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Êوتورك ءاقل نع ةظ◊ رخأإ ‘ بيغي رسصان نب
ىــــــم◊ا نــــــم يرـــــئاز÷ا ›ودلا ةاــــــناعم بــــــبشسب

نارهو ةيدولوم1 –4 فيطشس قافو

 ةـــيعابرب فــسصقي قاــــفولإ
ةيقيرفإ’إ ةيرفسسلإ لبق

«اـــــناــــــغ ‘ نوـــــكيسس لــهأاتلإو عوبسسأإ بــــعسصأإ إذه» : يـــكوكلإ
سضÎعت نل ةطبإرلإو مويلإ ةرواسسلإ ةهجإوم ليجأات بلطتسس ةرإدإ’إ

ششار◊ا دا–إا

 ةــــلوطبلإ قÓــــطنإ لـــبق ددــــ÷إ لــّهؤونسس» :Êاميلسسوب
«هـــــــــــب اـــــــــــبحرم ةـــــــــــسسائرلل مدـــــــــــقتلإ ْدِرــــــُي نــــــمو

يـــــنكإرب ةوـــــخإ’إ بـــــعلÃ تـــــبسسلإ موـــــي ىرŒ ةداـــــعسسوب لـــــمأإ ةـــــهجإوم

إا
ةديلبلا دا–

يرافوب دادو
ك

ةـــــيدولإ تايرابŸإ ‘ قـــــيرفلإ جـــــئاتن عـــــجإرت بـــــبسسب نوـــــقلق راـــــسصنأ’إ

«ايليسسرم ¤إإ لاقتن’إ ‘ ركفأإ ⁄و زتام عم زكرأإ» :ةي’وب

ةينابششلا تائفلل ينف ريدمك يرفل ليو–و دعاشسمك ششوبابب ظافتحإلا

بايغلإ لسصإوي وباجو ةيدولوملل ابردم Êإرمع

يــبانيكروبلإ ةـــقفسص مــــسسحي داـــ–إ’إ
قيرفلإ ‘ لهؤويسس بعÓلإو ميليب

 لئابقلأ ةبيبصش2 -0 يأد Úصسح رصصن

دادزولب بابشش

 ةوـــــــــقب دوـــــــــعت باـــــــــقلأ’إ ةــــــــــبيبسش
وـــــــــكاماب يـــــــــف دـــــــــيكأاتلإو

ةمصصاعلأ دا–إأ

«يبÁزام ةمق لبق انفوفسص ميظنت لواحنسس» :يسشيرق

ةنيطنسسق ءاقل ليجأات بلطت ةرإدإ’إو توأإ02 لوخد نم عنÁ لÓم

فـــــلسشلإ ءاـــــقل لــــــجؤوت ةــــــطبإرلإ
ءإدــــــعسصلإ سســـــفنتي يـــــسشيرقو

ةــــــــسسفانملل زــــــهاج سشوــــمامزو ناــــيفاعتي Êإوسضرو يرإوز

أوزر ةماصسأأ :ةروصص
‹

fiمإدـــسص ‘ يــتيسسلإو زرــ
لوبرفيل مامأإ مويلإ يوق

«تاباسصإ’إو انوروك ببسسب تلسشف»:سسانو

رئاز÷ا ةيدولوم

ريدمك حÎقم رامح ناسسح
ةيدولوملل يسضاير

بردم رّي– لاّطع تاباسصإإ
يسسنرفلإ سسين يدان

ةبغر حسضفي نايتإإ تناسس سسيئر
›وغيف نم سصلختلإ ‘ يإرسسات’اغ



ةرادإا
ليقُت مين

يبيرعو نونيبرأا
ءادعشصلا سسّفنتي

لوأا هبسصنم نم نونيبرأا بردŸا ةلاقإا ىلع مين كيبŸوأا يدان ةرادإا تمدقأا
نامÒج ناسس سسيراب مامأا قيرفلل ةديد÷ا ةليقثلا ةرسساÿا دعب ةعم÷ا سسمأا

قيرفلا عسضو ام وهو ،يسضاŸا ءاعبرألا يسسنرفلا يرودلا ‘ ءارمألا ةقيدح ‘
ةرادإلا نّيعتل ،ةيناثلا ةجردلا ¤إا طوقسسلاب دّدهم زربأاك Òخألا زكرŸا ‘
ةيقب ‘ ديدج بردم Úيعت راظتنا ‘ اتقؤوم ابردم يكنÓب لاكسساب هدعاسسم
ببسسب يبيرع Ëرك يرئاز÷ا ›ودلا اÒثك حارأا يذلا ÿÈا وهو ،راوسشŸا

.Úتارابم رخأا نع هدعبأا يذلا نونيبرأا فرط نم هسشيمهت
ةيأدبلأ نم رظتنم تاحرفو وكانوم مامأأ مويلأ ةيأدبلأ

مامأا مويلا ةارابم نم ةيادب هتيعسضو نّسسحتت نأا يبيرع Ëرك لمأايو
فعسض ّلظ ‘ اهيف كراسشي نأا رظتني يتلاو ،رايدلا رقع ‘ وكانوم
نوكيسسو ،ةÒخألا تايرابŸا ‘ ابناج ترم يتلا ةيمامألا ةرطاقلا

ن-م ار-ظ-ت-ن-م تا-حر--ف ن--يد--لا ن--يز ر--خألا ير--ئاز÷ا ›ود--لا
Èتعي يذلا وهو ،هقيرفل ةيمامألا ةرطاقلا ةدايقل ةيادبلا

ه-ج-ت-يو م-سسوŸا ة-ياد-ب ذ-ن-م م-ي-ن ـل لّوألا م-ج-ن--لا
قيرف وحن ليحرلا وحن ةتباث ىطخب

ّل-ظ ‘ ل--ب--قŸا م--سسوŸا ل--سضفأا
ه--ق--لأا--تو ة--يو--ق---لا سضور---ع---لا

«١ غيللا» ةيادب نم تفÓلا
      .مسسوŸا اذه

ةزمح . م

...يدوعسسلأ يدانلأ عم هدقع خسسف نم ةÎف دعب
رهششأا6 ـل اديدج ادقع عقويو كمشض ¤إا دوعي ةبغز

ىفطسصم يرئاز÷ا سسراحلل ةبسسنلاب ةيسضاŸا تاعاسسلا ‘ ثادحألا تعراسست
هتداعإا ىلع ّرسصأا يذلا ،يدوعسسلا كمسض يدان قباسسلا هقيرف ¤إا داع يذلا ةبغز

عيقوتلا يدانلا رّرق ثيح ،ةيدوعسسلا ‘ تÓيوحتلا ةÎف نم ةÒخألا تاعاسسلا ‘
ببسسب ،عيباسسأا ةعسضب ذنم كمسض عم ايمسسر هدقع خسسف دق ناك امدعب رهسشأا6 ـل هل
‘ رّرقتل ،رخأا بعل عم دقاعتلاب ةيبنجألا هتزاجإا ةدافتسسلا ‘ يدانلا ةرادإا ةبغر
دمÒ fiمألا سسأاك يرود ‘ مسسوŸا اذه راوسشŸا ةلسصاوŸ يدانلا ¤إا هتداعإا Òخألا
.ناملسس نب

اسضورع سضفر ةبغزو هتدوع ىلع ّرسصأأ سشيزير
ةيدوعسس ةيدنأأ نم ىرخأأ

نم بلطب كمسض ¤إا ةبغز ىفطسصم سسرا◊ا ةداعإا رارق ءاجو
ف-ع-سض ى-ل-ع ف-قو يذ-لا سشيز-ير Òم--سشر--ك د--يد÷ا بردŸا

ير-ئاز÷ا سسرا◊ا-ب ة-نرا-ق-م ن-ير--خألا سسار◊ا ىو--ت--سسم
بخانلا ةعباتÃ ىظحي لازلو ايلود اسسراح ناك يذلا

يدانلا ةرادإا خسضÎل ،يسضاملب لامج ينطولا
يرئاز÷ا سضّوع يذلا اهبردم بلطل

،ه--ل--ي--حر د--ع--ب ير--كز ن--يد--لا رو---ن
سضرع ىلع ةبغز قفاو ،هرودبو

سضورعلا مغر دّدرت نود كمسض
ةيدوعسس قرف نم هل تناك يتلا
‘ ة---ير---ئاز---ج ة----يد----نأاو ىر----خأا

دا–او ة--يدو--لو--م ا--ه--ت---مد---ق---م
ةزمح . م                  .ةمسصاعلا

ثد◊اــه٢٤٤١ ةيناثلا ىدامج٤٢ ـل قفاوŸا١٢٠٢ يرفيف٧٠ دحألا

Êوتورك عم روهظ لّوأا ‘ سسانو
نÓيم ردشصتŸا ةهجاوم ‘

ناولأاب هل روهظ لوأا ليجسست عم دعوم ىلع سسانو مدأا يرئاز÷ا ›ودلا نوكيسس
ةهجاوم ‘ ةراعإا لكسش ىلع ارخؤوم هب قحتلا يذلا Êوتورك ديد÷ا هقيرف
ىلع ةياغلل ةبعسص ةارابم يهو ،«وÒسس ناسس» هبعلم ىلع نÓيم ردسصتŸا
‘ مهظوظح ميعدتل ةيباجيإا ةجيتن قيقحتب ÚبلاطŸا سسانو ءاقفر
مودقب يعونلا ميعدتلا ىلع يدانلا ‘ عيم÷ا لّوعي ثيح ،ءاقبلا
هسسفن هنع ثحبي يذلا وهو ،يمامألا طÿا ‘ قرافلا عنسصل سسانو

لوألا فسصنلا لÓخ يرايلاك عم ةلسشاف ةبرŒ دعب مسسوŸا اذه
.مسسوŸا ‘
وه Óطب انبلج دقل» :(Êوتورك سسيئر) انيرف Êايج
«سسانو
›ودلا انيرف Êايج ›اطيإلا Êوتورك يدان سسيئر حدتما
«وتاكŸÒا» لÓخ هقيرفب هقاحتلا دعب سسانو مدأا يرئاز÷ا
اذه هقيرف اهب ماق يتلا تاميعدتلا نع لاقو ،يوتسشلا
مايقلا ‘ انح‚ اننكل ،بعسص وتاكÒم ناك دقل» :ءاتسشلا
دقل ،يسضاŸا فيسصلا نم لسضفأا اهÈتعأاو ةيعون تاميعدتب

طÿا ‘ لسضفأا انك اذإا ،لطب هÈتعأا يذلا سسانو انيلج
عيطتسسن Úمراك يدو سسانو بلج عمو ،يفلÿا
ةياهن ‘ ةوجرŸا فادهألا ¤إا لوسصولل تايناكمإلاانيدل
ةزمح . م          .«مسسوŸا

ةÎف لÓخ ينتدعاسس يتجوز» :رسصان نب نإأو ىتح قيرفلأ ةراسسخ ىلع رّسس–أأو بايغلأ «تبغ
لوأا ءاسسم رسصان نب ليعامسسا يرئاز÷ا مجنلا داع ¤إا ةميسسرلا نÓيم ةانق ىلع افيسض هلوزن ىدل سسمأا هتمرحو امراب مامأا اهل سضرعت يتلا ةنيعللا ةباسصإلا نع لاق ثيح ،ةماهلا تايرابŸا نم ديدعلا سضوخ نم كانه نوكأا نأا تدرأا بعلي قيرفلا ىرأا تنك امدنع» :هبايغ Ÿة-ب-ع-ل-لا ن-م ءز-ج اذ-ه ن-ك-ل ،ة-ب-ع-سصلا فور-ظ-لا ‘ ه--تد--عا--سس»، ‘اعتلا لجأا نم اÒثك ينتدعاسس ىتجوزو ،اديج تاباسصإلا نم عونلا اذه ةرادإا كيلع» :فاسضأاو ،قيرفلا رسسخ اذإا ،ةليكسشتلا نع تبغ مأا انأا ترسضح ءاوسس لماكتم قيرف نحن» :لوقي عباتو ،«ةعرسسب .«اسضيأا رسسخأاسس

«ةلهسس نوكت نل Êوتورك ةأرابمو بعسص يرود ويسشتلاكلأ» نأا مغر ةبعسصلاب اهفسصو ثيح ،مويلا ةرّرقŸا Êوتورك ةارابم نع رسصان نب يرئاز÷ا مجنلا ثّد–و نب لاق ثيح ،وÒسس ناسس بعلم بعلÃ ىرجتسس ةارابŸاو اديحو بيتÎلا ةرخؤوم لتحي سسفانŸا ،ةلهسس ةارابم هيف دجوت لو ةبعسص ةارابم لكو ةياغلل بعسص ›اطيإلا يرودلا» :قايسسلا اذه ‘ رسصان Êوتورك مامأا ةارابŸا اذه ‘ زوفلا قيق– لجأا نم اندهج ىراسصق لذبن نأا انيلعو ،نÓيم نحن نكل .«انسضرأا ىلع بعلتسس اهنأا ةسصاخ
«Ìكأأ نّسسحتلأ ّيلعو ىرخأأ تاجيوتت ديرأأ» بعل لسضفأا ةزئاج هلين دعب تاجيوتتلا نم ديزŸا لينو ةّوقب ةدوعلا ¤إا فدهي هنأا رسصان نب فسشكو لسضفأا ةزئاج ىلع لسصح امك ،رسصم ‘ ينطولا بختنŸا اهب جوت يتلا ةÒخألا ايقيرفإا ·أا سسأاك ‘ اذه ‘ لاق ثيح ،ةيسسنرفلا «لوبتوف سسنارف» ةفيحسص فرط نم ةيسضاŸا ةنسسلل يبراغم بعل ،ام ةزئاج ىلع لسص– امدنع ،يبراغم بعل لسضفأا ةزئاح دعب تاجيوتتلا نم ديزملل قوتأا» :قايسسلا .«Ìكأا نسس–أا نأا لجأا نم ءيسش لك لعفأا نأا بجي ،اهدعب ىرخأا ةزئاجب زوفلا ¤إا حمطت «نÓيم ‘ دد÷اب ابحرمو قدسصت ل ةقاط كلÁ ييسسيك» ‘ يرئاز÷ا ›ودلا نم ÚبّرقŸا نم Èتعي يذلا ييسسيك كنارف يراوفيإلا اÒثك رسصان نب حدتماو بعتي ل هنإا ،قيرفلا ¤إا قدسصت ل ةقاط بلج دقو ييسسيك ـب اÒثك بجعم انأا» :هنع لاق ثيح ،نÓيم يدانلل ةديد÷ا تادقاعتلا نعو ،«نÓيم ‘ اÒثك هنم ديفتسسن نأا بجي ،ةقراخ ةقاط هيدلو ادبأا لسصي امدنعو نÓيم ‘ ةلئاع نحن» :رسصان نب لاق ،يوموتو سشتيكوزنام ،يتيم نم لك لوسصوب نسسحي لو قيرفلا ‘ اسضرلاب رعسشي نأا لجأا نم ءيسش لك لعفن نأا انيلع بجي ،قيرفلا ¤إا ام سصخسش         .«ابيرغ هسسفن

«ةرأدسصلأ ‘ اننأأ مغر اننيب اميف بقللأ نع ثّدحتن ⁄» نوكت امدنع» :لوقي حسضوأاو ،«وتيدوكسسلا» ـب جيوتتلا ‘ حمطي أادب هقيرف نأا رسصان نب لاقو ىتح بقللا نع اننيب اميف ثدحتن ⁄ ÚبعÓلا نحن نكل ،بقللاب جيوتتلا ‘ ركفت ،اردسصتم هتدوع نعو ،«يرودلا ‘ تايرابŸا نم Òثكلا تيقب ،ةارابÃ ةارابم راوسشŸا Òسست انيلع ،نآلا نكل ،تايرابŸاو ةركلا نع اÒثك تبغ» :رسصان نب لاق ،ةقباسسلا ةارابŸا لÓخ ةسسفانŸا ¤إا «هتقو ‘ Òتنإلأ مامأأ يبرأدلأ نع ثّدحتنسس» .«ناديŸا قوف يدل ام ّلك ءاطعإا ¤إا ىعسسأاسس تبعل اذإا نآلا ،مزÓلا رودلاب اوماق يئÓمز مث ،Êوتورك» :يرئاز÷ا مجنلا لاق ،ةمداقلا تلوج ثÓثلا ‘ ةلبقŸا تايرابŸا نعو نحنو ىرخألا تايرابŸا لثم Êوتورك ةارابم بعلنسس ،Òتنإلا مامأا يبرادلا مث ايزيبسس ،ثÓثلا طاقنلا اسضيأا ديري Êوتورك ،زوفلا قيق– لجأا نم اقباسس انلعف امك رّسضحن امدنع هيف رّكفنسس نكل ،Úتلوج دعب يبرادلا انرظتني ،قرفلا لك لثم              .«نآلا هنع ثّدحتن نأا بجي لو هدعوم Úحي
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

هتجوز ّنإأ لاق
..هبايغ ةÎف ‘ هتدعاسس

رــــشصان نـب
عـــــــــــــنشصي
ثدــــــــــ◊ا

 ايلاطيإا ‘

تاـــــــــباــــــشصإلاو اـــــــنوروك بـــــبشسب تــــــلششف» :سساـــــنو «Êوــــــتورك يداــــنل ةــــــــفاشضإلا مدـــــــــقأاشسو Êوتورك يدانب قاحتلÓل ةداعسس ،سسانو مدأ ،يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ ىدبأأ
ءاهنإأ لسضف يذلأ يرايلاك يدان عم ةيسساسسأأ ةناكم كاكتفأ ‘ هلسشف دعب ›اطيإلأ
،يسضاŸأ يفناج رهسش ةيوتسشلأ تلاقتنلأ قوسس لÓخ ›وبان يدان نم هتراعإأ
مسسوŸأ نم لوألأ فسصنلأ ‘ هتبرŒ لسشف بابسسأأ يرئأز÷أ بعÓلأ ررب اميف
هيدلام لسضفأأ Ëدقتب دعوو ،انوروك ءابو نم هتاناعمو تاباسصإلأ ةÌكب ›ا◊أ
ةجردلأ يرود ‘ ءاقبلأ قيق– ىلع «Êوتورك» يدان ةدعاسسمو قلأاتلأ لجأأ نم
يدان عم يدجأوتل أدج ديعسس انأأ»:Óئاق سسانو مدأأ حرسص ثيح ،›اطيإلأ ¤وألأ

يأاب ويسشتلاكلأ ‘ ءاقبلأ قيقحتل ىعسسنسسو قيرفلأ عورسشÃ تبجعأأ ،Êوتورك
رخآأ ‘ تي-سضمأأ اŸا-ط-ل ي-تر-سسم ‘و ، سضر-ع-لأ لو-ب-ق ل-ب-ق أد-بأأ ددر-تأأ ⁄ ،ن-م-ث
مو-ج-ه-لأو ي-عا-م÷أ بع-ل-لأو تا-غوأرŸأ بحأأ بعل ا-نأأ »:فا--سضأأو «ق--ئا--قد--لأ
مسسوŸأ ةيأدب ‘ هلسسف بابسسأأ نع امأأ ،«قيرفلأ وه مهألأ نكل ، فأدهألأ ليجسستل
تسضرعت ،قلأاتلأ نم ينتمرح ي-ت-لأ ل-كا-سشŸأ ن-م د-يد-ع-لأ ته-جأو د-ق-ل»:لا-ق-ف
ةباسصإل تسضرعت ةهجأولل يتدو-ع د-ع-ب ةر-سشا-ب-ُمو ،م-سسوŸأ ة-يأد-ب ‘ ة-با-سصإÓ-ل

ام وهو ،انوروك سسوÒف ىودعب تبسصأأ يننأل ،يتسسكاعُم لسصأو ظ◊أو ةديدج
عم ،اهباسصن ¤إأ رومألأ دوعت نأأ ىن“أأ نآلأ امأأ ،فسصنو رهسشل ةسسفانŸُأ نم ينمرح
ل.ماسسح.«ةفاسضإلأ Ëدقت نم نك“أأو ،Êوتورك



ةباسصإلا نم هئافسش دعب

تابيردت ¤إإ دوعي ناقرز
اـــــبصس– إدـــــغ ودروـــب

Ÿزوــــلوــــت ةــــهجإو
يدهم ،يرئأز÷أ ›ودلأ نأديŸأ طسسوتم دوعي
ع-م ة-ي--عا--م÷أ تا--ب--يرد--ت--لأ ءأو--جأأ ¤إأ ،نا--قرز
أدغ موي نم ةيأدب يسسنرفلأ ودروب يدان ةليكسشت
زولوت يدان ةهجأوÒ Ÿسضحتلأ لجأأ نم ،Úنثلأ
سسأا--ك سسفا--ن--م ن--م--سض ءا--ع---برألأ مو---ي ةرر---قŸأ

نا--ج» ودرو--ب يدا--ن برد--م د--كأأ ثي--ح ،ا--سسنر--ف
‘ ة-با-سصإلأ ن-م نا-قرز ءا-ف-سش «ي-ي--سسا--غ سسيو--ل
ةيأدب تابيردتلأ ¤إأ ةدوع-ل-ل هدأد-ع-ت-سسأو ذ-خ-ف-لأ

تا-يرا--ب--م ‘ ة--كرا--سشŸأ ل--ب--ق Úن--ثلأ مو--ي ن--م
، ةليوط عيباسسأل هتامدخ دقتفأ يذلأ ،قيرفلأ

:ي--سسنر--ف--لأ مÓ--عإÓ--ل «ي---ي---سسا---غ» لا---ق ثي---ح
، Úنثلأ موي ةعومÛأ عم تابيردتلأ فنأاتسسيسس ناقرز يدهم نأأ ÈÊخأأ بيبطلأ»
ل.ماسسح .«ةباسصإلأ ببسسب فسصنو عيباسسأأ ةعبرأل انع باغ امدعب

›ود---لأ با---ع---لألأ ع---نا---سص د---كأأ
ل-ك نأأ ،ة-يلو--ب د--ير--ف ،ير--ئأز÷أ
مسسوŸأ ةلسصأوم ىلع بسصنم هزيكرت
لكسشب هعم قلأاتي يذلأ زتام يدان عم ةوقب

تاباسسح يأأ رعي ⁄و ،مسسوŸأ أذه تفل
قو-سس لÓ-خ ه-ق-ير-ف ةردا-غ-م ة-ي-نا-ك-مإأ ن--ع ر--سشن--ت تنا--ك ي--ت--لأ ثيدا--حأÓ--ل
امتهم ناك يذلأ ايليسسرم كيبŸوأأ قيرف وحن ،يسضاŸأ ةيوتسشلأ تلاقتنلأ
يهنأاسس »:يسسنرف-لأ مÓ-عإÓ-ل Ó-ئا-ق ر-سضÿأ بعل حر-سص ثي-ح ،ه-تا-مد-خ-ب

ل مدقلأ ةرك ‘و ،›ا◊أ مسسوŸأ ىلع زكرم انأأ ،زتام يدان عم يمسسوم
موقأأ ل ›اتلابو ايليسسرم ¤إأ لقتنأأ ⁄ ،لاقي اŸ رظنلاب تاباسسح يأاب موقأأ

هقلأاتب راظنألأ تفل ةيلوب ديرف نأأ ¤إأ ةراسشإلأ ردŒ .«تاباسسح يأاب
٤ مدقو فأدهأأ5 لجسس نيأأ يسسنرفلأ يرودلأ ‘ زتام يدان عم Òبكلأ

رهسشألأ لÓخ هيدان ‘ بعل لسضفأأ راتخي هتلعج ةمسساح تأرير“
.ةÒخألأ

ل.ماسسح

ــه٢٤٤١ ةيناثلأ ىدامج٤٢ ـل قفأوŸأ١٢٠٢ يرفيف٧٠ دحألأ ثد◊إ

0202 ةياهن اهل ضضرعت يتلا ةباسصإلا نم يفسش امدعب

تإرابتخ’إ ‘ حجني ي◊وبم
¤إإ مويلإ دوعيو ةيبطلإ

يدوعصسلإ قافت’إ
،ير--ئاز÷ا ›ود--لا ى--مرŸا سسرأ--ح دو--ع--ي
‘ ة--كرأ--صشم--ل---ل ،ي◊و---ب---م بأ---هو سسيار
هئأفصش دعب يدوعصسلا قأفت’ا يدأن تأبيردت
ىلع قزمتب أهل سضر-ع-ت ي-ت-لا ة-بأ-صصإ’ا ن-م
يرود-لا ة-ه-جاو-م لÓ-خ ة-ب-كر-لا ىو-ت-صسم
72 مو-ي ة-ي-صسدأ-ق--لا يدأ--ن مأ--مأا يدو--ع--صسلا

رهصش بعŸÓا نع هتدعبأاو ،يصضأŸا Èمصسيد
تأصصوحفلا ي◊وب-م زأ-ت-جا ثي-ح .ف-صصنو
ةبأصصإ’ا نم هءأفصش دكأأتو حأ-ج-ن-ب ة-ي-ب-ط-لا

يدأن تأيرأبمو تأبيردتل هتدوع ةينأكمإاو
برد-م بصسح مو-ي-لا ن--م ة--ياد--ب قأ--ف--ت’ا
ل.مأصسح.يوطعلا دلأخ قيرفلا

لقألا ىلع اعوبسسأا يحسصلا رج◊ا ‘ ىقبيسس يرئاز÷ا بعÓلا

ةÒطخ تصسيل انوروكب يتباصصإإ» :م’وغ
«بـــــــعŸÓإ ¤إإ اـــــــبيرق دوــــــعأاصسو

lا نأأمطŸعإا دعب ةيحصصلا هتلأح لوح عيم÷ا ،م’وغ يزوف يرئاز÷ا ›ودلا عفادÓةرادإا ن
وديلأخ ›أغنصسلا ةقفر أنوروك ءأبوب هتبأصصإا ع ةعم÷ا ةحيبصص ›أطيإ’ا ›وبأن يدأن
نأا يفن أمك ، هيبfi لك ركصشو ةÒطخ تصسيل هتلأح نأا م’وغ دكأا ثيح ،›أبيلوك
ت’وكوتوÈلا ماÎحا نود نم هدÓيم ديعب هلأفتحا أقلعتم هتبأصصإا ببصس نوكي
«مارغتصسنأا«يعأمتج’ا لصصاوتلا عقوم ىلع يمصسرلا هعقوم Èع بتكو ،ةيحصصلا
، عيمجلل اركصش ،مكتدنأصسم لصضفب ةوقلا نم Òثكلا ينحنم ءأبولل يصضرعت»:
نŸ ةبصسنلأب »:فأصضأاو «أبيرق بعŸÓا ¤إا دوعأأصسو سضارعأا يأا يدل سسيل
⁄ مهل لوقأا ،يدÓيم ديعب ›أفتحا لÓخ ىودعلأب تبصصأا Êإا لوقي
.«مهدÓيم دأيعأأب نولفتحي ن-يذ-لا ن-م تصسل Êأ’ ة-ل-ف-ح يأأ-ب م-قأا

Œك نم ’وطم ىنأع م’وغ نأا ¤إا ةرأصشإ’ا ردÌتأبأصصإ’ا ة
ةقثلا هحنÁ ⁄ يذلا وزوتأغ ورأنيج هبردم عم لكأصشمو
أمك ،ةارأبم21 ‘ ىوصس ›وبأن يدأن تأيرأبم ‘ ةكرأصشملل
يعدتصست م’وغ ةبأ-صصإا نأا ›و-بأ-ن يدأ-ن بي-ب-ط د-كأا
تصسيل أهنأ’ طقف مأيأا7 يحصصلا رج◊ا ‘ هءأقب

يذ-لا ه--برأ--قأا د--حأا بب--صسب تنأ--كو ، ةÒط--خ
سسيمÿا موي هيلع ءأ-بو-لا سضار-عأا تر-ه-ظ

ل.مأصسح .يصضأŸا

نايتإإ تناصس يدان سسيئر
يإرصسات’اغ ةبغر حصضفي

›وغيف نم سصلختلإ ‘

،يسسنرفلأ نايتإأ تناسس يدان سسيئر فسشك
يدا--ن ةرأدإأ ة--ب--غر ن--ع ،وز---يا---ك درا---نÒب

بعÓ-لأ ن-م سصل-خ-ت--لأ ‘ يأر--سسا--تلا--غ
لÓخ ، ›وغيف نايفسس ، يرئأز÷أ ›ودلأ

لك-ب ة-ي-سضاŸأ ة-يو-ت-سشلأ تلا-ق-ت-نلأ ةÎف
بعÓ--لأ مأد---ق---ت---سسأ ل---جأأ ن---م قر---ط---لأ
يدا--ن ن--م د--مfi ى--ف---ط---سصم ير---سصŸأ
›وغيف ةيمهأأ مغرو ،يرسصŸأ كلامزلأ
ةرأدإأ نأأ لإأ ، ÒËت —اف بردملل ةبسسنلاب
ببسسب ›وغيف ىلع ةدقاح تلأزام قيرفلأ
ىو-ك-سش هد-ي-ي-ق-تو ه-ب-تأر سضي-ف-خ-ت ه--سضفر

بعل لسصأوي امي-ف .ا-ف-ي-ف-لأ ما-مأأ ا-هد-سض
¤إأ ابيرق ةدوعلأ ‘ Óمأأ جÓعلأ رسضÿأ

قÓ--غإأ د--ع--ب يأر---سسا---تلا---غ تا---يرا---ب---م
يكÎلأ قيرفلأ ةرأدإأ نك“ نود وتاكŸÒأ

.هعيب نم
 ل.ماسسح

:ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي’وب
ىــــــلع زــــكرأإ»
عــــــم يــــمصسوم
ركفأإ ⁄و زتام

لاــــــــقتن’إ ‘
«اـيليصسرم ¤إإ

يصسنرفلإ سسين بردم رّي– لاّطع تاباصصإإ
،يرئأز÷أ ›ودلأ عفأدŸأ ةلاح ببسسب هتÒح ،ايسسروأأ نايردأأ ،يسسنرفلأ سسين يدانل Êامورلأ بردŸأ ىدبأأ
بعÓلأ نأأ «ايسسروأأ» لاقو ،جÓعلأ جمأÈب قيقدلأ همأزتلأ مغر هقحÓت يتلأ تاباسصإلأ ةÌكو ، لاطع فسسوي
،لاطع سصوسصخب»:Óئاق حرسصو ىودج نود نكل  ، يبطلأ مقاطلأ نم هل ةحونمŸأ تاميلعت عيمج عبتأ يرئأز÷أ

ام لكب مزتلأو ،قيقد جمانÈل عسضخ دقل ،اهل سضرعتي يتلأ ةرركتŸُأ تاباسصإلأ نأاسشبو ،هنأاسشب ةباجإأ يأأ كلتمأأ ل
Úعوبسسأأ دعب سسين يدان تايرابم ¤إأ لاطع دوعي نأأ رظتنيو أذه .«ةديدج ةباسصإل سضرعت فسسأÓلو هنكلو ،هب رمأأ
ل.ماسسح.ذخفلأ ‘ هتباسصإأ ددجتل



«اقحتسسم ناك زوفلاو انررح لوأ’ا فدهلا» :ناف’
جراخ ىرخأا ةرم ققÙا Úمثلا زوفلاب ةداعسسلا ةمق ‘ نافل سسينيد بردŸا ناك ،ءاقللا ةياهن دعب
ءادعسس نوكن نأا حسضاولا نم »:Óئاق فسشك ثيح ،ياد Úسسح رسصن همسسا دينع سسفانم مامأا دعاوقلا
‘ نوكتسس ةارابŸا نأا عقوتن انك ،دعاوقلا جراخ ياد Úسسح رسصن مامأا هانققح يذلا Úمثلا زوفلا اذهب
ايوق لوخد انلجسسو ةيدجب دعوŸا اذهل انرسضح كلذل ،ماÎحلا لك قحتسسي سسفانم مامأا ةبوعسصلا ةياغ

،Èكأا حايتراب ءاقللا Òيسستب انل حمسسو اÒثك انررح هانلجسس يذلا لوألا فدهلاو ،¤وألا ةلهولا ذنم
انعسسوب ناك هنأا ىتح ،ةارابŸا مسسح يذلاو ةÒخألا قئاقدلا ‘ Êاثلا فدهلا انعيقوت ةياغ ¤إا

يرورسضلا نم نوكيسسو ثÓثلا طاقنلاب رفظلا نم انك“ اننأا مهŸا ،اسضيأا ثلاث فده ليجسست
.«ةنك‡ ةÎف لوطأل ةÒتولا هذه ىلع ظاف◊ا

 دعوملل Òسضحتلاب انل حمسسيسس زوفلا» :حياسس نب
«فورظلا نسسحأا ‘ يراقلا

نحن »:Óئاق ةارابŸا ‘ Êاثلا فدهلا بحاسص حياسس نب اسضر بعÓلا دكأا
ةمهŸا نأا ديكأا ،ةيرسصنلا مامأا اهانققح يتلا ةيباجيإلا ةجيتنلا هذهب نوسضار

هذه ‘ قراف-لا تع-ن-سص ة-ي-ند-ب-لا ا-ن-تو-قو ا-ن-تدارإا ن-ك-ل ،لا-نŸا ة-ل-ه-سس ن-ك-ت ⁄
سسفانŸا ىلع ةقلطم ةرطيسس انسضرفو ةديج ةقيرطب انبعل ثيح ،ةهجاوŸا

لغتسسن فيك انفرع ول ىرخأا فادهأا ليجسست انناكمإاب ناكو ،ءاقللا ةيادب ذنم
ى-ل-ع ي-با-ج-يإا ع-قو ه-ل نو-ك-ي-سس زو-ف-لا اذ-ه ،ا-ن-ما-مأا تح-ي-تأا ي-ت-لا سصر-ف--لا ل--ك
 .«فورظلا نسسحأا ‘ يراقلا دعوملل Òسضحتلاب انل حمسسيو ÚبعÓلا تايونعم

ةنيطنسسق ءاقل ليجأات بلطت ةرادإ’ا
نم ةدافتسسلا ‘ بغري نافل سسينيد بردŸا نإاف ،تابسسانم ةدع ‘ هيلع دكأا املثم

٤١ موي بقترŸا يراقلا دعوملل يغبني امك Òسضحتلل ةيرسصنلا ءاقل دعب لماك عوبسسأا
3١ـلا ةلو÷ا ءاقل ة‹رب ةيناكمإا Èخ جيورت دعبو ،›اŸا بعلŸا مامأا وكامابب يرفيف

بلط لاسسرإا ىلع ةيلئابقلا ةرادإلا تمدقأا ،يرفيف٠١ موي ةنيطنسسق بابسشو ةبيبسشلا Úب
،›ام نم قيرفلا ةدوع دعب ام ¤إا ءاقللا ليجأاتب ةبلاطملل ةينطولا ةطبارلا ىوتسسم ىلع

ةسصاخ ايباجيإا درلا نوكي نأا رظتنŸا نمو ،دادزولب بابسشو رئاز÷ا ةيدولوم تلعف املثم
.فاكلا سسأاك ‘ ةينطولا ةيارلا ليث“ ىلع ةلبقم ةبيبسشلا نأاو

 ةـــــــــليكسشتلا ىـــــــــلع دـــــــــمتعا ناـــــــــف’
ةدـــــــــكيكسس تـــــــــهجاو يـــــــــتلا

ةارابم Úب ةيسساسسألا ةليكسشتلا ىوتسسم ىلع تاÒيغتلا نم ديدعلا ءارجإا ىلع داتعا نافل سسينيد بردŸا نأا مغر
Òغ ىلعو سسمأا هنأا لإا ،ةبيبسشلا هل عسضخت يذلا تايرابملل فثكŸا جمانÈلا لظ ‘ ةعومÛا Òيسستل ىرخأاو
ىلع دمتعا يسسنرفلا ينقتلا نأا ثيح ،ةدكيكسس ةبيبسش مامأا يسضاŸا ءاقللاب ةنراقم Òيغت يأا رجي ⁄ ةداعلا
تاÒيغت ىرجأا نيأا ةرقم م‚ ءاقل ‘ هيف عقو يذلا أاطÿا باكترا مدع Óسضفم اهسسفن ةليكسشتلا
ÚعبتتŸاو راسصنألا فرط نم ةعذل تاداقتنا ¤إا سضرعتي هتلعجو ،ةعومÛا ‘ ترثأا ةÒثك

سصقن نم نوناعيو ةÈخلل نودقتفي نابسشب مهسضوعو Úيسساسسأا Úبعل كاذنآا دعبأا هنأاو ةسصاخ
.ةسسفانŸا

طايتح’ا ‘ حياسس نب
ىلع ةيسساسسألا ةليكسشتلا ‘ دحاو Òيغت لقألا ىلع ليجسست عيم÷ا رظتني ناك نأا دعب

هتبوقعلل هدافنتسساو حياسس نب اسضر مجاهŸا ةدوع لظ ‘ يرانكلل يمامألا طÿا ىوتسسم
،ناسسملت دادو ءاقل ذنم ةينطولا ةطبارلا ىدل طابسضنلا ةن÷ فرط نم هيلع ةسضورفŸا
،نورمح نم نوكتŸا موجهلا يثÓث ‘ ةقثلا ديدŒ ررق نافل سسينيد بردŸا نأا لإا
،لباقŸا ‘و ،يمامألا طخلل ةفاسضإا اومدقو ةديج ةارابم اودأا نيذلا ةي◊وبو لابوطلا

ةسسفانŸا سصقن نم Êاعي هنأاو ةسصاخ طايتحلا يسسرك ‘ سسمأا ءاقللا أادب حياسس نب نإاف
.ةيسساسسألا ةليكسشتلا ¤إا ةدوعلل ايجيردت تايرابŸا ‘ ةكراسشŸا ¤إا ةجاحبو

ةونوب تامدخ ‘ ةقثلا ددج ناف’
ةرملل ةقثلا ديدŒ ررق يلئابقلا ينفلا مقاطلا نإاف ،ناديŸا طسسو ىوتسسم ىلع امأا
ةرم سسمأا ايسساسسأا ناك يذلا ةونوب دمسصلا دبع باعلألا عناسص تامدخ ‘ ›اوتلا ىلع ةيناثلا
رسضح نافل بردŸا نأا ةراسشإلا عم ،ةينف بابسسأل ءلدبلا دعقم ‘ حيار يقب Úح ‘ ،ىرخأا

Ÿكأا ةجاحب ناكو ،طاقنلا لماكب رفظلاو زوفلا قيق– ةينب سسمأا ةهجاوÌ بعل ¤إاÚ ةعزنب
.فدهلا اذه قيق– ‘ يرانكلا ظوظح زيزعتل ةيموجه

ليوط بايغ دعب81ـلا ةمئاق ‘ يحÓف
ةدوع ةيرسصنلا ءاقلل ابسس– نافل سسينيد بردŸا اهددح يتلا8١ـلا ةمئاق تفرع ،ارظتنم ناك املثم
ذنم ةمئاقلا ‘ هروهظ لجسسي ⁄ يحÓف نأا ثيح ،ةينف بابسسأل ليوط بايغ دعب يحÓف مجاهŸا

Òخألا اذه هجرخي نأا لبق يديزوب فسسوي قباسسلا بردŸا هيلع دمتعا نيأا دادزولب بابسش ةارابم
سسمأا ةارابم ةياغ ¤إا Òخألا اذه رظتناو ،هنم ةرظتنŸا ةفاسضإلا مدقي ⁄ هنوك ايئاهن هتاباسسح نم
ةليكسشتلا ‘ هسسفن سضرفل Ìكأا لمعلاب ابلاطم نوكيسسو ،هتسصرف ىلع لوسص◊او ةمئاقلا ¤إا ةدوعلل
بعÓل امئاد نوكتو قحتسست نأا بجي ةيسساسسألا ةناكŸا نأا دكأا يذلا نافل سسينيد بردŸا عانقإاو
.تابيردتلا ‘ هدوجو تبثي يذلا

مسسوŸا اذه ةبيبسشلا عم هل فده لوأا لجسسي ةÒعسش نب
دعب يرانكلا عم هل فده لوأا عيقوت نم ةيرسصنلا ةارابم ‘ سسمأا يرانكلا طسسو بعل نك“

‘ ناك ةÒعسش نب نأا ثيح ،ةارابŸا رمع نم (3١د) ‘ لابوطلا مجاهŸا نم ةمكfi ةعيزوت
ررح يذلا قبسسلا فده ليجسستو قرافلا عنسصل ةبسسانŸا ةرغثلا دجي فيك فرعو بسسانŸا ناكŸا
ةÒبك فدهلا كلذب ةÒعسش نب ةحرف تناك دقو ،طغسضلا نم Òثكلا يرانكلا نع لازأاو هئÓمز لك
.سسفنلاب ةقثلا هعاجÎسسا دعب Óبقتسسم فادهألا نم ديزŸا ليجسست ىلع Ìكأا هزفحي نأا هنأاسش نمو

ةسصاخ ةهجاوم ‘ حاتفمو حوناب
رسصن فوفسص نم Úنثا ÚبعÓل ةبسسنلاب ةسصاخ تناك سسمأا ةارابم نإاف ،عيم÷ا ملعي املثم
هل قبسس يذلا حاتفم عيبر يرانكلل قباسسلا نÁألا Òهظلا نم لكب رمألا قلعتيو ،ياد Úسسح
¤إا ةفاسضإا ،ةمسصاعلا دا–ا اذكو ةياجب ةبيبسش ‘ ناك اŸ تابسسانم ةدع ‘ ةبيبسشلا هجاو نأاو
ةرادإلا فرط نم هحيرسست دعب ةرم لوأل قباسسلا هقيرف سسمأا هجاو يذلا حوناب ةزمح مجاهŸا
.ةارابŸا نم Êاثلا طوسشلا ‘ لخد Òخألا اذه نأا ةراسشإلا عم ،ةيسضاŸا ةفئاسصلا ةيلئابقلا

رايدلا جراخ تاراسصتن’ا لسصاوي لئابقلا فيدر
،اهجراخو رايدلا لخاد طاقنلا عمجيو ةلوطبلا ‘ هقلأات لسصاوي لئابقلا ةبيبسش فيدر لاز ام ،ارظتنم ناك املثم
لابسشأا نك“ ،فده لباقم فادهأا ةعبرأاب ةدكيكسس ةبيبسش مامأا ةيسضاŸا ةلو÷ا ‘ ققÙا ليقثلا زوفلا دعبف
مهسسفانم ىلع اوبلغت اŸ ةيرسصنلا مامأا دادزولبب توأا٠٢ بعلم ‘ ةرŸا هذه ديكأاتلا نم ‘اسص نب بردŸا
ةجيتنلا هذهبو ،(35د) ‘ ءارم◊ا ةقاطبلا ىقلتي نأا لبق (63د) ‘ سشاديكم عفادŸا عيقوت نم در نود فدهب
٢٢ عومجÃ ثلاثلا زكرŸا لÓتحاو بيتÎلا لودج ‘ ءاقترلا نم نك“ يرانكلا فيدر نإاف ،Úمثلا زوفلاو
.ةطقن5٢ هديسصر ‘ كلÁ يذلا فيطسس قافو بيتÎلا ردسصتم نع طاقن ثÓث قرافبو ةطقن

لوأ’ا فÙÎاــه٢٤٤١ ةيناثلا ىدامج٤٢ ـل قفاوŸا١٢٠٢ يرفيف٧٠ دحألا

توأا02 بــــــــعلم لوـــخد نــــم نـــكمتي ⁄ لÓــــــم
¤إأ قيرفلأ عم هلقنت لÓم فيرضش يلئاب-ق-لأ ضسي-ئر-لأ ل-ج-ضس ،ةدا-ع-لأ تر-ج ا-م-ل-ث-م

ةيرضصنلأ ةبقع يطخت ىلع نورمح ءاقفر عيجضشتو ءاقللأ ةعباتم لجأأ نم ةمضصاعلأ
لوخدلأ ن-م ه-ع-نÃ توأأ02 بعل-م ¤إأ ل-ضصو ⁄ أا-جا-ف-ت ه-نأأ Òغ ،زو-ف-لأ ق-ي-ق–و
اهتضضرف يتلأ ةبوقعلل أرظن كلذو ،اقللأ ظفاfi فرط نم تاجردŸاب قاحتل’أو

ةيرانلأ هتاحيرضصت ببضسب مدقلأ ةركل ةينطولأ ة-ط-بأر-ل-ل طا-ب-ضضن’أ ة-ن÷ ه-ي-ل-ع
لÓم لعج يذلأ رمأ’أ ،ةيدا–’أو ةطبأرلأ يÒضسم ةدضشب دقتنأ اŸ ةيضضاŸأ ةفئاضصلأ

.ةجضض ثأدحإأ نود هجأردأأ دوعيو رأرقلأ لبقي

2 لئابقلأ ةبيبضش-0 يأد Úضسح رضصن

وــــــــكاماب يــف دـــــــــيكأاتلاو ةوـــــــــقب دوـــــــــعت باـــــــــقلأ’ا ةـــــــــبيبسش
رايدلأ جراخ اهتوق ديكأات نم ضسمأأ ةيضسمأأ ةيلئابقلأ ةليكضشتلأ تنك“

توأأ02 بعلÃ يأد Úضسح رضصن لبقتضسŸأ مامأأ ةجيتنلأو ءأدأ’اب زوفب
عيقوت نم در نود Úفدهب يرانكلأ زوفب ةأرابŸأ تهتنأ ثيح ،دأدزولبب
لودج ‘ ءاقتر’اب يرانكلل حميضس يذلأ رمأ’أ ،حياضس نبو ،ةÒعضش نب
ÚبعÓلأ ررحيضس زوفلأ أذه نأأ امك ،مويدوبلأ ‘ ةبترم لينو بيتÎلأ
›اŸأ بعلŸأ ةهجأومو يراقلأ دعوŸأ لبق ضسفنلأ ‘ Èكأأ ةقث مهحنÁو
...فاكلأ ضسأاكل رركم Êاثلأ يديهمتلأ رودلأ راطإأ ‘ لوأ’ا فدهلا عقوي رخأات نود ةÒعسش نب تناك ةبيبضشلأ نأأ ولو ،Úبنا÷أ نم ايوق ’وخد ةرابŸأ ةيأدب تفرع

،ليجضستلأ باب حتف ‘ ةقابضسلأو ةيموجهلأ ةيحانلأ نم ةروطخ Ìكأأ
لكضش ىلع ةرك ددضسو ىنميلأ ةه÷أ ىلع لابوطلأ  لغوت اŸ كلذ ناكو
ةÒعضش نب اهعباتو ةرك-لأ ع-م ل-ما-ع-ت-لأ ف-ل-ضش ن-ب ن-ضسح-ي ⁄ ة-ع-يزو-ت
.(41د) ‘ ليجضستلأ باب احتتفم كابضشلأ تنكضس ةديدضستب ققfi فده نم يرانكلا ذقنت ةسضراعلا تف-ث-ك ثي-ح ،ا-يو-ق ة-ير-ضصن-لأ ل-ع-ف در نا-ك ،ةÒع-ضش ن-ب فد-ه د-ع--ب

33د ‘ ةجيتنلأ لداعت تداكو ةجيتنلأ ‘ ةدوعلأ لجأأ نم تاموجهلأ
اهتدر ةيضسأأرب اهعبات يذلأ يجان ¤إأ ةيلاع ةرك ⁄اضسوب عزو امدعب
.ققfi فده نم ةبيبضشلأو طوب نب تذقنأأ يتلأ ةضضراعلأ ةيناثلا ةباسصإ’ا عيسضي ةي◊وب ةرك نأدولوب عيضض امدعب (63د) ‘ Êاثلأ فدهلأ عقوت نأأ ةبيبضشلأ تداك
ةي◊وب ةيحان هترك ررمهرودب يذلأ نورمح مامأأ نأديŸأ طضسو ‘

تحمضس ةئيطب تناك هترك نأأ Òغ ،ضسرا◊أ مامأأأدرفنم هضسفن دجيل
.ققfi فده نم قيرف أذقنم ةينكرلأ ¤إأ داعبإابةحيرضشوب عافدملل
.در نود فدهب يرانكلأ Ëدقتب لوأ’أ طوضشلأ يهتنيل Êاثلا طوسشلا ‘ ةيرسصنلا ىلع يسضقي حياسس نب ةنراقم هباضشتم ويرانيضسب تناك دقف ةأرابŸأ ن-م ة-ي-نا-ث-لأ ة-ل-حرŸأ ا-مأأ

بنا-ج ن-م ةÒطÿأ ضصر-ف-لأ ضضع-ب ل-ي-ج-ضست ع--م ،¤وأ’أ ة--ل--حرŸا--ب
ةياغ ¤إأ ،يرانكلأ ىلع ةÒبك ةروط-خ ل-ي-ك-ضشت نود ن-ك-ل ة-ير-ضصن-لأ
Êاث-لأ فد-ه-لأ ع-ي-قو-ت ن-م ح-يا-ضس ن-ب ا-ضضر ل-يد-ب-لأ ن-ك“ ن-يأأ ،(09د)
يهتنتل ،ةجيتنلأ ‘ ةدوعلأ ‘ ضضرأ’أ باحضصأأ مÓحأأ ىلع ءاضضقلأو
ن .ن.رفضص لباقم Úفدهب يرانكلل Úمث زوفب ةأرابŸأ

عوبسسأ’ا اذه رظتنم اغن’اغنÓيك يدولغ
يراقلا دعوŸا ‘ رسضاح نوكي نلو

ام بضسح يضضاŸأ ضسيمÿأ موي وزو يزيت ‘ نوكي نأأ ضضÎفŸأ نم ناك نأأ دعب م---جا---هŸأ د----يد÷أ مد----ق----ت----ضسŸأ نأأ ’إأ ،ة----ب----ي----ب----ضشلأ وÒضسم هد----كأأ ضسنوت ‘ اقلاع لأز امو ،رئأز÷أ ¤إأ دعب لضصي ⁄ يدولغماباغن’اغنÓيك روبعب هل حمضسي يذلأ ضصيخÎلأ ىلع دعب هلوضصح مدعو دود◊أ قلغل أرظن تماق ةيلئابقلأ ةرأدإ’أ نإاف ،اهيلع انلضص– يتلأ تامولعŸأ بضسحو ،دود◊أ مدقتضسŸأ بلجب اهل حمضست يت-لأ ة-ق-ي-ثو-لأ ر-ظ-ت-ن-تو ة-مزÓ-لأ تأءأر-جإ’ا-ب نإاف ،كلذ عمو ،عوبضسأ’أ أذه وزو يزيتب لحي نأأ رظتنŸأ نم يذلأ ديد÷أ ابضس– وكاماب ¤إأ قيرفلأ عم لقنتلاب اي-ن-ع-م نو-ك-ي ن-ل ›و-غ-نو-ك-لأ ›ود-لأ Ÿأ ةهجأوŸأ بعلŸأ راطإأ ‘ ›اŸأ نأأو ةضصاخ ةيراقلأ ةضسفانŸنأأ دكأأ ناف’ برد هتقايل لماك عاجÎضس’ ضصاخ جمانرب ¤إأ ’وأأ عوضضÿاب بلاطم بعÓلأ .ةعومÛأ عم جامدن’اب هل حامضسلأ لبق ةيندبلأ
موجهلا ‘ ةفاسضإ’ا Ëدقتل اÒثك هيلع لوعي ناف’

ىنثأأ ،ةيرضصنلأ ةأرابم لبق اهدقع يتلأ ةيفحضصلأ ةودنلأ لÓخ نمو هنياع هنأأ دكأأ يذلأ ديد÷أ مدقتضسŸأ تاناكمإأ نع أÒثك ناف’ بردŸأ اهب عتمتي يتلأ تاناكمإÓل أرظن همأدقتضسأ ىلع ه-ت-ق-فأو-م ح-ن-مو أد-ي-ج ،ةبيبضشلل يمامأ’أ طÿأ ميعدتل اهنع ثحبي يتلأ تافضصأوŸأ هكÓتمأو ةفاضضإ’أ Ëدقتل يدولغ مجاهŸأ ىلع أÒثك لوعيضس ناف’ نأأ ينعي ام ن .ن.ةيلاعفلأ ضصقن لكضشŸ دح عضضوو يرانكلأ موجهل ةمزÓلأ



ءاقل ليجأات نع نÓعإ’ا دعب عوبضسأ’ا اذه ديدج تاÒضض– جمانرب امود كنارف بردŸا رطضس
‘ يبمزام يبيت مامأا ةمداقلا ةارابملل Òضضحتلل تقولا نم عضستم همامأا حبضصأا ثيح ،فلضشلا

ينفلا مقاطلا عضضو ثيح ،ايقيرفإا لاطبأا يرود ةقباضسم نم ›وأ’ا ةلو÷ا تايرابم راطإا
ةيرفضس لبق مهاوتضسم ةمقل لوضصولاو دعوŸا اذهل اديج ÚبعÓلا Òضضحتل ةطخ

.وغنوكلا
هحارأا ليجأاتلاو هضسجاه تاباضصإ’ا

تايراب-م لوأا ذ-ن-م يدادزو-ل-ب-لا يدا-ن-ل-ل لوأ’ا ود-ع-لا تا-با-ضصإ’ا م-ي-ح-ج Èت-ع-ي
5 نع لقي ام ىلع زو– ايلاح قيرفلا ةدايعف ديد÷ا مضسوŸا ‘ قيرفلا

نم ةدافتضسإ’ا ىلع لمعيضس عوبضسأ’ا اذه عيم÷اف كلذل ،Úباضصم Úبع’
،عبيوضسف ،يبÁزام ةمق لبق ÚباضصŸا عيمج ةداعتضسإ’ فلضشلا ةارابم ليجأات
ÚبعÓلا مه رارجو يوارد ،دعاضس ،يŸاضس ،ويلضسوب ،دوبيع ،يتباث ،لوحلب

ليحتضست يذلا ويلضسوب ءانثتضساب-ف ،ا-ي-لا-ح تا-يرا-بŸا بع-ل-ل ن-يز-ها-ج Òغ-لا
لمعب يبطلا مقاطلا موقيضس ،اقباضس ةيحارج ةيلمع ىرجأا هنأا اÃ هتكراضشم
قا-ح-ل-ل ن-ير-خآ’ا Úب-عÓ-لا عا-جÎضسإا ل-جأا ن-م ة--مدا--ق--لا ةÎف--لا ‘ Òب--ك

ناك هنأ’ امود حارأا ليجأاتلا اذه نإاف تقولا سسفن ‘ ،يبÁزام ةيرفضسب
يتلاو فلضشلا ةارا-ب-م د-ع-ب Úبا-ضصŸا Úب-عÓ-لا دد-ع عا-ف-ترإا ن-م ا-ف-ئا-خ
.يرودلا بقل ىلع هعارضص ‘ قيرفلل ادج ةمهم Èتعت

شسمأا ذنم لاطبأ’ا يرود ءاوجأا ‘ هلابضشأا لخدأا
،سسمأا موي ذنم أادب دق امود كنارف بردملل ديد÷ا جمانÈلا نأا ودبي

سصوضصخب مهعم ثد– نيأا ينفلا مقاطلاو ÚبعÓلا عم عمتجإا ثيح
اهيلإا لوضصولا ىلع لمعلا ةرورضضو ةمداقلا ةÎفلا ‘ قيرفلا فادهأا
ءاوجأا ‘ هيبع’ لاخدإا ‘ أادب دقف كلذل ،ةيحيرأاب مضسوŸا ةلضصاومو
نم بلط نيأا يبÁزام يبيت مامأا رظتنŸا ءاقللابو ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا

.عوبضسأ’ا اذه ءيضش ’و ءاقللا اذه ‘ Òكفتلا ةرورضض ىلع دويعضس ءÓمز
ءاثÓثلا اذه نوكيضس وغنوكلا ¤إا لقنتلا

اضساضشنيك ةيلوغنكلا ةمضصاعلا ¤إا لاحرلا دادزولب بابضش دفو دضشيضس
ة-ع-با-ت ة-ضصا-خ ةر-ئا-ط Èع1202 يرف-ي-ف01 مدا-ق-لا ءا-ثÓ-ث-لا مو--ي

لوأا ‘ يبÁزام يبيت ةهجاوم لجأا نم ةيرئاز÷ا ةيو÷ا طوطخلل
يضشيروق قيفوت ةرادإا نإاف انرداضصم بضسحو ،لاطبأ’ا يرود ت’وج

فورظلا لضضفأا نامضض لجأا نم وغنوكلاب ةيرئاز÷ا ةرافضسلا عم اهلمع ترضشاب
ام امئاد اضساضشنيك ¤إا لقنتت يتلا ةيدنأ’ا نأا ملعي عيم÷ا نأاو ةضصاخ ةليكضشتلل
.ةماقإ’ا قدنف ‘ وأا راطŸا ‘ ءاوضس تاقياضضم ¤إا سضرعتت

شسمأا موي ةيبيردت ةضصح ىرجأا قيرفلا
اذهو ناينب Úع ‘ سسمأا موي ةيبيردت ةضصح ةيبيردت ةضصح دادزولب بابضش قيرف ىرجأا

تفرعو ÚبعÓلا Úب ةعئار ءاوجأا ‘ ترج ةضص◊ا ،ةمداقلا تاقاقحتضسÓل اÒضض–
مقاطلا حنمو اذه ،ابيرق قيرفلا رظتنت يتلا ةمضسا◊ا ةلحرملل ارظن ةÒبك ةيدج

.Úنثإ’ا اذه تابيردتلل نودوعيضس و ÚبعÓل ةحارك مويلا ينفلا

سسمأا ةحيبضص مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا تنلعأا
ةيناثلا ةلو÷ا ءاقل ليجأات نع يمضسرلا اهعقوم Èع
بابضش ع-م-ج-ي يذ-لاو ة-فÙÎا ة-لو-ط-ب-لا ن-م ر-ضشع
ة-ي-ضضرأا ى-ل-ع ف-ل-ضشلا ي-بŸوأا ف--ي--ضضŸا--ب دادزو--ل--ب

اذه هئارجإا اررقم ناك يذلاو Òخأ’ا اذه ناديم
اذهو ’اوز فضصنلاو ةيناثلا ةعاضسلا نم ةيادب دحأ’ا

ق-ي-فو-ت ي-ضضا-ير-لا ر-يدŸا سسف-ن-ت-ي--ل ،ر--خا را--ع--ضشإ’
احاترم رهظ دقو ÿÈا اذه دعب ءادعضصلا يضشيرق

‘ ةد-ئا-ضسلا ة--ي--لا◊ا فور--ظ--لا ¤إا ر--ظ--ن--لا--ب اد--ج
.قيرفلا

اذه ‘ مهاضس نم لك تركضش بابضشلا ةرادإا
ليجأاتلا

ةيمضسرلا اهتحفضص Èع دادزولب بابضش ةرادإا ترضشن
ةيعمج يÒضسم ركضشتل ،ءاقللا لجأات هيف دكؤوت انايب
اولضسارو ليجأاتلا بل-ط ى-ل-ع او-ق-فاو ن-يذ-لا ف-ل-ضشلا
‘ ،يدادزولبلا يدانلا بلط لوبق لجأا نم ةطبارلا
ةطبارلا يÒضسم رادام ةرادإا تركضش تقولا سسفن
ةر-ك-لا ة-ح-ل-ضصم او-ع-ضضو و Úم-ه-ف-ت--م او--نا--ك ن--يذ--لا
ةرادإ’ا بضسح را-----ب------ت------عإا يأا قو------ف ة------ير------ئاز÷ا
.ةيدادزولبلا

اذه » :يضشيرق
ان◊اضص ‘ ليجأاتلا

ميظنت لواحنضسو
«يبÁزام ةمق لبق انفوفضص
سسمأا موي انعمج يفتاه لاضصتا ‘

با-ب-ضش يدا-ن-ل ي-ضضا-ير--لا ر--يدŸا--ب
نع انثدح ،يضشيرق قيفوت دادزولب
،فلضشلا ءاقل ليجأات لوبق دعب هيأار
ل--ي--جأا--ت »:قا--ي--ضسلا اذ---ه ‘ لا---قو
م--ل--ع--ي ا--م--ك ،ا--ن◊ا--ضص ‘ ءا--ق--ل---لا
Úب-عÓ-لا ن-م دد-ع ا-ن-يد-ل ع-ي-م÷ا
مه-عا-جÎضس’ ى-ع-ضسن-ضس Úبا-ضصŸا

كلت‰ انحبضصأا دقل ،عوبضسأ’ا اذه
ةارابÒ Ÿضضحتلل تقولا نم عضستم
اÒث-ك ا-ند-عا-ضسي-ضس اذ-هو ي--بÁزا--م
،Êد---ب---لاو ي---ن---ف---لا بنا÷ا ى----ل----ع
،اضضيأا ينفلا مقاطلا لمع لهضسيضس
اديج ا-ن-فو-ف-ضص م-ي-ظ-ن-ت لوا-ح-ن-ضس
«.وغنوكلا ¤إا لقنتلا لبق

ــه2٤٤1 ةيناثلا ىدامج٤2 ـل قفاوŸا1202 يرفيف70 دحأ’ا لوأ’ا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

شساــــــــــــــــŸأا ةرادإا ةـــــــــــــــلاقتضسا شضــــــــــــــــفرــــــــت كارــــــــــــــــطاــــــــنوــــــــضس

دادزولب بابسش

 فــــــــلضشلا ءاــــــــقل لــــــــجؤوت ةــــــــطبارلا
ءادــــــــعضصلا شســــــــفنتي يــــــــضشيرقو

ر--ئاز÷ا ة--يدو--لو--م يدا---ن ة---ك---لا---م ة---كر---ضش تضضفر
ةدا-ي-ق--ب ›ا◊ا ة--يدو--لوŸا ةرادإا سسل‹ ة--لا--ق--ت--ضسإا
‘ ق-ير-ف-لا ا-ه-ضشا-ع ي-ت--لا لزا--هŸا م--غر--ف ، سساŸأا

ذنم تفرضص يتلا ةمخضضلا ةيلاŸا ةميقلاو مهتدهع
نود نم يدانلا ةرادإا سسل‹ ةضسائر بضصنم مهيلوت
Òي-ضست ن-م م-هدا-ع-بإا سضفر ع--مÛا نأا ’إا ة--ج--ي--ت--ن
ءا--ضضعأا ‘ ة---ق---ث---لا د---يدŒ بب---ضسب اذ---هو يدا---ن---لا
ة-ضضا-ير-لا-ب ف--ل--كŸا فر--ط ن--م حا◊إا--بو  سسلÛا
ثيح ، يدانلا اذه ‘ زغل ىقبي يذلا بلاط جا◊ا
همهي ’و ةيدولوŸا Òضصم ‘ لكلا ‘ لكلا حبضصأا

يذلا Êاجولا ماعلا ريدŸا راضشتضسمو قيرفلا حا‚
مدقلا ةرك نوؤوضش Òيضست لا‹ ‘ ءيضش يأا هقفي ’
يدانلا ‘ ةÒغضصو .Òبك لك ‘ هلخدتب

  ةيدولوملل ابردم Êارمع ميضسرت
د--ب--ع بردŸا طور--ضش ل--ك لو--ب--ق قÈلا ة--عر--ضسبو ”و
ة-يدو-لو-م-ل-ل ةرادإ’ا سسل‹ فر-ط ن-م Êار-م-ع ردا-ق--لا

اÃ ›ابي ’ يذلا راكح ماعلا ريدŸا ةقث بضسكي ىتح
،قيرفلا لخاد ثدحي اÃ وأا Òيضستلا ءوضس نم ثدحي

لا-قأا ة-يدو-لوŸا ةرادإا سسل‹ نأا ه-ع--ما--ضسم غ--ل--ب ثي--ح
رخآا بردم بلج ”و سسمأا حابضص ’إا زيغن ليبن بردŸا

طضشني سسلÛا اذه نأا هل ىنضستي ىتح ةÒهظلا ‘
ءادضصأا رداضصم بضسح و ،يدانلا ةحلضصم لجأا نم اÒثك
نويلم082 غ-ل-ب-م ى-ضضا-ق-ت-ي-ضس Êار-م-ع نإا--ف بعŸÓا

.ايرهضش ميتنضس

ذنم ميتنضس رايلم501 غلبم تفرضص شساŸأا ةرادإا
ةيدولوŸا نوؤوضش Òيضست مامز اهيلوت

،Òيضستلل لهأا سصاخضشأاو ةبضساÙا بايغ لظ ‘و
501 تفر--ضص سساŸأا ةرادإا نأا نأا ا--نردا--ضصم د---ي---ف---ُت

ةرادإا سسل‹ ة-ضسا-ئر ا-ه-ي-لو-ت ذ-ن--م م--ي--ت--ن--ضس را--ي--ل--م
اذإا ة-ضصا-خ ا-م-خ-ضض Èت--ع--ي غ--ل--ب--م و--هو ،ة--يدو--لوŸا
ةحئاج ببضسب ةيضضايرلا تاطاضشنلا فقوت انبضستحا
موقت نأا لوقعŸا Òغ نمف، رهضشأا8 ةدŸ انوروك
ايلاح لتح-ي ق-ير-ف ى-ل-ع ›ا-ي-خ غ-ل-ب-م فر-ضصب ةرادإا
لظ ‘ ةضصاخو يلÙا يرودلا ‘ سسماÿا زكرŸا
سساŸأا ›و-ت ذ-ن-م ق-ير-ف--لا ا--ه--ضشا--ع ي--ت--لا لزا--هŸا
ق-ير-ف-ل ف-ي-ك-ف ،ق-ير-ف-لا Òي--ضست بضصن--م ه--ئا--ضضعأاو

هترادإاو ره-ضشأا3 و ح-ن--م7 ةرادÓل نون-يد-ي ه-ي-ب-ع’
!›ايخ غلبم تفرضص

رهظُي جئاتن ةمزأا ببضسب لاقُم بردŸ اهنييعت
ةرادإ’ا هذه لضشف ىدم

ةنيط-ن-ضسق با-ب-ضشل ق-با-ضسلا بردŸا Úي-ع-ت ¤إا دو-ع-ن-لو
ىق’ يذلا رارقلا وه و ،Êارمع رداقلا دبع لاقŸا
ن-يذ-لا ،د-ي-م-ع-لا را-ضصنأا ل-ب-ِق ن-م ة--ع--ضساو لا--ع--فأا دودر
تعرا-ضس اŸّ ،سساŸأا ةرادإا ه-ي-ل-ع تمد-قأا ا-م اود--ق--ت--نا
Òخأ’ا اذه ،Êارمع رداقلا دبع بردŸا عم دقاعتلل
و رضضخأ’ا Úنوللا قاّضشع Úب عامجإ’ا ىقلي ⁄ يذلا
با-ب-ضش ع-م ة-ل--ضشا--ف--لا ه--ت--برŒ د--ع--ب ا--م--ي--ضس ،ر--م--حأ’ا

وه جئاتنلا ءوضس بب-ضسب ة-لا-قإ’ا ه-لآا-م نا-ك-ف ة-ن-ي-ط-ن-ضسق
ز-كارŸا د-حأا نو-ل-ت-ح-ي ر-فا-ن-ضسلا نأا م-ل-ع-لا ع--م .ر--خآ’ا
.ةلوطبلا بيترت ‘ ةÒخأ’ا

!!!لضصاوتي وباج بايغ
نود-ب ةرر-ك-تŸا ه-تا-با-ي-غ ‘ و-با-ج بعÓ--لا ر--م--ت--ضسيو

fiثيح ، قيرفلا بيبط فرط نم هضصحفت وأا هتبضسا
رداغي هئادأا ىلع نوبضضاغ ديمعلا يرضصانم دهاضش املك
⁄ ءيضش نأاك دوعي اهدعبو ةباضصإ’اب اججحتم يدانلا

ذنم همدقي يذلا ئيضسلا ىوتضسŸا نم مغÈف ، ثدحي
ةرركتŸا تابايغلا نع كيهان ةيدولوŸا ¤إا همامضضنإا

لظ ‘ ةدحاو ةرم ولو يبيدأاتلا سسلÛا ىلع رÁ ملف

قيرفلا ةحلضصم مهمهت ’ نيذلا نيÒضسملل ماتلا بايغ
.هل ولحي ام لعفي بعÓلا Úكرات

شش.ميلسس

 ةينابضشلا تائفلل ينف ريدم يرف’ ليو–
وياروبل افلخ ةينابسشلا تائفلل ينف ريدم ةمهم هل تلكوأا ثيح ، نابسشلا ةئف ¤إا يرف’ زيغن ليبن لاقŸا بردŸا دعاسسم ليو– ”

 اقباسس بسصنŸا اذه لغسش هل قبسس دقو ، مويلا نم ةيادب هماهم رسشابيسس ثيح ،
 دعاضسمك ششوبابب ظافتح’او

نوكتي يذلاو Êارمع رداقلا دبع ديد÷ا بردŸا ةبيتك نمسض نوكيسس ثيح هبسصنم ‘ ششوباب اسضر بردŸا دعاسسÃ ظافتح’ا ”و
بردÃ ظافتح’ا ” اميف نانجوب Êدبلا رسضÙاو دازولب بابسش فوفسص ‘ هعم لمع نأاو قبسس يذلا ششورمع يفطل نم لك همقاط

ةحاح نب بردŸا شسار◊ا
 رضصم ةيرفضس ‘ رضضاح ديد÷ا بردŸا نوكيضسو

يرودل ¤وأ’ا ةارابŸا لجأا نم عوبسسأ’ا اذه ةرظتنŸا رسصم ةيرفسس ‘ رسضاح Êارمع رداقلا دبع ةيدولوملل ديد÷ا بردŸا نوكيسسو
يه هذه نوكتسسو ،كلامزلا يدان  طرفنŸا مسسوŸا نم ةسسفانŸا هذهل يئاهن طسشنم دسض ايقيرفإا لاطبأا ةطبار يرود نم تاعومÛا
 ةيدولوملل ديد÷ا ينفلا مقاطلل ¤وأ’ا ةارابŸا

مويلا ةيدولوملل يضضاير ريدم رامح ناضسح بيضصنت نع ثدحتت رابخأ’ا شضعب
هنييعت ةيناكمإا نع انرداسصم تدكأا ثيح ،قيرفلل يسضاير ريدمك رامح ناسسح Úيعت هدافم Èخ ةيدولوŸا طيfi طسسو روديو
فرط نم لاسصتإا يأا هيقلت مدع نع مÓعإ’ا لئاسسو شضعبل حرسص نأاو اقباسس فيطسس قافو شسيئرل قبسسو وياروبل افلخ مويلا ةحيبسص

شضفري ’ وهف ، هماهم ‘ حاجنلا لجأا نم تايناكمإ’ا دجو اذإا ةسصاخرخأا قيرف ‘ ىرخأا ةبرŒ شضوخي نأا ديري وهف، ةيدولوŸا ةرادإا
.ةيدولوŸا ةرادإا شسل‹ فرط نم يمسسر لاسصتإا هيف نوكي نأا طرسش ةيدولوŸا ‘ لمعلا

تاÒـــضض– جــمانرب عــــــضضو اــــمود
يـــــــبÁزام ةــــــمق لــــــبق دــــــيدج



كرسشأإ ن إ دعب نإرهو ةيدولوم مامأإ سسمأإ ةهجإوم لÓخ نإديŸإ طسسو ‘ ةÿÈإ  رسصنع يلع يكوكلإ بردŸإ نهإر
تإرغثلإ  لÓغتسسإو نإديŸإ طسسو نم بعللإ هيجوت ‘ يثÓثلإ ةÈخ نامسض لجإ نم  ةلاسصيمو يوإرق، Êاحرف يثÓثلإ

بعلم ‘ ةرركتŸإ تإÌعتلل دح عسضوو ÚسسفانŸإ كابسش ›إإ لوسصولل يلثŸإ ةغيسصلإ داجيإإ مث نمو  سسفانŸإ عافد ‘
ثيح دإدعتلإ سسفن يلع ظاف◊إ عم  هناكم Êاحرف لسضفو  طايتحلإ يسسرك  ‘ ›إد باسشلإ عسضو ” ثيح  يام8
.باسصŸإ يسشكاكب سضيوعتو عافدلإ روfi ‘ ليد‰ بنج ‘ بعللإ  يبيرعل عفإدŸإ لسصإو

بقأعŸا ةسشغ بسصنم ‘ بعل يسسودنق
بقاعŸإ دوعت يذلإ بسصنŸإ سسفن وهو يسسودنق باسشلإ قيرفلل يموجهلإ طسسولإ ‘ ينميلإ ةه÷إ ‘ ينفلإ مقاطلإ كرسشأإ

يسسودنق يدأإ ثيح  موجهلإ نم يرسسيلإ ةه÷إ ›إإ ةرومع ليو– ” اميف  مسسوŸإ ةيإدب ذنم  هب لفكتلإ ةسشغ
.ةوإرم◊إ ةقطنم يلع يروت  مجاهŸإ ةقفر امئإد إرطخ لكسشو  مات لكسشب هرود

فيدرلا ›ا هجوي يحÓفو لجسسو كرأسش رارقب
ةوعدلإ هجو نأإ دعب اهباسصن ›إإ رومألإ هيلإإ تهجو يتلإ تإداقتنلإ دعب يكوكلإ بردŸإ داعأإ
نيرسشعلإ ‘  كراسشو   سسمأإ ةهجإوم لÓخ81 ةمئاق ‘  رإرقب باسشلإ ›ودلإ مجاهŸإ ›إإ
مجاهŸإ ةحإزإ ” ثيح عبإرلإ فدهلإ لجسسيو ثلاثلإ فدهلإ ءإرو نوكيل  ةÒخلإ ةقيقد
يلع دكؤوي نإ نود نم تايرابم ةدع ‘ هتكراسشمو هروسضحب  دافتسسإ يذلإ يحÓف باسشلإ

ب/ليلخ. سسمإ كراسش ثيح فيدرلإ دإدعت ›إ هليو– متيل هتإردق ةحسص

ةمداقلا تايرابŸا عبرألا ديعاوم دد– ةطبارلا

 ةــــليلم Úع ةـــــيعمج ةـــــهجاوم
أــــــسضيأا لـــــــيجأأتلأب ةدّدـــــهم

ع-برألإ تلو÷إ د-ي-عإو-م ن-ع ة-فÙÎإ ة--ط--بإر--لإ تف--سشك
وإ91 خيرات  ديد– ”  ثيح61 ةلو÷إ ةياغ ›إو ةمداقلإ

قافو فيسضتسسي نيإ41 ةلو÷إ ةإرابŸ إدعوم يرفيف02
8 بعلم ةيسضرإ يلع ةليلم Úع ةيعمج فيسضلإ فيطسس

فلسشلإ ›إوتلإ يلع ةيناثلإ ةرملل لبقتسسي نإ يلع يام
Ÿمث يرفي-ف72 وإ62 موي ةيواف-ل-سشلإ ة-ي-ع-م÷إ ة-ه-جإو

6 وإ5 موي يلÙإ دا–لإ ةهجإوŸ ةرؤوكسسب ›إ رفسسلإ
. يرفيف

ةهجاوم عم ةليلم Úع ةهجاوم نمازت
يتنأسشا ةهجاوم بأيا

Úع فيطسس قافو لبقتسسي ثيح41 ةلو÷إ دعوم نمإزت
61 رودلإ بايإإ ةهجإوم دعوم عم يرفيف02 وإ91 مويل  ةليلم

12 موي ةددÙإ فيطسس ‘ Êاغلإ وكوتوك يتناسشإ مامأإ رركم
لجؤوم ءاقل ناث حبسصيو ليجأاتلاب ةليلم Úع ةهجإوم ددهي ام  مداقلإ يرفيف
ب/ليلخ. ةرواسسلإ ةبيبسش ءاقل ليجات ميسسرت دعب  فيطسس قافول

عوــــــبسسأا بـــــعسصأا اذــــه» : يــــكوكلا
«أــــــــنأغ ‘ نوـــــــــكيسس  لـــــــهأأتلاو

طقف  رايدلإ لخإد ةدقع يإ انل لكسشت ⁄و رايدلإ لخإد ةهجإوم سسماخ مويلإ انبعل»
زوفلإ بجي ناكو انل ةبسسنلاب عوبسسإ بعسصإ عوبسسلإ إذه ناك دقل انيبعل رغسص ببسسبو
يننإ امك  لولإ طوسشلإ Òيسست ‘ انح‚ دقو  ةديج مدق ةرك بعلي اقيرف انهجإوو
لاننكم ام وهو سسفانŸإ ةروطخ نم دحلل  Êاثلإ طوسشلإ ‘ تÓيدعتلإ سضعبب تنمق
با-سس◊ ة-مدا-ق-لإ ةإرا-بŸإ سصزو-سصخ--بو3 زو-ف-لإ ق-ي-ق–و تإر-غ-سصلإ لÓ-غ--ت--سسإ ن--م

نحنو ايقيرفإ فورعم قيرف يتناسشإ»: يكوكلإ ليبن بردŸإ  لاق   ةيقيرفلإ ةسسفانŸإ
هنل ةيباجسسيإ ةجيتن سضرف لجإ نم  نوسضراح نوكن نإ لمعنسسو نورذح دج

.» فيطسس ‘ سسيلو اناغ ‘ بعلت لهاتلإ ةقرو ناف انل ةبسسنلاب
يفسشتسسŸا ›ا لقني نأميل ضسرأ◊ا

حا-ن-ج ي-ل-ع  لولإ طو-سشلإ ة-يا-ه-ن ل-ب-ق ق-ئا-قد  نا-م-ي--ل سسرا◊إ ل--ق--ن
يلع مألاب سسحإ ثيح ئطاÿإ هطوقسس دعب يفسشتسسŸإ ›إ ةعرسسلإ

ةيندŸإ ةيام◊إ رسصانع لخدت عدتسسإ ام ينميلإ لجرلإ يوتسسم
جÓعلإ يقلتل رونلإ دبع ةنداعسس يعما÷إ يفسشتسسŸإ ›إ هلقنو

. باسشلإ سسرا◊إ  هسضوعو
ةلوطبلا ردسصتيو زوفي قأفولا فيدر

باسسح يلع0 لباقم1 ةجيتنب زوفلإ  فيطسس قافو فيدر ققح
زوفلإ وهو  ولفرد  مجاهŸإ فده لسضفب نإرهو ةيدولوم فيدر
ةيإدبلإ  نإ دعب  ةلوطبلإ  ردسصت نم قافولإ فيدر نكم يذلإ
رورم عم هتوق فيدرلإ  ديعتسسيل  ةسسفانŸإ ةيإدب ‘ ةعسضإوتŸإ

ب/ليلخ. تايرابŸإ

لوألا فÙÎاــه2441 ةيناثلإ ىدامج42 ـل قفإوŸإ1202 يرفيف70 دحألإ

نارهو ةيدولوم١ –٤ فيطسس قافو

ةــــــــــــيقيرفإلا ةــــــــــــيرفسسلا لــــــــــــبق ةــــــــــــيعأبرب فــــــسصقي قأــــــــــــفولا

ياكم8 بعلم ‘ تإراسصتنلإ ءإوجإ  فيطسس قافو ةليكسشت  تداعتسسإإ
يلع  كلذب ةظ-فاfi نإر-هو ة-يدو-لو-م ما-مإ ة-ي-عا-بر-ب ة-سضير-ع ة-ج-ي-ت-ن-بو

اناغ ›إ لقنتلإ لبق ةليلق امايإ  ةيعابرلإ هذه تءاجو  بيتÎلإ ةرإدسص
Ÿإ عفرو  وكتوك يتناسشإ  ةهجإوŸباسس◊ ةماه ةهجإوم لبق تايونع

ة-يو-ق ة-قÓ-ط-نإ  لولإ طو-سشلإ ة-يإد--ب تفر--ع. ةيقير-فلإ ة-سسفا-نŸإ
نإرهو ةيدولوم مجاهم داك ثيح  حوتفŸإ بعللإ لسضفب Úقيرفلل

لول  لغوت نإ دعب  ةيريإذخ سسرا◊إ ةعداfl  نم51 د ‘ Êإرطم
عيسضي هجول لاهجو61 د ‘ مجاهŸإ سسفن مث  يبيرعل عفإدŸإ لخدت
نم ةحتف مث  بعللإ ؤوفاكت ءاقللإ دهسشيل ةيريإذخ سسرا◊إ لخدت دعب

دري ناميل سسرا◊إ كابسش نكسست  هفذقب يروت د72Œ د ‘ ةرومع

14 د ‘ Êاحرف هيلع دري  ةجيتنلإ لدعي ةيسسإرب03 د ‘ يورقلب
Ãةباسصإ ›إ ناميل سسرا◊إ سضرعتي نإ لبق لجسسيو سسرا◊إ ةغوإر

.لولإ طوسشلإ ةياهن مك◊إ انلعم يفسشتسسŸإ ›إ اهرثإ يلع لقن
ةيدولوم رسصانع جرخ ثيح لإونŸإ سسفن يلع راسس Êاثلإ طوسشلإ
ي-تا-ت ⁄55 د ‘ ة-ف-لاfl نإر--ط--م ذ--ف--ن ثي--ح  مو--ج--ه--لإ ›إإ نإر--هو
اهدر هفذق-ب57 د ‘و يذ-لإو  رإر-ق-ب م--جا--هŸإ لو--خد م--ث د--يد÷ا--ب
ثلا-ث-لإ فد-ه-لإ ل-ج-سسي ي--مرŸإ ما--مإ ي--سسود--ن--ق ل--جرإ Úب سسرا◊إ
عبإرلإ فدهلإ عيقوت سسرا◊إ ةغوإرم دعب77 د ‘ رإرقب نكمتيل
. ءاقللإ ةياهن ةسسإوكوب مم◊إ نلعيل سسفانŸإ رايهنإ ›إإ يدأإ يذلإ

ب/ليلخ

: نارـــــــــهو ةـــــــــيدوـــــــــلوم بردـــــــــم يوـــــــــطعلب
«ةـــــــــيدرفلا ءأـــــــــطخلا بـــــــــبسسب أـــــــــنمزهنا»

يبع’ نم ءاطخا ببسسب تناك ةراسسÿا هنا  نارهو ةيدولوم بردم دكا
زوفلا اذه يلع فيطسس قافو ئنهنو انسسفنا ’ا مولن ’»:لاق ثيح هقيرف
ماما اهانمدق يتلا تايرابŸا يرت امدنعف  لمعلا لسصاونسس انبناج نمو
يذلا هجولل اما“ ةفلاfl تناك دادزو-ل-ب با-ب-سشو ة-م-سصا-ع-لا ة-يدو-لو-م
ايونعم ن-ير-ثا-ت-م او-نا-ك مو-ي-لا Úب-عÓ-لا نا د-ق-ت-عاو  مو-ي-لا ها-نر-ه-ظأا

.» ةارابŸا لبق تثدح روما ببسسب Úطبfiو

نادـــيŸا طـــسسو ‘ ةÿÈا ىــــلع نــــهار يــــكوكلا

ضضÎعت نل ةطبارلاو مويلا ةروأسسلا ةهجاوم ليجأأت بلطتسس ةرادإلا
ةبيبسش مامإ ةمداقلإ ةإرابŸإ  ليجأات سصوسصخب نإرهو ةيدولوم مامإ سسمأإ ةهجإوم دعوم لبق فيطسس قافو ةرإدإإ تثد–

ةيعمج مامأإ دإدزولب ةهجإومو  يمسصاعلإ يبرإدلإ  يتهجإوم ليجأات يلع ةفÙÎإ ةطبإرلإ ةقفإوم دعب ةسصاخ ةرواسسلإ
مامأإ21 ةلو÷إ ةهجإوÃ سسمإ هلاغسشنإ ببسسب مويلإ ةياغ ›إإ ةرإدإلإ حÎقم يلع درلإ يكوكلإ بردŸإ لدإ دقو  فلسشلإ

ةطبإرلإ ةقفإوم لانيسس يذلإ بلطلإ وهو ءاقللإ ليجأات لجإ نم مويلإ يمسسر بلطب ةرإدإلإ مدقتتسس ثيح  نإرهو ةيدولوم
يرفيف21 مداقلإ ةعم÷إ اناغ ›إإ رفسسلإ عم دعوم يلع نوكيسس هنإ ةسصاخ ةيقيرفإلإ ةسسفانŸاب  قيرفلإ تاطابترإ ببسسب
. يرفيف01 ءاعبرألإ ›إإ ةرواسسلإ ةهجإوم  دعوم تمدق دق ةطبإرلإ تناكو

عوبسسألا ةيأهن لبق فfiÎ دأن ةزأجا يلع لسص– ةرادلا
لثمتŸإو فfiÎ دان ةزاجإإ يلع لوسص◊إ بلط فلم ‘ سصقنت تناك يتلإ  قئاثولإ ةيقب  يدورج ديسشر يرإدإلإ ريدŸإ عدوأإ

اهسسأإري يتلإ راسصنألإ ةن÷ دامتعإ ةقيثو ›إإ ةفاسضإإ ÚبعÓلإو لامعلل يعامتجلإ نامسضلإ حلاسصم قوقح ديدسست ةقيثو ‘
ةزاجإلإ يلع لوسصحلل إدعوم ةرإدإلإ تقلت  ثيح يرفيف11 لبق يدإونلإ ›إ فافلإ اهتحنم يتلإ ةلهŸإ لبقو يديع ليلخ
.›ا◊إ عوبسسألإ ةياهن لبق

رارسس بأيغ ‘ اوسضع06ل أنأغ ¤ا ةÒسشأت بلŒو
بلج ” ثيح ةيناغلإ ةيلسصنقلإ رقم ›إ هجوتو عوبسسألإ ةياهن ةمسصاعلإ ‘ هدجإوت يدورج يرإدلإ ريدŸإ لغتسسإ امك
ةمئاقل يكوكلإ بردŸإ ةلبرغ  دعب  سصلقتي نإ رظتنŸإ نم يذلإو فيطسس قافو دفو نم  إوسضع06ل ةيعام÷إ ةÒسشأاتلإ
نم همسسإ رهظي ⁄ ثيح ةيرفسسلإ هذه نع   رإرسس سسيئرلإ بايغ لسصإوت ةمئاقلإ تفرع امك ابعل52 ›إ اهسصيلقتو ÚبعÓلإ
. إرسضاح دوعوبو ‘ل لامك، ةيافلح مسسإ ناك اميف ةÒسشاتلإ نم نيديفتسسŸإ

ةرادإلا مأما رهسشأا3 ةلهمو لازأم يتومول مجأهŸا ةزأجا
نويد ديدسستل ةيلاŸإ ةلويسسلإ رفوت مدع ببسسب  يتومول لاينإد Êاغلإ مجاهŸإ ةزاجإإ بلŒ ⁄ فيطسس قافو ةرإدإ تلإزل
تحنم دقو نإرهو ةيدولوم مامإ سسمإ ةإرابم روسض◊ ةوعدلإ هل هجوي ل ينفلإ مقاطلإ لعج ام  ةبحرو يوإرد يئانثلإ
Úنإوقلإ هيلع سصنت املثم  يئاهن لكسشب ةزاجإلإ بحسس وإ  يئانثلإ لإومأإ ديدسستل ةرإدإÓل   رهسشأإ3 ةلهم ةفÙÎإ ةطبإرلإ
. ايقيرفإ لهؤوي ⁄ لإزل بعÓلإ نإ دكؤوي ام وهو

ضسيليبوم لمأعتŸا ةرادا عم ضضوأفت رارسس
فتاهلاب لماعتŸإ يوتسسم يلع راهسشإلإ ›وئسسم عم دعوم يلع ناك ثيح ةمسصاعلإ ¤إ رافلإ سسيمÿإ رإرسس سسيئرلإ لقتنإ
لمحي ›و“ دقع مإربإاب يسضقي قافتإ ›إ لسصوتلإ لجإ نم تاسضوافŸإ نم ›ولإ ةلو÷إ رسشابي ثيح سسيليبوم لاقنلإ

Ãلإ ةسصمقإ هبجوÓبعÚ قم فرط لك دق نيأإ سسيليبوم راعسشÎدقعلإ عيقوت لبق ةمسساحو ةيناث ةسسلج راظتنإ ‘ هتاح .
» يوأا» ةينأŸألا ةكرسشلا ليو“ بلج ‘ل– ةيأفلحو

تعراسس ثيح  «يول » تاكرÙإ تويزل  ةيناŸألإ ةكرسشلإ عانقإإ ‘ ‘ل يواهلإ قيرفلإ سسيئرو ةيافلح ماعلإ ريدŸإ ح‚
نإ ةراسشإلإ ردŒ يليومتلإ دقعلل ةيقيق◊إ ةميقلإ نع فسشكلإ نود نم  ÚبعÓلإ ةسصمقإ يلع ةكرسشلإ راعسش عسضو ›إ ةرإدإلإ
ب/ليلخ. Úيليو“ نيدقع بلجب لفكت دق  وسضع لك نإ نم مايأإ لبق حرسص دق ناك ةيافلح ماعلإ ريدŸإ



نايلغ ‘ راسصنألاو ايمسسر لجؤوي يبرادلا
أررقم ناك يذلأ ةيدولوŸأو دا–إلأ Úب يبرأدلأ ءاقل ليجأات ،سسمأأ ةفÙÎأ ةطبأرلأ تدكأأ
نم ةيدولوŸأ ةرأدإأ بلط ىلع كلذب ةقفأوم ،21 ـلأ ةلو÷أ باشس◊ ةيليوج5 بعلÃ مويلأ
مامأأ ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر نم ¤وألأ ةلو÷أ ةأرابŸ دي÷أ رشضحتلاب اهل حامشسلأ لجأأ
يه اتقفأو دا–إلأ ةرأدإأ نأأ امك ،رشصÃ لبقŸأ ةعم÷أ موي ةررقŸأ يرشصŸأ كلامزلأ
نايلغ ةلاح ‘ قيرفلأ راشصنأأ لعج ام ،ةيدولوملل اهتÒظن نم ليجأاتلأ بلط ىلع ىرخألأ
ة-يدو-لوŸأ تشضفر اŸ ي-شضاŸأ م-شسوŸأ ة-ثدا-ح-ب ن-ير-كذ-م ،Úلوؤو-شسŸأ ة-جر-خ بب--شسب
.كأذنآأ ينطولأ بختنŸأ ةقفر Úبعل ةدع دجأوت ببشسب دا–إلأ عم اهئاقل ليجأات

ÚباسصŸا ةحلسصم ‘ نوكيسس ليجأاتلا
ÚباشصŸأ اميشسل Úبعللأ سضعب أذكو ينفلأ مقاطلأ ةحلشصم ‘ ليجأاتلأ نوكيشسو
رأرغ ىلع ةلبقŸأ تايرابŸاب قاحللأو ةلبقŸأ مايألأ للخ ‘اعتلأ لجأأ نم أذهو ،مهنم
سضعب هج-ت-ي ثي-ح ،Úغو-لو-ب بع-لÃ ل-ب-قŸأ عو-ب-شسألأ ة-يا-ه-ن رر-قŸأ ة-ل-ي-ل-م Úع ة-ي-ع-م-ج ءا-ق-ل
ةهجأوŸأ لخدي دق يذلأ يجورف بردŸأ ةحلشصم ‘ نوكيشس ام أذهو ‘اعتلأ ¤إأ ÚباشصŸأ
.لمتكم هبشش دأدعتب ةلبقŸأ

!ليجأاتلا ببسسب رثأاتي دق دا–إلا قسسن
نود ىقبيشس دا–إلأ نأأ اÃ ،يبرأدلأ ليجأات ببشسب رثأاتي دق قيرفلأ قشسن نأأ ىلع نانثأ فلتخي لو
دق ام ،ةليلم Úع ةيعمج مامأأ ةرششع ةثلاثلأ ةلو÷أ ةأرابم دعوم ةياغ ¤إأو رخآأ عوبشسأل ةشسفانم
ىلع ليلدلأو ةشسداشسلأ ةلو÷أ ذنم يدعاشصت ىوتشسم ‘ نودجأوتي نيذلأ ةنيششوب ءاقفر قشسن رشسكي
ينفلأ مقاطلل ليجأاتلأ أذه حمشسيشس ىرخأأ ةهج نم نكل ،ةلو÷أ كلت ذنم ةراشسÿأ مدع كلذ
.ةلبقŸأ ديعأوملل دي÷أ Òشضحتلل

ادد‹ هت‹رب ‘ ةÒبك ةبوعسص دجتسس ةطبارلا
ببشسب ،قحل تقوز ‘ يبرأدلأ ءاقل ة‹رب ةداعإأ لجأأ نم ةÒبك تابوعشص ةطبأرلأ دجتشسو

رود تأءاقل بعلتشس يتلأ ةيدولوملل وأأ دا–إلل ةبشسنلاب ءأوشس ةمانزرلأ ةفاثكو تقولأ قيشض
ءأر-جإأ د-عو-م ة-ط-بأر-لأ ر-كذ-ت ⁄ بب-شسلأ أذ-ه-لو ،ا-ي-ق-ير-فإأ لا-ط-بأأ ة-ط--بأر تا--عو--م‹

بشساني خيرات داجيإأ ةياغ ¤إأو ةلبقŸأ عيباشسألأ ‘ رمألأ أذه سسردتشسو ،ةأرابŸأ
.Úفرطلأ

ب .ب

نوكيسسو قاهرإلا Êاعي يمسساقلب
ماسصل مامأا ارسضاح

ةباشصإأ هل ببشس ام وهو قاهرإلأو بعت-لأ ن-م ي-م-شسا-ق-ل-ب ل-ي-عا-م-شسإأ ق-ير-ف-لأ م-جا-ه-م Êا-ع-ي
لشصأوي ثيح ،مويلأ جمرب ول يبرأدلأ ءاقل ‘ ةكراششŸأ نم همرحتل اتناك ةيلشضع

لبق ،ملآلأ نم سصلختلأ لجأأ نم جلعلاب يفتكيو تابيردتلأ نع بايغلأ بعللأ
ةلو÷أ ءاقل اهزربأأ ،ةلبقŸأ تايرابملل Òشضحتلأو تابيردتلأ ءأوجأأ ¤إأ ةدوعلأ

بشسحو ،Úغو-لو-ب-ب يرا÷أ عو-ب-شسألأ ة-يا-ه-ن رر-قŸأ ة-ل-ي-ل-م Úع ما--مأأ ة--ل--ب--قŸأ
ديعتشسيشس و قلقلأ ¤إأ وعدت ل ةفيفخ ةباشصإأ نم Êاعي بعللأ نإاف انرداشصمك

.اعيرشس هتيفاع

بردتلا ‘ اعرسشو نايفاعتي Êاوسضرو يراوز
تابيردتلأ ءأوجأأ ¤إأ ةدوعلأ ¤إأ Êأوشضرو يرأوز نم لك هجتي ،ىرخأأ ةهج نم
،ةباشصإلأ نم يئاهنلأ امهيفاعت دعب ،يرا÷أ عوبشسألأ فشصتنم لبق ةيعام÷أ
وهو ،ةعم÷أ موي ذنم بوب Êدبلأ رشضÙأ ةقفر دأرفنأ ىلع نابردتي ثيح

¤إأ ةدوعلأ مث نمو ةيعام÷أ تابيردتلأ ¤إأ امهتدوع برق ينعي يذلأ رمألأ
ةدا-ع-ت-شسأ ل-جأ ن-م ‘ا-ك-لأ تقو-لأ بردŸأ ا-م-ه-ح-ن-م-ي-شس ذإأ ،ة-شسفا--نŸأ ءأو--جأأ
.يمشسر لكششب امهيلع دامتعلأ لبق ةيندبلأ امهتقايل

ةسسفانملل ازهاج تاب ضشومامزو
ةأرا-بŸأ ن-م-ك ة-يأد-ب ة-شسفا-ن-م-ل-ل أز-ها-ج سشو-ما-مز سسرا◊أ تا-بو

بردم ةقفر ةيداع ةفشصب بردتي ثيح ،ةليلم Úع مامأأ ةلبقŸأ
‘ هتيويحو ةيندبلأ هتقايل عجÎشسأ امدعب ،ومح نب سسأر◊أ

نيرع ةشسأر◊ احششرم هلعجي ام ،ةيشضاŸأ ةليلقلأ مايألأ
لكششب زودنغ ددهي تابو ،ةلبقŸأ ةلو÷أ نم أءدب قيرفلأ

.ةشسأر◊أ بشصنم ىلع رششابم
ب .ب

Èع ه--تر--ششن نا--ي--ب ‘ ة--م---شصا---ع---لأ دا–إأ ةرأدإأ تد---كأأ
اهمشسح ،كوب-شسيا-ف-لأ ‘ ق-ير-ف-ل-ل ة-ي-م-شسر-لأ ة-ح-ف-شصلأ
امدعب ،ايئاهن ميليب دماح يبانيكروبلأ مجاهŸأ ةقفشصل
ليقأرعلأ سضعب ببشسب ¤وألأ ةرŸأ ‘ ةقفشصلأ تÌعت
نأأ لبق ،هقيرف ةرأدإأ فرط نم بعللأ اهجأو يتلأ
بعللأ نأأ مكحب دا–إلأ ةي-شضا-ير-لأ تا-ئ-ي-ه-لأ ف-شصن-ت
Úت-ن-شس ةدŸ ق-ير-ف-لأ ع-م هد-ق-ع ى-ل-ع ى--شضمأأ د--ق نا--ك
ام ،دا–إلأ سصيمق لمح ىلع قفأو دق ناكو ،فشصنو
قحتليشسو ءاتششلأ أذه ةراطشسوشس ديدج بعللأ لعجي

قيرفلأ ةرأدإأ نأأ امك ،نطولأ سضرأاب ةلبقŸأ مايألأ ‘
ةطبأرلأ ىوتشسم ىلع ةيرأدإلأ تأءأرجإلأ لكب تماق
.نك‡ تقو برقأأ ‘ بعللأ ليهأات لجأأ نم فافلأو

ةÒسشأاتلا ىلع لوسص◊ا تاءارجإا ‘ عرسش بعÓلا
موي ذنم ةيرأدإلأ تأءأرجإلأ فلتfl ‘ ميليب عرششو
ةÒششأا-ت ى-ل--ع لو--شص◊أ ل--جأأ ن--م ،مر--شصنŸأ ة--ع--م÷أ
هيلع قفتأ امك ،لبقŸأ عوبشسألأ رئأز÷أ ¤إأ لوخدلأ

ةرأدإأ ا-شضيأأ ه-تد-كأأ ا-م أذ-هو ،ةرا-ط-شسو-شس ›وؤو-شسم ع--م
نأاب دكؤوي ام ،ميليب هل بعلي يتلأ يبانيكروبلأ وميحر
قحتليشسو ،هيف ةعجر لو يئاهن لكششب ت“ ةقفشصلأ
لجأأ نم ،ةنك‡ ةشصرف برقأأ ‘ نطولأ سضرأاب بعللأ
ه-ئل-مز ع--م برد--ت--لأ ‘ عور--ششلأو ق--ير--ف--لأ فا--ششت--كأ
ةشصاخ ةوجرŸأ ةفاشضإلأ مدقي نأأ لمأأ ىلع ،دد÷أ
ةÒبك تايوتشسم مدقو ناششلأ ‘ Òثكلأ هنع ليق هنأأو

.هبلج ىلع نورشصي دا–إل ›وؤوشسم تلعج

 ضصيخرت ىلع لوسصحلل عراسسي ىيحي
نطولا ضضرأا هلوخدل

ريدŸأ نأأ ،دا–إلأ نم ةبرقŸأ انرداشصم تملعو
تامأدقتشسإلأ بعلÃ فلكŸأ ىيحي Îنع يشضايرلأ
ى-ل-ع لو-شص◊أ ل-جأأ ن-م ه-تا-كر– ر--خآلأ و--ه را--ششب
،ةيلÙأ تاطلشسلأ فر-ط ن-م ي-ئا-ن-ث-ت-شسأ سصي-خر-ت
¤إأ لوخدلاب ميليب دماح ديد÷أ مدقتشسملل حاشسملل
،يو÷أ لاÛأ ق-ل--غ ل--ظ ‘ ة--ير--ئأز÷أ ي--شضأرألأ
ةرأدإأ نأأ لإأ مايألأ سضعب قرغتشسي دق رمألأ نأأ مغرو
لوخدل ليبشس داجيإأ ىلع اهتردق نم ةقثأو قيرفلأ
عم ثدح امك ،ةرواÛأ نأدلبلأ ىدحإأ Èع بعللأ
¤إأ أو-م-شضنأ ن-يذ-لأ ن-ير-خآلأ Úب-عل-لأ ن-م د-يد-ع-لأ

لاÛأ قلغ مغر ةيشضاŸأ ةÎفلأ ‘ ةيرئأزج قرف
.يو÷أ

يبطلا ضصحفلا زايتجا دعب فيسصول ةقفر لهؤويسس
عم يمشسر لكششب لهؤويشس ميليب نأأ دا–إلأ ةرأدإأ تدكأأو
سصحفلأ زايتجأو نطولأ سضرأأ ¤إأ لوشصولأ روف قيرفلأ
Òهظل-ل ة-ب-شسن-لا-ب ر-مألأ سسف-ن و-هو ،ي-ن-ي-تور-لأ ي-ب-ط-لأ
اشسنرف ‘ رخآلأ وه دجأوتي يذلأ فيشصول مثيه نÁألأ
وأأ يرا÷أ عوبشسألأ ة-يا-ه-ن ن-طو-لأ سضرأا-ب ق-ح-ت-ل-ي د-قو
ةرأدإأ سصر–و ،Ìكألأ ى-ل--ع ل--ب--قŸأ عو--ب--شسألأ ة--يأد--ب
ةمزللأ ةيبطلأ تاشصوحفلاب دد÷أ مايق ىلع قيرفلأ

نم مهتاناعم دعو ةيندبلأ مهتملشس نم دكأاتلأ لجأأ نم

ف-ي-شصلأ ‘ لا◊أ ه-ي-ل-ع نا-ك ا-م-ك ،ر-كذ-ت تا--با--شصإأ يأأ
.ددج Úبعل ةدع قيرفلأ مدقتشسأ اŸ يشضاŸأ

!ءاŸا ‘ طقسست دق يجيعن ةقفسص
دق يجيعن ءايركز ةقفشص نأأ رداشصŸأ سضعب تراششأأو
ودأراب يلشصألأ هيدان ةشضراعم ببشسب ،ءاŸأ ‘ طقشست

ع-م تق-ف-تأ دا–لأ ةرأدإأ نا-ب ةد-كؤو-م ،ة-ق--ف--شصلأ ى--ل--ع

لعجي دق ام وهو ،ةقفشصلأ ‘ اهتراششتشسأ نود بعللأ
ل-يو– ‘ ر-ك-ف-ي ودأرا-ب نأأو ة-شصا-خ ،Ìع-ت--ت ة--ق--ف--شصلأ
لو-شص◊أ ل-جأأ ن-م ة-ي-بر-غŸأ قر-ف-لأ د-حأأ ¤إأ بعل--لأ

ةرأدإأ ا-ه-مد-ق-ت د-ق ي-ت-لأ ن-م Èكأأ ة-ي--لا--م ة--م--ي--ق ى--ل--ع
روانت كابلأ ةرأدإأ نأأ سضعبلأ Èتعأ Úح ‘ ،ةراطشسوشس
Ìكأأ ةدافتشسلأو قوشسلأ ‘ بعللأ ةميق عفر لجأأ نم
ب .ب.دا–إلأ ¤إأ هليو– نم

ــه2٤٤1 ةيناثلأ ىدامج٤2 ـل قفأوŸأ1202 يرفيف٧0 دحألأ لوألا فÙÎا
ةمشصاعلا دا–إا

فافلأ ةسسائرل حسشÎلأ نأدوعسسم نلعأأ اميف

ةــلم÷اب تابايغ طسسو يــسسيئر بردـــمك ةـــقثلا بـــسسك ةـــسصرف مامأا ةــــعيبسصوب
ةيناثلأ نم ةيأدب مويلأ ةيشسمأأ جÈلأ يلهأأ ةليكششت بعلت
ة-ب-ي-ب-شش ما-مأأ ة-بو-ع-شصلأ ‘ ة--يا--غ ة--ه--جأو--م ف--شصن--لأو
نو-ك-ت-شس ةأرا-ب-م ‘ را-ششب-ب توأأ02 بع-ل--م ‘ ةروا--شسلأ
سسأأر ىلع ءاقبلل  ةعيبشصوب بردملل  ةÒخألأ ةشصرفلأ
‘ يلهألل ايشسيئر ابرد-م ه-م-ي-شسر-تو ة-ي-ن-ف-لأ ة-شضرا-ع-لأ

ةيباجيأ ةجيتن سضرف ¤إأ قيرفلأ ةدايق ‘ ح‚ ةلاح
وكششي يذلأ دأدعتلأ اهفرعي يتلأ ةبعشصلأ فورظلأ مغر
ن-ب، ي-ع-ي-ب-شس، نأد-غز ن-م ل-ك Úي-شسا--شسأأ5 با-ي-غ ن--م
سصانق مجاهŸ مات بايغ ‘ Êايزو   يشسورع، نامثع
ه-ي-جو-ت ¤إأ ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ ر--ط--شضأ ثي--ح فأد--هأل--ل
لامكتشسل  ةفيلخوبو يجرب فيدرلأ يئانث ¤إأ ةوعدلأ

.81ـلأ ةمئاق
مزحتم ةباسصإا دعب مويلا ايسساسسأا دوعي كيرديسس

د-مfi سسرا◊أ ةدو-ع ة-ي-شسمألأ هذ-ه ة-ه-جأو-م د-ه--ششت
بايغلاب زرب نأأ دعب ةيشساشسألأ ةليكششتلأ ‘ كيرديشس

مزحتم سسرا◊أ لفكت ثيح ،Úتطرافلأ Úتلو÷أ ةليط
رظت-ن-ي ة-ع-ي-ب-شصو-ب بردŸأ ى-ق-ب-يو كا-ب-ششلأ  ة-شسأر-ح-ب
ةدوع-لأ نا-م-شضل  هأو-ت-شسŸ كيرد-ي-شس سسرا◊أ ةدا-ع-ت-شسأ
ماحقإأ ءاجو ةرواشسلأ ن-م ل-قألأ ى-ل-ع لدا-ع-ت-لأ ة-ط-ق-ن-ب
سسرا◊أ  ا-ه-ل سضر-ع-ت ي-ت--لأ ة--با--شصإلأ د--ع--ب كيرد--ي--شس
ثيح سسمأأ ة-ح-ي-ب-شص را-ششب ¤إأ ل-ق-ن-ت-لأ ة-ظ◊ مز-ح-ت-م

. رذتعي هتلعج ملآاب سسحأأ
يديزوبو Êاميلسس عم ضضوافتلا ةيادبو ةرارغوب ةحفسص يط
نم ةرأرغوب بردŸأ ةحفشص جÈلأ يلهأأ ةرأدأ توط
حÎقم تشضفر نأأ دعب تاشضوافم ‘ هعم لوخدلأ نود
ةدوع سضفري يذلأ  يÒهام÷أ طغشضلأ ببشسب ةدوعلل
‘ يتلأو موي-لأ ة-ه-جأو-م ة-ج-ي-ت-ن را-ظ-ت-نأ ‘و ةرأر-غو-ب

نا-ف ة-ي-با-ج-يأ ة-ج-ي-ت-ن سضر-ف ن-م دأد-ع-ت-لأ ن-ك“ ة-لا-ح
ة-ل-شصأوŸ ةرأدإلأ ة-ق-ث-ب ى-ظ-ح-ي-شس ة-ع-ي-ب-شصو--ب بردŸأ
‘ ةرأدإلأ ل--خد--ت--شس ة--ي--شسك--ع--لأ ة--لا◊أ ‘و رأو---ششŸأ

fiأ عم ةداج تاثداŸاميلشس بردÊ لشصوتلل يديزوب و
ةيق-ب ‘ ي-ل-هألأ بيرد-ت ى-ل-ع فأر-ششإل-ل ا-م-هد-حأأ ع-م
.رأوششŸأ

فfiÎ دان ةزاجا بلط فلم لامكتسسا قابسس ‘  ضشامر
نم نمزلأ عم قابشس ‘ سشامر سسأو◊أ سسيئرلأ دجوي
دا-ن ةزا-جإأ ى-ل-ع لو-شص◊أ بل-ط ف-ل-م لا-م-ك-ت-شسأ ل--جأأ

fiÎم--ث ن--مو ف Œ3 م-شصخو تا-بو-ق-ع ق-ير-ف--لأ بي--ن
للخ نم راشصنألل ةن÷ ليكششت سصوشصÿابو  طاقن
لبق راشصنألأ لث“ ةن÷ ةيكزتل ةيباختنأ ةيعمج ميظنت

دا-ن بل-ط ف-ل-م عأد-يل ل-جأأ ر--خأ ير--ف--ي--ف11 د-عو-م
fiÎف .

فافلا ةسسائرل حسشÎلا ‘ ةينلا نلعي نادوعسسم
‘ ه-ت-ي-ن نأدو-ع-شسم لا-م-ج ةرأدلأ سسل‹ و-شضع ن-ل--عأ
ةيرئأز÷أ ة-يدا–لأ ة-شسا-ئر-ل ه-ح-ي-ششر-ت ف-ل-م Ëد-ق-ت
ن-م ل-ك د-ع-ب Úح-ششرŸأ سسما-خ نو-ك-ي--ل مد--ق--لأ ةر--ك--ل

اقثأو نأدوعشسم أدب دقو ،ول◊و وروم،جابرق، يداشص
نأأ ة-شصا-خ تا-با-خ-ت-نلأ را-م-غ لو-خد ى-ل-ع ه-ترد-ق ن-م
ةفÙÎأ ةطبأرلأ ‘ وشضعك لمعلأ هل قبشس نأدوعشسم
.رأودم ةشسائرب

ارب فيدرلاو اوج ادغ رباكلا ةدوع
-را--ششب ة--يدا--ع ة--ل--حر ‘ أد--غ ر--با--كلأ دأد--ع--ت دو--ع---ي
،راششب ‘ مويلأ ةلي-ل ه-ت-ما-قإأ دد-م-ي-شس ثي-ح ،ة-م-شصا-ع-لأ

ةدو-ع-لأ ة-ل-حر ع-م د-عو-م ى-ل-ع ف-يدر-لأ نو-ك-ي-شس ا-م-ي--ف
تنمشض نأأ دعب ةلفا◊أ Èع ةأرابŸأ ةياهن دعب ةرششابم
باهذلأ ةلحر ‘ رباكألأ عم أوج فيدرلأ لقنت ةرأدلأ

حنŸ ينفلأ مقاطلأ رطشضيشس و ،ةدوعلأ ةلحر نود نم
د-عو-م ءا-ثل-ث-لأ مو-ي ة-يا-غ ¤إأو Úب-عل-ل Úمو--ي ة--حأر
.تابيردتلأ فانئتشسأ

ةارابŸا ةرادإل ناهج نب مك◊ا
ةرأدل ناهج نب مك◊أ ةيزكرŸأ ميكحتلأ ةن÷ تنيع

جÈلأ يلهأأو ةرواشسلأ ةبيبشش Úب مويلأ ةيشسمأ ةهجأوم
لك ةدعاشسÃ كلذ و راششبب توأأ02 بعلم ةيشضرأأ ىلع
نبو ناث دعاشسمك فراعو لوأأ دعاشسمك يراموع نم
ب/ليلخ. عبأر مكح ومح

قــــيرفلا ‘ لـــهؤويسس بعÓلاو ميليب يباـــنيكروبلا ةـــقفسص مـــسسحي داـــ–إلا

جÈلا يلهأا – ةرواشسلا ةبيبشش



راهن دح ¤إا ةديلبلا دا–ا قيرف ىرجأا
ةشصح٤6 ي-----شضاŸا سسي-----مÿا مؤ-----ي
سصشصح ةتشس ’إا هل قبتي ⁄و ،ةيبيردت
اذه مايأا لÓ-خ ا-ه-شضؤ-خ-ي-شس ة-ي-ب-يرد-ت
يمشسرلا لوأ’ا ءاقللا لبق يأا ،عؤبشسأ’ا
دورؤلا ةنيد-م ق-ير-ف ه-شضؤ-خ-ي-شس يذ-لا
مامأا ينكارب بعلÃ لبقŸا تبشسلا مؤي
.ةداعشسؤب لمأا
‘ كا-ن-ه ،ةدا-ع-شسؤ-ب ل-ما ءا--ق--ل ل--ب--قو
كلذبو ،ةيبيردت سصشصح ةتشس جمانÈلا

يتلا ةيبيردتلا سصشص◊ا ددع لشصيشس
ءدب ذنم فÎم Úشسح ءÓمز اهشضاخ

يشضاŸا Èمشسيد02 مؤي تاÒشضحتلا
.ةيبيردت ةشصح0٧  ¤إا
ة-ي-ن-مز-لا ةدŸا تغ-ل--ب ما--قرأ’ا ة--غ--ل--بو
Èمشسيد02 ذن-م Úب-عÓ-لا تا-ب-يرد-ت-ل
اذه ¤إا فاشضيو ،ةعاشس021 يشضاŸا
ةردقŸاو قيرفلا اهشضاخ يتلا تايرابŸا ددع ينمزلا ددعلا
ددع ؤهو ،تاعاشس01 نم Ìكأا عؤمجÃ ،ةيدو تاءاقل عبشسب

انملع اذا ةشصاخ ةيدؤلا تايرابŸاو تابيردتلا نم هب سساب’
ببشسب رهششأا ةعشست نم Ìكأ’ ةحار ةÎف ‘ اؤناك ÚبعÓلا نا
بب-شسب ي-شضاŸا سسرا--م51 ‘ ي-شضا-ير-لا طا-ششن-لا ف-ي-قؤ--ت
.انورؤك ءابو يششفت

ةداعشسوب لمأا ةهجاوŸ ابع’81 ةمئاق طبشضي ةمششن
سسيئرلا بردŸا نا دورؤلا ةنيدم قيرفل ينفلا مقاطلا نم ملع
لما قير-ف ة-ه-جاؤŸ ا-ب-ع’81ـلا ةمئاق ط-ب-شض ،ة-م-ششن نا-ي-ف-شس
ة-ن-يدÃ ي-ن-كار-ب بع-لÃ ل-ب-قŸا تب-شسلا مؤ-ي رر-قŸا ةدا-ع-شسؤ--ب
.Êاثلا ينطؤلا مشسقلا ةلؤطب نم ¤وأ’ا ةلؤ÷ا نمشض ،ةديلبلا
ءاقل سضؤÿ هركفم ‘ ÚبعÓلا عيمج نود هنا ،ةمششن بشسحو
لÓخ اÒثك اه-ي-ل-ع ز-كÒشس ي-ت-لا ءا-م-شسأ’ا ي-هو ،ةدا-ع-شسؤ-ب ل-ما
.ةداعشسؤب لما ةهجاؤم لبق ةيقبتŸا سصشص◊ا

ينكارب ةوخإ’ا بعلÃ تبشسلا موي ىرŒ ةداعشسوب لما ةهجاوم
تبشسلا مؤي ةداعشسؤب لمأاو ةديلبلا دا–ا ةارابم ة‹رب ررقت

نم ةيادب ةديلبلا ةنيدÃ ينكارب بعلÃ يرا÷ا يرفيف31
ءاقلب ةقؤبشسم نؤكتشسو ،رهظلا دعب فشصنو ةيناثلا ةعاشسلا
تاذ-ب ةر-ششا-ع-لا ة-عا-شسلا ى-ل-ع ه-ت-قÓ-ط-نا رر--قŸا ف--يدر--لا
ىلع دورؤلا ة-ن-يد-م ق-ير-ف-ل ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا لؤ-ع-يو .بع-لŸا
ثيح ،اÒثك ةداعشسؤب لمأا مامأا ¤وأ’ا ةلؤ÷ا ةارابم ةجيتن
د-ي-ب-ع-ت ل-جأا ن-م يرور-شض ن-م Ìكأا ا-ه-طا-ق-ن-ب زؤ-ف-لا نأا ىر-ي
لا‹ ’ هنإاف ةمششن لؤق بشسحو ،ىرخأا تاراشصتن’ قيرطلا
.ةلؤطبلا ةبيكرتو ةغيشص ¤إا رظنلاب ،ءاقل يأا ‘ أاطخلل

ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا ‘ هتناكم نمشضي جاحلب
يذلا ىؤتشسŸاب ،ةديلبلا دا–ا بردم ةمششن نايفشس برعأا
نم مغرلابف ،ةيدؤلا تايرابŸا لÓخ جاحلب بعÓلا هادبأا

هنا ’إا ،سسيمÿا ءافشص مامأا لوأ’ا يدؤلا ءاقللا ‘ هبايغ
سضرف نم دع-ب ا-م-ي-ف ا-ه-شضا-خ ي-ت-لا تا-يرا-بŸا ‘ عا-ط-ت-شسا

ءادأا اÒثك Êدعشسأا » : دحاؤلا فر◊اب هلؤقب بعÓك هتناكم
،ا-ه-ب-ع-ل ي-ت-لا ة-يدؤ-لا تا-يرا-بŸا ع-ي-م-ج ‘ جا--ح--ل--ب بعÓ--لا
ي-ت-لا ة-ل-ي-ك-ششت-لا ‘ Úي-شسا-شسأ’ا Úب-عÓ-لا ن-م-شض نؤ--ك--ي--شسو
.ةداعشسؤب لمأا مامأا لوأ’ا ءاقللا ‘ اهيلع دمتعنشس

ــه2٤٤1 ةيناثلا ىدامج٤2 ـل قفاؤŸا1202 يرفيف٧0 دحأ’اةيدنأ’ا رابخأا

ةديلبلا دا–إا

كيرافوب دادو

ةتسسلا ةيبيردتلا شصسص◊ا راظتنا ‘

تاÒشضحتلا ةيادب ذنم ةيبيردت ةشصح46 ىرجأا ةديلبلا دا–ا

لاششرشش ةيدؤلؤمو كيرافؤب دادو لداعت
عمج يذلا يدؤلا ءاقللا ‘ هلثŸ فدهب
د--ي--ه--ششلا بع--لÃ سسما لوأا Úق--ير---ف---لا

fiزا--قر د--م Ãن-م-شض كيرا-فؤ--ب ة--ن--يد
.ديد÷ا مشسؤم-ل-ل Úق-ير-ف-لا تاÒشض–

‘ لجشس ،فدهب رئازلا قيرفلا مدقتو
يتلا تاÒيغتلا دعبو نكل ،لوأ’ا طؤششلا
ة-ل-جؤ-ب نا-ي-ف-شس دادؤ-لا برد-م ا--ه--ل--خدا

نم دادؤلا قيرف نك“ ،Úطؤششلا Úبام
فدهب ةارابŸا يهتنتل ،ةجي-ت-ن-لا ل-يد-ع-ت

Ÿخأ’ا يدؤلا ءاقللا اذه دعيو .هلثÒ ‘
ةلجؤب نايفشس بردŸا ةليكششت جمانرب

ثي---ح ،د----يد÷ا م----شسؤ----م----ل----ل اÒشض–
نم م-شسؤŸا «لا-ق-تÈلا» ءا-ن-بأا ن-ششد-ي-شس
ثي--ح نؤ--ن--ك--ع ن--ب م‚ ق--ير---ف ة---باؤ---ب
ةيادب يشضاŸا تبشسلا Úقيرفلا يقتليشس
،رهظلا دعب فشصنو ةيناثلا ةعاشسلا نم
ى--ل--ع ف--يدر--لا ةارا--ب--م ىرŒ نأا ى--ل---ع
.احابشص ةرششاعلا ةعاشسلا

لاششرشش ةيدولوم ةارابم فشصي ةلجوب
ÚبعÓل ةديفŸاو ةمهŸاب

يذلا ءادأ’اب كيرافؤب دادو بردم داششأا
،لا-ششر-شش ة-يدؤ-لؤ-م ما-مأا ه--ب--ع’ ه--مد--ق
‘ اؤ---نا---ك ه---ي---ب----ع’ نا ه----لؤ----ق بشسحو
يتلا ميلاعتلا عيمج اؤمÎحاو ىؤتشسŸا

‘ ي-با-ج-يإ’ا ءي-ششلا ؤ-هو ،م-ه--ل تمد--ق
لؤق بشسحو .ةيدؤلا تايرابŸا هذه لثم
زؤفلا ق-ي-ق-ح-ت-ل فد-ه-ن ن-ك-ن ⁄ ،ة-ل-جؤ-ب
ةارا-بŸا ءا-ه-نإا ؤ-ه ا-ن-فد-ه نا-كا-م رد-ق-ب
يتلا ءاطخأ’ا حيحشصتو ،تاباشصإا نودب

انتنكم دقو ،ق-ير-ف-لا ا-ه-ن-م Êا-ع-ي نا-ك-م
ن--م Òث--ك--لا كراد--ت ن--م ةارا--بŸا هذ---ه
ىقبت ام حيحشصت لوا-ح-ن-شسو ،سصئا-ق-ن-لا

انلشصفت يتلا ةيبيردتلا سصشص◊ا ‘ اهنم
.نؤنكع نب م‚ ةهجاؤم نع

جئاتن عجارت ببشسب نوقلق راشصنأ’ا
ةيدولا تايرابŸا ‘ قيرفلا

كيرافؤب دادو Òهامج نم ديدعلا برعأا
ةيباجيإ’ا جئاتنلا عجارت نم مهقلق نع
ثي-ح ،ة-يدؤ-لا تا-يرا-بŸا ‘ م-ه-ق--ير--ف--ل
قيرف مامأا ةراشسÿا مهنم سضعبلا فشصو
ة-جرد-لا ¤إا ي-م-نŸا لا-ششر-شش ة-يدؤ-لؤ--م
ارخؤؤم ه-تاÒشض– ر-ششا-ب يذ-لاو ة-ث-لا-ث-لا
لكب دادؤلا Òهامج فتكي ⁄و .ةيبلشسلاب

ل-ئا-شسر م-ه-ن--م سضع--ب--لا ه--جو ل--ب ناذ--ه

Úب-عÓ-لاو ي-ن-ف-لا م-قا-ط--لا ¤إا ةر--ف--ششم
ة-ل-ج-شسŸا ءا-ط-خأ’ا ح-ي--ح--شصت ةرور--شضب

.سسأارلا ىلع سسأافلا عقي نا لبق ارخؤؤم
موي بعلت نونكع نب م‚ ةهجاوم

نونكع نب بعلÃ تبشسلا
دادوو نؤن-ك-ع ن-ب م‚ ةارا-ب-م ىر-ج-ت-شس
نم ةياد-ب ل-ب-قŸا تب-شسلا مؤ-ي كيرا-فؤ-ب
ر-ه-ظ-لا د-ع-ب ف-شصنو ة--ي--نا--ث--لا ة--عا--شسلا

Ãار-ق-م د-ي--ه--ششلا بع--لÊ نؤ-ن-ك-ع ن-با-ب
ع--ي--م--ج رار--غ ى--ل--ع رؤ---ه---م---ج نود---بو
بب-شسب ة--يدؤ--لاو ة--ي--م--شسر--لا تا--يرا--بŸا
ةارابم اهقبشستشسو ،91 ديفؤك ءابو يششفت
ثي---ح ،Úق---ير---ف---لا تاذ Úب ف----يدر----لا

.ةرششاعلا ةعاشسلا نم ةيادب قلطنتشس
يدهم Ëرك

 دد÷ا لّهؤونشس» :Êاميلشسوب
ْدِرُي نمو ةلوطبلا قÓطنا لبق

«هب ابحرم ةشسائرلل مدقتلا

دا–’ تقؤؤŸا ÒشسŸا بتكŸا سسيئر فششك
¤إا ءا--ج ه--نأا Êا--م--ي--ل--شسؤ--ب ر--ف--ع--ج سشار◊ا
:لاقو ،ةيندŸا ة-يا-م◊ا لا-جر ل-ث-م ق-ير-ف-لا
ام-ك ة-يدا-ع Òغ ة-ي-ع-شضو ‘ ق-ير-ف-لا ا-ند-جو»
اؤماق راؤ-ت-ك-ير-يد-لا ءا-شضعأاو ع-ي-م÷ا فر-ع-ي
ي-ن-ف م-قا-ط ماد-ق-ت-شسا لÓ-خ ن-م Òب-ك ل-م-ع-ب

بلجب انمق امك ،هيدعاشسمو دانم نم نؤكم
Úب نزاؤ--ت ق--ل--خ--ن ى--ت--ح ر--شصا--ن---ع---لا سضع---ب
كاÎشش’ا فيلاكت عفدب اشضيأا انمقو ÚبعÓلا
ن---م ما---ه ءز---ج ا---ن---ح---ن---مو يرود---لا بع---ل----ل

امك ،دد÷او ىمادقلا Úب-عÓ-لا تا-ق-ح-ت-شسم
لÓ-خ ن-م ق-ير-ف-لا تاÒشض– نا-م-شضب ا-ن-م-ق
ق--ي--ب--ط--ت اذ--كو ف--ل---ششلا---ب Úشصبر---ت ة---ما---قإا
.«يحشصلا لؤكؤتوÈلا

ام يشسركلاو ةشسائرلاب اكشسمتم تشسل»
«اباب ششيلوهÓخ

تشسل» :لا-ق ،يدا-ن-ل-ل د-يد÷ا سسي--ئر--لا ن--عو
كا-ن--ه نا--ك اذإا--ف بشصنŸا اذ--ه--ب ا--ك--شسم--ت--م
لمعلاو يدانلا ةشسائرب مايقلا ديري مهاشسم
‘ قاب انأا نكي ⁄ نإاو ةحلشصم يدل سسيلو هعم
ةرادإ’ا سسل‹ سسي---ئر نؤ---كأا---شسو ي---ب---شصن----م
نمو دلاؤلا ةكرت سسيل يشسركلا اذه ،ديد÷ا
تا-با-خ-ت-نا كا-ن-ه ،ه-ب ا-ب-حر-م مد-ق-ت-لا د-ير--ي
ل-ك-ششم ن-عو ،«سسي-ئر--لا ؤ--ه ن--م فر--ع--ن--شسو
ر-ك-شش د-يرأا ’وأا» :Êا-م-ي-ل-شسؤ-ب لا--ق ،نؤ--يد--لا
Óهشس ناك مهعم سضوافتلا نأ’ ÚبعÓلا سضعب
ةئيشس ةقيرطب تلماعت ةقباشس ةرادإ’ا نأا مغر
ءانبأا مهو ةقثلا ىؤتشسم ‘ اؤناك مهنكل ،ةياغلل

.«اÒثك انودعاشسو ةلئاع

مهعم قافت’ا لجأا نم Úبع’4 وأا3 يقب»
«دد÷ا لّهؤونشسو نويدلا لوح

وأا ة-ثÓ-ث ي-ق-ب» :لؤ-ق-ي ثد-ح-تŸا تاذ ع-با-تو
كانه نكل دعب مهعم قفتن ⁄ Úبع’ ةعبرأا
وأا21 مؤي لبق لح دق لكششŸا نؤكي نأا لمأا

،›امزيأا ،يطايعلب ،حيكف كانه ،يرفيف31
لشساÔشسو يد-ي-م-ح ،›ا-م-ع-لا ،يد-ن-ه-لا ؤ-حد

ةفرعŸ عؤبشسأ’ا اذه ةيادب تاعزنŸا ةن÷
تازا-جإا ى-ل-ع لؤ--شص◊ا ة--ي--نا--ك--مإاو د--يد÷ا
‘ حامشسلل دعتشسن سشقؤبو ،دد÷ا ÚبعÓلا

يزوزع-مو سشا-بر-خ كا-ن-هو ه-لاؤ-مأا ن-م ءز-ج
هعؤبشسأ’ا مهعم قفتن نأا لمأا كانهو ،نادمو
ذ--خأا--ت ⁄ ة---ق---با---شسلا ةرادإ’ا نأا ؤ---ل ،مدا---ق---لا

يؤ-شسن-شس ا-ن-ك ،يز-ف-ل--ت--لا ثب--لا تا--ق--ح--ت--شسم
ا-ن-ل ن-يد-ت ة-ط-بار-لاو را--ي--لŸا كلذ--ب نؤ--يد--لا

Ãميتنشس نؤيلم002و رايل».

دبع نبو ÚبعÓلا شضّرح بردم كانه»
«هّقح نم Ìكأا ذخأا نمحرلا

Úب-عÓ-لا ز-ف-ح--ي نأا ي--نÁ نا--ك ه--نأا فا--شضأاو
ةيؤشستل رط-شضا ه-ن-ك-ل لاؤ-مأ’ا هذ-ه-ب Úي-لا◊ا
فاشضأاو ،ىمادقلا تاقحتشسم عفدو نؤيدلا
بلاط يدانلا ‘ لمع بردم كانه» :لؤقي
ء’ؤؤهو ميتنشس يأا ‘ حامشسلا مدعب ÚبعÓلا
ةركلا ‘ Ìك مهو ةيشضايرلا حورلا نع نيديعب

بردŸا اذ-هو ،ه-ل-ل د-م◊ا ن--ك--ل ة--ير--ئاز÷ا
،«ه---م---شسا ر---كذ د---يرأا ’و سشار◊ا ‘ ل---م----ع
نامحرلا دبع نب ؤه بع’ كانه» :فاشضأاو
مهتاقحتشسم نم Ìكأا ذخأا سسيل ةبشسنلاب ؤهو
قيرفلاو نؤيلم065 هتحنم تاعزانŸا ةن÷و
لك انجرخ-ت-شساو م-ي-ت-ن-شس نؤ-ي-ل-م066 ه-ح-ن-م
ة-ن÷ ىد-ل كŸÓا اذ-ه تب-ث-ت ي-ت-لا ق-ئا--ثؤ--لا
ل--ك ل--هؤؤ--ن--شس Úب--عÓ--لا نذإا--بو تا--عزا---نŸا
.«ةلؤطبلا قÓطنا لبق ÚبعÓلا

بكرمو اÒثك اندعاشس بدتنŸا ›اولا»
«ابيرق هنم ديفتشسنشس وكافيز

ة-م-شصا-ع-ل-ل بد-ت-نŸا ›اؤ--لا ع--م هءا--ق--ل ن--عو
ه-ل سصخ-ششلا اذ--ه» :لا--ق ،ار--خؤؤ--م برا--ششؤ--ب
هنكل دعي ’ ؤه ،›اع ىؤتشسمو ةيلاع قÓخأا
هيدلو عقاؤلا سضرأا ىلع همÓك قبطي ناشسنإا
‘ ي-تؤ-عد-ب ما-قو ه-ب تي-ق-ت-لا ،ه--شسف--ن--ب ة--ق--ث

كا-ن-ه نؤ-ك-ي--شس ثي--ح ،سشار◊ا داو عور--ششم
د--شصق--ي و ،سشار◊ا دا–ا ة--مد--خ ‘ بع--ل--م
انفرشصت ت– نؤكيشس يذلا «ؤكافيز» بكرم

يشسيئرلا رقŸا نؤكيشسو لبقŸا رهششأ’ا ‘
داو ة-يد-ل-ب ع--م ثد– د--قو كا--ن--ه ق--ير--ف--ل--ل
نحنو ايدام يدانلا ميعدت لجأا نم رامشسلا
يدان-لا ‘ ع-ي-م÷ا ي-م-شسا-بو ه-م-شسا-ب هر-ك-ششن
يفت نأا ا-ي-ل-ع-لا تا-ط-ل-شسلا ن-م ى-ن-م-ت-ن ن-ح-نو
ةداعتشس’ ةينطو ة-كر-شش ا-ن-ح-ن“و ا-م-هد-عؤ-ب

.«هتبيه

«انه نحن كارطانوشس ةيدولوŸا تشضفر اذإا»
يذلا دعب فنعلا عاؤنأا لكب Êاميلشسؤب ددنو

‘ ارخؤؤم رئاز÷ا ةيدؤلؤم راشصنأا عم لشصح
اؤ--شضفر اذإا» :ع--با--تو ،«كر--طا--نؤ--شس» ة--كر--شش
،(كحشضي) ان-ه ن-ح-ن م-ه-ل لؤ-قأا كار-طا-نؤ-شس
را--شصنأ’ا ء’ؤؤ--ه--ل سضير– كا--ن--ه نا--ك ن--ك---ل
ا-م ؤ-هو م-ه-لاؤ-حأا ل-شضفأا ‘ د-جؤ-ي ق-ير-ف--لاو
ى-ل-ع ف-شسأا-تأا ا-نأاو ،سصا-خ-ششأ’ا سضع-ب ج-عز-ي

عشضؤلا نؤلغتشسي Úيزاهتنا كانه نأ’ عقؤم
باشسح ىلع ؤلو مهتياغ ¤إا لؤشصؤلا نوديريو

ديرن ’و قيرفلا Òشسن نحن ،نيرخآ’ا ثثج
ةيدؤلؤŸا راشصنأ’ لؤقأاو هءارو نم ةياغ يأا

ؤحن مهعفد نوديري نيذلا ء’ؤؤه نم راذح
ىن“أاو بهذ نم راشصنأا نؤكلÁ مهو ةيواهلا
.«ةثدا◊ا رركتت ’ نأا

«دوعشصلا ىلع ارداق اقيرف كل‰»
لا-ق ،م-شسؤŸا اذ-ه ةؤ-جرŸا فاد--هأ’ا ن--عو
نؤفÎعي يشضاŸا مشسؤŸا ؤبع’» :Êاميلشسؤب
نحنو ىؤتشسŸا ‘ تاÒشضحتب ماق قيرفلا نأا
Úب Òبك مهافت كانهو ةدحاو ةلئاع لكششن
،يدانلا ءاشضعأا لكو ينفلاو يبطلا Úمقاطلا
ةعؤمÛا هذهل Òبكلا رؤطتلا اندهاشش دقل
كانه ا‰إاو Êاث رخأا لوأا قيرف كل‰ ’ نحن

ي-ن-ن-كÁ ’ ه-نأا م-غر ل-ئا-ف-ت-م ا-نأاو ة--عؤ--م‹
راودأ’ا بعلل ظؤظ◊ا لك كل‰ نكل ،نهكتلا
اذ----ه دؤ----ع----شصلا ى----ل----ع ة----شسفا----نŸاو ¤وأ’ا
م. م.«مشسؤŸا

ششار◊ا دا–إا

ديد÷ا مسسوŸا قÓطنا لبق ةيدولا هتايرابم ماتخ ‘

لاــــــششرشش ةـــــــيدولوم مامأا لداـــــــعتي دادوــــــــلا

«Òبك يحومطو اÒثك Êدعشسأا ةمششن بردŸا مÓك»:جاحلب
ىلع ردسص يذلأ مÓكلأ دعب ةÒبكلأ هتداعسس نع جاحلب بعÓلأ برعأأ
همدق يذلأ يقأرلأ ىوتسسŸا-ب دا-سشأأ نأأ د-ع-ب ،ة-م-سشن نا-ي-ف-سس بردŸأ نا-سسل

هب انسصخ يذلأ رأو◊أ أذه ‘ هحسضوي ام وهو ،ةيدولأ تايرابŸأ لÓخ
.جاحلب

دا–أ له ،ةلوطبلأ ‘ ¤وألأ ةداعسسوب لمأأ ةأرابم نم ةليلق مايأأ لبق̂ ^
؟ةلوطبلأ لوخدل زهاج ةديلبلأ
نيدهاج لمعنسس هللأ نذإابو ،ةلوطبلأ لوخدل ةÒبك ةبسسنب نوزهاج معن
‘ امهم أرود لكسشت ¤وألأ تايرابŸأ نأأو ةسصاخ ،ةداعسسوب لمأ طاقن بسسكل
.دوعسصلأ وهو هقيق– ديرن يذلأ فدهلأ لجأأ نم امدق يسضŸأ

؟ةداعسسوب لمأ مامأأ لوألأ ءاقللأ ‘ أرسضاح نوكيسس جاحلب له̂ ^
نو-كأأ نأ ى-ن“أأ ،ة-م-سشن نا-ي-ف-سس بردŸأ د-ي ‘ و-ه Òخألأو لوألأ رأر-ق-لأ

بجيف بردŸأ نم رأرقب هنع تبغ نأو ىتح نكل ،ءاقللأ أذه ‘ أرسضاح
.ينفلأ مقاطلأ تأرأرق مأÎحأ

لمأأ مامأأ ةيسساسسألأ ةليكسشتلأ نمسض نوكتسس كنأأ ديفت رابخأأ كانه̂ ^
؟ةداعسسوب
ينتدعسسأأ امك ،مسسوŸأ ‘ ءاقل لوأأ ضضوخأأ نأ Êدعسسي لبو ،كلذ ىن“أأ

ةلسصأوŸ ›  يباجيإأ زفfi وهو ،يدا-ن-لأ ع-قوŸ ة-م-سشن خ-ي-سشلأ تا-ح-ير-سصت
.ةديلبلأ دا–أ يبfi عيمجو ينفلأ مقاطلأ تابغر قيقحتل لمعلأ

لمأ ةأرابم لبق ءلؤوهل لوقت أذام ،ةديلبلأ دا–أ Òهامج ركذ ىلع̂ ^
؟ةداعسسوب
ÚبعÓلأو قيرفلأ ةدناسسم مهيلع بجيف ،لاقلأو ليقلأ ¤إأ أوعمتسسي الأأ

نذإابو ،انÒهامج فرط نم يونعم معد ¤إأ ةجاحب نحنف ،ينفلأ مقاطلأو
قيق–و ،مسسوŸأ أذه مهداعسسإأ لواحنسسو نأديŸأ قوف مهيلع لخبن نل هللأ
نأأ حيحسص ،لوألأ ينطولأ مسسقلأ ¤إأ قيرفلأ ةداعإاب مهتاينمأأو مهمÓحأأ
.ىغتبŸأ ¤إأ لسصنسس عيم÷أ نواعتو لمعلاب نكل ،ةلهسس تسسيل ةمهŸأ

côË e¡ó…



ةشضايرلا ءادشصأاــه2441 ةيناثلا ىدامج42 ـل قفاوŸا1202 يرفيف٧0 دحألا

وادوف تايف مانيفوفلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا

ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل اسسيئر جاوج دمfi باختنا ديعأا
ةيبلغألاب ,ةديدج ةيبŸوأا ةدهعل وادوف تايف مانيفوفلل
,ةيباختنلا ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا لا-غ-سشأا لÓ-خ ة-ق-حا-سسلا
ءاسضيبلا رادلاب تاسضايرلا ةددعتم ةعاقلاب ترج يتلا
ةد-ه-ع-ل-ل ه-سسف-ن ة-فÿÓ د-ي-حو-لا ح-سشرŸا ,جاو-ج لا--نو
ىلع كلذب لسصحتيل ,اتوسص52 ,4202-1202 ةيبŸوألا

ةيع-م÷ا هذ-ه ر-سضحو .ا-ه-ن-ع ÈعŸا تاو-سصألا ع-ي-م-ج
ن-م ,با-خ-ت-نلا م-ه-ل ق-ح-ي ن‡ او--سضع52 ةيباخ-ت-نلا
.Óجسسم53 لسصأا
ن-سسحأا نو-ل-ثÁ صصا-خ-سشأا6 لا--غ--سشألا لÓ--خ تو--سصو
و ةي-ئلو تا-ط-بار9 ¤ا ة-فا-سضإا ,ر--ئاز÷ا ‘ ة--يد--نألا
صسيئرلا  نع Óسضف ,ةعسستلا ›ارديفلا بتكŸا ءاسضعأا
Òبعتلا مهنكÁ ادرف52 يواسسي ام يأا ,هتدهع ةيهتنŸا

.عاÎقلا قودنسص ‘ مهتوسص نع
ءا--سضعأا ‘ ة--ق--ث--لا د--يدŒ ” ,صسي--ئر---لا ن---ع ةوÓ---عو
بتكŸا ‘ وسضعلا نأا Òغ ,ةعسستلا ›ارديفلا بتكŸا
متيل باحسسنلا لسضف ,ةلحروب دمfi ,هتدهع ةيهتنŸا
.يقرسش ةزمحب هلادبتسسا
ءا-سضعا ي-ن-ف-ل-ك د-ق-ل» : ه-با-خ-ت-نا بق-ع جاو-ج ح--سضوأا و
وهو ةيدا–لا ةدايقل ةي-نا-ث-لا ةر-م-ل-ل ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا
ةيرث تناك يتلا ¤ولا ةدهعلا ‘ انحا‚ ىلع ليلد
.«›ودلاو ينطولا نيديعسصلا ىلع
‘ Ìكأا ةسضايرلا هذه ريوطت ¤ا ىعسسنسس» : فاسضأا و
ةيئلو ةط-بار51 كان-ه ا-ي-لا-ح .ن-طو-لا تا-يلو ي-قا-ب
لوسصولا ‘ اهدعب ركفنو ,ةطبار53 غولب ¤ا حمطنو
اننأل ,ينطولا باÎلا عيمج يطغن يكل ةطبار84 ¤ا
عفرب ,بون÷ا تايلو ‘ مانيفوفلا ريوطت ¤ا فدهن
قطانŸا هذه ييسضايرل حمسسن يكل ينقتلا ىوتسسŸا

قا-ح-ت-للا ة-سصر-ف م-ه-ح-ن‰ ي-ك م--هاو--ت--سسÃ ي--قر--لا--ب
عيم÷ عسستت رئاز÷ا نأا ينم اناÁإا ينطولا بختنŸاب
.«اهئانبأا
لÓخ فدهلا نأا ثدحتŸا دكأا ,ينطولا ديعسصلا ىلعو
ةيمهألا ءاطعإا ةلسصاوم» ‘ نمكيسس ةديد÷ا ةدهعلا
نم ءاÈخ لاسسرا لÓخ نم ,ةيلخادلا تايلولل ةغلابلا
او-ك-ت-ح-ي-ل ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا ر-سصا--ن--ع ة--ق--فر ة--سصا--ع--لا
ة-ي-ن-ف-لا م-ه-تارد-ق Úسس– ة-ي-غ-ب كا--ن--ه Úي--سضا--ير--لا--ب
ي-ع-سسو-ب ا-م ل-ك ل-م--عأا--سس ي--ن--نأا د--ه--ع--تأا و ,ة--ي--ند--ب--لاو

Ÿسس– ‘ م--ه--تد--عا--سسÚ ا-م--ك .ي--سضا--ير--لا م--هودر--م
تا-يلو-ب ة-سصا-خ ة-يو-ه-جو ة-ي-ئلو تا-سسفا-ن-م م-ظ-ن-ن-سس
.«ينطولا ىوتسسŸا ¤ا لوسصولا لبق بون÷ا
ى-ل-ع لو-ع-ت ه-ت-ئ-ي-ه نأا جاو--ج ف--سشك ,دد--سصلا اذ--ه ‘و
وأا ة-ير-ئاز÷ا ة-يو÷ا طو-طÿا ع-م ة-ي-قا-ف--تا ءا--سضمإا»
لقنت ةي-ل-م-ع ل-ي-ه-سست د-سصق ي-ل-ي-سسا-ط-لا ناÒط ة-كر-سش
¤ا بون÷ا نم ,نطولا تايلو فلتfl نم Úيسضايرلا
¤ا قر--سشلا ن--مو بو--ن÷ا ¤ا لا--م--سشلا ن--مو لا--م--سشلا
م-ل-ب ا-ن-ل ح-م-سسي-سس ا‡ ,قر-سشلا ¤ا بر-غ-لا ن-مو بر-غ-لا

فدهب ةدحاو ةسسفانم ‘ رئاز÷ا ءانبأا عيمج لمسش
Úي--سضا--ير---لا ل---ك Úب تا---ي---ن---ق---ت---لاو تاÿÈا لدا---ب---ت
.«Úيرئاز÷ا
,صسرادŸا ىوتسسم ى-ل-ع ة-سضا-ير-لا هذ-ه م-ي-م-ع-ت لو-حو
Úعو-ط-ت-م Úبرد-م ا-ن-يد-ل» : بخ-ت--نŸا صسي--ئر--لا دروأا

Áا ‘ لمعلا مهنكŸا ةطيرسش صسرادŸلبق نم ةقفار
.«ةيوبÎلا تاسسسسؤوŸا ¤ا جولولا ليهسستل ةيبÎلا ةرازو
ذا-ت-سسأا و-هو ,جاو-ج ف-سشك ,›ود-لا د-ي-ع--سصلا ى--ل--ع ا--مأا
فادهلا Úب نم هنأا ,ةسضايرلا هذه ‘ ›ود Òبخو
جاردإا ل-جأا ن-م ي-ع-سسلا» ا-ه-ق--ي--ق– ¤ا ح--م--ط--ي ي--ت--لا

ة-ي-ق-ير-فلا با-ع-لألا ن-م-سض وادو-ف تا-ي--ف ما--ن--ي--فو--ف--لا
با-ع-للا ‘ ثد-ح-ي-سس ا-م-ل-ث-م ة-ي--ع--ما÷او ة--ي--سسردŸا
.«ÚتلبقŸا ةيعما÷او ةيسسردŸا ةيويسسآلا
ايلود رئاز÷ا ةبترم Úسس– ىلع لمعن» : اسضيا دافا و

فلتfl ‘ لوألا ل ⁄و Êاثلا ¤ا ثلاثلا زكرŸا نم
ى--ل--ع ةراد--سصلا ى--ل--ع ظا--ف◊ا ع--م ,تا---سصا---سصت---خلا
رفوت Èع رÁ كلذ نكل ,يقيرفلاو يبرعلا ÚيوتسسŸا
.«ةÒبك ةيدام تايناكمإا

ةدـــــــيدج ةيبŸوأا ةدـــــــهعل اشسيئر جاوـــــــج دـــــــمfi باـــــــختنا ةداــــــــعإا

بــشصانŸا ةــيجاودزاب صصاÿا موشسرŸا ليدعتب نوينعŸا مه ء’ؤوــه
 ةيذيفنتلا و ةيباختن’ا ةيلوؤوسسŸا Úب عم÷ا عنÁ يذيفنت موسسرم ليدعت حÎقم ىلع يسشاŸا عوبسسأ’ا ةياهن ةموك◊ا تقداسص
 ةعبارلا و ةثلاثلا ÚتيداŸاب رم’ا قلعتي و ةموك◊ا عامتجا ‘ ةسضايرلا و بابسشلا ةرازو هتمدق  ةيسضايرلا لكايهلا ‘ ةيرادإ’ا و

5102 ةنسس Èمسسيد82 لا ‘ خرؤوŸا043 -51 مقر يذيفنتلا موسسرŸا نم
و حسضويل هÓعأا روكذŸا يذيفنتلا موسسرŸا ميمتت و ليدعتلاب حÎقŸا اذه ءاج و
و ةيباختنلا و ةيرادإلا ةيلوؤوسسŸا Úب عم÷ا مدع نوناقب ةينعŸا فئاظولا رسسحي
ماكحا اهب لفكتت ⁄ يتلا و ناديŸا ‘ ةلجسسŸا عم÷ا تلا◊ كلذ و ةيذيفنتلا
ةيزكرŸا ةرادإلا فرط نم اهطبسض مدع هنع بترت ام043-51 موسسرŸا
ن-م-سض ىر-خأا ف-ئا-ظو جاردا لÓ-خ ن-م لو-ل-ح صصن-لا ل-يد-ع-ت عور-سشم حÎقا ه-ي--ل--ع و
ةثلاثلا ةداŸا نمسض اهرسصح ” دق و تايلوؤوسسŸا Úب عم÷ا مدعب ةينعŸا تلا◊ا
: ›اتلا وحنلا ةلع ةعبارلا و
ةسضايرلا و بابسشلا ةرازو حÎقم فاسضأا043-51 يذيفنتلا موسسرŸا نم3 ةداŸا
يذيفنتلا بتكŸا وسضع وا صسيئرل ةيباختنلا ةفيظولا باحسصأاب عم÷ا تلاح ميمتت

صسفن نمسض ةفيظولا صسفن  عم ةيسضاير ةيعمج وا يدان وا ةطبار وا ةيسضاير ةيدا–ل
و رخا صصاسصتخا وا صصاسصتخلا صسفنل ةيميظنتلا و ةيسضايرلا لكايهلا

Ãقم ناف رخا ينعÎو بابسشلا ةرازول  ليدعتلا ح
عنÁ هيلع ةقداسصŸا ت“ يذلا و ةسضايرلا

ة-لواز-م ن-م تا-ط-بار-لا و ة-يد-نألا ءا--سسؤور
لكايهلا هذه ىو-ت-سسم ى-ل-ع م-ه-تا-طا-سشن

ءا-سضعأا وا ءا-سسؤور-ك م-ه-با-خ--ت--نا ” اذا
صسف---ن ن---م ل---كا---ي---ه ‘ ن---يذ----ف----ن----ت

صصاسصتخا وا يسضايرلا صصاسصتخلا
flسشي و ف-----لاÎن----م ى----ل----ع ط ”

يذيفنت وسضع وا صسيئرك مهباختنا
ةلاقتسسلا ة-ي-سضا-ير-لا ل-كا-ي-ه-لا ‘
ى-ل-ع ة-ي-سسا-سسألا م-ه-ب-سصا-ن-م ن--م
ة--ي--سضا--ير--لا ل--كا--ي--ه--لا ىو--ت--سسم
ن-ع ي--ل--خ--ت--لا و م--ه--ل ة--ق--با--سسلا

ديقت لباقم ةقبا-سسلا م-ه-ف-ئا-ظو
” ن-----------يا د------------يد÷ا بسصنŸا
لا-ثŸا ل-ي-ب-سس ى-ل-ع و  ه-با-خ-ت--نا

اهاسصقأا ةدم لÓخ هبسصنم نم يذيفنتلا وسضعلا وا ةطبارلا صسيئر لبقتسسي نا بجي
صسفن وه و ةيسضايرلا ةيدا–لاب يذيفنت وسضع وا صسيئرك هباختنا دعب موي ÚثÓث
ءاسسؤور ىلع صضرفي ام تاطبارلل ةيذيفنتلا بتاكŸا و ةطبارلا ةسسائرل ةبسسنلاب رملا
يداونلا ىوتسسم ىلع مهفئاظو ن-ع ي-ل-خ-ت-لا ة-يد-نأÓ-ل ة-يذ-ي-ف-ن-ت-لا بتا-كŸا ءا-سضعأا و
وا ةيئلولا ة-ط-بار-لا ىو-ت-سسم ى-ل-ع ةد-يد÷ا م-ه-ت-ف-ي-ظو ة-لواز-م ل-جا ن-م ة-ي-سضا-ير-لا
. ةيوه÷ا
و ةيرادإلا فئاظولا ددحيل ءاج يذيفنتلا موسسرŸا نم ةعبارلا ةداŸا ‘ ليدعتلا اما
: يتلا لكسشلا ىلع ةيباختنلا تايلوؤوسسŸا عم عم÷ا عنŸاب ةينعŸا ةيذيفنتلا
و بابسشلا ةرازول ةيزكرŸا ةرادإلا نمسض ةسسرامŸا فئاظولا ناونع ت– :’وأا
: ةسضايرلا

ةرازوب ةيزكرŸا ةرئادلا ىوتسسم ىلع ايلع بسصانÚ ÃنيعŸا ÚفظوŸا ةفاسضإا ”
ةسضايرلا و بابسشلا ةرازوب ةسضايرلا ريدم ةروسص ‘ ةسضايرلا و بابسشلا

ةيزكرŸا ةرئادلا جراخ حلاسصŸا نمسض ةسسرامŸا فئاظولا  نازنع ت–:ايناث
: ةرازولل
بتاكŸا  ءاسسؤور و حلاسصŸا ءاسسؤورل ايلعلا بسصانŸا ‘ ÚنيعŸا ÚفظوŸا فاسضي

: ةسضايرلا و بابسشلا ةرازول ةعباتلا تاسسسسؤوŸا ناونع ت–:اثلاث
ةيسضاير تاد-حو ءا-سسؤور وا ح-لا-سصم ءا-سسؤور-ك ا-ي-ل-ع-لا بسصا-نŸا-ب Úن-ي-عŸا Úف-ظوŸا
ةيراŒ وا ةيعانسص وا ةماع ةيرادإا تاسسسسؤوم وا ةيبŸوألا تابكرŸاك
صصاÿا يسساسسألا ماظنلا ‘ اهيلع صصوسصنŸا ايلعلا بسصانŸا ناونع ت–:اعبار
ةسضايرلا و بابسشلا نع ةلوؤوسسŸا ةرادإÓل Úعسضاÿا ÚلوؤوسسŸاب
يدلب يسضاير قحلم وا قسسنم صشتفŸ ايلعلا بسصانŸا ‘ ÚنيعŸا ÚفظوŸا
-51 يذيفنتلا موسسرŸا ميمتت و ليدعتب يدلاخ يلع ديسس ريزولا عورسشم ىتا دق و
و بابسشلا عاطقل Úعباتلا ÚفظوŸا نم تائف ¤ا عم÷ا مدع تلاح عيسسوتب043
هب لومعŸا يذيفنتلا موسسرŸا ماكحا ‘ مهيلع صصوسصنŸا Òغ ةسضايرلا
تايلوؤوسسŸا ددعت عنم نايعسضوو تلÓ◊ ةقدلا نم ديزم ةفاسضإل عورسشŸا فدهيو

ةطلسسلا مادختسسا ءوسس و حلاسصŸا براسضت رطاfl ةحفاكم Úسسحتب حمسسي ا‡
يروسصنم ةلوخ . ةسضايرلابادا و تايقلخا ىلع ظافحلل

:يفيرعوب حبار ،ةلسسلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا سسيئر

«ةشضايرلا ىلع ابلشس رثؤوي دق يذيفنتلا موشسرŸا ليدعت»
ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–’ا صسي--ئر ف--سشك
نا ي--ف--ير--عو--ب ح--بار ة--ل--سسلا ةر--ك--ل
يذيفنتلا موسسرŸا يرو-ف-لا ق-ي-ب-ط-ت-لا

ارخؤوم هليدعت ” يذلا51/043 مقر
ÚيÒسسŸا دد--ع ‘ ة--مزا ل--ك--سشي د---ق
ةسصاخ ةسضايرلا عاط-ق ‘ ن-يد-جاو-تŸا

ر--ق--ت--ف--ت ي--ت--لا تا--ي’و--لا صضع---ب ‘
ة-ي’و-ب لا--ث--م بر--سض و ن--يÒسسم--ل--ل
ن-يرÒسسم ثÓ-ث كل“ ي-ت-لا صضي--ب--لا

ى-ل-ع ف-ئا-ظو-لا ل-ك-ب نو-مو-ق-ي ط-ق-ف
هيلع و تاطبار-لا و  ة-يد-نأ’ا ىو-ت-سسم
نا ى-ن-م-ت-ي نا-ك ه-نا ي-ف-ي-عو-ب ح--سضوأا

Œعم ةسضا-ير-لا و با-ب-سشلا ةرازو ع-م-ت
ةي-ف-ي-ك ة-سشقا-ن-م و ة-يدا–’ا ءا-سسؤور
رسضت ’ ةغيسصب مو-سسرŸا اذ-ه ق-ي-ب-ط-ت
هل ليدعتلا نا يفني ⁄ ىرخأا ةهج نم و رئاز÷ا ‘ ةسضايرلا Òيسستب
و اه◊اسصم لجا نم اهبسصانم لغتسست يتلا ت’ا◊ا صضعب ‘ هتايباجيإا
نومدخي دق نيذلا ةيدنأ’ا ءاسسؤور ىل-ع ق-ب-ط-ن-ي ع-سضو-لا اذ-ه نا د-كا

نا دكا و دراو Òغ رمأ’اف تاطبارلل ةبسسنلاب Úح ‘ مهتيدنا حلاسصم
لظ ‘ ابعسص ىقبيسس  نطولا تاي’و عيمج ىلع موسسرŸا اذه قيبطت
. ينطولا باÎلا Èع نيÒسسŸ   ةيرئاز÷ا ةسضايرلا راقتفا

Úــــيعت ةرورــــشض ىلع ددــــششي يواÒج
اــــــيلع تاداــــــهششب Úبردـــــم

ة---سضا---ير---لا و با----ب----سشلا ةرازو تل----سسار
اهيف ركذت ةلسسارÃ ةيسضايرلا تايدا–’ا

مقر يذيفنتلا موسسرŸاب تايدا–’ا ءاسسؤور
È 6002متبسس نم Êاثلا ‘ خرؤوŸا60-792
يدعاسسم و يبردم ءاقتنا ÒياعÃ قلعتŸا و
هذ-ه تءا-ج و ›ا-ع--لا ىو--ت--سسŸا ي--برد--م
ة-ما-ع-لا ة-يردŸا ة-ظ-حÓ-م د-ع-ب ة-ل--سسارŸا
رار-م-ت-سسا ة-ي-سضا-ير--لا و با--ب--سشلا ةرازو--ل
ما-ك--حأÓ--ل لا--ث--ت--م’ا مد--ع تا--يدا–’ا
Úي-ع-ت ت’ا-ح-ب ة-ط-ب-ترŸا و ا-ه-ب لو-م--عŸا
هناف يذي-ف-ن-ت-لا مو-سسرŸا بسسح و ÚبردŸا

ةداهسشل ينطولا بختنŸا بردم ةزايح مزلي
ددسش هيلع و قوف امف ةيناث ةجرد بيردت

fiج دمÒا يواŸبابسشلا ةرازوب ماعلا ريد
تايدا–’ا مازتلا ةرورسض ىلع ةسضايرلا و

Ãا هيلع صصني اŸىلع حلاو792-60 موسسر
نوزوح-ي ن-يذ-لا ÚبردŸا ة-ي-قر-ت ةرور-سض

نيوكتلا ةيريدم عم قيسسنتلاب  ةيناثلا ةجردلا نم لقا  بيردت ةداهسش ىلع

دق ÚبردŸا ةيعسضو ةيوسست مدع نا يواÒج دكا و  ةسضايرلا و بابسشلا ةرازوب

قيق– ةلاح ‘  ةيرازولا مهحنم نم ÚبردŸا ةدافتسسا لكسشم ‘ تايدا–’ا عسضي

Úبردم Úيعت ةيسضايرلا تايدا–’ا ىلع بجوتسسي هيلغ و  ةيباجيإا جئاتن يأا

ةينفلا تاسضراعلا  ةيعسضو ةيوسست و ةيناث ةجرد بيردت تاداهسش ىلع نيزئاح

 لاجآ’ا برقا ‘  اهتايوتسسم عيمجب ةينطولا تابختنملل
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ةث-لا-ث-لا ه-ت-ه-جاو-م ،ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ضضا-خ
روهمج مامأا ةيليوج5 بعلÃ اناغ ةرود تايفضصت نمضض
عازتنا ‘ ةبوعضص يأا ينطولا رضصانعلا دŒ ⁄ ،طضسوتم
Úفدهب هيلع زوفلاب ،رضضخألا ضسأارلا رزج بختنم طاقن
دبع ماضصع يرضصŸا مك◊ا اهرادأا ةارابم ‘ ،Úفيظن
ر-ظ-ت-نا ،فاد-هأا نود-ب ى-ه-ت-نا لوأا طو--ضش د--ع--ب.حاتفلا
5 بعلم ¤إا رضضح يذلا عضضاوتŸا يرئاز÷ا روهم÷ا

ضسراح كابضش دهاضشيل ،ةارابŸا نم66ـلا ةقيقدلا ةيليوج
ليمج فدهب زتهت وتضسينرا رضضخألا ضسأارلا رزج بختنم
ضسا-ف-نألا ‘و ،ما-هد نار-هو ة-ي-ها-ب-لا ة-ن-يد-م ن--با ه--ع--قو
بÎغŸا ه-----جو ،(98ـلا ة-ق--ي--قد--لا) ةارا--بŸا ن--م ةÒخألا

هعيقوتب راوزلا ردضص ‘ ةمحرلا ةضصاضصر يÒنم يدهم
ة-ط-ق-ن--لا ¤إا «ر--ضضÿا» د--ي--ضصر ا--ع--فار ،Êا--ث--لا فد--ه--لا
ضضاخ.اينيغ ةقفر هت-عو-م‹ رد-ضصت-ي تا-بو ،ة-ع-با-ضسلا
ضسانول :ةيلاتلا ءامضسألاب ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا

،يÒن-م يد-ه-م ،ي-بارز فوؤور--لا د--ب--ع ،د--يزو--ب ،يواوا--ق
ةز-عو-ب ر-ما-ع  ،جا-ح-ل-ب ر-يذ-ن ،Êا-يز Ëر-ك ،ةر-قو-ب د-ي‹

،(رومطم Ëرك) ماهد ،(ضسنوي) يفياضص قيفر ،(نورمع)
›افك لاضشيم ناج يضسنرفلا :بردŸا.يروضصنم ديزي
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ة-ل-حر-م ن-م-ضض ه-ل ةارا-ب-م لوا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ضضا--خ
نم ،(8002 اناغ) ايقيرفإا ·أا ضساك تايفضصت نم ةدوعلا
ق-ي-فر ءÓ-مز  ن--ك“ ثي--ح ،ر--ضضخألا ضسأار--لا رز--ج ة--لود

Úفده ي-با-ج-يلا لدا-ع-ت-لا ة-ج-ي-ت-ن-ب ةدو-ع-لا ن-م ي-ف-يا-ضص
Ÿا عضضو ،امهلثŸنم طقف ةطقن دعب ىلع ينطولا بختن

ينم دعب ققحتت ⁄ ةطقنلا هذه فضسأÓل نكل ،تايئاهنلا
هذ-ه دا-ق.Úتراضسخب Úت-ي-لاوŸا ه-ي-تارا-ب-م ‘ ا-ن-ق-ير-ف
ردهأا اهلÓخو ،فراضش ركب وبا ياروفيلا مك◊ا ةارابŸا
فدهل هيقلت دعب ،هيدي Úب ناك ازوف ينطولا بختنŸا
اذه لبقو ،ةارابŸا نم عئاضضلا لدب تقولا ‘ لداعتلا
ةرقوب دي‹ بعÓلا هعقو فدهب انبختنم مدقت ،فدهلا

.لوألا طو-ضشلا ى-ه-ت-نا ر-ف-ضصل فد-ه-بو ،33ـلا ةق-ي-قد-لا ‘
ةيادبلا ،ةلماك فادهأا ةثÓث ليجضست دهضش Êاثلا طوضشلا
‘ زيراوضس ولواب بعÓلا ةطضساوب ضضرألا باحضصأل تناك
ةياهنلا نم قئاقد تضس لبقو ،ةارابŸا نم85ـلا ةقيقدلا
ة-ح-ل-ضصŸ ا-ي-نا-ث ا-فد-ه ي-ف--يا--ضص ق--ي--فر بعÓ--لا فا--ضضأا
لد--ع ع--ئا--ضضلا تقو--لا تقو--لا ‘و ،ي--ن--طو--لا بخ--ت---نŸا

بعÓلا ةطضساوب ةجيتنلا رضضخألا ضسأارلا رزج  بختنم
ةهجاوŸا هذه ينطولا بختنŸا ضشاخ.ضساغروب يÔه
دي‹ ،حات-ف-م ع-ي-بر ،يواوا-ق ضسا-نو-ل :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-ضسألا-ب
يرمع ،فوؤورلا دبع يبارز ،يواز Òمضس ،ديزوب ،ةرقوب
،(رومطم Ëرك)›ذاضش
Ëر----ك ،ي----ح----ي Îن-----ع
ي-ف-يا-ضص ق-ي--فر ،Êا--يز
:بردŸا.(ضسÓيغ)
لاضشيم ناج يضسنرفلا
›افك
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ر-ه--ضش ن--م ضسماÿا ‘
ضصا----خ ،7002 ناو----ج

لوأا ينطو-لا بخ-ت-نŸا
ما----مأا ةارا----ب----م ر----خآاو
،Úت--ن--جرألا بخ--ت--ن--م
بع---ل---م ا---ه----ن----ضضت----حا
ة-نو-ل-ضشÈب و-ن بما-ك--لا
ونافلا Êابضسلا مك◊ا اهرادأاو ،ادج ليلق روهمج مامأا
ةعبرأا ةجيتنب «وغناتلا» بختنم زوفب تهتناو ،ضساÒفلا
‘ اركبم ،يني-ت-ن-جرألا بخ-ت-نŸا مد-ق-ت ،ة-ثÓ-ث-ل فاد-هأا
ةقيقدلا ‘ زيفيت «ة-با-بد-لا» بعÓ-لا ة-ط-ضساو-ب ة-ج-ي-ت-ن-لا
ءÓمز ةÁزع نم لني ⁄ افده ،ءازج ةبرضض نم ةيناثلا
ة-ضشهد ما-مأا ىر-خألا ىو-ل-ت ة-م-ج-ه-لا او-ن-ضشو ،Êا-يز Ëر-ك
ل-يد-ع-ت ن-م ي-ح-ي Îن-ع بعÓ-لا تن-ك-م ،Úي--ن--ي--ت--ن--جرألا
بختنم لك لواح اهدعب ،ةعضساتلا ةقيقدلا ‘ ةجيتنلا
بردŸا لابضشأل تنا-ك ة-ب-ل-غ-لا ن-ك-ل ،ا-ي-نا-ث ا-فد-ه ة-فا-ضضإا
قئاقد ةثÓث لبق Êاث فدهب ›افك لاضشيم ناج يضسنرفلا

بعÓ-لا ة-ط-ضساو-ب ،¤وألا ة-ل-حرŸا ة--يا--ه--ن ةر--فا--ضص ن--م
عقو ىلعو ،جاحلب ريذن يرطقلا دضسلا يدان قيرفل ›ا◊ا

بختنŸا ةحلضصŸ لوألا طوضشلا ىهتنا ،فدهل Úفده
دنلا هيف فقوو ،ىوتضسŸا ‘ اطوضش مدق يذلا ،ينطولا
هذه ضضا-خ يذ-لا ة-ي-ن-ي-ت-ن-جرألا ةدا-مرلا ة-ه-جو ‘ د-ن-ل-ل
بعÓلا مهمدقتي ،ةيضساضسألا هرضصانع لماكب ةهجاوŸا

يضسيم
ة-ل-حرŸا ‘ دو-ع-ي-ضس يذ--لا
لÓخ.Úليمج Úفدهل هعيقوتب ةوقب ةيناثلا
دا--ع بع--ل--لا ن--م ق--ئا--قد ةر--ضشع د--ع--بو ،Êا--ث---لا طو---ضشلا
ةطضساوب ةجيتن-لا ه-ل-يد-ع-ت-ب ةو-ق-ب ي-ن-ي-ت-ن-جرألا بخ-ت-نŸا

،يضسيم لينويل ةضسمÿا ةيŸاعلا ةيبهذلا تاركلا بحاضص

هفده ينيتنجرألا بختنŸا فاضضأا ،قئاقد ثÓثب اهدعب
فدهلا اذ-ه د-ع-ب.وبيضسابماك بعÓلا ة-ط-ضساو-ب ثلا-ث-لا

دارأا يضسيم نكل ،ةجيتنلا ليدعت ينطولا بختنŸا لواح
Êاثلاو هدÓب بختنŸ عبارلا فدهلل هعيقوتب كلذ ضسكع
بخت-نŸا ضصل-ق ةر-ضشا-ب-م ا-هد-ع-ب ،47ـلا ة-ق-ي-قد-لا ‘ ،ه--ل
لجضسم جاحلب ريذن بعÓ-لا ة-ط-ضساو-ب ة-ج-ي-ت-ن-لا ي-ن-طو-لا
ةجيتنب تأا-ت ⁄ ة-ي-ق-ب-تŸا51ـلا قئاقدلا ةي-ق-ب ،ه-ل ة-ي-ئا-ن-ث
ةيعابرب ينيتنجرألا بختنملل بعضص زوفب ةارابŸا يهتنتل
ل-ك ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا او-ب-عل ه-ي-ف لا-ن ءا-ق-ل ‘ ،ة-ثÓ--ث--ل
هب رهظ يذلا ع-ي-فر-لا ءادأÓ-ل ر-ظ-ن-لا-ب ر-يد-ق-ت-لاو ةدا-ضشإلا
ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا ضضا--خ.نوبعÓلا
لوا فيطضس قافو نم يواجح Òمضس :ةيلاتلا ءامضسألاب

يد-م ،(يواز Òم-ضس) ،ةر-قو-ب د--ي‹ ،د--يزو--ب ،ه--ل ةارا--ب--م
فوؤورلا د-ب-ع ي-بارز ،ي-ح-ي Îن-ع ،(ةز-ي-ع-م لدا-ع)يÒن-م
ة-يدو-لو-م ن-م ي-ن-ضسح) ›ذا-ضش ير--م--ع ،(ةز--عو--ب ر--ما--ع)

،(رئاز÷ا
Êا-يز Ëر-ح-ك ،يرو-ضصن--م د--يز--ي
.(ضسÓ-ي-غ) ما-هد ،جا-ح--ل--ب ر--يذ--ن ،(رو--م--ط--م Ëر--ك)

لا-ضشي-م نا--ج ي--ضسنر--ف--لا :بردŸا
›افك
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ناك ،Úتنجرألا ةارا-ب-م ن-ع لا-م-ك-لاو ما-م-ت-لا-ب ر-ه-ضش د-ع-ب
امو ةضسماÿا ةارابŸا عم دعوم ىلع ينطولا بختنŸا

،(8002 اناغ) ايقيرفإا ·أا ضساك تايفضصت نم ةÒخألا لبق
لداعتلا ينطولا بختنŸا هيف يفكي ناك يذلا ءاقللا وهو
ةعومÛا ردضصتي ناك هنوك ،تايئاهنلا غولبل ةجيتن يأاب
ثدح نكل.Úلداعتو نيراضصتنا نم طاقن Êامث ديضصرب

ةراضسخب ينطولا بختنŸا ينمو ،نابضس◊ا ‘ نكي ⁄ام
اهب ينم يتلا ةيضساقلا مئازهلا Úب نم ةدحاو دعت ةرم دج
Ãخ ةيليوج5 بعلÓهتفلك دقو ل فيك ،يوركلا هراضسم ل

ةضشهد مامأا ،ة-ي-ئا-ه-ن-لا راودألا غو-ل-ب ن-م ر-ك-بŸا ءا-ضصقإلا
مهنم Òثكلا قدضصي ⁄ ثيح ،Úيرئاز÷ا نم ÚيŸÓا
ءاقللا ىر-ج.اينيغ ما-مأا ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا طو-ق-ضسب

بعلم
Òفغ روهمج روضضحب ،ةيليوج5

ةارا-ب-م لوا ي-هو ،جر-ف-ت-م ف-لأا Úنا-م--ث--لا ن--ع قا--ف اد--ج
ءاقللا ذنم Òهام÷ا نم لئاهلا ددعلا اذه لك اهرضضحي
بخت-نŸا ما-مأا0991 ماع ا-ي-ق-ير-فإا ·أا ضسا-ك-ل ي-ئا-ه-ن-لا
زاحو رفضصل فدهب انبختنم اهيف قوفت يتلاو يرجينلا

.هخيرات ‘ ةÒخألاو ¤وألا ةيراقلا ضسأاكلا اهرثإا ىلع
ه-ي-ف بي-خ ه-لÓ-خو ،زاز-ق-لا ي-بر-غŸا م-ك◊ا ءا-ق--ل--لا رادأا

نم لع÷ ،مه-ي-ل-ع تق-ل-ع ي-ت-لا تا-حو-م-ط-لا ل-ك ا-نو-ب-عل
ةدوعب حارفألاو مئلولا ةماقإل ةبضسانم Èمتبضس6 ةرهضس
،ثدحي ⁄ اذه فضسآÓل نكل ،يراقلا ضسرعلا ¤إا انبختنم
اوبعل ردهأا.رفضصل Úفدهب ةرم دج  ةراضسÿ مهيقلتب
ن--م د--يد--ع--لا لوألا طو--ضشلا لÓ--خ ي--ن--طو--لا بخ---ت---نŸا
ن-ك-ي ⁄ ثي-ح ن-م ة-ي--ضضا--ق--لا ة--بر--ضضلا تءا--ج ،ضصر--ف--لا
ن---م ÚيŸÓاو ›ا---ف---ك لا---ضشي----م بردŸا ا----ه----ع----قو----ت----ي
دجاوتŸا) يوا-ج-ح Òم-ضس ضسرا◊ا ي-ق-ل-ت-ب ،Úير-ئاز÷ا

افدهل (جÓعلل ةيضسنرفلا نو-ي-ل ة-ن-يد-م ى-ف-ضشت-ضسÃ ا-ي-لا-ح
يبرغŸا مك◊ا اهدعب رخأاتي ⁄ ،34ـلا ةقيقدلا ‘ ايضساق
زو-ف-ب ¤وألا ة-ل-حرŸا ة-يا-ه-ن ةر-فا-ضص نÓ-عإا ن-م زاز--ق--لا
‘ ينطولا بختنŸا عضضو ،رفضصل ‘دهب ينيغلا بختنŸا

قيرف ،Êاثلا نع فلتخي ⁄ Êاثلا طوضشلا.بعضص عقوم
نع عفادي رخأاو يرئاز÷ا بختنŸا وهو هترطيضس طضساب

ءÓمز ناكمإاب ناكف ،ينيغلا بختنŸا وهو هكابضش نيرع
نم ديدعلا ليجضست لب ةجيتنلا ليدعت ضسيل يفياضص قيفر
ا-هرد-هأا ي-ت-لا ة-يدد-ع-لا ضصر-ف-لا ¤إا ر-ظ--ن--لا--ب فاد--هألا
تءاج ،ةرطيضسلا هذه لظ ‘و نكل ،نيراز÷ا نوبعÓلا
هعيقوت-ب ي-ن-ي-غ-لا بخ-ت-نŸا فر-ط ن-م ة-م-حر-لا ة-ضصا-ضصر
اذهو ،ةياهنلا ةرفاضص نم قئاقد تضس لبق  Êاثلا فدهلل

كا-ب-ضش ‘ وزود-نو-ف بعÓ-لا ا-ها-ه-نأا ةد-تر-م ة-م-ج-ه ن--م
ة--بر--ضضلا ة--با--ثÃ نا--ك ا--فد--ه ،يوا--ج--ح Òم--ضس ضسرا◊ا
مهفي ⁄ يذلا ›افك بردمللو ينطولا بختنملل ةيضضاقلا

ينيغلا بردŸا هدلب نبا اهقبط يتلا ةقيرطلا ‘ ائيضش
ةيدولوم قيرف برد ناو هل قبضس يذلا يرازون يضسنرفلا
هنييعت مت-ي-ل ،هاو-ت-ضسم ع-ضضاو-ت ة-ج-ح-ب هدر-ط ”و ر-ئاز÷ا

بعلÃو ةضصاÿا هتقيرطب راثيو ،ينيغلا بختنملل ابردم
مهيلع كحضضف رئاز÷ا نم هودرط نيذلا نم ةيليوج5

ليجضست روفو.ةضصاÿا هتقيرطب
يذلا Êاثلا هفدهل ينيغلا بختنŸا

،انبختنم اوبعل ةيرومأام هب دقع
ر------جا-------ن-------ح ن-------م فلآلا تحار
ةيليوج5 بع------لÚ Ãير------ئاز÷ا
امك ،›افك بردŸا ةلاقإاب بلاطت
ءا--ن--ث--ت--ضسا نود Úب--عÓ--لا تم--ت---ضش
ة--ي--نا--نأاو ي--ب--ل--ضسلا م--ه--ئادأا بب--ضسب
Úب-عÓ-لا ة-ضصا-خ ،م-ه-ن--م ضضع--ب--لا
رفضصل Úفده عقوبو.ÚمجاهŸا

Ÿا ةحلضصŸتهتنا ،ينيغلا بختن
د--ج تنا--ك ة--يا--ه--ن ،ةارا--بŸا هذ---ه
ثي-ح ،Úير--ئاز÷ا ى--ل--ع ة--ن--يز--ح

¤إا ل-هأا-ت-لا ن--م «ر--ضضÿا» تضصقأا
با--ق نا--ك يذ--لا و---هو ا---نا---غ ةرود
ناو ل ف-ي-ك ،ل-هأا--ت--لا ن--م Úضسو--ق

را-ظ-ت-نا نود تا-ي-ئا-ه-ن-لا غو-ل-ب ‘ ه-ي-ف-ك-ي تنا-ك لدا--ع--ت--لا
ا‡و.يبماغلا بختنŸا مامأا لو‚ابب ةÒخألا ةهجاوŸا
زوف وه ،لهأاتلا ‘ ينطولا بختنŸا ةمهم ديقعت ‘ داز
بخ-ت-نŸا ى-ل-ع ه-ب-ع-لÃ ر-ضضخألا ضسأار-لا رز--ج بخ--ت--ن--م
حبضصأا تايئاهنلا ¤إا انبختنم لهأات نأا ينعي ا‡ ،يبماغلا

هيفكي ناك ينيغلا بخ-ت-نŸا-ف ،ع-ب-ضسلا تÓ-ي-ح-ت-ضسŸا ن-م
رزج بخ-ت-ن-م ما-مأا ه-ضضرأا-ب ةÒخألا ه-تارا-ب-م ‘ لدا-ع-ت-لا
،تايئاهنلا ¤إا اعم ÚبختنŸا لهأاتيل ،رضضخألا ضسأارلا

امهم ،ايبماغ بناج ¤إا يرئاز÷ا بختنŸا ىضصقأا اميف
ما-ت-خ ‘ ا--م--ه--ع--م--ج--ت--ضس ي--ت--لا ةارا--بŸا ة--ج--ي--ت--ن تنا--ك
ا-ي-ن-ي-غ ةارا-ب-م ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا ضضا--خ.تايفضصتلا
يدهم ،عيبر حا-ت-ف-م ،يوا-ج-ح Òم-ضس :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-ضسألا-ب

د-ب-ع ي-بارز ،(ما-هد)ي-ح-ي Îن--ع ،ةر--قو--ب د--ي‹ ،يÒن--م
يرمعلا ،يروضصنم ديزي ،جاحلب ،(ةزعوب رماع)فوؤورلا

:بردŸا.ي-ف-يا-ضص ق--ي--فر ،Êا--يز ،(ضسÓ--ي--غ) ›ذا--ضش
عبتي ...›افك لاضشيم ناج يضسنرفلا

مامأا ،¤وألا ،Úتيخيرات Úترابم عم مويلا ةقلح ‘ فقوتنسس
تفلك ةيناثلاو ،ÚبختنŸا خيرات ‘ ةÒخألاو ¤وألا يهو Úتنجرألا

،(8002 اناغ) ايقيرفإا ·أا سساك تايئاهن غولب نم ءاسصقإلا انبختنم
فرعتن نأا لبق نكل ،ينيغلا بختنŸا مامأا ةيليوج5 بعلÃ هطوقسسب

‘ ةيسضاŸا ةقل◊ا ‘ انفقوت ثيح نم مويلا ةقلح أادبن ،اذه لك ىلع
سسأارلا رزج بختنم مامأا Êايز Ëرك ءÓمز اهسضاخ يتلا ةهجاوŸا

زيلاهد ¤ا ةديعسس ةلحرف ،ةيليوج5 بعلÃ رسضخألا
.«رسضÿا» تايرابم خيرات

لÓقتصسلا ذنم «رصضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

7002 ناوج61 ¤إا7002 سسرام52 نم

كابسش ‘ Úفده لجسس يسسيم^
7002 ماع «رسضÿا»

ينيتنجرألا بختنŸا كابسش ‘ فده لوأا بحاسص يحي Îنع^
7002 ةفئاسص ‘ ÚبختنŸا عمج يذلا يدولا ءاقللا ‘

Úتنجرألاو رئاز÷ا ةارابم نم ةطقل^
Ã7002 ةنسس ون بماكلا بعل

Úيرئاز÷ا ىكبأا ›افك لاسشيم ناج يسسنرفلا بردŸا^
7002 ةفئاسص ‘ اينيغ مامأا اهقبط يتلا ةقيرطلا بقع

8002ايقيرفا سسأاك نم ءاصصقإلاو... Úتنجرألا ةهجاوم

(نوتسسلاو ةعباسسلا ةقل◊ا)



بلحد ىفطضصم
ه-ب تد-ج-ن-ت-ضسا يذ--لا بل--حد ى--ف--ط--ضصم
تا--ي--ف--ضصت ةر--ما--غ--م ل--جأا ن--م ر---ئاز÷ا

‘ ل--ضشف Úت--ن--جرلا--ب8791 لا-يد-نو--م
ديضشر بردŸا لابضشا جورخ دعب ،ةمهŸا

flا ما-مأا ‘و-لŸنكلو ،ي-ضسنو-ت-لا بخ-ت-ن
ماع ⁄اعلا ضسأاك بعلب قق– Òبكلا هملح
،ÚثÓثلا فراضشم ىلع اهنيح ناكو2891
ىلع يخ-يرا-ت-لا زو-ف-لا ‘ بل-حد م-ها-ضسو
بعل ،Êاثلا فدهلا ةطقلل هتدايقب ايناŸأا
ة-ثÓ-ث ل-ج-ضس ة-ي--لود ةارا--ب--م71 بل---حد
.طقف فادهأا
،5891 ما-ع بع-ل-لا لاز-ت--عا بل--حد رر--قو
ا--ه--ل ه--ترا--يز--ب ر--ئاز--ج--ل--ل ا---ي---فو ي---ق---بو
‘ تاوعدلا هلضصت نأا نود نم هتكراضشمو
،Úير--ئاز÷ا مو--ج--ن--لا لاز--ت--عا تاءا--ق--ل
نع ادعبم يقبو هقح لني ⁄ يذلا بلحد
5002 ماع هÁركت ” ،ةيرئاز÷ا ةحاضسلا

فرضشلا ةقوج ضسراف ماضسوب ضسيراب ‘
نأا انÈخأا امك بلحد لواحو ،يضسنرفلا
نكلو ،Èكألا هنبل ،ةردانلا هتاينف ثروُي
م-غر-لا-بو ،ى-مرŸا ة-ضسار-ح را-ت-خا ن-بلا

‘ ايضساضسأا اضسراح حبضصأاو قلأات كلذ نم
نأا ¤إا يضسيرابلا يدانلل ةÒغضصلا قرفلا
ن--ع ةا--ي◊ا ىد--م هد--ع--بأا ر--ضسك--ب بي--ضصأا
ل-جر-لا بل-حد او-ضسن ن-يذ-ل--لو ،ن--يدا--يŸا
روضض◊ ةوعد نم ىتح هومرحو ،ةيÒخ ةارابم نع عمضس اذإا رئاز÷ا ¤إا ةرئاط لوأا ذخأاي يذلا عضضاوتŸا

عبتي ....؟ةلباقم لك ‘ همضساب دعقم هل تضصضصخ نامرج ناضس ضسيراب نإاف ،رضضÿا تايرابم

يطاورز»
ةرا--ثإا د--ير---ي
د-ق-ل ،ة-ن-ت-ف-لا

تأارق
ه--ل ا---ح---ير---ضصت
،ه----ي----ف لو----ق-----ي

ق---ير---ف كا----ن----ه
نر-ق ل-ب-ق ضسضسأا-ت
نم نكمتي ⁄ هنكل
وه ،يوق قيرف ءانب
كضش نود د---------ضصق----------ي

هيلع نكل ،رئاز÷ا ةيدولوم
وه قيرفلا اذه نأا ىضسني لأا

بقل لوأا رئاز÷او هادهأا نم
لو ا--ياز--م د--ير--ن ل ،ي--ق---ير---فأا

لأا هد--ير--ن ا---م ل---ك ،تÓ---ما‹
Úب-عل كل‰ .ا-ن-ق-ح ا-ن-نو-ب-ل--ضسي
.«ءافكأا اينف ازاهجو

دئأق) دوششح نمحرلا دبع
(رئاز÷ا ةيدولوم قيرف

.رئاز÷ا لÓتحا ةضصاخ ةضسلج ‘ رقي يضسنرفلا ءارزولا ضسل‹ -0381
اهبتك ةلاقم هرضشن ببضسب Òهضشتلا ةمهتب ةمكاحملل مsدقُي لوز ليمإا -8981
.ضسوفيرد ةيضضق نع ثدحتت !... مهتأا انأا ناونعب
ينيلوضسوم وتينيب يضشافلا ميعزلا اهدوقي يتلا ةيلاطيإلا ةموك◊ا -4291
.يتيفوضسلا دا–لا عم ةيضسامولبد تاقÓع ةماقإا ررقت
لكضشب نونلعي Úط-ضسل-ف ‘ Úن-طو-ت-ضسŸا دو-ه-ي-لاو نو-ي-ن-ي-ط-ضسل-ف-لا -7491
¤وألا Úتلود ¤إا Úطضسلف ميضسقتب ÊاطيÈلا حاÎقإلا ¤إا مهضضفر لضصفنم
.›ود فارضشإا ت– ضسدقلا ءاقب عم ةيدوهي ىرخألاو ةيبرع ةينيطضسلف
.ديد÷ا ابوك روتضسد نلعي وÎضساك لديف يبوكلا ضسيئرلا -9591
¤إا همضسا Òغيو همÓضسإا نلعي يÓك ضسويضساك يكيرمألا مكŸÓا -5691

fiك يلع دمÓي.
.هفاضشتكا خيرات ذنم ةرم لوأل نوتبين رادم لخديل كرحتي وتولب بكوك -9791
تاباختنلا-ب زو-ف-ت و-ن-ي-كأا نوزارو-ك ة-ي-ن-ي-ب-ل-ف-لا ة-ضضرا-عŸا ة-م-ي-عز -6891
.ضسوكرام دنانيدرف ضسيئرلا اهضسفانم ىلع ةيضسائرلا

ةنميه دعب ةطلضسلا راكتحا نع لزانتي يتييفوضسلا يعويضشلا بز◊ا -0991
.اًماع27 ترمتضسا
.«تخيÎضسام ةدهاعم» مضساب فرعت يتلا يبوروألا دا–لا ةدهاعم ىلع عيقوتلا -2991
كلذبو يكيرمأا رلود نويلم003 غلبÃ عابُت ؟Úجوزتت ىتم ةحول -5102
.خيراتلا ‘ تعيب ةحول ىلغأا حبضصت

ناضسنإلا غلبي امدنع نأا ملعت له  ^
د-ق-ف د-ق نو-ك-ي ه-نإا-ف ،ما--ع06 ن--ضس
.قوذتلا تاÒعضش فضصن

دنع ةلضضع71 كرحتت نأا ملعت له  ^
.ضسوُبُعلا دنع ةلضضع34 و ،ماضستبإلا
006 ى--ل--ع نا--ضسنإلا م--ضسج يو--ت--ح--ي

م---ضسج نزو ن----م %04 ل-ث“ ،ة--ل--ضضع
.ناضسنإلا

ح-------ل-------ط-------ضصم نأا م--------ل--------ع--------ت ل--------ه   ^
ygolomotnEتارضش◊ا ملع ينعي.

ينعت يتاراكلا ةملك نأا ملعت له  ^
.ةغرافلا ديلا

.فرح47 ةيدوبمكلا ةغللا فورح ددع نأا ملعت له  ^
.م0591 ةنضس اهمادختضسإا ” نامتئا ةقاطب لوأا نأا ملعت له  ^
.كرويوين ‘ دنÓيآا Êوك ‘ ،م4881 ماع ‘ تناك ⁄اعلا ‘ ةيناوعفأا لوا نأا ملعت له  ^
.ناعوبضسأا وه ضضوعبلل يضضاÎفلا رمعلا طضسوتم نأا ملعت له  ^
.هتايح لÓخ ⁄اعلا لوح Úترم لدعÃ يضشÁ يداعلا ضصخضشلا نأا ملعت له  ^

،كبذŒ ةليم÷او ،كمامتها Òثت ةيكذلاو ،كمهلت ةلضضافلا ةأارŸا  ^
ضصقنت ةيكذلا نآلو ،ÿÒاب لإا يتأات ل ةلضضافلا نأل ،كب زوفت ةقيقرلاو
.ةردان ةلمع ةقيقرلا نألو ، ىولح ةعطق ةليم÷ا نألو ،اهتثونأا

.رهام دايضص ¤إا جاتحي ، ةؤولؤوللاك ةأارŸا بلق   ^
عدخنت دق ةأارمإا ىكذأاو ،لجر ىكذأا عدخت نأا عيطتضست دق ةأارمإا ىبغأا  ^

. تبحأا اذإا لجر ىبغأا نم ةلوهضسب
.اهطوقضس نوكي ةأارŸا ءابغ ردق ىلعو ،اهماقتنا نوكي ةأارŸا بح ردق ىلع   ^

كضســـــــــــــفن فـــــــــــقث

ةحشصلأب أئيلم أقفوم أعوبشسأا عيمجلل ىنمتن ةيادب
’ ،مويلا ددع نأكرا عم مككÎن نا لبقو ،ءأنهلاو

:›أتلا ÊوÎكل’ا عقوŸا Èع أنتلشسارÃ اوشسنت
moc.liamg@mirakiddam،رونت مكعيشضاومف
دنع نوكنل أنتÁزع نم ديزت مكتادأقتناو أنتحفشص
أنتحفشص أادبن ،ددع لك ‘ ”دوعت أمكو ،مكنظ نشسح

.مويلا ءأعدب هللا ةكرب ىلع

و رادلا ‘ ةرياود مهلومضسر ،نايبغ وترمو لجار اهيف رادل ولخد ةقرارضسلا دحاو كلاق
جرخي نوكو ،وضصلخنو رادلا وقرضسنا ىتح اهنم ضشوجرختام مهلولاقو ،اهيف مهوطح

وترم ولتلاق كحضضي لجارلا ادب دعب نم نم ةعاضس ،مكولتقن ةرياودلا نم دحاو عبضص
. «يلقافام دحاو يلجر ‘ جرخن اناو حابضصلا نم» :اهلاق ،كحضضت كار ضشÓع

.حلم نع ةرابع يه رحبلا هايم نم %5.3 ةبضسن   ^
.ضسفركلا وه زوŸا دعب Óيروغلل لضضفŸا لكألا  ^
‘ ةيناث لك ‘ قناقنلا نم ةعطق055 نم Ìكأا لكؤوت   ^

.ةدحتŸا تايلولا

.ةدضسكألا تاداضضم نم ةÒبك ةبضسن ىلع يوتحي يÈلا توتلا  ^
.ةعانŸا زاهج يّوقيو داهجإلا ىوتضسم ضضفخي كحضضلا  ^
.ًابيرقت ضسنت بعلم لداعت كيتئر ةحاضسم  ^
.مايأا4 وأا3 لك ةدحاو ةرم ىذغتي دضسألا   ^

.نيرخلا دقتنت لإا ءاكذلا   ^
.زجاعلا مÓحأا ىف ىوضس ... ليحتضسŸا رهظي ل   ^

.هضسفن ديفي ائراق نكف .. كÒغ ديفت ابتاك نكت ⁄ اذإا  ^
. كنم بولطŸا ءادأاب ىفتكت لو ،مدقتلا ضصرف نع امئاد ثحبا   ^

.افيعضض رضصنت نأا لب .. ايوق رهظت نأا رخفلا  ^
 . ةفعلاك ةأارŸا ردق عفري ءيضشل   ^
 . ءطبب ل لوقن لو ، ةعرضسب معن لوقن اننأا ببضسب ايندلا ثراوك  ^
 . كب– اهلعجا .. كب– نأا ةأارŸا نم بلطت ل  ^
 . لاŸاب ل لامعألاب لاجرلا نزت يتلا يه ةلقاعلا ةأارŸا  ^

ــه2441 ةيناثلا ىدامج42 ـل قفاوŸا1202 يرفيف70 دحألا

أنعم مشستبإا
ـــــــ Êأعمو تأملك ــــــــ

ــــــــــ ؟ كتأمولعŸ فشض ــــــ

Èتعأاو ارقإا ــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

.يزيل‚إا يئاور ،زنكيد زلراضشت -2181
.يضسنرف ءارزو ضسيئر ،وبير ردنضسكلأا -2481
.ضسفنلا ملع ‘ يواضس‰ ⁄اع ،رلدأا درفلأا -0781
.Êاطيرب تايضضاير ⁄اع ،يدراه دلوراه يرفدوغ -8781
5881
‘ ل-بو-ن ةز-ئا-ج ى-ل-ع ل-ضصا-ح ي-ك-ير-مأا بيدأا ،ضسيو-ل Òل-ك-ن--ضس
.0391 ماع بدألا

.ÊاŸأا لاضشرام ،لÒبضش وغوه
ة-ير-ظ-ن ‘ م-ها-ضسم يد-يو-ضس ⁄ا--ع ،تضسك--يا--ن يرا--ه -9881
.تامولعŸا

.يديوضس ةلديضصو ايجولويزيف ⁄اع ،رلوأا نوف فلوأا -5091
.يكيرمأا ءاضضف دئار ،ندرو ديرفلأا -2391
ءادأاب رهتضشا يكيرمأا يتوضص ءادأا لث‡ ،نيولأا نياو -7491
.ضسوام يكيم ةيضصخضش
مد-ق ةر-ك برد-مو بعل ،Êا-ي-ج--برا--ك راز--ي--ضس و--لوا--ب -9491
.يليزارب
.ÊاŸأا نحلم ،نلوب Îيد -4591
2691- fiيتيوك مدق ةرك بردمو بعل ،ميهاربإا دم.
نم ةحابضسلا ةضضايرل ةيبŸوأا ةبعل ،وتوأا Úتضسيرك -6691
.ةيقرضشلا ايناŸأا

.ةينانبل ةينغم ،Òبضش ةداغ -2791
.يكيجلب مدق ةرك بعل ،Ïيوب ناف لييناد -8791
ةلضصاح ةينÁ ةيضسايضس ةطضشانو ةيفاحضص ،نامرك لكوت -9791
.1102 ماع مÓضسلل لبون ةزئاج ىلع
.›اطيإا مدق ةرك بعل ،يتيكرام وكيريديف -3891
.يزيل‚إا مدق ةرك بعل ،Îضسكاب هيضسوخ -2991

اهناضسل عطقت ةيدنه ةبلاط
ةيضسودنه ةهلإل همدقتو

 اهتابغر قيقحتل
جرد-ن-ت ي-ت-لا ثداو◊ا ن--م ةد--حاو ‘
يت-لا أ-ي-ند-لا بئأ-ج-عو بئار-غ ن-م-شض
«سشيدارب أيدأم» ةي’و ‘ ارخؤوم تعقو

عيطقتب ةيدنه ةبلأط تمأق ،دنهلا ‘
هÁدقتو ح-ئار-شش ل-ك-شش ى-ل-ع أ-ه-نأ-شسل

نم «›أك» ةيشسودنهلا ةهلإلل نأبرقك
.أهتأبغر أهل قق– نأا لجأا
تنأ-ك أŸأ-ط-ل «ي-بود ي-ترآا» ة-ب-لأ--ط--لا

ةأي◊ا ‘ أهتبغر قيق– متي نأا ىنمتت
أهر-ظ-ن ‘ ل-ح أ-ه-يد-ل ن-ك-ي ⁄ كلذ-ل
‘ «›أك» ـل هÁدقتو أهنأشسل عطق ىوشس

.«أفير» ة-ير-ق ‘ ›أ-ت-لا مو-ي-لا حأ-ب-شص
سسأ-ن-لا ن-م Òث-ك-لا ة-شضرأ-ع-م م--غر--ف
ة-بأ-شش ةأ-ت-ف أ-هرأ-ب-ت-عأ-ب أ-ه-ل Úبر-قŸا

مهملكل عمتشست ⁄ أهنأا ’إا ة-م-ل-ع-ت-مو
.نمز ذنم هلعف يونت تنأك أم تلعفو
،ارششيم مأيشش ‘ يلfi يفحشص بشسحبو
ةÒث-ك ثداو-ح كلأ-ن-ه نأأ-ب د-كأا د-ق-ف

أ-هد--شسج ن--م ءأ--شضعأا مد--ق--ت سسأ--نأ’
ة-ه-لآ’ا ن-م بر-ق-ت-ل-ل كلذو نأ-بر--ق--ك
‘ بيرغلا نك-ل ،م-ه-تأ-ب-غر ق-ي-ق-ح-ت-ل
نم يه ةملعتم ةأتف ةرŸا هذه نأا رمأ’ا

نو-ي-مأ’ا سسأ-ن--لا نأا ذإا ر--مأ’أ--ب تمأ--ق
أهقدشصي أŸ نك-لو تأ-فارÿا نو-قد-شصي

دحب اذهف نوفقثŸاو نو-م-ل-ع-تŸا ى-ت-ح
ÿÒأب رششب-ي ’و ل-ك-ششم Èت-ع-ي ه-تاذ
.لكك عمتجملل ةبشسنلأب

مويلا Gd∏¡º GEfÉ YÑ«ó∑, Hæƒ YÑ«ó∑, Hæƒ}مويلا
GEeÉF∂, fÉU°«àæÉ H«ó∑, eÉV¢m a«æÉ Mµª∂,

Yó∫ a«æÉ b†°ÉhD∑, fù°ÉCd∂ Gd∏¡º Hµπ GS°º
gƒ d∂ S°ª«â H¬ fØù°∂, GCh GCfõdà¬ ‘

càÉH∂, GCh Y∏ªà¬ GCMóGk eø N∏≤∂, GCh
GS°àÉCKôä H¬ ‘ Y∏º Gd¨«Ö Yæó∑z.

{Gd∏¡º GEfÉ YÑ«ó∑, Hæƒ YÑ«ó∑, Hæƒ
GEeÉF∂, fÉU°«àæÉ H«ó∑, eÉV¢m a«æÉ Mµª∂,

Yó∫ a«æÉ b†°ÉhD∑, fù°ÉCd∂ Gd∏¡º Hµπ GS°º
gƒ d∂ S°ª«â H¬ fØù°∂, GCh GCfõdà¬ ‘
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:مويلا مقر

2 بحأ-شص ن--م :لاؤو--شسلا
ينطولا بختنملل زوفلا فده

رود ‘0891 ةنشس برغŸا مأمأا
أ-ي-ق-ير-فا سسأ-ك-ل تأ-عو--مÛا
؟أيÒجينب0891 ةنشس

بحاضص وه يمولب رضضÿ:باو÷ا
مامأا ينطولا بختنملل زوفلا فده
رود ‘0891 ة----ن-----ضس بر-----غŸا
ة-ن-ضس ا-ي-ق-ير-فا ضسا-ك-ل تا-عو-مÛا

ةقيقدلا ‘ هعقو ،؟ايÒجينب0891
.ءاقللا نم ةÒخألا

Áلضصح يتلا طاقنلا ددع مقرلا اذه لث
هتايرابم ‘ رئاز÷ا ةيدولوم قيرف اهيلع
Úلدا--ع--ت ل--ج--ضس ثي--ح ،ةÒخألا ة--ع--برألا

Ãع ة-ي-ع-م-ج ن-م ل-ك ما-مأا ه--ب--ع--لÚ ة-ي-ل-م
مامأا Úترابم ‘ رضسخو ،ةركضسب دا–او
ر-مألا ،ةروا-ضسلا ة-ب--ي--ب--ضشو نا--ضسم--ل--ت دادو
ةلاقإاب يميضصاعلا يدانلا ةرادإاب عفد يذلا
.زيغن ليبن بردŸا

:Èمشسيد

ــــــــــ مويلا حيرشصت ـــــــ

ميمضصلا ‘ ــــــــــــ
ن-----------م د-----------لو------------ي ب◊ا  ^
 . ءيشش يأأب توÁو..ءيشش’
 . لجرلا ةوق نم ىوقأا ةأارŸا نأنح  ^
.. قدشص ءيشش لك ب◊ا ‘  ^
 . أشضيأا بذك ءيشش لكو

أ-م-ه-م نأ-شسنإا ع-ي-ط--ت--شسي ’  ^
هبأبشش يÎششي نأا هتورث تغلب
 . حار يذلا

لد ةجوزلا نأأشش مظع أملك  ^
ىل-عو أ-ه-جوز ل-ب-ن ى-ل-ع كلذ

 . هقلخ ميظع
نأ----شسل ’و .. ةأارŸا ه----جو ’  ^

 . ةقيق◊ا ىلع ليلد .. لجرلا
 . دـق◊ا نم أنلشسغي ب◊ا نإا  ^
ةأارŸا مأ--م--ت--ها داز أ--م--ل---ك  ^

أهمأمتها لق ، أههجو ليمجتب
 . أهتيب ليمجتب

 . تأـئـيـشسـلا حأـتـفم ىوـهلا   ^

نÓضضفم ناتقو
Ÿةضضايرلا ةضسرام
 ناضضمر رهضش لÓخ

ةبجو لبق لوألا Êدبلا طاضشنلا ةضسرامŸ نÓضضفم ناتقو يضضايرلا ماما
نا اهلÓخ نم يضضايرلا عيطتضسي عبرلاو ةعاضسلا براقي اÃ راطفإلا
زواجتتل ةÒضصق ةينمز ةدÃ راطفإلا دعوم لبق لماكلاب هبيردت يهني
ءاهنإا ةظ◊ Úب ةل-ضصا-ف-لا ة-ي-ن-مز-لا ةدŸا Òضصق-ت بب-ضسو ة-ق-ي-قد51 لا
حÓ-مألاو ل-ئاو-ضسلا-ب م-ضس÷ا ضضيو-ع-ت ة--لواfi و--ه را--ط--فإلاو بيرد--ت--لا
يتلا ةيحضصلا ضضراوعلا هبينجتل نك‡ تقو عرضسأاب ةدوقفŸا ةيندعŸا

بيردتلا ةجيتن هب مٌلت نا نكمŸا نم



ارابخأا نليم يدانل ةÒخألا ةيبيردتلا ةضص◊ا تلمح
ناك يذلا رضصان نب ليعامضسا يرئاز÷ا مجنلل ةئيضس

Áدعب ةيضسا-ضسألا ة-ل-ي-ك-ضشت-لا ¤إا ةدو-ع-لا-ب ضسف-ن-لا ي-ن
تا-ب-يرد-ت-لا ن-ع با-غ ه-ّنأا Òغ ،ة-با-ضصإلا ن-م ه-ي-فا-ع-ت
ا--م و--هو ،ى--م◊ا ن--م ه--تا--نا--ع--م بب--ضسب ضسمأا ة---ي---ضشع

لضصاوتيل ،Êوتورك مامأا مويلا ةارابم نع بيغي هلعجيضس
ءاقللا ‘ كراضش يذلا وهو ةيضساضسألا ةليكضشتلا نع هبايغ

نب ىناع دقو ،ق-ئا-قد ضضع-ب-ل ا-ي-نو-لو-ب ما-مأا ق-با-ضسلا
تاباضصإلا حبضش نم اÒثك مضسوŸا اذه رضصان

.ديد÷ا ضضرŸا اذه يتأاي نأا لبق

ارصضاح نوكي نلو ىم◊ا نم Êاعي رصصان نب» :›ويب
«Êوتورك مامأا

ة-ي-ع-ضضو ن-ع ضسمأا ›و-ي-ب و-نا-ف-ي-ت-ضس نل-ي-م برد--م ثد–و
ارضضاح نوكي نل رضصان نب» :لاق ثيح ،يرئاز÷ا هبعل
ةكعو نم Êاعي وهف ،ضضرŸا ببضسب قيرفلا عم دحألا اذه
⁄ وهو ةيئاوهلا بعضشلا باهتلاو ىم◊ا هل ببضس ةيحضص
اذه ‘ ةبعضص هتكراضشم ببضسلا اذهل ،ةعومÛا عم بردتي
.«قيرفلا نع بيغيضسو ءاقللا

ةزمح . م

ةـــــيئانثب اـــــــكصسيوه Èــــعي دــــيردم لاــــير
Êاـــــبصسإلا يرودـــــلا ‘ ناراـــــف

لباقم Úفدهب اكضسيوه قيرف هفيضضم ىلع ابعضص ازوف ديردم لاير ققح
تاهجاوم نمضض ،«ازروكلا» بعلم ىلع تميقأا يتلا ةارابŸا ‘ فده

ىكلŸا داعتضسا ثيح ،Êابضسإلا يرودلا نم نيرضشعلاو ةيناثلا ةلو÷ا
⁄و ،ةي-ضضاŸا ة-لو÷ا ‘ ي-ت-نا-ف-ي-ل ما-مأا ةرا-ضسÿا د-ع-ب ه-تارا-ضصت-نا

لاير وبعل رطيضس ثيح ،ركذت ثادحأا يأا لوألا طوضشلا دهضشي
ركذت ةروطخ دوجو نود ،بعلŸا طضسو ةقطنم ىلع ديردم

قيرف اكضسيوه أاجاف ،Êاثلا طوضشلا ‘و ،اكضسيوه ىمرم ىلع
Èع84 ة-ق-ي-قد-لا ‘ لوألا فد-ه-لا ل-ي-ج-ضست-ب د-يرد-م لا-ير
ةقطنم جراخ نم ةيخوراضص ةديدضستب نلاج ‘اخ بعللا
نع لداعتلا فده ليجضست يكلŸا قيرفلا عاطتضساو .ءاز÷ا
بقع ،ضسأار ةبرضض نم ،55 ةقيقدلا ‘ ناراف ليئافار قيرط

نم تدترا ،ةرضشابم ةرح ةلكر نم اÁزنب Ëرك ةديدضستل هتعباتم
لاير فده لجضسو يضسنرفلا عفادŸا داع48 ةقيقدلا ‘و .ةضضراعلا
ديردم لاير لتحي ةجيتنلا كلتبو .1-2 ةارابŸاب زوفيل Êاثلا ديردم

ةطقن34 ديضصرب Êابضسإلا يرودلا بيترت لودج ىف Êاثلا زكرŸا
اكضسيوه ليذتي امنيب ،ردضصتنŸا ديردم وكيتلتأا نع طاقن7 قرافب

‘ ديرد-م لا-ير ر-ثأا-تو .ة-ط-ق-ن61 د-ي-ضصر-ب بي-تÎلا لود-ج
ةكرا-ضشŸا ن-ع ه-مو‚ ن-م د-يد-ع-لا با-ي-غ-ب لوألا طو-ضشلا

ط-ضسو ةارا-بŸا د-يرد-م لا-ير ل-خدو .ة--با--ضصإلا ي--عاد--ب
ويجÒضس دئاقلا اهزربأا ،هفوفضص Úب ةلم÷اب تابايغ
يديف ،لاخابراك Êاد ،وكضسيإا ،درازاه نيديإا ،ضسومار

ةهجاوم ‘ لاير-لا دا-ع-ت-ضساو .و-غ-يردوورو يدÒف-لا-ف
يذلا ،ناديز نيدلا نيز ينفلا هريدم تامدخ ،ةليللا

.انوروكب هتباضصإل ةقباضسلا ةارابŸا نع باغ

1202 يرفيف٧0 دحألا
ىدامج42 ـل قفاوŸا

ــه2441 ةيناثلا

فافلا» ةصسائر مصسحيصس نم «كوبصسيافلا
حاسضتاو ةيدا–لا ةسسائر ىلع Ìكأا عارسصلا مادتحاب

‘ «فافلا» يسسر-ك ى-ل-ع ة-سسفا-ن-تŸا فار-طألا ة-يو-ه
ةجحك جماÈلا عمسسن نأا دون انك ،ةلبقŸا تاباختنلا

ةياهنلا ‘ ه-ن-ك-ل ،ما-ع-لا يأار-لا عا-ن-قإل Úب-نا÷ا ن-م
بخانلا ةلامتسسا فرط ل-ك تلواfi ن-م-سض ر-سصح-نا
.هفسص وحن ينطولا

ةحبارلا ةقرولا حبسصأا ي-سضا-م-ل-ب نأا ا-ي-ل-ج ود-ب-ي ذإاو
يذلا ديحولا هنأا ىرت تتاب يتلا يسشطز ةيدا–ل

يهو ةيناث ةدهع وحن قيرطلا اهل دبعي نأا هناكمإاب
ةسضفار اهفسص ¤إا هتلامتسسا ‘ اهفيظوت لوا– كلذب
يذلا ةيدا–Óل قباسسلا ضسيئرلا أاطخ راركت كلذب

بردŸا هتراسسخب ة-ي-مو-م-ع-لا تا-ط-ل-سسلا ة-ق-ث ر-سسخ
ج-ئا-ت-ن ع-جار-ت ‘ م-ها-سس ا‡ «ضشيزو-ل-ي-ل-ح» د-ي--حو
.هبسصنم نم ةوارور ليحرب لجعو بختنŸا
ةطلسس تدارأا يتلا ةلاسسرلا ةبيرلا ¤إا وعدي ام نكل
¤إا ضصخألابو ÚحسشŸÎا يقاب ¤إا اههيجوت رارقلا
نع «هتبيغ» Úح يسشطز نيدلا Òخ ›ا◊ا ضسيئرلا

هدقع يسضاملب لامج بردŸا عيقوت ميسسارم روسضح
تدناسس اهنأاكو ةم-سصا-ع-لا ‘ «ضسي-ل-ي-بو-م» ة-كر-سش ع-م
¤إا اهيف اعد يتلا ةÒخألا ه-تا-ح-ير-سصت ‘ ي-سضا-م-ل-ب

 .حسشÎم يأل ةيباختنلا ةلم◊ا ‘ همسسا ماحقا مدع
عيم÷ا لواحي يذلا يسضاملب نأا ضسنت ⁄ اهنأا ودبيو
ة-يدا–Ó-ل را-ي-خ ر--خآا نا--ك هدو بل--ط--ي نأا مو--ي--لا
رخآا اسضيأا ناك املثم ضشتيزوليلح ليحر دعب ةقباسسلا

Èع روهم÷ا طغسض لولو ،ةيلا◊ا ةيدا–Óل رايخ
هبلج ىلع هرار-سصإاو ي-عا-م-ت-جلا ل-سصاو-ت-لا ع-قاو-م

ÿÓاهب ةدوعلاو ايقيرفا ضسأاكب ملحن انك ام رجام ةف
بر-ح ءازإا ة-ط-ل-سسلا تم-سص نأا ‘ كسشأا ...ر--سصم ن--م
ثحبت يتلا يهو دمعت-م Úح-سشŸÎا Úب «تا-نا-ي-ب-لا»
لبق حسشÎم لك ة-ي-ب-ع-سش ضسا-ي-ق ى-ل-ع كلذ ءارو ن-م
.دوعسصلا ¤إا هب عفدتسس نم ةيوه ‘ مسس◊ا

ديفت ةمولعم يكÓتما حرطلا اذهب ةعانقلا ززعي ام
دو-ن-ب ل-يد-ع-ت ‘ ة-سضا-ير-لاو با-ب--سشلا ةرازو ة--ي--ن--ب
ة-ي-ع-م-ج د-ق-ع-ب حا-م-سسلا ع-م ة-ي--سسا--سسألا Úناو--ق--لا
مامأا كلذب بابلا حتفتل ةيباختنلا لبق ةيئانثتسسا

Ìكألا ح-سشŸÎا-ب ع-فد-ي نأا ى-ل-ع Úح-سشŸÎا ع-ي-م--ج
ملعأا هللاو ..Òهام÷ا دنع ةيقادسصم

رازن ديرف :ملقب

fiلوــبرفيل ماـمأا مويلا يوق مادصص ‘ يتيصسلاو زرـــ

داعا بولك نغروي
ءاز÷ا ةلكرب يرئاز÷ا Òكذت

  هيقيرف ماما اهعيسض يتلا

يرئاز÷ا ›ودلل ةيونعم ةبرضض هيجوت لوبرفيل بردم بولك نغروي لواح
ة-ب-ق-ترŸا Úق-ير-ف-لا ة-ه-جاو-م ل-ب--ق ي--ت--ي--ضس Îضسضشنا--م م‚ زرfi ضضا--ير
.يزيل‚إلا يرودلاب
ةمق ‘ دليفنأا بعلم ىلع يتيضس Îضسضشنام هÁرغ لوبرفيل فيضضتضسيو
زاتمŸا يزيل‚إلا يرودلا نم32 ةلو÷ا
74 ديضصرب يزيل‚إلا يرودلا بيترت لودج يوامضسلا قيرفلا ردضصتيو
.لوألل ةلجؤوم ةارابم يقبت عم ،زديرلا نع طاقن7 قرافب ،ةطقن
تايونعم ىلع ،ةارابŸاب ضصاÿا يفحضصلا ر“ؤوŸا للخ ،بولك بعلو
ىلع ةمضسقلا لبقت ل يتلا ةمقلا لبق ،هيلع Òثأاتلا لواحُم ،زرfi ضضاير
بقللا قابضس نع دعتبيضس يذلا ،بقللا لماح لوبرفيلل ضصاخ لكضشبو ،Úنثا

.لويدراوغ بيب Êابضسإلا بردŸا ءانبأا مامأا هطوقضس ةلاح ‘
ربوتكأا نم موي تاذ زرfi ضضايرل ثدح ام ÊاŸألا بردŸا رضضحتضساو
لوبرفيل ةهجاوم نم ةÒخألا قئاقدلا ‘ ءازج ةبرضض عيضض امدنع ،8102

همايق ببضسب ،ةÒبك ةماود ‘ هتلخدأاو ،زوفلا نم «زولب ياكضسلا» تمرح
.ةبيرغ ةقيرطب ةلكرلا ذيفنتب
ركذتأا» :0202 ماعل بردُم لضضفأا ةزئاجب «افيفلا» لبق نم جوتŸُا لاقو

نم تبرغتضساو ،ةيوق ةارابُم تناك دقل ،8102 ءاقل للخ ثدح ام اديج
زرfi ضضاير هيف عيضض ءاقل ‘ ،موجهلل اما“ اهنيح ركلاو لياك دوعضص مدع
لوألا لجرلا حيرضصت ءاجو.«هقيرفل زوفلا حنÃ ةليفك تناك ،ءازج ةبرضض

ديري ل يذلا هتضسكنب ايقيرفأا لطب ركذُيل رمحألا قيرفلل ينفلا مقاطلا ‘
.لبقتضسُم اما“ اهراركت
ةيملعإلا ر-يرا-ق-ت-لا ة-ي-ب-لا-غ ه-ي-ف د-كؤو-ت تقو ‘ بو-ل-ك تا-ح-ير-ضصت ي-تأا-تو
،فوضسليفلا ةليكضشت ‘ يضساضسألا هروضضح لضصاويضس زرfi نأا ةيناطيÈلا

للخ ةضصاخ ةفضصبو ،ةÒخألا ةÎفلا ‘ ادج ةيوق اضضورع مدقُي هنأا ةضصاخ
نم ادحاو ضشاقن ىندأا نود ناك امدنع ،يلنÒبو ضشتيمورب تضسو يتارابُم
.«ضسنزيتضسلا» رضصانع لضضفأا

سسنتلل ةيلودلا ÒتسسنŸا ةرود

يئاهنلا عبر رودلا ‘ وبيإا ةيرئاز÷ا ءاصصقإا
وبيإا ضسانيإا ةيرئاز÷ا ضسنتلا ةبعل تيسصقأا

ة-ي-لود-لا ةرود-ل-ل ي-ئا-ه-ن-لا ع-بر رود--لا ‘
بقع ،(ضسنوت) ÒتسسنŸاب اهعئاقو ةيرا÷ا

نو-نا-م ة--ي--سسنر--ف--لا ما--مأا  ا--ه--ترا--سسخ
- ة-ير-ئاز÷ا تر-خأا--تو .›و--ي‚ا--كرأا
‘ -لود÷ا ‘ ة---ع---بار---لا ة---ف---ن---سصŸا
نأا ل-ب--ق ،4-6 ع-قاو-ب ¤وألا ة-عو--مÛا
6 م-قر ة--ف--ن--سصŸا ما--مأا ادد‹ ط--ق--سست

تناكو .ةيناثلا ةعومÛا ‘2-6 ةجيتنب
ةبعÓلا مامأا لوألا رودلا ‘ تزاف دق وبيإا

لبق ،2-6 ،1-6 كيفنونافوليم انيلإا ةيبرسصلا
،3-6 افوكنيسسوك ايÒلاف ةينا-ب-سسإلا-ب ة-حا-طإلا

ةيرا÷ا ةرود-لا هذ-ه .Êا-ث-لا رود-لا ‘6-3
ي-ه ة-ع-ير-سسلا بعŸÓا ى--ل--ع

ةيرئازجلل اهعون نم ¤وألا
ف-قو-ت بب-سسب ر--ه--سش ذ--ن--م
ي--سشف--ت بق---ع ة---سسفا---نŸا

.ادد‹ انوروك ضسوÒف
ةيسسنوتلا تاطل-سسلا تنا-كو
نم ديدعلا ءاغلإا تررق دق
عا-ف-ترلا بب-سسب تا-سسفا-نŸا
تا-با-سصإلا دد-ع ‘ بي-هر--لا
‘ انوروك ضسوÒفل ةديد÷ا
Èم-سسيد Úب ةد-ت-مŸا ةÎف--لا
يفناجو

تاجاردلل ةزابيتل يكيسسÓكلا قابسسلا

¤وألا ةلحرŸا ىلع رطيصست ةيمصصاعلا ةيدنألا
يكيسسÓكلا قابسسلا نم ¤وألا ةل-حرŸا ى-ل-ع ة-ي-م-سصا-ع-لا ة-يد-نألا تر-ط-ي-سس
تاسصنم مظعم تلتحا ثيح ،ةع-ي-ل-ق-لا-ب تم-ي-قأا ي-ت-لا ،تا-جارد-ل-ل ةزا-ب-ي-ت-ل
ةيرمعلا تائفلا عيمج ىدل كلذ و تاديسسلا وأا لاجرلا دنع ءاوسس جيوتتلا

ءافول ثلاثلا زكرŸا لث-م تاءا-ن-ث-ت-سسلا ضضع-ب ن-ع ر-ظ-ن-لا ضضغ-بو .ا-ب-ير-ق-ت
ىدل (ةديلبلا ضسلطأا) ضسيتيو ايركز و تايطسسولا دنع (ضسارهأا قوسس) يسسونسس
ييدان رارغ ىلع ةيمسصاعلا تÓيكسشتل-ل تدا-ع با-ق-لألا ة-ي-ق-ب نإا-ف ،ر-با-كألا

لوألا نيزكرŸا لتحا يذلا ›وÎبلا عمÛا ةسصاخو ميهاربا ›اد و ةبيور
اذه ىرجيو .فينغنب قيدسص و ناسساسس بيسصÿا لسضفب رباكألا ىدل Êاثلاو
هلوط قلغم راسسم ىلع ¤وألا ةل-حرŸا تم-ظ-ن ثي-ح Úت-ل-حر-م ى-ل-ع د-عوŸا

54 ةفاسسم طسساوألا ضضاخ ،¤وألا ةلحرŸا هذه لÓخ .تاÎموليك ةثÓث
.مك03 ةفاسسÃ ةاوهلا ىفتكا Úح ‘ ،مك06 ةفاسسم رباكألا لمكأا امنيب ،مك

Êوتورك ءاقل نع ةظ◊ رخأا ‘ بيغيو ىم◊ا نم Êاعُي رصصان نب


