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«مسسوŸا ةياهن ىتح ييلوبنوم ‘ ىقبأاسس»:روليد
›وــــغيف ءاـــقفرب حــــيطي لازــغاسسنرف ‘ ءانب ةكرسش هكÓتمإا نع فسشكو رامين عم هتقÓع نع ثيدحلل داع

يكÎلا يرودلل هترادسص وزعيو
 هسضورع رخآا مدقي ةيليبسشإا سسيتيب

يدنام دقع ديدجتل

يــف بـــّبسستي يــنيعبسس نــب
تراغتوتسش مامأا هقيرف Ìعت

فيطشس قافو

رئاز÷ا ةيدولوم

 رارـــــــقتسسلا دـــــــيعتسسي داــــــــ–إلا
راــــــبكلاب قاــــــحللا فدــــــهتسسيو

لئابقلا ةبيبشش

دادزولب بابسش

ياد Úسسح رسصن

بلاطيو راسصتنا لوأا ققحي نافل
ةرواسسلا مامأا ديكأاتلاب

ملظŸا قفنلا لخدت «ةيرسصنلا»
يريزد رظتني Òبك لمعو

ةمسصاعلا دا–إا

بــــــعŸÓا نــــــع رــــــهسشل بــــــيغي دــــــق يـــــــتباث

بوـــــيع فـــــسشكي دــــيمعلا
يكوكلاو ةيفياطسسلا ةليكسشتلا

اÒـــــبك Óـــــمع هرـــــظتني
مجاهمو باعلأا عناسص نع ثحبلا ترسشاب ةرادإلا

ششار◊ا دا–إا

 باــــــــبسش هــــــــجاوي داــــــــ–لا
موــــــــيلا اــــــــيّدو ةــــــــنتاب

«ديد÷ا مــسسوملل ازهاج نوكيسس ةديلبلا دا–إا» :ةمسشن

إا
ةديلبلا دا–

يرافوب دادو
ك

قاـــــــسسو مدـــــق ىــــلع هــــــتابيردت لـــــــسصاوي دادوـــــلا

 ةيدنأÓل ايئانثتسسا يوتسشلا «وتاكŸÒا» ةÎف
يفناج13وÚ 52ب ام ةفÙÎا

فــــــيطسس قاــــــفو ىــــــلع Úــــــمثلا زوــــــفلا دــــــعب

بقللا فدهتسسيو نويلم03ـب ÚبعÓلا ءىفاكي سساŸأا
مرحي دق Êاثرولا

بادتنلا نم ةيدولوŸا
وتاكŸÒا ‘

..قافولا انمÎحإا اننأل انزف» :ةرامعل
«ةيلقعلا سسفنب ماسصل هجاونسسو

لÓم ليحرو Òيغتلا نوديري ÚمهاسسŸا ةيبلغأا

 قـــــــيرفلا قـــــــحÓت تاــــــــباسصإلا
بـــــــئاغ Êدـــــــبلا رسضÙاو

نـــــــــيرهسش ةدـــــــــŸ بـــــــــيغيسسو باـــــــــسصي روـــــــــفيسس



بويأا يرئاز÷ا ›ودلا تاب
ز-ئا-كر--لا د--حأا يوÓ--لا د--ب--ع

هيدان ة-ل-ي-ك-صشت ‘ ة-ي-صسا-صسأ’ا
ا-م و-هو ،ير-صسيو--صسلا نو--ي--صس
مÓ---عإ’ا Úعأا ت– ه---ل----ع----ج

هيلع طلصسي يذلا يرصسيوصسلا
دا–ا بع’ ،ارخؤوم ءاوصضَأ’ا
ةفيحصص صصخ اقباصس ةمصصاعلا
ه-ي-ف ثد– راو-ح-ب «Úتا-مو-ل»

،ه-يدا-ن ‘ ما--ع--لا ع--صضو--لا ن--ع
ÚبردŸا Òي-غ-ت نأا لا--ق ثي--ح
ىلعو هيلع اÒثك رّثأا يدانلا ‘

ةر-م لوأ’» :لا--قو ة--ل--ي--ك--صشت--لا
ةلوطب-لا ف-قو-ت ةÎف ‘ ل-م-ع-ن

بردŸا صسف--ن ع--م ءا--ت---صشلا ‘
اذه ،مصسوŸا هعم انأادب يذلا
ة-ل-صصاو-م ل-جأا ن-م د-ي--ج ءي--صش
.«بردŸا صسفن عم لمعلا

ويرانيشس يدافت انفده»
انو‚ Úح يشضاŸا مشسوŸا

رخآا ‘ طوقشسلا نم
«ةلوج

ه--ق---ير---ف تاÒصض– ن---ع لا---قو
صضوخ ىنمتن انك» :ةيمصسرلا ةصسفانŸا ¤إا ةدوعلل
ءاو--جأا ¤إا ةدو--ع--لا ل--ب--ق ل---قأ’ا ى---ل---ع يدو ءا---ق---ل
دوعتن أا انيلعو ثدحي ⁄ رمأ’ا اذه نطل ،ةلوطبلا

ى-ل-ع ل-صصاو-ن نأا ا-ن-ي-ل-ع» :فا-صضأاو ،«ع-صضو-لا ى-ل--ع
صسف--ن صشي--ع--ن نأا د--ير--ن ’ ن--ح--ن--ف ،لاو--نŸا صسف--ن
طوقصسلا نم انو‚ Úح يصضاŸا مصسوŸا ويرانيصس

م-صسوŸا ل-ث-م Êا-ع--ن ’ نأا ا--ن--فد--ه ،ة--لو--ج ر--خأا ‘
ىلعأ’ا ¤إا رظنن نأا انيلع اذه لجأا نمو ،يصضاŸا
.«انيصسفانم ىلع زوفنو

يلبقتشسمو ايلاح ناديŸا ىلع زّكرأا انأا»

«ينلشصتشس يتلا سضورعلاب طبترم
نو-ي-صس ع-م هد-ق-ع نأا اÃ يدا-ن-لا ع-م ه-ل-ب-ق-ت--صسم ن--عو
هنأا يوÓلا دبع بويأا لاق ،لبقŸا ناوج٠3 ‘ يهتني
انأا» :قايصسلا اذه ‘ لاقو ،ابوروأا ‘ ءاقبلا ‘ لمأاي
اصضيأا طبترم يلبق-ت-صسمو ،ا-ي-لا-ح ناد-يŸا ى-ل-ع ز-كرأا
نم Òثكلا ،لبقŸا فيصصلا ينلصصتصس يتلا صضورعلاب
تارامأ’ا ،رطق ‘ ةيجيلخ نادلب ‘ اوعقو يئاقدصصأا
ايصصخصش يننك-ل ،ىر-خأا ناد-ل-بو ة-يدو-ع-صسلا ة-ي-بر-ع-لاو
.«لبقŸا مصسوŸا ابوروأا ‘ ءاقبلا لصضفأا

ةزمح . م

...لبقŸا فيشصلا يهتني نويشس عم هدقع

بعللإ» :يوÓلإ دبع
ينيوهتسسي ’ جيلÿإ ‘

«ابوروأإ ‘ ءاقبلإ لّسضفأإو

ةارابŸا ‘ ايشساشسأا لخد

ينيعبسس نب
Ìعت ‘ بّبسستي

مامأإ هقيرف
تراغتوتسش

ي-ن-ي-ع-ب--شس ن--ب ي--مار ير--ئاز÷ا ›ود--لا ل--شصاو
هقيرف عم ةيشساشسأ’ا هتاكراششم

خا-بدÓ-غ-ن-ششنو--م ا--ي--شسورو--ب
ءابو نم هيفا-ع-ت ذ-ن-م ÊاŸأ’ا

ىلع ناك ةرŸا هذهو ،انوروك
ناك ءاقل ‘ ،تراغتوتشش ¤إا قاشش لقنت عم دعوم

¤إا دحاول Úفدهب ةجيتنلا ‘ Úقوفتم ين-ي-ع-ب-شس ن-ب ءا-ق-فر ه-ي-ف
›ودلا بكترا Úح عئاشضلا لدب تقولا نم ةÒخأ’ا ةقيقدلا ةياغ

نلعي مك◊ا لعج ،سسفانŸا يمجاهم دحأا ىلع حداف أاطخ يرئاز÷ا
ةرشسح طشسو ةجيتنلا اهنم لّدع سسفا-نŸا ة-ح-ل-شصŸ ءاز-ج ة-ل-كر ن-ع

عقاوم تحنم قدو ،هي-ف ع-قو يذ-لا أا-طÿا ل-ع-ف-ب Úع-ب-شس ن-ب ـل ةÒب-ك
 .ةارابŸا هذه ‘4.6 ةمÓع ةنيطنشسق نبا ةشصشصختم

ةزمح . م
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fiدوعيو ىفاعتي شسراف دم
ويسست’ تابيردت ¤إإ

ةارا-ب-م د-ع-ب و-ي-صست’ ـل ة-ي-ب-يرد-ت--لا صصصص◊ا تل--م--ح
يرئاز÷ا ›ودلل ةراصس رابخأا ،امور مامأا «يبرادلا»

fiعم ةيعام÷ا تابيردتلا ¤إا هتدوعب صسراف دم
رظتني يذلا ماهلا راوصشŸا ةيقبل ادادعتصسا هقيرف
لÓخ ة-ي-م-صسر-لا ة-صسفا-نŸا ن-ع بئا-غ-لا و-هو ،ه-يدا-ن
«ةيلا-ط-يإ’ا ة-م-صصا-ع-لا رو-صسن» ـل تا-يرا-ب-م ع-ب-صس ر-خأا
نوكيصسو ،اهل صضرع-ت ي-ت-لا ةد-ق-عŸا ة-با-صصإ’ا ل-ع-ف-ب

ة-ل-ي-ك-صشت-لا ¤إا ةدو-ع-ل-ل دو-ه÷ا ة-ف-عا-صضÃ ا-ب--لا--ط--م
زايتماب هصضوع يذلا يرازت’ قلأات لظ ‘ ةيصساصسأ’ا
.Òخأ’ا «يبرادلا» ةارابم مو‚ نم ناكو

امراب مامأا ارشضاح نوكيشس
ايلاطيإا سسأاك ‘

مامأا ةيتاوم ةصصرفلا ودبتو
يغاز-ن-يإا Êو-م-ي-صس بردŸا
ة--صصر--ف---لا ح---ن---م ل---جأا ن---م
د--مfi ير--ئاز÷ا ›ود--ل---ل
ي-ئا-ه-ن ن-م-ث ءا-ق-ل ‘ صسرا--ف
ا-مرا--ب ما--مأا ا--ي--لا--ط--يإا صسأا--ك
بع------لÃ ل------ب------قŸا ي------مÿا
نأا مادا------م «و------ك------ي------بŸوأ’ا»

اÒث----ك م----ه----ت ’ ةارا-----بŸا
›ا---ط---يإ’ا ي---ن---ق----ت----لاو

بو--ل---صسأا ¤إا أا---ج---ل---ي---صس
¤إا ر--ظ---ن---لا---ب ةروادŸا
يذ--لا ج--ما--نÈلا ة--فا--ث--ك
عيباصسأ’ا ‘ هيدان رظتني
يرودو يرود Úب ةلبقŸا

ي-----هو ،ا-----بوروأا لا------ط------بأا
ةيتاوم ودب-ت ي-ت-لا ة-صصر-ف-لا
دعب صسراف تارد-ق را-ب-ت-خ’

ه-تد-ع-بأا ة-با-صصإا ن-م ه-ي--فا--ع--ت
ة-----صسفا------نŸا ن------ع Ó------يو------ط

ةزمح . م.ةيمصسرلا

ةسسامخ نب ةدوع
لّجأاتت اغ’ام تابيردت ¤إإ
ويجÒشس Êابشسإ’ا اغ’ام بردم فششك
قباشسلا يرئاز÷ا ›ودلا ةدوع نأا Òشسليب

fiنوكت نل تابيردتلا ¤إا ةشسامخ نب دم
نب نكمتي ⁄» :لوقي حرشصو هعوبشسأ’ا اذه
لÓخ تابيردتلا ¤إا ةدوعلا نم ةشسامخ

لÓخ اهيف ارشضاح نوكيشسو ›ا◊ا عوبشسأ’ا
دا–ا بع’ رظتنيو ،«لبقŸا عوبشسأ’ا
مقاطلا نم رشضخأ’ا ءوشضلا قباشسلا ةمشصاعلا
تابيردتلا ¤إا ةدوعلا لجأا نم يبطلا
‘ هتناكم ةداعتشس’ ابشس– لبقŸا عوبشسأ’ا

 .يدانلا ةليكششت

قلأاتي بويدمو فسساخ
ةيثÓثب ششامح ىلع نإزوفيو

فشساخ لفون يرئاز÷ا عفادŸا كراشش
ةهجاوم ‘ Óيدنوت بناج نم ايشساشسأا
لوأا ةرهشس ›اغتÈلا يرودلا ‘ اتشسيفاوب
زافو هقيرف هايف قلأات يذلا ءاقللا ‘ سسمأا
عفادم ىدأا ثيح ،دحاو لباقم ةيثÓثب
جو لمكأا ىلع هرود اقباشس «ةيرشصنلا»
مشسوŸا ةيادب ذنم تفÓلا هقلأات لشصاوو
›ودلا هنطاوم داعتشسا Úح ‘ ،›ا◊ا
ةليكششتلا ‘ هتناكم بويدم يرئاز÷ا
ةقباشسلا ت’و÷ا ‘ اهدقف امدعب ةيشساشسأ’ا

نأا ولو عافدلا روfi ‘ ىوتشسŸا ‘ ناكو
Úبع’ درط دعب ةلهشس تناك Óيدنوت ةمهم
كراشش ،Êاثلا بنا÷ا ‘و ،سسفانŸا نم Úنثا
سشامح سسيناي يرئاز÷ا رشسيأ’ا عفادŸا
Êاع تقو ‘07 ةقيقدلا نم ةيادب Óيدب
اذه ‘ يددعلا سصقنلا نم اÒثك هقيرف هيف
 .ءاقللا

قئاقد4 ‘ كراسشُي ›ŸÓإ
«يجسسايبلإ» مامأإ
سسيراب مامأا هناديم ىلع ي‚وأا يدان طقشس
‘ در نود فدهب تبشسلا ةرهشس نامÒج ناشس
‘ ،يشسنرفلا يرودلا نم02 ةلو÷ا راطإا
›ŸÓا ديرف يرئاز÷ا ةدوع دهشش ءاقل
لخد ثيح ،ي‚وأا يدان عم ادد‹ روهظلل
هيف ناك تقو ‘ ،68 ةقيقدلا ‘ Óيدب
قÓمعلا مامأا در نود فدهب ارخأاتم هقيرف
عقاو Òيغت ‘ حجني نأا نود يشسيرابلا
ونيتيكوب لابششأا اهيف رطيشس يتلا ةارابŸا

Úح ‘ ،مه◊اشصل ثÓثلا طاقنلا مشسحو
امدعب ي‚وأا ةرداغم نم ابيرق ›ŸÓا ىقبي
‘ عيبلل ÚشضورعŸا ةمئاق ‘ ةرادإ’ا هتعشضو
.يوتششلا «وتاكŸÒا»

تاحرف ىلع ينثُي مين بردم
زيمŸا ءادأ’ا
رهظ يذلا
مجنلا هب
يرئاز÷ا

نيدلا نيز
‘ تاحرف
ةهجاوم
هقيرف
مين كيبŸوأا
مامأا
كيبمبلوأا

ايليشسرام
هتمهاشسمو

زوفلا ‘
ىلع Òبكلا

نونيبرأا مين بردم لعج «موردوليف» بعلم
هتاحيرشصت ‘ يرئاز÷ا هبع’ ىلع ينثي
باحشصأا نوبعÓلا» :لاق ثيح ،ءاقللا دعب
تاحرف ،ءاقللا اذه ‘ ةوقب اوداع ةÿÈا

ةÒبك ةفاشضإا وهو ةوجرŸا ةفاشضإ’ا مدق
تاظحللا ‘ افده انيقلت اننأا حيحشص ،قيرفلل
اذه ،«زوفلا قيق– ‘ انح‚ اننكل ةÒخأ’ا

ثلاث تاحرف ةشصشصختم عقاوم تحنمو
  .ةرششع نم7 ـب ةارابŸا ‘ ةمÓع لشضفأا

رسصان نب بايغ ‘ نÓيم ىّدحتي شسانو
يرودلا نم81  ةلو÷ا ماتخ نوكيشس
Úب ةمقلا ةارابÃ مويلا ةرهشس ›اطيإ’ا

›ودلا هيف نوكيشس ءاقل ‘ ،نÓيمو يرايلاك
¤إا داع امدعب ارشضاح سسانو مدأا يرئاز÷ا
ءاقل ‘ يشضاŸا سسيمÿا ةيمشسرلا ةشسفانŸا
هتكراششم نكل ،ايلاطيإا سسأاك ‘ اتنÓتأا

ىلع نوكيشسو ةدعبتشسم ىقبت يشساشسأاك
يد تارايخ ببشسب ء’دبلا دعاقم
ىتح يرئاز÷ا هعنقي ⁄ يذلا وكشسيششنارف
رشصان نب ليعامشسا مجنلا بيغي Úح ‘ نآ’ا
هتاعبت نم Êاعي لاز’ يتلا ةباشصإ’ا ببشسب
عوبشسأ’ا اتنÓتأا ءاقل ‘ ارشضاح نوكيشسو
  .›ويب نÓيم بردم هدكأا املثم لبقŸا

  ةزمح . م

 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



تلسصو ةجيتنب انيتنرويف باسسح ىلع سسمأا ةيسشع اÒبك ازوف ›وبان يدان ققح
هاŒا ‘ ترج يتلا ةارابŸا يهو ،›اطيإ’ا يرودلا ‘ ءيسش ’ لباقم ةيسسادسس ¤إا

دعاقم سسيبح مÓغ يزوف يرئاز÷ا يقبو ،›اطيإ’ا بون÷ا يدان ةحلسصŸ دحاو
‘ Óيدب ولو ةكراسشŸا ةسصرف ىلع لسصحي نأا نود ةقيقد Úعسستلا ةليط ء’دبلا

بÎقي يذلا وهو ،يسضاŸا سسمÿا سسأاكلا ءاقل ‘ ايسساسسأا كراسش امدعب ةارابŸا هذه
ةينيتنجرأ’ا مدقلا ةرك ةروطسسأا ل‚ دهم اذه .ءاتسشلا اذه ›وبان ةرداغم نم
ليحرلل ،›وبان Òهظ ،مÓغ يزوف يرئاز÷ا مامأا قيرطلا انودارام ودنامرأا وغييد
ةيلا◊ا ةخسسنلا لÓخ تايرابم7 ‘ ةكراسشŸاب ىفتكا مÓغ .›اطيإ’ا قيرفلا نع
.فده يأا اهيف عنسصي وأا لجسسي ⁄ ،ةقيقد241 عقاوب ،›اطيإ’ا يرودلا نم
مدطسصا هنأا Òغ ،يرئاز÷ا هم‚ نم سصلختلل ›اطيإ’ا بون÷ا يدان ىعسسيو
سضورعلا بايغ ىلع Óسضف ،ليحرلاب بعÓلا عا-ن-قإا ة-بو-ع-سص ا-ه-ن-م ،ق-ئاو-ع ةد-ع-ب
انودارام تلعج  رسسيأ’ا Òهظلا زكرم ‘ ›وبان اهنم Êاعي يتلا لكاسشŸا .ةيرغŸا
،وبÒف روينوج Êابسسإ’ا عم دقاعتلاب ›وبان ةرادإا حسصنيو ،طÿا ىلع لخدي نب’ا

ةقل◊ا راطإا ‘ ءاج روي-نو-غ ا-نودارا-م ود-نا-مرأا و-غ-ي-يد ل-خد-ت » .ة-نو-ل-سشر-ب م‚
يدان نع ثيدحلل ةسصسصıاو ،«يسس رأا يسس ويدار» ىل-ع ا-ه-مد-ق-ي ي-ت-لا ة-ي-سضا-ير-لا
ةÎف نم ثحبي ›وبان» ددسصلا اذه ‘ لاق نب’ا انودارام .›وبان

تاسسفانŸ ابسس– ديدج رسسيأا Òهظ ع-م د-قا-ع-ت-لا ن-ع ة-ل-يو-ط
تتا-ب مÓ--غ ل--ي--حر ة--لأا--سسم نأا ة--سصا--خ ،د--يد÷ا م--سسوŸا

fiف عم دقاعتلا» :عباتو .«ةموسسÒةياغلل ةديج ةركف وب،
هدوجو تابثإ’ ىعسسيسسو ،ةÒبك تاناكمإا كلÁ هنأاو ةسصاخ
:”أاو .«Êولاتكلا يدانلل ةقح’ ةلحرم ‘ ةدوعلا لجأا نم
ةيوق ةفاسضإا Ëد-ق-ت ‘ م-ه-م-ظ-ع-م ح‚ نا-ب-سسإ’ا نو-ب-ع’ا»
انودارام نأا ركذُي .«ةيلاعلا ةينفلا مهت-م-ي-ق م-ك-ح-ب ›و-با-ن-ل
بختنمو ›وبان سصيمق لمحو ،مدق ةرك بع’ ناك نب’ا
ةيوركلا هتÒسسم يهني نأا لبق ،اماع71 ت– ايلاطيإا

لك Òسشتو .ايلاطيإا ‘ ىلفسسلا تاجردلا ةيدنأا ‘
يرئاز÷ا مجنلا ةقÓ-ع ة-يا-ه-ن نأا ¤إا تار-سشؤوŸا

.ةياغلل ةنيزح نوكتسس ›وبان عم مÓغ يزوف
لÓخ هل تحنم يتلا ةديدعلا سصرفلا مغرو
ي-ت-ق-با-سسم ‘ ة-سصا-خ ة-ف-سصبو ،›ا◊ا م--سسوŸا
⁄ مÓغ نإاف ،ايلاطيإا سسأاكو يبوروأ’ا يرودلا
ةÎف .ةي-ند-ب-لا ه-تا-يو-ت-سسم ل-سضفأا ع-جÎسسي

Úب تءاج ›وبان عم يرئاز÷ا بعÓلا د‹
ةلسسلسسل سضرعتي نأا لبق ،7102و4102 يماع
بعŸÓا نع هتدعبأا ه-ت-ب-كر ‘ تا-با-سصإ’ا ن-م
هديسصر ‘ مÓغ يزوف كلÁو .ةليوط ةÎفل

03 ‘ اهيف مهسسأا ،›وبان سصيمقب ةارابم591
ليجسستو ةعانسص Úب ام افده

لح داجيإا لجأا نم ،يدنام ىضسيع ،يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا لامعأا ليكوب اهت’اضصتإا Êابضسإ’ا ةيليبضشا سسيتيب لاير يدان ةرادإا تددج
ةينابضسإ’ا «وفيتروبيد ويداتضسإا» ةفيحضص تفضشك ثيح ،ةيفاضضإا مضساوŸ هدقع ديدŒو Êابضسإ’ا قيرفلا ‘ رضضÿا بع’ ءاقبب حمضسي
ديدجتب رضضÿا بع’ عانقا لجأا نم Òخأ’ا وه اديدج اضضرع تمدقو يدنام يلث‡ عم تلضصاوت «نيراŸاف» ةدايقب سسيتيب ةرادإا ،أا

ةرادإا ىلع هتهج نم طغضضي ينيرغيليب ليونام بردŸا نأا رداضصŸا سسفن تدكأاو ،قيرفلا اهب رÁ يتلا ةيلاŸا ةقئاضضلا مغر دقعلا
عنŸ ىعضست يتلا يضسلدن’ا قيرفلا ةراد’ Òخ’ا وه ›اح’ا سضرعلا نوكيضس اميف ،ءاقبلاب يدنام عانقا ىلع لمعلا لجأا نم سسيتيب
ىضسيع نأا ¤إا ةراضشإ’ا ردŒ .1٢٠٢ ناوج رهضش يهتني هدقع نأا رابتعإا ىلع ›ا◊ا مضسوŸا ةياهن ‘ قيرفلا نع انا‹ يدنام ليحر
›ا◊ا يفناج رهضش نم ةيادب هديري قيرف يأا عم ءاضضمإ’ا هنكÁو ايلاطيإاو اضسنرفو اÎل‚إا نم ةيدن’ا ديدع مامتهإاب ىضضحي يدنام
ل.ماسسح. مضسوŸا ةياهن ةياغ ¤إا ديد÷ا هقيرفب قاحتلإ’ا لجؤوي نأا ىلع افيفلا Úناوق بضسح

يصساصسأا ةلبقلب
هناديم ىلع طقصسيو

نير مامأا

ــه٢441 ةيناثلا ىدامج4٠ ـل قفاوŸا1٢٠٢ يفناجÚ 81نثإ’ا ثد◊ا

ل‚و ء’دبلا دعاقم سسيبح مÓغ
›وبان نم هليحر قيرط دهÁ انودارام

«ررقأا مث مصسوŸا ةياهن ىتح ييلوبنوم ‘ ىقبأاصس»:روليد
،رو-ل-يد يد-نأا ،ير-ئاز÷ا ›ود-لا م-جا-هŸا ى-ه-نأا
ت’اضصتإ’ا دعب هلبقتضسم لوح Òثأا يذلا لد÷ا
نم ددعو ايليضسرم كيبŸوأا يدان نم هتلضصو يتلا
قو-ضس لÓ-خ ا-ه-ب قا-ح-ت-لÓ-ل ة-يز-ي-ل‚إ’ا ة--يد--نأ’ا
ررق هنأا دكأاو ،يف-نا-ج ر-ه-ضش ة-ي-لا◊ا ت’ا-ق-ت-نإ’ا
ةياهن ىتح لق’ا ىلع ›وبنوم يدان عم ءاقبلا
احوتفم بابلا كÎيضس اهدعبو ،›ا◊ا مضسوŸا
نع هليحر وأا هءاقبب ءاوضس ت’امتحإ’ا لك مامأا
اذ-ه ه-فو-ف-ضص ‘ ق-لأا-ت-ي يذ-لا ي-ضسنر-ف-لا ق-ير-ف-لا
ه-ت-قÓ-ع ن-ع ثيد-ح-ل-ل رو-ل-يد دا-ع ا-م-ك ،م--ضسوŸا
نا-مÒج نا-ضس سسيرا-ب يدا-ن-ل ي-ل-يزاÈلا م-ج-ن--لا--ب
رضضÿا بع’ فضشكو ، افليضساد راÁان ، يضسنرفلا

Óئاق حرضصو ،اضسنرف ‘ ءانب ةكرضشل هكÓتمإا نع
1 فا ي--ت» ةا--ن--ق ى--ل---ع «تو---فو---ل---ي---ت» ة---ضصح ‘

لاقي ام يلب-ق-ت-ضسŸ ة-ب-ضسن-لا-ب»:سسمأا ة-ي-ضسنر-ف-لا»

مدقلا ةرك ‘ نكلو ›وبنوم بحأا ،Êزفحي ينع
’Áئبنتلا ادبا نك Ãىقباضس ديكأا ، لضصحي ا ‘
كلاذ دع-ب ن-ك-لو م-ضسوŸا ة-يا-ه-ن ى-ت-ح ي-ي-لو-ب-نو-م
’Áنا روليد دكأا امك «ئيضش يا نمضضا نأا يننك
دعب ةديج تحبضصا رامين يلياÈلا مجنلاب هتقÓع
روليد لاقو رهضشا لبق امهنيب ترج يتلا ةثدا◊ا
ا-م-ك ، بع-لŸا ‘ ه-ك-ح-ضضت را--م--ي--ن تا--فر--ضصت نا
حرضصو اضسنرف ‘ ءانب ةكرضش هكÓتمإا نع فضشك
اهيلع ف-قأاو ،طÓ-ب-ل-ل ة-كر-ضش كل-ت-مأا ا-نأا »:Ó-ئا-ق
لك ‘و ةركلا نع اديعب نوكأا امدنع ،مئاد لكضشب

’ نيذلاو نئابزلاب يقتلأا ،رقŸا ‘ دجاوتأا ةرم
يع-م رو-ضص طا-ق-ت-لإا ل-جأا ن-م ة-ضصر-ُف-لا نو-ع-ي-ضض-ُي
ديرنو ،ةكر-ضشلا هذ-ه ا-نأا-ضشنأا د-ق-ل Êد-ع-ضس-ُي اذ-هو
 .«يجيردت لكضشب حاجنلا وحن ةتباث ىطخب Òضسلا

ل.ماسسح

ماه تصسو بردم عم هصسفن جرحي ةمحر نب ديعصس
عم جرfi فقوم ‘ هضسفن ،يزيل‚إ’ا ماهتضسو بع’ ،ةمحر نب ديعضس يرئاز÷ا ›ودلا عضضو
نود فدهب دتيانوي ماه تضسو زافو.هل ةÒخأ’ا ةارابŸا دعب ،هقيرف بردم زيوم ديفيد يدنلتكضس’ا
ىوتضسÃ ةمحر نب اهيف رهظ ةارابم ‘ زاتمŸا يزيل‚إ’ا يرودلا نم91 ةلو÷ا ‘ يلنÒب مامأا در

اهلجضس يتلا ماقرأ’ا هتدكأا ام وهو ،ةيناطيÈلا مÓعإ’ا لئاضسو قافتاب عضضاوتم
لئاضسو فلتfl تهجوو.ندنل بعلم ةيضضرأا ىلع اهاضضق يتلا ةقيقد86ـلا ةليط

اهدافم ،قباضسلا يزيل‚إ’ا دروفتنيرب قيرف م‚ ¤إا ةلاضسر ةيناطيÈلا مÓعإ’ا
هتناكم ىلع ةظفاÙا دارأا نإا ةضضافتنا قيق–و هضسفن ةعجارÃ بلاطم هنأا
‘ Èكأا لكضشب ةضصرُفلا هحنم سسيوم بردŸا نأا ةضصاخ ،ماه تضسو عم ةيضساضسأ’ا

لضشفو.ىلثŸُا ةقيرطلاب اهلÓغتضسا نع زجع بعÓلا نكل ،ةÒخأ’ا ةنوآ’ا
ىفتكاو ،يلنÒب مامأا قرافلا ةعانضص ‘ ةيرحضسلا تاغوارŸُا بحاضص
ةبضسنلاب ادج ةليئضض ةليضصح يهو ،ىمرŸا هاŒ ةديحو ةديدضست ذيفنتب
ىمرم ىلع رطÿا قلخ وه يضساضسأ’ا هرود نوكي نأا سضÎفŸُا نم بعÓل

يمهو ةبرح سسأارك ابيرقت طضشن هنأا ةضصاخ ،ÚضسفانŸا
ةمحر نب ديعضس ىفتكاو.وينوطنأا ليضشيم هليمز ةقفر

وأا ةيلاعف ىندأا نود نكل تاغوارُم ةدعب مايقلاب طقف
ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا-ب ع-فد ا-م و-هو ،ه-ق-ير-ف--ل ةدا--ف--ت--ضسا

.هلادبتضس’
Úب ةلدابتم لئاضسر تدهضش ةÒخأ’ا ةÎفلا تناكو
ح-نÁ نأا ةرور-ضض ل-جأا ن-م ،سسيو--مو ة--م--حر ن--ب
ةكراضشم-ل-ل ير-ئاز÷ا م-ج-ن-ل-ل ة-ضصر-ف-لا بردŸا
بعÓلا نكل ،كلذل بردŸا بيجتضسيل ،ايضساضسأا

ام وهو ،نآ’ا ىتح ةضصرفلا لÓغتضسا نضسحي ⁄
.جرfi فقوم ‘ هعضضي

اسسنرف ‘ ءانب ةكرسش هكÓتمإا نع فسشكو رامين عم هتقÓع نع ثيدحلل داع

«سشيفار◊ا»
ه--ل و--عدأاو هÈق ‘ -ظو--فfi بي‚ - ه--ل رذ--ت---عا
اذه هنم «تقرسس» ايبدأا ارثأا انل كرت هنأ’ ةمحرلاب
رو-ب-ع ة-ط-ق-ن نو-ك-ي ى-ت-ح -سشي-فار◊ا- ناو-ن-ع-لا
كلذ دعب اهلعج نإاو ىتح اهأارقي نم دŒ دق تاملكل
ذÓم نم لو– يذلا » نيدرسسلا نم وليك » ـل ًءاعو
... نمز ‘ ءاينغأ’ا اهب ىهابتي ةبجو ¤إا ءارقفلل

لايجأ’ا فÓتخا عم ةيرئاز÷ا ةسضايرلا سشيفارح
نأا ىتح نآ’ا ¤إا يجا-ن-لا رو-سشا-ع م-ه-ي-ف ر-ه-ظ-ي ⁄

دل-ب ة-نا-ك-م ن-ع ر-uب-ع-ت ’ تق-ق– ي-ت-لا تازا‚’ا
...ةراق مجحب
لك ةيلوؤوسسŸا يسسرك ىلع اوسسلج نيذلا سشيفار◊ا

يسساركلا كلت اولّوح ام ناعرسس هبسصنم بسسح مهنم
نوكت نأا سضÎفي ام-ن-ي-ب قزر-لا بسسك-ل ة-ل-ي-سسو ¤إا

.دÓبلاو دابعلا ةمدÿ اقيرط
Úب دجوت ’ ةيلاثم نع ثد–أا Êإا.. لئاق لوقي دق
ىرت اي اذاŸ نكل عقاولا ‘ هارن ام مكحب رسشبلا ينب
تبا-غو ه-ل ا-مدا-خ ر--سشلاو اد--uي--سس دا--سسف--لا ح--ب--سصأا
؟يسضايرلا انعقاو نم ةماقتسس’ا
ن-م ة-ب-قا-ع-تŸا لا-ي-جأ’ا ا-ه-نإا..ة-ط-ي-سسب ة--با--جإ’ا

سسانلا ةماع نومدختسسي نيذلا ةسضايرلا سشيفارح
و---ح---ن ي---ع---سسلاو Òي---غ----ت----لا ‘ م----ه----ت----ب----غرو
¤إا لوسصولل اقيرط ةماع-لا نو-ل-م-ع-ت-سسي..ل-سضفأ’ا

ايازŸا ىلع دوعتلاو سسول÷ا دعبو ةيلوؤوسسŸا يسسرك
نلعŸا داسسفلا ‘ مهقح نوسسراÁ سشي-ع-لا ة-ي-ها-فرو
لاŸا ةوق..ةوقلا نوكلÁ مهنأ’ فوخ نود يفÿاو
ظو-فfi بي‚ ا-ه-سشع-ي ⁄ ىر-خأا ةو-قو ة-ط-ل-سسلاو
.مكل اهفسصأا ىتح هملق كلمأا تسسلو
مئازهلل ةيمقر ةلداعم تسسيل ةسضايرلا : مÓكلا رخآا

ن-م ق-ل-ط-ن-ي عور-سشم ة--سضا--ير--لا..تارا--سصت--ن’او
¤إا ل-سصي-ل سسورد-م ي-م-ل-ع سسا-سسأا تاذ تا--مد--ق--م

بسسكلل ةهجاو يدلب ‘ اهنكل ةقيقد فادهأا قيق–
!ةلق مهو.. هبر فاخ نم ’إا عورسشŸا Òغ

يرئاز÷ا ›ودلا كراسش
يسساسسأا ةلبقلب سسيراه

‘ تسسيرب هقيرف عم
ةيسشع نير ةهجاوم

يتلا ةارابŸا يهو ،سسمأا
ةملكلا اهيف تداع

فويسضلل ةÒخأ’ا
لباقم Úفده ةجيتنب

دوه÷ا مغرو ،دحاو
ةلبقلب ءاقفر اهلذب يتلا

هنأا ’إا ،ءاقللا اذه ‘
يدافت ‘ لسشيف

رداغي نأا لبق ةراسسÿا
سشف ناديŸا ةيسضرأا

كÎيو Êاثلا طوسشلا
،هئÓمز دحأ’ هناكم

عقاو نم Òغي ⁄ هنكل
ىهتنا يذلا ءاقللا
Ÿفدهب نير ةحلسصÚ

  .دحاو لباقم
ةزمح . م

  (اماع71 نم لقأ’ ايقيرفإا لامسش ةرود)  ايبيل – رئاز÷ا

وÙ نوزهاج «رصضÿا»
اماع02 نم لقأا بختنم قافخإا

ةÒهظ ماه دعوم ىلع ،اماع71 نم لقأ’ ينطولا بختنŸا نوكيسس
‘ يبŸوأ’ا ةيليوج5 بعلم ىلع يبيللا هÒظن هجاوي امدنع ،مويلا
·أا سسأاك تايئاهنل ةل-هؤوŸا ا-ي-ق-ير-فإا لا-م-سش ةرود ن-م-سض ءا-ق-ل لوأا
قافخإ’ا تايركذب يتأات يتلا ةارابŸا ي-هو ،ة-ئ-ف-لا هذ-ه-ل ا-ي-ق-ير-فإا
ةرود ‘ ةيرئاز÷ا ةركلا فنأا ّرم يذلا ،اماع02 لقأا بختنŸ عيرذلا
⁄ ينطÓسسو تاسس’ لابسشأا نأا مغرو ،ارخؤوم سسنوت ـب ايقيرفإا لامسش
5 بعلÃ لاغنسسلا مامأا Úتيدو Úتارابم رخأا ‘ ديج هجوب اورهظي

هجو ءام ظف◊ بختنŸا اذه ىلع ةقلعم ةÒبك ’امأا ّنأا ’إا ةيليوج
دحأ’ا موي «رسضÿا ـل ةيناثلا ةارابŸا نوكت نأا ىلع ةيرئاز÷ا ةركلا

   .بعلŸا تاذب مداقلا يفناج42
فورظ مغر ىوتصسŸا ‘ نوكن نأا لواحنصس» :تاصس’

«ةبعصصلا Òصضحتلا
تاسس’ دمfi ،ةنسس71 نم لقأ’ ينطولا بختنŸا بردم ،سسمأا ،دقع
ثيد◊ا لجأا نم كلذو ىسسوم يديسسل ينقتلا زكرŸاب ةيفحسص ةودن

ةئفلل ايقيرفإا لامسش ةلوطبل ةينطولا رسصانعلا تدادعتسسا رخآا نع
انيدل تنا-كÈ 9102مسسيد ‘ اب-ي-سصن-ت ذ-ن-م» :تا-سس’ لا-قو ،ا-ه-تاذ
ت’وطبلا ،تاسصبر-ت8و ايناŸأا ‘ ةرودب ان-م-ق ،ل-م-ع ر-ه-سشأا ة-ثÓ-ث
لامسش ةرود نأاب ملع ىلع انك نكل  انوروك ءابو ببسسب ةفقوتم تناك
.«يفناج رهسش ىرجتسس ايقيرفإا

نوبعÓلا نوكي ىتح تاصصبÎلا نم ديدعلا ان‹رب»
«ايندب نيزهاج

‘ انك» :لوقي تاسس’ اماع71 نم لقأا ةئفل ينطولا بخانلا عباتو
قيرط نع دعب نع مهتعباتم لÓخ نم ÚبعÓلا عم مئاد لاسصتا
.«فاك كلذ نكي ⁄ نكل ،مهتقايل ىلع ةظفاحملل ةيبيردت جمارب
ينفلا مقاطلا ل-م-ع ج-ما-نر-ب ن-ع ه-ث-يد-ح ه-تاذ ثد-ح-تŸا ل-سصاوو
Êدبلا Òسضحتلا لجأا نم تاسصبÎلا نم ديدعلا ان‹رب» :حسضوأاو
Òسضحتلا لجأا نم ددج Úبع’ ةرم لك ‘ يعدتسسن انك ،دي÷ا

حمسس ام كلذو لاغنسسلا مامأا ةارابم انسضخ ،تقولا سسفن ‘ مييقتلاو
‘ ىتحو ايلfi طسشنت يتلا رسصان-ع-لا ع-ي-م-ج ن-ع ةر-ك-ف ذ-خأا-ب ا-ن-ل
ةزمح . م   .«ابوروأا

يدــــــناــــــم دــــــقع دــــــيدــــــجتل هــــــصضورع رــــــخا مدــــــقي ةــــــيليبصشإا سســــــيتيب

 ءاــــــــقفرب حــــــيطي لازـــــغ
هــــترادصص ززــــعيو ›وــــغيف

يــــــكÎلا يرودـــــلل
،يرئاز÷ا ناد-يŸا ط-سسو-ت-م زز-ع
يرود-ل-ل ه-تراد-سص ،لاز-غ د-ي-سشر
زوفب سساتكسشتيب يدان عم يكÎلا

يدان ما-مأا ا-ي-كر-ت ي-بر-يد ‘ Òب-ك
،در نود نم Úفده-ب يار-سسا-ت-لا-غ
هنطاوم ءاقب تفرع ةارابم لÓخ

›وغيف نايف-سس ير-ئاز÷ا ›ود-لا
ارخؤوم هتدو-ع د-ع-ب طا-ي-ت-حإ’ا ‘
كراسش لازغ ديسشر .ة-با-سصإ’ا ن-م
نا لب-ق سسا-ت-ك-سشت-ي-ب ع-م ا-ي-سسا-سسا

اميف،76 ةقيقدلا ‘ هناكم كÎي
در-ط د-ع-ب ›و-غ-ي-ف ءا-ق-فر را-ه-نإا
ةقيقدلا ‘ «ين-يد يا-ب-م» بعÓ-لا

‘ مهلاما تمطح ةيئانث اوقلتو05
«ا-غ-ي-لر-بو-سسلا» ةراد-سص ةدا-ع-ت-سسإا
 ل.ماسسح.ةيكÎلا

: سسيراب يسس فإا يدان بع’  بارع ديعسس
فافلا نم ’اصصتا تيقلت
يصضاملب فرصصت ت– اناو

اهاقلت ةديدج ةلاسسر
،ي--سضا--م--ل--ب لا--م---ج
بخ----ت-----نŸا برد-----م
ىد-حإا ن-م ،ي-ن-طو--لا
‘ ةد--عا--سصلا بهاوŸا
.ة-ي-سسنر-ف--لا ةر--ك--لا
بع’ ،بار-ع د-ي-ع-سس
،سسيراب يسس فإا يدان
يرود ‘ بع-ل-ي يذ--لا
ة--ي--نا--ث--لا ة--جرد--لا
ه---جو ،ي---سسنر---ف----لا

لا--م--ج ¤إا ة---لا---سسر
اهيف هبلاطي ،يسضاملب
ه-ي--ل--ع دا--م--ت--ع’ا--ب

.ةلبقŸا ةÎفلا لÓخ
02ـلا بحا---سص لا----قو
«نا-يز-يرا-ب و-ل» ة-ف-ي-ح-سصل تا--ح--ير--سصت ‘ ا--ما--ع ناك دقل ،رٔياز÷ا قسشعٔا ينلعج يبٔا» :ةيسسنرفلا اطبترُم ينلعج ام وهو ،كانه فيسص لك Êذخٔاي ى-ل-ع تف-قو» :فا-سضأاو .«ي-ل-سصٔ’ا يد-ل-ب--ب اÒث--ك ةرُك بعل لجٔا نم هيف رئاز÷ا ‘ نابُسشلا ةاناعُم ءيسش لك ثيح ،اسسنرف ‘ دجوي اÃ ةنراقُم ،مدقلا تاونسس ذنم ملحٔا» :فدرأاو .«انفرسصت ت– رفوتُم يد-لاو دا-ع-سسٔا ل-جٔا ن-م بخ-ت-نŸا ع-م د--جاو--ت--لا--ب هتفاو يذلا يبرا-قٔا د-حٔا حور Ëر-ك-تو ،ي-تد-لاوو نع طسسولا بع’ فسشكو .«نيرسشعلا رمُع ‘ ةينŸا ةركل يرٔياز÷ا دا–’ا نم ايمسسر ’اسصتا هيقلت «ءارحسصلا يبراfi» ¤إا همامسضن’ اديه“ ،مدقلا لاسصتا كانه ناك» :حسضوأاو .ةلبقŸا ةÎفلا لÓخ ،يسسفنب ارختفُم ينلعجيو Êدعسسُي رمٔا اذهو ،اننيب .«ة-ظ◊ ئا ‘ ةو-عد-لا ة-ي-ب-ل-ت-ل د--ع--ت--سس--ُم ا--نٔاو لوأ’ا بختنŸا ع-م بع-ل-لا طÎسشٔا ن-ل» :در-ط-ت-سساو سشلا عم ي-ل-ع دا-م-ت-ع’ا ” و-ل ى-ت-ح ،ةر-سشا-ب-ُم نابُ 02ـلا زواŒٔا ⁄ Êٔاو ةسصاخ ،كلذب ايسضار نوكأاسسف نارهو ةيعمج ‘ هتÒسسم بارع أادبو .«يرمُع نم بعلي يذلا سسيراب يسس فإا يدان ¤إا لاقتن’ا لبق ، .نهارلا تقولا لÓخ هيف



دهع ‘ ششيمهتلا نم اÒثك ىناع لابوطلا دمfi يبيللا مجاهŸا نإاف ،عيم÷ا ملعي املثم
نأا ثيح ،ةينف بابشسأل تاهجاوم ةدع ‘ هتاباشسح نم دعبأا يذلا يديزوب فشسوي بردŸا
نيأا دادزولب بابشش ءاقل ‘ ةدحاو ةشصرف هحنم نأا دعب هعنقي ⁄ لابوطلا نأا دكأا Òخألا اذه

نإاف ،كلذ عمو ،ةفيظن ةيثÓثب ةيشساق ةÁزه ةبيبششلا تلجشسو راطإلا جراخ قيرفلا لك ناك
،هل حاتت ةشصرف لوأل ادادعتشسا مظتنم لكششب بردتي ناكو ،لمعلا نع فقوتي ⁄ يبيللا ›ودلا
بردŸا نأا ثيح ،نشسحتت لابوطلا ةيعشضو تأادب ،ةبيبششلا يديزوب ةرداغم دعب ،اعقوتم ناك امكو

،ةيناثلا ةلحرŸا ‘ همحقأاو ةمشصاعلا دا–ا مامأا ةشصرف لوأا هحنم نافل شسينيد ديد÷ا
ةشصرف هحنÁ نأا لبق ،ةارابŸا ةياهن ‘ هلجشس يذلا فدهلاب هابتنلا تفل نم نكمتف

لوبقم ىوتشسÃ رهظ نيأا ناشسملت دادو مامأا شسمأا لوأا ةيلاوŸا ةلباقŸا ‘ ةلماك
لكشش هنأا امك ،اهليجشستو ءاز÷ا ةلكر ىلع هلوشصحب ققÙا زوفلا ‘ اÒثك مهاشسو

.ناشسملت عافد ىلع ةÒبك ةروطخ
ةرواسسلا مامأا ةقثلا هيف ددجيسس نافل

دعب ةيلاعفلل هديكأاتو نيÒخألا نيءاقللا ‘ لابوطلا دمfi مجاهŸا قلأات لظ ‘و
ديدŒ ‘ ةيدجب ركفي نافل شسينيد بردŸا نإاف ،Úتارابم ‘ Úفده هعيقوت
،ةرواشسلا ةبيبشش مامأا ةعم÷ا اذه ىرخأا ةرم هيلع دامتعلاو هتامدخ ‘ ةقثلا

طخلل ةفاشضإلا Ëدقتل ةينف-لا ه-تا-نا-ك-مإاو ه-ت-ي-لا-ع-ف ى-ل-ع اÒث-ك لو-ع-ي-شس ه-نأا ثي-ح
.مشسوŸا ةيادب ذنم ةيلاعفلا شصقن لكششم نم Êاعي يذلا يمامألا

«يقيق◊ا اهناكم ¤إا ةبيبسشلا ةداعإا ¤إا فدهنسس» :لابوطلا
»:Óئاق لابوطلا دمfi بعÓلا فششك ،ةارابŸا ةياهن بقع هل حيرشصت ‘و

ناشسملت ‘ زوفلا قيق– ادع ام رخآا رايخ انل نكي ⁄ ،عيم÷ا ملعي املثم
انيدل تناك ،ةمشصاعلا دا–ا مامأا رايدلا رقع ‘ ةلجشسŸا ةÁزهلا كرادتل

جئاتن قحتشسي يذلا قيرفلا اذهل رابتعلا درل ةÒبك ةÁزعو ةيوق ةدارإا
ةبشسنلاب اديكأات ناك يذلاو مويلا هتعقو يذلا فدهلاب ديعشس دج انأا ،لشضفأا

ى-ل-ع شصر-حأا-شسو ة-م-شصا-ع-لا دا–ا ما-مأا فد-ه ي-ل-ي--ج--شست د--ع--ب ›
ةدوعلا وه يشسيئرلا انفده ىقبيو ،فادهألا نم ديزŸا ليجشست
داعشسإل ةيقيق◊ا اهتناكم ¤إا ةبيبششلا ةداعإاو ةهجاولا ¤إا ةوقب
ن .ن.«راشصنألا

فافلا نايب دعب

قيرفلا ميعدت نع ثحبلا رسشابت ةبيبسشلا
يفناج ةياهن ‘اسضإا بعÓب

بت-كŸا ذ-خ-تا ،ي-شضاŸا ة-ع-م÷ا هد--ق--ع ” يذ--لا Òخألا عا--م--ت--جلا د--ع--ب
تاءارجإا ةد-ع مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–Ó-ل ›ارد-ي-ف-لا
بتكŸا نأا ثي-ح ،تÓ-يو-ح-ت-لا ةÎف-ب ة-ق-ل-ع-ت-م ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شسا
اعبتو نهارلا يحشصلا عشضولا لظ ‘ هنأا دكأا ›ارديفلا
تÓ--ي--ج--شست--لا ن--م ةÎف ح--ت--ف--ي--شس ،ا--ف--ي--ف--لا تارار---ق---ل
عفرو ،لوألا فÙÎا مشسقلا ةيدنأل ةبشسنلاباءانثتشسا

Ú 52ب ام كلذو ،82 ¤إا اهب حومشسŸا تازاجإلا ددع
اهل نوكي-شس ة-يد-نألا نأا ي-ن-ع-ي ا-م ،ي-ف-نا-ج13 ¤إا
هذه ‘ ‘اشضإا بعÓب اهفوفشص ميعدت ‘ ق◊ا
تÓ-يو-ح-ت-لا ةÎف قÓ-ط-نا را--ظ--ت--نا ‘ ةÎف--لا
،هيلعو ،باهذلا ةلحر-م ة-يا-ه-ن د-ع-ب ة-يو-ت-ششلا

Úبعل نع ثحبلا ‘ ترششاب ةبيبششلا نإاف
Áةشصاخ ،اهفوفشص معدتل مهفدهتشست نأا نك

مي-عد-ت ¤إا Ó-ع-ف جا-ت-ح-ي ›ا◊ا داد-ع-ت-لا نأاو
.يعون

يبنجأا وأا بÎغم بعل مادقتسسا ‘ ق◊ا كلÁ يرانكلا
ل ةيرئاز÷ا ةيدنألا نإاف ،فافلل ةÒخألا ةميلعتلا لÓخ نمو

ةلوطبلا ‘ ايلاح نوطششني Úبعل مادقتشسا ‘ ق◊ا كل“
يبنجأا وأا بÎغم بعل بلج اهعشسوب نوكيشس ا‰إاو ،ةيلÙا

Úنثا Úبعل نم Ìكأا دحاولا قيرفلا ‘ نوكي لأا ةطيرشش
⁄ نيذلا ÚبعÓلا ليجشستب حمشستشس فافلا نأا امك ،Úيبنجأا
13وÚ 52ب ةددÙا ةÎفلا لÓخ مشسوŸا ةيادب ‘ اولهأاتي

ن .ن.يفناج

لوألا فÙÎاــه2441 ةيناثلا ىدامج40 ـل قفاوŸا1202 يفناجÚ 81نثإلا

لئابقلا ةبيبسش

 قــــــــيرفلا قــــــــحÓت تاــــــــباسصإلا
بــــــــئاغ Êدــــــــبلا رــــــــسضÙاو

ةيادب ذنم دادزولب بابشش قيرف ةقحÓم نع تاباشصإلا حبشش بغي ⁄
ارطظم امود بردŸا نوكي ةارابم لك يفف ،اذه انموي ¤إا ةلوطبلا
نأا اذه لك ‘ بيرغلاو ،Ìكأا وأا Úبعل ةباشصإا ببشسب ةليكششتلا Òيغتل
عيم÷ا Èتعإا انهو ،ةيلشضع ÚبعÓلا اهنم Êاعي يتلا تاباشصإلا بلغأا
شصشص◊ا ن--ع مو--ي--غ Êد--ب--لا ر---شضÙا با---ي---غ و---ه لوألا بب---شسلا نأا
.هتÒششأات ةيوشست لجأا نم اشسنرفب هقاحتلإا دعب رهشش ذنم ةيبيردتلا

بعŸÓا نع رهسشل بيغي دق يتباث
دق اننك امك ىنميلا هلجر ةلشضع ىوتشسم ىلع ةباشصإل يتباث شضرعت
يدا-ن-لا ن-م ة-بر-ق-م ردا-شصم ف-ششك-ت-ل ،ق-با-شسلا دد-ع--لا ‘ ه--ي--لإا ا--نر--ششأا
ةدŸ نيدايŸا نع بيغيشس قباشسلا شسابعلب دا–إا بعل نأا دادزولبلا

جرخ دق ناك «يبرباشسلا» ناديم طشسوتم ،رهششلا ¤إا لشصت دق ةليوط
ةدم ةفرعŸ ةقمعم ليلا– يرجيشسو ةوارم◊ا مامأا Êاثلا طوششلا ‘

.ديدحتلاب بايغلا

مويلا فنأاتسسيسس بابسشلا
ىلع احابشص مويلا اذه تابيردتلا ءاوجأل دادزولب بابشش قيرف دوعيشس
ة-لو-ط-ب-لا ن-م ة-مدا-ق-لا ةارا-ب-م-ل-ل اÒشض– ة-م-شصا-ع-لا-ب توأا02 بع-ل-م
ةياهن يلÙا عيرشسلا ةهجاوŸ نازيليغ ¤إا لقنتÒشس بابششلا ،ةينطولا
Òشضحتلل تقولا نم عشستم ينفلا مقاطلل نوكيشسو ،لبقŸا عوبشسألا

امود يرجيشس ثيح ،مويلا ةرظتنم ةيادبلاو ،ماهلا دعوŸا اذهل اديج
.اديج عاجÎشسإلا لجأا نم ÚبعÓل ةفيفخ ةشصح

ةوارم◊ا مامأا هدرط دعب راسصنألا نم رذتعإا وبكوك
ةيدولوم مامأا هقيرف ةارابم ةياهن دعب وبكوك نÓشسرم ينيغلا حرشص
راشصنأا نم رذتعأا»:لاقو مك◊ا لبق نم هدرط نع ثد–و ،نارهو
اذه ديعأا نل Êأاب مهدعأا ،ءاقللا اذه ‘ Êاعي قيرف تكرت دقل بابششلا
.لشضفألا Ëدقتل نشسحتلا لواحأاشسو ىرخأا ةرم رمألا

م.ميلسس

كرادت نم ةيلئابقلا ةليكششتلا تنك“ ،اقباشس هيلإا انرششأا املثم
دا–ا ما-مأا ا-ه-تارا-ب-م ‘ را-يد-لا ر--ق--ع ‘ ة--ل--ج--شسŸا ةÁز--ه--لا
شسمأا لوأا وزو يزيت جراخ هتققح Úمث زوفب كلذو ،ةمشصاعلا
نع لوأا لابوطلا عيقوت نم در نود Úفدهب ناشسملت دادو مامأا

فدهلا ةلزن قباشسلا مجاهŸا فيشضي نأا لبق ،ءازج ةلكر قيرط
،ةجيتنلا ‘ ةدوعلا ‘ شضرألا باحشصأا لامآا ىلع يشضقيل Êاثلا

ÚبعÓلا تايونعم ىلع يباجيإا عقو امتح هل نوكيشس زوفلا اذه
قيرفلا اهب رÁ يتلا ةيعشضولا ببشسب ابيهر اطغشض نوششيعي نيذلا

ىلع ىمادقلا نيÒشسŸاو راشصنألا لما–و ةÒخألا ةدŸا ‘
بردملل ةبشسنلاب اماه ايونعم اعفد نوكيشس امك ،ةيلا◊ا ةرادإلا
ةشضراعلا شسأار ىلع هل زوف لوأا ققح يذلا نافل شسينيد ديد÷ا
ةÒتو ىلع ظاف◊ا لجأا نم لمعلا ىلع هزفحيو ،ةيلئابقلا ةينفلا
مامأا بقترŸا مداق-لا د-عوŸا ‘ د-ي-كأا-ت-لاو ة-ي-با-ج-يإلا ج-ئا-ت-ن-لا

.وزو يزيتب Èمفون1 بعلÃ ةرواشسلا ةبيبشش
ةÒبك ةقثب نوبعÓلاو ةرمثم تناك هتاÒيغت

‘ ةشصوقنم تناك ةيلئابقلا ةليكششتلا نإاف ،عيم÷ا ملعي امكو
نب رارغ ىلع Úيشساشسأا Úبعل ةدع تامدخ نم Òخألا ءاقللا
عمو ،فيرشش رودقو ،نورمح ،ةÒعشش نب ،حيار ،دايوشس ،طوب
ةدع ىرجأاو ءودهلا ةمق ‘ ناك يشسنرفلا بردŸا نإاف ،كلذ
تتأا ناشسملت دادو مامأا ةيشساشسألا ةليكششتلا ىوتشسم ىلع تاÒيغت
امك مهرود اودأا مهيلع دمتعا نيذلا ÚبعÓلا نأا ثيح ،اهرامثب
كرادت فده-ب شسف-ن-لا-ب ة-ق-ث ل-ك-ب او-ب-ع-لو ناد-يŸا قو-ف ي-غ-ب-ن-ي

.تاراشصتنلا ةوششن عاجÎشساو دا–لا ةÁزه
سصئاقنلا لك كرادت ىلع رسصي نافل

ةارابم ةياهن بقع اهب ¤دأا يتلا ةÒخألا تاحيرشصتلا لÓخ نمو
بردŸا نأا لإا ،رايدلا جراخ ققÙا زوفلا مغرو ،شسمأا لوأا
ةليكششتلا ىوتشسم ىلع شصئاقن ةدع دوجوب فÎعي نافل شسينيد

رمألا ،تايلآÓل ÚبعÓلا قيبطتو ةيكيتكتلا ةيحانلا نم ةشصاخ
حيحشصتو شصئاقنلا لك كرادت ةرورشض ىلع دكؤوي هلعجي يذلا
ىوتشسŸا عفر لجأا نم نك‡ تقو برقأا ‘ ةبكترŸا ءاطخألا
ن-م اد-ج ق-ثاو ي-شسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت-لا نأا ثي--ح ،ج--ئا--ت--ن--لا Úشس–و
.مشسوŸا اذه يباجيإا راوششم قيقحتب قيرفلا اذه تايناكمإا

«قحتسسم انزوفو قرافلا تعنسص ÚبعÓلا ةدارإا» :نافل
Èع ،ةيمشسرلا قيرفلا ةحفشصل اهب ¤دأا يتلا هتاحيرشصت ‘و
‘ ه-لا-ب-ششأا ه-ق-ق-ح يذ-لا زو-ف-لا--ب ه--تدا--ع--شس ن--ع نا--فل بردŸا
Êأا لوقلا نكÁ ،ماع لكششب »:هلوقب هثيدح لهتشساو ،ناشسملت
هذه ،ناشسملت مامأا مويلا نوبعÓلا هب رهظ يذلا ءادألا نع شضار
Úقير-ف-لا Ó-ك ¤إا ة-ب-شسن-لا-ب ا-م-شسا-ح ا-جر-ع-ن-م تنا-ك ة-ه-جاوŸا
لك ةيعشضو ¤إا رظنلاب ثÓثلا طاقنلا نع ناثحبي اناك ناذللا

تعنشص يتلا يه مهتÁزعو انيبعل ةدارإا نإاف ،كلذ عمو ،قيرف
ةدئافب انل دوعيشس اقحتشسم ازوف انققح ،ناديŸا قوف قرافلا
د-ع-ب ة-شصا-خ ة-ي-شسف-ن-لا ة-ي-حا-ن-لا ن-م ة-عو-مÛا رر-ح--يو ةÒب--ك
.«وزو يزيت ‘ ةمشصاعلا دا–ا مامأا ةلجشسŸا ةÒخألا ةÁزهلا

«ءاز÷ا ةلكر لبق ليجسستلل Úتسصرف انل تناك »
ةبيبششلا نأا نافل بردŸا فششك ،شسمأا لوأا ةارابŸ همييقت ‘ز
¤إا رظنلاب ءاقللا ‘ Úفده نم Ìكأا ليجشست ىلع ةرداق تناك
،ةارابŸا نم ةيناثلا ةلحرŸا ‘ قيرفلل تحيتأا يتلا شصرفلا

ةلحرŸا ‘ Òثكب لشضفأا انك اننأا دقتعأا »:Óئاق فششك ثيح

ةحناشسلا شصرفلا نم ديدعلا انقلخ ثيح ،ةارابŸا نم ةيناثلا
ةل-كر ى-ل-ع ا-ن-لو-شصح ل-ب-ق ÚتÒب-ك نا-ت-لواfi ا-ه-ن-م ،ف-يد-ه-ت-ل-ل
ةر-شضا-ح تنا-ك ة-ي-لا-ع-ف-لا نأا ءا-ق-ل--لا اذ--ه ‘ ءي--شش م--هأا ،ءاز÷ا

زوفلا ققحن انلعج ام وهو ،ةمشصاعلا دا–ا ةهجاوÃ ةنراقم
.«ةلماك طاقن ثÓثب رايدلا ¤إا دوعنو
«ةيكيتكتلا ةيحانلا نم لمعلا نم Òثكلا انراظتنا ‘ لاز ام»
راظتنا ‘ لاز ام هنأا نافل بردŸا ىري ،رخآا ديعشص ىلعو
ÚبعÓلا دودرم Úشس–و قيرفلا ىوتشسم عفرل لمعلا نم Òثكلا

ول »:Óئاق فششك ثيح ،ةيكيتكتلا وأا ةينفلا ةيحانلا نم ءاوشس
انبعل اننأا ىرأا ،ناشسملت ءاقلو ،ةمشصاعلا دا–ا ةهجاوم Úب نراقن
تناك ناشسملت ةارابم نكل ،ةيلاعف نود ¤وألا ‘ لشضفأا لكششب
لمعلا نم Òثكلا انرظتني لاز ام ،ىرخأا ةرابعب ،فادهألا اهيف
ىوتشسÃ نوكن ىتح ÚبعÓلا ع-قو“و ة-ي-ك-ي-ت-ك-ت-لا ة-ي-حا-ن-لا ن-م
قيقحتل ةيلاعفلاو دي÷ا ىوتشسŸا Úب عم‚ نأا بجي ،لشضفأا
.«هقيق– ¤إا فدهنشس ام اذهو ةيباجيإلا جئاتنلا

«›اوتلا ىلع ناث زوف قيق– فدهب ةرواسسلا هجاونسس »
ظاف◊ا يرورشضلا نم هنأا نافل شسينيد ىري ،هثيدح ةياهن ‘
‘ ةيباجيإلا جئاتنلا نم ديزŸا قيق–و ةيكيمانيدلا هذه ىلع
ÚبعÓلا ركششأا نأا دوأا »:Óئاق فششك ثيح ،ةمداقلا تاهجاوŸا

‘و تابيرد-ت-لا لÓ-خ ا-هو-لذ-ب ي-ت-لا ةÒب-ك-لا تادو-هÛا ى-ل-ع
دعوملل Òشضحت-لا-ب ا-ن-ل ح-م-شسي-شس زو-ف-لا اذ-هو ،نا-شسم-ل-ت ةارا-ب-م
نودو نشسحأا فورظ ‘ ةرواشسلا ةبيبشش مامأا انرظتني يذلا مداقلا
ثحبلا لجأا نم فورظلا هذه لغتشسن نأا انيلع ،كلذل ،طغشض يأا

ميسسن .ن.«›اوتلا ىلع ناث زوف نع

ةرواـــــــسسلا ماـــــــمأا دـــــــيكأاتلاب بـــــــلاطيو راـــــــسصتنا لوأا قـــــــقحي ناـــــــفل

تاءاعدتسسا نورظتني نومهاسسŸا
ةماعلا ةيعم÷ا دقعل دولوم تيآا

ÚمهاشسŸأ نم ديدعلأ نإاف ،قباشسلأ ددعلأ ‘ هيلإأ انرششأأ املثم ثحبلأ لجأأ نم ةÒخألأ ةدŸأ ‘ نوطششني ةبيبششلأ ةكرشش ‘ اهششيعت يتلأ ةمزألأ نم ةبيبششلأ ذاقنإل ةبشسانŸأ لول◊أ نع نإاف ،اهيلع انلشص– يتلأ تامولعŸأ بشسحو ،مشسوŸأ ةيأدب ذنم ى-ل-ع لو-شص◊أ ر-ظ-ت-ن--ت Úم--ها--شسŸأ ن--م ة--عو--مÛأ هذ--ه رفعج ديد÷أ يواهلأ يدانلأ سسيئر فرط نم تأءاعدتشسلأ كلذو ،ةكرششلأ ‘ ةيبلغألاب مهاشسŸأ لثÁ يذلأ دولوم تيآأ نهأرلأ عشضولأ ةششقانŸ ةيئانثتشسأ ةماع ةيعمج دقع لجأأ نم ةجردلاب قيرفلأ ةحلشصم ‘ بشصت يتلأ تاحأÎقلأ Ëدقتو تأوعدلأ لاشسرإأ ‘ رششابيشس يواهلأ يدانلأ نأاب املع ،¤وألأ قفو ريدقت ىشصقأاك ءاعبرألأ وأأ ءاثÓثلأ أذه ÚمهاشسŸأ ¤إأ .ةÒخألأ هتاحيرشصت ‘ دولوم تيآأ رفعج هدكأأ ام
لÓم ليحرو Òيغتلا نوديري مهتيبلغأا ‘ ÚمهاشسŸأ ة-ي-ب-ل-غأأ نإا-ف ،ة-قو-ثوŸأ ردا-شصŸأ سضع-ب بشسحو يرذ÷أ Òيغتلأ ‘ لث-م-ت-ي د-حأو ل-ح ‘ نور-ك-ف-ي ق-ير-ف-لأ مهشسأأر ىلعو Úيلا◊أ نيÒشسŸأ ةلاقت-شسأو ،ÒشسŸأ بت-ك-م-ل-ل Úشضرا-عŸأ ن-يÒشسŸأ ل-ك نأأ ثي-ح ،لÓ-م ف-ير-شش سسي--ئر--لأ أذه نم ةقثلأ بحشس ةرورشض ىل-ع نود-كؤو-ي لÓ-م ة-شسا-ي-شسل عيراششŸأ نم عورششم يأأ ديشسŒ متي ⁄ هنأأو ةشصاخ Òخألأ ةرأدإأ سسل‹ سسأأر ىلع هنييعت لبق اهنع ثدحتي ناك يتلأ Èع رورŸأو تقولأ بلطتت ةيلم-ع-لأ هذ-ه نأأ و-لو ،ة-ب-ي-ب-ششلأ .ةينوناقلأ تأءأرجإلأو لحأرŸأ نم ديدعلأ

ةرادإلا سسل‹ ‘ ايمسسر هجامدنا رظتني دولوم تيآا ةمق ‘ دولوم تيآأ رفعج يواهلأ يدانلأ سسيئر نإاف ،هتهج نم سسأأر ىلع هنييعت ذنم اههجأوي يتلأ ليقأرعلأ نم ءايتشسلأ هنييعت لجأأ نم اههجأو يتلأ ل-كا-ششŸأ د-ع-ب-ف ،ة-ئ-ي-ه-لأ هذ-ه لأز ام Òخألأ أذه نإا-ف ،يوا-ه-لأ يدا-ن-ل-ل سسي-ئر-ك ي-م-شسر-لأ سسيئرلل افلخ يمشسر لكششب ةرأدإلأ سسل‹ ‘ هجامدإأ رظتني ام يذلأو ،ةيبŸوألأ هتدهع ةيهتنŸأ سسأرديإأ يماشس قباشسلأ .ةرأدإلأ سسل‹ ءاشضعأأ ةمئاق نمشض Óجشسم لأز
ن .ن

جربلا يلهأا

هقاروأا ةعجارÃ بلاطم امودو ادد‹ Ìعتي بابسشلا
ةيدولوم يدان هفيشضم مامأا دادزولب بابشش قيرف لداعت
راطإا ‘ امهعمج يذلا ءاقللا ‘ ،هلثŸ فدهب نارهو
Ìعتلا وه ءاقللا اذه نوكيل ،ةلوطبلا نم ةنماثلا ةلو÷ا
‘ لداعتلا دعب امود كنارف لابششأل ›اوتلا ىلع Êاثلا
ينقتلا نوك-ي-ل ،ودارا-ب يدا-ن ما-مأا ة-ع-با-شسلا ة-لو÷ا ءا-ق-ل
ه-تارا-ي-ت-خاو ه-قاروأا ة-ع-جار-م ة-ي-م-ت-ح ما--مأا ي--شسنر--ف--لا

.ةمداقلا تايرابملل اÒشض–
ثÓثلا طاقنلا فلكي داك عافدلا

اذه هتايرابم ءوشسأا نم ةدحاو دادزولب بابشش عافد مدق
›اخو راششو-ب ي-ئا-ن-ث-لا ،ةوار-م◊ا مو-ج-ه ما-مأا م-شسوŸا
،امهنم رظتنŸا دودرŸا امدقي ⁄ ،ةداعلا Òغ ىلعو
قيرفلا داعل تناكل نارهو ةيدولوم موجه ةنوعر لولف
فدهلاب عافدلا ببشست ثيح ،توأا02 نم طاقن ثÓثلاب
كلذل ،›اخ بناج نم ةيطغتلا ءوشس دعب ششاقنل لوألا

اذه ‘ رومألا Úشس– ىلع يشسنرفلا ينقتلا رطشضيشس
.ةمداقلا تايرابملل ابشس– بشصنŸا

ةبئاغ تناك ةيموجهلا ةيلاعفلا
نم22 ةقيقدلا ‘ بابششلل لوألا فدهلا لوحلب لجشس
مامأا شصرفلا شضعب هئÓمزو وه اهدعب عيشضيل ،ءاقللا

‘ اققfi فده عيشض وبكوكف ،ميتيل شسرا◊ا ىمرم
دلوأل ثÓثلا طاقنلا حنم هناكمإاب ناك لوألا طوششلا
Êاثلا طوششلا ‘ ءارم◊ا ةقاطبلاب هجورخو ،ةبيقعلا
ع-ي-م÷ا ع-جار-تو ق-ير-ف-ل-ل ي-مو-ج-ه-لا دودرŸا ى-ل-ع ر-ثأا
ةعجارم قباشسلا لئابقلا ةبيبشش بردم ىلع كلذل ،ءارولل
ةفيلوتلا دا-ج-يإا ة-لواfiو مو-ج-ه-لا ىو-ت-شسم ى-ل-ع ه-قاروأا
.ةلاعفلا

هقاروأا ةعجارÃ بلاطم امود
Òكفتلا تداعإا ةيمتح مامأا امود كنارف بردŸا نوكيشس

اذه بابششلا تايرابم مداق ‘ هتاباشسحو هتارايتخإا ‘

،ة-لو-ط-ب-لا ‘ ن-يÒخألا ن-يÌع-ت-لا د--ع--ب اذ--هو ،م--شسوŸا
‘ ا-ب-ي-هر ا-ع-جار-ت او-فر-ع Úب-عÓ-لا ن-م دد--ع كا--ن--ه--ف
،ةÒخألا تايرابŸا ‘ راطإلا جراخ اوناكو مهاوتشسم
ىلع ةشسفانŸا قلخ ىلع مغرم يشسنرفلا ينقتلاف كلذل
ع-ي-م÷ا ع-فد--ل ن--م ءلد--ب--لا كار--ششإا--ب اذ--هو بشصا--نŸا
.رشضخألا ليطتشسŸا لخاد لشضفألا Ëدقتل

مسسوŸا اذه هسضرأا ىلع Úتطقن لوأا عيسض بابسشلا
وه ةوارم◊ا مامأا يشضاŸا تبشسلا ءاقل ‘ لداعتلا Èتعي
توأا02 بع-ل-م ة-ي-شضرأا ى-ل-ع ق-ير-ف-ل--ل ه--عو--ن ن--م لوألا
مامأا Úتنثإا ‘ اوزاف تايرابم3 اوبعل ثيح ،ةمشصاعلاب
‘ لدا-ع-تو ياد Úشسح ر-شصنو ةد-ك-ي-ك-شس ة-ب-ي-ب-شش ن-م ل-ك

دود◊ا دعبأا ¤إا ةيباجيإا ةليشصح يهو ،يشضاŸا ءاقللا
.ةمداقلا تاءاقللا ‘ ىرخأا طاقن عييشضت مدع طرششب

بيتÎلا ‘ سسداسسلا زكرŸا لتحي بابسشلا
بيترت لودج ‘ شسداشسلا زكرŸا ةبيقعلا دلوأا لتحي
‘ نوكلتÁ دويعشس ءاقفر ،نآلا ىتح ةينطولا ةلوطبلا
ناتارابم مهمامأاو تايرابم6 نم ةطقن21 مهديشصر
عبشسب فيطشس قافو ردشصتŸا ىلع نودعتبيو ،ناتشصقان
‘ Ìعت يأا لمحتي نل قيرفلا نأا ينعي ام ،ةلماك طاقن
ةلشصاوŸ زوفلا ¤إا ةشسام ةجاحب هنأاو ةمداقلا تايرابŸا

.قافولاو ةيدولوملل هتدراطم
م.ميلسس

ةيلاعفلا دكؤويو طاقنلا بسسكي لابوطلا



قافو مامأا هومتققح يذلا زوفلا ىلع كقيلعت ام
؟فيطشس

اهل انرشضح. اهمجح نم Ìكأا ةارابŸا يطعن ⁄ اننأا هلل دم◊ا
ةدوعلا ةينب انلخد ،ناديŸا قوف اندر نوكي نأا انلشضفو ةيداع ةفشصب
قيرف ىلع زوفلاب كلذ رامث انينجو انيدل ام انمدقو ةيباجيإا ةجيتنب

.حيحشصلا قيرطلا ‘ اننأا دكؤوي ام وهو ةلماك ةنشس رشسخي ⁄
؟ةيرياشضخ ىمرم ‘ هتلجشس يذلا فدهلا ىلع كقيلعت ام

وه ينمهي ام نأل فدهلا نم Èكأا تناك زوفلاب يتحرف ةقيق◊ا ‘
نأا › بتُك ..ةيراشصتنلا حورلا ىلع ةظفاÙاو يعام÷ا زا‚إلا
ناك ةيرياشضخ نأا فرعأا يننأل ةقلغم ةيواز نم زوفلا فده لجشسأا
طاقنلاب Ìكأا تحر-ف ي-ن-ن-ك-لو. Úم-جا-هŸا ¤إا رر-مأا-شس ي-ن-نأا  د-ق-ت-ع-ي
.ثÓثلا
Ÿمثلا فدهلا اذه يدهت نÚ ؟ هتلجشس يذلا
¤إا ةدو-ع-لاو ءا-ف-ششلا ه-ل ى--ن“أا يذ--لا يو--ير--ف ي--ق--يد--شصل ‘د--ه يد--هأا
مغر ةملعلا ¤إا اولقنت نيذلا ءايفوألا انراشصنأا ¤إاو ،ةعرشسب نيدايŸا
.انزيف– لجأا نم ةبعشصلا فورظلا

؟زوفلا اذه دعب مكقيرف لبقتشسم ىرت فيك
لك سضوخ لشصاونشسو ةعومÛا حور ‘ مشسوŸا اذه ةيدولوŸا ةوق
قا-فو-لا ا-ه-ب ا-ن-ه-جاو ي-ت-لا ةÁز-ع-لا سسف-نو ةرار◊ا سسف-ن-ب تا-يرا-بŸا
ىلع لشصاونشس هللا ءاشش نإاو ،لاطبألا ةطبار ‘ يشسقافشصلا اهلبقو

.Óبقتشسم ىرخأا تاراشصتنا انراشصنأا يدهنو بردلا اذه
 م – ب

ةـــــــيدنأÓل اـــــــيئاـــــــنثتسسإ يوـــــــتسشلإ «وـــــــتاكŸÒإ» ةÎف
يـــــــفناج13وÚ 52ـــــــب اـــــــم ةـــــــفÙÎإ

ةشصاخ ةيفاشضإا تÓيجشست ةÎف حتف ررقت هنأا ،سسمأا ،مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا تفششك
ةينقتب يشضاŸا تب-شسلا ›ارد-ي-ف-لا بت-كŸا عا-م-ت-جا بق-ع ¤وألا ة-فÙÎا ة-ط-بار-لا ة-يد-نأا-ب
يرا÷ا يفناج نم13 ةياغ ¤إاÚ 5٢ب ام نوكتشس ةيوتششلا تÓيوحتلا ةÎف ّنأا ثيح ،ويديفلا
.⁄اعلا ‘ ىششفت يذلا انوروك ءابو ببشسب افيفلا حيرشصت ىلع اءانب
،بناجألا ÚبعÓل ناشصيخرت كلذ ‘ ا8٢Ã ¤إا تازاجإلا ددع عفرب قرفلل حامشسلا ” امك
بناجألا نوبعÓلاو ةيبن-جألا تلو-ط-ب-لا ‘ نو-ب-ع-ل-ي ن-يذ-لا نو-ير-ئاز÷ا ءار-جإلا اذ-ه ي-ن-ع-يو

ىلع ظاف◊ا لجأا نمو يدان لك ‘ بناجألا ÚبعÓلا ددع نأاششب اهب لومعŸا حئاوللا بشسح
ÚبعÓلا ليهأات نكÁو اتاب اعنم ةيرئاز÷ا ةيدنألا Úب لاقتنلا عنم متيشس ،ةشسفانŸا ةهازن
.¤وألا ليجشستلا ةÎف لÓخ ددÙا تقولا ‘ مهليجشست متي ⁄ نيذلا

ةيواهلإ يدإونلإو ةيسضايرلإ تاكرسشلإ Úب ةيقافتإ ىلع عيقوتلإ ةيمإزلإإ
لاشسرإا متيشسو ةل-حرŸا ة-يا-ه-ن-ل ل-ي-ج-شست-لا ةÎف-ب ظا-ف-ت-حلا م-ت-ي-شس ه-نأا ى-ل-ع «فا-ف-لا» تد-كأاو
تامهاشسŸ ىشصقأا دح عشضو متيشس متي نأا ىلع قحل تقو ةفÙÎا قرفلا ¤إا اهخيراوت
ةفÙÎا قرفلا ةيمازلإا نوكتشس ›اتلابو ،يواهلا يدانلا حابرأاو مهشسأا تاذ ةيشضايرلا تاكرششلا
.ةيشضايرلا ةكرششلاو يواهلا يدانلل ةمزلŸا ةيقافتلا نم ةخشسنب
عيقوت طورشش لوح ةيشضايرلا ةكرششلاو يواهلا يدانلا Úب فÓخ يأا بنجتل ءارجلا اذه يتأايو
” ، يواهلا قيرفلا حلاشصل ةيشضايرلا ةكرششلا ـل ةيلاŸا ةمهاشسŸاب ةقلعتŸا كلت اميشسل ،ةيقافتلا

ةزمح . م  .ةيونشسلا ةينازيŸا طشسوتم نم ٪٠5 ةبشسنب ةمهاشسŸا هذه ديد–

سسبÓم ظفح فرغ ‘ ةيداع ءاوجألا نكت ⁄
زوفلا دعب54 يام8 بعلÃ رئاز÷ا ةيدولوم

ليبن بردŸا لابششأا ه-ق-ق-ح يذ-لا ي-خ-يرا-ت-لا
ثي-ح ،ي-لÙا قا-فو-لا با-شسح ى-ل-ع ز-ي--غ--ن

دب-ع سسي-ئر-لا ة-شصا-خو ع-ي-م÷ا ه-ب ل-ف-ت-حا
ةحنم دشصر نع نلعأا يذلا سساŸأا رشصانلا
Úمثلا زوفلا Òظن ميتنشس نويلم٠3 اهردق
باشضهلا ةمشصاع نم قيرفلا هب داع يذلا
Úتطق-ن ¤إا قرا-ف-لا سصي-ل-ق-ت-ب م-ه-ل ح-م-شسو
ةرواشسلا ةبيبشش مامأا ةلجؤوم ةارابÃو طقف
.لبقŸا يرفيف٢ موي ةررقŸاو راششبب

دعب ةرسشابم حنŸإ ةيوسست ىلع دكأإ
لإومألإ لوخد

اهراشصنأا بطاخت ل رئاز÷ا ةيدولوم نأا اÃو
حبشصأا دقف ةيباجيإلا جئاتنلا ةغلب لإا مشسوŸا اذه
لث“ ةÈتعم غلابÃ نونيدي دوششح دئاقلا ءÓمز

،نآلا د◊ اهوققح يتلا تلداعتلاو زوفلا حنم
‘ زو-ف-لا ة-ح--ن--م ةرادإلا تدد--ح ثي--ح

‘و ÚيÓ----م٠1ب سسا-ب-ع-ل-ب
،نويلم51ب نازيلغ

ف--ي--ط---شس ‘و

سساŸأا اهددح دقف ةمشصاعلا حنم مامأا نويلم٠3
ما-مأا ة--ح--نŸا سسف--نو ،ودارا--ب ما--مأا ÚيÓ--م5ب

وهو ،ةنيطنشسق بابشش مامأا ÚيÓم٠1و ،ةيدŸا
نويلم57ب ردقي حبشصأا حنŸا عوم‹ نأا ينعي ام
دعو دقو.ط-ق-ف تلو-ج ع-ب-شس رور-م د-ع-ب م-ي-ت-ن-شس
خشض دعب ةرششابم حنŸا ةيوشست ىلع هيبعل سساŸأا
ر-خاوأا ‘1٢٠٢ ة-ن-شس ة-ي-ناز-ي--م ن--م لوألا ءز÷ا

ةكرششل ماعلا راششتشسم هب دعو املثم يفناج رهشش
.كارطانوشس

ميسسÎل كإرطانوسس ةقفإوم رظتني
لاطبألإ يرود ةحنم

دعو دق ناك سساŸأا رشصانلا دبع سسيئرلا نأا مغرو
بعل لكل مي-ت-ن-شس نو-ي-ل-م٠٠1 ة-ح-نÚ Ãب-عÓ-لا
لاطبأا يرود ‘ ةرم ثلاثل يخيراتلا لهأاتلا Òظن
سضفر لجرلا نأا لإا ،تاعومÛا رود ¤إا ايقيرفإا
ءاشضعأا ةقفاوم ةياغ ¤إا اذهو رارقلا مشسري نأا

ماعلا ريدŸا راششتشسمو ةهج نم ةرادإلا سسل‹
ةمراشصلا تاميلعتلا لظ ‘ ةشصاخ كارطانوشسل
فيراشصŸا سضيفخت ةرورشضب راكح اهمدق يتلا

ا-ه--ب ر“ ي--ت--لا ة--ق--ناÿا ة--ي--لاŸا ة--مزألا ل--ظ ‘
.لوÎبلا راعشسأا عجارت ببشسب ةكرششلا

داعسسإإ نكلو..ةمهم ةحنŸإ » :نوبعÓلإ
«مهألإ وه ةوانسشلإ

مامأا ققÙا زوفلا ةحنم ةبتع عفر ىلع مهقيلعت ‘و
ميتنشس نو-ي-ل-م ÚثÓ-ث ¤إا ن-ير-ششع ن-م ف-ي-ط-شس قا-فو
لبقتشسم ىلع هتجيتن Òثأاتو زوفلا ةميق ¤إا رظنلاب

» Úلئاق انيلإا ÚبعÓلا سضعب ثد– رئاز÷ا ةيدولوم
ةحنم ديد–و انقزر ردشصم يه مدقلا ةرك نأا حيحشص
ىلع ظفاح-ن ى-ت-ح اد-ج م-ه-مو ا-نز-ف-ح-ي نو-ي-ل-م٠3ـب
درطب خيراتلا لوخد نكلو ،ةيباجيإلا جئاتنلا ةيكيمانيد
نيذلا ءايفوألا ةوانششلا داعشسإاو54 يام8 بعلم سسحن

«ةيلام ةحنم يأا نم مهأا ةملعلا ‘ اديج انوزفح

بقللإ طÎسشي سساŸأإو Èكي مل◊إ
قافولا فحز فيقوتو يام8 بعلم سسحن درط نأا ودبيو
ÚبعÓلا ¤إا حورلا داعأا دق ةلماك ةنشس رشسخي ⁄ يذلا
Ìكأاف Ìكأا سساŸأا سسيئرلا حومط Èك امك ،اشضيأا ةقثلاو
ل-ك ‘ Úب-عÓ--لا ع--شضي--شس ه--نأا ه--ي--بر--قŸ ف--ششك يذ--لاو
يوتششلا وتاكŸÒا ‘ ةيعون تابادتناب موقيو فورظلا

ثيح. ةشسرششلا ةشسفانŸا مغر بقللاب هقيرف جوتي ىتح
نل هنأا دكأاو احيرشص قيرفلا ىلع لوألا لوؤوشسŸا ناك
وfi ل-جأا ن-م ة-يو--ئŸا م--شسو--م ‘ بق--ل--لا Òغ ى--شضر--ي
فسصنم -ب.فاجعلا تاونشسلا

كــــلاـــــم بردــــــŸإ ةـــــلاقإإ ىلع ررـــــقي ودإراـــــــب
ميكح ،لوألا قيرفلا بردم ةلاقإا ،يششطز ناشسح ةشسائرب ،وداراب ةرادإا سسل‹ ررق
رارق يتأايو .ÚفÎحملل يرئاز÷ا يرودلا ‘ جئاتنلا عجارت ةيفلخ ىلع ،كلام
رم-ع ن-م ة-ن-ما-ث-لا ة-لو÷ا را-طإا ‘ ،ةر-ق-م م‚ ع-م ق-ير-ف-لا لدا-ع-ت بق-ع ،ودارا-ب
هد-ق-ع خ-شسف-ب قا-ف-تا ¤إا ه-ع-م ل-شصو-تو كلاÃ ع-م-ت-جا ودارا-ب سسي-ئر .ة--ق--با--شسŸا
.يرودلا ‘ ةيباجيا جئاتن قيقحتل قيرفلا ةدايق نع هزجع لظ ‘ ،يشضاÎلاب

زوف نم اهعمج ،طاقن9 ديشصرب ، ةلوطبلا بيترت لودج ‘11 زكرŸا وداراب لتحيو
.تلداعت ةتشسو ،دحاو

انرداشصم تفششك
ةن÷ نأا ةشصاÿا
ةعباتلا تاعزانŸا
تلشسار دق فافلل
ةيدولوم ةرادإا
رحب ‘ رئاز÷ا
طرافلا عوبشسألا

ةرادإا تبلاطو
007 ديدشستب سسيئرلا

بÎغŸا بعÓل نويلم
امدعب Êاثرولا يدهم
خشسف ىلع تقفاو
.دحاو بناج نم هدقع
ةنجللا تلشسار دقو
امدعب ةيدولوŸا ةرادإا

54 ةينوناقلا ةلهŸا ترم
يفت نأا نود اموي
نأا اÃو ،اهدعوب
ىلع يوتششلا وتاكŸÒا
ةرادإا نأاف باوبألا

‘ Êاثرولل غلبŸا ديدشستب ةبلاطم رئاز÷ا ةيدولوم
ةبوقع يدافت لجأا نم اذهو مايأا ةرششع يدعتت ل لجأا
تابوقع هيلع سصنت املثم تابادتنإلا نم نامر◊ا
قيرفلا نأاو ةشصاخ ،مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–إلا
زيزعتل وتاكŸÒا دعوم حتف ميشسرت طقف رظتني

لاطبأا ةطبار تاعوم‹ رود رامغ لوخد لبق هفوفشص
.ايقيرفإا

ةيلام ةمإرغب ةددهم ةيدولوŸإ
ةيلام ةمارغ عفدب ددهم رئاز÷ا ةيدولوم تحبشصأا

اذهو ميتنشس ÚيÓم ةرششعو ةشسمخ Úب ام حواÎت
سضو54ÿ يام8 بعلم ¤إا ارخأاتم قيرفلا لشصو امدعب
‘ ةارابŸا ظفاfi هنّود ام بشسح فيطشس قافو ةهجاوم
نع طقف ةقيقد55 لبق ةلفا◊ا تلشصو ثيح .هريرقت
لوكوتÈلا عم سضراعتي ام وهو ،ةقÓطنلا ةبرشض ءاطعإا
ةعاشس لبق ةيدنألا لوشصو طÎششي يذلا مراشصلا يحشصلا

تارابتخإا جئاتن ةبقارم لجأا نم لقألا ىلع فشصنو
ةقرو ءيشش لك نود يذلا ءاقللا ظفاfi فرط نم ديفوكلا
.ةارابŸا

وداراب يدان

ــه٢441 ةيناثلا ىدامج4٠ ـل قفاوŸا1٢٠٢ يفناجÚ 81نثإلا لوألإ فÙÎإ
رئاز÷ا ةيدولوم

قافولا ىلع Úمثلا زوفلا دعب

بــــقللإ فدــــهتسسيو نوــــيلم03ـب ÚبــــعÓلإ ءىفاـــكي سساــــŸأإ

ةيدولوŸإ مرحي دق Êاثرولإ
وتاكŸÒإ ‘ بإدتنلإ نم

..يداـــــع Òـــــغ اـــــنروهمج » :ةراـــــمعل
«فيطسس ‘ هانبيخ ول مارحو

..قاــــفولإ اـــنمÎحإإ اـــننأل اـــنزف »
«ةيلقعلإ سسفنب ماسصل هجإونسسو



جئاتنلا بقÎيو تاضصوحفلل عضضخ ‘اوعل
عم دعوم يلع سسمأا ‘اوعل رسسيألا Òهظلا ناك
د--حا يد--ل ة--ق--م---ع---م تا---سصو---ح---ف ›ا عو---سضÿا
يدم نم دكأاتلا لجا نم  ةسصتıا تاحسصŸا

يوتسسم يلع اهل سضرعت  يتلا ةباسصإلا ةروطخ
اهل نكÒسس ي-ت-لا ة-حار-لا ةÎفو ة-بر-قŸا ة-ل-سضع-لا

يتلاو تاسصوحفلا كلت جئاتن رظتني يقبي ثيح
ةمداقلا ةارابŸا لÓخ هتكراسشم Òسصم فسشكتسس
. همدع نم ةنيطنسسق بابسش مامأا

يركضسعلا بختنŸا ضصبرت ‘ ديعلبو يديعضس،يابلب
يابلب نم لك فيطسس قافو دادعت يثاÓث لخد
‘ سسما ذنم دي-ع-ل-ب ه-ل-ي-مزو يد-ي-ع-سس م-جا-هŸا،
84 مودي يذلاو يركسسعلا بختنملل قلغم سصبرت
هقيرف عم Òسضحتلل يثÓثلا دوعي نا يلع  ةعاسس
ةهجاوŸ ادادعتسسا ءاثÓثلا دغلا ةيسسمأا نم ةيادب
بعلم ›إا ةليك-سشت-لا دو-ق-ت ي-ت-لا ة-مدا-ق-لا ة-لو÷ا
. ةنيطنسسق بابسش ةهجاوŸ بورÿا

راضصنألل رذتعيو رثأاتم ةلاضصيم
ارثأات Ìكألا ةلاسصيم حابارم ناديŸا طسسو ناك
ترهظ ثيح ةمسصاعلا ةيدولوم مامأا  ةراسسÿاب

⁄و بسضغ-لاو ط-خ-سسلا تا-مÓ-ع هÓfi-م ي--ل--ع
ةيسسفنلا ةلا◊ا  نع فيفختلل ةليسسو نم دجي
›إا ه-تاراذ-ت-عا Ëد-ق-ت يو-سس ا-ه-ي-ل--ع نا--ك ي--ت--لا
هذه ةجيتن   ةيمهأاب هملعل ةسصاخ قيرفلا راسصنأا
راسصنأل ةبسسنلاب ةمسصاعلا ةيدولوم مامأا ةارابŸا
. قيرفلا

‘ يونضش05 نم Ìكا  دجاوت
فيطضس ‘ ةجضض ثدحا تاجردŸا

دوجو ترهظأ يتلأو  ترسشتنأ يتلأ روسصلأ تثدحأ
ثي-ح ة-م-سصا-ع-لأ ة-يدو-لو-م را-سصنأ ن-م تأر-سشع--لأ

بعلم تاجردم ‘ أرسصانم05 تنع سضعبلأ ثد–
ةيقيقح ةجسض ةيفر-سشلأ ة-سصنŸأ ‘و يا-م ن-ما-ث-لأ

لوخد ةقيرط لوح  فيطسس قافو راسصنأ طسسو
مهنامرح ” تقو ‘ مهقيرف ةعباتŸ دأدع’أ هذه
هنأديم ةيسضرأ قوف مهقيرف ةهجأوم روسضح نم
يام8 بكرم  ةرأدأ  ¤إأ ةعذ’ تأداقتنأ Úهجوم
ب/ليلخ. فيطسس قافو يدان ةرأدأ ›أو

يلع ظاف◊ا لجا نم ةكئاسش اياسضق  ةدع رارسس ميك◊ا دبع ةرادلا سسل‹ سسيئر اهسسار يلعو قافولا  ةرادا رظتنت
ةفاسضتسسا مث بابسشلا ةهجاوŸ ةنيطنسسق ›ا لقنتلا دعب ةلوطبلا ‘ مسساح جرعنم اهلوخد دعوم عم ةليكسشتلا رارقتسسا
ةحارلا فورظ لماك ‘ ÚبعÓلا عسضو بلطتي ام وهو دادزولب بابسش ةهجاوŸ ةمسصاعلا ›ا رفسسلا لبق ةيدŸا يبŸوا
دد÷او مرسصنŸا مسسوŸا ذنم ةقلاعلا روجلاا ةيوسستب يمادقلا نم دادعتلا رسصانع ةنامط لÓخ نكم   تازيفحتلاو
. لقلا يلع نيرهسش ذنم ةيرهسشلا روجألا ةيوسستب

دعوŸا ليجأاتل عمتجيضس رارضسو Úبعللا تاقحتضسÃ ةرادإلا ركذ يكوكلا
‘ انرسشا نا دعبف ›اŸا يبنا÷ا سصوسصخب هيبعلل سسجاه انركذ املثم يكوكلا ليبن بردŸا يفخي ⁄

تاقحتسسم ديدسست سصوسصخب ةيافلح ماعلا ريدŸاو بردŸا Úب راد يذلا ثيد◊ا ›ا ةقباسسلا اندادعأا
رار-سس سسي-ئر-لاو يوا-ه-لا سسي-ئر ع-م ثيد◊ا سسما لوا ة-ه-جاو-م د-عو-م ل--ب--ق بردŸا دوا--ع  Úب--عÓ--لا
جئاتنلا قيق– يلع عيم÷ا زيكرت نامسضل ›اŸا سسجاهلا ءاهنإا ةرورسضو ÚبعÓلا سسجاهب مهÒكذتل
مهعانقإاو مهتنأامط لجا نم دادعتلا رسصانع عم عامتجا رارسس سسيئرلا دقعيسس انرداسصم بسسحو
يلتا ةيوسستلا دعوم Òخأاتو يفناج رهسش ةيادبل هيلع قفتŸا دعوŸا  نم ةيوسستلا دعوم ليجاتب
.رهسشلا ةياهن

رخا يد– هعانقإاو ةقلاع ةيرهضش ةرجا31ب بلاطي طينحج
ةباسصلا ›ا دوعي ل ةسسفانŸا نع طينحج مركأا يموجهلا طسسولا داعتبا نا ةقوثوم رداسصم تفسشك
دوعولا نم ايسسفن هرثات ردقب اهزواŒ هنكÁ هنا رداسصŸا سسفن تفسشك يتلاو اهنم Êاعي يتلا
مسساوŸا ذنم ةقلاعلا ةيرهسشلا هروجأا لماك ةيوسست ‘ ليجعتلا بلجا نم ةرم لك ‘ ةرادÓل  ةبذاكلا
نم مئسس يتلاو ةيرهسش ةرجأا31 نم Ìكأاب نيدي طينحج نا رداسصŸا تاذ تركذ ثيح ةطرافلا

‘ هتبغر  يلعو يوتسسم يلع ابلسس رثا ام ايسسفن  رثأاتي هلعج ام  اهيلع لوسص◊ا راطتنا لوط
. تيبلا بيترت ةداعإل  رارسس سسيئرلا رظتني يذلا Êاثلا يدحتلا وهو هاوتسسم ةداعتسسا

هتبقاعم نع عجاÎت دق ةرادإلاو نيديفتضسŸا Èكا ةنوملقوب
مجاهم بايغ نم عيم÷ا دكأات نا دعب ةنوملقوب مجاهŸا مهسسأا عفر نم نم ةÒخألا ةراسسÿا تداز
نا ةسصاخ راوسشŸا ةيقب ‘ ةنوملقوب يلع ناهرلا  ةرورسض نع ثيد◊ا حبسصأاو فادهأÓل سصانق
سضرفل ةوق عقوم ‘ بعÓلا لعجي ام فاكلا ةسسفانمو ةلوطبلا ‘ تايد– هرظتنت قيرفلا

ةيدولوم ةارابم دعوم قبسس يذلا عوبسسأÓل ةيبيردتلا سصسص◊ا  عطاق دق ناك نا دعب هطورسش
›ا ةدوعلا لباقم هطورسش سضرف مث نمو  ةيرهسش روجأا4 مسصخ رارق يلع اجاجتحا ةمسصاعلا
.ايلام هتبقاعم  رارق نع ةرادإلا عجاÎت نا دعبتسسŸا نم سسيل ثيح تاÒسضحتلا

ب/ليلخ

لوألا فÙÎاــه٢441 ةيناثلا ىدامج40 ـل قفاوŸا1٢0٢ يفناجÚ 81نثإلا

مجاهمو باعلأ عناسص نع ثحبلأ ترسشاب ةرأدلأفيطضس قافو

اÒبك لمع هرظتني يكوكلاو ةيفياطضسلا ةليكضشتلا ضصئاقنو بويع فضشكي ديمعلا

جÈلأ يلهأأ
ءاقللأ دعوم لبق ةرأدإلأ شسلÛ ٍشسيئر ةيكزت ىلع ششام رسصأأ اميف

تاباضصإلا ضسجاه ت– مويلا ةمضصاعلا دا–ا ةهجاوŸ تاÒضضحتلا ‘ عرضشت اباكلا
مويلا ةيسسمأا تابيردتلا ءاوجأا ¤إا مويلا جÈلا يلهأا ةليكسشت دوعت
بردŸا لسصاويسسو ،Úموي ةحار نم لاتق ءاقفر دافتسسا نأا دعب
ةهجاوŸ ابسس– تاÒسضحتلا ىلع فارسشإلا ةعيبسصوب دعاسسŸا
دا–ا ةوقب دئاعلا جÈلا يلهأا فيسضتسسي ثيح ،ةمداقلا ةلو÷ا
اعون‡ Ìعتلا حبسصأا نأا دعب ،ةدقعمو ةبعسص ةارابم ‘ ةمسصاعلا

Úتطقن ةليسصحب بيتÎلا ةرخؤوم لت– يتلا يلهألا ةليكسشت ىلع
و ،›ا◊ا مسسوŸا ةلوطب قÓطنا ذنم زوف يأا زارحإا نود نمو

ينفلا بنا÷ا ةيلوؤوسسم ›وتل  بردم بادتنا راظتنا ‘ اذه
ينفلا مقاطلا ىقبيو ،يريزد لÓب بحسسنŸا بردŸا ةفÓخو
نع بايغلا ¤إا رطسضا يذلا لاتق عفادŸا ‘اعت بقÎي ›ا◊ا

ن-ب م-جا-هŸا نأا-سش ه-نأا-سش ة-با-سصإلا ملآا بب-سسب ف-ل-سشلا ة-ه-جاو-م
مامأا عقعق ناديŸا طسسو بايغ دكأات نأا دعب ةسصاخ ،نامثع
،ههجو ‘ ترهسشُأا يتلا ءارم◊ا ةقاطبلا ببسسب ةمسصاعلا دا–ا

لول◊ا داجيإا ىلع ةعيبسصوب دعاسسŸا بردŸا لمعيسس ثيح
. دا–لا ةهجاوŸ ابسس– تابايغلا هذهل

ةراطضسوضس مامأا عقعق ضضيوعتل حّضشرم ضشيرمع
فانئتسسلا دعوم ذنم سشيرمع ناديŸا طسسو جمدني نأا رظتني
ن-م ى-فا-ع-ت نأا د-ع-ب  ة-عو-مÛا تا-ب-يرد-ت ن-م-سض مو-ي-لا ة-ي-سسمأا
قافو مامأا ÚتÒخألا ÚتارابŸا روسضح نع هتدعبأا يتلا ةباسصإلا

ع-م ا-ن-ماز-ت سشير-م-ع ةدو-ع تءا-جو ،ف-ل-سشلا ي-بŸواو ف-ي-ط-سس

نل ثيح عقعق بسصنŸا سسفن ‘ هليمز هل سضرعت يذلا درطلا
ىو-ت-سسم ى-ل-ع لو-ل-ح دا-ج-يإل ة-بو-ع-سص د-عا-سسŸا بردŸا د-ج--ي
سسجاهلا موجهلا يقبيل لئادبلا دوجو لظ ‘   ناديŸا طسسو
يذ-لا نا-م-ث-ع ن-ب م-جا-هŸا ةا-نا-ع-م ل-سصاو--ت ع--م ة--سصا--خ Èكألا
. هيفاعت يبطلا مقاطلا لجعتسسي

دا–لا ءاقل لبق ةرادإلا ضسلÛ ضسيئر ةيكزت ىلع رضصي ضشامر
ءا-سضعأل ةو-عد-لا سشا-مر سساو◊ا يوا-ه-لا يدا--ن--لا سسي--ئر ه--جو

يلهأا بابسشل فÙÎا يدانلل نايبلا رو‰ ةكرسش ةرادإا سسل‹
راطإا ‘ مداقلا ءاثÓثلا موي ئراطو عسسوم عامتجا دقعل جÈلا
لÓ--خ ة--يلو--لا ن--ع لوألا لوؤو--سسŸا ا--هر--قأا ي--ت--لا تاءار---جإلا
لجأا نم جÈلا يلهأا ‘ ةلعافلا فارطألا عيمج عم هعامتجا
ةيادبلاو قيرفلا Òسصم ددهت يتلا ةقيمعلا ةمزألا نم جورÿا
د-يد-ج سسي-ئر ة-ي-كز-ت سضر-غ-ب ةرادإلا سسلÛ عا-م--ت--جا د--ق--ع--ب

Ûعي هرودب يذلاو ،تقو برقا ‘  ةرادإلا سسلÚ اماع اريدم
سسيئرلا رسصأا دقو ،لوألا قيرفلا تايموي Òيسست ىلع فارسشإÓل
ةهجاوم دعوم لبق ديدج سسيئر بيسصنت ةرورسض ىلع سشامر
. ةمسصاعلا دا–ا مامأا ةمداقلا ةلو÷ا

ةماعلا ةيعم÷ا ةبيكرت ةعضسوتب دعيو

د-ق-ع ¤إا  و-عد-ي-سس ه-نأا-ب را-سصنألا ي-ج-ياÈلا سسي-ئر-لا د-عو ا-م--ك
،اهيلع فرسشيسس يتلاو يواهلا يدانلل ةيئانثتسسا ةماع ةيعمج
ةبيكرت ةعسسوت ةطقن جاردإا لاغسشألا لودج سسأار ىلع نوكيسسو
،اوسضع31 ايلاح اهءاسضعأا ددع ىدعتي ل يتلا ةماعلا ةيعم÷ا
ةيوسضعلا ةفسص ىلع لوسص◊ا ديري نم لكل ةسصرفلا حنم مث نمو
يذلا بلطŸا وهو اوسضع هتيكزت لجأا نم ءاسضعألا ¤إا مدقتلل
دقو هديسسŒ ىلع رسصت تايسصخسشلا نم ديدعلاو راسصنألا ناك
ةرادإلا سسلÛ ةيولوألا هتانيمطت ‘ سشامر سسيئرلا ىطعأا
ةرادإا سسل‹ سسي-ئر-ل ل-ج-ع-ت-سسŸا ة-ل--ي--ك--سشت--لا ة--جا--ح م--ك--ح--ب
.بعسص د÷ا فرظلا اذه ‘  قيرفلا Òيسست ىلع فارسشإÓل

دا–لا مامأا دادعتلا نياعيضس مداقلا بردŸا
ف-ل-خ-ي-سس يذ--لا مدا--ق--لا بردŸا نأا ة--قو--ثو--م ردا--سصم تف--سشك
ةهجاوم لÓخ ارسضاح نوكيسس  لÓب يريزد قباسسلا بردŸا
لبق دادعتلا ةنياعم لجا نم ةمسصاعلا دا–ا مامأا ةلبقŸا ةلو÷ا
،دادعتلا ىوتسسم نع ةقيقد ةركف ذخألو ÊاديŸا لمعلا ةيادب
تأاد-ب يذ-لاو ةرادإلا سسل‹ سسي-ئر ة-ي--كز--ت ىو--سس ى--ق--ب--ت--ي ⁄و
قيرفلا ةدايق  ¤وتتسس يتلا ةيسصخسشلا Úيعت لجا نم تارواسشŸا
برد-م باد-ت-نا و-ه ا-ه-ب مو-ق-ي ةو-ط-خ لوأا نو-ك-ت-سس ثي-ح ،لوألا

.ةارابŸا دعوم لبق ديدج
ب/ليلخ

ةيرهسش ةرجأأ31ب طينحج ةبلاطمو ةنوملقوب لسسلسسم ةدوع دعب

 ليجاتل Úبعللا عانقا  يد– ماما رارضس
رهضشلا ةياهن ¤ا ةيوضستلا دعوم

 عدوت ⁄ ةرادإلا
ةماعلا ةيعم÷ا فلم

قثوŸا ىدل
رابخأأ ةقوثوم رداسصم تبرسس

يدانلأ ةرأدأ نأ نم ةدكؤوم
سسل‹ سسيئر ةدايقب فÙÎأ

فلم عسضت ⁄  رأرسس ةرأد’أ
يتلأ Úمهاسسملل ةماعلأ ةيعم÷أ

طرافلأ Èمسسيد13 ذنم تدقعنأ
ةرأدأ سسل‹ ةيكزت اهيلع قثبنأو

يلع  أوسضع21 نم نوكم ديدج
Òيغت  لجأ نم قثوŸأ ةلواط

ةكرسشلأ ةرأد’ يسساسس’أ نوناقلأ
بلط تأءأرجأ لامكتسسأو

يراجتلأ لجسسلأ يلع لوسص◊أ
ةديد÷أ ةرأد’أ مسساب ديد÷أ
ببسس انرداسصم حسضوت نأ نود نم
مغر  ةرأد’أ لبق نم رخاتلأ أذه
ميسسرت ›أ ةجا◊أ سسمأ ‘ اهنأ
Úب ماهŸأ عيزوتو يدانلل اهتدايق

.ءاسضع’أ

ةيلمع ءارجا مدع ليلدلاو
ةياغ ¤ا تاميلعتلا رير“

مويلا
أرخات دهسشت   ةرأد’أ نأ دكؤوي امو

نوناقلأ Òيغت فلم عأديأ ‘
دقع يلع اهسصرح مدع  يسساسس’أ
فÙÎأ يدانلأ ةرأدأ عم عامتجأ
تاميلعتلأ رير“ لج’ ةقباسسلأ

سسيئر نأ مغر  مويلأ ةياغ ›أ
يفتك نيدلأ رخف قباسسلأ فÙÎأ

‘ ليجعتلأ  ‘ هتبغر نع Èع
‘ لاج’أ برقأ ‘ ةيلمعلأ ءاهنأ
ددÎلأ رأرسس ةرأدأ يدبت لباقŸأ

رير“ ةقيثو نأ ةسصاخ
لوسصحلل  ةيرورسض دج تاميلعتلأ

. يراجتلأ لجسسلأ يلع
ب/ليلخ

ةÿÈا كلت“ يتلا ءامسسألاب ججدم قيرف ةهجاوم نا ودبي
ام وهو  يداع قيرف ةهجاوم نع فلتخي ةيفاكلا ةبرجتلاو
لÓخ قيرفلا  راسصنأاو يرادإلاو ينفلا مقاطلا هيلع فقو
رخزت يتلا ةمسصاعلا ةيدولوم ةليكسشت ماما سسمأا لوأا ةهجاوم
بويع تفسشك يتلاو  ةليوط ةبرŒو ةÈخ نوكلÚ ÁبعÓب
يوتسسŸاب رمألا قلعت  ءاوسس ةيفياطسسلا ةليكسشتلا سصئاقنو
اهدمتعي لظ يتلا تارايÿا ةعا‚ يدم وأا ÚبعÓل يدرفلا
ءاطخألا  لم‹و مسسوŸا قÓطنا ذنم يكوكلا ليبن بردŸا
ي-ت-لا  سصئا-ق-ن-لا ›ا ة-فا-سضإا ي-ن-ف--لا بنا÷ا ن--م ة--ب--ك--ترŸا

طوطÿا عيمج ‘و بسصانŸا سضعب يوتسسم يلع ترهظ
عا-فد-لا روfi ا-هر-ه-ظا ي-ت-لا ة-سشا-سشه-لا د-ع-ب  عا-فد-لا ءاو--سس
سصانق دوجو مدعو ناديŸا طسسو ‘ باعلا عناسص بايغو
مقاطلا رظتني اÒبك Óمع نا دكؤوت  يتلاو  يقيقح فادها
نا ة-سصا--خ سصئا--ق--ن--لا هذ--ه د--سس ل--جا ن--م ةرادإلاو ي--ن--ف--لا
.Óيوط لازل راوسشŸا

ةيÒضصم تايرابم ‘  نابضشب ةفزاÛا مدعو ضضرألا ‘ لجرألا عضضو
نم ‘اك لكسشب رسض– ⁄ ةليكسشتلا رسصانع نا Òثكلا دكأا
همجح سسفانملل يطعت ⁄و ةارابŸا هذهل يسسفنلا بنا÷ا
تارا-سصت-نلا ةو-سشن ت– ةارا--بŸا تل--خد ثي--ح  ي--ق--ي--ق◊ا
›إا ى-ت-حو ر-سصا-ن-ع-لا سضع-ب ›ا رور-غ-لا ل-خدا ا-م ة-ي-لا-ت--تŸا
يتلا ةليكسشتلا تفسشك يذلا  يكوكلا ليبن  بردŸا ةيسسفن
هدكأا ام سسفانŸا ةوقل هتسسارد مدع نع ةيادبلا ذنم اهمسسر
نم ةرومع باسشلا مجاهŸا ماحقإاب فزاج نأا دعب  نوÒثكلا

‘ هكرت ردجألا ناكو  ةينبلا ءايوقأا Úعفدم مامأا  ةيادبلا
.بسسانŸا تقولا ‘ هلامعتسساو طايتحلا يسسرك
فادهألل ضصانق مجاهمو باعلا عناضص ›إا ةجاحب قيرفلا
هجوم نود نم بعلت ةليكسشتلا نا ةهجاوŸا عبات نم لك عمجا
م-سسوŸا ذ-ن-مو ة-ل-ي-ك-سشت-لا ناو  ناد-يŸا ة-ي-سضرأا قو--ف بع--ل--ل
ةجاحب اهنأا ›إا طينحج دئاقلا دجاوت لظ ‘ ىتحو طرافلا
ةديدعلا سصرفلا مجÎي مجاهمو  يقيقح باعلا عناسص ›ا
نع ثحبلا ترسشاب ةرادإلا ناف رداسصم بسسحو فادهأا ›ا
ميعدت لجا نم مجاهمو باعلا عناسص يوتسسم يلع  ءامسسألا
.ةليكسشتلا
Êدبلا Òضضحتلا ءوضس فضشكتو دوعت ةيلضضعلا تاباضصإلا
‘اوعل رسسيألا Òهظلا رطسضا نأا دعب ةحسضاو ةروسصلا تناك
قÓط-نا ن-م ق-ئا-قد01 د-ع-ب ناد--يŸا ة--ي--سضرأا ةردا--غ--م ›إا
نأا ةسصاخ  ةبرقŸا ةلسضعلا يوتسسم يلع ملأا ببسسب  ةارابŸا
هذ--ه ل--ث--م ن--م Êا--ع يذ--لا ع--با--سسلا بعÓ--لا د--ع--ي ‘او--ع---ل
يبيرعل عفادŸا دعب  قيرفلا دادعت نم ةيلسضعلا تاباسصإلا
سسفنل  ةلوطبلا ةيادب ذنم ةكراسشم يا لجسسي ⁄ لازل يذلا
سشابرب، يروت ›اŸا مجاهŸا يلع ناهرلا رخأاتو ببسسلا
Òسضحتلا ءوسس نا ديمعلا ةهجاوم فسشكتل مويلا ةياغ ›ا
.ةليكسشتلا  يلع ابلسس رثا  Êدبلا

ةنوملقوب مجاهŸاب كضس“ Úح اقfi ناك يكوكلا
بردŸا حا◊إا  نا سسمأا لوأا ةمسصاعلا ةيدولوم ةهجاوم ترهظأا

ةنو-م-ل-قو-ب بي-ب◊ا م-جا-هŸا-ب ظا-ف-ت-حلا ي-ل-ع  ي-كو-ك-لا ل-ي-ب-ن
عم دقعلا خسسف ‘ اهتبغر  نع تÈع يتلا ةرادإلا رارق هسضفرو
ةرادإلاو مجاهŸا يسضري لح داجيإا لجا نم هطسسوت مث بعÓلا

اقfi ناك بردŸا نا ةليكسشتلا ‘ مجاهŸا ءاقب نمسضي يذلاو
اظافح ةنوملقوب ءاقب ›إا Óعف ةجاحب دادعتلا ناو هاعسسم ‘
ب/ليلخ. موجهلا ةيلاعف يلع



ةرŸا هذهو رخآا زوف قيق– نم ةمسصاعلا دا–إا نك“
فده لباقم ةلماك ةيثÓثب نازيلغ عيرسس باسسح ىلع
د-كؤو-ي-ل ،ة-لو-ط-ب-لا ن-م ة-ن-ما-ث-لا ة-لو÷ا با-سس◊ ،د--حاو
ةيسضاŸا ثÓثلا تايرا-بŸا ‘ ة-يو-ق-لا ه-تدو-ع ق-ير-ف-لا
ةبيبسش مامأا ةيسضاŸا ةلو÷ا ‘ ققÙا هزوف دكؤويو
ةÒبك ةارابم دا–إلا وبعل ىدأاو ،رايدلا جراخ لئابقلا
ذنم راوزلا ىلع اوبلغتي فيك اوفرعو ايموجهو ايعافد
تاير‹ ىلع يردوك ءاقفر رطيسس ذإا ،¤وألا ةلهولا
ثÓث Úققfi سسفانŸا ىلع مهقطنم اوسضرف و بعللا
.ةمدقŸا قرف نم Ìكأا قيرفلا برقت ةمهم طاقن

›اوتلا ىلع هل زوف ثلاث ققحي قيرفلا
كلذ د-ع-ب ›او-ت-لا ى--ل--ع ه--ل زو--ف ثلا--ث دا–إلا ق--ق--حو
مث ،ياد Úسسح رسصن باسسح ىلع Úغولوب ‘ ققÙا

نازيلغ ى-ل-ع سسمأا لوأا هزو-ف م-ث ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-سش ى-ل-ع
fiث ن-م ة-ل-ما-ك طا-ق-ن ع-سست كلذ-ب ا-ق--ق-Óتا-يرا-ب-م ث

باسست-حا-ب ل-مÛا ‘11 ةطق-ن-لا ¤إا هد-ي-سصر ا-ع-فار
ى-ل-ع نا-سسم-ل-ت دادوو ةروا-سسلا ة-ب-ي-ب-سش ما-مأا Úلدا-ع--ت--لا
ة-ياد-ب ‘ ة-ل-ما--ك تا--ماز--ه--نا ثÓ--ث ل--با--ق--م ،›او--ت--لا
ناك امدعب اÒخأا هباينأا نع قيرفلا رّسشك ثيح ،مسسوŸا
دجي دا–إلا أادبو ،¤وألا تايرابŸا ‘ ابحاسش ههجو
يÒت بردŸا مود--ق ذ--ن--م بي--تÎلا م--ل--سس ‘ هŸا--ع---م
.يجورف

ىرخأا ةرم اديج ناك يعام÷ا ءادأ’ا
د--ي--ع--سصلا ى--ل--ع ةد--ي--ج ةارا--ب---م دا–إلا و---ب---عل ىدأاو
قلخ ذإا ،ةبيبسشلا ءاقل ‘ لا◊ا هيلع ناك امك يعام÷ا
نم اونك“و فيدهتلل ةلم÷اب اسصرف يمسساقلب ءاقفر
فدهلاف ،ةتباث تارك رثإا ىلع اهلك ،اهنم ةثÓث ليجسست
نب هاŒاب ةعيرسس ةقيرطب ةذفنم ةينكر دعب ءاج لوألا

هليمزل قبط ىلع ةرك ررÁ فيك فرع يذلا ،ةدومح
ن-ع ثلا-ث-لاو Êا-ث-لا Úفد-ه-لا ءا-ج Úح ‘ ،ي-م-سسا-ق-ل-ب

سصانقلا مجاهŸا رود ذخأا يذلا يردوك دئاقلا قيرط
مث ،Êاثلا فدهلا ‘ نيد نب ةفلاfl ةعباتم نم نك“و
.ثلاثلا فدهلا ‘ يمسساقلب ةفلاfl ةعباتم

ةارابŸا عم لماعتي فيك فرع يجورف
عم لماعتي فيك يجورف ةدايقب ينفلا مقاطلا فرعو
سسف-ن ى--ل--ع ظا--ف◊ا لÓ--خ ن--م ،سسمأا لوأا ة--ه--جاو--م
ما-يأا ل-ب-ق وزو يز-ي-ت ن-م زو-ف-لا-ب تدا-ع ي-ت-لا ءا-م--سسألا

ي-ك-ي-ت-ك-ت-لا ج-ه-ن-لا سسف-ن ى-ل-ع ظا--ف◊ا اذ--كو ،ة--ل--ي--ل--ق
طسسو ةكرعم نوبسسكي ةتيسش ءاقفر لعج ام ،يموجهلا
نأا امك ،ةلماك ةي-ثÓ-ث ل-ي-ج-سست ن-م او-ن-ك-م-ت-يو ناد-يŸا
تقولا ‘ تناك ةيناثلا ةلحرŸا ‘ يجورف تاÒيغت
ةفاسضإلاب نايلعو ةفيلخ نب ماحقإا لÓح نم بسسانŸا
ذإا ،ليجسستلا نم ابيرق ناك يذلاو ةعاسش نب كارسشإا ¤إا
ه-ي-ب-عل ن-م بل-ط-ي ي-ق-ب ي-جور-ف نأا لإا مد-ق-ت-لا م-غرو
فد-ه ي-ق-ل-ت م-غر ،ف-لÿا ¤إا ةدو-ع-لا مد-عو مو-ج--ه--لا
.روÙا ‘ ةوفه دعب ةجذاسس ةقيرطب

ءيصش لك لعف يمصساقلبو ديدج نم زÈي يردوك
ن-م ن-ك“و ادد‹ يردو-ك ةز-م-ح ق-ير-ف-لا د-ئا-ق زر--بو
،ققÙا زوفلا ‘ Òبك لكسشب تمهاسس ةيئانث ليجسست
د-ي-سصر-ب م-سسوŸا اذ-ه دا–Ó-ل لوألا فاد-ه--لا تا--ب ذإا
مغر هباب-سشل ه-تدا-ع-ت-سسا بعÓ-لا د-كؤو-ي-ل فاد-هأا ة-ع-برأا
‘ ي-م-سسا-ق-ل-ب ق-لأا-ت ه-ت-ه-ج ن-م ،ة-ن-سس43 ن-سس ه-غو-ل--ب
هلي-ج-سست لÓ-خ ن-م ه-ت-م-سصب كر-ت ن-م ن-ك“و ةارا-بŸا
مهاسسي نأا لبق ،ةمكfi ةيسسأار قيرط نع لوألا فدهلل

ي-ت-لا ة-ع-ئار-لا ة-ف-لاıا ءارو نا-كو ثلا-ث-لا فد-ه--لا ‘
سسراح ن-م ةر-ك-لا تد-ترا ا-مد-ع-ب يردو-ك ا-ه-ن-م ل-ج-سس
.ىمرŸا

ةنك‡ لازت ’ بقللا ىلع ةصسفانŸا
لازت ل بقللا ىلع ةسسفانŸا نأا ىلع نانثا فلتخي لو

نا-م-ث رور-م د-ع-ب ة-م-سصا-ع-لا دا–إل ة--ب--سسن--لا--ب ة--ن--ك‡
تاءاقل كلانه لازت ل ثيح ،ةلوطبلا رمع نم تلوج
رور-م ع-م Ìكأا ه-ت-ب-تر-م Úسس– ه-ن-كÁ ق-ير-ف-لاو ةÒث--ك
قيرفلا ناديم طسسوتم هنع ثد– ام وهو ،تلو÷ا
ءاقبلا قيرفلا فدهتسسي ذإا ،ءاقللا ةياهن بقع ةفيلخ نب

طا--ق--ن--لا ن--م هد---ي---سصر ع---فرو تارا---سصت---نلا ق---سسن ‘

‘ لا◊ا هي-ل-ع نا-ك ا-م-ك ة-مد-قŸا ة-ب-كو-ك-ب قا-ح-ت-لÓ-ل
دا–لا Úب قرا--ف--لا تا--ب ثي--ح ،ة--ق---با---سسلا م---سساوŸا
قرافلا وهو طقف طاقن نامث فيطسس قافو ردسصتŸاو
.تايرابŸا رورم عم كرادت نكÁ يذلا

«ايوق ناك شسفانŸاو امهم ازوف انققح »:يجورف
،ةهجاوŸا ةياهن بقع يجورف يÒت بردŸا ثد–و
انل عنسص سسفانم مامأا انيمثو امهم ازوف انققح» :لاقو

ءاقللا عم لما-ع-ت-ن ف-ي-ك ا-ن-فر-ع ن-ك-ل ،ةÒب-ك تا-بو-ع-سص
،ايلاح انل ةبسسنلاب مألا وه اذه ،ثÓثلا طاقنلا انققحو
‘ ة-ي-سضر-م ج-ئا-ت-ن ق-ي-ق– ل-جأا ن-م ل-م-ع-لا ل-سصاو-ن-سس
.«ةلبقŸا تلو÷ا

«ةيعيبطلا هتناكم ¤إا دوعي فوصس دا–إ’ا» :ةفيلخ نب

ةارابŸا» :لاقو ،ةارابŸا نع ةفيلخ نب ثد– هرودب
،ةÒبك تابوعسص انل لكسش يوق قيرف مامأا ةلهسس نكت ⁄

‘ ةلسصاوŸا بجي ،راسصتنلا ققحن فيك انفرع اننأا لإا
دا–إلا ةناكم نأل قيرفلا ةبترم Úسس–و قسسنلا اذه
.«ةيعيبطلا هتناكم ¤إا هديعن فوسسو ،لئاوألا عم

ب .ب

اهل سضرعت يتلا ةباسصإلا نأا ودبي
ل رو-ف-ي-سس ن-موŸا د-ب--ع سسرا◊ا
كلذ ىل-ع ل-ي-لد-لاو ،ÿÒا-ب ر-سشب-ت

‘ ي---سشŸا ى---ل---ع ه---ترد----ق مد----ع
،سسبŸÓا ظفح فرغ ¤إا هقيرط

ي----ت----لا تا----مو----ل-----عŸا بسسحو ذإا
سضر-ع-ت رو--ف--ي--سس نإا--ف ا--ن--تزو--ح--ب
ذخ-ف-لا ة-ل-سضع ‘ ي-ل-سضع قز-م-ت-ل
ن-ير-ه-سش ةدŸ بي-غ-ي-سسو ة-ي-ف--لÿا

و-هو ،ة-سسفا-نŸا ن-ع ل--قألا ى--ل--ع
اما“ هتقو ‘ تأاي ⁄ يذلا رمألا
دجي أادب يذلا سسراح-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب

.ةيسساسسألا ةليكسشتلا ‘ هŸاعم
Óكصشم هجاويصس يجورف

ةصسار◊ا ‘ ايقيقح
ي----جور----ف بردŸا ه----جاو----ي-----سسو
ة-سسار-ح بسصن-م ‘ ة-م-ج ل-كا-سشم
رو-ف-ي-سس ة--با--سصإا م--ك--ح--ب ى--مرŸا
ن--ع ا--م--هدا---ع---ت---باو سشو---ما---مزو
ر---ط----سضي----سس ثي----ح ،ة----سسفا----نŸا
قيرفلا سسارح دحأا-ب دا-ج-ن-ت-سسلا
يسشوا-سصل ةو-عد-لا ه-جو-ي د-قو ،ف-يدر-لا
اسسراح نوكيل ايلاع ىوتسسم كلÁ يذلا
ةياغ ¤إا لوألا قيرفلا دادعت نمسض ايناث
.روفيسس وأا اÁز ةداعتسسا

زهاج زودنغ نأا ظ◊ا نصس◊
زودنغ نأا ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ظ-ح ن-سس◊و

‘ كلذ د----كأاو ز----ها----ج
اŸ سسمأا لوأا ةارا-----ب-----م
لسضفأا-ب رو-ف-ي-سس سضو-ع
هل تناك ثي-ح ،ة-ق-ير-ط

ىو-ت-سسŸا ‘ تÓ-خد--ت
ن-م فد-ه-ل ه-ي-ق-ل-ت م-غر

ل-----م-----ح-----ت-----ي ل داو-----ع
هنأا لإا ،اما“ هتيلوؤوسسم
ل ىو---ت---سسم ن----ع نا----بأا
ةد-ع-ل ىد-سصتو ه-ب سسأا--ب
اهزر-بأا ،ة-ن-خا-سس تار-ك
هب ÚبعÓلا دحأا دارفنا

فد---ه ة---ط---ق----ل ل----ب----ق
.سصيلقتلا

يبطلا مقاطلا
نمزلا عراصسيصس

ششومامز زيهجتل
يبطلا مقاطلا لمعيسسو
ز-ي-هŒ ى-ل--ع ق--ير--ف--ل--ل
بر----قأا ‘ سشو-----ما-----مز
نوكي ىتح نك‡ تقو

Ãد---عا----ق----م ى----ل----ع سسو----ل÷ا هرود----ق
بايغ لاط ثح ،لقألا ىلع طايتحلا
،قيرفلا فوفسص نع مرسضıا سسرا◊ا
نم ليحتسسŸا لعف يبطلا مقاطلا ىلعو
با-ي-غ نأا اÃ ا-ع-ير-سس ه-عا--جÎسسا ل--جأا

ب .ب.ايبسسن لوطي دق روفيسس
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:ىيحÎنعي
ىلع زوفلاب ءأدعسس»

«تداع ةقثلأو نأزيلغ

ى---ي---ح---ي Îن---ع ،دا–إÓ---ل ي---سضا---ير----لا ر----يدŸا ¤دأا ةياهن بقع قيرفلل ةيم-سسر-لا ة-ح-ف-سصل-ل تا-ح-ير-سصت-ب ثلاث دعي يذلا زوفلا اذهب ادج ءادعسس» :لاقو ءاقللا اودأا ÚبعÓلا نأاب نظأا ،انل ةبسسنلاب ›اوتلا ىلع زوف Ìكأا ةقثلا ديعيسس زوفلا اذهو ،ناديŸا قوف مهيلع ام .«لسضفأا لبقتسسم لجأا نم ÚبعÓل
نصسحتيصس ءادأ’او انفده ¤إا دعب لصصن ⁄» «لمعلاب Ìكأا

انفده ¤إا دعب لسصن ⁄ ةقيق◊ا ‘» :Óئاق فاسضأاو ل ،ÚبعÓلاو بردŸا عم هنع انثد– يذلا رطسسŸا ءادألاو دودرŸا نأاب نظأا ،ةÒبك تايرابم كانه لازت .«تابيردتلا ‘ لمعلا لÓخ نم Ìكأا نسسحتيسس

ةمصصاعلا دا–إا

يريزد رظتني Òبك لمعو ملظŸأ قفنلأ لخدت «ةيرسصنلأ»
ما---مأا ياد Úسسح ر---سصن ـل د---يد÷ا بردŸا نو---ك---ي----سس
¤إا ر-ط-سضي-سس ي-ت-لا تا-سشرو-لاو تا-ب-ق-ع-لا ن-م د-يد--ع--لا

ءادألا ¤إا رظنلاب ةرسشابم هلمع ةرسشابم دنع اهحتف
ةليكسشتلا هب ترهظ يذلا تهابلا ىوتسسŸاو فيعسضلا

زوفب يف-ت-ك-ت ا-ه-ل-ع-ج ا-م و-هو ،ة-ي-سضاŸا تا-يرا-بŸا ‘
بردŸا نوكيسس ثيح ،نآلا ىتح سسفنألا قسشب دحاو
¤إا رو-مألا ةدا-عإل هر-ظ-ت-ن-ي Òب--ك ل--م--ع ما--مأا د--يد÷ا
اذ-ه ى-ل-ع ة-ل-سصاوŸا نأل ناوألا تاو--ف ل--ب--ق ا--ه--با--سصن
ة-يا-ه-ن ل-ب-ق Êا-ث-لا م-سسق-لا ‘ ق-ير-ف-لا ع-سضت-سس لاو--نŸا
.ةلوطبلا نم لوألا رطسشلا

لمعلا نع ت’ؤواصستو ايندب Êاعُت ةليكصشتلا
تاÒصضحتلا ةÎف ‘ زجنŸا

Úقيلاب كسشلا عطق-ت-ل ةروا-سسلا ة-ب-ي-ب-سش ةارا-ب-م تءا-جو
ءاقل نم قيرفلا هب رهظي يذلا تهابلا ىوتسسŸا لوح
م-غر اÒث-ك Êا-ع-ي ق-ير-ف-لا Êد-ب-لا بنا÷ا ن-م-ف ،ر--خآل
قباسسلا بردŸا مامأا ةرادإلا اهتعسضو يتلا تاناكمإلا

يتلا تاسصبÎلاو تاÒسضحتلا ةÎف لÓخ يوانكل ريذن
نŸ ةايح ل نكل فلسشلاو ةمسصاعلاب نوبعÓلا اهب ماق
يذلا ل-م-ع-لا ة-ق-ي-ق-ح ن-ع لءا-سست-ي را-سص ّل-ك-لاو يدا-ن-ت

ةليكسشتلا نأا مادام تاÒسضحتلا ‘ نوبعÓلا هل عسضخ
.ةرواسسلا ةبيبسش مامأا Òخألا ةعاسس عبرلا ‘ تراهنا

موجهلاو ةيئادب ةيعافد ءاطخأا
«ششيكراÁ ام فلاح»

،ةارا-ب-م لوأا ذ-ن-م بناو÷ا ة-فا-ك ى-ل-ع ق-ير-ف-لا Êا-ع-يو
دوقيو اراركت و ارارم ةيثراك ءاطخأا بكتري عافدلاف
ةبيبسش ءاقل ‘ لسصح ام ليلدلاو ،ةيواهلا وحن قيرفلا
‘ ة-مد-ق-ت-م ة-ل-ي-ك-سشت-لا ‘ تنا-ك تقو ي-ف--ف ،ةروا--سسلا
‘ نوبعÓلا بكترا ،ةيناثلا ةلحرŸا ةيادب ‘ ةجيتنلا
نم دوعي سسفانŸا تلعج ةيئادب ءاطخأا يفلÿا طÿا
تاÒيغتلا مغر «ةيرسصنلا» ىلع ةلواطلا بلقيو ديعب
نا-ك يذ-لا ة-ع-م-جو-ب تقؤوŸا بردŸا ا-ه-ي--لإا أا÷ ي--ت--لا

Êاعت ةيمامألا ةرطاقلا ىتحو ،رخألا وه راطإلا جراخ

يدانلا راسصنأل يركسسلا سضرم تببسسو نيّرمألا
.ةيلاعفلا بايغ ببسسب

راصصنأ’او هتمهم ‘ لصشف ناقزرم
ليحرلاب هنوبلاطي

‘ يدان-لا را-سصنأا د-جو-ي ة-ي-ع-سضو-لا هذ-ه ما-مأاو
نا-ب-ع-سش ي-سضا--ير--لا ر--يدŸا ن--م بسضغ--لا ة--م--ق
ه-ي--سضا--م ى--ل--ع سشي--ع--ي ى--ق--ب--ي يذ--لا نا--قزر--م
ة---ي---لوؤو---سسم ه----نو----ل----م----ح----ي ثي----ح ،ل----ي----م÷ا
ة-ف-قر ا-ه-ب ما-ق ي-ت-لا ة-ي-ثرا-ك-لا تا-ماد-ق--ت--سسلا
يأا دد÷ا ط--ع---ي ⁄ ثي---ح ،يوا---ن---ك---ل بردŸا
ثيح ،حاتفم عيبر عفادŸا ادع ام ركذت ةفاسضإا
تحرسس امنيب ةثÓثلا طوطÿا ‘ قيرفلا Êاعي
ديعلب مهرخأا يدانلا ءانبأا نم ديدعلا ةرادإلا
بلاطي اذهل ،ةمسصاعلا دا–ا وحن لحر يذلا
ةلاقتسسلاو هبسصنم كرت ناقزرم نم راسصنألا

م . م.هتمهم ‘ لسضف هنأل برقأا ‘

رابكلاب قاحللأ فدهتسسيو رأرقتسس’أ ديعتسسي دا–إ’أ

ياد Úصسح رصصن

نيرهسش ةدŸ بيغيسسو باسصي روفيسس

مويلأ فانئتسس’أو ةحأر سسمأأ
لجأا نم اذهو ،ققÙا زوفلا بقع هيبعÓل ةحار سسمأا موي يجورف بردŸا حنم
تابيردتلا ءاوجأا ¤إا مويلا ةدوعلا لبق ةحارلا نم طسسق ذخأاو مهسسافنأا عاجÎسسا

Ãغو--لو--ب بع--لÚ سض– ‘ عور-سشلاوÒ لا ي-ل-هأا ما-مأا ة-ع-سسا-ت-لا ة-لو÷ا ةارا-ب-مÈج
.جيريرعوب جرب بعلÃ يرا÷ا عوبسسألا ةياهن ةررقŸا



عم مويلا ةيسشع ديدج دعوم ىلع سشار◊ا دا–ا نوكيسس
‘ سشار◊اب Èمفون لوأا بعلÃ ايدو ةنتاب بابسش ةاقÓم
Úفدهب بورÿا ةيعمج ىلع زوفلا دعب ديدج يدو ناحتما

لجأا نم ÚبعÓلا مامأا ةسصرفلا نوكتسس ثيح ،دحاو لباقم
قÓطن’ دي÷ا مهدادعتسساو مهتميق ىلع ادد‹ ديكأاتلا
ةسسفانŸا لجأا نم لبقŸا يرفيف11 موي ديد÷ا مسسوŸا

لوأ’ا ةفÙÎا ةطبارلا وحن دوعسصلا يتÒسشأات ىدحإا ىلع
مغر يسضقنŸا فيسصلا يرادإ’او ينفلا مقاطلا هرطسس املثم
.ةيرومأاŸا ةبوعسص

هيبعل نم Òثكلا رظتني دانم
نم دانم لامج بردŸا مامأا ةسصرف مويلا ةارابم نوكتسسو
ايموي هزجني يذلا لمعلا قيبطتو ادد‹ هيبع’ رابتخإا لجأا

ودبت ثيح ،يكيتكتلاو ينفلا ÚيوتسسŸا ىلع تابيردتلا ‘
مامأا هلابسشأا رابتخ’ ءاقللا اذه ‘ همامأا ةيتاوم ةسصرفلا
¤إا نو-ب-عÓ-لا ى-ع--سسي--سسو ،دار--م Êو--م--حر بردŸا لا--ب--سشأا

ع-فر ل-جأا ن-م ›او-ت-لا ى-ل-ع ةارا-ب--م Êا--ث ‘ زو--ف--لا ق--ي--ق–
م-سسوŸا قÓ-ط-ن’ ةو--ق--ب Òسضح--ت--لا ة--ل--سصاوŸ تا--يو--ن--عŸا
نم ةيناث ةيÒسض– ةÎف رظتنت قيرفلا نأا ةسصاخ ديد÷ا

.ةمداقلا مايأ’ا ‘ قيرفلا هيرجيسس ديدج سصبرت لÓخ
تاباصصإلا نم هيبعل رّذحي دانم

سضرعتلا ةبغم نم هيبع’ دانم لامج بردŸا رذح هتداعكو
يدا---ف---تو ة---يد÷ا ةارا---بŸا هذ---ه ‘ ةد----يد----ج تا----با----سصإ’
يأا سضرعتي ’ ىتح سسفانŸا يبع’ عم ةيوقلا تاكاكتح’ا

ةÎفلا ‘ بردتلا نم همر– نأا اهنأاسش نم ةباسصإ’ بع’
¤إا دانم ىعسسي ثيح ،ةلوطبلا قÓطنا قبسست يتلا ةلبقŸا

نأا ةسصاخ ةمداقلا ةÎفلا ‘ رسصانعلا ةفاك نم ةدافتسس’ا
لبق ةليكسشتلا راظتنا ‘ تلاز’ ةيدولا تايرابŸا نم ددع
يهو ،لبقŸا يرفيف11 موي ةلوطبلا ‘ يمسسر روهظ لوأا
.اديج ÚبعÓلا تلسصو يتلا ةلاسسرلا

قارد ىلع ةقلعم ةÒبك لامآا
ةÎفلا لÓ-خ ة-ي-لا-ع ة-قا-ي-ل ‘ قارد د-مfi م-جا-هŸا د-جو-ي
يذلا بورÿا ةيعمج ءاقل ‘ هقلأات ليلدب ةيلاعلا ةيÒسضحتلا

ةدايقل ةÒبك لامأا هيلع قلعت يذلا وهو ،افده هيف لجسس
رظنلاب ديد÷ا مسسوŸا لÓخ قلأاتلا وحن ةيمامأ’ا ةرطاقلا
ىوتسسŸا اذه ‘ اهب عتمتي يتلا ةÿÈاو ةÒبكلا هتبرŒ ¤إا
ناز-ي-ل-غ ع-ير-سس دو-ع-سص ‘ Òفو ط-سسق--ب م--ها--سس يذ--لا و--هو
نأا ا-م-ك ،¤وأ’ا ة-فÙÎا ة-ط-بار-لا و-ح--ن ي--سضاŸا م--سسوŸا
عنسص نابسشلا Òطأاتل اÒثك هيلع لوعي دانم لامج بردŸا
                   .موجهلا ‘ قرافلا

 ليهأاتلا ةداعإا ‘ عرصشي بيبطلا
Êاورق ـل ةحار عوبصسأاو

دعب يفيظولا ليهأاتلا ةيلمع ‘ نانع ناورم بعÓلا عرسش
هتلعج يتلاو تاÒسضحتلا لÓخ اهل سضرعت يتلا ةباسصإ’ا
يفيظولا لهأاتلا ةيلمع ‘ عرسشي نأا لبق اهنع ةÎفل بيغي
‘ ة--سسفا--نŸا ¤إا ه--تدو--ع ل--مأا ى--ل--ع سصتfl بي--ب---ط ىد---ل
لجأا نم عوبسسأ’ ةحار Êاورق بيبطلا حنم Úح ‘ ،بيرقلا
لحاكلا ىوتسسم ىلع اهنم Êاعي يتلا ةباسصإ’ا نم ‘اعتلا
لسصاوي يميجعل  نأا Úح ‘ ،بردتلا عيطتسسي ’ هتلعج يتلاو
 .مويلا ةكراسشŸا نم نكمتي نلو اسضيأا ةباسصإ’ا ببسسب بايغلا

م . م

ــه2441 ةيناثلا ىدامج40 ـل قفاوŸا1202 يفناجÚ 81نثإ’اةيدنألا رابخأا

ضشار◊ا دا–إا

ازـــــــهاج نوـــــــكيصس ةدـــــــيلبلا دا–ا» :ةمصشن
«دـــــــــــيد÷ا مــــــــــصسوملل

كيرافوب دادو§

موــــــــيلا اــــــــيّدو «باــــــــكلا» هــــــــجاوي داــــــــ–لا

هتابيردت كيرافوب دادو قيرف لسصاوي
ةدايق-ب د-يد÷ا م-سسو-م-ل-ل ه-تاÒسض–و
اذهو ،قاسسو مدق ىلع ةلجوب نايفسس
‘ Úت-ي-ب--يرد--ت Úت--سص◊ م--ه--ئار--جإا--ب
«ورقلا» ة-با-غ-ب ا-مأا ة-ي-حا-ب-سصلا ،مو-ي-لا
ىد-حإا-ب وأا ة-ن-يدŸا بو--ن--ج ة--ع--قاو--لا

حبسسŸاب وأا تÓسضع-لا ة-يو-ق-ت تا-عا-ق
ىرŒ ةيئاسسŸا ةسص◊ا اميف ،يدلبلا

Ãد-ي-ه-سشلا بع--ل fiزا-قر د-م Ãة-ن-يد
قيرف سضو-خ-ي نا ر-ظ-ت-ن-يو .كيرا-فو-ب
ة--يدو ةارا--ب---م سسي---مÿا اذ---ه دادو---لا
مامأا ،زاقر ديهسشلا بعلÃ اذهو ةعبار
ى-ت-ح ،ا-ق-ح’ هد-يد– م--ت--ي--سس ق--ير--ف
ن-ع فو-قو-لا ي-ن-ف-لا م-قا-ط-ل-ل ى-ن-سست-ي
ةلجسسŸا ةيبلسسلاو ةيباجي’ا طاقنلا

اهعوبسسأا تلخد يتلا تاÒسضحتلا ‘
ىرجأا د-ق دادو-لا ق-ير-ف نا-كو .ع-بار-لا
،ة--يدو تا--يرا--ب--م ثÓ---ث ن’أا د---ح ¤إا
يدا--ن ف---يدر ى---ل---ع ¤وأ’ا ‘ قو---ف---ت
‘ لدا-ع-تو ،د--حاو--ل ة--ي--ثÓ--ث--ب ودارا--ب
دا–ا ن-م ل-ك ما-مأا ة-ث-لا-ث-لاو ة-ي--نا--ث--لا

.2/2 ةنتاب بابسشو1/1 ةبانع
عوبصسألا قلطني ثلاثلا صصبÎلا

ادحاو اعوبصسأا موديو لبقŸا
دادو ر--سصا---ن---ع ل---خد---ت نا ر---ظ---ت---ن---ي
عو-ب-سسأ’ا ع-ل-ط-م ن-م ة-ياد-ب كيرا--فو--ب
ثلا-ث سصبر-ت ‘ ي-ف--نا--ج42 ل-ب-قŸا

Ãكيرافوب ةنيد Ÿادحاو اعوبسسأا ةد،
ىلع دادولا رسصانع هلÓخ نم يرجي
ديهسشلا بعلÚ Ãتيدو Úترابم لقأ’ا

fiكيرافوبب زاقر دم.
ن-م ة-ل-جو-ب نا-ي-ف-سس بردŸا ن-هار--يو
ل---جا ن---م Òث----ك----لا ثلا----ث----لا سصبÎلا
ل-ك ة-ي-نا-ك-مإاو ىو-ت--سسم ن--ع فو--قو--لا

Êد---ب---لا بنا÷ا ن----م ة----سصا----خ بع’

نهاري يذلا رمأ’ا وهو ،عاجÎسس’او
.ينفلا مقاطلا ايلاح هيلع
قيرفلا يرجيسس ،ثلاثلا سصبÎلا دعبو
،ادحاو اعوبسسأا ةدŸ ةيداع تابيردت
يدو ءاقل قير-ف-لا ا-ه-لÓ-خ ن-م ير-ج-ي
نم طبسضيسس يذلا ءاقللا وهو ،دحاو

يتلا رسصان-ع-لا ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ه-لÓ-خ
.ةلوطبلا رامغ اهب لخديسس

تابيردتلا فنأاتصسي صسوباكوب
تابيردتلا سسوباكوب بعÓلا فنأاتسسا
،ÚبعÓلا هئÓمز ةيقب عم ةيعام÷ا
سصسص◊ا ن------ع با------غ يذ------لا و-------هو
ةباسصإ’ هسضرعت دعب ةÒخأ’ا ةيبيردتلا

دا–ا مامأا Êاثلا يدولا ءاقللا لÓخ
ن-ع بي-غ-ي ه-ل-ع-ج يذ-لا ر-مأ’ا ،ة-با-ن-ع
.ةنتاب بابسش مامأا ثلاثلا يدولا ءاقللا
Úب ن--م سسو--با--كو--ب بعÓ--لا Èت---ع---يو
اهيلع لوعيسس يتلا ةيسساسسأ’ا رسصانعلا
تا---يرا---ب---م لÓ---خ ة---ل---جو----ب بردŸا
هلك-سشي اŸ ر-ظ-ن-لا-ب ،د-يد÷ا م-سسوŸا

.ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا ‘ نزو نم

يكنبلا ديصصرلا ىلع ديمجتلا عفر
يرا÷ا رهصشلا ةياهن لبق يدانلل
رظتني هنا ،دادولا يدان ةرادإا نم ملع
ديسصرلا ىلع ديمجتلا عفر متي نا ادج

ر-ه-سشلا ة-يا-ه-ن ل-ب-ق ،يدا-ن-ل-ل ي-ك--ن--ب--لا
ديد÷ا سسيئرلا ناو ةسصاخ ،يرا÷ا
نم نمزلا عراسسي ،حيلف ديعسس Ëدقلا
قبتي ⁄ يتلاو يدانلا نويد ةيوسست لجا

ÚيŸÓا تا----ئ----م ع----سضب ’إا ا-----ه-----ن-----م
رد-ق-ت تنا-ك ي-ت-لا ي-هو ،تا-م-ي-ت-ن--سسلا
ÒيÓم ةثÓث نم Ìكأا بيرق تقو ¤او
¤إا دادولا يدان نويد عجرتو.ميتنسس
او--سسأار--ت ن--يذ--لا Úق--با--سسلا ءا--سسؤور--لا
،8102وÚ 2102ب ام ةÎفلا ‘ يدانلا
لو-ق بسسح ق-ير-ف-لا او-ل--سصوأا ن--يذ--لاو
ف-ت-ك-ي ⁄و ،ة-يوا-ه-لا ¤إا ح-ي-ل-ف د-ي-ع-سس
د-ي-ع-سسل مÓ-ك-لا ا--م--ئادو كلذ--ب ء’ؤو--ه
ي-ك-ن-ب-لا د-ي-سصر--لا د--ي--مŒ ¤إا ح--ي--ل--ف
ىندأا ¤إا قيرفلا رج لجأا نم ،يدانلل

.مسسق
يدهم Ëرك

ثلاثلا ضصبÎلا راظتنا ‘

مهتاÒصض– نم نوفّثكي دورولا ةنيدم ءانبأا
مصسوŸا ةيادبل ادادعتصسا

Úتسصح ةديلبلا دا–ا قيرفل ينفلا مقاطلا رطسس
بعلÊ Ãاثلاو يواسشوب ةباغب ةيحابسصلا ،مويلا ‘

ةمسشن بردŸا نهاريو ،ينكارب ةوخإ’ا ءادهسشلا
ع-م ة-سصا--خ ،عا--جÎسس’او Êد--ب--لا بنا÷ا ى--ل--ع
ق-ب-ي ⁄ ثي-ح ،ة-لو-ط-ب-لا قÓ-ط-نا د--عو--م باÎقا
.طقف عيباسسأا ةثÓث ’إا اهنع انلسصفي
Úسصبر-ت ىر-جأا د-ق ةد-ي-ل--ب--لا دا–ا ق--ير--ف نا--كو
ةنيدÃ رخآ’او ةمسصاعلاب ميهاربإا ›ادب Úقلغم
Úت--يدو Úتارا--ب--م ه--لÓ--خ ن--م سضا--خ ،ف---ل---سشلا

Ãتارابم سضاخ اميف ،فلسشلا ةنيدÚ ةدوعلا دعب
ءا-ف-سص ى-ل-ع ةد-حاو-ب زا--ف ،ف--ل--سشلا ة--ن--يد--م ن--م
مامأا ىرخأ’ا ةثÓثلا تايرابŸا رسسخو سسيمÿا
1/0 ةبانع دا–او1/0 بورÿا ةيعمج نم لك
.2/1 ةيناثلا ةيركسسعلا ةيحانلا قيرفو
عوبسسأ’ا ةياهن لب-ق ق-ير-ف-لا سضو-خ-ي نا ر-ظ-ت-ن-يو
م-ت-ي-سس ق-ير-ف ع-م ة--سسما--خ ة--يدو ةارا--ب--م يرا÷ا

ي-ن-كار--ب بع--لÃ اذ--هو ،ا--ق--ح’ ه--ت--يو--ه د--يد–

Ãةديلبلا ةنيد.
Úلو‡ نع ثحبلا لصصاوي ›اصشرصش نب

نأا ةديلبلا دا–ا قيرفل ةÒسسŸا ةرادإ’ا نم ملع
نب ديسسلا ةديلبلا دا–ا يدان ةرادإا سسل‹ سسيئر
¤او ،قيرفلل Úلو‡ نع ثحبلا لسصاوي ›اسشرسش

ت’واfi عيمج تءاب ،رطسسأ’ا هذه ةباتك دح
نم اهاقلت يتلا دوعولا سضعب هللا ،لسشفلاب لجرلا
.ةنيدŸا لامعأا لاجر سضعب
با-ب-سسأا ن-ع نو-لءا-سست-ي ق-ير--ف--لا را--سصنأا لاز--ي’و

قيرفلا ةدعاسسÃ ةنيدŸا لامعأا لاجر فوزع
ن---م تار---سشع---لا كا---ن---ه ناو ة---سصا---خ ،ا----ي----لا----م
زكرمتت اينطو ةفورعŸا ةيداسصتق’ا تاسسسسؤوŸا

Ãاذه لك نم مغرلاب نكل ،ةديلبلا ةنيدم ةاذاح
اهباحسصأا اهنأا ’إا ،ةسصاÿا تاسسسسؤوŸا نم ددعلا
نم لي-ل-ق ءز-ج-ب و-لو ق-ير-ف-لا ةد-عا-سسم نو-سضفر-ي
.مهلاومأا

ةديلبلا دا–إا

عوبسسألا اذه ةياهن هل يدو ءاقل عبار ضضوخي

قاـــــــصسو مدـــــــق ىـــــــلع هـــــــتابيردت لـــــــصصاوي دادوـــــــلا

نم عسستم لازي’ هنأا ةديلبلا دا–ا بردم  ىري
را-م-غ لو-خد ل-جأا ن-م ه-ق-ير-ف ز-ي-ه-ج-ت--ل تقو--لا
يرفيف21 موي Êاثلا مسسقل-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-لو-ط-ب-لا
جمانÈلا نأاو ةسصاخ ،فورظلا نسسحأا ‘ لبقŸا
فدهي ناكام قفو يرجي رطسسŸا يÒسضحتلا
بسضتقŸا راو◊ا اذه ‘ هحسضوي ام وهو ،هيلإا
.هب انسصخ يذلا

رهضش دعب قيرفلا تاÒضض– ميقت فيك
؟اهتقÓطنا نم
تاÒسضح-ت-لا ن-ع ا-سضر-لا ل-ك ي-سضار ه-ل-ل د--م◊ا
نم ثلاثلا رطسشلا ‘ ن’أا نحن ،اهب موقن يتلا
ة-م-سصا-ع-لا-ب لوأ’ا Úسصبر-ت د-ع-ب-ف ،تاÒسضح-ت-لا
عبرأا ن’أا دح ¤إا انيرجأا ،فلسشلا ةنيدÊ Ãاثلاو
مسسقلا سسفن ‘ طسشنت قرف عم ةيدو تايرابم
ن-ع فو-قو-ل-ل ة-ي-فا-ك تنا-ك ،ه-ي-لإا ي-م--ت--ن--ن يذ--لا
،لك-ك ق-ير-ف-لا ‘ ة-ي-ب-ل-سسلاو ة-ي-با-ج-ي’ا طا-ق-ن-لا
نع ةحسضاو ةركف انيدل حبسصأا ،مهأ’ا وه اذهو
ةدم نم ىقبت اميف لواحنسس ،بع’ لك ىوتسسم
دسصق تا-ب-يرد-ت-لا م-ج-ح ن-م ع-فر-ل تاÒسضح-ت-لا
ة--ئ--ي--ه--ت و--هو ي--سسا--سسأ’ا فد--ه--لا ¤إا لو--سصو--لا
مسسوŸا لوخدل ،اي-سسف-ن ى-ت-حو ا-ي-ند-ب Úب-عÓ-لا
ةلو-ط-ب-لا ة-غ-ي-سصف ،فور-ظ-لا ن-سسحأا ‘ د-يد÷ا

يسساسسأ’ا فدهلا نوك ،Ìعتلا مدعب انيلع مت–
اذ-ه-ب ’إا ى-سضر-ن ن--لو ،دو--ع--سصلا ة--قرو بع--ل و--ه
از-ها-ج نو-ك-ي-سس ق-ير-ف--لا ه--ل--لا نذإا--بو ،فد--ه--لا
.لبقŸا يرفيف21 موي ةلوطبلا لوخدل
ثÓث لباقم دحاو زوف ’إا لجضس قيرفلا

يذلا رمأ’ا ،ةيدولا تايرابŸا ‘ مئازه
قيرفلا ةردق لوح راضصنأ’ا فوخ راثأا
؟دوعضصلا ةقرو بعلب
ايقيقح اراي-ع-م تسسي-ل ة-يدو-لا تا-يرا-بŸا ج-ئا-ت-ن
ج-ئا-ت-ن-ل-ل ة-ي-م-هأا ›و-ن ’ ن--ح--ن ،ل--ك--ك ق--ير--ف--ل--ل
وه ةيدولا تايرابŸا ةماقإا نم انفده ،ةلجسسŸا
قيرفلل ةيبلسسلاو ةيباجي’ا طاقنلا نع فوقولا
ةيبلسسلاو اميعدت لواحن ةيباجي’ا طاقنلا ،لكك
انيدل اف-نآا كŸ تل-ق ا-م-كو ،ا-ه-ح-ي-ح-سصت لوا-ح-ن

نئمطا اذل ،قير-ف-لا ز-ي-ه-ج-ت-ل تقو-لا ن-م ع-سست-م
،قيرفلا ىلع فوخ ’ هنا ةديلبلا دا–ا Òهامج
.طقف ةيدو ’إا يهام ةيدولا تايرابŸاو
نم يقبتŸا جمانÈلا نع اذامو
؟ةلوطبلا قÓطنا لبق تاÒضضحتلا

و يوا-سشو-ب ة-با-غ-ب يدا-ع ل-ك-سشب برد-ت--ن ا--ي--لا--ح
Ãد-ب-لا بنا÷ا ى--ل--ع ز--كر--نو ،ي--ن--كار--ب بع--لÊ

ة-م-سصا-ع-لا-ب ثلا-ث سصبر-ت ا-ن‹ر-ب ،عا-جÎسس’او
Ÿلا ‘و ،ما-يأا ة--سسم--خ ةدÈسسم-خ ا-ي-لا-ح ج-ما-ن
ةÒخأ’ا ةارابŸا نوكت نا لمأان ،ةيدو تايرابم
ةل-ي-ك-سشت-لا ط-ب-سضن ا-هد-ع-بو ،مfiÎ ق-ير-ف ما-مأا
تاسسفانŸا رامغ اهب ل-خد-ن-سس ي-ت-لا ة-ي-سسا-سسأ’ا
.ةيمسسرلا

ن’أا دح ¤إا قق– اÃ يضضار تنأا له
؟تاÒضضحتلا نم
ÚسصبÎلا انيهنأا اننأاو ةسصاخ ،اسضرلا لك سضار
ي---ه---ن---ن نأا ل---مأا---نو ،ة---با---سصإا نود---ب ن----يÒخأ’ا
ا-ن-ل ى-ن-سست-ي ى-ت-ح ،تا-با-سصإا نود-ب تاÒسضح-ت--لا
نكÁو ،اهلما-ن ي-ت-لا ءا-م-سسأ’ا-ب ة-لو-ط-ب-لا لو-خد
تاÒسضحتلا نم اديج اطوسش اعطق اننأا لوقلا

ع-مو ،عا-جÎسس’او Êد--ب--لا بنا÷ا ن--م ة--سصا--خ
ق----سسن ع----ف----تÎسس تا----يرا-----بŸاو ما-----يأ’ا رور-----م
ازهاج نوكيسس هللا نذإاب قيرفلاو  ،تابيردتلا
.ةلماك ةبسسنب ديد÷ا مسسوملل

؟دا–’ا Òهام÷ لوقت اذام
،ة-ن--مآا يدا--يأا ‘و Òخ--ب ةد--ي--ل--ب--لا دا–ا ق--ير--ف
عيم÷ا نواعتبو ،دوعسصلا وهو Òغتي نل انفدهو
تلق ناو قبسس امكو ،دوسشنŸا فدهلا ققحنسس
دا–ا ةدايق وهو Òغتي نل انفده لوقأا لظأاسسو
.لوأ’ا مسسقلا ¤إا ةديلبلا

يدهم Ëرك



ةشضايرلا ءادشصأاــه2441 ةيناثلا ىدامج40 ـل قفاوŸا1202 يفناجÚ 81نثإ’ا

راهصشإأ

ةعاقلا لخاد ىوقلا باعلأا

ةــيرئاز÷ا دـيلا ةرــكل يــقيق◊ا ىوــتشسŸا يرــــعت ادـــنلشسيا

ةماقŸا ⁄اعلا ةلوطبل يديهمتلا رودلا نم ةيناثلا ةلو÷ا باشس◊ هل ةجرخ Êاث ‘ ادنلشسيا بختنم ماما ةيرئاز÷ا ديلا ةركل يرئاز÷ا بختنŸا ةارابم تفششك
Ãا رشصŸا مزهنا ثيح ةيرئاز÷ا ديلا ةركل يقيق◊ا ىوتشسÿا لابششا ىهنا امدعب فده93 لباقم42 هعقاو قيمع قرافب رشضŸقرافب لوأ’ا طوششلا تروب ن’ا برد
ةجيتن ىلع ظاف◊ا رشضÿا نكمتي ⁄ و  ةلوهشسلا كلتب نكت ⁄ ةيرومأاŸا نا ’ا فرششم دودرم قيق– ‘ Úبغار ةارابŸا صسوكرب دوعشسم ءاقفر لخد وةباشصإا21
ةعرشسلا ماما هŸاعم دقف يذلا ينطولا بختنŸا عافد قرخ ‘ ادنلشسيا بختنم اوبع’ قلأاتي نا لبق قئاقد ةشسمخ نم Ìكأ’ ةلباقŸا ةيادب اهتلجشس يتلا لداعتلا
ةشسار◊ا مغر تاباشصإا صسمخ لجشس يذلا يدبع بويأا يرئاز÷ا بعÓلا قلأات ةارابŸا تلجشس اميفمكÙا مهعافد و مهتماق لوط و ادنلشسيا يبعÓل  ةيموجهلا
ةارابŸا ‘  راط’ا جراخ ناك امدهب فادها ةعبرأا Óجشسم صسوكرب دوعشسم ينطولا بختنŸا دئاق ةقافتشسا ءاقللا دهشش امك  ادنلشسيا عافد هيلع اهشسرام يتلا
هتلباق موجه ةئŸاب05 ةبشسن رئاز÷ا تلجشس ىرخأا ةهج نم و ةنولششرب يدان ‘ طششني يذلا و هيبع’ نشسحا نود بعل يذلا يبرغŸا بختنŸا ماما ةيحاتتف’ا
يديهمتلا رودلل ةشسداشسلا ةعومÛا نم ةÒخأ’ا و ةمداقلا ةلو÷ا ‘ ادنليشسا بختنم ىلع زاف يذلا لاغتÈلا بختنم رئاز÷ا هجاوت و. ةئŸاب18 ب ادنليشسا

و يشسيئرلا رودلا يفنيبعÓل يشسفنلا لماعلا رثؤوي ’ ىتح رارشض’ا فخأاب جورÿا و ةيرئاز÷ا ديلا ةرك رابتعا ةداعإ’ دعوم ىلع رشضÿا نوكيشس نيا مويلا ءاشسم
يروصصنم ةلوخ.جيوÔلا و اشسنرفب رÿا يقÓي يذلا

00h81  ةعاصسلا ىلع لاغتÈلا-رئاز÷ا

«رشضÿا» ةهجاوم ‘ رخآا قÓمع

ةليقث ةÁزه ىقلت يذلا ,ديلا ةركل يرئاز÷ا بختنŸا نوكيشس
درب ا-مز-ل-م ,(42-93) يد-ن-ل-شسي’ا هÒظ-ن ما-مأا تب-شسلا ةر-ه--شس
نم صسفانم مامأا ,ةرهاقلاب (81ر00 اشس) Úنث’ا مويلا رابتع’ا
ثلا--ث--لا مو--ي--لا با--شس◊ ,لا--غ--تÈلا و--هو ’أا ,ل--ي--ق--ث--لا را--ي--ع--لا
-⁄اعلا ةلوط-ب-ل يد-ي-ه-م-ت-لا رود-لا ن-م ة-شسدا-شسلا ة-عو-م-ج-م-ل-ل

1202.
,(32-42) برغŸا ىلع ةقيقد رخآا ‘ صسيمÿا موي هزوف دعبف

⁄اعلا ةلوطب ‘ هتاءاقل أاوشسأا دحأا يرئاز÷ا يعابشسلا صضاخ
لاوط ناديŸا قوف لاج و لاشص يذلا يدنلشسي’ا هÒظن مامأا

21 بحاشص ,نوشسيلإا رام يكراجب قافر رأاثيل ,ةارابŸا تاÎف
¤وأ’ا مهتارابم ‘ ةلجشسŸا ةÁزهلا نم ,رئاز÷ا مامأا افده
.(52-32) لاغتÈلا مامأا
لمأا ةبيخب بيشصأا يذلا ,تروب ن’آا ينطولا بخانلا عقوتي و
بحاشص لاغتÈلا مامأا هيبع’ نم لعف ةدر ,ادنلشسيإا ءاقل دعب
ىد--حإا نو--ظ--حŸÓا هÈت--ع---ي يذ---لا و ,Úتارا---ب---م ‘ ن---يزو---ف
.يبوروأ’ا ىوتشسŸا ىلع ةدعاشصلا تابختنŸا
رظتنن ’» :Óئاق ادنلشسيا ةارابم دعب يرئاز÷ا بخانلا حرشص و
.عافدن’اب لحتن ⁄ ول ,ىوتشسŸا ةيلاع ديلا ةرك ‘ ةÒثك ءايششا
فرششم هجوب روهظلا و ,صسردلا نوبعÓلا بعوتشسي نأا ىن“أا

.«لبقŸا انئاقل ‘
ل-شضف-ب ي-شسي-ئر-لا رود-ل-ل ا-هرور-م تن-م--شض ر--ئاز÷ا نأا م--غر و
نو-ب-لا-ط-م Úب-عÓ-لا نأا ’إا ,بر-غŸا ى-ل-ع ل-ج-شسŸا را-شصت-ن’ا
ةداعتشسا لجأا نم ,ةديج ةارابم صضوخ و ىرخأا ةشسكن يدافتب

ىحن-م ‘ د-جاو-تŸا ,لا-غ-تÈلا ا-مأا.ةينطولا دي-لا ةر-ك ة-ب-ي-ه
اشسنرف ىلع بلغت امدنع0202-ابوروأا ةلوطب ذنم يدعاشصت

رودلا ءاهنا ‘ حمطي وهف ,(52-82) ةيŸاع باقلأا ةتشس ةلماح
ا ىلع صضيرعلا هراشصتنا بقع ,ثلاث زوفب يديهمتلا

Œلا-يد-نو-م-ل-ل72لا ة-ع-ب-ط-لا نأا ةرا--ششإ’ا رد Œةرم لوأ’ ير
Ãثلا لهأاتي نأا ىلع ,ابختنم23 ةكراششÓلك نع لئاوأ’ا ةث

عبرا لبق نم هطيششنت متيشس يذلا يشسيئرلا رودلل ةعوم‹
ن’وأ’ا لهأاتي و .تابختنم ةتشس ةعوم‹ لك مشضت تاعوم‹

.يئاهنلا عبر رودلل ةعوم‹ لك نع

ةيبعصشلأ ةيطأرقÁدلأ ةيرئأز÷أ ةيروهم÷أ
رئأز÷أ ةيلو

تاعزانŸأو ةماعلأ نوؤوصشلأ ،Úنقتلأ ةيريدم
ةماعلأ نوؤوصشلأ ةحلصصم
تايعم÷أ بتكم
9102 / ج م / ع سش م / م ع سش ت م/64: مقر
ةلوفطو بابصش : فنصص /82/9102: فلŸأ مقر

ةيعمج سسيصسأات بعلم مÓتصسأ لصصو
ةلوفطلأو بابصشلل نأرفغ ةمصسب ةيعمج

ةعيزوب ةيدلب Êاصس◊أ ناصسح بابصشلأ رأد : ب اهرقم نئاك
ءأرهزلأ ةمطاف رأرك ةديصسلأ : ةيعم÷أ «ة«سسيئر
سسوصسم ينب13/01/6991 : دايدزلأ ناكمو خيرات
ةعيزوب ةيدلب ةيدام◊أ يدرو ةوخألأ عراصش80 مقر : ب ةنطاقلأ
فأدهلأ
يرأو÷أ لمعلأ ةيمنتو بابصشلأو لافطألأ ةدئافل هيرأوج ةطصشنأاب مايقلأ

لافطلأ سسوفن ‘ ةن-يدŸأ ة-ي-لوؤو-صسŸأ ة-ي-م-ن-تو ة-ي-ن-طو-لأ حور-لأ سسر-غ
هتمدخو عمتÛأ ةيمنت ‘ ةمهاصسŸأو بابصشلأو
لا‹ ‘ تأرأودو ةيصسيصس–و ةيصسأرد مايأأو تأرصضاfi ، سضراعم ميظنت
ةئيبلأو ‘اقثلأ يومنتلأو يوبÎلأ

يرئأز÷أ عمتÛأ ةيمنت ‘ ةئصشانلأو بابصشلأو لفطلأو ةأأرŸأ رود ليعفت
ةبراÙ يعصسلأو عمتÛأ ريو-ط-تو ءا-ن-ب ‘ ة-كرا-صشŸأ حور ع-ي-ج-صشتو ر-صشن
اهعأونأأ لكب ةيعامتجلأ تافآلأ

ةليشص◊ا ىلع ةقداشصŸا
ةيلاŸا و ةيبدألا

ةيلاتقلا نونفلا ةيدا–ل
ةيعم÷أ ءاصضعأأ قداصص

ةيدا–Óل ةماعلأ
ةيلاتقلأ نونفلل ةيرئأز÷أ

يبدألأو ›اŸأ ريرقتلأ ىلع
.9102 ةنصسل

ـلأ ءاصضعألأ  ةقداصصم  ت“و
75 لصصأأ نم نورصضا◊أ23

نونفلل ةماعلأ ةيعمجلل
ريرقتلأ ىلع ةيلاتقلأ

قيرط نع ةرم لوأل  يبدألأ
ةنصسلل يرصسلأ عأÎقلأ
12 ةيبلغأاب9102 ةيلاŸأ
عنتمأو ، تأوصصأأ8 و ، اًتوصص

تيوصصتلأ نع نيوصضع
حلاصصت ةيعم÷أ تفرعو

ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ سسيئر
سسيئر و تبيزعت لامج

نيدلأ رصصن يزيليأ ةطبأر
تاقاقصشنلأ دعب ةميترب

بتكŸأ اهلجصس يتلأ
. أرخؤوم يذيفنتلأ

مويلا نم اءادتبإا بابششلا رودل يجيردتلا حتفلا
ةقداشصŸا دعبو ةشضايرلا بطل ينطولا زكرŸا عم قيشسنتلاب ررقت هنأا يمشسرلا اهعقوم ىلع ةشضايرلاو بابششلا ةرازو تنلعأا

يجيردتلا حتفلاب حامشسلا  انوروك ةحئاج رو-ط-ت ة-ع-با-تŸ ة-ي-م-ل-ع-لا ة-ي-ن-طو-لا ة-ن-ج-ل-لا فر-ط ن-م ي-ح-شصلا لو-كو-توÈلا ى-ل-ع
تايعمجو ةي’ولاب ةشضايرلاو بابششلا ءاردم فيلكت ” صصوشصÿا اذه ‘و  Úنث’ا مويلا نم اءادتبإا بابششلا رودل بقارŸاو
اذه ءاج ردشصŸا صسفن بشسحو .راطإ’ا اذه ‘ دمتعŸا يحشصلا لوكوتوÈلل مراشصلا قيبطتلا نامشض ىلع رهشسلاب بابششلا
خرؤوŸا91 ديفوك ةحئاجب ةطبترŸا ةيحشصلا ةمزأ’ا Òيشستو ةياقولا Òبادتب قلعتŸا لوأ’ا ريزولا حلاشصم نايبل اعبت رارقلا

عم بابششلا رودو ةيفاقثلا زكارملل بقارŸاو يجيردتلا حتفلا متيشس هنأا تنلعأا دق ةموك◊ا تناكو .يرا÷ا يفناج41 ‘
نكÁ كلذ عمو انوروك صسوÒف ةحئاج روطت ةعباتŸ ةيملعلا ةنجللا اهتدمتعإا يتلا ةيحشصلا ت’وكوتوÈلل مراشصلا لاثتمإ’ا
ةرارغوب ةراصس.ءابولا راششتنإا ةحفاكم راطإا ‘ ةذختŸا تاءارجإ’ا كاهتنإا ةلاح ‘ يروفلا اهقلغب ة’ولا موقي نأا

ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا-ب  ي-ل--يد--ه ن--يد--لا ي--ق--ت ير--ئاز÷ا ءاد--ع--لا ن--ك“
بقعÎم008 قابشس ‘ ينطولا يشسايقلا مقرلا  ميط– نم ةيكيرمأ’ا
ج89اث54د1 هردق اتيقوت هليجشست
مقرلا Êومحر ديم◊ا دبع هبردي يذلا ›وÎبلا عمÛا ءادع لجشس و
بونج ‘ كيشسÓك يكروك كيت صساشسكت ىقتلم لÓخ ديد÷ا يشسايقلا
.ةدحتŸا تاي’ولا
ةزوحب لظ ةعاقلا لخاد Îم008 قابشسل قباشسلا مقرلا نإاف Òكذتللو
81 ذ---ن----م(ج78اث64د1)هرد----ق ن----مز ‘رو----ن----لا د----ب----ع ا----شضر ءاد----ع----لا

.ايلاطيإا بونج ةنيد2991Ãيرفيف
ةرارغوب ةراشس

Îم008قابشسل ينطولا يشسايقلا مقرلا مطحي يليده

: بعŸÓا ءادصصأا ةدير÷ ةلوصسغم نب مÓصسلا دبع قباصسلا ›ودلا

ةيرئاز÷ا ديلا ةرك ىوتشسم وه اذه و ةعقوتم تناك ةجيتنلا
ءاقل ةجيتن نم ئجافتي ⁄ هنا ةلوشسغم نب مÓشسلا دبع قباشسلا ›ودلا فششك
51 قرافب مزهنا يذلا و يدلشسي’ا هÒظن ماما ديلا ةركل ينطولا بختنŸا
ديلا ةركل يقيق◊ا ىوتشسŸا تفششك ةارابŸا هذه نا حشضوأا و ةلماك ةطقن
ىوتشسŸا نم Úبع’ هفوفشص ‘ كلÁ ’  ينطولا بختنŸا ن’  ةيرئاز÷ا
Úبع’ عبرا وا ةثÓث ءانثتشساب ⁄اعلا ةلوطب مجح ‘ ›اعلا

Òشضحتلا ءوشس نم قمعا لكششŸا
ببشس و ينطولا بختنŸا لكششم نا ةلوشسغم نب دكا قايشسلا تاذ ‘ و
ةشسفانŸا صصقن وا تاÒشضحتلا ءوشس ببشسب تشسيل ةيبلشسلا جئاتنلا
’ يرشست ةينطولا ةشسفانŸا تناك و اديج انرشضح ول و ىتح » لاقو

Áا-ع-لا د-ي-لا ةر-ك را-ب-ك ما-ما زو-ف-لا ا-ن-ن-كŸى-ل-ع زو-ف-ن-ل ن-ك-ن ⁄ و  ة-ي
و Òشضحتلا صضقن و ةلوطبلا فقوت  حيحشص ‘ فاشضأا و » ادنلشسيا

ن-ك-ل ر-شضخ-ل-ل تها-ب-لا دودرŸا ‘ فر-ط ا-ه-ل نا-ك ا--نورو--ك ة--ح--ئا--ج
. Òثكب قمعا لكششŸا

ببشس ةحشضاو ةيŒاÎشسا  بايغو Òيشستلا ءوشس
رئاز÷ا ‘ ديلا ةرك روهدت

نب مÓشسلا د-ب-ع د-ي-لا ةر-ك-ل  ق-ب-شسأ’ا ي-ن-ق-ت-لا ر-يدŸا د-كا
‘ ديلا ةرك ىوتشسم عجارت و وهدت ببشس نا ةلوشسغم
ة--يŒاÎشسا با--ي--غ و Òي--شست--لا ءو--شس ¤ا دو--ع--ي ر--ئاز÷ا
و تشضم ةنشس51 رادم ىلع ةيدا–’ا لبق نم ةحشضاو
و ةدعاقلا ىوتشسم ىلع نوكي نا بجي لمعلا نا فششك

نا اننكÁ هنا صسانلا مهون نا بجي ’ » لاق و طشسوتŸا و ديعبلا ىدŸا ىلع
ةموظنم ‘ رظنلا ةداع’ تقولا ناح و  ةشسايشسلا هذهب ةيباجيإا جئاتن ققحن
صصوشصÿا اذه ‘ و ةيواهلا وحن ديلا ةرك بهذتشسف لعفن ’ نا و ديلا ةرك
Úبع’ نيوكت يه ةمزÓلا ةطÿا و ةيجيتاÎشس’ا نا ثدحتŸا تاذ حشضوأا

لجا نم Ìكا وا تاونشس عبشس رادم ىلع ›اعلا ىوتشسŸا بعل ىلع نيرداق
. ةيŸاع ةلوطب ‘ رابكلا صسفاني Òبك بختنÃ جورÿا

مهل Òشضحتك ةمداقلا تايرابŸا لÓغتشسا نابششلا ÚبعÓلا ىلع
يديهمتلا رودلا رشضÿا اهلÓخ نم يهنيشس يتلا لاغتÈلا ةارابم نع و

بختنŸا ىلع بعشصلا هزوف بقع يشسيئرلا رودلل لهأاتلا نمشض امدعب
هتدهشش اŸ رياغ-م و-يرا-ن-ي-شس ع-قو-ت-ي ’ ه-نا ة-لو-شسغ-م ن-ب د-كا ي-بر-غŸا
’ و فلتfl ويرانيشس عقوتأا ’ » لاق و ادنلشسيا ماما رشضÿا ةارابم

Áلا ىلع زوفلا اننكÈىلع بلغت و ارخؤوم ةوقب داع يذلا لاغت
اوبعلي نا ÚبعÓل اههجوا يتلا يتحيشصن و ادنلشسيا

لÓغتشسا مهيلع بجي نابششلا ةشصاخ و ةدقع نود
مك◊اشصل ةمداق-لا تا-يرا-بŸا و لا-غ-تÈلا ةارا-ب-م

كا-ك--ت--ح’ا و م--ك--تا--ي--نا--ك--ما ر--يو--ط--ت ل--جا ن--م
ىوتشسم يفغ تايرابم بعل ن’  ›اعلا ىوتشسŸاب

اذ-ه و ل-ق-ت--شسŸا ‘ ةÈخ م--ه--ب--شسك--ي--شس يŸا--ع
ة-ط--ق--ن--ك لا--يد--نوŸا ن--م ه--ب جورÿا ن--كÁا--م
.» ةيرئاز÷ا ديلا ةرك حلاشص ‘ ةيباجيإا

يروصصنم ةلوخ
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ايراغلب مامأا ةدحاو ،ةيدو تايرابم ثÓث دعب
مامأا Úنثاو٢/1 ةجيتنب «رسضÿا» اهرسسخو
،3/٢ ةيناثلا رسسخو3/٢ ¤وألا حبر اينامور
ن--م--سض ،يد--نرو---ب---لا بخ---ت---نŸا فا---سضت---سسا
،(٢٠٠٢›ا-م) ا-ي-ق-ير-فإا ·أا سسا-ك تا--ي--ف--سصت
مك◊ا اهداقو ة-ي-ل-يو-ج5 بعلم ا-ه-ن-سضت-حاو
ةارابŸا هذه نأا املع ،Êاملسشلا دمfi يبيللا

،1٠٠٢ ةنسس ‘ ينطولا بختنملل ¤وألا يه
ةنسس يط ›اتلابو ،Òخ ةيادب نوكت نا Óمآا

ى--ل--ع ة--ي--ب--ل--سس ن--م Ìكأا تنا--ك ي--ت---لا٠٠٠٢
ي-ن-غ-لا د-ب-ع ا-هرد-مو  ة-ي-ن-طو-لا ة--ل--ي--ك--سشت--لا

تنا-ك ةارا-بŸا ن-م ق-ئا-قد سسم--خ.يوادج
ةنيدم نبا حتتفيل ي-ن-طو-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل ة-ي-فا-ك
يدا-ن-ل بع-ل-ي نا-ك يذ-لا يزا--غ د--ير--ف ةŸا--ق
بخ-ت-نŸا كا-ب-سش ز-ه ن-م ل-ئا-ب--ق--لا ة--ب--ي--ب--سش
.لوألا طو--سشلا ة--ج---ي---ت---ن ي---هو ،يد---ناور---لا
لك-ل Úفد-ه ل-ي-ج-سست تد-ه-سش Êا-ث-لا طو-سشلا

بعÓلا ةطسساوب ينطولا بختنملل تناك ةيادبلا ،بختنم
،رفسصل Úفدهب ةجيتنلا اقمعم ،توافسسات ظيف◊ا دبع
⁄ رازلا بختنŸا اوبعل نأا لإا قرافلا اذه نم مغرلابو
دسسج تامجهلا نم د-يد-ع-لا نو-ن-سشي او-حارو ،او-م-ل-سست-سسي
نم41ـلا ة-ق-ي-قد-لا ‘ ي-سساو-م ا--مو--ج بعÓ--لا ا--هاد--حإا
فدهلا اذهل ناك.ءاقللا نم95ـلا ةقيقدلا ةيناثلا ةلحرŸا
اوجرخ ثيح ،Úيرئاز÷ا ÚبعÓلا ىلع يباجيلا رثألا

للكت ⁄ اهنكل ،تامجهلا نم ديدعلا اونسشو ،مهتقطنم نم
زوفب لكك ةارابŸاو طوسشلا اذه يهتنيل ،اهنم ةدحاو ولو
سسمخ ¤إا هديسصر اعفار ،فدهل Úفدهب ينطولا بختنŸا
هذه ينطولا بختنŸا سضاخ.زوفو Úلداعت نم طاقن
،Úسساي ينطÓسس ،ةرارغوب :ةي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جاوŸا

ن-ب ،ير-يزد ،يا-ب-ل-ب ،توا-جا ،حا-ت-ف-م ،يÒن-م ،سشا-سشر--ح
.توا-ف-سسا-ت ،ح-ي-با-سصي-م ،د-ير-ف يزا-غ ،(د-يا-ق-ل-ب)ة--ي--بر--ع
وكسسيدور ةدعاسسÃ يوادج ينغلا دبع :بردŸا

1002 يفناج62
0 ايبيمان1 رئاز÷ا

بختنŸا مامأا تناك ينطولا بختنملل ةيلاوŸا ةهجاوŸا
⁄اعلا سساك تايفسصت نم ةثلاثلا ةلو÷ا نمسض يبيمانلا
5 بع-ل-م ا-ه-ن--سضت--حاو ،(٢٠٠٢ ة-ي-بو-ن÷ا ا-يرو-كو نا-با-ي-لا)

اهمسسحو ،طاÒق دمfi يسسنوتلا مك◊ا اهداقو ةيليوج
نود فدهب مهتحلسصŸ يوادج ينغلا دبع بردŸا لابسشأا
ةارابم ‘ ،43ـلا ةقيقدلا ‘ يسضاملب بعÓلا هعقو در
توا-ف-سسا-ت ءÓ-مز-ل ر-ئاز-لا بخ-ت-نŸا او-ب-عل ا-ه-ي--ف لا--سسأا
طسسوتŸا روهم÷ا نم Òثكلا دمح دقو ،درابلا قرعلا
ءاهتناب هللا ة-ي-ل-يو-ج5 بع--ل--م ¤إا ةارا--بŸا ر--سضح يذ---لا
ىو-ت-سسŸا ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا زو-ف-ب ةارا--بŸا
لباقم ينطولا بختنŸا اوبعل هب رهظ يذلا فيعسضلا

.Úيبيمانلا ÚبعÓل عيفر ىوتسسم
:ةيلاتلا ءامسسألاب ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا سضاخ
،(نا-م-ي-ل-سس و-حر)سشا-سشر-ح ،Úسسا-ي ي-ن-طÓ-سس ،ةرار--غو--ب
،حاتفم ،Êومام ،هل ةارابم لوأا لئابقلا ةبيبسش نم سشويرد
،(حيباسصي-م) ،توا-ف-سسا-ت ،ة-ي-بر-ع ن-ب ،د-يا-ق-ل-ب ،ي-سضا-م-ل-ب

يوادج ينغلا دبع :بردŸا.ديرف يزاغ
1002 يرفيف72

1 ايكافولسس1 رئاز÷ا
بختنŸا ينطولا انبختنم فاسضتسسا ،ايبيمان ةارابم دعب
هداقو ةيليوج5 بعلم هنسضتحا يدو ءاقل ‘ يكافولسسلا
،هلثŸ فده لداعتلاب ىهتناو ،ينيركز يرئاز÷ا مك◊ا
‘ ينطو-لا بخ-ت-نŸا مد-ق-ت.ادج ليلق روه-م-ج ه-ع-با-تو
‘ يلحروب دعسسي فيطسس قافو بعل ةطسساوب ةجيتنلا
٠6ـلا ةقيقدلا يكيفولسسلا بختنŸا رظتناو ،14ـلا ةقيقدلا
يهو ،نايدلز ناتان بعÓ-لا ة-ط-سساو-ب ة-ج-ي-ت-ن-لا ل-يد-ع-ت-ل
هذه ينطولا بختنŸا سضاخ.ةارابملل ةياهنلا ةجيتنلا
ودح ،ناميلسس وحر ،ةرارغوب :ةيلاتلا ءامسسألاب ةهجاوŸا

،ةسشيعوب ،(ي-ج-ق-جو-ب)يÒن-م ،Êو-ما-م ،سشو-يرد ،يلو-م
.(ÿÒا با-ج)ي-ل-حرو-ب ،توا-ف-سسا-ت ،ح-ي-با-سصي--م ،يا--ب--ل--ب
يوادج ينغلا دبع :بردŸا

1002 سسرام11
2 رئاز÷ا5 رسصم

سساك تايفسصت نمسض ينطولا بختنملل ةعبارلا ةهجاوŸا
ة--ي--بو--ن÷ا ا--يرو--كو نا--با--ي--لا) ⁄ا--ع--لا

ة-ير-سصŸا ة-م-سصا--ع--لا--ب تنا--ك ،(٢٠٠٢
ىلع بولطم ناك ا-ه-لÓ-خو ،ةر-ها-ق-لا
لداعتلا قيق– ،Úيرئاز÷ا ÚبعÓلا

ل--ما--ك ى--ل--ع ظا--ف--ح--ل--ل ل--قألا ى--ل--ع
سسم-سشلا لا-يد-نو-م غو-ل-ب ‘ ظو-ظ◊ا
م-ك-لا-با-مو لدا--ع--ت--لا ا--مأا ،ة--ع--طا--سسلا
ينطولا رسصانعلا عسضت دقف ةراسسÿاب
لقنت.جورÿا ن---م Úسسو----ق با----ق
لماكب ةرهاقلا ¤إا ينطولا بختنŸا
يئانثلا مهمدقتي ،ةيسساسسألا رسصانعلا

،ي-سضا-م-ل-ب لا-م-جو ة-ي-بر--ع ن--ب ي--ل--ع
،يوادج ينغلا دبع بردŸا مهدوقيو
بختنŸا ينم ،تاعقوتلا لك سسكعو
ة-سسم-خ-ب ،ة-ق-حا-سس ةÁز-ه-ب ي--ن--طو--لا
ا-ها-سسن-ي ن-ل ةÁز-ه Úفد-ه--ل فاد--هأا
ي--سضا--ير--لا رو--ه--م÷ا
⁄ هنا امك  ،يرئاز÷ا

سصيمق يسضاملب بعÓلا يمر ةطقل ىسسني
‘ هلادبتسسا روف اسضرأا ينطولا بختنŸا

بعل فرط نم ،Êاثلا طوسشلا فسصتنم
لخد.ي-ل-حرو-ب د-ع-سسي ف-ي-ط--سس قا--فو
هتف ةيغب ةوقب ةارابŸا يرسصŸا بختنŸا
ةقيقدلا ‘ كلذ هل ناكو ،ليجسستلا باب
،تاكرب دمfi بعÓلا ةطسساوب ةسسداسسلا
رسصا-ن-ع-لا نأا لإا فد-ه-لا اذ-ه ن-م م-غر-لا-ب
رمألا ،اهتقطنم ‘ ةعقوتم تيقب ةينطولا
ن--م ير--سصŸا بخ--ت--ن--م--ل--ل ح---م---سس يذ---لا

71ـلا ة-ق-ي--قد--لا ‘ ة--ج--ي--ت--ن--لا ة--ف--عا--سضم
نأا دعبو ،اقسسلا دمfi بعÓلا ةطسساوب
يوادج ينغلا دبع بردŸا لابسشأا سسحأا

نونسشي اوحار ،ىرخأا فادهأا ةفاسضإا نم
،يرسصŸا سسرا◊ا ىلع تلواÙا سضعب

ي---ل---ع نار---هو ة---يدو---لو---م بعل تن---ك----م

حيباسصيم
ةقيقدلا ‘ ةجيت-ن-لا سصي-ل-ق-ت ن-م
بخ--ت--نŸا ن--ك“ Úت--ق--ي--قد--ب ا--هد---ع---ب ،63ـلا
دا-عأا ،ثلا-ث-لا فد--ه--لا ة--فا--سضإا ن--م ير--سصŸا
فادهأا ةثÓث عقو ىلعو ،Úفده ¤إا قرافلا
ةلحرŸا.¤وألا ة-ل--حرŸا ته--ت--نا فد--ه--ل
بخ--ت--نŸا ،ةرو--سصلا ‘ Òغ---ت---ت ⁄ ،ة---ي---نا---ث---لا
ي-ل-ك م-ق-ع ما-مأا ه-تر--ط--ي--سس ل--سصاو ة--ير--سصŸا
حر-فا ة--ي--بر--ع ن--ب Ó--ف ،ير--ئاز÷ا مو--ج--ه--ل--ل
ى---ك---بأا ي---سضا---م---ل---ب Ó---م---ج لو ،Úير---ئاز÷ا
ع----سضو----لا م----قا----ف----ت ‘ داز ا‡و ،Úير-----سصŸا
بعÓلا اه-ب ما-ق ي-ت-لا ة-ي-سضا-يرÓ-لا ة-ق-ير-ط-لا

Êا-ث-لا طو-سشلا ف-سصت-ن-م ‘ ي-سضا-م-ل-ب لا--م--ج
ببسسب ،اسضرأا ينطولا بختنŸا سصيمق هيمرب

رملاي ،ي-ل-حرو-ب د-ع-سسي ف-ي-ط-سس قا-فو بعÓ-ب ه-سضيو-ع-ت
ن-م او-ن-ك“و ،ير-سصŸا بخ-ت-نŸا او-ب-عل ل--غ--ت--سسا يذ--لا
ديسسلا قراطو بعÓلا امهلجسس  نيزخا Úفده ةفاسضإا

نم Úتقيقدلا ‘و ةياهنلا ةرفاسص نم قئاقد ثÓث لبق
نم نوسش فيك مك◊ا اهدعب رخأاتي ⁄ ،بسستÙا تقولا

ة-ح-ل-سصŸ ،ة-يا-ه-ن--لا ةر--فا--سص نÓ--عإا ن--م ل--سشي--سسلا رز--ج
بخ-ت-نŸا د-ي-سصر تد--م--ج ةÁز--ه ،ير--سصŸا بخ--ت--نŸا
مغرلاب.تايرابم عبرأا نم ةعبارلا ةطقنلا دنع ينطولا

سضفر يوادج ينغلا دبع بردŸا نأا لإا ةراسسÿا هذه نم
‘ ثدحي ⁄ ائيسش ناكو هلمع لسصاوو هتلاقتسسا Ëدقت
ةÁزه ةن-عار-ف-لا بخ-ت-ن-م ه-ب ق◊ا يذ-لا و-هو ،ةر-ها-ق-لا

بخ-ت-نŸا سضا-خ.Úفده-ل فاد-هأا ة-سسم-خ-ب ة-ي-خ-يرا-ت
ةرار-غو-ب :ة-ي-لا-ت-لا ة-ل-ي-ك-سشت-لا-ب ة-ه-جاوŸا هذ--ه ي--ن--طو--لا
،Êو-ما-م ،يÒن-م ،سشو-يرد ،(ح-ي-با-سصي-م) و-حر ،(Êا-ه--ل--ب)
يسضاملب ،سشوارك ،توافسسات ،ةيبرع نب ،يريزد ،سسابلب
يوادج ينغلا دبع :بردŸا.(يلحروب)

1002 سسرام42
1 رئاز÷ا0 يدنروب

ىرخألا يه تناك ةينطولا بختنملل ةيلاوŸا ةهجاوŸا
مسسرب Òخألا اذه مامأا يدنروبب ينطولا سضرا جراخ

›ا--م) ا--ي--ق--ير--فأا ·أا سسا--ك تا--ي--ف--سصت
ةيون-عŸا ة-لا◊ا ن-م م-غر-لا-ب.(٢٠٠٢
ببسسب توافسسات ءÓمز اهيلع ناك يتلا
مامأا رهاقلا ‘ اهوعرŒ يتلا ةراسسÿا
ة-ل-ما-ك ة-ي-سسا-م-خ-ب ير-سصŸا بخ-ت--نŸا

ينغلا دبع بردŸا لابسشأا نأا لإا ،Úنثل
امهم ازوف قيق– نم اونك“ ،يوادج

قا----فو بعل ه----ع----قو در نود فد-----ه-----ب
ة-ق-ي-قد-لا ‘ ي-ل-حرو-ب د-ع-سسي ف--ي--ط--سس
Êامث ¤إا رئاز÷ا ديسصر عفر زوف ،91ـلا
.›ا--م ن--م اد---ج بير---ق تا---بو طا---ق---ن

ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا سضاخ
ينطÓ-سس ،ةرار-غو-ب:ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب
،سشو---يرد ،(و---حر)سشا---سشر----ح ،Úسسا----ي

نب ،دياقلب ،يسضام-ل-ب ،حا-ت-ف-م ،Êو-ما-م
،ح---ي---با---سصي---م ،توا---ف---سسا---ت ،ة---ي---بر----ع
دبع :بردŸا.(ÿÒا باج)يلحروب

ينغلا
زو-ف--لا ع--ف--سشي ⁄يوادج

بردŸا ،يدنروب نم ينطولا بختنŸا هب داع يذلا
سضرا ¤إا «رسضÿا» ةدوع روفف ،يوادج ينغلا دبع
يئانثلاب هسضيوعتو  يوادج ينغلا دبع ةلاقإا ” ينطولا

ىلع ›امرك ديم◊ا دبع موحرŸاو ابوز ديم◊ا دبع
ةمانزرلا ببسسب ،ةتقؤوم ةÎفل نكل ةينفلا ةسضراعلا سسأار
هباجي ناك يذلا ينطولا بختنŸا تايرابŸ  ةفثكŸا

.ايقيرفإاو ⁄اعلا سساك تايفسصت Úتهبج ىلع
1002 ليرفا22

0 رئاز÷ا3 لاغنسسلا
ابوز دي-م◊ا د-ب-عو ›ا-مر-ك د-ي-م◊ا د-ب-ع ي-ئا-ن-ث-لا ن-سشد
ةيلاغنسسلا ةمسصاعلا نم ين-طو-لا بخ-ت-نŸا ع-م ا-م-ه-ت-ياد-ب
تاعومÛا رود بايإا نمسض ¤وألا ةلو÷ا نمسض راكد
،(٢٠٠٢ ةيبون÷ا ايروكو نا-با-ي-لا)⁄ا-ع-لا سسا-ك تا-ي-ف-سصت-ل
،3/٠ ة-ل-ي-ق-ث ةÁز-ه-ب ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ي-ن--م ا--ه--لÓ--خو
تايفسصت نمسض ةيبلسسلا جئاتنلا نم ةلسسلسس ¤إا تفيسضأا
تهنأا.5/٢ رسصم مامأاو٢/1 برغŸا مامأا ،⁄اعلا سساك

ةليكسشتلا دوارت تناك يتلا ةليئسضلا لامآلا ةÁزهلا هذه
هديسصر تدمج نأا دعب ،يŸا-ع-لا سسر-ع-لا غو-ل-ب-ل ة-ي-ن-طو-لا

¤إا ةدوعلابو ،تايرابم سسم-خ ن-م ة-ع-بار-لا ة-ط-ق-ن-لا د-ن-ع
فو-ي-سض ي-جا-ح ›ا-غ-ن-سسلا نا--ك ا--ه--ل--ط--ب ،ةÁز--ه--لا هذ--ه
ماسشه سسرا◊ا كابسش ‘ هدÓب بختنم فادهأل هليجسستب

كا-ب-سش ز--ت--ه--ت نأا نود ،57و٠4و3ـلا ق-ئا-قد-لا ‘ ر-ياز--م
زوفب ةارابŸا يهتنتل ،ةدحاو ةرم ولو ›اغنسسلا بختنŸا
هذ-ه نأا ا-م-ل--ع ،3/٠ لدج يأا ل-ب-ق-ت ل ة-ج-ي-ت-ن-ب لا-غ-ن-سسلا
،Êاميلسسلا ميك◊ا دبع يبيللا مك◊ا اهرادأا ةهجاوŸا
نم ةسشيعوب ،ريازم :ةيلاتلا ءامسسألاب انبختنم اهسضاخو
دا–ا نم Êامغد حبار ،يلوم ودح ،ةنيطنسسق ةيدولوم
لوأا ناسسملت دادو نم سشوبرخ) هل ةارابم لوأا ةمسصاعلا

،سسيلاط ،يسضاملب ،بياسص ،يسضاملب ،ورفاز ،(هل ةارابم
.ظيف◊ا دبع توافسسات ،(Êاوز لÓب) يريزد ،يلحروب
›امرك ديم◊ا دبعو ابوز ديم◊ا دبع :بردŸا

1002 يام4
2 برغŸا1 رئاز÷ا

·أا ةيليوج5 بعلÃ تناك ينطولا بختنملل ةيلاوŸا ةهجاوŸا
تاعومÛا رود نم ة-ي-نا-ث-لا ة-لو÷ا ن-م-سض ي-بر-غŸا بخ-ت-نŸا
دبع ÚبردŸا لابسشأا ينم اهلÓخو ،٢٠٠٢ ⁄اعلا سساك تايفسصتل
Úفد-ه-ب ةد-يد-ج ةÁز-ه-ب ،›ا-مر-ك د-ي-م◊ا د-ب-عو ا-بوز د-ي-م◊ا
ماسشه مك◊ا اهداقو ليلق روهمج اهرسضح ةارابم ‘ ،فدهل

حتف ةيغب ةوقب ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا لخد. طاÒق
بعÓلا ةطسساوب ةعباسسلا ةقيقدلا ‘ كلذ هل ناكو ليجسستلا باب

سسار◊ا عدا-خ-ي ف-ي-ك فر-ع يذ-لا ،توا-ف--سسا--ت ظ--ي--ف◊ا د--ب--ع
ل-يد-ع-ت ي-بر-غŸا بخ-ت-نŸا لوا-ح ا-هد-ع-ب ،ير-كز ن--ب ي--بر--غŸا
ةحناسسلا سصرف-لا ن-م د-يد-ع-لا هو-ب-عل رد-هأا نأا د-ع-بو ،ة-ج-ي-ت-ن-لا
ةيددعلا تلواÙا نم مغرلابو ،91 ـلا ةقيقدلا تءاج ليجسستلل

فده لداعتلاب اهلاح ىلع تيقب ةجيتنلا نا لإا ،Úبنا÷ا نم
Ÿا اهب تهتنا يتلا ةجيتنلا يهو ،هلثŸا.¤وألا ةلحرŸةلحر

يبرغŸا بختنŸا اهلخد ،¤وألا ةلحرŸا رارغ ىلعو ةيناثلا
ثحبلا ةلحر ةلسصاوم ›اتلابو Êاثلا فدهلا ةفاسضإا ةيغب ةوق لكب

سض“ نكت ⁄و ،يبون÷ا يروكلاو Êابايلا لايدنوŸا ةÒسشأات نع
،Êاثلا فدهلا ةفاسضإا نم يزمر بعÓلا نك“ ىتح Úتقيقد لإا
نم74ـلا ة-ق-ي-قد-لا ‘ ل-ج-سسŸا ر-ك-بŸا فد-ه-لا اذ-ه  م-غر-لا-بو
ةجيتنب تأات ⁄ ةارابŸا نم ةيقبتŸا34ـلا قئاقدلا نا لإا ،ءاقللا
ةÁزه ،يبرغŸا بختنملل قحتسسŸاب فسصو زوفب ءاقللا يهتنيل

ةعبارلا ةÁزهلل هتفاسضإاب ،ةينطولا ةليكسشتلا حارج نم تقمع
تدمج ،عومÛا ‘ ةسسماÿاو تايفسصتلا هذه ‘ ›اوتلا ىلع
ايئاهن هتجرخأاو ،تايرابم تسس نم ةعبارلا ةطقنلا دنع هديسصر
.رسصمو ايب-ي-ما-ن ما-مأا ÚتÒخألا ه-ي-تارا-ب-م ل-ب-ق تا-ي-ف-سصت-لا ن-م
،ماسشه :ةيلاتلا ءامسسألاب ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا سضاخ
،(هل ةارابم لوأا دادزولب بابسش نم ناتميلسس ةطام دلو)ريازم
،يابلب ،(دياقلب)سسيلاط ،دودغز ،يÒنم ،يلوم ودح ،Êومام
:بردŸا.يسضاملب ،توافسسات ،(يلحروب)ة-ي-بر-ع ن-ب ،ي-ف-يا-سص
عبتي ...›امرك ديم◊ا دبعو ابوز ديم◊ا دبع

جئاتن سسك-ع ،2002 نابايلاو ةيبون÷ا ايروكب ترج يت-لا ⁄ا-ع-لا سسا-ك تا-ي-ف-سصت تءا-ج
غولب نم تنك“ دق ةينطولا رسصانعلا تناك اذإاف ،›ا2002Ã ايقيرفأا ·أا سساك تايفسصت
،2002 ⁄اعلا سساك تايفسصت ‘ نكل ،ةدحاو ةلوجب تايفسصتلا ةياهن لبق يراقلا سسرعلا

ينم ةراسسخ ىسصقأا نكل.تلوج ثÓثب اهتياهن لبق تايفسصتلا نم ينطولا بختنŸا جرخ
مامأا ةرهاقلا ةيرسصŸا ةمسصاعلاب تناك2002 ⁄اعلا سساك تايفسصت ‘ ينطولا بختنŸا اهب
نم انبختنم اهيف ا‚ ةارابم ‘ ،Úفده لباقم ةلماك فادهأا ةسسمخب «ةنعارفلا» بختنم
ةقل◊ا ‘ انفقوت ثيح نم ددعلا اذه ةقلح أادبن انوعد ،كلذ لبقو ،فادهألا نم لباو
¤إا  ةديعسس ةلحرف ،ايقيرفا سسا-ك تا-ي-ف-سصت ن-م-سض يد-نرو-بو ر-ئاز÷ا ءا-ق-ل ع-م ة-ي-سضاŸا

.«رسضÿا«تايرابم خيرات زيلاهد
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لÓقتسس’ا ذنم «رسضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

1002 يام4 ¤إا1002 يفناج21 نم

رهظيو رسصم و رئاز÷ا ةارابم نم ةطقل^
 يسضاملب مجاهŸا ةروسصلا ‘

بختنم هجاو يذلا يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا^
1002 يفناج21 موي يدنروب

ةيبرع نب يلع مودق^
Òغي ⁄ ينطولا بختنŸا ¤إا

«رسضÿا«ةلاح نم ائيسش
2002 لايدنوم تايفسصت ‘

«رسضÿا» دئاق توافسسات ظيف◊ا دبع^
ةديد÷ا ةيفلألا علطم ‘

«رسضÿا» نايك تلزلز يتلا «ةنعارفلا» ةيسسامخ

(نوسسمÿاو ةثلاثلا ةقل◊ا)



ةركلا»
ةيقيرفأ’ا
¤إا ة--جا--ح---ب
ةفصسلف

‘ ةد-------يد-------ج
Òكفتلا
،ةرادإ’او
ةراقلا نأا دقتعأاو
ا--ه--يد--ل ءار--م---صسلا
ع--فر---ل تاءا---ف---ك---لا
تايدحتلا
‘ Òي-غ--ت--لا ،ة--ي--ل--ب--ق--ت--صسŸا
،ح--ل--م بل--ط--م و---ه فا---ك---لا
ةدوجوم تاقاطلا نأا دقتعأاو
وحن امدق يصضŸا ‘ ةدارإ’او

.«اصضيأا ةÒبك فدهلا اذه
سسيئر) يضشطز نيدلإ Òخ

(مدقلإ ةركل ةيرئإز÷إ ةيدا–’إ

ع-بار-لا دراودإا ة-ن-با كرو-ي ثي-باز-ي--لإا جوز--ت--ي ع--با--صسلا يÔه كلŸا -6841
.Úتدرولا برح دعب كرويو Îصسكن’ ةرصسأا كلذب نيدحوم
.ايلاÎصسأا ¤إا اÎل‚إا نم نيدعبŸا نم Êاطيرب مهتم637 لوصصو -8871
.اصشاب ديعصس دمfi ›اولا همع ةافو دعب رصصم مكح ¤وتي اصشاب ليعامصسإا -3681
.ةرم لوأ’ ةينيصسلا ةعصشأ’ا زاهج سضرع -6981
ىلع بابلا حتف ا‡ تارئاط ةلماح Ïم ىلع ةرئاطل طوبه لوأا -1191
.نفصسلا هذه لثم دييصشتل هيعارصصم
.اصسنرف ‘ ياصسرف ‘ مÓصسلل سسيراب ر“ؤوم لامعأا حاتتفا -9191
.تخامÒفلا لبق نم دارغنينيل راصصح رصسك نونلعي تييفوصسلا -3491
تاطلصسلاو ،يصسنرفلا لÓتح’ا دصض ةيصسنوتلا ةيبعصشلا ةروثلا أادب -2591
.ةبيقروب بيب◊ا ىلع سضبقلا يقلت ةيصسنرفلا

ةكلمŸا ‘ فئا-ط-لا ة-ن-يد-م ‘ ة-ي-مÓ-صسإ’ا ة-م-ق-لا ر“ؤو-م دا-ق-ع-نا -1891
.ةيدوعصسلا ةيبرعلا

ةفاك ‘ هب رعصش Îخير سسايقم ىلع0.7 ةوقب ةجيإا رحب ‘ لازلز -2891
ايفÓصسوغوي قرصش بونجو ايلاطيإا قرصش بونجو ايراغلبو نانويلا ءاحنأا
.ايكرت برغو
.ً’زنم194 قر–و4 لتقت ايلاÎصسأاب اÈناك ‘ ةيران ةفصصاع -3002
ذنم ءوصسأ’ا دعت ابوروأا برغو ةدحتŸا ةكلمŸا برصضت ةفصصاع -7002
. ةÒبك رئاصسخب ببصستت اًماع نيرصشع
ىلع ةلفاح قيرح ةثداح ‘ نيرخآا5 ةباصصإاو سصخصش25 عرصصم -8102

.ناتصسخازاك ‘ يبوتكأا ةقطنÃ سسغروأا ةيريدم ‘ تنكميصش ،ارامصس قيرط
طخِل ٍراجفنا ‘ تارصشعلا حرجو اًصصخصش09 نع ديزي ام لتقم -9102
.ةsيكيصسكŸا وغلاديه ةي’وِب نابليليوÓت ةدلب ‘ ةsيطفن ٍبيبانأا

‘ قراوز---لا ة----صضا----ير د----ئار ^
.روجيرج كام نوج : وه ⁄اعلا

: و--ه ف--لو--غ--ل--ل يدا--ن مد---قأا ^
.فلوغ ناملتنج
‘ لو--ب--صسي--ب--لا ة--ب--ع--ل تأاد---ب ^

.م0071 ماع اÎل‚ٍا
ي----ب----قار----مو م----ك◊ا ة----مÓ-----صس ^

يذلا يدانلا ةيلؤوصسم نم طوطÿا
لبق هصضرأا ىلع ةارابŸا هيف ماقت
.ةارابŸا دعبو ءانثأا ‘و

ة-ي-ب-م-ي-لوأ’ا با-ع-لأ’ا تي--ق--لأا ^
بر◊ا بب------صسب ¤وأ’ا Úتر------م
ةيناثلا ةرودلاو ¤وأ’ا ةيŸاعلا
.ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا ببصسب

دحأا ةلصسلا ةرك ةبعل عÎخا ^
م1981 ماع Úيدنكلا ةذتاصسأ’ا
.ثيمصسات سسماج ىعديو

نوعصسي نوبع Óلا ناك يتلا فادهأ’ا نأ’ مصس’ا اذهب ةلصسلا ةرك تيمصس ^
ةرك يبع’ ددعل ةبصسنلاب امأا Úتبوقثم Úتلصس ‘ ةركلا لاخدٍا يه اهليجصستل
نÓمحي نامكح بعلŸا ‘ فقيو طايتح’ا ‘ ةعبصس و Úبع’5 ةلصسلا

.تقولل ََاصسايقم

⁄ يهف ، دعت ⁄ اذإاو ، كل يهف تداع اذإا ،بهذت اهعد ةأارما تببحأا اذإا ^
. Óصصأا كل نكت

،ب◊ا اذه كلدابي ’ Úح ⁄ؤوم وه مكو ، ام ًاصصخصش ب– نأا ⁄ؤوم وه مك ^
- ةيفاكلا ةعاجصشلا كل“ ’و ، مهدحأا ب– نأا وه امÓيإا دصشأا وه ام نكل

. هوحن هب رعصشت اÃ همÓعإ’
طقف ، Òثكلا كل ينعي و اصصخصش يقتلت نأا ةاي◊ا هذه ‘ نزÙا نم ^

كي-ل-ع نأاو-نو-ك-ي نأا ه-ل ارد-ق-م سسي-ل ا-م-ك-ن-ي-ب ا-م نأا ، ة-يا-ه-ن-لا ‘ ف-صشت--ك--ت--ل
.باحصسن’ا

، دحاو ٍناكم ‘ هعم سسلŒ نأا عيطتصست يذلا وه ءاقدصصأ’ا لصضفأا ^
عورأاو ةصشقانم عتمأا امتصضخ امكنأاكو  ، ناقÎفت مث تمصصب ًايوصس ناحجرأاتت

. ثيدح
اننأا ، ًاصضيأا يقيق◊ا نم نكلو ،هدقفن ىتح كل‰ ام ةميقب سسحن ’ نأا  ^
. هصشيعن ىتح دقفن اذام ىنعم فرعن ’

كضســـــــــــــفن فـــــــــــقث

، اهيلع طلضستلإو هبلق تاضضبن ةبقإرÃ ،مكدحإ عيطتضسي له
نم كانه نكل ،يفنلاب نوكي دق بإو÷إ ؟بلطلإ دنع اهفيقوتو

فرعتلإ لبقو ،مويلإ ددع ‘ كلذ ىلع نوفرعتتضسو ،كلذ عيطتضسي
:›اتلإÊوÎكل’إ عقوŸإ Èع انتلضسإرÃ إوضسنت ’ ،اهيلع
moc.liamg@mirakiddam،انتحفضص رونت مكعيضضإومف

امكو ،مكنظ نضسح دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتإداقتنإو
.مويلإ ءاعدب هللإ ةكرب ىلع انتحفضص أإدبن ،ددع لك ‘ ”دوعت

، ’ :يجاوهقلا هيلع در ؟ةدراب ةوهق كدنع :يجاوهقلل لاقو ةوهقلل لخد دحاو كلاق
ةوهق كدنع :ولوقي موي لك داعو ،’:هيلع درو ¤وأ’ا ةرŸا اميك ولاقو ةودغ هاج داز

اج ةعاصس دعبمو ،يجي ام لبق ةدراب ةوهق ولدّجون هللاو :يجاوهقلا لاق راهنلا دحاو ؟ةدراب
.›اهبيجو اهنّخصس :لاق ،يديصس معن :ولاق ؟ةدراب ةوهق كدنع :لاقو نوبزلا
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انعم مضستبإإ

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

يدهم Ëرك :دإدعإإ

.يرصصم لث‡ ،راقفلا وذ حÓصص -6291
ىلع ل-صصا-ح ›ا-م-صش يد-ن-لر-يأا ي-صسا-ي-صس ،مو-ي-ه نو-ج -7391

.8991 ماع مÓصسلل لبون ةزئاج
.يصسنوت ينغم ،قانصشوب يفطل -4591
.يكيرمأا لث‡ ،Ôتصسوك Úفيك -5591
.يزيل‚إا مدق ةرك بردمو بع’ ،يلصسدÒب Îيب -1691
.يتيوك لث‡ ،يلعلا قراط -6691
.يليصشت مدق ةرك بع’ ،وناروماز نافيإا -7691
.يروصس ينيطصسلف لث‡ ،يريامع معنŸا دبع -0791
.Êابصسإا مدق ةرك بردمو بع’ ،’ويدراوغ بيصسوج -1791
.يتيوك مدق ةرك بع’ ،زيزعلا دبع كرابم -7791
.Êامور مدق ةرك ىمرم سسراح ،تنوبول نادغوب -8791
.›اغترب مدق ةرك بع’ ،اريÒف ولواب -9791
.يزيل‚إا مدق ةرك بع’ ،نيرغ تربور -0891
.يكيجلب برصضم ةرك بع’ ،سسوكور هيفيلوأا -1891
.يتيوك مدق ةرك بع’ ،روصصنŸا فاون -2891
.›اطيإا مدق ةرك بع’ ،وفيلوتنوم ودراكير -5891
.يرصسيوصس مدق ةرك بع’ ،وروجد ناهوي -7891
.يتيوك مدق ةرك بع’ ،›امصشلا هللا دبع -8891

هبلق فقوي لاÔج
بلطلا دنع

Êدنللا دنزوات  لاÔ÷ا ةعاطتصسا ‘ ناك
طلصستلاو هبلق تاصضبن ةبقارÃ فورعŸا

علّطإا دقو ،بلطلا دنع اهفيقوتو ، اهيلع
ناÒهصشلا نايزيل‚إ’ا نابيبطلا كلذ ىلع
‘ ًا--ي--م--صسر هÓ--ج--صسو  درا--يا--ب َو  ن--يا--صشت
لاÔ÷ا ف--قوأا مو--ي تاذو ،ا--م--هر--ير--ق---ت

‘وت هنكلو ةعاصس فصصن ةدم هبلق ةكرح
. .مايأا ةينامثب كلذ دعب

نادعضس حبار خيضشلا
فر-صشا ،ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا ¤إا ة--فا--صضإا
بيرد---ت ى---ل---ع ناد---ع---صس ح----بار خ----ي----صشلا
اذ-هو ،4002 ةنصس ‘ ،ي-ن-م-ي-لا بخ-ت-نŸا
ركذلا قبصس امك «رصضÿا» لصصوأا نا دعب
ايقيرفإا سسأاك ‘ يئاهنلا عبرلا رودلا ¤إا
ن--ك--ل ،سسنو--ت ‘ كاذ---نآا تم---ي---قأا ي---ت---لا

ن-طو-لا سضرا ¤إا ناد-ع-صس دا-ع-م نا-عر-صس
زرحأاو فيطصس قافو يدان بيردتب ماقو
باصسح ىلع ،7002 ماع برعلا سسأاك هعم
.Êدرأ’ا تادحولا يدان
ح--بار برد ،ف--ي--ط--صس قا--فو ¤إا ة--فا--صضإا

،ةيرئاز÷ا ة-يد-نأ’ا ن-م د-يد-ع-لا ناد-ع-صس
ف--صصت--ن--م ‘ ة--م--صصا--ع---لا دا–ا ا---ه---ن---م
ةنيطنصسق بابصش برد امك ،تا-ي-ن-ي-ع-صست-لا

‘ ينقت راصشتصسم لمعو ،ةÎفلا كلت ‘
تاينيعصستلا ةياهن ‘ ةبانع دا–ا قيرف
.ةÒصصق ةÎفل نكل ،ّّكلذك
ءا-جر-لا ق-ير-ف ة-ق-فر ،ناد-ع-صس ح--بار زا--ف
ا-ي-ق--ير--فإا سسأا--ك--ب ي--بر--غŸا يوا--صضي--ب--لا
‘ مزه امدنع9891 ةنصس ةلطبلا ةيدنأÓل
تÓ--كر--ب نار--هو ة--يدو---لو---م ي---ئا---ه---ن---لا
د‹ نم عفر يذلا جيوتتلا وهو ،حيجÎلا
ن--صسحا Úب ن--م تا--بو ،ناد--ع--صس خ--ي---صشلا
 .ةÎفلا كلت ‘ ةقرافأ’ا ÚبردŸا

...عبتي
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:مويلإ مقر

81 ي-----ها------م :لإؤو------ضسلإ
بق-ل-ب تجو-ت ي-ت-لإ ة-يد-ن’إ
:مضسإو-م ة-ي-ن-طو-لإ ة-لو-ط-ب-لإ

6791/7791و5691 /4691
؟9991/0002و3891/4891و

5691 /4691 م-صسو--م ‘:بإو÷إ
دادزولب بابصش ينطولا بقللاب جوت
بقللاب جوت7791 /6791 مصسوم ‘و
ة-ن-صس ‘و ل-ئا-ب--ق--لا ة--ب--ي--ب--صش ق--ير--ف
›ا--غ بق--ل--لا--ب جو---ت3891/4891
9991/0002 م-صسو--م ‘و ،ر--ك--صسع--م

.دادزولب بابصش قيرف بقللاب جوت

Áهمربإ يذلإ دقع-لإ ةد-م م-قر-لإ إذ-ه ل-ث
يدان عم Êاميلضس مÓضسإإ يرئإز÷إ ›ودلإ
‘ Êاميلضس رهظو ،يضسنرفلإ نويل كيبŸوإ
يرود--لإ رد--ضصت---م ع---م تا---ب---يرد---ت لوأإ
د-ع-ب ،ةدا-ع-ضسلإ ة-م-ق ‘ و--هو ،ي--ضسنر--ف--لإ

هضسوباك ةياهن دعب ،«نورلإ» ميلقإ’ هلوضصو
.سس’وأإ ةرإدإإ عم هقافتإإو ،إÎل‚إإ ‘

:Èمضسيد

ــــــــــ مويلإ حيرضصت ـــــــ

ارـــــــــــــــــــــــــــهضش

Èتعأإو  أإرقإإ ــ
. لضشفلل طيطختلإ ¤إإ دوقي طيطختلإ ‘ لضشفلإ ^
نأإ ي-ه ، كمÓ-حأإ ق-ق– ي-ك-ل ة-ل--ي--ضسو ل--ضضفأإ ^

. ليبضسلإ نم ظقيتضست
’ نكلو ، ه-ت-ل-ك-ضشÓً Ÿ-ح001 نا-ب÷إ د-ج-ي د--ق ^

. رإرفلإ .. وهو اهنم دحإو لح ىوضس هبجعي
رانلإ ةقرح نم هتÈعأإ يردي امو يكبي عمضشلاك ^

. لضسعلإ ةقرف نم مأإ
اهقضشت نأإ نم كل Òخ كتماضستباب كقيرط قضش  ^

. كفيضسب
. قيدضصلإ عَيضض يضشإولإ عاطأإ نم ^
نأإ نم كل Òخ دوضسأ’إ ةعامج ‘ ًإدرف نوكت نأإ  ^

. ماعنلل ًإدئاق نوكت
لقإ نامر◊إ نإاف ، ليلقلإ ءاطعإإ نم يحتضست ’  ^
. هنم

. نيرخآ’إ مامأإ هدّ‹ نكلو ، ًإرضس كقيدضص ْمُل ^
ةءاضسإ’إ نم ىلع انفوخ فعاضضت ، انبح دإدزإ إذإإ ^

ديضص ةضضاير. بحن نم ¤إإ
روقضصلا

ي-ه رو-ق-صصلا د-ي--صص ة--صضا--ير
،سصن-ق-لا بور-صض ن-م بر--صض

يداعلا ديصصلاف .اهفÓخو ةيقدنبلاب سصنقلا نع ًاما“ فلتخي هنإا ’إا
يه اهنم ةياغلاف روقصصلا ديصص امأا ،هلكأاب ذذلتلل ام رئاط دايطصصا هفده
اميف ديصصلل ةيح ةادأا ¤إا هليو–و هبيردتل رقصصلا اذه ىلع لوصص◊ا
اهخيرات اهل .اهتاذب ةمئاق ةصضاير وه روقصصلاب ديصصلا نأا كلذ .دعب
.اهتاودأاو اهتذباهجو اهتقارعو

.تارم عصست Ëركلا نآارقلا ‘ رركت حلاصص ظفل ^
.ةرمË 96ركلا نآارقلا ‘ رركت ميهاربإا ظفل  ^

.ةرمË11ركلا نآارقلا ‘ رركت بيعصش ظفل ^
.ةرمË 21ركلا نآارقلا ‘ رركت  ليعامصسإا ظفل  ^

.تارمË 7ركلا نآارقلا ‘ رركت دوه ظفل  ^
.ةرمË 71ركلا نآارقلا ‘ رركت قاحصسإا ظفل  ^

.تارم عبرا Ëركلا نآارقلا ‘ رركت سسنوي ظفل  ^
.طقف Úترم Ëركلا نآارقلا ‘ رركت سسيردإا ظفل  ^

.ةرمË 72ركلا نآارقلا ‘ رركت طول ظفل  ^
.تارم عبرا Ëركلا نآارقلا ‘ رركت بويأا ظفل  ^

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فضض ــــــ



ةـــــــبقلأ دــــــئأر قــــــضشعأأو دــــــيردم لاــــــير عــــــجضشأأ ،بــــــعل لــــــضضفأأ يــــــمولب

مويلأ ةياغل هيلع تقلعو هتدهاضش ام عورأأو لمجأأ ةيدولوŸأ مامأأ يلحروب دعضسي فده

ةرارغوب ةراصس :هترواح

1٢٠٢ يفناجÚ 81نثإلا
ىدامج4٠ ـل قفاوŸا

ــه٢441 ةيناثلا

GEYÓe» G÷õjôI G’ENÑÉQjá
›«ó HƒWªÚ ‘ MƒGQ e™
LôjóI GCU°óGA GŸÓYÖ

!يرئأز÷أ نويزفلتلأ ترداغ بابضسألأ هذهلو  ةريز÷أ ‘ حاترم انأأ

 رـــــطق لاـــــيدنوم ¤إأ رـــــضضÿأ لـــــهأات ىـــــن“أأو بردـــــم لـــــضضفأأ يــــــضضاملب

ءادصصا ةدير÷ راوح ‘ هبلق Úمطوب دي‹ ةيرابخإلا ةريز÷ا يمÓعإاو يرئاز÷ا حتف
هترداغم ببصس، مÓعإلا لا‹ ‘ هتيادب لوح قئاق◊ا نم ديدعلا فصشك ثيح بعŸÓا

قيلعتلا نع هداعتبا ةصصق، ةرجهلا ¤إا  هتعفد يتلا بابصسألاو ،يرئاز÷ا نويزفلتلل
ÚيمÓعإلا Úب ةرهصش ةينطولا قرفلا Ìكأا يه نمو لصضفŸا هقيرف، Ëدقتلا ¤إا هجوتلاو

نم Òثكلاو يرطقلا يرودلا ‘ نوطصشني نيذلا Úيرئاز÷ا ÚبعÓل همييقت ،رطق ‘
انل اهيوÒصس يتلا سصصصقلا

؟ةيصضايرلا ةفاحصصلا ⁄اع عم كتيادب تناك فيك
Èع3991ماع تناك ةي-صضا-ير-لا ة-فا-ح-صصلا ⁄ا-ع ‘ ي-ت-ياد-ب
دهعم نم يجرخت لبق ىتح اذهو ةيلÙا ةجيتم ةعاذإا
ةديفم ةبرŒ تناك دقل5991 ‘ ناك يذلا لاصصتلاو مÓعإلا

ة-عاذإÓ-ل ي-صضا-ير-لا م-صسق-لا-ب ا-صضيأا تل-م-ع ا--هد--ع--ب › اد--ج
يصضايرلا مÓعإلا مو‚ نم ةبخن عم ¤وألا ةانقلا ةينطولا
ي-صسف-ن Èت--عأا ›ا--ت--لا--بو حÓ--صص د--مfi مو--حرŸا Ëد--ق--ت--ب

fiهلل دم◊او يتيادب ‘ ادج اظوظ .

هنأا لوقن مأا قق–و ملح وه مÓعإلا ‘ كلمع له
؟ردقو ءاصضق
دحاو نآا ‘ ردقو ءاصضق و املح نوكي دق مÓعإلا ‘ يلمع
نكلو يملعلا مصسقلا ‘ تناك ةيوناثلا يتصسارد نأا رابتعا ىلع
ةباوب يصضايرلا مÓعإلا تلعج مدقلا ةركل يتصسرا‡و يبح
مÓ--عإلا د--ه--ع--م تÎخا كلذ--ل لاÛا اذ--ه ‘ ءا--ق--ب--ل--ل ›

.اصضيأا ةلئاعلا نم Òثأاتبو لاصصتلاو

؟مÓعإلا لا‹ ‘ كتودق وه نم
مÓعإلاب سسيلو ةصضايرلاب اعلوم تنك ةحارصص تقولا كلذ ‘

› ةودق ةباثÃ هارأا تنك سصخصش يأا كانه نكي ⁄ ›اتلابو
مصسقلاب يجصشلا هتوصصبو ةدمح رصضخلب ابجعم تنك ينكل
.ةينطولا ةعاذإÓل يصضايرلا

نأا مأا ةفاحصصلا ⁄اع لوخدل ةدعاصسم تيقلت له
؟كلصصوأا نم كتءافك
يتخأا نم تناك اهتيقلت يتلا ةديحولا ةدعاصسŸا ةحارصصب
مكحب نوناقلا ةذاتصسأاو ةيصضايرلاو ةيمÓعإلا تناك ةنيكصس
ذنم اهعم بهذأا تنك ةينطولا ةعاذإÓل ¤وألا ةانقلاب اهلمع
يمÓعإلا لمعلاب قلعتأا تأادب كانهو ةعاذإلا رقŸ رغصصلا
نكل ةعما÷ا ‘ لاÛا اذهل يرايتخإا ىلع Òثأات كلذل ناكو
نويزفلتلاو ةعاذإلا ‘ ءاوصس ةيوق تارابتخا دعب ناك ›وخد
.اقÓطإا ةطصساو كانه نكت ⁄و

لكب يرئاز÷ا نويزفلتلا كترداغم ببصس وهام
” هنأا مأا ليحرلا تÎخا تنأا له ةحارصص

؟كداعبتصسا
1002 ةنصس هترداغو6991 ةنصس يرئاز÷ا نويزفلتلاب تقحتلا
عم تلمع يمÓعإلا يراوصشم ‘ ةعئار ةبرŒ تناك دقل
سضع-ب ع-م ف-صسأÓ-ل Ó-ه-صس ن-ك-ي ⁄ ر-مألا ن-ك--ل ءاز--عأا ءÓ--مز
رو-ط-ت-ل-ل ة-ل-ي-ل-ق ة-حا-صسمو را-ك--ت--حا كا--ن--ه نا--ك Úلوؤو--صسŸا

قق– ىتح كلذل تيعصسف ل◊ا يه ةرداغŸا نأا تكردأاف

فورظلا نكل ةرداغŸا ىلع Èجأا ⁄ كلذل دم◊ا هللو مل◊ا
.ةديج ةروصصب كتنهم سسرا“ نأاب حمصست نكت ⁄

؟ةرجهلا ¤إا كعفد يذلا ام
روطتلل ةلماك سصرف انحنم مدعو راكتحإلا وه ةرجهلا عفاد

فصسوي نب ريدقلا ذاتصسألا ةرداغم دعب ةصصاخ تقولا كلذ ‘
. نويزفلتلل يصضايرلا مصسقلا ةصسائرل هللا هظفح ةيدعو

رئاز÷ا ‘ لمعلا Úب هتدجو يذلا قرفلا وهام
؟رطق ‘و
تارامإلا ‘ ةيصضايرلا يبد هاŒإاب رئاز÷ا ترداغ انأا لوأا
‘6002 ماع ةريز÷ا ةانقب يقاحتلا لبق ةدحتŸا ةيبرعلا
ن-ك-ل ط-ق-ف ل-م-ع-لا فور-ظ و--ه د--ي--حو--لا قر--ف--لا ة--ق--ي--ق◊ا

ةصسفانم طصسو حاجنلل ةصصرفلا انحنم اندÓب ‘ هانملعتام
.ةÒبك

؟يرئاز÷ا نويزفلتلا ‘ كل ىركذ لمجأا يهام
نو-يز-ف-ل-ت-لا ‘ ة-ل-ي-م÷ا تا-ير-كذ--لا ن--م Òث--ك--لا--ب ظ--ف--ت--حأا
مصسقلاب اهتيصضق يتلا تصسلا تاونصسلا نأا Èتعأاو يرئاز÷ا
ع-م ماد-ط-صصلاو تا-صصغ-نŸا سضع-ب م-غر ة--ع--ئار ي--صضا--ير--لا
.طقف يقح نع عفادأا تنك يننأل ÚلوؤوصسŸا

؟ةئيصسلا كتايركذ نع اذام ىركذ لمجأا نع اذه
ماع هللا همحر يبأا ةافو Èخ اÃر ةئيصسلا تايركذلل ةبصسنلاب
ىلع Êدهاصشي ناك امدنع يب اروخف ناك يذلا وهو8991
.نويزفلتلا

نع كداعتبإا ةريز÷ا ¤إا كمامصضنا دعب انظحل
؟ببصسلا وهام قيلعتلا

نع اديعب نوكأاصس يننأا ملعأا تنك ةريز÷اب تقحتلإا امدنع
⁄ ›ا-ت-لا-بو ة-ي-صضا-ير تصسي-لو ة-يرا-ب-خإا ةا-ن-ق ا-ه-نأل ق-ي-ل-ع-ت-لا
كلذ ى-ل-ع مد-نأا ⁄و ‘ر-ط ن-م ارا-ي-ت-خا نا-ك ا‰إاو د-ع-ب--ت--صسأا

ل ةاي◊ا يه هذه قيلعتلا تكرتو Ëدقتلا ¤إا تهŒا يننأل
Áءيصش لك زجنت نأا نك .

نم تايرابŸا ىلع قلعت كارن نأا نكÁ له
؟ديدج

كلذ نكلو Óعف ينيوهتصسي وهف قيلعتلا ¤إا ام اموي دوعأا اÃر
مغر يردأا تصسل ديدج نم ةيصضاير ةانقب يقاحتلاب طورصشم
ةانقلا ةيرا-ب-خإلا ةر-يز÷ا Èع Ëد-ق-ت-لا-ب اد-ج حا-تر-م ي-ن-نأا
.ةيŸاعلا

Èخ مدقت تنأاو كروعصش نوكي فيك
؟رئاز÷ا نع يصضاير
رعصشأا رئاز÷اب قلعتي Èخ يأا مدقأا امدنع
طبترإا اذإا ةصصاخ ادج اديعصس نوكأاو رخفلاب
نم كحصضأا بختنم وأا قيرف يأل ام حاجنب

.لاقي امك Êويع

؟يبنجأا دلب ‘ تنأاو كروعصش وهام
دم◊او Êاثلا يدلب ‘ يننأا رعصشأا رطق ‘

هلل

؟رئاز÷ا ¤إا ن– له
‘ سشيعي امود ينطو ¤إا Úن◊ا ةحارصصب
Êادجو

؟رارمتصسإاب رئاز÷ا روزت له
‘ لقألا ىلع Úترم رئاز÷ا روزأا انأاف ديكأا
.ةنصسلا

؟رئاز÷ا ‘ لصضفŸا كقيرف وه نم
ةبقلا دئار ةصسردم وه لصضفŸا يقيرف

دعب ىتح هعجصشت تلزام له
؟كترجه

¤إا كلذك ى-ق-بأا-صسو مو-ي-لا ¤إا ه-ع-ج-صشأا د-ي-كأا
ذنم قيرعلا يدانلا اذهب تقلعت دقلف دبألا

.تاياكحو تاياكح هعم ›و يتلوفط

؟جراÿا ‘ لصضفŸا كقيرف  نع اذام
ديعصص ىلع ليزاÈلاو ةيدنألا ىوتصسم ىلع ديردم لاير وه
.رايتخلا نم دبل ناك نإا تابختنŸا

؟ اهيلع تقلع ةارابم نصسحأا يهام
يتركاذ ‘ Úتخصسار اتيقبو امهيلع تقلع Úتارابم كانه
ةيرصصŸا ةيليعامصسإلا ‘ فاكلا سسأاك باهذلا يئاهن امهو
فده عم يلعافتو Úفلأا ة-ن-صس ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-صش ا-ن-ق-ير-ف Úب
.نامحد نب سسانولا هلجصس يذلا ةبيبصشلل لداعتلا

؟ةيناثلا ةارابŸا نع اذام
رئاز÷ا ةيدولوم تعمج يتلا ةارابŸا يه ةيناثلا ةارابŸا

نم يŸاع فدهو ةيليوج ةصسمخ بعلÃ فيطصس قافو عم
فادها ةثÓثب قا-فو-لا زو-ف-ب ته-ت-نإا كاذ-نأا ي-ل-حرو-ب د-ع-صسي
.دحاو فدهل
يل-حرو-ب د-ع-صسي فد-ه ى-ل-ع ق-ي-ل-ع-ت-لا-ب ا-ظو-ظfi تن-ك م-ع-ن
انبعÓم ‘ هدهاصشن يذلا نآلا ىتح لمجألا هلعلو ليم÷ا
.يننم ةيحتلا لك هل تاحاصسŸا بلعث

؟اهيلع قيلعتلا ىنمتت تنك يتلا ةارابŸا يهام
ةارابم نم Ìكأا اÃر اهيلع قيلعتلا تين“ يتلا يتلا ةارابŸا
‘ ايصسور رئاز÷ا، ةعصستو Úفلأا نامرد مأا ‘ رصصم رئاز÷ا

لا-غ-ن-صسلا ر-ئاز÷ا، ر-صشع ة-ع-برأاو Úف-لأا ل-يزاÈلا لا--يد--نو--م
يخيراتلا جيوتتلاو رصشع ةعصستو Úفلأا ايقيرفإا ·ا يئاهن

Ùءارحصصلا يبرا.

؟ةينهŸا كتÒصسم ىلع يصضار تنأا له
.دم◊ا هللو ةيمÓعإلا يتÒصسم ىلع اما“ يصضار معن

؟كل ةبصسنلاب خيراتلا ‘ مدق ةرك بعل لصضفأا
ةيرئاز÷ا ةركلا خيرات ‘ يرظن ةهجو نم بعل لصضفأا
.زرfiو رجام داصصعل يماÎحإا عم يمولب رصضخألا

ةصضايرلا اهنم Êاعت يتلا لكاصشŸا لوح كقيلعتام
؟رئاز÷ا ‘

مدقلا ةرك لوغتو مدلا ةيرصشع نمث عفدت ةيرئاز÷ا ةصضايرلا
ي--قا--ب تصشم--هو لاو--مألا ل--ك ى--ل--ع ا--م--ل--ظ تلو--ت--صسإا ي--ت---لا
ىو-ق-لا با-ع-لأا Ó-يو-طو اÒث-ك ا--ن--تد--ع--صسأا ي--ت--لا تا--صضا--ير--لا
.اهÒغو ديلا ةرك ودي÷ا، ةمكŸÓا،

ةيرئاز÷ا ةيدا–إÓل ›ا◊ا  سسيئرلا  ‘ كيأارام
؟مدقلا ةركل

حجان سصخصشك وه ةيوصضوف ةقيرطب ءاج يصشطز نيدلا Òخ
ةدايقب ينطولا بختنŸا حا‚ نم دافتصسإاو وداراب هقيرف ‘
ةهجو نم هب-صصن-م ‘ ر-م-ت-صسي-ل نا-كا-م لإاو ي-صضا-م-ل-ب لا-م-ج

. .يرظن

؟ بصصنŸا اذهل لثمألا حصشرŸا وه نم كيأار ‘
.فازفز ديهج وأا يداصص ديلو بصصنŸا اذهل لثمألا حصشرŸا

؟كل ةبصسنلاب مدق ةرك يدان سسيئر نصسحأا
يصشانح فيرصشلا دمfi وه يدان سسيئر نصسحأا

ÚيمÓعإلا Úب ةرهصش ةينطولا قرفلا Ìكأا يهام
؟ةريز÷ا ةانق ‘
ارظن رطق ‘ ÚيمÓعإلا Úب ةرهصش Ìكألا وه فيطصس قافو
لاطبأا يرودب هزوف يقيرفإلاو يبرعلا نيديعصصلا ىلع هقلأاتل
‘و ة-يرا-ق-لا ه-تا-كرا-صشمو ا-ي--ق--ير--فإا لا--ط--بأا يرودو بر--ع--لا
لك هل نكأا قيرع قيرف وهو ةرهصش Ìكأا هلعج اذه لايدنوŸا
.ريدقتلا

؟رئاز÷ا ‘ ةصضايرلا عقاو ميقت فيك
مدقلا ةركب Òبك مامتهإا كانه ⁄ؤوم اندÓب ‘ ةصضايرلا عقاو

ة-يؤور ن-م د-بلو ف-صسأÓ-ل ىر-خألا تا-صضا-ير-لا با--صسح ى--ل--ع
ىلع ءاقبلا امأا عاصضوألا حيحصصتل ةلودلا فرط نم ةلماصش
ةجيتن نودبو  مدقلا ةرك ‘ ةلئاط لاومأا خصضب لا◊ا اذه
ي-قا-ب ق-ح ‘ م-ل-ظو ف-صسÓ-ل دو-ه÷او لاو-مأÓ-ل عا-ي-صض و-ه-ف
ةقيرعلا ةيصضايرلا باعلألا

؟رئاز÷ا ‘ مÓعإلا ميقت فيك

طقف ةظحÓمك نكل همييقتل Óهأا تصسل اندÓب ‘ مÓعإلا
ةنهŸا ةصسرامŸ ةيرزم فورظلا نكل تاءافكو بهاوم انيدل
.فصسأÓل

‘ قرفلا ءاصسؤور دحأا عم لكصشم كل ثدح له
؟رئاز÷ا

يدان  يأل سسيئر يأا عم لكصشم يأا › ثدح هنأا ركذتأا ل
.دم◊ا هللو يرئازج

؟يصضاملب لامج ةدايقب رصضÿا ءادأل كمييقتام
ن-ح-نو سسأار-لا ع-فر-ي ئ-ي-صش ي-صضا-م--ل--ب ةدا--ي--ق--ب ر--صضÿا ءادأا

ةنمآا يدايأا ‘ هنألينطولا انبختنم ىوتصسÃ ادج نوروخف
دم◊ا هللو يصضاملب عم

ةركل ⁄اعلا سسأاك ةلوطبل نولهأاتيصس له كرظن ‘
؟رطق اهفيصضتصستصس يتلا مدقلا
لايدنوŸ ينطولا انبختنم لهأاتي نأا ىن“أا لا◊ا ةعيبطب
لكو ادج ادج ةبعصص نوكتصس تايفصصتلا نكل رطق ‘ برعلا
نإا يصضاملب يقب اذإا هيلع فوخ ل ةحارصصب انبختنŸ قيفوتلا

هللا ءاصش

لهو مهئادأا نوكيصس فيك كيأار ‘ لهأاتلا ةلاح ‘
؟ ةزجعŸا نوققحيصس
‘ انه ةÒبك جئاتن انبختنم ققحيصسو لهأاتنصس هللا لوحب
يتلا زوف-لا ة-ي-ل-ق-ع-بو ›ا◊ا هاو-ت-صسم ى-ل-ع ظ-فا-ح اذإا ر-ط-ق
ÚبعÓلا لقع ‘ يصضاملب اهعرز

Úيرئاز÷ا ÚبعÓلا قلات لوح كقيلعت وهام
ةصصاخ يرطقلا يرودلا ‘ نوطصشني نيذلا
؟يليÓب
ر-ط-ق ‘ ا-ن-ه ÚفÙÎا Úير-ئاز÷ا Úب-عÓ-لا سصو--صصخ--ب
نب ةرويدق، يليÓب، يميهارب، حا‚وب نوعدبم مهلك مهف
نكي لكلاو ةÒبك انه يرئاز÷ا بعÓلا ةعمصسو ينهو وطي
ريدقتلاو ماÎحلا مهل

نو-يز-ف-ل-ت-لا ¤إا ةدو-ع-ل-ل ا-صضر-ع تي-ق-ل--ت لا--ح ‘
؟كدر نوكيصس فيك يرئاز÷ا

ودبي ةحارصص نكلو ددرتأا نلف ةدوعلل اصضرع تيقلت لاح ‘
.ةمداقلا لايجأÓل ةصصرفلا ءاطإا نم دبلو تاف دق تقولا نأا

؟جوزتم تنأا له
جوزتم معن

؟ةيرئازج يه له
يدلب ةنبإا يه معن

؟دلوأا كيدل له
اعيمج هللا مهظفح نادلوو ناتنب لافطأا ةعبرأا يدل معن

؟ مÓعإلاو ةصضايرلا ىلع مهعجصشت له
نع دعبلا لك نوديعب نكل ةصضايرلا ىلع مهعجصشأا انأا معن
مÓعإلا

؟كتلطع ءاصضق لصضفت نيأا
يصسأار طقصسÃ ة-صصا-خ ر-ئاز÷ا-ب ا-ه-ي-صضقأا ا-يو-ن-صس ي-ت-ل-ط-ع
ةرحاصسلا لجيج

؟كغارف تقو يصضقت فيك
ءاقدصصألا عم مدقلا ةرك بعل هيف سسرامأا حاتŸا غارفلا تقو
›افطأا تلاغصشناب متهأاو

كقيلعتام هل ةنهم ل نم ةنهم ةفاحصصلا نأا لاقي
؟كلذ ىلع

باحصصأاو نيدصسافلا سضعب اهتجوم بكر ةفاحصصلا ةنهم معن
دهصشŸا اودصسفأاف هرداصصم ‘ كوكصشŸا لاŸا

ةÒخأا ةملك
ÿÒا ل--ك ى--ن“أاو راو◊ا اذ--ه ى--ل---ع م---كر---ك---صشا Òخألا ‘

هل-لا م-ك-ظ-ف-ح ع-ي-م-ج-ل-ل لو-قأاو ير-ئاز÷ا بع-صشل-لو يدÓ-ب-ل
نيدئاكلا ديك نم اندÓب هللا ىمحو


