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رئإز÷إ ةيدولوم

روهم÷ سصيخÎلاب تاطلسسلأ وعدأأ» :زيغن
«دا–إ’أ يبرأد روسضحب ةيدولوŸأ

«ةيوسش ومسشحأأ ÚطÓخلل لوقأأو رسسخي ⁄ لأزام زيغن»

لئابقلإ ةبيبسش

فدهب ةرڤم ءاقلل رسضحن » :ناف’
«›أوتلأ ىلع ثلاثلأ زوفلأ قيق–

ايمسسر يواهلأ يدانلأ دامتعأ سسمأأ ملتسسأ دولوم تيآأ

سساـــــــبعلب ماـــــمأأ باـــــيغلأ لـــــــسصأويسس يـــــــتباث

دإدزولب بابسش

رـــــسصي امودو فــــــنأاتسسي باــــبسشلأ
سساـــــــــبعلب طاــــــقن ىــــــلع

ةمسصاعلإ دا–إإ

دانزوب بـــسصني لوـــــــلج روــــــسشاع
قــــــيرفلل اـــــــماع اــــــــنـيمأأ

فيطسس قافو

روجأ’أ ببسسب نورمذتم نوبعÓلأ
ةرأدإ’أ روسضحب أوبلاطو ةيرهسشلأ

«1غيللا» ‘ ةمسساح ةرير“ عبار مدقو هفادهأا عبار لّجسس

ءأوسضأ’أ فطخي ةي’وب
يسسنرفلأ يرودلأ ‘

يأرسس ات’اغ طّرويو أدد‹ باسصي ›وغيف

هنع عفأدُي ’ويدرأوغو زرfi نأاسشب نومسسقنم يتيسسلأ راسصنأأ

هخيرات ‘ ةيناثلا ةرملل

لقأأ بختنم
ةنسس71 نم
ناهرلأ بسسكي
¤إأ لهأاتيو
ناكلأ



  ي‚وأا عم ايمسسر هدقع خسسفي فيسصول
هدقع ةيسضاŸا تاعاسسلا ‘ ايمسسر فيسصول مثيه يرئاز÷ا عفادŸا خسسف
اذهو ،3202 ماع ىتح هعم دقعب اطبترم ناك يذلا يسسنرفلا ي‚وأا يدان عم
ءÓخإا لجأا نم افيف ¤إا وداراب يدانل قباسسلا عفادŸا اهعفر يتلا ىوكسشلا دعب
يبوروأا قيرف نع ثحبلا ¤إا فيسصوب ىعسسي ثيح ،لسصح ام وهو ،هليبسس

ةدوعلا سضفري هنأا اÃ ةلبقŸا ةيوتسشلا تÓيوحتلا ةÎف ‘ هيلإا مسضني ديدج
‘ هتبرŒ ىلع ةسضيرع لامأا دقعي ناك يذلا وهو ،ةينطولا ةلوطبلا ¤إا
ةزمح . م.وداراب نم وروأا نويلم2 لباقم هيلإا لقتنا يذلا ي‚وأا
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...سسن’ ىلع زوفلا ‘ مهاسس
هيلع ينثُي ايسسروأاو ديد÷ا هبسصنم ‘ قلأاتي يوادوب

ماسشه يرئاز÷ا ›ودلا ةدوع ،ةÒخألا سسنل ةارابم تدهسش
ىدأا ثيح ،تاركلل عجÎسسمك يلسصألا هبسصنم ¤إا يوادوب

ةسصاخ اسسنرف ‘ عيم÷ا ءانث لfi ناكو ىوتسسŸا ‘ ةارابم
دمتعي يذلا وهو ،اÒثك هحدتما يذلا ايسسروأا نايردأا هبردم
ح‚و ،قيرفلا بيردت ‘ اÒيف كيتراب ـل هتفÓخ ذنم هيلع
‘ ة-م-ئاد ة-ي-سسا-سسأا ة-نا-ك-م ز-ج-ح ‘ ق--با--سسلا ودارا--ب بعل
.رخأل ءاقل نم قلأاتي ثيح ،ةديدع تلوج ذنم سسين ةليكسشت

«هنع سضار انأاو يوادوب لثم ابع’ ىّنمتي بردم يأا» :ايسسروأا
6 مقرك ديد÷ا هبسصنم ‘ يوادوب هبعل ايسسروأا حدتماو

ع-قو-م-ل-ل تا-ح-ير-سصت ‘ سسنل ءا-ق--ل د--ع--ب لا--قو ،ي--ق--ي--ق--ح
،سسنل مامأا ةÒبك ةارابم ىدأا ماسشه» :يليام هيدانل يمسسرلا
وه ، ،6 مقرك هيف قلأاتو هيلع دوعتم بسصنم ‘ هتكرسشأا دقل

قو-ف ق-ي-سسن-ت-لا ى-ل-ع ةÒب-ك ةرد-ق ه-يد-لو ة-يا-غ-ل--ل ي--كذ بعل
سضكري وهو ،ملك02 ›اوح ،اÒثك سضكري بعل وه ،ناديŸا

ÚبعÓلا نم عون انيدل ،ناديŸا ‘ ةÒبك ةفاثك قلخيو
ه-ن-ع سضار ا-نأاو ÚبردŸا اÒث--ك ه--ب--ح--ي يوادو--ب ل--ث--م

ةزمح . م.«اÒثك

نفوهدنيآا مامأا طقسسيو يسساسسأا ةبوت
نفوهدنيآا مامأا ةيقطنم ةراسسخ وحن داقنا Úح يدنلوهلا يرودلا نم81 ةلو÷ا ةأاجافم قيق– ‘ كيفلاف يدان لسشف
،رئازلا قيرفلا بناج نم ءاقللا راوطأا لماك ‘ ةبوت دمحأا يرئاز÷ا ةكراسشÃ سسمأا لوأا ةرهسس ءيسش ’ لباقم ةيئانثب

‘ زي‡ مسسوم ‘ ةبوت يدؤويو ،سسفانŸا اهكلتÁ يتلا ةيوقلا ةيمامأ’ا ةرطاقلاو سسفانŸا ةوق مغر هيلع ام ىدأا ثيح
ةزمح . م  .لبقŸا سصبÎلل ابسس– يسضاملب لامج ينطولا بخانلا تاباسسح لخدي هلعجي ام وهو ،«يزفيدريإ’ا»

ـل ايوتسش Óطب نÓيم
رسصان نب بايغ ‘ «ويسشتلاكلا»

يوتسشلا بقللاب سسمأا لوأا ةرهسس نÓيم جّوت
لوألا فسصنلا ماتتخا دعب ›اطيإلا يرودلل

ي-ت-لا ةÒب-ك-لا ةرا--سسÿا م--غر م--سسوŸا ن--م
«وÒسس ناسس» بعلم ىل-ع ق-ير-ف-لا ا-هد-ب-ك-ت
ةلوج رخآا ‘ اتنلاتأا مامأا ةفيظن ةيثÓثب

ي-ت-لا ةارا-بŸا ي-هو ،با-هذ-لا ة-ل-حر-م ن--م
املثم رسصان نب ليعامسسا مجنلا اهنع باغ
ةباسصإلا نم هيفاعت مدع لعفب ارظتنم ناك
قو ،ةÎف ذنم تابيردتلا ¤إا هتدوع مغر

حسضتاو ءاقللا اذه ‘ نيرمألا نÓيم ىناع
اهيف سشاقن ل يرئاز÷ا ›ودلا ةناكم نأا

ى-ت-حو ه-سضيو-ع--ت ‘ ›ا--نو--ت ل--سشف تقو ‘
 .يتيم ديد÷ا دفاولا

ةزمح . م

ةليكسشتلا نع دعبُي ولفرد
مايسصلا لسصاوُيو ةيسساسسألا

ليجسستلا نع

ولفرد ةماسسأا يرئاز÷ا لسصاو
ه-ق-ير--ف ع--م Ó--يد--ب ه--تا--كرا--سشم
لعفب ،يدنلوهلا Ëاهنرأا سسيتيف

هبرد-م تا-ط-طfl ن-م هو-جر-خ
‘ ل--ي--ج---سست---لا ن---ع ه---ما---ي---سصل
ه--ت--ياد--ب م--غر ةÒخألا تلو÷ا
اذ-----ه يرود-----لا ‘ ة------ق------فوŸا
ءا---ق----ل ‘ كرا----سشي----ل ،م----سسوŸا

لوأا ءا-سسم Ó--يد--ب Úغ--ن--ي--نور--غ
سسم--خ ‘ كرا---سش ثي---ح ،سسمأا
ن-ع ز-ج-ع ه-ن-ك-ل ،ط-ق--ف ق--ئا--قد
ته--ت--نا ةارا--ب--م ‘ ل--ي--ج---سست---لا

Ÿدر نود فدهب سسيتيف ةحلسص
.يرودلا نم81 ةلو÷ا راطإا ‘

ةزمح . م

هتحرف
⁄ فدهلاب

لمتكت

لاطع
دوعيو ادد‹ باسصُي
رفسصلا ةطقن ¤إا

را--سصنأا م--سسق---نا
يتيسس Îسسسشنام
ةارا----ب----م د----ع-----ب
ما----مأا سسأا-----ك-----لا

ماهنتليسشت
لوح ،ةبوعسصب

مج-ن-لا ءادأا

ف--ل--تfl لÓ--خ زرfi سضا---ير ير---ئاز÷ا
،يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىلع مهقيلاعت
نم Úبو ق-ير-ف-لا ن-م ه-ل-ي-حر-ب بلا-ط-م Úب
و---ه لو----يدراو----غ بي----ب بردŸا نأا Èت----عا
اذه هسشيعي امو هاوتسسم عجارت ‘ ببسسلا
ن---م Òث---ك---لا ‘ هدا---ع---با ل---ع---ف---ب م---سسوŸا
د-كأا Úح ‘ ،ع-ن-ق-م بب--سس نود تا--يرا--بŸا

ةÒبك تاناكمإاب عتمتي زرfi نأا ىرخأا ةئف

ىلع رداق هنأل قيرفلا ‘ هءاقب نم ّدبلو
.تاسسفانŸا فلتfl ‘ ةفاسضإلا Ëدقت

ةدوج هيدل زرfi» :’ويدراوغ
«ةغوارŸاو ريرمتلا

ىلع بسصع-لا زو-ف-لاو سسأا-ك-لا ةارا-ب-م د-ع-بو
ةعبار-لا ة-جرد-لا ‘ ط-سشن-ي ف-ي-ع-سض ق-ير-ف
عفاد ،لويدراوغ ةبيتكل كرابلا قرعلا لاسسأا

مهن-م ر-كذو ه-ي-ب-عل ن-ع Êا-ب-سسإلا ي-ن-ق-ت-لا
ىو-ت--سسم مد--ق--ي ⁄ ه--نأا م--غر زرfi سضا--ير
Êابسسإلا ينقتلا لاقو ،ءاقللا اذه ‘ Òبكلا
ة-سسا-ح ه-يد-ل نا-غود--نو--غ» :ةارا--بŸا د--ع--ب
ثلثلا ‘ زرfi سضايرو ليف عمو فيدهتلا
تاريرمتلا ةدوج انيدل ،ناديŸا نم Òخألا
بب--سس و---ه اذ---هو ،ة---غوارŸاو ة---م---سسا◊ا
ةزمح . م.«امهلاخدإا

يسسنينيليب ¤إا نارفاسسُي بويدمو فسساخ
ةهجاوŸ لقنتلا عم دعوم ىلع Óيدنوت يدان فوفسص ‘ طسشانلا فسساخو بويدم يرئاز÷ا يئانثلا نوكيسس
Úح ‘ ،ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا نع اثحب ›اغتÈلا يرودلا نم81 ةلو÷ا باسس◊ مويلا ةيسشع يسسنينيليب
ىعسسيف بويدم يرئاز÷ا ›ودلا امأا ،يرودلا ‘ ةيوقلا هسضورع ةلسصاوم ¤إا قباسسلا «ةيرسصنلا»ّ بع’ ىعسسي
ةزمح . م.ةقباسسلا ةلو÷ا ‘ هتناكم داعتسسا نأا دعب ايسساسسأا ءاقبلل هتاناكمإا ىلع ديكأاتلا ¤إا

فادهأا ¤وأا ليجسستو سسين هقيرف عم لاطع فسسوي ـل تفÓلا قلأاتلا نم مغرلاب
تاباسصإلا ›اوت لعفب ةياغلل ةبعسص ةيادب دعب مسسوŸا اذه يسسنرفلا يرودلا ‘

ةئيسس ارابخأا تلمح سسنل ةارابم ّنأا ّلإا ،ةيبلسسلا جئاتنلا ›اوت نم هقيرف ةاناعمو
¤إا هترطسضا ذخفلا ىوتسسم ىلع ةديدج ةباسصإل سضّرعت يذلا «رسضÿا» مجنل
دعبت نأا اهنأاسش نم يتلا ةباسصإلا يهو اباسصم ناديŸا ةيسضرأا ةرداغمو هناكم كرت
ه-ل ة-ع-جو-م ة-بر-سض ‘ ادد‹ ر-ف-سصلا ة--ط--ق--ن ¤إا دو--ع--ي--ل ،ن--يدا--يŸا ن--ع ةÎف--ل
.هتايونعŸو

ةرركتŸا هتاباسصإا لوح ةÒثك ماهفتسسا تامÓع اقباسس وداراب يدان بعل اهل سضرعت يتلا ةديد÷ا ةيلسضعلا ةباسصإلا تءاجو
مسساوŸا لÓخ لاطع فسسوي اهل سضرعتي يتلا ةÒثكلا تاباسصإلا فلم حتف ديعتل
هتلعج يتلا ةينفلا هتاناكمإاو ةÒبكلا هتبهوم ‘ نانثإا فلتخي ل هنأا مغر ةÒخألا
ليوطلا هداعتبا ببسسب Óيلق هم‚ لفأاي نأا لبق ابوروأا ‘ ةÒبك قرف ةركفم لخدي
تاباسصإلا عوسضوم ¤إا قّرطت دق يسضاملب بخانلا ناكو ،ةيمسسرلا ةسسفانŸا نع

.هيلع تاباسصإلا ›اوتو ةيدسس÷ا هتينب ىلع هسشيع ةقيرط Òثأاتو لاطع ـل ةÒثكلا ةسسفانŸا نع عيباسسأا عسضبل بيغيسس ىلع ةبرسض ىقلت لاطع نأا ةارابŸا دعب ةرسشابم ةيسسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
ةعسضبل بعŸÓا نع بايغلل رطسشتسس ،يلسضع سصلقت ‘ لثمتت ذخفلا ىوتسسم
ةلبقŸا تاعاسسلا ‘ ةقمعم فوسشكو تاسصوحفل هعوسضخ راظتنا ‘ ،عيباسسأا
وهو ةعجوم ةبرسض ىقلت لاطع نأا ديكألا ىقبيل ،ديدحتلاب هبايغ ةدم ديدحتل
ارخؤوم ةيوقلا هتدوع دعب تاباسصإلا حبسش هنع دعتبي نأاب سسفنلا يّنÁ ناك يذلا
مامأا افده هليجسستو سسين هقيرفل ةيسساسسألا ةليكسشتلا ‘ ةيلاتتŸا هتاكراسشمو
.ءاŸا ‘ تطقسس هتاباسسح نكل ،سسنل «بعŸÓا نع لاطع بايغ لوطي ’ نأا ىّنمتن» :ايسسروأا نأاسشب سسنل ةاراب-م ة-يا-ه-ن د-ع-ب تا-ح-ير-سصت-ب ا-ي-سسروأا ا-يرد-نأا سسي-ن برد-م ¤دأاو

،اهل سضرعت يتلا ةباسصإلا ةيعونو لاطع فسسوي يرئاز÷ا همجنل ةيحسصلا ةلا◊ا
هنكل ،ذخفلا ىوتسسم ىلع يلسضع سصلقت نم لاطع فسسوي ىناع دقل» :لاق ثيح
ل نأا طقف ىنمتن ،ةمزÓلا تافوسشكلا يرجيسسو ةباسصإلا سصيخسشتب مقي ⁄ لازل

ايسسروأا Êامورلا ىلع ةرسس◊ا تدبو ،«ةليوط نيدايŸا نع هبايغ ةÎف نوكت
رمحألا يدانلا ة-ل-ي-ك-سشت ‘ ةÒب-ك-لا ه-نزو ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب لا-ط-ع ة-با-سصإا د-ع-ب ةÒب-ك ةزمح . م.دوسسألاو

 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



نب ديعصس يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلاب ،Úفريا ن’أا ،يزيل‚إ’ا دتيانوي ماه تصسيو يدان بردمدعاصسم داصشأا
دا–إ’ا سسأاك ةصسفانم ‘ Îصسا-ك-نود يدا-ن ما-مأا ل-ه-ت-لاو زو-ف-لا ¤إا ق-ير-ف-لا ةدا-ي-ق ‘ ه-ت-م-ها-صسمد-ع-ب ة-م-حر
امك ،ماه تصسيو فادهأا دحأا اهنم لجصس ةمصساح ةرير“ حنمو ابيط ادودرم ةمحر نب مدق نيأا ،يزيل‚إ’ا
لصضفأا نم نوكيل ررحتلا لجأا نم Êدنللا قيرفلا عم هفادهأا لوأا ليجصست هصصقني ةمحر نب نأا «Úفريا» دكأا

اومدق نوبعÓلاو ةمحر نب»:Óئاق «سسيومديفاد» بردŸا دعاصسم حرصص ثيح ،Óبقتصسم قيرفلا يبع’
امك ،ةعئار ةرير“ هليمز حنم دقل ،فدهلا ةطقل ‘ ةصصاخ ةرحاصس تارير“ هئÓمز حنم دقل،اعئار ادودرم

لوأ’ا هفده نأا دقتعأا ،ةرصشابم تافلاÈ flع ت’واfi ةدع هيدل تناكو لوأ’ا هفده ليجصست لواح
«Òخ’ا ءا-ق-ل-لا ‘ اد-ي-ج نا-ك ه-نا م-غر ة-ق-ث-لا با--صست--كإا ع--م ل--صضفأا ه--ل--ع--ج--ي--صسو ا--ب--ير--ق ي--تأا--ي--صس

نم ةمحر نب انمدقتصسإا اننأا فرعي عيم÷ا ،امتح هدعاصسيصس فده لوأا ليجصست»:فاصضأاو
،لجصسي نأا ‘ لمأانو ،كلاذل تافصصلا لك كلتÁ وهو ،فادهأ’ا ةعانصصو ليجصست لجأا

Òثك نصسحيصس فده ليجصست ¤إا ةجاحب هنكل سصرفلا نم ديدعلا مدق هنأا حيحصص
ل.ماسسح .«رومأ’ا

ــه2441 ةيناثلا ىدامج11 ـل قفاوŸا1202 يفناجÚ 52نثإ’ا ثد◊ا
هخيرات ‘ ةيناثلا ةرملل

أــــــيقيرفإا ·أا ¤إا لــــهأأتي ةــــنصس71 نـــــم لــــقأ’ يـــــنطولا بــــختنŸا

طقف بــــــــنارأا
Áنكل رز÷ا َضضعب كعم لِم– نا كنكs نمضض َمحّللا

ًةبوتكم اهأارقت نأا نكÁ ٌةتف’..تاعونمŸا ةمئاق
ن-ضضت-ح-ي يذ-لا قد-ن-ف-لا ل-خد-م ‘ ضضير-ع ٍط-ن-ب-ب
ضضفم ٌءاذغ رَز÷ا..فافلل ة-ي-مو-م-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا لّ
نم نّكمتت نلو اهÒغ َدŒِ نل يتلا بنارأ’ا ىدل

fiاهيِضضورم ىتح ’و دوضسأ’ا ةروا.
ىوقلا باعلأا ‘ ليوطلاو ليوطلا فضصن تاقابضس ‘
ماقرأ’ا ميطحتل بنارأ’ا Úئاّدع-ل-ل لا-ط-بأ’ا أا-ج-ل-ي
ةيلاع تايناكمإا بلطتت ةيقار ٌة-م-ه-م..ة-ي-ضسا-ي-ق-لا

ٍمقر رهق ىلع ٍلطبل ادعاضسم نو-ك-ت ى-ت-ح ة-ضصا-خو
،نمزلا نم نيدقع نم Ìكأ’ دمضص دق نوكي اÃر
Úضسلا÷ا نم رز÷ا لوانتب مهل حاتŸا بنارأ’ا نكل

مهل لوح ’ تضضم دوقع ذنم مدقلا ةرك Èق لوح
نوكلÁ .. ةماع ’و ةضصاخ تايناكمإا ’ .. ةوق ’و

لاŸا ءايوقأ’ عاي-ضصن’او ر-ماوأ’ا ذ-ي-ف-ن-ت ة-ي-ضصا-خ
ةيبلضسلا هتروضص ‘ بنرأ’ا رود نو-ل-ّثÁ..ذو-ف-ن-لاو
ادضسأا هضسفن ل-ي-خ-ت-ي د-ق يذ-لا ف-ي-ع-ضضلا بنرأ’ا..

ةحلضصŸا باضسح ىلع ايضصخضش اراضصتنا قّقحي امدنع
وأا ايجراخ ه-ل د-ي-ضس ع-م ةرو-ضص ‘ ر-ه-ظ-ي وأا ة-ما-ع-لا

.ايلخاد
ضسلا ‘ رز÷ا نومضساقت-ي ة-ير-ئاز÷ا ةر-ك-لا ُبنارأا رّ

ةدئاب تاراعضش نوظفحي.. موّضصلا نونلعي نلعلا ‘و
ف-ط-ع-م م-ه-يد-ل ثيد◊ا ر-ضصع-لا م--ئÓ--ُت ىر--خأاو
مهنم بّلطت اذإاو فيضصلل فيف-خ ضصي-م-قو ءا-ت-ضشل-ل
نوبلاطم ةير◊اب مُهف نوعناÁ ’ يّرعتلا دهضشŸا

...نولعاف ةحيضضف لكل دايضسأ’ا ءاضضرإا لجأا نمو

سسأاكل ةيئاهنلا ةلحرملل ةنصس71 نم لقأ’ ينطولا بختنŸا لهأات
يصسنوتلا هÒظن عم هلداعت دعب ،يرمعلا فنصصلا اذهل ·أÓل ايقيرفإا
«ةيليوج5» بع-لÃ د-حأ’ا سسما ا-م-ه-ن-ي-ب ع-م-ج ءا-ق-ل ‘1-1 ةجيتن-ب
لامصش دا–ا ةرود نم ةÒخأ’او ةثلاثلا ةلو÷ا باصس◊ ،(رئاز÷ا)
.مدقلا ةركل ايقيرفا
د) Êايلوز يديإا ةطصساوب فيدهتلل اقابصس يرئاز÷ا بختنŸا ناكو
ةطصساوب09لا ةقيقدلا ‘ ةجيتنلا يصسنوتلا قيرفلا لدعي نأا لبق (07
.ةنانصس فصسوي
ا-ي-ق-ير-فا سسأا-ك ن-م ة-ي-ئا-ه-ن-لا ة-ل-حر-م-ل-ل م-ه-ل-هأا--ت «ر--صضÿا» عز--ت--ناو

.(Úيصسنوتلل3 لباقم4) ةلجصسŸا فادهأ’ا ددع لصضفب ،برغŸاب
ىلع سسنوت تبلغت امنيب (2-3) ايبيل ىلع تزاف دق رئاز÷ا تناكو
.(1-2) سسفانŸا سسفن
ةكراصشÃ ةرغصصم ةلوطب لكصش ىلع ايقيرفا لامصش دا–ا ةرود ترجو
.ايبيلو سسنوت ،رئاز÷ا يهو تابختنم ةثÓث
تايئاهنلا ‘ ةنصس71 نم لقأا ةئفل «رصضخلل» ةكراصشم رخآا دوعتو
يتلا و ،رئاز÷ا اهتنصضتحا يتلا ةعبطلا لÓخ ،9002 ةنصس ¤ا ةيراقلا

ايبماغ مامأا يئاهنلا كاذنآا ريربإا نامثع بردŸا لابصشأا غولب تفرع
(3-1 ةراصسخ)

هفادهأا ¤وأا لجسسي امدعب ررحتيسس رسضÿا بع’ نأا لاق

ةمحر Íب ديصشي مأه تصسيو بردم دعأصسم

روبسسايت’ام مامأا ءاقللا لامكإا نع زجعو ةقيقد52دعب ايرارطسضإا جرخ

يارصس أت’أغ طرويو ادد‹ بأصصي ›وغيف
،ير---ئاز÷ا ›ود---لا بعÓ---لا سضر----ع----ت
هتلعج ةديدج ةباصصإا ¤إا ›وغيف نايفصس
يرود-لا ن--م12 ة-لو÷ا ةارا--ب--م ردا--غ--ي
يدا-----نو يار-----صسا-----ت-----لا-----غ Úب ي------كÎلا

ن-م ط-ق-ف ة-ق-ي-قد52دعب روبصسا-ي-ت’ا-م
ىوتصسم ىلع م’أ’اب ارثأا-ت-م ا-ه-ت-قÓ-ط-نإا

نا-ك-م سسف--ن ‘ ى--ن--م--ي--لا مد--ق--لا ذ--خ--ف
عو-ب--صسأ’ا ا--ه--ن--م ي--ف--صش ي--ت--لا ة--با--صصإ’ا
ن-ع ه-تد-ع--بأا د--ق تنا--ك ي--ت--لاو ي--صضاŸا
ام ،يصضاŸا Èمصسيد رهصش ذنم بعŸÓا
م-غر يار-صسا-ت-لا-غ يدا-ن ‘ ة-مد-صص را-ثأا
ةصصاخ ،در نود نم فدهب سسمأا زوفلا
ةليكصشت زئاكر زربأا نم دعي ›وغيف نأاو
، م------صسوŸا اذ------ه ÒËت —ا------ف بردŸا
‘ ظوحلم لكصشب ارثؤوم ابع’ هرابتعإاب
ةدا-ه-صشب يار-صسا-ت--لا--غ تارا--صصت--نإاو ءادأا

ه-ب دا-صشأا يذ-لا ي-كÎلا مÓ-عإ’او ه-برد-م
قيرفلا يبع’ لصضفأا دحأا هÈتعإاو اÒثك

Óماع ›وغيفل عفترŸا يونصسلا بتارلا يقبي لصصفنم ديعصص ىلع .مصسوŸا اذه
هبتار سضفخب رصضÿا بع’ عانقإا ديرت يتلا يارصساتلاغ ةرادإ’ ةبصسنلاب لدجلل اÒثم
Êاث ›وغيف دعي تقو ‘ ،ةقناخ ةيلام ةمزأا نم Êاعي يذلا قيرفلا ‘ ءاقبلا لجأا نم
ÊاŸأ’ا نم لصضفا بتارب ايونصس وروأا نويلم8.3 غلبÃ ايكرت ‘ ارجأا ÚبعÓلا ىلعأا

ةرادإا لعج ام وهو ،وروأا نويلم5.3 يصضاقتي يذلا يصشتابÔيف بع’ ليزوأا دوعصسم
ل.ماسسح .ةيلاŸا ةمزأ’ا زواجتل ›وغيف دقع عيب نع ثحبت يارصساتلاغ

ريد«›وبنوم بردم..تاسصوحفلا جئاتن روهظ دعب
:دكؤوي «نايراكاز

«لقأ’ا ىلع أموي51 بيغيصس روليد»
رابخأ’ا ،نايراكاز يد لاصشيم ، يصسنرفلا ›وبنوم يدان بردم دكأا
يد-نأا ير-ئاز÷ا ›ود-لا م-جا-هŸا با-ي-غ ةد-م ن-ع تثد– ي--ت--لا
عصضخ يتلا ةقمعŸا تاصصوحفلا ترهظأا امدعب هقيرف نع ،روليد
،ةبكرلا راتوأا ىوتصسم ىلع يلظع قزمتب هتباصصإا رصضÿا بع’ اهل
يصسنرفلا بردŸا بصسح لقأ’ا ىلع Úعوبصسأا ةدŸ ةحارلا همزلي
تنا-ك ه-با-ي-غ نأاو ة-صصا-خ ةو-ق-ب رو-ل-يد ةدو-ع-ب ه-ل-ئا-ف-ت ىد--بأا يذ--لا

ريد» ييلوب-نو-م بر-م حر-صص ثي-ح ،ع-ي-با-صسا3 ن-م Ìكأ’ ار-ظ-ت-ن-م
قز“ نم Êاعي روليد يدنأا»:يصسنرفلا مÓعإÓل Óئاق «نايراكاز

ردŒ .«ل-قأ’ا ى-ل-ع ا-مو--ي51ل ا-ن-ع بي-غ-ي-صسو ،ة-ب-كر--لا را--توأا ‘
هتباصصإا لوح عيم÷ا نأامط دق ناك رصضÿا بع’ نأا ¤إا ةراصشإ’ا
اذ-ه تا-يو-ت-صسŸا ل-صضفأا Ëد-ق-ت ة-ل-صصاو-مو ةو-ق-ب ةدو-ع-لا--ب د--عوو
ل.ماصسح .مصسوŸا

«1غيللا» ‘ ةمسساح ةرير“ عبار مدقو هفادهأا عبار لجسس
يدهÃ حيطيو قلأأتلا لصصاوي ةي’وب

ةمصسأح ةرير“و فدهب ديبع
›ود-لا ناد-يŸا ط--صسو--ت--م ل--صصاو
هتقÓطنإا ،ةي’وب ديرف ،يرئاز÷ا
ي-صسنر-ف-لا ز-تا-م يدا-ن ع-م ة-يو--ق--لا

مامأا هزوف ‘ مهاصسو مصسوŸا اذه
در نود نم ةيئانثب تنان يدان ىلع

يرود ن--م12 ة--لو÷ا ةارا---ب---م ‘
ن--يأا ،ة--ي--صسنر--ف--لا ¤وأ’ا ة--جرد---لا

مد-قو ا-فد-ه ر-صضÿا بع’ ل-ج-صس
ثÓ-ث ا-ه-ب ج-ن--م ة--م--صسا--ح ةر--ير“

سسرا--ح ءا--ق--فر--ل ة--ن--ي--م--ث طا---ق---ن
ير--------ئاز÷ا ›ود--------لا ى---------مرŸا
نم ظفاح يذلا ةجيكوأا ردنصسكيلأا

طصسولا بع’ ءاقفر تامجه مامأا هكابصش ةفاظن ىلع هتهج
ءاقللا راوطأا لك ‘ كراصش يذلا ديبع يدهم يرئاز÷ا ›ودلا

يدا-ف-ت ى-ل-ع ه-تد-عا-صسم ‘ ل-صشف ه-ن-ك-ل تنا-ن يدا--ن بنا--ج ن--م
‘ بهذ نم ةرك مدق يذلا ةي’وب ديرف قلأات لظ ‘ ةÁزهلا
نأا لب-ق53 ةقيقدلا ‘ اهل-ج-صس «ا-ك-صسي-ل نورأا» ه-ل-ي-مز-ل ق-م-ع-لا
نم هصسفنب Êاثلا فد-ه-لا ل-ي-ج-صست-ب ير-ئاز÷ا بعÓ-لا ل-ف-ك-ت-ي
ةراصشإ’ا ردŒ .ءاقللا نم عئاصضلا لدب تقولا ‘ ةيصضرأا ةديدصست
يصسنرفلا يرودلاب ادج ةيقار تايوتصسم ‘ مدقي ةي’وب نأا ¤إا

ديرت يتلا ايليصسرم كيبŸوأا يدان ةرادإا مامتهإا لfi هتلعج
4 مد--قو فاد--هأا4 ر-صضÿا بع’ ل-ج-صس ا-م-ي-ف ،ه-ع-م د-قا-ع-ت-لا

‘ هلعجو مصسوŸا اذه زتام يدان ةليكصشتل ةمصساح تارير“
ل.ماسسح .ةيصسنرفلا «1غيللا»ب ادج ةمدقتم ةبترم



قيق– فدهب ةرقم ءاقلل رسضحن » :ناف’
«›اوــــــــتلا ىــــــــلع ثــــــــلاثلا زوــــــــفلا

ةيفحصص ةودن ناف’ سسينيد بردŸا دقع ،سسمأا ةيصسمأ’ ةيبيردتلا ةصص◊ا قÓطنا لبق
ل-ه-ت-صساو ،ةر-ق-م م‚ ما-مأا د-غ-لا ة-ه-جاوÃ ة-صصاÿا تاÒصضح-ت-لا ة-ي-ل-م-ع ن-ع ا--ه--ي--ف ثد–

¤إا اندع ،امهم هدجأا يذلا رمأ’ا ،Úي-لا-ت-ت-م ن-يزو-ف ا-ن-ق-ي-ق– د-ع-ب »:ه-لو-ق-ب ه-ث-يد-ح ي-صسنر-ف-لا
زكرم لكلاو ،ةعفترم تايونعÃ نوعتمتي نوبعÓلا ،ةعومÛا لخاد ةيئانثتصسا ءاوجأاب تابيردتلا

ةمهŸا نأا ديكأا ،›اوتلا ىلع ثلاثلا زوفلا قيق– فدهب ةرقم م‚ ةهجاوŸ رصضن نحن ،هلمع ىلع
اذه قيق– ىلع نومزاع اننكل ،ةيرئاز÷ا ةلوطبلا ‘ ةلهصس تايرابم دجوت ’ هنأ’ ةلهصس نوكت نل
.«فدهلا

«ÚبعÓلا ىوتسسم رخآ’ موي نم فسشتكأا »
كلذ احصضوم ،رخآ’ موي نم ÚبعÓلا ىوتصسم فصشتكي هنأا ناف’ دكأا ،هتاذ قايصسلا ‘
لوقلا نكÁ ،ةب-ي-ب-صشلا ع-م تا-يرا-ب-م ثÓ-ث ى-ل-ع ‘ار-صشإا د-ع-ب ،Ó-ع-ف »:ه-لو-ق ‘

نم وأا ةيمصسرلا تايرابŸا ‘ ءاوصس رخآ’ موي نم ÚبعÓلا ىوتصسم فصشتكأاينأا
،ةليكصشتلا هذه ‘ ةيباجيإ’ا طاقنلا نم ديدعلا كانه ،تابيردتلا لÓخ
ريوطت فده-ب ي-ج-يرد-ت ل-ك-صشب ا-ه-كراد-ت ى-ل-ع ل-م-ع-ن-صس ة-ي-ب-ل-صس ىر-خأاو
.«ىوتصسŸا

«ةيندبلا هتقايل لماك عجÎسسي ىتح طوب نب ةحارإا تلسضف »
نع طوب نب ةماصسأا سسرا◊ا هلجصس يذلا بايغلاب قلعتي اميف امأا
،عيم÷ا ملعي املثم »:هلوق ‘ كلذ ناف’ حرصش دقف ،يصضاŸا ءاقللا

ةثÓث ةدŸ ناديŸا نع هتدعبأا ةباصصإا ¤إا سضرعت طوب نب نإاف
ةلباقŸا نع هءافعإاو هت-حارإا رر-ق-ن ا-ن-ل-ع-ج يذ-لا ر-مأ’ا ،ع-ي-با-صسأا
نوكيو ةيندبلا هتقايل لماك عاجÎصسا نم نكمتي ىتح ةيصضاŸا
د-ق-ف ،ل-با-قŸا ‘ ،ة-مدا-ق-لا د-ي-عاو-م-ل-ل ا-ب-صس– ة-يز-ها-ج Ìكأا
كرت يذلا ديدح باصشلا سسرا◊ا تامدخ ‘ ةقثلا انعصضو
.«انصسح اعابطنا

«ةرقم ءاقل ىلع انزيكرت نكل ›اŸا بعلŸا نع تامولعم انيدل »
ة-صسفا-نŸا ن-ع ي-صسنر-ف-لا بردŸا ثد– ،ر-خآا د-ي-ع-صص ى-ل--عو
يرفيف رهصش ةيادب ةبقترŸا ›اŸا بعلŸا ةهجاومو ةيراقلا
دقف ،ةيقيرفإ’ا ة-صسفا-ن-م-ل-ل ة-ب-صسن-لا-ب »:Ó-ئا-ق د-كأا ثي-ح ،مدا-ق-لا
تناك ثيح ،مداقلا سسفانŸا نع تامولعŸا عمج ةيلمع ‘ انرصشاب
ةطبار نم Êاثلا رودلا ‘ يواصضيبلا دادولا مامأا هءاقل ةعباتم ةصصرف انل
ةلوطبلا تايرابم ىلع رصصحنم انزيكرت نإاف ،›ا◊ا تقولا ‘ نكل ،لاطبأ’ا
ءاقل ‘ Òكفتلا رصشابنصس بصسانŸا تقولا نحي امدنع ،ةرقم ءاقل اهصسأار ىلعو
.«›اŸا بعلŸا

«ةيئانثتسس’ا تامادقتسس’ا ةيلمعل ابسس– ÚبعÓلا سضعب فادهتسسا ‘ انرسشاب »
13 ةياغ ¤إا مويلا قلط-ن-ت-صس ي-ت-لا ة-ي-ئا-ن-ث-ت-صس’ا تا-ماد-ق-ت-صس’ا ة-ي-ل-م-ع ن-عو

اميف يمصسر ءيصش يأا كانه سسيل نآ’ا دح ¤إا »:Óئاق ناف’ باجأا ،يفناج
ديرن ’ نكل ÚفدهتصسŸا ÚبعÓلا نم ةمئاق انيدل ،تامادقتصس’ا فلÃ قلعتي
يذ-لا بعÓ-لا ة-ي-عو-ن ن-م د-كأا-ت-ن ى-ت-ح ي-ئا-ه--ن--لا رار--ق--لا ذا--خ--تا ‘ عر--صست--لا

نوطصشني Úيرئازج نيرخآاو ةقرافأا Úبع’ ةمئاقلا نمصض كانه ،همدقتصسنصس
.«هلوق يننكÁ ام اذه ،نطولا جراخ

«هناوأ’ قباسس مويدوبلا نع ثيد◊ا »
اقلطم ركفي ’ ›ا◊ا تقولا ‘ هنأا ناف’ سسينيد بردŸا فصشك ،هثيدح ةياهن ‘
ةلو÷ا بعلل رصضحن نآ’ا نحن »:هلوق ‘ كلذ احصضوم ،مويدوبلاب قاحتل’ا ‘

قباصس Èتعي مويدوبلا نع ثيد◊ا نأا دقتعأاو ،ةينطولا ةلوطبلا نم ةرصشاعلا
قيق–و سصئاقنلا كرادت ،قيرفلا ىوتصسم عفر وه ايلاح ينمهي ام لك ،هناوأ’
يغبنيف مويدوبلا ةلأاصسم امأا ،طاقنلا عم÷ ةيباجيإ’ا جئاتنلا نم نك‡ ددع Èكأا
¿ .¿.«ةلوطبلا نم ةÒخأ’ا ةصسمÿا ت’و÷ا ‘ اهنع ثدحتن نأا

داـــمتعا سسمأا مــــلتسسا دولوم تــــيآا
اــــــيمسسر يواـــــــهلا يداـــــنلا

ر-----صضح------ي يذ------لا تقو------لا ‘
ة-ي-ع-م÷ا د-ق-ع-ل نو-م--ها--صسŸا
فد-ه-ب ة-ي-ئا-ن-ث--ت--صس’ا ة--ما--ع--لا
سسل‹ ةيحنتو Òيغتلا ثادحإا
Èت---ع----ي ’ يذ----لا ›ا◊ا ةرادإ’ا
ارظن مهÒبعت د-ح ى-ل-ع ا-ي-عر-صش

م-ه-صسأ’ا ة--ب--صسن--ل ه--كÓ--ت--ما مد--ع--ل
،ةرادإا سسل‹ ءا-----صشنإ’ ة-----مزÓ------لا
سسيئر نأا ةقوثوم رداصصم نم انملع
دو-لو-م تيآا ر-ف-ع-ج يوا-ه-لا يدا--ن--لا
يواهلا يدانلا دامتعا سسمأا ملتصسا
وزو يزيت ةيدلب نم ةيمصسر ةفصصب
،ة-يد-ل-ب-لا سسي-ئر ن-م ه-ع-ي-قو--ت د--ع--ب
ة-لواز-م ن-م ه-ن-ك-م-ي-صس يذ--لا ر--مأ’ا

ةقيثو نأا ةراصشإ’ا عم ،ةمزÓلا تاءارجإ’اب مايقلاو ةيمصسر ةفصصب هلمع
ءاهتنا دعب ةصضايرلاو بابصشلا ةيريدم فرط نم اهيلع عيقوتلا ” دامتع’ا
دولوم تيآا ههجاوي لكصشم يأا كانه دعي ⁄ هنأا دكؤوي ام ،قيقحتلا ةيلمع

ةيعم÷ا دقع ÚمهاصسŸا ناكمإاب ›اتلاب نوكيصسو ،دامتع’ا ىلع لوصصحلل
.ÚمهاصسŸا يثلث روصضح ةلاح ‘ ةماعلا

ابيرق ةيفحسص ةودن دقعيسس
ى-ل-ع ه-لو-صصح د-ع-بو دو-لو-م تيآا نإا--ف ،ة--قو--ثوŸا ردا--صصŸا سضع--ب بصسحو
‘ ةيفحصص ةودن دقعل رصضحيصس ةيدلبلا سسيئر فرط نم عقوŸا دامتع’ا
موقيصس يتلا لحارŸا ¤إا اهلÓخ نم قرطتيصس ةمداقلا ةليلقلا تاعاصسلا
سسيئرلا تاحيرصصت ىلع درلل اصضيأا ةصصرفلا منتغيو ،يواهلا يدانلا اهب

Ëدقتب هبلاطو مرصصنŸا ةعم÷ا موي هيلع رانلا حتف يذلا لÓم فيرصش
 .هدصض ةÒطخ رومأا نع فصشكلاب هدّدهو اروف هتلاقتصسا

خيراتلا ىلع ةذفانــه2441 ةيناثلا ىدامج11 ـل قفاوŸا12٠2 يفناجÚ 52نثإ’ا
لئابقلا ةبيبصش

ةرـــــڤم طاــــقن نــــع ’إا ثــــيدح ’و موــــيدوبلا نوــــــفدهتسسي لــــــئابقلا
سسينيد بردŸا اه‹رب ي-ت-لا فا-ن-ئ-ت-صس’ا ة-صصح د-ع-ب

ÚبعÓل ةحار حنÁ نأا نود سسمأا لوأا ةيصسمأا ناف’
ةبي-ب-صشب يرا-ن-ك-لا تع-م-ج ي-ت-لا ةÒخأ’ا ةارا-بŸا بق-ع
،فده لباقم Úفدهب انيمث ازوف اهيف ققحو ةرواصسلا
اداد-ع-ت-صسا ا-ه-تاÒصض– ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لا ة-ل-ي-ك-صشت-لا ل-صصاو--ت
دعاوقلا جراخ ءاثÓثلا ادغ اهرظتنت يتلا ةهجاوملل
ةلوطب نم ةرصشاعلا ةلو÷ا راطإا ‘ ةرقم م‚ مامأا
ة-ب-ي-ب-صشلا ما-مأا نو-ك-ت-صس ثي-ح ،لوأ’ا فÙÎا م-صسق-لا

ةيباجيإ’ا جئاتن-لا ةÒتو ى-ل-ع ظا-ف-ح-ل-ل ة-ن-ي-م-ث ة-صصر-ف
نم باÎق’ا فدهب ›اوتلا ىلع زوف ثلاث نع ثحبلاو
نكم Òخأ’ا زوفلا نأاو ةصصاخ ،عاطتصسŸا ردق مويدوبلا
،ةطقن51 عومجÃ عباصسلا زكرŸا لÓتحا نم لئابقلا
.ةثلاثلا ةبترŸا نع ةدحاو ةطقن قرافبو

ةمداقلا ةثÓثلا تايرابŸا ‘ طاقن عسست ديري ناف’
‘ ةبيبصشلا اه-ت-ق-ق-ح ي-ت-لا ة-يو-ق-لا ة-قÓ-ط-نÓ-ل ار-ظ-نو
نم لك مامأا Úلاتتم نيزوف اهقيق–و ةÒخأ’ا ةدŸا
يزيت ‘ ةرواصسلا ةبيبصشو ،دعاوقلا جراخ ناصسملت دادو
ظافحلل علطتي ناف’ سسينيد ديد÷ا بردŸا نإاف ،وزو

ةدارإا لÓغتصساو ةنك‡ ةÎف لوطأ’ ةÒتولا هذه ىلع
ن-م د-يزŸا ق-ي--ق--ح--ت--ل سسف--ن--لا--ب م--ه--ت--ق--ثو Úب--عÓ--لا
ي-ن-ق-ت-لا نأا ثي-ح ،ة-مدا-ق-لا د-ي-عاوŸا ‘ تارا-صصت-ن’ا
تاءاقللا ‘ ةلماك طاقن عصست عمج ¤إا فدهي يصسنرفلا
ة-ب-ي-ب-صش ،ةر--ق--م م‚ ن--م ل--ك ما--مأا ة--مدا--ق--لا ة--ثÓ--ث--لا

لوخد هعصسوب نوكي ىتح ،ياد Úصسح رصصنو ،ةدكيكصس
Êاثلا رودلا ‘ ةعفترم تايونعÃ ةيقيرفإ’ا ةصسفانŸا

.وكاماب ‘ ›اŸا بعلŸا مامأا فاكلا سسأاكل رركم

ءاثÓثلا اذه ةبثولا ديكأاتل ةيوق ةدارإاب نوبعÓلا
نور-م-ح ي-قزر د-ئا-ق-لا ءÓ-مز نأا ود-ب-ي ،م--ه--ت--ه--ج ن--م
Êاعت يتلا ةيرادإ’ا لكاصشŸا لكو يغبني امك نوزكرم

اورهظ مهنأا ليلدب ،اقلطم مهيف رثؤوت ⁄ ةبيبصشلا اهنم
،ةرواصسلا ةبيبصش مامأا Òخأ’ا ءاقللا ‘ ىوتصسم لصضفأاب
ةÁز-عو ة-يو-ق ةدارإا نو-ك-لÁ م-ه-نأا د--كؤو--ي يذ--لا ر--مأ’ا
ناديŸا قوف ÚفÚ fiÎبعÓك مهرودب ايقلل ةÒبك
ةيباجيإ’ا جئاتنلا قيق– نع ¤وأ’ا ةجردلاب ثحبلاو
نورصصيو ،يلئابقلا تيبلا ¤إا ءودهلا ةداعإا لجأا نم
Èت-ع-ي يذ-لا ةر-ق-م م‚ ما-مأا ة-ب-ثو-لا هذ-ه د-ي-كأا-ت ى-ل--ع
ةيادب ذنم جئاتن ةمزأاو ةبعصص ةيعصضو نم Êاعي سسفانم
.مصسوŸا

ةرقم م‚ راغسصتسسا نم رذحي ناف’
سسفانم اهنم Êاعي يتلا ةيعصضولا مغرو ،لباقŸا ‘

مدعو ،مصسوŸا ةيادب ذنم ةرقم م‚ مداقلا ةبيبصشلا
بردŸا نأا ’إا ،طقف طاقن تصس ىوصس عمج نم هنك“

وأا سسفانŸا راغصصتصسا نم هيبع’ رذحي ناف’ سسينيد
رومأ’ا ذخأا ةرورصض ىل-ع اد-كؤو-م ،ه-ت-م-ي-ق ن-م ل-ي-ل-ق-ت-لا
فدهب داتعŸا ل-ك-صشلا-ب ه-ل Òصضح-ت-لاو ة-يد÷ا ل-ما-ك-ب
بوغرم Òغ ويرانيصس يأا يدافتو طاقنلا لماكب رفظلا
ةبيبصشلا ةوق ديكأاتب بلاطي يصسنرفلا ينقتلا نأا امك ،هب

جرا-خ ةÁز-ه ة-يأا ل-ج-صست ⁄ ي-ت-لا ي-هو را--يد--لا جرا--خ
طاقن Êا-م-ث تع-م-جو ،م-صسوŸا ة-ياد-ب ذ-ن-م وزو يز-ي-ت
ةيدولوم مامأا Úلداعتو ،ناصسملتو فلصشلا مامأا نيزوفب
.ةركصسب دا–او نارهو

ةÒثك تاÒيغت ءارجإا ‘ ركفي ’و
حايتر’ا ةمق ‘ ينفلا مقاطلا نإاف ،عيم÷ا ملعي امكو
نيذلا ÚبعÓلا نم ديدعلا ةدوعو دادعتلا لامتكا دعب
ءاو--جأا ¤إا تا--با--صصإ’ا ف--ل--تfl ن--م نو---نا---ع---ي او---نا---ك
طوب نب ،دايوصس ،ةÒعصش نب ،نورمح لاثمأا ،ةصسفانŸا
ركفي ’ ناف’ سسينيد بردŸا نإاف ،كلذل ،سشاديكمو

ةنراقم ةليكصشتلا ىوتصسم ىلع ةÒثك تاÒيغت ءارجإا ‘

نأاو ة-صصا-خ ةروا-صسلا ة-ب-ي--ب--صش ما--مأا ي--صضاŸا ءا--ق--ل--لا--ب
نود ةحيحصص ةارابم اودأا مهيلع دمتعا نيذلا ÚبعÓلا
 .ءاطخأ’ا نم Òثكلا ليجصست

«ةرقم طاقنب رفظلا وه انمهي ام لك » :ةيلاعوب
ف-صشك ،ةروا-صسلا ةارا-ب-م ة-يا-ه-ن د--ع--ب ه--ل ح--ير--صصت ‘

نا--ك Òخأ’ا زو--ف--لا نأا ة--ي---لا---عو---ب با---صشلا بعÓ---لا
ه-ب تر-ه-ظ يذ-لا ىو-ت-صسŸا ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب ا-ق--ح--ت--صسم

ة-بو-ع-صص م-غر »:ه-لو-ق ‘ كلذ ا--ح--صضو--م ،ة--ب--ي--ب--صشلا
في-ك ا-ن-فر-ع ا-ن-نأا ’إا ةروا-صسلا ة-ب-ي-ب-صش ما-مأا ة-م-هŸا
ناك يذلا Úمثلا زوفلا كلذ ققحنو ةلباقŸا Òصسن

ه-ب ا-نر-ه-ظ يذ-لا ىو-ت-صسŸا ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب ا-ق--ح--ت--صسم
ة-ل-حرŸا ‘ ة--صصا--خ سسفا--نŸا ى--ل--ع ا--ن--تر--ط--ي--صسو
ابناج ءاقللا اذه عصضو انيلع نوكيصس نآ’ا ،¤وأ’ا
انمهي ام Ìكأا نأ’ مداقلا دعوŸا ىلع Ìكأا زكرنو

ديكأاتو ةرقم م‚ ةارا-ب-م طا-ق-ن ل-ما-ك-ب ر-ف-ظ-لا و-ه
¿ .¿.«ةيوقلا انتقÓطنا

تاءاــــــــــــعدتسس’ا نوملتسسي نوــــــــــــمهاسسŸا
يرــــــــــــفيف11 عاــــــــــــمتج’

اعيمج اوملتصسا ةبيبصشلا يمهاصسم نأا ةقوثوŸا رداصصŸا ضضعب تدافأا ،ارظتنم ناك املثم
تيآا رفعج ةصسائرب يرفيف11 موي دقعنيصس يذلا عامتج’اب ةصصاÿا تاءاعدتصس’ا

تدكأاو ،ةبيبصشلا ةكرصش ‘ ةيبلغأ’اب مها-صسŸا ل-ث‡و يوا-ه-لا يدا-ن-لا ضسي-ئر دو-لو-م
¤إا تاوعدلا لاصسرإ’ ةينوناقلا تاءارجإ’ا لماكب اوماق ÚمهاصسŸا نأا ،اهتاذ رداصصŸا
اقبصسم اصضفر ناذللا نامحرلا د-ب-ع ن-ب م-ي-صسن ما-ع-لا ر-يدŸاو لÓ-م ف-ير-صش ضسي-ئر-لا
ةداعإا ” ثيح ،يصضاŸا ضسيمÿا موي يئاصضقلا رصضÙا فرط نم تاوعدلا مÓتصسا
ىتح ءارجإ’ا اذهب ةلادعلا مÓعإاو لوصصولاب راعصشإا عم ديÈلا قيرط نع اهلاصسرإا

.ةينوناق ةقيرطب رومأ’ا لك نوكت

›ام ¤إا قيرفلا لقنت ببسسب ةÒبك ةبسسنب بيغي دق لÓم
ضسيئر نإاف ،ةيلئابقلا ةرادإ’ا نم ةبرقم رداصصم نم انلصص– يتلا تامولعŸا بصسحو

ةوقب درلل رصضحيو يرفيف11 عامتجا روصضح يوني ’ لÓم فيرصش ةرادإ’ا ضسل‹
يدانلا ةعزعزو قيرفلا رارقتصسا برصض ¤إا نوفدهي مهÈتعي نيذلا ÚمهاصسŸا ىلع
يه عامتج’ا روصضح نم ه-ع-ن“ نأا ن-كÁ ي-ت-لا با-ب-صسأ’ا Úب ن-مو ،ة-ل-م◊ا هذ-ه-ب
بعلل ›امـ ب وكاماب ¤إا قيرفلا لقنت عم نمازتيصس كلذ نأا رابتعاب ةينهŸا هتامازتلا

.باهذلا ءاقل راطإا ‘ ›اŸا بعلŸا مامأا فاكلا ضسأاك نم رركم Êاثلا رودلا ةارابم
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:ءيشش لك فششكيو بعŸÓا ءادشصأل هبلق حتفي

«دا–إلا يبراد روسضحب ةيدولوŸا روهم÷ سصيخÎلاب تاطلسسلا وعدأا» :زيغن
 «ةــــــــــيوسش وــــــــــمسشحأا ÚــــــــــطÓخلل لوــــــــــقأاو رـــــــــــسسخي ⁄ لازام زــــــــــيغن»

«ةنسس02 دعب ىتح رركتي ل دقو.نون‹ ةليلم Úع ةارابم وــــــــــيرانيسس»
«ماــــــــــسصل مامأا يتارايخ ىلع اــــــــــمدان تــــــــــسسلو اÒثك اوبعت نوــــــــــبعÓلا»

سساــــــــبعلب طاــــــــقن ىــــــــلع رــــــــسصي اــــــــمودو فــــــــنأاتسسي باـــــــــبسشلا

تا-ب-يرد-ت-لا ءاو-جأا ¤إا دادزو-ل-ب با-ب-صش ة-ل-ي-ك-صشت تدا-ع
ة-صصح دو-ي-ع-صس ءا-ق-فر ىر-جأا ن-يأا صسمأا مو-ي ة-ي-عا-م÷ا
‘ ن-ير-صضا◊ا Úب-عÓ-لا ع-ي-م-ج د-جاو-ت-ب فا-ن-ئ-ت--صسإلا
ناك ينفلا مقاطلا ،نازيليغ عيرصس مامأا يصضاŸا ءاقللا

‘ مهلوصصو ببصسب ÚبعÓل ةحار تبصسلا موي حنم دق
ما-قو اذ-ه ،ةارا-بŸا د-ع-ب ة-م-صصا-ع--لا ¤إا ر--خأا--ت--م تقو
ةدا-ع-لا-ك ه-ي-ب-عل ع-م عا-م-ت-جإلا-ب ا-مود كنار-ف بردŸا
وه هر-ظ-ت-ن-ي ا-م-عو ناز-ي-ل-ي-غ ءا-ق-ل ن-ع م-ه-ع-م ه-ثد–و
.ةمداقلا تاءاقللا ‘ هلابصشأاو

ديحولا هسسجاه قاهرإلا
صسمأا مويل ةيبيردتلا ةصص◊ا ة‹Èب امود بردŸا ماق
ما-مأا او-كرا-صش ن-يذ-لا Úب-عÓ-ل ة--ب--صسن--لا--ب عا--جÎصسإÓ--ل

Úتعوم‹ ¤إا قيرفلا ميصسقتب اهدعب موقيل ،نازيليغ
هذه نم دافتصسإا ثيح ،ةÒصصق ةيقيبطت ةارابم بعلل
ءا--ق--ل--لا ‘ كرا--صشت ⁄ ي--ت--لا ر--صصا--ن--ع--لا Ìكأا ةارا--بŸا
تابثإل مهل ىرخأا ةصصرف ةباثÃ تناك نيأا ،يصضاŸا
بعل صصرف ىلع لوصصحلل ه-عا-ن-قإاو برد-م-ل-ل م-ه-صسف-نأا

وه قاهرإلا Èتعيو اذهو ،ةمداقلا تايرابŸا ‘ Èكأا
ةمداقلا ةارابŸا  ‘ ديحولا يصسنرفلا ينقتلا صسجاه
ةقاصش ةلحر دعبو عوبصسألا فصصتنم ‘ يتأات هنأاو ةصصاخ
.نازيليغ ¤إا ةلفا◊ا Èع

مهرظتني اÃ نوعاو نوبعÓلا
ةلصصاوم ةرورصض ىلع مهنيب اميف بابصشلا اوبعل قفتإا
ةمداقلا ةارابŸا ‘ يخاÎلا مدعو ةيباجيإلا جئاتنلا
ىلع نولوعي ةيدادزولبلا رصصانعلا ،نازيليغ عيرصس مامأا
لجأا نم مهنيب اميف Òبكلا مهافتلاو ةعومÛا حور
ليطتصسŸا لخاد مهيدل ام لك ءاطعإاو يدحتلا عفر
ةيعصضولا نأا اديج نوملعي مهف ،زوفلا قيقحتل رصضخألا
أا-ط-خا-ب ح-م-صست ل بي-تÎلا لود-ج ‘ ق-ير-ف-ل-ل ة-ي--لا◊ا
عرا-صشلا ي-صضر-ت ن-ل زو-ف--لا Òغ ة--ج--ي--ت--ن يأا ه--نأاو ،اد--بأا
.ةلوطبلا ‘ ÚيصضاŸا نيÌعتلا دعب اذهو يصضايرلا

سسابعلب مامأا بايغلا لسصاويسس يتباث

يبرعلا بابصشلا ناديم طصسوتم لصصاوي نأا رظتنŸا نم
ىلع Êاثلا ءا-ق-ل-ل ق-ير-ف-لا تا-يرا-ب-م ن-ع ه-با-ي-غ ي-ت-با-ث
ءاقل ‘ اهل صضرعت يتلا ةباصصإلا ببصسب اذهو ›اوتلا

هب ةرطاıا ديري ل ينفلا مقاطلاف ،نارهو ةيدولوم
هو-ع-صضو م-ه-ف كلذ-ل ةد-جاو-ت-م ل-ئاد-ب-لا نأا اÃ ا-قÓ-طإا

لجأا نم Êدبلا رصضÙاو يبطلا مقاطلا فرصصت ت–
قيرفلا عم بعلل هتداعإا مث نمو ديج لكصشب ءافصشلا
.قباصسلا أاطÿا صسفن راركت مدعو

اسضيأا ءاقللا اذه نوعيسضيسس دادكو عبيوسس ،لوحلب
با-ب-صش ي-ب-عل درا-ط-ي-ل تا-با-صصإلا ل-صسل-صسم ل--صصاو--ت--ي
ذنم هفوفصص نع ةلم÷اب تابايغ فرعي يذلا دادزولب
هذ-هو ،ر-بو-صسلا ‘ ة-م-صصا--ع--لا دا–إا ما--مأا ةارا--ب--م لوأا
نع ا-م-ه-با-ي-غ د-كأا-ت ناذ-ل-لا ع-ب-يو-صسو لو-ح-ل-ب ع-م ةرŸا

ةيلصضعلا ةباصصإلا دعب ءاثÓث-لا اذ-ه صسا-ب-ع-ل-ب ة-ه-جاو-م
وهو ،ةلوطبلا ‘ نارهو ةيدولوم ءاقل ‘ اهايقلت يتلا
دادك بيعصش يروÙا ع-فاد-م-ل-ل ة-ب-صسن-لا-ب ر-مألا صسف-ن
تا-يرا-بŸا ع-ي-صضو ة-ير-صصن-لا ءا--ق--ل ذ--ن--م بي--صصأا يذ--لا
،ءاثÓثلا اذه اصضيأا لصصاوتيصس هبايغو قيرفلل ةÒخألا
نم هعصسو ‘ ام لك لمعيصس يصسنرفلا ينقتلاف كلذل
ةÎفلا هذه ‘ ةصصاخ ةمئاقلا هذه عصسوت مدع لجأا
جئاتن رثأاتت ل يكل اهيلإا ىرخأا ءامصسأا مامصضنإا مدعو
.Ìكأا بابصشلا

ىلع يواسسوم سسلجي دق نازيلغ مامأا حابرم قلأات
ةكدلا

ق-لأا-ت ناز-ي--ل--ي--غ ع--يÒصس ما--مأا ي--صضاŸا ءا--ق--ل--لا فر--ع
دعب ءاقلل لجرك صضعبلا هعصضوو حابرم اياغ صسرا◊ا
ةصصرفلا ىلع لصص– يذلا حابرم ،همدق يذلا ءتدألا
ام نازيليغ تامجهل اعينم ادصس ناك ةلوطبلا ‘ اÒخأا

مامأا ةمداقلا ةارابŸا ‘ هب ةلصصاوملل امود عفدي دق
لصصاوتتل ،ةكدلا ىلع يواصسوم صسÓجإاو صسابعلب دا–إا
رمألا اذهو مصسوŸا فصصتنم ‘ ىتح امهنيب ةصسفانŸا
.ديكأات لكب دادزولب بابصش ىلع ةدئافلاب ديعي

بعŸÓا ءادصصأا ةيموي زيغن ليبن رئاز÷ا ةيدولوم بردم صصخ
و-يرا-ن-ي-صسلاو ة-ل-ي-ل-م Úع ةارا-ب-م ن-ع ه-ي-ف ثد– لو-ط-م لو-ح--ب
ىرخأا رومأا ةدعو هقيرف لبقتصسم.اهيف ثدح يذلا نونÛا
.اهنوفصشتكت مككÎن

‘ ةليلم Úع ةيعمج مامأا زوفلا معطب ءاج لداعت
؟كلذك سسيلأا ديعب نم كقيرف اهيف داع ةارابم
جئاتنلا ةيكيمانيد هب دكؤونل رخأا زوف قيق– ةينب ةارابŸا انلخد
نكل .ايراقو ايلfi مصسوŸا ةيادب ذنم اهققحن يتلا ةيباجيإلا
مد-صصو ا-ما“ ا-ن--تا--با--صسح ط--ل--خأا ر--ك--بŸا فد--ه--لا ة--حار--صصب
21 فرظ ‘ نيرخأا Úفده ىقلتن انلعج ام وهو اÒثك ÚبعÓلا
هيلع دوعتن ⁄و هعقوتن نكن ⁄ ءوصسألا ويرانيصسلا اذه .ةقيقد
ىلع اوظفاح مهنأا هلل دم◊ا  نكل ÚبعÓلا أاجاف ام وهو اصضيأا
.ديعب نم ةارابŸا ‘ اندعو مهزيكرت

عفد قيرفلا نأا دكؤويو ةيلوؤوشسŸا كلمح نم كانه
ةليكششتلا ىلع ةÒثكلا كتاÒيغتو كترماغم نمث

؟كقيلعت ام.ةارابم لك ‘
صسفن تمحقأا يننأل ةليكصشتلا ‘ ادبأا نكي ⁄ لكصشŸا نأا دكؤوأا
⁄اع نم ةارابم ىدأا يتÓع.. انزفو ةقباصس ةارابم ‘ ÚبعÓلا
‘ ازايتمإاب دادح صضوع Êاورمو.يصسقافصصلا مامأا اباهذ رخأا

هعقوتي ⁄ يذلا ويرانيصسلا ‘ ناك لكصشŸا نكلو .بايإلا ةارابم
.ةعاصس عبر نم لقأا ‘ فادهأا ةثÓث يقلتو دحأا

‘ كتارايخ ىلع امدان تشسل كنأا كمÓك نم مهفن
؟كلذك سسيلأا. ةليلم Úع ةارابم
بصسنألا مهنأا ىري نيذلا ÚبعÓلا راتخي ⁄اعلا ‘ بردم يأا
ل-ظ ‘ ا-ي-ئا-ن-ث-ت-صسا ا-م-صسو-م صشي-ع-ي ي-ق-ير-ف نأا اÃو ةارا-ب-م-ل--ل
لك مغرو.تاÒيغت ثدحأا نأا بجي ناكف ةيمنه÷ا ةمانزرلا

اهب عنتقم يننأل يتارايخ ىلع امدان تصسل يننأا لإا لاقي ام
.ةليكصشتلا صسفنب بعلأاصس ادد‹ ةارابŸا داعت ولو ÚبعÓلابو

مكزوف دعب ةليلم Úع ”رغشصتشسا مكنأا نظت لأا
؟فيطشس ‘ Òخألا

تنياع يننأل ةارابملل اديج انرصضحو صسفانŸا رغصصتصسن ⁄
يننكلو مصسوŸا اذه ةليمج ةرك قبطت يتلا ةليلم Úع ةيعمج
ة-ثÓ-ث ي-ق-ل-ت.نو-نÛا و-يرا-ن-ي--صسلا اذ--ه--ل Òصسف--ت يأا د--جأا ⁄

ل دق هنأا دكأاتم يننكلو ينمدصص ادج Òصصق فرظ ‘ فادهأا
.ىرخأا ةنصس نيرصشعل رئاز÷ا ةيدولوم تايرابم ‘ ثدحي

مكنأا مغر ةارابŸا ‘ مكقيرفل ةوقلا ةدوعلا رشس امو
؟ةلماك ةيثÓث متيقلت
ةثÓث انيقلت مغر اورثأاتي ⁄ ÚبعÓلا نأا وه يباجيإلا ءيصشلا
ناك يذلا مهلعف در ينبجعأاو ةعاصس عبر لوأا ‘ ةلماك فادهأا

اننأا دقتعأا .ةقيقد رخأا ¤إا ةدوعلا ‘ مهظوظحب اونمأاو ايوق
ءا-ن-ب ‘ ا-ن-ح‚و ا-ه-ب ا-ن--م--ق يذ--لا Òب--ك--لا ل--م--ع--لا را--م--ث ي--ن‚

رخأا قيرف ناك ول هنأا دكأاتم انأاو ةيصصخصش ةوق اهيدل ةعومم‹
.ةيخيرات ةÁزهل اÃر داقنإاو ايونعم راهنأل

هنأا لوقيو ةنيوع مك◊ا دقتنإا نم كانه نكل
؟كقيلعت ام..زوفلا ‘ مكدعاشس

نحن . جتحن ⁄و اراهن اراهج انملظ اماصساغ مك◊ا صسنوت ‘
يقيرف ىتح نكلو بيصصيو ئطخي نأا نكÁو رصشب مك◊ا نأا نمؤون

Òغ Êا-ث-لا صسفا-نŸا فد-ه نأل ة-ل-ي--ل--م Úع ة--ه--جاو--م ‘ م--ل--ظ
لبق ةقاطوب ىلع أاطخ بكترإا صسفانŸا مجاهم نا اÃ حيحصص
.فدهلا ليجصست

يتلا يه Êاثلا طوششلا ‘ كتاÒيغت نأا دقتعت له
؟قيرفلل حورلا تداعأا

عنتقم Òغ وهو ةطÿاو هيبعل راتخي ⁄اعلا ‘ بردم دجوي ل

ةر-ما-غŸا ن-ك-لو صضع-ب-لا هرو-صصت-ي ا-م صسك-ع ر--ما--غأا ⁄ ا--نأا.ا--ه--ب
ةعاصس عبر رخأا ‘ ةرامعل جارخإا يه اهب تمق يتلا ةديحولا
صسفانŸاو فلÿا ‘ تارغث تحتف يننأل ظيف◊ا دبعب عفدلاو
ناك Òيغتلا نأا هلل دم◊ا نكل.رخأا فده ليجصست ىلع ارداق ناك
لدا-ع-ت-لا فد-ه ل-ج-صس يذ-لا و-ه ظ-ي--ف◊ا د--ب--ع نأا اÃ ا--ق--فو--م
.ةراصسÿا نم انذقنأاو

اذه مكرظتنت يتلا ةمداقلا ةارابŸا ىرت فيك
؟ناشسملت دادو مامأا ءاثÓثلا

كانه دجوت ل هنأا دكؤويو انل صسرد ةليلم Úع مامأا ثدح ام
حي-ح-صصت لوا-ح-نو اد-ي-ج ر-صضح-ن نأا ا-ن-ي-ل-ع اذ-ه-ل. ة-ل-ه-صس ةارا-ب-م
ةدوع-لا ل-جأا ن-م قا-فو-لا ةارا-ب-م ةرار-حو حور-ب بع-ل-نو ا-نءا-ط-خأا
ىلع امهان-ع-ي-صض Úت-ل-لا Úت-ط-ق-ن-لا كراد-ت-نو ة-ي-با-ج-يإا ة-ج-ي-ت-ن-ب

ةيجلع نبو يويرف .ةحاصس نب نود ناصسملت ¤إا رفاصسنصس .انناديم
تحبصصأا يت-لا فور-ظ-لا هذ-ه ل-ث-م ى-ل-ع ا-ندو-ع-ت ا-ن-نأل ة-قا-طو-بو
لجأا نم ناصسملت ¤إا اوج  لقنتن نأا انررق.ةارابم لك ‘ رركتت
ل-ك ن-م ن-يز-ها-ج نو-ك--نو قا--هرإلا يدا--ف--تو اد--ي--ج عا--جÎصسإلا
.ةÒبك ةارابم يدؤونو يحاونلا

رثؤوي دق ةحاشس نب لثم مهم بعل بايغ نا دقتعت لأا
؟ايموجه مكيلع

نظأا اذهل .ادج قهرم وهو ابيرقت تايرابŸا لك بعل ةحاصس نب
ةارابم ‘ دوعيو اديج حاتري ىتح اهتقو ‘ تءاج ةبوقعلا نأا
اذه ازهاج نوكيصس هتفيلخو هصضيوعتل لولح ةدع انيدل .ةركصسب
.ناصسملت دادو مامأا ءاثÓثلا

نم ةارابم لك لبق مكروهمج موقي ام ىلع كقيلعت ام
؟مكزيف– لجأا

ل وهف اذهل.ءافولا ‘ اصسورد مدقيو نامز نم فورعم انروهمج
بيردتلا ⁄اع ‘ يننا فÎعأا يننكلو .دورولا يمر ¤إا جاتحي

اعفد يطعي وهف. هلثم اروهمج دهاصشأا ⁄و اماع نيرصشع ذنم
نأا تاطلصسلا وعدأا اذهل .ايصسفن يتمهم لهصسيو ÚبعÓلل ايفاصضإا
‘ولا رو-ه-م÷ا اذ-ه ن-م دودfi دد-ع لو-خد-ب ح-م-صستو ه-ئ-فا-ك-ت

Ãم ¤إا ايجيردت ةاي◊ا دوعت ىتح دا–إلا يبراد ةبصسانÓانبع.

Ã؟راو◊ا اذه متخن نأا دوت اذا
ى-ل-ع را-صصنألا بصضغ م-ه-ف-تأاو ءا-ن-ب-لا د-ق--ن--لا ل--ب--ق--تأا برد--م ا--نأا
انتاÌعت لÓغتصسإا ديرت فارطأا كانه نأا دكؤوأا يننكل.Úتطقنلا

نذأاب نكلو ةعومÛا برصضو قيرفلا رارقتصسإا ةعزعز لجأا نم
نألا د◊ مزهنن ⁄و . مويدوبلا ‘ لازام يقيرف اوعيطتصسي نل هللا
نحنو ةدوجوم ءاط-خألا نأا ح-ي-ح-صص. ة-ي-م-ن-ه÷ا ة-ما-نزر-لا م-غر
لمعن انوكرتأاو ومصشحأا..ءلؤوهل لوقأا اذهلو اهحيحصصت ىلع لمعن

                                       .تمصص ‘
فشصنم – ب :هرواح

ةراــــــــمع عم قفتي يــــــــسشيرق
هدــــــــقع ددــــــــجيو

بعŸÓا ءادشصأا ةديرج نم ةبرقم رداشصم تفششك
دق يششيروق قيفوت باب-ششل-ل ي-شضا-ير-لا ر-يدŸا نأا

اهريدمو رادم ةشسشسؤوم عم قافتإا ةيشضرأا ¤إا لشصو
عم هد-ق-ع دد“ ل-جأا ن-م ةرا-م-ع ن-يد-لا ف-ير-شش
يدادزولب-لا يدا-ن-لا سسي-ئر ل-شضف ثي-ح ،با-ب-ششلا
‘ Òشسي ق-ير-ف-لا نأا اÃ ن-م رار-ق-ت-شسإÓ-ل ءو-ج-ل-لا
⁄ درك ةوطÿا هذه نوكت-ل ،ح-ي-ح-شصلا ق-ير-ط-لا
اوثد– نيذلاو ةرامعو يششيروق ةقÓع ‘ ككشش
ر-يدŸا ة-ل-شصاو-م ‘ راد-م ة-ب-غر مد--ع ن--ع ا--شضيأا
ن-ل-ع-ت نأا ر-ظ-ت-نŸا ن-مو اذ-ه ،ه-ما-هŸ ي--شضا--ير--لا
ابيرق رمألا اذه نع بابششلل ةي-م-شسر-لا ة-ف-ح-شصلا

.مŸÈا دقعلا ليشصافتب يشضايراا عراششلا ملعتو
اسضيأا ددج فراسش مÓعوب

ةينابششلا تائفلاب فلكŸا نأا تدافأا رداشصŸا سسفن
هدقع ددجو اشضيأا ةرامع عم قفتإا فراشش مÓعوب
تبجعأا ثيح ،ةمداق تاونشسل دادزو-ل-ب با-ب-شش ع-م
سشار◊ا دا–إل قباشسلا بردŸا لمعب اÒثك رادم

قيرفلاو ماع لكششب ةينابششلا تائفلا ىوتشسم ىلع
قيرفلا عم هتمهم لشصاويل ،سصاخ لكششب فيدرلا
دادزولب نابششب Ìكأا ءاقترإلا دشصق ةمداق تاونشسل
قيرفلا عم قلأاتلاب مهل حمشست يتلا ةئيبلا مهحنمو
.Óبقتشسم لوألا

سسمأا ترفاسس ةيدولوŸا
ناسسملت ¤إا

لاحرلا رئاز÷ا ةيدولوم ةثعب تدشش
ثيح.ناشسملت ةنيدم ¤إا سسمأا ءاشسم

هقيرف رفاشسي نأا زيغن ليبن بردŸا لشضف
Úب ةيلخادلا ةلحرلا ‘ ارورم اوج

ارب ةلحرلا لامكإا مث نارهوو ةمشصاعلا
لجأا نم ناشسملت ةنيدم وحن ةلفا◊ا Èع

مامأا  دغلا ةهجاوم لبق قاهرإلا يدافت
نوÒشسŸا راتخإا دقو .يلÙا دادولا

لل ›اعأا ‘ «ةشضهنلا «قدنفب ةماقإلا
طغشضلا نع داعتبألا لجأا نم يتشس

ةارابŸا هذهل ءوده ‘ Òشضحتلا ةلشصاومو
.ةماهلا

نبو ةقاطوب ةحاسس نب يويرف
ناسسملت مامأا ايمسسر نوبيغي ةيجلع
دغلا ةهجاوم رئاز÷ا ةيدولوم لخدتشسو

تامدخ نم ةمورfi ناشسملت دادو مامأا
ةليكششتلا ‘ نزو مهيدل Úبعل ةعبرأا
يماشس فادهلاب رمألا قلعتيو ةيشساشسألا

دعب ةهاقن ةÎف ‘ دجوي يذلا يويرف
يدهم ¤إا ةفاشضإلاب.ةباشصإلا نم هتدوع

فثكي يذلاو رخألا وه باشصŸا ةيجلع نب
‘ اباشصم جرخ يذلا ةقاطوبو .جÓعلا
¤إا ةفاشضإلاب ةÒخألا ةليلم Úع ةارابم

ىلع جتحإا امدعب ايلأا بقاعŸا ةحاشس نب
ظح نشس◊و.ةنيوع مك◊ا تارارق
زيغن ليبن بردŸا نا ينفلا مقاطلا

ودعشس ليبن يروÙا عفادŸا عجÎشسيشس
Óشسيإا يدواد يراوفيإلا طشسولا بعلو

عم ةÒخألا ةارابŸا ‘ كراشش يذلا
.فيدرلا

ةزاجإا ىلع لوسصحلل طغسضي سساŸأا
ةيئانثتسسا

ةيدولوم ةرادإا سسل‹ سسيئر لشصاوي
دا–إلا ›وؤوشسم ىلع طغشضلا رئاز÷ا

لوشص◊ا لجأا نم مدقلا ةركل يرئاز÷ا
بعل عم دقاعتلل ةيئانثتشسإا ةزاجإا ىلع
ىلع Úمئاقلا سضفر مغر رخأا يبنجأا

تابوقع نم افوخ Êور ةزاجإا ءاغلإا فافلا
Úمألا نأاف هانملع ام بشسحو .افيفلا
fiا در رظتني دعاشس دمÙةيشضايرلا ةمك

دشض Êور ىوكشش سصوشصخب ةيلودلا
رارقلا ذاختإا لبق اذهو ةيدولوŸا

ةيدولوŸا ةرادإا ناف ةراششإÓل.يئاهنلا
›وغنوكلا مجاهملل ةيمشسر ةوعد تلشسرأا
هعم دقاعتلا سضفرت اهنكلو ارابيإا سسنارب

ةيئانثتشسإلا ةزاجإلا ديكأات ةياغ ¤إا
رمع نأا اÃ تقولا قيشض مغر اذهو

.طقف مايأا ةتشس يئانثتشسإلا وتاكŸÒا

دادزولب بابشش
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فيطسس قافو

ة-سص◊ا لÓ-خ ف-ي-ط-سس قا--فو داد--ع--ت ر--سصا--ن--ع ىد--با
ةيوسست  رخات ببسسب  مهرمذت  سسما ةحيبسصل ةيبيردتلا

يتلا ةقلاعلا ةيرهسشلا روجأ’ا-ب ة-سصاÿا م-ه-تا-ق-ح-ت-سسم
دق اوناك ثيح مرسصنŸا مسسوŸا ذنم اهب نونيدي اوقب

دعوم ةيلا◊ا مث ةقباسسلا ةرادإ’ا عم ادعوم اوددح
ةيقب ةيوسستل يفناج ›ا◊ا رهسشلا نم لوأ’ا عوبسسأ’ا
ةيرهسش روجأا23 ›ا نيرهسش ةرجأا Úب  ةقلاعلا روجأ’ا
ن-م تب-ل-ط  د-ق ةرادإ’ا تنا-ك ثي--ح ه--ت--لا--ح بسسح ل--ك
نا نود نم  مايأا ةعسضبل دعوŸا ليجأات يوارق ءاقفر
يلع كسشوي رهسشلاو  مهعم اهتعطق يتلا ةملكلاب مزتلت
يتلا ةرادإ’ا عم ثدحتلا نوبعÓلا بلط ثيح هتياهن
نا ةسصاخ ةيبيردتلا ةسص◊ا  روسضح نع بايغلاب تزرب
ريدŸا، ‘’ لامك يواهلا سسيئر نم لك ةراد’ا زئاكر
سسيئر زرب  اميف سسنوت ‘ نودجاوتم  ةيافلح ماعلا

. بايغلاب  رارسس ةراد’ا سسل‹

يمأدقلأ روجأأ  ةيطغتل نويلم09و نيرايلم
ÚبعÓلا روجا ةيوسست ةيلمع نا ةقوثوم رداسصم تدكا
’ ايلام افÓغ بلطتت مرسصنŸا مسسوŸا ›ا دوعت يتلا
يتلا ›اŸا فÓغلا وهو  نويلم09و  نيرايلم زواجتي

Ãعم ةيوسستلا دعوم نمازت نكل  هعمج ةراد’ا رودق
ةليكسشتلا ميعدت لجا نم لاوم’ا ›ا ةراد’ا ةجاح
ةيلمع ›إا لاومأ’ا هجوت  اهلعج مداقلا وتاكرŸا لÓخ

مويلا قلطني يذلا وتاكرŸا دعوم باÎقا عم  ميعدتلا
. عوبسسأا دعب يهتنيو

أررسضت Ìكألأ  رودم بÎغŸأو يÒخ، ةلاسصيم
طسسو نم لك مسسوŸا ةيادب ‘ مدقتسسŸا يثÓثلا يقبي

ع-فادŸاو يÒخ سسرا◊ا، ة--لا--سصي--م حا--بر--م ناد--يŸا
ملعن امدنع اررسضت Ìكأ’ا  رودم بÎغŸا يروÙا
هلاومأا ي-ق-ل-ت-ي ⁄ ي-ثÓ-ث-لا نا ة-قو-ثو-م ردا-سصم بسسحو
هسس“  ⁄  ثيح ةطرافلا ةفئاسصلا هعيقوت ميسسرت ذنم
سسيئرلا اهيلع فرسشا يتلا ›وأ’ا ةيوسستلا ةيلمع دعوم
يقبو  فوسصوب لاومأا لوخد ةظ◊  بارعأا قباسسلا
. ديدج نود نم ةديد÷ا ةرادإ’ا مودق عم رظتني

Ìكأأ يوأرقو ةيرهسش ةرجأأ31 ب نيدي طينحج
روجأأ01 نم

ةراسش ‘ هبئا-نو ط-ي-ن-ح-ج مر-كا ة-ل-ي-ك-سشت-لا د-ئا-ق لاز’
قيرفلا ›ا ا-ن-يد-م Ìكأ’ا ي-ئا-ن-ث-لا يوار-ق Òمأا د-ئا-ق-لا

ةرجا31ب نيدي طينحج يموجهلا طسسولا نا  ثيح

هل مدقت  ةرم لك ‘و مرسصنŸا مسسوŸا ذنم ةيرهسش
لسصاوت   Òثكلا رسسف دقو ديسسŒ نود نم تانيمطت

ةيسسفنلا هتلاح ›ا مسسوŸا ةيادب ذنم بعÓلا بايغ
نا ودعت ’ ةباسصإ’ا ناو ›اŸا لكسشŸا ببسسب ةراهنŸا
نم Ìكأاب يوارق دئاقلا نيدي اميف  بسسحف ارÈم نوكت
. ةيرهسش روجأا01

تأرم ةدع Úبعللأ بلاطم ةرأدلأ غلبأ  يكوكلأ
هلÓخ يقتلي دعوم ياي كوكلا ليبن بردŸا توفي ⁄

ق-حÓ-ي يذ--لا سسجا--ه--لا--ب ا--ه--غÓ--بإا ل--جا ن--م ةراد’ا
عم ثد– ثيح  مهزيكرت يلع ابلسس رثؤويو ÚبعÓلا
رارسس ةرادإ’ا سسل‹ سسيئر عمو ةيافلح ماعلا ريدŸا
جئاتنلا عم ةسصاخ ÚبعÓل ةقلاعلا روج’ا سصوسصخب
هذ-ه نأا ›إا ة-فا-سضإا ا-ه-نو-ق-ق-ح-ي ي-ت-لا ة--ي--با--ج--يا د÷ا
دجي   نا نود نم  مرسصنŸا مسسوŸا ›ا دوعت روجأ’ا

Œنوبلاطي ط-ي-ن-ح-ج ءا-ق-فر ل-ع-ج ا-م ةرادإ’ا ن-م ا-بوا
. ةرادإ’ا عم ةرسشابم ثدحتلاب

تاعاسسلأ هذه Úبعللأ عم اعامتجأ دقعيسس رأرسس
هذ-ه رار-سس م-ي-ك◊ا د-ب-ع ةرادإ’ا سسل‹ سسي-ئر د-ق-ع--ي
لجا نم مهنم بلطب ÚبعÓلا عم اعامتجا تاعاسسلا
‘  دعوم ديد–و ›اŸا لكسشملل عيرسس لح داجيا
نمو  ةقلاعلا ةيرهسشلا مهروجأا ةيوسستل لاجآ’ا برقا
داد-ع-ت-لا ر-سصا-ن-ع ط-سسو بسضغ-لا ة-لا-ح سصا--سصت--ما م--ث

Úماه نيدعوم لبق  ةليكسشتلا رارقتسسا يلع اظافح
تبسسلا دادزولب باب ماما مث ادغ ةيدŸا يبŸوا ماما
حولت تادب يتلا ÚبعÓلا تاديدهت عم ةسصاخ مداقلا

ب/ليلخ.قف’ا ‘

تاعاصسلا هذه ائراط اعامتجا دقعيو لخدتيصس رارصس

ةرأدلأ روسضحب أوبلاط ةيرهسشلأ روجألأ ببسسب نورمذتم نوبعللأ

›ام فÓغ ›أ  ةلجعت-شسم ة-جا-ح ‘ ف-ي-ط-شس قا-فو ةرأدأ د-جو-ت
رظتنت يتلأ تايدحتلأ ›أ رظ-ن-لا-ب  ›ا◊أ عو-ب-شس’أ ر-ح-ب Èت-ع-م
اهب ماق يتلأ ةيجاجتح’أ ةكر◊أ دعبف  ماي’أ مداق ‘ ةليكششتلأ
عم تنمأزت يتلأو   ةقلاعلأ ةيرهششلأ مهروجاب ةبلاطملل نوبعÓلأ

انا-غ ة-ير-ف-شس حا‚إ’  ةرأد’أ ا-ه-ب مو-ق-ت ي-ت-لأ تا-ب-ي-تÎلأ د-عو-م
نم ›ام فÓغ Òفوت ةرورشضو ،مداقلأ رهششلأ فشصتنم ةبقترŸأ
باعلأ عناشصو يوق مجاهÃ ةليكششتلأ م-ي-عد-ت ة-ي-ل-م-ع حا‚أ ل-جأ

Áلأ ةبرجتلأ كلتÓأ هذه يتاتو ةمزŸأ تقو ‘ بلاطÿاعت ةنيزÊ
دوقع تأدئاع  وأ ةلودلأ ةناعإ’ مات بايغ ‘و ةقناخ ةيلام  ةمزأ
. ليومتلأ

Úبعللأ روجأ ةيوسستو يئانث مأدقتسسل  Òيلم4 نم Ìكأ
ظافحلل ةيولوأ Ìك’أ Úيلا◊أ ÚبعÓلأ روجأ ديدشست سسجاه يقبي

بلطتت يتلأو  ةققÙأ ةيباجي’أ جئاتنلأ عم ةأزأوم دأدعتلأ رأرقتشسأ يلع
دحأ يئانث بلجب ةليكششتلأ مي-عد-ت ي-تا-ي ا-م-ي-ف  نو-ي-ل-م09و نيرايل-م
ةيقيرف’أ ةشسفانŸأ دعوم بأÎقأ عم  ينفلأ مقاطلل ةبشسنلاب تايولو’أ

. رظتنŸأ يئانثلأ ةميق ›أ رظنلاب  لق’أ يلع نيرايلم بلطتي لام
اناغ ةيرفسس فيراسصم نيرايلم

61 رودلأ باهذ ةهجأوم روشض◊ اناغ ›إأ ةمداقلأ ةيرفشسلأ يقبت امك
ةرأدإ’أ رظتنت يتلأ تايرور-شضلأ د-حأ فا-ك-لأ ة-شسفا-ن-م ن-ك-م رر-ك-م
نم مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–’اب تد-ج-ن-ت-شسأ د-ق تنا-ك ي-ت-لأو
⁄ تلأز’ ثيح   رئاشسÿأ لقاب لقنتلأ نامشض ‘ اهتدعاشسم  لجأ
غلبم Òفوت  ›أ ةرطشضم ةرأد’أ نوكتشسو  مويلأ ةياغ ›أ درلأ يقلتت

ةليلقلأ مايأ’أ ‘  ةيرفشسلأ ف-يرا-شصم نا-م-شضل ن-يرا-ي-ل-م ن-ع ل-ق-ي ’
ÒيÓم6 نم Ìكأأ ›إأ ةيلاŸأ ةرأدإ’أ تاجايتحأ   عفري ام ةمداقلأ
ب/ليلخ. متنشس

ÚبعÓلا روجأاو يئانث مادقتصسا فيراصصم، اناغ ةيرفصس فيراصصم

  Òيلم6 ¤أ ةجاحب ةرأدإلأ
›ا◊أ عوبسسلأ رحب

اناغ ¤أ أوسضع65 جورخ ةسصخر بلط يدورج
نذ’ا بلط  سسما يدورج ديرسش فيطسس قافول يراد’ا ريدŸا لسسرا
مداقلا يرفيف11 موي  انغ ةلود ›ا  اوسضع65 نم نوكتم دفول جورÿاب

يتناسشا ةهجاوم روسض◊ ةمداقلا ةيرفسسلاب ةسصاÿا تابيتÎلا راطا ‘
ةرسضاح  تناك يتلا ةمئاقلا سسفن ةراد’ا تدعأا نا دعب  Êاغلا  وكتوك

وةراد’ا نوكتسسو  ›و’ا ةارابŸا لÓخ  داسشتلا ›ا قيرفلا ةيرفسس ‘
بلط عادي’ اناغ ةيلسصنق ›ا لقنتلا عم دعوم يلع دغلا ةهجاوم دعب
. ةيعامج ةÒسشات يلع لوسص◊ا

سسيمÿأ لبق رظتنم Êاغلأ مجاهŸأ
لبق ةليكسشتلا فوفسص معديسس يذلا Êاغلا مجاهŸا قحتلي نا رظتني

سصيخرت يلع لوسص◊ا طقف رظتني يذلاو  مداقلا سسيمÿا دعوم
لماك لوح ةراد’ا هعم تقفتا نا دعب  ةيرئاز÷ا يسضار’ا لوخدل
طا-ب-ترا يا ن-م ر-ح ا-ما--ع42 بحا-سص م--جا--هŸا نا ة--سصا--خ بناو÷ا
دقع يلع هعيقوت ميسسرت لجا نم انرداسصم بسسح هروسضح نوكيسسو

ŸمسسوÚ فسصنو .
ب/ليلخ

تاسصوحفلأ يرجي يسسودنق
كسشلأ ‘ أدغ هتكراسشمو

نأ دعب فانئتشس’أ ذنم تابيردتلأ ‘ أرشضاح يشسودنق باششلأ نأديŸأ طشسو نكي ⁄ يلع «‘أرغوك-يأ» تا-شصو-ح-ف ›إأ ع-شضخ د-ق بعÓ-لأ نا-ك ثي-ح سسمأ با-ي-غ-لأ ل-شصأو هروشضح نم لعجي ام  تاشصوحفلأ جئا-ت-ن ر-ظ-ت-ن-ي لأز’و  ي-ن-م-ي-لأ  ل-جر-لأ يو-ت-شسم بعÓلأ أدب نأ دعب يتأات يتلأو ةدعبت-شسم ة-يدŸأ ي-بŸوأ ما-مأ د-غ-لأ ة-ي-شسمأأ ة-ه-جأو-م لÓخ ةنيطنشسق بابشش يمرم ‘ هعقو يذلأ عئأرلأ فدهلاب ةيأدب  هأوتشسم ديعتشسي . طينحج مركأأ باعلأ’أ عناشص بايغ لشصأوت ›إأ فاشضيل  ةقباشسلأ ةأرابŸأ
مويلأ دقعلأ نم ةخسسن بلجي ةيافلح– ‘ل سسنوت ›إأ هتيرفشس نم مويلأ ةيافلح ماعلأ ريدŸأ ةقفر ‘’ لامك يواهلأ سسيئر دوعي «اباك» ةيلاطي’أ ةشسبلأ’أ ةكرشش ›وئشسم ءا-ق-ل ع-م د-عو-م ي-ل-ع ي-ئا-ن-ث-لأ نا-ك ثي-ح ةشسبلأ ةطكرششلأ Òفوت هبجوÃ متي يذلأ دقعلأ ليشصافت لماك لوح  سضوافتلأو نأ يلع  ةكرششلأ راعشش قيرفلأ ةشصمقأ لمح لباقم رباكأ’أ ›أ ةشسردŸأ نم قيرفلأ . رأرشس ةرأدإ’أ سسل‹ سسيئر  هيلع عقوي يتح  دقعلأ نم ةخشسن يلع يئانثلأ لشصحي يرفيف5 لبق ¤وألأ ةعفدلأ لجعتسست ةرأدلأ ةكرششلأ ةشسبلأ نم ةعفد لوأ يلع لوشص◊أ لجعتشست ةرأد’أ نأ انرداشصم تفششك يلع هعيزوت لجأ ن-م  مدا-ق-لأ ير-ف-ي-ف5 لبق دقعلأ عيقوت ميشسرت د-ع-ب ة-ي-لا-ط-ي’أ ةقباشسلأ ةرأدإ’أ اهتبلاج يتلأ  «وÈموأ» ةشسبلأاب نوبردتي زولأز’ نيذلأ  ÚبعÓلأ . ديد÷أ لومŸأ ةشسبلأاب اناغ ›إأ دأدعتلأ رفاشسي نأ ةرأدإ’أ لمأات ثيح يدانلأ راعسشل ميمسصت نسسحأأ رايتخل ةقباسسم ميظنت ةرأدإلأ حأÎقأ ةيلمع ‘ ةكرا-ششم-ل-ل  را-شصنأ’أ ط-شسو ة-ق-با-شسم ف-ي-ط-شس قا-فو ةرأدإأ تق-ل-طأأ ةÎفلأ ‘ ةلهم تحتف دقو  يرشصع، ‘أÎحأ لكششب يدانلل ديد÷أ  راعششلأ ميمشصت تانوكم مأÎحأ تطÎششأو مويلأ راهن فشصتنم ةياغ ›أ يفناج42 سسمأ Úب ةدتمŸأ بحاشص نأ ةدكؤوم سسيشساتلأ خيراتو رشستلأ ، مشس’أ ‘ ةلثمتŸأو  راعششلأ زا‚أ ‘ يدانلأ . سصاخ Ëركتب يظحيشس ميمشصتلأ

لاسصتلأو ملعإلل ةديدج ةيريدم بيسصنت ةيريدم بيشصنت ميشسأرÃ تبشسلأ سسمأ لوأ ةيشسمأأ رأرشس ةرأدإ’أ سسل‹ سسيئر ماق مÓعإ’أ لئاشسو عم لماع-ت-لأ ‘ ق-ير-ف-لأ ة-شسا-ي-شس را-طأ ‘ يدا-ن-ل-ل لا-شصت’أو مÓ-عإ’أ يتلأو ةيريدŸأ ةشسائرل فويعم نيدلأ رون يمÓعإ’أ Úيعت ” ثيح يدانلأ قيوشستو فلكم ،‘أرغوتوف  روشصم، لشصأوتلأ عقأوم نع لوئشسم، Úنثأ Úيفحشص نم نوكتت ب/ليلخ. ايفأرغوفنأو كيفأرغ ممشصمو  ويديفلاب

:لاقلقوب ،قير◊أ ةثداح دعب يبŸوأ’أ عم مهنماشضت ىلع عيم÷أ ركشش

«لاجآلأ برقأأ ‘ اهديسسŒ رظتنن و تاطلسسلأ نم أدوــعو انيقلت»

ةيدملأ يبملوأأ

ةّبهلاب ةيدŸأ يبŸوأأ سسي-ئر لا-ق-ل-قو-ب ظو-فfi دا-ششأأ
قير◊أ ةثداح بقع ،يدانلأ اهيقل يتلأ ةينماشضتلأ
¤إأ فّلخأأ ا‡ ،قيرفلأ يبع’ ةماقإأ رقÃ بششن يذلأ

يتلأ علهلأ ةلاح ¤إأ ةفاشضإأ ،ةÈتعم ةيدام رئاشسخ
ىقلت هنأاب ابرعم ،راّجح فيرشش بردŸأ لابششأأ تباشصأأ

تاطلشس ،تائيهلأ ديدع نم Òظنلأ عط-ق-ن-م ا-ن-ما-شضت
fiنطأوم ىتح و يدأون ءاشسؤور،ةيلÚ، ئاقÓ ‘ كلذ:

انأأ و Úيرئأز÷أ ميشش نم نماشضتلأ نأأ أديج فرعأأ»
.«ءانثتشسأ نود يبŸوأ’أ عم عيم÷أ ةفقوب أدج ديعشس

ةشضايرلأ و بابششلأ ريدم ركششن»
«هتفقو ىلع ةيدŸأ ةي’ول

،بعŸÓأ ءأدشصأأ ـل هثيد-ح ‘ لا-ق-ل-قو-ب ى-ن-ثأأ و أذ-ه
ي-ل-ع د-ي-شس ة-شضا-ير-لأو با-ب-ششلأ ر-يزو ل-خد-ت ى-ل-ع
ىلع ةشضايرلأ و بابششلأ ريدم نم بلط يذلأ يدلاخ
نب دقرم ¤إأ ÚبعÓلأ لق-ن-ب ة-يدŸأ ة-ي’و ىو-ت-شسم
ءاقفر نأاب ا-ف-ي-شضم ،Úل-جر-ل-ل بشسح-ي أذ-ه و ،وا-ك-شش
.ةثدا◊أ دعب ةديج تايونعم ‘ نودجأوتي موركل

دوعولأ ديشسŒ رظتنن و Èكأأ انتمزأأ»
«لاجآ’أ برقأأ ‘

ةي’ولأ لث‡ اهيف طبختي يتلأ ةيلاŸأ ةمزأ’أ نع امأأ
ةنشسلأأ ةيفلخ ىلع ،Ìكأأ تدّقعت يتلأ و «62» مقر
داتع نم ،سسباي-لأ و ر-شضخأ’أ ى-ل-ع تتأأ ي-ت-لأ به-ل-لأ

ة-ي-ن-ق-ت تأز-ي-هŒو ،تأر--كو ة--شسب--لأأ ن--م ي--شضا--ير
قيرفلل ةعبات ،ةينوÎكلإأو ةيلزنمورهك و ةيبيردت
›أو نم أدوعو ىقلت هنأاب لاقلقوب فششك ،هتماقإأو
ر-م-حأ’أو قرزأ’أ ق-ير-ف-لأ ةد-عا--شسŸ ة--يدŸأ ة--ي’و
ي-بŸوأ’أ سسي-ئر فا-شضأأ ه-ي-ل-عو ،ه-ت-مزأا-ب سضو-ه-ن-ل-ل
انيقلت اننأ’ ،ةرŸأ هذه نولئافتم نحن ةقيقح »:لوقي
‘ ا-هد-ي-شسŒ ر-ظ-ت-ن-ن و ي-بŸوأ’أ ةد-عا-شسÃ أدو--عو
.«لجاعلأ بيرقلأ

كل‰ اننأأ ىلع ّلدت يبŸوأ’أ جئاتن»
«..نكل و أدّيج اقيرف

ةلوطبلأ ‘ قيرفلل تفÓلأ قلأاتلأ ءوشض ‘ أذه يتأاي
هل زوف سسماخ ىنج يذلأ وهو كلاب امف ،ةفÙÎأ

سسايلأ مامإأ بعلÚ Ãمث را-شصت-نأ هر-خآأ نا-ك ،ا-ي-لأو-ت
زيف– يأأ نودب كلذ و ،ةركشسب دا–أ ىلع ةيدŸاب
أو-شضا-ق-ت-ي ⁄ Úب-عÓ--لأ نأ’ ،ر--خآأ ءي--شش ’ و ›ا--م
أونابأأ و يّدحتلأ أوعفر مهّنكل و ،روهشش ذنم مهبتأور
ي-ت-لأ يدأو-ن-لأ را-ب-ك تها-شض ةÒب-ك تا-ي-نا-ك-مإأ ن--ع

لاقلقوب نأأ ’إأ ،ةÒبكلأ تاكرششلأ عير نم ديفتشست
و يبŸوأ’أ ةÒتو نأأ و ،لاÙأ نم لا◊أ مأود نأاب دكأأ

ةيلاŸأ ةمزأ’أ لظ ‘ رمتشست نل ةيباجيإ’أ هتوحشص
ةد-م ذ-ن-م ÊأدŸأ يدا-ن-لا-ب ف-شصع-ت ي-ت-لأ ة--ق--ناÿأ

مقاطلأ و ÚبعÓلأ لأومأأ بشص ‘ Òخأات يأاف ،ةليوط
رمأ’أ وه و ،رفشصلأ ةطقنل قيرفلأ د-ي-ع-ي د-ق ي-ن-ف-لأ
تاطل-شسلأ ى-ل-ع ا-م-ف ،ي-بŸوأ’أ قا-ششع هّدو-ي ’ يذ-لأ
‘ قيرفلأ لاخدإأ يدافتل ليلقلاب ول و كّرحتلأ ىوشس
.ملظم قفن

‘ فيطشس ءاقل دعب ليقتشسيشس راجح
ةمزأ’أ رأرمتشسأ لاح

يمرب دّده راّجح فيرشش قيرفلأ بردم نأأ ملعلأ عم
‘ ،فيطشس قافو مامأأ ةمداق-لأ ةأرا-بŸأ د-ع-ب ة-ف-ششنŸأ

رمأ’أ وه و ،هيلع وه ام ىلع عشضولأ رأرمتشسأ لاح
نأأ و اميشس ،ةقيقح ةمأود ‘ قيرفلأ لخدي دق يذلأ
لك ق-ح-ت-شسي ة-ل-ي-ل-م Úع ة-ي-ع-م÷ ق-با-شسلأ بردŸأ
لظ و هتمزأأ جوأأ ‘ قيرفلأ كÎي ⁄ هنوك ،ةيحتلأ

اŸ ه’و-ل-ف ق-ير-ف-لأ ‘ كّرÙأ ة-با-ثÃ نا-ك و أد-ما-شص
‘ هل ةئيشسلأ ةقÓطن’أ دعب يبŸوأ’أ ةنيفشس تراشس
م.ر.ةلوطبلأ



نم ةرصشاعلا ةلو÷ا راطإا ‘ ةمهم ةارابم عم دعوم ىلع دغ موي ةمصصاعلا دا–إا نوكيصس
،تقولا ضسفن ‘ بعصصو مهم ءاقل ‘ Úغولوب بعلÃ نارهو ةيدولوم لبقتصسي اŸ ،ةلوطبلا
يÒت بردŸا لابصشأا لواحيصس ذإا ،مصسوŸا قÓطنا ذنم ةراصسÿا معط قذي ⁄ قيرف مامأا

م-هد-ي-صصر ¤إا ر-خآا زو-ف ة-فا-صضإا ل-جأا ن-م ا-ه-ب نورÁ ي--ت--لا ةÎف--لا لÓ--غ--ت--صسا ي--جور--ف
ةبترŸا بحاصصو دا–إلا Úب Òغصص قرافلا نأا اÃ ،¤وألا بتارŸا نم Ìكأا باÎقلاو
هيلع ناك امك ÚبعÓلا ضضعب تامدخ نم اصصوقنم دغلا ةارابم دا–لا لخديصسو ،ةثلاثلا
.يراوزو Êاوصضر ،روفيصس رارغ ىلع تاباصصإلا ببصسب يصضاŸا ءاقللا ‘ لا◊ا

بقللا ىلع ةصسفانŸا ينعي شسماÿا زوفلا قيق–
رمألا وهو ،نارهو ةيدولوم لبقتصسي اŸ ›اوتلا ىلع هل زوف ضسماخ نع دا–لا ثحبيو
ةهجاومو ضسابلب ةنيدم ¤إا لقنتلا لبق71 ةطقنلا ¤إا هديصصر عفري قيرفلا لعجيصس يذلا
اذه ةلوطب بقل ىلع ةصسفانŸا نأا عيم÷ا كرديو ،لبقŸا تبصسلا موي يلÙا دا–إلا
تلو÷ا ‘ كرادت نكÁ يذلا طاقنلا قراف لظ ‘ قيرفلا مامأا احاتم لازي ل مصسوŸا
كرادتلا نكÁ ةÒثك تايرابم كلانه لازت لو Óيوط لازي ل مصسوŸا نأاو ةصصاخ ،لبقŸا

ىوصس نوصضري نل يردوك ءاقفر نإاف ةحيحصصلا ةكصسلا ¤إا قيرفلا ةدوع عمو ،اهلÓخ نم
.ةأاجافŸا عنصصل فويصضلل ةصصرف يأا حنم مدعو دغلا ءاقلب زوفلا ‘

تاراصصتنلا دصص◊ ايلآا نوزفfi نوبعÓلا
مهنيب ثيدح ل ثيح ،جÈلا ‘ ققÙا زوفلا بقع باحصسلا ‘ قيرفلا يبعل تايونعم دجاوتتو
ذنم ةÁزه يأل ضضرعتت ⁄ ةيدولوŸا نوك ةمهŸا ةبوعصص مغرو ذإا ،دغلا موي ةوارم◊ا طقن نع ىوصس
ةلصصاوم ىلع مزع مهلك ديعلب ءاقفر نأا لإا ،ةيصضاŸا ةلو÷ا ‘ امهم ازوف تققحو ةلوطبلا قÓطنا

لك رفوت لظ ‘ ،Òغ ل بقللا ىلع ةصسفانŸا لجأا نم ةوقب قيرفلا ةدوع ديكأاتو تاراصصتنلا دصصح
.ةيرصشبلا وأا ةيلاŸا ةيحانلا نم ءاوصس كلذ قيقحتل تاناكمإلا

ةيلخاد لكاصشم ششيعي شسفانŸا
اهزوفو ةبيط اهجئاتنل اهقيق– مغر ،¤وألا ةجردلاب ةيلامو ةÒبك ةيلخاد لكاصشم نارهو ةيدولوم ضشيعتو

ةدوعلا مدعب ةرادإلا اودده قيرفلا يبعل نأا لإا ،فيظن فدهب فلصشلا ةيعمج ىلع ةيصضاŸا ةلو÷ا ‘
ةحلصصم ‘ بصصي يذلا رمألا وهو ،ةيلاŸا مهتاقحتصسŸ مهيقلت مدع ببصسب تابيردتلا ءاوجأا ¤إا
ءادألاب زوفلا قيقحتل لكاصشŸا هذه ‘ رامثتصسلا هوبعل لواحيصس يذلا ،كصش نود نم دا–إلا
ب .ب.نازيلغ عيرصس مامأا لا◊ا هيلع ناك امك ةجيتنلاو

دا--نزو--ب ر---يذ---ن قا---ح---ت---لا ضسمأا دا–لا ةرادإا تم---صسر
،ق--ير--ف--ل--ل ما--ع Úمأا بصصن--م ‘و يرادإلا م--قا--ط---لا---ب
ضسي-ئر رو-صضح-ب ضسمأا ة-ح-ي-ب--صص هد--ق--ع ى--ل--ع ى--صضمأاو
ى-ل-ع نا-فر-ط-لا ق-ف-تا ثي-ح ،لو-ل--ج رو--صشا--ع ق--ير--ف--لا
‘ دانزوب اهب موقيصس يتلا ماهŸا ىلعو دقعلا ليصصافت
يتصسيجوللا ،يميظ-ن-ت-لا بنا÷ا ضصخ-ت ي-هو ،ق-ير-ف-لا
امك ،ينفلا مقاطلاو ةرادإلا Úب قيصسنتلا اذكو ،›اŸاو
ىيحي Îنع يصضايرلا ريدملل ايوق ادنصس دانزوب نوكيصس
ةدي÷ا امهت-فر-ع-مو ا-م-ه-ع-مŒ ي-ت-لا ة-قاد-صصلا م-ك-ح-ب
دا–إلا ة-ح-ل-صصم ‘ نو-ك-ي-صس ا-م ،ضضع-ب-لا ا-م--ه--صضع--ب--ل
.¤وألا ةجردلاب

يدان ميظنت عورصشم ىلع انقفتا» :دانزوب
fiÎيرصصع ف»

قيرفلل ةيمصسرلا ة-ح-ف-صصل-ل تا-ح-ير-صصت-ب دا-نزو-ب ¤دأاو
دا–إا قيرف ¤إا يمامصضناب ديعصس» :لاقو هبيصصنت بقع
› تلكوأا يتلا ماهŸاو ،يرادإلا بنا÷ا نم ةمصصاعلا

نم ،يرادإلاو ›اŸا بنا÷ا نم ةماعلا ةنامألا يه
ÒياعŸاو ضسيياقŸا قفو فfiÎ يدان ميظنت لجأا
لجأا نم ةمهŸا هذه ‘ قفون نأا ىن“أاو ،ةيرصصعلا

قيق–و ¤وألا راودألا بعلل ةيعون ةعفد قيرفلا ءاطعإا
.«ةرادإلا فرط نم ةرطصسŸا فادهألا

«¤وألا راودألا بعل يه ةرطصسŸا فادهألا»
راودألا بعلل حمطي Òبك قيرف دا–إلا» :Óئاق فاصضأاو
ةيلام ةيميظنت ةدعاق هل نوكي يصضايرلا حاجنلا ،¤وألا
،ىÈكلا ةيدنألا فاصصم ¤إا باهذلاب هل حمصست ةيرادإاو
مصساو ةعمصسب قيلي يرصصع ميظنتب مايقلا ىلع لمعن
ريوطتل ةيعون ةعفد حنم لجأا نم انه نحنو ،قيرفلا
.«يصضايرلا بنا÷ا نم ¤وألا راودألا بعلو قيرفلا

لمعنصس اننأاب دا–إلا راصصنأل لوقأا»
«قيرفلا ريوطت ىلع

هجوأا لوأا» :لاقو ،دا–إلا راصصنأل ةلاصسر هيجوتب متخو
لك يطعنصس اننأاب مهل لوقأا ،قيرفلا راصصنأل ةÒبك ةي–

فادهألا قيق–و هريوطت لجأا نم قيرفلا اذهل ءيصش
ىن“أاو مهقيرف ءارو اوقبي نأا مهنم بلطأا ،ةرطصسŸا
.«مهنظ نصسح دنع نوكن نأا

ب .ب

ــه2441 ةيناثلا ىدامج11 ـل قفاوŸا1202 يفناجÚ 52نثإلا لوألا فÙÎا
ةمسصأعلا دأ–إا

قــــــــيرفلل اــــــــماــــــــع اــــــــنيمأا داــــــــنزوب بــــــــصصني لوــــــــلج روــــــــصشاع

«بــــــــلقلا ءادــــــــن شضــــــــفر يــــــــننكÁ لو ةرــــــــڤم ماــــــــمأا ةــــــــلم÷اب اــــــــصصرف اــــــــنعّيصض» :يرــــــــيزد
يريزد لÓب ديد÷ا ياد Úصسح رصصن بردم ثد–

Ìعت يتلا ةرقم م‚ مامأا قيرفلا عم هل ةجرخ لوأا نع
دقل» :لاقو ،هرايد رقع ‘ لداعتلا ةجيتنب هقيرف اهيف

‘ انلصشف اننكل لوألا طوصشلا ‘ ضصرفلا نم ددع انقلخ
ةصصرف عيصض ضسفانŸا ىتحو لقألا ىلع فده ليجصست

فرغ ‘ اهب انمق يتلا تÓيدعتلا مغر ،ىرخألا وه
،Êاوث رصشع ›اوح دعب افده انيقلت ضسبŸÓا Òيغت
اذ-ه ‘ را-صصت-نلا ق-ي-ق– ى-ل-ع ا-ند-عا--صسي ⁄ ا--م و--هو
.«ءاقللا

«نابصشلاو ةÿÈا باحصصأا Úب اجيزم دادعت كل‰»
قباصسلا بردŸا لاق ،قيرفلا همصض يذلا دادعتلا نعو

Úب ةصسنا-ج-ت-م ة-عو-م‹ م-صضي ق-ير-ف-لا» :جÈلا ي-ل-هأل
قيرفلا ةنياعم ددصصب انأاو نابصشلاو ةبرجتلا باحصصأا
،«ةيقبتŸا تلو÷ا ‘ ىوتصسŸا ‘ نوكي نأا ىنمتنو
¤إا تدع» :يريزد لاق ،قباصسلا هقيرف عم هدقع نعو
وأا ياد Úصسح رصصن ضضرع ضضفر يننكÓ Áف ،يتيب

نيدأا يننأل ارارم اهتلق مÓكلا اذهو ةمصصاعلا دا–ا
يلهأا عم يدقع تخصسف انأاو ،Òثكلاب Úقيرفلا نيذهل
.«ةرادإلا عم تاصضوافم دعب يفناج11 موي جÈلا

«طقف ةيرصصنلا ىلع رصصتقي ل ةيلاعفلا شصقن لكصشم»
نأا حيحصص»ّ :يريزد لاق ،نآلا ىتح قيرفلا جئاتن نعو
نايصسن انيلع نكل ،ىوتصسŸا ‘ جئاتن ققحي ⁄ قيرفلا
،بع-ل-لا ‘ ة-ط-ق--ن09 تي--ق--ب ه--نأل ق--با--صسلا راو---صشŸا
ي-ط ا-ن-ي-ل-ع ،ة-لو-ط-ب-لا ‘ ةو-ق-ب ةدو-ع--لا ¤إا ى--ع--صسن--صسو

،«Óبقتصسم انرظتني ا-م-ي-ف Òك-ف-ت-لاو ي-صضاŸا ة-ح-ف-صص
نأا دقتعأا» :يريزد لاق ،ةيلاعفلا ضصقن لكصشم نعو
ي-م-جا-ه-م ى-ل-ع ار-ك-ح ضسي-ل ة-ي-لا-ع-ف--لا ضصق--ن ل--ك--صشم
ا-بوروأا ‘ ىÈك-لا قر-ف-لا ى-ت-ح ه--نأل ط--ق--ف ة--ير--صصن--لا
ءا-يو-قأا Úم-جا-ه-م با-ي-غ ‘ اÒث-ك ل-ج-صست ل تح-ب-صصأا

زارطلا نم Úمجاهم دجوي ل ةلوطبلا ‘ انه ىتح
  .«›اعلا

م . م

ياد Úسسح رسصن

 شضــــــيوعتل حــــــصشرم ةــــــعاــــــصش نـــــــب
fiموــــــجهلا يــــــف شصوــــــي

بعتلا لظ ‘ ،نارهو ةيدولوم مامأا دغلا ةارابم ‘ Úنثا وأا Òيغت ءارجإل ينفلا مقاطلا هجتي
ضصويfi نÁأا رارغ ىلع ،رخآلا ضضعبلا ىوتصسم عجارت اذكو رصصانعلا ضضعب نم لان يذلا

،ايصساصسأا نوكيل حصشرŸا ةعاصش نب ءايركزب هصضيوعتو طايتحلا دعاقم ‘ ءاقبلل حصشرŸا
ضصرفلا مغر ›اوتلا ىلع ةيناثلا ةارابملل فيدهتلا نع لوألا مايصص رارمتصسا لظ ‘
.جÈلا يلهأاو نازيلغ مامأا هل تحيتأا يتلا

جÈلا مامأا Êاثلا طوصشلا ‘ ديج ىوتصسÃ رهظ
Óيدب لخد اŸ ،جÈلا يلهأا ةارابم نم Êاثلا طوصشلا ‘ بيط ىوتصسÃ ةعاصش نب رهظو

مدق هنأا لإا ،موجهلا طخ نم ىنميلا ةه÷ا ىلع هتكراصشم مغرو ذإا ،(56د) ‘ ةدومح Íل
ءوصس نأا لإا ،تاطقللا ىدحإا ‘ ليجصستلا نم ابيرق ناك امك تامجه ةدع داقو هيلع ام
هتيفاع داعتصساو ةيلاع ةيندب ةقايل ‘ نارهو ةنيدمك نبا رهظ امك ،كلذ نود لاح ظ◊ا

ةيادب ذنم ةكراصشŸا ىلع ارداقو ازهاج هلعجي ام ،دئازلا نزولا نم ضصلختو ايئاهن
.ةارابŸا

fiشصوي Áفب رÎطايتحلا ىلع هليحيصس يجورفو غارف ة
نع هبايغ لظ ‘ ،ةيلا◊ا مايألا لÓخ غارف ةÎفب رÁ ضصويfi نأا ودبيو
،هئÓمز فرط نم هل عنصصت يتلا ضصرفلا مغر Úيلاتتم نيءاقل ‘ ليجصستلا

نأا لبق ،Úتلوج لبق لئابقلا ةبيبصش ىمرم ‘ فده رخآا لجصس ثيح
ام ،ةلماك فادهأا ةثÓث لجصسيو ÚيصضاŸا نيءاقللا ‘ يردوك هنع بوني
ةصصرفلا حنمو طايتحلا دعاقم ىلع هتلاحإا ىلع يجورف بردŸا Èجي
.ةفاصضإلا Ëدقت ىلع رداقلا ةعاصش Íل

ليجصستلا ¤إا ةدوعلاب بلاطم اصضيأا يمصساقلب
ةارابم ‘ ليجصستلا ¤إا ةدوعلاو ةقافتصسلاب ابلاطم يمصساقلب نوكيصس ،هتهج نم

دعي ثيح ،تباثلا هاوتصسم مكحب هيلع نولوعي عيم÷ا نأاو ةصصاخ ،نارهو ةيدولوم
ضصويfi مايصص لظ ‘و ،مصسوŸا اذه قيرفلا فادهأا ليجصست ‘ ةمهاصسم Ìكألا
لمأا ىلع ،ةوارم◊ا ىلع زوفلا قيق– ‘ ةمهاصسŸاو يمصساقلب قلأات راصصنألا رظتني
زربأا ةمحازمو فادهألا نم هديصصر عفرو ىرخأا ةرم ليجصستلاو هقلأات يردوك ةلصصاوم
.طصسولا ‘ هبصصنم مغر فادهلا بقل ىلع ةلوطبلا يمجاهم

ب .ب

ةوارم◊ا ءاقل نع ايمصسر بيغي ششومامز
لسصاوي ثيح ،ةبأسصإلا نم مأتلا هيفأعت مدع ببسسب دغلا ةارأبم نع ششومأمز بأيغ دكأأت
ةرسشع ةيدأ◊ا ةلو÷ا ةارأبŸ ازهأج نوكي دقو ،Êدبلا رسضÙا ةقفرب دارفنا ىلع لمعلا
‘ ادعبتسسم ىقبي ةيسسأسسأا ةنأكŸ هزجح نأا لإا ،لبقŸا تبسسلا موي ةررقŸا شسأبعلب دأ–إا مأمأا
.جÈلا ‘ لأ◊ا هيلع نأك أمك Òبك دودرم Ëدقت زودنغ لسصاو أم اذإا ةسصأخ ›أ◊ا تقولا

ةوارم◊ا مامأا قلأاتلا ةلصصاوم ةصصرف مامأا دا–إلا



ةعيبشصوب دعاشسملل ةشصرفلا حن“و بردم بلج ‘ ثيÎت ةرادإلا

سشار◊ا دا–ل د-----عا-----ضسŸا بردŸا Èع
‘ ق--ل--ط--نا ق---ير---ف---لا» :بلا---طو---ب ي---ع---ضس
›اوح ذنم يأا Èمضسيد02 موي تاÒضضحتلا

نم ة-م-ضصا-ع-لا ‘ ق-ل-ط-نا Òضضح-ت-لا ،ر-ه-ضش
ام وهو ،Êدبلا بنا÷ا ىلع زيكÎلا لÓخ
يذ-لا لوألا ف-ل-ضشلا سصبر-ت لÓ-خ ل-ضصاو--ت
،يكيتكتلاو ينفلاو Êدبلا لمعلا هيف انعون
ع-برأا ا-ن-ضضخو ة-م-ضصا-ع--ل--ل ا--ند--ع ا--هد--ع--بو
ن-مألا ل--م ل--ك ما--مأا تاÒضض– تا--يرا--ب--م
بورÿا ةيعمج ،ينطولا كردلا ،ينطولا
.«ةنتاب بابضشو

ءاقل لوأ’ نيزهاج نوكنل ىعصسن»
«ةلوطبلا ‘

:بلاطوب لاق ،Êاثلا فلضشلا سصبرت نعو
اقباضس هب انمق يذلا لمعلاب نوضضار نحن»
لمعن ثيح ،Êاث سصبرت سضوخ انيلع ناكو
نوضضار نحنو فلضشلا سصبرت لÓخ ةيدجب

ن-يز-ها-ج نو-ك-ن ى-ت-ح ل-م-ع-لا فور--ظ ن--ع
كانه ،يرف-ي-ف11 موي ة-لو-ط-ب-لا قÓ-ط-نل
ثحبن نحنو قرفلا لكل تايباجيإاو سصئاقن

سصئاقنلا ة÷اعم ¤إا ىعضسنضسو لول◊ا نع
نوكت نل ¤وألا ةارابŸا ‘ ،ءاقل لوأا لبق
.«نضسحتنضس اننكل ،ةيلاثŸا ةليكضشتلا كانه

حاجنلا طورصش لك ترفو ةرادإ’ا»
نابصشلا Úب جيزم دادعت كل‰و

«ةÿÈا باحصصأاو
،ق-ير--ف--لا ى--ل--ع Èضصلا--ب بلا--طو--ب بلا--طو
ة-ضسماÿا وأا ة-ع-بار-لا ة-لو÷ا ى-ت-ح» :لا-قو

،ةÒب-ك ة-ب-ضسن-ب ز-ها-ج ق-ير-ف-لا نو-ك-ي ى-ت--ح
ألا ى----ل----ع بع----ل----ت----ضس سشار◊ا ¤وألا راودّ
نعو ،«يضسفانت قيرف ليكضشت ¤إا ىعضسنضسو
ةدوجوم تاناكمإلا» :لاق ،›ا◊ا دادعتلا
كانه ،حاجنلا طورضش لك ترفو ةرادإلاو
نيذلا ةÿÈا باحضصأا كانهو قيرفلا ءانبأا

مه-تÈخ نو-ع-ضضي-ضس
فر-------------------ضصت ت–

ا--م و--هو ،ق--ير---ف---لا
نم قيرفلا د-ي-ف-ي-ضس
م---ل----ع----ت----ي نأا ل----جأا
نأا ىن-م-ت-نو نا-ب-ضشلا
ا--ن---فد---ه ¤إا ل---ضصن
راضصنألا انعم فقيو
لو--ضصو--لا ل--جأا ن--م
فد-------------ه-------------لا ¤إا
ر-فا-ظ-ت-ب ر--ط--ضسŸا

ع----ي----م÷ا دو----ه-----ج
ا---ع---ي---م---ج حر---ف---نو
.«دوعضصلاب

قيرفلا عيم÷ا دوهج رفاظتب»
«دوعصصلا ققحيصس

نأا ىلع ديكأاتلاب همÓك دانم دعاضسم عباتو
ىلع بعللا ىوضس قحتضسي ل سشار◊ا دا–ا
املثم ةيعيبطلا هتناكم ¤إا دوعلاو دوعضصلا

ا-هد-ي-عأاو ا-ه-ت-ل-ق» :لا-قو ع--ي--م÷ا هر--ط--ضس
نوكي نأا لإا هنكÁ لو Òبك قيرف سشار◊ا

ه-ت-نا-ك-م ¤إا ق-ير-ف-لا د-ي-ع-ن-ضسو را-ب-ك--لا ع--م
نم دبل تلق امك نكل ،هللا لوحب ةيعيبطلا
‘ نو--ك--ن ى--ت--ح ع--ي--م÷ا دو--ه--ج ر--فا--ظ--ت
م . م .«دعوŸا

يمصسرلا ةداعصسوب لما ءاقل لبق ازهاج نوكيصس دا–’ا نإا لاق

هــــــــــــــــــيبعÓل يدعاـــــــــــــــــــشصتلا مــــــــــــــــــتيرلاب دــــــــــــــــــيعشس ةمــــــــــــــــــششن
ءادألاب ةمضشن نايفضس يديلبلا بردŸا داضشأا
مامأا يدولا ءاقللا لÓخ هلابضشأا همدق يذلا

.ةنتاب بابضش
ديعضس »:ةارا-بŸا ة-يا-ه-ن بق-ع ة-م-ضشن لا-قو

ق-ير-ف ى-ل-ع ل-ج--ضسŸا زو--ف--لا--ب سسي--ل اد--ج
يد-عا--ضصت--لا م--ت--ير--لا--ب ل--ب ة--ن--تا--ب با--ب--ضش
،ءاقللا ‘ ةيباجيلا ةطقنلا يهو ،ÚبعÓل
لضصنل ،متيرلا اذه عفر ةلضصاوم لواحنضسو
تا-يرا-ب-م ءد-ب ل-ب-ق ة-ل--ما--ك--لا ة--ب--ضسن--لا ¤إا
.«لبقŸا يرفيف21 موي ةينطولا ةلوطبلا
با-ب-ضش ءا-ق-ل نا-ضشب ة--م--ضشن لو--ق--ي فا--ضضأاو
كلÁ يوقو ديج قيرف مامأا انبعل »:ةنتاب

ةديلبلا ةنيدم ¤إا مدق ،ىوتضسŸا ‘ Úبعل
دقف اذل ،ةيباجيا ةجيتن ليجضست لجأا نم
بعلي ق-ير-ف-ب لوألا طو-ضشلا ‘ ا-ن-مد-ط-ضصا
ىرجأا قيرفلاو مfiÎ يدانو ةليمج ةرك
ةيدولا تايرابŸا نم ديدعلا نلأا دح ¤إا
‘ ن-ك-ل ، ةد--ي--ج فور--ظ ‘  ة--يÒضضح--ت--لا
ف-ي-ك ا--ن--فر--ع م--هألا و--هو Êا--ث--لا طو--ضشلا
ثي-ح ،سسفا-نŸا ى-ل-ع ا-ن-تر-ط-ي-ضس سضر--ف--ن

ةقطنم لخاد سصرف-لا ن-م د-يد-ع-لا ا-ن-ق-ل-خ
.«ءاقللا ‘ يباجيلا ئيضشلا وهو تايلمعلا

ةارابŸا نا ةمضشن نايفضس بردŸا بضسحو
اهنأا ةضصاخ ،اعم Úقيرفلل ةديفم دج تناك

‘ مهم دج وهو Êدبلا عباطلا اهيلع ىغط
ناك فرط لكف ،ةيدولا تايرابŸا هذه لثم
ا-ن-فر-ع ،ر-خآلا كا-ب-ضش ¤إا لو-ضصو-لا د--ير--ي
ةبرضض نم انتحلضصŸ ةارابŸا يهنن فيك

.«ةيدوع بعÓلا حاجنب اهذفن ءازج
اذ-ه لÓ-خ ن-م ه-نا ،ة-م-ضشن لو-ق-ي فا--ضضأاو
قيرف ةل-ي-ك-ضشت ⁄ا-ع-م ح-ضضت-ت تأاد-ب ءا-ق-ل-لا
لك ىلع ةلضصوح هل حبضصأاو ن ةديلبلا دا–ا

هذه سضاخ هناو ةضصاخ قيرفلا ‘ بعل
.ÚبعÓلا نم ددع Èكأاب ةارابŸا

ةيدŸا يبŸوأا عم نماصضتت  ةديلبلا دا–ا ةرادإا
فطاعت ةلاضسر ةديلبلا دا–ا ةرادإا تمدق
،ةيدŸا يبŸوا قيرف ةرادإا ¤إا نماضضتو

ةحيبضص عقو يذلا قير◊ا ثداح رثإا ىلع
يدا--ن ي--ب---عل ة---ما---قإا ر---ق---م ‘ سسمأا لوأا
.ةيدŸا يبŸوأا
نع ،اهتلاضسر ‘ تن“ ةديلبلا دا–ا ةرادإا
‘ يبŸولا قيرف عم اهنماضضتو اهفطاعت

،قيرفلا هب رÁ يذلا بعضصلا فرظلا اذه
عيم÷ لجاعلا ءاف-ضشلاو ة-مÓ-ضسلا ة-ي-ن-م-ت-م
.ميلألا ثدا◊ا ‘ ÚباضصŸا

يدهم Ëرك

ــه2441 ةيناثلا ىدامج11 ـل قفاوŸا1202 يفناجÚ 52نثإلا لوألا فÙÎا

فورظلا لشضفأا ‘ يرجي فلششلا ضصبرت» :بلاطوب
«ضصئاقنلا ىلع ءاشضقلل ىعشسنو

شسماÿا شصبÎلا راظتنا ‘
تابيردتلا مجح نم ضضفخي ةلجوب

دادو برد--م رر--ق
ناي-ف-ضس كيرا-فو-ب
سضي-ف-خ-ت ة-ل-جو--ب

م--------ج--------ح ن---------م
تابيردتلا
ثي--ح ،ه--ي--ب--عÓ--ل

ءا--ن--غ--ت--ضسلا رر--ق
ة---------ضص◊ا ن----------ع
ةيبيردتلا
،ةيحابضصلا
لإا ظا---ف---ت---حلاو
ةضص◊اب
ةيبيردتلا
اذ-هو ،ة-ي-ئا--ضسŸا

Ãزاقر ديهضشلا بعل Ãا ناكو.كيرافوب ةنيدŸهلابضشأل حنم دق ةلجوب نايفضس برد
موي ءاضسم ةيداع ةروضصب مهتابيردت نوبعÓلا فنأاتضسيل ،ةعم÷او سسيمÿا ةحار Úموي
ةلجوب بردŸا لضضف ثيح ،Úتيدو Úترابم دحألا سسمأا قيرفلا سضاخ اميف ،تبضسلا
ةعاضسلا نم ةيادب روث ينب بابضش قيرف هجاو لوألا قيرفلا ،Úقيرف ¤إا هتليكضشت ميضسقت
.ارضصع ةثلاثلا ةعاضسلا ىلع ةلضشنخ دا–ا قيرف Êاثلا قيرفلا هجاو اميف ،رضشع ةيدا◊ا
موي قلطنيضس يذلا ،ديد÷ا مضسوملل دادولا تاÒضض– راطإا ‘ ÚترابŸا Úتاه لخدتو
.نونكع نب م‚ قيرفل هتهجاوم لÓخ نم ،لبقŸا يرفيف21
ىلع ¤وألا ‘ زاف ،ةيدو تايرابم ثÓث بعل دق دادولا قيرف ناك ،سسمأا يتارابم لبقو
‘و1/1 ةبانع دا–ا مامأا ةيناثلا ‘ لداعت اميف ،دحاول ةيثÓثب وداراب يدان فيدر
.امهلثÚ Ÿفدهب ةنتاب بابضش مامأا ةيناثلا

ةطبارلا تاديدهتب ينعم Òغ دادولا
سسيئرلا È‹ نب فضسوي اهضسأاري يتلا مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا نم ثدحتم فضشك
،ةطبارلا تاديدهتب ينعم Òغ كيرافوب دادو قيرف نا ،ةيوه÷ا ةديلبلا ةطبارل قباضسلا

Ãةيدنألا نم ديدعلا عن Ãل ةديد÷ا تازاجإلا اهحنÓبعÚ، اهتاقحتضسم ةيوضست مدعل
مضسوŸا اذه دادولا قيرف فوفضص تمعد يتلا ةديد÷ا رضصانعلا عيمجف ،هيلعو.ةيلاŸا

.نونكع نب م‚ مامأا لوألا ءاقللاب ةينعم نوكتضسو ،ةيعيبط ةروضصب اهليهأات متيضس
 ةيدŸا يبŸوأا قيرف عم نماصضتت دادولا ةرادإا

قيرفلا ءا-ضضعأا ل-ما-كو ،ح-ي-ل-ف د-ي-ع-ضس د-ي-ضسلا كيرا-فو-ب ي-بدأا دادو يدا-ن سسي-ئر مد-ق-ت-ي
ظوفfi اهضسيئر و  ةيدŸا يبŸوأا قيرف عم فطاعتلاو نماضضتلا تارابع سصلخأاب
رقم ‘ قيرح بوضشن ةجيتن سسمأا لوأا ةحيبضص عقو يذلا عورŸا ثدا◊ا دعب لاقلقوب
هللا دمحن » :ةيدŸا يبŸوا ةرادإا ¤إا ةلضسرŸا نماضضتلا ةلاضسر ‘ ءاج ا‡و.يدانلا

بيضصعلا فرظلا اذه لضض ‘ مكعم انبولق ،قيرفلا ءاضضعأاو يبعل ةا‚ ىلع لجو sزع
هذه عيم÷ا زواجتي نأا و ÚباضصŸا  يفضشي نا لجو زع هللا نم Úجار مكباضصأا يذلا
يدهم Ëرك.«ةنÙا

ةرداغŸإ ىلع سسابع بردŸإ رإرصصإإ  دعبجÈلا يلهأا

دوليم جÈلا يلهأا ةرادإا ‘ ماعلا قضسنŸا انل فضشك
زيزع بردŸا  ةرداغم دعبو  ةرادإلا نأا نايميت

فارضشإÓل بردم مادقتضسا ‘ لجعتضست نل سسابع
تررقو ،راوضشŸا ةيق-ب ‘ ة-ي-ن-ف-لا ة-ضضرا-ع-لا ى-ل-ع
ة-ع-ي-ب-ضصو-ب د--عا--ضسŸا برد--م--ل--ل ة--ضصر--ف--لا ح--ن--م
دي÷ا هجولا دعب ةضصاخ  هعم لمعي يذلا مقاطلاو
دا–ا م-ث ف-ل-ضشلا ما-مأا ة-ل-ي-ك-ضشت-لا ه--ت--مد--ق يذ--لا
نأا ادكؤوم ،ةعيبضصوب د-عا-ضسŸا ةدا-ي-ق-ب ة-م-ضصا-ع-لا

ةينفلا ةضضراعلا دوقي نم ‘ سسيل يلهألا لكضشم
فÙÎا ‘ ةبرجتلا نوكلÚ Áبعل بايغ ردقب
ثيح ،موج-ه-لا ىو-ت-ضسم ى-ل-ع سصو-ضصÿا-بو لوألا

ة-ل-ي-ك-ضشت-لا ةدا-ي--ق د--عا--ضسŸا بردŸا ل--ضصاو--ي--ضس
ةثلاثلا ةارابمللو ةركضسب دا–ا مامأا دغلا  ةيضسمأا

ن-م ة-ضضا-ف-ت-نا ةرادإلا ر-ظ-ت-ن-ت ن-يأا ،›او-ت-لا ى--ل--ع
لاق ثيح ،ةيباجيا ةجيتن قيق–و دادعتلا رضصانع

fiج-ي-ضسكأا ة-عر-ج نو-ك-ت-ضس ا-ه-نإا ا-ن-ثدÚ ةيقيق-ح
رثؤوت دق يتلا تاطو-غ-ضضلا ن-ع دا-ع-ت-بÓ-ل داد-ع-ت-ل-ل

.قيرفلا راوضشم ىلع ابلضس
Œا نأا ةراضشإلا ردŸرضضح دق ناك سسابع برد ‘

لبق ةيفرضشلا ةضصنŸا ‘  فانئتضسلا ةضصح ةيادب
.ةعجر نود بعلŸا رداغيو عجاÎي نأا

يثÓثلا اذه مشض ديرتو حوناب بلط دواعت   ةرادإلا
مجاهŸا ةداعتضسا بلط جÈلا يلهأا ةرادإا تدواع
مايأا لبق د-ق-ع-لا ه-ع-م تخ-ضسف يذ-لا حو-نا-ب ةز-م-ح
لبق اهاقلت يتلا لاومألا بعÓلا داعأا نيأا ةليلق
لعج ام ،يئانثتضسلا وتاكŸÒا حتف رارق يتأاي نإا
،قيرفلا ةدعاضسمو ةدوعلل حوناب ىلع حلت ةرادإلا

ا-ه-ت-با-ج-ت-ضسا تد--بأا و ةرادإلا ه--ع--م تثد– ثي--ح
يلهألا ةرادإا ‘ لوئضسم ردضصم بضسحو ،هطورضشل

ميعد-ت د-ضصق ءا-م-ضسأا3 ن-م ة-م-ئا-ق تع-ضضو د-ق--ف
و ةضصاخ ،عوبضسألا اذه وتاكŸÒا لÓخ ةليكضشتلا
يهو Úبعل3 بلج اينوناق هناكمإاب يلهألا نأا
ناكمإلا ردق اهلÓغتضسا ةرادإلا ديرت يتلا قاروألا

. ةحيحضصلا ةكضسلا ¤إا ةليكضشتلا ةداعإل
ةدوعلاب هعانقإل ةبيايط مجاهŸا عم ضضوافتتو

م-جا-هŸا ع-م ا-ه-تا-ضضوا-ف-م ةرادإلا تر--ضشا--ب ا--م--ك
ةلوطبلا ‘ بعل-ي يذ-لا ة-ب-يا-ي-ط ي-ل-هأÓ-ل ق-ب-ضسألا
عم رجف-نا يذ-لا فÿÓا د-ع-ب ة-ضصا-خ ة-يدو-ع-ضسلا

‘ ةيئدبŸا ةقفاوŸا ة-ب-يا-ي-ط ح-ن-م د-قو ،ه-ق-ير-ف
ةقفضصلا يهو تاضضوافŸا هنع رفضسُتضس ام راظتنا
حنم  لجا نم اÒثك يلهألا ةرادإا اهيلع لوعت يتلا

ل-ما-ك ر-ضشا-ب ا-م-ك ،ي--ما--مألا طÿا ¤إا ة--فا--ضضإلا
ÚبعÓل  ءامضسأا نع ثحبلا ينفلا مقاطلا ءاضضعأا
. مهبادتنا سضرغب  Úلاطب

زهاج Òغ يعابر يعدتشسي ةعيبشصوب
هيجوت ¤إا  ة-ع-ي-ب-ضصو-ب د-عا-ضسŸا بردŸا ر-ط-ضضا
نم اهتدوع مغر ءامضسألا نم ديدعلا ¤إا ةوعدلا
يعابرلاب ر-مألا ق-ل-ع-ت-يو  ،ةز-ها-ج Òغو ة-با-ضصإلا

ةناكم ¤إا رظنلاب  يديعضسو يجاود، لاتق، يعيبضس
بب---ضسب لو---ل◊ا با---ي---غ ¤ا ة---فا---ضضإا ي---عا---بر---لا
ة-ي-نا-ك-مإا مد-ع د-كأا-ت نأا د-ع-ب ةد-يد-ع-لا تا-با--ضصإلا

ببضسب نامثع نبو Êايز، كيرديضس يثÓثلا روضضح
ع-فادŸا  با--ي--غ ل--ضصاو--ت ¤إا  ة--فا--ضضإا  ة--با--ضصإلا
›ا◊ا مضسوŸا قÓطنا ذنم يضسورع يروÙا
. ةيحارج ةيلمع هءارجإا دعب

ذفنتشسي ناششوأا -ضصاشصق يئانثلا
ةركشسب دا–ا مامأا رشضاحو

ة-بو-ق-ع-لا نا-ضشوأا – سصا--ضصق ي--ئا--ن--ث--لا ذ--ف--ن--ت--ضسا
نع باغ نأا دعب ةدحاو ةارابÃ هيلع ةطلضسŸا
امي-ف ،ة-م-ضصا-ع-لا دا–ا ما-مأا ة-طرا-ف-لا ة-ه-جاوŸا

ة-بو-ق-ع-لا ةأا-طو ت– ع-ق-ع-ق ناد-يŸا ط--ضسو لازل
Ÿة-ن÷ ه-ي-ل-ع تط-ل-ضس نأا د-ع-ب  ة-ي--فا--ضضإا ة--ه--جاو

Úتذفان Úتهجاوم ‘ فاقيإلا ةبوقع طابضضنلا
ناك ثيح ،فلضشلا ءاقل ذنم  Úتذفان Òغ Úيرخأاو
دا–ا  مامأا ةقباضسلا ةارابŸا روضضح نع باغ دق
.ةمضصاعلا

:كوبشسيافلا ‘ هباشسح ىلع نادوعشسم
ةشضايرلو ةبيبششلا ريدم نم انبلط »

Œيعتو تارارقلا ديشسÚ قثوم
«تاباشسح ظفاfiو

نا--ب--ي--ب--لأا رو‰ ة--كر---ضش ةرادإا سسل‹ و---ضضع بت---ك
نادوع-ضسم لا-م-ج جÈلا ي-ل-هأل فÙÎا يدا-ن-ل-ل

ي-عا-م-ت-جلا ل-ضصاو-ت-لا ع-قو-م ‘ ه-ت-ح-ف--ضص ى--ل--ع
ةرادإلا سسل‹ وضضع ةقفر يقتلا هنا كوبضسياف
ثيح  ةضضايرلاو ةبيبضشلا ريدم عم  يرهولب حجار
مويلا ةضضايرلاو ةبيبضشلا ريدم عم انءاقل»: فضشك
ل-ي-ج-ع-ت-لا لو-ح نا-ك ح-بار ير--هو--ل--ب د--ي--ضسلاو ا--نأا
لفكتو  ةماع ةيعمج رخآا ‘ ةذختŸا تارارقلاب
انبلط تادجتضسŸا لك نع ›اولا غيلبتب ريدŸا
د-ي--ضسج--ت--ل تا--با--ضس◊ا ظ--فاfiو ق--ثوŸا Úي--ع--ت
. » تارارقلا

ب/ليلخ

ةيلاتتم مئازه ثÓث دعب

ايدو ةنتاب بابشش ىلع زوفي ةديلبلا دا–ا

سسمأا لوأا هزوفب ،ةÿÒا ةثÓثلا ةيدولا ءاقللا ‘ همئازهل ادح ةديلبلا دا–ا قيرف عضضو
Ãينكارب ةوخإلا ديهضشلا بعل Ãهعقو در نود فدهب ةنتاب بابضش ىلع ةديلبلا ةنيد

.ءازج ةبرضض نم ةيناثلا ةلحرŸا ‘ ةيدوع Úمأا بعÓلا
لك مامأا ةمضشن نايفضس بردŸا لابضشأا اهرضسخ يتلا ةÒخألا ثÓثلا تايرابŸا سسكعو
ىوتضسÃ هوبعل رهظ دقف ،ةيناثلا ةيركضسعلا ةيحانلاو ةبانع دا–او بورÿا ةيعمج نم
رضصانع عجارت دا–لا وبعل لغتضسا ثيح ،ةيناثلا ةلحرŸا ‘ ةضصاخ ،مومعلا ىلع ديج
سصرفلا نم ديدعلا اوقلخيل ،مهيلع رهظ يذلا ءايعلا ببضسب مهتقطنم ¤إا «باكلا»
.ءازج ةبرضض نم فدهب اهادحإا تللك ،ليجضستلل ةحناضسلا

ةيدولا تايرابŸا ‘ مئازه ثÓثو ناراصصتنا
ةنيدم سصبرت لÓخف ،ةيدو تايرابم سسمخ ةديلبلا دا–ا قيرف نلأا دح ¤إا سضاخ

ءافضص قيرف ىلع ¤وألا ‘ قوفت Úتيدو Úترابم دورولا ةنيدم قيرف ىرجأا فلضشلا
ةياهن دعبو ،رفضصل فدهب بورÿا ةيعمج مامأا ةيناثلا رضسخو ندر نود فدهب سسيمÿا
لك مامأا ةيناثلاو ¤وألا رضسخ ،تايرابم ثÓث نلأا دح ¤إا قيرفلا ىرجأا ،فلضشلا سصبرت

‘ زوفيل ،فدهل Úفدهب ةيناثلا ةيركضسعلا ةيحانلا قيرف مامأاو1/0 ةبانع دا–ا نم
.رفضصل فدهب ةنتاب بابضش ىلع ينكارب بعلÃ سسمأا لوأا ترج يتلا ةثلاثلا
اهضضاخ يتلا ةضسمÿا ةيدولا تايرابŸا Úب نم ةديحولا ةنتاب بابضش ةهجاوم Èتعتو
يذلا «رودافلضسلا» Òهامج لقعم ةديلبلا ةنيدÃ ينكارب بعلÃ فÎم Úضسح ءÓمز
ةينطولا ةلوطبلل ةي-م-ضسر-لا تا-يرا-بŸا لÓ-خ ه-فو-ي-ضض دا–لا ق-ير-ف ه-قو-ف ل-ب-ق-ت-ضسي-ضس
.ةيناثلا ةجردلا

ةديلبلا دا–ا ةدنجأا ‘ ةيقبتم ةيدو تايرابم ثÓث
ثÓث لبقŸا يرفيف21 موي ديد÷ا مضسوŸا ءدب لبق ةديلبلا دا–ا قيرف سضوخيضس
.ةارابŸا ةياهن بقع ةمضشن نايفضس بردŸا هنع فضشكام وهو ،ةيدادعإا ةيدو تايرابم
ينكارب بعلÃ ةيدو ةارابم يرا÷ا عوبضسألا ةياهن لبق ةيدوع ءÓمز سضوخي نا رظتنيو
عوبضسألا فضصتنم لÓخ ةيلاوŸا ةيدولا ةهجاوŸا بعلي نا ىلع ،ةلضشنخ دا–ا مامأا
مامأا يرفيف7 موي ةلوطبلا هلوخد لبق ةÒخألاو ةثلاثلا ةهجاوŸا يرجي اميف ،لبقŸا

ةيئاهنلا ةليكضشتلا طبضضل ،ةمضشن نايفضس بردŸا لوق بضسح ¤وألا ةجردلا نم قيرف
.ينكارب بعلÃ ةداعضسوب لمأا مامأا ةلوطبلا ‘ لوألا ءاقللا اهب لخديضس يتلا

ةديلبلا دا–ا
ششار◊ا دا–ا

كيرافوب دادو
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دمعتت يسضاقلب
‘ ةراسسÿا

ةحودلا Îسسام
ةعراسصم يدافتل

نايكلا نم
Êويهسصلا

رداشصم تفششك
ءادشصأا ةديرج

ةلطبلا نا بعŸÓا
ةنيما ةيقيرف’ا

تقلت يشضاقلب
نم تاميلعت
لÓخ اهبردم

‘ اهتكراششم
ةيلودلا ةرودلا
تميقأا يتلا Îشسام
ةحودلا ‘ ارخؤؤم

ةيرطقلا ةمشصاعلا
تلجشس يتلا و

وديجلل رح طؤقشس
جورخب يرئاز÷ا

‘ ÚعراشصŸا لك
نم لوأ’ا رودلا

تقلت  ةشسفانŸا
تاميلعت يشضاقلب
مازهن’ا ةرورشضب

ةعراشصŸا ماما
ةينيفؤلشسلا

و اجيردنا  يكشسيل
ءاقل ىدافتل كلذ

ةعراشصم
‘  ةيليئارشسإا
و Êاثلا رودلا

رداشصŸا تاذ بشسح
ةلزانŸا ناف

‘ تناك ¤وأ’ا
ةلطبلا لوانتم

ةيقيرفإ’ا
⁄ هن ’ا يشضاقلب
ماما رخا لح نكي

يرئاز÷ا دفؤلا
ةعراشصŸا يدافتل

نود  ماما
نود   ةيلئارشسا

تابؤقعل ضضرعتلا
ةيدا–’ا لبق نم
. وديجلل ةيلودلا

côI Gd«ó

تامازهنا ضسمخ و ميتي زوفب لايدنوŸا يهني ينطولا بختنŸا
يذلا ارشسيوشس بختنم ماما ةيŸاعلا ةلوطبلل يشسيئرلا رودلا ‘ هل ةÁزه ثلاث ديلا ةركل ينطولا بختنŸا ىقلت

‘  انوروك سسوريافب ةيباجيإا تلاح ببشسب يشضايرلا ثد◊ا نع ةبئاغلا ةيكيرملا ةدحتŸا تايلولا سضوعيل ءاج
ةجيتنب يرشسيوشسلا بختنŸا ماما لايدنوŸا ‘ اهتاجرخ رخا ‘ زوفلا تروب نلا لابششا عيشض و  اهبختنم فوفشص
اشسنرف لاغتÈلا  ادنلشسيا نم لك ماما ةشسفانŸا لÓخ ةÁزه سسماخ رشضÿا ىقلت دق كلذب نوكي و42 لباقم72
. يبرغŸا بختنŸا قيقششلا اما ديحوو ابعشص ازوف ققح امدعب ارشسيوشس اهرخا و جيوÔلا
بيتÎلا بشسحيشس و ارشسيوشس ماما همازهنا دعب42 وÚ 02ب ةبترم ينطولا بختنŸا لتحيشس جئاتنلا هذه دعب و

. ةلجشسŸا فادهألا و قيرف لك اهب زاف يتلا تايرابŸا بشسح
نابعلو تروب نلا نود ءاثÓثلا نطولا ضضرا نودوعي ضسوكرب ءاقفر

دعب ةشصاخ ةلحر Èع ءاثÓثلا ادغ  ةمشصاعلا رئاز÷اب نيدموب يراوه راطÃ يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا لحيشس
لك ةلحرلا هذه نع بيغيشسف بعŸÓا ءادشصأا ةيموي رذاشصم بشسح و ديلا ةركل ةيŸاعلا ةلوطبلا ‘ هراوششم ةياهن

. اشسنرف ¤ا  رشصم نم ةرششابم ناهجوتيشس ناذللا نابعل رهاط هدعاشسم و تروب نلا ينطولا بردŸا نم
لايدنوŸا نم ةÒطخ ةباسصإاب جرخي  بيرع اسضر

بيط دودرم مدق يذلا و ديلا ةركل ينطولا بختنملل رشسيلا حان÷ا نا بعŸÓا ءادشصأا ةديرج رداشصم تفششك
هندهبا يتلا و جيوÔلا ةارابم لÓخ لحاكلا ىوتشسم ىلع ةÒطخ ةباشصل سضرعت ديلا ةركل ةيŸاعلا ةلوطبلا لÓخ
ةبعشص هتباشصا نأاف اهارجا يتلا  ةيبطلا تافوششكلا بشسح و لايدنوŸا ‘ هراوششم تهنا و ارشسيوشس ءاقل نع
ةباشصل رخلا وه روبهشش اشضر هليمز  ىقلت دق ناك و نيدايŸا ¤ا ةدوعلا لجا نم فثكم جÓع و هتحارا بلطتت

.ةشسفانŸا هذه لÓخ اÒثك ةينطولا رشصانعلا اهنم تناع يتلا ةشسفانŸا سصقن ¤ا اذه دوعي و فتكلا ىوتشسم ىلع

: بعŸÓا ءادسصأا ةدير÷ قبسسألا ينطولا بردŸا ويركسشوب حلاسص

ءادوسسلا ةطقنلا تناك ىمرŸا ةسسارح و بذبذتم ناك ينطولا بختنŸا ىوتسسم
لايدنوŸا ‘ ةيباجيإا ةطقن ناك ÚبعÓلا ضضعب زوربو توافتم ناك ءادألا نكلو ةلوبقم Òغ جئاتنلا

ةركل ينطولا بختنملل قبشسألا ينطولا بخانلا فششك
‘ يرئاز÷ا بختنŸا ةكراششم نا ويركششوب حلاشص ديلا

حشضوأا و تايرابŸا بشسح توافتم ناك رشصم لايدنوم
و اشسنرف ةروشص ‘ ةلوبقم تناك تايرابŸا سضعب نا

و برغŸا ةارابم لثم ةيثراك تناك ىرخأا و ارشسيوشس
Úبعلا سضعب روهظ نا دكا اميف جيوÔلا و ادنلشسيا
و يباجيإا دج ناك لايدنوŸا ‘ ةرم لوأل اوكراشش نيدلا

و عافدلا ‘ دواد ماششه و يدبع بويأا ركذلاب سضخ
د-شض لو-ب-ق-م ىو-ت-شسÃ ر-ه-ظ يد-لا قود-شص جا--ح ى--ت--ح
يتلا ءاطخألا سضغي مغر ميعن Òهز ⁄ذك و ارشسيوشس

تايرابم ىدأا يذلا بيرع اشضر و هتÈخ سصقنل اهبكترا
هفاششتكا ” يذلا سسرا◊ا بششزمز يحي و ىوتشسŸا ‘
بختنŸا ‘ ءادوشسلا ةطقنلا نا مغر لايدنوŸا اذه ‘

‘ رشضÿا ىناع نيا ىمرŸا ةشسارح تناك يرئاز÷ا
سسرا◊ا جور-خ ى--ل--ع ف--شسأا--ت و ةÒث--ك فاد--ها ي--ق--ل--ت
هنا مغر Êاثلا طوششلا ‘ جيوÔلا بختنم ماما يششزمز
تاباشصإا ةدع دشص ‘ قفو
ف-شسأا-ت و تا-يدر-ف-لا سضع-ب ءادأا ى-ل-ع سشتو--ك--لا دا--ششأا و
Úبعل دوجول عجارلا Úبعلا Úب قشسانتلا مدعل كلذك

fiÎفÚ و تا--يرود--لا ‘ نو--ط---ششن---ي ر---ئاز÷ا جرا---خ

ام وه و ةنشس  ذنم تايرابم اوبعلي ⁄ ÚيلÚ fiبعل
اوبعلي ⁄ مهنا و ةشصاخ ÚبعÓلا Úب قيشسنتلا ‘ بعشص
تبعل يتلا تارابŸا و سضعب عم ةÒثك  ةيدو تايرابم
ةيفاك نكت ⁄ اهدادعت لماكب نكت ⁄ تابختنم ماما
هيد-ل بخ-ت-نŸا نا-ب ور-ك-ششو-ب م-ت-خ و  سسو-كر-ب ءا-ق-فر-ل

Òثكلا Ëدقت مهن-ك-ما-ي ة-ي-لا-ع تاءا-ف-ك-ب نا-ب-شش Úب-عل
و معدلا و تايناكملا Òفوت طرشش ةيرئاز÷ا ديلا ةركل
ة-يŒاÎشسا با-ي--غ ل--ظ ‘ ة--شصا--خ ‘ا--ك--لا ما--م--ت--هلا
. ديلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا لبق نم ةحشضاو

 يروسصنم ةلوخ

 ةــــــسسفانملل دوـــــعي ةدــــعروب
 ةـــــــباوب نــــم Úــــتنسس دـــعب

يرـــــكسسعلا عـــــــــــمجتلا
Úتنشس ماد بايغ دعب ةشسفانŸا ءاوجأل ةدوعلل   ةدعروب يبرعلا يرئاز÷ا يراششعلا لطب دعتشسي

اميف  ةلماك  ةنشس  ةدŸ تاشسفانŸا لك تفقوأا يتلا انوروك ةحئاج اهدعب و هتباشصا بقع
يشضايرلا زكرŸاب  لبقŸا يرفيف Êاثلا خيراتب يركشسعلا ينطولا عمجتلا ‘ ةدعروب كراششيشس
سضع-ب ة-كرا-ششم ةرود-لا هذ-ه فر-ع-ت-شس  اءا-ن-ث-ت-شسا و ة-م-شصا-ع-لا ر-ئاز÷ا نو-ن-ك-ع Íب  ير-ك-شسع--لا
ميقتل ةبخنلا ييشضاير سضعب و يبرعلا نم لكل ةشصرف  ةشسفانŸا نوكتشس ثيح ÚندŸا Úيشضايرلا

و زجاوح Îم06 و ةل÷ا يمر  حمرلا يمر: ةعاقلا لخاد  تاشصاشصخت ثÓث ‘  مهتاÒشض–
يمر ‘ ايقيرفا لطب رارغ ىلع سصاشصتخا لك نم Úيرئاز÷ا Úيشضايرلا لشضفا اهيف كراششايشس
زجاوح011 سصاشصتخا ‘ برغŸاب ةيقيرفلا باعلألا  ةيبهذ بحاشص و يدارشش ماششه حمرلا
. Úيركشسعلا Úيشضايرلا ةكراششم ¤ا ةفاشضإا ىرخأا ءامشسأا و Êانعوب Úما

fiسسح دمÚ ءادسصأا ةدير÷  ةدعروب يبرعلا بردم :

Úيرــــــــئاز÷ا ةــــــــمÓسسل دودـــــ◊ا حتف دسض انأا
ةــــــــينطو تاــــــــعمŒ ءارــــــــجا عــــــــمو

ءادعلا  بيردت ىلع فرششي يذلا يراششعلا بردم فششك
ةركف ديؤوي ل هنا ةدعروب يبرعلا ايقيرفا لطب و يبŸوألا

Úيرئاز÷ا Úي-شضا-ير-ل-ل حا-م-شسلاو ة-ير-ئاز÷ا دود◊ا ح-ت-ف
Ãلا ةرداغÎرئاز÷اب ةيلود تارود ميظنت وا  ينطولا با

ددهي رطخ دود◊ا حتف Èتعا و ةيحشصلا فورظلل ارظن
ةشضايرلا سسراÁ حبشصا ⁄اعلا نا مغر Úيرئاز÷ا ةمÓشس
ةديدج ةيŸاع ةيشسايق ماقرا لاطبلا ققحي و يداع لكششب
لودلا نل ةقلغم دود◊ا ىقبت نا لشضف نيوح دمfi نا لا
تعفترا ة-ي-لود تا-شسفا-ن-م تم-ظ-ن و ا-هدود-ح تح-ت-ف ي-ت-لا

ل يذلا خفلا وه و مهدنع تايافولا و تاباشصإلا ةليشصح
تارار-ق مÎح-ي ع--نا ح--شضوأا و ر--ئاز÷ا ه--ي--ف ع--ق--ت نا بج--ي
مهتارارق مهفتي و ةيبطلا ةينطولا ةنجللا و ايلعلا تاطلشسلا

ناك اذا ام نع هدر ‘ و ÚنطاوŸا ةحشص يه ةيوŸولا نل
ى-م-شسم ل-جا ¤ا ما-ت دو-م-ج ‘ ة-شضا-ير-لا ى-ق-ب-ت نا ل-شضف--ي
انوروك حاقل دامتعاب لحيشس اÁر رملا نا سشتوكلا باجأا

.  ةمداقلا ةليلقلا مايألا ‘ رئاز÷ا لخديشس يذلا

 يركسسعلا يسضايرلا زكرŸا ةعاق :Úسسح
⁄اعلا تاعاق لسضفا نم

عنم و ةيرئاز÷ا دود◊ا قلغ لشض ‘ و قايشسلا تاذ ‘ و
ة-ي-لود تا-شسفا-ن-م ‘ ة-كرا-ششŸاا و ر-ف-شسلا ن-م Úي-شضا--ير--لا

يبرعلا بردم  لءاشست  رئاز÷اب اهميظنت وا نطولا جراخ
ءار-جا-ب ة-لوؤو-شسŸا تا-ط-ل-شسلا ح-ير--شست مد--ع ن--ع ةد--عرو--ب

Œي-شضا-ير-ل-ل ح-م-شست ة-ي-ن-طو تا--ع--مÚ ير-ئاز÷اÚ لو-خد-ب
يتلا ةبوشصعلا و تاشسفانŸا بايغ لشض ‘ ةشسفانŸا ءاوجأا
و  ايلود ةكراششŸا و رفشسلا لجا نم Úيشضايرلا اهاقلتي
Úي-شضا-ير-لا ل-جا ن-م ل-ح دا-ج-يإا ر-ئاز÷ا ى-ل-ع ه-نا فا-شضأا
لخاد ةينطو تاعمŒ و تارود ميظنت وه و Úيرئاز÷ا
كلت ⁄اعلا تاعاق لشضفا كل“ رئاز÷ا نا و ةشصاخ نطولا
. نونكع Íب يركشسعلا تاشضايرلا زكرÃ ةدوجوŸا

Œيرفيف عم fiسض–  ةطÒنولتاتبيهلا عمجتل ةي
ي-ن-طو--لا ع--م--ج--ت--لا ‘ ي--بر--ع--لا ة--كرا--ششم سصو--شصخ--ب و
ةشسفانŸا نع هبايغ دعب لبقŸا يرفيف رهشش يركشسعلا
ةطfi نوكتشس يرفيف ةبشسانم نا بردŸا فششك Úتنشسل
ذنم ةدعروب يبرعلا اهب موقي يتلا تابيردتلل ةيمييقت

ةيÒشض– ةطfi نوكتشس كلذك و ةباشصإلا نم هندوع
يشضايرلا زكرŸا ةرادإÓل هبلط مدق يذلا مهŸا عمجتلل
نم ثلاثلا و Êاثلا ‘ هناشضتحا ىلع تقفاوو يركشسعلا

نم ةيئاهنلا ةقفاوŸا راظتنا ‘  لبقŸا سسرام رهشش
‘ ح-م-شست-ي ي--ت--لا ة--شسفا--نŸا ي--ه و عا--فد--لا ةرازو ل--ب--ق
لÓخ ةلماك تاشصاشصخت عبشس ‘ هتاذ مييقت ةدعروبل
عمŒ ‘ ةكراششملل ايلاطيإا ةلا هجوتلا لبق  مايأا ةثÓث
لير-فا ن-م42 لا ‘ ة-ي--بŸوألا با--ع--لأÓ--ل ل--هؤو--م ›ود
يبرعلا ءادعلا اهيلع نهاري يتلا ةشسفانŸا يه و مداقلا
هبردم و ةدعروب
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3002 يرفيف21
3 أكيجلب1 رئاز÷ا

ط-ق-صس ،Úلدا-ع--تو تارا--صصت--نا ثÓ--ث د--ع--ب
ةدايق ت– ةارابم لوأا ‘ ينطولا بختنŸا
سسنكيل جروج يك-ي-ج-ل-ب-لا د-يد÷ا بردŸا
ما-مأا ي-صسنو-ت-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل ›ا◊ا بردŸا

هنصضتحا يدو ءاقل ‘ اكيجلب هدÓب بختنم
يصسنوتلا مك◊ا هداقو ،6591 يام91 بعلم
.طصسوتم روهم-ج رو-صضح-ب ،تا-كر-ب لا-م-ج
ا-ن-ب-خ-ت-ن-م ي-ك-ي-ج-ل-ب-لا بخ-ت-نŸا ل-م-ه--ي ⁄

ن-ك“ ى-ت-ح ،ط-ق-ف Úت-ق-ي-قد ’إا ي--ن--طو--لا
لوصصولا نم انزوبيا ليÁا قلأاتŸا بعÓلا
اهدعب ،يواواق سسانول سسرا◊ا كاب ¤إا

ةجيتنلا ليدعت ة-ي-ن-طو-لا ر-صصا-ن-ع-لا تلوا-ح
ل-ب ،ل-صشف-لا-ب تءا-ب ت’اÙا ع-ي-م-ج ن--ك--ل
نأا يواوا-ق سسا-نو-ل سسرا◊ا كا-ب--صش تدا--ك
يتلا ةديدعلا سصرفلا ¤إا رظنلاب ةرم نم Ìكأا زتهت
طوصشلا اوهنا نيذلا ،رم◊ا Úطايصشلا بختنŸ تحيتأا
دهصش ،Êاثلا طوصشلا.رفصصل فدهب Úمدقتم لوأ’ا

بعÓلا هدصسج ،يكيجلبلا بختنملل ةيلك هبصش ةرطيصس
ةباثÃ ناك افده ،ةارابŸا نم85ـلا ةقيقدلا ‘ كينيا
ثيح ،Úيرئاز÷ا ÚبعÓلا ردصص ‘ ةمحرلا ةصصاصصر

نم كينوصس واو بعÓلا قمع Úتقيقد ’إا يصض“ ⁄
افده ،ثلاثلا فدهلا هليجصستب ينطولا بختنŸا حارج

ىفتكا ثيح ،ةارابŸا ىوتصسم ىلع Òبك دح ¤إا رثا

راثأا يذلا يصضارعتصس’ا بعللاب نويكيجلبلا نوبعÓلا
مهنم Òثكلا لصضف ثيح ،يرئاز÷ا روهم÷ا طخصس
ةارابŸا هيف تناك يذلا تقولا ‘و ،بعلŸا ةرداغم
يصضاملب لامج بعÓلاب ادأاو ةÒخأ’ا اهصسافنأا طقلت
يصسنوتلا نم مك◊ا اهدعب رخأاتي ⁄ ،ةجيتنلا سصلقي

نم Ìكأا زوفب ،ةياهنلا ةرفاصص نÓغا نم تاكرب لامج
يكيج-ل-ب-لا :بردŸا.يكيجلبلا بختن-م-ل-ل ق-ح-ت-صسم
سسنكيل جروج

3002 سسرام92
1 رئاز÷ا1 ’وغنا

سسنكيل جروج يك-ي-ج-ل-ب-لا برد-م-ل-ل ة-ي-نا-ث-لا ة-ه-جاوŸا
مامأا ةيدو ةارابم ‘ ادناول ةيلوغن’ا ةمصصاعلاب تناك
لداعتلاب انبختنم ىفتكا اهلÓخو ،›وغن’ا بختنŸا
›و-غ-ن’ا م-ك◊ا هدا-ق ءا-ق-ل ‘ ه-ل-ثŸ فد-ه ي-با-ج--ي’ا

روصضح-بو ،را-ط-مأ’ا ن-م ل-باو ت– ىر-جو ،يز-نو-فا-م
.ةيو÷ا لاوحأ’ا ةءادر ببصسب ادج ليلق Òهامج

بعÓ--لا ن--ك“ ،ة--قÓ--ط--ن’ا ن--م ق--ئا---قد ع---برأا د---ع---ب
سسراحلل هتعداخÃ ،ليجصستلا باب حتف نم رويدصسيريا
ر-ظ-ت-ناو ،ه-ل ةارا-ب-م لوأا ‘ طÓ-م-ل-ب د-ير-ف ير--ئاز÷ا
ةارابŸا ةياهن لبق ةصسماÿا ةقيقدلا ينطولا بختنŸا
اصسنرفب فÙÎا ةطصساوب ةجيتنلا ليدعت نم نكمتيل
فده يباجي’ا لداعت-لا-ب ءا-ق-ل-لا ا-ي-ه-ن-م ،رور-كا م-ي-صسن

Ÿا بعل.هلثŸا هذه ينطولا بختنŸءامصسأ’اب ةهجاو
ةارابم لوأا ةمصصاعلا دا–ا نم طÓملب ديرف :ةيلاتلا
،ه-ل ةارا-ب-م لوأا ا-صسنر-ف-ب فfiÎ بع’ ي-ما-هار--ب ،ه--ل
ةارا-ب-م لوأا دادزو-ل-ب با-ب-صش ن--م فوؤور--لا د--ب--ع ي--بارز

Òم-صس ،سشو-يرد ،م-ي-هار-بإا رو-فاز ،(ي-ب-ير-ع م--ي--ل--صس)ه--ل
د-----يز-----ي ،(سشو-----ع------م لا------م------ك)Ëر------ك يزا------غ ،يواز
قافو نم يحÓف)يفياصص ،(سسيد لبيعامصسا)يروصصنم
دبعوب دواد ،دارصش كلŸا دبع،(هل ةارابم لوأا فيطصس
.(روركا ميصسن) هللا

3002 ليرفا42
1 رقششغدم3 رئاز÷ا

ت– سسنيكيل جروج يكيجلبلا بردملل ةهجاوم ثلاث
بخ--ت--ن--م ما--مأا تنا---ك ي---ن---طو---لا بخ---ت---نŸا فار---صشإا

ة--يدÃ ىر--ج ءا--ق--ل ‘ ،ر--ق--صشغد--م
م-ك◊ا ا-هدا-قو ،ة-ي-صسنر-ف--لا نا--ي--مأا
ته---ت---ناو ،نا---ي---برا---غ ي---صسنر----ف----لا

Ÿا ة-ح-ل-صصŸثب ينطو-لا بخ-ت-نÓةث
زو----ف لوأا و----هو ،فد----ه----ل فاد-----هأا
د--ع--ب سسن--ي--ك--ي--ل جرو---ج برد---م---ل---ل
هدÓ---ب بخ----ت----ن----م ما----مأا ةرا----صسÿا
ةيدÃ يام91 بعل3/1Ã امكيجلب

ما-مأا ه-ل-ثŸ فد-ه-ب لدا-ع-تو ة--با--ن--ع
فد-ه اد-ناو-ل-ب ›و-غ-ن’ا بخ--ت--نŸا

Ÿينطولا انب-خ-ت-ن-م مد-ق-ت.هلث ‘
قا-ف بع’ ه-ع-قو فد-ه-ل ة-ج--ي--ت--ن--لا

ةقيقدلا ‘ يحÓف سسراف فيطصس
لوأ’ا طوصشلا ةجيتن يهو ،ةصسداصسل
ءÓمزل ةيلك هبصش ةرطيصس دهصش يذلا

ةرطيصسلا هذه نكل ،يصضاملب لامج
Êاثلا طوصشلا.Êاث فدهب للكت ⁄
مجاهي قيرف لوأÓل لصصأ’ا قط ناك
عفاد-ي ر-خو ي-طو-لأا ا-ن-ب-خ-ت-ن-م و-هو
ا-هد-صسج ،ر-ق-صشغد-م بخ-ت-ن-م و-هو

قيرفلل Êاثلاو لوأ’ا ،Úفدهب سسنيكيل بردŸا لابصشأا
جرب ةنيدم نبا ةطصساوب35تلا ةقيقدلا ‘ ناك ينطولا

بعÓلا فعاصض ةقيقد31ـب اهدعب ،دياقلب قوراف لينم
ةياهن ل-ب-قو ،ثلا-ث فد-ه-ب ة-ج-ي-ت-ن-لا دار-صش كلŸا د-ب-ع
ةجيتنلا رقصشغدم بختنم سصلق ةقيقد21ـب ةارابŸا
‘ ماتÿا كصسم فده وهو Úبور بعÓلا ةطصساوب
‘ ةبوعصص ىندأا ةينطولا رصصانعلا هيف دŒ ⁄ ،ءاقل
نم مغر-لا-بو.سسفانŸا عصضاوتل ر-ظ-ن-لا-ب ،ا-ه-ب زو-ف-لا

ةينطولا بردŸا نأا ’إا سسفانŸا فعصض
زو--ف--لا اد--ه ف--صصو سسن---ي---ك---ي---ل جرو---ج

،ÚبعÓل Òبكلا رودلاب داصشأاو /مهŸاب
نم ديزŸاب يرئاز÷ا روهم÷ا ادعاو
ينطولا بختنŸا سضاخ.تاراصصتن’ا

:ة--ي--لا--ت--لا ءا--م--صسأ’ا--ب ة--ه---جاوŸا هذ---ه
،رو-فاز ،ي-بارز فوءر-لا د-ب-ع ،ر--ير--صسوا
ايلاع تيا ،(هللا دبعوب دواد)يماهارب

ه-ل ةارا-ب--م لوأا ا--صسنر--ف--ب فfiÎ بع’
ودح)سشو-ع-م لا-م-ك ،(ل-ي-عا-م-صسا سسيد)

ق----ي----فر ،قورا----ف د----يا----ق----ل----ب ،(ي’و----م
Êايز Ëرك ،(كلŸا دبع دارصش)يفياصص
ه-ل ةارا-ب--م لوأا ا--صسنر--ف--ب فfiÎ بع’
ميصسن) يحÓف سسراف ،(يروصصنم ديزي)
 .(روركا

3002 يام92
1 وشسأف أنيكروب0 رئاز÷ا

ي-ن-طو-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل ة-ع-بار-لا ة-ه-جاوŸا

ت–
ي-ك-ي-ج-ل-ب--لا بردŸا ةدا--ي--ق

مامأا ةيدو ىرخأ’ا يه تناك سسنيكيل جروج
ترج ىرخأ’ا يهو ،يبانيكروبلا بختنŸا
نمصش ةÒخأ’ا يهو ،سسن’ ةنيدÃ اصسنرفب
اه‹رب يتلا ةيدولا تايرابŸا نم ةلصسلصس
ن--م ى--ق--ب--ت اŸ سسن--ي---ك---ي---ل جرو---ج بردŸا

تايفصصت نمصض ينطولا بختنŸا تايرابم
ىلع.(4002 سسنو-ت) ا-ي-ق--ير--فإا ·أا سسا--ك

بخ-ت-نŸا جر-خ ،ر-ق-صشغد-م ةارا--ب--م سسك--ع
يبانيكروبلا بختنŸا مامأا امزهنم ينطولا
يصسنرفلا مك◊ا هرادأا ءاقل ‘ ،رفصصل فدهب

داعأا ،عصضاوتم ىوتصسم روفاز ’ز مدق اهيفو ،دراÒج
زو-ف-لا دد-بو ،ر-ف-صصلا ة--ط--ق--ن ¤إا ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا
بخ-ت-ن-م با-صسح ى-ل-ع ةÒخأ’ا ه-تارا--ب--م ‘ ل--ج--صسŸا

ةقيقدلا يبا-ن-ي-كرو-ب-لا بخ-ت-نŸا ر-ظ-ت-نا.رقصشغدم
ر--ير--صسوا م--ي--صسن سسرا◊ا كا--ب--صش ¤إا ل---صصي---ل ةÒخأ’ا
نم مك◊ا ا-هد-ع-ب ر-خأا-ت-ي ⁄ ،و-ي-ناد بعÓ-لا ة-ط-صساو-ب
تمصست-با ي-ت-لا ة-يا-ه-ن-لا ي-هو ،ة-يا-ه-ن-لا ةر-فا-صص نÓ-عإا
ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا بعل.Úيبانيكروبلل
د-ب-ع ي-بارز ،ي-ما-هار-ب ،ر-ير-صسوا :ة-ي-لا-ت-لا ءا--م--صسأ’ا--ب
لا-م-ك،(د-ي-حو م-ي-هار-بإا) ي-ج-ق-جو--ب ،رو--فاز ،فوءر--لا

ةيدولو-م ن-م ةد-ي-صصعو-ب ،(ي-صضا-م-ل-ب)سشوار-ك ،سشو-ع-م
،(هللا دبعوب دواد) ي’وم ودح ،هل ةارابم لوأا رئاز÷ا

.(ةديلبلا دا–ا نم ناور دمfi) سسراف يحÓف

3002 ناوج02
0 أيبيمأن1 رئاز÷ا

عم هل ةيمصسر ةارابم لوأا سسنيكيل جروج بردŸا سضاخ
بختنŸا مامأا3002 ناوج.03 موي ينطولا بختنŸا
ةلو÷ا نمصض ،ةديلبلا ةنيدÃ ركاصشت بعلم يبيمانلا
سسنو-ت) ا-ي-ق--ير--فإا ·أا سسا--ك تا--ي--ف--صصت ن--م ة--صسماÿا

سشاخرخ لامك ةديلبلا دا–ا بع’ قلأات اهيفو ،(4002
ءاقل ‘ ،ةصسماÿا ة-ق-ي-قد-لا ‘ زو-ف-لا فد-ه ه-ع-ي-قو-ت-ب

لاصسأا ثي-ح ، ن-ير-مأ’ا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ا-ه-ي-ف ى-نا-ع
درا-ب-لا قر-ع-لا نو-ي-ب-ي-ما--ن--لا نو--ب--عÓ--لا
تهتنا ،رفصصل فده عقوبو ،Úيرئازجلل

بختنŸا اهيف مصسح يتلا ،ةارابŸا هذه
ةرود ¤إا هلهأات ةيمصسر ةفصصب ينطولا
ما-مأا ةÒخأ’ا ه--ت--ه--جاو--م ل--ب--ق ،سسنو--ت
هذ----ه رادأا.يدا-صشت-لا بخ-ت-نŸا
،ةدوع دمحا يرصصŸا مك◊ا ةهجاوŸا
جر-خ ف-صسأÓ-ل ،Òف-غ رو-ه-م-ج ا-ه--ع--ب--تو
او-ب-ع’ ه-ب ر-ه-ظ يذ-لا ه-جو--ل--ل  ءا--ت--صسم
بصسح م-هأ’ا ن-ك-ل ،ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا
وهو سسنيكيل جروج بردŸا تاحيرصصت
ن-ك-ل ،ة-ثÓ-ث-لا طا-ق-ن-لا عاز--ت--ناو زو--ف--لا
ةوارور د-----مfi ›ا◊ا «فافلا» سسي--ئر
بردŸا رذ--ح Úح ،ر---خآا يأار ه---ل نا---ك
عقنتصسم ‘ عوقو-لا ة-ب-غ-م ن-م سسن-ي-ك-ي-ل
ةÒخأ’او ةيلاوŸا ةهجاوŸا ‘ Ìعتلا

،4002 سسنو--ت ةرود تا--ي---ف---صصت ن---م---صض

هلوزنب
،يداصشت-لا بخ-ت-نŸا ى-ل-ع ا-ف-ي-صض

.’ا-ح ه-ي-ل-ع فر-ع-ت-ن-صس ا-م و-هو ع-قو رو-ظÙا ن-ك-ل
ةهجاوم سضاخ ينطولا بختنŸا نأا Òصشن ،كلذ لبقو
ل-صضا-ف ،ر-ياز-م ما-صشه :ة-ي-لا--ت--لا ءا--م--صسأ’ا--ب ا--ي--ب--ي--ما--ن
Òمصس) يبيرع ، ةديصصعوب ،ميهارب روفاز ،يماهارب
يصضاملب ،سشوارك ،دياقلب قوراف ،سشوعم لامك ،(يواز
.هللا دبعوب دواد ،(ناور) دارصش ،(يزاغ Ëرك)

3002 ةيليوج6
0 رئاز÷ا0 دأششتلا

3002 ا-ي-ق-ير-فإا ·أا سسا-ك تا-ي--ف--صصت بخ--ت--نŸا ي--ه--نا
هعباط م-غرو ءا-ق-ل ‘ ،ا-ن-ي-ما‚ ة-يدا-صشت-لا ة-م-صصا-ع-لا-ب
انبختنم مصسح نأا دعب ،يدولا هبصشأا ناك نأا ’إا يمصسرلا
ةراد-ج-ب سسنو-ت ةرود ¤إا ل-هأا-ت-لا ةÒصشأا--ت ‘ ي--ن--طو--لا
¤إا ل-هؤوŸا لوأ’ا ز-كرŸا ه-نا-م-صض د-ع-ب ،قا-ق--ح--ت--صساو
ما-مأا ما-تÿا ةارا-ب-م ة-ج-ي-ت-ن را-ظ-ت-نا نود تا-ي--ئا--ه--ن--لا
تءاج ،ةارابŸا ةعيبط ¤إا رظنلاب.يداصشتلا بختنŸا

،ادج فيعصضلا هاوتصسم ‘ داز ا‡و ،Òبك دح ¤إا ةل‡
Úع-برأ’ا ن-ع تقا-ف يذ-لاو ة--ع--ف--ترŸا ةرار◊ا ة--جرد
ةينطولا ةليكصشتلا نأا ’إا لماعلا اذه نم مغرو ،ةجرد
نكمتي نأا نود نكل ،اهكابصش ىلع ظفا– نأا تعاطتصسا
،ادحاو افده ولو ليجصست نم انيقيرفل يمامأ’ا طÿا
بردŸا سضاخ.فادهأا نودب ادب امك ءاقللا يهتنيل

:ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-صسأ’ا-ب ة-ه--جاوŸا هذ--ه سسن--ي--ك--ي--ل جرو--ج
،ةديصصعوب ،سسيد ليعامصسإا ،Úصساي ينطÓصس ،ريرصسوا
،يجقجوب ،هل ةارابم لوأا دادزولب بابصش نم وزاز ،يواز
لوأا اصسنرفب فfiÎ بع’ سسانو نب)ميهاربإا ديحو
.هللا دبعوب دواد ،سشوعم لامك ،(هل ةارابم
ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا سسيئر ررق ةارابŸا هذه دعب
جرو--ج بردŸا ة--لا--قإا--ب ةوارور د--مfi ›ا◊ا مد--ق---لا
ة--نرا--ق--م Úب--عÓ--لا ءادأا ع--جاÎلا بب--صسب ،سسن---ي---ك---ي---ل
دي-م◊ا د-ب-ع بردŸا ع-م ه-ي-ل-ع نا-ك يذ-لا ىو-ت-صسŸا-ب
نا-ك ر-كذ-لا ق-ب-صس ا-م-كو ،ة-ه-جاوŸا هذ-ه ل-ب--قو.ابوز

fiجرو--ج برد--م--ل--ل تار--يذ– ه---جو د---ق ةوارور د---م
نكل ،يداصشتلا بختنŸا مامأا Ìعتلا ةبغم نم سسنيكيل
ذ---خا---ي ⁄ جا---طر---ق رو---صسن بخ---ت----نŸ ›ا◊ا بردŸا

،هصسأار ىلع سسأافلا عقيل ،د÷ا ذخام ةوارور تاريذ–
روصضحب ملح يذلا وهو ينطولا بختنŸا كÎب مغريو
” ،سسنيكيل جروج ةلاقإا روف.سسنوتب يراقلا سسرعلا
سسأار ىلع فراصش مÓعوبو نادعصس حبار يئانثلا Úيعت
.ةينفلا ةصضراعلا

È 3002متبسس4
0 رطق1 رئاز÷ا

حبار يئانثلا ةدايق ت– ينطولا بختنملل ةارابم لوأا
،يرطقلا بختنŸا مامأا تناك فراصش مÓعوبو نادعصس

ةيصسنرفلا سسÁر ةنيدÃ ةنيدم بعلم هنصضتحا اءاقل ‘
انبختنم قوفت اهي-فو ،ط-ق-ف جر-ف-ت-م004 ›او-ح ما--مأا
دبع بعÓلا هعقو رفصصل فدهب  «يبانعلا» ىلع ينطولا
ةهجاوŸا هذه تدهصش.62ـلا ةقيقدلا ‘ دارصش كلŸا
حبار بردŸا لئصس Úحو ،Úبنا÷ا نم فيعصض ءادأا

Òبك لمع كانه«Óئاق در ةارابŸا ةياهن بقع نادعصس
ة-ي-حار-ج ة-ي-ل-م-ع ¤إا ة-جا-ح-ب بخ-ت-نŸا-ف ،Êر-ظ--ت--ن--ي

ةيحار÷ا ةيلمعلا تناك نأا فرعتن نأا لبقو.«هذاقنإ’
ينطولا بختنŸا مصسج ‘ نادعصس حبار اهب ماق يذلا
يذ-لا ة-ل-ي-ك-صشت-لا ن-ع ف-قو-ت-ن نأا ا-ن-ي-ل-ع ،’ مأا ة-ح-جا--ن

:ةيلاتلا ءامصسأ’ا تمصض يتلاو ةهجاوŸا هذه تصضاخ
نم  Úصساي ينطÓصس ،ياد Úصسح رصصن نم ريرصسوا

،ف-ل-صشلا ة-ي-ع-م-ج ن-م يواز Òم-صس ،ر-ئاز÷ا ة-يدو--لو--م
فfiÎ فوءرلا دبع يبارز ،اصسنرفب فÊ fiÎومام
يرو-صصن-م د-يز-ي ،ا-صسنر-ف-ب فfiÎ جا--ج--ح ،ا--صسنر--ف--ب

fiÎسشوارك ،اصسنرفب ف fiÎةكبد نب ،اصسنرفب ف
،ا-صسنر-ف-ب فfiÎ كلŸا د-ب-ع ،ل-ئا-ب-ق-لا ة--ب--ي--ب--صش ن--م
.ةنيطنصسق ةبيبصش نم سسراف يحÓف

عبتي ...

يتلا ةقيرطلا دعبف ،ينطولا قيرفلل ةينفلا ةسضراعلا ىلع بوانتلا لسسلسسم لسصاوت
هتفيلخ ،2002 يام رهسش علطم ‘ اكيجلبو راز÷ا ةارابم بقع ،رجام حبار اهب ليقأا

بردŸاب هلادبتسسا ” ةراسسخ نود تايراب-م سسم-خ د-ع-ب ن-ك-ل ،ا-بوز د-ي-م◊ا د-ب-ع
ةليكسشتلا داق ناو ىتحف ،Óيوط رمعي ⁄ Òخأ’ا اذه ،سسنيكيل جروج يكيجلبلا
،داعبإ’ا ناك هÒسصم نأا ’إا ،(4002 سسنوت) ايقيرفإا ·أا سساك تايئاهن ¤إا ةينطولا
.هل ادعاسسم فراسش مÓعوب Úيعت ” اميف ،نادعسس حبار خيسشلاب هسضيوعت متيل
عم ةيسضاŸا ةقل◊ا ‘ انفقوت ثيح نم أادبن Ìكأا ةياك◊ا ‘ مكيلع ليطن ’ ىتحو

جروج يكي-ج-ل-ب-لا ةدا-ي-ق ت– «رسضÿا» ا-ه-سضا-خ ي-ت-لا ¤وأ’ا ة-ه--جاوŸا
ز--ي--لا---هد ¤إا ةد---ي---ع---سس ة---ل---حر---ف ،سسن---ي---ك---ي---ل

.«رسضÿا«تايرابم

لÓقتشس’ا ذنم «رشضÿا» تأيرأبم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا

È 3002متبسس4 ¤إا3002 يرفيف21  نم

سسنكيل «رسش»و ابوز ىلع «Òخ» لاف ناك ةبانع بعلم^

غولب دعب سسنيكيل  يكيلجبلا ةفيلخ نادعسس حبار^
4002 سسنوتب يراقلا سسرعلا «رسضÿا»

لوا سضاخ Êايز Ëرك^
«رسضÿا» عم هل ةارابم

ةياهن ‘ رقسشغدم مامأا
3002 ليرفا رهسش

ليهأات ‘ ةÒبك ةبسسنب مهاسس روركا ميسسن^
4002 سسنوتب ايقيرفا سساك ¤إا «رسضÿا»

سسنوتةرود ¤إا نولهأأتي «رشضÿا»و ... نادعشس «خيششلا» ةدوع

(نوسسمÿاو ةنماثلا ةقل◊ا)



نأا بج----------ي»
فقوتت
ةرڤ◊ا

يكل Óبقت-سسم
عيطتسسي
بعÓلا
يرئاز÷ا
نسس ‘ فاÎح’ا
سسيلو12لا

ن-سسل ل-سصي ا-مد-ن--ع
نأا ى--ن“أا ...ÚثÓ--ث--لا

‘ رخآا بع’ كانه نوكي’
ةرڨح-ل-ل سضر-ع-ت-ي ل-ب--ق--ت--سسŸا

.«يرمعلا نب لثم
يرمعلا نب لامج يرئاز÷ا ›ودلا

اهنع جتنو ىÈكلا بازلا ةكرعم ‘ Úيومأ’ا ىلع Úيسسابعلا راسصتنا -057
سسابعلا يبأا ›وتو ،ةيدÓيم ةنسس88 تمكح يتلا ةيومأ’ا ةلودلا طوقسس
.يسسابع ةفيلخ لوأا حبسصيل ،ةفÿÓا حافسسلا

وزغلا هجاوت ةيماسش ةنيدم لوأا يهو ،راتتلا دي ‘ بلح طوقسس -0621
.دادغب طوقسس دعب ›وغŸا

ةدهاعم عيقوت ىلع ةيقدنبلا ةرامإا Èجي —افلا دمfi ناطلسسلا -9741
تسضرفو Úينامثعلا برح نم اهطورسش ىلع ءانب تبحسسنا يتلاو لوبنطسسإا

.ةيونسس ةيزجو بر◊ا تامارغ اهيلع
.ةيلامسشلا اكيرمأا ةراق Èع يفتاه لاسصتا لوأا يرجي ليب ماهارغ ردنسسكلأا  -5191
.·أ’ا ةبسصع سسيسسأات -9191
05 اهيف لتق ،ةيرسصŸا ة-ي-ل-ي-عا-م-سسإ’ا ة-ن-يد-م نو-م-ح-ت-ق-ي ز-ي-ل‚إ’ا -2591

.نوقابلا رسسأاو نيرخآا08 بيسصأاو يرسصم يدنج
اًدح عسضت يتيفوسسلا دا–’او نابايلا Úب حلسص ةيقافتا ىلع عيقوتلا  -2791
.نرق عبر ماد ءادعل

ةدحتŸا ·أ’ا ةئيه غلبي تاداسسلا رونأا دمfi يرسصŸا سسيئرلا -0891
.ليئارسسإاو رسصم Úب ءادعلا ةلاح ءاهنإا يمسسر لكسشب
لتقم ¤إا يدؤوي Îخير سسايقم ىلع4.6 ةوقب ايبمولوك ‘ لازلز -9991
.لقأ’ا ىلع سصخسش5811
هلابق طسسوتŸا سضيبأ’ا رحبلا ‘ ةيبويثإا باكر ةرئاط طوقسس  -0102
. ةينانبللا لحاوسسلا

اًديدنت كلذو بسضغلا مويب تيمسسأا ،رسصم ‘ ةيبعسش تاجاجتحا  -1102
،ةيسسايسس تاحÓسصإاب ةبلاطŸاو ،ةلاطبلاو راعسسأ’ا عافتراو روجأ’ا Êدتب
ةحاطإاب ةبلاطملل رياني52 ةروث ع’دنا ¤إا كلذ دعب ثادحأ’ا تروطتو
.هماظنو كرابم ينسسح دمfi سسيئرلا

بختنم زوف دعب4102 ةنسسل لاجرلل ديلا ةركل ايقيرفأا ةلوطب ماتتخا -4102
.يسسنوتلا بختنŸا مامأا ةلوطبلاب رئاز÷ا

ليتق09 نم Ìكأا اًكرات ،ليزاÈلاب وينيدامورب ‘ نيدعتلل دسس رايهنا -9102
.نيدوقفŸا دادع ‘ مهÒغ تائمو

‘  ياد Úسسح ر-------سصن م-------ع--------ط قذ--------ي ⁄ ^
.ةلوج12 ‘ ةرا-----سسÿا3791 /2791ةلوطب
.22 ةلو÷ا ‘ ركسسعم ‘ ةيرسصنلا تطقسسو

مسسقلا ةلوطب ‘ لجسست ةجيتن Èكا ^
ة-م-سصا--ع--لا دا–ا ق--ير--ف ةزو--ح--ب لوأ’ا

ةيعم-ج ق-ير-ف ق-ح-سس ا5791Ÿ مسسو-م
تقوفت ةجيتنلا سسفنبو ،11/0 نارهو
11/0 ءانبلا دا–ا  ىلع لئابقلا ةبيبسش
..6891 /5891 مسسوم ‘ اذهو

وه ةيرئاز÷ا ةلوطبلل فاده نسسحأا ^
.فده63 ب6891 مسسوم سشيوب رسصان

ى--ق--ب--ي ةŸا--ق ي--جر---ت بع’ فو---سشح ^
6 ل---ج---سس يذ---لا ن’أا د---ح ¤إا د---ي---حو---لا

نارهو ةيعمج ةŸاق يجرت ءاقل ‘ اده ناك دحاو ءاقل ‘ ةلماك فادهأا
.7/0 تناك ةيئاهنلا ةجيتنلا نا املع .7691/8691 لوأ’ا مسسقلا ةلوطب ‘
نيدلا فوكيار ‘Óسسغويلا وه هيدان عم ةيرارمتسسا Ìكأ’ا بردŸا ^

.8891 ¤ا6791 نم لئابقلا ةبيبسش عم
نيدلا يfi وه ةيسضايرلا هتÒسسم ‘ اجيوتت Ìك’ا يرئاز÷ا بعÓلا ^
.بقل51 ب حاتفم
.لئابقلا ةبيبسش عم باقلأا8 ب فلاخ نيدلا يfi وه اجيوتت Ìك’ا يرئاز÷ا بردŸا ^
81 ب لئابقلا ةبيبسشل وه فيسصولا و لطبلا Úب ةلوطبلا ‘ قراف Èكا ^

.6891 /5891 مسسوم قراف ةطقن

. هتوبكو ، هتورثو ، هتروع: ثÓث كراج ىلع متكأا  ^
. هتدومو ، هتنايسصو ، همرك: ثÓث كراج نع رسشنأا  ^
بتك نم ،هردق ى‰ هقفلا ملكت نمو ،تردق تمظع نآارقلا ملعت نم  ^

باسس◊ا ‘ رظن نمو ،عبط ّقر ةغللا ‘ رظن نمو ،هتجح تيوق ثيد◊ا
.هلمع هعفني ول ، هسسفن نسصي ⁄ نمو هيأار لزج
ًاقيدسص ودعلاوً اودع قيدسصلا بلقني دقف هركلاو ب◊ا ‘ طرفت ’  ^
امدنعو ،كءاوهأا ناطيسشلا Òثي امدنع-: عسضاوم عبرأا ‘ كلقع دقفت  ^

.كتاوهسش عبسسلا Òثي امدنعو ،كعمط لاŸا Òثي امدنعو ،كفطاوع بطاخت

كسســـــــــــــفن فـــــــــــقث

قيرف قاصشع رظن ‘ لازي’و ناك «ءارم’ا» Òماب نويصسنرفلا هبقل
ناولأا اوصصمقت نيذلا Úبعللا نصسحا Úب نم دحاو نامرج ناصس سسيراب
ددع نم ةيادبف ،بلحد ىفطصصم قباصسلا يرئاز÷ا ›ودلا هنا ،مهقيرف
نا لبقو ،ايموي انورظتناف ،ةدلاÿا ةيوركلا هتÒصسم مكل يوÔصس مويلا

عقوŸا Èع انتلصسارÃ اوصسنت ’ ،مويلا ةحفصص تايوتfi عم مككÎن
رونت مكعيصضاومف،moc.liamg@mirakiddam :›اتلا  ÊوÎكل’ا

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

و وصشرك نم سضرم ةرطÿا دحاو ايأا ،وصشرك ىلع ايقيرفإا ةراق مصشومأا لجارلا دحاو نياك
هولصسك ،بيبطلا دنع ق◊ يك ،راطيبصسلل لصصاح Úكصسم هووادأا فازب هيلع رطصست ةيقاب

روتكواي يصشرك …ه ه هأاأاأاأاأا :سضيرŸا ولاق ؟ كيب سشاو :بيبطلا هاصسقصس دعب نم و ريرصسلا قوف
رطصسلاب سس– نيو :هاصسقصس دعب نم و هيف بلقي ادب و ةجمقل بيبطلا ولاحن ،ةلاح ايف ارياد
!.. يوبابÁزلا ادح :سضيرŸا ولاق ؟ تكازكإا

.لماك لكسشب ماخرلا نم نّوكم دنهلا ‘ لfi جات ىنبم  ^
.دحاو ناكم ‘ ةدوجوم تاتابنلا نم ةعونتم ةعوم‹ Èكأا اهب ›اب ةريزج  ^
.31 نسس ‘ وهو رتويبمكلا تاي‹رب ةباتك ‘ أادب سستيغ ليب  ^
.اهليجسست ” دق تاناخ ثÓث نم ةنوكŸاmoc. قاطنلا ءامسسأا لك  ^
.م8591 ماعلا سسفن ‘ ادلو دق نوسسكاج لكيامو انودام  ^
.خوÿا ةلئاع نم زوّللا  ^
.يسس Úماتيف ادعام تانيماتيفلا عيمج ىلع يوت– ةدحاولا ةسضيبلا  ^

.رخآا ¤إا بناج نم اهنويع كير– اهنكÁ’ ةموبلا  ^

انإا ،انبر يسضري ام ’إا لوقن ’و ،نزحيل بلقلا ناو ،عمدتل Úعلا نإا
.«نونوزÙ ميهاربإا اي كقارفل

هنع ثد– هللا نأا ةسصاخ ،Òغلا ىلع فطعلا ‘ اهرثأاو ةمحرلا رهاظم هيف يلجتت ،Ëرك يوبن فقوم
ىنعم نأا ملسسو هيلع هللا يلسص يبنلا انملعي فقوŸا اذه ‘و ،» ŸÚاعلل ةمحر ’إا كانلسسرأا امو»: هلوقب
اومحارت يتح اونمؤوت نل ،ةمحرلاو ناÁإ’ا Úب طبرو ،بيرغلاو بيرقلا لمسشيل دتÁ اهادمو ةمحرلا

مكدحأا ةمحرب سسيل هنإا» �:�ملسسو هيلع هللا يلسص يبنلا لاقف  ،«ميحر انلك هللا لوسسراي» �:�اولاق
.«ةماعلا ةمحر اهنكلو هبحاسص

ــه2441 ةيناثلا ىدامج11 ـل قفاوŸا1202 يفناجÚ 52نثإ’ا

انعم مصستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فصض ــــــ

ميمصصلا ‘ ـــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

.يدنلريأا ءايميك ⁄اع ،ليوب تربور  -7261
فسشتكم ،يقيرفإا بونج بيبط ،تروبلأا ليسسيسس رثرأا -0881
.تروبلأا ةمزÓتم
ىلع لسصاح يكي-ج-ل-ب ءا-ي-م-ي-ك ⁄ا-ع ،Úجو-غ-ير-ب ا-ي-ل-يإا  -7191

.7791 ماع ءايميكلا ‘ لبون ةزئاج
.يرسصم يئامنيسس جرÚ، flهاسش فسسوي  -6291
.›اغترب مدق ةرك بع’ ،ويبيزوأا -2491
ىلع لسصاح يزيل‚إا ةيويح ءايميك ⁄اع ،سسرن لوب -9491

.1002 ماع بطلا ‘ لبون ةزئاج
.ةيروسس ةلث‡ ،مازع ايداف  -9791
ي--مارو Êا--ب--سسإا مد--ق ةر--ك بع’ ،ز--يد--نا--نÒه ‘ا--سشت -0891
.Êانبل ينغم ،سشايع
.يليزارب مدق ةرك بع’ ،وهنيبور -4891
.ةيسسور برسضم ةرك ةبع’ ،وكنيليÒك ايرام  -7891

لتقي يسسور حافسس
مهبولق لكأايو هاياحسض

ًا-م-ك-ح ة-ع-م÷ا ي-سسور-لا ءا-سضق--لا رد--سصأا
لكأا حافسس قح ‘ ةاي◊ا ىدم نجسسلاب
ام ىلع ،ع-سست-لا ها-يا-ح-سض ن-م Úن-ثا ي-ب-ل-ق
 .ةيسسورلا (سسكافÎنا) ةلاكو تركذ
بونج Îموليك005) ازنب ةمكfi تمكحو

فوكسشتيب ردنسسك-لا ى-ل-ع (و-ك-سسو-م بر-غ
ىد-م ن-ج-سسلا--ب ،8891 ما--ع--لا ‘ دو---لوŸا
سصاخسشأا ةعسست لتق ةمهتب هتنادإ’ ةاي◊ا
ًاقفو ،2102  يفناج ،È 9002متيسس Úب
 .ةيسسنرفلا ءابن’ا ةلاكول
،ÚلوسستŸا ىلع زكري باسشلا اذه ناكو
مهل-ت-ق-يو ة-ي-ئا-ن ن-كا-مأا ¤إا م-ه-جرد-ت-سسي-ف
 .مهءÓسشأا يفخيو ،مهعطقي مث ،Úكسسب
ن-يود-ت ¤إا ةÁر-ج ل-ك د-ع-ب د--م--ع--ي نا--كو
لكأا هنا يوري ثيح ،هتاركذم ‘ اهعئاقو
تÓ---سضعو ها---يا---ح----سض ن----م Úن----ثا بل----ق
 .امهدعاوسس
ثداو--ح تاو--ن--سسلا ‘ ا--ي---سسور تد---ه---سشو

يفف .دÓبلا رابخأا ةهجاو تردسصت ةلثا‡
ًايسسور ُاباسش ةطرسشلا تفقوأا ،1102 توأا
.هلكأاو Óجر لتق هنأاب فÎعا

بلحد ىفطسصم
يرفيف ن-ما-ث-لا ‘ بل-حد ى-ف-ط-سصم د-لو
ةيريرحتلا ةروثلا ع’دنا لبق يأا ،2591
،ةياجب ةنيدÃ اذ-هو ،ا-ب-ير-ق-ت ار-ه-سش82
نا--ك بأ’ا ،لا◊ا ةرو--سسي--م ة--ل---ئا---ع ن---م
.ةيسسنرفلا تاكرسشلا دحأاب Óماع
ةر-ك ة-سضا-ير ع-م بل-حد ى-ف-ط-سصم ة-ياد--ب
سشي-ع-ت Úير--ئاز÷ا ل--ك--ك تنا--ك ،مد--ق--لا

ةنيدم عراوسش ‘ رامعتسس’ا طغسض ت–
نا-بأا د--قو ، Òغ--سص ن--سس ‘ و--هو ة--يا--ج--ب
ه-ت-سسرا‡ ن-م ¤وأ’ا ه-تاو--ن--سس ‘ بل--حد
ناك ثيح ،Òبك  ينف ىوتسسم مدقلا ةركل
ÚبعÓلا ةل-كا-سش ى-ل-ع ةر-ك-لا بع-ل د-ي-ج-ي
.رابكلا

،ةد-حاو ة-ن-سسب ر-ئاز÷ا لÓ--ق--ت--سسا ل--ب--ق
¤إا بل--حد ى--ف--ط--سصم ة--ل--ئا--ع تل--ق--ت---نا

ة-ن-يدÃ ما-قŸا ا--ه--ب ر--ق--ت--سساو  ،ا--سسنر--ف
ة-ن-يد-م ¤إا ة-ل-ئا-ع لا-ق-ت-نا رو--فو ،ندو--سس
سسراÁ ى--ف--ط--سصم ى--ت--ف--لا حار ،نادو--سس
رمأ’ا ،مدقلا ةرك ةسضاير ةلسضفŸا هتياوه
،ةعئارلا هتاينفب ،هييح ءانبأا سشهدأا يذلا

ة--ع--م--سس ل--سصت نأا ي--ه--يد--ب--لا ن--م نا--ك---ف
ىرغسصلا تائفلا بردم بلحد ىفطسصم
مامسضن’ا هنم بلط ثيح ،نادوسس يدانب

Ÿزواجتي نكي ⁄ هرمعو قيرفلا ةسسرد
عبتي ....رسشع ةيناثلا
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:مويلا مقر

3
ة--ن---صس يأا ‘ :لاؤو---صسلا

رئاز÷ا ةيدولوم ق-ير-ف جو-ت
؟ ةيدنألل ايقيرفا سساكب

ة--يدو--لو--م ق--ير--ف جو---ت:باو÷ا
ة-يد-نأÓ-ل ا-ي-ق-ير-فا سسا--ك--ب ر--ئاز÷ا
با-سسح ى-ل--ع6791 ة-ن-سس ة-ل-ط--ب--لا

تابر-سضب ي-ن-ي-غ-لا ير-كا-نو-ك ا-ي-فا-ح
با-هذ-لا ءا-ق-ل ءا-ه-ت-نا د--ع--ب ،ءاز÷ا
زوفو3/0 ايفا-ح زو-ف-ب ير-كا-نو-ك-ب
ءاقل ‘ ة-ج-ي-ت-ن-لا سسف-ن-ب ة-يدو-لوŸا

.ةيليوج5 بعلÃ ةدوعلا

Áةيرئاز÷ا ةيدن’ا ددع مقرلا اذه لث
ةلطبلا ةيدنأÓل ايقيرفا سساكب تجوت يتلا
لكب رمأ’ا قلعتيو ،(ايقيرفا لاطبأا يرود)

لئابقلا ةبيبسشو6791 ةنسس ةيدولوŸا نم
يتنسس فيطسس قافوو1991و1891 يتنسس
.4102و8891

:Èمصسيد

ــــــــــ مويلا حيرصصت ـــــــ

نم ةلسسلسس Èكا
ةيلاتتŸا تاراسصتن’ا

راسصتنا نود ةلسسلسس Èكاو
لكل ةيلاتتم تاراسصتنا9 ب تناك ةيلاتتŸا تاراسصتن’ا نم ةلسسلسس Èكا

/5891 مسسوم لئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-سش و4691/5691 مسسو-م رو-ك-ل-ب با-ب-سش ن-م
ب ةبقلا دئار ةزوحب راسصتنا نود تÓباقŸا نم ةلسسلسس Èكا اما ،6891
زفت ⁄ يتلا رئاز÷ا ةيدولوم كلادكو3891 /2891 مسسوم ‘ ةلباقم61

.1002وÚ 0002ب ماع نم Ìك’
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ــه2441 ةيناثلا

هذـهلو ششــيمهتلأو ءاـــشصقإÓل تــشضرعت
يرئأز÷أ نويزفلتلأ ترداغ بابشسأ’أ

ةيدا–’أ ةشسايشس ببشسب رونلأ ىرت نل ةيرئأز÷أ ةركلأ حÓشصأ تاشسلج جئاتن

اـــــمتهم تحـــــبشصأأو يأد Úـــــشسح رـــــشصن عــــــجششأأ
ÃـــــشسيششناÎ لـــــجأأ نـــــم يـــــتيشس fiزرـــــ

بعلŸا ءادصصأا ةدير÷ هبلق Úجاطوب دارم يملعإلا حتف
نويزفلتلا ‘ هتيادب لوح قئاق◊ا نم Òثكلا فصشكيل

ببصس، ةصسايصسلا ¤إا ةصضايرلا نم هلاقتنا ةيفيك ،يرئاز÷ا
‘ هتبرŒ ،ينهŸا هراوصشم بئارغ، نويزفلتلا نم هترداغم

.انل اهيوÒصس يتلا صصصصقلا نم ديدعلاو ،ناÈŸلا

نويزفلتلاب كقاحتلا ” فيك ةيادب
زئاح كنأا مغر يفحصصك يرئاز÷ا
؟قوق◊ا ‘ ةداهصشل
يجرخت دعبو قوق◊أ ةيلك نم جرختم انأأ معن
كلت ‘ ه-نأل ير-ئأز÷أ نو-يز-ف-ل-ت-لا-ب تق-ح-ت-لأ
Úيفحصصلأ نم ةئŸاب05نم Ìكأأ ابيرقت ةÎفلأ
أو-نا-ك ير-ئأز÷أ نو-يز-ف-ل-ت-لا-ب و-ق-ح-ت-لإأ ن-يذ-لأ

ة----ف----ل----تfl تا----ع----ما----ج ن----م Úجر-----خ-----ت-----م
›ا-ت-لا-بو قو-ق◊أ ا-ه-ن-ي-ب ن-مو تا-صصا-صصت-خلأ

ىوتصسم ىلع أو-نا-ك ن-يذ-لأ Úي-ف-ح-صصلأ م-ظ-ع-م
م-صسق--لأ ىو--ت--صسم ى--ل--ع وأأ را--ب--خألأ  ة--ير--يد--م
ةهج نم أذه، مÓعإلأ أوصسردي ⁄ يصضايرلأ
ةلئاع نمو يصضاير تنك انأأ ىرخأأ ةهج نمو
ا-م أذ-هو لو-ي-م يد-ن-ع تنا-ك ي-ن-ع-ي ة--ي--صضا--ير
.يصضايرلأ مÓعإلأ عابتإأ ¤إأ ينعفد

ةصشاصش ىلع كل روهظ لوأا ناك ىتم
؟نويزفلتلا
لوأأ ن-ك-ل،4891 ةنصس نويز-ف-ل-ت-لا-ب تق-ح-ت-لأ ا-نأأ

‘ را-ب--خألأ ةر--صشن ‘6891 ‘ نا--ك › رو--ه---ظ
Ãاب ⁄اعلأ سسأاك  ةبصسانŸتناك ينعي كيصسك

انه انيقب نحنو كيصسكŸأ ¤إأ تبهذ ةعوم‹
روهظ لوأأ ناك أأذهو تأءاقللأ تاير‹ عباتن

‹.

ىلع تفرصشأا يتلا صصصص◊ا مهأا يه ام
؟ينهŸا كراوصشم ‘ اهطيصشنت
ن-م لوألأ عو-ن--لأ سصصص◊أ ن--م Úعو--ن كا--ن--ه
ة-صصح م-هأأو ي-صضا-ير-لأ م-صسق-لأ جا-ت--نإأو دأد--عإأ
Òثكلأ كانهو قيلاعتو ماقرأأ يه اهطصشنأأ تنك
Òغ أذ-ه ن-ك-ل ن-ير-خآأ Úي-ف-ح-صص ¤إأ ا-هو-ب-صسن

ايلع فصسو-ي ن-ب ا-ه-مد-ق ة-صص◊أ هذ-ه ح-ي-ح-صص
.ايصصخصش انأأ اهتمدقو

؟رخآلا عونلا نع اذام
ن--م تنا--ك ي--ت--لأ سصصص◊أ ي--ه Êا--ث--لأ عو--ن--لأ
ي-هو سسا-م-ت-لأ ى-ل-ع ة-صصح ي-هو ا--نأأ يدأد--عإأ

يهيفرت بناج اهيفو ةئŸاب ةئم ةيصضاير ةصصح
يهف لابلأ ىلع ةصصح امأأ ،يروصشاع ديمح عم
قرط-ت-ن ا-ن-ك ا-ن-نأل ة-ي-عا-م-ت-جأ ة-ي-صضا-ير ة-صصح

لثمŸأ عم امئأد ةيعامتجلأ عيصضأوŸأ سضعبل
ة--ب--صسن ي--ط--عأأ تن--ك ه--نأل يرو--صشا--ع د--ي---م---ح

.هيفÎلل

ناك فيك ةصسايصسلا ¤إا ةصضايرلا نم
؟كلذ
ر-ير-ح-ت-لأ ة-ه-ب-ج بز--ح ‘ ل--صضا--ن--م تن--ك ا--نأأ
طصشنأأ نكأأ ⁄ نكل يأد Úصسح ةمصسقب ينطولأ

‘ حا-ج-ن-لأ نا-ك د-ي-حو-لأ ي-م-ه نأل أÒث-ك ه--ي--ف
ةدايق تر-ك-ف2002 ‘ ، ي----مÓ-----عإلأ لاÛأ

سضع-ب م-صضب ي-ن-طو-لأ ر-ير-ح-ت-لأ ة--ه--ب--ج بز--ح
تمدقو تبهذو Êوبلطف تأراطإلأو هوجولأ
ةيباختنأ ةلمحب انمق اهدعب يب سصاÿأ فلŸأ
كانه تلمع نيأ ناÈŸلل  اهدعب تممصضنأ
ةن÷ ‘ تأونصس سسمخ اهتدم ةدحأو ةدهعل
. لاصصتإلأ ةن÷ ‘ مث ةصضايرلأو بابصشلأ

؟ةيناÈŸلا ةصسرامŸا تدجو فيك
: تائف ةثÓث كانه ناÈŸلأ ‘

أدد‹ هأر-ن لو بخ-ت-ن-ي يذ--لأ :¤وألأ ة--ئ--ف--لأ
ماعلأ ‘ Úترم وأأ ةرم رصضحي ينعي
طصشني ل هنكل رصضحي نأأ نك‡: ةيناثلأ ةئفلأ
. ناÈŸلأ ‘ لمع وأأ زا‚إأ يأأ مدقي ل ينعي
لغتصشت ي-ت-لأ ي-هو أد-ج ة-ل-ي-ل-ق: ة-ث-لا-ث-لأ ة-ئ-ف-لأ

اهدنع ةن÷ لك  ناÈŸلأ ‘ ةن÷21 كانه
أذ-ه ›ا-ت--لا--بو رر--ق--مو ،سسي--ئر بئا--ن، سسي--ئر
نا-ج-ل-لأ هذ-ه ىو-ت--صسم ى--ل--ع دو--جوŸأ دد--ع--لأ
Úنأوق عيرا-صشم نو-ق-ل-ت-ي م-ه-نأل د-ج-ب نو-ل-م-ع-ي
¤إأ ةثÓث ةدŸ لمعت ةن÷ لك دŒ ›اتلابف
مث ليدع-ت-لأو سشا-ق-ن-لا-ب رأر-صصإا-ب ر-ه-صشأأ ة-ع-برأأ
ةن÷ نمصض تنك انأأو عورصشŸأ ىلع ةقداصصŸأ
با-ب-صشلأ عور-صشم ا-ن-مد-ق  ة-صضا-ير-لأو با--ب--صشلأ
.4002 ةنصسل ةصضايرلأو

ةفاحصصلا ىوتصسŸ كمييقت وهام
؟ايلاح ةينطولا
ةيباجيإأ ةطقن هيف ناك أذإأ رئأز÷أ ‘ مÓعإلأ

ةينابصش ةقاط كانه ينعي بابصشلأ مÓعإأ يهف
سسردأأ اناف تاعما÷أو دهاعŸأ يجيرخ نم

ن-م ة-ب-صسن كا--ن--ه ه--نأأ تظ--حلو ة--ع--ما÷أ ‘
د◊ ف-صسأÓ-لو أد-ج ›ا-ع ىو-ت-صسم ‘ ة-ب-ل-ط-لأ
م-كfi م-ي-ظ-ن-ت تأذ تا-صسصسؤو--م د--جو--ي ل نآلأ

نأأ ىرأأ ا-نأا-ف  ، ف--ي--ظو--ت كا--ن--ه نو--ك--ي ى--ت--ح
ة-فا-ح-صصلأو، Êا-ع-ت ة-ي--نو--يز--ف--ل--ت--لأ تأو--ن--ق--لأ

رهظت ⁄ ةينوÎكلإلأ ةفاحصصلأ Êاعت ةبوتكŸأ
ةهج نم ينعي ةملكلأ ىنعم لكب دوجولل دعب

دجوي ل ىرخأأ ةهج نمو ةينابصش ةقاط اندنع
،2102 مÓعإلأ نوناق نأأ ةصصاخ حصضأو ئيصش
طبصضلأ ةطلصس ،4102 يرصصبلأ يعمصسلأ نوناق
يأأ اهنم ىرن ⁄ نآلأ د◊ يرصصبلأ يعمصسلأ

تعمصسو ةيقيبطت لو ةيميظنت سصوصصن ل ئيصش
سصاخ ديدج نوناق عورصشم نوكيصس هنأأ أرخؤوم
هنأل يرصصبلأ يعمصسلأ نوناقو مÓعإلأ نوناقب
يتأات4102 وÚ 2102نأوق Òيغت  متي فوصس
اقبط يرصصبلأ يعمصسلأ  مÓعإÓل  ىرخأأ Úنأوق
ديد÷أ روتصسدلل

Ÿ؟يرئاز÷ا نويزفلتلا ترداغ اذا
امدنع , ةرداغŸأ ىلع تÈجأ لب هرداغأأ ⁄

¤أ تع----جر  ناÈŸلأ ‘ ي----تد----ه----ع ته----ت----نأ
” تد--ع اŸ ن--ك--لو ير--ئأز÷أ نو--يز--ف---ل---ت---لأ
ناك رأرقلأ أذه نأأ دقتعأأو يصشيمهت و يئاصصقأ

ن-م نا-ك رأر-ق-لأ  ،ا-ي-ن-ه-م ه--ن--م Ìكأأ ا--ي--صسا--ي--صس
نو-يز-ف-ل-ت-ل-ل ة-ما-ع-لأ ة-ير-يدŸأ  و-ح-ن ة-صسا-ئر-لأ
نويزفلتلل ماعلأ ريدŸأ مامأأ نكي ⁄ ›اتلابو
. يئاصصقإأ رمأ قيبطت لإأ

؟ءاصصقإلا ببصس وهام نكل
وأأ يرأدإأ أاطخ يأأ بكترأأ ⁄ انأأ ةÎفلأ كلت ‘
ر---مأوألأ هذ---ه ترد---صص ءا----ط----خألأ ن----م هÒغ
أد-يؤو-م ن-كأأ ⁄ ي-ن-نأأ ثي-ح ة-ي-صسا-ي--صس با--ب--صسأل
Úمألأ عم تيصشم لب هعم ىصشا“أأ ⁄و سسيئرلل
أذه نأأ ىرأأ ايصسايصس هنأل رح انأأو بزحلل ماعلأ
رملأ مهبجعي ⁄ نكلو  ينبصساني ل سسيئرلأ

أو--ما--ق--ف ة--فور---عŸأ تا---ي---صصخ---صشلأ ة---صصا---خ
نأأ نود يترجأأ ىصضاقتأأ يننأأ ةجحب يئاصصقإاب
نويزف-ل-ت-ل-ل ل-خأد تن-ك ما-يألأ د-حأأ ‘و،ل-م-عأأ
.يتلاقتصسأ تمدق اهدعب كلذ نم تعنمو

لوقت ةعاصشإا تناك صصوصصÿا اذه ‘
نود ارهصش81 ةدŸ بتار تيقلت كنأا

ام نويزفلتلل لباقم وأا لمع يأا Ëدقت
؟كقيلعت
نأأ نود ابتأر ىقلتأأ تنك ةقيق◊أ يه هذه معن
‘ ةرم وأأ موي51 لك ةرم رصضحأأ تنك لمعأأ
ردا--غأأو Úن--ثأأ وأأ ة--عا--صس ةدŸ ى--ق--بأأ ر---ه---صشلأ
.تيبلل

؟ةرجهلا ‘ تركف له
دعاقتلأ تذخأأ اŸ ةرجهلأ ‘ ركفأأ ⁄ أدبأأ ل
لمعأأ و رطق ¤أ بهذأأ تحبصصأأ نويزفلتلأ نم
امد-ن-ع ا-ت-صصا-خ ر-ه-صش ةدŸ سسأا-ك-لأ تا-ن-ق ع-م
ةيويصسلأ ةلوطبلأ وأأ ⁄اعلأ سسأاك كانه نوكي
Úب حوأÎت ةدŸ م--ه--ع--م ل--م--ع--ل---ل بهذأأ تن---ك

ر-ئأز-ج-ل-ل ع-جرأأ و أر-ه-صش و مو--ي ر--صشع ة--صسم--خ
رطخي ⁄ لبقأأ ⁄ و مهعم لمعأأ نأأ ينم أوبلط

.كلذ ىلع أدبأ مدنأأ ⁄و رجاهأأ نأأ أدبأأ ›ابب

ينطولا بختنŸا ظوظح يهام كيأار ‘
؟لايدنوŸا ¤إا لهأاتلل
بابصسأأ ثÓثل ةمئاق ىقت ظوظ◊أ

؟يهام
يصضاملب لامج بخانلاب قلعتي لوألأ ببصسلأ
يتلأ ةيصصخصشلأو ةينقتلأ ةيحانلأ نم بردمك

. يد÷أ لمعلأو طابصضنإلأو مأزتلإلاب زيمتت
⁄ ةليكصشتلاف ÚبعÓلا-ب ق-ل-ع-ت-ي Êا-ث-لأ بب-صسلأ
بعل ةفاصضإاب ةÎف لك ‘ موقي لب ةدÒ Ÿغتت
. Úنثإأ وأأ

؟ثلاثلا ببصسلا نع اذام
ةلصسلصس ينعي تاحا-ج-ن-لأ ‘ ة-يرأر-م-ت-صسإلأ و-ه
سسأاك لÓخ ءأوصس قير-ف-ل-ل ة-ي-با-ج-يإلأ ج-ئا-ت-ن-لأ
ةيصساصسأأ لمأو-ع-لأ هذ-ه ل-ك-ف هد-ع-ب وأأ ا-ي-ق-ير-فإأ
ن-ع ل-ف-غ-ن ل نأ بج-ي ن-ك-ل، ل-هأا-ت-لأو حا-ج-ن-ل-ل
ءيصشلأو تا-ب-خ-ت-نŸأ سضع-ب-ل Òب-ك-لأ ىو-ت-صسŸأ
ل-ك-صشي ر-ئأز÷أ بخ-ت-ن-م نأأ ا-ه-ب-ع-صصي-صس يذ-لأ

بخ---ت---نŸأ ةÁز---هو قر---ف---لأ ع---ي----م÷ يد–
.قرفلأ لك اهيف كÎصشت ةياغو فده ينطولأ

؟ينطولا بختنŸا ءادا ميقت فيك
زاتمŸأ قوفو أدج ديج هئأدأ

؟رئاز÷ا ‘ هرصصانت يذلا قيرفلا وهام
ددرت نودب يأد Úصسح رصصن قيرف

؟جراخلل ةبصسنلابو
ةرك عباتأأ انأاف هعجصشأأ Úعم قيرف يدنع سسيل
نكل، Úعم قيرفل ليم يدنع سسيل نكل مدقلأ

تأءا--ق--ل ع---با---تأأ تح---ب---صصأأ ةÒخألأ ة---نوآلأ ‘
ةيعصضو ةفرعم فدهب ةÌكب  يتيصس Îصسيصشنام
. زرfi سضاير

؟اهيلع تقلع ةارابم لوأا يه ام
ة-فا-ح-صصلأ  ، أد-ج ةÒصصق ةÎف-ل ق-ل--ع--م تن--ك

،طصشنم مدقم Óثم تلا‹ تدع اهيف ةعصسأو
fiسضع-ب-ب مو--قأأ تن--ك ة--يأد--ب--لأ ‘ ا--نأأو ...رر

اهدعب و مدقأأ نأأ لبق  تاجاتروبرلأو ريراقتلأ
تناك ¤وألأ ةأرابŸأو قلعأأ و مدقأأ تحبصصأأ
تا-يرا-ب-م سضع--بو ة--يرو--ه--م÷أ سسأا--ك ي--ئا--ه--ن
سسأاك0991 ةنصس  تناك ةأرابم رخآأو  ةلوطبلأ
‘ سصتfl تح-ب-صصأأ ا-هد-ع-بو ·أÓ-ل ا-ي-ق-ير-فأ
و-يدو-ت-صس ج-ما-نر-ب مد-قأأ تن-ك ج--مأÈلأ Ëد--ق--ت
. يموي جمانرب ناك ايقيرفأ

تلواfi وأا تاقياصضŸ تصضرعت له
؟نيدايŸا نم داعبتصسإلل

ي-ع-م تثد-ح ل-ب تا--ق--يا--صضم ا--ه--ن--ع لو--ق--ن ل
ع-م نو-يز-ف-ل-ت-لأ ‘ تن--ك ا--مد--ن--ع  تا--صشوا--ن--م
ظيفح عم ةرصشابم ةرم  ÚترŸ تناكو ءÓمزلأ
Úب ةأرا-ب-م تنا--ك نأر--هو ‘ نا--ك و--ه ي--جأرد
ناك كأذنآأ رئأز÷أ ةيدولومو لئابقلأ ةبيبصش
ةياهن دعب يفحصص تنك انأأو ريرحتلأ سسيئر وه
مث هعم تملكت مدقأأ وطÓبلأ ‘ تنك ةأرابŸأ
تذخأأ يننأ رمأأ هبجعي ⁄ طÿأ هنم تذخأأ

أذهب تاصشوانŸأ نم عون تثدحو  طÿأ هنم
طÿأ ذخأأ يننكÁ ل هنأأ ةجحب سصوصصÿأ

. هنم

؟ةيناثلا ةرŸا نع اذام
ن-م نا-كو ق-ي-لا-ع-تو ما-قرأأ ج-ما-نر-ب مد--قأأ تن--ك
با--ب--صش ن--م فو--ي---صض ر---صضح---ي نأأ سضور---فŸأ

انأأ ةجحب أورصضحي ⁄ نكل رئأز÷أ ةيدولوم
ةÎف-لأ كل-ت ‘و ة-يدو-لو-م-ل-ل رر-صضب بب-صست ن--م
ت“ ” ة--ي--صسا--ي--صس تÓ---خد---ت كا---ن---ه تنا---ك
Ëدقتلاب م-قأأ ⁄ ر-ه-صشأأ ة-ثÓ-ث ةدŸ ي-ت-ب-قا-ع-م

. يداع تدع اهدعبو

‘ هل تصضرعت  جرfi فقوم Ìكأا
؟ينهŸا كراوصشم
سسأاك جمانرب مدقأأ تنك يتلأ ةÎفلأ ‘ ركذتأأ
جمانÈلأو ةيليوج5 ‘ ناك ويدوتصسلأو ايقيرفإأ
اعبط مدقأأ امدنع Óيل ةعصساتلأ ىلع ثبي ناك
فيصض ءاج مويلأ كلذ ‘و فويصض كانه نوكي
بردŸأ هب أذإأو هولخدأاف Ëدقتلأ تأأدب تنك
انأو ةيبرع-لأ م-ه-ف-ي ل ه-نأأ ة-ثرا-ك-لأو يÒج-ي-ن-لأ
ةبوعصص تدجوف ةديج تصسيل ةيزيل‚إلأ يتغل

ببصست أاطخب تمقو ميلصس لكصشب لصصأوتلأ ‘
كا-ن-ه ن-ك--ت ⁄ ي--ظ--ح ن--صس◊و جأر--حإلا--ب ›

Úتديرج نظأأ كانه ناك دئأر÷أ نم Òثكلأ
ناكو ةيصسيئر-لأ ا-ه-ن-يوا-ن-ع ن-م-صض تن-كو ط-ق-ف
.يتÒصسم ‘ جرfiو بيرغ فقوم Ìكأأ أذه

ةركلا حلصصا ةن÷ ‘ اوصضع تنك
رادصصإا اهللخ نم ” يتلا  ةيرئاز÷ا
تارارقلاو تايصصوتلا نم ديدعلا
ةيرئاز÷ا مدقلا ةرك عاطقب صضوهنلل
؟كقيلعت ام ةجيتن يأا ظحلن ⁄ نكل

ىلع ةجيتن يأأ نوكت نلو ةجيتن يأأ دجوي ل
قÓطإلأ

Ÿ؟اذا
ريوطتل «مويزوبماصس»  ةماقأ تررق ةيدا–إلأ
م-ه-ب سصاÿأ م--قا--ط--لأ أور--صضحأأ، مد--ق--لأ ةر--ك
م-ه-ي-لإأ Úي-ف-ح--صص ةد--ع أو--م--ظ--ي نأا--ب أور--ك--فو
ءÓ-مز-لأ سضع-بو ا-نأأ  ي-ئا-عد--ت--صسا--ب أو--ما--ق--ف،

طاصشنلأ انأأدب، ةليكصشتلأ كلت انمعدو انرظح
كا-ن-ه تنا--كو تا--جر--خ ةد--ع كا--ن--ه تنا--كو
تايصصوت ةدعب انجرخو ةÒبك ةيمÓعإأ ةيطغت
دوجو نم دبل ، قبطت  ⁄ تايصصوتلأ هذه نكل

رهصشأأ ةتصس ةدŸ لقألأ ىلع اهعبتت ةعوم‹
ةيلاŸأ ةرأزو عم تلاصصتإأ دوجو نم دبل  أذإأ
ل◊ ة-ح-صصلأ ةرأزو ع-مو ة-ي-ل-خأد--لأ ةرأزو ع--م،

ن-ك-ت ⁄ ة--ع--با--تŸأ هذ--ه نأأ Òغ ل--ئا--صسم ةد--ع
يئÓمزو  انأأ يمÓعإاب أوماق ثيح ، اقÓطإأ
نو-مو-ق-ي-صسو ته-ت-نأ ا-ن-ت-م-ه--م نأأ Úي--ف--ح--صصلأ
يقب أذه نك-ل ع-صضو-لأ ة-ع-با-تŸ ة-ن÷ ل-ي-ك-صشت-ب

ةعباتم لو ةن÷ ل نكت ⁄ ثيح مÓك در‹
. مويلأ د◊

ةحاصسلا نع كبايغ انظحل
؟ببصسلا وه ام ةدŸ ةيملعإلا
ةيلمعل تعصضخو سضيرم تنك انأاف حيحصص معن

د-ع-ب ه-نل بي-غأ ي-ن-ل--ع--جا--م أذ--هو ة--ي--حأر--ج
هلل دم◊أ مويلأو ةهاقن ةÎف ‘ تنك ةيلمعلأ

م-ك-ع-م رأو◊أ أذ-ه-ب تم-قو، سسيرد-ت--ل--ل تد--ع
ىلع ةديد÷أ يتصصح قلطنت لبقŸأ عوبصسلأو
عباط تأذ انتانيب ا-ه-ت-ي-م-صسأأ «‘ ي-ترو-ب «ةا-ن-ق
يصضاير ينف ،‘اقث

ةÒخأا ةملك
لوأأ مكتديرج ىوتصسم ىلع رأو◊أ أذه لÓخ

ةعبصس مأد جÓع دعب ءافصشلأ ىلع هللأ ركصشأأ
أو--ما--ق ن--يذ--لأ ل---ك ر---ك---صشأأ ا---ي---نا---ثو، ر---ه---صشأأ

Ãن-ب تيآأرو-ت-كد-لأ م-ه-صسأأر ى--ل--عو ي--تد--عا--صس
.رمع
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