
وتاكŸÒا ‘ نيرداغŸا لوأا نوكي دقو ادج بسضاغ لاعسش«بقللا تاباسسح ‘ ةماه دج نوكتسس طاقن3» :سساŸأا

رئاز÷ا .م1-0 فيطصس .و

ةــــــيفياطسسلا فــــــحز فـــــقوت ةـــــــيدولوŸا
جد52  :نمثلا ^57: ددعلا ^ــه2441 ةيناثلا ىدامج30ـل قفاوŸا1202 يفناج71 دحألا

!«انل ةبسسنلاب ةÒبكلا هتيمهأا كرديو ةداعلل قراخ زرfi» :لويدراوغ

لئابقلا .شش2 ـ0 ناصسملت .و

رايدلا جراخ هتوق دكؤوي يرانكلا

  ةÒـــــــبك ةÒـــــــسسم ‘ نوـــــــجرخي راــــــــسصنألا
لÓـــــــم لـــــــيحرب نوــــبلاطيو

نازيلغ .شس1 -3 ةمصصاعلا .إا

يدــــــهيو اددــــــ‹ قــــــــلأاتي يردوــــــــك
بــــــــهذ نم طاــــــــقن3 ةراــــطسسوسس

داـــــــــ–إلا ةرادإا مـــــــــيعدت نـــــــــع عـــــــــجاÎي داـــــــــنزوـــــــــب

نارهو .م1 -1 دادزولب.شش

ةوارم◊ا مامأا نوÌعتي ةبيقعل ءانبأا
رــــــــــثعتلا نوـــــــــــلسصاويو

ىــــلع لـــــّجسسُي روـــــليد
عـــفريو رــجام ةـقيرط
فادهأا9 ¤إا هدـيسصر

انيمجاهم نع فلتÊ flاميلسس» :ايسسراغ
«لاطبألا ةطبار ¤إا لهأاتلا ‘ اندعاسسيسسو
!يدوعسسلا يرودلا ¤إا ةدوعلا ررقي يرمعلا نب

دوقيو «موردوليف» ‘ قلأاتي تاحرف
اــــــــيليسسرم ىــــلع زوــــــفلل مـــــين



نب ليعامشسإا يرئاز÷ا مجنلا ةدوع نأا ةيشضاŸا تاعاشسلا ‘ دكأات ،ةقباشسلا اندادعأا ‘ هيلإا انرششأا املثم
ةلماك ةبشسنب هيفاعت مدعو هتيزهاج مدع ببشسب Úنثلا اذه ةرهشس ررقŸا يرايلاك ءاقل ‘ نوكت نل رشصان

ةياغ ¤إا قباشسلا لابشس بعل ةدوع لجأاتتشس ثيح ،نيدايŸا نع ةÎفل بيغي هتلعج يتلا ةيلشضعلا ةباشصإلا نم
لو ةيمشسرلا ةشسفانŸا ¤إا ةدوعلل ةلماك ةبشسنب ازهاج نوكي ىتح ،ةمداقلا دعب ام ةلو÷ا ‘ اتنلاتأا ةارابم

.ةقباشسلا ةرŸا ‘ هل لشصح املثم رفشصلا ةطقن ¤إا دوعي
هشضيوعتل يتيم عم ايمشسر دقاعتي نÓيم

،يتيم ونيروت طشسو طخ م‚ عم ايمشسر هدقاعت نع ةيشضاŸا تاعاشسلا ‘ نÓيم يدان نلعأاو
دجو ›ويب بردŸا نأا ةشصاخ ةباشصإلا ببشسب رشصان نب ـل ليوطلا بايغلا سضيوعتل ءاج يذلا

ةبقاعم ةيناكمإا لظ ‘ ييشسيكو يرئاز÷ا ›ودلا بايغ دنع ةيقيقح ةطرو ‘ هشسفن
يرودلا ‘ ةزيمŸا رشصانعلا نم يتيم Èتعيو ،رشصان نب سضيوعت ىلع دوعت يذلا ›انوت
مغر رشصان نب دّدهي هلعجي ام وهو ،ةعئار ةيندبو ةينف تاناكمإاب عتمتي ثيح ›اطيإلا
.يرئاز÷ا مجنلل ةتباثلا ةميقلا
«ويششتلاكلأ» ‘ مشسأوم3 رخأأ لÓخ ةغوأرم Ìكأ’أ يثÓثلأ نمشض دجوي

ير-ئاز÷ا ›ود-لا ،تا-ي-ئا-شصحإلا ‘ ة-شصشصخ-تŸا ة--ي--لا--ط--يإلا ع--قاوŸا د--حأا را--ت--خا
ةثÓث رخأا لÓخ ›اطيإلا يرودلا ‘ Úبعل ةثÓث لشضفأا نمشض راشصن نب ليعامشسإا

نÓ-ي-م بعل ي-ت-ي-م ن-م ل-ك ع-م ءا-ج ثي-ح ،تار-ك-ل-ل ا-عا-جÎشساو ة-غوار-م م-شساو--م
06 نم Ìكأا اوعجÎشسا مهنوكب ةثÓثلا ءلؤوه زاتÁو يزينيدوأا م‚ لوب يدو ديد÷ا

ىلع ة-ح-جا-ن ة-غوار-م001 ـب او--ما--قو ةر---ك
يÒشسلا» نم خشسن ثÓث رخأا لÓخ لقألا

ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا ة-م--ي--ق د--كؤو--ي ا--م و--هو ،«1
›و-بÁإا ‘ ا--م‚ نا--كو نÓ--ي--م ع--م ق--لأا--تŸا
.اشضيأا

هجئاتن ىلع نÓيم ةظفاfi» :يغأزنيإأ
«Óهشس سسيل رمأأ رشصان نب بايغ ‘ ةيباجيإ’أ

برد-مو نÓ-ي-م ـل ق-با--شسلا م--ج--ن--لا ىر--جأا
اراوح يغازنيإا وبيليف ›ا◊ا وتنيفينيب

و-ل-يد يÒيرو-ك» ة-ف-ي-ح--شص ع--م لو--ط--م
قلعتي ام لك نع هيف ثد– «تروبشس
ى-ل-ع ى-ن-ثأا ثي-ح ،›ا-ط-يإلا يرود-لا-ب
حد-ت-ماو نÓ--ي--م ـل ة--ي--لا◊ا ة--خ--شسن--لا
:لا-قو ،ر-شصا--ن ن--ب ير--ئاز÷ا ›ود--لا
لوألا ح--ششرŸا سسو--ت--ن--فو--ج ى--ق--ب---ي»
تبثأا نÓي-م نأا م-غر بق-ل-لا-ب ج-يو-ت-ت-ل-ل

زئاكر بايغ ‘ زوفي هنأا اميشسل هتميق
،Òيا-كو ر-شصا-ن ن--ب ،ار--بإا ل--ث--م ة--ما--ه
نوكلتÁ مهنكل لهشس سسيل رمأا اذهف
سضيوعت ‘ اوح‚ Úعئار انابشش
.«قيرفلا ‘ ةماهلا تابايغلا

ةزمح . م

اسضرع سضفري Ëاهنفوه
ليسضوفلبعم دقاعتلل سشتيومورب تسسيو نم

يزيل‚إلا سشتيومورب تشسبيو نم اشضرع اشضفر ÊاŸألا Ëاهنفوه يدان نأا «تروبشس رياكشش» ةكبشش تفششك
¤إا نافرطلا لشصوتي ⁄ ثيح ،ليشضوفلب قاحشسإا يرئاز÷ا ›ودلا عم دقاعتلا لجأا نم ةيشضاŸا مايألا ‘

لثم يوق مجاهÃ هقيرف فوفشص ميعدت ىلع سسيدرلأا بردŸا رارشصإا مغر ةقفشصلا هذه نأاششب قافتا
ةزمح . م  .يكÎلا ياراشستلاغ ‘ طششانلا Êايد يابم مجاهŸا وحن راظنأا لّوحيل ليشضوفلب

...وكانوم مامأأ هبعلم ‘ هقيرف ةراشسخ مغر قلأات

ةقيرط ىلع بعكلاب لّجسسُي روليد
فأدهأأ9 ¤إأ هديسصر عفريو رجام

لباقم ةيثÓ-ث-ب و-كا-نو-م ما-مأا ه-ناد-ي-م ى-ل-ع ي-ي-لو-ب-نو-م يدا-ن ط-ق-شس
يرودلا نم02 ةلو÷ا حاتتفا يفب ةعم÷ا سسمأا لوأا ةرهشس Úفده
يدنأا يرئاز÷ا مجنلا قلأات تدهشش يتلا ةارابŸا يهو ،يشسنرفلا
ةقيرط ىلع بعكلاب96 ةقيقدلا ‘ اعئار فده لجشس يذلا رولدي
يرودلا ‘ فادهأا ةعشست ¤إا هديشصر عفÒل ،رجام حبار ةروطشسألا
›ود--لا ق--لأا--ت م--غرو ،«1 غ-ي-ل-لا» مو‚ زر-بأا ن--م د--حاو--ك ي--شسنر--ف--لا
.رايدلا رقع ‘ ةرشساÿا دّبكت هقيرف هنأا لإا يرئاز÷ا

«راطإ’أ جراخ انكو ءيشس لكششب ةأرابŸأ انأأدب» :روليد
⁄ هقيرف نأا لاق ثيح ،ييلوبنوم مامأا ةراشسÿا دعب روليد ثد–و
نكي ⁄ امك ،تارك-لا ن-م د-يد-ع-لا ع-ي-شضو د-ي-ج ل-ك-ششب ءا-ق-ل-لا ل-خد-ي

يبعÓل اعشساو لاÛا حشسف ام وهو ،ةيئانثلا تاعارشصلا ‘ ارشضاح
⁄» :روليد لاقو ،ةيقبشسألا ذخأاو ليجشستلل سسفانŸا

ا---نر---شسخ ،ةارا---بŸا ة---ياد---ب ‘ ن---ير---شضا----ح ن----ك----ن
،تاركلا نم Òثكلا انعيشضو ةيئانثلا تاعارشصلا

ى-مر--م ى--ل--ع ن--يÒط--خ Òغ ا--ن--ل--ع--ج ا--م و--هو
اننأا وه ،دع-ب ا-م-ي-ف مد-ن-ن ا-ن-ل-ع-ج ا-م ،سسفا-نŸا

ىل-ع ةÒب-ك ةرو-ط-خ ل-ك-ششن ا-ن-ك م-ج-ه-ن ا-مد-ن-ع
.«سسفانŸا ىمرم

لبق تأراشصتن’أ ةكشس ¤إأ ةدوعلأ انيلع»
«ةيبوروأ’أ ةشسفانŸأ ‘ Òكفتلأ
ةرا-شسÿاو ةارا-بŸا ن-ع ه-ث-يد-ح رو-ل-يد ع--با--تو

انيهنأاو ةجيتنلا ‘ اندع ول» :Óئاق
لباقم ةثÓث ةج-ي-ت-ن-ب ةارا-بŸا

قر--شسن--ل ن--ك--ن ⁄ ،ة--ثÓ---ث
م-ه--يد--ل ن--ك--ل ،ة--ط--ق--ن

ما---ق زا----ت‡ سسرا----ح
‘ تا------يد------شصت-------ب

نا--ك ،ىو--ت--شسŸا
ادقع-م ر-مألا

ا-ن-ك ا-مد-ن-ع
نيرخأاتم

‘

ةجيتنلا
ةيثÓثب

اذإا ،ة-ف--ي--ظ--ن
ءيشش كانه ناك

هذ-ه ‘ ي--با--ج--يإا
حور و--ه--ف ،ةارا---بŸا

Ó-جأا ن-م ة-عو-مÛا
ام ،ةجي-ت-ن-لا ‘ ةدو-ع-لا
طا--ق--ن--لا و--ه ا--ن--م---ه---ي
ةقثلا ةداع-ت-شساو ثÓ-ث-لا
ا-ن-ي--ل--ع نآلا،ةدو--ق--فŸا
ة-----ك------شس ¤إا ةدو------ع------لا

ءيشش لك لبق تاراشصتنلا
نا-م-شض ‘ Òك-ف--ت--لا ل--ب--قو

ة-شسفا-ن-م ¤إا ة-ل-هؤو-م ة--ب--تر--م
.«لبقŸا مشسوŸا ةيبوروأا

ةزمح . م

ثد◊أــه2441 ةيناثلا ىدامج30 ـل قفاوŸا1202 يفناج71 دحألا

›اطيإ’أ ›ودلأ
وبيليف قباشسلأ
ينثُي يغأزنيإأ

مجنلأ ىلع
...يرئأز÷أ

يرايلاك ءاقلل زهاج Òغ رسصان نب
هسضيوعتل يتيم عم دقاعتي نÓيمو

 رضشنلا لوؤوضسم ريدŸا
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلا شسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلا مقر
ÊوÎكللا ديÈلا
moc.liamg@baalamadsa

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

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

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

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

جد00.000009 ةكرضشلا لام شسار

fiنع بيغي سسراف دم
ويسست’و «يبرأدلأ»

ةيثÓثب زوفي
سسرا-ف د-مfi ير-ئأز÷أ ›ود-لأ با--غ

ةمقلأ ءاقل ‘ ويشست’ هقيرف ةأرابم نع

ة-م-شصا-ع-لأ «ي-برأد» ‘ ا--مور را÷أ ما--مأأ

سسمأأ لوأأ ةره-شس ىر-ج يذ-لأ ة-ي-لا-ط-يإ’أ

روشسن ةحلشصŸ ىهتنأو «ويكيبŸوأأ» بعلم ىلع

ءاقل ‘ ةفيظن ةيثÓثب ةيلاطيإ’أ ةمشصاعلأ

لا--ب--ششأأ ة--ح--ل--شصŸ د--حأو هاŒأ ‘ را--شس

سسرا-ف د-مfi با-غ ثي--ح ،ي--غأز--نإأ

ذنم اهنم Êاعي يتلأ ةباشصإ’أ ببشسب
بيغي هتلعج يت-لأو ة-ل-يو-ط ةÎف

ةماهلأ تايرابŸأ ن-م د-يد-ع-لأ ن-ع
هشساف-نأأ د-ي-ع-ت-شسي أأد-ب يذ-لأ و-هو
¤إأ دوعي نأأ رظتنŸأ نمو ايجيردت

   .ةلبقŸأ مايأ’أ نوشضغ ‘ ةشسفانŸأ
ةزمح . م

«وتاكŸÒأ» ‘ مÓغ ديرُي لسساكوين
ردا-شصŸا ن-م د-يد-ع-لا تع--م--جأا
نأا ى-ل-ع ة-ي-بوروألا ة--ي--مÓ--عإلا
عم دقاعتلا ديري لشساكوين يدان
ير----ئاز÷ا ر----شسيألا Òه----ظ-----لا

ةÎف لÓ--------خ مÓ--------غ يزو--------ف
ل-ظ ‘ ،ة-يو-ت-ششلا تÓ-يو--ح--ت--لا

ه-برد-م تا-با-شسح ن-م ه--جور--خ
د-ير-ي ثي-ح ،وزو--تا--غ ورا--ن--ي--ج
›ا------ط------يإلا بو------ن÷ا يدا------ن
دقاعتلا لجأا نم هنم سصّلختلا

و-بÒف م-هزر--بأا ر--خأا بعل ع--م
دوجو مدع مغرو ،ةنولششرب نم
مÓ-غ Úب ة-ي-م-شسر تا-شضوا--ف--م
،›ا◊ا تقو-لا ‘ ل-شسا--كو--ي--نو
ةهجولا ودبت «زيابكاŸا» ّنأا لإا
ةÎف ‘ مÓ-----------غ ـل بر-----------قألا
ّل-ظ ‘ ة-يو-ت-ششلا تÓ-يو--ح--ت--لا

هيدان تاططfl نم هجورخ
ةزمح . م .›اطيإلا

سسيراب يسسأ فأأ بع’ بأرعأأ ديعسس يرئأز÷أ بختنŸأ ليثمتب ملحي
طشسوتم ف-ششك يشس فأا ناديم سسيراب

‘ ط----ششا----ن----لا ةجردلا
ةيشسنرفلا ديعشس ،ة-ي-نا-ث-لا ه-----نأا ،بار------عأا ليثم-ت-ب ل-م-ح-ي بختنŸا ‘ ي----ن----طو-----لا ى---ق----ل----ت لا----ح ن---------م ةو---------عد لجشس يذ-لا و-هو ،ي-شضا-م-ل-ب لا-م-ج ي-ن-طو-لا بخا-ن-لا عو-ب-شسألا م--هر--خأا «2 غ--ي--ل--لا» ‘ نآلا ى---ت---ح Úفد---ه ثيح ،نا-ي-شسن-لا-ف ما-مأا ةÒخألا ة-ق-ي-قد-لا ‘ ي-شضاŸا :ةيشسنرف-لا «نا-يز-يرا-بو-ل» ة-ف-ي-ح-شص ع-م راو-ح ‘ لا-ق ،رئاز÷ا نم ÚبرقŸا سضعب عم ثيدح › ناك دقل» بخ-ت-نŸا ن-م ةو-عد ى-ق-ل-تأا نأا ا-ع-ئار ار--مأا نو--ك--ي--شسو بارعأا نأا املع ،«لامآلا فشصن ‘ ولو ىتح يرئاز÷ا .اماع02 غلبي

«ةبعشص اتاقوأأ تششعو ومز’ ترداغ امدنع تيكب» :بأرعأأ همدقتشسا هدلاو نأا لإا ،اشسنرف ‘ دلو بارعأا نأا مغرو ـل بعل ثيح ،31 نشس ‘ نارهو ‘ سشيعلل رئاز÷ا ¤إا يتلا ةبرجتلا يهو ،ةينابششلا تائفلا ‘ نارهو ةيعمج عم تلجشس دقل» :اهنع لوقيو ،هنهذ ‘ ةخشسار تيقب دا–ا را÷ا ما-مأا ي-ئا-ه-ن-لا ‘ ا-فد-ه نار-هو ة-ي-ع-م--ج ع-م لا-شصتا ‘ تي-ق-بو تي-ك-ب تردا-غ ا-مد-ن-ع ،نار-هو ةبيشصع اتاقوأا بارعأا سشاعو ،«نارهو ‘ يئاقدشصأا ¤إا ةفاشضإا زتيم ‘ ناك امدنع هدلاو سضرم ببشسب اÒث-ك ا-ط-ب-تر-م اد-ب ثي-ح ،ار-خؤو-م ه-برا-قأا د--حأا ةا--فو  .رئاز÷اب
ةزمح . م



ــه2441 ةيناثلا ىدامج30 ـل قفاوŸا1202 يفناج71 دحألا ثد◊ا

«!..انل ةبسسنلاب ةÒبكلا هتيمهأا كرديو ةداعلل قراخ زرfi» :لويدراوغ
يتيسس Îسسسشنام عم Ìكأا بعللا ديري رسضÿا دئاق نأا لاق

ي--ت---ي---سس Îسسسشنا---م يدا---ن---ل Êا---ب---سسإلا بردŸا دا---سشأا
يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلاب ،لويدراوغ بيب ،يزيل‚إلا
ا-م-ه-مو ةدا-ع-ل-ل ا--قرا--خ ا--ب--عل هÈت--عاو ،زرfi سضا--ير
فسشكي عقاولا نأا مغر ، يتيسسلا ةليكسشت ‘ هل ةبسسنلاب

بعللا ديري زرfi نأا لويدراوغ لاق امك ،كلاذ سسكع
Úب ةا-ن-ق-ل Êا-ب--سسإلا بردŸا ثد–و ق--ير--ف--لا ‘ Ìكأا

يرئاز÷ا ›ودلا هبعلو يتيسسلا ةيعسضو نع سستروبسس
‘ هÒيغت ببسسب هبردم ىلع جتحا يذلا زرfi سضاير
بعللا ديري سضاير »:لويدراوغ لاقو ، Òخألا ءاقللا
كانهو ،عسضولا سسفن ‘ هئÓمز ةيقب نكلو ،Èكأا لكسشب
ة-كرا-سشŸُا نود-ير-ي ،ق-ير-ف-لا ‘ Úب-عÓ-لا ن-م د-يد-ع--لا
اهيلون يتلا ةÒبكلا ةيمهألا يعي سضايرو ،Èكأا قئاقدل
زرÙ ةينفلا تÓهؤوŸا نأاب عنتقُم انأا»:فاسضأاو .«هل

،يدانلا ‘ هرودب موقي هنأاب ملعي وهو ،ةداعلل ةقراخ
.«اننيب زي‡ رسصنع هنأابو

fiسص دمÓع» :حÓعم ةديج يتق fiزر
«تايرابŸا لبق اعم ثدحتنو

دمfi يزيل‚إلا لوبرفيل يدانل يرسصŸا مجنلا فسشك
سضاير ،يرئاز÷ا ›ودلا مجنلاب هتقÓع نع حÓسص

fiع نأا لاقو ،زرÓب هتقÓا بعÿافسشاك ،ةديج رسض
Îسسسشنا-مو لو-بر-ف-ي-ل تا-يرا-ب-م ل-ب-ق ه-ع-م ثد-ح-ت-ي ه-نأا

⁄ يذلا سشايز ميكح يبرغŸا بعÓلا سسكع ، يتيسس
ا-م-ي-ف ير-سصŸا م-ج-ن-لا حر-سص ثي-ح ،نآلا ى-ت-ح ه-ق-ت-ل--ي
ةانق ىلع اÎل‚إا ‘ برعلا ÚبعÓلاب هتقÓع سصخي
زرfi سضاير عم ةديج يتقÓع»:Óئاق سستروبسس Úب
⁄ ينكلو ، تايرابŸا نم ددع لبق اننيب ثدحتن نحنو
بعÓ-لا ع-م Ìكأا ثد–أاو ،د-ع-ب سشا-يز م-ي-ك--ح ي--ق--ت--لأا
.«ةموسسلا رمع يبرعلا

ل .ماسسح

يلهألا ةرادإا عم قفتا رسضÿا عفادم

!يدوعسسلا يرودلا ¤إا ةدوعلا ررقي يرمعلا نب
›ود---------------لا ع---------------فادŸا بÎقا
،ير-م-ع-لا ن-ب لا-م--ج ،ير--ئاز÷ا
نويل كيبŸوأا يدان ‘ فÙÎا
يرودلا ¤إا ةدوعلا نم ،يسسنرفلا
،يلهألا يدان ةباوب نم يدوعسسلا

ةر-يز÷ا ة-ف-ي-ح-سص تف--سشك ثي--ح
Úب تا--سضوا--فŸا نأا ة--يدو--ع---سسلا
ل----ث‡و نو----ي----لو ي----ل----هألا ةرادإا
¤إا تل---سصو ير---ئاز÷ا بعÓ----لا

ا-مد-ع-ب ، اد-ج ة-مد-ق-ت-م ل--حار--م
عم قافتل يدانلا ةرادإا تلسصوت
ل-ي-سصا-ف-ت-لا ة-فا--ك ى--ل--ع بعÓ--لا
لوأا نوكيسس هنأاو ،هدقعب ةسصاÿا

ر--ظ--ت--نŸا ة--يو--ت--سشلا ه--تا--ق--ف---سص
لبق دكأا دق ناك يرمعلا نب نأا مغرو.يرا÷ا رهسشلا ةياهن لبق اهنع نÓعإلا
،لبقŸا ناوج رهسش هدقع ةياهن ىتح نويل ‘ ءاقبلل يدحتلا عفر ررق هنأا عيباسسأا
لسضفي يذلا ايسسراغ يدور بردŸا ةليكسشت نمسض ةيسساسسأا ةناكم كاكتفا ‘ Óمأا
‘ ةسسفانŸا ةدسشو تايرابŸا نع داعتبلا نأا اودبي نكل ،ءلدبلا ةكد ىلع هئاقبإا
¤إا ةراسشإلا ردŒ .يدوعسسلا مÓعإلا بسسح هيأار Òغي رسضÿا بعل تلعج نويل
عم هدقع خسسف ررق امدعب يسضاŸا Èمتبسس رهسش ةيدوعسسلا رداغ يرمعلا نب نأا
ل.ماسسح.ابوروأا ‘ فاÎحلا لجأا نم بابسشلا يدان

نو---ي---ل كي---بŸوأا يدا---ن برد----م دا----سشأا
مجا-هŸا-ب ،ا-ي-سسرا-غ يدور ،ي-سسنر-ف-لا
، Êا-م-ي-ل-سس مÓ-سسإا ،ير-ئاز÷ا ›ود--لا
،يسضاŸا عوبسسألا هقيرف ¤إا مسضنŸا
ة-ب-غر--لا كلÁ ر--سضÿا بعل نأا لا--قو
نويل يدان ةدعاسسمو قلأاتلل ةÁزعلاو

م--سسوŸا اذ--ه ه--فاد--هأا ق--ي--ق– ى--ل--ع
ىلع لوسص◊ا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا كل-ت ة-سصا-خ
ةسسفان-م ‘ ة-كرا-سشم-ل-ل ة-ل-هؤو-م ة-ب-تر-م
،ل-ب-قŸا م-سسوŸا ا-بوروأا لا-ط--بأا يرود
تاز--ي‡ ن--ع ا---ي---سسرا---غ ثد– ا---م---ك
ةهجاوŸ اب-سس– ها-عد-ت-سسإاو Êا-م-ي-ل-سس
ءاسسم يسسنرفلا يرودلا ‘ زتام يدان
Êامي-ل-سس ى-ق-ت-ل-ي نأا ر-ظ-ت-ن-ي ن-يأا مو-ي-لا
ردنسسكيلأا ينطولا بختنŸا ‘ هيليمز
رر-ق لا-ح ‘ ة-يلو-ب د--ير--فو ة--ج--ي--كوا
سضع-ب ه-ح-ن-م ا--ي--سسرا--غ يدور بردŸا
حرسصو ، مويلا ءاقل ‘ ةكراسشملل تقولا

Êاميلسس»:Óئاق نو-ي-ل كي-بŸوأا برد-م
نوكيسس هنا دقتعأاو عئارو مسستبم لجر

ناك دقل ،تايرابŸا مداق ‘ انل اديج

ه-يد-لو هÁد-ق-ت لÓ-خ اد-ج ا-سسم-ح-ت--م
ى-ل-ع ا-ن--تد--عا--سسŸ ز--فا◊او ة--ب--غر--لا

ل-هأا-ت-لا سصخ-ي ا-م-ي-ف ا-ن-فد--ه ق--ي--ق–
امك ،ابوروأا لاطبأا ةطبار ‘ ةكراسشملل
ةيقب نع فلتfl بعل هنأا دقتعأا Êأا
ة-سصا-خو م-ه-ك-ل-ت‰ ن-يذ-لا Úم-جا--هŸا
انحنمي-سس ة-ي-سسأار-لا تار-ك-لا ‘ ه-قو-ف-ت
:فاسضأاو «ايعافدو ايموجه ةفاسضإلا
د-عا-سست ة-ق-ير--ط--ب بع--ل--ي Êا--م--ي--ل--سس»
لج-سس اŸ هلو-لو ،Úم-جا-هŸا ه-ئÓ-مز
وكانوم عم فادهألا نم Òثكلا رادي نب
فسصن مدق Êاميلسس ،يسضاŸا مسسوŸا

6 ل--ج--سسو و--كا--نو--م ع--م ع---ئار م---سسو---م
21 ‘ ة-م-سسا--ح تار--ير“8و فاد--هأا
نب لثم Êاميلسس» : فدرأاو «طقف ءاقل
ا-ن-ح-ن-م-ي-سس اÒث--ك ز--ف--ح--ت--م ير--م--ع--لا
،ا-ن-ع-م هد-جاو-ت-ل د-ي-ع-سس ا-نأاو ة-ي-لا-ع-ف-لا

تقو هيدل سسيلو اوت لسصو هنأا حيحسص
دسض انعم نوكيسس هنكل كلاذ لبق بعل

.«دحألا موي زتام
ل.ماسسح

:نويل كيبŸوأا بردم ايسسراغ يدور.. مويلا زتام ةهجاوŸ هاعدتسسا

«لاطبألا ةطبار ¤إا لهأاتلا ‘ اندعاسسيسسو انيمجاهم نع فلتÊ flاميلسس»

ÒËت حيرُيو ىفاعتي ›وغف
›و-غ-ف نا-ي-ف-سس نا--كو
ة---با---سصإا ى---ق---ل---ت د---ق
بيغي هت-ل-ع-ج ةد-ق-ع-م
لÓ-خ ن--يدا--يŸا ن--ع
،ة----ي----سضاŸا تلو÷ا
ايلج اهيف رهظ يتلاو
‘ هبايغب هقيرف رّثأات
طÿا ناديŸا طسسو
ل------ظ ‘ ي------ما------مألا
ذنم «وسسوسس» همدقي يذلا عئارلا ىوتسسŸا
مÓعإلا فز ثيح ،›ا◊ا مسسوŸا قÓطنا
Úنو-ل-لا قا-سشع-ل ةرا-سس ارا-ب--خأا سسمأا ي--كÎلا
ه-ي-جو-تو ›و-غ-ف ‘ا-ع-ت-ب ر-ف-سصألاو ر--م--حألا
مويلا ة-ع-قو-م ‘ ار-سضا-ح نو-ك-ي-ل ه-ل ةو-عد-لا
ةجيتنب ةدوعلا ‘ هقيرف ظوظح نم عفريو
  .قاسشلا لقنتلا اذه نم ةيباجيإا

ةزمح . م

طاــــــيتحلا ىــلإا دوــــــــعي وـــــلفرد
هدعاوق جراخ سشفتني سسيتيفو

‘ نÁأا مامأا Ëاهنرأا سستيف ةارابم تدهسش
سسمأا ةي-سشع تب-ع-ل ي-ت-لا يد-ن-لو-ه-لا يرود-لا

ولفرد ةماسسأا يرئاز÷ا مجاهŸا ءاقفر زوف
‘ دحاو لباقم ةلماك ةيعابرب مهبعلم جراخ
ةم-سصا-ع-لا دا–ا بعل ا-ه-ي-ف كرا-سش ةارا-ب-م
‘ ليجسستلا نع زجع امدعب Óيدب اقباسس
ةقيقدلا نم ةيادب كراسشيل ،Úتارابم رخأا

سسفانŸا ىلع ليجسستلا ‘ حجني نأا نود87
‘ ءاقبلا ةسصرف عيسضيل ،اعسضاوتم ادب يذلا
¤إا هبردم أا÷ امدعب ة-ي-سسا-سسألا ة-ل-ي-ك-سشت-لا
نع ولفرد مايسص لعفب يمامألا طÿا Òيغت
ةزمح . م .ارخؤوم ليجسستلا

مو-ي-لا ة-ي-سشع ا-ي-كر-ت ‘ را-ظ-نألا ه-ج-ت-ت
نيذ-لا «ا-ن-يرأا نو-فداو-ف» بع-ل-م بو-سص
يرودلا ن-م91 ةلو÷ا ة-م-ق ن-سضت-ح-ي
سشا--ت--ك--سشي--ب ÚقÓ--م--ع---لا Úب ي---كÎلا
ي--ت--لا ةارا---بŸا ي---هو ،ي---سشتا---بÔي---فو
ة-سصلا-خ ة--ير--ئاز--ج ة--ه--ك--ن--ب نو--ك--ت--سس
قيرفلا بناج نم لازغ ديسشر دجاوتب
ن-م ›و-غ-ف نا-ي-ف-سس م--ج--ن--لاو ي--لÙا

،ÒËت ح-ي-تا-ف بردŸا ة--ب--ي--ت--ك بنا--ج
ءا-ق-فر نو-ك ‘ ةارا-بŸا ة--ي--م--هأا زÈتو

ى--ل--ع ة--ظ--فاÙا ¤إا نو--ع--سسي لاز---غ
ن-يذ-لا م--هو ،ي--كÎلا يرود--لا ةراد--سص
قيقحتل ةد-ي-ج ة-ي-ع-سضو ‘ نود-جاو-ت-ي
‘ يرئاز÷ا دجاو-ت-ب مو-ي-لا را-سصت-نلا
.هلاوحأا لسضفأا

›وــــــغفو لازغ دــــــيسشر Úب ةــــــبهتلم ةـــــــّمق
اــــــيكرت ‘ سساــــــفنألا سســــــب–

يلنÒب ىلع زوفيو يسساسسأا ةمحر نب
ةمحر نب ديعسس يرئاز÷ا ›ودلا كراسش
مامأا ماهتسسيو هقيرف ةهجاوم ‘ ايسساسسأا
ةلو÷ا تايلاعف نمسض سسمأا ةيسشع يلنÒب
يهو زا-ت-مŸا يز-ي-ل‚إلا يرود-لا ن-م91
نب ءاقفر ةحلسصŸ تهتنا يتلا ةهجاوŸا
بعل نكمتي نأا نود ،در نود فدهب ةمحر
ءا-ق-ل-لا ‘ ه--تا--م--سصب كر--ت ن--م «ر--سضÿا»
76 ة-ق-ي-قد-لا ‘ ناد-يŸا ة-ي--سضرأا ردا--غ--ي--ل
ادد‹ لسشفيل ،هئÓمز دحأل هناكم اكرات
هقيرف عم ليجسستلا ‘ ةمحر نب مجاهŸا
سسيو--م د--ي--فاد ه--بردÃ ع--فد--لاو د--يد÷ا
تا-يرا-بŸا ‘ ا-ي-سسا-سسأا ه-ي-ل-ع دا--م--ت--عÓ--ل
ةزمح . م.ةمداقلا

زوــــــفلا نــــــع ناــــــثحبي يوادوــــــبو لاــــــــطع
ناــــــقرز باــــــيغ ‘ ودروــــــب ماــــــمأا

يدهم يرئاز÷ا مجنلا لسصاويسس
ودروب هق-ير-ف ن-ع با-ي-غ-لا نا-قرز

¤إا هلق-ن-ت ة-ب-سسا-نÃ مو-ي-لا ة-ي-سشع
نم02 ة----لو÷ا را----طإا ‘ سسي-----ن
ةباسصإلا ببسسب يسسنرفلا يرودلا
ه-ت-ل-ع-ج ي-ت-لاو ا-ه-ن-م Êا-ع-ي ي--ت--لا
تلو÷ا ‘ ه--ق--ير--ف ن--ع بي---غ---ي
يئا-ن-ث-لا نو-ك-ي-سس ا-م-ن-ي-ب ،ةÒخألا
يوادو-----بو لا-----ط-----ع ير-----ئاز÷ا

ةيسسا-سسألا ة-ل-ي-ك-سشت-لا ‘ ار-سضا-ح
‘ ةدا--ع--لا ه--ي--ل--ع تر--ج ا--م--ل--ث--م
ة-ق--ث--لا ل--ظ ‘ ،ةÒخألا تلو÷ا
فرط نم يئانثلا اهب ىظحي يتلا
ةمقلا نوكتيسسو ،ايسسروأا بردŸا
نا-قرز ن-م ة-سصو-ق-ن-م ة-ير-ئاز÷ا
.ةباسصإلا ببسسب بيغيسس يذلا

ةزمح . م

دوقيو «موردوليف» ‘ قلأاتي تاحرف
ايليسسرام ىلع زوفلل مين

Òبك راسصتناب داعو ةيبلسسلأ هجئاتن ةلسسلسس مين كيبŸوأأ يدان فقوأأ
ةجيتنب ايليسسرام كيبŸوأأ مامأأ سسمأأ ةيسشع «موردوليف» بعلم نم
نيدلأ نيز يرئأز÷أ مجنلأ اهيف ناك ةأرابم ‘ ،دحأو لباقم Úفده
ناك يذلأ وهو ل فيك ،Úقيرفلأ بناج نم زربألأ مجنلأ تاحرف
لاسص ثيح ،نوسسÓيإأ قيرط نع هقيرف اهعقو يتلأ ةيئانثلأ ءأرو
سشأوب سشÓيف لابسشأأ ىلع زربألأ رطÿأ ناكو «مأول» عافد ‘ لاجو

‘ «ونيز» ـل ةÒبكلأ ةميقلأ دكؤوي ام وهو ،ةقيقد Úعسستلأ ةليط
سسيبح يبيرع Ëرك رخألأ يرئأز÷أ يقب امنيب ،نونيبرأأ ةليكسشت
نم ةÒخألأ Êأوثلأ ‘ مين بردم همحقي نأأ لبق ءلدبلأ دعاقم
ةزمح . م   .ةأرابŸأ
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ءاقللا عبات ةرقؤب دي‹ ÚيلÙا بختنم بردم
قÓطنإ عم رشضح نأإ دعب يام8 بعلم ‘ إرشضاح ةرقوب دي‹ يلÙإ بختنŸإ بردم ناك
هيجوت لبق ءامشسأ’إ نم ددع ةنياعم سضرغب  ةإرابŸإ عبات ثيح هيدعاشسÃ اقوفرم ةإرابŸإ
نمشض فيطشس قافو ةليكششت نكم ةباشش ءامشسأإ ةدع تناك دقف رابخأ’إ بشسحو  اهل ةوعدلإ

ءامشسأ’إ سضعبو قافولإ بناج نم ةرومعو  يشسودنق  رإرغ يلع ةرايزلإ هذه لÓخ هتاباشسح
. ديمعلإ دإدعت نم

ةحرفلا ةدسش نم ادجاسس طقسس زيغن بردŸا
هب داع يذلإ Úمثلإ زوفلإ ىلع هللإ إدماح إدجاشس ةإرابŸإ ةياهن ‘ زيغن ليبن بردŸإ طقشس
زيغن ليبن بردŸإ حمÓم ترمغ يتلإ ةحرفلإ ةدشش نمو فيطشس قافو دئإرلإ مامأإ هقيرف
لوأإ دعب بشضاغ دج يكوكلإ ليبن يشسنوتلإ بردŸإ إدب اميف ءوده ‘ لمعي هلعŒ  يتلإو

. ةيفياطشسلإ ةليكششتلإ ىلع هفإرششإإ ذنم هنإديم ‘ هل ةراشسخ
Óيدب هلؤخد دعب هÒيغت لبقتي ⁄ مؤمغد

مجاهŸإ ماحقإإو ةÒخأ’إ قئاقدلإ ‘ هÒيغت  مومغد ميحر باششلإ نإديŸإ طشسو لبقتي ⁄
‘إوعل هليمز ناكم ةرششاعلإ ةقيقدلإ ‘ Óيدب لخد مومغد نأإ ةشصاخ  هناكم يحÓف باششلإ
.95 ةقيقدلإ ‘ بهذ نم ةشصرف عيشض دق مومغد ناكو اباشصم جرخ يذلإ

ةحارلا ةÎف ديدحتل مؤيلا تاسصؤحفلل عسضخي ‘اؤعل
ةبرقŸإ ةلشضعلإ ىوتشسم ىلع ةعششأ’اب  تافوششكلإ ¤إإ مويلإ ‘إوعل رشسيأ’إ Òهظلإ  عشضخي
ةقيقدلإ ذنم نإديŸإ ةيشضرأإ ةرداغم ¤إإ سسمأإ ةهجإوم ةيإدب عم م’آ’إ هترطشضإ نأإ دعب
Òشصمو بعÓلإ اهل  نكÒشس يتلإ ةحإرلإ ةدم تاشصوحفلإ جئاتن ءوشض ىلع ددحتشسو  ةرششاعلإ

يحوت ةيلوأ’إ تإرششؤوŸإ نأإ مغر همدع نم ةيدŸإ يبŸوإ مامأإ ةمداقلإ ةإرابŸإ ‘ هتكراششم
ب/ليلخ. تابيردتلإ نع ةليوط ةÎفل هبايغب

1 ةمسصاعلأ ةيدولوم –0 فيطسس قافو

نود نم ةإرابم02 دعبو إÒخأإ فيطشس قافو طقشس
ةيدولوم ةليكششت مامأإ هنإديم ةيشضرأإ قوفو ةراشسخ

ةإرابŸإ تإÎف Òيشست ةيفيك تفرع يتلإ  ةمشصاعلإ
هورهظأإ يذلإ ىوتشسŸإ قافولإ رشصانع رهظي ⁄ اميف
. ةلوطبلإ ةيإدب ذنم
ن-م رذ◊إو ءط-ب-لإ لوأ’إ طو--ششلإ ة--قÓ--ط--نإ تفر--ع
ا-هذ-ف-ن ي-ت-لإ ة-ف-لاıا-ب تنا-ك ة-يإد-ب--لإو Úق--ير--ف--لإ

سضرعتي نأإ لبق  طئا◊اب مدطشصت3 د ‘ دوششح
هترطشضإ ةباشصإ’إ ›إإ01 د ‘ ‘إوعل رشسيأ’إ Òهظلإ
نإديŸإ طشسوب هشضيوعتو نإديŸإ ةيشضرأإ ةرداغم ¤إإ
مدطشصت31 د ‘ ةفذقبو يذلإ Òخأ’إ إذه مومغد
ةشصرف رطخإ يهو ةقاط نب سسراحلل نÁأ’إ مئاقلاب
نإديŸإ طشسو ‘ بعللإ رشصحنيل ةيلÙإ ةليكششتلل
ةرامع نب رشسيأ’إ Òهظلإ نم ةحتف92 د ةياغ ¤إإ
ةرومع دري ةيبناج ترم ىمرŸإ مامأإ  يعيبر ةيشسإر

›إإ ة-قا-ط ن-ب سسرا◊إ ا-ه-جر--خأإ ه--فذ--ق--ب03 د ‘
53 د ‘  ةيريإذخ سسرا◊إ بكتÒل  ةبوجعأاب ةينكرلإ

¤إإ ةركلإ لوحتتل ىمرŸإ طخ مامأإ  لوح حداف أاطخ
يرخأإ ةرم يعيبر ةيشسأإر دŒ دوششح اهذفن ةينكرلإ

سسفنب بع-ل-لإ ل-شصإو-ت-ي-ل  تإÎم-ي-ت-ن-شسلإ ع-شضب-ب تر-م

طوششلإ ةياهن لابرغ مك◊إ نÓعإإ ةياغ ¤إإ ةقيرطلإ
.لوأ’إ
أإدبو اعيرشس Êاثلإ طوششلإ راشس لوأ’إ طوششلإ سسكعو
د ‘ دوششح ديري ةيبناج هترك94 د ‘ ةرومع لغوتب
نكل ،عقوي ظيف◊إ دبع ةيشسإر دŒ يعيبر ةحتفب25
ده-ششت-ل ل-ل-شست-لإ ة-ي-ع-شضو بب-شسب م-ك◊إ سضفر م-ك◊إ
ةدافت-شسإ د-ع-ب قا-فو-ل-ل  ةÒط-خ ة-شصر-ف95 ةقيقد-لإ
ما--مأإ سسفا--نŸإ ي--ب--ع’ د--حأإ ن--م ةر--ك ن--م مو---م---غد
¤إإ06 د ‘ ةششغ ةرير“ مث ةفيعشض ةفذقب ىمرŸإ

اعيرشس درلإ يتأايل  ةيبناج هتفذق هجول اهجو ةششغ
د ‘ ةرامعل رشسيأ’إ عفإدŸإ لغوت دعب ةيدولوŸإ نم
سسرا◊إ اه-ل ىد-شصت ة-فذ-ق-ب يدإد-ع ¤إإ ة-ح-ت-ف-ب66

جرخت ةيشسإرب بعÓلإ سسفن ¤إإ دوعت مث ةيريإذخ
Úب يرا-بد ا-هذ-ف-ن27 د ‘ ة-ف-لاfl يرا-بد ذ--ف--ن--ي--ل
رشسيأ’إ Òهظلإ  لغوتيل ،ةقاطوب سسرا◊إ ناشضحأإ
كا-ب-شش ن-ك-شست  ة-عداfl ة-فذ-ق-بو47 د ‘ يرا--م--ع--ل
يذ-لإ ي-كو-ك-لإ تإÒي--غ--ت م--غرو  ة--ير--يإذ--خ سسرا◊إ
قافولإ نأإ ¤إإ يحÓف -سشابرب يموجه يئانث محقأإ

نÓعإإ ةياغ ¤إإ ركذلإ قحتشسي لعف در يأإ لجشسي ⁄
ب/ليلخ. ةإرابŸإ ةياهن لابرغ مك◊إ

ةراسسخ نود ةارابم02 دعب ةـــــيدؤلؤŸا دـــــي ىـــــلع طـــــقسسي قاـــــفؤلا

  هتفÿÓ مؤمغد و يكؤكلا قاروأا تطلخأا ‘اؤعل ةباسصإا
دعب نإديŸإ طشسو ‘ إديحو إÒيغت ةمشصاعلإ ةيدولوم مامأإ سسمأإ ةهجإوم لÓخ فيطشس قافو بردم ثدحإ

Êاحرف يرإوهلإ مرشضıإ محقأإ ثيح  ،جÈلإ بعلم نم زوفلاب داع يذلإ دإدعتلإ سسفن ىلع ظفاح نأإ
ثيح  ،طايتح’إ ييشسرك مومغد مزتلإ نيأإ  سسفانŸإ تايطعم بشسح يكيتكت Òيغت وهو مومغد ناكم

،عافدلإ نم ىرشسيلإ ةه÷إ ةيطغتب لفكتو يعافدلإ نإديŸإ طشسو ‘ يوإرق بناج ¤إإ Êاحرف بعل
إذه ،مومغدب دجنتشسي يشسنوتلإ ينقتلإ تلعج ،ءاقللإ نم ¤وأ’إ قئاقدلإ ‘ ‘إوعل ةباشصإإ نأإ ’إإ

. رشسيأ’إ Òهظلإ بشصنم لغششل Êاحرف داع Úح ‘ هناكم ذخأإ Òخأ’إ
ايسساسسأا ةرؤمعو طايتحلا ‘ يرؤت-سشابرب

‘إده ةرإدشص هئÓتعإ ذنم   ةرومع باششلإ مجاهŸإ ‘ هتقث تدإز يكوكلإ ليبن بردŸإ نإ ودبي
اهرهظأإ يتلإ ةيزها÷إ  مغر ةيشساشسأ’إ ةليكششتلإ ‘ هتامدخ يلع ناهرلإ لشصإو نأإ دعب ةلوطبلإ

تاير‹ عم هماحقإإو  طايتح’إ يشسرك ‘ ينفلإ مقاطلإ هاقبأإ يذلإو  سشابرب-يروت يموجهلإ يئانثلإ
. ةإرابŸإ

فيدرلا ¤إا يابلبو ؤلفردو رارقب لزنا
دق ناك نأإ دعب  فيدرلإ دإدعتب قاحتل’اب ولفرد-رإرقب يئانثلإ ءاقللإ ةيششع يكوكلإ بردŸإ رمأإ
فيدرلإ ةليكششت عم يئانثلإ كراشش ثيح  ،ةÒخأ’إ ةيبيردتلإ ةشص◊إ ةياهن ‘ ابع’02 نم ةمئاق عدتشسإ
ىلع ءاقبإ’إ لباقم رباكأ’إ دإدعت عم رمتشسم لكششب بردتي يذلإ يعابرلإ وهو لولبو  يابلب ›إإ ةفاشضإإ
. سسمأإ ةيدولوŸإ تهجإو يتلإ ةليكششتلإ  نمشض ›إدو يحÓف باششلإ مجاهŸإ

ي◊اسص سسرا◊ا كابسش ‘ عئار فدهب قلأاتي رارقب
يكوكلإ بردŸإ رإرق ىلع در نأإ دعب رابكلإ ةنيط نم مجاهم هنإ رإرقب فشصنم ›ودلإ مجاهŸإ تبثأإ

ةبوشصم ةفذقب ةعئإر ةقيرطبو Êاثلإ فدهلإ بحاشص ناك نأإ دعب ةشصاÿإ هتقيرطب فيدرلإ ¤إإ هلإزنإاب
،Úقيرفلإ Úب2 لباقم2 لداعتلاب تهتنإ ةإرابم ‘ ي◊اشص ةيدولوŸإ فيدر سسراح اهل كرحي ⁄
ب/ليلخ. لوأ’إ فدهلإ هامرم دشض ديمعلإ عفإدم لجشس ثيح

«اباك» عم دقاعتلا ميسسÎل صسنوت ¤إا لقنتلل تاطلسسلا صصيخرت رظتني

«فاــــفلا» در بقÎيو اــــناغ ةــــيرفسس تاــــبيترت رــــسشاب رارــــــسس
ةإرابم روشضح لجأإ نم ةيناغلإ ةمشصاعلإ ¤إإ ةمداقلإ ةيرفشسلإ تابيترت رإرشس ميك◊إ دبع قافولإ ةرإدإإ سسل‹ سسيئر رششاب
رفشسلإ ت’اكو دحإ فيلكت لÓخ نم Êاغلإ وكوتوك يتناششإ مامأإ «فاك» يقيرفإ’إ دا–’إ ةشسفانم نم رركم61 رودلإ باهذ
’اشصتإ رإرشس طبر امك ،ةيرفشسلل  ةيلاŸإ ةفلكتلإو  ةيناغلإ يشستاموك ةنيدم ›إإ ةيداع ةيوج ةلحرل ططfl داجيإإ  لجأإ نم
لإزي’ و ،ةإرابŸإ هذه روشض◊ هقيرف رفشس نمشضت فافلإ  نم ةدعاشسم بلط ثيح ،يششطز نيدلإ Òخ ةيدا–’إ سسيئر عم
. ةيدا–’إ در رظتني

يرفيف51 مؤي ةدؤعلاو11 مؤي لقنتلا
51 موي ةدوعلإو ةيداع ةلحر Èع لقنتلإ ” ةلاح ‘ ةيناغلإ يشستاموك ةنيدم ¤إإ لقنتلل يرفيف11 دعوم فيطشس قافو ةرإدإإ تددح
ةرئاط نامشض ”و اباجيإإ ةيدا–’إ تدر  ةلاح ‘و  يرفيف41 موي اهدعوم دد– يتلإ ةإرابŸإ ةياهن دعب موي يأإ رهششلإ سسفن نم

.ةرششابم ةإرابŸإ ةياهن ‘  ةدوعلإو ةإرابŸإ دعوم لبق ناموي نوكيشس لقنتلإ دعوم ناف يفياطشسلإ دفولإ لقنل ةشصاخ

ةيرفسسلا فيراسصم نامسضل سضاÎقلا ىلع نهاري
ةرإدإ’إ هب تماق ام رإرغ يلع اناغ ¤إإ قيرفلإ  ةيرفشس فيلاكت نامشض لجإ نم سضإÎق’إ ىلع رإرشس سسيئرلإ لشصإوي

ءاشضعأ’إ نم وشضع لكل نويلم06 ةمهاشسم سضإÎقإ ” ثيح ،ةيرشصنلإو جÈلإ مامأإ زوفلإ يتحنم ديدشست ةيلمع ‘
‘ هشسفنب لفكتلإ نع ةيافلح دهف لمتÙإ ماعلإ ريدŸإ فقوت نأإ دعب ةيوشستلل ‘اكلإ فÓغلإ عم÷ ÚمهاشسŸإ

. فيراشصŸإ هذه لثم  ةيطغتب ةرم لك

ةديدع تارارق ذاختا لبق يراجتلا لجسسلا رظتني
اشسيئر همشسري يذلإ يراجتلإ لجشسلإ ىلع لوشص◊إ Òبك فغششب رظتني رإرشس سسيئرلإ نأإ ةقوثوم رداشصم تفششك
سصخت ةديدع تإرإرق نع نلعي نأإ لبق تاظفحتلإ سضعب نم تافوختلإ دعب ةشصاخ ةرإدإ’إ سسلÛ اينوناق
. ةرإدإ’إ ‘ هعم لمعلل ةديدج دوجو بلج انرداشصم دعبتشست ⁄ ثيح ،هترإدإإ ءاشضعأإ Úب مجاهŸإ عيزوت

تافÓخ لfi سسنؤت ‘ ‘اباك‘ دقع عيقؤت تاسضوافم رؤسضح
ةÒخأ’إ ةشسل÷إ  روشضح لجأإ نم ةيشسنوتلإ ةمشصاعلإ ¤إإ لقتني نم ةيوه ‘ ةرإدإ’إ لخإد تافÓخ ترهظ
Ÿيتلإ  «اباك‘ ةشسبلأ’إ ةكرشش عم تاشضواف Œتمدقت ثيح ،ةيشسنوتلإ ةمشصاعلإ ‘ ةكرششلإ رقم ‘ ير

نود نم ةينعŸإ تاه÷إ نم درلإ بقÎت تلإز ’و سضرغلإ إذهل سسنوت ¤إإ لقنتلل سصيخرت بلطب ةرإدإ’إ
ميشسرتو لقنتلإ ‘ هتبغر نع ةيافلح ماعلإ ريدŸإ Èع نإ دعب لقنتلاب ÚينعŸإ  ءاشضعأ’إ ةيوه ديد–

رإرشس سسيئرلإ ركفي اميف ،ماهŸإ هذه لثÃ هل حمشسي ماع ريدمك هبشصنم نأإ ةشصاخ دقعلإ ىلع عيقوتلإ
.دقعلإ ليشصافت  ءاهنإ’  هشسفنب لقنتلاب

ب/ليلخ

Òيغت فرغ رّيغ  نمألا لوؤؤسسم
يدافتل ةيدؤلؤŸا سسبÓم

Úقيرفلا Úب كاكتحلا
دأدعت قاحتلأ دعوم عم يام8 بعلم ‘ نمألأ لوئسسم رمأأ

قيرف سسبÓم Òيغت فرغ  Òيغ-ت-ب ة-م-سصا-ع-لأ ة-يدو-لو-م
ىلعو  ماك◊أ Òيغت فرغ  ةأذاحÃ ناك يذلأ ةيدولوŸأ

،فيطسس قافو ةليكسشت سسبÓ-م Òي-غ-ت فر-غ ن-م ة-بر-ق-م
سسبŸÓأ Òيغت فرغ ¤إأ هجوتلاب ديمعلأ دأدعت رمأأ ثيح
›و-ئ-سسŸ ن-مألأ لو-ئ-سسم ح-سضوأأ ثي-ح ،ةد-يد÷أ9 م-قر
رسصانع كاكتحأ يدافت لجأأ نم ءاج رأرقلأ نأأ ةيدولوŸأ
.Úتليكسشتلأ

فقؤŸا امهفتي نأا لبق ناجتحي يعيبر و ؤباج
وباج  نمؤوŸأ دبع نم لك قباسسلأ فيطسس قافو يئانث جتحأ

سسبŸÓأ فرغ رايتخأ ىلع  بعلŸأ امهلوخد ةظ◊ يعيبرو
›وئسسم دحأأ لخدتي نأأ لب-ق ةدرا-ب-لأو ةد-ي-ع-ب-لأ9 م-قر
نم رأرقب نا-ك كلذ نأأ ن-م ف-قوŸأ ا-ه-ل ح-سضوأأو ة-يدو-لوŸأ
عسضولأ يئانثلأ م-ه-ف-ت ثي-ح ،كا-ك-ت-حلأ يدا-ف-ت-ل  ن-مألأ

. سسبŸÓأ فرغ ¤إأ ةرسشابم اهجوتو

‘ل لامك سسيئرلا عم لؤطم ثد– Òغن
يدانلأ سسيئرو زيغن ليبن ةمسصاعلأ ةيدولوم بردم عمج

دفو لوسصو ةظ◊ لوطم ثيدح فيطسس قافول يواهلأ
ن-يأأ  ،لا-ب-ق-ت-سسلأ ‘ ‘ل سسي-ئر-لأ نا-ك ثي-ح ،ة-يدو--لوŸأ

‘ طرافلأ مسسوŸأ زيغن ةبرŒ لوح ثيدح نافرطلأ بذج
لÓخ ةيسضايرلأ حورلأ  ةرورسض ىلع أزكرو فيطسس قافو
نأأ ةراسشإلأ ردŒ .هقيرفب Òغن قحتلي نأأ لبق ةهجأوŸأ
. ةأرابŸأ قÓطنأ لبق تاظ◊ قحتلأ رأرسس سسيئرلأ

ةرادإلا سسل‹ ءاسضعأا ةقفر رسضح  رارسس
دؤعؤب ةقفر عيم÷ا قبسس ةيافلحو

،ةأرابŸأ دعو-م ل-ب-ق  ة-عا-سس ف-سصن رأر-سس سسي-ئر-لأ ر-سضح
روسضحبو  ةرأدإلأ سسل‹ ءاسضعأأ نم ددع ةقفر ناك ثيح
ثيح ،سسابعلب Úسسحو يسشياسشح نم لك ةمسصاعلأ يوسضع
زيفحتل ةليكسشتلأ سسبÓم Òيغت فرغ ¤إأ ةرسشابم هجوت
اميف ،ةي-فر-سشلأ ة-سصنŸأ ¤إأ ا-هد-ع-ب ه-جو-ت م-ث Úب-عÓ-لأ

ماسشه  ماعلأ ÒجانŸأ ة-ق-فر ة-يا-ف-ل-ح ما-ع-لأ ر-يدŸأ ر-سضح
. فيدرلأ ةهجأوم قÓطنأ دعوم عم بعلŸاب دوعوب

ب/ليلخ



ــه2441 ةيناثلا ىدامج30 ـل قفاوŸا1202 يفناج71 دحألا لوألا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم1-0 فيطشس قافو

ةــــــــــــــــضصاخ ةــــــــــــــــهجاوم اــــــــــــــــبعل يــــــــــــــــعيبرو يوارــــــــــــــــق
نأا ثيح ،ةيدولوŸا بناج نم يعيبرو ،فيطشس قافو بناج نم يوارق يئانثلل ةبشسنلاب ةشصاخ سسمأا ةارابم تناك
بعلي يوارق ناك امنيب ،ةيدولوملل همودق لبق قافولا ‘ بعلي يعيبر ناك ثيح ،قباشسلا امهقيرف اهجاو يئانثلا
رداغ هنأا ولو ،دوشش◊ ةبشسنلاب اشضيأا اشصاخ ءاقللا ناك امك ،ىرخأا ةرم قافولل داع هدقع ةياهن دعبو ،ةيدولوملل
.ةÒخأ’ا قئاقد سسمÿا ‘ لخدو ،ايشساشسأا نكي ⁄ يذلا وباج اشضيأاو ،تاونشس لبق قافولا

ةشصاÿا هتقيرطب لفتحاو هفادهأا Êاث لجشس ةرامعل
،ةلوطبلا ‘ ةيدولوŸا ناولأاب مشسوŸا اذه رشسيأ’ا ديمعلا Òهظل Êاثلا وه سسمأا ةرامعل ليبن هلجشس يذلا فدهلا ناك
امك ةشصاÿا هتقيرطب ةرامعل لفتحا دقو ،ءازج ةلكر قيرط نع نارهو ةيدولوم مامأا يشضاŸا ءاقللا ‘ لجشس امدعب
سش.ميلشس.هئÓمز عم اشضيأا يشضاŸا ءاقللا ‘ لعف

ةراوـــــــفلا Úـــــــع نـــــــم Óـــــــماك دازـــــــلاب نودوـــــــعي «ارـــــــضضÿا» دلوأا

دأدزولب بابصش

وكيضسÓكلا لبق Úتيرهضش Úترجأا اوقلت نوبعÓلا
طرافلا ءاعبرألا بعل لكل Úتيرهشش Úترجأا تّوشسو اهدعوب رئاز÷ا ةيدولوم ةرادإا تفوأا
يهو ،سسمأا قافولا ةهجاوŸ فيطشس ¤إا لقنتلا لبق اديج ÚبعÓلا زيف– لجأا نم اذهو
مهو لاومألا ¤إا ةجا◊ا سسمأاب اوناك نيذلا دوششح دئاقلا ءÓمز رودشص تجلثأا يتلا ةجرÿا
سساŸأا سسيئرلا دعو دقف هانملع ام بشسحو ،Èمتبشس رهشش ذنم مهتاقحتشسم اوقلتي ⁄ نيذلا
كارطانوشس لاومأا لوخد دعب ةرششابم ةقلاعلا حنŸاو Èمشسيدو Èمفون يترجأا ةيوشستب رداوكلا
.ديد÷ا يوركلا مشسوŸا ةينازيÃ ةشصاÿا

Ìـــــــــعتلا نوـــــــــلضصاويو ةوارـــــــــم◊ا ماـــــــــمأا نوـــــــــلداعتي ةـــــــــبيقعل ءاـــــــــنبأا
موي دادزولب بابشش ىلع لداعتلا نارهو ةيدولوم قيرف سضرف
ةمشصاعلاب توأا02 بعلم ىلع امهعمج يذلا ءاقللا ‘ سسمأا

،ةي-ن-طو-لا ة-لو-ط-ب-لا ن-م ة-ن-ما-ث-لا ة-لو÷ا تا-يرا-ب-م را-طإا ‘
ليجشستلا حتتفا نم وه بابششلا نإاف ءاقللا راوطأا ¤إا ةدوعلاب

سشا-ق-ن لد-ع-ي نأا ل-ب-ق22 ة-ق-ي-قد-لا ‘ لو-ح-ل-ب ق-ير-ط ن--ع
ىلع Êاثلا وه لداعتلا اذه نوكيل ،62 ةقيقدلا ‘ ةجيتنلا
ءاقللا اذه ‘ Ìعتلا اولشصاو نيذلا ةبيقعلا دلوأل ›اوتلا
هتقبأا يتلا لداعتلا ةجيتنب مشصÿا قيرفلا يشضر اميف ،اشضيأا
.نآلا ىتح ةراشسخ نود

بابضشلل ليجضستلا حتتفا لوحلب
تا-مد-ق-م نود-ب سسمأا ءا-ق-ل دادزو-ل-ب با-ب-شش ق-ير-ف ل-خد
نكل ،مي-ت-ي-ل سسرا◊ا ى-مر-م ى-ل-ع ة-ياد-ب-لا ذ-ن-م ط-غ-شضو
،تاركلا ع-ي-م÷ ا-ع-ي-ن-م اد-شس نا-ك م-شصÿا ق-ير-ف-لا عا-فد
ةقدب دويعشس اهذفن ةينكر دعب22 ةقيقدلا ‘ ل◊ا يتأايل
Óجشسم كابششلا ‘ اهعشضو يذلا لوحلب هليمز سسأار وحن
.ةارابŸا هذه ‘ هقيرفل لوألا فدهلا

لداعتلاب ىهتنا لوألا طوضشلاو ةرضشابم ةجيتنلا لدع سشاقن
‘ لوألا فدهلل مهيقلت دعب نارهو ةيدولوم يبعل قافتشسا
،ةجيتن-لا ل-يد-ع-ت ل-جأا ن-م ةر-ششا-ب-م او-ط-غ-شض ثي-ح ،ءا-ق-ل-لا
ةيشضرع لغتشسيو راششوبو Ìيخلب Úب سشاقن مجاهŸا للشستيل
انلعم ،يواشسوم كابشش ‘ هشسأارب اهعشضيو هليمز نم ةقيقد
Úيدانلا لدابتيل ،ءاقللا اذه ‘ ةوارم◊ا فادهأا لوأا نع
ةرك ›اخ عيشض ثيح موجهلا ىوتشسم ىلع راودألا اهدعب
ىهتنا يذلا لوألا طوششلا نم ةÒخألا قئاقدلا ‘ ةنيمث
.هلثŸ فده لداعتلاب

ةيلاعف نود Êاثلا طوضشلا ‘ اورطيضس ةوارم◊ا
ةوارم◊او بابششلا Úب سسمأا ةارابم نم Êاثلا طوششلا فرع
هجوب اولخدو Êاثلا طوششلا ‘ فيشضلا قيرفلل ةمات ةرطيشس
ىلع مزع مهداز امو ،مدقتلا فده ةفاشضإا لجأا نم رياغم
طوششلا ةيبلغأا بابششلا بعلو وبكوك مجاهŸا درط وه كلذ
لÓم ءÓمز ةناخ ةيلا-ع-ف-لا ن-ك-ل ،ا-يدد-ع Úشصو-ق-ن-م Êا-ث-لا
،ةديدعلا مهتلواfi مغر يواشسوم كابششل اولشصي ⁄ نيذلا

.لباقم فده ةجيتنب ءاقللا يهتنيل
ايرارطضضا اجرخ يتباثو لوحلب

سسمأا ءاقل ‘ ناديŸا ةيشضرأا لوحلبو يتباث يئانثلا رداغ
امهشضرعت ببشسب امهلادبتشسا ىلع امود اÈجأاو ايرارطشضا
هكاكتحا دعب لحاكلا ىوتشسم ىلع بيشصأا لوحلب ،ةباشصإÓل

ىلع هتباشصإاف يتباث امأا ،يدومشصم ةوارم◊ا عفادم عم
.ىنميلا هلجر ةلشضع ىوتشسم

Ìعتلا دعب مهتيفاع رمحألاو رشضخألا يزلا باحشصأا داعتشسا
Óماك دازلاب قيرفلا داع ثيح ،نارهو ةيدولوم مامأا Òخألا

ردشصتم يلÙا قافولا هجاو نيأا فيطشس ةنيدم ¤إا هلقنت نم
ليب-ن ر-شسيألا Òه-ظ-لا ه-ل-ج-شس در نود فد-ه-ب اذ-هو ،ة-لو-ط-ب-لا
ةطقن71 ¤إا زيغن بردŸا ءانبأا ديشصر عفر ام وهو ،ةرامعل
ةشصقان ةارابÃ ةلوطبلا ‘ ةيناثلا ةبترŸا قيرفلا اهب لتحي
.ةرواشسلا ةبيبشش مامأا

ةمكfi ةطخبو ،مظنم لكضشب ةارابŸا لخد قيرفلا
ةطخبو ،مظنم لكششب ةارابŸا نم لوألا طوششلا ديمعلا لخدو

fiا ن-م ة-م-كŸةليك-ششت اد-ي-ج سسرد ثي-ح ،ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن برد
نم ىوتشسŸا ‘ ةارابم قيرفلا ىدأاو ،يكوكلا ليبن بردŸا
ةرومع هبعلو ،مشصÿا تاكر– لشش ثيح ،يكيتكتلا بنا÷ا

ةحاتإا مغر ،ديمعلا عافد ىلع قوفتلا ‘ تابوعشص دجو يذلا
م--ت--ي ⁄ ظ◊ا ن--شس◊ ن--ك--ل ،ه--ئÓ--مز--لو ه--ل سصر--ف---لا سضع---ب

Œفادهأا ¤إا اهديشس.
راضصتنلا ةيدولوŸا يدهيو ،فدهب هئÓمز ررحي ةرامعل
سضع-ب ة-يدو-لوŸا و-ب--عل بك--ترا Êا--ث--لا طو--ششلا ة--ياد--ب ع--مو
عمو ،قافولا يمجاهم نع ابئاغ زيكÎلا ناك امنيب ،ءاطخألا

اورهظو ،مهزيكرت ةحا-شس ن-ب ءا-ق-فر دا-ع-ت-شسا ق-ئا-قد-لا رور-م
زه نم ةرامعل نك“ ةياغ ¤إا ،اميظنت Ìكأاو لشضفأا لكششب
وهو ،ىرشسيلا ةه÷ا ىلع Òخلب نم ةعئار ةرك دعب كابششلا
نع عافدلا ‘ اوتامتشسا نيذلاو ،ÚبعÓلا ررح يذلا فدهلا
،وباج قيرط نع Êاثلا ةفاشضإا ىلع نيرداق اوناكو مهراشصتنا
.ةيدولوملل قحتشسمو Úمث راشصتناب ةارابŸا يهتنتل

يكوكلأ ةهجأوم ‘ طصسولأ طخ ززع

ةيضساضسألا ةليكضشتلا ‘ تاÒيغت ثÓث ىرجأا زيغن
ناك ثيح ،سسمأا تبعل يتلا ةارابŸا ‘ تاÒيغتلا سضعب زيغن ليبن بردŸا ىرجأا هتداعك
،نارهو ةيدولوم مامأا قباشسلا ءاقللا عم ةنراقم ،تاÒيغت ثÓث وه ةرŸا هذه ددعلا
ءاقللا ‘ هحارأا يذلا وهو ،هناكم داعتشسا ثيح ،ةقاطوب سسرا◊ا نم لكب رمألا قلعتيو
امهيليمز ناكم ‘ ةيشساشسألا ةليكششتلل دوششحو قارح داع امك ،ي◊اشص كرششأاو يشضاŸا
.طايتحلا يشسرك ‘ ديمعلا بردم امهشسلجأا نيذلا يتÓعو Ëدروب

ةارابŸا ‘ تاÒيغتلاب مايقلا رخأاو ،طايتحÓل Ëدروب لوح
بردم رخأا دقو اذه ،طايتحلا يشسرك ¤إا Ëدروب رامع هبعل بردŸا لوح دقو اذه
ةياغ ¤إا ،اهتحارب بعلت هتليكششت كرت ثيح ،ةارابŸا ‘ تاÒيغتلاب مايقلا ةيدولوŸا
اشضيأا Êاورم كرششي نأا لبق ،ةÒخألا قئاقد سسمÿا ‘ وباج كرششأا نيأا ،ةÒخألا قئاقدلا
وه ليلدلاو احجان ناك Úيشساشسألا هلابششأا ىلع بردŸا ناهر نأا ودبيو ،تقولا حبرل

.راشصتنلا قيق–

ةيبلضس اهلك تئاج «انوروك» ليلا–
اذهو ىرخأا ةرم ءادعشصلا دادزولب بابشش قيرفل ينفلا مقاطلا سسفنت اهلك ةيبلشس ÚبعÓلاب ةشصاÿا «ا-نورو-ك» ءا-بو ل-ي-لا– جور-خ د-ع-ب وهو ،بع’ يأا ىلع سضارعأا روهظ وأا ةيباجيإا ةلاح يأا ليجشست نود اذه قيرفلا ىلع نومئاقلا هب مو-ق-ي يذ-لا Òب-ك-لا ل-م-ع-لا د-كؤو-ي ا-م هذه ترجأا دق تناك باب-ششلا ة-ل-ي-ك-ششت نأا ر-كذ-لا-ب ر-يد-ج ،م-شسوŸا .ةعاشس42 دعب جئاتنلا تجرخو يشضاŸا سسيمÿا ةحيبشص ليلاحتلا عافدلا روfi ليكضشت نÓضصاوي راضشوبو ›اخ روfi ‘ ىرخأا ةرم ›اخو راششوب يئانثلا كارششإاب امود بردŸا ماق ،ةباشصإ’ا ببشسب دادك با-ي-غو ي-ن-م ن-ب دا-ع-بإا ة-ل-شصاو-م ع-م عا-فد-لا عم بعللا لشصاويو Òخأ’ا اذه سضوعيل ›اخ لشضف يشسنرفلا ينقتلا احبشصأا امهنأا امود ىري ثيح ›اوتلا ىلع ةعبارلا ةارابملل راششوب عقاولا رمأ’ا مامأا ينفلا مقاطلا عشضو يذلا رمأ’ا وهو اماجشسنا Ìكأا Ãبعلل ةقثلا امهحنم ةلشصاو.

ناديŸا طضسو ةدايقل يواردو يتباث ،قازيرم ةهجاوم ‘ بابششلل ةيشساشسأ’ا ةليكششتلل يتباثو قازيرم يئانثلا داع وداراب ةارابم نع باغ ي-ئا-ن-ث-لا ،سسمأا مو-ي نار-هو ة-يدو-لو-م يدا-ن امهمحقيو يداع لكششب عوبشسأ’ا ة-ل-ي-ط ا-برد-ت-ي-ل ،ة-با-شصإ’ا بب-شسب ثيح ،طشسولا طخ ‘ يوارد ةقفر ءاقللا ‘ Úيشساشسأاك امود بردŸا ةه÷ا ىلع يواردو Úميلا ىلع يتباث ،ÚعفادŸا مامأا قازيÒم بعل .ىرشسيلا

ةيضساضسألا ةليكضشتلل دوعي لوحلب ةينارهولا ةيدولوŸا مامأا سسمأا ءاقل ‘ يشساشسأاك لوحلب مجاهŸا كراشش يدانو ايهامرو-غ ما-مأا Úت-ي-شضاŸا Úتارا-بŸا ن-ع ه-با-ي-غ د-ع-ب اذ-هو يذلا وششب ناكم يشساشسأاك لخد قباشسلا سسابعلب دا–إا بع’ ،وداراب طخ ‘ دويعشسو وبكوك نم لك ةقفر بعلو ،يشضاŸا ءاقللا ‘ بعل هذه ‘ مشصÿا قيرفلا كابشش زهل امود مهيلع دمتعا ثيح ،موجهلا .ةارابŸا

:سساŸأ ةمصصاعلأ ةيدولوم سسيئر

ةماه دج نوكتضس طاقن3»
«بقللا تاباضسح ‘

ةيمها ىلع ةارابŸا ةياهن ‘ سساŸا ةمشصاعلا ةيدولوم سسيئر
دقتعا»:هلوقب ةارابŸا ةياهن ‘ حرشص  ثيح زوفلا ةيمهأا  زوفلا
راوششŸا ةيقب تاباشسح ‘ ةماه دج ثÓثلا طاقنلا هذه نأا
يقيرفل يدعاشصتلا ىوتشسŸا ىلع تفقو دقو  ةلوطبلا بقلو
،سضرألا يلع لجرألا عشضن نا انيلع نكل ىرخأا ¤إا ةارابم نم
ق-ير-ف-لا نأا زو--ف--لا اذ--ه د--كأا ا--م--ك  Ó--يو--ط لازل راو--ششŸا نل

Ãثي-ح ،يد-ح-ت-لا ع-فر هرود-ق Ãنع قراف-لا سصي-ل-ق-ت ا-نرود-ق
سساŸا  فيشضيل ،ةرخاتم ةارابم كلت‰ اننأا ةشصاخ ردشصتŸا
ههجو يذلا باطÿا نا دقتعا»: هلوقب ةحرفلا ةرمغ ‘ وهو
ةنازرو ءوده ىلع اباجيإا رثا  Úطوششلا Úب اميف Òغن بردŸا

ةيرظن نا ودبيو  زوفلا فده عيقوتو سصرفلا لÓغتشساو انيبعل
لشضفب نوبعÓلا نك“ دقف  ةحيحشص بردملل Êاثلا طوششلا
زوفلا قيق–و ةارابŸا Òيشست نم باشصعلا ‘ مكحتلاو ءودهلا
ب/ليلخ.«هقيق– ىلع انيبعÓل كرابن يذلا

وكيصسÓكلأ ةمئاق نع زيغن هدعبأأ امدعب

وتاكŸÒا ‘ نيرداغŸا لوأا نوكي دقو ادج بضضاغ لاعضش
Áتاباشسح جراخ هدجاوت ببشسب اذهو ،ادج ةبعشص ةيشسفن ةيعشضوب لاعشش ديرف رئاز÷ا ةيدولوم سسراح ر

و ،ايقيرفإا لاطبأا ةطبار وأا يلÙا يرودلا ‘ ءاوشس ةيمشسر ةارابم يأا ‘ هيلع دمتعي ⁄ يذلا زيغن ليبن بردŸا
‘ رّكفي هلعجو قافولا مامأا وكيشسÓكلاب ÚينعŸا ÚبعÓلا ةمئاق نع هداعبإا دعب ةشصاخ اÒثك هبشضغأا ام اذه

.ةيوتششلا تÓيوحتلا ةÎف لÓخ ءاوجألا Òيغت
لÓحد ةقفر ةقيقد يأا بعلي ⁄ يذلا ديحولا

مغر نألا د◊ ةقيقد يأا بعلي ⁄ يذلا قيرفلا عم ةزاجإا  كلÁ يذلا ديحولا لاعشش ديرف سسرا◊ا Èتعيو
مجاهŸا ةقفر لاطبألا يرود ‘ تايرابم عبرأاو يلÙا يرودلا ‘ تايرابم عبشس تشضاخ ةيدولوŸا نأا

امك ،81 ةمئاق نم جورÿا وأا ءلدبلا دعقم ىلع سسول÷ا Úب هتيعشضو تحوارت ثيح ،لÓحد باششلا
.قافولا ةارابم ةيششع ثدح
زيغن بردŸا لشضفي ثيح ،يبŸوألا بختنملل قباشسلا سسرا◊ا تايونعم ىلع رثأا يذلا رمألا وه و

ةنيطنشسق بابشش يتارابم ‘ Òخألا اذه اهبكترإا يذلا ءاطخألا مغر ي◊اشص وأا ةقاطوب ‘ هتقث عشضو
.ةوارم◊او

سساŸأا نم هقئاثو بلطيضس هتيعضضو Òغتت ⁄ اذإا
هراوششم ىلع يشضقي نأا ديري ل هنأا لإا ،رئاز÷ا ةيدولوم ‘ ايرهشش نويلم022 ىشضاقتي لاعشش نأا  مغرو
وتاكŸÒا ‘ ءاوجألا Òيغتو سساŸأا سسيئرلا نم هقئاثو بلط ةيمتح  مامأا هشسفن دجي دقو ،قيرفلا ‘ يوركلا

Òغشص لازام هنأاو ةشصاخ هتشصرف ىلع لشصحي ⁄و  ةمداقلا تايرابŸا ‘ هتيعشضو Òغتت ⁄ اذإا لبقŸا يوتششلا
هراوششم ثعبل قلأاتلاو زوÈلا همامأا حتفي رخأا قيرف ¤إا باهذلاو ءاوجألا Òيغتب هوحشصن نوÒثكلاو نشسلا ‘

.سشار◊ا دا–إا عم قباشس تقو ‘ ثدح املثم ديدج نم يوركلا
ةيدوعضسلا ‘ قيرف نع هل ثحبي هلامعأا ليكو

ةكرشش عم ىشضمأا يذلا لاعشش ديرف سسرا◊ا لامعأا ليكو نإاف ةشصاÿا انرداشصم هنع تفششك ام بشسحو
قيرف ¤إا هليوحتل ططخي هنأل ،دود◊ا حتف ةياغ ¤إا Èشصلاب هبلاط ÚبعÓلا ليوحتل عبارلا لي÷ا

دوعشصلا ىلع سسفانيو Êاثلا مشسقلا ‘ طششني يذلا ةلادعلا قيرف ىلع هشضرع دق ناك امدعب يدوعشس
     .اشضيأا ىمرم سسراح عم دقاعتلل جات– ةيرئازج ةيدنأا ‘ لاعشش  ديرت فارطألا سضعب نأا انملع امك.

فصصنم– ب



«ىوتصسŸا ‘ اوناك نوبعÓلاو اقحتصسم ازوف انققح »:نافل يتلأ ةÒخألأ ةÁزهلأ دعب »:Óئاق ناشسملت ةأرابم ةياهن دعب نافل سسينيد بردŸأ دكأأ طاقنلأ كرأدتنو ةوقب درن نأأ يرورشضلأ نم ناك ،ناشسملت دأدو مامأأ رايدلأ رقع ‘ اهانلجشس انل ناكو ،طاقنلأ لماكب رفظلأ فدهب ناشسملت ةأرابŸ انرشضح دقف ،كلذل ،اهانعيشض يتلأ اقحتشسم ناك زوفلأ نأأ لوقلأ نكÚ، ÁبعÓلأ عيمج نم ةلوذبŸأ تأدوهÛأ لشضفب كلذ نشسحأأ ‘ Òشضحتلأ انع-شسو-ب نو-ك-ي-شسو ،نأد-يŸأ قو-ف ي-غ-ب-ن-ي ا-م-ك م-هرود أودأأ Úب-عÓ-لأو  .«ةرواشسلأ ةبيبشش مامأأ ةمداقلأ ةأرابملل فورظلأ
ةيموجه ةطخ ىلع دمتعي نافلو ةليكصشتلا ‘ ةÒثك تاÒيغت بردŸأ نإاف ،ةÒخألأ ةدŸأ ‘ ةيلئابقلأ ةليكششتلأ ىلع تأأرط يتلأ ةÒثكلأ تابايغلل أرظن ،ناشسملت دأدو مامأأ سسمأأ ةليكششتلأ ‘ تأÒيغت ةدع ءأرجإأ ةرورشض مامأأ ناك نافل سسينيد طايتحلأ ‘ ناك نأأ دعب ةشسفانŸأ ءأوجأأ ¤إأ ديدح باششلأ سسرا◊أ ةدوعب تناك ةيأدبلأو ¤إأ هجوت يذلأ طوب نب ةماشسأأ سسرا◊أ روشضح مدعل أرظن كلذو ،ةمشصاعلأ دا–أ مامأأ .ةأرابŸأ ةيششع ةيشصخشش بابشسأل هلزنم

روÙا ‘ مÓصسلا دبع تيآاو نÁألا قاورلا ‘ مورك ردب بعÓلأ بايغ ةلشصأوم عم يرانكلل يفلÿأ طÿأ اهدهشش يتلأ تأÒيغتلل ةبشسنلاب امأأ ¤إأ نوكيل روÙأ ¤إأ مÓشسلأ دبع تيآأ بعÓلأ ةداعإأ ررق ينفلأ مقاطلأ نإاف ،دايوشس نيدلأ نم ءافششلل هلثا“ دعب نÁألأ قأورلأ ‘ مورك Òهظلأ ىلع دامتعلأ عم ،يلعوب يزيت بناج تامدخ ‘ ةقثلأ ديدŒ ررق نافل بردŸأ نإاف ،ىرشسيلأ ةه÷أ ىلع امنيب ،انوروك سسوÒف .ةنيطنشسق بابشش ‘ هبرد نأأو قبشس نأأ دعب أديج هفرعي يذلأ ةفيرشش نب ديلو بعÓلأ طايتحلا ‘ حيارو يصساصسأا يصساقوأا أذه ‘ اشضيأأ تÓيدعتلأ سضعب نافل بردŸأ ىرجأأ دقف ،طشسولأ طخب قلعتي اميفو ،لباقŸأ ‘ مشسوŸأ ةيأدب ذنم ةيشساشسألأ ةليكششتلأ ¤إأ ةرم لوأل يشساقوأأ بعÓلأ ةدوعب كلذو ،بشصنŸأ ةلوج لوأأ ذنم قيرفلأ عم تايرابŸأ لك بعل يذلأ حيأر كيلم بعÓلأ ىلع نافل هلشضف ثيح نب بعÓلأ ةدوع طشسولأ طخ دهشش امك ،ةينف بابشسأل ةرم لوأل سسمأأ ايطايتحأ حبشصي نأأ لبق Òخألأ أذه سضوع دقف ،›ات-لا-بو ،ة-م-شصا-ع-لأ دا–أ ما-مأأ عا-فد-لأ روfi ‘ نا-ك يذ-لأ يد-ب-ع .رهظلأ ىوتشسم ىلع ملآأ نم هتاناعم ببشسب باغ يذلأ ةÒعشش نب بعÓلأ
ةرواصسلا ءاقل نع ايمصسر بيغي حياصس نب رظتنت يتلأ ةمداقلأ ةهجأوŸأ ‘ ةكراششŸاب اينعم حياشس نب اشضر ةبيبششلأ مجاهم نوكي نل ببشسب كلذو ،وزو يزيتب Èمفون1 بعلÃ ةرواشسلأ ةبيبشش مامأأ ةعشساتلأ ةلو÷أ ‘ يرانكلأ نم فاقيإلأ ةبوقع ¤إأ سضرعتي هلعجي ام ناشسملت دأدو مامأأ سسمأأ ءأرم◊أ ةقاطبلأ هيقلت عاجÎشسأ ‘ لمأاي ينفلأ مقاطلأ نإاف ،كلذل ،ةينطولأ ةطبأرلأ ىدل تابوقعلأ ةن÷ فرط ىوتشسم ىلع ةبشسانŸأ لول◊أ داجيإأ هعشسوب نوكي ىتح لاجآلأ برقأأ ‘ نورمح تامدخ  .يمامألأ طÿأ

ن .ن

لوألا فÙÎاــه2441 ةيناثلأ ىدامج30 ـل قفأوŸأ1202 يفناج71 دحألأ

جربلا يلهأا

2 لـــــــــــئابقلا .سش ـ0 ناـــــــــــصسملت .و

ةيلئابقلأ ةليكسشتلأ تنك“ ،دحأأ هعقوتي نكي ⁄ ويرانيسس ‘
مامأأ دعأوقلأ جراخ سسمأأ ةيمهألأ ةياغ ‘ زوف قيق– نم
نم در نود Úفدهب ءاقللأ ةجيتن تهتنأ ثيح ،ناسسملت دأدو
ةلحرŸأ ‘ ةلزن اسسينيسسامو لابوطلأ دمfi نم لك عيقوت
Êاعت يتلأ لكاسشŸأ لظ ‘ أذه يتأاي ،ةأرابŸأ نم ةيناثلأ

Òيغتلأ ثأدحإأ ‘ يلئابقلأ روهم÷أ بلاطمو ةرأدإلأ اهنم
فيرسش سسيئرلأ مهسسأأر ىلعو Úيلا◊أ نيÒسسŸأ لك ليحرو
نم هديسصر عفر نم نك“ يرانكلأ نإاف ،ةجيتنلأ هذهبو ،لÓم
تاهجأوŸأ ‘ دي-كأا-ت-لأ را-ظ-ت-نأ ‘ ،ة-ط-ق-ن21 ¤إأ طا-ق-ن-لأ
...ةمداقلأ

رصضاح ديدحو ديدهت لوأا ‘ يلصسع
ةجيتن Úبنا÷أ نم اعسضأوتم لوخد ةأرابŸأ ةيأدب تفرع
قلخ متي ⁄ ثيح ،تغابم فده نم رخآÓل قيرف لك فوخت

ءا--ج ن---يأأ (71د) ة-يا-غ ¤إأ ،ف-يد-ه-ت-ل-ل ة-ح-نا--سس سصر--ف ةد--ع
داق يذلأ نأديزوبيإأ قيرط نع سضرألأ باحسصأأ نم ديدهتلأ

ةيحان هترك عزوي نأأ لبق ىنميلأ ةه÷أ ىلع ةسسكاعم ةمجه
سسرا◊أ نأأ Òغ ،ي-ل-سسع ة-ي-سسأأر د-ج-ت-ل تا-ي-ل-م-ع-لأ ة-ق-ط-ن--م
.ءوده لكل ةركلل ىدسصتو بسسانŸأ ناكŸأ ‘ ناك ديدح

داصصرŸاب ›Óصشو دري مورك
ذفن نيأأ ،(23د) ةياغ ¤إأ رّخأات لئابقلأ ةبيبسش بناج نم درلأ

ةر-سشا-ب-م Òغ ة-ف-لاfl ،د-م-سصلأ د-ب-ع ةو-نو-ب با-ع-لألأ ع-نا--سص
ة-ي-ع-سضو ‘ نا-ك Òخألأ أذ-ه ،مور-ك نÁألأ Òه--ظ--لأ ة--ي--حا--ن

نم نك“ ،لداع ›Óسش دأدولأ سسراح نكل ،ديدسستلل ةبسسانم
.ققfi فده نم دأدولأ أذقنم ةلوهسسب مورك ةركل يدسصتلأ

›Óصش ةعارب مامأا هجول اهجو عيصضي حياصس نب
عنسصل ةبسسانŸأ ةرغثلأ ن-ع ا-ه-ث-ح-ب ل-ئا-ب-ق-لأ ة-ب-ي-ب-سش تل-سصأو
‘ كلذ ق-ق– نأأ تدا-كو ،ل-ي-ج-سست-لأ با-ب حا-ت-ت--فأو قرا--ف--لأ
طسسولأ �م ةرك ىلع حياسس نب بعÓلأ لسص– نيأأ (53د)
نإاف كلذ عمو ،›Óسش سسرا◊أ مامأأ هجول اهجو هسسفن دجيل
ةعأرب مامأأ ةقدلأو ةوقلل تدقتفأ يرانكلأ مجاهم ةديدسست

فده نم ناسسملت ذقنأأ ىرخأأ ةرم يذلأ ›Óسش سسرا◊أ
 .يقيقح

قبصسلا فده نم ةي◊وب مرحي لحكل
هذه لÓخ رومألأ مامز ‘ اهمّك– لئابقلأ ةبيبسش تلسصأوو
هليمزو ح-يا-سس ن-ب ة-ل-ي-م-ج ة-ي-ئا-ن-ث (34د) ‘و ذإأ ،تا-ظ-ح--ل--لأ
نكل ،دأدولأ سسراح ىمرم بوسص اهجوتم ناك يذلأ ،ةي◊وب
تقولأ ‘ ةعأÈب لخدت ،نيدلأ سسمسش لحكل باسشلأ عفأدŸأ
.هامرم نع رطÿأ كلذب أدعبم ،ÚبسسانŸأ ناكŸأو

ةيلاعف نود Úتبصسانم ‘ لواحي نامرز
جرخ ،¤وألأ ةلحرŸأ هذه رمع نم ةÒخألأ قئاقدلأ ‘و
مجاهŸأ لواحيل ،رأوزلأ عافد ةرفسش كف نع اثحاب دأدولأ
اهدعبأأ هترك نكل ةرسشابم ةفلاخÃ (44د) ‘ ،لامج نامرز

اهتايط ‘ لم– نأأ نود تذفن يتلأ ةينكرلأ ¤إأ دسصلأ رأدج
ةحتف ملتسسأو (5+54د) ‘ بعÓلأ سسفن داع مث ،ديدج يأأ

،ةيسصقÃ كابسشلأ ةركلأ ناكسسإأ لواحيل ،نأرمع نب هليمز نم
مك◊أ اهدعب نلعيل ةيقفألأ ةسضراعلأ تلع هتلواfi نأأ Òغ

Úب ي-ب-ل-سسلأ لدا-ع-ت-لا-ب لوألأ طو-سشلأ ة-يا-ه-ن ى--ل--ع ،ي--ت--بأو--ث
.Úقيرفلأ

ليجصستلا باب حتتفي داك لابوط
لسضفأأ ىوتسسÃ تناك دقف ةأرابŸأ نم ةيناثلأ ةلحرŸأ امأأ

Ìكأأ تناك يتلأ لئاب-ق-لأ ة-ب-ي-ب-سش ف-ي-سضلأ ق-ير-ف-لأ بنا-ج ن-م
تناكو ،فيدهتلل ةحناسس سصرف ةدع تقلخ امدنع ةروطخ

قمع ‘ ةرك لابوط مجاهŸأ ىقلت امدنع (95د) ‘ ةيأدبلأ
را-طإأ ن-ع ة-ي-ب-نا-ج ّر“ ه-تر-كو فذ-ق-ي-ل نا-سسم--ل--ت دأدو عا--فد
.تأÎمتنسس عسضبب ىمرŸأ

Úفده نم حياصس نبو لابوط مرحي ›Óصش
،ليمج يدرف لمعب لابوطلأ دمfi بعÓلأ ماق (26د) ‘و

ةقطنم لخأد لغوتيل ناسسملت دأدو نم Úعفأدم غوأر ثيح
›Óسش سسرا◊أ اهدعبأأ ةيوق ةرك ددسسي نأأ لبق تايلمعلأ

ذقنأأو سسرا◊أ تأذ داع مث ،ىمرŸأ طخ ىلع نم لداع
حياسس نب مجاهŸأ مامأأ (47د) ‘ قّقfi فده نم هامرم
.اسضر

ءازج ةلكر رثإا ليجصستلا باب حتفي لابوط
دأدولأ ىلع ل-ئا-ب-ق-لأ ة-ب-ي-ب-سش ه-ت-سضر-ف يذ-لأ ط-غ-سضلأ ل-ل-ك-تو
ةعسضبل ةأرابŸأ فقوتتل ،(77د) ‘ ءأزج ةلكر ىلع اهلوسصحب
نأأ دعبو ،رأرقلأ ىلع دأدولأ يبعل تاجاجتحأ ببسسب قئاقد
ةلكرلأ هذ-ه ذ-ي-ف-ن-ت ،لا-بو-ط بعÓ-لأ ¤و-ت با-سصعألأ تأأد-ه
.ةلباقŸأ فأدهأأ لوأأ نع انلعم حاجنب

Êاثلا فيصضيو دادولا ىلع يصضقي ةلزن
نم ،ةلزن ليدبلأ ،عئاسضلأ لدب تقولأ نم ةيناثلأ ةقيقدلأ ‘و

لخأد لغوتي ،نأديŸأ طسسو نم قلطني لئابقلأ ةبيبسش بناج
يسضقيل ،ةلوهسس لكب Êاثلأ فدهلأ فيسضيو تايلمعلأ ةقطنم
،ة-ج-ي-ت-ن-لأ ‘ ةدو-ع-لأ ‘ دأدو--لأ ي--ب--عل مÓ--حأأ ى--ل--ع كلذ--ب
ةبيبسشلأ زوفب ءاقللأ ةياهن ىلع مك◊أ نلعأأ ةرسشابم اهدعبو
.در نود Úفدهب

ن .ن

باـــــــــــعصصلا لك ىدـــــــــــحتيو راـــــــــــيدلا جراـــــــــــخ هـــــــــــتوق دـــــــــــكؤوي يراـــــــــــنكلا

ةي’ولا رقم مامأا راصصنأ’ا نم تائملل ةيجاجتح’ا ةفقولا دعب

ةرادإلا مره ىوتصسم ىلع ةيرذج تاÒيغتو ةمراصص تارارق بقرت

تأرأرق رودسصل  جÈلأ يلهأأ راسصنأأ طسسو بقرت ةلاح دجوت
ةيريدم لسصمو ةيلولأ نع لوألأ لوئسسŸأ لبق نم ةمراسص

دعب ةسصاخ  مهبلا-ط-م ›إأ ة-با-ج-ت-سسÓ-ل ة-سضا-ير-لأو ة-ب-ي-ب-سشلأ
را-سصنألأ ن-م دأد-عأأ ا-ه-م-ظ-ن ي-ت-لأ ة--ي--جا--ج--ت--حلأ ة--ف--قو--لأ
رو-سضح تفر-ع ي-ت-لأو ،ة-يلو-لأ ر-ق-م ما-مأأ طرا-ف-لأ سسي-مÿأ
نيدكؤوم ،عيم÷أ ليحرب أوبلاط نيذلأ راسصنألأ نم تائŸأ
،ءايفوألأ هراسصنألو جÈلأ ةيلو ناكسس لكل كلم قيرفلأ نأأ
لجأأ نم ةيلولأ نع لوألأ لوؤوسسŸأ لخدت ىلع أورسصأأ امك
نكÁ ام ذاقنإأ لجأأ نم مهقيرفل ةلجاعو ةعيرسس لولح داجيإأ

ما-ع-لأ بي-تÎلأ ‘ ق-ير-ف-ل-ل ة-ب-ع-سصلأ ة-ي-ع-سضو-لأ د--ع--ب هذا--ق--نإأ
. لوألأ فÎحملل

ةعانصصلاو ةراجتلا يبطق ةماعز لوح عارصص
يلهألا عايصض ءارو

ةيعسضولأ نأأ جÈلأ يلهأأ تيب ايابخب Úفراعلأ نم Òثكلأ ىري
يسضايرلأ بنا÷أ ¤إأ دوعت ل  قيرفلأ اهيلإأ لآأ يتلأ ةيثراكلأ
عأرسص  ¤إأ Óسصأأ دوعي لكسشŸأ نأأ لب  ›اŸأ وأأ يرأدإلأ وأأ
يبطق ةماعز لوح Úيعانسصلأو لامعألأ لاجر نم فأرطأأ
رخزت ةيلولأ  نأأ ةسصاخ  ،جÈلأ ةيلو ‘ ةعانسصلأو ةراجتلأ
ا-ب-ط-ق ا-سضيأأ Èت-ع-تو  را-ج--ت--لأو Úي--عا--ن--سصلأ ن--م د--يد--ع--لا--ب
فÙÎأ يدانلل نايبلأ رو‰ ةكرسش نأأ يفكيو  ،ايداسصتقأ
ى--ل--ع  لا--م--عألأ لا--جر ل--سضفأأ م--سضت جÈلأ  ي--ل--هأأ با--ب---سشل
ةدايق عاطتسسأ دحأ ل نكل ،ايقيرفإأ ‘و ينطولأ ىوتسسŸأ
ق-ير-ف-لأ ة-ي-ع-سضو د-ي-ق-ع-ت ن-م دأز ا-مو نا-مألأ ر-ب ¤إأ ي-ل-هألأ
ن-م نا-ك يذ-لأو ءا-سضعألأ Úب يرا-ج-ت-لأ  سسفا-ن--ت--لأ ُمأد--ت--حأ
.قيرفلأ ىلع ةدئافلاب دوعي نأأ سضÎفŸأ
ةكرسش باحسسنأ دعب ةرسشابمف  ةحسضأو ةروسصلأ تءاج دقو
نم يدامح نب ةرأدإلأ سسل‹ وسضع اهبحاسصل  «رودنوك»

«نو-ي-ج» ة-كر-سشب ةر-سشا-ب-م ا-ه--ي--سضو--ع--ت ” ،ق--ير--ف--لأ ل--يو“
ل-ق-ن ” ثي-ح ،ة-ي-كرا-ب-ي-م ةرأدإلأ سسل‹ و-سضع ا--ه--ب--حا--سصل

عفد يذلأ جÈلأ يلهأأ قيرف ¤أ امهنيب ةيراجتلأ ةسسفانŸأ
.ايلاغ ةروتافلأ

ةنماثلا ةلوجلل زوف نود نم اباكلا
ةقÓطنأ لثم ةلسشاف ةقÓطنأ لجسس نأأ جÈلأ يلهأل قبسسي ⁄

ةلو÷أ ةياغ ¤إأو زوف يأأ ققحي ⁄ ثيح ›ا◊أ مسسوŸأ
ةقباسس ‘  ةيلاتتم مئأزه6و نْيلداعتب ىفتكأ ثيح ،ةنماثلأ

قيرفلأ اهب رÁ يتلأ ةمزألأ قمع دسسجي ام يدانلأ خيرات ‘
مات بايغ ‘ ةيلاŸأو  ةيرأدإلأ، ةيسسفنلأ بنأو÷أ عيمج نم
هل ديعتو  قيرفلأو ÚبعÓلأ بناج ¤إأ فقت ةيونعم ةطلسسل

هل سضرعت يذلأ يميكحتلأ ملظلأ دعب تدسسŒ يتلأ  هتبيه
ي-ن-عŸأ م-ك◊أ Òي-غ-ت ” نأأ د-ع-ب ة-ه-جأو-م ر-خآأ ‘ ق--ير--ف--لأ
.ةعرتوب مك◊أ Úيعتو  ةظ◊ رخآأ ‘ فلسشلأ ةهجأوم ةرأدإاب

ةمصصاعلا دا–ا مامأا نوبقاعم Úيصساصسأا Úبعل3
دا–أ ما-مأأ ة-مدا-ق-لأ ة-لو÷أ ة--ه--جأو--م جÈلأ ي--ل--هأأ ل--خد--ي
نم ا-سصو-ق-ن-م جÈلا-ب توأأ02 بعلم ةيسضرأأ ى-ل-ع ة-م-سصا-ع-لأ

طسسو يئا-ن-ث-ب  ر-مألأ ق-ل-ع-ت-يو Úي-سسا-سسأأ Úب-عل3 تامد-خ
باعلألأ عناسصو ءأرمح ةقاطب ىقلت يذلأ عقعق  نأديŸأ
ةعرتوب مك◊أ ىلع جاجتحأ ةقاطب ىقلت يذلأ ةحامسسوب
ع--سضي ا--م ،جا--ج--ت--حلأ بب--سسب  نا--سشوأأ با--سشلأ  ¤إأ ة---فا---سضإأ
ل-يد-ب-لأ دا--ج--يإل ة--طرو  ‘ ة--ع--ي--ب--سصو--ب د--عا--سسŸأ بردŸأ

قيرف ةهجأوم ‘ ةحام-سسو-ب -ع-ق-ع-ق ي-ئا-ن-ث-لأ سصو-سصÿا-بو
بعلم ‘ أاطÿأ نأأ ةسصاخ ةÒخألأ تلو÷أ ‘ ةوقب دئاع
.اعون‡ حبسصأأ توأأ02

ةمصصاعلا دا–ا مامأا هبايغ دكأاتيو باصصم يموجه يئانثو
ةردا-غ-م ¤إأ ه-تر-ط-سضأ ة-با-سصإأ ¤إأ Êا--يز م--جا--هŸأ سضر--ع--ت
ثيح ،Êاثلأ طوسشلأ قÓطنأ عم فلسشلأ مامأأ نأديŸأ ةيسضرأأ
نم Ìكأأ ةحأرلأ ¤إأ نكÒسس بعÓلأ نأأ تاسصوحفلأ تفسشك
مامأأ ةمداقلأ ةلو÷أ ةأرابم  روسضح نع هبايغ دكأاتيل  ،عوبسسأأ
نا-م-ث-ع ن-ب م-جا-هŸأ با-ي-غ ل-سصأو-ت-ي ا-م-ك ة-م-سصا-ع-لأ دا–أ
نع تابايغ-لأ دد-ع ع-فر-ي ا-م ›أو-ت-لأ ى-ل-ع ة-ي-نا-ث-لأ ةأرا-ب-م-ل-ل
. Úيسساسسأأ Úبعل5 ¤إأ ةمداقلأ ةهجأوŸأ

ةعرتوب ىلع ينثتو سسامتلا مكح  مهتت ةرادإلا
سسامتلأ مكح ¤إأ ةعذل تأداقتنأ جÈلأ يلهأأ ةرأدإأ تهجو
،Êاثلأ طوسشلأ قÓطنأ ذنم ةيئأوسشعلأ هتأرأرق مهفت ⁄ يذلأ

حلاسصل اهنÓعإأ لجأ نم ءاطخألأ طسسبأ نع ثحبي لظ ثيح
‘ ماعلأ قسسنŸأ بسسح ةسصرفلأ لغتسسي نأأ لبق سسفانŸأ
نع فرطلأ سضغيل39 ةقيقدلأ ‘ نايميت دوليم يلهألأ ةرأدإأ

فدهلأ ءأرو تناكو اهيلع نÓعإلأ سضفر ةحسضأو للسست ةلاح
ءأدأأ ى-ل-ع ي-ج-يأÈلأ لوؤو-سسŸأ ى-ن-ثأأ ا-م-ي-ف ،ي-بŸوÓ--ل لوألأ
ب/ليلخ. ةعرتوب  يسسيئرلأ مك◊أ

لÓم ليحرب ةبلاطملل ةÒبك ةÒصسم نومظنيو مهتمصص نع نوجرخي راصصنألا
ةيعشضولأ لظ ‘و ،قباشسلأ ددعلأ ‘ هيلإأ انرششأأ املثم
فوختو ةيلئابقلأ ةليك-ششت-لأ ا-ه-ب ر“ ي-ت-لأ ة-ب-ع-شصلأ
ةبيبششلأ راشصنأأ ررق ،لوهÛأ نم ةيلئابقلأ Òهام÷أ
ةقيرط نم مهبشضغ نع Òبعتلأو مهتمشص نع جورÿأ

وزو يزيتب سسمأأ ةÒبك ةÒشسم ميظنتب يدانلأ Òيشست
سسل‹ ءاشضعأأو نيÒشسŸأ عيمج ةلاقتشساب ةبلاطملل
دقف يذلأ لÓم فيرشش سسيئرلأ مهشسأأر ىلعو ةرأدإلأ

،ةياغلل ةجرح ةي-ع-شضو ‘ د-جأو-ت-يو رو-ه-م÷أ ة-ق-ث
ىوتشسم ىلع راشصنألأ اهرششن يتلأ تأءأدنلأ لك دعبف

flسسوقان أوقد نيأأ يعامتجلأ لشصأوتلأ عقأوم فلت
بهذت نل ةبيبششلأ نأأ تابشسانم ةدع ‘ أودكأأو رطÿأ
ميظنت يل-ئا-ب-ق-لأ رو-ه-م÷أ رر-ق ،م-شسوŸأ أذ-ه أد-ي-ع-ب
بلاطم Ëدقتو مهيأأر ن-ع Òب-ع-ت-ل-ل ة-ي-م-ل-شس ةÒشسم
لÓ-م ف-ير-شش سسي-ئر-لأ ة-ي-ح-ن-ت ‘ ل-ث-م-ت-ت ة-ح-شضأو
مامأأ بأوبألأ ح-ت-ف-ل ة-كر-ششلأ لا-م-شسأأر ح-ت-ف ة-شصا-خو
 .ةيقيقح عيراششم نوكلÁ نيذلأ نيرمثتشسŸأ

دادعأا اوجرخو Úناوقلا اوّد–
وزو يزيت ‘ ةÒبك

رأرمتشسأو انوروك ةحئاج لظ ‘و ،عيم÷أ ملعي امكو
عنم تررق ةيرئأز÷أ ةموك◊أ نإاف ،سسوÒفلأ يششفت

flراشصنأأ نإاف ،كلذ عمو ،عرأوششلأ ‘ تاعمجتلأ فلت
ميظنت ىلع أورشصأأو Úنأوقلأ هذه لك أود– ةبيبششلأ

مهاشضر مدع نع Òبعتلل سسمأأ ةحيبشص ةÒشسŸأ هذه
نأأ ثي-ح ،ة-ب-ي-ب-ششلأ ا-ه-ب ر“ ي-ت-لأ ة--ي--ع--شضو--لأ ن--ع

مهنأأ ولو راشصنألأ فرط نم ةعشسأو تناك ةباجتشسلأ
نيذلأ نمألأ لاجر فرط نم بعاتŸأ سضعب أوهجأو
اقفو يغبني امك مهشسفنأأ ميظنتو عمجتلأ نم مهوعنم
Ÿنأوق هيلع سصنت اÚ ةيروهم÷أ ةشسائر.

مهفقوم ىلع نورصصي راصصنألا
Òيغتلاب نوبلاطيو

ذنم نوعقوتي أوناك ةبيبششلأ راشصنأأ نإاف ،مهتهج نم
ءيششلأ قيق– نم ن-ك-م-ت-ي ن-ل يرا-ن-ك-لأ نأأ ة-يأد-ب-لأ

ه-ت-نو-ك يذ-لأ ›ا◊أ دأد-ع-ت-لا-ب م-شسوŸأ أذ-ه Òث-ك--لأ
وهو مشسوŸأ قÓطنأ لبق هنأأ ليلدب ،ةيلئابقلأ ةرأدإلأ
نم ةذختŸأ تأرأرقلأو تامأدقتشسلأ ةيلمع نودقتني

لشصأوتلأ عقأوم فلتÈ flع Úيلا◊أ نيÒشسŸأ فرط
ةبيبششلأ زجعو مشسوŸأ قÓطنأ دعب نكل ،يعامتجلأ

قل-ق دأدزأ ،ة-لو-ط-ب-لأ ‘ ة-ق-فو-م ة-يأد-ب ق-ي-ق– ن-ع
أذهب ةيواهلأ وحن قيرفلأ هجوت نم هتيششخو روهم÷أ
د-ج أدودر-م مد-ق-ي ق-ير-ف-لأ نأأو ة--شصا--خ ،ىو--ت--شسŸأ

مامأأ دن-ل-ل فو-قو-ل-ل تا-ي-نا-ك-مإلأ كلÁ لو ع-شضأو-ت-م
عفر نوررقي مهل-ع-ج يذ-لأ ر-مألأ ،ىر-خألأ ة-يد-نألأ
سسيئرلأ ليحرب انلع ة-ب-لا-طŸأو ةرŸأ هذ-ه م-ه-تأو-شصأأ
.ةرأدإلأ ىوتشسم ىلع Òيغتلأ ثأدحإأو لÓم فيرشش

ÚمهاصسŸاو يواهلا يدانلا ىلع نولوعي
ل مهبلاطم نأأ أديج نوملعي راشصنألأ ناك نإأو ىتحو

Áشسم م-ي-ظ-ن-ت-ب ق-ق-ح-ت-ت نأأ ن-كÒنم وزو يزيت ‘ ة
ةشسرامملل ةليشسو تناك اهنأأ لإأ ،ةينو-نا-ق-لأ ة-ي-حا-ن-لأ
ثأد-حإأ ى-ل-ع ن-يردا-ق-لأو Úل-عا-ف-لأ ى-ل--ع ط--غ--شضلأ
ديد÷أ يواهلأ يدانلأ سسيئر مهشسأأر ىلعو ،Òيغتلأ

دقعل تايحÓشصلأ لك كلÁ يذلأ دولوم تيآأ رفعج
سسل‹ ءاشضعأأو ÚمهاشسŸأ ع-م ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شسأ ة-ي-ع-م-ج

لامآلأ لك نأأ ينعي ام ،هذاقنإأ نكÁ ام ذاقنإل ةرأدإلأ
تيآأ نأأو ةشصاخ ،يواهلأ يدانلأ ىلع ةق-ل-ع-م نو-ك-ت-شس
مايألأ ‘ ÚمهاشسŸأ عم عامتجأ دقع ىلع لبقم دولوم
لول◊أ نع ثحبلأو عشضولأ ةششقانŸ ةمداقلأ ةليلقلأ
.ةبشسانŸأ

ةبيبصشلا ةصسائرل دعتصسم ناصشيراي
نإاف ،ةبيبششلأ اهب ر“ يت-لأ ة-ي-ع-شضو-لأ ل-ظ ‘ ا-م-ئأدو
Òيشست ةقيرط نوق-فأو-ي ل ن-يذ-لأ Úم-ها-شسŸأ سضع-ب
مهقلق نع Òبعتلأو كرحتلاب أوؤودب ةيلا◊أ ةرأدإلأ

،وأوزأأ ديششر ،فلزأأ كيلم رأرغ ىل-ع ة-ي-ع-شضو-لأ ن-م
ةشسائر ›وتل هدأدع-ت-شسأ د-كأأ يذ-لأ نا-ششيرا-ي د-يز-يو
لا-شسرإا-ب هأد–و لÓ-م ف-ير-شش ـل ا-ف--ل--خ ة--ب--ي--ب--ششلأ
دقعل ÚمهاشسŸأو ةيعم÷أ ءاشضعأأ ¤إأ تأءاعدتشسلأ

.ةيئانثتشسأ ةماع ةيعمج

قيرف نوكأاصسو ماهوألا عيبأا ل »:ناصشيراي
«مداقلا مصسوŸا مÓحألا

ةدŸأ ‘ ناششيراي اهب ¤دأأ يتلأ تاحيرشصتلأ لÓخ نمو
ايقيقح اعورششم كلÁ هنأأ Òخألأ أذه دكأأ ،ةÒخألأ
ىل-ع ه-حر-ط-ل بشسا-نŸأ تقو-لأ ر-ظ-ت-ن-يو ،ة-ب-ي-ب-ششل-ل
ةيلا◊أ ةرأدإلأ ةليشصح »:Óئاق فاشضأأ امك ،عيم÷أ

05 بلجو عورششم نع ثد-ح-ت-ي نا-ك لÓ-م ،ة-ي-ثرا-ك
،كلذل ،تأونشس ثÓث رورم دعب ائيشش رن ⁄ نكل ،رايلم
،قير-ف-لأ ذا-ق-نإأو كر-ح-ت-ل-ل تقو-لأ نا-ح ه-نأأ د-ق-ت-عأأ
”أأ ىلع ايشصخشش انأأو ،ةشصاخ ةيكلم تشسيل ةبيبششلأ
مخشض عورششÃ قاحتللأو ةشسائرلأ ›وتل دأدعتشسلأ
هذه قحتشسي ل يذلأ قيرفلأ أذهل ةبيهلأ ةداعإأ فدهب
ل--ك يد--ل ن--ك--ل ،ما--هوألأ ع--ي--بأأ تشسل ،ة--ي--ع--شضو--لأ
نم ةيأدب مÓحألأ قيرف نيوكتل لاجرلأو تايناكمإلأ
.«ديد÷أ مشسوŸأ

ن .ن



تداع يتلأ ةيصساصسأ’أ ةليكصشتلأ ضسفن ‘ هتقث يجورف يÒت ةمصصاعلأ دا–إأ بردم ددج
ام ،اهيلع Òيغت يأأ رجي ⁄و ،لئابقلأ ةبيبصش مامأأ ةعباصسلأ ةلو÷أ ‘ وزو يزيت نم زوفلاب
ةصسأرح ‘ روفيصس محقأأ ثيح ،طرافلأ ءاقللأ ‘ يردوك ءاقفر دودرÃ هعانتقأ دكؤوي

ةرم ةيصساصسأ’أ هتناكم ىلع ’وصس ظفاح امك ،زودنغ باصسح ىلع ىرخأأ ةرم ىمرŸأ
نم لك نوك امنيب ،طصسولأ ‘ يردوكو ةتيصش ةقفرب كراصشو ،ةفيلخ نب باصسح ىلع ىرخأأ
ةه÷أ ىلع روهظلأ تÓيلع لصصأو امك ،موجهلأ طخ ضصويfiو ةدومح نب ،يمصساقلب

.عافدلأ ‘ ةنيصشوبو ديعلب ،نيد Íل ةبصسنلاب رمأ’أ ضسفن ،ىنميلأ
81 ةمئاق ¤إأ دوعي ةرسشموب

‘ اهنع باغ امدعب ابع’81 ةمئاق ¤إأ هتدوع ةرصشموب نأديŸأ طصسوتم لجصسو
دق ناكو نم ايئاهن يفصش ثيح ،ةباصصإ’أ ببصسب ةيصضاŸأ ثÓثلأ تأءاقللأ

بردŸأ ل-ع-ج ا-م ،عو-ب-صسأ’أ ة-ل-ي-ط يدا-ع ل-ك-صشب ة-عو-مÛأ ع--م برد--ت
يصشنأول باصسح ىلع ةأرابŸأ ‘ أرصضاح نوكيل ةوعدلأ هل هجوي يجورف
ن-ع ه-ما-ي-صص ل-صصأو ه-نأأ ’إأ ،ف-يدر-لأ ق-ير-ف--لأ ع--م ضسمأأ كرا--صش يذ--لأ
ةيصسأدصسب Òبك زوفل قيرفلأ ليجصستو اتيصساصسأأ هتكراصشم مغر ليجصستلأ

.ةلماك
ةباسصإ’أ يعأدب بايغلأ لسصأوي ةرمح

بب-صسب ة-صسفا-نŸأ ءأو-جأأ ن-ع ه-با-ي-غ ةر-م-ح م-ي-حر-لأ د--ب--ع ل--صصأوو
نع باغ امدعبو ذإأ ،ذخفلأ ةلصضع ‘ اهنم Êاعي يتلأ ةباصصإ’أ
لعج ام اصضيأأ ضسمأأ بعÓلأ باغ ،وزو يزيت ‘ يصضاŸأ ءاقللأ
ليدب يبعÓب يأأ طقف Úعفأدم ةصسمخب ةأرابŸأ لخدي قيرفلأ

ضصقن ببصسب ،ةيصسيامخ رصسيأ’أ Òهظلأ وه يفلÿأ طÿأ ‘ دحأو
ةه÷أ ىلع روصشاعو Êأوصضر نم لك بايغ لصصأوت عم تأرايÿأ
ب .ب.انÁأأ أÒهظ تÓيلع ةكراصشم ىعدتصسأ ام وهو ،ىنميلأ

زوف قيق– نم ضسمأأ ةمصصاعلأ دا–إأ نك“
ة-ي-ثÓ-ث-ب نأز-ي-ل-غ ع-ير--صس با--صسح ى--ل--ع Òث--م
و-ب-ع’ ر-ط--ي--صس ثي--ح ،د--حأو فد--ه ل--با--ق--م
دو-ع-يو ،ءا--ق--ل--لأ تا--ير‹ ى--ل--ع ةرا--ط--صسو--صس
يردوك دئاقلأ قلأات ¤إأ زوفلأ أذه ‘ لصضفلأ
طاقن ثÓث قيرفلأ يدهيل ،ةيئانث لجصس يذلأ

.بهذ نم

دسصي يديأزو ددسسي ةدومح نب
ةأرابŸأ ءأوجأأ ‘ ةمصصاعلأ دا–إأ وبع’ لخد
انلجصسو ،أركبم موجهلأ ¤إأ أوردابو ،ةعرصسب
لÓب قيرط نع (61د) ‘ ةÒطخ ةصصرف زربأأ
نم ديدصستلأ ‘ هظح برج يذلأ ةدومح نب
نم يديأز ضسرا◊أ نك“ هترك نأأ ’إأ ديعب

.ةعأÈب اهدصص

دا–إÓل ليجسستلأ باب حتفي يمسساقلب
،ةدومح نب ةلواfi نم ةدحأو ةقيقد دعبو

ن-م ةÒصصق ةر-ك م-ل-ت-صسي--ل بعÓ--لأ ضسف--ن دا--ع
ةيحان قمعلأ ‘ ةرك عزوي مث غوأري ،ةينكرلأ
ةمكfi ةيصسأأرب اهلبقتصسي Òخأ’أ ،يمصساقلب
ة-عأÈب يد-يأز ضسرا◊أ كا-ب-صش ‘ ا--ه--ع--صضيو

.ركبم تقو ‘ دا–إÓل ةجيتنلأ كلذب احتتفم

ةعأÈب نيد نب ةفلاfl دسصي يديأز
(44د) ‘ Êاثلأ فدهلأ فيصضي نأأ نيد نب داكو

فرا-صشم ن-م ةر--صشا--ب--م ة--ف--لاfl ق--ير--ط ن--ع
ناك يديأز ضسرا◊أ نأأ ’إأ ،تايلمعلأ ةقطنم
ة-ي-ن-كر-لأ ¤إأ ةر-ك-لأ ل-يو– ن-م ن-ك“و ا-عرا--ب
كلذ دعب لوأ’أ طوصشلأ يهتنيل ،ةÒبك ةبوعصصب
.فيظن فدهب دا–إ’أ قوفتب

دا–Óل ةجيتنلأ فعاسضي يردوك
ةجيتنلأ ةفعاصضم نم يردوك نك“ (٢5د) ‘و
ا-هد-صص ي-ت-لأ ن-يد ن-ب ة-ف--لاfl ع--با--ت ا--مد--ع--ب
بع’ ¤إأ أا---طÿا---ب ا---هدرو يد----يأز ضسرا◊أ

‘ ا--ه--ع--صضو ‘ نأو--ت--ي ⁄ يذ--لأ ةرا--ط--صسو--صس
.ةلوهصسب كابصشلأ

عيرسسلل ةجيتنلأ سصلقي دأوع
،ةأرابŸأ ‘ ةدوعلأ نم فيصضلأ قيرفلأ نك“و
دع-ب (٢7د) ‘ ةج-ي-ت-ن-لأ دأو-ع ل-يد-ب-لأ ضصل-قو
دا–إ’أ عافد نكمتي ⁄ ،ةقصسنم ةيعامج ةبعل

قحلي ⁄ يذلأ زودنغ ضسرا◊أ ’و اهدصص نم
.كلذ ‘ هتلواfi مغر ةركلأ ىلع

ةراطسسوسسل ثلاثلأ لجسسيو دوعي يردوك
‘ ىر-خأأ ةر--م ل--ي--ج--صست--لأ ¤إأ يردو--ك دا--عو

فدهلأ اهب لجصس يتلأ هبصشت ةقيرطب (68د)
اهدصص يتلأ يمصساقلب ةفلاfl عبات اÊ، Ÿاثلأ
ة-ي--صسأأر--ب ا--ه--ي--ل--ع ي“Òل ،ة--بو--ع--صصب يد--يأز

fiج-صسم كا-ب-صشلأ ‘ ا--ه--ع--صضي ة--م--ك-Ó ثلا-ث
.زيمتم تقو ‘ دا–إ’أ فأدهأأ

ب .ب

ــه٢441 ةيناثلأ ىدامج3٠ ـل قفأوŸأ1٢٠٢ يفناج71 دحأ’أ لوأ’أ فÙÎأ
نازيلغ .صس1 –3 ةمسصاعلا .إا

ةــــــÁدقلأ اـــهتداع ¤إأ دوعت «ةــــــيرسصنلأ»
بق--ع ر--ف--صصلأ ة--ط--ق--ن ¤إأ يأد Úصسح ر--صصن دا--ع
ةبيبصش مامأأ قيرفلأ اهاقلت يتلأ ةديد÷أ ةراصسÿأ
لباقم Úفدهب ةعم÷أ ضسمأأ لوأأ ةيصشع ةرواصسلأ
‘ ناك ءاقل ‘ راصشب ـب توأأ نيرصشع بعلÃ دحأو
‘ اهيف أوعقو يتلأ ءاطخأ’أ ’ول اياي ءاقفر لوانتم
،ةجيتنلأ ‘ Úمدقتم أوناك امدعب Êاثلأ طوصشلأ
ةيعمج ىلع لوأ’أ زوفلأ ديكأات نع ةليكصشتلأ زجعتل
ديزت نأأ اهنأاصش نم ةديدج ةراصسخ ىقلتتو فلصشلأ

بعصصلأ رأوصشŸأ ةيقب ‘ يدانلأ ةيعصضو ديقعت ‘
.ةلوطبلأ ‘ هرظتني يذلأ

قيرفلأ حبذي رماع تيآأ مك◊أ
عزانم نود ةأرابŸأ لطب رماع تيآأ مك◊أ ناكو

ةÒثك تبصضغأأ يتلأ هتأرأرقب يدانلأ ةرصسأأ بصسح
نÓعإاب ةأرابŸأ نم نوجرخي مهتلعجو ÚبعÓلأ
زو-ف-لأ ة-ي-ئا-ن-ث ا-ه-ن-م تءا-ج ةرا-صسل-ل ءأز-ج ي--ت--ل--كر

قئاقد رصشعلأ ‘ ءاج يذلأ Êاثلأ فدهلأ ةصصاخ
حا-ت-ف-م ع-ي--بر ع--فأدŸأ هدر--ط ن--ع Ó--صضف ةÒخأ’أ
Êاعي ق-ير-ف-لأ ل-ع-ج ا-م و-هو ،ءأر-م◊أ ة-قا-ط-ب-لا-ب
ر-صسخ-يو ر-صصا-ن-ع ةر-صشع-ب ةأرا--بŸأ ي--ه--ن--يو أÒث--ك
لا-ب-صشأأ لوا-ن-ت-م ‘ تنا--ك ي--ت--لأ ثÓ--ث--لأ طا--ق--ن--لأ

ةراصسÿأ ةيلوؤوصسم مك◊أ أولمح نيذلأ ةعمجوب
.ةديد÷أ

مسسوŸأ أذه ةداع تحبسصأأ ÚبعÓلأ درط
دق نوكي مصسوŸأ أذه قيرفلأ رأوصشŸ ظحŸÓأ

تا--قا--ط--ب--لأ ةÌك ي--هو ة--ما--ه ة--ظ--حÃÓ جر--خ
ىلع ءاقل لك ‘ نوبعÓلأ اهاقلتي يتلأ ءأرم◊أ

دا–أ ما-مأأ «ي-برأد-لأ» ءا--ق--ل ‘ ل--صصح ا--م رأر--غ
ةيعمج مامإأأأ اهدعبو مهديصس درط Úح ةمصصاعلأ
در-ط د-ع-ب ر-صصا-ن-ع ةر-صشع-ب ق-ير-ف-لأ بع-ل ف-ل--صشلأ
رودلأ يتأايل ةلماك تايرابم5 ـب اتقوع يذلأ يجأو

وهو ،حاتفم عيبر ةÿÈأ بحاصص ىلع ةرŸأ هذه
ةيناثلأ ءأز÷أ ةلكر ةطقل ىلع أÒثك جتحأ يذلأ
‘ رهصشي رماع تيآأ مك◊أ لعج ام وهو ،ةرواصسلل
.ءأرم◊أ ةقاطبلأ ههجو

ةرثؤوم تناك تابايغلأو أدد‹ ةمدÿأ جراخ موجهلأ
هذ-ه ‘ ة-ت-ها-ب-لأ ه-صضور-ع ي-ما-مأ’أ طÿأ ل--صصأو
بايغ ‘ أدد‹ ليجصستلأ ‘ لصشف ثيح ةأرابŸأ
ع-فد-ي-ل ،Úبا-صصŸأ دا-ي-ع ن-بو ي-جا--ن Úم--جا--هŸأ
امدعب ةديدج ةراصسخ هيقلتب اظهاب نمثلأ قيرفلأ

ةداعلأ يهو أدد‹ ليجصستلأ نع نومجاهŸأ ماصص
،›ا◊أ مصسوŸأ ةيأدب ذنم ءاقل لك ‘ رركتت يتلأ
امك ،ةمزÓلأ لول◊أ ةعمجوب بردŸأ هل دجي ⁄و
ةصصاخ ةأرابŸأ هذه ‘ ةرثؤوم تناك تابايغلأ نأأ

ن--م Òب--ك--لأ دد--ع--لأو بقا---عŸأ ي---جأو با---ي---غ ‘
.نيّرمأ’أ Êاعت ةليكصشتلأ لعج ام وهو ،ÚباصصŸأ

«هÒمسض عم مك◊أ كÎن» :اياي
ر-ما-ع تيآأ م-ك◊أ ا-يا-ي يزو-ف م--جا--هŸأ ل--ّم--ح
ا-ه--ت--ق--ل--ت ي--ت--لأ ةد--يد÷أ ةرا--صسÿأ ة--ي--لوؤو--صسم

ة--ع--م÷أ ةروا--صسلأ ة--ب--ي--ب--صش ما--مأأ ة--ل--ي---ك---صشت---لأ
ة--يا--ه--ن د--ع--ب ه--تا--ح--ير--صصت ‘ لا--قو ،ي--صضاŸأ
،أديج ناك ءيصش لك لوأ’أ طوصشلأ» :ةأرابŸأ
ةدأرإ’أو ةيدنلأ تناك ثيح ،Úقيرفلل ةبصسنلاب
ن-ع ا-ن-ث-ح-ب Êا-ث-لأ طو-صشلأ ‘و ،Úق--ير--ف--لأ Úب
Úطوصشلأ Úب فصسأÓل نكل ،فأدهأ’أ ليجصست
ن-م ا-ما“ ا-ن-جر-خأأو ،م-ك◊أ ى-ل-ع ط-غ-صض نا-ك
ة-ي-ئا-ه-ن-لأ ة-ج-ي-ت-ن-لأ ى--ل--ع أÒث--ك ر--ثأأو ةأرا--بŸأ
يذلأ مك◊أ أذه ىلع ةÒبك ةأرابŸأ ،ةأرابملل
م . م   .«هÒمصضل هكÎن

يدهيو ديدج نم قلأاتي يردوك
بهذ نم طاقن3 ةراطسسوسس

قيرفلأ ةرأدإأ ميعدت نع عجأÎي دانزوب
نع ايئاهن عجأرت دانزوب ريذن نأأ انرداصصم تدكأأ

بصصن-م ‘ ة-م-صصا-ع-لأ دا–إأ ةرأدإأ م-ي-عد-ت ةر--ك--ف
نم أدج ابيرق ناك امكدعب ،قيرفلل ماع Òتركصس
ددع ‘ هانركذ دق انك ام وهو ،قيرفلاب قاحتل’أ

حيحصصلأ قيرطلأ ‘ رصست ⁄ رومأ’أ نأأ ’إأ ،قباصس
ع-م ضضوا-ف-تو ة-م-صصا-ع-لأ ¤إأ ي-ن-عŸأ مود--ق م--غر
قلغيو دودصسم قيرط ¤إأ Óصصي نأأ لبق ÚلوؤوصسŸأ
.قباصسلأ جÈلأ يلهأأ Òصسم هجو ‘ بابلأ

ىرخأأ رومأأو بتأرلأ ىلع قفتي ⁄
ثيح ،لولج روصشاع ضسيئرلأ عم ضسيلو Êوديعلأ عم ضضوافت دانزوب نأأ ،انرداصصم تملعو

’إأ ،دا–إ’أ ‘ لمعلأ هلوبق دعب ةرصشابم قيرفلأ عم هطبÒصس يذلأ دقعلأ ليصصافت نع اثد–
⁄ ثيح ،دانزوب ىلع ةراطصسوصس ولوؤوصسم هحÎقأ يذلأ بتأرلأ ببصسب مصسÎي ⁄ قافت’أ نأأ
يهتنتل ،اعطق قيرفلأ ولوؤوصسم هصضفر ام أذهو لمعلأ لباقم اهعفر بلطو ةميقلأ لبقتي
.ايلfi نيÒصسŸأ مهأأو زربأأ دحأأ مصض ‘ ةرأدإ’أ لصشفتو قافتأ نود نم كلذ دعب تاصضوافŸأ

ةركفŸأ ¤إأ دوعي قيرفلأ ءانبأأ دحأأ بلج
لغصش لجأأ نم دا–إ’أ ىمأدق دحأأ بلج ةيناكمإأ نع ةراطصسوصس تيب ‘ ثيد◊أ داعو
دعب أذهو ،ىرخأأ رومأأو بردŸأ أذكو ÚبعÓلأو ةرأدإ’أ Úب قيصسنتلل ماع Òتيركصس بصصنم
Úبع’و ن’دع جاح لوح ىرخأأ ةرم ثيد◊أ داع ذإأ ،ءاŸأ ‘ دانزوب ةقفصص طوقصس
ىرخأأ ةهج نم ،يرأدإ’أ مقاطلأ هيلع رقتصسيصس ام راظتنأ ‘ ،دا–إ’أ ءانبأأ نم نيرخآأ

ةقفصص لصشف ببصسب Òبك جرح ‘ دجأوتي ىيحي Îنع يصضايرلأ ريدŸأ نأأ انرداصصم تملع
ب .ب.لولج ضسيئرلل هحأÎقأ ءأرو ناك نم هنأأ مكحب دانزوب

ياد Úسسح رسصن

سســــــــفن ىــلع ظــفاح يـــجورف
ةـــيسساسسأ’أ ةـــليكسشتلأ

ةفيظن ةيسسأدسسب نأزيلغ برسضي دا–إ’أ فيدر
نازيلغ عيرسس باسسح ىلع ءاج ةرŸا هذهو ،ةلوطبلا ‘ ›اوتلا ىلع هل زوف ثلاث دا–إ’ا فيدر ققح

فادهأا ليجسست ىلع لوادت ثيح ،Úغولوب بعلÃ صسمأا ةحيبسص ىرج يذلا ءاقللا ‘ ةفيظن ةيسسادسسب
ةرسشابم ةفلاfl لجسس يذلا يدينجو طوجع ،جا◊ا تيآا ،ي‰اغ ،Úترم ىلع Êامثع نم لك دا–إ’ا
.ةنماثلا ةبترŸا ‘ ةطقن21 ¤إا هديسصر قيرفلا عفÒل ،ةعئار ةقيرطب

لوأأ لجسسي يمسساقلب
 يردوكو هفأدهأأ

عبأرلأ عقوي
نم يمسساقلب ليعامسسا مجاهŸا نك“

دا–إا صصيمقب هل فده لوأا ليجسست
اذه ةعسساتلا هتارابم ‘ ،ةمسصاعلا

باب حتف نم نك“ امدعب ،مسسوŸا
كفيل ،ةمكfi ةيسسأارب صسمأا ليجسستلا
يتلا فيدهتلا ةدقع ن’زغلا روسس نبا

Úح ‘ ،ةقباسسلا تايرابŸا ‘ هتمز’
عفر Úفده ليجسست نم يردوك نك“

‘ فادهأا ةعبرأا ¤إا هديسصر امهب
.لمÛا

’ومfi بعلŸأ رداغيو باسصي روفيسس
دبع دا–إ’ا ىمرم صسراح صضرعت
ىوتسسم ىلع ةباسصإ’ روفيسس نموŸا

دعب (33د) ‘ ذخفلل ةيفلÿا ةلسضعلا
⁄و اسضرأا طقسس ذإا ،ةركلل هديدسست

ررقيل ،بعللا ةلسصاوم نم نكمتي
مدعو اعيرسس هجارخإا ينفلا مقاطلا

يسشŸا ىلع روفيسس ردقي ⁄و ،هب ةرماغŸا
لبق هلمح ”و بعلŸا نم هجورخ ءانثأا
ىقلتيل ،ىفسشتسسŸا ¤إا كلذ دعب لقني نأا

وهو ةعجوم ةبرسض باسشلا صسرا◊ا
ةليكسشتلا ‘ هŸاعم دجي أادب يذلا

.ةيسساسسأ’ا
هسضوع زودنغو تافاعسسإ’أ ىقلت

ةيلوأ’ا تافاعسسإ’ا صسرا◊ا ىقلتو
ةيسضرأا قوف يبطلا مقاطلا فرط نم
ةدوعلا ىلع ردقي ⁄ هنأا ’إا ،ناديŸا

صسيسسكلأا هليمزل هناكم كÎيل
ةسسفانŸا ءاوجأا ¤إا دوعي يذلا زودنغ

ثلاثلا تاءاقللا ‘ باغ امدعب
صصوحفلا جئاتن راظتنا ‘ ،ةقباسسلا

هبايغ ةÎف ديد–و روفيسسل ةيبطلا
نوكت نأا لمأا ىلع ،نيدايŸا نع

صسرا◊ا نأاو ةسصاخ ةفيفخ هتباسصإا
.ةباسصإا نم رخآ’ا وه Êاعي صشومامز



‘ ةيدولا اهتايرابم ثلاث ءاعبرأ’ا لمأا ةبيتك تصضاخ
ديهصشلا بعلÃ طرافلا صسيمÿا ءاصسم فلصشلا صصبرت
،ثلاثلا مصسقلا ‘ طصشانلا ةنتاب ةيدولوم مامأا قارزموب

مرصضıا ءÓمز ةرانفوب بردŸا لابصشأا جرحأا ثيح
ديدصش اي-ند-ب ا-عا-فد-نا تد-ه-صش ةارا-ب-م ‘ ى-صسي-ع جا-ح
.هلثŸ فده يباجيإ’ا لداعتلا ةجيتن ىلع تهتنإاو

ديعب نم اقرزلا ديعي داغرم
ينفلا مقاطلا هيلع دمتعا يذلا لوأ’ا قيرفلا نأا مغرو
أا-طÿاو ة-ي-لا--ع--ف--لا با--ي--غ نأا ’إا ا--ي--لا--ث--م ا--طو--صش ىدأا
رخأاتم ¤وأ’ا ة-ق-ي-قد54 يهني ل-مأ’ا Ó-ع-ج ي-عا-فد-لا
Êاثلا طوصشلا لÓخ تداع ةيلاعفلا نكلو ،هلثŸ فدهب

زهي فيك فرع نيأا ديدج نم داغرم ردنكصسإا لوخد عم
ةراصسÿا نم هقيرف ذقنأاو ةيكذ ةقيرطب ةيبوبلا كابصش
هصسفن ا-ب-صصن-م تا-يدو-لا ‘ ه-فاد-هأا Êا-ث كلذ-ب ل-ج-صسو

.نآ’ا د◊ لمأ’ا فاده

مشسوŸا يهنيشسو قز“ نم Êاعي ديعلب
طرافلا صسيمÿا ددع ‘ هيلإا انرصشأا املثمو هتهج نم
ة-ئ-جا-ف-م ة-با-صصإا ¤إا د-ي-ع-ل-ب يدا-ه--لا د--ئا--ق--لا صضر--ع--ت

ثدحأاو تا-ب-يرد-ت-لا ‘ ة-ب-كر-لا ىو-ت-صسم ى-ل-ع ةÒط-خو
.فلصشلا صصبرت ‘ ةيقيقح ئراوط
قز“ ن-م Êا-ع-ي بعÓ-لا نأا تا-صصو-ح--ف--لا تد--كأا د--قو

،ةصسكاعŸا ةطبرأ’ا ىوتصسم ىلع ىوتصسم ىلع يلصضع
اركبم يهتني همصسوم لعŒ دق ةيحارج هلمع يرجيصسو
حبصصأا يذ-لا ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا  تا-با-صسح ط-ل-خأا ا-م و-هو

Áعصساو باصشلا وهو ديحو رصسيأا عفادم كل.              

مويلا يلشس داو هجاوتشس اقرزلا
عبار ءاعبرأ’ا لمأا ءارجإا عم مويلا ءاصسم دعوŸا نوكيصس
اذه يهتنيصس يذلا فلصشلا صصبرت ‘ ةيدولا هتايرابم
داو ة-يدو-لو-م ةرŸا هذ-ه صسفا-نŸا نو-ك-ي-صسو .ءا-ثÓ-ث-لا

يهو Êاثلا مصسقلا ةلوطب ¤إا ديد÷ا  دعاصصلا يلصس
نم ÚبعÓلا صضعبل ىرخأا ةصصرف نوكتصس يتلا ةارابŸا
ÚبعÓلا صضعبل صسفنلا نع ثحبلا ةصصرفو ديكأاتلا لجأا
داو يئانث ةروصص ‘ دعب مهتايناكمإا اودكؤوي ⁄ نيذلا
.Êوزامو ›اصسيك ويهر
ىتحو ›وغف طوجح نم مداقلا مجاهŸا ¤إا ةفاصضإ’اب
فيطصس قافو فيدر نم مدقتصسŸا يروÙا عفادŸا

.نآ’ا د◊  عنقي ⁄ هنكلو Òثكلا  هنع ليق يذلا نوصشيع
دامع – ب

ــه2441 ةيناثلا ىدامج30 ـل قفاوŸا1202 يفناج71 دحأ’اةيدنأ’ا رابخأا

ششإر◊إ دا–إإءاعبرألإ لمأإ

ديعلبو ةيبوبلا مامأا عنقت «اڤرزلا»
ناوأ’ا لبق مشسوŸا يهني

دادو لدا----ع----ت
ع-م كيرا-فو--ب

بابصش هف-ي-صض
‘ ،ة----ن-----تا-----ب
ةارابŸا
ي-ت--لا ة--يدو--لا

تعمج
لوأا Úقيرفلا
بع---لÃ صسما
ديهصشلا

fiزا--قر د---م
Ãةنيد

كيرافوب
Úفدهب

Ÿامهلث،
ن-م--صض اذ--هو

.ديد÷ا مصسوملل Úقيرفلا تاÒصض–
قير-ف-ل ة-ث-لا-ث-لا ة-ه-جاوŸا هذ-ه د-ع-ت و
مصسوملل هتاÒصض– ةيادب ذنم دادولا
فيدر ىلع ¤وأ’ا ‘ قوفت ،ديد÷ا
‘ لداعتو ،دحاول ةيثÓثب وداراب يدان
،هلثŸ فدهب ةبانع دا–ا مامأا ةيناثلا
ةنتاب باب-صش ما-مأا ة-ث-لا-ث-لا ‘ لدا-ع-ت-ي-ل
.امهلثÚ Ÿفدهب

ةجيتنلا ‘ ارخأاتم ناك دادولا
Úترم

دادو-لا ق-ير-ف ر-خأا-ت ةارا--بŸا تد--ه--صش
تناك ¤وأ’ا ةرŸا ،ةجيتنلا ‘ Úترم
هلجصس فدهب ،51ـلا ةقيقدلا نم ةيادب

،يد-لا-خ ءا-ير-كز ة-ن-تا--ب با--ب--صش بع’
دادو-لا ق--ير--ف لد--ع Úت--ق--ي--قد ل--ب--قو
ةرŸاو ،ي-حا-ت-ف-م ة-ط-صساو-ب ة-ج-ي-ت-ن-لا
ة-ق-ي-قد-لا ن-م ة--ياد--ب تنا--ك ،ة--ي--نا--ث--لا
ثي---ح ¤وأ’ا ة---ل----حرŸا ن----م ةÒخأ’ا
ة-ن-تا-ب با-ب-صش ق-ير-ف د-يد-ج ن-م مد-ق-ت
،يÒبز ينغ-لا د-ب-ع بعÓ-لا ة-ط-صساو-ب
.لوأ’ا طوصشلا ةجيتن يهو

ةقيقدلا ةياغ ¤إا بابصشلا قوفت لظو
لدع ثيح ،ةيناثلا ةلحرŸا نم81ـلا

بعÓلا ةطصساوب ةجيتنلا دادولا قيرف
ردهأا ،لداع-ت-لا فد-ه د-ع-بو ،نو-م-حر

صصر-ف-لا ن-م د--يد--ع--لا دادو--لا او--ب--ع’
مه-نا-ك-مإا-ب نا-ك ،ل-ي-ج-صست-ل-ل ة-ح-نا-صسلا
ن--ك--ل ،م--ه--ت--ح--ل--صصŸ ةارا--بŸا ءا--ه---نإا
لاح «باكلا«صسراح ةعاربو عرصستلا
ةارابŸا يهتنتل ،ةجيتنلا ‘ Òيغت نود
.امهلثÚ Ÿفده يباجي’ا لداعتلاب

موجه ... تايرابم ثÓث ‘
4 لباقم فادهأا6 لجسس دادولا

كابسشلا ‘ فادهأا
كيرا--فو--ب دادو مو--ج--ه ط---خ ل---ج---صس

¤إا اهصضاخ ةيدو تايرابم ثÓث لÓخ
تناك اهفصصن ،فادهأا ةتصس ،ن’أا دح
يدا--ن ف---يدر ما---مأا لوأ’ا ءا---ق---ل---لا ‘

ةبانع دا–ا كابصش ‘ فدهو ،وداراب
.ةنتاب بابصش كابصش ‘ Úفدهو
عبرأا ،دادولا كاب-صش تز-ت-ها ل-با-قŸا-ب

ءاق-ل-لا ‘ Úفد-ه ى-ق-ل-ت ثي-ح ،تار-م

ما------------------مأا Òخأ’ا
ة---ن----تا----ب با----ب----صش
ل--ك ما---مأا فد---هو
ودارا--ب يدا--ن ن---م
،ة----با----ن----ع دا–او
لوقلا نكÁ هيلعو
تاÒ------صض-------– نا
‘ Òصست دادو---------لا
،حيحصصلا قيرطلا
ج----ما----نÈلا ق-----فو
هر-----ط------صس يذ------لا
نا--ي--ف---صس بردŸا
.ةلجوب

يدانلا سسيئر
حيلف ديعسس

ركسشي
ينفلا مقاطلاو ÚبعÓلا

ح--ي--ل--ف د--ي--ع--صس يدا---ن---لا صسي---ئر مد---ق
ينفلا مقاطلا و ÚبعÓلا ¤إا هتاركصشت

ن---م ة----لوذ----بŸا تادو----هÛا ى----ل----ع
تاÒصضح-ت-لا قÓ-ط-نا ذ-ن-م ،م-ه--فر--ط

ا--ه--ف--صصو ي--ت--لاو ،د--يد÷ا م--صسو--م--ل--ل
»: حيلف ديعصس هلوق بصسحو ،ةعئارلاب

ةك-صسلا ى-ل-ع Òصست ق-ير-ف-لا تاÒصض–
Ó--ئا--ف--ت--م ي--ن--ل--عŒو ،ة---ح---ي---ح---صصلا
.«د-يد÷ا م-صسوŸا لÓ-خ Úب-عÓ--لا--ب
مقا-ط-لاو Úب-عÓ-لا ع-م ه-ئا-ق-ل لÓ-خو
زر-بأا ¤إا ح-ي-ل-ف د-ي-ع-صس قر-ط-ت ،ي-ن-ف-لا
‘ ق-ير-ف-لا ر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لا تا-يد--ح--ت--لا
لذ---ب ى---ل---ع م---ه---ث---ح و ل---ب---ق---ت---صسŸا

نصسح دنع نوكن ىتح Èكأا تادوه‹
فاد---هأ’ا ق---ي---ق– و  را----صصنأ’ا ن----ظ

بصسح ر-ط-صسŸا فد-ه-لاو .ةر-ط-صسŸا
وه انفده» ،حيلف ديعصس انل هفصشك ام
ةلوطبلا انتدارأا اذا نكل ،ءاقبلا نامصض
.«’ لوقن نلف

يدهم Ëرك

ةحاÎسسا ’و ةحار ’

ة---ي---ع---م÷ا د---ق---ع صشار◊ا دا–ا ةرادإا ترر---ق
يرفيف6 موي ةرادإ’ا صسلÛ ةيباختن’ا ةماعلا

صسيئر هنع قثبني ديدج ةرادإا صسل‹ باختن’
ذنم بصصنŸا اذه روغصش لظ ‘ ،يدانلل ديدج

هبصصنم نم بياعلا دمfi قباصسلا صسيئرلا ةيحنت
تقؤوم Òصسم بت-ك-م Úي-ع-تو ي-صضق-نŸا ف-ي-صصلا
ر-ف--ع--ج ةدا--ي--ق--ب ق--ير--ف--لا Òي--صست ى--ل--ع فر--صشي
يدا--ن--لا ة--قÓ--ط--نا ن--م--صض يذ--لا Êا--م--ي--ل--صسو--ب
Úيعت عم ديد÷ا مصسوŸا ةيادبل تاÒصضحتلاو

هدعاصسمو دانم لامج ةدايقب ديدج ينف مقاط
‘ ÚحصشŸÎا ةفرعم رظ-ت-ن-يو بلا-طو-ب د-ي-ع-صس
.ةمداقلا مايُأ’ا

ايدو بورÿاب حيطُت ةليكسشتلا
صسي---مÿا صشار◊ا دا–ا ة---ل---ي----ك----صشت تصضا----خ

ة-ياد-ب ذ-ن--م ا--ه--ل ة--يدو ة--ه--جاو--م Êا--ث ي--صضاŸا
لوأا بع-لÃ بورÿا ة-ي-ع-م-ج ما-مأا تاÒصضح-ت-لا
‘ «ءارفصصلا» ةحلصصŸ يهتنا ءاقل ‘ Èمفون
،صساوكو قارد عيقوت نم دحاو لباقم Úفدهب

بردŸا مامأا ةماه ةصصرف ةارابŸا تناك ثيح
صسفانم مامأا هيبع’ رابتخا لجأا نم دانم لامج
ة-ه-جاوÃ ى-ف-ت-كا د-ق ق-ير-ف-لا نا-ك ا-مد-ع-ب يو--ق
ثي-ح ،ا-ق-با-صس ي-ن-طو-لا كرد-لاو ي-ن-طو-لا ن-مأ’ا

دا–ا ءاقل ءاغلإا صضّوعتل بورÿا ةارابم تءاج
.اقباصس ا‹Èم ناك يذلا ةبانع

هيبع’ دودرم نع سضار دانم

هيبع’ ءادأا نع صضار دانم لامج بردŸا جرخو
ما----ق يو----ق صسفا----ن----م ما----مأا ةارا----بŸا هذ-----ه ‘

ن--م دد--ع صصا---خو ىو---ت---صسŸا ‘ تاÒصضح---ت---ب
ن-ع Èع-ي دا-ن-م ل-ع-ج ا-م و-هو ،ة-يدو-لا تاءا-ق-ل-لا
نم ةÎف دعب ةليكصشتلا ءادأا روطت نم هحايترا
د-قو ،ف-ل-صشلا صصبر-ت ة-يا-ه-ن ذ-ن-م دا÷ا ل--م--ع--لا

ةيندبلا ةيحانلا ن-م ه-ي-ب-ع’ را-ب-ت-خا دا-ن-م لوا-ح
ت– قيرفلا هز‚أا يذلا Òبكلا لمعلا دعب Ìكأا
رظتنيو ،حياصس نامحد Êدبلا رصضÙا فارصشإا

ة-يدو-لا تا-يرا-بŸا ‘ ه-ي-ب-ع’ ن-م Òث--ك--لا دا--ن--م
.ةنتاب بابصش ءاقل نم ةيادب ةلبقŸا

ةلسصاوتم نويدلا سصيلقتل ىمادقلا عم تاسضوافŸا
عم اهتاصضوافم ةرادإ’ا تلصصاو ،رخأا قايصس ‘

مهتاقحتصسم صضيفخت دصصق ىمادقلا ÚبعÓلا
ل-ب-ق دد÷ا ل-هأا-ت ل--جأا ن--م نو--يد--لا صصي--ل--ق--تو
،عيم÷ا بلاطي املثم ديد÷ا مصسوŸا قÓطنا

Úب-عÓ--لا ن--م تب--ل--ط ةرادإ’ا نأا ا--ن--م--ل--ع ثي--ح
نونيدي يتلا مهتاقحتصسم نم فصصنلا مهميلصست
ةياغ ¤إا مهنكل ،غلبŸا ةيقب ‘ حامصسلا عم اهب
ن-م م-ه-لاو-مأا او-م-ل-ت-صسي ⁄ ر-ط-صسأ’ا هذ-ه ة-با--ت--ك
بح-صس ل-جأا ن-م ل-صصا◊ا قا--ف--ت’ا م--غر ةرادإ’ا

هيف رصصت تقو ‘ تاعزانŸا ةن÷ نم مهاوكصش
اهتازاجإا ةنادŸا قرفلا حنم مدع ىلع ةطبارلا
.اهنويد ديدصست لاح ‘ ’إا

م . م

مداقلا يرفيف6 موي «ءارفشصلا» ـل ةيباختن’ا ةيعم÷ا

ةد--ي--ل--ب--لا دا–ا او--ب--ع’ ل--صصاو---ي
م-صسو-م-ل-ل ة-يداد-عإ’ا م-ه-تا-ب-يرد--ت
ةو-خإ’ا د-ي-ه-صشلا بع--لÃ د--يد÷ا
،ةحاÎصسا ’و ةحار نود  ينكارب
نايفصس ةدايقب ينفلا مقاطلا ناك
ة---ف---عا---صضم ل---صضف د---ق ة---م---صشن
،ه-لا-ب-صشأ’ ة-ي-ب--يرد--ت--لا صصصص◊ا

ة-ن-يد-م ن-م ق-ير-ف-لا ةدو-ع ذ--ن--م
يصضاŸا لبقا-م عو-ب-صسأ’ا ة-يا-ه-ن ،ف-ل-صشلا

مايأا ةرصشع ةدŸ قلغم صصبرت كانه اورجا ثيح
ن-م ل-ك ما-مأا Úت-يدو Úترا-ب-م ه-لÓ--خ ن--م اور--جا

¤وأ’ا ح-بر بورÿا ة--ي--ع--م--جو صسي--مÿا ءا--ف--صص
ءاقللا ‘ ةجيتنلا صسفنب رصسخو در نود فدهب
.Êاثلا
عوبصسأ’ا لÓخ ،ةديلبلا دا–ا تابيردت تدهصشو
،مويلا ‘ Úتصصحب ،يدعاصصت ىنحنم ،يصضقنŸا
بع-لÃ ة-ي-ئا-صسŸاو يوا-صشو-ب ة-با-غ--ب ة--ي--حا--ب--صصلا
.ةديلبلا ةنيدÃ ينكارب ةوخإ’ا ءادهصشلا
ءار-جإا ي-صضق-نŸا عو-ب--صسأ’ا تا--ب--يرد--ت تل--ل--خ--تو
نم لك مامأا يصضاŸا ءاثÓثلا موي Úتيدو Úترابم
نو-ن-ك-ع ن-ب بع-لÃ ة-ي-نا-ث-لا ةر-ك--صسع--لا ة--ي--حا--ن--لا
مامأا ةيناثلاو ،فدهل Úفدهب اهرصسخو يركصسعلا
نكل كلذك اهرصسخو ةرديح بعلÃ ةبانع دا–ا
.در نود فدهب

تاباسصإا نودب تابيردتلا نم عيباسسأا3
نم عيباصسأا ةثÓث دعب ةديلبلا دا–ا قيرف جرخ

نود-ب د-يد÷ا م-صسو-م-ل-ل ة-يداد--عإ’ا تا--ب--يرد--ت--لا
،Úب-عÓ-لا ط-صسو ةÒط-خ تا-با--صصإا يأا ل--ي--ج--صست
نهاري يذلا Úنفلا مقاطلا بصسح مهأ’ا وه اذهو

ولخب
ه-ل ى--ن--صست--ي ى--ت--ح ،Úب--عÓ--لا ط--صسو تا--با--صصإ’ا

عيمج غولبل ،فورظلا نصسحا ‘ لمعلا ةلصصاوم
تاÒصضح-ت-لا ة-يا-ه--ن بق--ع ةر--ط--صسŸا فاد--هأ’ا
ةراصشإا ىطعتصس يذلا ديد÷ا مصسوملل ةيدادعإ’ا
.لبقŸا يرفيف21 موي هتقÓطنا

Úيديلبلا بولق ‘ سسأايلا تعرز ةيدولا تايرابŸا
دا–ا اهلجصس يتلا ايلاوت ةثÓثلا مئازهلا لازت ’
ةيعمج نم لك مامأا ةيدادعإ’ا هتايرابم ‘ ةديلبلا
ةيناثلا ةيركصسعلا ةي-حا-ن-لا ق-ير-فو1/0 بور-ÿا

ط--صسو ثد◊ا ع--ن--صصت ،1/0 ة-با-ن--ع دا–او2/1
تا-ب م-ه-ن-م Òث-ك-لا-ف ،يد-ي-ل-ب-لا ق-ير-ف-لا Òها-م-ج
ÚبعÓلا ةردقو مهقيرف لبقتصسم لوح امئاصشتم

ق-ي-ق–و ،د-يد÷ا م--صسوŸا ة--لو--ط--ب ةر--يا--صسم ‘
فد-ه-لا و-هو را-ب-ك-لا ة-يد-نا ةÒظ-ح ¤إا دو--ع--صصلا
نب يلع ديصس ةصسائرب يدانلا ةرادإا نم رطصسŸا

تف-ل--ت--خا ناو ى--ت--ح دا–’ا را--صصنأا.›اصشرصش
يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم Èع مهتاباتكو مهئارأا

بلاق ‘ تبصصنا اهنأا ’إا «كوبصسيافلا» ‘ ةصصاخ
مصسقلا ¤إا دوعصصلا اننكÁ ’ قيرفلا اذهب ،دحاو
يدهم Ëرك.لوأ’ا

ةديلبلإ دا–إإ

ةثلاثلا ةيدولا ةارابŸا ‘

ةنتاب بابشش مامأا لداعتي دادولا
كيرافوب دادو

اهتاÒشض– لشصاوت دا–’ا ةليكششت
ةيمشسرلا ةشسفانملل ابهأات ةّيدجب
اهتاÒشض– لشصاوت دا–’ا ةليكششت

ةيمشسرلا ةشسفانملل ابهأات ةّيدجب



لايدنوŸ رئاز÷ا ناصضتحا سضفري يدلاخ
   دّصصÎت برغŸا و ماصس◊ا فيصس

بل-ط ة-سضا--ير--لا و با--ب--سشلا ةرازو تسضفر
رئاز÷ا ناسضتحا ىلع ةزرابŸا ةيدا–’ا
فيسس سصاسصتخا ةزراب-م-ل-ل ⁄ا-ع-لا سسأا-ك-ل
دعب اذه و ،لخادلا يرفيف رهسش ماسس◊ا
م--ي---ظ---ن---ت ى---ل---ع ر---ئاز÷ا تدا---ت---عا نأا
تا-ع-ب-ط ع--ب--سس ‘ ة--يŸا--ع--لا ة--سسفا--نŸا

اهفقوم يدلاخ ةأا-ي-ه ترّر-ب و ،ة-ي-لا-ت-ت-م
دÓبلا اهب ر“ يتلا ةيحسصلا فورظلاب

ةد---ع ⁄ا----ع----لا ه----ي----ف د----ه----سشي تقو ‘
ة--لو--ط--ب--لا ا--هر--خآا ة--ي--لود تا--سسفا--ن--م
ةلود ي-ه و ر-سصÃ د-ي-لا ةر-ك-ل ة-يŸا-ع-لا

ة-ي-لود-لا ةرود-لا ى-سسن-ن نأا نود ة-ي--بر--ع
ايقيرفإا ةلوطب اهلبق و رطقب  Îسسام

Ãةعراسصملل ⁄اعلا ةلوطب و رقسشغد
اذه ثدحي.ةÒثك ىرخأا تاسسفانم و

نم ليحتسسŸا لمعت يتلا يه و ميظنتلا فرسش فطÿ برغŸا ىعسست تقو ‘
وديجلل ايقيرفإا ةلوطب نسضتحتسس يتلا يه و ةيلود و ةيŸاع تارود ميظنت لجأا
امك ،ةعراسصملل ا-ي-ق-ير-فا ة-لو-ط-ب ى-ت-حو دا-ي-بŸوأÓ-ل ة-ل-هؤوŸا ةرود-لا كلذ-ك و
اقيرط ةزرابملل ⁄اعلا سسأاك ميظنت نم رئاز÷ا باحسسنا ‘ برغŸا دجتسس
ةرودلا هذه ‘ ةكراسشŸاب Êويهسصلا نايكلل حمسسيسس ام ،اهميظنت بلطل ادّبعم
.ليئارسسإا عم عيبطتلا تّقبط يتلا لودلا نم برغŸا تحبسصا امدعب

ةصضايرلا ءادصصأاــه2441 ةيناثلا ىدامج30 ـل قفاوŸا1202 يفناج71 دحأ’ا

فينجب ةيلودلا ةحابصسلا ىقتلم

هللا باج سسينأاو نوجرع هللا دبع نايرئاز÷ا نايلودلا ناحابسسلا زرحأا
ةرح ةحابسس Îم0051و رهظلا ىلع Îم05 يقابسس ‘ ةيزنوÈلا ةيلاديŸا

(ارسسيوسس) فينجب ›ودلا ةحابسسلا ىقتلم نم45 ةعبطلا نمسض ›اوتلا ىلع
ةيبŸوأ’ا باعلأÓل ةلهؤوŸاو يفناج71وÚ 51ب ةيرا÷ا مÒ 05بكلا سضو◊اب
ثلا-ث-لا ف-سصلا ‘ ر-ئاز÷ا د-ير-ب يدا-ن حا-ب-سس ل-خد ثي--ح.0202 ويكوط-ب
ناهوي فلخ (ج78اث52) تيقوتب رهظلا ىلع Îم05 سصسصخت ‘ (أا)يئاهنلل
52)ىقتلملل يسسايقلا مقرلا ميط– عم بهذلاب جوت يذلا رايورب يودن
.(ج45اث52) ة-ث-لا-ث-لا ة-ب-ترŸا فو-كو-ي-ت-ي-م نا--مور ل--سص– Úح ‘، (ج10اث
دق ةنسس91 ـلا بحاسص نوجرع هللا دبع حابسسلا نوكي تيقوتلا اذه لسضفبو
ةيمسسرلا ةسسفانŸا نع عاطقن’ا نم ةنسسلا ةبارق دعب هل روهظ لوأا ‘ زرحأا
سضو◊ا-ب ¤وأ’ا Úت-مدا-ق-لا ⁄ا-ع-لا ي-ت-لو-ط-ب-ل ل--هأا--تŸا » ب «ى--ندأ’ا د◊ا
Òبكلا سضو◊اب ةيناثلاو يبظ وبأابÈ 1202مسسيد ‘ ةررقŸا (م52) Òغسصلا

باج لح هتهج نمو.ةينابايلا اكويوكوفب2202 ويام رهسش ة‹ŸÈا Îم55
ةيزنوÈب اثلاث ةسسفانŸا نع ةدŸا سسفنل باغ يذلاو ةنسس12 دمfi هللا
نايماد فل-خ(ج61اث8د61 )ن-مز-ب ةر-ح ة-حا-ب-سس Îم0051 ليوط-لا قا-ب-سسلا

و (ج86اث91د51) ىقت-ل-م-ل-ل د-يد-ج ي-سسا-ي-ق م-قر ع-م بهذ-لا-ب جو-تŸا ›و-ج
قابسسلا سسفن نمسضو(ج29اث62د51) ةيسضفلا ىلع لسصحتŸا، يليفاسشاسس
008لا ‘(ج48اث71د8) هردق رورم نمزب رئاز÷ا دا–إا يدان حابسس ىفتكا

‘ دايبŸوأÓل لهؤوŸا »ب «ىندأ’ا د◊ا عازتن’ هلهؤوي ⁄ يذلاو  ¤وأ’ا Îم
ةرارغوب ةراصس.سصسصختلا اذه

هـللا باـــجو نوــــــــجرع ناــــــيرئاز÷ا
ةــــــــيزنوÈلا ةــــــيلاديŸا ناــــــكتفي

 دواد دوعصسم باختنا يغلت ةرازولا
رئاز÷ا ةطبار سسأار ىلع

ةدهعل دواد دوعصسم باختنا ءاغلإا ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو تررق
ة-ئ-ي-ه-لا تث-حو ،تا-جارد-ل-ل ر-ئاز÷ا ة-ط-بار صسأار ى-ل-ع ة--مدا--ق
،ةديدج ةيباختنا ةماع ةيعمج ميظنت ىلع ةيئ’ولا ةيصضايرلا

اهب لومعŸا ةيراصسلا Úناو-ق-لا ماÎحا و د-يد-ج صسي-ئر Úي-ع-ت ع-م
ةثÓث قوفت ةدÚ ŸبقاعŸا Úحصشرملل حمصست ’أا اهنمصض نم يتلاو
‘ هقح رصسخ دق دواد دوعصسم ناكو ،تاباختنÓل حصشÎلا نم رهصشأا
ة-يدا–’ا ل-ب-ق ن-م ر-ه-صشأا ة-ت-صس ةدŸ ه-ت-ب-قا-ع-م بب--صسب  ح--صشÎلا
.تاجاردلل ةيرئاز÷ا

ةيباختن’ا  ةيعم÷ا ل-ب-ق ن-م تل-ف-غأا د-ق تنا-ك ة-ط-ق-ن-لا هذ-هو
دوعصسم باختنا تفرع يتلاو  يرا÷ا يفناج نم عصساتلا ‘ ةدقعنŸا

رئاز÷ا ةطبار صسأار ىلع تاونصس ةعبرا اهتدم ةديدج ةدهعل دواد
.تاجاردلل
ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا فرط نم مدقŸا فلملل ةقمعم ةصسارد دعبو
حصشÎلا نم ق◊ا هل صسيل دواد دوعصسم نأا نم دكأاتلاو تاجاردلل
ةماعلا ةيعم÷ا ةجي-ت-ن ءا-غ-لإا ة-يا-صصو-لا ترر-ق ةد-يد-ج ةد-ه-ع-ل
عم ىرخأا ةيباختنا ةيعمج د-ق-عو ا-ق-با-صس ةد-ق-ع-نŸا ة-ي-با-خ-ت-ن’ا
.Úناوقلا ماÎحا

ةرارغوب ةراصس

تاـــــــــــجارد

ةزراـــــــــــبم : بعŸÓا ءادصصأا ةدير÷ راوح ‘ وديجلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا سسيئر بئان سسارعل Ëرك

دصض بلاكت كانه»
فدهلاو ةيدا–لا

«ةصسائرلا يصسرك
ةرازولا معد رظتنن و Úعراصصملل ةدوجوŸا تايناكمإلا لك انمدق ^

ةلئاط لاومأا انفّلك ام وه و ةينابصشلا تائفلا ىلع انزكر ^
Úيرئاز÷ا ÚعراصصŸا ةمئاق رّدصصتي نيرون يحتف ^

Úعراصصملل ديد÷ا بيتÎلا انل رصسفت نأا نكÁ له ’وأا
؟Îصسام ةيلودلا ةرودلا دعب Úيرئاز÷ا
Úعراسصملل ديد÷ا بيتÎلا ›ودلا دا–’ا رسشن ةسسفانŸا ةياهن دعب
مغر ةطقن002 نم ةرودلا ‘ ÚكراسشŸا لك دافتسسا ثيح ،Úيرئاز÷ا
ÚعراسصŸا ةمدقم ‘ نيرون يحتف حبسصأا و لوأ’ا رودلا ‘ ةÁزهلا
‘ و6581 ب يدامع نب نامحرلا دبع يتأاي اهدعب6781 ب Úيرئاز÷ا
ب حÓسصأا اينوسص اهدعب و ةطقن8871 ب يسضاقلب ةنيمأا ثلاثلا زكرŸا

.ةطقن7331ـب لÓعو رثوك Òخأ’ا ‘ و ةطقنن5751

و له÷اب ةيدا–’ا اومهتا ودي÷ا ةلئاع نم ديدعلا كانه
ىوصس ةطقن002 ىلع اولصصحتي نل ÚعراصصŸا نأا اودكأا
؟ يصضاقلب
ينقتلا ريدŸا و ةيدا–’ا سسيئر بئان يسسفن نع ثد–أا Úنقتك نحن
قا-سشع ى-ل-ع بذ-ك-ن ’ ةو-ير-غ ة-ي-ن-طو-لا قر-ف-لا ر-يد-م و م-ي-ل-سس ة-سشب-طو--ب
،اهنم دكأاتلا نود تامولعم يأا يطعن ’ و سصوسصÿاب ودي÷ا و ةسضايرلا
نم ةلسسارم انيقلت دقل ،اهبعسشب ىردأا ةكم لهأا و ةيدا–’ا ‘ نحن هيلع و
ةرود ‘ ة-كرا-سشŸا در‹ نأا ا-ن-ت-م-ل-عأا ن-يأا ،ود-ي-ج-ل-ل ة-ي-لود-لا ة--يدا–’ا
سصاخسشأ’ا سضعب نكل و ،ةطقن002 ىلع نوعراسصŸا لسصحتيسس ÎسساŸا

نم اوكراسش دق ÚعراسصŸا نأا سساسسأا ىلع Úناوقلا فرعن ’ اننإا اولاق
،لبق نم كراسشت ⁄ يتلا يسضاقل ةنيمأاب ىوسس طاقنلا نم اودافتسساو لبق
بيتÎلا ىلع ›ودلا دا–’ا تفسشك امدنع سسمأا ترهظ ةقيق◊ا نكل
.ديد÷ا ›ودلا

صضارغأا يه له ةيدا–’ا دصض تاماهت’ا هذه اذاŸ كيأار ‘
؟ ةيدا–’ا رارقتصسا ةعزعزل

رمأ’ا اذه نأا مغر وديجلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا دسض بلاكت كانه حيحسص
ةنسسلا هذه نكل ⁄اعلا لك ‘ Úيرئاز÷ا ÚعراسصŸا لاسصخ نم سسيل

كانه تحبسصأا ةيسضايرلا لكايهلا ديدŒ ةداعإا و تاباختنا ةنسس اهنأ’
ة-سسا-ئر ¤إا لو-سصو-لا ا-ه-ن-م فد-ه-لا ة--يدا–’ا ق--ح ‘ ه--جو--ت تا--ما--ه--تا
ن-ح-ن » ÈنŸا اذ-ه ن-م م-ه--ل لو--قأا ا--نا و ›ارد--ف--لا بت--كŸا و ة--يدا–’ا
ةي– زئافلا يحي رسساÿا و نامز لثم طاسسبلا قوف دعسصنل ÚعراسصŸا
«ةيسضاير

تايناكمإ’ا رفوت مدعب ÚعراصصŸا تاحيرصصت ىلع كدر ام
؟ ةمزÓلا

لك مهيلع لخبن ⁄ و Úعراسصملل اهزوحن يتلا تايناكمإ’ا لك امدق ن‚
ارخأاتم Òسضحتلا ‘ انقلطنا فسسأÓل نكل Úعراسصملل هانمدق هكل‰ ام
سسيل أاطÿا و انتاباسسح تطلخأا ÚعراسصŸا ةباسصإا و انوروك ءابو ببسسب

.انأاطخ

جراخ تاصصبرت ة‹رب مدعب مكيلع اوباعأا ÚعراصصŸا
؟رئاز÷ا

دا-ت-عا ي-ت-لا تا-سصبÎلا و تارود-لا ل-ك ءا-غ-لإا ” ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج بب--سسب
لك ‘ كراسشن انك و اهÒغ و اينابسسا و اسسمنلا ‘ اهميظنت ›ودلا دا–’ا

جراخ سصبÎلاب انل حمسست ⁄  انتايناكمإا ةرŸا هذه نكل  تارودلا هذه
عم ت’اسصتا ‘ ايلاح اننكل ايقيرفإا ةلوطب لبق رسصم تلعف املثم نطولا
رفوتتسس يتلا تايناكمإ’ا بسسح ابوروأا ‘ سصبÎلا لجا نم  ةفلتfl لود
   .ةيدا–’ا اهيلع

متلصص– له0202 تاناعإا ىلع لصصحتت ⁄ تايدا–’ا لك
؟ اهيلع

‘ نحن و ةمزÓلا تايناكمإ’ا و ‘اكلا معدلا مدقتسس اهنأا تدكأا ةرازولا
و ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا ‘ نوكتسس اهنأا انودعوو تاناعإ’ا هذه راظتنا
.تاÒسضحتلا جمانرب قيبطت لجا نم ابيرق اهيلع لسصحتن نأا ىن“أا

ÚعراصصŸا جورخ تدهصش يتلا و ،ÎصساŸا ةرودل ميقت فيك
؟لوأ’ا رودلا نم Úيرئاز÷ا

Óهأاتي Úنثا وأا عراسصم لقأ’ا ىلع رظتنن انك تايناكمإ’ا بسسح ةحارسص
نامحرلا دبعو  حÓسصأا اينوسص مازهن’ انفسسأات نكل ةمداقلا راودأ’ا ¤إا
يوق يسسور عراسصم مامأا يحتف نيرون امأا  ةÒخأ’ا Êاوثلا ‘ يدامع نب

. هÁدقت اهنكÁام تمدق لÓعو رثوك سصخي اميف و ادج

؟ ÚعراصصŸا اهصضوخيصس يتلا ةمداقلا تاصسفانŸا يهام
نا-ت-سسكا-بزوا و ا-ي-لا-ط-نا ‘ سسرا-م ر-ه-سش Úت-ي--لود  Úترود ‘ كرا--سشن--سس
ةرود يام رهسش ‘ و ةي-بر-غŸا ءا-سضي-ب-لا راد-لا-ب ا-ي-ق-ير-فإا ة-لو-ط-ب ا-هد-ع-ب
تاسسفانŸا هذه لك و ناوج رهسش  ةيŸاعلا ةلوطبلا Òخأ’ا ‘و سسيراب

اهيف كراسشن نأا لجا نم ليحتسسŸا لمعتسس و  ةيبŸو’ا باعلأÓل ةلهؤوم
.اهلك

اذه له ،ةدوجوŸا تايناكمإ’ا Òصست ءوصسب مكُمِهّتي ديدعلا
؟حيحصص
نوكتسس يتلا ةينابسشلا تائفلا ‘ انرّكف نحن نكل ،انمهّتي ديدعلا حيحسص
دق نوكنسسف ،اهتقو نحن نكن ⁄ نأا و ىتح ،يرئاز÷ا ودي÷ا لبقتسسم
ÚعراسصŸا ن-م Òب-ك دد-ع ا-ن-م-ح-قأا د-ق ا-ّن-ك ه-ي-ل-ع و ،Úعرا-سصم ا-نز-ّه-ج

ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا ‘ عراسصم05 مهنم ركذا و ةيلود تاسسفانم ‘ نابسشلا
ايقيرفإا ةلوطب ‘ رباكا عراسصم81 و7102 لابسشأ’ا و  رسصÃ طسساوأÓل

Ãلا لك ‘ اوكراسش و رقسشغدÎاذه انفلك دق و ةيلودلا تارودلا و تاسصب
04 ب انكراسش يدنروب ‘ ايقيرفإا ةلوطب ‘8102  ةنسس امأا  ةÒبك لاومأا

انفرسص اذهل و لابسشأ’ا و طسساوأÓل ايقيرفإا ةلوطب ‘ ةعراسصم و عراسصم
ةقئاسضلا ¤إا انسضرعت اŸ رباكأ’ا ىلع طقف انزكر ولو ةمخسض ’اومأا
عيمجلل برسضا نكل و ،تائفلا لك عم لمعلا انلسضف اننكل ايلاح ةيلاŸا

نابسش Úعراسصم قلأاتب نوؤوجافتت و4202 ةيبŸو’ا باعلأ’ا ‘ ادعوم
. يرئاز÷ا ودي÷ا لبقتسسم نونوكيسس

يروصصنم ةلوخ :هترواح

Ëرك وديجلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا صسيئر بئان در ،بعŸÓا ءادصصأا ةيموي هب صصخ راوح ‘
رصسف نيأا ،Îصسام ةرود ‘ ةينطولا ةبخنلا ةكراصشم و ودي÷اب ةقلعتŸا اياصضقلا لك ىلع صسارعل
تلاط يتلا تاماهت’ا نأا درو Úيرئاز÷ا Úعراصصملل ديد÷ا بيتÎلا ةيدا–’ا صسيئر قيقصش

.ةمداقلا ةيبŸو’ا ةدهعلل حصشÎلا وه اهنم فدهلا نا فصشك و Òيصستلا ءوصسب ةيدا–’ا
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1 وشساف انيكروب1 رئاز÷ا

تناك ينطولا بختنملل ةيلاوŸا ةهجاوŸا
ا--ي---ق---ير---فإا ·أا سسا---ك تا---ي---ف---ضصت ن---م---ضض
تعقوأا يتلا تايفضصتلا يهو ،(٢٠٠٢›ام)

تنم-ضض ي-ت-لا ة-عو-مÛا ن-م-ضض ا-ن-ب-خ-ت-ن-م
،يدنروبو لوغناو وضساف انيكروب تابختنم
.ةيئاهنلا ةرودلا ¤إا Êاثلاو لوألا لهأاتيو
موي يبانيكروبلا هÒظن «رضضÿا» فاضضتضسا

روهمج مامأا ، ةيليوج5 بعلم نم Èمتبضس3
د-مfi ي-ضسنو-ت-لا م-ك◊ا ا-هاردأاو ط-ضسو-ت-م
¤إا رقتفا فيعضض لوأا طوضش دعب.تايويوغ
يأا ن-ك-م-ت-ي ⁄ ثي-ح ،ة-يور-ك--لا تا--ح--م--ل--لا

طوضشلا ن-ك-ل ،ر-خآلا ة-عداfl ن-م بخ-ت-ن-م
بخ--ت--نŸا ،Úفد--ه ع--ي--قو--ت د--ه--ضش Êا--ث---لا
ل-ي-ج-ضست-لا ¤إا قا-ب-ضسلا نا-ك ي-با--ن--ي--كرو--ب--لا
ة-ق-ي-قد-لا ‘ ورا-ب ر-م-ع بعÓ-لا ة--ط--ضساو--ب
ةرضشعب اهدعبو ،طوضشلا اذه نم ةضسداضسلا
ليدعت نÁ رئاز÷ا بختنŸا نك“ قئاقد
يهو ،توافضسات ظيف◊ا دبع فدهلا ةطضساوب ةجيتنلا
انبختنم اهيف ىفت-كا ي-ت-لا ،ةارا-ب-م-ل-ل ة-يا-ه-ن-لا ة-ج-ي-ت-ن-لا
هذه ينطولا بختنŸا سضاخ.ةميتي ةطقنب ينطولا
Úضساي يŸاضس ،ةرارغو-ب :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-ضسألا-ب ة-ه-جاوŸا
،تواجا ،حاتفم ،Êومام ،تÓمح نب ،(حيباضصيم يلع)
،توافضسات ،(اضضر يضسا-ب-ع) ي-ف-يا-ضص ،ة-ضشي-عو-ب ،يا-ب-ل-ب
يوادج ينغلا دبع :بردŸا.(ةضساضسكوب) ليضضف بود

7GCcàƒHô 0002
2 رئاز÷ا2 لوغنا

بخ---ت---نŸا ما---مأا ¤وألا ة---لو÷ا ةارا---ب---م رار---غ ى---ل---ع
فد-ه ي-با-ج-يلا لدا-ع-ت-لا-ب ته-ت-نا ي-ت-لا ي-با-ن-ي-كرو-ب--لا

Ÿا ىفتكا نهلثŸمامأا ةيناثلا هتارابم ‘ ينطولا بختن

ن-ك-ل لدا-ع-ت-لا-ب Òخألا اذ-ه بع-لÃ ›و-غ-نلا بخ-ت-نŸا
بردŸا ةدايقب ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا.امهلثÚ Ÿفده-ب

،امهلثÚ Ÿفدهب ةجيتنلا ‘ اومدقت يوادج ينغلا دبع
Úتقيقدلا ‘ توافضسات ظيف◊ا دبع بعÓلا امهعقو
Ìكأا ةفاضضإا ينطولا بختنŸا ناكمإاب ناكو ،1٢و٠1ـلا

سصر-ف-لا ¤إا ر-ظ--ن--لا--ب طو--ضشلا اذ--ه لÓ--خ فد--ه ن--م
يضشكار-م د-ي-م◊ا د-ب-ع ءÓ-مز-ل تح-ي-تأا ي-ت-لا ة-يدد-ع-لا
يزاغ ديرف بعÓل Óيدب Êاثلا طوضشلا ‘ لخد يذلا

ع-ي-م-ج ن-ك-ل ،ةŸا-ق ي-جر-ت ن-با ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب--ضش بعل
fiسسرا◊ا كابضش ¤إا لضصت ⁄ ةينطولا رضصانعلا تلوا

رئازجلل قحتضسم زوفب لوألا طوضشلا يهتنيل ›وغنلا
،لوأÓل اما“ رياغم ناك Êاثلا طوضشلا.رفضصل Úفدهب
ةجي-ت-ن-لا ل-يد-ع-ت ن-م ي-لÙا بخ-ت-نŸا ن-ك“ ه-لÓ-خو
ازودنامو٢5ـلا ةقيقدلا ‘ ازوضس لوألا Úفدهل هعيقوتب

ةارا-بŸا ى-ه-نأا ي-ن-طو--لا بخ--ت--نŸا .66ـلا ة-ق-ي-قد--لا ‘
ي-ت-لا ةد-يد-ع-لا سصر-ف-لا ¤إا ر--ظ--ن--لا--ب ةÒب--ك ة--بو--ع--ضصب

لداعتلاب ةارابŸا يهتنتل ،Úيلوغنلا نوبعÓلا اهردهأا
بخت-نŸا ف-ي-ضضي كلذ-بو ،ا-م-ه-ل-ثÚ Ÿفد-ه ي-با-ج-يلا
ىلع فرعتلا لبقو.هديضصر ¤إا ةيناثلا هتطقن ينطولا
هذ-ه يواد-ج ي-ن-غ-لا د-ب-ع ا-ه-ب سضا-خ ي-ت-لا ة-ل-ي-ك--ضشت--لا
فار-ضشإا ت– ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا نا Òضشن ،ة--ه--جاوŸا

ع-برأا ‘ را-ضصت-نا يأا ق-ق--ح--ي ⁄ ،يواد--ج ي--ن--غ--لا د--ب--ع
بختنŸا زاف ،عومÛا ‘و ،اهضضاخ ةيمضسر تايرابم
ينغلا دبع بردŸا عم ةدحاو ةارابم ‘ لإا ينطولا

ة-ي-ب-ل-ضس ن-م Ìكأا ة-ل-ي-ضصح ،تا-يرا-ب-م ع-ب-ضس ن--م يواد--ج
عقوم ‘ يوادج ينغلا دبع بردŸا لبقتضسم تعضضو

نأا ا--م--ك ،ةدود--ع--م د--ج ه--ما--يأا تتا--بو ت،اد---ج بع---ضص
نم ةيرخ-ضس ¤إا تلو– ا-ه-ج-ه-ت-ن-ي نا-ك ي-ت-لا ة-ق-ير-ط-لا

هنوت-ع-ن-ي او-حارو ،ير-ئاز÷ا سضا-ير-لا رو-ه-م÷ا فر-ط
.(لوبهŸا) نونÛاب
اهرادأا يتلاو لوغنا ةهجاوم تضضاخ يتلا ةليكضشتلا اما
ءامضسألا نم لكضشتتف ،كي‚ Èليج ÊوÒماكلا مك◊ا
،يضضاملب ،حاتفم ،Êومام ،وحر اميلضس ،ريازم :ةيلاتلا
،(ه-ل ةارا-ب-م لوأا ا-ضسنر-ف-ب فfiÎ) ة-ي-بر-ع ن-ب ،يا--ب--ل--ب
.توا-ف-ضسا-ت ،(سشوار-ك)د-ير-ف يزا-غ ،(ي-ف-يا--ضص ق--ي--فر)
وكضسيدور ةدعاضسÃ يوادج ينغلا دبع :بردŸا
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ى-ل-ع يد-ن-غوألا بخ-ت-نŸا ه-ضضر-ف يذ-لا لدا-ع-ت-لا د-ع--ب
،يوادج ينغلا دبع بردŸا ةدايقب ةينطولا ةليكضشتلا

مامأا ةيليوج5 بعلÃ ةيدو ةارابم «رضضÿا»  سضاخ
يرئاز÷ا مك◊ا اهداق ةارابم ‘  ،يراغلبلا بختنŸا
ايراغلب ابوروأا قرضش نم مداقلا زوفب ءاقللا ىهتناو ،Êد
‘ ةجيتنلا ‘ يراغلبلا بختنŸا مدقت.فدهل Úفدهب
ر-ظ-ت-ناو ،Úترا-م را-ي-ب ه-م‚ ة-ط-ضساو--ب83ـلا ةقي-قد-لا
ةجيتنلا ليدعتل Úضسمÿا ة-ق-ي-قد-لا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
هيف ناك يذلا تقولا ‘و ،يوضضام نيدلا Òخ ةطضساوب
اذإاو ا-ي-نا-ث ا-فد-ه ة-فا-ضضإل ط-غ-ضضي ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا
86ـلا ةقيقدلا ‘ Êاثلا فدهلا عقوي يراغلبلا بختنŸاب
رضصانعلا اهدهعب تلواح دقو ،فوفول بعÓلا ةطضساوب
تءاب تلواÙا عيمج نكل ةج-ي-ت-ن-لا ل-يد-ع-ت ة-ي-ن-طو-لا
بختنŸا زوفب ةارابŸا يهتنتل لضشفلاب
لضصاو كلذبو ،فدهل Úفدهب يراغلبلا
ل-ي--ج--ضست يواد--ج ي--نŸا د--ب--ع بردŸا
بخ-ت--نŸا سضا--خ.ةيبل-ضسلا ج-ئا-ت-ن-لا
ءا--م--ضسألا--ب ة--ه--جاوŸا هذ---ه ي---ن---طو---لا
،ينطÓضس Úضساي ،ريازم ماضشه /:ةيلاتلا

يÒن--م يد--ه--م ،يو--ضضا---م ن---يد---لا Òخ
fiÎةضشيعوب)هل ةارابم لوأا اضسنرفب ف

،تواجا ،حاتفم ،(ةنيطنضسق ةيدولوم نم
هل ةارابم لوأا ةياجب ةبيبضش نم سشوحدوب
ةارابم لوأا ناضسملت دادو نم يجقجوب)
،توا--ف--ضسا--ت ،ير--يزد ،ة--ي--بر--ع ن--ب ،(ه--ل
دبع :بردŸا.(ليضضف بود) يلحروب
وكضسيدور ةدعاضسÃ يوادج ينغلا
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سضاخ ،ةيدولا ايراغلب ةارابم دعب رهضش

بختنŸا
ما-يأا ة--ع--برأا فر--ظ ‘ ي--ن--طو--لا

ةبانع ةنيدÃ يام91 بعلÚ Ãتيدو Úترابم
ة-لو÷ا م-ضسر-ب ا-ي-ب-ي-ما-ن ةارا--بŸ اداد--ع--ت--ضسا
.٠٠٠٢ ⁄ا-ع-لا سسا-ك تا-ي-ف-ضصت ن--م ة--ث--لا--ث--لا
ير---ئاز÷ا م---ك◊ا ا---هرادأا ¤وألا ةارا----بŸا

fiليلق روهمج اهرضضحو ،يضسيع نب دم،
يوادج ينغلا دبع بردŸا لابضشأا اهمضسحو

Ÿث ةجيت-ن-ب م-ه-ت-ح-ل-ضصÓفدهل فادهأا ةثÚ،
لÓ-ب ير-يزد ءÓ-مز ا--ه--ي--ف مد--ق  ةارا--ب--م ‘

ةباثÃ زو-ف-لا اذ-ه ف-ضصو د-قو ،ا-ب-ي-ط ا-ه-جو
دعب ،Úيرئاز÷ا ÚبعÓل Úجضسكوأا ةعرج
‘ ة-ضصا-خ ،ة-ي-ب-ل-ضسلا ج-ئا-ت-ن--لا ن--م ة--ل--ضسل--ضس
بختنŸا ينم ثيح ،⁄اعلا سساك تايفضصت

ةنيدÃ زوفو لاغنضسلا مامأا ةبانع بعلÃ لداعتب ينطولا
بختنŸا مدقت.يضسلطألا دوضسا مامأا ةيبرغŸا سساف
،٠٢ـلا ةقيقدلا ‘ يريزد لÓب بعÓلا ةطضساوب ينطولا
يfi حا-ت-ف-م بعÓ-لا ف-عا-ضض ق-ئا-قد سسم-خ-ب ا-هد-ع-ب
،63ـلا ةقيقدلا تقولا سضقني نأا لبقو ، ةجيتنلا نيدلا
نÓعإا لبقو ،ثلاثلا فدهلا ÿÒا باج بعÓلا فاضضأا
نم داع ،¤وألا ةلحرŸا ةياهن ةرفاضص ىضسيع نب مك◊ا

اذه ‘ سسماÿا فدهلا لجضستل لوكين بعÓلا ديدج
تهتنا ،3/٢ عقو ىلعو ،هدÓب بختنÊ Ÿاثلاو طوضشلا

،¤وألا سسكع ىلعو ،ةيناثلا ةلحرŸا.¤وألا ةلحرŸا
تلواÙا ن-م م--غر--لا--ب ،فد--ه يأا ا--ه--ي--ف ل--ج--ضسن ⁄

نأا ÚبختنŸا كابضش تبأا ثيح ،Úفرطلا نم ةديدعلا
امكو ،رئاز÷ا زوفب ةارابŸا يهتنتل ،ديدج نم زتهت
ج-ئا-ت-ن-لا ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب يو-ن-ع--م نا--ك ازو--ف ر--كذ--لا ق--ب--ضس
ي-ن-غ-لا د-ب-ع بردŸا ا-ه-ق-ق-ح د-ق نا-ك ي-ت-لا ة-م--ي--خو--لا

ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا سضا--خ.يوادج
لوأا فيطضس قافو نم Êاهلب)ريازم :ةيلاتلا ءامضسألاب

يÒنم ،نيدلا Òخ يوضضام ،Úضساي يŸاضس ،(هل ةارابم
،(ةنيطنضسق ةيدولوم نم ةضشيعوب)يدهم
لÓ--------ب ،سشا--------ضشر--------ح ،حا--------ت--------ف---------م
،(يجقجوب)تواجا ،(سشوحدوب)ير-يزد
دا–ا ن--م لو--لا--ق Òم--ضس) ة--ي---بر---ع ن---ب
يزا-غ د-ير-ف ،(ه-ل ةارا-ب--م لوأا ةد--ي--ل--ب--لا
دا–ا  نم ÿÒا باج ،(ليضضف بود)

.(سشاخرخ لامك) هل ةارابم لوأا ةبانع
ةدعاضسÃ يوادج ينغلا دبع :بردŸا
وكضسيدور
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سسف-ن ع-م ة-ي-نا-ث--لا ي--ن--طو--لا ة--ه--جاوŸا
بعلŸا تاذب تناك Êامورلا بختنŸا

ءاق-ل-لا سسك-عو ة-با-ن-ع ة-ن-يدÃ يا-م91
بخ---ت---نŸا ة---ح---ل---ضصŸ ته---ت----نا ،لوألا
زاف دق ناك يتلا ةجيتنلا سسفنب Êامورلا
.3/٢ ينطولا انبخن ماهب

ة-ن--يد--م ن--با ةارا--بŸا رادأا

›ا-ع-لا ف-ي--ط--ضس
،لي-ل-ق رو-ه-م-ج ا-هر-ضضحو ،ي-ضسا-ضسوا م-ي-ل-ضس
ةط-ضساو-ب Êا-مور-لا بخ-ت-نŸا ة-ح-ل-ضصŸ تنا-ك ة-ياد-ب-لا
بعÓلا فاضضأا قئاقد Êامثب اهدعب ،موباكراب بعÓلا
Úب-عÓ-لا ن--م ة--ل--ف--غ ‘و ،Êا--ث--لا فد--ه--لا سسلو--ك--ي--ن
‘ ÿÒا باج ةبانع ةنيدم نبا مهيلع در Úينامورلا
ةفاضضإا بختنم لك لواح اهدعب ،رضشع ةعضساتلا ةقيقدلا

نود لاح تلواÙا عيمج نكل ،رخآا افده لقألا ىلع
Êامورلا بختنŸا مدقتب لوألا طوضشلا يهتنيل ،كلذ
،بعللا ‘ ؤوفاكت دهضش ،Êاثلا طوضشلا.فدهل Úفدهب
،ليج-ضست-ل-ل ة-ضصر-ف ن-م Ìكأا Úب-خ-ت-نŸا رد-هأا نأا د-ع-بو

بختنŸا قمعي ةلحرŸا هذه نم5٢ـلا ةقيقدلا تءاج
Êا-ث-لا فد-ه-لا ل-ج-ضسم ة-ط-ضساو-ب ة-ج--ي--ت--ن--لا Êا--مور--لا
ةديلبلا دا–ا بعل سصلق Úتقيقدب اهدعب ،سسلوكين
Òخألا اذ-ه نا-ك-مإا-ب نا-كو ،ة-ج-ي-ت-ن-لا سشا-خر--خ لا--م--ك
Úتضصرف ردهأا نادع-ب ،Úت-ب-ضسا-ن-م ‘ ة-ج-ي-ت-ن-لا ل-يد-ع-ت
اي-نا-مور زو-ف-ب ةارا-بŸا ي-ه-ت-ن-ت-ل ،ل-ي-ج-ضست-ل-ل Úت-ح-نا-ضس
يتلا مئازهلل فاضضت ةÁزه.Úفدهل فادهأا ةثÓثب

ي-ن-غ-لا د-ب-ع بردŸا ةدا-ي-ق ت– «ر-ضضÿا» ا--ه--ب ي--ن--م
لضضف ةوارور دمfi ›ا◊ا فافلا سسيئر نكل ،يوادج

نأا لبق انبختنم ءاطخأا حلضصي ىضسعو لعل هب ظافتحلا
ردضص ىلع عقو سسأافلا نكل ،سسأارلا ىلع سسأافلا عقي
تايئاهن غولب نم ةثلاثلا ةرملل انبختنم لضشفو ،ÚبعÓلا
ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا سضاخ.⁄اعلا سساك
ماضشه)نارهو ةيعمج نم Ëرك ةلواضس :ةيلاتلا ءامضسألاب

ي-ن-طÓ-ضس)ة-ن-ي-ط-ن-ضسق ة-يدو-لو-م ن-م ة-ضشي-عو-ب ،(ر-ياز-م
ن-م ةرود-ن-قو-ب)سشا-ضشر-ح ،ي-ج-ق-جو-ب ،لو-لا-ق ،(Úضسا-ي
ة-ب-ي-ب-ضش ن-م د-يا-ق-ل-ب ،(ه-ل ةارا-ب-م لوأا ة--م--ضصا--ع--لا دا–ا
لوأا لدا-ع يدا-ه-لا) سشو-حدو-ب (ه-ل ةارا-ب-م لوأا ل-ئا-ب-ق-لا

،ليضضف بود ،ÿÒا باج ،(ةبانع دا–ا نم هل ةارابم
ةدعاضسÃ يوادج ينغلا دبع :بردŸا.سشاخرخ لامك
وكضسيدور
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اهرضسخو ايراغلب مامأا ةدحاو ،ةيدو تايرابم ثÓث دعب
¤وألا حبر اينامور مامأا Úنثاو٢/1 ةجيتنب «رضضÿا»
،يدنروبلا بختنŸا فاضضتضسا ،3/٢ ةيناثلا رضسخو٢/3
،(٢٠٠٢›ا--م) ا--ي--ق--ير--فإا ·أا سسا--ك تا--ي--ف--ضصت ن--م---ضض
دمfi يبيللا مك◊ا اهداقو ةيليوج5 بعلم اهنضضتحاو
بختنملل ¤وألا يه ةارابŸا هذه نأا املع ،Êاملضشلا
،Òخ ة--ياد--ب نو---ك---ت نا Ó---مآا ،1٠٠٢ ة-ن-ضس ‘ ي--ن--طو--لا
ىلع ةيبلضس نم Ìكأا تناك يتلا٠٠٠٢ ةنضس يط ›اتلابو
سسمخ.يوادج ينغلا دبع اهردمو  ةينطولا ةليكضشتلا
حتتفيل ينطولا بختنملل ةيفاك تناك ةارابŸا نم قئاقد
يدانل بعلي ناك يذلا يزاغ ديرف ةŸاق ةنيدم نبا

يهو ،يدناورلا بختنŸا كابضش زه نم لئابقلا ةبيبضش
ليجضست تدهضش Êاثلا طوضشلا.لوألا طوضشلا ةجيتن

ينطولا بختنملل تناك ة-ياد-ب-لا ،بخ-ت-ن-م ل-ك-ل Úفد-ه
ا-ق-م-ع-م ،توا-ف-ضسا-ت ظ-ي-ف◊ا د-ب-ع بعÓ--لا ة--ط--ضساو--ب
نأا لإا قرافلا اذه نم مغرلابو ،رفضصل Úفدهب ةجيتنلا

نونضشي او-حارو ،او-م-ل-ضست-ضسي ⁄ راز-لا بخ-ت-نŸا او-ب-عل
ا-مو-ج بعÓ-لا ا-هاد-حإا د-ضسج تا-م-ج-ه-لا ن-م د-يد-ع--لا

ةقيقدلا ةيناثلا ةلحرŸا نم41ـلا ةقيقدلا ‘ يضساوم
ىلع يباجيلا رثألا فدهلا اذهل ناك.ءاقللا نم95ـلا
،م-ه-ت-ق-ط-ن-م ن-م او-جر-خ ثي-ح ،Úير-ئاز÷ا Úب-عÓ--لا
ةدحاو ولو للكت ⁄ اهنكل ،تامجهلا نم ديدعلا اونضشو
بختنŸا زوفب لكك ةارابŸاو طوضشلا اذه يهتنيل ،اهنم
طاقن سسمخ ¤إا هديضصر اعفار ،فدهل Úفدهب ينطولا

هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا سضا--خ.زو-فو Úلدا-ع-ت ن--م
،Úضساي ينطÓضس ،ةرارغوب :ةيلاتلا ءامضسألاب ةهجاوŸا

نب ،يريزد ،يابلب ،تواجا ،حاتفم ،يÒنم ،سشاضشرح
.توافضسات ،حي-با-ضصي-م ،د-ير-ف يزا-غ ،(د-يا-ق-ل-ب)ة-ي-بر-ع
وكضسيدور ةدعاضسÃ يوادج ينغلا دبع :بردŸا

عبتي ...

ينغ-لا د-ب-ع بÎغŸا بردŸا ةدا-ي-ق ت– ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ج-ئا-ت-ن تءا-ج
لعج يذلا رمألا ،هجراخ وأا رايدلا لخاد ءاوسس ،لامآÓل ةبيfl يوادج

ةيوفسصتلا رودلا غولب ‘ بياسص ىسسوم ءÓمز ةردق لوح مو– كوكسشلا
.2002 ⁄اعلاو ايقيرفا سساكل
درسس لسصاون انوعد ،ةلبقŸا ةقل◊ا ‘ يوادج Òسصم نع فرعتن نا لبق نكل
رمعي نل يذلا وكسسيدور Êامورلا ةقفر هتدايق ت– ينطولا بختنŸا جئاتن

ءاقل عم ةيسضاŸا ةقل◊ا ‘ انفقوت ثيح ن-م مو-ي-لا ة-ق-ل-ح أاد-ب-ن-لو ،Ó-يو-ط
ةلحرف ،ةيليو-ج5 بعلÃ لداعتلاب ى-ه-ت-نا يذ-لا و-سسا-ف ا-ن-ي-كرو-ب

.«رسضÿا» تايرابم  خيرات زيلاهد ¤إا ةديعسس

ــه٢441 ةيناثلا ىدامج3٠ ـل قفاوŸا1٢٠٢ يفناج71 دحألا خيراتلا ىلع ةذفان

لÓقتشسلا ذنم «رشضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

1002 يفناج21 ¤إاÈ0002متبسس3 نم

ءامسسألا Úب نم يÒنم يدهم بÎغŸا^
يوادج ينغلا دبع بردŸا اهب ناعتسسا يتلا

ةديد÷ا ةيفلألا علطم ‘ ينطولا بختنملل Òثكلا مدقي ⁄ يوسضام نيدلا Òخ^

يسضاملب لامج مودق^
⁄ ةينطولا ةليكسشتلا ¤إا

.ءيسش ‘ ّ«رسضÿا» عفني

بختنŸا رج يوادج ينغلا دبع بردŸا^
لاحوألا رحب ¤إا ينطولا

«ةعطاشسلا» سسمششلا دÓب ¤إا «كاوششألا» قيرط ... يوادج

(نوسسمÿاو ةيناثلا ةقل◊ا)



يدان»
كيبŸوا
صسفانتي نويل

راودألا ى---ل---ع
ل----------------ك ¤وألا

ٍدا-ن ه-نإا ،م-شسو--م
بع---ل---ي حو----م----ط

ى--ل--ع ما--ظ--ت--نا---ب
ة--كرا--ششŸا فد--ه

لا--ط--بأا ة--ط---بار ‘
نأا ل----------مآاو ،ا----------بوروأا
،ه-فاد-هأا غو--ل--ب ‘ هد--عا--شسأا
ةرظنو اًدي-ج يدا-ن-لا فر-عا

ة---عو---مÛا ن---ع ة----ل----ما----شش
تن-ك ا-مد-ن-ع ،ق-ير--ف--لا ءاو--جأاو

،ة---ق---ط---نŸا ¤إا تي---تأا اÒًغ---شص
ةكراششملل ،زروفيج ¤إا ًاديد–و

ي-ق-ير-ف ع-م ة-يدو--لا تارود--لا ‘
ة-ق-ط-نŸا فر-عأا كلذ-ل ،ق-با--شسلا
عم يثيد-ح ن-ع كي-ها-ن ،يدا-ن-لاو
نب ،ينطو-لا بخ-ت-نŸا ‘ ي-ل-ي-مز
نم Òثكلا › لاق يذلا ،يرمعل
Úب--عÓ--لا ن--ع ةد--ي÷ا ءا---ي---ششألا
.» بردŸاو
بعل) Êاميلصس مÓصسا

نويل يبŸوا
(يرئاز÷ا بختنŸاو

بورح لÓخ اينابشسإا ىلع بر◊ا نلعي اشسنرف كلم عبارلا يÔه  :5951
.ةينيدلا اشسنرف
.اهÈعي نم لوأا كلذب نوكيل ةيبون÷ا ةيبطقلا ةرئادلا Èعي كوك صسميج  :3771
.›ودلا نمألا صسلÛ ةشسلج لوأا داقعنا  :6491
.ايفÓشسوغوي ةيروهمج ¤إا برشصلا مامشضنا  :7491
.ةرهاقلا ‘ يبرع ةمق ر“ؤوم لوأا داقعنا :2691
.رشصم ىلع يمÓعإلا موجهلا فقوب رماوأا ردشصي ‘اذقلا رمعم يبيللا ميعزلا  :6891
كلذو ة-ي-نا-ث-لا ج-ي-لÿا بر-ح ‘ ءار-ح-شصلا ة-ف-شصا-ع ة-ي-ل-م-ع ة-ياد-ب  :1991
.يقارعلا وزغلا نم تيوكلا ريرحتل

.يبوروألا دا–لا ‘ اًوشضع كيششتلا لوبق  :6991
رششع ةعشساتلا مدقلا ةركل جيلÿا ةلوطب صسأاكب زوفي نامُع بختنم :9002
ى-ل-ع هزو-ف د-ع-ب كلذو ه-خ-يرا-ت ‘ ةر-م لوأل نا-م-ع ة-ن--ط--ل--شس ‘ ة--ما--قŸاو
.حيجÎلا تÓكرب يدوعشسلا بختنŸا

ا-ه-شسأار-ي ي-ت-لاو ةد-يد÷ا ة-ي-شسنو-ت-لا ة-مو-ك◊ا ل-ي-ك-ششت ن-ع نÓ--عإلا :1102
fiا ن-م ءا-م-عز ا-ه-ب كرا-ششيو ي-ششو-ن-غ-لا د-مŸن-م ما-يأا د-ع-ب كلذو ة-شضرا-ع

.يلع نب نيدباعلا نيز صسيئرلاب ةحاطإلا
قÓطاب يرجيوتلا حلاشص نب زيزعلا دبع يدوعشسلا ةيعادلا لايتغا  :8102
.اينيغ ‘ Úلوه‹ Úحلشسم لبق نم ِهيلع ران
ىلع دبؤوŸا نجشسلاب امكح ردشصت ةيرشصŸا ةيركشسعلا ةمكÙا :8102
لايتغا ةيشضق ‘ فنعلا ىلع صضيرحتلا ةمهتب يواشضرقلا فشسوي ةيعادلا

.5102 ماع ،يرشصم طباشض

ن-م تياÈشس ج-ت-ن-م نأا م-ل--ع--ت ل--ه ^
.م1691 ماع ‘ هقÓطإا ” لوك اكوك

طاششنلل ةوهقلا نم ةيلاعف Ìكأا حافتلا ^
. مونلا نم ظاقيتشسإلا دعب احابشص

طوبطخألا Úع ؤوبؤوب نأا ملعت له ^
.ليطتشسم لكشش وذ

ا-ه-ن-كÁ ل ط-ط-ق-لا نأا م-ل-ع-ت ل--ه ^
.يبناج لكششب اهيّكف كير–
دنع ر-ج-ف-ن-ي بن-ع-لا نأا م-ل-ع-ت ل-ه ^

.فيووركيŸا ‘ هعشضو
ةيشساشسح Ìكألا عبشصإلا نأا ملعت له ^
.ماهبإلا ¤إا برقألا ةبابشسلا عبشصإا وه

 .Úجشسكألا نم ⁄اعلا تادادمإا فشصن جتنت ةÒطŸا نوزامألا تاباغ نأا ملعت له ^

.دحا قفانا وا هركا Óف ادبا Èكي ⁄ Óفط ىنتيل ^
لطابلا نم ديفتشسŸا ق◊ا صضفري  ^
Óيوط هوجولا ىلع مودت ل هعنقلا  ^
حورلا علطت اŸ ل عبطلا علطي ام دشس÷ا ‘ حورلاو عبطلا  ^
انعنشصت كلذ دعب ىهو ةئيشسلا انتداع عنشصن نحن ^
قاب ادبŸاو ناف صصخششلا ^
نظلاو عرشستلا ىلع كمكح Íت ل ^
حتفيو مهناذآا صسانلا قلغي نأا لبق همف قلغي ىذلا وه حجانلا ناشسنإلا ^

.مههاوفأا صسانلا حتفي نأا لبق هينذأا

.ىلعألا ‘ ءامشسلل رظنت نأا ادبأا اهنكÁل ريزانÿا ^
.نابايلا ‘ تعÎخأا ةيشسينيفلا رئاتشسلا ^

.فيو633Œ ›اوح ىلع يوت– فلوغلا ةرك ^
.ًاششيج ىّمشست عدافشضلا نم ةعوم‹ ^
.صشارك ىّمشست نرقلا ديحو نم ةعوم‹  ^

.ناŸرب ىمشست موبلا رويط نم ةعوم‹ ^
.رشصم ‘ تينب ةيعارشش براوق لوا ^
.ةرجشش مشسإاب تيّمشس ليزاÈلا ^

كشســـــــــــــفن فـــــــــــقث

عم مككÎن نا لبقو ،ةقفوم عوبصسأا علطم عيمجلل لوقن ةيادب
Èع انتلصسارÃ اوصسنت ل ،1202 ةديد÷ا ةنصسلا ‘ ددع لوا

،moc.liamg@mirakiddam :›اتلاÊوÎكللا عقوŸا
انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو انتحفصص رونت مكعيصضاومف

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

هيلع در ؟؟حوري نيو اذه عراصشلا :لوقي يبغ لأاصسي دحاو
.«كر– يماج هتفرع يلم هللاو» : يبغلا

.ادبأا اهاشسنت ل .. كتايحب ر“ هليل اÃر ، معن ^
.صسكعلاو قيشض دعب جرف ةاي◊ا يه كلت  ^

.هفيلح حاجنلا ناك هبعلم دودح فرع نم لك ^
.مكئانبأا مكÈت مكئابأا اورب ^

.كعفنيام ىلع تمشصت لو كرشضي اÃ قطنت ل ^
.هÒغب ظعتا نم ديعشسلا ^

.هعبط Úعب مهاري هنأل اءوشس ل صسانلاب نظي ل ئيشسلا ^

ــه2441 ةيناثلا ىدامج30 ـل قفاوŸا1202 يفناج71 دحألا

انعم مصستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فصض ــــــ

ميمصصلا ‘

يدهم Ëرك :دادعإا

.يكيرمأا Òفشسو عflÎو بتاك ،Úلكنارف Úماجنب :6071
.ةيناطيرب ةرعاششو ةيئاور ،تنورب نآا :0281
.ÊاŸأا يروطت ءايحأا ⁄اع ،نامزياو تشسغوأا :4381
.يكيرمأا مÓفأا جتنم ،تينيشس كام :0881
.يرشصم يئاور بتاك ،يقح ىيحي :5091
.ينيتنجرأا مدق ةرك بردمو بعل ،يليباتشس ومÒيغ
ةزئاج ىلع لشصاح يكيرمأا يداشصتقا ،رلجيتشس جروج :1191
.2891 ماع ةيداشصتقلا مولعلا ‘ لبون
.يشسور مدق ةرك بردمو بعل ،Úلاششتاك ليرفاغ :1191
.ةيشسنرف / ةيرشصم / ةيلاطيإا ةينغم ،اديلاد :3391
.ةيكيرمأا ةيشسايشس ،Ôيم نآا ثور :5391
.يرشصم لث‡ ،ردب ليبن :7391
.ياوغوروألا صسيئر ،زيكزاف يرابات :0491
2491: fiك يلع دمÓم ،يÓيكيرمأا مك.
.يكافولشسوكيششت مدق ةرك بعل ،كيلهيفز ناي :0591
.يكيرمأا جتنمو جرfl ،وشسوراك .ج .د :5691
.يزيل‚إا لث‡ ،زوردنأا Úفان :9691
نم يكيرمأا ةكرحتم موشسر ماشسر ،يكشسفوكاترات يدنج :0791
.يشسور لشصأا

.يزيل‚إا تايلار قباشستم ،زنÒب دراششتير :1791
.يكيشسكم مدق ةرك بعل ،وكنÓب كوميتاوك :3791
.ينيشص مدق ةرك بعل ،Úششت غناي :4791
.›امشش يدنلريإا مدق ةرك بعل ،ينيف نراو :1891
.يكيرمأا ةلشس ةرك بعل ،دياو نياود :2891
.Êابشسإا مدق ةرك بعل ،اوليبرأا ورافلأا  :3891
.ينيتنجرأا مدق ةرك بعل ،صسوتنيراب ولباب :5891
.يكيشسكم مدق ةرك بعل ،ونيروم روتكيه -8891

... بيرغ غÓب
Œب ع-م ة-يدو-ع-صسلا ة--طر--صشلا تبوا-Óغ

ه-ي-ف م-ه-ت-ي يدو-ع-صس ن-طاو-م ه-ب مد-ق--ت
”و ،هلزنم ىلع ءاد-ت-علا-ب تيرا-ف-ع-لا
ىوكصشلا لاصصيإاو ،رصضfi دادعإا لعفلاب
نع يهن-لاو فور-عŸا-ب ر-مألا ة-ئ-ي-ه» ¤إا
.هبلط ىلع ءانب ةيدوعصسلا ‘ «ركنŸا

ىلع ةيدوعصسلا «ةاي◊ا» ةفيحصص تلقنو
يدوعصسلا نطاوŸا نأا ،ÊوÎكلإلا اهعقوم
مهتي ةطر-صشلا ¤إا ي-م-صسر غÓ-ب-ب مد-ق-ت
هترايصس قارحإا ةلواحÃ «تيرافعلا» هيف
ىعديو يك-ت-صشŸا نأا تفا-صضأاو .ه-لز-ن-مو
برق «ازن ةعلت» ةيرق نم يوايÙا يلع
ةدع لواح ةك-ل-مŸا بر-غ ىو-صضر ل-ب-ج
ءادتعلا نم ن÷ا تيرافع» عنم تارم

.«هتاكلت‡ ىلع
ه-لز-ن-م ى-ل-خأا» ه-نأا ¤إا يوا--يÙا را--صشأاو
نأا لإا ،رواÛا ه-ن-با لز-ن-م ¤إا ل-ق--ت--ناو
اهتاديدهت تلصصاو «ن÷ا وأا Úطايصشلا»
ىلع ةراج◊ا ءاقلإا لÓخ نم كلذو ،هل
ءازجأا سضعب ‘ ناÒنلا لاعصشإاو ،هلزنم
ةصصصصıا هتراي-صس ن-م بر-ق-لا-بو لز-نŸا
ماعطلا تيز سشر ¤إا ةفاصضإا ،هايŸا لقنل
Òغو ،نارد÷ا ىل-ع خ-ب-طŸا ‘ دو-جوŸا

.تاديدهتلا نم كلذ

نادعشس حبار خيششلا
ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ه--تدا--ي--ق ¤إا ة--فا--شضإا
صسا-ك تا-ي-ئا-ه--ن ¤إا تار--م ثÓ--ث--ل لوألا
6891 كي------شسكŸا ،2891 ايناب-شسا)⁄ا-ع-لا
عاطتشسا لجرلاف ،(0102 ايقيرفا بونجو
ثÓث كلذك ةينطو-لا ة-ل-ي-ك-ششت-لا دو-ق-ي نا

.ايقيرفا ·أا صساك تايئاهن ¤إا تارم
،6891 رشصم ةرود ¤إا تناك ¤وألا ةرŸا
رود-لا ن-م ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا جر-خ ا-ه-ي-فو
ا-ي-ب-مازو بر-غŸا ما--مأا Úلدا--ع--ت--ب ،لوألا
ثلاثلا ءاقللا ‘ ةراشسخو فادهأا نودب
.3/2 نوÒماكلا مامأا
،4002 صسنوت ةرودب تناك ،ةيناثلا ةرŸا
،Êاثلا رودلا ينطولا بختنŸا غلب اهيفو
ةثÓثب يبرغŸا بختنŸا دي ىلع جرخو
،‘ا--شضإلا تقو--لا د--ع--ب فد--ه--ل فاد---هأا
اولدا-ع-ت د-ق ناد-ع-شس لا-ب-ششأا نا-ك ا-ه-ل-ب-قو
رشصم اومزهو يوبابÁزو نوÒماكلا مامأا
ىشسني ل يخيرات فدهو ،فدهل Úفدهب

‘ تناك ،ةثلاثلا ةرŸا.ويششا Úشسح نم
بختنŸا ل-ح ا-ه-ي-فو ،0102 لو-غ--نا ةرود
د----ع----ب ،ع----بار----لا ز----كرŸا ‘ ير----ئاز÷ا

ايرجين مامأا ةيبيتÎلا ةهجاوŸا هتراشسخ
بخ--ت--نŸا ي--شصقأا د--قو ،ر--ف--شصل فد--ه--ب
ما-مأا ي-ئا-ه-ن-لا ف-شصن رود-لا ‘ ي--ن--طو--لا

عبر رودلا ىطخت  كلذ لبقو ،4/0 رشصم
تقولا دعب3/2 راوفيد توك مامأا يئاهنلا
لدا-ع-ت ،تا-عو--مÛا رود ‘و ،‘ا--شضإلا
ةرودلا فيشضتشسم مامأا ينطولا بختنŸا
يولام مامأا رشسخو فادهأا نودب لوغنا

عبتي ....1/0 ›ام ىلع قوفتو3/0

مويلا Gnd∏q¡oºs MnÑuÖr Gpdn»s a«¬p G’Mù°É¿nمويلا
, hn cnôu√r a«¬p GdrØoù° oƒ¥n hn

Gd©pü°«É¿n hn MnôuΩr Yn∏n»s a«¬p
Gdù° nîn§n hn GdæqÒG¿n H©nƒrfp∂n

jÉZ«Éçn GŸoù°àn̈«ãÚn .
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:مويلا مقر

7 ح-ي-ح-صص ل-ه :لاؤو-صسلا
هل ق-ب-صس ي-بر-غŸا بخ-ت-نŸا نا
يرئاز÷ا بختنŸا ىلع زوفلا

ةنصس سسنوتب اي-ق-ير-فا سسا-ك ‘
؟6002

بخ-ت--ن--م--ل--ل ق--ب--شسي ⁄ :باو---÷ا
مامأا رشسخ ناو ديلا ةركل يرئاز÷ا
ع---ي---م---ج---ف ،ي---بر---غŸا بخ----ت----نŸا
ÚبختنŸا تع-م-ج ي-ت-لا تا-يرا-بŸا
زوفلا اهرخآا ،رئاز÷ا زوفب تهتنا
صسي---مÿا ل---ج---شسŸا ي---خ---يرا---ت----لا
ة--يŸا--ع--لا ة---لو---ط---ب---لا ‘ ي---شضاŸا
ة-ج--ي--ت--ن--ب ر--شصÃ ا--ي--لا--ح ة--ما--قŸا

32/22.

Áتناك يتلا تاباصصإلا ددع مقرلا اذه لث
مامأا ديلا ةر-ك-ل ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ل-صصف-ت
¤وألا ةلحرŸا ةياهن دنع يبرغŸا بختنŸا

،51/8 ةجيتنب ةبراغŸا زوفب تهتنا يتلاو
زو-ف-ب ةارا-بŸا ة-يا-ه-ن ‘ ع-صضو-لا بل-ق--ن--ي--ل
.32/22 ةجيتنب رئاز÷ا

:Èمصسيد

ــــــــــ مويلا حيرصصت ـــــــ

Èتعاو ارقإا ـــــــــــ
ةهفاتلا لئاشسŸا ةششقانم قرغتشست ^

اه-ن-ع فر-ع-ي ا-ن-شضع-ب نأل Óً-يو-ط ًا-ت-قو
.ةماهلا لئاشسŸا نع فرعي ا‡ Ìكأا

لك ىف ركشسلا عشضت ةلقاعلا ةأارŸا ^
نم حلŸا عزنتو .. لجرلل هلوقت ام
.لجرلا اهل هلوقي ام لك

ءرŸاو . هيحانجب Òطي Òطلا  ^
. هتمهب Òطي

ى-ف م-ه-ت-ت--ف م--ي--ئ--ل--لا ى--ل--ع تفا--ه--ت--ت ل  ^
، كتفع ىف مهتتف ىنغلا ىلع لو ، كتءورم
. كتنطف ىف مهتتف لها÷ا ىلع لو

د----حاو-----ل كر-----شس ل-----ع-----جا ^
. فلأل كتروششمو

. ةعاشضب حبرأا داهتجإلا ^
. ىأارلا لطب ىوهلا بلغ اذإا ^
ءا---شضق ى---ل---ع او---ن---ي---ع---ت----شسا ^
. نامتكلاب مكجئاوح
. دوعي ل تقولاف ةشصرفلا صصنتقا ^

بوهوŸا صصخششلا
زوا-ج-ت-ي بو-هوŸا صصخ-ششلا

نأاو ةجرد031 هئاكذ لشصاح
حواÎي صسانلا نم ةئاŸاب59

-Ú 07ب م--ه--ئا--كذ ل--شصا--ح
ام هلبلاو ةجردÚ 05-07ب ام مهئاكذ حواÎيف ÚلّفغŸا امأا ةجرد031
.ةجرد02 نع هئاكذ ةجرد لقت يذلا هوتعŸا اÒخأاو ةجردÚ 02- 05ب



ةلÛ تاحيرسصت لÓخ Óئاق ،مدقلأ ةرك لأزتعأ ‘ لبق نم ركف هنأأ ،نامÒج ناسس شسيراب م‚ افليسس أد رامين يليزأÈلأ فسشك
يفف ..يب ةسصاÿأ مدقلأ ةرك نوبحي ل شسانلأ شضعب نأأ اŸاط ؟رأرمتسسلأ لسصأوأأ ⁄ يسسفن تلأاسس ،تاقوألأ شضعب ‘» :«رفاغ»
مهنإأ ،ةياغلل نوسساسسح شسانلأ» : واسسيلسسلأ بختنم م‚ فاسضأأو .«!ةئيسسم اهرابتعأ نكÁ ةدي÷أ ةغوأرŸأ ىتح ،نايحألأ شضعب

امو هلعفت ام ىلع ًءانب كيلع نومكحي شسانلأ ،ءيسش لك لعفت نأأ كنكÁ ،تقولأ شسفن ‘ نكل ..ءيسش يأأ لعف كنكÁ ل ،نوسضقانتم
،لزنŸأ ¤إأ تدع ،لأزتعلأ ‘ هلÓخ تركف يذلأ مويلأ ‘ ..أًدبأأ مدقلأ ةركب يفغسش دقفأأ ⁄ ،كلذ عم» :رامين عباتو.«هلعفت ل
انأأ» :لاق ،دقن نم هل شضرعتي امعو .«ةركفلأ هذه نع تعجأرتو ،ءيسشلأ شضعب تأأدهف ،ةناكŸأ هذه ¤إأ لوسصولل هتلعف ام لك تركذتو

›وح نم شسانلأ نكل ..ةيرورسض تسسيل اهنأأ دقتعأأ ،ةنيعم ءايسشأأ ةءأرق بحأأ Óف ،د÷أ لمfi ىلع تاقيلعتلأ ذخآأ ل
.«يبسضغ Òثي ا‡ ،› اهنولقنيو اهنوأأرقي (ةلئاعلأو ،ءÓمزلأو ،ءاقدسصألأ)

ةدير وبأاو عجقل حّسشرت فاكلا ميسسرت بقع

1٢٠٢ يفناج71 دحأ’أ
ىدامج3٠ ـل قفأوŸأ

ــه٢441 ةيناثلأ

يفني Êاملسشلا
شسنوت شضاÎعا
عفر ىلع رئاز÷او

 رظ◊ا
بعŸÓا نع

ةيبيللا
ميك◊أ دبع ىفن

دا–’أ سسيئر Êاملسشلأ
،مدقلأ ةركل يبيللأ

سسنوت سضأÎعأ تاعئاسش
عفر ىلع ،رئأز÷أو
بعŸÓأ نع رظ◊أ

‘ افيسضم ،ةيبيللأ
نأاب ةيمÓعإأ تاحيرسصت

Òغ رابخأ’أ هذه
سسنوت نأ’ ،ةحيحسص

ءاسضعأأ اهل سسيل رئأز÷أو
يذيفنتلأ بتكŸأ نمسض

ةركل يقيرفأ’أ دا–’اب
Êاملسشلأ راسشأأ و ،مدقلأ
يتلأ ةبيطلأ ةقÓعلأ ¤إأ

نيدلبلأ عم ايبيل طبرت
دوجو أًدكؤوم ،Úقيقسشلأ

ىتسش ‘ رمثم نواعت
.ةيسضايرلأ ت’اÛأ

«يحوفسس ‘ كولŸا لابقتسسا»
لÓخ ةيدŸأ يبŸوأأ ة-ه-جأو-م ‘ ة-ما-نزر-لأ ا-ن-ت-ع-قوأأ Úح

’إأ انمامأأ نكي ⁄ ،Êاثلأ مسسقلأ ‘ انطاسشن تأونسس ىدحإأ
فدهلأ سسفن وهو لوأ’أ مسسقلأ نم Ìكأأ بأÎقÓل زوفلأ
¤إأ لق-ن-ت-ل-ل ة-يدŸأ ي-بŸوأأ ه-ل-جأأ ن-م د-ع-ت-سسي نا-ك يذ-لأ
..يحوفسس
لابقتسسÓل اندع يذلأ يحوفسس ةع-م-سسو طا-ق-ن-لأ ة-ي-م-هأأ

يعم لسصأوتي Êاميلسس ة-يدŸأ ي-بŸوأأ برد-م تل-ع-ج ،ه-ي-ف
«كولŸأ لابق-ت-سسأ» ـب Êر-كذ ثي-ح ،ءا-ق-ل-لأ عو-ب-سسأأ لÓ-خ

هنإأ › لاقو ناسسملت دأدول اسسيئر ناك اŸ هب ينّسصخ يذلأ
..نأديŸأ قوف نسسحأÓل ةجيتنلأو «ÿÒأ در» طقف ىنمتي

فوخ ينبكرو ةأرابŸأ كلت عوبسسأأ باسصعأ’أ ىلع تسشع
Úحو رفسصلأ ¤إأ انديعي لمتÌ fiعت uيأأ َةيسشخ ديدسش

اهيلع تنك يتلأ كابتر’أ ةلاح بعلŸأ لامع دحأأ ظح’
طاقنلأ» ةطاسسب ل-ك-ب Ó-ئا-ق ،Êذأأ ‘ سسم-هو ي-ن-م بsر-ق-ت
امامتهأ رعأأ ⁄ ..«ين-م د-عو أذ-هو ي-حو-ف-سس ‘ ى-ق-ب-ت-سس
هتدجو ءاقللأ موي بعلŸأ ¤إأ ةيدŸأ لوسصو لبقو همÓكل
يبع’ عم تنك امنيب ،مهب ةسصاÿأ سسبŸÓأ فرغ فظني
أدّد‹ Êَدعو كانهو زوفلأ ىلع Ìكأأ مهزيفحتل بابسشلأ
..يحوفسس نم جرخت نل طاقنلأ ّنأاب

هب ةسصاÿأ سسبŸÓأ Òيغت فرغ ¤إأ انسسفانم لسصو Úح
رفي نأأ لبق اهل-خأد نأو-ث ’إأ ق-ب-ي ⁄ ه-سسف-ن ى-ل-ع ق-ل-غأأو
قانتخ’ أوسضّرعت دقل ،ا-ه-جرا-خ ¤إأ ة-عر-سسب نو-ب-عÓ-لأ

ثدحو ىرخأأ سضأرعأأو تأءام-غإأ ع-م سسف-ن-ت-لأ ‘ ق-ي-سضو
تبعُل ..فيظنتلا-ب ة-سصا-خ ٍدأو-م ل-عا-ف-ت ءأّر-ج ن-م كلذ
ترهظ امنيب طاقنلاب زافو يقيرف اهيف رطيسس يتلأ ةأرابŸأ

.لاهسسإ’أ سضأرعأأ اهيلع نأاكو ةيدŸأ رسصانع
ةيدنأأ ءاسسؤور دحأ’ Êامي-ل-سس Êا-ك-ت-سشأ ثد-ح يذ-لأ د-ع-ب
نأأ ’واfi احيحسص همÓك ناك نإأ ينم رسسفتسسأو ،برغلأ
دواع ىتح ليوط تقو ّرم دق نكي ⁄ .اننيب و÷أ فّطلي
بعلŸأ نوع هل لسسرأأ نأأ بلطي يب لاسصت’أ سسيئرلأ كلذ
«تعرسص» يتلأ ةيرحسسلأ ةفسصولأ هل زهجيل «بيبطلأ» وأأ

’ ةيÒسصم ةأرابم ىلع لبقم هقيرف نأ’ ةيدŸأ يبع’
ةلعفلأ سسفن رأركت داعأأ كانهو زوفلأ ’إأ اهيف هل رايخ

ن-م ها‚أأ يذ-لأ را-سصت-ن’أ ق--ّق--حو ة--ق--ث--لأ ن--م Òث--ك--ب
ا-نÓ-ك ردا-غ نأأ د-ع-ب ة-ثدا◊أ هذ-ه ا-نر-ّكذ-ُت ..طو-ق-سسلأ
سضعب ىلع ةيلوؤوسسŸأ طغسض سسكعني ناك فيكو ةسسائرلأ

نأأ وجرن انقح ‘ أاطخأأ نّم-ع ا-نو-ف-ع ا-م-ل-ث-مو ا-ن-تا-فر-سصت
هللأو دسصق Òغب وأأ دسصقب ه-ل ا-نأا-سسأأ ن-م ل-ك ا-ّن-ع زوا-ج-ت-ي
 .بونذ Óب انقرفي

رازن ديرف :ملقب زوفلل ةبعسص ةيرومأام مامأا يسشطز
Ãا ‘ دعقŸافيفلل يذيفنتلا بتك

دعب ،مدقلأ ةركل ›ودلأ دا–Óل يذيفنتلأ بتكŸأ يدعقم ىلع هتورذ شسفانتلأ غلبيسس
و عجقل يزوف يبرغŸأ نم لك حسشرت مدقلأ ةركل ةيقيرفإلأ ةيلأردفنوكلأ تمّسسر نأأ
ءاسصقإأ نع أرخؤوم عيسشأأ ام ًةيلك يفني ام ،بسصنŸأ أذهل ةدير وبأأ Êاه يرسصŸأ
.ةقباسس تأزواŒ ببسسب حسشÎلأ نم نْيلجرلأ
نيدلأ Òخ مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ ةيرومأام نم امتح دّقعُيسس يذلأ رمألأ
ةيئأوتسسإلأ اينيغ لث‡ نأاسش كلذ ‘ هنأاسش ،فدهلأ شسفنل ىعسسي يذلأ يسشطز

.غنودن وفاتسسوغ
‘ ةينوÒماكلأ يدنوايب هدجأوت لÓخ يسضاŸأ ةعم÷أ موي فافلأ شسيئر عرسش و

fiةلوطبلأ ميظنت ششماه ىلع ةيقيرفإلأ تايدا–لأ ءاسسؤور نم ددع عم تاثدا
لجأأ نم ،نوÒماكلاب ÚيلÙأ ÚبعÓل ةسصسصıأ ،0202 ·أÓل ةيقيرفإلأ
21 موي ةررقŸأ ›ودلأ دا–لأ شسل‹ تاباختنل هحسشÎل معد ىلع لوسص◊أ

.ةيبرغŸأ طابرلأ ةنيدÃ لبقŸأ شسرام

فاــــــكلل اـــــيفرسش اــسسيئر وــــتايح يسسيع ÊوÒــــماكلا
وتايح ىسسيع قباسسلأ فاكلأ شسيئر Ëركتب مدقلأ ةركل يقيرفإلأ دا–لأ ماق

طقسسم ةمسصاع يدنواي ‘ ميقأأ لفح ‘ ةمظنملل ‘رسشلأ شسيئرلأ بقلب
Úب-عÓ-ل ا-ي-ق-ير-فإأ ة-لو-ط-ب قÓ-ط-نأ ششما-ه ى-ل-ع كلذ و ،نوÒما-ك-لأ ه-سسأأر
ةبانإلاب فاكلأ شسيئر مدقو.1202 يرفيف7 و يفناجÚ 61ب ام ÚيلÙأ
دئاقلأ ¤إأ فاك نم ةيمسسر ةأرابم ةركو Ëركت ةحول يراموأأ تناتسسنوك
هرسضح يذلأ ثد◊أ ‘ ونيتنافنإأ Êايج افيفلأ شسيئر روسضحب Êوقيألأ

ةيذيفنتلأ ةنجللأ ءاسضعأأ ًاسضيأأ لف◊أ رسضح Úح ‘ ،موجنلأ نم دسشح
ةموكح ›وؤوسسمو تأدا–لأ ءاسسؤور نم ديدعلأو ةيراقلأ ةيوركلأ ةأايهلل
رأرق حأÎقأ ” و أذه .فاكلأ خيرات ‘ دئاق لوطأاب ًءافتحأ ،نوÒماكلأ
‘ فاكلل ة-يذ-ي-ف-ن-ت-لأ ة-ن-ج-ل-لأ ل-ب-ق ن-م و-تا-ي◊ ‘ر-سشلأ شسي-ئر-لأ بق-ل ح-ن-م

ةيعم÷أ لبق نم عامجإلاب هيلع ةقفأوŸأ ت“و ،يسضاŸأ رهسشلأ اهعامتجأ
نانتماب انه انأأ» وتايح لاق Ëركتلأ أذه ىلع هّدر ‘ و .فاكلـل ةماعلأ

تايركذلأ نم Òثكلأ يدل ..انه مكنيب يدوجول ديعسس انأأ ..قيمع
د-عا-ب-ت-لأ أذ-ه ا-ن-يد-ل نأأ ي-ه ةا-ي-ح-ل-ل ة-ب-ع-سصلأ ة-ق-ي-ق◊أ ..م-ك-ع--م
انوعد .يه امك انئدابمو انتايولوأأ عسضن انوعد كلذل ،يعامتجلأ

.شضعبلأ انسضعب يمحنو دحتن

ًادبأا ةÁز نب حماسسأا نل :بماسشيد
ام هنإأ شسمأأ اسسنرف بختنم بردم بماسشيد هييديد لاق
،Êابسسإلأ ديردم لاير مجاهم ةfiاسسم نع أزجاع لأزي

5 ذنم ةيرسصنعلاب همهتأ امدعب ،ةÁز نب Ëرك هنطأوم
.تأونسس
ودنوم» ةفيحسص اهتلقن تاحيرسصت ‘ بماسشيد حسضوأأو
ل ،تقولأ رورم نم مغرلأ ىلع هنأاب ةينابسسإلأ «وفيتروبيد

Áأ م‚ هنع هلاق ام ىسسني نأأ أًدبأأ نكŸÒافيسضم ،يغن
نيرخآأ شصاخسشأأ نم تاحيرسصت اًسضيأأ كانه ناك» :لوقي
يتلئاعو يمسسأ ىلع رثأأ ينع ليق امف ،يتلئاع ىلع ترثأأ

،اسسنرف بختنم ليث“ نم ةÁز نب دعبتسسأو .«اسسنرف ‘
بختنم ‘ هليمز ،انيوبلاف ويتام عم ةÒهسشلأ هتثاح دعب
هدا-ع-ب-ت-سسأ بق-عو .ءا-سضق-لأ ¤إأ تل--سصو ي--ت--لأو ،كو--يد--لأ
نب مجاه ،6102 ورويل كويدلأ ةمئاق نم يمسسر لكسشب
طوغسضل ملسستسسأ بماسشيد» :لاقو ،بماسشيد هبردم ةÁز

زواŒ اÁزنب» :بماسشيد عباتو .«اسسنرف نم يرسصنع ءزج
نكÁ ل ،ةيدسس÷أو ةيظفللأ هتاحيرسصت ،هلاق اÃ دود◊أ
 .«أًدبأأ ىسسنأأ نلو ،ىسسنأأ نأأ عيطتسسأأ ل ،اهنايسسن

«مدـــــــــقلا ةرـــــــــك لازـــــــــتعا يـــــــــف ترـــــــــّكف» :راــــــــــمين

: فسشكي ويرازان ودلانور قباسسلا واسسيليسسلا بختنم م‚
ششتيفوميهاربإاو يميكح ‘ طيرفتلاب أاطخأا لايرلا»

«هنع زـــــــجعأاسس تـــــــنك ام لــــــــعفي
لا-ير نأأ و-يرأزا-ن ود-لا-نور ق-با-سسلأ ي-ل-يزأÈلأ م--ج--ن--لأ د--كأأ مجنلأ نع ىلخت امدنع ،حيحسصلأ رأرقلأ ذختي ⁄ ديردم و ،Îنإأ ›اطيإلأ هÒظنل هعيبو يميكح فرسشأأ يبرغŸأ ‘ ة--ق--ف--سصلأ هذ--ه ن--ع ة--نو--ل--سشÈل ق--با--سسلأ م--ج--ن--لأ لا--ق ماق Îنإأ»:«تروبسس وليد ا-ت-يزا-غل» ة-ف-ي-ح-سصل تا-ح-ير-سصت نم ناك ،يميكح فرسشأأ وهو يداع Òغ بعل عم عيقوتلاب دقتعأأو ةقيرطلأ هذهب لحري ديردم لاير هكÎي نأأ أاطÿأ يرود-لأ ى-ل-ع ة-سسفا-ن-م--ل--ل ة--ي--فا--ك--لأ ةدو÷أ ه--يد--ل Îنإأ نأأ لوق-ي»:ششت-ي-فو-م-ي-هأر-بإأ نا-تلز ق-لأا-ت ‘ ه-يأأر ن-عو.«نآلأ ،هعون نم ديرف بعل هنكل ،ىلعألأ هلثم ÈÊتعي هنإأ اًمئأد ن-سس ى-ت-ح بع-لأل تن-ك ا-م ،تا-با-سصإل شضر-ع-تأأ ⁄ و-ل ى-ت--ح ودلانور ونايتسسيرك رأرك-ت ة-ي-نا-ك-مإأ ن-عو .«ه-ل-ث-م Úع-برألأ فلتfl هنإأ ،لواحيسس ديكأات لكب ،فرعأأ ل»:رمألأ شسفن ى-ت-م فر-ع-ي ،د--يرد--م لا--ير ‘ ه--ت--يأأر يذ--لأ بعÓ--لأ ن--ع ‘ ىقب امهم ؟ولووسساسس دسض هتيأأر له ،لجسسيو كرحتي .«ةظ◊ ‘ مسصÿأ ءأذيإأ هنكÁ لظلأ حدŸأ ه-ي-جو-ت ى-ل-ع ود-لا-نور شصر-ح ه--ث--يد--ح ة--يا--ه--ن ‘و برد--م و--لÒب ا--يرد--نأأو Îنإأ برد--م ي--ت--نو---ك و---ي---نو---ط---نأل مسسرب مويلأ امهنيب ةب-ق-ترŸأ ة-ه-جأوŸأ ل-ب-ق ،شسو-ت-ن-فو-ج .ويسشتلاكلأ نم رسشع ةنماثلأ ةلو÷أ


