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«هـــــتدوعل دـــــيعسسو ةـــــليكسشتلأ ‘ أّدــــج ماه بــــع’ رـــسصان نــــب» :›ويب

«تأراسصتن’أو يئÓمز ،مدقلأ ةرك أÒثك تدقتفأ» :رسصان نب

جد5٢  :نمثلإ ^٦٨: ددعلإ ^ــه٢44١ ةيناثلإ ىدامج٨١ـل قفإوŸإ١٢٠٢ يرفيف١٠ Úنثإلإ

رئإز÷إ ةيدولوم

ةرأدإ’أ لـــمحيو ةــلبنق رــجفي زيغن
جــــئاتنلأ عـــــجأرت ةــــيلوؤوسسم

ةرواسسلأ ةبيبسش مامأأ ايمسسر نابيغي وباجو Ëدروب

لئابقلإ ةبيبسش

عــــــم اــــــيمسسر دـــــقاعتت ةـــبيبسشلأ
يدولغماب اغنÓغنÓيك ›وغنوكلأ

«ةيرسصنلأ مامأأ يرورسض ديكأاتلأو اقحتسسم أزوف انققح» :لابوطلأ

«ةيلاعفلأ انتناخو ءاقللأ تاير‹ ىلع انرطيسس»:يتخب

دإدزولب بابسش

وـبكوكو راسشوب
ةبوقعلأ  نأدفنتسسي

دعاسسل رأذنإأ رخآأو

ةمسصاعلإ دا–إإ

ةيقافتإأ ناعقوي لولجو قيلع
فرــــــــــتÙأ يداــــــــــنلأ

فيطسس قافو

يوأرد عاــــــنـقإأ ‘ حــــجني ةـــيافلح
لـــــهؤويسس يـــــــتومول Êاــــغلأو

يسسنرفلأ يرودلأ ‘ ةلبقلبب حيطيو اعئأر افده لجسسي ةي’وب

نÓيم ‘ ثد◊أ عنسصت رسصان نب ةدوع

Úيلحملل هتنياعم يهنُي يسضاملب
ةيبوروأأ ةلو÷ غّرفتيسسو

ريانيد ضضيوعت ىلع يرمعلأ نب ةردقب لئافتم ايسسراغ

يسساسسأأ ةمحر نب
لوــــبرفيل ماــمأأ

 طــــــــــقسسيو
ةيثÓثب



ةقيقد21 ‘ كراششُي ولفرد
ليجشستلا نع مايشصلا لشصاوُيو

ىفتكاو كيفلاف مامأا هناديم ىلع Ëاهنرأا سسيتيف يدان Ìعت
نم٠٢ ةلو÷ا راطإا ‘ ةكبشش لك ‘ فده يباجيإلا لداعتلاب
اهيف يقب يتلا ةارابŸا يهو ،تبشسلا ءاشسم يدنلوهلا يرودلا
د-عا-ق-م ى-ل-ع و-ل-فرد ة-ما-شسأا ق-با--شسلا ير--ئاز÷ا ›ود--لا
‘ Ó-مأا ه-برد-م ه-كر--ششي--ل ،٨7 ةقي-قد-لا ى-ت-ح ءلد-ب-لا
زوفلا فده ليجشستو سسفانŸا كابشش ¤إا لوشصولا

اهلاح ىلع تيقب ةجيتنلا ّنأا Òغ
دا–ا بعل ما----ي----شص ل----شصاو----تو

ليجشستلا نع ا-ق-با-شس ة-م-شصا-ع-لا
Ÿتا-ب ا-مد-ع--ب ةد--يد--ج ةارا--ب
ين-ف-لا م-قا-ط-ل-ل ا-يو-نا-ث ارا-ي-خ

هتيادب م-غر ه-ق-ير-ف-ل
 .ةيّوقلا

ةزمح . م

...سسمأا لوأا توأا02 بعلم ‘ ارسضاح ناك ةيبوروأا ةلو÷ غّرفتيشسو Úيلحملل هتنياعم يهنُي يشضاملب سضعب ةنياعŸ نطو-لا سضرأا ¤إا ه-ت-لو-ج ي-شضا-م-ل-ب لا-م-ج ي-ن-طو-لا بخا-ن-لا ى-ه-نأا
دادزولب بابشش Úب ةمقلا ةارابم ةعباتÃ ،تبشسلا سسمأا لوأا ÚيلÙا ÚبعÓلا نم ديدعلا نّود ثيح ،يباجيإلا لداعتلاب تهتنا يتلا فيطشس قافوو اهنع عمشسو هتركفم ‘ دجوت يتلا رشصانعلا سضعب ىلع تاظحŸÓا ناك يذلا دويعشس Òمأا دادزولب بابشش باعلأا عناشص ةروشص ‘ Òثكلا ثÓث ةعباتŸ ةشصر-ف-لا ي-شضا-م-ل-ب ل-غ-ت-شساو ،لدا-ع-ت-لا فد-ه ءارو عوبشسألا نطولا سضرأاب هلولح ذنم ةينطولا ةلوطبلا ‘ تايرابم .يشضاŸا

هتركفم ‘ هباجعإا تلان يتلا رسصانعلا سضعب نّود نطولا سضرأاب دجاوت لÓخ عبات دق يشضاملب لامج ناكو ءاقلو ،ةل-ي-ل-م Úع ة-ي-ع-م-جو ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ةارا-ب-م م-ت-خ-ي نأا ل-ب-ق ،نار-هو ة-يدو-لو-مو ة-م--شصا--ع--لا دا–ا قافوو دادزولب بابشش ةارابم ةعباتÃ ةيلÙا هتلوج ةركف ذخأا ثيح ،ةمشصاعلاب توأا٠٢ بعلÃ فيطشس ةوعدلا اهل هجوي نأا رظتني يتلا رشصانعلا نع ةيفاو Úتارابم هللختت يذلا لبقŸا سسرام سصبÎل ابشس– ةشصرفلا حنŸ اهلغتشسيشس يتلا ةشصرفلا يهو ،Úتيلكشش ي-ت-لا ة-ل-ي-ك-ششت-لا ‘ نو-ك-تو زÈت د-ق ةد-يد-ج ءا-م--شسأل .لايدنوŸا تايفشصت تايرابÃ ةينعم نوكتشس ÚيلÙا ‘ هيأار ذخأايسسو ةرقوب عم قيسسنتلاب لمعي هتلوج لÓ-خ ا-قو-فر-م ي-شضا-م-ل-ب ي-ن-طو-لا بخا-ن-لا نا-كو وه نود يذل ،ةرقوب دي‹ يلÙا بختنŸا بردÃ ةيلÙا نلعي ةمئاق لوأا ‘ دجاوتلا فرشش هل نوكتشس يتلا ءامشسألا رخألا هيجوت لبق ةرقوب هليمز يأار يشضاملب ذخأايشس ثيح ،اقحل اهنع ءاقل دعب هتاحيرشصت ‘ هيلع دّكأا املثم يلfi بعل يأل ةوعدلا ثيدح Úلجرلل نو-ك-ي-شس ا-م-ك ،نار-هو ة-يدو-لو-مو ة-م-شصا-ع-لا دا–ا نع رّبع يشضاملب ّنأا اÃ ةلبقŸا يلÙا بختنŸا ةمئاق لوح امهيدل نأل يلÙا بختنŸا سسأار ىلع ةرقوب دجاوتب هتداعشس .ةيجيتاÎشسإلاو ةرظنلا سسفن ةديدج ءامسسأا ةنياعŸ ةيبوروأا ةلوج ‘ لبقŸا عوبسسألا عرسشيسس ‘ يشضاملب لامج عر-ششي-شس ،ن-طو-لا سضرأا-ب ه-ت-م-ه-م ة-يا-ه-ن د-ع-بو نأا بقتري يتلا رشصانعلا نم ددع ةنياعم لجأا نم ةيبوروأا ةلوج ،اقباشس هيلع دكأا املثم لبقŸا سصبÎلا ةبشسانÃ ةوعدلا اهل هجوي لجأا نم ةÒبك ةيرشسب هتمهم طيحي ينطولا بخانلا نأا مغرو نأا تف-ششك ةد-يد-ع ردا-شصم ّنأا لإا ،ه-ي-ب-عل ى-ل--ع سشيو--ششت--لا مد--ع Úيرودلا ‘ Úطششانلا ةبوتو سشاّمح ÚعفادŸا نياعيشس يشضاملب ةقلأاتم ىرخأا ءامشسأا اذ-كو ›او-ت-لا ى-ل-ع يد-ن-لو-ه-لاو ›ا-غ-تÈلا ›ا ⁄اعلا سسأاك تايفشصتل اب-شس– ة-ي-ن-طو-لا ة-ل-ي-ك-ششت-لا ز-يز-ع-ت-ل ةزمح . م.مداقلا يام رهشش ةياهن قلطنت

ثد◊اــه٢44١ ةيناثلا ىدامج٨١ ـل قفاوŸا١٢٠٢ يرفيف١٠ Úنثإلا

بويدم
قلأاتي

فشساخو
‘ كراششُي

قئاقد5
Ó-يد-نو-ت يدا--ن ق--ّق--ح
ى--ل--ع ا---ح---ير---م ازو---ف
لباقم ةيئانثب يزنيراف

ةلو÷ا باسس◊ ءيسش ل
يرود----لا ن-----م61
ءا---ق---ل ‘ ،›ا---غ---تÈلا
›ود--لا ه---ي---ف كرا---سش
بو----يد----م ير-----ئاز÷ا
بنا---ج ن---م ا---ي---سسا---سسأا
ثي-ح ،ي-لÙا ق-ير--ف--لا
ىو-ت-سسŸا ‘ ةارا-ب-م ىّدأا

طÿا ةدا-ي-ق ‘ ق--لأا--تو
و-ح-ن ه-يدا-ن--ل ي--ف--لÿا

،فد-ه يأا ي-ق-ل-ت مد--ع
نم ةديج ةمÓع لانيل

flا ف------ل-------تŸع------قاو
،ةارابŸا دعب ةسصسصختŸا
يرئاز÷ا كراسش ام-ن-ي-ب
ف-سسا--خ ل--فو--ن ر--خألا
ن---م ة---ياد---ب Ó----يد----ب

هقلأات مغر ،58 ةقيقدلا
ة--ي---سضاŸا تا---يرا---بŸا ‘

¤إا دا-ع ه-ن-ك-ل ،ه-يدا-ن--ل
اذه ‘ ادد‹ طايتحلا
ةزمح . م.ءاقللا

..يرئاز÷ا هم‚ ةداعتسساب هتداعسس نع رّبع ›ويب بّردŸا

نÓيم ‘ ثد◊ا عنشصت ةشسفانŸا ¤إا رشصان نب ةدوع
لث“ ازي‡ اثدح ،تبشسلا سسمأا لوأا ةيششع اينولوب مامأا ةÒخألا نÓيم ةارابم تدهشش

بايغ دعب ةيمشسرلا ةشسفانŸا ءاوجأا ¤إا رشصان نب ليعامشسإا يرئاز÷ا مجنلا ةدوع ‘
اكرات ةماهلا تايرابŸا نم ديدعلا سضوخ نم هتمرح ةيلشضع ةباشصإا ببشسب ليوط
،هشضيوعتل يتيم عم ةرادإلا دقاعت مغر «يÒنوشسورلا» ناديم طشسو ‘ ابيهر اغارف
تيب ‘ زربألا ثد◊ا Óكشش ،ءافششلا ¤إا هلث“و ةشسفانŸا ءاوجأا ¤إا رشصان نب ةدوعف
سسأاك نم جورÿا رثإا يدانلا هاشضق يذلا بعشصلا عوبشسألا دعب يدرابموللا يدانلا
.Îنإلا Ëرغلا دي ىلع ايلاطيإا

Êوتورك مامأا ةيسساسسألا هتناكم ديعتسسيسس

فشصتنم ةارابم يأاب اينعم نوكي نل نÓيم هقيرف نأا يرئاز÷ا ›ودلا ظح نشسح نمو
Úشس–و لمعلل ‘اشضإا عوبشسأا نم ةدافتشسلا نم هنكميشس ام وهو ،›ا◊ا عوبشسألا
مامأا لبقŸا ءاقللا نم ةيادب ةيشساشسألا ةليكششتلا ‘ هتناكم ةداعتشسا لجأا نم هتقايل

ر“ؤوŸا ‘ ›و-ي-ب و-نا-ف-ي-ت-شس بردŸا ه-ي-ل-ع د-ّكأا ا-م و--هو ،Êو--تور--ك بي--تÎلا ل--يذ--ت--م
لجأا نم ةشصرفلا ›اطيإلا ينقتلا لغتشسيشس ثيح ،اينولوب ءاقل Óت يذلا يفحشصلا

.يدانلا رظتنت يتلا ةفثكŸا تايرابŸا ةيقبل ابشس– بجي امك يرئاز÷ا هم‚ Òشض–

«هتدوعل ديعسسو ةليكسشتلا ‘ اّدج ماه بعل رسصان نب» :›ويب

نب ليعامشسا يرئاز÷ا هم‚ ةداعتشساب ةياغلل اديعشس ›ويب ونافيتشس بردŸا ادبو
اذ-ه ‘ ا-ي-نو-لو-ب ى-ل-ع زو-ف-لا د-ع-ب ي-ف-ح-شصلا ر“ؤوŸا ‘ لا-قو ،ءا-ق-ل-لا اذ-ه ‘ ر-شصا--ن
مايقلا لجأا نم Ìكأا تارايخ كمامأا نوكت Ìكأا نوبعل انيدل نوكي امدنع» :سصوشصÿا
ةياغلل ناماه نابعل ليعامشسإاو ناكاه ،لشضفألا Òشض–و ءاقل لك ‘ ةليكششتلا ريودتب

ءيشش ،ليعامشسإل ةبشسنلاب ،ةيمشسرلا ةشسفانŸا ¤إا امهتدوعب ادج ديعشس انأاو قيرفلا ‘
رخأا عوبشسأا انيدل نوكيشسو اينولوب مامأا ةارابŸا نم ةÎف بعل نم نّك“ هنأا ةياغلل دّيج
ج-ما-نÈلا ة-فا-ث-ك بب-شسب ق-با-شسلا ‘ ا-ن-ك‡ ن-ك-ي ⁄ ا-م و-هو ،اد-ي-ج هÒشض– ل--جأا ن--م
.«ارخؤوم

«تاراسصتنلاو يئÓمز ،مدقلا ةرك اÒثك تدقتفا» :رسصان نب

ءاوجأا هتداعتشساب ةÒبك-لا ه-تدا-ع-شس ن-ع ر-شصا-ن ن-ب ل-ي-عا-م-شسإا ير-ئاز÷ا ›ود-لا ر-ّب-عو
ةيادب ‘ تاباشصإلا حبشش نم ةليوط ةاناعم دعب اينولوب ءاقل لÓخ ةيمشسرلا ةشسفانŸا
،كوبشسياف يعامتجلا لشصاوتلا عقوم ىلع هباشسح ‘ دّرغ ثيح ،›ا◊ا مشسوŸا
نأا لبق ،«اÒثك راشصتنلا تدقتفاو يئÓمز تدقتفاو مدقلا ةرك تدقتفا دقل» :لوقي
ةروشصب ةديرغتلا قفرأاو ،«ةماشستباب نÓيم ¤إا دوعنشس» :اهيف بتك ىرخأا ةديرغت رششني
يرئاز÷ا ›ودلا نم ÚبرقŸا نم Èتعي يذلا ييشسيك كنارف ناديŸا طشسوتم عم هل
ةزمح . م .نÓيم ناديم طشسو ‘ مشسوŸا اذه اعئار ايئانث هتقفر لكششي يذلا

 رضشنلا لوؤوضسم ريدŸا
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلا شسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلا مقر
ÊوÎكللا ديÈلا
moc.liamg@baalamadsa

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

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

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

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

جد00.000009 ةكرضشلا لام شسار

دوعي و Óيدب ةيÓÁح هناديم جراخ نم زوفلاب دمfi يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا كراسش هقيرف لقنت لÓخ Óيدب ةيÓÁح اسضر لوأا ءا-سسم ن-يا-فو-ل ة--ه--جاوŸ تو--سشÒب يرودلا ن-م32 ة-لو÷ا با--سس◊ ،سسمأا اماه ازوف هقيرف ققح ثيح ،يكيجلبلا د-قو ،در نود فد-ه--ب هد--عاو--ق جرا--خ ةفاسضإلا Ëدقت «رسضÿا» عفادم لواح ق-قÙا بسسكŸا ‘ ة-م-ها-سسŸاو ةو--جرŸا ،Òخألا ‘ هل ناك ام وهو ،هلوخد دعب ع---فاد---م ةدو---ع ر---ظ---ت----ن----يو ¤إا ا----ق-----با-----سس «ةوار-----م◊ا» ‘ ة-ي--سسا--سسألا ة--ل--ي--ك--سشت--لا ل--ع--ف---ب ة---ل---ب---قŸا تلو÷ا ةزمح . م                                                 .ةباسصإا نم اقباسس هتاناعم

ةرادإل اركشش» :ديبع يدهم
يتلئاعو اهتقث ىلع رشصنلا
«رارق يأا ‘ Êدناشست امود

ن-ع د-ي-ب-ع يد-ه-م ير-ئاز÷ا ›ود-لا ر--ّب--ع

رسصنلا ديد÷ا ه-ق-ير-ف-ب ه-قا-ح-ت-لا-ب ه-تدا-ع-سس

،يسسنرفلا تنان نم اماق هل عقو يذلا يتارامإلا

عقوم ىلع هباسسح Èع ةديرغت رسشن ثيح
،«كوبسسياف» ي-عا-م-ت-جلا ل-سصاو-ت-لا

اهتقث ىلع رسصنلا ةرادإا اهيف ركسش
اركسش ،هلل دم◊ا» :لوقي بتكو

ىلع يتارا-مإلا ر-سصن-لا ةرادإل
اذك و ّ‘ اهتعسضو يتلا ةقثلا

ل-م-ع-لا ى-ل-ع ›ا-م-عأا ل-ي-كو
ة--سصا--خو ،ه--ب مو--ق--ي يذ---لا

ايموي Êدناسست يت-لا ي-ت-ل-ئا-ع
يتÒسسم ة-ل-ي-ط ي-ع-م تف-قوو

و-ه ه-ب تم-ق ا--م ،ة--ي--سضا--ير--لا
نم دوجوم انأاو يتل-ئا-ع ل-سضف-ب
ةزمح . م.«مكلجأا



ايكرت ‘ ضساتكسشتيب عم لازغ ديسشر مزه اميف

لوبرفيل مامأا يسساسسا ةمحر نب
ةيثÓثب طقسسيو

عم ايسساسسأأ ةمحر نب ديعسس ،يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ كراسش
لماح لوبرفيل يدان ةهجأوم ‘ دتيانوي ماه تسسيو يدان
١2 ةلو÷أ ةهجأوم لÓخ ،زاتمŸأ يزيل‚إلأ يرودلأ بقل
كأرسشإاب «ضسيوم ديفأد» بردŸأ ئجاف نيأ ،غيلرÈÁلأ نم

مامأأ ةÁزهلأ بنجتل هقيرف ةدايق ‘ لسشف هنكل أÒثك كر– يذلأ ةمحر نب
يرودلأ ردسصتن عم لأز-غ د-ي-سشر ير-ئأز÷أ ›ود-لأ ط-ق-سس ا-م-ي-ف ،لو-بر-ف-ي-ل
تفر-ع ةأرا-ب-م ‘ رو-ب-سس نوز-بأر-ط يدا-ن ما-مأ ا-سضيأأ ضسا-ت-ك--سشت--ي--ب ي--كÎلأ

تفرع رخأ ديعسص ىلع .46 ةقيقدلأ ‘ هجورخو ايسساسسأ لأزغ ةكراسشم
طسسوتم ةكراسشم يسسنرفلأ يرودلأ ‘ نايتيإأ تناسسو ضسين يدان ةأرابم

زوبدوب بايغ ‘ ضسين عم ايسساسسأأ يوأدوب ماسشه يرئأز÷أ نأديŸأ
فدهب تزاف يتلأ نايتيإأ تنانسس ةليكسشت نع ةيلسضع لكاسشم ببسسب

 ل.ماسسح .در نود نم

يارسساتلاغ عم ليهأاتلا ةداعإا ةيلمع رسشابي ›وغيف
ةباسصإÓل يبطلأ ليهأاتلأ ةداعإأ ةيلمع ، ›وغيف نايفسس ،يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ رسشاب
ثيح ،مايأ لبق «روبسسايتلام» ةهجأوم ‘ يأرسساتلاغ يدان عم أرخؤوم اهل ضضرعت يتلأ
،يكÎلأ يرودلأ نم32 ةلو÷أ باسس◊ Òهسشكاسشاب مامأأ هقيرف ءاقل نع ›وغيف بيغي
يأرسساتلاغ يدانب ةسصاÿأ تابيردتلأ ةعاق لخأد هدرفÃ جÓعلأ لسصأوو

بعÓل ةجاحب قيرفلأ نأأو ةسصاخ ،تقو برقأأ ‘ ›وغيف ةداعتسسإأ ‘ ÒËت —اف لمأاي و
باغ ›وغيف نأو ةسصاخ ،ايكرت ‘ ¤وألأ بتأرŸأ ىلع ضسفانتلل ةدوعلأ لجأأ نم رسضÿأ

 ل.ماسسح.تاباسصإلأ ›أوت ببسسب قيرفلأ نع لوطم

ديدجتلا لباقم اديحو اطرسش دّدح

Êابسسلا ضسيتب لاير ‘ ءاقبلا نم بÎقي يدنام
نم بÎقي يدنام ىسسيع يرئأز÷أ ›ودلأ نأأ ةينابسسإلأ «وفيتروبيد ويداتسسإأ» ةفيحسص تركذ
رسضÿأ عفأدم هعسضو أديحو اطرسش نأأ ¤إأ ةفيحسصلأ تراسشأأو ،ضسيتب لاير هيدان عم ديدجتلأ
ةفئاسصلأ يهتني ضسيتب عم هدقع نأأ ملعلأ عم ،يسسلدنألأ يدانلأ عم هتÒسسم ةلسصأوم لجأأ نم

ضسمأر يدا-ن ن-م ا-مدا-ق6١02 ذ-ن-م ضضي-بألأ و ر-سضخألأ ضصي-م-ق-لأ ل-م-ح-ي يذ-لأ و-ه و ة-مدا-ق--لأ
قيرفلأ حسشرت ‘ لثمتي ضسيتب ‘ ءاقبلل «ىسسيع» طرسش نأأ هتأذ ردسصŸأ حسضوأأ و .يسسنرفلأ

‘ ›اعلأ ىوتسسŸأ ‘ بعللأ ‘ هتبغر مكحب كلذو ،يبوروألأ يرودلأ ةقباسسم نم ةلبقŸأ ةخسسنلل
9و تلداعت3و تأراسصتنأ٨ نم ةطقن72 ديسصرب Êابسسإلأ يرودلأ ‘٨ـلأ زكرŸأ ضسيتب لتحيو .ابوروأأ

كيتلتأأ لبقŸأ يرفيف4 موي هجأويسس ثيح ،كلŸأ ضسأاك نم٨ـلأ رودل قيرفلأ حسشرت امك ،مئأزه
،يبوروألأ يرودلأ ‘ «ضسوكنÓب يدÒف» عم تايرابم6 ضضاخ نأأ يدناŸ قبسسو .وابليب

قلأاتلأ نأأ ملعلأ عم .فده يأأ اهيف عنسصي وأأ لجسسي ⁄ ،9١02-٨١02 ةخسسن ‘ أديد–و
وروي نويلم02 غلبŸ لسصت ةيقوسسلأ هتميق لعج اينابسسإأ ‘ يرئأز÷أ مجنلل تفÓلأ

وروي ÚيÓم5.4 غلبت تناك نأأ دعب ،9١02 ماعل «تكرام Òفسسنأرت» عقوم ‘
رأرغ ىلع ةÒثك ةيدنأأ مامتهأ ةرئأد لخدي هلعج ام ،6١02 ماع ‘

م.ضضاير.Úيزيل‚إلأ لانسسرأأو لوبرفيل

Êوتورك يدان يبع’ طخسس راثأا رسضÿا بع’

ليو– ديرن» :›وتنيج
هÒسصمو Ìكأا بعليل ضسانو

«يرايلاك ديب
›و----با----ن يدا----ن----ل ي----سضا-----ير-----لأ ر-----يدŸأ ف-----سشك
لاقتنإأ ةلأاسسم نأأ «›وتنيج ونا-ي-ت-سسير-ك«،›ا-ط-يإلأ
يدان ¤إأ ، ضسانو مدأأ ،يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ
⁄ يتلأ يرايلاك ةرأدإأو هسسفن بعÓلأ ديب Êوتورك

بعÓلاب ظافتحإلأ ضصخي اميف اهرأرق دعب مسس–
بعÓ--لأ بل--ط ا--م---ي---ف ،›و---با---ن ¤إأ ه---تدا---عإأ وأأ
Êوتورك يدان ضضرع ىلع درلل ةلهÃ يرئأز÷أ
ةرأدإأ Úب فÓ-خ يأأ «›و-ت--ن--ي--ج» ي--ف--ن ا--م--ك ،
دد-ه-ي ا-م ، وزو-تا-غ ورا-ن-ي-ج بردŸأو ق-ير-ف--لأ
يزو-ف ر-خلأ ير-ئأز÷أ بعÓ-لأ ءا-ق--ب--ب ا--سضيأأ

Úبو ه-ن-ي-ب فÓ-خ دو-جو-ل طا-ي-ت--حلأ ‘ ملو--غ
›وبان يدانل يسضايرلأ ريدŸأ لاق ثيح ،بردŸأ

ةقÓع»: «ضستروبسس ياكسس» ةانقل تاحيرسصت ‘
يأ د-جو-يلو ة-ع-ئأر وزو-تا--غ بردŸا--ب ةرأدإلأ

لو-----ح فا-----سضأأو «فÓ------خ
ضسرد--ن ن--ح---ن»:ضسا---نو
بعÓلأ ،رومألأ ضضعب

تقو----لأ د----ع-----ب بل-----ط
، ررقي نأ لبق Òكفتلل
هأر--ن نأ د--ير--ن ن---ح---نو
، Ìكأأ تا--يرا--ب--م بع--ل--ي
اسضيأ طبترم هÒسصم نكلو
مدأأ نأأ ¤إأ ةرا-سشإلأ ردŒ .«يرا-ي--لا--ك يدا--ن--ب
لاح ‘و مسسوŸأ ةياهن ىتح يرايلاك ¤إأ ›وبان نم راعم ضسانو
يرودلأ بيترت ليذتم Êوتورك ¤إأ لقتنسس ةراعإلأ دقع خسسف
مسسوŸأ ةياهن ىتح هتامدخب اسضيأ مهŸأ امراب يدان وأأ ›اطيإلأ
.يرا÷أ

انقيرفب اكسش كلÁ ضسانو ناك اذإا» :Êوتورك دئاق «زادروك»
«كانه طايتحلا ةكد Úخسستل يقبي نا لسضفألاف

«Êوتورك» يدان دئاقو ىمرم ضسراح ىدبأ رخأ ديعسص ىلع
‘ ضسانو مدأأ لطا“ نم هبسضغ «زأدروك ضسكيلأأ» ›اطيإلأ
لئاسسول Óئاق حرسصو ›اطيإلأ يدانلأ ضضرع ىلع درلأ
هلعجي ام كانه نأ دقتعأأ ل»:ضسمأأ ةيلاطيإلأ مÓعإلأ
، مهم قيرف هنل Êوتورك يدان ¤إأ مودقلأ ضضفري
نمف ، انه ¤إأ مودقلأ ‘ كسش هيدل ضسانو ناك أذإأو
قيرف ‘ طايتحإلأ ةكد Úخسستو ءاقبلأ هل لسضفألأ
 .«رخأ

ل.ماسسح

ــه244١ ةيناثلأ ىدامج٨١ ـل قفأوŸأ١202 يرفيف١0 Úنثإلأ ثد◊ا
Îم03 نم ةرسشابم ةرح ةلكرب اعئار افده لجسس

يــــسسنرفلا يرودــلا ‘ ةــلبقلبب حـــيطيو قــــلأاتلا لـــــسصاوي ةـــــيلوب

ضسÓــــــــــفإلا
فشسأÓل اهنكل ةيرئإزج ةزيم ددجتلإ ىلع ةردقلإ-
ىلع ةردق..ةلتاقلإ ةيبلشسلإ بوث سسبلت ةديدششلإ

اهيناعم ن-ك-ل ،ا-ه-فور-ح ف-ل-ت-خ-ت ءا-م-شسأإ ف-ي-ظو-ت
هدنع هملعف لبقتشسŸإ امأإ رشضا◊إو يشضاŸإ ‘ ةدحإو
ح-ششر-ت نÓ-عإإ ع-م تر-ه--ظ هÓfi--م نأإ م--غر ه--ل--لإ
.«فافلإ» ةشسائرل ةعبرألإ

›ا◊إ سسيئرلإ ةدهع-ل زرا-ب نإو-ن-ع .. «ا-يا-طÿإ»-
ردشصŸإ..دحإو هرد-شصمو ه-ع-ب-ن-م نإو-ن-ع..فا-ف-ل-ل

ل-ه-ف..ىر-خأإ ¤إإ ة-ف-ي-ظو ن-م Úتد-ه-ع Úب لّو–
مأإ لهج ةجيتن ةين نشسح نع اياطÿإ كلت تناك
كششلإ ..«ديشسلإ يشس» رمإوأل إذيفنت ةين ءوشس نع
.Úقيلإ وحن قيرطلإ وه
فدهي ناك يرامعتشسإ فينشصت.. «ايبرع لشضفألإ»-
د-حإو-لإ ن-طو-لإ دإر-فأإ Úب عإر-شصلإ ر-ششن ¤إإ اÁد-ق
هب نمؤون لإزن ل ف-شسأÓ-ل ا-ن-ن-ك-ل ،ةد-حإو-لإ ة-مألإو
سضعب-لإ ا-ن-شضع-ب ى-ل-ع قو-ف-ت-ل-ل ن-يد-ها-ج ى-ع-شسنو
انتهجإوم دنع فرششب ةÁزهلإ ن-يوا-ن-ع-ب ي-ف-ت-ك-نو
نو-فÎع-ي ل ا-ه-تإو-خأإو ا-ف-ي-ف-لإ ..ر--خآلإ ⁄ا--ع--ل--ل
انتافينشصت نوكرابي مهن-ك-ل ،ة-لو-ل-ششŸإ ا-ن-تلو-ط-ب-ب
...Úعبات Úفّلختم ىقبن ىتح ةيقرعلإ

ريرقت ةباتكب اي-ف-ح-شص م-ه-ت-ت نأإ إد-ج ل-ه-شسلإ ن-م-
ماقرألإ سصوشصÿإ ىلع ديلإ ةرك ‘ نكل «سضرغم»
نع ةحشضإو ةروشص مشسرت ةقيقد..بذكت لو ةقيقد
تقول فييزتلإ ىلع ةردقلإ كل نوكت دق..عقإولإ

مودي نل ل-ششف-لإ نا-كر-ب ه-جو ‘ دو-م-شصلإ ن-ك-ل ،ا-م
.Óيوط

رشصتني دوشسألإ نكل دهاششŸإ فلتخت دق : مÓكلإ رخآإ
ىلع سسأايلإ ةغل ثد-ح-ت-ي ٌدَو-شسأإ..نإو-لألإ ل-ك ى-ل-ع
نع اثحب ةشضايرلإ وحن إورجاه نيذلإ ءاشسؤوبلإ ناشسل
 .تاشسكنلإ لحو ‘ إوقرغف مهمومه مهيشسنت ةحرف

د--ير--ف ،ير--ئأز÷أ ›ود---لأ بعÓ---لأ ل---سصأو
يرود-لأ ‘ ز-تا--م يدا--ن ع--م ه--ق--لأا--ت ،ة--يلو--ب
ىلع Òبك زوفل هداقو مسسوŸأ أذه يسسنرفلأ
فرع ءاقل ‘ ةلماك ةيعابرب ضسمأأ تسسيرب

ردناسسك-ي-لأأ ر-سضÿأ ى-مر-م ضسرا-ح ة-كرا-سشم
ط-سسو-ت-مو ز-تا-م بنا-ج ن--م ا--سضيأأ ة--ج--ي--كوأأ
بناج نم ةلبقلب ضسيراه يرئأز÷أ نأديŸأ
Úفدهل ةيعابرب زتام قوفتب يهتنإأو تسسيرب
‘ هدوجو ةيلوب ديرف يرئأز÷أ مجنلأ دكأأو
،مسسوŸأ أذه زتيم هقيرف عم هلأوحأأ لسضفأأ
قيرف ىمرم ‘ ًأديدج ًافده لجسس نأأ دعب
ن-م (22)ـلأ عو-ب-سسألأ ن-م-سض ، تسسير-ب دا--ت--سس
.مدقلأ ةركل يسسنرفلأ يرودلأ تاسسفانم
دعب ،ةعئأر ةقيرطب ةيلوب ديرف فده ءاجو
03 دعب ىلع ةيوقو ةرسشابم ةفلاfl ددسس نأأ

ضسرا---ح ى---مر---م ف---سصت---ن----م تن----ك----سس أÎم
اهب لجسس يتلأ ةقيرطلأ ضسفنبو ،ضسفانŸأ
ديدعلأ ودلانور ونايتسسيرك ›اغتÈلأ مجنلأ

ع-م وأأ ضسو-ت-ن-فو-ج ع-م ءأو--سس ،فأد--هألأ ن--م
Îسسسشنا-مو د-يرد-م لا-ير Úق-با-سسلأ ه-ي-ق-ير-ف
ةياهنلأ ‘ هقيرف راسصتناب مهاسسيل ،دتيانوي
4-2.
عئأرلأ فدهلأ أذه دعب ةيلوب ديرف لسصوو

4 لباقم مسسوŸأ أذه هل ضسماÿأ فدهلأ ¤إأ
‘ كرا-سش ه-نأأ م-ل-ع-لأ ع-م ،ة-م-سسا-ح تأر-ير“

اهسضاخ تايرابم5 رخآأ ‘ فأدهأأ6 ليجسست
ا-م و-هو ،مد-ق-لأ ةر-ك-ل ي-سسنر-ف--لأ يرود--لأ ‘

.تأءاقللأ رخآأ ‘ يدعاسصتلأ هأوتسسم دكؤوي

نم ديدعلأ نم (ًاماع72) ةيلوب ديرف ىناعو
،اهل بعل يتلأ ةقباسسلأ قرفلأ عم تاباسصإلأ

انوÒجو يسسنرفلأ توف نومÒلك رأرغ ىلع
مسسوŸأ أذه هتءاج ةسصرفلأ نأأ لإأ ،Êابسسإلأ
ل.ماسسحةÒبكلأ هتبهوم دكؤويل

ريانيد ضضيوعت ىلع يرمعلا نب ةردقب لئافتم ايسسراغ يدور
يرئأز÷أ ›ودلأ عفأدŸأ ةردق ‘ هتقث ،ايسسراغ يدور ،يسسنرفلأ نويل كيبŸوأأ يدان بردم ىدبأأ

ايفان ،ةلبقŸأ عيباسسألأ لÓخ باسصŸأ ريانيد نوسسيج عفأدŸأ بايغ ضضيوعت ىلع يرمعلأ نب لامج
ابيرق قيرفلأ عم ةكراسشŸأ ةيناكمإأ ‘ لمألأ يرمعلأ نب حنÁ ام ، قيرفلأ عافدل ةلكسشم يأ دوجو

حرسص يذلأ ايسسراغ يدور بردŸأو نويل راسصنأل هتأردق راهظإل ريانيد بايغ ‘ رامثتسسلأو أدج
كلت‰ ظ◊أ نسس◊و نكلو انل ةعجوم ةبرسض ،نوسسياج ةباسصإأ نأأ حيحسص»:يسسنرفلأ مÓعإÓل Óئاق
نحنو ،ةدوجوم ةليدبلأ تأرايÿأ نإاف ،ÚبعÓلأ نيذه دجأوتبو ،يرمعلأ نبو يدنامويد نم لك
.«لكسشŸُأ أذه زواŒ ىلع نورداق

Œروهظب ىفتكأ يرمعلأ نب نأأ ¤إأ ةراسشإلأ رد fiوأاب هقاحتلإأ ذنم يطايتحإاك مسشتŸةيأدب نويل كيب
يتلأ ةيسسنرفلأ مينو ضسين وأأ نويرول ةيدنأل هنع ءانغتسسإلأ قيرفلأ ضضفر كلأذ مغرو ،›ا◊أ مسسوŸأ

ل .ماسسح .يوتسشلأ وتاكرŸأ لÓخ هتامدخ تبلط

Úعوبسسأا ةبارق بيغي ةخود ةباسصإلا يعادب ةسسفانŸا نع نأإ ةيدوعشس ةيمÓعإإ رداشصم تفششك اهل عشضخ يتلإ ةيبطلإ تاشصوحفلإ ةخود نيدلإ زع يرئإز÷إ ›ودلإ ةركل لوألإ دئإرلإ قيرف سسراح ‘ ةباشصإإ ¤إإ هشضّرعت تنّيب ،مدقلإ يذلإ رمألإ ،ذخفلل ةيفلÿإ ةلشضعلإ ةبيبششل قباشسلإ سسرا◊إ ىلع مّتحُي 41وÚ 01ب حوإÎت ةÎفل لئابقلإ نبإ نأإ اهتإذ رداشصŸإ تفاشضأإ و .اًموي ةباشصإÓل سضّرعت فلششلإ ةنيدم تقبشس يتلإ تابيردتلإ لÓخ دقتفإ يتلإو ،سسمأإ كمشض ةهجإوم ،ةخود سسرا◊إ تامدخ قيرفلإ اهيف يتهجإوم نع هبايغ ¤إإ ةفاشضإإ ـلإ Úتلو÷إ مشسرب نطابلإ و بابششلإ سسأاك يرود يرود نم81 ـلإ و71 م.ر .ناملشس نب دمÒ fiمألإ



ءا-ق-ل بق-ع لا-بو-ط-لأ د-مfi ي-ب-ي-ل-لأ ›ود-لأ م-جا-هŸأ د--كأأ
¤إأ رظنلاب اقحتشسم نا-ك يرا-ن-ك-لأ زو-ف نأأ ةد-ك-ي-ك-شس ة-ب-ي-ب-شش

ةأرابŸأ نأأ يفخأأ ل »:هلوق ‘ كلذ احشضوم ،ءاقللأ تاير‹
ى-ل-ع د-م-ت-عأ سسفا-ن-م ما-مأأ ة-بو-ع-شصلأ ة-يا-غ ‘ تنا-ك

ناك ثيح ،ةشسكاعŸأ تامجهلأو ةيعافد ةطخ
رذ◊أ ى-خو--ت--ن نأأ يرور--شضلأ ن--م

ي-ت-لأ ة-ق-ل-طŸأ ةر-ط-ي--شسلأ م--غر
نكل ،نأد-يŸأ قو-ف ا-ها-ن-شضر-ف

أذ---ه نأأ ن---ظأأ ،ما---ع ل---ك---ششب
ا--ق--ح--ت---شسم Èت---ع---ي زو---ف---لأ

نأأ بجي لو ،انيلإأ ةبشسنلاب
،د◊أ أذ-ه د-ن-ع ف-قو-ت-ن

Ó-يو-ط لأز ا-م رأو-ششŸأ
ع-م-ج ا-ن-ي-ل-ع نو-ك-ي-شسو

جئاتنلأ نم نك‡ ددع Èكأأ قيق–و طاقنلأ نم ديزŸأ
.«انفأدهأأ قيقحتل ةيباجيإلأ

ىوقأا نوكنشسو رمتشسم نشس– ‘ ىوتشسŸا»
«Óبقتشسم

نأأ لا--بو--ط--لأ بعÓ--لأ ف--ششك ،ه--ث--يد--ح قا--ي---شس ‘
تقوب ةنراقم رمتشسم نشس– ‘ ةبيبششلأ ىوتشسم

روطت كانه ةحأرشصب »:Óئاق فششك ثيح ،قباشس
،مشسوŸأ ةيأدبب ةنراقم قيرفلأ ىوتشسم ‘ Òبك

،نأديŸأ قوف لشضفأأ انŸاعم د‚ انأأدب ثيح
ة-ي-حا-ن-لأ ن--م ءأو--شس ل--شضفأأ ة--ق--ير--ط--ب بع--ل--نو
تأدوه‹ لشضفب كلذو ،ةيموجهلأ وأأ ةيعافدلأ
انحبشصأأ امك ،ينفلأ مقاطلأ ءاشضعأأو ÚبعÓلأ
،فيدهتلل ةحناشسلأ سصرفلأ نم ديدعلأ قلخن
كرأدتن نأأ طقف ىقبي ،ةياغلل نئمطم رمأأ وهو
عشضول ةÒخألأ ةشسمللأ روطنو سصئاقنلأ سضعب

نأأ ع-ن-ت-ق-م ا-نأأ ،ة-ي-لا-ع--ف--لأ سصق--ن ل--ك--ششŸ د--ح
.«Óبقتشسم ىوقأأ نوكيشس ىوتشسŸأ

اهتناكم ¤إا ةبيبششلا ةداعإا انفده»
«بقلب جيوتتلاو ةيقيق◊ا

عم اهقيق– ديري يذلأ فأدهألأ سصوشصخب امأأ
لا-بو-ط-لأ بعÓ-لأ ف-ششك ،م-شسوŸأ أذ-ه ة-ب--ي--ب--ششلأ

ةبيبشش مجحب Òبك قيرف فأدهأأ ةحأرشصب »:Óئاق
ىلع سسفانتلأ ىلع داتعم قيرفلأ أذه ،Òغتت ل لئابقلأ

ىعشسنشس ام أذهو ،باقلألأ ىلع سسفانتلأو ¤وألأ رأودألأ
دو-ع-ت ى-ت-ح ا-ن-ل-ق-ث ل-ك-ب ي-مÔشس ،م--شسوŸأ أذ--ه ه--ق--ي--ق– ¤إأ

نكل ،مشسوŸأ ةياهن ‘ بقلب جوتنو ةيقيق◊أ اهتناكم ¤إأ ةبيبششلأ
نم نك‡ ددع Èكأأ عمج نع ثحبلأو لشصأوتŸأ لمعلاب لإأ متي نل كلذ

¿ .¿.«اهجراخو رايدلأ لخأد طاقنلأ

ةيشسمأأ ةيلئابقلأ ةليكششتلأ تنك“ ،أرظتنم ناك املثم
ـب ة--ل--ج--شسŸأ ةÒخألأ ةÁز--ه--لأ كرأد--ت ن---م سسمأأ لوأأ

مامأأ رايدلأ رقع ‘ هتققح Úمث زوفب كلذو ،ةرقم
مشسقلأ ةلوطب نم11 ةلو÷أ راطإأ ‘ ةدكيكشس ةبيبشش
مهألأ أوققح نورمح ءÓمز نأأ ثيح ،لوألأ فÙÎأ

زو-ف د-ع-ب ثÓ-ث-لأ طا-ق-ن-لا-ب ر-ف-ظ-لا-ب ةأرا--بŸأ هذ--ه ‘
دئاعلأ ةي◊وب ايركز مجاهŸأ عيقوت نم در نود فدهب
يرانكلأ نإاف ةجيتنلأ هذهبو ،ةيشساشسألأ ةليكششتلأ ¤إأ
قرافبو ،ةطقن٨1 عومجÃ عباشسلأ زكرŸأ لتحي حبشصأأ
نأأ ينعي ام ،ةثلاثلأ ةبترŸأ بحاشص نع ةدحأو ةطقن
قاحللأ وه هقيق– ¤إأ ةبيبششلأ ىعشست يذلأ فدهلأ
سسفانتلل ةلوطب-لأ ‘ ق-ير-ف-لأ رأو-ششم ثع-بو مو-يدو-ب-لا-ب

نم أورر– ÚبعÓلأ نأأو ةشصاخ ،¤وألأ رأودألأ ىلع
.سسفنلاب مهتقث لماك أوعجÎشسأو ةيشسفنلأ ةيحانلأ

دجي نافلو ايباجيإا ناك ÚبعÓلا لعف در
ةيلاثŸا ةليكششتلا

ءيشش يأأ ةبيبششلأ مدقت ⁄ نيأأ ةرقم م‚ ةهجأوÃ ةنراقمو
ردشصم انل هدكأأ ام بشسح ةيباجيإأ ةجيتنب رايدلأ ¤إأ ةدوعلل

دج ناك ÚبعÓلأ لعف در نإاف ،لئابقلأ تيب ‘ لوؤوشسم
ىوتشسÃ أورهظ ÚبعÓلأ نأأ ثيح ،ةدكيكشس مامأأ يباجيإأ
بردŸأ نأأ ىتح ،ءاقللأ نوÒشسي فيك أوفرعو Òثكب لشضفأأ

لقثأأ ةجيتن ليجشست ىلع ةرداق تناك ةبيبششلأ نأأ دكأأ نافل
تحيتأأ يتلأ تلواÙأ ديشسŒ نم نوبعÓلأ نك“ ول
ينقتلأ اهثدحأأ يتلأ تأÒيغتلأ نأأ ةراششإلأ ردŒ امك ،مهل
هقيرط ‘ نافل بردŸأ نأأ ودبيو ،اهرامثب تتأأ يشسنرفلأ
ميعدتلأ راظتنأ ‘ قيرفلل ةيلاثŸأ ةليكششتلأ داجيإأ وحن
.ةرأدإلأ هب موقت نأأ نكÁ يذلأ

 ةيوقلا هتدوع دكؤوي ةي◊وب
نافل ةقثب ىظحيو

،سسمأأ لوأأ ةأرابم ‘ أوزرب نيذلأ ÚبعÓلأ Úب نمو
اير-كز م-جا-هŸأ ر-كذ ن-كÁ ،ا-ظو-ح-ل-م ا-ق-لأا-ت أو-ل-ج-شسو
ةشسفانŸأ ءأوجأأ ¤إأ ةقفوم ةدوع لجشس يذلأ ةي◊وب

هتدقع كف نم ةدكيكشس مامأأ نك“و ،ةÒخألأ ةدŸأ ‘
،م-شسوŸأ أذ-ه ة-ب-ي-ب-ششلأ نأو-لأا-ب ه-فأد-هأأ لوأأ ل-ي-ج-شستو
بردŸأ ةقث بشسكي هلعجيو أÒثك هررحي يذلأ رمألأ
دي-عأوŸأ ‘ أÒث-ك ه-ي-ل-ع لو-ع-ي-شس يذ-لأ نا-فل سسي-ن-يد
هعاجÎشسأو اهب عتمتي يتلأ تاناكمإÓل أرظن ةمداقلأ
ةباشصإلأ نم ءافششلل هلثا“ دع-ب ة-ي-ند-ب-لأ ه-ت-قا-ي-ل ل-ما-ك
ق-ي--ق– ‘ أÒث--ك ه--ت--قا--عأأ ي--ت--لأو ا--ه--ل سضر--ع--ت ي--ت--لأ
.ركبم تقو ‘ ةقÓطنلأ

 عاجÎشسا ىلع رشصي نافل
موجهلا ‘ ةيلاعفلا

سضأرنافل سسينيد بردŸأ ناك نإأو ىتحو ،لباقŸأ ‘
قيق– دعب ةشصاخو ،ماع لكششب قيرفلأ ىوتشسم نع
‘ ف-ششك ه-نأأ لإأ ،ثÓ-ث-لأ طا--ق--ن--لا--ب ر--ف--ظ--لأو زو--ف--لأ
ديدعلأ نم Êاعي لأز ام قيرفلأ نأأ ةÒخألأ هتاحيرشصت

ةلحرم لÓخ اهكرأدت ىلع لمعيشس يتلأ سصئاقنلأ نم
‘ ةيلاعفلأ سصق-ن ل-ك-ششم ا-ه-شسأأر ى-ل-عو ،تأÒشضح-ت-لأ
ديحو فده ليجشستب تفتكأ ةبيبششلأ نأأ ثيح ،موجهلأ

داك ام ،ةلهشسلأ سصرفلأ نم ديدعلأ تعيشضو ةأرابŸأ ‘
دعب ةÒخألأ ق-ئا-قد-لأ ‘ Úت-ط-ق-ن ع-ي-ي-شضت ا-ه-ف-ل-ك-ي نأأ
.ةدكيكشس ةبيبشش بناج نم تناك يتلأ تلواÙأ

لوألا فÙÎاــه2441 ةيناثلأ ىدامج٨1 ـل قفأوŸأ1202 يرفيفÚ 10نثإلأ

موـــــيدوـــــبلل عـــــلطتي يراـــــنكلا
ةقثلا نوعجÎشسي نوبعÓّلاو

Úــمويل ةـــحار ÚبــعÓلا حــــــنÁ نافل
ÚبعÓلأ حنم نافل سسينيد بردŸأ ررق ،ةدكيكشس ةبيبشش مامأأ سسمأأ لوأأ ةأرابم ةياهن دعب
ÚبعÓلأ ةحأرإأ يرورشضلأ نم هنأأ دجو يشسنرفلأ ينقتلأ نأأ ثيح ،Úلماك Úمويل ةحأر
ذنم قيرفلأ هل عشضخ تايرابŸأ نم فثكم جمانرب دعب عاجÎشسÓل مزÓلأ تقولأ مهحنمو
،موي يأل ةحأر نم نورمح ءÓمز دفتشسي ⁄ ،ةهجأوŸأ كلت ذنم هنأاب املع ،ناشسملت ةأرابم
.ةيلشضعلأ تاباشصإÓل ÚبعÓلأ سضرعيو ةيبلشس راثآأ هل نوكت نأأ نكÁ ام وهو

ءاثÓثلا ةيشسمأا ةدوعلا
بردŸأ ه-شسأأر ى-ل-عو ي-ن--ف--لأ م--قا--ط--لأ هر--ط--شس يذ--لأ ج--ما--نÈلأ بشسحو
ةيشسمأأ نوكتشس تابيردتلأ ¤إأ ةدوعلأ نإاف ،نافل سسينيد يشسنرفلأ

ءÓمز عرششيشس نيأأ ،وزو يزيتب Èمفون1 بعلÃ ءاثÓثلأ أذه
ة--شصاÿأ تأÒشضح--ت--لأ ة--ي--ل--م--ع ‘ طو--ب ن---ب ة---ما---شسأأ سسرا◊أ
بعلÃ يأد Úشسح رشصن مامأأ مهرظتنت يتلأ ةمداقلأ ةهجأوŸاب
مقاطلأ لغتشسيشسو ،ير-ف-ي-ف6 تب-شسلأ مو-ي ة-م-شصا-ع-لا-ب توأأ02
زيكÎلأو سصئاقنلأ نم ديدعلأ كرأدتل ةرŸأ هذه ةشصرفلأ ينفلأ

ظاف◊أو يرانكلأ ةوحشص ديكأات فدهب بنأو÷أ فلتfl ىلع
تايونعÃ وكاماب ¤إأ ل-ق-ن-ت-لأو ة-ي-با-ج-يإلأ ج-ئا-ت-ن-لأ ةÒتو ى-ل-ع
رود نم ة-ب-ي-ب-ششلأ بر-ق-ت ة-ي-با-ج-يإأ ة-ج-ي-ت-ن ن-ع ا-ث-ح-ب ة-ع-ف-تر-م
.تاعومÛأ

لبق ةنيطنشسق ةهجاوم ديري ل نافل
ةيقيرفإلا ةشسفانŸا

بردŸأ ا-ه-ب ¤دأأ ي-ت-لأ ةÒخألأ تا--ح--ير--شصت--لأ لÓ--خ ن--مو
Èع Òخألأ أذه نإاف ،ةدكيكشس ءاقل ةياهن بقع نافل سسينيد
امك Òشضحتلل تقولأ نم عشستم ىلع لوشص◊أ ‘ هتبغر نع
،نآلأ نم Úعوب-شسأأ د-ع-ب بق-ترŸأ يرا-ق-لأ د-عو-م-ل-ل ي-غ-ب-ن-ي

باب-شش ما-مأأ ة-ب-ي-ب-ششلأ ءا-ق-ل ة‹ر-ب مد-ع ‘ ل-مأا-ي ه-نأأ ثي-ح
هيدل نوكي ىتح ةيرشصنلأ ةهجأوم دعب وزو يزيتب ةنيطنشسق
نأاب املع ،›اŸأ بعلŸأ ءاقلل تأÒشضحتلأ نم لماك عوبشسأأ
تا-يرا-ب-م ج-ما-نر-ب ن-ع د-ع-ب ف-ششك-ت ⁄ ة-ي-ن-طو-لأ ة-ط-بأر--لأ
.لوألأ فÙÎأ مشسقلأ ةلوطب نم31 ةلو÷أ

دعيو ÚبعÓلا ئنهي لÓم
تاقحتشسŸا ةيوشستب

نا-ك ،ةد-ك-ي-ك-سس ما-مأا ةÒخألا ةارا-بŸا ة-يا-ه-ن د--ع--ب

Úمثلا زوفلاب ةداعسسلا ةمق ‘ لÓم فيرسش سسيئرلا

مهل-ع-ف درو ةارا-بŸا ‘ نور-م-ح ءÓ-مز ه-ق-ق-ح يذ-لا

يذلا رمألا ،ةرقم ‘ ةلجسسŸا ةÁزهلا دعب يباجيإلا

سسبŸÓا Òيغت فرغ ‘ ÚبعÓلا عيمج ئنهي هلعج

يتلا ثÓثلا طاقنلاب م-هر-ف-ظو مد-قŸا دودرŸا ى-ل-ع

امك ،بيتÎلا لودج ‘ ءاقترلا ة-ب-ي-ب-سشل-ل تح-م-سس

ةيلاŸا مهتاقحتسسم ةيوسستب مهدعيل ةسصرفلا منتغا

مهلاومأا نورظتني ÚبعÓلا نأاو ةسصاخ ،بيرق امع

دنع نوكتل ليحتسسŸا لعفت ةرادإلاو ،Èسصلا غرافب

.مههاŒ اهنويد ديدسستو اهدعو

عوبشسألا اذه حنŸا نم اءزج حن“ دق ةرادإلا
ةرادإلا نإاف ،اهيلع انل-سص– ي-ت-لا تا-مو-ل-عŸا بسسحو

ةمداقلا ة-ل-ي-ل-ق-لا تا-عا-سسلا ‘ ر-ظ-ت-ن-ت ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لا

يذ-لا ر-مألا ،Úلو-مŸا فر-ط ن--م ة--ما--ه ل--ي--خاد--م

ىلع نومدقيو ام اعون نوحاتري نيÒسسŸا لعجيسس

‘ ةلثم-تŸا Úب-عÓ-لا تا-ق-ح-ت-سسم ن-م ءز-ج ة-يو-سست

يتلا تايرابŸاب ة-سصاÿا ح-نŸا سضع-ب ع-م ر-ه-سش ةر-جأا

ول لسضفألا نم نوكيسسو ،ةيباجيإا جئاتن اهيف اوققح

نوكي ىتح ةيرسصنلا ءاقل لبق كلذب ةرادإلا موقت

ةجي-ت-ن ن-ع ثح-ب-ل-ل ‘ا-سضإا ز-ي-ف– رد-سصم Úب-عÓ-ل

.وكاماب ¤إا لقنتلا لبق ىرخأا ةيباجيإا

اـــــقحتشسم ازوـــــــف اــــــنققح» :لاـــــبوطلا
«ةيرشصنلا مامأا يرورشض ديكأاتلاو

يدولغماب اغنÓغنÓيك ›وغنوكلا عم ايمشسر دقاعتت ةبيبششلا
عقوم ‘ ا-ه-ت-ح-ف-شص Èع ه-تر-ششن نا-ي-ب ‘ ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لأ ةرأدإلأ تد-كأأ
›وغنوكلأ ديد÷أ دفأولأ عم اهدقاعت ىلع يعامتجلأ لشصأوتلأ
نم غلبي مجاهÃ قل-ع-ت-ي ر-مألأ نأأ ثي-ح ،يدو-ل-غ-ما-ب ا-غ-نÓ-غ-نÓ-ي-ك
‘ رظتنمو ،يشسنوتلأ ةبششلأ يدان ‘ طششني ناك ةنشس22 رمعلأ
ىلع هعيقوت دعب هلمع ةرششابŸ ›ا◊أ عوبشسألأ ةياهن وزو يزيت

نإاف ›اتلابو ،قيرفلأ يÒشسم هدكأأ ام بشسح يمشسر لكششب هدقع
را-ظ-ت-نأ ‘ د-حأو بعل مأد-ق-ت-شسا-ب ي-ف-ت-ك-ت-شس ة-ي-ل-ئا--ب--ق--لأ ةرأدإلأ
.لبقŸأ سسرام رهشش ‘ يوتششلأ وتاكŸÒأ ةÎف قÓطنأ

«ينم ةرظتنŸا ةفاشضإلا مدقأاشس » :يدولغماب اغنÓغنÓيك
ةبيبششلأ ةانقل هل حيرشصت ‘ يدولغ بعÓلأ دكأأ ،قايشسلأ أذه ‘و
Òبك قيرف ¤إأ يمامشضناب ةداعشسلأ ةياغ ‘ انأأ »:Óئاق ةيشضأÎفلأ
ةراق ىوتشسم ىلع فيرع-ت ل-ك ن-ع ي-ن-غ-لأ ل-ئا-ب-ق-لأ ة-ب-ي-ب-شش م-ج-ح-ب
ةدحأو ةنشسل دقع ىلع نيÒشسŸأ عم تقفتأ دقل ،Óعف ،ايقيرفإأ
،ر-ئأز÷ا-ب قا-ح-ت-للأ ‘ أÒث-ك ر-خأا-تأأ ن--ل ،حا--ي--ترلأ ة--م--ق ‘ ا--نأأو
 .«ينم ةرظتنŸأ ةفاشضإلأ Ëدقت لجأأ نم يلقث لكب يمرأاشسو



ــه2441 ةيناثلا ىدامج٨1 ـل قفاوŸا1202 يرفيفÚ 10نثإ’ا لوألا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

ةركسسب Ìعت دعب اذه ثدح

جـــــــئاتنلا عــــجارت ةــــــيلوؤوشسم ةرادإلا لـــــمحيو ةــــــلبنق رـــــــجفي زـــــــيغن

دادزولب بابسش

فانئتشسإلا ةشصح  تابايغلا سسجاه مغر نآلا ّد◊ ةراشسخ نود ةبيقعل ءانبأا
مويلا ة‹Èم

دادزولب بابسش قيرف دوعيسس
اذه ةيعام÷ا تابيردتلا ءاوجأل

‘ ققÙا لداعتلا دعب مويلا
ثيح ،قافولا مامأا ةيسضاŸا ةلو÷ا

اموي ÚبعÓل ينفلا مقاطلا حنم
يذلا طغسضلا دعب ةسصاخ ةحارلل

ارظن يسضاŸا عوبسسألا هوسشاع
نمو اذه ،قافولا ةارابم ةيمهأل
حابسصلا ‘ ةسصح ءارجإا رظتنŸا

ةمسصاعلاب توأا02 بعلم ىلع
ÚبعÓلا عيمج روسضحب

.نيزها÷ا

تاباشصإلا نم فوختم امود
ددع يدادزولبلا يدانلا فرع
‘ ÚباسصŸا ÚبعÓلا نم Òبك
لك دعبف ،مسسوŸا اذه ةيادب

قيرفلل يمسسرلا عقوŸا نلعي ةارابم
وهو ،ÚبعÓلا نم ددع ةباسصإا

هراركت بردŸا ديري ل يذلا رمألا
ةÎفلا ةيسساسسح ¤إا رظنلاب ايلاح
ىلع ظاف◊ا ‘ هتبغرو ةيلا◊ا

نأا اÚ ÃبعÓلا عيمج ةيزهاج
يرود بعل ىلع ةلبقم ةليكسشتلا
نمف كلذل ،ابيرق ايقيرفإا لاطبأا

نياعيسس يسسنرفلا ينقتلا نأا دكؤوŸا
.مويلا ةسصح ‘ اديج ÚبعÓلا

لÓخ ةراشسخ نود بابششلا
يفناج رهشش

ماع ةيادب بابسشلا قاسشع ششاع
ثيح ،هقباسس ةياهنك ةديج

نود قيرفلا ةلسسلسس لسصاوت
،1202 رهسشأا لوأا رورم عم ةراسسخ

ةيادبلاو تايرابم6 هيف بعل نيأا
ةينيكلا يسضارألا ىلع زوفب تناك

Úلداعت مث ،ايهام روغ مامأا
وداراب لك مامأا Úيلاتتم

اودوعيل ،نارهو ةيدولومو
مامأا راسصتنلاب حيحسصلا قيرطلل

نأا لبق ،شسابعلب دا–او نازيلغ
رهسشلا اذه تاءاقل اومتتخي

.قافولا مامأا ثلاث لداعتب

موي ف-ي-ط-سس قا-فو ما-مأا  دادزو-ل-ب با-ب-سش ق-ير-ف لدا-ع-ت
را-طإا ‘ ا-م-ه-ع-م-ج يذ--لا ءا--ق--ل--لا ‘ ي--سضاŸا تب--سسلا

،ةينطولا ةلوطبلا نم رسشع ةيدا◊ا ةلو÷ا تايرابم
دادزولب بابسش تيب ‘ عيم÷ا تسضرأا يتلا ةطقنلا يهو
،ةهج نم ةبيقعلا د’وأ’ ةبسسنلاب ةارابŸا فورظل ارظن
ةهج نم يرودلا ردسصتي يذلا صسفانŸا قيرفلا ةوقو
.ىرخأا

تابايغلا مغر هموي ‘ ناك عافدلا
ةيعافدلا ةفيلوتلا داجيإا ‘ امود كنارف بردŸا ح‚

بايغ مغرف ،فيطسس ءاقل ‘ اهب لخد يتلاو ةبسسانŸا
ينقتلا تارايتخا نأا ’إا دادكو راسشوب يسساسسأ’ا يئانثلا
خاسسن ÚعفادŸا ح‚ ثيح ،اهموي ‘ تناك يسسنرفلا
لوسصولا نم قافولا عنمو ةبيط ةارابم Ëدقت نم ›اخو
عفادŸا ةكراسشم نوكتل ،ةديدع تابسسانم ‘ كابسشلا ¤إا
هنم بولطم ناك اŸ هÁدقتو روÙا ‘ خاسسن رسسيأ’ا
.ةارابŸا هذه نم بردŸا اهب جرخ ةيباجيإا ةطقن

ةلاعف تناك طشسولا ‘ امود تارايخ
يŸاسس ةقفر يوارد ةدايقب بابسشلا ناديم طسسو مدق
ةسصاخ قيرفلا ةوق ةطقن اوناكو ةÒبك ةارابم تاكيرتو

تار-ك-لا ن-م د-يد-ع-لا او-ع-ن-سص ا-مد-ع--ب لوأ’ا طو--سشلا ‘
كلذ ¤إا فسض ،هجو لمكأا ىلع مهرودب اوماقو موجهلل

ةد-ترŸا تا-م-ج-ه-لا حÓ-سس ن-م م--سصÿا او--مر--ح د--ق--ف
‘ قازيÒم لوخد يتأايل ،تاركلا نم ديدعلل مهعطقب

.ةوق Ìكأا قيرفلا لعجيل Êاثلا طوسشلا

ترثأا تابايغلاو هيلع ام مّدق موجهلا
‘ ةسصاخ فيطسس ءاقل ‘ اسضرعو ’وط بابسشلا رطيسس
ي--ثÓ---ث---لا ع---ن---سص ثي---ح ،ةارا---بŸا ن---م لوأ’ا طو---سشلا
نم تاركلا نم ديدعلا وسشبو Òكاب ،دويعسس يموجهلا
‘ لسشفو ةيلعافلل دقتفا قيرفلا نأا ’إا ،ليجسستلا لجأا

تابايغلل لوأ’ا ببسسلا دوعيو ،ةتباث ةركب ’إا كابسشلا زه
،وبكوك رارغ ىلع يمامأ’ا طÿا ىوتسسم ىلع ةديدعلا
نو-ك-ت د-ق ةارا-بŸا هذ-ه اور-سضح و-لو ،ي-ت-با-ثو لو-ح--ل--ب
.ةرياغم ةيئاهنلا ةجيتنلا

«ةيلاعفلا انتناخو ءاقللا تاير‹ ىلع انرطيشس» :يتخب
مÓعإ’ا لئاسسول يتخب Ëرك دعاسسŸا بردŸا حرسص
انكرسشأا دقل»:قايسسلا اذه ‘ لاقو ةارابŸا ةياهن دعب
نوبعÓلا ،ةارابŸا هذهل ابسس– ةزهاج ةليكسشت لسضفأا

ةليط اديج انبعل ،كلذ ىلع مهركسشنو مهيلع اÃ اوماق
Úقابسسلا اننكو ةارابŸا ىلع انرطيسسو ةقيقد Úعسستلا
اننكل بعللا تاير‹ صسكع قافولا فده ءاج ،ديدهتلل

لكلا انبعل امدعب Êاثلا طوسشلا ‘ كرادتلا ‘ انح‚
انناكمإاب نا-كو ا-ن-ت-نا-خ ة-ي-لا-ع-ف-لا ،مو-ج-ه-لا ‘ ل-ك-لا ‘

نأا اÚ Ãقيرفلل ةيسضرم ةطقنلا نأا دقتعأا نكل ،زوفلا
نآ’ا ،بي---تÎلا ‘ Êا---ث---لاو لوأ’ا Úب تب---ع---ل ةارا----بŸا

كراد--ت--لا ى--ل--ع ل--م--ع--ن--سسو Ìكأا رو--ط--ت--ل--ل ى--ع---سسن---سس
«.Óبقتسسم

صضفرو هتمسص نع ليبن رئاز÷ا ةيدولوم بردم جرخ
يتلا ةيلخادلا رومأ’ا صضعب ىلع ماركلا رورم رÁ نأا
ءارو نا-ك يذ-لا ر-سشا-بŸاو ي-سسي-ئر-لا بب-سسلا-ب ا-ه-ف--سصو
زيغن صصخسشو ،ةÒخأ’ا ةنوآ’ا ‘ قيرفلا جئاتن عجارت
مد-ع ل-ظ ‘ ة-سصا-خ ة--ي--لاŸا ز--فاو◊ا با--ي--غ ‘ كلذ

نأا م--غر ح--نŸا ة--يو---سست مد---عو ÙÒا ةرادإ’ا تم---سص
.نآ’ا د◊ ةيمسسر ةارابم31 تسضاخ ةليكسشتلا

حور نودب نوبعلي اوحبشصأا نوبعÓلا » :زيغن
 «تازيفحتلا بايغ ببشسب

نأا دكأاو هتايلوؤوسسم لّم– زيغن ليبن بردŸا نأا مغرو
ةد-ع او-ع-ي-سضو ا-ي-ن-ف ىو-ت-سسŸا ‘ او--نو--ك--ي ⁄ ه--ي--ب--ع’
كŸÓاو ةرادإÓل ةيلوؤوسسŸا عباسصأا هجو هنأا ’إا فادهأا

لمعب انمق » Óئاق حرسصو ةيلاŸا زفاو◊ا بايغ لظ ‘
ةراسسخ دعب تايونعŸا عفرل يسسفنلا بنا÷ا نم Òبك
ةاراب-م ءادأا ى-ل-ع م-ه-مز-ع اود-كأا نو-ب-عÓ-لا ..نا-سسم-ل-ت
مغرو ،عئار لكسشب ةارابŸا انلخدو ةركسسب مامأا ةÒبك
نأا ’إا ،ةارابŸا ةليط ةسصرف يأا عنسصي ⁄ صسفانŸا نأا
،قئاقد صسمخ رخآا ‘ بقع ىلع اسسأار تبلقنا رومأ’ا
تايعابرلاب زوفي يذلا قيرفلا حبسصي نأا ليحتسسي نكل
مغر تاز-ي-ف-ح-ت-لا با-ي-غ ة-ج-ي-ت-ن ي-ه هذ-هو حور نود-ب

.«ةارابم31 رورم

«زوفلا دعب اهيبعل زف– ةيلام ةفيعشضلا قرفلا ىتح»
:Óئاق حر÷ا ىلع هدي عسضو زيغن ليبن بردŸا لسصاوو
لك ..يقيقح لكسشم رئاز÷ا ةيدولوم ‘ ثدحي ام »
لثم بقللا ىلع ةسسفانŸا حومط انمسساقت يتلا ةيدنأ’ا

ىتحو ةمسصاعلا دا–إاو فيطسس قافو ،دادزولب بابسش
تا-ي-نا-ك-مإ’ا ثي-ح ن-م ة-ف-ي-ع-سض ا-هدŒ ي-ت-لا ة-يد--نأ’ا
ز-ي-ف-ح-ت-ل Úتارا-ب-م وأا ةارا-ب-م د-ع-ب زو-ف--لا ح--ن--م يّو--سست

،اما“ ةبئاغ زفاو◊ا رئاز÷ا ةيدولوم ‘ ’إا ،اهيبع’
.«⁄اعلا ةيدنأا لك ‘ ادج ةمهم رومأ’ا هذه نأا مغر

 «ÚبعÓلا زفحأا فيك فرعأا ل ُتحبشصأاو دوعولا ةغل انهرك»
عيباسسأا ةدع ذنم » لوقي زيغن ليبن بردŸا بقعأاو
ءي--سش ’ ن--ك--لو دو---عو---لاو دو---عو---لا ى---ق---ل---ت---ن ن---ح---نو

ÚبعÓلا زفحأا نأا تلواحو يتايلوؤوسسم تلم–.Òغت
نكل ،يسسفنلا بنا÷ا ىلع تابيردتلا ‘ اÒثك زكرأاو

دعب اعفن يدجي ’ حبسصأا يباطخ نأاف ودبي ام ىلع
.«ةركسسب ةارابم ‘ هتدهاسش يذلا

«املظم اقفن ةركشسب لداعت انلخدُي نأا ىششخأا»
عيمجلل ةلاسسر اهّجرم ،هثيدح زيغن بردŸا لسصاوو
اذهو Úتنيمث Úتطقن عيسض قيرفلا نأا حيحسص » :Óئاق
فرط لك لمحتي ⁄ اذإا ،ملظم اقفن انلخدي دق لداعتلا

نوموقي نوبعÓلا ..هتا-ي-لوؤو-سسم يدا-ن-لا تا-مو-ق-م ن-م
» ةÒبك تايرابم مدقيو ةارابم02 ذنم Òبك لمعب

كلامزلاو دا–إلا يبراد نع ثدحتنشس»
«ةرواشسلا ةارابم دعب

هنأا مÓعإ’ا لئاسسول هثيدح ةياهن ‘ زيغن بردŸا دكأا
يقطنم بردم انأا » Óئاق حرسصو لحارŸا قرحي نل
ي-براد--لا ن--ع ثيد◊ا ل--ب--قو ةارا--بÃ ةارا--ب--م ر--ك--فأاو
اهل رسضحن نأا بجي ةرواسسلا مامأا ةماه ةارابم انرظتنت

ىلع  ةركسسب دا–إا مزه ىلع ردقن ⁄ مويلا ..اديج
ي--براد--لا ن--ع ثد--ح--ت--ن نأا د--ير--ت ف--ي--ك--ف ا--ن--ناد---ي---م
ÿÒا اهيف يللاو لمع-لا ل-سصاو-ن نأا ا-ن-ي-ل-ع..كلا-مز-لاو
«يبر اهبيجي

راشصنألاو ةرادإلا بشضغت زيغن تاحيرشصت
زيغن ليبن رئاز÷ا ةيدولوم بردم تاحيرسصت تلزلز
ةليلقلا تاعاسسلا لÓ-خ ي-عا-م-ت-ج’ا ل-سصاو-ت-لا ع-قاو-م
نيذلا نيÒسسم نم هدسض عيم÷ا بلقنا ثيح،ةيسضاŸا

زواŒ بردŸا ه---لا---ق ا---م اوÈت---عاو ،اÒث----ك او----ب----سضغ
.طقفو ةينفلا رومأ’ا ىلع لوؤوسسم هنأا اÃ تايحÓسص
تازيفح-ت-لا ن-ع ثيد◊ا م-ه-ب-ج-ع-ي ⁄ را-سصنأ’ا ى-ت-حو
عفاديو ناولأ’ا مÎحي نأا بجي بعÓلا نأا نودكؤويو
هتاقحتسسم ىقلتي نكي ⁄ اذإا ىتح ،قيرفلا نع ةوقب

وبع’ هلوقيسس امع صضعبلا لءاسستو لماك مسسوم ةليط
ةيادب ذنم ةزات‡ جئاتن نوققحي نيذلا ةيدŸا يبŸوأا
.لاومأا نود مسسوŸا

فسصنم – ب

ةسصاخ ةرئاط ‘ ةليكسشتلا رفاسستسس اميف

ةرواشسلا مامأا ايمشسر نابيغي وباجو Ëدروب
تامدخ نود نم ةعبارلا ةلو÷ا نع رخأاتŸا ءاقللا ‘ ةرواسسلا ةبيبسش ةهجاوŸ راسشب ¤إا رئاز÷ا ةيدولوم رفاسستسس§

ينفلا مقاطلا نأا دكؤوي ام وهو ،ةباسصإ’ا نم نايناعي نْيذللا Ëدروب رامعو وباج نموŸا دبع قيرفلا باعلأا يعناسص
ةبيبسش ناولأا صصمقت نأاو هل قبسس هنأا مكحب اديج راسشبب توأا02 بعلم فرعي يذلا يدادع قيفوت ‘ هتقث ددجيسس
   .قباسس تقو ‘ ةرواسسلا

ةـــــــــــشصاخ ةـــــــــــلحر ‘ راـــــــــــششب ¤إا رـــــــــــفاشسيشس ةـــــــــــيدولوŸا دـــــــــــفو
ةبيبسش ةاقŸÓ راسشب ةنيدم ¤إا ءاثÓثلا اذه قيرفلا رظتنت يتلا ةيرفسسلا ططfl رئاز÷ا ةيدولوم ةرادإا تطبسض

اذهو ةسصاخ ةلحر ‘ لاحرلا دسش صساŸأا رسصانلا دبع صسيئرلا ررق ثيح ،لبقŸا ءاعبرأ’ا لجؤوŸا ءاقللا ‘ ةرواسسلا
ةلسص ىلع ديمعلا يقبت ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا لجأا نم قاهرإ’ا يدافتو ةيلاثم فورظ ‘ ةليكسشتلا عسضو لجأا نم
Èكأ’ عسستت ةرئاط عسضو ىلع ةيرئاز÷ا ةيو÷ا طوطÿا ةكرسش عم ديمعلا ةرادإا قفتت نأا رظتنيو ،ةمدقŸا ةبكوكب

لابسشأا عسضو لجأا نم اذهو ،اسضيأا رباكأ’ا ةلحر صسفن ‘ فيدرلا دفو عسضو لجأا نم اذهو نيرفاسسŸا نم نك‡  ددع
.احابسص ةرسشاعلا ةعاسسلا ىلع ة‹Èم ةارابŸا نأاو ةسصاخ فورظلا صسفن ‘ يدوعسسم بردŸا

ةاراـــــــــــبŸا دـــــــــــعب ةرـــــــــــششابم ةـــــــــــمشصاعلا ¤إا ةدوـــــــــــعلا
دوعيسس ةيدولوŸا دفو نإاف ،ةيو÷ا طوطÿا ةكرسشل ماعلا ريدŸا عم صساŸأا رسصانلا دبع صسيئرلا هيلع قفتا ام بسسحو
ثيح ،مهتويب ‘ ةليللا ÚبعÓلا يسضقي ىتح اذهو ةسسداسسلا ةعاسسلا دودح ‘ ةارابŸا ةياهن دعب ةمسصاعلا ¤إا ةرسشابم
لبقŸا دحأ’ا موي ةليكسشتلا رظتني يذلا بقترŸاو ماهلا يبرادلا لبق اذهو اديج عاجÎسسإ’ا ىلع ينفلا مقاطلا ددسشي

Ãغولوب بعلÚ م – ب                                 .ةمسصاعلا دا–ا را÷ا مامأا

نادـــــــفنتشسي وـــــــبكوكو راـــــــششوب
بـــــــيغيشس Ìيخلبو ةـــــــبوقعلا

فوفسص ‘ ينيغلا مجاهŸاو راسشوب نايفسس يروÙا عفادŸا دفنتسسا
،قباسس تقو ‘ ةطبارلا لبق نم امهيلع ةطلسسŸا ةبوقعلا وبكوك بابسشلا
‘ امهتدوع نوكتل ،قيرفلا رظتنت يتلا ةلبقŸا ديعاوملل نيزهاج انوكيل
وبكوك بايغ لظ ‘ ايموجه قيرفلا ةاناعم دعب ةسصاخ بسسانŸا تقولا
’ولح حنمتل عافدلا روÙ راسشوب ةدوع يتأات هبناج نم ،صصاخ لكسشب
ن-ع Ìي-خ-ل-ب را-تfl نÁأ’ا ع-فادŸا بي-غ-ي-سسو اذ-ه ،ا-مود برد-م--ل--ل Èكأا
ي-عاد-ب ا-ها-ق-ل-ت ي-ت-لا ءار-ف-سصلا ة-قا-ط-ب-لا د-ع-ب اذ--هو ة--مدا--ق--لا ةارا--بŸا
.مك◊ا ىلع جاجتح’ا

ةمداقلا مايألا ‘ ددحتتشس دوبيعو رارج ،دادك ةيزهاج
مامأا بقترŸا ءاقللا لبق نيرخآا Úبع’ ةداعتسسا ‘ ينفلا مقاطلا لمأاي
،دوبيعو رارج ،دادك نم لكب رمأ’ا قلعتيو ،ءاعبرأ’ا اذه ةيدŸا يبŸوأا
عوبسسأ’ا صصسص◊ا رخآا ‘ يداع لكسشب ةعومÛا عم بردت يثÓثلا
دنع فوقولاو اديج مهتنيا-عÃ مو-ق-ي-سس ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا-ف كلذ-ل ي-سضاŸا

ديري يدادزولبلا تيبلا ‘ عيم÷اف ،مويلا ةسصح نم ةيادب مهتيزهاج
.ÚباسصŸا ةداعتسسإا

دعاشس عفادملل راذنإا رخآا
بقع ،دعاسس صسنأا عفادملل راذنإا رخآا يدادزولبلا يدانلا ةرادإا تحنم
و ،تابيردتلا نع ةرركتŸا هتابايغ ببسسب ،يبيدأاتلا صسلÛا ىلع هتلاحإا

بعÓ--لا تد--ّعو--ت با--ب--سشلا ةرادإا نإا---ف بعŸÓا ءاد---سصأا ردا---سصم بسسح
لسصاو لاح ‘ ،ةمداقلا ةرŸا ‘ هدقع خسسفب فيطسس قافول قباسسلا
  .قيرفلا نع بايغلا



يام٨ بعلم ةيصضرأأ ىلع  نأرهو ةيدولوم مامأأ تبصسلأ ةهجأوم للخ أرصضاح ةصشغ ماصسح مجاهŸأ نوكي نل
⁄ يصشكاكب عفأدŸأ ةكراصشم Òصصم لأزل اميف  ةبوقعلأ ةلئاط ت– هلعجي ام ةعبأرلأ ةقاطبلأ ىقلت نأأ دعب
ةروطخ ىدم ددحتيصس اهئوصض ىلع يتلأو سسمأأ اهل عصضخ يتلأ تاصصوحفلأ جئاتن رودصص راظتنأ ‘ ددحتي
. ذخفلأ ىوتصسم ىلع ملآأ نم Êاعي وهو نأديŸأ ةيصضرأأ رداغي هتلعج يتلأ ةباصصلأ

مداقلا تبشسلا ازهاج نوكيشس و دوعي ‘اوعل
ةيبيردت ةصصح ءأرجإأ عم دعوم ىلع سسمأأ ةحيبصص ناك ثيح ،تابيردتلأ ‘أوعل رصسيألأ  Òهظلأ رصشاب

هترصشابم راظتنأ ‘ يام٨ بعلم ةيصضرأأ ىلع Êدبلأ رصضÙأ فأرصشإأ ت– طينحج دئاقلأ ةقفر
تبصسلأ  أزهاج نوكي يتح Òصضحتلأ ةيأدبو فانئتصسلأ دعوم عم مويلأ ةيصسمأ تابيردتلأ

. هيفاعت رظتني يكوكلأ بردŸأ نأ ةصصاخ  ةوأرم◊أ ةهجأوم ‘ مداقلأ
رخآا ّلح يديعشسو ةششغ سضيوعتل  رظتنم طينحج

ةهجأوم دعوم عم ةصسفانŸأ ¤إأ هتدوع طينحج دئاقلأ لجصسي نأأ رظتني امك
¤إأ عصضخي ثيح ،ةباصصلأ نم ىفاعت نأ دعب مداقلأ تبصسلأ نأرهو ةيدولوم

‘و هتيزهاج نامصض سضرغب Êدبلأ رصضÙأ فأرصشإأ ت– ةزكرم تابيردت
سضيوعتل بردملل رايخ لصضفأ نوكيصس طينحج  نإاف هتيزهاج رهظأأ ةلاح
دحأ يديعصس باصشلأ مجاهŸأ يقبي امك  ينميلأ ةه÷أ يلع ةصضغ بايغ

. بقاعŸأ ةصشغ سضيوعتل  تأرايÿأ
ÚيÓم01 دادزولب ةحنمو مويلا ةيشسمأا فانئتشسلا

Òصضحتلأ ةيأدب لجأأ نم ةعبأرلأ نم ةيأدب مويلأ ةيصسمأأ تابيردتلأ ءأوجأأ ¤إأ ةليكصشتلأ دوعت
Ÿلأ نوكيصس ثيح  ةحأر موي نم ةلاصصيم ءاقفر دافتصسأ نأأ دعب ةمداقلأ ةلو÷أ دعوÎهذه زيك

كابصش ¤إأ لوصصولل ةغيصص لصضفأأ نع ثحبلأو رايدلأ لخأد تأÌعتلأ ويرانيصس رأركت مدع ىلع ةرŸأ
عيزوتو دأدزولب مامأأ توأأ٠٢ ‘ لداعتلأ ةحنم ةيوصست ىلع ةرأدإلأ نهأÎصس اميف  ةصصرف برقأأ ‘ ÚصسفانŸأ

¤أ ةيرهصشلأ روجألأ ةيوصست ةيلمع ليجأات ببصسب دأدعتلأ طصسو بصضغلأ ةلاح دامخإل بعل لك ىلع Úيلم٠١
. ›ا◊أ رهصشلأ ةياهن

ب/ليلخ

أرأركتو أرأرم تدكأأ Úح اهتدهع ةيأدب ‘  اهتاحيرصصت نع فيطصس قافو يدان ةرأدإأ أÒخأأ تعجأرت
تايدحتلأ ةهجأوم يلع ةرداق اهنأأو يدانلأ Òيصست نوؤوصش يلع فأرصشإلل ةينطو ةكرصش ¤أ ةجا◊أ مدع
اهدقع يتلأ ةيفحصصلأ ةودنلأ للخ رأرصس ةرأدإلأ سسل‹ سسيئر هدكأأ املثم ،ةليكصشتلأ رظتنت يتلأ ةيلاŸأ

ةياهن ‘ ةيافلح دهف ماعلأ ريدŸأ ناصسل يلع ةرŸأ هذه ةرأدإلأ عجأرت ءاجو  هبيصصنت ميصسرت دعب تاعاصس
يلع ةكرصش مودق ىنمتنو يÒهامج بلطم ةكرصشلأ »: لاق Úح دأدزولب بابصش مامأأ تبصسلأ ةهجأوم

نحنو يدانلأ اهن-م Êا-ع-ي ي-ت-لأ ة-ي-لاŸأ ة-ق-ئا-صضلأ ءا-ه-نإل ة-م-صصا-ع-لأ ة-يدو-لو-م دأدزو-ل-ب با-ب-صش رأر-غ
يلÙأ ىوتصسŸأ ىلع ةديج جئاتن ققحنصس  ةيلاŸأ ةقئاصضلل لح داجيإأ ” ةلاح ‘ هنأأ نودكأاتم
.» ةثلاثلأ ةمجنلأ ل اŸو يقيرفإلأو

اناغ ةيرفشس ذاقنإل سضاÎقلا ¤إا اجلت ةرادإلاو ّدرت ⁄ ةيدا–لا
سصوصصخب فيطصس قافو ةرأدإأ هب تمدقت يذلأ بلطلأ ىلع ةفÙÎأ ةطبأرلأو ةيدا–لأ درت ⁄

نم6١ رودلأ ةهجأوم روصض◊ اناغ ›إأ قيرفلأ لقنت نمصضت يتلأ  ةصصاÿأ ةرئاطلأ فيلاكتب لفكتلأ
ترطصضأ نأÒطلأ ةكرصش قوقح ديدصست دعوم بأÎقأ مامأأو  وكوتوك يتناصشأأ مامأأ  فاكلأ ةصسفانم

ةصصاÿأ ةرئاطلأ فيلاكت نامصضب لفكتلأ لجأأ نم رفصسلأ تلاكو دحأ عم قافتأ طبر ¤إأ ةرأدإلأ
٠77 غلبي يذلأو لبقتصسم ›امجإلأ غلبŸأ ددصست نأأ ىلع  سضرق لكصش ‘ اناغ ‘ ةماقإلأ فيراصصمو
. ةماقإلأ فيراصصم نويلم٠٠٢ دئأز نويلم

ÚبعÓلا بشضغ Òثيو روجألا ةيوشستل يرفيف82 دعوم ددح ‘ل سسيئرلا
ىوتصسم ىلع دأدعتلأ رصصانع عم دأدزولب ةهجأوم ةياهن ‘ ‘ل لامك يواهلأ قيرفلأ سسيئر ثد–

ةقلاعلأ روجألأ لما-ك د-يد-صست-ل ير-ف-ي-ف٨٢ د--عو--م تدد--ح ةرأدإلأ نأ ف--صشكو سسبلŸأ Òي--غ--ت فر--غ
ناك نأأ دعبف مهعم اهتعطق يتلأ ةملكلاب ةرأدإلأ مزتلت نأأ نود نم دعوم ثلاث ‘ دد÷أو ىمأدقلل
رهصش ةياهن ¤إأ لجأاتي نأأ لبق رهصشلأ ةياهن ¤إأ هÒخأات متيل يفناج رهصش نم لوألأ عوبصسألأ لوألأ دعوŸأ
راظتنأ ‘ رأرقلأ أذه ببصسب دأدعتلأ طصسو بصضغ مع ثيح دأدعتلأ رصصانع ةظيفح راثأأ ام وهو يرفيف
. تابيردتلأ قلطنأ عم  يوأرق ءاقفر لعف در

ب/ليلخ

نم يوأرد نأديŸأ طصسو Òجانم عم قافتأ ¤أ لصصوتلأ يفخ  ةيافلح دهف ماعلأ ريدŸأ ح‚
تلصشف نأ دعب  متنصس نويلم٠٠١و رايلم غلبÃ ةردقŸأ بعللأ نويد ةلودج لجأ
نويد ةيوصست ىلع قافتلأ ” ثيح ،ةأرابŸأ ةرهصس تدقع يتلأ ¤ولأ ةصسل÷أ
و-تا--كŸÒأ ن--ع را--ت--صسلأ لأد--صسإأ ن--م تا--عا--صس ل--ب--قو   ن--ير--ط--صش بعل--لأ
نم عنŸأ رأرق عفرت ةرأدلأ لعج ام ،سسمأ ةليل فصصتنم يئانثتصسلأ
Êاغلأ مجاهŸأ  ليهأات و فيطصس قافو يدانل ةبصسنلاب تامأدقتصسلأ
نكمتت نأأ نود نم مصسأوم3 دقع ىلع عقو يذلأ يتومول لاينأد
. ايقيرفأ هليهأات راظتنأ ‘ ايلfi هليهأات نم ةرأدإلأ

عنŸا نم تافوختو مكاÎت تاعازنلا نويد
مداقلا وتاكŸÒا لÓخ

يتلأ ةمداقلأ ةÎفلأ ‘ تاعأزنلأ ةن÷ نويد مكأÎت نأأ رظتني
¤إأ رظنلاب مداقلأ سسرام رهصش يوتصشلأ وتاكŸÒأ دعوم قبصست
وأ ابيرق تاعأزنلأ ةن÷ اهيف لصصفتصس يتلأ ةديدعلأ اياصضقلأ
ة-نو-م-ل-قو-ب، Êأو-صضر ا-يا-صضق رأر-غ ى-ل-ع ة-ي-صضا-ير-لأ ة-م--كÙأ
ن-م فو-خ-ت-لأ ى-ق-ب-ي ثي-ح نو-يد-لأ ع-فر-ي ا-م ن-ير-خآأو ة-مأر--صش،
مداقلأ وتاكŸÒأ للخ تامأدقتصسلأ نم عنŸأ رأرق لصصأوت
ءافتكلأو ةديدج تامأدقتصساب مايقلأ نم نكمتلأ مدع ›اتلابو
.بصسحف Êاغلأ ةقفصصب

ب/ليلخ

لوألا فÙÎاــه٢44١ ةيناثلأ ىدامج٨١ ـل قفأوŸأ١٢٠٢ يرفيف١٠ Úنثإلأ

فيطشس قافو

عفرب يوارد عانقإا ‘ حجني ةيافلح
لـــــهؤويشس يـــــتومول Êاـــــغلاو عنŸا

اهتاحيرشصت نع عجاÎت ةرادإلا ةقناÿا ةيلاŸا ةقئاشضلا ببشسب

ءاهنإل يÒهامج بلطم ةكرششلا» : ةيافلح
«ةثلاثلا ةمجنلا ل اŸ تءاج اذإاو ةقئاشضلا

ةقثلأ رسسأوج ديعي مدقŸأ دودرŸأو دأدزولب ةطقن

يـــــــكوكلا – ةـــــيافلح يـــــئانثلا عاــــــمتجا روـــــــfi يوـــــــتششلا بـــــــقللا
ةليكششتلا هب ترهظ  يذلا دي÷ا هجولا ءاج
Òثيل دادزولب بابشش مامأا اهل ةجرخ رخآا ‘

Úشسوق باق دادعتلا  ناك دعب راشصنألا حايترا
لو-ل ثÓ-ث-لا طا-ق-ن-لا-ب ةدو-ع-لا ن--م ى--ندأا وأا
ةششغو يشسودنق  �فت يتلا ةحناشسلا صصرفلا

ةقث  تداع ثيح  ءاقللا ةياهن عم اهعييشضت ‘
‘  ة-ل-ي-ك-ششت-لا تارد-ق ‘ را-شصنألا ة-ي--ب--لا--غ

وfiو ›ا◊ا مشسوŸا ةلوطب ‘ اديعب باهذلا
يبŸوأا مامأا يام8 بعلم ‘ Òخألا Ìعتلا راثآا
ة-ي-شسف-ن  ‘ بد-ي كششلا ل-ع--ج يذ--لا ة--يدŸا
. راشصنألا

تلوجلل ططخي يكوكلا – ةيافلح يئانثلا
يوتششلا بقللا عازتناو نامثلا

عم اعامتجا  ةيافلح د-ه-ف ما-ع-لا ر-يدŸا د-ق-ع
ة-ه-جاو-م ة-يا-ه-ن ‘  ي-كو-ك-لا ل--ي--ب--ن بردŸا
يليشصفت ططfl ع-شضو لو-ح رو-ح“ دادزو-ل-ب

¤إا ةيقبتŸا Êامثلا تلو÷ا تايرابŸ ابشس–

لماك ع-شضوو با-هذ-لا ة-ل-حر-م ة-يا-ه-ن ة-يا-غ
ة-ل-ي-ك-ششت-لا فر-شصت ت– ة-ي-تاوŸا فور-ظ-لا

ى-ل-ع ظا-ف◊ا ل-جأا ن--م ي--ن--ف--لا م--قا--ط--لاو
نع  طا-ق-ن4 قراف ى-ل-ع ءا-ق-بإلاو ةراد-شصلا
ءاهنإا مث نمو ةيدŸا يبŸوأا ÚقحŸÓا برقأا

لبقتشسي ثيح ايوتشش Óط-ب با-هذ-لا ة-ل-حر-م
لبق ةمداقلا ةلو÷ا نارهو ةيدولوم قيرفلا
ةروا-شسلا ة-ب-ي-ب-شش ة-ه-جاوŸ را-ششب ¤إا ر-ف--شسلا

طابترا ببشسب ل-جأا-ت-ت نأا ح-جرŸا ن-م ي-ت-لاو
ة-ه-جاو-م  رو-شض◊ ا-ن-غ ›ا ر-ف-شسلا-ب قا-فو--لا
ةدوعلا نوكتشس ثيح Êاغلا  وكوتوك يتناششا

‘ فلششلا ةيعمج  ةهجاوŸ ةرششابم اناغ نم
. يام8 بعلم

يام8 بعلم تاهجاوم لكب زوفلا ىلع زيكÎلا
Èكا عمج ةرورشض ىلع Úلجرلا ثيدح زكرت

يدا-ف-تو را-يد-لا ل--خاد طا--ق--ن--لا ن--م دد--ع
ة-يدو-لو-م، ناز-ي-ل-غ تا-ه-جاو--م و--يرا--ن--ي--شس
ةداعتشسا لÓخ نم  ةيدŸا يبŸوأاو ةمشصاعلا

ةبشسانŸا ةغيشصلا داجيإاو  رايدلا لخاد ةبيهلا
نم دادعأا دجاوت نامشض ‘ ىتح Òكفتلا رادو
صضرفل ةبيرقلا ةيلا-ع-لا ق-طا-نŸا  ‘ را-شصنألا
¤إا مهيبعÓب عفد-لاو صسفا-نŸا ى-ل-ع ط-غ-شضلا
بنج ¤إا نيÒشسم-ل-ل يو-ق رو-شضح ع-م ما-مألا
. صسبŸÓا Èييغت فرغ ‘ ÚبعÓلا

Úتيلاتتم Úترم لابقتشسلا ةيلشضفأا نم ديفتشسي قافولا
لابقتشسلا ةيلشضفا نم فيطشس قافو ديفتشسي
مامأا41 ةلو÷ا باشس◊  Úت-ي-لا-ت-ت-م Úتر-م

كث يا---م8 بع-لÃ ة-ل-ي-ل-م Úع ة--ي--ع--م--ج
51 ةلو÷ا باشس◊ فلششلا ةيعمج ةفاشضتشسا

نم ÚقحŸÓا يقاب نع ةيلشضفا هحنÁ ام وهو
ةرادشص ىلع ظاف◊او  قراف-لا ق-ي-م-ع-ت ل-جأا
نع راتشسلا لادشسإا نم تلوج4 لبق  بيتÎلا

نشسحأا ‘ يدانلا ل-ع-ج-ي ا-م با-هذ-لا ة-ل-حر-م
. يوتششلا بقللا عازتنل  قاور

ب/ليلخ

ةيبلاغلأ لبق نم ةداصشإأ لfi ةلاصصيم حابرم ديد÷أ  نأديŸأ طصسو مصسأ حبصصأأ
ة-ب-صسن-لا-ب م-صسوŸأ ة-ق-ف-صص هوÈت-عأ ن-يذ-لأ ق-ير-ف-لأ را-صصنأأ ن-م ة-ق-حا--صسلأ
ةباصصإلأ نم هيفاعت ذنم همدقي لظ يذلأ دي÷أ هجولأ دعب مهقيرفل
‘ بعل نصسحأأ أدغ ثيح يرخأأ ›إأ ةلوج نم رقتصسŸأ ءأدألأو
نم بعللأ هيجوت ‘ وأ نأديŸأ طصسو ‘ نامأ ردصصمو ةليكصشتلأ
ق-ير-ف-لأ را-صصنأأ ل-لد-م ح-ب-صصأأ ة-لا-صصي--م نأ لو--ق--لأ ن--كÁو ف--لÿأ
. يفياطصسلأ

ةيلوؤوشسم لم– نم بارعأا» : ةيافلح
«٬يكوكلا سسيلو تامادقتشسلا

‘و ةيدŸأ ةهجأوم دعب ةيافلح دهف ماعلأ ريدŸأ ناكو
هلخدت للخ ةيفياطصسلأ ةليكصشتلل تهابلأ ءأدألل هحرصش
¤إأ با--ب--صسألأ ع--جرأأ د--ق ة--ي--لÙأ ة--عأذإلأ جأو--مأأ ى--ل---ع
ةرأدإلأ ا-ه-ب تما-ق ي-ت-لأ ة-صسورد-م Òغ--لأ تا--مأد--ق--ت--صسلأ
”  Úحو بأر--عأ ق--با--صسلأ سسي--ئر--لأ ةدا--ي--ق---ب ة---ق---با---صسلأ
ىلع قداصص نم يكوكلأ ›ا◊أ بردŸأ نأأ نم هراصسفتصسأ
ل  يكوكلأ نأأ دكأأو كلذ ةيافلح دنف تامأدقتصسلأ كلت
نا-ك ن-م بأر-عأأ نأو تا-مأد-ق-ت-صسلأ ة-ي-لو--ئ--صسم ل--م--ح--ت--ي
نأد-يŸأ ط-صسو ة-ق-ف-صصب لا-ثŸأ ا-ي-ط-ع-م  لوألأ لو--ئ--صسŸأ
‘ يكوكلأ ىلع هحÎقأ نم هنأأ ةيافلح لاق يذلأ Ëدروب
. سضÎعأ بأرعأأ نكل هيلع قفأوو مصسوŸأ ةيأدب

ب/ليلخ

بأرعأأ تامأدقتسسأ ةيافلح دقتنأ نأأ دعب

بشســــكي و ءاوـــشضألا فــطخي ةــلاشصيم
ةــــــــــــيفياــــــــــــطشسلا بوــــــــــــلق

تاشصوحفلا جئاتن رظتني يششكاكبو بقاعم ةششغ



ة--ل--شسل--شس ى--ل--ع ة--م--شصا--ع--لأ دا–إأ ظ--فا--ح
سسدا-شسلأ ءا-ق-ل-ل ةÁز-ه نود ن-م ه-تا-يرا-ب--م
ن-م ة-ن-ي-م-ث ة-ط-ق-ن-ب دا-ع اŸ ،›أو-ت-لأ ى-ل-ع
عفÒل ،يلÙأ دا–إ’أ مامأأ سسابعلب بعلم
ةبترŸأ ‘ ة-ط-ق-ن81 ةطق-ن-لأ ¤إأ هد-ي-شصر
بحاشص نع ةدحأو ةطقن فلخو ةشسماÿأ
لبق أذ-هو ،دأدزو-ل-ب با-ب-شش ثلا-ث-لأ ز-كرŸأ

Ëر-غ-لأو را÷أ ما-مأأ٢1 ـلأ ة--لو÷أ مأد---شص
مو-ي رر-قŸأ  ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-م يد-ي-ل-ق-ت--لأ
يدا---م---ح ر---م---ع بع---لÃ ل---ب---قŸأ د----حأ’أ
ة-ي-م-هأأ ا-ه-ل نو-ك-ت-شس ةأرا-ب-م ‘ ،Úغو-لو-ب--ب
ىلع ظاف◊أ لجأأ نم ،Úقيرفلأ Óكل ةÒبك

أذ-ه بق-ل ى-ل-ع ة-شسفا-نŸأ ‘ ا-م-ه-ظو-ظ-ح
سضفر--ي يذ--لأ دا–إ’أ ا--م--ي---شس’ ،م---شسوŸأ
ةÒتو ‘ ءاقبلأو رفشصلأ ةطقن ¤إأ ةدوعلأ
.ةيباجيإ’أ جئاتنلأ

ينعي دق ةيدولوŸإ ىلع زوفلإ
مويدوبلإ

أدج ةمهم ةلبقŸأ ةلو÷أ ةأرابم نوكتشسو
دق اهطاقنب زو-ف-لأ نو-ك ،دا–إÓ-ل ة-ب-شسن-لا-ب
بتأرŸأ ىد--حإأ ل--ت--ح--ي ق--ير--ف--لأ ل--ع---ج---ي
‘ دأدزو-ل-ب با-ب-شش Ìع-ت ة-لا-ح ‘ ،ثÓ--ث--لأ
با--شس◊ ةروا--شسلأ ‘ ة--يدو---لوŸأو ة---يدŸأ
ءاقفر زوف لاح ‘و ثيح ،نيرخأاتم نيءاقل

نوذ-خأا-ي-شس م-ه-نإا-ف ة-يدو-لوŸأ ى-ل-ع ة-ت--ي--شش
نوكيشسو ،بيتÎلأ ملشس ‘ مهيلع ةيلشضفأ’أ
قير-ف-لأ ى-ل-ع ي-با-ج-يإأ يو-ن-ع-م ع-قو ر-مأÓ-ل
ةل-حر-م ن-م جر-ع-ن-م ر-خآأ ل-ب-ق ،ما-ع ل-ك-ششب
هر--ظ--ت--ن--ت دا–إ’أ نأأو ة--شصا---خ ،با---هذ---لأ

ا-م ،ة-ل-ب-قŸأ ت’و÷أ ‘ ة-ب-ع-شص تا-يرا-ب-م
ة-ي-م-هأ’أ ‘ ة-يا-غ ي-برأد-لأ طا-ق-ن ل--ع--ج--ي
ا-يو-ق ا--ع--فد ي--ط--ع--ي--شس ةأرا--بŸا--ب زو--ف--لأو
‘ بقللأ ىلع ةشسفانŸأ لجأأ نم ÚبعÓل

Úبو مهنيب طاق-ن-لأ ‘ ل-ي-ل-ق-لأ قرا-ف-لأ ل-ظ
.فيطشس قافو ردشصتŸأ

ءاقل ‘ ةراضسÿإ ىدافت قيرفلإ
خخفم

زا--ف دا–إ’أ نأأ ى--ل--ع نا--ن--ثأ ف--ل--ت--خ--ي ’و
هÈتعأ ام-ك Ìع-ت-ي ⁄و سسا-ب-ع-ل-ب ‘ ة-ط-ق-ن-ب
ويرانيشس ¤إأ رظنلاب أذهو ،راشصنأ’أ سضعب
،ماع لكششب اهيف قيرفلأ ىوتشسمو ،ةأرابŸأ

‘ أوناك نيذ-لأ سسفا-نŸأ ي-ب-عÓ-ب ة-نرا-ق-م
كرأدت لجأأ نم زوفلأ نع أوثحبو مهموي
ل--ع--ج ا--م ،ةر--ششا--ع--لأ ة--لو÷أ ‘ ةرا---شسÿأ
ة-ب-شسن-لا-ب أد-ج ة-ي-شضر-م ة-ج--ي--ت--ن لدا--ع--ت--لأ
ي-جور-ف يÒت برد-م-ل-لو ي-ن-ف-لأ م-قا--ط--ل--ل
لجأأ نم ةمهم اهنأاب دكأأو ةطقنلأ نمث يذلأ

Òشضحتل ة-شصا-خو رأو-ششŸأ ة-ي-ق-ب ة-ل-شصأو-م
نشس◊و ،ةئداه فورظ ‘ يبرأدلأ ةأرابم
سسا-ب-ع--ل--ب ي--ب--ع’ نأأ يردو--ك ءا--ق--فر ظ--ح
ليجشستلل ةققÙأ سصر-ف-لأ سضع-ب أو-ع-ي-شض

ز-ي-كÎلأ با-ي-غو ةرا-ت زود-ن-غ ة--عأر--ب ما--مأأ
 .ىرخأأ ةرات مهنع

رّيÊ fiاثو طضسوتم لوأإ طوضش
فدهلإ مغر

‘ مششتfi ىوتشسÃ ق-ير-ف-لأ و-ب-ع’ ر-ه-ظو
⁄ ا--ط--شسو--ت--م ’وأأ ا--طو--شش أودأأو ،ةأرا--بŸأ
ىلع ليجشستلل ةققfi اشصرف هيف أوعنشصي

وأأ ة--شصر--ف ع--ي--شض يذ---لأ سسفا---نŸأ سسك---ع
عجأÎي نأأ لبق ،كلذل ÚتققÚ fiتشصرف
ة-ل-حرŸأ ‘ ظو-ح-ل-م ل-ك-ششب ق-ير--ف--لأ ءأدأأ
ةقلطم هب-شش ةر-ط-ي-شس ل-ي-ج-شست ع-م ة-ي-نا-ث-لأ
‘ ةجيتنلأ ‘ نومدق-ت-ي م-ه-ت-ل-ع-ج ةّر-ك-م-ل-ل
مقاطلأ تاباشسح طلخأأ ام ،ئجافم تقو
وحن دوعشصلأ هيبع’ نم بلط يذلأ ينفلأ
ببشسب ايد‹ نكي ⁄ كلذ نأأ ’إأ ،موجهلأ

ي-------ب--------ع’ ةÁز--------ع
ن------يذ------لأ سسفا------نŸأ
مو---ج---ه----لأ أو----ل----شصأو
ل---ت---ق ن---ع ثح---ب---لأو
نأأ دا--------كو ةأرا---------بŸأ
‘ كلذ م-ه-ل ق-ق-ح--ت--ي
.ةرم نم Ìكأأ

يددعلإ قوفتلإ
إذقنأإ يردوكو

قيرفلإ
ق-ير-ف-لأ د-ئا-ق ذ-ق--نأأو

دا–إ’أ يردوك ةزمح
هليجشستب ،ىرخأأ ةرم
ديحولأ قيرفلأ فدهل
Óغتشسم ةليمج ة-ي-شصقÃو ة-ع-ئأر ة-ق-ير-ط-ب
أذكو ،يلشسرم سسرا◊أ نم Òبكلأ أاطÿأ
نم بع’ لشضفأأ درط دعب يددعلأ قوفتلأ

ع-جأر-ت ثي-ح ،ي-حا-م--شس سسا--ب--ع--ل--ب بنا--ج
لشصأوتم طغشض طشسو فلÿأ ¤إأ سسفانŸأ

فدهب كلذ لل-ك-ت-ي-ل ،ةرا-ط-شسو-شس ءا-ن-بأأ ن-م
ر-ثأأو ز-ي-م-ت-م تقو ‘ ءا-ج يذ--لأ لدا--ع--ت--لأ
نيذلأ يلشسرم ءاقفر تايونعم ىلع أÒثك

‘ اهÒيشست أولواحو ،ةأرابŸأ نم أوجرخ
،لداعتلاب أوعنتقأ امدعب قئاقد ةرششع رخآأ
ل--ت--ق ن--م ا--ب--ير--ق نا--ك ة--عا--شش ن--ب نأأ م--غر
.زيكÎلأ ءوشس ’ول Êاث فدهب ةأرابŸأ

ةنيمث ةطقن انققح» :يجورف
«ةÒخألإ ةضسملل اندقتفإو

انلخد» :لاقو لداعتلأ ةطقن يجورف نّمثو
سصرفلأ لظ ‘ ةمششتfi ةقيرطب ةأرابŸأ
ةشسم-ل-ل ا-ند-ق-ت-فأ ا-م-ك ،ل-ي-ج-شست-ل-ل ة-ل-ي-ل-ق-لأ
طو--ششلأ ‘و ،تأرŸأ م---ظ---ع---م ‘ ةÒخأ’أ
انظح نشس◊و انيلع لجشس سسفانŸأ Êاثلأ

سضعب ،عئأر فده-ب ة-ج-ي-ت-ن-لأ ‘ ا-ند-ع ا-ن-نأأ
سضعب انشصقنت تناكو اندشض تناك لمأوعلأ
ن--م ن--ك--ل ،ي--ما--مأ’أ طÿأ ‘ ة--عا--ج--ششلأ

ج--ئا--ت--ن--لأ ة--ل--شسل--شس ى--ل--ع ظا---ف◊أ م---هأ’أ
.«ةيباجيإ’أ

ب .ب

ــه٢441 ةيناثلأ ىدامج81 ـل قفأوŸأ1٢٠٢ يرفيفÚ 1٠نثإ’أ لوألا فÙÎا
ةمضصاعلإ دا–إإ

رطÿا ةقطنم رداغُتو ديعب نم دوعت «ةيرشصنلا»

Úشسح ر-شصن ة-ل--ي--ك--ششت تق--ق--ح
جراخ ›أوتلأ ىلع زوف Êاث يأد
جر--ب ي---ل---هأأ ما---مأأ ا---هد---عأو---ق
،دحأو لباقم ةيئانثب جيريرعوب

ن-ع ق-ير-ف-لأ ه-ي-ف نا--بأأ ءا--ق--ل ‘
¤إأ ه--تدو--ع ن--عو Òب---ك ن---ّشس–

ة-يأد-ب د-ع-ب ة-ح-ي-ح-شصلأ ة-ك--شسلأ
بردŸأ فأر-ششإأ ت– ة--ي--ثرا--ك
داق يذلأ يوانكل ريذن قباشسلأ
تداكو ةيواه-لأ و-ح-ن ة-ل-ي-ك-ششت-لأ
‘ ءا-ق-ب-لأ ‘ ا-ه-ظو-ظ-ح ن-هر-ت
لبق ،ةلوطبلأ نم لوأ’أ رطششلأ
بردŸا-ب دا-ج--ن--ت--شس’أ م--ت--ي نأأ
ن-ّك-م زو-ف-لأ أذ-ه ،ير-يزد لÓ--ب
ن--م جورÿأ ن---م «ة---ير---شصن---لأ»
راظتنأ ‘ ايبشسن رطÿأ ةقطنم
.ةمداقلأ ت’و÷أ

‘ ناهّرلإ بضسكي يريزد
قرضشلإ وحن ةيرود

Úبر-قŸأ ن--م د--يد--ع--لأ ع--جرأأو
ر--خأأ ‘ ق--ير---ف---لأ ة---شضا---ف---ت---نأ

بردŸأ ة----شسŸ ¤إأ Úتأرا----ب----م
هماهم ملتشسأ يذلأ يريزد لÓب

ي-ت-لأ ةر-ق-م م‚ ةأرا-ب-م ة-ي--ششع

رايدلأ رقع ‘ قيرفلأ اهيف Ìعت
فر-ششي نأأ ل-ب-ق ،ه-ل--ثŸ فد--ه--ب
ق-ير-ف-لأ Òشض– ى--ل--ع ه--شسف--ن--ب
يرئأز÷أ قرششلأ وحن Úلقنتلل
ةر---ك---شسب دا–أ ن----م ل----ك ما----مأأ
ثي-ح ،ج-ير-ير-عو-ب جر-ب ي--ل--هأأو

وحن ةليكششتلأ دوقي فيك فرع
دشصحو ةلماكلأ ةمÓعلاب ةدوعلأ
طاقن تشس اققÓ، fiماك دأزلأ

ل--ع--ج ا--م و--هو ،Úتأرا--ب--م ن---م
ت– د-ي-ع-ب ن-م دو--ع--ي ق--ير--ف--لأ

هنأأ تبثأأ يذلأ يدانلأ نبأ ةدايق
.قيرفلل بشسانŸأ بردŸأ
إونمآإو إوملضستضسي ⁄ نوبعÓلإ

ةياهنلإ ةرفاضص ىتح زوفلاب
ىد--ل ةدأرإ’أو ةÁز---ع---لأ تد---بو
قيق– لجأأ نم ةÒبك ÚبعÓلأ
رقع ‘ جÈلأ يلهأأ ىلع زوفلأ
،ةجيتنلأ ‘ مدقتلأ دعبف ،هرايد

كأردإأ ‘ سسفا---------------------نŸأ ح‚
لÓ--ب لا--ب--ششأأ ن--ك--ل ،لدا---ع---ت---لأ
ىلع مهتأردق ‘ أونمأأ يريزد
ةحاطإ’أو Óما-ك دأز-لا-ب ةدو-ع-لأ
ىتح رايدلأ رقع ‘ سسفانŸاب

نا-ك ا-م و-هو ،ةÒخأ’أ ة-ظ-ح-ل-لأ
يذلأ Êاثلأ فدهلأ لشضفب مهل

ع-ئا-شضلأ لد-ب تقو--لأ ‘ ل--ّج--شس
ع--ب--ير مر---شضıأ ق---ير---ط ن---ع
ل-م-ع-لأ ل--شضف--ب أذ--هو ،حا--ت--ف--م
بردŸأ ه--ب ما--ق يذ--لأ Òب---ك---لأ
ة-يو-ن-عŸأ ة-ي-حا-ن-لأ ن--م ير--يزد
.ةأرابŸأ ليبق
ىفضشتضسŸإ ¤إإ رداغيو باضصُي اياي
ة-با-شصإأ ةأرا-بŸأ هذ-ه تد--ه--ششو
يذ---لأ ا---يا---ي يزو---ف م---جا----هŸأ
ة--ي---شضرأأ ةردا---غ---م ¤إأ ر---ط---شضأ
¤إأ ل---ق---ن---ي نأأ ل---ب----ق نأد----يŸأ
ي--ق--ل--ت--ل جÈلأ ‘ ى--ف--ششت---شسŸأ
تا-شصو-ح-ف-لا-ب ما-ي-ق-لأو جÓ-ع--لأ
لو-ع-ي نا-ك يذ-لأ و-هو ،ة-مزÓ-لأ
ى----ل----ع أÒث----ك ير----يزد بردŸأ

Œأ هذه ‘ هتبرŸعنشصل ةأراب
ف--ي---ك ير---يزد ن---ك---ل ،قرا---ف---لأ
لئأدبلأ محقيو عشضولأ كرأدتي
ةفاشضإ’أ بلج ام وهو ،ةمزÓلأ
ثيح ،Êاثلأ طوششلأ ‘ قيرفلل

ةو--ق--ب دا---ي---ع ن---ب ءا---ق---فر دا---ع
فده يقلت دعب زوفلأ أوققحو

سسفا-نŸأ فر--ط ن--م لدا--ع--ت--لأ
ةجيتنلأ ‘ ةدوعلأ ‘ لششف يذلأ

.ديدج نم
حاتفمو رّرحتي يجان

ةداعلاك قلأاتي
يدا-ن د-ي-ششر م--جا--هŸأ ر--ظ--ت--نأو
كر-ت ل-جأأ ن--م ة--لو--ج11 رور--م
،مشسوŸأ أذه قيرفلأ ‘ هتامشصب
كا--ب--شش ‘ لوأ’أ ه--فد--ه ل--شضف---ب
«ةيرشصنلأ» نأولأاب هل لوأ’أو جÈلأ
ف---ي---شصلأ ا---ه---ب ق---ح---ت---لأ ي----ت----لأ
تقولأ ‘ برشض ثيح ،يشضقنŸأ
لوأ’أ فدهلأ ءأرو ناكو بشسانŸأ

سشاع يذلأ وهو ،لوأ’أ طوششلأ ‘
ة--شضر--ع نا---كو ة---ب---ع---شص ا---تا---قوأأ

فر---ط ن---م ةÒب---ك تأدا---ق---ت----ن’
ة-ق-ف-شص هوÈت-عأ ن--يذ--لأ را--شصنأ’أ

تقو-لأ ‘ سضف-ت-نأ ه-ن-ك-ل ،ة-ل-ششا-ف
ع-----فأدŸأ نأأ ا-----م-----ك ،بشسا-----نŸأ

ناك حا-ت-ف-م ع-ي-بر ةÿÈأ بحا-شص
هقيرف ىدهأأو أدد‹ دعوŸأ ‘

ل--شضف--ب بهذ ن--م طا--ق---ن ثÓ---ث
ن-م ةÒخأ’أ سسا-ف--نأ’أ ‘ ه--فد--ه
م . م.ةأرابŸأ

يبرادلا مادشص لبق رارقتشسلا ىلع ظفاحي دا–إلا

يإد Úضسح رضصن

Úغولوب ‘ يبرادلل رشضحتشس ةليكششتلا
Òشضحتلأ تررق يجورف يÒت بردŸأ عم قيشسنتلابو قيرفلأ ةرأدإأ نأأ ،انرداشصم تملع

Ÿيبرأدلأ ةأراب Ãغولوب بعلÚ ءاقللأ نأأو ةشصاخ ،قلغم سصبرت يأأ ‘ لوخدلأ نود
فيراشصŸأ سضعب ةرأدإ’أ رفوتشس امك ،ةطبأرلأ هتنلعأأ امك بعلŸأ أذه ىلع يرجيشس

ةيفاشضإأ ’أومأأ ةنيزÿأ فلكيشس رخآأ ناكم يأأ ‘ وأأ ناينبلأ Úع ‘ سصبÎلأ نأو ةشصاخ
.›ا◊أ تقولأ ‘ ةرأدإ’أ هديرت ’ ام وهو

تابيردتلإ ءإوجأإ ¤إإ مويلإ ةدوعلإ
مهنم دافتشسأ ةحأر موي دعب تابيردتلأ ءأوجأأ ¤إأ مويلأ نم ةيأدب قيرفلأ ةليكششت دوعتو
‘ ةدحأو ةشصح لدعÃ قيرفلأ بردتيشس ذإأ ،سسابعلب نم ةدوعلأ بقع يردوك ءاقفر
مكحب يونعŸأو يشسفنلأ بنا÷أ ىلع زيكÎلأ اهلÓخ ينفلأ مقاطلأ لواحيشسو ،مويلأ
.أديج هعم لماعتلأ يجورف نشسحي يذلأ رمأ’أ وهو ،ÚبعÓلأ ةيمهأأ

صسفانŸإ باضسح ىلع ةيلضضفأإ كلÁ دا–إلإ
،ةأرابŸأ موي ةياغ ¤إأ بردتيشسو ةحيرم فورظ ‘ يبرأدلأ ءاقلل دا–إ’أ رشضحيشسو

مامأأ رايدلأ جراخ لبقŸأ ءاثÓثلأ موي ةرخأاتم ةأرابم اهرظتنت يتلأ ةيدولوŸأ سسكع
ةيلشضفأأ نوكلميشس نيذلأ يجورف لابششأأ ةحلشصم ‘ نوكيشس ام وهو ،ةرواشسلأ ةبيبشش
،نأديŸأ قوف قيرفلأ دودرم ىلع رثأأ هل نوكي دق ام وهو ،ةيندبلأ ةيحانلأ نم ةيبشسن
ب .ب.ةشصاخ ةفشصب تايبرأدلأ ‘و ةÒبكلأ تايرابŸأ ‘ لوزت رومأ’أ سضعب نأأ مغر

...صصويfi ةدوع ¤إإ ةفاضضإلاب
يبرادلا ‘ نيرشضاح نونوكيشس روششاعو يراوز ،ششومامز ق-ير-ف-لأ فو-ف--شص فر--ع--ت--شس ءا------م------شسأ’أ سضع------ب ةدو------ع ءا-ق-ل-لأ ة-ب--شسا--نÃ ة--با--شصŸأ لكب ر-مأ’أ ق-ل-ع-ت-يو ،ل-ب-قŸأ يذلأ سشومامز سسرا◊أ نم دجأوتيو ةباشصإ’أ نم ىفاعت ن----م ةÒخأ’أ ة----ل-----حرŸأ ‘ نوكيشس ثيح ،ليهأاتلأ ةداعإأ وهزو ،ينفلأ مقاطلل احاتم ة----ب----شسن----لا----ب ر----مأ’أ سسف-----ن يذ---لأ يرأوز م---جا---ه---م----ل----ل تابيردتلأ ¤إأ هتدوع تدكأات ،فا-ئ-ن-ت-شسإ’أ ‘ ة-ي--عا--م÷أ ةرظتنŸأ ةدوعلأ نايشسن نود .سصويfi موجهلأ بلق أذكو روششاع نÁأ’أ Òهظلل

موجهلإ ‘ ةدومح نب صضوعيضس يرإوز لوأأ ءاقل ‘ أرأذنإأ ىقلت امدعب ةبوقعلأ يعأدب يبرأدلأ نع ةدومح نب لÓب بيغيشسو قأور لشضفأأ ‘ يرأوز لعجي ام ،ةأرابŸأ مكح رأرق ىلع هجاجتحأ ببشسب سسمأأ مغرو ذإأ ،يمامأ’أ طÿأ نم نÁأ’أ قأورلأ لغششو ةيشساشسأ’أ ةليكششتلأ ¤إأ ةدوعلل نزوو ةأرابŸأ ةيم-هأأ م-ك-ح-ب ه-ي-ل-ع لو-ع-ي د-ق ي-جور-ف نأأ ’إأ تا-يرا-ب-م ةد-ع-ل ه-با-ي-غ .ةليكششتلأ ‘ بعÓلأ
fiإ ‘ إرضضاح نوكيضس اضضيأإ صصويŸةإراب امدعب ،يبرأدلأ ةبشسانÃ ةشسفانŸأ ءأوجأأ ¤إأ هتدوع رخآ’أ وه سصويfi لجشسيشسو أرشضاح نوكيشسو ةبوقعلأ ذفنتشسأ ثيح ،ةبوقعلأ يعأدب يشضاŸأ ءاقللأ نع باغ يتلأ ةشصرفلأ مغر ليجشستلأ نع ةعاشش نب مايشص لظ ‘ ةشصاخ ،موجهلأ طخ ةدايقل ةيلشضفأأ سصويfi كلÁ ثيح ،ايشساشسأأ همحقأأ اŸ يجورف فرط نم هل تحيتأأ .ايشساشسأأ ةكراششملل ةعاشش نب باشسح ىلع ةيبشسن

ةدعبتضسم صشومامز ةكراضشم ه-ئا-ف-شش م-غر ،›ا◊أ تقو-لأ ‘ ةد-ع-ب-ت-شسم ةأرا-بŸأ ‘ سشو-ما-مز ة-كرا-ششم ى-ق--ب--تو ءأوجأأ نع ليوطلأ هبايغ ببشسب أذهو ،ةيعام÷أ تابيردتلأ ¤إأ ةرظتنŸأ هتدوعو ةوعدلأ هجوي دقو ،مج◊أ أذه نم ةأرابم ‘ هب بردŸأ رماغي نل ثيح ،تايرابŸأ Ëدقت ةشصاخو ،مهعيجششتو هئÓمز زيف– لجأأ نم ابع’81 ةمئاق نمشض نوكيل هل .دا–إ’أ سصيمقب ةرم لوأ’ يبرأدلأ ‘ كراششيشس يذلأ زودنغ سسراحلل ةدعاشسŸأ
ب .ب

فÙÎا يدانلا ةيقافتا ناعقوي لولجو قيلع
ةيقافتأ ،سسمأأ قيلع ديعشس يواهلأ يدانلأ سسيئرو لولج روششاع قيرفلأ سسيئر أÒخأأ عقو ‘ أذهو ،Úنأوقلأ هيلع سصنت امك فÙÎأ يدانلأ فلم لامكإأ لجأأ نم Úفرطلأ Úب ةديدح تابوقع قيرفلأ ىدافتيل ،طابشضن’أ ةن÷ مهايأ اهتحنم يتلأ ةلهŸأ نم موي رخٱأ ةشسمخ نم ةيلاŸأ هبلاطم سصلق دق ناك يواهلأ يدانلأ نإاف انتامولعم بشسحو ،ةئيعلأ نم .سسمأأ ” ام وهو قئاثولأ ءاشضنأ لباقم ÒيÓم ةثÓث ’أ ÒيÓم



رصشابم لكصشب ياد Úصسح رصصن ماما ةÒخلا ةراصسÿا ترثأا
نم جÈلا ي-ل-هأا ةر-صسا تا-ب-كر-م ل-ما-ك ي-ل-ع  ي-ب-ل-صس ل-ك-صشبو
تا-ط-ل-صسلا ى-ت-حو Úب-علو ي--ن--ف م--قا--ط، Úيرادا، ن--يÒصسم
نم ةيادب ةقÓطنلا قيق–  ىلع اÒثك تنهار يتلا  ةيلÙا
‘ ةليكصشتلا راز دق ةيلولا ›او ناك نأا دعب ،ةيرصصنلا ءاقل
Óف عيم÷ا تايو-ن-ع-م ترا-ه-نا نا د-ع-ب ة-ي-ب-يرد-ت ة-صصح ر-خأا
ةلاح اهيلإا فاصضي جئاتن لو بردم لو تامادقتصسا لو لاومأا

متها دحا ل هنا ةجرد ¤ا قيرفلا راصصنأا طصسو مراع بصضغ
Ãا ةياهن ‘ فانئتصسلا دعوŸدقو ،ةاراب Ÿةرادإا  نأا انصس

وح-ن ه-ج-ت-ي ق-ير-ف-لا ناو ع-قاو-لا ر-ملا-ب تم-ل-صست-صسا ق-ير-ف-لا
ةلوج11 ‘ طاقن3 لجصس نأا دعب Êاثلا مصسقلا ¤إا طوقصسلا
ةيدا–لا نأا ةراصشإلا ردŒ. دحاو زوف قيق– نود نمو
وتاكŸÒا لÓخ تامادقتصساب مايقلاب يلهألا ةرادإا تعنم
ة-ن÷ ة-لوا-ط ى-ل-ع ة-م-كاŸÎا نو-يد-لا بب-صسب ي--ئا--ن--ث--ت--صسلا
. تاعازنلا

غلبŸأ Òفوت ‘ ةبوعسصو راسشب ¤إأ ةيوج ةلحر ‘ لقنتلأ
ابصس– راصشب ¤إا ةيوج ةلحر ‘  لقنتلا قيرفلا ةرادا تررق
تبصسلا ةرظتنŸا ةرواصسلا ةب-ي-ب-صش ما-ما ة-مدا-ق-لا ة-ه-جاو-م-ل-ل
قاهرلا ينف-لا م-قا-ط-لاو Úب-عÓ-لا بي-نŒ ل-جا ن-م مدا-ق-لا

ءاقفر  اه-صشي-ع-ي ي-ت-لا ةرا-ه-نŸا ة-يو-ن-عŸا ة-لا◊ا ع-م ة-صصا-خ
فيراصصم نأا ةرادإلا تدجو نا دعبو نكل ،مزحتم سسرا◊ا

تأادب نويلم٠٠1 غلبÃ ردقي ايلام افÓغ بلطتت اوج لقنتلا
اهصشيعت يت-لا ة-ي-لاŸا تا-بو-ع-صصلا د-ع-ب او-ج ل-ق-ن-ت-لا ‘ ددر-ت

. ةÒخلا ةراصسÿا دعب ةصصاخ
قاسسلأ ‘ رسسك ببسسب  لاتق عفأدملل ةحأر عيباسسأأ6

هلقن لÓخ لاتق عفادŸا اهل عصضخ يتلا تاصصوحفلا تتبثأا
ل--ك--صشب ناد--يŸا ة--ي--صضرأا ردا--غ نأا د---ع---ب ى---ف---صشت---صسŸا ¤إا
قاصس ىوتصسم ىلع رصسك ¤إا سضرعت بعÓلا نا يرارطصضا
داعتبلاو ةحارلا ¤إا هنوكر بلطتي ام وهو ،ينميلا لجرلا

تقو ‘ عيباصسأا6 نع لقت ل ةÎفل تايرابŸاو تابيردتلا نع
د-ع-ي يذ-لا لا-ت-ق ل-ث--م بعل ¤ا ة--جا◊ا سسما ‘ داد--ع--ت--لا
ردŒ .ي-ل-هلا عا-فد ‘ ا-ه-ي-ل-ع ءا-ن-غ-ت--صسلا ن--كÁ ل ةز--ي--كر
اوجرخ نادغز عفادŸاو يديعصس ،بهصشل نم لك نا ةراصشلا

. Úباصصم
ةيرسصنلل يعرسش Òغ فده باسستحاب بيسسن مك◊أ مهتت ةرأد’أ
تازواجتب لصصفم ريرقت نيودت ىلع جÈلا يلهأا ةرادإا فكعت

قح ‘ اهبكترا يتلا ةحدافلا ءاطخألاو بيصسن ةارابŸا مكح
ه-ت-ل-ج-صس يذ-لا لوألا فد-ه-لا ة-ط-ق-ل سصو-صصÿا-بو ق--ير--ف--لا
⁄ ةركلا نأا دكؤوت روصصلا لك نا ةرادلا تدكا يذلاو ةيرصصنلا
سضفر سسا-م-ت-لا م-ك--ح نأا ل--ي--لد--لاو ى--مرŸا ط--خ زوا--ج--ت--ت
بيصسن مك◊ا رصصأا اميف ةركلا لوخد نع نلعي ⁄و دوعصصلا

ةرادا ‘ لوئصسم ردصصم لاق يذلا  فدهلا باصستحا ىلع
ىلع تكصست نل هترادا ناو يعرصش Òغ فده هنا يلهلا
.بيصسن مك◊ا ءاطخا
ةعبأرلأ ‘ مويلأةيجاجتحأ ةفقوب نوددهي راسصن’أ
ة-ف-قو م-ي-ظ-ن--ت ›ا ةو--عد--لا ›ا را--صصنلا ن--م ة--عو--م‹ تاد--ب
ةعبارلا ‘ مويلا ةصضايرلاو ةبيبصشلا ةيريدم رقم ماما ةيجاجتحا

ءايحلا عي-م-ج ن-م را-صصنا ل-ما-ك-ل ةو-عد-لا ته-جو ثي-ح اءا-صسم
ثاد◊او ةيلا◊ا ةرادلا ليحرب ةبلاطŸا لجا نم تايدلبلاو
يواهلا يدانلا ‘ ءاوصس تايوتصسŸا عيمج  يلع ةيرذج تاÒيغت
د-ع-ب ي-ل-هلا را-صصنل ة-ي-نا-ث-لا ة-ف-قو-لا هذ-ه د-ع--تو  فÙÎا وا
دادعا روصضح تفرع يتلاو ةيلولا رقم ⁄اما ›ولا ةفقولا

لك عم ›اولا هدقع يذلا عامتجلا ءارو تناك يتلاو  ةÈتعم
نع نÓعÓل تابيتÎلا ةرصشابم نع نÓعلاو  قيرفلا فارطا

ةيعم÷ا ةبيكر-ت ع-ي-صسو-تو دد-ج Úم-ها-صسم ما-ما با-ت-ت-كلا ح-ت-ف
ب/ليلخ.يواهلا يدانلل ةماعلا

ــه2441 ةيناثلا ىدامج٨1 ـل قفاوŸا12٠2 يرفيفÚ 1٠نثإلاةيدنأ’أ رابخأأ

جÈلا يلهأا

ةنيطنسسق بابسش

صشار◊ا دا–إا
يلهألا ةرضسأا لكل ةراهنم تايونعمو عقاولا رمأÓل ملضستضست ةرادإلا

بيسسن مك◊أ دسض أريرقت عفرت ةرأدإ’أو لاتق عفأدملل عيباسسأأ6

هتاÒصض– ةديلبلا دا–ا قيرف لصصاوي
ل-جأا ن-م ةÁز--عو د--ج--ب ه--تا--ب--يرد--تو
نصسحأاب Êا-ث-لا م-صسق-لا ة-لو-ط-ب ه-لو-خد

‘ نو-ب-عÓ-لا د-جاو-ت--ي  ثي--ح ،ةرو--صص
›ادب «كيبŸو-ل» لز-ن-ب ق-ل-غ-م سصبر-ت
عوبصسألا ةياهن ةياغ ¤إا مودي ميهاربا
دحا دصض يدو ءاقلب متتخي ،يرا÷ا
فصشكي ⁄ ،¤وألا ةجردلا نم ةيدنا

نو-ك-ي د-قو ،نلأا د-ح ¤إا ه-ت--يو--ه ن--ع
.ياد Úصسح رصصن قيرف
نم ةلماك-لا ة-ب-صسن-لا Úب-عÓ-لا غو-ل-ب-لو
ج--مر--ب ،عا--جÎصسلاو Êد--ب--لا بنا÷ا
سصبÎلا لÓخ ةمصشن نايفصس بردŸا
،مويلا ‘ Úتيبيردت Úتصصح يرا÷ا
،يوا-صشو-ب ة-با-غ-ب ة-ي-حا--ب--صصلا ة--صص◊ا
، نون-ك-ع ن-ب بع-لÃ ة-ي-نا-ث-لا ة-صص◊او
ناديÚ Ãتيبيردت Úتصصح جمرب امك
جمرب امك ،ةيليوج5 بعلŸ قحلŸا
ةيبيردت سصصصح ثÓث ينفلا مقاطلا
.تÓصضعلا ةيوقت تاعاق ىدحإاب
،سسما لوا ة-ي-صشع نو--ب--عÓ--لا ىر--جأاو

ا-ه-ي-ف ز-كر ءا-صسŸا ‘ ة-ي-ب-يرد-ت ة--صصح
بنا÷ا ن---م  Ìكأا ي---ن---ف---لا م---قا---ط---لا
ةÒخألا تاصشوتورلا طبصضو يكيتكتلا

.ديد÷ا مصسوملل اÒصض–

رخآأ ‘ ةيرسصنلأ يقÓي دق ةديلبلأ دا–أ
ةلوطبلأ هلوخد لبق يÒسض– ءاقل

دا–ا ق-ير-ف ي-قÓ-ي نا اد-ج ر--ظ--ت--ن--ي
،ايدو ياد Úصسح رصصن قيرف ةديلبلا

ريدقت ىصصقأاك لبقŸا عوبصسألا علطم
ا-مأا ه-ت‹ر-ب م-ت-ي نأا ر-ظ-ت-ن--ي ءا--ق--ل ‘
Ãوأا يويز بعل Ãوهو ،ةرديح بعل

ةنيدم ق-ير-ف ه-صضو-خ-ي يدو ءا-ق-ل ر-خآا
مصسوملل هتاÒصض– جمانرب ‘ دورولا
.ديد÷ا
ة-م-صشن نا-ي-ف-صس دا–لا برد-م لو-ع-يو

طبصض لجأا نم ،اÒثك ءاقللا اذه ىلع
اهب لخديصس يتلا ةي-ئا-ه-ن-لا ة-ل-ي-ك-صشت-لا
21 موي ديد÷ا مصسوŸا ‘ هل ءاقل لوأا

ةدا-ع-صسو-ب ل-مأا ما-مأا يرا÷ا ير--ف--ي--ف

Ãي---ن---كار---ب ةو---خإلا ءاد---ه---صشلا بع---ل
Ãةديلبلا ةنيد.

مقافتت دا–’أ ‘ ةيلاŸأ ةمزأ’أ
ةنيد-م ق-ير-ف ن-م ثد-ح-ت-م ا-ن-ل ف-صشك
يدانلا ةرادإا سسل‹ سسيئر نا ،دورولا

هيلع ىصصعتصسا ،›اصشرصش نب يلع ديصس
مايأا ةرصشع لبق ةيلام ليخادم داجيإا

نب ناكو .Êاثلا مصسقلا ةلوطب ءدب نم
،يصضاŸا ةعم÷ا هجو دق ،›اصشرصش
ةيلÙا تاطلصسلا ¤إا ةثاغتصسا ةلاصسر
لا-م-عأا لا-جر ع-ي-م-ج ¤او ة--ي--ئلو--لاو
نم قيرفلا راصصنأا عيمج ¤او ةنيدŸا
نا لب-ق ا-يدا-م ق-ير-ف-لا ةد-عا-صسم ل-جأا
.سسأارلا ىلع سسأافلا عقي
رهصش علطم ذنم هنأا انثدfi بصسحو
ةقثلا ديدŒ خيرات ،يصضاŸا Èمتبصس

ىلع ›اصشرصش نب يلعديصس سسيئرلا ‘
ةنيزخ نأا ،يدانلا ةرادإا سسل‹ سسأار
يرايلم غلبم نم لإا تدافتصسا دا–لا
ناك غلبم وهو ،ميتنصس رايلŸا فصصنو
،ادج ديهزلاب هفصصو دق ›اصشرصش نب
قيرف مجحب قيرف Òيصستل ‘اك Òغو
،¤وألا ة--جرد--لا ¤إا ةد--ي---ل---ب---لا دا–ا
تا-ه÷ا ¤إا ة-ثا-غ--ت--صسا ة--لا--صسر ه--جوو
ل--جا ن--م ا--هر--كذ ف--لا--صسلا ة--ي--صصو--لا
.ايدام قيرفلا ءارو فوقولا

Êاثلا مضسقلا ةلوطب قÓطنا نم اموي21 لبق

اـــــيدو اـــــهتهجأوŸ قرـــــف نـــــع ثـــــحبي ةــــــلجوب

ل-ك ّنأا دا-ن-م لا-م-ج سشار◊ا دا–ا برد-م ف-ششك
لÓخ قيرفلا مامأا ةأا-ي-ه-م تنا-ك حا-ج-ن-لا فور-ظ
سصبÎلا انيهنأا» :لاقو ،فلششلاب Òخأ’ا هشصبرت
لك اندجو ثيح ،›اف’ قدنف ‘ فلششلا ‘ Êاثلا
سصبÎلا انيهنأا دق-ل ،حا-ج-ن-لا ل-جأا ن-م فور-ظ-لا
ىلع انفقو ان-نأا د-ق-ت-عأا ،يدو ءا-ق-ل ع-بار سضو-خ-ب

ةيندبلا ةيحا-ن-لا ة-شصا-خ بناو÷ا ل-ك ‘ ن-شس–
سصئاقن كانه تلاز’ ،ÚبعÓلا Úب ماجشسن’او
Ìكأاو ءايوقأا نوكن ىتح انر-ظ-ت-ن-ي Òب-ك ل-م-عو

تناك سصبÎلا ةدم ،ةيمشسرلا ةشسفانملل ةيزهاج
.«ةيدولا تايرابملل هانشصشصخ عوبشسأا

ةليكسشتلأو تأÒسضحتلأ نع صضأر»
«حسضتت تأأدب ةيسساسسأ’أ

،Òخأ’ا سصبÎلا لÓ-خ تاÒشضح-ت--لا Òشس ن--عو
Òشس نع سضار» :لاقو هب ماق ام نع سضار دانم ادب
دودر--م ن---ع سضارو نآ’ا ى---ت---ح تاÒشضح---ت---لا
⁄ ،ايلاثم ناك يذلا ÚبعÓلا فرشصتو ÚبعÓلا

Úب ةي-ب-ل-شس تا-فر-شصت وأا تا-ششوا-ن-م كا-ن-ه ن-ك-ت
ةلئاع ءانبأا نوبعÓلا ،نيÒشسŸا ىتح وأا ÚبعÓلا

‘ ىو-شس نور-ك-ف-ي ’و ة-ي-ل-ئا-ع قÓ-خأا م-ه-يد--لو
:لاقف ،مشسوŸا أادبيشس يذلا قيرفلا نع امأا ،«لمعلا
ائيششف ائيشش رهظت تأاد-ب ة-ي-شسا-شسأ’ا ة-ل-ي-ك-ششت-لا»
دعب دجأا ⁄و اهيف مشسحن ⁄ بشسانŸا سضعب تيقبو
ة--طÿا ع--شضو ل--جأا ن--م Úب--شسا--نŸا Úب---عÓ---لا
.«ةمزÓلا

نع نيديعب أوناك ÚبعÓلأ نأأ أوسسنت ’»
«رهسشأأ9 نم Ìكأ’ ةسسفانŸأ

‘ ةقفوم ةيادب قيق– ةرورشض ىلع داّنم ّرشصُيو
قيرفلا Òشض– ددشصب نحن» :لاق ثيح ،ةلوطبلا
تايرابŸا ،ةوقب أادبن يكل ةلوط-ب-لا أاد-ب-ي-شس يذ-لا
ةي-شسف-ن-لا ي-حاو-ن-لا ل-ك ن-م اÒث-ك ة-ما-ه ¤وأ’ا

،انبعلم ىلع ءاقل لوأا ‘ زوفن نأا انيلعو ةيونعŸاو
ىلع هديرن يذلا ىوتشسŸا ¤إا لشصن نأا لجأا نم
تقولا ¤إا ةجاح ‘ قيرفلا ،اوÈشصي نأا راشصنأ’ا

Úب-ع’ كا-ن-ه نأ’ ما-ج-شسنا ¤إا ة-جا--ح ‘ ه--نأ’
كانه نوكت دق ،يشضاŸا مشسوŸا منم نيرخآاو ددج

ÚبعÓلا نأا اوشسنت ’و ،تاÌعت ىتحو سصئاقن
.«ةشسفانŸا نع رهششأا9 ›او◊ اوفقوت

لب ،طقف نأديŸأ قوف قّقحتي ’ دوعسصلأ»
«لأومأ’أو تاناكمإ’أ رّفوت بجي

مشسوŸا دوعشصلا ىلع ةشسفانŸا ىلع داّنم ّرُشصي امك
يتأايشس دوع-شصلا» :قا-ي-شسلا اذ-ه ‘ لا-قو ،د-يد÷ا
،لكأ’ا عم يتأات ةيهششلا نأ’ ةدي÷ا ةيادبلا دعب

نوكي نأاو ل-ئا-شسو-لاو تا-نا-ك-مإ’ا ر-فو-ت ن-م د-ب’
بجي ’ ،ةيداŸا ةيحانلا نم Úحاترم نوبعÓلا
’ هلعجيشس اذه نأ’ لاومأ’ا ‘ بعÓلا ركفي نأا
،ةي-ع-شضو-لا هذ-ه سضفرأا ا-نأاو ه-ل-م-ع ى-ل-ع ز-كر-ي

ببشسب ةب-ع-شص ةÎف-ب ر“ قر-ف-لا ل-ك ّنأا ح-ي-ح-شص

،انوروك ءابو اهفلخ يتلا ةمزأ’او لاومأ’ا بايغ
.«قيرف يأا Òيشست ىلع رثؤوت رومأ’ا هذه

يد‹ Òغ حبسصي نايحأ’أ صضعب ‘ مÓكلأ»
«Òبك لمعب ماق Êاميلسسوبو

’ حاجنلا نأا دكأاتم انأا» :لوقي همÓك دانم لشصاوو
تاناكمإ’ا رفوت نم دب’ لب طقف ناديŸا ‘ يتأاي
نأا نكÁ ’ ،حاجنلا قيقحتل قيرفلا ‘ ءيشش لكو
،طقف مÓكلاب دنجتلاو Èشصلاب ÚبعÓلا بلاطت

ةعبرأا وأا ةثÓث وأا ن-ير-ه-ششل ل-كا-ششŸا م-كار-ت ّنأ’
ةدعاشسŸاب مهتدعو ،يد‹ Òغ باطÿا لعجي
ىرت امدن-ع ن-ك-ل ،ق-ير-ف-لا ‘ لوأ’ا لوؤو-شسŸا ع-م
دقو هتيلوؤوشسم تشسيل هذهف ،Êاعي لوأ’ا لوؤوشسŸا

قيرفلا ‘ ةÒثك ةيباجيإا ءايششأاو Òبك لمعب ماق
ةلفا◊او قيرفلا بت-ك-م ن-م ءي-شش ل-ك Ò-ّغ د-قو
امدنعف ،ةيباجيإا رومأا اهلمك يهو ،تاز-ي-ه-ج-ت-لاو
عم ةمارشص Ìكأا نوكأاشس تاقحتشسŸا لكششم ّلحي
.«Òثكلا مهنم بلطأاو ÚبعÓلا

رداق Òغ يسسفن ىرأأ امدنع بحسسنأاسس »
» ةفاسضإ’أ Ëدقت ىلع

لو-ح تجار ي-ت-لا تا-عا-ششإ’ا سضع--ب ى--ف--ن ا--م--ك
قÓطنا لبق ىتح قيرفلا نم هباح-شسنا ة-ي-نا-ك-مإا
يشسنرفلا لثŸا لوق-ي» :Ó-ئا-ق حّر-شصو ،ة-لو-ط-ب-لا

ةظحللا كلت ‘ ،ءارولا ¤إا دوعت مدقتت ’ امدنع
انيلع ،قيرفلا عم «برو بلق» نآ’ا انأا ..رداغأاشس
ىتح اورظنأا ،يرورشض ءيشش هنأ’ Èشصلا ملعتن نأا
Úب-عÓ-لاو بردŸا ى-ل-ع Èشصت ا-بوروأا ‘ قر--ف--لا

عشضولا نشسحتي اهدع-بو ل-م-ع-لا ل-شصاو-ي بردŸاو
Úلئافتم نحنو ،لمعلا رامث ةليكششت-لا ف-ط-ق-تو

لوقيشس قيرف ا-ن-يد-لو ق-ير-ف-لا ل-ب-ق-ت-شسÃ اÒخ
م . م .«مشسوŸا اذه هتملك

ةبلاطُم نكÁ ’و لأومأÓل جاتحي دوعسصلأ» :داّنم
«مسسوŸأ ةليط مهتاقحتسسم ىلع Èسصلاب ÚبعÓلأ

ةلجوب نايفصس ديصسلا كيرافوب دادو بردم لصصاوي
ينثا لبق اذهو ،ايدو مهتهجاوŸ قرف نع ثحبلا

،Êاثلا ينطولا مصسقلا ةلوطب ءدب نع اموي رصشع
نب م‚ ةباوب نم ةلوطبلا دادولا نصشديصس ثيح
.Òخألا بعلÃ نونكع
طل-خا د-ق ى-ل-فد-لا Úع ل-ي-ج ق-ير-ف با-ي-غ نا-كو
ن-ع ه-با-ي-غ د-ع-ب ،ة-ل-جو-ب نا--ي--ف--صس بردŸا قاروأا
هعمجي نأا رظتنŸا نم ناك يذلا يدولا ءاقللا
ديهصشلا بعلÃ يصضاŸا سسيمÿا كيرافوب دادوب

fiزاقر دم Ãاهلبقتي ⁄ بابصسأل كيرافوب ةنيد
تصضرعت قيرفلا ةلفاح نأا ةجحب ،ةلجوب بردŸا
ة--ن--يد--م ¤إا ق--ير--ط--لا ف---صصت---ن---م ‘ بط---ع ¤إا
.كيرافوب
ةلجوب بردŸا لصضف ن؟Úصسفانم بايغل ارظنو
مو--ي Úب--عÓ--لا Úب ة--ي--ق--ي--ب--ط--ت ةارا--ب---م ة‹ر---ب
دحألا سسما نوبعÓلا سسفن سضاخ امك ،سسيمÿا

اذ-هو ،بع-لŸا تاذ-ب ة-ي-نا-ث ة--ي--ق--ي--ب--ط--ت ةارا--ب--م
.ÚبعÓل Êدبلا بنا÷ا Úصسحتل

ةديج فورظ ‘ يرجي كيرافوب صصبرت
سصبÎلا نأا ة-ل--جو--ب نا--ي--ف--صس دادو--لا برد--م لا--ق
سسمأا لوأا ذ--ن--م ق--ير--ف--لا ه---ل---خد يذ---لا سسماÿا

Ãةصصاخ ،ةنصسح دج فورظ ‘ ،كيرافوب ةنيد
ل-ئا-صسو-لا ل-ك ق--ير--ف--ل--ل تر--فو يدا--ن--لا ةرادإا نأاو
.مامجتصسلاو ةحارلا
،مو-ي-لا ‘ Úتر-م ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا او-ب-عل برد-ت--يو
تÓصضعلا ة-يو-ق-ت-ل ة-صصصصfl ة-ي-حا-ب-صصلا ة-صص◊ا
امك ،يد-ل-ب-لا ح-ب-صسŸا-بو ة-يدŸا تا-عا-ق ىد-حإا-ب
،ةنيدŸا تاباغ ىدحإاب Úتصصح  ةلجوب  جمرب
د-ي-ه-صشلا بع-لÃ ة-ي-ئا-صسŸا ة-صص◊ا ىرŒ ا--م--ي--ف

fiزاقر دم Ÿتعاصس ةدÚ.

كيرافوب دأدو يبعÓل ةحأÎسسأ ’و ةحأر ’
لوألا م-ه-صصبر-ت كيرا-فو-ب دادو ر-صصا-ن--ع ل--صصاو--ت
نوعصضخي ثيح ،ةحاÎصسا لو ةحار نود ةنيدŸاب
Úب-عÓ-لا ن-م Òث-ك-لا ا-ن-ل ا-ه-ف--صصو تا--ب--يرد--ت ¤إا
سصصص◊ا م-ه-ت-ق-هرأا ثي-ح ،ة-ب-ع-تŸاو ة-ي-ن-صضŸا-ب
بردŸا ا-ه‹ر-ب ي-ت-لا ة-ل--صصاو--تŸا ة--ي--ب--يرد--ت--لا
لخاد وأا قلطلا ءاوهلا ‘ يرŒ يتلا ءاوصس ،ةلجوب
.ةنيدŸا بلقب تÓصضعلا ةيوقت ةعاق
Úتصصح جمرب هنا ،ةلجوب نايفصس بردŸا بصسحو
،ايموي تاعاصس عبرأا عومجÃ ،مويلا ‘ Úتيبيردت
ما-يألا ‘ تا-ب-يرد--ت--لا م--ج--ح ع--فر--ب م--غر--ي د--قو
بنا÷ا ‘ ا-صصق-ن ه-ت-ظ-حÓ-م لا--ح ‘ ،ة--ل--ب--قŸا
بردŸا تاذ هيلع زكري ام وهو ،ÚبعÓل Êدبلا

.ةيلا◊ا تابيردتلا ‘

يدانلل يكنبلأ ديسصرلأ ىلع ديمجتلأ عفر وحن
ديصصرلا ىلع ديمجتلا عفر متي نا ادج رظتني
ف-صصت-ن-م ل-ب-ق كيرا-فو-ب دادو يدا-ن-ل ي--ك--ن--ب--لا
لعجيصس ام وهو ،ريدقت ىصصقأاك يرا÷ا رهصشلا
يتلا ةقناÿا ةمزألا نم Óيلق سسفنتي قيرفلا
‘ هب فصصعت نا تداك يتلاو ،دادولا اهنم Êاعي
سسي-ئر-لا سضو-خ-يو ،ة-ي-صضاŸا ة-ل--ي--ل--ق--لا ما--يألا
د-صض ا--قا--ب--صس ح--ي--ل--ف د--ي--ع--صس Ëد--ق--لا د--يد÷ا
نويد نم ىقبت نم ديدصست لجأا نم ،ةعاصسلا
و ،ميتنصس رايلم ›اوحب ايلاح ةردقŸاو يدانلا
،ميتنصس يرايلم نم Ìكأا اهنم تيوصس تناك يتلا
مدقأا دق Úقباصسلا ءاصسؤورلا دحا ناك نأا دعب

هلوصصح مدع ةجحب ،يدانلا ديصصر ديمŒ ىلع
.هلاومأا ىلع

يدهم Ëرك

كيرافوب دادو

موــــــــيلأ ‘ Úترـــــم بردـــــتي ةدــــيلبلأ داـــ–أ
ميهاربا ›اد صصبÎب هدجاوت لÓخ

ةينويزفلت ةيضضاير ةضصح هروضضحب

ىدحتي ةيدوع Úمأأ
ةمسشن نايفسس هبردم

Úمأا ةديلبلا دا–ا بع’ روشضح لّكشش
ىدح’ ةيشضاير ةشصح ‘ ،ةيدوع
ةرهشس يرئاز÷ا نويزفلتلا تاونق

رهظ ‘ رجنخ ةبرشض ،سسما لوأا
وهو ،ةمششن نايفشس هقيرف بردم
نم تاديدهت ىقلت دق ناك يذلا

سضرعتيشس هنا ىلع بردŸا تاذ فرط
يأا ‘ هروشضح ررك نا تابوقع ¤إا

ناكو .Óبقتشسم ةينويزفلت ةانق
‘ انل حرشص دق ،ةمششن نايفشس بردŸا

هنا ،عيباشسأا ذنم هب انشصخ لوطم راوح
Úمأا هقيرف مجاهم Óبقتشسم عنميشس

ةيشضاير ةشصح يأا ‘ روهظلا ةيدوع
ةبيكرت ىلع اظافح ،ةينويزفلت

كلذ نم Ìكأا ةمششن بهذو .قيرفلا
Úمأا ماÎحا مدع لاح ‘ هنإا »:هلوقب

سضرعتيشس ،يتاريذحتل ةيدوع
نع فششكلا ةمششن سضفرو .«تابوقعل

لاطتشس يتلا تابوقعلا هذه ةيعون
مÎحي ⁄ يذلا وهو ،ةيدوع هبع’

ةمششن تاديدهتب ىمرو هتارارق
لبق ةليلق مايأا اذهو ،طئا◊ا سضرع

.Êاثلا مشسقلا ةلوطب ءدب
يدهم Ëرك
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قــيقحتل ةـــتباث ىــطخ ىــــلع ةـــنيدوب يــلع دـــيضس
لاــــــــــيدنوŸا يــــــــــف ةــــــــــئجافŸا

ةحوتفŸا ةيسسنرفلا ةلوطبلا ‘ Êا-ث-لا ز-كرŸا ق-ي– ن-م ة-ن-يدو-ب ي-ل-ع د-ي-سس  ير-ئاز÷ا ن-ك“
يبŸو’ا لطبلا نع  ةئŸا نم ءازجا عبرا و ةيناث قرافب  فيفخ نزو Îم وغرلل ةيسضاÎف’ا
بعلŸا ءادسصا دير÷ ةنيدوب  يقيرفإ’ا لطبلت حرسص و اونرايب6102 وير دليبŸوا ‘ يسسنرفلا
يتلا و رهسشلا اذه للخ فبدجتلل ⁄اعلا ةلوطبل رظحي هنوك هل ادج ةزفfi ةجيتنلا هءه نا
ةسسفانŸا هذه » ةن-يدو-ب ي-ل-عد-ي-سس فا-سضا و فر-سشم ز-كر-م ق-ي-ق– ¤ا ة-ن-يدو-ب ا-ه-ي-ف ى-ع-سسي
نم ةسصاخ ادج  ةمهمو ةديفم يه تاعاقلا لخاد Îم وغر’ا زاهج قيرط نع ةيسضاÎف’ا
لمعتسست ةقيرط يه و ءاŸا ‘ هلذبن يذلا كلذ نم Èك ادهج بلطتت اهنأ’ ةيندبلا ةيحانلا

قلطنا لبق لمعتسست ةينقت اهنا امك ⁄اعلا ‘ Úمارلا مها لبق نم و ةÌكب ءاتسشلا ةÎف للخ
»  Êدبلا ليهأاتلا لجا نم يسضايرلا  مسسوŸا

خـــــــيرات نـــع فـــــــضشكت ةـــــــعراضصŸا ةـــــــيدا–ا
ةيباختن’او ةيداعلا ةماعلا ةيعم÷ا

Úي-ع-ت ة-ي-بŸو’ا ة-ن-ج-ل-ل يذ-ي-ف-ن-ت-لا بت--كŸا رر--ق
ةماعلا ةيلاŸا نوؤوششلا Úما دعشسب دمfi وشضعلا
موحرŸا ةفÿÓ كلذ و ةيبŸوأ’ا ةنجللاب ةشصاÿا
نم حارقأاب دعشسب Úعت رارق ءاج و حابشش  حبار
يذلا دامح نامحرلا دبع ةيبŸو’ا ةنجللا سسيئر
ما-ه--م ›و--ت--ل  بشسا--نŸا سصخ--ششلا د--ع--شسل ‘ ىأار
ءاشضعا ق-فاو د-ق و او-ك-ل-ل ة-ما-ع-لا ة-ي-لاŸا ة-نا-م’ا
ا‡ دامح حاÎقا ىلع ة-ن-ج-ل-ل يذ-ي-ف-ن-ت-لا بت-كŸا
هماهم ›وتب اقباشس سسنتلا ةيدا–ا سسيئرل حمشسي
ءاعبر’ا اذه ايمشسر
ن-م هرا-ي-ت-خ’  ه-تدا-ع-شس ى-ل-ع د-ع-شسب د--مÈ fiعو

نا حشضوا و يذيفتلا بتكŸا ءاشضعا عيمج نمشض
ءاشضعا لبق نم يشصخشش ‘ةقث وه Úيعتلا اذه
بجاو هتقتا-ع ى-ل-ع ل-ع-ج-ي ا-م و-ه و او-ك-لا بت-ك-م
نكي نا و ةيبŸوأ’ا ةنجللا نشض نشسح ¤ا ءاقتر’ا

‘ ا-ع-شضو نا-ت-ل-لا ة--ي--لوؤو--شسŸا و ة--ق--ث--لا د--ق ى--ل--ع
هشصخشش

ةضسائرل هتدوع رارق  ملتضسي ⁄ دعضسب
سسنتلا ةيدا–ا

امدعب هبشصنم ¤ا دعشسب دمfi ةدوع سصوشصخب و
ءابن’ا ةلاكو Èع ةشضايرلا و بابششلا ةرازو تنلعا
ي-ت-لا  فا-ق-يإ’ا ة-بو-ق-ع تط-ق-شسأا ا-ه-نا ة-ير-ياز÷ا
نا Òغ  قباشسلا ريزولا لبق نم هيلع  ةطلشسم تناك

fiسسأار ى--ل--ع  ه--ما--ه--م د--ع--ت---شسي ⁄ د---ع---شسب د---م
و  ة-عا-شسلا د-ح ¤ا سسن-ت-ل-ل ة--ير--ئاز÷ا ة--يدا–’ا
ةرازو ن-م ي-م-شسر-لا رار-ق-لا ى-ق-ل--ت--ي ⁄ ه--نو--ك كلذ
ءابن’ا ةلاكو Èع ÿÈا ىقلت و ةشضايرلا و بابششلا
لئاشسو مظعم هتلوادت يذلا ÿÈا وه و ةينطولا
هيقلت مدع ببشس لهجي هنا دعشسب فششك و مÓع’ا
ربوتكا رهشش هرودشص نم رهششا ثÓث ذنم رارقلا

رظتني هنا دعشسب يفخي ⁄ و ةيشضاŸا ةنشسلا نم
ةماعلا ةيعم÷ا ءاشضعا لجا نم  رارقلا مÓتشسا
يتدوع و يرا-ب-ت-عا ةدا-عإا-ب او-ب-لا-ط ن-يذ-لا سسن-ت-ل-ل
تا--ف نا--ط اذا ا--م ن--ع و ة--يدا–’ا نوؤو--شش ›و--ت--ل
ديدŒ ةداعا ¤ا بهأاتت ةيشضايرلا ةكر◊او ناو’ا
تقو كانه لازي ’ هنا دعشسب عششوا اهاتيدا–ا

⁄ ةيباخت-ن’ا و ة-يدا-ع-لاو ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا مادا-م
ة-ي-بŸوا ةد-ه-ع ¤ا ه-ح-ششر-ت ن-ع و   د-ع-ب اد-ق--ع--ن--ت

وه و دعب هارارق مشسحي ⁄ هنا فششك دعشسب ةديدج
يذلارابتع’ا درب ةرتزولا رارق مÓتشسا راظتنا ‘

و  مÓع’ا لئاشسو ‘ هنع تنلعا دق ةيشصولا تناك
ةيدا–’ا عم هلبقتشسم ‘ ركفيشس كلذك دعب نم
نوكيشسف حششرت اذا هنا دكا اميف سسنتلل ةيرئاز÷ا
نوفقي نيذلا ةماعلا ةيعم÷ا ءاشضعا لجا نم كلذ
ةيدا–’ا سسرأات لجا نم هنودناشسي و هبناج ¤ا
ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا نؤووشش Òيشست  نأاف Òكذتلل و
ةنشس نم ديزا ذنم ةباينلا قيرط نع متت سسنتلل
خراشص Êونتق زواŒ و  ةفلاfl دعي يذلا رم’ا

تا-ي-ع-م--ج--ل--ل ير--ئاز÷ا نو--نا--ق--لا ح--شضو--ي ثي--ح
و موي06  قوفت ’ ةدŸ متت ةباينلا نا ةيشضايرلا

سسيئر باختنا لجا نم ةيئان-ث-ت-شسا ة-ي-ع-م-ج د-ق-ع-ت
سسنتلا ةيدا–ا عم فلتخا انه عشضولا نكل ديدج

ىقلت ا-مد-ع-ب ة-با-ي-ن-لا-ب د-مfi راز’ ا-هÒشسي ي-ت-لا
ربو-ت-كا ر-ه-شش ة-شضا-ير-لا و با-ب-ششلا ةرازو ن-م رار-ق
لجا نم نيرهشش  ةدŸ ةيدا–’ا Òيشستب هل حمشسي
⁄ و تهتنا ةلهŸا نا ’ا ةماعلا تايعم÷ا ميظنت

Œدعب دد
Íيام خيرات ةشضايرلا و بابششلا ةرازو تددح دقو
ءارج’ سسرام رششع عشساتلا و يرفيف نيرششعلا لا
م.ةلوخ . سسنتلا ةيدا–’ ةيباختن’ا ةيعم÷ا

ةيديلقتلا تاضضايرلاو باعلألل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا

راضشبب يرفيف02 موي ةيباختن’ا ةماعلا ةيعم÷ا
ابشس– ةيباختن’ا ةماعلا اهتيعمج ،ةيديلقتلا تاشضايرلاو باعلأÓل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا دقعت
راششب ةي’ول با-ب-ششلا تا-شسشسؤو-م ناو-يد-ب ل-ب-قŸا ر-ياÈف02 مو-ي4202-1202 ةيبŸوأ’ا ةده-ع-ل-ل
ر-ه-شش ن-م سسدا--شسلا ‘0202 مشسوŸ ةيداعلا ةماع-لا ة-ي-ع-م÷ا-ب ا-قو-ب-شسم د-عوŸا اذ-ه نو-ك-ي-شسو
Úعلا رمح ،ةيدا–’ا ىوتشسم ىلع مÓعإ’اب فلكŸا حرشصو .ةيدا–’ا رقم راششبب امئاد ،رياÈف
يبدأ’او ›اŸا نيريرقتلا ةششقانم متيشس ،راششبب ة‹ŸÈا ةيداعلا ةماعلا ةيعم÷ا لÓخ‘‘ :،يثوغ
.‘‘اهيلع ةقداشصŸا لجأا نم0202-7102 ةيبŸوأ’ا ةدهعلا ةليشصح سضرع ¤إا ةفاشضإا ،0202 ةنشسل
ءاشضعأا باختناب ةماعلا ةيعم÷ا لÓخ نوموقيشس ةيعم÷ا ءاشضعأا نإاف ،ردشصŸا سسفن بشسحو

ةماعلا ة-ي-ع-م÷ا د-ق-ع-ل ا-ب-شس– ،ما-هŸا مÓ-ت-شسا و م-ي-ل-شست و نو-ع-ط-لا ،تا-ح-ي-ششÎلا ن-م ل-ك نا÷
سسيئرلا ايلاح اهدوقي ةيديلقتلا تاشضايرلاو باعلأÓل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا نأا ركذي .ةيباختن’ا

 .›اوتلا ىلع ةيناثلا ةدهعلل سسافرتوب Êومام

fiـــــمأا دـــــعضسب دـــــمÚ و’ا ةـــــنجلل ماـــــعŸحاـــــبضش دـــــيقفلل افلخ ةـــــيب

 ودعلل ينطولا ناجرهŸا ‘ ةيعون ةكراضشم
ةنتابب ةينامورلا راثآلل يفيرلا

يتلا41 ـلا هتخسسن ‘ ةينامورلا راثآلل يفيرلا ودعلل ينطولا ناجرهŸا تاسسفانم تزي“
‘ ةسصاخ Úئادعلل ةيعون ةكراسشÃ ةنتاب ةنيدÃ  ودعلا كلسسÃ تبسسلا مويلا ترج

.لاجر Òسصقلا قابسسلا
ةسسفانŸا هذه نأاب ، ليوغل ميكح ىوقلا باعلأ’ ةيئ’ولا ةطبارلاب ميظنتلا ريدم دكأا دقو
مهنيب نم ينطولا ىوتسسŸا ىلع Úيئادعلا زربأا اهيف كراسش ملك4 ةفاسسم ىلع تدتما يتلا

ةبسسنلاب ناجرهŸا فرع اميف .ÚيŸاع لاطبأا مهو يتباث للبو ةماسسأا دارسشو ليوط دامع
زربأا نمو ةطرافلا ةن-سسل-ل ي-ف-ير-لا ود-ع-لا قا-ب-سس ‘ ر-ئاز÷ا ة-ل-ط-ب ة-كرا-سشم تاد-ي-سسل-ل
. صشيطب ةنيمأا عناوم Îم ف’آا3 صصاسصتخا ‘ تاءادعلا

يفيرلا ودعلل ةيوه÷ا ةلوطبلا ميظنت اهعم يزاوتلاب ” يتلا ةرهاظتلا هذه ‘ تكراسشو
. ةءادعو ءادع023 ›امجإاب ىوقلا باعلأا تاطبار ‘ ةلث‡ ةي’و31 (قرسش بونج)

ة-------يدا–’ا تف-------ششك
ةعراشصملل  ةيرئاز÷ا

ءار----جا خ----يرا----ت ن-----ع
ة---ما---ع---لا ة---ي---ع----م÷ا
ل---جا ن---م ة----يدا----ع----لا

ن-ير-ير-ق-ت-لا ة-ششقا-ن--م
ةنشسل ›اŸا و يبد’ا

بيشصنت كلذكو0202
و تاحي-ششÎلا ي-ت-ن÷

مو--ب كلذ و  نو--ع--ط---لا
نم   نيرششعلا  تبشسلا

ر-قÃ ير--ف--ي--ف ر--ه--شش
Íب ةي-بŸو’ا ة-ن-ج-ل-لا

اديقت كلذ و  نونكع
داقعنا خيرات نع كلذك ةعراشصŸا ةيدا–ا تنلع و ةشضايرلا و بابششلا ةرازو اهتعشضو يتلا ةمانزرلاب
رششع ةشسمخ زواجتت ’ ةÎف دعب يا لبقŸا سسرام نم عبارلا خيراتب كلذ و ةيباختن’ا ةماعلا ةيعم÷ا
ةيئهلا تددشش ةماعلا ةيعم÷ا ءاشضعأ’ ةيدا–’ا ةلشسارم ‘ و  ةيداعلا ةماعلا ةيعم÷ا داقعنا نم موي
راششتنا نم د◊ا لجا نم يدشس÷ا دعابتلا و يحشصلا لوكوتÈلا ماÎحا و ديقتلا ةرورشض ىلع ةيلاردفلا

انوروك سسوÒف

ءاضضعأ’ا تيبŸ كيبŸوا قدنف دد– ةيدا–’ا
ÚميقŸا ةعراشصملل ةماعلا ةيعم÷ا ءاشضع ادع تيبم ناكم ةيدا–’ا ةلشسارŸا سسفن ‘  تددح و

سسرام4 و يرفيف02لا يتليل  ميهارب ›ادب كيبŸوا قدنفب كلذ و ةمشصاعلا رئاز÷ا جراخ
قداشصم دد÷ا ءاشضعأ’ا تاباختنا رشضاfi راشضحإا ىلع ةيدا–’ا تشصرح دقف قئاثولل ةبشسنلاب اما

بابششلا ةيريدم ةقداشصم ةرورشض ىلع تددشش امك ةي’و لكل ةشضايرلا و بابششلا ةيريدم لبق نم هيلع
. ةماعلا ةيعم÷ا ءاشضعا اوشسيل مه نم اهلمحي يتلا تÓيكوتلا ىلع ةشضايرلا و



ــه2441 ةيناثلا ىدامج٨1 ـل قفاوŸا1202 يرفيفÚ 10نثإ’ا خيراتلا ىلع ةذفان
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تا--ي---ف---صصت---لا ‘ تا---يرا---ب---م ثÓ---ث د---ع---ب
،6002 اي-ق-ير-فإاو ⁄ا-ع-لا سسا-ك-ل ة-جودزŸا

بردŸا حار ،طقف Úتطقن ’إا اهيف دصصح
ه--تر--ك--ف هد--صسفأا ا--م ح--ل--صصي ج--يا--صسو Òبور
ما---مأا ة---يدو ةارا---ب---م سضو---خ---ب ،هÒك---ف----تو
ةيليوج5 بع-لÃ ي-با-ن-ي-كرو-ب-لا بخ-ت--نŸا
،يÒهاط ديعصس يبرغŸا مك◊ا اهرادأاو
ل--صضف ثي--ح ،م--صشتfi رو--ه--م--ج رو--صضح---ب
درك ،ةهجاوŸا هذه ةعطاقم مهنم Òثكلا

هب رهظ يذلا فيعصضلا ءادأ’ا نع هنم لعف
لصصاو.ةثÓثلا تايرابŸا ‘ ةرقوب ءÓمز
هلدا-ع-ت-ب ،ل-يز-ه-لا هءادأا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
ةعبارلا ةهجاوŸا ي-هو ،ا-م-ه-ل-ثÚ Ÿفد-ه-ب

ل-صشف-ي يذ-لا ج-يا--صسو بردŸا ةدا--ي--ق ت–
ل-يز-ه د-ي-صصر و-هو ،زو-ف-لا ق-ي-ق-ح-ت-ب ا-ه-ي-ف

ع-جار-ت ا-ن-ب-خ-ت-ن-م ه-لÓ--خ ن--م تب--ثا ،اد--ج
وصساف انيكروب ةارابم ¤إا ةدوعلاب.هاوتصسم
ة-ط-صساو-ب ،ي-ن-طو-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل ة-ياد-ب-لا تنا-ك ،ة-يدو--لا
ةارا---ب---م لوأا ‘ ،33ـلا ة-ق-ي-قد-لا ‘ ،يوار-ه-ط بعÓ--لا

اذهل مداقلا ،ةديلبلا دا–ا بع’ بعÓلا اذه اهصضاخ
كلذ ‘ يصسايق غلبÃ فلصشلا ةيعمج قيرف نم Òخأ’ا
رفصصل فدهبو ،ميتنصس نويلم003 نم Ìكأاب مصسوŸا

Ÿلوأ’ا طوصشلا ىهتنا ةينطولا ةليكصشتلا ةحلصص.
،ة-ل-ما-ك فاد-هأا ة-ثÓ-ث ل-ي-ج-صست د-ه-صش ،Êا-ث-لا طو--صشلا
ثيح ،يبانيكروب-لا بخ-ت-نŸا ة-ح-ل-صصŸ تنا-ك ة-ياد-ب-لا

نم ةصسماÿا ة-ق-ي-قد-لا ‘ ة-ج-ي-ت-ن-لا ل-يد-ع-ت ن-م ن-ك“
،وغناز هم‚ ةطصساوب ةارابŸا نم05ـلاو Êاثلا طوصشلا
ةفاصضإا نم ينطولا بختنŸا نك“ قئاقد عبرأاب اهدعب
نكل ،سشارع مي-ل-صس فÙÎا ة-ط-صساو-ب Êا-ث-لا فد-ه-لا
اثلاث افده بقÎي عيم÷ا هيف ناك يذلا تقولا ‘و
وغارداو يبانيكروبلا بعÓلاب اذإاو ةينطولا ةليكصشتلل

فدهلا نم طقف قئاقد عبصس دعب ،ةجيتنلا ليدعت نم
نيرصشعلا قئاقدلا لم– ⁄.ينطولا انبختنÊ Ÿاثلا
ت’واÙا مغرف ،ديدج يأا نع ةارابŸا نم ةيقبتŸا
لداعتلاب ةارابŸا يهتنتل ،Úيرئاز÷ا ÚبعÓل ةديدعلا
’إا لداعتلا اذه نم مغرلاب .امهلثÚ Ÿفدهب يباجي’ا
ةج-ي-ت-ن-لا-ب لا-ب-ي ⁄ ،ج-يا-صسو Òبور ي-ن-طو-لا بردŸا نأا

امك ،ةينطولا رصصانعلل ةيعام÷ا حورلاو ءادأ’اب اديصشم
ةهجاوŸا هذه تصضاخ يتلا ءامصسأÓل دي÷ا ءادأ’اب هون

لؤوافتلا اذه طصسو نكل ،يوارهط رارغ ىلع ةرم لوأ’
رذ– ة-ي-ن-طو--لا مÓ--عإ’ا ل--ئا--صسو ن--م د--يد--ع--لا تحار
ة--ه--جاوŸا ‘ ةرا--صسÿا ة--ب--غ--م ن---م ج---يا---صسو بردŸا
ةعبارلا ةلو÷ا نمصض Êوباغلا بختنŸا مامأا ةيلاوŸا

ا-ي-ق-ير-فإاو ⁄ا-ع-لا ي-صسا-ك-ل ة-جودزŸا تا-ي-ف-صصت--لا ن--م
ىرت ،جياصسو اهب ›ابي ⁄ يتلا تاريذحتلا يهو ،6002
بعلم اهل احرصسم ناك يتلا نوباغلا ةارابم تءاج فيك
يذلا لاؤوصسلا وه مكلذ ؟ةبانع ةنيد6591Ã يام91

لبقو.¤اعت هللا نذإاب ةلبقŸا ةقل◊ا ‘ هنع مكبيجنصس
ةهجاوŸا هذه سضاخ ينطولا بختنŸا نا Òصشن ،كلذ
يوافيعلا رداقلا دبع ،ةفولب ،يواواق :ةيلاتلا ءامصس’اب

نا--م--ي--ل--صس و--حر ،ه--ل ةارا--ب--م لوأا دادزو--ل--ب با--ب--صش ن--م
لئابقلا ةبيبصش نم يوÓمح)وزاز ،(لصضاف يماهارب)
،(دياقلب قوراف) يزاغ Ëرك ،Êومام ،(هل ةارابم لوأا
Úصسح ،ه-ل ةارا-ب-م لوأا ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ن--م سشا--قو--ب
دا–ا نم سشادعب دمfi اصضر)هللا دبعوب دواد ،ويصشا
جياصسو Òبور :بردŸا.(ةديلبلا
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ةنيد6591Ã يا-م91 بع-لÃ نو-با-غ-لا ةارا-ب-م تءا-ج
ن---م ÚيŸÓا تدوار ي---ت---لا لا---مآ’ا سسك---ع ،ة---با----ن----ع
لوأا ق-ي-ق– ¤إا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ةدو-ع-ب Úير-ئاز÷ا

،ثد---ح---ي ⁄ اذ---ه ن---ك---ل ،را---صصت----نا
ةيثÓثب ةينطولا ةل-ي-ك-صشت-لا طو-ق-صسب
ةجودزŸا تايفصصتلا نمصض ،ةفيظن
عبات.6002 ايقيرفإاو ⁄اعلا سساكل
تظتكا ،ادج Òفغ روهمج ةارابŸا
6591 يام91 بعلم تاجردك مهب

Ãث-ك-لا ن-ك-ل ،ة-با-ن-ع ة-ن--يدÒ م-ه-ن-م
،ةارا-بŸا ة-يا-ه-ن ل-ب-ق جورÿا ل-صضف
ناك يذلا ءادأ’ا نع هنم لعف درك
هيف تناك تقو ‘ ،نوبعÓلا همدقي
ةثÓثب نو-با-غ-لا ة-ح-ل-صصŸ ة-ج-ي-ت-ن-لا
ى-ه-ت-نا ةارا--ب--م ‘ ،ر--ف--صصل فاد--هأا

.فاد----هأا نود----ب لوأ’ا ا----ه----طو-----صش
ل---ك سسك---عو،ة---ي---نا---ث---لا ة---ل----حرŸا
رصصانعلل يلك رايهنا دهصش ،تاعقوتلا
ثد--ح ا--م ءي--صشب نا--كو ،ة--ي--ن--طو--لا
ة----ياد----ب ،Úطو----صشلا Úب Úب----عÓ----ل

ةقيقدلا ‘ ناك فادهأ’ا ناجرهم
ةطصساوب ةارابŸا نم45ـلا ةعصساتلا
يدا------ن ‘ ›ا◊ا بعÓ-------لا د-------لاو
،غ-نو-يا--با--موا يز--ي--ل‚’ا لا--ن--صسرا
فعاصض ةقي-قد ر-صشع ة-ع-صسب ا-هد-ع-ب
ةطصساوب ةجي-ت-ن-لا ر-ئاز-لا بخ-ت-نŸا

ا-فد-ه ، ÊاŸأ’ا د-نو“رود ا-ي-صسيرو-ب-ل ›ا◊ا بعÓ--لا
Úب--عÓ--لا رد--صص ‘ ة--م--حر--لا ة--صصا--صصر ة--با---ثÃ نا---ك
ةصصاصصرلا يهو ،جياصسو Òبور بردŸاو Úيرئاز÷ا
ةثلاث ةصصاصصر ا-ه-ت-ع-ب-ت ي-ت-لا

ةرفاصص نم قئاقد تصس لبق
¤إا حاجن-ب ا-ه-ه-جو ة-يا-ه-ن-لا

بعÓ-لا Úير-ئاز÷ا بو-ل--ق
بخ--ت--نŸا ا--ي--ه---ن---م و---ت---ي---ب
هت-ح-ل-صصŸ ءا-ق-ل-لا Êو-با-غ-لا
لد-ج يأا ل-ب-ق-ت ’ ة-ج-ي-ت--ن--ب
تد-م-ج ،ة--ف--ي--ظ--ن ة--ي--ثÓ--ث
ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا د--ي--صصر

عبرأا نم ةيناثلا ةطقنلا دنع
با-ق ه--ت--ع--صضوو ،تا--يرا--ب--م
ءاصصقإ’ا نم ىندأا وأا Úصسوق

نم
ا-ي-ق-ير-فإا سسا-ك تا--ي--ف--صصت
زاتجا ناك ايناŸأا راطقف ،⁄اعلا سساك مامأا

او-ب-ع’ ه-ي-ل-ع بكر-ي نأا نود ة-با-ن-ع ة--ن--يد--م
ةهجاوم ينطولا بختنŸا سضاخ.انبختنم
نب :ةيلاتلا ءام-صسأ’ا-ب نو-با-غ-لا ما-مأا «را-ع-لا»

Îنع ،جاحلب ،(سشاقوب) ناميلصس وحر ،ومح
Ëرك)يروصصنم ديزي ،Êومام ،ةفولب ،يحي

،كلŸا د-ب--ع دار--صش ،و--ي--صشا Úصسح ،(يزا--ع
ن-م نا-ي-ف-صس دواد)سشار-ع م-ي-ل--صس ،ي--ف--يا--صص
:بردŸا.(هل ةارابم لوأا نارهو ةيدولوم
جياصسو Òبور
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ىلع يمولب رصضÿو Êا-قر-ف ي-ل-ع ي-ئا-ن-ث-لا Úي-ع-ت رو-ف
نيذه حار ،ينطولا بخ-ت-ن-م-ل-ل ة-ي-ن-ف-لا ة-صضرا-ع-لا سسأار
ة---ب---خ---ن---لا---ب ⁄ا يذ---لا سضرŸا نا---صصخ----صشي ÚبردŸا
،ج--يا--صسو تÒبور بردŸا فار---صشإا ت– ،ة---ي---ن---طو---لا
،هل راصصتنا لوأا قيق– يلف Òخأ’ا اذه لصشف فيصسكو
ةداحو ،ةيلا-ت-ت-م تا-يرا-ب-م سسم-خ ه-صضو-خ ن-م م-غر-لا-ب
5 بعلÃ اهيف لداعتنو يبانيكروبلا بختنŸا مامأا ةيدو

مامأا ةيمصسر ىرخأ’ا ةعبارلاو ،امهلثÚ Ÿفدهب ةيليوج
لداعتو ةبانع ةنيدÃ يام91 بعلÃ ’وغنا تابختنم
بختنم مامأا لداعت هلثŸ فدهبو ،فادهأا نودب اهيف
ا-ير-ج-ي-ن ما-مأا ر-صسخو ،Òخأ’ا اذ--ه بع--لÃ يو--با--بÁز

ة-بر--صضلا ي--تأا--ت--ل ،ر--ف--صصل فد--ه--ب Òخأ’ا اذ--ه سضرأا--ب
6591 يام91 بعلÊ Ãوباغلا بختنŸا مامأا ةيصضاقلا

Ãثب ةبانع ةنيدÓا ليحرب تلجع ،ةفيظن ةيثŸبرد
اميف Êاقرف يلع ركذلا قبصس امك هلدب Úيعتو جياصسو

يئانثلل ةجرخ لوأا.لوأا دعاصسم يمولب رصضÚ ÿع
ةيدناورلا ةمصصاعلاب  تناك يمولب رصضÿو Êاقرف يلع
ة--لو÷ا ن--م--صض ،ي--لÙا بخ---ت---نŸا ما---مأا ، ›ا---غ---ي---ك
تا-ي-ف-صصت-ل-ل ،با-هذ-لا ة-ل-حر-م ن-م ةÒخأ’او ة-صسماÿا
سسا---كو ،(6002 ا--ي--ناŸأا) ⁄ا--ع---لا  سسا---ك---ل ة---جودزŸا
نا-ك ة--ه--جاوŸا هذ--ه ل--ب--ق.(6002رصصم) اي-ق-ير-فإا
ع-برأا ن-م Úت-ط-ق--ن ’إا د--صصح د--ق ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا

Êا-قر-ف ي-ل-ع ÚبردŸا ى-ل-ع ا-ماز-ل نا-ك--ف ،تا--يرا--ب--م
دارأا نإا زو-ف-لا-ب ›ا-غ-ي-ك ن-ك-م ةدو-ع-لا ،ي-مو-ل-ب ر--صضÿو
ةحيحصصلا ةكصسلا ¤إا «رصضÿا» راطق ةداعإا Êاقرف
امك هتراصسخب ةبانع ةطfi ‘ اهنم فر‚ا نأا دعب
تصصقأا ةÁزه ،ةفيظن ةيثÓثب نوباغلا مامأا ركذلا قبصس
،لايد-نوŸا غو-ل-ب ن-م ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ةÒب-ك ة-ب-صسن-ب

سسا-ك ةÒصشأا-ت تي-ق--ب ا--م--ي--ف
م--ل– لfi ا--ي---ق---ير---فإا ·أا
عاطتصسا.Úيرئاز÷ا
ةدوعلا يفياصص قيفر ءÓمز
لداعتلا ةطق-ن-ب ›ا-غ-ي-ك ن-م
ةارا--ب--م ‘ ،.ه--ل---ثŸ فد---ه
Êادو----صسلا م----ك◊ا ا-----هرادأا

مغرف ،دلاخ ن-م-حر-لا د-ب-ع
سضرأ’ا با----ح----صصأا مد----ق----ت
يد--ي--بأا بعÓ--لا ة--ط--صساو--ب

،ةعصساتلا ةقيقدلا ‘ اركبم
نم لني ⁄ فدهلا اذه نكل

فيطصس قافو بع’ اهدصسج يتلا Úيرئاز÷ا ةÁزع
طقف قئاقد رصشع دعب لداعتلا فدهب يلحروب دعصسي

ل-ك لوا-ح ا-هد-ع-ب.يد-ناور-لا بخ-ت-نŸا فد--ه ن--م
ت’واÙا نم مغرلاب نكل ،ايناث افده ةفاصضإا بختنم
اهلاح ىلع تيقب ةجيتنلا نأا ’إا Úبنا÷ا نم ةرركتŸا
يتلا ،ةيئاه-ن-لا ة-ج-ي-ت-ن-لا ي-هو ،ه-ل-ثŸ فد-ه لدا-ع-ت-لا-ب
سساك تايفصصت جراخ ةيمصسر ةفصصبو ÚبختنŸا تعصضو
سسفانتلا ‘ ÚبختنŸا Óك ةمهم تدقعت اميف ،⁄اعلا

يرا-ق-لا سسر-ع-لا  ¤إا ة-ل-هؤوŸا ة-ث-لا-ث-لا ةÒصشأا-ت-لا ى--ل--ع
Ãا» ديصصر نوك ،رصصÿثلا ةطقنلا زواجتي ⁄ «رصضÓةث
ةنراقم ادج ليزه ديصصر وهو ،ةنك‡ ةطقن51 نم

Ãا سضاخ.رئاز÷ا همصسا بختنŸهذه ينطولا بختن
،و----م----ح ن----ب :ة----ي----لا----ت----لا ءا-----م-----صسأ’ا-----ب ة-----ه-----جاوŸا
يروصصنم ديزي ،يحي Îنع ،ةفولب ،(جاحلب)يماهارب
،(رو-فاز)ي--ف--يا--صص ،ير--يزد ،Êو--ما--م ،(و--ي--صشا Úصسح)
Êاقر-ف ي-ل-ع.(تو-با-تو-ب) م-ي-ل-صس سشار-ع ،ي-ل-حرو-ب
يمولب رصضÿو

71fƒaªÈ 4002
2 لاغنضسلا1 رئاز÷ا

،يمولب رصضÿو Êاقرف يلع يئانثلل ةيلاوŸا ةهجاوŸا
بختنملل ه-ت-ه-جاوÃ ،ة-ي-صسنر-ف-لا نو-لو-ت ة-ن-يدÃ تنا-ك
نم ةدوعلا ةلحرŸ  ادادعتصسا ،يدو ءاقل ‘ ›اغنصسلا
.6002 ايقيرفإاو ⁄اعلا يصساكل ةجودزŸا تايفصصتلا
ةراصسخب تهتناو ،اتوب دولك يصسنرفلا مك◊ا ءاقللا رادأا

ةارابŸا يهو ،فدهل Úفدهب ينطولا بختنملل هيددج
ينطولا بختنŸا اهيف لصشفي يتلا ›اوتلا ىلع ةرصشاعلا

،ادج ليلق روهمج هعبات يذلا ءاقللا.زوفلا قيق– نم
بخت-نŸا ا-ه-م-صسح ،بو-ل-طŸا ىو-ت-صسŸا ¤إا ى-قر-ي ⁄

تنا-ك ة-ياد-ب-لا ،فد-ه-ل Úفد-ه-ب ه-ت-ح-ل-صصŸ ›ا-غ--ن--صسلا
اهدعبو ،53ـلا ةقيقدلا ‘ غنوي ودا‡ بعÓلا ةطصساوب
ة-ج-ي-ت-ن-لا ›ا-غ-ن-صسلا بخ-ت--نŸا ف--عا--صض ق--ئا--قد تصسب
بختنم مدقت عقو ىلعو ،ياغ ركبوب بعÓلا ةطصساوب
طوصشلا.لوأ’ا طوصشلا ىهتنا رفصصل Úفدهب لاغنصسلا
بختنŸا بناج نم لعف در يأا هيف لجصسن ⁄ ،Êاثلا
ه-ع-قاو-ل م--ل--صست--صسا د--ف ه--ب نا--كو ،ير--ئاز÷ا ي--ن--طو--لا
د-ع-بو ،ةÒخأ’ا ر--صشع--لا ق--ئا--قد--لا ‘و ن--ك--ل ،مو--تÙا
بعÓلا نك“ ،هتقطنم ¤إا ›اغنصسلا بختنŸا عجارت
نم قئاقد Êامث لبق ةجيتنلا سصيلقت نم نايفصس دواد
اهصضرف يتلا ةيلكلا هبصش ةرطيصسلا نم مغرلابو ،ةياهنلا
نأا ’إا ءاقللا تاير‹ ىلع Êاقرف يلع بردŸا لابصشأا
Úف=دهب لاغنصسلا ةحلصصŸ اهلاح ىلع تيقب ةجيتنلا
ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو--لا بخ--ت--نŸا سضا--خ.فدهل
ريذن ،(يحي Îنع)يماهارب ،Êودبع :ةيلاتلا ءامصسأ’اب
Ëر-ك)د-يا-ق-ل-ب قورا-ف ،ة-فو-ل-ب ،ةر-قو-ب د--ي‹ ،جا--ح--ل--ب
،يرو-صصن-م د-يز-ي ،(و-ي-صشا Úصسح)ير-يزد لÓ-ب ،(Êا--يز
د-ع-صسي ،سشار-ع م-ي-ل-صس ،(نا-ي-ف-صس دواد)ي-ف-يا--صص ق--ي--فر
قيرفلل ةÒخأ’ا يه ةارابŸا هذه نأا Òصشن.يلحروب
ادر-ب ه-ت-ياد-ب تنا--ك ة--ن--صس ،4002 ة-ن-صس لÓ-خ ي-ن-طو--لا
ةياغ ¤او اهفصصتنم ‘و ةينطولا رصصانعلا ىلع امÓصسو
يمولب رصضÿو Êاقرف يلع.ادج ةبعتم اهتياهن

عبتي ...

ةدايق ت– يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا اهدسصح يتلا ةيبلسسلا جئاتنلا دعب
Úقباسسلا ÚبعÓلاب هسضيوعتو هتلاقإا ت“ ،جياسسو تÒبور يسسنرفلا

لعل ،يمولب رسضÿو Êاقرف يلع تاينينامثلا ةبقح لÓخ ينطولا بختنملل
،تلسصاوت تاقافخإ’ا ةنعل فسسأÓل نكل ،جياسسو هدسسفأا ام ناذقني نأا ىسسعو

‘ ،(6002 ايناŸأا) ⁄اعلا سساك تايفسصت نم اركبم ينطولا بختنŸا جورخ دعبف
نأا لبقو.ةلاقإ’ا ةلسصقم ت– امهسسأار لعج يذلا رمأ’ا ،قيرطلا فسصتنم

‘ انفقوت ثيح نم ددعلا اذه ةقلح أادبن ،اذه لك تايثيح ىلع فرعتن
ةيليوج5 بعلم اهنسضتحا يتلا وسساف انيكروب ةارابم عم ةيسضاŸا ةقل◊ا

زيلاهد ¤إا ةديعسس ةلحرف ،4002 ةفئاسص ‘
.«رسضÿا» تايرابم «خيرات»

لÓقتضس’ا ذنم «رضضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا

È 4002مفون71 ¤إا4002 توأا71نم

4002 ةنسس وسساف انيكروب ماما ويسشا Úسسح^

ةبانع ةنيد6591Ã يام91 بعلÃ نوباغلا مامأا ةلزهŸا عنسص دارسش كلŸا دبع^

لÓخ جياسسو Òبور بردŸاو Êايز Ëرك^
4002 وسساف انيكروب ةارابم

بيردت ‘ جياسسو ةفيلخ Êاقرف يلع^
4002 ةنسس ‘ يمولب بناج ¤إا «رسضÿا»

4002 ةنسس ‘ ينطولا بختنŸا^

ةينفلاةضضراعلا ‘ جياضسو ةفيلخ يمولب رضضÿو Êاقرف يلع

(نوتسسلاو ةثلاثلا ةقل◊ا)



نأ لمأان انك»
ىلع ل-صصح-ن
01 ل-------------قأ’أ
‘ طا--------ق--------ن

،ت’وج سسمخ
انلصص– اننأأ ’إأ

،طقف4 ى--ل---ع
لب-ق-ت-صسأ ا-ن-عا-فد
فأدهأأ01
تايرابمو

جذاصس لكصشب اهانرصسخ
اناك امدعب ،اهيف انلداعت وأأ
را-صصت-ن’أ ق-ي-ق-ح-ت-ل بر--قأ’أ
ي----صسا----ف----لأ بر-----غŸأ ما-----مأأ
.«حتفلأ ىتحو Êأوطتلأو

ةخيسش نب ق◊ا دبع
عافدلا يدان بردم)

(يبرغŸا يديد÷ا

.أدنلوهو ةدحتŸأ ةكلمŸأ ىلع بر◊أ نلعت اصسنرف -3971
ةيصسورلأ ةيروطأÈمإ’أو ةينامثعلأ ةلودلأ Úب مرقلأ برح ءاهتنأ -6581
بر◊أ هذه ترمتصسأو ،Úينا-م-ث-ع-لأ أÎل‚إأو ا-صسنر-ف ا-ه-ي-ف تد-نا-صس ي-ت-لأو
.ةنصسلأ فصصنو Úتنصس
لوأأ عأÎخأ ةءأرب ىلع نÓصصحي تيÎصس‚ول مايليوو سسجرب كأزيإأ -7781
.ةدحتŸأ تاي’ولأ ‘ يراخب براق
.أدنلوه ‘ ةمراع تاناصضيف -3591
ت– نيدلبلأ Úب ةيبرعلأ ةدحولأ قاثيم ىلع ناعقوت رصصمو ايروصس -8591
.ةدحتŸأ ةيبرعلأ ةيروهم÷أ مصسأ

لاÛأ هلوخد دنع ةÒغصص عطق ¤إأ عطقتي ايبمولوك ءاصضفلأ كوكم -3002
.هنتم ىلع أوناك نيذلأ ةعبصسلأ ءاصضفلأ دأور لتقيو سضرأÓل يو÷أ

ةجيتن مأدقأ’اب سسهد ثداح ‘ نوتوÁ لقأ’أ ىلع سصخصش442 -4002
.ةيدوعصسلأ ‘ جاج◊أ محأزت
مدقلأ ةرك ةأرابم بقع ديعصسروب ةنيدم بعلم ‘ بغصش و لتق لامعأأ -2102
سسأÎلأأ Òهامج فوفصص نم Óًيتق37 طوقصس ¤إأ تدأأو ،يلهأ’أو يرصصŸأ ييدان Úب
.«ديعصسروب بعلم ةحبذم»ـب ايمÓعإأ تيمصس .ىحر÷أ تائمو يوÓهأأ

.هخيرات ‘ ةصسماÿأ ةرملل لاجرلل ديلأ ةركل ⁄اعلأ سساكب زوفي اصسنرف بختنم -5102
دعب اهخيرات ‘ ¤وأ’أ ةرملل9102 ايصسآأ سسأاك بقلب جوتت رطق -9102
.ةيئاهنلأ ةأرابŸأ ‘1-3 نابايلأ ىلع اهزوف

ه-ل-لأ ى-ل-صص لو-صسر-لأ نأ م-ل-ع-ت ل-ه ^
( تاجوز9) كرت ملصسو هلآأو هيلع
. هتافو دعب

بيطخ وه ( سسيق نب تباث ) نأ ملعت له ^
ملصسو هلآأو هيلع هللأ ىلصص لوصسرلأ

يزعلأدبع تنب ةرب ) نأ ملعت له ^
هيلع هللأ يلصص لوصسرلأ ةدج يه (
. همأ’ ملصسو هلآأو

تاجوز تام نم رخآأ نأ ملعت له ^
ملصسو هلآأو هيلع هللأ ىلصص لوصسرلأ

.( ةملصس مأأ) يه
تانب نم تفوت نم لوأ نأ ملعت له ^

.(ةيقر) يه ملصسو هلآأو هيلع هللأ ىلصص لوصسرلأ
ةنوميم) يه ملصسو هلآأو هيلع هللأ ىلصص لوصسرلل ةجوز رخآأ نأ ملعت له ^

.(ثرا◊أ تنب
هلآأو هيلع هللأ ىلصص لوصسرلأ هلتق يذلأ ديحولأ سصخصشلأ نأ ملعت له ^

. (فلخ نب يبأأ) وه ملصسو

.زجاعلأ مÓحأ ىف ىوصس  ليحتصسŸأ رهظي ’ ^
.هصسفن ديفي ائراق نكف ،، كÒغ ديفت ابتاك نكت ⁄ أذأ ^
. كنم بولطŸأ ءأدأاب ىفتكت ’و ،مدقتلأ سصرف نع امئأد ثحبأ ^

.افيعصض رصصنت نأ لب  ،ايوق رهظت نأ رخفلأ نم سسيل ^
.له÷أ وه رصشلأو ،ةفرعŸأ وه ÿÒأ ^
.ماني ىتح هتفطÓم يغبني ،لفط ةاي◊أ ^
.دجي ا‡ Ìكأأ اصصرف عنصصي نأ فرعي لقاعلأ لجرلأ ^
. بصساكم مولعلأو ،بهأوم لوقعلأ ^

كصســـــــــــــفن فـــــــــــقث

ةينامثعلا ةلودلا Úب مرقلا برح تهتنا6581 ةنسس نم مؤيلا اذه لثم ‘
،Úينامثعلا اÎل‚إاو اسسنرف اهيف تدناسس يتلاو ةيسسورلا ةيرؤطاÈمإلاو

ةيقب عم مككÎن نا لبقو ،ةنسسلا فسصنو Úتنسس بر◊ا هذه ترمتسساو
:›اتلا ÊوÎكللا عقؤŸا Èع انتلسسارÃ اؤسسنت ل ،مؤيلا اذه ثادحأا مهأا
moc.liamg@mirakiddam،مكتاداقتناو انتحفسص رؤنت مكعيسضاؤمف

أادبن ،ددع لك ‘ ”دؤعت امكو ،مكنظ نسسح دنع نؤكنل انتÁزع نم ديزت
 .مؤيلا ءاعدب هللا ةكرب ىلع انتحفسص

:ريدŸا
؟كانه رام◊أ كلذ ىرتأأ
؟هب ام ،معن:فظؤŸا

ه---ل---ع---جأو ه---ي---لإأ بهذأ:ريدŸا
.كبتأر ‘ ةدايزلأ كيطعأأ ،كحصضي

رام◊أ كحصضأأو فظوŸأ بهذ
.يكبي هلعجأو هيلإأ بهذأ نآ’أ:ريدŸا

.هاكبأأو رامحلل فظوŸأ بهذ
.برهي هعد ،بلط رخآأ: ريدŸا

ذّـفن
.رام◊أ برـهو ،فظوŸأ
دعب بتأر ةدايز اهقوفو ةزاجإأ كحنمأاصس:ريدŸا
؟كلذ تلعف فيك ÈÊخت نأأ
ل-م-عأأ ي--ن--نأأ را--م--ح--ل--ل تل--ق ةر--م لوأأ:فظؤŸا

انأأ ه-ل تل-ق ة-ي-نا-ث-لأ ةرŸأ ،ّي-ل-ع كح-صضف ،ف-ظو-م
ةرŸأو ،ّيلع ىكبف ،ميتنصس نويلم رهصشلأ ‘ يبتأر
،ي-ن-م ً’د-ب فّـظو-ت-ت و-ل كيأأر ا-م :ه-ل تل-ق ة-ث-لا--ث--لأ

.!؟ برهف

ة-ع-ف-صص ل-ك ⁄أا-ب ي-ه-جو ى-ل-ع سسحأأ ي-ن--نإأ» ^
ملظلأ دجو امنيأاف ،ايندلأ هذه ‘ مولظم ¤إأ هّجوُت
.«ينطو وه كأذف

،انابج وأأ ،اطقاصستم وأأ ،انئاخ نوكي نأأ امإاف لفأأ دق ةروثلأ م‚ نأأ دقتعي نم نإأ» ^
ةقيمع ،نايدنصسلاك ةيقاب ،رم÷اك ءأرمح ،ذ’وفلاك ةيوق ةروثلاف
.«نطولل يصشحولأ انبحك

.«نطولأ ىقبي نأأ ينمهي ام ردقب ،تومأاصس ىتمو نيأأ ينمهي ’» ^
.«قيرطلأ Òنيصس نمف انأأو تنأأ قÎ– ⁄ أذإاف ،كلاحو ملظم قيرطلأ نإأ» ^

.«هلجأأ نم تو‰ نأأ دأدعتصسأ ىلع نكن ⁄ نإأ ..هلجأأ نم ايحن ام انيدل نوكي نل» ^
نوأÚ، ÁÓبصصتنم رأوثلأ ىقبي نأأ ينمهي نكل ،تومأاصس نيأأو ىتم ىنمهي ’» ^

ءأرقفلأو Úصسئابلأ داصسجأأ قوف هلقث لكب ⁄اعلأ ماني ’ يك ،ًاجيجصض سضرأ’أ
«ÚمولظŸأو

ــه2441 ةيناثلأ ىدامج81 ـل قفأوŸأ1202 يرفيفÚ 10نثإ’أ

انعم مسستبإا
ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

Èتعأاو ارقإا ــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

.يدنلوه فصشكتصسم ،Úفيغور بوكاي -9561
.يرصسيوصس بتاك ،سشيلورف ليوناÁإأ ماهأربأأ -6971
.يرصصم فوصسليفو ركفم ،دومfi بي‚ يكز -5091
ىلع لصصاح يكيرمأأ / ›اطيإأ ءايزيف ⁄اع ،يرغيصس ويليمإأ

.9591 ماع ءايزيفلأ ‘ لبون ةزئاج
.يزيل‚إأ مدق ةرك بردمو بع’ ،سسويثام يلناتصس -5191
.يروصس يئأورو رعاصش ،يدلب ليئاخيم -6191
.يصسنرف مدق ةرك بع’ ،يكصسينصسيو نايرام -0391
.يكيرمأأ رعاصشو بتاك ،سسيأرب زدلونير -3391
.ةيروصس ةلث‡ ،فصصأو ىنم -2491
.ير‹ مدق ةرك بردمو بع’ ،تنيلاب ولزصس’ -8491
.ةيرصصم ةلث‡ ،ةÒهصش -9491
.يدوعصس لث‡ ،Êأرمصشلأ دصشأر -0691
.يقأرع مدق ةرك بردمو بع’ ،دمح ناندع -1691
.ةيكيرمأأ مدق ةرك ةبع’ ،سسركأأ ليصشتيم -6691
.يتيوك مدق ةرك بع’ ،روصصنم هللأ دبع -8691
.ينيتنجرأأ مدق ةرك بع’ ،اتوتصسيتاب لييرباغ -9691
.ينيفولصس مدق ةرك بع’ ،سشتيفوهأز وكت’ز -1791
.يكيصشت مدق ةرك بع’ ،وكنويصس روبيل -7791
.يليزأرب مدق ةرك بع’ ،سسوتناصس سسود نأوج -9791
.›وغنأأ مدق ةرك بع’ ،ام’ -1891
.يدنلتكصسأ مدق ةرك بع’ ،Òصشتيلف نيرأد -4891
.›اطيإأ مدق ةرك بع’ ،يصسور يبيصسوج -7891
.يزيل‚إأ ينغم ،زلياتصس يراه -4991

ةاي◊ا ديق ىلع تايروفحا
و نوصسدنهŸأ ناك امنيب و6581 ماع ‘
راطقلل اقفن نورفحي تأرجفتŸأ ءأÈخ
‘ ة-ع-قأو-لأ ة-ي-ل-ب÷أ ق--طا--نŸأ ىد--حإأ ‘
ة-ل-ت-ك م-ه--ت--ه--جأو ، ا--صسنر--ف قر--صش لا--م--صش
ةناعتصس’أ ¤إأ أورطصضاف همخصض هيرخصص
رفح أونكمتي ىتح اهرصسكل تأرجفتŸاب
ةيرخصصلأ ةلتكلأ فصسن ” نأ دعب و قفنلأ

نو-ل-لأ دو-صسأ ر-ئا-ط را--ب--غ--لأ Úب ن--م جر--خ
اهفرعن يتلأ رويطلاب هنراقم Òبك همجح

و ة-يا-غ-ل-ل ف-يfl را-ق-ن-م ه-ل نا--ك و ،مو--ي--لأ
ه--فأر--طأأ تنا--ك و ،ةدا--ح نا--ن--صسأا---ب دوز---م
Úب و ، ةزرا---ب بلا---خÃ ةدوز---م ة---ع----برأ’أ
هقبط اهقوف عملت هيدلج هيصشغأأ عباصصأ’أ
ءطبب حنÎي رئاطلأ ناك دق و ةفيثك هيتيز

لوهذ طصسو ،اتيم سضرأ’أ ىلع ىوه ىتح
دنع مهنكا-مأأ ‘ أور-م-صست ن-يذ-لأ ءا-م-ل-ع-لأ
⁄ يذ-لأ بير-غ-لأ ر-ئا-ط-لأ أذ--ه--ل م--ه--ت--يؤور
.!!مهتايح ‘ هلثم أودهاصشي
لو--ه ن--م م--ه--صسف---نأأ أو---ك---لا“ نأ د---ع---ب و
لامعلأ نم ةعوم‹ تعراصس ،ةأاجافŸأ
ف-ح-ت-م ¤إأ ه-ب أو-ب-هذ-ي-ل ر-ئا-ط-لأ ل-م--ح--ب
و ،(يأر-غ) ه-ن-يد-م ‘ ي-ع-ي-ب-ط-لأ خ-يرا-ت--لأ

رويطلأ نم عون ىوصس سسيل هنأأ Úبت كانه
دعب حصضتأ و لب ،خيراتلأ لبق ام تصشاع دق
اهنم جرخ يتلأ ةيرخصصلأ ةلتكلأ نأأ كلذ
051 ن-م Ìكأأ ¤إأ ا-ه-خ-يرا-ت دو-ع-ي ر-ئا-ط--لأ

.ةنصس نويلم

بلحد ىفطصصم
ر--ئأز÷أ ‘ بل--حد ى--ف--ط--صصم ءا--ق---ب مأد
ةددÙأ ةÎف-لأ ي--هو ،Úت--ل--ما--ك Úت--ن--صس
ن--م م--غر--لا--بو ،ة--ي--ن--طو--لأ ة---مدÿأ ءأدأ’
ا-ه-ب ر-خز-ت تنا-ك ي-ت-لأ ة-نا--نر--لأ ءا--م--صسأ’أ
سسرا◊أ م-ه-ن-م ر-كذ-ن با-ب--صشلأ ة--ل--ي--ك--صشت
م’ا--ك را--تflو قوÈع د--مÒ fiب--ك--لأ
لني ⁄ هنأ ’أ روصشاعو سساŸ’ نصسحو
ىن“ دقو ،بابصشلأ عم ينطو بقل يأأ
ن-م دو-ع-ي نأ بل-حد ى-ف-ط-صصم كلذ--نأأ

بق-ل-ب و-لو جو-ت-ي نأ ا-صسنر-ف مد-ق ثي-ح
ظ◊أ ،ن--ك--ل با--ب--صشلأ نأو--لأا---ب د---حأو

نأ بلحد لني ⁄ نأو ىتح نكل.هناخ
فصصي لأزي ’ هنأ ’أ بابصشلأ عم بقل
بابصشلأ قيرفل اهيف بعل يتلأ ةÎفلأ

ه---تا---ي----ح ‘ ةÎف----لأ ن----صسحأأ Úب ن----م
بلحد لوقي افرصش ينيفكيو ،ةيوركلأ
بابصش قيرفل بابصش زع ‘ تبعل يننأأ
ة-مدÿأ ةÎف ه-ئا-ه-نإأ د-ع--ب.دأدزولب
2791 نم Úتنصس تمأد يتلأ ةينطولأ
ى-ف-ط-صصم د-يد-ج ن-م دا-ع ،4791 ¤إأ
،ي--صسنر--ف--لأ نأدو--صس يدا--ن ¤إأ بل--حد
اهدعب لقتنيل ،دحأو مصسوم هل بعلو
لباقم ،نامرج ناصس سسيراب قيرف ¤إأ

Òبك غلبم وهو ،يصسنرف كرف Êويلم
نصض بيخي ⁄ بلحد ،ةÎفلأ كلت ‘

ل---صضف---ب هدا---ق ثي----ح ،Úي----صسيرا----ب----لأ
سساكب زوفلأ ¤إأ ،«Úتيبهذ-لأ«ه-ي-مد-ق
.3891و2891 ةنصس ،Úترم اصسنرف

عبتي ...

مؤيلا Gd∏q¡ºq GCfâ QH»u ’ GEdp¬ GE’u GCfâ, N∏≤ràæ»p hGCfÉمؤيلا
YÑór∑, hGCfÉ Y∏≈ Y¡róp∑ hhYróp∑ eÉ

GS°rà£©râ, GCYƒP Hp∂ epør T°ôu eÉ U°æ©râ,
GCHƒA d∂ Hpæp©rªàp∂ Y∏»q, hGCHƒA HpòfrÑp»
aÉZrØpôr dp» aÉEpfq¬ ’ j¨rØpô GdòqfƒÜ GEp’q GCfrâ.

Gd∏q¡ºq GCfâ QH»u ’ GEdp¬ GE’u GCfâ, N∏≤ràæ»p hGCfÉ
YÑór∑, hGCfÉ Y∏≈ Y¡róp∑ hhYróp∑ eÉ

GS°rà£©râ, GCYƒP Hp∂ epør T°ôu eÉ U°æ©râ,
GCHƒA d∂ Hpæp©rªàp∂ Y∏»q, hGCHƒA HpòfrÑp»
aÉZrØpôr dp» aÉEpfq¬ ’ j¨rØpô GdòqfƒÜ GEp’q GCfrâ.
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:مؤيلا مقر

1 م---سسق يأا ‘ :لاؤؤ----سسلا
Êاب بابسش قير-ف ط-سشن-ي نا-ك
ضسا-ك-ب ه-ج-يؤ-ت-ت لÓ--خ رؤ--ث
ىلع0002 ة--ن---سس ر---ئاز÷ا

؟2/1 ناسسملت دادو باسسح

بابصش قيرف جيوتت لÓخ:باؤ÷ا
،0002 ةنصس رئأز÷أ سساكب روث ينب
،Êاثلأ ينطولأ مصسقلأ ‘ طصشني ناك
‘ د--ي--حو--لأ ق--ير--ف--لأ Úب ن--م و--هو
جو--ت يذ---لأ ر---ئأز÷أ سسا---ك خ---يرا---ت
‘ بع--ل--ي نأ نود ر---ئأز÷أ سسا---ك---ب

.لوأ’أ مصسقلأ

‘ طصشا-ن-لأ د-ي-حو-لأ ق-ير-ف-لأ م-قر-لأ أذ-ه
لزني ⁄ يذلأو ¤وأ’أ ةفÙÎأ ةطبأرلأ

وهو ،9691/0791 مصسوم ‘ هدوعصص ذنم
ق-ير-ف Èت-ع-يو ،ل-ئا-ب--ق--لأ ة--ب--ي--ب--صش ق--ير--ف
ينطو-لأ بق-ل-لا-ب ا-ج-يو-ت-ت Ìكأ’أ ة-ب-ي-ب-صشلأ
سسمخ رئأز÷أ سساكب جوت امك ،ةرم41ـب

باقلأأ ع-ب-صسب ه-ج-يو-ت-ت ¤إأ ة-فا-صضإأ ،تأر-م
.ةيقيرفأ

:Èمسسيد

ــــــــــ مؤيلا حيرسصت ـــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فصض ــــــ
با-بذ-لا م--سسإا--ب فور--عŸا با--بذ--لا ^

نم ىتح عطسسي رانلا بابذ وأا ،قرزألا
.عدفسضلا ةدعم لÓخ
نم ةف-لؤؤ-م Úع ي-ه ة-با-بذ-لا Úع ^
ة--يؤور ن--م اÒغ--سص ا--ح--ط--سس0004

fiإلا ل-ك ‘ ة--ي--ط--يŒي-هو ، تا-ها
.ةتباث ةفقاو

ةدرا-ب--لا ها--يŸا ‘ Òسست ر--خاؤ--ب--لا ^
ةئفادلا هايŸا نم عرسسأا لكسشب

‘ ا--ما--ظ--ع كل--ت“ل ة---ن---سصحألا ^
.اهتبقر

ةيب-سصع-ب ن-م-ن-ي تا-ن-ب-لا لا-ف-طألا ^
.ءودهب رؤكذلا لافطألا ماني امنيب

ي---سش“ نأا ن---كÁ ةدار÷ا ل---جرأا ^
لجرألا لسصفت نأا دعب ىتح كرحتتو
.اهسسأارو ةدار÷ا مسسج نع
ضضرألا ا-ه-ب رود-ت ي-ت-لا ة-عر--سسلا ^
فاعسضأا ةينامث لداعت ضسمسشلا لؤح

ةسصاسصرلا اه-ب ردا-غ-ت ي-ت-لا ة-عر-سسلا
.ةيقدنبلا ةهؤف

ةÎف ضشي-ع-ي ير-ح-ب-لا نا--طر--سسلا ^
قلغ-م قود-ن-سص ‘ ه-ت-ع-سضو نإا لؤ-طأا

‘ اهسشيعي يتلا ةÎفلا نم Ìكأا اما“
.بؤقث هل قلغم قودنسص

Èك’او رغصص’ا
«غيل زنويبماصشلا» ‘

‘ ًا-فد-ه ل-ج-صس بع’ ر-غ-صصأأ
Êاغلأ وه ابوروأأ لاطبأأ يرود

فر--صشلأ فد--ه ل--ج--صس Úح ًا--مو---ي591و ًا-ما--ع71 يا-ك-يرو--فوأأ Îي--ب
يجيوÔلأ غرونبزور مامأأ ةيصساقلأ هتÁزه لÓخ Êانويلأ سسوكايبŸوأ’
 .7991 ربوتكأأ نم لوأ’أ ‘1-5
سسراح ،اتولاب وكرام ›اطيإ’أ ناكف بعلŸأ سضرأأ ىلع بع’ Èكأأ امأ

دصض هقيرف ةأرابم ‘ ًاموي352و ًاماع34 ¤إأ هرمع لصصو Úح ،ويز’
.È 7002مصسيد11 ‘ تقفأوت يتلأ Êابصسإ’أ ديردم لاير



ةروسصل هيوسشت ةلواfi ىأا دسض فقيسس هنأا هللخ دكأا ،ايمسسر ًانايب Êابسسإلا ةنولسشرب ىدان ردسصأا
ةقيثو دقعلا بيرسست اÈتعمو ،خيراتلاب يسضاير لسضفأا نم ليلقتلا ةلواfiو يسسيم لينويل

ةميخو بقاوع هيلع بتÎيسس اهرسشنو ةيعرسش Òغ ةقيرطب اهيلع ةزو◊او ةيموكحو ةيرسس
Ÿذختي فوسسو يسسيم دقع رسشن ىف ةيلوؤوسسم ىأا عطاق لكسشب ىفن امك ،كلذ لعف ن

.ةينابسسإلا «ودنوŸا» ةفيحسص دسض ةينوناق تاءارجإا
،Òتوت ىلع قيرفلا باسسحو اسسرابلا عقوم ىلع روسشنŸا يمسسرلا نايبلا سصن ءاجو
Úب ةيرسسلا أادبم اهمكحي ة-سصا-خ ة-ق-ي-ثو ا-ه-نأل ،ا-ًن-ل-ع د-ق-ع-لا رو-ه-ظ-ل يدا-ن-لا ف-سسأا-ي»
فوسسو ةقيثولا هذه رسشن ‘ ةيلوؤوسسم يا عطاق لكسشب ةنولسشرب يدان يفني .Úفرطلا
يدانODNUM LE. ةفيحسص هتببسس ررسض يا نع ةينوناقلا تاءارجإلا ذختي

.«هتروسص هوسشي سصخسش يا نم يسسيم ـل لماكلا همعد نع Èعُي ةنولسشرب
«ودنوŸا» ةفيحسص ةاسضاقÊ، Ÿابسسإلا ةنولسشرب قيرف دئاق،يسسيم لينويل ينيتنجرألا دعتسسي

رمدي يذ-لا ى-نو-عر-ف-لا د-ق-ع-لا ناو-ن-ع-ب ا-ه-تا-ح-ف-سص Èع ، و-ي-ل د-ق-ع تبر-سس ا-مد-ع-ب ،ة-ي-نا-ب-سسإلا
هذه للخ وروي نويلم555 ىلع ديزي ام ىلع لسصحي ىنيتنجرألا مجنلا نأا ةحسضوم ،«ةنولسشرب

،دحاولا مسسوŸا ‘ وروي نويلم831 وحن ىلع هلوسصحب ىسضقي ادقع عّقو  هنأا نم مغرلا ىلع ةÎفلا
.ÒغتŸاو تباثلا Úب مسسقنم غلبم وهو

اهب سصاÿا فلغلا ناونع ءاجو ،ةنولسشرب عم يسسيم دقع نم ةÒثم ليسصافت ةينابسسإلا ةفيحسصلا تبرسسو
831 وحن ىلع هلوسصحب ىسضقي ادقع عّقو ىنيتنجرألا مجنلا نأا ةحسضوم ،«ةنولسشرب رمدي يذلا ىنوعرفلا دقعلا»

.ÒغتŸاو تباثلا Úب مسسقنم غلبم وهو ،دحاولا مسسوŸا ‘ وروي نويلم

ديردم لاير عم052ـلإ ةإرابملل لسصي ششتيردوم
لاير طسسو بعل ،ضشتيردوم اكول ىتاوركلا مجنلا ضضاخ
قيرفلا ضصيمق-ب٠5٢ مقر هتارا-ب-م ،ى-نا-ب-سسإلا د-يرد-م
مامأا ىكلŸا طوقسس ىف كرا-سش ا-مد-ع-ب ،ا-غ-ي-ل-لا ى-ف ى-ك-لŸا
تميقأا ىتلا ةارابŸا ىف ،فده لباق-م Úفد-ه-ب ي-ت-نا-ف-ي-ل

تاسسفانم نم-سض ،«و-نا-ف-ي-ت-سس يد ود-ير-ف-لأا» بع-ل-م ى-ل-ع
Êابسسإلا يرودلا ةقباسسم نم نيرسشعلاو ةيدا◊ا ةلو÷ا

ضشتيردوم نأا ،ديردم لاير ىدانل يمسسرلا عقوŸا ركذو
ىنابسسإلا ىرودلا ‘٠5٢ مقر هتارابم يتنافيل دسض ضضاخ
.يدانلا ‘ عسساتلا همسسوم ‘ كلذو ىكلŸا قيرفلا عم
¤وألا ةرملل هروهظ لجسس ضشتيردوم نأا عقوŸا فاسضأاو
دسض٢١٠٢ ماع Èمتبسس٢ موي اغيللا ىف ديردم لاير عم

دسض ىفيدهتلا هلجسس حاتتفا ىف ح‚و ،(٠-3) ةطانرغ
.ماعلا ضسفن نم Èمفون3 موي ةطسسقرسس
9١٠٢-٨١٠٢و ،4١٠٢-3١٠٢ ى-م-سسو-م نأا ¤إا ع-قوŸا را--سشأا
نم ددع Èكأا ضشتيردو-م ا-م-ه-ي-ف بع-ل ن-يذ-ل-لا Úم-سسوŸا
.امهنم لك ‘ ةارابم43 ديسصرب ،تايرابŸا

لاير عم هراوسشم ‘ باقلألا نم ديدعلاب ضشتيردوم جوتو
يرود ،Úترم Êابسسإلا يرودلا :¤اتلاك تءاج ديردم
ضسأاك ،تارم4 ةيدنألل ⁄اعلا ضسأاك ،تارم4 ابوروأا لاطبأا
ضسأاكو ،ةدحاو ةرم كلŸا ضسأاك ، تارم3 يبوروألا ربوسسلا
.تارمÊ 4ابسسإلا ربوسسلا

١٢٠٢ يرفيف١٠ Úنثإلا
ىدامج٨١ ـل قفاوŸا

ــه٢44١ ةيناثلا

Úلرب اتÒه ¤إإ لاقتنÓل ىبطلإ شصحفلإ زاتجي ةÒسضخ يماسس

ةرــــــكسسب داــــــ–ل اــــــبردم يدوــــــج تـــــــيآإ
تيآا ن----يد----لا ز----ع بردŸا ل----سصو----ت

بيرد--ت ›و---ت---ب قا---ف---تا ¤إا ،يدو---ج
يدو--ج تيآا ر--سضحو .ةر--ك---سسب دا–ا
هقيرف ةعباتŸ ،ةيليوج5 بعلم ¤إا
ة-يدو--لو--م ة--ه--جاو--م لل--خ د--يد÷ا
‘ ،يدو-------ج تيآا لا-------قو ر-------ئاز÷ا
ل-سصو-ت ه-نإا ،ة-ي--ف--ح--سص تا--ح--ير--سصت

ىن“و ةر-ك-سسب دا–ا ةدا-ي-ق-ل قا-ف-تل
.د---يد÷ا ه---ب---سصن---م ‘ ق---ي---فو----ت----لا
ة--ي--لوؤو--سسŸا يدو--ج تيآا ¤و--ت--ي---سسو

زاكعوب زعم يسسنوتلا بردملل افلخ
رهسشلا نم قباسس تقو ‘ لحر يذلا
01 ةر-----ك-----سسب دا–ا كلÁو .يرا÷ا
ذنم هراسصتنا يأا ققحي ⁄و ،61 زكرŸا لتحيو ةارابم11 نم طاقن
.ةدكيكسس ةبيبسش ىلع ةيحاتتفلا ةلو÷ا ‘ هقوفت

ششودــــــح عم دــــــقاعتي ةنيطنسسق باــــــبسش
تاءارجإا  ،ةنيطنسسق بابسش يدان ”أا
،سشودح ءايركز بعللا عم هدقاعت

¤وأا حبسصيل ،يدوعسسلا جيلÿا بعل
ةÎف لل--خ ،«ر--فا--ن--سسلا» تا--ق--ف---سص

.ة-يرا÷ا ة-ي-ئا-ن-ث-ت--سسلا تلا--ق--ت--نلا
ة-ي-ئا-ه--ن--لا ه--ت--ق--فاو--م ح--ن--م سشود--ح
Ÿنأا دعب ،ة-ن-ي-ط-ن-سسق با-ب-سش ›وؤو-سس

دقعلا ليسصافت ةفاك ىلع مهعم قفتا
عقو ،سشودح .يدانلاب هطبÒسس يذلا

يدانلا فوفسص ¤إا هلاقتنا دقع ىلع
أاد-بو .ف-سصنو م-سسوŸ ي-ن-ي-ط-ن-سسق--لا

،فلسشلا ةيعمج عم هراوسشم سشودح
فيسص فيطسس قافو ¤إا لقتني نأا لبق

ةيدولوم ¤إا هنمو ،ةمسصاعلا دا–ا بوسص دحاو ماع دعب رداغيل ،8102
⁄ هتبرŒ نأا Òغ ،يسضاŸا مسسوŸا ،جيلÿا يدان ¤إا مث ،رئاز÷ا
يرودلا ‘ ةدئاسسلا ءاوجألا عم ملقأاتلا ‘ هلسشف ببسسب ،حاجنلاب للكت
.يدوعسسلا

شساــــــبعلب داــــــ–ل اــــــًبردــــــم زاــــــكعوب
،سسا-ب-ع-ل-ب دا–ا يدا-ن ةرادإا تل-سصو-ت

،زا-ك-عو-ب ز-ع-م ي-سسنو-ت-لا ع-م قا-ف--تل
،ة-ل-ب-قŸا ةÎف-لا ‘ ق-ير-ف-لا بيرد-ت-ل

Úم--ي--لا ق--با--سسلا برد--م---ل---ل ا---ف---ل---خ
علط-م ه-ب-سصن-م كر-ت يذ-لا ،ةرار-غو-ب
.يسضاŸا Èمسسيد
لداعت ي-ت-لا ،ةارا-بŸا زا-ك-عو-ب ع-با-تو
دا–ا هفيسض عم سسابعلب دا–ا اهيف
مل--ت--سسل اد--ي---ه“  ،(1/1) ر---ئاز÷ا

.هلمع ماهم
يذ-لا ،(ا-ما-ع45) زا-ك-عو--ب سضا--خو
دا–ا بيردت نم عيباسسأا لبق لاقتسسا
،جئاتن-لا ءو-سس ة-ي-ف-ل-خ ى-ل-ع ، ةر-ك-سسب

Œت---برÚ م--سسو---م ‘ ¤وألا ،ق---با---سس تقو ‘ سسا---ب---ع---ل---ب دا–ا ع---م
.8102 ماع ةيناثلاو ،6102/5102

يــــسسيم مــعدي ةــنولسشرب
ةـــــفيحسص ىــــــــسضاــــــقيو

ةينابسسإلإ «ودنوŸإ»
هدقع بيرسست دعب

، Úلرب اتÒه ¤إا  لاقتنلل ًاديه“ يبطلا فسشكلا ›اطيإلا سسوتنفوي طسسو طخ م‚ ةÒسضخ يماسس ÊاŸألا زاتجا
اتÒه ¤إا هلاقتنا ما“إل ًاديه“ ،حاجنب يبطلا فسشكلا ةيلمع ىهنأا ةÒسضخ نإاف ،«ايلاطيإا ياكسس» ةكبسش ترسشن امبسسحو
عم فسصنو Úمسسوم هتدم دقع ىلع عقويسس هÒسضخ يماسس نأا ةكبسشلا تفاسضأاو .ةيوتسشلا تلاقتنلا باب قلغإا لبق Úلرب

لوألا ءز÷ا نم ركبم تقو ىف هدقع ءاهنإا سضفر دق ةÒسضخ يماسس ناكو  .يبطلا فسشكلا ةيلمع ءاهنإا دعب ،Úلرب اتÒه
.لبقŸا وينوي ‘ يهتنŸاو زوجعلا ةديسسلا عم هدقع ءاهنإاب قافتل لسصوتو ،يرا÷ا مسسوملل
يأا ‘ كراسشي ⁄و ،1202-0202 يرا÷ا مسسوŸا ابوروأا لاطبأا يرودب سسوتنفوي ةمئاق نم ةÒسضخ يماسس داعبتسسا ”و
ماعلا نم وينوي ‘ نليم دسض سسوتنفوي عم ةÒسضخ اهيف بعل ةارابم رخآا تناكو .ولÒب ةدايق ت– ‘ويلا عم ةيمسسر ةارابم
.0202 يسضاŸا

اــــــنوروك شسوÒــــــف نــــــم هــــــيفاعت نــــــلعي ورــــــيوغأإ
سسوÒفب ةباسصإلا نم هءافسش ، ،ىتيسس Îسسسشنام قيرف مجاهم وريوجأا ويغÒسس ينيتنجرألا مجنلا نلعأا
ةلقل ،مسسوŸا اذه هتاناعم نم داز ام ،ÚباسصŸا دحأل هتطلاfl دعب ةباسصإلل سضرعت امدعب ،انوروك
.تاباسصإلا ةÌك ببسسب هفادهأاو هتاكراسشم
.مايأا01 ةدŸ اباسصم رمتسسيل ،يسضاŸا رياني12 موي انوروك سسوÒفب هتباسصإا نع نلعأا دق وريوغأا ناكو
لاق ،«Îيوت» ىعامتجلا لسصاوتلا عقوÃ ىسصخسشلا هباسسح Èع ةديرغت يتيسس Îسسسشنام م‚ رسشنو
ةسصاÿا ةيسضايرلا باعلألا ة-لا-سص ى-ف تد-جاو-تو ،ا-نورو-ك سسوÒف ن-م ل-ما-ك-لا ي-ئا-ف-سش ن-ل-عأا» ،ا-ه-ي-ف
.«راظتنلا قيطأا ل ،بيردتلا ‘ يئلمز عم دجاوتأاسس ابيرقو ،مويلا يدانلاب
لبق ،ىزيل‚لا دا–لا سسأاكب ىتيسس ماهغنمرب ةارابم ‘ وريوجأا ويغÒسس كراسشي نأا ررقŸا نم ناكو
عسضخ هنأا مغرو ،سسوÒفلاب ÚبسصاŸا دحأل هتطلاfl دعب ةارابŸا نم هداعبتسسا ” نكلو ،مايأا01

Ÿف ةحسسÒبقع انوروك سسو flسضعب هيلع رهظ هنأا لإا ،ةيبلسس اهتجيتن تناكو ،سصخسشلا كلذل هتطلا
.ةÒخألا هتحسسم ةيباجيإا تببثو ،ىحسصلا لزعلل هعوسضخ للخ ةيسضرŸا سضارعألا

 ششـــــتيفوميهإربإإ زاــــ‚إإ لداـــعي راـمين
ناـــمÒج ناــــسس شســـــيراب عــــم

ىفده افليسس اد رامين ىليزاÈلا مجنلا لجسس
هفيسضم ىمرم ىف نامÒج ناسس سسيراب هقيرف
ىتلا ةارابŸا ىف ،ءازج ىتلكر نم نايرول قيرف
نمسض ،2 -3 يسسيرابلا قيرفلا ةÁزهب تهتنا

يرود--لا ن---م22 ـلا ة---لو÷ا تا----سسفا----ن----م
.1202 -0202 ¤ا◊ا مسسو-م-ل-ل ي-سسنر-ف-لا
دسصر ىف ةسصسصختŸا «اتبوأا» ةكبسش تركذو
رامين ىليزاÈلا مجنلا نأا تايئاسصحإلا

ىف لجسسي بعل لوأا وه
نامÒج ناسس سسيراب
ءازج ىتلكر لجسسي
ةدحاو ةارابم ىف
يرودلاب
ذن-م ي-سسنر-ف-لا
مجنلا
ىديوسسلا
ناتلز
سشتيفوميهاربإا
ق-ير--ف ما--مأا

ايليسسرام
ع--بار--لا ى---ف
ر----ه----سش ن-----م
.5102 ماع ربوتكأا
ة-م-ها-سسم-ل-ل را-م-ي-ن ل--سصوو
سسيرا--ب ع--م ا--فد--ه521ـب
ع--ي---م---ج---ب نا---مÒج نا---سس
همامسضنا ذنم تاقباسسŸا

بع--ل ثي--ح ،7102 ف-ي-سص
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