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رئإز÷إ ةيدولوم

 راــصصعإلا Úــــع ‘ دــــيمعلا ةرادإا
دــــــيد÷ا اـــــهلصشف دـــــــعب

كارطانوصس ةكرصش رقم محتقا مهنم ددعو ،ديعصصتلاب اوماق راصصنألا
لئابقلإ ةبيبسش

تاــــــبيردتلا ¤إا دوــعت ةــــــــبيبصشلا
ةيرصصنلا طاقنب بلاطي نافلو

ةيرصصنلا مامأا ارصضاح نوكيصسو ةبوقعلا ذفنتصسي حياصس نب

تــــقو ةـــلأاصسم هــــــليحرو دـــــقعتت Âاـــــغ ةــــيعصضو

دإدزولب بابسش

يـــــلصضع ددــــمتب باــــــــصصي يوارد
اــــــمود عم حــــــلاصصتي  يـــمصساڤو

ةمسصاعلإ دا–إإ

فــــيصصول نـــمصضت ةراــــطصسوصس
Ìعتت ميليب ةقفصصو يجيعنو

فيطسس قافو

لايناد Êاغلا مدقي فيطصس قافو
82 مقر سصيمقلاب يتومول

«ينطولا بختنملل ادج مهم زرfiو زّي‡ يليÓب» :حا‚وب
›اطيإلا Êوتوركب قاحتلإلا ىلع قفاوي سسانو

بلاط نب ليو– لصضفي كلاصش
›اطيإلا يرودلا ¤إا

 دوـعيو ةـــباصصإلا نــــم ىـــفصشي روــــليد
يــــــــيلوبنوم تاــــــــبيردت ىــــــــلإا

يأا معدأا نل» :يصضاملب
«فافلا ةصسائرل حصشرم

«ايقيرفإا سسأاكب جيوتتلا ليلدلاو ةيباجيإا يتدهع» :يصشطز
«ةيصصخصشلا حلاصصŸا ةمدÿ نوناقلا Òيغتب عّرذتت فافلا» :يداصص



ي-بر-ع-لا لÓ-ه ير-ئاز÷ا م--جا--هŸا عر--صش
ديد÷ا هقيرف عم هتابيردت ‘ Êادوصس

ارخؤوم هيلإا مصضنا يذلا يدوعصسلا حفلا
Ÿيدا--ن ن--م ا--مدا--ق ،ر--ه--صشأا ة--ت--صس ةد

هدقع خصسف امدعب Êانويلا سسوكايبŸوأا
يرئاز÷ا ›ودلا دجو ثيح ،قباصسلا هقيرف عم
يرئاز÷ا ءاقفر فرط نم باحÎلا لك قباصسلا

ناولأاب هل روهظ لوأا راظتنا ‘ ةكبد نب نايفصس
¤إا ر-ظ-ن-لا-ب ع-ي-م÷ا ه-ي-ل-ع لو-ع-ي ثي-ح ،ح-ت-ف-لا

Œه----تا----نا----ك----مإاو ه-----ت-----بر
ةيموجهلا
.ةزيمŸا

‘ رظتنم
روهظ لوأأ
دا–أ مامأأ

أذه ةدج
ضسيمÿأ

ح-ت-ف-لا برد--م ّنأا ،يدو--ع--صسلا مÓ--عإ’ا ف--صشكو
›ودلا كر-صشي-صس ار-يÒف كير-تا-ب ي-ك-ي-ج-ل-ب-لا
دا–ا مامأا ةارابم لوأا ‘ قباصسلا يرئاز÷ا

لّوعي ثيح ،يرودلا ‘ لبقŸا سسيمÿا ةدج
طÿا ‘ قرا-ف-لا ع-ن-صص ل-جأا ن-م اÒث-ك ه--ي--ل--ع

ن--م Êا--ع--ي ’ Êادو--صس نأا ا--م--ي--صس’ ي---ما---مأ’ا
عم ماظتناب بّردتي ناك هنأا اÃ ةيندبلا ةيحانلا
هدقع خصسف لبق سسو-كا-ي-بŸوأا ق-با-صسلا ه-ق-ير-ف
هتمصصب كرت Êادوصس لواحيصسو ،طقف ارخؤوم

.مداقلا سسيمÿا ءاقل لوأا ‘
هليحر ىلع نورّسسحتي ضسوكايبŸوأأ راسصنأأ

ة-ه-جو-لا ¤إا Êا-نو--ي--لا مÓ--عإ’ا قر--ط--تو ،اذ--ه
يذلا سسوكايبŸوأا هكرت دعب Êادوصس ـل ةديد÷ا
تا-ح-ير--صصت ل--ق--نو ،›ا◊ا م--صسوŸا ه--ع--م أاد--ب

اود-ب ن-يذ-لا سضي-بأ’او ر-م-حأ’ا ق-ير-ف-لا را-صصنأ’
هتÒصسم ةليط Êادوصس همّدق اÃ اÒثك Úقلعتم
ه-ل او-ن“و ،ي-ق-ير--غإ’ا يدا--ن--لا ‘ ة--ي--فاÎح’ا

هتبرŒ ‘ اقفوم اظح
‘ ةد---------------------يد÷ا

يرودلا
،يدوعصسلا

ّنأا ة----------صصا-----------خ
نا--------ك Êادو---------صس

fiاّد-ج ا--بو--ب ‘
ّنأا م-غر نا-نو--ي--لا
تا-با-صصإ’ا ح--ب--صش
‘ اÒث-----ك هدرا-----ط

ةÒخأ’ا ةÎف--------------------لا
.قلأاتلا نم همرحو

ةزمح . م

¤إا ةدوعلل حسشرم ةسسامخ نب
ةطسسقرسس مامأا ةسسفانŸا

›ا◊ا هيدان فوفصص ‘ ةصسامخ نب دمfi ءاقب دّكأات امدعب ليجصست ¤إا ةمصصاعلا دا–’ قباصسلا بعÓلا هجتي ،اغ’ام مامأا ةمداقلا ةارابŸا لÓخ ةيمصسرلا ةصسفانŸا ¤إا هتدوع ةجردلا Êابصسإ’ا يرودلا ‘ لبقŸا دحأ’ا ةررقŸا ةطصسقرصس نم ةباصصإ’ا نم هيفاعت ىلع هبردم لوعي ثيح ،ةيناثلا اهن-م Êا-ع-ي-صس ي-ت-لا تا-با-ي-غ-لا ل-ظ ‘ ه-ب ع-فد-لا ل-جأا هتدوع-ب ا-ظ-ها-ب ن-م-ث-لا ع-فد ا-مد-ع-ب ءا-ق-ل-لا اذ-ه ‘ يدا-ن-لا ردا-صصم نأا ا-م-ل-ع ،ي-صضاŸا تب-صسلا نو-كرو-ك-لأا ن-م زو--ف--لا--ب ‘ ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ¤إا لا-ق-ت-ن’ا-ب ة-صسا-م-خ ن-ب تط-بر ةد-يد--ع هلعج هتامدخب هيدان ةرادإا كصس“ نأا Òغ يوتصشلا «وتاكŸÒا» ةزمح . م .اغ’ام ‘ ءاقبلا لّصضفي

يسسنرفلا يرودلا ‘ ءاوسضأ’ا فطخيو ام‚ هسسفن بّسصنُي ةي’وب

ثد◊اــه2441 ةيناثلا ىدامج91 ـل قفاوŸا1202 يرفيف20 ءاثÓثلا

 يدوعسسلا حتفلا عم تابيردتلا ‘ عرسشي Êادوسس

مين ‘ دّقعتت يبيرع ةيعسضو
هتاباسسح نم هدعبُي نونيبرأاو

كيبŸوأا يدان اهصضاخ يتلا ةارابŸا تدهصش مجا-هŸا دا-ع-بإا ،ي-صضاŸا د-حأ’ا م-ي-ن فرط نم يبيرع Ëرك يرئاز÷ا ة-م-ئا-ق--لا ن--ع نو--ن--ي--برأا ه--برد--م اذه ةرم Êاثل ةارابŸاب ةينعŸا ¤إا قيرفلا ةجاح مغر ،مصسوŸا طÿا ىو--ت--صسم ى--ل--ع ر--صصا---ن---ع يصسنرفلا ينقتلا رّربو يمامأ’ا ةينف تارايÿاب فرصصتلا اذه تا-ح-ي-صضو-ت ءا-ط-عإا نود ط-ق-ف فاد-ه-لا سشي-م-ه-ت با-ب-صسأا لو--ح يصسنوتلا يلحاصسلا مجنلل قباصسلا قيرفلا اذه عم هتاناكمإا زاربإ’ ةÒثك سصرفب ظحي ⁄ هنأا ةصصاخ .عصضاوتŸا
ةيلاغتربو ةيجيلخ ةيدنأأ نم بولطم نم ديدعلا ّنإا ،مين ‘ يب-ير-ع ا-ه-صشي-ع-ي ي-ت-لا ة-ي-ع-صضو-لا ¤إا ر-ظ-ن-لا-بو تا-يرود-لا ‘ ر-خأا ق-ير-ف و-ح-ن ه-ل-يو– د-صصق ه-ن-م او-بÎقا ةر-جا-نŸا نم ةيمصسر اصضورع كلÁ نيأا يدوعصسلا يرودلا اميصس’ ةيجيلÿا ‘ طصشن-ي ق-ير-ف فر-ط ن-م بو-ل-ط-م ي-ب-ير-ع نأا ا-ن-م-ل-ع ا-م-ك ،كا-ن-ه تقولا ‘ ثيد◊ا سضفري يرئاز÷ا ›ودلا نكل ،›اغتÈلا يرودلا ثيدح هنأا اÃ هلمع ىلع زيكÎلا لّصضفيو مين هترداغم نع نهارلا نونيبرأا هبردم عانقإاو هتاناكمإا ر-يو-ط-ت ¤إا ى-ع-صسيو ق-ير-ف-لا-ب د-ه-ع-لا تاقاقحتصسÓل ابصس– ينطولا بختنŸا ‘ هتناكم ىلع ةظفاحملل ةزمح . م.لبقŸا سسرام رهصش نم ةيادب هرظتنت يتلا

...زتام عم زّي‡ مسسوم ‘ يّدؤوُي

م----ج----ن----لا ع-----ن-----صصي
د--ير---ف ير---ئاز÷ا
ثد◊ا ة------ي’و-------ب
ةارا-ب-م ن-م زر--بأ’ا

يرودلا ‘ ىرخأ’
بب--صسب ،ي--صسنر--ف---لا

ع---م تفÓ---لا ه---ق---لأا---ت
يّدؤو-ي يذ-لا ز-تا-م ه--يدا--ن

همصساوم لصضفأا نم دحاو ‘ هعم
فده ىلع مصصب يذلا وهو ،ةيفاÎح’ا هتÒصسم ةيادب ذنم

’ ة-ف-لا-خÃ تصسير-ب ما-مأا ي--صضاŸا تب--صسلا ة--ي--صشع يŸا--ع
ّنأا دّكؤوي ام وهو ،ÚيŸاعلا موجنلا زربأا ىوصس اهلّجصسي

ةÎف ‘ هّمصضب ايليصسرام كيبŸوأا يدان مامتها
ةبرصض نكي ⁄ ةيلا◊ا ةيوتصشلا تÓيوحتلا

هاوتصسم ببصسب ا‰إاو ظح

.Òبك هقيرف وحن ةرداغŸاو زتام كÎل احصشرم ىقبيل ،عئارلا
«1 غيللأ» ةيأدب ذنم زتام ‘ بعل لسضفأأ

قÓطنا ذنم زايتماب هيدان ‘ بع’ لصضفأا ةي’وب ديرف Èتعيو
ةرفط هاوتصسم دهصش ثيح ،يصسنرفلا يرودلا نم ›ا◊ا مصسوŸا
تارا-ي-خ ‘ ة-ي-صسا-صسأا ةز-ي-كر Èت-ع-يو ىر-خأ’ ةارا-ب-م ن-م ة-ي--عو--ن

ام ىللع نونثي راصصنأ’ا لعج ام ،يتينوطنأا كيريديرف هبردم
وحن زتام داق يذلا وهو ’ فيك ،اÒثك يرئاز÷ا ›ودلا هب موقي

سسداصسلا زكرŸا لÓتحاو رايدلا جراخ Úيلاتتم نيزوف قيق–
ام وهو ،4002 ةنصس ذنم قيرفلا هققحي ⁄ زا‚إا وهو ،يرودلا ‘
.يصسنرفلا يدانلا تيب ‘ عيم÷ا ءانث ّلfi هلعج

يرودلأ ‘ فأدهأأ5 ¤إأ هتليسصح عفر
يتلا ةارابŸا ‘ سسيرب مامأا ةي’وب ديرف هلّجصس يذلا فدهلا
‘ سسماÿا Èتعي ،دعاوقلا جراخ Úفده لباقم ةيعابرب تهتنا

تارير“Ë 4د-ق-ت ع-م ،يرود--لا ة--ياد--ب ذ--ن--م هد--ي--صصر
ـل فادهأا9 ‘ يرئاز÷ا ›ودلا مهاصس يأا ،ةمصساح

ناك هبايغو ،مصسوŸا اذه ةارابم81 ‘ كراصش يذلا وهو ،زتام
ةعطق هرابتعاب ،ةجديكوأا سسرا◊ا ءاقفرل ةبصسنلاب ةياغلل ارثؤوم
ناك امك ،زتام ‘01 مقرلا ةي’وب لمحيو ،هيدان ‘ ةيصساصسأا

كرت لّصضف هنأا Òغ تصسيرب مامأا Êاثلا فدهلا ليجصست نم ابيرق
.هئÓمز دحأ’ ءاز÷ا ةلكر ديدصست ةمهم
«ءاقللأ ىر‹ ترّيغ ةيلوب ـل ةعئأرلأ ةفلاıأ» :يتينوطنأأ
نع ةارابŸا ةياهن دعب زتام بردم يتينوطنأا كيريديرف ثّد–و
يذلاو تصسيرب مامأا ةي’وب ديرف هلّجصس يذلا يŸاعلا فدهلا

ثيح ،مصسوŸا اذه هقيرفل ›اوتلا ىلع ثلاثلا زوفلا ‘ مهاصس
ي-ت-لا ةر-صشا-بŸا ة-ف-لاıا نأا د-ق-ت-عأا» :ي-صسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت--لا لا--ق
لجأا نم ةوقب دوع-نو ةارا-بŸا ‘ ى-ق-ب-ن ا-ن-ت-ل-ع-ج ة-ي’و-ب ا-ه-ل-ج-صس

ن-م Òث-ك-لا ا-ن-ع-ي-صضو اد-ي-ج بع-ل--ن ⁄ ،Òخأ’ا ‘ زو--ف--لا ق--ي--ق–
نوبعÓلاو ئيصس لوأا طوصش دعب ةوقب اندع دعب اميف نكل ،تاركلا
اذ-ه ‘ ر-صصت-ن-ن ا-ن-ل-ع-ج ا-م و-هو ،د-ع-ب ا-م-ي-ف ىو-ت-صسŸا ‘ او-نا--ك
ةزمح . م- .«ءاقللا

هفادهأا Êاث لّجسسُي يوÓلا دبع
يرسسيوسسلا يرودلا ‘

لوأأ ءاسسم يوÓلأ دبع بويأأ يرئأز÷أ عفأدŸأ عقو

نو-ي-سس ه-يدا-ن ع-م ه-ل فد--ه Êا--ث ،تب--سسلأ ضسمأأ

¤إأ هقيرف لقنت لÓخ مسسوŸأ أذه يرسسيوسسلأ

هذ-ه ‘ ط-ق-سس ه-ق-ير-ف ّنأأ Òغ ،ز-يو-ب غ-نو--ي

ىدأأو ،دحأو لباقم Úفده ةجي-ت-ن-ب ةأرا-بŸأ

ىلع ىوتسسŸأ ‘ ةأرابم ةمسصاعلأ دا–أ بعل

،موج-ه-لأ ‘ م-ها-سسو ي-ف-لÿأ طÿأ ىو-ت-سسم

ف-ط-خ ‘ ح‚و ىو-قأأ نا--ك ضسفا--نŸأ ن--ك--ل

.ثÓثلأ طاقنلأ
ةزمح . م

 رضشنلا لوؤوضسم ريدŸا
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلا شسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلا مقر
ÊوÎكللا ديÈلا
moc.liamg@baalamadsa

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

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

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

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

جد00.000009 ةكرضشلا لام شسار

رسصان نب ليحرب بلاط ضضعبلا» :اتروك اتسسوك «لعفي اذام اورظنأا نكل ،يسضاŸا مسسوŸا يرئأز÷أ مجنلأ اتروكاتسسوك نÓيم يدانو ةيلاطيإلأ ةركلأ ةروطسسأأ حدتمأأ
نع ةيأدبلأ ‘ عفأد ثيح ،«روبسس ياكسس» ةانقل هثيدح ‘ رسصان نب ليعامسسأ
هسشاع اÃ عيم÷أ رّكذي نأأ لبق ،هيلع Èسصلاب بلاط يذلأ ›انوت هنطأوم
ةروطسسأأ لاق ثيح ،›وبÁإأ نم هلاقتنأ دعب هتيأدب ‘ رسصان نب يرئأز÷أ
‘ ضسيل هنأأو يسضاŸأ مسسوŸأ رسصان نب ليحرب بلاط ضضعبلأ» :›اطيإلأ عافدلأ
ماه بعل وهف ،مسسوŸأ أذه رسصان نب مّدقي أذام أورظنأ نكل ،نÓيم ىوتسسم
ةزمح . م                                                                               .«يدانلأ ةليكسشت ‘ ةياغلل



ــه2441 ةيناثلأ ىدامج91 ـل قفأوŸأ1202 يرفيف20 ءاثÓثلأ ثد◊ا

ديد÷ا نارهو بعلم روزي يشضاملب
سسمأا ةيضشع ،يضشطز نيدلا Òخ ،«فافلا» سسيئر ةيعÃ ،يضضاملب لامج ينطولا بخانلا راز
Òيغت فرغو ناديŸا ةيضضرأا دّقفت ثيح ،بعلŸا ›وؤوضسÃ اقوفرم ديد÷ا نارهو بعلم
ةيدو ةارابم ة‹Èب دعوو ةأاضشنŸا هذهب اÒثك بجعأا دقأاو ،هل ةعباتلا قفارŸاو سسبŸÓا

ةÎف ذنم «ةيهابلا» ‘ لبقتضسي ⁄ ينطولا بختنŸا ّنأا ةضصاخ ديد÷ا بعلŸا اذه ىلع
ّنأا مادام ،لبقŸا فيضصلا «افيفلا» خيراوت دحأا لÓخ ةيتاوم ةضصرفلا نوكت دقو ،ةليوط

ةزمح . م   .مداقلا سصبÎلا نم ةيادب ركاضشت ىفطضصم بعلم ¤إا ايمضسر ةدوعلا رّرق يضضاملب

ةركلا ميط– ءارو اوناك نيذلا نم اشسورد لبقأا ل» :يششطز
«ةيباختنلا ةيعم÷ا لبق Úناوقلا ليدعت نم ّدبلو ةيرئاز÷ا

..ةيباجيإا هتدهع Èتعاو هتفÿÓ نحيسشŸÎا ىلع رانلا حتف

Òخ مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–Óل ›ا◊أ ضسيئرلأ دقع
حا-ت-ت-فأ ضشما-ه ى-ل-ع ة-ي-ف-ح-شص ةود-ن ،ضسمأأ ،ي-ششطز ن-يد-لأ

ىلع راّنلأ اهيف حتف ،ضسابعلب يديشس ـب يوه÷أ نيوكتلأ زكرم
‘ لاق ثيح ،«Ëدقلأ ضسر◊أ» نم هتفÚ ÿÓحششŸÎأ

ن-م ة-ي-شصخ-ششلأ م-ه◊ا-شصم ة-مد-خ نود-ير-ي» :قا-ي-شسلأ أذ--ه
لكاششم ‘ بّبشست نŸ نكÁ ل هنأأ دقتعأأ ،ةلبلبلأ قلخ لÓخ
مهو ،نآلأ ضسورد انيطعي نأأ ،اقباشس يرئأز÷أ ةركلل ةÒثك
‘ ة-ير-ئأز÷أ ةر-ك-لا-ف  ،را-ت-شسلأ ف-ل-خ ةدو-ع-لأ نود-ير-ي نآلأ

ى-ل-ع ءا-شضق-لأو ا-ه-ت-مدÿ ءا-ف-كأأ دد-ج ضصا-خ-ششأأ ¤إأ ة-جا-ح
.«اهلكاششم

ةرازولا ّدر رظتننو ماع لبق انتلشصو افيفلا ةلشسارم»
«ةقداشصملل اهشضرع لبق

ـل يشساشسألأ نوناقلأ Òيغت ىلع يششطز نيدلأ Òخ ّرشصُي امك
نوكي نأأ لجأأ نم ةيئانثتشسأ ةماع ةيعمج لÓخ «فافلأ»
ةرا-شص ة-ثو-ع-بŸأ ة-ل-شسأر-م د-ع-ب «ا-ف-ي-ف-لأ» نو-نا-ق-ل ا-ق-با-ط--م
تلشصو افيفلأ ةلشسأرم» :ضصوشصÿأ أذه ‘ لاقو ،أراموشس
بابششلأ ةرأزو ىوتشسم ىلع ةدوجوم يهو ماع نم Ìكأأ نم
ى-ل-ع ا-ه-شضر-ع ل-ب-ق ا-ه-ي-ل-ع ة-قدا-شصŸأ ل-جأأ ن-م ة-شضا-ير-لأو
ابشس– اهيلع ةقداشصŸأ دشصق ةيئانثتشسلأ ةماعلأ ةيعم÷أ
نوناقلأ هذه ،يرئأز÷أ دا–Óل ةيباختنلأ ةيعم÷أ دقعل
اق-با-شس ة-يو-ه÷أ تا-ط-بأر-لأ ءا-شسؤور ع-م ا-ن-ع-م-ت-جأو ها-ن-شسرد
.«هنأاششب

«ايقيرفإا سسأاكب جيوتتلا ليلدلاو ةيباجيإا يتدهع»
بابششلأ ةرأزو عم فÓخ يأأ كلÁ ل هنأأ يششطز دّكأأ امك

ّنأأ ¤إأ أÒششم ،يدلاخ يلع ديشس ريزولأ وأأ ةشضايرلأو
ثّدحتي نأأ لبق ،ةيشصولأ ةرأزولاب هعمŒ لمع ةقÓع
ا-ه-ف-شصو ي-ت-لأ «فا--ف--لأ» ضسأأر ى--ل--ع ه--ت--ل--ي--شصح ى--ل--ع
ثدح رشصم ‘ يرا-ق-لأ ج-يو-ت-ت-لأ» :لا-قو ،ة-ي-با-ج-يإلا-ب

ة-ي-با-ج-يإأ ة-ي-بŸوألأ ةد-ه--ع--لأ Èت--عأأو ي--تد--ه--ع لÓ--خ
لهأات ىتحو ،›ا◊أ ›أرديفلأ بتكŸأو فافلل ةبشسنلاب
ل-هأا-ت هÈت-عأأ ا-ما-ع71 ن-م ل-قأل ي-ن--طو--لأ بخ--ت--نŸأ
ة-ي-لا◊أ ةد-ه-ع-لأ لÓ-خ ةّر-م لوأل ثد-ح ه--ّنأل ي--خ--يرا--ت
.«فافلل

زكارم ¤إا ةجاح ‘ ةيرئاز÷ا ةركلا»
«سسابعلب زكرم لثم نيوكتلا

ـب نيوكتلأ زكرم حاتتفاب يششطز داششأأ امك
دوعي-شس ه-نأأ لا-قو ،ا-ي-م-شسر ضسا-ب-ع-ل-ب يد-ي-شس
ةر-ك-لأو ي-لÙأ ق--ير--ف--لأ ى--ل--ع ةد--ئا--ف--لا--ب
Úششدت لجأأ نم ديعشس» :لاقو ،ةيرئأز÷أ

ضسا-ب-ع-ل-ب يد-ي-شس ‘ ا-ن-ه ن-يو-ك-ت-لأ ز-كر--م
نم دا–لأ ىل-ع ع-ف-ن-لا-ب دو-ع-ي-شس يذ-لأو

‘ يدا--ن--لأ ع--م ة--كأر--شش ع--ي--قو--ت لÓ--خ
ةر-ك-ل-ل ة-ب-شسن--لا--ب ى--ت--حو ل--ب--ق--ت--شسŸأ
أد-ج ما-ه ن--يو--ك--ت--لأ نأل ة--ير--ئأز÷أ
ضسي-ل-ف ،ة-ير-ئأز÷أ ةر-ك-لأ ر-يو-ط-ت--ل
د-ي-ي-ششت ءأرو ن-م ل-ك-ششم يأأ ا-ن-يد-ل

ةيلمع Èتعت يتلأ نيوكتلأ زكأرم
‘ ة--ير--ئأز÷أ ةر--ك--لا--ف ،ة--ما--ه
هذ--ه ل--ث--م ¤إأ ة--شسا---م ة---جا---ح

ةزمح . م .«زكأرŸأ

ىلعو يعامج لمع ايقيرفإا سسأاكب جيوتتلا» :يشضاملب
«طقف مÓكلا سسيلو مه‹ارب Ëدقت ÚحششŸÎا

اقوفرم ة-ف-ي-ح-شصلأ ه-تود-ن لÓ-خ ي-ششطز ن-يد-لأ Òخ «فا-ف-لأ» ضسي-ئر نا-كو
ÚيمÓعإلأ ةلئشسأأ ضضعب ىلع باجأأ يذلأ يشضاملب لامج ينطولأ بخانلاب

ا--ب--شس– ح--ششÎم يأأ ّف--شص ‘ لو--خد--لأ ضضفر ثي--ح ،ضسا--ب--ع--ل--ب يد--ي--شس ‘
فافلأ تاباختنل ÚحششŸÎأ ىلع» :لاقو ،ةلبقŸأ ةيدا–لأ تاباختنل
ضضرع بشصنŸأ أذهل ÚحششŸÎأ ىلعف ،مهتلمح لÓخ يمشساب ّجزلأ ّمدع
يأأ دي ‘ ةقرو نوكأأ نأأ ديرأأ ل انأاف ،طقف مÓكلاب ءافتكلأ ضسيلو مه‹انرب

.«ةلبقŸأ تاباختنÓل حششرم
«ةيباجيإلا رومألا نّمثأاو بختنŸاب هل ةقÓع ل يششطز عم ثدح ام»
ضسيئرلأ حششرت فلم ضضفر دعب ينطولأ بختنŸأ ةبقاعم ةبغم نم يشضاملب رّذحو

،بذاكلأ حيرشصتلأ ببشسب «افيفلأ» ـل يذيفنتلأ بتكŸأ ةيوشضعل يششطز نيدلأ Òخ
،تافرشصتلأ هذه لثÃ موقي نم ،ةرŸاب كحشضُم Òغ بعللأ أذه :يشضاملب لاقو

هذه ‘ اما“ ركفن ل نحن» :لوقي عباتو ،«Òطخ رمأأ أذه ،هتيلوؤوشسم لم– هيلع
:فاشضأأو ،«ينطولأ بختنŸاب هل ةقÓع ل ،يششطز عم ثدح ام نأل ،ةيشضقلأ
رشصم ـب ايقيرفإأ ·أأ ضسأاكب جيوتتلأ امأأ ،اهيلإأ Òششأأ ةيباجيإأ رومألأ نوكت امدنعف»
‘ مهاشس ّلكلأو ،عيم÷أ تأدوه‹ رامث ناك ا‰إأو طقف يشضاملب جيوتت ضسيل وهف
ةزمح . م  .«طقف انأأ ضسيلو يراقلأ جيوتتلأ أذه

..ةيدا–لا سسأار ىلع هرارمتسسل رئاز÷ا ةبقاعŸ نوجّورُي ›ا◊ا سسيئرلا وديؤوم

فافلل يشساشسألا نوناقلا ليدعت نم يششطز عنŸ لخدتلاب يدلاخ ريزولا دششانُي يداشص
ةيدا–لأ ةشسائر تا-با-خ-ت-نل ح-ششŸÎأ د-ششا-ن
ر-يزو ،يدا-شص د-ي--لو مد--ق--لأ ةر--ك--ل ة--ير--ئأز÷أ
لخدتلأ يدلاخ يلع ديشس ةشضايرلأو بابششلأ

ةماع ةيعمج دقع نم «فافلأ» عنم لجأأ نم
ةيدا–Óل يشساشسألأ نوناقلأ ليدعتل ةيئانثتشسأ
لÓ-خ ي-ششطز ة-فÿÓ ح-ششÎلأ ن-م ه-نا-مر-حو
ضسرامÚ 51ب ام ةررقŸأ ةيباختنلأ ةيعم÷أ
و-شضع ة-لا-شسر تءا-جو ،Úل-ب--قŸأ ل--ير--فأأ02و
تاعاششلأ ّلظ ‘ قباشسلأ ›أرديفلأ بتكŸأ
ـل ›ا◊أ ضسي--ئر--ل--ل نو--لأو--م ا--هر---ششن---ي ي---ت---لأ
لاح ‘ رئأز÷أ ةبقاعم ةيناكمإأ لوح «فافلأ»

.Úنأوقلأ ليدعت مدع
قيرطلا عطقل Úناوقلا ليدعت نع ثيدح

يداشص مامأا
ةقورأأ ‘ ةيشضاŸأ تاعاشسلأ ‘ ثيد◊أ داعو
ةراشص «افيف-لأ» ة-ثو-ع-ب-م د-يد-ه-ت ن-ع «فا-ف-لأ»
ةيشسا-شسألأ Úنأو-ق-لأ ل-يد-ع-ت ل-جأأ ن-م أرو-ما-شس
ليدعت ¤إأ ىعشست ⁄ ةÒخألأ نكل ،ةيدا–Óل
لبق ،ةيشضاŸأ ثÓثلأ تأونشسلأ ةليط Úنأوقلأ
أر-خؤو-م ي--ششطز ن--يد--لأ Òخ ود--يؤو--م جّور--ي نأأ

ضضر-ف ل-جأأ ن-م «ا-ف-ي-ف-لأ» ل--خد--ت ة--ي--نا--ك--مإل
تا--ي--ف--شصت لÓ--خ ر--ئأز÷أ ى---ل---ع تا---بو---ق---ع
ةل-ي-ح ¤إأ ءأد-ت-هلأ ل-جأأ ن-م ،ر-ط-ق لا-يد-نو-م
حششŸÎأ مامأأ قيرطلأ عطقو Úنأوقلأ ليدعت
.يداشص ديلو يوقلأ

نوناقلا Òيغتب عّرذتت فافلا» :يداشص
ÿةيشصخششلا مه◊اشصم ةمد»

ريزول يداشص ديلو اهثعب يتلأ ةلاشسرلأ ‘ ءاجو
:يلي ام ،يدلاخ يلع ديشس ةشضايرلأو بابششلأ
نم مكيلإأ ةلجاع ةدششانم هجوأأ نأأ ينفرششي»
ير-ئأز÷أ دا–Ó-ل ة-ي-لا◊أ ةرأدإلأ ع-ن-م ل--جأأ
¤إأ فدهت ةردابم يأأ Ëدقت نم مدقلأ ةركل
ديدŒ ةيششع دا–Óل يشساشسألأ ماظنلأ ليدعت

ةركل ةيلودلأ ةئيهلأ نم ةيشصوت ببشسو هتشسائر
.«افيفلأ ديدحتلابو مدقلأ
د-ي-شسلأ» :ة-لا-شسر-لأ تأذ ‘ يدا-شص د-ي-لو ع-با-تو
مد--ع نود--ير--ي قÓ---خألأو قÓ---خألأ ،ر---يزو---لأ
ح-لا-شصŸأ ة-مدÿ ع-فأد وأأ ة-ع-يرذ يأا-ب عرذ--ت--لأ
ةرح ةيباختنأ ةيلمع ةجيتن عنم وأأ ةيشصخششلأ
مايقلل نوناقلأ ¤إأ ءوجللأ وأأ ةفافششو ةهيزنو
ح-جرŸأ و-ه ف-شسأÓ-ل أذ-هو ،قو-ق◊أ ر-ير-م-ت-ب
‘ عرششتشس فافلأ ةشسائر تناك أذإأ ثدحيشس
ةيششع يشساشسألأ اهماظن ىلع ليدعت يأأ ءأرجإأ
ن-م ي-ئا-شضق ر-مأأ ة-ع-يرذ ت– ه-ت--يلو ءا--ه--ت--نأ
.«افيفلأ

مكتيحÓشص مادختشسا مكنم وجرأا ريزولا يديشس»
«يشساشسألا نوناقلا ليدعت ليجأاتل

مدقلأ ةرك تأدا–أ امنيب» :اشضيأأ يداشص لاقو
لا--غ--ن--شسلأ ن--م م--ه--ئأر--ظ--ن ل--ث--م ة--ي--ق--ير--فألأ
لشضف ،فاكلأ ةشسائرل ÚحششرŸأ ،ايناتيرومو
تاباختنلأ ءأرجإأ دعب رمألأ أذه ذيفنت ليجأات
ر-يزو-لأ يد-ي--شس م--ك--ن--م بل--طأأ ا--م--ك ،ةرر--قŸأ
نم مكتايحÓشصل اًق-فوو م-ك-ت-ط-ل-شس مأد-خ-ت-شسأ
دا–Óل يشساشسألأ ماظنلأ ليدعت ليجأات لجأأ
هذه نوكت ّلأأ نامشضو مدقلأ ةركل يرئأز÷أ
Úح---ششŸÎأ ءا---شصقإل ا---ًب---ب---شس تÓ---يد---ع---ت----لأ
.«ةلأدعلأو فاشصنإلأ لجأأ نم ÚلمتÙأ

ةزمح . م

يفناج ‘ بعل لسضفأا ةزئاج ىلع ةسسفانملل هحسشر يوايسسألا دا–إلا

«يرئاز÷ا بختنملل ادج مهم زرfiو زي‡ يليÓب»:حا‚وب
،يرطقلأ دشسلأ يدانل يرئأز÷أ ›ودلأ مجاهŸأ داششأأ
ف-شسو-ي ،ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ ‘ ه-ل-ي-مز-ب ،حا‚و-ب دأد--غ--ب
ةيوق ة-فا-شضإأ ا-م-هدو-جو أÈت-ع-م ،زرfi ضضا-يرو ي-ل-يÓ-ب
،ا-ه-ب نا-ع-ت-م-ت-ي ي-ت-لأ تا-ي-نا-ك-مإلأ ¤إأ ر-ظ-ن-لا-ب ،ر-شضخ-ل--ل

›ود-لأ فأد-ه ةز-ئا-ج ى--ل--ع ه--شسفا--ن--ي يذ--لأ ي--ل--يÓ--ب--ف
يرودلأ ¤إأ أولقتنإأ نيذلأ ÚبعÓلأ لشضفأأ نم ،يرطقلأ
بختنŸأ ديفيشس رطق هيدان عم هقلأات نأأ امك ،يرطقلأ
يبرعلأ ة-ف-ي-ح-شصل حا‚و-ب تا-ح-ير-شصت بشسح ير-ئأز÷أ
Îشسيششنام م‚ زرfi ضضاير دعي اميف  ،ةيرطقلأ ديد÷أ

هتايناكمإاب بختنŸأ ‘ ةيشساشسأأ ةزيكر يزيل‚إلأ يتيشس
د-شسلأ م-جا--ه--م بشسح ،ةÒب--ك--لأ ه--ت--ي--فأÎحإأو ة--يŸا--ع--لأ
رمألأ»:نأاششلأ أذه ‘ Óئاق حرشص يذلأ حا‚وب يرطقلأ
‘ يليمز يل-يÓ-ب ف-شسو-ي نأل ،أÒًث-ك ي-ن-حر-ف-ي د-ي-كأا-ت-لا-ب
فاشضأأو«هأوتشسم ةداعتشسأ دعب يرطقلأ يرودللو بختنملل أًديفم نوكيشس وهو ،بختنŸأ
ىن“أأو .. رطق قيرفل نوعلأ مدقي وهو ،رطق ‘ أوفÎحأ نيذلأ ÚبعÓلأ لشضفأأ نم فشسوي»
زرfi ضضاير بختنŸأ دئاقو هليمزل حا‚وب قرطتت امك.«لبقتشسŸأ ‘ قيفوتلأ ّلك هل

ىلعألأ ةطقنلأ وه زرfi ضضاير» لاقف ،بختنŸأ ‘ هدوجو نأاششب هروعشش نع اثدحتم
فنشصُيو ،زاتمŸأ يزيل‚إلأ يرودلأ ‘ Òبك قيرف عم بعلي وهف ،بختنŸأ ‘ ةيروÙأو
ةÿÈاب بختنŸأ نواعيشس ديكأاتلابو ،أًدج ةزاتمŸأ ةيعونلأو ةدو÷أ ‘ ÚبعÓلأ ىلعأأ نم
راتخأ رخأأ ديعشص ىلع.«اًمئأد لشضفألأ قحتشسي وهو ،اهب زيمتي يتلأ ةيفأÎحلأو ءأدألأو
يدان ‘ فÙÎأ ،حا‚وب دأدغب يرئأز÷أ ›ودلأ مجاهŸأ ،مدقلأ ةركل يويشسآلأ دا–لأ
يشضاŸأ يفناج رهششل ايشسأ ةراق برغ ‘ بعل لشضفأأ ةزئاج ىلع ضسفانتلل يرطقلأ دشسلأ

ضسويتام يليزأÈلأ مهزربأأ ،ايشسآأ برغ ةقطنم ‘ ÚبعÓلأ لشضفأأ  تمشض ةمئاق نمشض
يدوعشسلأ ،بابششلأ بعل ،اكنأوج نايتشسيرك ينيتنجرألأو يدوعشسلأ رشصنلأ بعل ضسوÎيب
اكنأوج نايتشسيرك - (يدوعشسلأ رشصنلأ) ضسويتام ضسوÎيب :نم لك ةمئاقلأ تمشضو ،اشضيأأ
يدهم - (يرطقلأ دشسلأ) حا‚وب دأدغب - (يتأرامإلأ ةقراششلأ) روغيإأ - (يدوعشسلأ بابششلأ)

نيرششت) غابشص Ëدن - (يقأرعلأ ءأروزلأ) ميحرلأ دبع دنهم - (ينيرحبلأ عافرلأ) نأديمح
ل.ماسسح .(Êامعلأ بيشسلأ) ›ابقŸأ زيزعلأ دبع - (يروشسلأ

›اطيإلا يرودلا ¤إا بلاط نب ليو– لشضفي كلاشش
يدان ةرأدإأ رأرق ن-ع ة-ي-ناŸألأ «د-ل-ي-ب» ة-ف-ي-ح-شص تف-ششك
يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ دقع عيب ،ÊاŸألأ40 كلاشش
تا-عا-شس ر-خأ لÓ-خ ›ا-ط-يإأ ق-ير-ف ¤إأ بلا-ط ن-ب ل-ي--ب--ن
ةقفشصلأ نم ايلام ةدافتشسإلأ ‘ Óمأأ يوتششلأ وتاكرŸأ

قيرفلأ عم يهتني يرئأز÷أ بعÓلأ دقع نأأو ةشصاخ
لجأأ نم ضضورع ةثÓث لوشصو لظ ‘ ،لبقŸأ نأوج رهشش
امرابو ونيروت و ةونج ةيدنأأ نم يرئأز÷أ ›ودلأ ءأرشش
مغر بلاط نب تامدخب اهمامتهإأ تدبأأ يتلأ ةيلاطيإلأ

ببشسب يشضاŸأ Èمفون رهشش ذنم بعŸÓأ نع هبايغ
هودعبأأ نيذلأ كلاشش يدان يبردمو ةرأدإأ عم داح فÓخ
بعل ناك امدعب ،ةيطابشضنإأ ججحب لوألأ قيرفلأ نع
أذه قيرفلأ عم طقف تايرابم8 ‘ كراشش دق رشضÿأ
رداغيشس بلاط نب نإاف رداشصŸأ ضسفن بشسحو .مشسوŸأ

Êاث دعي بلاط نب نأأ ¤إأ ةراششإلأ ردŒ .›اطيإلأ وششتلاكلأ ‘ همشسوم يهنيلو اغيلشسدنبلأ
،وروأأ نويلم91 ةميقب يزيل‚ألأ ماهنتوت نم هأÎششإأ يذلأ كلاشش يدان خيرات ‘ ةقفشص ىلغأأ
ل.ماسسحمشسوŸأ أذه ةشصاخ هتأردق راهظإأو قلأاتلل ةشصرفلأ هحنÁ ⁄ هنكل

›اطيإلا Êوتوركب قاحتلإلا ىلع قفاوي سسانو
ةرداغم ىلع ،ضسانو مدأأ ،يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ قفأو
بيترت ليذتم Êوتورك قيرف ¤إأ لاقتنإلأو يرايلاك يدان
م-شسوŸأ ة-يا-ه-ن ى-ت-ح ةرا-عإأ د-ق-ع ‘ ،›ا--ط--يإلأ يرود--لأ
Èكأأ ‘ ةكراششŸأ ةشصرف ىلع لوشص◊أ لجأأ نم ،›ا◊أ

¤إأ ةدو-ع-لأو ق-لأا-ت-لأ ‘ Ó-مأأ تا-يرا--بŸأ ن--م ن--ك‡ دد--ع
ةشصرف ىلع لوشصحلل ،ةوق Ìكأاب ›وبان يلشصألأ هقيرف
مشسوملل ابشس– وزوتاغ ورانيج بردŸأ ةليكششت ‘ ءاقبلأ
ة-ق-فأو-م «ضسترو-ب-شس يا-ك-شس» ةا-ن-ق تد-كأأ ثي-ح .ل--ب--قŸأ
يقيرف ىلع هليشضفتو Êوتورك يدان ضضرع ىلع ضسانو
قوشس لÓخ اشضيأأ هتامدخ ابلط نيذلأ «امراب»و «ايزيبشس»
ر---يدŸأ نأأ ¤إأ ةرا---ششإلأ ردŒ .ة---يو---ت---ششلأ تلا---ق---ت---نإلأ
دكأأ دق ناك «›وتنيج ونايتشسيرك» ›وبان يدانل يشضايرلأ
هحنÁ قيرف ¤إأ ضسانو مدأأ لاقتنإأ ‘ ›وبان ›وؤوشسم ةبغر
قيرف بردم عا-ن-قإأ ‘ ير-ئأز÷أ بعÓ-لأ ل-ششف ا-مد-ع-ب ه-تا-ي-نا-ك-مإأ را-ه-ظإأو بع-ل-لأ ة-شصر-ف
ةÌك ببشسب ›ا◊أ مشسوŸأ ةيأدب هقيرف ¤إأ هلاقتنإأ ذنم بعلل ةشصرفلأ هحنÃ يرايلاك
ل.ماسسحانوروك ضسوÒفب هتباشصإأ اشضيأو تاباشصإلأ

ادغ ةجيكوأاو ةيلوب ةهجاوم ‘ ةكراسشملل حسشرم رسضÿا مجاهم

ييلوبنوم تابيردت ¤إا دوعيو ةباشصإلا نم ىفششي روليد
تابيردتلأ ¤إأ ،روليد يدنأأ ،يرئأز÷أ ›ودلأ مجاهŸأ داع
ةهجأوŸ أÒشض– ضسمأأ يشسنرفلأ ›وبنوم يدانل ةيعام÷أ
،ءاعبرألأ أدغ ةرهشس ةررقŸأ يشسنرفلأ يرودلأ ‘ زتام يدان
ةبكرلأ ةطبرأأ ‘ ةباشصإلأ نم رشضÿأ مجاهم يفشش امدعب
رو-ل-يد ن-ك-ل ،عو-ب-شسأأ ن-م Ìكأل بعŸÓأ ن-ع ه--تد--ع--بأأ ي--ت--لأو
ت– أزهاج نوكي نأأ رظتنيو يشسايق تقو ‘ هتيفاع داعتشسإأ

ةهجأوم ‘ «نايراكرأز ريد لاششيم» ييلوبنوم بردم ةمدخ
›وبنوم ءاقل لÓخ ةيلوب ديرفو ةجيكوأأ ردنشسكيلأأ هينطأوم
«بيكيل» ة-ف-ي-ح-شص ه-ت-ف-ششك ا-م-ب-شسح أد-غ رر-قŸأ ز-تا-م ما-مأأ
 ل.ماسسح .ضسمأأ ةيشسنرفلأ

ةباسصإلا نم هءافسش مغر

ليل مامأا بيغيو ودروب ¤إا ةدوعلا ‘ لششفي ناقرز
،نا--قرز يد--ه--م ،ير--ئأز÷أ ›ود--لأ ط--شسو---لأ بعل ل---شصأو
هءافشش مغر ،ضسمأأ يشسنرفلأ ودروب يدان تابيردت نع بايغلأ

وهو عوبشسألأ أذه ةيدرفلأ تابيردتلأ فانئتشسإأو ةباشصإلأ نم
أدغ هقيرف رظتن يذلأ بعشصلأ ءاقللأ نع بايغلل هحششري ام

بشسحو ، «ل-ي-ل» يدا-ن ما-مأأ ي-شسنر-ف--لأ يرود--لأ ة--ه--جأو--م ‘
‘ ضسمأأ رظتنم ناقرز ناك دقف «ضسنأرف تشسيو» ةفيحشص

كلأذب حمشست ⁄ هتلاح نكل ،ودروب يدانل ةيعام÷أ تابيردتلأ
‘ بعŸÓأ نع هبايغ ةلشصأوم لوح ةÒبك كوكشش Òثي ام
ل.ماسسح .دغلأ ءاقل



اشسينيشسام مجاهŸأو ،‘رعلأ رامع طشسولأ بعل نم لك تامدخ عاجÎشسأ دعب
ةباشصإأ نم Êاعي دحأو بعل لأز ام ،ةفيفخ تاباشصإأ نم نايناعي اناك نأذللأ ةلزن
رودق مجاهŸاب رمألأ قلعتيو ،ةمشصاعلأ دا–أ ةأرابم ذنم نأديŸأ نع هتدعبإأ

نم ديدعلأ ىرجأأ Òخألأ أذه نإاف ،اهيلع انلشص– يتلأ تامولعŸأ بشسحو ،فيرشش
هŒÈ ةÒطخ ةباشصإأ نم Êاعي ل هنأأ Úبتو ،Úفلتfl ءابطأأ دنع أرخؤوم سصوحفلأ

جÓعلأ ةعباتمو ةحأرلأ ¤إأ نوكرلأ هيلع نوكيشس ا‰إأو ،ةيحأرج ةيلمع ءأرجإأ ىلع
.نك‡ تقو برقأأ ‘ ةشسفانŸأ ءأوجأأ ¤إأ ةدوعلل فثكŸأ

تابيردتلا ¤إا عيباشسأا ةثÓث دعب دوعيشس
سصو-ح-ف-لأ نإا-ف ،ف-ير-شش رود-ق بعÓ-لأ ن-م ة--بر--قŸأ ردا--شصŸأ سضع--ب بشسحو

،ةنئمطم اهلك تناك ةنيطنشسق ‘ وأأ ةمشصاعلأ ‘ ءأوشس اهأرجأأ يتلأ ةÒخألأ
ثيح ،ةشسكاعŸأ ةطبرألأ ىوتشسم ىلع ةÁدقلأ هتباشصإأ نم Êاعي ل هنأأ تدكأأو

،ةيحشصلأ هتلاحب ةرماغملل ايدافتو نكل ،تابيردتلأ ةرششابŸ رشضخألأ ءوشضلأ ىقلت
ةثÓثلأ عيبا-شسألأ لÓ-خ ف-ث-كŸأ جÓ-ع-لأ ة-ع-با-ت-مو ثيÎلأ ل-شضف-ي ف-ير-شش رود-ق نإا-ف
جامدنلاب هل حامشسلأ راظتنأ ‘ دأرفنأ ىلع تابيردتلأ ءأوجأأ ¤إأ دوعي نأأ لبق ةمداقلأ

ةمق ‘ Èتعي فلششلأ ةيعم÷ قباشسلأ مجاهŸأ نأأ ةراششإلأ ردŒو ،ةعومÛأ عم
بغري ناك يذلأ وهو ةÒطخ ةباشصإأ ¤إأ هشضرعت مدع نم دكأاتلأ دعب حايترلأ

.ةبيبششلأ عم ديدج نم هرأوششم ثعب ‘

 نوكيشسو ةبوقعلا فنأاتشسي حياشس نب
ةيرشصنلا مامأا ارشضاح

ن-م ن-ك-م-ت-ت-شس ة-ب-ي-ب-ششلأ نإا-ف ،ىر--خأأ ة--ه--ج ن--م
ح-يا--شس ن--ب ا--شضر م--جا--هŸأ تا--مد--خ عا--جÎشسأ

دعب يأد Úشسح رشصن مامأأ مداقلأ ءاقلل ابشس–
فرط نم هيلع ة-شضور-فŸأ ة-بو-ق-ع-لأ هدا-ف-ن-ت-شسأ

ءاقل ذنم ةينطولأ ةطبأرلأ ىدل تابوقعلأ ةن÷
بردŸأ أÒثك حيري يذلأ رمألأ ،ناشسملت دأدو
بعÓلأ أذه ىلع أÒثك لوعي يذلأ نافل سسينيد
ةفاشضإأ مدقيشسو ةي-لا-ع تا-نا-ك-مإا-ب ع-ت-م-ت-ي يذ-لأ
.يمامألأ طخلل ةÒبك

لوألا فÙÎاــه2441 ةيناثلأ ىدامج٩1 ـل قفأوŸأ1202 يرفيف20 ءاثÓثلأ

لئابقلا ةبيبشش

ةـــيرشصنلا طاـــقنب بلاطي ناــفلو تاـــبيردتلا ¤إا مويلا دوعت ةــبيبششلا
ةÒخألأ ةأرابŸأ ةياهن دعب ،اقباشس هيلإأ انرششأأ املثم
،در نود Úفدهب ةدكيكشس ةبيبششب يرانكلأ تعمج يتلأ
لودج ‘ ءاقترلأ نم يرانكلأ نكم Úمث زوف قيق–و
ءÓ--مز دا--ف--ت--شسأ ،مو--يدو---ب---لأ ن---م بأÎقلأو بي---تÎلأ

ة-ق-ح-ت-شسم تنا-ك Úل-ما--ك Úمو--ي--ل ة--حأر ن--م نور--م--ح
ةÒخألأ عيباشسألأ ‘ ةلوذبŸأ تأدوهÛأ ¤إأ رظنلاب
نإاف ،هيلعو ،ةحأرلأ ¤إأ نوكرلل تقو يأأ دوجو مدعو
ةيشسمأأ فانئتشسلأ ةشصح جمرب نافل سسينيد بردŸأ
ةهجأوملل أدأدعتشسأ وزو يزيتب Èمفون1 بعلÃ مويلأ
أذه يأد Úشسح رشصن مامأأ يرانكلأ رظتنت يتلأ ةمداقلأ
نو-ك-ت-شس ثي-ح ،ة-م-شصا-ع-لا--ب توأأ02 بع---لÃ تب----شسلأ
عم-جو ة-قÓ-ط-نلأ د-ي-كأا-ت-ل يرا-ن-ك-ل-ل ة-ي-تأو-م ة-شصر-ف-لأ
ة--مد--ق--م ن--م بأÎقلأ فد--ه--ب طا--ق--ن--لأ ن--م د--يزŸأ
،با-هذ-لأ ة-ل-حر-م ة-يا-ه-ن ل-ب-ق نا--ك--مإلأ رد--ق بي--تÎلأ
زو-ف-لأ ق-ي-ق– ى-ل--ع ر--شصي نا--فل بردŸأ نإا--ف ،كلذ--ل
.دعأوقلأ جراخ ىرخأأ ةرم ›أوتلأ ىلع Êاثلأ

ةدوجوم تارايÿاو لمتكم دادعتلا
ن-ع ي-ل-ئا-ب-ق-لأ ي-ن-ف-لأ م-قا-ط--لأ Èع ،ىر--خأأ ة--ه--ج ن--م
نم نك“ قيرفلأ نأأ ثيح ،دأدعتلأ لامتكل هحايترأ
نم نوناعي أوناك نيذلأ ÚبعÓلأ لك ابيرقت عاجÎشسأ
‘رعلأ رامع طشسولأ بعل رأرغ ىلع ةفيفخ تاباشصإأ
،ةد--ك--ي---ك---شس ما---مأأ ة---شسفا---نŸأ ءأو---جأأ ¤إأ دا---ع يذ---لأ
دقو ةيحشصلأ هتلاح أÒثك تنشس– يذلأ ةلزن مجاهŸأو
أدأدعتشسأ تابيردتلأ ¤إأ عوبشسألأ أذه هتدوع لجشسي
بردŸأ ما-مأأ ل-ع-ج-ي يذ-لأ ر-مألأ ،ة-مدا-ق-لأ ةأرا-ب--م--ل--ل
ديدحتل لول◊أو تأرايÿأ نم ديدعلأ نافل سسينيد
يتلأو اهيلع دمتعيشس يتلأ ةيشساشسألأ ةليكششتلأ ⁄اعم
.ةيرشصنلأ ةليكششتب ةحاطإÓل بشسنألأ اهأري

فانئتشسلا ‘ ÚبعÓلا عم ثدحتيشس نافل
بردŸأ ثدحتي نأ رظتنŸأ نم ،ةداعلأ ترج امكو
ةشصح قÓط-نأ ل-ب-ق Úب-عÓ-لأ ع-م مو-ي-لأ نا-فل سسي-ن-يد
ى-ل-ع أÒث-ك ز-كر-ي Òخألأ أذ--ه نأأ ثي--ح ،فا--ن--ئ--ت--شسلأ
Úب-عÓ-لأ د-ي-ن-ج--ت--ل ه--تأÒشض– ‘ ي--شسف--ن--لأ ل--ما--ع--لأ
نم نك‡ ددع Èكأأ نع ثحبلل يغبني امك مهزيف–و
لبق يشضاŸأ عوبشسألأ ثدح املثم ةيباجيإلأ جئاتنلأ
Úب-عÓ-لأ ع-م تا-عا-م-ت-جلأ ف-ث-ك ن-يأأ ةد-ك-ي-ك-شس ءا-ق--ل
نأأ رظتنŸأ نم ةرŸأ هذهو ،يوق لعف درب ةبلاطملل
ءاقللأ ‘ ةبكترŸأ ءاطخألأ ¤إأ يشسنرفلأ ينقتلأ دوعي
ةيلاعفلأ سصقن لكششÃ قلعتي اميف ةشصاخو ،يشضاŸأ
.فيدهتلل ةحناشسلأ سصرفلأ نم Òثكلأ عييشضتو

مداقلا سسفانŸا ةنياعŸ ويديف سصشصح جمÈيو
ة-شصاÿأ تأÒشضح-ت-لأ ة-ي-ل-م-ع-ب ق-ل-ع-ت-ي ا--م--ي--ف ا--م--ئأدو

Ãأ نإاف ،ةيرشصنلأ ةهجأوŸيشس نافل سسينيد بردÈجم

ق-ير-ط ن-ع مدا-ق-لأ سسفا-نŸأ ة-ن-يا-عŸ سصشص◊أ سضع-ب
نأأ ثيح ،ةبيبششلأ تايرا-ب-م ةد-ها-ششم ةدا-عإأو و-يد-ي-ف-لأ

Òشض– ةيلمع لك ‘ ليشصفتلأ أذه لهاجتي ل نافل
Úع-ب ل-ي-شصا-ف-ت-لأ قدأأ ذ-خأأ ى-ل-ع ر--شصيو ،تا--يرا--ب--م--ل--ل
ديدعلأ ‘ اهرامثب  تتأأ يتلأ ةقيرطلأ يهو رابتعلأ

ن-م ن-ك“ نا-فل سسي-ن-يد نأأ ل-ي-لد--ب ،تا--ب--شسا--نŸأ ن--م
ي-هو ،تا-ه-جأو-م ع--برأأ ‘ تأرا--شصت--نأ ة--ثÓ--ث ق--ي--ق–
ةوق تداع يتلأ ةبيبششلل ةبشسنلاب ةيباجيإأ دج ةليشصح
.مويدوبلأ ‘ ةناكم ¤إأ علطتتو

ىرخأا رشصانعل ةشصرفلا حنمو تÓيدعتلا سضعب ‘ ركفي
نافل بردŸأ اهب ¤دأأ يتلأ تاحيرشصتلأ لÓخ نمو

أذه نإاف ،ةدكيكشس ءاقل ةياهن بقع ةÒخألأ ةرŸأ ‘
ءأر--جإأو ق--ير--ف--لأ ر--يود---ت ةر---ك---ف ى---ل---ع ر---شصي Òخألأ
فثكŸأ جمانÈلأ Òيشست لجأأ نم ةرم لك ‘ تأÒيغتلأ
¤إأ نوكرلل ÚبعÓلأ سضعبل تقولأ حنمو ،تايرابملل
،لباقŸأ ‘و ،ةيندبلأ مهتقايل لماك عاجÎشسأو ةحأرلأ

ةشصرفلأ حنÁ ينفلأ مقاطلأ لعŒ ةقيرطلأ هذه نإاف
،ةÒخألأ ةدŸأ ‘ أÒثك أوكراششي ⁄ نيرخآأ ÚبعÓل

رمأأ Èتعي ةعومÛأ Òيشست نأأ دكؤوي نافل نأأ ثيح
،ةيلشضعلأ تاباشصإلأ ةشصاخو ،قاهرإلأ يدافتل يرورشض

يشسلل قباشسلأ بردŸأ يرجي نأأ رظتنŸأ نم ،كلذل
.ةيرشصنلأ مامأأ تبشسلأ أذه ىرخأأ تأÒيغت يشس سسأأ

ةقÓطنلا ديكأات نع لإا نوثدحتي لو ةيوق ةدارإاب نوبعÓلا
،رايدلأ رقع ‘ ققÙأ Òخألأ زوفلأ دعبو ،مهتهج نم
أوعجÎشسأو أÒثك أورر– طوب نب سسرا◊أ ءÓمز نإاف
ةلجشسŸأ ةعقوتŸأ Òغ ةÁزه-لأ د-ع-ب سسف-ن-لا-ب م-ه-ت-ق-ث
ة-يو-ق ةدأرإا-ب نو-ع-ت-م-ت-ي م--ه--نأأ ثي--ح ،ةر--ق--م م‚ ما--مأأ
لإأ نوثدحتي لو ةيباجيإلأ جئاتنلأ ةÒتو ىلع ظافحلل
ن-م ق-ير-ف-لأ د-ي-شصر ع-فر-ل ة-ير-شصن-لأ ما-مأأ زو-ف-لأ ة-غ--ل--ب
ر-مألأ ،لود÷أ ‘ ة-ب-ي-ب-ششلأ ة-ب-تر-م Úشس–و طا--ق--ن--لأ
ن--م أو--ن--ك“ نا--فل بردŸأ لا---ب---ششأأ نأأ د---كؤو---ي يذ---لأ
أÒثك حير-ي ا-م أذ-هو سسف-ن-لا-ب م-ه-ت-ق-ث ل-ما-ك عا-جÎشسأ
ثÓثب رفظلل مهتÁزع ىلع لوعي يذلأ ينفلأ مقاطلأ
.تبشسلأ أذه ىرخأأ طاقن

ةعفترم تايونعÃ وكاماب ¤إا لقنتلاو
ى-ل-ع نور-شصي ة-ب-ي-ب-ششلأ ي-ب-عل نإا-ف ،ىر--خأأ ة--ه--ج ن--م

نو-ك-ي ى-ت-ح ة-ير-شصن-لأ ما-مأأ ة-ي-با-ج-يإأ ة-ج-ي--ت--ن ق--ي--ق–
ةعفترم تايونعÃ يراقلأ دعوملل Òشضحتلأ مهعشسوب

بعلŸأ هجأوتشس ةبيبششلأ نأاب املع ،نشسحأأ فورظ ‘و
موي فاكلأ سسأاكل رركم Êاثلأ رودلأ باهذ ‘ ›اŸأ

نم11 موي نوك-ي-شس و-كا-ما-ب ¤إأ ل-ق-ن-ت-لأو ،ير-ف-ي-ف41
لشضفأأ ويرانيشس ةبيبششلل نوكي نل ،كلذل ،هشسفن رهششلأ

نع ثحبل-ل ،تب-شسلأ أذ-ه ة-ي-با-ج-يإأ ة-ج-ي-ت-ن ق-ي-ق– ن-م
ـب باهذلأ ةأرابم ‘ تاعومÛأ رود ‘ مدق عشضو
.وكاماب

نم ةدوعلل تايناكمإلا لك انيدل» :ةÒعشش نب
«ةيباجيإا ةجيتنب ةمشصاعلا

نأأ ةÒعشش نب بعÓلأ دكأأ ،هب انعمج يبناج ثيدح ‘و
ةÒتو ى--ل---ع ظا---ف---ح---ل---ل ة---يو---ق ةدأرإأ كلÁ ق---ير---ف---لأ
ءاقل نعو ،اهجراخ وأأ رايدلأ لخأد ءأوشس تأراشصتنلأ
ةأرابم انرظتنت »:Óئاق Òخألأ أذه فششك ،ةيرشصنلأ

لكب اهل رشضحنشسو ،ةيرشصنلأ مامأأ تبشسلأ أذه ةبعشص
،ةيباجيإأ ةجيتن قيق– ‘ لثمتم دحأو فدهب ةيدج

نأأو ةشصاخ فدهلأ أذه قيقحتل تايناكمإلأ لك انيدل
املثمو ،تأراشصتنلأ ةÒتو ىلع ظافحلل ةيوق انتدأرإأ

ىلع نورداق اننأأ ىرأأ ،ناشسملتو فلششلأ مامأأ اهانلعف
¿ .¿.«ةيرشصنلأ مامأأ ويرانيشسلأ أذه رأركت

ةمزÓلا تاءارجإلا ‘ ترششاب ةرادإلا
سسنوت نم يدولغ ءÓجإل

ع-م د-قا-ع-ت-لأ ن-م ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لأ ةرأدإلأ تن-ك“ ،ق-با-شسلأ دد-ع-لأ ‘ ه-ي-لإأ ا-نر-ششأأ ا-م-ل-ث-م
ةبيبششلأ عم دق-ع ى-ل-ع ع-قو يذ-لأ يدو-ل-غ ›و-غ-نو-ك-لأ ›ود-لأ د-يد÷أ مد-ق-ت-شسŸأ

Ÿأ بشسحو ،دحأو مشسوŸشسم نإاف ،اهيلع انلشص– يتلأ تامولعÒأورششاب ةبيبششلأ ي
قاحتللاب ديد÷أ دفأولل حامشسلل ةمزÓلأ ةيرأدإلأ تأءأرجإلاب مايقلأ ‘ سسمأأ ذنم

سسنوت ‘ ايلاح دجأوتم بعÓلأ نأأ ثيح ،ةنكمŸأ لاجآلأ برقأأ ‘ وزو يزيت ‘
.ةيرئأز÷أ ةيشسنوتلأ دود◊أ روبع لجأأ نم سصيخرت ¤إأ جاتحيو

عوبشسألا ةياهن وزو يزيت ‘ نوكي دق
مجاهŸأ نإاف ،مÓشسلأ دبع لامك لئابقلأ ةبيبششل يشضايرلأ ريدŸأ انل هدكأأ ام بشسحو
لك نأأو ةشصاخ ،ريدقت ىشصقأاك ›ا◊أ عوبشسألأ ةياهن وزو يزيت ‘ نوكيشس ديد÷أ
ثيح ،رئأز÷أ ¤إأ ئيÛاب هل حمشست يتلأ ةشصخرلأ ىلع لوشصحلل ةزهاج رومألأ

،هئÓجإأ لجأأ ن-م دود◊أ ¤إأ ة-ق-ي-ثو-لأ هذ-ه-ب ل-ق-ن-ت-لا-ب ن-يÒشسŸأ د-حأأ ف-ي-ل-ك-ت م-ت-ي-شس
هفلم تعدوأأ ةبيبششلأ نأأو ةشصاخ ،ةرششابم يرانكلأ عم هتابيردت ةرششابم هعشسوب نوكيشسو
.يراقلأو يلÙأ ىوتشسŸأ ىلع هليهأاتو ديد÷أ هتزاجإأ ىلع لوشصحلل

›اŸا بعلŸا مامأا باهذلا ةهجاوم ‘ ارشضاح نوكيشسو
ديد÷أ مدقتشسŸأ ناك نإأ ىتحو ،ىرخأأ ةهج نم
ةلبقŸأ ةلباقŸأ ‘ ةكراششملل ينعم Òغ
ما-مأأ ة-لو-ط-ب-لأ ‘ يرا-ن-ك-لأ ر-ظ-ت-ن-ت ي--ت--لأ
مد--عو تقو--لأ ق--ي--شضل أر--ظ---ن ة---ير---شصن---لأ

نأأ لإأ ،عوبشسألأ أذه قيرفلأ عم هÒشض–
مجاهŸأ نأأ انل فششك مÓشسلأ دبع لامك

ابشس– قيرفلأ عم أرشضاح نوكيشس يدولغ
‘ ةبيبششلأ رظتنت يتلأ ةيلأوŸأ ةأرابملل
،›اŸأ بعلŸأ مامأأ ةيقيرفإلأ ةشسفانŸأ

فلم تلشسرأأ ةيلئابقلأ ةرأدإلأ نأأو ةشصاخ
ةيلأردفنوكلأ ىوتشسم ىلع ليهأاتلأ بلط

هليهأات م-ت-ي ى-ت-ح مد-ق-لأ ةر-ك-ل ة-ي-ق-ير-فإلأ
موي وكاماب ـب باهذلأ ةأرابم ‘ ةكراششملل

¿ .¿.›ا◊أ يرفيف41

فثكŸا جÓعلا لشصاوي فيرشش رودق
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رئإز÷إ ةيدولوم

وتاكŸÒإ مايأإ رخآإ ‘ راتوأإو باسصعأإ

نايلغ ‘ ةوانصشلإو روتكيفو ةصسامخ نب عم دقاعتلإ ‘ لصشفي سساŸأإ
رئإز÷إ ةيدولوم ةرإدإإ شسل‹ Úب ءإوجأ’إ وفضص ركعت
ر-ق-م ششا-ع ثي-ح. و-تا-كŸÒإ ما-يأإ ر-خآإ ‘ ا--هرا--ضصنأإو
شساŸأإ شسي--ئر--لإ لوا--ح و ،يدا---ع Òغ مو---ي  ق---ير---ف---لإ
وتاكŸÒإ ذ-ق-ن-ي نأإ ف-ي-ط-ل-لإ د-ب-ع ي-ضضا-ير-لإ ر-يدŸإو
ءا-غ-لإإ د-ع-ب ة-ضصا-خ ةÒخأ’إ تا-عا-ضسلإ ‘ ي-ئا-ن-ث--ت--ضس’إ
‘ نوÒضسŸإ لخد ثيح ،فافلإ فرط نم Êور ةزاجإإ

ونوداباتناك رو-ت-ك-ي-ف ي-ن-ي-غ-لإ م-جا-هŸإ ع-م تا-ضضوا-ف-م
Êا--ب---ضسإ’إ ا---ق’ا---م يدا---ن ع---م تا---ضضوا---فŸإ تث---ع---بو
د-ي-ضسŒ ‘ تل-ضشف ا-ه--ن--ك--لو ة--ضسا--م--خ ن--ب شصو--ضصخ--ب
قيضض ةجحب اهÒهامج باضصعأاب بعÓتو Úتقفضصلإ
.تقولإ

فافلل ةيلوؤوصسŸإ ماهصسب يمرت ةرإدإلإ
ل-م-ح Òها-م÷إ بضضغ شصا-ضصت-م’ ه-ن--م ة--لواfi ‘و
‘ هلضشف ةيلوؤوضسم رضصانلإ دبع ةرإدإ’إ شسل‹ شسيئر
رخأإ ىتح ترظتنإ يتلإ فافلل بع’ يأإ عم دقاعتلإ
دعبو Êور ÊوÒماكلإ ةزاجإإ ءاغلإ’ وتاكŸÒإ نم موي

ةيعضضو نم دكأاتلإ لواح يذلإ Êانويلإ دا–إ’إ  ةلضسإرم
امدعب «شسامايت» ÚبعÓلإ ليو– ماظن Èع بعÓلإ
.ةينانويلإ ةيناثلإ ةجردلإ ةيدنأإ دحأإ عم دقاعت

..نكلو «روتكيف» ينيغلإ فطخ تلواح ةرإدإلإ
زيغن ليبن بردŸإ رايتخإ عقو ةيتإذلإ Òضسلإ ةلمج نمو

يذلإ ونوداباتناك روتكيف ينيغلإ مجاهŸإ ةÒضس ىلع
Úيلحم-ل-ل ا-ي-ق-ير-فإإ شسأا-ك ‘ هدÓ-ب بخ-ت-ن-م ع-م ق-لأا-ت-ي
ق-ف-تإ ثي-ح ،تا-يرا--ب--م ثÓ--ث لوأإ ‘ Úفد--ه ل--ج--ضسو
ةميق لوح بعÓلإ عم شساŸأإ ةرإدإ’إ شسل‹ شسيئر
ةقرو ةمي-ق لو-ح ه-ق-ير-ف شسي-ئر ع-مو ة-ير-ه-ضشلإ ةر-جأ’إ
ببضسب هليهأات مدع نم ةرإدإ’إ فواfl نكلو .حيرضستلإ

مث فإرطأ’إ عيمج Òضشتضسي شساŸأإ لعج تقولإ قيضض
.ةقفضصلإ لجؤوي

ليجأات ىلع «ايراكو» سسيئر عم تقفتإ

سسرام ¤إإ ةقفصصلإ
ا-هردا-ضصم ن--م بعŸÓإ ءإد--ضصأإ ه--ت--م--ل--ع ا--م بضسحو
‘ اهتÒظن عم تقفتإ ةيدولوŸإ ةرإدإإ نأاف ةضصاÿإ

شسرا-م ر-ه-ضش ة-يا-غ ¤إإ ة-ق-ف-ضصلإ ل-ي-جأا-ت ى-ل-ع ا-ي--ن--ي--غ
‘ا-ك-لإ تقو-لإ Úفر-ط-لإ ما-مأإ نو-ك-ي-ضس ثي-ح ،ل--ب--قŸإ
ةنضس ديلإوم نم بعÓلإ نأاف ةراضشإÓل ةقفضصلإ ميضسÎل

امك ،ةماقلإ لوطب زاتÁو طقف ةنضس12 هنضس غلبيو99
ا-م و-هو ،ا-ضضيأإ قإور م-جا--ه--مو ة--بر--ح شسأإر--ك ط--ضشن--ي
دعب ةضصاخ إديج هتنياعم نم زيغن بردملل حمضسيضس
ا-ي-ق-ير-فإإ شسأا-ك ي-ئا-ه-ن ف-ضصن-ل ا-ي-ن-ي-غ بخ-ت-ن--م ل--هأا--ت
.شسمأإ لوأإ Úيلحملل

اصضيأإ ءاŸإ ‘ طقصست ةصسامخ نب ةقفصص
دقاعتلإ بعضصلإ نم هنأإ شساŸأإ شسيئرلإ عنتقإ امدعبو
ببضسب يحرفو نا“وب يقيرفإ’إ يدانلإ يرئإزج عم
مضسح ن-ع ه-ع-جإر-تو ةد-ق-عŸإ ة-ي-نو-نا-ق-لإ ا-م-ه-ت-ي-ع-ضضو

اق’ام بع’ ¤إإ همامتهإ لوح .روتكيف ينيغلإ ةقفضص
نم حا◊إاب تاضضوافŸإ باب هعم ثعب يذلإ ةضسامخ نب
›اŸإ شضرعلاب عنتقإ بعÓلإ نأإ مغرو .شسمأإ زيغن
ة-ق-ف-ضصلإ د-ي-ضسŒ ‘ ي-ضضا-ير-لإ ر-يدŸإ ل-طا“ ن--ك--لو
نود ةمضصاعلإ دا–’ قباضسلإ بعÓلإ حيرضست هضضفرو
بعÓلإ لهؤوي ’ نأإ ىضشخيو ددÎي شساŸأإ لعج  لباقم
ى-ل-ع را-ت-ضسلإ لإد-ضسإإ ن-ع ط-ق-ف ة-ل-ي-ل--ق تا--عا--ضس ل--ب--ق
.وتاكŸÒإ

مهيلع تلّمك Îنع تاقفصصو نايلغ ‘ ةوانصشلإ
ةيدولوم راضصنأإ تاحفضص Èع ةيداع ءإوجأ’إ نكت ⁄

تجرخ امدعب يعامتج’إ لضصإوتلإ عقوم ‘ رئإز÷إ
،Úنح يفخب ه-ت-ل-خد ا-م-ل-ث-م و-تا-كŸÒإ م-ه-ق-ير-ف ةرإدإإ

ديرت ’ ايقيرفإإ ‘ ةكرضش Èكأإ نأإ عيم÷إ عنتقإ ثيح
وأإ ةحضضإو لمع ةطخ ىتح كل“ ’و مهقيرفل ÿÒإ

دإزامو ،ةيوئŸإ مضسوم ‘ قيرفلإ ةبيه ديعي عورضشم
ي-ضضا-ير-لإ ر-يدŸإ ه-ب ما-ق ا--م و--ه ةوا--ن--ضشلإ بضضغ ن--م
‘ ا-ضسرد ى-ط-عأإ يذ-لإ ي-ح-ي Îن--ع ة--م--ضصا--ع--لإ دا–’
يئانثلإ فطخ امدعب وتاكŸÒإ عم لماعتلإو Òيضستلإ
ام وهو وتاكŸÒإ تاعاضس رخآإ ‘ فيضصول و يجيعن

رير–و كإرطانوضس ليحرب ةبلاطŸإ تإوضصأ’إ لعج
.ىضضم تقو يأإ نم Ìكأإ ¤اعتت ةيدولوŸإ

فسصنم – ب

سساــــــــــــــــــــــŸأإ ةرإدإإ
 لصشافلإ Òيصستلإو

رصضخألا يزلا قاصشع جرخ
‘ سسمأا موي ةيصشع رمحألاو
ةحازإا لجأا نم ةيملصس ةÒصسم
يهو يدانلل ةكلاŸا ةكرصشلا
مصسوم لك يتلا كارطنوصسلا

قيرفلا هاŒ ةئيصسلا اهتين دكؤوت
قيرفلا ءادأا نصس– امدنعف
ةيباجيإا جئاتن ققحي حبصصأاو

هذه ›وؤوصسم بجعت ⁄ يتلا
ماعلا ريدŸا اهصسأار ىلعو ةكرصشلا

يذلا Êاجو هراصشتصسم و راكح
اذه ميط– قرطلا ىتصشب ديري

تماق ةكرصشلا هذه ،نايكلا
ةيدولوŸا ةبيتك ءاعدتصسإاب

لابصشأا عيجصشت رظتني ناك لكلاو
ثدح هنأا لإا زيغن ليبن بردŸا
ءاقفر ةناهإا ” ثيح ، سسكعلا

ةعاصسب مهÁركت ”و دوصشح
بصضغأاام اذهو بعل لكل

ةيصشع وراث نيذلا يدانلا قاصشع
ةجرخب ةكرصشلا هذه دصض سسمأا

لظ ‘ ةصصاخ ةرظتنم Òغ
سسيئر فرط نم ةبذاكلا دوعولا

ناك يذلا سساŸأا ةرادإلا سسل‹
لئاصسولا سضعبل اقباصس حرصص دق
لك موقيصس هنأا ىلع ةيمÓعإلا

ميعدت لجأا نم هعصسوب ام
ةثÓث وأا ÚبعÓب ةليكصشتلا

فرعي يذلا موجهلا ‘ ةصصاخ
 Òبك سصقن

زيغن ليبن بردŸإ لمحيو
 ثدحام لك ةيلوؤوصسم

سسل‹ سسيئر رمأا بيرغو
دعب ثيح ، ةيدولوŸا ةرادإا

ةيصشع دقعنا يذلا عامتجإلا
ةكرصش ›وؤوصسم Úب سسمأا

سسل‹ ءاصضعأاو كارطنوصسلا
اهصسيئر ةدايقب ةيدولوŸا ةرادإا
Òخألا اذه ماق ، سساŸأا لصشافلا

لك زيغن ليبن بردŸا ليمحتب
ثدح ام ىلع ةيلوؤوصسŸا

هنصش يذلا بصضغلاو ةكرصشلا
وه نم لك دصض يدانلا قاصشع
نأا لاقو ةكرصشلا هذهل عبات

يه ةÒخألا بردŸا تاحيرصصت
¤إا راصصنألا جورخ ¤إا تدأا نم

دهصشي خيرات ىقبيو  عراصشلا
ةدايقب ةرادإلا هذه ىلع
لا‹ ‘ هقفي ل سصخصش

نأاب هئاصضعأا ةقفر Òيصستلا
مهو ةيوئŸا ىلع لبقم يدانلا

ديمع يدان ‘ نومطحي
 ةيدنألا

سسمأا ةحيبصص ةرادإلاب عمتجا امدعب
يتاحيرصصتب › ةقÓع ل عامتجلإ » :زيغن

«نيÒصسŸاب ةديج يتقÓعو
ةيوق ةعا-صشإا تر-صشت-نا ا-مد-ع-ب

ة-يدو-لو-م را-صصنأا ل-قا-ع-م Èع
نم هئاعد-ت-صسا د-كؤو-ت ر-ئاز÷ا

ن-ع ثيد-ح-ل--ل ةرادإلا سسل‹
ج-ئا-ت-ن ع-جار-تو ه-تا-ح-ير-صصت
ةيدولوم بردم د-ن-ف ق-ير-ف-لا
،كلذ ز-ي-غ-ن ل--ي--ب--ن ر--ئاز÷ا

تأا--جا--ف--ت »:Ó---ئا---ق حر---صصو
اهل سساصسأا ل رومأا نع ثيدحلل
،ةركصسب ةارابم دعب ةحصصلا نم
ناك يذ-لا عا-م-ت-جلا نأا د-كؤوأا

وياروب و ةرادإلا سسل‹ عم ›
طقف يداع لمع عامتجإا ناك
جuوري املثم Êاعدتصسا دحأا لو
ل عا--م--ت--جلا .سضع--ب--لا ه--ل

لإا لقأا ⁄ يننأا امك ،ةارابŸا دعب هتلق امو يتاحيرصصتب هل ةقÓع
زيفحتب مهتبلاطو ةرم نم Ìكأا ‘ نيÒصسملل اهتلق يتلا ةقيق◊ا
نأاف لاقي ام سسكع»:لوقي افيصضم ،«ناوألا تاوف لبق ةليكصشتلا

‘ تثد–و لجيج ‘ يننأا ليلدب ةديج نيÒصسŸا عم يتقÓع
قلعتي اميف انن-ي-ب ق-صسن-ن ن-ح-نو سساŸأا سسي-ئر-لا ع-م ةر-م ن-م Ìكأا
نبو روتكيف ينيغلا بل÷ يتقفاوم تحنمو تامادقتصسإلا ةيلمعب

.«ةظ◊ رخأا ‘ ءاŸا ‘ اتطقصس Úتقفصصلا نكلو اقلام نم ةصسامخ

 ةثÓث بيغيو باصصي  يميهإرب
ةيدولوŸإ نع عيباصسأإ

دق يميهارب مصساقلب رئاز÷ا ةيدولوŸ رصسيألا عفادŸا نأا ودبي
بعل نيأا ةركصسب مامأا سسمأا لوأا ةارابم ‘ هترماغم نمث عفد
ه-تد-كأا ا-م بصسح Ìكأا ه-ت-با-صصإا تف--عا--صضت ثي--ح ،ن--ق◊ا--ب
تادايعلا ىدحإا ‘ سسمأا ا-هار-جأا ي-ت-لا ة-ق-م-عŸا تا-صصو-ح-ف-لا
لعج ام وهو ،ةحار عيباصسأا ةثÓث بيبطلا هحنمو ةصصاÿا

تايرابم عيصضيصس يذلا وهو سضيصض◊ا ‘ ةليصسŸا نبا تايونعم
يرود نم ¤وألا ةلو÷ا ةع-قو-مو ة-م-صصا-ع-لا دا–إا ،ةروا-صسلا
.يرصصŸا كلامزلا مامأا ايقيرفإا لاطبأا

يبرإدلاب يقيرفلاب حيطي يجÎلإ
ايقيرفإا لاطبأا يرود ‘ رئاز÷ا ةيدولوÊ Ÿاثلا يبرعلا سسفانŸا ناك
هÁرغ هجاو ثيح سسنوت ‘ مصسوŸا ةارابم عم دعوم ىلع يجÎلا
فرعو ،يلÙا يرودلا نم ةرصشاعلا ةلو÷ا مصسرب يقيرفإلا يدانلا
فده لصضفب مه◊اصصل ةمقلا نومصسحي فيك Êابعصشلا Úعم لابصشأا
‘ يدايرلا مهزكرم اوززعو Êاثلا طوصشلا ‘ يردبلا سسينأا دئاعلا

.ÚعفادŸا دحأا درط دعب Úبعل ةرصشعب ةقرافألا اهلمكأا ةارابم
بناج نم Úيرئازج Úبعل ةعبرأا ة-كرا-صشم ي-براد-لا د-ه-صش د-قو
‘ نايزم باغ امنيب ،ثيغ نبو ياقوت،يتصش ،ناردب مهو يجÎلا
.ةباصصإلا عادب ةظ◊ رخآا

ةÎفلإ ‘ اهيلع دضس– ’ ةيعضضو ةيدولوŸإ ةرإدإإ ششيعت
ي-ت-لإو ،ةÒخأ’إ ز-ي-غ-ن تا-ح-ير-ضصت د-ع--ب ة--ضصا--خ ،ة--ي--لا◊إ
،›اŸإ بنا÷إ شصخي اميف اهماهÃ موقت ’ اهنأإ تفضشك
ة-ب-ضسن-لا-ب ا-ع-ن-ق-م إرÈم شسي-ل ه-نأإ و-لو ،Úب-عÓ-لإ ز-ف– ’و
ا-م تنا-ك شسأا-ك-لإ تضضا-فأإ ي-ت-لإ ةر-ط-ق-لإ نأإ ’إإ ،را-ضصنأÓ--ل

ةيلإردفلإ هت-ح-ت-ف يذ-لإ ي-ئا-ن-ث-ت-ضس’إ و-تا-كŸÒإ ‘ ل-ضصح
ة--ي--ن--عŸإ قر--ف--ل---ل ة---ضصا---خو ،مد---ق---لإ ةر---ك---ل ة---ير---ئإز÷إ
ةنراقم هي-لإإ ة-جا-ح Ìكأ’إ ا-ه-نأ’ ة-ي-ق-ير-فإ’إ تا-ضسفا-نŸا-ب
نكل ،عضضولإ شسفن ‘ اهنأإ لوقلإ نكÁ يتلإ قرفلإ ةيقبب
.ةطقنلإ هذه ‘ Óضشف هترإدإإو شساŸأإ

⁄ Œتل ةعيرذ يأإ دÈإو ،لصشفلإ ريŸÒلغتصسي ⁄ وتاك
تب-لا-ط ي-ت-لإ قر-ف-لإ Úب ن-م تنا--ك ة--يدو--لوŸإ نأإ م--غرو

ÃÒمإدقتضسإ ‘ حجني ⁄ قيرفلإ نأإ ’إإ ،يئانثتضسإ وتاك
فوفضصلإ ميعدت هناكماب ناك هنأإ مغر ،دحإو بع’ ولو
،قرفلإ شضعب لثم طقف دحإو بع’ شسيلو Úبع’ ةثÓثب
ةعامضش يأإ ديمعلإ ةرإدإإ دŒ ⁄و ،لضصحي ⁄ ام وهو
بع’ ولو بلج نع اهزجع دع-ب ا-ه-ي-ل-ع ا-ه-ل-ضشف ق-ي-ل-ع-ت-ل
ىلع ةيدولوŸإ تحبضصأإو ،هب فوفضصلإ ميعدت متي دحإو
،لاطبأ’إ ةطبإر ةضسفانم بعلي قيرفلإ نأإ اÃ ،ناضسل لك
ة-يا-ه-ن-لإ ‘و ،و-تا-كŸÒإ ح-ت-ف-ب نو-ب-لا--ط--ي هوÒضسم نا--كو

نع ةيدولوŸإ تزجع امنيب ،تمعدت ىرخأإ قرف كانه
.كلذ

ويإروب ماهم سصوصصخب تلؤواصستو ،طغصضلإ ت– سساŸأإ
طغضض ت– شساŸأإ ةيدولوŸإ ةرإدإإ شسل‹ شسيئر حبضصأإو
‘ هÒكفت نع تثد– فإرطأ’إ شضعب نأإ ةجردل ،بيهر
‘ ةمزÓلإ لول◊إ دجي ⁄ هنأإ اÃ ،هبضصنم نم ةلاقتضس’إ
عمو ،قيرفلإ ‘ ÚبعÓلإ عم إديج لماعتي ⁄و ،وتاكŸÒإ
اهطبر ” يتلإو ةÒخأ’إ جئاتنلإ ليلدلإو ،ينفلإ مقاطلإ
Òثكلإ لئاضستي ىرخأإ ةهج نمو ،تاقحتضسŸإ عفد مدعب

إذا-مو ،و-يإرو-ب ي-ضضا-ير-لإ ر-يدŸإ رود ن-ع Úع-ب--ت--تŸإ ن--م
،ةÒبك ةفاضضإإ مدقي ⁄ رخآ’إ وه هنأإ اÃ ،قيرفلإ ‘ هلعفي
امك ،وتاكŸÒإ ‘ دحإو بعÓب ولو قيرفلإ ميعدت متي ⁄و
لو--ل◊إ دا--ج--ي’ كر--ح--ت--ي نأإ نود تع--جإر--ت ج--ئا--ت--ن--لإ نأإ
.اهنع ثحبلإو

كإرطانوصس ةكرصش رقم محتقإ مهنم ددعو ،ديعصصتلاب إوماق راصصنألإ
بضضغلإ غلب ثيح ،ةÒخأ’إ ةÎفلإ ‘ ديعضصتلاب راضصنأ’إ ماقو
عقإوم ‘ مهتاعوم‹و مهتاحفضص فلتfl ‘ إوÈعو ،هتمق
،قيرفلإ Òيضست ءوضس ىلع مهبضضغ نع يعامتج’إ لضصإوتلإ
إومحتقإ ثيح ،ةرظتنم Òغ ةوطخب شسمأإ مهنم ددع ماقو
ة--كر--ضش بإو--بأإ ر--ضسك--ب إو--ما--قو ،ة--ي---لوÎب---لإ ة---كر---ضشلإ ر---ق---م
مهتلاضسر لاضصي’ ،تا-ك-ل-ت-مŸإ شضع-ب م-ي-ط–و ،كإر-طا-نو-ضس
،مهقيرفب مامتهÓل رئإز÷إ ‘ ¤وأ’إ ةكرضشلإ نع Úلوؤوضسملل
.كإرطانوضس ليحرب ىتح مهضضعب بلاط امنيب

ةصصاخ ةرئاط ‘ راصشب ¤إإ مويلإ رفاصسيصس قيرفلإ
ع-م د-عو-م ى-ل-ع ر-م-حأ’إو ر-ضضخأ’إ يز-لإ با-ح-ضصأإ نو--ك--ي--ضس
ةضصاخ ةيوج ةلحر ‘ راضشب ةنيدم ¤إإ ءاثÓثلإ مويلإ رفضسلإ

شسفن ‘ رباكأ’إو فيدرلإ رفاضسي نأإ بقتري نيأإ ،ةمضصاعلإ نم
ةنيدم ‘ اهتليل ةليكضشتلإ يضضقت نأإ ىلع ،ةداعلاك ةرئاطلإ
‘ ءا-ع-برأ’إ د-غ مو-ي ةروا-ضسلإ ة-ب-ي-ب-ضش ة-ه-جإوŸ ا-ب-ضس– را-ضشب
.ةضسداضسلإ ةلو÷إ باضس◊ ةرخأاتŸإ ةهجإوŸإ

ت– ةيجلع نبو ةرامعل ،Òخلب ةدوع دهصشيصس ءاقللإ
زيغن فرصصت

شضعبل زيغن بردŸإ ةداعتضسإ لبقŸإ ءاقللإ دهضشي نأإ بقتريو
ثيح ،اباضصم ناك يذلإو ،Òخلب جان÷إ اهزربأإ نمو قإروأ’إ

Òهظلل ةبضسنلاب ءيضشلإ شسفنو ،هفرضصت ت– نوكي نأإ بقتري
يميهإرب رخآ’إ Òهظلإ بايغ ةيناكمإ لظ ‘ ،ةرامعل رضسيأ’إ

ن-ب يد-ه-م بعÓ-ل ة-ب-ضسن-لا--ب ءي--ضشلإ شسف--نو ،ة--ه--جإوŸإ ن--ع
بيغيو ،ةباضصإإ ىقلتي نأإ لبق ،بردŸإ هبقاع يذلإو ،ةيجلع
 .ةÒخأ’إ ةÎفلإ ‘ ةليكضشتلإ نع

سسمأإ ءاصسم لمعلإ ءإوجأل إوداع نوبعÓلإ
ءإو--جأ’ د--يد--ج ن--م ةدو--ع--لإ ع--م شسمأإ ءا---ضسم د---عوŸإ نا---كو
زيغن اهحنم ةحإر دعب ،ةلبقŸإ ةإرابملل إÒضض– تابيردتلإ
ةلو÷إ ‘ ةركضسب دا–إ مامأإ بيıإ لداعتلإ رثإإ هيبعÓل
نأإ لوقلإ نكÁ إذهبو ،يبŸوأ’إ ةيليوج5 بعلÃ ةيضضاŸإ
ي-ت-لإو ،ة-ل-ب-قŸإ ةإرا-بŸإ ءإو-جأإ ‘ ا-ي-م-ضسر تل-خد ة-يدو-لوŸإ
دعب ةهجإولل هديعي إراضصتنإ قيرفلإ اهيف ققحي نأإ لكلإ ىنمتي
مث ةليلم Úع عم لداعتلإ تأإدب ةيبلضسلإ جئاتنلإ نم ةلضسلضس
دا–إ مامأإ رايدلإ لخإد لداعتلإ اهدعبو ناضسملت ‘ ةÁزهلإ
.ةركضسب

ةرواصسلإ ءاقلل رإرزوب Úعت ميكحتلإ ةن÷
ةضصاÿإ اهتان-ي-ي-ع-ت ن-ع م-ي-ك-ح-ت-ل-ل ة-ي-لإرد-ف-لإ ة-ن-ج-ل-لإ ف-ضشك
مكحك رإرزو-ب د-ي-ضسلإ Úي-ع-ت ” ثي-ح ،ةر-خأا-تŸإ تا-يرا-بŸا-ب
ي-ئا-ن--ث--لإ ه--ت--م--ه--م ‘ هد--عا--ضسيو ،ةإرا--بŸإ هذ--ه ‘ ي--ضسي--ئر

نب ديضسلإ نوكيضس امنيب ،شسا“ يمكحك مإداكو ي‚و’اضص
.عبإرلإ مك◊إ وه ةزيبد

 هتبلط يذلإ وتاكŸÒإ ‘ اهقافخإإ
ناسسل لك ىلع

 ةـــــــــيدولوŸإ ةرإدإإ
راـــــصصعإلإ Úــــع ‘

ديد÷إ اهلصشف دعب



تاقحتشسŸا ةيوشست ةيلمع ةرششابŸ ينمز ططfl رارشس فيطشس قافول فÙÎايدانلا ةرادإا سسل‹ سسيئر  عشضو
رهششلا ةياهن لبق ›اŸا سسجاهلل دح عشضوب دادعتلا رشصانع عم ‘’ لامك يواهلا سسيئر مزتلا نا دعب  ÚبعÓل ةقلاعلا

مداقلا عوبشسأ’ا دعوم ةرادإ’ا ءاشضعأا عم رواششتلاب رارشس سسيئرلا ددح دقف ةقوثوم رداشصم بشسحو ،يرفيف ›ا◊ا
Ÿا طشسو ةروشص ‘ ددجلل ةيرهششلا روجأ’ا ديدشست ةرششابŸخ سسرا◊ا، ةلاشصيم ناديÒةياهن دعوم ديد– ” اميف ي
. يمادقلل مرشصنŸا مشسوŸا ذنم ةقلاعلا ةيرهششلا روج’ا ديدشستل  ›ا◊ا رهششلا

ةيدلبلا يرايلم نم ةدافتسس’ا فلم عدوت ةراد’ا
مي-ت-ن-شس يرا-ي-لÃ ةرد-قŸا ة-يد-ل-ب-لا ة-نا-عإا ن-م ةدا-ف-ت-شس’ا بل-ط ف-ل-م ف-ي-ط-شس قا-فو يدا-ن ةرادا عدو-ت

اهليوحتب موقي يذلاو يواهلا ةنيزخ ›إا ةناعإ’ا هذه لوخد لجعتشست ثيح ةمداقلا ةليلقلا تاعاشسلا
زجنŸا لوكوتÈلا هيلع سصني املثم سضاÎقا دقع ةطشساوب فÙÎا يدانلل يكنبلا باشس◊ا  ›ا

يتلاو  مداقلا عوبشسأ’ا رحب يدانلا ةنيزخ لشصت نا رظتنŸاو فÙÎاو يواهلا يترادإا Úب
ديدشستل يقبتŸا ءز÷ا فرشص متي اميف،دد÷ا تاقحتشسم ديدشستل اهنم ءزج ةهجو نوكتشس

. Úنئادلا سضعب
ىمادقلا روجأا ديدسستل رهسشلا ةياهن ةبقترم ÒيÓم7

نكمتت ⁄ ÒيÓم7 ةناعإا لوخدب ةنيزÿا سشاعتنا ىلع نهاري رارشس سسيئرلا نا انملع امك
ةقلاعلا تاقحتشسŸا ديدشست لجا نم اهتهجو نوكتشس يتلاو اهردشصم ةفرعم نم انرداشصم
دح عشضو مث نمو  مرشصنŸا مشسوŸا ذنم ةÈتعم غلابÃ نونيدي اوقب نيذلا ىمادقلا ÚبعÓل
لماك ديدشست ةيطغتل ةيفاك نوكت نل ÒيÓم7  نا ةشصاخ يئزج لكششب ولو  ›اŸا سسجاهلل

.اهب نونيدي اولاز ’ يتلا ةمخشضلا غلابŸا ¤إا رظنلاب ÚبعÓلا نويد  فيراشصم
ةمزأ’ا قمع دكؤوي و رهسشأا01 ـب نيدي يسشكاكب

لاز’  هنا ةطرافلا ةليلقلا تاعاشسلا ةينويزفلت هجرخ ‘ يششكاكب يروÙا عفادŸا فششك
نيدأا تلز’ ايشصخشش»:هلوقب ةيرهشش روجأا01 هنويد ةميق نأاو طرافلا مشسوŸا ذنم نيدي

هنأا ةشصاخ ةمزأ’ا قمع قافولا عفادم دكؤويل ،«مرشصنŸا مشسوŸا ذنم ةيرهشش روجأا01ب
ناو ةيرهشش ةرجأا31 طينحج،ةيرهشش ةرجأا41ب نيدي يوارق نإاف لاثŸا ليبشس ىلع
ب/ليلخ. يئاهن لكششب  ةمزأ’ا ءاهنإ’ ايفاك نوكي نل ÒيÓم7 غلبم

لوأ’ا فÙÎاــه2441 ةيناثلا ىدامج٩1 ـل قفاوŸا1202 يرفيف20 ءاثÓثلا

فيطسس قافو

ةيناثلا ‘ تبسسلا ايمسسر ةهجاوŸا
’اوز فــــــــــسصنلاو

21 ةلو÷ا ةهجاوم دعوم ةفÙÎا ةطبارلا تمسسر
ةيسسما نارهو ةيدولوم فيسضلاو فيطسس قافو Úب
’اوز فسصنلاو ةيناثلا نم ةيادب يرفيف6 تبسسلا

لابسشأا اهلخد-ي ةارا-ب-م ‘ يا-م8 بعلم ةي-سضرأا ي-ل-ع
يام8 بعلم ةبيه ةداعت-سسا را-ع-سشب ي-كو-ك-لا بردŸا

نا دعب رايدلا لخاد تاÌعتلا ويرانيسس راركت مدعو
.هناديم ةيسضرأا قوف ةلماك  طاقن7 قيرفلا عيسض

 جراـــــخ ‘اوـــــعلو جـــــمدنيسس طـــــينحج
ةاراــــــــبŸا تاـــــــباسسح

تا-ب-يرد-ت ن-م-سض ط-ي-ن-ح-ج مر-كا د-ئا-ق--لا ج--مد--نا
رو-سض◊ ا-ب-سس–  Òسضح-ت--لا ةر--سشا--ب--مو ة--عو--مÛا

نم يت-لاو  نار-هو ة-يدو-لو-م ما-مأا تب-سسلا ة-ه-جاو-م
ي-سسر-ك ‘ و-لو ه-تدو-ع ا-ه-ي--ف ل--ج--سسي نأا ر--ظ--ت--نŸا
ةليوط ةÎفل ةسسفانŸا نع هداعتبا ببسسب طايتح’ا
›ا◊ا مسسوŸا ةيادب ذنم ةعطقتŸا هتاكراسشم ببسسب
ىل-ع برد-ت-لا ‘او-ع-ل ر-سسيأ’ا Òه-ظ-لا ل-سصاو ا-م-ي-ف
ةهجاوم روسض◊ هتيزهاج مدع رهظأا نأا دعب دارفنا
اينعم نوك-ي ن-ل ه-نأا د-كؤوŸا ن-م ح-ب-سصأا ي-ت-لا تب-سسلا
.اهروسضحب

رظتنمو ةنئمطم يسشكاكب تاسصوحف جئاتن
عفادŸا ا-ه-ل ع-سضخ ي-ت-لا تا-سصو-ح-ف-لا ج-ئا-ت-ن تءا-ج

ةرو-ط-خ مد-ع تد-كأا نأا د-ع-ب ة-ن-ئ-م-ط-م ي-سشكا-ك--ب
مامأا ةقباسسلا ةارابŸا لÓخ اهل ضضرعت يتلا ةباسصإ’ا
ءوسضلا جلاعŸا بيبطلا هحنم ثيح   دادزولب بابسش
بردŸا ديري ’ اميف تابيردتلا ›إا ةدوعلل رسضخأ’ا
نم ةÎف هنم بلطو بعÓلا ةحسصب ةفزاÛا يكوكلا
مقاطلا فرسصت ت– يسشكاكب نوكي نأا ىلع ةحارلا
.مداقلا تبسسلا ةهجاوŸ ابسس– ينفلا

 رودم بÎغŸاو يبيرعل ةيزهاج
fiحاـــــــــــيترا لـــــــــــ

يعافدلا روÙا بناج نم قلق ينفلا مقاطلا دعي ⁄
›إا هتدوع ي-ب-ير-ع-ل ع-فادŸا ل-ي-ج-سست د-ع-ب ة-سصا-خ

دادزو-ل-ب ما-مأا ا-هر-ه-ظأا ي-ت-لا ة-يز-ها÷او ة-سسفا-نŸا
بÎغŸا يروÙا ع-فادŸا م-ل-قأا-ت ة-ياد-ب ›إا ة--فا--سضإا

طÿا اذه ىوتسسم ىلع  حايتر’ا يطعأا ام  رودم
›إا رظنلاب ارثؤوم نوكي نل يسشكاكب بايغ نأا ثيح
. لئادبلا دوجو

ةيقيرفإ’ا ةمئاقلا طبسض لجا يكوكلا
ةينعŸا ةمئاقلا ط-ب-سض  ي-كو-ك-لا ل-ي-ب-ن بردŸا ل-جا
يت-لاو  مدا-ق-لا ير-ف-ي-ف21 مو-ي ا-نا-غ ¤ا ر-ف--سسلا--ب
‘ Óهؤوم  ابع’73 عوم‹ نم  ابع’52 نم نوكتتسس

دعب ةياغ ¤إا ةمئاقلا نع نلعيسس ثيح ةسسفانŸا هذه
نارهو ةيدولوم مامأا ةمداقلا ةلو÷ا ةهجاوم ةياهن
ب/ليلخ.لقنتلا دعوم  لبق ةليلق امايا

سسمأا ة-ح-ي-ب-شص ف-ي-ط-شس قا-فو يدا-ن ةرادا تمد--ق
لايناد Êاغلا مجاهŸا يدانلا رقم ىوتشسم ىلع
هلمح-ي-شس يذ-لاو82 م-قر سصي--م--ق--لا--ب  ي--تو--مو--ل
Ëدقت ءا-جو د-يد÷ا ه-ق-ير-ف ع-م Êا-غ-لا م-جا-هŸا
‘ ه--ل--ي--هأا--ت ‘ ةرادإ’ا تح‚ نأا د--ع--ب م--جا--هŸا
و-تا-كŸÒا لا-جأا ة--يا--ه--ن ن--م ةÒخأ’ا تا--ظ--ح--ل--لا
عم قافتا ةيشضرأا ¤إا تلشصوت نأا دعب ،يئانثتشس’ا
سصوشصخب  ةبحر باششلاو يوارد ناديŸا طشسو
.يئانثلا نويد ةيوشست
ة-شسفا-ن-م ‘ ة-كرا-ششŸا-ب ي-ن-ع-م Êا-غ-لا نو--ك--ي--شسو
ايلfi هليهأات ” نأا دعب  طقف ةيلÙا ةلوطبلا

ببشسب ايقيرفإا هليهأات نم ةرادإ’ا نكمتت ⁄ اميف
يئانثلا عم ›اŸا لاكششإ’ا ءاهنإا ‘ ةرادإ’ا رخأات
لاجآا نم Òخأ’ا دعوŸا  ةياغ ¤ا  يوارد-ةبحر
موي راتشسلا هيلع لدشسأا يذلا يقيرفإ’ا وتاكŸÒا

ةزا-جإا جار-خ-ت-شسا نود ن--م طرا--ف--لا ي--ف--نا--ج13
فلم ن-يو-ك-ت-ل ة-يرور-شض ة-ق-ي-ثو د-ع-ت ي-ت-لا بعÓ-لا

بعÓلا نوكي نل ثيح ،يقيرف’ا ليهأاتلا بلط
ةشسفانŸا نم ةمدا-ق-لا ة-ه-جاوŸا رو-شضح-ب ا-ي-ن-ع-م
موي ةبقترŸا Êاغلا وكوتوك يتناششا ماما ةيقيرفإ’ا

ةÎفلا ةياغ ¤ا رظتني ىقبيو ،مداقلا يرفيف41
. مداقلا ناوج رهشش  يقيرفإ’ا ليهأاتلا نم ةمداقلا

لوكوترب ذيفنتب طورسشم Êاغلا ةزاجإا بلج
ةبحر-يوارد عم قافت’ا

نم نكمتت نل ةرادإ’ا نأا ةقوثوم رداشصم تفششك
نم  يتومول لايناد مجاهŸا ةزاجإا ىلع لوشص◊ا

يذلا لوكوتÈلا ذيفنت ةياغ ¤ا ةفÙÎا ةطبارلا
Òخأ’ا مويلا ‘ ةبحر-يوارد يئانثلا عم هتز‚أا

يئانثلا تا-ق-ح-ت-شسم د-يد-شستو و-تا-كرŸا لا-جا ن-م
سضفر نا دعب هيلع قافت’ا ” املثم Úتلحرم يلع
ةÎف رو--جأا ن--ع لزا--ن--ت--لا يواردو ة--ب--حر ن--م ل---ك
،ثيح طرافلا سسرام رهشش ذنم يحشصلا رج◊ا
يئانثلل لوأ’ا رطششلا ةرادإ’ا ميلشست  مدع ةلاح ‘و
ابشس– Êاغلا  ةزاجإا بلج  نم نكمتت نل اهنإاف

Ÿنارهو ةيدولوم ةهجاو .

ضضفرو نيرطسش ىلع ديدسستلا طÎسشا  يوارد
رج◊ا ةÎف نع لزانتلا

ي-ل-ع لو-شص◊ا ي-ل-ع يوارد ناد--يŸا ط--شسو ر--شصا
نود نم  نيرطشش يلع اهب نيدي يتلا نويدلا غلبم
طرافلا مشسوŸا يحشصلا رج◊ا ةÎف نع لازنتلا

006 غلب-م ي-ق-ل-ت لÓ-خ ن-م ة-لو-ط-ب-لا تف-قو-ت Úح
3 د-ع-ب د-عو-م د--يد–و ›ا◊ا تقو--لا ‘ نو--ي--ل--م
رم’ا سسف-نو  غ-ل-بŸا ة-ي-ق-ب ي-ل-ع لو-شصح-ل-ل ر-ه-ششا
،نويلم005 غلبÃ نيدي يذلا ةبحر باششلل ةبشسنلاب

قا-ف-ت’ا ذ-ي--ف--ن--ت ةراد’ا تم--شسر ة--لا--ح ‘و ثي--ح
ما-ما ار--شضا--ح نو--ك--ي--ل بعÓ--لا ةزا--جا بل--ج--ت--شس
. نارهو ةيدولوم

«قيرفلل ةÒبك ةفاسضإا يتومول» :يكوكلا ليبن
مشض  ةقفشصل حاترم دج يكوكلا ليبن بردŸا ادب
ل-ظ ‘ ة-شصا-خ   ي-تو-مو-ل لا-ي-ناد Êا-غ-لا م-جا-هŸا

ثي--ح  مو--ج--ه--لا ا--ه--ن--م و--ك--ششي ي--ت--لا سصئا--ق---ن---لا
نو-ك-ي-شس ي-تو-مو-ل لا-ي-ناد Êا--غ--لا م--جا--هŸا»:لا--ق
يذ-لا  يو--ت--شسŸا بشسح ق--ير--ف--ل--ل ةÒب--ك ة--فا--شضإا

نا-كو » و-يد--ي--ف--لا ة--طر--ششأا لÓ--خ ن--م ها--ند--ها--شش

ةرادإÓل رشضخأ’ا ءوشضلا حنم نم يكوكلا بردŸا
ح-ن--م ل--جا ن--م  ي--تو--مو--ل Êا--غ--لا بل--ج ل--جا ن--م
. يمامأ’ا طÿا ›إا ةفاشضإ’ا

ب/ليلخ

لاجآلا ءاهتنا ببشسب ايراق لهؤوي ⁄ مجاهŸا

82 مـــقر ضصـــيمقلاب يـــتومول لاــيناد Êاــــــغلا مدــــقي فـــيطسس قاــــفو

رهششلا ةياهن عم ÒيÓم7 و ابيرق ةيدلبلا يرايلم  لوخد رظتني

ددــــ÷ا ةـــــيوسستل يـــنمز طــطfl عـــسضي رارـسس
رهسشلا ةياهن ىمادقلاو مداقلا عوبسسأ’ا

ةيجراÿا تاقÓعلا قسسنم بسصنÃ لفكتلا يوابرعلا ىلع ضضرعي رارسس
تاقÓعلاب فلكŸا بشصنÃ لفكتلا  يوابرعلا ميهاربا يواهلا يدانلا تايشسائرل  قباشسلا حششرŸا نم ةراد’ا سسل‹ سسيئر بلط

اهاقلي يتلا تاطوغشضلا لظ ‘ سضفرلا ¤ا هجتي هنا مغر سضرعلا ىلع درلا يوابرعلا لجا ثيح  فÙÎا يدانلا ةرادا ‘ ةيجراÿا
فلا–  كف ديري سضرعلا اذهب رارشس سسيئرلا نا اومهف نأا دعب ةيلا◊ا ةرادإ’ا عم لماعتلا نوشضفري نيذلا  Ëدقلا سسر◊ا عوم‹ نم
.Ëدقلا سسر◊ا

اناغ ةيرفسسب لفكتت نم «روت كيبرت»
رركم61 رودلا باهذ ةهجاوŸ ابشس– اناغ ¤ا رفشسلا نامشض تاءارجإاب لفكتلا روت كيبورت رفشسلا ةلاكو نم رارشس سسيئرلا ةرادإا تبلط
لفكتتشس ةشصاخ ةرئاط راجئتشسا تنمشض نأا دعب تابيتÎلا لماك ةلاكولا ترششاب ثيح ،يوابرعلا ميهاربا اهبحاشصل سسأاكلا ةشسفانم نم

Ãقح’ تقو ‘ اهلاومأا يقلتت نا يلع سضرق لكشش ‘ ةيناغلا ةمشصاعلا ‘ ةماق’ا فيراشصمو  اهفيراشص .
ءاعبرأ’ا ادغ  ةÒسشأاتلا بلŒ ةراد’ا

ةÒششأاتلا بلج لجأا نم ةيناغلا ةيلشصنقلا رقم ¤إا طبشضلابو ةمشصاعلا ¤ا ءاعبر’ا ادغ فيطشس قافو ةرادإا نع لث‡ لقتني
تعدوأا دق تناك نا دعب  ابع’73 مهنيب نم ةÒششات65 ةراد’ا تبلط ثيح لقنتلاب ينعŸا دفولا ءاشضعأا عومÛ ةيناغلا

ب/ليلخ. طرافلا عوبشس’ا  ةÒششأاتلا بلط فلم



Úتقفشص نامشض نم ةمشصاعلأ دا–أ ةرأدإأ نك“
فشصتنم يئانثتشسلأ وتاكŸÒأ قلغ لبق Úتمهم
ي‚وأأ عفأدم عم قيرفلأ دقاعت اŸ ،سسمأأ لوأأ ةليل
¤إأ ةفاشضإلاب ،ف-ي-شصو-ل م-ث-ي-ه ق-با-شسلأ ي-شسنر-ف-لأ

ةرأدإلأ تنلعأأ امك ،يجيعن ءايركز ودأراب مجاهم
يبانيكروبلأ يموجهلأ نأديŸأ طشسوتم مشض نع
دبع مجاهŸأ ةقفشص لششف سضيوعتل ،ميليب دمحأأ
‘ عيقوتلأ نم ابيرق ناك يذلأ نايزم نامحرلأ
لبق ،هحيرشست نع هقيرف ةرأدإأ عجأرت لول قيرفلأ
ميليب هيف طششني يذلأ وميحر يشسفأأ قيرف دكؤوي نأأ
تأءأر--جإلأ سضع--ب ر--خأا--ت بب--شسب ة--ق--ف---شصلأ Ìع---ت
.ةيرأدإلأ

رذتعي بعÓلاو عيشضت ميليب ةقفشص
تطقشس دق ميليب دماح مجاهŸأ ةقفشص نأأ ودبيو

⁄ يتلأ ةيرأدإلأ تأءأرجإلأ سضعب ببشسب ،ءاŸأ ‘
بعÓلأ فلÃ ةشصاÿأو ،ددÙأ تقولأ ‘ ذفنت
Úنأو-ق ه-ي-ل-ع سصن-ت ا-م-ك ة-ي-لود-لأ ه-جور-خ ة--قروو
يتلأ ومي-حر ق-ير-ف ةرأدإأ ه-ت-ن-ل-عأأ ا-م و-هو ،ا-ف-ي-ف-لأ
ل-ك-ب تما-ق ا-ه-نأا-ب ةد-كؤو--م ،بعÓ--لأ ه--ي--ف ط--ششن--ي
نأأ لإأ ،ةقفشصلأ حا‚إأ لجأأ نم ةمزÓلأ تأوطÿأ

اهنايب ةقفرم ،رومألأ لمتكأ نود لاح تقولأ قيشض
بعÓلأ رأذ-ت-عأ أذ-كو ة-م-شصا-ع-لأ دا–إل رأذ-ت-عا-ب
ى-ل-ع ة-ق-عا-شصلا-ك لز-ن يذ-لأ ر-مألأ و-هو ،ق-ير-ف-ل--ل

أذه نورظتني أونوكي ⁄ نيذلأ ةراطشسوشس قاششع
.رمألأ

رفظلل طÿا اولخد ايروحو ءاجرلا ،يبÁزام
بعÓلا تامدخب

ةيدنأأ لوخد ةيباني-كرو-ب ة-ي-ف-ح-شص ردا-شصم تد-كأأو
بعÓلأ تامدخ-ب ر-ف-ظ-ل-ل طÿأ ىر-خأأ ة-ي-ق-ير-فأأ

يبÁزا-م ي-ب-ي-ت ا-هزر-بأأ ل-ع-لو ،ءا-ت-ششلأ أذ-ه لÓ-خ
ءا-جر-لأو ي-ن-ي-غ-لأ ير-كا-نو-ك ا--يرو--ح ،›و--غ--نو--ك--لأ
دا–إلأ ن-ع ع-ي-شضي بعÓ-لأ ل-ع-ج-ي ا--م ،ي--بر--غŸأ
يو-ت-ششلأ و-تا-كŸÒأ لÓ-خ ه-م-شض ة-ي-نا-ك-مإأ ى-ت--حو
انك‡ Òغ تاب لبقŸأ سسرام رهشش ررقŸأ يداعلأ

ة--ثÓ--ث--لأ قر--ف--لأ د--حأأ ¤إأ ه---ما---م---شضنأ ة---لا---ح ‘
ةيلÙأ رداشصŸأ سضعب ثد– مغرو ،ةروكذŸأ

نأأ لإأ ة---ق---ف---شصلأ ما“إأو بعÓ---لأ ل---ي---هأا---ت لو---ح
لكششب ةقفشصلأ لششف تدكأأ ةيبانيكوÈلأ ةفاحشصلأ
.يمشسر

ةيكيجلب ةيدنأا نم فيشصول فطخ ىيحي

يدانل قباشسلأ نÁألأ Òهظلأ نأأ ،انرداشصم تملعو
نا-ك ،ف-ي-شصو-ل م--ث--ي--ه ي--شسنر--ف--لأ ي‚وأأو ودأرا--ب

لإأ ،ءاتششلأ أذه ةيكيجلبلأ قرفلأ سضعب ‘ ابولطم
هع-ن-ق-ي ف-ي-ك فر-ع دا–إÓ-ل ي-شضا-ير-لأ ر-يدŸأ نأأ
،دا–إلأ ‘ ءا----شضمإلأو ر----ئأز÷أ ¤إأ ةدو-----ع-----لا-----ب

مايأأ لبق يشسنرفلأ هقيرف عم هدقع خشسف Óغتشسم
Úتنشس ةدŸ ةراطشسوشس فوفشص ‘ يشضميل ،ةليلق
ءاقب وه سضعبلأ قلقي يذلأ رمألأ نأأ لإأ ،فشصنو
›ا-ع-لأ ىو-ت-شسŸأ Ó-ي-ف ة-شسفا-ن-م نود ن-م بعÓ-لأ

Ÿثيح ،ابيرقت اشسنرف ¤إأ هلاقتنأ ذنمو ةليوط ةد
ي‚وأل ف-يدر-لأ ق-ير-ف-لأ ع-م ة-كرا-ششŸا-ب ى--ف--ت--كأ

كلÁ ه-نأ ى-ل--ع ق--ف--ت--م ع--ي--م÷أ نأأ م--غر ،كا--ن--ه
بخ-ت-نŸأ نأو-لأأ ل-م-ح ه-ل ق-ب-شسو ةÒب-ك تا--نا--ك--مإأ
اشسفانم نوكيشس امك ،ةقباشس ةÎف ‘ لوألأ ينطولأ

دد-ه-ي-شسو ،ى-ن-م-ي-لأ ة--ه÷أ ى--ل--ع Êأو--شضر--ل ا--يو--ق
.قيرفلأ ‘ روششاع ءاقب ةرششابم ةقيرطب

ضسرام رهشش نم ةيادب موجهلا معديشس يجيعنو
يجيعن ءايركز مجاهŸأ فطخ نم ىيحي نك“و
أذه هتامدخب رفظلأ ديرت تناك ةيدنأأ ةدع نم
‘ ءا-شضمإلا-ب ه-ع-ن-ق-ي ف-ي--ك فر--ع ثي--ح ،ءا--ت--ششلأ
ة-ل-حر-م ‘ ىو--شس نو--ك--ي ن--ل م--ك--لذ نأأ لإأ ،دا–إلأ
،لبقŸأ سسرام رهشش ةررقŸأ يوتششلأ وتاكŸÒأ

ةدŸ ةراعإلأ ل-ي-ب-شس ى-ل-ع بعÓ-لأ م-شضن-ي-شس ثي-ح
ةيقحأأ عم ،ودأراب يلشصألأ هيدان نم رهششأأ ةتشس
مد--ق ا--م أذإأ م--شسوŸأ ة--يا--ه--ن بق--ع هد--ق--ع ءأر--شش
ةيباجيإلأ جئاتنلأ قيق– ‘ مهاشسو ايلاع ىوتشسم
ليل÷أ دبع ةماشسأأ ليحرل ليدب لفأأ كلذب نوكيل
.عوبشسأأ لبق هدقع خشسف يذلأ

 Úتقفشصلاب نوبجعم راشصنألا
ةرأدإلأ ةجرخب مهباجعإأ نع قيرفلأ راشصنأأ رّبعو
تا--عا--شس ر--خآأ ‘ ة--ع--مل ءا--م--شسأأ ع--م د--ق--ع--ت--لا---ب

ه-ب ما-ق يذ-لأ Òب-ك-لأ ل-م-ع-لا-ب أودا-ششأأو ،و-تا-كŸÒأ
فوفشص معدي فيك فرع يذلأ يشضايرلأ ريدŸأ
¤إأ ةفاشضإلأ يئانثلأ بلجي نأأ أون“ ثيح ،قيرفلأ
بتأرŸأ ¤إأ دا–إلأ ةدوع ‘ أومهاشسيو قيرفلأ
،مشسوŸأ أذه ةلوطب بقل ىلع ةشسفانŸأو ¤وألأ

Òهامج نم راشصنألأ سضعب رخشس ،ىرخأأ ةهج نم
تل-ششف ي-ت-لأ ىر-خألأ ة--ي--م--شصا--ع--لأ قر--ف--لأ سضع--ب
ددج ÚبعÓب اهفوفشص ميعدت ىلع اهقرف تأرأدإأ

‘ ةوقب همشسأ لوأدتم ناك يذلأ يجيعن ةشصاخ
Ü. Ü.ىرخألأ قرفلأ سضعب تاحفشص

ــه2441 ةيناثلأ ىدامج٩1 ـل قفأوŸأ12٠2 يرفيف2٠ ءاثÓثلأ لوألا فÙÎا
ةمسصاعلا دا–إا

‘ GBNô S°ÉYÉä GŸÒcÉJƒ...

Ìــــعتت مــــيليب ةــــقفشصو يــــجيعنو فــــيشصول يــــتقفشص نــــمشضي داـــــ–إلا

ياد Úسسح رسصن
ةيحارج ةيلمع يرجُيسس

ةÒطخ ةباشصإل ضضّرعتي اياي
هدعبتشس فتكلا ‘

بعŸÓا نع Óيوط
زو-ف-لأ ن-م-ث يأد Úشسح ر-شصن ة-ل-ي-ك-ششت تع-فد
باشسح ىلع جÈلأ نم هب تداع يذلأ رهابلأ
ةÒطÿأ ة-با-شصإلأ د-ع-ب ،ا-ظ-ها-ب ي-لÙأ ي-ل--هألأ
ىد--حإأ ‘ ا--يا--ي يزو--ف م--جا--هŸأ ا--ه--ل سضر--ع--ت ي--ت---لأ
ةرداغم ىلع هتÈجأأ يتلأو فتكلأ ىوتشسم ىلع تاطقللأ
رشسكل سضّرعت هّنأأ نّيبتيل ،ىفششتشسŸأ وحن ةعرشسب نأديŸأ

¤إأ ةدوعلأ دعب اهل عشضخ يتلأ سصوحفلأ دعب فتكلأ ىوتشسم ىلع
نع Óيوط هدعبتشس ةيحأرج ةيلمع ءأرجإأ وحن Òشسي وهو ،ةمشصاعلأ
.قيرفلل ةعجوم ةبرشض ‘ بعŸÓأ

«ءاقللا جرعنم ناك ءاز÷ا ةلكرل فلسش نب سسرا◊ا يدسصت» :يريزد
:Óئاق ،هقيرف هلجشس يذلأ رهابلأ زوفلأ نع يريزد لÓب بردŸأ ثّد–

،سسفانŸأ نوفرعي ÚبعÓلأ ىتح نكل ،جÈلأ يلهأأ يبعل أديج فرعأأ»
ةوقلأ نع ثحبي ناك سسفانŸأ نأل ةأرابŸأ ليبق ÚبعÓلأ ترذح دقو
ةباثÃ تناك يتلأ و ،ءأز÷أ ةلكر ةطقل ‘ قفوم يدشصتب ماق سسرا◊أو
سصر-ف ه-ل تنا-ك سسفا-نŸأ ى-ت-ح ه-نأأ د-ق-ت-عأأ ،ةÒب-ك ة-ب-شسن-ب ءا-ق-ل-لأ جر--ع--ن--م
طاقنلأ عزتنن فيك فرع اننكل ،ةأرابŸأ مشسح ىلع أرداق ناكو ليجشستلل
.«اهلبق ةدكيكشس ‘ انزوف دعب ثÓثلأ

«تاراسصتن’ا ةلسصاوم ىلع نومزاعّ» :نوقع
نم هقيرف اهب داع يتلأ ثÓثلأ طاقنلاب هتداعشس نع نوقع عفأدŸأ رّبع
¤إأ ىعشسي-شس ه-ق-ير-ف ّنأأ أد-كؤو-م ،›أو-ت-لأ ى-ل-ع Êا-ث-لأ زو-ف-لأ ق-ي-ق–و جÈلأ

انزف اننأأ هلل دم◊أ» :لاقو ،ةلبقŸأ تلو÷أ ‘ ةيباجيإلأ جئاتنلأ ةلشصأوم
فيك انفرع نحنو ،ّجÈلأ يلهأأ ىلع انزف اهدعبو ةدكيكشس ةبيبشش ىلع
أÒثك فشسأاتأأ انأأو جÈلأ يلهأأ اهششيعي يتلأ ةÒثكلأ لكاششŸأ ‘ رمثتشسن

.«ÿÒأ لك هل ىّن“أأ يذلأ قيرعلأ قيرفلأ أذه اهغلب يتلأ ةيعشضولأ ىلع
م . م

Òبكلا يبرادلل Òشضحتلا رششابت ةليكششتلا

ةيدولوم را÷أ مامأأ لبقŸأ دحألأ موي ةررقŸأ21 ةلو÷أ ةأرابŸ اهتأÒشض– دا–إلأ ةليكششت سسمأأ ترششاب
ثÓثلأ طاقنلأ قيق– نع ىوشس ةرمح ءاقفر Úب ثيدح ل ثيح ،Úغولوبب يدامح رمع بعلÃ رئأز÷أ
ثيح ،Òخألأ بعلÃ سسابعلب مامأأ ةطرافلأ ةلو÷أ ‘ لجشسŸأ لداعتلأ دعب تأراشصتنلأ ةكشس ¤إأ ةدوعلأو
ىلع ةينهذو ةيونعم ةيقبشسأأ دا–إلأ يطعيشس اهطاقنب زوفلأو قيرفلل ةبشسنلاب ةماه يبرأدلأ ةهجأوم نوكتشس

.بقللأ ىلع ةشسفانملل راشسŸأ ةيقب ‘ را÷أ باشسح
يشسفنلا بنا÷ا ىلع زكري يجورف

ذإأ ،Úمشسوم لبق Úتبشسانم ‘ هرشضح نأأو قبشس يذلأ وهو ،ةيدولوŸأ ءاقل ةيمهأأ أديج يجورف كرديو
سسفانŸأ نأأو ةشصاخ ،ثÓثلأ طاقنلاب رفظلأ لجأأ نم أدج مهم ةهجأوŸأ هذهل يشسفنلأ Òشضحتلأ نأاب كردي
‘ ر◊اب ابلاطم يجورف لعجي ام ،بيتÎلأ ةرأدشص وحن هفحز ةلشصأوم لواحيشسو زوفلأ ‘ طرفي نل
قيرفلأ لعŒ ةÒبك ةأرابم أومدقي ىتح يحأونلأ لك نم هيبعل Òشض– ةلواfiو ،ةلباقŸأ عم لماعتلأ
.›أوتلأ ىلع ةعباشسلأ ةأرابملل مئأزهلأ نم ›اÿأ هلجشس لشصأوي

هحيرت ÚباشصŸا ضضعب ةدوع
¤إأ ءامشسألأ سضعب ةدوع دكأات دعب حايترلأ ةمق ‘ يجورف بردŸأ ةشصاخو دا–إÓل ينفلأ مقاطلأ دجأوتيو
يرأوز ةدوع ¤إأ ةفاشضإلاب ،روششاع نÁألأ Òهظلأو سشومامز سسرا◊أ رأرغ ىلع ،ةيداعلأ تابيردتلأ ءأوجأأ
مغر ،ةديدع تابايغ نود نمو ةحيرم فورظ ‘ ةأرابملل رشضحي بردŸأ لعجي ام ،دأرفنأ ىلع بردتلأ ¤إأ
سسفن ‘ هتقث ددجيشسو ةيشساشسألأ ةليكششتلأ ىلع ةديدع تأÒيغت ءأرجإأ ‘ ركفي ل يشسنرفلأ ينقتلأ نأأ
.ةقباشسلأ تايرابŸأ ‘ اهيلع اندوعت يتلأ رشصانعلأ

زوفلا ‘ ىوشس نوركفيو نوزكرم نوبعÓلا
ةجيتن هوÈتعأ يذلأ سسابعلب ‘ Òخألأ لداعتلأ كرأدت لجأأ نم ،زيكÎلأ ةمق ‘ ةعاشش نب ءاقفر دجأوتيو
را÷أ لابقتشسأ ةبشسانÃ تأراشصتنلأ ةكشس ¤إأ اعيرشس ةدوعلأ نوديريو ،مهنم سضعبلأ Òبعت دح ىلع ةيبلشس

Ãغولوب بعلÚ، بك ءاقل ءأدأأ لجأأ نم مهل ايوق اعفأد رايدلأ لخأد بعللأ نوكيشس ثيحÒ طاقنلأ ءاقبإأو
وحن مدقتلأ ‘ رأرقتشسلأ لجأأ نم مÓشسب يبرأدلأ زواŒو كرأدتلأ ‘ ىوشس نوركفي ثيح ،كانه ثÓثلأ
.مامألأ

«ةوقب دوعأاشسو ضسابعلب لداعت كرادتنشس» :ةعاشش نب
تايرابŸأ ‘ كرأدتلأ ىلع نورشصم ÚبعÓلأ نأاب دكأأو ،سسابعلب ‘ يشضاŸأ لداعتلأ نع ةعاشش نب ثد–و
‘ كرأدتنشس ،لداعتلأ ةطقن قيق– نم انك“ اننكل ،ةخخفمو ةبعشص تناك سسابعلب ةأرابم» لاقو ،ةلبقŸأ
مدقأأ نأأ ىن“أأو ةيشساشسألأ ةليكششتلأ ¤إأ تدع دقل ،› ةبشسنلاب ،كلذ لجأأ نم زيكÎلأ انيلعو ةلبقŸأ ةأرابŸأ
Ü. Ü.«لبقتشسŸأ ‘ لشضفألأ



نم21 ةلو÷أ ة-ه-جأو-م د-عو-م ة-فÙÎأ ة-ط-بأر-لأ تم-شسر
جÈلأ يلهأأ قيرف ةرواشسلأ ةبيبشش فيشضتشسي ثيح،ةلوطبلأ
لعج ام ،أءاشسم ةثلاثلأ نم ةيأدب يرفيف7 دحألأ ةيشسمأأ
دعوم ددحي يرأدإلأ مقا-ط-لأ ع-م روا-ششت-لا-ب ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ
Èلأ قيرط نع ةأرابŸأ دعوم لبق ناموي راششب ¤إأ لقنتلأ
ةفلكتلأ  Òفوت ‘ ةرأدإلأ اهتدجو يتلأ تابوعشصلأ نأأ دعب
ةياغ ¤إأ بردتلأ ةليكششتلأ ل-شصأو-ت-شسو أو-ج ل-ق-ن-ت-ل-ل ة-ي-لاŸأ
.لقنتلأ دعوم ةعم÷أ
صسمأأ تا-ب-يرد-ت-لأ ءأو-جأأ ¤إأ تدا-ع د--ق ة--ل--ي--ك--ششت--لأ تنا--كو

Ãأ مئأزهلأ ببشسب صضيشض◊أ ‘ تايونعŸأو ةيلاتتŸةبتر
ثيح ،مشسوŸأ قÓطنأ ذ-ن-م ق-ير-ف-لأ ا-ه-ل-ت-ح-ي ي-ت-لأ ةÒخلأ
بنا÷أ ىلع ةعيبشصوب بردŸأ ةدايقب ينفلأ مقاطلأ زكري
ىلع زيكÎلأ نامشض  لجأ نم هلابششأ تايونعم عفرو يشسفنلأ
ه-جو ثي-ح ،ةروا-شسلأ ة-ه-جأوŸ أدأد-ع-ت-شسأ  دا÷أ Òشضح--ت--لأ

ايباشسح  لأزل ءاقبلأ لمأ نأ هلÓخ دكأ هيبعل ›أ اباطخ
. ةÁزعلأو  ةدأرإلاب يلحتلأو يدحتلأ عفر بجوتيو

ÚبعÓلا عم ايزيف– اعامتجا دقعيضس سشامر
رشصانع عم عامتجأ دقع صشامر صسأو◊أ يواهلأ صسيئر ررق
نم عفرلأ ةلواfiو مهعم ثدحتلأ لجأأ نم مويلأ دأدعتلأ

لأزل ءاقبلأ لمأأ نأو لمعلأ ةلشصأوم ىلع مهثحو مهتايونعم
مهيلع امو مهبنج ›أ ةرأدإلأ فوقو ىلع ديكاتلأو انك‡

،يدا-ن-لأ صصي-م-ق ل-ي-ل-ب-ت و د-ي÷أ Òشضح--ت--لأو ل--م--ع--لأ ىو--شس
ةرأدإلأ صضفر أدكؤوم ،تلو÷أ رورم عم  يتأاتشس جئاتنلأو
. Óيوط لأزل رأوششŸأ نأأ ةشصاخ مÓشستشسلأ

ةهجاوم ةباثÃ نوكتضس ةرواضسلا ةهجاوم نأا عامجإا
ةÒخألا ةضصرفلا

دحألأ ةرواشسلأ ةبيبشش ةهجأوم نأأ ىلع ابيرقت عامجإأ دجوي

ة-شصر-ف-لأ ة-ه-جأو--م د--ع--ت مدا--ق--لأ
أذأ جÈلأ ي--ل--هأأ ق--ير--ف--ل ةÒخألأ
ةÒظ----ح ن----م----شض ءا----ق----ب-----لأ دأرأأ
ةدو---------ع---------لأ نأو لولأ فÙÎأ
لمأ ثعب ديعتشس ،ةيباجيأ ةجيتنب

صسفانŸأ نأأ ةشصاخ ءاقبلأ قيق–
‘ د-جو-يو ل--ي--ق--ث--لأ را--ي--ع--لأ ن--م
ةجيتن صضر-فو يد-عا-شصت ى-ح-ن-م
هرودقÃ يلهلأ نأ ينعي ةيباجيأ
‘ هÒشصم ن-ع ة-شسأر-ششب عا--فد--لأ
. لولأ مشسقلأ

‘اعت لجعتضسي ةعيبضصوب
ÚباضصŸا

ع--م ة--ع--ي--ب---شصو---ب بردŸأ ثد–
ةرورشضب بلاطو ي-ب-ط-لأ م-قا-ط-لأ
يثÓثلأ ‘اعت نامشض ‘ ليجعتلأ

يذلأ يثÓثلأ وهو نأدغزو يديعشس، بهششل نم لك باشصŸأ
رشصن ما-مأ ة-ق-با-شسلأ ة-ه-جأوŸأ لÓ-خ ا-با-شصم جر-خ د-ق نا-ك

تامدخ ¤أ ةجا◊أ صسمأ ‘ قيرفلأ نأأ ةشصاخ  يأد Úشسح
ةلاحتشسأ دكات اميف ،ةرواشسلأ ةهجأوŸ ابشس–  هرشصانع لك
ىلع لشص– نأأ دعب  لاتق عفأدŸأ تامدخ نم ةدافتشسلأ
ىوتشسم ىلع رشسك ¤أ صضرعت نأأ دعب  ةلماك عيباشسأأ6 ةحأر
. قاشسلأ

 طقف امئاق لازل ءاقبلا لمأا»: نادوعضسم
«قيرفلا تاردقب نمؤون نأا بجي

لمأ نأ نأدوعشسم لامج نابيبلأ رو‰ ةرأدإأ صسل‹ وشضع دكأ
نأأ بجي طقف ،امئاق لأزل لوألأ مشسقلأ ‘ يلهألأ ءاقب
عفر يل-ع ق-ير-ف-لأ ةرد-ق-ب ن-مؤو-ن نأو ة-شصلاÿأ ة-ي-ن-لأ  ر-فو-ت-ت
قيرفلأ كرتو ليحرلل نودعتشسم نحن»:لاق ثيح يدحتلأ
يننل اهتايلوؤوشسم لمحتل  ةنمآأ يدايأأ Úب هكÎن نأأ بجي نكل
دجتل ةرأدشصلأ ‘ باهذلأ ةلحرم تهنأأ ةيدنأأ نأأ فرعأ
ىرخأأ قرفو مشسوŸأ ةياهن ‘ طوقشسلأ يلع بعلت اهشسفن
¤وألأ رأودألأ بعلت اهشسفن تدجو بيتÎلأ ليذ ‘ تناك
.» قيرفلأ تأردقب نمؤون نأأ بجي طقف

ينفلا مقاطلاو ةرادلا ‘ ةيرذج تاÒيغت نوبقÎي راضصنألا
نم ةيلÙأ تاطلشسلأ لخدت نوبقÎي يلهلأ راشصنأ  لأزل
وأ ةرأدلأ مره ىوتشسم ىلع ةيرذج تأÒيغت ثأدحإأ لجأأ

نم اهوقلت يتلأ دوعولأ دعب ةينفلأ ةشضراعلأ ىوتشسم ىلع
راشصنألأ كشس“ دأدزأ ثيح  ةيلولأ نع لوألأ لوؤوشسŸأ لبق
ةيجاجتحأ ةفقو ميظنت أودواع نأأ دعب تأÒيغتلأ ثأدحإاب
صسيئر بلجو ة-شضا-ير-لأو ة-ب-ي-ب-ششلأ ة-ير-يد-م ر-ق-م ما-مأأ صسمأأ

قيق– وحن فحزلل قيرفلأ ةدايق هرودقÃ يدانلل ديدج
ب/ليلخ.ءاقبلأ

ــه2441 ةيناثلأ ىدامج٩1 ـل قفأوŸأ1202 يرفيف20 ءاثÓثلأةيدنألا رابخأا

جÈلإ يلهأإ

سشار◊ا دا–ا

...قافولإ ءاقل يسضاملب روسضح دعب

لوألا بختنŸا ‘ Òكفتلا أادب دويعضس
ةارابم ةدهاسشŸ يسضاملب مودق عمو ،دادزولب بابسش عم دويعسس رمأا قلأات ›ا◊ا مسسوŸا فرعي
ينطولا بخانلا نأا اقباسس يرسصŸا يلهألا بعÓل رابخألا ضضعب تلسصو قافولا مامأا قيرفلا
Óبقتسسم بختنŸاب هقاحتلإا ةيناكمإا ‘ ركفي هلعج ام رارمتسسإاب هعباتيو ةيدجب هيف ركفي

اذه نع هثيدح مدع نم م-غÈلا-ف ،ا-ه-ي-ف ضشا-ق-ن ل ي-لÙا بخ-ت-نŸا ‘ ه-ت-نا-ك-م نأاو ة-سصا-خ
.هفادهأا Úب نم هعسضو هنأا ¤إا عوسضوŸا

ةيدŸا ءاقل ةرادإل حوماڤ
بابسش Úب ءاعبرألا ءاقل ريديسس يذلا ميكحتلا مقاط نع مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا تنلعأا
نم لك هد-عا-سسي-سسو ة-حا-سس م-ك-ح-ك حو-ما-ق م-ك◊ا ترا-ت-خإا ثي-ح ،ة-يدŸا ي-بŸوأاو دادزو-ل-ب
ةيناثلا ةعاسسلا نم ةيادب بعلتسس ةارابŸا نأا ر-كذ-لا-ب ر-يد-ج ،ي-جو-ف-ك-مو ،اÁو-ب ،ط-بار-ما-ت
.رهظلا دعب فسصنلاو

ءاقبلإ قيق– لمأإ حتفي نإدوعسسم

ةارابŸا لبق ناموي لقنتلاو دحألا اذه ةرواضسلا ةهجاوم

لوأأ صشأر◊أ دا–أ ة--ل--ي--ك---ششت تدا---ع
دافتشسأ Úموي ةحأر دعب دحألأ صسمأأ

صصبÎلأ ةيا-ه-ن بق-ع نو-ب-عÓ-لأ ا-ه-ن-م
ف-ل-ششلا-ب ق-ير-ف-ل-ل Êا-ث-لأ يÒشضح--ت--لأ
،ة--يدو--لأ تا--يرا--ب--م--ل--ل صصشصخ يذ---لأ
ترج يتلأ ةيبيردتلأ ةشص◊أ تدهششو

Ãمفون لوأأ بعلÈ ابÙروشضح ةيدم
لشصيف عفأدŸأ مهيف اÚ ÃبعÓلأ لك
ح-ب-شش ن-م أÒث-ك ى-نا-ع يذ--لأ تأد--ب--ع
أردا-ق را-شصو ى-فا-ع-ت ه-ن-ك-ل تا-با-شصإلأ

ثي-ح ،ة-عو-مÛأ ع-م بّرد--ت--لأ ى--ل--ع
ل-جأأ ن-م صصا--خ ج--ما--نÈل ع--شضخ--ي--شس

Œطنأ لبق هزيهÓ11 موي ةلوطبلأ ق
.لبقŸأ يرفيف

دق نانعو اضصوحف يرجي نابضضغ
ةحارجلل عضضخي

فانئتشسلأ ةشصح نع نابشضغ باغو
لÓخ اهل صضرعت يتلأ ةباشصإلأ ببشسب
صسي-مÿأ ق-ير-ف-ل-ل ة--يدو ةأرا--ب--م ر--خأأ
ثي-ح ،ة--مر--ك--لأ دا–أ ما--مأأ ي--شضاŸأ
ة-ق-م-ع-م صصو-ح-ف-ل ع-شضخ-ي نأأ ر-ظ-ت-ن-ي
يتلأ ةدŸأو ةباشصإلأ ةي-عو-ن د-يد-ح-ت-ل

ةÎفلأ ‘ تابيردتلأ نع اهيف بيغيشس
مد-ع-ب صسف-ن-لأ ي-نÁ ه-نأأ و-لو ،ة-ل-ب-قŸأ
أز-ها-ج نو-ك-ي ى-ت-ح Ó--يو--ط با--ي--غ--لأ

Úح ‘ ،د--يد÷أ م--شسوŸأ قÓ---ط---نل
و--ح--ن نا--ن--ع نأور---م م---جا---هŸأ Òشسي
مدع ببشسب ةيحأرج ةيلمعل عوشضÿأ

نم Êا-ع-ي يذ-لأ و-هو ،ءا-ف-ششل-ل ه-ل-ثا“
.ةÎف ذنم ةباشصإأ

ةÒخأا ةيدو ةهجاوم ديرُي داّنم
ةلوطبلا قÓطنا ليبق

ىعشسي هنأأ دانم لامج بردŸأ فششك
ل-ي-ب-ق ةÒخأأ ة-يدو ةأرا-ب--م ة‹ر--ب ¤إأ
ل--جأأ ن--م د--يد÷أ م--شسوŸأ قÓ---ط---نأ
ةليكششتلأ ىلع ةÒخألأ تاشسمللأ عشضو
،ة-لو-ج لوأأ بع-ل-ت-شس ي-ت-لأ ة--ي--شسا--شسألأ
عا--فد صسمأأ ق--ير--ف---لأ ه---جأو ا---مد---ع---ب
لبق ام يدولأ ناحتملأ ‘ تنانجات
ن---م أدد---ع دا---ن----م ير----ج----يو ،Òخألأ
ل-جأأ ن-م ةÒث-ك ة-يد-نأأ ع-م تلا--شصتلأ
ل--جأأ ن--م ا--ه--ن--م د--حأو ع--م قا---ف---تلأ
دانم نأل ةأرابم رخأأ ‘ ايدو يرابتلأ

‘ ةينفلأ رومألأ ‘ مشسحي ⁄ لأزل
‘ ه-ي-ل-ع د-كأأ ا-م-ل-ث-م ،بشصنŸأ صضع--ب

.صسمأأ ددع ‘ هرأوح

تاباختنا ةداعإا وحنو نعطي يرباك
يواهلا يدانلا

يدانلأ تاباختنأ نأأ انملع ،رخأأ بناج نم
ببشسب اقحل اهتداعإأ وحن Òشست يواهلأ
ق-با-شسلأ صسي-ئر-لأ ه-ب مد-ق-ت يذ-لأ ن-ع-ط--لأ
ا-م و-هو ،ه-لو-ب-ق ” يذ-لأو ير-با-ك د-م--حأأ

ا-ه--ب زا--ف ي--ت--لأ تا--با--خ--ت--نلأ ل--ع--ج--ي--شس
ن-م ن-ما-ث-لأ مو-ي دا-ع-ت رو-قو-م ى-ف--ط--شصم
نم ةبيرق رداشصم بشسح لبقŸأ يرفيف
ىلع تأزأÎحأ يرباك عفر ثيح ،يدانلأ

لعجيشس ام وهو ،اهلوبق ” يتلأو روقوم
،ةيأدب-لأ ة-ط-ق-ن ¤إأ دو-ع-ي يوا-ه-لأ يدا-ن-لأ
حششÎلأ ررق يŸاشس نيدلأ رشصن نأأ انملعو
،اشضيأأ حششÎلأ ديرت ىرخأأ ءامشسأأ كانهو
‘ ىوقلأ نيزأوم بقلي نأأ هنأاشش نم ام
م . م .تاباختنلأ

ةــــليكضشتلا ىلع تاضسمللا رخآا عضضي اـــــمود
ةـــــــــيدŸا طاـــــــــقن فدـــــــــهتضسيو

يد÷أ Òك--ف--ت---لأ ‘ ا---مود كنأر---ف بردŸأ أأد---ب
يبŸوأأ مامأأ هلابششأأ رظتني يذلأ مداقلأ ءاقللاب
ينق-ت-لأ ،ة-ل-جأا-م ةأرا-ب-م ‘ ءا-ع-برألأ أذ-ه ة-يدŸأ
ةليكششتلأ ىلع تاشسمللأ رخآأ عشضوب أأدب يشسنرفلأ
نم ÚحاتŸأ ÚبعÓلأ عيمج ةيزهاج دنع فقوو
،ةيدŸأ ¤إأ لقنتلل ةينعŸأ ةمئاقلأ رايتخإأ لجأأ

دعب ةليكششتلأ اهترجأأ يتلأ ةيبيردتلأ صصشص◊اف
.ابعل32 ›أوح روشضح تفرع قافولأ ةأرابم

يتباثو دوبيع ،عبيوضس ،دادك ءاعدتضسإا
...نكلو بردŸا ديب

ي-ت-با-ثو دو-ب-ي-ع ،ع-ب-يو-شس ،دأد-ك ي-عا--بر--لأ برد--ت
صصشص◊أ ‘ ة----عو----مÛأ ع----م يدا----ع ل----ك-----ششب
ءاقلل نوزهاج مهنأأ ينعي ام ةيشضاŸأ ةيبيردتلأ
ديب نوكيشس امه-ئا-عد-ت-شسإأو ءا-ع-برألأ أذ-ه مدا-ق-لأ
يشسنرفلأ بردŸأ نكلو ،ينفلأ همقاطو بردŸأ

رأركت مدعو ءاقللأ أذه ‘ مهب ةرماغŸاب ركفي ل
ي-ت-با-ث ع-م نأر-هو ة-يدو-لو-م ةأرا-ب-م ‘ ثد--ح ا--م
.لوحلبو

ةيدŸا طاقنب ةدوعلا ىلع مزاع عيم÷ا
ةيدŸأ ءاقل نأأ أديج امود كنأرف بردŸأ ملعي

ةظفاÙأ لجأأ نم بابششلأ عأرشص ‘ أدج مهم
أذهب هيبعل ملعأأ دقف كلذل ،يرودلأ بقل ىلع
ثÓثلأ طاقنلاب ةدوعلأ ةرورشض ىلع رشصأأو رمألأ

هقيرف نأأ أدبأأ فÎعي لو صسايلإأ مامإأ بعلم نم
نم قافولأ نك“ دعب ةشصاخ رايدلأ جراخ بعليشس
ينقتلأ ،ةيشضاŸأ ةلو÷أ ‘ توأأ02 ‘ لداعتلأ
لو ابعشص مشصخ هجأويشس هنأأ أديج ملعي يشسنرفلأ
ما-ق و-ه-ف كلذ-ل ،ة--فد--شص Êا--ث--لأ ز--كرŸأ ل--ت--ح--ي

Ãى-ل-ع فو-قو-لأ ل-جأأ ن-م أد-ي-ج ه-ت-شسأرد ة-لوا-ح
.قيرفلأ فعشضو ةوق طاقن

امود تاباضسح طلخيو يلضضع ددمتب باضصي يوارد
يمشسرلأ هقيبطت Èع دأدزولب بابشش قيرف فششك
ددمتب يوأرد ايركز هنأديم طشسوتم ةباشصإأ نع
ه-ل-جر-ب ة-بر-قŸأ ة-ل-شضع-لأ ىو-ت-شسم ى-ل-ع ي--ل--شضع
صضرعت يتلأ ¤وألأ ةباشصإلأ هذه نوكتل ،ىنميلأ
أذه ،مشسوŸأ ةيأدب ذنم قباشسلأ قافولأ بعل اهل
نم بعÓل ةجأر مايأأ5 يبطلأ مقاطلأ حنم دقو
كنأر-ف ه-برد-م ع-شضي-ل ،د-ي-ج ل-ك-ششب ءا-ف-ششلأ ل-جأأ
يوأرد نأأو ةشصاخ هيلع دشسحيل فقوم ‘ امود
ع-ي-م-ج بع-لو ق-ير-ف-لأ ة-ل-ي-ك-ششت ‘ ة-ت--با--ث ة--م--ي--ق
ءا--ق--ل أد--ع ا--م ي--شسا---شسأا---ك م---شسوŸأ تا---يرا---بŸأ
.صسابعلب

 سسمأا موي ةيبيردت ةضصح ىرجأا قيرفلا
ةمق-ل-ل ه-تأÒشض– دأدزو-ل-ب با-ب-شش ق-ير-ف ل-شصأو-ي
ءاقفر ىرجأأ ثيح ،ةيدŸأ يبŸوأأ مامأأ ةرظتنŸأ
02 بعلم ىلع صسمأأ موي ةيبيردت ةشصح راششوب
أذه ،أديج دأدعتشسإلأ لجأأ نم ةمشصاعلاب توأأ

ةÒشصق ةيقيبطت ةأرابم يشسنرفلأ ينقتلأ جمربو
صضعب ىوتشسم ىلع فوقولأ لجأأ نم ÚبعÓلأ Úب
ىلع ةشسفانŸأ ثعبو دعب عنقت ⁄ يتلأ رشصانعلأ
.ديدج نم بشصانŸأ

 امود عم هفÓخ يوطي يمضساق
ةيدŸا ءاقلل زهاجو

د--م--حأأ ه--ب--علو ا--مود كنأر--ف بردŸأ نأأ ود---ب---ي
لبق دأدزولب بابشش ةحلشصم أوعشضو دق يمشساق
ناحتفيو قباشسلأ امهفÿÓ أدح اعشضيل ءيشش يأأ

ة-جا-ح-ب ي-شسنر-ف-لأ بردŸا-ف ،ةد-يد--ج ة--ح--ف--شص
ع-م ة-شصا-خ ق-با-شسلأ ة-ير-شصن-لأ فأد-ه ¤إأ ة--شسا--م
ىوتشسŸأ ‘ وبموغن روهظ مدعو تاباشصإلأ ›أوت
بردتلل داع يمشساق تقولأ صسفن ‘ بولطŸأ
ةأرابملل أزهاج حبشصأأو ةليكششتلأ عم يدج لكششب
ةيندب تايناكمإأ نع تبثأأ امدعب قيرفلل ةمداقلأ
هتكراششم ىقبتل ،صضعبلأ هدقتعإأ ام صسكع ةÒبك
بردŸأ Úبو ه-ن-ي-ب ل-شضف-ي-شس يذ-لأ بردŸأ د-ي--ب
.امود

لاطبألا ةطبار ‘ هجاتحيضس امود
ةليكششتلأ ‘ لئÓقلأ ÚبعÓلأ نم يمشساق Èتعي
‘ تاعومÛأ يرود بعل يذلأ قيرفلل ةيلا◊أ
عم فاكلأ صسأاك بعل امنيح ةيراقلأ تاقباشسŸأ

ديدعلأ لجشسو يأد Úشسح رشصن قباشسلأ هقيرف
ة-نرا-ق-م--ف كلذ--ل ،ةرود--لأ كل--ت ‘ فأد--هألأ ن--م

Ãيلا◊أ بابششلأ يمجاهÚ تعيÈ كألأÌ خÈة ‘
ةشسام ةجاحب نوكيشس هنأأ ينعي ام ايقيرفإأ لاغدأأ
.رهششلأ أذه نم ةيأدب هيلإأ

تقو ةلأاضسم هليحرو دقعتت Âاغ ةيعضضو
دعب تابيردتلل اشضيأأ Âاغ ةدوع عيم÷أ رظتنإأ
نإا-ف ا-نردا-شصم بشسحو ن-ك-ل ،ي-م-شسا-ق فا-نأا-ت--شسإأ
ةرأدإلأ ه-ب بغر-ت لو ا-ي-لا--ح ةد--ق--ع--م ه--ت--ي--ع--شضو
دا–إأ ¤إأ ه--ترا--عإأ صضفر ا--مد--ع--ب ة--يدأدزو--ل---ب---لأ
هج-ت-ي و-ه-ف كلذ-ل ،ي-شضاŸأ ف-ي-شصلأ ‘ صسا-ب-ع-ل-ب
‘ يئاهن لكششب يدانلأ ةرداغم ¤إأ ةتباث ىطخب
.ةمداقلأ ةيفيشصلأ تلوحتلأ ةÎف

يرفيف رهضش تايد– ‘ Òكفتلا أادب امود
ل◊ا يه ةروادŸا ةضسايضسو

ة-شسا-ي-شس ة--ل--شصأوÃ ا--مود كنأر--ف بردŸأ مو--ق--ي--شس
أذهو ›ا◊أ رهششلأ ‘ ةشصاخ ةليكششتلأ ‘ ةروأدŸأ

نأأ اÃ قيرفلأ لبقتشسŸ ةÒبك ةبشسنب ‘ مشساح هنأل
ايقيرفإأ لاطبأأ يرود ‘ Úتأرابم بعلتشس ةليكششتلأ
هنأأ ينعي ام ،زنوأدناشصو يبÁزام يبيت نم لك مامأأ
ةشسايشسو تايرابŸأ هذه ‘ تاباشصإأ يأأ لمحتي نل
ي-ن-ق-ت-لأ ،ه--ل ة--ب--شسن--لا--ب بشسنألأ ل◊أ ي--ه ةروأدŸأ
رظتنت يتلأ تايدحتلأ ةبوعشص أديج ملعي يشسنرفلأ
اهزواŒ ةيفيك ‘ Òكفتلأ أأدبو رهششلأ أذه قيرفلأ
.نامألأ رب ¤إأ بابششلأ ةدايقو

ةديلبلإ دا–إإ

بايغلا نÓضصاوُي نانعو نابضضغو دوعي تادبع



نوجتحي ةــــمأعلأ ةـيعم÷أ ءأسضعأأ
ةـسضأيرلأ و بأـــــبسشلأ ةأرزو مأمأأ

ةسضأيرلأ ءأدسصأأــه2441 ةيناثلا ىدامج٩1 ـل قفاوŸا1202 يرفيف20 ءاثÓثلا

 :يبغيرلل ةيرئأز÷أ ةيدا–’أ

دـيحولأ حـــسشرŸأ نأـــسسح نــب نأـــيفسس
ةـــــــينأث ةـــــــيبŸوأأ ةدـــــــهع لـــــــينل

،نا-شسح ن-ب نا-ي-ف-شس ،ي-ب-غ-ير-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–إ’ا سسي-ئر نو--ك--ي--شس
ةدهعل ةيلارديف-لا ة-ئ-ي-ه-لا سسأار ى-ل-ع ه-شسف-ن ة-فÿÓ د-ي-حو-لا ح-ششرŸا
,حششÎلا تافلم عاديإا لاجآا ةياهن دعب ،(4202-1202) ةيناث ةيبŸوأا

ةعاشسلا ىلع رياÈف7 ‘ ةررقŸا ةيباختنإ’ا ةماعلا ةيعمجلل ابشس–
.Úغولوبب ةئيهلا رقÃ ةرششاعلا
31 نم ,يبغيرلا ةيدا–’ يذيفنتلا بتكŸا نوكتي ,حئاوللا بشسحو

Íل ادحاو افلم ,تاحيششÎلا ةن÷ تقلت ثيح ,(21 + سسيئرلا) اوشضع
سصوشصخب اف-ل-م21 ن-ع كي-ها-ن ,ة-شسا-ئر-لا ي-شسر-ك سصو-شصخ-ب نا--شسح

ة-نرا-ق-م دد-ج ءا-شضعأا ة-ع-برأا م-ه-ن-ي-ب ن-م ,›ارد-ي-ف--لا بت--كŸا ءا--شضعأا
.هتدهع ةيهتنŸا بتكŸاب
ةماعلا ةيعمجلل ابشس– حششÎلا تافلم عاديإ’ ةينوناقلا لاجآ’ا تهتناو
سسيئر نم «جأاو» هتملع امبشسح ,(اشس21ر03) دحأ’ا سسمأا ةيباختنإ’ا

.يواشسيع دمfi ,تاحيششÎلا ةن÷
بشصنم) ناشسح نب نايفشس :ةيتآ’ا ءامشسأ’ا ÚحششŸÎا ةمئاق مشضتو
زوزع ,ةيمهارب ليعامشسا ,دواد نب دمحا ديشس ,يبرغ دارم ,(سسيئرلا

,توا-ج ة-ي-م-شسن ,تا-حر-ف د-ي-ع-شس ,ي-حا-ي د-ي-ع-لا ,يردا--ق د--لا--خ ,بي--ع
.لÓه لامج و سشوليلكأا دامع ,باقع ةلف ,قفوم نب يراوهلا
ىلع ةيبلغأ’اب اوقداشص دق ةيدا–Óل ةماعلا ةيعم÷ا ءاشضعأا ناكو
ةماعلا ةيعم÷ا لاغششأا نمشض ,0202 ةنشسل ةيلاŸاو ةيبدأ’ا Úتليشص◊ا
32 تبشسلا موي ,(1202-7102 ةيبŸوأ’ا ةدهعلا ‘ ةÒخأ’ا) ةيداعلا
.مرشصنŸا رياني
يبغيرلا ةيدا–ا سسشسؤوم- ناشسح نب نايفشس فششك قباشس ثيدح ‘و
ةيعÃ (4202-1202) ةيناث ةيبŸوأا ةدهعل حششÎلا ‘ هتين -رئاز÷اب

ىلع يبغيرلا ةيشضاير ريوطت ةمهم ةلشصاوم» لجأا نم ,يذيفنتلا هبتكم
دجاوتب اميشس ,ايلود ة-ق-قÙا بشسا-كŸا م-ي-عد-تو ي-ن-طو-لا ىو-ت-شسŸا

.«3202-اشسنرف لايدنوŸ لهأاتلا قابشس ‘ يتفلا رباكأ’ا بختنم
م-ي-ظ-ن-ت-لا ل-كا-ي-ه د-يدŒ را-شسÃ ق-ل-ع-ت-ت ,ا-ه-ل ة-ي--ج--ه--ن--م ةر--كذ--م ‘و
ةرازو تددح ,ةي-ن-طو-لا ة-ي-شضا-ير-لا تا-يدا–’ا-ب ة-شصاÿا ط-ي-ششن-ت-لاو
,ةيباختن’او ةيداعلا ةماعلا تايعم÷ا دقع ةÎف ةشضايرلاو بابششلا

ةنجللا تاباختناب ةيلمعلا ماتتخا لبق ,1202 ليربأا51 ¤إا رياني51 نم
.ةيبŸوأ’ا
Úتيعم÷ا Úب ينمزلا لشصافلا نأا ةركذŸا تاذ ‘ ةرازولا تدروأا امك
Úناوقلا قفو ,دح ىشصقأاك اموي51 هتدم ةيباختن’او ةيداعلا Úتماعلا
يروصصنم ةلوخ.ةيشضاير ةيلارديف لكل ةيلخادلا

ةصصاÿأ تاجايتح’أ يوذ

تاجايتح’ا يوذل ةماعلا ةيعم÷ا نم ءاشضعا  مظن
ةرازو رقم اما سسما ةيجاجتحا ةفقو ةفقوب ةشصاÿا
ةيعمج-ل-ل را-ب-ت-ع’ا در-ب Úب-لا-ط-م ة-شضا-ير-لا و با-ب-ششلا
ةيعم÷ا دقع اهقح ‘ اهتايحÓشص عاجÎشسا و ةماعلا
هيلع سصنت ام بشسح ةي-با-خ-ت-ن’ا ل-ب-ق ة-يدا-ع-لا ة-ما-ع-لا
تاجايتح’ا يوذ ةشضاير نوؤوشش Òيشست سضوع Úناوقلا
ةرازولا رقم ¤ا رشضح دق و راوتكريد لبق نم ةشصاÿا

نع Úلث‡ مهنيب نم وشضع ÚثÓث و ةشسمخ براقيام
ةينامث نع Úلث‡ نورخا و ةيئ’و ةطبار رششع يتنثا
اهبرغ و رئاز÷ا قرشش و ةمشصاعلا نم ةيشضاير ةيدنا
لبق نم مهؤواشصقا ” نيذلا ءاشضعأ’ا سضعب ¤ا ةفاشضإا
ةشضايرلا و بابششلا ةرازو

 Úلث‡ لبقتسسي ةرأزولل مأعلأ  Úمأ’أ
ةمأعلأ ةيعم÷أ نم

ريزو ةلباقم ةماعلا ةيعم÷ا ءاشضعأا ةبلاطŸ ارظن و
ةرŸا هده قفاو تابشسانم ةدع ‘ ةشضايرلا و بابششلا
ةماعلا ةيعم÷ا ءاشضعأا سضعب لابقتشسا نع ماعلا Úمأ’ا
مهؤواشصقا ” نيذلا ءاشضعأ’ا نع لث‡ و

و ماعلا  ÚمأÓل مهتابلط ةعبرأ’ا ءاشضع’ا مدق ثيح
ديد– ‘ ةماعلا ةيعم÷ا قح لوح مهتابلط تروح“
ةيعم÷ا دقع كلذك و ›ارديفلا بتكŸا ءاشضعأا Òشصم
و ددÙا خيراتلا ‘ ةيبا-خ-ت-ن’ا ل-ب-ق ة-يدا-ع-لا ة-ما-ع-لا

¤ا ىو-ق-لا با-ع--لا ة--شضا--ير نؤوو--ششرÒشست دا--ن--شسا مد--ع
ة-ي-بŸوا ه-ب-ششلا با-ع--لأ’ا د--ع--ب ا--م ¤ا ÒشسŸا بت--كŸا
مهاشضر مدع اوغلب مهتهج نم و مداقلا فيشصلا ويكوطب

‘  Úف--ظوŸا ل--ك ¤ا راو--ت--كر--يد--لا دا--ع--ب--ت--شسا ى--ل---ع
‘ ةشصاÿا تا-جا-ي-ت-ح’ا يوذ-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–’ا

ريدم و تاشصشصختلا فلتÚ ıينقتلا ءاردŸا ةروشص
Úمأ’ا هتهج نم و تابتاكلا كلذك و يشضايرلا ميظنتلا
لو-ح ة-ما-ع-لا ة-ي-ع--م÷ا ن--ع Úل--ث--مŸا ن--ئ--م--ط ما--ع--لا

ةقدا-شصŸا ‘ ى-ت-ح و تا-با-خ-ت-ن’ا ‘ ا-ه-ق-ح ة-شسرا‡
ة--ن÷ سسي--شسأا--ت و ›اŸا و ي--بد’ا ن--ير--ير--ق--ت--لا ى--ل---ع
نيذلا ÚفظوŸا ةدوع ةرورشضب نأامط امك تاباختن’ا
سصوشصخب  اما  ةينقت ةلطع ‘ راوتكريدلا مهدعبتشسا
” ن-يذ-لا يذ-ي--ف--ن--ت--لا بت--كŸا ءا--شضعأ’ را--ب--ت--ع’ا در
اذ-ه نا ةرازو-ل-ل ما-ع-لا Úمأ’ا د-كا ا--ت--قؤو--م  م--هؤوا--شصقا
هرارقب رم’ا ريزولا مشسح دق و هيف سشاقن ’ عوشضوŸا
يروصصنم ةلوخ . هنع عجاÎلا نكÁ ’ و

 : بعŸÓأ ءأدصصأأ ةدير÷ تويلع Úصساي ةدكيكصس ةبيبصش يدان سسيئر

ةـــــــــلدأ’أ لــــــك يدــــــل و يـــــــنع تـــــــــعفر ةـــــــــبوقعلأ
Ê ‘ 6002ومحر لبق نم بقأعم كلذك نأبعلف تأبوقعلأ ةدعأق أنقبط أذأ

ةيدأ–’أ ‘ ثدحي أم ىلع Úقفأوم أوسسيل مهنكل نوتمأسص ةيعم÷أ ‘  لظلأ ءأسضعأأ كأنه

ديلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا ةشسائرل حششŸÎا ةبوقع Èخ لوادت امدعب
‘ ةكراششŸا نم قيرفلا ةدوع دعب طويلعÚشساي  ةدكيكشس ةبيبشش  سسيئر
رم’ا  ناديŸا ةيشضرأا ةرداغم هقيرف نم بلط هنا ةمهتب ةيبرعلا ةلكبلا
عم يفتاه لاشصتا ‘ و هنا ’ا حششÎلا نم طويلع نامرح هنأاشش نم يذلا

ءاشضعأا ةشسمخ ةقفر هنع   تعفر ةبوقعلا نا دكا بعŸÓا ءادشصأا ةديرج
ةبيبشش ع-م-ج يذ-لا8102 ة-ن-شس  ة-يرو-ه-م÷ا  سسأا-ك ي-ئا-ه-ن ة-ل-ي--ل  ن--ير--خا

ة-شصنŸا ‘ ءا-ق-ل-لا ر-شضح ه-نا ل-ي-لد-لا و ›وÎب-لا ع-مÛا ما-ما ةد-ك-ي-ك-شس
ةيفرششلا

سسيئرلا ةشسائرب ›ارديفلا بتكŸا عامتجا لÓخ ةبوقعلا تعفر دق و
تاذ ‘ و بقاعم Òغ هنا  تبثت يتلا ةلدأ’ا لك كلÁ هنا دكاو  ›ا◊ا
أادبÃ تلمع اذا تاحيششÎلا ةن÷ نا ةدكيكشس ةيبشش سسيئر حشضوأا قايشسلا
سسيئرلا لبق نم بقوع دق نابعل بيبح ÚحششŸÎا Óك ناف تابوقعلا
حششŸÎا يولع قباشسلا ماعلا Úمأ’ا كلذك و6002 ةنشس Êومحر قبشسأ’ا
يشضاير طاششن يأا ةشسرا‡ مدعب يلع دلو ريزولا نم ةبوقع ىقلت رخ’ا

ديلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل قباشسلا بتكŸا عم

رأبتع’أةدأعإأ ‘دهو مأيأأ دعب ي‹أنرب نع حسصفأأسس
سسوؤورلأ عطق سسيلو ةÒغسصلأ ةركلل

‘ هقÓطا ددشصب هنا حشضوأا ديلا ةركب سضوهنلل طويلع جمانرب لوح و
ل-ك ن-ك-م-ي-ل ي-عا-م-ت-ج’ا ل-شصاو-ت-لا ع-قاوÃ ة-مدا-ق-لا ة-ل-ي-ل--ق--لا ما--يأ’ا
و ديلا ةركب سضوهنلا وه هفده نا دكا و هيلع عÓط’ا نم Úيرئاز÷ا
ءاشضعأا Úب رودي ام نأاششب حشضوأا و تاباشس◊ا ةيفشصتل سسيل و نيوكتلا
كويلع Úشساي دكا سسوؤورلا عطقب موقيشس طويلع نا ةماعلا ةيعم÷ا
لب سصاخششأ’ا ةبشساfi وا ماقتن’ا يوني ’ و لخدتلا ادبا يوني ’ هنا

ديلا ةرك ريوطت لجا نم دوه÷ا رفاوتل ديلا ةرك لمشش ⁄ وه هفده
ءا-شضعأا ن-م Òث-ك--لا كا--ن--ه نا طو--ي--ل--ع--فا--شضأاو  بشسح--ف ة--ير--ئاز÷ا
اÃ  نوشضار Òغ مه و Úششمهم يأا لظ ءاشضعأا مه ةماعلا ةيعم÷ا
سسيئر دكا و مهاشضر ىلع ليلد سسيل مهتمشص و ديلا ةرك ‘ ثدحي
نونمؤوي نيذلا ءاشضعأ’ا ديدع نم Òبك معد ىقلتي هنا ةدكيكشس ةبيبشش
ءاشضعأا ىلعو مه‹ارب ÚحششŸÎا لك حرطبف » لاق و ه‹انÈب
«لشضفأ’ا جمانÈلا رايتخا ةيعم÷ا

لو‡ نود لأيدنوم ‘ كرأسش ينطولأ بختنŸأ
رداشصميلع ةيدا–’ا نوؤوشش Òيشست ‘ لماعتي نا يوني هنا طويلع دكا

نم Úلو‡ بل÷ ىعشسيشس هنا و ةلودلا اهمدقت يتلا لاومأ’ا جراخ ةيلام
نا نكÁ ةلودلا لاومأاب ةيدا–ا يأا Òيشست نا لاق و ةيداشصتقا تاشسشسؤوم
ة-لو-ط-ب ‘ ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا ة-كرا-ششم بر-غ-ت-شسا و د-حا يأا ا-ه-ب مو-ق--ي

و ›ودلا مÓع’ا و ⁄اعلا راظنا دششت يتلا ⁄اعلا ةلوطب ةروشص ‘ ةمخشض
يأا نم ةيلاخ بختنŸا ةشصمقا  ترهظ و Úلو‡ يأا نود ةيŸاعلا تاونقلا

نا راششا امك Òيشستلا ‘ لششف  دعي هتاذ دحب اذه و ةيراŒ تامÓع
و ة-ي-بر-ع-لا تا-شسفا--نŸا ‘ ة--ير--ئاز÷ا ة--يد--نأ’ا ل--ك و ة--ق--ير--ف ة--كرا--ششم
Úلو‡ عبرا و ةثÓث Úب ام ةكراششŸا قرفلا ةشصمقا تلمح  ةيقيرف’ا
Úيداشصتقا

هب دعو يذلأ ه‹أنرب قيق– ‘ لسشف نأبعل
ةدهعلا لÓخ هعورششŸ  ›ا◊ا سسيئرلا قيبطت ىدم  سصخي اميف و
ةرك ىرت ⁄ و ه‹انرب ذيفنت ‘ لششف نابعل نا دكا اهشسأارت يتلا ةيبŸوأ’ا
و ةلوطبلا ماظن ‘ رظنلا ةداعإا سصخي ام ‘ ه‹انرب نم ةطقن يأا ديلا
ن-يو-ك-ت و ة-فfiÎ قر-ف تشسب ة-لو-ط-ب م-ي-ظ-ن-ت و ة-ي-ن-طو ة-ط--بار سسي--شسأا--ت
هدوعو نم دعو يأا دشسجتي ⁄ تابختنŸا

أهب زتعأ ةدأهسشو Êزفحي يحسشÎل زأورد زيزع معد
ةركل ينطولا بختنملل قبشسأ’ا بردŸا و ريزولا  نÓعا سصخي ام ‘و
Òخأ’ا اذه برعا طويلع Úشساي حششرت همعد زاورد زيزع دمfi ديلا

ةدمعأا نم دحاو وه يذلا زاورد معد نا دكا و معدلا اذهب هتداعشس ىلع
سصخي اميف  اهب زتعي  ةÒبك ةداهشش و هل زيف– وه ةيرئاز÷ا ديلا ةرك
زاورد ناÁا و ةدك-ي-ك-شس ة-ب-ي-ب-شش  ه-ق-ير-ف ع-م ا-ه-ب مو-ق-ي ي-ت-لا تادو-هÛا
ديعشصلا ىلع ةيرئاز÷ا ةÒغشصلا ةركلاب سضوهنلا ‘  طويلع تاردقب
يروصصنم ةلوخ. ›ودلا و يلÙا
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يلع ةدايق ت–4002 ةنسس ينطولأ بختنŸأ ىهنأأ
،ةيسسنرفلأ نولوت ةنيدÃ ،يمولب رسضÿو Êاقرف

Ãيدو ءا-ق-ل ‘ ›ا-غ-ن--سسلأ بخ--ت--ن--م--ل--ل ه--ت--ه--جأو،
ةجودزŸأ تايفسصتلأ نم ةدوعلأ ةلحرŸ  أدأدعتسسأ
مك◊أ ءاقللأ رأدأأ.6002 ايقيرفإأو ⁄اعلأ يسساكل
ه-يدد-ج ةرا-سسخ-ب ته-ت-نأو ،ا-تو--ب دو--ل--ك ي--سسنر--ف--لأ
ةأرابŸأ يهو ،فدهل Úفده-ب ي-ن-طو-لأ بخ-ت-ن-م-ل-ل
بختنŸأ اهيف لسشف-ي ي-ت-لأ ›أو-ت-لأ ى-ل-ع ةر-سشا-ع-لأ
هعبا-ت يذ-لأ ءا-ق-ل-لأ.زو-ف-لأ ق-ي-ق– ن-م ي-ن-طو-لأ

ىو--ت--سسŸأ ¤إأ ى--قر--ي ⁄ ،أد--ج ل---ي---ل---ق رو---ه---م---ج
هتحلسصŸ ›اغنسسلأ بختنŸأ اهمسسح ،بولطŸأ
بعÓ-لأ ة-ط-سسأو-ب تنا-ك ة-يأد-ب-لأ ،فد-ه-ل Úفد-ه--ب

قئاقد تسسب اهدعبو ،53ـلأ ةقيقدلأ ‘ غنوي ودا‡
ة-ط-سسأو-ب ة-ج-ي-ت-ن-لأ ›ا-غ-ن-سسلأ بخ-ت-نŸأ ف--عا--سض

بخ-ت-ن-م مد-ق-ت ع-قو ى-ل-عو ،يا-غ ر-ك--بو--ب بعÓ--لأ
.لوألأ طو-سشلأ ى-ه-ت-نأ ر-ف--سصل Úفد--ه--ب لا--غ--ن--سسلأ
بناج نم لعف در يأأ هيف لجسسن ⁄ ،Êاثلأ طوسشلأ
ه-ع-قأو-ل م-ل-سست-سسأ د-ف ه-ب نا--كو ،ير--ئأز÷أ ي--ن--طو--لأ بخ--ت--نŸأ
ع--جأر--ت د--ع--بو ،ةÒخألأ ر--سشع--لأ ق--ئا--قد--لأ ‘و ن--ك--ل ،مو---تÙأ
نم نايفسس دوأد بعÓلأ نك“ ،هتقطنم ¤إأ ›اغنسسلأ بختنŸأ
نم مغرلابو ،ة-يا-ه-ن-لأ ن-م ق-ئا-قد Êا-م-ث ل-ب-ق ة-ج-ي-ت-ن-لأ صصي-ل-ق-ت
Êاقرف يلع بردŸأ لابسشأأ اهسضرف يتلأ ةيلكلأ هبسش ةرطيسسلأ

ةحلسصŸ اهلاح ىلع تيقب ةجيتنلأ نأأ لإأ ءاقللأ تاير‹ ىلع
هذ-ه ي-ن-طو-لأ بخ--ت--نŸأ صضا--خ.فده-ل Úف=د-ه-ب لا-غ-ن-سسلأ
ريذن ،(يحي Îنع)يماهأرب ،Êودبع :ةيلاتلأ ءامسسألاب ةهجأوŸأ
لÓب ،(Êايز Ëرك)دياقلب قوراف ،ةفولب ،ةرقوب دي‹ ،جاحلب
دوأد)ي-ف-يا-سص ق-ي-فر ،يرو--سصن--م د--يز--ي ،(و--ي--سشأ Úسسح)ير--يزد
ةأرابŸأ هذه نأأ Òسشن.يلحروب دعسسي ،صشأرع ميلسس ،(نايفسس
هتيأدب تناك ةنسس ،4002 ةنسس لÓخ ينطولأ قيرفلل ةÒخألأ يه
ةياغ ¤أو اهفسصتنم ‘و ةينطولأ رسصانعلأ ىلع امÓسسو أدرب
يمولب رسضÿو Êاقرف يلع :بردŸأ.أدج ةبعتم اهتياهن
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5 بعلÃ تناك ،5002 ةنسس لÓخ ينطولأ قيرفلل ةأرابم لوأأ
بخ-ت-نŸأ «ر-سضÿأ»؟ ه-ي-ف فا-سضت-سسأ يدو ءا-ق-ل ‘ ،ة--ي--ل--يو--ج

أد-ج ل-ي-ل-ق رو-ه-م-ج ما-مأأ ،ي-با-ن-ي-كرو-ب-لأ
Ìكأأ دعب.رسصان نب مك◊أ هرأدأأو
ىلع ىسصعت-سسأ ة-ل-ما-ك ة-ن-سس ن-م
ق-ي-ق– ي-ن-طو--لأ بخ--ت--نŸأ
هذ-----ه تءا-----ج ،زو-----ف------لأ
لاهيف عسضيل ،ةأرابŸأ
ين-طو-لأ بخ-ت-نŸأ
أد----ح ير----ئأز÷أ
ةلسسلسسل
هقيقح-ت-ب ،تأÌع-ت-لأ
لويÿأ ىلع يونعم زوفل
ةقحاسس ةجيتنب ةيباني-كرو-ب-لأ
.در نود فأد-----هأأ ة-----ثÓ-----ث
فأد-هألأ نا-جر-ه-م ة-يأد--ب
03ـلأ ة----ق----ي-----قد-----لأ ‘ أد-----ب
ق---ي---فر بعÓ---لأ ة---ط---سسأو---ب

قئاقد عسستب اهدعب ،يفياسص
بعÓ---------لأ صسف---------ن دا---------ع
ىلعو ،ةج-ي-ت-ن-لأ ف-عا-سضي-ل
ىهتنأ ،ر-ف-سصل Úفد-ه ع-قو
مد-----ق-----ت------ب لوألأ طو------سشلأ
طوسشلأ.ينطولأ بختنŸأ
ن---م م----غر----لا----بو ،Êا----ث----لأ
ة--ي--ل--ك--لأ ه--ب--سش ةر--ط---ي---سسلأ
⁄ اهنأأ لإأ ةينطولأ ةليكسشتلل
نكل ،ىرخأأ فأدهأاب دسسجتت
ن---م ةÒخألأ ق---ئا---قد----لأ ‘و
دوأد بعÓ---لأ ع---فر ةأرا----بŸأ

فدهلأ ¤إأ «رسضÿأ» ةلغ نايفسس
ة-ح-ل-سصŸ ةأرا-بŸأ ا-ي-ه-ن-م ،ثلا--ث--لأ
يأأ لبقت ل ةجيتنب ينطولأ بختنŸأ

،ةأرابŸأ ة-يا-ه-ن بق-عو.3/0 لد--ج
نع Êاقرف يلع ينطولأ بردŸأ Èع
،مهŸاب هايإأ افسصأو ،هراظتنأ لاط يذلأ زوفلأ أذهب هتداعسس

تايرابŸأ ‘ ينطولأ بختنŸأ ىلع Òخ لاف نوكيسس هنأ ىلعو
.ةلبقŸأ
ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جأوŸأ هذ-ه صضا--خ ي--ن--طو--لأ بخ--ت--نŸأ نأأ Òسشن
دي‹ ،جاحلب ريذ-ن ،(و-حر)ي-ما-هأر-ب ،يوأوا-ق صسا-نو-ل :ة-ي-لا-ت-لأ
ق-ي-فر ،لÓ-ب ير-يزد ،يرو-سصن-م د-يز-ي ،رو-فأز م-ي-هأر--بأ ،ةر--قو--ب

يلحروب دعسسي ،(يزاغ Ëرك) Êايز Ëرك ،(ويسشأ Úسسح)يفياسص
Êاقرف :بردŸأ.(نايفسس دوأد) صشأرع ميلسس ،(دياقلب قوراف)
يمولبو

72eÉQS¢ 5002
0 ادناور1 رئاز÷ا

ة-جودزŸأ تا-ي-ف-سصت-لأ ن-م-سض ،«فا-ج-ع» تا-يرا-ب-م صسم-خ د-ع-ب
ةينطولأ ةليكسشتلأ ىلع ىسصعتسسأ ،6002 ايقيرفإأو ⁄اعلأ يسساكل
تءا-ج ،زو-ف-لأ ق-ي-ق– ي-مو-ل--ب ر--سضÿو Êا--قر--ف ي--ل--ع ةدا--ي--ق--ب

تأذ ن--م--سض با---يإلأ ة---ل---حر---م ن---م ¤وألأ ة---ه---جأوŸأ
ىلع ،رفسصل فدهب زوفلأ قيق– نم تايفسصتلأ

بعÓ-لأ ه-ع--قو يد--نأور--لأ بخ--ت--نŸأ با--سسح
فاسضتسسأ.34ـلأ ة--ق--ي--قد--لأ ‘ تو--با--تو---ب
بع-لÃ يد-نأور-لأ هÒظ-ن ي-ن-طو-لأ بخ--ت--نŸأ
بع-لŸأ و-هو ،نأر-هو ة-ن-يدÃ ة-نا-بز د-ي-ه-سشلأ

بخ-ت-نŸأ ه-قو-ف فا-سضت--سسأ نأو ه--ل ق--ب--سس يذ--لأ
ءانثأأ تاينينامثلأ ةيأدب ‘ تايرابŸأ نم ديدعلأ

ةيسضرأأ ةيطغت ةداعإأ ةبسسانÃ ةيليوج5 بعلم قلغ
.يعيبطلأ بسشعلاب هنأديم
يمولب رسضÿ هدعاسسمو Êاقرف يلع رايتخأ ءاج

Òخ لاف ناكف نأرهو ةنيدÃ ةنابز ديهسشلأ بعلم
عفر زوف ،ةدوعلأ ةلحرم نمسض هل ةأرابم لوأأ ‘ هيلع

داعأأ ،تايرابم تسس نم طاقن تسس ¤إأ «رسضÿأ» ديسصر
ةسسفانتŸأ تابخ-ت-نŸأ ن-م-سض ءا-ق-ب-ل-ل ل-مألأ ن-م صصي-سصب
لاقي امكو لايدنوŸأ ةÒسشأات مامأأ ةيراقلأ ةÒسشأاتلأ ىلع
هذه ينطولأ بختنŸأ صضاخ.ايناŸأأ ياب ياب ةيماعلاب

،ناميلسس وحر ،ريأزم ماسشه :ةيلاتلأ ءامسسألاب ةهجأوŸأ
لÓب ،يروسصنم ديزي ،ةرقوب دي‹ ،ةفولب ،جاحلب ريذن
م-ي-ل-سس ،تو-با-تو-ب ،ي-ف-يا-سص ق--ي--فر ،Êا--يز Ëر--ك ،ير--يزد

يمولبو Êاقرف :بردŸأ.(نايفسس دوأد)صشأرع
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1 رئاز÷ا2 ’وغنا
ير-ئأز÷أ رو-ه--م÷أ صسف--ن--ت نأأ د--ع--ب

ى--ل--ع ل--ج--سسŸأ زو--ف--لا---ب Ó---ي---ل---ق
ديهسشلأ بعلÃ يدنأورلأ بختنŸأ

يدنأورلأ بختنŸأ ى-ل-ع نأر-هو-ب ة-نا-بز
ةعباسسلأ ةهجأوŸأ تءاج ،رفسصل فدهب
⁄اعلأ يسساكل ةجودزŸأ تايفسصتلأ نمسض

بخ-ت-نŸأ را--ط--ق دو--ع--ي--ل ،6002 ا-ي-ق-ير-فإأو
،أدنأور ةأرابم لبق هيلع ناكام ¤إأ ينطولأ

ةمسصاعلاب ا-هد-ب-ك-ت ي-ت-لأ ةرا-سسÿأ بق-ع
ةفايسضلأ باحسصأأ مامأأ ،أدنأول ةيلوغنلأ
ديقعت نم تدأز ،فدهل Úفده ةجيتنب

دعب.رسصم ةرود غولب ‘ «رسضÿأ«ةمهم
ى-ه-ت-نأ لوأأ طو--سش

نودب
،فأدهأأ
مد--ق ه---ي---فو

ءÓمز
ناك ،ديج ىوتسسم يفياسص قيفر
با---ب ح---ت---ف و---ه ه---نا----ك----مإا----ب
يهان Úتبسسانم ‘ ليجسستلأ

تح--ي--تأأ ي--ت--لأ صصر--ف--لأ ن---ع
فسسأÓل نكل ،ÚبعÓلأ صضعبل

،ا-ه-ن-م ةد-حأو و-لو ل-غ-ت-سست ⁄
مد--ق--لأ ةر--ك ‘ لا--ق---ي ا---م---كو
ليجسست عيسضي يذلأ بختنŸأ

طوسشلأ لÓخ ،ا-فأد-هأأ ه-ي-ل-ع
دعب ،لوقلأ أذه دسسجيل Êاثلأ
›وغ-نلأ بخ-ت-نŸأ ح-ت-ت-فأ نأأ
ه-ب--عل ة--ط--سسأو--ب ة--ج--ي--ت--ن--لأ
ةقي-قد-لأ ‘ و-ي-فÓ-ف ق-لأا-تŸأ

ف-عا-سض ق-ئا--قد صسم--خ--ب ا--هد--ع--بو ،35ـلأ
ة-ط-سسأو-ب  ة-ج-ي-ت--ن--لأ ›و--غ--نلأ بخ--ت--نŸأ
بخ-ت-نŸأ صسحأأ نأأ د--ع--ب.أو-كأ بعÓ-لأ
نأأ ةيسشخو هب قدحي يذلأ رطÿاب ينطولأ
نوبعÓلأ جرخ ،ىرخأأ افأدهأأ هيلع لجسست

عبرأأ ،ةجيتنلأ صصيلقت نم توباتوب بعÓلأ تنكم مهتعقوق نم
لواح اهدعب ،›وغنلأ بختنملل Êاثلأ فدهلأ نع طقف قئاقد
يتلأ ةيعافدلأ ةقيرطلأ نكل ،ةجيتنلأ ليدعت ينطولأ بختنŸأ
عقوب ةأرابŸأ يهتنتل ،كلذ نود لاح ›وغنلأ بختنŸأ اهجهتنأ

بخ--ت--نŸأ د--ي--سصر ند--م--ج ،صضرألأ با--ح--سصأل فد--ه--ل Úفد--ه

تعسضو ةÁزه ،تايرابم عبسس نم ةسسداسسلأ ةطقنلأ دنع ينطولأ
.صضرألأ نع رمقلأ دعبب هبسشأأ رئأز÷أ نع  ةديعب رسصم ةلود

ماسشه :ةيلاتلأ ءامسسألاب ةهجأوŸأ هذه ينطولأ بختنŸأ صضاخ
،يحي Îنع ،(نايفسس دوأد) صسيد ليعامسسأ ،ةرقوب دي‹ ،ريأزم
لÓ-ب ،(و-ي-سشأ Úسسح)Êا-يز Ëر-ك ،يرو-سصن--م د--يز--ي ،ي--ما--هأر--ب
لوأأ لئابقلأ ةبيبسش نم فسساي ،روفأز ميهأربأ ،(صشوأرك)يريزد
يمولبو Êاقرف :بردŸأ.توباتوب ،هل ةأرابم

21LƒG¿ 5002
3 ›ام0 رئاز÷ا

ما-مأأ ي-ن-طو-لأ بخ--ت--نŸأ ا--هد--ب--ك--ت ي--ت--لأ ةرŸأ ةرا--سسÿأ د--ع--ب
بخ-ت-نŸأ تع-سضو ،فد-ه-ل Úفد-ه-ب أد-نأو-ل-ب ›و-غ-نلأ بخ-ت-نŸأ
تايفسصت نم ءاقللأ نم جورÿأ نم ىندأأ وآأ Úسسوق باق ينطولأ
ن--م جر--خ نأو ه--ل ق---ب---سس نأأ د---ع---ب ،(6002رسصم) ا-ي-ق-ير-فإأ صسا-ك
،باهذلأ ةلحرم ةياهن لبق ،(6002 ايناŸأأ) ⁄اعلأ صساك تايفسصت
ما--مأأ ة--يدو ةأرا--ب---م نا‹Èي ي---مو---ل---بو Êا---قر---ف ÚبردŸأ حأر
،›اŸأ بختنŸأ مامأأ ةيسسنرفلأ لأرأ ةنيدÃ ›اŸأ بختنŸأ
ةقحاسس ةÁزهب ينم نأأ دعب ينطولأ بختنŸأ اهبعلي ⁄ ول تيلايو
.نيريد يسسنرفلأ مك◊أ اهداق ءاقل ‘ ،رفسصل فأدهأأ ةثÓثب
ةطسسأوب33ـلأ ةقيقدلأ ‘ ليجسستلأ باب ›اŸأ بختنŸأ حتتفأ
رفسصل فدهب ÚيلاŸأ مدقت عقو ىلعو  ،›ابيلوك نايرد بعÓلأ
قيرف ةروسصلأ هيف Òغتت ⁄ ،Êاثلأ طوسشلأ.لوألأ طوسشلأ ىهتنأ
بختنŸأ اهداق يتلأ ةقيرطلأ تللك دقو ،عفأدي رخآأو مجاهي
اسسيد ودا‡  بعÓلأ صسفن نم Úلماك Úفده ليجسست نم ›اŸأ

بختنŸأ نا-ك-مإا-ب نا-كو ،ءا-ق-ل-لأ ن-م97ـلأو85ـلأ Úت-ق-ي-قد-لأ ‘
لباقم ،هيبعل ةينانأأ لول ،‘اسضإأ فده نم Ìكأأ ليجسست ›اŸأ
،ليزهلأ مه-ئأدأأ ي-ف-يا-سص ةدا-ي-ق-ب ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ ل-سصأو كلذ
فأدهأأ ةثÓثب ›اŸأ قيرفلل قحاسس زوفب ةلزهŸأ هذه يهتنتل
يلع بردŸأ هلوقي ام دجي ⁄ ،ةأرابŸأ ةياهن بقعو.رفسصل

،«..ي-ن-طو-لأ بخ-ت--نŸأ ىو--ت--سسم م--ه هذ--ه«ه--لو--ق--ب لإأ Êا--قر--ف
صسانو-ل :ة-ي-لا-ت-لأ ءا-م-سسألا-ب ة-ه-جأوŸأ هذ-ه دا-ق يذ-لأ بخ-ت-نŸأ

لوأأ رئأز÷أ ةيدولوم نم صشوباب اسضر)صسيد ليعامسسأ ،يوأواق
د-يز-ي ،صشوأر-ك ،جا-ح-ل-ب ر-يذ-ن ،Êودا-م ،يوأز Òم-سس ،(ه-ل ةأرا-ب-م
،(وزأز)فسساي ،(نايفسس دوأد) يريزد لÓب ،Êايز Ëرك نيروسصنم
يمولبو Êاقرف :بردŸأ.(لداع يداهلأ) توباتوب

02LƒG¿ 5002
2 يوبابÁز2 رئاز÷ا

مامأأ ن-طو-لأ صضرأا-ب تنا-ك ي-ن-طو-لأ ق-ير-ف-ل-ل ة-ي-لأوŸأ ة-ه-جأوŸأ
راعسشب ينطولأ بختنŸأ هسضاخ ءاقل ‘ يوبابÁزلأ بختنŸأ
ÚبردŸأ لابسشأأ نأأ لإأ كلذ نم مغرلاب نكل ،ءاسصقإلأ وأأ زوفلأ

،امهلثÚ Ÿفده يباج-يلأ لدا-ع-ت-لا-ب ا-ي-ف-ت-كأ ي-مو-ل-بو Êا-قر-ف
،رسصم ةرود غولب نم تايئاهن ينطولأ بختنŸأ تسصقأأ ةجيتن
Êا-قر-ف ÚبردŸأ ة--لا--قإا--ب فا--ف--لأ صسي--ئر--ب ع--فد يذ--لأ ر--مألأ
.ليغيأ نايزم بردŸاب امهسضيوعتو ،يمولبو
91ـلأ ةقيقدلأ ‘ يحي Îنع ،نم لك ةأرابŸأ فأدهأأ لجسس
،13ـلأ ةقيقدلأ ‘ ايدنأوك بعÓلأ يوبابÁزلأ بختنملل لدعو
ةيدولوم بعل فاسضأأ Êاثلأ طوسشلأ نم ةيناثلأ ةقيقدلأ ‘و
نم قئاقد تسس لبقو نكل ،Êاثلأ فدهلأ نايفسس دوغأد نأرهو

،ةجيتن-لأ ل-يد-ع-ت ن-م ا-ف-لودا-ف بعÓ-لأ ن-ك“ ة-يا-ه-ن-لأ ةر-فا-سص
ع-ي-م-ج Úت-لو-ج-ب تا-ي--ف--سصت--لأ ة--يا--ه--ن ل--ب--ق «ر--سضÿأ» ن--هÒل

دنع هديسصر دمŒ نأأ دعب ،رسصم ةرود ¤إأ لهأاتلأ ‘ مهظوظح
ينطولأ بختنŸأ صضاخ.تايرابم Êامث نم ةنماثلأ ةطقنلأ

،جاحلب ،دودح ،ريأزم ماسشه :ةيلاتلأ ءامسسألاب ةهجأوŸأ هذه
،يروسصن-م د-يز-ي ،ي-ح-ي Îن-ع ،ل-ي-عا-م-سسأ صسيد ،جا-ح-ل-ب ر-يذ-ن
دوأد) توباتوب ،Êايز Ëرك ،(لÓب ريزد) ويسشأ Úسسح ،صشوأرك
يمولبو Êاقرف :بردŸأ.(ناميلسس وحر) فسساي ،(نايفسس

عبتي ...

ÈمفونÚ 71بام ةÎفلا نم ينطولا بختنŸا تايرابم نم ةقلح صصسصخنسس
اهيف لسشف يتلا ةÎفلا يهو ،5002 ةيلاولا ةنسسلا نم ناوج5 ¤إا40052
ايناŸأاب ⁄اعلا صساكو رسص6002Ã ايقيرفا صساك غولب نم Êايز Ëرك ءÓمز
Êاقرف يلع ÚبردŸا ةلاقإا ¤إا ةيدا–’اب عفد يذلا رمأ’ا ،ةنسسلا تاذ نم
.ددعلا اذه ةقلح ‘ هيلع فرعتنسس ام وهو ،يمولب رسضÿو
ةقل◊ا ‘ انفقوت ثيح نم ددعلا اذه ة-ق-ل-ح أاد-ب-ن-سس ،كلذ ل-ب-ق ن-ك-ل

لاغنسسلا مامأا «رسضÿا» ار-سسخ ي-ت-لا ة-يدو-لا ةارا-ب-م ع-م ة-ي-سضاŸا
تايرابم زيلاهد ¤إا ةديعسس ةلحرف ،اسسنرفب

. «رسضÿا»

لÓقتضس’ا ذنم «رضضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا

5002 ناوج02 ¤إاÈ 4002مفون71 نم

تايفسصتلا نم ىسصقŸا يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا^
6002 ايقيرفإاو ⁄اعلا يسساكل ةجودزŸا

^ÿك ح‚ يمولب رسضÓبردمك لسشف و بع

بختنŸا اعفن دŒ ⁄ عفادŸا يحي Îنع تاينف^
يمولبو Êاقرف ةدايق ت–  ينطولا

5002 ةنسس ‘ «رسضÿا«دئاق يروسصنم ديزي^

ايناŸأابلايدنوŸاو رضصÃ ايقيرفإا سسرع جراخ «رضضÿا»

(نوتسسلاو ةعبارلا ةقل◊ا)

Ëرك ^
نم Êايز

نسسحا Úب
ÚفÙÎا

ةنسس ‘
5002



لواحنصس»
ا----م حÓ----صصا

‘ هداصسفإا ”
تاونصسلا
ةصصاخ ةÒخألا

ةر-----------ك-----------لا ‘
ن----م ة-----ي-----لÙا

بت----كŸا فر-----ط
هfiا---------صس ›ا◊ا
ا----ن----فد----ه ..ه----ل----لا

بختنŸا قلأات ةلصصاوم
و ةو-ق ل-ك-ب ي-صضا-م-ل-ب م-عد و
‘ نوكيل فورظلا لك Òفوت
Úي-ع-ت د-ه--ع نآلا ..ة--ي--ح--يرأا
.«¤و دق ةيدا–إلا صسيئر

fiسسيئرلا) جابرق ظوف
(ةفÙÎا ةطبارلل قباصسلا

ةد-ها-ع-م» نا-ع-قو-ت كي--صسكŸاو ة--ي--ك--ير--مألا ةد--ح--تŸا تا--يلو--لا -8481
.ةيكيرمألا ةيكيصسكŸا بر◊ا تهنأا يتلا «وغادليه بولاداوغ
.ةيصسورلا ةيروطاÈمإلا عم اًنماصضت ةينامثعلا ةلودلا ىلع بر◊ا نلعت نانويلا -8781
(ناÈŸلا) جاتصسخيارلا لح ررقي رلته فلودأا ÊاŸألا راصشتصسŸا -3391
.ةطلصسلا هيلوت نم Úموي دعب
يغرويغ يتيفوصسلا دئاقلل صسداصسلا ÊاŸألا صشي÷ا دئاق مÓصستصسا -3491

.ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا ‘ دارغنيلاتصس ةكرعم ‘ كلذو فوكوج
نم باحصسنلا ¤إا ليئارصسإا وعدي اًرارق ردصصت ةدحتŸا ·ألا -7591
.اهلت– لازت ل يتلا ةيرصصŸا يصضارألا

9 دعب لباك ةيناغفألا ةمصصاعلا يتيفوصس يركصسع لتر رخآا ةرداغم -9891
.يركصسعلا لÓتحلا نم تاونصس
‘ ةيدوعصسلاو رصصم Úب ةلماعلا89 مÓصسلا ةيرصصŸا ةرابعلا قرغ -6002
¤إا كلذ ىدأاو ،اجافصس ¤إا كوبت ةقطنم نم اهراحبإا ءانثأا رمحألا رحبلا

.صصخصش3301 نم Ìكأا قرغ
يفناج52 ةروث ءانثأا ريرحتلا ناديم ‘ لم÷ا ةعقوم مصساب فرع ام عوقو -1102

ه-ل-لا ى-ل-صص لو-صسر-لا نا م-ل-ع-ت ل-ه ^
تيب نم هب يرصسأا ملصسو هلآاو هيلع
.(ئناه ما)

ىعدا يذلا يباحصصلا نا ملعت له ^
هللا ىلصص لو-صسر-لا ةا-فو د-ع-ب ةو-ب-ن-لا

ن-ب ة-ح-ي-ل-ط ) و-ه م-ل-صسو ه-لآا و ه-ي-ل--ع
ن-صسحو م-ل-صسا م-ث (يد-صسألا د--ل--يو--خ

.همÓصسإا
ه-ل-لا ى-ل-صص لو-صسر-لا نا م-ل-ع-ت ل-ه ^
) ه-صصي-م-ق-ب ن-ف-ك م-ل-صسو ه--لآاو ه--ي--ل--ع
ةجوز ( دصسأا تنب ةمطاف ةيباحصصلا

.بلاط وبأا همع
نامثج ىلع ةرم07) ىلصص ملصسو هلآاو هيلع هللا ىلصص لوصسرلا نا ملعت له ^
دحأا موي (ةزمح
بئاغلا ةÓصص ىلصص ملصسو هلآاو هيلع هللا ىلصص لوصسرلا نا ملعت له -44 ^
.( ةصشب◊ا كلم يصشاجنلا) ىلع

ةبقعلا ‘ ملصسو هلآا و هيلع هللا ىلصص لوصسرلا اهعياب ةأارما لوأا نا ملعت له ^
.(يراصصنألا ديزي تنب ةهيكف ) يه ةيناثلا

: هنع هللا يصضر بلاط يبأا نب يلع لاق
بدألا عوبني و لئاصضفلا صسأارو..ًاعوبني بدأا لكل و اصسأار ةليصضف لكل نإا ملعا

.. ادامع ايندلل و Óًصصأا نيدلل ›اعت هللا هلعج يذلا.. لقعلا وه
Úب هب فلأا و.. هماكحأاب ةربدم ايندلا لعج و.. هلامكب فيلكتلا بجوأاف

.مهبدآام و مهمه فÓتخا عم.. هقلخ
ميلعت لبق هصسفن ميلعتب أادبيلف.. ًامامإا صسانلل هصسفن بصصني نم:كلذك لاق و

.هناصسلب هبيدأات لبق هتÒصسب هبيدأات نكيلو.. هÒغ

كصســـــــــــــفن فـــــــــــقث

ةيرهصشلا ةيŸاعلا ةيبŸوكلا ةينغŸا7791 ةنصس نم تدلو مويلا اذه لثم ‘
اهجوز دلو ،اهتدلو نم تاونصس رصشع دعب نكل مويلا سسفن ‘و ،اÒكاصش
ناكرأا عم مككÎن نا لبقو ،...يكيب دراÒج ةنولصشرب بعل Êابصسلا

:›اتلا ÊوÎكللا عقوŸا Èع انتلصسارÃ اوصسنت ل ،مويلا ددع
moc.liamg@mirakiddam،مكتاداقتناو انتحفصص رونت مكعيصضاومف

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

 .مهيلع صسانلا ،مÓك Ìك امدعب مهلام نم ءزجب عÈتلا اوررقو ءÓخبلا نم ةثÓث عمتجا
يذلا لاŸاف ءامصسلا ‘ لاŸا يمرأاو صضرألا ىلع ةرئاد مصسرأاصس :لوألا ليخبلا لاق

مصسرأاصسف انأا امأا :Êاثلا لاق !!ءارقفلل اهجراخ طقصسي يذلا لاŸاو › اهلخادب طقصسي
يذلا لاŸاو › طÿا ÁÚ ىلع يذلا لاŸاف ءامصسلا ‘ لاŸا يمرأاو صضرألا ىلع ًاطخ
. !!ءارقفلل طÿا لامصش ىلع

صضرألا ىلع طقصسي يذلا لاŸاف ءامصسلا ‘ لاŸا يمرأاصسف انأا امأا :Óًخب مهدصشأاناكو ،لاقف ثلاثلا اما
.ءارقفللف ءامصسلا ‘ ىقبي يذلا لاŸاو ›

نب ىيحي»و ، «مصصاع نب رصصن» مه (خلا..ق ، ج ، ب) : لثم Ëركلا نآارقلا فورح طيقنتب ماق نم لوأا ^
 . Ëركلا نآارقلا ةءارق برعلا Òغو برعلا ىلع رصسي ا‡ ، «زمره نب نمحرلا دبع»و ، «رمعي

«ةبوتلا» ةروصس يه ةلمصسبلاب أادبت ل طقف ةدحاو ةروصسو ، ةروصس (311) ةلمصسبلاب أادبت يتلا روصسلا ددع ^
. 

 . نابزح ءز÷او ، اًءزج Ë (03)ركلا نآارقلا ءازجأا ددع ^
.عابرأا (4) ¤إا مصسقم بز◊او ، اًبزح Ë (06)ركلا نآارقلا بازحأا ددع ^
 . اًعبُر (042) نآارقلا عابرأا ددع ^
،اًفرح (076323)هفورح ددعو ، ةملك (43977) هتاملك ددعو ، ةيآا Ë (6326)ركلا نآارقلا تايآا ددع ^

. اًبيرقت ةطقن (0305101) هطاقن ددعو
.فور◊او تاملكلاو تايآلا ددعل ةديدع ىرخأا تاءاصصحإا كانهو

ينملع نكلو ،ةكمصس ينطعت ل ^
. كمصسلا داطصصأا فيك

.ةيناث ‘ ملكتو ،ةنصس ‘ ركف ^
. ناصسنإا ماطح قوف ،ةداعصسلا كلت ةنوعلم ^

. ةمكحلل نمث لو  ،نمث بهذلل ^
. دحا بجاو صسيل عيم÷ا بجاو ^
.جرعأا هنأا كلمحي يذلا لجرلا Èخت ل ^
ًا-مأا ّلإا كل‰ ل ن-ح-ن كلذ-ل Úتر-م رر-ك-ت-ت ل ة-ن-ي--م--ث--لا ءا--ي--صشألا ^

 .ةاي◊ا نم Òثكلا صسفنلا ¤إا فيصضي ءودهلا نم ليلقلا .ةدحاو
.ينمهفتو اهمهفأا ،ينهبصشت ًاحاورأا ىوصس ًائيصش ديرأا ل ^
ةذل تمدعنل كاذو اذه لثم كقوذ ّنأا ولف ةفلتfl قاوذأا صسانلا ^

 .كتمصصب تنأا تدقف مث مهدحأاب كباجعإا
 .كفادهتصساب عيم÷ا موقي امدنع يوق كّنأا ةفرعم نم نكمتتصس ^
ةماصستبلاف ،ًامئاد مصستبا ةصشاصشبلا ‘ لثŸا هب بَرصضُي ًاصصخصش نكتل ^
 .هللا ردقب ٍصضار كّنأا لـب كوصسكي حرفلا ّنأا ينعت ل

نأا اهيلع ّنإاف ،اهصسفن نع عافدلا نع ةزجاع ةقيق◊ا نوكت امدنع ^
 .موجهلا ¤إا لوحتت

ــه2441 ةيناثلا ىدامج91 ـل قفاوŸا1202 يرفيف20 ءاثÓثلا

ميمصصلا ‘  ــــــــانعم مصستبإا

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فصض ــــــ

Èتعأاو ارقإا ــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

.اصسنرف صسيئر ،ناتصسيد راكصسيج يÒلاف -6291
ةزئاج ىلع لصصاح يكيرمأا يداصصتقا ،نصسنتروم ليد -9391
.0102 ماع ةيداصصتقلا مولعلا ‘ لبون
ذا-ن-صسأاو ثحا-بو م-جÎمو ف-لؤو-م ،يرو--غ--ير--غ جرو--ج -8591

.Êامور برعتصسمو يعماج
.يصسور مدق ةرك بعل ،نبراك يÒلاف -9691
.Êانبل لصصأا نم ةيبمولوك ةينغم ،اÒكاصش -7791
.يتيوك مدق ةرك بعل ،يرمصشلا دلاخ -7791
.Êابصسإا مدق ةرك بعل ،رغيلوأا -0891
.Êابصسإا مدق ةرك بعل ،يكيب دراÒج -7891

⁄اعلا ‘ Èق برغأا
تراوتو اهمو‚ تراغ ةنون‹ ةليل تناك
اهنأا-ك ة-عر-صسم يرŒ ءادو-صس بح-صس ف-ل-خ
اصضعب اهصضعب دراطت ةfiاج ةيوامصس لويخ

تفصصع سضرألا ىلعو . ةلوه‹ ةياغ ¤إا
تليا“و راجصشألا تصضفتناف نونجب حيرلا
ع-قو ى-ل-ع ا-بر-ط سصقر-ت ا-ه-نأا-ك نا--صصغألا

ىلع ةرازغب رم-ه-نŸا ر-طŸا تار-ط-ق ر-صسك-ت
مÓظب تلبر-صست ي-ت-لا ة-ير-ج◊ا ح-ط-صسألا

ع-طا-صس قر-ب ىو--صس هÎصس كت--ه--ي ⁄ سسماد
ءا-م-صسلا فار-طأا ‘ كا--ن--هو ا--ن--ه سشمر--ي
ةيودم ادوعر ر‹زت تذخأا يتلا ةبصضاغلا

¤إا اونكصسف ءافعصضلا رصشبلا بولق اهل تلفج
نيدا-يŸا م-ه-ن-م تل-خو ة-ئ-فاد-لا م-ه-لزا-ن-م
مهيدل سسانلا لك سسيل نكل. تاقرطلاو
ن-م ⁄ا-ع-لا ‘ ة-ن-يد-م و-ل-خ-ت ل ذإا . لز-ن-م
انكصسم عراصشلا نم اوذختا Úصسئاب نيدرصشم
‘ ءلؤو--ه بهذ--ي ن--يأا--ف .. م--ه--ل ىوأا---مو
يأا نع عبطلاب نوثحبي. ؟ هذهك ةفصصاع
، ر-طŸا ذاذرو حا-ير-لا در-ب م-ه-ي-ق--ي ر--ح--ج

تا-يا-ن-ب-لاو بئارÿا ¤إا أا-ج--ل--ي م--ه--صضع--ب
نورخآا أابت-خ-ي ا-م-ي-ف ، ةرو-ج-هŸا ةÁد-ق-لا

وŸÎا قافنأاك ةماعلا ةنيدŸا قفارم لخاد
. خلا هايŸا تارودو راطقلا تاطfiو

بلحد ىفطصصم
يدا--ن--لا ‘ بل--حد ى--ف--ط--صصم ءا--ق---ب ماد
هيف عنصص  ،ةلماك مصساوم ةرصشع يصسيرابلا

نم Ìكأا هلينب ،نامرج ناصس صسيراب د‹
لازي لو ،صصاÿا هعنصص نم ينطو بقل
راز÷ا نبا تاÙ نوركذتي نويصسيرابلا

.ةظحللا دح ¤إا بلحد ىفطصصم
يدا--ن ع--م لوألا م--صسوŸا ‘ بل--حد بع--ل
4791/579192) نا--مر--ج نا--صس صسيرا--ب

م-صسوŸا ‘و ،ا--فد--ه31 ل-ج-صس ،ةارا-ب--م
23 بل-----حد بع-----ل ،5791/6791 ›او---Ÿا

م--صسوŸا ‘و ،ا--فد--ه21 ل-ج-صس ةارا--ب--م
83 بل------حد بع------ل ،6791/7791 ثلا--ث--لا

م-صسوŸا و-هو ،ا-فد--ه22 ل-ج-صس ةارا-ب--م
رودلا ‘ بعل نصسحأا هيف Òتخا يذلا
.يصسنرفلاب
62 بلحد بعل7791/8791 مصسوم ‘و
‘و ،ط-ق-ف فاد-هأا ة-ع-صست ل-ج-صس ةارا-ب-م
12 بل------حد بع-------ل ،8791/9791 م--صسو--م
مصسوŸا ‘و ،فادهأا ةتصس لجصس ةارابم
72 بل-----حد بع-----ل ،9791/0891 ›او---Ÿا

م-صسو-م ‘و ،فاد-هأا ة-ت-صس ل-ج-صس ةارا-ب--م
ةارابم02 بل------حد بع-------ل ،0891/1891
م----صسو----م ‘و ،فاد----هأا ة----ت----صس ل-----ج-----صس
ةارابم22 بل------حد بع------ل ،1891/2891
م--صسو--م ‘و ،فاد--هأا ة---ي---نا---م---ث ل---ج---صس
ةارابم92 بل------حد بع------ل ،2891/3891
Òخألا مصسوŸا ‘و ،فادهأا ةعبصس لجصس
،3891/4891 ي-صسيرا-ب-لا ق-ير--ف--لا ع--م ه--ل
ة-ع-برأا ل-ج-صس ةارا--ب--م22 بل----حد بع----ل
.يصسنرفلا صسين يدان ¤إا لاقتنلاو يصسيرابلا يدانلا كرت ررقف ،ةنصس23 بلحد غلبي ناك اهنيح فادهأا

مويلا «Gd∏q¡ºq GEpfu» X∏ªrâ fØrù°p}مويلا
X∏rªkÉ cãpÒkG, h’ j¨rØpô GdòqfƒÜ

GEp’q GCfrâ, aÉZrØpôr dp» e¨rØpôIk epør
Ypæróp∑ hGQrMªræp» GEpfq∂ GCfrâ

Gdr̈ØƒQ GdôqMp«ºz.

{Gd∏q¡ºq GEpfu» X∏ªrâ fØrù°p»
X∏rªkÉ cãpÒkG, h’ j¨rØpô GdòqfƒÜ

GEp’q GCfrâ, aÉZrØpôr dp» e¨rØpôIk epør
Ypæróp∑ hGQrMªræp» GEpfq∂ GCfrâ

Gdr̈ØƒQ GdôqMp«ºz.
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3
و-----ه ن-----م :لاؤو-----صسلا

يذ--لا ÊوÒما---ك---لا سسرا◊ا
بعÓل ءاز÷ا ةر-صضل ىد-صصت
دو--مfi ي--ن--طو--لا بخ--ت---نŸا

سساك ي-ئا-ه-ن ف-صصن ‘ زود-ن-ق
.4891 رئاز÷ا

و--ه و--نو--ك---ن صسا---مو---ت:باو÷ا
ىد-صصت يذ-لا ÊوÒما--ك--لا صسرا◊ا
بخ---ت----نŸا بعÓ----ل ءاز÷ا ةر----صضل
ف-صصن ‘ زود-ن-ق دو-مfi ي--ن--طو--لا
دع-ب-ف ،4891 ر-ئاز÷ا صسا-ك ي-ئا-ه--ن
‘ا-صضإلاو نو-نا-ق--لا تقو--لا ءا--ه--ت--نا
¤إا ÚبختنŸا ا÷ يبلصسلا لداعتلاب

ظ◊ا م---صست---با---ف ءاز÷ا تا---بر----صض
Ÿماكلا بختنÒعيصض دعب ،5/4 نو

fiةيناثلا ةبرصضلا زودنق دوم.

Áجوت يتلا باقلألا ددع مقرلا اذه لث
صساكب Úترم ،صشار◊ا دا–ا قيرف اهب
مامأا4791 ة--ن---صس ¤وألا ةرŸا ،ر---ئاز÷ا
ةن-صس ة-ي-نا-ث-لا ةرŸاو1/1 نا-صسم--ل--ت دادو
بقللاو ،1/0 ليانم جرب بابصش مامأا7891
ينطولا بقل-لا ى-ل-ع ه-لو-صصح نا-ك ثلا-ث-لا

ىلع يئاهنلا ءاقللا ‘ هزوفب8991 ةنصس
.3/2 ةمصصاعلا دا–ا را÷ا

:Èمصسيد

ــــــــــ مويلا حيرصصت ـــــــ

بلقلا تاقفخ لدعم
¤إا لصصي بلقلا تاقفخ لّدعم
234. وأا ةقيقدلا ‘ ةقفخ27

وأا ة------عا------صسلا ‘ ة------ق-------ف-------خ
نا املع ،ةنصسلا ‘00234873

ه-نزو ا-مأا . هدا-ع-بأا كلذ-كو ر-خآا ¤إا صصخ-صش ن-م ف-ل-ت-خ-ي بل--ق--لا م--ج--ح
وهف ءاصسنلا دنع هنزو طصسوتم امأا لاجرلل ةبصسنلاب مغ523 وهف طصسوتŸا

.هنزوو مصس÷ا مجح عم توافتي نكلو مغ542



اهضشاع ىركذ مهأا.. هراوضشم ‘ هتهجاو يتلا تابوعضصلا .. ينهŸا هراوضشم ‘ اهب ماق ةيمÓعإا ةيطغت مهأا ،يضضايرلا مÓعإلا ماحتقل هعفد يذلا ببضسلا ، نوفوركيŸا عم هتيادب
.بعŸÓا ءادضصأا ةديرج لÓخ نم يدهم لامك اهنع حضصفيضس يتلا سصضصقلا نم Òثكلاو ..هرضصاني يذلا قيرفلا .. هل ةبضسنلاب بعل لضضفأا .. ةينهŸا هتايح ‘

ةرارغوب ةراصس :هترواح

١٢٠٢ يرفيف٢٠ ءاثÓثلا
ىدامج٩١ ـل قفاوŸا

ــه٢44١ ةيناثلا

ةــــــــيŸاع ةــــــــيمÓعإا ةاــــــــنقب قاــــــــحتل’اب ملحأاو .. طــــــــقفو يدــــــــهم لاــــــمك اـــــنأا

يباتك رودضص لجا ينبا شضرمو ىلعأ’ا يلثم وه هللا همحر يدلاو

 ششارـــــــــ◊ا داـــــــــ–اب تـــــــــناك نوـــــــــفركيŸا عــــــم يـــــــــتيادب
لاـــــــــطبأ’ا يرودــــــب قاــــــــــــفولا جــــــــــــيوتت ىــــــضسنأا نــــلو

يدهم لامك يمÓعإلا
ةديرج عم راوح ‘

بعŸÓا ءادصصأا

 يرــــــئازج بــــــع’ لــــــضضفأا رــــــجام حـــــــبار
رضضÿا عم جوتم Òغ كلم ناقرزو

نوفوركيŸا عم يدهم لامك ةيادب تناك فيك
؟مÓعإلا لا‹و
،يوبÎلأ صسفنلأ ملع  صصصصخت ةعيرزوب ةيلك جيرخ انأأ
‘ ثيح ةفدصص تناك يمÓعإلأ لق◊أ ¤إأ يجولوو
رأد ر-قŸ ا-ن-ه--جو--ت › ق--يد--صص ع--م تن--ك تأرŸأ د--حأأ
‘ هب صصاخ صصبرت ءأرجإأ لجأأ نم ةبقلاب ةفاحصصلأ

ةديرج» مصسإأ ¤إأ نآلأ تلو– يتلأ ايندلأ لك ةديرج
ر-ير-ح-ت-لأ صسي-ئر ي-ل-ع حÎقإأ  كلذ لÓ--خو ، «ط--صسو--لأ
ةر--ك--ف--لأ تن--صسح--ت--صسأ ا--نأأو لاÛأ أذ--ه ‘ لو--خد---لأ
ة-ع-برأأ ةدŸ صصبÎم-ك ا-ي-ند-لأ مأأ ةد-ير-ج ‘ تل-غ-ت--صشإأو
  تأرأو◊أ نم ديدعلاب تمق نيأأ رهصشأأ

؟ اهدعبو
بلطل لصصأوتŸأ نيوكتلأ ةعأذإأ ¤إأ تهجوت8002 ‘

ةثÓث ›أوح تمأد هتدم تمأدونيأ .. صصبرت ءأرجإأ
تيقلت اهدعب ، كانه دقاعتم لماع تحبصصأأ مث رهصشأأ

ا-صسي-ئر نا-ك يذ-لأ ز-يز-ع-ب د-يز--ي مو--حرŸأ ن--م ا--صضر--ع
ة--صصح ءأر--جإأ  ي--ل--ع حÎقإأ يذ--لأ  كأذ--نأأ ر--ير--ح--ت--ل---ل
Ëدقتب رأوصشŸأ تأأدبف ة-بر-ج-ت-لأ تصضخ ،ة-ي-نو-يز-ف-ل-ت

ةدع تيقلت اهدعبو لصصأوتŸأ نيوكتلأ ةعماج ةصصح
Ëدق-ت-ل «cbk «ةا-ن-ق م-ث ة-ج-ه-ب-لأ ة-عأذإأ ن--م صضور--ع
ةجهبلأ ةعأذإأ ‘ لمعأأ تلزلو، Úعصستلأ ةيوأزلأ ةصصح
.دÓبلأ ةانق ىلع نولاب يكحإأ جمانرب ‘ مدقأأو
Ÿخا اذاÎعإلا تÓغ نود يضضايرلا مÒ؟ه
عباتم انأأو مدقلأ ةركل صسرا‡ يننأأ مكحب كلذ ناك
ىتحو يلÙأ ينطولأ ىوتصسŸأ ىلع ءأوصس اهل بfiو
ي-حا‚ ى-ل-ع ءÓ-مز-لأ ن-م د-يد-ع-لأ عا-م-جإأو، يŸا-ع--لأ
. يصضايرلأ لاÛاب يقوفتو ينك“و
؟رئاز÷ا ‘ يضضايرلا مÓعإلا ميقت فيك
اهتأذب  ةمئاق ةصسردم وه رئأز÷أ ‘ يصضايرلأ مÓعإلأ

نم مÓعإÓل مويلأ دوعن ولف، دحاج لإأ كلذ ركني ل

دهصشŸأ تحصستكأ يتلأ  ةصصاÿأ تأونقلأ ةقاب  لÓخ
لاÛأ تح-ت-ف د-ق-ف ةÒخألأ تأو-ن-صسلأ ‘ ي--مÓ--عإلأ
تاصصصصخت ‘و لاصصتإلأو مÓعإلأ ةيلك يجيرخ مامأأ

مÓ-عإلأ ‘ ة-ب-هو-م م-ه-يد-ل ن--يذ--لأو ىر--خأأ ة--ي--ع--ما--ج
تأونقلأ هذه لÓخ نم مهتاقاط أورجفي نأاب يصضايرلأ

نويزفلتلأ ¤إأ جلت نأأ بعصصلأ نم ناك قباصسلأ ‘ هنأل
ةدودfi تناك بصصانŸأ نأأ مكحب يمومعلأ

ةيمÓعإا  ةيمهأا ىلع مدقلا ةرك تزاح
؟ىرخألا تاضضايرلا سسكع ةÒبك
ىقلت يهو ةيبعصش Ìكألأ ةصضايرلأ يه مدقلأ ةرك نأل
مويلأ انأاطخ نكل، عمتÛأ حئأرصش لك نم Òبك مامتهإأ
ÚيمÓعإأ انيحصضأأ اننأأ يصضايرلأ لاÛأ ‘ ÚيمÓعإاك
ةركب طقف متهن انحبصصأأ أذإأ، Úيصضاير صسيلو Úيورك
تا-صضا-ير-لأ ل-ك-ب Úم-ل-م نو-ك-ن نأأ و-ه ح--صصألأو مد--ق--لأ
. ىرخلأ

؟اهب تمق ةيمÓعإا ةيطغت مهأا يهام
لايدنوم يه يرأوصشم ‘ اهب تمق ةيمÓعإأ ةيطغت مهأأ
بعلŸأ ‘ ءأوجألاب ترهبنأ نيأ لعفلاب وكصسوÃ ايصسور
¤إأ ة-فا-صضإأ، نأد-ل-ب-لأ ف-ل-تfl ن--م بو--ع--صشلأ ة--فا--ق--ثو
ينطولأ بختنŸأ جيوتتو رصص9102Ã  ناكل يتيطغت
‘ نأديŸأ ةيصضرأأ قوف يدجأوتو ايقيرفإأ ·أأ صسأاكب
ىقبت ايقيرفإأ ·أأ صسأاك عفر ” امدنع ةظحللأ كلت
يرأوصشم ‘ اهتصشع يتلأ ةعئأرلأ تاظحللأ نم اصضيأأ
 . يصضاير يمÓعإاك
يتلا تابوعضصلا يهام كبراŒ لÓخ نم
؟ ناديŸا ‘ يمÓعإلا قيرط سضÎعت

ةيمÓعإأ ةيطغتب مايقلل هجوتت امدنعف ةÒبك تابوعصص
رو-ه-م÷أ ط-صسو ‘ ةر-صشا-ب--م كنو--ل--خد--ي بعŸÓأ ‘

كلذ-ك، Úي-ف-ح-صصلا-ب صصا-خ نا-ك-م كا-ن-ه صسي-ل ي-ن-ع--ي
تأداقتنأو تابوعصص دŒ قيرف يأأ داقتناب موقت امدنع

د-ج-ي ي-ف-ح-صصلأ كلذ-ك، يدا-ن-لأ صسي-ئرو ير-صصا-ن-م ع-م
ةلكصشم كانه كلذك ، ةمولعŸأ ¤إأ لوصصولأ ‘ ةبوعصص
صضعبلأو، رهصشأل م-هرو-جأل Úي-مÓ-عإلأ ي-صضا-ق-ت مد-ع
. ةÈ‹ ةلاطب ‘ هصسفن دجي

؟ تابوعضصلا هذه كتهجاو نأا قبضس له
تأونصسلأ رورمو ةÿÈأ دعب ىتحو رأوصشم لك ةيأدب ‘

تقولأ رورم عم ناصسنإلاف اهصسفن يه تابوعصصلأ ىقبت
لÓخ نم افورعم حبصصيو فأرطأأ عم تاقÓع طبري
ةبوعصص دج-ي د-يد-ج ي-مÓ-عإأ ن-ك-ل، ة-لو-ه-صس د-ج-ي كلذ
انتلكصشم نأأ دقتعأأو انني-ب ن-ما-صضت-ن ل ا-ن-نأأ ا-ن-ت-ل-ك-صشمو
فصسأÓلو ةنيغصضلأو دق◊أو دصس◊أ ببصسب يه مويلأ
  .أوقفتي ل نأأ ىلع نويمÓعإلأ قفتأ

؟ةيدنألا ءاضسؤور دحأا عم فÓخ كل ناك له
ةعأذإل قباصسلأ ريدŸأ عم قباصس فÓخ › ناك معن
د-ع-ب ن-ك-ل دأدزو-ل-ب ة-ب-ي-ب-صش صسي-ئر ع-م كلذ-كو ة-ج-ه-ب--لأ

ينعي، يصضاŸأ نم تيقبو تلح هلل دم◊أو تأونصس
نماصضت  هلل دم◊أ نكل ةبيصصع و ةبعصص ةبرجتب تررم
تنك Êأل قرفلأ راصصنأأ نم ديدعلأ و Òبك روهمج يعم
.ةديحولأ ةلكصشŸأ تناك هذهو مولظم
ةيضضاير ةانق قÓطإل ناوألا نآا هنأا دقتعت لأا

ةمزÓلا تاءافكلا كل‰ اننأا رابتعاب ةيرئازج
؟كلذل
مدقت ةينويزفلت ةانق قÓطإأ ‘ انرخأات اننأأ دقتعأأ انأأ

fiيرئأزج ىوت fiأ هذه نكل، صضŸرأرق ىقبت ةلاصس
وأأ لا--صصتإلأ ةرأزو فر--ط ن--م ءأو--صس Úلوؤو---صسŸأ د---ي---ب
. نويزفلتلأ ىلع نوفرصشŸأ

؟تارŸا دحأا ‘ ديدهتلل تضضرعت له
هب ركفأأ ام امئأد لوقأأ يننأل ديدهت يأل صضرعتأأ ⁄ ل
ناك ءأوصس دحأأ يأأ حرجأأ ل نأأ لواحأأ دقتنأأ امدنعو،

ةهجأوŸأ ىصشخأ ل انأأ ايناث أÒصسم وأأ ابعل وأأ ابردم
رمألأ لحأأ صصخصش يأأ عم لكصشم يدل نوكي امدنعف
،مقافتت ىتح ةلأاصسŸأ كرتأأ لو ةمهافŸأو رواحتلاب
كا-ن-ه نو-ك-ي د-ي-كأأ رو-ه-م÷أ ع-م ي-ق-ت-لأأ ا-مد-ن-ع ا-ث-لا--ث
بهذأأو ل-ق-ن-تأأ ا--نأأ ه--ل--ل د--م◊أو › ه--جو--ت تأدا--ق--ت--نأ
.دحأأ يأأ نم تاقياصضم يأل صضرعتأأ ⁄ نكل بعÓملل

كتايح ‘ هل تضضرعت فقوم بعضصأا وهام
؟ةينهŸا
امئأد يننأل بعصص فقوم يأ ينفداصصي ⁄ هلل دم◊أ
. ةيوفعو ةيئاقلت لكب ثد–أأ

؟اهيلع تقلع ةارابم لوأا يهام
بعلÃ يأد Úصسح رصصنو صشأر◊أ دا–إأ ةأرابم يه
رو--ه--م--ج نود ةأرا--ب--م تنا--كو صشأر◊ا--ب Èم--فو---ن لوأأ
. يبلصسلأ لداعتلاب تهتنإأو
؟اهيلع تقلع ةارابم نضسحأا يهام
ايقيرفإأ ةطبأر صسأاك4102 ‘ فيطصس قافو ةأرابم يه

Ãةأرا-ب-م ن-صسحأأ تنا-ك هذ-ه-ف ر-كا-صشت ى-ف--ط--صصم بع--ل
د◊ ي-ت-ل-يfl ‘ ى-ق-ب-ت ةأرا-بŸأ هذ-هو ا-ه-ي-ل-ع تق--ل--ع
.مويلأ

؟هيلع تقلع فده لمجأا بحاضص وه نم
ةز-م-ح فد-ه و-ه ه-ي-ل-ع تق-ل-ع فد-ه ل--م--جأأ بحا--صص
ةياجب ةبيبصش دصض ةيصصقÃ صشأر◊أ دا–إأ بعل موصسق

دق ةيصصقÃ  لجصسي  لجصسي موصسق ةزمح» تلق اهنيح
ىلع نولوق-ت د-قو، ة-ي-ل-يزأÈلأ ة-ق-ير-ط-لأ ى-ل-ع نو-لو-ق-ت
انأأ نكلو ةينيتنجرألأ ة-ق-ير-ط-لأ وأأ ة-ي-ناŸألأ ة-ق-ير-ط-لأ
«ةيصشأر◊أ ةيرئأز÷أ ةقيرطلأ ىلع لوقأأ

؟ ينهŸا كراوضشم ‘ كل ىركذ لمجا يهام
ي-ف-ح-صصل-ل ة-يرو-ه-م÷أ صسي--ئر ةز--ئا--ج ى--ل--ع ›و--صصح

هذه لاني يصضاير يفحصص لوأاك8102ةنصس فÙÎأ

بعصصلأ يرأوصشŸ نوبرع › ةبصسنلاب تناكو ، ةزئا÷أ
.ةبعصص دج تناك يتيأدب نأل
؟ىركذ أاوضسأا نع اذام
صضرم كلذك ،هللأ همحر يدلأو ةافو يه › ىركذ أأوصسأأ
ز-كر-م ‘ ا-ي-لا-ح د-جأو-ت-ي يذ-لأو ثي-ب--خ صضرÃ ي--ن--بإأ

. ناطرصسلأ ة÷اعم
رئاز÷ا ‘ ءاوضس هرضصانت يذلا  قيرفلا وه نم
؟نطولا جراخ وأا
بختنŸأ كلذك ديردم لاير عجصشأأ انأأ جراخلل ةبصسنلاب
‘ هر-صصا-نأأ يذ-لأ ق-ير-ف--ل--ل ة--ب--صسن--لا--ب ا--مأأ، ي--ل--يزأÈلأ
يعباتŸ امأÎحأ هب حوبلأ عيطتصسأأ نلو ملف رئأز÷أ
قيرفلأ أذ-ه-ب ظ-ف-ت-حأا-صس كلذ-لو يد-ه-م لا-م-ك ي-بfiو
. يصسفنل

؟كل ةبضسنلاب خيراتلا ‘ بعل لضضفأا وه نم
نم رجام حبأر وه لوألأ Úبعل كانه رئأزجلل ةبصسنلاب

ةفاصضإأ اهلان يتلأ باقلألأو هتيفأÎحأو هرأوصشم لÓخ
. ينطولأ بختنŸأ عم هقلأات ¤إأ

؟ Êاثلا بعلا نع اذام
عم ةصصرف هل حتت ⁄ فصسأÓلو هنأأ مغر ناقرز كيلم
. ينطولأ بختنŸأ

؟⁄اعلا ‘ بعل نضسحأا نع اذامو
ةركلأ Òطاصسأأ نم ةروطصسأأ وهف صستأركصس بعÓلأ وه
.ةيليزأÈلأ

؟كتاحومط Èكأا يهام
ءأرطإأ ‘ اهب مهاصسأأ بتك فيلأات وه › حومط Èكأأ
تفقوت نكل ةبرŒ يدنع ناك هنأل يمÓعإلأ دهصشŸأ

زا‚إأ ددصصب تنك ثيح ينبإأ صضرÃ قلعتت بابصسأل
Úب ي---صضا---ير---لأ مÓ---عإلأ نأو---ن---ع ه---ل تÎخإأ با----ت----ك
.ةيوبعصشلأو ةيعوصضوŸأ

؟ مÓعإلا لا‹ ‘ كتودق وه نم
نو-ق-ب-يو م-هرد-قأأو م-ه-مÎحأأ را-ب--ك Úي--مÓ--عإأ كا--ن--ه
همحر يبأأ وه ةاي◊أ ‘ يتودق نكل ةيمÓعإأ تاماق
.هللأ

وأا ÚيمÓعإلا دحأاب يدهم لامك رثأات له
؟مهدحأا ديلقت لوح

لك عم هنزو ناك امهم يمÓعإأ يأأ نم ةخصسن تصسل انأأ
ن-م ة-ي-مÓ-عإلأ تا-ما-ق--لأو Úي--مÓ--عإÓ--ل ي--تا--مأÎحأ

طقفو يدهم لامك انأأ، Úقلعمو Úمدقمو Úطصشنم
‘ أذكو قيلعتلأو Ëدقتلأ ‘ ةصصاÿأ يتقيرط يدل

.ريراقتلأ ةءأرق
ةيضضاير ةانق ‘ لمعلل لاقتنإلا ‘ تركف له
؟ةضضايرلاب ةضصضصختم
تأو-ن-ق-لأ ىد-حإا-ب قا-ح-ت-للأ و-ه Òخألأو لوألأ ي-م-ل--ح

لمعلأ ىلع ةردقلأو ةÿÈأ كلتمأأ انأاف ةيŸاعلأ ةيبرعلأ
 اهنزو ناك امهم ةانق يأأ ‘
؟يدهم لامك يعباتمو يبÙ ةملك
يرا-ي-ت-خأ ى--ل--ع بعŸÓأ ءأد--صصأأ ةد--ير--ج ر--ك--صشأأ ا--نأأ

مأود-لأ ى--ن“أأو، › فر--صش أذ--ه--ف رأو◊أ أذ--ه ءأر--جإل
يدايأاب ا-ه-نأل ا-ه-ي-ل-ع فا-خأأ ل ا-نأأو ةد-ير-ج-ل-ل  ق-لأا-ت-لأو
‘ ي-هو ةد-ير÷أ ي-ع-ب-ت-ت-م ن-م ا-نأا-ف Úن-ك-م-ت--م صسا--نأأ
. ىوتصسŸأ
يتايحتب هجوتأأو ين-بأل ءا-ف-صشلا-ب ةو-عد-لأ م-ك-ن-م بل-طأأ
ة--ي--عأذإلأ ه‹أر--بو يد--ه--م لا--م--ك ي--ع--ب---ت---ت---م ل---ك---ل
ىعصسأأ انأأو يصسأأر قوف جات متنأأ مكل لوقأأو ةينويزفلتلأو
.اعيمج مكيف هللأ كرابو لصضفألأ Ëدقتل امئأد
كترواحÃ انفرصشت كلذك نحنو يدهم لامك كل أركصش
ة-م-حر-لا-ب و-عد-ن ةد-ير÷أ م-قا-ط ل-ك م-صسإا-بو ي--م--صسإا--ب
.هللأ ءاصشنإأ كنبإل لجاعلأ ءافصشلأ ىنمتنو،دلأولل


