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!وتاكرŸا ‘ Êادوصس نم سصلختلا بلطي سسوكايبŸوأا بردم

 قــــفاوي ›وـــــبان
سسانو ةراعإا ىلع

اــــــمراب ىــــلإا
ةزئا÷ ÚحسشرŸا ةمئاق نع هدعبأا

مسسؤŸا اذه بعل لسضفأا

يرـــــــــــطقلا داـــــــــ–إلا
!يـــــــــليÓب لــــــهاجتي

ÒËت —اف بردŸا ةليكسشت ‘ يرئاز÷ا بعÓلا ةيمهأا مغر

!›وغيف نايفصس عيبل وروأا ÚيÓم5 طÎصشي يارصساتلاغ

مامأا سسؤكرب ءاقفرل ةبعسص ةهجاؤم
رسصم لايدنؤم ‘ مؤيلا اسسنرف

ةرــك بختنم» :يدـلاخ
دـــيعب نـــم داـــع دــــيلا
«ايثراك سسيل هاوتصسمو

Êادمح لسصيف قباسسلا ›ودلا
:بعŸÓا ءادسصأل

عـــــــيطتصسأا ل»
عــــــــم لــــــــمعلا

نوثهلي ءاصسؤور
«لاومألا ءارو

«بوتصس وتوأا»ـب «رصضÿا» تاصصبرت ¤إا بهذا تنك

رئإز÷إ ةيدولوم

اسضيأا ةيبلسس تءاج ةديد÷ا تاسصؤحفلا

اــــيمصسر عــــّيصضي يوـــيرف
هــبايغو ماصصل ةهجاوم

Ìــــكأا لوـــطي دــــق
ةـــيصضق ‘ رــــظنلا سضــــفرت ةــــمكÙا

ةــــــــــيدولوŸا دــــــــــصض Êور

لئابقلإ ةبيبسش

 حيرت نورمح ةدوع
ةرواصسلا مامأا نافل
عوـــــــبصسألا اذـــــــه تاـــــــقحتصسŸا نم ءزـــــــج ةـــــــيوصستب دعي لÓـــــــم

دإدزولب بابسش

يبŸوأا ةارابم لجؤوت ةطبارلا
يرفيف3 موي ¤إا ةيدŸا

دوبيع
ةصصح عيصض
سســـــــــــــمأا

عبيوصسو
رداـــــــــــغ

اباصصم

ةمسصاعلإ دا–إإ

عم هدقع خصسفي ةبغز
هديرُي ىيحي Îنعو كمصض

ةراــــــــطصسوصس ‘
فيطسس قافو

اسسيئر يديعلا ليلخ ةيكزت
:دكؤؤي رارسس و راسصنألا ةنجلل

ةن÷ بيصصنت دعب»
بادتنإلا اننكÁ راصصنألا

«يداونلا ةيقبك



رسصان نب نود يرايلاك ‘ ديدج زوفب «ويسشتلاكلأ» ةرأدسص مّعدُي نÓيم
يرود--لا ةراد--شص ‘ در--ف--نŸا ه--فز--ع نÓ--ي--م يدا---ن ل---شصاو
ى--ل--ع ،Úن--ث’ا سسمأا لوأا ةر--ه--شس د--يد÷ا هزو--ف--ب ›ا--ط---يإ’ا
م-ج-ن-لا با-ي-غ ‘ ة-ف-ي-ظ-ن ة-ي-ئا-ن-ث-ب ه-ب-ع--ل--م جرا--خ يرا--ي--لا--ك
د-ع-ب ز-ه-ج-ي ⁄ لاز’ يذ-لا ر-شصا-ن ن-ب ل-ي-عا-م--شسإا ير--ئاز÷ا
تبشسلا اتن’ا-تأا ةارا-ب-م ‘ ةرر-ق-م «و-ي-ششت-لا-ك-لا» ¤إا ه-تدو-عو
هب ةفزاÛا ›ويب ونافيتشس بردŸا سضفر امدعب لبقŸا

ءاقللا اذه ‘ كراششو ،ادد‹ رفشصلا ةطقن ¤إا دوعي ’ ىتح
نم هلاقتنا مشسر امدعب Óيدب يتيم ديد÷ا رشصان نب ليدب
.ةراعإا لكشش ىلع ونيروت

Ìكأا دّقعتت هتيعصضوو ادد‹ باصصُي سسانو
سسانو مدأا يرئاز÷ا مجنلا بايغ ءاقللا دهشش ،لباقŸا ‘

بيغي هتلعج ةبرقŸا ةلشضعلا ‘ ةديدج ةباشصإ’ سضرعت يذلا
ةشسفانŸا ¤إا ارخؤوم دئاعلا وهو ،ةظ◊ رخأا ‘ ةارابŸا نع
مدخت نل ةيعشضولا هذه ،انوروك ءابو ببشسب ليوط بايغ دعب
تناك يتلا ةيدنأ’ا فرشص ةيناكمإا ّلظ ‘ يرئاز÷ا ›ودلا
تÓيوحتلا ةÎف لÓخ هنع رظنلا ،امراب ةروشص ‘ هديرت
سضعب هيلإا تراششأا املثم هتاباشصإا ةÌك ببشسب ةلبقŸا ةيوتششلا
ىلع رّثؤوي نأا هنأاشش نم ام ،ايلاطيإا ‘ ةشصشصختŸا عقاوŸا

ةزمح . م  .Óبقتشسم ينطولا بختنŸا ‘ هتناكم

ةداعتسس’ حسشرم يدنام
وغيف اتليسس مامأأ هتناكم

لا-ير برد-م ّنأا ة-ي-مÓ--عإا ر--يرا--ق--ت تف--صشك
ديعيصس ينيرغ-ل-ي-ب ل-يو-نا-م Êا-ب-صسإلا سسي-ت-ي-ب
ةليكصشتلا ¤إا يدنام ىصسيع يرئاز÷ا ›ودلا
ةرهصس وغيف اتليصس لابقتصسا ةب-صسا-نÃ ة-ي-صسا-صسألا
يرودلا ن-م91 ة-لو÷ا را--طإا ‘ مو--ي--لا
‘ Óيدب كراصش امد-ع-ب ،Êا-ب-صسإلا
،ل-يد-ب-ك ة-لو-ج ر--خأا

صضف ثي-ح ينقتلا ل-ّ
ح-ن--م Êا--ب--صسإلا

ة-حار ه-ب--عل
هق-لأا-ت م-غر

ام ءاق-ل-لا ‘
يصضاŸا لب-ق
ل-ّج-صس يذ-لا

‘ افد-ه ه-ي-ف
راظتنا

ديد–
ع-م ه-ل-ب-ق-ت--صسم
ءاهتناب يصسلدنألا يدانلا

ل-ب-قŸا ف-ي-صصلا هد-ق--ع
ى-ت-ح هد-يدŒ م-عو
    .قيرفلا ‘ نآلا

ةزمح . م

...ةمصصاعلا دا–ا ‘ هديرُي ىيحي Îنع
ةلبقŸأ هتهجو ديد– لبق ثّيÎلأ لّسضفُيو كمسض عم اّيمسسر هدقع خسسفي ةبغز

رون يرئاز÷ا بردŸا ليحر دعب يدوعشسلا كمشض يدان ةرادإا عم هدقع ايمشسر ةبغز ىفطشصم يرئاز÷ا سسرا◊ا خشسف
‘ ةيبنجأ’ا ةزاجإ’ا لÓغتشسا لجأا نم يرئاز÷ا سسرا◊ا دقع خشسف ةرادإ’ا تلّشضف ثيح ،قيرفلا اذه نع يركز نيدلا
ةعطق لّكششي ناك يذلا ةبغز ليحر عب قيرفلل يطايتح’ا سسرا◊ا ىلع دامتع’ا عم ىمرم سسراح سسيلو بع’ مادقتشسا
¤إا ةلبقŸا هتهجو دّدحي ⁄ ةليشسŸا نبا لاز’و ،يعفاشش قوراف يرئاز÷ا هيف طششني يذلا قيرفلا اذه دادعت ‘ ةيشساشسأا
.رطشسأ’ا هذه ةباتك ةياغ

ةلئاعلا ةيؤورل ةمداقلا تاعاصسلا ‘ ةبقترم نطولا سضرأا ¤إا هتدوع
سضرأا ¤إا ةدوعلا ةيناكمإا مدع نم ةقباشسلا ةÎفلا ‘ اÒثك سشار◊ا دا–او فيطشس قافو ـل قباشسلا سسرا◊ا ىناعو

قباشسلا هبردم ةداهششب تايونعم ىلع اÒثك رّثأا ام وهو ،Úماعلا ةبارق ذنم اهاري ⁄ يتلا هتلئاع ةرايزل نطولا
هيدلاو ¤إا هقايتششاب مدعب ةيونعŸا ةيحانلا نم هرّثأات ¤إا هاوتشسم عجارت ببشس عجرأا يذلا يركز نيدلا رون

¤إا ةدوعلا لجأا نم ةشصرفلا هذه ةبغز لغتشسيشس ›اتلابو ،⁄اعلا ‘ انوروك ءابو يششفت ّلظ ‘ اميشس’
.ةيدوعشسلا ‘ هل تناك يتلا ةبرجتلا دعب ةحاّرلا نم طشسق ذخأا لجأا نم ةلئاعلا ةرايز نطولا سضرأا

ىرخأا ةيجيلخ سضورعو ةمصصاعلا دا–ا سضرع سسرديصس
نم ارخؤوم ةبغز ىفطشصم سسرا◊اب لشصتا ىيحي Îنع ةمشصاعلا دا–ا ـل يشضايرلا ريدŸا ّنأا انملعو
سسج ل-جأا بتكŸا رارق دعب ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شس’ا ة-يو-ت-ششلا تÓ-يو-ح-ت-لا ةÎف ‘ ه-ع-م د-قا-ع-ت-ل-ل ا-ب-شس– ه-شضب-ن ّ

عشضاوتŸا ىوتشسŸا لعفب ىمرŸا ةشسارح بشصنم ميعدت ىيحي Îنع ديري ثيح ،Òخأ’ا ›ارديفلا
Îنع سضرع ىلع ّدرلا لبق ةÎف بلط ةبغز نكل ،سشومامز مرشضıا ةباشصإاو دا–’ا ىمرم سسار◊
سضرأا ¤إا هتدوع دعب هتهجو ‘ ايئاهن لشصفلا لبق هتلشصو يتلا سضورعلا ةشسارد لشضفيو ىيحي

.نطولا
«ةمداقلا يتهجو ‘ لصصفلا لبق ةحاّرلا نم طصسق ذخأا ديرأا» :ةبغز

اÒثك قاتششا هّنأا ةيدوعشسلا نم «بعŸÓا ءادشصأا» ةيمويل حيرشصت ‘ ةبغز ىفطشصم سسرا◊ا دّكأاو
فاشضأاو ،ماع لبق انوروك ءابو يششفت ذنم اهاري ⁄ يتلا ةÒغشصلا ةلئاعلا ةيؤورو رئاز÷ا ءاوجأ’
نم ّرح نآ’ا انأاو يدوعشسلا كمشض يدان عم ايمشسر يدقع تخشسف دقل» :لوقي

شضف ي--ن--ن--ك--ل ،طا--ب--ترا يأا ي-ت-ه-جو  ‘ م-شس◊ا ل-ب--ق ث--ّيÎلا تل--ّ
‘ نيدلاولاو ةلئاعلا ةيؤور ىلع ّبشصنم يزيكرت ّنأ’ ،ةلبقŸا
لشصفلا لبق تقولا نم عشستم ّيدل نوكيشس اهدعبو رئاز÷ا

   .«بنا÷ا اذه نم اقلق تشسل انأاف ،يلبقتشسم ‘
ةزمح . م

ثد◊أــه2441 ةيناثلا ىدامج60 ـل قفاوŸا1202 يفناج02 ءاعبرأ’ا

Úب ›اطيإ’ا ربوشسلا سسأاك ايئاهن سضوخ عم دعوم ىلع مويلا ةرهشس مÓغ يزوف قباشسلا يرئاز÷ا ›ودلا نوكيشس
بقلب جيوتتلا ةيناكمإا عم دعوم ىلع مÓغ نوكيشس ثيح ،يشضاŸا مشسوŸا بقللا لماح سسوتنفوجو ›وبان هقيرف

كرت نم هباÎقا ّلظ ‘ ،يوتششلا «وتاكŸÒا» ‘ ليحرلا لبق هل Òخأ’ا نوكي دق ›اطيإ’ا بون÷ا يدان عم ديدج
ادج ةدعبتشسم يشساشسأاك هتكراششم نأا مغر وزوتاغ ورانيج هبردم تاططfl نم هجورخ ببشسب قيرفلا فوفشص
.ارخؤوم ةداعلا هيلع ترج املثم ء’دبلا دعاقم ىلع ىقبيشسو

هّمصضب همامتها دّدجي لصساكوين
يزوف تامدخ ىلع لوشص◊ا ‘ لمأاي لاز’ لشساكوين يدان نأا ةيزيل‚إا ةيمÓعإا ريراقت تفششك ،رخآا بناج نم
دري ›وبان يدان نكل ،Êاعت يتلا عافدلا نم ىرشسيلا ةه÷ا ‘ هفوفشص ميعدتل يوتششلا «وتاكŸÒا» لÓخ مÓغ
ةراعإا لكشش ىلع قباشسلا يرئاز÷ا ›ودلا مشض نوديري «زيابكاŸا» نأا Úح ‘ هدقع عيبب ايئاهن مÓغ نم سصّلختلا

.Úقيرفلا ةرادإا Úب هتششقانم متي يذلا رمأ’ا وهو ،ةيبوروأ’ا قرفلا مظعÃ فشصعت يت’ا ةيلاŸا ةمزأ’ا ببشسب طقف
ةزمح . م

نبوأأ مامأأ كرأدتلأ نع ثحبي ةيÓÁح اشضر دمfi يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا ةشصشصختم ةيكيجلب عقاوم تحنم امدعب
توششÒب ه-ق-ير-ف ا-هر-شسخ ي-ت-لا جور-ب ة-ه-جاو-م لÓ-خ ة-ي-ند-ت-م ة-مÓ-ع ة-يÓÁ-ح

¤إا «ةوارم◊ا» ـل قباشسلا عفادŸا ءاقفر حمطي ،رايدلا رقع ‘ ةفيظن ةيثÓثب
يتلا ةارابŸا يهو ،يرودلا ‘ نبوأا ةهجاوŸ مويلا مهدوقي يذلا لقنتلا ‘ سضيوعتلا
يتلا ةباشصإ’ا نم ايئاهن هيفاعت دعب يشساشسأاك ةكراششŸا ةيÓÁح اهيف لشصاوي نأا رظتني
ةزمح . م  .ةقباشسلا ةلو÷ا ‘ دوعي نأا لبق نيدايŸا نع ةÎفل هتبيغ

 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

...›اطيإلا ربوصسلا سسأاك ‘ سسوتنفوج يقÓُي

نع ثحبي مÓغ
›وبان عم بقل رخآأ

ليحرلأ لبق

نع ثحبي مÓغ
›وبان عم بقل رخآأ

ليحرلأ لبق
اّيمسسر عرسشي ايليسسرم كيبŸوأأ

ةي’وب لجأأ نم زتام عم تاسضوافم ‘
نأا ،سسمأا لوأا ةرهشس يشسنرفلا «وتاكÒم تووف» عقوم فششك
عم ة-ي-م-شسر تا-شضوا-ف-م ‘ تعر-شش ا-ي-ل-شسرا-م كي-بŸوأا ةرادإا
›ودلا تامدخ ىلع لوشص◊ا لجأا نم زتام نم اهتÒظن
ة-يو-ت-ششلا ت’ا-ق-ت-ن’ا ةÎف لÓ-خ ة-ي’و-ب د-ير--ف ير--ئاز÷ا
نا-غرو-م ـل ل-م-تÙا ل-ي-حر-لا سضيو-ع-ت ل-جأا ن--م ة--ل--ب--قŸا

،›ا◊ا رهششلا لÓخ يشسنرفلا بون÷ا قيرف نع نوشسناشس
يرودلا نم لوأ’ا فشصنلا لÓخ تف’ لكششب ةي’وب قلأاتو
مÓ-عإ’ا ثيد-ح ه-ل-ع-ج ا-م و-هو ،ز-تا-م ع-م ي--شسنر--ف--لا
Òخأ’ا زو--ف--لا ءارو نا--ك يذ--لا و--هو ،ي--شسنر--ف---لا
   .نويل كيبŸوأا ردشصتŸا بعلم ىلع هقيرفل

7وÚ 5ب ام ايليصسرم فلكتصس ةقفصصلا
وروأا نويلم

كي------بŸوأا ةرادإا نأا رد------شصŸا تاذ فا------شضأاو
ام ةي’وب ديرف مشض ةقفشص اهفلكتشس ايلشسرم
ّمشض زتام يدان نأا مغر وروأا نويلم7وÚ 5ب
فيشص ‘ وروأا فلأا008 ةميقب يرئاز÷ا

هقيرف عم اطبترم لاز’ هنأا املع ،8102
،2202 ف-ي-شص ¤إا د--تÁ د--ق--ع--ب ›ا◊ا
ةركفم لخدي هلعج تفÓلا هقلأات نكل
ه-ي-ل-ع ر-شصي يذ-لا ا-ي-ل-شسر--م كي--بŸوأا

زتيام ةرادإا عم تاثداÙا اباب حتفو
ىلع ةقفشصلا دّشسجتت نأا راظتنا ‘

رار-----شصإا ّل-----ظ ‘ ع-----قاو------لا سضرأا
ى---ل---ع سشاو---ب سشÓ---ي----ف بردŸا
ةنيط نم بعÓب هفوفشص ميعدت
ة-فا-شضإ’ا مّد-ق-ي-شس يذ-لا ة-ي’و-ب
يتلا قيرفلل ةيمامأ’ا ةر-طا-ق-ل-ل
   .نيّرمأ’ا Êاعت

ةزمح . م



ــه2441 ةيناثلا ىدامج60 ـل قفاوŸا1202 يفناج02 ءاعبرأ’ا ثد◊ا

ابع’03 مضضت ةمئاق ‘ Úيرئازج6 راتخا

ةــمئاق ‘ يــليÓب لــهاجتي يرـــطقلا داــ–إ’ا
مسسوŸا اذه بع’ لسضفأا ةزئا÷ ÚحسشرŸا

ةيرطقلا مدقلا ةرك دا–ا ةزئاج ءانمأا سسل‹ فششك
جيوتتلا قابشس ‘ لوخدلل ةحششرŸا ءامشسأ’ا نع

ير-ط-ق-لا يرود-لا ‘ بع’ ل-شضفأا ةز--ئا--ج--ب
6 مهنيب ابع’03 تمشض يتلاو ،مشسوŸا اذه

حا‚و--ب داد--غ--ب م---ه Úير---ئاز---ج Úب---ع’
دمfiو ينه نايفشسو يميهارب Úشسايو
ر-يذ-نو ةرو-يد-ق ن’د-ع ى-ت--حو و--ط--ي ن--ب
يدان م‚ مشسإا نم تلخ اهنكل ،جاحلب

Òبكلا هقلأات مغر ، يليÓب فشسوي ، رطق
.م----شسوŸا اذ----ه ر----ط----ق مو‚ يرود ‘
دقف ةيرط-ق-لا ة-يار-لا ة-ف-ي-ح-شص بشسحو
يرطقلا دا–إÓل ةعباتلا ةنجللا تماق
ىلع تيوشصت-ل-ل ةرا-م-ت-شسا55  ع-يزو--ت--ب

اهب كراششي يتلا بع’ لشضفأا يتزئاج
وBNQ مو‚ يرود قر---ف و---برد---م

برد---م و لوأ’ا بخ----ت----نŸا برد----م
ءا-شسؤورو ا-ًما-ع32 ت– بخ--ت--ن---م
تا---ه÷او ة----يد----نأ’ا----ب ةز----ه----جأ’ا

نع لث‡ ¤إا ةفاشضإ’اب ةيمÓعإ’ا
ن---ع ل---ث‡و مد---ق----لا ةر----ك دا–ا

،ر----ط----ق مو‚ يرود ة----شسشسؤو-----م

..ةركلا دا–ا ةزئاج ءانمأا سسل‹ ءاشضعأاو سسيئرو
نوكت فوشس بردم لشضفأا ىلع تيوشصتلا ةيلمع امأا
. يرودلا ةياهن دعب
” ةنشس32 ت– ةئف نم لشضفأ’ا رايتخا ةيلمع امأا
يدا-ن بع’ Úمأ’ا ما-ّم-ه رد-شصتو ا--ًب--ع’71 حيششر-ت
مشسقلا ‘ اًماع32 ت– بع’ لشضفأا ةمئاق ةفارغلا
Óًجشسم ةارابم11 ‘ كراشش امدعب ةطقن8.37 لوأ’ا

دمحأا لح Úح ‘ ةمشساح ةرير“ اًمدقمو Úفده
ثيح ةطقن9.76 ديشصرب اًيناث ةيليشسلا بع’ ›اهنŸا

مث .. عنشصي وأا لجشسي نأا نود تايرابم01 ‘ كراشش
زكرŸا ‘ هيلي يلهأ’ا بع’ ميهاربإا ديششرلا دبع
م-ث ،ي-بر-ع-لا ى-مر-م سسرا-ح ىد-ن و-بأا دو-مfi ع--بار--لا

ليحدلاو قباشسلا ةفارغلا سسراح ايركز حÓشص اشسماخ
. ›ا◊ا
:مه ةنشس32 ت– ةئفل ةحششرŸا ءامشسأ’ا ةيقب امأا

د-مfiو Òي-ب ر-شصا-نو ي-ث-ي-ل-لا با-ه-ششو م-ششر-ب ل-ع--ششم
ةتاحشش مزاحو يكلاŸا ةفيلخو يÁرك يلعو يشسابعلا
يمرشض◊ا ف-يا-نو ي-م-ي-ع-ن-لا د-مfiو ‘ا-شسو-ب حا-برو
هذ-ه ن-م ر-ه-ظ-يو .. ي-تا-ي-ب-لا د-مfiو ح-لا--شص د--لا--خو
ن-يذ-لا ن-يد-عا-شصلا سسار--ح--ل--ل Òب--ك قو--ف--ت ءا--م--شسأ’ا
ل.ماضسح .ةحششرŸا ءامشسأ’ا نمشض اودجاوت

›ود--لا ر--شصا– تأاد--ب تادا--ق--ت--ن’ا نأا ود---ب---ي
ع-م ،ار-ك-ب-م Êا-م-ي-ل--شس مÓ--شسإا ير--ئاز÷ا

‘ يشسنرفلا نويل كيبŸوأا ¤إا هلاقتنا
.›ا◊ا يوتششلا وتاكŸÒا

دقاعت Òبك لكششب دقتنا ،قباشسلا اشسنرف بع’ Úتور موÒج
ىلع ارداق نوكي نل Òخأ’ا نأا ¤إا اÒششم ،Êاميلشس عم نويل
.قيرفلا موجه طخ ‘ ةوجرŸا ةفاشضإ’ا Ëدقت
،نامÒج ناشس سسيرابو اشسنرف بختنŸ قباشسلا مجنلا ثد–و
ة-ق-ف-شصب ا-ما“ ا-ع-ن--ت--ق--ُم تشسل» :’ٕيا--ق «ي--شس مٕا رٕا» ة--عاذٕ’

قيرفل بشسانŸا ل◊ا سسيل بعÓلا اذه › ةبشسنلاب .Êاميلشس
.«ةيموجهلا ةيحانلا نم نويل
دمتعي يتلا بعللا ةقيرط عم Óشصٕا بشسانتي ’ وه» :فدرأاو
نم اÒثك سشهدنم انٕاف ›اتلابو ،ايشسراغ يدور بردŸا اهيلع

هثيدح Úتور موÒج لشصاوو .«هعم دقاعتلا ىلع Òخٕ’ا رارشصٕا
ةÎفلا ‘ ةباشصÓٕل يابيد سضرعت لاح ‘» :’ٕياق Êاميلشس نع

بعÓلاب ةرششابُم عفديشس له ؟ايشسراغ هلعفيشس نيذلا ام ،ةلبقŸا
سسفن كلتÁ ’ وه» :هلوقب ددشصلا اذه ‘ هداقتنا رشسفو .«؟Êاميلشس
نٕا Úح ‘ ،ةينفلا ةيحانلا نم ايوقو اعيرشس ىقبي يذلا ،يابيد تامشس
ةقطنم لخاد تاقوٕ’ا بلغأا ‘ كرحتي ،ةبرح سسٕار ىقبي Êاميلشس

.«يكيتكتلا مشسرلا ‘ اÒيغت بلطتي ام وهو ،ءاز÷ا
نم ةيشضاŸا ةلو÷ا لÓخ ةرم لوٕ’ كراشش ءارحشصلا براfi نٕاب ركذي
رود ى-ل-ع ظ-فا-ح-ي نٕا ر-ظ-ت-ن-ُيو ،ة-عا-شس ع-بر ةدŸ ،ي-شسنر--ف--لا يرود--لا
.ةلبقŸا تايرابŸا لÓخ «ركو÷ا»
نم02 ةلو÷ا ‘ ،در نود فدهب زتيم دي ىلع ةÒخأ’ا هتارابم نويل رشسخو
قرافب ،ةطقن04 ديشصرب بيتÎلا لودج ‘ ثلاثلا زكرملل عجارتو ،ةقباشسŸا
ليلو نامÒج ناشس سسيراب فلخ Úتطقن

اعنتقُم تسسل» : Úتور موÒج
«Êاميلسس ةقفسصب اما“

 هفطخ ىلع رضصت «ايزيبضس» يدان ةرادإا
يرايلاك ةرادإا رارقراظتنإا ‘

سساــــــــــنو ةراعإا ىلع قفاوي ›وــــــــــبان
اــــــــــمراب يداــــــــــن ¤إا

وليد اتيزاغ’ ةفيحشص تفششك
مدقت نع ةي-لا-ط-يإ’إ ترو-ب-شس
امراب يدان ةرإدإإ Úب تاشضوافŸإ

›و--با--ن يدا--ن ‘ ا--ه--تÒظ--نو
ىلع ةيئدبم ةقفإوم لوشصحو
امرا-ب يدا-ن ¤إإ سسا-نو لا-ق-ت-نإإ

ت’ا---ق----ت----نإ’إ ةÎف لÓ----خ
ل-ك-شش ‘ ة--ي--لا◊إ ة--يو--ت--ششلإ
هتراعإإ ةقفشص لششف دعب ةراعإإ
يذ--لإ ،يرا---ي---لا---ك يدا---ن ¤إإ

دقع خ-شسف-ب مو-ق-ي نأإ ر-ظ-ت-ن-ي
يدان ¤إإ هتداعإإ لجأإ نم يرا÷إ رهششلإ يرئإز÷إ بعÓلإ
يرود نم «ايزيبشس»و امرا-ب ا-ق-ير-ف سسفا-ن-ت-ي ا-م-ي-ف ›و-با-ن
يرئإز÷إ بعÓلإ م-شض ى-ل-ع ة-ي-لا-ط-يإ’إ ¤وأ’إ ة-جرد-لإ
هشسفن سضرفب هل حمشست ⁄ ةÒثك تاباشصإ’ سضرعت يذلإ

ل.ماشسح .مشسوŸإ إذه يرايلاك يدان ةليكششت نمشض

ةباسصإ’ا نم ىفسشي ةسسامخ نب
Êابسسإ’ا اغلام تابيردتل دوعيو

،ة--شسا--م---خ ن---ب د---مfi ،ير---ئاز÷ا ›ود---لا بعÓ---لا دا---ع
دعب سسمأا Êابشسإ’ا اغ-لا-م يدا-ن ع-م تا-ب-يرد-ت-لا فا-ن-ئ-ت-شسإ’
بيغي هتلعجو مايا لبق اهل سضرعت يتلا ةباشصإ’ا نم هئافشش
نب بردت ثيح ،ةطانرغ مامأا اينابشسا كلم سساك ةارابم نع
ازهاج نوكيشسو هئÓمز ع-م ة-ي-ع-ي-ب-ط ة-ف-شصب سسمأا ة-شسا-م-خ

يدان ةه-جاوÃ ة-ياد-ب ا-غ-لا-م يدا-ن تا-يرا-ب-م ‘ ة-كرا-ششم-ل-ل
يرود تا-يرا-ب-م ن-م-شض ل-ب-قŸا تب--شسلا مو--ي «ا--ن--يدا--ف--نو--ب»
ل.ماضسح .ةينابشسإ’ا ةيناثلا ةجردلا

تايرابم4 ذنم هتارايخ نع هدعبأا

سصلختلا بلطي سسوكايبŸوأا بردم
!وتاكرŸا ‘ Êادوسس نم

ة-ي--مÓ--عإإ ر--يرا--ق--ت تف--ششك
يدا--ن برد--م نأإ ة--ي--نا--نو---ي
بلاط ،سسنيترام ،سسوكايبŸوأإ
نم سصلخ-ت-لا-ب ق-ير-ف-لإ ةرإدإإ
‘ مهكرششي’ نيذلإ ÚبعÓلإ

نولخدي’و قيرفلإ تايرا-ب-م
م-جا-هŸإ م-ه-ن-م ،ه-تا-با-شسح ‘

ي-بر-ع-لإ ، ير-ئإز÷إ ›ود--لإ
ح-ب-شصأإ يذ-لإ ،Êإدو-شس لÓ--ه

ق--ير--ف--لإ تا--يرا--ب--م جرا---خ
ةلماك تايرابم3 ذنم Êانويلإ

يإ ن-م ه-تا-نا-ع--م مد--ع م--غر
بردŸإ ل-شضف ا-مد-ع-ب ،ة-با-شصإإ
ه-ئا-عد-ت-شسإإ مد-ع ›ا-غ--تÈلإ

فشسو-ي ي-بر-غŸا-ب ءا-ف-ت-كإ’إو
‘ رخأإ يرشصم بع’و يبرعلإ

اهترششن يتلإ ريرا-ق-ت-لإ تإذ تف-ششك ا-م-ك .مو-ج-ه-لإ ط-خ
خشسف لام-ت-حإإ ن-ع ة-ي-نا-نو-ي-لإ «يإد-ترو-ب-شس» ة-ف-ي-ح-شص

رهشش لÓخ يرئإز÷إ يرودلل هتدوعو Êإدو عم دقاعتلإ
هدقع ةياهن نع ةلماك رهششإ6 ءاقب مغر يرا÷إ يفناج
ل.ماشسح .سسوكايبŸوأإ عم

ÒËت —اف بردŸا ةليكضشت ‘ يرئاز÷ا بعÓلا ةيمهأا مغر

!›وغيف نم سصلختلل وروأا ÚيÓم5 طÎـسشي يارـسسات’اغ
حيرشستل اهداد-ع-ت-شسإا ي-كÎلا يار-شسا-ت-لا-غ يدا-ن ةرادإا تد-بأا
ةÎف لÓ-خ ،›و-غ-ي--ف نا--ي--ف--شس ،ير--ئاز÷ا ›ود--لا بعÓ--لا
طقف وروأا ÚيÓم5 غلبم لباقم ةيلا◊ا ةيوتششلا ت’اقتنإ’ا
ثيح .2202 ناوج رهشش ةياغ ¤إا دتÁ دقعب هطابترإا مغر،
ةرادإا نأا ةي-كÎلا ة-ي-نوÎك-لإ’ا «سسكرو-ب-شس» ة-ف-ي-ح-شص تف-ششك
Úبع’5 مشضت ةمئاق عشضو تررق رفشصأ’او رمحأ’ا قيرفلا
سصيلقت لجأا نم ›وغ-ي-ف م-ه-ن-ي-ب ن-م ،و-تا-كرŸا لÓ-خ ع-ي-ب-ل-ل

نم يكÎلا قيرف-لا تا-نا-عŸ ار-ظ-ن ة-ع-ف-ترŸا رو-جأ’ا ة-م-ي-ق
بردŸا ةليكششت ‘ ›وغيف ةيمهأا مغرو ،ةقناخ ةيلام ةمزأا

نأا ’إا ، ارخؤوم ةباشصإ’ا نم هتدوع عم ةشصاخ ÒËت —اف
غلبم لباقم عيبلل ›وغيف سضرع ىلع رشصت يارشساتلاغ ةرادإا

ديدع مامتهإاب ىشضحي هناو ةشصاخ ، طقف وروأا ÚيÓم5
Òي-غ-ت ر-شضÿا بع’ سضفر-ي ا-م-ي-ف ،ي-بر-ع-لا ج-ي--لÿا ة--يد--نأا
.يارشساتلاغ ةليكششت عم باقلأ’ا دشصح ىلع رشصيو ءاوجأ’ا

Œةداعتشسإا ةشصرف رشسخ يارشساتلاغ قيرف نأا ¤إا ةراششإ’ا رد
رد--شصتŸا ما--مأا ه---تÁز---ه د---ع---ب ي---كÎلا يرود---لا» ةراد---شص
مدع ببشسب ايطايتحإا يقب يذلا ›وغيف بايغ ‘ سساتكششتيب

ل.ماضسح .ةباشصإ’ا نم هءافشش مغر هتيزهاج

1 غيللل ةيلاثŸا ةليكضشتلا ‘ ةي’وب ةقفر Òتخإا رضضÿا بع’

«انل ادج ةÒبك ةراسسخ نوكيسس روليد ليحر»:ييلوبنوم سسيئر Úلوكين
يذلا ،روليد يدنأا يرئاز÷ا ›ودلا هبعÓب ،Úلوكين نارول ، يشسنرفلا ييلوبنوم يدان سسيئر داششا

دشصح ¤إا هتدايق ‘ Óمأا مشسوŸا اذه يشسنرفلا قيرفلا عم ءاقبلا ‘ هتبغر نلعأا
هتداعشس Úلوكين ىدبأا امك ،لبقŸا مشسوŸا ةيبوروأا ةشسفانم ‘ ةكراششملل لهأات
ةراشسخ نوكتشس تثدح نإا ييلوبنوم نع هليحر نأا لاقو مشسوŸا اذه روليد ءادأاب

مامتهإاب ىشضحي رشضÿا بع’ نأاو ةشصاخ ، يشسنرفلا قيرفلل ادج ةÒبك
Úب» ةانقل ييلوبنوم سسيئر حرشص ثيح ، اÎل‚إا وأا اشسنرف نم ةيدنأ’ا ديدع

امدنعو Òثكلا انل مدق دقل ،قيرفلاب اÒثك قلعتم روليد»:«سستروبشس
لمعلا ةلشصاوم ‘ ةبغرلا كيدل نوكت ،هلثم نوبع’ كيدل نوكي

ة-يو-ن-عŸا حور-لا ل-ثÁ هد-حو-ل رو-ل-يد»:فا--شضأاو «ا--شضيا د--ه--ج--ب
ليحرلا ررقي ولف، انعم ءاقبلا ‘ هتبغرل ديعشس انا ،انقيرفل

ه-ن’ ا-ن-ق-ير-ف-ل اد-ج ةÒب-ك ةرا-شسخ كلاذ نو-ك-ي-شس اد-غ ا-ن-ع
Ãل دئاقلا ةباثÓبعÚ امئاد ثحيو ةيراشصتنإا ةينهذ هيدلو

.«ىلعأ’ا ¤إا حومطلاو هيدلام لشضفا Ëدقت ىلع ÚبعÓلا
ةليكششتلا نمشض ةي’وب ديرف هنطاوم ةقفر روليد يدنأا Òتخإا رخا ديعشص ىلع

ييلوبنوم عم امهقلأات دعب يشسنرفلا ¤وأ’ا ةجردلا يرود نم02 ةلوجلل ةيلاثŸا
امهعشضو امك ،تايئاشصحإ’ا ‘ سصتıا «دروكشسوه» عقوم بشسح ايلاوت زتامو

بناج ¤إا عوبشسأ’ا اذه ابوروأا ةقرافأ’ ةيلاثŸا ةليكششتلا نمشض «اكيرفأاتوف» عقوم
ل.ماضسح .ةجيكوأا ردنشسكيلأا زتام يدان ىمرم سسراح



عوبشسأ’ا ةياهن ةيفحشص ةودن نودقعيشس ةرادإ’ا صسل‹ ءاشضعأا
اهل ضضرعتي يتلأ تأداقتنلأو ةيلئابقلأ ةرأدإلأ اهب ر“ يتلأ ةبعصصلأ ةيعصضولأ لظ ‘

ةماع ةيعمج دقعب نوبلاطي نيذلأ نومهاصسŸأ ىتح وأأ راصصنألأ فرط نم ءأوصس نوÒصسŸأ
ىلعو ةرأدإلأ ضسل‹ ءاصضعأأ ررق ،لÓم فيرصش ›ا◊أ ضسيئرلأ ة-ي-ح-ن-تو ة-ي-ئا-ن-ث-ت-صسأ

ةودن دقع ءاصضعألأ ةيقبو دوب-ي-ع دو-لو-م ¤إأ ة-فا-صضإأ ،لÓ-م ف-ير-صش ضسي-ئر-لأ م-ه-صسأأر
،يدانلأ Òيصست ةلأاصسÃ ةقلعتŸأ طاقنلأ نم ديدعلأ حيصضوتل عوبصسألأ أذه ةياهن ةيفحصص

.قيرفلل ةيلاŸأ ةيعصضولأ ةصصاخو ةذختŸأ ةÒخألأ تأرأرقلأ

يلئابقلا تيبلا ¤إا ءودهلا ةداعإا ¤إا نوفدهي
هذه ةرأدإلأ ضسل‹ ءاصضعأل يصسيئرلأ فدهلأ نإاف ،اهيلع انلصص– يتلأ تامولعŸأ بصسحو
نأأو ةصصاخ يلئابقلأ تيبلأ ¤إأ ءودهلأ ةداعإل ةبصسانŸأ لول◊أ داجيإأ ‘ نمكي مايألأ

رأرقتصسلأ ¤إأ جاتحيو ايراقو ايلfi ةيباجيإلأ ج-ئا-ت-ن-لأ ن-م د-يد-ع-لأ ق-ق-ح-ي ق-ير-ف-لأ
.ةرطصسŸأ فأدهألأ قيقحتل ¤وألأ ةجردلاب

ةبيبششلا ىلع نوحÎقم بناجأا Úبع’ ةدع
‘ اءانثتشسا ق◊ا اهل نؤكيشس لوألا فÙÎا مشسقلا ةيدنأا نإاف ،قباشس ددع ‘ هيلإا انرششأا املثم
حامشسلا ‘ فافلا رارق دعب ايلاح اهكل“ يتلا تازاجإلا ددع بشسح Úنثا وأا بعÓب اهفؤفشص ميعدت
تامؤلعŸا بشسحو ،›ا◊ا رهششلا نم Òخألا عؤبشسألا ‘ ةزاجإا82 ¤إا تازاجإلا ددع عفرب ةيدنأÓل
ةيلÿا قيرط نع ضسردت ةÒخألا هذه نإاف ،ةيلئابقلا ةرادإلا نم ةبرقم رداشصم نم اهيلع انلشص– يتلا
ةدŸا ‘ قيرفلا ىلع مهحاÎقا ” بناجأا ÚبعÓل ةيتاذ Òشس ةدع تامادقتشسلا ةيلمعب ةفلكŸا
نم دكأاتلا لبق تاشضوافŸا ةرششابمو رارق يأا ذاختا ‘ عرشستلا نوديري ل نيÒشسŸا نأا Òغ ،ةÒخألا
ةيلمع ‘ لششفلل لا‹ يأا كل“ ل ةيلا◊ا ةرادإلا نأاو ةشصاخ ،مهفادهتشسا نكÁ نيذلا ÚبعÓلا ةيعؤن
.يؤتششلا ؤتاكŸÒا ‘ وأا ةرŸا هذه ءاؤشس تامادقتشسلا

ةبيبششلا تايولوأا نم يمامأ’ا طÿا ميعدت
ةيؤلوأا نأا Òغ ،ةثÓثلا طؤطÿا ىؤتشسم ىلع دادعتلا ‘ ضصقن نم Êاعت ةبيبششلا نإاف ،عيم÷ا ملعي امكو
ةفاشضإلا Ëدقت ىلع رداق فادهأÓل ضصانق يؤق مجاهÃ يمامألا طÿا ميعدت ‘ نمكت ةيلئابقلا ةرادإلا
ةيادب ذنم طاقن ةدع نم قيرفلا مرح يذلا ةيلاعفلا ضصقن لكششŸ دح عشضو ‘ ةبيبششلا ةدعاشسمو
ةمداقلا ةليلقلا مايألا ‘ يبنجأا بعل قاحتلا رظتنت ةيلئابقلا ةرادإلا نأا تامؤلعŸا ضضعب Òششتو ،مشسؤŸا

Ÿا ةرششابŸا فرط نم هتيؤه نع فششكلا راظتنا ‘ هعم تاشضوافŸشسÒني.

تامادقتشس’ا ‘ يأار هل نوكيشس ناف’
ةيلخ نإاف ،مداقلا عؤبشسألا ةبيبششلا اهب مؤقتشس يتلا ةيئانثتشسلا تامادقتشسلا فلÃ قلعتي اميف امئادو
مÓشسلا دبع لامك يشضايرلا ريدŸا اهشسأار ىلعو ةÒخألا ةدŸا ‘ تاعامتجلا فثكت تامادقتشسلا

اذه ‘ يأار ديكأاتلاب هل نؤكيشس يذلا نافل ضسينيد بردŸا رؤشضحبو ،لبقم كيلم ماعلا ÒجانŸاو
ميعدتل اهنع ثحبي يتلا تافشصاؤŸاو قيرفلا اهنم Êاعي يتلا ضصئاقنلاب ايلاح ىردألا هنؤك فلŸا

¿ .¿.قيرفلا فؤفشص

عوــــبشسأ’ا اذـــه تاــــقحتشسŸا نم ءزج ةــــيوشستب دعي لÓـــم
ضسيئرلأ نأأ ةيلئابقلأ ةرأدإلأ نم ةبرقŸأ رداصصŸأ ضضعب تدكأأ
ÚبعÓلأ تاقح-ت-صسم ن-م ءز-ج ة-يو-صست رر-ق لÓ-م ف-ير-صش
مهتايونعم عفرو مهزيف– لجأأ نم عوب-صسألأ أذ-ه ة-ق-لا-ع-لأ
راطإأ ‘ ةرواصسلأ ةب-ي-ب-صش ما-مأأ بق-ترŸأ مدا-ق-لأ ءا-ق-ل-لأ ل-ب-ق

ع-م ،لوألأ فÙÎأ م-صسق-لأ ة-لو-ط-ب ن-م ة-ع-صسا--ت--لأ ة--لو÷أ
روجأأ ةدعب قيرفلأ نونيدي ÚبعÓلأ نم ديدعلأ نأأ ةراصشإلأ

ة-ي-لاŸأ ة-مزألأ ل-ظ ‘ ر-ه-صشأأ ة-ع-ب-صس ¤إأ ل-صصت ة--ير--ه--صش
يحصصلأ ع-صضو-لأ بب-صسب ةرأدإلأ ا-ه-ب ر“ ي-ت-لأ ة-ق-ناÿأ

يبلصس Òثأات هل ناك يذلأ انوروك ضسوÒف راصشتنأو
نأد-ل-ب-لأ ف-ل-تfl ‘ يدا--صصت--قلأ بنا÷أ ى--ل--ع

اصضيأأ نورظتني ÚبعÓلأ نأاب املع ،ةيŸاعلأ
أوققح يتلأ تايرابŸأ حنم ىلع لوصص◊أ

جراخ ة-صصا-خ ة-ي-با-ج-يإأ ج-ئا-ت-ن ا-ه-ي-ف
دأدوو فلصشلأ مامأأ زوفلأ لثم دعأوقلأ

ما-مأأ ة-ق-قÙأ تلدا-ع-ت-لأو نا-صسم-ل-ت
.ةركصسب دا–أو ،نأرهو ةيدولوم

دعؤŸاب ةشصاÿا اهتاÒشض– لشصاؤت ةي-ل-ئا-ب-ق-لا ة-ل-ي-ك-ششت-لا تلاز ا-م
ةبيبشش مامأا ة-ع-م÷ا اذ-ه نور-م-ح ءÓ-مز ر-ظ-ت-ن-ي يذ-لا مدا-ق-لا
م--شسق--لا ة--لؤ--ط--ب ن--م ة--ع--شسا--ت--لا ة--لؤ÷ا را---طإا ‘ ةروا---شسلا
ق-ير-ف-لا ه-ق-ق-ح يذ-لا زؤ-ف-لا د-ع-ب ثي--ح ،لوألا فÙÎا

¤إا لئاب-ق-لا ى-ع-شسي-شس ،نا-شسم-ل-ت دادو ما-مأا را-يد-لا جرا-خ
›اؤتلا ى-ل-ع Êا-ث-لا زؤ-ف-لا ق-ي-ق–و ة-قÓ-ط-نلا د-ي-كأا-ت
بردŸا نإاف ،كلذل ،طاقنلا نم قيرفلا ديشصر عفرو
نا--م--شضو ل--م--ع--لا ةÒتو ع--فر ىأا---ترا نا---فل ضسي---ن---يد

نؤكيشس يذلا دعؤŸا اذهل ىؤتشسŸا ‘ تاÒشض–
ديقعت يدا-ف-ت-ل ه-ع-ي-ي-شضت ي-غ-ب-ن-ي ل ا-ما-ه ا-جر-ع-ن-م
.رفشصلا ةطقن ¤إا ادد‹ ةدؤعلاو رؤمألا

ىلع زكرو صسمأا Úتشصح جمرب
Êدبلاو ينفلا بنا÷ا

ة-ه-جاؤÃ ة--شصاÿا تاÒشضح--ت--لا را--طإا ‘ ا--م--ئادو
ةدحاو ةيبيردت ةشصحب ءافتكلا دعبو ،ةرواشسلا ةبيبشش

ضسمأا يشسنرفلا ينقتلا ىأاترا ،ضسمأا لوأا ةيشسمأا فانئتشسلا ‘
ةحيبشصلا ‘ تناك ¤وألا نأا ثيح ،Úتيبيردت Úتشصح ة‹رب
يشسنرفلا رشضÙا اهيلع فرششأا Êدبلا بناجلل ةشصشصflو
تنا--ك د--ق--ف ة--ي--ئا--شسŸا ة--شص◊ا ا--م--ن--ي--ب ،ÒÊفود ف---لودور

flا نأا ةراششإلا عم ،يكيتكتلاو ينفلا بناجلل ةشصشصŸبرد
ىؤتشسم ىلع قيرفلا ‘ ضصئاقنلا ضضعب دؤجؤب فÎعي نافل
هذه كرادت ىلع رشصيو ÚبعÓلا عقؤ“و يكيتكتلا بنا÷ا
.تابيردتلا لÓخ نك‡ تقو برقأا ‘ ءاطخألا

فثكŸا جÓعلا لشصاوي ‘رعلا
ةيلئابقلا ةليكششتلا نإاف ،قباشسلا ددعلا ‘ هيلإا انرششأا املثم
نبو ،ضشودح ،دايؤشس ،نورمح نم لك تامدخ تعجÎشسا

ذنم ةعؤمÛا ةيقب عم تابيردتلا اورششاب نيذلا ةÒعشش
رششابي ⁄ دحاو بعل لاز ام هنأا Òغ ،فانئتشسلا ةشصح

رامع طشسؤلا بعÓب رمألا قلعتيو قيرفلا عم تاÒشضحتلا
ةظ◊ رخآا ‘ ةÒخألا ناشسملت ةهجاؤم عيشض يذلا ‘رعلا
يذلا رمألا ،ةبكرلا ىؤتشسم ىلع اهب رعشش يتلا ملآلا ببشسب

ة-ي-ح-شصلا ه-ت-لا-ح-ب ةر-ما-غŸا ضضفر-ي ي-ب-ط-لا م-قا--ط--لا ل--ع--ج
بر-قأا ‘ ءا-ف-ششلا ¤إا ل-ثا-م-ت-ل-ل ضصا--خ ج--ما--نر--ب ه--ل ر--ط--شسيو
ةراششإا رظتنيو فثكŸا جÓعلا لشصاؤي ‘رعلا نأا ثيح ،لاجآلا

.ةعؤمÛا عم تابيردتلا ¤إا ةدؤعلل قيرفلا بيبط

تابيردتلا ¤إا دوعي طوب نب
ةدؤ-ع ضسمأا لوأا مؤ-ي-ل ة-ي-ب-يرد--ت--لا ة--شص◊ا تفر--ع ،ل--با--قŸا ‘

دعب يرانكلا عم تاÒشضحتلا ¤إا طؤب نب ةماشسأا لوألا ضسرا◊ا
هنأا ثيح ،ةيشصخشش بابشسأل ناشسملت مامأا Òخألا ءاقللا نع هبايغ
بب-شسب ه-لز-ن-م ¤إا ل-ق-ن-ت--لا ¤إا نا--شسم--ل--ت ةارا--ب--م ة--ي--ششع ر--ط--شضا
،ديدح ضسرا◊اب هشضؤعي نافل بردŸا لعج ام ةشصاخ تلاغششنا
نؤكيشسف ،عؤبشسألا اذه تاÒشضحتلا ءاؤجأا ¤إا طؤب نب ةدؤع عمو
.ةرواشسلا ةبيبشش مامأا ةعم÷ا اذه ايشساشسأا ةÒبك ةبشسنب

ن .ن

لوأ’ا فÙÎاــه2441 ةيناثلا ىدامج60 ـل قفاؤŸا1202 يفناج02 ءاعبرألا

ةـــــــطرو ‘ ناــــف’ عـــــــشضيو تاـــــــيرابم ثÓـــــــثب بـــــــقاعي حـــــــياشس نـــــــب
‘ لثمتت ةعجؤم ىرخأا ةبرشض ارخؤؤم لئابقلا ةبيبشش تقلت
ةن÷ فرط نم ةبؤقع ¤إا حياشس نب اشضر مجاهŸا ضضرعت
ثÓثل فاقيإلا ‘ لثمتت ةينطؤلا ةطبارلا ىدل تابؤقعلا

،ميتنشس ÚيÓم3 ـب ةردقم ةيلام ةمارغ عم ةدفان تايرابم
يتلا ةÒخألا ةهجاؤŸا ‘ ءارم◊ا ةقاطبلا هيقلت دعب كلذو

را-طإا ‘ ي-شضاŸا تب-شسلا نا-شسم-ل-ت دادؤ-ب يرا-ن-ك-لا تع-م-ج
عفادم عم يديألاب تاكابتششا ‘ هلؤخد رثإا ،ةنماثلا ةلؤ÷ا
رمألا ،اشضيأا اهتاذ ةبؤقعلا ¤إا ضضرعت يذلا فيركوأا دادؤلا
ة--جر--ح ة--ي--ع--شضو ‘ نا--فل ضسي---ن---يد بردŸا ع---شضي يذ---لا
‘ قيرفلا زئاكر نمو Úيشساشسألا ÚبعÓلا دحأا هنامرحب
.ةمداقلا ةثÓثلا تاهجاؤŸا

ةدكيكشسو ،ةرقم ،ةرواشسلا تاءاقلب اينعم نوكي نل
ثÓثب ةيشساق ةبؤقع ¤إا ضضرعت حياشس نب بعÓلا نأا اÃو
ةكراششŸاب اينعم نؤكي نل Òخألا اذه نإاف ،ةلماك تايرابم
م‚ ةارابم عيشضيشس امك ،ةرواشسلا ةبيبشش مامأا ةعم÷ا اذه
فÙÎا مشسقلا ةلؤطب نم ةرششاعلا ةلؤ÷ا راطإا ‘ ةرقم
امأا ،دعاؤقلا جراخ1202 يفناج62 مؤي ة‹ŸÈاو لوألا
مامأا نؤكتشسف ح-يا-شس ن-ب ا-ه-ع-ّي-شضي-شس ي-ت-لا ة-ثÓ-ث-لا ةارا-بŸا

يفناج03 خيراتب ةررقŸاو11 ةلؤ÷ا ‘ ةدكيكشس ةبيبشش
Ãم-فؤ-ن1 بع-لÈ ينفلا م-قا-ط-لا نأا ي-ن-ع-ي ا-م ،وزو يز-ي-ت-ب
يذلا بايغلا لظ ‘ لئادبلاو لؤل◊ا داجيإاب ابلاطم نؤكيشس
ةباشصإا نم Êاعي يذلا فيرشش رودق مجاهŸا اشضيأا هلجشسي

.ةليؤط ةدŸ ناديŸا نع دعتبيشسو ةبكرلا ىؤتشسم ىلع

ةي◊وبو ةلزن ،لابوطلا مامأا ةيتاوم ةشصرفلا
نع حياشس نب اشضر مجاهŸا هلجشسيشس يذلا بايغلا لظ ‘و
يذلا فيرشش رودق بايغ ةلشصاؤمو ،ةمداقلا ةثÓثلا تاءاقللا
ÚبعÓلا ضضعب مامأا ةيتاؤم نؤكتشس ةشصرفلا نإاف ،ابيرق دؤعي نل
ىلع ،نافل ضسينيد ةليكششت ‘ مهشسفنأا ضضرف ¤إا نؤعشسي نيذلا

Òبك مامتهاب ىظحي يذلا لابؤطلا دfi يبيللا مجاهŸا رارغ
‘ قباشسلا ‘ اششمهم ناك نأا دعب يشسنرفلا ينقتلا فرط نم
هنؤك ناديŸا قؤف هŸاعم هعجÎشسي أادبو ،يديزؤب فشسؤي دهع
ةي◊ؤب ايركز بÎغŸا نأاشش هنأاشش ،Úتارابم ‘ Úفده لجشس
اذكو ،يمامألا طخلل ةفاشضإلا Ëدقتل تايناكمإلا كلÁ يذلا
نم Èكأا امامتها قحتشسي يذلا ةلزن اشسينيشسام باششلا مجاهŸا

.ينفلا مقاطلا فرط

ةرواشسلا مامأا ناف’ حيرت نورمح ةدوع
نم ةمورfi ةبيبششلا نؤكتشس يذلا تقؤلا ‘و ،لباقŸا ‘
يرانكلل Òثكلا مدق يذلا حياشس نب اشضر مجاهŸا تامدخ
ديعتشستشس ةيلئابق-لا ة-ل-ي-ك-ششت-لا نإا-ف ،ةÒخألا تا-يرا-بŸا ‘
يذلا نورمح يقزر دئاقلاو مجاهŸا تامدخ ةعم÷ا اذه

ن-م ه-مر-ح يذ--لا ا--نورؤ--ك ءا--بو ه--ن--ع لازو ءا--ف--ششل--ل ل--ثا“
اÒث-ك ح-ير-ي يذ-لا ر-مألا ،ةÒخألا تاءا-ق--ل--لا ‘ ة--كرا--ششŸا
نود يشساشسأاك هيلع دمتعيشس يذلا نافل ضسينيد بردŸا
ةيق-ب ع-م ه-جا-مد-ناو تا-ب-يرد-ت-لا ه-تر-ششا-ب-م د-ع-ب كشش ى-ندأا
¿ .fù°«º.ةعؤمÛا

فدهيو لمعلا ةÒتو عفري ناف’
صصئاـــقنلا لك كرادت ¤إا

لئابقلا ةبيبشش



يز-يز-ع-ل قرا--ط ر--ئاز÷ا ة--يدو--لوŸ ق--با--سسلا ما--ع--لا Òجا--نŸا نا--ك
مامسضنا ةقفسص يسسدنهم دحأا ايلاح ةينابسشلا تائفلل ماعلا قسسنŸاو

،ةي-سضاŸا ة-ف-ئا-سصلا ق-ير-ف-لا ¤إا داد-ح ذا-ع-م يروÙا ع-فادŸا
دادح فرعأا انأا » :Óئاق اداكيسسور نبإا زورب نع قّلعو

هنأا ادكأا-ت-م تن-كو تا-يرا-ب-م ةد-ع ‘ ه-ت-ع-با-تو اد-ي-ج
بردŸا ىتحو ،ةفاسضإ’ا مدقيو انعم حجنيسس

اد-ي-ج ه-تا-ي-نا-ك-مإا فر-ع-ي ه-نأ’ ه-ي--ل--ع ق--فاو
ه-ل-ل د-م◊او ةد-ك-ي-ك-سس ة-ب-ي-ب-سش ع-م ه-ع-با--تو
‘ ئ-ط-خ-ن ⁄ ا-ن-نأا د--كأاو ا--ن--ف--سصنأا تقو--لا

ةسسرسش ةسسفانم اندجو اننأا مغر ،هبادتنا
ي-سسآا ي-سسلاو دادزو-ل-ب با-ب-سش ي--ترادإا ن--م
هعم تسضوافت ،يتيب ¤إا هتبلج يننكل ،ضس
نكي ⁄ ضضعبلا نكل ،هعنقأا فيك تفرعو
ه-ع-م ةرو-سص ذ-خأا ى-ت-ح ضضفرو ه-ب ن-مؤو--ي

.«رئاز÷ا ةيدولوم ‘ هئاسضمإا ةظ◊

«لوأ’أ بختنŸأ ¤إأ لضصي ىتح Ìكأأ لمعي نأأ هيلع»
باوبأا قرط ىلع رداق دادح نأا ىري ناك اذإا ام لوح رخأا لاؤوسس ‘و

كلÁ داد-ح نأا ح-ي-ح-سص » Ó-ئا--ق يز--يز--ع--ل با--جأا--ف لوأ’ا بخ--ت--نŸا
لسصاوي نأا هيلع نكل يدعاسصت ىحنم ‘ هؤوادأاو ةÒبك تايناكمإا

اÒثك روطت رسضÿا ىوتسسم .لوأ’ا بختنŸا غولب لجأا نم لمعلا
نأا دادح ىلع بجي اذهل ÚبراÙ جات– تحبسصأا هتايرابمو
يجÎلاو كلامزلا مامأا قلأاتيو لاطبأ’ا ةطبار ‘ هتيقحأا دكؤوي
.«نيزات‡ Úمجاهم نامسضي ناذللا

ÚبعÓل ةنيمث تاعاضس ىدهأأ راّكح
يبع’ ضسمأا لوأا ءاسسم راكح قيفوت كارطانوسس ةكرسشل ماعلا ريدŸا لبقتسسا

دعب م-ه-تأا-فا-ك-م ل-جأا ن-م يرادإ’او ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ءا-سضعأاو ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م
روسضحب اذهو ،ةيلÙا ةلوطبلاو ايقيرفإا لاطبأا يرود ‘ ةيلاثŸا ةقÓطن’ا

نع Úلث‡و يسشابو Êورطب ،خيسش نب ةروسص ‘ Úقباسسلا ÚبعÓلا ضضعب
مقاطلا ءاسضعأاو ÚبعÓلا لف◊ا ةياهن ‘ راكح ىدهأا دقو يواهلا يدانلا

،ÚبعÓل ةقلاعلا تاقحتسسŸا لك ديدسست ¤إا حŸّ امك ،ةنيمث تاعاسس ينفلا
ةيدولوملل بقل ءادهإا لجأا نم ةلسصاوŸا ةرورسضب عيم÷ا راكح بلاط امك

 .ةيوئŸا مسسوم ‘

هتباسصإا نأا ’إاأا  مويلا ‘ Úتسصح لدعÃ جÓعلا فثكي يويرف يماسس بعÓلا نأا مغر
ةعم÷ا ةارابم عييسضت ىلع هÈجيسس ام وهو ،نسسحتت ⁄ هتلاحو روسصتي ناك ا‡ رطخأا
ماق يتلا ةديد÷ا تاسصوحفلا هتدكأا ام بسسح اسضيأا ةليلم Úع ةيعمج مامأا لبقŸا
كلذب طلخيو.  Ìكأا لوطيسس ةيدولوŸا فاده بايغ نأا ودبي ثيح ،بعÓلا اهب

لظ ‘ Êاعي حبسصأا دق موجهلا نأا عنتقا يذلا زيغن ليبن بردŸا تاباسسح
.لوأ’ا هفادهو هم‚ هبايغ

سضيضض◊أ ‘ هتايونعمو هحرابت ⁄ م’آ’أ
ضسمأا  لوأا  هتابيردت فنأاتسسيسس يويرف نأا عيم÷ا عقوتي ناك يذلا تقولا ‘و
ذنم هحرابت ⁄ يتلا م’آ’ا نم بعÓلا ضصلخت مدع تناك ةأاجافŸا نأا ’إا.

ضضفر-ي ه-ل-ع-ج يذ-لا ر-مأ’ا ،جÓ-ع-لا ف-ي-ث-ك-ت م-غر اذ--هو ي--سسقا--ف--سصلا ةارا--ب--م
ةديدج تاسصوحف ءارجإا لجأا نم ناينبلا Úع ¤إا ضسمأا لقنتو هتحسصب ةرماغŸا

تايونعÃ د-جو-ي يذ-لا ه-ب-ع’ ة-ل-ط-ع دد-م يذ-لاو ق-ير-ف-لا بي-ب-ط فار-سشإا ت–
.ةطحنم

ةقافتضسإ’اب بلاطم ظيف◊أ دبع
تحبسصأا ةعم÷ا اذه ةليلم Úع ةيعمج مامأا ايمسسر بيغيسس يويرف نأا دكأات امدعبو
ÚتارابŸا ‘ عنقي ⁄ يذلا ،ظيف◊ا دبع ق◊ا دبع هتفيلخ ىلع ةقلعم لامآ’ا لك
ثيح ةعذ’ تاداقتن’ ةسضرع هلعج ام وهو فيطسس قافوو ةوارم◊ا مامأا ÚتÒخأ’ا

يذلا تقولا ‘ اذه ثدحي ،ةسسدانقلا نبا ررحتل ةسصرف ةليلم Úع ةارابم نوكت دق
زيغن نأا مغر يوÓلا دبعو لÓحد ةروسص ‘ نابسشلل ةسصرفلا حنÃ ضضعبلا بلاطي
.ةÒبك تايرابم ‘ امهب رماغي نأا ضضفري

تايولوأ’أ ¤وأأ حبضصأأ موجهلأ ميعدت
لاطبأا يرود ‘ رئاز÷ا ةيدولوم يسسفانم اهنمو ةيسسنوتلاو ةيرسصŸا ةيدنأ’ا نأا اÃو
امهفوفسص زيزعت اهنكÁو اركبم وتاكŸÒا  ءاوجأا Óخد دق يجÎلاو كلامزلا ايقيرفإا
ةيدولوم ةرسسأا حارأا ءانثتسسا وتاكŸÒا تحتف يتلا فافلا رارق نإاف ددج ÚبعÓب
ناخسضي Úنثا وأا بع’ بلجب مهل حمسسيسس هنأا اÚ، Ãبع’و ةرادإا ضسل‹ نم رئاز÷ا
‘ ةسصاخو تاعومÛا رودل ابسس– ايراق وأا ايلfi ءاوسس ةليكسشتلا ‘ ةديدج ءامد
حبسصأا يذلا يويرفل ةدقعŸا ةباسصإ’ا عم  نمازت كلذ نأاو ةسصاخ ،يمامأ’ا طÿا

                          .نآ’ا ’وه‹ هتدوع دعوم

«اهتقو ‘ يتأات ⁄ اهنكل ردقو ءاضضق يتباضصإأ» :يويرف
نع هبايغو هتباسصإا نع يويرف يماسس فادهلا ثد– بعŸÓا ءادسصأ’ هحيرسصت ‘و
نمؤوأا ناسسنإا يننأا مغرو ،ام اعون ةÒطخ ةباسصإ’ا نأا عقوتأا نكأا ⁄ » Óئاق ةليلم Úع ةارابم
ةيلfi تاناهر ةدع اهرظتنت قيرفلاف اهتقو ‘ يتأات ⁄ ةباسصإ’ا نأا ’إا ردقلاو ءاسضقلاب
لدعÃ جÓعلا لسصاوأاسس لعفأا نأا Êاسسع ام نكل ،ÚبعÓلا لك ¤إا ةجاحب وهو ةيراقو

«نك‡ تقو برقأا ‘ ازهاج نوكأاسسو لوطي نل يبايغ هللا نذأابو مويلا ‘ Úتسصح
فصصنم – ب

ــه2441 ةيناثلا ىدامج60 ـل قفاوŸا1202 يفناج02 ءاعبرأ’ا لوأ’أ فÙÎأ

رئاز÷ا ةيدولوم

دادزولب بابصش

ةيدولوم مامأا Òخأ’ا Ìعتلا دعب دادزولب بابسش وبع’ عمتجإا
تقح’ يتلا ةيبلسسلا جئاتنلل ّدح عسضو ىلع اوقفتاو نارهو
ىلع راسشوب ءاقفر قفتا ثيح ،ÚتÒخأ’ا ÚتارابŸا ‘ قيرفلا

اذه نوكتسس ةيادبلاو ةمداقلا تايرابŸا ‘ ةوقب ةدوعلا ةرورسض
ةلو÷ا ‘ نازيلغ عيرسس ىلع افويسض نولحي امدنع ،ةعم÷ا
.ةينطولا ةلوطبلا نم ةنماثلا

أدج ةمهم نأزيلغ طاقن نأأ نوملعي
مهتارابم ‘ امود كنارف بردŸا لابسشأا مامأا رخآا wلح دجوي ’
‘ ةيلا◊ا مهتيع-سضو ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب اذ-هو،زو-ف-لا ىو-سس ة-مدا-ق-لا

هيلع بقللا ىلع بع-ل-لا د-ير-ي يذ-لا ق-ير-ف-لا-ف،بي-تÎلا لود-ج
،Òبك طاقن دد-ع-ب بور-ه-لا بي-تÎلا ة-مد-ق-م ة-يد-نأا كر-ت مد-ع
دق عيرسسلا مامأا ةÁزهلا ،21 هديسصر ‘ يدادزولبلا يدانلاف
ليدب ’ هنأا ينعي ام ،بيتÎلا لودج ‘ رسشاعلا زكرملل هديعت

.اديج نوبعÓلا هملعي يذلا رمأ’ا وهو ةعم÷ا اذه زوفلا نم
راضصنأ’أ بضضغ Òثتضس زوفلأ Òغ ةجيتن يأأو

عجاÎلا دعب مهرمأا نم ةÒح ‘ دادزولب بابسش راسصنأا دجاوتي
نم كانهو ،ÚتÒخأ’ا ÚتارابŸا ‘ مهيبع’ ىوتسسŸ بيهرلا

نيذه ‘ مهدودرم لوح هلابسشأاو بردŸا نم تاراسسفتسسإا بلط
بسضغ Òثت دق نازيلغ ‘ زوفلا Òغ ةجيتن يأاف كلذل ،نيءاقللا
Úب رفسصلا ةطقن ¤إا رومأ’ا ديعتو يدادزولبلا يسضايرلا عراسشلا
Òيسست ةيفيك ةفرعم عيم÷ا ىلع كلذل ،قيرفلا قاسشعو ÚبعÓلا
ر--سصا--ن--ع--لا ضسو--ف--ن ‘ كسشلا لو---خد مد---عو ة---ي---لا◊ا ة---ل---حرŸا
.مهراسصنأاو ةيدادزولبلا

يضسفنلأ بنا÷أ ىلع أÒثك زكر امود
نوبعÓلا اهنم Êاعي يتلا ةلكسشŸا نأا امود كنارف بردŸا دقتعي

ينقتلا انرداسصم بسسحف ،ةيسضاير يه ا‡ Ìكأا ةيسسفن يه ايلاح
اوزاف نم مهسسفن مه Úيلا◊ا ÚبعÓلا نأا اديج ملعي يسسنرفلا

نم لواحي كلذل ةمسصاعلا دا–إاو لئابقلا ةبيبسش يبيللا رسصنلا ىلع
مهتايونع-م ن-م ع-فر-لا ل-جأا ن-م م-ه-ع-م تا-عا-م-ت-جإ’ا ن-م Òث-ك-ت-لا
تا-يرا-بŸا ‘ ق-لأا-ت-ل-ل ةدو-ع-لا ل-جأا ن-م مزÓ-لا ع-فاد--لا م--ه--ح--ن--مو
.طقف غارف ةÎف اهنأا عيمجلل ديكأاتلاو ،ةمداقلا

ةطرو ‘ هعضضو لوحلبو وبكوك بايغ
نع تابايغ نود نم دادزولب بابسش ىلع ةارابم ر“ ’ هنأا ودبي
يذ-لا و-ب-كو-ك بعÓ-لا ى-ل-ع رود-لا ءا--ج ةرŸا هذ--هو ،ق--ير--ف--لا

‘ هنم ردب ام ببسسب تايرابم ثÓثل هفاقيإاب ةطبارلا هتبقاع
يذلا رمأ’ا وهو باسصŸا لوحلب ¤إا فاسضيل ةوارم◊ا ءاقل
نأاو ةسصاخ اهيلع دسسحي ’ ةيعسضو ‘ يسسنرفلا ينقتلا عسضو
¤إا ر-ظ-ن-لا-بو م-سسوŸا اذ-ه با-ب-سشلا ‘اد-ه Úب ن-م ي--ئا--ن--ث--لا

مقاطلا نأا فلتخي Óف ،قيرفلا ‘ امهنزوو دي÷ا امهدودرم
‘ نيزراب Úبع’ نادقفب اهيلع نودسسحي ’ ةيعسضو ‘ ينفلا

ب.ظيف◊ا دبع.هذهك ةمهم ةارابم

مامأأ نوكيضس Òكاب
هضسفن تابثإأ ةضصرف

امود بردŸأ محقي نأأ رظتنŸأ نم
مÓشسإأ قباشسلأ فيطشس قافو بعل

مامأأ ةعم÷أ ةأرابم ‘ يشساشسأاك  Òكاب
يثÓثلأ بايغ دكأات دعب نأزيلغ عيرشس

،ةأرابŸأ نع وبكوكو لوحلب ،يتباث
نم ةيبهذ ةشصرف مامأأ Òكاب نوكيل

ةليكششتلأ ‘ هشسفن ضضرف لجأأ
يثÓثلأ بايغ نأأو ةشصاخ ةيشساشسألأ
ىلع تايرابم ثÓثل نوكيشس روكذŸأ

.لقألأأ
نأرحلبو عبيوضس ،وضشب ،وبموغن

اضضيأأ ةكراضشملل نوحّضشرم
،وششب ،وبموغن رخآلأ يثÓثلأ نوكيشس
نم ىرخأأ ةشصرف مامأأ نأرحلبو عبيوشس

ةليكششتلأ ‘ مهشسفنأأ ضضرف لجأأ
Úحششرم اشضيأأ مهف بابششلل ةيشساشسألأ
ءاقل ‘ لوحلبو وبكوك ناكم لوخدلل

لإأ تأرايÿأ ددعت مغر نكل ،نأزيلغ
ل هنأأ أديج ملعي يشسنرفلأ ينقتلأ نأأ
،ÚباشصŸأ غأرف دشس هناكمإاب مهنم دحأأ

نمؤويو هيبعل ‘ أدج قثأو هنكل
أذه قرافلأ ةعانشص لجأأ نم مهتأردقب

.ةعم÷أ
توأأ02 ـب سسمأأ تبردت ةليكضشتلأ

ةشصح بابششلأ ةليكششت ترجأأ
عوبشسألأ أذه ةيناث ةيبيردت
عيرشس مامأأ مداقلأ ءاقلل أÒشض–
أوبردت دويعشس ءاقفر ،نأزيلغ

توأأ02 بعلم ىلع احابشص
بردŸأ لشصأو ثيح ةمشصاعلاب
ينفلأ لمعلأ ىلع زيكÎلأ امود

ةبشسانŸأ ةفيلوتلأ داجيإأ ةلواfiو
.مداقلأ ءاقلل

امودب عمتجيضس يضشيرقامود سسجاه تابايغلأو نأزيلغ طاقن نوفدهتضسي نوبعÓلأ
تامأدقتضس’أ سصوضصخب

تحمسس يتلا ة-ي-ئا-ن-ث-ت-سس’ا تÓ-يو-ح-ت-لا ةÎف-ل-ل ا-ب-سس–
Úب ةدتمŸاو مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا اهحتفب
ردا-سصŸا ضضع--ب تدا--فأا ،›ا◊ا ي--ف--نا--ج13 ¤إا52
عمتجيسس يسشيرق نأا لئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-سش تي-ب ن-م ة-بر-قŸا
فوفسص ميعدت ةلأاسسم ةسسارد ضضرغب مايأ’ا هذه امودب
اميف بابسشلل ةفاسضإ’ا ميعدت ىلع رداق بعÓب قيرفلا
.مسسوŸا نم ىقبت

يجيعن مضضل قابضسلأ لخدي بابضشلأ
ةمئاقلل دحاو بع’ ةفاسضإاب ةيدنأÓل «فافلا» تحمسس
72 اقباسس تلجسس بابسشلا نأا اÃو ،82 ددعلا حبسصيل

ةÎف ‘ دحاو مسسإا مادقتسسإا هناكمإاب هنأا ينعي ابع’
رداسصŸا ضسفن بسسح كلذ-ل ،ة-ي-ئا-ن-ث-ت-سس’ا ت’ا-ق-ت-ن’ا

قباسسلا بعÓ-لا ع-م د-قا-ع-ت-لا قا-ب-سس ل-خد با-ب-سشلا نإا-ف
يدا-ن-لا ¤إا Òعأا يذ-لا ي-ج--ي--ع--ن ا--ير--كز ودارا--ب يدا--ن--ل
›وؤوسسم عم يسشيرق ضضوافتي نأا حّجرُي ثيح ،يقيرفإ’ا
قيرفلا ميعدتل اذه و بعÓلا دقع ءارسش لجأا نم كابلا

ةطبار ةقباسسم قيرفلا ضضوÿ ابسس– ةÎفلا هذه ‘
ب.ع.ايقيرفإا لاطبأا

اصضيأا ةيبلصس تءاج ةديد÷ا تاصصوحفلا

ماــضص’ مامأأ ايمضسر بيغي يويرف
Ìـــــكأأ لوطي دق هبايغو

دأدزولب نم دأدح تفطخ» :يزيزعل
«هتقفضصب نمؤوي نكي ⁄ سضعبلأو

ةيدولوŸأ دضض Êور ةيضضق ‘ رظنلأ سضفرت ةمكÙأ
اهمكح ضسيأر دأرم رئب ةمكfi ردشصت نأأ رظتنت ضساŸأأ ضسيئرلأ ةرأدإأ تناك
ÊوÒماكلأ دشض ةيدولوŸأ اهتعفر يتلأ ريوزتلأ ةيشضق ضصوشصخب يئاهنلأ
ةيشضقلأ ‘ رظنلأ تشضفر ةمكÙأ نأأ تناك يه ةأاجافŸأ نكلو ،Êور افيإأ
ةÈ‹ نوكتشس ةيدولوŸأ ةرأدإأ نأأ ينعيام وهو ضصاشصتخلأ مدع ةجحب

‘ ةيلودلأ ةيشضا-ير-لأ ة-م-كÙأ م-ك-ح رود-شص ة-يا-غ ¤إأ را-ظ-ت-نلأ ى-ل-ع
بعل عم دقاعتلل لاÛأ حشسفو بعÓ-لأ ةزا-جإأ ءا-غ-لإأ ل-جأأ ن-م ة-ي-شضق-لأ
ةيدا–لأ ضسيئر ع-م ثد– ضساŸأأ نإا-ف ها-ن-م-ل-ع ا-م بشسحو ،ر-خآأ ي-ب-ن-جأأ

يرود ‘ كراششي يذلأ ديمعلل ةيئان-ث-ت-شسأ ةزا-جإأ ح-نÃ ه-ب-لا-طو ي-ششطز
اكاب بعل أرابيإأ ضسنأرب ›وغنوكلأ مجاهŸأ عم ضضوافتيو ايقيرفإأ لاطبأأ
.ايلاح يكبزوألأ

ةأراــــــــبم جـــــــمÈت ةـــــطبأرلأ
يرفيف3 موي ةرواضسلأ

أدعوم ،ءاثÓثلأ ضسمأ ، ةفÙÎأ ةطبأرلأ تددح
تنلعأأو.ةقباشسŸاب ةلجؤوŸأ تايرابŸأ رخآل أديدج

نم Úتللأ ÚتأرابŸأ نأأ ،يمشسرلأ اهعقوم ‘ ةطبأرلأ
بابشش هفيشض عم ةيدŸأ يبŸوأأ اهيف يقتلي نأأ ررقŸأ
،ر--ئأز÷أ ة--يدو--لو--مو ،بق--ل--لأ ل--ما--ح ،دأدزو--ل--ب
ÚتلجؤوŸأو ،ةرواشسلأ ةبيبشش هفيشضم ع-م ،ف-ي-شصو-لأ

موي نابعلتشس ة-ق-با-شسŸأ ن-م ة-شسدا-شسلأ ة-ل-حرŸأ ن-ع
.رهششلأ ضسفن نم Êاثلأ نم لدب يرفيف نم ثلاثلأ

ةلوطب-لأ بي-تر-ت لود-ج ف-ي-ط-شس قا-فو رد-شصت-يو
ةيدولوم نع Úتطقنب امدق-ت-م ة-ط-ق-ن91 ديشصر-ب
ةبيب-شش ن-ع طا-ق-ن5و ،ر-ششا-بŸأ ه-ق-حÓ-م ر-ئأز÷أ
يبŸوأأ لتحي امنيب.ثلاثلأ زكرŸأ بحاشص ةرواشسلأ
عباشسلأو ضسداشسلأ نيز-كرŸأ دأدزو-ل-ب با-ب-ششو ة-يدŸأ
.بيتÎلأ ىلع ةطقن21و31 ديشصرب

اباضصم رداغ عبيوضسو سسمأأ ةضصح عيضض دوبيع
نع دوبيع Òمشس نأديŸأ طشسو بايغ دعب أذهو مايألأ هذه دأدزولب بابشش نع دعتبي نأأ ديري ل تاباشصإلأ حبشش نأأ ودبي
ىوتشسم ىلع عبيوشس مجاهŸأ ةباشصإأ اشضيأأ تفرع ةشص◊أ ،فانأاتشسإلأ ةشصح ‘ اهل ضضرعت يتلأ ةباشصإلأ ببشسب ةشص◊أ

.نأزيليغ عيرشس مامأأ ةمداقلأ ةأرابŸأ نع يئانثلأ بيغي نأأ حجرŸأ نمو أذه ،اهتياهن لبق اهل هترداغمو مدقلأ طششم



بارعأا مسساب يراجتلا لجسسلاب Òسست تلازل ةيلا◊ا ةرادإلا

قثوŸا ةوعد رظتنت تاميلعتلا رير“ ةيلمع
نيدلإ رخف ةدايقب فÙÎإ يدانلل ةقباضسلإ ةرإدإلإ Úب تاميلعتلإ رير“ ةيلمع نأإ إÒخأإ دكأات
نوكي إدعوم نأإ حضضتإ نأإ دعب ةÎفلإ هذه ةليط تلجأات دق  رإرضس ةضسائرب ةيلا◊إ ةرإدإلو يفتك
ةرإدإلإ سسل‹و Úمهاضسملل ةماعلإ  ةيعم÷إ قئاثو لماك رإرضس سسيئرلإ ةرإدإإ عضضت نأإ دعب
،ةرإدإلإ سسلÛ ةديد÷إ ةمئاقلإ مضساب يضساضسألإ نوناقلإ Òيغت لجإ نم قثوŸإ ىدل  ةيلا◊إ

لعج يذلإ ببضسلإ وهو فلŸإ  نمضض  تاميلعتلإ رير“ ةقيثو ¤إإ ةجاحب قثوŸإ نوكي ثيح
. ةيلمعلإ ءاهنإل ةقباضسلإ ةرإدإÓل ةوعدلإ هجوت ⁄ ةيلا◊إ ةرإدإلإ

لوعفŸا يراسس لاز’ بارعأا مسساب يراجتلا لجسسلا
لجضسلإ ىلع اهتÓماعم لماك ةرإدإإ ‘ دمتعت ةديد÷إ فÙÎإ يدانلإ ةرإدإإ تلإزل
ةياغ ¤إإ بإرعأإ روتكدلإ قبضسألإ سسيئرلإ مضساب لإزل يذلإو ةقباضسلإ ةرإدإÓل يراجتلإ
زا‚إإ نإ تا-ي-ط-عŸإ ل-ك ي-حو-ت ثي-ح ،ةد-يد÷إ ةرإدإلإ م-ضسا-ب يرا-ج-ت-لإ ل-ج-ضسلإ Òي-غ--ت
ةرإدإإ ىلع بجوتي ناك يتلإ ¤وألإ ةوطÿإ نأإ  و ةضصاخ ،ةيفاضضإإ ةÎفل لوطيضس لّجضسلإ
. تلإزل قثوŸإ ةلواط ىلع ةماعلإ ةيعم÷إ فلم عإديإإ يهو اهب مايقلإ رإرضس سسيئرلإ

سسنوت ¤إا لقنتلل سصيخرت ىلع Óسص– دوعوبو ةيافلح
ىلع ةيافلح ماضشه يدانلل ماعلإ ÒجانŸإ و  ةيافلح دهف ةكرضشلإ  ةرإدل ماعلإ ريدŸإ لضص–

سسول÷إ لجإ نم يدانلإ ةرإدإ هب تمدقت يذلإ بلطلإ دعب ةيضسنوتلإ يضضإرألإ لوخدب سصيخرت
ةيلاطيلإ ةكرضشلإ ليو“  دقع مإربإلو سضوافتلل «اباك» ةيضضايرلإ ةضسبلألإ ةكرضش ›وؤوضسم  عم تاضضوافŸإ ةلواط ىلع
هضسفنب لفكتلل لقنتلإ ‘ ةبغرلإ  ىدبإ دق رإرضس ةرإدلإ سسل‹ سسيئر ناكو ،دقعلإ ىلع عيقوتلإو ةضسبللاب قيرفلإ
ب/ليلخ. ةضضماغ بابضسأل عجإÎي نأإ لبق دقعلإ مإرباب

ÚبعÓل ههجو يذلإ باطÿإ سصÿ نيأإ سسمأإ ةحيبضص ةيبيردتلإ ةضص◊إ ةياهن ‘ يكوكلإ ليبن فيطضس قافو بردم دقع
ةدع هتاملك ‘ رركي لظ ثيح بردتلإ تاعاضس جراخ ةيفاضضإإ تإدوه‹ لذب وأإ رهضسلإ مدعو عاجÎضسلإ ةرورضض ىلع مهثحو
يميظنتلإ بنا÷إ ىلع اهلÓخ زكر  ةفيفخ ةيبيردت سصضصح بردŸإ Òطضست  سسمأإ لوأإ و  سسمأإ يتضصح تفرع امك   تإرم
مامأإ ةÒخألإ ةهجإوŸإ ذنم دإدعتلإ رضصانع طضسو قاهرإلإ ةلاح ينفلإ مقاطلإ ظحل نأإ دعب  Êدب لمع يأإ نع إديعب

. ةمضصاعلإ ةيدولوم

ةيبيردتلا ةسص◊ا تاÎف لماك عبات ‘’ – ةيافلح
ريدŸإو ‘ل لامك يواهلإ قيرفلإ سسيئر عبات ناج عب نيÒضسملل  يوق روضضح سسمأإ ةحيبضص ةيبيردتلإ ةضص◊إ تفرع
ةضص◊إ رإوطأإ لماك ÒضسŸإ يئانثلإ عبات ثيح ،ءاضضعألإ نم ددع ةقفر ةيافلح دهف ةكرضشلل  لمتÙإ ماعلإ
مقاطلإ ناكو ÚبعÓلإ عم ثدحتلإ نود نم اهتياهن ةياغ ›إإ نإديŸإ ةيضضرأإ سشماه يلع نم ةيبيردتلإ
افوخت ةرإدإلإ  روضضح فانئتضسلإ ةضصح دهضشت ⁄ ثيح  بايغلاب زرب دق فانئتضسلإ دعوم عم ÒضسŸإ

. ةمضصاعلإ ةيدولوم مامأإ ةراضسÿإ ةيفلخ يلع راضصنألإ لبق نم بضضاغ لعف در يأإ نم

تابيردتلاب اوقحتلا ديعلبو يابلب،يديعسس
يركضسعلإ بختنŸإ ‘ هتامإزتلإ ىهنأإ نأإ دعب ةليكضشتلإ تابيردت ¤إإ  يركضسعلإ بختنŸإ يثÓث داع
ةمضصاعلإ دا–إ مامأإ ةعم÷إ ةهجإوŸ ابضس– تإÒضضحتلإ ةرضشابمو ةعاضس84 مإد سصبرت هروضضحو
Úتضصح لبق ينفلإ مقاطلإ فرضصت ت– رضصانعلإ  لماك دجوت ثيح ةليكضشتلإ  دإدعت لمتكيل
. ةباضصŸإ رضصانعلإ ءانثتضساب ةإرابŸإ دعوم نع Úتيبيردت

ةيادبلا نم كراسشي دق يروتو  Úيسساسسأ’ا برج يكوكلا
ركفي يتلإ ةيضساضسألإ ةليكضشتلإ سسمأإ ةحيبضصل ةيبيردتلإ  ةضص◊إ لÓخ يكوكلإ ليبن بردŸإ برج
ةيقيبطتلإ ةإرابŸإ لÓخ سضعب عم اهرضصانع كرضشأإ نأإ دعب مداقلإ ةعم÷إ ةيضسمأإ اهكإرضشإإ ‘

نم ىرضسيلإ ةه÷إ ‘ Êاحرف كرضشأإ ثيح  ةعاضس فضصن ةÎفلو ةضص◊إ ةياهن ‘ اه‹رب يتلإ
‘ ةضشغو ةرومع نم لك يلع دامتعلإ لضصإو اميف  ‘إوعل باضصŸإ هليمز  ةفÿÓ عافدلإ
. مداقلإ ةعم÷إ ايضساضسأإ هماحقإإ رظتنŸإ  يروت ›اŸإ مجاهŸإ ¤إإ ةفاضضإإ موجهلإ

ةيقيبطتلا ةارابŸا ‘ كراسش يبيرعل عفادŸا
يتلإ ةباضصإلإ نم دئاعلإ يبيرعل عفإدŸإ ةكراضشم سسمأإ ةحيبضص ةيقيبطتلإ ةإرابŸإ تفرع
مث نمو Úيطايتحلإ ةليكضشت عم كراضش ثيح ›ا◊إ مضسوŸإ ةيإدب ذنم ةضسفانŸإ نع هتدعبأإ

ةضصاخ عافدلإ روfi ‘  ةيضساضسألإ هتناكم ةداعتضسإو ةضسفانŸإ ¤إإ ةيجيردتلإ هتدوع نامضض
.ةÒخألإ ةإرابŸإ ‘ يفلÿإ طÿإ اهب رهظ يتلإ ةضشاضشهلإ  دعب

ب/ليلخ

لوأ’ا فÙÎاــه2441 ةيناثلإ ىدامج60 ـل قفإوŸإ1202 يفناج02 ءاعبرألإ

تاجردŸا ‘ قافؤلا و ةيدؤلؤŸا راسصنأا  نم تارسشعلا رؤسضح ةيفلخ ىلعفيطسس قافو

راسصنألا ةنجلل اسسيئر يديعلا ليلخ ةيكزت
:دكؤؤي رارسس و

راــسصنأ’ا ةـــن÷ بــــيسصنت دـــــعب»
Áيداونلا ةيقبك بادتن’ا اننك»

‘ رأرسس ميك◊أ دبع ةرأدإلأ سسل‹ سسيئر دكأأ
ةيعم÷أ حاتتفأ لÓخ  سسمأأ اهاقلأأ يتلأ ةملكلأ
‘ ترج يتلأ راسصنألأ ةنجلل ةيسسيسسأاتلأ ةماعلأ

تيقب يتلأ ةديحولأ ةقيثولأ نأأ نم يدانلأ رقم
بيسصنت رسضfi ةقيثو ‘ لثم-ت-ت يدا-ن-لأ سصق-ن-ت

دان ةزاجإأ ىلع لوسص◊أ لجأأ نم راسصنألأ ةن÷
fiÎنح-ن »:أد-كؤو-م رأر-سس سسي-ئر-لأ ل-سصأو-ي-ل ف

املثم  مويلأ ÚعمتÛأ راسصنألأ Îخن ⁄ ةأردإاك
را-سصنألأ ة-ن÷ ر-سضfi م-ي-ل-سست د-ع-بو ه--ل جور--ي
ام وهو ،» يدأونلأ ةيقب لثم بأدتنلأ ا-ن-ن-ك-م-ي-سس
قيرفلأ نأأ نم سسمأأ ددع ‘ هيلإأ انرسشأأ ام دكؤوي
جيوÎلأ ” املثم ،تامأدقتسسلأ نم اعون‡ سسيل
امك  ،ةبحر و يوأرد يئانثلأ نويد سساسسأأ ىلع هل

ةحي-ب-سص تما-ق ةرأدإلأ نأأ رأر-سس سسي-ئر-لأ ف-سشك
ي-عا-م-ت-جلأ نا-م-سضلأ ة-ق-ي-ثو  ة--يو--سست--ب سسمأأ
. دأدعتلاب ةسصاÿأ

عفرب راسصنأ’ا ةنجلل اسسيئر يديعلا ليلخ ةيكزت
يئاسضقلا رسضÙا باحسسنا دعب يديأ’ا

راسصنأأ ةنجلل ةيسسيسسأاتلأ ةماع-لأ ة-ي-ع-م÷أ تما-ق
يديع ليلخ رسصانŸأ ةيكزتب سسمأأ ةيسسمأأ قافولأ

ثيح ديحولأ حسشرŸأ ناك نأأ د-ع-ب ة-ن-ج-ل-ل ا-سسي-ئر
لخدت دعب يديألأ عفر قيرط نع ةيكزتلأ ت“

عا-ن-قإأو رو-مألأ ة-ئد-ه-ت ل--جأ ن--م ‘ل سسي--ئر--لأ
ل-ي-ل-خ ح-سشرŸأ لو-ب-ق-ل يد--يألأ ع--فر--ب رو--سض◊أ
يئاسضقلأ رسضÙأ بح-سسنأ نأأ د-ع-ب كلذو يد-ي-ع-لأ

نÓعإلأ دعب جنسشتو تانسسÓ-م د-ع-ب  ة-عا-ق-لأ ن-م
. ديحولأ حسشرŸأ نع

ب/ليلخ

ة-ل-م-ح ة-م-ضصا-ع-لإ ة-يدو-لو-م ما-مأإ ة-طرا-ف-لإ ة-لو÷إ ة-ه-جإو-م ة-يا-ه-ن تد-ه-ضش
رو-ضص را-ضشت-نإ د-ع-ب ةرإدإلإ هاŒ ي-ف-يا-ط-ضسلإ ق-ير-ف-لإ را-ضصنأإ ن-م تإدا-ق-ت--نإ
ة-ضصنŸإ ‘ ة-م-ضصا-ع-لإ ة-يدو-لو-م را-ضصنأإ ن-م تإر-ضشع--لإ رو--ضضح ن--ع تف--ضشك
ل-ضصإو-ت-لإ ع-قإو--م ىو--ت--ضسم ى--ل--ع ةÒب--ك ة--ج--ضض تق--ل--خ ي--ت--لإو  ة--ي--فر--ضشلإ
لوخد نم هيف تأإÈت نايب رإدضصإإ ¤إإ قيرفلإ ةرإدإإ رطضضإ ا‡،يعامتجلإ

،ن-مألإ ح-لا-ضصمو بكرŸإ ةرإدإل ة-ي-لوؤو-ضسŸإ تل-م-حو ة-يدو-لوŸإ ي--ق--فإر--م
ميظنتب لف-ك-ت-ت ي-ت-لإ بكرŸإ ةرإدإإ ق-تا-ع ى-ل-ع ع-ق-ت ة-ي-لوؤو-ضسŸإ نأإ تد-كأإو
ةطقنلإ هذه  نأإ تدكأإ Úح دح دعبإ ¤إإ نايبلإ ‘ تبهذو ،قيرفلإ تايرابم
ةهجإوŸإ دعوم قبضسي يذلإ ينمألإ عامتجلإ لÓخ  ةوقب ةحورطم نوكتضس
نايبلإ وهو  رمألإ رركتي ل ىتح ،ةيدŸإ يبŸوأإ مامأإ فيطضس ‘ ةمداقلإ
حلاضصمو بكرŸإ ةرإدإإو يدانلإ  Úب ةقÓعلإ ىلع ابلضس رثؤوي نأإ داك يذلإ
.نمألإ

دنفي نمأ’او جعزنت بكرŸا ةرادإا
نمألإ حلاضصم نمو يام8 بعلم بكرم ةرإدإإ نم ةعيرضس لاعفألإ دودر تءاج

،ةرإدإلإ نم ردضص يذلإ نايبلإ نم جاعزنلإ بكرŸإ ريدم ىدبأإ نأإ دعب
امك ،ةيدولوŸإ يقفإرم لوخد ‘  ةيلوئضسم يأإ هترإدإإ لم– مدع ايدبم

نمألإ نامضض ‘ رضصحنت اهماهم نإو اهل ةقÓع يأإ نمألإ حلاضصم تدنف
نا-ي-ب رإد-ضصإإ ‘ل سسي-ئر-لإ ن-م بل-طو ةد-ي-ج فور-ظ ‘ ةإرا-بŸإ م-ي-ظ--ن--تو
. لوألإ نايبلإ ‘ ءاج ام دينفتل

نمأ’ا حلاسصمو بكرŸا ةرادإا نم رذتعيو عجاÎي ‘’ سسيئرلا
بكرم ةرإدإإ نم ةبضضاغلإ لعفلإ دودر دعب ةرضشابم ‘ل لامك سسيئرلإ عراضس
نايبلإ نم ةعاضس41 نم لقإ دعب رخآإ نايب رير– ¤إإ نمألإ حلاضصم و يام8
نمألإ حلاضصم نم وأإ بكرŸإ ةرإدإإ  نم ةيمضسر تإرإذتعإ هلÓخ مدق لوألإ

ي-م-ضسر رإذ-ت-عا-ب ‘ل لا-م-ك يدا-ن-لإ سسي-ئر مد-ق-ت-ي»: نا-ي-ب-لإ ‘  ءا-ج ثي--ح
Ÿنا-ي-ب-لإ ‘ رد-ضص ا-م ن-ع ة-ضضا-ير--لإو ة--ب--ي--ب--ضشلإ ة--ير--يد--مو ن--مألإ ح--لا--ضص

نأإ دكريو ةم-ضصا-ع-لإ ة-يدو-لو-م ةإرا-ب-م ‘ ثد-ح ا-م سصو-ضصخ-ب ي-ح-ي-ضضو-ت-لإ
فإرطألإ نمو Úيضساضسأإ Úلماعتم نإÈتعي ةبيبضشلإ ةيريدمو نمألإ حلاضصم
عم ايضصخضش قفتإ هنإ ‘ل لامك يدانلإ سسيئر دكؤويو قافولل نيدناضسŸإ

fiن-م دد-ع-لإ سسف-نو قا-فو-لإ ن-م ا-ضصخ-ضش31ل حام-ضسلإ ي-ل-ع ءا-ق-ل-لإ ظ-فا
سسيئرلإ بهضسأإ ثيح ،«....بعلملل ةيفرضشلإ ةضصنŸإ ‘ سسولجلل ةيدولوŸإ
. ةيلوئضسŸإ بكرŸإو نمألإ حلاضصم ليم– مدع  ‘ يفياطضسلإ

ب/ليلخ

لوأ’ا نايبلا نع عجاÎيو نمأ’ا حلاسصمو بكرŸا ةرادإ’ يمسسر راذتعاب مدقتي ‘’ سسيئرلا

سسيمÿا ةيسسمأا بورÿا ¤إا لقنتلا
حزق سسوق ‘ تيبŸاو

¤إإ ة-ير-ف-ضسلإ تا-ب-ي-تر-ت ل-ما--ك ق--ير--ف--لإ ةرإدإإ تط--ب--ضض دعب سسيمÿإ ةيضسمأإ اهدعوم تددح يتلإ ةنيطنضسق ءإذغلإ ةبدأام لوانت مث ةيحابضص ةيبيردت ةضصح ءإرجإإ Èع لقنتلل يام8 بعلم ةحاضس مامأإ عيم÷إ ءاقتلإو نأإ د-ع-ب بورÿإ ة-ن-يد-م ¤إ ةر-ضشا-ب-م ق-ير--ف--لإ ة--ل--فا--ح ط--ضسو «حز--ق سسو--ق‘ قد--ن--ف ‘ ز--ج◊إ ةرإدإلإ تم--ضسر بعلÃ ىرŒ ةإرابŸإ نأإ ةضصاخ ةإرابŸإ ةليل بورÿإ ب/ليلخ. بورÿإ

ÚــــبعÓلا ىــــلع حــــلأاو اــــعاـــمتجا دــقع يــكوكلا
عاــــــــجÎــــــــسس’ا ىــــــــلع زــــــــيكÎلل



ةارابŸ اهتاÒشض– ة-م-شصا-ع-لا دا–إا ة-ل-ي-ك-ششت ل-شصاو-ت
موي ةررقŸا جيريرعوب جرب يلهأا مامأا ةعشساتلا ةلو÷ا
قير-ف-لا نو-ك-ي-شس ثي-ح ،را-يد-لا جرا-خ ل-ب-قŸا ة-ع-م÷ا

ةديدج طا-ق-ن ثÓ-ث ة-فا-شضإ’ ة-شصر-ف ع-م د-عو-م Ó-ل-ع
لب-ق ة-مد-ق-تŸا بتارŸا و-ح-ن Ìكأا ف-حز-لاو هد-ي-شصر-ل
Òبكلا يبرادلا ‘ رئاز÷ا ةيدولوم Ëرغلاب مادطشص’ا
،ةيليوج5 بعلÃ لبقŸا يرفيف سسداشسلا موي ةررقŸا
تايونعÃ مشسوŸا ةارابم لوخد ¤إا قيرفلا ىعشسي ذإا

ةشصاخ ،بيتÎلا ةيحان نم ةحيرم ةيعشضو ‘و ةيلاع
ةبترŸا ‘ دجاوتيو ةيهاز ةÎف سشيعي سسفانŸا ناو
ةيناثلا

تايونعŸأ ىلع ظفاحلل يرورصض جÈلأ ‘ زوفلأ
ةدو-ع-لا ل-جأا ن-م جوÈلا ة-ن-يد-م ¤إا دا–إ’ا ل-ق-ن-ت-ي-شسو
كلذ-ل ة-ي-تاو-م ة-شصر-ف-لا ناو ة-شصا-خ ثÓ-ث-لا طا-ق-ن-لا--ب
¤إا ةفاشضإ’اب يردوك ءاقفرل ةيلاعلا تايونعŸا مكحب
يذلا سسفانŸا اهيف د-جاو-ت-ي ي-ت-لا ة-ب-ع-شصلا ة-ي-ع-شضو-لا
ءا--ق--فر ع--م--جأا ثي--ح ،بي--تÎلا ةر--خؤو--م ‘ د---جاو---ت---ي

تارا-شصت-ن’ا ق-شسن ‘ ءا-ق-ب-لا ةرور-شض ى-ل-ع ي-م-شسا-ق-ل-ب
بي-تÎلا م-ل-شس ‘ ىر-خأا بتار-م ح-بر-ل طا-ق-ن-لا د-شصحو
ةيادبلا كلت دعب قيرفلل ةيوقلا ةدوعلا ىلع ديكأاتلاو
.¤وأ’ا سسمÿا ت’و÷ا ‘ ةÌعتŸا

قيرفلأ ديعيصس يبرأدلأ لبق طاقن9 دصصح
بقللأ قابصس ¤إأ

عشست يجورف لابششأا دشصحي نأا ‘ دا–إ’ا قاششع لمأايو
ةهجاوم قبشست يتلا ةلبقŸا ثÓثلا تايرابŸا ‘ طاقن
ةنك‡ ىقبت اهنأا ’إا ةمهŸا ةبوعشص مغرو ذإا ،يبرادلا
جÈلا مامأا رايدلا جراخ نيءاقل بعليشس دا–إ’ا نأا مغر
،نارهو ةيدولوم مامأا Úغولوب ‘ دحاو ءاقلو سسابعلبو

ل-شضفأا ‘ سسا-ب-ع--ل--بو جÈلا ن--م ل--ك د--جاو--ت--ي ’ ثي--ح
انك‡ ارمأا دعي مهراد رقع ‘ مهيلع زوفلاو مهلاوحأا
م-ه-ترد-قو ،›ا◊ا تقو-لا ‘ ق-ير-ف-لا ةو-ق ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب

.ةيئانثب لئابقلا ةبيبشش ىلع وزو يزيت ‘ زوفلا ىلع
يبرأدلأ لبق ةيلوؤوصسŸأ مجحب نوعأو نوبعÓلأ
ةيلوؤوشسŸا مجحب يعولا ةمق ‘ قيرفلا وبع’ دجاوتيو

ةبشسنلاب ةشصاخ ،ةلبقŸا تا-يرا-بŸا ‘ م-هر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لا
اهنأا مكحب ،رئاز÷ا ةيدولوم مامأا Òبكلا يبرادلا ءاقلل

دد÷ا ا-م-ي-شس’ ،Úب-ع’ ةد-ع-ل ة-ب-شسن-لا-ب م-شسوŸا ةارا-ب-م
ذإا ،ةرم لوأ’ ةارابŸا ءاوجأا نوفششتكيشس نيذلاو ،مهنم

اهل نوكيشس هنأا ’إا روهمج نودب بعلتشس ةارابŸا نأا مغرو
لك لواحي Úقيرف Úب عمجتشس اهنأا مكحب سصاخ معط
ةلوطب بقل ىلع ةشسفانŸاو مويدوبلا ‘ ءاقبلل امهنم
ب .ب.مشسوŸا اذه

ةرادإلا رادار ىلع سسنوت ‘ نوفÙÎا

لجأا نم هانركذ ناو قبشس امك تكر– قيرفلا ةرادإا نأا انرداشصم تملع
يذ-لا ي-ئا-ن-ث-ت-شس’ا و-تا-كŸÒا لÓ-خ دد-ج Úب-عÓ-ب فو-ف-شصلا م--ي--عد--ت
رهششلا ة-يا-ه-ن ة-يا-غ ¤إا ل-ب-قŸا عو-ب-شسأ’ا ن-م ة-ياد-ب فا-ف-لا ه-ب تح-م-شس
Úير-ئاز÷ا Úب-عÓ-لا سضع-ب ق--ير--ف--لا ةرادإا فد--ه--ت--شست ثي--ح ،يرا÷ا
‘ ةشصاخ مهليهأات مدع ببشسب ةشسفانم نود نم سسنوت ‘ نيدجاوتŸا

Ëدقت ىلع مهتردقو رشصانعلا ء’ؤوه ىوتشسم مكحب ،يقيرفإ’ا قيرف
.ةفاشضإ’ا

ÚفدهتصسŸأ زربأأ يجيعنو ةدايع نب
ببشسب ›ا◊ا تقولا ‘ ةرادإ’ا فرط نم فدهتشسم زربأا ةدايع نب دعيو

نأا ’إا ،ةفاشضإ’ا Ëدقت هنكÁ يرشصع نÁأا Òهظ ¤إا قيرفلا ةجاح
ةراطشسوشس ›وؤوشسم لعجي دق بعÓل ةبشسنلاب ةشسفانŸا سصقن لكششم
ةهج نم ،ةبعشص هقاحتلا طورشش تناك ام اذإا ةشصاخ هنع رظنلا نوفرشصي
رادار ى-ل-ع ي-ج-ي-ع-ن ءا-ير-كز ق-ير-ف-لا سسف--ن ‘ ه--ل--ي--مز د--جاو--ت--ي ىر--خأا
.موجهلا طخ ‘ ةفاشضإ’ا Ëدقت هنكÁو اشضيأا ÚلوؤوشسŸا

›ا◊أ تقولأ ‘ ةدعبتصسم ىقبت ةيقيرفإلأ ةقرولأ
ةرادغلا رماغت نلو ،›ا◊ا تقولا ‘ ةدعبتشسم ةيقيرفإ’ا ةقرولا ىقبتو
ءا-م-شسأا ر-فو-ت مد-ع م-ك-ح-ب ة-ي-لا◊ا ةÎف-لا ‘ ي-ق-ير-فإا بع’ يأا بل-ج--ب

ةقرولا هذه ¤إا ءوجللا نكÁ هنأا ’إا ،ةشسفانم نود نم ةيوقو ةفورعم
سسأاك ‘ ÚبعÓلا سضعب زورب ةلاح ‘ ةشصاخ يداعلا وتاكŸÒا لÓخ

.نورماكلا ‘ ةيلاح ةماقŸا ÚيلÙا ÚبعÓل ايقيرفإا ·أا
ب .ب

ليعامشسإا ق-ير-ف-لا م-جا-ه-م زÈي
ذ-ن-م تف-ل-م ل-ك-ششب ي-م-شسا-ق--ل--ب
لfi هلعج ام مشسوŸا قÓطنا
فرط نم ءاوشس عيم÷ا ةداششإا
ي-ع-با-ت-م فر-ط ن-م وأا را--شصنأ’ا
ا-م م-ك-ح-ب ،ة-ي-لÙا ة--لو--ط--ب--لا
ناديŸا قوف دودرم نم همدقي
اذه قيرفلا زئاكر دحأا هرابتعاو
عيمج ‘ كراشش ثيح ،مشسوŸا
ةيشساشسأا ةعطق تابو ،تايرابŸا

نشس– ا-م-ك ،ق-ير-ف-لا مو-ج-ه ‘
ةÒخأ’ا ةنوآ’ا ‘ Ìكأا هدودرم
،ي---جور---ف يÒت مود---ق ذ---ن---مو
سصيمقب فده لوأ’ هليجشست كلذ ىلع ليلدلاو
نازيلغ عيرشس مامأا يشضاŸا ءاقللا ‘ دا–إ’ا
.ةمكfi ةيشسأارب

ديزملل زهاجو ليجصستلأ ةدقع كف بعÓلأ
‘ هتمز’ يتلا ليجشستلا ةدقع يمشساقلب كفو
ربوشسلا ءاقل باشستحا-ب ة-ل-ما-ك تا-يرا-ب-م نا-م-ث
ليجشستلا ىلع زجع ثيح ،دادزولب بابشش مامأا
با-ب ح-ت-ت-فا اŸ ناز-ي--ل--غ ة--ه--جاو--م ة--يا--غ ¤إا
،زوفلا قيق– ‘ Òبك طشسقب مهاشسو ليجشستلا

نم ةÒبك ةيدجب لمعي هنأاب بعÓلا دكأا ثح
ىرخأا فادهأا ليجشستو ةفاشضإ’ا Ëدقت لجأا

ىلع دوعتم هنأاو اميشس’ ،ةلبقŸا تايرابŸا ‘
م--شساوŸا ‘ ةÒث---ك فاد---هأا ل---ي---ج---شستو كلذ
عم اهلبق وأا ةنيطنشسق بابشش عم ءاوشس ةقباشسلا

.ةياجب ةيدولوم
نآلأ د◊ قيرفلأ فأدهأأ مظعم ‘ مهاصس

م--ظ--ع--م ‘ نآ’ا د◊ ي--م---شسا---ق---ل---ب م---ها---شسو
اذكو ةلوطبلا ‘ دا–إ’ا اهلجشس يتلا فادهأ’ا

،افده3١ ـب اهددع ردقŸاو ربوشسلا سسأاك ‘
ةلماك فادهأا ةعبشس ليجشست ‘ مهاشس ثيح
ة-م-شسا-ح تار--ير“ تشسل هÁد--ق--ت لÓ--خ ن--م
دعي يذلا مقرلا وهو ،دحاو فده ليجشستو
فوفشص ‘ ديدج بعÓل ةبشسنلاب ادج ’وبقم
ى-ي-ح-ي Îن-عو ةرادإ’ا بشسك د-كؤو-ي ا-م ،ق-ير-ف-لا
د◊ لبقتم لشضفأا دعي ذإا ،ةقفشصلا ‘ ناهرلل
’و-شسو ن--يد ن--بو د--ي--ع--ل--ب ¤إا ة--فا--شضإ’ا--ب نآ’ا

.ايبشسن لقأا ةجردب
هب نوديصشي راصصنألأ
هيلع لوعي يجورفو

بو-ل-ق ي-م-شسا-ق--ل--ب بشسكو
ذ-ن--م ةرا--ط--شسو--شس قا--ششع
ح-ب-شصأاو م-شسوŸا قÓ-ط--نا

ل--شضف---ب لوأ’ا م---ه---ل---لد---م
يذ-------لا د--------ي÷ا دودرŸا
،ةارا--ب--م ل--ك ‘ ه---مد---ق---ي
ةرار◊ا ¤إا ة----فا----شضإ’ا----ب
،ناديŸا ‘ اهب بعلي يتلا
ةÒبكلا هتيدج نايشسن نود
ي-ت--لا ة--ي--لا--ع--لا ه--قÓ--خأاو

ة-ه-ج ن-م ،بع-لŸا جرا-خو ل-خاد ا-ه-ب ز--ي--م--ت--ي
‘ ةÒبكلا هتاناكمإا ىلع يجورف لوعي ىرخأا
هتقافتشسا لشصاوي نأا لمأا ىلع ،راوششŸا ةيقب
ءاقللا ‘ جÈلا يلهأا كابشش زه نم نكمتيو
.لبقŸا

ليجصستلأ لصصأوأأ نأأ ىن“أأ» :يمصساقلب
«تأراصصتنلأ ‘ مهاصسأأو

نازيلغ ءاقل بقع هتاحيرشصت ‘ بعÓلا دكأاو
:لا-قو ،ىر-خأا فاد-هأا ل-ي-ج-شست ‘ ل-مأا-ي ه-نأا--ب
،نازيلغ مامأا ام-ه-م ازو-ف ا-ن-ق-ق-ح ه-ل-ل د-م◊ا»
اÒبك ءادأا اومدق نيذلا ÚبعÓلا عيمج ركششأا

ل-جأا ن-م ل-م-ع-لا ل--شصاو--ن--شس ،ةارا--بŸا ة--ل--ي--ط
› ةبشسن-لا-بو ،تارا-شصت-ن’ا ن-م د-يز-م ق-ي-ق–

ةد-عا-شسŸ ىر--خأا ا--فاد--هأا ل--ج--شسأا نأا ى--ن“أا
ب .ب.«يقيرف

ــه244١ ةيناثلا ىدامج60 ـل قفاوŸا١202 يفناج02 ءاعبرأ’ا لوألا فÙÎا

قيلع Úب ةيديد◊ا ةسضبقلا
لسصاوتت روسشاعو

ةدايقب قيرفلا ›وؤوشسم Úب ةديد◊ا ةشضبقلا لشصاوتت لوح قيلع ديعشس يواهلا يدانلا سسيئرو لولج روششاع ،فÙÎا يدا-ن-لا-ب سصاÿا قا-ف-ت’ا ءا-شضمإا ة--ي--شضق يتلا ةيلاŸا ةميقلا ىلع Úفرطلا قافتا مدع ببشسب لجأا نم يواهلا يدانلل «روبÒشس» اهخشضت نأا بجي را-ع-ششو ناو-لأا لÓ-غ-ت-شس’ ر--شضخأ’ا ءو--شضلا م--ه--ح--ن--م .فÙÎا يدانلا ‘ دا–إ’ا
! ÒيÓم5 ىلع رصصي قيلع

نع لقت ’ ةيلام ةميق ىلع لوشص◊ا ىلع قيلع رشصيو رمأ’ا وهو ،قباشس تقو ‘ هب حرشص امك ÒيÓم ةشسمخ دق تناكو Óيشصفتو ةلمج «روبÒشس» هشضفرت يذلا Óيلقت قيلع هÈتعا ام ،ميتنشس رايلم ةميق تحÎقا Úفرطلا عامتجا مغرو ذإا ،يدانلا ةقارعو ماÎحا نم قا-ف-تا ¤إا د-ع-ب Ó-شصو-ت-ي ⁄ ا-م-ه-نأا ’إا ،Úت-ب-شسا-ن-م ‘ نم ةددfi ةينمز ةدÃ نامزلم امهنأا مغر ،يئاهن تبقاع دق تناك ةÒخأ’ا هذه ،تابوقعلا ةن÷ فرط ميتنشس نويلم نيرششع اهتميق ة-ي-لا-م ة-مار-غ-ب ق-ير-ف-لا .ةفÙÎا يدانلا فلم عفد مدع ببشسب

ةمصصاعلأ دا–إأ

يّدحتلا عفرب دعيو ايمسسر هماهم رسشابُي يريزد
ىلع ايمشسر هماهم يريزد لÓب ديد÷ا بردŸا رششاب
قافت’ا دعب ،ياد Úشسح رشصن ـل ةينفلا ةشضراعلا سسأار
نيÒبك رزجو دم بقع ةرادإ’ا Úبو هنيب لشصح يذلا
دا-ق يذ-لا يوا-ن-ك-ل ر-يذ-ن ق-با--شسلا بردŸا ل--ي--حر ر--ثإا
هنع ينغتشست ةرادإ’ا تلعج ةيثراك ةدايقب وحن قيرفلا
،ف-ي-ط-شس قا-فو ما-مأا را--يد--لا ر--ق--ع ‘ ةرا--شسÿا د--ع--ب
وحن قيرفلا ةداعإا لجأا نم ةبعشص ةمهم يريزد رظتنتو
ةب-ع-شص فور-ظ ‘ ءا-ق-ب-لا ق-ي-ق–و ة-ح-ي-ح-شصلا ة-ك-شسلا
ةشصاخ قيرفلا ىلع ةياغلل ابعشص نوكيشس ليوط مشسومو
.ةئيشسلا هتيادب دعب

ايندب أرصضfi يغونوو قاب ةعمجوب
ظا--ف--ت--ح’ا ير--يزد ع---م روا---ششت---لا---ب ةرادإ’ا تل---ّشضفو
ينفلا مقاطلا نمشض ةعمجوب يلع تقؤوŸا بردŸاب
هرا-ب-ت-عا-ب ير-يزد ـل اد-عا-شسم نو-ك-ي--شس ثي--ح ،د--يد÷ا
قيرفلل ابردم ناك يذلا وهو اديج يدانلا تيب فرعي
فرشصت ت– ›ا◊ا دادعتلاب هتفرعم عشضيشسو فيدرلا
يغونو ىلع «ولÓب» رقتشسا Úح ‘ ،يريزد بردŸا

fiا ل-ي-حر د-ع-ب ق-ير-ف-ل-ل ا-ن-يد-ب ار-شضÙقبا-شسلا ر-شض
‘ طقف ىقبيو ،يوانكل مقاط نمشض لمعي ناك يذلا
نو-ك-ي-شس ثي-ح ،د-يد-ج سسار-ح برد-م Úي-ع-ت را--ظ--ت--نا
.يعشسمو لاوط قيرفلا ينبا Úب رايتخ’ا

قيرفلأ ةداعإأو يدحتلأ عفرل زهاج يريزد

ةحيحصصلأ ةكصسلأ وحن
ادب يريزد لÓب نأا ’إا ،ةمهŸا ةبوعشصب هفاÎعا مغرو

نم قيرفلا عم ةارابم لوأا نم يدحتلا عفرل ازهاج
ةلشسلشس دعب ةحيحشصلا ةكشسلا وحن ةليكششتلا ةداعإا لجأا

ثيح ،ةرواشسلا ‘ ةراشسÿا اهرخأا ةيبلشسلا جئاتنلا نم
نم اميشس’ دايع نب ءاقفر عم Òبك لمع يريزد رظتني
ÚبعÓلا نم هبرقب فورعŸا وهو ،ةيونعŸا ةيحانلا
فرششأا ي-ت-لا قر-ف-لا ل-ك ‘ ة-ب-ع-شصلا تا-يد-ح-ت-ل-ل ه-ب-حو

‘ اديج ةيلقعلا فرعيو قيرفلا نبا هنأا اميشس’ اهيلع
نم هليحر دعب ةمهŸا لبقي هلعج ام وهو ،ياد Úشسح

.جÈلا
نلو هبناج ¤إأ فوقولاب نودعي راصصنألأ

هتفقو أونصسي
ير-يزد لÓ-ب ق-ير-ف-لا ن-با ع-م قا-ف-ت’ا م--ي--شسر--ت د--ع--بو
ر-ّب-ع ،ر-ف--شصأ’او ر--م--حأ’ا Úنو--ل--لا با--ح--شصأا بيرد--ت--ل
Òثكلا نأا ةشصاخ رايتخ’ا اذهب مهاشضر نع راشصنأ’ا

ببشسب يوا-ن-ك-ل ر-يذ-ن ماد-ق-ت-شسا ةر-ك-ف د-شض نا-ك م-ه-ن-م
،بجي امك قيرفلا ءاوجأاب هتفرعم مدعو هتÈخ سصقن
را-شصنأا د-عو د-قو ،ه-ت-م-ه-م ‘ ل--ششف--ي ه--ل--ع--ج ا--م و--هو
يتلا ةمهŸا ‘ يريزد بناج ¤إا فوقولاب «ةيرشصنلا»
يريزد لوبقو ع-شضو-لا ة-بو-ع-شصب م-ه-ن-م ا-كاردإا هر-ظ-ت-ن-ت
سضع--ب ا--ه--شضفر تقو ‘ ة--ب--ع---شص فور---ظ ‘ ة---م---هŸا

د--كأا ا--م--ك ،›Òمز د--لو م--ه--ب ل--شصتا ن---يذ---لا ÚبردŸا
هذه ‘ قيرفلا عم يريزد ةفقو اوشسني نل مهنأا راشصنأ’ا
.اهب رÁ يتلا ةبعشصلا فورظلا

ديعنصسو ايصسفن نوراهنم نوبعÓلأ» :يريزد
«ةكصسلأ ¤إأ قيرفلأ

امدعب ةبشضتقم تاحيرشصت يريزد لÓب بردŸا ىدأاو
فششك ،قيرفلل ةينفلا ةشضراعلا سسأار ىلع هماهم رششاب

ءاّرج ةيشسفنلا ةيحا-ن-لا ن-م نو-نا-ع-ي Úب-عÓ-لا نأا ا-ه-ي-ف
نوراهنم نوبعÓلا» :لاقو ،ةلجشسŸا ةيبلشسلا جئاتنلا

‘ مهل ةقثلا ةداعإا ىلع لمعنشسو ةيشسفنلا ةيحانلا نم
ةحيحشصلا ةكشسلا وحن قيرفلا ةداعإا لجأا نم بيرقلا

ى-ل-ع ير-يزد رو-شضح د-كأا-ت--ي ⁄ لاز’و ،«ة--لو--ط--ب--لا ‘
‘ ةلبقŸا ةلو÷ا ‘ ةرقم م‚ ءاقل ‘ ء’دبلا دعاقم
م . م        .ةزاجإ’ا ىلع هلوشصح راظتنا

Òبكلا يبرادلا لبق مويدوبلا فدهتسسي دا–إلا

يأد Úصسح رصصن

جÈلا ‘ هيلع لوعي يجورفو هاوتسسم ديعتسسي يمسساقلب

 قحتليو عجاÎي دانزوب
ةرادإلاب ايمسسر

ريذن قاح-ت-لأ ،سسمأأ ة-م-صصا-ع-لأ ةرأدإأ تد-كأأ
ماع Úمأأ بصصنم ‘ يرأدإلأ مقاطلاب دانزوب
قاصسلأ جÈلأ Òصسم دعتبأ امدعبو ذإأ ،قيرفلل

بابصسأل ةيصضاŸأ ةليلقلأ مايألأ ‘ قيرفلأ نع
دانزوب عجأرت ،يرهصشلأ هبتأرب ةقلعتم ةيلام

امدعب ةراطصسوصسب قاحتلإلأ ررقو هرأرق نع
هل ه-ت-مد-ق يذ-لأ د-يد÷أ سضر-ع-لا-ب ع-ن-ت-قأ
.أرخؤوم ةرأدإلأ



ي--ل--هأأ ةرأدإأ صسل‹ و--صضع  م---جا---ه
ماعلأ ريدŸأ نأدوعصسم لامج جÈلأ
نأأ Èت--عأو  دا--نزو--ب ر--يذ---ن ق---با---صسلأ
د-جو-ي ي-ت-لأ فور-ظ-لأ ‘ ه-با-ح--صسنأ

Òغ ا-فر-صصت tد-ع--ي ق--ير--ف--لأ ا--ه--ي--ل--ع
تبر--غ--ت--صسأ»:لا--ق ثي--ح ،ي--قÓ---خأأ
ببصسب  دانزوب ماعلأ ريدŸأ ةلاقتصسأ
دقلو ا-ه-ي-ف ه-ل ل-خد ل ي-ت-لأ ج-ئا-ت-ن-لأ
ناك ايقÓخأأو هترداغŸ أÒثك تŸأات

عم دقعب طب-تر-م ه-نأل ،ءا-ق-ب-لأ ه-ي-ل-ع
ة-ي-ق-ب نأل هزأز-ت-بأ دأرأأ يذ-لأ يدا-ن--لأ
صصو-صصخ-ب تثد--ح ي--ت--لأ ل--كا--صشŸأ

رومأأ باتتكلأ حتف ‘  ليجعتلأ مدع
.«قيرفلأ كÓم صصخت لب هصصخت ل
ةرأدإأ صسل‹ و---صضع قر---ط----ت ا----م----ك
ة-كر-صشل ق-ب--صسألأ صسي--ئر--لأو ي--ل--هألأ

¤إأ  نأدو-ع-صسم لا-م-ج نا-ب-ي-ب-لأ رو‰
صسل‹ عا-م-ت-جأ ‘ ه-نأ ف-صشكو ةرأدإلأ ا-ه-ت-ع-صضو ي--ت--لأ لو--ل◊أ
صسي--ئر--ب جورÿأو ه--حا‚ ⁄ا--ع--م د--يد– ” د--ق صسمأأ ةرأدإلأ

Ûأ ةيوه ديد– ¤إأ ةفاصضإأ ،ماع ريدمو ةرأدإلأ صسلŸبرد
ل-جأأ ن-م أدد‹ عا-م-ت-جلأ را-ظ-ت-نأ ‘ ¤وأأ ة-ل--حر--م--ك مدا--ق--لأ
نم اهذاقنإل ةكرصشلأ لامصسأأر عفرو باتتكلأ حتف نع نÓعإلأ
. صسÓفإلأ

تاوعد3 اوشضفر  ءاشضعألا» : دري دانزوب ماعلا ريدŸا
«عامتجا دقعل

موجه ىلع دانزوب ريذن جÈلأ يلهأل قباصسلأ ماعلأ ريدŸأ در
مصسوŸأ ةيأدب ‘»: هلوقب نأدوعصسم ةرأدإلأ صسل‹ وصضع
ما-ه-م يد– تل-ب-قو  ةرأدإلأ صسل‹ ع-م ا-عا-م-ت--جأ تد--ق--ع
م-صسوŸأ ة-يأد-ب ‘ ة--قÓ--ط--نلأ حا‚إأ نا--م--صضو ما--ع ر--يد--م
صسل‹ تيعدت-صسأ ةÎف د-ع-بو ،ة-ل-ما-ك ي-ت-ي-لوؤو-صسم تل-ّم–و
،يدا-ن-لأ ة-ل-ك-ي-ه ةدا-عإأو أدد‹ دا-ق--ع--نلأ ل--جأأ ن--م ةرأدإلأ
تأوعدلأ هذهل ءاصضعألأ ةباجتصسأ نود نم تأوعد3 تهجوو
¤إأ ةلا-ق-ت-صسلا-ب را-ع-صشإأ لا-صسرإأ كلذ ل-ب-ق أر-ه-صش ي-ن-ل-ع-ج ا-م
لجأ نم يفناج7 ةياغ ¤إأ ةلهم ُتحنمو ءاصضعألأ عيمج

ىلع دÒل ،» يعم ثد–و مدقت دحأ ل نكل ،› ةفيلخ داجيإأ
يتافرصصت ‘ رح انأأ»: هلوقب ةمصصاعلأ دا–اب هقاحتلأ ةيصضق
.» يتحأر دجأأ نيأأ لمعأأو

تابيردتلا ‘ مويلا رظتنم زيزع صسابع بردŸا
صسابع زيزع ناصسملت دأدول قباصسلأ بردŸأ قحتلي نأأ رظتني
تأÒصضح-ت-لأ ى-ل-ع فأر-صشإلأو ة-ل-ي-ك-صشت-لأ تا-ب-يرد-ت-ب مو--ي--لأ

ثيح ،ةمصصاعلأ دا–أ مامأأ ةمداقلأ ةلو÷أ ةهجأوŸ ابصس–
م-قا-ط-لأ ة-ق-فر نا-صسم--ل--ت دأدو--ل ق--با--صسلأ بردŸأ ل--م--ع--ي--صس

ةفÿÓ صسأرحلل بردم بلج راظتنأ ‘ ›ا◊أ دعاصسŸأ
بردŸأ ناكو ،يوأواق صسانول ليقتصسŸأ صسأر◊أ بردم
لبق ةمولعŸأ دكأأ دق صسمأأ هعم Òصصق ثيدح ‘ صسابع
ه-م-ي-صسر-ت ة-لا-صسم  ثح-ب يذ-لأ ةرأدإلأ  صسل‹ د-ق-ع د--عو--م
. قيرفلل ابردم
ركشسعلا صصبرت نم ادئاع قحتلي   رودام -صشوراب يئانثلا
م-جا-هŸأ ه-ل-ي-مزو رودا-م روÙأ ع-فأدŸأ ي-ئا-ن-ث-لأ ق-ح--ت--لأ
بخ-ت-نŸأ صصبر-ت  ى-ه-نأأ نأأ د-ع-ب تا-ب-يرد-ت-لا-ب صسمأأ صشورا--ب
تامدخ ¤إأ ةجا◊أ صسمأأ ‘ دأدعتلأ نأأ ةصصاخ ،يركصسعلأ

اهدهصشت يتلأ ةديدعلأ تابا-ي-غ-لأ ¤إأ ر-ظ-ن-لا-ب ،ي-ئا-ن-ث-لأ أذ-ه
يفلÿأ طÿأ ىوتصسم ىلع وأأ موجهلأ ‘ ءأوصس ةليكصشتلأ
نأديŸأ طصسو ىلع تطلصس يتلأ ةبوقعلأ دعب صصوصصÿابو
ناصشوأو صصاصصق، Úتذفان ناتنثأ اهنم تايرابم عبرأاب عقعق
¤إأ صسمأأ نامثع نب مجاهŸأ عصضخ ام ‘ ،ةدحأو ةأرابم
. ةيحأرج ةيلمع

هحيرشست قئاثو ىلع لشص–و ءاقبلا صضفر حوناب
نأأ دعب دأدعتلأ نمصض ءاقبلأ حوناب ةزمح مجاهŸأ صضفر
فافلأ تحمصس نأأ دعب ةصصاخ هئاقب ىلع نهأرت ةرأدإلأ تناك
ىلع رصصأأ لئاب-ق-لأ ة-ب-ي-ب-صشل ق-با-صسلأ بعÓ-لأ ن-ك-ل ،ه-ل-ي-هأا-ت-ب
ة-يأد-ب ذ-ن-م ه-ط-بر يذ-لأ د-ق-ع-لأ خ-صسف ى-ل-ع ق-ف-تأو ل-ي-حر--لأ
›اŸأ غلبŸأ لك داعأأ نأأ دعب يلهألأ عم ›ا◊أ مصسوŸأ
هذه يئانث بلج ةيمتح مامأأ يلهألأ لعجي ام ،هاقلت يذلأ
ةردقلأ تاعأزنلأ ةن÷ نويد  ديدصست ةرورصض ›اتلابو  مايألأ

Ãأ دحأأ ناك ةليكصشتلأ ميعدت نأأ ثيح فصصنو رايلÙروا
عامتجأ لÓخ ءاصضعألأ صشاقن ‘ دصسألأ ةصصح تلان يتلأ
ب/ليلخ.صسمأأ

ــه244١ ةيناثلأ ىدامج60 ـل قفأوŸأ١202 يفناج02 ءاعبرألأةيدنألا رابخأا

جÈلا يلهأا

ةديلبلا دا–إا

صشار◊ا دا–إا
«ءاقبلا هيلع ناك ايقÓخأاو يدانلا ّزتبا دانزوب »: نادوعصسم لامج

«عامتجÓل تاوعد3 صضفر ةرادإلا صسل‹و يتافرشصت  ‘ ّرح انأا»: ّدري دانزوب

ةمصشن نايفصس ةديلبل دا–أ بردم ررق
أذ-هو ،تا-ب-يرد-ت-لأ م-ج-ح ن--م صصي--ل--ق--ت
بعلÃ ةدحأو ةيبيردت ةصص◊ هت‹Èب
،ةديلبلأ ةنيدÃ ينكأرب ةوخإلأ ءأدهصشلأ
.مويلأ ‘ Úترم تابيردتلأ تناك امدعب
صصيلقت ةمصشن نايفصس بردŸأ ررب دقو
اطصسق هلابصشأأ حنŸ ،تابيردتلأ مجح نم
ىكتصشأ ،ةينصضم عيباصسأأ دعب ،ةحأرلأ نم
،ةيبيردتلأ ة-فا-ث-ك-لأ ن-م Úب-عÓ-لأ صضع-ب
‘ مهئأدأأ لÓخ نم احصضأو كلذ ىلŒو
ل-ك ما-مأأ ÚتÒخألأ Úت-يدو--لأ Úترا--بŸأ

ة--ي--حا--ن--لأ ق--ير---فو ة---با---ن---ع دا–أ ن---م
ءا-ي-ع-لأ ر-ه-ظ ثي-ح ،ة-ي-نا-ث-لأ ة-ير-ك-صسع--لأ
ر-مألأ ،Úب-عÓ--لأ صضع--ب ى--ل--ع ا--ح--صضأو
ة-م-صشن نا--ي--ف--صس بردŸأ ر--ط--صضأ يذ--لأ
،تا-ب-يرد-ت-لأ ة-ق-ير-ط ‘ ر-ظ-ن-لأ ةدا-عإا--ب
.أÒثك هيبعل تكهنأأ يتلأو
ةيقيبطتلا تايرابŸا ىلع زكري ةمششن
لوخد لبق ةمصشن نايفصس بردŸأ جمرب
ر-ه-صشلأ ة-يا-ه-ن ثلا-ث صصبر-ت ‘ ق--ير--ف--لأ
تايرابم عبرأأ ›أوح ،ةمصصاعلاب يرا÷أ
،ينكأرب بعلÚ ÃبعÓلأ Úب ة-ي-ق-ي-ب-ط-ت

فوقولل أذهو ،مايأأ عبرأأ لك ‘ ةأرابم
ةيزهاج ىدمو ÚبعÓلأ تأÒصض– نع
لÓخو.د-يد÷أ م-صسو-م-ل--ل بعل ل--ك
هيرجيصس يذلأ Òخألأو ثلاثلأ صصبÎلأ
يرا÷أ  رهصشلأ ةياهن ةمصصاعلاب قيرفلأ
ةيدو ةأرابم هللختت ،مايأأ ةصسمخ نوديو
بردŸأ لو---ق بصسح Òب---ك ق---ير---ف ع----م
ة-م-ئا-ق-لأ ط-ب-صضل أذ-هو ،ة-م-صشن نا-ي-ف--صس
مهب ل-خد-ي-صس ن-يذ-لأ Úب-عÓ-ل ة-ي-ئا-ه-ن-لأ

ل-مأ يدا-ن ة-بأو--ب ن--م ة--لو--ط--ب--لأ را--م--غ
.ينكأرب بعلÃ ةداعصسوب

تايرابŸا ‘ ةيبلشسلا جئاتنلا صسجاه
ةمششن بردŸا فيخُي ةيدولا

ببصس ،ةديلبلأ دا–أ راصصنأأ قاصشع عجرأ
ن--م ة--م---صشن نا---ي---ف---صس بردŸأ فوز---ع
ءدب لبق ةدحأو ةيدو ةأرابم لإأ ة‹رب
صضرعت نم هتيصشخ وه ،ديد÷أ مصسوŸأ
صضرعت يتلأ كلتك ةديدج مئأزهل قيرفلأ
ةÒخألأ ةثÓثلأ هتايرابم ‘ قيرفلأ اهل
بورÿأ ةيعمج نم لك مامأأ هتراصسخب
Úفده-بو ،ر-ف-صصل فد-ه-ب ة-با-ن-ع دا–أو
ةير-ك-صسع-لأ ة-ي-حا-ن-لأ ق-ير-ف ما-مأأ فد-ه-ل
ة-ثÓ-ث-لأ م-ئأز-ه-لأ ترا-ثأأ د--قو.ةيناثلأ

نم ةفينع لعف دودرو ءايتصسلأ نم ةجوم
Èع ،يد-ي-ل--ب--لأ ق--ير--ف--لأ ي--بfi فر--ط
ي---عا----م----ت----جلأ ل----صصأو----ت----لأ ع----قأو----م
ن-م Òث-ك-لأ ىد-بأأ ثي-ح ،(كو-ب--صسيا--ف--لأ)
ÚبعÓلأ ةردق لوح مهمؤواصشت Úيديلبلأ
ع-با-صصأأ ته-جُو ا-م-ك ،دو-ع-صصلأ ق-ي-ق-ح-ت-ب
ة--م--صشن نا---ي---ف---صس بردŸأ ¤إأ ما---ه---تلأ
‘ م-ه-ن-م Òث-ك-لأ Úب-عÓ-ل ه-مأد-ق-ت-صسا--ب
مهنم صضعبلأو ،ةيوركلأ مهتÒصسم ةياهن
.يصضاŸأ مصسوŸأ لÓخ قيرف نودب ناك

ÚبعÓلا بلجب نوبلاطي نويديلبلا
موركلو حوناب

دا–أ Òها--م--ج ن--م Òب--ك دد--ع بلا---ط
هبلجب ،ةمصشن نايفصس بردŸأ نم ةديلبلأ
تقو برقأأ ‘ ،موركلو حوناب نْيبعÓل

،قيرفلل ةيمامألأ ةرطاقلأ ميعدتل نك‡
‘ لجصسŸأ Òبكلأ زجعلأ لظ ‘ ةصصاخ
ا-ح-صضأو كلذ ى-لŒ د-قو ،مو-ج-ه-لأ ط-خ
يتلأ ةعبرألأ ةيدولأ تايرابŸأ لÓخ نم
لجصس ثيح ،نلأأ دح ¤إأ قيرفلأ اهصضاخ
،طقف Úفده لإأ ةديلبلأ دا–أ موجه
Êاميلصس صسرا◊أ كا-ب-صش تز-ت-هأ ا-م-ي-ف
راصصنأأ نم Òثكلأ لأزيلو.تأرم عبرأأ
مأد-ق-ت-صسأ ر-صس ن-ع نو-لءا--صست--ي ق--ير--ف--لأ

نع ءانغتصسلأ ” تقو ‘ لوهك Úبعل
د-يزŸأ Ëد-ق-ت م-ه-نا-ك-مإا-ب نا--ك ءا--م--صسأأ
تقو ‘ ،انا‹ مهحيرصست ”و ،قيرفلل
يدا-ن-لأ ة-ن-يز-خ أو-ف-ل-ك Úمد-ق-ت-صسŸأ نأأ
ق-ير-ف--لأ ‘ م--هدو--جوو ،ة--ل--ئا--ط لأو--مأأ
يدهم Ëرك.مهمدعك

كيرافوب ةنيدÃ ادحاو اعوبصسأا مودي

مداـــــقلا عوــــــبشسألا قــــلطني عــــبارلا صصـــــبÎلا

جئا-ت-ن نأأ دا-ن-م لا-م-ج سشأر◊أ دا–أ برد-م ف-ششك
ةقايل ةداعإأ همهي ام ردقب همهت ل ةيدولأ تايرابŸأ
نم ةليوط ةÎف دعب اهده-ع ف-لا-شس و-ح-ن Úب-عÓ-لأ
ىلع زوفلأ نع لا-قو ،ا-نورو-ك ءا-بو ءأر-ج ف-قو-ت-لأ
مامأأ ةيدو ةأرابم عبأر انبعل دقل» :ايدو ةنتاب بابشش
وأأ تايرابŸأ جئاتن نع ثحبن ل ن-ح-ن ،ة-ن-تا-ب با-ب-شش
ÚبعÓلأ ةقايل Úشس– وه انمهي ام ا‰إأو اهب زوفلأ

،ةيمشسرلأ ةشسفانŸأ قÓطنأ دنع دعوŸأ ‘ نوكن ىتح
.«انيلإأ ةبشسنلاب مهألأ وه أذهو

«Êاثلا صصبÎلا لÓخ انفادهأا يه هذه»
يذ--لأ Êا--ث--لأ ق--ل--غŸأ يÒشضح--ت--لأ سصبÎلأ ن---عو
سصبÎلأ» :ددشصلأ أذه ‘ دانم لاق ،قيرفلأ هيرجيشس
لجأأ نم ةيدولأ تايرابملل هشصشصخنشس قلغŸأ Êاثلأ

يه هذه ،ةلبقŸأ ةÎفلأ لÓخ اهنم ددع Èكأأ سضوخ
حنم ¤إأ ىعشسنشس امك ،سصبÎلأ لÓخ طقف انتايولوأأ
تا-يرا-بŸأ ،عا-جÎشسلأ ل-جأأ ن--م تأÎف Úب--عÓ--لأ
امهم ةيبيردتلأ سصشص◊أ نم لشضفأأو ىوقأأ ةيدولأ

ةشسفانŸأ و-ج ‘ Úب-عÓ-لأ لا-خدإأ لوا-ح-ن-شسو ،تنا-ك
.«سصبÎلأ أذه لÓخ

انلمع اننأل لاقث اوناك نوبعÓلا» :يدوخ
«Êدبلا بنا÷ا نم اÒثك

تنا-ك ةأرا-بŸأ نأأ يدو-خ م-ي-ك-ح ع-فأدŸأ لا-ق ا-م-ن-ي-ب
لاقو ،هتيزهاج ةجرد سسايقل قيرفلل ةماه ةشصرف

،مشسوŸأ ة-يأد-ب-ل تأÒشضح-ت-لأ و-ج ‘ ن-ح-ن» :يدو-خ
لمعلأ لقث نم نوناعي أولأزل ÚبعÓلأ نأأ حيحشص

Óف ،ةيشضاŸأ ةÎفلأ ‘ هب انمق يذلأ Òبكلأ Êدبلأ
تابيردتلأو ةشسفانŸأ هنع اندعتبأ اننأأ ىشسنن نأأ بجي

Óهشس سسيل رمأأ وهو ،ةلماك ةنشس ›أو◊ ةيعام÷أ
عم ائيششف ائيشش ن-شسح-ت-ن ن-ح-نو Úب-عÓ-ل ة-ب-شسن-لا-ب
.«ينفلأ مقاطلأ هب موقي يذلأ Òبكلأ لمعلأ

قلقلا ¤إا وعدت ل Êاورق ةباشصإاو ىفاعتي يميجعل
¤إأ داع دق يميجع-ل بعÓ-لأ نو-ك-ي نأأ ر-ظ-ت-نŸأ ن-م
نم ىفاعت امدع-ب سسمأأ ة-شصح ‘ تا-ب-يرد-ت-لأ ءأو-جأأ
حأرأأ ام وهو ،ةÎف ذن-م ا-ه-ن-م ى-نا-ع ي-ت-لأ ة-با-شصإلأ
دامتعلأ هناكمإاب نوكيشس يذ-لأ دا-ن-م لا-م-ج بردŸأ

‘ ،قلغŸأ فلششلأ سصبرت لÓخ ةلبقŸأ مايألأ ‘ هيلع
ق-ل-ق-لأ ¤إأ و-عد-ت ل Êأور-ق ة-با-شصإأ نأأ د--كأا--ت Úح
ىشصقأأ ىلع Úموي دعب تابيردتلأ ‘ أرشضاح نوكيشسو
.أÒثك هحأرأأ ام وهو ،بيبطلأ هل هفششك املثم ريدقت

م . م

زكÔشس و باكلا مامأا ةجيتنلا انّمهت نكت ⁄» :دانم
«صصبÎلا ‘ ةيدولا تايرابŸا ىلع

نم ةيأدب كيرافوب دأدو رصصانع لخدت نأأ رظتني
عبأرلأ وهو قلغم صصبرت ‘ لبقŸأ عوبصسألأ علطم
Èمصسيد02 موي قيرفلأ تأÒصض– قÓطنأ ذنم
موديصسو .د-يد÷أ م-صسو-م-ل-ل أدأد-ع-ت-صسأ ،ي-صضاŸأ
ة---ن---يدÃ نو---ك---ي---صسو أد---حأو ا---عو---ب---صسأأ صصبÎلأ
،ةقباصسلأ ةثÓثلأ تاصصبÎلأ رأرغ ىلع،كيرافوب
ديد– متيصس ،Úتيدو Úترابم لقألأ ىلع هللختت

لÓ---خ ن---م أذ---هو ،ا---ق---حل Úق---ير---ف---لأ ة----يو----ه
صضعب عم ينفلأ مقاطلأ اهيرجي يتلأ تلاصصتلأ
ر-ئأز÷ا-ب ق-ل-غ-م صصبر-ت ‘ ةد-جأو-تŸأ يدأو--ن--لأ
.ةمصصاعلأ
ل--ما--ك ءأر--جإأ ل--صضف ي---ن---ف---لأ م---قا---ط---لأ ل---ّصضفو
وأأ ةيداع-لأ ءأو-صس ،كيرا-فو-ب ة-ن-يدÃ تأÒصضح-ت-لأ
لك ىلع قيرفلأ رفوتل رظنلاب ،ةقلغŸأ تاصصبÎلأ
،ةيصضايرلأ تآاصشنŸأو ةيكيتصسيجوللأ تايناكمإلأ
تر-خدأ ثي-ح ،لأو-مأÓ-ل أدا--صصت--قأ كلذ ى--ل--ع دز
تاصصبرت عيمج اهت‹رب لÓخ نم يدانلأ ةرأدإأ
نويلم003 ن-م Ìكأأ كيرا-فو-ب ة--ن--يدÃ ق--ير--ف--لأ

.ميتنصس
دا–ا وأا ةبقلا دئار يقÓي دق دادولا

ايدو صشار◊ا
ايدو كيرافوب دأدو قيرف يقÓي نأ أدج رظتني

صشأر◊أ دا–أ قيرف امأأ لبقŸأ عوبصسألأ لÓخ
«›اقتÈلأ» قيرفلأ نم ملع ثيح ،ةبقلأ دئأر وأأ
ر-كذ-لأ ي-ق-با-صسلأ Úق-ير-ف-لأ ن-م صضر-ع ى-ق--ل--ت نأ
،ل-ب-قŸأ عو--ب--صسألأ لÓ--خ ة--يدو ةأرا--ب--م ة--ما--قإا--ب
صضر--ع د--حأ ى--ل--ع ة--ق--فأوŸأ م--ت--ي نأ ر--ظ--ت--ن--يو

.اعم Úقيرفلأ وأأ ايدو هتهجأوÚ Ÿقيرفلأ
ة‹رب،ةلجوب نايفصس ةدايقب ينفلأ مقاطلأ لمأايو
أذ-هو ،ل-ب-قŸأ صصبÎلأ لÓ--خ Úت--يدو Úتأرا--ب--م

Ãزاقر ديهصشلأ بعل Ãرأرغ ىلع ،كيرافوب ةنيد
لك مامأأ اهأرجأأ يتلأ ةقباصسلأ ةثÓثلأ تايرابŸأ

Êا--ث--لأ صصبÎلأ لÓ--خ ودأرا--ب يدا---ن ف---يدر ن---م
.ثلاثلأ صصبÎلأ ‘ ةنتاب بابصشو ةبانع دا–أو

ةعئارلاب قيرفلا ءاوجأا فشصي يحاتفم
ق--ير--ف--لأ ءأو--جأأ ي--حا--ت---ف---م دأدو---لأ م‚ ف---صصو
ه-ب مو-ق-ت يذ-لأ Òب-ك-لأ رود-لا-ب أد-ي-صشم ،ة-ع-ئأر-لا-ب
ل---ك ه---لو---ق بصسح تر---فو ي---ت---لأ ةÒصسŸأ ةرأدإلأ
حا‚إل ة-يداŸأ ى--ت--حو ة--يو--ن--عŸأ تا--ي--نا--ك--مإلأ

ءد-ب ن-م ع-ي-با-صسأأ ع--صضب ل--ب--ق ق--ير--ف--لأ تأÒصض–
.ديد÷أ مصسوŸأ
صضبانلأ بلقلأ Èتعي يذلأ يحاتفم بعÓلأ لاقو
ةثÓثلأ تايرا-بŸأ ‘ Úفد-ه-لأ بحا-صصو ق-ير-ف-ل-ل
تأدأدعتصسلأ نأ نلأأ دح ¤إأ قيرفلأ اهبعل يتلأ
،فور--ظ--لأ ن--صسحأأ ‘ يرŒ د--يد÷أ م--صسو--م--ل---ل

ناي-ف-صس بردŸأ فر-ط ن-م ر-ط-صسŸأ ج-ما-نÈلا-ف
ةديج فورظ ‘ هÒفأذحب هقيبطت متي ،ةلجوب

ةثÓثلأ عيباصسألأ نأأ ،يحاتفم لوقي فاصضأأو .أدج
ة-ي-فا-ك،د-يد÷أ م-صسوŸأ ة-قÓ-ط-نأ ن-ع ة-ي-ق-ب-تŸأ
نأو ة--صصا--خ ،تأدأد--ع--ت--صسلأ ةورذ ¤إأ لو--صصو--ل--ل

ن--م د--يد---ع---لأو ،ق---فألأ ‘ ع---بأر صصبر---ت كا---ن---ه
”أأ ‘ ا-ن-ل-ع-ج-ي يذ-لأ ر--مألأ ،ة--يدو--لأ تا--يرا--بŸأ
.ةلوطبلأ لوخدل دأدعتصسلأ

كيرافوب دادو

ةمصصاعلاب ثلاثلا صصبÎلا ‘ لوخدلا لبق

تاــــــــبيردتلا مــــــــجح نــــــــم صصــــــــلقي ةــــــــمششن بردــــــــŸا

«دادولا ةمدÿ ةدود‡ يدي » :ديدج نم دكؤوي كيرافوب Òم
ىلع افيشض هلوزن لÓخ ،ةكوكط نب رشصان كيرافوب ةيدلبل يبعششلأ سسلÛأ سسيئر نم دكأأ
،هتيدلب ميلاقأاب ةشضايرلل ةمدخ ةدود‡ ىقبت هدي نأ ،ةيوه÷أ ةيعأذإلأ تأونقلأ ىدحإأ

هنإاف ثدحتŸأ لوق بشسحو .رششأدŸأو ىرقلأ ‘ ىتح ،ةشضايرلأ ةين“و ةدعاشسÃ لخبي نلو
قيرفلأ دعاشسي لظو ،ةيدلبلأ ¤إأ همودق ذنم كيرافوب دأدو قيرفل هتدعاشسÃ لخبي ⁄

ءأوشس هتمدق اÃ أدهاشش كيرافوب ةنيدÃ عيم÷أ نأ ةكوكط نب رشصان بشسحو .ايونعمو ايدام
Óف ،نوناقلأ هيلع سصني ام قفو أذهو ،ىرخألأ تاشضايرلأو قرفلأ ةيقبل وأأ دأدولأ قيرفل

Áخشست نكÒ أ ةحلشصم مهت ةماه تاعاطق كانهف ،ةشضايرلل ةيدلبلأ لأومأأ لكŸةشصاخ نطأو
لك لخدأ ينم بجوتشسي ،ةحشصلأو نكشسلأو ةيفيرلأ ةيمنت-لأو ة-ي-ت-ح-ت-لأ ة-ي-ن-ب-لأ ثي-ح ن-م
يدهم Ëرك.«نطأوŸأ تايجاح ةيبلتل تأدوهÛأ



ةسضايرلا ءادسصأاــه2441 ةيناثلا ىدامج60 ـل قفاوŸا1202 يفناج02 ءاعبرألا

بختنم ءادأا» : يدلاخ يلع ديسس ريزولا
«لوــــــبقم دـــــــــيلا ةرـــــــــــك

ينطولا بختنŸا ءادأا نا يدلاخ يلع ديسس ةسضايرلا و بابسشلا ريزو دكا
ماما Úترابم ‘ مزهنا يذلا و رسصÃ ةماقŸا ةيŸاعلا ةلوطبلا ‘ ديلا ةركل
قسشب ازوف ققح و تاباسصإا7 قرافب لاغتÈلا اما و فده51 قرافب ادنلسسيا
ناك ءادألا نا لوقلا نا و ايثراك نكي ⁄  يبرغŸا بختنŸا ىلع سسفنلا

جات ينطولا انبختنم اذه «لاق و رسضÿا ىلع يسساق مكح وهف يثراك
ا-ما و » ه-م-عد و ه-ع-ي-ج-سشت بج-ي و  ه-ب-نا-ج ¤ا ف-ق-ن نا بج-ي و ا--ن--سسأار
ناك هنا ةسضايرلا و بابسشلا عاطق ىلع لوألا لجرلا دكا ءادألا سصوسصحب
مهنا رابتعاب سسوكرب دوعسسم ءاقفر ىلع ىنثا امك  طسسوتŸا قوف و لوبقم
و   Úتقباسسلا Úتعبطلا ‘ هبايغ دعب لايدنوملل ينطولا بختنŸا اوداعا
حسضوأا و ة-ير-ئاز÷ا د-ي-لا ةر-ك-ل ي-ق-ي-ق◊ا نا-كŸا و-ه لا-يد-نوŸا نا د-كا

هلوسصحب ديلا ةركل ةيقيرفلا ةلوطبلا لÓخ اوقلأات رسضÿا نا يدلاخ
نم تروب نلا لابسشا ءادل ظوحلŸا روطتلا ¤ا راسشأا و ثلاثلا زكرŸا ىلع
لك ىن“ ةياهنلا ‘ و مداقلا رودلل لهأاتلا نمسض هنا امك ىرخأا ¤ا ةلباقم
لك Ëدقتب دعوو تÓبقŸا نم ىقبت اميف يرئاز÷ا بختنملل قيفوتلا
لبقتسسŸا ‘ رسضخلل ةمزÓلا تايناكمإلا

بختنŸا دئاق  ةبخنلا ةسضايرب ةفلكŸا ةلودلا ةبتاك  تأانه اهتهج نمو
بختنŸاب هتعمج يتلا ةارابŸا ‘ بعل نسسحا بقل هلينل سسوكرب دوعسسم
رودلل ة-سسدا-سسلا ة-عو-مÛا ن-م-سض ةÒخألا ة-لو÷ا با-سس◊ ›ا-غ-تÈلا
. ديلا ةركل ⁄اعلا ةلوطبل يديهمتلا

موي ,يدلاخ يلع ديسس ,ةسضايرلاو بابسشلا ريزو فرسشأا
Òيسستلا عورسشم قÓطا ىلع ,ةمسصاعلا رئاز÷اب ءاثÓثلا
حنم   نيا ةينابسش تايعمج عم بابسشلا رودل يكراسشتلا
ةدئافل بابسش راد52 ـل «يئزجو يلك» Òيسست تايقافتا

.نطولا تايلو فلتfl نم ةينابسش تايعمج
اديسسŒو Óيعفت تءاج ةيلمعلا هذه نأا ريزولا حسضوأاو

ة--كر◊ا ع--م با--ب--سشلا رود--ل ي--كرا--سشت--لا Òي--سست--لا ة---ي---لآل
Òيسست-لا تا-ي-قا-ف-تا ح-ن-م لÓ-خ ن-م ة-ي-نا-ب-سشلا ة-يو-ع-م÷ا
تايعمج ةدئافل بابسش راد52 ب ةسصاÿا يئز÷او يلكلا

م-ت-ي ة-ي-لوأا ة-ي-ل-م-ع-ك ن-طو-لا تا-يلو ف-ل-تfl ن-م ة-ي-نا-ب--سش
.ايجيردت اهميمعت
دعب تءاج ةيلولا ةيلمعلا نأا راطلا اذه ‘ ريزولا ركذو
È 0202مفون5 ¤إا ربوتكأا51 نم ةرازولا اهتقلطأا ةوعد
نم ةينطوو ةيلfi ةينابسش ةيعمج226 ةكراسشم تدهسشو

flايوعمج اعور-سشم29 ليوم-ت-ب تجو-تو تا-يلو-لا ف-ل-ت
ىلع ةينابسش ة-ي-ع-م-ج52ل با-ب--سشلا رود Òي--سست دا--ن--سساو
بابسشلل ينطولا ططıا راطا ‘ جردنت عيراسشم ضساسسأا
بابسشلا رودل يكراسشتلا Òيسستلا عورسشم قÓطا جردنيو

هذه نا ريزولا  فاسضأا و  بابسشلا تايعمجو ةسضايرلاو
بابسشلل ينطولا ططخملل اديسسŒ  ءاج تئاج  ةوطÿا

ةلحرŸ ضسسسؤوي عورسشŸا اذه نا ادكؤوم ,«0202-4202
با-ب-سشلا ةرازو Úب ة-ي-ج-ي-تاÎسسلا ة-كار-سشلا ن--م ةد--يد--ج
ن-م ا-قÓ-ط-نا ة-ي-نا-ب-سشلا ة-يو-ع-م÷ا ة-كر◊او ة--سضا--ير--لاو
نماسضلا وه ةكارسشلا هذه ‘ رامثتسسلا نا اهدافم ةعانق
ةسسايسس لوأاك بابسشلل ينطولا ططıا ديسسجتل ليبسسلاو

تلاÛا لك ‘ بابسشلا ةيقÎل ةدحوم ةيمومع
ةرور--سض ى--ل--ع يد--لا--خ د--ي--سسلا دد--سش , قا--ي--سسلا تاذ ‘و
¤ولا ةاو-ن-لا ا-هرا-ب-ت-عا-ب با-ب-سشلا رود ة-نر-سصعو حÓ-سصا
¤ا اÒسشم ,بابسشلل ةينطولا ةموظنŸا ‘ ةيوازلا رجحو
ىتح ديد-ج ن-م با-ب-سشلا رود ءا-ي-حإل ةد-م-ت-عŸا Òباد-ت-لا
ءاسضفو ÊدŸا ضس◊او ةنطاوملل ةسسردم» ةباثÃ نوكت
راطإا ‘ ةينابسشلا بهاوŸاو تاقاطلاو تاردقلا ةيمنتل

ةيوعم÷ا ةكر◊او ةرازولا Úب ةلماكتم ةكارسش
عورسشم22 لو“ تمدق هتئيه نا يدلاخ ريزولا دكا و
ةرازولا اهتقلطا يتلا  عيراسشŸا ةوعد راطا ‘ بابسشلل

ةعوسضوم ةلودلا كلم ىقبتسس بابسشلا رود نا حسضوأا اميف

ا-ه-ع-يرا-سشم د-ي-سسŒ ل--جا ن--م تا--ي--ع--م÷ا فر--سصت ت–
با-ط-ق-ت-سسل ة-ه-ج ن-م با-ب-سشلا رود Ó-يو-ط-ت-ل  ة-ي-نا-ب-سشلا

تاروطتلا ةبكاوŸ ىرخأا ةهج نم و Ìكا بهاوم و بابسش
و Òيسستلا ‘ عجارت بابسشلا رود تفرع امدعب ةسصاخ

ع-ي--ج--سشت--ل ىر--خأا ة--ه--ج ن--م و ا--ه--ي--ل--ع با--ب--سشلا لا--ب--قا
. ةفلتfl تلا‹ ‘ طسشنت يتلا ةينابسشلا تايعم÷ا
و بابسشلا ةرازو رارق دعب ةرسشابم ةوطÿا هذه تءاج و
با-ب-سشلا رود-ل ي-ج--يرد--ت--لا ح--ت--ف--لا ةدا--عإا--ب ة--سضا--ير--لا
ة-ي-ع-م-ج تا-طا--سشن لو--ح ضضر--ع Ëد--ق--ت ” ,ةرا--سشإÓ--ل
تاطاسشنلا ‘ ةسصتıا ,ةزابيت ةيلوب «موÎسسونيرام»
ةيمنتو بابسشلا نيوك-تو ئ-طاو-سشلا Òه-ط-ت-ك ة-ي-ئ-ي-ب-لا

ضضرع بناج ¤ا ,ةركتبŸا مهتاقاط
«ضساو-قأا» ة-ي-ع-م-ج لو-ح
يتلاو ,ةيدŸا ةيلوب
لاÛا ‘ ط--سشن--ت
يهيفÎلاو ‘اقثلا
.يملعلاو

ةينابسشلا تايعمجلل بابسشلا رود Òيسست ماهم ملسسي يدلاخ ريزولا

ةيلودلا ةيبŸاÈلا ةنجللا نم ةلسسارم يأا ىقلتي ⁄ هنا لاق

يوذ ةيدا–ا ءاسصقا : يدلاخ
ريرقتل اقفو ناك ممهلا

ةماعلا ةيسشتفŸا
ةنجللا يقلت نع بعŸÓا ءادسصأا ةدير÷ لاؤوسس ‘ و
و با-ب-سشلا ةرازو ءا-سصقا-ب اÈخ ة-ي-بŸاÈلا ة--ي--لود--لا
و ةسصاÿا تاجايتحلا يوذ ةيدا–ا سسيئرل  ةسضايرلا

ر-ئاز÷ا دد-ه-ي يذ-لا ر-ملا  ›ارد-ي--ف--لا بت--كŸا اذ--ك
وه و ةيلودلا تاسسفانŸا ‘ ة-كرا-سشŸا مد-ع-ب ة-بو-ق-ع-لا-ب
اهددع ‘ بعŸÓا ءادسصأا ةيموي هب تدرفنا يذلا ÿÈا
ريرقتل اقفو ءاج ءاسصقلا نا يدلاخ ريزولا دكا قباسسلا
رودسص جلثا رارقلا نا حسضوأا و ةرازولل ةماعلا ةيسشتفŸا

يتلا Òي-سست-لا ة-ن÷ نا و ة-ي-لا-ع-لا م-م-ه-لا ي-ي-سضا-ير
‘ اهلمعب موق-ت ة-سضا-ير-لا و با-ب-سشلا ةرازو ا-ه-ت-ب-سصن
و ةسصاÿا تاجايتحلا يوذ ةيدا–ا نوؤوسش Òيسست

ىقلتت ⁄ هتئيه نا يدلاخ فسشك قايسسلا تاذ ‘
ةيبŸاÈلا ةنجل-لا ل-ب-ق ن-م ة-ي-م-سسر ة-ل-سسار-م يأا
. ةعاسسلا د◊ ةيلودلا

:(يسسيئرلا رودلا)1202-لايدنوم/ ديلا ةرك

يـــــــــسسنرفلا هÒظن يدـــــــــ– ‘ يـــــــــنطولا بـــــــــختنŸا
ةرملل نايقتلياسسنرف و رئاز÷ا

ءاعبرألا اذه ةسسماÿا
-لايدنوŸ يسسيئرلا رودلل لهأاتŸا ,ديلا ةركل يرئاز÷ا بختنŸا  هجاوي
1202Ãظ--ن ,ءا--ع--برألا اذ--ه ,ر--سصÒا ةر-م-ل-ل ي-سسنر-ف-لا هÿدو-ع-ت ثي-ح ة-سسما
هجاويسس اميف ,اقباسس-ايكافولسسوكسشتب0991 لايدنوم ›ا ¤وألا امهتهجاوم
.ةيŸاع ةرود51 ‘ ¤وألا ةرملل جيوÔلا بختنم
Êاثلا رودل-ل ة-سسدا-سسلا ةر-م-ل-ل ل-هأا-تŸا ير-ئاز÷ا ي-عا-ب-سسلا ة-م-ه-م نو-ك-ت-سس و
ةياغلل ةبعسص ,1102 و9002 ,1002 ,9991 ,5991 تارود دعب ةيŸاعلا ةسسفانملل

رمألا قلعتي و ,ةبعللا هذه ‘ اجيوتت Ìكألا اسسفانم هقيرط ‘ دجيسس ثيح
.(باقلأا6) اسسنرفب

تلجسس ا-م-ن-ي-ب ,تارا-سصت-نا ة-ع-برأا-ب ا-سسنر-ف مد-ق-ت-ت ,⁄ا-ع-لا ة-لو-ط-ب ة-سسفا-ن-م ‘
با-ع-لألا ي-ئا-ه-ن ‘  (‘ا-سضإلا تقو--لا د--ع--ب32-42)  ا-ي-خ-يرا-ت ازو--ف ر--ئاز÷ا
ةيرئاز÷ا ديلا ةرك ديسس فارسشإا ت– (ايروسس) ةيقذÓلاب8791-ةيطسسوتŸا

.زاورد زيزع
اهموجنب تانهكتلا ةيلسضفأاب اسسنرف عتمتت ,ددجتŸا ضسماÿا دعوŸا اذه ‘

‘ ضصقن نم رئاز÷ا Êاعت امنيب ,ضشتيفودول و يهام رارغ ىلع ÚيŸاعلا
فخأا-ب جورÿا ى-ل-ع ل-م-ع-ت-سس ثي-ح91-ديفوك ةح-ئا-ج بب-سسب تا-يÒسضح-ت-لا
.رارسضألا
Úتخسسنلا ⁄اعلا لطب فيسصو ,جيوÔلا مامأا رسضخلل Êاثلا ءاقللا نوكيسس و
.رسصم ‘ ةÒخألا هتملك دعب لقي ⁄ يذلا و (9102 و7102) ÚتÒخألا
ما-مأا ة-ي-ل-ي-هأا-ت-لا ة-ل-حرŸا هذ-ه ترو-ب نلآا ي-سسنر-ف-لا بردŸا لا-ب-سشأا م-ت-خ-ي و
لا-يد-نو-م-ل-ل ة-ظ◊ ر-خآا ‘ ي-عد-ت-سسا يذ-لا ,«ةأا-جا-فŸا»  ار-سسيو--سس بخ--ت--ن--م
ضسوÒفب هيبعل نم ددع ةباسصا ببسسب ةبئاغلا ةددحتŸا تايلولا ضضيوعتل
.دجتسسŸا انوروك
-ةرود لÓخ ةدحاو ةرم ايقÓت دق يرسسيوسسلا و يرئاز÷ا نابختنŸا ناك و
.(61-31) ةيبيترت ةارابم ‘ (81-22) ارسسيوسسل كاذنآا زوفلا داع ثيح ,0991
مامأا دنلل دنلا ,Úنثلا ضسمأا تفقو دق جراب نايتسسيرك بردŸا ةليكسشت تناك و
.(52-42) دحاو فده قرافب مزهنت نأا لبق اسسنرف
طاقن نم لاغتÈلا و اسسنرف ابختنم ديفتسسيسس ,ةلحرŸا هذه قÓطنا لبق و
ابختنم لخدي Úح ‘ ,جيوÔلا و ادنلسسيإا نم لكل Úتطقن لباقم ,(4) ةيفاسضإا
.ديسصر نودب ارسسيوسس و رئاز÷ا
بعلت امنيب ةسسفان-م-ل-ل ي-ئا-ه-ن-لا ع-بر رود-ل-ل ة-عو-م‹ ل-ك ن-ع نلوألا ل-هأا-ت-ي و
(42 زكرŸا ¤إا9  زكرŸا نم) ةيبيتÎلا تايرابŸا ةيسصقŸا تابختنŸا

:ارسسيوسس و اسسنرف  مامأا رئاز÷ا  تايرابم خيرات
:اسسنرف

02-32   رئاز÷ا - اسسنرف         :0991 ةرود
12-32   رئاز÷ا - اسسنرف         :5991 ةرود
31-32   رئاز÷ا - اسسنرف         :1002 ةرود
62-23   رئاز÷ا - اسسنرف         :5102 ةرود

:ارسسيوسس
81-22            رئاز÷ا  - ارسسيوسس         :0991 ةرود

.ءيسش ل  :جيوÔلا

بختنŸا جمانرب
رودلا ‘ ينطولا

: يسسيئرلا
يفناج02 ءاعبرألا

رئاز÷ا - اسسنرف
يفناج22 ةعم÷ا
رئاز÷ا - جيوÔلا

يفناج42 دحألا
ارسسيوسس - رئاز÷ا

ةركل ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا ل-ه-ت-سسي لايدنوم نم ي-سسي-ئر-لا رود-لا د-ي-لا ءادتبا ءاعبرألا مويلا ،1202-رسصم ة--ه---جاوÃ ،81ر00 ة---عا----سسلا ن----م قÓ-م-ع-لا ا-ه--ي--ف ىد--ح--ت--ي ة--ب--ع--سص با--ق--لأا ة--ت--سس بحا--سص ي--سسنر--ف---لا ه--ن--ع تح--سصفأا ا--م ق--فو ،ة--يŸا--ع ‘ ة---ب---ع---ل---ل ة---ي---لود---لا ة----يدا–لا .اهتمانزر
هلÓتحاب رودلا اذ-ه-ل ه-ل-هأا-ت د-ع-ب-ف يديهمتلا رودلا ‘ ثلاثلا زكرملل لسصاويسس ،(ة-سسدا-سسلا ة-عو-مÛا) ه--تر--ما--غ--م ي---ن---طو---لا بخ---ت---نŸا هجاوي رخآا Òسسع رابتخاب  ةيŸاعلا موي ،جيوÔلا ،⁄اعلا لطب بئان هيف ،02ر03 ةعاسسلا نم ءادتبا ةعم÷ا ي--سسي--ئر--لا رود--لا ما---ت---ت---خا ل---ب---ق Ãيذلا ،ارسسيوسس بخ-ت-ن-م ة-ه-جاو رخآا ‘ ةرودلا ‘ هتكراسشم تررقت تا-يلو-لا با-ي-غ ضضيو--ع--ت--ل ة--ظ◊ ىلع لبقŸا دحألا موي ،ةدحتŸا .51ر03 ةعاسسلا
Œا نأا ةراسشإلا ردŸينطولا بختن تا--سسفا--ن--م ى--ه--نا د--ق ير---ئاز÷ا ثلاثلا زكرŸا ‘ يديهمتلا رودلا ى-ل--ع د--حاو زو--ف--ل ه--ق--ي--ق– د--ع--ب مامأا ÚتÁزه و (32-42) برغŸا و (42-93) اد---ن---ل----سسيإا ن----م ل----ك .(91-62) لاغتÈلا

ةرك لايدنو72Ÿلا ةعبطلا يرŒو 23 ة----كرا----سشÃ ةر-----م لوأل د-----ي-----لا لئاوألا ةثÓثلا لهأات ثيح ،ابختنم يسسي-ئر-لا رود-ل-ل ة-عو-م‹ ل-ك ن-ع عبرأا لبق نم هطيسشنت متيسس يذلا ة-ت-سس ةد-حاو ل-ك م-سضت تا-عو--م‹ لك نع نلوألا لهأاتي و .تابختنم .يئاهنلا عبر رودلل ةعوم‹
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1002 ةيليوج12
1 رسصم1 رئاز÷ا

تناك ،ينطولا قيرفلل ةيلاوŸا ةهجاوŸا
ةلو÷ا ماتخ ‘ ،يرصصŸا بختنŸا مامأا
، ⁄ا---ع---لا سسا---ك تا---ي----ف----صصت ن----م ةÒخألا
مامأا ةبانع ةنيدÃ يام91 بعلم اهنصضتحا

‘وك ينينبلا مك◊ا اهرادأا  ،ليلق روهمج
ءيصش يأا ةارابŸا هذه لث“ نكت ⁄،ايجوك
نا-ك ا-م-ي-ف ،ي--ن--طو--لا ق--ير--ف--ل--ل ة--ب--صسن--لا--ب
ةيعابرب زوفلاب بلاطم يرصصŸا بختنŸا
لاغنصسلا لداعت لبا-ق-م ،ل-قألا ى-ل-ع ر-ف-صصل
ة-ن-عار-ف-لا بخ-ت-ن-م غو-ل--ب--ل ،بر--غŸا ما--مأا
،ةعطاصسلا سسمصشلا دÓبب يŸاعلا سسرعلا
ةارا-بŸا ته-ت-ناو ،ثد--ح--ي ⁄ اذ--ه ن--م--ك--ل
لخد.هل-ثŸ فد-ه ي-با-ج-يلا لدا-ع-ت-لا-ب
ةارابŸا ةيادب روفو ،ةوق لكب ءاقللا يرصصŸا بختنŸا
سسرا◊ا ىلع ىرخألا ىولت ةمجهلا نونصشي هوبعل حار

ل-ي-ج-صست-لا با-ب ح-ت-ف ن-م ه-ل ح-م-صس ا‡ ،ر--ياز--م ما--صشه
،ةعباصسلا ةق-ي-قد-لا ‘ ما-صسح د-م-حا بعÓ-لا ة-ط-صساو-ب

ةفاصضإل ،ÚيرصصŸا ÚبعÓلا تايونعم نم داز افده
ل-صشف-لا-ب تءا-ب تلواÙا ع-ي-م-ج ن-ك-ل ،ا--ي--نا--ث ا--فد--ه
وحر يعا-بر-لا ةدا-ي-ق-ب ير-ئاز÷ا عا-فد-لا-ب تمد-ط-صصا
ما--صشه ة--صسار◊ا ‘و ،دود--غزو Êا--م--غدو يو---صضا---مو
لخد.لوألا طو-صشلا ى-ه-ت-نا ر-ف-صصل فد-ه-بو ،ر--ياز--م
هليدعت ةيغب ةوق لكب ،Êاثلا طوصشلا ينطولا بختنŸا
لاح ‘ هلاطت دق يتلا تاهبصشلا لك بنŒو ،ةجيتنلا

Úب--عÓ--لا ر--ط--صضا يذ--لا ر---مألا ،ه---ناد---يÃ ه---تÁز---ه
فده مهفلك يذلا رمألا ،ءارولا ¤إا عجاÎلا ÚيرصصŸا
لوا ‘ زازب Úصساي ةنيطنصسق بابصش بعل هعقو لداعتلا

يرصصŸا بختنŸا لقن لواح اهدعب ،هل ةيلود ةارابم
ةفا-صضإل ة-ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ة-ق-ط-ن-م ¤إا ر-طÿا ل-ق-ن

،ايجوك ‘وك ينينبلا مك◊ا ةرفاصص نكŸ ،ايناث افده
ينطولا بختنŸا نا ىلع ،Úقيلاب كصشلا يهنتل تءاج
،يباجيلا لداعتلاب ةارابŸا ءاهتناب ،يÎصشي لو عيبي ل
ةفصصبو يرصصŸا بختنŸا ىصصقأا لداعت ،هلثŸ فده
ة-ي-بو-ن÷ا ا-يرو-ك-ب يŸا-ع-لا سسر-ع-لا غو-ل-ب ن-م ة-ي--ئا--ه--ن
›اغنصسلا بختنŸا ةحلصصŸ ةÒصشأاتلا اكرات ،نابايلاو
ى-ل-ع زو-ف-لا ‘ او-ل-صشف ا-م-ل-ك ،نو-ير-صصŸا ا-ندو-ع ا-م-كو
بعصشلا ¤إا ةءاصسإلا نو-لوا-ح-يو لإا ،ي-ن-طو-لا ا-ن-ب-خ-ت-ن-م
ير-صصŸا بخ-ت-نŸا او-ب-عل او-ل-م--ح ثي--ح ،ير--ئاز÷ا
ةنيدم ¤إا مهقفار نم لكو يرادإلاو ينفلا همقاطو

م-هد-صض سسرا-م ير-ئاز÷ا رو-ه--م÷ا نا ى--ل--ع ة--با--ن--ع
مو-ي--لا ‘ ةردا--صصلا ة--ير--صصŸا ة--فا--ح--صصلا لو--ق بصسح

سضاخ.«ي--ق--ي--ق--ح با--هرإا» ةارا---بŸا ن---م ›اوŸا
:ةيلا-ت-لا ءا-م-صسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا

،يو--صضا--م ن--يد--لا Òخ ،يلو--م ود--ح ،ر--ياز---م ما---صشه
Úنحج)،مي-هار-با د-ي-حو ،Òن-م دود-غز ،ح-بار Êا-م-غد
لا-م-ك سشو-ع-م ،(ة-م--صصا--ع--لا دا–ا ن--م ه--ل ةارا--ب--م لوا
باج ،ديرف يزاغ ،يفياصص قيفر ،توافصسات ،(دياقلب)
ديم◊ا دبعو ابوز ديم◊ا دبع :بردŸا.(زازب)ÿÒا
Úبردملل ةÒخألا ةهجاوŸا هذه دعت ةراصشإÓل›امرك

،هللا همحر ›ا-مر-ك د-ي-م◊ا د-ب-عو ا-بوز د-ي-م◊ا د-ب-ع
نباو ينطولا ق-ير-ف-ل-ل ق-ب-صسألا بردŸا-ب ا-م-ه-صضيو-ع-ت-ب
.رجام حبار ةيرصصنلا

1002 ربوتكأا6
1 رئاز÷ا4 اسسنرف

لوا ،1002 ربوتكأا سسداصسلا ‘ ينطولا بختنŸا سضاخ
ناك ،لوألا ي-صسنر-ف-لا بخ-ت-نŸا ع-م ةر-صشا-ب-م ة-ه-جاو-م
ة-ي-صسنر-ف-لا ة-م-صصا-ع-لا-ب Êود نا-صس بع-ل-م ا-ه-ل ا-حر--صسم
مك◊ا ا-هرادأاو ،اد-ج Òف-غ رو-ه-م-ج رو-صضح-ب ،سسيرا-ب
امك يهتنت نا اهل بتكي مفل ،اتصسوك زيموغ ›اغتÈلا
ر-صضا◊ا رو-ه-م÷ا ن-م تا--ئŸا ما--ح--ت--قا د--ع--ب ،تأاد--ب
ةميقŸا ةيرئاز÷ا ةيلا÷ا ¤إا اوبصسن ،ناديŸا ةيصضرأا
هنم نوناعي يتلا سشيمهتلا نع ،مهنم لعف درك ،اصسنرفب

ة--فا--ح--صصلا تع--جرأا ا--م--ي--ف ،Úي--صسنر--ف---لا فر---ط ن---م
بخ-ت-نŸا ى-ل-ع بو-صسÙا رو-ه-م÷ا ماد-قإا ة-ير-صصŸا
ة-ل--غ ع--ف--تر--ت نا م--ه--ت--ي--صشخ ¤إا ،ير--ئاز÷ا ي--ن--طو--لا
بعل.فادهأا ةعبرأا نم Ìكأا ¤إا يصسنرفلا بختنŸا
ن-صسحأا-ب ازز-ع-م ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-صسنر--ف--لا بخ--ت--نŸا

سسرا◊او ،ناديز نيدلا نيز مهمدقتي ،رابكلا هيبعل
هذ-ه ل-ك ن-م م-غر-لا-بو ،يÔه يÒت م-جا--هŸاو ز--ترا--ب

ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا نا لإا ،مو--ج--ن--لا
ةدŸ دو--م--صصلا عا--ط--ت---صسا ر---ئاز÷ا

أاد--ب---ي---ل ،¤وألا ة---ق---ي---قد ن---ير---صشع
تنا-ك ة-ياد-ب-لا ،فاد-هألا نا-جر-ه-م
رصشعب اهدع-ب ،Ó-يد-نا-ك بعÓ-لا ع-م
يرصصŸا بخت-نŸا ف-عا-صض ق-ئا-قد
،ي-تو-ب بعÓ-لا ة-ط-صساو-ب ة-ج-ي-ت--ن--لا
لوألا طو---صشلا سضق----ن----ي نا ل----ب----قو
بخ---ت---نŸا ع---فر ق---ئا---قد سسم---خ---ب
فاد-هأا ة-ثÓ-ث ¤إا ة-ل-غ-لا ي-صسنر-ف--لا
ن--ك--ل ،يÔه يÒت بعÓ--لا ل--صضف--ب
دافتصسا ،لوألا طو-صشلا ة-يا-ه-ن ل-ب-قو
جراخ ةفلاfl نم ينطولا بختنŸا

مدقت ،راتمأا عصضبب تايلمعلا ةقطنم
‘و ،يصضاملب بعÓلا اهذيفنت ¤إا

بخ-ت-ن-م-ل-ل د-صصلا رد--ج ن--م ة--ل--ف--غ
ناك يذلا زيتراب هصسراحو يصسنرفلا

زهيل ،دت-يا-نو-ي Îصسي-صشنا-م يدا-ن-ل ةÎف-لا كل-ت ‘ بع-ل-ي
ي-صضا-م-ل-ب ةر-ك-ل كر-ح-ي ⁄ ،ة-ع-ئار ة--ق--ير--ط--ب ه--كا--ب--صش
¤إا ةجيتنلا اصصلقم انكاصس زيتراب يصسنرفلا سسرا◊ا

⁄ ،Êا-ث-لا طو-صشلا.لوألا طو-صشلا ة-ج-ي-ت-ن ي-هو ،3/1
هامرم نع عفادي رخآاو مجاهي قيرف ،لوألا نع Òغتي

لوحتي دق ،ىرخأا فادهأا هيقلت ةيصشخ
غل-ب يذ-لا و-هو ة-كو-ح-صضأا ¤إا ا-ن-ب-خ-ت-ن-م
زايتماب2002 ›اÃ يرا--ق--لا سسر---ع---لا
ÚيرصصŸا ةاواصسم ‘ لوخدلا سضفرو
ةبانع ةنيدÃ زوف-لا طا-ق-ن-ب ه-ل لزا-ن-ت-ل-ل
.ا-ف-نآا كلذ ى-ل-ع ا-ن-فر-ع-ت ناو ق-ب-صس ا-م-ك
فد-ه-ب تد-صسŒ ة-ي-صسنر-ف-لا ةر-ط--ي--صسلا
ة-قÓ-ط-نا ن-م ق--ئا--قد ع--صست د--ع--ب ،ع--بار
را-صصنأا ن-صسحا ناد-ع-بو ،Êا--ث--لا طو--صشلا

Úم-ي-قŸا ة-صصا-خ ،ي-ن-طو-لا ا-ن-ب-خ--ت--ن--م
ما-ح-ت-قا-ب م-ه-ن-م Òث-ك--لا ما--ق ،ا--صسنر--ف--ب
عا--ي--صصنلا او--صضفرو ،ناد--يŸا ة---ي---صضرأا
مد-ق-لا ةر-ك-ل ي-صسنر-ف-لا دا–لا سسي-ئر-ل
يذ----لا ر----مألا ،بع----لŸا ن----م جورÿا----ب
¤إا ز-ي-مو--غ ›ا--غ--تÈلا م--ك◊ا ر--ط--صضا
طو-صشلا ف-صصت-ن-م ‘ ،ةارا-بŸا ف-ي--قو--ت
ة--ج--ي--ت--ن--لا ه--ي--ف تنا--ك تقو ‘ ،Êا--ث--لا

Ÿةحلصص
.4/1 «ةكيدلا»
د--يد÷ا بردŸا ن--صشد--ي ةرا--صسÿا هذ--ه---بو
دق رجام ح-بار ي-ن-طو-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل Ëد-ق-لا
دعو يذلا وهو ،«رصصÿا» عم هتدوع  هتيادب
‘ ابراو ⁄اعلا ل-ط-ب ى-ل-ع لدا-ع-ت-لا سضر-ف-ب
د---عو---لاو م----ك◊ا Úب ن----ك----ل ،ةÎف----لا كل----ت
هذه رجام حبار سضاخ.رخ ائيصش ةقيق◊او
:ةيلاتلا ءامصسألاب لمتكت ⁄ يتلا ةهجاوŸا

وحر ،ر-ياز-م ما-صشه
ة-يدو-لو-م ن-م ة--جار--ب ،يÒن--م
،د--ح ،ه--ل ةارا--ب---م لوا نار---هو
لوا د-يز--ي يرو--صصن--م ،يا--ب--ل--ب

دود--غز)سشوار--ك ،(ه--ل ةارا--ب--م
ق---ي---فر)ي---صضا----م----ل----ب ،(Òن----م
نم د-ي-صشر ي-ل-يا-ب-ج ،(ي-ف-يا-صص

ةارا----ب----م لوا ة----با----ن-----ع دا–ا
:بردŸا.(يزاغ د-ير-ف)ه-ل
رجام حبار

1002 ربوتكأا51
0 وسساف انيكروب2 رئاز÷ا

«ةلذŸا» مهتراصسخ بقع ةحارلل بعÓلا نوكر دعب
Êود نا--صس بع--لÃ لوألا ي--صسنر--ف---لا بخ---ت---نŸا ما---مأا
ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا سضا-خ ،ة-ل-ما-ك ة-ي-عا-بر--ب سسيرا--ب--ب

·أا سسا-ك تا-ي-ئا-ه-ن-ل اداد-ع-ت--صسا ،ىر--خأا ة--يدو ةارا--ب--م
هتفاصضتصساب اذهو ،انبختنم اهي-لإا ل-هأا-ت ي-ت-لا ا-ي-ق-ير-فا
روهمج مامأا ةي-ل-يو-ج5 بعلÃ يبانيكروبلا بخ-ت-ن-م-ل-ل

اه-لÓ-خو ،ي-بو-ي ير-ئاز÷ا م-ك◊ا ا-هدا-قو اد-ج ل-ي-ل-ق
باغ يذلا زوفلا قوذت نم رجام حبار بردŸا نك“
بخ-ت-نŸا ما--مأا ه--طو--ق--صسب ¤وألا ة--ه--جاوŸا ‘ ه--ن--ع
لوا طوصش دعب.رفصصل Úفده ةجيتنب اذهو ،يصسنرفلا
سصرف-لا سضع-ب لإا ه-ي-ف ل-ج-صسن ⁄ ،ق-ل-ط-نا ا-م-ك ى-ه-ت-نا
طوصشلا ءاج ،ةدحاولا ديلا عباصصأا ىدعتت ل ادج ةليلقلا
نك“ ىتح Úتقيقد لإا سض“ ⁄ ثيح ،ةوق Ìكأا Êاثلا
،ليجصسلا باب حتف نم ةŸاق ةيلوب «ةينكرلا» ةيدلب نبا

،Úير-ئاز÷ا Úب-عÓ-لا تا-يو-ن-ع-م ن-م ف-عا-صض ا--فد--ه
سسرا◊ا ىل-ع ىر-خألا ىو-ل-ت ة-م-ج-ه-لا نو-ن-صشي او-حارو

ا--هد--صسج ،و--غ--لادوا--صس ي--با--ن--ي--كرو--ب---لا
اع-فار ،ل-ي-م-ج فد-ه-ب سشوار-ك بعÓ-لا
اتذه دعب ،ر-ف-صصل Úفد-ه ¤إا ة-ج-ي-ت-ن-لا
،Óيلق ةارابŸا ىوتصسم عجارت فدهلا
لا--ب--صشأا ى--ل--ع لا--ح---ت---صسا يذ---لا ر---مألا
ى-ل-ع ة-فا-صضإا ن-م ر-جا--م ح--بار بردŸا
ةارا-بŸا ي-ه-ت-ن-ت-ل ،اد-حاو ا-فد--ه ل--قألا
سضاخ.رفصصل Úفدهب قح-ت-صسم زو-ف-ب
ة--ه--جاوŸا هذ--ه ي--ن---طو---لا بخ---ت---نŸا
دمfi) ريازم ماصشه :ةيلاتلا ءامصسألاب

ةارابم لوا)  ةديلبلا دا–ا نم يدامصص
ودح ،(ي-ن-طÓ-صس Úصسا-ي) Êا-م-غد ،(ه-ل

،دادزو-ل-ب با-ب-صش ن-م ة-ج-ق-نو-ب ، يلو--م
قرا--ط) يا--ب--ل--ب ،دود--غز ،يلو--م ود--ح
،يرو---------صصن----------م د----------يز----------ي ،(لو----------غ
،›ا-ب--ج د--ي--صشر ،(ة--صسا--صسكو--ب)سشوار--ك
رجام حبار :بردŸا.توافصسات

5
È 1002مسسيد

1 اناغ1 رئاز÷ا
ة--يدو تا--يرا--ب--م ثÓ--ث ،ر--جا--م ح--بار بردŸا ج---مر---ب

،2002 ›اÃ ا-ي-ق-ير-فإا ·أا سسا-ك تا--ي--ئا--ه--ن--ل اÒصض–
¤وألا ةعومÛا نمصض ينطولا انبختنم تعقوأا يتلاو
ايÒجينو فيصضتصسŸا دلبلا ›ام تابختنم تمصض يتلا

يذ--لا ر--مألا ،ا---يÒب---ي---لو
ةلي-ك-صشت-لا ظو-ظ-ح ل-ع-ج

ةصصاخ ،ةلي-ئ-صض ة-ي-ن-طو-لا
زوزهŸا ىوتصسŸا لظ ‘

ه------ي------ل------ع نا------ك يذ------لا
م-غر-لا-ب ن-ك-ل ،«ر-صضÿا»
بردŸا نأا لإا كلذ ن------م
بق-ع حر-صص ر-جا-م ح--بار
‘ ةعرقلا ةيلمع بحصس
È 1002مفون رهصش علطم
،وكاÃ ةيلاŸا ةمصصاعلاب
رودلا غولبب رداق هنا ىلع

ينطولا بختنŸا نصشد.مؤواصشت يأا ءادبإا نود ،Êاثلا
Êاغلا بختنمل-ل ه-ت-فا-صضت-صسا-ب ة-يÒصضح-ت-لا تا-يرا-بŸا

Ãبز يصسنوتلا مكحلل اهتدايق دنصساو ،ةيليوج5 بعلÒ
نم ءادوصسلا موجنلا بختنم عاطتصسا اهلÓخو ،ةريون
‘ ،هلثŸ فدهب توافصسات ءÓمز ىلع لداعتلا سضرف
فلأا ةر-صشع-لا ن-ع د-ع-ت-ي ⁄ ل-ي-ل-ق رو-ه-م-ج ه-ع-با-ت ءا-ق-ل

ةطصساوب ةجيت-ن-لا ‘ Êا-غ-لا بخ-ت-نŸا مد-ق-ت.جرفتم
تلواح اهدعب ،22ـلا ةقيقدلا ‘ جروج يÓب بعÓلا
عيمج نŸ اهليدعتو ةجيتنلاب ةدوعلا ةينطولا رصصانعلا
هابتنÓل تفÓلا قلأاتلا لظ ‘ لصشفلاب تءاب تلواÙا
رفصصل فده عقو ىلعو  جروج يماصس  Êاغلا سسراحلل
بختنŸا هلخد ،Êاثلا طوصشلا.لوألا طوصشلا ىهتنا
‘ كلذ هل ناكو ،ةجيتنلا ليدعت ةيغب ةوق لكب ينطولا
بعÓلا ةطصساوب ،(ةارابŸا نم55ـلا) ةرصشاعلا ةقيقدلا
سصر-ف-لا ن-م د-يد-ع-لا تح-ي-تأا ا-هد-ع-ب ،ي-ف-يا-صص ق--ي--فر
توا-ف-صسا-تو ي-ف-يا-صص نا-ك-مإا-ب نا-كو ،ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-ل-ل
نود نكل فده نم Ìكأا ليجصست روركا يطايتحلاو

.هلثŸ فده يباجيلا لداعتلاب ةارابŸا يهتنتل ىودج
:ةيلا-ت-لا ءا-م-صسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ر-جا-م ح-بار سضا-خ
، حاتفم ،(Úصساي ينطÓصس)ناميلصس وحر ،ريازم ماصشه
ةديلبلا دا–ا نم سسيد ليعامصسإا ،(ةجقنوب) دودغز
،يا--ب--ل--ب ،د--يز--ي يرو--صصن--م ،سشوار--ك ،ه--ل ةارا---ب---م لوأا

›اب-ج د-ي-صشر ،(رور-كا) ،توا-ف-صسا-ت ،(ير-يزد)ي-ف-يا-صص
رجام حبار :بردŸا.(ةصساصسكوب رديوق)

È 1002مسسيد03
0 رئاز÷ا1 لاغنسسلا

سسر-ع-ل-ل ه-تاÒصض– ن-م-صض ة-ي-لاوŸا ة-يدو-لا ة-ه-جاوŸا
تنا---ك ،2002 ة-ي--لاوŸا ة--ن--صسلا ع--ل--ط--م ›اÃ يرا--ق--لا
يبŸولا بعلŸا اهنصضتحا ،راكد ةيلاغنصسلا ةمصصاعلاب
نويلاغنصسلا اهمصسحو ،طصسوت-م رو-ه-م-ج ما-مأا رو-غ-نا-صس

Ÿلا هعقر نود فدهب مهتحلصصÓه بعÔاراماك ي ‘
بخ-ت--نŸا او--ب--عل ه--ي--ف مد--ق ءا--ق--ل ‘ ،92ـلا ةقي-قد-لا

›اغنصسلا سسرا◊ا غولب نم نكمتي ⁄ نكل ،ديج ىوتصسم
نم ديد-ع-ل-ل ه-يد-صصت-ب ةارا-بŸا م‚ نا-ك يذ-لا ،ا-ف-ل-ي-صس
او-ه-نا ن-يذ-لا ،ي-ن-طو-لا ا-ن-ب-خ-ت-ن-م ي-ب-عÓ-ل تلواÙا
مك◊ا هداق ءاقل ‘ ،در نود فدهب Úمزهنم ةارابŸا
يه ةهجاوŸا هذه نغا املع ،Óيصس ميلم ÊوÒماكلا
.1002 ةنصس لÓخ ينطولا بختنŸا ةدنجأا ‘ ةÒخألا
ءا-م-صسألا--ب ة--ه--جاوŸا هذ--ه ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا بع--ل
،هل ةارابم لوأا لئابقلا ةبيبصش نم يواواق سسانول:ةيلاتلا
،حا-ت-ف-م ،يلو-م ود-ح ،رو-فز ،(يا-ب-ل-ب) نا-م-ي-ل--صس و--حر
لئابقلا ةلبيبصش نم نامحد نب)يروصصنم ديزي ،ةجارب
،يزاغ ،سشوارك ،(لÓب يريزد)روركا ،(هل ةارابم لوأا
رجام حبار :بردŸا .(سشاخرخ)توافصسات

عبتي ...

ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا بيرد-ت ¤إا ه-تدو--ع ر--جا--م ح--بار  ن--سشد
بختنŸا مامأا ةرم دج ةراسسخب1002 فيرخ ‘ يرئاز÷ا
هذهل بتك دقو ،دحاول ةيعارب Êود ناسس بعلÃ يسسنرفلا
اذهو ،لÓقتسسلا ذنم ÚبختنŸا Úب ¤وألا يهو ،ةهجاوŸا
ه-ب تسصغ يذ-لا رو-ه-م÷ا ن-م Òب-ك دد-ع حا-ي-ت--جا بب--سسب

ليطن ل ىتحو.ناديŸا ةيسضرأا Êود ناسس بعلم تاجردم
يتلاو ،ةقل◊ا هذه تايثيح عم مككÎن Ìكأا ثيد◊ا ‘ مكيلع

ىهتنا يذلا رسصم ءاقل عم ي-سضاŸا دد-ع-لا ‘ ا-ن-ف-قو-ت ثي-ح ن-م ا-هأاد-ب-ن
زيلاهد ¤إا ةديعسس ةلحرف ،1/1 يباجيلا لداعتلاب

.«رسضÿا» تايرابم خيرات

لÓقتسس’ا ذنم «رسضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

È 1002مسسيد03 ¤إا1002 ةيليوج12 نم

اسسنرف رئاز÷ا ةارابم ءدب لبق ناديز يسسنرفلا لبقي رجام^
.«رسضÿا» بيردت ¤إا هتدوع دعب هل ةارابم لوا ‘1002 ماع

ةارابŸا ءدب لبق يسسنرفلاو يرئاز÷ا ÚبختنŸا اوبعل^
1002 ربوتكأا6 موي امهنيب ةيخيراتلا

ديم◊ا دبع موحرŸا^
بيردت كرت ›امرك

دبع بناج ¤إا «رسضÿا»
لهأاتلا دعب ابوز ديم◊ا

›ا2002Ã «ناك» ¤إا

لوألا عبرلا ‘ Êود ناسس بعلم ةيسضرأا Òهام÷ا ماحتقا^
1002 ماع رئاز÷او اسسنرف ةارابم نم ةطقل Êاثلا طوسشلا نم

1002 ماع رئاز÷او اسسنرف ةارابم نم ةطقل^

Êودناسسب اسسنرف مامأا يخيراتلا ءاقللاو ... رجام ةدوع

(نوسسمÿاو ةسسماÿا ةقل◊ا)



سضاير»
بع-ل-لا د-ير-ي
،Èكأا ل--ك---ضشب
ة--ي--ق--ب ن---ك---لو
‘ ه-------ئÓ-------مز
،ع--ضضو--لا سسف---ن

د--يد--ع--لا كا--ن--ه
‘ Úب-عÓ--لا ن--م
نود-ير-ي ،ق-ير-ف--لا
ق-ئا-قد-ل ة-كرا-ضشŸُا
ي----ع-----ي سضا-----يرو ،Èكأا
اهيلون يتلا ةÒبكلا ةيمهألا
تÓهؤوŸا نأاب عنتقُم انأا ،هل
،ةداعلل ةقراخ زرÙ ةينفلا
‘ هرود-ب مو-ق-ي ه-نأا-ب م-ل-ع-ي و-هو
ز--ي‡ ر--ضصن--ع ه--نأا--بو ،يدا--ن---لا
.«اننيب

لويدراوغ بيب
(يتيصس Îصسصشنام بردم)

.جيوÔلاو كرا‰دلل كلمك هضشرع نع لزانتلا ىلع Èجُي Êاثلا نايتضسيرك -3251
دعب قازرموب دمحأا دهاÛا لقتعت رئاز÷اب ةيضسنرفلا تاوقلا -2781
.مادعإلاب هيلع مك– مثو ،يضسنرفلا لÓتحلا دضض ةروثل هتدايق
.ايرترإل ›اطيإلا لÓتحلا ةيادب -1491
. اًضسيئر تلفزور Úلكنارف يكيرمألا سسيئرلا بيضصنت ةداعإا -5491
.ةدحتŸا تايلولا ةضسائر ¤وتي رواهنزيأا تياود -3591
.ةدحتŸا تايلولا ةضسائر ¤وتي يدينيك نوج -1691
.ةدحتŸا تايلولا ةضسائر ¤وتي نوضسكين دراضشتير -9691
.ةدحتŸا تايلولا ةضسائر ¤وتي رتراك يميج -7791
زاجتحإلا نم موي444 دعب ةيكيرمألا ةرافضسلا نئاهر نع جرفت ناريإا -1891
.ةدحتŸا تايلولل اًضسيئر ناغير دلانور سسيئرلا بيضصنت موي ‘ كلذو
.ةدحتŸا تايلولا ةضسائر ¤وتي بألا سشوب جروج -9891
.ةدحتŸا تايلولا ةضسائر ¤وتي نوتنيلك ليب -3991
اًضسيئر تافرع رضساي ةينيطضسلفلا ريرحتلا ةمظنم سسيئر باختنا -6991
.ةينيطضسلفلا ةينطولا ةطلضسلل

.ةدحتŸا تايلولا ةضسائر ¤وتي سشوب ويلبد جروج
ةضسائرلا تاباختنا سضوخ اهتين نلعت نوتنيلك يرÓيه روتانيضسلا -7002
.يطارقوÁدلا بز◊ا نع ةلث‡8002 ماعل ةيكيرمألا

نم يكيرمأا لوأا نوكيل ةدحتŸا تايلولا ةضسائر ¤وتي امابوأا كاراب -9002
.بضصنŸا اذه ¤وتي ةيقيرفأا لوضصأا

يروهم÷ا رضصقلاو ةضسائرلا راد ىلع ةرطيضسلا نومكحُي نوّيثوُ◊ا -5102
.نميلاب ءاعنضص ‘

بمارت دلانود بيضصنتو ندياب وج هبئانو امابوأا كاراب ةضسائر ةياهن -6102
.›اوتلا ىلع ةدحتŸا تايلولا سسيئر بئانو سسيئرك سسنب كيامو
.توÒب ‘ ةيبرعلا ةيداضصتقلا ةمقلا داقعنا -9102

نم اهناضسل Óيروغلا جِرخُت امدنع ^
 .ةياغلل ةبضضاغ اهنأا كلذ ىنعمف اهمف

كل--م ر--ضصقأا نا--ك لوألا ز--لرا---ضشت ^
هتماق لوط غلبي ناك ثيح Êاطيرب
 .اÎميتنضس341

لوحتي لب بوذي ل فا÷ا جلثلا ^
 .ةرضشابم راخب ¤إا

ءا--م--ضس ن--م ا--ما“ سسم--ضشلا ي---ف---ت---خ---ت ^
 .ًايونضس ًاموي681 ةدŸ ›امضشلا دمجتŸا

تناك اتركاج ةيضسينودنلا ةمضصاعلا ^
.«ايفاتاب» مضساب قباضسلا ‘ فرعُت

يذلا ديحولا ناوي◊ا وه ليفلا ^
.«ةبكُر عمج» بكر4 هيدل

تارضضحت-ضسم ى-ل-ع ا-يو-ن-ضس رلود تارا-ي-ل-م9 و-ح-ن نو-ي-كÒمألا ق-ف--ن--ي ^
 .طقف ليمجتلا

كلذلو اهزرفت يتلا مومضسلا دضض ةيعيبط ةناضصحب عتمتت Úباعثلا عيمج ^
تاغدللاب نارثأاتي ل امهنإاف هضسفن عونلا نم نانابعث عراضصتي امدنع هنإاف
 .امهضضعب ¤إا اهناهجوي يتلا

.ايقيرفا بونج ‘ ةدمتعم ةيمضسر ةغل11 كانه  ^

.سسانلا ىقضشأا تنأاف  ةريرم تايركذو ةيوق ةركاذ كل تناك اذإا  ^
. ةÒغضص سسانلا اهاريو اراغضص سسانلا ىرت لب÷ا ةمقك نكت ل  ^
.لوقت ام فرعت نأا بجي نكلو ،فرعت ام لك لوقت نأا بجي ل  ^
.اموي هنم برضشت دقف رئبلا ‘ قضصبت ل  ^
باقلألا نوبضسكي نم سسانلا لب دÛا بضسكت يتلا يه باقلألا تضسيل  ^

. ءابغلل دودح ل نكل دودح ءاكذلل * اد‹
. بلقلا يمدت قيدضصلا ةنعطو ... دضس÷ا يمدت ودعلا هنعط  ^
. نز◊ا ةعولب ىردأا هللا ... اثبع ئرمل عمدلا قلخي ⁄  ^
. ةلواÙا فرضش كيفكي ... تلضشف ولو ىتح  ^

كضســـــــــــــفن فـــــــــــقث

اوصسنت ل ،ددعلا اذه ناكرأا عم مككÎن نا لبق
Ãع انتلصسارÈ اŸكللا عقوÎوÊ اتلا‹:

moc.liamg@mirakiddam،رونت مكعيصضاومف
دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو انتحفصص
انتحفصص أادبن ،ددع لك ‘ ”دوعت امكو ،مكنظ نصسح

.مويلا ءاعدب هللا ةكرب ىلع

يضشÁ رادلل لخدي ام لك بارَضشلا فاَزب برضشُي اداه ديّضسلا دحاو ،راهنلا دحاو كلاق
: ولاق هاباب ودنع اج ، بيضشلا يلضضانو تÈك هاااااا : لوقيو اهيف فوضشي ىقبي ايارŸ دنع

.هاعم ردهت ىقبتو كدج عات ةريوضصتلا دنع سشفقوت ام ماعلا كاذ كلتق ْدلو اي

.(حون /دمfi /ميهاربإا /فصسوي / دوه /سسنوي)ةروصس يهو ،ءايبنأا ةعبصس ءامصسأا لم– Ëركلا نآارقلا نم روصس عبصس ^
.تايآا «3»ـب رثوكلا ةروصس اهرصصقأاو ةيآا «682»ـب ةكرابŸا ةرقبلا ةروصس روصسلا لوطأا ^
.ةلمصسبلا Òغب اذه ،ةدحاو ةرصسك ىلع يوت– يتلا ةديحولا ةروصسلا يه (سصÓخإلا) ديحوتلا ةروصس ^
فحاصصŸا ‘ فورعŸا بيتÎلل ًاقفو ،ةروصس رخآا سسانلا ةروصس اميف ةروصس لوأا يه : ةكرابŸا دم◊ا ةروصس ^

انيبن ردصص ىلع ةلزانلا روصسلا لوأا قلعلا نوكتصس ةلا◊ا هذه يفف ....روّصسلا لوزنل ًاقفو ل ،ةفيرصشلا
fiاهرخأا رصصنلا ةروصس تناك اميف ، «ملصسو هيلع هللا ىلصص«دم. 

ةلاح ‘ «295»و عفرلا ةلاح ‘ «089» ،تارم «Ë «7072ركلا نآارقلا ‘ درو،Óعو لج «هللا» ةلÓ÷ا ظفل ^
.ر÷ا ةلاح ‘ «5311»و بصصنلا

ــه2441 ةيناثلا ىدامج60 ـل قفاوŸا1202 يفناج02 ءاعبرألا

انعم مصستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فصض ــــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

.يضسنرف تايضضايرو ءايزيف ⁄اع ،Òبمأا يرام هيردنأا -5771
ىلع ل-ضصا-ح ي-كرا‰د بيدأا ،ن-ضسن-ي م-ل-ه-ل-ف سسنا-هو-ي -3781

.4491 ماع بدألا ‘ لبون ةزئاج
‘ زافلت لوأا عÎخا Êاباي عflÎ ،يغاناياكات وÒجنيك -9981
.نابايلا

.Êاطيرب لث‡ ،فيÓك Úلوك -0091
‘ ةأارما لوأا ةيرضصم ةيماfi ،نمحرلا دبع ةديفم -4191
.ةاماÙا سسرا“ يبرعلا نطولا

.يكيرمأا ءاضضف دئار ،نردلأا زب -0391
ةزئاج ىلع لضصاح يكيرمأا ءايزيف ⁄اع ،› ديفاد -1391
.6991 ماع ءايزيفلا ‘ لبون
.يكيرمأا لث‡ ،سشنيل ديفيد -6491
1691- fiيرضصم لث‡ ،رافغلا دبع دوم.
اكيجلب دهع ›و ةجوز ،تنابارب ةقود دليتام ةÒمألا -3791
.تنابارب قود بيليف Òمألا

.يرضصم فلؤوم ،ىضسيع دمحأا -9791
.يزيل‚إا مدق ةرك بعل ،زفيرغراه نيوأا -1891
.يتيوك مدق ةرك بعل ،باهضش ميهاربإا -6891

لÿا رهن
وأا لضسعلا نم رهن هنأاب لينلا فضصوي دق
ًا-نا-ي-ب-تو ه-ت-بوذ-ع ى-ل-ع ة-للد د--ه--ضشلا ن--م

Ÿا بولق ‘ هتناكŸيرضصÚ دجوي نكلو
- لضسعلا نم ل - لÿا نم رهن كلذ لباقم
‘ هضسكع لاقي امك ًازا‹ كلذ لوقن لو

كلذو ةيعقاو ة-ق-ي-ق-ح ه-نإا ل-ب ل-ي-ن-لا ة-لا-ح
( يرجانيف ويرلا ) رهن وه ( يلÿا ) رهنلا
ن-م ءز-ج و-هو ا-ي-ب-مو-لو-ك ‘ د-جو--ي يذ--لا
نم غلب دقو اكوك رهن ىمضسŸا Èكألا رهنلا

ل كا--م---ضسألا نأا لوألا ر---ه---ن---لا ة---حو---ل---م
ههايم تللح اŸو هيف ةضشيعŸا عيطتضست
رضشع دحأا ىلع يوت– اهنأا دجو ًايئايميك

ةعضست ىلعو كيتيÈكلا سضماح نم ًاءزج
‘ كيرديرولكورديهلا سضماح نم ءازجأا
‘ ببضسلا ىزعيو . ءاŸا نم ءزج0001 لك
برقلاب يرجي هنأا ¤إا رهنلا اذه ةحولم
.يضساروب ناكرب ىمضسي ناكرب نم

Úضسح مادضص موحرŸا
ديÛا دبع Úضسح مادضص لماكلا همضسا
Úضسح ماد-ضص د-ي-ه-ضشلا د-لو ،ي--ت--ير--ك--ت--لا

Èمضسيد03 موي مدعاو7391ليرفأا82‘
‘ قارعلا ةيروهم÷ سسيئر عبار6002
ليرفأا9 ىتحو9791 ماع Úب ام ةÎفلا

يرو-ه-م--ج م--كا--ح سسما--خو م3002 ما---ع
سسي-ئر بئا-نو .ة-ي-قار-ع-لا ة--يرو--ه--م--ج--ل--ل
.9791و5791 يب ةيقارعلا ةيروهم÷ا

بÓقنلا نابإا Úضسح مادضص م‚ عطضس
71 ةرو--ث - ثع--ب--لا بز--ح ه---ب ما---ق يذ---لا

راكفألا ينبتل ىعد يذلاو8691 ةيليوج
يداضصتقلا رضضحتلاو ة-ي-بر-ع-لا ة-ي-مو-ق-لا
.ةيكاÎضشلاو
ماع بÓقنا ‘ ًايضسيئر ًارود مادضص بعل
ة-ط-ل--ضسلا مر--ه ‘ ه--ع--ضضو يذ--لاو م8691
ركبلا نضسح دمحأا ءاوللا سسيئرلل بئانك
‘ رو-------مألا ما-------مز-------ب ماد-------ضص كضسمأاو
ةحلضسŸا تاوقلاو ةيموك◊ا تاعاطقلا
تÈت-عا يذ--لا تقو--لا ‘ Úت--عرا--ضصتŸا

ىلع ةردا-ق تا-م-ظ-نŸا ن-م د-يد-ع-لا ه-ي-ف
داضصتقلا ى‰ د-قو ة-مو-ك◊ا-ب ة-حا-طإلا
تا-ن-ي-ع-ب-ضسلا ‘ ع-ير-ضس ل-ك--ضشب ي--قار--ع--لا
قارعلل هجهن‡ ر-يو-ط-ت ة-ضسا-ي-ضس ة-ج-ي-ت-ن
.تقولا كلذ ‘ طفنلا راعضسأا ‘ ةÒبكلا ةرفطلا نع ةŒانلا دراوملل ةفاضضإلاب

ةيفضصتل ةلمحب ماق نأا دعب م9791 ماع قارعلل ًاضسيئر حبضصأا ثيح قارعلا ‘ ةطلضسلا سسأار ¤إا مادضص لضصو
تاونضس8 ترمتضسا ناريإا عم ًابرح مادضص لخد م0891 ماع ‘و  ثعبلا بزح لخاد ‘ هموضصخو هيضضراعم
ازغ ناريإا عم بر◊ا ءاهتنل ةيناثلا ىركذلا ر“ نأا لبقو م8891 ماع توأا8 ىتح م0891 ماع Èمتبضس22 نم
.م1991 ماع ةيناثلا جيلÿا برح بوضشن ¤إا تدأا يتلاو0991  ماع توأا2 ‘ تيوكلا مادضص
هتمكاfi اهدعب ”و ،رمحألا رجفلاب تيمضس ةيلمع ‘ م3002 ماع ÈمضسيدÚ ‘ 31ضسح مادضص يلع سضبق
.كرابŸا ىحضضلا ديع ةليل ،6002 ماع Èمضسيد13 ‘ هيلع مادعإلا مكح ذيفنتو

مويلا ¿Gd∏¡º Hù°ô gò√ GdóYƒGä GŸù°àéÉHÉä GC}مويلا
J≤†°» dæÉ Lª«™ G◊ÉLÉä hGC¿ J£¡ôfÉ eø

Lª«™ Gdù°«ÄÉä hGC¿ Jæé«æÉ eø Lª«™
G’CgƒG∫ hG’BaÉä , hGC¿ Jôa©æÉ Yæó∑ GCY∏≈

GdóQLÉä , hGC¿ JÑ∏¨æÉ GCbü°≈ Gd¨ÉjÉä eø
Lª«™ GÿÒGä ‘ G◊«ÉI hH©ó GŸªÉäz.

{Gd∏¡º Hù°ô gò√ GdóYƒGä GŸù°àéÉHÉä GC¿
J≤†°» dæÉ Lª«™ G◊ÉLÉä hGC¿ J£¡ôfÉ eø

Lª«™ Gdù°«ÄÉä hGC¿ Jæé«æÉ eø Lª«™
G’CgƒG∫ hG’BaÉä , hGC¿ Jôa©æÉ Yæó∑ GCY∏≈

GdóQLÉä , hGC¿ JÑ∏¨æÉ GCbü°≈ Gd¨ÉjÉä eø
Lª«™ GÿÒGä ‘ G◊«ÉI hH©ó GŸªÉäz.

02
:Èمصسيد 02

:مويلا مقر

94
ح-ي-ح-صص ل-ه :لاؤو-صسلا

ةقيرط ‘ رظنلا ةداعإا ” هنا
يقيرفإلا قحلŸا ةعرق ءارجا
متيصس في-كو ،⁄ا-ع-لا سسا-ك-لا
؟ةعرقلا بحصس

‘ رظنلا ةداعإا ” معن :باو÷ا
ق--ح--لŸا ة---عر---ق ءار---جإا ة---ق---ير---ط

ءاوهأا قفو ،⁄اعلا سساكلأا يقيرفإلا
ةمدخ وتايح ىضسيع «فاكلا«سسيئر

Ÿب بخ-ت-ن-Óما-ك-لا هدÒة-مد-خو نو
.يرضصŸا بختنملل

¤وألا ة-عر-ق-لا ة-ي-ل-ع ءار-جإا د-ع--ب--ف
ىوتضسŸا نم دحاو بختنم بحضسب
،Êا-ث--لا ىو--ت--ضسŸا ن--م ر--خآاو لوألا

،ة---ي---نا---ث\ ة---عر---ق بح---ضس م---ت---ي----ضس
لوأا هبحضس مت-ي-ضس يذ-لا بخ-ت-نŸا-ف
با-هذ-لا ءا-ق-ل سضو-خ-ي-ضس يذ-لا و--ه
.هضضرأاب
ينطولا بختنŸا ناكمإا-ب-ف ،ه-ي-ل-عو
جرا-خ ةدو-ع-لا ة-ه-جاو-م سضو--خ--ي نا

تابختنم نادلب ىدحإا ‘ ،هناديم
نوÒماكلاب ة-ل-ث‡ Êا-ث-لا ىو-ت-ضسŸا
لا-غ-ن-ضسلاو و-ضسا-ف ا-ن-ي-كرو-بو ر-ضصمو

.ايبويثإاو

Áةيليوج5 بع-ل-م ر-م-ع م-قر-لا اذ-ه ل-ث،
لÓخ2991 ةنضس عيبر ‘ هنيضشدت ” دقف
بخ-ت-نŸا تع-م-ج ي-ت-لا ة--ي--لود--لا ةرود--لا
›ا-ط-يلا و-نÓ-ي-م Îنا ق-ير-فو ير-ئاز÷ا
،‘Ó--ضسغو--ي ق--ير--فو ي--ل--يزار--ب ق---ير---فو
5 بع--لÃ ير--ئاز--ج فد--ه لوا بحا--ضصو

.ةرويدق رضصان  وه ةيليوج

:Èمصسيد

ــــــــــ مويلا حيرصصت ـــــــ

زابم÷ا ةضضاير
ة-ب-ع-ل ي-ه زا--ب--م÷ا ة--ضضا--ير
ن--مو ،لا---م÷او ة---قا---ضشر---لا
ا-ه-نأا ا--ه--ي--ف ل--ي--ق ا--م ر--ه--ضشأا
لا---م---جو لا---م÷ا ة----ضضا----ير

خ-يرا-ت-لا قا-م-عأا ‘ ة-برا-ضض ا-هروذ-ج أا-ضشنŸا ة-ي-ن-ي-ضص ي--هو .ة--ضضا--ير--لا
(كي-ضسي-ترأا) يدا-ع-لا زا-ب-م÷ا :عور-ف ة-ع-برأا ا-ه-ل را-ضصو ًا-ث-يد-ح تب-ع-ضشتو
زابم÷او ،طقف ثانÓل (كيمتير) يعاقيلا زابم÷او ،ثانإلاو روكذلل
كيبوريألاو ثانلاو روكذلل (لاÔج كي-ت-ضسا-ن-م-ج) ي-ضضار-ع-ت-ضسلا ما-ع-لا
دا-ي-بŸوأا ن-م ًاءد-بو دا-ي-بŸوألا با-ع--لا ‘ ›ود--لا دا–لا ه--جردأا يذ--لا
.6991 ةنضس ةيكÒمألا ةدحتŸا تايلولا ‘ اتنÓتأا



هيبعل نم ددع قلأات ىلع ،Êابصسإلا ديردم لاير بردم ناديز نيدلا نيز يصسنرفلا قلع
ويخÒصس يئانثلا نع ناديز ىلختو .ارخؤوم يكلŸا يدانلا نع اولحر يذلا ،Úقباصسلا
يقيرف عم ةزي‡ تايوتصسم نامدقي امهنكل ،يصضاŸا فيصصلا يميكح فرصشأاو نوليغير
عباصصأا تهجوو .بيتÎلا ىلع ›اطيإلا نÓيم Îنإاو يزيل‚إلا Òبصستوه ماهنتوت

اكول يبرصصلا مجاهŸا روهظ روف يصسنرفلا بردŸا وحن ماهتلا
اذه ÊاŸألا تروفكنارف تخاÎنيآا عم ةرم لوأل ضشتيفوي

نوصضغ ‘ هكلاصش مامأا Úفده ليجصست ‘ ح‚ ذإا ،عوبصسألا
ماظتناب بعللا ةصصرفب ضشتيفوي ظحي ⁄و .طقف ةعاصس فصصن

Úفده ليجصستب يفتكيل ،يكلŸا قيرفلاب هدوجو ةÎف لÓخ
¤إا ه-ترا-عإا يدا-ن-لا رر-ق-ي-ل ،ف-صصنو ما-ع راد-م ى--ل--ع ط--ق--ف

.مصسوŸا ةياهن ىتح ›ا◊ا يفناج ‘ تروفكنارف
ثيدحلل ،ءاثÓثلا ،يفحصص ر“ؤوم ‘ ناديز رهظو
ونايوكلأا وفيتروبيد ة-ه-جاو-م ل-ب-ق مÓ-عإلا ل-ئا-صسو-ل
كلم ضسأاك ةلوطبل23ـلا رود ‘ ،ءاعبرألا اهل ررقŸا

هل ةهجوŸا تاماهتلا نع هلاؤوصس دنعو .اينابصسإا
ي-م-ي-ك-ح ي-ثÓ-ث-ل-ل ة-صصر-ف-لا ه--ح--ن--م مد--ع نأا--صشب
:باجأا ،يكلŸا يدانلا لخاد ضشتيفويو نوليجيرو
مول و-ه ءي-صش ل-ه-صسأا .ا-م-ئاد ي-ن-م نو-ك-ي أا-طÿا»

يدانلا لخاد يثÓثلا قلأات مدع ناديز للعو .«بردŸا
تصشياع دقلو ،بعصص ديردم ‘ بعللا» Óئاق ،يكلŸا

ىقبي تاقوأا كانه» :فاصضأاو .«بعÓك يصسفنب كلذ
ىرخأا تاظ◊و ،هتاردق رهظيو انه بعÓلا اهيف

،هتاذ نع Òبعتلل رخآا قيرفل جورÿا هيلع بجوتي
عم دقاعتلا» :درطتصساو .«اكول عم ثدح ام اذهو
عم هتيادبل ديعصس انأاو ،اديج ارايخ ناك ضشتيفوي
اموي كلذ لعف ‘ حجني نأاب لمآاو ،تروفكنارف
فلتfl انه بعللا نكل ،ديردم ‘ عم
.«رخآا دان يأا نع
هيدل نوكيصس ضشتيفوي نأا ناديز دكأاو
تا-ب-ثإا ه-نا-ك-مإا-بو ،يدا-ن-لا ‘ ل-ب-ق-ت-صسم
قبطني ام وهو ،يغنيŸÒا ضصيمقب هتاردق
.عيم÷ا ىلع

رــــــهششأا6 ةدــــــŸ سشــــــتيكوزدنام مشض نــــــلعي نÓــــــيم
نم امدا-ق ،ضشت-ي-كوزد-نا-م و-يرا-م ى-تاور-ك-لا مر-صضıا م-جا-هŸا م-صض ¤ا-ط-يإلا نÓ-ي-م ىدا-ن ن-ل-عأا

ةدŸ دقعلا ديد“ دنب عم ،ىرا÷ا مصسوŸا ةياهنل رهصشأا6 ةدŸ دقعب ،ىرطقلا ليحدلا فوفصص
.ابوروأا لاطبأا يرودل ىÒنوصسورلا لهأات لاح ‘ ىفاصضإا مصسوم
عم دقاعتلا هلÓخ نم نلعأا ىنوÎكلإلا هعقوم Èع يمصسر نايب ¤اطيإلا نÓيم ىدان رصشن
هنأا نÓيم يصس هيإا يدان نلعي » :نايبلا ضصن ءاجو ،ضشتيكوزدنام ويرام ىتاوركلا مجاهŸا

«. ضشتيكودنام ويرام مدقلا ةرك بعÓل يصضايرلا ءادألا قح ىلع لصصح
مصسوŸا ةياهن ىتح نÓيم يصس هيإا يدان عم ادقع يتاوركلا مجاهŸا عقو» :نايبلا فاصضأاو
«.›اتلا مصسوملل هديد“ رايخ عم ،
«9 مقر ضصيمقلا ضشتيكودنام ويرام يدتÒصس» :نايبلا متتخاو

١202 يفناج02 ءاعبرألا
ىدامج60 ـل قفاوŸا

ــه244١ ةيناثلا

لــــــحارــــــلا يــــــثÓثلا قــــــلأات نــــــم أاÈــــــتي نادــــــيز

ةشصاÿا تاوقلل ايلعلا ةشسردŸا جيوتت
GdÑ£ƒdá Gd©ù°µôjá eÉ HÚ GŸóGQS¢ Ÿù°Ò GŸ¨Éhjô

ةبترŸا ةصصاÿا تاوقلل ايلعلا ةصسردŸا قيرف كتفا
ضسرادŸا Úب ام ةيركصسعلا ةينطولا ةلوطبلا ‘ ¤وألا

ŸصسÒ اŸيتلا1202 /0202 يصضايرلا مصسوملل ريواغ
حÓصسل ايلعلا ةصسردŸاب ءاثÓثلا موي اهتايلاعف ترج

يداو ةيدلبب ةنئاكلا يرداق دمfi ديهصشلا تاعردŸا
ة-ير-ك-صسع-لا ة-ي-حا-ن-ل-ل ة-ع-با-ت-لاو ة-ن-تا-ب ة-يلو-ب ة--ب--ع--صشلا
. ةصسماÿا
ةيحانلا نم ةصصاÿا تاوقلل ايلعلا ةصسردŸا قيرف جوتو
بقلب جيوتتلا ع-م ¤وألا ة-ب-ترŸا-ب ة-ع-بار-لا ة-ير-ك-صسع-لا
ةبصسنلاب ةصسفانŸا هذه ‘ ةيبهذلا ةيلاديŸاو ةلوطبلا
. قرفلا بصسح بيتÎلا اذكو يدرفلا بيتÎلل
ة-ي-م-ي-ظ-ن-ت فور-ظ ‘ تر-ج ي-ت-لا ة-لو-ط--ب--لا تم--صستاو

fiة--م--ك Ãب ة--يو--ق ة--صسفا--نÚ ي-صضا-ير-لاÚ اŸكرا-صشÚ
ي---حاو---ن---لاو ضسرادŸا ف---ل---تfl ن---م اوؤوا---ج ن---يذ----لا
حÓ--صسل ا--ي--ل--ع--لا ة--صسردŸا د--ئا--ق د--كأاو . ة--ير--ك--صسع---لا
ىلع هفارصشإا ىدل ةصصيصصق مصساقلب ديمعلا تاعردŸا

Òبكلا رودلا ى-ل-ع ةر-ها-ظ-ت-لا ما-ت-ت-خاو حا-ت-ت-فا ي-ل-ف-ح
احصضوم , يركصسعلا درفلا ةايح ‘ ةصضايرلا هبعلت يذلا

ن--م د--ع--ت ة--صضا--ير--لا ة--صسرا‡» نأا--ب قا--ي---صسلا اذ---ه ‘
ةيركصسعلا تايلمعلا ةيلاعف نأل ةيفاÎحلا تابلطتم
ةينهذلاو ةيندبلا ةيزها÷ا ىلع ءيصش لك لبق زكترت
ءارجإا نم ضضرغلا» نأاب ثدحتŸا فاصضأاو .» دارفأÓل

ة-صسرا-مŸا ة-فا-ق-ث ضسر-غو م-ي-م-ع-ت و-ه ة-لو--ط--ب--لا هذ--ه
يبع-صشلا ي-ن-طو-لا ضشي÷ا دار-فأا ع-ي-م-ج Úب ة-ي-صضا-ير-لا

ل-عŒ ي-ت-لا ة--ي--ن--هذ--لاو ة--ي--ند--ب--لا تارد--ق--لا Úصس–و
ةيدأات ةÎف لÓخ Óم– Ìكأا Úيركصسعلا ÚمدختصسŸا

عفرل ةيركصسعلا ةصضايرلا ريوطت ¤إا ةفاصضإلاب مهماهم
.» ةيراقلاو ةيلودلا لفاÙا ‘ يدحتلا
:ةلوطبلل ةينقتلا جئاتنلا يلي اميفو

 GdÎJ«Ö GdØôO…:
GŸôJøÑá G’Ch¤:نم دقا-ع-ت-م ف-ير-ع ي-عا-ن لا-م-ج
ةيركصسعلا ةيحانلا) ة-صصاÿا تاو-ق-ل-ل ا-ي-ل-ع-لا ة-صسردŸا
(ةعبارلا
GŸôJÑá GdãÉf«á: نم دقاعتم لوأا بيقر يبرعلب ديعلا
ةيركصسعلا ةيحانلا) ة-صصاÿا تاو-ق-ل-ل ا-ي-ل-ع-لا ة-صسردŸا

(ةعبارلا
GŸôJøÑøá GdãÉdãá: لوأا ف-ير-ع ردا-ق-لا د-ب-ع يدو-م-ح

ةيركصسعلا ةيحانلا)ةاصشملل ايلعلا ةصسردŸا نم دقاعتم
(¤وألا

GdÎJ«Ö Mù°Ö GdØô¥:
GŸôJøÑøá G’Ch¤: اŸا تاوق-ل-ل ا-ي-ل-ع-لا ة-صسردÿةصصا
(ةعبارلا ةيركصسعلا ةيحانلا)
GŸôJøÑá GdãÉf«á:اŸةيحانلا) ةاصشملل ا-ي-ل-ع-لا ة-صسرد
( ¤وألا ةيركصسعلا
GŸôJøøÑøá GdøãøÉdøãøá: ا تا-ي-ن-ق-ت ة--صسرد--مŸة-يد-م-ت-ع
.( ¤وألا ةيركصسعلا ةيحانلا)

يشسيم لينويل فاقيإا ةبوقع ىلع فنأاتشسي ةنولششرب
يصسيم لينويل قيرفلا م‚ دصض تردصص يتلا ةبوقعلا ىلع فانئتصسلا ةنولصشرب يدان ررق
مامأا Êابصسإلا ربوصسلا يئاهن ةارابم ‘ بعÓلا اهيلع لصصح يتلا درطلا ةعقاو ببصسب

.Úفدهل فادهأا ةثÓثب Òخألا زوفب تهتنا يتلاو وابليب كيتلتأا
Êابصسإلا دا–Óل ةعباتلا تاقباصسŸا ةن÷ تردصصأا امدعب ،اذه ءاجو

فاقيإلا ةبوقعب اهرارق ءاثÓثلا ضسما ،زيÒب نمراك ةصسائرب
ŸتارابÚ ‘ اهرثأا ىلع بيغيصس يتلاو ينيتنجرألا مجنلا قح

ضسأاك ‘ اينروك مامأا ةنولصشÈل ÚتلبقŸا ÚتهجاوŸا نع
.اجيللا Êابصسلا يرودلا ‘ يصشتلإاو كلŸا

هعقوم Èع ضسما يمصسر نايب ‘ ةنولصشرب يدان نلعأاو
ه-ب-عل ه-ق-ح-ب ةردا-صصلا ة-بو--ق--ع--لا ى--ل--ع فا--ن--ئ--ت--صسلا

يذلا لوألا رمحألا تراكلا هنأاو ةصصاخ يروطصسألا
.اصسرابلا عم هتÒصسم ‘ هيلع لصصحي

كيتلتأا مامأا يصسيم ةدوع نوكت نأا ررقŸا نمو
ثيح ،يرا÷ا يفناج13 موي ون بماكلا ‘ وابلب
يصشتيلاو اينروك ىتهجاوم نع ةروطصسألا بيغيصس
لÓخ ةنولصشرب عم هخيرات ىف ةرم لوألو .طقف

ءارمح ةقاطب ،ىصسيم ثوغÈلا ىقلت ،ةارابم357
Úب تع-م-ج ى-ت-لا ةارا-بŸا ن-م ةÒخألا ة-ق-ي-قد--لا ى--ف

ةثÓثب اصسرابلا ةراصسخب تهتناو وابليب كيتلتأاو ةنولصشرب
ربوصسلا ضسأاكل ةيئاهنلا ةارابŸا ىف Úفده لباقم فادهأا

1202-0202 مصسوŸ ىنابصسإلا

 ديردم لاير تابيردت نع بيغي سسومار
وـــــــــناـــــــــيوكلأا ةـــــــــهـــــــــجاوم لـــــــــبق

هجاوŸ دادعتصسا ،ءاثÓثلا ضسما حابصص ةÒخألا هتابيردت ديردم لاير قيرف ضضاخ
،ءاعبرألا مويلا ،ءاصسم ةرصشاعلا اهل ددÙا ،ونايوكلا

23 ـلا رود تاصسفانم نمصض ،ولوكلا بعلم ىلع
ةحفصصلا ترصشن.اينابصسا كلم ضسأاك ةلوطب نم
ع-قو-م Èع ،د-يرد-م لا-ير ىدا-ن-ل ة-ي-م--صسر--لا
موجنل روصص «Îيوت» ىعامتجلا لصصاوتلا
تابيردتلا ةصسلج لÓخ ىكلŸا قيرفلا

مث ،ير÷ا لÓخ نم ةقايللاو طيصشنتلا نيرامتب أادب تأادب يتلاو ،ونايوكلأا ةهجاوم لبق ،ةيحابصصلا
ميلصسلا جورÿا ىلع بيردتلا ¤إا ةفاصضإلاب مصصÿا ىلع ركبŸا طغصضلاو ذاوحتصسلا تابيردت

عم ةكراصشŸا نع ضسومار ويجÒصس بايغ نارŸا دهصشو.ةيفلÿا قطانŸا نم ةركلاب
‘ ملآلا ضضع-ب-ل ضضر-ع-ت ا-مد-ع-ب ق-فارŸا ل-خاد ل-م-ع-لا ل--صصاو ثي--ح ،ة--عو--مÛا

جورخ دكأاتي كلذبو.ربوصسلا ضسأاك يئاهن فصصن ‘ ةÒخألا وابليب كيتلتأا ةهجاوم
اهل ررقŸا كلŸا ضسأاك ةارابŸ ينفلا ريدŸا تاباصسح نم ديردم لاير دئاق
ثيح ةعومÛا عم تابيردتلا ‘ روصض◊ا نع لاخافراك Êاد بيغت امك.اًدغ
،ضسمألا نارم ‘ كراصش نأا دعب ذخفلا تÓصضع ‘ ملآلا ددجتب بعÓلا رعصش

ضسأاكلا ‘ ةيادبلا ةبرصض نأاصشب ضسومار Òصصم ضسفن يقÓيل


