
يرـئأز÷أ ›ودــلاب ةـــمتهŸأ ةـــــيدنأ’أ زرـــــبأأ يــــتيصس ناــــم

جد5٢  :نمثلإ ^٢٩: ددعلإ ^ــه٢44١ ةيناثلإ ىدامج٦٢ـل قفإوŸإ١٢٠٢ يرفيف٩٠ ءاثÓثلإ

رـــــئإزـــــ÷إ ةــــيدولوم

‘ ركفت ةرأدإ’أ
دعب وباج دقع خصسف

رصصم نم ةدوعلأ
 عـــــــــمتجي Êأرــــــــمع

لبق مهنحصشيو ردأوكلاب
ةرـــــــهاقلأ ةــــيرفصس

لــــــئاـــــبقلإ ةــــــبيبسش

›اـــــŸأ بـــــعلŸأ ىلع زـــكري يراــــــنكلأ
تاــــــعومÛأ رود فدـــــهتصسيو

رظتنم يدولغ
تاعاصسلأ ‘
ةــــــــــــليلقلأ
‘ ةمداقلأ

وزو يزيت

لوحلب ،يتباث
يŸاصسو يوأرد
ءاقللأ نوعيصضي
رطاخي نل امودو

رأرجو دوبيعب

دإدزوــــــلب باـــــــبسش

تأÒــــصضحتلأ نورـــــصشابي ةـــــبيقعل ءانبأأ
اــــــــمود ضســـــــجاه تاـــــــباـــــصصإ’أو

ةـــــــمسصاعلإ داـــــــ–إإ

قيرفلأ عم تابيردتلأ رصشابيو مدقي فيصصول

فــــــيطسس قاــــــفو

أركأأ ةيرفصس جراخ ايمصسر يصشكاكب و طينحج
دـــــــــفولأ نـــــــــمصض يـــــــــتومول يـــــــــناـــــــــغلأو

وروــــي نوـــــيلم81 ¤إا تـــــلشصو ةـــــيقيوشستلا هـــــتميق

ابوروأأ رابك Úعأأ ت– ينيعبصس نب

لــــــعششŸا مــــــلتشسا رـــــئاز÷ا Òفشسو «ناــــــششلا» يــــــئاهن نــــــع باــــــغ

وــــنيتنافنإأ لزاــــغُيو دمحأأ دمحأأ ةاــــقÓم ىداــــفتي يـــــصشطز

«Òــــبك مــصسوم ءأدأأ ىــــن“أأو ةرأدإ’أ رـــــكصشأأ» :فـــــيصصول ^

براfi يرمعلأ نب» :نويل بردم
«قيرفلأ اهيلإأ جاتحي ةودقو

›وغيف ىلع طÎصشي يأرصسات’اغ
قيرفلأ ‘ ءاقبلل هبتأر ضضيفخت

 نوـــــــعفأدُي يـــــــتيصسلأ راــــــــصصنأأ
لوبرفيل مامأأ زرfi نع



يد-ناوا-ي ¤إا ل-ق-ن-ت-لا ي-ششطز ن-يد--لا Òخ مد--ق--لا ةر--ك--ل ير--ئاز÷ا دا–’ا سسي--ئر ىدا--ف--ت
›ام Úب سسمأا لوأا ةرهشس ىرج يذلا Úيلحملل ايقيرفإا سسأاك يئاهن روشض◊ ةينورماكلا
ةوعد÷ا مغرو ،›اوتلا ىلع Êاثلا بقللاب سسلطأ’ا دوشسأا جيوتت دهششو برغŸاو
دمحأا «فاكلا» ـل ›ا◊ا سسيئرلا ةاقÓم ىدافت هنأا ’إا يششطز اهاقلت يتلا
«نازول» ةمكfi ¤إا هعفر يذلا نعطلا دعب هماهم ةلوازŸ داع يذلا دمحأا
ة-ل-ب-قŸا ةرود-ل-ل م-ظ-نŸا ر-ئاز÷ا ه-ي-ف نو-ك-ت-شس تقو ‘ اذ-هو ،ة-ير-شسيو-شسلا
.٢٢٠٢ ةنشس «ناششلا» تايئاهنل

لعششŸأ ملتشسي نورماكلأ ‘ رئأز÷أ Òفشس
يتلا ةعبطلا يئاهن ‘ ارشضاح يششطز نيدلا Òخ نوكي نأا اررقم ناكو
نوكتشس يتلا يه رئاز÷ا نوك «ناششلا» تايئاهن نم سسمأا لوأا تمتتخا

مÓتشسا لجأا نم ،Úيلحملل ايقيرفإا ·أا سسأاكل ةمداقلا ةرودلا ةمظنم
دمحأا يششاغلŸا ةاقÓم ىدافت يششطز نكل ،نورماكلا نم لعششŸا
تاداقتن’ا ببشسب Úلجرلا Úب ةرتوتŸا ةقÓعلا ¤إا رظنلاب دمحأا
ىهتنا هنأا ادقتعم يششاغلملل «فافلا» سسيئر اههجو يتلا ةعذÓلا
‘ رئاز÷ا Òفشس ه-ن-ع نو-ن-ي-ل «ا-ف-ي-ف-لا» فر-ط ن-م ه-ت-ب-قا-ع-م د-ع-ب
.لعششŸا ملتشسا يذلا نورماكلا

«افيفلأ» ةوعد يبليو رطق ¤إأ لقنتي يششطز
Òخ سسمأا را-ط ،«نا-ششلا» ما-ت-ت-خا ل-ف-ح ن-ع ه-با-ي-غ ل-با--ق--مو
ةيبلت لجأا نم ةحودلا ةيرطقلا ةمشصاعلا ¤إا يششطز نيدلا
⁄اعلا سسأاك يئاهن روشض◊ «افيفلا» نم هتلشصو يتلا ةوعدلا
شضفو ،كا-ن-ه ما-ق-ت ي-ت-لا ة-يد-نأÓ-ل سسيئر ة-لزا-غ-م ي-ششطز ل-ّ
ةيحشضفلا دعب هّدو بشسك لجأا نم ونيتنافنإا» Êايج «افيفلا»
فلم سضفر ببشسب اهل ةيحشض يششطز ناك يتلا ةيودŸا
رظتني وهو ،«افيفلا» ـل يذيفنتلا بتكŸا ةيوشضعل هحششرت
ةمدعنم هظو-ظ-ح ّنأا م-غر ه-ب مّد-ق-ت يذ-لا ن-ع-ط-لا ج-ئا-ت-ن
هبكترا يذلا ميشس÷ا أاطÿا بشسب «افيفلا» فقوم Òيغتل

.ةرامتشس’ا أÓم دنع

 هـــــــــتيعشضو دـــــــــّقعُت يÒـــــــــكب ةــــــــــلاقتشسأ
ةـــــــــيباختن’أ ةـــــــــيعم÷أ لـــــــــبق

‘ يششطز نيدلا Òخ عشضتل ،يÒكب نيدلا رون ›ارديفلا بتكŸا وشضع ةلاقتشسا تءاجو
اولّشضف نيذلا ›ارديفلا بتكŸا ءاشضعأا ةمئاق ¤إا يÒكب مشضنا امدعب ،فعشض فقوم
وشضعلا يÒكب ناك ثيح ،ةيقيقح تّتششت ةلاح سشيعي يذلا ،يششطز بتكم نم باحشسن’ا
،فازفز ،يمشساق ،دادح ،›Òمز دلو نم لك دعب ›ارديفلا بتكŸا رداغي يذلا سسداشسلا
¤إا «فافلا» ـل ›ا◊ا سسيئرلا ىكتششا لب اذهب يÒكب فقوتي ⁄ مك ،يÒكب اÒخأاو ةشسوك
ةزمح . م .ةشضايرلاو بابششلا ةرازول اهنم ةخشسن ثعب ةشصاخ ةلاشسر Èع «افيفلا»

ثد◊أــه٢44١ ةيناثلا ىدامج٦٢ ـل قفاوŸا١٢٠٢ يرفيف٩٠ ءاثÓثلا

ايدو رأوفيد توك هجأوي اماع71 نم لقأ’ ينطولأ بختنŸأ
ديد– راظتنإ ‘ ،رئإز÷اب يدو ءاقل ‘ ،يرإوفيإلإ هÒظن ،اماع71 نم لقأإ ةئفل ينطولإ بختنŸإ هجإويضس
ام برغŸاب ةررقŸإ ةئفلإ هذهل ايقيرفإإ سسأاكل تاضسل لابضشأإ تإدإدعتضسإ راطإإ ‘ جردني يذلإ ،ءاقللإ خيرات
ينفلإ ريدŸإ حضضوأإو ،قيفضش ر-ما-ع ي-ن-طو-لإ ي-ن-ف-لإ ر-يدŸإ Úن-ثلإ سسمأإ ه-ف-ضشك ا-م-ب-ضسح سسرا-م13وÚ31ب
‘ ةكراضشŸإ Òضضحتل ينطولإ قيرفلل سسفانم داجيإإ لجأإ نم تلاضصتإ ةدعب انمق» :Óئاق ةيرئإز÷إ ةيدا–Óل

،رئإز÷اب يدو ءاقل سضوخ لجأإ نم ةيرإوفيإلإ ةيدا–لإ لبق نم ايباجيإ إدر انملضست ثيح ،ايقيرفإإ سسأاك
ةزمح . م               .«ةيÒضض– تايرابم عبرأإ ءإرجإإ ¤إإ فدهن اننكل

 رششنلا لوؤوشسم ريدŸا
 ةروع نب مـيشسو

 ريرحتلا شسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلا مقر
ÊوÎكللا ديÈلا
moc.liamg@baalamadsa

طشسولل ةعابطلا ةكرشش / عبطلا
 ةمشصاعلا رئاز÷ا شسيار دارم رئب عيبانيلا يح  ةمحرلا ةينواعت41 ناونعلا

 رششنت ⁄ لوا ترششن ءاوشس اهباحشصا ¤ا درت ل ةدير÷ا ¤ا لشصت يتلا روشصلاو لئاشسرلا لك

راهششإلاو رششنلل ةينطولا ةكرششلا ¤إا اوهجوت مك  راهششا لجأا نم
رئاز÷ا - روتشساب جهن1 مقرpena ةلاكوب
46.61.17.120 /82.17.37.120 فتاهلا
95.59.37.120 /91.9.37.120 شسكافلا

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

جد00.000009 ةكرششلا لام شسار

هنأديم ىلع طقشسي يدنام
ةÒثم ةأرابم ‘ اشسرابلأ مامأأ

لوأإ ةرهضس سسيتب لاير يدان لابقتضسإ
ناك ءاقل ‘ ةنولضشرب هفيضض دحألإ سسمأإ

ةيثÓثب اضسرابلإ ةحلضصم ىهتنإو Òثم
يدانلإ ح‚ امدعب Úفده لباقم
قيرفلإ ىلع ةلواطلإ بلق ‘ Êولاتكلإ
كراضشو ،يضسيم لوخد دعب يضسلدنألإ
ايضساضسأإ يدنام ىضسيع يرئإز÷إ ›ودلإ

لابضشأإ تÓمح فقول إرظتنم ناك املثم
لّمحتي ل يدنام نأإ مغرو ،ناموك
يتلإ ةيثÓثلإ نم فده يأإ ةيلوؤوضسم
ةقفر لضشف هّنأإ لإإ ،هقيرف كابضش تلخد
ةيباجيإإ ةجيتنب جورÿإ ‘ هيدان
ءاقل ‘ ةليقثلإ ةراضسÿإ سضيوعتو
بماك» ‘ قيرفلإ سسفن مامأإ باهذلإ
ةزمح . م.«ون

fiخشستب يفتكي سسراف دمÚ
يرايلاك مامأأ ء’دبلأ دعاقم

دمfi يرئإز÷إ ›ودلإ كراضشي ⁄
مامأإ هقيرف ةإرابم لÓخ سسراف
يتلإ ،يضضاŸإ دحألإ ةرهضس يرايلاك
ةمضصاعلإ روضسن» ةحلضصŸ تهتنإ
ىلع يقبو ،در نود فدهب «ةيلاطيإلإ

،ةقيقد Úعضستلإ ةليط ءلدبلإ دعاقم
Êوميضس بردŸإ هب نعتضسي ⁄ ثيح

لّضضفو Êاثلإ طوضشلإ ‘ يغإزنيإإ
امدعب ،طايتحلإ ‘ هب ظافتحلإ
ةÒخألإ ةÎفلإ ‘ هتاباضسح نع دعتبإ

هتدعبأإ يتلإ ةباضصإلإ نم هتدوع ذنم
نّضس– راظتنإ ‘ نيدايŸإ نع ةÎفل
فثكŸإ  جمانÈلإ عم اميضسل هعضضو
.ةلبقŸإ عيباضسألإ ‘ هقيرف رظتني يذلإ

ةزمح . م

باــيغلأ لــشصأوُي ةـــشسامخ نب
اـــــــــغ’ام نـــــع

ةضسامخ نب دمfi يرئإز÷إ لضصإو
رضسخ يذلإ اغلام هقيرف نع بايغلإ

Úفدهب ةطضسقرضس مامأإ هضضرأإ ىلع
Êاعي ثيح ،سسمأإ لوأإ دحإو لباقم

ةباضصإإ م اقباضس ةمضصاعلإ دا–إ بعل
رظتنيو ،بعŸÓإ نع ةÎفل هتدعبأإ

لبقŸإ عوبضسألإ ةضسفانŸإ ¤إإ هتدوع
وكنإرفلإ كراضش Úح ‘ ،هبردم بضسح
نأإ لبق ايضساضسأإ Êامحر رخألإ يرئإزج

نم Êاثلإ طوضشلإ لÓخ هناكم كÎي
‘ لضشف يذلإ هقيرفل عفدلإ Ëدقت لجأإ
ىلع بعلم ‘ ةطقن ىلع لوضص◊إ
ةزمح . م.لقألإ

بايإأ عييشضتل هجتي مÓغ
ايلاطيإأ سسأاك يئاهن فشصن

‘ ةونج ¤إإ هقيرف لقنت نع هبايغ دعب
ءابو نم هتاناعم ببضسب ةيضضاŸإ ةإرابŸإ
هجتي ،›ابيلوك ›اغنضسلإ ةقفر انوروك

مÓغ يزوف قباضسلإ يرئإز÷إ ›ودلإ
يئاهن فضصن بايإإ ةإرابم نع بايغلل

ةررقŸإ اتنÓتأإ مامأإ ايلاطيإإ سسأاك
دعب دعإوقلإ جراخ لبقŸإ ءاعبرألإ

‘ ةيبلضس ةجيتنب رايدلإ رقع ‘ لداعتلإ
لوح لؤواضستلإ ىقبيل ،باهذلإ ةعقوم

مامأإ ةمقلإ ةإرابÃ مÓغ قا◊ ةيناكمإإ
يرودلإ ‘ لبقŸإ عوبضسألإ سسوتنفوج

بردملل ايوناث إرايخ تاب مÓغ نأإ مغر
هيلع دمتعي ل يذلإ وزوتاغ ورانيج

ةزمح . م.مضسوŸإ إذه

نأرفاشسي بويدمو فشساخ
‘أأ وــــــــير ¤إأ

81 هعوبضسأإ ›اغتÈلإ يرودلإ ـكردُي
يدان هيف نوكيضس يذلإو ،مويلإ ءاضسم

يئانثلإ هل بعلي يذلإ Óيدنوت
دعوم ىلع فضساخو بويدم يرئإز÷إ

قيرفلإ ةهجإوŸ ‘أإ وير ¤إإ لقنتلإ عم
معدي ةيباجيإإ ةجيتن نع اثحب يلÙإ
،بيتÎلإ لودج ‘ هزكرم قيرفلإ اهب

بويدم يرئإز÷إ ›ودلإ ناك إذإإو
ةزيكر راضصو ةيضساضسألإ هتناكم داعتضسإ
‘ fiرضصن عفإدم ّنأإ ّلإإ ،هقيرف عافد رو

ل ايوناث إرايخ تاب ،اقباضس يإد Úضسح
ةإرابŸإ أإدبيضسو بردŸإ هيلع دمتعي

ءلدبلإ دعاقم ىلع نم ةÒبك ةبضسنب
. م.ءاقل رخأإ ‘ لضصح امك

ةزمح

سساـــــــــنو بــــــلاطُي اـــــبوÎشس
ىمرŸأ مامأأ ةيلاعفلاب

Êافويج ›اطيإلإ Êوتورك بردم إدب
هقيرف همدق ام نع سضإر Òغ ابوÎضس

‘ ةلماك ةيعابرب ةراضسÿإو نÓيم مامأإ
يرئإز÷إ ›ودلل ءاقل لوأإ ‘ وÒضس ناضس
نأإ مغرف ،ايضساضسأإ كراضش يذلإ سسانو مدأإ

همدق ام ىلع ىنثأإ ›اطيإلإ مÓعإلإ
نأإ لإإ ،ءاقللإ إذه ‘ Êوتورك وبعل

يفحضصلإ ر“ؤوŸإ ‘ ابضضاغ إدب ابوÎضس
مÓكلإ إذه نم مئضس هنأإ دكأإو ةإرابŸإ دعب

سسيلو ةيباجيإإ جئاتن قيق– ديري وهو
بلاطو ،طقف ديج ءإدأإ Ëدقتب ءافتكلإ

رإرغ ىلع ىمرŸإ مامأإ ةيلاعفلاب هرضصانع
.ءاطخألإو زيكÎلإ سصقن يدافتو سسانو

    ةزمح . م

...لعششŸا مÓتشساو «ناششلا» يئاهن نع باغ

دـــمحأأ ةاــــقÓم ىداـــــفتي يــششطز
وــــــــنيتنافنإأ لزاــــــــغُيو دــــــــمحأأ



ــه2441 ةيناثلا ىدامج62 ـل قفاوŸا12٠2 يرفيف9٠ ءاثÓثلا ثد◊ا

«اــــــبوروأا راــــــبك» رادار ىـــــلع يــــــنيعبسس نـــب

نوـــــــــخيخ ةـــــــــمحلم رـــــــــكذتسسي رـــــــــجام
يرسصŸا يلهأ’ا يبع’ زيفحتل

حبار ، قبشسأ’ا يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا ركذتشسإا
ما-مأا ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا زو--ف ،ر--جا--م
2891 ⁄اعلا سسأاك تايئاهن لÓخ ايناŸأا بختنم
ق-ير-ف ي-ب-ع’ ز-ي-ف– ل-جأا ن--م، فد--ه--ل Úفد--ه--ب

ءا-شسم م-ه-ت-ه-جاو-م ل-ب-ق ير-شصŸا ي--ل--هأ’ا
‘ ÊاŸأ’ا خ-ي-نو--ي--م نر--يا--ب ما--مأا سسمأا

ةيدنأÓل ⁄اعلا سسأاك يئاهن فشصن ةارابم
ثيح ،ةيرطق-لا ة-حود-لا-ب تم-ي-قأا ي-ت-لا
اهيف دجوي ’ مدقلا ةرك نأا رجام لاق
ي-ل-هأ’ا ة-ل-ي-ك-ششت-ب اد-ي-ششم ق--ط--ن--م يا

‘ Òبك مشسإا اهÈتعإا يتلا يرشصŸا
ة--يŸا--ع--لا ةر--ك--لاو ا--ي--ق--ير--فأا ةرا---ق

ةانقل تاحيرشصت ‘ Óئاق فاشضأاو
’»:ءاقللا لبق ةيرطقلا «سسأاكلا»

ماع ،مدقلا ةرك ‘ قطنم دجوي
ى---ل---ع تزا---ف ر---ئاز÷ا2891
Úفدهب ⁄اعلا سسأاك ‘ ايناŸأا

 ل.ماصسح .«فده لباقم

وروي نويلم81 ¤إأ تلصصو ةيقيوصستلأ هتميق

خا-بدÓ-غ-ن-ششنو-م ا-ي-شسور-ب م‚ ،ي-ن-ي-ع-ب-شس ن-ب ي--مار ير--ئاز÷ا ›ود--لا د--جاو--ي
ريراقت هنع تفششك اŸ اقفو ،ىÈك ةيبوروأا ةيدنأا ةدع رادار ىلع ،ÊاŸأ’ا

Úنث’ا سسما ،ةيناŸأا ةيفحشص
ÊاŸأ’ا يرودلا يتقباشسم ‘ ةيوق تايوتشسم يرئاز÷ا رشسيأ’ا Òهظلا مدقو
Úع--با--تŸا ل--ب--ق ن--م ةÒب---ك ةدا---ششإا لfi ه---ل---ع---ج ا---م ،ا---بوروأا لا---ط---بأا يرودو
ايشسورب  نم Úبع’3 دوجو نع فششك «لوبشسوف تليف» عقوم.ÚظحŸÓاو
نب يمار يرئاز÷ا مه ،«ابوروأا رابك» لبق نم ةعباتم لfi ،خابدÓغنششنوم
.سسواهوين نايرولف ÊاŸأ’او ماروت سسوكرام يشسنرفلاو ينيعبشس
بنا÷ا ن-م ة-شصا-خ ›ا◊ا م-شسوŸا ‘ ا-ت-ف’ ارو-ط-ت ي-ن--ي--ع--ب--شس ن--ب ءادأا د--ه--شش
زكارم ‘ بعللا ىلع رداق «ركوج» زور وكرام هبردم هنم عنشص نأا دعب ،يكيتكتلا
.رشسيأ’ا Òهظلاو روÙا عفادمو عفادŸا طشسولا
هتابجاوب مايق-لا ى-ل-ع ة-ق-ئا-ف-لا ه-ترد-ق ل-شضف-ب ها-ب-ت-ن’ا بل-ج ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا
مو‚ زربأا نم ادحاو هشسفن سضرفيل ،لمكأ’ا هجولا ىلع ةيموجهلاو ةيعافدلا
.رشسيأ’ا Òهظلا زكرم ‘ «اغيلشسدنوبلا»
،ÊاŸأ’ا يرودلا نم ةيلا◊ا ةخشسنلا لÓخ ةارابمÒ ‘ ‘ 31خأ’ا كراششو

.اديحو افده اهيف لجشس ،ةقيقد168 دودح ‘ بعل تقو عقاوب
،«تكرام Òفشسنارت» عقوم ‘ عفترت ةيقوشسلا هتميق لعج تفÓلا روطتلا اذه
.وروي نويلم81 غلبÚ، ŸبعÓلا راعشسأا مييقتب سصتıا
رادار ىلع ينيعبشس نب دوجو نع تثد– ةيŸاعلا ةيمÓعإ’ا ريراقتلا نم ديدعلا
‘ ديدج بعÓب هفوفشص ةيوقتل يعاشسلا ،يزيل‚إ’ا يتيشس Îشسششنام يدان

.رشسيأ’ا Òهظلا زكرم
مدع ببشسب رشسيأ’ا Òهظلا زكرم ‘ ةÒبك لكاششم نم ىناع «يوامشسلا» ناكو
.وكنيششنيز ردناشسكيلوأا Êاركوأ’او يدنيم Úماينب يشسنرفلا ءادأا ماظتنا
يئاهن نمث ‘ خابدÓغنششنوم ايشسوربو يتيشس Îشسششنام Úب ÚتهجاوŸا نوكتشسو
لجأا نم ’ويدراوغ بيب Êابشسإ’ا بردملل ةبشسانم ةشصرف ،ابوروأا لاطبأا يرود
عم ةرششابم ةهجاوم ‘ نوكيشس يذلا ،ينيعبشس نب رئاز÷ا مجنلا تاردق رابتخا

.زرfi سضاير هنطاوم
نأا لبق ، وداراب كيتلتأا ةيÁداكأا ‘ جرخت ينيعبشس نب نأا ¤إا ةراششإ’ا ردŒو
ايشسورب اÒخأاو ،Úيشسنرفلا هييلنومو نير داتشسإا مث ،يكيجلبلا سسÒل عم فÎحي

.ÊاŸأ’ا خابدÓغنششنوم

هبردŸ عبأر رايخ ¤أ هلو– مغر

«ادــــبأاو اــــمئاد ،لمعلا ةلسصاوم يلع »: يرـــمعلب لاــمج
،نويل هيدان عم هشسفن سضرف لمٔاب اثبششتُم يرمعلب لامج يرئاز÷ا ›ودلا لازي ’
.ايشسراج يدور هبردم تاباشسح جراخ هدجاوت مغر ،ةمداقلا ةÎفلا لÓخ
ريانيد يكيجلبلا دعب يشسنرفلا قيرفلا عافد روfi ‘ عبار رايخك يرمعلب دجاوتيو
.يدنامويد يراوفيإ’او وليشسرام يليزاÈلاو ،«باشصŸُا»
’إا تايرابŸُا ‘ هتكراششُم مدعو ،ةبعشصلا هتيعشضو مغر مÓشستشس’ا يرمعلب سضفريو
،يشسنرفلا يرودلا نم ةيشضاŸا ةلو÷ا لÓخ ،لا◊ا هيلع ناك املثم ،ردان لكششب

جروبشساÎشس باشسح ىلع هقيرفل لهشسلا زوفلا لÓخ ةقيقد نيرششعل رهظ امدنع
،هشسفن نم اقثاو لازي ’ هنأاب ،اماع13ـلا بحاشص حشضؤاو .در نود ةيثÓثب
يعامتجٔ’ا لشصاوتلا عقوم ىلع يشصخششلا هباشسح Èع رهظ ام وهو
.«ادبٔاو امٔياد ،لمعلا ةلشصاوم يلع» :بتك امدنع «مارغتشسنأا»

هب موقي نأا بجي يذلا ام ملعي يرمعلب نأاب حشضوي رمأ’ا اذه
يذلاو ،نويلل ينفلا زاه÷ا نم Èكٔا ةقث ىلع لوشصحلل
مغرو .قيرفلل ءاقل لك ‘ يعوبشسٔا لكششب بعÓلا مدشصي
اهيف متي ةرم لك ‘ ةديج تايوتشسُم مدقُي يرمعلب نٔا

’ ايشسراج يدور نإاف ،هيلع دامتع’او ةقثلا هحنم
عفد ام وهو ،قيرفلا ‘ عبار رايخك هعشضي لازي
Òيغت ‘ هتبغر ىلع ديكأاتلل يرئاز÷ا عفادŸاب

.عقاولا اذه
‘ اشسنرف ¤ا هلوشصو ذنمو ،يرمعلب نأا ركذي
يدو-ع-شسلا با-ب-ششلا ن-م ا-مدا-ق ي-شضاŸا ف-ي-شصلا
اهعيمج ،تايرابم4 ىوشس بعلي ⁄ ،Êا‹ لكششب
.ةقيقد86ـلا زواجتي ⁄ عومجÃ ،ليدبك

مــــــــحازي ةـــــجديكوأا
 طــــــغسضيو شساــــفان

يـــــ◊وبم ىـــلع

رد---ن---صسك---لٔا ،ير----ئاز÷ا ›ود----لا ل----صصاو
يرود-لا ‘ ة-يو-ق--لا ه--صضور--ع ،ة--جد--ي--كؤا
لصصو يذلا زيمتŸا ىوتصسŸُا ادكٔوم ،يصسنرفلا
.يرا÷ا مصسوŸا لÓخ هيلإا

زتيم هقيرف اهل ضضرعت يتلا ةراصسÿا مغرو
ةلو÷ا ‘ ،در نود فدهب ،نايتئا تناصس مامأا

مقر قيق– نم نك“ هنإاف ،يرودلا نم42
باهو ضسيار ىلع اÒبك اطغصض عصضيصس ،زي‡

بختنم نيرع ةصسارح ‘ ه-صسفا-ن-م ،ي◊و-ب-م
نإا تلاق ،ةيصسنرفلا «بيكيل» ةديرج .هدÓب

ضسراح ل-صضفٔا Êا-ث تا-ب ا-ما-ع23ـلا بحا-صص
ن-م ،›ا◊ا م-صسوŸا لÓ-خ ا-صسنر--ف ‘ ى--مر--م

⁄ ثيح ،ةحجانلا تا-يد-صصت-لا ة-ب-صسن ثي-ح
رولياك يك-يرا-ت-صسو-ك-لا ىو-صس ه-ي-ل-ع قو-ف-ت-ي
.نا--مÒج نا--صس ضسيرا--ب قÓ--م---ع ضسا---فا---ن
‘ ةحجان تايدصصت ة-ب-صسن ق-ق-ح ة-جد-ي-كؤا
ىوصس هيلع قوفتي ⁄و ،%77 تلصصو يرودلا

هتايدصصت ةبصسن تلصصو يذلا اكيراتصسوك م‚
فطخ ز-ت-ي-م ضسرا-ح فد-ه-ت-صسيو .%48 ¤إا

عم انمازت ،رئاز÷ا بختنم عم ةيصساصسٔا ةناكم
نم Ìكٔا ذنم ة-مدÿا جرا-خ ة-صسفا-ن-ُم ءا-ق-ب
اهنم ضصلختي ⁄ يتلا ةباصصٔ’ا ببصسب نيرهصش
ادادعتصسا مامدلا ¤إا دوعيل ،Úموي ذنم ىوصس
.يدوعصسلا قافت’ا هقيرفل مامصضنÓل

ىلع طÎسشي يارسساتلاغ
هبتار شضيفخت ›وغيف

قيرفلا ‘ ءاقبلل
هجوت نع ةيكرت ة-ي-مÓ-عإا ر-يرا-ق-ت تف-صشك
Ëدق-ت ¤إا ي-كÎلا يار-صسا-ت-لا-غ يدا-ن ةرادإا

،ير-ئاز÷ا ›ود-لا بعÓ-ل-ل ي-م-صسر ضضر--ع
عم هدقع ديد“ ل-جأا ن-م ،›و-غ-ي-ف نا-ي-ف-صس
’إاو ،يونصسلا هبتار ضضيفخت طرصشب قيرفلا

بع’ د-ق-ع ع-ي-ب-ل ةر-ط-صضم نو-ك-ت-صس ا-ه-نإا--ف
بصسحو .›ا◊ا م-صسوŸا ة-يا--ه--ن ع--م ر--صضÿا
—اف يارصسا-ت-لا-غ برد-م نإا-ف ردا-صصŸا ضسف-ن
داج-يإا ة-لوا-حÃ ق-ير-ف-لا ةرادإا بلا-ط ÒËت

هرابتعإاب قيرفلا ‘ ›وغيف ىلع ظافحلل لح
دقع نأا املع ،ةليكصشتلا ‘ ÚبعÓلا مهأا نم
2202 ناوج ره-صش ي-ه-ت-ن-ي ير-ئاز÷ا ›ود-لا
قيرفلا اهنم Êاعي يتلا ةيلاŸا ةمزأ’ا نكل،
اهنيب اق-با-صس تثد-ح ي-ت-لا ل-كا-صشŸاو ي-كÎلا

اهلعج يرئاز÷ا بعÓلا Úبو
.›و-غ-ي-ف ع-ي--ب ن--ع ثح--ب--ت

Œنأا ¤إا ةرا---------------صشإ’ا رد
ن-م ار-خؤو-م ي-ف-صش ›و-غ-ي-ف
هتد-ع-بأا تا-با-صصإا ة-ل-صسل-صس

تا--يرا--ب--م م--ظ--ع--م ن--ع
Èمصسيد يرهصش يارصساتلاغ
ه-تدو-ع نأا Òغ ، ي-ف-نا-جو
دعب ةصسفانŸا ¤إا ةرظتنم
 .ةليلق مايا

 ل .ماصسح

يدا-نو ل-يزاÈلا بخ--ت--ن--م عا--فد م‚ ئ--جا--ف
سسو-كرا-م ،ق-با--شسلا ›ا--ط--يإ’ا نÓ--ي--م
›ودلا مجنلا Úب ةنراقŸاب ،وفاك
بع’ زرfi سضا------ير ير------ئاز÷ا

،يز--ي--ل‚إ’ا ي--ت--ي--شس Îشسي---ششنا---م
م‚ حÓ-------شص د-------مfi ير--------شصŸاو
حÓ--شص ىر--ي ه--نأا اد--كؤو--م ،لو--بر--ف--ي--ل
وفاك لاق امك ،ايلاح زرfi نم لشضفأا
يدان ‘ فاÎحإ’ا ىنمتي ناك هنأا
لشضفأا ن-عو يز-ي-ل‚إ’ا لو-بر-ف-ي-ل

‘ هع-م بع-ل-لا ى-ن-م-ت-ي نا-ك بع’
ناك هنأا وفاك لاق ، قيرفلا سسفن
م---ج---ن---لا ع---م بع----ل----لا ‘ بغر----ي
، ةيرئاز÷ا لوشصأ’ا يذ يشسنرفلا
،قيرفلا سسفن ‘ ناديز نيدلا نيز

لاق ثيح ، ليزاÈلا مو‚ لك ىلع هلشضفو
،ةيرطقلا «سسأاكلا» ةانقل تاحيرشصت ‘ وفاك

«fiشص دمÓسضاير نم لشضفأا كشش نود ح
fiى-ل-ع ًادر ه--ث--يد--ح و--فا--ك ل--شصاوو.«زر

يدا-ن را-ت--خ--ي--ل ن--مز--لا ه--ب دا--ع و--ل لاؤو--شس
را---ت---خأا» ،Ó---ئا---ق ه---فو---ف----شص Úب كرا----ششي

مدقلا ةر-ك بحأا ا-نأاو ،ز-ي-م-ت-م ٍدا-ن ،لو-بر-ف-ي-ل
ىلع ادر عباتو.«ما-ع ل-ك-ششب ة-يز-ي-ل‚إ’ا

نأا بح--ي بعÓ--ل هرا---ي---ت---خا  لاؤو---شس
اذا» ،Óئاق قيرفلا ‘ هعم دجاوتي

ناد-يز نو-ك-ي-شس را-ت-خأا نأا › نا--ك
وفاك رايت-خا ءا-جو ،«د-ي-كأا-ت ل-ك-ب
ود--لا--نور ءا---م---شسأا ن---ع ًاد---ي---ع---ب
ودلانور وناي-ت-شسير-كو ي-ل-يزاÈلا

 ل.ماصسح .يشسيم لينويلو

يزيل‚إلأ لوبرفيل ‘ فأÎحإلأو نأديز عم بعللأ ىنÁ ناك هنأأ لاق

!«كسش نود زرfi نم لسضفأا حÓسص »:وفاك

لوبرفيل مامأا زرfi نع نوعفادُي يتيسسلا راسصنأا

مامأا ة-م-ق-لا ةارا-ب-م لÓ-خ دا-ت-عŸا ه-ه-جو-ب ر-ه-ظ-ي ⁄ زرfi سضا-ير ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا نأا م-غر
هجورخ دعب ةرششاب-م ة-ل-ما-ك ة-ي-ثÓ-ث ل-ّج-شس ه-ق-ير-ف ّنأا ة-شصا-خ «دور د-ل-ي-ف-نأا» بع-لÃ لو-بر-ف-ي-ل
تاشصنم Èع مهيقلاعت فلتfl لÓخو يتيشس Îشسششنام راشصنأا ّنأا ’إا ،غنيلÎشس ـب هيشضوعتو
قحتشسي ةزي‡ بع’ هّنأا اودّكأاو يرئاز÷ا مجنلا نع ةّدششب اوعفاد ،يعامتج’ا لشصاوتلا
بيب Êابشسإ’ا ينقتلا ايلاح لعفي املثم سسيلو ،ايشساشسأا ةكراششملل ةمئاد ةشصرف ىلع لوشص◊ا

ام وهو ،ء’دبلا دعاقم ىلع تايرابم4 وأا3 ‘ هيقبي اهدعبو ةارابم ‘ هكرششي يذلا ’ويدراوغ
.ىوتشسŸا فشسن Ëدقت رارمتشسا نمشضي ’

ناغودنوغ لدب ءاز÷ا ةلكر ديدسست هحنم مدع اودقتنا
‘ يتيشسلا اهيلع لشص– يتلا ءاز÷ا ةلكر ذيفنت حنم رايخ دقتنت ،راشصنأ’ا نم ةئف تحارو
عشضيشس ناك يرئاز÷ا مجنلا نأا نوري ثيح ،اهردهأا يذلا ناغودنوغ ياكليإا ـل73 ةقيقدلا
نوشسيلأا لوبرفيل سسراح اهبكترا يتلا ةيثراكلا ءاطخأ’ا عم ةشصاخ كابششلا ‘ ةلوهشسب ةركلا
معدي ام وهو ،ءاز÷ا تÓكرو ةر◊ا تايمرلا ديدشست ‘ سصتfl زرfi ّنأا اوÈتعا امك ،ركيب
فرط نم قيرفلا ‘ موجنلا ةيقب لثم ةقثلا سسفنب ىظحي ’ زرfi نوك ¤إا بهذ يذلا يأارلا
ةزمح . م .’ويدراوغ بردŸا

..روبصس اينوق مامأأ ةديج ةمÓع ىلع لصص–

ةرادإ’او ششاـــــــتكيسشب عم قـــــــلأاتلا لـــــــسصاوُي لازـــــــغ
هدـــــــقع ءارـــــــسش تاءارـــــــجا رــــــــسشابت

اينوق يدان لابقتشسا لÓخ يكÎلا سشاتكششيب هيدان عم ةيوقلا هشضورع لازغ ديششر يرئاز÷ا ›ودلا لشصاو
ةقيقد Úعشستلا ةليط ارشضاح ناكو ىوتشسŸا ‘ ةارابم ىدأا ثيح ،يكÎلا يرودلا نم42ـلا ةلو÷ا مشسرب روبشس
يذلا يددعلا سصقنلا ببشسب ةياغلل زوف قيق– ‘ هقيرف ح‚ دقو ،عئاشضلا لدب تقولا ‘ هناكم كÎي نأا لبق
ةدع هتحنم ثيح هءادأا ارظن ةديج ةمÓع لازغ ىقلت دقو ،در نود فدهب Òخأ’ا ‘ زوفلا ققحيل ،اهنم ىناع
.ءاقللا اذه ‘5.7 ةمÓع ةشصشصختم عقاوم

«ايئاهن لازغ ّمسض تاءارجإا انرسشاب» :(ششاتكيسشب شسيئر بئان) كاداسسوك
نع مÓعإ’ا لئاشسول كاداشسوك يرÁإا سسيئرلا بئان ثد– ،سضيبأ’او دوشسأ’ا قيرفلل ماهلا زوفلا دعبو
يكÎلا قيرفلا كّر– نع اركبم ثيد◊ا أادب ثيح ،مشسوŸا اذه لازغ ديششر همدقي يذلا عئارلا ىوتشسŸا

بئان هنع لاق ام وهو ،يتيشس Îشسيل نم لبقŸا مشسوŸا ايئاهن قيرفلا ¤إا مشضو ايمشسر هدقع ءارشش لجأا نم
‘ انعرشش دقل ،تايد– نم انرظتني امو يرودلا ىلع ›ا◊ا تقولا ‘ زكرن اننأا حيحشص» :يلي ام سسيئرلا
تقولا نأ’ ادج اركبم ثيد◊ا اذه نكل ،ةراعإا لكشش ىلع انعم بعلي هنأ’ ايئاهن لازغ مشض لجأا نم ت’اشصتا

ةزمح . م.«ةماه تايرابم نم انرظتني ام ىلع زكرن نحنو انمامأا لازام

تابيردتلا ¤إا ي◊وبم ةدوع ليجأات رّرقُي قافت’ا ـل يّبطلا مقاطلا
تابيردتلا ¤إا ي◊وبم باهو سسيار يرئاز÷ا ›ودلا سسرا◊ا ةدوع ةررقم تناك امدعب

قا-ف-ت’ا يدا-ن-ل ي-ن-ف-لا زا-ه÷ا ع-م روا-ششت-لا-ب ي-ب-ط-لا م-قا-ط--لا رّر--ق ،سسمأا لوأا ة--ي--عا--م÷ا
ل-با-قŸا-ب رّر-قو ،ق-ح’ تقو ¤إا ة-عو-مÛا ¤إا ه-ن-ير-ع سسرا-ح ةدو-ع ل-ي-جأا-ت ،يدو--ع--شسلا
ةباشصإا ¤إا اهيف سضرعت يتلا ةبكرلا ىوتشسم ىلع تاشصوحفلا نم ديزم ¤إا ي◊وبم عشضاخا

هدعبت نأا اهنأاشش نم ىرخأا تافعاشضم يأ’ ايدافت اذهو ،نيدايŸا نع ةÎفل هتدعبأا ةÒطخ
.بعŸÓا نع لوطأا ةÎفل

ايمسسر تارهات ءاقفر ةهجاوم عّيسضيسس
ينطولا بختنŸا سسراح عّيشضيشس ،ي◊وبم ةدوع ىلع تأارط يتلا تادجتشسŸا هذه دعبو

هداعبا لظ ‘ ،يدوعشسلا يرودلا ‘ سسيمÿا اذه اهبأا مامأا هقيرف رظتنت يتلا ةارابŸا
‘ هليمز يقÓي نل ي◊وبم نأا ينعي ام وهو ،ءاقللاب ةينعŸا ةعومÛا نع
‘ هقيرف ناولأاب ’وأا افده لّجشس يذلا تارهات يدهم ينطولا بختنŸا
فوتيفوشس ايليرك ـل قباشسلا سسرا◊ا ةدوع لّجأاتتشس ›اتلابو ،ةقباشسلا ةلو÷ا

ع-شضو-م ىو-ت-شسم ى-ل-ع تا-فو-ششك-لا ن-م د-يزŸ ه-شضو-خ را-ظ--ت--نا ‘ ق--ح’ تقو ¤إا
ةزمح . م  .ةباشصإ’ا
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يشس .سسأأ .يشسلأ ةأرابم ليجأات رأرق دعبلئابقلا ةبيبضش تاـــــعومÛا ¤إا نوـــفدــهيو ›اـــŸا بــــعلŸا ىلع نوزــــكري لــــئابقلا

¤إأ يرا-ن-ك-لأ ةدو-ع د-ع-ب ،أر-ظ-ت-ن-م نا-ك ا-م-ل-ث--م
ةأرابم نم ›أوŸأ مويلأ ‘ تابيردتلأ ءأوجأأ
ةيئانثب انيمث أزوف ةبيبششلأ تققح نيأأ ةيرشصنلأ
نب اشضرو ةÒعشش نب دمfi عيقوت نم ةفيظن
سضع--ب نا--فل سسي--ن--يد بردŸأ ىر--جأأ ،ح---يا---شس
دعب لم-ع-لأ ج-ما-نر-ب ىو-ت-شسم ى-ل-ع تÓ-يد-ع-ت-لأ
نم31ـلأ ة-لو÷أ ةأرا-ب-م ل-ي-جأا-ت رأر-ق م-ي--شسر--ت
با--ب--شش ما--مأأ لوألأ فÙÎأ م--شسق--لأ ة--لو--ط--ب
حنم ررق يشسنرفلأ ينقتلأ نأأ ثيح ،ةنيطنشسق
أونكمتي ىتح سسمأأ دحأو مويل ةحأر ÚبعÓلأ

¤إأ أودوعيو ةيندبلأ مهتقايل لماك عاجÎشسأ نم
يذلأ يراقلأ دعوملل أدأدعتشسأ ةوقب تابيردتلأ
‘ ›اŸأ بعلŸأ مامأأ ةعيرشس ىطخب بÎقي
سسأاكل رركم Êاثلأ يديهمتلأ رودلأ باهذ راطإأ
ة-م-شسا-ح ة-ه-جأوŸأ هذ-ه نو-ك-ت-شس ن-يأأ ،فا-ك--لأ
‘ مدق عشضو ¤إأ فدهي يذلأ يرانكلل ةبشسنلاب
موي ررقŸأ ةدوعلأ ءاقل لبق تاعومÛأ رود
.يرفيف32 وأأ22

مويلا قلطنت ›اŸا بعلملل ةدا÷ا تاÒضضحتلا
هر--ط--شس يذ--لأ د--يد÷أ ج--ما--نÈلأ لÓ--خ ن---مو
،عو-ب-شسألأ أذ-ه-ل ا-ب-شس– نا-فل سسي-ن-يد بردŸأ

ءأوجأأ ¤إأ مويلأ دوعتشس ةيلئابقلأ ةليكششتلأ نإاف
ن-يأأ وزو يز-ي-ت-ب Èم-فو--ن1 بع-لÃ تا-ب-يرد-ت-لأ

بعلŸأ ةأرا-بŸ ةدا÷أ تأÒشضح-ت-لأ ق-ل-ط-ن-ت-شس
ام بشسح ةبوعشصلأ ةياغ ‘ نوكتشس يتلأ ›اŸأ
‘ ف--ششك يذ--لأ نا--فل سسي--ن---يد بردŸأ هد---كأأ
ن-ع تا--مو--ل--عŸأ قدأأ كلÁ ه--نأأ ه--شسف--ن تقو--لأ

دأدولأ يتأرابم ‘ هتنياعم دعب مداقلأ هشسفانم
هنأأ امك ،اي-ق-ير-فإأ لا-ط-بأأ ة-ط-بأر ‘ يوا-شضي-ب-لأ

بخ-ت-ن-م ‘ ا-شضيأأ ›اŸأ بع-لŸأ ي-ب-عل ن-يا-ع
.1202 ناشش ‘ Úيلحملل ›ام

ةطرفŸا ةقثلا نم رذحي نافل
ة--ي--ن--ف---لأ تأÒشضح---ت---لأ ن---ع ر---ظ---ن---لأ سضغ---بو
ي-شسنر-ف-لأ ي-ن-ق-ت-لأ ا-ه‹ر-ب ي-ت-لأ ة-ي-ك-ي-ت-ك-ت-لأو
ّنإا---ف ،›اŸأ بع---لŸأ ة---ه---جأوŸ أدأد---ع----ت----شسأ
ن--ع ا--شضيأأ ف--قو--ت--ي ل نا--فل سسي--ن--يد بردŸأ
فثكي هنأأ ثيح ،يشسفنلأ بنا÷أ ىلع زيكÎلأ
م--هد--ي--ن--ج--ت--ل Úب--عÓ--لأ ع---م تا---عا---م---ت---جلأ
تأدوه‹ لذ-بو Ìكأأ ل-م-ع-لأ ى-ل-ع م-هز-ي-ف–و
جئاتن-لأ ةÒتو ى-ل-ع أو-ظ-فا-ح-ي ى-ت-ح ة-ف-عا-شضم
‘ ة-ق-قÙأ ة-يو-ق-لأ ة-قÓ-ط-نلأو ة--ي--با--ج--يإلأ
ه-ي-ل--ع ز--كر--ي ءي--شش م--هأأو ،ةÒخألأ تا--يرا--بŸأ
ن--م م--هر--يذ– و--ه Úب--عÓ--لأ ع--م ي--شسنر--ف---لأ
ام قيرفلأ نأأ أدكؤوم ،ةطرفŸأ ةقثلأو يخأÎلأ
سصئاقنلأ كرأدتل Ìكأأ لمعلأ ¤إأ ةجاحب لأز
.اهنم Êاعي لأز ام يتلأ

يراقلا دعوملل Òضضحتلل مايأا ةعبرأا
نإا-ف ،ة-ق-با--شس دأد--عأأ ‘ ه--ي--لإأ ا--نر--ششأأ ا--م--كو
ةمزÓلأ تأءأرجإلاب تماق ةيلئابقلأ ةرأدإلأ
ةيلاŸأ ةمشصاع-لأ ¤إأ د-فو-لأ ل-ق-ن-ت-ب ة-شصاÿأ
21 ة-ع-م÷أ مو-ي كلذ نو-ك-ي-شس ثي-ح ،و-كا-ما-ب
يرأوه راطم نم راهنلأ فشصتنم ‘ يرفيف
ةعبات ةشصاخ ةلحر Ïم ىلع ›ودلأ نيدموب
¤إأ ةر-ششا-ب-م ة-ير-ئأز÷أ ة-يو÷أ طو--ط--خ--ل--ل
نوكيشس نافل بردŸأ نأأ ينعي ام ،وكاماب
دعوŸأ أذهل Òشضحتلل طقف مايأأ ةعبرأأ هيدل
فل-تfl ى-ل-ع ز-كÒشس ثي-ح ،م-شسا◊أو ما-ه-لأ
د-يد-ح-ت-ل ة-شصر--ف--لأ هذ--ه ل--غ--ت--شسيو بنأو÷أ

دمت-ع-ي-شس ي-ت-لأ ة-ي-شسا-شسألأ ة-ل-ي-ك-ششت-لأ ⁄ا-ع-م
را-يد-لأ ¤إأ ةدو-ع-ل-ل با-هذ-لأ ءا-ق-ل ‘ ا-ه-ي--ل--ع
‘ ةبيبششلأ ظو-ظ-ح زز-ع-ت ة-ي-با-ج-يإأ ة-ج-ي-ت-ن-ب
.تاعومÛأ رود ¤إأ لهأاتلأ

تاعومÛا نع يلختلا ديرت ل ةبيبضشلا
‘ ةبيبششلأ اهتققح يتلأ ةيوقلأ ةقÓطنلأ دعبو
جرا---خ ق---قÙأ زو---ف---لأو ةÒخألأ تا---يرا----بŸأ
ةليكششتلأ نإاف ،ةيرشصنلأ مامأأ أرخؤوم دعأوقلأ
تا-يو-ن-عÃ تا-ب-يرد-ت-لأ ¤إأ دو-ع-ت-شس ة-ي-ل-ئا-ب--ق--لأ

جراخ ةبيبششلأ ةوق ديكأاتل ةيوق ةدأرإابو ةعفترم
ةيباجيإلأ جئاتنلأ ةÒتو ىلع ظاف◊أو ،رايدلأ

‘ flأ ف-ل-تŸفدهلأ نإا-ف ›ا-ت-لا-بو ،تا-شسفا-ن
باهذلأ ةهجأوم ‘ نورمح ءÓمزل يشسيئرلأ
‘ Óثمتم احشضأو نوكيشس ›اŸأ بعلŸأ مامأأ
زوفلأ ل اŸو ةيباجيإأ ةجيتنب رايدلأ ¤إأ ةدوعلأ
تا-عو-مÛأ رود ن-م نا-ك-مإلأ رد-ق بأÎقÓ--ل
ةرأدإÓ-ل ي-شسي-ئر-لأ فد-ه-لأ ا-ي-لا-ح Èت--ع--ي يذ--لأ
.اتقؤوم ةيلئابقلأ

‘ مدق عضضو ¤إا فدهنضس »:نافل
«باهذلا ءاقل ‘ تاعومÛا

نافل سسينيد بردŸأ ثد– ،قاّيشسلأ أذه ‘و
ةأرا-ب-م ة--يا--ه--ن بق--ع ةÒخألأ ه--تا--ح--ير--شصت ‘

ف-ششكو ،ة-ي-ق-ير-فإلأ ة-شسفا--نŸأ ن--ع ة--ير--شصن--لأ
انراظ-ت-نأ ‘ نو-ك-ت-شس ه-نأأ ح-شضأو-لأ ن-م »:Ó-ئا-ق
مامأأ فاكلأ سسأاك ‘ ةبوعشصلأ ةياغ ‘ ةهجأوم
بجي ايوق اشسفانم Èتعي يذلأ ›اŸأ بعلŸأ
ا-م-ك ةأرا-ب-م-ل-ل Òشضح--ت--لأو ه--ن--م رذ◊أ ي--خو--ت
تاناكمإأ ‘ ةÒبك ةقث يدل ،انتهج نم ،يغبني
ءيشش قيق– ىلع نورداق مهنأأ ملعأأو ÚبعÓلأ

ةينب ›ام ¤إأ لقنتنشس اننأل ،وكاماب ‘ ليمج
ءا-ق-ل ل-ب-ق تا-عو-مÛأ ‘ مد--ق ع--شضوو زو--ف--لأ
.«وزو يزيت ‘ ةدوعلأ

¿. ¿

وزو يزيت ‘ ةمداقلا ةليلقلا تاعاضسلا ‘ رظتنم يدولغ
فوفشص ميعدتل ةÒخألأ ةيئانثتشسلأ تÓيوحتلأ ةÎف تلغتشسأ ةيلئابقلأ ةرأدإلأ نإاف ،ةقباشسلأ اندأدعأأ ‘ هيلإأ انرششأأ املثم
نم دعب نكمتي ⁄ Òخألأ أذه نأأ Òغ ،دحأو مشسوŸ دقع ىلع عقو يذلأ يدولغماباغنلاغنÓيك ›وغنوكلأ مجاهŸاب قيرفلأ
نم ةبرقŸأ رداشصŸأ سضعب بشسحو ،سسنوت ‘ أدجأوتم لأز ام هنأأ ثيح ،دود◊أ قلغ رأرق رأرمتشسل أرظن وزو يزيتب قاحتللأ
لشص– نع ثيدح كانه نأأو ةشصاخ ،وزو يزيتب ةمداقلأ ةليلقلأ تاعاشسلأ ‘ رظتنم ›وغنوكلأ مجاهŸأ نإاف ،ةبيبششلأ ةرأدإأ
.ةيشسنوتلأ ةيرئأز÷أ دود◊أ روبعب هل حمشسي يذلأ سصيخÎلأ ىلع نيÒشسŸأ

وكاماب ¤إا لقنتلاب اينعم نوكي نل
عم وكاماب ¤إأ لقنتلاب اينعم نوكي نل هنأأ لإأ ،عوبشسألأ أذه وزو يزيتب قاحتللأ نم يدولغ مجاهŸأ نك“ نإأو ىتحو ،لباقŸأ ‘

ناك نافل سسينيد بردŸأ نأأ ثيح ،فاكلأ سسأاكل رركم Êاثلأ يديهمتلأ رودلأ نم باهذلأ ةهجأوŸ ابشس– ةعم÷أ أذه قيرفلأ
عم جامدنلأ لبق رشضÙأ فأرششإأ ت– سصاخ Êدب جمانرب ¤إأ عوشضÿأ ىلع أÈ‹ نوكيشس يدولغ نأأ دكأأو هتاحيرشصت ‘ احشضأو
دأدعتشسلأ ”أأ ىلع نوكي ىتح ةيندبلأ هتقايل لماك عاجÎشساب ابلاطم نوكيشس ›وغنوكلأ ›ودلأ نإاف ،›اتلابو ،ةعومÛأ ةيقب
ن .ن.يراقلأو يلÙأ ىوتشسŸأ ىلع Óهؤوم هنأأو ةشصاخ قيرفلل ةيمشسرلأ تايرابŸأ ‘ ةكراششŸأو ةعومÛأ عم جامدنÓل

يرفيف11 عامتجا دقع ىلع نورضصي نومهاضسŸا
‘ أÒثك تنشس– لئابقلأ ةبيبششل ةينفلأ جئاتنلأ نأأ مغر
قيق– نم ةÒعشش نب ءÓمز نك“ نيأأ ةÒخألأ ةدŸأ

هديشصر عفرب قيرفلل تحمشس تأراشصتنلأ نم ةلشسلشس
لإأ ،ةطقن12 عومجÃ مويدوبلاب قاحتللأو طاقنلأ نم
⁄و ،قيرفلل ةيرأدإلأ ةيعشضولأ نم نشسحي ⁄ كلذ نأأ
ة-ق-ير-ط-ل Úشضرا-عŸأ Úم-ها-شسŸأ تا-ط-طfl ن-م Òغ-ي
ىلعو ةرأدإلأ سسل‹ ءاشضعأأ فرط نم يدانلأ Òيشست
رداشصم نم انملع ثيح ،لÓم فيرشش سسيئرلأ مهشسأأر
أو--لأز ا--م نا--ششيرا---ي عا---ب---تأأ Úم---ها---شسŸأ نأأ ة---قو---ثو---م
ةماعلأ ةيعم÷أ دقع ىلع نورشصيو مهفقوÚ Ãكشسمتم
يرفيف11 موي ا-ه-خ-يرا-ت د-يد– ” ي-ت-لأ ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شسلأ

تناك امهم فقوŸأ أذه نع عجأÎلأ نوشضفريو ،1202
ع-ي-م-ج ¤إأ تأو-عد-لأ لا-شسرإأ ” ه-ّنأأو ة-شصا--خ با--ب--شسألأ
ا-م ق-فو عا-م-ت-جلأ أذ-ه رو-شضح-ب Úي-ن-عŸأ Úم-ها-شسŸأ
.Úنأوقلأ هيلع سصنت

ةرادإلا سسل‹ Òيغتو ةحضضاو بلاطŸا
تايولوألا نم

يمهاشسم نإا-ف ،ا-ه-ي-ل-ع ا-ن-ل-شص– ي-ت-لأ تا-مو-ل-عŸأ بشسحو
أوعفرو أوكر– نأأ دعب ءأرولأ ¤إأ عجأÎلأ نوشضفري ةبيبششلأ

سسيئرلأ ةيحن-تو ،Òي-غ-ت-لأ ثأد-حإأ ةرور-شضب ا-ي-لا-ع م-ه-تو-شص
أذه نأأ ةجحب ةرأدإلأ سسل‹ ءاشضعأأ ةيقبو لÓم فيرشش
ةبشسن سضافخنأ دعب قيرفلل ايعرشش اشسيئر دعي ⁄ Òخألأ
ل يتلأ ةشصرفلأ يهو ،›ا◊أ ةرأدإلأ سسل‹ ‘ مهشسألأ
.نومهاشسŸأ اهعييشضت ديري

ةلضصاوتم تاÒضضحتلاو اضسنرف نم داع فلزأا
‘ ÚمهاشسŸأ رأرشصإأ ىلع دكؤوت يتلأ بابشسألأ Úب نمو

مدعو يرفيف11 موي ةيئانثتشسلأ ةماعلأ ةيعم÷أ هذه دقع
مهاشسŸأ ةدوع يه قحل دعوم ¤إأ ىرخأأ ةرم اهليجأات
نم امداق نطولأ سضرأأ ¤إأ فلزأأ كيلم قباشسلأ ÒشسŸأو
ةرŸأ ‘ ا-شسنر-ف ¤إأ Òخألأ أذ-ه ل-ق--ن--ت نأأ ثي--ح ،ا--شسنر--ف
نيذلأ راشصنألأ ىدل تلؤواشستلأ نم ديدعلأ حرط ةÒخألأ

فلزأأ كيلم نأأ Òغ ،هفقوم نع هعجأرت ةيناكمإأ ‘ أوككشش
ةلشصأوم ‘ هرأرشصإأ نع فششكو هفقوÃ كوكششلأ لك لطبأأ
رشضح هنأأ ثيح ،ÚمهاشسŸأ عيمج عم هأأدب يذلأ لمعلأ

تنا-كو ،نأر-هو-ب سسمأأ لÓ-م ن-يد--لأ ز--ع مو--حرŸأ ةزا--ن--ج
تأÒشضحتلأ ةلشصأوÚ ŸمهاشسŸأ عيمجب ءاقتلÓل ةشصرفلأ
.يرفيف11 عامتجاب ةشصاÿأ

ةدراو ىقبت ليجأاتلا ةيناكمإا
ليجأات ةيناكمإأ نأأ تدكأأ ىرخأأ رداشصم نإاف ،لباقŸأ ‘

سسل‹ نأأ ثي-ح ،أد-ج ةدرأو ى--ق--ب--ت ير--ف--ي--ف11 عام-ت-جأ
ةماعلأ ةيعم÷أ دقع مدعل ليحتشسŸأ لعفي ›ا◊أ ةرأدإلأ

موي ماه يراق دعوÒ Ÿشضحتلأ ددشصب قيرفلأ نأأو ةشصاخ
نبو لÓم عشسوب نوكي نلو ،›اŸأ بعلŸأ مامأأ يرفيف41
وكاماب ¤إأ قيرفلأ ناقفأÒشس امهنأل روشض◊أ نامحرلأ دبع
.لقنتلأ أذهل Òشضحتلاب نÓغششنمو

«لاتيباكلا» حتفب امئاد نوبلاطي راضصنألا
،ةيرأدإلأ لكاششŸأو رومألأ نع رظنلأ سضغبو ،مهتهج نم
د-حأو بل-ط-م ق-ي-ق– ى-ل-ع نور-شصي ة-ب-ي-ب--ششلأ را--شصنأأ نإا--ف
نيرمث-ت-شسم-ل-ل حا-م-شسلأو ة-كر-ششلأ لا-م-شسأأر ح-ت-ف ‘ ل-ث-م-ت-م
ع-يرا-ششÃ بأÎقلأ يدا-ن--لأ Òي--شست ›و--ت ى--ل--ع ن--يردا--ق--لأ

سسيئر ىلع أÒثك نولوعيو ،ةÈتعم ةيلام تايناكمإأو ةمخشض
عم ،ىعشسŸأ أذه قيقحتل دولوم تيآأ رفعج يواهلأ يدانلأ
ام لك لذبب يلئابقلأ روهم÷أ دعو Òخألأ أذه نأأ ملعلأ
لاجآلأ برقأأ ‘ لاتيباكلأ حتف ءأرجإاب موقي ىتح هعشسوب
هماهم ةرششابم دعب هتايولوأأ نم Èتعي ام أذهو ةنكمŸأ
¿ .¿.ةيمشسر ةفشصب



ــه٢441 ةيناثلا ىدامج٦٢ ـل قفاوŸا1٢٠٢ يرفيف9٠ ءاثÓثلا لوأ’ا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

ناسسملت ةارابم ذنم رثأا هل رهظي ⁄

رـــشصم نم ةدوــــــعلا دعب وباج دقع خــــــشسف ‘ رــــــكفي ةرادإ’ا ضســــــل‹

دادزولب بابسش

امود ضسجاه تاباشصإ’او يبÁزام ةمقل تاÒشضحتلا نورششابي ةبيقعل ءانبأا

ةمصساح ةلحرم عم دعوم ىلع دادزولب بابصش قيرف نوكيصس
يرود ةقباصسم ‘ ةÒبك ةبصسنب هÒصصم ددحتصسو رهصشلا اذه
ةيد÷ا تاÒصضحتلا اورصشاب نوبعÓلاف كلذل ،ايقيرفإا لاطبأا
،يرفيف31 تبصسلا اذه يبمزام يب يت مامأا مداقلا دعوملل

اذ-ه ¤وألا ة-ي-ب-يرد-ت-لا م-ه-ت-صصح دو-ي-ع-صس ءا-ق-فر ىر-جأا ثي--ح
هذه نوكتل ،ةمقلا هذهل اÒصض– سسمأا ةحيبصص كلذو عوبصسألا
ةقيرط لصضفأاب دادعتصسÓل يد÷ا لمعلل ةيادب ةباثÃ ةصص◊ا

.لاطبألا يرود ةقباصسم ةرصشابم لبق
ينفلا لمعلا ىلع زكر امود

‘ ينفلا لمعلا ىلع زيكÎلاب امود كنارف بردŸا لصصاوي
ي-صسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت-لا ما-ق ثي-ح ،ةÒخألا ة-ي--ب--يرد--ت--لا سصصص◊ا
ةيبيردتلا ةصص◊ا ‘ ÚبعÓلا Úب ةيقيبطت ةارابم ة‹Èب
Úتعوم‹ ¤إا ÚبعÓلا ينفلا مقاطلا مصسق ثيح ،سسمأا مويل

قيب-ط-ت ل-جأا ن-م ءا-ق-ل-لا اذ-ه او-ل-غ-ت-صساو ،ة-صص◊ا ة-يا-ه-ن د-ن-ع

.مهل تاميلعتلا Ëدقتو ÚبعÓلا ىلع مهططخ
قحتشسي ا‡ Ìكأا ضسفانŸا ماÎحا مدع ÚبعÓلا نم بلط
ة--صص◊ا ة--ياد---ب ل---ب---ق Úب---عÓ---لا ع---م نا---فل بردŸا ثد–

ةمداقلا ةÎفلا ةيمهأا ىدم مهل حصضو نيأا سسمأا مويل ةيبيردتلا
¤إا نوبهذيصس مهنأا ÚبعÓل لاقو ،قيرفلا لبقتصسŸ ةبصسنلاب
ل-ك نأاو ءار-م-صسلا ةرا-ق-لا ة-ق-لا-م--ع د--حأا ة--ه--جاوŸ و--غ--نو--ك--لا
ن-م بل-ط ن-يأا ،ا-قÓ-طإا م-ه-م-ه-ت ل ي-ب--مزا--م ي--ب ي--ت تازا‚إا

ىلعو همجح نم Ìكأا سسفانŸا قيرفلا حنم مدع هرصصانع
يصسنرفلا ينقتلا نأا ينعي ام ،مهتايناكمإا ‘ قوثولا ÚبعÓلا
.سضعبلا عقوت امك ةيعافد ةليكصشتب لخدي نل

Áزام يب يت نع ةيفاك تامولعم كلتÁيب
نم مغرلاب ةيقيرفإلا ةركلا اديج امود كنارف بردŸا فرعي

ع-با-ت-ي ه-نأا د-كأا د-ق نا-ك--ف ،ا--ه--تا--ق--با--صسم ‘ ه--ت--كرا--صشم مد--ع

ةيدنألا عيمج فرعيو تاونصس ذنم ةراقلل ةيراقلا تاقباصسŸا
موصصخ نع نÓعإلا روف هنأا انرداصصم تفصشك ثيح ،ةقÓمعلا
قيرف نع تامولعŸا سضعب ىلع لوصص◊ا امود لواح بابصشلا
مايأا ذنم هصسردي  وهف ،مصسوŸا اذه هاوتصسمو يبÁزام يب يت
يصسنرفلا بردŸاف كلذ-ل ،ه-ف-ع-صضو ه-تو-ق طا-ق-ن د-ن-ع ف-قوو

Áام تبصسلا اذه هجاويصس يذلا قيرفلا نع ةرظنو ةركف كل
.ةبعصص نوكت نل ةليكصشتلا رايتخا ‘ هتمهم نأا ينعي

ءاقللا نوعيشضي يŸاشسو يوارد لوحلب
نم ددع بايغ دكأات دعب ةعجوم ةبرصض امود بردŸا ىقلت
لوحلب نم ل-ك-ب ر-مألا ق-ل-ع-ت-يو ،ي-بÁزا-م ءا-ق-ل ن-ع Úب-عÓ-لا
ىلع Êاعي يذلا يŸاصسو ،ليهأاتلا ةداعإل عصضخي لازي ل يذلا

¤إا ةفاصضإلاب ،اموي51 براقت ةدŸ بيغيصسو لحاكلا ىوتصسم
مويلا اذه Êدبلا رصضÙا عم لمعلا رصشابيصس يذلا يوارد
نوكيل ،يبمزام ةارابم دعب ةعومÛا عم فنأاتصسي نأا ىلع
ه-م-قا-طو برد-م-ل-ل ة-ب-صسن-لا-ب ا-صسجا-ه Úب-عÓ-لا ءلؤو-ه با-ي-غ
ةمهم ءامصسأا نوبئاغلا نأا اÃ هبعل ططخ Òيغت ىلع مغرŸا

ةيادب ذنم قيرفلا ىلع ليقث نزو اهلو ةيصساصسألا ةليكصشتلا ‘
.›ا◊ا مصسوŸا

رارجو دوبيع يئانثلاب رطاخي نل امودو اشضيأا بيغيشس يتباث
¤إا لصصو وهف نورخآلا هئÓمز نم لصضفأا يتباث ةلاح نأا ودبي
عم لمعلا رصشابيصسو ليهأاتلا ةداعإا ةيلمع نم ةÒخألا ةلحرŸا
ءاقلب قاحل-لا ه-ن-كÁ ل ه-ن-ك-ل ،عو-ب-صسألا اذ-ه Êد-ب-لا ر-صضÙا
لبق ةعومÛا عم جامدنلا هناكمإاب نوكي نل هنأا اÃ تبصسلا
ط--صسو ط--خ ‘ تا--با--ي--غ--لا م--غرو تقو---لا سسف---ن ‘ ،تب---صسلا
كارصشإاب ةرطاıا مدع ¤إا امود بردŸا هجتي ،ناديŸا

مغرلابف ،ةليوط ةدم ذنم نيدايŸا نع نوبئاغلا دوبيعو رارج
د-ق ةارا-ب-م اذ-ك-ه ل-ث-م ‘ ا-م-ه-تدو-ع نأا لإا ا-م-ه-ت-يز-ها-ج ن--م
ي-ن-ق-ت-لا-ف كلذ-ل ،ا-صضيأا ق-ير-ف-ل-لو ا--م--ه--ل ل--كا--صشم ‘ بب--صست--ت
ليجأات لولو ،اقÓطإا هيلع دصسحي ل فقوم ‘ حبصصأا يصسنرفلا
.ةديدج تاباصصإا ليجصست ناكمإاب ناك فلصشلا ءاقل

نأا ةصصاÿا اهرداصصم نم «بعŸÓا ءادصصأا » ةيموي تملع
باعلأا عناصص نم ادج نوبصضاغ رئاز÷ا ةيدولوم ›وؤوصسم
ذ-ن-م ر-ثأا يأا ه-ل ر-ه-ظ-ي ⁄ يذ-لا و-با-ج ن-موŸا د-ب-ع ق-ير-ف-لا

هحنمو ا-با-صصم ا-هردا-غ ي-ت-لاو دادو-لا ما-مأا نا-صسم-ل-ت ةارا-ب-م
نأا لإا تهتنا ةهاقنلا ةÎف نأا مغرو.ةحار مايأا ةرصشع بيبطلا
سساŸأا سسيئرلا ةÒح راثأا ام وهو رثأا هل رهظي ⁄ بعÓلا
ىلع بعÓلا ةلاحإا ‘ ةيدجب ركفي هنأا هيبرقŸ فصشك يذلا

دقو هقح ‘ ةمزÓلا تارارقلا ذاختإا لبق بيدأاتلا سسل‹
ة-ير-ف-صس ن-م ةدو-ع-لا د-ع-ب هد-ق-ع خ-صسف ة-يا-غ ¤إا ر-مألا ل--صصي
.هليحرب ةبلاطŸا تاوصصألا تلاعت امدعب ةرهاقلا

قيرفلا عم دعي ⁄ بعÓلا لقع نأا ىلع عامجإا
دجاوتم هصسأار طقصسÃ جلاعي نأا لصضف يذلا وباج نأا ودبيو

اصضيأا قلغم لاقنلا هفتاهو عوبصسأا نم Ìكأا ذنم فيطصس ‘
وأا ن-يÒصسŸا ن-م ءاو-صس ه-ب لا-صصتإلا ل-ب--صس ل--ك ع--ط--ق ثي--ح.
ةرادإلا بصضغ ةدح نم داز ام وهو .ينفلا مقاطلا ءاصضعأا

لماعتلا بجيو قيرفلا عم سسيل بعÓلا لقع نأا تمهف يتلا
نوناقلا عم حماصستت نأا ديرت ل ةرادإلا نأاو ةصصاخ مزحب هعم
.يلخادلا

ةيدولوŸا عم هلبقتشسم ددحيشس Êارمع
نودكؤوي رئاز÷ا ةيدولوم تيب نم ÚبرقŸا سضعب ناك اذإاو
لصضفأا نوكيصس لبقŸا يوتصشلا وتاكŸÒا ‘ وباج ليحر نأا
م-غر ءا-ط-ع-لا ى-ل-ع اردا-ق د-ع-ي ⁄ ه-نأا اÃ ق-ير-ف-ل-ل ة-ب-صسن--لا--ب
سسيئرلا نأاف  .وطابخ موحرŸا ةرود ‘ ةيلاثŸا هتقÓطنا
ةقاطبلا حنÁ نأا لصضفو رارق يأا ذختي نأا سضفر سساŸأا
‘ ل-صصف-ي-صس يذ-لا Êار-م-ع ردا-ق-لا د-ب-ع برد-م-ل-ل ءا-صضي-ب--لا

ذنم فيطصس قافو ‘ هبرد نأاو قبصس يذلا وباج لبقتصسم
قفاويصس وه هصسفن حرطي يذلا لاؤوصسلا نكلو .تاونصس ثÓث

املثم يصضاÎلاب هدقع خصسف ‘ ركفي هنأا مأا ةدوعلا ىلع وباج
                                 .هنم ةبرقŸا رداصصŸا سضعب هتفصشك

م –ب

رشضحي كلامزلا
ةهجاوÃ ةيدولوملل
يردنكشسلا دا–إ’ا

تل-صضف ي-ت-لا ر-ئاز÷ا ة-يدو--لو--م سسك--عو
يرود ةارا-ب-م ءاو-جأا ‘ ار-ك-ب-م لو--خد--لا
يرصصŸا كلامزلا ما-مأا ا-ي-ق-ير-فإا لا-ط-بأا
يبرادلا ةهجاوم ل-ي-جأا-ت-ل ا-ب-ل-ط تمد-قو
كلامزلا ةبيتك نإاف ،ةمصصاعلا دا–إا مامأا

يردنكصسلا دا–إلا مويلا ءاصسم هجاوتصس
‘ يرصصŸا يرودلا مصسرب اهناديم ىلع
اكوصشتاب لابصشأا اهلÓخ لواحيصس ةهجاوم
ة-يدو-لوŸا ة-ع-قو-م ل-ب-ق تا-يو-ن-عŸا ع-فر
ما--مأا ةÒخألا ةرا--صسÿا ة--مد---صص زواŒو
لوأا دهصشتصس يتلا ةارابŸا يهو ،ةنو÷ا

‘ ديد÷ا يصسنو-ت-لا م-جا-ه-م-ل-ل ة-كرا-صشم
،يريز÷ا نيدلا في-صس ءا-صضي-ب-لا ة-ع-ل-ق-لا
ينفلا مقاطلل ةيتاو-م ة-صصر-ف-لا نو-ك-ت-صسو
‘ Úصسفا-نŸا لوأا ة-ن-يا-عŸ ة-يدو--لو--م--ل--ل
ةحصضاو ةركف ذخأاو تاعومÛا يرود

 .ÚيرصصŸا بعل ةقيرط لوح

Úبئاغلا زربأا ‘اششلا دبع
ةيدولوŸا ةمق نع

ةرداصصلا ةيرصصŸا مÓعإلا لئاصسو تدكأا
ير-صصŸا كلا-مز-لا ع-فاد--م با--ي--غ سسمأا

مامأا ةبقترŸا ةهجاوŸا نع ‘اصشلا دبع
ةع-م÷ا اذ-ه ةرر-قŸا ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م
ىوتصسم ىلع ةيحارج ةيلمعل هئارجإا دعب
اميف ،Úبئاغلا زربأا كلذب نوكيل ،فنألا

دمfi رخألا عفادŸا ةكراصشم دكأاتت ⁄
نأاو ة--صصا--خ ا--ه--مد--ع ن--م ي--ن--غ--لا د--ب--ع
هل هجوي ⁄ ءاصضيبلا ةعلقلل ينفلا مقاطلا
دا–إلا ةارا----ب----م ة----ب----صسا----نÃ ةو----عد----لا
فسصنم – ب.مويلا يردنكصسلا

وغنوكلاب رئاز÷ا ةرافشس
بابششلا ةرادإا نئمطت

ةرادإا ةيطارقÁدلا وغنوكلاب رئاز÷ا ةرافسس تلسسار
ابسس– تازيهجت-لا ر-خآا صصو-سصخ-ب دادزو-ل-ب با-ب-سش

¤إا يرفيف01 موي لقنتيسس يذلا دفولا لابقتسس’
تنأامط ثيح ،لاطبأ’ا يرود تايرابم بعلل كانه

ازهاج حب-سصأا ءي-سش ل-ك نأا ي-سشير-ق ةرادإا ةرا-ف-سسلا
عيمجو قيرفلل فورظلا لك ليهسست ىلع ترهسسو
تابعÓت يأا نم فوختم قيرفلا ناك ثيح ،ةثعبلا

¤إا لوسصولا دنع ةسصاخ مسصÿا قيرفلا لبق نم
رو-مأ’ا هذ-ه ل--ك تع--سضو ةرا--ف--سسلا ن--ك--ل ،را--طŸا
نلو ءيسش لك ‘ عÓطإا ى-ل-ع نو-ك-ت-سسو نا-ب-سس◊ا-ب
.اهل اولحي امك فرسصتت يبÁزام يب يت ةرادإا كÎت

ةارابŸا بعلم ىلع ةيبيردت ةشصح يرجيشس قيرفلا
ةسصح ءارجإا بابسشلا يبع’ قح ‘ نوكيسسو اذه
ةعاسس42 لبق ةارابŸا بعلم ةيسضرأا ىلع ةيبيردت

بردŸا اهيلع لوعيسس يتلا ةسص◊ا يهو ،ةارابŸا نع
‘ ةد-ئا-سسلا ءاو-جأ’ا ى-ل-ع فو-قو-لا ل-جأا ن-م ا-مود
ثيح ،ناديŸا ةيسضرأ’ ÚبعÓلا ةنياعمو وغنوكلا

لوح ةراسس رابخأا ى-ل-ع ي-سسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت-لا ل-سص–
.ةÒخأ’ا هذه ةلاح

راطملل قيرفلا ةقفارŸ نورشضحي راشصنأ’ا
ما-مأا ءا-ق-ل-لا ة-ي-م-هأا دادزو-ل-ب با-ب-سش را-سصنأا م-ل-ع--ي
عون نم زيفحتل نوجاتحي ÚبعÓلا نأاو يبÁزام

دقف ،كانه نم ةيبا-ج-يإا ة-ج-ي-ت-ن-ب ةدو-ع-ل-ل صصا-خ
قيرفلا ة-ل-فا-ح ة-ق-فارŸ نآ’ا ن-م Òسضح-ت-لا اوؤود-ب
،راطŸا ¤إا ةماقإ’ا قدنف نم ÚبعÓلا لقتسس يتلا

ةلاسسر Ëدقتو ةعئار ءاوجأا عنسص ىلع نومزاع مهف
مهيدل ام لك Ëدق-ت ل-جأا ن-م Úب-عÓ-ل ة-يز-ي-ف–

م-غر م-ه-ف-ل-خ يدا-ن-لا قا-سشع نأا-ب م-ه-ل د-ي-كأا-ت--لاو
.تايرابŸا اهيف بعلت يتلا ةسصاÿا فورظلا

ب.ظيف◊ا دبع

ةرـــهاقلا ةــــــــــيرفشس لـــــــبق مــــهنحششي و رداوــــــــــكلاب عــــــــمتجي Êارــــــــــمع

Êارمع رداقلا دبع رئاز÷ا ةيدولوŸ ديد÷ا بردŸا عمتجا
ÚبعÓلا Úب و هنيب لوطم ثيدح راد ثيح ، قيرفلا رداوك عم
ةحلصصم لجأا نم نواعتلا مهايإا مهبلاط نيأا ،ادح ىلع اÓك
اهيف طبختي ىحصضأا يتلا ةمزألا هذه نم جورÿاو يدانلا
Úح ‘ ،فيطصس ءاقل ذنم زوفلا معط قذي ⁄ يذلاو قيرفلا

ىتح مصسوŸا اذهل ةيدولوملل تاهويديفلا نم ديدعلا بلط
ة-صصا-خ Úب-عل ىو-ت-صسمو ة-ما-ع ق-ير-ف-لا ة-فر-ع--م ه--ل ى--ن--صست--ي

ريودت ىلع دمتعي ناك قباصسلا ينفلا مقاطلا ناو اصصوصصخ
ديد÷ا ينفلا مقاطلا ح-لا-صص ‘ نو-ك-ي-صس ا-م و-هو ،ة-ل-ي-ك-صشت-لا

.بعل لك ىوتصسم ىلع فوقولل
رايدلا رقع ‘ كلامزلا ةتغابم ديري

ثيح ،اركبم هاياون نع فصشكلا ديد÷ا ينفلا مقاطلا ىعصسيو
‘ اركبم لوخدلا Êارمع رداقلا دبع ديمعلا ةبيتك دئاق ىعصسي
يت-لاو مدا-ق-لا ة-ع-م÷ا ةر-ه-صس ةر-ظ-ت-نŸا كلا-مز-لا ةارا-ب-م ءاو-جأا
.ايقيرفإا لاطبألا ةطبار نم تاعومÛا يرود راطإا ‘ لخدت
ناولأا-ب د-يد÷ا ي-ن-ف-لا م-قا-ط-ل-ل ¤وألا ي-ه ةارا-بŸا هذ-ه Èت-ع-تو
،رصصم نم ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا قرطلا ىتصشب ىعصسيو ةيدولوŸا

فورظلا نصسحأا ‘ قيرفلا عم هراوصشم ةلصصاوم هل ىنصستي ىتح

‘ ةصصاخ ىرخأا ةماود ‘ قيرفلا لخدتصس ةيبلصس ةجيتن يأا نأل
.Êارمع بردŸا مادقتصسا ىلع راصصنألا ةيبلاغ اصضر  مدع لظ
RCP ليلا– ءارجإاب  مويلا ةيششع موقي ةيدولوŸا دادعت

ثيح ،91 ديفوك ليلا– عم دعوم ىلع ةيدولوŸا دادعت نوكيصسو
ةرهاق-لا ¤إا ل-ق-ن-ت-ت-صس ي-ت-لا ة-يدو-لوŸا ة-ب-ي-ت-ك دار-فأا ل-ك مو-ق-ي-صس
لك لبقف ةداعلا هيلع ترج املثم انوروك سسوÒف ليلا– ءارجإاب
ليلاحتلا هذهب قيرفلا موقي ةيرفصس

دغلا ةيششع نوكيشس ةرهاقلا ¤إا لقنتلاو
اهللخت دغ موي ةيصشع ةرهاقلا ¤إا لاحرلا ةيدولوŸا ةثعب دصشتو

هجوتلا مث ءاذغلا ةبجو لوان-ت-ي ا-هد-ع-بو ا-حا-ب-صص ة-ي-ب-يرد-ت ة-صصح
¤إا عÓقإلا لجأا نم نيدموب يراوه ›ودلا راطم ¤إا ةرصشابم
ةصصاخ ةلحر Èع ةرهاقلا

 اذهو ضضفرت ’ ةيدولوŸا»:Êارمع
› ةبشسنلاب زا‚إا Èتعي

قي-ب-ط-ت-لا Èع ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م يدا-ن-ل د-يد÷ا بردŸا حر-صصو
ةدا-ي-ق نأا د-كأا ثي-ح ، د-ي-م-ع-ل-ل ه-ئا-صضمإا د-ع-ب يدا--ن--ل--ل ي--م--صسر--لا
ىلع نوكأا نأا Òبك فرصش اذهو › ةبصسنلاب زا‚إا Èتعي ةيدولوŸا

نكلو نطولا جراخ سضورع ةدع يدل تناك ، قيرعلا قيرفلا اذه
لك Òغ ةيدولوŸا ةرادإا سسل‹ سسيئر نم لاصصتا تيقلت امدعب

flانقفتاو ةعم÷ا موي تلاصصتلا ةيادب تناك ثيح ، يتاطط ‘
قبصس يذلا ينف مقاط بلجب يطورصش ةيبلت ” ثيح ، زيجو فرظ
‘ يعم ناك يذلا سشورمع يفطل مهنيب نمو هعم تلغصشنا نأاو
Êدعاصسيصس Òخألا اذهو ءاقبلا هعم انققح يذلا دادزولب بابصش
انه Òبك اماÎحا هل نكي عيم÷او قيرفلا نبأا هنأا ةصصاخ اÒثك
نم سسيل هنأل ،انم رظتنم وه ام قيق– ىلع نيدهاج ىعصسنصسو
نوكن نأا لمآا و ،غارف ةلحرÃ رÁ وهو Òبك قيرف دوقت نأا لهصسلا

.«ةحيحصصلا ةكصسلا ¤إا قيرفلا ديعنو نظلا نصسح دنع
شش.ميلسس



قافولأ ةهجأوم لبق ةرأدشصلأ يلتعيو ردشصتŸاب  حيطي يتناششأأ

اجافتيو ليسصافتلا لك عمجي يكوكلا
وكوتوك يتناسشا دادعت نسس رغسصل

نع ليسصافتلأ لماك مداقلأ دحألأ ةهجأوŸ أدأدعتسسأ فيطسس قافو بردم لسص–
نسس رغسصب ةقوثوم رداسصم بسسح أاجافت ثيح ،Êاغلأ وكوتوك يتناسشأ قيرف سسفانŸأ

نوكتي أدأدعت كلتÁ  ثيح ةيلودلأ ةباسشلأ رسصانعلأ نم ديدعلاب رخزت يتلأ ةليكسشتلأ
42  أرولابأأ قأزر سسرا◊أ  امه لوألأ اناغ بختنم عم Úيلود نْيبعل مهنم بعل82 نم

Êاغلأ بختنŸأ  عم Úبعل ثÓث و ( ةنسس22 ) يتين رفوتسسيرك نÁألأ عفأدŸأ و ةنسس
ةنسس02 نم لقأأ بختنم و دمfi بيبح عفأدŸأ و هاب يمأوك سسرا◊أ يبŸوألأ

Úيبنجأأ نْيبعل  دجأوت ةليكسشتلأ زيÁ امك  دنÓنود ميهأربإأ سسرا◊أ
عناسص Èتعي يذلأ  (ةنسس82 ) اماغ ويباف يليزأÈلأ طسسولأ بعل امه
اتياك يل يبان  ينيغلأ مجاهŸأ و ةيلاع تأراهم كلتÁو قيرفلأ باعلأ

.ةنسس٦2

 ةــــــــــنسس42 رــــــــــمع لدــــــــــعÃ ةــــــــــباسش ةــــــــــليكسشت
ةــــــــــليكسشتلا ةــــــــــميق وروــــــــــي نوــــــــــيلم2 و

ىلع لد نإأ أذه و ÚبعÓلأ رامعأأ لدعم وه اماع42ـلأ نسس Èتعي
كلتÁ ثيح يدانلأ أذه ‘ نابسشلأ زورب ىلع لدي ا‰إاف ءيسش
سسراحو Êاغلأ يبŸوألأ بختنŸأ نمسض Úبعل3 انركذ املثم
عقوŸأ فسشك دقو دنÓنود ميهأربإأ ةنسس02 نم لقأأ بختنم
يه ةليكسشتلل ةيلاŸأ ةميقلأ نأأ » تكرام  Òفسسنأرت» سصتıأ

. وروي نويلم2 ›أوح

ةرادسصلا عزتنيو دعاوقلا جراخ ردسصتŸاب حيطي يتناسشأا
ردسصتŸأ دحألأ سسمأأ لوأ ةهجأوم لÓخ يتناسشأ دأدعت حأزأأ
هنأديم ‘ هيلع زاف امدعب  ¤وألأ ةبترŸأ نم  Óيراك يدان
نأأ دعب  ةطقن32 ديسصرب بيتÎلأ ملسس ىلتعأو0 -2 ةجيتنب
بعل Úترابم رسسخو5 ‘ لداعتو٦ ‘ زاف ةأرابم31 بعل

جراخ و Úترم رسسخ و ةرم لداعتو3 ‘ زاف٦ رايدلأ لخأد
⁄ و تأرم عبرأأ لداعت و تأرم ثÓث ‘ زاف7 بعل رايدلأ

تزتهأ اميف فده21 هل  دعأوقلأ جراخ ةراسسخ يأأ لجسسي
. فأدهأأ٦ قرافب تابسسانم٦ ‘ هكابسش

 ثــــــــــيمسس نوــــــــــسسنوج Êاــــــــــغلا هــــــــــبردي
كيلكيدلا ثدحاو رهسشذــــــــــنم

ي--ل--ع ثي--م--سس نو--سسنو--ج Êا--غ--لأ ›ا◊أ بردŸأ فر---سشأأ
رخآأ ‘ و رهسش لبق وكوتوك يتناسشأ قيرفل ةينفلأ ةسضراعلأ
ةرم ةراسسخ و لداعت و تأرم ثÓث ‘ زاف تلوج سسمخ

قيرفلأ  كيلكيدلأ ثأدحإأ ‘ حاجنلأ نم نك“ ثيح  ةدحأو
ةيكيسسÓكلأ ةطÿأ يأأ422 وه يكيتكت مسسرب أرخؤوم بعلي

ة-سصا-خ ةو-ق-لأ طا-ق-ن ن--م ي--ه و ر--سشا--بŸأ بع--ل--لا--ب فور--عŸأ
( ةنسس82 يليزأرب ) اماغ  ويباف همسسأ يراهم بعل عناسص كÓتماب

لامهإأ نود نم ( ةنسسÊ 12اغ ) وكوبأأ  يمأوك همسسأأ فأده و طسشن مجاهم  و
ب/ليلخ.ةلوطبلأ ‘ عافد نسسحأأ Èتعت يتلأ ةنيتŸأ ةيعافدلأ ةموظنŸأ

لوأ’ا فÙÎاــه2441 ةيناثلأ ىدامج٦2 ـل قفأوŸأ1202 يرفيف٩0 ءاثÓثلأ

فيطسس قافو

ÚبعÓلأ ةمئاق نع فسشكلأ يكوكلأ ليبن بردŸأ لجأأ
ثيح ،مداقلأ ةعم÷أ ةحيبسص انغ ›إأ رفسسلاب ÚينعŸأ
ت‹رب يتلأ فا-ن-ئ-ت-سسÓ-ل ة-ي-ب-يرد-ت-لأ ة-سص◊أ ل-غ-ت-سسأ
ى-ل-ع د-ي-ج ل-ك-سشب فو-قو-لأ ل-جأأ ن-م ة-حرا-ب-لأ ة--ي--سسمأأ

ة-با-سصإلأ ن-م Êا-ع-ت ي-ت-لأ ر--سصا--ن--ع--لأ سضع--ب ة--يز--ها--ج
ىدم ةفرعŸ ةلاحب ةلاح يبطلأ مقاطلأ عم رواسشتلأو
هجوتŸأ دفولأ ةقفر ÚباسصŸأ سضعب  روسضح ةيناكمإأ
ةأرابŸأ دعوم ‘  هتامدخ نم ةدافتسسلأو اناغ ¤إأ
. يرفيف41 مداقلأ دحألأ ةيسسمأأ

سسرا◊ا و يلهاج،Êوديعلا، يسشكاكب، طينحج
ةمئاقلا جراخ ايمسسر يÒخ

ءا-م-سسألأ سضع-ب رو-سضح مد-ع د-كؤوŸأ م--ك--ح ‘ ح--ب--سصأأ
ةاناعم ةل-سصأو-م د-ع-ب ة-ي-ق-ير-فإلأ ة-ه-جأوŸأ ‘ ةزرا-ب-لأ

ع-نا-سص ةرو--سص ‘ كلذ و ،ة--با--سصإلأ ن--م ءا--م--سسألأ هذ--ه
‘ ة-بو-ع-سص د-ج-ي لأزل يذ-لأ ط-ي-ن-ح-ج مر-كأأ با-ع--لألأ
ىوتسسم ىلع ملآلأ ببسسب ينميلأ هلجر يلع زاكترلأ
هدرفÃ سضكرلأ ةÎف ذنم بعÓلأ ةرسشابم مغر ةبكرلأ
ن-ع با-ي-غ-لأ ي-سشكا-ك-ب مر-سضıأ ع-فأدŸأ ل-سصأو ا-م-ك

يتلأو اهنم دافتسسأ يتلأ ةحأرلأ دعب تابيردتلأ روسضح
امك ، طرافلأ عوبسسألأ ذنم Úعوبسسأأ ةÎف ىلع دت“
نأوكسشي يÒخ سسرا◊أو يلهاج باسشلأ نم لك  لأزل
ا-م-ه-ن-م ل-ك جا-مد-نأ م-غر ة-سسفا-نŸأ سصق--نو ملآلأ ن--م
. ةعومÛأ تابيردت نمسض

لجأا نم دفولا نمسض يتومول Êاغلا
Œسشأاتلا ديدÒة

يتومول لاينأد Êاغلأ مجاهŸأ روسضح ةرأدإلأ تررق
مداقلأ ةعم÷أ ةحيبسص اناغ هدلب ›إأ ةيرفسسلأ لÓخ
ببسسلأو  ةأرابŸأ روسضحب ينعم Òغ بعÓلأ نأأ مغر
دجوت يتلأ ةÒسشأاتلأ ديدŒ ¤إأ بعÓلأ ةجاح ¤إأ دوعي
ةليلقلأ مايلأ ‘ هتاي-حÓ-سص ذ-ف-ن-ت-سست ي-ت-لأو ،ه-تزو-ح-ب

ىدŸأ ةليوط ةÒسشأات ىلع لوسص◊أ مث نمو ةمداقلأ
ةفاسضإلاب  أركأأ ةمسصاعلأ ‘ ةيرئأز÷أ ةيلسصنقلأ نم
باسشلأ بعÓلأ ةرايز لجأ نم ةسصرف نوكتسس اهنأأ ¤إأ
. ةيسسفن ةحأر نم ةدافتسسلأو هلهأأ ¤إأ

رسصانع7 دجاوت ببسسب فيدرلا ةهجاوم ليجات
ةيرفسسلا نمسض ةباسش

مامأأ ةمداقلأ ةلو÷أ ةهجأوم ةفÙÎأ ةطبأرلأ تلجأأ

ىلع كلذك ف-يدر-لأ دأد-ع-ت-ل ة-ب-سسن-لا-ب ةروا-سسلأ ة-ب-ي-ب-سش
قافو ةرأدأ نم بلطب كلذ ءاجو ،رباكلأ دأدعت رأرغ
رسصانع7 ›أوح دجأوت نوك بلطلأ تررب يتلأ فيطسس
ةليك-سشت ن-م-سض ا-نا-غ ¤إأ ة-ير-ف-سسلأ ن-م-سض ف-يدر-لأ ن-م
نأأ ودبيو ،بلطلأ ىلع قفأوت ةطبأرلأ لعج ام  رباكألأ
ف-يدر-لأ ة-لو-ط-ب بي-تر-ت رد-سصت-م Úب ةأرا-بŸأ ة--ي--م--هأأ

لعج فيطسس قافو فيدر قحŸÓأو ةرواسسلأ ةبيبسش
عمجتسسي ىتح ليجأاتلأ بلط لسضفت ةيفياطسسلأ ةرأدإلأ
.اهتأردق لماك فيدرلأ

ةيرفسسلا نمسض فايسضوب و يداز نب ناسسرا◊ا
ة-ل-ي-ك-سشت ى-مر-م ة-سسأر-ح ي-ئا-ن-ث ف-يدر-لأ برد-م غ--ل--بأأ
،امهيسسفن Òسض– ىلع فايسضوب و يدأز نب فيدرلأ

نمسض رفسسلل ةعم÷أ دعوم ‘ نيزهاج انوكي ىتح
يذلأ يكوكلأ ليبن بردŸأ نم بلطب اناغ ¤إأ دفولأ

ام ،اناغ ¤إأ رفاسسŸأ دفولأ نمسض يئانثلأ مسض ررق
دعب سسأرح4 ¤إأ رفسسلاب ÚينعŸأ سسأر◊أ ددع عفري
ب/ليلخ. سساعد باسشلأو ةيريأذخ نم لك

دفولأ نمشض يتومول Êاغلأو أركأأ ةيرفشس جراخ ايمشسر يششكاكب و طينحج

ÚباــــــــسصŸا بــــــــبسسب هــــــــتمئاق نــــــــع فــــــــسشكلا لــــــــجؤوي يــــــــكوكلا

عم قابسس ‘ رارسسو ‘’، ةيافلح
مداقلا يرفيف82 لبق نمزلا

لامك يواهلأ سسيئر، ةيافلح ماعلأ ريدŸأ نم لك ةرأدإلأ باطقأأ يثÓث دجوي
رداسصم داجيإأ لجأ نم نمزلأ عم قابسس ‘ رأرسس ةرأدإلأ سسل‹ سسيئرو ‘ل

ÚبعÓل ةقلاعلأ تاقحتسسŸأ ديدسستل فاك  ›ام فÓغ  Òفوت نمسضت  ليو“
82 لبق  طينحج ءاقفر عم هب تمزتلأ يذلأ دعوŸأ بسسحو دد÷أو ىمأدقلأ

ناك يذلأ ةيافلح ماعلأ ريدŸأ رظتني يذلأ تقولأ ‘و ثيح  مداقلأ يرفيف
ريدŸأ در  تاكرÙأ تويزل ةيناŸألأ ةكرسشلأ ليو“ دقع بلج ءأرو
در رأرسس سسيئرلأ بقÎي دقعلأ ميسسرت لبق ايناŸأأ ‘ مألأ ةكرسشلل ماعلأ

سسيئرلأ لفكت يذلأ يليومتلأ دقعلأ لهجي لأزل اميف  سسيليبوم ةسسسسؤوم
. هبلجب ‘ل يواهلأ

رظتني رارسسو تاحÎقŸا ىلع درلا لجؤوت «سسيليبوم»
يتلأ تاحÎقŸأ ىلع درلأ سسيليبوم لاقنلأ فتاهلاب لماعتŸأ لجأ
راهسشإلأ ›وئسسم عم هئاقل لÓخ رأرسس ةرأدإلأ سسل‹ سسيئر اهب مدقت

،ةمداقلأ مايألأ ›اط رافلأ سسيمÿأ  ةيفتاهلأ ةسسسسؤوŸأ ىوتسسم ىلع
أÒثك نهأري هنأ ةسصاخ ديدسش بقÎب رظتني رأرسس سسيئرلأ لأزل ثيح
ةمزألأ نم جورÿأو ةنيزÿأ سشاعنإأ لجأ نم  يليومتلأ دقعلأ أذه يلع
. قيرفلأ اهنم Êاعي يتلأ ةقناÿأ

ةيرفسسلا فيراسصم رايلم سضرقأا يوابرعلا
فيلاكت ةيطغتب يوابرعلأ ميهأربإأ روت كيبورت رفسسلأ ةلاكو لث‡ لفكت

ةرئاطلأ زجح ةفلكت ءأوسس اناغ ¤أ دفولأ دوقت يتلأ ةيرفسسلأ فيراسصم
ردقت ةيلامجإأ ةميقب أركأأ ةيناغلأ ةمسصاعلأ ‘ ةماقإلأ فيراسصم وأأ ةسصاÿأ

Ãترفوت ىتم ةرأدإلأ هددسست  قيرفلل سضرق لكسش ‘و  متنسس رايلم غلب
ةيرفسسلأ فيراسصم نامسض ‘ ةÒبك تابوعسص ةرأدإلأ تدجو نأأ دعب  لأومألأ

.ةسصاخ
Êاوسضر حلاسصل مك◊ا رارق ةلسسارم يقلتت ⁄ تلاز’ ةراد’ا

ةمكÙأ هتردسصأأ يذلأ مك◊أ سصوسصخب ةلسسأرم يأ اهلسصت ⁄ ةرأدلأ تلأزل
نأأ دعب  Êأوسضر مرسصنŸأ مسسوملل نÁلأ Òهظلأ ىوكسش  سصوسصخب ةيسضايرلأ
رايلم ىلع لوسص◊اب تاعأزنلأ ةن÷ نم يئأدتبأ  رأرق نم ةيأدبلأ ‘ دافتسسأ
مك◊أ نأ تدكأأ دق فأرطأ تناك اميف  ةقلاعلأ هتاقحتسسم لث“ نويلم002و
. ” دق

ةبحر-يوارد يئانثلا تاقحتسسم ديدسست لجؤوتو
مغر ةبحر-يوأرد يئانثلل ةقلاعلأ تاقحتسسŸأ ددسست ⁄ ةرأدلأ تلأزل امك
لباقم تاعأزنلأ ةن÷  ةلواط ىلع هعسضو ”و يئانثلأ عم هتقو يذلأ لوكوتÈلأ
ةزاجأ بلج نم نكم-ت-ت ⁄ ا-ه-ل-ع-ج ا-م  ي-تو-مو-ل لا-ي-نأد Êا-غ-لأ م-جا-هŸأ ل-ي-هأا-ت
.ةيلاŸأ ةلويسسلأ بايغ ببسسب Úنثلأ مويلأ ةياغ ¤إأ مجاهŸأ

 سسمأا فيطسس ىفسشتسسم رداغ ناميل سسرا◊ا
يأأ دحألأ سسمأأ لوأأ ةيسسمأأ فيطسس ىفسشتسسم ناميل نأرهو ةيدولوم سسراح  رداغ
ة-ي-سضرأأ ى-ل-ع ئ-طاÿأ ه-طو-ق-سس بق-ع ا-ه-ل سضر-ع-ت ي-ت-لأ ة-با-سصإلأ د-ع-ب  ة-عا--سس42
دوعيل اهل سضرعت يتلأ ةباسصلأ نم يفسش نأأ دعب ىفسشتسسŸأ رداغ ثيح،نأديŸأ

. نأرهو ¤إأ ةرسشابم
ب/ليلخ



رفظلل أهيعأسسم ةمسصأعلا دأ–إا ةرادإا لسصاوت
يج-ي-ع-ن ءأ-ير-كز ودارأ-ب يدأ-ن م-جأ-ه-م ة-ق-ف-سصب
تلأ-ق--ت--نلا قو--سس ن--م ة--ياد--ب ي--ئأ--ه--ن ل--ك--سشب
‘ هنع تنلعأا أمك ةرأعإلا ليبسس ىلع ةيوتسشلا
بعÓلا ىلع قأفتل تلسصوت أمدعب ،قبأسس تقو
‘ نمكي لكسشŸا نأا لإا ،قيرفلا ناولأا سصمقتل

بعÓلا ليو– نوسضفري نيذلا كأبلا ›وؤوسسم
سضور-ع-لا سضع--ب لو--سصو د--ع--ب ةرأ--ط--سسو--سس ¤إا
ي-ئأ-ه-ن ل-ك-سشب بعÓ--لا د--ق--ع ءار--سشل ة--ير--غŸا

ل-ع-ج-ي د-ق أ-م و-هو ،ة-ي-بر-غ-م قر-ف ن-م ة--سصأ--خ
ريدŸا نأا لإا ،دأ–إÓل ةبسسنلأب Ìعتت ةقفسصلا
حأ‚إل اد-هأ-ج ى-ع-سسي ى-ي-ح-ي Îن-ع ي-سضأ-ير--لا
هتلأسصتاو ةÒخألا هتأكر– لÓخ نم ةقفسصلا
م--سسح ل--جأا ن---م ودارأ---ب ›وؤو---سسÃ ةرر---ك---تŸا
.ناوألا تاوف لبق ةيسضقلا

ودإراب ›وؤوصسم عم تاصضوافŸإ رصشاب
تأسضوأفŸا رسشأب ىيحي نأا أنردأسصم تملعو
حلأسصل ةقفسصلا مسسح لجأا نم ودارأب ةرادإا عم
ي-سشطز نأ-سسح كأ-ب--لا سسي--ئر عأ--ن--قإاو ،دأ–إلا
قرفلا دحأل نطولا جرأخ بعÓلا ليو– مدعب
ءوسضلا ىقلت دق ىيحي نأكو ،هتأمدخ ديرت يتلا
نم يجورف يÒت بردŸا فرط نم رسضخألا
رظنلأب ،قيرفلا فوفسص ¤إا بعÓلا مسض لجأا
ىلع ردأق حيرسص مجأهم ¤إا دأ–إلا ةجأح ¤إا
أميسسل ،سصويfi ة-سسفأ-ن-مو ،ة-فأ-سضإلا Ëد-ق-ت
لو قاور بعل ة-عأ-سش ن--ب Èت--ع--ي ي--جور--ف ناو
اذإا لإا ة-بر--ح سسأار بسصن--م ‘ اÒث--ك ه--م--ح--ق--ي
مد-ق-ت--سسŸا نأا أ--م--ك ،كلذ--ل ةرور--سضلا تسضت--قا

قاور بعل د-ع-ي م-ي-ل-ي-ب ي-بأ-ن-ي-كرو-ب-لا د--يد÷ا
.موجه بلق بسصنم لغسش هنكÁ لو أسضيأا

ديري يبرغŸإ ريداغأإ ةينصسح
بعÓلإ

ىلع يبر-غŸا ر-يدأ-غأا ة-ي-ن-سسح و-لوؤو-سسم ر-سصيو
لبقŸا يوتسشلا وتأكŸÒا لÓخ بعÓلا مسض
ة-ي-لأ-م ة-م-ي-ق او-سضر-ع أ-مد-ع-ب ،ي--ئأ--ه--ن ل--ك--سشب

fiÎىلع ةم
ر-مألا و-هو ،بعÓ-لا م-سض ل-بأ--ق--م ودارأ--ب ةرادإا
مهرأظنأا نو-لو-ح-ي كأ-ب-لا ›وؤو-سسم ل-ع-ج يذ-لا
بلط لأمهإاو ،يبرغŸا ق-ير-ف-لا ع-م سضوأ-ف-ت-ل-ل
ر--ه--سش ن--م ة--ياد--ب بعÓ--لا ةرأ--ع--ت--سسل دأ–إلا

نيذلا قيرفلا ›وؤوسسم بسضغ رأثأا أم ،سسرأم
ةرادإا عأ-ن--قإا ى--ل--ع ›أ◊ا تقو--لا ‘ نو--ث--ح--ب--ي
عم سضوأفتلا ‘ أهرارق نع لودعلا ىلع ودارأب
أهفوفسص ¤إا يجيعن ةرأعتسساو يبرغŸا قيرفلا

،يرأ÷ا مسسوŸا ةيأهن دعب ءارسشلا ةيقحأا عم
حيحسصلا قيرطلا ‘ رومألا Òسست نأا لمأا ىلع
نأاو ةسصأخ ةقفسصلأب رفظلا نم دأ–إلا نكمتيو
.ةرفوتم ةيلأŸا تأنأكمإلا

سصيمق لمح ىلع قفإوم يجيعن
ةراطصسوصس

لمح ىلع قبأسس تقو ‘ قفاو دق يجيعن نأكو
ليبسس ىلع رهسشأا ةتسس ةدŸ ةرأطسسوسس سصيمق
،مسسوŸا ةيأهن دعب ءارسشلا ةيقحأا عم ةرأعإلا

عور-سشŸأ-بو ى-ي-ح-ي Îن-ع سضر-ع-ب ع-ن-ت--قا ثي--ح
ىلع قيرفلا ‘ هقيق– ديري يذلا يسضأيرلا
ةفأسضإا بعÓلا مدقيسس ثيح ،طسسوتŸا ىدŸا

سصأنت-قا ‘ ةÒب-ك-لا ه-تأ-نأ-ك-مإا م-ك-ح-ب ق-ير-ف-ل-ل
ل---ك ه---ل ر---فو---ي---سس دأ–إلا نأا أ---م---ك ،فاد---هألا
فد-ه-لا م-ك-ح-ب ق--لأأ--ت--ل--ل ة--ب--سسأ--نŸا فور--ظ--لا
،مسسوŸا اذه ¤وألا راودألا بعل وهو دوسشنŸا
لجأا نم بعل لك هنع ثحبي يذلا رمألا وهو
¤إا لأ-ق-ت-نلا سسك--ع ى--ل--ع ،د--يد--ج ن--م زوÈلا
اذه ‘ ةي-بر-غŸا ة-لو-ط-ب-لا ل-ث-م ىر-خأا ة-لو-ط-ب
سضعب ن-م Êأ-ع-ي بعÓ-لا ل-ع-ج-ي-سس أ-م فر-ظ-لا
‘ ه-ع--م ثد--ح أ--م--ك م--ل--قأأ--ت--لا ‘ تأ--بو--ع--سصلا
.لأغتÈلا

ديدج نم هرإوصشم ثعب ديريو
دعب ديدج نم هراوسشم ثعب ¤إا يجيعن ىعسسيو

Œغ د-ع-ت ي-ت-لا ه-ت-برÒ ليج قير-ف ع-م ة-ح-جأ-ن
سضرف ن-م ن-ك-م-ت-ي ⁄ ن-يأا ،›أ-غ-تÈلا ي-ت-ن-سسي-ف

تأيرأبŸا سضعب ‘ رو-ه-ظ-لأ-ب ى-ف-ت-كاو ه-سسف-ن
ثحبلاو ءاوجألا Òيغت ‘ ركفي هلعج أم طقف
،ديدج نم هيف هراوسشم ثعب هنكÁ قيرف نع
بسسأ-نŸا ق-ير-ف-لا د-ع-ي ة-م-سصأ-ع-لا دأ–إا ل--ع--لو
هنأاو ةسصأخ ةهجاولا ¤إا ةدوعلا لجأا نم بعÓل
،ة-ي-لÙا ة-لو-ط-ب--لا ‘ اد--ي--ج ءاو--جألا فر--ع--ي
فوفسص ‘ نأك أŸ أهل أفاده نأك نأاو قبسسو
و-ه لوألا بعÓ-لا فد-ه ى-ق--ب--ي ثي--ح ،ودارأ--ب
باو-بأا قر--طو ي--ق--ي--ق◊ا هاو--ت--سسم ¤إا ةدو--ع--لا
تقو ‘ هناولأا سصمقت يذلا ينطولا بختنŸا

.قبأسس
رإرق ىلع فقوتم ءيصش لك

كابلإ ةرإدإإ
فقوتم ةقفسصلا ‘ ءيسش لك ىقبيو

أه-نأا م-ك-ح-ب ،ودارأ-ب ةرادإل Òخألا رار-ق-لا ى-ل-ع
يأا ‘ بعللا هل قحي لو بعÓل يلسصألا كلأŸا

ل هدقع نأا أÃ أهتقفاوم نود نم نأك قيرف
ةرادإا عأنتقا ةلأح ‘و ذإا ،لوعفŸا يرأسس لازي
نوكيسس بعÓلا نإأف ةرأطسسوسس سضرعب قيرفلا
،ة-لو-ط-ب-لا ن-م بأ-يإلا ة--ل--حر--م لÓ--خ أ--يدأ–إا
يمسسر لكسشب قيرفلا ‘ أبعل حبسصي دق أÃرو

يذلا دقعلا بسسح ءارسشلا دنب ليعفت ةلأح ‘
ةرادإا ه--ن--ع تن--ل--عأا أ--م--ك ،Úق--ير--ف---لا ط---بÒسس
ب .ب.قبأسس تقو ‘ دأ–إلا

مدقلا ةر-ك-ل ة-فÙÎا ة-ط-بار-لا تن-ل-عأا
د-ي-عاو-م ن-ع ،ي-م--سسر--لا أ--ه--ع--قو--م Èع
ن--م ةر--سشع ة--ث---لأ---ث---لا ة---لو÷ا تاءأ---ق---ل
ةمسصأعلا دأ–إا ءأقل ت‹رب و ،ةلوطبلا
مو-ي ة-ل-ي-ل-م Úع ة-ي--ع--م--ج ه--ف--ي--سض مأ--مأا
ةينأثلا ةعأسسلا نم ةيادب لبقŸا ةعم÷ا
ثي--ح ،Úغو--لو---ب بع---لÃ لاوز ف---سصنو
ءأقفرل ةبسسنلأب ةمهم ةهجاوŸا نوكتسس
ة---ك---سس ¤إا ةدو---ع---لا ل---جأا ن---م ة----ت----ي----سش
زوفب ي-سشت-ن-م ق-ير-ف مأ-مأا ،تارأ-سصت-نلا
لتحيو ،ةطرأفلا ةلو÷ا ‘ سسأبعلب مأمأا
دأ–إلا ىلع أمدقتم ةسسدأسسلا ةبترŸا
.Úتطقن قرأفب

ةقثلإ ةداعتصس’ يرورصض زوفلإ
زوفلأب Úبلأطم دأ–إلا وبعل نوكيسسو

مهزكرم زيزعت لجأا نم ةليلم Úع ىلع
‘ سسفأ--نŸا زوأŒو بي--تÎلا م---ل---سس ‘
ى-ل-ع ة-سسمأÿا لÓ-ت-حاو طأ-ق-ن-لا دد--ع

لقألا

بعلي نل دادزولب بأبسش نأا أمكب ،أيرظن
‘ ه-ت-كرأ-سشم بب-سسب ة-ل--ب--قŸا ه--تارأ--ب--م
ثي--ح ،ة--ي--ق--ير---فإلا لأ---ط---بألا ة---ط---بار

ي---جور---ف بردŸا لأ---ب---سشأا لوأ---ح---ي---سس
ل-جأا ن-م Úغو-لو-ب ‘ بع-ل-لا لÓ--غ--ت--سسا

دسصحو سسفأنŸا ىلع مهقطنم سضرف

ةقثلا مهل ديعت يتلا ثÓثلا طأقنلا
ة---ك----سس ¤إا ةدو----ع----لاو سسف----ن----لا ‘

Òخألا لدأعت-لا بق-ع تارأ-سصت-نلا
.يلÙا دأ–إلا مأمأا سسأبعلب ‘
ءاطخأإ ةدع حيحصصت ىلع لمع يجورف
يÒت ةدأيقب ينفلا مقأطلا لمعو
لو ةي-سضأŸا مأ-يألا ة-ل-ي-ط ي-جور-ف
ءأطخألا حيحسصت ىلع لمعي لازي
،ة-ي-سضأŸا تاءأ-ق-ل-لا ‘ ة-ل-ج-سسŸا

أŸ ،سسأ-ب-ع-ل-ب دأ–إا مأ--مأا ة--سصأ--خ
نأك ءأ-ط-خأا ‘ د-ي-ع-ل-ب ءأ-ق-فر ع-قو

Áن--ك Œلا ءو-سس لو-ل أ-ه-ب-نÎز-ي-ك،
قيرف-لا Êأ-ع-ي-سس ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
ةارأ-بŸا ‘ تأ-بأ-ي--غ--لا سضع--ب ن--م
يراوز رار----غ ى----ل----ع ة----ل----ب-----قŸا
ر---م---ت---سسي---سس ناذ---ل----لا Êاو----سضرو

مظنŸا ديعلب ¤إا ةفأسضإلأب ،أمهبأيغ
.ÚبأسصŸا ةمئأق ¤إا اÒخأا

ب .ب

ــه244١ ةينأثلا ىدأمج٦2 ـل قفاوŸا١202 يرفيف٩0 ءأثÓثلا لوألا فÙÎا

ماصصل ءاقلب اينعم نوكي نل ديعلب

ةليلم Úع ءأقلب أينعم ديعلب قيرفلا عفادم نوكي نل ى-ل-ع ه-ترد-ق مد-عو ،ة--بأ--سصإلا ن--م ه--تأ--نأ--ع--م بب--سسب أم وهو ،نآلا د◊ ةيعأم÷ا تأبيردتلا ‘ جأمدنلا نأا لإا ،ي--ف--لÿا طÿا ‘ اÒب--ك أ--غار---ف ل---ع---ج---ي---سس روÙا ل-غ-سشل ةر-م--ح Òسض– ى--ل--ع ل--م--ع--ي بردŸا اذه ‘ بسسأنŸا بعÓلا هرأبتعأب ،ةنيسشوب ةقفرب .ةÒبك ةبسسنب تÓيلع ىلع هلسضفيسسو بسصنŸا
ةرقم مامأإ ةبقترم هتدوع

ديعلب بأيغ نإأف ،أنتزوحب يتلا تأمولعŸا بسسحو هلعجي أم ،ةسسفأنŸا نم Úعوبسسأا نم رثأل نوكي دق دأ–إا مأ-مأا أ-سضيأا ةر-سشع ة-ع-بار-لا ة-لو÷ا ءأ-ق-ل ع-ي-سضي كلذ ن--م عو--ب--سسأا د--ع--ب ه--تدو--ع نو--ك--ت د--قو ،ةر--ك--سسب بأسس◊ Òخألا بعلÃ ةركسسب دأ–إا مأمأا ديدحتلأبو ب .ب.ةرسشع ةسسمأÿا ةلو÷ا

ةمصصاعلإ دا–إإ

ةيدŸا ةعقوم لبق هيبعل ءادأا ‘ رظنلا ةداعإاب بلاطم يريزد
ةÒهظ ياد Úسسح رسصن ةليكسشت تفنأأتسسا
،رسصأنعلأب توأا02 بعلÃ أهتأبيردت سسمأا

Ãا طوقسسلا دعب ةطحنم تأيونعŸئجأف
لئأبقلا ةبيبسش فيسضلا دي ىلع ÚحÓملل
ى-ل-ع م-ّت-ح-ي يذ-لا ر-مألا ،ي-سضأŸا تب--سسلا
هيبعل نحسش ةدأعإا يريزد لÓب بردŸا

أ-مد-ن-ع ،سسأ-ي-لا مأ-مإا بع-ل-م ة-ع-قو--م ل--ب--ق
ف----ل----سش ن----ب سسرأ◊ا ءأ----ق----فر مد----ط----سصي
ةيدŸا يبŸوأا ةلوطبلل دوسسألا نأسص◊أب
مسسوŸا اذه ةأأجأفŸا عنسص لسصاوي يذلا
بقع ةلوطبلا ‘ رأسصتنا عبأسسل هقيقحتب

ى-ل-ع ةد-ك-ي-ك-سس ن-م Ó-مأ-ك داز--لأ--ب ه--تدو--ع
نإأ-ف ه-ي-ل--ع و ،ة--ي--لÙا ة--ب--ي--ب--سشلا بأ--سسح
ةلهسس نوكت نل Úسسح يادلا ءأنبأا ةيرومأأم
بيتÎلا ةفأسصو لت-ح-ي سسفأ-ن-م مأ-مأا أ-تأ-ت-ب

دئارلا نع ط-ق-ف طأ-ق-ن3 دعب ى-ل-ع مأ-ع-لا
.فيطسس قأفو
Úبتإر خصضب ÚبعÓلإ دعت ةرإدإ’إ

Úعوبصسأإ لÓخ Úيرهصش
ىلع لخ-ب-ت ⁄ ة-ير-سصن-لا ةرادإا أ-ه-ب-نأ-ج ن-م
نويلم02 غلبم اوملتسسا نأا دعبف ،ÚبعÓلا

ةدكيكسس ىلع زوفلا يتحنم لثÁ و ،ميتنسس
بتار ةرادإلا خسضت نأا رظتنŸا نم ،جÈلا و
ر--خآا و عو--ب--سسألا اذ--ه ر--ح--ب د--حاو ر---ه---سش
ةرادإل بسسحُت ةوطخ يه و ،مدأقلا عوبسسألا
و مد--لا بأ--ح--سصأا ز--ي--ف--ح--ت--ل ،›Òمز د---لو
نم ةيبأجيإا ةجيتنب ةدوعلا لجأا نم بهذلا

كرادت و يرطيتلا ةمسصأع
.لئأبقلا مأمأا قأفخإلا

حيرُت تابيردتلإ وجلل نايزوب ةدوع
   ينفلإ مقاطلإ

Òمأا مجأهŸا دأع ،ةليكسشتلا ديعسص ىلع
هيفأعت دعب ،سسمأا تأبيردتلا و÷ نأيزوب

ى-ل-ع أ-ه-ن-م Êأ-ع-ي نأ-ك ي-ت--لا ة--بأ--سصإلا ن--م
xل-ح-ك هد-جاو-ت ن-م-سضي-ل ،ل-حأ-ك-لا ىو--ت--سسم ةبأ-سصإا د-ع-ب ،ة-ير-سصن-ل-ل ة-ي-مأ-مألا ةر-ط-ق-ل-ل
ثيح ،جÈلا يلهأا مأمأا فتكلا ‘ أيأي يزوف
ةدŸ ةيأجب نبا بأيغ لسصاوتي نأا حّجرُي

‘ اذ-ه ي-تأأ-ي ،ن-ير-ه-سشلا ل-سصت د-ق ة-ل-يو--ط
بئأغلا يلبق قأحسسإا عفادŸا نوكيسس تقو
و ،ةبوقعلا ببسسب ÚحŸÓا عأفد نع Èكألا

قبأسسلا ءأقللا ‘ درطلل سضّرعت يذلا وه
م.ر     .لئأبقلا ةبيبسش مأمأا

يجيعن ةقفصص ‘ طيرفتلا ضضفري ىيحي

يإد Úصسح رصصن

اصس03:41 ىلع ةعم÷ا موي ةليلم Úع ءاقل

قيرفلا عم تابيردتلا رصشابيو مدقي فيصصول
زاتجإ ا-مد-ع-ب ،ف-ي-صصو-ل م-ث-ي-ه د-يد÷إ ا-ه-ب-ع’ سسمأإ دا–’إ ةرإدإإ تمد-ق
ةرصشابم اهدعب رصشابي-ل ،Úن-ثإ’إ سسمأإ حا-ب-صص حا-ج-ن-ب ة-ي-ب-ط-لإ تا-صصو-ح-ف-لإ
ودإرا-ب بع’ ي-ق-لو ،دد÷إ ه-ئÓ-مز ع-م ةر-م لوأ’ برد-ت ن-يأإ ،تا-ب-يرد-ت-لإ
هيلع لهصسيصس ام ،قيرفلإ ‘ هئÓمزو ينفلإ مقاطلإ نم إÒبك ابيحرت قباصسلإ
ةصسفانŸإ ءإوجأإ ‘ اعيرصس لوخدلإو ملقأاتلإ

«Òبك مصسوم ءادأا ىن“أاو ةرادإلا ركصشأا» :فيصصول
،ىيحي Òتنع يصضاير-لإ ر-يدŸإ فر-ط ن-م هÁد-ق-ت ءا-ن-ثأإ ف-ي-صصو-ل ثد–و
يدؤون نأإ ىن“أإ ،يصصخصش ‘ مهتقث ىلع ينفلإ مقاطلإو ةرإد’إ ركصشأإ» :لاقو
.«انفإدهأإ ققحنو إÒبك امصسوم



 عوبشسألأ رأوح

قيرف نم لّوحتيل ةيفاك تناك ةدحأو ةأرابم
بعŸÓأ هتفرع قيرف ىوقأأ ¤إأ Òغضص

ةبيبضش «تاج وبموج» ،تاقوأ’أ لكل ةيرئأز÷أ
نم لوأ’أ فضصنلأ ‘ رهقي ’ ناك يذلأ لئابقلأ

بقل ،ءيضش لك لان ،تاينينامثلأ ةيرضشع
ايقيرفأ سساكو رئأز÷أ سساكو ةينطولأ ةلوطبلأ
،(ايلاح ايقيرفأ لاطبأأ يرود) ةلطبلأ ةيدنأÓل
.ةيقيرفإ’أ ةزاتمŸأ سسأاكلأو
هلاقتناب ءأوجأ’أ Òيغت رّرق ،هئاطع ةوق زع ‘و
دا–اف ترايت ةبيبضش مث،ةبقلأ دئأر ¤إأ
ماتخ كضسم هيف ناك يذلأ قيرفلأ وهو ،ةديلبلأ

⁄اع اهدعب لخديل ،ةيوركلأ هتÒضسم
ةيدنأ’أ نم ديدعلأ برد نأ دعبو ،بيردتلأ
نم Ìكأأ برد امك ،ىفلضسلأ ةجردلأ ¤إأ ةيمتنŸأ

وه ،لئابقلأ ةبيبضش قيرفل ةينابضشلأ تائفلأ ةرم
بيردت ىلع ايلأوت Êاثلأ مضسوملل ايلاح فرضشي
.ثلاثلأ مضسقلأ ¤إأ يمتنŸأ ،فوضس نماضضت
ةيندŸأ يح نبأ ةÒضسم راضصتخاب مكلت
نودبف ،ددعلأ أذه فيضض ،يحي تيان ةمضصاعلاب
،رأو◊أ أذه هعم انل ناكو ،هانيقتلأ دعوم قباضس

بعÓك يوركلأ هراضسم نع هيف ثد– ثيح
‘ اهنوفضشتكت مككÎن ىرخأأ رومأأو ،بردمكو
.رأو◊أ أذه

ديششرب ابجعم تنك ^
 بعللأ تين“ و غيغدأأ
يمولب رشضÿ بناج ¤إأ

فوضس نماضضت قيرف بيردت ىلع ايلاح فرضشي

:«بعŸÓأ ءأدضصأأ»ـل هبلق حتفي

ــه2441 ةيناثلأ ىدامج62 ـل قفأوŸأ1202 يرفيف90 ءاثÓثلأــه2441 ةيناثلأ ىدامج62 ـل قفأوŸأ1202 يرفيف90 ءاثÓثلأ

يدهم Ëرك :هرواح

 يحي تيان لامك

باقلألاب جيوتتلأ لباقم نويزفلت وأأ يئأوه فيكم وأأ ةجÓث نع ةرابع تناك انُتحنم ^

لئابقلأ ةبيبشش ‘ يرهشش بتأرك جد0004و جدÚ 0053بام ىشضاقتأأ تنك ^
ام اموي يرانكلأ بردأأ دقو ،بيردتلأ تأداهشش عيمج كلمأأ ^

؟يحي تبان لامك وه نيأأ ةيأدب
فرسشُأأ نيأأ ،فوسس دأو ةنيدÃ دجأوتم انأأ ايلاح ^
¤إأ يمتنŸأ ،فوسس دأو نماسضت قيرف بيردت ىلع
،يقرسشلأ بون÷أ ةعوم‹ ثلاثلأ مسسقلأ ةلوطب
ديد÷أ مسسوŸأ لوخدل قيرفلأ Òسضحتب موقأأو
.لبقŸأ رهسشلأ علطم

،ثلاثلأ مضسقلأ ¤إأ يمتني قيرفل بردمك
عفرب ةحضصلأ ةرأزو رأرق تلبقتضسأ فيك
؟ثلاثلأ مضسقلأ ةيدنأ تابيردت ىلع رضض◊أ

لاط نأ دعب ةسصاخ ،ةÒبك ةداعسسو حرفب هتلبقتسسأ ^
ةنسس انيسضق روسصتف ،تابيردتلأ ¤إأ انتدوع راظتنأ
.تابيردت نودب ابيرقت ةلماك

سضعب أرخأاتم ءاج ةرأزولأ رأرق نأأ ىرت ’أأ
؟ئيضشلأ

ةيعسضولاف ،ةليح ديلاب ام نكل ،أرخأاتم ءاج ديكأأ ^
،91 ديفوك ءابو يسشفت ببسسب رئأز÷أ ‘ ةيحسصلأ
ةيدنأ ىدل يحسصلأ لوكوتوÈلأ قيبطت ةبوعسصو
مسسقلأ ةيدنأ ىلع رظ◊أ عفرب بّعسص ،ثلاثلأ مسسقلأ
ءاج رأرقلأ ناك نأو ىتح نكل ،اهنودامو ثلاثلأ

نأو ىتحف ،همأÎحأو هنيمثت بجي هنأ ’إأ أرخأاتم
هتددح يذلأ خيراتلأ نع ةيقبتŸأ ةدŸأ تناك
،لبقŸأ رهسشلأ علطم ةلوطبلأ فانئتسساب ةيدا–’أ

هيف اÃ قيرفلأ رسضحنو انسسفنأأ ايهن نأ بجيف
.فورظلأ نسسحأ ‘ ةلوطبلأ لوخدل ةيافكلأ

ةدوع أودقتنأ نم ÚبردŸأ نم كانه نكل
‘ ةينمزلأ ةدŸأو ،سسرام رهضش ‘ ةلوطبلأ
؟ةÒضصقلاب تفضصو يتلأو تأÒضضحتلأ

دج سسرام رهسش ‘ ةلوطبلأ ةدوع نأ حيحسص ^
نم ةلماك ةنسس دعب تءاج هذه نأو ةسصاخ ،رخأاتم
اهتددح يتلأ ةينمزلأ ةدŸأ نأ كلذ ىلع دز ،فقوتلأ
،ةيفاك Òغ ديد÷أ مسسوملل Òسضحتلأ ‘ ةيدا–’أ
أذه ةيعون ناك امهم ناك بردم يأأ ىلع بعسصيو
‘ ةلوطبلأ لوخدل ÚبعÓلأ زيهŒو ةئيهتب بردŸأ
’ ،افنآأ كل تلق نأو قبسس امكو نكل ،فورظلأ نسسحأ

دب’ رسش ةدوعلأ هذه لاقي امكو ،كلذ نم انل رايخ
ةياغ ¤إأ ةلوطب نودب ءاقبلأ عيطتسسي ’و  ،هنم
اهنيح بعسصيو ،طلتختسس رومأ’اف ،لبقŸأ مسسوŸأ
.ةلوطبلل ىلثم ةغيسص داجيإأ

رهضشلأو ،سسرام رهضش ‘ ةلوطبلأ قÓطنأ نكل
،Ëركلأ ناضضمر رهضش عم نمأزتي ›أوŸأ
بون÷أ ندÃ سسقطلأ ةرأرح نع كيهان
’إأ ،تأÒضضحتلل ةينمزلأ ةدŸأو يرئأز÷أ

ردجأ’أ نم ناك لمأوعلأ هذه لك نأ ىرت
؟يرا÷أ مضسوŸأ ءاغلإأ ” ول اهيدافت

فوسس نماسضت قيرف ىلع فرسشُأأ ينقتو بردمك ^
ءاغلإأ ةركف دسض انأأ ،ثلاثلأ مسسقلأ ‘ طسشانلأ
ةقÓطن’أ ليجأات وأأ0202/1202 يرا÷أ مسسوŸأ
يدافتل قرط ةدع كانهو ،لبقŸأ مسسوŸأ ¤إأ
مسسوŸأ رسصق لوح ايلاح دوجوŸأ لاكسشإ’أ
بعلف ،Úتعوم‹ ¤إأ جوف لك ميسسقت وهو ،يرا÷أ
نسسحأ سصاÿأ يرظن ‘ ،قرف Êامثب ةلوطبلأ

،ايلاح لجسسŸأ Òبكلأ رخأاتلأ يدافتل ةغيسصو ةقيرط
هذه نوسضراعي ÚبردŸأ نم كانه نأ نظأأ ’و
ةقفأوملل يدانلأ ةرأدإأ ىلع اهحÎقأاسس يتلأ ةغيسصلأ

.ةطبأرلأ فرط نم اهحرط لاح ‘ اهيلع

؟ديد÷أ مضسوملل مكتأÒضض– تقلطنأ له
عفر نم ›أوŸأ مويلأ ‘ أذهو ،تقلطنأ ديكأأ ^

ايلاحو ،ثلاثلأ مسسقلأ يبع’ تابيردت ىلع رظ◊أ
قيسشل أرظنو ،فوسس دأو ةنيدÃ ،ديج لكسشب بردتن
عم ،ةقطنŸاب Òسصق سصبرت ةماقإأ تررق تقولأ
قيرفلأ هللأ ءاسش نأو ،ةيدولأ تايرابŸأ سضعب ءأرجإأ

نكÁ ةئاŸاب07 ةبسسن ¤إأ لسصن ولف ،أزهاج نوكيسس
رمأأ أذهو ،قيرفلأ ةيزهاج ¤إأ انلسصو اننأأ لوقلأ
ÚبعÓلأ فقوتل ةليوطلأ ةدŸأ ¤إأ رظنلاب يهيدب

،تايرابم نودب ابيرقت ةلماك ةنسسف ،تابيردتلأ نع
هل نوكيسس ديكأأ ،ةيعامج تابيردت نودب أرهسش11و
نم لواحنسس ،ÚبعÓلأ عيمج ىلع ينفو Êدب رثأات

تأÒسضحتلل ةددÙأ ةعبرأ’أ عيباسسأ’أ لÓخ
.قيرفلأ ‘ ةدوجوŸأ سصئاقنلأ لك كرأدتل

رايخ انل دجوي ’ نكل ،أدج ةÒسصق ةدŸأ نأ حيحسص
سصاخ جمانرب ترطسس دقف ،ةلوطبلأ لوخد ’إأ رخآأ

Ãأ ةرأدإ’أ ةقفأوŸسسÒتايناكمإ’أ قفو ،ة
.يدانلل ةرخسسŸأ

؟ÚبعÓلأ ةبيكرت نع أذامو
ةيبلاغف ،ةئاŸاب07 نم Ìكأأ ةبسسنب ددŒ قيرفلأ ^

لÓخ يرقفلأ دومعلأ نولكسشي أوناك نيذلأ ÚبعÓلأ
قرف ¤إأ مهسضعب يدانلأ أورداغ ،يسضاŸأ مسسوŸأ

ثيح ،ةديعب قرف ¤إأ رخآ’أ سضعبلأو ةروا‹
ء’ؤوه لكب ظافتح’أ ةÒسسŸأ ةرأدإ’أ ىلع لاحتسسأ
بلج ¤إأ انررطسضاف ،ةيلاŸأ درأوŸأ ةلقل ÚبعÓلأ

نم ديدعلأ ةيقÎب انمق امك ،ةÒغسص قرف نم Úبع’
نوكن نأ مهŸأ ،بابسشلأ قيرف نم ÚبعÓلأ

.ةديج فورظ ‘و ةلوطبلأ ‘ نيرسضاح

نم سسيل دوعضصلأ نأأ كمÓك نم مهفُي
؟مكفأدهأأ

نيرسضاح نوكنسس اننأأ كل هتلقام لك ،أذه لقأ ⁄ ^
بعلنسس هللأ نذإابو ،ةديج فورظ ‘ ةلوطبلأ ‘

ةسصاخ ،بقللأ ةرود ¤إأ دعسصن ’ اŸو ¤وأ’أ رأودأ’أ
رظنلاب ،قرفلأ عيمج لوانتم ‘ ةلوطبلأ ةغيسص نأو
،ثلاثلأ مسسقلأ قرف عيمج اهسشيعت يتلأ فورظلل

لامهإ’أو سشيمهتلأ Êاعت يتلأ بون÷أ قرف ةسصاخ
ةسصرفلأ هذه زهتنأو ،ةيسصولأ تاه÷أ فرط نم
¤إأ «بعŸÓأ ءأدسصأأ» ةديرج Èع ءأدن هجوأ’
بون÷أ قرف ¤إأ اهرظن ةداعإاب ةيسصولأ تاه÷أ
ىقبت نأ بجي Óف ،ايلام اهتدعاسسÃ ،يرئأز÷أ
نأ ةيدنأ نم لقعي Óف ،ة’ابمÓلأو سشيمهتلأ Êاعت
ةدحأو ةأرابم سضوÿ تأÎموليكلأ تائم عطقت
نهÒسس ةيلاŸأ درأوŸأ ةلقف ،ةبعسص فورظ طسسو
ىتم ¤إاف ،يرئأز÷أ بون÷اب مدقلأ ةرك ريوطت
نأ تقو ‘ ،سشيمهتلأ Êاعت بون÷أ ةيدنأ ىقبت
ام Óثمف ،ÒيŸÓأ ىلع لسص– لامسشلأ ةيدنأ
قيرف ‘ طسشني رهسش ‘ دحأو بع’ هيلع لسصحي

Òثكلل لماك مسسوم ةينأزيم قوفي ¤وأ’أ ةجردلأ نم
ىقبت ىتح بون÷أ قرفل بنذ امف ،بون÷أ قرف نم
‘ ةيوركلأ ةطراÿأ ‘ ةيطغتلأ لا‹ جراخ

ةطبأرلأ ‘ ةرواسسلأ ةبيبسش قيرف هلعفي امف ،رئأز÷أ
ينب بابسش قيرف كلذ لبق هلعفامو ،¤وأ’أ ةفÙÎأ
ناك ،0002 ةنسس رئأز÷أ سساك ىلع هلوسصحب روث
ةمدقŸأ ةيلاŸأ تأدعاسسŸأ ‘ رظنلأ داعي نأ بجي

.قرفلأ عيم÷

كلأاضسنو ،ابناج فوضس نماضضت قيرف كÎنل
يذلأ لئابقلأ ةبيبضش قباضسلأ كقيرف نع
تنأأ أذاŸ ،كبابضش مايأأ ىلحأأ هيف تيضضق
ىدحإ’ ىتح ابردم تضسلو ،هنع أديعب
؟ةينابضشلأ هفانضصأأ

نمسض ةرم نم Ìكأأ تلمع نأو › قبسس دقل ^
ابردم تلمع امك ،ةبيبسشلأ قيرف ‘ ينفلأ مقاطلأ

لبقام مسسوŸأ ‘ ةرم رخآأ ،ةينابسشلأ هفانسصأأ عيم÷
نمو ،فيدرلأ قيرفل ابردم تنك ثيح ،يسضاŸأ
يننأأ اŸاط ،Óبقتسسم قيرفلأ رباكأأ بردأأ دقف يردي
نم ناك قيرف يأأ ينفيخي ’و ،يتايناكمإأ نم قثأو
ةسصاخ ،Êاثلأ مسسقلأ قرفب مكلابامو ،لوأ’أ مسسقلأ
›وA FAC»«بيردت ةداهسش ىلع لسصاح يننأأو

لسصاحو قباسس ›ود بع’و ،بيردتلأ لا‹ ‘ ةÈخ
عم ةيقيرفإ’أو ةيلÙأ باقلأ’أ نم Òثكلأ ىلع
.ةبيبسشلأ قيرف

سسيبح لأزي’ يحي تيانف كلذ نم مغرلاب
؟ىلفضسلأ ماضسقأ’أ قرف

،بردŸأ ةرهسش ‘ Òبك رود بعلي ظ◊أ انايحأأ ^
،ÚبردŸأ سضعبب Òهسشتلاب مÓعإ’أ رود نع كيهان

وه أذهو ،ايلعلأ ماسسقأ’أ ¤إأ مهتيقÎب أومهاسس ثيح
نماسضت قيرفل ابردم ايلاح انأأ هلل دم◊اف ،يبوتكم
نوبردم كانهف ،ةثلاثلأ ةجردلأ ¤إأ يمتني فوسس

،ةاي◊أ هذه ‘ هبيسصنو دحأو لك ،بيردتلأ جراخ
نم قيرف Óبقتسسم بردأأ دق ¤اعت هللأ نذإاب نكل

.¤وأ’أ ةجردلأ

،لئابقلأ ةبيبضش قباضسلأ كقيرف ¤إأ دوعن
؟قيرفلأ ‘ ثدحي أذام

ةكسسلأ ¤إأ داع ةبيبسشلأ قيرف راطق ،هلل دم◊أ ^
اهرخآأ ،ةيلاتتم تأراسصتنأ ثÓث ققحو ،ةحيحسصلأ
نأ امك ،توأأ02 بعلÃ ةيرسصنلأ قيرف ىلع زوفلأ
نم مغرلاب ،¤وأ’أ زكأرŸأ نمسض دجأوتي قيرفلأ

ظحÓي ثيح قيرفلأ ‘ ةجهتنŸأ بيبسشتلأ ةسسايسس
‘ رغسصأ’أ وه اÃر ةبيبسشلأ يبع’ رمع لدعم نأ
نأ ىلع يباجيأ رسشؤوم أذهو ،ةنسس32ب ةلوطبلأ

.Òبك لبقتسسم هل نوكيسس ةبيبسشلأ قيرف

ديعي نأ ›ا◊أ ليجلل نكÁ له
هل تبعل يذلأ نامز «تاج وبموج«قيرف
؟ةليوط تأونضسل

نم تاينينامثلأ تأونسسل «تاج وبموج» قيرف ^
ةلئاعلاب هبسشأأ ناك قيرفلأ كلذ نوك ،دوعي نأ بعسصلأ
ةلوطبلأ ىلع نميهن انلعج يذلأ رمأ’أ ،ةدحأولأ
ىلع انلسصح امك ،رئأز÷أ سساكب زوفنو ةينطولأ
ربوسسلأ ىلعو ةلطبلأ ةيدنأÓل ايقيرفأ سساك
‘ بعلي ناك مهمظعم نيزات‡ ÚبعÓب ،يقيرفإ’أ
.لوأ’أ ينطولأ بختنŸأ

جئاتنلأ نم مغرلاب
قيرفل ةيباجي’أ
،مضسوŸأ أذه ةبيبضشلأ
يدانلأ Òهامج نأ ’إأ
سسيئرلأ ىلع ةطخاضس
لÓم فيرضش
،هليحرب نوبلاطيو
أذه لوح كقيلعتام
؟سضقانتلأ

ةقÓطن’أ ¤إأ دوعي اÃر ^
ةسصاخ ،قيرفلل ةيبلسسلأ
¤وأ’أ ةلو÷أ ‘ هلداعتب

Ãمفون لوأأ بعلÈ مامأأ
ءاقللأ وهو ،جÈلأ يلهأأ
ثدحأأ يذلأ
اقاقسشنأ
طسسو ابيهر
،Òهام÷أ

فقت ةئف
بناج ¤إأ

ةئفو لÓم
،هدسض فقت
سصاÿأ يرظن ‘ Èكأ’أ رسساÿأو
عيمج دسشانأأ ÈنŸأ أذه نمف ،ةبيبسشلأ قيرف

فوقولأو قيرفلأ لوح فافتل’أ يدانلأ Òهامج
ناك امك ،نيÒسسŸأو ÚبعÓلأ ءأرو دحأو لجرك
نم تناك ةرهاظلأ هذهف ،تاينينامثلأ نمز ‘ ل◊أ
.تامرÙأ
نأ لÓم فيرسش دسض فقت يتلأ ةئفلل لوقأأ أذهل
قيرف بناجب فقتو لجرلل اهتوأدع نع ىلختت
يأ’ ’و لÓم فيرسش تسسيل ةبيبسشلاف ،ةبيبسشلأ

لب ،ةقطنŸأ ءانبأأ لك كلم ةبيبسشلاف ،رخآأ سصخسش
ةركلأ حأرفأأ عنسص اŸاط يذلأ رئأزجلل رخف وه
ةقرفتلاف ،تابسسانŸأ نم ديدعلأ ‘ ةيرئأز÷أ
قيرفلأ رسضت يدانلأ Òهامج Úب مويلأ ةدوجوŸأ
دسض فقت يتلأ ةئفلأ نم ءاجرف ،همدخت ا‡ Ìكأأ

،ةقيسضلأ تاينهذلأ كلت نع ىلختت نأ لÓم فيرسش
،هللأ امهمحر يسشانح هدعبو يسساق نب ناك سسمأ’ابف
هذهو ،رخآأ اسسيئر دجنسس أدغو لÓم فيرسش مويلأو

.لاÙأ نم لا◊أ مأودف ،ةاي◊أ ةنسس يه

ناك امك «تاج وبموج» قيرف ركذ ىلع
كلت رضسام ،هتوقل ةÎفلأ كلت ‘ بقلي
؟ةوقلأ

،رمأ’أ ‘ام لك قيرفلأ ‘ رسس ةملك دجوت ’ ^
هبسشأأ ناك افنآأ كل تلق نأو قبسس امك قيرفلأ نأ
يئاقب نم مغرلاب هنأ روسصتف ،ةدحأولأ ةلئاعلاب

Úبردم ’إأ تفرع تأونسس عبسس ةدŸ ةبيبسشلأ ‘

’إأ تفرع امك ،وكتوفيزو نيدلأ يfi فلاخ ،طقف
ءأرو ناكو ،يسساق نب موحرŸأ وهو دحأو سسيئر
روهمجب هبسشأأ ناك ،بهذ نم روهمج قيرفلأ
،تاجردŸأ ئلت“ ’إأ بعلن امنيأأ ،ينطولأ بختنŸأ
ت– جرخن انك ،زوفلاب حرفيو انل قفسصي ناك لكلأ
ءيسش لك انلنف ،Òهام÷أ عت‰ انك اننأ’ تاقيفسصتلأ

قوف ىلجتت تناك انتوقف ،تاينينامثلأ ةÎف لÓخ
ةينطولأ ةلوطبلأ بقلب انجوت اننأأ ةجرد ¤إأ ،نأديŸأ

نع ةلماك ةطقن81 قرافب0891/1891 مسسوم
انلسصح امك ،دأدزولب بابسش Êاثلأ زكرŸأ بحاسص
جراخ يقيرفإ’أ ربوسسلابو يقيرفإ’أ بقللأ ىلع
نكن ⁄ ،ايقيرفإأو رئأز÷أ دايسسأأ انك ،نطولأ سضرأ
Òهام÷أ بسضغ وأأ ةيداŸأ لكاسشŸأ ىنعم فرعن

عمسسأ ⁄ ةبيبسشلأ ‘ تأونسس عبسس ةليط روسصت ،انيلع
بع’ يأأ لاحي ⁄و ،رسصانم يأأ فرط نم ءوسس ةملك

قفو لمعي ناك دحأو لك ن’ ،يبيدأاتلأ سسلÛأ ىلع
‘ ةبيبسشلأ ةوق رسس وهو ،ه’وتي ناك يذلأ بسصنŸأ
.ةسصرفلأ كلت

قيرف ‘ اهيلع تلضصح يتلأ باقلأ’أ يهام
؟ةبيبضشلأ

تأرم عبرأأ ةينطولأ ةلوطبلأ بقل ىلع تلسصح ^

5891و3891و2891و1891 تأونسس
‘ انرسسخ يتلأ ةنسسلأ ىتحو ،6891و

انعيسض4891 ماع ةينطولأ ةلوطبلأ بقل
ءاقل انتراسسخ دعب ةلوج رخآأ ‘ بقللأ

فدهب يمولب رسضÿ ةدايقب ركسسعÃ ركسسعم ›اغ
6891 ةنسس ةدحأو ةرم رئأز÷أ سساك تلن امك ،رفسصل
ةلطبلأ ةيدنأÓل ايقيرفأ سساك تلنو ،لقلأ قافو مامأأ
.يقيرفإ’أ ربوسسلأو ،(ايلاح ايقيرفأ لاطبأأ يرود)

ماع لئابقلأ ةبيبضش قيرف ¤إأ كلاقتنأ لبق
دا–أ Òغضص قيرف ‘ بعلت تنك ،0891
وبموج» قيرفل كلاقتنأ ناك فيك ،ةيندŸأ

؟ةÎفلأ كلت ‘ «تاج
موحرŸأ ةقفر ةبيبسشلأ قيرف ¤إأ ›اقتنأ ءاج ^

دا–أ قيرف ‘ اعم بعلن انك ثيح ،سسيوع لامك
قيرف عمج يذلأ رئأز÷أ سساك ءاقل دعبف ،ةيندŸأ
،ةأرابŸاب انزوفو لئابقلأ ةبيبسشب ةيندŸأ دا–أ
تدعسسف ، ،نيدلأ يfi فلاخ بردŸأ انب لسصتأ
كلت ‘ قيرفلأ ةوقل أرظنو ،ةبيبسشلأ سضرعب أÒثك
‘ ناك يذلأ فلاخ بردŸأ بلط سضفرأ ⁄ ،ةÎفلأ

دحأو نأ

بيردت ىلع فرسشي
ينطولأ بختنŸأ
تيسضقو ،لوأ’أ
يمايأأ ىلحأأ
قيرف ‘ ةيسضايرلأ
.ةبيبسشلأ

‘ كءاقب مأد مك
،ةبيبضشلأ قيرف
قيرف دعب أذامو
؟ةبيبضشلأ

عبسس تبعل ^
قيرف ‘ تأونسس
مسسوم ‘و ،ةبيبسشلأ

6891/7891
قيرف ¤إأ تلقتنأ
نكل ،ةبقلأ دئأر
ميلأ’أ ثدا◊أ دعبو
هل سضرعت يذلأ

،لماك مسسوم ةليط هتايرابم عيمج ءاغلإأو ،قيرفلأ
¤إأ ةبقلأ دئأر ةرداغم ›أوŸأ مسسوŸأ ‘ تلسضف
¤وأ’أ ةجردلأ ¤إأ هدوعسص دعب أذهو ،ترايت ةبيبسش
،ةديلبلأ دا–أ ¤إأ تقتنأ اهدعب ،Úمسسوم هل تبعلو
ىلع ينتمغرأأ ةÒطخ ةباسصإ’ تسضرعت فسسأÓل نكل
¤إأ اهدعب غرفتأ’ ،23ـلأ نسس ‘ انأأو لأزتع’أ
.بيردتلأ

؟يبيردتلأ كراضسم نع أذام
اهتيبلاغ نكل ،ةيدنأ’أ نم ديدعلأ ىلع تفرسشأأ ^

اهنم Òثكلأ عم تققح ،ةيوه÷أ ماسسقأ’أ ¤إأ يمتنت
قيرف بيردت ىلع فرسشأ ايلاحو ،ةبيط جئاتن ىلع
.ثلاثلأ مسسقلأ ¤إأ يمتنŸأ فوسس نماسضت

يتلأ تأونضسلأ لÓخ يرهضشلأ كبتأر ناك مك
؟ةبيبضشلأ قيرف ‘ اهتيضضق

.جد0004و جدÚ 0053بام ايرهسش ابتأر تيسضاقت ^

ايقيرفأ سساكب مكجيوتت دعب مكل حنم أذام
؟1891 ةنضس
.ةيعفن ةرايسس ءأرسشل ÚيÓم ةعبرأاب ردقي ›ام لسصو

ةلوطبلأ بقل ىلع مكلوضصح لÓخو
؟ةينطولأ

ةزهجأÓل ماينيأ ةكرسش انل تحنم1891 ةنسس ‘ ^
‘و ،ةجÓث قيرفلأ ىعرت تناك يتلأ ةينوÎكيل’أ
ةيلأوŸأ مسسأوŸأ ‘و يئأوه فيكم ›أوŸأ مسسوŸأ

.نويزفلت زاهج

ايرهضش ابتأر ÚبعÓلأ سضعب ىضضاقتي مويلأ
؟كيأأر ام ميتنضس نويلم002ـلأ قوفي

،مويلأ ليج سسيل سسمأ’أ ليجف ،فلتخت رومأ’أ ^
ةنسس يه هذهو ،دغلأ ليج نوكي نل مويلأ ليجو
نأ لوقعŸأ نم سسيل نأ هلوق بجي يذلأ نكل ،ةاي◊أ
نود أدج ةÒبك ةيرهسش بتأور نوبع’ ىسضاقتي

.نأديŸأ قوف لباقم
،مويلأ نوبعلي نم مه سسمأ’أ ليجو ،ةيآ’أ تبلقنأ ولف
كانهف ،رايلم فسصن ىسضاقتيسس اÃر بع’ رخاف

ليج يبع’ ىوتسسم Úب ناّتسش لاقت نأأ بجي ةقيقح
Úب ةنراقم Óف ،مويلأ يبع’ ليجو تاينينامثلأ
.Úنث’أ

يذلأ تاينينامثلأ ليج يبع’ قلأات رضسام
بختنŸأو ةيرئأز÷أ ةركلأ د‹ عنضص

؟ينطولأ
يدايأأ ‘ أوناك نوبعÓلأ ء’ؤوه نأ ديحولأ رسسلأ ^

زيÁ ناك يذلأ رأرقتسس’اف ،ءاسسؤورو Úبردم ،ةنمآأ
نم ديدعلأ زورب ‘ مهاسس ةبق◊أ كلت قرف لج

‘ قلأات ينطولأ بختنŸأ نأ ةجرد ¤إأ ،ةركلأ مو‚
‘ نوطسشني أوناك ةأوه ÚبعÓب ةيلودلأ لفاÙأ
.يرئأز÷أ يرودلأ
قيرف ‘ اهيف تبعل يتلأ ةÎفلأ لÓخ هنأ روسصت
طقف Úبردم ’إأ تفرع6891 ¤إأ0891 نم ةبيبسشلأ

سسيئر ’إأ تفرع امك ،وكتوفيزو نيدلأ يfi فلاخ
رسس رأرقتسس’اف ،يسساق نب موحرŸأ وهو دحأو
مسسقلأ ةيدنأ عيمج ةÎفلأ كلتف نأو ةسصاخ ،حاجنلأ
.ةينطو تاكرسش ةياعر ت– تناك لوأ’أ

تاكرضش عضضوب بلاطي نم كانه ايلاح

ةيدنأ ةياعرل ةينطو
؟لوأ’أ مضسقلأ

ن’ ،ةركفلأ هذه دسض انأأ ^
هيلع تناك ا‡ فلتخت رومأ’أ

،تاينينامثلأ ةيرسشع لÓخ
أوناك ةÎفلأ كلت ‘ نوبعÓلاف
’ ةيداع ةيرهسش بتأور نوسضاقتي
،ةكرسشلأ لامع بتأور نع فلتخت
حنÃ لبقت يتلأ ةكرسشلأ يه نمف
Ú 08ب ام قيرف يبعÓل بتأور
نويلم052 ¤إأ ميتنسس نويلم
ةمزأ’أ نمز ‘ ةسصاخ ،ميتنسس
ج اهنم Êاعت يتلأ ةيداسصتق’أ
قيرف بتأورف ،ةينطولأ تاكرسشلأ
بتأور يواسست رهسش لÓخ دحأو
.لماك ماعل ةكرسشلأ لامع عيمج اÃر

؟كيأأر بضسح ل◊أ وه ام
‘ ةقبطŸأ ةلسشافلأ ةسسايسسلأ ‘ رظنلأ ةداعإأ ^

Óف ،روجأ’أ فيقسست بجيف ،ةيرئأز÷أ مدقلأ ةرك
بتأور Êاثلأ مسسقلأ ‘و نوبع’ لسصحي نأ لقعي
› ةبسسنلاب ،ايرهسش نويلم08ـلأ نع قوفت انايحأأ

.هينيعب نونج أذه
عيمج نأ ،Òسسفت هل دجأأ ⁄ يذلأ Èكأ’أ نون÷أو
يتلأ قرفلأ ىتح ءانثتسسأ نودبو ةيدنأ’أ ءاسسؤور
درأوŸأ ةلقل نوكابتي ،ةÒبك ةينطو تاكرسش اهاعرت

،ÒيŸÓاب لأومأأ مهحنÃ ةلودلأ نوبلاطيو ،ةيلاŸأ
Ÿل اهحنÓبعÚ، لأ ء’ؤوه مدق أذامفÓبعÚ ةركلل

ÚفÚ fiÎبع’ كل‰ يذلأ هللأ دمحنو ،ةيرئأز÷أ
‘ ةيوركلأ ةطراÿأ ‘ ةناكم انبختنŸ ناك اŸ ’إأو
.برعلأو ايقيرفأ

كترظن يهام ،فورظلأ هذه لظ ‘
لوعي يتلأو ةيدا–Óل ةيباختن’أ ةيعمجلل

ةركلأ راطق ةداعإ’ Òثكلأ سضعبلأ اهيلع
؟ةحيحضصلأ ةكضسلأ ¤إأ ةيرئأز÷أ

‘ بعسصلأ نمو ،ةبعسشتم ةيرئأز÷أ ةركلأ ةلكسشم ^
طبختت يتلأ لكاسشملل لح داجيإأ نهأرلأ فرظلأ

دعب اموي دأدزت لكاسشŸأو ،ةيرئأز÷أ ةركلأ اهيف
نم اهاحسضو ةيسشع Úب اهنم جورÿاف ،موي
مويلأ سشيعت ةيرئأز÷أ ةركلاف ،عبسسلأ تÓيحتسسŸأ

باختنأ در‹ هنم جورÿاف ،لاحوأ’أ نم رحب ‘
ةيدا–’أ سسيئرف ،كلذ نظأأ Óف أديدج اسسيئر
.ل◊أ نم ءزج وه ديد÷أ

ةفيلخ نوكي نأ هانمتت يذلأ سسيئرلأ وهام
؟ةيدا–’أ سسأأر ىلع يضشطز

يذلأ ،ناك سصخسش يأ’ لويم يأأ › سسيل ةحأرسص  ^
حتفب ةأأر÷أ هل نوكت نأ ديد÷أ سسيئرلأ نم هان“أأ
ريوطت نود لو– يتلأ ةكئاسشلأ اياسضقلأ نم ديدعلأ
اندÓب ‘ ةبعللأ
ةديدعلأ ت’اقتن’أ نم يكتسشن انك نأ دعب روسصت
،نيÒسسŸأو ÚبردŸأ ¤إأ ىودعلأ تلقتنأ ،ÚبعÓل

لقعي ’ ةرم نم Ìكأأ تلق انأأ ،؟Òسسن نحن نيأأ ›اف
مسسوم ‘ Úقيرف نم Ìكأأ ىلع ام بردم فرسشي نأ
لودلأ نم ديدعلأ ‘ قبطم وهام رأرغ ىلع ،دحأو
ناك Úح ةوأرورف ،ةيبوروأ’أ لوقن ’و ةيجيلÿأ
يأأ ›وتب عنÁ عاجسش رأرقب ءاج ةيدا–Óل اسسيئر
مسسوم ‘ Úقيرف نم Ìكأأ ىلع فأرسشإ’أ بردم
حبسصأأو ،هليحرب سضهجأأ رأرقلأ فسسأÓل نكل ،دحأو
مسسقل قرف عيمج ىلع فرسشي نأ بردم يأأ قح نم
.ام

يهام ،ينطولأ بختنŸأ نع نآ’أ كلأاضسن
؟هعم كتضصق

ةرود لÓخ7891 ةنسس ينطولأ بختنملل تبعل ^
ءاسضيبلأ رأدلأ ةنيدÃ ترج يتلأ ةيبرعلأ باعلأ’أ
Êأزولأ فيرسشو نومحج لامك بناج ¤إأ ،ةيبرغŸأ
ثلاثلأ زكرŸأ ىلع انلسصح ،ءامسس’أ نم ديدعلأو
سضعب ‘ تكراسش كلذ لبقو ،ةيزنوÈلأ ةيلأديŸأو
كلت ‘ بختنŸأ ةوق ببسسب نكل ،ةيدولأ تايرابŸأ
ةليكسشتلأ ‘ يتناكم سضرف يلع لاحتسسأ ةÎفلأ

كلتل ةينطولأ نأولأ’أ يلم◊ ديعسس يننكل ،ةيسساسسأ’أ
.ةÎفلأ

؟›ا◊أ ينطولأ بختنŸأ نع لوقت أذامو
برعلأ دايسسأأ نحنو ،بهذ نم بختنم كل‰ ^

Úب نم ›ا◊أ بختنŸأ فينسصت نكÁو ،ايقيرفإأو
انجيوتت افرسش انيفكيو ،⁄اعلأ تابختنم نسسحأ
مزهنن ⁄ اننأأ افرسش انيفكيو رسصÃ ايقيرفأ سساكب

لك ىن“أأ ديفŸأ راسصتخابو ،ةيلاتتم ةأرابم32 ةليط
.يسضاملب لامج ةدايقب ينطولأ انبختنŸ قيفوتلأ
لايدنوم ¤إأ «رضضÿأ» لهأات عقوتت تنأاف أذإأ

؟رطق
دوجوبو ،نوبعÓلأ اهب حلسستي يتلأ ةيلاتقلأ حورلاب ^

‘ انبختنم ىلع فوخ Óف ،يسضاملب لامج بردŸأ
لوقيسسو هللأ نذإاب لهأاتنسسو ،لايدنوŸأ تايفسصت
.رطق لايدنوم ‘ هتملك
؟ينطولأ بختنŸأ كل لثÁ أذام

مدلأ ^
؟لئابقلأ ةبيبضش

ةيوركلأ يمايأأ نسسحأ ^
؟ةيندŸأ دا–أ

يسسأأر طقسسم قيرف ^
؟ةبقلأ دئأر

رورم ثداح ‘ مّط– ملح ^
؟ترايت ةبيبضش

يتايح نم Úتنسس هل تيطعأأ اقرزلأ قيرف ^
؟ةديلبلأ دا–أ

ةباسصإ’أ ببسسب لأزتع’أ ىلع تمغرأأ ^
؟هل بعللأ تين“ قيرف

دأدزولب بابسش ^
؟هب بجعم تنك بع’
غيغدأ ديسشر ^
؟نطولأ جراخو

روابنكيب سسنأرف ÊاŸ’أ ^
؟ هبناج ¤إأ بعللأ تين“ بع’
^ ÿيمولب رسض
؟اهاضسنت نل ةأرابم

ماع وزو يزيتب Èمفون لوأأ بعلÃ كلامزلأ ءاقل ^
.3/1 انزفو ايقيرفأ لاطبأأ يرود ‘3891
؟كعومد تلاضسأأ ةأرابم

1/1 انرسسخو4891 ةنسس ركسسعم ›اغ مامأأ ^
Ãفم ديهسشلأ بعلÓدأوع ح Ãدقلأ ركسسعË سسيلو

ةراسسÿأ يهو ،ةيقيرفإ’أ ةدحولأ ›ا◊أ بعلŸأ
قيرف ةحلسصŸ ةلوطبلأ بقل عييسضت انتفلك يتلأ
.يمولب رسضÿ ةدايقب ›اغلأ

؟هقوف كتحأر دŒ تنك بعلم
.وزو يزيتب Èمفون لوأأ بعلم ديكأأ ^
؟هقوف بعللأ ىضشختو كبهري ناك بعلم

.ةليلم Úع ةنيدÃ حيبد نامد ديهسشلأ بعلم ^
؟هذه انتضسلج ماتخ ‘ انل لوقت أذام

‘ ةفاسضتسس’أ هذه ىلع مكل ركسش فلأأو أركسش ^
بعŸÓأ ءأدسصأأ مكتدير÷ اينمتم ،نايسسنلأ نمز
،رئأزجلل ÿÒأ لك ىن“أأ امك ،حاجنلأو قيفوتلأ لك
،ءابولأ أذه انع ليزي نأ لجو زع ¤وŸأ نم ايعأد
¤إأ هلهأاتو ينطولأ بختنملل حاجنلأ ىن“أأ امك
فوسس دأو لهأأ ¤إأ يمÓسس غلبأو ،لايدنوŸأ
.ÚفايسضŸأ

 عوبشسألأ رأوح

«مهقيرف لوح فافتللاب يرانكلأ راشصنأأ حشصنأأو دوعي نل «تاج وبموج »
يحي تيان ^

«سصيمقب
«تاج وبموج

لوأأ يحي تيان ^
نأولأاب أراضسي Úضسلا÷أ

«تاج وبموج» قيرف

لضضفأأ دغل لؤوافت ةرظن يحي تيان ^

بقع1891 ةنضس يحي تيان ^
ايقيرفأ سساكب زوفلأ

ديعتضسي يحي تيان^
بابضشلأ تايركذ
Ãوزو يزيت ةنيد

ىدحإأ ‘ انيÊ Áاثلأ يحي تيان^
طضسوتي انيÊ Áاثلأ لوهكلأ تايرابم

.يليلخ يداهلأو لأدضشم

فوضس نماضضت قيرف ةقفر انيÚ Áفقولأ لوأأ^

‘ تأونشس6 تبعل
ءيشش لك اهيف تلن ةبيبششلأ

ةرك ‘ مويلأ ثدحي ام
نونج يرئأز÷أ مدقلأ

لايدنوŸأ ¤إأ لهأاتنشس رطق ‘ انتملك لوقنشسو

روابنكيب زنأرف ÊاŸألأ بعŸÓأ ‘ يتودق

ًاكلم تشسيل لئابقلأ ةبيبشش ŸÓرخآأ صصخشش يأل وأأ لا

اينطو ابختنم كل‰
نحن اننأأ ًافرشش انيفكيو ،ايŸاع

ايقيرفإأو برعلأ دايشسأأ



يدا--ن--لا  ةرادإا ‘ ما--ع--لا ر--يدŸا ع--فر
اريرقت  يسشايعلا يفطسصم فÙÎا

ةهجاوم ةياه-ن د-ع-ب ةر-سشا-ب-م Ó-سصف-م
ليجسستو ةرواسسلا ةبيبسش مامأا يلهأ’ا
سسل‹ ¤ا ةعسساتلا ةراسسÿا قيرفلا
تاجايتحا  هلÓخ ددح يدانلا ةرادا
‘ بردم بادتنا ةرورسضو ةليكسشتلا
¤إا ةرادإ’ا سسل‹  هجوو تقو برقا
د-م-حا د-ي-سس بردŸا ن-م ل--ك ءا--م--سسأا

يديزوب ف-سسو-ي بردŸا وا Êا-م-ي-ل-سس
ÚبردŸا سضبن هسسفنب سسج  نا دعب
باب  اكرات ةيئدبŸا ةقفاوŸا عازتناو
ى-ق-ب-يو ق-ير-ف-لا كÓ-م ¤إا سضوا-ف-ت-لا
ءا--سضعأا كر– بقÎي ما--ع--لا ر---يدŸا

‘ برد----م باد----ت----ن’ ةراد’ا سسل‹
ماعلا ريدŸا حÎقا امك  تقو برقا
ي-ن-ف-لا م-قا-ط--لا سسف--ن ى--ل--ع ءا--ق--بإ’ا
دعاسسŸا بردŸا مهيف اÃ دعاسسŸا

. ةعيبسصوب رونلا دبع
ÚبعÓل ةحار حنم ضضفري ةعيبشصوب

راششب ‘ ضسمأا فانئتشسلاو
دعب ةر-سشا-ب-م ة-حار ه-ي-ب-ع’ ح-ن-م ة-ع-ي-ب-سصو-ب بردŸا  سضفر
ددح ثيح دحأ’ا سسمأا لوأا ةرواسسلا ةبيبسش ةهجاوم ةياهن

ةيسضرأا ىل-ع سسمأا ة-ح-ي-ب-سص تا-ب-يرد-ت-لا فا-ن-ئ-ت-سس’ اد-عو-م
دعوم رظتنت ةليكسشتلا تيقب ثيح  راسشبب توأا02 بعلم
لسصاوت نأا ىلع  ةحرابلا ةيسسما ةدوعلا ةلحرل ةيو÷ا ةلحرلا
جÈلاب توا02 بعلم ةيسضرا ىلع مويلا تابيردتلا ةليكسشتلا
قيرف يلهأ’ا فيسضتسسي ثيح31 ةلو÷ا ةهجاوŸ ادادعتسسا

قÓطنا ذنم زوف لوأا قيق– نع ثحبلا ةلحر ‘  ةرقم م‚
. ةلوطبلا

مويلا رظتنŸا ÚباشصŸا نم ديحولا Êايز
ة-با-سصŸا ر-سصا-ن-ع-لا Úب ن-م د-ي-حو-لا Êا-يز م-جا-هŸا ى-ق-ب--ي
جÈلا ‘ مويلا ة-ي-سسمأ’ ة-ي-ب-يرد-ت-لا ة-سص◊ا رو-سضح-ب ي-ن-عŸا
ي-ل-ع ه-تد-ع-بأا ي-ت-لا ة-با-سصإ’ا ن-م ‘ا-ع-ت-لا ¤إا ل-ثا“ نأا د-ع-ب
يعيبسس، لاتق نم لك لسصاويسس اميف  ÚتÒخأ’ا ÚترابŸا
تابايغلا يهو بايغلا نامثع نب مجاهŸاو نادغز، سشومح،
ةسصاخ قيرفلا دودرم يلع رهاظو يبلسس لكسشب ترثأا يتلا

ه-ف-سشك ا-م و-هو ،ةروا-سسلا ة-ب--ي--ب--سش ما--ما ةÒخأ’ا ةارا--بŸا ‘
جورخ نأا فسشك Úح ،ةارابŸا ةياهن ‘ ةعيبسصوب بردŸا
ةياد-ب ن-م ق-ئا-قد01 د-ع-ب  يرار-ط-سض’ا سشو--م--ح ع--فادŸا
باسش عفادم ماحقا ” هنا ةسصاخ هتاباسسح طلخا ةارابŸا

اهنم Êاعن انك يتلا ةديدعلا تابايغلا دعب»:لاق ثيح هناكم

ع-فادŸا ا-ه-ل سضر-ع-ت ي--ت--لا ة--با--سص’ا تءا--ج ةارا--بŸا ل--ب--ق
.» انتاباسسح  طختل ةارابŸا قÓطنا عم سشومح
يبيدأاتلا ضسلÛا ىلع ›ايان – مورفلب يئانثلا لي– ةرادإلا
مورفلب فيدرلا قيرفل باسشلا مجاهŸا ةلاحا ةرادإ’ا تررق
ة-ي-سضق بب--سسب ي--ب--يدأا--ت--لا سسلÛا ى--ل--ع ي--ل--يا--ن سسرا◊او
جج– نيا راسشب ¤إا لقنتلا يئانثلا سضفر نأا دعب ةيطابسضنا
تاحيسضوت بلط ¤إا ةرادإ’ا تعراسس ثيح ،سضرŸاب يئانثلا

يا ن-م Êا-ع-ي ’ ي-ئا-ن-ث-لا نا د-كأا يذ-لاو ق-ير-ف-لا بي-ب-ط ن--م
نع يئانثلا بايغ نأا Èتعت ةرادإ’ا لعج ام  ةباسصا وا سضرم
رحب يبيدأاتلا سسلÛا ىلع هلي– و رÈم Òغ ةيمسسر ةارابم
نع يلخادلا نوناقلا ‘ تابوقعلا نا ةسصاخ  ›ا◊ا عوبسسأ’ا

تناك ةرادإ’ا نأا ةسصاخ ،ةيسساق نوكتسس تازواجتلا هذه لثم
نأا نود نم يئانثلل ةيو÷ا ةلحرلا ‘ Úتركذت تزجح دق
.ارسضحي

فfiÎ ةزاجا فلم ضصوشصخب قلق Òغ ضشامر
ةزاجا بلط  فلم سصوسصخب حايتر’ا جÈلا يلها ةرادا تدبا
فلŸا سصخت يتلا قئاثولا لماك ترسضح نأا دعب فfiÎ دان
نل اهنأا تدكأا يتلاو راسصنأ’ا ةن÷ ةقيثو ىوسس يقبتي ⁄و

Œفلم لاسسرا وأا ةديدج ةن÷ ءاوسس ثعب ‘ ةبوعسص يأا د
راسصنÓل ةن÷ كلتÁ جÈلا يلهأا نأا ةسصاخ ةÁدقلا ةنجللا

عاديا  دعوم  ‘ ةراد’ا نوكتسسو   مسساوم ةدع ذنم ةدمتعم
نأا ةسصا-خ ير-ف-ي-ف11 ةÒخأ’ا لا-جآ’ا د-عو--م ل--ب--ق ف--لŸا
51 ةياغ ¤إا يأا ةيفاسضا مايا4 ¤إا لاجآ’ا تددم ةيدا–’ا

ب/ليلخ. يرفيف

ــه2441 ةيناثلا ىدامج٦2 ـل قفاوŸا1202 يرفيف90 ءاثÓثلاةيدنألا رابخأا

جÈلأ يلهأأ

ةديلبلا دا–إا

:بعŸÓأ ءأدسصأاـل صسورع نب رودق ،حاتفم دأدو يدانل اسسيئر هباختنأ دعب

«دادولا ءانبأا لمشش ⁄ ةداعإا ‘ده»
حات-ف-م دادو يدا-ن-ل ة-ي-با-خ-ت-ن’ا ة-ع-م÷ا تزر-فأا
نمع حاتفم ةيدلبب ‘اقثلا زكرŸاب ارخؤوم ةدقعنŸا
ا-ف-ل-خ يدا-ن-ل-ل ا-شسي-ئر ضسور-ع ن-ب رود-ق با-خ-ت-نا
.هتدهع ةيهتنŸا ضشورمع دمfi ضسيئرلل
هتاركششت ضسورع نب رودق  هجو هباختنا بقعو
⁄ وه لوأ’ا هفده نا Óئاق ،هتوشص هل حنم نم لكل
ضضفنل تقولا ناح هنأاب افيشضم ،دادولا ءانبأا لمشش
لكششت تناك يتلا تاشضايرلا نم Òثكلا ىلع رابغلا

ىلعو ،ةيدلبلا ‘ ايقيقح ابطق بيرق تقو ¤او
تاشضايرلا ن-ع كي-ها-ن ،د-ي-لا ةر-ك ة-شضا-ير ا-ه-شسأار
مويلا يدو-جو» ا-شضيأا ضسور-ع ن-ب لا-ق و ،ة-يدر-ف-لا
Òثكلا نظي امك مدقلا ةرك ةشضايرل ةمدخ ضسيل
ترثدنا يت-لا ى-ت-ح ،تا-شضا-ير-لا ل-ك-ل ة-مد-خ ل-ب
حاتفم ةيدلب ناو ةشصاخ ،اهئايحإا ةداعإا لواحنشس

ف-ل-تÚ ‘ flي-شضا-ير-لا ن--م Ó--ئا--ه ا--ناز--خ كل“
ناولأ’ا اوفرشش ءامشسأ’ا ن-م د-يد-ع-لاو ،تا-شضا-ير-لا
تاشسفانم ‘ تايلاديم ر-ئاز÷ا اود-هأاو ،ة-ي-ن-طو-لا

»:ثد-ح-تŸا لا-ق ه‹ا-نر-ب ن-ع و.ةÒبك ةيŸا-ع
،ة“اق تتاب حاتفم ةيدل-ب-ب ة-ي-شضا-ير-لا ة-طراÿا

اذل ،تاشضايرلا عي-م÷ را-ب-ت-ع’ا د-ي-ع-ن نا بج-يو
ةرك قيرف نع امأا.«حاتفم ةيدلبب ةشضايرلاب ضضوهنلا لجأا نم ديلا ‘ ديلا عشضي نا عيم÷ا ىلع بجي
هنم ضسفنتي يتلا ةئرلا Èتعي امك ،ةيدلبلل ةقيقح ةآارم Èتعي دادولا نأا ضسورع نب فششكف ،مدقلا
يأا تامامتها ةرادشص ‘ يتأات مدقلا ةرك ةشضايرف انهرك وأا انببحأا »:ددشصلا ‘ Óئاق ،ةيدلبلا بابشش
مشسقلا ضسيبح ىقبي نا لقعي Óف ،قيرفلل رابتع’ا در لجا نم اندوهج لك رخّدنشسو ،ناك بابشش
يدهم Ëرك.«ثلاثلا مشسقلا ¤إا لقأ’ا ىلع هتيقرت وه ىمشسأ’ا انفدهو ،يوه÷ا

فfiÎ دان ةزاجإأ بلط فلم صصوسصخب نئمطت ةرأدإ’أ

يديزوب وأا Êاميلشس عم ضضوافتلا ‘ عارشسإلاب بلاطي يفطشصم يششايعلا

ةليكسشتلا ةمسشن نايفسس بردŸا طبسض
ءاق-ل-لا ا-ه-ب سضو-خ-ي-سس ي-ت-لا ة-ي-ئا-ه-ن-لا
موي ةررقŸا ةداعسسوب لما مامأا لوأ’ا
ي----ن----كار-----ب بع-----لÃ يرا÷ا تب-----سسلا
ن-م ¤وأ’ا ة-لو÷ا ة-ن-م--سض ةد--ي--ل--ب--لا--ب
ا--نردا---سصم بسسح و .Êا---ث---لا م---سسق---لا
ق-ير-ف-ل ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ن--م ة--بر--قŸا

ة--م--سشن بردŸا نإا--ف دورو--لا ة--ن--يد---م
ÚبعÓلا ةمئاق ةي-ئا-ه-ن ة-ف-سصب ط-ب-سض

،ةداعسسوب لما ءاقل نو-ل-خد-ي-سس ن-يذ-لا
ف-سشك-لا-ب ا-ن-ثدfi ظ-ف– ناو ى-ت-حو

دكأا نا ’إا ت81ـلا ÚبعÓلا ةمئاق نع
ةمئاقلا ‘ ةÒبك ةأاجافم كانه نا انل
او-ت-ب-ثا نا د-ع-ب نا-ب-سش Úب--ع’ دو--جو--ب
ة----يدو----لا تا----يرا----بŸا ‘ م----هدو-----جو
دق يتلا ءامسسأ’ا Úب نمو.ةÒخأ’ا
،ةداعسسوب لما ءاقل ‘ ةرسضاح نوكت
امأا ،يسساسس نبو وكيسشتو جاحلب نم لك
د-كأا-ت-ف ى--مرŸا ة--سسار--ح سصو--سصخ--ب
مدا-ق-لا Êا-م-ي-ل-سس سسرا◊ا نأا ا-ي-م-سسر
سسرا◊ا نوكيسس سسيمÿا ءافسص نم
.¤وأ’ا ةلو÷ا ‘ دحاو مقر

ةداعشسوب لما ءاقلل زهاج لكلا
ةد--ي--ل--ب--لا دا–ا ق---ير---ف بي---ب---ط لا---ق
Úب-عÓ-لا ع-ي--م--ج نا يÒبز رو--ت--كد--لا

رايتخاو ،ةداعسسوب لما ءاقلل نوزهاج
بردŸا د---ي ‘ ا---ب----ع’81ـلا ة-م-ئا-ق
يذ-لا و-ه-ف ،ة-م-سشن نا-ي-ف-سس ي-سسي-ئر--لا

Áءامسسأ’ا رايتخا ‘ رارقلا ديسس كل،
.ةداعسسوب لما ءاقل نولخديسس نيذلا
سصخ ثيدح ‘ يÒبز لوقي فاسضأاو
ة-ن-يد-م ق-ير-ف-ل ي--م--سسر--لا ع--قوŸا ه--ب
ةقيقدلا ةي-ب-ط-لا ة-ب-قارŸا نا ،دورو-لا
لوأا ذ-ن-م نو-ب-عÓ-لا ا--ه--ل ع--سضخ ي--ت--لا

تطعأا ،Èمسسيد22 موي ةيبيردت ةسصح
ةباسصإا يأا لجسست ⁄ هنا ليلدب اهرامث

سضوخ نم قيعت دق ني ÚبعÓلا طسسو
يهو ،زهاج لكلاف ،ةداعسسوب لما ءاقل
لجا ن-م ل-ما ةر-سشبو ة-ي-با-ج-يا ة-ط-ق-ن
قيقحتل امدق يسضملل ةديج ةقÓطنا
مامأا لوأ’ا ءاقل-لا ‘ ة-ي-با-ج-يا ة-ج-ي-ت-ن
.ةداعسسوب لمأا

يقيبطت ءاقلب ضضوعي Òخألا يدولا ءاقللا
ة‹رب ينفلا م-قا-ط-لا ة-لا-ح-ت-سسا د-ع-ب
را--م--غ ه--لو--خد ل--ب--ق يدو ءا--ق--ل ر---خآا
ل-ب-قŸا تب-سسلا ة-ي-م-سسر--لا ة--سسفا--نŸا
بردŸا رر--ق ،ةدا--ع---سسو---ب ل---ما ما---مأا

ةيقيبطت ةارابم ة‹رب ةمسشن نايفسس
بعلÃ مو-ي-لا ر-ه-ظ د-ع-ب Úب-عÓ-لا Úب
ءاقللا و-هو ،ي-ن-كار-ب ةو-خإ’ا ءاد-ه-سشلا
م-قا-ط-لا ه-لÓ-خ ن-م ط-ب--سضي--سس يذ--لا
ن-يذ-لا ا--ب--ع’81ـلا ة--م--ئا--ق ي--ن--ف--لا

.لبقŸا تبسسلا ءاقل نولخديسس
ه--نا ة--م--سشن نا--ي--ف---سس بردŸا بسسحو
ل-ك ن-ع ة-ح-سضاو ةر--ك--ف ه--يد--ل ح--ب--سصأا

نابسشلا ÚبعÓلا كلذ ‘ اÃ ،بع’

.رباكأ’ا فنسص ¤إا مهتيقرت ” نيذلا
مؤواششتلاو لؤوافتلا Úب راشصنألا

دا–ا ق---ير---ف را---سصنأا ءارأا م----سسق----ن----ت
،مؤوا--سشت--لاو لؤوا--ف--ت--لا Úب ،ةد---ي---ل---ب---لا
نأا ىري نم مهنمف ،دوعسصلا سصوسصخب
فÎم Úسسح ةدايقب ةيلا◊ا ةليكسشتلا
،دو-ع-سصلا ق-ي-ق– ى--ل--ع ةردا--ق عدر--لو
Òث-ك-لا ،Úمد-ق-ت-سسŸا Úب-عÓ-لا نو--ك
،ةÒبك ةيدنا ‘ بعللا مهل قبسس مهنم
دج ةلوطبلا ىوتسسم نأا كلذ ىلع دز
ىÎف ،ةمئاسشتŸا ةئفلا امأا.براقتم
ة--م---ئا---ق  نا ا---هر---ظ---ن ‘و ،سسك---ع---لا
نو--ك--ي ن--ل ،Úمد--ق--ت--سسŸا Úب--عÓ---لا

Ãدقت اهرودقË اط ءيسش يأاŸنأا ا
سضعبلاو ،33 ـلا نسس ىدعت مهتيبلاغ
يسضاŸا مسسوŸا ‘ Êاعي ناك رخآ’ا

ءامسسأ’ا ء’ؤوهل نكÁ ’و ،ةلاطب نم
لثم قرف هجو ‘ فقت نأا ةمدقتسسŸا
ةد--ي--ع---سس ة---يدو---لو---مو سشار◊ا دا–ا
يدهم Ëرك.ةبقلا دئار ىتحو

:بعŸÓأ ءأدسصأأ ـل كيرافوب دأدو بع’

«كيرافوب دادو عم دوعشصلا قيق– ‘ده» :يبحشص

ن-ع كيرا-فو-ب دادو بع’ ي-ب--ح--سص ف--سسو--ي ثّد–
Œو ه-تا-حو-م-ط ن-ع و ،مد--ق--لا ةر--ك لا‹ ‘ ه--ت--بر

ىرخأا ةلئسسأا ¤إا ةفاسضإا ،يجيتŸا يدانلا عم هفادهأا
و رئاز÷ا ‘ ةيبعسش Ìكأ’ا بعللا عم هتÒسسم تّسصخ

اذه ‘ ةديعسس ةنيدم نبا اهنع باجأا لكك ⁄اعلا
..راو◊ا

فرعتلا انروهم÷ نكÁ له ، ةيادبلا ‘
؟Ìكأا كيلع

‘ مدق ةرك بع’ يبحسص فسسوي مكعم ، عبطلاب
،1991 سسرام91 ديلاوم نم كيرافوب دادو قيرف
. ةديعسس ةي’و نبا

؟يوركلا كراوششم تأادب ىتم
ةدŸ ةديعسس ةيدولوم قيرف ‘ تناك يراوسشم ةيادب
مسسقلا نم قرفلا فلتخÃ تقحتلا مث ،تاونسس9
تسضخ اهدعب (ويهر داو ، ةبارع قيرف) ةاوه Êاثلا

Œا ‘ ةبرÙÎاثلا فÊ ةبيبسش ،ةناورم لمأا عم
Òخأ’ا اذه عم ققحأ’ ةركسسب دا–إا مث ةدكيكسس
ل-م-حأا مو-ي--لا ا--نأا ا--ه و ،لوأ’ا فÎح--م--ل--ل دو--ع--سصلا

قيرفلا ولوؤوسسم عنتقا نأا دعب كيرافوب دادو سصيمق
. يتايناكمإاب

تناك مأا ةلوفطلا ملح مدقلا ةرك له
 ؟ىرخأا مÓحأا كيدل
ىلع لمعأا انأاو يتلوفط ملحو يملح يه مدقلا ةرك

. هقيق–
 ؟كفاششتكا ‘ لشضفلا هل ناك نم
موقأا تنك نيأا لÓع بردŸا ¤إا دوعي لسضفلا لك
،يتاردق يب بجعأا  قاوسسأ’ا دحأا ‘ ةينف تاكرحب
كانه نم و ،مدق ةرك بع’ لبقتسسÃ › دعوتو
.ةركلا ⁄اع ‘ يتقÓطنا تناك
عم هلم– يذلا (02) مقرلا ءارو رشسلا وه ام
؟اهل بعلت يتلا قرفلا ةيبلغأا
ينقفاÒسس اذهل ،ةديعسس يتي’و مقر وه02 مقرلا
 .تبهذ امنيأا مقرلا

 ؟ةينابششلا تائفلا ‘ كتبرŒ مّيقت فيك
Áثكلا اهنم تملعت ،ةحجان تناك اهنأا لوقلا يننكÒ

.مدقلا ةرك تايدجبأاو
تهجاو له ،دادولا ‘ ديدج بع’ كنوك
؟ةعومÛا ‘ لوخدلل تابوعشص
‘ Ëدق يننأا ترعسش ،ةبوعسص يأا كانه نكت ⁄ ،’
‘ ي-جا-مد-نا ل-ه-سس ا-م ،ي-ت-ل-ئا-ع ط-سسوو ،ق-ير--ف--لا
.ةعومÛا

ةيادب ذنم اهتققح يتلا باقلأ’ا يه ام
؟يوركلا كراوششم
ف-يدر ع-م ة-لو-ط-ب-لا بق-ل-ب زو-ف--لا نا--ك ي--با--ق--لأا لوأا

¤إا دو-ع-سصلا ق-ي-ق– ا-ه-ي--نا--ثو ،ةد--ي--ع--سس ة--يدو--لو--م
 .يسضاŸا مسسوŸا ةركسسب دا–إا عم لوأ’ا فÙÎا

؟ناك نم دشض و ؟كل فده لشضفأا وه ام
انك نيأا ،ركسسع-م ق-ير-ف د-سض ه-ت-ل-ج-سس يذ-لا فد-ه-لا

‘ تل-خد نأا ¤إا ،فد-ه ل-با-ق--م فد--ه Úلدا--ع--ت--م
هنإا زوفلا فده ليجسستب تمقو ةÒخأ’ا قئاقدلا
 .‘ادهأا لسضفأا

‘ ه◊اشصل بعللا ديرت يذلا قيرفلا وه نم
؟ةمداقلا مشساوŸا

Úسسح رسصن لثم ةÒبكلا قرفلا نم ديدعلا كانه
‘ بع--ل--لا ‘ م--ل--حأا ي--ت---لا دادزو---ل---ب با---ب---سشو ياد

.ىرخأ’ا قرفلا لكل يماÎحا عم ،اهفوفسص
وأا ةيلfi ضضورع كيدل تناك له
؟ةيجراخ

ءيسش لك هنأا ¤إا ،يسسنوت قيرف نم سضرع يدل ناك
.رومأ’ا لمتكت ⁄و بوتكŸاب
Ÿخا اذاÎيقاب نع كيرافوب دادو ت
؟ضضورعلا
قيق– تدرأاو ،قيرفلل يسضايرلا عورسشŸا ينبجعأا
.قيرعلا قيرفلا اذه عم باقلأ’ا

؟كتÒشسم ‘ كبرد بردم لشضفأا وه نم
برد نيأا زيموغ يديد ›اغتÈلا بردŸا › ةبسسنلاب

ت– تبرد-ت ي-ن-نأا › فر--سش و ،ةÒب--ك ة--يد--نأا ةد--ع
.هتدايق
؟ايŸاعو ايلfi مدقلا ةرك ‘ كتودق وه نم

fiاع و ،دجوي ’ ،ايلŸلا وه ايÈونايتسسيرك ›اغت
.ودلانور
ايلfi فشسوي هعجششي يذلا قيرفلا وه نم
؟ايŸاعو
عجسشأا ايŸاع و ،فيطسس قافو يدان راسصنأا نم انأا

.›اطيإ’ا سسوتنفوج قيرف
‘ ايلاح بع’ لشضفأا هارت نم ،كل ةبشسنلاب
؟ةلوطبلا
ءادأا ‘ مدقي ةرومع فيطسس قافو مجاهم نأا ىرأا

.مسسوŸا اذه لهذم
؟Óبقتشسم كتاحومط يه ام
قيق–و يقيرف عم قلأاتلا وه مسسوŸا اذه ‘ده
 .لوأ’ا فÙÎا ¤إا دوعسصلا

؟كيرافوب راشصنأ’ ةلاشسرك هجوت اذام ،Òخأ’ا ‘
راسصنأا كلÁ يدان ،فيرعتلا نع ءاينغأا دادولا راسصنأا

ق-ير-ف-لا ةد-نا-سسم و Èسصلا م-ه-ن-م بل-ط--ن ،بهذ ن--م
ق-ي-ق– ى-ل-ع ل-م-ع--لا--ب م--هد--ع--ن و ،م--سسوŸا لاو--ط

.مسسوŸا ةياهن ‘ مهداعسسإاو دوعسصلا
نيرأد طبأرم

ةديلبلأ دا–إأ

ةــــــيئاهنلا ةـــــليكششتلا طـــــبشضي ةــــمششن
ةداعسسوب لمأ ةهجأوم نع مايأأ ةعبرأأ لبق



اعامتجا نأا اهرداصصم نم بعŸÓا ءادصصأا ةديرج تملع
و زاتمŸا مصسقلا ةيدنأا ءاصسؤور Úب ءاعبرأ’ا اذه ابقترم
،لوأ’ا مصسقلا ةيدنأا ءاصسؤور Úب عمجيصس سسيمÿا موي رخآا

مصسوŸا لامكتصسا خيرات لوح يئاهن رارق ذاختا لجأا نم
دعب و .انوروك سسوÒف يصشفت ببصسب فقوت يذلا يصضاŸا
وه و ،تا-عا-ق-لا ح-ت-ف ةدا-عإا ة-ي-ن-عŸا تا-ط-ل-صسلا ترر-ق نأا
‘ ةيدنأ’ا و تايدا–’ا عصضوو ام اعون رخأات يذلا رارقلا

‘ ةما-نزر-لا لا-م-ك-ت-صسا ل-ع-ج-ي يذ-لا ر-مأ’ا ،جر-ح ف-قو-م
عيمج ديد“ نأا ينعي ام ،ليحتصسم هبصش ددÙا اهتقو
Èتعي ةيليوج رهصش ةياغ ¤إا اهفانصصأا عيمجب تاصسفانŸا
لامتحا كلذ ¤إا فصض ،ةيدا–’ا رظن ‘ لثمأ’ا ّل◊ا
اننأا رابتعاب ،ةيناصضمرلا تارهصسلا ‘ تايرابŸا ة‹رب

متيصس طاقنلا هذه لكف .ليصضفلا رهصشلا لولح باوبأا ىلع
.سسيمÿا و ءاعبرأ’ا يعامتجا ‘ اهتصشقانم

›ودلا سسين ىقتلم

ةديدج ةÒسشأات فيسضي دويسس يرئاز÷ا
2202 و1202 ›ايدنوم ‘ ةكراسشملل

دو-ي-صس داو--ج ير--ئاز÷ا ›ود--لا حا--ب--صسلا ن--م--صض
و1202-يبظوبأا ‘ ⁄اعلا يتلوطب ‘ دجاوتلا

ل-هأا-ت-لا ةÒصشأا--ت ه--ع--ط--ق بق--ع،2202-اكويوكوف
مويلا تاقاب-صس ما-ت-خ ‘ ةد-ي÷ا ه-ت-ج-ي-ت-ن ل-صضف-ب
سضو◊ا-ب ›ود-لا سسي-ن ى-ق-ت-لÒ Ÿخأ’او ثلا--ث--لا
‘ ع-بار-لا ف-صصلا دو-ي-صس ل--ت--حاو .(م05) Òبك-لا
76 د35) تيقوتب ةصشارف001 قابصسل «أا» يئاهنلا
يرجملل ةيبهذلا ةيلاديŸا تداع Úح ‘ ،(اث
عا-ط-ت-صسا و .(ا--ث12 د25) كÓ-ي-م فو-ت-صسير-ك
لهؤوŸا «ب» ىندأ’ا د◊ا لين يرئاز÷ا حابصسلا
ةررقŸا ،(م52) Òغصصلا سضو◊اب ⁄اعلا ةلوطبل

ةيبرعلا تارامإ’ا) يبظ وبأابÈ 1202مصسيد ‘
Ò (05بك-لا سضو◊ا-ب ⁄ا-ع-لا ة-لو-ط-ب و (ةد-ح-تŸا
.(م

هديصصرل ةديدج ةÒصشأات (ةنصس12) دويصس فيصضيل
ةدا-عإا ن-ع كي-ها-ن ،Úلا-يد-نوŸا د-عوŸ ا--ب--صس–

-هزو-ح--ي يذ--لا- «ب» ى--ندأ’ا د--ح--ل--ل ه--ل--ي--ج--صست
002 سصصصخت ‘0202-ويكوط دايبŸوأ’ لهؤوŸا

.(ج28 اث20 د2) نمزب تاحابصس عبرأا Îم
ز-كرŸا-ب ،ح-ي-ل-م لا-مأا تف-ت--كا ،تاد--ي--صسلا ىد--لو
ةحابصس Îم001 قابصسل «ب» يئاهنلا ‘ عبارلا

اهن-طاو-م ل-خد ا-م-ك .(ا-ث74 د75) ن-مز-ب ةر--ح
«ب» يئاهنلا ةعباصسلا ةبترŸا ‘ راصشوصش يزمر
  .(ج73 اث60 د1) عقاوب ردصصلا ىلع Îم002
سسمأا لوأا ،(ة--ن---صس72) حي-ل-م تعز-ت-نا ،Òكذ-ت-ل-ل
ي-ت-لو-ط--ب--ل ل--هؤوŸا «ب» ى--ندأ’ا د◊ا ،ة--ع--م÷ا
‘ ،2202-اكويو-كو-ف و1202-يب-ظ و-بأا ⁄ا-ع-لا
.(اث2٩ د52) ةرح ةحابصس Îم05 سصصصخت

ةسضايرلا ءادسصأاــه2441 ةيناثلا ىدامج62 ـل قفاوŸا1202 يرفيف٩0 ءاثÓثلا

مداقلا ةيليوج رهسش ةياغ ¤إا ةينطولا ةلوطبلا ديد“ ةعراسصم

لخادلا سسرام نم سسداسسلا ‘ ةيباختنلا و يرفيف02 موي ةيداعلا ةماعلا ةيعم÷ا
هسسفن ةفÿÓ هحسشرت ايمسسر نلعي يهاز

ة--ير--ئاز÷ا ة--يدا–’ا سسي--ئر ن--ل---عأا
ة-فÿÓ ه-ح-صشر-ت ا-ي-م-صسر زا-ب--م--ج--ل--ل
فصشك و  ةديدج ةيبŸوا ةدهعل هصسفن
‘ دقعتصس ةيداعلا ةماعلا ةيعم÷ا نأا
كيبŸوأا قدنفب يرفيف نم نيرصشعلا
ةقداصصملل ةمصصاعلاب ميهاربإا ›ادب

ةنصسل ›اŸا و يبدأ’ا نيريرقتلا ىلع
و تاباختن’ا ةن÷ سسيصسأات و0202
ة-ي-ع-م÷ا لا-غ-صشأا  ل-جأا ن-م  نو-ع-ط-لا
رصشع ةصسمخ دقعتصس يتلا ةيباختن’ا
ةماعلا ةيعم÷ا دعب اموي
Úيرئاز÷ا Úيصضايرلا لهأات نع امأا

‘ ةقباصسلا ةيŸاعلا ةلوطبلا جئاتن ىلع دامتع’ا حاÎقاب ةيبŸو’ا ةيلودلا ةنجللا تلصسار ةيلودلا ةيدا–’ا نأا يهاز نايفصس حصضوأا
ةمداقلا عيباصسأ’ا ‘ درلا ةيلودلا ةيدا–’ا رظتنت و ةلهؤوم تناك يتلا ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا ءاغلإ’ رظنلاب دايبŸوأÓل ÚلهأاتŸا ديد–

ÚلوبموÎلا سصاصصتخا ‘  ةفداصصم اصضر امه و ةيŸاعلا ةلوطبلا جئاتن دامتعا ” اذإا Úيصضايرب كراصشتصس رئاز÷ا نأا يهاز فصشك و
.كيرافوبب سصبرت ‘ ةمئاد ةفصصب دجاوتŸا و زابم÷ا سصاصصتخا  ‘ يجيتم ›Óهو هتادادعتصسا لصصاوي نيأا اصسنرف ‘ دجاوتŸا

:بعŸÓا ءادسصأل سساوح سسيرد ةيدا–Óل ينقتلا ريدŸا
«لبقŸا  عوبسسأ’ا ايناركوأا ¤إا Òطتسس ةينطولا ةبخنلا»

ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا نأا ة-كÎصشŸا ة-عرا-صصم-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–Ó-ل ي-ن-ق-ت-لا ر-يدŸا ف-صشك
‘ ةينطولا رصصانعلا لخدتصس نيأا ،›ا◊ا رهصشلا نم رصشع عباصسلا ‘ ايناركوأا ¤إا هجوتيصس
ىو-ت-صسم م-ي-ي-ق-ت ل-جأا ن-م كا--ن--ه  ةرود ‘ كرا--صشي نأا ى--ل--ع ،ا--مو--ي51 ةدŸ ق-ل-غ--م سصبر--ت
لامكتصسا لجأا نم رÛا ¤إا Ëركلا دبع تاقرف ءاقفر عجوتي اميف Úيرئاز÷ا  ÚعراصصŸا
نيذلا Úيبوروأ’ا ÚعراصصŸا ديدع Úب كÎصشم سصبرت نوكيصس ةرŸا هذه و مهتاصصبرت
.ةيبوروأ’ا ةلوطبلل نورصضحي
7 ء’ؤوه مهنيب نم و ،ايناركوأا ¤إا لقنتلاب Úينعم تاعراصصم4 و اعراصصم31 نوكيصس و
.ةر◊ا ةعراصصŸا سصاصصتخا ‘ Úعراصصم6 و ةينامور وقيرغإ’ا ةعراصصŸا ‘ Úعراصصم
ةلهؤوŸا ةيقيرفإ’ا ةرودلا ‘ كراصشيصس رباكأÓل ينطولا بختنŸا نأا سساوح سسيرد حصضوأا و
رئاز÷ا كراصشتصس نيأا ،لبقŸا ليرفأا نم عبارلا ¤إا Êاثلا نم يبرغŸاب ةيبŸو’ا باعلأÓل
سسفنب ايقيرفإا ةلوطبب ةعوبتم ةرودلا نوكتصس و تاديصس ةعبرأا مهنيب نم عراصصم رصشع ةتصسب
سضعب    ةكÎصشŸا ةعراصصملل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا اهيف  محقتصس يتلا و برغŸا دلبلا
.طصساوأ’ا و لابصشأ’ا فنصص  ‘ ÚعراصصŸا
¤إا مودي و يفناج13 نم رئاز÷اب سصبرت ‘ تلخد دق ةعراصصملل ةينطولا ةبخنلا نأا ركذي

ةعراصصŸا بختنم مصضي جوف Úجوف لكصش ىلع يرا÷ا يرفيف رهصش نم رصشع سسماÿا ةياغ
ةمصصاعلا رئاز÷اب ةيناديوصسلاب ةينطولا تابختنŸا Òصض– زكرÃ دجاوتŸا ثانإ’او ةر◊ا
. فلصشلاب تاÒصضحتلا زكرÃ ةيناموروقيرغ’ا وعراصصم مصضي رخآا جوف و

  : بعŸÓا ءادسصأا ـل يبغيرلل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا سسيئر ناسسح نب رداقلا دبع نايفسس

ي-ب-غ-ير-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–’ا سسي-ئر ع-م-ج راو--ح ‘
هتيدا–ا سسأار ىلع ةديدج ةيبŸوا ةي’ول بختنا يذلا
هتدهع نأا فصشك بعŸÓا ءادصصأا ةديرج عم سسمأا لوأا
ةبعللا ريوطت ‘ تلج يتلا و ةيباجيا دج تناك ةقباصسلا
ا-مأا ،Ìكأا Úصسرا‡ با-ط-ق-ت--صسا لÓ--خ ن--م ر--ئاز÷ا--ب
ةصسداصسلا ةبترŸا لتحي وهف ينطولا بختنملل ةبصسنلاب
عبارلا زكرŸا ىلع لصص– هنأا امك ةأاصشنلا يتف هنا مغر

و  Úيلfi مهلك ÚبعÓب ندرأ’اب ةيبرعلا ةلوطبلا ‘
’ول ةيزنوÈلا ةيلاديŸا ىلع لوصص◊ا نكمŸا نم ناك
ةد-ه-ع-ل-ل ةر-ط-صسŸا ه-فاد-هأا ن-ع ا-مأا   م-ي-ك-ح--ت--لا ءو--صس
ةينطولا ةلوطبلا ثعب ةرورصض ىلع دكأا دقف ةديد÷ا
‘ و ايمصسر تقلطنا دق تناك يتلا و اهتايوتصسم عيمجب
نأا ’إا طرافلا مصسوŸا بايإا و باهذ تايرابم لكصش

اهفقوت ءارو اببصس تناك انوروك ةحئاج
تاطلسسلا نم رسضخألا ءوسضلا رظتنن

    ةيعام÷ا تابيردتلا فانئتسسÓل
رظتنت هتئيه نأا ناصسح نب نايفصس دكأا قايصسلا تاذ ‘ و
فانئتصس’ ةصضايرلا و بابصشلا ةرازو نم رصضخأ’ا ءوصضلا
ةصضاير نوك ةيدنأ’ا ىوتصسم ىلع ةيعام÷ا تابيردتلا
و  كاكتح’ا-ب ز-ي-م-ت-ت  ة-ي-عا-م-ج ة-صضا-ير ي-ه ي-ب-غ-ير-لا
ثي-ح يدر-ف ل-ك-صشب تف-نأا-ت-صسا تا--ب--يرد--ت--لا نأا ح--صضوأا
. ايدرف مهتابيردت  Úيصضايرلا لوازي
ةيلود ÒياعÃ طرخنم يدان31 انيدل ناسسح نب
ف-صشك ة-يدا–’ا ‘ ة-طر-خ-نŸا ة-يد-نأÓ-ل ة--ب--صسن--لا--ب و

ة---يدا–’ا نأا نا---صسح ن---ب نا---ي---ف---صس
ةر-صشع ة-ثÓ-ث با-ط-ق-ت-صسا ‘ تح‚

يصصوت يتلا طورصشلل نولثتÁ يدان
تا-ئ-ف ن--م ة--ي--لود--لا ة--يدا–’ا ا--ه--ب
¤إا ة-فا-صضإا يو-صسن ق-ير-ف و ة-ي-نا--ب--صش
نأا سسي--ئر--لا فا--صضأا و رو---كذ ر---با---كأا
ق-فاو د-ق ي-ب-غ-ير--ل--ل ›ود--لا دا–’ا

ير--ئاز÷ا دا–’ا طار--خ--نا ى---ل---ع
ةيرئاز÷ا ةيدنأ’ا نأا نم دكأات ىتح
ة-يرور-صضلا طور-صشلا ى--ل--ع ق--فاو--ت--ت
ةيدنأا ةدع كانه نأا دكأا امك ،ةيلودلا

Áمهنأا ’إا ،يب-غ-ير-لا ة-صضا-ير نو-صسرا
ة--يرور--صضلا طور--صشلا او---فو---ت---صسي ⁄

نأا ’إا ة---يدا–’ا ‘ او---طر---خ---ن----ي----ل
ة---صصر----ف----لا م----ه----ح----ن“ ة----يدا–’ا
نم ةي-لÙا تارود-لا ‘ ة-كرا-صشم-ل-ل
. ىوتصسŸا ريوطت لجأا
نم ةيدنألا ةدعاسسم ىلع لمعأاسس : ناسسح نب

ةيدا–لا قتاع ىلع تارود ميظنت لÓخ
ة-يد-نأÓ-ل هÁد-ق--ت ن--كÁ ا--مو ه--عور--صشم سصو--صصخ--ب و
هذ-ه-ل ه-عور-صشم نأا نا-صسح ن-ب نا-ي-ف-صس د-كأا ة-ي-صضا-ير--لا
يتلا ةيدا–’ا ق-تا-ع ى-ل-ع تارود م-ي-ظ-ن-ت و-ه ةد-ه-ع-لا
نم ةيدنأ’ا ىوتصسم عفر لجأا نم لقنلاو ةماقإ’ا رفوت

هذه نأا حصضوأا و  ةديدع تارود ‘ مهتكراصشم لÓخ
ثي-ح ن-م ر--ئاز÷ا ‘ Òب--ك رو--ط--ت فر--ع--ت ة--صضا--ير--لا

يد--ي--صس ة--ي’و ةرو--صص ‘ تا--ي’و ةد---ع ‘ ة---صسرا---مŸا
ىرخأا تاي’و و ةمصصاعلا نارهو ةياجب سسابعلب

ةيدا–ا  لمع ةطراخ ‘ لايدنوملل لهأاتلا
ةكيدلا مامأا ةيدو ةارابم و يبغيرلا

لمعت هتئيه نأا يبغيرلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا سسيئر دكأا
ةلوطب ‘ ةكراصشملل يرئاز÷ا بختنŸا ليهأات ىلع
ة-ي-ق-ير-فإ’ا ة-لو-ط-ب-لا ‘ ة-كرا-صشŸا لÓ--خ ن--م ⁄ا--ع--لا
رودلا قيرط ن-ع نو-ك-ت-صس ي-ت-لا و لا-يد-نو-م-ل-ل ة-ل-هؤوŸا
و اناغ و م-ظ-نŸا د-ل-ب-لا ل-ك ما-مأا  اد-ن-غوأا-ب يد-ي-ه-م-ت-لا

نم يئاهنلا رودلا ¤إا ةعومÛا ‘ Úنثا لوأا لهأاتيصس
ةرودلاب زئافلا بختنŸا و لايدنوملل لهأاتلا بعل لجا

نورصضحيصس مهنأا  سسيئرلا دكأا هيلع و  لهأاتيصس نم وه
مامأا ةيدو تايراب-م نو-ب-ع-ل-ي-صس و ة-صسفا-نŸا هذ-ه-ل د-ج-ب
. لبقŸا ناوج رهصش يواهلا يصسنرفلا بختنŸا
هباختنا ” ناصسح نب رداقلا دبع نايفصس نإاف ةراصشإÓل
ة---يدا–’ا سسأار ى---ل---ع ةد----يد----ج ةد----ه----ع----ل سسمأا لوأا
ق-ير-ط ن-ع و تاو-صصأ’ا ة-ي-ب-ل-غأا-ب ي-ب-غ-ير-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا
  .يرصسلا عاÎق’ا

لايدنوملل لهأاتلا و ةينطولا ةلوطبلا ثعب ةداعإا انفده»

ةرئاطلا ةرك

ةحاــــــــــــبسس

زاــــــبمج

اسسيئر سسياقوب ديرف
ةيدا–’ اديدج

ىوقلا باعلأا
اسسيئر سسياقوب ديرف بختنا

ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل اديدج
ةيبŸولا ةدهعلل ىوقلا باعلأل

ميك◊ا دبعل افلخ ،12024202
ناك يذلا سسياقوب لان و.بيد

ةطبارل سسيئر بسصنم لغسشي
93 ىوقلا باعلأل وزو يزيت
حلاسصل اتوسص43 لباقم توسص

تاباختنلا ‘ ديحولا هسسفانم
باحسسنا دعب ،ليعول Úسساي
و يسسيم نب لامك نْيحسشŸÎا

ردÊ.Œاميلسس نب دارم
ةيعم÷ا لاغسشأا نأا ةراسشإلا

64 روسضح تفرع ةيباختنلا
ةفاسضإا يدان نيرسشع و ةطبار

وه و Úقباسس ءاسضعأا ةينامث ¤إا
م.ةلوخ.باسصنلا قّقح ام
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02fƒaªÈ 7002
2 ›ام3 رئاز÷ا

ةدا--ي--ق ت– ي--ن--طو---لا بخ---ت---نŸا ضضا---خ
لوا نادعسس حبار Ëدقلا ديد÷ا بردŸا

ءا-ق-ل ‘ ›اŸا بخ-ت-نŸا ما--مأا ه--ل ةارا--ب--م
ما-مأا ة-ي-سسنر-ف--لا ناور ة--ن--يدÃ ىر--ج يدو

م-ك– ي-ثÓ-ث هدا-قو اد--ج ل--ي--ل--ق رو--ه--م--ج
Úب ة----يو----ق ةارا----بŸا تءا----ج.يسسنرف
بعÓلا ليجسست-لا با-ب ح-ت-ت-فا ،Úب-خ-ت-نŸا

ا-هد-ع-ب ،04ـلا ة-ق-ي-قد--لا ‘ ةز--عو--ب ر--ما--ع
ةجيتن-لا ›اŸا بخ-ت-نŸا لد-ع Úت-ق-ي-قد-ب
‘ يروار---ط نا---مرد بعÓ---لا ة---ط---سساو----ب
ةجيت-ن-بو ،ءاز-ج ة-بر-سض ن-م24ـلا ةقي-قد-لا
ى-ه-ت-نا ه-ل--ثŸ فد--ه ي--با--ج--ي’ا لدا--ع--ت--لا
ه-ل--خد Êا--ث--لا طو--سشلا.لوأ’ا طو----سشلا
فد-ه-لا ه-ت-فا-سضإا-ب ،ةو-ق-ب ›اŸا بخ-ت-نŸا
لوأ’ا فد--ه--لا ل--ج--سسم ة--ط--سساو--ب Êا--ث---لا
يذلا فدهلا وهو ،يروارط نامرد بعÓلا
ةرا-ثإا Ìكأا ا-ه-ل-ع-جو ،ةارا-بŸا ل-ي-ت-ف ل-ع--سشأا
بعÓلا نكم ثيح ،ةيرئازج تناك ةرطيسسلا ،اسسامحو

‘و نكل ،37ـلا ةقيقدلا ‘ ةجيتنلا ليدعت نم ضسÓيغ
اذإاو ةياهنلا وحن Òسست ةارابŸا هيف تناك يذلا تقولا
راسصتن’او ثلاثلا  فدهلا لجسسي جاحلب ريذن عفادلاب

Ÿعإا نم مك◊ا هدع-ب ر-خأا-ت-ي ⁄ ،ي-ن-طو-لا ا-ن-ب-خ-ت-نÓن
ةيادب ىلحأا يهو Úنطولا قيرفلل قحتسسم زوفب ةياهنلا
ي-ه ةارا-بŸا هذ-ه نا ا-م-ل--ع ،ناد--ع--سس ح--بار برد--م--ل--ل
اهدو يتلا ،7002 ةنسس لÓخ ينطولا قيرفلل Òخأ’ا
ىلع مهم دج هنا ’إا يدو ءاقل ‘ ناك ناو ىتحف ،زوفب

.ةلبقŸا ةيمسسرلا تايرابملل ابسس– ÚبعÓلا تايونعم
ءا-م-سسأ’ا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا ضضا--خ

Îنع ،يÒن-م ،ةر-قو-ب د-ي‹ ،يواوا-ق ضسا-نو-ل :ة-ي-لا-ت-لا
،يواز ،يروسصنم ديزي ،Êايز ،جاحلب ،(توباتوب)يحي

.(ضشارع)ماهد ،(ضسÓيغ) يفياسص قيفر ،ةزعوب رماع
نادعسس حبار :بردŸا

62eÉQS¢ 8002
1 ةيطارقÁدلا وغنوكلا ج1 رئاز÷ا

ةدا-ي-ق ت– ي-ن-طو-لا بخ-ت-ن-م-ل--ل ة--ي--لاوŸا ة--ه--جاوŸا
بخ--ت---ن---م ما---مأا ة---يدو تنا---ك ناد---ع---سس ح---بار بردŸا

ليف Úسسو-ك ة-ن-يد-م بع-لÃ تر-ج و-غ-نو-ك-لا ة-يرو-ه-م-ج
ةارابم ضسكع ىلع.ادج ليلق روهمج مامأا ةيسسنرفلا

لÓخ زوفلا قيق– ‘ ينطولا بختنŸا لسشف ،›ام
فده يباجي’ا لداعتلاب ىفتكا ثيح ،ةهجاوŸا هذه

Ÿد-لا و-غ-نو-ك-لا بخ-ت-ن-م  مد-ق-ت ،ه-ل-ثÁفدهب ةي-طار-ق
لد--ع---ي ⁄و ،22ـلا ة-ق-ي-قد-لا ‘ ا-كو-ب--م بعÓ--لا ه--ع--قو
نم ةÒخأ’ا ةقيقدلا ‘ ’إا ةجيتنلا ينطولا بختنŸا
مكح بسستحا نا دعبو ،ضسÓيغ بعÓلا ةطسساوب ءاقللا
ةيفاسضإا قئاقد ثÓث دراسسنيور ناهوج يسسنرفلا ءاقللا

.هÓثŸ فدهب ÚبختنŸا لداعتب ةياهنلا ةرفاسص تءاج
ءا-م-سسأ’ا-ب ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا ضضا--خ

لوأا لئابقلا ةبيبسش نم يسشواسش يزوف)يواواق :ةيلاتلا
دبع ،يÒن-م يد-ه-م ،ةر-قو-ب د-ي‹ ،د-يز-ب ،(ه-ل ةارا-ب-م
فلسشلا ةيعمج نم يديمح)Êايز Ëرك ،يبارز فوؤورلا

Ëرك ،ةز-عو-ب ر-ما-ع ،يرو-سصن-م د-يز-ي ،(ه-ل ةارا-ب-م لوأا
قيفر ،(هل ةارابم لوأا لئابقلا ةبيبسش نم كراح) رومطم
ح--بار :بردŸا.(ضسÓيغ)ضشارع ،(توبا-تو-ب) رو-ب-ج
نادعسس

13eÉ…8002
0رئاز÷ا1 لاغنشسلا

ا-ه-ب-ق-ل-ب جو-ت ي--ت--لاو ،8002 ا--نا--غ ةرود ءا--ه--ت---نا بق---ع
ا-ه-ن-ع با--غ ي--ت--لا ةرود--لا ي--هو ،ير--سصŸا بخ--ت--نŸا

ةيلاوŸا ةرودلا ةرودلا ةعرق تبحسس ،ينطولا انبختنم
يهو ،0102 ماع علطم ’وغناب ةلود اهتنسضتحا يتلا
·أا ضساك تايفسصت جمد اهيف متي يتلا ةيناثلا ةرودلا
” ثيح ،(0102 ايقيرفإا بونج) ⁄اعلا ضساكب ايقيرفإا
اهتكراسشم تنلعأا يتلا ةيراقلا تابختنŸا عيمج عيزوت

‘و يواسستلاب  ،تاعوم‹ رسشع ىلع ⁄اعلا ضساك ‘
لوأ’ا ل-هأا--ت--ي ،تا--عو--م‹ ع--برأا م--سضت ة--عو--م‹ ل--ك
ع--يزو--ت ” ا--هد--ع--بو ،ة--ي--نا--ث--لا ة--ل--حرŸا ¤إا Êا---ث---لاو
تا-عو-م‹ ضسم-خ ى-ل-ع ة-ل-هأا--تŸا02ـلا تاب-خ-ت-نŸا
ةيئاهنلا ةلحرŸا ¤إا ةعوم‹ لك نم  لوأ’ا لهأاتي

باحسصأا لهأاتي اميف ،⁄اعلا ضساكل
ة---ل---حرŸا ¤إا ة----ثÓ----ث----لا ز----كارŸا
تعقوأا.ايقيرفإا ·أا ضساكل ةيئاهنلا

¤وأ’ا تا----عو----مÛا رود ة----عر----ق
ةعومÛا نمسض ينطولا ان-ب-خ-ت-ن-م
لا-غ-ن-سسلا تا-ب-خ-ت-ن-م تن-م-سض ي--ت--لا
بختنŸا ن-سشد.ايبماغو ايÒبي-لو
ى--ل--ع فر--سشي نا--ك يذ--لا ي--ن--طو--لا
تايفسصتلا ادعسس حبار خيسشلا هبيردت
ن-م ة-يŸا-ع-لاو ة--يرا--ق--لا ة--جودزŸا
هتهجاوÃ ،راكد ةيلاغنسسلا ةمسصاعلا

Ÿت دوسسا بختنÒهذه نأا املع ،اغنا
حبار بردملل ةثلاثلا يه ةهجاوŸا

بردملل افلخ ه-ن-ي-ي-ع-ت د-ع-ب ناد-ع-سس
دعب ،›اف-ك لا-سشي-م نا-ج ي-سسنر-ف-لا

›ا-م ن-م ل-ك ما-مأا Úت-يدو Úترا--ب--م
مامأا ة-ي-نا-ث-لاو (3/0 ر--ئاز÷ا زو--ف)

و--غ--نو--ك--لا ة---يرو---ه---م---ج بخ---ت---ن---م
ترج.،(1/1) ة-ي-طار--قÁد--لا

ةمسصاعلاب ةقادسصلا بعلÃ ،8002 يام13 موي ةارابŸا
اهرسضحو ،راكد ة-ي-لا-غ-ن-سسلا

¤و-تو ،اد-ج Òف-غ رو-ه-م--ج
ن’ا Êا-غ-لا م-ك◊ا ا--ه--ترادإا
ةرا---سسخ---ب ته---ت----ناو ،يو----ك
ي------ن------طو------لا بخ------ت------نŸا
هعقو متي فدهب يرئاز÷ا
‘ يأا------ف نا-------يد بعÓ-------لا
تدهسش.97ـلا ة-ق-ي-قد--لا
Úب ديدسش ضسفانت ةارابŸا
تلا-سسأا ا-ه-ل-خو ،Úب-خ-ت-نŸا
قر-ع-لا ة-ي-ن-طو-لا ر-سصا-ن--ع--لا
نا-كو ،Úي-لا-غ-ن--سسل--ل درا--ب--لا

Ãل--يد--ب--لاو ي--ف--يا--سص نا--ك
ايطايتحا لخد يذلا ةزعوب

بعÓل
كابسش ¤إا لوسصولا Èج قيفر
نم Ìكأا افل-ي-سس ي-ن-طو-ت ›ا-غ-ن-سسلا ضسرا◊ا

.لوأ’ا طوسشلا ىهتنا ءاسضيب ةجيتنبو ،ةرم
ارظنو ،اÒبك اسسفانت دهسش ،Êاثلا طوسشلا
Úير-ئاز÷ا Úب-عÓ-لا با-ت-نا يذ-لا ءا-ي--ع--ل--ل

¤إا Óيل-ق م-ه-ع-جاÎب ،Êا-ث-لا طو-سشلا لÓ-خ
لوسصولا نم ›اغنسسلا بختنملل حمسس ءارولا
ل-ب-ق ،يواوا-ق ضسا--نو--ل ضسرا◊ا كا--ب--سش ¤إا
ةط-سساو-ب ة-يا-ه-ن-لا ةر-فا-سص ن-م ر-سشع ىد-حإا
لك ناكمإاب ناك اهدعب ،يأاف نايد بعÓلا

،هسسفانم ضسراح كابسش ¤إا لوسصولا بختنم
يتلا كل-ت ف-يد-ه-ت-ل-ل ة-سصر-ف ن-سسحأا ى-ق-ب-تو
ضسافنأ’ا ‘ ةزعوب رماع بعÓلا اهردهأا

ع---سضب ه---تر---ك تب---نا----ج ثي----ح ،ةارا----بŸا ن----م ةÒخأ’ا
يذ-لا ،ا-ف-ل-ي-سس Êو-ت ›ا-غ-ن-سسلا ضسار-ح-ل-ل تاÎم-ي-ت-ن-سس
ةرفاسص ةياغ ¤إا هكابسش ةفاظن ىلع ظفاحي فيك فرع
،Úي-لا-غ-ن-سسل-ل تم-سست-با ي-ت-لا ة-يا-ه-ن-لا ي--هو ،ة--يا--ه--ن--لا
طا-ق-ن ثÓ-ث د-ي-سصر-ب ةراد-سصلا ‘ ار-ك-ب-م م-ه-ت--ع--سضوو
ةارابŸا ةياهن بقعو.ينطولا انبختنŸ ئيسش ’ لباقم
هقسسا نع نادعسس حبار ينطولا بختنŸا بردم حرسص

يذلا دي÷ا ءادأ’ا ¤إا رظنلاب ،ةراسسÿا هذهل ديدسشلا
هذ--ه ضضيو--ع--ت--ب Úير--ئاز÷ا اد--عاو ،ه--لا--ب--سشأا ه--مد---ق
ق-فو-ي-سس ل-ه ىر--ت.ة--ي--لاوŸا ةارا--بŸا ‘ ةر---سساÿا
؟ يÒبيللا بختنŸا مامأا ةيلاوŸا ءاقللا ‘ «رسضÿا»

ىلع فرعتلا دعب هيلع مكبيجنسس يذلا لاؤوسسلا وه كلذ
:را-كد-ب ›ا-غ-ن-سسلا بخ-ت-نŸا ة-ه-جاو ي-ت-لا ة-ل--ي--ك--سشت--لا
Îن-ع ،يواز Òم-سس ،نا--م--ي--ل--سس و--حر ،يواوا--ق ضسا--نو--ل
،(هل ةارابم لوأا ياد Úسسح رسصن نم قيفر ضشيلح)يحي
دلاخ) يروسصنم ديزي ،(تايدج)Êادمح ،جاحلب ريذن

Ÿرك ،( هل ةارابم لوأا فيطسس قافو نم ةيسشوË ايزÊ،
:بردŸا.(ةزعوب رماع) روبج قيفر ،يفياسص قيفر
نادعسس حبار

6LƒG¿ 8002
0 ايÒبيل3 رئاز÷ا

ركاسشت بعلÃ تناك ينطولا بختنملل ةيناثلا ةهجاوŸا
Ãا مامأا ،ةديلبلا ةنيدŸبيللا بختنÒنك“ اهيفو ،ي

مز----ه----ب ي----ف----يا----سص ءÓ----مز
’ ةجيتنب يÒبيللا بختنŸا
رادأا.3/0 لد-ج يأا ل-ب-ق--ت
Êا--ت--يروŸا م--ك◊ا ءا--ق--ل--لا

Ÿخو ،غرو-ل-ب--نا غو-Óا-ه-ل ⁄
ح-بار بردŸا لا-ب-سشأا د--ج--ي
‘ ة--بو--ع--سص ى--ندأا ناد--ع--سس

مد-ق ءا-ق-ل ‘ زو-ف-لا ق-ي-ق–
يف-يا-سص ق-ي-فر ءÓ-مز ا-ه-ي-ف
با-ج-عإا لا-ن ع--ئار ىو--ت--سسم
ة---ياد---ب ل---ك---سشو ،ع---ي----م÷ا

وحن ينطولا قيرفلل ةقيقح
يذلا دغلا وهو ،لسضفأا دغ
ة---ل----ي----م÷ا ةرو----سصلا دا----عأا

قيرفلل
ر--جا--م ل--ي---ج ةرو---سص ،ي---ن---طو---لا
برع-لا ف-ي-خ-ت تنا-ك ي-ت-لا ءا-م-سسأ’ا ،دا-سصعو ي-مو-ل-بو
قيفر نك“ ،ةقÓطن’ا نم ةعاسس عبر دعب.مجعلاو

،غنيك يÒبيللا ضسرا◊ا كابسش ¤إا لوسصولا نم روبج
Êا-يز Ëر-ك بعÓ-لا ف-عا--سض ق--ئا--قد ر--سشع--ب ا--هد--ع--ب
ةيسضاق ةبرسض لكسش ،ةعئار ةقيرطب Êاث فدهب ةجيتنلا
ل-ي-ط-ت-سسŸا قو-ف او--ها--ت ثي--ح ،ÚيÒب--ي--ل--لا Úب--عÓ--ل
ضسيفن ناكمإاب ناكو ،ركاسشت ىفطسصم بعلŸ رسضخأ’ا
فدهلا ¤إا لقأ’ا ىلع ةلغلا عفر Êايز Ëرك يأا بعÓلا
تقبأا بعÓلا ةينانأا  نكل ،¤وأ’ا ةلحرŸا لÓخ ثلاثلا
ةليكسشتلا ةحلسصŸ رفسصل Úفدهب اهلاح ىلع ةجيتنلا
د-ه-سشŸا Òغ-ت--ي ⁄ ،Êا--ث--لا طو--سشلا لÓ--خ.ةينطولا

ةو-ق-لا ¤إا ر-ظ-ن-لا-بو ،ع-فاد--ي ر--خآاو م--جا--ه--ي بخ--ت--ن--م
Êايز Ëرك بعÓلا نكم ،يرئاز÷ا موجهلل ةبراسضلا

هفدهل هعيقوت-ب ،ثلا-ث-لا فد-ه-لا ¤إا ة-ج-ي-ت-ن-لا ع-فر ن-م
ةيقب ،ةقÓطن’ا نم Úتقيقد دعب ةارابŸا ‘ Êاثلا
ءو÷ دعب ةسصاخ ،ةجيتنلا ‘ Òغت يأا دهسشت ⁄ قئاقدلا
،ي--سضار--ع---ت---سس’ا بع---ل---لا ¤إا Úير---ئاز÷ا Úب---عÓ---لا
ديسصر تعفر ،ةهجاوŸا هتلاه تهتنا ةفيظن ةيثÓثبو
ا-ه-لÓ-خ ن-م ىو--ط ،ة--ث--لا--ث--لا ة--ط--ق--ن--لا ¤إا «ر--سضÿا»
مامأا ¤وأ’ا هتارابم ‘ اهب ينم يتلا ¤وأ’ا ةراسسÿا
هنزو نوكيسس زوف ،در نود فدهب ›اغنسسلا بختنŸا

Èع ةارابŸا ةياهن دعبو.تايفسصتلا ةياهن ‘ بهذ نم
،زوفلا اذهب هتحرف نع نادعسس حبار ينطولا بردŸا

Úب-عÓ-لا ماÎحاو Úب-عÓ-ل ›و-جر-لا ءادأ’ا-ب ا--فÎع--م
فÎعا لباقŸا ةه÷ا ‘ ،مهل تيطعأا يتلا حئاسصنلل
ا-ف-سصاو ،ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا ةو--ق--ب يÒب--ي--ل--لا بردŸا
ةوق ¤إا رظنلاب ةيداعلاب ةارابŸا اهيلإا تلآا يتلا ةجيتنلا
ة-ل-ي-ط د-ي÷ا م-ه-ئادأاو ير-ئاز÷ا ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا
هذ-ه ي-ن--طو--لا بخ--ت--نŸا ضضا--خ.ةق-ي-قد Úع-سست-لا
ناميلسس ،يواواق ضسانول :ةي-لا-ت-لا ءا-م-سسأ’ا-ب ة-ه-جاوŸا
Îن---ع ،(ي---بارز فوؤور---لا د---ب---ع)جا---ح---ل---ب رذ---ن ،و----حر
،يرو-سصن-م د-يز-ي ،يواز Òم-سس ،(ضشي-ل-ح Òم--سس)ي--ح--ي

Úسسا-ي ،Êا-يز Ëر-ك ،ي-ق-يا-سص ق-ي--فر ،ة--ي--سشوŸ د--لا--خ
حبار :بردŸا.روبج قيفر ،(تايدج يرومعلا)زازب
نادعسس

41LƒG¿ 8002
0 رئاز÷ا1 ايبماغ

بختنŸا مامأا ينطولا قيرفلل ةثلاثلا ةهجاوŸا تءاج
⁄اعلا يسساكل ةجودزŸا تا-ي-ف-سصت-لا ن-م-سض ،ي-ب-ما-غ-لا
ي-ن-م نأا د-ع-ب ،تا-ع-ي-قو-ت-لا ل-ك ضسك--ع ،0102 ايق-ير-فإاو
لوغناب ةيبماغلا ةمسصاعلاب ةراسسÿاب ينطولا بختنŸا
دنع ينطولا بختنŸا ديسصر تدمج ،رفسصل فدهب
مءا-سشت ا-ه-ن-ي-ح ،تا-يرا-ب-م ثÓ-ث ن-م ،ة-ث-لا-ث-لا ة-ط-ق-ن--لا
رود ي-ن--طو--لا بخ--ت--نŸا غو--ل--ب ة--ي--نا--ك--مإا--ب نوÒث--ك--لا
ايبما-غ ةارا-ب-م رادأا.ةمسسا◊او ةيناث-لا تا-عو-مÛا
فدهلا مغرف ،›ابيلوك ناموك ›اŸا مك◊ا رئاز÷او
وجراج ىفطسصم يبماغلا بعÓلا هعقو يذلا ركبŸا

Úير-ئاز÷ا Úب--عÓ--لا نأا ’إا ،ة--ن--ما--ث--لا ة--ق--ي--قد--لا ‘
’إا ةهجاوŸا هذهل ةدي÷ا مهتادادعتسسا نم مغرلابو
ةرطيسس ةارابم ‘ ،ةجيتنلا ليدعت نم اونكمتي ⁄ مهنأا

Êايز ءÓمز ردهأا دقو ،ضضرعلاو لوطلاب انبختنم اهيف
نادعسس حبار بردŸا بسضغ ةراثإا ،ضصرفلا نم ديدعلا

ءا-م-سسأ’ا ن--م ضضع--ب--لا ارذfi ،ةارا--بŸا ة--يا--ه--ن بق--ع
بخت-نŸا ضضا-خ Óبقتسسم مهتا-مد-خ ن-ع ي-ل-خ-ت-لا-ب
ضسا-نو-ل :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-سسأ’ا-ب ة-ه--جاوŸا هذ--ه ي--ن--طو--لا

،يحي Îنع ،فوؤورلا دبع يبارز ،وحر ناميلسس ،يواواق
ق-ي-فر ،ة-ي-سشوŸ د-لا-خ ،يرو-سصن-م د--يز--ي ،يواز Òم--سس

لوأا فيطسس قافو نم هللا همحر Êاميح ليبن)روبج
ةيعمج نم رقوسس ،Êايز Ëرك ،روبج قيفر ،(هل ةارابم
حبار :بردŸا.(زازب Úسساي) هل ةارابم لوأا فلسشلا

نادعسس
عبتي

ءÓمز لخد ،نادعسس حبار بردŸا فارسشإا ت– ينطولا بختنملل Úتيدو Úترابم دعب
ايقيرفإا ·أا سساكو ،(0102 ايقيرفإا بونج) ⁄اعلا سساكل ةجودزŸا تايفسصتلا Êايز Ëرك

تاعومÛا رود ‘ اطخ يأاف ،ةقاسشو ةليوط تناك يتلا تايفسصتلا يهو ،(0102 لوغنا)
حبار بردŸا لعج يذلا رمألا ،تايفسصتلا Óك نم ركبŸا جورÿا هبحاسص فكيسس ،¤وألا

ةيعسضو تناك ،ةÎفلا كلت ‘ ناو ةسصاخ ،سسفانم لكل باسسح فلأا بسسحي نادعسس
، اناغب ايقيرفإا ·أا سساك تايئاهن ¤إا لهأاتلا ‘ هلسشفب ،ÿÒاب رسشبت ل ينطولا بختنŸا

حبار خيسشلا لابسشأا عفر له نكل ،6002رسصم ةرودل لهأاتلا ‘ «رسضÿا» لسشف كلذ لبقو
،ددعلا اذه ةقلح ‘ فرعتنسس يذلا كلذ ؟مهيسسفانم هجو ‘ يدحتلا نادعسس

عم ةÒخألا  ةقل◊ا ‘ انفقوت ثيح نم اهأادبن يتلاو
.›ام مامأا ةيدولا ةارابŸا

لÓقتشس’ا ذنم «رشضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

8002 ناوج41 ¤إاÈ 7002مفون03 نم

8002 ماع ركاسشتب ايÒبيلو رئاز÷ا ةارابم نم ةطقل^

Úفده هعيقوتب ركاسشتب ايÒبيل ةارابم م‚ Êايز Ëرك^

مامأا هل ةارابم لوأا سضاخ يسشواسش يزوف^
8002 عيبر ‘ اسسنرفب وغنوكلا .ج

دجنتسسا يتلا ءامسسألا Úب نم ةيسشوŸ دلاخ^
⁄اعلا سساك تايفسصت لÓخ نادعسس حبر اهب

0102 ايقيرفإاو

...نادعشس حبار خيششلا ةكرب

(نوتسسلاو ةعسساتلا ةقل◊ا)



،ةر-----م لوأل»
انحنم
ةينأزيم
ة-سصا-خ ة-ي-لا-م
،تأÒسضحتلاب
Úيسضايرلأ ل-ك-ل
ÚلهأاتŸأ
،دايبŸوأÓل
ر-ح-ب--لأ با--ع--لألأو
أذ---ه ،ط----سسو----تŸأ
ح---م---سسي----سس ،ءأر----جإلأ
‘ Òسضح-ت-لا-ب ا-ن-ي--ي--سضا--ير--ل

ة-ق-ير-ط-بو ة-م-ئÓ--م فور--ظ
ن-م أو-ك--ت--سشي نأأ نود ،ةد--ي--ج

Úي-سضا-ير-لأ ل-ك ،لأو-مألأ صصق-ن
تا--قا--ق--ح--ت--سسÓ--ل Úل---هأا---تŸأ
م-عد-لأ ن-م أودا-ف-ت-سسأ ،ة-ل--ب--قŸأ
Òسضحتلأ لجأأ نم ،مزÓلأ ›اŸأ
.«دي÷أ

يركاوشس ةميلشس
ةفلكŸا ةلودلا ةبتاك)

(ةبخنلا ةشضايرب

زمأدآأ يسسنيوك نوج باختنأ ىلع توسصي يكيرمألأ بأونلأ صسل‹ -5281
ىلع يسسائر حسشرم يأأ لوسصح مدع ببسسب كلذو ةدحتŸأ تايلولأ اًسسيئر
.تأوسصألأ ةيبلغأأ

ةرهاظم ‘ بÓطلأ فلآأ جرخ ثيح صسابع يربوك ةثداح عوقو -6491
زيل‚إلأ ءÓجب ةبلاطملل نيدباع رسصق ¤إأ لوألأ دأؤوف كلŸأ ةعماج نم
.تاسضوافŸأ عطقو
ةحاطإلأ نم موي دعب مسساق Ëركلأ دبع قأرعلأ ءأرزو صسيئر مأدعإأ -3691
.هل ةعيرسس ةمكاfi ءأرجإأو هب
.نافيلوسس ديأأ جمانرب ‘ زلتيبلأ كورلأ ةقرفل ينلع روهظ لوأأ -4691
.رمقلأ حطسس ىلع اهطوبه دعب صضرألأ ¤إأ41 ولوبأأ ءاسضفلأ ةبكرم ةدوع -1791
طو-ق-سسب ندرألأ ل-ها-ع Úسسح كلŸأ ة-ن-ير-ق ءا-ي-ل-ع ة-ك-لŸأ ل-ت-ق--م -7791
.ندرألأ بون÷ ةيدقفتلأ اهتلحر ءانثأأ اهلقت يتلأ ةيحورŸأ

.رئأزجلل اًسسيئر ديدج نب ›ذاسشلأ باختنأ -9791
.اهيف ةيسسايسسلأ ةمزألأ دعب رئأز÷أ ‘ ئرأوطلأ ةلاح نÓعإأ -2991
.اهقرغ ¤إأ يدؤوي ا‡ ةيناباي ةنيفسسب مدطسصت «ليفنيرغ» ةيكيرمألأ ةسصأوغلأ -1002
مداسصت ثداح ‘ نيرخآأ001 نم Ìكأأ ةباسصإأو صصاخسشأأ9 لتقم -6102
.ايناŸأأ بونج ‘ ايرافاب ةيلوب نيراطق
.ةيبون÷أ ايروك ،غناسشتغنويب ‘8102 ةيوتسشلأ ةيبŸوألأ باعلألأ قÓطنأ -8102
صسكينيف Úكأوخ ،مليف لسضفأأ راكسسوأاب زوفي يليفط يروكلأ مليفلأ -0202
زئأوج عيزوت لفح نمسض كلذو ،ةلث‡ لسضفأأ رغيوليز هينير ،لث‡ لسضفأأ
.Úعسستلأو Êاثلأ راكسسوألأ

ناسسنلأ تÓسضع ددع نأأ ملعت له ^
.ةقÒلأ تÓسضع ددع نم لقأأ

ىفسشتسسم لوأأ حاتتفإأ ” نأأ ملعت له ^
.م3481 ماع ‘ أدنليزوين ‘
كدلج نم ةسصوب1 نأأ ملعت له ^
.ةيقرع ةدغ526 ىلع يوت–
مسس÷أ ةرأرح ةجرد نأأ ملعت له ^

99 وأأ .ةيوئم ةجرد73 يه ةيعيبطلأ
.تياهنرهف ةجرد

ءأرم◊أ مدلأ ايÓخ نأأ ملعت له ^
.ماظعلأ لخأد اهجاتنإأ متي

.نيزنبلأ دعب عابيو ىÎسشي ءيسش Ìكأأ يه ةوهقلأ نأأ ملعت له ^
.م7091 ماع ‘ تناك Êوناق ءأرجإاب ةرجأأ ةرايسس لوأأ نأأ ملعت له ^
.م8881 ماع ‘ هعأÎخأ ” رأاودلأ بابلأ نأأ ملعت له ^

.م9491 ماع ‘ ناك تأرايسسلأ حيتافŸ مأدختسسأ لوأ نأأ ملعت له ^
.ةيبذا÷أ نوناق فسشتكإأ امدنع ،ةنسس32 هرمع ناك نتوين قاحسسإأ نأأ ملعت له ^

 .دلÒ flغ رهدلأ انأاب ملعأو دلŒو ةبيسصم لكل Èسصأ ^
 .ةÌع لك دعب مايقلأ ‘ لب ،لسشفلأ وأأ قافخإلأ مدع ‘ تسسيل دÛأ ةمق ^
ةلواfi وه لسشفلأ حاتفم انأأ فرعأأ ينكل ،حاجنلأ حاتفم فرعأأ ل دق ^

 .عيم÷أ ءاسضرإأ
ةقيرط لسضفأابو ة-عر-سسب ح-ج-ن-ت نأأ ع-ي-ط-ت-سست ك-انأأ ة-ت-با-ث-لأ ق-ئا-ق◊أ ن-م ^
 .حاجنلأ ىلع نيرخآلأ دعاسست امدنع

 .اهاحسض وأأ ةليل ‘ حاجنلأ ققحتيل ،ةنسس نيرسشع رمألأ قرغتسسي ^

كصســـــــــــــفن فـــــــــــقث

همحر ديدج نب ›ذاششلا بختنا ،9791 ةنشس نم مويلا اذه لثم ‘
هتفاو يذلا نيدموب يراوه موحرملل افلخ رئازجلل اًشسيئر هللا

ثادحا ةيقب عم مككÎن نا لبقو ،È 8791مشسيجد82 موي ةينŸا
:›اتلا ÊوÎكللا عقوŸا Èع انتلشسارÃ اوشسنت ل ،مويلا اذه
moc.liamg@mirakiddam،انتحفشص رونت مكعيشضاومف

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

تو◊أ عيبت اتن : هلاقو لجأرلأ دحأو ودنع اج .ةيدورزلأ وايأأ طيعي تو◊أ عيبي دحأو
؟؟ةيدورزلأ لوقت صشÓعو
. طوطقل صشينوعمسسي ام صشاب :ولاق

.ناسسنإأ لكل اهنم دب Óف نامثأاب رادقت لو نأزيÃ نزوت ل ةقأدسصلأ ^
 .ةاي◊أ ‘ ةليم÷أو ةردانلأ ءايسشألأ نم ةدحأو يه ةيتأذلأ ةحلسصŸأ نود ةقأدسصلأ ^
ن-م ل-ج-خ-ت لو ه-ت-قأد-سصب ر-خ-ت-ف-تو صسا-ن-لأ Úب كنأا-سش ع-فر-ي يذ-لأ و-ه ي-ق-ي-ق◊أ ق-يد-سصلأ ^
 .هعم Òسسلأو هتبحاسصم

.ةقأدسصلأ تفرع دقف كسسفن ةلزنÃ كقيدسص حبسصأأ ىتم ^
لوقيو رذعلأ صسمتلي هقحب تأاطخأأ أذإأو نسس◊أ نظلأ كب نظي يذلأ وه :يقيق◊أ قيدسصلأ ^
.دسصقي ⁄ هالعل هسسفن ‘
 ..كدحو نوكت امك ،هعم نوكت يذلأ قيدسصلأ وه ..يقيق◊أ قيدسصلأ ^
 .كبايغ ‘ كادسسم ادسسيو تأاطخأأ أذإأ كfiاسسيو كرذع لبقي يذلأ وه ..يقيق◊أ قيدسصلأ ^

Óف ،ةحسضأو ًافأدهأأ كمامأأ عسضت ⁄ أذإأ ^
 .ءيسش يأل كغولب مدع ىلع كسسفن الإأ نمولت

 .حابسص لك قرسشت صسمسشلأ تمأد ام ملحأأ لظأاسس ^
 .ًأروف كبلق نم جرخي ام لعفأ طقف ،رÈت لو فاخت لو ططخت لو ركفت ل ^
،مÓك نود كمهفيو ،فورح نود كؤورقي ناسسنإأ ةاي◊أ ‘ ام لمجأأ ^

 .دق◊أ نم انلسسغي ب◊أ انإأ .لباقم نود كبحيو
رظتني ل نم ًأدج ديعسسلأ .بح ةلأاسسم تسسيلو ةمأرك ةلأاسسم ةÒغلأ ^
مامألأ ¤إأ كرحتي ،ًامئأد كرحتي اهسسفن ةاي◊اك ب◊أ .دحأأ نم ًائيسش

.فقوتي ل هنكلو فلÿأ ¤إأو

ــه2441 ةيناثلأ ىدامج62 ـل قفأوŸأ1202 يرفيف90 ءاثÓثلأ

انعم مشستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ميمشصلا ‘ ــــــــــــ
Èتعأاو ارقإا ــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

ةد-ح-تŸأ تا-يلو-لأ صسي-ئر ،نو-سسيرا-ه يÔه ما--ي--ل--يو -3771
.عسساتلأ

.ÊاŸأأ تأرايسس ممسصمو لامعأأ لجر ،خابيام ملهليف -6481
مد---ق ةر---ك برد---مو بعل ،ل---ي---سسÓ---ت---ي---ف ف---لودور -2191
.يواسس‰ / يكافولسسوكيسشت
.يدنلوه مدق ةرك بردمو بعل ،زليسشتيم صسونير -8291
.يكيسشت مدق ةرك بردمو بعل ،تسسبوسسام فيسسوي -1391
ىلع لسصا-ح ي-ك-ير-مأأ يدا-سصت-قأ ،ز-ل-ج-ي-ت-سس ف-يزو-ج -3491

..1002 ماع ةيداسصتقلأ مولعلأ ‘ لبون ةزئاج
صسي-ئر-لأو ةرأدإلأ صسل‹ صسي-ئر ،ر--تورد--ل--يأو ي--غا--م -5591
.تلاسصتÓل Òتنروف ةكرسشل يذيفنتلأ

.نوباغلأ صسيئر ،ابÁدنوأأ وغنوب يلع -9591
.يديوسس مدق ةرك بعل ،يبلا‹ ناهوي -1791
.Êانوي مدق ةرك بعل ،صسايتسسيراخ صسولي‚أأ -0891
.ينيتنجرأأ مدق ةرك بعل ،يÁرغ وردنايل -5891

ًاسصخسش411 ن------م ة------عو------م‹ تسسسسأأ
،7851 ماع كونأور ةريزج ‘ ةرمعتسسم
لكاسشŸ ةعومÛأ هذه تسضرعت امدنعو
رداغ ،ةريزجلل Úيلسصلأ ناكسسلأ لبق نم
ةدعاسسم بلطل ةريز÷أ ةعومÛأ دئاق

ىد-ل مد-سص ه-ن-ك-ل ، ›ا-هلأ ن-م م--ه--ي--م–
دأرفأأ عيمج ءا-ف-ت-خا-ب0951 ما-ع ه-تدو--ع
. ةعومÛأ

ةعومÛأ ناب ءافتخلأ أذه صضعبلأ رسسف
ن-م Úي-ل-سصلأ نا-ك-سسلأ يد-يأأ ى-ل-ع تل-ت--ق
ح-جر ا-م-ن-ي-ب ةÁد-ق-لأ ة-يد-ن-ه-لأ ل-ئا--ب--ق--لأ
أوسضرعت وأ عو÷أ نم أوتام مهنأ نورخآأ
.نابسسلأ صصوسصللأ تامجهل

صساŸ’ ناصسح موحرŸا
خيرات ‘ يسضاير مسسوم لوأأ ةياهن دعب
قيرف هبقل لان يذلأو ةلقتسسŸأ رئأز÷أ
صساŸل نا-سسح ل-ق-ت-نأ ،ة-م-سصا-ع-لأ دا–أ
ديدعلأ ة-ق-فر ،دأدزو-ل-ب با-ب-سش ق-ير-ف ¤إأ

نولكسشي أوناك نيذلأ رسصانعلأ يبعل نم
.Òخألأ أذهل يرقفلأ دومعلأ
،بابسشلأ قيرف ‘ صساŸل ناسسح عأدبأأ

أذه يبfi دحأ أدج Òسصق نمز ‘ تابف
هسسيسسأات ىلع ىسضم دق ناك يذلأ قيرفلأ
ه-تأا-سشن م-غر ن-ك-ل ،ط-ق-ف ةد-حأو ة-ن-سس لإأ
همسض دعبو روكلب بابسش نأ لإأ ةديد÷أ
نم نك“ ،رابكلأ ÚبعÓلأ نم Òبك ددعل

ةيمسصاعلأ ةيدنألأ نم ءأوسضألأ لك قرسس
اهتمد-ق-م ‘و كأذ-نأ ط-سشن-ت تنا-ك ي-ت-لأ

أذ--ه را--ج ن--مو دا–لأ ل--ط--ب--لأ ق---ير---ف
ق---ير---ف ن---م ى---ت---حو ة---يدو----لوŸأ Òخألأ
‘ م-سضي ر-خآلأ و-ه نا-ك يذ-لأ ة--ير--سصن--لأ

.نيزات‡ Úبعل هفوفسص
لوألأ همسسوم ‘ صساŸل ناسسح لجسس
مغر ن-ك-ل ،فد-ه81 دأدزو-ل-ب با-ب-سش ع-م
نأ لإأ فأد-هألأ ن-م Òب--ك--لأ دد--ع--لأ أذ--ه
ة-سصن-م جو-لو ‘ با--ب--سشلأ ي--ف--ك--ي ⁄ كلذ
م--سسأوŸأ ‘ ن--ك--ل ،ة--ي--ن--طو--لأ ج--يو--ت--ت---لأ
ىلع أÒخ صساŸل فأدهأأ تناك ةيلأوŸأ
هلوسصحب صضيبألأو رمحألأ يزلأ باحسصأأ

تأرم ثÓث ةينطولأ ةلوطبلأ بقل ىلع
صساك بقلو رئأز÷أ صساك بقلب اهلاثمأأو
عبتي ....يبرعلأ برغŸأ

مويلا «Gd∏¡º jÉQÜ Gcû°∞ Yæ» cπ T°óI hV°«≥ hGcØæ }مويلا
eÉ GCW«≥ heÉ’ GCW«≥ , Gd∏¡º aôê YæÉ cπ gº hZº
hGCNôLæ» eø cπ Mõ¿ hcôÜ haôê Yæ» eÉbó

V°É¥ H¬ U°óQ… hb∏â a«¬ M«∏à», jÉ cÉT°∞ cπ
V°ô hH∏«á jÉ YÉ⁄ cπ S°ô hNØ«áz.

{ Gd∏¡º jÉQÜ Gcû°∞ Yæ» cπ T°óI hV°«≥ hGcØæ»
eÉ GCW«≥ heÉ’ GCW«≥ , Gd∏¡º aôê YæÉ cπ gº hZº
hGCNôLæ» eø cπ Mõ¿ hcôÜ haôê Yæ» eÉbó

V°É¥ H¬ U°óQ… hb∏â a«¬ M«∏à», jÉ cÉT°∞ cπ
V°ô hH∏«á jÉ YÉ⁄ cπ S°ô hNØ«áz.
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:مويلا مقر

63 قرفلا ي-ها-م :لاؤو-شسلا
ة--لو--ط--ب--لا--ب تجو--ت ي--ت--لا
‘ ا-ي-لا-ح ط-ششن-تو ة-ي-ن-طو-لا
؟Êاثلا ينطولا مشسقلا

تجوت طقف قرف ةعبرأ:باو÷ا
ط-سشن-تو ة-ي-ن-طو-لأ ة-لو-ط-ب--لأ بق--ل--ب

،ين-لا-ث-لأ ي-ن-طو-لأ م-سسق-لأ ‘ ا-ي-لا-ح
دا–أو ة-ن-ي-ط-ن-سسق ة-يدو-لو-م  :ي-هو
،ة-ي-قر-سشلأ ة-عو-مÛأ ن-م ة-يوا-سشلأ
ن--م ة---ب---ق---لأ د---ئأرو صشأر◊أ دا–أ
و-ل-خ-ت ا-م-ي-ف ،ى-ط-سسو-لأ ة-عو-مÛأ

.قيرف يأأ نم ةيبرغلأ ةعومÛأ

Áم--سسق--لأ ة--يد--نأ دد--ع م--قر---لأ أذ---ه ل---ث
جوفأ ةثÓث ىلع نوعزوتيو ،Êاثلأ ينطولأ
‘و ،اق-ير-ف21 جو-ف ل--ك ‘و يوا--سست--لا--ب
لا--ت--ط--بأ صضو--خ--ي--سس ةلو--ط--ب--لأ ة--يا---ه---ن
ن-م ةر-غ-سصم ةرود ة-ثÓ-ث--لأ تا--عو--مÛأ
.¤ولأ ةجردلأ ¤إأ Úقيرف دوعسص لجأ

:Èمشسيد

ــــــــــ مويلا حيرشصت ـــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فصض ــــــ
‘ هعاÎخا ” بذكلا فششك زاهج ^
.م1291 ماع
.يجوم لوط ىلعأا هيدل رمحألا ءوشضلا ^
.Úشصلا ‘ اهمادختشسا ” ةيقرو ةلمع لوأا ^
نو-------بر-------ك-------لاو Úج--------شسكلا ^
نولكششي ÚجوÎينلاو Úجورديهلاو
.ناشسنإلا مشسج نم 09%

ة--جو--م ن--ع ةرا--ب--ع و--ه ءو---شضلا ^
.ةيشسيطانغم

حلŸاو ،محفلا طلخب عنشصي دورابلا ^
.تيÈكلاو يرخشصلا

.ةيتوشص لابح اهيدل سسيل ةفارزلا ^
اهنزو يفعشض لكأات رويطلا مظعم ^
.ايموي ماعطلا نم

.اهششير نم لقأا نزت ةمام◊ا ماظع ^

ةدام صصقني موصصلا
«لوÎصسيلوكلا»

ةذ--تا--سسأأ ن---م نوÒث---ك---لأ د---كأأ
صصقني هنأل موسصلأ نأأ -Úملسسم Òغ مهبلغأأو - ةيبطلأو ةيملعلأ ثاحبألأ

«لوÎسسيلوكلأ»   ةدام صصقن ¤إأ يدؤوي ›اتلاب هنإاف مسس÷أ ‘ نوهدلأ نم
رأدج ىلع بسسÎت يتلأ ةداŸأ اهنإأ ؟؟ «لوÎسسيلوكلأام» كأردأأ امو ،هيف
¤إأ يدؤو-ت م-سس÷أ ‘ نو-هد-لأ ةدا-يز ع-م ا-ه-تلد-ع--م ةدا--يز--بو ،Úيأر--سشلأ
  .خŸأو بلقلأ Úيأرسش ‘ مدلأ طلŒ ببسست امك ،Úيأرسشلأ بلسصت



افليسس هيردنأا ديري ديردم وكيتلتأا
أًرظ-ن ،ه-ي-لإأ را-ظ-نألأ ،ا-ف-ل-ي-سس ه-يرد-نأأ ›ا-غ-تÈلأ م-جا-هŸأ بذ-ج

أذ-ه ÊاŸألأ ترو-ف-ك--نأر--ف تخأÎن--يآأ ع--م ظو--ح--لŸأ ه--ق--لأا--ت--ل
اًماع52 ـلأ بحاسص ح‚ ،›ا◊أ مسسوŸأ ةيأدب ذنمو .مسسوŸأ

عم تلوطبلأ فلتخÃ نيرخآأ5 ةعانسصو اًفده81 ليجسست ‘
نإاف ،«تكرام Òفسسنأرت» عقوم بسسحبو .تروفكنأرف تخأÎنيآأ
كلذو ،›اغتÈلأ مجاهŸأ مسضب ةياغلل متهم ديردم وكيتلتأأ
‘ لعفلاب همسض ةيناكمإأ ىدم نع رسسفتسسأ امدعب

ة--م--سصا---ع---لأ يدا---ن تا---بو .ي---سضاŸأ ي---ف---نا---ج
تروفكنأرف عم سضوافتلل أًدعتسسم ةينابسسإلأ

سضرعل هزيهŒ لظ ‘ ،افليسس مسض لوح
مجاهم طبتريو .وروي نويلم03 زواجتي

ترو-ف-ك-نأر-ف ع-م د-ق-ع-ب ق-با-سسلأ نÓ-ي-م
‘ بعÓلأ بغريو ،3202 فيسص ىتح
يرودل ل-هأا-ت-لأ ى-ل-ع ه-ق-ير-ف ةد-عا-سسم
اميسس ل ،مداقلأ مسسوŸأ ابوروأأ لاطبأأ

ع---بأر---لأ ز---كرŸأ ه---لÓ---ت---حأ ل---ظ ‘
ل-ت-ح-يو .نآلأ ى-ت-ح ا-غ-ي-ل-سسد-نو-ب-لا-ب
ة-م-ئا-ق ‘ Êا-ث-لأ ز--كرŸأ ،ا--ف--ل--ي--سس
مسسوŸأ أذه ا-غ-ي-ل-سسد-نو-ب-لأ ‘أد-ه
ن-ع أًر-خأا-ت-م ،ا--ًفد--ه71 د-ي-سصر--ب
،يكسسفود-نا-ف-ي-ل تر-بور يد-ن-لو-ب-لأ

7 قرا--ف--ب ،خ--نو--ي--م نر--يا--ب م---جا---ه---م
ةرأدسص لتحي ديردم وكيتلتأأ نأأ ركذي .فأدهأأ
7 قرافب اًمد-ق-ت-م ،ة-ط-ق-ن05 ديسصرب ا-غ-ي-ل-لأ
،ديردم لايرو ةنولسشرب ÚقÓمعلأ نع طاقن
.امهنم لقأأ Úتأرابم هسضوخ مغر

عيباسسأا3 ضسلونام دقتفي ›وبان
لحاكلا ىف ءاوتلا ببسسب

نع ،Úنثإلأ سسمأ ،يمسسر لكسشب ›اطيإلأ ›وبان يدان نلعأأ
3 ةدŸ تا-يرا-بŸأ ن-ع ،سسلو-نا-م سسا-ت--سسو--ك ه--ع--فأد--م با--ي--غ

ةجردلأ نم لحاكلأ ‘ ءأوت-لا-ب ة-با-سصإÓ-ل سضر-ع-ت ا-مد-ع-ب ،ع-ي-با-سسأأ
.نÁألأ لحاكلأ ةطبرأأ ‘ فلتو ،ةيناثلأ

مامأأ ق-ير-ف-لأ ةأرا-ب-م لÓ-خ Êا-نو-ي-لأ ع-فأدŸأ لأد-ب-ت-سسأ ”و
‘ Úنثإلأ مويلأ حابسص تأرابتخلأ ىرجأأو ،ىونج

.يدنأرج اتينيب ةدايع
ه-ع-قو-م ى-ل-ع ،ي-م-سسر نا-ي-ب Èع ›و--با--ن د--كأأو
3 ةدŸ بي-غ-ي فو-سس بعÓ--لأ نأا--ب ي--م--سسر--لأ
Úتأرا--بŸأ بع--ل--ي ن--ل ›ا--ت---لا---بو ،ع---ي---با---سسأأ
أذ-ه سسو-ت-ن-فو-يو ا-ت-نلا-تأأ د-سض Úت--م--سسا◊أ
.عوبسسألأ
لدبتسسأ يذلأ ، سسلونام سساتسسوك عسضخو

تاسصوحفل  ، ىونج دسض يسسأرم ةأرابم ‘
ا-ت-ي-ن--ي--ب ةدا--ي--ع ‘ مو--ي--لأ حا--ب--سص ة--ي--ب--ط

نم ءأوتلأ نع تفسشك يتلأو ، يدنأرج
نÁألأ ل-حا-ك-لأ ‘ ة-ي-نا-ث-لأ ة-جرد-لأ

يوظسشلأ لحاكلأ طابرلأ لمسشي
.يمامألأ

متيسس هنأأ ¤إأ ›وبان راسشأأو
‘ بعÓ-لأ ة-لا-ح م--ي--ي--ق--ت

،ع-ي-با--سسأأ ة--ثÓ--ث نو--سضغ
ع-----فأدŸأ أأد------ب ثي------ح

.ليهأاتلأ ةداعإأ ةيلمع لعفلاب

هقيرف ةدايق نم ،ةنولسشرب دئاقو م‚ ،يسسيم لينويل نك“
نم22 ةلو÷أ تاسسفانم نمسض ، ،سسيتيب لاير ىلع Úمث زوفل
نإاف ،ةينولاتكلأ «تروبسس» ةفيحسصل اًقفوو .Êابسسإلأ يرودلأ

نأأ و-هو ،ي-خ-يرا-ت زا‚إأ ق--ي--ق– ن--م بÎق--ي ي--سسي--م
يرود-لأ خ--يرا--ت ‘ ،ل--يد--ب بعل ل--سضفأأ ح--ب--سصي
،سسا-ن-ي-لا-سس و-ي-لو-خ نأأ تفا-سضأأو .Êا-ب--سسإلأ
د-يرد-م و-ك-ي-ت-ل-تأل بع-ل-لأ ه-ل ق-ب-سس يذ--لأ
كل-تÁ يذ-لأ د-ي--حو--لأ و--ه ،وا--ب--ل--ي--بو
،ا-غ-ي-ل-لأ ‘ ،ي-سسي-م ن-م Ìكأأ ا-ًفأد--هأأ
،ةرم82 لجسس ثيح ،ليدب بعÓك
تراسشأأو.ينيتنجرأÓل72 ل-با--ق--م
‘ هفدهب ،يسسيم نأأ ¤إأ ةفيحسصلأ

يد راكسسوأأ لدا-ع ،سسي-ت-ي-ب كا-ب-سش
Îلأو يتأاي امنيب ،افده72ـب لواب
هذ-ه-ب ع-بأر-لأ ز-كرŸأ ‘ Êا-يد-نا--ب
م-ث ،ا-فد-ه62 دي-سصر-ب ،ة-م-ئا-ق-لأ

.افده22ـب ايبأراسس ونام

لبق ةÒخألأ تابيردتلأ ةسسل÷ ديردم لاير وبعل عسضخ
نم ةلجؤوŸأ لوألأ ةلو÷أ ةأرابم ‘ ىفاتيخ ةهجأوم

مو--ي--لأ ا--ه--ل ددÙأ ،Êا--ب--سسإلأ يرود--لأ تا--سسفا---ن---م
تدهسشو ،ونافيتسس يد وديرفلأ بعلم ىلع ،ءاثÓثلأ

ى-ك-لŸأ ق-ير-ف-لأ مو-ج-ه م‚ ةدو-ع مو-ي-لأ تا--ب--يرد--ت
.وكسسيإأ

Èع د-يرد-م لا-ير ىدا-ن-ل ي-م--سسر--لأ ع--قوŸأ ر--سشنو
اهنع باغ يتلأو ، قيرفلأ تابيردت روسص تنÎنإلأ

،سسو-مأر ،ا-ت-ي-ل-ي--م ،لوزو--يردوأأ» :م--ه Úب--عل9
،و--ج--يردور ،درأزا--ه ،ز---ي---ك---سسا---ف ،لا---خا---فرا---ك
نع9 ـلأ ÚبعÓلأ بيغتيسسو ،«سسوركو ،ىدÒفلاف
.ىفاتيخ ةهجأوم
فطÿ دغلأ ةأرابÃ زوفلل ديردم لاير ىعسسيو
ن--م Êا--ب--سسإلأ يرود--لأ بي--تر--ت لود--ج ة---فا---سصو
.2-3 ةجيتنب سسيتيب لاير ىلع زاف ىذلأ ةنولسشرب
ةÒخألأ ه-تأرا-ب--م ‘ زا--ف د--ق د--يرد--م لا--ير نا--كو
،1-2 ةج-ي-ت-ن-ب ا-ك-سسيو-ه ى-ل-ع ،Êا-ب-سسإلأ يرود-لا-ب
.ىكلŸأ قيرفلأ زوف Úفده نأراف لييافر زرحأأو
بيترت لودج ‘ ثلاثلأ زكرŸأ ديردم لاير لتحيو

عم ايواسستم ،ة-ط-ق-ن34 دي-سصر-ب Êا-ب-سسإلأ يرود-لأ
طاقن7 قرافب نكلو ةفاسصولأ لتحي ىذلأ ةنولسشرب
زكرŸأ ىفاتيخ لتح-ي ا-م-ن-ي-ب ،رد-سصتŸأ و-ك-ي-ت-ل-تأأ ن-ع

.ةطقن42 ديسصرب بيتÎلأ لودج ‘ رسشع ثلاثلأ

يتلأ ءابنألأ نم هفقوم Êابسسإلأ ديردم لاير قيرفل ينفلأ ريدŸأ نأديز نيدلأ نيز يسسنرفلأ نلعأأ
.هبسصنم نع هليحر نأاسشب رخآلأو Ú◊أ Úب ددÎت
ترر-ق لا-ير-لأ ةرأدإأ نأأ ى-ل-ع ة-ي-سضاŸأ ع-ي-با-سسألأ رأد-م ى-ل-ع تدد-سش ة-ي-نا--ب--سسإلأ ة--فا--ح--سصلأ
اينابسسإأ كلم سسأاكو ربوسسلأ سسأاك عيدوتو جئاتنلأ ءوسسل ،مسسوŸأ ةياهنب «وزيز» نع ءانغتسسلأ
.اغيللأ ‘ ةسسفانŸأ نع داعتبلأو ركبم لكسشب
قلعت ⁄ اميف ،هبسصنم كÎل هبناج نم ةين يأأ دبي ⁄ هبناج نم يسسنرفلأ بردŸأ نكل
.ريراقتلأ كلت ىلع يمسسر لكسشب ةرأدإلأ
قاسش ›ا◊أ مسسوŸأ» :نأأ ‘اتيخ ةأرابŸ يفحسصلأ ر“ؤوŸأ لÓخ تاحيرسصت ‘ لاق نأديز
.«كلذ ىلع ملقأاتن نأأ بجيو ،ةياغلل بعسصو
ام ،لتاقنسس اننكل ةبعسص تاظ◊ كانه ،؟لحرأأ أذاŸ» :مسسوŸأ ةياهنب هليحر ةيناكمإأ لوح لأؤوسس ىلع ًأدرو

ءاهنإأ لجأأ نم ،رودلأ سسفنب مايقلأ ÚبعÓلأ ىلعو ةقثلأ ديعتسسأأو هب موقأأ اÃ نمؤوأأو لمعأأ نأأ وه هلعف يلع
.«ديج لكسشب مسسوŸأ
رعسشأأو ،براقلأ سسفن ‘ نحن» :ديردم ‘ عيم÷أ معدب ىظحي هنأأ ىلع يسسنرفلأ ينفلأ ريدŸأ ددسشو
.«عسضولأ Òيغت انيلع ،ةدي÷أ ةقيرطلاب ءايسشألأ ءأدأأ ¤إأ ةدوعلأ انيلع ،عيم÷أ نم معدلاب
هتأذ قايسسلأ Óيف أÒسشم،«لبقتسسŸأ ‘ ثدحيسس أذام ىÔسسو ،2202 ‘ يهتني يدقع» :Óئاق فاسضأأو
.«دغلأ ءاقل وه ينمهي ام نكل ،رمألأ أذه لجأأ نم انه انأأ ؟لبقŸأ مسسوŸأ قيرفلأ عم يسسفن ىرأأ» :
ردسصتŸأ نع طاقن7 قرافب ةطقن34 ديسصرب اغيللأ قرف بيترت ‘ ًاثلاث لحي ديردم لاير نأأ ركذي
.Úتأرابم هل يقبتŸأو ديردم وكيتلتأأ

 لاــــير نــع لــــيحرلا ضضـــــفري نادــــيز
قــــــــيسضلا باــــــــبلا نــــــــم دــــــــيردم

 دـــــقفي دـــيردم لاــــير
 ‘اــــــــتيخ ماـــــــــمأا Úــــبعل9

Êابسسإلا يرودـــــلا ‘

دتيانوي Îسسسشنام نع بيغي ابغوب
ةباسصإلا ببسسب عيباسسأا ةدع

Îسسسشنام قيرفل ي-ن-ف-لا ر-يدŸا ر-يا-سشلو-سس را-نو-ج ¤وأا ن-ل-عأا
نع ابغوب لوب يسسنرفلا مجنلا بايغ نع ،يزيل‚إلا دتيانوي

ببسسب كلذو ،ةددÒ fiغ عيباسسأا ةع-سضب-ل ق-ير-ف-لا فو-ف-سص
تميقأا يتلا ةارابم لÓخ ذخفلا ‘ اهل ضضرعت يتلا ةباسصلا

نم3٢ـلا ة-لو÷ا ‘ نو-تر-ف-يإا د-سض ي--سضاŸا تب--سسلا ءا--سسم
لكل3-3 يباجيإلا لداعت-لا-ب ته-ت-نا ي-ت-لاو غ-ي-لÈÁÒلا
هدقع يذلا يفحسصلا ر“ؤوŸا لÓخ رياسشلوسس لاقو .قيرف

ةباسصإا اهنإا» :يزيل‚لا دا–لا ضسأاك ‘ ماه تسسو ةارابم لبق
مقاطلا عم لمعلا أادب دقل ،ءافسشلل عيباسسأا ةعسضب قرغتسستسس

اًدج اًمهم لوب ناك دقل ،نك‡ تقو عرسسأا ‘ ةدوعلل يبطلا
ةعسضب دعب دوعيسس كلاذل هب ادبا رماغن نلو انل ةبسسنلاب

لاق ضسأاكلا بقلب جيوتت-لا ة-ي-نا-ك-مإا ن-عو .«ع-ي-با-سسأا
مهألا رابت-خلا و يد-ح-ت-لا و-ه اذ-ه» :ر-يا-سشلو-سس

ةسصرفلا دقفن نأا لا-مآÓ-ل بيfl نا-ك ،ق-ير-ف-ل-ل
ن-ك-ل و م-ه--م ضسأا--ك--ب زو--ف--لا ،ي--سضاŸا م--سسوŸا

ةدو--ج ىدŸ ضسا--ي--ق---م و---ه  غ---ي---لÈÁÒلا
ق-ير-ف-لا نأا د-ق-ت-عأا» :فا-سضأاو .«ق-ير-ف--لا

ةوطÿا يه هذه ،لسضفأا لكسشب نسسحتي
اذه ر-يو-ط-ت ‘ ا-ن-ل ة-ب-سسن-لا-ب ة-ي-لا-ت-لا

ىلع ةسسفانŸا ‘ اًمدق يسضŸا ،قيرفلا
.«باقلألا

:Óئاق قلع ماه تسسو ضسفانŸا نعو
ضسيوم ديفيد ،اÒًث-ك او-ن-سس– د-ق-ل»
،ديج لكسشب هقير-ف م-ظ-ن-ي ا-م ا-ًم-ئاد
.«اًدج نوديج نوبعل هيدلو

دــــعب ىــلع يـسسيم
مــــــقر نـــم Úــــفدــــه

دـــيدج يسساــــيق

 زراـــــب مــــك◊ لـــتقلاب تادــيدهت
غـــــــــيلÈÁÒلا ‘

ررق نيد كيام مك◊ا نأا ةيناطيرب مÓعإا لئاسسو تركذ اذه ،زات-مŸا يز-ي-ل‚إلا يرود-لا ‘ ةارا-ب-م يأا ةرادإا مد-ع ضضرعتو .لتقلاب تاديدهت هتلئاعو ىقلت امدعب عوبسسألا نوتبماهثواسس عفادم كيراندب ناي هدرطل تاداقتنل نيد دتيانوي Îسسسشنام هفي-سضم ما-مأا٠-٩ ةلذم ةÁز-ه لÓ-خ طسسو بعÓل ءارمح ةقاطب راهسشإل اسضيأاو يسضاŸا ءاثÓثل ماهلوف مامأا يبلسس لداعت لÓخ كيسشتوسس ضشاموت ماه تسسو ةفلاfl ببسسب كيراندب درطو .تبسسلا موي دتيانوي مجاهم لا-ي-سسرا-م Êو-ط-نأا د-سض هنأا ادب امدعب كيسشتوسس درط امنيب ردنسسكلأا ىل-ع ق-فرŸا-ب ىد-ت-عا .ماهلوف مجاهم ضشت-ي-فوÎي-م لوبق دعب Úتبوقعلا ءاغلإا ”و كيا-م نادأاو .Úيدا-ن-لا ن--ع--ط اÎل‚إا ‘ ÚفÙÎا ما---ك◊ا ة---ط---بار ضسي----ئر ي----ل----يار نم تاءاسسإاو تاديدهت يأا» :لا-قو .ن-يد د-سض تاد-يد-ه-ت-لا غÓبإا هرارق ‘ كيام دناسسنو اما“ ةلوبقم Òغ عونلا اذه ل» :دكأاو .«هترسسأا اه-ت-ق-ل-ت ي-ت-لا تاد-يد-ه-ت-لا-ب ة-طر-سشلا .هذه-ك ة-سضي-غ-ب ل-ئا-سسر ة-ي-ح-سض نو-ك-ي نأا د-حأل ي-غ-ب-ن-ي تلا‹ نم لا‹ يأا ‘ ةلوبقم Òغ تنÎنإلا Èع ةءاسسإلا جÓعل دوه÷ا ن-م د-يزÃ ما-ي-ق-ل-ل ة-جا-ح كا-ن-هو ةا-ي◊ا (يسس.يب.يب) ةيناطيÈلا ةعاذإلا ةئيه تلاقو .«ةلكسشŸا ضسأاكل ضسماÿا رودلا ‘ يتيسس Îسسيل ةارابم ريديسس نيد نإا فوه دنآا نوت-يار-ب ما-مأا ه-ب-ع-ل-م ى-ل-ع يز-ي-ل‚إلا دا–لا .ءاعبرألا موي نويبلأا

١٢٠٢ يرفيف٩٠ ءاثÓثلا
ىدامج٦٢ ـل قفاوŸا

ــه٢44١ ةيناثلا


