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ةـــــقيقد27 ةدـــــŸ اـــــيشساشسأا كراـــــشش يرـــــئاز÷ا ›ودـــــلا

لوــــــــــــبرفيل Úــهــــي يـــــــتيسسلا
!زرــــــfi جورــــــخ دـــــــعب

وــكانوم ماـــمأا ةمسساح ةرير“و فدـــــهب قـــــلأاتي تاـــحرف
نع عفادي نويل بردم

 همدن يفنيو Êاميلسس
همادقتسسإا ىلع

رئإز÷إ ةيدولوم

ىلع هطورسش يلمُي Êارمع
بعل ىلع قفاويو ةرادإ’ا
ىــــــلوأ’ا راودأ’ا

ةقثلا ددŒ كارطانوسس
ضساŸا ةاردإا ‘

ةيدولوŸا» :يركز
انأاو ،بلقلا ‘ امئاد

قيرفلا ةمدخ ‘
«ينجاتحا نإا

لئابقلإ ةبيبسش

 ةاراـــــــــبم اـــــــــيمسسر لـــــــــجؤوت ةـــــــــطبارلا
ةــــــــنيطنسسق باــــــــبسشو يراــــــــنكلا

ناك» :دايوسس
زوفلا نم دب ’

Òسضحتلل
دعوملل اديج

«يراقلا

دإدزولب بابسش

يبÁزام ةمق لبق امود قرؤوي موجهلا

ةمسصاعلإ دا–إإ

حوتفم قيرط ‘  ةراطسسوسس
ةــــــــــمدقŸاب قاــــــحتلÓل

فيطسس قافو

ضضفرأا» :يكوكلا
Úبع’ فيوخت
 ثيد◊اب نابسش

ةدقع نع
«بعلŸا

Óيدب ينيعبسس نب
هناديم ىلع طقسسيو

نـــــــلوك ماــــــــــــمأا



رسضخأ’ا ءوسضلا ىقلتي ي◊وبم
ةيعام÷ا تابيردتلا ¤إا ةدوعلل

ي◊و-ب-م با--هو سسيار ير--ئاز÷ا ›ود--لا سسرا◊ا ى--ق--ل--ت
ةيعام÷ا تابيردتلا ¤إا ةدوعلا لجأا نم رصضخأ’ا ءوصضلا
ي-ت-لا ةÒطÿا ة-با-صصإ’ا ن-م ه-ي-فا-ع-ت د-ع-ب قا-ف-ت’ا ه--يدا--ن--ل
هفصشك ا-م بصسح ،ة-ب-كر-لا ة-ط-برأا ىو-ت-صسم ى-ل-ع ا-ه-ل سضر-ع-ت
تابيردتلا ¤إا داع دق ي◊وبم ناك ثيح ،يدوعصسلا مÓعإ’ا

وهو ،ةبكرلا ىوتصسم ىلع ⁄أا يأاب رعصشي ⁄و ةعاقلا ‘ ادرفنم
¤إا همامصضنا ىلع ق-فاو-ي ي-ب-ط-لا م-قا-ط-لا ل-ع-ج ا-م
د-عو-م د-يد– را-ظ-ت--نا ‘ تا--ب--يرد--ت--لا

ة------صسفا------نŸا ¤إا ه------تدو-------ع
يذ--لا و--هو ،ة--ي--م---صسر---لا
ل-----صضفأا ن-----م Èت-----ع------ي
يرودلا ‘ سسار◊ا
اذ---ه يدو---ع----صسلا
.مصسوŸا

ةزمح .م

يرمعلا نبو Êاميلسس
ةقيقد02 ‘ ناكراسشي
غروبسساÎسس مامأا

هفيصض ىلع نويل كيبŸوأا زاف
ءيصش ’ لباقم ةيثÓثب غروبصساÎصس
كراصش ءاقل ‘ ،تبصسلا سسمأا لوأا ءاصسم
نبو Êاميلصس يرئاز÷ا يئانثلا هيف
17 ةقيقدلا نم ةيادب Óيدب يرمعلا
مصسح دق يلÙا يدانلا ناك امدعب
لواحو ،ه◊اصصل ةيئاهنلا ةجيتنلا

ءاقللا اذه ‘ هتامصصب كرت Êاميلصس
ناولأاب فده لوأا ليجصست لخأا نم
‘ لصشف هنأا Òغ ديد÷ا هقيرف
تءاج Úح ‘ ،كابصشلا ¤إا لوصصولا

ةصسفانŸا ¤إا يرمعلا نب ةدوع
يذلا وهو ،ليوط بايغ دعب ةيمصسرلا

بلعي ’ هنأا مغر نويل ‘ ءاقبلا لّصضف
يتلا ةÒثكلا سضورعلا ةيقب ىلع اÒثك
ةيوتصشلا تÓيوحتلا ةÎف ‘ هتلصصو
 .ةÒخأ’ا

Êاميلسس نع عفادي نويل بردم
همادقتسسإا ىلع مدن يأا يفنيو

يدان بردم ايصسراغ يدور عفاد
مجاهŸا ىلع ،يصسنرفلا نويل كيبŸوأا
،Êاميلصس مÓصسإا ، يرئاز÷ا ›ودلا
هتاردق راهظإاو ليجصستلا ‘ هلصشف مغر

نأا «لاول» بردم دكأا ثيح ،ن’ا ىتح
، موي دعب اموي نصسحتي رصضÿا مجاهم
مقاطلا وأا ةرادا نم مدن يأا دوجو ايفان
مادقتصسإا ىلع نويل قيرفل ينفلا

ت’اقتنإ’ا قوصس لÓخ Êاميلصس
ايصسراغ يدور لاقو ،ةÒخأ’ا ةيوتصشلا

بقع  ةيصسنرف ةيمÓعإا تاحيرصصت ‘
يدان مامأا ةفيصضن ةيثÓثب Òبكلا زوفلا

:يصسنرفلا يرودلا ‘ غروبصساÎصس
سسيل مÓصسإا ،ليجصستلا تقو يتأايصس»
ةجا◊ا هيدلو ليوط تقو ذنم انعم
نصسحتي هنا ،ةيندبلا هتايناكمإا ةداعتصسإ’
¤أا لصضف’ا نم موي دعب اموي
بردم نأا ¤إا ةراصشإ’ا ردŒ .«لصضفأ’ا
نب لامجو Êاميلصس كرصشأا «لاول»
ةÒخ’ا ةقيقد نيرصشعلا لÓخ يرمعلا
مقلأاتلل اتقو امهحنميل غروبصساÎصس مامأا

 ل.ماضسح .قيرفلا تايرابم عم

..ديد÷ا دقعلا ىلع هعيقوت دعب

ءوسسو لّجأاتت رسصان نب ةدوع
مسسوŸا اذه هدراطُي ظ◊ا

يرئاز÷ا مجنلا ةدوعب يحوت تناك تارصشؤوŸا ّلك ّنأا مغر
هيدان عم ةيمصسرلا ةصسفانŸا ءاوجأا ¤إا رصصان نب ليعامصسا

نم ايئاهن هيفاعت دعب ،سسمأا ءاصسم Êوتورك ءاقل ‘ نÓيم
عبرلا ‘ هتكراصشم ليلدب اهنم ىناع يتلا ةيلصضعلا ةباصصإ’ا

ة-ي-صضاŸا ل-ب-ق ا-م ة-لو÷ا ‘ ا-ي-نو-لو-ب ما-مأا ةÒخأ’ا ة-عا-صس
ّنأا ’إا ،عوبصسأ’ا ةليط ةعومÛا عم ةيداع ةروصصب هبّردتو
نم هتاناعÃ ةراصس ارابخأا تلمح ةÒخأ’ا ةيبيردتلا ةصص◊ا

ونافيتصس بردŸا لعج ام وهو ،سسفنتلا ‘ ةبوعصصو ىمح
.ةارابŸا نم هيفعي ›ويب

ايزيبسس مامأا هتداعتسسا ‘ لمأاي ›ويب
نوكيصس ،Êو-تور-ك ةارا-ب-م ه-ع-ي-ي-صضت د-ع-بو

را-ظ-ت-نا-ب ا-ب-لا--ط--م ير--ئاز÷ا ›ود--لا
نم ةمداقلا ةلو÷ا ‘ ايزيبصس ةارابم

ةليكصشتلا ¤إا هتدوع ليجصست لجأا
«يÒنو---صسور---لا» ـل ة---ي---صسا---صسأ’ا

‘ ة-صسا-صسأا ة-ع-ط--ق هرا--ب--ت--عا--ب
و-نا-ف-ي-ت-صس بردŸا ة--ل--ي--ك--صشت

هنزح نع برعأا يذلا ›ويب
ءاقللا نع يرئاز÷ا بايغل
سضرŸا ّنأا مادا--م ،ق--با--صسلا
’ رصصان نب هنم Êاعي يذلا

نم Ó-يو-ط ا-ت-قو ب-ّل-ط-ت-ي
نو-ك-ي-صسو ‘ا-ع-ت-لا ل--جأا

ع--م برد--ت---ل---ل از---ها---ج
نو--صضغ ‘ ة--عو---مÛا
ة-ل-ب-قŸا ة-ل-ي-ل-ق--لا ما--يأ’ا

 .ايزيبصس ¤إا مداقلا لقنتلل اÒصض–
ةزمح .م

  ةيسسداقلا مامأا ديد÷ا هروهظ ‘ كمسض عم قلأاتي ةبغز
كمصض عم هل روهظ لوأا ‘ ةبغز ىفطصصم يرئاز÷ا سسرا◊ا ءادأا ىلع ةيدوعصسلا مÓعإ’ا لئاصسو تنثأا
بردŸا نم بلطب مصسوŸا ةياهن ¤إا دتÁ يذلا ديد÷ا هدقع ىلع هعيقوت دعب ،ةيصسداقلا مامأا
قافو سسراح نأا ’إا ،ةكبصش لك ‘ Úفدهب هصضرأا ىلع Ìعت كمصض نأا مغرو ،سشتزير يدانلل يتاوركلا

دحاوك هتميق دّكؤوي ام وهو ،ةÒطخ ت’واfi ةّدع نم هقيرف ذقنأاو هيلع ام ىدأا اقباصس فيطصس
.فÙÎا يدوعصسلا يرودلا ‘ سسار◊ا زربأا نم

«سشتزير بردŸا نم بلطب تءاج ةبغز ةدوع» :Êارهسشلا
تدا-عأا يدا-ن-لا ةرادإا نأا ،Êار-ه-صشلا د-ي-ع-صس كم-صض ‘ يدا--ن--لا ر--يد--م د--كأاو
ديدج دقعب اهقيرف ةمئاقل ةبغز ىفطصصم يرئاز÷ا سسرا◊ا
ةق-فاو-م د-ع-ب رار-ق-لا اذ-ه ”» :لا-قو ،م-صسوŸا ة-يا-ه-ن-ل
ي--تاور--ك--لا بردŸا بل--ط ى--ل--ع ءا---ن---ب بعÓ---لا
.«سشتزير Òمصشرك
تف------صشك ،ر------خأا بنا------ج ن------مو

ةبغز نأا ةيدوعصسلا «ة-يدا-صصت-ق’ا» ة-ف-ي-ح-صص
ىلع ةقفاوملل ةقباصسلا هتاقحتصسم ملصست طÎصشا

.ديدج غلبÃ ةديد÷ا ةيقافت’ا
«قلأاتلا ىلع مزاعو كمسض ¤إا تدع» :ةبغز

لوأا ‘ هتكراصشمو ايمصسر كمصض ¤إا هتدوع ميصسرت دعب ةيدوعصسلا نم ةبغز ىفطصصم سسرا◊ا عم بصضتقم ثيدح ‘و
نم كمصض قباصسلا يقيرف ¤إا ةدوعلاب ديعصس» :«بعŸÓا ءادصصأا» ةيمويل لاق ،ÚفÎحملل يدوعصسلا يرودلا ‘ ءاقل

يدوعصسلا يرودلا ‘ يتبرŒ لصصاوأاصس ،ةوجرŸا فادهأ’ا قيق– وحن يدانلا ةدايقو قلأاتلا ىلع مزاع انأاو ديدج
ةزمح . م   .«ةيدوعصسلا ‘ انه ءاوجأ’ا ىلع تدتعا امدعب

ثد◊اــه2441 ةيناثلا ىدامج52 ـل قفاوŸا1202 يرفيفÚ 80نثإ’ا

ماه تسسيو راسصنأا
ةمحر نب ىلع نونثُي

لاز’ ةمحر نب ديعصس يرئاز÷ا ›ودلا نأا مغر
ماه تصسيو ديد÷ا هقيرف ناولأاب هل فده لوأا نع ثحبي
اÃ اÒث-ك نو-ب-ج-ع-م «زر-ما-ه-لاّ» را-صصنأا ّنأا ’إا ،يز-ي-ل‚إ’ا
هلعف امو ،ىرخأ’ ةارابم نم يرئاز÷ا ›ودلا هب موقي
يبلصسلا لداعتلا مغر يصضاŸا تبصسلا ةيصشع ماهلوف مامأا

مجنلا نوكيصس ةمحر نب نأا اودّكأا ثيح ،دعاوقلا جراخ
يدا-ن-لا ‘ ءاو-جأ’ا ى-ل-ع Ìكأا هدّو-ع-ت د-ع--ب ق--ير--ف--ل--ل لوأ’ا
هيلع دمتعي راصص يذلا سسيوم ديفاد بردŸا بعل ةقيرطو
.يدانلل ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا ‘ Òبك لكصشب

«غيلرÈÁلا» ‘ ثد◊ا عنسصت ةينفلا هتطقل
ديعصس يرئاز÷ا اهب ماق يتلا ةليم÷ا ةغوارŸا تعنصصو
مÓعإ’او راصصنأ’ا ىدل ثيد◊ا مهلوف ةارابم ‘ ةمحر نب
ةغوارŸا ويديف لقانتو ،اÒثك اهب متها يذلا ÊاطيÈلا
عقاوŸا فلتfl ىلع عصساو قاطن ىلع ةمحر نب ـل ةليم÷ا
ةطقللاو ةغوارŸا لام÷ ارظن اÎل‚إا ‘ ةصصصصختŸا
دقو ،تاغاورŸا هذه لثÃ فورعŸا ةمحر نب نم ةينفلا
يذلا ةمحر نب تاينف ىلع اÒثك «قراطŸا» راصصنأا ىنثأا
ىوصس هصصقني ’و ىرخأ’ ةارابم نم قلأاتي

اذ-ه Ìكأا رّر-ح-ت-لا ل-جأا ن-م فد--ه
د-----ع-----ب م-----صسوŸا

ة-ب--ع--صص ة--ياد--ب
.ام اعون

ةزمح . م

ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا ¤إا دوعي ولفرد ادد‹ ليجسستلا نع زجعيو ¤إا ولفرد ةمسسأا يرئاز÷ا مجاهŸا داع سسيتيف هيدانل ةيسساسسأ’ا ة-ل-ي-ك-سشت-لا Úف-نÒه ة-ه--جاو--م لÓ--خ Ëا--ه--نرأا يرود--لا ن--م12 ة---لو÷ا م---سسر---ب يح ،اهنع ليوط بايغ دعب ،يدنلوهلا ه-ق-ير-ف نأا Òغ ة-ياد-ب-لا ن--م كرا--سش Œا عرÿو ،در نود فد-ه--ب ةرا--سس⁄ ليجسستل ةداعسسوب نبا ت’واfi حلفت ة-م-غ-ن ه-ب د-ي-ع-ت-سسي ءا-ق-ل-لا ‘ فد-ه ن--ع با--غ يذ--لا و--هو ،ل--ي--ج--سست--لا ت’وج ةّدع ذنم ليجسستلا ‘ ة-ق-فوŸا ه-ت--ياد--ب م--غر ،مسسوŸا اذه «يزيفيدر’ا» ه--ح--سشر--ي ا--م و---هو ¤إا ةدو----ع----ل----ل دعاقم
‘ طا----ي----ت-----ح’ا ت’و÷ا

 .ةلبقŸا

. م
ةزمح

 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

«يبراد» مسسحي ياراسست’اغ
›وغف بايغ ‘ ايكرت

هÁر--غ ى--ل--ع يار--سسا--ت’ا--غ يدا--ن قّو--ف---ت
ءاسسم Òبكلا ا-ي-كر-ت «ي-براد» ‘ ي-سشتا-با-نÒف
لا-ب-سشأا ح‚ ثي-ح ،در نود فد-ه--ب سسمأا لوأا

ىلع مهبعلم جراخ زوفلا قيق– ‘ ÒËت —اف
يرئاز÷ا ›ودلا باغو ،يدي-ل-ق-ت-لا Ëر-غ-لا

يتلا ةباسصإ’ا ببسسب ةارابŸا نع ›وغف نايفسس
ةÒبكلا تادوهÛا م-غر ا-ه-ن-م Êا-ع-ي

،ةارابŸاب قاحللا دسصق اهلذب يتلا
ىلع بردت هنأا اÃ لسشف هنأا Òغ
¤إا ةدو--ع--لا ‘ ل--سشفو دار--ف---نا
د-قو ،ة-ي-عا-م÷ا تا-ب-يرد-ت--لا

هئÓمز يرئاز÷ا ›ودلا دناسس
ةديرغت لÓخ ن-م ةارا-بŸا ل-ب-ق
ل--سصاو--ت--لا ع--قو---م ى---ل---ع ه---ل
مهاعد «مارغتسسنا» يعا-م-ت-ج’ا
‘ زو---ف---لا ق---ي---ق– ¤إا ا---ه---ي---ف

ةزمح . م .«يبرادلا»

طقسسيو Óيدب ينيعبسس نب
نلوك مامأا هناديم ىلع

سسيبح ينيعبصس نب يمار يرئاز÷ا ›ودلا يقب

ايصسورو-ب ه-ق-ير-ف ة-ه-جاو-م لÓ-خ ء’د-ب-لا د-عا-ق-م

مصسر-ب سسمأا لوأا ءا-صسم ن-لو-ك ما-مأا خا-بدÓ-غ-ن-صشو-م

هبردم لصضف امدعب ÊاŸأ’ا يرودلا نم02 ةلو÷ا

تا-يرا-بŸا ةÌك ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب ه-ت-حارا سسور و-كرا-م

ىلع طقصس هقيرف نأا Òغ ،ارخؤوم اهصضاخ يتلا

ÊاŸأ’ا ي-ن-ق-ت-لا ع-فد-ي-ل ،د--حاو--ل Úفد--ه--ب ه--صضرأا

نأا Òغ17 ةقيقدلا نم ةيادب يرئاز÷ا همجنب

ةحلصصŸ تهتنا يتلا ةارابŸا عقاو نم رّيغي ⁄ اذه

قابصس ‘ ةنيمث طاقن ثÓث خابدÓغ دقفيل ،راوزلا

ةزمح . م .¤وأ’ا بتارŸا
Êاثلا هفده لّجسسي ةبوت

يدنلوهلا يرودلا ‘

حصشرŸا يرئاز÷ا عفادŸا لصصاو
ينطولا بختنŸا فوفصص ميعدتل
هيدان عم ةيوقلا هصضورع ةبوت دمحأا

وحن هداقو يدنلوهلا يرودلا ‘ كيفلاف
هلوفز يدان ناديم نم لداعتلاب ةدوعلا

باب حتتفا امدعب ،هلثŸ فدهب
،ةعبارلا ةقيقدلا ‘ ليجصستلا

‘ هفادهأا Êاث ىلع مصصبيل
اذه يدنلوهلا يرودلا

‘ يدؤوي ثيح ،مصسوŸا
لعج ام وهو ،زي‡ مصسوم
بخانلا ةركفم لخدي

يصضاملب لامج ينطولا
ةوعدلا هيجوت لجأا نم
تايدحتلل ابصس– هل

رظتنت يتلا ةمداقلا
ةزمح . م .«رصضÿا»



ودروب ىلع زوفيو يسساسسأا ةلبقلب
هقيرف ةارابم ‘ ايشساشسأا ةلبقلب ضسيراه يرئاز÷ا ناديŸا طشسوتم كراشش
‘ ةمهاشسŸا ‘ ح‚و ،يشسنرفلا يرودلا ‘ ضسمأا ةيششع ودروب مامأا تشسيرب

يرئاز÷ا هنع باغ لك ‘ فده لباقم ةيئانثب هقيرفل زوفلا قيق–
هيفاعت دعب تابيردتلا ¤إا ةثيد◊ا هتدوع ببشسب ناقرز يدهم رخألا

هيلع ام ىدأاو ،Êاثلا طوششلا ‘ هناكم ةلبقلب كرت دقو ،ةباشصإلا نم
    .يشسنرفلا مÓعإلا ةداهششب

لاب ىلع لداعتلا سضرفي يوÓلا دبع
لداعتل ضضرف ‘ نويشس ‘ يوÓلا دبع يرئاز÷ا ›ودلا ءاقفر ح‚

ثيح ،يرشسيوشسلا يرودلا مشسرب ةكبشش بلك ‘ Úفدهب لاب ىلع
ام ىدأاو ةارابŸا هذه ‘ ةيادبلا نم ةمشصاعلا دا–ا بعل كراشش
هبعلم جراخ نم ةنيمث ةطقن عازتنا ‘ حجنيل ،رشسيألا قاورلا ‘ هيلع
  .72 ةقيقدلا ‘ اراذنا يوÓلا دبع ىقلتو ،يوق قيرف مامأا

ناـــــــــطقسسي ةـــــــــي’وبو ةـــــــجيدكوأا
بيغي زوبدوبو نايتا تناسس ‘

تلقنت يتلا ةيشساشسألا ةليكششتلا ‘ ةيلوبو ةجديكوأا يرئاز÷ا يئانثلا كراشش
لابششأا مامأا در نود فدهب طقشس قيرفلا نأا Òغ ،ضسمأا ةيششع نايتا تناشس ¤إا
ضضاير ضضرألا باحشصأا بناج نم رخألا يرئاز÷ا هنع باغ ءاقل ‘ ،لايوب
لواح دقو ،ةقيقد Úعشستلا ةليط ءلدبلا ةدعاشسم ضسيبح ةيقب امدعب زوبدوب
ةزمح . م    .يودج نود ةيباجيإا ةجيتن قيق– ىلع هقيرف ةدعاشسم ةيلوب

برــــــــسضيو ةسسفانŸا ¤إا دوــــعي رولود
يــــــــيلوبنوم عــــــــم ةوــــــــقب

ن--ع ز--ج--ع رو--ل--يد يد---نأا ير---ئاز÷ا ›ود---لا نأا م---غر
نوجيد مامأا ييلوبنوم هقيرف ةهجاوم لÓخ ليجشستلا
مهألا نأا ولو ،Úفده لباقم ةيعابرب زاف هقيرف نأا لإا

ةشسفانŸا ءاوجأا ةداعتشسا وه يرئاز÷ا مجاهملل ةبشسنلاب
،اهنم ىناع ي-ت-لا ة-با-شصإلا بب-شسب با-ي-غ-لا ن-م ةÎف د-ه-ع-ب ة-ي-م-شسر-لا

تلك-شش ي-ت-لا ةÒث-ك-لا ه-تا-كر– ل-شضف-ب زو-ف-لا اذ-ه ‘ رو-ل-يد م-ها-شسو
.ضسفانŸا عافد ىلع ارطخ

ةزمح . م

حــــــــيطيو يــــــــسساــــــــسسأا يوادوــــــــب
ةــــــــيثÓثب ›ÓــــــــŸا ءاــــــــقفرب

›ود--------------لا ل---------------شصاو
ما----------ششه ير----------ئاز÷ا
ه----تا----كرا----ششم يوادو----ب
ه-ق-ير-ف ع-م ة--ي--شسا--شسألا
ل--ب--ق--ت--شسا يذ---لا ضسي---ن
زافو ي‚وأا يدان ضسمأا

،ة--ل--ما--ك ة--ي--ثÓ--ث--ب ه--ي--ل---ع
ودارا---------ب بعل كرا----------ششو

77 ةقيقدلا ةياغ ¤إا قباشسلا
ة--ي--شضرأا ا--ه--ي--ف ردا---غ ي---ت---لا
بردŸا لشضف امدعب ناديŸا
دوه÷ا ببشسب هÒيغت ايشسروأا
Úح ‘ ا-ه-لذ--ب ي--ت--لا ةÒب--ك--لا

ر-خألا ير-ئاز÷ا ي-ق-ب
›ŸÓا د--------ير--------ف
د--عا---ق---م ضسي---ب---ح

ن-م ةارا-بŸا تاÎف ة-ل--ي--ط ءلد--ب--لا
ةزمح . م   .ي‚وأا بناج

 انسسح اعابطنا كÎي سسانو
Êوتورك عم روهظ لّوأا ‘

‘ ايشساشسأا ضسانو مدأا Êوتورك يدان ىلع ديد÷ا دفاولا كراشش
طقشس يتلا ةارابŸا يهو ،ضسمأا ةيششع نÓيم مامأا هقيرف ةهجاوم
،ردشصتŸا مامأا ةلماك ةيعابرب «وي-ششت-لا-ك-لا» بت-ير-ت ل-يذ-ت-م ا-ه-ي-ف
داق ثيح ،ةارابŸا هذه ‘ هيلع ام ينطولا بختنŸا بعل مّدقو
Òغ هتاينف لشضفب نÓيم عافد ىلع ةÒطÿا تÓم◊ا نم ديدعلا
مزاع هنأا دكؤويل ،امورانود ضسرا◊ا كابشش ¤إا لوشصولا ‘ لششف هنأا

هقيرف عم مشسوŸا نم لوألا فشصنلا لÓخ هتاف ام ضضيوعت ىلع
ةزمح . م    .ءاتششلا اذه هرداغ يذلا يرايلاك قباشسلا

ــه2441 ةيناثلا ىدامج52 ـل قفاوŸا1202 يرفيفÚ 80نثإلا ثد◊ا

وكانوم مامأا ةمسساح ةرير“و فدهب قلأاتي تاحرف
، تا--حر--ف ن--يد--لا ن--يز ير--ئاز÷ا ›ود--لا بعÓ--لا ق--لأا---ت
م-ي-ن ه-ق-ير-ف-ل ة-م-شسا-ح ةر-ير“ Ëد-ق-تو فد--ه ل--ي--ج--شست--ب
لداعتلا وأا زوفلا لجأا نم ةيفاك نكت ⁄ اهنكل ، يشسنرفلا
لÓ-خ ضسمأا فاد-هأا ة-ثÓ-ث-ل ة-ي-عا-بر-ب مز-ه يذ-لا ه-ق-ير-ف-ل

ة-جرد-لا يرود ن--م42 ة-لو÷ا با-شس◊ و-كا-نو-م ة-ه-جاو-م
نا عاطتشسإاو ايشساشسا تاحرف كراشش  نيا ،يشسنرفلا ¤وألا
لوألا فدهلا ليجشست ‘ هيف مهاشس زي‡ دودرم ىلع مشصبي
ة-ل-شسل-شسو ىر-شسي-لا ة-ه÷ا ى-ل-ع ة--قÓ--ط--نإا د--ع--ب ه--ق--ير--ف--ل

‘ ه-ل ة-ع-بار-لا ي-ه ة-م-شسا-ح ةر-ير-م-ت-ب ا-ها--ه--نا تا--غوار--م
23 ةقيقدلا ‘ افده لجشسي نأا لبق ،مشسوŸا اذه «1غيللا»
ن-ك-ل ،م-ئا-ق-لا ن-م ةر-ك-لا داد-ترإا Ó-غ-ت-شسم ة-يو-ق ةد--يد--شست--ب

ردŒ . مين يدان زوفب للكت ⁄ رشضÿا بعل تادوه‹

فادهأا4 ¤إا هديشصر عفر تاحرف نيدلا نيز نأا ¤إا ةراششإلا
ل.ماشسح .مشسوŸا اذه ةمشساح تارير“4و

ادد‹ مين نع بيغي يبيرع
،كنÓ-ب لا-ك-شسا-ب د-يد÷ا م-ي-ن يدا-ن برد-م ي-عد-ت-شسي ⁄

¤إا يبيرع Ëرك يرئاز÷ا ›ودلا ،مين كيبŸوأا بردم
قباشسلا بعÓلا دجاوتي ⁄ ثيح ،وكانوم مامأا هقيرف ةارابم
ابعل نيرششعلا ةمئاق نمشض ىتح يشسنوتلا يلحاشسلا مجنلل
نوكي يتلا ¤وألا ةرŸا هذه تشسيلو ،ةهجاوŸاب ÚينعŸا

ةه-جاوŸا ‘ با-غ ثي-ح ة-عو-مÛا جرا-خ ي-ب-ير-ع ا-ه-ي-ف
ةيعشضولا Úبي ام وهو ،نامرج ناشس ضسيراب مامأا ةقباشسلا
ةزمح . م .ديد÷ا هقيرف ‘ اهششيعي يتلا ةبعشصلا

‘ هتبغر ،يدنام ىشسيع ،يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا ىدبأا
م-شسوŸا Êا-ب-شسإلا يرود-لا جرا-خ ةد-يد-ج ة-برŒ ضضو-خ

ةيليبششإا ضسيتيب لاير يدان عم هدقع ةياهن دعب ، لبقŸا
ةف-ي-ح-شص تف-ششك ثي-ح ،ل-ب-قŸا ناو-ج ر-ه-شش رر-قŸا
ع-فادŸا نأا ،ة-ي-نا-ب-شسإلا «و-ف--ي--ترو--ب--يد و--يدا--ت--شسا»
يرود-لا ¤إا ضسي-ت-ي-ب لا-ير ردا-غ-ي د--ق ير--ئاز÷ا
يد---نا---م نأا ،ردا---شصŸا تاذ تد----كأاو.ÊاŸألا
ا-غ-ي-ل-شسد--نو--ب--لا ‘ بع--ل--لا ةر--ك--ف ه--يو--ه--ت--شست
ة---يد---نأا ع----م تا----شضوا----ف----م ‘ ل----خد----ي----شسو
بعÓلا طÎششا ،قايشسلا ضسفن ‘و.ةيناŸأا
عفرت نأا ةي-ل-ي-ب-ششإا ضسي-ت-ي-ب يدا-ن ير-ئاز÷ا
لجأا ن-م ا-يو-ن-شس وروأا نو-ي-ل-م2 ¤إا ه-ب--تار

Œة-ي-لا-م ةأا-فا-ك-م ة-فا-شضإا ع-م هد--ق--ع د--يد
وهو يشسلدنألا قيرفلا عم هدقع ديدŒ لباقم
‘ .هقيرف ةرادإا Úبو هنيب تاشضوافŸا لطعي ام
عم تاشضوافŸا ثعبل ضسيتيب ةرادإا تداع ، لشصتم قايشس
يذلا دقعلا ديدŒ لمأا ىلع يدنام ىشسيع لامعأا ليكو
دعي يذلا رشضÿا بعÓب ضضافتحإÓل ،ناوج رهشش يهتني

ردŒ ,«ي-ن-ير-غ-ي-ل-ي-ب» بردŸا ة-ل-ي-ك--ششت ز--ئا--كر زر--بأا ن--م
يد-نا-م م-شضب ة-م-ت-ه-م ة-يد-نلا د-يد-ع دو-جو ¤إا ةرا--ششإلا

›ا-ط-يإلا نÓ-ي-مÎنا ا-هزر-بأا م-شسوŸا ة--يا--ه--ن ‘ ا--نا‹
ل.ماسسح .Êابشسإلا ديردم كيتلتأاو

سسيتيب لاير ‘ ءاقبلل هبتإر عفر طÎسشإإ

لاــــقتنإ’ا دـــــيري يدــــنام ىــــسسيع
«اـــــــــغيلسسدنبلا» ىـــــلإا

 مـــسساح ررـــ‡و فادــــه ناردــــــب
يــــــسسنوتلا يــــــجÎلا عـــــــم

نارد-ب ردا-ق-لا د-ب-ع ير-ئاز÷ا ›ود-لا ع-فادŸا ل-ج-شس
اذه يشسنوتلا يشضايرلا يجÎلا يدان عم هفادهأا لوأا
م-ج-ن-لا يدا-ن-ب ه-ت-ع-م-ج ي-ت-لا ةارا-بŸا لÓ--خ ،م--شسوŸا
يشسنوتلا يرودلا نم31 ةلو÷ا باشس◊ ضسمأا يولتŸا
ةمكfi ةيشسئرب لوألا فدهلا رشضÿا عفادم لجشس نيأا

ةرح ةلكر دعب ةمشساح ةرك مدقي نا لبق ةينكر ةلكر نم
فدهلا يردبلا ضسينا اهنم لجشس تيغلب هنطاوم نم
ل.ماسسح.فدهل ةيئانثب زوفلا يجÎلا حنمو Êاثلا

 طـــــــقسسيو Óــــــــــــيدب ةــــــــــــيÓÁح
هـــــــــــــناديم ىـــــــلع

ا----شضر د----مfi ير----ئاز÷ا ›ود----لا ع----فادŸا كرا-----شش
مامأا توششÒب هقير-ف ة-ه-جاو-م لÓ-خ Ó-يد-ب ة-يÓÁ-ح

امدع-ب ،ضسمأا ةÒه-ظ ي-ك-ي-ج-ل-ب-لا يرود-لا ‘ بر-يو-ت-نأا
ىلع طقشس هقيرف نأا Òغ ،Êاثلا طوششلا ‘ كراشش
›ود-لا لوا-ح د-قو ،د--حاو ل--با--ق--م Úفد--ه--ب ه--ناد--ي--م
ةفاشضإلا Ëدقتو ءاقللا اذه ‘ قرافلا عنشص يرئاز÷ا
قرا-ف-لا ضصي-ل-ق-ت ‘ م-ها-شسي-ل ،ه--لو--خد د--ن--ع ةو--جرŸا
ةزمح . م .رايدلا رقع ‘ لقألا ىلع لداعتلا عيشضيو

ت’ؤواـــــــــــسست
¤وت Êأرمع ردا-ق-لأ د-ب-ع نأأ ة-ي-ف-ح-صص ر-يرا-ق-ت تدا-فأأ

نويلم082 وأأ نويلم042 لباقم رئأز÷أ ةيدولوم بيردت
سسيل هنكل ًأÒبك ًامقر ودبي دق..ىرخأأ ريراقت بصسح
بÎقت ةينطولأ ةلوطبلأ ‘ ÚبردŸأ مظعم نأأ اÃ ًاثدح
،Ìكألأ كانهو لقألأ كانه.. مقرلأ أذه نم مهُبتأور
ٌحرصصم بتأرلأ أذه له هصسفن حرطي يذلأ لؤواصستلأ نكل
؟بئأرصضلأ عفد هيلع بّتÎيو ًايمصسر هب
تاحيرصصت نمصض ةÒخألأ ةÎفلأ ‘ تأرابعلأ سضعب تأأرق
«اهبيبر» و » قيرفلأ نبأ» لثم ÚلوؤوصسŸأو ÚبردŸأ سضعب
صصق ن--ع ثيد◊أ ر--ُث--ك ا--هد--ع--بو .. را--م--ح نا--صسح ة--ّ
ىوحف نع لءا-صست-ن نأأ بج-ي ا-ن-هو ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-مو
نِمف ،يرئأز÷أ يوركلأ طصسو-لأ ز-uي-م-ُي يذ-لأ سضقا-ن-ت-لأ

ىرخأأ ٍة-ه-ج ن-مو فأÎحلأ ق-ي-ب-ط-ت-ب نو-ّن-غ-ت-ي ة-ه-ج
 .ماهŸأ فلتı قيرفلأ ءانبأأ ›وت ةرورصضب نوداني

راصشتنأ ةعرصس تدأز يعامتجلأ لصصأوتلأ لئاصسو نمز ‘
Èكأأ ةحيرصش وحن اهَقيرط تدجو ةعاصشإلأ ىّتحو ،ÿÈأ

حبصصأأو ةيفحصصلأ ُديلا-ق-ت-لأ تعا-صض ى-ت-ح Ú-ّق-ل-تŸأ ن-م
..ÒهاصشŸا-ب ًة-نرا-ق-م Èخ-ل-ل ا-يو-نا-ث أرد-صصم ي-ف-ح-صصلأ
ءيصشلأ َسضعب ىّنأاتن نأأ انيلع بجيو رطÿاب رذنُي ُعصضولأ

لبق انقأروأأ عِجأرُن ىتح ةنهŸأ تايقÓخأأ باب دنع فقنو
ُءاصسُي دق ًلؤواصست حرطأأ ل ىتح انه فّقوتأأ..نأوألأ ِتأوف
ددع ةÌك نأأ مّهوتت ي-ت-لأ ءا-م-صسألأ سضع-ب ىد-ل ه-ُم-ه-ف
!..حا‚ ليلد ÚعباتŸأ
وأأ لهاج دي ‘ ةمقن ¤إأ لsوح-ت-ت ة-م-ع-ن-لأ :مÓ-ك-لأ ر-خآأ

أذإأو ة-ير-ئأز÷أ ة-يد-نألأ سضع-ب لا-ح و-ه أذ-ه..د--صسا--ف
ةطيصسب ٍةيباصسح ٍةيلمع َءأرجإأ لإأ مكيلع ام دكأاتلأ ”درأأ

.اهÒجأات و ةلفاح ءأرصش ِةفلكت Úب اهيف نونراقُت

 زرــــfi جورــــــخ دـــــعب جـــهوتي يــــتيسسلا
«دليفنأا» ‘ ةيعابرب لوبرفيل لذيو

يرئاز÷ا مجنلا كراشش
‘ ايشساشسأا زرfi ضضاير
يزيل‚إلا يرودلا ةمق
تعمج يتلا ضسمأا ءاشسم
Îشسششنامو لوبرفيل Úب
ةماعزلا برح ‘ يتيشس
،ةيزي-ل‚إلا ةر-ك-لا ى-ل-ع
نا-ك ي-ت-لا ةارا-بŸا ي-هو
«دور د--ل--ي--ف---نأا» حر---شسم
تد-ه-ششو ،ا-ه-ل ا--حر--شسم
ـل «نز-ي-ت-ي-شسلا» حا--شست--كا
ةلماك ةيعابرب «رف-ي-ل-لا»
نأا مغرو ،«غيلÈÁÒلا» ‘ يدايرلا هزكرم امعدم دحاو

fiي ⁄ زرÈث---ك زÒه--نا--ك--م كر--تو ءا--ق--ل--لا اذ--ه ‘ ا ‘
دعب جهوت هقيرف ّنأا لإا ،غنيلÎشس ميحر ـل27 ةقيقدلا

ءاقللا ّنأا مادام ةلماك ةيثÓث ليجشست ‘ ح‚و هجورخ
دنع ،ةكبشش لك ‘ فدهب يباجيإلا لداعتلا ¤إا Òششي

ةزمح . م   .يرئاز÷ا مجنلا جورخ



لوألا فÙÎاــه2441 ةيناثلأ ىدامج52 ـل قفأوŸأ1202 يرفيفÚ 80نثإ’أ

لئابقلا ةبيبسش

¤وألا راودألا بـــعل ىـــلع رــــــسصيو مؤـــيدؤبلاب قـــحتلي يراــنكلا
ظفا– فيك لئابقلأ ةبيبصش تفرع ،أرظتنم ناك املثم
ىلع Êاثلأ زوفلأ ق-ي-ق–و ة-ي-با-ج-يإ’أ ج-ئا-ت-ن-لأ ةÒتو ى-ل-ع
لوأأ ةيصسمأأ يأد Úصسح رصصن مامأأ اهدعأوق جراخ ›أوتلأ
فÙÎأ مصسق-لأ ة-لو-ط-ب ن-م21 ة---لو÷أ را----طإأ ‘ سسمأأ
Úفدهب ةبيبصشلأ زوفب ةأرابŸأ ةجيتن تهتنأ ثيح ،لوأ’أ
طوصشلأ ‘ ةÒعصش نب دمfi نم لك عيقوت نم در نود
ةأرابŸأ نم ةÒخأ’أ قئاقدلأ ‘ حياصس نب اصضرو ،لوأ’أ
،نورمح دئاقلأ ءÓمز نم ةقلطم ةرطيصس تدهصش يتلأ

طاقنلأ قحتصسي ناك يرانكلأ نإاف ،عيم÷أ ةداهصشب ثيح
بردŸأ لابصشأأ هب رهظ يذلأ ىوتصسŸأ ¤إأ رظنلاب ثÓثلأ

أÒخأأ تق-ح-ت-لأ ة-ب-ي-ب-صشلأ نإا-ف ،ة-ج--ي--ت--ن--لأ هذ--ه--بو ،نا--ف’
،ةيدŸأ يبŸوأأ عم ةمصساقم ةطقن12 عومجÃ مويدوبلاب

ةيدنأ’اب ةصصاÿأ ةر-خأا-تŸأ تا-يرا-بŸأ ج-ئا-ت-ن را-ظ-ت-نأ ‘
،دأدزولب با-ب-صش لا-ث-مأأ ¤وأ’أ رأودأ’أ ى-ل-ع سسفا-ن-ت-ت ي-ت-لأ
.ةمصصاعلأ دا–أو ةرواصسلأ ،ةيدŸأ

اÒثك نسس– ىؤتسسŸاو ايكيتكت ةفاسضإلا مدق نافل
ةليكصشتلأ هتمدق يذلأ دودرŸأ ¤إأ رظنلابو ،ىرخأأ ةهج نم
،يأد Úصسح ر-صصن ما-مأأ ةÒخأ’أ ة-ه-جأوŸأ ‘ ة--ي--ل--ئا--ب--ق--لأ
نأأ ايلج حصضتي ،وزو يزيت ‘ ةدكيكصس ةبيبصش مامأأ ىتحو
لصضفلأو ،بنأو÷أ عيمج نم أÒثك نصس– قيرفلأ ىوتصسم
بردŸأ هصسأأر ىل-عو ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ ءا-صضعأأ ¤إأ دو-ع-ي ه-ل-ك
هيلوت ذنم يرانكلأ هجو Òيغت نم نك“ يذلأ ناف’ سسينيد
،جئاتنلأ ةيحان نم ىتحو ،ةينفلأ ةصضراعلأ ىلع فأرصشإ’أ

51 لصصأأ نم ةطقن21 عمج نم نك“ يصسنرفلأ ينقتلأ نإاف
ةيباجيإأ دج ةليصصح يهو ،ةÒخأ’أ ةصسمÿأ تايرابŸأ ‘

ى-ل-ع سسفا-ن-ت-لأ ‘ ه-ل-مأأ دد-ج-ي يذ-لأ ق-ير-ف-لأ ¤إأ ة-ب-صسن-لا-ب
.مصسوŸأ ةيأدب ‘ ةمصشتfi ةقÓطنأ دعب ¤وأ’أ رأودأ’أ
ةليكسشتلا ‘ هسسفن ضضرفيو نافل ةأاجافم يدبع نب
‘ ر-صصا-ن-ع ةد-ع نإا-ف ،Úب-عÓ-ل ة-يدر-ف-لأ ة--ي--حا--ن--لأ ن--مو
سسفنلاب ةقثلأ عاجÎصسأ ن-م تن-ك“ ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لأ ة-ل-ي-ك-صشت-لأ
عم ةصصرفلأ ىلع مهلو-صصح د-ع-ب ة-ي-لا-ع تا-نا-ك-مإأ را-ه-ظإأو
طصسولأ بع’ هب موقي ام رأرغ ىلع ناف’ سسينيد بردŸأ

ينف-لأ م-قا-ط-لأ ع-ن-ق-ي ف-ي-ك فر-ع يذ-لأ يد-ب-ع ن-ب ز-يز-ع
ةليكصشتلأ ‘ هصسفن سضرفيو ا-ه-ب ع-ت-م-ت-ي ي-ت-لأ تا-نا-ك-مإ’ا-ب
نب نأأ نوري ÚعبتتŸأ نم ديدعلأ نأأ ةجرد ¤إأ ،ةيلئابقلأ

لك دعب مصسوŸأ أذه ةبيبصشلأو ناف’ ةأاجافم Èتعي يدبع
‘ وأأ عا--جÎصس’أ ‘ ءأو--صس نأد---يŸأ قو---ف ه---ب مو---ق---ي ا---م
.موجهلأ ¤إأ تأركلأ لاصصيإأو تامجهلأ ءانب ‘ هتمهاصسم

 ديكأاتلا ىلع رسصي نافلو ةرسضاح ةيلاعفلا
›اŸا بعلŸا مامأا

‘ سسمأأ لوأأ ةيرصصنلأ مامأأ ةبيبصشلأ ةأرابم زيم ءيصش مهأأو
نأأ ثي-ح ،مو-ج-ه-لأ ‘ ة-ي-لا-ع-ف-لأ ةدو-ع و--ه توأأ02 بعل-م
ىلعأابو Èكأأ حايتراب بعلي حبصصأأ يرانكلل يمامأ’أ طÿأ

عيقوت ¤إأ هداق يذلأ رمأ’أ ،ىمرŸأ مامأأ زيكÎلأ نم ةجرد
يذلأ ناف’ بردŸأ أÒثك حيري يذلأ رمأ’أ ،Úنثأ Úفده
سصرفلأ لÓغت-صسأو ة-ي-لا-ع-ف-لأ عا-جÎصسأ ةرور-صض ى-ل-ع د-كأأ
لعف در ÚبعÓلأ نم رظتني هنأأ امك ،ةأرابم لك ‘ ةحاتŸأ
سسأاك ‘ ةبيبصشلأ رظتنت يتلأ ةمداقلأ ةهجأوŸأ ‘ ىوقأأ
ظو-ظ-ح ز-يز-ع-ت-ل و-كا--ما--بـ ب ›اŸأ بع--لŸأ ما--مأأ فا--ك--لأ
.تاعومÛأ رود ¤إأ لهأاتلأ ‘ يرانكلأ

ةÒبك ةفاسضإا مدق حياسس نبو ‘رعلا لؤخد
نأأ ةرا-صشإ’أ ردŒ ،ة-ب-ي-ب-صشل-ل ة-ي-ن-ف-لأ ة-ي-حا-ن-لأ ن-م ا-م--ئأدو
ةيأدب ‘ ناف’ سسينيد بردŸأ اهثدحأأ يتلأ تأÒيغتلأ
تعنصصو ةÒبك ةفاصضإأ تمدق ةأرابŸأ نم ةيناثلأ ةلحرŸأ
‘رع-لأ را-م-ع ط-صسو-لأ بع’ لو-خد د-ع-ب ة-صصا-خ ،قرا-ف-لأ
حياصس نب اصضرو ،نأديŸأ طصسو ¤إأ نزأوتلأ داعأأ يذلأ
فدهلأ هعيقوتو ةرغثلأ هداجيإأ ةياغ ¤إأ أÒثك كر– يذلأ
.ةأرابŸأ نم ةÒخأ’أ قئاقدلأ ‘ Êاثلأ

 بلاطيو بقللا نع ثيد◊ا ضضفري نافل
ضضرألا ىلع لجرألا عسضؤب

ةلصسلصس قيق– نم ةبيبصشلأ تنك“ نإأو ىتحو ،لباقŸأ ‘
ا-ه-ت-ل-ع-ج ي-ت-لأو ةÒخأ’أ ةدŸأ ‘ ة-ي-با-ج-يإ’أ ج-ئا-ت-ن-لأ ن-م
رأودأ’أ ىلع سسفانتلأ ‘ اهظوظح ززعتو ةمدقŸاب قحتلت
ىرخأأ ةيوأز نم رومأ’أ ىري ناف’ بردŸأ نأأ ’إأ ،¤وأ’أ
ثيد◊اب ÚبعÓلأ ىلع طغصضلأ ةصسرا‡ يدافت لصضفيو
مهأأ نأأ دكؤوي هنأأ ثيح ،بقللأ ىلع سسفانتلأ نع نآ’أ نم
طاقنلأ نم نك‡ ددع Èكأأ عمج ةلصصأوم وه ايلاح ءيصش
ىلع ظاف◊اب ÚبعÓلأ ابلاطم ةيباجيإ’أ جئاتنلأ قيق–و
سضرأ’أ ىلع لجرأ’أ عصضو ةصصاخو زيكÎلأ نم ةجرد ىلعأأ

.رأوصشم نم ىقبت اŸ ابصس–
Òسضحتلل زؤفلا نم دب ل ناك» :دايؤسس

«يراقلا دعؤملل يغبني امك
دايوصس نيدلأ ردب عفأدŸأ دكأأ ،ةيرصصنلأ ةأرابم ةياهن دعب
›أوتلأ ىلع Êاثلأ زوفلأ أذهب ةداعصسلأ ةمق ‘ نحن »:Óئاق
نأأ د-ق-ت-عأأ ،ة-ير-صصن-لأ ما-مأأ را-يد-لأ جرا-خ ها-ن--ق--ق--ح يذ--لأ
انرهظ يذلأ ىوتصسŸأ ¤إأ رظنلاب ةيقطنم تناك ةجيتنلأ
انمك–و سسفانŸأ ىلع ةقلطم ةرطيصس انصضرف ثيح هب

لك ‘ نأديŸأ قوف Úمظتنم انك ،يغبني امك ةركلأ ‘

يتلأ طاقنلأ هذهب رفظلل أديج ءاقللأ انÒصسو طوطÿأ
Ìكأأ زكرنو ابناج ءاقللأ عصضن نأأ انيلع نآ’أ ،ةنيمث تناك
لقنتنصس نيأأ وكاماب ‘ انرظتني يذلأ يراقلأ دعوŸأ ىلع
رود ن-م ا--ن--بر--ق--ت ة--ج--ي--ت--ن ق--ي--ق–و د--ي--كأا--ت--لأ ل--جأأ ن--م
¿ .¿.«تاعومÛأ

¤إا ةدؤعلا
ءاسسم تابيردتلا

ضسمأا
ةبيبسشلأ وبعل دفتسسي ⁄
دعب موي يأل ةحأر نم

تعمج يتلأ ةÒخألأ ةأرابŸأ
يأد Úسسح رسصنب يرانكلأ

نأأ ثيح ،دعأوقلأ جراخ
جمرب نافل سسينيد بردŸأ

ةيسسمأأ فانئتسسلأ ةسصح
أدأدعتسسأ وزو يزيتب سسمأأ

يتلأ ةمداقلأ ةهجأوملل
بعلŸأ مامأأ يرانكلأ رظتنت

رودلأ راطإأ ‘ ›اŸأ
سسأاكل رركم Êاثلأ يديهمتلأ

نم لقأأ دعب ةررقŸأ فاكلأ
ـب يرفيف41 موي عوبسسأأ
ةسصح تناك دقو ،وكاماب

ةسصسصfl سسمأأ فانئتسسلأ
‘ ءاخÎسسلأو عاجÎسسÓل
تأÒسضحتلأ قلطت نأأ راظتنأ

.مويلأ نم ةيأدب ةدا÷أ

21 مؤي ؤكاماب ¤إا لقنتلا
ةسصاخ ةلحر ‘ يرفيف
يذلأ جمانÈلأ بسسحو

ةيلئابقلأ ةرأدإلأ هتطبسض
يتلأ ةلحرلاب قلعتي اميف
¤إأ يلئابقلأ دفولأ دوقتسس
لقنتتسس ةبيبسشلأ نإاف ،›ام

فسصتنم ‘ يرفيف21 موي
ةسصاخ ةلحر Ïم ىلع راهنلأ

ةيو÷أ طوطخلل ةعبات
¤إأ ةمسصاعلأ نم ةيرئأز÷أ

يذلأ رمألأ ،ةرسشابم وكاماب
قيرفلأ حلاسص ‘ نوكيسس

بعتلأ ىدافتيسس يذلأ
‘ رفسسلأ ةقسشم نم قاهرإلأو
.برغŸاب أرورم ةيداع ةلحر

«ةÒتؤلا هذه ىلع ظاف◊ا انيلعو ةيباجيإا ةليسص◊ا» :نافل
ذنم ةيلئابقلأ ةينفلأ ةصضراعلأ سسأأر ىلع اهققح يتلأ ةليصص◊أو ةÒخأ’أ تايرابŸأ ‘ هقيرف همدقي يذلأ دودرŸأ نع أدج سضأر ناف’ سسينيد بردŸأ نأأ ودبي
Êاثلأ زوفلأ أذهب Ìكأأ نوحاترم اننأأ ديكأأ »:Óئاق يعامتج’أ لصصأوتلأ عقوم ىلع ةبيبصشلأ ةحفصصل هل حيرصصت ‘ فصشك ثيح ،ةيلئابقلأ ةينفلأ ةصضراعلاب  هقاحتلأ

¤إأ انتليصصح امومع ،ىرخأ’أ ةيدنأÓل ةرخأاتŸأ تايرابŸأ جئاتن راظتنأ ‘ بيتÎلأ لودج ‘ Ìكأأ ءاقتر’أو طاقنلأ نم انديصصر عفرب انل حمصس يذلأ ›أوتلأ ىلع
.«ةنك‡ ةÎف لوطأ’ ةÒتولأ هذه ىلع ظاف◊أ انيلع نوكيصسو ،تايرابم سسمخ ‘51 لصصأأ نم ةطقن21 عمج نم انك“ نأأ دعب ةيباجيإأ نآ’أ دح

«بؤلطم رذ◊او ةعفترم تايؤنعÃ ›ام ¤إا لقنتنسس»
اصضيأأ انل حمصسيصس كلذ نأ’ ،يراقلأ دعوŸأ لبق زوفلأ قيق– نم نكمتن نأأ مهم رمأأ »:Óئاق هتأذ قايصسلأ ‘ يلئابقلأ بردŸأ فاصضأأو

نامصض نم انبرقت ىرخأأ ةيباجيإأ ةجيتن قيقحتل ةيوق ةدأرإأو ةعفترم تايونعÃ فاكلأ سسأاك ‘ ›اŸأ بعلŸأ ةأرابÒ Ÿصضحتلاب
‘ Úبع’ مصضيو ايوق اصسفانم هجأونصسو ةلهصس نوكت نل ةمهŸأ نأ’ يرورصض رذ◊أ ىقبي نكل ،تاعومÛأ رود ¤إأ لهأاتلأ

.«يغبني امك دعوŸأ أذهل رصضحن نأأ بجي ،كلذل ،ىوتصسŸأ
«طاقنلا نم ديزŸا عمج انفدهو هناوأل قباسس فادهألا نع ثيد◊ا»

ىلع سسفانتلأ ‘ قيرفلأ فأدهأأ ديدŒ ةيناكمإأو مويدوبلاب ةبيبصشلأ قاحتلأ نع هيأأر نع قلعتŸأ لأؤوصسلأ سصوصصخب امأأ
لأز ام رأوصشŸأ نأ’ ءيصش ينعي ’ ›ا◊أ تقولأ ‘ مويدوبلاب قاحتل’أ › ةبصسنلاب »:Óئاق ناف’ بردŸأ باجأأ ،بقللأ

باق-لأ’أ ن-ع ثيد◊أ نأأ د-ق-ت-عأأ ،كلذ-ل ،ةر-خأا-ت-م تا-يرا-ب-م ا-هر-ظ-ت-ن-ت ة-مد-قŸأ ‘ ة-يد-نأأ ةد-ع نأأ م-ث ،ا-قا-صشو Ó-يو-ط
قيق–و طاقنلأ نم ديزŸأ عمج فدهب ةأرابÃ ةأرابم تأءاقللأ Òصسن نأأ ءيصش لصضفأأو ،هنأوأ’ قباصس Èتعي تاجيوتتلأو
.«ةيباجيإ’أ جئاتنلأ نم نك‡ ددع Èكأأ

«ضضرألا ىلع مهلجرأا نؤبعÓلا عسضي نأا ءيسش مهأا»
سضرأ’أ ىلع مهلجرأأ نوبعÓلأ عصضي نأأ وه ءيصش مهأأ › ةبصسنلاب »:Óئاق ةنيطنصسق بابصشل قباصسلأ بردŸأ فاصضأأو

ةيرصصنلأ مامأأ ةديج ةقيرطب انبعل اننأأ حيحصص ،مه◊اصص ‘ نوكت نل يتلأ ةطرفŸأ ةقثلأو رورغلاب ةباصصإ’أ أودافتيو
‘ لمعلأ نم Òثكلأ كانه لأز ام نكل ،لود÷أ ‘ ءاقتر’اب انل احمصس Úمهم نيزوف انققحو ،ةدكيكصس ةبيبصشو
ىوتصسم عفر نم نكمتن ىتح نك‡ تقو برقأأ ‘ اهكرأدت يغبني يتلأ ءاطخأ’أو سصئاقنلأ نم ديدعلأو انراظتنأ

.«Ìكأأ قيرفلأ
«ةعؤمÛا حور ‘ نمكي انتؤق رسس»

ثيح ةÒخأ’أ تايرابŸأ ‘ ÚبعÓلأ دودرمو ينفلأ بنا÷أ نع ناف’ سسينيد بردŸأ ثد– ،ىرخأأ ةهج نم
يتلأ تاميلعتلل مهقيبطتو نوبعÓلأ همدقي يذلأ دودرŸأ نع سضأر Êأأ لوقلأ نكÁ ماع لكصشب »:Óئاق فصشك

اميف ÚبعÓلأ نماصضتو ةعومÛأ حور ‘ نمكت انتوق رصس نأأ امك ،ةيمهأ’أ ةياغ ‘ رمأأ أذهو مهل اهمدقأأ
.«مهنيب

«ةنيطنسسق بابسش ةارابم ليجأات ىلع ةقفاؤŸا ىنمتن»
‘ يرانكلأ رظتنت يتلأ ةمداقلأ ةأرابŸأ ليجأات ‘ هلمأأ نع ىرخأأ ةرم يصسنرفلأ ينقتلأ Èع ،هثيدح ةياهن ‘
يزيتب يرفيف01 موي ىرŒ نأأ سضÎفŸأ نم يتلأو ةنيطنصسق بابصش قباصسلأ هقيرف مامأأ ةلوطبلأ نم31 ةلو÷أ

ةنيطنصسق بابصش ةأرابم ليجأات ىلع ةقفأوŸأ متت ول ديج رمأأ نوكيصس هنأأ يفخأأ ’ ،Óعف »:Óئاق فصشك ثيح ،وزو
اهل دأدعتصس’أو ›اŸأ بعلŸأ ةهجأوŸ يغبني امك Òصضحتلأ انعصسوب نوكي ىتح وكاماب نم انتدوع دعب ام ىلع

¿ .Ò».fù°«ºصصق فرظ ‘ تايرابملل فثكم جمانرب نع أديعب فورظلأ نصسحأأ ‘

 ةنيطنسسق بابسشو ةبيبسشلا ةارابم ايمسسر لجؤؤت ةطبارلا
‘ اهتامأزتلل أرظن ةينطولأ ةطبأرلأ ىوتسسم ىلع ةيلئا-ب-ق-لأ ةرأدإلأ ه-ب تمد-ق يذ-لأ بل-ط-ل-ل ا-ع-ب-ت
مامأأ فاكلأ سسأاكل رركم Êاثلأ يديهمتلأ رودلأ نم باهذلأ ةهجأوŸ اهدأدعتسسأو ةيقيرفإلأ ةسسفانŸأ
سضÎفŸأ نم ناك يتلأ ةأرابŸأ ليجأات مدقلأ ةركل ةينطولأ ةطبأرلأ تررق ،يرفيف41 موي ›اŸأ بعلŸأ
أÒثك حيري يذلأ رمألأ ،قحل دعوم ¤إأ يرفيف01 موي ةنيطنسسق بابسشو لئابقلأ ةبيبسش Úب عمŒ نأأ
 .يغبني امك يراقلأ دعوملل Òسضحتلل تقولأ لك هل نوكيسس يذلأ يلئابقلأ ينفلأ مقاطلأ

دقفت ةيلئابقلا ةلئاعلا
 لÓم نيدلا زع مهاسسŸا

أابن نع سسمأأ ءاسسم ةيلئابقلأ ةرأدإلأ تنلعأأ
نيدلأ زع ةبيبسشلأ ةكرسش ‘ مهاسسŸأ ةافو

رثإأ لزنŸأ ¤إأ هقيرط ‘ وهو سسمأأ لÓم
مدقتي ،ةميلألأ ةبسسانŸأ هذهبو ،ةيبلق ةتكسس

لÓم فيرسش مهسسأأر ىلعو ةبيبسشلأ وÒسسم
نم Úجأر موحرŸأ ةلئاعل ةسصلاÿأ مهيزاعتب
هنانج حيسسف ةرهاطلأ هحور دمغتي نأأ ¤وŸأ

انإأو هلل انإأ ...نأولسسلأو Èسصلأ هيوذ مهليو
 .نوعجأر هيلإأ



نأا ينفلا مقاطلل سشوديمح رونلا دبع رئاز÷ا ةيدولوم Òتركشس دكأا
ةعقوم ‘ ةكراششŸا امهنكÁ ةحاشس نب لÓبو ةقاطوب دمحأا يئانثلا

فارطألا سضعب تثد– امدعب يرشصŸا كلامزلا مامأا ةعم÷ا اذه
وهو .Úيديهمتلا نيرودلا ‘ نيراذنإا امه-ي-ق-ل-ت د-ع-ب ا-م-ه-ت-ب-قا-ع-م ن-ع

هل يذلا ةحاشس Íل ةبشسنلاب ةشصاخ ينفلا مقاطلا ردشص جلثأا يذلا ÿÈا
.رئاز÷ا ةيدولوم ةبيتك ‘ ليقث نزو

ينينبلا زلفابو يشسقافشصلا مامأا نيراذنإا ىقلت ةحاشس نب نأا مغرو
دا–إلا Úناوق Òغت ببشسب كلامزلا مامأا ابقاعم نوكي نل هنأا لإا

سضر-ع-ت طÎششت تح-ب-شصأا ي-ت-لاو مد--ق--لا ةر--ك--ل ي--ق--ير--فإلا
ة-بو-ق-ع-ل م-ه-شضر-ع--ت ل--ب--ق تاراذ--نإا ثÓ--ث--ل Úب--عÓ--لا

ةحاشس نب نأاف ›اتلابو ،ةدحاو ةارابم ‘ فاقيإلا
ةبولطم هتÈخو ةرهاقلا ةعقوم ‘ ارشضاح نوكيشس

طرافلا مشسوŸا تاعومÛا رود ‘ كراشش امدعب
.يشسنوتلا يجÎلا عم

‘ ام-ها-ق-ل-ت ن-يراذ-نإا ى-ل-ع ة-قا-طو-ب د-م-حأا سسرا◊ا زو-ح-ي ا-م-ك
ةÒبك ةبشسنب ةرهاقلا ةيرفشس عيشضيشس نكلو Úقباشسلا نيرودلا

لإا سسمأا لوأا هتابيردت رششاب هنأا مغرف ةيزها÷ا مدع ببشسب
مقاطلا هب رماغي نلو ةشسفانŸا سصقن لكششم نم Êاعي هنأا
نأا ىلع فيدرلا عم بردتلل رئاز÷ا ‘ هكÎيشس ثيح.ينفلا
.رشصم نم ةليكششتلا ةدوع دعب ةرششابم ةعومÛا عم جمدني

ــه٢441 ةيناثلا ىدامج5٢ ـل قفاوŸا1٢0٢ يرفيفÚ 80نثإلا لوأ’ا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

هدقع عيقوت دعب سساŸأاب لوطم عمتجا

¤وأ’ا راودأ’ا بعل ىلع قفاؤيو ةرادإ’ا ىلع هطورضش يلمُي Êارمع

دادزولب بابسش

،ةرادإ’ا نم ’اضصتا ىقلت يركز
ةبيرغ ةقيرطب تعجارت اهنكل

نم لاشصتا يركز نيدلا رون بردŸا ىقلت دقو اذه
‘ اطيشسو سساŸأا هنيع يذلا سشيوب رشصان فرط

مودقلل هشسفن زيهŒ سشيوب هنم بلط ثيح ،قيرفلا
يركز ىطعأا دقو ،سضوافتلا لجأا نم رئاز÷ا ¤إا

لشصح ام نكل ،ديمعل-ل ةدو-ع-ل-ل ة-ي-ئد-بŸا ه-ت-ق-فاو-م
،هب لاشصتإلا ةدواعم متي ⁄ ثيح ،ابيرغ ناك اهدعب
وهو ،Êارمع عم قا-ف-تلا را-ب-خأا-ب ر-خألا أا-جا-ف-ت-ي-ل
ثحبلاو كلامزلا ءاقل ‘ Òكفتلا ‘ ىتح أادب يذلا

.هتنياعمو مشصÿا سصوشصخب تامولعم نع
 ،بلقلا ‘ امئاد ةيدؤلؤŸا» :يركز
«ينجاتحا نإا قيرفلا ةمدخ ‘ انأاو

عم هدقع خشسف يذلا يركز بردŸا عم ثيدح ‘و
ارشصانم ى-ق-ب-ي ه-نأا د-كأا ،ار-خؤو-م يدو-ع-شسلا ه-ق-ير-ف
،هل ةبشسنلاب بلقلا ‘ امئاد قيرفلا نأاو ،ةيدولوملل

ه--ت--جا--ت--حا لا--ح ‘ ةدو--ع--ل--ل هداد--ع--ت--شسا ا---يد---ب---م
ع-م ةز-ي‡ ة-قÓ-ع-ب ى-ظ-ح-ي يذ-لا و-هو ،ة-يدو-لوŸا
ةشصرف هحنÃ مهنم ددع بلاطي نيذلا ،راشصنألا
ديدج نم قيرفلا بيردت

يـــــــــــبÁزاـــــــــــم ةـــــــــــمق لـــــــــــبق اـــــــــــمود قرؤؤـــــــــــي مؤـــــــــــجهلا

رور-م ع-م اذ-هو با-ب-ششلا ة-ل-ي-ك-ششت ‘ ر-ه-ظ-ت بو-ي-ع-لا تأاد--ب
ن-م د-يد-ع-ل-ل ق-ير-ف-لا بع-لو ة-ي-ن-طو-لا ة-لو-ط--ب--لا ‘ تلو÷ا
زربأا نمو ،مهئادأا فÓتخاب نوفلتfl موشصخ مامأا تايرابŸا
طخ ف-ع-شض ي-ه نآلا ى-ت-ح ق-ير-ف-لا ا-ه-فر-ع ي-ت-لا ل-كا-ششŸا
‘ ة-شصا-خ ة-م-هŸا تا-يرا-بŸا ‘ ه--عا--ن--قإا مد--عو مو--ج--ه--لا
‘ ةمشسا◊ا ديعاوŸا باÎقا عم كلذل ،ةÒخألا تاءاقللا

ةÎف ‘ يدا-ن-لا لو-خدو ا--ي--ق--ير--فإا لا--ط--بأا يرود ة--ق--با--شسم
كلذل ،راوششŸا ةلشصاوم نامشضل طقفو زوفلا اهيف بجوتشسي
ة-ف-ي-لو-ت-لا دا-ج-يإا-ب ا-ب-لا-ط-م ا--مود كنار--ف بردŸا نو--ك--ي--شس
،ديعاوŸا هذه ‘ موجهلا ىوتشسم ىلع ةبشسانŸا ةيموجهلا

بابششلا فعشض ةطقن Èتعي يذلا موجهلا ىوتشسم ىلع اميشس
.نآلا ىتح

ةدراو ىقبت ةارابŸاب لؤحلب قا◊ ةيناكمإا
عوبشسألا اذه تابيردتلل ةدوعلا عم دعوم ىلع لوحلب نوكيشس
ةداعإا ةيلمع نم ةÒخألا ةلحرŸا رششابيشس هنأاو ةÒبك ةبشسنب
يبمزام يب يت مامأا مداقلا ءاقللاب قاحللا لجأا نم ليهأاتلا
ي-ت-لا ة-ي-شسا-شسألا با-ب-شسألا ن-م ه-ت-با-شصإا--ف لا--ط--بألا يرود--ب
ةÒخألا تايرابŸا ‘ عجاÎي هتلعجو بابششلا موجهب ترشضأا

هفادهأاب امشسا-ح ق-با-شسلا سسا-ب-ع-ل-ب دا–إا بعل نا-ك ا-مد-ع-ب
ىنمتي ع-ي-م÷ا-ف كلذ-ل ،تا-يرا-بŸا بل-غأا ‘ ا-ه-ل-ج-شسي ي-ت-لا

.عوبشسألا اذه ةياهن اشساششنيك ةمقب هقا◊
ايلاح مؤجهلا ‘ هيلع دمتعŸا ديحؤلا دؤيعضس

ةعانشصل هيلع دمتعŸا ديحولا بعÓلا نأا نانثا فلتخي ل
،دو--ي--ع--شس Òمأا و--ه ةÒخألا با--ب--ششلا تا--يرا--ب--م ‘ قرا--ف---لا

نم ديدعلا ةباشصإا عم حبشصأا يموجهلا ناديŸا طشسوتمف
ىتح وأا يمهو مجاهمك بعلي يمامألا طÿا ‘ ÚبعÓلا

‘ ق-ير--ف--لا--ف ،تا--يرا--بŸا سضع--ب ‘ ر--شسيأا حا--ن--ج م--جا--ه--م
لك ةداهششب اذهو دويعشس كرحتب كرحتي ةÒخألا تايرابŸا
.يدادزولبلا تيبلاب Úفراعلا

...نكلو ؤبكؤك ‘ قثي امود
دقو وبكوك نÓشسرام ينيغلا هبعل ‘ امود بردŸا قثي امك
›ا◊ا مشسوŸا ةيادب ذنم لوأا لحك قيرفلا موجه ‘ هيلع دمتعي
بعل نكل ،يدانلا عم فادهأا4 نآلا ىتح Òخألا اذه لجشس نيأا

بعللا هنكÁ لو ىمرŸا مامأا ةيلاعفلل دقتفي قباشسلا فنألا مامح
.زكرŸا اذه ‘ لوحلب ءادأا سسفن Ëدقتو حيرشص مجاهمك

Êارمع رداقلا دبع ديد÷ا رئاز÷ا ةيدولوم بردم سضفر
لبق ةرادإلا ىلع هطورشش ىلمأاو ةفدشصلل ءيشش يأا كÎي نأا
نم ةيطابشضنلاو ةيميظنتلا رومألا اهنم ةشصاخ هدقع عيقوت
فورظ ‘ هماهم رششابي ىتح مئŸÓا خانŸا Òفوت لجأا

عم اهيل-ع ق-ف-تا ي-ت-لا ة-ي-م-شسوŸا فاد-هألا ق-ق-ح-يو ة-ي-لا-ث-م
ام لكب ةمات ةيارد ىلع لجرلا نأاو ةشصاخ ،سساŸأا سسيئرلا
.ديد÷ا هقيرف سسيلاوك ‘ ثدحي

تقو برقأا ‘ تاقحتضسŸا ةيؤضست ةرورضض ىلع ددضش
زيغن ليبن قباشسلا بردŸا اهب ¤دأا يتلا تاحيرشصتلا نأا ودبي
لمح اŸ ةر-ك-شسب ةارا-ب-م د-ع-ب ي-شضاÎلا-ب هد-ق-ع خ-شسف يذ-لا

دق تازيفحتلا بايغ لظ ‘ ةرادإÓل جئاتنلا عجارت ةيلوؤوشسم
عشضوم فششتكي Êارمع رداقلا دبع ديد÷ا بردŸا لعج

ع-م سسمأا ه-ئا-ق-ل لÓ-خ دد--شش اذ--ه--لو ةر--ششا--ب--م لوألا ل--لÿا
ةقلاعلا ةيلاŸا ÚبعÓلا تاقحتشسم ةيوشست ىلع نيÒشسŸا

ىتح ،ةقلاعلا حنŸا وأا ةيرهششلا روجألاب رمألا قلعت ءاوشس

.ناديŸا قوف مهلمع ىلع طقف دوششح دئاقلا ءÓمز زكري
  حابضصلا ‘ تابيردتلاو طابضضن’اب بعÓتي ’

بردŸا اهيلع قفتا يتلا ةيميظنتلا طاقنلا مهأا Úب نمو
ةÎفلا نم ةيمويلا تابيردتلا ليو– وه ةرادإلا عم Êارمع
اذهو ناينبلا Úعب ةقدنفلا دهعÃ ةيحابشصلا ¤إا ةيئاشسŸا

‘ بردتلل لقنتلاو اركبم مونلا ىلع ÚبعÓلا Èجي ىتح
جرا--خو ل--خاد طا--ب--شضنلا ى--ل--ع دد--شش ا--م--ك ة--قا--ي--ل ل--شضفأا
ثودح Êاشسملتلا ينقتلا ماشسم غلب امدعب ةشصاخ تابيردتلا
. ةÒخألا مايألا ‘ تازواجتلا سضعب

تابؤقعلا قيبطتل يلخادلا نؤناقلا عيقؤتب بلاط
ه-ئا-ق-ل لÓ-خ Êار-م-ع ردا-ق-لا د-ب-ع بردŸا ر-شسف-ت--شسا ا--م--ك
ةلبنق ةباثÃ حبشصأا يذلا يلخادلا نوناقلا ىلع نيÒشسŸاب

‘ هعيزوت ةرورشض ىلع ددشش ثيح ،قيرفلا لخاد ةتوقوم
،هيلع عيقوتلاو هتششقانم لجأا نم ÚبعÓلا ىلع تقو برقأا

بعل يأا زواŒ لا-ح ‘ تا-بو-ق-ع-لا ل-ي-ع-ف-ت ل-جأا ن--م اذ--هو
.Óبقتشسم يلخادلا نوناقلا

تÓقنتلاو تابيردتلا ‘ ءابرغلا دجاؤت نم رذح
ةرورشض ىلع Êارمع رداقلا دبع ديد÷ا بردŸا ددشش امك
،يشضاŸا ءاط-خأا يدا-ف-ت ل-جأا ن-م ق-ير-ف-لا ط-يfi ف-ي-ظ-ن-ت

تابيردتلا نورشضحي نيذلا نيÒشسŸا ديد– ىلع دكأا ثيح
امك  ،نطولا جراخ وأا لخاد ءاوشس قيرفلا عم تÓقنتلا ‘و

تايرابŸا وأا تابيردتلا ‘ ءاوشس ءابرغلا دجاوت نم رذح
سسبŸÓا فرغ ةمرح ماÎحا ةرورشض ىلع دكأاو ةيمشسرلا
.اشضيأا

ايجيردت فيدرلا يبع’ ةيقÎب دعو
فيدرلا قيرفلا ةنياعم Êارمع رداقلا دبع بردŸا ررق امك
فوقولا لجأا نم لوألا قيرفلا مامأا ةيدو ةارابم ة‹ربو

برقأا ‘ ةلبرغلاب ينقتلا دعو ثيح ،ةئفلا اذه ىوتشسم ىلع

يبعÓل ةشصرف-لا ح-ن-مو ة-ل-ي-ك-ششت-لا تا-ي-جا-ح د-يد-ح-ت-ل تقو
نإاف ةراششإÓل .ايجيردت مهقيرف عم نوقلأاتي نيذلا فيدرلا

ءاوشس نابشش Úبعل ةدع ةيقرت ءارو ناك نأاو هل قبشس Êارمع
فسصنم – ب.اشضيأا يشس سسأا يشسلا وأا دادزولب بابشش ‘

ايلاح تاÒيغت يأا دوجو مدع هيف تدكأا انايب تردسص

قيرفلا Òيضستل رامح Úيعت تاعئاضش بذكت ديمعلا ةرادإا
Úمويلا لÓخ ةيدولوŸا تيب ‘ ثادحألا تعراشست
سسيئرلا Úيعتب ديفت تاعئاشش راششتنا دعب ،ÚيشضاŸا
ةرادإا سسأار ىلع رامح ناشسح فيطشس قافول قباشسلا
بابلا هيف حتف احيرشصت قلطأا امدعب ةشصاخ ،ديمعلا
قباشسلا هقيرف Òغ رخآا قيرفل هÒيشست ةيناكما مامأا
نم اشضرع هيقلت نع ثيدح جار ثيح ،فيطشس قافو
‘ ةيدولوŸا Òي-شست-ب مو-ق-ي-ل كار-طا-نو-شس ة-كر-شش ل-ب-ق
اهتحفشص لÓخ نمو ةرادإلا نأا Òغ ،ةلبقŸا ةÎفلا
يدانلل يمشسرلا قيبطتلاو كوبشسيافلا ىلع ةيمشسرلا
.تاعئاششلا هذه هيف تفن انايب تردشصأا

صصخضش بلج ‘ ركفت ’ كارطانؤضس
ديمعلاب هل ةقÓع ’

هل قبشسو ،ديمعلاب هل ةقÓع ل سصخشش بلجب ادبأا ركفت ل كارطانوشس ةكرشش نإاف انرداشصم بشسحو
قير-ف-لا ع-م ةر-تو-ت-م ه-ت-قÓ-ع تنا-ك نÃ كلا-ب ا-م-ف ،ة-يدو-لوŸا ةرادإا ى-ل-ع فر-ششي-ل ر-خآا ق-ير-ف Òي-شست
ةكرششلا جراخ نم سصخشش يأا Úيعت ادبأا دهششي ⁄ ةيدولوŸا عم كارطانوشس خيرات نأا امك ،راشصنألاو

ةقÓع اهل بشصانم ‘ يشضاير ماع ريدم وأا ماع ريدم Úيعت متي ناك لب ،ةرادإلا سسل‹ سسأار ىلع
.ةيلاقتÈلا ةكرششلا نم سصاخششأا نم امئاد تناك ةرادإلا سسل‹ ةشسائر نكل ،ينفلا بنا÷اب

Œراضصنأ’ا بضضغأا ةيلا◊ا ةرادإ’ا ‘ ةقثلا ديد
بجعي ⁄ اÈخ اشضيأا لمح هنأا لإا ،رامح ناشسح مامأا هيف قيرطلا عطق ” يذلاو ،نايبلا اذه مغرو
وياروبو ،ةرادإلا سسل‹ ‘ سساŸأا اهيلع فرششي يتلاو ،ةيلا◊ا ةرادإلا ‘ ةقثلا ديدŒ وهو ،راشصنألا

⁄ يذلاو ،ديحولا ةيحشضلا وه زيغن ناكو ،مهيلع بهت ⁄ Òيغتلا حاير نأا ثيح ،ماعلا ريدŸا بشصنم ‘
نم بيشصن اشضيأا ةرادإÓلف ،راشصنألا فرط نم ديحولا مŸÓا نكي ⁄ هنكل ،ه◊اشص ‘ جئاتنلا نكت
.رخآا بيشصن ÚبعÓلو ةيلوؤوشسŸا
يثراك Òيضستلا نأا ىلع نؤقفتم مهنكل ،هنييعت مدعل اؤحاتراو ،رامح صصؤضصخب اؤمضسقنا
Úيعت لبقتي ⁄و ،هشضفر مهنم اÒبك ءزج نأا ولو ىتح ،رامح سصوشصخب ةيدولوŸا راشصنأا مشسقناو
ثيح ،دي÷ا خيراتلاب سسيل ةيدولوŸا عم رامح خيرات نأا ةشصاخ ،اهÒيشستل ةيدولوŸا جراخ نم سصخشش
ثيح ،وياروبو ،سساŸأل يثراكلا Òيشستلا نع مهاشضر ادبأا ينعي ل اذه نكل ،هنييعت مدعب نوÒثك حاترا
.امهليحرب نوبلاطي نيذلا راشصنألا لبق نم اشضيأا ناشضوفرم امهنأا

بعللا ‘ بابضشلا ةحلضصمو امود عم حلاضصتي ⁄ يضشيرق
قيرفلا بردمو يششيرق قيفوت بابششلل يشضايرلا ريدŸا ةقÓع تيقب
ببشسب اذهو نآلا ىتح يئانثلا حلاشصتي ⁄و اهلاح ىلع امود كنارف
ثيح ،ةيشضاŸا تاÒشضحتلا ةÎف ‘ امهنيب تثدح يتلا لكاششŸا
ا-مود نأا ا-ن-تد-ير÷ يدادزو-ل-ب-لا تي-ب-لا ن--م ة--بر--ق--م ردا--شصم تف--ششك
امهشضعبب امهتقÓع نأاو نآلا ىتح فÓخ ىلع نلازي ل يششيرقو
،رخآا يدان يأا ‘ هبردمو يشضاير ريدم ةقÓعك سسيل طقف ةيحطشس
طئا◊ا سضرع هتحلشصم برشضيو يدانلاب رشضي دق يذلا رمألا وهو
.وحنلا اذه ىلع امهنيب رومألا تلشصاوت اذإا

ديدج نود نكل اهيراÛ هايŸا ةداعإا لواح ةرامع
ركذي ديدج ل نكل ،Âاغتشسم سصبرت ثادحأا دعب ةرششابم Úلجرلا Úب حلشصلا ةرامع نيدلا فرشش رادم عم‹ سسيئر لواح

ةعيبط اديج ملعي ةرامع رداشصŸا سسفن بشسحف ،هيأار ‘ امهيلك كشس“ ببشسب امهنيب دعب كرحتت ⁄ رومألا نأاو نآلا د◊
.ةظحللا هذه ىتح ركذي ديدج ل نكل ،هدقعل هديدŒ لبق طرششك امود عم حلاشصتلا يششيرق نم بلطو امهتقÓع

امهتقÓع ءؤضس ىلع ليلد Òخ Âاغ بعÓلا ةيضضق
عم Âاغب ظافتحلا ىلع ةيشضاŸا تاÒشضحتلا ةÎف ‘ امود بردŸا ىلع يششيرق قيفوت بابششلل يشضايرلا ريدŸا رشصأا
ءارو بابشسألا دحأا وه عوشضوŸا اذه نوكيل ،ÚحرشسŸا ةمئاق ‘ هعشضوو رمألا اذه سضفر يشسنرفلا ينقتلا نكل قيرفلا

مادقتشسا ءارو ناك نم وه يششيرق نأا ركذلاب ريدج ،لوألا قيرفلا عم Âاغ بردت امود سضفر امدعب نآلا ىتح قافتا مدع
.قيرفلا نع ةقيرطلا هذهب هليحرب ىشضري ⁄و بابششلا ¤إا Âاغ

دؤعيضس قيرفلا
مؤــــيلا تابيردتلل

موي بابششلل ينفلا مقاطلا حنم دع-ب Úب-عÓ-ل ة-حار-ك د-حألا نم كلذل ،فلششلا ءاقل ليجأات ة-ل-ي-ك-ششت--لا ةدو--ع ر--ظ--ت--نŸا ةيعام÷ا تابيردت-لا ءاو-جأل ةاراب-م-ل-ل اÒشض– مو-ي-لا اذ-ه ،يبمزام يب يت ما-مأا ة-مدا-ق-لا ةدو-ع ع--ي--م÷ا بقÎيو اذ--ه فنأاتشسا اذإا ام ةفرعÚ ŸبعÓلا لكششب م-ه-تا-ب-يرد-ت نو-با-شصŸا ،يت-با-ث ن-م ل-ك-ف ،ل مأا يدا-ع او--ل--شصو ع--ب--يو--شسو لو--ح---ل---ب جÓعلا نم ةيئاهنلا ةل-حر-م-ل-ل عو-ب-شسألا اذ-ه م-ه-فا-ن-ئ--ت--شساو .رظتنم

تاباضسح جراخ ؤضشبو ؤبمؤغن
بردŸا

يئانثل-ل سصر-ف-لا ن-م د-يد-ع-لا ا-مود ح-ن-م
امهيشسفن سضرف لجأا نم وبموغنو وششب

‘ اهرخآا تناكو ةيشساشسألا ةليكششتلا ‘
نكل ،ةيدŸا يبŸوأا مامأا يشضاŸا ءاقللا
اذه اقÓطإا قرافلا اعنشصي ⁄ ÚبعÓلا
ÚباشصŸا ÚبعÓلا اشضوعي ⁄و مشسوŸا

جراخ امهلعج ام وهو ،هجو لمكأا ىلع
هب لشصو يذلا يشسنرفلا ينقتلا تاباشسح

فوقول-ل مدا-خ-ل-بو سشو-ك-ب ة-ي-قÎل ر-مألا
يأا ثود--ح لا--ح ‘ ا--م--هاو--ت--شسم ى---ل---ع

.ىرخأا تاباشصإا
ةÒثك ةيمؤجهلا تارايÿا

!ةبئاغ ةيلاعفلاو
نم ديدعلا ة-يدادزو-ل-ب-لا ة-ل-ي-ك-ششت-لا كل-ت“

ي-ما-مألا طÿا ىو--ت--شسم ى--ل--ع تارا--يÿا
ن-ك-ل ،ة--ي--لا◊ا تا--با--شصإلا م--غر ق--ير--ف--ل--ل
ام ءلؤوه نم دحأا لو مغر ةبئاغ ةيلاعفلا

ةوقب ه-شسف-ن سضر-ف ن-م ن-ك“ دو-ي-ع-شس اد-ع
رمألا وهو ،ديج لكششب ÚباشصŸا سضيوعتو
ين-ف-لا ه-م-قا-طو ا-مود بردŸا ر-ّي-ح يذ-لا
دادعتلا لماك ىلع نولوعي اوناك دقف ،اÒثك
.ةلحرŸا هذهل لشصيشس قيرفلا نأا نوملعيو

Òـــغ ةـــقاطؤبو ةـــــحاضس نـب
كلاــــمزلا ماـــــمأا Úــــبقاعم

كلامزلا مامأا لاطبألا ةطبار ‘ قيرفلا ةكراسشم ببسسب
فلضشلا ةيعمج فيضضلا مامأا ديمعلا ةارابم لجؤؤت ةطبارلا

ةفÙÎا ةطبارلا نم31 ةلو÷ا جمانرب نع مدقلا ةركل ةفÙÎا ةطبارلا تفششك
،يبŸوألا ةيليوج5 بعلÃ فلششلا يبŸوأا فيشضلا ديمعلا اهيف هجاويشس يتلاو ،¤وألا

بابشش رارغ ىلع ةيراقلا تاشسفانŸاب ةينعŸا قرفلا تاءاقل لكو ،ءاقللا ليجأات ررقت ثيح
لاطبألا ةطبار ‘ عوبشسألا اذه مهتكراششم ببشسب ،فيطشس قافوو لئابقلا ةبيبشش ،دادزولب
.رشصم ‘ كلامزلا يدان ديمعلا هجاويشس نيأا ،›اوتلا ىلع فاكلا سسأاكو



ردصصتŸا ةهجاوم ‘ فيدرلا
مداقلا تبصسلا ةرواصسلا

سسما ةروا-شسŸا ة-ل-ي-ك-ششت ف-يدر زو--ف ءا--ج
ة-ل-ي-شصح ع-فر ا-م جÈلا ي-ل--ها ف--يدر ما--ما
يلع ةشصرفلا توفيل  ةطقن72 ›ا طاقنلا
ةرادشصب ظافت-حÓ-ل ف-ي-ط-شس قا-فو ف-يدر
دعب  ةطقن52 هتزوحب يذلا وهو بيتÎلا
فدهب نارهو ةيدولوم ماما ققÙا زوفلا
ةمداقلا ةلو÷ا عمŒ نا راظتنا ‘ ميتي
تبشسلا يرŒ يتلاو فيشصولا عم ردشصتŸا
. راششبب توا02 بعلم ةيشضرا يلع مداقلا

 ةثلاثلا ةبترŸا لتحي  وكوتوك
صسمأا ردصصتŸا هجاوو

و-كو-تو-ك ي-ت-نا-ششا قا--فو--لا سسفا--ن--م ل--ت--ح--ي
رورم دعب ةيناغلا ةلوطبلا ‘ ةثلاثلا ةبترŸا

5 ‘ زاف نأا دعب ةطقن02 ةليشصحب ةلوج21
‘ مزهناو تايرابم5 ‘ لداعت، تايرابم
د--شض ه--ب--ع--ل--م جرا--خ سسمأا بع--ل و ن--يءا--ق---ل

22 ةليشصحب  Óيراك ¤وأ’ا ةبترŸا بحاشص
ب/ليلخ.31 ةلو÷ا باشس◊  ةطقن

دادزي ةلوطبلا بقل عازتنلاب مل◊ا

رــــكنتصسيو ناـــهرلا  حـــبر يــــكوكلا
يام8 بعلم ةدقع نع ثيد◊ا

سضيرعلا زوفلا دعب  ناهرلا يكوكلا ليبن فيطشس قافو بردم  حبر
ةلماك ة-ي-عا-بر-بو نار-هو ة-يدو-لو-م ما-مأا سسمأا لوأا ه-ق-ق-ح يذ-لا

مشسوŸا ةيادب ذنم قيرف-لا ا-ه-ق-ق-ح ة-ج-ي-ت-ن ل-ق-ثأا Ó-ج-شسم
ةيشضرأا يلعو مfiÎو يوق قيرف مامأا تناك اهنأا ةشصاخ

ةد-ق-ع ن-ع ثيد◊ا ةÌك ع--م ا--ن--ماز--ت يا--م8 بع-ل-م
رشصأا يذلا ثيد◊ا وهو هناديم ةيشضرأا يلع قيرفلا

نأا دعب ةشصاخ  هراكنتشسا يلع يشسنوتلا بردŸا
ام وهو ÚبعÓلا ةنشسلا يلع ’وادتم تحبشصأا

يتأاي نا نم Óيشصفتو ةلمج بردŸا هشضفر
. ÚبعÓلا ناشسل يلع كلذ

نابصش Úبع’ فيوخت صضفرا» :يكوكلا
«بعلŸا ةدقع نع ثيد◊اب

ةهجاوŸا ةياهن ‘ يكوكلا ليبن بردŸا دكا
ةÎفلا ‘ ثيد◊ا ةÌك نم ءاتشسم دج هنا نم

اŸ»:لاق ثيح يام8 بعلم ةدقع نع ةقباشسلا
5 يوشس بعلن ⁄ نحنو يام8 بعلم ةدقع نع ثيد◊ا

طقف تاÌعت3 اهلÓخ انلجشس انبعلم ةيشضرأا يلع تايرابم
ان-ي-ب-ع’ نا ›إا ة-فا-شضإا تاÌع-ت-لا ن-م ة-ل-شسل-شس ل-ج-شسن ⁄و
احيرشصت تحمشس  اŸ تششهدنا دقف  رثأاتلا عيرشسو نابشش
بعلم ةدقع كف نع ثدحتي ›اد باششلا ناديŸا طشسول

.»يام8

ةيقيرف’ا ةهجاوŸا لبق ةقثلا بصسك ناهر حبر
ناهر حبر نم فيطشس قافول ينفلا مقاطلا نك“ امك
ي-ل-ع ظا-ف◊ا د-ع-ب ه-تارد-ق ‘ ة-ق-ث--لا داد--ع--ت--لا بشسك
راذنا لكشش ‘  نوكتشس ةيعابرب زوفلا  مث ةرادشصلا

ةيقيرف’ا ةشسفانŸا ‘ مداقلا سسفانملل ةجهللا ديدشش
ة-ل-يو-ط ةÎف ذ--ن--م بردŸا ه--فد--ه--ت--شسي نا--ك ا--م و--هو
يلع ‘اشضإا  يشسفن لماعب اناغ ›ا رفشسلا ›اتلابو
ةياهن ‘ هحيرشصت ‘ هدكأا ام وهو  سسفانŸا باشسح

‘ Òشضحتلاب انل حمشسي ام اذه»: لاق امدنع ةارابŸا
.» Êاغلا وكوتوك يتناششا ةهجاوŸ فورظلا نشسحأا

رارقب دعاولا مجاهŸا ةقرو حبر
م-جا-هŸا ا-ه-ي-ف كرا-شش ي-ت-لا ة-ق-ي-قد ن--ير--ششع--لا تنا--ك
ديكأاتو قلأاتلل هل ةيفاك  رارقب فشصنم باششلا ›ودلا

ةيحانلا نم ءاوشس يوق مجاهم تافشصاوŸ هكÓتما
يفيدهتلا سس◊ا وأا ةينفلا وا ةيندبلا ةيجولوفروŸا

دبع مجاهملل مداقلا ةفيلÿا هÈتعي Òثكلا لعج ام
نارهو ةيدولوم ةهجاوم تناك ثيح  ةيايز كلاŸا
سصانق  حبرل ي-كو-ك-لا ل-ي-ب-ن برد-م-ل-ل ة-شصر-ف سسما
تامادقتشسا لÓخ هيلع ثحبي لظ يقيقح فادهأا
.ىودج نود يئانثتشس’ا وتاكرŸا

دادزي بقللا عازتن’ حومطلا
نارهو ةيدولوم مامأا سسمأا لوأا سضيرعلا زوفلا ءاج

عازتنا ‘ ةيفياطشسلا ةليكششتلا حومط نم ديزيل
6 لبق ءاج هنا ةشصاخ ›ا◊ا مشسوŸا ةلوطب بقل

عم باهذلا ةلحرم نع راتشسلا لادشسإا نم ت’وج
مامأا51و41 ةلو÷ا ‘  Úترم لابقتشس’ا ةيلشضفأا

فلششلا ةيعمج مامأا مث ةليلم Úع ةيعمج نم لك
نع قرافلا قيمعت نم ديزيشس امهيف زوفلاو

. ÚقحŸÓا
ب/ليلخ

لوأ’ا فÙÎاــه2441 ةيناثلا ىدامج52 ـل قفاوŸا1202 يرفيفÚ 80نثإ’ا

فيطصس قافو

حÎقŸا يلع درت ⁄ تلاز’ م’ا ةيناŸ’ا ةكرصشلا سضرعلا حÎقم يلع درت ⁄ تاكرÙا تويز ةعانشصل م’ا ةكرششلا تلاز’ يدان ليومتل  ةيئدبŸا ةقفاوŸا تحنم دق تناك  نا دعب دقعلا ةدمو ›اŸا ناك يذلاو  طرافلا عوبشسأ’ا ةياهن ديعلا موغلشش ‘ اهلث‡ Èع فيطشس قافو حÎقŸا نا دكاو يام8 بعلم ‘ نارهو ةيدولوم ةهجاوم لÓخ ارشضاح ميشسرت لبق درلا رظتني هناو ايناŸأا ‘ م’ا ةكرششلل ماعلا ريدŸا يدل دجوي . دقعلا يلع عيقوتلا
عوبصس’ا اذه يراجتلا لجصسلا يلع لوصص◊ا بقÎت ةراد’ا لجشسلا يلع لوشص◊ا بقÎت فيطشس قافول فÙÎا يدانلا ةرادا يقبت ةشسائرب ديدج ةر’ادا سسل‹ ةيكزتو يشساشسا’ا نوناقلا Òيغت دعب يراجتلا لوشص◊ا لجا نم تابوعشص تهجاو دق ةراد’ا تناك نا دعب رارشس سسيئرلا بيشصنتلاو Úمهاشسملل ةماعلا ةيعم÷ا لوح ÚقثوŸا دحا  ةقداشصم يلع . ةديد÷ا ةرادÓل يمشسرلا
لجصسلا ببصسب لجأات اباك ةصسبلأ’ا ةكرصش دقع يلع عيقوتلا ةشسبل’ا ةكرشش عم دقعلا ةخشسن  يلع  هعيقوت مشسري ⁄ رارشس سسيئرلا لاز’ ةراد’ا Úب ليشصافتلا لماك لوح يئاهنلا قافتتا’ا ” نا دعب  اباك ةيلاطي’ا يلع  ةرادإ’ا لوشصح رخات ›ا دوعي ببشسلاو Úعوبشسأا نم Ìكا ذنم ةكرششلاو قيرفلا ةرادا تناكو قيثاوŸا هذه لثم يلع عيقوتلل مزÓلا يراجتلا لجشسلا عيقوت لجات نكل طرافلا يرفيف5 موي ةشسبل’ا نم ةعفد لوا بلج  يلع نهارت ب/ليلخ.اباك ةشسبلا ءادترا ةشصرف ÚبعÓلا يلع توف دقعلا

ةهجاوم ةياهن ‘ ‘’ لامك فيطشس قافول يواهلا يدانلا سسيئر هجو
ةفÙÎا  ةطبارلا ›إا تاداقتنا نارهو ةيدولوم يدان مامأا هقيرف
مامأا دادزول-ب ة-ه-جاو-مو ة-م-شصا-ع-لا ي-براد ي-ت-ه-جاو-م ل-ي-جأا-ت بب-شسب

ليجأات بلط ةطبارلا لوبف ببشس مهفن ⁄»:لاق ثيح  فلششلا ةيعمج
ةشسفانŸا ببشسب دادزولب بابشش اذكو ةمشصاعلا ةيدولوم نم لك ةارابم
عيم÷ حامشسلاو ةلماك ةلو÷ا ليجأات راودم ةئيه يلع ناكو ةيراقلا
فورظ-لا ل-شضفأا ‘ ا-ه-تا-يرا-بÒ Ÿشضح-ت-لا-ب ا-يرا-ق ة-كرا-ششŸا قر-ف-لا
«يرخا باشسح يلع  ةيدنأا ةاباfi سسيلو

ةرواصسلا ةهجاوم ليجأاتل يمصسر بلطب مدقتت ةرادإ’ا
ةطبارلا ›إا ةلشسارÃ سسمأا ةحيبشص  فيطشس قافو ةرادإا تمدقت
ة-ب-ي-ب-شش ما-مأا ة-مدا-ق-لا ة-لو÷ا ة-ه-جاو-م د-عو-م ل-ي-جأا-ت ا-ه-ي-ف بل-ط--ت
ةيو÷ا ةلحرلا ططخÃ ةلشسارŸا تقفرأاو قح’ دعوم ›إا ةرواشسلا
بردŸا رشصأا نأا دعب ةشصاخ يرفيف21 ةعم÷ا موي ةددÙا اناغ ›إا
نم ةدافتشس’اب هيبعÓل حامشسلل ةارابŸا ليجأات يلع  يكوكلا ليبن
›إا دادعتلا دوقت يتلا ةقاششلا ةيرفشسلل ابشس– عاجÎشس’او ةحارلا

يلع رشصتو ةطبارلا ةلشسارم ›إا سسمأا عراشست ةرادإ’ا لعج ام اناغ

يم-شصا-ع-لا ي-براد-لا ي-ت-ه-جاو-م ل-ي-جأا-ت  رار-غ ي-ل-ع ةارا-بŸا ل-ي-جأا-ت
. فلششلا ةيعمج مامأا دادزولب ةهجاومو

ليجأاتلا بلط عم ةيرفصسلا ططfl تلصسرأا ةرادإ’ا
دادعتلا دوقت يتلا ةيو÷ا ةلحرلا ططfl فيطشس قافو ةرادإا تقفرأا
لجا نم ةفÙÎا ةطبارلا ›إا  اهتهجو يتلا ةلشسارŸا عم اناغ ›إا
›إا ةيرف-شسلا د-عو-م تدد-ح نأا د-ع-ب ةروا-شسلا ة-ب-ي-ب-شش ةارا-ب-م ل-ي-جأا-ت

ةياهن راششب ›إا لقنتلا نأا ةدكؤوم ةشصاخ ةرئاط ‘ ةعم÷ا ةحيبشص
بنا÷ا نم ف-ل-ك-م نو-ك-ي-شس ا-نا-غ ›إا ر-ف-شسلا م-ث ةدو-ع-لا م-ث عو-ب-شسأ’ا
.ليجاتلا ةشسمتلم Êدبلا

ةرواصسلا ةهجاوم ليجأات ايمصسر نلعت ةطبارلا
ثي-ح ة-مدا-ق-لا ة-لو÷ا ة-ه-جاو-م ل-ي-جا-ت ة-فÙÎا ط-بار--لا تن--ل--عا
ةبيبشش ةه-جاو-م كلذ-كو   ف-ي-ط-شس قا-فو ةروا-شسلا ة-ب-ي-ب-شش ف-ي-شضت-شسي
ماما ةمشصاعلا ةيدولوم ةهجاوم دئاز  ةنيطنشسق بابشش دشض لئابقلا
ليجاتلا ءاجو فلششلا ةيعمج ماما دادزولب ةارابمو ةمشصاعلا دا–ا
ب/ليلخ. ةيقيرفإ’ا ةشسفانŸا ‘ قرفلا ةكراششم ببشسب

ةطبارلا هجو ‘ رانلا حتفي ‘’ سسيئرلا

لدعلاب قرفلا لك ةلماعم  ةطبارلا ىلع» :‘’
«يرخأا باصسح ىلع قرف ةاباfi صسيلو

Úــنث’ا موـــيلا اــــبع’52 نـــم ةـــــمئاق طــبصضي يــــكوكلا

ةعم÷ا رفشسلاب ÚينعŸا ÚبعÓل ةيئاهنلا ةمئاقلا ميلشست لجا نم Úنث’ا مويلا دعوم يكوكلا ليبن ةليكششتلا بردم  ددح
ءاشصقإا ›اتلابو  ابع’52 نم ةمئاق بردŸا طبشضيشس ثيح دعوŸا  باÎقا عم ةشصاخ اركأا ةيناغلا ةمشصاعلا ›إا يرفيف21
راظتنا ‘ ةÒششاتلا يلع تلشص–و ةيقيرفإ’ا ةشسفانŸا ‘ Óهؤوم ابع’73 نم نوكتت يتلا ةعشسوŸا ةمئاقلا نم ابع’21
.اركا ةمشصاعلا ›ا لقنتŸا دفولا سساري نم ‘’ لامك يواهلا سسيئر نا ةراشش’ا ردŒ. مويلا ةيئاهنلا ةمئاقلا نع فششكلا

ةمصصاعلاب ةليللا ميقصس دفولاو احابصص ةعصساتلا ‘ علقت ةصصاÿا ةرئاطلا
ثيح ةمشصاعلا راطم نم اقÓطنا مداقلا ةعم÷ا ةحيبشص نم ةعشساتلا ةعاشسلا ‘ دفولا لقنت يتلا ةشصاÿا ةرئاطلا علقت
Úتعاشس  عيم÷ا نوكي يتح ةمشصاعلا ‘ ةعم÷ا ةليل دفولا ةماقإا نامشض لجا نم  كيبŸوا قدنف ‘ زج◊ا  ةرادإ’ا تررق
. ةمشصاعلا ‘ ةماق’ا بلطتي ام وهو  ةشصاÿا ةرئاطلا عÓقا دعوم لبق

اناغ ¤ا ةرفاصسŸا ةمئاقلا جراخ Êاغلا مجاهŸا
حشضاو ببشسلاو مويلا بردŸا اهيلع نلعيشس يتلا ةيمشس’ا ةمئاقلا ‘ ارشضاح يتومول لايناد Êاغلا مجاهŸا نوكي نل
ةيلاŸا ةلويشسلا بايغ ببشسب متت ⁄ تلاز’ ايلfi هليهأاتل هتزاجإا بلج  يتحو  ايقيرفإا لهؤوي ⁄ بعÓلا نا ‘ لثمتŸاو
. ةيفاشضإا ةÎف ›إا ةشسفانŸاب هقاحتلا رخؤوي تام

ةيقبتŸا رصصانعلل صصاخ جمانرب
اهتيزهاج يلع ظافحلل  اناغ ›ا رفشسلاب ةينعم Òغلا رشصانعلا ›ا هميلشستل اشصاخ ايبيردت ا‹انرب ينفلا مقاطلا رطشسي

ةرئاطلا Èع باي’ا ةلحر  تررقت نا دعب  مايا3 ديزت نل اناغ ‘ دادعتلا ثوكم ةÎف نا ةشصاخ ةمداقلا تايرابملل ابشس–
ب/ليلخ. ةارابŸا ةياهن ‘ ةرششابم ةشصاÿا



ت’و÷ا جمانرب
ةلبقŸا

Úع .ج – ةمصصاعلا .إا
31 وأا21 موي) ةليلم

(يرفيف
ةمصصاعلا .ا – ةركصسب. إا

(يرفيف02 وأا91)
ةرقم .ن – ةمصصاعلا .غ

(يرفيف72 وأا62)
5) ةمصصاعلا .إا – وداراب .ن

(سسرام6 وأا

لجأأ نم حوتفم قيرط ‘ دجأوتي دا–إلأ نأأ ودبي
قا-ح-ت-للأو بي-تÎلأ م--ل--صس ‘ ىر--خأأ ز--كأر--م ح--بر
ة--ل--حر--م ة--يا--ه--ن ل--ب--ق ¤وألأ ثÓ--ث---لأ بتأرŸا---ب
‘ ود-ب-ت ي-ت-لأ ة-ما-نزر-لأ ل--ظ ‘ أذ--هو ،با--هذ--لأ

ن-م ءا-ق-ل ر-خآأ ة-يا-غ ¤إأ يردو--ك ءا--ق--فر لوا--ن--ت--م
يجورف بردŸأ لابصشأأ لواحيصس ثيح ،باهذلأ

لجأأ نم يدعاصصتلأو يباجيإلأ مهقصسن ةلصصأوم
ىلع ديكأاتلأو طاقنلأ نم نك‡ ددع Èكأأ قيق–

،م-صسوŸأ أذ-ه ة-لو-ط-ب بق-ل ى-ل-ع ةو-ق-ب ة-صسفا-نŸأ
تايرابم ةدعو Óيوط لأزي ل مصسوŸأ نأأو اميصسل
ق-ير-ف-لأ ي-ب-عل نأأ ا-م-ك ،قر-ف--لأ ع--ي--م--ج ر--ظ--ت--ن--ت

fiنوز----ف Ÿل---ظ ‘ طا---ق---ن----لأ د----صصح ة----ل----صصأو
أذكو ةرأدإلأ فرط نم اهنوقلتي يتلأ تاعيجصشتلأ

.ينفلأ مقاطلأ ءاصضعأأ نم

ةمصصاعلا ‘ تاءاقل7 بعليصس
ل-صصأأ ن-م ة-ل-ما-ك تأءا-ق-ل ة-ع--ب--صس دا–إلأ بع--ل--ي--صسو
ةياغ ¤إأ اهجراخ ل-ق-ن-ت-لأ نودو ة-م-صصا-ع-لا-ب ة-ي-نا-م-ث
ضصرف نم ديزيصس ام أذهو ،باهذلأ ةلحرم ةياهن
ثيح ،طاقنلأ نم نك‡ ددع Èكأأ دصصح ‘ قيرفلأ

ةلبقŸأ ةلو÷أ ‘ ةليلم Úع ةيعمج قيرفلأ هجأويصس
،ةد-ك-ي-ك-صس ة-ب-ي-ب-صشو ف-ل-صشلأو ،ةر-ق-م ل-ب-ق-ت-صسي-صس م-ث

ودأرا-ب يدا--نو ،دأدزو--ل--ب با--ب--صش ة--ه--جأو--م ل--با--ق--م
تايرابŸأ هذه لكو ،رئأز÷أ ةيدولوم ¤إأ ةفاصضإلاب
ةتيصش ءاقفر ظوظح نم ديزي ام ،ةمصصاعلاب ىرجتصس

⁄و طاقنلأ نم مهديصصر عفرو اهيف ناهرلأ بصسك ‘
ةبترŸأ فطخو ةمدقŸأ باحصصأأ Ìعت لÓغتصسأ ل
.ةلهصس نوكت نل ةمهŸأ نأأ مغر ،¤وألأ

ةركصسب ¤إا نوكيصس ديحولا لقنتلا
جرا--خ ط--ق--ف ةد--حأو ةر---م دا–إلأ ل---ق---ن---ت---ي---صسو
،باهذلأ ةلحرم تايرابم نم ىقبت اميف ةمصصاعلأ
دا–إلأ ة-ه-جأوŸ ةر-ك-صسب ة--ن--يد--م ¤إأ نو--ك--ت--صسو
،انك‡ اهيف زوفلأ قيق– ىقبي ةأرابم ‘ يلÙأ
‘ دجأوتيو ةبعصص ةÎف ضشيعي ضسفانŸأ نأأ مغر
طاقنلأ دصصح لع-ج-ي ا-م ،ا-ي-ب-صسن ةر-خأا-ت-م ة-ب-تر-م
ثيح ،قيرفلل ةبصسنلاب أدج نك‡ كانه ثÓثلأ

بي-تÎلأ م-ل-صس ‘ ةÒب-ك ة-ي-م-هأأ زو-ف ل-ك-ل نو-ك-ي-صس
لي-لد-لأو ،ة-مد-قŸأ با-ح-صصأأ قر-ف برا-ق-ت م-ك-ح-ب

ة-ن--ما--ث--لأ ة--ب--ترŸأ ‘ دا–إلأ د--جأو--ت كلذ ى--ل--ع
ةبترŸأ بحاصص كلÚ Áح ‘ ،ةطقن8١ ديصصرب
هذه لك ،طقف ةطقن١2 ةيدŸأ يبŸوأأ ةيناثلأ
ز-كأر-م ح-بر-ل ا-ح-صشر-م دا–إلأ ل-عŒ تأر--صشؤوŸأ

.ةلبقŸأ تلو÷أ ‘ بيتÎلأ ملصس ‘ ةديدج

ىرخأا طاقن عييصضت سضفري يجورف
‘ ىر-خأأ طا-ق-ن ع-ي-ي-صضت ي-جور-ف بردŸأ ضضفر--يو
،Úغولوب ‘ بعلتصس يتلأ ةصصاخ ،ةلقŸأ تايرابŸأ
يتلأ ةليلم Úع ةيعمج مامأأ3١ ـلأ ةلو÷أ ءاقل اهزربأأ

ةوق لظ ‘ ،ةنيصشوب ءاقفر ىلع ةياغلل ةبعصص نوكتصس
هدجأوتو مصسوŸأ قÓطنأ ذنم اهنابأأ يتلأ ضسفانŸأ

عنصص امك ،ة-ط-ق-ن02 دي-صصر-ب ة-صسدا-صسلأ ة-ب-ترŸأ ‘
ضضرفو ةيليوج5 ‘ رئأز÷أ ةيدولوŸ ةدع لكاصشم
،ةلماك ةيثÓثب هيلع اقوفتم ناك امدعب لداعتلأ هيلع
لجأأ نم يجورف لابصشأأ ىلع ابجأو رذ◊أ لعجي ام

لخأد ىر-خأأ طا-ق-ن يأأ ع-ي-ي-صضت مد-عو زو-ف-لأ نا-م-صض
.كل ذنم عوبصسأأ دعب ةركصسب ¤إأ لقنتلأ لبق ،رايدلأ

اعيمج ÚباصصŸا عاجÎصسا ‘ لمأايو
Úب-عÓ-لأ ةدو-ع ر-ظ-ت-ن-ي ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ لأز-ي لو
لمأايو ،ةيعام÷أ تابيردتلأ ءأوجأأ ¤إأ ÚباصصŸأ
ل-ب-ق Úب-عÓ--لأ بل--غأأ ةدو--ع ‘ ي--جور--ف بردŸأ

‘ ،مهنم Úيصساصسألأ ةصصاخ ،ةليلم Úع ةهجأوم
نوÈتعي نيذلأ يم-صسا-ق-ل-بو يرأوز ،د-ي-ع-ل-ب ةرو-صص
أذهو ،ةيصساصسألأ ةليكصشتلأ ‘ زئاكرلأ مهأأ نم
ضشومامزو روصشاع نم لك عاجÎصسأ دعب
ةصسفانŸأو بعلل نيزهاج اتاب نأذللأ
ءا-ق-ل-لأ ن--م ة--يأد--ب يدا--ع ل--ك--صشب
رظتني ىرخأأ ةهج نم ،لبقŸأ
ÚمدقتصسŸأ قاحتلأ عيم÷أ
في-صصو-لو م-ي-ل-ي-ب ن-يد-يد÷أ
ةعفد حنمو قيرفلأ فوفصصب

.ةليكصشتلل ةديدج
ب .ب

ــه244١ ةيناثلأ ىدامج52 ـل قفأوŸأ١202 يرفيفÚ 80نثإلأ لوأ’ا فÙÎا
ةمصصاعلا دا–إا

اـــــــــــهناديÃ طاـــــــــــقنلا رادـــــــــــهإا لـــــــــــصصاوـــــــــــت «ةـــــــــــيرـــــــــــصصنلا»
ىلع ةبيıأ اهجئاتن يأد Úصسح رصصن ةليكصشت تلصصأو
ةفيظن ةيئانثب تطقصس امدعب ةمصصاعلاب توأأ02 اهبعلم
يتلأ ةقافتصسلأ ديكأات ‘ لصشفتل ،لئابقلأ ةبيبصش مامأأ

نم نيزوفب تداع Úح ÚتيصضاŸأ Úتلو÷أ ‘ اهتققح
قمعأأ لكصشŸأ نأأ حصضتيل ،›أوتلأ ىلع جÈلأو ةدكيكصس
يذلأ تهابلأ ىوتصسŸأ ّلظ ‘ بردŸأ Òيغت نم Òثكب

لئابقلأ ةبيبصش ءاقل ‘ رصصانعلأ نم ديدعلأ هب ترهظ
هلكاصشÓ Ãقثم ةمصصاعلأ ¤إأ لقنت ضسفانŸأ نأأ مغر
.حيرج ضسفانم مامأأ Óماك دأزلاب داع هّنأأ Òغ ،ةرأدإلأ

توأا02 ‘ لصصاوتت ةدقعلا
قيرفل-ل ةÒب-ك-لأ ةا-نا-عŸأ د-كؤو-ت-ل ةأرا-بŸأ هذ-ه تءا-جو

قيق– ‘ لصشف ثيح ،هنأديم ةيصضرأأ ىلع مصسوŸأ أذه
مامأأ طقف دحأو زوفب ىفتكأ يذلأ وهو ،أدد‹ زوفلأ

تقؤوŸأ بردŸأ دهع ‘ در نود فدهب فلصشلأ ةيعمج
ىرخألأ قيرفلأ جئاتن تناك Úح Úف ،ةعمجوب يلع
دقو ،لأوحألأ لصضفأأ ‘ لداعتلأو ةرصساÿأ Úب حوأÎت
در-ط ل-جأأ ن-م ة-ب-ي-ب-صشلأ ءا-ق-ل ى-ل-ع لو-ع-ي ع-ي-م÷أ نا--ك
يريزد لÓب دجأوتب مصسوŸأ أذه هدراطي يذلأ ضسحنلأ

ليبقلأ أذه نم ءيصش ل نكل ،ةينفلأ ةصضراعلأ ضسأأر ىلع
.ثدح

ديدج نم هتابصس ¤إا دوعي موجهلا
فعصض نم Êاعت تلأزل ةليكصشتلأ نأأ ةأرابŸأ هذه ترهظأأو
لÓب بردŸأ نأأ مغر ةيمامألأ ةرطاقلأ ىوتصسم ىلع Òبك
ن-م ةأرا-بŸأ هذ-ه ‘ Úم-جا-ه-م كأر-صشإا--ب فزا--ج ير--يزد
Òثكلأ ردهأأ يجان نكل ،دايع نبو يجان امهب ينعنو ةيأدبلأ

مغر ةيلاعفلأ ضصقن نم أÒثك Êاعي هنأأ تبثأأو ضصرفلأ نم
ىتحو ،ةيصضاŸأ لبق ام ةأرابŸأ ‘ جÈلأ كابصش ‘ هفده
ضسفانŸأ كابصش ¤إأ لوصصولأ ‘ تلصشف ىرخألأ رصصانعلأ
نأأ لبق Úتلوج لبق ةرقم ‘ رصسخو نيّرمألأ Êاعي يذلأ
.ةيصضاŸأ لبق ام ةلو÷أ ‘ ضسفنألأ قصشب زوفي

ةحجان ةيحارج ةيلمع يرجُي اياي
ىلع ة-ح-جا-ن ة-ي-حأر-ج ة-ي-ل-م-ع ا-يا-ي يزو-ف م-جا-هŸأ ىر-جأأ

جÈلأ ‘ اهل ضضرعت ›إأ ةÒطÿأ ةباصصإلأ دعب فتكلأ ىوتصسم
تللك يتلأ ةيل-م-ع-لأ ي-هو ،ف-ت-ك-لأ ‘ ر-صسك-ب د-عأو-ق-لأ جرا-خ
وهو ،نيدايŸأ نع ةليوط ةÎفل بيغيصس اياي نأأ Òغ حاجنلاب

ةميقلأ لظ ‘ يريزد لÓب بردŸأ ةحلصصم مدخي ل ام
يذلأ دي÷أ Òصضحتلأ نع Óصضف هتاباصسح ‘ بعÓل ةÒبكلأ

مصسوم ءأدأأ ىلع لّوعي ناك يذلأ وهو ،مصسوŸأ أذه هب ماق
تطقصس هتاباصسح نكل ،يصضاŸأ مصسوŸأ ةبيخ راصصنألأ يصسنُي

م . م .ةديد÷أ ةباصصإلأ ببصسب ءاŸأ ‘

ةـــــــــمدـــــــــقŸاب قاـــــــــحتلÓل حوـــــــــتفم قـــــــــيرط ‘ داـــــــــ–إ’ا

ياد Úصسح رصصن

قيرفلا عم تابيردتلا ‘ مويلا عرصشي فيصصول
موي-لأ ر-صشا-ب-ي-صس ف-ي-صصو-ل م-ث-ي-ه ق-ير-ف-لأ فو-ف-صص ‘ د-يد÷أ مد-ق-ت-صسŸأ نأأ ،ا-نردا-صصم تد-كأأ
نأأ بقترŸأ نم ثيح ،ةعم÷أ موي ةرهصس نطولأ ضضرأاب قحتلأ امدعب ،دا–إلأ عم تابيردتلأ
دعاصسŸأ بردŸأ أذكو Êدبلأ رصضÙأ فأرصشإأ ت–و درفنم لكصشب تابيردتلأ بعÓلأ رصشابي
نم Êاعي ل فيصصول نأأو ةصصاخ ،ةليلق مايأأ دعب ةعومÛأ عم هجامدنأ ةياغ ¤إأ يبيرع نب

ام ،ي‚وأأ قباصسلأ هقيرف عم هدقع خصسف مغر اصسنرف ‘ تابيردتلأ نع عطقني ⁄و Êدب رخأات
.Òصصق تقو ‘ قيرفلأ تايرابم ‘ ةكراصشملل أزهاج هلعجي

ةيبطلا تاصصوحفلا سسمأا زاتجا
يتلأ تامولعŸأ بصسحو ،ا‹Èم ناك امك ة-ي-ن-ي-تور-لأ ة-ي-ب-ط-لأ تا-صصو-ح-ف-لأ ضسمأأ ف-ي-صصو-ل زا-ت-جأو

دد÷أ هئÓمز عم بردتلأ ىلع أرداق بعÓلأ لعجي ام ،مأري ام ىلع تراصس رومألأ لك نإاف انتزوحب
فصشتكيصسو ينفلأ مقاطلأ ءاصضعأأ ¤إأ ةفاصضإلاب قيرفلأ يبعل ىلع فرعتيصس ثيح ،مويلأ ةصصح نم ةيأدب

طخ نم ىنميلأ ةه÷أ ىلع روصشاعو Êأوصضر نم لكل ايوق اصسفانم فيصصول نوكيصسو ،ماع لكصشب قيرفلأ ءأوجأأ
نايناعي نأذللأ رخآلأ يئانثلأ ضسكع ةيندبلأ هتيزهاج مكحب امهيلع ةيبصسن ةيلصضفأأ كلÁ هنأأ لإأ ،عافدلأ

.ابيرقت مصسوŸأ قÓطنأ ذنم ةباصصإلأ نم
ةدعبتصسم ماصص’ مامأا هتكراصشم

ةياهن ررقŸأ ةليلم Úع مامأأ ةلبقŸأ ةلو÷أ ءاقل ‘ فيصصول كأرصشإاب ينفلأ مقاطلأ رماغي نلو
بعل ةقيرط ىلع هدوعت مدعو ،قيرفلاب رخأاتŸأ بعÓلأ قاحتلأ ¤إأ رظنلاب أذهو ،يرا÷أ عوبصسألأ

‘ بردŸأ هيلع دمتعي نأأ ىلع ،قحل تقو ¤إأ ةعومÛأ عم بردتلأ لصصأويصس ثيح ،ةليكصشتلأ
نم بعÓلأ ةحلصصم ‘ رمألأ أذه نوكيصسو ،Óيوط لأزي ل مصسوŸأ نأأو ةصصاخ ةلبقŸأ تايرابŸأ

ىلع دوعتلأ أذكو قيرفلأ ‘ ةدئاصسلأ ءأوجألأ ىلع فرعتلل ايفاك اتقو ذخأاي ىتح ،كصش نود
.ينفلأ مقاطلأ لمع ةقيرط

!باهذلا ةلحرم تايرابم ‘ كراصشي نل ميليب
‘ د-يد÷أ مد-ق-ت-صسŸأ نأأ ا-نردا--صصم تم--ل--ع
ميليب دماح يبان-ي-كرو-ب-لأ Úق-ير-ف-لأ فو-ف-صص

قÓطنأ ةياغ ¤إأ ةصسفانم نود نم ىقبي دق
ىلع ةرأدإلأ ةردق مدع ببصسب ،بايإلأ ةلحرم
،ةيرأدإأ بابصسأل ةطبأرلأ ىوتصسم ىلع هليهأات

ةينامثلأ تلو÷أ بعل نود هئÓمز عم بردتلأ رصشابيصسو نطولأ ضضرأاب لحيصس بعÓلأ نأأ ينعي ام
نم نكمتي ىتح بايإلأ ةلحرم ةيأدب ةياغ ¤إأ راظتنÓل رطصضيصس و ،باهذلأ ةلحرم نم ةيقبتŸأ

نطولأ ضضرأاب لحيصس بعÓلأ نأأ ركذي ،ةيمصسرلأ تأءاقللأ ‘ ةكراصشŸأو ةراطصسوصس ضصيمق لمح
ةرئاط Ïم ىلع رصصم نم دوعتصس يتلأ رئأز÷أ ةيدولوم ةثعب ةقفرب لبقŸأ عوبصسألأ ةيأدب

.ةصصاخ
ب .ب



ÒصسŸا بت----كŸا صسي-----ئر ق-----ف-----تا
ر---ف---ع---ج صشار◊ا دا–ل تقؤوŸا
›وؤو-صسم ع-م ا-ي-م-صسر Êا-م-ي-ل--صسو--ب
قيرفلا ليو“ ىلع لاطفن ةكرصش
د--ع--ب ›ا◊ا م--صسوŸا ن--م ة---ياد---ب
‘ ه--ل تنا---ك ي---ت---لا تا---صضوا---فŸا
هذه ةرادإا عم ةيصضاŸا تاعاصسلا
ايمصسر قفاو يتلا ةينطولا ةكرصشلا

ن-م ا-م و-هو ،ق-ير-ف-لا ل-يو“ ى-ل--ع
تيب ‘ عيم÷ا اÒثك ديري نأا هنأاصش
يتلا ةيلاŸا ةمزأÓل ارظن يدانلا

Áلاو--مألا ¤إا ه---ت---جا---حو ا---ه---ب ر
،دوعصصلا ةÒصشأا-ت ى-ل-ع ة-صسفا-ن-م-ل-ل
م--ي--صسر--ت م--ت--ي نأا ر--ظ--ت---نŸا ن---مو
دقعلا عيقوتب ءاثÓثلا اذه قافتلا
«لا---ط---ف----ن» ة----كر----صشو ةرادإلا Úب
.ةينطولا

راعضش لمحيضس قيرفلا
ةارابم لوأا نم ةكرضشلا

ةكرصش ولوؤوصسمو ةيلا◊ا ةرادإلا Úب لصصا◊ا قافتلا رمثأاو
نم يدانلا ناصصمق ‘ ةكرصشلا راعصش نوكي نأا ىلع «لاطفن»
ة-ي-ن-طو-لا ة-كر-صشلا نأا اÃ ءا-ع--برألا ل--مأا ما--مأا ¤وألا ة--لو÷ا

ةميق نع فصشكلا راظتنا ‘ يدانلل لوألا لومŸا نوكتصس
ةميق نأا ولو ادغ رظتنŸا عيقوتلا لفح لÓخ دقعلا ةدمو
ةرادإلا تدهعتو ،ة-مو-ل-ع-م Òغ ى-ق-ب-ت-صس ة-ي-لاŸا ةد-عا-صسŸا
ةارابŸا نم دانم لابصشأا ةصصمقأا ىلع ةكرصشلا راعصش عصضوب
لوأا بع-ل-م ‘ ة-كر-صشل-ل را-ه-صشإÓ-ل نا--ك--م صصي--صصخ--تو ¤وألا
.ةيدمÙاب Èمفون

مهضسأا ءارضش ةيناكمإا مامأا بابلا قلغت ⁄ «لاطفن»
يدانلا

ةكرصش قفاوت نأا ىنمتي ناك يدانلا تيب ‘ لكلا نأا مغرو
نوكت ىتح يدانلا ‘ مهصسألا ةيبلاغ ءارصش ىلع «لاطفن»
بابصش ‘ لصصاح وه املثم قيرفلا ىلع ¤وألا ةيلوؤوصسŸا
ى-ل-ع «رو-بÒصس»و «رادا--م» ع--م ة--م--صصا--ع--لا دا–او دادزو--ل--ب
،لوألا ‘ ق-ير-ف-ل-ل لو‡ نو--ك--ت--صس ة--كر--صشلا نأا لإا ،›او--ت--لا
مهصسأا دعب اميف ةكرصشلا يÎصشت نأا ‘ ةÒبك ةيناكمإا كانهو
ةكرصشلا ةرادإا تلّجأا ثيح ،ةرادإلا صسلجÃ قحتلتو يدانلا
ق-ير-ف-لا ةد-عا-صسم تل--صضفو ›ا◊ا تقو--لا ‘ تا--صضوا--فŸا

.طقف ايدام

ةارابم لوأا لبق دد÷ا ليهأات ‘ حجنت ةرادإلا
نأاصشب ةطبارلا نم ايباجيإا ادر تقلت ةرادإلا نأا انملع امك
Êاميلصسوب رفعج صسيئرلا ح‚ امدعب دد÷ا ÚبعÓلا ليهأات

،تاعزانŸا ةن÷ ىدل ةقلاعلا ÚبعÓلا نويد صضيفخت ‘
‘ Úقباصسلا ÚبعÓلا نم ددع عم هل ناك يذلا قافتلا دعب
مهلاومأا ن-م ما-ه ءز-ج ن-ع لزا-ن-ت-لا او-ل-صضف ن-يذ-لاو ق-ير-ف-لا

Ÿا صضوخيصس قيرفلا نأا ينعي ام وهو ،دا–لا ةحلصصŸمصسو
ملتصست نأا رظتنيو نولهؤويصس نيذلا دد÷ا هيبعÓب ديد÷ا
‘ ةلبقŸا تاعاصسلا نوصضغ ‘ ةديد÷ا تازاجإلا ةرادإلا

.ينفلا مقاطلاو يدانلا ‘ عيم÷ا حرفيصس Èخ
يرفيف72 ¤إا ةيباختنلا ةيعم÷ا ليجأات

تناك يتلا Úمهاصسملل ةيباختنلا ةماعلا ةيعم÷ا تلجأات
ببصسب لبقŸا يرفيف72 موي ¤إا يصضاŸا تبصسلا ةررقم
بتكŸا ةمهم لعجي ام وهو ،Êوناقلا باصصنلا لامتكا مدع
نامصض لجأا نم قحل خيرات ¤إا لصصاوتت تقؤوŸا ÒصسŸا
يذلا ديد÷ا ةرادإلا صسل‹ بيصصنت ليجأاتو ،ةلوطبلا ةيادب
صضوعيصس يذلا ةرادإلا صسلÛ ديد÷ا صسيئرلا هنع قثبنيصس

fiا ف-ي-صصلا ة-ق-ث-لا ه-ن-م تب-ح-ُصس يذ-لا بيا-ع-لا د-مŸيصضا،
صسيئر-لا بصصن-م د-ل-ق-ت-ل Úح-صشرŸا زر-بأا Êا-م-ي-ل-صسو-ب د-ع-يو
ليحر ذنم هب ماق يذلا Òبكلا لمعلل ارظن يدانلل ديد÷ا
م . م.ةقباصسلا ةرادإلا

ــه2441 ةيناثلا ىدامج52 ـل قفاوŸا1202 يرفيفÚ 80نثإلاةيدنأ’ا رابخأا

ششإر◊إ دا–إإ

نايفضس ،ةديلبلا دا–ا بردم ىري
ةأايهم فورظلا لك نا ةمضشن

،ةقيرط نضسحأاب ةلوطبلا لوخدل
ةيعونلا تاÒضضحتلا ¤إا رظنلاب

رادم ىلع قيرفلا اهب ماق يتلا
¤إا ةفاضضإا ،ابيرقت نيرهضش

تايناكمإلاو ةيعونلا تامادقتضسلا
اهترفو يتلا ةيوعŸا ىتحو ةيدانŸا

نب يلعديضس سسيئرلا ةرادإا
ةمضشن لوقي هيلعو ،›اضشرضش

،«دوعضصلا ‘ انقفخأا نإا انل رذعل»:
.راو◊ا اذه ‘ هحضضوي ام وهو

ءاعبرألا لمأا

لّجؤوُت ةماعلا ةيعم÷او دد÷ا لّهؤوُت ةرادإ’ا ،اديدج ’و‡ «لاطفن»

ديصسلا كيرافوب دادو بردم طبصضي نا رظتني
يذلا81ـلا Úب-عÓ-لا ة-م-ئا-ق ة-ل-جو-ب نا--ي--ف--صس
ةررقŸا نونكع نب م‚ ةارابم مهب لخديصس
ةنيدÊ Ãارقم ديهصشلا بعلÃ لبقŸا تبصسلا
ة-لو-ط-ب ن-م ¤وألا ة-لو÷ا ن-م-صض نو--ن--ك--ع ن--ب
ةارابم ة‹رب لÓخ نم اذهو ،ةيناثلا ةطبارلا
بع-لÃ مو-ي-لا ة-ي-صشع Úب-عÓ-لا Úب ة-ي-ق-ي-ب--ط--ت
.كيرافوب ةنيدÃ زاقر ديهصشلا
ةارا-ب-م ة-ما-قإا ‘ ل-مأا-ي ة-ل-جو--ب بردŸا نا--كو
،ةثلاثلا ةجردلا نم قيرف عم مويلا راهن ةيدو
،Úصسفانم ىلع روثعلا ة-لا-ح-ت-صسل ار-ظ-نو ن-ك-ل

ة-ي-ق-ي-ب-ط-ت ةارا-ب-م ة‹ر-ب بردŸا تاذ ل--صضف
.مويلا ةيصشع

تابيردتلا مجح نم سصيلقتلا
ن-م صصي-ل-ق-ت-لا ة-ل-جو-ب نا-ي-ف--صس بردŸا ل--صضف

ن-م لد-ب ةد-حاو ة-صصح ¤إا ،تا-ب-يرد-ت-لا م-ج-ح
.صسما لوأا راهن نم ةيادب اذهو ،Úتصصح
ة-ع-م÷ا ة-حار Úمو--ي Úب--عÓ--لا ح--ن--م د--ع--ب--ف
م-ه-تا-ب-يرد-ت دادو-لا و-ب-عل ف-نأا--ت--صسا ،تب--صسلاو
ةد-حاو ة-ي-ب-يرد--ت ة--صصح ءار--جإا--ب د--حألا صسمأا

Ÿة-عا-صسلا ف-صصنو ة--عا--صس ةد Ãد-ي-ه-صشلا بع-ل
مو-ي ة--صصح نو--ك--ت نأا ى--ل--ع ،كيرا--فو--ب--ب زا--قر
ي--هو ،ة---ي---ئا---خÎصسا ةÒخألا ي---هو صسي---مÿا
.نونكع نب م‚ ةارابم لبق ةÒخألا

تاباضصإا يأا نم قيرفلا ولخ

متي ⁄ ،صسمأا ةحيبصص دح ¤إا
ط---صسو ة---با---صصإا يأا ل---ي----ج----صست
ل--ع--ج يذ--لا ر--مألا ،Úب--عÓ--لا
اديعصس ةلجو-ب نا-ي-ف-صس بردŸا

نا ى----ن“و ،بنا÷ا اذ----ه ن----م
ة---ي---ب---يرد----ت----لا صصصص◊ا نو----ك----ت
ن-ب م‚ ةارا--ب--م ل--ب--ق ة--ي--ق--ب--تŸا

تا-با-صصإا يأا ن-م ة-ي-لا--خ نو--ن--ك--ع
ة-م-ئا-ق-لا ط-ب-صض › ى-ن-صست-ي ى-ت-ح

نو-ن--ك--ع م‚ ةارا--بŸ ة--ي--ئا--ه--ن--لا
ل---ب----قŸا تب----صسلا مو----ي ةرر----قŸا

Ãنونكع نب بعل.
نولئافتم دادولا راضصنأا

Ãمهقيرف لبقتضس
كيرافوب دادو راصصنأا نم Òبك ددع انل برعأا

Òبكلا مهلؤوافت نع ،صسما مهيلإا انثد– ن‡
.بقللا ةرود ¤إا لهأاتلاب  مهقيرف ةردق نع

صسأار ىلع دوجو نأا قيرفلا راصصنأا لوق بصسحو
اقافأا قيرفل-ل ح-ت-ف-ي-صس ،ح-ي-ل-ف د-ي-ع-صس م-ه-ق-ير-ف
ة-لو-ط-ب ‘ اد-ي-ع--ب با--هذ--لا ل--جأا ن--م ة--ع--صساو

،0202/1202 د--يد÷ا م--صسوŸا
حيلف ديعصس صسيئرلا ناو ةصصاخ
ل-ب-ق يدا-ن-لا ¤إا ه-مود--ق ذ--ن--مو
ه-تد-عا-صسÃ ل-خ--ب--ي ⁄ ،Úت--ن--صس
ءبع لم– يذلا وهو ،قيرفلل
.يدانلا نويد ةيوصست
نم Ìكأا دادولا راصصنأا بهذيو
نأا ،م-ه-ن-م صضع-ب--لا لو--ق--ب ،كلذ
نود دوعصصلا ققح يذلا قيرفلا

م---------صسوŸا لÓ----------خ ةرا----------صسخ
نا-كو ،(ة-لو--ج42) ي--صضق--نŸا

رود--لا غو--ل--ب ن--م Úصسو---ق با---ق
،رئاز÷ا صسأاكل يئاهنلا فصصن

اورصشبتصسي نأا هÒهامج قح نم
م-صسوŸا ‘ م-ه-ق--ير--ف ن--م اÒخ

مهلاح ناصسل دادولا راصصنأا لكف هيلعو ،ديد÷ا
.«انيل ةعلطلاو  انماع ماعلا اذه«لوقي

يدهم Ëرك

ةمادهلا تاعاضشإلا ءارو عايضصنلا مدع ¤إا راضصنألا اعد

«دوعسصلا ‘ انلسشف نإا انل رذع ’»:(ةديلبلا دا–ا بردم) ةمسشن نايفسس

ءا-ع-برألا ل-مأا صسي-ئر ذ--ف--ن
هتاديدهت ةفلاخوب ةديمح
ا-ي-م-صسر ه-با-ح-صسنا ن--ل--عأاو
هبتكم ءا-صضعأا ة-ي-ق-ب ة-ق-فر
ةرصشابم قيرفلا ةصسائر نم
¤وألا ة-لو÷ا ةارا-ب-م د-ع-ب
ل--ب--قŸا تب---صسلا ةرر---قŸا
صشار◊ا دا–إا ما------------------مأا

Ãا بع--لÙاذ-هو ،ة-يد-م
ل-----ي-----هأا-----ت مد-----ع بب-----صسب
ن--م دد÷ا Úمد--ق--ت--صسŸا

ة---ي---لاŸا ة---مزألاو ة----ه----ج
اهيف طبختي يتلا ةقناÿا
،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م ق-ير--ف--لا
لخد-ي-صس يذ-لا ر-مألا و-هو
اذإا ملظم قفن ‘ قيرفلا

يت-لا ة-ي-لÙا تا-ط-ل-صسلا كر-ح-ت-ت ⁄
.قيرفلل اهرهظ ريدت تلازام
ةارابمو ليقتضسم انأا «ةفلاخوب

¤وألا نوكتضس سشار◊ا
«ةÒخألاو

صسمأا ا--ن--ع--م--ج ي--ف--تا---ه لا---صصتا ‘و
ةفلاخوب ةديمح ءاعبرألا لمأا صسيئرب
حرصص قيرفلا ل-ب-ق-ت-صسم ن-ع ثيد-ح-ل-ل

..ق-ير-ف-لا ‘ › ل-ب-ق-ت-صسم ل » Ó--ئا--ق
ريدت ىتح ةصصاخ ةيكلم صسيل لمألا

اÃ تلم– ..اهرهظ فارطألا لك ›
Ëد--ق--ت--ب مو--قأا--صسو ة---يا---ف---ك---لا ه---ي---ف
ةرصشابم ةيلÙا تاطلصسلل يتلاقتصسا
صشار◊ا ما-مأا ¤وألا ا-ن--تارا--ب--م د--ع--ب
تع-صضو د-ق-ل ،ةÒخألا نو-ك-ت-صس ي-ت-لاو
تيحصضو ةحيحصصلا ةكصسلا ‘ قيرفلا
راصصنألا بذكأا نأا يننكÁ ل نكل اÒثك
قفن وحن ةتباث ىطخب هجوتي قيرفلاو
.«ملظم

دد÷ا لهؤوي ⁄ اذإا » ةرانفوب
«اضضيأا بحضسنأاضس

م-ي-ك◊ا د-ب--ع بردŸا Òغ ه--ت--ه--ج ن--م
ءادصصأل حرصصو اصضيأا هتجهل نم ةرانفوب
Òبك لمعب موقن » Óئاق صسمأا بعŸÓا

‘ ا--صصبر--ت ا--ن--ير--جأاو ن---ير---ه---صش ذ---ن---م
Êامث انبعلو يقيرف تزهج. ىوتصسŸا

ل-هؤو-ي ⁄ ه-نأا اÃ ن--ك--ل ة--يدو تا--يرا--ب--م
ة-ه-جاوŸ ر-ط-صضن-صسو دد÷ا Úب--عÓ--لا
نأا ي---ن---ن---كÁ ل..ف---يدر---لا----ب صشار◊ا
و ة--ق--ير---ط---لا هذ---ه---ب ل---م---ع---لا ل---صصاوأا

صشار◊ا ةارابم دعب ةرصشابم بحصسنأاصس
ب – ب   .«اصضيأا انأا

ششار◊ا ةارابم دعب ةلاقتسس’ا ررقي ةفلاخوب

‘ ةهجاوم لوأا نع مكلضصفت ةليلق مايأا
تاÒضضحتلا يرŒ فيك اذل ،ةلوطبلا
لمألا ةهجاوŸ ةداعضسوب ةيرفضس لبق ةÒخألا
؟يلÙا

انيرجأا ثيح ،ميهاربإا ›اد نم انتدوع دعب ^
ءافصص مامأا ةيدو ةارابم انبعل ،Òخألا صصبÎلا
فنأاتصسنل ،ةحار Úموي ÚبعÓلا تحنم ،صسيمÿا
ان‹رب ثيح ،(صسمأا لوأا) تبصسلا موي تابيردتلا

لصصاونصسو ،يواصشوب ةباغب ةيئاخÎصسا ةصصح
ةيقيبطت ةارابم ة‹رب عم  ،ينكارب بعلÃ تابيردتلا
يÒصضحتلا جمانÈلا ‘ ةÒخألا يهو ،ÚبعÓلا Úب

Ÿةداعصسوب لما ةاراب.

كترظن يهام ،ةداعضسوب لمأا ةارابم ركذ ىلع
؟ءاقلل

،ةليلق قيرفلا نع انتامولعم ،ةلوطبلا ‘ لوأا ءاقل ^
ام لك لÓغتصسا لواحنصس ،دعب قلطنت ⁄ ةلوطبلا نوك

›اتلابو ،ءاقللا ‘ هÒخصستل صسفانŸا نع هكل‰
،صسفانŸا نع ةيبلصسلاو ةيباجيلا صصئاقنلا لÓغتصسا

‘ زوفلاف  ،انتحلصصŸ ةارابŸا ءاهنإا انل ىنصستي ىتح
نم ةصصاخ ،مهم دج ةلوطبلا نم ¤وألا تايرابŸا
صضوخ  انل ىنصستيصس ثيح ÚبعÓل يونعŸا بنا÷ا
قبصس امكو ،ةعفترم دج تايونعÃ ةيلاوŸا ةارابŸا
أاطÿا نم انل لا‹ ل ،ةبصسانم نم Ìكأا ‘ تلق ناو
نوك ،تايرابŸا عيمج ‘ لب لوألا ءاقللا ‘ صسيل
.دوعصصلا وه رطصسŸا فدهلا

؟دوعضصلا قيقحتل ”رّضضح اذام
ةيعون تناك تاÒصضحتلا ،ءيصش لك انرصضح ^

لزنب Úنثا ،تاصصبرت ثÓث انيرجأا ثيح ،ةديجو
،فلصشلا ةنيدÃ رخألاو ،ميهاربإا ›ادب «كيبŸوا»
،قلغم صصبرت اموي52 ›اوح انيصضق عومÛا ‘و
¤إا يمتنت قرف عم ،ةيدو تايرابم عبصس انيرجأا امك
مويلا راهن دح  ¤او ،هيلإا يمتنن يذلا مصسقلا صسفن
نع كيهان ،ةيبيردت ةصصح56  انيرجأا ن(تبصسلا)
ةيوقتل ةعاقلا لخاد تناك يتلا ةيبيردتلا صصصص◊ا
.قلطلا ءاوهلاب ةيبيردت صصصصحو تÓصضعلا
دحأا ىلع ىفخي ل امكف ،قيرفلا ةبيكرت ثيح نم امأا

‘ يصضاŸا مصسوŸا طصشني ناك ةديلبلا دا–ا نإاف
نم ناكف ،ةبذبذتم تناك هجئاتنو ،ثلاثلا مصسقلا
ةبيكرت ‘ رظنلا ةداعإاب دوعصصلا قيق– دعب يهيدبلا
08 نم Ìكأا ةبصسنب ÚبعÓلا Òيغت متف ،لكك قيرفلا
مه ءامصسألا نم ديدعلا انمدقتصسا ثيح ،ةئاŸاب

نم انأا ÚبعÓلا صضعب ،ةبرجتلاو ةÿÈا نم اجيزم
نم يه ةرادإلا رخآلا صضعبلاو مهتمدقتصسا
.مهتمدقتصسا

ديصسلا ةصسائرب ةÒصسŸا ةرادإلا ،لباقŸا بنا÷ا ‘
تايناكمإلا لك قيرفلل ترفو ›اصشرصش نب يلعديصس
قرف ‘ ىتح اهدŒ ل دق ،ةيونعŸا ىتحو ةيداŸا
رودلاب ديصشأا ةبصسانŸا هذهبو ،لوألا مصسقلا ‘ طصشنت
.صسيئرلا ديصسلا هب موقي يذلا لاعفلا

؟دوعضصلا ‘ متلضشف نأا مكل رذع ل اذإا
قيرفلل بردمك ،دوعصصلا ‘ انل رذع ل ديكأا ^
هلوخدل قيرفلا زيهجتل يعصسو ‘ام لك لمعأاصس
تاب ةلوطبلل نيدعتصسم ÚبعÓلاو ،ةلوطبلا
اذه هرظتنت يتلا ةيلوؤوصسŸاب يعاو لكلاو ،دادعتصسلا
.مصسوŸا

” سساضسأا يأا ،ÚبعÓلا ركذ ىلع
؟مهمادقتضسا

،ÚبعÓلا مادقتصسا ‘ اهدامتعا ” Òياعم كانه ^
تمق يتلا ءامصسألا ،ىوتصسŸا ،ةبرجتلاو ةÿÈا اهنم
يتلا قرفلا ‘ مهتبرد ناو قبصس صضعبلا ،اهمادقتصساب
مهتايناكمإا فرعا رخآلا صضعبلاو ،اهيلع فرصشأا تنك
‘ مهتهجاو ناو › قبصس مهنأل ةيندبلا ىتحو ةينفلا
تصسيل رصصانع كانهو ،اهيف نوطصشن اوناك يتلا قرفلا
يتلا ةبرجتلاو ةÈخلل ارظن فيرعت ¤إا ةجاحب

Áامأا ،لوألا ينطولا بختنملل بعل مهصضعب ،اهنوكلت
انأاف ،ةÒصسŸا ةرادإلا اهتمدقتصسا يتلا رصصانعلا
.اهنع يصضار

ةديلبلا دا–ا قيرف نأا لوقلا نكÁ له
؟ةداعضسوب لمأا ةارابŸ ةيافكلا هيف اÃ زهاج
ةبصسنلاو ،ةئاŸاب09 ةبصسنب زهاج قيرفلا ايلاح ^

يتلا مايألا نم ىقبت اميف اهغولب لواحنصس ةيقبتŸا
يذلا ديكألا ئيصشلا ،ةداعصسوب لما ةارابم نع انلصصفت
لما ةارابŸ نيزهاج نوكنصس اننأا كل هلوقأا نا بجي
.زوفلا ققحنصس ¤اعت هللا نذإابو ،ةداعصسوب
يذلا ةليلقلا يداونلا نم ةديلبلا دا–ا هلل دم◊اف
انققح ،هتيعونل ارظنو ،ديج يÒصض– جمانرب رطصس
ةصصاخ ،تاÒصضحتلا ةيادب لبق ارطصسم ناك ا‡ Ìكأا

نم قيرفلا ولخو يصسفنلاو Êدبلا بنا÷ا نم
لوخدل ةعجصشم دج لماوعلا هذه لكو ،تاباصصإا
.ةوقب ةلوطبلا

ماق يذلا لاعفلا رودلاب ديصشأل ،ةصصرفلا هذه زهتناو
ز‚أا فرط لكف ،يرادإلاو يبطلاو ينفلا مقاطلا اهب

ىلع باجيإلاب صسكعنا ،هجو نصسحأا ىلع هتمهم
ءاوجأا عم عئار لكصشب اوبواŒ ثيح ،ÚبعÓلا
تلو÷ا رورم عم هللا ءاصش ناو ،تاÒصضحتلا
.قيرعلا قيرفلا اذه اياون رهظت ةيمصسرلا

‘ ةلجضسŸا جئاتنلا نع ةفطاخ ةرظن ‘ نكل
؟ام اعون ةبذبذتم تناك ةيبيردتلا تايرابŸا

جئاتنلل مامتها يأا ›وأا ل انأا قيرفلل بردمك ^
نم عفرل انايحأا يرورصض زوفلا نا حيحصص ،ةلجصسŸا

فدهلا نكل ،قيرفلا قاصشع ىتحو ÚبعÓلا تايونعم
جئاتنلا ىلع فوقولا وه ةيدولا تايرابŸا ةماقإا نم
اهيلع ةظفاÙا ةيباجيلا ،ةيبلصسلاو ةيباجيلا
ىلع فوقولاو ،اهحيحصصتل ةيبلصسلاو اهميعدتو
رورم عم Óثمف ،بعل لك ىوتصسمو ةيناكمإا
،ىوتصسŸا ‘ Úبعل زورب تفصشتكا ،ةيدولا تايرابŸا
ادودرم مدقي تاب ثيح ،جاحلب بعÓلا مهصسار ىلعو

لما مامأا لوألا ءاقللا ‘ هيلع دمتعا دقو ،اديج
زرب يذلا وكيصشت بعÓلا ىصسنأا نا نود ،ةداعصسوب
.ةيدولا تايرابŸا ‘ Òبك لكصشب
رطصسŸا جمانÈلاو ÚبعÓلا دودرم ¤إا انعجر اذا امأا

ديكأا ،ةيدولا تايرابŸا تاصسفانŸاو تابيردتلا ‘
ىرخأا ¤إا ةارابم نم انلواح ،ءاطخأا كانه تناك
نصس– ليلدب ،ةيباجيا جئاتن تطعأاو ،اهحيحصصت
دحأا ىلع ىفخي ل امكف ،يعيبط رمأا اذهو ،جئاتنلا
مهتايناكمإا لماكل ÚبعÓلا ةداعتصسا بعصصلا نم هنا
جراخ اوناك نيذلا مهو ،ةينفلا ىتحو ةيندبلا
عيمج ‘ انلواح ،ةلماك رهصشأا ةعصست ةدŸ تابيردتلا
بنا÷ا ‘ لجصسŸا صصقنلا كرادت ،تاÒصضحتلا مايأا
زيهŒ ‘ ةمدقتم ةبصسن انغلب هلل دم◊او ،Êدبلا
عيمج ¤إا ليز÷ا ركصشلاب مدقتأا  ةبصسانŸابو ،قيرفلا
مايأا لÓخ تادوه‹ نم هولذب اÚ ŸبعÓلا
كانه نا لدي اذهو ،تايرابŸاو تاÒصضحتلا
.بيرق نم وأا ديعب نم قيرفلا ءارو نوفقي صصاخصشأا

؟ةديلبلا دا–ا روهم÷ لوقت اذام
نوبعÓلاف ،قيرفلا ءارو دحاو لجر ةفقو اوفقي نا ^

ةملكلاب ولو ،راصصنألا نم يونعم معد ¤إا ةجاحب
ىلع نحنف ،يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم Èع ةبيطلا
نوكي نا تين“ ،ةلوطبلا نم ¤وألا ةلو÷ا باوبأا
لما مامأا لوألا ءاقللا ‘ ارصضاح يديلبلا روهم÷ا
انع ليزي نا هللا وعدأا ،ةليح ديلابام نكل ،ةداعصسوب

.اهتيويح انبعÓم ديعتصست ناو ،ءابولا اذه
ل نا ةديلبلا دا–ا Òهامج نم بلطا ةبصسانŸابو
نمو ،هلل لامكلاف ،ةمادهلا تاعاصشإلا ¤إا اوعمتصسي

نوكت نا بجي نكل اننودقتني نأا قيرفلا Òهامج قح
ينعي انح‚ اذإاف ،ةماده تصسيلو ةءانب مهتاداقتنا

.عيم÷ا حا‚
يدهم Ëرك

ةديلبلا دا–ا

نونكع نب م‚ ةهجاوÚ ŸبعÓلا ةمئاق طبضضل
ÚبعÓلا Úب ةيقيبطت ةارابم جمÈي ةلجوب

كيرافوب دادو
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يرئأز÷أ نابختنŸأ
نÓسصأوي وديجلل يسسنوتلأو

يÒسضحتلأ امهسصبرت
ةريوبلاب

دعب نع يدرف „رطسشلل ةيقيرفإلا ةلوطبلا

رـــــــــسصانع ةرــــــطيسس
يـــنطولأ بــــختنŸأ

يرــــــــــئأزــــــــ÷أ

ينطولا بختنŸا رسصانع ترطيسس
ةلوطبلا تاسسفانم ىلع يرئاز÷ا

ةقيرطب يدرف „رطسشلل ةيقيرفإ’ا
ةرهسس تمتتخا يتلا دعب نع بعللا

تايلاديم تسس مهدسصحب ةعم÷ا ضسمأا
.ةيبهذ ثÓث اهنيب نم

رسصن نم لك نك“ طسساوأ’ا ةئف يفف
زكارŸا لÓتحا نم Úمأا يميهارب و انيل

.¤وأ’ا
ثانإا رباكأ’ا دنع ةسسفانŸا تفرع امك

نيذلا ينطولا بختنŸا رسصانع ةرطيسس
لسضفب جيوتتلا ةسصنم ةرادجب اولتحا
ةنيÈسص ضشارطل و ةنيمأا دويزم نم لك

نم رسصانع مامأا ةجيدخ اهتقيقسشو
نسسحلب لÓب لتحا اميف ’وغنأاو رسصم
ىدل ثلاثلا زكرŸا ينطولا بختنŸا نم

.رباكأ’ا
ميهارب ةيدا–’ا ضسيئر برعأاو
قلأاتب هتداعسس نع نيدلازع لولج

هذه ‘ ينطولا بختنŸا رسصانع
ÚكراسشŸا أانه امك .ةسسفانŸا

دودرŸا ىلع نيرخآ’ا Úيرئاز÷ا
ءادأا اوققحي نأا لمأا ىلع هومدق يذلا

.ةلبقŸا تاسسفانŸا ‘ لسضفأا
ةيسضايرلا ةرهاظتلا هذه تفرع دقو

نم مايأا ةسسمخ رادم ىلع ةمظنŸا
ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا فرط

نم يرسسيوسسلا ماظنلا قفو „رطسشلل
52) ةعيرسس ةينمز ةÎفب ت’وج عسست

ةلقن لكل Êاوث01 ةفاسضإا عم (ةقيقد
نم ةيسضاير و يسضاير002 ةكراسشم

.لود رسشع

مداقلا يام1 و ليرفأاÚ 12ب ام ةÎفلا ‘

ÚفÎحملل ةيبرعلأ ةمكÓملل ىÈكلأ ايسسور ةزئاج ةلوطب نسضت– وكسسوم
احرسسم «وكسسوم» ةيسسورلا ةمسصاعلاب ةيبŸوأ’ا ةيسضايرلا ةيرقلا نوكتسس

،ÚفÎحملل ةيبرعلا ةمكÓملل ىÈكلا ايسسور ةزئاج ةلوطب تايلاعف ناسضتح’
.مداقلا يام رهسش نم —افلا ةياغ ¤إا و ليرفأاÚ 12ب ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ

يداهلا روتكدلا دكأا قايسسلا ‘ و
ضضو-فŸا ر--يزو--لا ير--يد--سسلا
ضسلجÃ ةسضايرلاو بابسشلل

ة-ي-بر-ع-لا لود-لا ة-ع-ما-ج
›ود--لا دا–’ا ضسي--ئرو
ة---م---كŸÓا ة---سضا----ير----ل
لاطبأا ةفاك نأا ة-ي-بر-ع-لا

ن-ف-لا ‘ ⁄ا-ع-لا تÓ-ط-بو
و442  مهددع و ل-ي-ب-ن-لا

اود-كأا لود-لا ف-ل-تfl ن--م
ثد◊ا اذ-ه ‘ م--ه--ت--كرا--سشم
يذلا و هعون نم ديرفلاو Òبكلا
نم ديدعلا روسضح-ب ةر-م لوأ’ ما-ق-ي-سس
تايسصخسشو ءار-ف-سسلاو Úي-ناÈŸلاو ءارزو-لا

،رو-سض◊ا ى-ل-ع ا-ي--م--سسر او--ق--فاو Úنا--ن--فو
هذهل ةي-مÓ-عإ’ا ة-ي-ط-غ-ت-لا ¤إا ة-فا-سضإ’ا-ب
ا-ه-ت-ق-ل-ت ي-ت-لا تÓ-سسارŸا د-ع-ب ،ةر-ها-ظ-ت-لا
تاونقلا ديدع فرط ن-م ة-م-ظ-نŸا ة-ن-ج-ل-لا

م-ه-ي-لإا ف--سض ،ءا--ب--نأا ت’ا--كوو تا--عاذإ’او
،م-ه-ت-ق-فاو-مو م-هرو-سضح اود-كأا Úي-ف-ح--سص
ةلودب ماقُت-سس ة-سسفا-نŸا هذ-ه نأا و ا-سصو-سصخ
اهنأا ¤إا ة-فا-سضإا ،نا-مأ’او ن-مأ’ا د-ل-ب ا-ي-سسور
ة-يŸا-ع-لا ت’و-ط-ب-لا ن-م د-يد--ع--لا تم--ظ--ن
و ةداسشإا تيقل يت-لا و ة-ي-بŸو’او ة-ي-لود-لاو
‘ ا-ه-ت-ي-فاÎحا ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب ع-ي-م÷ا ءا-ن--ث

تار--ها--ظ--ت--لا د--يد--ع م--ي--ظ--ن--ت
ن-م تر-ه-بأا ي-ت-لا ،ة-ي--سضا--ير--لا

ىو-ت-سسŸا--ب ⁄ا--ع--لا ا--ه--لÓ--خ
.زيمŸا

ركسشلاب يريدسسلا مدقت امك
ىلعو ةي-سسور-لا ة-مو-ك-ح-ل-ل
ÁÒدÓ-ف ضسي-ئر--لا ا--ه--سسأار
هتدناسسمو همعد ن-ع ن-تو-ب
لك-سشلا-ب ةر-ها-ظ-ت-لا حا‚’

ةمظ-عو ة-نا-كÃ ق-ي-ل-ي يذ-لا
⁄و ،⁄اعلا ىوتسسم ىلع ايسسور

ي-غ-لا ةد-ي-سسلا ل-جر-لا ي--ن--ث--ت--سسي
ةكارسشل ›ودلا زكرŸا ةريدم افوزوÒم

Úب ة---ي----لود----لا ة----سسسسؤوŸا ة----يŒاÎسس’ا
فلكŸا ىفطسصم Úسسح روتكدلاو تاموك◊ا
ةمكÓملل ›ودلا دا–’اب ةماعلا تاقÓعلاب
نم وكسسوÃ ةÒنلا م-هدو-ه-ج ن-ع ة-ي-بر-ع-لا
ة-ي-ن--عŸا تا--ه÷ا Úب ق--ي--سسن--تو ت’ا--سصتإا
‘ وكسسوم يريدسسلا روزيسس و اذه ،ةلوطبلاب
حرسشل ىفحسص ر“ؤوم زيهجتل ةمداقلا مايأ’ا

ا-ه-ب-ناو-ج ة-فا-ك ن-م ة-لو-ط-ب-لا ل--ي--سصا--ف--ت
دمتعŸا يŸاعلا مÓع’او ةيسسورلا ةفاحسصلل
ةقيرع اهتراسضحو اهخيرات ايسسورو ةلودلاب
نطولا-ب ةز-ي‡و ةÒب-ك تا-قÓ-ع ا-ه-ت-بر-تو
 .ةيقيرفأ’ا نادلبلاو يبرعلا

ةزابيتل يكيسسÓكلا قابسسلا /تاجارد

حأدــــــــــــŸأ Úــــــــــــمسساي و يراــــــــــــمع ةزــــــــــــمح زوــــــــــــف
حأدŸأ Úم--سسا--يو (لا--جر) يرا--م--ع ةز--م---ح زا---ف
قا--ب--سسلأ ن--م ة---ي---نا---ث---لأ ة---ل---حرŸا---ب (تأد---ي---سس)
Úب ترج يتلأ ،ةزاب-ي-ت-ب تا-جرأد-ل-ل ي-ك-ي-سسÓ-ك-لأ

يرامع لمكأأو .سسومأدلأ و Úعلأ رمحأأ يتنيدم
‘ ،ملك68 ةفاسسم ىلع ىرج يذلأ ،قابسسلأ أذه
‘ هيليمز ىلع امدقتم ،اث51 و د01 و اسس2 فرظ

بيسصÿأو ي-سشو-ل-ل ل-ي-عا-م-سسأ ،›وÎب-لأ ع-مÛأ
و د01 و اسس2 هردق اتقو اققح نيذللأ ،ناسساسس
Úم--سسا--ي تن--ك“ ،تأد--ي--سسلأ ىد--ل .كلذ---ك ا---ث51
ن-مز ق-ي-ق– ن-م ي-ن-طو-لأ بخ--ت--نŸأ ن--م حأدŸأ

،ملك57 ة-فا-سسم ى-ل-ع ا-ث54 و د60 و ا---سس2 هرد-ق
نيرسسن ،يرئأز÷أ قيرفلأ ‘ اهيتليمزب ةعوبتم

تقوب (ةيرأرد يدان) سساسسيسشاب نوراه ¤أ زوفلأ داع ،(روكذ) طسسأوألأ ىدلو .تيقوتلأ سسفنب ،زوزع ةرهسشو يليوح
نيزكرŸأ ‘ (رئأز÷أ ةيدولوم) تاحرف فرسشأأ و (ميهأرب ›أد يدان) فÓخ ةماسسأأ ءاج اميف ،اث51 و د01 و اسس2 هردق
نم نيرخآأ Úجأرد ىلع اقوفتم ،قابسسلاب يوأوز لÓب زاف ،ةأوهلأ ىدلو .هسسفن تيقوتلاب ،›أوتلأ ىلع ثلاثلأو Êاثلأ
.سسنانك دمfiو ةيبرع نب قأزرلأ دبع امهو ةمسصاعلأ

،وديجلل ةير-ئأز÷أ ة-يدا–Ó-ل ي-ن-طو-لأ ي-ن-ف-لأ ر-يدŸأ د-كأأ
Úب كÎسشŸأ يÒسضح--ت--لأ سصبÎلأ نأأ ،ة--سشب--طو---ب م---ي---ل---سس
ق-ل-ط-نأ يذ-لأ ،(لا-جر) ي--سسنو--ت--لأو ير--ئأز÷أ Úب--خ--ت--نŸأ
يرا÷أ يرف-ي-ف41 ة-يا-غ ¤إأ ر-م-ت--سسيو طرا--ف--لأ سسي--مÿأ
Òسسي ،ةريوبلاب ةدجكيتب ةيلسستلأو ةسضايرلل ينطولأ زكرŸاب

لسصأوي» ةسشبطوب لاقو .«ةزي‡» ءأوجأأ ‘و مأري ام ىلع
امهسصبرت وديجلل يسسنوتلأو يرئأز÷أ ناينطولأ نابختنŸأ
جمانÈل اقفو ›أوتلأ ىلع عبأرلأ مويلل كÎسشŸأ يÒسضحتلأ
Úتيحانلأ نم Úيسضايرلأ Òسض– ىلع اسساسسأأ زكتري يرث
فاسضأأو .«مراسص ي-ح-سص لو-كو-تور-ب ق-فو ،ة-ي-ن-ف-لأو ة-ي-ند-ب-لأ
رئأز÷أ تعقو دقل» ةيلأرديفلأ ةئيهلأ تأذل ينفلأ ريدŸأ
Úب كÎسشŸأ نوا-ع-ت-لأ را--طإأ ‘ أد--ق--ع سسنو--ت ة--ق--ي--ق--سشلأو
يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ ةثعب لقنتتسس ثيح ،Úتيدا–لأ
ركسسعم ‘ لوخدلل ،سسنوتل لبقŸأ عوبسسألأ لÓخ تأديسسلل

تأذ راسشأأ امك .«ةرا÷أ ةلودلأ تاعراسصم ةقفر يÒسض–
نم Óك مسضي رخآأ سصبÎل Òسضحتلأ ددسصب مهنأأ ثدحتŸأ
،كرا--بŸأ نا--سضمر ر--ه--سش لÓ--خ ر---سصمو سسنو---تو ر---ئأز÷أ

ن-م .Úت-ل-ب-قŸأ ة-يŸا-ع-لأو ة-ي-ق-ير-فإلأ Úت-لو-ط-ب-ل-ل أÒسض–
ىلع ،يسسنوتلأ بختنŸأ بردم ،طأÒق لداع Èع ،هتهج
يتلأ تامدÿأ نع ماتلأ هاسضر ىدبأأ امك ،لابقتسسلأ ةوافح
نم ءأوسس ةدجكيتب ةيلسستلأو ةسضايرلل ينطولأ زكرŸأ اهمدقي

لامجب هراهب-نأ ا-يد-ب-م ،ة-فا-ظ-ن-لأ وأأ ءأو-يلأ ،ما-ع-طإلأ بنا-ج
عم ةسصاخ ةديج فورظ ‘ يرجي سصبÎلأ» لاقو .ةقطنŸأ
فرط نم رطسسŸأ يح-سصلأ لو-كو-توÈل-ل مرا-سصلأ ق-ي-ب-ط-ت-لأ
اهمدقي يتلأ تامدÿأ ىلع Úسضأر دج نحن .ةيبطلأ ةنجللأ
لثم ةعئأر دج ةقطنم ‘ ةسصاخ ،ةسضايرلل ينطولأ زكرŸأ

سصبÎلأ وديجلل يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ لخدو .«هذه
،ينفلأ مقاطلأ نم ءاسضعأأ ةعبرأأو اعراسصم42ب يÒسضحتلأ

¤إأ ةفاسضإلاب Úعراسصم ةرسشع يسسنوتلأ بختنŸأ مسضي اميف
بخ-ت-نŸأ نأأ ¤إأ را-سشي .ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ ن--م ءا--سضعأأ ة--ثÓ--ث
فاطŸأ ةياهن ‘ باغ ،ةدجكيتب أرظتنم ناك يذلأ ،يبيللأ

لو--خد--لأ ة--سصخر ه--ح--ن--م مد---ع بب---سسب سصبÎلأ أذ---ه ن---ع
.ةيرئأز÷أ يسضأرأÓل

يبغيرلأ ةيدا–أ ةسسائرل ةيناث ةيبŸوأأ ةدهعل بختني ناسسح نب
ي-ب-غ-ير-ل-ل ة-ير-ئأز÷أ ة-يدا–إلأ سسي-ئر با-خ-ت--نأ د--ي--عأأ
عامجإلاب ،ناسسح نب نايفسس رداقلأ دبع ،هتيلو ةيهتنŸأ
-1202) ةيناث ةيبŸوأأ ةدهعل ةيلأرديفلأ ةئيهلأ ةسسائرل

ة-ي-با-خ-ت-نلأ ة-ما-ع-لأ ة-ي-ع-م÷أ لا-غ-سشأأ ما-ت-خ ‘ ،(4202
.ةمسصاعلأ رئأز÷اب ةدقعنŸأ

،نا-سسح ن-ب بخ-ت-نأ ،Êو-نا-ق-لأ با-سصن-لأ لا-م-ت-كأ د-ع--ب--ف
،ةيدا–لأ سسأأر ى-ل-ع ه-سسف-ن ة-فÿÓ د-ي-حو-لأ ح-سشرŸأ
،أوسضع31 نم نوكتŸأ ،›أرديفلأ هبتكم ءاسضعأأ ةقفر
ب دحأو توسصو «معن» ـب اتوسص02 ىلع هلوسصح دعب
ةي-ع-م÷أ لا-غ-سشأأ أور-سضح أو-سضع12 فر---ط ن---م ،«ل»
ةرأزو ةلث‡ دجأوت مامأأ ،32 لسصأأ نم ةيباختنإلأ ةماعلأ
ر-سضÙأو نأد--ي--ع--سسو--ب ةد--ير--ف ،ة--سضا--ير--لأو با--ب--سشلأ
.يئاسضقلأ
نب ددج ،ةيناثلأ ةدهعلل ةسسائرلأ يسسرك هئÓتعأ بقعو

-5102 ماع رئأز÷اب يبغيرلأ ةيدا–أ سسسسؤوم- ناسسح
ةسضاير ريوطتو ءاسسرإأ لجأأ نم لمعلأ ةلسصأوÃ همأزتلأ»
قيلت يتلأ ةناكŸأ لانتل نطولأ عوبر عيمج ‘ يبغيرلأ
يذلأ حومطلأ جمانÈلأ لامكتسسأ لÓخ نم كلذو ،اهب
.«¤وألأ ةيبŸوألأ ةدهعلأ ‘ ¤وألأ هتأوطخ تأأدب
ىلع هسصخسش ‘ ةقثلأ ديدŒ بقع ناسسح نب حرسصو
لمعلأ فورظ Úسسحتل ىعسسن» Óئاق ،ةيدا–لأ سسأأر

ة-ي-جو-غأد-ي-ب-لأ ل-ئا-سسو-لأ ا-ه-ل ا-نر-فو ثي-ح ،ة--يد--نألأ ‘
ةسسرا‡ ةيقرت نم اهنيكمتل اهمعد لسصأونسسو نيوكتلأو
ةباسشلأ بهأوŸأ فاسشتكأ ةعقر عيسسوت مث نمو يبغيرلأ
.«لبقتسسŸأ ‘ لعسشŸأ لمح ىلع ةرداقلأ
رظتني أÒبك Óمع» نأاب ديكأاتلأ ىلع ناسسح نب سصرحو
تا-يلو ة-فا-ك ل-ثÁ يذ-لأ د--يد÷أ ›أرد--ي--ف--لأ بت--كŸأ
.«رئأز÷اب يبغيرلأ ةسضاير ةيقرت لجأأ نم نطولأ

يهو ىÈك فأدهأأ ةثÓث ىلع زكتري ه‹انرب نأأ أدكؤوم
دا–إلأ ¤إأ مامسضنإلأ ميسسرت ،ايلfi يبغيرلأ ريوطت»

¤إأ لوألأ بخ-ت-نŸأ ل-ي-هأا-ت أذ--كو م--ئأد و--سضع--ك ›ود--لأ
انل ىنسستي ل يذلأ رمألأ وهو ،اسسنرفب3202 لايدنوم
معد اهيف اÃ ع-ي-م÷أ دو-ه-ج ر-فا-سضت-ب ىو-سس ه-ب ما-ي-ق-لأ
.سسيئرلأ لاق ،«ةيسصولأ ةرأزولأ
3202 ⁄ا-ع-لأ سسأا-ك-ل ة-ل-هؤوŸأ تا-ي-ف-سصت--لأ سصو--سصخ--بو
هجأوي نأأ لمتÙأ نم هنأأ ناسسح نب فسشك ،اسسنرفب
رهسش اناغو أدنغوأأ نم Óك يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ

.تايفسصتلأ نم لوألأ رودلأ باسس◊ لبقŸأ ةيليوج
با-ب-سشلأ ةرأزو سصي-خر-ت ي--ب--غ--ير--لأ ة--يدا–إأ ر--ظ--ت--ن--تو
تاسضايرلأ ةط-سشنأأو تا-ب-يرد-ت-لأ فا-ن-ئ-ت-سسإل ة-سضا-ير-لأو
ةيلÙأ ةيدنألأ قلطنت ىتح» ،قلطلأ ءأوهلاب ةيعام÷أ

ءأوجأأ ¤إأ دوعتل لقألأ ىلع نيرهسش ةدÒ Ÿسضحتلأ ‘
.هثيدح ناسسح نب متخ ،«ةينطولأو ةيوه÷أ تلوطبلأ
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2 اينيغ0 رئاز÷ا

ةارا-ب-م ن-ع لا-م-ك-لاو ما-م-ت-لا-ب ر--ه--شش د--ع--ب
ى-ل-ع ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا نا--ك ،Úت--ن--جرألا

ل--ب--ق ا--مو ة--شسماÿا ةارا--بŸا ع--م د---عو---م
ا-ي-ق-ير-فإا ·أا سسا-ك تا-ي-ف-شصت ن--م ةÒخألا
يفكي ناك يذلا ءاقللا وهو ،(8002 اناغ)
ةجيتن يأاب لداعتلا ينطولا بختنŸا هيف
رد--شصت--ي نا--ك ه--نو--ك ،تا--ي--ئا--ه--ن--لا غو--ل---ب---ل
ن--م طا--ق--ن Êا--م--ث د--ي--شصر---ب ة---عو---مÛا
.Úلداعتو نيراشصتنا
ين-مو ،نا-ب-شس◊ا ‘ ن-ك-ي ⁄ا-م ثد-ح ن-ك-ل
دع-ت ةر-م د-ج ةرا-شسخ-ب ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
ينم يتلا ةيشساقلا مئازهلا Úب نم ةدحاو
،يوركلا هراشسم لÓخ ةيليوج5 بعلÃ اهب
غولب نم ركبŸا ءاشصقإلا هتفلك دقو ل فيك
نم ÚيŸÓا ةششهد مامأا ،ةيئاهنلا راودألا
مهنم Òثكلا قدشصي ⁄ ثيح ،Úيرئاز÷ا
.اينيغ ما-مأا ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا طو-ق-شسب

Òفغ روهمج روشضح-ب ،ة-ي-ل-يو-ج5 بعل-م ءا-ق-ل-لا ىر-ج
ةارابم لوا يهو ،جرفتم فلأا Úنامثلا نع قاف ادج

ذ-ن-م Òها-م÷ا ن-م ل-ئا-ه-لا دد-ع-لا اذ-ه ل-ك ا-هر-شضح-ي
مامأا0991 ما-ع ا-ي-ق-ير-فإا ·أا سسا-ك-ل ي-ئا-ه-ن-لا ءا-ق-ل--لا
فدهب انبختنم اهيف قوف-ت ي-ت-لاو ير-ج-ي-ن-لا بخ-ت-نŸا
ةÒخألاو ¤وألا ةيراقلا سسأاكلا اهرثإا ىلع زاحو رفشصل

هلÓخو ،زازقلا يبرغŸا مك◊ا ءاقللا رادأا.هخيرات ‘
،مهيلع تقلع يتلا تاحومطلا لك انوبعل هيف بيخ

مئلولا ةماقإل ة-ب-شسا-ن-م Èم-ت-ب-شس6 ةر-ه--شس ن--م ل--ع÷
ن-ك-ل ،يرا-ق-لا سسر-ع-لا ¤إا ا-ن-ب-خ-ت-ن-م ةدو--ع--ب حار--فألاو
ةر-م د-ج  ةرا-شسÿ م-ه-ي-ق-ل-ت-ب ،ثد-ح-ي ⁄ اذ-ه ف-شسآÓ--ل
لÓخ ينطولا بختنŸا اوبعل ردهأا.رفشصل Úفدهب
ة-بر-شضلا تءا-ج ،سصر--ف--لا ن--م د--يد--ع--لا لوألا طو--ششلا
لاششيم بردŸا ا-ه-ع-قو-ت-ي ن-ك-ي ⁄ ثي-ح ن-م ة-ي-شضا-ق-لا
Òمشس سسرا◊ا يقلتب ،Úيرئاز÷ا نم ÚيŸÓاو ›افك

نو-ي-ل ة-ن-يد-م ى-ف-ششت-شسÃ ا-ي-لا-ح د-جاو--تŸا) يوا--ج--ح
⁄ ،34ـلا ةقيقدلا ‘ ايشساق افدهل (جÓعلل ةيشسنرفلا
ةرفاشص نÓعإا نم زازقلا يبرغŸا مك◊ا اهدعب رخأاتي
‘دهب ي-ن-ي-غ-لا بخ-ت-نŸا زو-ف-ب ¤وألا ة-ل-حرŸا ة-يا-ه-ن

.بع-شص ع--قو--م ‘ ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا ع--شضو ،ر--ف--شصل
ط-شسا-ب ق-ير-ف ،Êا-ث-لا ن-ع ف-ل-ت-خ--ي ⁄ Êا--ث--لا طو--ششلا

نع ع-فاد-ي ر-خأاو ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا و-هو ه-تر-ط-ي-شس
نا-ك-مإا-ب نا-ك-ف ،ي-ن-ي-غ-لا بخ-ت-نŸا و-هو ه-كا-ب-شش ن-ير-ع
ليجشست لب ةجيتنلا ليدعت سسيل يفياشص قيفر ءÓمز
يتلا ةيددعلا سصرفلا ¤إا رظنلاب فادهألا نم ديدعلا
هذ--ه ل--ظ ‘و ن--ك--ل ،ن--يراز÷ا نو--ب--عÓ---لا ا---هرد---هأا
بختنŸا فرط نم ةمحرلا ةشصاشصر تءاج ،ةرطيشسلا
نم قئاقد تشس ل-ب-ق  Êا-ث-لا فد-ه-ل-ل ه-ع-ي-قو-ت-ب ي-ن-ي-غ-لا

بعÓلا اهاهنأا ةدترم ةمجه نم اذهو ،ةياهنلا ةرفاشص
ناك افده ،يواجح Òمشس سسرا◊ا كابشش ‘ وزودنوف

Ãبردمللو ينطولا بختنملل ة-ي-شضا-ق-لا ة-بر-شضلا ة-با-ث
نبا اهقبط يتلا ةقيرطلا ‘ ائيشش مهفي ⁄ يذلا ›افك
هل قبشس يذلا يرازون يشسنرفلا ينيغلا بردŸا هدلب
ة-ج-ح-ب هدر-ط ”و ر-ئاز÷ا ة-يدو--لو--م ق--ير--ف برد ناو

،ينيغلا بختنملل ابردم هنييعت متيل ،هاوتشسم عشضاوت
نيذلا نم ةيليوج5 بعلÃو ةشصاÿا هتقيرطب راثيو

.ةشصاÿا هتقيرطب مهيلع كحشضف رئاز÷ا نم هودرط
دقع يذلا Êاثلا هفدهل ينيغلا بختنŸا ليجشست روفو
رجانح نم فلآلا تحار ،انبختنم اوبعل ةيرومأام هب
بردŸا ةلاقإاب بلاط-ت ة-ي-ل-يو-ج5 بع-لÚ Ãير--ئاز÷ا
مهئادأا ببشسب ءانثتشسا نود ÚبعÓلا تمتشش امك ،›افك
Úب-عÓ-لا ة-شصا-خ ،م--ه--ن--م سضع--ب--لا ة--ي--نا--نأاو ي--ب--ل--شسلا
بختنŸا ةحلشصŸ رفشصل Úفده عقوبو.ÚمجاهŸا
ةنيزح دج تناك ةياهن ،ةارابŸا هذه تهتنا ،ينيغلا

لهأاتلا نم «رشضÿا» تشصقأا ثيح ،Úيرئاز÷ا ىلع
،لهأاتلا نم Úشسوق باق ناك يذلا وهو اناغ ةرود ¤إا
تايئاهنلا غولب ‘ هيفكي تناك لداعتلا ناو ل فيك
ما---مأا لو‚ا---ب---ب ةÒخألا ة---ه---جاوŸا را---ظ---ت---نا نود
ة-م--ه--م د--ي--ق--ع--ت ‘ داز ا‡و.يبماغ-لا بخ-ت-نŸا
رزج بختنم زوف وه ،لهأاتلا ‘ ينطولا بختنŸا
ا‡ ،يبماغلا بختنŸا ىلع هبعلÃ رشضخألا سسأارلا
نم حب-شصأا تا-ي-ئا-ه-ن-لا ¤إا ا-ن-ب-خ-ت-ن-م ل-هأا-ت نأا ي-ن-ع-ي
هيفكي ناك ينيغلا بخت-نŸا-ف ،ع-ب-شسلا تÓ-ي-ح-ت-شسŸا
رزج بختنم مامأا هشضرأاب ةÒخألا هتارابم ‘ لداعتلا

ل----هأا----ت-----ي-----ل ،ر-----شضخألا سسأار-----لا
،تا-ي-ئا-ه-ن-لا ¤إا ا-ع-م Úب-خ--ت--نŸا

يرئاز÷ا بختنŸا ىشصقأا اميف
تنا-ك ا-م-ه-م ،ا-ي-ب--ما--غ بنا--ج ¤إا
امهعمجتشس يت-لا ةارا-بŸا ة-ج-ي-ت-ن

سضاخ.تا-ي--ف--شصت--لا ما--ت--خ ‘
ا-ي-ن-ي-غ ةارا-ب-م ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا
،يواجح Òم-شس :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-شسألا-ب

دي‹ ،يÒنم يده-م ،ع-ي-بر حا-ت-ف-م
ي-بارز ،(ما-هد)ي-ح-ي Îن--ع ،ةر--قو--ب

،جاحلب ،(ةزعوب رماع)فوؤورلا دبع
›ذا-شش ير-م-ع--لا ،يرو--شصن--م د--يز--ي
.ي-ف-يا-شص ق-ي-فر ،Êا-يز ،(سسÓ--ي--غ)
لا--ششي--م نا--ج ي--شسنر--ف--لا :بردŸا
›افك

7002 ةيليوج22
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بخ-ت-نŸا سضا-خ ا-ي-ن-ي-غ ما-مأا «را-ع-لا» ةارا-ب--م د--ع--ب
يليزاÈلا بخت-نŸا ما-مأا ة-ي-خ-يرا-ت ةارا-ب-م ي-ن-طو-لا

Ãيشسنرفلا مك◊ا اهداقو ةيشسنرفلا هيليبنوم بعل
«واشسيليشسلا» بختنم زوفب تهتناو ،نوتو بوردناشس
تظتكا Òفغ روهمج هرشضح ءاقل ‘ ،رفشصل Úفدهب
رارغ ى-ل-ع.هيليبنو-م ة-ن-يد-م بع-ل-م تا-جرد-م ه-ب
بخ--ت--نŸا بشسك ،ة--ق--با--شسلا ة--ثÓ--ث--لا تا---ه---جاوŸا
توأا رهشش ‘ تبعل يتلا ةعبارلا ةهجاوŸا يليزاÈلا

ه-ي-ل-ي-ب-نو-م ة-ن-يد-م بع--ل--م ا--ه--ن--شضت--حا ،7002 ما-----ع
ةيŸاعلا سسوؤوكلا باحشصل ةبلغلا تناكو ةيشسنرفلا
.رفشصل Úفدهب ليزاÈلا ةشسمÿا
بختنŸا رشصانعل ةطحنŸا تايونعŸا نم مغرلاب
مهتفلك يتلا اينيغ ةهجاوم مهتراشسخ بقع ينطولا
،8002 اناغب ايقيرفإا ·أا سساك تايفشصت نم جورÿا
،ةد-ي-ج ةارا-ب-م او-مد-ق ي-ف-يا-شص ق-ي--فر ءÓ--مز نأا لإا

اوعاطتشساو
ةي-ل-يزاÈلا ةدا-مرلا ما-مأا دو-م-شصلا

نود--ب ى--ه--ت--نا يذ---لا لوألا طو---ششلا لÓ---خ
ه--ي--ف ر--ط--ي--شس ناو ى--ت--ح ءا--ق--ل ‘ ،فاد--هأا
لإا ،هقئاقد مظعم ىلع يليزاÈلا بختنŸا
بردŸا اهجه-ت-نا ي-ت-لا ةد-ي÷ا ة-قر-ط-لا نأا
نودب لوألا طوششلا ءاهنإا نم مهتنكم ›افك
طوششلا دهشش ،لوألا طوششلا سسكع.فادهأا
بختنŸا ة-ح-ل-شصÚ Ÿفد-ه ل-ي-ج-شست Êا-ث-لا
26ـلا ةق-ي-قد-لا ‘ تنا-ك ة-ياد-ب-لا ،ي-ل-يزاÈلا
نم لني ⁄ افده ،نوكيام بعÓلا ةطشساوب

ديدعلا نونششي اوحارو ،Úيرئاز÷ا ةÁزع
ةد-حاو و-لو ر-م-ث-ت ⁄ ن-م-ك-ل تا-م-ج--ه--لا ن--م
Êامث لب-ق ة-ي-شضا-ق-لا ة-بر-شضلا ي-تأا-ت-ل ،ا-ه-ن-م

،وينيدلانور بعÓلا ةطشساوب ةياهنلا ةرفاشص نم قئاقد
،رفشصل Úفدهب هدÓب بختنم ةحلشصŸ ةارابŸا ايهنم

جرخ نأا لإا  ينطولا بختنŸا اهرشسخ ناو ىتح ءاقل ‘
رشصانع تمدق نغا دعب ةعوفرم سسأارب ةارابŸا نم
تايفشصت نم ركبŸا هجورخ سسكعي ل ،ديج ىوتشسم
.8002 اناغب ايقيرفإا ·أا سساك

ءا-م-شسألا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا سضا--خ
دي‹ ،›ذاشش رم-ع ،ي-ن-شسح ،يواوا-ق سسا-نو-ل:ة-ي-لا-ت-لا
دبع يبارز ،(ةزعوب رماع)يحي Îنع ،ديزوب  ،ةرقوب

Ëرك ،يروشصنم ديزي ،سسÓيغ ،رومطم Ëرك ،فوؤورلا
داؤوف)يفياشص ق-ي-فر جا-ح-ل-ب ر-يذ-ن،(ى-شسي-ع جا-ح)Êا-يز
:بردŸا.(هل ةارابم لوأا اشسنرفب فfiÎ بعل ةرقوب
›افك لاششيم ناج يشسنرفلا

È 7002متبسس9
1 رئاز÷ا2 ايبماغ

سسا-ك تا-ي-ف--شصت ر--ئاز÷ا ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا سضا--خ
بعلÃ يبماغلا بختنŸا مامأا ،(8002 اناغ) ايقيرفا

Óكل ةيدولاب هبششا ةهجاوŸا هذه تناك ،Òخألا اذه
،ةÒخألا لبقام ةلو÷ا ‘ امهئاشصقإا دعب ،ÚبختنŸا

رمألا
لا‹ جرا-خ ءا-ق-ل-لا ل-ع-ج يذ--لا
دعب.فدهل Úفدهب رادلا باحشصأا هبشسك ،ةيطغتلا

Êاثلا طوششلا دهشش ،فادهأا نودب ىهتنا لوأا طوشش
فد-هو Úي-ل--ح--م--ل--ل Úفد--ه ،فاد--هأا ة--ثÓ--ث ل--ج--شست
‘ ليج-شست-لا با-ب ح-ت-ت-فا يذ-لا ،ير-ئاز÷ا بخ-ت-ن-م-ل-ل
‘و ،ي-ف-يا-شص ق-ي--فر م--جا--هŸا ه--ع--قو25ـلا ةق-ي-قد-لا
لبقو ،هدÓب بختنŸ اموج بعÓلا لدع17ـلا  ةقيقدلا
دو-لا-م بعÓ-لا فا-شضأا ة-يا-ه-ن-لا ةر-فا-شص ن-م Úت-ق-ي--قد
يÒجينلا مك◊ا رخأاتي ⁄ ،هدÓب بختنÊ Ÿاث فده
بخت-ن-م ة-ح-ل-شصŸ ةارا-بŸا ءا-ه-نإا ن-م Úف-يا ل-يو-ناÁا

سضرألا باحشصأا دŒ ⁄ ةجيتن ،فدهل Úفدهب ايبماغ
،ينطولا انبختنم ةقفر تايفشصتلا نم جرخ ثيح ،ائيشش
رزجو ةعومÛا لوأاك ينيغلا ÚبختنŸا لهأات اميف
اميف ،اناغ ةرود ¤إا ةعومÛا Êاث رشضخألا سسأارلا

بختنم Òخألا زكرŸا ‘و اثلاث ينطولا انبختنم لح
ا-ي-ب-ما-غ ة-ه-جاو-م ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا سضا-خ.ا-ي-ب-ما--غ
فوؤورلا دبع ،ديزوب ،يواواق سسانول :ةيلاتلا ءامشسألاب
،ةرقوب دي‹ ،(ماهد)يÒنم يدهم ،يحي Îنع ،يبارز
،Êايز Ëرك ،(جاحلب ريذن)زازب Úشساي ،يروشصنم ديزي
:بردŸا.ي-ف-يا-شص ق-ي-فر ،(›ذا-شش ر-م-غ)تو-با-تو-ب

،ءاقللا ةياهن بقعو›افك لاششيم ناج يشسنرفلا
لششف ‘ هتيلوؤوشسم ›افك لاششيم بردŸا لّمح

،8002 اناغ ةرود ¤إا لهأاتلا ‘ ينطولا بختنŸا
اذه نع يرئاز÷ا يشضايرلا روهمجلل رذتعا امك
هنا لا-ق ن-ك-ل ،ه-ت-لا-ق-ت-شسا مد-ق-ي نا نود ،قا-ف-خإلا

فر--ط ن--م هد--شض رد--شصي---شس رار---ق يل د---ع---ت---شسم
عقوت ا-م-كو.مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–لا
كاذنآا ةيدا–لا سسيئر رخأاتي ⁄ ،›افك بردŸا

بردŸا ة--لا--قإا نÓ---عإا---ب جاد---ح د---ي---م◊ا د---ب---ع
خيششلاب هشضيوعت ”و ،›افك لاششيم ناج يشسنرفلا
.نادعشس حبار

È 7002مفون02
2 ›ام3 رئاز÷ا

بردŸا ةدا-ي--ق ت– ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا سضا--خ
مامأا هل ةارابم لوا نادعشس حبار Ëدقلا ديد÷ا
ناور ةنيدÃ ىرج يدو ءاقل ‘ ›اŸا بختنŸا

مك– يثÓث هداقو ادج ليلق روهمج مامأا ةيشسنرفلا
حتتفا ،ÚبختنŸا Úب ةيوق ةارابŸا تءاج.يشسنرف
،04ـلا ةقيقدلا ‘ ةزعوب رماع بعÓلا ليجشستلا باب
ة-ج-ي-ت-ن-لا ›اŸا بخ-ت-نŸا لد-ع Úت--ق--ي--قد--ب ا--هد--ع--ب
نم24ـلا ةقيقدلا ‘ يروارط نامرد بعÓلا ةطشساوب

هلثŸ فده يباجيلا لداعتلا ةجيتنبو ،ءازج ةبرشض
بختنŸا هلخد Êاثلا طوششلا.لوألا طوششلا ىهتنا
لجشسم ةطشساوب Êاثلا فدهلا هتفاشضإاب ،ةوقب ›اŸا
فد-ه-لا و-هو ،يروار-ط نا-مرد بعÓ-لا لوألا فد--ه--لا
،اشسامحو ةراثإا Ìكأا اهلعجو ،ةارابŸا ليتف لعششأا يذلا

بعÓ--لا ن--ك--م ثي--ح ،ة--ير--ئاز--ج تنا--ك ةر--ط--ي--شسلا
نكل ،37ـلا ةقيقدلا ‘ ةجيتنلا ليدعت نم سسÓيغ
ةياهنلا وحن Òشست ةارابŸا هيف تناك يذلا تقولا ‘و
ثلا-ث-لا  فد-ه-لا ل-ج-شسي جا-ح-ل-ب ر-يذ-ن ع-فاد-لا--ب اذإاو
مك◊ا هدعب رخأاتي ⁄ ،ينطولا انبختنŸ راشصتنلاو
Úنطولا قيرفل-ل ق-ح-ت-شسم زو-ف-ب ة-يا-ه-ن-لا نÓ-عإا ن-م
نا امل-ع ،ناد-ع-شس ح-بار برد-م-ل-ل ة-ياد-ب ى-ل-حأا ي-هو

ةنشس لÓخ ينطولا قيرفلل Òخألا يه ةارابŸا هتاه
يدو ءاقل ‘ ناك ناو ىتحف ،زوفب اهدو يتلا ،7002
ا-ب-شس– Úب-عÓ-لا تا-يو-ن-ع-م ى-ل-ع م-ه--م د--ج ه--نا لإا
.ةلبقŸا ةيمشسرلا تايرابملل

ءامشسألاب ةه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا سضا-خ
Îنع ،يÒنم ،ةرقوب دي‹ ،يواواق سسانول :ةيلاتلا
،يرو-شصن-م د-يز-ي ،Êا-يز ،جا-ح-ل-ب ،(تو-با-تو--ب)ي--ح--ي
،(سسÓ-ي-غ) ي--ف--يا--شص ق--ي--فر ،ةز--عو--ب ر--ما--ع ،يواز
.(سشارع)ماهد
عبتينادعشس حبار :بردŸا

،Úتنجرأ’ا ةارابم  عم ’وطم سسما لوأا ةقلح ‘ انفقوت نأا دعب
اهرسسخ يتلا ةيدولا ةارابŸا عم مويلا ددعلا ةقلح ‘ فقوتنسس

ىرج ءاقل ‘ رفسصل Úفدهب يليزاÈلا بختنŸا مامأا انبختنم
Ãا هذه ¤إا ةفاسضإاو ،يسسنرفلا يليبنوم ةنيدم بعلŸةاراب،
ةثلاثلاو Úتيدو Úنثا ،ىرخأا تايرابم ثÓث عم فقوتنسس

نم أادبن Ìكأا ةياك◊ا ‘ مكيلع ليطن ’ ىتحو ،ةيمسسر
زيلاهد ¤إا ةديعسس ةلحرف ،اينيغ ةهجاوم

.«رسضÿا» تايرابم خيرات

لÓقتشس’ا ذنم «رشضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا

È 7002مفون03 ¤إا7002 ناوج61 نم

.«8002 ناك» تايفسصت ‘ ائيسش «رسضÿا» دŒ ⁄ ةرقوب دي‹ ةÈخ^

7002 ةنسس رئاز÷ا مامأا ةعئارلا هتاطقل ىدحإا ‘ ودلانور يليزاÈلا^

دعب ›افك يسسنرفلا بردŸا ةفيلخ نادعسس خيسشلا^
8002 اناغ ةرود ¤إا  «رسضÿا» ةدايق ‘ هلسشف

ةيسسنرفلا يليبنوم ةنيدÃ ليزاÈلاو رئاز÷ا ةارابم نم ةطقل^

نادعشس خيششلا ةدوعو ليزاÈلا ةيئانث

(نوتسسلاو ةنماثلا ةقل◊ا)



تنك امني-ح»
أÒغضص
دهاضشأأ تنكو
ناك ،ما-ه-ن-تو-ت
ن----م فد----ه----لأ
قيرفلأ ع-ي-ج-ضشت

ع-م ي-ها-ب-ت-لأ و-ه
⁄ ،ي---ئا----قد----ضصأأ
ٍدا-ن ه-نأأ م-ل-عأأ ن--كأأ

،ندنل ةم-ضصا-ع-لأ ‘
ط-----ق-----ف ر-----مألأ نا-----ك
همضسأ عمضسأأ ايدان › ةبضسنلاب

تنك امنيح ،نو-يز-ف-ي-ل-ت-لأ ‘
Òثكلأ كانه نكي ⁄ أÒغضص
ةلوطب نم عأذت تايرابŸأ نم
ى-ت--ح لو ،يز--ي--ل‚إلأ يرود--لأ

ا--م كلذ--ل ،ÊاŸألأ يرود--لأ ن--م
وأأ ة-ق-ي-قد در‹ نا--ك ه--تد--ها--ضش
.«عيباضسأأ4 لك Úتقيقد

ليخوت ضساموت ÊاŸأ’أ
قيرفل ينفلأ ريدŸأ)
(يزيل‚إ’أ يسسليسشت

اهتضضق اًماع91 دعب ةلضصقŸاب ترأويتضس يرام أدنلتكضسإأ ةكلم مأدعإأ -7851
¤وألأ ثيبأزيلإأ ةكلŸأ لايتغأ ططfl ‘ اهكأÎضشأ ببضسب نجضسلأ ‘
ةطÿأ ايضسور سضفر دعب كلذو ةينابايلأ ةيضسورلأ بر◊أ ةيأدب -4091
ايروكو ايروضشنم ميضسقتل ةينابايلأ

/ ة-ير-ئأز÷أ دود◊أ ى-ل-ع ف-ضسو-ي يد-ي-ضس ة-ي-قا--ضس ثأد--حأأ عو--قو -8591
ةجيت-ن ع-قو د-قو ،ة-ير-ئأز÷أ ةرو-ث-ل-ل ي-ضسنو-ت-لأ م-عد-ل-ل ل-ع-ف در-ك ة-ي-ضسنو-ت-لأ
Úيضسنوتلأو Úيرئأز÷أ ىلتقلأ نم ديدعلأ ثأدحأÓل

¤إأ يدؤويو مضساق Ëركلأ دبعب حيطي قأرعلأ ‘ يركضسع بÓقنأ -3691
.ةيروهم÷أ ةضسائر فراع مÓضسلأ دبع ›وت
.ءامضسلأ ¤إأ تاضس برع يبرعلأ يعانضصلأ رمقلأ قÓطإأ -5891
ةيرق ‘ ًلزنم61 ىلع ةوقلاب ›وتضست ةيناطيتضسلأ داعلأأ ةيعمج -4002
.دجضسŸأ طيfi ديوهتل ةلمح ‘ ىضصقألأ دجضسملل ةيذاÙأ نأولضس
Òهام÷أ Úب تاكابت-ضشأ ر-ثإأ كلا-مز-لأ ق-ير-ف-ل ًا-ع-ج-ضشم22 ل-ت-ق-م -5102
.نمألأ تأوقو
هزوف دعب5102 ةيقيرفألأ ·ألأ سسأاك زرحي رأوفيد توك  بختنُم -5102
.ةيئاهنلأ ةأرابŸأ ‘ اناغ بختنُم ىلع
‘ ٌطباضض قلطأأ نأأ دعب نيرخآأ85 نم Ìكأأ ةباضصإأو اًضصخضش92 لتقم -0202
.اميضساضشتأر نوخان ‘ Úيندم ىلع اvيئأوضشع رانلأ يدنلياتلأ يكلŸأ سشي÷أ

000,000,2 ¤إأ جات– كنأأ ملعت له  ^
.(.) ةطقن ةيطغتل Úجورديه ةرذ

تح--ب--ضصأأ يأوا--ه نأأ م--ل--ع--ت ل---ه  ^
ةيكيرمألأ ةدحتŸأ تايلولأ ىدحإأ

.م0091 ةنضس
‘ وه تّيŸأ رحبلأ نأأ ملعت له  ^

.ةيلخأد ةÒحب عقأولأ
‘ راهنأأ دجوت ل هنأأ ملعت له  ^

.ةيدوعضسلأ ةيبرعلأ ةكلمŸأ
رّدضصم Èكأأ يه ابوك نأأ ملعت له  ^

.ًايŸاع ركضسلل
فيظن Òغلأ جلثلأ نأأ ملعت له  ^

.فيظنلأ جلثلأ نم عرضسأأ بوذي
.ةلوهضسب ءاŸأ قوف وفطت نأأ كنكÁو حلام تيŸأ رحبلأ ‘ ءاŸأ نأأ ملعت له  ^

.م6781 ةنضس هحاتتفأ ” كرويوين ‘ كراب لأÎنضس هزتنم نأأ ملعت له  ^
.„رطضشلأ نع ناك ايناطيرب ‘ هتعابط ت“ باتك لوأأ عوضضوم نأأ ملعت له  ^

فوضس ءاقم◊أ تاملكلأ نكل ،ناضسنإلأ ةقيقح ةليم÷أ بايثلأ يفخت دق  ^
 .ةلوهضسب هفضشكت

،كدعضسي اÒ Ãكفتلاب هأأدبأ نكلو ،كقلقي اÒ Ãكفتلاب كءاضسم أأدبت ل  ^
 .هأوضس دحأل سسيلو هلل هلك كلŸاف

Óًيوط دعتبت لو ،ةفهللأ يغلتف ًأÒثك بÎقت ّلأأ ،ةفاضسŸأ ءاكذ وه ب◊أ  ^
.هدرفÃ اهضشيعي ،ىرخأأ ةايح ناضسنإأ لك ءأرو * .ىضسنتف

.› كبلق نأأ قثأأ انأأو ماحزلاب ككرتأأ نأأ ب◊أ ،⁄اعلأ نع كلزعأأ ل نأأ وه ب◊أ  ^
ليلقلأ .ةدحأو ًامأأ ّلإأ كل‰ ل نحن كلذل Úترم رركتت ل ةنيمثلأ ءايضشألأ  ^
 .ةاي◊أ نم Òثكلأ سسفنلأ ¤إأ فيضضي ءودهلأ نم

.ينمهفتو اهمهفأأ ،ينهبضشت ًاحأورأأ ىوضس ًائيضش ديرأأ ل  ^
ةذ-ل تمد-ع-نل كأذو أذ--ه ل--ث--م كقوذ ّنأأ و--ل--ف ة--ف--ل--تfl قأوذأأ سسا--ن--لأ  ^

 .كتمضصب تنأأ تدقف مث مهدحأاب كباجعإأ

كضســـــــــــــفن فـــــــــــقث

رأوفيد توك  بختنُم جوت ،5102 ةنسس نم مويلأ أذه لثم ‘
‘ تابرسضب اناغ بختنُم ىلع هزوف دعب ةيقيرفأ’أ ·أ’أ ضسأاكب
،مويلأ راهن ثأدحأأ ةيقب عم مككÎن نأ لبقو ،ةيئاهنلأ ةأرابŸأ

:›اتلأ ÊوÎكل’أ عقوŸأ Èع انتلسسأرÃ أوسسنت
moc.liamg@mirakiddam،انتحفسص رونت مكعيسضأومف

امكو ،مكنظ نسسح دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتأداقتنأو
 .مويلأ ءاعدب هللأ ةكرب ىلع انتحفسص أأدبن ،ددع لك ‘ ”دوعت

هيلع تزاج  ،ميضسن وراق اهيف رأد  ،يضشÁ ةرب جرخو  ،روف ةميتضسوك سسبل دحأو كلاق
ذه وتاج رانلأ هيف تلعضش مهŸأ  ،لعاضش وهو بي÷أ ‘ وراقلأ أابخ ،فأزب ةباضش ةدحأو

.«لعضشي اÁد كوخ»:اهلاق ...(كيف ةلعاضش رانلأ ينعي) «لعضشت كأر وخ »:ولتاقو ةباسشلأ

.م3481 ماع ‘ ⁄اعلأ ‘ هضسيضسأات ” مدق ةرك يدان لوأ  ^
.ماهبإلأ عبضصإأ حرقت يه غنيلوبلأ ‘ ةباضصإأ Ìكأأ  ^
.Úّبلفلأ ‘ ديضص حÓضسك مدختضست تناك ويويلأ ةبعل  ^
.ديوضسلأ ‘ تأاضشن جّلزتلأ ةضضاير  ^
.ليم056,95 وأأ .ةيومدلأ ةيعوألأ نم Îموليك000,69 ىلع يوتحي يرضشبلأ مضس÷أ  ^
.رامضسم ليل– ىلع ةيافكلأ هيفاÃ يوق ناضسنإلأ ةدعم ‘ دوجوŸأ كيرولكورديهلأ سضمح  ^
.ةرم000,52 وه ايموي كنويع سشيمرت طضسوتم  ^

.ءاضسنلأ نم %01 ـب Ìكأأ لاجرلأ ىدل ءأرم◊أ مدلأ ايÓخ ةبضسن  ^

ام ةميقب سسحن ل نأأ ةقيقح  ^
يقيق◊أ نم نكلو ،هدقفن ىتح كل‰

.هضشيعن ىتح دقفن أذام ىنعم فرعن ل انّنأأ ًاضضيأأ
 .هيناعت يذلأ ⁄ألاب نورعضشي ل مهنكلو كضسأأر ‘ يذلأ حر÷أ سسانلأ ىري دق  ^
ل يلمع ّنأأ تملعو ،يبلق نأامطاف يÒغ هذخأاي ل يقزر ّنأأ تملع ^

 .يدحو هب تلغتضشاف يÒغ هب موقي
Èضصلأو ،ةعانق ىمضسي لكألأ دنع Èضصلأو ،ًاناÁإأ ىمضسي ةبيضصŸأ دنع Èضصلأ  ^
.ءافو ىمضسي ةقأدضصلأ لجأأ نم Èضصلأو ،ًانامتك ىمضسي رضسلأ ظفح دنع

 .Òبدتو تقو هل رمأأ لكو Òضسيت رضسعلأ دعبف Óًيلق Èضصأ  ^

ــه2441 ةيناثلأ ىدامج52 ـل قفأوŸأ1202 يرفيفÚ 80نثإلأ

انعم مسستبإأ

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ
ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فسض ــــــ

Èتعأأو أرقإأ ــــ

يدهم Ëرك :دأدعإأ

.يرضسيوضس ءايزيف ⁄اع ،›ونرب ليينأد -0071
.يزيل‚إأ رعاضش ،نكضسأر نوج -9181
.يضسنرف بتاك ،نÒف لوج -8281
.يضسور ءايميك ⁄اع ،فييلدنم يÎيÁد -4381
.ةيناŸأأ ةرعاضشو ةبتاك ،رتامتيÎضش افيإأ -0391
.يكيرمأأ لث‡ ،نيد سسميجو ةيرضصم ةلث‡ ،ةيداضش -1391
.يرضصم ينغم ،Êأردنكضسإلأ Òمضس -8391
.يرضصم مدق ةرك بعل ،ليعامضسإأ هط -9391
.ةيروضس ةيÁداكأأو ةبتاك ،يلكج هÒب بنيز -6491
.ينيتنجرأأ سسيئر يركام ويضسيروام -9591
مد-ق ةر-ك برد-مو بعل ،فو-ك--ضشت--يو--ت--ضس و--ت--ضسير--خ -6691
.يراغلب
.يكيرمأ فfiÎ عراضصم وضش غيب -2791
.يرودأوكإأ مدق ةرك بعل ،زورك ل يد سسضسيلوأأ -4791
.يرئأزج مدق ةرك بعل ،يميهأربإأ Úضساي -0991
.يضسنوت مدق ةرك بعل ،يرزخ يبهو -1991

نأ دعب راحتنلأ ةيدنلوب ةأأرمأ تررق ^
نم اهضسفنب تقلأا-ف ا-ه-جوز ا-ه-ن-ع ل-ضصف-نأ
نم اهذ-ق-نأأ رد-ق-لأ ن-ك-ل ر-ضشا-ع-لأ ق-با-ط-لأ
تق-لأأ ي-ت-لأ ة-ظ-ح--ل--لأ سسف--ن ي--ف--ف توŸأ
مامأأ رÁ اهجوز ناك ةفرضشلأ نم اهضسفنب

تط-ق-ضسف نا-م-ي-ق-ي ثي-ح ى-ن-بŸأ ل--خد--م
.يه تضشاع امنيب هتلتقو هيلع

ق-ل-طأا-ف ه-ت-خأأ بي-ب-ح ل-ت-ق ل-جر لوا-ح ^
تبا-ضصأأ ل-ب ه-ب-ضصي ⁄ ه--ن--ك--ل ه--ي--ل--ع را--ن--لأ
دعبو ،اهبناج ¤إأ فقي ناك ةرجضش ةقلطلأ

Òخألأ رّرق ةثدا◊أ ىلع اماع02 يضضم
تر--ق---ت---ضسأ ثي---ح ةر---ج---ضشلأ ع---ط---ق---ي نأ
تق-ل--ط--نأ ة--ضصا--ضصر--لأ ن--ك--ل ة--ضصا--ضصر--لأ
02 لبق اهنم هتا‚ دعب هضسأأرب هتباضصأأو

.روفلأ ىلع هتلتقو اماع

سسأŸ’ نأضسح موحرŸا
‘ قيتعلأ روكلب يحب سساŸل ناضسح دلو
ما-ع ن-م سسرا-م ر--ه--ضش ن--م ر--ضشع Êا--ث--لأ

ى--ل--ج--ت--ت تأأد--ب يذ---لأ تقو---لأ ‘ ،3491
ة--ب--عأد--م ‘ سساŸل نا--ضسح ة--ير--ق---ب---ع
د-ت-ضشي ة-ير-ير-ح-ت-لأ ةرو-ث--لا--ب أذإأو ،ةر--ك--لأ
غلبي سساŸل ناضسح اه-ن-ي-ح نا-ك ،ا-ه-ب-ي-ه-ل

ة-ه-ب-ج ءأد-ن ى-ب-ل-ف ،ة-ن-ضس51 ر-م-ع--لأ ن--م
ةضسرا‡ نع فقوتلاب ي-ن-طو-لأ ر-ير-ح-ت-لأ
ةروث-ل-ل ة-ي-ل-ك غر-ف-ت-لأو ي-ضضا-ير طا-ضشن يأأ
ةيرئأز÷أ ةيأرلأ عفر لجأ نم ةيريرحتلأ

ر--ئأز÷أ سضرأ ن--م Èضش ل--ك ‘ ة--قا--ف---خ
.ةبيب◊أ

م-ظ-نأ ر-خأا-ت-ي ⁄ ر-ئأز÷أ لÓ-ق-ت-ضسأ رو-ف
ي------بŸوأ ق------ير------ف ¤إأ سساŸل نا-------ضسح

ن-م ة-ب-خ-ن ن--م ل--ك--ضشت يذ--لأ ر--ضصا--ن--ع--لأ
لوأأ بحاضص مهنم ركذن رابكلأ ÚبعÓلأ

لÓقتضسلأ دعب رئأز÷أ بختنملل فده
ى-ل-ع فر-ضشي نا-كو ،Êو-ت-يز ي-ن-غ-لأ د--ب--ع
ريدقلأ بردŸأ كلذنأ يبŸولأ بيردت

ناضسح ل-ج-ضس ،و-طا-ب-خ ل-ي-عا-م-ضسإأ ي-م-ع
ع--م Òخألأو لولأ ه---م---ضسو---م ‘ سساŸل
لÓ-خ-ف ،فأد-هألأ ن-م Òث-ك--لأ ي--بŸولأ
بعلÃ ةتوتلأ رئب بابضشب يبŸولأ ءاقل

يأأ فأدهأأ عضست هدحول لجضس Òخألأ أذه
،ةلباقŸأ اهتدهضش يتلأ فأدهألأ فضصن
عنضصي ناك يتلأ فأدهألأ ةرأزغ مغر نكل
أذ-ه نأ لأ ر-ضصا-ن-ع-لأ ه-ق-ير-ف حأر-فأأ ا--ه--ب
نامضض نم مضسوŸأ ةياهن ‘ لضشف Òخألأ

لولأ ينطولأ مضسقلأ ةيدنأأ نمضض ةناكم
.اقيرف61 نم نوكتŸأو هليكضشت ” يذلأ

عبتي ...

مويلأ Gd∏¡º GL©π Gd≤ôGB¿ Gd©¶«º}مويلأ
QH«™ b∏ƒHæÉ, hfƒQ U°óhQfÉ, hLÓA
GCMõGfæÉ, hPgÉÜ gªƒeæÉ hZªƒeæÉ,

hbÉFófÉ hS°ÉF≤æÉ GE¤ QV°ƒGf∂,
hGE¤ LæÉä Gdæ©«º.

{Gd∏¡º GL©π Gd≤ôGB¿ Gd©¶«º
QH«™ b∏ƒHæÉ, hfƒQ U°óhQfÉ, hLÓA
GCMõGfæÉ, hPgÉÜ gªƒeæÉ hZªƒeæÉ,

hbÉFófÉ hS°ÉF≤æÉ GE¤ QV°ƒGf∂,
hGE¤ LæÉä Gdæ©«º.
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:مويلأ مقر

51 ة--ن---سس يأأ ‘ :لأؤو---سسلأ
نأرهو ةيدو-لو-م ق-ير-ف جو-ت
؟رئأز÷أ ضساكب ةرم رخآاب

ة--يدو--لو--م ق--ير--ف جو---ت :بأو---÷أ
،ر-ئأز÷أ سسا-ك-ب ةر-م ر-خآا-ب نأر-هو
دا–أ با---ضسح ى---ل---ع6991 ة--ن--ضس
بعÓلأ هعقو در نود فدهب ةديلبلأ

‘ ءأزج ةبرضض نم يوطعلب رمع
.611ـلأ ةقيقدلأ

Áة-ط-بأر-لأ ة-يد--نأ دد--ع م--قر--لأ أذ--ه ل--ث
،ا-ه-ي-برد-م تÒغ ي-ت--لأ ¤ولأ ة--فÙÎأ
بردم نم Ìكأ لدعÃ يضسايق مقر وهو

عا-ف-ترÓ-ل ح-ضشر-م دد--ع--لأو ،ة--لو--ج ل--ك ‘
ت– نودجوي نوبردم كانه نأ اŸاط

.ةلضصقŸأ

:Èمسسيد

ــــــــــ مويلأ حيرسصت ـــــــ

ميمضصلا ‘ ــــــــــــ
يو-ق ك-ّنأأ ة-فر-ع-م ن-م ن-ك-م-ت-ت-سس  ^
 .كفأدهتسساب عيم÷أ موقي امدنع
‘ ل-ثŸأ ه-ب بَر-سض-ُي ًا-سصخ-سش ن-ك-ت-ل  ^

’ ةماسستب’اف ،ًامئأد مسستبأ ةسشاسشبلأ
ٍضضأر كّنأأ لـب كوسسكي حرفلأ ّنأأ ينعت
 .هللأ ردقب

نع ةزجاع ةقيق◊أ نوكت امدنع  ^
نأأ ا-ه-ي-ل-ع ّنإا-ف ،ا-ه-سسف-ن ن-ع عا-فد--لأ

 .موجهلأ ¤إأ لوحتت
كيتأاي فوسس كتايح ‘ ةدحأو ةرم  ^

ًأديعسس كلعجي يكل ةلاfi ’ ضصخسش
ا-هو-ط-خ-ت ةو-ط-خ ل-ك ‘ كم--عد--يو
هذه منتغاف لسضفأأ ًاسصخ-سش كل-ع-ج-يو
ضضأر--مأأ* .ا--ه--كÎت ’و ة---سصر---ف---لأ
امأأ ،ةعرسسب ىَفسشُت نأأ نكÁ داسسجأ’أ

هّنإا-ف حأورأ’أ را-مدو ضسو-ف-ن-لأ بأر-خ
.ىفسشيل ً’ايجأأ قرغتسسي دق

موحللا لكأأب ادبت ’
زبÿاو تاوارضضÿاو

رأطفإ’ا دعب
هذه نإاف زبÿأو تأوأرضضÿأو موحللأ لكأاب عوج دعب كماعط تأأدب ول
ركضس ¤إأ اهنم ءزج لوحتيو اهمضضه متي يك Óيوط اتقو ذخأات دأوŸأ
ءلم ‘ ناضسنإلأ رمتضسي تقولأ أذه ‘و ،عـبضشلاب هعم ناضسنإلأ رعضشي

انه مايضصلأ دقفيو ،اعئاج لأزام هنأأ هنم امهوت اهتقاط قوف هتدعم
لابو حبضصي لب ،ةقاضشرلأو ةيفاعلأو ةحضصلأ بلج ‘ ةضشهدŸأ هتيضصاخ
¤اعت هللأ هديري ل ام أذهو ،ةنمضسو ةنأدب هعم دأدزي ثيح ناضسنإلأ ىلع
.موضصلاب هدابعل هرمأأو هعيرضشت نم عبطلاب هدابعل



صضرـــــعتي دــــــتياــــنوي Îـــــضسضشنام عـــــفادم
نوــــترفيإا عم لداـــعتلا دـــــعب ةـــيرضصنعلل

لئاسسو ىلع ةيرسصنع تاءاسسإل دتيانوي Îسسسشنام عفادم يبيزناوت لسسكأا شضرعت
نوترفيإا عم رم◊ا Úطا-ي-سشلا لدا-ع-ت ‘ ه-ت-كرا-سشم د-ع-ب ي-عا-م-ت-جلا ل-سصاو-ت-لا
يزيل‚إلا يرودلا تاسسفانم نم نيرسشعلاو ةثلاثلا ةلو÷ا ىف ،3-3 ةجيتنب
زاتمŸا
ةيرسصنع تاقيلعتب فدهُتسسا يبيزناوت لسسكأا نأا «تروبسس ىاكسس» عقوم ركذو
تبسسلا شسمأا3-3 ةجيتنب لداعتلا دعب ،مارغتسسنإا ىعامتجلا لسصاوتلا عقوم Èع
.نوترفيإا عم
يب-يز-ناو-ت ا-ه-ي-ف شضر-ع-ت-ي ى-ت-لا ةÒخألا ع-ي-با-سسألا ى-ف ة-ي-نا-ث-لا ةرŸا كل-ت د-ع-تو
اًماع32 رمعلا نم غلابلا بعÓلا فدهُتسساو .تنÎنإلا Èع ةيرسصنع تاكاهتنل

ىف هليمز بناج ¤إا ،دتيانوي دليفيسش مامأا1-2 ةÁزهلا دعب اًسضيأا يسضاŸا رهسشلا
.لايسسرام Êوتنأا قيرفلا

دعب مارجتسسنا ىلع هباسسح ىلع ويديف عطقم دتيانوي Îسسسشنام عفادم رسشنو
ةرك لداعت ى-نو-ل ¤إا ة-فا-سضإلا-ب ى-تد-ي-ق-ع» :ةرا-ب-ع-ب ه-ي-ل-ع ا-ق-ل-ع-م ،ةارا-بŸا كل-ت
.ةءاسسإلا ىلع ٍدحتم در ىف ،«مدقلا
ل-ئا-سسو ى-ل-ع تا-ق-ي-ل-ع-ت-لا ن-م «اوءا-ت-سسا» م-ه-نإا د-ت-يا-نو-ي Îسسسشنا--م ةرادإا تلا--قو

عم اًكÎسشم اًنايب اًقحل اوردسصأاو دتيانوي دليفيسش ةارابم دعب يعامتجلا لسصاوتلا
نم ديدعلا اهل شضرعت يتلا ةءاسسإلا نونيدي يتيسس Îسسسشنامو لوبرفيلو نوترفيإا

.ةÒخألا رهسشألاو عيباسسألا ‘ ÚفÙÎا مدقلا ةرك يبعل

«⁄اعلا ‘ ÚمجاهŸا لضضفأا Úك يراه» :وينيروم
Úك يراه قيرفلا م‚ ىلع ماهنتوت قيرفل ينفلا ريدŸا وينيروم هيزوج ›اغتÈلا ىنثأا
تع-م-ج ى-ت-لا ةارا--بŸا ‘ ،0-2 ششتيمورب تسسو ى-ل-ع زو-ف-لا ق-ي-ق-ح-ت-ل زÒب-سسلا دا-ق يذ-لاو

يرود-لا ة-ق-با--سسم ن--م32 ـلا ة--لو÷ا تا--سسفا--ن--م ن--م--سض Úق--ير--ف--لا
دحأا هنإا :ءاقللا دعب هتاحيرسصت لÓخ وينيروم لاقو ،يزيل‚إلا
،هلوق نكÁ رخآا ءيسش دجوي ل ،⁄اعلا ‘ ÚمجاهŸا لسضفأا
.«كلذ ءافخإا اننكÁ ل اÒًثك هيلع دمتعي قيرفلا
يتأاي امدنع ةسصاخ ،ءيسش مهأا يه ةجيتنلا»: لاق ةارابŸا نعو

كلذ وه يلع Òثأات هل ناك ام Ìكأا نكلو ،مئازه ثÓث نم قيرفلا
.«كلذب ديعسس انأاو فتاكتلاو ةبغرلا كلت ،مازتللا
ةارابم713 عوم‹ نم802 مقر فدهلل لسصو Úك يراه
لسضفأا Êاث هلعجي ام ،ماهنتوت عم تاقباسسŸا عيمج ىف
ىذلا ثيمسس يبوب عم يواسستلاب يدانلا خيرات ىف فاده

.تايرابŸا نم ددعلا شسفن شضاخ
Úيخيراتلا Úفادهلا ةم-ئا-ق رد-سصت-ي ا-م-ي-ف

ز-ف-ير-ج ي--م--ي--ج ما--ه--ن--تو--ت ىدا--ن--ل
عوم‹ نم ًافده662 ديسصرب

يدانلا شصيم-ق-ب ةارا-ب-م004
.Êدنللا

ما--ه--ن---تو---ت ق---ير---ف ع---فرو
63 ة-ط-ق-ن-لا ¤إا هد-ي--سصر

ع-----با------سسلا ز------كرŸا ‘
يرودلا بيترت لودجب
دمŒ اميف ،يزيل‚إلا
ششت-ي-مور-ب تسسو د-ي--سصر
زكرŸا ‘21 ةطقنلا دنع

.91 ـلا

قيرفل قباسسلا مجاهŸا ،ايسسراج وغايتناسس Êاياوغوروألا ‘وت
فور-ظ ط--سسو Úت--ن--جرألا ‘ ،ي--ن--ي--ت--ن--جرألا زور--ك يودو--غ
يذلا هق-ير-ف-ل ي-خ-يرا-ت-لا فاد-ه-لا نا-ك ا-ي-سسرا-غ .ة-سضما-غ
كلذو ،هتافو ىتح هلثÁ لظو ،6102 ماع ‘ هيلإا مسضنا
.ةارابم001 ىلع تداز ةÒسسم ‘ ،افده15 ديسصرب
Èع نايب ‘ ،مدقلا ةركل ينيتنجرألا دا–لا ىعنو

ي-عا-م-ت-جلا ل-سصاو-ت-لا ع-قوÃ ي-م-سسر-لا ه-با-سسح
ه-تر--سسأل يزا--ع--ت--لا ه--جوو ،ا--ي--سسرا--غ ،«Îيو--ت»
.زورك يدانو ،هئÓمزو هيبfiو
‘ ةد--عاو--لا بهاوŸا ن--م ا--ي--سسرا--غ نا--كو
هدÓب بختنŸ هبعل مدع مغر ياوغوروأا
ل--ث--م ىÈك ة--يد--نأا ل--ث--م ه---ن---ك---ل ،لوألا
يسسيا-نارا-بو Êا-ياو-غوروألا لا-نو-ي-سسا-ن
Êا-ياو-غوروألا تي-ل-ب ر-ف--يرو ي--ل--يزاÈلا
.ينيتنجرألا زوركو
دجو يذلا بعÓلا ةافو ببسس دعب حسضتي ⁄و
رمع نع ةينيتنجرألا ازودنيم ‘ هلزنم ‘ ًاتيم
.شصاسصرلاب ًابورسضم ًاماع03
هتافو ببسس ديكأات متي ⁄ ،وروÃ بقلŸا بعÓلا
هنأاب ةيليزاÈلا «زيÁات وير» ةفيحسص هتفسصو يذلاو

Êاعي ناك وروم نأا ¤إا ةفيحسصلا تراسشأاو .حسضاو Òغ
عسضي ا‡ ،قباسس تقو ‘ اهنم جلوعو ةيسسفن تامزأا نم
.ًارحتنم هتافول ةيلامتحا
«نود--ي--كا--فوأا» ة--ف--ي--ح--سص ه--تر--سشن ا--م لا--م---ت---حلا اذ---ه زز---عو
ىلع درلاب ةعاسس84 رخآا ‘ مقي ⁄ بعÓلا نأاب ةيناياوغوروألا

دق بعÓلا نوكي نأا ةيلامتحا ¤إا تراسشأا ةفيحسصلا .لومÙا هفتاه
‘ ًاقراغ ريرسس ىلع دجو هدسسج نأا ةسصاخ ،هسسفن ىلع شصاسصرلا قلطأا
.ءامدلا
ةديدسش طابحإا ةلاحب رÁ ناك بعÓلا نأا ىلع ددسش ينيتنجرألا مÓعإلا
.ماع نم Ìكأل هتنبا ةلباقم مدع يسسيئرلا اهببسس ،ةياغلل
نع تÈعو يدانلا رقم دنع تعمتجا ينيتنجرألا يدانلا Òهامج نأا ركذي

.قيرفلا ةنوقيأا ةافول غلابلا اهنزح

جÈلا يلهأا0 -2  ةرواشسلا ةبيبشش

عباضسلا زوفلا ¤إا ةبيبضشلا دوقيو ةيئانثب دوعي فيرضشلا يحي

هـــــفاده ىــــلــع Ìـــعي يـــنيتنجرأا ٍداــــن
«صصاـــــــــضصرـــــــــلاب اــــــــــبورضضم»

ــه٢44١ ةيناثلا ىدامج5٢ ـل قفاوŸا١٢0٢ يرفيفÚ 80نثإلا

ةطبارلا ةفاسصوب ،ةيدŸا يبŸوأا قيرف درفنإا
اذه هققح يذلا زوفلا لسضفب ¤وألا ةفÙÎا
ةدكيكسس ة-ب-ي-ب-سش ه-ف-ي-سضم با-سسح ى-ل-ع د-حألا
.21 ـلا ةلو÷ا راطإا ‘ ،0-1 ةجيتنب
عي-قو-ت ل-م-ح يذ-لا ة-يدŸا ي-بŸوأا زو-ف ن-ّك-مو
كف نم ،93 ةقيقدلا ‘ نادم Úسساي بعÓلا
ةفاسصوب دارفنإلاو لئابقلا ةبيبسش عم ةكارسشلا
،ةطقن42 ديسصرب ةفÙÎا ¤وألا ةطبارلا
.فيطسس قافو دئارلا نع طاقن ثÓث قرافبو
عيزوتو قيوسستل ةينطولا ةكرسشلا تدكأا كلذ ¤ا
⁄ اهنأا تبسسلا موي (لاطفن ) ةيلوÎبلا داوŸا
مد--ق--لا ةر--ك يدا---ن ع---م ل---يو“ د---ق---ع يأا مÈت
.ةيدŸا كيبŸوأا
تا-عا-سشإا لواد--ت ”» :ة--كر--سشلا نا--ي--ب ح--سضوأاو

نع يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىلع ةسضرغم
يدانو لاطفن Úب ليو“ ةيلمعل موعزم ماربإا
.«ةيدŸا كيبŸوأا مدقلا ةرك
ة-ير-يدŸا د-ن-ف-ت ,ه--ي--ل--عو» :رد--سصŸا فا--سضأاو
ي-ت-لا تاءا-عدلا هذ-ه ا-ع-ط-ق ة-كر-سشل-ل ة-ما-ع--لا
⁄ هنأا دكأاتو ةحسصلا نم شساسسأا يأا اهل شسيل
مدقلا ةرك يدانل ليو“ ةيلمع يأا ماربإا متي

.«اذه
اهنأا ‘ اهعباطل ارظن هنأا لاطفن تحسضوأا امك
ر-يو-ط-ت ى-ل-ع ا-م-ي-سس ل ل-م-ع-ت ة-ن-طاو-م ة-كر--سش
لك ناف» اسصوسصخ مدقلا ةركو امومع ةسضايرلا
لبق نم اهتمربأا يتلا عونلا اذه نم تايلمعلا
ة-فا-ح-سصلا Èع ي-م-سسر لا-سصتا عو-سضو-م تنا--ك
.«ةينطولا مÓعلا لئاسسوو

ةيدŸا يبŸوا1-0 ةدكيكشس ةبيبشش

ةيناثلا ةبترŸاب درفنتو ةيوقلا اهضضورع لضصاوت ةيدŸا

ماما  ›اوتلا ىلع زوف ناث قيق– نم ةرواسسلا ةبيبسش  نك“
لسصاو اميف  ةلوطبلا قÓطنا ذنم عباسسلا زوفلاو  جÈلا يلهأا
ذنم زوفلا معط قوذتي ⁄و ر◊ا طوقسسلاو  رايهنلا جÈلا
بردŸا توفيل اديقعت هتيعسضو تدادزا ثيح  ةلوطبلا ةيادب

4 دعب يلهألا بيردت ةلسصاوم ةسصرف ةعيبسصوب رونلا دبع
ع-م تا-سضوا-ف-م ‘ ةرادإلا ل-خد-ت-سس ثي-ح ة-ي-لا-ت-ت-م ر-ئا--سسخ

. ذاقنإلا ةمهم ‘  يديزوبو Êاميلسس بردŸا
ة-ق-ط-ن-م ‘ ل-ت-ك-ت-لا-ب جÈلا ي-ل-هأا ة-ل-ي-ك-سشت ر-سصا-ن-ع ي-ف-ت--كا
ف-ث-ك ثي-ح  لوألا طو-سشلا ة-ياد--ب ذ--ن--م  كيرد--ي--سس شسرا◊ا

هر-ير“ ن-م ة-ياد-ب تÓ-م◊ا ن-م ة-ب-ي-ب-سشلا مو-ج-ه ر--سصا--ن--ع
ل-خاد ه-فذ-ق-بو ل-غو-ت يذ-لا ي-حاد--م ›إا21 د ‘ ة-ب-ي--سشو--ب

ةغوارم دعب02 د ‘ يدوعسسم لغوت مث ةيبناج81 ةقطنم
يمرŸا ماما يرم◊أا ›إا قبط يلع هرير“و Úنثا Úعفادم
ةبيبسشلا موجهل ةسصرف رطخا انلجسس73 ةقيقدلا ‘و عسضي

زيزع  هليمز ¤ا ةزكرم  ةرك ررم يذلا يحادم قيرط نع
لماك لمعتسسا كيرديسس شسرا◊ا نكل هجول اهجو يرم◊ا

نا دعب ديد÷اب93 ةقيقدلا يتأاتل فقوŸا دقناو هتÈخ
ز-ه ن-م ة-عداfl ه-فذ-ق-بو ف-ير-سشلا ي-ح--ي م--جا--هŸا ن--ك“
طوسشلا ايهنم هقيرفل قوفتلا فده  اعقوم يلهألا كابسش
. زوفلاب لوألا
رخاو مجاهي قيرف ثيح ةÒتولا شسفنب راسس  Êاثلا طوسشلا
ماحقإاب ةعيبسصوب بردŸا اهب ماق يتلا تاÒيغتلا  مغر عفادي
دعب55 د ‘ يلهأÓل ةسصرف لوأا انلجسس ثيح  ةبحرو يديعسس
لخدتي يحادمو Êامحر هليمز ›ا ررÁو يديعسس ةغوارم
دسصي كيرديسسو لغوت يذلا فيرسشلا يحي75 د ‘ هيلع در
درفني ةيماح Úمألا دم76fi د ‘ يرخأا ةسصرف مث ةركلا
هجو-ل ا-ه-جو غوار-ي07 د ‘ ف--ير--سشلا ي--ح--ي كم--ث ع--ي--سضيو
دعب ديد÷اب47 ةقيقدلا يتأاتل ةركلا جرخي رودم عفادŸاو

ناث عقوي هجول اهجو فيرسشلا يحي ›ا ةيماح نم هرير“
نود يعافدلا لتكتلا يلهألا لسصاو اميف هقيرفلو هل فده
.ةارابŸا ةياهن ناهج نب مك◊ا ةرفاسص ةياغ ¤ا  لعف در

ب/ليلخ

لوـبرفيل ةاراـــبم ةــــماقإا نــــلعي اـــفيوي
رÛا ىف لاطبألا ىرودب جيزبيلو

،«افيوي» مدقلا ةركل ىبوروألا دا–لا نلعأا
جيزبيل ىقيرف ةهجاوم ةماقإا ايمسسر ،
ىف ، ،ىز-ي-ل‚إلا لو-بر-ف-ي-لو ÊاŸألا
رسشع ةتسسلا رود باهذ ىف رÛا
يرود ةقباسسم نم ةيلا◊ا ةخسسنلاب
دا–لا لا-----قو .ا------بوروأا لا------ط------بأا
ه--ع--قو--م Èع ه--نا--ي---ب ى---ف ى---بوروألا
ةارا-ب--م نأا ا--ف--يو--ي د--كؤو--ي» ،ي--م--سسر--لا
لا-ط-بأا يرود-ب61ـلا رود ‘ با----هذ-----لا
ى-ل-ع ما-ق-ت-سس لو-بر-ف-ي-لو ج-يز-ب--يل Úب ا--بوروأا

ىقبيسسو ،رÛاب تسسبادوب ةمسصا-ع-لا-ب ا-ن-يرأا ششا-ك-سشو-ب بع-ل-م
ةعسساتلا ‘ قلطنتو ،1202 رياÈف61 وه امك ةارابŸا خيرات

نأا تحسضوأا دق ريراقت تناكو.«ابوروأا طسسو تيقوتب ًءاسسم
شضوÿ ،ا-ي-ناŸأا ¤إا ر-ف-سسلا ن-م ن-ك-م-ت-ي ن-ل ، ،لو-بر-ف-ي-ل ق--ير--ف
يرود ةقباسسم نم61ـلا رود باهذ ‘ ،جيزبيل هÒظن ةهجاوم
.ايناŸأا ¤إا رفسسلا عنم ببسسب ،ابوروأا لاطبأا

›اطيإلا يرودلا ةرادضص ديعتضسيو ةعبرألاب برضضي نÓيم
‘ ،0-4 ةجيتنب Êوتورك هفيسض ىلع Òبكلا هزوف بقع ،›اطيإلا يرودلا بيترت ةرادسص نÓيم داعتسسا
كلت لÓخ ءاوسضألا ششتيفوميهاربإا ناتلز مرسضıا يديوسسلا فطخو .ةقباسسŸا نم12ـلا ةلو÷ا
ثلاثلا Úفدهلا ششتيبير يتنأا يتاوركلا فاسضأا اميف ،46وÚ 03تقيقدلاب Úفده لجسس ثيح ،ةارابŸا
‘ ةطقن94 ¤إا هديسصر نÓيم عفر ،ةجيتنلا كلتبو .07وÚ 96تقيقدلا ‘ يÒنوسسورلل عبارلاو

.فيسصولا Îنإا نع Úتطقن قرافب ›اطيإلا يرودلا بيترت ةرادسص
.بيتÎلا لودجب Òخألا زكرŸا ‘ ةطقن21 دنع Êوتورك ديسصر فقوت ،رخآلا بنا÷ا ىلع
بيتÎب Êاثلا زكرŸا ‘ افده41 ¤إا هديسصر عفر ثيح ،ةارابŸا ‘ لطبلا وه ناك ششتيفوميهاربإا

.نÓيم Îنإا م‚ وكاكول وليمور يكيجلبلا عم يواسستلاب ويسشتلاكلا ‘اده
ةيادب اهل بعل يتلا ةيدنألا عم هتÒسسم ‘ (105) فده005 نم Ìكأا ¤إا لسصو اربإا نإاف ،كلذ نع Óسضف
.نÓيŸ لوسصو يديوسسلا وŸام نم
كلذو ،اماع93 ايلاح رمعلا نم غلابلا ،اربإا هعم لجسس قيرف Ìكأا وه نامÒج ناسس شسيراب دعيو

.افده651 عقاوب هتÒسسم ‘


