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ةيفياطسسلا مامأا ةمقلا راظتنا ‘

:بعŸÓا ءادصصأا ـل هراوح نم Êاثلا ءز÷ا ‘ يركز نيدلا رون

ةيدولوملل ابردم يب ظفتحيل ةأار÷ا هل نكت ⁄ بيرغ رمع
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ةمغن ةداعتسسأ نع ثحبي ولفرد
ولنيف مامأأ فيدهتلأ

يتلأ مويلأ ةيششع91 هتلوج يدنلوهلأ ›ودلأ كردي
ىلع ولفرد ةماشسأأ يرئأز÷أ ءاقفر اهيف نوكيشس

،ةيباجيإأ ةجيتن نع اثحب ولنيف ¤إأ لقنتلأ عم دعوم
ديدŒ نع يرئأز÷أ مجاهŸأ ثحبي Úح ‘

رخأأ ‘ فيدهتلأ نع همايشص دعب كابششلأ عم دهعلأ
ةليكششتلأ ‘ هتناكم دقفي لعجي ام وهو ،ت’و÷أ
ةفقوم ةيأدب دعب Ëاهنرأأ ضسيتيف يدانل ةيشساشسأ’أ

.فأدهأ’أ نم Òثكلأ اهيف لجشس

يرتروك لبقتسسي ةيÓÁح
اشضر دمfi يرئأز÷أ ›ودلأ ءاقفر نوكيشس

Òتروك يدان لابقتشسأ عم دعوم ىلع ةيÓÁح
يرودلأ نم22 ـلأ عوبشسأ’أ راطإأ ‘ مويلأ ءاشسم

اهيف نوكي نأأ رظتني يتلأ ةأرابŸأ يهو ،يكيجلبلأ
لجأأ نم ايشساشسأأ اقباشس نأرهو ةيدولوم عفأدم

هيدان ةدعاشسمو يموجهلأو يعافدلأ هرودب مايقلأ
رايدلأ رقع ‘ ثÓثلأ طاقنلاب رفظلأ ىلع

هيدان ةليكششت ‘ ةيشساشسأ’أ زئاكرلأ نم هرابتعاب
.مشسوŸأ أذه

ةزمح . م

ةليكسشتلأ ¤إأ ةدوعلل حسشرم ضسراف
ايلاطيإأ ضسأاك ‘ ةيسساسسألأ

¤إأ قاشش لقنت عم دعوم ىلع ويشست’ نوكيشس
يئاهن عبر ‘ مويلأ ةرهشس اتن’اتأأ ةهجأوŸ وماغÒب
نأأ رظتنŸأ نم يتلأ ةأرابŸأ يهو ،›اطيإأ ضسأاك
ةليكششتلأ ‘ ضسراف دمfi يرئأز÷أ اهأأدبي
امراب مامأأ قباشسلأ ءاقللأ ‘ لشصح املثم ةيشساشسأ’أ

هتدعبأأ يتلأ ةباشصإ’أ عم هيفاعت دعب ،ضسأاكلأ ‘
Êوميشس بردŸأ ررق ثيح ،ةشسفانŸأ نع ةÎفل
¤إأ ايجيردت ةدوعلأ ةشصرف ضسراف حنم يغأزنيإأ
ضسأاكلأ تأءاقل ‘ هكأرششإأ لÓخ نم ةشسفانŸأ

يرودو يرودلأ ‘ هتاباشسح ¤إأ هتداعإ’ ابشس–
.ابوروأأ لاطبأأ

ءاتسشلأ أذه يدنام ديرُي ويسستل
ديري ويشست’ نأأ ةيلاطيإأ ةيمÓعإأ ريراقت تفششك
ىشسيع يرئأز÷أ ›ودلأ تامدخ ىلع لوشص◊أ

يوتششلأ «وتاكŸÒأ» لÓخ ضسيتيب لاير نم يدنام
أذه ةشسفانŸأ ةفاثك لظ ‘ يفلÿأ هطخ زيزعتل
«ةيلاطيإ’أ ةمشصاعلأ روشسن» ـل ةبشسنلاب مشسوŸأ
بلط ثيح ،تاهبج ثÓث ىلع نوشسفاني يذلأ
ءاتششلأ أذه يدنام ّمشض يغأزنيإأ Êوميشس بردŸأ
فيشصلأ يهتني يرئأز÷أ ›ودلأ دقع نأأ مغر
ةشسفانم «يتشسليشسوكنايبلأ» دجيشسو ،لبقŸأ

.يدنام ىشسيع ديرت ةيبوروأأ قرف ةّدع نم ةشسرشش
ةزمح . م

 رششنلأ لوؤوشسم ريدŸأ
 ةروع نب مـيشسو

 ريرحتلأ شسيئر
fiدم fiيدوم
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طشسولل ةعابطلأ ةكرشش / عبطلأ
 ةمشصاعلأ رئأز÷أ شسيأر دأرم رئب عيبانيلأ يح  ةمحرلأ ةينواعت41 نأونعلأ

 رششنت ⁄ لوأ ترششن ءأوشس اهباحشصأ ¤أ درت ’ ةدير÷أ ¤أ لشصت يتلأ روشصلأو لئاشسرلأ لك

راهششإ’أو رششنلل ةينطولأ ةكرششلأ ¤إأ أوهجوت مك  راهششأ لجأأ نم
رئأز÷أ - روتشساب جهن1 مقرpena ةلاكوب
46.61.17.120 /82.17.37.120 فتاهلأ
95.59.37.120 /91.9.37.120 شسكافلأ

ردشصت ةلماشش ةيشضاير ةيموي
» ايديم يب مأ يب » م م ذ شش نع

جد00.000009 ةكرششلأ لام شسأر

...تاباختن’أ دعوم نع نيرهشش نم لقأأ لبق

«فافلأ» ةسسائر ىلع يداسصو يسشطز Úب ءافÿأ ‘ مدتحي عأرسصلأ
يرئأز÷أ دا–’أ تاباختنأ نع نيرهشش نم ّلقأأ لبق
ةفيلخ نأاششب فقوŸأ دّيشس ضضومغلأ ىقبي ،مدقلأ ةركل
ي-ششطز ن-يد-لأ Òخ ه-تد-ه-ع ة-ي-ه-ت-نŸأ ›ا◊أ ضسي-ئر-لأ

ضسي-ئر-لأ ءا-ق-ب-ب ءأو-شس م-ي-هأر-بإأ ›أد ى-ن-ب-م ضسأأر ى-ل--ع
باختنأ وأأ ةيناث ةدهعل هبشصنم ‘ ودأراب يدان ـل قباشسلأ

ةديدج اقا-فأأ ح-ت-ف-تو ل-ع-ششŸأ ل-م– ىر-خأأ ة-ي-شصخ-شش
بايغ ¤إأ Òششي ›ا◊أ عشضولأ نكل ،ةيرئأز÷أ ةركلل

يششطز ةفÓخ نوديري ةحاشسلأ ىلع نيزراب Úحششرم
ءافÿأ ‘ ءامشسأ’أ ضضعب كّرحتت Úح ‘ هبشصنم ‘

.نلعلأ ¤إأ جورخلل بشسانŸأ تقولأ رظتنتو

ثيد◊أ ضضفريو هقأروأأ يفخُي يسشطز
ةيناث ةدهع نع

«فافلأ» ‘ لّوأ’أ لجّرلأ ل-ب-ق-ت-شسم ضضو-م-غ-لأ ف-ن-ت-ك-ي
لقأأ لبق هبشصنم ‘ ةيناث ةدهعل حششÎلل همّدقت نأاششب

امدعبف ،ةيباخت-ن’أ ة-ي-ع-م÷أ د-عو-م ن-ع ن-ير-ه-شش ن-م
ردا-غ-ي-شسو ىر-خأأ ةد-ه-ع-ل ح-ششÎي ن-ل ه-نأأ ي-ششطز ف--ششك
،ةيلا◊أ ةيبŸوأ’أ هتدهع ةياهن دعب ةرششابم هبشصنم
دّكؤويل ةداعو ةÎف لبق تاحيرشصتلأ هذه نع عجأرت

عبرأأ ذنم هيف عرشش يذلأ لمعلأ ةلشصأوم ‘ هحومط
ضسيئرلأ اهيلإأ أاجلي ناك يتلأ ةيشسايشسلأ يهو ،تأونشس
Òشسلأ لّشضفي يششطز وهاهو ةوأرور «فافلأ» ـل قباشسلأ

.ةقيقد رخأأ ¤إأ هقأروأأ يفخيو هجهن ىلع

لّهأاتلأو يراقلأ جيوتتلأ رتو ىلع بعلي
ناّبسشلل يخيراتلأ

ة-ي-بŸوأ’أ ةد-ه-ع-لأ لÓ-خ ي-ششطز ة-ل-ي-شصح نأأ د--ي--كأ’أو
،طÿأ لوط ىلع ةيبلشس نوعبتتŸأ اهÈتعي ةيشضاŸأ
ين-طو-لأ بخ-ت-نŸأ ج-يو-ت-ت و-ه د-ي-حو-لأ زا‚’أ ى-ق-ب-ي-ل
نوعبتتŸأ ضضفري يذلأو رشصم ‘ ايقيرفإأ ·أأ ضسأاكب
هشسدنهم أزا‚أ هنوÈتعيو يششطز ـل هلشضف أوعجري نأأ
نكل ،هوبع’و يشضاملب لامج ينطولأ بخانلأ وه لوأ’أ
ة-نأو-ط-شسأ’أ هذ-ه ضضفر-ي لو-ل-ه-ب ر-ما-ع نÁأ’أ ه--عأرذ

ّنأأ امك ،يششطز معدل يراقلأ جيوتتلأ رتو ىلع بعليو
يششطز ديري ،اماع71 نم لقأأ بختنÒ Ÿخأ’أ لّهأاتلأ
.ضسرام تاباختنأ دعوم لبق هيف رمثتشسي نأأ

حسشÎلاب تاطلسسلأ ّدو بسسك ¤إأ ىعسسي
«افيفلأ» ةيوسضعل

تاطلشسلأ ّدو بشسك ¤إأ يششطز نيدلأ Òخ ىعشسي امك
ة-يو-شضع-ل ح-ششÎلأ لÓ-خ ن-م ة-ي-شصو-لأ ةرأزو-لأو ا-ي-ل--ع--لأ
با-ب-ششلأ ر-يزو فو-قوو «ا-ف-ي-ف-لأ» ـل يذ-ي-ف-ن-ت-لأ بت-كŸأ
عفر لجأأ نم هبناج ¤إأ يدلاخ يلع ديشس ةشضايرلأو

مد-ع م-غر م-ي-هأر-بأ ›أد ى-ن-ب-م ‘ ءا-ق-ب-لأو ه--ظو--ظ--ح

ضسي-ئر-لا-ف ،نآ’أ ّد-ح ¤إأ ا--ي--م--شسر ها--يأو--ن ن--ع ه--نÓ--عإأ
بعشصي هنأأ هÒغ نم Ìكأأ كردي ودأراب يدان ـل قباشسلأ

ةشسفانŸأ ّلظ ‘ ونيتنافنإأ ةئيه ‘ دقعÃ زوفلأ هيلع
وأأ عجقل يبرغŸأ فرط نم اهدجيشس يتلأ ةشسرششلأ
.ةدير وبأأ يرشصŸأ

لوخد رّرقُيو ءافÿأ ‘ كّرحتي يداسص
تاباختنلأ كÎعم

،«فافلأ» ضسأأر ىلع ةيناث ةدهعل حششÎلأ رّرق لاح ‘و
وشضع هقيرط ‘ ةّرŸأ هذه يششطز نيدلأ Òخ دجيشس
يداشص ديلو يّوقلأ لجرلأو قباشسلأ ›أرديفلأ بتكŸأ

يرئأز÷أ بختنŸأ ةدوعل ÚشسدنهŸأ نم ناك يذلأ
،ةوأرور دمfi قباشسلأ ضسيئرلأ دهع ‘ ةهجأولأ ¤إأ

¤إأ ه--تدو--ع د--ع--ب أر--خؤو--م يدا---شص كّر– تÌك ثي---ح
روهمجلل همّدق يذلأ فيطشس قافو ةبأوب نم ةهجأولأ
ع-م-ج ¤إأ يدا-شص ى--ع--شسيو ،ق--با--شس تقو ‘ ير--ئأز÷أ
بابلأ نم «فافلأ» تاباختنأ كÎعم لوخدو دييأاتلأ
.عشسأولأ

ةهجأولأ ¤إأ دوعي Ëدقلأ ضسر◊أ
ديدج نم

ضسي-ئر ة-ي-شضاŸأ ة-ل-ي-ل-ق-لأ ما-يأ’أ ‘ ة-ه-جأو-لأ ¤إأ دا-عو
¤إأ ى-ع-شسي يذ-لأ جا-بر-ق ظو-فfi ة-ق--با--شسلأ ة--ط--بأر--لأ
تا-با-خ-ت-ن’ ا-ب--شس– Úح--ششŸÎأ د--حأأ ع--م ع--قو--م--ت--لأ
ضسيئرلأ عم ةرتوتŸأ هتقÓعب فورعŸأ وهو ،«فافلأ»
‘ هيشسفانم دحأأ معديشسو يششطز نيدلأ Òخ ›ا◊أ
أذه لغششل هتبغر مدع ّلظ ‘ لبقŸأ ضسرام تاباختنأ
اشسيئر قباشسلأ هبشصنم ¤إأ ةدوعلأ لّشضفي دقو بشصنŸأ
،ةيلا◊أ تايطعŸأ مامأأ عشضولأ ةبوعشص مغر ةطبأرلل
بنا-ج ¤إأ دأدزو-ل-ب با-ب-ششل ق-با-شسلأ ضسي-ئر-لأ ف-ق-ي-شسو

.حششÎلأ ايمشسر رّرق لاح ‘ يداشص

 ةÒخألأ هتملك لقي ⁄ رأودم
ثّيÎلأ لّسضفُيو

رأود-م Ëر-ك-لأ د-ب-ع ة-ط-بأر-ل-ل ›ا◊أ ضسي-ئر-لأ ّنأأ م-غرو
«بعŸÓأ ءأدشصأأ» ةيموي عم Òخأ’أ هرأوح لÓخ فششك
ضسرام ‘ «فافلأ» ضسيئر بشصنŸ حششÎلأ ‘ رّكفي ’ هّنأأ
ضصخشش هنأأ نوفرعي لجّرلأ نم ÚبّرقŸأ ّنأأ ’إأ ،لبقŸأ

ةديد÷أ ةطراÿأ ‘ عقومتلأ ¤إأ امود ىعشسيو حومط
دعب ةهجأولأ نم داعتب’اب ىشضري نلو ةيرئأز÷أ ةركلل
شضح-يو ،ة-ط-بأر-لأ ضسأأر ى-ل-ع ه-تد-ه-ع ة-يا-ه-ن ءافÿأ ‘ ر-ّ
دا–Óل ›ا◊أ ضسيئرلأ ةفÿÓ حششÎلاب ءأوشس كّرحتلل
هبشصنم ‘ ءاقبلل انامشض ÚحششرŸأ دحأأ عم عقومتلأ وأأ
ةزمح . م.›ا◊أ

ءلدبلأو Êاميلسس» :نويل بردم
،زتيم مامأأ ةفاسضإلأ أومّدقي ⁄
«نايتإأ تناسس مامأأ مهتبقاعف

تاÒيغتلا ¤إا ايشسراغ يدور نويل كيبŸوأا بردم قرطت
تناشس مامأا «يبرادلا» ةارا-ب-م ‘ ا-ه-ب ما-ق ي-ت-لا ةر-خأا-تŸا
يتلا رشصانعلا نع سضار نكي ⁄ هنأا فششك ثيح ،نايتإا
مّد-ق-ت ⁄ ي-ت-لاو ة-ي-شضاŸا ل-ب-ق ا-م ةارا--بŸا ‘ ا--ه--كر--ششأا
‘ ةراشسÿا ¤إا ةراششإا ‘ ءاقللا اذه ‘ هبشسح ةفاشضإلا

Êاميلشس مÓشسإا اهيف كراشش يتلاو ،زتيم مامأا رايدلا رقع
ةفاشضإلا Ëدقت نود يدانلا عم هل روهظ لوأا ‘ Óيدب
يتلا ةليكششتلا نأا اوشسنت ل» :ايشسراغ فاشضأاو ،ةوجرŸا
انك‡ نكي ⁄و ىوتشسŸا ‘ تناك نايتإا تناشس مامأا تبعل
مدع ¤إا ةفاشضإا Êاثلا طوششلا ‘ اهيلع تاÒيغت ءارجإا

.«ةقباشسلا لبق ام ةلو÷ا ‘ ءلدبلا ءادأا نع ياشضر
ةزمح . م

وزوتاغ ميحج نم مÓـغ ذقنُي دق زـيتينيب
نأا «اكرام» اهشسأار ىلعو ةيشضاŸا تاعاشسلا ‘ ةينابشسإلا مÓعإلا لئاشسو نم ديدعلا تفششك
لجأا نم زيتينيب Êابشسإلا ينقتلا عم تاشضوافم ‘ لخد سسيتنرول يد ›اطيإلا ›وبان سسيئر

مامأا ةÁزهلاو ›اطيإلا «ربوشسلا» ‘ ةراشسÿا دعب وزوتاغ ورانيج ›ا◊ا بردŸا ةفÓخ
›ودلل ةد-يد-ج ا-قا-فأا ح-ت-ف-ي نأا ه-نأا-شش ن-م يذ-لا ع-شضو-لا و-هو ،يرود-لا ‘ ا-نوÒف سسÓ-ي-ه

اديج فرعي زيتي-ن-ي-ب نأا Úح ‘ وزو-تا-غ تا-با-شسح ن-م جر-خ يذ-لا مÓ-غ يزو-ف ير-ئاز÷ا
،هئاطع ّجوأا ‘ مÓغ ناك Úح ›اطيإلا بون÷ا عم هبيردت هل قبشس يذلا يرئاز÷ا تاناكمإا

.›وبان ‘ مÓغ ةيعشضو نم رّيغت نأا اهنأاشش نم تايطعŸا هذه
هناعباتي ›اطيإلأ نÓيمو Êابسسإلأ ديردم كيتلتأأ

نÓيم يشسأاو Êابشسإلا ديردم وكيتلتأا يقيرف مامتهإا نع ةيلاطيإا ةيمÓعإا ريراقت تفششك
›اطيإلا ›وبان يدان نم ،ملوغ يزوف ،يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا مشض ةيناكمإاب ›اطيإلا
بردŸا ةقثب ىشضحيل يذ-لا ر-شضÿا بعل ن-م سصل-خ-ت-ل-ل ة-ق-ير-ط ن-ع ا-شضيأا ثح-ب-ي يذ-لا
نمشض ملوغ اتعشضو نÓيŸاو وكيتيلتلا يترادإا نإاف رداشصŸا سسفن بشسحو ،«وزوتاغ ورانيج»

flغ ، اهتاططÒ لا مشضل نلا ىتح يمشسر سضرع يأا امدقي ⁄ امهنأاÓنم داع يذلا بع
ةداعتشسإا لجأا نم ›وبان ‘ ءاقبلا ديري هنأا دكأاو ،ةبكرلا ىوتشسم ىلع ةدقعم تاباشصإا ةلشسلشس
نع ثحبت ›وبان ةرادإا نأا ¤إا ةراششإلا ردŒ .هتايناكمإا لماك داعتشسإا امدعب قيرفلا ‘ هتناكم
ءاقبلا ةشصرف ملوغ حنÁ دق ام ، زيتينيب ليئافر Êابشسإلا بردŸا عم دقاعتلاو وزوتاغ ةلاقإا

 .›اطيإلا بردŸا ليحر لاح ‘ ابيرق هتشصرف ىلع لوشص◊او ›اطيإلا بون÷ا قيرف ‘
ةزمح . م/ل.ماشسح



ىفطسصم يدهم قباسسلإ رسضÿإ بع’ ةداسشإإ لان

ةيلاثŸا ةليكصشتلا ‘ يبابمو رامين ةقفر ةي’وب
عوبصسأ’ا اذه يصسنرفلا يرودلل

، ةيلوب ديرف ، يسسنرفلأ زتام يدانل يرئأز÷أ ›ودلأ نأديŸأ طسسوتم Òتخأ
يئانث ةقفر ،١2لأ هتلوج ‘ يسسنرفلأ يرودلل ةيلاثŸأ ةليكسشتلأ نمسض

يبعل زربأأو يبابم نايليكو افليسسأد رامين ، نامÒج ناسس سسيراب
زوفلل هداقو زتام يدان عم عوبسسألأ أذه قلأات امدعب «١غيللأ»

رسضÿأ بعل اهنم لجسس ةفيظن ةيئانثب تنان يدان ىلع
د--حأل لوألأ فد--ه--لأ ةر--ير“ ح--ن--مو Êا--ث--لأ فد---ه---لأ

نمسض هعسضت لوبتوف سسنأرف ةل‹ لعج ام ،هئÓمز
سسراح ةقفر ، عوب-سسألأ أذ-ه ة-ي-لا-ثŸأ ة-ل-ي-ك-سشت-لأ

ه-ل-ي-مزو، ل--ي--ت--سسو--ك أو--نو--ب ،ودرو--ب يدا--ن ى--مر--م
أو-بودو و-ل-ي-سسرا-م نو-ي-ل ي-ب-عل ع-م ي-ل-ن-ي-سسو-ك

ن--م «لودوأأ» Úب--عÓ---لأو ير---يودا---كو
، سسÁر ن-م «و-كو-ب-م»و ز-تا-م
وكانوم نم «ينمأوسشت»

يجسسايب-لأ ي-ئا-ن-ث ع-م
‘ .ي--با--ب--مو را--م--ي---ن

دا----سشأأ ر----خآأ قا----ي-----سس
بخ-------ت--------نŸأ بعل
ير-ئأز÷أ ي-ن--طو--لأ
يد---ه---م ،ق---با---سسلأ

ق-لأا-ت-ب ،ى--ف--ط--سصم
Óئاق قل-عو ة-يلو-ب

يمسسر-لأ ه-ع-قو-م ‘
رو-ط--ت» :«Îيو--ت» ى--ل--ع

ح-ب-سصأأ د-ق-ل ،ة-يلو-ب د-ير--ف--ل Òب--ك
نأأ ¤إأ ةرا--سشإلأ ردŒ . «ا--م---سسا---ح

بناج ¤إأ بعللأ هل قبسس ىفطسصم
لبق يسسنرفلأ ايتسساب يدان ‘ ةيلوب
ل.ماسسح.تأونسس

عم بسسانتت ’ رسضÿإ بع’ ةقيرط نأإ لاق
:زيÒب Òبور ،يزيل‚إ’إ يرودلإ

 تــــــــفصسأاتو رــــــــصصان نــــــــب ّبــــــــحأا»
«لاــــــــنصسرأا رداــــــــغي هــــــــكÎل

لا-ن--سسرأأ يدا--ن--ل ق--با--سسلأ ي--سسنر--ف--لأ ›ود--لأ م--ج--ن--لأ دا--سشأأ
ير--ئأز÷أ ›ود--لأ بعÓ---لا---ب ،ز---يÒب Òبور ،يز---ي---ل‚إلأ
هنأأ لاقو ،لانسسرأأ ‘ قباسسلأ هليمز ، رسصان نب ليعامسسإأ

امك ، «زÒناغلأ» عم هئاقب مدع ىلع افسسأاتم ، زي‡ بعل
نÓيم ‘ بعللأ رايخ نأأ899١ ةنسس ⁄اعلأ لطب Èتعأ
بعللأ ةقيرط عم بسسانتت يذلأ رسصان Íل ايلاثم ناك

بعللأ ةقيرط بسساني ل هنأأ Òغ ، اينابسسإأو ايلاطيإأ ‘
رأوح ‘ Óئاق حرسص يذلأ «زيÒب» بسسح ةيزيل‚إلأ

نب يبfi نم انأأ » :ةيلاطيإلأ «نÓيم اتينايب» ةفيحسص عم
ينقت بعÓك هتايناكمإأ أÒثك بحأأو أديج هفرعأأ ،رسصان
امدنع كبتري لو ، غوأري فيك فرعي بعل هنإأ ،زايتماب
أذام أديج فرعي هنأل ةياغلل أÒطخ نوكيو ،هدنع ةركلأ نوكت
‘ تنك امدنع »:قبسسألأ ةكيدلأ بختنم م‚ فاسضأأو،«لعفيسس
ّ‘و رسصانم انأأ ،Èكيو روطتي فيك هتيأأرو هعم تبردت لانسسرأأ

هب أونمؤوي ⁄ ندنل ‘ مهنأأ لوقأأ نأأ لإأ يننكÁ ل فسسأÓلو لانسسرأل
‘ لانسسرأأ ‘ بعلل أزهاج نكي ⁄ رسصان نب »:فدرأأ مث «بهذي هوكرتو
عم بسسانتت ل هبعل ةقيرط ييأأر بسسحو، تقولأ كلذ
اي-لا-ط-يإأ ‘ ل-سضفأأ نو-ك-ي-سس ل-ب ، يز-ي-ل‚إلأ يرود-لأ
ردŒ .«هل ةبسسنلاب ›اثم ناكم نÓيمو ، اينابسسإأو
لسضفأأ نمسض نم ناك رسصان نب نأأ ¤إأ ةراسشإلأ
بردŸأ نأأ Òغ لانسسرأأ يدان ‘ بهأوŸأ
قيرفلأ عم ةسصرفلأ هحنÁ ⁄ رغنيف Úسسرأأ
يرودلأ ¤إأ لاقتنÓل هحيرسست لسضفو لوألأ
ل.ماسسح.›اطيإلأ مث يسسنرفلأ

ــه244١ ةيناثلأ ىدامج3١ ـل قفأوŸأ١202 يفناج72 ءاعبرألأ ثد◊ا

رارق بقÎت امراب ةرادإا
مصض ميصسÎل يرايلاك

سسانو مدأا
نم ،سسانو مدآأ يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ بÎقأ

امراب يدا-ن و-ح-ن ›ا-ط-يإلأ يرا-ي-لا-ك يدا-ن ةردا-غ-م
م--سض ى--ل--ع ›و--با--ن ةرأدإأ ع--م هوÒسسم ق--ف--تأ يذ---لأ
›ا◊أ مسسوŸأ ةياهن ىتح ةراعإأ لكسش ىلع بعÓلأ

يرايلاك يدان ¤إأ ›ا◊أ هتراعإأ دقع خسسف لاح ‘
دقع خسسف نع تاعاسس لÓخ نلعي نأأ رظتني يذلأ
عم قفتأ يذلأ ›وبان يدان ¤إأ هتداعإأو سسانو مدأأ
ا-م-ل-ث-م ير-ئأز÷أ بعÓ-لأ م-سض ى--ل--ع ا--مرا--ب ةرأدإأ
عم هدقاعت خسسف ىوسس يقبتي ⁄و ،اقباسس هيلإأ انرسشأأ
لئاسسو هتفسشك امبسسح امراب ‘ ءاسضمإÓل يرايلاك
ل.ماسسح.سسمأأ ةيلاطيإلأ مÓعإلأ

«ينحيرُي يلÙا بختنŸا ‘ ةرڤوب دجاوتو ةينطولا ةلوطبلا نم Úبع’5 وأا4 عباتُن» :يصضاملب
..نإرهو ةيدولومو ةمسصاعلإ دا–إ ءاقل سسمأإ عبات

سسمأأ ةيسشع ي-سضا-م-ل-ب لا-م-ج ي-ن-طو-لأ بخا-ن-لأ ل-ّج-سس
ةأرابم ةعباتÚ Ÿغولوبب يدامح رمع بعلم ‘ دجأوت
برد--م ة--ق--فر نأر--هو ة--يدو--لو--مو ة---م---سصا---ع---لأ دا–أ
ى-ل-ع فو-قو-لأ د-سصق ةر-قو-ب د-ي‹ ي-لÙأ بخ--ت--نŸأ

عم اهروسضح لّجسست دق يتلأ رسصانعلأ سضعب ىوتسسم
عبات ا-مد-ع-ب ،ل-ب-قŸأ سسرا-م سصبر-ت لÓ-خ بخ-ت-نŸا-ب

تبسسلأ ةلي-ل-م Úع ة-ع-ي-م-جو ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-م ةأرا-ب-م
د-حأا-ب ا-سضيأأ أر--سصا--ح ي--سضا--م--ل--ب نو--ك--ي--سسو ي--سضاŸأ
دجوت ىرخأأ رسصانع ةنياعŸ لبقŸأ تبسسلأ بعŸÓأ

.نطولأ سضرأأ ةرداغم لبق هتركفم ‘

«بع’ ّلك ىوتصسم فرعأاو مامتهاب يرودلا عباتأا»
ثد– ،يدامح رمع بعلم ‘ هدجأوت سشماه ىلعو
«يÒ÷أأ لانك» ةانقل يسضاملب لامج ينطولأ بخانلأ

دا–لأ ءاقل هتعباتم ءأرو نم ةوجرŸأ فأدهألأ نع
ىوتسسÃ ةمات ةيأرد ىلع هنإأ لاق ثيح ،«ةوأرم◊أ»و
ددسصب وهو همامتهأ لfi دجوت يتلأ رسصانعلأ سضعب

،ةرقوب دي‹ ÚيلÙأ بختنم بردم ةقفر اهتنياعم
نمسضي وأأ هسسفنب ةوعدلأ ÚبعÓلأ ءلؤوهل هجوي نأأ لبق
ي--ت--لأ ي--لÙأ بخ--ت--نŸأ ة--م--ئا--ق ن--م--سض م--هد--جأو--ت
.اقحل «كيجاŸأ» اهدّدحُيسس

«ةرّكفŸا ‘ نودجوي ÚيلÚ fiبع’5 ¤إا4 نياعُن»
تأذ ‘ هثيدح يرطقلأ ليحدلل قباسسلأ بردŸأ عباتو
ةيأدب ذنم Òبك ما-م-ت-ها-ب رود-لأ ع-با-تأأ» :لو-ق-ي قا-ي-سسلأ
انتركف-م ‘ ر-سصا-ن-ع5 وأأ4 كا--ن--ه ،›ا◊أ م--سسوŸأ
ىرخأأ ءامسسأأ كا-ن-ه نأأ ا-م-ك ،ا-ه-ت-ن-يا-ع-م دد-سصب ن-ح-نو
بقأÒسس و ،Òبك لمع هيدل دي‹ ،يتمئاق ‘ دجوت
سسأا-كو ة-مدا-ق-لأ نا-سشل-ل أÒسض– ،ة-ي-لÙأ ر--سصا--ن--ع--لأ

انأأ» :لو-ق-ي ع-با-تو ،«ا-ن-ل ةد-ي-ف-ُم نو-ك-ت-سس ي-ت-لأ ،بر-ع-لأ
اقيسسنت كلت‰و ،مدقلأ ةركل ةرظنلأ سسفن انيدل دي‹و
يت-لأ ءا-م-سسألأ ن-ع حا-سصفإلأ ي-سضا-م-ل-ب سضفرو ،«أÒب-ك
.ايفاسضإأ اطغسض اهيلع سضرفي ل ىتح اهبقأري

‘ ÚيلÙا ةكراصشمو Òبك لمع هيدل ةرقوب»
«انل ةديفم برعلا سسأاكو ناصشلا

ة-كرا-سشم ة-ي-م-هأأ ى-ل-ع ي--سضا--م--ل--ب سشتو--ك--لأ د--كأأ ا--م--ك
ا-ي-ق-ير-فأأ سسأا--كو بر--ع--لأ سسأا--ك ‘ ي--لÙأ بخ--ت--نŸأ
د-ي‹ ، ي-لÙأ بخ-ت-نŸأ بردÃ دا-سشأأو، Úي-ل-ح-م-ل-ل
يسسنتو ةقث دوجو أدكؤوم ، هب موقي يذلأ لمعلأو ،ةرقوب
‘ Úي-لÙأ Úب-عÓ-لأ ة--ن--يا--ع--م ل--جأأ ن--م ه--ع--م Òب--ك
ثيح ،ةلبقŸأ تاسسفانŸأ ‘ ةكراسشملل ابسس– ةلوطبلأ

دي‹و انأأ»:Óئاق يمومعلأ نويزفلتلل يسضاملب حرسص
،أÒبك اقيسسنت كلت‰و ،مدقلأ ةركل ةرظنلأ سسفن انيدل

،ةيلÙأ رسصا-ن-ع-لأ بقأÒسسو ،Òب-ك ل-م-ع ه-يد-ل د-ي‹
نوكتسس ي-ت-لأ ،بر-ع-لأ سسأا-كو ة-مدا-ق-لأ نا-سشل-ل أÒسض–

.«انل ةديفُم

«ىصسنت’ كانه يتايركذو اعئار ناك اÎل‚إا ‘ يبعل»
نع ثيدح-ل-ل ي-ن-طو-لأ بخا-ن-لأ دا-ع ر-خآأ د-ي-ع-سص ى-ل-ع
نو-ت-ب-ما-ه-ثوا-سس ة-يد-نأأ ع-م أÎل‚إأ ‘ بعÓ-ك ه-ي-سضا--م
هتعبا-ت-م ن-ع ا-ف-سشا-ك ،تأو-ن-سس ل-ب-ق ي-ت-ي-سس Îسسسشنا-مو

Ÿبكلأ هرثأاتو يزيل‚إلأ يرودلأ تايرابÒ يتلأ مايألاب
عقوم عم رأوح ‘ Óئاق حرسصو ،غيلرÈÁلأ ‘ اهاسضق
هتيسضمأأ يذلأ تقولأ»:يزي-ل‚إلأ «لو-ب-تو-ف د-يا-سسن-يأ»

ةرك بعÓل ةبسسنلاب هنأأ دقتعأأ ،اعئأر ناك أÎل‚إأ ‘
هنأل يزيل‚إلأ يرودلأ ‘ بعللأ يرورسضلأ نم ، مدقلأ
Îسسسشنام عم يبعلو ،ةركلأ فغسش سشيعل ناكم لسضفأأ

سسامح ،Òبك لكسشب اعئأر ناك نو-ت-ب-ما-ه-ثوا-سسو ي-ت-ي-سس
دح ‘ مدقلأ ةرك ىتحو ،قدسصي ل مهقرف وحن راسصنألأ
عم ÚبعÓلأ ةينهذو عافدنلأ عم بعللأ قسسنو اهتأذ

.«ىسسنُت ل ةطاسسبب راسصنألأ سسامح

‘ Óمأا يتيصس Îصسصشنام ‘ ىقبيصس ’ويدراوغ»
«ابوروأا لاطبأا ةطبارب جيوتتلا

بيب ،يتيسس Îسسسشنام بردم نع يسضاملب ثد– امك
ةيفاسضإأ تأونسسل قير-ف-لأ ع-م هءا-ق-ب ع-قو-تو ،لو-يدرأو-غ
لاطبأأ يرود ةسسفانÃ جيوتتلل هتدايق ‘ هتبغرل أرظن
نإأ يردأأ ل»:نأاسشلأ أذه ‘ رسضÿأ بردم لاقو ،ابوروأأ
هنكل ،لبقŸأ مسسوŸأ يتيسسلأ ‘ يقبيسس لويدرأوغ ناك
يرخأأ مسسأوŸ يقبي هنأ دقتعأأو أديدج أدقع ىسضمأأ

.«ابوروأأ لاطبأأ ةطبأرب زوفلأ ةلواÙ قيرفلأ ‘

ةصسفانŸ ماهنتوتو دتيانويلاو يتيصسلا حصشرأا»
قلأات ىن“أاو غيلرÈÁلا ىلع لوبرفيل

«نوتبماهثواصس
ىلع سسفان-ت-ل-ل ة-يد-نأأ ة-ع-برأأ ر-سضÿأ برد-م ح-سشر ا-م-ك
أذ-ه زا-ت-مŸأ يز-ي-ل‚إلأ يرود-لأ ة-سسفا-نÃ ج--يو--ت--ت--لأ
ح--سشرأأ»:سصو--سصÿأ أذ---ه ‘ Ó---ئا---ق حر---سصو م---سسوŸأ
ج-يو-ت-ت-ل-ل ما-ه-ن-تو-تو لو-بر-ف-ي-لو د-ت--يا--نو--ي--لأو ي--ت--ي--سسلأ
نوتبما-ه-ثوا-سس»:«فا-سضأأو «م-سسوŸأ أذ-ه غ-ي-لرÈÁلا-ب

ناك لوبرفيل دسض مهئأدأأو غيلرÈÁلأ ءأوجأأ ىلع دوعتم
لمآأو ،قيرف مزه مهناكمإاب نأل ينئجافي ⁄ هنكل ،اعئأر
ة-ع-برألأ ن-م-سض م-سسوŸأ ءا-ه--نإل مد--ق--ت--لأ أو--ل--سصأو--ي نأأ
 .» ؟ل اŸ ،ابوروأأ لاطبأأ ةطبأر ‘ ةكراسشملل ، لئأوألأ

ل.ماسسح/م.ةزمح

نم رسضÿإ بع’ Úسصحتل اهتإÒسض– رسشابت نÓيŸإ ةرإدإإ
:›ويب ،ابوروأإ رابك

 ماـــــــــمأا ارـصضاح نوـــــــــكيصسو نّصس– رـــصصان نب»
«مداـــــــــقلا تـــــــــبصسلا موي اـــــــــينولوب

›ودلأ بعÓلأ نأأ ،›و-ي-ب و-نا-ف-ي-ت-سس ،›ا-ط-يإلأ نÓ-ي-م يدا-ن برد-م د-كأأ
ةيأدب قيرفلأ عم ةسسفانŸأ ¤إأ دوعيسس رسصان نب ليعامسسإأ ، يرئأز÷أ

يرود-لأ ‘ ا-ي-نو-لو-ب يدا-ن ة-ه-جأو-م د-عو--م ، ل--ب--قŸأ تب--سسلأ مو--ي ن--م
باسس◊ سسمأأ نÓيم يبرأد نع رسضÿأ بعل باغ امدعب ›اطيإلأ
رهسش ذنم قيرفلأ تايرابم نع اسضيأأ باغو ايلاطيإأ سسأاك يئاهن عبر
امك ،ةباسصإلأ ببسسب فسصنلأو رهسشلأ براقت ةدŸ يسضاŸأ Èمسسيد

بعل ةلاح نسسحتب يرئأز÷أ بختنŸأو نÓيم راسصنأأ ›ويب نأامط
ما-مأأ أر-سضا-ح نو-ك-ي-سسو ، ن-سس– ر-سصا-ن ن-ب»:Ó-ئا-ق حر--سصو ر--سضÿأ
كر– نع ةيلاطيإأ ةيمÓعإأ ريراقت تفسشك رخآأ ديعسص ىلع . «اينولوب
قيرطلأ عطقو يرئأز÷أ بعÓلأ Úسص– لجأأ نم نÓيŸأ ةرأدإأ

وتوت ةفيحسص تدكأأو ،مسسوŸأ ةياهن ‘ همسض ديرت يتلأ ةيدنألأ ىلع
رسصان نب دقع ديدمتل رسض– نÓيم ةرأدإأ نأأ ةيلاطيإلأ تروبسس
ي-ئأز÷أ طر-سشلأ ة-م-ي-ق ع-فر ع-م4202 نأوج ر-ه-سش ي-ه-ت-ن-ي يذ-لأ
ة-يد-نألأ ع-نŸ أد--ج Òب--ك غ--ل--ب--م ¤إأ وروأأ نو--ي--ل--م05ب رد--قŸأ
ل.ماسسح .يرئأز÷أ بعÓلأ مسض نم ةيبوروألأ
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لئابقلأ ةبيبضش0 –1 ةرقم م‚

رفظلا نم ةرقم ةليكسشت تنك“ ،تاعقوتلا لك سسكع
لئابقلا ةبيبسش مامأا سسمأا ةيسسمأا ةنيمث طاقن ثÓثب
قيقحتل يرانكلا حسشري ناك لكلا نأا مغر در نود فدهب
ةيعسضولاو ،ةÒخأ’ا ةبيبسشلا ةقÓطنا ¤إا رظنلاب زوفلا
،مسسوŸا ةيادب ذنم ةرقم م‚ اهب رÁ يتلا ةبعسصلا

¤إا ةدوعلل ائيسش لعفت ⁄ ةيلئابقلا ةليكسشتلا نأا ثيح
يذلا عسضاوتŸا ىوتسسملل ارظن ةيباجيإا ةجيتنب رايدلا

ى-ل-ع ة-ك-ب-ترŸا ةÒث-ك-لا ءا-ط--خأ’او ،سسمأا ه--ب تر--ه--ظ
ةبيب-سش نإا-ف ،ة-ج-ي-ت-ن-لا هذ-ه-بو ،ي-ف-لÿا طÿا ىو-ت-سسم
مويدو-ب-لا-ب قا-ح-ت-لÓ-ل ة-ن-ي-م-ث ة-سصر-ف تع-ي-سض ل-ئا-ب-ق-لا
يتلا ةمداقلا ةهجاوŸا ‘ اعيرسس كرادتلاب ةبلاطمو
...وزو يزيت ‘ ةدكيكسس ةبيبسش مامأا اهرظتنت

 طوب نب مامأإ عيسضيو ديدهت لوأإ ‘ اناموسس
نم ايوق ’وخد سسمأا ةارابم نم ¤وأ’ا ةلحرŸا تفرع
ةجيتن قيقحتل Èكأا ةدارإاب اولخد نيذلا ةرقم يبع’
ةيادب ذنم ةيبلسسلا جئاتنلا ةمزأ’ دح عسضوو ةيباجيإا
ىمرم ديدهت ‘ قابسسلا يلÙا مجنلا ناكو ،مسسوŸا
لوأا تناكو ،ةارابŸا نم ¤وأ’ا تاظحللا ذنم ةبيبسشلا

ىلع ةعرسسب سساقف بعÓلا قلطنا نيأا (3د) ‘ ةسصرف
اناموسس ةيحان قمعلا ‘ ةرك ررÁ نأا لبق ىنميلا ةه÷ا
نم نك“ يذلا طوب نب ةماسسأا سسرا◊اب درفنا يذلا
فده نم هقيرف اذقنم ةظ◊ رخآا ‘ رطÿا داعبإا

fiقق.

ةرسشابم ةينكرب طوب نب عداخي داك يغير
عنسصل ةبسسانŸا ةرغثلا هثحبو هموجه ةرقم م‚ عبات
ة-ي-ن-كر ي-غ--ير بعÓ--لا ذ--ف--ن ،(8د) ‘ ثي---ح ،قرا---ف---لا

وحن ةرسشابم ةهجتم تناك ىنميلا ةه÷ا نم ةرسشابم
‘ نا---ك طو---ب ن---ب ة---ما---سسأا سسرا◊ا نأا Òغ ،ى---مرŸا
ة-سضب-ق-ب ةر--ك--لا دا--ع--بإا ن--م ن--ك“و ،بسسا--نŸا نا--كŸا
.نيديلا

راطإ’إ جراخ هتيسسأإرو عيم÷إ قوف دعسصي اناموسس
نأا لبق ،ةسسكاعم ةمجه سساقف بعÓلا داق ،(02د) ‘ و
لكسش يذلا اناموسس م-جا-هŸا ة-ي-حا-ن ة-ي-لا-ع ةر-ك ح-ت-ف-ي

Òخأ’ا اذه نأا ثيح ،لئابقلا عافد ىلع اÒبك ارطخ
ةقدلاو ةوقلل تدقتفا هتيسسأار نكل ،عيم÷ا قوف دعسص
ةرقم نع اتوفم ليلقب ةيقفأ’ا ةسضراعلا قوف ترمو
.لوأ’ا فدهلا عيقوت ةسصرف

  رطÿإ دعبي عافدلإو ةوقب ددسسي ةفيرسش نب
ءاج ،ءاقللا ةيادب ‘ ةطقنŸا نع عافدلاب ءافتك’ا دعب
هداق سسكا-ع-م مو-ج-ه د-ع-ب (12د) ‘ يرا-ن-ك-لا ل-ع--ف در

،ةركلل هعاجÎسسا دعب ةÒعسش نب دمfi طسسولا بع’
ةيحان هترك ررÁ نأا لبق ،ليمج يدرف لمعب ماق ثيح

ةيعسضو ‘ ناك يذلا ةفيرسش نب ديلو رسسيأ’ا Òهظلا
،هظح ءوسسل نكل ،ىرسسيلا ةه÷ا ىلع ديدسستلل ةبسسانم
¤إا لوحتت نأا لبق عافدلاب تمدطسصا هتديدسست نإاف
.ةينكرلا

ةيبناج هتركو ددسسي رديوق نب
ىوتسسم ىلع ازكترم بعللا يقب ،ةبيبسشلا ةلواfi دعب
ةياغ ¤إا Úبنا÷ا نم ديدسش رذح عم ناديŸا طسسو
‘ ليمج يدرف لمعب رديوق نب بعÓلا ماق نيأا (72د)
جراخ نم ةيوق ةديدسستب هظح برجيو ،ناديŸا طسسو
نÁأ’ا م-ئا-ق-لا ن-ع ة-ي-ب-نا-ج تر-م تا-ي-ل-م-ع-لا ة-ق-ط-ن--م
.طوب نب ةماسسأا سسراحلل

مئاقلإ بناŒ نورمح ةديدسست
ةبيبسش بناج نم تناك لوأ’ا طوسشلا ‘ ةلواfi رطخأا
ىنم-ي-لا ة-ه÷ا ن-م ة-ي-ن-كر ذ-ي-ف-ن-ت د-ع-ب ثي-ح ،ل-ئا-ب-ق-لا
ة-ق-ط-ن-م ىو-ت-سسم ى-ل-ع درو ذ-خأا كا-ن-ه نا-ك ،بع-ل-م-ل-ل

يقزر دئاقلا دنع ةر-ك-لا ي-ه-ت-ن-ت-ل ةر-ق-م م‚ تا-ي-ل-م-ع
نأا ’إا ،ديدسستلل ةبسسانم ةيعسضو ‘ ناك يذلا نورمح
سسراحلل رسسيأ’ا مئاقلا نع ليلقب ةيبناج ترم هترك
.(34د) ‘ ليجسستلل ةنيمث ةسصرف اعيسضم ةيافلحوب

ةلوهسسب شساقف ةديدسست دعبي يرانكلإ عافد
نم (54د) ‘ تناك ¤وأ’ا ةلحرŸا نم ةلواfi رخآا

ىقلت يذلا سساقف بعÓلا قيرط نع ةرقم م‚ بناج

،تايلمعلا ةقطن-م ل-خاد ه-ل-غو-ت د-ع-بو ،ق-م-ع-لا ‘ ةر-ك
اكسسامتم تناك ةبيبسشلا عافد نأا ’إا ةوقب هترك ددسس
طوسشلا يهتنيل ةلوهسسب رطÿا داعبإا نم نك“و اظقيو
.Úقيرفلا Úب يبلسسلا لداعتلاب لوأ’ا

  هجول اهجو عيسضيو زيكÎلإ دقفي اناموسس
،لوأ’ا طوسشلل ةهباسشم تناك دقف ،ةيناثلا ةلحرŸا امأا

فيك فرعو ةوقو ةدارإا Ìكأا ناك ةرقم م‚ نأا ثيح
ن-م د-يد-ع-لا ق-ل-خ-يو ة-ب-ي-ب-سشلا ى-ل-ع ه-تر-ط-ي-سس سضر-ف-ي
(94د) ‘ ةسصرف اهنيب نم ،فيدهتلل ةحناسسلا سصرفلا

ىرخأا ةرم در-ف-نا يذ-لا ا-نا-مو-سس م-جا-هŸا ق-ير-ط ن-ع
‘ ةرك ىلع هلسص– دعب طوب نب ةماسسأا سسرا◊ا مامأا
،ةظ◊ رخآا ‘ زيكÎلا دقتفا اناموسس نأا Òغ ،قمعلا
هسسفن نع اتو-ف-م ة-ي-ق-فأ’ا ة-سضرا-ع-لا قو-ف تر-م ه-تر-كو
.ليجسستلا باب حتفل ةنيمث ةسصرف

 ةيافلحوب تغابي داك ةي◊وب
ثيح ،(56د) ‘ ءاجو ،امسشتfi ناك لئابقلا لعف در
تهتنا ،ناديŸا طسسو ىوتسسم ىلع يعامج لمع دعب
لخاد لغو-ت يذ-لا ة-ي-ل-حو-ب ا-ير-كز ل-يد-ب-لا د-ن-ع ةر-ك-لا

نأا Òغ ،ÚعفادŸا دحأا ةغوارم دعب تايلمعلا ةقطنم
سسرا◊ا ى-مر-م ن-ع ل-ي-ل-ق-ب ة-ي-ب-نا-ج تر-م ه-تد--يد--سست
حتفو نيزاوŸا بلقل ةيتاوم ةسصرف اعيسضم ةيافلحوب

.ليجسستلا باب

لابوطلإ ةديدسست ةبوعسصب دعبي ةيافلحوب
بل-ق-ت نأا ة-ب-ي-ب-سشلا تدا-ك ةارا-بŸا ر-م-ع ن--م (07د) ‘

ق-ير-ط ن-ع ة-لواfi ر-ط-خأا-ب ةر-ق-م م‚ ى-ل-ع ة-لوا-ك--لا
دعب ةسسكاعم ةمجه داق يذلا نورمح يقزر دئاقلا

ررم كلذ دعب ،ىرسسيلا ةه÷ا ىلع ليمج يدرف لمع
‘ نا-ك يذ-لا لا-بو-ط-لا د-مfi ل-يد-ب--لا ة--ي--حا--ن ه--تر--ك
ناك ةيافلحوب سسرا◊ا نأا ’إا ،ديدسستلل ةبسسانم ةيعسضو

ةبوعسصب ةركلا داعبإا نم نك“و ،بسسانŸا ناكŸا ‘
.ققfi فده نم هقيرف اذقنم ةينكرلا ¤إا

ببسستيو قبط ىلع ةرك بيع يدهي طوب نب
لوأ’إ فدهلإ يقلت ‘

ىوتسسم ىلع ةنخاسس تناك ةارابŸا نم ةÒخأ’ا قئاقدلا
عيقوت نم ةرقم نك“ ةياغ ¤إا ةبيبسشلا تايلمع ةقطنم
ةينكر دعب ةارابŸا نم (58د) ‘ كلذ ناكو لوأ’ا فدهلا

fiطوب نب سسرا◊ا اهل ىقترا ىنميلا ةه÷ا نم ةمك
مامأا طقسستل يغبني امك اهطقتلي ⁄و ريدقتلا ءاسسأا يذلا
لوحو بسسانŸا ناكŸا ‘ ناك يذلا بيع بعÓلا لجرأا
ةرقم مدقت نع انلعم يرانكلا كابسش ¤إا ءانع نود ةركلا

فدهب ةرقم مجنل Úمث زوفب ةارابŸا يهتنتل ،ةجيتنلا ‘
¿ .¿.در نود

عيسضيو ةرڤم ‘ طقسسي يرانكلإ
مويدوبلاب قاحتل’إ ةسصرف

ةي◊وبو لابوطلإ محقأإ ناف’
Êاثلإ طوسشلإ ةيإدب عم

موجهلإ زيزعتل
نك-ي ⁄ نا-ف’ سسي-ن-يد بردŸأ نأأ ود-ب-ي
ه-ب تر-ه-ظ يذ-لأ ىو-ت-ضسŸأ ن--ع ا--ي--ضضأر
،¤وأ’أ ةلحرŸأ ‘ ةيلئابق-لأ ة-ل-ي-ك-ضشت-لأ

ة-ي-عا-فد--لأ ءا--ط--خأ’أ ل--ظ ‘ ة--ضصا--خ
ةÒث-ك سصر-ف ق-ل-خ مد--عو ،ة--ب--ك--ترŸأ
يذلأ رمأ’أ ،موجهلأ فرط نم ليجضستلل

ي-ما-مأ’أ طÿأ ز-يز-ع--ت رر--ق--ي ه--ل--ع--ج
عم ةي◊وبو ،لابوطلأ ن-م ل-ك ه-ما-ح-قإا-ب
ةيلاعوب نا-ك-م ‘ Êا-ث-لأ طو-ضشلأ ة-يأد-ب
.سشابيأدو

ةÒثك شصرف انعيسض» :ناف’
«ىوتسسŸإ ‘ نكي ⁄ مك◊إو

نأأ ناف’ بردŸأ دكأأ ،ءاقللأ ةياهن دعب
اهلوانتم ‘ تناك اطاقن تعيضض ةبيبضشلأ
‘ ءأوضس ةعئاضضلأ سصرفلأ لك ¤إأ رظنلاب
ف--ضشك ثي--ح ،Êا--ث--لأ وأأ لوأ’أ طو--ضشلأ

،ةÁزهلأ هذه ىلع أÒثك فضسأاتن »:Óئاق
قيقحتل يغبني امك انضسفنأأ ا-نر-ضضح د-ق-ل
ةفلتfl تنا-ك تا-ي-ط-عŸأ نأأ Òغ ،زو-ف-لأ

نم ديدعلأ انقلخ اننأأ ثيح ،نأديŸأ قوف
لبق ،اهلÓغتضسأ نضسحن ⁄ يتلأ سصرفلأ
،ةتباث ةرك رثإأ ديحولأ فدهلأ ىقلتن نأأ

‘ ن--ك---ي ⁄ م---ك◊أ نأأ ¤إأ Òضشأأ نأأ دوأأو
‘ أÒثك ترثأأ هتأرأرقو بولطŸأ ىوتضسŸأ
.«ةجيتنلأ

ـب ةرقم ‘ زوفي لئابقلإ فيدر
(3-1)

ةحيبضص لئا-ب-ق-لأ ة-ب-ي-ب-ضش ف-يدر ن-ك“
ةÒخأ’أ ةÁز---ه---لأ كرأد---ت ن----م سسمأأ
ة-ب-ي-ب-ضش ما-مأأ را-يد-لأ ر-ق-ع ‘ ة-ل--ج--ضسŸأ
انيم-ث أزو-ف ه-ق-ي-ق-ح-ت-ب كلذو ،ةروا-ضسلأ

،ةرقم م‚ مامأأ دعأوقلأ جراخ اضضيرعو
نابضش قوفتب ةأرابŸأ ةجيتن تهتنأ ثيح

،فده لباقم فأد-هأأ ة-ثÓ-ث-ب يرا-ن-ك-لأ
مجاهŸأ نم لك ةبيبضشلأ فأدهأأ عقو دقو
بعÓلأ ¤إأ ةفاضضإأ (09و ،31د) ‘ يروه
د-ع-ضسأأ يذ-لأ ر--مأ’أ ،(37 د) ‘ سشود-----ح
ن-يذ-لأ ‘ا--ضص ن--ب بردŸأ لا--ب--ضشأأ أÒث--ك
قÓطنأ ذنم ا-ي-با-ج-يإأ أرأو-ضشم نو-ق-ق-ح-ي
.ةلوطبلأ

ةـــــــــليكسشتلإ يـــــــــف ةروـــــــــث ثدـــــــــحي ناــــــــــف’
سسمخ سسمأا ىرجأا ناف’ سسينيد بّردŸا نإاف ،ارظتنم ناك املثم
م‚ مامأا اهيلع دمتعا يتلا ةليكسشتلا ىوتسسم ىلع ةديدج تاÒيغت

موجهلا طخو ،يفلÿا طÿا نم لك تاÒيغتلا هذه تسسم دقو ،ةرقم
سضع--ب ح--ير--ي ى--ت--ح كلذو ،ناد--يŸا ط--سسو ‘ Òي---غ---ت يأا ءار---جإا نود
يتلا ةلبقŸا ةهجاوملل ادادعتسسا عاجÎسسÓل اتقو مهحنÁو رسصانعلا

.مايأا ةعبرأا دعب يرانكلا رظتنت

ديدج نم ةسسفانŸإ ¤إإ دوعي طوب نب
،ق-با-سسلا دد-ع-لا ‘ ه-ي-لإا ا-نر-سشأا ا-م-ل-ث-مو

ةدو-ع ة-ي-سسا-سسأ’ا ة-ل-ي-ك-سشت--لا تفر--ع
¤إا طوب نب ةماسسأا لوأ’ا سسرا◊ا

نع هبايغ دعب ةسسفانŸا ءاوجأا
ةرواسسلا ةبيبسشو ناسسملت يءاقل

سضعبلا نأا مغرو ،›اوتلا ىلع
دا-ع-بإا ن-ع تثد– فار--طأ’ا

با--ب--سسأ’ ة--ل--ي---ل---م Úع ن---با
بردŸا نأا ’إا ،ةيطابسضنا

نأا دكأاو ÿÈا بذك ناف’
دو--ع---ي ه---ت---كرا---سشم مد---ع

ة-سضfi ة--ي--ن--ف با--ب--سسأ’
ة-حارإا ‘ ه--ن--م ة--ب--غرو
ن--م د--ئا--ع---لا سسرا◊ا

نكمتي ىت-ح ة-با-سصإ’ا
ل-ما-ك عا-جÎسسا ن--م
ة--ي--ند--ب--لا ه--ت--قا--ي---ل

Ëدقتل ةوقب دوعيو
ةمزÓ-لا ة-فا-سضإ’ا
.قيرفلل

لسضفي ناف’
يلعوب يزيت

ىلع يكرابيمو
موركو دايوسس

ىو-ت-سسم ى-ل--ع ا--مأا
،ي----ف----لÿا طÿا

لي-ج-سست ” د-ق-ف
نا-ف’ ءا-ن-غ-ت-سسا

تا--مد---خ ن---ع

نأا دعب ،طايتح’ا دعقم ‘ سسمأا اناك ناذللا موركو دايوسس نم لك
Òه-ظ-لاو ،ي-ل-عو-ب يز-ي-ت ¤إا ة-سصر-ف-لا ح-ن-م ي-سسنر-ف-لا بردŸا ل--سضف
بايغ دعب لوأ’ا قيرفلا ¤إا هتدوع لجسس يذلا يكرابيم ميسسر نÁأ’ا

هلوسصح ذنم مورك بعÓلا قلأاتو اهل سضرعت يتلا ةباسصإ’ا ببسسب ليوط
نأا ةراسشإ’ا ردŒو ،يديزوب فسسوي قباسسلا بردŸا عم ةسصرفلا ىلع
قيرف-لا ع-م ةروا-سسلا ة-ب-ي-ب-سش ما-مأا ة-ي-سضاŸا ة-لو÷ا ‘ بع-ل ي-كرا-ب-ي-م
¤إا هتدوع لبق بعل تقو بسسكو ةسسفانŸا ءاوجأا عاجÎسس’ فيدرلا
.لوأ’ا قيرفلا

يدبع نبو حيإر ،ةÒعسش نب ‘ ةقثلإ ددجو
نإاف ،قيرفلل سضبانلا بلقلا Èتعي يذلا ناديŸا طسسو طÿ ةبسسنلابو
،مهسسفن ÚبعÓلا ىلع دامتع’ا ررقو Òيغت يأا رجي ⁄ ناف’ بردŸا
مهيف ددج نيذلا ةÒعسش نبو ،حيار ،يدبع نب نم لكب رمأ’ا قلعتيو
نأا ةراسشإ’ا عم ،ةهجاوم لك ‘ هنومدقي يذلا دودرملل ارظن ةقثلا
عانتقا ¤إا رظنلاب ةينف بابسسأ’ طايتح’ا ‘ ىرخأا ةرم ناك ةونوب
سضرفي فيك فرع يذلا يدبع نب بعÓلا تامدخب ناف’ بردŸا
.ةيلئابقلا ةليكسشتلا ‘ هسسفن

طايتح’إ ‘ ةي◊وبو لابوطلإ
ةÒثك تاÒيغت دهسش دقف ،يرانكلل يمامأ’ا طÿا ىوتسسم ىلع امأا

بردŸا ددجي نأا رظتني عيم÷ا ناك يذلا تقولا ‘و ،ةرظتنم Òغ
نامدق-ي ناذ-ل-لا ة-ي◊و-بو ،لا-بو-ط-لا ن-م ل-ك تا-مد-خ ‘ ة-ق-ث-لا نا-ف’
رارقب كلذو ،ء’دبلا دعقم نم ةهجاوŸا اءدب امهنأا ’إا ،ابيط ادودرم
ىلع ةمداقلا ديعاوملل امهÒسض– ديري يذلا يسسنرفلا بردŸا نم
،دعاوقلا جراخ ةيرسصنلاو وزو يزيتب ةدكيكسس ةبيبسش ةهجاوم رارغ
ÚبعÓلا عيمج Òسض–و ةلحرŸا هذه Òيسست ىلع رسصي ناف’ نأا ثيح

مامأا لئابقلا رظتنت يتلا باهذلا ةهجاومو ةيقيرفإ’ا ةسسفانملل ابسس–
.وكاماب ـب مداقلا يرفيف41 موي ›اŸا بعلŸا

نايسساسسأإ ششابيإدو ةيلاعوب
ينفلا مقاطلا نإاف ،ةي◊وبو لابوطلا تامدخ نع ءانغتسس’ا لظ ‘و
انبعل ناذللا سشابيادو ةيلاعوب ÚبعÓلا ىلع هدامتعاب عيم÷ا أاجاف
ةيلاعوب ناك نإاو ىتحف ،مسسوŸا ةيادب ذنم ةرم لوأ’ سضعب عم سسمأا

ت– ة-ل-ي-ل-م Úع ة-ي-ع-م-ج ما-مأا ي-سسا-سسأا-ك ه-ل ة-كرا-سشم لوأا ل-ج--سس د--ق
ع-م ة-كرا-سشم ة-يأا ل-ج-سسي ⁄ سشا-ب-ياد نإا--ف ،يد--يزو--ب بردŸا فار--سشإا
ي-ن-ق-ت-لا فر-ط ن-م ةر-ما-غ-م ة-با-ثÃ نا-ك يذ-لا ر--مأ’ا ،لوأ’ا ق--ير--ف--لا
امهماحقإاو Úباسشلا ÚبعÓلا نيذهل ةسصرفلا حنم ررق يذلا يسسنرفلا
.يمامأ’ا طÿا ‘ نورمح يقزر دئاقلا بناج ¤إا



ءاقللا دعب امود بسضغأا راسشوب درط
!بعÓلا دمعت ‘ نوكسشي راسصنأ’او

سسبŸÓا Òيغت فرغ ¤إا امود كنارف بردŸا لخد ‘ مدقŸا ءادأ’ا دعب اذهو ادج ابسضاغ ةارابŸا دعب ة-قا-ط-ب-لا-ب را-سشو-ب در-طو ة-ه-ج ن-م Êا-ث-لا طو-سشلا هبع’ نم ادج بسضاغ يسسنرفلا ينقتلاف ،ءارم◊ا روسضÙا ‘ سسابع-ل-ب دا–إا ي-م-جا-ه-م ه-ع-قوأا ا-مد-ع-ب ةقيرطلا سسفنب نيوارفسص Úتقاطب ىلع  هلوسصحو ’وطم بابسشلا راسصنأا ثد–و اذه ،دحاو طوسش ‘و بعÓلا نم مهطخسس نع اوÈعو ةيسضقلا هذه لوح هقيرف هجاويبسس هنأا اÃ هلبق نم ةدمعتم اهوÈتعإاو .مداقلا ءاقللا ‘ قباسسلا

ــه2441 ةيناثلا ىدامج31 ـل قفاوŸا1202 يفناج72 ءاعبرأ’ا لوأ’ا فÙÎا

Úينايزلا نابسش مامأا طقسسي ديمعلا

دادزولب بابشش

ةدجو ةيدولوم نم بÎقي نذؤوŸا
ةيدولوم فوفسص ¤ا لاقتن’ا نم ةيدولوŸ قباسسلا بعÓلا نذؤوŸا هللا دبع بÎقا

Êوزاك درانرب بردŸا نم بلطب ،يبرغŸا ةدجو
.نذؤوŸا هللا دبع هبع’ دقع خسسف ، ررق دق رئاز÷ا ةيدولوم يدان ناكو
رئاز÷ا ةيدولوم  ةرادإا نلعت} :كوبسسيف Èع هرسشن يمسسر نايب ‘ يدانلا لاقو
.zيسضاÎلاب نذؤوŸا هللا دبع عم دقعلا خسسف نع
ةÎف لاوط ةلوذبŸا تادو-هÛا ل-ك ى-ل-ع بعÓ-لا ةرادإ’ا ر-ك-سشت ا-م-ك} :فا-سضأاو
.zقيرفلا لخاد نسس◊ا كولسسلاو ،ديمعلا ناولأا هسصمقت
.zةيوركلا هتÒسسم ةيقب ‘ حاجنلاو قيفوتلا لك هل ىنمتن} :نايبلا ”أاو
قÓطنا ذنم رئاز÷ا ةيدولوŸ يسساسسأ’ا ليكسشتلا ‘ ناكم زجح نع نذؤوŸا زجعو
.ةفاسضإ’ا Ëدقت ىلع هتردقب زيغن ليبن بردŸا عانقإا نم نكمتي ⁄و ،مسسوŸا

ةيدولوŸا ةهجاوŸ ابسس– ةيقيرف’ا ةمئاقلل دادحا فيسضي كلامزلا
دادحأا ديمح يبرغŸا ةفاسضإا تررق قيرفلل ةينفلا ةرادإ’ا نأا كلامزلا يدان فسشك
بحاسص يبرغŸا هبع’ داعتسسا دق كلامزلا ناكو.ةيقيرفأ’ا قيرفلا ةمئاق ¤إا
.يبرغŸا ءاجرلا فوفسصل هتراعإا ةياهن دعب اًماع62لا

بعÓلا ةفاسضإا ررق وكيسشتاب يÁا-ج ةدا-ي-ق-ب ي-ن-ف-لا زا-ه÷ا نإا ، كلا-مز-لا لا-قو
.ةلبقŸا تايرابŸا ‘ ةكراسشملل اًزهاج نوكيل ةيقيرفأ’ا ةمئاقلل يبرغŸا

يتلاو ةعبارلا ةعومÛا ‘ كلامزلا تعقوأا دق ايقيرفأا لاطبأا يرود ةعرق تناكو
رئاز÷ا ةيدولومو ،يسسنوتلا يجÎلا نم لك ةلوطبلا فيسصو راوج ¤إا مسضت
.لاغنسسلا تي‚وت ¤إا ةفاسضإ’اب

سسابعلب دا–ا1-3 دادزولب بابشش

ةيفياطسسلا ماما ةمقلا راظتنا ‘ ةيدولوŸاب قحتلي بابسشلا
زو-ف-لا ق-ي-ق– ن-م دادزو-ل-ب با-ب-شش ق-ير--ف ن--ك“

هرا-شصت-نإا د-ع-ب ة-لو-ط-ب-لا ‘ ›او-ت-لا ى-ل-ع Êا--ث--لا
،سسابعلب دا–إا هفيشضتشسم مامأا فدهل ةيثلثب
ن-م لوأ’ا طو--ششلا ‘ ه--فاد--هأا ل--ج--شس با--ب--ششلا
يŸا--شس ،Òخ--ل--ب ن--م ل--ك ق--ير---ط ن---ع ةارا---بŸا
طو-ششلا ‘ قرا-ف-لا سسا-ب-ع-ل--ب سصل--قو ،دو--ي--ع--شسو
د’وأا» ع-فر زو-ف-لا اذ-ه-ب ،نورا--ه فد--ه--ب Êا--ث--لا
Úمشساقتم ة-ط-ق-ن81 ¤إا م-هد-ي-شصر «ة-ب-ي-ق-ع--لا
ة-يدو-لو-م ع-م بي-تÎلا لود-ج ‘ Êا--ث--لا ز--كرŸا
.رئاز÷ا

ءازج ةلكر نم ليجسستلا حتتفإا Òخلب
رطيشسو ةوقب ةارابŸا دادزولب بابشش قيرف لخد
فد-ه-لا ةر-ك يŸا-شس ع-ي-شض ثي-ح ،ة-ياد-ب-لا ذ--ن--م
›اخ اهدعب لقرعيل ،¤وأ’ا قئاقدلا ‘ لوأ’ا
ة-ل-كر م-ك◊ا ر-ف-شصيو تا-ي-ل-م-ع-لا ة-ق-ط-ن-م ل-خاد

اهحنÃ دويعشس موقيو ،ةبيقعلا ’وأا حلاشصل ءازج
⁄ يذلا وهو اهديدشست لجأا نم Òخلب هليمزل
نم81 ة-ق-ي-قد-لا ‘ ل-ي-ج-شست-لا ح-ت-ت-فإاو بي--خ--ي
.بابششلا عم هفادهأا لوأا لجشسم ،ةارابŸا

قئاقد دعب ةجيتنلا فعاسض يŸاسس
فدهلل هليجشست دعب ىتح بابششلا طغشض لشصاوت
امدعب Êاث فده نع طغشضلا اذه رفشسأاو لوأ’ا

سساب-ع-ل-ب دا–إا ع-فاد-م ن-م ةر-ك دو-ي-ع-شس ف-ط-خ
نأا لبق ديدشستلاب هوميل ىمرŸا وحن اهب قلطنإاو
يŸاشسل قبط ىلع ةركلا عشضيو عيم÷ا عداخي
فد-ه-لا ل-ج-شسم ه-جو-ل ه-جو ه-شسف-ن د--جو يذ--لا
،لوأ’ا طوششلا نم32 قيقدلا ‘ هقيرفل Êاثلا
.فيشضلا قيرفلل مات زجع طشسو

بابسشلل ثلاثلا فاسضأا دويعسس
طاوششأ’ا لمجأا نم ةدحاو دادزولب بابشش بعل

امدعب اذهو ،مشسوŸا اذه هتايرابم ‘ ¤وأ’ا
ءاق-ل-لا ى-ل-ع ا-شضر-عو ’و-ط م-ه-تر-ط-ي-شس او-ط-شسب

لدابت دعبو ةعئار ةقيرطب ثلاث افده Úفيشضم
وبموغنو يŸاشس ،Òخلب نم لك Úب تاريرمتلل
ةر-ك ادد-شسم دو-ي-ع-شسل ق-ب-ط ى-ل-ع ا-ه-ع-شضو يذ--لا
اولتق-ي-ل ،سسا-ب-ع-ل-ب دا–إا كا-ب-شش تن-ك-شس ها-ن-م-ي-ب
يأ’ اد-ح او-ع-شضيو لوأ’ا ا--ه--طو--شش ن--م ةارا--بŸا
.ةجيتنلا ‘ ةدوعلل براقعلل ةبغر

Êاثلا طوسشلا ‘ قرافلا سصلق نوراه
ءاقللا نم Êاثلا طوششلا ‘ سسابعلب دا–إا داع
،لوأ’ا ‘ هب رهظ يذلا كلذ نع رياغم هجوب

ىمرم ىلع ةÒطÿا تاركلا سضعب اوعنشص ثيح
نوراه قيرط نع حاجنلاب ةدحاو تللكت بابششلا

د-ع-ب ه-جو-ل ه-جو ه-شسف-ن د--جو يذ--لا ي--ل--عد--ي--شس
ببشست يذلا ›اخ رهظ فلخ ةنبل نب نم ةرير“

ناك يذلا رخآ’ا وه اياغ سسرا◊ا ةقفر فدهلاب

ليجشست ‘ ب راقعلا حلفيل ،اقفوم Òغ هجورخ
اوداكو ،ةارابŸا نم07 ةقيقدلا ‘ لوأ’ا فدهلا
ةرا-ت ظ◊ا ءو-شس ’و-ل Êا-ث-لا نو--ف--ي--شضي ا--هد--ع--ب
ىلع ءاقللا يهتنيل ،ىرخأا ةرات سسرا◊ا ةشضقيو
.دحاو فدهل ةيثلث عقو

دادولا مامأا زيغن ليبن بردŸا لابششأا مزهنإا
ةارابŸا ‘ رفشصل فده ةجيتنب Êاشسملتلا
راطإا ‘ لخدت يتلاو سسمأا موي ترج يتلا
،لوأ’ا فÙÎا يرود نم ةرششاعلا ةلو÷ا

‘ ءاوشس ةيدولوŸا رشصانعل مات بايغ لظ ‘
 Êاثلا طوششلا ‘ وأا لوأ’ا طوششلا
سسرا◊ا ءÓمز فرط نم ليزه ءادأا

 ي◊اسص
ىو-ت-شسم-ل-ل سشهد-نإا ءا-ق-ل-لا ر--شضح ن--م ل--كو
⁄ ثيح ،ةيدولوŸا ةبيتك فرط نم مدقŸا
يأا وق-ل-خ-ي ⁄و دو-ه-عŸا م-هاو-ت-شسم و-مد-ق-ي
يتط-ق-ل اد-عا-م ل-ي-ج-شست-ل-ل ة-ح-نا-شس ة-شصر-ف
طو-ششلا ‘ ¤وأ’ا ظ-ي-ف◊ا د-ب--ع م--جا--هŸا
ةيناثو Êاشسملتلا سسرا◊ا اهل ىدشصت لوأ’ا

ىلع اهللغتشسإا نشسحي ⁄ Êاثلا طوششلا ‘
ىلع توف هنأا ’إا ةلهشسلا هتيعشضو نم مغرلا

قيرفلا ناك تقو ‘ ةجيتنلا ةلداعم هقيرف
درط دعب Úبع’ ةرششع ب بعلي Êاشسملتلا

87 ةقيقدلا ‘ هبع’
فلكت تداك ءاطخأا بكترإا ودعسس

 ايلاغ قيرفلا
ودعشس عافدلا بلق بكترأا لوأ’ا طوششلا ‘و
لوأ’ا طوششلا ‘ ةشصاخ ةلم÷اب ءاطخأ’ا
ةشضقي ’ول ايلاغ هقيرف فلكت نأا تداك يتلا
ةهج نم دادح و اهج نم ي◊اشص سسرا◊ا
ةد-ع ‘ ه--ل--ي--مز ى--ل--ع ى--ط--غ يذ--لا ىر--خأا

 تابشسانم
 ةداعلاك هسسفنل لظ وباج نموŸا دبع

ءو-شسأا و-با-ج ن-موŸا د-ب-ع بعل--لا ى--ق--ب--يو
هحنم ” ثيح ، ةيدولوŸا ىلع ةرم بع’
نل عنأا ’إا يشساشسأاك هكارششإاب سصرف تدع
ا-م-ل-ث-م زوÈلا ل-جأا ن--م ة--شصر--ف--لا ل--غ--ت--شسي

ةملع ىقبيو قباشسلا هقيرف ‘ ‘ هاندهاع
ةيدولوŸا تيب ‘ ماهفتشسإا

ةÁزه لوأا قحلي ناسسملت دادو
 ةيدولوملل

يدا-ن-ل ةرا-شسخ لوأا ي-ه مو-ي-لا ة-ج-ي-ت-ن د-ع-تو
رهظأا ثيح ، ةلوطبلا ‘ رئاز÷ا ةيدولوم
ىلع زوفلا ‘ ةÒبك ةبغر Êاشسملتلا يدانلا

Úه-ئا-ت ه-ي-ب-ع’ نا-ك يذ-لا ة-يدو-لوŸا رار--غ
 ناديŸا ةيشضرأا قوف

ÚبعÓلا دقفأا كارطنوسس Ëركت
 مهزيكرت

ماع-لا ر-يدŸا فر-ط ن-م م-ه-لا-ب-ق-ت-شسإا د-ع-بو
Ûبعل-لا نا-هأا يذ-لا كار-ط-نو-شسلا ع-مÚ

Ãبع’ مركو ةيدهك ةعاشس مهحنÚ قباشسÚ
نم مهنامرح ”و قئاقد01 ةدŸو مهمامأا

اذ-هو تقو-لا ق-ي-شضل ار-ظ-ن ة-ي-ب-يرد--ت ة--شصح
ة-ئا-شسإاو ة-نا-هإا هرا-ب-ت-عإا ن--كÁ يذ--لا ر--مأ’ا
ةمقن تحبشصأا يتلا ةكرشش فرط نم قيرفلل

...3202 ةنسسل اماع71 نم لقأا «ناك» ¤إا ةفاسضإاهعفنت ن‡ Ìكأا قيرفلا ىلع

سسأاكو ايقيرفإا لاطبأا ةطبار يئاهن ناسضتح’ حسشÎت رئاز÷ا
1202 –0202 ةخسسنل فاكلا

ترق ،سسمأا دقع يذلا يداعلا ›ارديفلا بتكŸا لاغششأا سشماه ىلع
مشسوملل ايقيرفإا لاطبأا ةطبار يئاهن ناشضتح’ ايمشسر حششÎلا رئاز÷ا
قباشسلا ‘ Òبك ثيدح دّدرت امدعب ،ةخشسنلا تاذل فاكلا سسأاكو لبقŸا

ثيح ،ةيقيرفإ’ا تايئاهنلا دحأا ناشضتحإ’ حششÎلا ‘ رئاز÷ا ةبغر نع
ع-بر-ت ‘ را-م-ث-ت-شس’او ة-يرا-ق-لا ة-حا-شسلا ¤إا ةو-ق-ب ةدو--ع--لا ¤إا ر--ئاز÷ا ى--ع--شست
«fiلا ر-ئاز÷ا رّر-ق ا-م-ك ،ة-ي-ق-ير-فإ’ا ةر-ك-لا سشر-ع ى-ل-ع «ءار-ح-شصلا ي-براÎح-شش
.3202 ةنشس ةررقŸا اماع71 نم لقأا ةئفل ايقيرفإا ·أا سسأاك تايئاهن ناشضتح’
نويدلا ببسسب تامادقتسس’ا نم ةفÙÎا ةطبارلا نم ةيدنأا01 نامرح

ن-م قر--ف--لا ن--م د--يد--ع--لا نا--مر--ح ،عا--م--ت--ج’ا تاذ ‘ ا--شضيأا ›ارد--ي--ف--لا بت--كŸا رّر--قو
نم قرف01 ـب رمأ’ا قّلعتيو نويدلا ببشسب ةلبقŸا ةيوتششلا تليوحتلا ةÎف ‘ تامادقتشس’ا
جر-ب ي-ل-هأا ،سسا-ب--ع--ل--ب دا–إا ،ر--ئاز÷ا ة--يدو--لو--م ،ف--ي--ط--شس قا--فو  :ي--هو لوأ’ا فÙÎا

ياد Úشسح رشصن ،ةدكيكشس ةبيبشش ،ةرقم م‚ ،ةيدŸا يبŸوأا ،نازيلغ عيرشس ،جيريرعوب
اهقرف ميعدت لجأا نم اهنويد ةيوشست ىلع قرفلا هذه Èجيشس ام وهو ،ركشسب دا–إاو

ررق امك ،مشسوŸا اذه ةيراقلا تاشسفانŸا ‘ ةكراششŸا ةيدنألل ةبشسنلاب ةشصاخ
متي ⁄ يتلاو نويد اهيلع يتلا اشضيأا ةيناثلا ةطبارلا قرف عم ديدح نم ديب برشضلا ›ارديفلا بتكŸا
ةزمح . م  .لبقŸا يرفيف21و11 يموي ةشسفانŸا قلطنا دنع دد÷ا اهيبع’ ليهأات

ةيعابرب زاف فيدرلا قيرفلا
دا–إاب هتعمج يتلا ةارابŸا ‘ سسمأا موي زوفلا قيق– نم دادزولب بابششل فيدرلا قيرفلا نك“

حتتفإا ءاقللا راوطأا ¤إا ةدوعلاب ،ةينطولا ةلوطبلا نم ةرششاعلا ةلو÷ا تاءاقل راطإا ‘ سسابعلب
سصلق مث ،Êاثلا فدهلا مداخلب  فيشضيو ،ةارابŸا ةيادب ‘ يبرعلب مجاهŸا بابششلل ليجشستلا
ثلاثلا فدهلا عقويو ةمحرلا ةشصاشصر مدوب اهدعب قلطيل ،Êاثلا طوششلا ‘ قرافلا سسابعلب دا–إا
لودج بابششلا ردشصت زوفلا اذهب ،عبار فدهب فادهأ’ا ناجرهم ديز نب متتخيل ،ةبيقعلا د’وألل
.سسمأا اهئاقل ‘ تÌعت يتلا ةرواشسلا ةبيبشش عم ةفشصانم ةطقن12 ديشصرب ةلوطبلا بيترت

ةرم لوأا نايسساسسأا Òخلبو نارحلب
عم امهتÒشسم ‘ ةرم لوأ’ نايشساشسأا Òخلبو نارحلب يئانثلا كارششإاب امود كنارف بردŸا ماق
‘ لخد امدعب يشساشسأاك ةشصرفلا هل حنمو نÁأ’ا حان÷ا زكرم ‘ نارحلب محقأا ثيح ،بابششلا

اذه ،رشسيأا حانجك هكرششأا رباكأ’ا عم ةرم لوأ’ بعل وهف Òخلب امأا ،طايتحإ’ا نم تايرابم ةدع
.بردŸا لبق نم ينف رايخك ء’دبلا ةكد ىلع Òكبو وششب نم لك سسلجأاو

وبموغنل ىرخأا ةسصرف حنم امود
تايرابŸا ‘ اهنع باغ امدعب ةيشسا-شسأ’ا ة-ل-ي-ك-ششت-ل-ل و-ب-مو-غ-ن ي-ك-ي-م ي-ك-ي-ج-ل-ب-لا م-جا-هŸا دا-ع
هذه نوكتل ،Òخلبو نارحلب ،دويعشس نم لك مامأا حيرشص مجاهمك هزكرم ‘ هكرششأا ثيح ةيشضاŸا

دعب يدادزولبلا يدانلا عم ةيشساشسأا ةناكم ‘ هتيقحأا ديكأاتو هشسفن تابثإا لجأا نم هل ىرخأا ةشصرف
تحنم يتلا ةÒثكلا سصرفلا مغر قرافلا ةعانشص ىلع هتردق مدع نعو هاوتشسم لوح Òثكلا ملكلا
.هل

طسسولا ‘ يŸاسسو تاكيرت لسضف
،مشسوŸا اذه  لوأ’ا تايرابŸا لثم ةثلث لدب ناديم طشسو يبعلل هدامتعإا امود بردŸا لشصاو
ذنم ةرم لوأ’ ةكدلا ‘ قازيرم سسلجأاو سضعب عم تاكيرتو يŸاشس يئانثلا ةرŸا هذه لشضف نيأا

بعل امدعب مشسوŸا اذه بابششلا تايرابم لوأا عيشض يذلا يوارد اشضيأا حارأاو ،تايرابم ةدع
ميحج نم ادج فوختم يشسنرفلا ينقتلا نأا ىلع ليلد اذهو ،ربوشسلا ءاقل ذنم يشساشسأاك اهعيمج

.اهنم ليلقتلا لجأا نم ةليكششتلا ريودت لواحي كلذل تاباشصإ’ا
حابرم ‘ هتقث عسضو لسصاو

‘ دجاوت يذلا يواشسوم لدب ›اوتلا ىلع Êاثلا ءاقلل حابرم اياغ سسرا◊ا امود بردŸا كرششأا
يذلا ءادأ’ا دعب قباشسلا ةيرشصنلا سسراح ‘ ‘ هتقث عشضو يشسنرفلا ينقتلا لشصاويل ،ء’دبلا ةكد
ةشصرف هحنÃ امود هئفاكيل ،لوأ’ا ةارابŸا لجر عيم÷ا هÈتعإا نيأا نازيليغ ةارابم ‘ همدق
.يشسنرفلا ينقتلا تاباشسح جراخ ايئاهن يواشسوم عشضوو هتايناكمإا تابثإا لجأا نم ةيناث

تارامعلا نم ءاقللا اوعبات بابسشلا راسصنأا
نيأا ةمشصاعلاب توأا02 بعلŸ ةيذاÙا تارامعلا ‘ دادزولب بابشش راشصنأا نم Èتعم ددع دجاوت

اذه ،زوفلا قيق– لجأا نم ةقيقد Úعشستلا ةليط دويعشس ءاقفر اوعجششو ةعئار ءاوجأا اوعنشص
لبق اديج مهوزفحو Úبعللا اولبقتشسإا نيأا بعلŸا راوشسأا جراخ راشصنأ’ا تارششع دجاوتو
.Úبعللا باجعإا اوراثأاو ةعئار ءاوجأا اوعنشص ثيح ،سسبلŸا Òيغت فرغل مهلوخد

رئاز÷ا ةيدولوم0-1 ناسسملت دادو



ةيشسمأا يفتك نيدلا رخف قباشسلا ةرادإلا سسل‹ سسيئر عم ادعوم اÒخأا  رارشس ›ا◊ا ةرادإلا سسل‹ سسيئر ددح
يلع ›ا◊ا سسيئرلا  اهئوشض ىلع علطيشس يتلاو تاميلعتلا رير“ ةقيثو يلع عيقوتلا  ةقيثو ميشسرت لجا نم مويلا
رÁ نأا يلع ىمادقلا نم ةقلاعلا ÚبعÓلا تاقحتشسم ¤إا ةفاشضإا  ةقثوŸاو ةقلاعلا نويدلل ةيلامجإلا ةميقلا
ةيلاطيلا ةشسبلألا ةكرشش عم  يليومتلا دقعلا ةخشسن ىلع عÓطلا ›إا ةيلمعلا ءاهنإا دعب ةرششابم رارشس سسيئرلا
¤وت نم ةيافلح ماعلا ريدŸاو ‘ل لامك يواهلا سسيئر ناك نأا دعب دقعلا يلع هعيقوت ميشسرت سضرغب «اباك»
. سسنوت ‘ ةكرششلا ›وئشسم عم تاشضوافŸا

ةمÓعلا قيوسست ةميق بسسح تاسصبÎلاب لفكتلا
ةمÓعلا قيوشست تادئاع نم ةددfi ةيلام ةميق  ةرادإلا عم مŸÈا دقعلا ‘ اباك ةشسبلألا ةكرشش تطÎششا

ةكرششلا نأا ةشصاخ ةيفيشصلاو ةيوتششلا ةÎفلا لÓخ ةنشسلا ‘ Úترم لوألا قيرفلا تاشصبÎب لفكتلا لباقم
قيوشستلا مث نمو اباك تلذبو ةشسبلأا عيبل فيطشس ةنيدم ‘ ابيرق هحتف متيشس يذلا كيتوبلا لومتشس
ةشسبلألاب طقف فيدرلاو لوألا قيرفلا ليومتب ةكرششلا لفكتت نا قافتلا لمح امك  اباك ةيراجتلا ةمÓعلل

ب/ليلخ.يدام لباقÃو كيتوبلا نم اهئانتقا لÓخ نم ةشسبلألا ىلع تائفلا ةيقب لشصحتتشس  اميف

ديدŒ «اكيج» ةÒبكلا Úعب تنمشسإلا ةكرشش ةرادإا سسل‹ سضفر
Ìكأل فيطشس قافو يدان عم ةكرششلا طبري لظ يذلا يليومتلا دقعلا

اهششي-ع-ت تح-ب-شصأا ي-ت-لا ة-ق-ناÿا ة-مزألا بب-شسب  ة-ل-ما-ك ة-ير-ششع ن-م
قيوشست ‘ سصيلقت  نم انوروك سسوÒف هفلخ ام ةيفلخ ىلع ةكرششلا

ةنيزخ مرحيشس ام وهو  ايجراخ وأا  ايلخاد ءاوشس تنمشسلا ةدام
رارق ءاجو  ايونشس متنشس رايلم7 ةميقب ردقي  ›ام فÓغ  نم قيرفلا
سضعب تقو ‘  ةيلا◊ا ةنشسلل يليومتلا دقعلا ديدŒ مدعب ةكرششلا
Úب-عÓ-لا تاو-شصأا ›ا-ع-ت ما-مأا  ة-قو-ب-شسم Òغ ة--ي--لا--م ة--مزأا يدا--ن--لا
لجأا نم Úنئادلا طغشضو مهلاومأا ىلع لوشصحلل دد÷او ىمادقلا
قيرفلا Òيشست نامشضل ةيلام غلابم ¤إا قيرفلا ةجاحو مهنويد ةيوشست

. ةيقيرفإلا ةشسفانŸاو ةلوطبلا يتهبج يلع

هديدŒ شضفرب أاجافتيل دقعلا تادئاع قيبسست بلط رارسس
عم لاشصتا طبر دق ةطرافلا تاعاشسلا لÓخ رارشس سسيئرلا ناكو
ديعلا ماعلا اهريدم عم ةرششابم ثد–و تنمشسلا ةكرشش ›وئشسم
لجا نم طرافلا مشسوملل ÒشسŸا بتكŸا ‘ اوشضع ناك يذلا رباخ
لكاششŸا ةهجاوم سضر-غ-ب ي-ل-يو-م-ت-لا د-ق-ع-لا تاد-ئا-ع ق-ي-ب-شست بل-ط

ديدŒ ‘ ةرادإلا Òكفت مدعب أاجافتيل ةرادإلا رظتنت يتلا ةيلاŸا
ليومتلا  لاومأا اههيجوتو ةكرششلا اهب ر“ يتلا ةمزألا ببشسب دقعلا

ىلع يبطلا داتع-لا ءار-ششو تا-ي-ف-ششت-شسŸا ¤إا غ-ن-يرو-شسو-ب-شسلاو
ة-ه-جاوÚ  Ÿن-طاوŸا ع-م ن-ما-شضت-لا را-طإا ‘  ة-يلو-لا ىو--ت--شسم
. انوروك سسوÒف

» ميتنسس رايلم02 ¤إا ةلجعتسسم ةجاحب قيرفلا »:رارسس
اهيلع دجوي يتلا ةبعشص د÷ا ةيعشضولا رارشس سسيئرلا يفخي ⁄
دعبو  مشسوŸا نم ةÎفلا هذه ‘ ةيلاŸا ةيحانلا نم هقيرف
ةرادإلا سسلÛ اشسيئر هتيكزت ميشسرت عم حرشص دق ناك نأا
ناو هيفخت ل يدانلا اهششيعي يتلا ةيلاŸا ةمزألا نأا
اد--ب  ة--مزألا ة--ه---جاوŸ لو---ل◊ا ا---ه---يد---ل ةرادإلا
ةيلاŸا تا-طو-غ-شضلا د-ياز-ت ع-م رار-شس سسي-ئر-لا
هرظتنت يتلا ةيلوئشسŸا لقثب اشساشسحإا Ìكأا
ههجو ‘ ةدشصوم باوبألا لك دجو نأا دعب

تاجايت-حا دد-ح-ي-ل ل-يو“ ردا-شصم دا-ج-يإل
دكأا ثيح ،ةÎفلا هذه ‘ ةيلاŸا  ةرادإلا

قيرفلا»:«بعŸÓا ءادشصأل» حيرشصت ‘
متنشس رايلم02 ¤ا ةلجعتشسم ةجاح ‘

فورظلا Òفوتو يدانلا Òيشست نامشضل
ب/ليلخ.» ةليكششتلل ةيتاوŸا

لوأ’ا فÙÎاــه2441 ةيناثلا ىدامج31 ـل قفاوŸا1202 يفناج72 ءاعبرألا
   ةيدŸا يبŸوا0–0 فيطشس قافو

ةيافلح – ‘’ شسيئرلا
عيسضو ةدوعلا ‘ رخأات

ةارابŸا روسضح
لامك يواهلا يدانلا صسيئر رخأات

ةيافلح ماعلا ريدŸا ةقفر  ‘ل
ام  صسنوت نم ةدوعلا دعوم نع

ةهجاوم روشضح نم يئانثلا مرح
نا دعب  ةيدŸا يبŸوا مامأا صسمأا

دق هقفارمو ‘ل صسيئرلا ناك
دعوم لبق ةدوعلا دعوم اددح

عم  قافتلا يهنا نا دعب ةارابŸا
. اباك ةشسبللا ةكرشش

يتموم لايناد  مجاهŸا ةقفسص
ةراد’ا يئانث  رخات ببسس

ببشس نا ةقوثوم رداشصم ترشسف
ماعلا ريدŸاو ‘ل صسيئرلا رخات

تادجتشسŸا ›ا دوعي ةيافلح
مجاهŸا ةقفشص اهتفرع يتلا

دعبو يذلا يتموم لايناد Êاغلا
عم ليشصافتلا لماك لوح قفتا نا

لكب تماق يتلا ةرادلا
نامشضب ةشصاÿا تابيتÎلا

دعب فيطشس ةنيدÃ هقاحتلا
بعÓل ةÒششاتلا بلج

يشضارلا لوخدب صصيخÎلاو
مجاهŸا نا حشضتيل ةيرئاز÷ا

ثيح هقيرف عم دقعب طبترم
›ا صسنوت ‘ ءاقبلا  مجاهŸا بلط

هقيرف عم لاكششإلا ءاهنا ةياغ
هحيرشست ةقيثو بلجب لفكتلاو

Ãةيافلح– ‘ل يقب ثيح هدرف
. هتقفارم نامشضل هعم

ب/ليلخ

ةيشضرأا قوف  Ìعت ثلاث فيطشس قافو ةليكششت تلجشس
نا د-ع-ب ›ا◊ا م--شسوŸا ة--ياد--ب ذ--ن--م يا--م8 بع-ل-م
ة-يدو-لو-م ما-ما ةرا-شسÿا م-ث لدا-ع-ت-لا ناز-ي-ل-غ سضر-ف
ثيح  ةيدŸا ماما سسمأا Úتطقن رشسخيل ةمشصاعلا

Úب--لا--ط--م ير--خأا ةر--م ط--ي--ن--ح--ج ءا--ق--فر نو--ك--ي--شس
‘ يو-ق ق--حÓ--م ما--مأا ةرŸا هذ--ه ن--ك--ل كراد--ت--لا--ب
جر-ع-ن-م ‘ دادزو-ل-ب با-ب--شش بق--ل--لا ي--ل--ع سسفا--ن--ت--لا

. ةلوطبلل يقيقح
ة-ل-ي-ك-ششت ر-شصا-ن-ع-ل ة-يو-ق ة-ياد-ب فر-ع لولا طو--ششلا
لغوت يذلا51 د ‘ ةشضغ قيرط نع فيطشس قافو
Êا-حر-ف ة-ح-ت-ف م-ث ة-ي-ب-نا-ج ي-مرŸا ما--ما ة--فذ--ق--بو
طشسو ‘ بعللا رشصحنيل يمرŸا قوف  سشابرب ةيشسار
مامأا  يبŸولا رشصانعل يعافدلا لتكتلا دعب ناديŸا
نم نكمتي ⁄ يذلا  قافولا موجه لقرع ام سسرا◊ا

ي-ت-لا ة-ل-حرŸا هذ-ه ة-ل-ي-ط  ي-عا-فد-لا ط-ئا◊ا قر-خ
يبعل دمعت دعب ةشصاخ  طÿا لط يلع ةيبلشس تناك
ةياهن بيشسن مك◊ا نلعأا ثيح  تقولا عييشضت ةيدŸا
.يبلشسلا لداعتلاب طوششلا
ة-شصر-ف لوأا ل-ي-ج--شست تفر--ع Êا--ث--لا طو--ششلا ة--ياد--ب

›إا55  د ‘  مومغد نم ةرير“ دعب ةحناشسو ةÒطخ
ثيح  ةيبناج ترم هترك هجول اهجو سشابرب مجاهŸا

تاÒيغت4 ثاد--حإا--ب  را--ج--ح ي--بŸولا برد--م ما--ق
موجه ة-م-ه-م ة-بو-ع-شص ن-م داز ا-م ة-ي-عا-فد ا-ه-ع-ي-م-ج

جار--خإا  ›إا ي--كو--ك--لا بردŸا مد--قأا ثي--ح  قا--فو---لا
م-جا-هŸا ما-ح-قإاو  ة-لا-شصي-م ي-عا--فد ناد--ي--م ط--شسو

يلعو  موجهلا ‘ يددعلا قوفتلا ثادحإاو  ةرومع

81 ط-خ ما--مأا07 د ‘ ة-ششغ م-جا-هŸا ة--ل--قر--ع ر--ثا
flا-حر-ف ا-هذ-ف-ن ة--ف--لاÊ  ل-شصاو-ي نأا ل-ب-ق  ة-ي-ب-نا-ج

در-ط بق-ع Úب-عل01 ب ق-ئا-قد-لا ة-ي-ق--ب  ي--بŸولا
ي-ل-ع ن-ششخ ل-خد-ت  بق-ع ة-بار--ع--ل سسا--ع--ن  ع--فادŸا

نم  يروت– يحÓف يموجهلا يئانثلا  لوخدو مومغد
رطخا تناكو سسفانŸا كابشش ›ا لشصوتي نا نود
ماما ه-جو-ل ا-ه-جو ي-حÓ-ف م-جا-هŸا د-جاو-ت  ة-شصر-ف
ب/ليلخ.ةيبناج هترك لد‹ سسرا◊ا

فيطسسب Ìعت ثلاثو يكوكلا قحÓي  يام نماثلا بعلم شسحن

ششيمهتلا ببشسب ءاتشسمو اطبfi فيدرلا عم كراشش رارقب

يروت باسسح ىلع ايسساسسأا ششابرب لسضف يكوكلا
يتلا كلتب ةنراقم ادحاو اÒيغت مويلا ةيدŸا يبŸوأا  تهجاو يتلا ةيشساشسألا ةليكششتلا تفرع

مجاهŸا ماحقإا  يكوكلا ليبن بردŸا راتخا نا دعب طرافلا ةعم÷ا ةنيطنشسق بابشش تهجاو

‘ ءاوشس رشصانعلا ةيقب  صسفن ىلع ظفاح اميف يروت كيلم ›اŸا  نم لدب ةيادبلا نم صشابرب

ةلاشصيم، يوارق، يششكاكب، يرابد نم لك يقبيو عافدلا طخ ىوتشسم ىلع  وأا ناديŸا طشسو

ةجردب و ةلوطبلا ةيادب ذنم تايرابŸا لك ‘ كراشش نا دعب ةكراششم Ìكألا  يشسودنق، ةششغ،

.مشسوŸا ةيادب روشضح عيشض دق ناك يذلا ةلاشصيم لقا

زج◊ ميتنسس نويلم077
ةسصاخ ةرئاط

ةرادإا بلط ىلع ناÒطلا ةكرشش تدر
بلط لجأا نم فيطشس قافو يدان
لقنت نمشضت ةشصاخ ةرئاط  راجئتشسا
ةكرشش تددح نيأا اناغ ›إا دادعتلا
لباقم نويلم077 غلبم ناÒطلا

ىقبت ثيح ،ةشصاخ ةرئاط صصيشصخت
لجأا نم  ةيدا–لا در بقÎت ةرادإلا

نأا ىلع ةشصاÿا ةرئاطلا فيلاكت  نامشض
ثبلا تادئاع نم غلبŸا عاطتقا متي
‘ تاطايتحلا لماك تذخأاو Êويزفلتلا

ىلع اهمادقإا لÓخ نم ايبلشس درلا ةلاح
ةيداع ةيوج ةلحرل ططfl نع ثحبلا
. فيلاكتلا لقأاب

مويلا ةÒسشأاتلا بلط فلم عاديإا
تافلم مويلا فيطشس قافو ةرادا عدوت

ثيح ةÒششأاتلا ىلع لوشص◊ا بلط
يرادإلا ريدŸا مويلا ةحيبشص لقتني
ةيناغلا ةيلشصنقلا رقم ¤ا يدورج ديششر

65 نم ةمئاقل ةÒششأاتلا بلط  عاديإل
›امجإلا ددعلا  نولثÁ نيذلا اوشضع
انغ  ›ا رفشسلاب ينعŸا قافولا دفول

نم رركم61 رودلا ةهجاوم روشض◊
41 موي ةررقŸا  فاكلا صسأاك ةشسفانم
. يشستاموك ةنيدÃ مداقلا يرفيف

ب/ليلخ

هتاردق نم  Òثكلا عيسض  رارقب
ءاقللا ةياهن لبق جرخو
فشصنم باششلا ›ودلا مجاهŸا رهظي ⁄

هتكراششم لÓخ دوهعŸا هاوتشسÃ  رارقب
ترهظ ثيح  فيدرلا دادعت عم سسمأا ةحيبشص
دعب ةشصاخ طابحإلا تامÓع هتاكر– يلع
ةارابملل فيدرلا عم ةكراششملل هلازنإا ” نأا
ةشصرف هل حن“ ⁄و ›اوتلا ىلع ةعبارلا
ديحولا باششلا هنا مغر رباكألا عم ةكراششŸا
نابشش نمشض نم  ›ودلا ةفشص كلتÁ يذلا
ةياهن لبق جورÿا بلط هنأا ةجرد ¤إا  قيرفلا
ىدبأا دقف ةقوثوم رداشصم بشسحو ءاقللا
نم هششيمهتو هتيعشضو نم هءايتشسا مجاهŸا

.يكوكلا ليبن بردŸا لبق
لفكت نم يلهاج،يحلطو
فيدرلا زوفب
بنا÷ا نم  رارقب مجاهŸا بايغ ‘و
يحلط ناديŸا طشسو هيليمز لفكت يونعŸا
زوفلا نامشضب يلهاج ةباشصإلا نم دئاعلاو
فدهلا يحلط عقو نأا دعب فيدرلا ةليكششتل
دوعي نا لبق  لولا ةعاشس عبرلا ‘ لوألا
فدهلا يلهاج فيشضيل ةجيتنلا ‘ يبŸولا
قئاقدلا ‘ ءازج ةلكر قيرط نع Êاثلا
. ةارابŸا نم ةÒخلا

ب/ليلخ

ةلجعتشسم  رايلم02 ¤إا ةحلŸا ةجا◊ا رارشس فششك اميف

 بـــــــحـسسنت «اـــــــكيج» تـــــــنمسس’ا ةــــــــكرسش
ةمزأ’ا نم ديزتو قافولا ليو“ نم

مويلا تاميلعتلا رير“ دعب «اباك» ةكرسش ليو“ دقع عقوي رارسس



با-شسح ى-ل-ع ا-م-ه-م ازو-ف ،سسمأا ة-م--شصا--ع--لا دا–إا ق--ق--ح
ةدومح نب نم لك اهلجشس ةفيظن ةيئانثب نارهو ةيدولوم
يذلا ءاقللا ‘ ةلوطبلا نم ةرششاعلا ةلو÷ا باشس◊ لوشسو

ةمهم طاقن ثÓث قيرفلا فيشضيل ،Úغولوب بعلÃ ىرج
Œلا ة-مد-ق-م و-ح-ن ف-حز--لا ل--شصاو--ي ه--ل--عÎح ‘ ،بي-تÚ

.ةلوطبلا ‘ اهل ةراشسخ لوأل ةيدولوŸا تشضرعت

اركبم دا–إ’ا ددهي يديمح
انلجشسو ،Úبنا÷ا نم ةÒبك ةعرشس ةارابŸا ةيادب تفرع
راوزلا ةحلشصŸ ةعباشسلا ةقيقدلا ‘ ةÒطخ ةشصرف لوأا

لبق ةعرشسب قلطناو ةرك فطخ يذلا يديمح قيرط نع
هترك نكل ،ددشسي مث تا-ي-ل-م-ع-لا ة-ق-ط-ن-م ل-خاد ل-غو-ت-ي نأا
ى-ق-ل-ت-ي بعÓ-لا سسف-ن دا--ع (21د) ‘و ،ز-ي-كÎل-ل تد-ق-ت-فا

بشسا-نŸا نا-كŸا ‘ نا-ك زود-ن-غ ن-ك--ل دد--شسي م--ث ةر--ير“
.ةركلا دشصو

ايناج ر“ ةيشسأارو دري يردوك
،يديمح يتشصرف ىلع اÒثك دا–إلا لعف در رخأاتي Õو
ةرك لوشس عزوي نأا لبق ،ةيعامج ةبعل دعب (51د) ‘ ءاجو

ةعئار ةيشسأارب اهلبقتشسا Òخألا ،يردوك ةيحان قمعلا ‘
ةعشضبب ميتيل سسرا-ح-ل-ل ر-شسيألا م-ئا-ق-لا تب-نا-ج ه-تر-ك ن-ك-ل

.تاÎميتنشس

كابششلا قيرط ئطخت ’وشس ةديدشست
ة-شصر-ف ا-ن-ل-ج-شسو ،Úق-ير-ف-لا Úب لا-ج-شس بع-ل-لا ل-شصاو--تو
هتلشصو يذلا لوشس قلأاتŸا قيرط نع (13د) ‘ Úيلحملل
ة-ع-ئار ةر-ك دد-شسي م-ث غوار-ي ،ىر-شسي-لا ة-ه÷ا ى-ل--ع ةر--ك--لا

هترك نكل تايلمعلا ةقطنم جراخ نم Êاثلا مئاقلا هاŒاب
اهدعبو .ليلقب راطإلا قوف ترمو كابششلا قيرط تأاطخأا
ددشسي مث غواري قمعلا ‘ ةرك ملتشسي سصويfi تاظحلب
.ةعاÈب ميتيل اهدشص هتديدشست نكل ىرشسيلاب

دا–إÓل ليجشستلا باب حتفي ةدومح نب
ةيادب عم بعللا تاير‹ ¤إا ةوقب دا–إلا وبعل داعو
لمعب مايقلا نم ةدومح نب نك“ (15د) ‘و ،Êاثلا طوششلا

تنكشس ةيوق ة-ي-شضرأا ةر-ك دد-شسي م-ث ل-غو-ت-ي ز-ي-م-ت-م يدر-ف
.ميتيل سسرا◊ا كابشش ةرششابم

 درطي مث سصويfi مامأا قلأاتي ميتيل
مك◊ا فرط نم

قلطني ،قمعلا ‘ ةليمج ةرك سصويfi ىقلت (75د) ‘و
نميتيل سسرا◊ا نكل ،ةيشضرأا ةرك ةوقب ددشسي مث ةعرشسب
‘و ،ىر-خأا ةر-م ةر-ك-لا دا-ع-بإاو ةر-ك-لا د-شص ‘ ا-عرا--ب نا--ك
ةقطنم جراخ هلخدت دعب ميتيل ةارابŸا مكح درط (06د)
ةارابŸا لمكي هقيرف كÎيل سصويfi ىلع ةوقب تايلمعلا
.Úبعل ةعشستب

ةرششابم ةفلاfl نم Êاثلا لجشسي ’وشس
نك“و ،سسفانملل يددعلا سصقنلا دا–إلا وبعل لغتشساو
ق-ير-ط ن--ع (66د) ‘ Êا-ث--لا فد--ه--لا  ة--فا--شضإا ن--م لو--شس

flناميل ليدبلا سسرا◊ا ىمرم ‘ اهنكشسأا ةرششابم ةفلا،
.دا–إلا سصيمقب مشسوŸا ‘ هفادهأا لوأا كلذب Óجشسم

Ü. Ü

ــه2441 ةيناثلا ىدامج31 ـل قفاوŸا1202 يفناج72 ءاعبرألا لوأ’ا فÙÎا
نإرهو .م0 –2 ةمصصاعلإ .إإ

ةـــــــفÎـــــــÙا ةـــــــطبارلا سسأاـــــــكب اـــــــهشضيوعتو رـــــــئازـــــــ÷ا سسأاـــــــك ةـــــــعبط ءاـــــــغلإا
ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–Ó-ل ›ارد-ف-لا بت-كŸا رر-ق
سسما د-ق--ع--نŸا ه--عا--م--ت--جا ‘ ،مد--ق--لا ةر--ك--ل
ءا-غ-لإا ،م-ي-هار-با ›اد-ب ة-ئ-ي-ه-لا ر-قÃ ءا-ثÓ-ث-لا

سسأاكب اهشضيوعتو رئاز÷ا سسأاكل1202 ةعبط
.فافلا هتنلعأا امبشسح ، ةفÙÎا ةطبارلا
ىلع يمشسرلا اهعقوم ‘ «فافلا» تحشضواو
ة---ي---ح---شصلا فور---ظ---لا بب----شسب» ه----نا تنÎنلا
ميظنت ةلاحت-شساو91-ديفوك ءابوب ة-ط-ب-ترŸا

بايغ دعب ،1202 -0202 رئاز÷ا سساك ةعبط
ىو-ت-شسم ى-ل-ع تا-شسفا-ن-م-ل-ل اذ-ه ا-ن-مو-ي ى-ت--ح
ءا-ن-بو ›ارد-ف-لا بت-كŸا رر-ق ، ةاو-ه-لا ة-لو-ط-ب

ةركل ةفÙÎا ةطبارلا سسيئر نم حاÎقا ىلع
ة--فÙÎا ة--ط--بار--لا سسأا---ك ة---ما---قإا ، مد---ق---لا

1202.»
ةعبط رخا تمظن يتلا ةقباشسŸا هذه طششنيو

ةيمتنŸا02لا ة----يد----نلا  ،0002 ة-ن-شس ا-ه--ل
. ةفÙÎا ¤ولا ةطبارلا ةلوطبل
- سسأاكلا هذه ىلع زئا◊ا يدانلا لثميشس و
ةشسفانم ‘ رئاز÷ا  -ةطبارلا اهÒشست يتلا
فا--ك--ل--ل ة--ي--ق--ير--فإلا ة--ي--لارد--ف--نو--ك--لا سسأا--ك
.ردشصŸا سسفن بشسح ،1202/2202
ةيشضاŸا ةعبط-لا تا-شسفا-ن-م تف-قو-ت Òكذ-ت-ل-ل
رود-لا د-ن-ع سسرا-م ر-ه-شش ‘ ،ر-ئاز÷ا سسأا-ك-ل
ءا-بو را-ششت-نا بب-شسب ،(با--هذ) ي--ئا--ه--ن--لا ع--بر
،2991 ةنشس ةطبارلا سساك تئششنأاو .انوروك
تمظنو . يئاهنلا فشصن ‘ فقوتت نا لبق
6991 ةنشس اهب تجوتو :تاعبط ثÓث كلذ دعب

‘ رئاز÷ا ةيدولوم و ، مث نارهو ةيدولوم
بابشش0002 ةنشس اهبقل ىلع زاح امنيب ،8991
. دادزولب

ةوارــم◊اب ةراــشسخ لوأا قحليو طاقنلا دشصح لــشصاوي داــ–إ’ا

هجولا عانقب كراشش ميتيل
دعب ،هجولل ايقاو اعانق يدتري وهو ةارابŸا ‘ ميتيل نارهو ةيدولوم سسراح كراشش
يبطلا مقاطلا ررقو ،فنألا ىوتشسم ىلع قباشس تقو ‘ اهل سضرعت دق ناك يتلا ةباشصإلا
،ةارابŸا لÓخ مادطشصا يأل ايدافت عانقلا نود نم سسرا◊ا ةكراششم مدع ةيدولوملل
.سصويfi ىلع يوقلا هلخدت دعب ةارابŸا مكح فرط نم درط سسرا◊ا نأا ركذي

درطلا يدافتو ةرمح ىلع ةنوششخب لخدت مايشص
،(91د) ‘ ةرمح ميحرلا دبع ىلع ةÒبك ةنوششخب مايشص ةيدولوŸا ناديم طشسوتم لخدت
حنÃ ىفتكا بارعأا ةارابŸا مكح نأا لإا ،دا–إلا بعل سسأار هاŒاب ليحرلل عفر دعب
يبعل تاجاجتحا طشسو بعÓلا درط نود ةوارم◊ا بعل هجو ‘ ءارفشص ةقاطب
.دا–إلا

ةارابŸا اعبات ةرقوبو يشضاملب
عباتو ،Úغولوب بعلم تاجردÃ هروشضح يشضاملب لامج ينطولا بختنŸا بردم لجشس

¤إا ةفاشضإلاب ةرقوب دي‹ يلÙا بختنŸا بردمو هدعاشسم ةقفرب ءاقللا تاير‹
دشصق ÚبعÓلا سضعب ةنياعم لجأا نم نطولا سضرأاب هدجاوت ةÎف Óغتشسم ،سساروب زيزع
.رشصانعلا لشضفأاب لوألا بختنŸا فوفشص ميعدت

يدومشصم درط ‘ ريدقتلا أاطخأا مك◊ا
ة-قا-ط-ب-لا ر-ه-ششأا اŸ ،¤وألا ة-ل-حرŸا سسا-ف-نأا ر-خآا ‘ ر-يد-ق-ت-لا بار-عأا م-ك◊ا أا-ط--خأاو
ناك يذلا يردوك لقرع هنا هايإا اÈتعم ،يدومشصم ةيدولوŸا عفادم هجو ‘ ءارم◊ا

بعÓل عفادŸا سسŸ مد-ع تد-كأا ة-ي-نو-يز-ف-ل-ت-لا ةدا-عإلا نأا لإا ،ى-مرŸا و-ح-ن ا-ه-جو-ت-م
.دا–إلا

«Úبع’ ةعشستب زوفلا بعشصلا نمو ةرم ةÁزهلا» :يوطعلب
طوششلا ‘ ةديج ةارابم انيدأا» :لاقو ،ةارابŸا بقع يوطعلب ةيدولوŸا بردم ثد–

ةحفشص يوطن نأا بجي نآلا ،انيناج نم Úبعل درط دعب رومألا بلقنت نأا لبق لوألا
.«ةلبقŸا تايرابŸا ‘ ركفنو ةÁزهلا

«ÚبعÓل امهم اشسرد ناك ءاقللاو امهم ازوف انققح» :يجورف
اومدق نوبعÓلاو ،ةيادبلا ذنم نيزكرم انك» :لاقو ،زوفلا نع يجورف نّمث ،هبناج نم
،Úفده ليجشست نم انك“و تاحاشسŸا اندجو ةيددعلا ةدايزلا لظ ‘ ةشصاخ ،مهيلع ام
.«ايوق اشسفانم انهجاو اننأل انل ةبشسنلاب اشسرد تناك ةارابŸا



عوبصسألأ رأوح ــه2441 ةيناثلا ىدامج31 ـل قفاوŸا1202 يفناج72 ءاعبرألاــه2441 ةيناثلا ىدامج31 ـل قفاوŸا1202 يفناج72 ءاعبرألا عوبصسألأ رأوح

راوح ‘ ةيلاطيلا ونÓيم ةنيدم نم :بعŸÓا ءادسصأا عم لّوطُم

«هنأوأل قباصس رطق لايدنوم نع ثيد◊أ و رصضخلل ةبيهلأ داعأأ يصضاملب » يركز نيدلأرون

يدهم Ëرك :هرواح  ^:Òخألا ءز÷ا ^

يدصض تفقو افأرطأأ نكل ،Ú ‘ 0102يلÙأ بختنم سسأأر ىلع يننيعت ترظتنأ يدصض تفقو افأرطأأ نكل ،Ú ‘ 0102يلÙأ بختنم سسأأر ىلع يننيعت ترظتنأ

رخآأ بردم ّيأأ هققحي ⁄ ةزيجو ةÎف ‘ قافولأ عم هتققحام ^
رأرصس Úبو ينيب ةوأدع لو ،هيخأأ عم خألأ ةقÓع راّمح ناصسحب يتقÓع ^

ةيدولوملل ابردم يب ظفتحيل ةأار÷ا هل نكت ⁄ بيرغ رمع ^

قيرفل هب تئج يذلا عورسشŸا وهام
؟ةيدولوŸا

ولف ،افfiÎ اقيرف ةيدولوŸا قيرف لعج ^
نم مويلا ةيدولوŸا قيرف ناكل ،لمعا Êوكرت
نم لسضفأا ،ةيقيرفإلا ةيدنألا نسسحأا Úب
يواسضيبلا دادولاو يسسنوتلا يجÎلا قرف
لك نل ،يرسصŸا يلهألا ىتحو يبرغŸا

،يدانلا اذه ‘ ةدوجوم حاجنلا تاموقم
،عملو قيرع خيرات ،ةÒبك ةيÒهامج ةدعاق
دوجو ،ةيليوج5 بعلم مجحب Òبك بعلم
لك ،كارطانوسس ةكرسش ةياعر ت– يدانلا

نأا يعورسشم نم لعŒ تايطعŸا هذه
.Òبك قيرف  ةيدولوŸا يدان نم لعجي
اهيف تبرد يتلا ةÎفلا لÓخ هنا روسصت
،ابعل رسشع ةعبرأاب ،1102 ةنسس ةيدولوŸا

رود ¤إا يدانلا ةدايق نم تنك“
ÚتعومجÃ كاذنآا ناك يذلا تاعومÛا
،تاعوم‹ عبرأاب مويلا لا◊ا وه امك سسيلو
فسسأÓل نكل ،ةيقيرفإلا ةيدنألا ىوقأا انرهق
.رونلا ىري نأا لبق سضهجأا يعورسشم

‘ كعورسشم اوسضهجأا نيذلا نم
؟ةيدولوŸا

ةرك نوفرعي ل نيذلا هسضهجأا عورسشم ^
،اقÓطإا ةبعللاب مهل ةقÓع ل نيذلا ن مدقلا
هل نكت ⁄ بيرغ رمع كاذنآا يدانلا سسيئر
نم هجو ‘ ل لوقيو يب ظفتحيل ةأار÷ا

.يداعبإاب هوبلاط

؟فيطسس قافو قيرفل ةبسسنلابو
دعب › ةبرŒ لوأا ‘ قافولا ‘ هتققح ام ^
بردم يأا هققحي ⁄ ايلاطيا نم يتدوع
رهسشأا ةتسس فرظ ‘ هنأا افرسش ينيفكيف ،رخآا

نم تلن ،باقلأا ةسسمخ قافولل تققح طقف
وهو ،ةيفايطسسلا Òهام÷ا بح اهلÓخ
،ةيدولوŸا قيرف ‘ هتلن يذلا ب◊ا سسفن
بوبfi ادج Òسصق نمز ‘ تحبسصأا
فرط نم يبيقلت متف ةيرئاز÷ا Òهام÷ا
.«وينيركز» ـب ةوانسشلا راسصنأا

ديدج نم تعجر تاونسس عبسسب اهدعب
؟راّمح سسيئرلا عم قافولا بيردتل

،قافولا ةبيه ةداعإا لجا نم ناك يعوجر ^
ةسصاخ Òبك عورسشم كلذك يعم لمحا تنكو
ىلع امود بعليو حومط قيرف قافولا ناو
‘ ماظتناب كراسشيو ةينطولا باقلألا
يدان رارغ ىلعو ،ةيراقلا تاسسفانŸا
ةيÒهامج ةدعاق قافولا كÁ ،ةيدولوŸا
ةيدولوŸا قيرف › ثدح امو ،ادج ةÒبك
هلبق تكرت امك هتكÎف ،قافولا عم › رركت
ةيسشع Úب يسسفن تدجوف ،ةيدولوŸا
،يدوعسسلا ءاحيفلا يدانل ابردم اهاحسضو
يراسسم اÒثك مدخ قافولا ‘ › ثدحامف
.ينهŸا

دبعو بيرغ رمعب كتقÓع يهام
؟راّمح ناسسحو رارسس ميك◊ا

قيفوتلا لك مهل ىن“أا ،ةيداع ةقÓع ^
نيذلا سصاخسشألا نم تسسلو ،حاجنلاو
دسض دقح ةرذ › سسيلف ،Òغلا ىلع نودقحي

ينع لاقو ›إا ءاسسأا نم ىتحف سصخسش يأا
انأاف يتعمسس هيوسشت لواحو ،هلقا ⁄ امÓك
روسصت ،Ëرك حماسسŸاف ،هللا دنع هfiاسسأا
وعدا تنك راّمح ناسسح نجسس ةدم ةليط هنا
انك رارسسو ،هحارسس كفي ناو ةيادهلابو هللا
.ديعلا Êاهت لدابتن

راسصنأاب كتقÓع يه ام ايلاح
؟قافولاو ةيدولوŸا

راسصنأاب يتقÓع ،ينم ةلما‹ نودب ^
املكف ،هئانبأا عم بألا ةقÓعب هبسشأا Úقيرفلا
يسسفن دجاو لإا فيطسس وأا ةمسصاعلا ترز

fiقيرفلا راسصنأا نم ديدعلاب اطاÚ، سضعبلا
،انقيرفل بسسانŸا بردŸا تنأا › لوقي
ةيدولوŸا قاسشع نم تارسشعلا كانهو
‘ مهيلإا ةدوعلا نونمتيو يب نولسصتي قافولاو
.لبقتسسŸا

بيردتل ةرم نم Ìكأا كمسسا حرط
‘ ،لئابقلا ةبيبسشو ةمسصاعلا دا–ا
دحأا ىلع فرسشت ⁄ اذاŸ كرظن

؟Úقيرفلا نيذه
نم Ìكأا ددرت يمسسا ،هلوقت ام حيحسص ^
ةبيبسشو ةمسصاعلا دا–ا نم لك بيردتل ةرم
ءيسش لك نكل ،قباسس تقو ‘ لئابقلا
.بوتكŸاب

ديدج نم ةدوعلل دعتسسم له
؟رئاز÷ا ‘ بيردتلل

نم ةدوعلل بسسانم Òغ تقولا ايلاح ^
تنسس– اذإا نكل ،رئاز÷ا ‘ بيردتلل ديدج

ةمدخ ‘ انأا  رئاز÷ا ‘ ةيوركلا عاسضوألا
.يدلب ةيدنا

ةيدا–لا سسيئرب كتقÓع يهام
؟ةوارور دمfi قباسسلا

ةرم نم Ìكأا انيقتلاو ،ةيوخأا انتقÓع ^
.رطقب

ةداهسش لم– ايرئازج ابردم كتفسصب
،ايلاطيا ‘ اهيلع تلسصح ايلع
بناجألا ÚبردŸا نع كقيلعتام
؟رئاز÷ا ‘ نولمعي نيذلا

يقيق◊ا بردŸا نأا كل هلوقأا ام لك ^
تأاي نل ةÒبك تÓهؤوم كلÁ يذلاو ءفكلاو
.رئاز÷ا ¤إا

Ÿ؟اذا
ماعلا ىوتسسملل ،ادج طيسسب ببسسل ^

يتلا ةيلاŸا ةميقلاو يرئاز÷ا يرودلل
ةديهز يهف ،بناجألا ÚبردŸا ىلع سضرعت

هيلع لسصحي اÃ اهتنراقم نكÁ لو ادج
.ةيجيلÿا تلوطبلا ‘ بناجألا ÚبردŸا

ينطولا بختنŸا نأاسشب لوقت اذام
؟›ا◊ا

‘ Òسسي وهف،هنأاسش و بختنŸا اوعد ^
لامج بردŸا هققح امو ،حاجنلا قيرط

،عيجسشتلاو ةداسشإلا قحتسسي يسضاملب
رسصÃ ايقيرفإا سسأاك ىلع بختنŸا لوسصحف

فقن نأا انيلع اذل ،اÒثك هب هيونتلا بجي
،يسضاملب لامج بردŸا ءارو اعيمج
ىطعأا بختنŸا ¤إا هب ءاج يذلا عورسشŸاف
.هنيمثت بجي هرامث

لهأاتلا  ›ا◊ا بختنŸا ناكمإاب له
؟رطق لايدنوم ¤إا

¤إا ينطولا بختنŸا لهأات نع ثيد◊ا ^
نوك ،هناوأل قباسس2202 رطق لايدنوم
..دعب قلطنت ⁄ ةيوفسصتلا تايرابŸا
ىن“أا هنطو ىلع رويغ يرئازج نطاومك
،رطق لايدنوم ¤إا ينطولا بختنŸا لهأات
.بختنملل حاجنلاو قيفوتلا لك ىن“أا امك

Úيعت ‘ كيأار ام ،ينقتو بردمك
بختنŸا سسأار ىلع ةرقوب دي‹

؟يلÙا ينطولا
Úيعت متي نأا بجي ناك سصاÿا يرظن ‘ ^
ÚبعÓلا ةيلقع فرعي هنوك يلfi بردم
.بعل لك ىوتسسمو ÚيلÙا

ابردم كنييعت ام اموي ترظتنا له
؟يلÙا ينطولا بختنملل

يذلا  دعب0102 ةنسس ‘ كلذ ترظتنا ^
فسسأÓل نكل ،فيطسس قافو قيرف عم هتققح
نم كانه نا ثدح يذلا لب ،اذه ثدحي ⁄

سضرأا يترداغم ‘ اببسس اوناكو ،› اوركنت
2102 ةنسس ¤وألا ةرŸا ،Úترم نطولا
معنو هللا يبسسحف ،8102 ةنسس ‘ ةيناثلاو
.ينطو نع يداعبإاب مهاسس نم لك ليكولا

ةينابسشلا تابختنŸا ةناعتسساب كيأار ام
؟رجهŸا ‘ نوطسشني ÚبعÓب

ىلع ةدئافلاب دوعيسس لب يداع دج رمأا ^
نولمحي ءلؤوه مادامف ،ةينابسشلا تابختنŸا
‘ بيع Óف ،مهئايلوأاو ةيرئاز÷ا ةيسسن÷ا
مامتهلا بجي هنا هلوق بجي يذلا نكل ،كلذ
نم اوعيسضي ل ىتح نابسشلا ÚبعÓلا ءلؤوهب
ثدح امك ،انÒغ مهب اوديفتسسيو انيديا
.يرسصانو ةÁز نب Ëركل
نأا اهيلإا قرطتأا نا بجي ةطقن كانهو

متت نأا بجي ÚبعÓلا مادقتسسا ةقيرط
ÃياعÒ اذهو ةفطاعلا نع جراخ ،ةينقت

مهو Úفورعم Úبردم نم ةينقت ةن÷ Úيعتب
جراخو لخاد ،نابسشلا ÚبعÓلا اوبقاري نم
.نطولا

مادقتسسا سضراعي نم كانه نكل
معدل رئاز÷ا جراخ نم Úبعل

؟ةينابسشلا تابختنŸا
بعÓلا مادامف ،ءلؤوه ةركف دسض انأا ^
Áو ،ةيرئاز÷ا ةيسسن÷ا كل Áنم كل

ىقبت ل ىتح ،همدقتسسن ل اذاملف ةبهوŸا
.قرفلا سضعب ىلع لإا اركح تابختنŸا هذه
نود لوألا ينطولا بختنŸا ناك ول Óثمف
هل ناك اŸ ،رئاز÷ا جراخ نوطسشني Úبعل
دوجوف ،ةيقيرفإلا ةطراÿا ‘ ةناكم مويلا

fiغو يميهاربو ›وغيفو زرÒنم مه
حارفأا اوعنسص نم مه ،ةÒبكلا ءامسسألا
اهعنسص نامز مايأا حارفأا امأا ،Úيرئاز÷ا

ولف ،مويلا تÒغت رومألاف ،نويلfi نوبعل
،ةملكلا ىنعم تاب ةفfiÎ ةلوطب انل تناك
ةلكيهلا ثيح نم وأا Òيسستلا ثيح نم ءاوسس
ةيدا–او ،ةيدعاقلا تاسشنŸا ثيح نم وأا

ÚبعÓب ةناعتسسلا نكÁ اهنيح اهتاذب ةمئاق
ءيسش لك نأا اÃ نكل ،يلÙا يرودلا نم
نمف ةيلÙا ةلوطبلا ‘ بولقŸاب Òسسي
جراخ نوطسشني ÚبعÓب Úعتسسن نأا يهيدبلا
.رئاز÷ا

«وينيركز» وه نم لءاسستي نم كانه
؟برعلا

نم ،يركز نيدلا رون لماكلا يمسسا ^
،ةنتاب ةنيد4691Ã ماع Èمفون4 ديلاوم
ةيادب رئاز÷ا بابسش نم Òثكلا رارغ ىلع
ءايحأاو ةقزأا Èع تناك ،مدقلا ةركل يتبعادم
ةسسماÿا نسس يغولب دعبو ،ةنتاب ةنيدم
ثيح ،ةنتاب ةيدولوم قيرف ¤إا تلقتنا رسشع
مسسوم ‘و ،هفانسصأا عيم÷ تبعل

مسسوŸ ةÒسصق ةبرŒ تسضخ9891/0991
اهدعبو ،ةنتاب بابسش قيرف ‘ طقف دحاو
.ايلاطيإا ¤إا تلقتنا

سسأاك يئاهن بعلت ⁄ كنا ينعي
ةنتاب ةيدولوم عم0991 ماع رئاز÷ا

؟فيطسس قافو دسض
بعل يذلا يئاهنلا اذه ‘ كراسشأا ⁄ معن ^

لايدنوم نابإا0991 ماع ةيليوج5 موي
بابسش قيرفل اهنيح بعلا تنك Êوك ،ايلاطيا
تررق9891/0991 مسسوم ءاهتنا روفف ،ةنتاب
.ةسساردلا لجأا نم ايلاطيا ¤إا لاقتنلا

؟ةسساردلا ‘ تقفوو
،هيلإا تبهذ اŸ هللا ينقفو هلل دم◊ا ^

زكرم نم ،ايلع بيردت ةداهسش ىلع ›وسصحب
.يŸاعلا ونايسشترفوك

؟كلذ دعب اذامو
فأا يدان4002 ¤إا0002 ماع نم تبرد ^
طسشني ناك يذلاو ونÓيم ةنيدŸ ايريرب يسس

يطايتحلا قيرفلا وهو ةثلاثلا ةجردلا ‘
نمسض تلمع اهدعبو ،ونÓيم Îنا قيرفل
ناكو يسس فإا اÒبورب قيرفل ينفلا مقاطلا
.ةيناثلا ةجردلا ‘ طسشني
ىلع تفرسشأا4002/5002 مسسوم ‘و
وهو وتانود ناسس غنيتروبسس يدان بيردت
ناكو ونÓيم ةنيدÃ عقي فfiÎ هبسش قيرف
مسسوŸا ‘و ،ةثلاثلا ةجردلا ‘ طسشني
ونÓيم ةقطنم بختنŸ ابردم تنيع ›اوŸا
ÚبعÓل دّهÁ يذلا بختنŸا وهو
يسسآا نÓيم يقيرفل بعللا Úيلاطيإلا
ةمهم تلغسش هÓت يذلا مسسوŸا ‘و ،Îنلاو
دا–لا ‘ ةباسشلا بهاوŸا ىلع ثحبلا
.رابك Úينقت ةعسست ةقفر ›اطيلا

رئاز÷ا ¤إا تلخد9002 ةنسس ‘و
قافو يدان بيردت ىلع تفرسشأاو
؟فيطسس

سضرأا ¤إا تعجر9002 ةنسس ‘ معن ^
هعم تلسصحو ،قافولا بيردت تيلوتو ،نطولا

ةيلfi باقلأا ةسسمخ ىلع يسسايق فرظ ‘
¤إا تلقتنا ›اوŸا مسسوŸا ‘و ،ةيميلقإاو
ةسسمخ ›اوح هيف تثكمو ةيدولوŸا بيردت
مسسوŸا ‘و ،ةرهبم جئاتن هعم تققح رهسشأا

ىلع تفرسشأاو نادوسسلا ¤إا تلقتنا ،›اوŸا
تثكمو Êادوسسلا يدنسش يلهأا يدان بيردت
،ةرهاب جئاتن هعم تققحو ادحاو امسسوم هيف
يدوعسسلا دئارلا يدان ¤إا اهدعب لقتنأل
¤إا تلقتنا اهدعبو ،لوزنلا نم هتذقنأاو
نم رخآلا وه هتذقنأاو يرطقلا ةركولا يدان
‘ ةسساردلا نم تاونسس ثÓث دعبو ،لوزنلا
رئاز÷ا ¤إا ديدج نم تعجر ،ايلاطيا
نم فيطسس قافو يدان بيردت ىلع تفرسشأاو
،9102 يرفيف رهسش ¤إاÈ 8102مفون رهسش
¤إا ديدج نم تعجر رهسشلا سسفن ‘و
ءاحيفلا يدان بيردت تيلوتو ةيدوعسسلا
›اوŸا مسسوŸا ‘و ،ءاقبلا هعم تققحو
تققحو يدوعسسلا كمسض يدان ¤إا تلقتنا

‘  اهتركذ ناو قبسس بابسسألو نكل ،ءاقبلا عم
ةÎف ‘ انأا ايلاحو ،هتكرت اذه انراوح ةيادب
.ةيلاطيلا ونÓيم ةنيدÃ يترسسأا ةقفر ةحار

؟هب ترثأات يذلا بردŸا وه نم
يكاسس وغيرا ›اطيلا بردŸا ينبجعي ^
ينبجعتو ،ةÒبك ةجرد ¤إا هب رثأاتم اناف

.تابيردتلا ‘ هتمارسصو هئادأا ةقيرط

؟انثيدح ماتخ ‘ انل لوقت اذام
ىلع «بعŸÓا ءادسصأا» ةديرج ركسشأا ^
قيفوتلا لك اهل اينمتم ةفاسضتسسلا هذه
ظفحي يبرو عيم÷ا يدهي هللا و ،حاجنلاو
.اندÓب

Êاثلا ءز÷ا ‘
ثد– ،راو◊ا نم
ىلع «وينيركز»

Œْيقيرف ‘ هتبر
رئاز÷ا ةيدولوم
،فيطسس قافوو
هتقÓع ¤إا ةفاسضإا

راّمح ناسسح ‘
قباسسلا سسيئرلا
امك ،دوسسألا رسسنلل
ام سساروألا نبا نّمث
لامج هب ماق
نآلا د◊ يسضاملب

بختنŸا سسأار ىلع
ادسشانم ،ينطولا
كÎب عيم÷ا
و رسضÿا ةنيفسس
Òسست اهنأل ،اهنأاسش

قيرطلا ‘
 ...حيحسصلا

بيردتلأ ‘ يتودق يكاصس وغيرأأ ›اطيإلأ بردŸأ ^
رئأز÷أ ‘ لمعلل يتأاي نل ءفكلأو يقيق◊أ بردŸأ ^

اــــــــــــــــــنأأ
يرئأزج

لـــــصصألأ
›اـــــطيأ

لمعلأ ‘

اــــــــــــــــــنأأ
يرئأزج

لـــــصصألأ
›اـــــطيأ

لمعلأ ‘



ضشار◊ا دا–’ تقؤوŸا ÒشسŸا بتكŸا ضسيئر لزن
،ةشصاÿا تاونقلا ىدحإا ىلع افيشض Êاميلشسوب رفعج
دد-شصب ن-ح-ن» :لا-قو يدا-ن-لا ة-ي-ع-شضو ن-ع ثّد– ثي-ح

قفو هنع ةفرششم ةروشص ءاطعإاو قيرفلا ةروشص لو–
فورظ لك Òفوتو ادد‹ هب ضضوهنلل ةديدج ةشسايشس
م-شسوŸا ة-يا-ه-ن ‘ دو-ع-شصلا ق-ي-ق– ل--جأا ن--م حا--ج--ن--لا
Úبع’ نوديريو اÒثك مهقيرف نوبحي راشصنأ’ا ،›ا◊ا
ةرا-شسÿا نأ’ ،ةرا-شسÿا د-ن-ع ى-ت-ح ضصي-م-ق-لا نو--ل--ل--ب--ي
.«راشصنأ’ا اهلبقتي ةيشضايرلا

مصسوŸأ ةهيزن ةلوطبلأ نوكت نأأ ىن“أأ»
«لبقŸأ

:يشضاŸا مشسوŸا يدانلا بعاتم نأاششب لوقي فاشضأاو
«’ Áر ،طو--ق--شسلا ى--ل--ع م--شسو--م ل--ك بع--ل--ن نأا ن--كÃا
،انوروك ءابو ءاج هنأا انظح نشسح نم يشضاŸا مشسوŸا
اذه تÒغت رومأ’ا ،طوقشسلا نم يدانلا ذقنأا ام وهو
اشضيأا مقا-طو ىو-ت-شسم ‘ برد-م ا-ن-ب-ل-ج د-ق-ف ،م-شسوŸا
ابعشص نوكيشس مشسوŸا ،ةلئاه تاناكمإا نوكلÚ Áبع’و
بعلن نأا ىن“أا ،اقيرف21 كطوقشسو Úقيرف دوعشصب
.«رخأا ءيشش ضسيلو مدق ةرك

«جأرفن’أ وحن قيرطلأ ‘ Òصست نويدلأ ةيصضق»
لا-ق ،دد÷ا ل-ي-هأا-ت ق-ي-ع-ت ي-ت--لا نو--يد--لا ة--ي--شضق ن--عو
انيدل ،لكششŸا هذه لح ىلع نوفقاو نحن» :Êاميلشسوب
نودب ÒيÓم9 لمÛا ‘و ةديدج نويدك ÒيÓم6
ة-ن-ج-ل--ل او--ع--فد--ي ⁄ ن--يذ--لا ي--شضاŸا م--شسوŸا ي--ب--ع’
نئ-م-طأاو ةÒب-ك ة-ب-شسن-ب ّل-ح ل-ك-ششŸا اذ-ه ،تا-عزا-نŸا
نويدلا لكششم يوشسنشس يرفيف21 ةياغ ¤إا هنأا راشصنأ’ا

لما-ك-ب ةارا-ب-م لوأا بع-لو د-يد÷ا ل-ي-هأا-ت ن-م ن-ك-م-ت-نو
بواŒ مهعم ا-ند-جو ى-ماد-ق نو-ب-ع’ د-جو-ي ،داد-ع-ت-لا
ى-ل-ع او-ق-فاوو ›ا-م-ع-لا ،يد-ي--م--ح ،ضشقو--ب ل--ث--م Òب--ك
.«ةقلاعلا مهتاقحتشسم نم Òبك ءزج ‘ حامشسلا

«Óيلق انيلإأ رظني نأأ ›أرديفلأ بتكŸأ ىلع»
هنأا قطنŸا نم» :قايشسلا تاذ ‘ لوقي Êاميلشسوب عباتو

يدا-ن-لا ‘ رو-مأ’ا ما-مز ذ--خأ’ ضصخ--شش ي--تأا--ي ا--مد--ن--ع
كل“ يتلا ادع ام قرفلا عيمج لاحك ،ضسلفم قيرفلاو
ةكرشش قيرف حن‰ نأا لدعلا نم ضسيل ،ةينطو تاكرشش
ÚلومŸا ن-م Òث-ك-لا كا-ن-ه ،ا-يدا-م Êا-ع-ي ر-خأا ق-ير-فو
ةروشص كل‰ اننأ’ مشسوŸا اذه قيرفلا ليو“ نوديري
مدقلا ةرك-ل ة-شسرد-م و-هو ع-ي-م÷ا ه-ب-ح-ي ي-ب-ع-شش ق-ير-ف
ا-نورو-ك بب-شسب و-ه ل-ك-ششŸا ،ع-ي-م÷ا ه-ع-م ف-طا-ع--ت--يو
نأا ›ارديفلا بتكŸا نم بلطأا ،ةيداشصتق’ا ةمزأ’او
نويدلا ةيشضق ‘ رظنلل هفرط نم ةتافتلا كانه نوكي
ع-شضنو ⁄ا-ع-لا عا-ق-ب ف-ل-تfl ‘ ة-ي-لا◊ا ة-مزأ’ا بب--شسب

.«نويدلا ديدشستل لودج مهعم
«قيرفلأ ‘ لمعلل تÓهؤوŸأ مهيدل يدانلأ ءانبأأ»
دلو» :Êاميلشسوب لاق ،قيرفلل يدانلا ءانبأا ةدوع نعو
نم تÓهؤومو ةءاف-ك م-ه-يد-ل بلا-طو-ب ،ناز-يز-ع ،ة-طا-م
قباشس ضسراح ةطام دلو Óثم ،قيرفلا ‘ لمعلا لجأا
قيرفلا ىتح ضسار◊ا بيردت لجأا نم ةءافكلا هيدلو
ينفلا ريدŸاو ضشيرامع Úشسح هيلع فرششي فيدرلا

ن-ل ء’ؤو-هو يدا-ن-لا ءا--ن--بأا م--ه--ل--كو ي--شسيو--ك ى--ف--ط--شصم
اندم-ت-عاو م-ه-لاو-مأا ى-ل-ع لو-شص◊ا ل-جأا ن-م او-ط-غ-شضي

 .«انتدعاشسم لجأا نم مهيلع
م . م
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ششإر◊إ دا–إإ

كيرافوب دأدو

 نوــــــــيدلأ ةــــــــيصضق يّوــــــصسنصس» :Êاـــــميلصسوب
«ةــــــــلوج لّوأأ لــــــــبق نوــــــــلهؤويصس ددــــــــ÷أو

دادو ق--ير--ف ضضو--خ--ي نا ر--ظ--ت--ن--ي
اميف ةيدو تايرابم ثÓث كيرافوب
قيرفلا تادادعتشسا رمع نم ىقبت
ىطع-ت-شس يذ-لاو ل-ب-قŸا م-شسو-م-ل-ل
يرفيف11 مو-ي ه-ت-قÓ-ط-نا ةرا--ششإا
.لبقŸا
Êدوا ءÓ-مز ضضو-خ-ي نا ر-ظ-ت-ن--يو
اذه ةياهن ضسداشسلا يدولا ءاقللا
دجوي ثيح ،هعلطم ‘ وأا عوبشسأ’ا

ضضع-ب ع-م ة-مد--ق--ت--م ت’ا--شصتا ‘
ءاقللا ة‹Èل ةيم-ي-شصا-ع-لا قر-ف-لا

Ãد---ي----ه----ششلا بع----ل fiزا---قر د---م
Ãنأا ادج رظتنيو ،كيرافوب ةنيد

د-ئار «›ا-ق-تÈلا» ق-ير-ف-لا ي-قÓ-ي
لاح ‘و ،ضشار◊ا دا–ا وأا ةبقلا
ن--يذ--ه ع--م ءا---ق---ل ة---ما---قإا رذ---ع---ت
بردŸا ر--ط---شضي---شس ،Úق---ير---ف---لا

يدو ءاق-ل ة‹Èب ة-ل-جو-ب نا-ي-ف-شس
.ÚبعÓلا Úب يقيبطت

أأدبي صسماÿأ صصبÎلأ
ةنيدÃ لبقŸأ دحأ’أ

كيرافوب
‘ كيرا-فو-ب دادو ق-ير-ف ل-خد-ي-شس

د-حأ’ا ن-م ة-ياد--ب ضسما--خ ضصبر--ت
نوديشسو ،كيرافوب ةنيدÃ لبقŸا

ما-يأا ة-ع--برأا Òشصق--لا ضصبÎلا اذ--ه
،يدو ءاقل ةما-قإا-ب ي-ه-ت-ن-ي ن-ط-ق-ف
ضصبÎلا اذ-ه ة-ما-قإا ن-م فد-ه--لاو
تاششوتورلا رخآا عشضو وه Òشصقلا

را-م-غ ه-لو-خد ل-ب-ق ق-ير-ف--لا ى--ل--ع
ة-باو-ب ن-م ة-ي-م-شسر-لا تا--شسفا--نŸا

.نونكع نب م‚
،ةلجوب نايفشس قيرفلا بردم ناكو
نا ق--با--شس تقو ‘ ا--ن--ل ف--ششك د--ق
نم ةيلا-ع ةز-ف-ق تق-ق-ح هر-شصا-ن-ع
ثي--ح ن--م ة--شصا---خ تاÒشضح---ت---لا

،ة-ي--ند--ب--لا ة--قا--ي--ل--لاو عا--جÎشس’ا
جمانرب نم ىقبت اميف لواحيشسو
ل--قأ’ا ى--ل--ع غو--ل--ب ،تاÒشضح--ت---لا
ز--ي--هŒ ن--م ة--ئاŸا--ب09 ة--ب---شسن
غو-ل--ب نا اد--ج بع--شصف ،Úب--عÓ--لا
ناو ة---شصا---خ ،ة---ل---ما---ك ة---ب----شسن----لا
تاب-يرد-ت-لا جرا-خ او-نا-ك Úب-عÓ-لا

Ÿو ،ة--ل--ما--ك ر--ه---ششأا ة---ع---شست ةد⁄
ذ-ن-م ي--م--شسر ءا--ق--ل يأا او--شضو--خ--ي

،ي-شضاŸا ضسرا-م ر-ه-شش ف-شصت--ن--م
تاطا-ششن-لا ع-ي-م-ج ف-ي-قو-ت خ-يرا-ت
بب---شسب ر---ئاز÷ا ‘ ة---ي---شضا---ير---لا

يدهم Ëرك.انوروك ةحئاج

ةلوطبلإ رامغ لوخد لبق قيرفلإ ىلع تاسشوتورلإ رخآإ عسضول

 قــــــــلغم صصــــــــبرت ‘ ةدــــــــيلبلأ داــــــــ–أ
لــــــــبقŸأ عوــــــــبصسأ’أ نــــــــم ةــــــــيأدب

‘ ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا ق-ير-ف ل-خد-ي نا ر-ظ--ت--ن--ي
قدانف دحأاب مايأا ةعبرأا ةدŸ قلغم ضصبرت
تاششوتورلا رخآا عشضول ،ة-ي-بر-غ-لا ة-م-شصا-ع-لا

بردŸا اهب Úعتشسيشس يتلا ةليكششتلا ىلع
مشسوŸا ‘ هل ةارابم ¤وأا ‘ ةمششن نايفشس
31 وأا21 مو-ي ةدا-ع-شسو-ب ل-ما ما--مأا د--يد÷ا

ةو-خإ’ا ءاد-ه--ششلا بع--لÃ ل--ب--قŸا ير--ف--ي--ف
لÓ-خ دا–’ا ق-ير-ف ضضو-خ-ي-شسو ،ي-ن--كار--ب

ن-م ق-ير--ف ع--م ،ة--يدو ةارا--ب--م ضصبÎلا اذ--ه
قيرف نوكي نأا ادج رظتنيو ،¤و’ا ةجردلا

ضشار◊ا دا–ا ،وداراب يدان امإا ،يميشصاع
.ةبقلا دئار وأا

«كيبŸول» لزن ¤إأ دوعي دق دا–’أ
ميهأربإأ ›أدب

¤إا ةديلبلا دا–ا قيرف دوعي نا ادج رظتني
حا‚ دع-ب ،م-ي-هار-بإا ›اد-ب «كي-بŸو-ل» لز-ن
21ماد يذ--لاو ،لز--ن--لا تاذ--ب لوأ’ا ه--شصبر--ت
نم13 ¤إا ÈمشسيدÚ 02بام ةÎفلا ‘ اموي

ي-ن-ف-لا م-قا-ط--لا ه--ف--شصو د--قو ،ر--ه--ششلا تاذ
ةحار-لا ل-ئا-شسو ل-ك ى-ل-ع هر-فو-ت-ل ،ح-جا-ن-لا-ب
.مامجتشس’او

دعب ةيعاجÎصسإأ ةيبيردت ةصصح
ةنتاب بابصش ةأرابم

ةديلبلا دا–ا قيرفل ينفلا مقاطلا لشضف
،ضسما لوا ة--ي--عا--جÎشسا ة---شصح ة‹ر---ب
اهشضاخ يتلا ةيدولا ةارابŸا دعب اذهو
ة-ن-تا-ب با--ب--شش ما--مأا فÎم Úشسح ءÓ--مز

Ãتهتناو ،ينكارب ءادهششلا ةوخإ’ا بعل
بردم ناكو .در نود فدهب دا–’ا زوفب
برعأا د-ق ة-م-ششن نا-ي-ف-شس ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا

‘ ءا-ج يذ-لا زو-ف-لا اذ-ه-ب ه--تدا--ع--شس ن--ع
،ق-ي ر-ف-لا تاÒشض– ن-م م-ه--م د--ج تقو

ا--يو--ن--ع--م ا--ع--فد ة--با--ثÃ نو--ك--ي--شس ثي---ح
ة---ل---شصاوŸ ا---ي----فا----شضإا ادازو ،Úب----عÓ----ل
ج--ما--نÈلا ن--م ى--ق--ب--ت اŸ تاÒشضح---ت---لا
.رطشسŸا

ةديلبلإ دا–إإ

ةلوطبلإ قÓطنإ نم Úعوبسسأإ لبق

دأدوــــــــلأ ةدـــــنجأأ ‘ ةـــــيقبتم تاـــــيرابم ثÓـــــث

:عردل ميهإربإإ

«Èــــــــصصلاب Úيدــــــــيلبلأ بــــــــلاطأأ »
ة-ن-يد-م ة-ل--ي--ك--ششت ‘ د--يد÷ا د--فاو--لا لا--ق
نو-ك-ي-شس ق-ير-ف-لا نا عرد-ل م-ي-هار-بإا دورو--لا

¤إا رظنلاب ،ةلوطبلا رامغ لوخدل ازهاج
وهو ديد÷ا مشسوملل ÚبعÓلا تادادعتشسا

بشضت-قŸا ءاو◊ا اذ-ه ‘ ا-ن-ل ه-ح-شضو-ي ا--م
.هب انشصخ يذلا

مسسوملل مكتادادعتسسا يه فيك
نم Úعوبسسأا لبق ديد÷ا
؟هتقÓطنا
فورظ ‘ يرŒ تادادعتشس’ا ،هلل دم◊ا

ن-م ر-ط-شسŸا ج-ما-نÈلا ق--فو ،اد--ج ةد--ي--ج
ي-عاو ل-ك-لا ،ة-م-ششن نا-ي-ف-شس خ-ي-ششلا فر--ط

.ديد÷ا مشسوŸا ‘ انرظتنت يتلا ةمهŸاب
؟كلذك سسيلأا دوعسصلا ةمهم
اŸاط Òغتي نل اندهف ،دوعشصلا ةمهم ديكأا
فدهكو ،ان-ن-ي-عأا Úب دو-ع-شصلا ا-ن-ع-شضو ا-ن-نأا
ة-م-هŸا نا ح-ي-ح-شص ،ه-غو-ل-ب بج-ي ي--شسي--ئر
ببشسب ةبوعشصلا ةياغ ‘ يهف ،ةلهشس تشسيل

21 دوجوف ةلوطبلا ةبيكرتو ةلوطبلا ةغيشص
ناو ة-شصا-خ ،ة-بو-ع-شصلا ن-م د-يز-ي--شس ق--ير--ف
دحاو قيرف ’إا دوعشصو ةيدنا ةعبرأا لوزنب
ةÌك كلذ ى-------ل-------ع دز ،بق-------ل-------لا ةرود ¤إا
ةبوعشص فرع-ي ل-ك-لاو ،ة-ي-لÙا تا-يرا-بŸا

.تايرابŸا هذه
‘ لجسسŸا زوفلا ىلع قلعت فيك
بابسش ىلع Òخألا يدولا ءاقللا
ثÓث دعب ءاج هناو ةسصاخ ،ةنتاب

؟ةيلاتتم مئازه
نا ح-ي-ح-شص ،ه-ي-لإا ة-جا-ح-ب ا-ن-كو ،م-ه--م زو--ف
نك-ل ،ة-يدو-لا تا-يرا-بŸا ‘ م-ه-ت ’ ج-ئا-ت-ن-لا
زفح-م-ك ،تاءا-ق-ل-لا هذ-ه ل-ثÃ زو-ف-لا بج-ي

ىلع يفخي ’ امكف ،روهمجللو انل يونعم
مامأا انمازهنا دعبو انÒهامج نا عيم÷ا
،¤وأ’ا ةيركشسعلا ةيحانلاو ةبانعو بورÿا
انتردق مدع لوح كوكششلا ضضعب مهتدوار
زو-ف-لا د-ع-بو ن-ك-ل ،دو-ع-شصلا ة-قرو بع--ل ن--م
نكÁ ،ةجيتنلاو ءادأ’ا-ب ة-ن-تا-ب با-ب-شش ى-ل-ع
،تع-ف-ترا ا-نÒها-م-ج تا-يو-ن-ع--م نا لو--ق--لا
ا-م-ي-ف زو-ف-لا ق-ي-ق– لوا-ح-ن-شس ه-ل--لا نذإا--بو

،اقح’ ة‹ŸÈا ةيدولا تايرابŸا عيمج
نشسحا ‘ ةلوطبلا لوخد انل ىنشستي ىتح

.ةداعشسوب لما مامأا فورظلا
تاÒسض– نوبقارت متنا له
؟ةداعسسوب لما لبقŸا مكسسفانم
ا-ن-تاÒشض– نو-ك-ت نا و-ه ا-ن-م--ه--ي يذ--لا ،’
ن-م ر-ط-شسŸا ج-ما-نÈلا ي-ه-ن--ن ناو ،ةد--ي--ج
نود ةديج فورظ ‘ ينفلا مقاطلا فرط

¤اعت هللا نذإابو ،مهأ’ا وه اذهو تاباشصإا
،ةئاŸاب001 ةبشسنب ازهاج نوكيشس قيرفلا

ن--م ا--ن--ل--شصو ا--ن--نأا لو--ق--لا ن--كÁ ا--ي--لا--ح---ف
ة-ب-شسن-لاو ،%08 ة--ب---شسن ¤إا تاÒشضح---ت---لا
جمانرب نم ىقبت اميف ا-ه-ل-شصن-شس ة-ي-ق-ب-تŸا
.تاÒشضحتلا

؟ةديلبلا دا–ا Òهام÷ لوقت اذام
’ ناو ق---ير----ف----لا ى----ل----ع اوÈشصي نا بج----ي
،لششفلاب اق-ب-شسم ا-ن-ي-ل-ع م-ك◊ا-ب او-عر-شست-ي

،دوعشصلا ة-قرو بع-ل و-هو Òغ-ت-ي ن-ل ا-ن-فد-ه
،¤وأ’ا ةجردلا ‘ هتناكم ةديلبلا دا–اف
روه-م-ج م-ج-ح-ب Òها-م-ج مر-ح-ن نا مار-حو
¤ا-ع-ت ه-ل-لا نذإا-ب ،دو-ع-شصلا-ب ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا
.هيلإا حمطن ام ¤إا لشصنشس ديلاب ديلا

يدهم Ëرك
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ةـــــــمكÓـــــــــم

«نانهنيت » عورصشŸ يمصسرلا قÓطنلا ىلع فرصشت يركاوصس

: ةـــــــبخنلا يـــــــيصضاير ىـــــــلع درـــــــت يرـــــــكاوصس

ةلاشسر يركاوشس ةميلشس ةبخنلا ةشضايرب ةفلكŸا  ةلودلا ةبتاك تهجو
تافرشصت نم ةءاتشسم اهنأا اهلÓخ نم مهملعت ةبخنلا ييشضاير ¤إا
نÓ-عإ’ كو-ب-شسيا-ف-لا تا-شصن-م ¤إا م-ه--ه--جو--ت و Úي--شضا--ير--لا  سضع--ب
و مهتاÒشضحت-ل  ة-مزÓ-لا تا-ي-نا-ك-مإ’ا ر-فو-ت مد-ع بب-شسب م-ه-لاز-ت-عا

و يو-شسن-لا ن-يو-ك-ت-ل-ل ¤وأ’ا ة-ع-ب-ط-لا حا-ت-ت-فا  سشما-ه ى-ل--ع تحر--شص
  .ةمشصاعلا رئاز÷اب سسمأا ةحيبشص يرادإ’او ينقتلا Òطأاتلا
سضعب اشضيأا مولأا ،كوبشسيافلا Èع Úيشضايرلا تاديدهتب لبقا ’ »
،مهاواكشش ¤ا عمتشست ’و ،اهييشضاير نوؤوششب متهت ’ يتلا تادا–’ا

،يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم Èع تاروششنم ¤إا ءوجلل مهعفدي ام
.«ةديج Òغ تاعبت هلو ،يبلشس فرشصتلا اذه نكل
ديدهت نع فقوتلا Úيشضايرلا نم دي÷ا ‘ ةقباشسلا ةيلودلا  تبلط و
ةرهاظ ‘ ةيكوبشسياف تاروششنم Èع  اهليث“  نع فّقوتلاب رئاز÷ا

مدع نع Òبعتلا لجا نم ةبخنلا ويشضاير اهدمتعي حبشصأا ةديدج
ّر-شضت تا-فر-شصت-لا هذ-ه  نأا تح-شضوأا  و ة-مزÓ-لا تا-ي-نا-ك--مإ’ا ر--فو--ت
ة-ب-خ-ن-لا ي-ي-شضا-ير كلذ-ك و ة-ير-ئاز÷ا ة-شضا-ير-لا و ر-ئاز÷ا ة-ع-م-شسب
.ةينطولا
نم كوبشسيافلل ةبخنلا يشضاير ءو÷ ةرهاظ نإا» :يركاوشس تفاشضأا و
عيم÷ا لم– ةرورشض ىلع ةددششم ،«سضوفرم رمأا ديدهتلا لجا

 ةرازوو تادا–ا ،Úيشضاير ءاوشس هتيلوؤوشسم
لاومأا ىلع اولشص– ةبخنلا يشضاير لك نأا يركاوشس ةميلشس تدكأاو

ثيح ،نارهوب ةبقترŸا طشسوتŸا باعلاو دايبŸوأÓل مهتاÒشض–
لجأا نم ،ةرششابم ةروشصب مه◊اشصل لاومأ’ا فرشصب ةرازولا تماق
يدحتلا ‘ ةينطولا ةيارلا فيرششتل مهل ةبشسانŸا فورظلا Òفوت
ط-شسو-تŸا  سضي-بأ’ا ر-ح--ب--لا با--ع--لأا و ،و--ي--كو--ط--ب بق--ترŸا Òب--ك--لا
.رئاز÷اب

› ي-شش ا-م»:ة-ب-خ-ن-لا ة-شضا-ير-ب ة-ف-ل-كŸا تحر-شص قا-ي-شسلا تاذ ‘ و
كانهو ،رمحأا طخ رئاز÷ا ،رئاز÷ا دشض بتكي حوري وشسار اوعجوي
نم Òثكب لشضفأا اهجئاتنو ت’اغششن’ا عفرل ةفورعمو ةينوناق لبشس
.«ةيكوبشسيافلا تاروششنŸا
ة-ي-شضا-ير-لا تادا–’ا ما-ي-ق ةرور-شض ى-ل--ع ة--لود--لا ة--ب--تا--ك تدد--ششو
ةيدا–Óل هجوتلا Úيشضا-ير-لا ى-ل-ع ’وأا «تلا-قو ،ا-هرود-ب ة-ي-ن-طو-لا
كانه نأا حيحشص ،كوبشسيافلا ‘ رششنلا لبق ةرازولا مث مهل ةعباتلا
ت’ا-غ-ششن’ عا-م-ت-شس’ا-ب مو--ق--ت ’و ة--ب--ئا--غ تادا–’ا ن--م د--يد--ع--لا
.«سضوفرم رمأا اذهو اهييشضاير
ابلشس رثؤوت ةديد÷ا ةرهاظلا هذه  نأا ،ةقباشسلا ودي÷ا ةلطب  تدكأاو

ةيبŸو’ا باعلأ’ا نم ةليلق رهششأا لبق Úيرئاز÷ا Úيشضايرلا ىلع
  تفاشضأاو
ىلع ،Úيشضايرلا يقاب تايونعم ىلع ابلشس رثؤوت تاروششنŸا هذه»
فورظلا Òفوتب ةمزتلم ةرازولاو ،Òشضحتلا ىلع زيكÎلا يشضايرلا
يروصصنم ةلوخ.» ىوتشسŸا ‘ Òشض– لجأا نم مهل ةبشسانŸا

ديلا ةرك

قاـــــــــب انأا» : تروـــــــــب نلآا
«رـــــــــصضÿا عـــــــــم

ديلا ةركل يرئاز÷ا بختنŸا بردم برعأا
عم هترماغم ةلشصاوم ‘ هتبغر نع تروب ن’آا
1202 ⁄اعلا سسأاكب هتكراششم بقع ,«رشضÿا»

Ãب ا---م ر---شصÚ 31ءانب» حومط-ب ي-ف-نا-ج13و
.ةيرئاز÷ا ةÒغشصلا ةركلل ةÁدتشسم «ةلكيهو
مزتلا امدنع» :Óئاق يشسنرفلا ينقتلا حشضوأا و
ءا-ن-ب ةر-ك-ف ى-ل-ع ز-كرأا ,Úع-م ق-ير--ف بيرد--ت--ب
ن-هار-لا تقو-لا ‘ .ي-شضا-ير عور-ششم ة-ل-ك-ي-هو
و ةعومÛا هذه عم ةديج ةلاحب يننأا رعششأا
،«رئاز÷ا عم ةر-ما-غŸا ة-ل-شصاو-م ى-ل-ع لو-عأا

تاونشسلا كرادت ابعشص نوكيشس» :لوقي افيشضم
،رئاز÷ا ‘ ديلا ةرك اهب ترم يتلا فاجعلا
فا-ششت-ك’ ه-ل-ع-ف ا-ن-ن-كÁ ل-ك-ب مو-ق-ن-شس ا-ن-ن-ك--ل
لبقتشسم نونمشضيشس نيذلا بابششلا ÚبعÓلا
ل-يو--ط--لا ىدŸا ى--ل--ع ة--ير--ئاز÷ا د--ي--لا ةر--ك
.«نشسلا ‘ بختنŸا زئاكر مدقت ¤إا رظنلاب
لا--يد--نوŸا ‘ «ر--شضÿا» ةر--ما--غ--م ته--ت---ناو
فدهلا قيق-ح-ت-ب ,د-حأ’ا مو-ي1202 ير-شصŸا
ةليشصحب ،يشسيئرلا رودلا غولب وهو رطشسŸا

جيوÔلا و (62-32) اشسنرف مامأا ،مئازه سسمخ
-92) لاغتÈلا و (81-02) ادنلشسيإا و (32-63)
با--شسح ى--ل--ع د--حاو زو--ف ل--ي---ج---شست ع---م (33
.(32-42) برغŸا

«كوبصسيافلا Èع لازتعلاب ةرازولا ديدهت ةرهاظ دصض انأا »

ة--لود--لا ة--ب--تا--ك ءا--ثÓ---ث---لا سسمأا تفر---ششأا
و مولعلا دهعÃ ةبخ-ن-لا ة-شضا-ير-ب ة-ف-ل-كŸا
ءاطعإا  ىلع   ناينبلا Úعب  تايجولونكتلا
¤وأ’ا ةعبطلل ،يمشسرلا قÓطن’ا ةراششإا

¤إا فدهي يذلا «نا-ن-ه-ي-ن-ي-ت» عور-ششم ن-م
يرادإ’ا يو--شسن---لا Òطأا---ت---لاو ن---يو---ك---ت---لا
نا-م-حر-لا د-ب-ع  رو-شضح-ب كلذو ي-ن--ق--ت--لاو

ةيشضايرلا ةيبŸوأ’ا ة-ن-ج-ل-لا سسي-ئر دا-ّم-ح
مو--ل--ع د--ه--ع--م ر--يد--م اذ---كو ،ة---ير---ئاز÷ا
.نانينبلا Úعب ةشضايرلا تايجولونكتو
ة-ب-تا-ك لو--شصح ر--ثإا عور--ششŸا اذ--ه ءا--ج و
ة-ي-بŸوأ’ا ة-ن-ج-ل--لا ةز--ئا--ج ى--ل--ع  ة--لود--لا
ذإا ،0202 ةنشسل ‘ةشضايرلاو ةأارŸا‘ ةيلودلا
قّلعتŸا  «نانيهنيت» عورششŸا اذهب ترداب
ي-ن-ق--ت--لا Òطأا--ت--لاو يو--شسن--لا ن--يو--ك--ت--لا--ب

ة-ن-ج-ل-لا ن-م ه-ل-يو“ ّم--ت--ي يذ--لا ،يرادإ’او
ريوطتو ةيقÎل ة-مد-خ ة-ي-لود-لا ة-ي-بŸوأ’ا
    .رئاز÷ا ‘ ةيوشسنلا ةشضايرلا

ىلع مّظنٌيشس نيوكتلا اذه ّنإاف ةراششإÓل
62 نم دتمتشس ةينيوكت تارود ثÓث رادم
ماعلا نم يام92 ةياغ ¤إا1202 يفناج

ىلع يلمع بيردت ا-ه-ي-ل-ي-شس ا-م-ي-ف ،›ا◊ا
¤وأ’ا  Úترود--لا د--ع--ب ي---لfi ىو---ت---شسŸا
:ةيناثلاو
يفناج13 ¤إا62 ن-----م ¤وأ’ا  ةرود-----لا

1202.
1202  سسرام72 ¤إا12 نم ةيناثلا  ةرودلا
1202 ويام92 ¤إا32 نم ةثلاثلا ةرودلا

ىمادق معد ¤إا عورششŸا اذه فدهي امك
لمع بشصنم ى-ل-ع لو-شصح-ل-ل تا-ي-شضا-ير-لا

ليث“ نم عفرلا و ،نهراوششم ةياهن دعب
،ةي-شضا-ير-لا ل-كا-ي-ه-لاو تا-ئ-ي-ه-لا ‘ ةأارŸا

¤إا ة-فا-شضإ’ا-ب ي--ن--طو--لا ىو--ت--شسŸا ى--ل--ع
رئاز÷ا لث“ ةيوشسن ةيشضاير ةبخن ءاششنإا
.ةينطولا ةيارلا فرششتو  ليث“ نشسحأا
ة-كرا-ششم ي-شضا-ير-لا ثد◊ا اذ--ه د--ه--ششيو
تا--ي--شضا--ير--لا ى--ماد--ق ن--م) ةأار--ما001
، ة---ف---ل---تfl تا---ي’و ن---م (تا----ير----ئاز÷ا
Òبكلا يرئاز÷ا بون÷ا تاي’و ةشصاخو
Úع ، تر--ق--ت ، يز--ي--لإا ، فود--ن---ت ،راردأا :

، ة---يادر---غ ، ة---ل---قرو ، تشساÔ“ ،ح---لا----شص
، تلي-شسم-شسي-ت ، ة-ما-ع-ن ، ة-ل-ي-شسم ، سضي-ب-لا

، ةشسبت ، ةلششنخ ، طاوغأ’ا ،سسارهأا قوشس
،راششب ، نازيلغ ، ةبانع ، فلششلا ، ةيدŸا

ةمشصاعلا  رئاز÷ا ةريوبلا .ةديعشس

يـــنطولا بــــختنŸا فوــــفصص ‘ ئراوـــط ثدــــحيRCPـلا§
ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا نم ةبرقم رداشصم تفششك
سسورياف ن-ع ف-ششك-لا تارا-ب-ت-خا  نأا ة-م-كÓ-م-ل-ل
يتلا ةينقتلا ةيريدŸا تاباشسح تطلخأا انوروك

يفناج72 ـلا موي ةينطولا رشصانعلا لقنتل رشض–
ةرود ه-ي-ل-ي ›ود سصبر--ت ل--جأا ن--م تشسبادو--ب ¤إا
ةيريدŸا اهتهجاو يت-لا ل-ي-قار-ع-لا د-ع-ب-ف  ة-ي-لود
Èع تشسبادوب ¤إا ركاذت ءانتقا لجأا نم ،ةينقتلا
ةمخشض غلابم ةيدا–’ا فلكت  اشسنرف ¤إا ةلحر
ميتنشس نويلم34 ¤إا ةركذتلا ةفلكت اهيف لشصت
’إا هÒفوت ةيدا–’ا تايناكمإا زجعت يذلا رمأ’ا
ةيكÎلا ناÒطلا ةكرشش ¤إا تهجوت ةيدا–’ا نأا
اميف ةف-ل-ك-ت ل-قا  ةر-كذ-ت ل-قا ر-كاذ-ت ر-فو-ت ي-ت-لا
لك-ششم ما-مأا ا-ه-شسف-ن  ة-م-كŸÓا ة-يدا–ا تد-جو
ا-ه-تد-م را ي--شس ي--ب ل--ي--لا– طاÎششا و--ه و ر--خآا

اهطÎششت ةعاشس27 اهتدم ىرخأا و مايأا سسمخ
‘ ن-ك-ي ⁄ يذ-لا ر-مأ’ا و-ه و ة--م--ظ--نŸا ة--لود--لا
لبق ةهاتم ‘ ةينفلا ةيريدŸا لخدا و نابشس◊ا

تشسبادوب ¤إا لقنتلا نم تاعيوشس

نÓخدتت ةيبŸوألا ةنجللا و ةرازولا
ا--ه--ت--شضر--ف ي--ت--لا تا--بو--ع--شصلا هذ--ه--ل ار--ظ--ن و
رو-ه-ظ ع-م ة-شصا-خ ⁄ا-ع-ل-ل ة-ي-ح-شصلا ة-ي-ع-شضو-لا

ةيريدŸا  تهجوت سسوÒفلا نم ةديدج ةلÓشس
لجا نم تلخدت يتلا ةيبŸو’ا ةنجلل  ةينقتلا
ةرافشس عانتما مغر تاÒششأاتلا زا‚إا عيرشست
اهت-ه-ج ن-م و،ةÒششأا-ت-لا ح-ن-م ى-ل-ع تشسا-بادو-ب
ليهشست ءارو ىعشست ةشضايرلا و بابششلا ةرازو
ي-ترا-ف-شس ع-م تا-قÓ-ع--لا ماد--خ--ت--شسا--ب ما--هŸا
¤إا ةيرئاز÷ا ةثعبلا لوخد ليهشستل Úتلودلا
ة-ب-خ--ن--لا Òشض– نا--م--شض ل--جأا ن--م تشسبادو--ب
ة-ي--لود--لا ةرود--لا ‘ ا--ه--ت--كرا--ششم و ة--ي--ن--طو--لا
د-فو-لا نأا ردا-شصŸا تاذ تدا-فأا و ،ة-م-كÓ-م-ل--ل
نم لكششم  تشسبادوب ةرودب ينعŸا يرئاز÷ا

ة-ثÓ-ث و Úم--كÓ--م01 م-ه-ن-ي--ب ن--م و--شضع81
.تامكÓم
ةيريدŸا جمانرب نمشض ةيرفشسلا هذه لخدت و
ة-م-كÓ-م-ل-ل  ة-ير--ئاز÷ا ة--يدا–Ó--ل ة--ي--ن--ق--ت--لا
تا-قا-ق-ح-ت-شسÓ--ل ة--م--كŸÓا ة--ب--خ--ن Òشضح--ت--ل
كلذك و دايبŸوأÓل ةلهؤوم تارود نم ةمداقلا
ر-ح-ب-لا با-ع-لأا و و-ي-كو-ط-ب ة--ي--بŸوأ’ا با--ع--لأ’ا
نو-ك-ت-شس ا-م-ي-ف .نار--هو--ب ط--شسو--تŸا سضي--بأ’ا
و سصبÎلا ءا-غ-لإا  ل-ي-جأا-ت-لا-ب ةدد--ه--م ة--ل--حر--لا

تزجع لاح ‘ ةرودلا ‘ ةرواششŸاب ءافتك’ا
ةينطولا ة-ث-ع-ب-لا لو-خد ل-ك-ششم ل-ح ‘ ةرازو-لا
رأا ي--شس ي--ب ـلا ل---ي---لا– بب---شسب تشسبادو---ب ¤إا
.مايأا5 ب رفشسلا قبشس خيراتب
و ليلاحتلا  ىرجأا يرئاز÷ا دفولا نأا ركذي و

مهنأا ’إا ،ءاثÓثلا  سسمأا  ةيبلشس اهجئاتن ترهظ
ةلحرلا قبشسي اهخيرات ليلا– بلطب اؤوجافت

لقنت نهري يذلا رمأ’ا وه و مايأا ةشسمخ ب
. اهل ددÙا خيراتلا ‘ ةيرئاز÷ا ةثعبلا



ــه2441 ةيناثلا ىدامج31 ـل قفاوŸا1202 يفناج72 ءاعبرألا خيراتلا ىلع ةذفان
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لبق يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا فاسضتسسا
تا-ي-ئا-ه-ن ‘ ة-كرا-سشم-ل-ل سسنو-ت ¤إا ه-ل-ق--ن--ت
بخ---ت---نŸا  ،4002 ·أل-ل ا-ي--ق--ير--فا سسا--ك
روهمج روسضحب ةي-ل-يو-ج5 بع---لÃ ›اŸا

ي-سسنو-ت-لا م-ك◊ا ءا-ق--ل--لا رادأاو ،ع--سضاو--ت--م
›اŸا بختنŸا زوفب تهتنا ،نومهز لداع
›اب-ي-لو-ك ءل-مز مد-ق-ت.رف-سصل Úفد-ه-ب

،يروارط نامرد بعللا ةطسساوب ،اركبم
تا-يو-ن-ع-م ى--ل--ع Òب--ك د--ح ¤إا ر--ثا ا--فد--ه
سصر--ف--لا ل--ي--لد--ب ،Úير--ئاز÷ا Úب---عل---لا
للخ ةينطولا رسصانعلل تحيتأا يتلا ةليلقلا
›ا-م زو-ف-ب ته-ت-نا ي-ت-لاو ¤وألا ة--ل--حرŸا
اهلخد ،ةينا-ث-لا ة-ل-حرŸادر نود فد--ه--ب
هليد-ع-ت ة-ي-غ-ب ةو-ق ل-ك-ب ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
اهيف تناك يذلا تقولا ‘و نكل ،ةجيتنلا
نم اهترطيسس ة-ط-سسا-ب ة-ي-ن-طو-لا ر-سصا-ن-ع-لا
يروت ›اŸا بعللاب اذإاو ،ليدعتلا لجا
ةلحرŸا نم ـلا ةقيقدلا ‘ ةجيتنلا فعاسضي لاسساب
ىلع فدهلا اذه رثا ،لوألا فدهلا رارغ ىلعو ،ةيناثلا
ةديدعلا تاÒيغتلا نم مغرلابو ،Úيرئاز÷ا Úبعللا
نا لإا هتليكسشت ىلع نادعسس حبار بردŸا اهلخدا يتلا
م-ك◊ا نل-عإا ة-يا-غ ¤إا ا-ه-لا-ح ى-ل-ع تي-ق-ب ة-ج-ي--ت--ن--لا
سضاخ.ة-يا-ه-ن-لا ةر-فا-سص نو-م-هز-لا لدا-ع ي-سسنو-ت-لا
ماسشه :ةيلا-ت-لا  ة-ل-ي-ك-سشت-لا-ب ءا-ق-ل-لا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا

،(سشوارك)Êومام ،يلوم ودح ،ناميلسس وحر ،ريازم
ميلسس)هل ةارابم لوا ايناŸأاب فfiÎ بعل يحي Îنع
بعل حسشاو رسصان ،(روفاز ميهاربا)ةيفاعوب ،(يبيرع

fiÎهل ةارابم لوا اسسنرفب ف(سسحÚ ويسشا)، جاجح،
:بردŸا.توباتوب ،(دارسش)روركا ،(Êايز)ي-سضا-م-ل-ب
فراسش ملعوب ةدعاسسÃ نادعسس حبار
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بختنŸا4002 سسنوتب ايقيرفا ·أا سساك ةعرق تعقوأا
،يو-با-بÁزو نوÒما-ك-لاو ر-سصم ة-عو-م‹ ‘ ر--ئاز÷ا
Úبخ-ت-نŸا ،ح-سشر Òث-ك-لاو ،توŸا ة-عو-م-جÃ تف-سصو
ىلع ،يئاهنلا عبر رودلا غولبل ÊوÒماكلاو يرسصŸا

نسشد.يو-با-بÁز-لاو ير-ئاز÷ا Úب-خ-ت-نŸا با--سسح
يفناج52 موي ةلوطبلا نادعسس حبار بردŸا لابسشأا

ءا-ق-ل-لا ى-ه--ت--ناو ،ÊوÒما--ك--لا بخ--ت--نŸا ما--مأا4002
بخ-ت-نŸا ح-ت-ت-فا ،ه-ل-ثŸ فد-ه ي-با--ج--يلا لدا--ع--ت--لا--ب
ةياهن نم ةدحاو ةقيقد لبق ليجسستلا باب ÊوÒماكلا
ةقي-قد-لا ‘و ،ا-مو-ب-م كير-تا-ب ة-ط-سساو-ب لوألا طو-سشلا
ميهاربإا بعللا نك“ ،ةيناثلا ةلحرŸا نم ةسسداسسلا
سسرا◊ا عدا--خ ثي--ح  ة--ج--ي--ت--ن--لا ل--يد--ع--ت ن--م رو---فاز
فد-ه لوأا و-هو ،ل-ي-م--ج فد--ه--ب Êا--ما--ك ÊوÒما--ك--لا
رودلا نمسض هل ةارابم لوأا ‘ ينطولا بختنŸا هلجسسي
،0991 ةنسس رئاز÷ا ةرود ذنم يأا ،ةنسس41 دعب لوألا
،ناد-يŸا ط-سسو ‘ بع-ل-لا ر-سصح-نا  فد-ه-لا اذ-ه د-ع--ب
بخت-نŸا سضا-خ.يباجيلا لداعتلاب ءاقل-لا ي-ه-ت-ن-ي-ل
ةفولب ،يواوا-ق :ة-ي-لا-ت-لا ة-ل-ي-ك-سشت-لا-ب ةارا-بŸا ي-ن-طو-لا
،كلŸا دبع دارسش ،يروسصنم ديزي ،يبيرع ،(روفاز)

،(و-ي--سشا) ي--سضا--م--ل--ب ،(جا--ج--ح) سشوار--ك ،ي--ح--ي Îن--ع

نادعسس حبار :بردŸا.Êومام ،Êايز Ëرك ،توباتوب
.فراسش ملعوبو
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ةيناثلا هتهجاو-م ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا سضا-خ
اهللخو ،ةسسوسس ةنيدم بعلÃ يرسصŸا بختنŸا مامأا
،ةÒخألا قئاقدلا ‘ اÒثم ازوف يسضاملب ءلمز عزتنا
وأا Úسسوق باق ةينطولا ةليكسشتلا عسضو ،فدهل Úفدهب
عبرأا ¤إا هديسصر عفر نرا دعب ،Êاثلا رودلا نم ىندأا
يذلا ،يرسصŸا بختنملل ةدحاو ةطقن لباقم ،طاقن

بخت-نŸا مد-ق-ت.ل-هأا-ت-لا ‘ ه-ت-يرو-مأا--م ن--م د--ق--ع
ةقيقدلا ‘ ،Êومام  بعللا هعقو فدهب يرئاز÷ا
حيفسص قوف اهعسضوو ،ةارابŸا ران لعسشأا افده ،31ـلا

¤إا رطÿا لقن ةعمج لئاو ءلمز اهدعب لواح ،نخاسس
ا-هد-سسج ،يواوا-ق سسا--نو--ل سسرا◊ا ى--مر--م
‘ لدا--ع--ت--لا فد--ه--ب تا--كر--ب لل--ب بعل--لا
طوسشلا ىهتنا هلثŸ فدهبو ،52ـلا ةقيقدلا
ي-ت-لا ة-ي-ك-ي-ت-ك--ت--لا ة--طÿا تح‚.لوألا
هد-عا-سسمو ناد-ع-سس ح-بار بردŸا ا-ه-ج-ه--ت--نا
للخ ىوقلا نيزاوم بلق ‘ فراسش ملعوب

ن---م Òخألا ع---بر---لا
لو--خد---ب ،ةارا---بŸا
دا–ا بعل---------------لا
Úسسح ة--م--سصا---ع---لا
لام-ج نا-ك-م و-ي-سشا
جاج-حو ،ي-سضا-م-ل-ب
Êايز Ëر-ك-ل ل-يد-ب
‘ ن---ك----ي ⁄ يذ----لا
كلذ ل--ب--قو ،ه--مو---ي
ناد--ع--سس ح--بار نا--ك
توباتوب سضوع دق
ة---يدو---لو----م ن----با----ب
ود----------ح نار-----------هو
ةرو-ط-خ ن--م د--ح--ل--ل ،يلو--م
ل--ك ،Úير--سصŸا Úم--جا--هŸا

رثألا اهل ناك تاÒيغتلا هذه
ة-ل-ي-ك-سشت--لا ى--ل--ع ي--با--ج--يلا

ظفلت ةارابŸا هيف تناك يذلا تقولا يفف ،ةينطولا
Úسسح ةمسصاعلا دا–ا بعلب اذإاو ،ةÒخألا اهسسافنأا
سسرا◊ا هاŒ ناديŸا طسسو نم مهسسلاك قلطني ،ويسشا
ة-سسم-خ ة-غوار-م ا-ه-لل-خ ن-م عا-ط--ت--سسا ،د--ي--سسلا ردا--ن

عدويل ،ديسسلا ردان سسرا◊ا مهيف اÚ Ãيرسصم Úبعل
لجسسم ،ةعيدب ةقيرطب «ةنعارفلا» كابسش ‘ ةركلا
،سساسسح دج تقو ‘ ينطولا بختنملل Êاثلا فدهلا
تحبسصأا اذكه ،1 رسصم /2 رئاز÷ا ،فده نم هلاي
رظني ةارابŸا مكح هيف ادب يذلا  تقولا ‘و ،ةجيتنلا
نا ،Úير----ئاز÷ا ن----م ÚيلŸا سسحأا ،ه-----ت-----عا-----سس ¤إا
قيق– نم ىندأا وأا Úسسوق باق تاب ينطولا بختنŸا

،رهقي ل ناك يذلا «ةنعارفلا» بختنم ىلع امهم ازوف
ةرفاسص تءاج مهسسافنأا نويرسصŸا ديعتسسي نا لبقو
تحر-فأا ي-ت-لا ة-يا-ه-ن-لا ،ءا-ق-ل-لا ة-يا-ه--ن ة--ن--ل--ع--م م--ك◊ا
ىندأا وأا Úسسوق باق «ّرسضÿا» تعسضوو ،Úيرئاز÷ا

نم
ا-م-ي-ف ،Êا-ث--لا رود--لا غو--ل--ب
تا-بو ير-سصŸا بخ-ت-نŸا ة-م-ه--م تد--ق--ع--ت
وهو ،›اوŸا رودلا غولبل ةزجعم ¤إا ةجاحب
بختنم مامأا ¤وألا هتهجاوم ‘ لداعتŸا
ةر-فا--سص م--ك◊ا نل--عإا رو--فو.يوبابÁز
Úبعللا ة-يÒت-سسي-ه ة-حر-ف تم-ع ،ة-يا-ه-ن-لا
رسضح يذلا Òفغلا روهم÷او  Úيرئاز÷ا
بع----لÃ ءا----ق----ل-----لا

،ة--سسو--سس ة---ن---يد---م
ه-ب--سشأا لو– يذ--لا

Ãر----كا----سشت بع----ل،
¤إا ر------ظ------ن------لا------ب
ةÒف-غ-لا Òها-م÷ا
تأل-------م ي--------ت--------لا

يذلا تقولا ‘و.هتاجردم
ى----ل----ع م----ي----خ----ي نز◊ا نا----ك
همقاطو Úير-سصŸا Úب-عل-لا
›دي نادعسس حبار ناك ،ينفلا
زو-ف-لا اذ-ه سصو-سصخ-ب ه-لود-ب
زا‚إلا-------ب ها-------يإا ا-------ف-------سصاو
حور-لا-ب هو-ن ا-م-ك ،ي--خ--يرا--ت--لا
لاعفلا رودلاب داسشأا امك ،Úيرئاز÷ا Úبعلل ةيلاتقلا
ل-م– يذ-لا Òف-غ-لا ير-ئاز÷ا رو-ه-م÷ا ه--ب--ع--ل يذ--لا

ةباثÃ ناكف ،ةيسسنوتلا ةسسوسس ةنيدم ¤إا رفسسلا ةقسشم
سضاخ.ة-ي-ن-طو-لا ة-ل-ي-ك-سشت-لا  ‘21 م---قر بعل---لا
:ةيلا-ت-لا ءا-م-سسألا-ب ر-سصم ة-ه-جاو-م ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
Îنع ،يبيرع م-ي-ل-سس ،رو-فاز م-ي-هار-با ،يواوا-ق سسا-نو-ل

Úسسح)يسضاملب ،سشوارك ،دارسش ،يروسصنم ديزي ،يحي

،(ويسشا
Ëر--ك ،(يلو--م ود--ح)تو---با---تو---ب
.Êومام ،(جاجح) Êايز
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ي---خ---يرا---ت---لا زو---ف---لا د---ع---ب
بخ--ت--نŸا ى--ل--ع ل--ج--سسŸا
،ف--ه--ل Úفد--ه---ب ير---سصŸا
باق ةينطولا ةليكسشتلا عسضو
غو--ل--ب ن---م ى---ندأا وأا Úسسو---ق
زوف دعب ةسصاخ ،Êاثلا رودلا
يو-با-بÁز ى-ل-ع نوÒما-ك--لا

اÃو نكل ،ةيناثلا ةلو÷ا ‘
ل مد-ق--لا ةر--ك تا--يرا--ب--م نأا
ل--كو ق--ط--نŸا ¤إا ع---سضخ---ت
نو--ك---ل ،دراو ى---ق---ب---ي ءي---سش
نمسضي ⁄ ينطولا بختنŸا
عفد يذلا رمألا ،دعب هلهأات
ناد----ع----سس ح----بار بردŸا----ب
فرا-سش مل-عو-ب هد--عا--سسمو

يدافتل زوفلا لجا نم يوبابÁز مامأا Òخألا ءاقللا سضوخ
ن-م Òث-ك-لا ها-سشخ-ي نا-ك ا-م ثد--ح--ي دا--ك ن--ك--ل ،تا--با--سس◊ا
ن-م م-غر-لا-بو ،يو-با-بÁز ما-مأا ةرا-سسÿا د-ع--ب ،Úير--ئاز÷ا
دعب ،يئاهنلا عبر رودلا ¤إا ينطولا بختنŸا لهأات ةراسسÿا

Òخأل-ل ةراد-سصلا تدا-ع-ف ،نوÒما--ك--لا ما--مأا ر--سصم ةرا--سسخ
بخ-ت-نŸ ثلا-ث-لاو ،ير-ئاز÷ا بخ-ت-ن-م--ل--ل Êا--ث--لا ز--كرŸاو

‘ ير-سصŸا بخ-ت-نŸا ل-ح ا-م-ي-ف يو--با--بÁز
‘ بختنŸا مدقت.Òخألاو عبارلا زكرŸا
يرسصŸا بختنŸا رها-ق ة-ط-سساو-ب ة-ج-ي-ت-ن-لا

قئاقدلا ةيقب ،02ـلا ةقيقدلا ‘  ويسشا Úسسح
ةرطيسس هبسش تدهسش ،¤وألا طوسشلا نم52ـلا
لإا كلذ نم مغر لب نكل ،Úيرئاز÷ا Úبعلل
ة-ح-ل-سصŸ ،ا-ه-لا-ح ى-ل-ع تي-ق--ب ة--ج--ي--ت--ن--لا نأا
،Êا-ث-لا طو-سشلا.ر-ف-سصل فد-ه-ب «ر--سضÿا»
Úبعلل ةيوق ةدوع دهسش تاعقوتلا لك سسكعو
ةقيقدلا ‘ يرادإا بعللا تنكم ،يوبابÁزلا
ن-م عر ا-فد-ه ،ة-ج-ي--ت--ن--لا ل--يد--ع--ت ن--م46ـلا

لسصاو امف ،ÚيوبابÁزلا Úبعللا تايونعم
ق-ي-م-ع-لا م-ه-تا-ب-سس ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا او-ب-عل
قئاقد تسس لإا سض“ ⁄و ،طوسشلا اذه للخ
بختنŸا ف-عا-سض ى-ت-ح ،لدا-ع-ت-لا فد-ه ن-م
لوألا ه-م‚ ة-ط-سساو-ب ة-ج-ي-ت-ن-لا يو-با--بÁز--لا

ءادأا نأا لإا قبسسلا فده نم مغرلابو ، لاوج
ة--ق--ير--ط--ب ل--سصاو---ت Úير---ئاز÷ا Úب---عل---لا

مزه يذلا بختنŸا اذهب سسيل ناكو ،ةسشهدم
ةيلوجر ةارابم ‘ يرسصŸا بختنŸا لبق نم مايأا ةعبرأا لبق
Úيو-با-بÁز-لا نو-ب-عل-لا ا-ه-ي-ف لوا--ح ،02ـلا قئا-قد-لا ة-ي-ق-ب
اذه نكل ،›اوŸا رودلا ¤إا مهلهؤوي دق ،اثلاث افده ةفاسضإا

ةرافسص ا ةياغ ¤إا اهلاح ىلع ةجيتنلا تيقبو ،ثدحي ⁄
هذه ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ر-سسخ ناو ى-ت-ح ة-يا-ه-ن-لا  ،ة-يا-ه-ن-لا
لسضفب ›اوŸا رودلا ¤إا روبعلا هقرو بسسك هنا لإا ةهجاوŸا

انبختنم لحف ،رسصم مامأا نوÒماكلا بختنŸا لداعت زوف
،طاقن عبرأاب يوبابÁزلا بختنŸا ىلع فادهألا قلافب ايناث
سسم-خ-ب لوألا ز-كرŸا ‘ ÊوÒما-ك-لا بخ-ت-نŸا ل-ح ا-م-ي--ف
ير-سصŸا بخ-ت--نŸا ¤إا دا--ع--ف Òخألا ز--كرŸا ا--مأا ،طا--ق--ن
بخ-ت-ن-م ة-ق-فر ار-ك-ب-م ة-لو-ط--ب--لا ن--م جر--خ--ف ،Úت--ط--ق--ن--ب
ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا سضا--خ.يوبابÁز
،ييرع ،روفاز ،(يسضاملب) ودح ،يواواق :ةيلاتلا ءامسسألاب
يحلف ،ويسشا ،جاجح ،Êايز ،سشوارك (يحي Îنع) يواز
‘ هلولحبو ،ينطولا بختنŸا نأا Òسشن.روركا ،(دارسش)
ع-بر رود-لا ‘ مد-ط-سصا ه-ت--عو--م‹ ن--م--سض Êا--ث--لا ز--كرŸا
يهو ،هتعوم‹ ردسصت يذلا يبرغŸا بختنŸاب يئاهنلا
ةسسماÿاو يئاهنلا عبر رودلا ‘ ÚبختنŸا عمŒ ةارابم لوأا

عبتي ....ايقيرفإا ·أا سساك تايئاهن خيرات ‘

لوأ’ا رودلا ‘ ينطولا بختنŸا اهسضاخ يتلا ةثÓثلا تايرابŸا ثدحتنسس مويلا ةقلح ‘
لابسشأا غلب ناو ىتحو ،4002 ةنسس نم مايأ’ا هذه لثم ‘ سسنوتب ايقيرفا ·أا سساك نم
رسصم ىلع زوفلا نا ’إا سسفنأ’ا قسشب Êاثلا رودلا فراسش مÓعوبو نادعسس حبار ÚبردŸا

يح نبا بعÓت فيكو ،ةارابŸا كلت سشياع نم لك ةركاذ ‘ لازي ’ ،ةيناثلا ةلو÷ا ‘
.ديسسلا ردان هسسراحو «ةنعارفلا» عافدب داولا باب
يدولا ءاقللا عم ةيسضاŸا ةقل◊ا ‘ انفقوت ثيح نم ددعلا اذه ةقلح أادبن ،كلذ لبقو
›ام بختنم مامأا ينطولا بختنملل ›ا◊ا بردŸا يسضاملب لامج ءÓمز هسضاخ يذلا

Ãةكراسشملل سسنوت ¤إا ةينطولا ةليكسشتلا لقنت لبق ةليلق مايأا ،ةيليوج5 بعل
زيلاهد ¤إا ةديعسس ةلحرف ،يقيرفإ’ا يوركلا سسرعلا ‘

.«رسضÿا» تايرابم خيرات

لÓقتضس’ا ذنم «رضضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا
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سسنوتب ةنعارفلا ةرهاق ويسشا Úسسح^

4002 سسنوتب ايقيرفا ·أا سساك تايئاهن ‘ كراسشŸا ينطولا بختنŸا^

زوف ‘ مهاسس يواواق سسانول سسرا◊ا^
رسصم ىلع «رسضÿا»

4002 سسنوتب ايقيرفا سساك لÓخ رسصمو رئاز÷ا ةارابم نم ةطقل^

يذلا ديسسلا ردان يرسصŸا سسرا◊ا^
سسنوتب ويسشا Úسسح هكابسش زه

 سسنوتب «ةنعارفلا«ىلع زوفلا

(نوتسسلا ةقل◊ا)



يضشطز»
ع--م ل--ما--ع---ت

عيمج
ÚحضشŸÎا
سسفنب
نÃ ة-ق--ير--ط--لا

،هوضسفان-م م-ه-ي-ف
اŸ م-ت-ه-ن ل ن-ح-ن
كانهو ا-ن-ه لا-ق-ي

سضفر لامتحا لوح
انيد-ل ،م-هد-حأا ح-ضشر-ت

ل-م-ع-لا ل-ضصاو-ن-ضسو ا-ن-ت--ط--خ
ة-ي-با-ب-ضضلا م-غر كلذ-ل ا-ق--فو
ط-----ي– ي------ت------لا ةÒب------ك------لا
.«ةمداقلا تاباختنلاب

(فافلا ضسيئر بئان) لولهب رامع

مايأا دعب كلذو نيدضشارلا ءافلÿا عبار بلاط يبأا نب يلع مامإلا ةافو :166
.مجلم نب نمحرلا دبع يجراÿا نم اهاقلت يتلا ةنعطلا نم
.رئازجلل يضسنرفلا لÓتحلا دضض رداقلا دبع Òمألا ةمواقم قÓطنإا :2381
Úكب ‘ بناجألا نويضسامولبدلاو ،Úضصلا ‘ ÚمكŸÓا ةروث علدنا :0091
.نيدرمتŸا بيدأاتب نوبلاطي
.زافلتلا عÎخي دÒب نوج يزيل‚إلا :6291
.ةيبرعلا ةريز÷ا ‘ د‚و زاج◊ا ةكل‡ مايق نع نÓعإلا  :7291
هتيادب ذنم موي009 براقي ام دعب دارغنينيل ةنيدم نع راضص◊ا عفر :4491
.ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا ءانثأا كلذو
ثÓثلا ءاضضفلا داور لتقŸ ىدأا ا‡ ولوبأا ةبكرŸا ةدايق ةرجح قاÎحا :7691
.11 ولوبأا ةمهŸا ىلع تابيردتلا تاءارجإا لÓخ ،اهنتم ىلع نيدجاوتŸا

تيفلا ةعامجو ةيبون÷ا مانتيفو ةيلامضشلا مانتيفو ةدحتŸا تايلولا :3791
.مانتيف ‘ مÓضسلا لÓحإل ةيقافتا سسيراب ‘ نوعقوي غنوك
هريرقت ‘ نلعي يعداÈلا دمfi ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا ريدم :3002

Ûعي ⁄ ةلاكولا قيرف نإا نمألا سسلÌ ةيوون ةطضشنأا يأا ىلع نآلا ىتح
.قارعلا ‘ ةهوبضشم
لوخد رظحي اًيذيفنت اًرمأا عقوي بمارت دلانود يكيرمألا سسيئرلا :7102
ل-جأل ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا ¤إا ة-م-ل-ضسم ة-ي-ب-ل-غأا تاذ ناد-ل-ب ة-ع-ب-ضس ي-ن-طاو-م

fiوناق لدجو تاجاجتحا راثأا ا‡ ،ددÊ.

ه-ل-لا ى-ل-ضص لو-ضسر-لا نا م-ل-ع-ت ل-ه ^
) ةليبق ¤إا يم-ت-ن-ي م-ل-ضسو ه-لآاو ه-ي-ل-ع
.(ةيناندعلا سشيرق

ىلضص لوضسرلا تاجوز نا ملعت له ^
.(هجوز31) ملضسو هلآاو هيلع هللا

ىلضص لوضسرلا اطبضس نا ملعت له ^
نضس◊ا) ام-ه م-ل-ضسو ه-لآاو ه-ي-ل-ع ه-ل-لا
.( مÓضسلا امهيلع Úضس◊او

تاوز--غ دد---ع نأا نا م---ل---ع---ت ل---ه ^
ملضسو هلآاو هيلع هللا ىلضص لوضسرلا
.(ةوزغ72)

يتلا تاوزغلا ددع نا ملعت له ^
.(تاوزغ9 ) يه ملضسو هلآاو هيلع هللا ىلضص لوضسرلا اهيف لتاق
.(مضساقلا وبأا) هتينك تناك ملضسو هلآاو هيلع هللا ىلضص لوضسرلا نأا ملعت له ^

ليخ ءامضسأا يه ( فيحللا، برطلا  زازل ، زŒرŸا ، بكضسلا ) نأا ملعت له ^
. ملضسو هلآاو هيلع هللا ىلضص لوضسرلا

فاطل تاملك نم مكف ،ناضسللا ةوÓحب ناضسنإلا ةوÓح سساقت ل  ^
هيف طلتخا نمز ‘ نحنف ،نابعّثلا ّمضس اهفورح Úب نمكي ،ناضسح

 .لباّنلاب لبا◊ا
دجوي Óف ،هيف بيع وأا ،ةّلز ببضسب كيلع ًازيزع ًاضصخضش كÎت ل ^

 .¤اعتو هناحبضس هللا Òغ لماك دحأا
لباقم ليم÷ا كخيرات ّلك نوحضسÁ دق مهّنأا رضشبلا ثراوك نم ^

 .مهبجعي ⁄ كل فقوم رخآا
ةكحضض كانهف ،طقف سسبŸÓا ىلع رضصتقي ل موهفم ماضشتحلا ^

fiةيضشم كانهو ،ةمضشت fiكولضس كانهو ،ةمضشت fiكانهو ،مضشت
.ةمضشتfi قÓخأا

ةدحاو ،Úتايح سشيـعت كلعŒ يتلا كلت يه ة◊اّضصلا ةبحّضصلا ^
.ةّن÷ا ‘ ىرخألاو ،انه

كصســـــــــــــفن فـــــــــــقث

يلع مامإ’ا ىلعأ’ا قيفرلا ¤إا لقتنا ،166 ةنشس نم مويلا اذه لثم ‘
يتلا ةنعطلا نم مايأا دعب كلذو نيدششارلا ءافلÿا عبار بلاط يبأا نب

عم مككÎن نا لبقو ،مجلم نب نمحرلا دبع يجراÿا نم اهاقلت
:›اتلا ÊوÎكل’ا عقوŸا Èع انتلشسارÃ اوشسنت ’ ،مويلا ناكرأا

moc.liamg@mirakiddam،انتحفشص رونت مكعيشضاومف
”دوعت امكو ،مكنظ نشسح دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو

 .مويلا ءاعدب هللا ةكرب ىلع انتحفشص أادبن ،ددع لك ‘

: روتكدلا هلأاضسف ، هنطب ‘ ديدضش ⁄أا نم ايكتضشم بيبطلا دنع حار يورق دحاو كلاق
نيدرضسلا ناك لهو» : روتكدلا لاقف . «نيدرضس ةبلع» : يورقلا لاقف ؟ مويلا تلكأا اذام

.«ةبلعلا حتفأا ⁄ يننل ملعأا ل» : يورقلا لاقف ،«ّ؟ادضساف

.يضس Úماتيف ادعام تانيماتيفلا عيمج ىلع يوت– ةدحاولا ةضضيبلا ^
.رخآا ¤إا بناج نم اهنويع كير– اهنكÁل ةموبلا ^
.موي لك ةرم فلا23 ـب ردقيام سسفنتت  ^
.ًادبأا لكآاتي ل بهذلا ^
.ةيجضسفنبلا قوف ةعضشألا ت– جهوتم نولب رهظت براقعلا  ^
.%9 ةبضسنب همجح دادزي هنإاف ءاŸا دمجتي امدنع ^
.حابضصلا ‘ ظقيتضسي امدنع ددمتي لمنلا ^
.نايواضستم كدعاضسو كمدق لوط  ^

.ةعيبطلا ‘ ةدÓضص داوŸا ىضسقأا سساŸا ^

Ó--ف ناذألا--ب ق--ط--ن--ي ا---مد---ن---ع ^
ن-م نأل ءا-عد-لا-ب لإا م-ك-ت-ن-ضسلأا و--كر–

رضشنا ، نذؤوŸا يهتني ىتح هنعلت ةكئاŸÓا نإاف ، ناذألا ةظ◊ ثدحتي
دهضشأاف مهللا تغلب دق مهللا ، ملعي ل كÒغف

رد-ق-ب كعو-كر و كدو-ج-ضس ل-طا دو-ج-ضسلاو عو-كر-لا ‘ ل-ج-ع-ت-ت ن-ما-ي ^
املع ”گ نم » رجلا اذه توفتÓف بونذلا كنع طقاضستتل عيطتضستام

.» همآايقلا موي ران نم ماجلب گللا گم÷
توŸا هن÷ا Úبو كنيب حبضصي ةآÓضص لك دعب يضسركلا ةيآا ةءآارق دنع ^
.طقف

ةكئŸÓا نأل ةدم اضسلاج ىقبأاو لجعتضست ل ةÓضصلا نم ءاهتنلا دنع ^
كبر دنع كل يعدت

ــه2441 ةيناثلا ىدامج31 ـل قفاوŸا1202 يفناج72 ءاعبرألا

انعم مشستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فشض ــــــ

Èتعأاو ارقإا ــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

.كنتياتلا ةنيفضس ناطبق ،ثيمضس نوج دراودإا :0581
.اضسمنلا ‘ بطلاب لمعت ةأارما لوأا ،رناضسوب هلييرباغ :0681
ىلع لضصاح ›اÎضسأا ايجولويزيف ⁄اع ،سسلكيإا نوج :3091

.3691 ماع بطلا ‘ لبون ةزئاج
.يتييفوضسلا دا–لا نم زابم÷ا ةضضايرل يبŸوأا بعل ،Úلخاضش سسيروب :2391
3391: fiيرضصم لامعأا لجرو ريدرايلم ،ديافلا دم.
ةزئاج ىلع لضصاح يكيرمأا ءايزيف ⁄اع ،جنيت ليومضص :6391
.6791 ماع ءايزيفلا ‘ لبون
ةيلامضشلا ادنلريأا نم مÓضس ةطضشان ،ناجيروك ديÒم  :4491

.6791 ماع مÓضسلل لبون ةزئاج ىلع ةلضصاح
.يكيرمأا ةروضصم سصضصق بتاكو جرfl ،رليم كنارف :7591
.ةيكيرمأا ةلث‡ ،ادنوف تيجيرب  :4691
.يدنه لث‡ ،لويد يبوب :7691
.يضسنرف مدق ةرك بعل ،ودنولب كيرتاب :8691
.جيوÔلا نم نولثايب ةضضايرل يبŸوأا بعل ،نلادنرويب رانيأا هلوأا :4791
.يبونج يروك مدق ةرك بعل ،ناوه غنوج  :6791
.ةيزيل‚إا ةلث‡ ،كياب دنومازور :9791
.يضسور برضضم ةرك بعل ،Úفاضس تارام :0891
.يضسور مدق ةرك بعل ،Úنوضش نوتنأا :7891
.يليزارب مدق ةرك بعل ،نولÒك :8891
.Êابضسإا مدق ةرك بعل ،ايتوب وتÒبلأا :9891

يرح-ب عو-ن0002 ة-ن-ضس ل--ك ف--ضشت--ك--ُي  ^
.ديدج
‘ سشيعي يرحب نئاك نويلم نأا دقتعُي  ^

نآلا ¤إا ا-ه-ن-م ف-ضشت-ك-ُي ⁄و ،تا-ط--يÙا
.؟ةئاŸا ‘33 ىوضس

ةركلا قوف عقت يتلا ÚكاÈلا نم 09%  ^
.تاطيÙا قامعأا ‘ ثد– ةيضضرألا

بلجيو اديعضس امقر Èتعي31 مقرلا  ^
تا--ي--ت--ف--لا ن--يز--ت--تو ا--ي---لا---ط---يا ‘ ظ◊ا
ن-م ة-يا-م-ح-ل-ل م-قر-لا اذ-ه زÈت م-ضسÓ-ط--ب
.Úطايضشلل هدرطو رضشلا بلحد ىفطصصم

لوا ى-ل-ع نر-ق ف-ضصن رور-م ن-م م-غر-لا--ب
يدا-ن ر--با--كأا ع--م بل--حد ا--ه--ب--ع--ل ةارا--ب--م
كل---ت ر---كذ---ت---ي لاز---ي ل ه---نا لإا ،نودو---ضس
قيرف-لا برد-م ه-ن-م بل-ط ي-ت-لا ة-ظ-ح-ل-لا
.«رباكألا فنضص تابيردتلاب قاحتللا

ناك »: هتاراوح ىدحإا ‘ بلحد لوقي
نم تجرخ نأا امف ،ةدراب ةيضسمأا ‘ كلذ
ةضص◊ يئارجإا دعب سسبŸÓا Òيغت ةفرغ
اذإاو ،قيرفلا طضساوأا عم ةيداع ةيبيردت

Ãإا هتقفارم ينم بلطي رباكألا برد¤
ي-ئÓ-مز ن-م Úن-ثا ة-ق-فر تن--ك ،ه--ب--ت--ك--م
،ةيلام ة-ي-ضسن-ج ن-م ا-م-هاد-حأا ،Úب-عÓ-لا

ر--با--كأا ن--م--ضض نلأا ن--م م---ت---نا › لا---ق---ف
.«مهرغضصأا انأا تنك ،قيرفلا
رارقب اجافتا ⁄ «بلحد لوقي فيضضيو
بردم هنوك نودوضس يدان رباكأا ¤إا ةيقرت
يننأا لبق نم Êرعضشأا دق ناك طضساوألا

.«رباكألا فنضص ¤إا يتيقرت متيضس
يدان رباكأا عم بلحد ةيادب تناك اذكه
اهب رهبيضس يتلا ةقÓطنلا يهو ،نودوضس
،Úيفحضصلا Èح نم Òثكلا لاضسأا بعل ¤إا رومغم بعل نم اهاحضضو ةيضشع Úب لوحتيضس ثيح ،عيم÷ا

عبتي ....مدقلا ةرك ⁄اع ‘ Òبك ناضش هل نوكيضس بلحد ىفطضصم نأا ةÎفلا كلت ‘ عمجي ناك لكلاف

مويلا «Gd∏¡º ’ J≤£™ QLÉF» hH∏¨æ» G’CeÉÊ , hGcØæ}مويلا
G’CYÉO… , hGCU°∏í ‹ T°ÉCÊ , hGCcØæ» GCeô Ojæ»

hOf«É… hGBNôJ» hGQRbæ» b∏ÑÉk JƒGHÉk ’ cØÉQG
h’eôJÉHÉq, hGZØô ‹ hGgóÊ hGQRbæ» hGCfâ NÒ

GdôGRbÚ. HôMªà∂ jÉ GCQMº GdôGMªÚz.
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G’CYÉO… , hGCU°∏í ‹ T°ÉCÊ , hGCcØæ» GCeô Ojæ»

hOf«É… hGBNôJ» hGQRbæ» b∏ÑÉk JƒGHÉk ’ cØÉQG
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:مويلا مقر

02 ىقتلا ةرم مك :لاؤوشسلا
ير-----ئاز÷ا Úب-----خ-----ت-----نŸا

؟مدقلا ةركل يشسنرفلاو

Úب--خ--ت--نŸا ى--ق--ت--لا:باو÷ا
لإا مدقلا ةركل يضسنرفلاو يرئاز÷ا

ربوتكأا6 موي كلذ ناك ،ةدحاو ةرم
1002Ãود ناضس بعلÊ ةمضصاعلاب
ةارابŸا تفقوتو ،سسيراب ةيضسنرفلا

Êاثلا طوضشلا نم Êاثلا ثلاثلا ‘
ة-ي-ضضرأل رو-ه-م÷ا حا--ي--ت--جا بب--ضسب
ه------ي------ف تنا------ك تقو ‘ ،ناد-------يŸا
‘ ا-مد-ق--ت--م ي--ضسنر--ف--لا بخ--ت--نŸا

،دحاول ةيعابرب ةجيتنلا

Áد-ق ي-ت-لا طا-ق-ن-لا دد-ع م-قر-لا اذ-ه ل--ث
ي-ضسنو-ت-لا ي-ق-ير-فإلا يدا-ن-لا ن-م م-ضصخ--ت
ةيوضست مدع لاح ‘ «افيفلا» نم رارقب
رمألا ،يرا÷ا مضسوŸا ةياهن لبق هنويد
ن--م--ضض ه--ضسف--ن ق--ير--ف--لا د--ج--ي د--ق يذ--لا
.ةيناثلا ةجردلا ¤إا Úلزانلا

:Èمشسيد

ــــــــــ مويلا حيرشصت ـــــــ

ميمصصلا ‘ ــــــــــــ
م---ه---ت---مÎحا نإا ر---ششب---لا ضضع---ب ^

،كي--لإا م--ه--تءا--شسإا ن--م نود--يز--ي---شس
 .كيلع نودّرمتيو

¤إا طقف ة-جا-ح-ب تشسي-ل ة-جوّز-لا ^
شسلاو ة-ق-ف-ّن-لا ةجاحب ًاشضيأا اهّنكل ،نك-ّ
،نو-ن-ح بل-قو ،ة-ل-ي-م-ج ة--م--ل--ك ¤إا

اهيشسنت ةمحرو ،اهبلق أل“ ةفطاعو
 .اهبعت

،نا--خو بsذ--ع ن--م ّل--ك--ل ًا--ق--ح--شس ^
’ هّنأا-كو ،نا-شسنإا ر-عا-ششÃ نا-ه-ت-شساو
امك و-ه نو-ك-لا اذ-ه نو-نا-ق ّنأا م-ل-ع-ي
 .نادُت نيدت

اولعجاو ،ةرفغŸاو حماشسّتلا اوحنما ^
نل موي تاذ اورّكذتو ،ءاشضيب مكبولق
.ةاي◊ا هذه ‘ نوكن

،نانشسأ’ا فلخ نوجشسم مرجُم ناشسللا ^
‘ كا-مر بشض-َغ-لا د-ن-ِع ه-ن-ع تجر--فأا نإا

.Òمّشضلا مكُح ت– ،مدّنلا ةنازنز

ليفلا ناويح
موي لك ةعاضس61 ليفلا يضضقي

كلهتضسي نأا هنكÁو ،لكألا ‘
.. ًايموي ماعطلا نم غلك631

جلثلا بيل◊ا نم ابوك061و ،رغÈمه0042 ماهتلا يزاوت ةيمك يهو
.Ëرك سسيآلاب قوفıا



يجابلا يبŸوأ’ا هفيشضم ىلع سسمأا يشسنوتلا يشضايرلا يجÎلا هقيرف زوف ‘ يرئاز÷ا طشسولا بع’ ثيغ نب فوؤورلا دبع مهاشس
ءانبأا حلاشصل فيدهتلا ناجرهم ةمشصاعلا دا–’ قباشسلا بعللا حتتفا و ،¤وأ’ا ةلوطبلا نم ةرششاعلا ةلو÷ا راطإا ‘ (1-4) ةجيتنب
ـلا و94 ـلا Úتقيقدلا ‘ ةيئانث يشسينÿا Úشساي هط فاشضأا ثيح ،يجÎلل ةيهششلا كلذب ا–اف ،ةرششاعلا ةقيقدلا ‘ ةقيوشسلا باب
ناشسيب كاج لجشس اميف ،ةارابŸا سسافنأا رخآا ‘ عبار فدهب ةفايشضلا باحشصأا ىلع ةمحرلا ةشصاشصر يردبلا سسينأا قلطي نأا لبق46
نايزم و ثيغ نب ،ناردب ،ياغوت يرئاز÷ا يعابرلا كراشش تقو ‘ اذه يتأاي .63 ةقيقدلا ‘ يجابلا يبŸوألل ديحولا فدهلا
‘ ديشصر رمحأ’او رفشصأ’ا قيرفلا عفر زوفلا اذهب و .ةهجاوŸا راوطأا ةليط انشسح ًءلب لبأا ثيح ،ةهجاوŸا هذه ‘ ايشساشسأا

م.ضضاير.ةطقن22 ¤إا يشسنوتلا يرودلا بيترت ةرادشص

اهبتكم ةيوسضعل مدقلأ ةركل يرئأز÷أ دا–لأ سسيئر يسشطز نيدلأ Òخ حسشرت سسمأ ءاسسم مدقلأ ةركل ›ودلأ دا–لأ سضفر
يدانل اسسيئر ناك امدنع رهسشأ ةثÓثل ةبوقع ¤أ فافلأ سسيئر سضرعت ببسسب ءاج افيفلأ رأرقةيقيرفلأ ةقطنŸأ نع يذيفنتلأ
لجرلأ قأروأ لك طلخأ يذلأ سسمأ افيفلأ رأرق يتاي نأ لبق افيفلل يذيفنتلأ بتكŸأ ةيوسضع ىلع نهأري يسشطز ناكوودأراب
ميهأربأ ›أد تيب ‘ لولأ

يذيفنتلإ اهبتكم ةيوصضعل يصشطز حصشرت سضفرت افيفلإ

..مهّصشلإ لجّرلإ اهيأإ كمحري هللإ »
«يباطخ Êاهلإ

يدا-ن-ل ق-با-سسلأ سسي-ئر-لأ ما-يأأ ل-ب-ق توŸأ ا-ن-ع ب-ّي-غ
ةحاسسلأ تدقف ثيح ،يباطخ Êاهلأ بورÿأ ةيعمج

بهذ نم Óجر ايندلأ هذه نع هليحر دعب ةيوركلأ
.هÒظن ّلق اكنfi أÒسسمو
يقيرف عم › Òيسست ةنسس لوأأ ‘ لجرلأ ىلع ُتفّرعت
لبق4002 مسسوم ‘ كلذ ناكو ةنتاب بابسش قباسسلأ

¤إأ تدرو نأأ دعب ةلوطبلأ ةياهن نع ةدحأو ةلوج
سشأر◊أ دا–أ قيرف نأاب ديف-ت ٌتا-مو-ل-ع-م ا-ن-ع-ما-سسم
ةيدؤوŸأ ةثلاثلأ ةبترŸأ ىلع انيسسفانم دحأأ ناك يذلأ
،بورÿأ ىلع هزوف طاقن مسسح دق لوألأ مسسقلأ ¤إأ

‘ سشأر◊أ مزهني نأأ بجي يقيرف دعسصي نأأ لجألو
.انيديأاب نكي ⁄ انÒسصم نأل بورÿأ
سسوÎع ميلسس موحرŸأ ةقفر يفيلكت ”و ،انعمتجأ
ي-با-ط-خ Êا-ه-لأ بورÿأ سسي-ئر ع-م لا-سصتأ ءأر-جإا-ب
نأأو سسيلأوكلأ ‘ رودي اÃ هانغلبأأ ،قئاق◊أ يسصقتل
طاقن ‘ سشأر◊أ مسسحب ديفت انتزوحب يتلأ رابخألأ
نأاب هانرّكذو انعم ف-ق-ي نأأ ه-ن-م ا-ن-ب-ل-ط ،92 ة-لو÷أ
امك ،بن÷أ را÷أ نم فورعŸاب ¤وأأ ىبرقلأ يذ را÷أ

انل مّدق ..Úقيرفلأ Úب ةيخيراتلأ ةقÓعلاب هانركذ
بع-ل-م ‘ طا-ق-ن-لأ كÎت-سس سشأر◊أ نأا-ب فر-سش د-عو
نم ةثلاثلأ ةÒسشأاتلأ نوكت نأأ لجأل طقف بورÿأ
لوأأ نا-ك ه-نأأ ع-م مÓ-ك-لأ أذ-ه لا-ق .«با-ك-لأ» بي--سصن
.ةقباسس ةفرعم هب انعمŒ ⁄و هعم انل لماعت
ءا-ق-ل-لأ ى-ل-ع ل-حأر-لأ بورÿأ سسي-ئر ع-م ا--ن--ق--ف--تأ

Òبكلأ «طÓختلأ» ـل أرظن ،ةير-سسلأ ا-ن-ي-ل-ع طÎسشأو
لخأد دعوŸأ ىلع قافتلأ نا-ك-ف ءا-ق-ل-لأ ق-ب-سس يذ-لأ

نأأ طÎسشأو رخآأ سصخسش يأأ روسضح نود نم ةعرزم
ثدح يذلأ قافتلأ مسسح ةياغ ¤إأ فتأوهلأ همّلسسن
ةعام÷ اططfl كلذ-ب ي-با-ط-خ سضه-ج-ي-ل ة-عر-سسب
قدا--ن--ف ىد--حإا--ب سشأر◊أ يÒسسÃ تق--ت--لأ ىر---خأأ
ي-ّح-سضتو م--ه--ن--م سضب--ق--ت نأأ تدأرأأ د--ق--ل ،بورÿأ
نم دو-ع-سصلأ نو-ك-ي نأأ دأرأأ مو-حرŸأ ن-ك-ل ،ا-ن-ق-ير-ف-ب
‘ مويلأ وهو هتعانق عنسص نم لاŸأ نكي ⁄و انبيسصن
.ق◊أ رأد
مزهو يباطخ اندعو املثم سشأر◊أ ىلع بورÿأ زاف
ايمسسر كلذب دوعسصلأ ققح-ن-ل ،ودأرا-ب يدا-ن «با-ك-لأ»
دقل .Êاثلأ مسسقلأ ¤إأ انطوقسس نم طقف ةدحأو ةنسس
مهتملكو بهذ نم تقولأ كلذ ‘ نيÒسسŸأ ُندعم ناك
مهتيÌكأأ ىل-ع-ف مو-ي-لأ يÒسسم ا-مأأ م-ه-لا-م سسأأر ي-ه
.«ديأز ورود» لجأأ نم كعيبي «نوفت»

رأزن ديرف :ملقب

ــه2441 ةيناثلأ ىدامج31 ـل قفأوŸأ1202 يفناج72 ءاعبرألأ

ايشساشسأأ كراشش نايزم و ياغوت ،نأردب يثÓثلأ

ةــجاب مامأإ ةوقب برـــصضي يــــجÎلإو افإّده ثــيغ نــب

وغييد ةلئاع رّيحي زغل Èكأأ

؟يبد ‘ انودإرام نئإزخ ‘ دجوي إذام
ودنامرأا وغييد مجنلا ةايح لوح ةشضماغلا زاغلأ’ا نم ديدعلا كانه لازت ’
رورم نم مغرلا ىلع ،لحارلا ينيتنجرأ’ا بختنŸا ةروطشسأا انودارام
ةقباشسلا ه-ت-جوز Úب ه-ثرإا ل-جأا ن-م لا-ت-ق-لا ح-ب-شصأاو ،ه-تا-فو ى-ل-ع ن-ير-ه-شش
اناجو وغييدو ا-ن-ي-نا-ي-جو اŸد م-ه-ب فÎعŸا ه-لا-ف-طأاو ي-ن-ي-فل-ي-ف ا-يدو-ل-ك
دارفأاو ،مهب فاÎع’ا لجأا نم نولتاقي نيذلا كئلوأاو ،ودنانرف وغييدو
تقو-لا ‘ ،ةرا-ثإا Ìكأ’ا د-ه-ششŸا و-ه ،ة-ي-م-ي-م-ح Ìكأ’ا م-ه-تر-ئادو ةر--شسأ’ا
يأا كÎي ⁄ انودارام نأا ،ةينابشسإ’ا «اكرام» ةفيحشص تركذ و .نهارلا
ةميقلا وأا ،هثرإا ‘ ق◊ا مهل نيذلا سصاخششأ’ا وأا هثاÒم نأاششب ةيشصو
هتاكلت‡ رشصح تابو .اهباشسح ةياغلل بعشصي هتاكلتمŸ ةينيعلاو ةيدقنلا

Ãا كرت هنأ’ ،ةليحتشسم ةمهم ةباثŸثك ءازجأا ‘ لوشصأ’او تاكلتمÒنم ة
’ Úتللاو ،يبد ‘ Úتنازخ وه انودارام ةورث ‘ Èكأ’ا زغللا نكلو ،⁄اعلا
.⁄اعلا ‘ سصخشش يأا مهاوتfi فرعي
ءايششأا هذه» :ةيفحشصلا تاءاقللا دحأا ‘ كلذ نع انودارام ةقيدشص تلاقو
مهارد نوكت نأا نكÁ ،هب ظفتحا اذام فرعي هدحو وهو وغييد اهب ظفتحا
ق-يدا-ن-شصلا تي-ق-ب ،ءي-شش ’ وأا تار’ود وأا تا-عا--شس وأا (تارا--مإ’ا ة--ل--م--ع)

.«Úماع نم Ìكأا ذنم ىرخأا ةرم اهحتف متي ⁄و كانه

وزوـــــــــتاغ ةـــــــــفÿÓ حّصشرم زيتينيب
›وـــــــــبان بـــــــــيردـــــــــت ‘

ليئافر ،Êابشسإ’ا بردŸا عم هتاشضوافم ›اطيإ’ا ›وبان ىدان أادب
›اطيإلل افلخ ةلبقŸا ةÎفلا ‘ ،قيرفلا ةدايق ¤وتل ،زيتينيب

ي--ن--ف--لا ر--يدŸا بشصن--م ‘ ،وزو--تا--غ ورا--ن--ي--ج
ا-هر-خأاو ، ج-ئا--ت--ن--لا ع--جار--ت بق--ع ، ق--ير--ف--ل--ل
ىلع3/1 ةجيتنب انوÒف سسليه مامأا ةÁزهلا

ن-م-شض ،يدو-غ-ت-ن-ي-ب و-ي--نو--ت--نأا كرا--م بع--ل--م
يرود---لا ن----م91 ة---لو÷ا تا---شسفا----ن----م
.›اطي’ا
ولليد يÒيرو-ك» ة-ف-ي-ح-شص بشسح-بو
نإا--ف ة---ي---لا---ط---ي’ا «ترو---ب---شس
سسيئر سسيتنيرول يد ويليروأا
لعفلاب ثد– ›وبان يدان

ل---ي---ئا---فر Êا----ب----شسإ’ا ع----م
ة-ي-لو-ئ-شسم ›و-ت-ل ز-ي-ت-ي-ن-ي--ب
ورا--ن--ي÷ ا--ًف--ل--خ ق--ير--ف--لا

ةفيحشصلا تدكأاو .وزوتاغ
يو-----ن-----ي ›و-----با-----ن سسي------ئر نإا
باخ امدعب ،تقو برقأا ‘ وزوتاغ لادبتشسا
ةÎف-لا ‘ هءادأاو ق-ير-ف--لا ىو--ت--شسم ‘ ه--ل--مأا
ما-مأا ةÒخأ’ا ةرا-شسÿا-ب ا--م--ي--شس’ ،ةÒخأ’ا

تفا-شضأاو .و-ي-ششت-لا-ك--لا--ب1-3 ا---------نوÒف
د-ع-ب ثد– ›و-با-ن سسي-ئر نأا ة-ف--ي--ح--شصلا
ل-جأا ن-م ز-ي-ت-ي-ن-ي-ب ع-م ةر-ششا-ب--م ةارا--بŸا

ق--ير--ف ة--ي--لو--ئ--شسم ›و--ت ه--ي---ل---ع سضر---ع
Êا--ب--شس’ا بردŸا ل--ه--مأا د---قو ،بو---ن÷ا
ةيناكمإا ىل-ع در-ل-ل ة-عا-شس84 ›و-با-ن سسي-ئر
.قيرفلا ةيلوئشسم ›وت

رصسخت ابوروأإ ةيدنأإ رابك
بـــبصسب وروي يراـــيلم

«اــــــنوروـــــــك»
ة-يد-نأأ نأأ «تيو-ل--يد» ة--سسسسؤو--م تر--كذ
عقوتŸأ نم ابوروأأ ‘ مدقلأ ةركل ةمقلأ
34.2) ورو-ي يرا-ي-ل-م ›أو-ح ر-سسخ--ت نأأ

-0202 مسسوم ةياهن لولحب (وروي رايلم
ةحئا÷ ةيداسصتقلأ راثآلأ ببسسب1202
.«91 - ديفوك»
غلبŸأ أذه نإأ سسمأأ ةيمÓعإأ ريراقت لاقو
-9102 مسسوم رئاسسخ نم-سضت-ي م-خ-سضلأ

‘ ًا-يدا-ن02 لوأأ د-سصح ا-مد--ن--ع0202
رايلم2.8 ا-بوروأأ ‘ تأدأر-يإلأ ة-م--ئا--ق
21 ةبسسنب لقي ام وهو ،اهنيب اميف وروي

ا-م-ب--سسح ،ي--سضاŸأ م--سسوŸأ ن--ع ة--ئاŸأ ‘
.ءابنأÓل «زÎيور» ةلاكو تدافأأ

وروي رايل-م1.1 غ-لا-ب-لأ ع-جأÎلأ أذ-هو
ثبلأ قوقح تأدأريإأ سضافخنأ ¤إأ دوعي

،1202 ‘ يهتن-ت ي-ت-لأ ة-ي-لاŸأ ة-ن-سسلأ ‘
يرودلأ تاق-با-سسم بل-غأأ تف-قو-ت ثي-ح

ببسسب يسضاŸأ ماعلأ نم سسرام ‘ ىÈكلأ
.ءابولأ

›اŸأ يرودلأ ةرأدسص بيترت Òغتي ⁄و
ىلع ةنولسشرب ظفاح ثيح ،مدقلأ ةركل
1.517 غ-ل-ب-ت ة-يو-ن-سس تأدأر-يإا-ب ة-م-ق-لأ

ةدايز ديردم لاير لجسسو ،وروي نويلم
،تانÓعإلأ تأدأريإأ ‘ ةئاŸأ ‘8 ةبسسنب
غلبت تأدأريإاب Êاثلأ ز-كرŸا-ب ظ-ف-ت-ح-ي-ل

نرياب مدقت امنيب ،وروي نويلم9.417
ثلاثلأ زكرŸأ ¤إأ ابوروأأ ل-ط-ب خ-ي-نو-ي-م
لان امدعب وروي نو-ي-ل-م1.436 ديسصر-ب
.يسضاŸأ مسسوŸأ ‘ باقلألأ نم ةيثÓث

ةلبقŸإ هتهجو دّدحي اÁزنب
اÁز--ن--ب Ëر--ك ل--ي---كو ،ير---يز÷ا Ëر---ك ف---ششك

بغري يذلا يدانلا نع ،ديردم لاير مجاهم
لا--قو،ه--ي--لإا لا--ق--ت--ن’ا ‘ ي--شسنر--ف--لا م--ج--ن---لا
ة-ف-ي-ح-شص ا-ه-تزر-بأا تا-ح--ير--شصت ‘ ،ير--يز÷ا
؟نويل ¤إا اÁزنب لاقتنا» :ةيشسنرفلا «بيكيل»

ماظتناب يعم ثدحتيو ،كلذ ديري هنإا معن
نويل ،قيرفلا تايرابم دهاششيو هنع

:فا-شضأاو .«ه-ب-ل-ق ‘ دو--جو--م
نويل ¤إا ةدوعلاب ملحي هنإا»

امك ،ةميظع ءايششأا لعفو
ةدا-ي-ق-لا ةرا--شش ءاد--ترا نأا

ة---لو---ف---ط---لا ق---ير---ف ع----م
.«ا-ير-ح-شس ار-مأا نو-ك-ي-شس
نو---ي---ل» :ير----يز÷ا ”أاو
بذ÷ ءي---شش ل---ك ه---يد---ل

’ Ëر--ك ن--ك--ل ،اÁز---ن---ب
مهيلإا ةدوعلا ‘ بغري

.«ايندب رداق Òغ وهو
اÁزن-ب د-ق-ع نأا ر-كذ-ي

د----يرد----م لا-----ير ع-----م
ناو---ج ‘ ي---ه---ت----ن----ي

اÁزنب بعلو .2202
قر-ف ذ-ن-م نو-ي--ل ع--م
ى--ت--حو Úئ---ششا---ن---لا
لا--ير ¤إا ه--لا--ق--ت--نا

9002 ‘ د----يرد----م
نويلمÒ 53ظ-----ن
.وروي

ةباصصإإ نلعي ديردم لاير
انوروك سسوÒفب وصشتان

ديردم لاير يدان نلعأأ

هعفأدم ةباسصإأ نع Êابسسإلأ

سسوÒفب زيدنانÒف وسشتان

يدانلأ رسشنو ،دجتسسŸأ انوروك

يمسسرلأ هعقوم ‘ ÿÈأ يكلŸأ

نأأ احسضوم بسضتقم لكسشب
ةسصاÿأ بعÓلأ ةنيع

انوروك سسوÒف نع فسشكلاب

رمألأ وهو ،ةيباجيإأ تءاج

لزعلأ لخدي هلعجيسس يذلأ

لوكوتوÈلأ بسسح يحسصلأ

.تلا◊أ هذه لثم ‘ عبتŸأ


