأأ ةيلؤطب ةأرابم ءأدأأ ىلع نودهاعتي نؤبعÓلأ
يذلا لداعتلا ة-ح-ف-صص ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م و-ب-ع’ ىو-ط

ءاج يذلاو ةوارم◊ا مامأا هناديم ىلع قيرفلا هل داقنإا
ةماهلا ةهجاوŸا ءاوجأا ‘ اولخدو ،ةراصسÿا معطب
قافولا مامأا فيطصس ‘ تبصسلا اذه ةيصشع رظتنت يتلا
اعام-ت-جا دو-صشح د-ئا-ق-لا ءÓ-مز د-ق-ع ثي-ح .ي-لÙا

ة-ي-لو-ط-ب ةارا-ب-م ءادأا ى-ل-ع اود-ها-ع-تو م-ه-ن-ي-ب ار-غ-صصم
Úتطقنلا كرادت لجأا ن-م ة-ي-با-ج-يإا ة-ج-ي-ت-ن-ب ةدو-ع-لاو
هناديم ى-ل-ع د-ي-م-ع-لا ا-م-ه-ي-ف طر-ف Úت-ل-لا Úت-ن-ي-م-ث-لا
.طرافلا Úنثإ’ا

اهميخضضت بجي ’و ةيداع ةأرابŸأ نأأ نودكؤؤي
يداع Òغ سسفانÃ تبصسلا اذه قلعتي رمأ’ا نأا مغرو
ذنم رصسخي ⁄ هنأا امك ةلوج لوأا ذنم ةلوطبلا ردصصتيو
عرجتي نأا نود0202 ةنصس ىهنأاو ةيلاتتم ةارابم32

ةيدولوŸا يبع’ نأا ’إا.ةدحاو ةرم ولو ةراصسÿا معط
ةارابم اهنأا نودكؤويو اÒثك ةارابŸا ميخصضت نوصضفري

امك. همجح نم Ìكأا سسفانŸا ءاطعإا بجي ’و ةيداع
نأا-ف Ìع-ت-لا لا-ح ‘ ى-ت-حو طا-ق-ن ثÓ-ث يوا-صست ا-ه--نأا
.ةمئاق ىقبت كرادتلا سصرفو Óيوط لازي ’ راوصشŸا

 تاـــــــباـــــــيغلأو قاـــــــهرإ’أ نودـــــــحتي
زؤفلأ لجأأ نم نؤبعليضسو

ويرانيصس نع عامتجإ’ا لÓخ ÚبعÓلا سضعب ثد–
زوفلا ةينب اولخد مهنأا اودكأاو نارهو ةيدولوم ةارابم
مهئادأا لÓخ نم ناديŸا قوف كلذ اودصسجو ،طقفو
طوصشلا ‘ اوعجارت مهنكلو.¤وأ’ا ةلحرŸا ‘ يقارلا
Úب-عÓ-لا سضع-ب نأا ة-جرد ¤إا قا--هرإ’ا بب--صسب Êا--ث--لا
Úبلقب نوبلعيصس اذهلو ةبوعصصب ةقيقد Úعصستلا اولمكأا
ىلع مهنيعو نوبلعيصسو قاهرإ’او تاباصصإ’ا نودحتيو
ةجيت-ن نو-ك-ي-صس لدا-ع-ت-لا نأا م-غر ط-ق-فو زو-ف-لا طا-ق-ن
‘ دجويو هناديم قوف بعصص سسفانم مامأا ةيباجيإا
.هلاوحأا لصضفأا

قافؤلأ مامأأ نؤكراضشيضس يدأدعو ةحاضس نب،Ëدرؤب
نع Úبع’ ةثÓث ءافعإا ةيدولوملل ينفلا مقاطلا لصضف

نبو يدادع ،Ëدروب  رمأ’ا قلعتيو ءاخÎصس’ا ةصصح
ةصصح ءارجإاب ىفتكا و م’آ’ا سضعبب رعصش يذلا ةحاصس

بصسح نكلو .  يبطلا مقاطلا فارصشإا ت– ةيجÓع
ةيعام÷ا  تابيردتلا ‘ رظتنم يثÓثلا نأاف هانملع ام
ة-ف-صصب قا-فو--لا ة--ع--قو--م ‘ كرا--صشي--صسو مو--ي--لا ءا--صسم
جÓعلا لصصاوي يذلا يويرفو يميهارب سسكع.ةيداع
.وكيصسÓكلا نع  هبايغ مصسرتو

 ةنياعŸ فيطضس ‘ رظتنم ةرقؤب
قافؤلأو ةيدؤلؤŸأ يبع’

برد--م ن--م ة---بر---قŸاو ة---صصاÿا ا---نردا---صصم تف---صشك
نأا ةرقوب دي‹ ÚيلÙا ÚبعÓل ينطولا بختنŸا

54 يا--م8 بع-ل-م ‘ اد-جاو-ت-م نو-ك--ي--صس Òخأ’ا اذ--ه
ة-يدو-لو-م ي-ب-ع’ ة--ن--يا--ع--م ل--جأا ن--م ل--ب--قŸا تب--صسلا
بقترŸاو ماهلا وكيصسÓكلا ‘ فيطصس قافوو رئاز÷ا
لوأا-ب Úي-ن-عŸا Úب-عÓ--لا ة--م--ئا--ق داد--عإا ل--ب--ق اذ--هو
،ل-ب-قŸا سسرا-م ر--ه--صش ي--لÙا بخ--ت--نŸا تا--صصبر--ت
د-ي‹ ي-لÙا ي-ن-طو-لا بخا-ن-لا رو--صضح نأا د--ي--كأ’او
ازفاح نوكي-صس ف-ي-ط-صس ‘54 يا-م8 بع-لÃ ةر-قو-ب
لمأا ىلع ةÒبك ةارابم ءادأا لجأا نم ÚبعÓل ايفاصضإا
ةصصاخو بختنملل ةعصسوŸا ةمئاقلا ‘ ةناكÃ رفظلا
ةصصاخو مهلاوحأا لصضفأا ‘ نودجاوتي نيذلا ÚبعÓلا
ي-ع-ي-برو Ëدرو--ب ،ةرا--م--ع--ل،داد--ح يروÙا ع--فادŸا
زواŒ دع-ب دو-ع-ي-صس يذ-لا قار-ح ن-يد-لا سسم-صش ى-ت-حو
.ةبوقعلا

 ةوأرم◊أ لداعت انزواŒ » :زيغن
«قافؤلل ةيدج لكب رضضحنو

ن--ع ز--ي--غ--ن ل--ي--ب--ن ر--ئاز÷ا ة--يدو--لو--م برد---م ثد–
تبصسلا هقيرف رظتني يذلا بقترŸاو ماهلا وكيصسÓكلا
حرصصو54 يام8 بعلÃ فيطصس قافو مامأا لبقŸا

ي-ت-لا ة-يد-نأ’ا ل-ك نأ’ ة-ب-ع-صص تا--يرا--بŸا ل--ك » Ó--ئا--ق
لكصشم تاباصصإ’ا.انيلع زوفلا لجا نم بعلت انهجاوت

دعب ÚبعÓلا زيكرت ىلع اÒثك رثأا قاهرإ’او يقيقح
عمو .طقف رهصش فرظ ‘ ةلماك تايرابم رصشع سضوخ
ةياهن سسيل هنأ’ ةوارم◊ا لداعت زواجتن نأا انيلع كلذ
هذه لثم ‘و قافولا ةارابŸ اديج رصضحنصسو ⁄اعلا
.«عاجÎصسإ’ا ىلع Ìكأا زكÔصس فورظلا

فصصنم – ب



لوأ’ا فÙÎاــه2441 ¤وألا ىدامج03 ـل قفاوŸا1202 يفناج41 سسيمÿا

لئابقلا ةبيبضش

اـــــيبيل ¤إا داـــــع يــــمينغلا مـــــجاهŸا
رارق يأا هنأاضشب ذختت ⁄ ةرادإ’او

لبق قحتلا ،ةقباصسلا اندادعا دحأا ‘ هيلإا انرصشأا املثم
ةيلئابقلا ةليكصشتلا فوفصصب يبيل مجاهم نيرهصش ›اوح
يمينغلا دمfi ›ودلاب رمألا قلعتي ،براجتلا ءارجإل

هظح بيرŒو قيرفلا عم تابيردتلا رصشاب دق ناك يذلا
تامولعŸا بصسحو ،قيرفلا فوفصص ¤إا ايمصسر مامصضنÓل
لبق هدÓب ¤إا داع مجاهŸا اذه نإاف ،اهيلع انلصص– يتلا

دكأا ثيح ،دقع يأا ىلع عقوي نأا نود Úعوبصسأا ›اوح
هتدلاو بناج ¤إا ءاقبلاو ةدوعلاب بلاطم هنأا نيÒصسملل
نإاف ،اهتاذ رداصصŸا بصسحو ،ةيحصص ةكعو نم Êاعت يتلا
قلعتي اميف رارق يأا هنأاصشب ذختت ⁄ ةيلئابقلا ةرادإلا
هنأا يحوت تارصشؤوŸا لكو ،هلوبق مدع وأا هب ظافتحلاب
.يوتصشلا وتاكŸÒا ‘ ايلئابق نوكي نل

ةطبرأ’ا ‘ ةباضصإا نم Êاعي فيرضش رودق
ةيحارج ةيلمع يرجيضسو ةضسكاعŸا

⁄ فيرصش رودق بعÓلا نإاف ،اقباصس هي-لإا ا-نر-صشأا ا-م-ل-ث-م
دا–ا مامأا Òخألا ءاقللا ‘ بعللا ةل-صصاو-م ن-م ن-ك-م-ت-ي
طوصشلا ةيادب عم جورÿا ¤إا ر-ط-صضا ثي-ح ،ة-م-صصا-ع-لا
،ةبكرلا ىوتصسم ىلع ةباصصإا ¤إا هصضرعت ببصسب Êاثلا

فصشك هئارجإاو ة-ق-م-عŸا تا-صصو-ح-ف-ل-ل ه-عو-صضخ د-ع-بو
ةيعم÷ قباصسلا مجاهŸا نأا Úبت ،ةيصسيطانغŸا ةعصشألاب
،ةبكرلل ةصسكاعŸا ةطبرألا ‘ ةباصصإا نم Êاعي فلصشلا

‘ ناك اŸ لبق نم اهل سضرعت يتلا اهتاذ ةباصصإلا يهو
بصسحو ،ادج ةليوط ةدŸ ناديŸا نع هتدعبأاو فلصشلا
يرجيصس بعÓلا نإاف ،ا-ه-ي-ل-ع ا-ن-ل-صص– ي-ت-لا تا-مو-ل-عŸا

لقأا لبق ةصسفانŸا ¤إا دوعي نلو ،ابيرق ةيحارج ةيلمع
.رهصشأا ةعبصس نم

ةÒخألا ةÁزهلا بقع دحاو مويل ةحار نم ةدافتشسلا دعب
اهل تناك يتلاو ةمشصاعلا دا–ا مامأا رايدلا رقع ‘ ةلجشسŸا

flلا تا-يو-ن-ع-م ى-ل-ع ة-ي-ب-ل-شس تا-ف-لÓبعÚ، ةليكششتلا تداع
اداد-ع-ت-شسا تاÒشضح-ت-لا ءاو-جأا ¤إا سسمأا ءا-شسم ة-ي--ل--ئا--ب--ق--لا
ناشسملت دادو مامأا يرانك-لا ر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لا ة-مدا-ق-لا ةارا-ب-م-ل-ل

Ãةلوط-ب ن-م ة-ن-ما-ث-لا ة-لو÷ا را-طإا ‘ ي-ف-ط-ل د-ي-ق-ع-لا بع-ل
د-يد÷ا بردŸا لا--ب--ششأا نأا ثي--ح ،لوألا فÙÎا م--شسق--لا
كرادتو رابتعلا در ةرورشض مامأا نونوكيشس نافل سسينيد
طا-ق-ن-لا ن-م ق-ير-ف--لا د--ي--شصر ع--فر ل--جأا ن--م Òخألا Ìع--ّت--لا
ةداعإا ةشصاخو ،ايلاح ةبيبششلا اهلت– يتلا ةبترŸا Úشس–و
ةبعشصلا فورظلا لظ ‘ ةشصاخ ،يلئابقلا تيبلا ¤إا ءودهلا
با----ي----غ بب----شسب ةÒخألا ةدŸا ‘ ةرادإلا ا----ه----ب ر“ ي----ت----لا
راشصنألا فرط نم اهل سضرعتت يتلا تاداقتنلاو رارقتشسلا
نيÒشسŸا ةلاقتشساو Òيغتلاب ةبلاطŸا نع نوفقوتي ل نيذلا
.Úيلا◊ا

ىلع زكري ناف’و ةطحنم تايونعÃ نوبعÓلا
يضسفنلا بنا÷ا

ا-ه-ت-ل-ج-شس ي-ت-لا ةÒخألا ةÁز-ه-لا نإا-ف ،ع-ي-م÷ا م-ل-ع--ي ا--م--كو
ةلشسلشس دع-ب ة-م-شصا-ع-لا دا–ا ما-مأا را-يد-لا ر-ق-ع ‘ ة-ب-ي-ب-ششلا

بردŸا فارششإا ت– ةققÙا ةيباجيإلا جئاتنلا نم ةليوط
ÚبعÓلا تايونعم ‘ اÒثك ترثأا يديزوب فشسوي قباشسلا
ة-حا-طإلاو ةÒتو-لا ى-ل-ع ظا-ف◊ا ‘ نو-ل--مأا--ي او--نا--ك ن--يذ--لا
تا-ي-ط-عŸا نأا Òغ ،بي-تÎلا لود-ج ‘ ءا--ق--ترÓ--ل دا–لا--ب
رهظي ⁄ قيرفلا نأاو ةشصاخ ،ناديŸا قوف ةفلتfl تناك
نإاف ،كلذل ،ةيباجيإا ةج-ي-ت-ن ق-ي-ق-ح-ت-ل بو-ل-طŸا ىو-ت-شسŸا-ب

ي-شسف-ن-لا بنا÷ا ى-ل-ع اÒث-ك ز--كر--ي نا--فل سسي--ن--يد بردŸا
ع-م لو-ط-م ثد– ه-نأا ثي-ح ،ة-عو-مÛا ¤إا ة-ق-ث--لا ةدا--عإل
تبشسلا اذه يوق لعف درب مايقلا ةرورشض ىلع دكأاو ÚبعÓلا

.ناشسملت ‘
حاترم ينفلا مقاّطلاو لمتكي أادب دادعّتلا

نوكيشس يلئابقلا ينفلا مقاطلا نأا ودبي ،ةينفلا ةيحانلا نمو
رشصانع ةدع تامدخ عاجÎشسا دعب عوبشسألا اذه احاترم
انوروك سسوÒف ببشسب ةÒخألا ةارابŸا نع اهبايغ تلجشس
نأا ي-ن-ع-ي ا-م ،سشاد-ي-ك-مو ،مور-ك ،ة-لز-ن ،نور-م-ح رار-غ ى-ل-ع
،دايوشس ةدوع راظتنا ‘ يجيردت لكششب لمتكي أادب دادعتلا

نافل سسينيد بردŸا نإاف ،كلذل ،فيرشش رودقو سشودح
⁄اعم ديدحتل ةيفاشضإا لولحو ىرخأا تارايخ هيدل نوكتشس
ةجيتنب رايدلا ¤إا ةدوعلاو يدحتلا عفر ىلع ةرداق ةليكششت
نوعجÎشسيشس نيذلا ÚبعÓل ادج ةد-ي-ف-م نو-ك-ت-شس ة-ي-با-ج-يإا
جمانÈلل ابشس– ةديدج ةبثو نع نوثحبيو سسفنلاب مهتقث
اذ-ه م-هرا-ظ-ت-نا ‘ نو-ك-ي-شس يذ-لا تا-يرا-بŸا ن-م ف--ث--كŸا
 .رهششلا

ةعم÷ا ةحيبضص ناضسملت ¤إا لقنتلا
ناشسملت دادو مامأا ةبيبششلا ءاقل ت‹رب ةينطولا ةطبارلا نأا اÃو

نافل بردŸا نإاف ،لاوز ةيناثلا ةعاشسلا نم ةيادب تبشسلا اذه
Áمو---ي ىو---شس كلÚ شضح--ت--لا ن--م ط---ق---فÒا اذ--ه--ل تاŸد--عو،

تاشسمللا عشضوو ،عاجÎشسلا ىلع زيكÎلل ةشصرفلا لغتشسيشسو
دمتعيشس يتلا ةطÿاو ةيشساشسألا ةليكششتلا ىوتشسم ىلع ةÒخألا

هل ةيباجيإا ةجيتن لوأا قيق–و ديد÷ا دعاشصلاب ةحاطإÓل اهيلع
ن .ن.ةيلئابقلا ةينفلا ةشضراعلا سسأار ىلع

ناـــــــمأ’ا طاـــــــقن نـــــــع ثـــــــحبلاو ناـــــــضسملت ‘ كرادـــــــتلل فدـــــــهي يراـــــــنكلا

دادزولب بابسش
نارهو ةيدولوم – دادزولب بابسش

ةراضسخ نود ءاقبلل ةوارم◊او ةرادضصلا نم باÎقÓل بابضشلا
ةينطولا ةلوطبلا نم ةنماثلا ةلو÷ا ةارابم بعل عم دعوم ىلع دادزولب بابشش قيرف نوكيشس
ل ءاقللا ، ةمشصاعلاب توأا02 بعلم ىلع تبشسلا اذه نارهو ةيدولوم يدان فيشضتشسي امدنع
وداراب يدان مامأا عوبشسألا اذه مهÌعت دعب اذهو بابششلل ةبشسنلاب Úنثإا ىلع ةمشسقلا لبقي
ءاقبإلاب ىرخأا ةرم تاراشصتنلا ةمغن ةداعتشسإا نوديري تاكيرت ءاقفرف كلذل ،هلثŸ فدهب

.ةمشصاعلا ‘ ةوارم◊ا طاقن ىلع
ةبيقعل ءانبأ’ مهم زوفلا

دعب مشسوŸا اذه يلÙا يرودلا بيترت لودج ‘ عبارلا زكرŸا دادزولب بابشش قيرف لتحي
رئاز÷ا ةيدولوم فيطشس قافو نم لك فلخ طقف تايرابم سسمÿ هبعلو ،تلوج7 رورم
‘ Ìكأا مدقتلا لجأا نم تبشسلا اذه زوفلا ةيمتح مامأا نوبعÓلاف كلذل ،ةليلم Úع ةيعمجو

نم يه اهدحو ثÓ-ث-لا طا-ق-ن-لا-ف ،ة-مد-قŸا ة-يد-نأا ى-ل-ع ط-غ-شضلا ة-ل-شصاو-مو بي-تÎلا لود-ج
نم ديزي امو ،وداراب يدان مامأا يشضاŸا Ìعتلا يدازولبلا يشضايرلا عراششلا يشسنت نأا اهناكمإاب
ةيدولوŸاب رمألا قلعتيو بيتÎلا لودج ‘ Êاثلاو لوألا زكرŸا يبحاشص نأا يه Ìكأا اهتيمهأا
مدختشس ةارابŸا هذه ةجيتن نأا ينعي ام ،اشضيأا تبشسلا اذه سضعب عم نÓباقتيشس قافولاو
.«مويدوبلا» ¤إا زفقلا لجأا نم ه◊اشص ‘ نوكت دقو هزوف لاح ‘ اÒثك بابششلا

ةيلاع تايونعÃ ءاقلل Òضضحتلا لضصاوي قيرفلا
ىرجأا Úح سسمأا موي ،وداراب ةارابم دعب ةيناثلا ةيبيردتلا اهتشصح دادزولب بابشش ةليكششت ترجأا
مامأا مداقلا ءاقلل اÒشض– ةمشصاعلاب توأا02 بعلم ىلع ةيبيردت ةشصح امود بردŸا لابششأا

اذهو نوبعÓلا اهعنشص ةديج ءاوجأا طشسو ةعئار تايونعم ‘ ترج ةشص◊ا ،نارهو ةيدولوم
‘ طقف Òكفتلاو يشضاŸا Ìعتلا نايشسن لجأا نم اديج مهزفح يذلا ينفلا مقاطلا لشضفب
.ةوارم◊ا مامأا كرادتلا

نآ’ا ىتح رضسخي ⁄ امضصخ هجاويضس بابضشلا
يرودلا بيترت لودج ‘5 زكرŸا نارهو ةيدولوم تبشسلا اذه دادزولب بابشش سسفانم لتحي
معط قذي ⁄ Êارهولا يدانلا ،نآلا ىتح ةبعل تلوج7 ‘ ةنك‡12 لشصأا نم  ةطقن11 ديشصرب
ةيدولوم مامأا ةيليوج ةشسمخ بعلم نم ارخؤوم ةنيمث ةطقنب داعو ةلوطبلا ةيادب ذنم ةراشسÿا
ةجيتنب ةدوعلل فدهيشسو تاطوغظ يأا نود توأا02 ¤إا يتأايشس قيرفلا نإاف كلذل ،رئاز÷ا
.ةيباجيإا

ةيلا◊ا مهتيعضضو لÓغتضسإا لواحيضسو..
ماق امدعب نارهو ةيدولوم يدانل ةيلا◊ا ةيعشضولا لÓغتشسإا دادزولب بابشش قيرف لواحيشس
رمألا وهو ،ةشضماغ بابشسأل يدانلا بيردت نم ةلاقتشسإلاب Êوزاك درانرب يشسيئرلا مهبردم

وهو ،ةماع ةفشصب Êارهولا يشضايرلا عراششلاو ةشصاخ ةفشصب ةليكششتلا لخاد ةجشض ثدحأا يذلا
يدان مامأا زوفلا نع ليدب ل كلذل كنارف مهبردمو راششوب ءÓمز اديج هب ملعي يذلا رمألا
.توأا02 بعلم ىلع مشسوŸا اذه اقÓطإا رشسخي ⁄ قيرفلا نأاو ةشصاخ ،ةلثا‡ ةيعشضو سشيعي

موــــــــــــــــــــــيلا اــــــــــــــــــــــنوروــــــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــــــيلا– يرــــــــــــــــــــــجيضس قــــــــــــــــــــــــيرفلا
نم ةصصاÿا ليلاحتلا دادزولب بابصش يبعل ىرجأا
ليلاحتلا ،قيرفلا ‘ انوروك ءابو نع فصشكلا لجأا
ينغلا مقاطلاو ÚبعÓلا ع-ي-م-ج رو-صضح-ب تير-جأا

ءاقل ‘ روصض◊اب ÚينعŸا يرادإلا مقاطلا ىتحو
ر-ه-ظ-ت-صسو اذ-ه ،نار-هو ة-يدو--لو--م ما--مأا تب--صسلا
نأا ينعي ا-م ا-ه-ئار-جإا ن-م ة-عا-صس42 دعب جئا-ت-ن-لا
مث نمو ،ةعم÷ا اذه اهيلع نوفر-ع-ت-ي-صس ع-ي-م÷ا
Úي-ن-عŸا Úب-عÓ-لا ءا-عد--ت--صسإا--ب ا--مود مو--ق--ي--صس
.ةلباقملل

شسمأا ةضصح ‘ ÚبعÓلاب عمتجإا ةرامع
موي يدادزولبلا يدانل-ل ة-ي-ب-يرد-ت-لا ة-صص◊ا تفر-ع

ة-ي-ب-ل-غأل ة-ك-لاŸا راد-م ة-كر-صش ر-يد-م رو--صضح سسمأا
ةرامع نيدلا فرصشب رمألا قلعتيو يدانلا ‘ مهصسألا
،ةصص◊ا ةياد-ب ل-ب-ق توأا02 بعل-م ‘ د-جاو-ت يذ-لا

ةÒصصق ةدŸ مهعم ثد–و ÍبعÓلاب عمتجإا ةرامع
ة-ك-صس ¤إا اودو-ع-ي نأا ل-جأا ن--م م--هز--ي--ف– لوا--حو
جئاتنلا ةلصصاوم عم Òخألا Ìعتلا دعب تاراصصتنإلا
.›ا◊ا مصسوŸا ةيادب ذنم ةققÙا ةيباجيإلا

كضش لfi دويعضس ةكراضشمو تابيردتلل دوعي دادك
تابيردتلا ءاوجأل دادك بيعصش يروÙا عفادŸا داع
يذلا دادك ،Úعوبصسأا نم Ìكأل ماد ليوط بايغ دعب

دارفنإا ىلع بردت قيرفلل ةÒخألا تايرابŸا نع باغ
اميف ،Êدبلا رصضÙا هل هر-صضح سصا-خ ج-ما-نر-ب ق-فو
ةصصحلل دويعصس Òمأا قيرف-لا فاد-ه با-ي-غ ل-صصاو-ت-ي
ددحتتصسو ،لحاكلا ‘ ملآا ببصسب ›اوتلا ىلع ةيناثلا

.مويلا ةصصح ‘ اهمدع نم ةوارم◊ا مامأا هتكراصشم
م. ميلصس

ةوارم◊ا مامأا ةقافتضس’ا موجهلا نم بلاطي امود
ىرخأا ةرم ÚبعÓلا عم عامتجإلاب امود كنارف بردŸا ماق

ة-صصح-ل-ل ر-يا-غ-م ي-ب-يرد-ت ج-ما-نر-ب سصخو سسمأا ة-صصح ‘
يصسنرفلا ينقتلا ،عاجÎصسلا ىلع اهيف زكر يتلا ¤وألا

تبصسلا ءاق-ل ‘ ة-قا-ف-ت-صسلا ق-ير-ف-لا ي-م-جا-ه-م ن-م بل-ط
نم ديدع-لا او-ع-ي-صض ا-مد-ع-ب ة-يدو-لوŸا ى-ل-ع ل-ي-ج-صست-لاو
نيرا“ جمرب يصسنرفلا ينقتلا ،يصضاŸا ءاقللا ‘ سصرفلا
رخآا ىتح وحنلا اذه ىلع لصصاوتتصسو ÚبعÓل ىمرŸا مامأا

.ةارابŸا لبق ةصصح
ةيضساضسأ’ا ةليكضشتلل لوحلب ةدوع وحن

لوحلب ةزمح همجاهم ةداعإل امود كنارف بردŸا هجتي
بابصشلا ،تبصسلا اذه ةوارم◊ا ءاقلل ةيصساصسألا ةليكصشتلل

Êاث وهف ودارابو ايهامروغ ءاقل نع هبايغ نم اÒثك ناع
هتيزهاج تبثأا نآلا هنكل ،دويعصس Òمأا دعب قيرفلا ‘اده
يتلا ةباصصإلا نم هتدو-ع د-ع-ب بع-ل-لا ى-ل-ع ردا-ق ح-ب-صصأاو
ةبصسنلاب رمألا سسفن وهو ،ةلصضعلا ىوتصسم ىلع اهل سضرعت
ملآاب رعصش امدعب ءافصشلل لثا“ يذلا يبرعلا يتباث هليمزل

يصساصسأاك لوخدلل حصشرمو ،عوبصسألا اذه ةيادب قل◊ا ‘
.ةوارم◊ا مامأا اصضيأا

يضساضسأاك ةكراضشملل حضشرمو دوعي قازيرم
Úتصص◊ا ‘ يداع لكصشب قازيرم باصشلا بعÓلا بردت
ءاقلل اما“ زهاج هنأا ي-ن-ع-ي ا-م Úت-ي-صضاŸا Úت-ي-ب-يرد-ت-لا

‘ هب ر-ه-ظ يذ-لا ءادآلا ¤إا ر-ظ-ن-لا-بو ،نار-هو ة-يدو-لو-م
تاكيرت هليمز ةوقبو سسفان-ي-صس ه-نإا-ف ،ة-ي-صضاŸا تا-يرا-بŸا

ينقتلا نأاو ة-صصا-خ ة-ل-ي-ك-صشت-لا ‘ ة-ي-صسا-صسأا ة-نا-ك-م ى-ل-ع
‘ رمألا اذهب حر-صصو اÒث-ك ه-ب بج-عأا د-ق نا-ك ي-صسنر-ف-لا

.قباصس تقو

...ششاديكمو ،ةلزن ،مورك عاجÎسسا دعب

ناـــــــضسملت ماـــــــمأا ىرـــــــخأا تاÒيـــــــغت ‘ رـــــــكفي ناـــــــــــــــف’
ÚبعÓل ةديدج تاشصوحف ىرجأا ةبيبششلل يبطلا مقاطلا نإاف ،ارظتنم ناك املثم

لئاوألا ةعبرألاب تأادب دقو ،انوروك سسوÒف ¤إا ارخؤوم اوشضرعت نيذلا
،نورمح ،ةلزن نم لكب رمألا قلعتيو ،ءابولا اذهب اوبيشصأا نيذلا

،اهيلع انلشص– يتلا تامولعŸا بشسحو ،سشاديكمو ،مورك
نورمح ادع ام ةيبلشس تناك ÚبعÓلا ءلؤوه لك جئاتن نإاف

يذلا رمألا ،جئاتنلا ةفرعŸ سسمأا ةياغ ¤إا رظتنا يذلا
مقاطلا ءاشضعأا ةيقبو نافل سسينيد بردŸا اÒثك حارأا

يعابرلل ر-شضخألا ءو-شضلا ح-ن-م د-ق نو-ك-ي يذ-لا ي-ن-ف-لا
Ÿا ع-م تا-ب-يرد-ت-لا ةر-ششا-بÛو ة-عو-مÁلولح هح-ن
اذ-ه ل-ظ ‘و ،ة-مدا-ق-لا د-ي-عاو--م--ل--ل ا--ب--شس– ةÒث--ك
ءارجإا ‘ ةيدجب ركفي يشسنرفلا ينقتلا نإاف ،عشضولا

دمتعيشس يتلا ةليكششتلا ىوتشسم ىلع تاÒيغت ةدع
⁄ هنأاو ةشصاخ ناشسملت دادو مامأا تبشسلا اذه اهيلع
‘ Úب--عÓ--لا سضع--ب ىو--ت--شسم ن--ع ا--ي--شضار ن---ك---ي
دا–اب يران-ك-لا تع-م-ج ي-ت-لا ةÒخألا ة-ه-جاوŸا
.ةمشصاعلا

 ةيباجيإا تلاز ام نورمح جئاتن
ناضسملت ءاقل عيضضي دئاقلاو

رهظت نأا عيم÷ا رظتني ناك يذلا تقولا ‘و
املثم ةيبلشس نورمح يقزر مجاهŸا جئاتن
،ةلزن ،مورك ÚبعÓلا عم لا◊ا هيلع ناك

سسمأا ترهظ ةيلئابقلا ةليكششتلا دئاق اهارجأا يتلا سصوحفلا نأا لإا ،سشاديكمو
هيف لاز ام نورمح نأا تدكأاو ةيباجيإا تناك ثيح ،بعÓل ةبشسنلاب ةبيfl تناكو
اذه يرانكلا رظتنت يتلا ةهجاوŸاب اينعم نوكي نل هنأا ينعي ام ،انوروك سسوÒف
‘ ىرخأا لولح داجيإا نافل بردŸا ىلع نوكيشسو ،ناشسملت دادو مامأا تبشسلا

.فيرشش رودق مجاهŸا بايغ لظ
يفلÿا طخلل ةيفاضضإا ’ولح حنÁ ششاديكم

‘ اما“ راطإلا جراخ ناك يذلا قيرفلل يفلÿا طÿاب قلعتي اميفو ،لباقŸا ‘
يقلت ةبيبششلا تفلك يتلا ةكبترŸا ءاطخألا دعب فعشضألا ةقل◊ا ناكو ةÒخألا ةارابŸا

دايوشس نيدلا ردب بعÓلا تامدخ نم ىرخأا ةرم ةمورfi نوكتشس ةبيبششلا نإاف ،Úفده
هيفاعت نم دكأاتلل ةديدج سصوحف يرجي نأا راظتنا ‘ يحشصلا رج◊ا ‘ لاز ام يذلا

يدبع نب طشسولا بعل ىلع نافل بردŸا دمتعي نأا سضوعو نكل ،انوروك سسوÒف نم
‘ fiا هذه هل نوكيشس ،عافدلا روŸح ةرÓ ا ‘ لثمتي ارخآاŸسشاديكم باششلا عفاد

ةشصرف ىلع لوشص◊ا Èشصلا غرافب رظتنيو ةيبلشس ةÒخألا هشصوحف جئاتن ترهظ يذلا
.ةيلاع تاناكمإاب عتمتي هنأاو ةشصاخ ةليكششتلا ‘ هشسفن سضرفو هدوجو تابثإل

نÁأ’ا قاورلا ¤إا مورك ةدوع وحن
دادو مامأا ةيلئابقلا ةليكششتلا اهدهششت نأا نكÁ يتلا تاÒيغتلاب قلعتي اميف امئادو
ىدأا يذلا مورك بعÓلا تامدخ نافل بردŸا ديعتشسي نأا ادج نكمŸا نم ،ناشسملت

هنأا ليلدب ،يديزوب بردŸا عم هتشصرف ىلع هلوشصح ذنم قيرفلا عم ازيمتم اراوششم
مامأا هفادهأا لوأا ليجشستو ،سسفنلاب هتقث عاجÎشسا نم نك“ تايرابŸا رورم عم
Èتعي مورك بعÓلا نإاف ،91 ديفوك سسوÒف نم ءافششلل هلثا“ دعبو ،ةليلم Úع ةيعمج

ن .ن.نÁألا قاورلا ‘ يشساشسأاك لوخدلل لوألا حششرŸا



دا–إ’أ تيب ¤إأ يجورف يÒت بردŸأ مودق نأأ ودبي
ة--ي--ن--ف--لأ ة--ي--حا--ن--لأ ن--م ن--يزأوŸأ ن--م د--يد--ع---لأ بل---ق
بردŸأ ةدايقب ةبعشص مشسوم ةيأدب دعب ،ةيطابشضن’أو
لحر مث ةليك-ششت-لأ ر-شضح يذ-لأ ي-ن-ي-لو-ك-ي-شس ي-شسنر-ف-لأ

ذإأ ،دأدزولب بابشش مامأأ مشسوŸأ نم ةأرابم لوأأ بقع
ةيدكلأ ةأرابم ةبشسانÃ قيرفلاب يجورف قاحتلأ ذنمو

ةشصاخ ،ةÒب-ك ة-ف-شصب ق-ير-ف-لأ Òغ-ت ة-ع-بأر-لأ ة-لو÷أ ‘
مقاطلأ ءاشضعأأ Úبو مهنيب اميف ÚبعÓلأ Úب ةقÓعلأ
تناك يتلأ ةعومÛأ حور ديعي فيك فرعو ،ينفلأ

رهظي يشسنرفلأ لمع أأدبو ،¤وأ’أ تايرابŸأ ‘ ةبئاغ
ثيح ،ةنيطنشسق ¤إأ قيرفلأ لقنت اŸ ةهجأوم Êاث ذنم
ةيلاع ةرأرحب أوبع-ل نو-ب-عÓ-لأو ا-ف-ل-تfl ءأدأأ ا-ند-ها-شش
.كانه زوفلأ نع نوثحبي أوناك

اÒثك تÒغت بعللا ةقيرط
يتلأ كلت نع اما“ ةفلتfl بعل ةقيرط يجورف بلجو
،مشسوŸأ نم ¤وأ’أ تايرابŸأ ‘ قيرفلأ اهب بعلي نك
نيÒخأ’أ نيءاقللأ ‘ دا–إ’أ ¤إأ ليم÷أ بعللأ داعو

نك“و قيرفلأ جئاتن ىلع ايباجيإأ ضسكعنأ ام ،ةشصاخ
مامأأ مث يأد Úشسح رشصن مامأأ زوفلأ نم ضصويfi ءاقفر
دكؤوي ام ،ةجيتنلأو ءأدأ’اب رايدلأ جراخ لئابقلأ ةبيبشش
،ه-مود-ق ذ-ن-م بردŸأ ه-ب مو-ق-ي يذ--لأ Òب--ك--لأ ل--م--ع--لأ
،هيبع’ ريرحتل يشسفنلأ بنا÷أ ىلع ةشصاخ هزيكرتو

اقلعتم نكي ⁄ ةيأدبلأ ‘ قيرفلأ لكششم نأأو اميشس’
يتلأ يه ةليكششتلأ ضسفن نأأ مكحب ÚبعÓلأ تأردقب
.يجورف عم ايلاح دجأوتت

نامأا مامضص ديعلبو هتبÓضص داعتضسا عافدلا
ةÒخأ’أ ةنوآ’أ ‘ ايبشسن هتبÓشص دا–إ’أ عافد داعتشسأو
ى-ل-ع ،¤وأ’أ ت’و÷أ ‘ فأد-هأأ ةد-ع ى-ق-ل--ت ا--مد--ع--ب

مغرو ذإأ ،ةيدŸأ ةيثÓثو ،فيطشس قافو ةيئانث رأرغ
ببشسب مشسوŸأ قÓطنأ ذنم طÿأ أذه ‘ تابايغلأ
Ìكأأ ‘ ةرمحو روششاع ،Êأوشضر ةروشص ‘ تاباشصإ’أ

نيوكتل ةبشسانŸأ ةفيلوتلأ دجو يجورف نأأ ’إأ ،ةرم نم

د-ي-ع-ل-ب ق-لأا-تŸأ ى-ل-ع دا-م-ت-ع’أ لÓ-خ ن-م طÿأ أذ--ه
راشسيلأ ىلع نيد نب ¤إأ ةفاشضإ’اب ،روÙأ ‘ ةنيششوبو
هتبÓشص ديعتشسي قيرفلأ لعج ام ،Úميلأ ىلع تÓيلعو

رود-لأ نا--ي--شسن نود ،ح--شضأو ل--ك--ششب ي--ف--لÿأ طÿأ ‘
لشضفأاب زودنغ ضضوع-ي يذ-لأ رو-ف-ي-شس ضسرا-ح-ل-ل Òب-ك-لأ

.نآ’أ د◊ ةقيرط

جÈلا ىلع مث نازيلغ ىلع زوفلا
نيزاوŸا بلقيضس

ن-يزو-ف-ل ه-ق-ي-ق– بق-ع ه-ت-ي-فا-ع دا–إ’أ دا--ع--ت--شسأو
ع-فر ا-م و-هو ،ة-ب-ي-ب-ششلأو ة-ير-شصن-لأ ما-مأأ Úي--لا--ت--ت--م

عيرشس لاب-ق-ت-شسأ ل-ب-ق ة-ن-ما-ث-لأ ة-ط-ق-ن-لأ ¤إأ هد-ي-شصر
ثي--ح ،Úغو--لو--ب ‘ ة--ل--ب--قŸأ ة---لو÷أ ‘ نأز---ي---ل---غ
زوفلأ فدهب ةهجأوŸأ هذه يردوك ءاقفر لخديشس
كلذ دعب لقنتلأ لبق ةديدج طاقن ثÓث ةفاشضإأو اهب
اشضيأأ ثحبلأو يلÙأ يلهأ’أ ةهجأوŸ جÈلأ ¤إأ

ل-كا-ششŸأ لÓ-غ-ت-شسأ ة-لواfiو ،ثÓ-ث-لأ طا-ق-ن-لأ ن-ع
ز-كأر-م ح-بر-ل ر-ف-شصأ’أ دأر÷أ ا-ه-ي-ف ط-ب-خ--ت--ي ي--ت--لأ
ل-ب-ق-ت-شسي-شس كلذ د-ع-بو ،بي-تÎلأ م-ل--شس ‘ ة--ي--فا--شضإأ
ةشصرف ‘ Úغولوب بعلÃ نأرهو ةيدولوم دا–إ’أ
ام أذإأ تأرا-شصت-ن’أ ق-شسن ‘ ءا-ق-ب-ل-ل ق-ير-ف-ل-ل ىر-خأأ

ة-ل-حرŸأ نوÒشسي ف-ي-ك ي--م--شسا--ق--ل--ب ءا--ق--فر فر--ع
.ةلبقŸأ

مويدوبلا ¤إا ةدوعلاب نولئافتم راضصنألا
ةدو-ع-ب لؤوا-ف-ت-لأ ة-م-ق ‘ ةرا-ط-شسو-شس را-شصنأأ د-جأو--ت--يو
لبق بقللأ ىلع ةشسفانŸأ ¤إأو ةهجأولأ ¤إأ مهقيرف
كلÁ قيرفلأ ناب نوكردي ثيح ،باهذلأ ةلحرم ةياهن
ناك مشسوŸأ ةيأدب ‘ هل ثدح امو حاجنلأ تاموقم لك

ةدوعلأ دا–إ’أ قاششع رظتني ثيح ،دأوج ةوبك در‹
ة--شسفا--ن---مو ن---ك‡ تقو بر---قأأ ‘ ¤وأ’أ بتأرŸأ ¤إأ

امك ،بايإ’أ ةلحرم لÓخ ةلوطبلأ بقل ىلع مهقيرف
ىلع ةرداقلأ ةعمÓلأ ءامشسأ’أ ضضعب مأدقتشسأ نولمأاي
.قيرفلأ ‘ ديدج ضسفن خشضو ةفاشضإ’أ Ëدقت

ب .ب

ــه2441 ¤وأ’أ ىدامج٠3 ـل قفأوŸأ12٠2 يفناج41 ضسيمÿأ لوألا فÙÎا
ةمضصاعلا دا–إا

ياد Úشسح رشصن – ةرواشسلا ةبيبشش

راـــــــيدلا جراـــــــــــخ راــــــــــضصتنا لوأا نـــــــــع ثـــــــــحبت «ةــــــــيرضصنلا»
لقنت عم دعوم ىلع يأد Úشسح رشصن ةليكششت نوكتشس
‘ ةعم÷أ أذه ةرواشسلأ ةبيبشش ةهجأوŸ راششب ¤إأ قاشش
،¤وأ’أ ة-فÙÎأ ة-ط-بأر-لأ ن-م ة-ن-ما-ث-لأ ة-لو÷أ را--طإأ
قيرفلأ ىلع ةبعشص نوكت نأأ رظتني يتلأ ةأرابŸأ يهو
‘ يشسيئر بردم دجأوت مدعو ضسفانŸأ ةوقب اشسايق
يوانكل ريذن قباشسلأ بردŸأ باحشسنأ ذنم «ةيرشصنلأ»
تقؤوŸأ بردŸأ نكل ،فيطشس قافو مامأأ ةراشسÿأ دعب
ىلع Òخأ’أ زوفلأ ‘ رامثتشس’أ ىلع لمعيشس ةعمجوب

.رايدلأ رقع ¤إأ ةيباجيإأ ةطقنب ةدوعلل فلششلأ ةيعمج
ةيباجيإا ةجيتن قيق– ىلع نومزاع نوبعÓلا

ءاقلل أÒشض– ةعفترم تايونعÃ نوبعÓلأ بردتو أذه
‘ فلششلأ ةيعمج مامأأ ققÙأ ماهلأ زوفلأ دعب ،دغلأ
قÓطنأ ذنم قيرفلل لوأ’أ ناك يذلأو ةيشضاŸأ ةلو÷أ
ىلع ةÒبك هتاشساكعنأ لعج ام وهو ،›ا◊أ مشسوŸأ

ةدوعلأ ىلع Úمزاع أودب نيذلأ ‘رعلأ ءاقفر تايونعم
ةمهŸأ ةبوعشص مغر لقنتلأ أذه نم ةيباجيإأ ةجيتنب

لوأأ قيق– ¤إأ «ةيرشصنلأ» ىعشستشسو ،مهرظتنت يتلأ
تف-ت-كأ ي-ت-لأ ي-هو م-شسوŸأ أذ-ه ا-هد-عأو-ق جرا-خ زو-ف
ترشسخ Úح ‘ ةركشسب دا–أ ¤إأ اهتجرخ ‘ لداعتلاب
.ةمشصاعلأ دا–أ مامأأ

ةعمجوب ـل Èكألا سسجاهلا تابايغلا
مر-ح-ت-شس ،ة-ق-با-شسلأ تا-يرا-بŸأ ‘ ل-شصح ا-م-ل-ث--مو
ضضعب تامد-خ ن-م ةروا-شسلأ ةأرا-ب-م ‘ ة-ل-ي-ك-ششت-لأ
ةفشصب بيغيشس ثيح ،ة-ف-ل-تfl با-ب-شسأ’ ر-شصا-ن-ع-لأ
هيلع ةطلشسŸأ ةبوقعلأ ببشسب يجأو ديعلأ ةيمشسر
Êاعي لأز’ Úح ‘ ،فلششلأ ةيعمج مامأأ هدرط رثإأ
ي-ت-لأ ة-با-شصإ’أ تا-ف-لfl ن--م دا--ي--ع ن--ب م--جا--هŸأ
هحنم راظتنأ ‘ دأدزولب بابشش ءاقل ‘ اهل ضضرعت
هشسفن لا◊أو يبطلأ مقاطلأ نم رشضخأ’أ ءوشضلأ
يذ-لأ ي-جا-ن د-ير-شش ر-خأ’أ م-جا--ه--م--ل--ل ة--ب--شسن--لا--ب
يعأدب ا-شضيأأ ءا-ق-ل-لأ أذ-ه ‘ ه-ق-ير-ف ن-ع بي-غ-ي-شس
.ةباشصإ’أ

راضصنألا حيرُي يريزد عم قافتلا
ىلع يباجيإ’أ رثأ’أ ،ضسمأأ ددع ‘ هانرششن يذلأ Èخلل ناك
يدانلأ نبأ عم قافت’اب أÒخ أورششبتشسأ نيذلأ راشصنأ’أ
ةلبقŸأ ةÎفلأ ‘ هتدايقو قيرفلأ بيردتل يريزد لÓب
فرعي مهرابتعاب مهطشسو هققحي يذلأ عامجإÓل أرظن
ةيأدب دعب هتبيه ةداعّإأ ىلع رداقلأ وهو أديج يدانلأ تيب
‘ لششف يذلأ يوانكل ريذن قباشسلأ بردŸأ عم ةيثراك
نم ةدوعلأ دعب ايمشسر هما-ه-م ير-يزد ر-ششا-ب-ي-شسو ،ه-ت-م-ه-م
ةيقب ‘ ةل-ي-ك-ششت-لأ ةدا-ي-ق-ل فا-ن-ئ-ت-شس’أ ة-شصح ‘ ةروا-شسلأ
                .جÈلأ يلهأأ عم هتبرŒ ةياهن دعب رأوششŸأ

ببضسب يقيرفإلا يدانلا دّدهُت «افيفلا»
نا“وب ليو– لاومأا

ة-ن÷ ن-م ة-ل-شسأر-م ي-شسنو-ت-لأ ي-ق-ير-فإ’أ يدا-ن-لأ ى-ق-ل-ت
ةرأدإأ ىو-ك-شش نأا-ششب «ا-ف-ي-ف--لأ» ـل ة--ع--با--ت--لأ تا--عزا--نŸأ
،ق-ير-ف-لأ ¤إأ نا“و-ب ل-يو– لأو-مأأ لو--ح «ة--ير--شصن--لأ»

،لبقŸأ يرفيف —افلأ لبق اهيلع درلاب ابلاطم نوكيشسو
246 هردق غلبم ليو– يشسنوتلأ يدانلأ ةرأدإأ دكأأ ثيح

،كونبلأ دحأأ Èع «ةيرشصنلأ» ةرأدإ’ يشسنوت رانيد فلأأ
يذ-لأ ير-ئأز÷أ ق-ير-ف-لأ ةرأدإأ ل-خد-ي ⁄ غ-ل--بŸأ ن--ك--ل
ةقفشصلأ لأومأاب ابلاطم «افيفلأ» ـل يقيرفإ’أ ىكتششأ
Èم-ت-ب-شس ر-ه-شش ي-ق--ير--فإ’أ ‘ نا“و--ب ى--شضمأأ ا--مد--ع--ب
م . م  .دعب لهؤوي ⁄ لأز’و تأونشس3 ـل يشضاŸأ

نازــــــيلغ ماــــــمأا دــــــيكأاتلل داــــــ–إلاو رارـــــقتضسلا دـــــيعي يـــــجورف

ياد Úضسح رضصن

زوـــفلا» :يمضساقلب
ةــــــــــبيبضشلا ىـــلع
لـــــــــبق اــــــنررــــحي
«نازيلغ لابقتضسا
ليعامضسإا دكأا
زوفلا نأا يمضساقلب

ناك ةبيبضشلا ىلع
¤إا اÒضشم ،امهم
زوفلا ةرورضض
،نازيلغ ىلع
انققح» :لاقو
ىلع امهم ازوف
لئابقلا ةبيبضش
‘ ةارابم انيدأاو
اذه ،ىوتضسŸا
نم انررحي رمأ’ا

نآ’او ،كضش  نود
‘ Òكفتلا انيلع

ةلبقŸا تايرابŸا
مامأا ةضصاخو
،نازيلغ عيرضس

ةلضصاوم انيلع
قيق–و قلأاتلا

.«رخآا زوف

ةضضراعلاب قحتلي دانزوب
قيرفلل ةيرادإلا

تن-ي-ع ق-ير-ف-لأ ةرأدإأ نأأ ،ا-نردا-شصم تم-ل--ع
ما--ع Òت--ير--ك--شس بشصن--م ‘ دا--نزو--ب ر--يذ--ن
‘ هنع ا-ن-ثد– يذ-لأ ر-مأ’أ و-هو ،ق-ير-ف-ل-ل

ةراطشسوشس ولوؤوشسم قفتأ ثيح ،قباشس ددع
امدعب ،ماهŸأ أذه ›وتل لجرلأ عم ايئاهن
جر--ب ي--ل--هأأ ق--با--شسلأ ه--يدا--ن ةردا--غ--م رر---ق
ن--مو ،ة--ي--شصخ--شش با---ب---شسأ’ ج---ير---ير---عو---ب
ة---فا---شضإ’أ دا---نزو---ب بل---ج----ي نأأ بق----ترŸأ
Òيشستلأ ‘ ةليوطلأ هتÈخ مكحب دا–إÓل
ر-يد-م-ل-ل ا-يو-ق أد-ن-شس نو-ك-ي-شسو ،ي-شضا-ير--لأ
ةقÓعلأ نأو ةشصاخ ىيحي Îنع يشضايرلأ
.ةيوق امهنيب
ةلبقŸا مايألا ‘ قحتليضس يضسورعل
ى-ف-ط-شصم ق-ح-ت-ل--ي--شس ،ىر--خأأ ة--ه--ج ن--م
امدعب ةيناث ةرم دا–إ’أ تيبب يشسورعل
ل-ك ى-ل-ع ةرا-ط-شسو-شس ›وؤو-شسم ع-م ق-ف--تأ

نم دأدزولب بابشش رداغيشس ثيح ،ءيشش
ةرأدإأ م-عد-ي-شسو ،ةد-يد÷أ ه-ت-م-ه--م ل--جأأ
ةفاشضإأ رخآ’أ وه نوكيشس ثيح ،قيرفلأ
ةركلأ ‘ ة-ل-يو-ط-لأ ه-تÈخ م-ك-ح-ب ة-ي-عو-ن
نأو قبشس يشسورعل نأأ ركذي ،ةيرئأز÷أ

‘ ماع بتاك بشصنم ‘ دا–إ’أ ‘ لمع
.تشضم تأونشس

بقاعت طابضضنلا ةن÷
ايلام دا–إلا

دا–إا طابضضن’ا ةن÷ تبقاع
02 اهردق ةيلام ةبوقعب ةمضصاعلا

Ëدقت مدع ببضسب ،ميتنضس نويلم
،ددÙا تقولا ‘ فاÎح’ا فلم

ءاهنإا لجأا نم ايفاضضإا ارهضش هتلهمأاو
يذلا رمأ’ا وهو ،هÁدقتو فلŸا
،ةرادإلل ةبضسنلاب اعادضص لكضشيضس
وه سسيل دا–إ’ا نأا ظ◊ا نضس◊و

لظ ‘ ،هتبقاعم ت“ يذلا ديحولا
ىلع ىرخأا ةيدنأا ةدع ةردق مدع

رارغ ىلع ةوطÿا سسفنب مايقلا
.دادزولبو ةيدولوŸا

قيلع عم لح داجيإاب ةبلاطم ةرادإلا
ةبلاطم قيرفلا ةرادإا نمكتضسو

يدانلا سسيئر عم يدو لح داجيإاب
ءاهنإا لجأا نم قيلع ديعضس يواهلا

،فÙÎا يدانلا فلم قلغو لد÷ا
يدانلا تاقحتضسم ديدضست للخ نم

فÙÎا قيرفلا فرط نم يواهلا
راعضشو ناولأا للغتضسا لجأا نم

‘ بلاط دق قيلع ناك ثيح ،دا–إ’ا
نأا لبق Òيلم ةضسمخب قباضس تقو

نم ةميقلا سضيفختل هدادعتضسا دكؤوي
ةرادإ’ا ىلع رومأ’ا ليهضست لجأا

ةلبقŸا تاعاضسلا راظتنا ‘ ،ةيلا◊ا
.ةيضضقلا ‘ اديدج دهضشت دق يتلا

تهتنا ليل÷ا دبع ةلحرو تاباضس◊ا جراخ ةلعضشلا
ديلو Êأدوشسلأ بعÓلاب أدبأأ لشصتت ⁄ هقيرف ةرأدإأ نأأ ،ةيفحشص تاحيرشصت ‘ لولج روششاع دكأأ

أدكؤوم ،يعامتج’أ لشصأوتلأ عقأوم Èع عيششأأ امك ءاتششلأ أذه قيرفلأ فوفشص ميعدت لجأأ نم ةلعششلأ
أذه ءاجو ،›ا◊أ تقولأ ‘ اهتركفم لخدي ’ وهو بعÓلأ عم اعطق ضضوافتت ⁄ ةرأدإ’أ نأأ

.ةيلÙأ ريراقتلأو رداشصŸأ ضضعب فرط نم ةراطشسوشسب بعÓلأ طبر لظ ‘ درلأ

ÚفدهتضسŸا ÚبعÓل ةمئاق تعضضو ةرادإلا
نأولأأ ضصمقت مهنكÚ Áبع’ نع ثحبلأ ترششاب ةرأدإ’أ نأأ ،انرداشصمك تملعو

نكÁ يتلأ ءا-م-شسأ’أ ضضع-ب تع-شضوو ،يو-ت-ششلأ و-تا-كŸÒأ ن-م ة-يأد-ب ق-ير-ف-لأ
Îنع يشضايرلأ ريدŸأ لفكتيشسو ،ةلبقŸأ ةليلقلأ عيباشسأ’أ ‘ اهعم ضضوافتلأ
طيfi ‘ ثيد◊أ رودي ثيح ،يجورف بردŸأ عم قيشسنتلاب رمأ’اب ىيحي

ي-جÎلأ ي-ئا-ن-ث رأر-غ ى-ل-ع Úق-با-شسلأ Úب-عÓ--لأ ضضع--ب ةدو--ع ن--ع ق--ير--ف--لأ
يذلأ يجرع ديلو ةدوع ةيناكمإأ ¤إأ ةفاشضإ’اب ،نايزمو ثيغ نب يشسنوتلأ
.قيرف نود نم دجأوتي

تهتنا قيرفلا عم ليل÷ا دبع ةلحرو
قيرف عم ةياهنلأ نم تبÎقأ ليل÷أ دبع ةماشسأأ مجاهŸأ ةشصق نأأ ودبي

وتاكŸÒأ ‘ هدقع خشسفل هعم قافتأ داجيإأ ¤إأ ةرأدإ’أ ىعشست ذإأ ،ةراطشسوشس
م-ك-ح-ب ي-جور-ف بردŸأ تا-ط-طfl ‘ ل-خد-ي ’ ح-ب-شصأأ ا-مد-ع-ب ،يو-ت-ششلأ

هنم تبلط امدعبو ذإأ ،ةفاشضإ’أ Ëدقت ىلع هتردق مدعو ،دودÙأ هأوتشسم
نم ةقÓعلأ عطق ديريو ةركفلأ بعÓلأ ضضفر يشضأÎلاب دقعلأ خشسف ةرأدإ’أ

تقولأ رظتنتو ةرأدإ’أ هديرت ’ ام وهو ،›ام ضضيوعت نم ةدافتشسÓل دحأو بناج
.ايئاهن فلŸأ قلغو هعم تاشضوافŸأ ةرششابŸ بشسانŸأ

ب .ب



مو-ي-لا ر-ه-ظ د-ع-ب كيرا-فو-ب دادو ق-ير-ف سضو-خ--ي
ه-تاداد-ع-ت-سسا ن-م-سض ن-ه-ل ة-يدو ة--ه--جاو--م ثلا--ث
ةنتاب بابسش قيرفل هتفاسضتسساب ،ديد÷ا مسسوملل
ة-عو-مÛا Êا-ث-لا م-سسق-لا ة-لو-ط-ب ¤إا ي-م-ت-نŸا
ىلع ،زوفلا قيق– Êدوأا ءÓمز لمأايو .ةيقرسشلا

وداراب يدان مامأا ،لوألا ةيدولا مهتارابم رارغ
‘ اولداعت اميف ،دحاول ةيثÓثب هوحسستكا Úح

نود-ب ة-با-ن-ع دا–ا ما-مأا Êا-ث--لا يدو--لا ءا--ق--ل--لا
،ةنتاب بابسش مامأا مويلا ةهجاوم Èتعتو .فادهأا
ةدايق-ب دادو-لا ق-ير-ف-ل ي-ن-ف-لا م-قا-ط-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب
ىدم ن-ع فو-قو-ل-ل ة-م-ه-م د-ج ،ة-ل-جو-ب نا-ي-ف-سس
ةفثكŸا تاÒسضحتلا لÓخ هيبعل تادادعتسسا
مسسوملل مهتاÒسض– ءدب ذنم اهل نوعسضخي يتلا
ةلجوب بردŸا بسسحو.يسضاŸا يفناج02 موي ديد÷ا
‘ ة-ل-ج-سسŸا ج-ئا-ت-ن-لا--ب اÒب--ك ا--ما--م--ت--ها ›و--ي ه--نا ،ا--م--ئاد
متير ةلسصاو-م ن-م Úب-عÓ-ل ح-م-سست ه-نو-ك ،ة-يدو-لا تا-يرا-بŸا
تايونعم عفر ‘ مهاسست امك ،يدعاسصت لكسشب تاÒسضحتلا
فورظ ‘ ةلوطبلا رامغ لوخد مهل ىنسستي ىتح ،ÚبعÓلا

ة-ي-با-ج-يلا ج-ئا-ت-ن-لا ة-ي-ك-ي-ما-ن-يد ة-ل-سصاو-م ›ا-ت-لا-بو ،ةد--ي--ج
.ةيدولا تايرابŸا ‘ ةلجسسŸا

قيرفلل رخآأ رابتخأ ةنتاب بابصش ةهجأوم
م-ج-ح-ب ق-ير-ف ما-مأا بع-ل-لا ة-ل-جو-ب نا-ي-ف--سس ب ردŸا ف--سصو
اهلو ةÒبك ءامسساب رخزت هتليكسشت نوك ،مهŸاب ةنتاب بابسش
ةدئافلاب دادولا يبعل ىلع دوعتسس يتلا ةبرجتلاو ةÿÈا نم
هاسضر نع انل Èع دق ةلجوب نايفسس بردŸا ناكو.حاجنلاو
Êاثلاو ¤وألا Úتيدولا ÚتارابŸا ‘ هلابسشأا همدق اÃ ماتلا
هتركفم ‘ نود ثيح ،ةبانع دا–او وداراب يدان نم لك مامأا
هلوق بسسح نّوديسسو ،ةيبلسسلاو ةيباجيلا طاقنلا نم ديدعلا
معد-ي-سس ،ة-ن-تا-ب با-ب-سش ما-مأا مو-ي-لا ةارا-ب-م ‘ ىر-خأا ا-طا-ق-ن
،ةي-ب-ل-سسلا طا-ق-ن-لا ح-ي-ح-سصت لوا-ح-ي-سسو ة-ي-با-ج-يلا طا-ق-ن-لا

هلخديسس يذلا ديد÷ا مسسوملل ديج لكسشب قيرفلا زيهجتل
لÓخ نم لبقŸا يرفيف31 وأا21 موي كيرافوب دادو قيرف
ددحيسس بعلم ‘ ،نونكع نب م‚ قيرف ىلع افيسض هلوزن

ل-ي-هأا-ت ة-ن÷ فر-ط ن-م Òخألا اذ-ه ل--ي--هأا--ت مد--ع--ل ا--ق--حل
.مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلل ةعباتلا بعŸÓا

لبقŸأ دحألأ بعلي عبأرلأ يدولأ ءاقللأ
‘ ةعبار ةيدو ةارابم كيرافوب دادو قيرف سضوخي نأا رظتني

،ادغ وأا مويلا سسفانŸا ديد– متيسسو ،لبقŸا عوبسسألا علطم
ة-يد-نأا ن-م سضور-ع-لا ن-م Òث-ك-لا--ب دادو--لا ق--ير--ف ل--سصو--ت ثي--ح
Ÿايدو اهتهجاو Ãكيرافوبب زاقر ديهسشلا بعل.

قفو سسفانŸا رايتخا متي هنا ةلجوب نايفسس بردŸا بسسحو
ة-ع-ي-ب-ط نل ،ا-يو-ن-ع-مو ا-ي-ند-ب Úب-عÓ-لا مد-خ-ت ،ةددÒ fiيا-ع-م
دسض بعللا بجي لو ،مهم دج ةيدولا تايرابŸا ‘ ÚسسفانŸا
نم يدعاسصت ىنحنم ‘ قيرفلا ناو ةسصاخ ،بدو به نم لك

بج-ي ه-ي-ل-عو ،ة-ي--ن--ف--لا وأا ة--ي--ند--ب--لا ءاو--سس تاÒسضح--ت--لا ثي--ح
م-سسوŸا قÓ-ط-نا ة-يا-غ ¤إا ى--ن--ح--نŸا اذ--ه ى--ل--ع ة--ظ--فاÙا
لوخدل بناو÷ا عيمج نم ÚبعÓلا زيهŒ لجا نم ،ديد÷ا

يدهم Ëرك.فورظلا نسسحأا ‘ ةيمسسرلا تايرابŸا رامغ

ــه2441 ¤وألا ىدامج03 ـل قفاوŸا1202 يفناج41 سسيمÿاةيدنألا رابخأا

كيرافوب دإدو

ةبقلأ دئأر

ءاعبرألإ لمأإ

ششإر◊إ دا–إإ
ةبانع دا–أ مامأأ لداعتلأو ودأراب يدان فيدر ىلع زوفلأ دعب

مويلا ةنتاب بابسشب ةحاطإلا ديري كيرافوــــــــــــــــــــــــــــــــــــب دادو

دحأا ›اوح ماد سصبرت Êاث دعب
با-ب-سش د-ئار كسشو-ي ،مو-ي ةر--سشع
هر--ك--سسع--م ءا--ه--نإا ى--ل--ع ة--ب---ق---لا
كلذ و و-ب-قأا-ب Êا-ث-لا يÒسضح-ت-لا
ةدو-ع خ-يرا-ت مدا-ق-لا تب-سسلا مو--ي
،ةمسصاعلا ¤إا ءارسضÿا ةبيتكلا
حابرم ءاقفر رسشابيسس اهدعب و
مدا-ق-لا يÒسضح-ت-لا م-ه‹ا--نر--ب
ةدŸ ةحارلا نم طسسق ذخأا دعب
تاÒسضح--ت--لا ق--ل--ط--ن--ت--ل Úمو--ي

ةÎف ل-ل--خ--ت--ت--سس Úح ‘ ادد‹
ة--ما--قإا ة--مدا--ق--لا تاÒسضح--ت---لا
.ةيÒسض– ةيدو تايرابم ةثÓث

نآلأ د◊ يمصسر ئصش ل»
سصبÎلأ ناكم سصوصصخب

«ثلاثلأ يÒصضحتلأ
سصبÎلا نا----ك----م سصو-----سصخ-----بو
عوبسسألا قيرفلا هدهسشيسس يذلا ثلاثلا
حر-سص و-ب-قأا ن--م ةدو--ع--لا د--ع--ب مدا--ق--لا

د◊ يمسسر ءيسش ل هنأا ىلع يسسيمح
هتدم دعب ةرادإلا جمÈت ⁄ امك  ،نآلا

ما-يألا ه-ن-ع هر-ف-سست--سس ا--م را--ظ--ت--نا ‘
.ةلبقŸا

و سصبÎلأ ناكم دعب دّدحن ⁄ »
نم ةدوعلأ دعب ددحتصس رومألأ

«وبقأأ
سصبÎلا نع هثيدح قايسس سسفن يِفو
انل دكأا حا-بر-م ءا-ق-فر هد-ه-سشي-سس يذ-لا

د◊ ي---م---سسر ءي---سش ل نأا ي---سسي---م----ح
سصبÎلا نا--ك--م سصو--سصخ--ب ة---عا---سسلا
قيرفلا هدهسشيسس يذلا Òخألا و ثلاثلا
ةم-سصا-ع-لا ¤إا ه-تدو-ع لÓ-خ يوا-ب-ق-لا
ءاو--جأل ي---م---سسر---لا لو---خد---لا ل---ب---قو
سسيليبوم ةي-نا-ث-لا ة-فÙÎا ة-لو-ط-ب-لا
مداق-لا ير-ف-ي-ف ر-ه-سش ق-ل-ط-ن-ت-سس ي-ت-لا

‘  قدانفلا ةيبلغأا زجح ¤إا ةفاسضإا
. ةمسصاعلا

تايرابŸأ عيصضي  و باصصم زويق
لكصشب  ةلوطبلأ نم ¤وألأ

يمصسر
يدهم عفادŸا بيسصأا رخآا قايسس يِفو
ن-م ه-ع-ن“ د-ق ةÒط-خ ة-با-سصإا-ب زو-ي-ق
رثإا كلذ و ةلوطبلا ةيادب ‘ ةكراسشŸا
لÓخ وبقأا كيبŸوأا بعÓب هكاكتحا
ة--ب--ق--لا د--ئار تع--م--ج ي--ت--لا ةارا---بŸا
تعدتسسا يتلا و يلÙا دايبŸوألاب
بايغ دكأا-ت-ي-ل ي-ب-ط-لا م-قا-ط-لا ل-خد-ت
ة--ياد--ب ن--ع زو---ي---ق يد---ه---م ع---فادŸا
.يمسسر لكسشب ةلوطبلا

02 موي باكلأ هجأويصس دئأرلأ
82 موي تنانجات عافد و يفناج

ايدو يفناج
يمسسر لكسشب و ة‹Èم نوكتسس امك

ي-سسي--م--ح لا--ب--سشأل Úت--يدو Úتارا--ب--م
ن-م ل-ك ع-مŒ ي-ف-نا--ج82و02 ي-مو-ي
عا--فد و ة--ن--تا--ب با--ب--سشب ة--ب--ق---لا د---ئار
ةثلاث ةارابم نوكتسس Úح ‘ ،تنانجات
نع نلعي ⁄ يتلا و جمانÈلا ‘ ىرخأا

.دعب اهتيوه
نم نصس– ‘ نحن »:يصسيمح
نوكنصس و ةيندبلأ ةيحانلأ
«ةلبقŸأ مايألأ لÓخ نصسحأأ

هيبعل ةيزهاج نأا ىلع يسسيمح دكأاو
ةنراقم يدعاسصت ىنحنم ‘ ةيندبلا
ةÎف و ةبقلاب دادح نب بعلم سصبÎب
ةعبسس تماد يتلا تاÒسضحتلا فقوت
قيرفلا ةرسشابم تقبسس يتلا و رهسشأا
ق-ير-ف-لا رو-ط-ت-ي-سس Úح ‘ Òسضح-ت--ل--ل
بعل عم اسصوسصخ مايألا مداق ‘ Ìكأا

ع-ي--با--سسألا ‘ ىر--خأا ة--يدو تا--يرا--ب--م
.هلوق دح ىلع ةمداقلا

ن.نامحرلأ دبع

بورÿأ ةيعمج مامأأ هتراصسخ دعب

ةبانع دا–ا و ¤وألا ةيركسسعلا ةيحانلا مامأا مزهني ةديلبلا دا–ا

ةيسشع سشار◊ا دا–ا نوكيسس
ديدج يّدو دعوم ىلع مويلا

لوأا ه----ناد----يÃ ي----قÓ-----ي Úح
ة-ي-ع-م-ج ة-يد-مÙا-ب Èم-فو-ن
ءا--------ق--------ل ثلا--------ث ‘ بورÿا

ذ---ن----م ق----ير----ف----ل----ل يÒسض–
ةسصاÿا تاÒسضحتلا قÓطنا
ي----هو ،د-----يد÷ا م-----سسوŸا-----ب
لوأا نو--ك--ت--سس ي--ت---لا ةارا---بŸا
سسفانم مامأا قيرفلل ناحتما

دانم لابسشأا ىفتكا امدعب يوق
Ãينطولا نمألا قيرف ةهجاو

›ا-ت-لا--بو ،ي--ن--طو--لا كرد--لاو
ة--ي--تاو--م ة--سصر--ف--لا نو--ك--ت---سس
ن-م ةÎف د-ع-ب Úب-عÓ-لا ة-يز-ها-ج ة--جرد سسا--ي--ق--ل
سسفانŸا نأا ةسصاخ فلسشلا سصبرت ‘ دا÷ا لمعلا
.«ءارفسصلا» ىوتسسم سسفن ‘ طسشني

ةباصصإلأ ببصسب بايغلأ لصصأوُي نانع
– Ëدقلا دفاولا بايغ قيرفلا تابيردت تدهسش
Êاع-ي ي-ت-لا ة-با-سصإلا بب-سسب نا-ن-ع ناور-م د-يد÷ا

يقلتو ةحارلا ¤إا دولÿا ىلع هتÈجأا يتلاو اهنم
‘ تابيردتلا ¤إا ةدوعلا لجأا نم فثكŸا جÓعلا
دانم لامج بردŸا نأا مادام نك‡ تقو برقأا
سسفن نامسضل ديدعتلا لماك عم لمعلا ىلع رسصي
ديد÷ا مسسوŸا قÓطنا دنع هلابسشأل ةيزها÷ا

هيلع لوعي نانع نأا اميسسل لبقŸا يرفيف11 ‘
.مسسوŸا اذه قرافلا عنسصل اÒثك
ةقحتصسم ىمأدقلأ ÚبعÓلأ عم تاصضوافŸأ

نويدلأ سصيلقتل
Úب--ع--ت--ل--لا ع--م ه--تا--سضوا--ف--م ÒسسŸا بت--كŸا ل--سصاو
سصيلقت لجأا نم ةقلاعلا مهتاقحتسسم نأاسشب ىمادقلا
دد÷ا ÚبعÓلا ليهأاتل تاعزانŸا ةن÷ ىدل نويدلا

سسل--ج ثي--ح ،د--يد÷ا م---سسوŸا قÓ---ط---نل ا---ب---سس–
سضع-ب ع-م ةد-حاو ة-لوا--ط ¤إا Êا--م--ي--ل--سسو--ب سسي--ئر--لا
ىلع ةيمسسر-لا ة-ق-فاوŸا ا-ه-ن-م كت-فا ي-ت-لا ر-سصا-ن-ع-لا
،يدانلا ىدل ةقلاعلا مهتاقحتسسم نم ءزج ‘ حامسسلا
مدعب Òخ رسشبتسسي لكلا تلعج يتلا ةوطÿا يهو
أادب-ي نا-كÚح ي-سضاŸا م-سساوŸا و-يرا-ن-ي--سس رار--ك--ت
.دد÷ا هيبعل نود مسسوŸا قيرفلا

«دوعصصلأ قيقحتل ةيتأوم فورظلأ لك» :سشورح
Òسس ن-------ع سشور-------ح Úسسح م--------جا--------هŸا ثد–

:Óئاق مسسوŸا اذه وجرŸا فدهلاو تاÒسضحتلا
هنأل ءاقبلا ىلع سشار◊ا دا–ا بعلي نأا لقعي ل»
لجأا نم بعلنسسو لوألا مسسقلا ‘ دجاوتلا قحتسسي

لك نأا دقتعأا ،رّطسسم وه املثم دوعسصلا قيق–
Úبعل نم فدهلا اذه قي-ق-ح-ت-ل ةأا-ي-ه-م فور-ظ-لا
،اهب سسأاب ل تاناكمإاو فيرعتلا نع يّنغ بردمو

قا-ف-خإÓ-ل م-سسوŸا اذ-ه رذ-ع يأا ا-ن-ما-مأا د-جو--ي ل
ملح قيق–و دوعسصلا قيقحتل ةّوق لكب بعلنسسو
م--ه--نا---هذأا ‘ او---ع---سضو Úب---عÓ---لا ل---كو را---سصنألا
م . م   .«دوعسصلا

بورÿا ةيعمج مامأا مويلا يّدو ناحتما لوأا ‘ ةليكسشتلا

‘ ÚتÁزهب سسمأا لوأا ةديلبلا دا–ا قيرف ينم
.ÚفلتÚ flبعلÃو دحاو تيقوت ‘و دحاو موي
قيرفلا طقسس يركسسع-لا نو-ن-ك-ع ن-ب بع-ل-م ي-ف-ف
¤وألا ة--ير--ك--سسع--لا ة--ي--حا--ن--لا ق--ير--ف ما--مأا لوألا
بردŸا هسسأار ىلع ناك ءاقل ‘ ،دحاول Úفدهب
Êاثلا قيرفلا رسسخ اميف ،ةمسشن نايفسس يسسيئرلا
لوألا بردŸا د--عا--سسم ه--سسأار ى--ل---ع نا---ك يذ---لا

fiفدهب ةبانع دا–ا قيرف مامأا سشورمع دم
.ةرديح بعلم هنسضتحا ةارابم ‘ ،در نود
تاÒسض– را--طإا ‘ Úتارا--بŸا Úتا---ه جرد---ن---تو
ينطو-لا م-سسق-لا ة-لو-ط-ب ¤إا دورو-لا ة-ن-يد-م ق-ير-ف
يرفيف21 موي اهتقÓطنا خيرات ددح يذلا Êاثلا
ةوخإلا هيبعلÃ ةسسفانŸا نسشديسس ثيح ،لبقŸا
.ةداعسسوب لمأا فيسضلا مامأا ينكارب

ةعا‚ نودب ةديلبلأ دا–أ موجه
ةعبرألا تايرابŸا لÓخ ةديلبلا دا–ا قيرف تبثا
ةعا‚ مدع نلأا دح ¤إا اهسضاخ يتلا ةيÒسضحتلا
Úفد-ه لإا ل-ج-سس ثي-ح ه،ه-مو-ج-ه ط-خ ف-ع-سضو
يذلا رمألا Úتارابم لك ‘ فده لدعÃ ،طقف
‘ رظنلا ةداعإا ينفلا مقاطلا نم يعدتسسي دق
لول◊ا داجيإاو ،طسسولا ىتحو موجهلا ةموظنم
.ديد÷ا مسسوŸا ءدب لبق ةلاعفلاو ةمزÓلا
ةداي-ق-ب ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا نأا ردا-سصŸا تاذ بسسحو
تامزي-نا-ك-ي-م ن-ع ثح-ب-ي لاز-ي ل ة-م-سشن نا-ي-ف-سس
اهيلع نهاÒسس يتلا ةيسساسسألا ةليكسشتلا ‘ ةلاعف

نأا دعب رقتسسي ⁄ ثيح ،ةيمسسرلا تايرابŸا ‘
ةارابم لك ‘ سضو-خ-ي ه-نا ل-ي-لد-ب ،ة-ن-ي-ع-م ءا-م-سسأا
نع ثحبلا ددسصب لازيل وهو ،ةفلتfl ةليكسشتب
Òها-م÷ ل-مأا ة-م-سصب ح-ن“ د-ق ة-ي-سسا-سسأا ءا-م--سسأا
.ةيمسسرلا لبق ةيدولا تايرابŸا ‘ يدانلا

عيقرت ¤إأ ةجاحب عافدلأ
دا–ا عا-فد ر-ه-ظ ،ط-سسو-لاو مو-ج-ه-لا رار-غ ى-ل-ع
¤إا ة-جا-ح-ب و-هو ،Ó-ه-ل-ه-م نلأا د-ح ¤إا ةد-ي-ل-ب--لا
ع-ي-م-ج ‘ ق-ير-ف-لا كا-ب-سش تز-ت-ها  ثي-ح ،ع-ي-قر-ت

لك مامأا فده ،ةيدولا ةÒخألا ةثÓثلا هتايرابم
مامأا Úفدهو ةبانع دا–او بورÿا ةيعمج نم
.¤وألا ةيركسسعلا ةيحانلا قيرف
عافدلا فعسض جÓع ينفلا مقاطلا ناكمإاب نكل
¤إا اورهظا ÚبعÓب ة-ل-ي-ك-سشت-لا ءار-ث ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب

تا-يرا-بŸا ةÌك ع-مو ،ةد-ي--ج تÓ--هؤو--م نلأا د--ح

‘ Úتيدو Úتارابم ة‹رب اطخ ‘ عوقولا مدعو
عافدل ديعي دق ،ÚفلتÚ flبعلÃو دحاو تيقوت
.هتوقو هتبÓسص ةديلبلا دا–ا

«رودافصسلأ» فواÒ flثت ةيدولأ تايرابŸأ جئاتن
دا–ا Òهامج بولق ¤إا باتنت فواıا تأادب
اهب ينم يتلا ايلاوت ةثÓثلا مئازهلا ببسسب ،ةديلبلا

عباطلا مغرف .ةيدولا تا-يرا-بŸا لÓ-خ م-ه-ق-ير-ف
دا–لا Òها-م-ج نأا لإا تا--يرا--بŸا هذ--ه--ل يدو--لا
ط-ق-سسي نأا او-م--سضه--ي ⁄ ل--سصاو--ت--لا ع--قاو--م Èعو
ناو ىتحف ،ةيلا-ت-ت-م تا-يرا-ب-م ثÓ-ث ‘ م-ه-ق-ير-ف
تبسصنا اهنأا لإا ةيديلبلا Òهام÷ا قيلاعت تفلتخا

لو دوعسصلا نم نومئاسشتم نحن«دحاو بلاق ‘
.«دوعسصلا ىلع رداق قيرف كل‰

بردŸا تاحيرسصت دا–لا Òهامج لبقتت ⁄و
ج-ئا-ت-ن-لا-ب ›ا-ب-ي ل ه-نا لا-ق يذ-لا ،ة-م-سشن نا-ي-ف-سس
ر-ظ-ن ‘ ن-ك-ل ،ة--يدو--لا تا--يرا--بŸا ‘ ة--ل--ج--سسŸا
عفاد هل زوفلا تايرابŸا هذه لثم ‘ نأا راسصنألا

رامغ  لوخد مه-ل ى-ن-سست-ي ى-ت-ح Úب-عÓ-ل يو-ن-ع-م
كيهان ،ةعفترم تايونعÃ ةيمسسرلا تاسسفانŸا
‘ ق-ير-ف-ل-ل ة-ل-ج-سسŸا ج--ئا--ت--ن--لا ن--ك--ت ا--م--ه--م نأا
ىدŸ يقيقح رايعم لإا يه ام ةيدولا تايرابŸا
.«ديد÷ا مسسوملل قيرفلا تادادعتسسا

دبع نب لامج اقباصس ةديلبلأ دا–أ بعل
هللأ ةمذ ‘ رداقلأ

بعÓ--لا سسمأا لوأا ى--ل--عألا ق--ي--فر--لا ¤إا ل--ق--ت--نا
د-ب-ع ن-ب لا-م-ج ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا ق-ير-ف ‘ ق-با--سسلا
ديقفلا بعل و .ةنسس Úتسسلا زهاني رمع نع رداقلا
بناج ¤إا دورولا ةنيدم قيرف ‘ تاونسس ةدعل
قيرف ىلع تركم يتلا ةÒبكلا ءامسسألا نم ةبخن
‘ ناد-ع-سس ح-بار خ-ي-سشلا ر--كذ--لا--ب سصخ--ن دا–لا

يدانلل يخيراتلا فادهلاو تاينيعبسسلا فسصتنم
نومحج لامكو يكرت نب ¤إا ةفاسضإا يلكآا رسصان
‘ اهنع ثيد◊ا لوطي يتلا ءامسسألا نم ديدعلاو

ةرسسأا مدقتت ،لل÷ا باسصŸا اذهبو.ماقŸا اذه
غلابب ينف مقاطو نيÒسسمو Úبعل ةديلبلا دا–ا
¤وŸا نم Úيجار ،ديقفلا ةلئاعل ىسسألاو نز◊ا

نغاو ةعسساولا هتمحرب اهنبا دمغتي نأا لجو زع
.ناولسسلاو Èسصلا امهلي

نوعجأر هيلإأ انإأو هلل انإأ
يدهم Ëرك

ةديلبلإ دا–إإ

مداقلا صصبÎلا ناكم دعب دّد– ⁄ ةرادإلا

ةظ◊ يأا ‘ «اقرزلا» تيب رجفت دق نويدلا ةيسضق
ذن-م بقÎلأ ن-م ة-لا-ح نو-صشي-ع-ي ءا-ع-برألأ ل-مأأ قا-صشع ح-ب-صصأأ
قرفلأ ىلع طÎصشأ يذلأو ›أرديفلأ بتكملل Òخألأ عامتجلأ
بصسح ايلك اهنويد ةيوصست ةيناثلأ ةفÙÎأ ةطبأرلأ ‘ ةنأدŸأ
ىلع لوصص◊أ لجأأ  نم تاعزانŸأ ةن÷ اهنع تنلعأ يتلأ ماقرألأ
سسيئر-لأ ل-ع-ج ا-م و-هو ،دد÷أ Úب-عÓ-لا-ب ة-صصاÿأ تأزا-جإلأ
هبصصنم نم باحصسنلأ ‘ ةيدجب ركفيو هباصصعأأ ىلع ةفلاخوب

ا-هر-ه-ظ ترأدأ ي-ت-لأ ة-ي-لÙأ تا-ط-ل-صسلأ تم-صص ل-ظ ‘ ة-صصا-خ
.قيرفلل

Îسسي يبرو.. رايلم2.5 نويدلا ةميق
مصسأ نأاف ةصصاÿأ اهرداصصم نم بعŸÓأ ءأدصصأأ هتملع ام بصسحو
ةنأدŸأ71 ةيدنأÓل ةعصسوŸأ ة-م-ئا-ق-لأ ‘ دو-جو-م ءا-ع-برألأ ل-مأأ

«نويد ةميق ردقتو ،ةينطولأ ة-ط-بأر-لأ ه-ن-ع تن-ل-عأأ ا-م بصسح
لبق د-يد-صست بع-صصيو بي-هر م-قر و-هو را-ي-ل-م2.5ب «اقرز-لأ

لظ ‘ ةصصاخ لبقŸأ يرفيف رهصش ديد÷أ يوركلأ مصسوŸأ قÓطنأ
دعي ⁄ يذلأو يدانلأ اهيف طبختي يتلأ ةقناÿأ ةيلاŸأ ةمزألأ

‘ ةطيصسبلأ ةيموي-لأ تا-جا-ي-ت-حلأ د-يد-صست ى-ل-ع ى-ت-ح أردا-ق
.قيرفلأ

فلسشلا ‘ ئراوط ثدحي ديعلب
ةباصصإلأ دعب فلصشلأ ةنيدم ‘ ءاعبرألأ لمأأ سصبرت وفصص تركعت
دعب ديعلب يداهلأ دبع رصسيألأ عفأدŸأ اهل سضرعت يتلأ ةÒطÿأ
بردŸأ اه‹رب يتلأ ةيقيبطتلأ ةأرابŸأ ‘ هئÓمز دحأاب هكاكتحأ
ردقي ⁄ امدعب ةيقيقح ئرأوط ثدحأأ ثيح ،سسمأأ لوأأ ةرانفوب

ءا-صضعأأو هؤوÓ-مز ل-ع-ج ا-م و--هو خر--صصي ي--ق--بو فو--قو--لأ ن--ع
انرداصصم دعبتصست ⁄و. هيلإأ نوهجوتي يبطلأو ينفلأ Úمقاطلأ
ةدŸ بعللأو بردت-لأ ن-م ى-صسو-م ىد-ي-صس ن-بإأ ة-با-صصإلأ مر– نأأ
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نأا بعŸÓا ءاد----شصأا ة----ي----مو----ي ردا----شصم تف-----ششك
ةروشص ‘ يراجتلا عباطلا تاذ ةيشضايرلا تآاششنŸا
و ة-م-شصا-ع-لا-ب فا-ي-شضو-ب د-مfi ي-بŸوألا بكرŸا

¤إا ل-شصت ة-م-خ-شض ة-يدا-م ر-ئا-شسخ تد-ب-ك-ت ا-هÒغ
رج◊ا ةيادب ذنم ا-ه-ق-ل-غ ءار-ج تارا-ي-لŸا تا-ئ-م
راششتنا ببشسب ةيشضاŸا ةنشسلا صسرام رهشش يحشصلا
يذلا رمألا ،اهحتف ةداعإا رخأات و91 ديفوك ءابو
هذه لفكتت ثيح ،جرح فقوم ‘ نيÒشسŸا عشضو
لامعلا روجأا عفدب ةيراجتلا ةشضايرلا تاشسشسؤوŸا
هيف تمدعنا تقو ‘ ،ةنايشصلا فيلاكت ¤إا ةفاشضإا

ءار-ك ى-ل-ع د-م-ت-ع-ت ي-ت-لا تآا-ششنŸا هذ-ه ل-ي--خاد--م
و تابيردتلا لجا نم ةيشضايرلا ةيدنأÓل تآاششنŸا

ة-يو-ن-شس  ل-ي-خاد-م-ك ة-ي-ن--طو--لا تا--شسفا--نŸا ى--ت--ح
،تآاششنŸا هتاه Òيشست فيلاكت  ةيطغتل لمعتشسُت

ف-ي-لا-ك-ت و لا-م-ع-لا رو-جأا ع-فد ا-ه-ل ى-ن--شست--ي ى--ت--ح
و فتاهلا و تينÎنألا و ءابرهكلا و ءاŸا و ةنايشصلا

.ىرخأا فيراشصم
ةحئاجب ترثأات يتلا تاعاطقلا لك رارغ ىلع و
ر-ظ-ن--لا--ب ،ة--مد--قŸا ‘ ة--شضا--ير--لا ي--تأا--ت ا--نورو--ك
ببشسب نويشضايرلا اهل صضرعت يتلا ةيلاŸا ةقئاشضلل
و با---ب---ششلا ةرازو ل---tم– و ،تلو---ط---ب---لا ف---قو---ت
ل-ك-ل  را ي-شس ي-ب ـلا تارا-ب-ت-خا ف-ي-لا-ك-ت ة-شضا-ير--لا
ةي-بŸوألا ة-ن-ج-ل-لا نأا م-غر ،ة-ي-ن-طو-لا تا-ب-خ-ت-نŸا

قلغ ¤إا ةفاشضإا ،رابتخا0003 ب ةرازولا تدعاشس
بعÓم و ةيدرفلا و ةيعام÷ا ةيشضايرلا تاعاقلا
تا--عا--ق ى--ت--حو صسن---ت---لا بعÓ---م و مد---ق---لا ةر---ك
تآاششنŸا لك و ةيفحشصلا تاودنلا و تار“ؤوŸا
نمو تاشسفانŸا ىلع دمتعت تناك يتلا ةيشضايرلا
يتلا تقولا ‘ و ،ةيونشسلا اهليخادم نامشض لجا
و ة-ي-شضا-ير-لا تآا-ششنŸا ءارد-م ا--ه--ي--ف ى--ع--شسي نا--ك
هذ-ه-ل ق-يو-شست-لا ة-ي-ف-ي-ك ‘ ة-ي--شضا--ير--لا تا--ب--كرŸا
Úشس– لÓ---خ ن---م ح---بر---لا ق---ي---ق– و تآا----ششنŸا
فد-ه-ب تا-عا-ق-لا و بعŸÓا ة-نا-ي-شص و تا--مدÿا
د----جو Ìكأا تا----يدا–ا و ة----يد----نأا با----ط----ق----ت-----شسا
تآاششنم Òيشست ةي-م-ت-ح ما-مأا م-ه-شسف-نأا نو-لوؤو-شسŸا
ةقئاشض ‘ مهتلخدأا ةمخشض ةيدام رئاشسخ دبكتت

نشس◊ا Òشسلا نامشض ةقرطم Úب مهتعشضو ةيلام
لم– ةيمتح نادنشس و ةيشضايرلا تاشسشسؤوŸا لكل

تاطاششن يأا ميظنت نود لامعلا فيراشصم و ءابعأا
ة-ي-شضا-ير-لا تآا--ششنŸا صضع--ب نأا ر--كذ--ي . ة--ي--شضا--ير
يتلا ةيشضايرلا تايدا–Óل اردشصم تناك اŸاطل
هجوتت تناك ثيح ،ةيدام تامزأا و نويد ‘ طبختت

بابششلا تاردابم ةيقÎل ينطولا قودنشصلا Óثم
دا-ج-ن-ت-شسÓ--ل لو--مر--غ--ب ة--شضا--ير--لا تا--شسرا--مŸاو
تا--ب--خ--ت--نŸا رو--مأا Òي--شست ل--جا ن--م ه--قود--ن---شصب
تآاششنŸا هذه نع نولوؤوشسŸا لمأاي و .ةقلاعلا
بعشص tدج نوكيشس يذلا عشضولا كرادت ةيشضايرلا

تاعاقلا ميقعت ىلع فوقولا ةرورشض مامأا ةشصاخ
‘ تآاششنŸا لك حتف ةداعإاب حامشسلا ” ام ةلاح ‘

و با-ب-ششلا ر-يزو ه-ب حر-شص ا-م-ب-شسح ة-مدا-ق-لا ما-يألا
ىلع ةليلق ما-يأا ل-ب-ق يد-لا-خ ي-ل-ع د-ي-شس ة-شضا-ير-لا

لبق ديلا ةركل ي-ن-طو-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل ه-ترا-يز صشما-ه
‘ ة-كرا-ششم-ل--ل ر--شصŸ ه--ل--ق--ن--ت
. ايقيرفإا ةلوطب

ةلوخ
يروشصنم

ةسضايرلا ءادسصأاــه2441 ¤وألا ىدامج03 ـل قفاوŸا1202 يفناج41 صسيمÿا
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  مداقلا رودلا وحن قيرطلا ديبعتل برغŸا ىلع زوفلا راعسشب رئاز÷ا
‘ يبرغŸا هÒظنب ةحاطإÓل ديلا ةركل يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا علطتي
ةشسداشسلا ةعاشسلا نم ةيادب صسيمÿا  مويلا  ةيŸاعلا ةلوطبلل لوألا رودلا حاتتفا

.72لا ةعبطلل يشسيئرلا رودلا ةÒششأات نامشضو ةرهاقلاب ًءاشسم
‘ ه-با-ي-غ د-ع-ب ه-ترو-شص Úشس– ى--ل--ع اÈ‹ ير--ئاز÷ا ي--عا--ب--شسلا نو--ك--ي--شسو
-كرا‰دلا)9102و (اشسنرف)7102 ‘ يراقلا دعوملل ÚتÒخألا Úتعبطلا
يتلا صسنوتب0202 ايقيرفا ةلوطب ‘ ةثلاثلا ةبترŸا ىلع هلوشصح لبق (ايناŸأا

.رشص1202Ã لايدنوم روشضح نم هل تحمشس
‘ ةيباجيإا ةقÓطنا ليجشست ¤ا تروب نلآا يشسنرفلا بردŸا وبعل فدهيو
.هخيرات ‘ ةعباشسلا ةرملل كراششي يذلا برغŸا مامأا «يبراغŸا يبرادلا»
يرئاز÷ا يعابشسلل ةبشسنلاب ةشسداشسلا  ةعومÛا حاتتفا ‘ Ìعتلل لا‹ لو
ن-ع ي-ن-غ بخ-ت-ن-م اد-ن-ل-شسيإا-ب  ‘‘ر-شضÿا‘‘ ع-م-ج-ت-شس ة-ي-نا-ث-لا ة-لو÷ا نأا را-ب-ت-عا-ب
لوألا رودلا تايلاعف ينطولا بختنŸا متتخيشسو ،ةÒغشصلا ةركلا ‘ فيرعتلا

ÃÓلا ةاقÈخألا و ةثلاثلا ةلو÷ا ‘ لاغتÒة.
يبرغŸا بختنŸا‘‘ :Óئاق لولا صسفانŸا نأاششب جاول ينطولا بخانلا حرشصو

.«مهب ةحاطلا لواحنشس نكلو ةÒخألا Êامثلا تاونشسلا ‘ اÒثك نشس–
يقيرفا يبراد هنإا يويداهوب نيدلا رون يبرغŸا بردŸا لاق مويلا ءاقل نع و
ةجيتن ليجشست لجأا نم لمعنشس نكلو يرئاز÷ا بختنŸا اÒثك مÎحن نحنو
يروشصنم ةلوخ .‘‘مداقلا رودلل ابشس– مهدشض ةيباجيإا

لماكلا جمانÈلا
ةينطولا ةبخنلل

ةياغ ¤إا ةعراسصملل
ليرفأا

ةعراسصملل ينقتلا ريدŸا فسشك
جمانÈلا نع ضساوح ضسيرد

ينطولا بختنملل رطسسŸا
،ليرفأا رهسش ةباغ ¤إا ةعراسصملل ةلوطبلا ‘ رسضÿا كرسشايسس نيأا ضسداسسلا Úبام  برغŸاب ةيقيرفإ’ا .رهسشلا ضسفن نم رسشع يدا◊ا و

‘ ةرازع ديسس ءاقفر لخد و
نم ضسماÿا موي قلغم ضصبرت

اذه نم نيرسشعلا ¤إا مودي يفناج
بختنم دجاوتي ثيح رهسشلا
ةينامور وقيرغ’ا ةعراسصŸا
Ãامأا فلسشلا ةي’وب بيردت زكر

بختنم و ثانإÓل ةبسسنلاب
نودجاوتم لاجر ةر◊ا ةعراسصŸا Ãا بيردت زكرŸةينطولا تابختن نأا ىلع .ةمسصاعلاب ةيناديوسسلاب

رخآا ضصبرت انوعراسصم رسشابي
نم72 ‘ قلطني زكرŸا ضسفنب
Êاثلا ةياغ ¤إا يرا÷ا يفناج
.يرفيف لبقŸا رهسشلا نم رسشع

ضساوح ضسيرد فسشك هبناج نم
نم ةلسسلسس دعب هنا ينقتلا ريدŸا وعراسصم نوكيسس ةيلÙا تاسصبÎلا عم دعوم ىلع ينطولا بختنŸا
ةيلود ةرود هللختت ›ود ضصبرت رسشع Êاثلا نم اقÓطنا ايناركوأاب

ةياغ ¤إا و لبقŸا يرفيف نم
نأا ادكؤوم ،ضسرام رهسش نم —افلا لث‡ نوكيسس  يرئاز÷ا بختنŸا هذه  ‘ ديحولا ايقيرفإا و برعلا

ةقادسصلا ةقÓع مكحب ةرودلا
يلÙا دا–’ا عمŒ يتلا

ةيناركوأ’ا ةيدا–’اب
ضسيرد Èتعا امك ،ةعراسصملل

ادج ةمهم ةرودلا هذه ضساوح
اهلجسسيسس يتلا ةكراسشملل ارظن

امأا ⁄اعلا ‘ ةعراسصŸا ةقلامع
كراسشتسسف رئازجلل ةبسسنلاب

ةعراسصŸا ‘ Úعراسصم ةعبسسب
ةتسس و ةيناموروقيرغ’ا

عبرأا و ةرح ةعراسصم Úعراسصم
 .تاعراسصم

ةرود نأا ثدحتŸا تاذ عبات و
و رخآا ›ود ضصبرت اهيلي ايناركوأا

يسضقيسس نيأا رÛاب ةرŸا هذه
Ëركلا دبع تاقرف لطبلا ءاقفر

رسضÿا دسشي نأا لبق ،موي51
نم برغŸاب ةديد÷ا  ¤إا لاحرلا ةلهؤوŸا ةرودلا ‘ ةكراسشŸا لجا نم1202 ويكوط ةيبŸو’ا باعلأÓل مداقلا ليرفأا رهسش نم عابرلل Êاثلا ةلماك ةنسسب اهليجأات ” امدعب
رهسش انوروك ضسوÒف راسشتنا ببسسب ىقبيسس اهدعب و0202ةنسس ضسرام

ةعراسصملل ينطولا بختنŸا
ةرسشابم ةكراسشŸا لجا نم برغŸاب ماقتسس يتلا ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا ‘ يدا◊ا و ضسداسسلا Úب ام برغŸا ‘ دوعي نأا ىلع ليرفأا رهسش نم رسشع .برغŸا نم Óماك دازلاب رسضÿا

يروسصنم ةلوخ

انوروك ةحئاج ببشسب قلغلأ نم رهششأأ01 دعب

عباطلا تاذ ةيسضايرلا قفارŸا و تآاسشنŸا
ÒيŸÓاب رئاسسخ دبكتت يراجتلا

ÎسساŸا ةرود نم ضضافولا ›اخ جرخ
ادد‹ هلسشف ىلع مسصبي يرئاز÷ا ودي÷ا

ةينطولا ةبخنلا ةكراسشم لÓخ كلذ و  هل ديدج Óسشف يرئاز÷ا ودي÷ا لجسس .طرافلا Úنث’ا تقلطنا يتلا رطق ةمسصاع ةحودلاب ÎسساŸا ةيلودلا ةرودلا ‘ بسسح ينطولا بختنŸا ‘ لسضفأ’ا Úعراسصم ةسسمÿا ةكراسشم ةرودلا تفرع و نم Úيرئاز÷ا ÚعراسصŸا لك ءاسصقإا ةسسفانŸا تدهسش دق و ةينقتلا ةيريدŸا نامحرلا دبع نم لك ب رئاز÷ا ةكراسشم تلث“ و ةسسفانŸا نم لوأ’ا رودلا و لÓعوأا رثوك نم لك تكراسش دقف ثانإÓل ةبسسنلاب امأا نيرون و يحتف و يدامح ةطقن002 لقأ’ا ىلع تبسستكا يتلا يسضاقلب Úمأا ايقيرفإا ةلطب و حÓسصأا اينوسص رسصانع ردسصتتل  ةرم لوأ’ ÎسساŸا ل-خد-ت نأا م-ك-ح-ب ةرود-لا ‘ ا-ه-ت-كرا-سشم ن-م نامحرلا دبع نع ةقوفتم8971 ديسصرب  طيقنتلا ثيح نم ينطولا بختنŸا بسسح ةلهأاتŸا يسضاقلب حبسصت هيلع و6571 دنع هديسصر دمŒ يذلا يدامح دايبŸوÓل لهأاتلا ةقاطب نامسضل  امهنيب مئاق  قابسسلا ىقبي و اتقؤوم اطوكلا ماظن رسضÿا ىعسسي ىرخأا ةهج نم و ،ةيلودلا ةيبŸو’ا ةنجللا لبق لبق نم ةادهŸا .ةبعسص نوكتسس ةمهŸا نأا Òغ قحتسسم لهأات نامسض لجا نم طاقنلا بسسكل يذلا  يرئاز÷ا وديجلل يقيق◊ا ىوتسسŸا فسشكتل رطقب ÎسساŸا ةرود تءاج و ةعسضاوتم ةيقيرفا ةلوطب  ‘ ةيزنورب تايلاديم  مه زا‚إاب هولوؤوسسم ىنغتي وديجلل بيهرلا عجاÎلا و ج’وكيÈلا ةسسايسس ة-ي-لود-لا ةرود-لا تح-سضف ا-م-ي-ف م ةلوخ. يرئاز÷ا

ةلواط ىلع ةيوسسنلا مدقلا ةرك فلم
  مداقلا هعامتجا ‘ ›اردفلا بتكŸا

نأا د-عا-شس د-مfi مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–Ó-ل ما-ع--لا Úمألا ف--ششك متيشس Êاثلا و لوألا اهيمشسقب ةيوشسنلا ةينطولا ةلوطبلا فانئتشسا عوشضوم نأا ادكؤوم ،يفناج ةياهن مداقلا ›ارديفلا بتكŸا عامتجا لÓخ هتششقانم ةشسارد ‘ نمكت فافلا ماهم و ةيدا–Óل دوعي ل ةلوطبلا فانئتشسا رارق ةحشص ةيام◊ بشسانم يحشص لوكوتورب داجيإا و نهارلا يحشصلا عشضولا نود لوألا مشسقلا ةدوع رارق نع و ةيرادإلا و ةينفلا مقطألا و تابعÓلا ةبشسنلاب ردشصي ⁄ ةلوطبلا فانئتشسا رارق نأا ماعلا Úمألا فششك Êاثلا ةنجللا و ةشضايرلا و بابششلا ةرازوب ةشسارد لfi ايلاح وه و ،لوألا مشسقلل Êاثلا مشسقلا ةيدنأا ءاشسؤور صضعب تافوخت صصخي اميف و ،ةيحشصلا ةينطولا ءوشضلا ىقلتن امدنع » دعاشس دمfi حشضوأا صضيبألا مشسوŸا ةيشضرف لوح موقن فوشس تاديشسلل لوألا مشسقلا قÓطناب ةينعŸا تاطلشسلا نم رشضخألا Ãلا لششف وأا حا‚ ىدم ةنياعÈا تاباشصإلا ىدمو يحشصلا لوكوتوŸةلجشس بلطب اقوفرم ةشضايرلا و بابششلا ةرازول ريرقت مدقنشس صساشسألا اذه ىلعو ةدوع نع و » ÿÒاب رششبت رومألا تناك لاح ‘ Êاثلا مشسقلا فانئتشسا اذه محقت نأا ديرت فافلا نأا ثدحتŸا تاذ فششك تابيردتلل لوألا مشسقلا .ةيراقلا تاشسفانŸا ‘ ةكراششملل ةيرئاز÷ا ةيدنألا مشسوŸا و انوروك صسوÒف دشض حاقللا حا‚ و دامتعا ‘ لمأاي هنا ماعلا Úمألا متخو لك ةدوع ‘ لمأات فافلا نأا حشضوأا و تاباشس◊ا لك Òغي دق يذلا رمألا وه تايولوأا نم دعت ي-ت-لا  ة-ي-نا-ب-ششلا  تا-ئ-ف-لا ا-ه-ي-ف اÃ ة-ي-ن-طو-لا تا-شسفا-نŸا م.ةلوخ.فافلا



0002 ليرفا9
0 رئاز÷ا0 رسضخأ’ا سسأارلا.ج

ايقيرفإا ·أا سساك تايئاهن ‘ هتكراششم دعب
تا-ي-ف-شصت رود ءا--ج ،٠٠٠٢ ايÒجينو ا-نا-غ-ب
ة-ي-بو-ن÷ا ا-يرو--كو نا--با--ي--لا) ⁄ا--ع--لا سسا--ك
رود-----لا ة-----عر------ق تع------قوأا ثي------ح ،(٢٠٠٢
بختنم مامأا ينطولا انبخ-ت-ن-م يد-ي-ه-م-ت-لا

بختنŸا عفد دقو ،رشضخألا سسأارلا رزج
يديهمتلا رودلا ‘ هجورخ نمث ينطولا
،ايلاغ نمثلا8991 اشسنرف لايدنوŸ لوألا
نمشض ينطولا بختنŸا فينشصت ” نأا دعب
لو----خد----ب هÈجا ا‡ ،ة----ع----بار----لا ة-----ناÿا
ن-ك-ل ،ة-يد-ي-ه-م-ت-لا راودألا ن-م تا-ي-ف--شصت--لا
نأا قا‚اشس رشصان بردŸا سضح نشس◊و
هلوانت-م ‘ بخ-ت-ن-م ما-مأا ه-ت-ع-قوأا ة-عر-ق-لا
سسأار--لا رز--ج بخ--ت---نÃ ر---مألا ق---ل---ع---ت---يو
9 موي با-هذ-لا ة-ه-جاو-م تر-ج.رشضخألا
سسأار--لا رز--ج ة--م--شصا--ع---ب٠٠٠٢ ل---ير---فا
بويد ›ا-غ-ن-شسلا م-ك◊ا ا-هدا-قو ،ر-شضخألا

سضرف نم ين-طو-لا بخ-ت-نŸا ن-ك“ ا-ه-لÓ-خو ،ا-ب-ما-شس
ردهأاو ،ةÒبك ةارابم مدق بختنم مامأا يبلشسلا لداعتلا
ةبيبشش سسراح ةعارب نكل ةحناشسلا سصرفلا نم ديدعلا
لوا ةبشسا-نŸا-ب سضا-خ يذ-لا ةرار-غو-ب Úشسا-ي ل-ئا-ب-ق-لا

فادهأا نم هكابشش ذقني نا عاطتشسا ،هل ةيلود ةارابم
fiاب ،ةققŸرشصانعلل تحيتأا يتلا سصرفلا ددع لباق

ةارابŸا يهتنتل ،ةدحاولا ديلا عباشصأا دعتت ⁄ ةينطولا
ر-شصا-ن بردŸا ا-ه-ف-شصو ،فاد-هأا نود-ب تق-ل-ط-نا ا-م-ك
لاشسأا فيشضتشسŸا بختنŸا نوك ،ةيباجيلاب قا‚اشس
رو-ه-م÷ا اد-عاو ،درا-ب-لا قر-ع-لا Úير--ئاز÷ا Úب--عÓ--ل
‘ ينطولا بختنŸا نم تلفي نل زوفلا نا يرئاز÷ا

فرعتن نا لبق نكل ،قق– يذلا وهو ،ةدوعلا ةارابم
ر-شصا-ن بردŸا نا Òششن ،با-يإلا ءا-ق-ل تا-ي-ث--ي--ح ى--ل--ع
:ةي-لا-ت-لا ءا-م-شسألا-ب با-هذ-لا ة-ه-جاو-م سضا-خ قا‚ا-شس
ينطÓشس ، ،هل ةارابم وأا لئابقلا ةبيبشش نم ةرارغوب
با-ب-شش ن-م يو-شضا-م ن-يد-لا Òخ ،يلو-م ود-ح ،Úشسا--ي
فfiÎ بعل يا-ب-ل-ب ،حا-ت-ف-م ،ه-ل ةارا-ب-م لوا دادزو-ل-ب
ن--ب)يزا--غ ،ير--يزد ،روز--م ،ه--ل ةارا--ب--م لوا ا--شسنر---ف---ب

ن-م سشا-خر-خ لا-م-ك) Êو-شسو-م ،توا-ف-شسا-ت ،(تÓ-م--ح

قا‚اشس رشصان :بردŸا.(هل ةارابم لوا ةديلبلا دا–ا
0002 ليرفا12

0 رسضخأ’ا سسأارلا.ج2 رئاز÷ا
ةهجاوم نع Úعوبشسأا نم لقا دعب ، ةدوعلا ةارابم تبعل
روشضحب ةيليو-ج5 بعل-م ا-ه-ل ا-حر-شسم نا-كو ،با-هذ-لا

ايبماغ نم ميك– يثÓث ةرادإا ت–و ،طشسوتم روهمج
ينطولا بختنŸا نك“ هلÓخو ،ياشص كيلم اهدوقي

هزو-ف-ب ،›اوŸا رود-لا ¤إا ل-هأا-ت-لا ةÒششأا-ت عاز--ت--نا ن--م
ةياهن ين-طو-لا بخ-ت-نŸا ر-ظ-ت-ن-ي ⁄.رفشصل Úفد-ه-ب

ه-ع-قو لوألا فد-ه-لا ءا-ج ى-ت-ح ،سضب-ن-لا سسج ة-ل--حر--م
ة-ق-ي--قد--لا ‘ ي--ل--حرو--ب د--ع--شسي ف--ي--ط--شس قا--فو بعل
،Úيرئاز÷ا ÚبعÓلا تايونعم نم عفر افده ،ةعباشسلا
ن-ك-ت م-ل-ف ،ا-ي-نا-ث ا-فد-ه ة--فا--شضإل م--ه--تÁز--ع ن--م دازو
ءاج ىتح ،لوألا فدهلا نع ةشسماÿا ةقيقدلا يشضقنت
ةيدولوم بعل مدق نم٢1ـلا ةقيقدلا ‘ Êاثلا فدهلا

ا-ه-ب عدا-خ ة-ع-ئار ة-ق-ير-ط-ب ،ي-ف-يا-شص ق-ي-فر ير-ئاز÷ا
‘و نكل.رلديه رشضخألا سسأارلا رزج بختنم سسراح

نم ىرخأا افادهأا رظتني عيم÷ا هيف ناك يذلا تقولا
رهظ يذلا Òبكلا فعشضلا لظ ‘ ،يرئاز÷ا بنا÷ا
تي-ق-بو ،ثد-ح-ي ⁄ اذ-ه ن-ك-ل ،ر--ئاز--لا بخ--ت--نŸا ا--ه--ب
بختنŸا ةحلشصŸ در نود Úفده اهلاح ىلع ةجيتنلا
ياشص كيلم يبماغلا مك◊ا نÓعإا ةياغ ¤إا ينطولا

‘ اهعشضو ةينطولا ةليكششتلل مهم زوفب ةياهنلا ةرفاشص
هذ--ه ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا سضا--خ.›اوŸا رود----لا
Úشساي ينطÓشس ،ةرارغوب :ةيلاتلا ءامشسألاب ةهجاوŸا

،(يو-شضا-م ن-يد-لا Òخ)يا-ب-ل--ب ،حا--ت--ف--م ،يلو--م ود--ح
ةارابم لوا فيطشس قافو نم يلحروب ،يريزد ،سشوارك
،(ه-ل ةارا-ب-م لوا ة-با-ن-ع دا–ا ن-م يا-ششيو ف-شصن--م)ه--ل

قا‚اشس رشصان :بردŸا.(روزم ،Êوشسوم ،يفياشص
ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا تمدقأا ،ةارابŸا هذه بقع
ه--شضيو--ع--تو قا‚ا--شس ر--شصا--ن بردŸا ة--لا--قإا--ب مد---ق---لا
تاينينامثلا علطم لÓخ قباشسلا فÙÎا بعÓلاب

تايرابم جئا-ت-ن تنا-ك ف-ي-ك ىر-ت ،يواد-ج ي-ن-غ-لا د-ب-ع
يذلا لاؤوشسلا وه مكلذ ؟يوادج ةدايق ت– «رشضÿا»
.لاح هنع مكبيجنشس

0002 ناوج3
0 اينيغ1 رئاز÷ا

ينطولا بختنملل ةيدولا ةهجاوŸا
ما-مأا ،6591 يا-م91 بع-لÃ تر--ج

م-ك◊ا ا-هدا-قو ،ي-ن-ي-غ-لا بخ--ت--نŸا
سسك-ع ى-ل-عو ،يرا--خو--ب ي--شسنو--ت--لا
بخ-ت-نŸا ما--مأا ةÒخألا ة--ه--جاوŸا
اينيغ ة-ه-جاو-م ع-با-ت ،ي-با-ن-ي-كرو-ب-لا

نيرششعلا نع قاف طشسوتم روهمج
فا--شضأا ا--ه--لÓ---خو ،جر---ف---ت---م ف---لأا
Êا-ث يواد-ج ي-ن--غ--لا د--ب--ع بردŸا
دعب ،هديشصرل ›او-ت-لا ى-ل-ع را-شصت-نا
ةيعابرب ،وشساف انيكروب مامأا لوألا
ةلحرŸا ‘ تلجشس اهعيمج ،ةلماك
ة-ط-شساو-ب تنا-ك ة-ياد-ب-لا.ةيناثلا

ة------يدو------لو-------م بعل
ق-------ي-------فر ر-------ئاز÷ا

بعÓلا سسفن ،55ـلا ةقيقدلا ‘ يفياشص
ة-ق-ي-قد-لا ‘ Êا-ث-لا فد-ه-لا ع-قو-ي-ل دا-ع
بعل فاشضأا قئاقد عشستب اهدعب ،٠6ـلا

فد--ه--لا ة--شسا--شسكو--ب نار--هو ة--يدو--لو---م
نأا لإا ةيثÓثلا هذه نم مغرلابو ،ثلاثلا

تل--شصاو ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا ر--شصا--ن--ع
ن-يد-لا Òخ بعÓ-لا ف-ي-شضي-ل ،مو-ج--ه--لا

سسا-ف-نألا ‘ ع--بار--لا فد--ه--لا يو--شضا--م
اهدعب رخأاتي ⁄ ،ةارابŸا نم ةÒخألا
زوفب ةياهنلا نÓعإا نم يشسنوتلا مك◊ا

بخ-ت-نŸا ى-ل--ع ة--ي--عا--بر اد--ج ق--حا--شس
هذه ينطولا بختنŸا سضاخ.ينيغلا
نونحشس نب :ةيلاتلا ءامشسألاب ةهجاوŸا
ي-------ن-------طÓ-------شس ،(ر-------ياز-------م ما--------ششه)
،(ةنيطنشسق ةيدولوم نم ةششيعوب)Úشساي

،حاتفم
،يابلب ،يلوم ودح ،يوشضام
،(ةديلبلا دا–ا نم سشاخرخ لامك)سشوارك
يوادج ينغلا دبع :بردŸا.يفياشص قيفر

0002 ناوج61
1 لاغنسسلا1 رئاز÷ا

،Úتيدولا اينيغو وشساف انيكروب يترابم دعب
بخ-ت-نŸا ما-مأا ة-ث--لا--ث--لا ة--ه--جاوŸا تءا--ج

تاعومÛا رود تايفشصت نمشض ›اغنشسلا
ة-ي-بو-ن÷ا ا-يرو-كو نا-با--ي--لا) ⁄ا--ع--لا سسا--ك--ل

6591 يا----م91 بع--ل--م ه--ن---شضت---حا ،(٢٠٠٢
Ãةبانع ةنيد.

ة،ةهجاوŸا هذه تايثيح ¤إا قرطتلا لبقو
ي---هو تا---عو----مÛا رود ة----عر----ق نأا Òششن

ىشصقأا ‘ ةعطاشسلا سسمششلا لايدنوŸ ةلهؤوŸا ةÒخألا
ن-م-شض ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا تع--قوأا ،ة--ي--شضرألا ةر--ك--لا
تو-كو لا-غ-ن-شسلا تا-ب-خ-ت-ن-م تن-م-شض ي-ت-لا ة-عو--مÛا
تفشصو يتلا ةعومÛا يهو ،برغŸاو رشصمو راوفيد
لكششتت يتلا تابخت-نŸا ة-ع-ي-ب-ط ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب ة-يرا-ن-لا-ب

املع ،ةعومÛا هذه اهنم
¤إا لهأاتي دحاو بختنم نأا
يذ--لا ر--مألا ،تا--ي---ئا---ه---ن---لا
ة-ل-ي-ك-ششت-لا ى-ل--ع ى--شصع--ت--شسا
دبع بردŸا ةدايقب ةينطولا
سسرعلا غو-ل-ب يواد-ج ي-ن-ف-لا
ن-م م--غر--لا--ب.يŸاعلا
Òبكلا يÒهام÷ا روشض◊ا

جرفتم فلأا٠6 نم Ìكأا ادج
ة--ي--ن--طو--لا ر--شصا--ن--ع--لا نأا لإا

،زو--ف---لا ق---ي---ق– ‘ تل---ششف
‘ در نود فد-ه-ب ا-ه-لدا-ع-ت--ب
›اŸا م----ك◊ا هدا----ق ءا----ق----ل

هعقو فدهب ›اغنشسلا بختنŸا مدقت.يشسيشس اشساقام
عشستب اهدبعب ،61ـلا ةقيقدلا ‘ ودياشس باب بعÓلا
،ةجيتنلا ليدعت نم يفياشص قيفر بعÓلا نك“ قئاقد
تلششف ةينطولا رشصانعلا نأا لإا فدهلا اذه نم مغرلابو

لداعتب ةارابŸا ي-ه-ت-ن-ت-ل ،اد-حاو ا-فد-ه و-لو ة-فا-شضإا ‘
عقوم ‘ ينطولا بختنŸا عشضو ،هلثŸ فده يباجيا

دج عقوم ‘ انبختنم عشضيشس يذلا رمألا ،جرح دج
ح-لا-شص ‘ ن-ك-ت ⁄ ي-ت-لا تا-ي-ف-شصت-لا ة-يا-ه-ن ل--ب--ق جر--خ

كÎب م--غÒشس يذ--لا يواد--ج ي---ن---غ---لا د---ب---ع بردŸا
بخت-نŸا سضا-خ.تايفشصت-لا ة-يا-ه-ن ل-ب-ق «ر-شضÿا»
،ريازم ماششه :ةيلاتلا ءامشسألاب ةهجاوŸا هذه ينطولا

ن-ب)سشور-م-ع ،سشا--ششر--ح ،(روز--م) Úشسا--ي ي--ن--طÓ--شس
،يلحروب ،ةشساشسكوب ،سشوارك ،يابلب ،حاتفم ،(تÓمح
.يو--شضا--م ن--يد--لا Òخ ،(Êو--شسو--م)ي---ف---يا---شص ق---ي---فر
يوادج ينغلا دبع :بردŸا

0002 ناوج82
2 رئاز÷ا2 سسنوت

لقنت ،لاغنشسلا ةارابم دعب مايأا ةرششع
ةهجاوŸ سسنو-ت ¤إا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا

،يدو ءا-ق-ل ‘ جا-طر--ق رو--شسن بخ--ت--ن--م
،ة--يوا--خ ه--ب--شش تا--جرد---م ما---مأا ىر---ج
Úفد-ه ي-با-ج-يلا لدا-ع--ت--لا--ب ى--ه--ت--ناو

Ÿا مد--ق--ت.امهلثŸي-ن-طو-لا بخ-ت-ن
امهلجشس Úفدهل Óكو ،در نود Úفدهب
‘ ي-شسا-ب-ع ا-شضر را--ج◊ا ة--ن--يد--م ن--با
هذ-ه ع-قو ى-ل--عو ،44ـلاو8٢ـلا ةقيقد-لا
.¤وألا ة--ل--حرŸا ته--ت---نا ة---ج---ي---ت---ن---لا
ة--ح--ل--شصŸ تنا--ك ة--ي---نا---ث---لا ة---ل---حرŸا
ليجشستب اهد-شسج ،ي-شسنو-ت-لا بخ-ت-نŸا

بعÓ-لا ا-م-ه-ل-ج-شس ا--م--ه Ó--كو Úفد--ه
،٠7و65ـلا Úت--ق--ي--قد--لا ‘ ي---بذ---هŸا
افده ةفاشضإا بختنم لك لواح اهدعب
تءا-ب تلواÙا ع--ي--م--ج ن--ك--ل ،ا--ث--لا--ث
لدا-ع-ت-لا-ب ةارا-بŸا ي--ه--ت--ن--ت--ل ل--ششف--لا--ب

يباجيلا
سضاخ.ا-م-ه--ل--ثÚ Ÿفد--ه
:ةيلا-ت-لا ءا-م-شسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا

ةششيعوب ،Úشساي ينطÓشس ،(نونحشس نب)ريازم ماششه
ن-ب ،يو-شضا-م ،(سشور-م-ع)ة--ن--ي--ط--ن--شسق ة--يدو--لو--م ن--م
ا-شضر ي-شسا-ب-ع ،يا-ب-ل-ب ،يلو-م ود-ح(حا-ت-ف-م)تÓ--م--ح
،(ة---شسا---شسكو---ب)ح---ي---با----شصي----م ،ي----ف----يا----شص ،(ير----يزد)
يوادج ينغلا دبع :بردŸا.(Êوشسوم)يلحروب

0002 ةيليوج9
1 رئاز÷ا2 برغŸا

سساف ةنيدÃ تناك ينطولا قيرفلل ةيناثلا ةهجاوŸا
نم ةيناثلا ةلو÷ا نمشض سسلطألا دوشسا مامأا ،ةيبرغŸا
(٢٠٠٢ ةيبون÷ا ايروكو نابايلا) ⁄اعلا سساك تايفشصت
ينغلا دبع بردŸا لابششأا ينم تاعقوتلا لك سسكعو

نكل ،(٢/1) دحاو فده قرافي ةÒغشص ةÁزهب يوادج
ليقث ددج ناك اهعقو نأا لإا ،ةجيتنلا رغشص نم مغرلاب

هثحب ةلحر ‘ «رشضÿا» لبقتشسم ىلع
دمŒ نأا دعب ،لايدنوŸا ةÒششأات نع
رادأا.ةميتيلا ةط-ق-ن-لا د-ن-ع هد-ي-شصر
،يلحاشسلا ديرف يبيللا مك◊ا ةارابŸا
ةجي-ت-ن-لا ‘ ي-ن-طو-لا ا-ن-ب-خ-ت-ن-م مد-ق-ت
بعلو ر-ج-حو-ب ما-م-ح ن-با ة-ط--شساو--ب

‘ ح-ي-با-شصي-م ي-ل-ع نار--هو ة--يدو--لو--م
رفشصل فده عقو ىلعو ،53ـلا ةقيقدلا
،Êاثلا طوششلا.لوألا طوششلا ىهتنا

دو--شسل ة--ي--ل--ك ه--ب--شش ةر--ط--ي---شس د---ه---شش
ليل÷ا دبع بعÓلا ةدايقب يشسلطألا

بو---ل---ق ‘ بعر---لا عرز يذ----لا ،ةد----ح
لشضفلا هل ناكو ،Úيرئاز÷ا ÚبعÓلا

،هدÓ--ب بخ--ت--نŸ ة--ف--ك--لا ح--ي--جر--ت ‘
ف تناك ةيادبلا ،يبرغŸا بختنŸا ‘ده هليجشستب
ناك Êاثلا فدهلاو Êاثلا طوششلا نم ةعبارلا ةقيقدلا

نا-ك-مإا-ب نا-كو ،ة-يا-ه-ن-لا ةر-فا-شص ن-م ة-ق--ي--قد91 ل-ب--ق
عجاÎلا دعب ،فده نم Ìكأا  ةفاشضإا يبرغŸا بختنŸا
ينطولا بختنŸا سضاخ.Úيرئاز÷ا ÚبعÓل يلكلا

نب ،ةششيعوب ،ريازم :ةيلاتلا ءامشسألاب ةهجاوŸا هذه
توا-جا) سشور-م-ع ،Êو-ما--م ،(يلو--م ود--ح)تÓ--م--ح
ق---ي---فر)ير---يزد ،يا---ب---ل---ب ،(ا---شسنر---ف----ب فfiÎ بعل
ةارابم لوأا اشسنرفب فfiÎ بعل يشضاملب ،(يفياشص

د-ب-ع :بردŸا.حيباشصيم ،تواف-شسا-ت ،(ي-ل-حرو-ب) ه-ل
يوادج ينغلا

È0002متبسس3
1 وسساف انيكروب1 رئاز÷ا

ن-م-شض تنا-ك ي-ن--طو--لا ق--ير--ف--ل--ل ة--ي--لاوŸا ة--ه--جاوŸا
ي-----هو ،(٢٠٠٢›ا--م) ا--ي--ق--ير--فإا ·أا سسا--ك تا--ي---ف---شصت
يتلا ةعومÛا نمشض انبختنم تعقوأا يتلا تايفشصتلا

،يدنروبو لو-غ-ناو و-شسا-ف ا-ن-ي-كرو-ب تا-ب-خ-ت-ن-م تن-م-شض
فاشضتشسا.ةيئاهنلا ةرودلا ¤إا Êاثلاو لوألا لهأاتيو
5 بعلم نم Èمتبشس3 موي يبانيكروبلا هÒظن «رشضÿا»

يشسنوتلا مك◊ا اهاردأاو طشسوتم روهمج مامأا ، ةيليوج
fiإا رقتفا فيعشض لوأا طوشش دعب.تايويوغ دم¤

ن-م بخ-ت-ن-م يأا ن-ك-م-ت-ي ⁄ ثي-ح ،ة-يور-ك-لا تا-ح-م-ل-لا
flاثلا طوششلا نكل ،رخآلا ةعداÊ فده عيقوت دهششÚ،

ل-ي-ج-شست-لا ¤إا قا-ب-شسلا نا-ك ي-با--ن--ي--كرو--ب--لا بخ--ت--نŸا
نم ةشسداشسلا ةقيقدلا ‘ وراب رمع بعÓلا ةطشساوب

بختنŸا ن-ك“ ق-ئا-قد ةر-ششع-ب ا-هد-ع-بو ،طو-ششلا اذ-ه
دب-ع فد-ه-لا ة-ط-شساو-ب ة-ج-ي-ت-ن-لا ل-يد-ع-ت نÁ ر-ئاز÷ا
يتلا ،ةارابملل ةياهنلا ةجيتنلا يهو ،توافشسات ظيف◊ا
سضاخ.ةميتي ةطقنب ينطولا انب-خ-ت-ن-م ا-ه-ي-ف ى-ف-ت-كا
:ةيلا-ت-لا ءا-م-شسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
،تÓمح نب ،(حيباشصيم يلع) Úشساي يŸاشس ،ةرارغوب

ي-ف-يا-شص ،ة-ششي-عو-ب ،يا-ب-ل-ب ،توا-جا ،حا-ت-ف-م ،Êو-ما--م
.(ةشساشسكوب) ليشضف بود ،توافشسات ،(اشضر يشسابع)
عبتي ...يوادج ينغلا دبع :بردŸا

بختنŸا اهنم جرخ ي-ت-لاو0002 ايقيرفا ·أا سساك ةياهن نم ط-ق-ف ن-ير-ه-سش د-ع-ب
ءاوجأا ¤إا ،قا‚اسس رسصا-ن بردŸا لا-ب-سشأا او-ب-عل دا-ع  ،Êا-ث-لا رود-لا ‘ ي-ن-طو-لا
‘ اهتايفسصت جمد ” يتلا ايقيرفإاو ⁄اع-لا سسا-ك تا-ي-ف-سصت ،ة-ي-م-سسر-لا تا-سسفا-نŸا

لوخد ،ةينطولا رسصانعلا ىلع امازل ناكو ،تقولا قيسضل اذهو ،ةدحاو ةسسفانم
ةينطولا ةليكسشتلل ةدوقفŸا ةبيه-لاو را-ب-ت-علا در ل-جا ن-م ةو-ق ل-ك-ب ة-لو-ط-ب-لا
اهب مل-ح اŸا-ط يذ-لا يدرو-لا م-ل◊ا ن-ك-ل ،6891 ذنم يŸاعلا سسرعلا ن-ع ة-ب-ئا-غ-لا
¤إا لهأاتلاب بياسص ىسسوم ءÓمز ىفتكاو رخبت ،ةÎفلا كلت ‘ يرئاز÷ا روهم÷ا
رزج بختنم ةهجاوÃ اهتايفسصت نسشد يتلاو ،2002 ›اÃ ايقيرفا سساك تايئاهن

تايرابم خيرا-ت ز-ي-لا-هد ¤إا ةد-ي-ع-سس ة-ل-حر-ف ،ر-سضخألا سسأار-لا
.«رسضÿا»

ــه٢441 ¤وألا ىدامج٠3 ـل قفاوŸا1٢٠٢ يفناج41 سسيمÿا خيراتلا ىلع ةذفان

لÓقتسس’ا ذنم «رسضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

È0002متبسس3 ¤إا0002 ليرفا9 نم

ةجودزŸا تايفسصتلا ‘ كراسشŸا ينطولا بختنŸا^
.2002 ايقيرفإاو ⁄اعلا سساكل

رسصان ةفيلخ يوادج ينغلا دبع بردŸا^
0002 عيبر ‘ «رسضÿا» بيردت ‘ قا‚اسس

لامك مسشألا سسارولا نبا^
ةديلبلا دا–ا نم سشاخرخ

«رسضÿا» ةليكسشت ديدج
ةديد÷ا ةيفلألا علطم ‘

يتلا ءامسسألا Úب نم حيباسصيم يلع^
ةليكسشتلا ‘ اهتناكم ىلع تظفاح

يوادج ينغلا دبع مودق دعب ةينطولا

يوادجو قا‚اسسب ›ام ¤إا قيرطلا

(نوسسمÿاو ةدحاولا ةقل◊ا)



روهم÷ا»
يرئاز÷ا

ذن-م Êد-نا-سس
،¤وأ’ا ةلهولا

‘ ءاو--------------------سس
‘ وأا عرا---------سشلا

لسصاو-ت-لا ع-قاو-م
يعامتجإ’ا
اذهو ين-نو-م-عد-ي
ر---------ّي---------غ ر---------مأ’ا

جيوتتلا...يتايح
بخ-ت-ن-م-ل-ل بع-ل--لاو نا--ك--لا--ب
Òث--ك--لا ‘ ر--ّي---غ ير---ئاز÷ا
بخ--ت--نŸا ‘ بع--ل---لا د---يرأاو

ة-----ظ◊ ،ن-----ك‡ تقو لو------طأ’
Úجوتم نحنو رئازجلل انتدوع
ةظ◊ لسضفأا يه ايقيرفإا شسأاكب
اهدهاسشا ⁄ اروسص تدهاسش دقل

.«يتايح ‘
رولود يدنأا يرئاز÷ا ›ودلا

(يسسنرفلا يليبنوم يدان بعل)

.ششرعلا نع لزانتي اينابسسإا كلم شسماÿا بيليف  :4271
‘ ةيرسصيق ةد’و ةيلمع لوأا يرجي تينيب يسسيج يكيرمأ’ا حار÷ا :4971
.حاجنب اكÒمأا

.جيوÔلا نع كرا‰دلا لاسصفنا :4181
.لايتغا ةلواfi نم ثلاثلا نويلبان ةا‚ :8581
ةيرابخإا ةي-سسا-ي-سس ةد-ير-ج ي-هو ،ا-فا-ي ‘ Úط-سسل-ف ةد-ير-ج شسي-سسأا-ت :1191
.عوبسسأ’ا ‘ Úترم ردسصت
‘ لسصوŸا ةنيدم Úب طبري يذلا طفنلا بيبانأا طخ ليغسشت أادب  :5391
.Úطسسلف ‘ افيح ءانيمو قارعلا

.ةيفلسسغويلا ةيروهمجلل اًسسيئر وتيت زورب فيزوج باختنا ةداعإا :2591
دادغب فلح ¤إا مامسضن’ا اهسضفر نلعت ةيمسشاهلا ةيندرأ’ا ةكلمŸا  :6591
.ناتسسكابو ايكرتو قارعلا مسضيو هدوقت ةدحتŸا ةكلمŸا تناك يذلا

تير-غرا-م م-سسا ت– كرا‰د-لا ششر-ع ي-ل--ت--ع--ت تير--غرا--م ةÒمأ’ا :2791
.عسساتلا كيرديرف كلŸا اهدلاو ةافو دعب كلذو ةيناثلا

بلا-ط-ي رار--ق ح--لا--سصل تو--سصت ةد--ح--تŸا ·أل--ل ة--ما--ع--لا ة--ي--ع--م÷ا :0891
.ناتسسناغفأا نم ةيتيفوسسلا تاوقلا باحسسناب
.لاغتÈلل اًسسيئر ويابماسس جروج باختنا :6991
‘ ليئارسسإاو ةينيطسسلفلا ةينطولا ةطلسسلا Úب ليلÿا ةيقافتا عيقوت :7991
Úب ة-ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا ل-ي-لÿا ة-ن-يد-م م-ي-سسق-ت ن-م-سضت-ت ةز-غ عا-ط-ق لا-م-سشب ز--ير--يإا
.ةينيطسسلفلا قطانŸا شضعب ‘ ةيليئارسسإ’ا تاوقلا راسشتنا ةداعإاو ،Úبنا÷ا

ام ‘ نوتنيلك ليب شسيئرلا ةمكاfi أادبي يكيرمأ’ا خويسشلا شسل‹ :9991
.تيغ اكينوم ةحيسضف مسساب فرع
.نيرسشعلا نرقلا ‘ ةيبرع ةياور ةئام لسضفأ’ هرايتخا نلعي برعلا باتكلا دا–ا :0002
.لحز بكوك رمق ناتيت ىلع زنغيه رابسسŸا طوبه -  :5002
.هبسصنم نم وناتيلوبان وجروج ›اطيإ’ا شسيئرلا ةلاقتسسا :5102
دعب ايقيرفأا برغ ‘ ’وبيإا ءابو راثدنا نلعُت ةsيŸاعلا ةsحسصلا ةمظنُم :6102
.ةمسسن000,11 نم Ìكأا دسصح نأا

هما“إا دعب7 زودنيو ليغسشتلا ماظن معد فقوت نلعت تفوسسوركيام :0202
.هقلطنا ىلع تاونسس رسشع

000,000,2 ¤إا جات– كنأا ملعت له ^
.(.) ةطقن ةيطغتل Úجورديه ةرذ

ىد-حإا تح--ب--سصأا ياوا--ه نأا م--ل--ع--ت ل--ه ^
.م0091 ةنسس ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا تاي’ولا

‘ وه تّيŸا رحبلا نأا ملعت له ^
.ةيلخاد ةÒحب عقاولا

‘ را-ه-نأا د-جو-ت ’ ه-نأا م-ل--ع--ت ل--ه ^
.ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمŸا

رّدسصم Èكأا يه ابوك نأا ملعت له ^
.ًايŸاع ركسسلل

ف-ي-ظ-ن Òغ-لا ج-ل-ث-لا نأا م-ل-ع-ت ل-ه ^
.فيظنلا جلثلا نم عرسسأا بوذي

.ةلوهسسب ءاŸا قوف وفطت نأا كنكÁو حلام تيŸا رحبلا ‘ ءاŸا نأا ملعت له ^
.م6781 ةنسس هحاتتفا ” كرويوين ‘ كراب لاÎنسس هزتنم نأا ملعت له ^
.„رطسشلا نع ناك ايناطيرب ‘ هتعابط ت“ باتك لوأا عوسضوم نأا ملعت له ^

.شضرأ’ا لهأا ىقسشأا تنأاف ةريرم تايركذو ةيوق ةركاذ كل تناك اذإا  ^
 .ةÒغسص شسانلا اهاريو ًاراغسص شسانلا ىرت لب÷ا ةمقك نكت ’  ^
 .لوقت ام لك فرعت نأا بجي نكلو فرعت ام لك لوقت نأا بجي ’  ^
 .ًاد‹ باقلأ’اب نوتأاي نم شسانلا لب دÛا بلŒ يتلا يه باقلأ’ا تسسيل  ^
 .حاجنلا وحن هب دعسصت ًاملسس اهب ِنباو اهعمجا لب اهب Ìعتت لف ةراج◊اب ةئيلم ةاي◊ا  ^
لسسغي ’و مويلا ‘ ةديدع تارم ههجو لسسغي نŸ تبجع ىنعم اهل تاملكو مكح  ^
 .ةنسسلا ‘ ةرم ولو هبلق

،ًانايحأا هيلإا جات– ءاودلاك خأاو ،تقو لك هيلإا جات– ءاذغلاك خأا :ةثلث ناوخإ’ا  ^
.ًادبأا هيلإا جات– ’ ءادلاك خأاو

.لازغلاك بهذتو ةافحلسسلاك يتأات ةوÌلا  ^

كسســـــــــــــفن فـــــــــــقث

يكيرمألا حار÷او بيبطلا Òغ4971 ةنسس نم مويلا اذه لثم ‘
اذهو ،ةيحار÷ا تايلمعلا ¤إا سسانلا ةرظن ، تينيب يسسيج يكيرمألا

لبقو ،حاجنب اكÒمأا ‘ ةيرسصيق ةدلو ةيلمع لوأا ءارجإاب هحا‚ لسضفب
عقوŸا Èع انتلسسارÃ اوسسنت ل ،ددعلا اذه ناكرأا ةيقب عم مككÎن نا

رونت مكعيسضاومف،moc.liamg@mirakiddam :›اتلا ÊوÎكللا
امكو ،مكنظ نسسح دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو انتحفسص

 .مويلا ءاعدب هللا ةكرب ىلع انتحفسص أادبن ،ددع لك ‘ ”دوعت

؟؟«سشينتفسش ام كيمعي ىمعلا» :ولتلاق وما ‘ مدسص رادلا ‘ يرجي يبغ
.؟؟«نيو فرعنام حسصب كفياسش» :اهلاق

‘ ⁄اعلا ‘ هسسيسسأات ” مدق ةرك يدان لوا  ^
.م3481 ماع
.ماهبإ’ا عبسصإا حرقت يه غنيلوبلا ‘ ةباسصإا Ìكأا  ^
.Úّبلفلا ‘ ديسص حلسسك مدختسست تناك ويويلا ةبعل  ^
.ديوسسلا ‘ تأاسشن جّلزتلا ةسضاير  ^
000,69 ى--ل--ع يو--ت---ح---ي ير---سشب---لا م---سس÷ا  ^

.ليم056,95 وأا .ةيومدلا ةيعوأ’ا نم Îموليك
ةدعم ‘ دوجوŸا كيرولكورديهلا شضمح  ^

ل-ي-ل– ى-ل-ع ة--يا--ف--ك--لا ه--ي--فاÃ يو--ق نا--سسنإ’ا
.رامسسم

000,52 وه ايموي كنويع ششيمرت طسسوتم  ^
.ةرم

Ìكأا لاجرلا ىدل ءارم◊ا مدلا ايلخ ةبسسن  ^
.ءاسسنلا نم %01 ـب

ــه2441 ¤وأ’ا ىدامج03 ـل قفاوŸا1202 يفناج41 شسيمÿا

هسسفن ‘ دحأا دجو ام : ةباحسصلا دحأا لوقي  ^
هسسفن ‘ اهدجي ةناهم نم ’إا ، اÈك

نوقفني تيب لهأا شضغبأ’ Êإا:رخا يباحسص لوقي  ^
.!! دحاو موي ‘ مايأا قزر

نم رجح ىّدرت ام : هللا همحر دها‹ لوقي  ^
ق-ّق-سشت ’و ، ر-ج-ح ن-م ر-ه-ن ر-ّج--ف--ت ’و ل--ب--ج شسأار
كلذب لزن .. هللا ةيسشخ نم ’إا ءاŸا هنم جرخف
نور-ف-ح-ي ن-يذ-لا ن--م ف--خ--سسأا تفر--ع ا--م نآار--ق--لا
.. اودّلخيل روخسصلا ‘ مهءامسسأا

.! ملظم بناج هل ... رمقلاك انلك  ^
هبحاسص ةءابع ىلع ارامح ءافرظلا دحأا مسسرذ  ^
حسسم يذلا نم» نيرسضا◊اب حاسص كلذ ىأار املف
.«يتءابعب ههجو

انعم مسستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ميمسصلا ‘؟ كتامولعŸ فسض ــ

يدهم Ëرك :دادعإا

.يسسنرف تابن ⁄اع ،رليز هينير زلراسشت :7481
1681: fiطلسس رخآا ،شسداسسلا دمÚ ينامثعلاÚ
.ايلاطيإا ءارزو شسيئر ،يتويردنأا ويلوج :9191
.يواسس‰ مدق ةرك بع’ ،لابزايوتسش تسسنرإا :5291
لسصاح ةعانŸا ملع ‘ يدنك ⁄اع ،نامنياتسس فلار :3491
.1102 ماع بطلا ‘ لبون ةزئاج ىلع
.Êانوي مدق ةرك بع’ ،شسديلوبوكين شسوينوتنأا :1791
.رسصم ‘ لمعت ةيرئازج ةلث‡ ،يكم شسانيإا :3791
.يتيوك مدق ةرك بع’ ،نامثعلا رسصان :7791
.ةيتاورك برسضم ةرك ةبع’ ،اي’ات ايفليسس  :8791
.Êابسسإا مدق ةرك بع’ ،زيدنانÒف اخروب :1891
.Êابسسإا مدق ةرك ىمرم شسراح ،زدلاف روتكف :2891
Úلجر رسصقأاو لوطأا.يسسنرف مدق ةرك بع’ ،ياباك ناهوي :6891

ةرومعŸا هجو ىلع
‘ لجر لوطأا وه نم ان-لا-ب ‘ لو-ج-ي ا-نا-ي-حأا
اذ-ه لواد-ت-يو ،ل-جر ر-سصقأا ن--مو ،⁄ا--ع--لا
.تاقوألا سضعب ‘ سسانلا ةنسسلأا ىلع لؤواسستلا
ى-عد-ي ةرو-م-عŸا ه--جو ى--ل--ع ل--جر لو--طأا
،«اماع13 رمعلا ن-م غ-ل-ب-يو ،نزو-ك نا-ط-ل-سس
ي-سش :ل-ث-م ،با-ق-لألا ن-م ة-عو-م‹ د-سصحو
غلابلا هدي ببسسب اذهو ناسسنإا دي Èكأا ، نوسش
نزوك ناطلسس لوط غلبو ،اÎميتنسس82اهسسايق
امنيب.9002 ما-ع ه-سسا-ي-ق بسسح Îم44.2
ىلع Òسسي لجر رسصقأا ،يغناد اردناسش Èتعأا
ةوخأا ةثÓث Úب دلو ثيح ،ةيسضرألا ةركلا

،اÎم52.1 مهلوط ىدعتي ⁄ ،ةماقلا راسصق
‘و.اÎميتنسس55 زواجتي ⁄ وه هلوط امنيب
ناÈŸلا ى-ن-بÃ ا-ي-نا-ط-ير-ب ة-م-سصا-ع ند-ن--ل
لجر لوطأا ءاقتلا ة-طfi تنا-ك Êا-ط-يÈلا

ن--م ة--عو--م‹و ،⁄ا--ع--لا ‘ ل--جر ر--سصقأاو
‘ ةيسسايق ماقرأا اوم-ط-ح ن-يذ-لا سصا-خ-سشألا

اماع06 رورÃ لافتحÓل «سسين-ي-غ» با-ت-ك
.باتكلا رورم ىلع

نادعسس حبار خيسشلا
بخ-ت-نŸا ع-م ه-ق-ق-ح يذ-لا حا-ج-ن-لا د-ع-ب
ن-م-سض ه-ن-ي-ي-ع-ت ”  ،ط-سساوأل--ل ي--ن--طو--لا
ةيرئاز÷ا ةيدا–لل ة-ي-ن-ق-ت-لا ة-ير-يدŸا
،0891 وكسسوم دايبŸوا دعبو ،مدقلا ةركل

بختنملل ينفلا مقاطلا نمسض هنييعت ”
ي---ئا---ن---ث---لا بنا---ج ¤إا ،لو’ا ي---ن---طو----لا
.ششوعمو فوكيار ‘لسسغويلا
ققحي نا نادعسس حبار خيسشلا نا عاطتسسا
بختنŸا عم هلمع ةيادب ‘ ةرهاب جئاتن
وهو ،تاينينا-م-ث-لا ع-ل-ط-م لوأ’ا ي-ن-طو-لا
اينابسسا لايدنوم ¤إا زايتماب هداق يذلا

2891.
¤إا يرئاز÷ا قيرفلا نادعسس حبار داق
ةنسس ،تارم ثلث ⁄اعلا شسأاك تايئاهن
كيسسكŸاب6891 ةنسسو اينابسسإا ‘2891
.ايقيرفا بونج ¤إا0102 ماعو
يبنجأا وأا ناك يلfi بردم ¤إا قبسسي ⁄و
ةيخيراتلا تازا‚’ا هتاه لثم ققح نا

تنا-ك اذا ن-ك-ل ،ة-ي-ن-طو-لا ة-ل-ي-ك-سشت--لا ن--م
د-ق مد--ق--لا ةر--ك--ل ة--ير--ئاز÷ا ة--يدا–’ا
نيرخآ’ا يئانثلل تر-ك-ن-ت ا-م-ك ه-ل تر-ك-ن-ت
نم مهداعبإا ” ثيح ،ششوعمو فوكيار
فلاخ يئانثلاب مهسضيوعتو ينفلا مقاطلا

fiديسشرو نيدلا ي flلهأاتلا دعب ‘ول
،نادعسس خيسشلا ناف ،اينابسسا لايدنوم ¤إا

ل--هأا نا د--ع---ب ه---ب---سصن---م ى---ل---ع ظ---فا---ح
6891 كيسسكŸا ›ايدنوم ¤إا «رسضÿا:»
عبتي ....0102 ايقيرفا بونجو
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:مويلا مقر

81 نسسحا يها-م :لاؤو-سسلا
ين-طو-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل بي-تر-ت
؟ةيŸاعلا ةلوطبلا ‘ ديلا ةركل

بختنملل بي-تر-ت ن-سسحا:باو÷ا
ة-لو-ط--ب--لا ‘ د--ي--لا ةر--ك--ل ي--ن--طو--لا
ةرود ‘31ـلا زكرŸا وه ،ةيŸاعلا

ابختنم42 لسصأا نم اسسنرفب1002
ح--لا--سص ي--ن--طو--لا بردŸا ةدا--ي--ق---ب
ة-كرا-سشم ل-سضفأا ي--هو ،و--ير--ك--سشو--ب

.ةرود41 ‘ قيرفلل

Áا م-قر-لا اذ--ه ل--ثŸا-ه-ي-ف با-غ ي-ت-لا ةد
بختنملل لبقŸا سسفانŸا ›اغتÈلا بختنŸا
نع رسصÃ ديلا ةرك لايدنوم ‘ يرئاز÷ا
ر-خا-ف ةÒغ-سصل ةر-ك-ل-ل يŸا-ع-لا سسر--ع--لا

لباقŸاب ،3002 ةنسس ¤إا دوعت هل ةكراسشم
يرئاز÷ا ينطولا بختنملل ةكراسشم رخآا

.5102 ةنسس ¤إا دوعت

:Èمسسيد

ــــــــــ مويلا حيرسصت ـــــــ

Èتعاو ارقإا ـــــــــــ
ةعفر نع عسضاوت نم سسانلا لسضفأا  ^
 .ةوق نع فسصنأاو هردق نع افعو

م-ظ-عأا و-ه ه-سسف-ن-ل نا-سسنإلا وز--غ  ^
. هتايح ‘ ناسسنإلا هققحي وزغ
ناسسنإلا طبرت يتلا دويقلا Ìكا ام  ^

.لمألا ديق ًاعيمج اهبجعأا نكلو ايندلاب
ليجسست ‘ اهيسضقن نإا نم رسصقا ةاي◊ا  ^

‘و انقح ‘ انÒغ اهبكترا يتلا ءاطخألا
. سسانلا Úب ءادعلا حور ةيذغت

ط-ع--ت لو , ه--فاو--ت--لا كم--ط– ل  ^
نم رذحاو , اهمجح نم Èكأا ةلأاسسŸا

 . ثادحألا ‘ ةغلابŸاو رومألا ليوهت

ةيكŸا روسسلا
:Ëركلا نارقلا ‘

نارق-لا ‘ ة-ي-كŸا رو-سسلا رد-ق-ت
.:يهو نونامثو نانثا Ëركلا

،لحنلا ،رج◊ا ، م-ي-هار-بإا ،ف-سسو-ي ،دو-ه ،سسنو-ي ،فار-عألا ،ما-ع-نألا :ي-هو
،ءارعسشلا ،ناقرفلا ،نونمؤوŸا ،ج◊ا ،ءاي-ب-نألا ،ه-ط ،Ëر-م ،ف-ه-ك-لا ،ءار-سسإلا
،سسي ،رطاف ،أا-ب-سس ،ةد-ج-سسلا ،نا-م-ق-ل ،مور-لا ،تو-ب-ك-ن-ع-لا ،سصسصق-لا ،ل-م-ن-لا
،ةيثا÷ا ،ناخدلا ،فرخزلا ،ىروسشلا ،تلسصف ،رفاغ ، رمزلا ،سص ،تافاسصلا
،ةقا◊ا ،ملقلا ،كلŸا ،ةعقاولا ،رمقلا ،مجنلا ،روطلا ،تايراذلا ،ق ،فاقحألا
،أا-ب-ن-لا ،تÓ-سسرŸا ،نا-سسنإلا ،ة-ما-ي-ق-لا ،ر-ثدŸا ،ل--مزŸا ،ن÷ا ،حو--ن ،جرا--عŸا
،ىلعألا ،قراطلا ،جوÈلا ،قاقسشنلا ،راطفنلا ،ريو-ك-ت-لا ،سسب-ع ،تا-عزا-ن-لا
،قلعلا ،Úتلا ،حارسشنلا ،ىحسضلا ،ليللا ،سسمسشلا ،د-ل-ب-لا ،ر-ج-ف-لا ،ة-ي-سشا-غ-لا
،رثوكلا ،نوعاŸا ،سشيرق ،ليفلا ،ةزمهلا ،رسصعلا ،رثاكتلا ،ةعراقلا ،تايداعلا
 .دسسŸاو ،نورفاكلا



يتلا تايدحتلا Èكأا ،مÓعإلا ‘ هتيادب نع قئاق◊ا نم ديدعلا فسشكو هردسص حتف يذلا ديحو قيفر يسضايرلا للÙا يمÓعإلاب بعŸÓا ءادسصأا ةديرج عمج راوح ‘
.انل اهيوÒسس يتلا صصسصقلا نم ديدعلاو رئاز÷ا ‘ مÓعإلاو ةسضايرلا عقاو نع كلذك ثد–و ةينهŸا هتÒسسم ‘ تايركذلا أاوسسأاو لسضفأا ،اههجاو

ةيفحضص ةؤدن نم ةؤأرؤر Êدرط بابضسألأ هذهلؤ ىركذ ءوضسأأ كأÈم ةافؤ

ةيقيقح ةروث ¤إأ جاتحي مÓعإلأؤ  هل ةنهم ل نم ةنهم تحبضصأأ ةفاحضصلأ

fiرئأز÷أ ةيدولوم قضشعأؤ ديردم لاير عجضشأأ ..  بعل لضضفأ زر

1٢٠٢ يفناج41 صسيمÿا
ىدامج٠3 ـل قفاوŸا

ــه٢441 ¤وألا

قيفر لدجلل ÒثŸا يمÓعإلا
ةديرج عم راوح ‘ ديحو

بعŸÓا ءادسص

ءاضسؤؤر دحأأ فرط نم ديدهتلل تضضرعت
!يفحضص لاقم ببضسب ةيدنألأ

ةرارغوب ةراسس هترواح
؟ مÓعإلا لا‹ ‘ ديحو قيفر ةيادب تناك فيك

لويم  يدنع تناك نكل، ةرادإا لب لاصصتاو مÓعإا سسردأا ⁄ انأا ةيادبلا ‘
ةينطولا ةصسردŸا تلخد،  ايرولاكبلا ةداهصش ىلع يلصص– دعبف ةفاحصصلل
سصصصخ-ت-لا Òي-غ-تو ف-قو-ت-لا ترر-ق  ة-صسارد-لا ن-م Úما-ع د-ع-ب ن-ك--ل ةرادإÓ--ل

بيردت اندنع ناك ةثلاثلا ةنصسلا ‘و لاصصتلاو مÓعإلا  ةصساردل تهجوتف
Êأا Òغ لاصصتلا ةرازو ىوتصسم ىلع هب موقأا نأا سضورفŸا نم ناك يلمع
تبلط بيردتلا ةÎف ةياهن دعبو ءاصسŸا ¤إا تلوحو يئÓمز دحأا عم تلدابت

ينلبقو تقولا سسفن ‘ ةصساردلاو مهعم لمعلا ةلصصاوم ريرحتلا سسيئر نم
¤وألا يتقÓطنا تناك انه نمو

؟ ءاسسŸا نم تناك ةيادبلا اذا
مهدنع تدجو ماع عاطقك ينهŸا يراوصشم ‘ ةمهم ةطÈ fiتعت ءاصسŸا
م--ه--نود--عا--صسيو ÚصصبÎم--ل--ل ةÒب--ك ة--م--ي--ق نو--ط--ع--ي م--ه--نأا ة---فا---صضإا ةÿÈا
ة-نرا-ق-م ظو-ظfi تن-ك ر-صصتıا-ب ي-ن--ع--ي ،رو--ط--ت--لا ى--ل--ع م--ه--نو--ع--ج--صشيو
ةقيرطب نيوكت ذخأل ةصصرف نودجي ل مهنأل ›ا◊ا تقولا ‘ Úيفحصصلاب

ŸÚاع امهف عصساصش قرف قيبطتلاو ةصساردلا Úب ةفاحصصلا ةنهمف ةحيحصص
flفلتÚ افŸا ةصسرامŸا بحو ةينهŸروطتلا ¤إا كناعفدي نم امه ةنه

¤إا تهجوت تعجر امدنع ةينطولا ةمدÿا ةيدأاتل تبهذ8991 ‘ انأا مهŸا
سسي-ئر بئا-ن نا-كو  ل-ع-يو-صش نا-م-حر-لا د-ب--ع م--صسق--لا سسي--ئر تد--جو ءا--صسŸا
لمع نود ىقبأا ⁄ انأا ينعي مهعم لمعلل Êولبقو يب وبحر كانه ريرحتلا
.ادبأا

؟مÓعإلاب قاحتلÓل تابوعسص تهجاو له
ينعي يراوصشم ‘ ةيباجيإلا ةطقنلا تناك هذهو ادبأا تابوعصص يأا هجاوأا ⁄ ل
هÈتعأا يذلا لعيوصش نامحرلا دبع Óثم تاعيجصشتو ةÒثك تادعاصسم تيقلت
.  نانف وهف ةعئار هتباتك ادج زات‡ ملق وهو اذاتصسأا

؟ كلذ ثدح فيك يسضايرلا ليلحتلا ¤ا ةباتكلا نم
امئاد هعصضأا تنك يذلا ءيصشلا ،Óلfi حبصصأا نأا ادبأا ركفأا نكأا ⁄ ةيادبلا ‘

ناك ›اخب ادج ارثأاتم تنك كلذك مÓعإلا لا‹ ‘ ح‚أا نا وه ينيع بصصن
تنك ةعاذإÓل لخدأاو هيلإا بهذأا تنك ةيناطيÈلا ةعاذإلا ‘ لمع  لئاوألا نم
يمامتها داز انهو هدنع نم تناك ةيادبلا اÃر لمعي ناك فيك هدهاصشأا
. Óهصس نكي ⁄ اذهو روطتلا ىلع امزع Êدازو مÓعإلاب

؟يمÓعإلا لاÛا ‘ اهتهجاو يتلا تايدحتلا مهأا يهام
ةيادبلا ‘، Òبك يمÓعإا Èنم ‘ لمعلا وه › ةبصسنلاب Èكألاو مهŸا يدحتلا
سصÓ-خإا-بو تا-طو-غ-صض نود م-ل-ع-ت-لا ة-صصر-ف Êا-ط-عأا ما-ع-لا عا-ط-ق-لا ‘ تن--ك
روطتلاو ءاقترإلا ىلع يمزع وه يدحتلا نكل Êودعاصس نيذلا سسانلا ركصشأاو
نيوانع ةدع دجوت ةيرئاز÷ا ةفاحصصلا ‘ ينعي Òبك Èنم ‘ لمعلا تدرأا

نوكت امدنع قرف كانه ينعي  ةيفاÎحلا ةمق ينعي ل مقرلا نكل ةيفحصص
يأا بطاخت امدنع ىتح ةمصصاعلا رئاز÷ا اهقاطن ىدعتي ل ةديرج ‘ لمعت

ىلع كعم نولماعتي ل ةيدا–إا سسيئر وأا ةطبار سسيئر، بردم Óثم لوؤوصسم
سسيل كتديرج مهرظن ‘ نأل ةبولطŸا ةميقلا كوطعي لو Òبك يفحصص كنأا
‘ لمعأاو Ìكأا يصسفن روطأا نأا تمزع اذهل راصشتنلا ةعصساو تصسيلو ىدصص اهل

› ةبصسنلاب لو– ةطقن تناك ÿÈا ‘ لمعلا تأادب املف Òبك يمÓعإا Èنم
رارصصإلاو ةÁزعلا نم ديزي Òبك ىدصص اهدنع نوكي ةحفصص رر– اŸ انهف
.عادبإلا و روطتلا ىلع

ديحو قيفر هلمع لا‹ ‘ ةودق هدنع صصخسش لك نأا ملعن نحن
؟كتودق وه نم

ايف اورثا نيذلا ديدعلا دجوي كلذ دعب ديصصلا حلاصص دمfi ›اخ ةيادبلا ‘
يصضام دمfi، ظيفح ليصضف ، ل-ع-يو-صش نا-م-حر-لا د-ب-ع Ó-ث-م م-ه-ت-ي-فاÎحا-ب
متها ىتح بيهو ديزي عبتأا تحبصصأا Ìكأا ءاقترلا عيطتصسأا ىتح اهدعب،
لمعلا ‘ نوناقلاف ةطقنلا هذهل ينهبن يذلا وه هنأل  Êوناقلا بنا÷اب
Ìكأا ةركلا لكاصشم نع ثدحتن ليلحتلا ‘ هنأل ةÒبك ةيمهأا هدنع يفحصصلا

.ةركلا عون نم

؟ةينهŸا كتÒسسم ‘ كل ىركذ لمجأا يهام
9102  ماع رصصم ‘ ايقيرفإا ·أا سساك تايلاعف ةيطغت يه ىركذ لمجأا

Ÿ؟اذا
طصسو ايق-ير-فإا ·أا سسأا-ك-ب ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ج-يو-ت-ت ” ةرود-لا هذ-ه لÓ-خ
تاجردŸا أÓ“ تناك يتلا ةيرئاز÷ا Òهامجلل يوق روصضحو ةمراع ةحرف
نيرصضاح اوناك نكل مدقلا ةركب ةقÓع يأا مهيدل سسيل سسانأا كانه ناك ينعي
نطولا بح رهظي انهو

؟كل ىركذ أاوسسأا يه ام نآلاو ىركذ لمجأا نع انتثدح
كÈم دمحأا ةيوه÷ا ةبانع ةطبار سسيئر ليحر وه › ةبصسنلاب ىركذ أاوصسأا
هتعمصس خيطلت ةيلاردفلا تلواfi هلم– مدع و هرثأات ةجيتن ةيبلق ةتكصسب
ةطلصسلا كير– مدع وه أاوصسألا ءيصشلاو ،ةطبارلل حصشÎلا درÛ كلذو
هتافو ةيصضق ‘ قيقحتلل  ةيمومعلا

مÓعإÓل كمييقت وه ام لاÛا اذه ‘ كتÈخ لÓخ نم
؟رئاز÷ا ‘ يسضايرلا
ىلع تداح ةفاحصصلا نأا لوقأا انأا طحنمو دعبلا لك ديعب ىوتصسم فصسأÓل

اهيلع ىغط هل ةنهم ل نم ةنهم تحبصصأا يهو ةليبنلاو ةيقيق◊ا اهتنهم
. داي◊او ةهازنلا و ةيفاÎحلا نم  ئدابŸا و ميقلا نم نيدرÛا سسانلا

؟رئاز÷ا ‘ يسضايرلا مÓعإلاب صضوهنلل كحاÎقا وهام
ءاصشنإاو  ميظنت ةداعإا ،ةلكيه ةداعإا ةيقيقح ةروث ¤إا جاتحي ةفاحصصلا عاطق
ةينهŸا ةصسرامŸا هذهب يقترن ىتح Úيرئاز÷ا Úيفاحصصلل ةيقيقح ةباقن

. تايوتصسŸا ىلعأل

؟نطولا جراخ وأا رئاز÷ا ‘ ءاوسس لسضفŸا كيرف وه نم
نع ابأا ددرت نودب رئاز÷ا ةيدولوم وهرئاز÷ا ‘ لصضفŸا يقيرفل ةبصسنلاب

.ديردم لاير وه جراÿا ‘ امأا، دج

؟كل ةبسسنلاب خيراتلا ‘ بعل لسضفأا
زرfi سضاير وه تاقوألا لك ‘و بعل لصضفأا

Ÿ؟اذا
قيقحتل يرئاز÷ا بختنŸا داق ، ›اع ىوتصسم ‘ بعل هنأل زرfi سضاير
مث، يتيصس Îصسيل ةلوطبلاب جيوتتلل ادج Òغصص قيرف داق ،ايقيرفإا ·أا سسأاك
.ةيقيرفإلا ةيبهذلا ةركلا ىلع زاحو ،يتيصسلا ¤إا لقتنإا

؟قرفلا ءاسسؤور دحأا عم لكسشم كل ثدح له
فÓخ نكي ⁄و ةرارور دمfi قباصسلا ةيدا–إلا سسيئر عم فÓخ يدنع ناك
‘، يرئاز÷ا بختنŸاب سصصصختم تحبصصأا ةÒخألا ةنوآلا ‘ انأاف يصصخصش
تلاغصشنا لك حرطأا يك  ةأار÷ا يدنع تناكو Êوناقلا بنا÷ا ‘و ةيلاردفلا
فÎعي لو داقتنلا بحي ل ناك ةوارورو اهئواصسم و اهنصساحÃ ةيدا–لا
يأا عم فÓخ يدنع نكي ⁄ كلذ Òغ ،فÿÓا ببصس اذه ناكو هئاطخأاب
.قرفلا ءاصسؤور نم سسيئر

؟هتبتك لاقم ببسسب ديدهتلل تسضرعت له
ةرم Óثم اهتبتك تلاقم ببصسب اهلكو هيديدهت تاŸاكم ةدع تيقلت معن
تبتك دق ةنوآلا كلت ‘ تنكو ديدهتلل اهيف تصضرعت ةيفتاه ةŸاكم تيقلت

كابصشلا ‘ لمعأا تنك ىرخألا ةرŸا ‘و، ةيدنلا ءاصسؤور دحا لوح لاقم
وه لصصتŸا نأا اهنيح تفرع ديدهت تيقلت سسابعلب ىلع اÒثك بتكا تنكو
ي-ن-نأا ة-جرد-ل ا-ن-ل-صصو  ›ا◊ا فا-ف-لا سسي--ئر ن--م Úبر--قŸا ةر--جا--نŸا د--حا
يذلا قباصسلا ةيدا–إلا سسيئر نم ناك حصضاولاو رخآلا ديدهتلاو ، هب تيكتصشا

«اتن سشمصشحتم كد» ةرابعلا هذهب › لاق
انأاو ةبيط مهعم يتقÓع لاح لك ىلع تافÿÓا لك انيوصس تقولا عم نكل
.ةعرصسب يصسناو حماصسأا دق◊اب كصس“أا ل يننأا ايف ليم÷ا ءيصشلا

؟ ةيفحسصلا تاودنلا دحأا ¤إا لوخدلا نم تعنم له
ةيدا–إلا سسيئر نم تاميلعتب كلذو ةيفحصص ةودنل لوخدلا نم تعنم معن
. ةوارور دمfi قباصسلا

Ÿ؟ اذا
كلت ‘ تنك انأاف لكاصشمو ءادعأا › دلوت تناك نم يه حرطلا ‘ يتأارج

ن-م ةرارور نأل ر-مألا ه-ب-ج-ع-ي ⁄و ه--صصخ--ت تلا--ق--م ةد--ع تب--ت--ك د--ق ة--نوآلا
سصخصش مقي نأا د◊ تلصصو اذإا انأاو داقتنلا نوبحي ل نيذلا سصاخصشألا
Òيغت لصضفأا انأاف فيوختلا وأا ءارغإلا وا ديدهتلاب ءاوصس يملق ‘ مكحتلاب
نصسحأا ةنهŸا

نع عجاÎلا وأا عوسضوم ةباتك لجأا نم لاومأا كيلع تسضرع له
؟هتباتك
ادبأا كلذ ثدحي ⁄ ل

؟ايلاح رئاز÷ا ‘ ةسضايرلا عقاول كمييقت وهام
¤إا رظنت ةلودلا نأل  هو رمتصسم  طاطحنإاو رقهقت ‘ ةيرئاز÷ا ةصضايرلا
يرئاز÷ا عرصشŸا، يصضاير ل يصسايصس روظنÃ مدقلا ةرك ةصصاخو ةصضايرلا

ثدحي ام نكل ةيصضايرلا ةموظنŸا طبصضت يتلا Úناوقلا ثيح نم رصصقي ⁄
بابصشلا ةرازو ‘ ةلث-م-تŸا ة-ي-مو-م-ع-لا ة-ط-ل-صسلاو Íناو-ق-لا ق-ي-ب-ط-ت مد-ع و-ه
نم دجوي ل نكل تازواŒو تاقورخ ةدع كانهف انكاصس كر– ل ةصضايرلاو
ة-ي-صضا-ير-لا ة-مو-ظ-نŸا ‘ ر-ئاز÷ا ‘ لاو-ملا م-ث، نو-نا-ق-لا ة-ط-ل-صس سضر-ف--ي

.ةئطاÿا يه اهيف فرصصتلاو Òيصستلا ةقيرط نكل ةدوجوم

؟ةيدا–إلا ةسسائرل لثمألا حسشرŸا وه نم كرظن ‘
Áن-ك-ل م-ه-فر-عأا ل سصا-خ--صشأا ةد--ع نو--ك--ي نأا ن--ك Áصصخ-صش ح-صشرأا نأا ن-كÚ
Áديهجو يداصص ديلو امهو ةيرئاز÷ا ةركلا ‘ ةديدج ةحفصص حتف امهنك

.فازفز

؟ةينهŸا كتÒسسم لع يسضار تنأا له
سسانلا ريدقت ارخف ينيفكي يتÒصسم ‘ لقأألا ىلع  هنأل يصضار انأا معن
يتينهÃ نود-ي-صشيو ةد-ير÷ا ن-م Êو-فر-ع م-ه-نأا › نو-لو-ق-ي م-ه-ن-م Òث-ك-لا-ف،
ةفاحصصلا ءامدقو هللا لصضفب هيلإا تلصصو يذلاو ›اعلا ىوتصسŸاو يتأارجو
. Êودعاصس نيذلا

؟ةرجهلا ‘ تركف له
ةينهŸا يتÒصسم ةيادب ‘و ةعما÷ا نم يجرخت دعب ينعي ةيادبلا ‘  معن
ارثأاتم تنكو لبقتصسŸا › هيفخي ام ملعأا نكأا ⁄ كاذنآا ةرجهلا ‘ ركفأا تنك
ييأار تÒغ دعب اميف نكل، ةيناطيÈلا ةعاذإلا ‘ لمعي يذلا ›اخب اÒثك
ةركفلا تيغلأا مويلا نكل لمع دقع نودو لوهÛا ¤إا بهاذ يننأا تركف
.ادبأا ةرجهلا يونأا لو ايئاهن

؟دلوأا كدنع له
مهظفحي هللا تانب ةثÓث يدل معن

؟مÓعإلاو ةسضايرلا ىلع مهعجسشت له
انأاف مÓعإÓل ةبصسنلاب امأا ،ايلاح ةحابصسلا نصسراÁ نهو معن ةصضايرلل ةبصسنلاب

.هيف ن–رت يذلا لاÛاو مهلبقتصسم يتانبل ددحأا نأا ديرأا ل

ةÒخأا ةملك
يه ÚيمÓعإا فرط نم ÚيمÓعإÓل سصصصıا ءاصضفلا نأل عبطلاب مكركصشأا
انصسفنأا نع لإا ئي-صش ل-ك ن-ع ثد-ح-ت-ن Úي-ف-ح-صصك ن-ح-ن ه-نأل، ة-ب-ي-ط ة-تا-ف-ت-لا
Úيفحصصلا ةفرعŸ مداقلا ليجلل ةصصرف يطعنصس  ةقيرطلا هذهبو انلكاصشمو
دافتصسي يكل مهيلع ءوصضلا طلصسن نأا بجي ÚفfiÎ نم مهÌكأا امو ىمادقلا

ديفتصسي نأا بجي لب لايجألا Úب ةعيطق نوكت نأا بيعلا نم هنأل مهبراŒ نم
ةفرعم نم ماعلا يأارلا نكمتيصس مكلÓخ نمو هلبق يذلا لي÷ا نم ليج لك
اههيجوت مهنكÁ يت-لا ة-لا-صسر-لاو م-ه-تازا‚إا ي-ها-مو Úي-ف-ح-صصلا ءلؤو-ه ن-م
اهيلع مكعجصشأا ةليمج ةتافتلإا ينعي


