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 ةيدŸأ يبŸوأأ – فيطصس قافو

ةداعتسسا نع ثحبي رسسنلا
راسصتن’او رانلا بعلم ةبيه

ةمراسص تاميلعتو دادعتلا ضسفن ىلع نهاري يكوكلا
ةيدولوŸا ءاقل ويرانيسس راركت بنجتل

سشأر◊أ دا–إأ

 زوــــــــــفي ضشارــــــــــ◊ا داــــــــــ–إا
اــــــيدو ىــــلفدلا Úـــع ىـــــلع

باكلا مامأا زوفلا دعب ءادعسصلا ضسفنتت ةديلبلا دا–إا Òهامج

إأ
ةديلبلأ دا–

يرافوب دأدو
ك

!±دحاو موي ‘ ةلسشنخ دا–ا و روث ينب مامأا رسسخي دادولا

رطق Òمأا ضسأاك نم ىسصقيو ةيسصقÃ لجسسي يليÓب
رئأز÷أ ةيدولوم – ناصسملت دأدو

«داوـلا باب ‘ انويبمسشلاو دادولا وـحبرن ..دادـح ايأا»

ةـــــــــحاطإÓل ىـــــــــعسست ةراـــــــــطسسوسس
ةرادسصلا نم باÎقإ’او ةوارم◊اب

لئابقلأ ةبيبسش ـ ةرڤم م‚

سسابعلب دا–إأ-دأدزولب بابسش

يأد Úصسح رصصن – ةدكيكصس ةبيبصش

 طاــــــــــقنلا ىـــــلع نـــــهاري يراــــــنكلا
موـــــيدوـــــبلاب قاـــــحتلÓل ثÓـــــثلا

 راــــسسكنإ’ا ضضــــــفرت «ةـــــيرسصنلا»
دــــــــــــيدــــــــــــج نــــــــــــم

نأرهو ةيدولوم – ةمصصاعلأ دا–إأ

«ةـــــــمهم اـــــهطاقنو ةــــــبعسص ضساــــــبعلب ةاراـــــبم» :خاـــــسسن

«زوـــــــفلا لـــــــجأا نـــــــم ةرـــــــڤم ¤إا لـــــــقنتنسس » :ناـــــــف’

 نوـــــــــبلاــطم ةـــــــــــبيقعل ءاـــــــــنبأا
ةّرـــــــــكŸا مامأا دـــــــــيكأاتلاب

طقف دحاو Òيغت ءارجإا وحنو رارقتسس’ا ىلع نهاري يجورف

ايمسسر بيغيو باسصي يعيبر
قباسسلا هقيرف مامأا

نوزهاجو ماسص’ Ìعت انزواŒ » :ڤارح
«ناسسملت مامأا يدحتلا عفرل

أوزر ةماصسأأ :ةروصص
‹

ةيلاطي’أ ونÓيم ةنيدم نم يركز نيدلأرون
:بعŸÓأ ءأدسصأأ عم لّوطُم رأوح ‘

ةرداغم ىلع Êومغرأا»
بيردت يملحو رئاز÷ا

«Òبك يبرع ٍبختنم
ءاحيفلا ذاقنإا ،ةيدوعسسلا ‘ Úتزجعم تققح

عـــــيم÷ا ةداـــــهسشب لوزـــــنلا نـــــم كــــــمسضو
كـــــمسض يداــــــن ‘ اـــــمركم اززـــعم تــنك

اــيبرع لـــسضفأ’ا يدوعسسلا يرودـــلاو

يرئأز÷أ مجاهŸأ دقع خسسف سسوكايبŸوأأ نلعأأ امدعب

 تÿردنأاو ضسن’ ضضوافيو نانويلا ‘ هراوسشم يهني Êادوسس



نو---ي---ل كي---بŸوأا م----ضسح
را÷ا ما--مأا «ي---براد---لا»
لوأا ةر-ه-ضس نا-ي--تا تنا--ضس
ة-ج-ي--ت--ن--ب ة◊ا--ضصل سسمأا
ةيضسامخ ¤إا تلضصو ةليقث
هناديم جراخ لباقم نود

هاŒا ‘ را----ضس ءا-----ق-----ل ‘
لا--ب--ضشأا ة--ح--ل--ضصŸ د--حاو
،ا--ي---ضسرا---غ يدور بردŸا
يثÓثلا ءاقب ءاقللا دهضشو
د--عا--ق--م ى--ل--ع ير---ئاز÷ا
ظ--ف--ح--ي نأا ل--ب---ق ء’د---ب---لا
مÓ-------ضسإا م--------جا--------هŸا
ه--جو ءا--م Êا---م---ي---ل---ضس
سسمÿا ‘ كرا----ضشيو
ن---م ةÒخأ’ا ق---ئا----قد
تنا-ك تقو ‘ ءا-ق--ل--لا
⁄و ةموضسfi ةارابŸا
ةÒث---ك تار---ك سسم---ل---ي
بقعلاب هتلواfi مغر

flسسرا-------ح ة-------عدا
‘ سسفا----------نŸا
تاظحللا
.ةÒخأ’ا

نب

لبقتشسمو Êأعُي يرمعلا
هرأظتنا ‘ لوه‹

ير-م-ع-لا ن-ب لا-م-ج ع-فادŸا ي-ق--بو
ترج املثم ء’دبلا دعاقم سسيبح
اذه ¤إا همامضضنا ذنم ةداعلا هيلع
⁄ ثيح ،ي-ضضاŸا ف-ي-ضصلا ق-ير-ف-لا
ق--لأا--ت ما--مأا ق---ئا---قد يأا ‘ كرا---ضشي
ا-م و--هو ،ه--ق--ير--ف--ل ي--ف--لÿا طÿا

نم هضسفن ذاقنإا نع ثحبي هلعجيضس
ةÎف ة-يا--ه--ن ل--ب--ق ة--ي--ع--ضضو--لا هذ--ه

تÓيوحتلا
ةيوتضشلا

ةلبقŸا
نإاو ى-ت-ح
سضفر

نويل
سضورعلا
يتلا
نم ه-ت-ل-ضصو

ن-------با ل--------جأا
،سشار◊ا
ن----ب Êا-----ع-----يو

ن----م ير----م----ع-----لا
‘ حدا-----ف سصق-----ن

،ةيم-ضسر-لا ة-ضسفا-نŸا
بعŸÓا نع بئاغلا وهو
ة----عا-----ضس ›او◊ كرا-----ضشو
مضسوŸا قÓطنا ذنم طقف
.›ا◊ا

سسيبح زوبدوب
ء’دبلا دعأقم
دّقعتت هتيعشضوو
›ود---------لا ي----------ق----------بو
ق----با----ضسلا ير----ئاز÷ا

سسيبح زوبدوب سضاير
‘ ء’د--ب--لا د--عا---ق---م

نا-ي-تا تنا-ضس بنا-ج ن-م «ي-براد-لا»
¤إا ة-جا-ح ‘ نا-ك ه--ق--ير--ف نأا م--غر
ةيمامأ’ا ةرطاقلا ‘ ةديدع ةدايز

هل ناك لايوب دولك بردŸا نأا Òغ
نم-ضض زو-بدو-ب ع-فد-ي-ل ،ف-لاfl يأار
ة-ق-با--ضسلا ت’و÷ا ‘ ئ--ي--ضسلا هءادأا
يذ-لا و-هو ،ءاز-ج ي-ت--ل--كر هراد--هإاو

Áاذه هيدان ةقفر ةبعضص ةيعضضوب ر
ق---ير---ف---لا Êا---ع---ي ثي----ح ،م----ضسوŸا
بردŸا ى-ت--حو ن--يّر--مأ’ا ر--ضضخأ’ا
تادا--ق--ت--ن’ا ن--م م--ل--ضسي ⁄ لا---يو---ب
ةيضضرŸا Òغ جئاتنلا ءارج ةÒثكلا
نل يتلا «يبرادلا» ‘ ةراضسÿا رخأا

ي--ن--ق--ت--لا ى--ل--ع مار--ك---لا رور---م ّر“
  .راضصنأ’ا فرط نم يضسنرفلا

ةزمح . م

ثد◊أــه2441 ةيناثلا ىدامج21 ـل قفاوŸا1202 يفناج٦2 ءاثÓثلا

ةيرئأز÷أ ةركلأ هجو ءام نوظفحي رسضÿأ لابسشأأ

...أمأع02 نم لقأا بختنم ةبيخ دعب

71 ن-م ل-قأا ة-ئ-ف-ل ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا ح‚
ةيرئاز÷ا ةركلا هجو ءام ظفح ‘ اماع
سسأاك تايئاهن ¤إا لهأاتلا ةÒضشأات هعاطتقاب
‘ ما-ق-ت ي-ت-لا ة-ئ--ف--لا هذ--ه--ل ا--ي--ق--ير--فإا ·أا
عم هلداع-تو ا-ي-ب-ي-ل ى-ل-ع هزو-ف د-ع-ب بر-غŸا
،ة-ك-ب-ضش ل-ك ‘ فد-ه-ب ي-ضسنو-ت-لا بخ-ت-نŸا
‘ ا-ي-ق-ير-فإا لا-م-ضش ة-ق-ط-ن-م ن-ع ل-هأا--ت--ي--ل
ةيليوج5 بع-ل-م ا-ه-ن-ضضت--حا ي--ت--لا ةرود--لا
اذه ءاجو ،ةمضصاعلاب
ي--ضسن--ي--ل ل--هأا--ت--لا
Ó-ي-ل--ق ي--ط--غ--ي--ل

قا--ف--خإ’ا ى---ل---ع
بخ-ت-نŸ ع-يرذ-لا
اماع02 نم لقأا

تاي-ئا-ه-ن غو-ل-ب ‘
ل-ب--ق «نا--ك--لا»

يتلا ايقيرفإا لامضش ةرود ‘ ةÒضصق ةÎف
.سسنوت ـب ترج
تادأقتن’ا طغشض ت– اوبعل نأّبششلا

أمأع02 نم لقأا بختنم ِقأفخإاو
71 نم لقأا ةئفل ايقيرفإا لامضش ةرود ترجو

لقأ’ «فانول» ةرود دعب ةليلق عيباضسأا ،اماع
اÒبك ا-قا-ف-خإا تد-ه-ضش ي-ت-لا ا-ما-ع02 ن--م
راو-ضشŸا د-ع-ب سسنو-ت ‘ ة-ير-ئاز÷ا ةر-ك-ل--ل
كل-ت ‘ بخ-ت-نŸا ه-ع-ط--ق يذ--لا ي--ثرا--ك--لا
ةعذ’ تاداقتنا نم هنع ر‚ا امو ةرودلا
ن--ب ر---با---ضص ي---ن---طو---لا بخا---ن---لا ل---ي---حرو
تا-ضس’ لا-ب-ضشأا ل-ع--ج ا--م و--هو ،Úعا--م--ضسا
جئا-ت-ن-لا ط-غ-ضض ت– ةرود-لا هذ-ه نو-ب-ع-ل-ي
Òضصم سسف--ن او--فر--ع--ي نأا ن--م فّو---خ---ت---لاو
وهو ،اماع02 نم لقأا بختنم ‘ مهئÓمز
.مهتاناكمإا لماكب نورهظي ’ مهلعج ام

ةليكششتلا ‘ طقف ةيلfi رشصأنع3
نيوكتلا عقاو فششكت ةيشسأشسأ’ا

هذه ليبق ينطولا ينفلا مقاطلا دجنتضساو
قرفلا فلتfl ‘ نوطضشني ÚبعÓب ةرودلا
ل-جأا ن-م كا-ن-ه او-نّو-ك-ت ثي-ح ة-ي--ضسنر--ف--لا
ف-ع-ضض ّل-ظ ‘ ةو-جرŸا ة-فا--ضضإ’ا Ëد--ق--ت

روضضح رضصتقاو ،ةينطو-لا ة-لو-ط-ب-لا ي-ب-ع’
ةثÓث ىل-ع ة-ي-ئا-ه-ن-لا ةارا-بŸا ‘ Úي-لÙا

دا–ا) ةز---م----ح م----هو ط----ق----ف ر----ضصا----ن----ع
ر-م-ع ،(ودارا--ب يدا--ن) كلا--م ،(ة--م--ضصا--ع--لا
ةضسايضس يّر-ع-ي ا-م و-هو ،(فا-ف-لا ة-يÁدا-كأا)
ى--ت--حو ن--يو--ك--ت--لا ‘ ءا--جر---ع---لا ة---يد---نأ’ا
ذنم نيوكتلاب ينغتت تّلظ يتلا ةيدا–’ا
›اد ى-ن--ب--م سسأار ى--ل--ع ي--ضشطز با--خ--ت--نا
ةيضساضسأ’ا ةليكضشتلا ةيقب تلكضشتو ،ميهاربا

ة-يد-نأ’ا ف-ل-تfl ‘ ط-ضشن--ت ر--ضصا--ن--ع ن--م

.ةيضسنرفلا
ربأكأ’ا جئأتنب ىّوشس متهت ’ قرف

أهمأمتها رخأا نيوكتلاو
يداو--ن--لا نأا د--حأا ى--ل--ع ا--ي---ف---خ د---ع---ي ⁄و
قيرفلا جئاتن ‘ ىوضس ركفت ’ ةيرئاز÷ا
ة-م-خ-ضض تا-ي-ناز-ي-م ه-ل د-ضصر-ت يذ-لا لوأ’ا
‘ ،ةيبلضسلا ج-ئا-ت-ن-لاو ثراو-ك-لا ›او-ت م-غر

Èتعي نيوكتلاو نابضشلاب مامته’ا نأا Úح
ة--يد--نأ’ا ى--ل--ع Úلوؤو--ضسŸا ما--م--ت---ها ر---خأا
ىقبي يذلا فاÎح’ا قيبطت مغر ةيلÙا

ÒيŸÓا ىو-ضس م-ه-ت--ل--ي ’و قرو ى--ل--ع اÈح
مامتها نودو بيقر وأا بيضسح نود ايونضس
ة-ي-ضسا-ضسأ’ا ةاو-ن-لا Èت-ع-ي يذ-لا ن-يو--ك--ت--لا--ب
‘ ىّلجت-ي ا-م و-هو ،ة-ي-لÙا ةر-ك-لا حا-ج-ن-ل

flا ف-ل-تŸدمتعت يتلا ةينا-ب-ضشلا تا-ب-خ-ت-ن
لا-ح-ك ا-ه-لا-ح ÚبÎغŸا ى-ل-ع Òب-ك ل-ك--ضشب

.يضضاملب لامج ةدايقب لوأ’ا بختنŸا
ةثرأكلا ىدأفتيو نأهّرلا بشسكي تأشس’

ي-ن-طو-لا بردŸا نأا ى-ل-ع د-ي-كأا-ت-لا ن-كÁو
fiا هذه ناهّرلا بضسك دق تاضس’ دمŸةّر

اماع02 نم لقأا بختنم بردم سسكع ىلع
تمد--خ فور--ظ--لا ّنأا م--غر Úعا--م--ضسا ن--ب
سضرأا ‘ تب-ع-ل ي-ت-لا تا-ضس’ ة-ب-ي-ت-ك ة-ل-ي-ل--ق
ايبيل امه طقف Úبختنم ةكراضشÃو نطولا
،اماع02 نم لقأا بختنم سسكع سسنوتو
مغر يّدحتلا عفري فيك فرع تاضس’ نكل
ءانثأاو ليبق هضشاع يذلا ديدضشلا طغضضلا
سسجا--ه ّنأا مادا--م ا--ي--ق--ير--فإا لا--م---ضش ةرود
هنكل ،ةارابم لوأا نم هدرطي ناك قافخ’ا

تقو---لا ‘ ه---يد---ق----ت----ن----م ى----ل----ع ّدرو Èضص
 .بضسانŸا

ةزمح . م

انيلعو ناّبسشلأ لجأأ نم ديعسس» :يسضاملب «ىÈكلأ تاسسفانŸأ ‘ امئأد دجأوتلأ نم لقأا بختنم لهأات نع يضضاملب لامج ينطولا بخانلا ثد– نم ادج ديعضس انأا» :لاق ثيح ،«ناكلا» تايئاهن ¤إا اماع71 ⁄ ،تلهأات يتلا يه رئاز÷ا نأ’ انلجأا نمو نابضشلا ء’ؤوه لجأا نم لٌأ’ ايقيرفإا ·أا سسأاك تايئاهن ¤إا ةليوط ةÎف ذنم لهأاتن دعبو ةÒبك ةضسفانم ‘ دجاوتلاو لهأاتلا انيلع ناك ،اماع71 .«تايئاهنلل نيزهاج نوكن نأا ىن“أا فضصنو رهضش جهنŸا وه اذهو يخيرأت لهأأت اذه» :يششطز «نأّبششلا نيوطتل هذختنشس يذلا ن-ع ي-ضشطز ن-يد-لا Òخ «فا-ف--لا» سسي--ئر لا--ق هرود--بو لقأ’ بختنم رئاز÷ا ةركلا خيرات ‘ ةرم لوأا» :لهأاتلا قيقضش دلب ‘ ايقيرفإا ·أا سسأاك ¤إا لهأاتي اماع71 نم اقحتضسم ناك لهأاتلا ،سسرام رهضش لÓخ برغŸا وه ي--ت--لا ر--ئاز÷ا ي--ه هذ--ه ىو---ت---ضسŸا ‘ نا---ك ءادأ’او ف-ل-تfl ‘ نو--ط--ضشن--ي Úب--عÓ--ب زو--ف--ت نأا ا--هد--ير--ن هذختنضس يذلا جهنŸا وه هذه ،⁄اعلا عاقبو يداونلا ‘ ةينابضشلا تائفلاو ةي-ن-طو-لا تا-ب-خ-ت-نŸا Òضضح-ت-ل   .«لبقتضسŸا
ىلعو رئاز÷ا ةمدÿ ءارفشس نحن» «أنعم نمأشضتي نأا بعششلا اذه» :لاق ثيح ،«افيفلا» ةيوضضع ¤‘ هلهأات نع يضشطز ثد– امك تائيهلل ةبيهلا ةداعإا انيلع ،طقف سصخضش سسيلو رئاز÷ا حضشرت نأا ا-ن-ل او-لو-ق-ي نأا نود-ير--ي او--نا--ك ي--ضضاŸا ‘ ،سصا--خ--ضشأ’ا سسي--لو لبق ر“ ةحلضصم وأا سصخضش يأا دجوي ’ ،تائيهلا لبق سصاخضشأ’ا ةركلل ءارفضس ىوضس انضسل نحن ،ةيرئاز÷ا تائيهلاو رئاز÷ا ةحلضصم تائيهلا عم نماضضتم نوكي نأا يرئاز÷ا بعضشلا ىلعو ةيرئاز÷ا .«ةيرئاز÷ا

«ةيشصخششلا حلأشصŸا ةمدخ سسيلو رئاز÷ا ةحلشصŸ لمعن نأا دب’» ثيح ،فارطأ’ا سضعب ادقتنم قايضسلا تاذ ‘ هثيدح يضشطز عباتو نوبحي سصاخضشأا ةيرئاز÷ا ةركلا سسأار ىلع نوكي نأا دب’ » :لاق انيلع هنأا وه ناهذأ’ا ‘ خيضسرت نم دب’و ةيرئاز÷ا ةركلا ةحلضصم نأا د-ب’و ة-ي-ضصخ-ضشلا ح-لا-ضصŸا سسي-لو ر-ئاز÷ا ة-ح-ل-ضصŸ ل-م-ع-ن نأا انيلعو رئاز÷ا ةحلضصŸ نولمعي فافلا سسأار ىلع سصاخضشأا نوكي ة-ح-ل-ضصم با-ضسح ى-ل-ع سصا-خ-ضشأ’ا سسيد-ق-ت ا-ن-نا-هذأا ن--م عز--ن--ن نأا  .«رئاز÷ا
ةزمح . م

 رضشنلا لوؤوضسم ريدŸا
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلا شسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلا مقر
ÊوÎكللا ديÈلا
moc.liamg@baalamadsa

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

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

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

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

جد00.000009 ةكرضشلا لام شسار

مامأأ قئاقد5 ‘ رهظي Êاميلسس
ةسسماÿأ ةّوقلاب نويلو نايتأ تناسس



Úسصحتل هتاكر– ف-ي-ث-ك-ت ›ا-ط-يإلأ نÓ-ي-م يدا-ن أأد-ب
رابك تأءأرغإأ نم رسصان نب ليعامسسإأ يرئأز÷أ هم‚

ضضرفو .ه-تا-مد-خ ى-ل-ع لو-سصح-ل-ل ة-ي-عا-سسلأ ا-بوروأأ ة-يد-نأأ
نÓيم مو‚ زربأأ نم أدحأو هسسفن يرئأز÷أ طسسولأ بعل
ل-ك-سشب ه-م-ه-سسأأ عا-ف-ترل ىدأأ ا-م و-هو ،ن--يÒخألأ Úما--ع--لأ ‘

،«و-تا-كÒم و-ي--سشت--لا--ك» ع--قو--م .تلا--ق--ت--نلأ ة--سصرو--ب ‘ تفل
ولواب مايق نع فسشك ،ةيلاطيإلأ مدقلأ ةرك ةعباتم ‘ ضصسصختŸأ

،يدا-ن-ل-ل ›ا◊أ ي-سضا-ير-لأ ر-يدŸأو نÓ-ي-م ةرو-ط-سسأأ ،ي-ن--يد--لا--م
تأءأرغإأ دسض رسصان نب Úسص– فدهب ،ضسيلأوكلأ ‘ تاكرحتب

يدانلأ ةرأدإأ حاتŒ يتلأ فواıأ لظ ‘ ،ابوروأأ «ةقلامع»
دكأأ Òهسشلأ ›اطيإلأ عقوŸأ .بعÓلأ ليحر ةيناكمإأ نأاسشب
دق-ع ل-جأأ ن-م ر-سصا-ن ن-ب ءÓ-كو ع-م قا-ف-تل ي-ن-يد-لا-م ل-سصو-ت

عم Òخألأ لبقتسسم ةسسأردل ةسصسصfl نوكتسس لمع ةسسلج
هل حمسسي نÓيم عم هدقع ‘ أدنب رسصان نب كلÁو .قيرفلأ
نود ةيلاطيإلأ Òغ ةيدنألأ دحأل لبقŸأ فيسصلأ ‘ ليحرلاب
‘ يئأز÷أ طرسشلأ ةميق عفد Òظن ،يدانلأ ةرأدإأ ¤إأ عوجرلأ

‘ بعر-لأ Òث-ي ا-م و-هو ،ورو-ي نو-ي-ل--م05 غلبت ي-ت-لأو هد-ق-ع

ىعسسيسس يدرابمو-ل-لأ يدا-ن-ل-ل يو-ق-لأ ل-جر-لأ .يدا-ن-لأ
نم ةدافتسسلاب قيرفلل حمسسي لكسشب بعÓلأ دقع ليدعتل

نم هليدع-ت ل-قألأ ى-ل-ع وأأ ،ة-ل-ب-قŸأ تأو-ن-سسلأ لÓ-خ ه-تا-مد-خ
دكأات ةلاح ‘ ةÒبك ةيدام حابرأأ قيق– فدهب هتميق عفر لÓخ
مجنب أÒبك امامتهأ ابوروأأ ‘ ىÈك ةيدنأأ ةدع يدبتو .هليحر
لأوط اهمدق يتلأ ةيوقلأ تايوتسسŸأ لظ ‘ ،رئأز÷أ بختنم
.ةÒخألأ رهسشألأ
ي--هو ،ا--بوروأأ ‘ ىÈك ة---يد---نأأ3ـب ر--سصا--ن ن--ب م---سسأ ط---بر ”و
،Êا-ب-سسإلأ د-يد-م لا-ير بنا-ج-ب ،يز-ي-ل‚إلأ ي-ت--ي--سس Îسسسشنا--م
.يسسنرفلأ نامÒج ناسس ضسيرابو
،ةÒخألأ ةÎفلأ ‘ تايرابŸأ ءأوجأأ نع رئأز÷أ م‚ دعتبأو
لÓ-خ ا-ه-ل ضضر-ع-ت ي-ت-لأ ة-ي-ل-سضع-لأ ة-با-سصإلأ تا-ي--عأد--ت بب--سسب

نأأ رظتنيو ،›اطيإلأ يرودلأ تاسسفانم نمسض ،امراب ةهجأوم
لÓ-خ ،ل-ب-قŸأ تب-سسلأ تا-سسفا-نŸأ ءأو-جأأ ع--م د--ه--ع--لأ دد--ج--ي

.ةقباسسŸأ نم02ـلأ ةلو÷أ باسس◊ ،اينولوب ةهجأوم
25 ‘ رسصان نب كراسش ،9102 فيسص ‘ نÓيŸ هلاقتنأ ذنمو
.ليجسستو ةعانسص Úب ام فأدهأأ6 ‘ اهلÓخ مهسسأ ةأرابم

يرئإز÷إ مجاهŸإ دقع خسسف سسوكايبŸوأإ نلعأإ امدعب

تÿردنأاو ضسنل ضضوافيو نانويلا ‘ هراوصشم يهني Êادوصس
رهسشأأ6ب قيرفلأ عم هدقع ةياهن لبق Êانويلأ ضسوكايبŸوأأ يدان عم هترسسم ،Êأدوسس لÓه يبرعلأ ،يرئأز÷أ ›ودلأ مجاهŸأ ىهنأأ
ورديب» ›اغتÈلأ بردŸأ ضضفرو تاباسصإلأ ›أوتل أرظن ،9102 ةنسس قيرفلاب هقاحتلإأ ذنم هب ماق يذلأ بيıأ رأوسشŸأ دعب ،ةلماك
ءاهنإأ ضسمأأ ءاسسم نلعأأ يذلأ ،Êانويلأ قيرفلأ ‘ ةيسساسسأأ ةناكم هتيقحأأ ديكأات لجأأ نم رسضÿأ فأدهل ةسصرفلأ حنم «ضسنيترام
،ةيلا◊أ ةيوتسشلأ تÓيوحتلأ ةÎف لÓخ هديري قيرف يأأ ¤إأ انا‹ لاقتنإلأ ‘ أرح حبسصيل هدعوم لبق Êأدوسس عم هدقاعت
Êأدوسس نأأ املع، أرخؤوم هأوتسسŸ رسضÿأ بعل ةداعتسسإأ مغر ›اغتÈلأ بردŸأ تاططfl نمسض هلوخد مدع ببسسب
لاطبأأ عم هرأوسشم ‘ ةأرابم12 بعل اميف ، Úفده اهلÓخ لجسس مسسوŸأ أذه طقف تايرابم01 ‘ كراسش
نع ،ةينانويلأ «مأأ فأأ تروبسس» ةعأذإأ تفسشك لسصتم قايسس ‘ .فأدهأأ9 اهلÓخ لجسس ، Êانويلأ يرودلأ
لبق Êأدوسس لÓه يبرعلأ ، رسضÿأ مجاهم عم دقاعتلاب ةيسسنرفلأو ةيكيجلبلأ قرفلأ نم ددع مامتهإأ
ضسفن بسسحو .يرا÷أ يفناج رهسش ةياهن ابوروأأ ‘ ÚبعÓل ةيوتسشلأ تلاقتنإلأ قوسس قÓغإأ
لÓخ Êأدوسس عم دقاعتلاب اهمامتهإأ تدبأأ يسسنرفلأ ضسنل غنيسسأر يدان ةرأدإأ نإاف رداسصŸأ
رسضÿأ بعل ديرت يتلأ يكيجلبلأ تÿردنأأ يدان ةرأدإأ نأاسش اهنأاسش ، يرا÷أ وتاكرŸأ
ل.ماسسح .وتاكرŸأ لÓخ اهفوفسص زيزعتل

ــه2441 ةيناثلأ ىدامج21 ـل قفأوŸأ1202 يفناج62 ءاثÓثلأ ثد◊ا

 هراوـــــــصشم يـــف ةÒـــــصسم لـــــصضفأا ىلع مـــــصصبي لازــــــغ
ناديز ةقيرط ىلع «ةحطن» ـب لد÷ا Òثيو

سساتكسشتيب عم مسسوŸإ إذه ةمسساح ةرير“ عسسات مدق

ديسشر ،يرئأز÷أ ›ودلأ نأديŸأ طسسوتم مسصبي
ضساتكسشتيب يدان عم همسسأوم لسضفأأ ىلع ،لأزغ
يسصخسشلأ همقر ميط– عاطتسسإأ امدعب يكÎلأ

‘ تأرير“8ب ،ةمسسا◊أ تأريرمتلأ ثيح نم
نويل يبŸوأأ عم هتزوحب ناك يذلأو دحأو مسسوم
مدق ا-مد-ن-ع ،5102/6102 ةنسس ذ-ن-م ي-سسنر-ف-لأ
ةهجأوم ‘ ضساتكسشتيب هقيرفل زوفلأ فده ةرك
ضسمأأ لوأأ «يبسستوغ» يدان مامأأ يكÎلأ يرودلأ
يرودلأ ‘ ةمسساح تأرير“9 ¤إأ هديسصر عفÒل
أذ-ه ا-ه--ي--ف كرا--سش ةأرا--ب--م31 لÓ----خ ي----كÎلأ
ل-سضفأأ ة-م-ئا-ق-ل ه-ترأد-سص لأز-غ زز-ع-ي-ل ،م--سسوŸأ

م-سسوŸأ أذ-ه «ا--غ--ي--ل ر--بو--سسلأ» ‘ م--سسا--ح رر‡
«Úكر-يإأ را-نا-ك» ه-ق-حÓ-م ن-ع Úتر-ير“ قرا--ف--ب

راثأأ رخأ ديعسص ىلع  .يسشتابÒنيف يدان بعل
بب--سسب ا--ي--كر--ت ‘ ا--ع--سسأو لد---ج لأز---غ د---ي---سشر
ةأرا--بŸ لوألأ طو--سشلأ ة--يا--ه--ن ل--ب--ق ه--تا---فر---سصت
ة-ق-ير-ط ى-ل-ع ة-ي-سسأأر ة-بر-سض ه-جو ن-يأ ي-ب-سستو--ك
بسضغ راثأأ ام وهو ،6002 لايدنوم ‘ «نأديز»

أودقتنإأ نيذلأ «يبسستوغ» يدان ءاسضعأأو يبعل
ناك يذلأ يرئأز÷أ بعÓلأ درط مدعل مك◊أ

ثي-ح ،Êا-ث-لأ طو-سشلأ ‘ م-ه-ق-ير-ف ةÁز-ه ف-ل-خ
انيل-ع ر-ثأأ م-ك◊أ»:ي-كÎلأ مÓ-عإÓ-ل Ó-ئا-ق حر-سص
نم نحن نكل انبعل ىلع ىدتعإأ لأزغ ، أÒثك
ماك◊أ تا-فر-سصت ،ءأر-ف-سصلأ تا-قا-ط-ب-لأ ا-ن-ي-ق-ل-ت
.«قاطت لو ةحسضاف تحبسصأأ بناجألأ

 ةيلاعف Ìكأا تحبصصأا»:لازغ
«ايكرت ‘ حاجنلا ديرأاو

د--ي--سشر ،ير--ئأز÷أ ›ود--لأ ط---سسو---لأ بعل Èع
ضساتكسشتيب يدان عم قلأاتلاب هتداعسس نع لأزغ
Ìكأأ ح-ب-سصأأ ه-نأل د-ي-ع-سس ه--نأأ د--كأأو م--سسوŸأ أذ--ه
‘ ه-ت-ب-غر ى-ل-ع أدد-سشم ،ى-مرŸأ ما-مأأ ة--ي--لا--ع--ف
ردسصتم ضساتكسشتيب عم باقلألاب جيوتتلأو حاجنلأ
بعÓ--لأ لا--ق ثي---ح ، ا---ي---لا---ح ي---كÎلأ يرود---لأ
انيدل»:يكÎلأ مÓعإÓل تاحيرسصت ‘ يرئأز÷أ
بعلأأ انأأ ، هتقث ييف عسضي بردمو ةديج ةليكسشت
نأأ ا--م--ك ، ة--ي--لا--ع--ف Ìكأأ تح--ب--سصأأو رأر--م--ت--سسإا--ب
عم حاجنلأ ديرأأو ةد-ي÷أ ة-لو-ط-ب-لأ ‘ ا-ن-ت-ي-ع-سضو
 ل.ماسسح .«باقلألاب جيوتتلأو ضساتكسشتيب

ةبوقعلإ ذافنتسسإإ دعب قلأاتلل داع

ىصصقيو ةيصصقÃ لجصسي يليÓب
رطق Òمأا ضسأاك نم

›ود-----لأ م-----جا-----هŸأ دا------ع
،يليÓب ف-سسو-ي ،ير-ئأز÷أ
بعŸÓأ ‘ ق------لأا------ت-------ل-------ل
ا-فد-ه ل-ج--سسو ،ة--ير--ط--ق--لأ
ةأرابم ‘ رطق يدانل اعئأر
ضسأاك-ل ي-ئا-ه-ن ن-م-ث-لأ رود-لأ
ه-ت--ع--م--ج ي--ت--لأ ر--ط--ق Òمأأ

،لامسشلأ يدانب ضسمأأ ءاسسم
ةأا--جا--ف--م ةÁز---ه تفر---عو
تÓ-كر-ب ي--ل--يÓ--ب ءا--ق--فر--ل
تقولأ ةيا-ه-ن د-ع-ب ح-ي-جÎلأ
لداعتلاب ةهجأوملل يلسصألأ
.امهلثÚ Ÿفدهب يباجيإلأ
هقيرف حنم يليÓب نأأ مغرو
ةقيرطب06 ةقيقدلأ ‘ Êا-ث-لأ فد-ه-لأ ل-ي-ج-سست-ب زو-ف-لأ ة-سصر-ف
لإأ ،لامسشلأ قيرف ضسراح كابسش تنكسس ةيسصقم ةديدسستو ةعئأر
ةهجأوŸأ يهتنتل ةجيتنلأ ىلع ظاف◊أ أوعيطتسسي ⁄ هقافر نأأ
ةراسشإلأ ردŒ .حيجÎلأ تÓكرب رطق يدان يسصقيو لداعتلاب
ءاقللأ لÓخ رطق يدان ةليكسشت نع باغ دق ناك يليÓب نأأ ¤إأ
،مايأ لبق ءأرم◊أ ةقاطبلاب هدرط رثإأ ةبوقعلأ ببسسب يسضاŸأ

ىلع لوعي نيأأ رطق مو‚ يرود ‘ ةكراسشملل دوعيسس هنأأ Òغ
‘ حا‚وب دأدغب هنطأوم ةقحÓمو فأدهألأ ليجسست ةلسصأوم
،مسسوŸأ أذه يرطقلأ يرودلأ فأده بقل ىلع ضسفانتلأ قابسس
فلخ فد-ه21 ديسصرب Êا-ث-لأ ف-سصلأ ل-ت-ح-ي ي-ل-يÓ-ب نأأ ا-م-ل-ع
ل.ماسسح .نلأ ىتح فده71 ديسصرب ردسصتŸأ حا‚وب

 Úـــــــصص– دــــــــيرـي نÓــــــيم
وروي نويلم05 نم Ìكاب رصصان نب

ةطبارلا ةلوطب قÓطنا Òضض– تايولوألا سسأار ىلع ةيناثلا
دقعي ›ارديفلا بتكŸا

مويلا يداعلا هعامتجا
›ارديفلا بتكŸا ءاثÓثلا مويلا ةحيبضص دقعي وهو ،يضشطز نيدلا Òخ ةضسائرب يرهضشلا هعامتجا ،ةديد÷ا ةنضسلا لÓخ دعون نم لوألا عامتجلا اياضضقلا نم ديدعلا ةضشقانŸ هضصيضصخت متيضسو ةطبارلا ةلوطب ةقÓطنا ةضسارد زربأا لعل ةماهلا نويد ةيضضقو لبقŸا يرفيف21و11 يموي ةيناثلا ءدبل ةحضشرم اهنم Òثكلا ىقبت ثيح ،ةيدنألا مييقت متيضس امك ،يضضاŸا مضسوŸا دادعتب مضسوŸا ةرود ‘ اماع71 نم لقأل ينطولا بختنŸا ةكراضشم دعب يداعلا عامتجلا اذه يتأايو ،ايقيرفإا لامضش ›ارديفلا بتكŸا ءاضضعأل Òخألا عامتجلا يذلاو ةيناثلا ةطبارلا ‘ ةضسفانŸا ماظن ديدحتل ةزمح . م         .ايئانثتضسا ناك

يزيل‚لا دا–لا ضساك ةارابم ‘ زرfi ضضاير فصصنت ماقرألا
دعب ،ماقرألاب هموسصخ ىلع درلأ نم ،يزيل‚إلأ يتيسس Îسسسشنام  بعل ،زرfi ضضاير نك“

ةÎف-لأ لÓ-خ ةد-يد-سش تأدا-ق-ت-نل زرfi ضضر-ع-تو .أر-خؤو-م ه-ل ته-جو ي-ت-لأ ة-عذÓ-لأ تأدا-ق-ت--نلأ
ق-سشب ي-ت-ي-سس Îسسسشنا-م ا-ه-لÓ-خ زا-ف ي-ت-لأ ،يز-ي-ل‚ٕلأ دا–لأ ضسأا-ك ةأرا-ب--م ‘ كلذ--كو ،ةÒخألأ
«دروكسسوه» عقوم ماقرأأ نكل .ةع-بأر-لأ ة-جرد-لأ ¤إأ ي-م-ت-نŸأ ع-سضأو-تŸأ ما-ه-ن-ت-ل-سش ى-ل-ع ضسف-نألأ
لكسشب هنع ليق ام لك مغر ،ةيرحسسلأ ىرسسُيلأ مدقلأ بحاسص يرئأز÷أ مجنلأ نأأ ترهظأأ يŸاعلأ

بردم لويدرأوج بيب Êابسسإلأ فرط نم هكرت رسسفُي ام وهو ،ايباجيٕأ ناك هدودرم نإاف ،يبلسس
نم Ìكأ هنأأ رئاطلأ حان÷أ تايئاسصحٕأ تفسشكو .ةلماك ةقيقد09 ةليط نأديŸأ ةيسضرأأ ىلع قيرفلأ

لكل ةمسساح تأرير“5ـب ،نيدوف ليف يزيل‚إلأ هليمز عم يواسستلاب ،هئÓمزل ةÒطخ اسصرف قلخ
‘ هحا‚ بناجب ،Úتبوسصُم Úتفيذقب ،ىمرŸأ وحن ديدسستلأ ‘ دحأو مقر ناك هنأأ امك ،امهنم
هركذ فلسس ام نأأ ¤إأ لسصتُم قايسس ‘ Òسشُنو .ديعب دح ¤إأ ةديج ماقرأأ يهو ،ÚتغوأرÃُ مايقلأ

Áضضايرل ةبسسنلاب امهم افلم لث fiلويدرأوج هبردم عانقٕأ لجأأ نم ،زر Ãنم ةسصرفلأ هحن
،أÒثك تايئاسصحإلأ قسشعي عيم÷أ ملعي املثم فوسسليفلأ نأأ ةسصاخ ،ديعأوŸأ مداق ‘ ديدج
نوكيسس يذلأ رئأز÷أ دئاق رمألأ أذه مدخيسسو .ةيسساسسألأ هتليكسشت ديد– ‘ اهيلع دمتعيو
عيسضُي ناك هرابتعاب ،ÚسسفانŸُأ ىمرم مامأأ هتيلاعف يهو لأأ ،ةديحو ةلكسشُم ة÷اعÃُ ابلاطُم
،ايسساسسأأ اهبعل يتلأ تايرابŸُأ ‘ ضسأر◊أ مامأأ هجول اهجو نوكي امدنع ةلهسسلأ ضصرفلأ نم Òثكلأ
.مÓعٕلأو Òهام÷أو ينفلأ مقاطلأ مامأأ جرح فقوم ‘ امئأد هعسضي ام وهو

 بعŸÓا نع ›وغيف دعبت ةباصصإلا
ةيفاصضإا عيباصسأا ثÓثل

، يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ بايغ يكÎلأ يأرسساتلاغ يدان دكأأ ةثÓثو Úعوبسسأأ Úب ةÎفل أدد‹ بعŸÓأ نع ،›وغيف نايفسس ةأرابم ‘ رسضÿأ بعل اهل ضضرعت يتلأ ةباسصإلأ دعب ،عيباسسأأ د-حألأ ءا-سسم ي-كÎلأ يرود-لأ ‘ رو-ب-سسا-ي-تلا-مو يأر--سسا--ت--لا--غ قÓطنإأ نع طقف ةقيقد52 دعب بعلŸأ رداغي هتلعجو يسضاŸأ قز“ نم Êاعي ›وغيف نإاف ةيلوألأ تاسصوحفلأ بسسحو ،ءاقللأ ‘ ، موي12وÚ 51ب ةحأرلل نوكرلأ هيلعو ةبكرلأ ةلسضع ‘ .ضسمأأ ›وغيف اهل عسضخ يتلأ ةقمعŸأ تاسصوحفلأ جئاتن راظتنإأ Œيأرسساتلاغ تايرابم نع باغ ›وغيف نأأ ¤إأ ةراسشإلأ رد عوبسسأأ لبق ةسسفانملل داعو ،Èمسسيد31 ذنم ةباسصإلأ ببسسب ةوقب ةدوعلأ ‘ هتيرومأام دقعت دق ةديد÷أ ةباسصإلأ نكل طقف  ل.ماسسح .هبايغ ‘ Êاعي يذلأ يأرسستلاغ عم
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03:41 ةعاسسلا ىلع مويلا لئابقلا .شش ـ ةرقم .ن

موـــــــيدوبلاب قاـــــــحّللاو ثÓـــــــثلا طاـــــــقنلا ىلع نوّرـــــــصصي لـــــــئابقلا

دأدو ما-مأأ ة-ب-ي-ب-صشلأ ا-م-ه-ت-ق-ق-ح Úي-لا-ت-ت-م ن-يزو-ف د-ع-ب
نو-ك-ت-صس ،›أو-ت-لأ ى-ل--ع ةروا--صسلأ ة--ب--ي--ب--صشو ،نا--صسم--ل--ت
‘ ىرخأأ ةأرابم عم دعوم ىلع مويلأ ةيلئابقلأ ةليكصشتلأ
فÙÎأ م-صسق-لأ ة-لو-ط-ب ن-م ةر-صشا--ع--لأ ة--لو÷أ را--طإأ
نوكتصس ثيح ،رايدلأ جراخ ةرقم مجنب اهعمŒ لوألأ

زوف قيقحتل يران-ك-ل-ل ة-ب-صسن-لا-ب ة-صصر-ف ة-ل-با-قŸأ هذ-ه

بي-تÎلأ ة-مد--ق--م ن--م بأÎقلأو ›أو--ت--لأ ى--ل--ع ثلا--ث
ةدحأو ةطقن دعب ىلع Èتعي ايلاح يرانكلأ نأأو ةصصاخ
دعاصصتم ىحنم ‘ قيرفلأ نأأو ةصصاخ ،مويدوبلأ نع
ودبي يذلأ نافل سسينيد ديد÷أ بردŸأ قاحتلأ ذنم
ةداعإأو قيرفلأ ىوتصسم عفرل ةيلاثŸأ ةفصصولأ دجو هنأأ
.¤وألأ ةجردلاب ةيلاعفلأ

 ظافحلل ةيوق ةدارإاب نوبعÓلا
  تاراصصتنلا ةÒتو ىلع

ا-ه-ب ر“ ي-ت-لأ ة-ب-ع-صصلأ فور-ظ-لأ م-غرو ،م-ه-ت--ه--ج ن--م
ي-ت-لأ ل-كا-صشŸأ ل-كو ة-يرأدإلأ ة-ي-حا--ن--لأ ن--م ة--ب--ي--ب--صشلأ
ي-قزر د-ئا-ق-لأ ءل--مز نأأ لإأ ،نوÒصسŸأ ا--ه--ل سضر--ع--ت--ي

لو ،م-ه-عو-صضو-م ى-ل-ع ي-غ-ب-ن-ي ا-م-ك نوز-كر--م نور--م--ح
نأأ ثي--ح ،نأد--يŸأ قو--ف م--ه--ل--م--ع ‘ ىو--صس نور--ك--ف--ي
Úب--عل--لأ نأأ تف--صشك ةÒخألأ ة--ي---ب---يرد---ت---لأ سصصص◊أ
ىلع ظافحلل ةيوق ةدأرإأو ،ةعفترم تايونعÃ نوعتمتي
‘ ةد-يد-صش ة-ب-غر نو-ك-لÁو ،ة-ي-با-ج-يإلأ ج-ئا-ت-ن-لأ ةÒتو

مهلعجيو طغصضلأ ل-ك م-ه-ن-ع ل-يز-ي-صس ر-خآأ زو-ف ق-ي-ق–
.سسفنلأ ‘ ةÒبك ةقث نوبصسكي

 رصصيو موجهلا ةقرو بعليصس نافل
›اوتلا ىلع ثلاثلا زوفلا ىلع

Òخألأ أذه نإاف ،نافل سسينيد بردملل ةبصسنلاب امأأ
اŸ ةمصصاعلأ دا–أ مامأأ هل ةمهم لوأأ ‘ هلصشف دعب
كرأدتلأ نم نك“ دقف ،رايدلأ رقع ‘ ةÁزه لجصس

ةبيبصشو ناصسملت دأدو مامأأ ÚتيلأوŸأ ÚتهجأوŸأ ‘
ق-ير-ف-ل-ل تح-م-صس ة-ل-ما-ك طا-ق-ن تصسب هر-ف-ظ-ب ةروا-صسلأ
،طاقنلأ نم هديصصر عفرو بيتÎلأ لودج ‘ ءاقترلاب
ةأرابم ‘ يصسنرفلأ ينقتلل يصسيئرلأ فدهلأ نإاف ،كلذل
يذلأ رمألأ ،›أوتلأ ىلع ثلاثلأ زوفلأ قيق– وه مويلأ

ظوظح زيزع-ت-ل مو-ج-ه-لأ ة-قرو بع-ل-ي ا-م-ت-ح ه-ل-ع-ج-ي-صس
ثلثب رايدلأ ¤إأ ةدوعلأو فدهلأ قيق– ‘ يرانكلأ

‘ ةب-ي-ب-صشلأ رأو-صشŸ ة-ي-م-هألأ ة-يا-غ ‘ نو-ك-ت-صس طا-ق-ن
.ةلوطبلأ

ةطرفŸا ةقثلاو نواهتلا نم رذحيو..
ذنم فقوتي ⁄ نافل سسينيد بردŸأ نإاف ،لباقŸأ ‘
ظاف◊أ Úبعللأ نم ةبلاطŸأ نع فانئتصسلأ ةصصح
نواهتلأ لاكصشأأ لك يدافتو زيكÎلأ نم ةجرد ىلعأأ ىلع
ل-ك-ب رو-مألأ ذ-خأأ د-ير-ي ه-نأأ ثي-ح ،ة-طر-فŸأ ة-ق--ث--لأ وأأ

نإأو ىتح سسفانŸأ ةميق نم ليلقتلأ بانتجأو ةيدج
ام أذهو ،جئاتنلأ ةمزأأو ةجرح ةيعصضو نم Êاعي ناك
اهدقع يتلأ ةيفحصصلأ هتودن ‘ يصسنرفلأ ينقتلأ هدكأأ
ةرقم م‚ اهلتحي يتلأ ةبترŸأ نأأ فصشك اŸ سسمأأ لوأأ

ن-م رذ◊أ ي-خو-ت يرور-صضلأ ن-م نو--ك--ي--صسو ،ه--م--ه--ت ل
.ةظ◊ ةيأأ ‘ ةقافتصسلأ ىلع رداقلأ حير÷أ

ديحولا بئاغلا حياصس نبو لمتكم دادعّتلا
هحايترأ نع ينفلأ مقاطلأ Èع ،دأدعتلأ ةيحان نمو
نب اصضر مجا-هŸأ أد-ع ا-م Úب-عل-لأ ع-ي-م-ج ة-يز-ها-ج-ب
ةطبأرلأ ىدل طابصضنلأ ةن÷ فرط نم بقاعŸأ حياصس
يذلأ فيرصش رودق مجاهŸأو ،تايرابم ثلثب ةينطولأ
ءأو-جأأ ¤إأ ةدو-ع--لأ ‘ ر--خأا--ت--ي ن--لو ة--با--صصإأ ن--م Êا--ع--ي
،كلذل ،أرخؤوم ةديدج سصوحفل هئأرجإأ دعب تابيردتلأ

لول◊أ نم ديدعلأ كلÁ نافل سسينيد بردŸأ نإاف
دهصشت نأأ نكÁ يتلأ ةيصساصسألأ ةليكصشتلأ ⁄اعم ديدحتل
Òي-صستو Úب-عل-لأ قا--هرإأ يدا--ف--ت--ل تأÒي--غ--ت--لأ سضع--ب
ه-ل ع-صضخ--ت يذ--لأ تا--يرا--بŸأ ن--م ف--ث--كŸأ ج--ما--نÈلأ
ن .ن.Òصصق فرظ ‘ ةبيبصشلأ

«زوفلا لجأا نم ةرقم ¤إا لقنتنصس» :نافل
ةبقترŸأ ةمداقلأ ةهجأوملل دأدعتصسلأ ”أأ ىلع ةيلئابقلأ ةليكصشتلأ نأأ نافل سسينيد بردŸأ فصشك ،هل قباصس حيرصصت ‘

»:هلوق ‘ كلذ احصضوم ،طاقنلأ لماكب رفظلأو زوفلأ لجأأ نم بعللأ وه يرانكلل يصسيئرلأ فدهلأو ةرقم م‚ مامأأ
جئاتن ةمزأأ نم Êاعت يتلأ ةرقم م‚ مامأأ ءاثلثلأ أذه انيلإأ ةبصسنلاب لانŸأ ةلهصس نوكت نل ةمهŸأ نأأ أديج كردن
ةقث يدل ،›أوتلأ ىلع ثلاثلأ زوفلأ قيق– لجأأ نم ةيد÷أ لماكب دعوŸأ أذهل رصضحن اننأأ Òغ ،كيلكيدلأ نع ثحبتو
عمج ¤إأ ىعصسنصسو ،فدهلأ أذه قيقحتل مهعصسوب ام لك لذبو مهزيكرت ىلع ظاف◊اب ÚبلاطŸأ Úبعللأ ‘ ةÒبك
.«باهذلأ ةلحرم ةياهن ةياغ ¤إأ طاقنلأ نم نك‡ ددع Èكأأ

«رايدلا جراخ انتوق ديكأاتل تايناكمإلا لك انيدل» :نورمح
زوفلأ ‘ هتمهاصسÃ ةÒخألأ ةهجأوŸأ ‘ ةصسفانŸأ ¤إأ ةوقب داع يذلأ نورمح يقزر مجاهŸأ فصشك ،هتهج نم

ةبيبصشلأ نأأ Êاثلأ فأدهلاب تتأأ ةمصساح ةرير“ هÁدقتو لوألأ فدهلأ هعيقوت دعب ةرواصسلأ مامأأ Úمثلأ
نم أÒثك انررح ةرواصسلأ مامأأ Òخألأ زوفلأ »:لئاق فاصضأأو ،زوفلأ لجأأ نم بعلت امئأد

قيرفلأ ىوتصسم ،ةيباجيإلأ جئاتنلأ نم ديزŸأ نع ثحبلل انزفحيصسو ةيصسفنلأ ةيحانلأ
جراخ انتوق ديكأاتل تايناكمإلأ لك انيدلو ،ىرخأل ةأرابم نم رمتصسم روطت ‘

.«ةرقم م‚ مامأأ ةيلأوŸأ انتأرابم ‘ هقيق– ¤إأ فدهنصس ام أذهو ،رايدلأ
ةرقم مامأا ةديدج تاÒيغت ‘ ركفي نافل

نا-فل سسي-ن-يد بردŸأ ا-هد-ق-ع ي-ت-لأ ة-ي-ف-ح-صصلأ ةود-ن-لأ سشما-ه ى-ل-ع
ه-نأأ Òخألأ أذ-ه ف-صشك ،ة-ي-ب-يرد-ت-لأ ة-صص◊أ قل-ط-نأ ل-ب-ق لوأأ ة-ي-صسمأأ

قيرفلأ اهيف عصضخي يتلأ ةلحرŸأ هذه Òيصست عاطتصسŸأ ردق لواحي
قاهرإأ يدافتل Òصصق فرظ ‘ تايرابŸأ نم فثكم جمانرب ¤إأ

‘ هلعجي يذلأ رمألأ ،ةيلصضعلأ تاباصصإلأ ¤إأ مهصضيرعتو Úبعللأ
ةيصساصسألأ ةليكصشتلأ ىوتصسم ىلع تليدعتلأ سضعب يرجي ةرم لك

واصستم بعل تقو Úبعللأ عيمج حنÁ ىتح ىرخأل ةأرابم نم
مو-ي-لأ ة-ه-جأوŸ ا-ب-صس–و ،كلذ-ل ،عا-جÎصسلأو ة--حأر--ل--ل ا--ت--قوو

‘ اصضيأأ ركفي ينفلأ مقاطلأ نإاف ،ةرقم م‚ مامأأ ةبقترŸأ
يذ-لأ ق-ير-ف-لأ رأر-ق-ت-صسأ بر-صض نود تأÒي-غ-ت-لأ سضع-ب ءأر-جإأ

.مايألأ هذه ةديج تايرابم يدؤوي
ىمرŸا ةصسارح ¤إا طوب نب ةدوع وحن

نإاف ،ةÒخألأ هتاحيرصصت ‘ نافل بردŸأ هدكأأ ام بصسحو
ة-ب-ي-ب-صشو نا-صسم-ل-ت ي--ئا--ق--ل ن--ع طو--ب ن--ب سسرا◊أ با--ي--غ
هحنŸ ةي-ن-ف ا‰إأو ،ة-ي-طا-ب-صضنأ با-ب-صسأل ن-ك-ي ⁄ ةروا-صسلأ

دع-ب ة-ي-ند-ب-لأ ه-ت-قا-ي-ل ل-ما-ك عا-جÎصسل تقو-لأ ن-م ع-صست-م
تامولعŸأ بصسحو ،ديلأ ىوتصسم ىلع ةباصصإأ نم هتدوع
دق ةبيبصشلأ ‘1 مقر سسرا◊أ نإاف ،اهيلع انلصص– يتلأ
ا-ف-ل-خ ة-ي-صسا-صسألأ ة-ل-ي-ك-صشت--لأ ¤إأ ه--تدو--ع مو--ي--لأ ل--ج--صسي
امك هرود يدؤوي رخآلأ وه يذلأ ديدح باصشلأ سسراحلل
.ةكراصشم لك ‘ يغبني

ديكأاتل ليحتصسŸا لعفنصس» :حيار
«ةيوقلا انتقÓطنا

لقنتتصس ةبيبصشلأ نأأ حيأر كيلم يرانكلأ طصسو بعل دكأأ
ديصصر عفرل طاقنلأ لماكب رفظلأو زوفلأ فدهب ةرقم ¤إأ

Òخألأ زو-ف-لأ »:ا--صضيأأ فا--صضأأو ،طا--ق--ن--لأ ن--م ق--ير--ف--لأ
يغبني امك Òصضحتلاب انل حمصس ةرواصسلأ مامأأ ققÙأ

نوكت نل ةمهŸأ نأأ ديكأأ ،ةرقم م‚ مامأأ ›أوŸأ ءاقلل
يدافتو رذ◊أ يخوت يرورصضلأ نم نوكيصسو ،ةلهصس
اننأأ امك ،سسفانŸأ ةميق نم ليلقتلأ خف ‘ عوقولأ

ل--ع--ف--ن--صسو د--عوŸأ أذ--ه---ل دأد---ع---ت---صسلأ ”أأ ى---ل---ع
زوفلأ قيق–و ةيوقلأ انتقلطنأ ديكأاتل ليحتصسŸأ
.«›أوتلأ ىلع ثلاثلأ

ن . ن

سسمأا ةصصح رخآا ترجأا ةبيبصشلا
رخآأ سسمأأ ةحيبصص ةيلئابقلأ ةليكصشتلأ ترجأأ ،أررقم ناك املثم
ةرقم م‚ مامأأ مويلأ ةبقترŸأ اهتأرابم ةيصشع اهل ةيبيردت ةصصح
ثيح ،لوألأ فÙÎأ مصسقلأ ةلوطب نم ةرصشاعلأ ةلو÷أ راطإأ ‘

تاصسمللأ رخآأ عصضول نافل بردŸأ مامأأ ةيتأوم ةصصرفلأ تناك
ةطÿأو اهيلع دمتعيصس يتلأ ةي-صسا-صسألأ ة-ل-ي-ك-صشت-لأ ىو-ت-صسم ى-ل-ع
›أوتلأ ىلع ثلاثلأ زوفلأ قيق– فدهب ةأرابŸأ اهب لخديصس يتلأ
ًءأو-جأأ ة-صص◊أ هذ-ه تد-ه-صش د-قو ،بي-تÎلأ لود--ج ‘ ءا--ق--ترلأو
ىلع ظافحلل ةيوق ةدأرإأ نوكلÁ نيذلأ Úبعللأ ىدل ةيئانثتصسأ
مامأأ نيÒخألأ نيزوفلأ دعب ةنك‡ ةÎف لوطأل تأراصصتنلأ ةÒتو
.›أوتلأ ىلع ةرواصسلأو ناصسملت

ةرقمو ةبيبصشلا ءاقل ةرادإل يÒصصب
يثلث ماك◊أ Úيع-ت-ل ة-ي-لأرد-ي-ف-لأ ة-ن-ج-ل-لأ تن-ي-ع
ر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لأ ة-ه-جأوŸا-ب ي-ن-عŸأ م--ي--ك--ح--ت--لأ
رمألأ قلعتيو ،ةرقم م‚ مامأأ مويلأ يرانكلأ
يذ--لأ يÒصصب ي--صسي--ئر--لأ م--ك◊أ ن--م ل---ك---ب
ن--ب ن--م ل--ك ة--م--هŸأ هذ--ه ‘ هد--عا---صسي---صس
،عبأرلأ مك◊أ امنيب ،يصسورعلبو يصسنونصس
نل ءاقللأ نأأ ةراصشإلأ عم ،سشر◊ نوكيصسف
.رصشابŸأ لقنلاب اينعم نوكي

فصصنت تاعزانŸا ةن÷
ودعصس ةيصضق ‘ ةبيبصشلا

ة-ط-بأر-ل-ل ة-ع-با-ت-لأ تا-عزا--نŸأ ة--ن÷ ترد--صصأأ
ةيصضقب قلع-ت-ي ا-م-ي-ف ي-ئا-ه-ن-لأ م-ك◊أ ة-ي-ن-طو-لأ
دقو ،ودعصس ليبن قباصسلأ عفأدŸأ عم ةبيبصشلأ

تب-صسك ي-ت-لأ ة-ب--ي--ب--صشلأ ح--لا--صص ‘ م--ك◊أ ءا--ج
ق-با-صسلأ د-ئا-ق-لأ نا-ك يذ--لأ تقو--لأ ‘ نا--هّر--لأ
ة--ن÷ ىو--ت--صسم ى--ل--ع ه--ف--ل--م عدوأأ يرا---ن---ك---ل---ل
هتاقحتصسÃ ةبلاطملل ةطبأرلأ ىدل تاعزانŸأ
نوكيصس لب ،ةيصضقلأ بصسكي ⁄ هنأأ Òغ ،ةيلاŸأ

‘ ةيلئابقلأ ةرأدإلل تا-صضيو-ع-ت ع-فد-ب ا-ب-لا-ط-م
يÒصسم أÒثك دعصسأأ يذلأ رمألأ ،لاجآلأ برقأأ
نع عافدلأ ىلع امئأد نوصصرحي نيذلأ ةبيبصشلأ

.قيرفلأ قوقح

92 ةميق عفدب بلاطم ودعصس
ةمداقلا موي54 ‘ نويلم

نإاف ،اهيلع ا-ن-ل-صص– ي-ت-لأ تا-مو-ل-عŸأ بصسحو
نو--ك--ي--صس ر--ئأز÷أ ة--يدو--لوŸ ›ا◊أ ع---فأدŸأ

ةيلئابقلأ ةرأدإلل نويلم92 ةميق عفدب ابلاطم
ىل-ع نو-ك-ت-صسو ،مو-ي54 ىد--ع--ت---ي ل فر---ظ ‘

د--يÈلأ وأأ د--يÈلأ Èع ه--ت--ل---صسأر---م ة---ب---ي---ب---صشلأ
ودعصس ددصسي ⁄ أذإأ ام ةلاح ‘و ،ÊوÎكللأ

ةيلآأ ةقيرطب هفيقوت متيصسف ،تاصضيوعتلأ هذه
تب-ث-ت نأأ ة-ط-ير-صش ،ة--ير--ئأز÷أ ة--لو--ط--ب--لأ ن--م
نأأ ينعي ام ،ايباتك هتلصسأر اهنأأ ةيلئابقلأ ةرأدإلأ
.قباصسلأ عفأدŸأ ديب تحبصصأأ نآلأ ةركلأ



ىلع تاÒيغت ةدع ءارجإا رئاز÷ا ةيدولوŸ ينفلا مقاطلا ررق
دادو مامأا مويلا ةه-جاو-م ل-خد-ت-شس ي-ت-لا ة-ي-شسا-شسألا ة-ل-ي-ك-ششت-لا

ىمرŸا ةشسار◊ ي◊اشص دوعي نأا رظتني ثيح ناشسملت
دو-ششح ع-جÎشسي-شس ا-م-ك  ،با-شصŸا ة-قا--طو--ب سضو--ع--يو

يتÓعل ليزهلا ءادألا دعب نÁألا قاورلا ‘ هتناكم
روfi ¤إا نامألا ةداعإا زيغن ررق امك ،ةليلم Úع مامأا

دتمتشس امك ،ودعشس – دادح يئانثلا ةداعإاب عافدلا
رظتني ثيح طشسولا طÿ ينفلا مقاطلا تاÒيغت
،با-شصŸا ي--ع--ي--بر Ó--شسيإا يراو--ف--يإلا سضو--ع--ي نأا

ءانب داد-ع ¤و-ت-ي ا-م-ن-ي-ب قار-ح ه-ب-نا-ج ¤إا نو-ك-يو
ةحاشس نب سضوعيل قاورلا ‘ وباج نوكيشسو ،بعللا
دبع موجهلا طخ ‘ هبناج ¤إا بعليو باشصŸا
ظ-ي-ف◊ا د--ب--عو نÁألا قاور--لا ‘ Òخ--ل--ب رو--ن--لا

.Ëدروب باشسح ىلع حيرشص ةبرح سسأارك
زوفلا لاح ‘ نويلم02 ةحنم دشصرت ةرادإلا

نأاف ةشصاÿا اهرداشصم نم بعŸÓا ءادشصأا هتملع ام بشسحو
نم ةيلاŸا تازيفحتلا ةغل ¤إا أاجلتشس سساŸأا سسيئرلا ةرادإا
نم زوفلاب ةدوعلا ىلع مهعيجششتو اديج ÚبعÓلا ةئبعت لجأا
مويلا ةحيبشص سساŸأا سسيئرلا عمتجي نأا رظتني ثيح ،ناشسملت
لشصت دق يتلاو ةحنŸا ةميق نع دوششح  ةارابŸا لبق ÚبعÓلاب

هنأاشش نم ام وهو ميتنشس نويلم02 ¤إا انرداشصم هتدكأا ام بشسح
.Óماك دازلاب ةمشصاعلا ¤إا ةدوعلا ىلع Ìكأا زيغن لابششأا زفحي نأا

ديدج نم نابششلاب دجنتشسي زيغن
‘ رئاز÷ا ةيدولوم دادعت اهدهششي يتلا ةÒثكلا تابايغلا مامأاو
هيجوت ¤إا زيغن بردŸا ةدايقب ينفلا مقاطلا رطشضا ناشسملت ةارابم

ةمئاق ديد– لجأا نم ،هب دجنتشسا يذلا باششلا يشسامخلل ةوعدلا
ةرهشس ديفوكلا تاشصوحف جئاتنب طبترم ءيشش لك نأاو ةشصاخ81

،يحي نب ،يوÓلا دبع ،Êامحر نم لك دفولا نمشض ناك ثيح ،سسمأا
‘ م-ه-ظو-ظ-ح را-ظ-ت-نا ‘ داد-ع-ت-لا او-ع-فر ن-يذ-لاو لÓ-حدو ة--مر--كو--ب
.ةيئاهنلا ةمئاقلا ‘ ةناكم ىلع لوشص◊ا

«ناشسملت مامأا يدحتلا عفرل نوزهاجو ماشصل Ìعت انزواŒ » :قارح
ن-ع قار-ح ن-يد-لا سسم-شش ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ناد--ي--م ط--شسو--ت--م ثد–

ناشسملت ‘ مويلا ءاشسم هقيرف رظتنت يتلا ةبقترŸاو ةماهلا ةهجاوŸا
ةيدج لكب رشضحن نحنو ةليلم Úع مامأا Ìعتلا ةمدشص انزواÓ « Œئاق

Ÿزفحي اذهو توم وأا ةايح ةارابم انمامأا بعلت ةيدنألا لك ،دادولا ةاراب
لازام مشسوŸا نأل،سضرألا ىلع لجرألا كÎن نأا بجي نكل ،اشضيأا انقيرف
سسفانŸا داع امدعب ةشصاخ ةلهشس نوكت نل دادولا مامأا انتيرومأام Óيوط

اذه سضفتننو ةيلوطب ةارابم يدؤون نأا بجي ،ةيثÓثب سسابعلب ىلع زافو ةوقب
 .«انناديم ىلع اهانعيشض يتلا طاقنلا كرادتنو زوفلا ققحن ىتح ءاثÓثلا

رششابŸا ىلع ةلوقنم Òغ ناشسملت ةارابم
اذه يزفلتلا لقنلاب ةينعŸا تايرابŸا جمانرب راتخا ةقباشسلا تايرابŸا سسكع

رششابŸا لقنلاب ةينعم Òغ ةرم لوأل ناشسملت ‘ ةيدولوŸا ةهجاوم نوكتشسو ،ءاثÓثلا
اذه مهقيرف تايرابم لك ةعباتم ىلع اودوعت نيذلا ةوانششلا تاباشسح طلخأا ام وهو
.طقف ةينطولا ةعاذإلا جاومأا Èع ةارابŸا راوطأا فشصو ةعباتÃ نوفتكيشسو ،مشسوŸا

ــه2441 ةيناثلا ىدامج21 ـل قفاوŸا1202 يفناج٦2 ءاثÓثلا لوألا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

دادزولب بابصش
00:51 ـلا ةعاصسلا ىلع مويلا سسابعلب دا–ا – دادزولب بابصش

ةّركŸا مامأا ديكأاتلاب نوبلاطم ةبيقعل ءانبأا
بع-ل ع-م د-عو-م ى-ل-ع دادزو-ل-ب با-ب-شش ق--ير--ف نو--ك--ي--شس
فيشضتشسي امنيح ،ةلوطبلا نم ةعشساتلا ةلو÷ا تايرابم
ىلع ةمشصاعلاب توأا02 بعلم ىلع سسابعلب دا–إا يدان
ةمشسقلا لبقي ل يذلا ءاقللا وهو ،ًءاشسم03:41 ةعاشسلا

‘ امهتيعشضو ¤إا رظنلاب Úقيرفلل ةبشسنلاب Úنثا ىلع
اذ-ه ي-لÙا يرود-لا ‘ ا-م-ه-فاد-هأاو بي-تÎلا لود--ج

.مشسوŸا

ةمدقŸا ةيدنأا Úب بابششلا يقبيشس زوفلا
،خاشسن دئاقلا ءاقفرل ادج ةمهم دغلا ةارابم نوكتشس
لودج ‘ ةمدقŸا ةيدنأا نم Ìكأا مهبرقيشس زوفلاف
¤وألا ةثÓثلا زكارŸا دحأا ‘ مهعشضي دقو بيتÎلا
نم ديزي امو ىرخألا تايرابŸا جئاتن مهتمدخ اذإا
‘ ةطقن51 كلتÁ بابششلا نأا يه ةارابŸا ةيمهأا
Òغ ةجيتن يأاو سسماÿا زكرŸا ‘ عبقيو هديشصر
ةشصاخ رفشصلا ةطقن ¤إا هديعيشس هل ةبشسنلاب زوفلا

زكارŸا ىلع اهشسفانت يتلا ةيدنألا راشصتنا لاح ‘
.¤وألا

ةديج فورظ ‘ ءاقلل ترشضح ةليكششتلا
ةارابŸ ديج لكششب ةيدادزولبلا ةليكششتلا تدعتشسا
مهم زوفب ةيششتنŸا يهو ةعفترم تايونعم ‘و مويلا

فدهب نازيلغ عيرشس بعلم ىلع ةيشضاŸا ةلو÷ا ‘
اذ--ه--ل ر---شض– ⁄ ا---مود بردŸا لا---ب---ششأا ،ف---ي---ظ---ن
ىرج-ي ءا-ق-ل-لا نأا ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب ي-غ-ب-ن-ي ا-م-ك ،د-عوŸا

قيرفلل ةبشسنلاب ءيششلا سسفن وهو ،عوبشسألا فشصتنم
ءاقبإلا لجأا نم مهمامأا رذع ل هنأا ينعي ام ،مشصÿا

.ةمشصاعلا ‘ ثÓثلا طاقنلا ىلع

نازيلغ ‘  زوفلا ديكأات ديري امود
ÚبعÓلا عم امود كنارف بابششلا بردم ثد–

ةرورشض ىلع رشصأا نيأا ،لوطم مويلا ةارابم لوح
ل-جأا ن-م ءا-ق-ل-لا اذ-ه ‘ ثÓ-ث-لا طا-ق-ن-لا-ب زو--ف--لا
ن-م ة-ي-شضاŸا ةارا-بŸا ‘ ق-قÙا زو--ف--لا د--ي--كأا--ت

ة-ه-ج ن-م بي-تÎلا لود-ج ‘ Ìكأا مد-ق-ت-لاو ،ة-ه--ج
Êاث زوف ق-ي-ق– د-ير-ي ي-شسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت-لا ،ىر-خأا

ةتفلا نأا عيم-ج-ل-ل را-ه-ظإلا ل-جأا ن-م ›او-ت-لا ى-ل-ع
يشضاŸا نم تحبشصأاو طقف غارف تناك ةيشضاŸا

.ايلاح

«ةمهم اهطاقنو ةبعشص سسابعلب ةارابم» :خاشسن
خاشسن نيدلا سسمشش بابششلل رشسيألا Òهظلا حرشص
،سسابعلب دا–إا مامأا ةمداقلا ةارابŸا نع ثد–و
مامأا ةبعشص ةارابم انرظتنت»:قايشسلا اذه ‘ لاقو
طاق-ن-لا ءا-ق-بإا ى-ل-ع ل-م-ع-ن-شس ،عا-فد-لا د-ي-ج-ي ق-ير-ف
قا-ب-شس ‘ اد-ج ة-م-ه-م ي-ه-ف ،ا-ن-ب-ع-ل-م ى--ل--ع ثÓ--ث--لا
ا--ندازو ا--نرر--ح ناز--ي--ل--غ ما--مأا را--شصت--نلا ،يرود--لا

ءاقل اهلوأاو ة-ب-ع-شص ة-مدا-ق-لا تا-يرا-بŸا ل-ك ،ةÁز-ع
اديج ملعنو ،ةيلوؤوشسŸا مجحب نوعاو اننكلو ،مويلا

.انرظتني ام

ةبعشص ةيعشضو ‘ دجاوتي مشصÿا
ةارابم مهرظتنت هنأا اديج ةيدادزولبلا رشصانعلا ملعت

ار-ظ-ن اذ-هو ،سسا--ب--ع--ل--ب دا–إا ما--مأا مو--ي--لا ة--ب--ع--شص
،بيتÎلا لود-ج ‘ Òخألا اذ-ه-ل ة-ي-لا◊ا ة-ي-ع-شضو-ل-ل

طاقن8 ديشصرب Òخألا لبق81 زكرŸا نولتحي مهف
ع--شست ‘ م--ئاز--ه4و ،Úلدا-ع--تو ن--يزو--ف ن--م ط--ق--ف

ادج ابعشص نوكيشس ءاقللا اذه نأا ينعي ام ،تلوج
هيدل ام لك يمÒشس مشصÿا نأا اÃ دويعشس ءاقفرل

لودج ‘ Óيلق سسفنتلاو  ةطقنب ولو ةدوعلا لجأا نم
.بيتÎلا

ع.ب

يفطل ديقعلا بعل00:51Ã ةعاصسلا نم ءادتبا مويلا ءاصسم

دادوـــــــلا وـــــــحبرن...دادـــــــح ايأا ..دادح ايأا
داوــــــــلا باـــــــب ‘ اـــــــنويبمششلاو

رئاز÷ا ةيدولوم ُدuدŒ ةليلم Úع ةيعمج مامأا اهناديم ىلع Òخألا Ìعتلا تافلfl عقو ىلع
دادولا يقÓُت اŸّ ناشسملت ةنيدم نم مويلا ءاشسم ةيمشسرلا ةشسفانŸا ءاوجأا عم دهعلا

لابششأا اهيف ثحبيو اهل احرشسم يفطل ديقعلا بعلم نوكيشس ةارابم ‘ يلÙا
ثدح ام نأا ديكأات لجأا نم رايدلا جراخ نم رخأا زوف نع زيغن ليبن بردŸا

طا-ق-ن ثÓ-ث-ب د-ي-شصر-لا ز-يز-ع-تو لإا سسي-ل داو-ج ةو-ب-ك در‹ ما-شصل ما-مأا
يوتششلا بقللا ىلع ةشسفانŸا تاباشسح ‘ بهذ نم اهنزو نوكيشس

عا-جÎشسا ط-طfl ن-م ¤وأا ةو-ط-خ-ك نو-ي-م-شصا-ع-لا ه-فد-ه-ت-شسي يذ-لا
.0102 ةنشس ذنم يدانلا ةنيزخ نع بئاغلاو ىلغألا بقللا

ليحتشسŸا فرعت ل ةيدولوŸا نكل ةبعشص ةيرومأاŸا
لجشس يذلا دادولل ةيوقلا ةدوعلا عم ةارابŸا نمازت نأا نانثا فلتخي لو
سسابعلب دا–إا مامأا Òثم يبراد ‘و هناديم جراخ نم مشسوŸا ‘ هل زوف لوأا

دوششح دئاقلا ءÓمز ةيرومأام نم لعجيشس رئاز÷ا ةيدولوم هلابقتشسا عم
جراخ ةشصاخ ليحتشسŸا فرعت ل مشسوŸا اذه ةيدولوŸا نكلو ،ادج ةبعشص
مامأا دÓبلا برغ ‘ امهنم Úنثا نآلا د◊ تاراشصتنا ثÓث تققح نيأا ،اهناديم
.ناشسملت نم ةتباث ةثلاثلا نوكت نأا ديرتو نازيلغ عيرشسو سسابعلب دا–إا

يفياطشسلا قرافلا قّمعي ل ىتح يمتح زوفلا
‘ ةشصاخ مشسوŸا اذه اركبم تقلطنا دق يوتششلا بقللا تاباشسح نألو
،حومطلا سسفن رئاز÷ا ةيدولوم مشساقت يتلا ةيدنأÓل ةيوقلا ةدوعلا لظ
ة-م-شصا-ع ن-م ثÓ-ث-لا  طا-ق-ن-لا-ب ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن بردŸا لا--ب--ششأا ةدو--ع نإا--ف
نم هزكرم ىلع قيرفلا ظفاحي ىتح ايمتح حبشصأا دادولا مامأا Úينايزلا

نأاو ةشصاخ Ìكأا قرافلا قيمعت نم فيطشس قافو دئارلل حامشسلا مدعو ةهج
اذ-ه ة-لو-ط-ب ‘ دو-شسألا نا-شص◊ا ه-ناد-ي-م ى-ل-ع ل-ب-ق--ت--شسي--شس Òخألا اذ--ه
.ةيدŸا يبŸوأا مشسوŸا

ناشسملت مامأا ةشضافتنلا ىلع ددششي زيغن
ةعاشس عبرلا ىلع ماركلا رورم رÁ نأا زيغن ليبن رئاز÷ا ةيدولوم بردم سضفر

يقلت قيرفلا تفلك يتلاو ةليلم Úع ةارابم ةيادب ‘ هقيرف اهمدق يتلا ةيثراكلا
تاداقتنا مهل هجوو هلابششأا هجو ‘ فانئتشسلا ةشصح ‘ راث ثيح ،ةلماك ةيثÓث

ةدوعلا لجأا نم ناشسملت دادو مامأا مويلا ءاشسم ةشضافتنلا ىلع يلجي÷ا ينقتلا ددشش امك ةعذل
.ةارابم رخآا ‘ هناديم ىلع قيرفلا امهردهأا Úتللا Úتطقنلا سضيوعت و Óماك دازلاب

قافولا مامأا وكيشسÓكلا ةرارحو حور ديري
ىلع Úتطقن عييشضتو ةليلم Úع مامأا لداعتلا ةمدشص زواجتب هيبعل زيغن ليبن بردŸا بلاط دقو
اهبكترا يتلا ءاطخألا وfi لجأا نم ديدج نم ةيحيحشصتلا ةكر◊ا ينبت ةرورشض ىلع ددششو مهناديم
Óماك دازلاب ةدوعلا لجأا نم ناشسملت دادو مامأا ةÒبك ةارابم Ëدقتو ماشصل مامأا لوألا طوششلا ‘ هقيرف
مامأا وكيشسÓكلا ةارابم حورو ةرارح سسفنب بعللاو ةÒبك ةارابم Ëدقت ىلع ددششو ةيرومأاŸا ةبوعشص مغر
.مويدوبلا تاباشسح ‘ بهذ نم اهنزو نوكيشس ةنيمث طاقن ثÓث دشصح لجأا نم فيطشس قافو

قباشسلا هقيرف مامأا ايمشسر بيغيو باشصي يعيبر
مشسرت ناشسملت دادو مامأا بيغيشس يذلا ةقاطوبو ةحاشس نب،يميهارب،ةيجلع نب يعابرلا ¤إا ةفاشضإلابو
‘ هئÓمز دحأاب هكاكتحا دعب سسمأا لوأا ةشصح ‘ بيشصأا يذلا اشضيأا يعيبر دوليم يروÙا عفادŸا بايغ

عوبشسأا ةحار هحنم يبطلا مقاطلا ررق ثيح ةبكرلا ىوتشسم ىلع ةدقعم ةباشصإل سضرعت نيأا. تابيردتلا
مامأا ةرخأاتŸا ةارابŸا ‘ هتكراششم ىتحو اشضيأا ةركشسب دا–إا ةعقوم نع بيغيشس هنأا ينعي ام وهو ايئدبم

فصصنم – ب   .ةدكؤوم تشسيل يرفيف3 موي ة‹ŸÈاو ةرواشسلا ةبيبشش

تاÒيغت ةدع يرجيشس زيغن
ةـــــــــــليكششتلا ىــــــــــــلع

سسمأا ةيبيردت ةشصح رخآا ىرجأا قيرفلا
عوبشسألا اذه ةثلاثلا ةرملل اذهو توأا02 بعلم ىلع سسمأا موي دادزولب بابشش قيرف بردت

ةليكششتلا ىلع تاشسمللا رخآا عشضو امود بردŸا ،سسابعلب دا–إا مامأا مويلا ءاقلل اÒشض–
يشسنرفلا ينقتلاف ،اهب لمعلا لجأا نم ÚبعÓل هتاميلعت Ëدقتل ةÒخألا ةشص◊ا لغتشسإاو
يذلا هعافد يهو ¤وألا هفعشض ةطقن ىلع بعللا لواحيشسو اديج مشصÿا قيرفلا سسرد
.رمألا اذهب هرشصانع Èخأا نيأا ،مشسوŸا اذه افده51 ىقلت

ةارابŸا هذهل اديج نوزفfi نوبعÓلا
ةيبيردتلا ةشص◊ا ‘ قيرفلا يبعل ةرامع نيدلا فرشش ماعلا ريدŸا راز دق ناك
امود بردŸا مهب عمتجيل ،ÚبعÓلا عم ثد–و مويلا ةارابŸ ابشس– ةÒخألا لبق
.زوفلا لجأا نم مهمامأا رذع ل كلذل ،مويلا ةارابم لبق Ìكأا مهزفحيو

ليهأاتلا ةداعإا ةيلمع نم ةÒخألا ةلحرŸا لخدي دادك
اهل سضرعت يتلا ةباشصإلا نم ءافششلل ايئاهن دادك بيعشش يروÙا عفادŸا لثامتي

ثيح ،نيدايŸا نع ةÎفلا هذه لك هبايغ ‘ تببشست يتلاو ةيشضاŸا ةÎفلا ‘
نمو اذه ،دارفنإا ىلع لمعلا لشصاوي نأا لبق ةعومÛا عم Óيلق سسمأا بردت
.مداقلا رهششلا نم ةيادب احاتم نوكيشس هنأا دكؤوŸا

اÒيغت يرجي دق امود
ةليكششتب ةنراقم ادحاو

نازيلغ ءاقل
يذلا دودرŸاب اÒثك امود بردŸا عنتقا مامأا ةيضضاŸا ةارابŸا ‘ هوبع’ همدق ماحقإ’ هجتي وهف اذهل نازيلغ عيرضس ينقتلا ،مويلا ةارابم ‘ ةليكضشتلا سسفن دودرŸاب اÒثك بجعأا يضسنرفلا طوضشلا ‘ ةضصاخ ÚبعÓل يعام÷ا ىعضسيضس كلذل ،ةارابŸا كلت نم لوأ’ا بعللاو مويلا ءيضشلا سسفن راركتل عفاديضس قيرف مامأا ةيموجه ةليكضشتب اياغ ةلضصاوم رظتنŸا نمف ،ةيادبلا ذنم ةكدلا ىلع يواضسوم سسÓجإا و يضساضسأاك كارضشإاو ،›اوتلا ىلع ةيناثلا ةارابملل ةوÿوبو خاضسن ،راضشوب ،›اخ يعابرلا دق لاكضشإ’او يعافدلا ‘ Ìيخلب وأا لوخد ةيناكمإا عم طضسولا ‘ نوكي وأا تاكيرت ناكم يضساضسأاك يŸاضس طخ امأا ،يوارد نب ةقفر قازيÒم امود رقتضسي نأا رظتنŸا نمف موجهلا ‘ وضشبو Òكاب ،دويعضس يثÓثلا ىلع يعادب وبكوك بايغ ةلضصاوم لظ .لوحلبو عبيوضس ةباضصإاو ةبوقعلا



تاعاسسلا هذه ةيافلح دهف ماعلا ريدŸا ةقفر ‘’ لامك يواهلا يدانلا سسيئر قحتلي نأا رظتني
Ãمامأا ةيسسمأ’ا هذه ةارابم دعوم لبق روسض◊او ةيسسنوتلا ةمسصاعلا نم امداق فيطسس ةنيد

نانوكيسس ةيفياطسسلا  ةرادإ’ا يبطق ناف ةقوثوم رداسصم بسسحو ،ةيدŸا يبŸوا
ىلع لوسص◊ا رظتني سسنوت ‘  يقب يذلا يتومول Êاغلا مجاهŸاب  نْيقوفرم
لماك ىلع ةليوط ةÎف ذنم قفتا نأا دعب ،ةيرئاز÷ا يسضارأ’ا لوخدل سصيخرت

. عيقوتلا ميسسارم ىوسس يقبتي ⁄و رارسس ةرادإ’ا سسل‹ سسيئر عم دقعلا ليسصافت
«اباك» ةسسبلأ’ا ةكرسش عم قافت’ا مربا  ‘’–ةيافلح

ليسصافت لماك ىهنأا دق ‘’ – ةيافلح يئانثلا  نأا رداسصŸا تاذ تدكأا
د-ق-ع-لا دو-ن-ب ع-سضوو » ا-با-ك» ة-سسب-لأÓ-ل ة-ي-لا-ط-ي’ا ة-كر--سشلا ع--م قا--ف--ت’ا

ىلع رارسس ةرادإ’ا سسل‹ سسي-ئر ع-ي-قو-ت ىو-سس ى-ق-ب-ت-ي ⁄و ي-ل-يو-م-ت-لا
ةدوع دعب قافت’ا ىوحف نع فسشكلا متي نأا ىلع ،دقعلا ةخسسن

لوأا ىلع لوسص◊ا لجعتسست ةرادإ’ا نأا ةسصاخ ،سسنوت نم يئانثلا
.مداقلا يرفيف5 لبق ةسسبلأ’ا نم ةعفد

تاميلعتلا ريرمتل سسيمÿا يفتك يقتلي  رارسس
قباسسلا سسيئرلا عم ادعوم رارسس ةرادإ’ا سسلÛ ›ا◊ا سسيئرلا ددح

ءاقتل’ا لجا نم سسيمÿا دغ دعب دعوم يفتك نيدلا رخف سسلجملل
ةلجؤوم تلظ يتلا تاميلعتلا رير“ ةقيثو ءاهنإ’ ةدحاو ةلواط يلع
ةدع نأا ¤إا رظنلاب دعوŸا اذهب  ليجعتلا ءاجو ،ةسضماغ بابسسأ’
ةفاسضإا ةقلاعلا ÚبعÓلا روجأا ةيوسست رارغ ىلع ةقلاع تيقب اياسضق

لجسسلا ىلع لوسص◊ا بلط فلم نمسض تاميلعتلا رير“ ةقيثو نأا ¤إا
ب/ليلخ.ةديد÷ا ةكرسشلا ةرادإ’ يراجتلا

لوأ’ا فÙÎاــه2441 ةيناثلا ىدامج21 ـل قفاوŸا1202 يفناج62 ءاثÓثلا

جربلا يلهأا

فيطسس قافو

سسيمÿا دغ دعب ةÒسشأاتلا بلط عدوي يدورج
رقم ¤إا طبسضلابو ةمسصاعلا ¤إا سسيمÿا دغ دعب يدورج ديسشر يرادإ’ا ريدŸا لقتني
قافو دفول ةيعامج ةÒسشأا-ت ى-ل-ع لو-سص◊ا بل-ط ف-ل-م عاد-يإا ل-جأا ن-م ة-ي-نا-غ-لا ة-ي-ل-سصن-ق-لا

يتناسشأا مامأا فاكلا ةسسفانم نم رركم61 رودلا باهذ ةهجاوم روسضح لجأا نم فيطسس
لسسار دق يدانلل يرادإ’ا ريدŸا ناك نأا دعب ،مداقلا يرفيف41 موي ةددÙا  Êاغلا وكوتوك
Òبادتلل اقيبطت دفولا ءاسضعأ’ جورÿا ةسصخر ىلع دفولا لوسصح بلطل ةسصتıا تاه÷ا
. انوروك سسوÒف نم ةيئاقولا

73 ـلا دادعتلا رسصانع لك مسضي اوسضع65
سسفن وهو اوسضع65 مسضت يتلاو اناغ ةيرفسسب ةينعم نوكتسس  ةعسسوم ةمئاق ةرادإ’ا تعسضو

باسشلا سسرا◊ا ةفاسضإا عم داسشتلا ¤إا ةقباسسلا ةيرفسسلا  لÓخ ارسضاح ناك يذلا دفولا ددع
لك ةمئاقلا مسضت امك ةسسفانŸا هذه ‘ ةيسضاŸا ةليلقلا مايأ’ا ‘ هليهأات ” يذلا فايسضوب

موقي نأا ىلع ،ابع’73ب ردقي ›امجإا ددعب رباكأاو نابسش نم يفياطسسلا دادعتلا رسصانع
.رفسسلاب ÚينعŸا ÚبعÓل ةيئاهنلا ةمئاقلا طبسضب رفسسلا دعوم لبق يكوكلا بردŸا

ةيقيرفإ’ا تايرفسسلا نع بيغي رارسسو دفولا ةسسائرل ‘’
سسيئر مسسا نم ةيلاخ ةيناغلا ةÒسشأاتلا ىلع لوسص◊ا بلط عاديإاب ةينعŸا ةمئاقلا تءاج

ن-ع با-ي-غ-لا رار-سس ل-سصاو ثي-ح ،ة-ي-نا-ث-لا  ة-ير-ف-سسل--لو م--ي--ك◊ا د--ب--ع رار--سس ةرادإ’ا سسل‹
ةسسائر ‘’ لامك يواهلا يدانلا سسيئر  ¤وتيسسو قباسسلا ‘ دّوعت املثم ةيقيرفإ’ا تايرفسسلا
ناك يذلا يثÓثلا وهو دوعوب ماسشه ماعلا ÒجانŸاو ةيافلح ماعلا ريدŸا ةقفر دفولا

. داسشتلا ةيرفسس لÓخ ارسضاح
ةيدا–’ا در هدد– ةيرفسسلا دعوم

ططÈ flع لقنتلا ناك ةلاح ‘ اناغ ¤إا لقنتلل يرفيف11 دعوم تددح ةرادإ’ا نأا مغر
ىلع لوسصحلل ةرادإ’ا بلط ىلع ةيدا–’ا درب اطبترم ىقبي دعوŸا نأا ’إا ،ةيداع ةلحرل
متيسس دعوŸا ناف ةلا◊ا هذه ‘و ةسصاخ ةرئاط Èع لقنتلا نمسضت يسشطز ةئيه نم  ةناعإا
ب/ليلخ.دحاو مويب هÒخأات

نم ةيادب مويلا ةيسسمأا فيطسس قافو ردسصتŸا فيسضتسسي
يام8 بعل-م ة-ي-سضرأا ى-ل-ع ة-يدŸا ي-بŸوأا ة-ث-لا-ث-لا ة-عا-سسلا
ÚقحŸÓا ىلع طاقنلا قراف ىلع ظافحلل ديكأاتلا راعسشب

طاقنلا رادهإا يدافتل لبسسلا لسضفأا نع ثحبلاو ةهج نم
يتهجاوم ويرانيسس راركت مدعو يام8 بعلم ةيسضرأا ىلع
ناك يتلا ةطقنلا يهو ،ةم-سصا-ع-لا ة-يدو-لو-مو ناز-ي-ل-غ ع-ير-سس
لÓخ اÒثك اهيلع زكر دق يكوكلا ليبن يسسنوتلا بردŸا
نيأا ،ةنيطنسسق نم زوفلاب ةدوعلا دعب ÚبعÓلا عم هعامتجا

نم  راسصتن’او رانلا بعلم ةبيه ةداعتسسا ةرورسض ىلع مهّثح
سسفا-نŸا ةو-ق ن-م ه-ي-ب-ع’ بردŸا رذ-ح ا-م-ك ،ىر-خأا ة--ه--ج

تاراسصتنا5 هتبعج ‘و فيطسس ¤إا مداقلا ةيدŸا يبŸوا
ل-ما-ك د-جاو-ت ى-ل-ع ي-ف-يا-ط-سسلا بردŸا ن-هار-يو ة-ي-لا-ت--ت--م
هفرسصت ت– ةنيطنسسق نم زوفلاب داع يذلا دادعتلا رسصانع
بردŸا نأا ›إا كسشلا ‘ ىقبت يسسودنق ةكراسشم نأا  مغر

. لول◊ا دوجو ىلع دكأا نأا دعب بنا÷ا اذه نم قلق Òغ
سسفن يلع نهاري يكوكلاو جمدني يسسودنق

ةنيطنسسق ةهجاوم دادعت
يسسودنق ناديŸا طسسو  اهل عسضخ يتلا تاسصوحفلا تتبثأا

ام ةنئمطم جئاتنلا تءاج ثيح ،ةباسصإا يأا نم هتاناعم مدع
ام سسمأا ةحيبسصل ةÒخأ’ا ةيبيردتلا ةسص◊ا ‘ جمدني هلعج

يذلا  يكوكلا ليبن بردŸا فرسصت ت– قاروأ’ا لك لعجي
داع يذلا يسسا-سسأ’ا داد-ع-ت-لا سسف-ن ى-ل-ع نا-هر-لا ل-سصاو-ي-سس
لك دجاوت لظ ‘  طرافلا ةعم÷ا بورÿا بعلم نم زوفلاب
. ةيزها÷ا لماك ‘ رسصانعلا

فيدرلا عم مويلا روهظ لوأا ‘ يلهاج – يبيرعل
ناديŸا طسسوو يبيرعل عفادŸا يئانثلا ينفلا مقاطلا هجو
يغف يئانثلا روهظ لوأا ‘ فيدرلا دادعت ¤إا يلهاج باسشلا

تدعبأا نأا دعب ›ا◊ا مسسوŸا قÓطنا ذنم ةيمسسر ةارابم
نامسض مث ن-مو ،ة-ق-با-سسلا ةÎف-لا ة-ل-ي-ط ا-م-ه-ن-م ل-ك ة-با-سصإ’ا
و ثي-ح  ،ة-سسفا-نŸا ءاو-جأا ¤إا ي-ئا-ن-ث-ل-ل ة-ي-ج-يرد-ت-لا ةدو-ع--لا

ةمئاقلا نمسض ارسضاح يبيرعل عفادŸا نوكيسس ةÒبك ةبسسنب
مامأا توأا02 بعلم ‘ مداقلا تبسسلا ةرسضاح نوكتسس يتلا
. دادزولب

بايغلا لسصاوي يديعسس – طينحج
روسض◊ا  نع بايغلا يد-ي-ع-سس – ط-ي-ن-ح-ج ي-ئا-ن-ث-لا ل-سصاو-ي
يئانثلا  اهل سضرعت يتلا ةباسصإ’ا دعب ةيزها÷ا مدع ببسسب
يذلا تقولا يفف  ،يجيردت لكسشب تابيردتلا رسشاب يذلا

دقف ةعومÛا تاب-يرد-ت ن-م-سض يد-ي-ع-سس م-جا-هŸا ج-مد-نا
سشماه يلع  دارفنا ىلع سضكرلاب طينحج دئاقلا يفتكا
اينعم نوكي نل يئانثلا نأا دكأا دق بردŸا ناكو تابيردتلا
دئاقلا ناو ةيدŸا يبŸوأا مامأا ةيسسمأ’ا هذه ةارابم روسضحب

. ليهأاتلا ةداعإا ةيلمع لسصاوي طينحج
جراخ ‘اوعلو ةيناثلا ةارابملل ايسساسسأا Êاحرف

تاباسس◊ا

يلسصأ’ا هبسصنم ¤إا  Êاحرف يراوهلا رسسيأ’ا Òهظلا دوعي
ذ-ن-م ›او-ت-لا ى-ل-ع ة-ي-نا-ث-لا ةارا-ب-م-ل-لو ىر-سسي-لا ة-ه÷ا ى-ل--ع
ببسسب ‘اوعل هليمز دا-ع-ت-با ن-م اد-ي-ف-ت-سسم م-سسوŸا قÓ-ط-نا
دتميسس يذلاو تاباسس◊ا جراخ هلعج يذلا يلسضعلا قزمتلا

ةارابم  نع با-ي-غ-لا ل-سصاو-ي-سس ثي-ح ،ة-ي-فا-سضإا ةÎف-ل ه-با-ي-غ
. دادزولب بابسش مامأا ةلبقŸا ةلو÷ا
«انناديÃ ىرخأا طاقن عييسضتل لا‹ ’»: يكوكلا بردŸا
ه-يدؤو-ت يذ-لا د-ي÷ا راو-سشŸا-ب ي-كو-ك-لا ل-ي-ب--ن بردŸا دا--سشأا
جئاتنلا لظ ‘ مويلا ةيسسمأا سسفانم ةيدŸا يبŸوأا ةليكسشت
ةرورسضب ه-ي-ب-ع’ بلا-ط ثي-ح ،ا-ه-ق-ق-ح ي-ت-لا ة-ي-با-ج-يا د÷ا
كل“ ةيدŸا»:لاق ثيح هعم نيÒبك زيكرتو ةيدجب لماعتلا
نم د-ب’و ة-بو-ع-سصلا ة-يا-غ ‘ نو-ك-ي-سس ءا-ق-ل-لاو ا-يو-ق اداد-ع-ت
دعي ⁄ هنا ةسصاخ ثÓثلا طاقنلا ىلع ءاقبإÓل ماتلا زيكÎلا

. «انناديم ةيسضرأا قوف ىرخأا طاقن عييسضتل لا‹ كانه
ةيدŸا مامأا مويلا ةهجاوم ةرادإ’ بيسسن مك◊ا
ةبانع ةطبار نم بيسسن مك◊ا ةيزكرŸا ميكحتلا ةن÷ تنيع
فيطسس قافو فيسضتسسي ثيح ،مويلا ةيسسمأا ةهجاوم ةرادإ’
فيطسسب يا-م8 بع-ل-م ة-ي-سضرأا ى-ل-ع ة-يدŸا ي-بŸوأا ق-ير-ف
لوأا د-عا-سسم-ك مو-سسق ةد-عا-سسÃو اءا-سسم ة-ث-لا-ث-لا ن-م ة-ياد--ب
.اعبار امكح يزيغم Úيعت ” اميف ناث ادعاسسم ›زاغو

ةيدولوŸا ءاقل ويرانيسس راركت بنجتل ةمراسص تاميلعت
نم سسمأا لوأا ةحيبسص دقُع يذلا ينمأ’ا عامتج’ا ىسصوأا
’ ىتحو موي-لا ة-ه-جاوŸ ة-ي-م-ي-ظ-ن-ت-لا تا-ب-ي-تÎلا ع-سضو ل-جا
نم Òثكلا لوخد فرع يذلا ةيدولوŸا ءاقل ويرانيسس رركتي

حلاسصم لث‡ دكأا ثيح ،قافولاو ةيدولوŸا يقيرف يقفارم
ةسصنŸا ىلع فارسشإ’اب لفكتتسس نم ه◊اسصم نأا نم نمأ’ا
اهلوخدب حمسسُي نل يتلاو ةÒغسصو ةÒبك لك ةبقارمو ةيفرسشلا

. اينوناق مهل حومسسŸا سصاخسشأ’ا ىوسس
ب/ليلخ

ةثلاثلا ‘ مويلا  ةيدŸا يبŸوأا – فيطسس قافو

ةيدŸاب ةحاطإ’او راسصتن’او رانلا بعلم ةبيه ةداعتسسا ىلع رسصي قافولا

ةيلاعلا بعلم ةيسضرأا ىلع ةركسسب دا–ا فيسضتسسŸا مويلا لاوز جÈلا يلهأا هجاوي
‘ ،Úنثا ىلع ةمسسقلا لبقت ’ ةارابم ‘ ’اوز فسصنلاو ةيناثلا نم ةيادب ةركسسبب

ىلع ةركسسب دا–ا يلÙا قيرفلا ماسص نأا دعب ثÓثلا طاقنلل قيرف لك ةجاح لظ
يجياÈلا يلهأ’ا قذي ⁄ اميف ،ةÒخأ’ا تايرابم سسمÿا ةليط زوف يأا قيق–
ةسضافتن’ا نع ثحبلا ةلحر ‘ لازي ’و ،›ا◊ا مسسوŸا ةيادب ذنم زوفلا معط

تابايغلا مغرو .مويلا ةارابم ‘ سسفانتلا بهلي ام وهو ةجاجزلا قنع نم جورخلل
’إا ،كيرديسس دمfi سسرا◊ا سصوسصÿابو  لاتق ءاقفر  اهنم Êاعي يتلا ةيعونلا
‘ ةأاجافŸا ثادحإا ىلع هقيرف ةردق يفخي ⁄ ةعيبسصوب دعاسسŸا بردŸا نأا

ةبعسص ةارابم هرظتنت يلهأ’ا نأا ةسصاخ ةيباجيا ةجيتنب ةدوعلاو نابيزلا ةمسصاع
ديقعت نم ديزيسس مويلا Ìعت يأاو ياد Úسسح رسصن لبقتسسي Úح ،مداقلا تبسسلا
. بيتÎلا ‘ هتيعسضو

ةركسسب ءاقل دعب رسشابيو هتقفاوم حنÁ سسابع زيزع
سسابع زيزع بردŸا عم عامتج’ا سشامر سساو◊ا يواهلا يدانلا سسيئر دواع
عانقإا ” ثيح ،يلهأ’ا ةرسسأا ‘ ةفورعŸا هوجولا سضعبو ةياسصولا لث‡ روسضحبو
هتدعاسسمو قيرفلل ةينفلا ةسضراعلا ىلع فارسشإ’اب ناسسملت دادول قباسسلا بردŸا
سسابع زيزع بردŸا حنم ثيح ،اهيف دجوي يتلا ةدقعŸا ةيعسضولا نم جورخلل

دعب تابيردتلا ‘ لمعلا ةرسشابŸ ادعوم ددحو يلهأ’ا بيردتل ةيئاهنلا هتقفاوم
رسصن ةهجاوم لÓخ ةليكسشتلا ىلع فرسشيسس ثيح،ةركسسب مامأا مويلا ةيسسمأا ءاقل

. مداقلا تبسسلا ياد Úسسح
سشامر روسضحب تاميلعتلا ررÁ يسشايعلا ديد÷ا ريدŸا

ع-م د-عو-م ى-ل-ع  سسمأا ة-ح-ي-ب-سص ي-سشا-ي-ع-لا ى-ف-ط-سصم د-يد÷ا ما-ع-لا ر--يدŸا نا--ك
ماعلا ريدŸا بايغ ‘ ةقباسسلا ةرادإ’ا عم تاميلعتلا رير“ ةلواط ىلع سسول÷ا

سسيئر فارسشإا ت– تاميل-ع-ت-لا ر-ير“ ة-ي-ل-م-ع ت“ ثي-ح ،دا-نزو-ب ر-يذ-ن ق-با-سسلا
لمعلا ديد÷ا ر-يدŸا ر-سشا-ب-ي-ل ة-يا-سصو-لا ل-ث‡و سشا-مر سساو◊ا يوا-ه-لا يدا-ن-لا
¤إا سسمأا موي فسصتنم لاحرلا دسش يذلا دفولا سسأارت ثيح ،سسمأا ذنم ÊاديŸا
. ةركسسب

راوتكريد ليكسشت ةعاسشإا دنفت ةرادإ’ا
تاهج لخدت لوح سسمأا ةحيبسص ترسشن يتلا رابخأ’ا جÈلا يلهأا ةرادإا تدنف
ليكسشت وحن هجتت رومأ’ا ناو  قيرفلا ةرادإا ‘ ةيرذج تاÒيغت ثادحإ’ ةذفان
ةلمج ةرادإ’ا هتدنف ام وهو ،يدانلا اهيف دجوي يتلا  ةمزأ’ا Òيسستل راوتكريد
ت–و يسشايعلا ىفطسصم ديد÷ا ماعلا ريدŸا بيسصنت ميسسرت لÓخ نم Óيسصفتو
. سشامر سسيئرلاو ةسضايرلاو ةبيبسشلا ريدم فارسشإا

مداقلا تبسسلا بايغلا لسصاويو بيغي نامثع نب – Êايز
مجاهŸا ةقفر ›اوتلا ىلع ةيناثلا ةارابملل Êايز يموجهلا طسسولا بايغ لسصاوتي
رسصن مامأا  مداقلا تبسسلا ةثلاثلا ةارابملل  يئانثلا بايغ لسصاوتي نأا ىلع  نامثع نب

ة-ي-فا-سضإا ة-حار ¤إا ة-جا-ح-ب بعÓ-لا نأا تا-سصو-ح-ف--لا تد--كأا نأا د--ع--ب ،ياد Úسسح
ليهأاتلا ةداعإا ةلحرم ‘ نامثع نب مجاهŸا لازي’ تقو ‘ ،جÓعلا ¤إا عوسضÿاو
. ةبكرلا ىوتسسم ىلع ةحجان ةيحارج ةيلمع ىرجأا نأا دعب

ايسساسسأا ةرم لوأ’ مّزحتمو بيغي كيرديسس
ةيادب ذنم يلهأ’ا ةليكسشت نع ةرم لوأ’ كيرديسس دمfi بÎغŸا سسرا◊ا بيغي
ةارا-بŸا لÓ-خ ناد-يŸا ة-ي-سضرأا ةردا-غ-م ¤إا ة-با-سصإ’ا ه-تر-ط-سضا نأا د-ع-ب م--سسوŸا
مزحتم باسشلا سسراحلل ةسصرفلا ىطعأا ام وهو  ةمسصاعلا دا–ا مامأا ةقباسسلا
ايسساسسأا بعللا ةسصرف ىلع مويلا لسصحي نأا ىلع ةيناثلا ةلحرŸا ةليط كراسش يذلا

. هتاناكمإا ةحسص ديكأاتل ةرم لوأ’
ةركسسب دا–ا مامأا مويلا ةهجاوم ةرادإ’ ةتسسوب مك◊ا

دا–ا Úب  مويلا لاوز ةهجاوم ةرادإ’ ةتسسوب مك◊ا ةيزكرŸا ميكحتلا ةن÷ تنيع
بعلم ةيسضرأا ىلع ’اوز فسصنلاو ةيناثلا نم ةيادب جÈلا يلهأا فيسضلاو ةركسسب
Úيعت ” اميف ،ٍناث ادعاسسم وليكسساو لوأا دعاسسمك ةجدليف ةدعاسسÃو ةركسسب
.بيعسش نايزم عبارلا مك◊ا

ب/ليلخ

’اوز فسصنلاو ةيناثلا ‘ مويلا جÈلا يلهأا – ةركسسب دا–إا

ةرـــكسسب ‘ موـــــيلا ةـــقثلا ةداــــعتسسا نـــع ثــــحبتو مÓـــسستسس’ا سضـــفرت اـــباكلا

ةــــــــــيدوــــــــــلوŸا ءاــــــــــقل وــــــــــيرانيسس رارــــــــــكت بــــــــــنجتل ةــــــــــمراسص تاــــــــــميلعتو دادــــــــــعتلا سســــــــــفن ىــــــــــلع نــــــــــهاري يــــــــــكوكلا

ىلع ىوكسش ايمسسر  عدوأا نأا دعب
تاعازنلا ةلواط

fiيئاسضق رسض ‘
 ليجسستل تابيردتلا

ةنوملقوب تابايغ
ناك املثم ةنوملقوب بيب◊ا مجاهŸا ةيسضق تراسس

ىوكسش عاديإا ىلع بعÓلا مدقأا نأا دعب اعقوتم
نم بلاطي تاعازنلا ةن÷ ةلواط ىلع ةيمسسر

ذنم ةقلاعلا هتاقحتسسم ىلع لوسص◊اب اهلÓخ
ةيادب ذنم ةيرهسش روجأا4 دئاز مرسصنŸا مسسوŸا
Úب فÿÓا روfi تناك يتلاو ،›ا◊ا مسسوŸا
تناك اهرودب يتلا  ةرادإلاو ةنوملقوب مجاهŸا

عبرألا روجألا هذه نع لزانتلاب هتبلاط دق
نع كيهان ةارابم يأا بعلي ⁄ هنأا و ةسصاخ

ةيحارج ةيلمع ¤إا عسضخ  نأا دعب هءافتخا
قيرفلا دفتسسي ⁄و ةبكرلا ىوتسسم ىلع ةطيسسب

. ›ا◊ا مسسوŸا ةيادب ذنم هتامدخ نم
fiلجسسو تابيردتلا ‘  يئاسضق رسض

ةنوملقوب تابايغ
تاءارجإا فيطسس قافو ةرادإا ترسشاب لباقŸا ‘

قوقح نع عافدلا لجا نم فلم نيوكت
لÓخ يئاسضق رسضfi لuجُسس ثيح ،قيرفلا

ترج يتلا ةÒخألا ةيبيردتلا ةسص◊ا
مجاهŸا تابايغ قيثوتل هروسضح سسمأا ةحيبسص

نأا ىلع  ةرÈم Òغ ةرادإلا اهÈتعت يتلا
ةليلقلا مايألا ‘ Óماك فلŸا ةرادإلا عدوت

ىلع درلل تاعازنلا ةن÷ ةلواط ىلع ةمداقلا
.سسابعلب دا–ل قباسسلا مجاهŸا ىوكسش

ب/ليلخ

ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا لÓخ فيطسس ‘  رظتنم Êاغلا مجاهŸا

رــيرمتل يفتك عم دــــعوم ددحي رارـــــــــسس
سســـــــــيمÿا تاـــــــــميلعتلا



حتف يذلا يئانثتصسلا وتاكŸÒا لÓخ Úنثا وأا بعÓب اهفوفصص ميعدت ىلع ىعصست دا–إلا ةرادإا لازت ل
بعل بلج ىلع ىيحي Îنع يصضايرلا ريدŸا رصصي ذإا ،يرا÷ا رهصشلا ةياهن ةياغ ¤إا رمتصسيصسو سسمأا
يذلا موجهلا طخ ميعدت لجأا نم ،نايزم نامحرلا دبع يصسنوتلا يجÎلل ›ا◊او قباصسلا قيرفلا
ةيعصضولا لÓغتصساو عيرصس لكصشب ةقفصصلا مصسح ¤إا ةراطصسوصس ولوؤوصسم ىعصسيو ،احداف اصصقن Êاعي
.يصسنوتلا هقيرف ‘ بعÓل ةبعصصلا

طقصست دق ةقفصصلأو ةيلاع ةيلاŸأ ةميقلأ
،ةرادغلل ةبصسنلاب لانŸا بعصص ودبي ›ا◊ا تقولا ‘ نايزم مصض نأا ودبيو

بعÓلا حيرصست لباقم يصسنوتلا يجÎلل ةÒبكلا ةيلاŸا بلاطŸا لظ ‘
بحر نايزم نإاف بعÓلا نم Úبرقم بصسحو ،دا–إلا ¤إا هتراعإا وأا
‘ ةقفصصلا طقصسي دق ›اŸا بنا÷ا نأا لإا دا–إلا ¤إا ةدوعلا ةركفب
.ةلبقŸا ةليلقلا مايألا هنع رفصستصس ام راظتنا ‘ ،ءاŸا

..نكلو ،رخآأ رايخ أراتأو
ةوقب اراتاو ŸÚ دمfi يبانيكروبلا مجاهŸا مصسا ددرتو

‘ fiخ قيرفلا طيÓا ةليلقلا تاعاصسلا لŸلإا ،ةيصضا
ةيمصسر تلاصصتا يأا دجوت Óف انتامولعم بصسحو هنأا
ناك اراتاو نأاو ةصصاخ ،قيرفلا ›وؤوصسمو بعÓلا Úب

ÚبعÓل ايقيرفإا سسأاك ‘ هدÓب بختنم عم ازكرم
” ثيح ،لوألا رودلا نم اهرداغي نأا لبق ،ÚيلÙا
سسرد-ت ةرادإلاو ى-ي-ح-ي Îن-ع ى-ل--ع بعÓ--لا حاÎقا
.رهصشلا ةياهن لبق هبلج ةيناكمإا

ب .ب

لمعلل ةصص◊ا يجورف سصصصخو ،مويلا ةارابŸ اهتاÒصض– سسمأا ءاصسم قيرفلا ةليكصشت تهنأا
،ةراطصسوصس تيب نم انرداصصم بصسحو ،ةيصساصسألا ةليكصشتلا ىلع تاصسمللا رخآا عصضوو يكيتكتلا

تداع يتلا ءامصسألا سسفنب جزلاو ةليكصشتلا رارقتصسا ىلع ظاف◊ا ررق يصسنرفلا ينقتلا نإاف
ببصسب Ìكألا ىلع Úنثا وأا دحاو Òيغت ءارجإا ءانثتصساب ،ةيصضاŸا ةلو÷ا ‘ جÈلا نم زوفلاب
‘ اميصس ل ةÒخألا ةنوآلا ‘ ÚبعÓلا سضعب ىوتصسم عجارت ¤إا رظنلاب وأا رصصانعلا سضعب بعت

.موجهلا طخ

ةيأدبلأ نم ءاقللأ ءدبل حصشرم ةعاصش نب
ىوتصسم رهظأا يذلا وهو ةيادبلا ذنم ةعاصش نب ءايركز ماحقإا ¤إا يجورف هجتيو
تبراق ةدŸ كراصشو Óيدب لخد اŸ جÈلا ةارابم ‘ هب سسأاب ل اينفو ايندب
بلق بصصنم ‘ سصويfi نÁأا باصسح ىلع هلوخد نوكيصس ذإا ،ةعاصس فصصنلا

ناك امك نÁأا حانج بصصنم ‘ ةدومح نب باصسح ىلع وأا ،ةÒبك ةبصسنب موجه
همدق يذلا عصضاوتŸا ىوتصسŸا لظ ‘ اذهو ،طرافلا ءاقللا ‘ لا◊ا هيلع
.جÈلا ‘ ÚبعÓلا

يصشواصص ناكم81 ةمئاق نمصض Òعصشوب
يصشواصص لدب Òعصشوب فيدرلا سسرا◊ ةوعدلا هيجوت يجورف بردŸا ررقو
بردم بجعأا ذإا ،يصضاŸا ءاقللا ‘ ابعل81 ةمئاق نمصض ادجاوتم ناك يذلا
ام ،ÚتيصضاŸا Úتيبيردتلا Úتصص◊ا ‘ Òعصشوب ىوتصسÃ ومح نب سسار◊ا

رو-ف-ي-صس با-ي-غ ر-م-ت-صسي-صس Úح ‘ ،ةرŸا هذ-ه ي-صشوا-صص ى-ل-ع ه-ل-صضف-ي ه--ل--ع--ج
.›اوتلا ىلع ةيناثلا ةارابملل قيرفلا نيرع زودنغ سسرحيصسو ،سشومامزو

ب .ب

بعلم ¤إا مو-ي-لا ة-م-صصا-ع-لا دا–إا قا-صشع را-ظ-نأا ه-ج-ت-ت
ما-مأا م-ه-ق-ير-ف ءا-ق-ل ة-ع-با-تÚ Ÿغو-لو-ب-ب يدا-م-ح ر-م-ع
نم ةرصشاعلا ةلو÷ا باصس◊ نارهو ةيدولوم فيصضلا
ةمصسقلا لبقت ل ةارابم ‘ ،¤وألا ةفÙÎا ةطبارلا

لجأا نم ثÓثلا طاقنلا ناديري Úقيرف Úب Úنثا ىلع
ىعصسي يذلا دا–إلا اميصسل ،Ìكأا امهيتبترم Úصس–

ةناكم نامصض ل ⁄و ةمدقŸا باحصصأا نم باÎقÓل
ةيدولوم مث سسابعلب ةهجاوم لبق لئاوألا ةثÓثلا نمصض

و--ب--عل ى--ع--صسي Úح ‘ ،Òب--ك--لا ي--براد--لا ‘ ر---ئاز÷ا
ىلع ظاف◊او مصسوŸا اذه مهتوق ديكأات ¤إا ةوارم◊ا

.نآلا د◊ مئازهلا نم لاÿا مهلجصس

ةمدقŸأ نم بأÎقلل يرورصض زوفلأ
وهو دحاو فدهب مويلا ةارابم دا–إلا وبعل لخديصسو

ثÓثلا طاقنلا دصصحو ايلاوت سسماÿا زوفلا قيق–
دقو ،ةمدقŸا باحصصأا نم Ìكأا قيرفلا برقتصس يتلا

Œا ‘ ه-ل--عŸع-ت ة-لا-ح ‘ ة-ث-لا-ث-لا ة-ب-ترÌ ي-ت-لا قر-ف-لا
رارغ ىلع ،ةلو÷ا هذه لÓخ مويدوبلا ىلع سسفانت
ةصصر-ف-لا د-ع-ت ثي-ح ،ةروا-صسلا ة-ب-ي-ب-صشو ة-يدŸا ي-بŸوأا

قيرفلل ةيوقلا ةدوعلا ¤إا رظنلاب زوفلا قيقحتل ةيتاوم
رو--مألا نأا لإا ،را--يد--لا ل--خاد بع--ل--لا لÓ--غ--ت--صسا اذ--كو
¤إا رظنلاب ةي-صضاŸا تا-يرا-بŸا ن-ع ة-ف-ل-تfl نو-ك-ت-صس

‘ ا-ه-ك-لÁ ي-ت-لا Úب-عÓ-لا ة--ي--عو--نو سسفا--نŸا م--ج--ح
.نورخآاو سشاقن ،يدومصصم ،Êارطم ةروصص ‘ هفوفصص

نوزفfi نوبعللأو ةيلاع تايونعŸأ
ةصصاخ باحصسلا ‘ ةنيصشوب ءاقفر تايونعم دجاوتتو

مايأا لبق يلهألا مامأا جÈلا ‘ ققÙا زوفلا بقع
ةوارم◊ا ءاقلب ةصصاÿا تاÒصضحتلا لعج ام ،ةليلق

ل-جأا ن-م نوز-فfi ع-ي--م÷او ،ة--ع--ئار فور--ظ ‘ Òصست
،ةمدقŸا وحن ف-حز-لاو تارا-صصت-نلا د-صصح ة-ل-صصاو-م
ة-صص◊ا جÈلا ءا-ق-ل ذ-ن-م ط-ق-ف Úتر-م ق-ير-ف-لا برد-تو
ءاصسم قيرفلا سضاخ Úح ‘ دحألا موي تناك ¤وألا
اهصصصصخ ،Úغولوب بعلÃ ةيبيردت ةصصح رخآا سسمأا
لغتصسا امك ،يكيتكتلاو ينق-ت-لا ل-م-ع-ل-ل ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا
ةيد÷اب مهبلاطو هيبعل عم ثدحتلل ةصصرفلا بردŸا
.ةيدولوŸا مامأا Òبك ءاقل ءادأا لجأا نم رورغلا مدعو

يجورف جعزت ل تتاب تابايغلأ
امك ةديدع تابايغ طصسو مويلا ةارابم دا–إلا لخديصسو
قÓ-ط-نا ذ-ن-م ة-ق--با--صسلا تا--يرا--بŸا ‘ لا◊ا ه--ي--ل--ع نا--ك
دادعتب ةارابم يأا نآلا د◊ دا–إلا لخدي ⁄ ثح ،مصسوŸا

لجأا نم امئاد لول◊ا دجي يجورف نإاف كلذ مغرو ،لمتكم
اÃ اÒثك هجعزت ل تابايغلا تتاب ثيح ،Úبئاغلا سضيوعت
اوتاب لب ،ÚباصصŸا نع اÒثك فلتخي ل لئادبلا ىوتصسم نأا
‘ كراصشي يذلا تÓيلع رارغ ىلع اÒبك ادودرم نومدقي

¤إا ةفاصضإلاب ،عافدلا نم ىنميلا ةه÷ا ىلع هبصصنم Òغ

تاراصصتنلا قيق– ‘ Òبك لكصشب مهاصس يذلا ةدومح نب
.ةنك‡ ةقيرط لصضفأاب يراوز سضوعو ةيصضاŸا ثÓثلا

 دا–إلأ ةوق يعام÷أ بعللأو
‘ ارابك امو‚ كلÁ ل دا–إلا نأا ىلع نانثا فلتخي لو

ةروصص ‘ Úنثا وأا بعل ءانثتصساب مصسوŸا اذه هفوفصص
كلذ سضوع قيرفلا نأا لإا ،لقأا ةجردب يراوزو يمصساقلب
قيرفلا ةوق تاب يذلا يعام÷ا بعللاو ةعومÛا حورب
‘ لجصسŸا فدهلا اذه ىلع ليلدلاو ،مصسوŸا اذه ¤وألا
ةتيصش ءاقفر جردت اŸ جÈلا يلهأا مامأا ةيصضاŸا ةارابŸا
فدهلا ل-ج-صسم ة-يا-غ ¤إا ة-ي-ف-لÿا ة-ق-ط-نŸا ن-م ةر-ك-لا-ب

‘ اهدهاصشن املق ةعئار ةيعامج ةبعل ‘ يردوك ةزمح
Òبكلا لمعلا ¤إا رمألا اذه ‘ لصضفلا دوعيو ،انبعÓم
فيك اديج فرع يذلا يجورف بردŸا هب موقي يذلا
.Òصصق ينمز فرظ ‘ ةلماكتم ةعوم‹ عنصصي

  ةراصسÿأ ديري لو يوق ضسفانŸأ
فدهب مويلا ةاراب-م نار-هو ة-يدو-لو-م و-ب-عل ل-خد-ي-صسو

قرفلا ىلع مهبعك ولع ديكأاتو ةيباجيإا ةجيتن قيق–
‘ او-مز-ه-ن-ي ⁄ ن-يذ-لا م-هو ،م-صسوŸا اذ-ه ة-ي-م-صصا-ع-لا
،ياد Úصسح رصصن نم لك مامأا ةقباصس تÓقنت ةثÓث

لداعتلا اوصضرف اŸ نارهو ةيدولومو رئاز÷ا ةيدولوم
ةوارم◊ا لعج ام ،اهرايد رقع ‘ ةثÓثلا قرفلا ىلع
نع نوثحبيصسو ،ةلوطبلا ‘ نآلا د◊ ةراصسÿا نودافتي

ةم-هŸا ة-بو-ع-صص د-كؤو-ي ا-م ،ةرا-صسخ نود ةارا-ب-م ر-صشا-ع
لبق ام مصسوŸا تايركذ عم ةراطصسوصس ءانبأل ةبصسنلاب
لا-ف-ت-حلا ن-م دا–إلا نو-ي-نار-هو-لا مر-ح اŸّ ي-صضاŸا
‘ ة--لو--ج ر--خآا ة--يا--غ ¤إا كلذ م--ه--ل او--ل--جأاو بق--ل--لا---ب
ب .ب.ةنيطنصسق

ــه٢441 ةيناثلا ىدامج٢1 ـل قفاوŸا1٢0٢ يفناج٦٢ ءاثÓثلا لوألأ فÙÎأ
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ياد Úشسح رشصن – ةدكيكشس ةبيبشش

دــــــــــيدــــــــــج نــــــــــم راــــــــــصسكنلأ ضضــــــــــفرت «ةــــــــــــيرصصنلأ»
قر--صشلا ¤إا مو--ي--لا ةÒه--ظ ياد Úصسح ر---صصن ل---ّق---ن---ت---ي
ـلا ةلو÷ا راطإا ‘ ةدكيكصس ةبيبصش ةهجاوŸ يرئاز÷ا

هيف نوكيصس ءاقل ‘ ،¤وألا ةفÙÎا ةطبارلا نم01
ثÓثلا طاقنلاب ةدوعلا ةيمتح مامأا ادد‹ اياي ءاقفر
رظنلاب اركبم ءاقبلا ‘ مهظوظح نهر مدع اودارأا اذإا
›ا◊ا مصسوŸا ةلوطب ‘ قيرفلل ةئيصسلا ةيادبلا ¤إا
دعب ةبعصص ةيعصضو ‘ رخألا وه دجوي سسفانŸا نأا مغر

نع ثحبيو وداراب يدان مامأا ةيثÓثب ةÒخألا هتراصسخ
م-صسوŸا ة-ياد-ب ‘ ا-صضيأا ر-طÿا ة-ق-ط--ن--م ن--م جورÿا
.›ا◊ا

هيبعل نم يباجيإأ لعف ّدر رظتني يريزد
نوكتصس ،هفارصشإا ت– قيرفلل روهظ لوأا ‘ Ìعتلا دعبو
لÓب بردŸا عم اهل ءاقل Êاث عم دعوم ىلع ةليكصشتلا
،ةرقم م‚ ءاقل ليبق هب داجنتصسلا ” يذلا يريزد
جÈلا يلهأل قباصسلا بردŸا رظتني ،لوألا Ìعتلا دعبو

يذلا وهو لقنتلا اذه ‘ هلابصشأا نم يباجيإا لعف ّدر
ة-صضا-ف-ت-نا ر-ظ-ت-ن-يو يو-ن-عŸا بنا÷ا ن-م اÒث--ك ل--م--ع
ةبوعصصب هفاÎعا مغر «ادراكيصسور» ءانبأا مامأا هرصصانع
طاقنلل Úقيرفلا ةجاح لظ ‘ ¤وألا ةلهولا نم ءاقللا
لمعلا رامث دصصحب Óئافتم ادب يريزد نكل ،ثÓثلا
.هب موقي يذلا

هعافد ءاطخأأ حيحصصت ¤إأ ىعصس
لصصاوت تدهصش ةرقم م‚ مامأا ةقباصسلا ةارابŸا تناكو
سسفانملل حمصس ام وهو ،ةليكصشتلا ‘ ةيعافدلا ثراوكلا
لمعي يريزد بردŸا لعج ام وهو ،ةجيتنلا ‘ مّدقتلاب

ةيادب اهيدافت لجأا نم هيعفادم ءاطخأا حيحصصت ىلع
ةيعافدلا ءاطخألا نأا ةصصاخ ،مويلا ةدكيكصس ءاقل نم
،لوانتŸا ‘ طاقنلا نم Òثكلا عييصضت قيرفلا تفلك
راصضحتصساو اه-يدا-ف-ت ى-ل-ع ر-صصي ير-يزد ل-ع-ج ا-م و-هو
سسل-ج-ي نأا ر-ظ-ت-ن-يو ،ة-ق-ي-قد Úع-صست-لا ة-ل--ي--ط ز--ي--كÎلا

مهعوقول ارظن ءلدبلا دعاقم ىلع يزعو ةحيرصشوب
.ةيئادبلا ءاطخألا نم Òثكلا ‘

«طقف لمعلاب انيلعو عفني ل ملكلأ» :يريزد
ةدكيكصس ةارابم لبق يريزد لÓب بردŸا ثد–و

ى-ل-ع اردا-قو ا-ق-ثاو ن-كأا ⁄ و-ل» :Ó-ئا-ق ه--ق--ير--ف ن--ع
يد--ح--ت--لا تل--ب--ق اŸ ق--ير--ف--لا ع--م ة--ب--ثو--لا ق--ي--ق–

‘ مÓ-ك-لا نأا د-ق-ت-عأا ،ة-ل-ي-ك-صشت-لا ى--ل--ع فار--صشإلاو
نم لمعلا مث لمعلا انيلعو عفني ل ›ا◊ا تقولا
صسح--ت--لا ل--جأا ن-م ة-ياد-ب ة-مدا-ق--لا تا--يرا--بŸا ‘ ن--ّ

ا-م سسك-ع ة-ب-ع-صص نو-ك-ت-صس ي-ت-لا ةد-ك-ي-ك-صس ة-ه-جاو-م
اذ-ه ةÒب-ك ة-ب-صسن-ب Òغ-ت داد-ع-ت-لا ،سضع-ب-لا هد-ق-ت--ع--ي
،ءيصشلا سضعب Êاعت ةليكصشتلا لعج ام وهو مصسوŸا

¤إا ى-ع-صسن-صسو ط-ق-ف Èصصلا را-صصنألا ن-م ه-ب-ل-طأا ا-م
.«ةحيحصصلا ةكصسلا وحن قيرفلا ةداعإا

م . م

ةرأدــصصلأ نـــم بأÎــقلأو ةوأرـــم◊اب ةـــحاطإلل ىـــعصست ةراـــطصسوصس

ياد Úسسح رسصن

 رأرــــقتصسلأ ىــلع نـهأري يـجورف
دـــحأو Òـــيغت ءأرــــجإأ وــــحنو

يجÎلأ نم نايزم مصض ىلع رصصي ىيحي

ءاقللأ ةرأدإل بأرعأأ
دا–إلا Úب مويلا ءاقل ةرادإل بارعأا ،ميكحتلا ةن÷ تنيع
نبو ضضويب فرط نم ادعاسسم نوكيسسو ،نارهو ةيدولومو

.اعبار امكح ولع نوكيسس Úح ‘ ،ةدومح



عوبضسألا راوح

لإا ل–راو لح امنيأا
هجئاتنب ،ثد◊ا عنصصيو
قرفلا عيمج عم ةعئارلا
اهيلع فرصشي يتلا

ةÒثŸا هتاحيرصصتبو
نم Òثكلا هفصصي ،لدجلل
هنا ،مدقلا ةرك ينقت
نم لصصألا ةقبط ةخصسن
،وينيروم ›اغتÈلا بردŸا

ةوانصشلا هبقل ىتح
. «وينيركز»ـب
بردŸا راصصتخاب هنا
،يركز نيدلارون يرئاز÷ا
ضساروألا ةمصصاع نبا
ىصضري ل وهف ،«مصشألا»
لو قفاني ل ،ةراصسÿاب
‘ دجوي لو ،بذكي
،«ليحتصسم» ةملك هصسوماق

هاوتصسمو هتاردقب هناÁإل
لئاقلا وهف ن ينهŸا
رابك Úبعل Êوطعأا»
جوتي ايŸاع اقيرف مكيطعأا
وهو ،«باقلألاو ضسوؤوكلاب
ىلع رداق »:موي تاذ لئاقلا

«ليزاÈلا بختنم بيردت
.ةنولصشرب ىتح ىصشخأا لو
«وينيركز» وه اذكه

يركز نيدلارون وأا ،برعلا
يذلا بردŸا ،يرئاز÷ا
‘ Òبكلاو Òغصصلا هبحأا
،يبرعلا نطولاو رئاز÷ا
نم هيف بوغرم Òغ هنكل

ةيدنألا ءاصسؤور فرط
و ،اقباصس ةيرئاز÷ا
،ههجو ‘ باوبألا اودصصوأا

نع ليحرلا ىلع هومغرأاو
اذاŸ هلأاصست Úحو ،مألا هدلب

ةعجر نود رئاز÷ا ترداغ
عومدبو كيلع دري

نم Êوزواح «ةنيزح
.«مهيدهي يبرو يدÓب
نيذلا ءلؤوه نم ىرت
¤إا يركز ةدوع نوصضفري
،؟ةيرئاز÷ا بعŸÓا

‘ هتبرŒ ميقي فيكو
لهو؟يرئاز÷ا يرودلا
¤إا ادد‹ ةدوعلا ‘ ركفي
نكل ،؟بيردتلل رئاز÷ا

لك ىلع فرعتن نأا لبق
نيأا فرعتنصس ،ةلئصسألا هذه
؟يركز نيدلارون نآلا وه
بيردت نم لاقتصسا اذاŸو
يه فيكو ،؟كمصض يدان
،؟هيلإا Úيدوعصسلا ةرظن
ةلئصسألا Úب نم مكلت
اهنع انباجأا يتلا ةديدعلا
نم برعلا «وينيركز»
،ةيلاطيلا ونÓيم ةنيدم

ةدير÷ ضصاخ راوح ‘
.«بعŸÓا ءادصصأا»

عيم÷ا ةداهضشب لوزنلا نم كمضضو ءاحيفلا ذاقنإا ،ةيدوعضسلا ‘ Úتزجعم تققح ^

راوح ‘ ةيلاطيلا ونÓيم ةنيدم نم :بعŸÓا ءادصصأا عم لّوطُم
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يتارامإلا يرودلا ‘ Óبقتضسم بيردتلا ىن“أا ^
؟برعلا «وينيركز» وه نيأا ةيادب

ثيح ،ةيلاطي’أ ونÓيم ةنيدÃ دجأوتم انأأ ايلاح ^
.ةÒغصصلأ يتلئاع ةقفر ميقأأ

يتلا ةكعولا دعب ةيحصصلا كتلاح يه فيك
يرودلاب ةيورك ةارابم لÓخ اهل تصضرعت
؟ابيرقت رهصش ذنم يدوعصسلا

نم لك ركصشأ ةبصسانŸابو ،Òخب انأأ هلل دم◊أ ^
لصصتأ لك ركصشأ امك ،يتحصص نع نانئمطÓل ينلصسأر
.لجاعلأ ءافصشلاب › ىن“ نم لكو يب

ونÓيم ةقطنم ‘ يحصصلا عصضولا وه فيك
؟ةيلاطيلا

لقتنأو ءأرم◊أ ةقطنŸأ نم جرخ ،يحصصلأ عصضولأ ^
نم د– تأءأرجإأ كانهو ،ةيلاقتÈلأ ةقطنŸأ ¤إأ
’إأ ام دلب نم عجري نطأوم لكف ،ÚنطأوŸأ لقنت
ةقيثول اقفو ،Úعوبصسأأ ةدŸ يحصصلأ رجحلل عصضخيو
ةرورصضلل ’إأ نوكي جورÿأو ،اهيلع ءاصضمإ’أ متي
يحصصلأ رج◊أ مأÎحأ مدع لاح ‘و ،ىوصصقلأ

.ةمراصص تابوقع ¤إأ ضضرعتيصس

يدوعصسلا كمصض يدان نم كليحر ىلع ىصضم
ل ئجافŸا كليحرو ،عيباصسأا ةثÓث ›اوح

رظنلاب ةيدوعصسلا ‘ ةصصاخ لؤواصست لfi لازي
Ÿ؟كمصض يدان ‘ هب ىظ– تنك ا

يدان ‘ امركم أززعم تنكف ،هلوقت ام حيحصص ^
نم ’ ،دحأ يأأ نم ءوصس ةملك عمصسأ ملف ،كمصض

بابصسأ’و نكل ،يدانلأ Òهامج نم ’و نيÒصسŸأ
ميقت ثيح ¤إأ ةدوعلأو يدانلأ كÎب تمغرأأ ةصصاخ
.ةيلاطي’أ ونÓيم ةنيدÃ يتلئاع

؟بابصسألا هذه فرعن ولو اذبح
،كمصض يدان كÎب يتعفد يتلأ بابصسأ’أ ةمدقم ‘ ^
ناف دحأ ىلع ىفخي ’ امكف ،ةيلئاعلأ فورظلأ يه
فورظلأ ‘ مغرم تنكو ونÓيم ةنيدÃ ميقت يتلئاع
لÓخ تصضرعت يننأأ كلذ ىلع دز ،اهيلإأ ةدوعلل ةيلا◊أ
¤إأ كمصض يدان كرت لبق ةÒخأ’أ عيباصسأ’أ

يتلأ قيرفلأ جئاتن تاطوغصض اهنم ،تاطوغصض
دهاصش امك تصضرعتف ،يتحصص ىلع ابلصس تصسكعنأ
طايتح’أ دعاقم ىلع ءامغإأ ¤إأ رصشابŸأ ىلع عيم÷أ

.يدوعصسلأ يرودلأ ‘ ةيمصسر ةأرابم لÓخ

ةبذبذتŸا كمصض يدان جئاتنب ةقÓع ل اذإا
؟مصسوŸا اذه
‘ لكلأ هلل دم◊اف ،يليحرب اهل ةقÓع ’ ديكأأ ^

يصضأر ناك لكلأو ،ءاقبلاب Êوجرت يواكمصضلأ يدانلأ
افرصش ينيفكيو ،هيلإأ يمودق ذنم هب تمق يذلأ لمعلاب
مصسوŸأ ةياهن ‘ لوزنلأ نم يدانلأ تذقنأأ يننأأ
ةيدوعصسلأ ةيدنأ’أ ىوقأأ مزه نم تنك“و ،يصضقنŸأ

Òثكب نصسحأأ زكرم ‘ مصسوŸأ انيهنأو ،اهرايد قوف
تايناكمإأو ةÈخو ةبرŒ كمصض يدان قوفت ةيدنأأ نم
.ةيدام

‘ بذبذت مصسوŸا اذه كمصض يدان ‘ ظحÓي
؟جئاتنلا

هجو ىلع اهنم بابصسأأ ةدع ¤إأ كلذ دوعي دق ^
باصسح فلأأ هل بصسحي تاب قيرفلأ نأأ ،ضصوصصÿأ

أذه مزه ديري لكلأ ،ةÒبكلأ ةيدنأ’أ فرط نم ىتح
ةلقف ،ءأوصضأ’أ يرود ¤إأ ديد÷أ دفأولأ قيرفلأ
ةرأدإ’أ ىلع ىصصعتصسأ ،يدانلل ةيداŸأ ةلويصسلأ
بناجأأ ىتحو ÚيلÚ fiبعÓب قيرفلأ ميعدت ةÒصسŸأ

Ÿهذه تعقوتو ،يدانلل يدعاصصتلأ متيرلأ ةرياصس
لبق › ةيفحصص ةودن لوأأ ‘ تلقو ةبذبذتŸأ جئاتنلأ
‘ أديعب باهذلأ اننكÁ ’ ،يرا÷أ مصسوŸأ ءدب
ءزج يتفصصبو ،ن’أأ ثدحي وهو ،مصسوŸأ أذه ةلوطب

،حاجنلأو قيفوتلأ لك كمصض يدانل ىن“أأ قيرفلأ نم
ةلكصشم ،حاجنلأ تاموقم لك كلÁو حومط قيرف هنأ’
هتايناكمإأ تناك ولف ،ةيلاŸأ ةلويصسلأ ةلق ‘ يدانلأ
لوحتل ةيدوعصسلأ ‘ ةÒبكلأ ةيدنأ’أ تايناكمإأ يهاصضت
باقلأ’أ ىلع ضسفاني Òبك قيرف ¤إأ كمصض يدان
.ضسوؤوكلأو

ةديدج ءامد خصض يدانلا ةرادإا نم بلطت ⁄ا
؟قيرفلا ‘
يدانلأ وÒصسم لواح دقو ،كلذ اهنم تبلط ديكأأ ^
نكل يدانلأ تاحومط عم نوصشامتي Úبع’ بلج

ةلويصسلأ ةلقل ،يتابغر قيق– مهيلع ىصصعتصسأ فصسأÓل
.ةيلاŸأ

كتراغم رارق دعب ÚبعÓلا در ناك فيك
؟يدانلل

نع عجأÎلأ ينم أوبلطف ،يليحر رأرق أولبقتي ⁄ ^
نكي ⁄و هتذختأ دق تنك رأرقلأ نكل ،ثيÎلأ وأأ يرأرق
.هنع عجأÎلأ يعصسوب

؟ةيدوعصسلا ةلوطبلا ‘ تققح اذام
‘ ءاحيفلأ يدان عم ¤وأ’أ ،Úتزجعم تققح ^

ءاقبلأ هل تنمصض ثيح ،يصضاŸأ لبقام مصسوŸأ
،يصضاŸأ مصسوŸأ ةياهن ‘ كمصض يدان عم ةيناثلأو
ءاقبب نمؤوي ناك دحأ ’و ،لوزنلأ نم امهذاقنإاب
.زاتمŸأ يرودلأ نمصض Úقيرفلأ
يرودلا ‘ دحاو بقلب ولو زفت ⁄ كنكل
؟يدوعصسلا

تنك ولف ،ءاقبلأ ناك امهفده Úقيرف تبرد يننأ’ ^
هفده ىلع هعم تلصص◊ بقللأ هفده قيرف ضسأأر ىلع
ÚبعÓب أÒبك اقيرف ينيطعأأ كل لوقأأ أذل ،دوصشنŸأ
يدان نم تلعج انأأ ،اصسوؤوكو اباقلأأ كيطعأأ رابك

قيرفلأ ،زاتمŸأ يرودلأ ¤إأ ديد÷أ دفأولأ كمصض
قيرفو أروهصشم اقيرف ةزيجو ةÎف ‘ حبصصأأ Òغصصلأ

يفكيو ،ةيدوعصسلأ بعŸÓأ عيمج ‘ مfiÎ دج
ةفنصصŸأ ةيدنأ’أ رهق هنأ أرخف كمصض يدان قيرف
نأو قبصس ءيصشلأ ضسفنو ،ةÒبكلأ ةيدنأ’أ ةناخ نمصض
يدان قيرف ‘ كلذ لبقو ،ءاحيفلأ يدان عم هتلعف
هذه عيمجف ،ءاقبلأ رخآ’أ وه هل تنمصض يذلأ دئأرلأ
نوديري أوناك أذإأ امأأ ،ءاقبلأ ىلع بعللأ مهفده قرفلأ

ناك امك رابك ÚبعÓب أÒبك اقيرف Êوطعيف اباقلأأ ينم
زيجو فرظ يفف ،يفياطصسلأ قافولأ قيرف ‘ لا◊أ

.ةيميلقإأو ةينطو باقلأأ ضسمخب جوت أدج

يجيلخ يدانل ابردم «وينيركز» ىرن ىتمو
؟ايصسآا لاطبأا يرود ىلع بعلي Òبك

هللأ أوعدأو ،مويلأ Êدوأرت يتلأ ةينمأ’أ يه مكلت ^
نم فقثأو تمدامف ،موي تأذ › اهققحي نأأ لجو زع
ىوقأأ بيردت ىلع رداق ،ةيبيردتلأ يتأردقو يتايناكمإأ
.ةيجيلÿأ ةيدنأ’أ Èكأو

نادوصسلاو رئاز÷ا ،لود عبرأا ‘ كتبرŒ دعب
يذلا يرودلا وه نم ،ةيدوعصسلاو رطقو
؟هيف لمعلا ىنمتت

رظنلاب ،ةيتأرامإ’أ يدأونلأ دحأأ بيردت ^
.كانه ةيدنأ’أ اهب رخزت يتلأ ةÒبكلأ تايناكمإÓل

؟يبرع ينطو بختنŸ ابردم يركز ىرن ىتمو

^
دقو ،Êدوأرت يتلأ ةيلاغلأ ةينمأ’أ يه مكلت ،كحصضي
تأونصسلأ ‘ ينهŸأ يراصسم ماتخ كصسم نوكت
.ةمداقلأ

لصصاوم بصسحو ةيدوعصس مÓعإا لئاصسو بصسح
نم Ìكأا تصضفر دقف يعامتجلا لصصاوتلا

دا–لا يدان نم ضضرع اهنم Úجيلخ ضضرع
؟يدوعصسلا

هيÒصسÃو كمصض يدانب يتقÓع نأأ ،رمأ’أ ‘ام لك ^
يدوعصس قيرفل ’ ،هترداغÃ › حمصست ⁄ ،هÒهامجبو
نأأ ديرت فيك كيلع هللاب ،يجيلخ قيرف ¤إأ وأأ رخآأ
،يدانلأ ‘ امركم أززعم تنك انأأو كمصض انأأ رداغأأ

دقعب يدانلاب اطبترم تنك يدقع ددجأأ نأأ لبقف
ولف ،يدانلأ يÒصسم عم بح ةقÓع دقع ،Êأدجو
¤إأ ،مصسوŸأ ةياهن روف هترداغل لاŸأ نع ثحبأ تنك
. ةيجيلخ وأأ ةيدوعصس قرف

؟ءاوجألا كÒيغت مدع ىلع امدان تصسلأا
Òصشتصسأ ءيصش يأأ لعف لبق ،نومدني نيذلأ نم تصسل ^

ينقفوي نأأ هوعدأو ،ةراختصس’أ ةÓصصب لجو زع هللأ
Ãءيصش لك تصسيل ةبصسنلاب لأومأ’أ ،هيلإأ أوبصصأ ا ‘

أذهو ،ءيصش لك لبق لابلأو Òمصضلأ ةحأرف ،يدانلأ
.كمصض يدان ‘ هتدجو يذلأ

بحÎصس له ،كمصض يدان تكرت دقو نآلا
رخآا يدوعصس يدان نم كيتأاي ضضرعب
؟هبيردتل

امfiÎو أديج ضضرعلأ نوكي نأأ ةطيرصش ،هصضفرأأ ’ ^
.مfiÎ قيرف نمو

¤إا ابيرق دوعت دق كنا كمÓك نم مهفن
؟يدوعصسلا يرودلا

عنÁ ،ةيدوعصسلأ ‘ نوناق كانهف ،’ مصسوŸأ أذه ^
مصسوم ‘ Úقيرف ىلع فأرصشإ’أ بردم يأأ ىلع
Óثمف ،ÚبردŸأ ضضعب عم ءانثتصسأ كانه نكل ،دحأو
وأأ ةلاقإأ نود يصضأÎلاب ام قيرف بردŸأ رداغ أذإأ
ةيأدب لبق بهذ وأأ ،يدانلأ ةرأدإأ  فأÎعاب ةلاقتصسأ

فأرصشإ’اب هل حمصسي دقف ،يوتصشلأ وتاكŸÒأ ةلحرم
.رخآأ قيرف ىلع

؟تاءانثتصسلا هذه هيلع قبطنت له
طبترم ءيصش لك ،تأءانثتصس’أ هذه يلع قبطنت معن ^

‘ أدد‹ لمعلاب › حامصسلأ ىدمو ضضرعلأ ةيعونب
.يرا÷أ مصسوŸأ لÓخ رخآأ قيرف

يرودلا ¤إا ةدوعلل ضسمحتم تنأا اذإا
؟يدوعصسلا

،رطاÿأ ةعتم ةبصسنلاب ةيدوعصسلأ ‘ بيردتلأ ^

لÓخو
Œثلأ يبراÓيدان نم ةيأدب ةيدوعصسلأ يرودلأ ‘ ةث

،كمصض يدان قيرفب ءاهتنأ ءاحيفلأ يدان ¤إأ دئأرلأ
ام اهل تققحو ،ةيدنأ’أ هذه عيمج ‘ يتمصصب كرت
ةيدنأ’أ هذهل ناك ول ،ءاقبلأ وهو ينم أوجرم ناك

كل“و يرودلأ بقل ىلع بعÓلأ Óثمف رخآأ حومط
ةيلاع ةيعونو ةيتصسيجوللأ و ةيداŸأ تايناكمإ’أ نم
ةيدنأ’أ ‘ دوجوم وهام رأرغ ىلع ÚبعÓلأ نم
.باقلأ’اب اهعم تزف دق تنكل ،ةيدوعصسلأ ةÒبكلأ

،يدوعصسلأ يرودلأ ‘ لمعلأ ‘ ينعجصشي رخآأ لماع
نأو › قبصس امكف ،ايويصسأأ ىتحو ايبرع نصسحأ’أ هنوك
،ةيبرعلأ مÓعإ’أ لئاصسو فلتfl ‘ ةرم نم Ìكأأ اهتلق
،ايويصسأأ ىتحو ايبرع لصضفأ’أ وه يدوعصسلأ يرودلأ
،يدوعصسلأ يرودلأ يهاصضي رخآأ يبرع يرود دجوي ’و
تايناكمإ’أ ضصوصصÿأ هجو ىلع اهنم تأرابتعأ ةدعل
بناجأ’أ ÚبعÓلأ ةيعونو ةيداŸأو ةيتصسيجوللأ
Òهام÷أ ضسامحو ،ةيدنأ’أ فلتÚ ‘ flطصشانلأ
ةيدنأ’أ ةيعونو ،ةيمÓعإ’أ ةيطغتلأو بعŸÓأ ةيعونو
هذهب ةديصشرلأ اهتدايق مامتهأو ،بقللأ ىلع ةصسفانتŸأ
.اهمعدو ةصضايرلأ

دعب ةليلق عيباصسأا ،كمصض يدان قيرف ‘ ىقبن
ءانغتصسلا يدانلا ةرادإا تررق ،هنم كليحر
ةبغز ىفطصصم ضسرا◊ا تامدخ نع
ةيلمع كانه نأا ىرت لإا ،يحينصش ميهاربإاو
ÚبعÓلا نم ةرادإلا تاذ نم ماقتنا
؟يدانلا ‘ نيدوجوŸا Úيرئاز÷ا

نوؤوجلي يدانلأ يÒصسم نأأ نظأأ ’و ،كلذ نظأأ ’ ^
Úيرئأز÷أ ÚبعÓل مهدرطب ينم ماقتنأ ةيلمع ¤إأ
امنيأأ عيم÷أ ملع ‘ نكيلف ،يدانلأ ‘ Úطصشانلأ
ةبرغلاب ضس– ’و كتيب ‘ تنأاف ةيدوعصسلأ ‘ تلزن
تأذو فايصضم بعصش نويدوعصسلأ ،نطولأ نع دعبلأو
لابلأ حاترم ءرŸأ لعجي ببصسلأ أذهل ،دوجو مرك

ضصاÿأ يرظن ‘ نكل ،ةكلمŸأ ضضرأاب هدوجو لÓخ
نع ءانغتصس’اب يدانلأ ةرأدإأ تلجع بابصسأأ كانه
تقلت ةبغز ضسرا◊أ Óثمف ،يحينصشو ةبغز تامدخ
لك ‘ Úفده لدعÃ ،فده91 تايرابم01 ‘ هكابصش
،يفيدهتلأ هصسح عجأرت يحينصش مجاهŸأو ،ءاقل

نم اطصسق امهذخأأ مدعلو ةيصسفنو ةينف بابصسأ’
.ةحأرلأ

؟Òصسفت نم له
فقوت ءانثأأ ةليوط ةدŸ ةيدوعصسلأ ‘ ÚبعÓلأ ءاقب ^

امهيلع ىصصعتصسأ نأأ دعبو ،انوروك ةمزأأ ببصسب يرودلأ
ىلع يبلصسلأ رثأ’أ هل ناك رئأز÷أ ¤إأ ةدوعلأ
لماعلأ أذه ضسكعني نأأ يهيدبلأ نم ناكف ،امهتيصسفن

.مصسوŸأ أذه نأديŸأ قوف امهئاطع ىلع

ونÓيم ¤إا ةدوعلا تلصضف ببصسلا اذهل اÃر

نود
؟رئاز÷ا

ميقم انأأ ،› ةبصسنلاب فلتخي رمأ’أ ،’ ’ ^
Ãيم ةنيدÓةلئاع ›و ،ةليوط تأونصس ذنم ون

¤إأ تلقتنأ ببصسلأ أذهل ،ةنيدŸأ هذهب ميقت
.نطولأ ضضرأ ¤إأ ةدوعلأ نود ونيÓم

Ÿةيدوعصسلا ‘ لمعلا تلصضف اذا
؟رئاز÷ا نود

امكو ،اهركم رئأز÷أ ترداغ انأأ ^
نم Êوزواح انأأ» ةيماعلاب لاقي
رئأز÷اب يدجأوت لÓخف ،«يدÓب
‘ وأأ1102 ةنصس ¤وأ’أ ةرŸأ ‘ ءأوصس
تمدطصصأ8102 ةنصس ةيناثلأ ةرŸأ
لك تدصصو تقلغأأ ثيح ،رم عقأوب
تعجر يذلأ انأأو ،يهجو ‘ بأوبأ’أ
Óماح ،9002 ةنصس ‘ رئأز÷أ ¤إأ

‘ ايلعلأ تأداهصشلأ ىلعأأ يعم
روطأأو يدلب بابصش مدخأ’ بيردتلأ
.ينطو ‘ مدقلأ ةرك ةبعل

هذه لوح Ìكأا حيصضوت نم له
نم ضضعب ناو ةصصاخ ،ةطقنلا
يرئاز÷ا يصضايرلا روهم÷ا
كترداغم ةيلوؤوصسم كلمحي
ةيدنأا ‘ لمعلا كليصضفتو رئاز÷ا

؟رئاز÷ا نم لدب ةيبرع
ىلع ديهصش هللأو ،رركأو لوقأأ ،هيجو لأؤوصس ^
لب ةيعأوطب رئأز÷أ رداغأأ ⁄ انأأ ،هلوقأأ ام
يلهأأو ينطوو يدلب كرت ىلع تمغرأأ
ايلاطيأ ‘ هتملعت ام لك Òخصست تين“ ،يبابحأأو

9002 ةنصس ‘ تعجر اŸ ’إأو ،يدلب ءانبأ’ ةمدخ
ةيبيردتلأ تأداهصشلأ Èكأ يعم Óماح رئأز÷أ ¤إأ

يŸاعلأ يبيردتلأ دهعŸأ نم ،⁄اعلأ ‘
ÚبردŸأ Èكأأ دي ىلع تذملتتو ،«ونايصشترفوك»
وغيرأأ ›اطي’أ مهصسأأر ىلعو ،⁄اعلأ ‘ Úينقتلأو
وÒصسم يب حرفيصس يصسفن ‘ تلق اهنيح ،يكاصس
بيردتلأو نطولأ ضضرأ ¤إأ يتدوعب رئأز÷أ ‘ ةركلأ

بردمك يصسفن تصضرف نأأ دعبو نكل ،رئأز÷أ ‘
،رئأز÷أ ةيدولوم ‘ وأأ فيطصس قافو ‘ ءأوصس Òبك
يننأ’ ،ةيرئأز÷أ ةركلل ريرŸأ عقأولاب تمدطصصأ
فرط نم هيف بوغرم Òغ ابردم يصسفن تدجو
دحأو ببصسل ،ةÎفلأ كلت ‘ ةيدنأ’أ ضضعب ءاصسؤور
نوقفانتي يذلأ ÚبردŸأ نم تصسل يننأأ وهو
يذلأ ÚبردŸأ نم تصسلو هللاب ذايعلأو نوقفانيو
،فfiÎ بردم اناف ،ةيدنأ’أ ءاصسؤورل نوحطبني
ةدم ‘ ةيدولوŸأو قافولأ يقيرف ‘ هتققحامو
.كلذ ىلع دهصشي ةÒصصق

..عبتُي

عوبضسألا راوح

«Òبك يبرع ٍبختنم بيردت يملحو رئاز÷ا ةرداغم ىلع Êومغرأا» يركز نيدلارون

                كمضض يدان ‘ امركم اززعم تنك ^
ايبرع لضضفألا يدوعضسلا يرودلا ^

يدهم Ëرك :هرواح  ^:لوألا ءز÷ا ^
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ةنتاب بابشش ىلع زوفلا دعب

ءادعسصلا شسفنتت ةديلبلا دا–ا Òهامج

،در نود فدهب شسما لوأا ةنتاب بابسش ىلع ةديلبلا دا–ا قيرف هققح يذلا زوفلا فلخ
Ãبك حايترا ينكارب بعلÒ عÈ هامج طاسسوأاÒ ام وهو نيدلبلا يدانلا Œنم احسضاو ىل
.«كوب شسيافلا» يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم Èع قيرفلا يfi قيلاعت لÓخ
ةعرج ةباثÒ Ãث-ك-لا ه-ف-سصو د-قو ،ة-ن-تا-ب با-ب-سش ى-ل-ع زو-ف-لا تن-م-ث ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا Òها-م-ج

ةرياسسم ‘ مهقيرف ةردق لوح كسشلا مهباتنا نأا دعب اذهو ،لكك قيرفللو مهل Úجسسكوأا
تسسبح ،ةيلاتتم مئازه ثÓث ¤إا ةديلبلا دا–ا شضرعت نأا دعب ،ديد÷ا مسسوŸا ةلوطب
دوعسصلا ىل-ع بع-ل-لا ا-ن-ن-كÁ ’ »:د-حاو و-لد ‘ بسصت م-ه-ق-ي-لا-ع-ت تل-ع-جو ،Úيد-ل-ب-لا شسا-ف-نأا
.«دحاو يدو ءاقلب زوفلا ىتح نيرداق Òغ نوبعÓلاو
،ديد÷ا مسسوŸا ‘ بيتÎلا ةعيلط نمسض مهقيرف ةيؤور ‘ Úيديلبلا مÓحأا نم فعاسض ا‡و

ا-ه-ب ¤دأا ي-ت-لا تا-ح-ير-سصت-لاو ،ة-ن-تا-ب با-ب-سش ما-مأا نو-ب-عÓ-لا ه-مد-ق يذ-لا د--ي÷ا ءادأ’ا و--ه
.ةيدولا ةهجاوŸا هذه ‘ مدق اÃ اÒثك اوهون نيذلا ينفلا مقاطلاو نوبعÓلا
اوبلاط لب ،ةنتاب بابسش مامأا نوبعÓلا همدق اÃ هيونتلاب يديلبلا قيرفلا Òهامج فتكي ⁄و
ءارو دحاو لجر ةفقو نوفقيسس مهنأا مهايإا نيدعاو ،لمعلا يفل رارمتسس’ا كلذك مهنم
.ديد÷ا مسسوŸا ‘ هتايرابم عيمج ‘ قيرفلا
دوعسصلا قيقحتل ينفلا مقاطلاو ÚبعÓلا ىلع اÒثك مسسوŸا اذه ةديلبلا دا–ا راسصنأا لوعيو
.ةديلبلا دا–ا مجحب قيرف ماقÃ قيلي ’ هنوري مسسق نم شصلختلا ›اتلابو ،لوأ’ا مسسقلا ¤إا
راسصنأا عيمج هب رعسشيو شسحي ام نورعسشيو نوسسحي مهنأا انل اوÈع دق قيرفلا اوبع’ ناكو
دسصق ،قيرفلا راسصنأا مÓحأا قيقحتل ىوتسسمو ةوق نم مهيدلام لك لذب نولواحيسس و ،قيرفلا
.Êاثلا ينطولا مسسقلا ميحج نم هجارخإا

›اششرشش نب شسيئرلا روشضحب قيرفلا تابيردت
دجاوت ينكارب بعلÃ ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا ر-سصا-ن-ع-ل ÚتÒخأ’ا Úت-ي-ب-يرد-ت-لا Úت-سص◊ا ‘ ظ-حو-ل
ةيفاسضإا تادوه‹ لذبل هيبعÓل ازيف– ،›اسشرسش نب يلع ديسس يدانلا ةرادإا شسل‹ شسيئر

تبسسلا Òخأ’ا يدولا ءاقللا رظح يذلا وهو ةيدولا تايرابŸا ‘و ةيبيردتلا شصسص◊ا لÓخ
.در نود فدهب دا–’ا هيف قوفت يذلاو  ،ةنتاب بابسش مامأا بعلŸا تاذب يسضاŸا
نهارلا تقولا ‘ تابيردتلا هروسضح نأا ›اسشرسش نب انل Èع ،ينكارب بعلÃ هدجاوت لÓخو

تاÒسضحتلا ةلسصاوŸ ايونعم اعفد ÚبعÓل يطعيسس ثيح ،لكك قيرفلل مهمو يرورسض دج
Ãلاوحأ’ا نسسحأا ‘ ةلوطبلا لوخد مهل ىنسستي ىتح ،ةعفترم تايونع.

مسسوملل هتاÒسض– ‘ قلطنا موي لوأا ذنم قيرفلا كرتا ⁄ »:›اسشرسش نب لوقي فاسضأاو
فور-ظ ن-عو م-ه-لاو-حأا ن-ع را-سسف-ت-سسÓ-ل Úب-عÓ--لا ن--م بير--ق ةر--م ل--ك ‘ تن--كو ،د--يد÷ا
.«ايدامو ايونعم ينفلا مقاطللو ÚبعÓل معدلا لك Ëدقتب لخبا ⁄و ،تاÒسضحتلا

عيمج نم ابلاط ةلوطبلا رامغ لوخدل ازهاج نوكيسس قيرفلا نا ›اسشرسش نب لاق ،Òخأ’ا ‘
،Úيديلبلا لكل كلم وه لب دحأ’ كلم شسيل ةديلبلا دا–ا نأ’ ،قيرفلا ءارو فوقولا ÚبÙا
.«ةبيطلا ةملكلاب ولو قيرفلا ةدعاسسم عيم÷ا قح نمو

عوبشسألا اذه ةياهن ةلششنخ دا–ا هجاوي دق ةديلبلا دا–ا
ةدنجأا ‘ ةسسداسسلا يه ةيدو ةارابم عوبسسأ’ا اذه ةياهن ةديلبلا دا–ا شضوخي نأا رظتني
.يرا÷ا عوبسسأ’ا ةياهن لبق اذهو ،يÒسضحتلا ه‹انرب ‘ ةمسشن نايفسس بردŸا
ةمسشن نايفسس بردŸا رطسضي دق ،ءاقللا اذه ة‹رب ينفلا مقاطلا ىلع رذعت لاح ‘و
Úقيرفلا Óك نا ام-ل-ع ،رو-ث ي-ن-ب با-ب-سش ق-ير-ف ما-مأا مدا-ق-لا عو-ب-سسأ’ا ع-ل-ط-م ءا-ق-ل-لا ة‹Èب
يدهم Ëرك.ديد÷ا مسسوملل ابسس– يدادعإا شصبرت ءارجإ’ رئاز÷اب نادجاوتي

ةبقلا دئار

ةديلبلا دا–ا

مويلا ايدو ةنايلم شسيمخ هجاوي دئارلا

ن-ع ها-سضر ن-ع ي-سسي-م--ح رو--ن--لا د--ب--ع بردŸا ىد--بأا
ءا-ق-فر نأا ى-ل-ع اد-كؤو-م ق--ير--ف--ل--ل يÒسضح--ت--لا بنا÷ا
ذ-ن-م Êد-ب-لا بنا÷ا ن-م ر-م-ت-سسم رو-ط-ت ‘ ي-م-ي-هار-ب
تو--ف--ي ⁄ ا--م--ك ،شسمأا ة--يا--غ ¤إا تاÒسضح--ت--لا ة--ياد---ب
يذ-لا د-ي÷ا ءادأ’ا ى-ل-ع Úب-عÓ-لا ر--ك--سشي--ل ة--سصر--ف--لا

دئار تعمج يتلا ةÒخأ’ا ةيدولا ةارابŸا لÓخ هومدق
لدا-ع-ت-لا-ب ته-ت-نا ي-ت-لا و ة-با-ن-ع دا–إا ه-ف-ي-سضب ة--ب--ق--لا
‘ قيرفلا روطت تدهسش يتلا ةارابŸا يهو ،يبلسسلا
.ةقباسسلا ةيدولا تايرابŸاب ةنراقم ءادأ’ا

قيق– نود تلاح ىمرŸا مامأا ةيلاعفلا بايغ
ةبانع مامأا زوفلا

تبعل يتلا ةيدولا ةارابŸا نع ثيد◊ا قايسس شسفن يفف
امك تهتنا يتلا و ةبانع دا–إا عم طرافلا دحأ’ا موي
ىوتسسم ىلع ةبقلا دئار نابأا يبلسسلا لداعتلاب تأادب
ثيح ،ÚتيسضاŸا ÚتارابŸاب ةنراقم لسضفأا و نسسحأا

¤إا ليجسستلل ةديدع شصرف قلخ عم مظنم عافد اندهسش
و ىغتبŸا قيق– نود ’اح زيكÎلا شصقن و ةيلعافلا نأا
نار-م-ع ع-ي-ي-سضت ع-م ا-سصو-سصخ ل-ي-ج-سست-لا با-ب حا-ت-ت--فا
.لوأ’ا طوسشلا ‘ ءازج ةبرسضل

انرظتني لازيل و ايندب انروطت » :يشسيمح
«Òبك لمع

لÓخ ةيندبلا هلا-ب-سشأا ة-يز-ها÷  ه-م-ي-ي-ق-ت شصو-سصخ-ب و
ـل ه-ث-يد--ح ‘ يوا--ب--ق--لا بردŸا د--كأا ةÒخأ’ا ةارا--بŸا

رمتسسم روطت ‘ قيرفلا نأا ىلع «بعŸÓا ءادسصأا»
بنا÷ا ن-م يد-عا-سصت ى-ن-ح-ن-م ‘ و ةارا--ب--م ل--ك د--ع--ب
و Òبك لمع انمامأا لازي ’ »:Óئاق فدرأا هنأا ’إا  Êدبلا

.«رطسسŸا انفده ¤إا دعب لسصن ⁄
ةبانع ةارابم لÓخ  يميهارب عفادŸا ةباشصإا
ي-م-ي-هار-ب ي-ل-ع ع-فادŸا ى-ق-ل-ت د-ق-ف ر-خآا قا-ي--سس ‘ و
تع-م-ج ي-ت-لا ةÒخأ’ا ة--يدو--لا ةارا--بŸا لÓ--خ ة--با--سصإا
نع هبايغ ةدم ديد– راظتنا ‘ ،ةبانع دا–إاب دئارلا
يميهارب كلذب مسضنيل ،هتباسصإا شصيخسشت دعب نيدايŸا
عيسضيسس يذلا زويق عفادŸا ةقفر ÚباسصŸا ةدايع ¤إا
.ةÒبك ةبسسنب ةلوطبلل ¤وأ’ا تايرابŸا

شصبرت لبق جمانÈلا ‘ ةيدو تايرابم3
ةمشصاعلا

تايرابم ةثÓ-ث د-جاو-ت ق-ير-ف-لا ج-ما-نر-ب د-ه-سشي-سس ا-م-ك
لك عم ةبقلا دئار عمجتسس يتلا و ةمئاقلا ‘ ةيدو ىرخأا

82 موي تنانجات عافد و مويلا ةنايلم شسيمخ دا–إا نم
رخآاك ةلسشنح دا–ا مث يرا÷ا يفناج

fiط--نا ل--ب--ق ة--يدو ة--ط--Óلا قÎشصب
نأا ملع-لا ع-م .ة-م-سصا-ع-لا-ب يÒسضح-ت-لا

بع-ل-ُت-سس ة-يدو-لا تا-ه-جاوŸا ع-ي--م--ج
Ãةبقلا ‘ دادح نب بعل .

ÚبعÓلا ىوتشسم »:يشسيمح
بعل دجوي ل و براقتم

«يطايتحا رخآاو يشساشسأا
نأا ى-ل-ع ي-سسي-م-ح ا-ن-ل د--كأا Úب--عÓ--لا ن--ع ه--ث--يد--ح ‘

قيرفلا دهسشي و براقتم ىوتسسŸا
بسصانŸا لك ‘ ةديدسش ةسسفانم
و ءانبلا ةلحرم ‘ وه و ،اسصوسصخ

حاسضتا مث ماجسسن’ا نع ثحبلا
شضوختسس يتلا ةيكيتكتلا ⁄اعŸا
را--م--غ ءار--سضÿا ة--ب--ي--ت--ك--لا ا--ه--ب
و-ه و، مدا-ق--لا ر--ه--سشلا ة--لو--ط--ب--لا
بسسح لهسسلاب شسيل يذلا رمأ’ا

و ي-سسي-م-ح بردŸا ه-ب حر--سص ا--م
.هقيقحتل Òبك لمع و ةليوط ةدم بلطتي يذلا

ن.نامحرلا دبع

كيرا--فو--ب دادو ط--ق--سس
ه--ب--ع--ل--م ‘ Úتر---م شسما لوأا
ةرŸا ،زا-قر د-مfi د-ي--ه--سشلا
را--ه--ن--لا ف--سصت--ن---م ‘ ¤وأ’ا
روث ينب بابسش مامأا هتراسسخب
بعÓلا هعقو در نود فدهب
⁄و ،Êاثلا طوسشلا ‘ خماسش
ي-ت-لا ر--سصا--ن--ع--لا ه--ي--ف مد--ق--ت
نايف-سس بردŸا ا-ه-ب نا-ع-ت-سسا
ثيح ،ةÒثكلا ءايسشأ’ا ةلجوب
ر-ئاز-لا ق-ير-ف-لا نا-ك-مإا--ب نا--ك
ما-----يأ’ا هذ-----ه د------جاو------تŸاو
ق-ل-غ-م شصبر-ت ‘ ة-م-سصا-ع-لا-ب
ن--م Ìكأا ه--فاد--هأا ة--ل--غ ع---فر

فدهب ةارابŸا يهتني ،فده
شسأاكب جوتŸا ة-ح-ل-سصŸ م-ي-ت-ي
.0002 ةنسس رئاز÷ا
طقسس تاعاسس عبرأاب اهدعبو
هب ناعتسسا يذلا Êاثلا قيرفلا
ما-مأا ة-ل-جو-ب نا-ي-ف-سس بردŸا

Úفده-ب ة-ل-سشن-خ دا–ا ق-ير-ف
نودب لوأا طوسش دعبف ،فدهل
دادولا كابسش تزتها ،فادهأا
دحاو فده ل-با-ق-م ،Úفد-ه-ب

ه----ع-----قو شضرأ’ا با-----ح-----سصأ’
.يسشواج بعÓلا
دادو-لا ق-ير-ف عر-ج-ت--ي كلذ--بو

وهو ،دحاو موي ‘ ÚتÁزه
ه-تا-يرا-ب-م ‘ ر-سسخ-ي ⁄ يذ-لا
ثيح ،ةقباسسلا ةثÓثلا ةيدولا
فيدر يدان نم لك ىلع قوفت
لداعتو ،دحاول ةيثÓثب وداراب
2/2 ةنتاب بابسش نم لك مامأا
.1/1 ةبانع دا–ا مامأاو

هيبعÓب  ديششي ةلجوب

ةراشسÿاب ›ابي لو
كيرا--فو--ب دادو برد--م ن--م---ث
مامأا هلابسشأا همدق يذلا ءادأ’ا
دا–او روث ينب بابسش نم لك

ل-ث-م ة-ما-قإا ا-ف-سصاو ،ة-ل-سشن--خ
د--ي--فŸا--ب تا--ه---جاوŸا هذ---ه
ن--م ه--ن--كÁ ثي--ح ،Úب---عÓ---ل
ل-ك ة-ي-نا--ك--مإا ى--ل--ع فو--قو--لا

ع---ي---م---ج ناو ة---سصا---خ ،بع’
ةسصرف-لا م-ه-ل تنا-ك Úب-عÓ-لا
.ءاقل لك بعلب
مسسق دق ،ةلجوب نايفسس ناكو

ق-ير-ف-لا ،Úق-ير-ف ¤إا ه-ي-ب-ع’
‘ روث ينب بابسش هجاو لوأ’ا

Êاثلا قيرفلاو راهنلا فسصتنم
دعب ةلسشنخ دا–ا قيرف هجاو
Úقيرفلا Óك ر-سسخو ،ر-ه-ظ-لا
Úتا-ه ن-ع ا-ق-ي-ل-ع-تو .ءا--ق--ل--لا
ة---ل---جو---ب با---جأا Úترا---سسÿا

لثم ‘ ةجيتنلا مهت ’ »:Óئاق
‘ ن-ك-ي--ل--ف ،تا--يرا--بŸا هذ--ه
انبعل اننأا قيرفلا راسصنأا ملع

Úت---ل---ي----ك----سشت----بو Úتارا----ب----م
flت---ف---ل---تÚ ق--ير--ف ما---مأاوÚ

نا-ك-لÁو ةد-ي-ج ةر-ك نا-ب--ع--ل--ي
.«ىوتسسŸا ‘ Úبع’
انيدل »:ةلجوب لوقي فاسضأاو
لامكإ’ تقولا نم عسستم نم

،ديد÷ا مسسومل-ل ا-ن-تاÒسض–
رحب رخآا شصبرت ‘ لخدنسسو
ةزيجو ةÎفل لبقŸا عوبسسأ’ا
ةارا-ب-م ا-ه-لÓ-خ ن-م شضو--خ--ن
لبق انل ةÒخأ’ا نوكتسس ةيدو
تا--سسفا--نŸا را--م--غ ا--ن--لو--خد
ن-ب م‚ ة-باو-ب ن-م ة-ي-م--سسر--لا

.«نونكع
انتاÒشض– »:يششواج

«لاح نشسحأا ‘ ر“
كيرا---فو----ب دادو بع’ دا----سشأا

‘ ةيلخادلا ءاوجأ’اب يسشواج
شسفن ‘ اهونم ،قيرفلا تيب
يذ-لا Òب-ك-لا ل-م-ع-لا--ب تقو--لا
ت– ÚبعÓلا عيمج هب موقي

.ةلجوب بردŸا ةدايق
ديحولا فدهلا بحاسص لاقو

»: ة--ل--سشن--خ دا–ا كا--ب---سش ‘
نسسحأا ‘ Òسست قيرفلا رومأا
يعي قيرفلا ‘ لكلاو لاوحأ’ا
انرظتنت يتلا ةيلوؤوسسŸا لقثب

.«ديد÷ا مسسوŸا ‘
ديد÷ا مسسوŸا ‘ هيأار نعو
»:Ó----ئا----ق ي----سشوا----ج با----جأا
ة--يا--غ ‘ نو---ك---ي---سس م---سسوŸا
ة--غ--ي--سصل ار--ظ---ن ،ة---بو---ع---سصلا
تا-يرا-بŸا ةÌك-لو ة--لو--ط--ب--لا
ىلع عون‡ أاطÿاف ،ةيلÙا
ققحن نأا اندرأا اذإاف ،قيرف لك
انيلع-ف ا-نÒها-م-ج ها-ن-م-ت-ي ا-م
بجي امك ،لم-ع-لا م-ث ل-م-ع-لا-ب

ق---ير---ف----لا Òها----م----ج ى----ل----ع
نحنف ايون-ع-م و-لو ا-ن-تد-نا-سسم
يو--ن--ع--م م---عد ¤إا ة---جا---ح---ب

.«مهداعسسإ’
شسماÿا يدولا ءاقللا
عوبشسألا ةياهن جمÈم

يرا÷ا
دادو شضو---خ---ي نا ر---ظ----ت----ن----ي
ي--ه ة--يدو ةارا--ب--م كيرا--فو---ب
هتاÒسض– نمسض هل ةسسماÿا
ة--يا---ه---ن د---يد÷ا م---سسو---م---ل---ل
ع--ل--ط---م وأا يرا÷ا عو---ب---سسأ’ا
ا--م بسسح ل--ب--قŸا عو---ب---سسأ’ا
ةرادإ’ا نم ثدحتم انل هدكأا
بسسحو .دادو---ل----ل ة----ي----ن----ف----لا

fiد-يد– م-ت-ي ⁄ ه-نإا-ف ا-ن--ثد
يذ------لا شسفا------نŸا ة-------يو-------ه
.اقح’ دادولا قيرف ههجاويسس

يدهم Ëرك

«لسضفألا قيقحتل امئاد ىعسسن و ايندب روطتت ةليكسشتلا»:يسسيمح

¤إا دانم لامج ششار◊ا دا–ا بردم ىعسسي
لÓ--خ تا--يرا--بŸا ن---م دد---ع Èكأا نا---م---سض
ماجسسن’ا نامسض لجأا نم ،فلسشلا شصبرت
ةلوطبلا قÓطنا ليبق هيبع’ Úب قسسانتلاو
داد-ع-لا نأا مادا-م ل-ب-قŸا ير--ف--ي--ف11 مو--ي
ف---ي---سصلا ا---يرذ---ج اÒي---غ---ت د----ه----سش ›ا◊ا
ر-ط-سسأ’ا هذ-ه ة-با-ت-ك ة-يا-غ ¤إاو ،ي-سضق-نŸا

لك مامأا ةيدو تايرابم ثÓث قيرفلا نمسض
،(شسمأا تبعل دق نوكت) ىلفدلا Úع ليج نم
راظتنا ‘ ةمركلا دا–إاو لÓج ’وأا دا–ا

قيرفلا لعجي ام وهو ،ةعبار ةهجاوم نامسض
Êا-ث-لا ه-سصبر-ت لÓ-خ تا-يرا-ب-م5 شضو-خ-ي
.مايأا01 مودي يذلا فلسشلاب

شضرŸا Êاعُي ششايع نب
درب ةلزنل ششايع نب ششايع مجاهŸا شضرعت

¤إا ر-ط-سضي ه-ت-ل-ع-ج ف-ل-سشلا شصبر-ت لÓ-خ ةدا-ح
يبطلا مقاطلا ررق امدعب تابيردتلا نع بايغلا

ىتح ةمزÓلا ةيودأ’ا هحنمو ةحارلل Úموي هحنم
ةيح-سصلا ه-ت-لا-ح نأا ا-ن-م-ل-ع د-قو ،ة-عر-سسب ز-ه-ج-ي

وأا مو-ي-لا تا-ب-يرد-ت-لا ¤إا دو-ع-ي-سسو اÒث-ك تن-سس–
اÒثك لوعي يذلا وهو ،ريدقت ىسصقأا ىلع ادغ
ع-م ل-م-ع-لا ف-ي-ث-ك-ت ل-جأا ن-م شصبÎلا اذ-ه ى-ل--ع
اÒثك اهيلع لّوعŸا رسصانعلا نم هرابتعاب هئÓمز

.موجهلا ‘ قلأاتلا لجأا نم ›ا◊ا مسسوŸا لÓخ
ماجشسنلا نع ثحبي يّنفلا مقاطلا» :لوغ

«مشسوŸا اذه ةملك انل نوكتشسو
Òسس ن----------------ع لو-----------------غ بي‚ شسرا◊ا ثّد–

:لاق ثيح ،›ا◊ا شصبÎلا لÓخ تاÒسضحتلا

‘ ا-ن-ه ة-ع--ئار فور--ظ ‘ يرŒ تاÒسضح--ت--لا»
،مو-ي-لا ‘ Úتّر-م برد-ت-ن ن-ح-نو ف-ل-سشلا ة-ن-يد--م
4 شضوخ ¤إا ىعسسنو يلسس داو مامأا ةارابم انسضخ
ماتتخا لبق تايرابم
Ó-ب-ف ،شصبÎلا اذ-ه
نأا ى--سسن--ن نأا بج---ي
ةبسسنب رّيغ-ت ق-ير-ف-لا
م---قا----ط----لاو ةÒب----ك
¤إا ى--ع--سسي ي--ن--ف---لا
ما--ج---سسن’ا دا---ج---يإا
ÚبعÓلا Úب مزÓلا

طو--------------------طÿا ‘
ة--م--هŸا ،ة--ثÓ---ث---لا

اننكل ةبعسص نوكتسس
،انرظتني اÃ نوعاو

نوكتسسو رخأ’ ءاقل نم نسسحتي قيرفلا
.«مسسوŸا اذه ةملك انل

‘ نوكتشس قيرفلا ةّوق» :Êابعل
«ةعومÛا ةّوق

ه-حا-ي-ترا ن-ع Êا-ب-ع-ل بعÓ-لا ر-ّب--ع ا--م--ك
›ا◊ا شصبÎلا لÓ-خ ز-ج-نŸا ل-م-ع--لا--ب

ق-ير-ف-لا ‘ ة-عو-مÛا حور ى-ل-ع ا-ي-ن-ث--م
«ةل-ئا-ع ءا-ن-بأا» م-سضي ق-ير-ف-لا نأا را-ب-ت-عا-ب

يرŒ تاÒسضحتلا» :Êابعل لاقو ،هبسسح
ة-ي-لوؤو-سسŸا-ب نو-عاو نو-ب-عÓ-لاو ة-يد-ج-ب
اذ-ه ق-ير-ف--لا ،م--ه--ق--تا--ع ى--ل--ع ةا--ق--لŸا
Úب-عÓ--لا ن--م ة--عو--م‹ كلÁ م--سسوŸا
قيرفلا ةّوق نوكت نأا ىنمتنو ةلئاع ءانبأا

ىتح ةعومÛا كسسا“ ‘ قيرفلا اذه
ةلوطب-لا قÓ-ط-نا د-ن-ع د-عوŸا ‘ نو-ك-ن

   .«يّنفلا مقاطلا ةقفر ةوجرŸا فادهأ’ا قّقحنو
م . م

فلسشلا شصبرت لÓخ ةيدو تايرابم3 نمسضي دانم ششار◊ا دا–ا

ةلسشنخ دا–ا و روث ينب مامأا رسسخي دادولا دشضو دحاو موي ‘
ÚفلتÚ flشسفانم كيرافوب دادو

ايدو ىلفدلا Úع ىلع زوفي ششار◊ا دا–ا
ىلع ،Êاثلا فلششلا شصبرت لÓخ يدو ءاقل Êاث ‘ ششار◊ا دا–ا زاف

يتلا ةارابŸا يهو ،شسمأا ةحيبشص ةفيظن ةيئانثب ىلفدلا Úع ليج
شسحت-لا اد-بو ىو-ت-شسŸا ‘ ة-ل-ي-ك-ششت-لا ا-ه-ي-ف تنا-ك ءادأا ىلع احشضاو نّ
تناك امدعب ءاقللا اذه تءاجو ،دا÷ا لمعلا نم ةÎف دعب قيرفلا

،ÚبعÓلا Úب راجششلا ببشسب ناوألا لبق فقوت دق يلشس يداو ةارابم
راظتنا ‘ هرشصانع ءادأا نع شضار شسمأا دانم لامج بردŸا جرخ دقو
قÓطنا ليبق شصبÎلا اذه لÓخ ة‹ŸÈا ةيدولا تايرابŸا يقاب
.ةيمشسرلا ةشسفانŸا



ةعراضصملل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا
ةكÎضشŸا

ةيباختن’ا ةيعم÷ا
يرفيف52  موي
ةمشصاعلا رئاز÷اب
ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا دقعت
اهتيعمج ةكÎضشŸا ةعراضصملل
رياÈف52 موي ةيباختن’ا ةماعلا
ةيبŸو’ا ةنجللا رقÃ لبقŸا

نونكع Íب ةيرئاز÷ا ةيضضايرلاو
ملع امبضسح ،(ةمضصاعلا رئاز÷ا)
ةئيهلا نم Úنث’ا سسما
.ةيلارديفلا

ةقوبضسم تاباختن’ا هذه نوكتضسو
ةيداعلا ةماعلا ةيعم÷اب
ىلع رياÈف31 موي ،ةيدا–Óل
سضرعل ،«اوكلا» رقÃ (90ر00)
ةنضسل ةيبدأ’او ةيلاŸا Úتليضص◊ا

ةدهعلا ةياهن نع نÓعإ’او0202
.0202 -7102 ةيبŸوأ’ا

ظفاfi ريرقت ¤ا عامضسلا دعبو
ناجللا Úيعت متيضس ،تاباضس◊ا
نوعطلاو تاحيضشÎلا :ثÓثلا

.ماهŸا ميلضستو
قلعتت ،اهل ةيجهنم ةركذم ‘و

Ãراضس Œميظنتلا لكايه ديد
تايدا–’اب ةضصاÿا طيضشنتلاو
ةرازو تددح ،ةينطولا ةيضضايرلا
دقع ةÎف ةضضايرلاو بابضشلا
ةيداعلا ةماعلا تايعم÷ا

51 ¤إا يفناج51 نم ،ةيباختن’او
ةيلمعلا ماتتخا لبق ،1202 ليربأا
.ةيبŸوأ’ا ةنجللا تاباختناب

ةركذŸا تاذ ‘ ةرازولا تدروأا امك
Úتيعم÷ا Úب ينمزلا لضصافلا نأا
هتدم ةيباختن’او ةيداعلا Úتماعلا

Úناوقلا قفو ،دح ىضصقأاك اموي51
.ةيضضاير ةيلارديف لكل ةيلخادلا

ةشضايرلا ءادشصأا ــه2441 ةيناثلا ىدامج21 ـل قفاوŸا1202 يفناج62 ءاثÓثلا

ةيركشسعلا ةينطولا ةرودلا قÓطنا
ةمشصاعلاب ةلشسلا ةركل ةيناثلا

ةضسردŸاب ةلضسلا ةركل ةيناثل ةيركضسعلا ةينطولا ةرودلا تاير‹ تقلطنا
،Úن-ث’ا سسما (ة-م-ضصا-ع-لا ر-ئاز÷ا) ةد-لارز-ب ي-ن-طو--لا كرد--ل--ل ا--ي--ل--ع--لا

Ãقرف ةينامث ةكراضش Áنولث flا و يحاونلا فلتŸةيركضسعلا سسراد
ةياغ ¤ا لضصاوتت يتلا ،ةرودلا هذه دهضشتو.تادايقلا ¤إا ةفاضضإ’اب
ةيركضسعلا ةيحانلا ،(ةديلبلا) ¤و’ا ةيركضسعلا ةيحانلا ةكراضشم ،ءاعبرأ’ا
ةيركضسعلا ةيحانلا ،(راضشب) ةثلاثلا ةيركضسعلا ةيحانلا ،(نارهو) ةيناثلا
ةيحانلا و (ةنيطنضسق) ة-ضسماÿا ة-ير-ك-ضسع-لا ة-ي-حا-ن-لا ،(ة-ل-قرو) ة-ع-بار-لا
كردلا تادايق قيرف ¤إا ةفاضضإ’اب ،(تضساÔ“) ةضسداضسلا ةيركضسعلا

Èمتبضس رهضش ¤وأ’ا ةينطولا ةرودلا ةلقرو ةنيدم تنضضتحا ناو قبضسو.يضضاير821 غلبي ›امجا دادعتب ،ةيدمتعŸا تاينقت ةضسردم قيرف و ينطولا
ةينطولا سسأاكلا ىلع ةضسفانملل ¤وأ’ا ةعبرأ’ا قرفلا حيضشرت متي ثيح ،لبقŸا سسرام رهضش نارهو ةنيدم ‘ ةثلاثلا ةرودلا تاير‹ ماقت اميف ،يضضاŸا
ةرودلا تدهضش ثيح ،بقللا ىلع مهنيب اميف سسفانتلل ،طاقنلا نم ددع Èكا بحاضصل ةفاضضإا ةرود لك نم زئافلا Úعيو.مداقلا وينوي ‘ (بقللا ةرود)
.Êاثلا حضشرŸا نع ةرودلا هذه زرفتضس اميف ،ينطولا كردلا تادايق قيرف قوفت ¤وأ’ا

يرفيف3 موي دقعت ةيباختنلا ةماعلا ةيعم÷ا

نوشسفانتي بيد و سسياكوب ،يشسيم نب
ىوقلا باعلا ةيدا–ا ةشسائر ىلع

ةماعلا ةيعم÷ا ىوقلا با-ع-لأ’ ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–’ا د-ق-ع-ت
ةي-بŸو’ا ة-ن-ج-ل-لا ر-قÃ ،1202 يرف-ي-ف3 موي ،ةي-با-خ-ت-ن’ا

(ةمضصاعلا رئاز÷ا ) نونكع Íب ةيرئاز÷ا ةيضضايرلاو
ميك◊ا دبع  : مهو مهحضشرت تافلم ÚحضشÎم ةثÓث عدواو
ةيدا–’ا ةضسائرل حماط-لاو ه-تد-ه-ع ة-ي-ه-ت-نŸا سسي-ئر-لا بيد
ةئيه-ل-ل ق-با-ضسلا سسي-ئر-لا ،ي-ضسي-م ن-ب لا-م-ك ، ة-ي-نا-ث ةد-ه-ع-ل
وزو يزيت ةي’و ةطبار سسيئر سسيا-كو-ب د-ير-ف و ة-ي-لارد-ف-لا

نم ، ةنو-ك-تŸا تا-ح-ي-ضشÎلا ة-ن÷ تم-ل-ضستو .ىو-ق-لا با-ع-لأ’
fiحضشرت تافلم ، يواضسوم لامكو مي-م-حا د-ي-ع-ضس ،بو-ب-ضش د-م

مو-ي ، ة-ن-ج-ل-لا هذ-ه بي-ضصن-ت ”و ا-ق-با-ضس ةرو-كذŸا ءا--م--ضس’ا
ةيداعلا ةماعلا ةيعم÷ا ماتتخا دعب ةرضشابم ، يضضاŸا ءاعبر’ا

،نوركضش ›Óيج ، مضضت يتلا نوعطلا ةن÷ عم تقولا سسفن ‘
ةن÷ فلأاتت امنيب ،رامع دلو دمfiو حياضس نب ديم◊ا دبع
مضساقل-بو رد-يو-ق ن-ب جا-ح ،ةرا-ك-ب ى-ضسو-م ن-م ، ما-هŸا م-ي-ل-ضست
يتلا ىوقلا باعلأ’ ةماعلا ةيعم÷ا ءاضضعأا قداضصو يزوزعم
ىلع ،نونكع Íب ةيبŸو’ا ةنجللاب ةيداعلا اهترود تدقعنا
.0202 مضسوŸ  ةيبد’او ةيلاŸا Úتليضص◊ا

: بعŸÓا ءادضصأل ةرئاطلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–إلا سسيئر يضشوŸ ىفطضصم

رباكأ’ا بختنم بيبششت ىلع لمعنشس و ةمداقلا ةدهعلل حششرتأاشس معن
لاـــــــــيدنوملل ةـــــــــلهؤوŸا3202 اـــــــــيقيرفا ةـــــــــلوطب مـــــــــيظنت دـــــــــيرن

سسراـــــــــم رـــــــــهشش دـــــــــقعتشس ةـــــــــيباختن’ا ةـــــــــيعم÷ا
هنا يضشوŸ ىفطضصم  ةرئاطلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا سسيئر فضشك
و يضضايرلا هعورضشم لامكتضسا لجا نم ةمداقلا ةدهعلل حضشÎلا يوني
رهضش نادقعيضس ةيداعلا ةماعلا ةيعم÷ا و ةيباختن’ا ةيعم÷ا نا حضضوا

0202 ةنضسل ›اŸا و يبدأ’ا Úيرقتلا دادعا نم ءاهتن’ا دعب مداقلا سسرام
ىهنا يذلا ينطولا بختنŸا رظتنت يتلا ةيلودلا تاضسفانملل ةبضسنلاب و
لخدي نا ىلع ةيضضاŸا ةعم÷ا موي انوروك ةحئاج دعب لوأ’ا هضصبرت
نا يضشوŸ فضشك   مداقلا عوبضسأ’ا Êاث سصبرت ‘ Òما ةعوبرق ءاقفر
و توا رهضش برغŸاب ةيقيرف’ا ةلوطبلا ‘ ةكراضشملل نودعتضسي رضضÿا
اميف و طضسوتŸا سضيب’ا رحبلا باعلا اذك و يمÓضس’ا نماضضتلا باعلا
و Êدبلا رضضÙا  ةدايق ت– نوبعÓلا بردتي ينطولا بردŸا سصخي
و  يوانرب وÁرك بردŸا عم ايمضسر دقاعتلا راظتنا ‘ ينقتلا ريدŸا

لجا نم  تاباختن’ا دعب ’ا ءارج’ا اذهب موقي ’ نا سسيئرلا لضضف
يوانرب بردŸا عم تاونضس عبرا وا ثÓثل مودي دقع نامضض

621 ةيناديوشسلا فرغ  ةئيهت ةداعأ’ نويلم
نا ي-ضشوŸ د-كا تا-ضصبر-ت ‘ م-ه-لو-خد و Úي-ضضا-ير-لا ع-مŒ نا--ك--م ن--ع و
ةينطولا تابختن-م-ل-ل ي-ن-طو-لا ز-كرŸا-ب ا-ه-تا-ضصبر-ت ل-ك-ب مو-ق-ت ة-يدا–’ا
و اهتئيهت ةيدا–’ا تداعا يتلا  ةعاقلا لخاد نوبردتي و ةيناديوضسلاب
ةيدا–’اب سصاÿا داتعلا سضعبب Êدبلا Òضضحتلا ةعاق زيهجتب تماق
رفوتت تحبضصا و فرغلا ةئيهت دعا هنا يضشوŸ حضضوا فرغلل ةبضسنلاب اما

و تا-جÓ-ث ن-م Úب--ع’ا ة--حار ل--جا ن--م ة--مز’ا تا--ب--ل--ط--تŸا ل--ك ى--ل--ع

›اوح ةيدا–’ا فلك ام  ةرفوتم  تنÎن’ا ىتح و ةضشرفا و تانويزفلت
ماعط رضضfi دوجو مدع ¤ا رظنلاب لكأÓل ةبضسنلاب اما  ميتنضس نويلم621
يحضص لكا دادعأاب موقي خابط عم ةيدا–’ا تدقاعت دقف ةيناديوضسلاب
. ÚبعÓل
‘ رخ’ا وه لخديضس هنا يضشوŸ دكا يوضسنلا بختنŸا سصخي اميف اما
ايقيرفا ةلوطب اهزربا و ةمداقلا ةيلودلا تاقاقحتضسÓل يÒضض– سصبرت
سسيئر فضشك ىرخا ةهج نم و  ةمداقلا ةليلقلا ماي’ا ‘ كلذ و توا رهضش
بختنم ميعدتل لاجرلل ةنضس12 نم لقا بختنم ىلع نهاري هنا ةيدا–’ا
هنا دكا امك بختنŸاب ةديدج ءامد خضضو قيرفلا بيبضشت فدهب رباك’ا
‘رقضشعدÃ ةيقيرف’ا ةلوطبلا ‘12 نم لقا بختنم محقي نا مزتعي
ةيلود ةرود ‘ رضضÿا كراضشي نا ‘ سسيئرلا بغري اهلبق و توا رهضش
ة-ي-م-ضسر ةو-عد ر-ئاز÷ا تق-ل-ت د-ق و ر-ق--ضشعد--م ما--ما ةر--يز--ج--ب ما--ق--ت--ضس
يذلا رم’ا وه و فيلاكت يا عفد نم بختنŸا ىفعيضس نيا اهيف ةكراضشملل
لقا بختنم Òضض– لجا نم ةرودلا هذه ‘ ةكراضشملل ةيدا–’ا زفحي

ايقيرفا ةلوطبل ةنضس12 نم

ميظنت تايدا–’ا ىلع بعشصي رئاز÷اب قدانفلا فيلاكت عافترا
ةيلود ت’وطب

ايقيرفا ةلوطب ميظنت بلط ‘ بغري هنا يضشوŸ فضشك رخا قايضس ‘ و
لاح ‘ رئاز÷اب انه ةيŸاعلا ةلوطبلل ةلهؤوŸا و3102 رباكا لاجرلل

ةفلكت عافترا نا حضضوا هنا ’ا ةلوطبلا ناضضتحا ىلع رئاز÷ا ةقفاوم

نأ’ ة-ي-ق-ير-فا تارود ة-فا-ضضت-ضس’ ة-يدا–’ا ما-ما ق-ئا-ع ل-ك-ضشي قدا-ن-ف--لا
و ةقدنف فيراضصŸا عيمجب ةضصاخ  سصخضشلل ر’ود05 طقف عفدت دوفولا
لظ ‘ ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا بضساني ’ يذلا رمأ’ا وه و لقن و ماعطا
Òيا-ع-م بضسح ة-جرد ل-قا ى-ل-ع مو‚ ثÓ-ث قدا-ن--ف--لا ف--ي--لا--ك--ت عا--ف--ترا
يروضصنم ةلوخ.  ةيقيرف’ا ةيلاردفنوكلا

ةيوضسنلا ةضضايرلا ةيقرت

«نانيهنيت » عورششŸ ¤وأ’ا ةعبطلا ثعب
ةمشصاعلا رئاز÷اب مويلا ينيوكتلا

Òطاتلاو يوضسنلا نيوكتلل «نانيهنيت » عورضشŸ ¤و’ا ةعبطلا ثعب متيضس
ناينب-لا Úع-ب ة-ضضا-ير-لا ا-ي-جو-لو-ن-ك-تو مو-ل-ع د-ه-عÃ ءا-ثÓ-ث-لا مو-ي-لا ،يراد’ا
ةضضايرب ةفلكŸا ةلودلا ةباتكل نايب هب دافا امبضسح ،(ةمضصاعلا رئاز÷ا)
- يركاوضس ةميلضس ،ةبخنلا ةضضايرب ةفلكŸا ةلودلا ةبتاك يطعتضسو .ةبخنلا
»0202 ةنضسل ةضضايرلاو ةارŸا» ةيلودلا ةيبŸو’ا ةن÷ا ةزئاج ىلع ةزئا◊ا
ةنجللا فرط نم ةلومŸاو اهعون نم ¤و’ا ،ةعبطلا هذه قÓطنا ةراضشا
لو’او حومطلا ينيوكتلا عورضشŸا اذه» نا نايبلا حضضوأاو .ةيلودلا ةيبŸو’ا

ىلع مظنيضسو ةيوضسنلا ةضضايرلا ريوطتو ةيقرت راطا ‘ جردني ،هعون نم
نم يام92 ىتح يرا÷ا يفناج62 نم دت“ ، ةينيوكت تارود ةثÓث رادم
¤و’ا ةرودلا أادبتو «. ةي’و42 نلثÁ ، ةأارما001 ةكراضشÃ ،يرا÷ا ماعلا

ةÒخ’او سسرام72 ¤ا12 نم ةيناثلا ت‹رب اميف ،يفناج13 ¤ا62 نم
Úترودلا دعب نا ¤ا راضشا يذلا ردضصŸا سسفن بضسح  ،يام92 ¤ا32 نم
.يلÙا ىوتضسŸا ىلع يلمع بيردت اهيليضس ، ةيناثلاو ¤وأ’ا Úتينيوكتلا
تايضضايرلا ىمادق نم ، ةأارما001 ةكراضشم يضضايرلا ثد◊ا اذه دهضشيو
حلاضص Úع ،تروقت ،يزيلإا ،فودنت ،راردا  تاي’و نم نردحنيو تايرئاز÷ا
، “Ôقوضس ،تليضسمضسي-ت ،ة-ما-ع-ن-لا ،ة-ل-ي-ضسم ، سضي-ب-لا ،ة-يادر-غ ،ة-ل-قو ،تضسا
،راضشب ،نازيلغ ، ةبانع ،فلضشلا ،ةيدŸا ، ةضسبت ،ةلضشنخ ،طاوغ’ا ،سسارها

.ةمضصاعلا رئاز÷او ةريوبلا ، ةديعضس

مانيفوفلا ةيدا–’ ةيباختن’ا ةماعلا ةيعم÷ا
يرــــــــفيف6 موــــــي وادوـــــــف تاــــــيف

ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–’ا د--ق--ع--ت
تا-ي-ف ما-ن--ي--فو--ف--لا ة--ضضا--ير--ل

ة--ما--ع--لا ا--ه--ت--ي--ع--م---ج وادو---ف
يرفيف6 مو-ي ة--ي--با--خ--ت--ن’ا
ةدد--ع--ت--م ة--عا--ق--لا--ب ل--ب--قŸا
ءا-ضضي-ب-لا راد-لا-ب تا--ضضا--ير--لا
،(ةمضصاعلا رئاز÷ا)
سسي--ئر جاو--ج د--مfi حر---ضصو
ة--------ير---------ئاز÷ا ة---------يدا–’ا
Óئاق وادوف تايف مان-ي-فو-ف-ل-ل
را-ي-ت-خا ى-ل-ع ا-ن-ق-ف--تا د--ق--ل»:
ر--ياÈف ن--م سسدا--ضسلا خ--يرا--ت
ةيعم÷ا دقعل ادعوم ،1202
ر--قÃ ة--ي--با--خ--ت--ن’ا ة--ما--ع---لا
نأا ل--مأا--ن ي---ت---لاو ،ة---يدا–’ا
ى--ل--ع ا--ه--لÓ--خ رو---مأ’ا Òضست
جو-----ت-----تو مار-----ي ا-----م ن------ضسحأا
.«حاجنلاب
ة------يدا–’ا تاذ تد------ق------عو

، ة-يدا-ع-لا ة-ما-ع-لا ا-ه-ت-ي-ع--م--ج
نيذلا53لا Úب نم اوضضع72 روضضح تفرع ثيح

‘ ق◊ا مهيدل71 مهنم ،ةماعلا ةيعم÷ا مهيضص–
Úت--ل--ي--ضص◊ا ى--ل--ع ة--قدا--ضصŸا ت“ و .تيو--ضصت--لا
.عامجإ’اب0202 ةنضسل ةيبدأ’او ةيلاŸا
وادو-ف تا-ي-ف ما-ن-ي-فو-ف-لا ة-يدا–ا ءا-ضضعأا ما-ق ا-م--ك

لك نا÷ ءاضضعأا باختناب ةماعلا ةيعم÷ا لÓخ
،ماهŸا مÓتضساو ميلضست و نوعطلا ،تاحيضشÎلا نم

.ةيباختن’ا ةماعلا ةيعم÷ا دقعل ابضس–
ة-ل-حرو-ب د-مfi ن-م تا-ح-ي--ضشÎلا ة--ن÷ ل--ك--ضشت--تو
مضضت اميف ،وضضعك يرازم ماضسح و ةنجلل سسيئرك

و (سسي-ئر) يرداو--ق لدا--ع ن--م ل--ك نو--ع--ط--لا ة--ن÷
fiتضسا و ميلضست ةن÷ اما ،(وضضع) يويكم دمÓم

و (سسيئر) سسوضسيع قراط نم Óك مضضتف ماهŸا
13 موي ديد– ”و  .(وضضع) رماع نب ليعامضسإا

.حضشÎلا تافلم عاديإ’ لجأا رخآاك يفناج
ةيبŸوأا ةدهعل حضشÎلا ‘ هتين جاوج دمfi ىدبأاو
نم» ،يذيفنتلا هبتكم ةيعÃ (4202-1202) ةيناث
تايف مانيفوفلا ةضضاير ريوطت ةمهم ةلضصاوم لجأا

.هبضسح ،ينطولا ىوتضسŸا ىلع «وادوف
لكايه ديدŒ راضسÃ قلعتت اهل ةيجهنم ةركذم ‘و
ةيضضايرلا تايدا–’اب ةضصاÿا طيضشنتلاو ميظنتلا
دقع ةÎف ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو تددح ،ةينطولا
02 ن-م ة-ي-با-خ-ت-ن’او ة-يدا-ع-لا ة-ما-ع--لا تا--ي--ع--م÷ا

مات-ت-خا ل-ب-ق ،1202 ل-ير-فا51 ¤إا0202 يف-نا-ج
.ةيبŸوأ’ا ةنجللا تاباختناب ةيلمعلا
ل-ضصا-ف--لا نأا ةر--كذŸا تاذ ‘ ةرازو--لا تدروأا ا--م--ك
ةيباختن’او ةيداعلا Úتماعلا Úتيعم÷ا Úب ينمزلا

ةيلخادلا Úناوقلا قفو ،دح ىضصقأاك اموي51 هتدم
.ةيضضاير ةيلارديف لكل



ــه2441 ةيناثلأ ىدامج21 ـل قفأوŸأ1202 يفناج62 ءاثÓثلأ خيراتلا ىلع ةذفان

4S°ÑàªÈ 3002
0 رطق1 رئاز÷ا

ةدايق ت– ينطو-لأ بخ-ت-ن-م-ل-ل ةأرا-ب-م لوأأ
تناك فراسش مÓعوبو نأدعسس حبأر يئانثلأ
هنسضتحأ ءاقل ‘ ،يرطقلأ بختنŸأ مامأأ

مامأأ ةيسسنرفلأ سسÁر ةنيدÃ ةنيدم بعلم
قو-ف-ت ا-ه-ي-فو ،ط-ق-ف جر-ف-ت-م004 ›أو---ح
فدهب  «يبانعلأ» ى-ل-ع ي-ن-طو-لأ ا-ن-ب-خ-ت-ن-م
‘ دأرسش كلŸأ دبع بعÓلأ هعقو رفسصل
ءأدأأ ةهجأوŸأ هذه تدهسش.62ـلأ ةقيقدلأ

بردŸأ لئسس Úحو ،Úبنا÷أ نم فيعسض
«Óئاق در ةأرابŸأ ةياهن بقع نأدعسس حبأر

بخ-ت-نŸا-ف ،Êر-ظ-ت-ن-ي Òب-ك ل-م--ع كا--ن--ه
لبقو.«هذاقنإل ةيحأرج ةيلمع ¤إأ ةجاحب
يذلأ ةيحأر÷أ ةيلمعلأ تناك نإأ فرعتن نأأ

بخ-ت-نŸأ م-سسج ‘ نأد-ع-سس ح-بأر ا-ه-ب ما--ق
يذلأ ةليكسشتلأ مكيلإأ ،ل مأأ ةحجان ينطولأ

رسصن نم ريرسسوأ :›ام ةهجأوم تسضاخ
ةيدولوم نم  Úسساي ينطÓسس ،يأد Úسسح

Êو-ما-م ،ف-ل-سشلأ ة-ي-ع--م--ج ن--م يوأز Òم--سس ،ر--ئأز÷أ
fiÎفوءرلأ دبع يبأرز ،اسسنرفب ف fiÎاسسنرفب ف،

فfiÎ يرو--سصن--م د--يز--ي ،ا--سسنر--ف--ب فfiÎ جا--ج--ح
ةبيبسش نم ةكبد نب ،اسسنرفب فfiÎ سشوأرك ،اسسنرفب
سسراف يحÓف ،اسسنرفب فfiÎ كلŸأ دبع ،لئابقلأ

ةدعاسسÃ نأدعسس حبأر :بردŸأ.ةنيطنسسق ةبيبسش نم
فراسش مÓعوب

42S°ÑàªÈ 3002
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مÓ-عو-بو نأد-ع-سس ح-بأر ي-ئا-ن-ث-ل-ل ة--ي--لأوŸأ ة--ه--جأوŸأ
ةيليوج5 بعلÊ Ãوباغلأ بختنŸأ مامأأ تناك فراسش
روهمج اهرسضحو ،ينيركز يرئأز÷أ مك◊أ اهداقو
لإأ ،روهم÷أو بعلŸأ يلماع نم مغرلاب.أدج ليلق
Úفده يباجيلأ لداعتلاب ىفتكأ ينطولأ بختنŸأ نإأ

Ÿأ ،امهلثŸوباغلأ بختنÊ ليجسستلأ ¤إأ قابسسلأ ناك
،12ـلأ ةق-ي-قد-لأ ‘ ي-مو-غ-ن ق-لأا-تŸأ ن-ه-ب-عل ة-ط-سسأو-ب

Úب---عÓ---لأ ءأدأأ ى---ل---ع Òثأا---ت يأأ ه---ل ن---ك----ي ⁄ ا----فد----ه

ةياغ ¤إأ ،مهنم لعف در يأأ لجسسن ⁄ ثيح ،Úيرئأز÷أ
Êوباغلأ بختنŸأ زوفب ةياهنل ةرفاسص مك◊أ نÓعإأ
،لوألأ سسكع ى-ل-عو ،Êا-ث-ل-ل طو-سشلأ.در نود فد-ه--ب
،ينطولأ بختنŸأ يبعÓل ةظو-ح-ل-م ة-قا-ف-ت-سسأ ل-ج-سس
دعب ةجيتنلأ ليدعت نم يحÓف سسراف بعÓلأ نكم
فاسضأأ قئاقد Êامثب ،هدعبو ،ةيأدبلأ نم قئاقد تسس
،Êا-ث-لأ فد-ه-لأ  و-ي-سشأ Úسسح ة--م--سصا--ع--لأ دا–أ بعل
ÚبعÓلأ نأأ لإأ ةينطولأ ةليكسشتلأ مدقت نم مغرلابو
أو-ل-سصأوو «ر-سضÿأ» مد--ق--ت--ب أور--ثأا--ت--ي ⁄ Úي--نو--با--غ--لأ
عبسس لبق كلذ مهل ناكف ،ةجيتنلأ ليدعت ةيغب مهحافك
ناكو  ،ابموبم بعÓلأ هعقو ةياهنلأ ةرفاسص نم قئاقد
،ةيقبتŸأ قئاقدلأ ‘ زوفلأ عأزتنأ بختنم لك ناكمإاب

افدهل هعييسضتب ،ين-طو-لأ ا-ن-ب-خ-ت-ن-م بنا-ج ن-م ة-سصا-خ
fiخألأ سسا--ف--نألأ ‘ ا--ق--قÒع-قو ى-ل-عو ،ءا-ق-ل-لأ ن-م ة

. ةهجأوŸأ هذه تهتنأ امهلثÚ Ÿفده لداعتلأ ةجيتن
ماسشه :ةيلاتلأ ءامسسألاب ءاقللأ ينطولأ بختنŸأ بعل

Òم---سس ،يلو---م ود---ح ،Úسسا---ي ي---ن---طÓ----سس ،ر----يأز----م
رئأز÷أ ةيدولوم نم يليسضف ،لماهلب ،يجقجوب،يوأز
Úسسح رسصن نم ةكبد نب ،(يزاغ Ëرك) هل ةأرابم لوأأ
،(و--ي--سشأ Úسسح) ر--ئأز÷أ ة--يدو--لو--م ن---م سسنو---ي ،يأد
دوأد ،(ةمسصاعلأ دا–أ نم ديعسس نب) يحÓف سسراف
مÓعوب ةدعاسسÃ نأدعسس حبأر :بردŸأ.هللأ دبعوب
فراسش

62S°ÑàªÈ 3002
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يئانثلأ ةدايق ت– ينطولأ قيرفلل ةثلاثلأ ةهجأوŸأ
،ةيدو ىرخألأ يه تناك فراسش مÓعوبو نأدعسس حبأر
بختنŸأ ما-مأأ ،ة-ي-ل-يو-ج5 بع-ل-م كلذ-ك ا-ه-ن-سضت--حأو
دمfi قلأاتŸأ يرئأز÷أ مك◊أ اهداقو ،يبانيكروبلأ
نوباغلأ ةأرابم رأرغ ىلع.ليلق روهمج روسضحب ،ةزونب
ن-ك-ل و-يرا-ن-ي-سسلأ سسف-ن رر-ك-ت ،لدا-ع-ت-لا--ب ته--ت--نأ ي--ت--لأ
لجأ نم بختنم يأأ دهجي ⁄ ثيح ،يبلسسلأ لداعتلاب

طسسو ‘ زكر“ بعللأ لم‹ نأأ ليلدب ،رخألأ مزه
ا-ه--ف--سصو ن--كÁ ن--كŸ تلواÙأ سضع--ب ع--م نأد--يŸأ

ا-م-ك ءا-ق-ل-لأ ي-ه--ت--ن--ي--ل ،ة--م--سشتÙأ
سضاخ.فأد--هأأ نود--ب ق--ل--ط--نأ
ة-ه-جأوŸأ هذ-ه ي-ن-طو-لأ بخ-ت--نŸأ
،يوأواق سسانول :ة-ي-لا-ت-لأ ءا-م-سسألا-ب
ود-ح)لو-غ قرا--ط ،نا--م--ي--ل--سس و--حر
،يوأز Òمسس ،يبيرع ميلسس ،(يلوم
د-يا-ق-ل-ب ،و-ي-سشأ Úسسح ،Ëر-ك يزا-غ
د--ي--ع--سس ن--ب ،(ي--ج---ق---جو---ب)قورا---ف
دا–أ ن--م ي--قر--سش ن--ب ،(ل--ما--ه--ل--ب)
،(يحÓ-ف)ه-ل ةأرا-ب-م لوأأ ة-م-سصا-ع-لأ
ح--بأر :بردŸأ.هل-لأ د-ب-عو-ب دوأد
فراسش مÓعوب ةدعاسسÃ نأدعسس
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سضا--خ ،3002 ة-ن-سس ءا-سضق-نأ ل--ب--ق
بردŸأ ةدا-ي-ق-ب ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ
نأد-ع-سس ح-بأر
Úترابم
Úتيمسسر

⁄ا-ع-لأ سسا--ك تا--ي--ف--سصت ن--م--سض
تع---قوأأ ثي----ح ،(6002 ا-ي--ناŸأأ)
لوألأ يد-ي-ه-م-ت--لأ رود--لأ ة--عر--ق
بختنم مامأأ ين-طو-لأ ا-ن-ب-خ-ت-ن-م
بخ-ت-ن-م ر-كذ ى-ل--عو.رجينلأ
ههجأوي ةيناثلأ ةرمل-ل-ف ،ر-ج-ي-ن-لأ
ن---م---سض ي---ن----طو----لأ بخ----ت----نŸأ
ةرŸأ ،⁄ا--ع--لأ سسا--ك تا--ي--ف---سصت
لا-----يد------نو------م ‘ تنا------ك ¤وألأ
ÚبختنŸأ ىقتلأ ثيح ،اينابسسأ

ءا-ق-ل ي-ف-ف ،ثلا-ث-لأ رود--لأ ي--غ--ف
ينطولأ بختنŸأ قوفت باهذلأ

Ãمح ديهسشلأ بعلÓيو Ãةنيد
،رفسصل فأدهأأ ةعبرأاب ةنيطنسسق
ر-----سسخ ةدو-----ع-----لأ ةأرا-----ب------م ‘و

بختنŸأ
رجينلأ ةمسصاع يماينب ينطولأ
ىلع اهنيح رثؤوت ⁄ ةÁزه ،در نود فدهب
عبأرلأ رودلأ غولب ‘ يمولب رسضÿ ءÓمز
Úب ةثلاثلأ ةهجأوŸأ ¤إأ ةدوعلاب.Òخألأو
ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ عا--ط--ت--سسأ ،Úب--خ--ت--نŸأ

هعقو ،رفسصل فده-ب ي-ما-ي-ن-ب زو-ف-لأ ق-ي-ق–
‘ تو--با--تو--ب ا--سسنر--ف--ب فÙÎأ بعÓ---لأ
›اŸأ مك◊أ هداق ءاقل ‘ ،56ـلأ ةقيقدلأ
ح---بأر بردŸأ فر----ع.›ابيلو-ك نا-مو-ك
ةقيرطب ،ةهجأوŸأ هذه Òسسي فيك نأدعسس
و-ي-سشأ Úسسح ءÓ-مز سصت-مأ نأد-ع-ب-ف ،ة--ي--كذ
سسرا◊أ كابسش غو-ل-ب ن-م Úير-ج-ي-ن-لأ ة-ب-غر

ر-يا-غ-م Êا-ث-لأ طو--سشلأ ءا--ج ،ر--يأز--م ما--سشه
لكب ينطولأ بختنŸأ رسصانع لوخدب ،لوألأ نع اما“

ةقيقدلأ ‘ كلذ هل ناكو قبسسلأ فده قيق– ةيغب ،ةوق
،توباتوب فÙÎأ ةطسسأوب طوسشلأ أذه نم ةيرسشعلأ

نا-ك-مإا--ب نا--كو ،سضرألأ با--ح--سصأأ ا--ب--عل كبرأأ ا--فد--ه
عيمج نكل ،فده نم Ìكأأ ةفاسضإأ Úيرئأز÷أ ÚبعÓلأ
مهم زوفب ةأرا-بŸأ ي-ه-ت-ن-ت-ل ل-سشف-لا-ب تءا-ب تلواÙأ
بردملل زوف لوأ وهو ،رفسصل فدهب ينطولأ قيرفلل
بيردتل هتدوع دعب Êاثلأو يمسسر ءاقل ‘ نأدعسس حبأر
ينطولأ بردŸأ ىدبأأ ةأرابŸأ ةياهن بقع.«رسضÿأ»
،مهŸاب هايإأ افسصأو ،زوفلأ أذهب هتحرف  نأدعسس حبأر
نم ،Òبك حايتراب ةدوعلأ ةأرابم سضوخب هل حمسسيسسو

أذهب ينطولأ بختنŸأ نأ يروسصنم ديزي لاق ،هتهج
لجأ نم ةرابج ةوطخ اطخ زوفلأ
حبأر سضاخ.›أوŸأ رودلأ غولب
ءامسسألاب ةهجأوŸأ هذه نأدعسس
، و--حر ،ر--يأز--م ما--سشه :ة--ي--لا--ت---لأ

،يلو--م ود--ح ،رو--فأز ،ي---ب---ير---ع
فfiÎ بعل جا-----------------ج------------------ح
د-يز-ي ،(Êا-يز Ëر-ك)أد-ن-ل-ك-ت-سسا--ب

،(سشوأر--ك)Êو--ما---م ،يرو---سصن---م
Ëرك)روركأ ،توباتوب ،وبأ Úسسح
نأد-ع-سس ح-بأر :بردŸأ.(يزاغ

Ãعوب ةدعاسسÓفراسش م
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0 رجينلا6 رئاز÷ا
ق---ير----ف----ل----ل ةÒخألأ ة----ه----جأوŸأ
،4002 ةنسس ءاسضقنأ لبق ينطولأ
ءاقل ‘ رجينلأ بختنم مامأأ تناك
يد-ي-ه-م-ت-لأ رود-لأ ن-م-سض ةدو--ع--لأ

تايفسصتل
،(6002 ا-----ي-----ناŸأأ) ⁄ا-----ع-----لأ سسا-----ك
روه-م-ج رو-سضح-ب ،2691 ةيل-يو-ج5 بعلم ا-ه-ن-سضت-حأو
مك◊أ هداقو ،جرفتم فل نيرعلأ نع دعتي ⁄ طسسوتم
بردŸأ لابسشأ ا-ه-م-سسحو ،نو-جر-ع-لأ د-مfi ي-بر-غŸأ
ةدحأو يهو ،6/0 لدج يأأ لبقت ل ةجيتنب نأدعسس حبأر
ينطولأ بختنŸأ اهيف قوفت يتلأ جئاتنلأ لقثأأ Úب نم

،ةيأدبلأ نم طقف ةعاسس عبر دعب.يوركلأ هخيرات ‘
كلŸأ دبع اسسنرفب فÙÎأ مدقب لوألأ فدهلأ ءاج
سض“ ملف ،ىرخأأ فأدهأل ةيهسشلأ حتف افده ،دأرسش
فدهلأ دأرسش كلŸأ دبع فاسضأأ ىتح ،12ـلأ ةقيقدلأ
اسسنرفب فÙÎأ هليمزل رودلأ ءاج اهدعب ، ،Êاثلأ
،03ـلأ ةقيقدلأ ‘ ثلاثلأ فدهلأ عقو ثيح ،توباتوب
ل-ج-سس ،ةد-حأو ة-ق--ي--قد--ب لوألأ طو--سشلأ ة--يا--ه--ن ل--ب--قو
¤وألأ ةلحرŸأ ايهنم ،عبأرلأ فدهلأ Êومام بعÓلأ
ءأدأأ ‘ عجأرت تدهسش ،ةيناثلأ ةلحرŸأ.ةلماك ةيعابرب

حبأر بردŸأ لابسشأأ ناكو ،ينطولأ بختنŸأ أوبعل
تناك يتلأ ،¤وألأ ةلحرŸأ ةيعابرب أوفتكأ دق نأدعسس
ةياهن لبقو ن-ك-ل ،›أوŸأ رود-لأ غو-ل-ب-ل ر-سضخ-ل-ل ة-ي-فا-ك
سسماÿأ فدهلأ عقويل توباتوب داع ةقيقد91ـب ءاقللأ
ى-ه-نأأ يذ-لأ رور-كأ م-ي-سسن بعÓ-لأ ع--ب--ت--ي--ل ،ه--ل Êا--ث--لأو
ناكو ،سسداسسلأ فدهلأ ه-ل-ي-ج-سست-ب فأد-هألأ نا-جر-ه-م
ل و-ل ا-ع-با-سس ا-فد-ه ف-ي-سضي نأ بعÓ-لأ سسف-ن نا-ك--مإا--ب
قحتسسم زوفب ةأرابŸأ ي-ه-ت-ن-ت-ل ،ل-ي-ج-سست-لأ ‘ ه-ت-ي-نا-نأأ
.لوألأ يديهمتلأ رودلأ يطختل هلهأأ ينطولأ قيرفلل
نع نأدعسس حبأر بردŸأ برعأأ ةأرابŸأ ةياهن بقعو
يتأاي هنوك ،مهم دج نأ هايإأ افسصأو ،زوفلأ أذهب هتحرف
أدعأو ،سسنوتب ايقيرفأ ·أأ سساك تايئاهن ةقÓطنأ لبق
.سسنوت ةرا÷أ ‘ ةيباجيأ جئاتن قيقحتب Úيرئأز÷أ

ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جأوŸأ هذ-ه ي-ن-طو-لأ بخ--ت--نŸأ سضا--خ
،يلو-م ود-ح ،نا-م-ي-ل-سس و-حر ،ر-يأز-م ما-سشه :ة-ي--لا--ت--لأ

،يرو-سصن-م د-يز-ي ،رو-فأز ،ي-ب--ير--ع ،(جا--ج--ح)Êو--ما--م
،و-ي-سشأ Úسسح ،(يزا--غ Ëر--ك)سشوأر--ك ،(رور--كأ)دأر--سش
مÓ-عو-ب ةد-عا-سسÃ نأد-ع-سس ح-بأر :بردŸأ.توباتوب
فراسش
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¤إأ هلقنت لبق يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ فاسضتسسأ
·أÓ-ل ا-ي-ق-ير-فأ سسا-ك تا-ي-ئا-ه-ن ‘ ة-كرا-سشم--ل--ل سسنو--ت
روسضحب ةيل-يو-ج5 بع---لÃ ›اŸأ بخ----ت----نŸأ  ،4002

لداع يسسنوتلأ مك◊أ ءا-ق-ل-لأ رأدأأو ،ع-سضأو-ت-م رو-ه-م-ج
.رفسصل Úفدهب ›اŸأ بختنŸأ زوفب تهتنأ ،نومهز
نامرد بعÓلأ ةطسسأوب ،أركبم  ›ابيلوك ءÓمز مدقت

تا-يو--ن--ع--م ى--ل--ع Òب--ك د--ح ¤إأ ر--ثأ ا--فد--ه ،يروأر--ط
ي-ت-لأ ة-ل-ي-ل-ق-لأ سصر-ف-لأ ل-ي-لد-ب ،Úير-ئأز÷أ Úب--عÓ--لأ
يتلأو ¤وألأ ةلحرŸأ لÓخ ةينطولأ رسصانعلل تحيتأأ
،ةيناثلأ ة-ل-حرŸأدر نود فد-ه-ب ›ا-م زو-ف--ب ته--ت--نأ
،ةجيتنلأ هليدعت ةيغب ةوق لكب ينطولأ بختنŸأ اهلخد
ةي-ن-طو-لأ ر-سصا-ن-ع-لأ ا-ه-ي-ف تنا-ك يذ-لأ تقو-لأ ‘و ن-ك-ل
بعÓلاب أذإأو ،ل-يد-ع-ت-لأ ل-جأ ن-م ا-ه-تر-ط-ي-سس ة-ط-سسا-ب
نم ـلأ ةقيقدلأ ‘ ةجيتنلأ فعاسضي لاسساب يروت ›اŸأ
أذه رثأ ،لوألأ فدهلأ رأرغ ىلعو ،ةيناثلأ ةلحرŸأ
ن--م م--غر--لا--بو ،Úير--ئأز÷أ Úب--عÓ--لأ ى--ل--ع فد--ه--لأ
نأدعسس حبأر بردŸأ اهلخدأ يتلأ ةديدعلأ تأÒيغتلأ

ةياغ ¤إأ اهلاح ىلع تيقب ةجيتنلأ نأ لإأ هتليكسشت ىلع
.ةياهنلأ ةرفاسص نومهزلأ لداع يسسنوتلأ مك◊أ نÓعإأ

:ةيلاتلأ  ة-ل-ي-ك-سشت-لا-ب ءا-ق-ل-لأ ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ سضا-خ
،يلو----م ود----ح ،نا----م----ي----ل----سس و----حر ،ر----يأز----م ما----سشه
ايناŸأاب فfiÎ بعل يحي Îنع ،(سشوأرك)Êومام
،(روفأز ميهأربأ)ةيفاعوب ،(يبيرع ميلسس)هل ةأرابم لوأ
ةأرا---ب---م لوأ ا---سسنر---ف---ب فfiÎ بعل ح---سشأو ر---سصا---ن
،(Êا---يز)ي---سضا---م----ل----ب ،جا----ج----ح ،(و----ي----سشأ Úسسح)ه----ل
نأد--ع---سس ح---بأر :بردŸأ.توبا-تو-ب ،(دأر-سش)رور-كأ

Ãعوب ةدعاسسÓعبتي ...فراسش م

ةتسس4002 سسنوتب ايقيرفا سساك تاياهن ةيادب لبق ينطولا بختنŸا سضاخ
ةثÓث ‘ قوفت ،فراسش مÓعوبو نادعسس حبار ÚبردŸا ةدايق ت– تايرابم

دج ةليسص◊ا هذه نا لوقلا نكÁو ،دحاو ءاقل ةرسسخو Úنثا ‘ لداعتو
رودلا بايإا ‘ ةيليوج5 بعلÃ رجينلا بختنم ىلع لجسسŸا زوفلا ىقبيو ،ةيباجيا
رجينلا بختنم باسسح ىلع ،(6002 ايناŸأا) ⁄اعلا سساك تايفسصتل لوألا يديهمتلا

.لÓقتسسلا ذنم «رسضÿا» اهب زاف يتلا جئاتنلا لقثأا Úب نم ،رفسصل ةيسسادسسب
‘ انفقوت ثيح نم ددعلا اذه ةقلح أادبن ،ةياك◊ا ‘ مكيلع ليطن ل ىتحو

نادعسس حبار Úبردملل ءاقل لوأا وهو ،رطقو رئاز÷ا ءاقل عم ،ةيسضاŸا ةقل◊ا
افلخ ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع امهنييعت دعب فراسش مÓعوبو

¤إا ةديعسس ةلحرف ،سسنيكيل جروج يكيجلبلل
.«رسضÿا» خيرات زيلاهد

لÓقتصس’ا ذنم «رصضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

4002 يفناج41 ¤إاÈ 3002متبسس4 نم

4002 «ناك» تايفسصت ‘ «رسضÿا» ‘fiÎ ديدج دارسش كلŸا دبع^

4002 سسنوت ةرود ¤إا لهاتŸا ينطولا بختنŸا^

ةيلود ةارابم لوأا سضاخ ىيحي Îنع^
يفناج41 موي يرئاز÷ا بختنŸا عم

ةيليوج5 بعلÃ ›ام مامأا4002

تداق يتلا ءامسسألا Úب نم يسضاملب لامج^
4002 سسنوتب ايقيرفا سساك ¤إا «رسضÿا»

6002ايناŸأا لايدنوم تايفصصت ‘ ةيخوراصص ةيادب

(نوسسمÿاو ةعسساتلا ةقل◊ا)



Òخأات»
تاباختن’ا
رصضي
ديدجتلاب
لمتÙا
،يصسيم لينو-ي-ل-ل
ىر-خأ’ا ة-يد-نأ’ا

Áىر------ت نأا ن------ك
ع------صضو-------لا اذ-------ه
ةلوا-حÃ ه-ل-غ-ت-صستو
،ي-صسي-م ع--م ع--ي--قو--ت--لا
ل--ب--ق ق--ي--قد--ت ءار--جإا بج---ي
اذه ،ديدجتلا سضرع Ëدقت
ىلع ةنولصشرب ديفي ’ عصضولا
اننأا ىلع رصصأا يننأ’ ،قÓطإ’ا
،Òغتي ⁄ يفقوم ،هيلإا ةجاحب
لاومأا دجوت ’ هنأا هليكو انÈخأا
اذإا ،«اًيلاح هبتار عفدل وأا همصضل
قفو ةنولصشÈل مصضني نأا ديري ناك
ة-يا-ه-ن ى-ت-ح ر-ظ-ت-ن-ن-ل-ف ،ا-ن-ت--ب--غر
.«مصسوŸا

حسشرŸإ) اتروبل نإوخ
 (ةنولسشÈل يسسائرلإ

ةردوقصشأا ة-ن-يد-م ى-ل-ع ›و-ت-صسي —ا-ف-لا د-مÊ fiا-م-ث-ع-لا نا-ط-ل-صسلا :9741
.ةقدانبلا مك◊ ةعصضاخ تناك يتلاو اينابلأا لامصشب
ا-ي-صسورو ا-صسم-ن-لاو ة-ي-نا-م-ث-ع-لا ة-لود-لا Úب ج-فو-لرا-ك ةد-ها-ع-م ع-ي-قو-ت :9961
ميلقإاو رÛا دÓب نع ةينامثعلا ةلودلا تلزانت اهاصضتقÃ يتلاو ةيقدنبلاو
.ايصسورل قازأا ةنيدمو ،اصسمنلل اينافليصسنارت
ببصسب هطابحإا اهيف رهظي هتنبا ¤إا ةلاصسر بتكي Úلكنارف Úماجنب  :5871
.يمورلا كيدلا نم ً’دب ةدحتŸا تاي’ولل زمرك رصسنلا رايتخا

.نورصشعلاو ةصسداصسلا ةيكيرمأ’ا ةي’ولا حبصصت ناغيصشيم :7381
.غنوك غنوه لت– ةدحتŸا ةكلمŸا :1481
.ةدحتŸا تاي’ولا نع لصصفنت انايزيول ةي’و :1681
.ةيكيرمأ’ا تاي’ولا دا–ا ¤إا ةيناثلا ةرملل اينيجÒف مامصضنا :0781
.يكÎلا Úع ةروث ‘ ÚكراصشŸا كÓمأا رداصصت رئاز÷ا ‘ ةيصسنرفلا تاوقلا :1091
يذلا ايقيرفإا لامصش م‚ بزح ل– رئاز÷ا ‘ ةيصسنرفلا تاطلصسلا :7391
.جا◊ا ›اصصم همعزتي
اÃ هفده أاطخأا هنكل ،رمقلا ةصساردل قلطني «3 رجنير» رابصسŸا :2691
.(ملك00453) ليم00022 ›اوحب ردقي
.دنهلل ةيمصسرلا ةغللا حبصصت ةيدنهلا ةغللا  :5691
.رصصمو ليئارصسإا Úب ةيصسامولبدلا تاقÓعلا ةماقإا هيادب :0891
ةئيه مامأا اهتداهصشب ›دت نوتنيلك يرÓيه ¤وأ’ا ةيكيرمأ’ا ةديصسلا :6991
.رتوو تياو ةحيصضفب فرع اÃ ىÈكلا ÚفلÙا

ةماقإا Êويزفلت ليجصست لÓخ ركني نوتنيلك ليب يكيرمأ’ا سسيئرلا:8991
.يكصسنيول اكينوم سضيبأ’ا تيبلا ‘ ةبردتŸا عم ةيصسنج ةقÓع
لوأا حبصصتل ،ةيكيرمأ’ا ةيجراخلل ريزوك Úميلا يدؤوت زيار ازيلادنوك :5002
.بصصنŸا اذه ¤وتت يقيرفأا لصصأا نم ةيكيرمأا ةأارما

عقوي سسول‚أا سسول برق اينروفيلاكب «ليدنلج» ‘ تاراطق ةثÓث مط–
.حيرج002و ليتق11
مط– رثإا تنيارب يبوك قباصسلا يكيرمأ’ا ةلصسلا ةرك بع’ ةافو :0202

.اينروفيلاك ةي’و ‘ سساصساب’اك ‘ هترئاط

ةا-م-صسŸا ةر-ج-صشلا نا م--ل--ع--ت ل--ه ^
تابثلا ىلع ةرداق راصصعإ’ا ةرجصشب

، ةو--قو تا--ب--ث--ب Òصصا---عأ’ا ه---جو ‘
ةدوجوŸا بوقثلا ¤إا ببصسلا دوعيو

.ةÒبكلا اهقاروأا ‘
فر◊او لوأ’ا فر◊ا ملعت  له ^

تارا----ق----لا ءا----م-----صسأا ل-----ك ‘ Òخأ’ا
،ا--ي--ق--ير--فأا ،ا---ي---صسآا (ا)ي---ه سسمÿا
.ايلاÎصسا ،اكيرمأا، ابوروأا

%05 يّطغت ليزاÈلا نأا ملعت له ^
.ةيبون÷ا اكيرمأا ةراق نم

دودح اهل ليزاÈلا نا ملعت له  ^
.روداوكإ’او يليصشت ادعام ةيبون÷ا اكيرمأا لود لك عم ةيرب

.ةيŸاع قدانف ةلصسلصس لوأا يه «نوتليه» نا ملعت مله ^
.ادنلنف ‘ ةدلب مصسإا ىلع تيّمصس ايكون ةيراجتلا ةمÓعلا نأا ملعت له ^
.ءاصسنلا اهيÎصشت ⁄اعلا ‘ عومصشلا نم %69 نأا ملعت له ^
.رهن021 اهب دجوي اهتحاصسم رغصص نم مغرلابو اكياماج ةلود نا ملعت له ^

.هصسفنل ءرŸِا بح وه ،دلاÿا ب◊ا ^
.ةـيجوزلا سصفق لخاد ةـير◊ا ةوÓحب عانتقإ’ا وه ، جاوزـلا ^
.ديزŸا فرعت كـنأاب نودقتعي نـيرخآ’ا لع÷ مدختصست ةـمÓع ..... خـلإا ^
.رـيغصص تنأا مك كيرُـيل .. كنذأا ‘ سسمهي رـيبك توصص ،رـيمصضلا ^
.هطططخُي وأا هـيف ركفي نأا نود .. هـل رطخيام لك لوقي يذلا وه ،حيرصصلا سصخصشلا ^
.دحأا هـيف هارـي’ تقو ‘ .. هؤواطخأا بكتري يذلاوه ، حجانلا لجرلا ^
.نورـخآ’ا اـنوحن هـيدؤوي نأا عقوتن يذلا ئيصشلا وه ، بجاولا ^
 يعانصص تناك ول ىتح .. ىذصشلا ةـيكز ةرهز ، ءاــنثلا ^

كسســـــــــــــفن فـــــــــــقث

‘ ةيسسنرفلإ تاطلسسلإ تررق ،7391 ةنسس نم مويلإ إذه لثم ‘
›اسصم همعزتي يذلإ ايقيرفإإ لامسش م‚ بزح لح رئإز÷إ

إذه ثإدحإ ةيقب ىلع نوفرعتت مككÎن نإ لبقو ،جا◊إ
:›اتلإÊوÎكللإ عقوŸإ Èع انتلسسإرÃ إوسسنت ل ،مويلإ
moc.liamg@mirakiddam،انتحفسص رونت مكعيسضإومف

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

.«يتايح ‘ ةيلمع لوأا هذهف ادج فئاخ انأا» :بيبطلل ضضيرŸإ لاق
«يتايح ‘ اهيرجا ةيحارج ةيلمع لوأا هذهف اصضيأا انأاو» :بيبطلا باجأاف

03 : نآارقلا ءازجأاو ،411 : نآارقلا روصس  ^
: نآارقلا تادجصس ،06 : نآارقلا بازحأا ^
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6326 : هتايآا ،7 : نآارقلا فرحأا ^
تÓ-م--صسب ،93477 : نآار--ق--لا تا--م---ل---ك ^

411 :نآارقلا
رو----صسلا ،0305101 : نآار----ق----لا ط----ق----ن ^

02 : ةيندŸا روصسلاو28 :ةيكŸا
21 : اهيف فلتıاو

ةيندŸا تايآ’او0744 : ةيكŸا تايآ’ا ^
: 9271

ةنيدŸا ’و ةكÃ لزنت ⁄ يتلا تايآ’ا  ^
ةيآا73 :

: ا--ه--ت--با--ت--ك بصسح--ب نآار--ق---لا فور---ح ^
: ا--ه--ظ---ف---ل بصسح---ب فور◊او170323
 ًافرح7159 : امهنيب قرفلاو ،882533

ــه2441 ةيناثلا ىدامج21 ـل قفاوŸا1202 يفناج62 ءاثÓثلا

انعم مسستبإإ

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فسض ــــــ

يدهم Ëرك :دإدعإإ

ةزئاج ىلع لصصاح يدنلريأا يصسايصس ،دياÈكام نوصش :4091
.4791 ماع مÓصسلل لبون
ى-ل-ع ل-صصا-ح ÊاŸأا ءا-يز--ي--ف ⁄ا--ع ،سشو--ك برا--ك ›و--ب :1191

.5591 ماع ءايزيفلا ‘ لبون ةزئاج
.Êوصس ةكرصش ‘ ÚصسصسؤوŸا ءاكرصشلا دحأا ،اتيروم ويكأا :1291
.›اغترب مدق ةرك بردم ،وينيروم يصسوخ :3691
.ةيقارع ةلث‡ ،⁄اصس ىهصس :5691
.ةيكيرمأا ةلث‡ ،فرودنديم يصسيرت :0791
.يكيرمأا برصضŸا ةرك بع’ ،بوتصسلميج Úتصسج  :7791
ينيطصسلف ىوق باعلأا سسفانم ،يرصصŸا ردان :0891
.ةيروصس ةلث‡ ،Ëركلا دبع زيول :2891
.يدنلتكصسا مدق ةرك بع’ ،رنروت نايإا :4891
.›اطيإا مدق ةرك بع’ ،وكنيفويج نايتصسابيصس :7891
.يدوعصس مدق ةرك بع’ ،دباعلا فاون :0991

قروز Ïم ىلع درق لصصو5071ماع ‘ ^
لو----ب----ترا----ه تصسو ءي----طا----صش ¤إا Òغ----صص
ة--ير--ك--صسع ة--م--كfi تصضق---ف ..اÎل‚ا---ب
باصس◊ سسصسجتلا ةمهتب ، ًاقنصش همادعاب
.اصسنرف

،سضرأ’ا ىلع جاجدلا ددع انيصصحأا ول  ^
ن-م در-ف ل-ك-ل Úت-جا-جد كا-ن--ه نأا Úب--ت--ل

.سضرأ’ا ناكصس
Êاثلا ليوناÁا رو-ت-ك-ي-ف ا-ي-لا-ط-يا كل-م ^

تا-ب-صسا-نŸا ىد-حإا ‘ ه-ل ًا-ق-يد--صص ىد--ها
ن--م را--طإا ل--خاد ،ه---مد---ق ر---فا---صضأا د---حأا
.سساŸاب ًاعصصرمو ،بهذلا

^ Áةبلع مجحب ةيرصشب مظع ةعطقل نك
يأا ..نا-ن-طأا9 نزو ل-م-ح--ت--ت نأا تيÈك--لا
.ةيناصسرخ ةلتك لم– ةوق فاعصضأا ةعبرأا

بلحد ىفطسصم
بلحد ىفط-صصŸ ة-ي-ق-ي-ق◊ا ة-قÓ-ط-ن’ا

ة--صسرد--م يدا--ن--ب تنا--ك مد--ق--لا ةر---ك ع---م
زواجتي نكي ⁄ هرمعو ةيصسنرفلا نودوصس
Òغ---صصلا بي---خ---ي ⁄و ،ر---صشع ة---ي---نا----ث----لا

ماÎح’ا لا-ن-ف ،ه-برد--م ن--ظ ى--ف--ط--صصم
هل آابنت دقف ،عيم÷ا فرط نم ريدقتلاو
،مد-ق-لا ةر-ك ‘ ر-هاز ل-ب-ق-ت-صسÃ ع-ي-م÷ا
.دعب اميف قق– يذلا وهو
فان-صصأ’ا ع-ي-م÷ بل-حد ى-ف-ط-صصم بع-ل
،ةيصسنرفلا نودوصس يدان قيرفل ةينابصشلا
نا-ك ي-ت-لا تا--يرا--بŸا ل--ج ‘ عد--بأا د--قو
بردÃ ع--فد يذ---لا ر---مأ’ا ،ا---ه---صضو---خ---ي
هاعدتصسا نأا لابصشأÓل يصسنرفلا بختنŸا
،لابصشأÓل اصسنرف بختنŸ بعلل ةرم تلاد
،كلذ سضفر بل-حد ى-ف-ط-صصم د-لاو ن--ك--ل
سضفر ن-م ي-صسنر-ف--لا دا–’ا سسأا--ي--ي ⁄و
¤إا هعتبا لاقتناب بلحد ىفطصصم دلاو
هاعدتصساف ،بابصشلل ي-صسنر-ف-لا بخ-ت-نŸا
رار-صصإا ن-ك-ل ،ط-صساوأ’ا بخ-ت--نŸ ة--ي--نا--ث
ةكرصشلا نم درطلل اصضرعم هلعج ،دلاولا
يذلا رمأ’ا ،هلمع اهيف لوازي ناك يتلا
ل--خد--ت---لا نودو---صس يدا---ن سسي---ئر---ب ع---فد
 .ءاوجأ’ا فيطلتل هلمع اهيف لوازي ناك يتلا ةكرصشلا ريدم Úبو هنيب طصسوتلاو ايصصخصش

كلذبو ،رصشع ةعباصسلا نصس هغولب دعب يأا ،9691 ةنصس ‘ نودوصس يدان رباكأا ¤إا بلحد ىفطصصم ةيقرت ”
عبتي ....رصشع ةعباصسلا ةنصس ‘ نودوصس يدان رباكأ’ اوبعل نيذلا ÚبعÓلا رغصصا Úب نم بلحد دعي

مويلإ «Gd∏¡º jÉQÜ Gcû°∞ Yæ» cπ T°óI hV°«≥ hGcØæ }مويلإ
eÉ GCW«≥ heÉ’ GCW«≥ , Gd∏¡º aôê YæÉ cπ gº hZº
hGCNôLæ» eø cπ Mõ¿ hcôÜ haôê Yæ» eÉbó

V°É¥ H¬ U°óQ… hb∏â a«¬ M«∏à», jÉ cÉT°∞ cπ
V°ô hH∏«á jÉ YÉ⁄ cπ S°ô hNØ«áz.

{ Gd∏¡º jÉQÜ Gcû°∞ Yæ» cπ T°óI hV°«≥ hGcØæ»
eÉ GCW«≥ heÉ’ GCW«≥ , Gd∏¡º aôê YæÉ cπ gº hZº
hGCNôLæ» eø cπ Mõ¿ hcôÜ haôê Yæ» eÉbó

V°É¥ H¬ U°óQ… hb∏â a«¬ M«∏à», jÉ cÉT°∞ cπ
V°ô hH∏«á jÉ YÉ⁄ cπ S°ô hNØ«áz.
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:مويلإ مقر

70 جئات-ن ي-ها-م :لإؤو-سسلإ
‘ ينطولإ بخ-ت-نŸإ تا-يرا-ب-م
كيسسكŸاب ⁄اعلإ ضساك تايئاهن
؟6891 ةنسس

‘ ينطولا بختنŸا بعل:بإو÷إ
كي-صسكŸا-ب ⁄ا-ع-لا سسا-ك تا-ي--ئا--ه--ن
‘ لداعت ،تايرابم ثÓث6891 ةنصس
فدهي ةيلامصشلا ادنلريا مامأا ¤وأ’ا

Ÿما--مأا ر--صسخ ة--ي---نا---ث---لا ‘و ،ه---ل---ث
ةثلا-ث-لا ‘و1/0 ل-يزاÈلا بخ-ت-ن--م

.3/0 اينابصسا مامأا رصسخ

Áا دد--ع م--قر--لا اذ--ه ل--ثŸي-ت-لا تا-يرا-ب
‘ ديلا ةرك-ل ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ا-ه-صضا-خ

ةمصصاعلاب ايلاح ةيرا÷ا ةيŸاعلا ةلوطبلا
.ةرهاقلا ةيرصصŸا

:Èمسسيد

ــــــــــ مويلإ حيرسصت ـــــــ

ميمسصلا ‘ ــــــــــــ
رطŸإو ،ةحئإر ةليمج ةظ◊ لكل ^
.ىهاسضُي ل يذلإ ءاتسشلإ رطع وه
تإر-ط-ق ن-م ة-ع-مل ةر-ط-ق ل--ك ‘ ^

بلق اه-م-ت-ك-ي ة-يا-ك-ح ن-ك-سست ،ر-طŸإ
 .ءامسسلإ هحور اهب دسشانتو ناسسنإإ

ةح-ئإر-ك رد-سصي ⁄ا-ع-لإ Úن-ح ل-ك ^
رطŸإ تاّبح ¤وأإ قناعت امدنع ةّيهسش
 .ضضرألإ

غابسصألإ لإزُت رطŸإ طقسسي امدنع ^
هلسصأل ءيسش ّلك دوعيف ،هوجولإ نع
 .عtنسصت وأإ عإدخ نود

ءافسش رطŸاب لاسستغإلا
نم ءافصش رطŸاب لاصستغإ’ا
ل-ي--لد--لاو ،Úع--لاو سسŸاو ر--ح--صسلا

درا------ط ر------طŸا ءا------م نأا ى------ل------ع
هب مكر-ه-ط-ي-ل ءا-م ءا-م-صسلا ن-م م-ك-ي-ل-ع لز-ن-يو» :¤ا-ع-ت ه-لو-ق:Úطا-ي-صشل-ل
.«مادقأ’ا هب تبثيو مكبولق ىلع طبÒلو ناطيصشلا زجر مكنع بهذيو

11 ةيآلإ:لافنألإ ةروسس

صصق--ُي ⁄ قو--ط--ن--م Úب  ^ ⁄ دو--صصق--مو ،د--َ
. ةبÙا نم Òثكلا عيصضت ،قَطنُي

.هنم Òخ َوه ام ¤إا عوجرلا s’إا يأارلا ىلع تابثلا نم ىلحأا ءيصش ’ ^
 .ةصضفلاو بهذلا مهيطعي ن‡ سسانلا ¤إا بحأا نكت ، انيل كمÓك و امصساب كهجو نكيل ^
.اهيدافت نكمŸا نم ناك ءايصشأ’ ةيلامجإ’ا ةليصص◊ا وه خيراتلا ^
.ةدصشلا ةعاصس ‘ قÓخأ’ا فصشكنت ^

.ةديج بتك ثÓث أارقت نأا نم كل عفنأا تارم ثÓث ًاديج ًاباتك أارقا ^

Èتعأإو إرقإإ ــــ



    
   

ــه2441 ةيناثلا ىدامج21 ـل قفاوŸا1202 يفناج٦2 ءاثÓثلا

ودـــلانور وــنايتشسيرك دراــطي زــــيراوشس
دــيردم وـــكيتلتأا عــم يــئانثتشسا مــقرب

م-جا-ه-م ،ز-يراو-سس سسيو--ل Êا--يو--غوروألا درا--ط--ي
ةرو-ط-سسألا ي-ئا-ن-ث-ت-سسا م-قر-ب ،د-يرد-م و-ك-ي--ت--ل--تأا

›اطيلا سسوتنفو-ي بعل ،ود-لا-نور و-نا-ي-ت-سسير-ك
م‚ زر-حأا ا-مد-ع-ب ،ق-با-سسلا د-يرد-م لا-يرو ¤ا◊ا
كابسش ‘ هقيرفل Êاثلا فدهلا سسوكنÓب ىخورلا

،«وتا-ي-لو-بوÎم اد-ناو» بع-ل-م ى-ل-ع ، ،1-3 ايسسنلا-ف
ةركل Êابسسإلا يرود-ل-ل02 ةلو÷ا تايراب-م ن-م-سض

نإاف ،تاءاسصحإÓل «ا-ت-بوأا» ة-ك-ب-سش بسسح-بو .مد-ق-لا
وكيتلتأا عم اغ-ي-ل-لا ى-ف21ـلا هفده ل-ج-سس ز-يراو-سس
ىلع Êايوجوروألا عقو ثيح ،مسسوŸا اذه ديردم
يرودلا ى-ف ةارا-ب-م51 لوأا لÓ---خ21ـلا هفاد-هأا
ما-ع ذ-ن-م بعÓ-ل ة-ياد-ب ل-سضفأا ا-ق-قÊ، fiا-ب-سسإلا

لاير عم ودلانور ونايتسسير-ك ل-ج-سس ا-مد-ن-ع ،0102
21 ¤إا هدي-سصر ز-يراو-سس ع-فرو .ا-فد-ه31  د-يرد-م
،اجيللا ىفاده ةرادسص مسساقتيل ،مسسوŸا اذه ‘ افده
ىلتعا ام-ك ،يÒسصن-لا ف-سسو-ي ي-بر-غŸا م-جا-هŸا ع-م
هديسصر عفرو ىرودلا ةرادسص سشرع ديردم وكيتلتأا
ىلع عبÎيو ،ةارابم81 نم اهدسصح ةطقن74 ¤إا
هراج هيقحÓم بر-قأا ن-ع طا-ق-ن7 قرافب ، ة-م-ق-لا

مجاهŸا داعو .ةارابم91 بعل يذلا ،ديردم لاير
وكي-ت-ل-تأا م-جا-ه-م ،ز-يراو-سس سسيو-ل ى-نا-يو-غوروألا

نم Êابسسإلا يرودلا ‘اده بيترت ةرادسصل ،ديردم
،1202-0202 ىرا÷ا ىور-ك-لا م-سسوŸا ى--ف د--يد--ج

ىلع ديردم وكيت-ل-تأا زو-ف ى-ف ا-فد-ه ل-ج-سس ا-مد-ع-ب
ةارابŸا ىف ،فدهل فادهأا ةثÓثب ايسسنلاف باسسح

اد---ناو» بع---ل---م ى---ل---ع تم---ي----قأا ي----ت----لا
ن--م--سض ،د--حألا ءا--سسم ،«و--نا--ت--ي--لو---بوÎم
تاسسفا-ن-م ن-م ن-ير-سشع-لا ة-لو÷ا تا-ه-جاو-م
-0202 م-سسوŸ ،«ا-ج-ي-ل--لا» Êا--ب--سسإلا يرود--لا

افده21 ¤إا هديسصر زيراوسس عفرو .1202
‘اد-ه ة-م-ئا-ق-ب لوألا ز-كرŸا ى-ف ى-تأا--ي--ل
مجاهŸا عم ايوا-سست-م ،Êا-ب-سسإلا يرود-لا
،ةيليبسشإا م‚ ،يÒسصنلا فسسوي يبرغŸا
ىسسلدنألا قيرفلا عم هقلأات لسصاو ىذلا

اجيللا ةقباسسم ‘ ةÒخألا ةÎفلا لÓخ
كلÁ ثيح ،1202-0202 ىرا÷ا مسسوŸاب
91 ‘ هتكراسشم لÓخ افده21 يÒسصنلا

و زيراوسس ءاجو .Êابسسإلا يرودلاب ةارابم
ةمئا-ق-ب لوألا ز-كرŸا ‘ يÒسصن-لا ف-سسو-ي

ديحو فده قرافب Êابسسإلا يرودلا ‘اده
دئاق ،يسسيم لينويل ىنيتنجرألا مجنلا نع
11 ديسصرب اثلاث ىتأاي ىذلا ،ةنولسشرب قيرف
‘اد-ه بي-تر-ت ى-ف ي-سسي--م قو--ف--تو .ا--فد--ه

Ëرك يسسنرفلا مجنلا ىلع Êابسسلا يرودلا
ىف ءا-ج ىذ-لا ،د-يرد-م لا-ير م-جا-ه-م اÁز-ن-ب
زرحأا ثي-ح ،فاد-هأا01 ديسصرب ع-بار-لا ز-كرŸا

قيرف هفيسضم ىلع ىكلŸا قيرفلا زوف ‘ Úفده
م‚ ىواسستيل ،1-4 ةجيتنب سسيفلأا وفيتروبيد
وجيف اتليسس مجا-ه-م سسا-ب-سسا و-جا-ي ع-م ى‚ŸÒا

.فادهألا نم ديسصرلا سسفن بحاسص

لشصت ىنابشسإ’ا ةنولششرب نويد
وروي نويلم028 ¤إا

نأا ة-ي-ف-ح-سص ر-يرا-ق-ت تف--سشك
،ةيلاŸا ةنو-ل-سشر-ب يدا-ن ة-مزأا
نأا دعب موي نع اًموي ءوسس دادزت

ن-م Êا--ع--ي ق--ير--ف--لا ح--ب--سصأا
فر-------سص ‘ ة-------ل-------ك-------سشم

سضعبو ÚبعÓلا تاق-ح-ت-سسم
ي-قا-ب-ل ة-فا-سضإلا-ب ،Úل-ما--ع--لا
Úت--ي--سس ي--ك--ي--ك تا--ق--ح---ت---سسم

.قباسسلا ينفلا ريدŸا
دقاعتلا لسشفل ةيلاŸا ةمزألا تدأا هسسفن ديعسصلا ىلعو
يتيسس Îسسسشنام عفادم ايسسراج كيريإا Êابسسإلا عم
ة-يا-ه-ن-ل را-ظ-ت-نلاو ،ىا÷ا ر-ه-سشلا لÓ--خ يز--ي--ل‚إلا

سسفنو ،انا‹ ه-ع-م د-قا-ع-ت-ل-ل ،ل-ب-قŸا ف-ي-سصلا هد-ق-ع
كيبŸوأا قيرف مجاهم يابيد سسيف‡ يدنلوهلل رمألا
هقافنإا ” ىذلا طرفŸا غلبŸا ببسسب ،يسسنرفلا نويل

›اŸا ليلحتلا حسضويو .ةنولسشرب ىبردم ىلع اًرخؤوم
ل---كا---سشŸا «elbmaRssiwS» ع------------قوÃ سصاÿا
ع-م ا-ًي-لا-م ا-نار-جوÓ-ب-لا ا-ه-ن-م Êا-ع-ي ي-ت--لا ةد--ياز--تŸا
تا--بو--ل--طŸاو نو--يد--ل--ل ةد---عا---سصتŸا تا---يو---ت---سسŸا
ةبسسنب يدانلا ‘ ن-يد-لا ›ا-م-جإا ع-ف-تراو .ة-ق-ح-ت-سسŸا

نويلم028 نآلا نويدلا غلبتو ةنسسلا ‘ ٪84 تغلب ةلئاه
يدانلل لوألا قيرفلا ةليكسشت سصيلقت ” Úح ‘ .وروي

نم وروي نويلم08 نع غÓبإلا ” ثيح ، ماعلا اذه
،Úلماعلا و ةرادإلاو Úبعلاب ةسصاÿا روجألا ةروتاف
امك .يدانلل ةقلقم ةيلام تاعقوت كانه لازت ل نكلو
،سستيكسسو-ت سسو-لرا-ك يدا-ن-ل-ل تقؤوŸا سسي-ئر-لا ىر-جأا

اينو-لا-تا-ك» و-يدار ة-طfi ع-م قا-ط-ن-لا ة-ع-سساو ة-ل-با-ق-م
CAR1» ،يدانلا نأا ايعدم ، «اكرام» ةفيحسص اهتلقن
. ÚبعÓلا بتاور عفد نم نكمتي ⁄

 سضورعلا راظتنا نلعي فودمfi رون بيبح
..مدقلا ةرك ⁄اع ىف لوأ’ا روهظلل

سضورعلا ىقلتل هدادعتسسا فودمfi رون بيبح لزتعŸا ةيلاتقلا نونفلا لطب نلعأا
ةباسسح Èع اروسصم اعطقم بيبح رسشنو ،مدقلا ةرك ⁄اع ىف ةرم لوأل ةكراسشملل
هروهظل دعتسسم» هنإا ،هيلع هقيلعت ىف بتكو «مارغتسسنا» عقوم ىلع ىسصخسشلا
ىف بي-ب-ح ر-ه-ظ ا-م-ي-ف ،«سضور-ع-لا ى-ق-ل-ت را-ظ-ت-نا ى-ف ه-نأاو ،مد-ق-لا ةر-ك ى-ف لوألا
.لامرلا طسسو سضكرلاب تابيردتلا سضعب ىرجي وهو روسصŸا عطقŸا
هطبرتو ،مدقلا ةرك ىبfi نم هنأا فودمfi بيبح لاتقلا نونف لطب فرعيو
،ودلانور ونايتسسيرك ›اغتÈلا لثم اهمو‚ زربأا نم Òثكلا عم ةقادسص تاقÓع

.ةقباسس تاءاقل ىف امهسضعب عم رهظو ،ةبسسانم نم Ìكأا ‘ ايادهلا لدابت ثيح
ةيلاتقلا نونفلل «CFU» لطب ،فودمfi رون بيبح ىسسورلا لتاقŸا رهظ ،اقباسسو

قيرف بعل ودلانور ونايتسسيرك ¤اغتÈلا مجنلا عم هلسصاوت ءانثأا ،لزتعŸا ةطلتıا
امنيب هئاقدسصأا عم ةسسلج ‘ وهو فودمfi رهظو ،ويديف ةŸاكم Èع ،›اطيإلا سسوتنفوي

مدق ةرك ةارابم لوح حازŸا نلدابتي اناكو ،هلفطو وه ويديفلا ‘ رهظ ىذلا ودلانور بطاخي
fiودلانور دسض ةلمت.

«CFU» لطب بقل زرحأا اماع23 رمعلا نم غلبي فودمfiرون بيبح نأا ¤إا راسشي
نأا لبق ،تارم ةثÓث هنع عفادو ،8102 ماع ليربأا ‘ «AMM» ةيلاتقلا نونفلل

.يسضاŸا ربوتكأا ‘ ةبعللا هلازتعا نلعيو ةيفاÎحلا هتÒسسŸ ادح عسضي

ىفحسصلا ر“ؤوŸا لÓخ لويدراوغ بيب ىنابسسإلا ثد–
تاسسفانم نمسض ، ،سشتيمورب تسسو ةهجاوÃ سصاÿا

يز-ي-ل‚لا يرود-لا تا-سسفا-ن-م ن-م ن-ير-سشع-لا ة--لو÷ا
بيرد--ت ن--م درا--ب--مل كنار--ف ة--لا--قإا ن---ع ،زا---ت---مŸا

كيلع ،زوفت نأا كيلع» ،لويدراوغ لاقو .ىسسليسشت
نكلو يسسليسشت رارق مÎحأا انأا ،درطُتسس لإاو زوفت نأا

ةÎف لÓخ هب ىقتلا نأا لمآاو ،كنارفل Òبك قانع
جئاتنلا ىلع دمتعن نحن ،¤ودلا فقوتلا
وأا اهب بعلن ىتلا ةقيرطلا سسيلو
ل--سص– نأا بج--ي ،ة--ف--سسل--ف---لا

لعفت ⁄ اذإاو جئاتنلا ىلع
.«كلادبتسسا متيسسف

،لو---يدراو---غ فا---سضأاو
،ةدي-ج ج-ئا-ت-ن ق-ق-ح»

ل-ث-م ة-ئ--ي--سس ج--ئا--ت--ن
ن--م سسي--ل ،ع--ي---م÷ا

قير-ف ةدا-ي-ق ل-ه-سسلا
ع--ي--م--ج ى--ف زو--ف---ل---ل
.«مسسوŸا تايرابم

زو--ف ة---ي---نا---ك---مإا ن---عو
ى------ت------ي------سس Îسسسشنا-------م

لا-ق يز-ي-ل‚إلا يرود--لا--ب
لو-سص◊ا د-ير-ي ل-ك-لا» ،لو-يدراو-غ

ى-ف يز-ي-ل‚إلا يرود-لا بق-ل-ب زو-ف-لاو ة-يرو-ف ج-ئا-ت-ن ى-ل-ع
بعسصلا نم ،ويام نم ًلدب رياني وأا ،رياني نم ًلدب Èمفون
Òغ-ت-ت ثي-ح ،›ا◊ا تقو-لا ى--ف ع--يرا--سشŸا ن--ع ثد--ح--ت--لا
ةيادب ىف هئانبب تمق ام لك رسسخت نأا نك‡و اعيرسس جئاتنلا
ÚبردŸاو م--سسوŸا اذ--ه اد--ج ةد--ي--ج قر--ف--لا نأل ،م---سسوŸا
كنارف ةدا-ي-ق ت– ى-سسل-ي-سشت ىو-ت-سسم ع-جار-ت ن-عو.«اًسضيأا

وأا ،يسضاير ريدم كيدل نكي ⁄ اذإا» ،لويدراوغ لاق درابمل
نأا بجي نيأا ¤إا فرعتو طÿا سسفن ىف ةرادإا سسل‹ وأا ،كلام
تقو ¤إا جاتحي بردم لك ،حاجنلا بردم ىأا ققحي نل بهذت
،ىئانثتسسا اذه ،هب نونمؤوي ÚبعÓلا لعجيو هب نمؤوي ام لعفيل
.«ةليلق نكامأا ىف ثدحي

ببشس فششكي وينيروم
نع ليب ثيراغ داعبتشسا

ماهنتوت ليكششت
ما-ه--ن--تو--ت ق--ير--ف بعل ل--ي--ب ثيرا--غ يز--ل--يو--لا ر--م--ت--سسي
ة--لو--ط--ب لÓ--خ ءلد--ب---لا ة---كد ة---مزÓ---م ى---ف ،يز---ي---ل‚إلا
ينفلا ريدŸا وينيروم هيزوج ةبغر نم مغرلاب غيلÈÁÒلا
‘ د-يرد-م لا-ير ن-م ا-ًمدا-ق بعÓ-لا ع-م د-قا-ع-ت--لا ‘ ز--يÈسسل--ل
«سسأا» ةفيحسصل تاحيرسصت ‘ وينيروم لاقو.يسضاŸا فيسصلا
لكاسشŸا سضعب نم Êاعي وهو ماهنتوت ¤إا ءاج ليب نإا ،ةينابسسإلا
يسساسسأا درفك ةكراسشملل ٪001 ةبسسنب زهاج Òغ هلعجي اذهو ،ةيندبلا

ىدان-ل ى-ن-ف-لا ر-يدŸا ع-با-تو.قيرف-لا ا-ه-سضو-خ-ي ي-ت-لا تا-يرا-بŸا ‘
ىلع لوسصحلل Êدبلا ده÷ا نم Òثكلا لذب ليب نم تبلاط» :ماهنتوت
نع ىلختا ينلعجي ل رملا اذهو ،ةلبقŸا تايرابŸا ‘ Ìكا قئاقد
،اًقباسس اهل سضرعت يتلا تامزألاو بعاتŸا ملعي عيم÷ا ،يزليولا
وينيروم متتخاو.«ليبل ءيسش لسضفأا سسيل مسسوŸا اذه نا اًسضيأا ملعنو

تابيردتلا ‘ مظتنم بعÓلا نوكي نا › ةبسسنلاب ءيسش مهأا » هثيدح
حب-سصي ة-ظ-ح-ل-لا هذ-ه ‘ ،ة-ي-ند-ب ل-كا-سشم يا نود-ب ًا-ت-با-ث نو-ك-ي ناو
.تايرابŸا ‘ Ìكأا قئاقد ىلع لوسصحلل زهاج بعÓلا

ةنولششرب لخاد هفقوم ددحي ⁄

يتيشسو نامÒج ناشس سسيراب Úب .. يشسيم
،ىنابسسإلا ةنولسشر-ب ق-ير-ف بعل ،ي-سسي-م ل-ي-نو-ي-ل ي-ن-ي-ت-ن-جرألا م-سسا ط-ب-ترا
تلاقتنلا ةÎف لÓخ نامÒج ناسس سسيراب قيرف فوفسص ¤إا لاقتنلاب
.يسضاŸا يفناج1 ذنم Êولاتكلا يدانلا عم هدقاعت ءاهتنا دعب ،ةيفيسصلا
لسشف دعب ،ًانا‹ ةنولسشرب نع ليحر-لا ي-سسي-م ل-ي-نو-ي-ل ي-ن-ي-ت-ن-جرأÓ-ل ق-ح-يو

fiمأات ةلواÚ ا فيسصلا ‘ هجورخŸلا ذختي ⁄و ،يسضاÓهرمع غلابلا بع
طسسو ،ةيسضاŸا ةÎفلا Êولاتكلا قيرفلا عم هدقع ديدجتل ةوطخ ىأا اماع33
اهسسأار ىلعو ،ةيبوروألا ةيدنألا نم ددع بناج نم هتامدخب Òبك مامتها

.يسسنرفلا نامÒج ناسس سسيرابو ،يزيل‚إلا يتيسس Îسسسشنام
نويلم05 ةميقب ًادقع كانه نإا ،ةيسسنرفلا «el01trops «ةفيحسص تلاقو
ةفاسضإلاب ،يتيسس Îسسسشنامو نامÒج ناسس سسيراب ىف يسسيم رظتني وروي
رامين مهسسأار ىلعو ،ةمسصاعلا قيرف لخاد ىسسيم ءاقدسصأا نم ديدعلا دوجول

وروامو ،سسيديراب ودرانويلو ،ايرام ىد ليخنأا هينطاوŸ ةفاسضإلاب ،افليسس اد
ينيتنجرألا م-سسح-ي ⁄ ة-ظ-ح-ل-لا ى-ت-ح ن-ك-ل ،ىدرا-ك-يإا

وأا Êولاتكلا قيرفلا فوفسص نع ليحرلا ‘ هرارق
.ديدج ةرادإا سسل‹ دوجو لظ ىف هيف ءاقبلا
‘ ءاقبلا يسسيم ررق اذإا هنأا ¤إا ةفيحسصلا تراسشأاو
،ا-ًن-ك‡ ا-ًم-ئاد نو-ك-ي-سس يذ-لا ر-مألا و-هو ،ا-ي-نو-لا-ت-ك
يتلا ة-ي-ناز-يŸا Òفو-ت ىدا-ن-لا ةرادإا ى-ل-ع Úع-ت-ي-سسف

دويق عسضو مدعل ةفاسضإلاب ،بعÓلا اهب بغري
.بعÓلا دقع ىف ىئازج طرسشو

‘ ءا--ق--ب--لا--ب ي--سسي--م عا--ن---قإا Èت---ع---يو
ي-ت-لا دو-عو-لا زر-بأا ن-م ة-نو--ل--سشر--ب

هحسشرت لÓخ اتروبل اهب دهعت
.ةديدج ةÎفل يدانلا ةسسائرل

ةديج ةقÓعب يسسيم طبتريو
هتسسائر ةÎف ذنم اتروبل عم

Úب Êو-لا-ت-ك-لا يدا-ن-ل--ل ¤وألا
.0102وÚ 3002ماعلا
ةي-سسا-ئر-لا تا-با-خ-ت-نلا تل-جأا-تو

ررقŸا نم ناك ىتلا ةنولسشرب يدانل
،›ا◊ا يفناج نم42ـلا ‘ اهؤوارجإا

سسوÒف-ب ة-با-سصإلا تلا-ح عا--ف--ترا بب--سس
‘ ةددسشم دويق سضرفو ،دجتسسŸا انوروك
ديد– نآلا ىتح متي ⁄و ،اينولاتك ميلقإا
.تاباختنلا ءارجإل ديدج دعوم

ىشسليششت مجاهي ’ويدراوغ
دراـــــــبم’ ةـــــــلاقإا دـــــــعب


