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رئاز÷ا ةيدولوم

 رــــــــصصم يــــف موــــــــيلا ةــــــــيدولوŸا
ةــــــــــــيجلع نــــــــبو وــــــــبأج نود

ةيرفصسلا ‘ ارصضأح نوكيصسو ىفأعتي ةڤأطوب

لئابقلا ةبيبسش

 ÚــــــــمهأصسŸا ىدــــــــــــحتي لÓــــــــم
سســــــــــــيمÿا عأــــــــمتجا لــــــــبق

لئأفتم نأف’و قلطنت ›أŸا بعلملل ةيد÷ا تاÒصضحتلا

وغنوكلل مويلا Òطيصسو رئاز÷ا ‘ نارم رخآا سضوخي بأبصشلا

دادزولب بابسش

بأــبصش رــــظتنت ةــــيمنهج ةــــــــ‹رب
ةينطولا ةلوطبلا ‘ دادزولب

فيطسس قافو

!يصشطز بلط سضفري يدلأخ
تأبأختنإ’ا دعب نوكيصس «فأفلا» ـل يصسأصسأ’ا نونأقلا ليدعت

بع’ لصضفأا ةزئأج ىلع رأمين سسفأنُي ةي’وب

0202 ناوج8 ‘ خرؤوŸا روششنŸا قيبطت ةيمازلإا ىلع ددشش ةرازولل نايب ‘

فرع يصضأملب» :يدنأم
أيّوق أبختنم لّكصشُي فيك
«رطق لأيدنوم أنفدهو

نÓـــيم عـــــم تأــــبيردتلا فــــنأأتصسي رــــصصأن نب
أيزــــيبصس ةـــــهجاوم لـــــبق ›وــــيب حـــــيريو

قيرفلا ¤إا بلأط نب ةدوع نلعي كلأصش يدأن

ÚبعÓلا زفحيو دادعتلا روزي ›اولا
لهأأتلا ةÒصشأأت فصصنب ةدوعلل



..«قراÿا» ـب يشسيم فشصوو «اغيللا» ¤إا لاقتن’ا ناك هفده ّنأا دّكأا

لّكصشُي فيك فرع يصضاملب» :يدنام
«رطق لايدنوم انفدهو ايّوق ابختنم

‘ ةيسسنرفلأ «روبسس Úب» ةانق ىلع هل لخدت ‘ يدنام ىسسيع Êابسسإلأ سسيتيب لاير عفأدم ثد–
ةيهأز ةÎفب ّر‰ نحن» :لاق ثيح ،ينطولأ بختنŸأ ديدج نع ،سسمأأ لوأأ ةرهسس «وسش تووف» جمانرب

ةفيلوتلأ دجو يذلأ يسضاملب لامج بخانلأ عم ديج لكسشب Òسست رومألأو ةأرابم٢٢ لÓخ اهيف رسسخن ⁄
يذلأ لايدنوŸأ ¤إأ لهأاتلأ وه نآلأ انفدهف ،⁄اعلأ سسأاك تايفسصت رامغ بيرق نع لخدنسسو ةبسسانŸأ

.«٢٢٠٢ ماع رطق ‘ ىرجيسس
«ةدّيج ةيعشضو ‘ مشسوŸا اذه دجاوتنو تاونشس5 ذنم سسيتب ‘ حاترم»

هدقع ةياهن ببسسب ىرخأأ ةهجو وحن لاقتنلاب هتطبر يتلأ رابخألأ لظ ‘ سسيتب لاير ‘ هتيعسضو نعو
نم ‘ده ّنأأ ةسصاخ تأونسس5 ذنم هل بعلأأ يذلأ سسيتب ‘ حاترم انأأ» :يدنام لاق ،لبقŸأ فيسصلأ
امو‚ ّمسضي يرودلأو حوتفم بعللأ ثيح ،Êابسسإلأ يرودلأ ‘ طسشني قيرف ¤إأ مامسضنلأ ناك ةيأدبلأ
Òسست رومألأ» :يدنام لاق ،عباسسلأ وه ديج زكرم ‘ دجأوتب مسسوŸأ أذه قيرفلأ ةيعسضو نعو ،«أرابك
،أÒثك افأدهأأ انيقلتو انعجأرت اهدعبو ،ةوقب مسسوŸأ انأأدب ،ينيرغليب ديد÷أ بردŸأ عم ديج لكسشب
.«ةديج جئاتن قّقحنو حيرم زكرم ‘ نحنو ةوقب ةدوعلأ ‘ انح‚ اننكل

«هفاقيإا نكÁ ’ يشسيمو اشسرابلا مامأا هانمّدق ام نع نوشضار»
:لاقو ،Òثم ءاقل ‘ ةنولسشرب مامأأ ةراسسÿأ مغر ىوتسسŸأ ‘ ةأرابم ىّدأأ هقيرف ّنأأ يدنام فسشك امك
نأاسشب فاسضأأو ،«اسصرابلأ مامأأ ىوتسسŸأ ‘ ةأرابم ىّدأأ يقيرف ّنأأ لإأ ،انيلع تلجسس يتلأ ةيثÓثلأ مغر»
بعسصلأ نم نكل ،هلوخد دنع ءيسش يأأ لعف ىلع رداق يسسيم نأأ فرعن نحن» :يسسيم لينويل قلأاتŸأ مجنلأ

لكسشب انبعل اننكل ،قراخ بعل وه ،اعم بايإلأو باهذلأ ءاقل ‘ رركتو لسصح ام أذهو ،هفاقيإأ انيلع
.«يسضاŸأ دحألأ ديج

«يجشسايبلا مامأا لهأاتلل اشسرابلا دوقيشس هموي ‘ ناك اذإاو يداع Òغ يشسيم»
عوبسسألأ نامÒج ناسس سسيرابو ةنولسشرب Úب ابوروأأ لاطبأأ ةطبأر يئاهن نمث ‘ ةرظتنŸأ ةمقلأ نعو
ءيسش لك › ةبسسنلاب» :ءاقللأ نع لاقو ،دحألأ ةرهسس ههجأو يذلأ يسسيم لينويل ىلع ىنثأأ ثيح ،لبقŸأ

وه ،لّهأاتلأ وحن هقيرف ةدايق رّرقيسس لهو هتقايل لماك ‘ نوكيسس لهو نوكيسس فيكو يسسيم ـب قلعتم
نوكتسس ،ÚتجودزŸأ ÚتهجأوŸأ لخديسس فيكو يجسسايبلأ ـب اسضيأأ قّلعتم رمألأ نكل ،يداع Òغ بعل
 .«اسسرابلأ وحن ةّفكلأ ليمتسس ،هموي ‘ يسسيم ناك أذإأ نكل ،أدج ةبعسص رومألأ

ةزمح . م

وحن لاقتنÓل حصشرم تاحرف
لبقŸأ مصسوŸأ Òبك قيرف

م-ج-ن-لأ نأأ ي-سسنر-ف-لأ مÓ-عإلأ ل-ئا-سسو ن-م د-يد-ع-لأ تف-سشك
Òخألأ همسسوم ءاسضق ددسصب تاحرف نيدلأ نيز يرئأز÷أ

ن-م ق-ير-ف-لأ أذ--ه بأÎقأ ع--م ة--سصا--خ ي--سسنر--ف--لأ م--ي--ن ‘
،بيتÎلأ ةرخؤوم ‘ هدجأوتب ةيناثلأ ةجردلأ وحن طوقسسلأ

اسضورع ‘ مّدقي قباسسلأ ةمسصاعلأ دا–أ بعل نأأ ةسصاخ
رخأأ ‘ تفل لكسشب قلأات يذلأ وهو مسسوŸأ أذه ةيوق
هليجسستو ة-م-سسا-ح ةر-ير“ هÁد-ق-ت-ب و-كا-نو-م ما-مأأ ةأرا-ب-م
أذه مين كيبŸوأأ ‘ عزانم نود بعل لسضفأأ Èتعيو ،افده

ف-ي-سصلأ ه-ل-سصت-سس ي-ت-لأ سضور-ع-لأ تا-حر-ف ر-ظ-ت-ن-يو ،م-سسوŸأ
ةيناثلأ ةجردلأ ¤إأ ةدوعلأ سضفري هنأل هتهجو ديد– لبق لبقŸأ

.ببسسلأ أذهل رفاهول قباسسلأ هقيرف رداغ يذلأ وهو ،ةيسسنرفلأ
ةمداقلا ت’و÷ا ‘ قلأاتلا ةلشصاوم نع ثحبي

هقلأات ةلسصأوم ¤إأ تاحرف نيدلأ نيز ىعسسيسسو
تف-ل ل-جأأ ن-م ة-ل-ب--قŸأ تلو÷أ ‘ م--ي--ن ‘

هتامدخب ةمتهŸأ ةÒبكلأ قرفلأ راظنأأ
،ىو-ت-سسŸأ ‘ سضور-ع نا--م--سضو

ةدوعلأ ¤إأ ىعسسي يذلأ وهو
ي--ن--طو--لأ بخ---ت---نŸأ ¤إأ

سسرا---م سصبر---ت لÓ----خ
ع-فر ل-جأأ ن-م ل-ب--قŸأ

قو-سس ‘ Ìكأأ ه-ت-م-ي-ق
ا-م-ل-ع ،تÓ-يو-ح-ت--لأ

قباسسلأ بردŸأ نأأ
نو--ن---ي---برأأ م---ي---ن ـل

ى--ن--ثأأ نأأو ق--ب--سس
ى-----ل-----ع أÒث------ك

تاحرف
هÈتعأو

Èكأأ ا---ب---عل
هق-ير-ف ن-م
،›ا◊أ

وهو

قحتسسي
قيرف

‘ ل----------------سضفأأ
.بيرقلأ

ةزمح . م

ثد◊أــه٢441 ةيناثلأ ىدامج7٢ ـل قفأوŸأ1٢٠٢ يرفيف٠1 ءاعبرألأ

..يفناج ‘ Úتمشساح Úترير“ مّدقو ةيئانث لّجشس يرئاز÷ا مجنلا

لصضفأأ ةزئاج ىلع رامين يليزأÈلأ ضسفانُي ةي’وب
يصسنرفلأ يرودلأ ‘ بع’

ةزئاج ىلع سسفانتلل ةيلوب ديرف يرئأز÷أ مجنلأ مدقلأ ةركل ةيسسنرفلأ ةطبأرلأ تحسشر
ثيح ،«1 غيللأ» ‘ رابك مو‚ بناج ¤إأ ،يسسنرفلأ يرودلأ ‘ يفناج رهسش لÓخ بعل لسضفأأ

وكانوم فأّدهو نامÒج نا-سس سسيرا-ب م‚ ا-ف-ل-ي-سسأد را-م-ي-ن ي-ل-يزأÈلأ ة-م-ئا-ق-لأ ت-ّم-سض
ىلع تيوسصتلأ نوكيسس ثيح ،ةيلوب ديرف يرئأز÷أ زتام م‚ بناج ¤إأ ،دنلوف
دعب رهسشلأ ‘ بعل لسضفأأ ةزئا÷ ةيلوب حيسشرت ءاجو ،«Îيوت» عقوم Èع
Úترير“ مّدقو Úفده لّجسس نيأأ ،يسضاŸأ رهسشلأ لÓخ ،زتام عم هقلأات

.تايرابمÚ ‘ 4تمسساح
رهششلا لÓخ لشضفأ’ا ةينفلا هتطقل نوراتخي زتام راشصنأا

راسصنأأ عم قيسسنتلاب «نيرول ولب سسنأرف» ويدأر عقوم قلطأأ امك
ةطقل لسضفأأ رايتخأ لجأأ نم ةيسضاŸأ مايألأ لÓخ اتيوسصت ،زتام
مجنلأ ةزئا÷اب زافو ،يدانلأ ‘ يسضاŸأ يفناج رهسش لÓخ ةينف
نويل كيبŸوأأ يبعل دحأل ةلهذŸأ هتغوأرم دعب ةيلوب ديرف

ىلع امّدقت-م ي-سضاŸأ ي-ف-نا-ج71 مو-ي Úق-ير-ف-لأ ةأرا-ب-م لÓ-خ
ةئاŸاب36 ةبسسنب ةيلوب رايتخأ ءاجو ،يدانلأ سسفن ‘ Úليمز

ىنثأأ امك ،يسضاŸأ دحألأ تهتنأ يتلأ تيوسصتلأ ةيلمع لÓخ
‘ م-سسوŸأ أذ-ه ة-يلو-ب ه-مّد-ق-ي ا-م ى-ل-ع أÒث-ك يدا-ن--لأ قا--ّسشع
ةزمح . م .يسسنرفلأ يرودلأ

ضضأر Êوتورك بردم
ضسانو ـل ةقفوŸأ ةيأدبلأ نع

ةيلاعفلأ بايغ دقتنأ ابوÎسس Êوتورك بردم ّنأأ مغر
اهرسسخ يت-لأ ةÒخألأ نÓ-ي-م ةأرا-ب-م ‘ ه-ي-م-جا-ه-م ىد-ل

ةديدج تاحيرسصتب ىدأأ ّنأأ لإأ ،ةفيظن ةيعابرب هقيرف
رهظ يذلأ ىوتسسŸأ لوح ةيلاطيإلأ مÓعإلأ لئاسسول

عيرسسلأ يئانثلأ جامدنل احاترم أدب ثيح ،نمراك يدو سسانو قيرفلأ ‘ ديد÷أ يئانثلأ هب
ـل نوكي ّنأأ عّقوتو ،ءÓمزلأ ةيقب عم قيسسنتلأو مهافتلأ ‘ لكاسشم دوجو مدعو قيرفلأ ‘
.جئاتنلأ لسضفأأ وحن قيرفلأ ةدايقل ةمداقلأ تاهجأوŸأ ‘ لاّعف رود سسانو

«ةّوقب قيرفلا عم لخد سسانو» :ابوÎشس
سصخألابو نÓيم مامأأ هقيرف همّدق ام نع ابورترسس Êافويج Êوتورك بردم لاقو

دد÷أ ،يوق سسفانم مامأأ أديج ءأدأأ انمّدق دقل» :يليام ،نمراك يدو سسانو
أرظن Êاثلأ طوسشلأ ‘ سسانو جأرخإأ ¤إأ انررطسضأو قيرفلأ عم ةّوقب أولخد

نم افأدهأأ انلبقتسسأو Êاثلأ طوسشلأ ‘ انعجأرت ،اقباسس بعلي ⁄ هنأل هتقايلل
ةسسفانŸأ قرفلأ جئاتن ّنأأ انظح ءوسس نمو ،يفلÿأ طÿأ ‘ ةحداف ءاطخأأ

ةزمح . م.«انمدخت ⁄ بيتÎلأ لفسسأأ ‘ انل

 رضشنلا لوؤوضسم ريدŸا
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلا شسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلا مقر
ÊوÎكللا ديÈلا
moc.liamg@baalamadsa

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

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

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

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

جد00.000009 ةكرضشلا لام شسار

اعيرصس ي◊وبم ةدوعب نوبلاطُي يدوعصسلأ قافت’أ راصصنأأ
اوبلاط يدوعشصلا قافت’ا راشصنأا ّنأا ،سسمأا ةيدوعشسلا «تروبشس» ةفيحشص تفششك

يرئاز÷ا ›ودلا ةدوع ةرورشضب يوطعلا دلاخ بردŸا ةدايقب ينفلا مقاطلا

،هيدان نيرع ةشسار◊ ةي-م-شسر-لا ة-شسفا-نŸا ¤إا ة-عر-شسب ي◊و-ب-م با-هو سسيار

بيهرلا عجاÎلا ّلظ ‘ ،ةÒخأ’ا Úع-لا ةارا-ب-م د-ع-ب ة-يا-غ-ل-ل Úب-شضا-غ اود-بو

جاتن عجاÎل مهبشضغ نع اورّبع ثيح ،يرئاز÷ا سسرا◊ا ةباشصإا ذنم يدانلل

‘ لششف يذلا يطيا◊ا دمfi باششلا سسرا◊ا اهبكترا يتلا ءاطخأ’او هقيرف

اهبأا ةارابم لÓخ ي◊وبم ةدوعب قا-ف-ت’ا رو-ه-م-ج بلا-طو ،ي◊و-ب-م سضيو-ع-ت

ةلو÷ا باشس◊ مامدلاب دهف نب دمÒ fiمأ’ا بعلم ىلع لبقŸا سسيمÿا ةررقŸا

.يدوعشسلا يرودلا نم81
ةزمح . م



ةـــــــــــهجاوŸ ناـــــــــــقرز ةدوـــــع دـــــــــــكؤوي ودروب بردـــــــــــم ^^
هرذـــــــــــحيو موـــــــــــيلا زوـــــــــــلوت

›ودلا ناديŸا طسسوتم ةدوع يي-سسا-غ سسيو-ل نو-ج ،ي-سسنر-ف-لا ودرو-ب يدا-ن برد-م ن-ل-عأا
زولوت يدان ةهجاوم ةبسسانÃ قيرفلا تايرابم ‘ ةسسفانŸا ¤إا ،ناقرز يدهم ،يرئاز÷ا
يسضاŸا Èمسسيد رهسش ذنم ةليوط ةÎفل هنع باغ امدعب ،اسسنرف سسأاك ةسسفانم نمسض مويلا
هتكراسشم دكؤوي ⁄ هنكل مويلا نوكتسس ناقرز ةدوع نأا ودروب بردم دكأا ثيح ،ةباسصإ’ا ببسسب
يدان تابيردتو تايرابم نع ’وطم باغ رسضÿا بع’ ،أاو ةسصاخ ، Êاثلا طوسشلا ‘ وأا ايسساسسأا
يرئاز÷ا بعأÓلا رذح «ييسساغ» بردŸا نأاو ةسصاخ ، مويلا ايطايتحإا نوكي نأا حجريو ،ودروب
ءاقلل ابسس– ةيفاحسصلا ةودنلا ‘ حرسصو هتباسصإا ددجتب ددهت دق يتلا ةرماغŸا نم
. «اÒثك رذ◊ا يل-ع ن-ك-لو ق-ير-ف-لا ¤إا دو-ع-ي-سس نا-قرز يد-ه-م»:Ó-ئا-ق مو-ي-لا

ل.ماسسح

بعل ةزئاجب زوفلا ‘ لصشفي حا‚وب ^^
اــــــــــــيصسأا برــــــــــــغ ‘ رــــــــــــهصشلا
بع’ ةزئاجب يدوعسسلا رسصنلا بع’ سسوÎيب يليزاÈلا زاف
ىرج يذلا تيوسصتلا دعب كلذو ،ايسسأا برغ ةقطنم ‘ رهسشلا

ى-ل-ع قّو-ف-ت-ي-ل ،يو-ي-سسآ’ا دا–Ó-ل ÊوÎك--ل’ا ع--قوŸا Èع
يذلا يرطقلا دسسلا فاّده حا‚وب دادغب يرئاز÷ا مجاهŸا

قلأات امدعب ،ةمّدقŸا يثÓث نمسض ىتح دجاوتلا ‘ لسشف
سسفانو ،يسضاŸا يفناج رهسش لÓخ تف’ لكسشب هيدان عم

‘ مهتيدنأا ‘ ÚقلأاتŸا ÚبعÓلا نم ددع ةزئا÷ا ىلع
.ةقطنŸا

ةزمح . م

:(قباصس يكرت بعل) نكيتلوغ يلع ^^
«يداع Òغو لهذم بعل لازغ»

ي-ل-ع ›ا◊ا Òجا-نŸاو ق-با--سسلا ي--كÎلا م--ج--ن--لا حد--ت--ما
زوفلا دعب اÒثك لازغ دي-سشر ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا ،ن-ك-ي-ت-لو-غ

فدهب يكÎلا يرودلا ‘ روبسس اينوق ىلع سشاتكيسشب ـل Òخأ’ا
نم اي-سسا-سسأا ير-ئاز÷ا ›ود-لا ة-كرا-سشم د-ه-سش ءا-ق-ل ‘ ّدر نود

بعل لازغ» :يكÎلا مÓعإÓل هتاحيرسصت ‘ لاقو ،هقيرف بناج
لاّعف وهو ،اÒثك كرح-ت-يو يو-ي-ح بع’ و-ه ة-ع-ئار ة-ق-ير-ط-ب
،لازغ نم هانرظتنا ام لك انيأار دقل ،Êاعي سسفانŸا لعجيو هقيرفل

ةزمح . م.«ةياغلل لهذم وه

›ودلإ طسسولإ بع’ ةدوع ÊأŸأ’إ40 كلأسش يدأن نلعأإ
قيرفلإ عم تأبيردتلإ فأنئتسسإ’ بلأط نب ليبن يرئإز÷إ
ةهجإوÃ أغيلسسدن-ب-لإ تأ-يرأ-ب-م فأ-ن-ئ-ت-سسإ’ أ-ب-سس– لوأ’إ

جئأتن نسس– ‘ Óمأإ،لبقŸإ تبسسلإ موي Úلرب نوينوي يدأن
قÓطنإإ ذنم هدرأط-ي يذ-لإ طو-ق-سسلإ ح-ب-سش ن-م ةأ-ج-ن-ل-ل ق-ير-ف-لإ

ير-ئإز÷إ بعÓ-لإ ن-ع فأ-ق-يإ’إ ع-فر ” أ-مد--ع--ب ،›أ◊إ م--سسوŸإ
ىفن أميف ،قيرفلإ ةرإدإإ بسسح ةيطأبسضنإإ بأبسسأ’ أبقأعم نأك يذلإ

.تإزوأŒ يأأ-ب بلأ-ط ن-ب مأ-ي-ق ةد-ب-ي د-ي‹ ه--لأ--م--ع ل--ي--كوو ر--سضÿإ بع’
دعب لوأ’إ قيرفلإ ¤إإ بلأط نب ةدأعإإ رإرق ءأج دقف ÊأŸأ’إ يدأنلإ نأيب بسسحو

ررق يذلإ «سسورغ نأيتسسيرك» بردŸإو ،رديأنسش، يسضأيرلإ ريدŸإ Úب تإروأسشم
بلأط نب نإ ¤إإ ةرأسشإ’إ ردŒ ،تأيرأبŸإ ‘ هكإرسشإ’ أبسس– قيرفلل بلأط نب ةدأعإإ
«موب ليونأم» قبأسسلإ بردŸإ ةدأسشإإ مغر ،يسضأŸإ Èمفون رهسش كلأسش يدأن نع دعبإ
بع’ بلأط نب كسش نود نم»:ةينأŸأ’إ «١تروبسس» ةأنقل Óئأق حرسص ثيح هتأينأكمإأب
كلأسش يدأن عم بلأط نب دقع نأإ ¤إإ ةرأسشإ’إ ردŒ .«نأنثإإ هيلع فلتخي ’ إذه ، عئإر
كلأسش ¤إإ يزيل‚إ’إ مأهنتوت نم لقتنإ دق نأك أمدعب ،›أ◊إ مسسوŸإ ةيأهن عم يهتني

Ãل.ماسسح .وروأإ نويلم9١ غلب

ــه244١ ةينأثلإ ىدأمج٧2 ـل قفإوŸإ١202 يرفيف0١ ءأعبرأ’إ ثد◊ا

«فافلا» تاباختنا لبق يصساصسألا نوناقلا ليدعت ضضفريو يصشطز مدطصصي يدلاخ
..سسمأا ةسضايرلاو بابسشلا ةرازول نايب ‘

هيف عن“ نأيبب ،سسمأإ ءأسسم ةسضأيرلإو بأبسشلإ ةرإزو تجرخ ،ليوط تمسص دعب
ةدهعلإ نم ةÒخأ’إ ةنسسلإ لÓخ ةيسضأيرلإ تأيعمجلل ةيسسأسسأ’إ Úنإوقلإ ليدعت
نيدلإ Òخ يرئإز÷إ دأ–Óل ›أ◊إ سسيئرلإ ةبلأطم ¤إإ ةرأسشإإ ‘ ،ةيبŸوأ’إ
ةمأع ةيعمج دقع لÓخ نم «فأفلإ» ـل يسسأسسأ’إ نونأقلإ ليدعت ةرورسضب يسشطز
ةمأعلإ ةيعم÷إ د-ق-ع ل-ب-ق ،«أ-ف-ي-ف-لإ» Úنإو-ق ع-م Úنإو-ق-لإ ف-ي-ي-ك-تو ة-ي-ئأ-ن-ث-ت-سسإ
قيرطلإ عطقل يسشطز تأبأسسح طقسسي أم وهو ،لبقŸإ سسرأم رهسش ةيبأختن’إ
.ءأŸإ ‘ ÚحسشŸÎإ يقأب مأمأإ

يرازولا روصشنŸا قيبطت ةرورصضب رّكذي يدلاخ
،يدلأخ يلع ديسس ريزولإ سسأإرت سشمأه ىلع ةسضأيرلإو بأبسشلإ ةرإزو نأيب ءأجو
رأ-سسŸإ ة-ع-بأ-تÃ ة-ف-ل-كŸإ ة-كÎسشŸإ ة-يرإزو-لإ ة-ي-ن-طو-لإ ة-ن-ج-ل-لإ عأ-م-ت--جإ ،سسمأإ
نم ديدع-لإ م-سضو ،ي-سضأ-ير-لإ ط-ي-سشن-ت-لإو م-ي-ظ-ن-ت-لإ ل-كأ-ي-ه د-يد-ج-ت-ل ي-بأ-خ-ت-ن’إ
0202 نإو--ج8 ‘ خرؤوŸإ يرإزو--لإ رو--سشنŸأ--ب Òكذ--ت---لإ ¤إإ سصل---خو ،فإر---طأ’إ
نأمسض ¤إإ فدهي يذلإ  ةيسضأيرلإ تأئيهلإ ديدجتل يبأختن’إ رأسسŸأب قلعتŸإ
‘ ليدعت لك عنÁ يذلإو ،ةيبأختن’إ ةÎفلإ لÓخ ةيسضأيرلإ ةكر◊إ رإرقتسسإ
.يبأختن’إ رأسسŸإ ءأهتنإ ةيأغ ¤إإ ةيسسأسسأ’إ Úنإوقلإو ةيبأختن’إ Úنإوقلإ

تاباختنلا دعب نوكيصس «فافلا» ـل يصساصسألا نوناقلا ليدعت
‘ «فأفلإ ـل يسسأسسأ’إ نونأقلإ ليدعت سضفر ¤إإ ةسضأيرلإو بأبسشلإ ةرإزو Òسستو
دعب أم ¤إإ ةيلمعلإ ليجأأت متيسسو ،ةيبأختن’إ ةيلمعلإ ىلع رثؤوي هنأ’ نهإرلإ تقولإ
ة-ي-بأ-خ-ت-ن’إ ة-ي-ل-م-ع-لإ ة-هإز-ن ن-م-سضي أÁ ،«فأ-ف-لإ» ـل د-يد÷إ سسي-ئر-لإ بأ-خ--ت--نإ
عطق لجأإ نم Úنإوقلإ فييكت ىلع ّرسصت تنأك يسشطز ةئيه ّنأإ مإدأم ،ةمدأقلإ

Úنإوقلإ فييكتو يسشطز نيدلإ Òخ ةفÿÓ مدقتلإ ‘ Úبغإرلإ مأمأإ قيرطلإ
يسضأيرلإ Òيسستلإ لأ‹ ‘ حسشŸÎإ دجإوت طرسشو نسسلإ لمأع لثم هتبغر بسسح
.تإونسس3 رخأإ لÓخ

فعصض فقوم ‘ هلعجيو يصشطز مدصصي ةرازولا نايب
يديسس ‘ يسشطز نيدلإ Òخ ـل ةÒخأ’إ ةجرÿإ دعب تإدجتسسŸإ هذه تءأجو
ةركلإ ‘ لوأ’إ لجرلإ دّدسش Úح «فأفلإ» ةيÁدأكأإ Úسشدت سشمأه ىلع سسأبعلب
«أفيفلإ» نأأب إددهم ةيدأ–Óل ةيسسأسسأ’إ Úنإوقلإ ليدعت ةرورسض ىلع ةيرئإز÷إ

نأيب يتأأيل ،«فأفلإ» تأبأختنإ لبق كلذ متي ⁄ أم لأح ‘ رئإز÷إ بقأعتسس
هفقوم نع نÓع’إ لبق فعسض فقوم ‘ هعسضيو يسشطز مدسصيل ،يدلأخ ريزولإ
ةفرعم ةيأغ ¤إإ هلبقتسسم ‘ مسس◊إ سضفري يذلإ وهو ،ةلبقŸإ تأبأختن’إ نأأسشب

.ةيسصولإ ةرإزولإ فقوم

ءادعصصلا نوصسفنتي ÚحصشرŸا ةيقبو يداصص
«فأفلإ» ـل ةمدأقلإ تأبأختنÓل حسشرŸإو قبأسسلإ ›إرديفلإ بتكŸإ وسضع نأكو
حسسف مدعو لخدتلإ لجأإ نم ةسضأيرلإو بأبسشلإ ريزو دسشأن دق يدأسص يدلو
نم هسسأقم ىلع هعسضوو Úنإوقلإ فييكت لجأإ نم ›أ◊إ سسيئرلإ مأمأإ لأÛإ
ةيسصولإ ةرإزولل ةÒخأ’إ نأيبلإ يتأأيل ،ميهإربإإ ›إد ىنبم ‘ هسسفن ةفÓخ لجأإ
ىلع يسشطز مإدقإإ نم إÒثك إوفوخت نيذلإ ÚحسشŸÎإ ةيقبو يدأسص ديلو حيÒل
ةهيزن ةيبأختن’إ ةيلمعلإ نوكتسس ›أتلأبو ،ه◊أسصم مدخي أÚ Ãنإوقلإ ليدعت
    .ةيدأ–’إ سسأإر ىلع يسشطز نيدلإ Òخ ةفيلخ ةيوه ديدحتل
ةزمح . م

حيريو نÓيم عم تابيردتلا فنأاتصسي رصصان نب
ايزيبصس ةهجاوم لبق ›ويب

نÓيم يدأن عم ةيعأم÷إ تأبيردتلإ ،رسصأن نب ليعأمسسإإ يرئإز÷إ ›ودلإ طسسولإ بع’ فنأأتسسإإ
هلعج ةرإر◊إ ةجرد ‘ ديدسش عأفترإإ نم هتأنأعم مث ةبأسصإ’إ رثإإ ليوط بأيغ دعب ،سسمأإ ›أطيإ’إ

نب ةدوع نÓيم قيرف نلعأإ ثيح .عوبسسأ’إ إذه ةيإدب ةÒخأ’إ Êوتورك ةإرأبم ‘ نÓيŸإ نع بيغي
ءأسسم سشتيفوميهإربإإ نأت’ز يديوسسلإ ›ودلإ ءأقفر عم لكسشم يأإ نود نم تأبيردتلل رسصأن

سضوÿ إًزهأج نوكيسس رسصأن نب نإأف ،«وتأكÒم ويسشتلأك» عقوم بسسحبو ،ءأثÓثلإ سسمإ
،›أطيإ’إ يرودلإ نم22 ةلو÷إ تأيرأبم نمسض لبقŸإ تبسسلإ موي أيزيبسس ةهجإوم

ل.ماسسح .«›ويب» يÒنيسسورلإ بردم حيريأم وهو

سسورغ نايتسسيرك بردŸا نم رارقب

 ةدوــــــع نــــــلعي كــــــلاصش يداـــــــن
قــــــيرفلا ¤إا بــــــلاط نــــــب

رÛا ¤إا لقني زرfiو ينيعبصس نب مادصص
ÊاŸأ’ا خابدÓغ-ن-سشنو-م ا-ي-سسورو-ب Úب ة-ب-ق-ترŸا ة-م-ق-لا ل-ق-ن مد-ق-لا ةر-ك-ل ي-بوروأ’ا دا–’ا رّر-ق
ةررقŸا تسسيبادوب يرÛا ةمسصاعلا وحن ابوروأا لاطبأا ةطبار يئاهن نمث باهذ ‘ يتيسس Îسسسشنامو
وهو ،ادد‹ دجتسسŸا انوروك ءابو يسشفتل ةيناŸأ’ا يسضارأ’ا ¤إا لوخدلا عنم ببسسب ،لبقŸا عوبسسأ’ا

ةسصرفلا نوكتسس Úح ‘ ،بايإ’ا ةعقوم لبق ةحيرم ةجيتن قيقحتل زرfi ءاقفر ةحلسصم مدخيسس ام
«نزيتيسسلا» ‘ هديري يذلا ’ويدراوغ بيب Êابسسإ’ا ينقتلا راظنأا تفلل ينيعبسس نب مامأا ةيتاوم
ةزمح . م.لبقŸا مسسوŸا



نÓعإا دعب ،قباسسلا ددعلا ‘ هيلإا انرسشأا املثم
رار-ق ن-ع مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-ي-ن--طو--لا ة--ط--باّر--لا

ةبيبسشلا رظتنت تناك يتلا ةارابŸا ليجأات
دعوم ¤إا ةنيطنسسق بابسش مامأا مويلا

يرا-ن-ك-لا ماز-ت-لا بب-سسب ق--حل
حنم ،ةيقير-فإلا ة-سسفا-نŸا-ب

نا----فل سسي-----ن-----يد بردŸا
دحاو مو-ي-ل ة-حار Úب-عÓ-ل
ن--ك--م--ت--ي ى---ت---ح سسمأا لوأا
ن------م نور------م------ح ءÓ-------مز
م-ه-ت-قا-ي-ل ل-ما--ك عا--جÎسسا
ءاو--------جأا ¤إا نودو---------ع---------يو

ن-----سسحأا ‘ تا-----ب-----يرد-----ت------لا
ينقت-لا ج-مر-ب د-قو ،فور-ظ-لا
¤إا ةدو------ع------لا ي------سسنر------ف------لا
‘ سسمأا ة-ح-ي-ب-سص تا-ب-يرد-ت--لا
،ةر---سشا----ع----لا ة----عا----سسلا دود----ح

فا--ن--ئ--ت---سسلا ة---سصح تد---ه---سشو
Úب-عÓ-لا Úب ة-ي-ئا-ن-ث-ت--سسا ءاو--جأا
تا---ب---يرد---ت---لا اور---سشا---ب ن---يذ----لا

Ãزو-ف-لا د-ع-ب ة-ع-ف-تر-م تا--يو--ن--ع
Úسسح رسصن مامأا ققÙا Òخألا
،›ا-ت-لا-بو ،د--عاو--ق--لا جرا--خ ياد
‘ ة----ب----ي----ب----سشلا تعر----سش د----ق-----ف

ا----ب----سس– ة----يد÷ا ا----ه-----تاÒسض–
اهرظتنت ي-ت-لا ة-مدا-ق-لا ةارا-ب-م-ل-ل

ـب ›اŸا بعلŸا مامأا دحألا اذه
يديهمتلا رودلا راطإا ‘ وكاماب
ةÁزعب فاكلا سسأاكل رركم Êاثلا

ة-ج-ي-ت-ن ق-ي--ق– ل--جأا ن--م ة--يو--ق
رود ‘ مد--ق ع--سضوو ة---ي---با---ج---يإا

.تاعومÛا
ةيوق ةÁزعب نوبعÓلاو لمتكم دادعتب فانئتضس’ا

رو-سضح فا-ن-ئ-ت--سسلا ة--سصح تفر--ع د--قو اذ--ه
فيرسش رودق مجاهŸا ادع ام ÚبعÓلا عيمج

‘ ر-خأا-ت-ي ن-لو سصاÿا ه‹ا-نر-ب ع-با-ت--ي يذ--لا
›اتلابو ،ةعومÛا عم تابيردتلا ¤إا ةدوعلا

لا-م-ت-كل حا--تر--م نا--فل سسي--ن--يد بردŸا نإا--ف
اذهل ابسس– ÚبعÓلا عيمج ةيزهاجو دادعتلا
ةدارإا ىلع اÒثك لوعيو ،ماهلا يراقلا دعوŸا
ءا-ق-ل ‘ قرا-ف-لا ع-ن-سصل م--ه--تÁز--عو Úب--عÓ--لا
ن-م زز-ع-ت ة-ي-با-ج-يإا ة-ج-ي-ت-ن ق-ي-ق–و با--هذ--لا

رود غو-ل-ب فد-ه ق-ي-ق– ‘ يرا-ن-ك-لا ظو--ظ--ح
‘ دود◊ا د-ع--بأا ¤إا با--هذ--لاو تا--عو--مÛا
.فاكلا سسأاك
تاعومÛا نم ةبيبضشلا برقيضس وكاماب ‘ زوفلا
ءاسضعأاو ÚبعÓل ةÒخألا تاحيرسصتلا بسسحو
Òبك رارسصإا كانه نأا ظحÓن ،ينفلا مقاطلا

بعلŸا مامأا ةوقب برسضلل لئابقلا فرط نم
ة-ج-ي-ت-ن ق-ي-ق–و با-هذ-لا ة-ه--جاو--م ‘ ›اŸا
،ةدوعلا ءاقل ‘ رومألا ديقعت يدافتل ةيباجيإا
رود ¤إا ةÒب-ك ة-ب-سسن-ب ق-ير-ف-لا ل-هأا--ت نا--م--سضو
بردŸا ه--ي--ل--ع د--كأا ا--م اذ--هو ،تا--عو---مÛا
نأاو ةسصاخ ،تابسسانم ةدع ‘ نافل سسينيد
جراخ باهذلا ءاقل بعل نأا ىري Òخألا اذه
نا-م-سضل ه-ق-ير-ف--ل ة--ي--ل--سضفألا ح--نÁ د--عاو--ق--لا
رود غو-ل-ب نأا كرد-ي ه--نأا و--لو ،ل--هأا--ت--لا ةÒسشأا--ت
‘ ةيباجيإا ةجيتن قيق– بلطتي تاعومÛا

ل--ك با--ن--ت--جل ةدو--ع--لاو با--هذ---لا ي---تارا---ب---م
.طغسض يأا نود Èكأا حايتراب بعللاو تاباسس◊ا

زيكÎلا نم ةجرد ىلعأاب بلاطيو ÚبعÓلاب عمتجي ناف’
،فانئتسسلا ةسصح قÓطنا لبق ،ةداعلا ترج امكو
نم سسمأا ÚبعÓلاب نافل سسينيد بردŸا عمتجا
ي-ت-لا با-هذ-لا ة-ه-جاو-م ة-ي-م-هأا-ب م-هÒكذ-ت ل-جأا
ىلعأا ىلع ظاف◊ا ةرورسضو ،›ام ‘ مهرظتنت
قيقحتل ةÒبك تادوه‹ لذبو زيكÎلا نم ةجرد
هلابسشأا رذح يسسنرفلا ينقتلا نأا امك ،فدهلا اذه
بابسسألا فلتı زيكÎلا دقف وأا نواهت يأا نم
ة-ي-ع-سضو--لا ‘ ›ا◊ا تقو--لا ‘ Òك--ف--ت--لا مد--عو
دعت ةيراقلا ةسسفانŸا ةهجاوم نأا ادكؤوم ةيلاŸا
،ن-هار-لا تقو-لا ‘ عو-سضو-م يأا ن-م ة--ي--م--هأا Ìكأا
ÚبعÓل يغ-ب-ن-ي ا-م-ك تل-سصو ي-ت-لا ة-لا-سسر-لا ي-هو
مهعسسوب ام ل-سضفأا Ëد-ق-ت ى-ل-ع نو-ع-م-ج-ي ن-يذ-لا
.ةيباجيإا ةجيتنب رايدلا ¤إا ةدوعلل

ةÒثك تاÒيغت ‘ ركفي ’و ›اŸا بعلŸا نع ةركف هيدل
بعلŸا ةهجاوÃ ةسصاÿا تاÒسضحتلا راطإا ‘و
عمج لسصاوي نافل سسينيد بردŸا نإاف ،›اŸا
طاقن فاسشتكل مداق-لا ه-سسفا-ن-م ن-ع تا-مو-ل-عŸا

Òسض– هعسسوب نو-ك-ي ى-ت-ح ه-ف-ع-سض طا-ق-نو ه-تو-ق
نأا ثيح ،هيدل ةرفوتŸا تايطعŸا قفو هقيرف
اقبسسم نياع ة-ن-ي-ط-ن-سسق با-ب-سشل ق-با-سسلا بردŸا
لاطبألا ةطبار راطإا ‘ هيتارابم ‘ ›اŸا بعلŸا
يبعل نياع امك ،›اŸا بعلŸا مامأا ةيقيرفإلا

بع-ل يذ-لا ي-لÙا بخ-ت--نŸا ع--م ق--ير--ف--لا اذ--ه
رسسخو برغŸا مامأا ا-ي-ق-ير-فإا ·أا ة-لو-ط-ب ي-ئا-ه-ن
يتلا تامولعŸا بسسحو ،در نود Úفدهب ءاقللا

‘ ر-ك-ف-ي ل نا-فل بردŸا ّنإا-ف ،ا-ه-ي-ل-ع ا-ن-ل-سص–
ة-ل-ي-ك-سشت-لا ىو-ت-سسم ى-ل--ع ةÒث--ك تاÒي--غ--ت ءار--جإا
ن .ن.وكاماب ‘ اهيلع دمتعيسس يتلا ةيسساسسألا

...Úتهجاوم ‘ فادهأا ةعبرأا تلجشس ةبيبششلا

ةدوعل حاترم ناف’
 ديكأاتلاب بلاطيو ةيلاعفلا

يراقلا دعوŸا ‘
ةه-جاو-م-ل-ل ا-ه-تاداد-ع-ت-سسا ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لا ة-ل-ي-ك-سشت-لا ل-سصاو-ت
‘ ›اŸا بعلŸا مامأا دحألا اذه ةبقترŸا ةمداقلا
.يسسلا ءاقل ليجأات رارق دعبو ،ةيراقلا ةسسفانŸا راطإا
،مويلا ىرجي نأا سضÎفŸا نم ناك يذلا يسس .سسأا

نا-م-سضل ‘ا-سضإا تقو ن-م تدا-ف-ت-سسا ة-ب-ي-ب-سشلا نإا--ف
نأاب املع فاكلا سسأاكل ىوتسسŸا ‘ تاÒسض–

زو-ف-لا ل-سضف-ب ءا--م--سسلا ‘ Úب--عÓ--لا تا--يو--ن--ع--م
ى-ل-عو ،مو-يدو-ب-لا-ب يرا--ن--ك--لا قا--ح--ت--لاو Òخألا

اد-ج حا-تر-م نا-فل بردŸا نإا-ف ،ر-خآا د--ي--ع--سص
نأا ثيح ،ةÒخألا تاهجاوŸا ‘ ةيلاعفلا ةدوعل
ةلماك فادهأا ةعبرأا ليجسست نم نك“ ةبيبسشلا

،دحاو فده يقلت لباقم نيÒخألا نيءاقللا ‘
ى-ل-ع Úب-عÓ-لا ز-ف-ح--ي نأا ه--نأا--سش ن--م يذ--لا ر--مألا
‘ ىرخأا فادهأا ليجسستو ةيلاعفلا هذه ديكأات نع ثحبلا
.ةمداقلا ديعاوŸا

 ،ةي◊وب ،حياضس نب ىلع ةÒبك لامآا قّلعي
نورمحو لابوطلا

نا--فل بردŸا نإا--ف ،›اŸا بع---لŸا ةارا---بŸ ا---ب---سس–و
،ةي◊وب ،حياسس نب نم لك تامدخ ىلع اÒثك لوعيسس
،موجهلا ‘ ةيلاع-ف-لا د-ي-كأا-تو قرا-ف-لا ع-ن-سصل لا-بو-ط-لاو

ةÒخألا ةارابŸا ‘ اÒثك قلأات يثÓثلا اذه نأاو ةسصاخ
ةبوقعلا ادف-ن-ت-سسم ة-سسفا-نŸا ¤إا ح-يا-سس ن-ب ةدو-ع د-ع-ب
فور-ظ-لا م-غرو ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-مو ،ه-ي-ل-ع ة-سضور--فŸا
كف نع هزجعو ةÒخألا ةÎفلا ‘ اهب رÁ يتلا ةبعسصلا
‘ ةقثلا امتح ددجيسس يسسنرفلا ينقتلا نأا لإا ،ةدقعلا

ررحتلل فده ليجسست ¤إا جاتحي يذلا نورمح تامدخ
.ةيسسفنلا ةيحانلا نم

وكاماب ‘ عافدلاب يفتكي نل
ةيادب ذنم تد-كأا ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-سش نإا-ف ،ع-ي-م÷ا م-ل-ع-ي ا-م-كو
جراخ اهتايرابم لك ‘ اديج سضوافتلا نسس– اهنأا مسسوŸا
يزيت جراخ ةدحاو ةÁزه ىوسس لجسست ⁄ اهنأا ليلدب دعاوقلا
بردŸا ىعسسيسس يذلا رمألا ،ةرقم م‚ مامأا كلذ ناكو وزو

ةقرو بعليسس نيأا ›ام ‘ دÓبلا جراخ ىرخأا ةرم هديكأات نافل
زيزعت لجأا نم ةقطنŸا نع عافدلاب ءافتكلا مدعو موجهلا

ن .ن.ةيباجيإا ةجيتن قيق– ‘ يرانكلا ظوظح
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لئابقلا ةبيبضش

ÚمهاضسŸا ىدحتي لÓمو يرفيف11 عامتجا نوبقÎي راضصنأ’ا ةدŸا ‘ ةبيبسشلا جئاتن نسس– مغر
لودج ‘ قيرفلا ءاقتراو ةÒخألا

ةيناثلا زكرŸا هلÓتحاو بيتÎلا
12 ـب ةيدŸا يبŸوأا عم ةفسصانم

ÚبعÓلا ىوتسسم روطتو ،ةطقن
دعب ةسصاخ هابتنÓل تفلم لكسشب
سسينيد يسسنرفلا بردŸا قاحتلا

Òغتت ⁄ ةيعسضولا نأا لإا ،نافل
ةسصاخ ،ةيرادإلا ةيحانلا نم اÒثك

ديزي رارغ ىلع ÚمهاسسŸا نأاو
يلع ،واوزأا ديسشر ،ناسشيراي

نورخآاو فلزأا كيلم ،تيزوب
عامتجا دقع ةرورسض ىلع نودكؤوي

لجأا نم سسيمÿا اذه يرفيف11
نم ديدعلا مغرو ،Òيغتلا ثادحإا

يتلا تاعاسشإلاو تÓيوأاتلا
ةيناكمإاب ةÒخألا ةدŸا ‘ ترسشتنا
فلتı ةيئانثتسسلا ةيعم÷ا ءاغلإا

ءاسضعألا نأا لإا ،بابسسألا
نأا اودكأاو ÿÈا اوبذك نومهاسسŸا

ام قفو دقعنيسس عامتجلا اذه
،ةيروهم÷ا Úناوق هيلع سصنت

ةيلئابقلا ةقطنŸا لك نإاف ،كلذل
Èسصلا غرافب ثد◊ا اذه بقÎت

نوكتسس ءاوجألا نأاو ةسصاخ
فيرسش كسس“ لظ ‘ ةنوحسشم

ءاقبلا ىلع هرارسصإاو هفقاوÃ لÓم
.ةرادإلا سسل‹ ةسسائر ‘

عامتج’ا دقعل ةÁزع Ìكأا نومهاضسŸا
رداسصم نم اهيلع انلسص– يتلا تامولعŸا بسسحو
ة-ب-هأا ى--ل--ع Úم--ها--سسŸا ءا--سضعألا نإا--ف ،ة--قو--ثو--م
د--ي--سسج---ت---ل ى---سضم تقو يأا ن---م Ìكأا داد---ع---ت---سسلا

اسساسسأا فدهي يذلا عامتجلا اذه دقعو مهاغتبم
ةسصاخو ،ةرادإلا ةبيبسشلا ةيعسضو ¤إا قرطتلا ¤إا
سسل‹ ىوتسسم ىلع تاÒيغت ءارجإا ىلع مادقإلا
ÚمهاسسŸا لك Òبعت دح ىلع يذلا ›ا◊ا ةرادإلا

ةميق سضافخنا دعب هلمع ةلوازŸ ةيعرسشلا كلÁ ل
قباسسلا سسيئرلا ةلاقتسسا دعب ءاسضعألا ىدل مهسسألا
ةقيرطب هباحسسناو سسارديإا يماسس يواهلا يدانلل
.ةرادإلا سسل‹ نم ةيلآا

ةكرضشلا لامضسأار حتفو Òيغتلا ثادحإاب دعي دولوم تيآا
دولوم تيآا رفعج يواهلا يدانلا سسيئر نإاف ،هتهج نم
د-ع-ب ة-ي-ف-ح-سص ةود-ن د-ق--ع--ي نأا سضÎفŸا ن--م نا--ك يذ--لا

يواهلا يدانلاب هقاحتلا ميسسرتو دامتعلا ىلع هلوسصح
عورسشŸا ديسسŒو هلمع ةرسشابŸ زهاج هنأا هرودب دكؤوي
اهتناكم ¤إا لئابقلا ةبيبسش ةداعإا لجأا نم هب ءاج يذلا
Úب نم دولوم تيآا عسضيو ،اهتاطاسشن فلتخÃ ةيقيق◊ا
ة-جرد-لا-ب ةرادإلا سسل‹و مد-ق-لا ةر-ك عر-ف ه-تا-يو-لوأا م--هأا
ديدعلا ثادحإاب راسصنألا دعو Òخألا اذه نأا ثيح ،¤وألا

ما-ي-ق-لا ¤إا ة-فا-سضإا ،ق-ير-ف-لا ف-ي--ظ--ن--تو تاÒي--غ--ت--لا ن--م
ةيلمعلا يهو ةكرسشلا لامسسأار حتفل ةمزÓلا تاءارجإلاب
.تاونسس ةدع ذنم يلئابقلا روهم÷ا اهرظتني يتلا

هفقوÃ كضسمتمو عيم÷ا ىدحّتي لÓّم
سسلÛ ›ا◊ا سسي---ئر---لا نأا ود---ب----ي ،ل----با----قŸا ‘

هذ-ه-ب ا--ما“ بر--ط--سضم Òغ لÓ--م ف--ير--سش ةرادإلا
نأاو ة-سصا-خ دا-ع ل-ك-سشب ه--ل--م--ع--ب مو--ق--يو ،ة--لأا--سسŸا
لقنتل Òسضحتلاب ايلاح ة-ل-غ-سشن-م ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لا ةرادإلا
ن-م با-هذ-لا ة-ه-جاوŸ ا-ب-سس– و-كا-ما-ب ¤إا ق-ير-ف-لا
امك ،›اŸا بعلŸا مامأا فاكلا سسأاكل ثلاثلا رودلا
اذه نأا دكؤويو ÚمهاسسŸا عيمج ىدحتي لÓم نأا
ةرادإلا سسل‹ نأا را-ب-ت-عا-ب د-ق-ع--ن--ي ن--ل عا--م--ت--جلا
ءاعدتسسل ةيحÓسصلا كلÁ يذلا ديحولا وه ›ا◊ا

نود ءي-سش يأاو ،ة-ي-ئا-ن-ث-ت-سسا ة-ما--ع ة--ي--ع--م--ج د--ق--ع
.ايعرسش نوكي نل هتقفاوم

ةيرادإ’ا لكاضشŸا لك نع ÚبعÓلا داعبإا لواحي ناف’
ة-يرادإلا ة-ي-ع-سضو-لا هذ-ه ل-ظ ‘و ،ر-خآا د-ي-ع-سص ى-ل--عو
ءاسضعأاو ÚمهاسسŸا Úب ةمئاقلا تافÿÓاو ةمزأاتŸا

نأا ىسشخي نافل سسينيد بردŸا نإاف ،ةرادإلا سسل‹
يذ-لا ق-ير-ف-لا ى-ل-ع ة-ي-ب-ل-سس را-ثآا ة-لأا-سسŸا هذ-ه-ل نو-ك--ي
ةم-سسا-ح نو-ك-ت-سس ة-ي-م-هألا ة-يا-غ ‘ ة-ه-جاوŸ ر-سضح-ي
،كلذل ،ةيراقلا ةسسفانŸا ‘ يرانكلا راوسشŸ ةبسسنلاب
داعبإا عا-ط-ت-سسŸا رد-ق لوا-ح-ي ي-سسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت-لا نإا-ف
ن-ع ف-قو-ت--ي لو ة--يرادإلا ل--كا--سشŸا ل--ك ن--ع ه--ي--ب--عل
ىلع زيكÎلا نم ةجرد ىلعأا ىلع ظاف◊اب مهتبلاطم
ةعبرأا دعب ةررقŸا ›اŸا بعلŸا ةارابمو مهعوسضوم
ن .ن.مويلا نم مايأا

...سسمأا تابيردتلا ¤إا ةدوعلا

لئافتم ناف’و قلطنت ›اŸا بعلملل ةيد÷ا تاÒضضحتلا
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يكرت نم لك بسص ثيح ,سساŸأا نسسح ةرادإلا سسل‹ سسيئر ةدايقب ةيلا◊ا ةرادإلا هاŒ مهتمسص نع يواهلا يدانلا ءاسضعأا جرخو
اهتقو ‘ سسيل زيغن ليبن قباسسلا بردŸا ةلاقإا نأا ÚتيمÓعإا Úتليسسو Èع امهنم لك حرسص ثيح ةرادإلا هذه ىلع مهبسضغ يدسشار و
دبع ديد÷ا بردŸا ىتح نأاب هوركذو ،سساŸأا هب ىعدإا املثم سضيرحتلا نم ءيسش هيف وأا Òطخ حيرسصتب مقي ⁄ بردŸا اذه نأل ،
يواهلا يدانلا وسضع يدسشار لامج لاقو ةيدولوŸا بيردت لجأا نم ÚبعÓلا تاباسسح ‘ لاومألا خسض مهنم بلط Êارمع رداقلا
بلجب ةرادإلا موقت تقولا سسفن ‘و تازيف– دوجو مدع نع ثد– بردم ةلاقإا لوقعŸا Òغ نم نأا ةسصاخ ةانق Èع ةيدولوملل

لاومألا رفوت مدعب ججحتت ةرادإل فيكف ، حنم7 و ةيرهسش رجأا3 ب نونيدي Úبعلو ةسضهاب ةيرهسش ىرجأا ىسصاقتي ديدج بردم
ايرهسش ميتنسس نويلم003 قوفت ةيرهسش ةرجأاب ديدج بردم بادتناب موقت تقولا سسفن ‘و

«قيرفلأ ةرداغم ةيلا◊أ ةرأدلأ ىلع» : سشوطڨ لضصيف
ملسس ‘ قيرفلا رقهقت ةيلوؤوسسم سشوطڨ لسصيف ديسسلا ةيدولوملل قباسسلا بعÓلا لمحو

لظ ‘ ةسصاخ فسسؤوم رمأا ةيدولوملل ثدحيام نأا حرسص ثيح ةيلا◊ا ةرادإلا بيتÎلا
ىييسست دوجو نع ثد– ثيح ، يسضاير عورسشم ىلع رفوت مدعو ةيŒاÎسسإا بايغ

رمألا حبسصأا بيرغ سصخسش دوجو نع اسضيأا ثد–و ، سساŸأا ةرادإا نم يئاوسشع
ع-مÛ ما-ع-لا ر-يد-م را-سشت-سسم كلذ-ب د-سصق-يو ة--يدو--لوŸا تي--ب ‘ ل--ك--لا ‘ ل--ك--لا
سصاÿاو ماعلا سسانلا ثيد◊ا حبسصأا Òخألا اذهو ، Êاجو ديسسلا كارطنوسسلا
مدقلا ةرك نوؤوسش ‘ Òيسستلا نع دعبلا لك ةديعب رماوأل هئاطعإا ببسسب
مغرلا يبف، تاونسس ذنم ةيدولوŸا تيب ‘ عيراسشم دوجو مدع نع اسضيأا ثد–و
ةيدولوŸا ةرادإا سسلÛ قباسسلا سسيئرلا دهع ‘ قباسسلا بتكŸا عم هدوجو نم
لجأا نم توف سسيبموك ةيوركلا ةسسردم ‘ هبادتنإاب ماق Òخألا اذهو سشÒح دادغب
ةرادإا سسل‹ ءاسسؤور لك ىلع مجهت هنأا لإا ةركلا تايدجبأا مهميلعتو نابسش نيوكت
قيرفلا Òيسست ىلع وبقاعت نيذلا ةيدولوŸا

راضصنألأ ةن÷ ىلع مجهتي سشواضش ميهأربإأ
هذه نأا حرسص ثيح ، راسصنألا ةن÷ نع سشواسش ميهاربإا قباسسلا بعÓلا ثد– و
عم نورفاسسي اهئاسضعأا اندهاسش اننأا لإا طقفو تاجردŸا قوف رسصحني اهرود ةنجللا
ةسصاÿا ةسصنŸا ‘ نوسسلجيو قدنفلا سسفن ‘ Úبعل عم نوميقيو لحر امنيأا قيرفلا
مهيلع رثؤويو ÚبعÓلا ىلع اطغسض قلخيام اذهو ةفاحسصلاب

تاحيرضصتلأ نم ÚبعÓلأ عن“ ةيدولوŸأ ةرأدإأ
مÓعإلا ةيلخ عم قيسسنتلاب رئاز÷ا ةيدولوم ةرادإا تمدق ةعقوتم Òغو ةئجافم ةجرخ ‘

عن“ ةميلعت ىلع يوت– ثيح ،اهيلع عيقوتلا لجأا نم ينفلا زاه÷ا ءاسضعأاو ÚبعÓل ةقيثو
Óبقتسسم ةعومسسŸا وأا ةيئرŸا ،ةبوتكŸا مÓعإلا لئاسسول حيرسصت يأاب ءلدإلا نم مهنم يأا
تاونقلا ىدحإل Òخلب رون-لا د-ب-ع بعÓ-لا ا-ه-ب ¤دأا ي-ت-لا تا-ح-ير-سصت-لا ة-ي-ف-ل-خ ى-ل-ع اذ-هو
تراثأا دقو ،ةرادإÓل جئاتنلا عجارت ةيلوؤوسسم لّمحو زيغن ليبن بردŸا ىلع عفاد نيأا ةسصاÿا

لجأا نم لثمألا ل◊ا تسسيل هاوفألا ميمكت ةسسايسس نأاو ةسصاخ عيم÷ا بارغتسسا ةجرÿا هذه
Œقيرفلا اهب ر“ يتلا غارفلا ةلحرم زوا.

ةيليوج5 بعلŸ ةيضسيئرلأ ةيضضرألأ ىلع سسمأأ موي تبردت ةليكضشتلأ
5 بعلŸ ةيسسيئرلا ةيسضرألا ىلع سسمأا ةيسسمأا يويرف يماسس قيرفلا فاده ءاقفر بردتو

دبع بردŸا لابسشأا دوعتي ىتح ةيدولوملل ينفلا مقاطلا نم بلط دعب ةيليوج
ةارابم ءارجإا ببسسب يعيبطلا بسشعلاب ةبسشوسشعم ةيسضرأا ىلع Êارمع رداقلا
بعلم ىلع ايقيرفإا لاطبأا ةطبارل تاعومÛا يرود نم ¤وألا
يعيبطلا بسشعلاب هتيسضرأا

Êأرمع بردŸأ اهب لخديضس يتلأ ةلمتÙأ ةليكضشتلأ
وحن ىلع نوكتسس ديمعلا ةليكسشت نأاب يحوت تارسشؤوم لكو
عافد ‘ ، ي◊اسص رداقلا دبع ىمرŸا ةسسارح ‘ :›اتلا
ىلعو ودعسسو دادح ذاعمو دوسشح نمحرلا دبع : نم لك
ڨار-ح : ناد-يŸا ط-سسو ‘ ، ةرا-م-ع-ل ل-ي-ب-ن ىر--سسي--لا ة--ه÷ا

: موجهلا ‘و Óسسيإا يدوادو يعيبر دوليمو نيدلا سسمسش
بلقك يويرف يماسسو ةحاسس نب لÓبو Òخلب رونلا دبع
موجه
تقولا قيسضل ارظن لامتحإا در‹ ةليكسشتلا هذه ىقبتو
ل يذلا Êارمع رداقلا دبع ديد÷ا بردملل ةبسسنلاب

Áا داد-ع-ت-ل ة-ي-فا-ك-لا ةر--ظ--ن--لا كلŸد-ج-ن-ت-سسيو ة-يدو-لو
ةيارد ىلع Òخألا اذه نل سشوباب اسضر هدعاسسÃ بردŸا
ذنم ةليكسشتلا عم مئادلا هروسضح ببسسب ةيدولوŸا دادعتب ةمات
يوركلا مسسوŸا قÓطنإا

ةعم÷ا اذه كلامزلا ةهجاوŸ ابصس–

رــضصنلأ ىـــلع اــــهنيعو رــــضصم ¤إأ موـــــيلأ رــــــفاضست ةـــــيدولوŸأ

نم ءادتبا ايقيرفإا لاطبأا يرود ءاوجأا ¤إا رئاز÷ا ةيدولوم ةبيتك دوعت
ةمسصاعلا ¤إا لاحرلا دوسشح نامحرلا دبع دئاقلا ءÓمز دسشيسس نيأا ،مويلا
رود نم ¤وألا  ةلو÷ا ةارابŸ تاÒسضحتلا ةلسصاوŸ ةرهاقلا ةيرسصŸا
ةخسسنلا لطب بئان كلامزلا مامأا ةعم÷ا ءاسسم اهرظتنت يتلا تاعومÛا
ةيلÙا تاقافخإلا ةبيخ زواŒ ¤إا نويمسصاعلا علطتي ثيح ،ةيسضاŸا
ةحفسص حتف لجأا نم ›ودلا ةرهاقلا بعلم نم ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلاو

.ةبسضاغلا Òهام÷ا ة◊اسصمو ةديدج

ÚبعÓلأ زيفحتل دفولأ سسأأÎي سساŸأأ
ررق ،يسسقافسصلا ةهجاوŸ سسنوت ¤إا ةÒخألا ةلحرلا ‘ هيلع ناك امكو
¤إا رفاسسيسس يذلا دفولا سسؤورت سساŸأا رسصانلا دبع ةرادإلا سسل‹ سسيئر
ةمقلا لبق تاÒسضحتلا Òسس ىلع فوقولا لجأا نم اذهو مويلا ءاسسم رسصم
زيف– لجأا نمو ÚيرسصŸا ءاقسشألا اهسصسصخي يتلا لابقتسسلا فورظو
ةقÓع تحب-سصأا ا-مد-ع-ب ة-سصا-خ ة-ي-با-ج-يإا ة-ج-ي-ت-ن-ب ةدو-ع-لا ى-ل-ع Úب-عÓ-لا
.ةÒخألا ةنوآلا ‘ ةدوÈلاب مسستت Úفرطلا

احابضص تابيردتلأو00:51 ـلأ ةعاضسلأ ىلع ةررقم ةلحرلأ
طوطÿا ةكرسش عم رئاز÷ا ةيدولوم ةرادإا هتطبسض يذلا جمانÈلا بسسحو
ةليكسشتلا نإاف Êارمع رداقلا دبع بردŸا عم رواسشتلابو رئاز÷ا ةيو÷ا

قدنفلا ¤إا دوعت مث ،ناينبلا Úعب ةقدنفلا دهعÃ مويلا ةحيبسص بردتتسس
ءاهنإل راطŸا ¤إا لقنتلا لبق ةحارلا نم طسسق ذخأاو ءاذغلا ةبجو لوانتل
ىلع ةسصاخ ةرئاط ‘ ة‹Èم ةلحرلا نأاو ةسصاخ رفسسلا تاءارجإا ةفاك
.ءاسسم00:51 ةعاسسلا

ةرهاقلأ ةيرفضس ‘ بعل42 ب ةيدولوŸأ
موي ءاسسم ةرظتنŸا ةرهاقلا ةيرفسس ‘ رسضاح هلك ةيدولوŸا دادعت نوكيسس

ردا-ق-لا د-ب-ع بردŸا ةدا-ي-ق-ب د-يد÷ا ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ل-سضف ثي-ح ،مو-ي--لا
81 ةمئاق نع نÓعإلا متي نأا ىلع ÚبعÓلا لك ¤إا ةوعدلا هيجوت Êارمع
Úناوق هيلع سصنت املثم ةارابŸا لبق رسص91Ã ديفوك ليلاحتب مايقلا روف
مدقلا ةركل يقيرفإلا دا–إلا

ةيجلع نبو وباج بايغ دهضشيضس قيرفلأ
ةيجلع نب يدهمو وباج نموŸا د-ب-ع ناد-ي-م ط-سسو-ت-م ي-ئا-ن-ث-لا نو-ك-ي-سسو

ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ل-سضف ثي-ح ، ة-با-سصإلا بب-سسب ر-سصم ة-ير-ف-سس ن-ع Úب--ئا--غ
ةلسصاوم مهل ىنسستي ىتح Úبعل ةحسصب ةرماغŸا مدع ةيدولوملل ديد÷ا
رظتنت يتلا تايرابŸا لظ ‘ ةسصاخ قيرفلا ¤إا ةدوعلا لجأا نم جÓعلا
قيرفلا

ةيرفضسلأ ‘ أرضضاح نوكيضسو ىفاعتي ةڨاطوبو
دعب قيرفلا ¤إا هتدوع ةڨاطوب دمحأا رئاز÷ا ةيدولوم سسراح دهسشي امنيب
نوكيسس ثيح ، ةليلم Úع لمأا دسض ةلوطبلا ةارابم ‘ اهاقÓت يتلا ةباسصإلا

ردسص جلثأاام وهو ، مويلا ةيسشع رسصم ¤إا رفاسسŸا دادعتلا نمسض ارسضاح
نم ةحلسسأا هيدل نوكي ىتح هيبعل لك ةيزهاج ديري يذلا Êارمع بردŸا
ةنعارفلا دÓب نم ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا لجأا

ÚبعÓلأ لكب رفضسلأ مت– ديفوكلأ تأرابتخإأ
نوكلÁ نيذلا ÚبعÓلا لكب رسصم ¤إا لقنتلا رئاز÷ا ةيدولوŸ ينفلا مقاطلا ررق
ةمركوب و Êامحر ،يحي نب ،يبوقعي باسشلا يعابرلا كلذ ‘ اÃ ةيقيرفإا ةزاجإا
املثم ديدج نم ديفوكلا تارابتخا يرجيسس دفولا نأا اÃ ئراط يأل ابسس– اذهو
Êارمع بردŸا ىسشخي ثيح ،مدقلا ةركل يقيرفإلا دا–إلا Úناوق هيلع سصنت

دبع ءانثتسساب دعوŸا ‘ ÚبعÓلا لك نوكيسس اذهلو رسصم ‘ ةيباجيإا تلاح روهظ
.يلÙا يرودلا ‘ ناسسملت ةارابم ذنم رثأا يأا هل رهظي ⁄ يذلا وباج نموŸا

ةرهاقلأ ‘ Úترم بردتتضس ةليكضشتلأ
‘ Úتيبيردت Úتسصح Êارمع رداقلا دبع بردŸا لابسشأا يرجي نأا رظتنيو
دا-ت-سسل ة-ي-عر-ف-لا بعŸÓا د-حأا-ب د-غ--لا ءا--سسم ¤وألا ة--سص◊ا ،ةر--ها--ق--لا
بع-لŸا ة-ي-سضرأا ى-ل-ع ةÒخألاو ة-ي-نا-ث-لا ة-سص◊ا نو-ك-ت-سس ا-م-ن-ي-ب ،ةر-ها-ق-لا
دا–إلا Úناو-ق ه-ي-ل-ع سصن-ت ا-م-ل-ث-م ةارا-بŸا تي-قو-ت سسف--ن ‘و ي--سسي--ئر--لا
بيرجتل مقاط-لا ا-ه-ي-ل-ع لو-ع-ي ي-ت-لا ة-سص◊ا ي-هو مد-ق-لا ةر-ك-ل ي-ق-ير-فإلا

.ةيسضرألا ⁄اعم ىلع نوبعÓلا دوعتي ىتح هططخ

سسمأأ كلامزلأ ةنياعم ‘ عرضش Êأرمع
ةÒسصق ةركف هيدل نأا مغرو اهرداسصم نم بعŸÓا ءادسصأا ام بسسحو

دبع بردŸا نأا لإا.كلامزلا قيرفل ةيعام÷او ةيدرفلا تاردقلا لوح
ةÒخألا ةارابŸا طيرسش بلطو ويديفلاب فلكŸا عم ثد– Êارمع رداقلا
زوفب ىهتناو يردنكسسلا دا–إلا مامأا سسمأا لوأا ءاسسم ÚيرسصŸا اهبعل يتلا
فوقولاو اديج ءاسضيبلا ةعلقلا ةبيتك ةنياعم لجأا نم ةيئانثب اكوسشتاب لابسشأا

يتلا لبقŸا ةعم÷ا ةعقوم لبق اذهو فعسضلا نماكمو ةوقلا طاقن ىلع
ع-م ة-ن-ك‡ ة-قÓ-ط-نا ل-سضفأا ى-ل-ع ا-ه-ي-ف م-سصب-ي نأا Êار-م-ع بردŸا د-ير-ي
.ةيدولوŸا

ÚيرضصŸأ ةتغابم ىلع نومزاع نوبعÓلأ
حتفو ةيلÙا تاقافخإلا ةحفسص يط ىلع رئاز÷ا ةيدولوم وبعل دهاعت

ةحاسس نب ءÓمز نأا لإا سسفانŸا ةوق مغرو ،ةرهاقلا نم ةديدج ةحفسص
ام بسسحو ،ةينطولا ناولألا فيرسشتو ةيلوطب ةارابم ءادأا ىلع نومزاع
ءارو تا-ق-ح-ت-سسŸا ة-مزأا كر-ت ى-ل-ع اود-ها-ع-ت قار-ح ءÓ-مز نإا-ف ها-ن--م--ل--ع
رود Úسشدتل ناديŸا قوف ةيوركلا ةكرعŸا ىلع طقف زيكÎلاو مهروهظ

.ةنك‡ ةقيرط لسضفأاب ةيراقلا تاقباسسŸا د‹أا تاعومÛا
فصصنم -ب

جئاتنلأ روهدت ةيلوؤوضسم ةيلا◊أ ةرأدإلأ نولمحي يواهلأ يدانلأ ءاضضعأأ



لوأ’أ فÙÎأــه2441 ةيناثلا ىدامج٧2 ـل قفاوŸا1202 يرفيف01 ءاعبرأ’ا

يــــسسيئر بردـــم دوـــــجو مدــــعل اـــيدام يـــلهأ’أ ةرأدإأ بـــقاعت طاـــبسضن’أ ةـــن÷
ةمارغب جÈلا يلهأا ةرادإا ةفÙÎا ةطبارلا ىوتسسم ىلع طابسضن’ا ةن÷ تبقاع
Ìكأا ذنم يسسيئر بردم دوجو مدع ببسسلاو ،ميتنسس نويلم02 ةميقب ردقت ةيلام
ةيقرت وأا يسسيئر بردم بادتنا ‘ ليجعتلا يلع ةرادإ’ا Èجيسس ام وهو ،رهسش نم
Úناوقلا نأا ةسصاخ يسسيئرلا بردŸا نوكيل ةعيبسصوب رونلا دبع دعاسسŸا بردŸا
ةينفلا ةسضراعلا يلع فارسشإÓل يسسيئر بردم دجاوت بجوتسست لوعفŸا ةيراسسلا
¤إا لسصفم ريرقت عفر ¤إا نابعسش يفطسصم يلهأ’ا ةرادإ’ ماعلا ريدŸا عراسس دقو

دعب ةسصاخ ،بردم بلج ‘ عارسسإ’ا  ةرورسض ىلع هلÓخ نم دكؤوي ةرادإ’ا ضسل‹
هيلوت ذنم لجسس نأا دعب قيرفلا جئاتن Úسس– ‘ ةعيبسصوب دعاسسŸا بردŸا لسشف
ريدŸا ناكو ،ةيلاتتم مئازه5 لÓب يريزد بردŸا ةلاقتسسا دعب دادعتلا ةدايق
ديسس بردŸاو يديزوب فسسوي بردŸا مسسا ةرادإ’ا ضسل‹ ىلع حÎقا دق ماعلا
¤إا در يأا ىقلي نأا نود نم تاسضوافم ‘ امهعم لوخدلا ضضرغب Êاميلسس دمحا

تاÒسضحتلا ىلع فارسشإ’ا ةعيبسصوب دعاسسŸا بردŸا لسصاو ثيح،مويلا ةياغ
ةيناثلا نم ةيادب قلطنت يتلا ةرقم م‚ مامأا ةمداقلا ةلو÷ا ةهجاوŸ ادادعتسسا
. جÈلاب توأا02 بعلم ةيسضرأا ىلع مداقلا تبسسلا لاوز فسصنلاو

ةيعسضولأ ديقعت نم ديزيو بقاعم ةحامسسوب
ناديŸا طسسو ىلع تطلسس يتلا ةبوقعلا نم جÈلا يلهأ’ ينفلا مقاطلا أاجافت
¤إا راسشأا يذلا ناهج نب مك◊ا  ريرقت  ببسسب ةدحاو ةارابم ةبوقع ةحامسسوب
مهتا  Òثكلا نأا مغر ةرواسسلا ةبيبسش مامأا ةقباسسلا ةارابŸا لÓخ بعÓلا  جاجتحا
هنا ةسصاخ ،راسشب ‘ هلهأا Úب مايأا نم ةدافتسس’ا لجأا نم ةبوقعلا دّمعتب بعÓلا
بايغلا يتأايو جÈلا ةنيدم ¤إا داع يذلا دادعتلا نمسض نكي ⁄و راسشب ‘ يقب
تابايغلا لظ ‘ دادعتلا ةيعسضو ديقعت نم ديزيل ناديŸا طسسول يرارطسض’ا

. تاباسصإ’ا ببسسب زئاكرلا ةيبلاغل ةديدعلا
فسصنلأو ةيناثلأ ‘ تبسسلأ ةرقم م‚ ةهجأوم مسسرت ةطبأرلأ

يلهأا فيسضتسسي ثيح ،31ـلا ةلو÷ا ةهجاوم دعوم  ةفÙÎا ةطبارلا تمسسر
ةيناثلا ةعاسسلا نم ةيادب جÈلاب توأا02 بعلم ةيسضرأا يلع  ةرقم م‚ قيرف جÈلا
ذنم زوف لوأا قيقحتل ادعوم نوكت نأا يلهأ’ا راسصنأا لمأاي ةارابم ‘ ’اوز فسصنلاو
ةداعتسس’ ةسصرف يهو ليقثلا رايعلا نم ضسيل ضسفانŸا نأا ةسصاخ ةلوطبلا قÓطنا

.ةيجياÈلل ةبسسنلاب لمأ’ا
راسشب ةيرفسس ‘ ذفنتسست نويلم041

ةنيزÿا تسشعنأا  يتلا ةيدلبلا ةناعإا  نم يقب يذلا غلبŸا لماك ةرادإ’ا تذفنتسسا
001 غلبم ةرادإ’ا تددسس نأا دعب نويلم041 ةميقب ردقي يذلاو طرافلا رهسشلا

ةيرفسسلا فيراسصم نويلم04و راسشب ¤إا ةيداعلا ةيو÷ا ةلحرلا فيراسصم نويلم
جÈلا ¤إا داد-ع-ت-لا ةدو-ع ذ-ن-م ةرادإ’ا دŒ ثي-ح ،قد--ن--ف--لا ‘ نا--ت--ل--ي--ل ة--ما--قإ’او

.ةيمويلا فيراسصŸا Òفوت ‘ تابوعسص
سشيرمع ‘اعت لجعتسسي ةعيبسصوب

طسسول جÓعلا فيث-ك-ت ى-ل-ع ي-ب-ط-لا م-قا-ط-لا ع-م ه-ث-يد-ح ‘ ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ر-سصأا
ةارابŸا لÓخ ناديŸا ةيسضرأا ةرداغم ¤إا رطسضا يذلا  ضشيرمع باسشلا ناديŸا
هليمز بايغ دكات دعب ةسصاخ ،ةفيفخ ةباسصإا ببسسب ةرواسسلا ةبيبسش مامأا ةقباسسلا
ةيجÓع ضصسصح ¤ا فانئتسس’ا  ذنم ضشيرمع عسضخيو ،ةبوقعلا ببسسب ةحامسسوب

ابسس– ازهاج نوكي ىتح تاعاسسلا هذه تابيردتلا ¤ا هتدوع راظتنا ‘ ةفثكم
Ÿةرقم م‚  مامأا تبسسلا ةهجاو .

حايتر’أ Òثيو جمدني Êايز
Êايز مجاهŸا جامدنا توا02 بعلم ةيسضرا ىلع ضسما ةليكسشتلا تابيردت تفرع
Úتارابم نع هتدعبا يتلا ةباسص’ا نم ىفاعت نأا دعب ةعومÛا تابيردت نمسض
Êايز نأا ةسصاخ هئÓمز ةيقبلو ينفلا مقاطلل حايترا ردسصم ناك ام وهو  Úتيلاتتم
¤ا ةجاحب قيرفلا تقو ‘ يمامأ’ا طÿا ىوتسسم ىلع هئÓمز ةدعاسسم هناكماب
ب/ليلخ. ضسفانŸا كابسش زه لجأا نم موجهلا ‘ ةفاسض’ا

لهأاتلأ ةÒسشأات فسصنب ةدوعلل ÚبعÓلأ زفحيو دأدعتلأ روزي  ›أولأ
فيطسس قافو

ابع’43 ب ةمئاقلأ طبسضي يكوكلأ
Úباــــــسصم4 نـــــــــــثتسسيو

اناغ ›ا رفسسلاب ينعŸا دادعتلا طبسض ›ا ةجاحب فيطسس قافو بردم نكي ⁄
اÃ نوزها÷ا دادعتلا رسصانع لك لقنت رارق ذختا نا دعب  مداقلا ةعم÷ا ةحيبسص
ابع’43 ›ا ÚبعÓلا ةمئاق ددع عفتÒل   طسساوأ’ا ةليكسشتل ةباسشلا رسصانعلا  مهيف
طقف اينثتسسم  اركا ةيناغلا ةمسصاعلا بوسص ةسصاÿا ةرئاطلا ‘ ارسضاح نوكيسس
يا نم هتافوخت يكوكلا بردŸا يدبا نا دعب  ةباسص’ا نم Êاعت يتلا رسصانعلا
جئاتن ريوزتو  لوسصولا دعوم ‘ انوروك ضسوÒف نع فسشكلا تارابتخا ‘ تابعÓت
عيم÷ا لقنت لسضف كلذل  ةارابŸا روسضح نم ÚبعÓلا ضضعب  نامر◊ تافوسشكلا

. ئراط ي’ ابسس–

ةمئاقلأ جراخ Êوديعلأو يلهاج، يسشكاكب، طينحج
هليمزو يلهاج باسشلا ، يسشكاكب عفادŸا، طينحج دئاقلا نم لك  مسسا نكي ⁄

ةمئاقلا نكمسض نورسضاح يÒخ يركب Êاثلا ضسرا◊ا ›إا ةفاسضإا Êوديعلا باسشلا
هذه  تاناعم ببسسب  ةرادإ’ا ›إا ضسما ةحيبسص اهملسسو ينفلا مقاطلا اهدعأا يتلا
جÓعلا اهيقلت لسصاوت  لسضفيل  ةيفاسضإا ةحار ةÎف ›إا ةجا◊او  ةباسصإ’ا نم ءامسسأ’ا

. ةقاسش ةيرفسس ‘ اهب ةفزاÛا يلع

ةيرفسسلأ نمسض فايسضوبو ⁄اسس، Êأورم ، يلحروب
4 ةيناغلا ةمسصاعلا ›ا مداقلا ةعم÷ا ةحيبسص  ةيرفسسلاب ةينعŸا ةمئاقلا تمسض

يلحروب رسساي مجاهŸا نكم  لكب رمأ’ا قلعتيو طسساوأا ةزاجإاب ÚبعÓل ءامسسا
فايسضوب ›ودلا ضسرا◊او ⁄اسس دوعسسم  ›ودلا مجاهŸا، Êاورم ناديŸا طسسو،

يكوكلا ليبن بردŸا نم بلطب ةيقيرفإ’ا ةمئاقلا ›إا  هتفاسضإا ” يذلا Òخأ’ا اذه
. طرافلا Èمسسيد13  ةيقيرفإ’ا لاجآ’ا نم Òخأ’ا دعوŸا ‘

ةثعبلل اسسيئر ‘’و دفولأ ‘ أوسضع55
وهو اوسضع55 اناغ ›ا لقتنيسس يذلا يمسسرلا دفولا مسضي
43 دجاوتب  ةمداقلا ماي’ا ‘  ةدايزلا ›ا حسشرŸا ددعلا

يبطلا مقاطلا ي-عا-بر، ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ي-عا-بر د-ئاز ا-ب-ع’
رم’ا قلعتيو نيÒسسم3و قيرفلا بتاك، داتع يسسراح،
ضسيئرلاو دوعوب ماسشه ÒجانŸا، ةيافلح نم لكب

ضسيئرلا بايغ ‘ ةثعبلل اسسيئر نوكيسس يذلا ‘’
ن--م دد---ع فا---سضي  نا ل---م---تÙا ن---مو  رار---سس
عيم÷ا فافتلا نامسض لجحا نم نيÒسسŸا
. ةارابŸا دعوم لÓخ ةليكسشتلا بنج ›ا

تابيردت نم يرابد جرخأ بيبطلأ
ةباسص’أ مقافت نم افوخت ةعومÛأ

ةحيبسصل ةيبيردتلا ةسص◊ا لÓخ قيرفلا بيبط لخدت
هعنمو يرابد نÁ’ا Òهظلا جارخا يلع مدقاو ضسما

دعب  ةعومÛا نمسض ةيبيردتلا ةسص◊ا ةلسصاوم نم
اهنم Êاعي يتلا م’’ا مقافت نم هتافوخت دكا نا
هعسضو لسضف ثثيح لحاكلا يوتسسم يلع بعÓلا

ةسصح ضصسصخ يذلا  Êدبلا رسضÙا فرسصت ت–
. ةسص◊ا ةياهن ةياغ ›ا بعÓل ةسصاخ ةيبيردت

ةركلأ سسملي ⁄ لأز’ يتومول Êاغلأ
ةيرفسسلأ نمسضو

ضسم-ل-ي ⁄ ي-تو-مو-ل لا-ي-ناد Êا-غ-لا م--جا--هŸا لاز’
مغر ةليكسشتلا عم تابيردتلا هترسشابم ذنم ةركلا
فوقولا ل-جا ن-م تا-ب-يرد-ت-لا ‘ Úي-لو-سضف-لا ةÌك

›ا عسضخي بعÓلا نا ثيح بعÓلا يوتسسم يلع
كلذ-ل Êد-ب-لا بنا÷ا-ب ضصا-خ ي-ب-يرد-ت ج-ما-نر--ب
ةحيبسص ةسصح لÓخ يكوكلا ليبن بردŸا مدقا
لÓخ مجاهŸا يلع ءاقب’اب ءافتك’ا  ىلع ضسما
بناجلل ضصسصخ يذلا ةسص◊ا نم لو’ا قسشلا
د-ع-ب ة-عو-مÛا ن-م  ه-جار-خا-ب مو-ق-ي-ل Êد--ب--لا
ثيح ÚبعÓلا Úب اميف  ةيقيبطت ةارابم ة‹رب
Êدبلا رسضÙا فرسصت ت– مجاهŸا عسضزو
ضسما هر-سشن-ب ا-ندر-ف-نا ا-م-ل-ث-م Êا-غ-لا نو-ك--ي--سسو

. مداقلا ةعم÷ا هدلب ›ا رفسسلل  ارسضاح
ب/ليلخ

رارسس تاعيقوت  لوا اماع اريدم ةيافلح دقعو «اباك» دقع

لــــــجسسلأ ىـــــــــلع لسصحتت فÎـــــــــÙأ ةرأدإأ
اـــــــــيمسسر قـــــــــلطنتو يراـــــجتلأ

لوا يراجتلا لجسسلا يلع  فيطسس قافول فÙÎا يدانلل زلقيا كÓب ةكرسش  ةرادا  ضسل‹ لسص–
رارسس ضسيئرلا ةسسائرب ةراد’ا ضسل‹ لفكت مسسري يذلاو ةراجتلا ةيريدم حلاسصم نم  Úنث’ا ضسما
عقوي ةقباسسلا ةÎفلا ةليط لظ نا دعب دوقعلاو قيثاوŸا يلع عيقوتلا  هل نمسضيو ةكرسشلا Òيسستب
ةيمسسرلا ةقÓطن’ا نا لو-ق-لا ن-كÁو  بار-عا رو-ت-كد-لا ق-با-سسلا ضسي-ئر-لا م-سسا-ب يرا-ج-ت-لا ل-ج-سسلا-ب
. ءاثÓثلا ضسم’ا ذنم تقلطنا ةديد÷ا ةرادÓل

اماع أريدم ةيافلح عم دقاعتلأ ميسسرت مث لوأ’أ «اباك» دقع ىلع عيقوتلأ
ضسيئر اهيلع عقويسس يذلا دوقعلا لوا «اباك» ةسسبلأ’ا ةكرسش عم يليومتلا دقعلا يلع عيقوتلا نوكيسس

عيقوت رظتنت دقعلا ةخسسن تيقب نا دعب يراجتلا لجسسلا يلع هلوسصح دعب رارسس ةرادإ’ا ضسل‹
ميسسرت نوكيسس اميف  ضسنوت ‘ ةخسسنلا يلع تعقو دق ةكرسشلا ةرادا تناك نا دعب ةرادإ’ا بناج
.هتدهع  رارسس ضسيئرلا رسشايسس يتلا دوقعلا ناث فÙÎا يدانلل اماع اريدم ةيافلح  بادتنا عيقوت

«سضيوفتلأ بأرعأ حن‰ نلو لمعلأ مويلأ اننكÁ»: ‘’ لامك
يلع لوسص◊ا  دعب هحايترا يلع  ةراد’ا ضسل‹ ‘ يواهلا يدانلا لث‡و  يواهلا يدانلا ضسيئر دكا
لمعلا مويلا اننكÁ »: هلوقب «بعŸÓا ءادسصا» عم Òسصق ثيدح ‘ قلع ثيح يراجتلا لجسسلا
قباسسلا ضسيئرلا ميلسست مدعب هترادا كسس“ يدم نع لاؤوسس ‘و » انعورسشم ديسسŒ ‘ قÓطن’او
حن‰ نل »:Óئاق ‘’ مزجا ةطبارلل ةمداقلا تاباختن’ا ‘ يدانلل Óث‡ نوكيل ضضيوفتلا بارعا
اÒسشم بابسس’ا حيسضوت نود نمر » ةطبارلا ةسسائرل  ارخا احسشرم معدنسسو ضضيوفتلا بارعا

ةيدا–’ا تاباخت-نا ‘ يدا-سص د-ي-لو ح-ي-سشر-ت م-ي-عد-ت ‘ ا-ه-ل-ق-ث ل-ما-ك-ب ي-مÎسس ةراد’ا نا ط-ق-ف
ب/ليلخ. ةلبقŸا

طأÒق مثيه ةدايقب يسسنوت ميك– يعابر
اظفاfi ةيابمأ يبيللأو باي’أ ةأرابم ةرأد’
يعابر ت يقيرف’ا دا–’ا يوتسسم يلع م-ي-ك-ح-ت-لا ة-ن÷ تن-ي-ع
طارق مثيه  مك◊ا ي-سسنو-ت-لا ›ود-لا  ن-م نو-ك-م ي-سسنو-ت م-ي-ك–
Ãهينطاوم ةدعاسس، fiكب دمÒ، ماÚ يلعوب يرسسي ،هللا كرب.
سساك بايإا ةرادإا ةمهŸاايبيل نم ةيابما ماسس لامج ءاقللا ظفاfiو
Ê ‘ 12اغلا وكوتو-ك ي-ت-ن-سشاو قا-فو-لا Úب ف-ي-ط-سس بع-لÃ فا-ك-لا

›ودلا مك◊ا تن-ي-ع د-ق ة-ن-ج-ل-لا سسف-ن تنا-كو .يرا÷ا ير-ف-ي-ف
دح’ا ةيسسما باهذ-لا ة-ه-جاو-م ةراد’ » ا-مو-سساا ا-ف-يا» Êور-ما-ك-لا
. اركا ةمسصاعلا بعلم ةيسضرا يلع  مداقلا

ةأرابŸأ نسضتحيسس ةمسصاعلل » ناجد Úهوأ» بعلم
يتناسشا ماما مداقلا دح’ا ةيسسما ةارابم فيطسس قافو يدان بعليسس
«ناجد Úهوا»  اركا ةيناغلا ةمسصاعلا بعلم ةيسضرا يلع  وكوتوك
ا-نا-غ ة-لود ‘ بع-ل-م Èكا و-هو جر-ف-ت-م ف-لا04 ›ا ع--سسي يذ--لاو
نم هتيسضرأا نا ةسصاخ  Êا-غ-لا بخ-ت-نŸا تا-يرا-ب-م ةدا-ع ن-سضت-ح-يو
بلج ÚبعÓلا نم بلطي يكوكلا بردŸا لعج ام يعيبطلا بسشعلا
يلع سصرحيسس امك ةارابملل ابسس– يعيبطلا بسشعلاب ةسصاخ ةيذحا
ةسص◊ا اهنمسض نم ةيعيبط ةيسضرا يلع Úتيبيردت Úتسصح ة‹رب
Úهوا» بعل-م ة-ي-سضرا ي-ل-ع ير-ج-ت-سس ي-ت-لا ةÒخ’ا ة-ي-ب-يرد-ت-لا

.«ناجد
 بع’ لسضفأ ةزئا÷ حسشر يتومول مجاهŸأ

ةيناغلأ ةلوطبلأ ‘ رهسشلأ ‘
فيطسس قافول ›ا◊ا م-جا-هŸا نا ة-ي-نا-غ ة-ي-مÓ-عا ردا-سصم تد-كا

‘  ةيناغلا ةلوطبلا ‘ بع’ لسضفا ةزئا÷ حسشرم يتومول لايناد
رهسش ةياهن عم  رئاز÷ا ›ا اهجوتم ةلوطبلا  رداغ نا دعب  رهسشلا

نا ودبيو يفناج نم Òخ’ا مويلا ‘ هعيقوت مسسر ثيح يفناج
. ةزئا÷ا بل÷ ةسصرف نوكيسس مداقلا عوبسس’ا اناغ ‘ هدجاوت

ب/ليلخ

ةيبيردتلا ةسص◊ا لÓخ ةليكسشتلا يلع افيسض ةلبع لامك فيطسس ةي’و ›او  لح
ينفلا مقاطلاو دادعتلا  رسصانع يقتلا نيا يام8 بعلم ةيسضرا يلع  ةيسسمÓل

يلع نامطاو نيÒسسŸا روسضحب يكوكلا ليبن بردŸا عم ’وطم ثد– ثيح
ءاقفر عم ثيدح هل نوكي نا لبق ةيقيرف’ا ةهجاوملل ابسس– ةليكسشتلا  ةيزهاج
ةلسصاوم تادوهÛا ةفعاسضم هيف بلاط ايزيف– اباطخ هجو ثيح يوارق
نم  لهأاتلا ةÒسشأات فسصن عاطتقا نمسضت ةيباجيا ةجيتن ضضرف ضضرغب قلأاتلا

، ةليكسشتلا بنج ›ا ةيلÛا تاطلسسلا فوقو ادكؤوم وكوتوك يتناسشا ماما اناغ
ن-م ةÈت-ع-م ة-نا-عا ضصسصخ-ت-سس ة-ي’و-لا نا ن-يÒسسŸا ع-م ه-ث-يد-ح ‘ د-كا ›او--لا
. ةقناÿا ةيلاŸا ةمز’ا نم جورÿا يلع قيرفلا ةدعاسسŸ يئ’ولا قودنسصلا

سسيليبوم دقع لجأ نم ةمسصاعلأ ‘ هءاقب ددÁو بئاغ رأرسس
ضسما روسض◊ا  نع Úبئاغلا زربا رارسس ميك◊ا دبع ةرادإ’ا  ضسل‹ ضسيئر ناك

ضسيئرلا لسصاو نا دعب تابيردتلل ةي’ولا نع لوأ’ا لوئسسŸا ةرايز دعوم لÓخ

داجيإ’  ثحبلا ةلحر ‘ طرافلا ضسيمÿا ذنم ةمسصاعلا ‘ ءاقبلا يفياطسسلا
ناك نا دعب  ضسيليبوم لاقنلا فتاهلاب لماعتŸا در راظتناو  ليو“ رداسصم
ةسسسسؤوŸا يوتسسم يلع راهسشإ’ا يلع ÚلوئسسŸا يقتلا دق طرافلا ضسيمÿا
ةنيدم ›ا ةدوعلا لبق دقعلا يلع عيقوتلا ميسسرت رظتني يقب ثيح  ةيفتاهلا

. فيطسس
›أولأ ةرايز ببسسب سسمأأ Úتسصح جمرب يكوكلأ

ضسما Úتيبيردت Úتسصح ة‹رب يكوكلا ليبن بردŸا ةدايقب يتفلا مقاطلا دمعت
›ا ةرايزلا ›اولا ة‹Èب ملع نا دعب ءاسسŸا ‘  يرخ’او ةيحابسص ةدجحاو
عيم÷ا نوكي يتح ةيئاسسŸا ةسص◊ا فيسضي هلعج ام ةحيبسصلا ضسفن ‘ ةليكسشتلا

دق ةراد’ا تناكو. ةفيفخ ةيبيردت ةسصح ة‹Èب يفتكا ثيح  ›اولا لابقتسسا ‘
. ›اولل اهميلسستب يوارق دئاقلا لفكت ةيزمر اياده تسضرح

ب/ليلخ

جربلأ يلهأأ



ــه244١ ةيناثلا ىدامج٧2 ـل قفاوŸا١202 يرفيف0١ ءاعبرألا لوأ’ا فÙÎا
ةمصصاعلا دا–إا

«ةحيرم ةبترم ¤إا قيرفلا ديعنشسو راشصنأ’ا بشضغ مّهفتأا» :يريزد
مهفتي هنأا يريزد لÓب ياد Úشسح رشصن بردم فششك

ة-ب-ي-ب--شش ما--مأا ةÒخألا ةرا--شسÿا ى--ل--ع را--شصنألا بشضغ
نم قيرفلا ¤إا تئج» :لاقو ،رايدلا رقع ‘ لئابقلا
اوعمطي نأا راشصنألا قح نم ،قيرفلا جئاتن Úشس– لجأا

ه-ق-ير-ف ة-يؤور نود-ير-ي م-هو ق-ير-ف-لا ج--ئا--ت--ن Úشس– ‘
اذ-ه ‘ م--ه--ق--فاوأا ا--نأاو ¤وألا بتارŸا ى--ل--ع سسفا--ن--ي
مهدعأا انأاو ،جئاتنلا لشضفأا قيق– ¤إا امود ىعشسأاو
نوكن ىتح اندوهج ىراشصق ÚبعÓلا ةقفر لذبأاشس يننأا

.«ةمداقلا تلو÷ا ‘ لشضفأا جئاتن ققحنو دعوŸا ‘

كف انيلعو انناديم قوف اÒثك Êاعن»  :حاتفم
«اعيرشس دقعلا

ةدقع نم Êاعت ةليكششتلا Âأا حاتفم عيبر دئاقلا فششك
،توأا02 بعلÃ اهبعلت يتلا تايرابŸا لÓخ ةيشسفن

ةبيب-شش ما-مأا زو-ف-لا ق-ي-ق– ن-ع ز-ج-ع-ت ا-ه-ل-ع-ج ا-م و-هو
مامأا رايدلا جراخ نيزوف دعب يشضاŸا تبشسلا لئابقلا
:حا-ت-ف-م لا-قو ،جÈلا ي-ل-هأاو ةد-ك-ي-ك-شس ة-ب-ي-ب-شش ن-م ل-ك
انلعج ام وهو مشسوŸا اذه رايدلا لخاد اÒثك Êاعن»
لمعلا انيلع ،توأا02 بعلم ‘ طقف ادحاو ازوف ققحن
ا-ندرا-ط-ت ي-ت-لا ةد-ق-ع-لا كف ل-جأا ن--م Ó--ب--ق--ت--شسم Ìكأا
.«توأا02 بعلÃ ةيباجيإا جئاتن قيق–و

ءاطخأ’ا حّحشصُي يريزد
ةرا-شسÿا ذ-ن-م ه-ل-م-ع ن-م ير-يزد لÓ--ب بردŸا ف--ّث--ك
يذلا وهو ،رايدلا رقع ‘ لئابقلا ةبيبشش مامأا ةÒخألا
ارظتني اÒبك Óمع نأا هماهŸ همÓتشسا ذنم فÎعا
وهو ،قيرفلا ‘ اهيلع فقو يتلا سصئاقنلا ¤إا رظنلاب

ةدوعلا لجأا نم تاششرو-لا ن-م د-يد-ع-لا ح-ت-ف-ي ه-ل-ع-ج ا-م
ي-بŸوأا ةارا-ب-م ن-م ة-ياد-ب ة-مدا-ق--لا تلو÷ا ‘ ةو--ق--ب

يريزد عرشش يتلا ةارابŸا يهو ،دعاوقلا جراخ ةيدŸا
رقع ‘ Ìعتلا كرادت لجأا نم اركبم اهل Òشضحتلا ‘

لقنتلا اذه ‘ ةيباجيإا ةجيتن قيق– ةلواfiو رايدلا
‘ قر-ف-لا ل-شضفأا ن-م د-حاو ما-مأا ة-م-هŸا ة-بو-ع-شص م--غ
 .ايلاح ةلوطبلا

ةدحاو ةارابÃ يلبق بقاعُت طابشضن’ا ةن÷
ة-ي-ن-طو-لا ة-ط-بار-ل-ل ة-ع-با-ت-لا طا-ب-شضنلا ة-ن÷ تب--قا--ع
‘ هدرط بقع ةدحاو ةارابÃ يلبق قاحشسإا عفادŸا
ءارم◊ا ةقاطبلاب لئابقلا ةبيبشش مامأا قباشسلا ءاقللا
نع هبايغ ينعي ام وهو ،نيوارفشص Úتقاطب هيقلت رثإا
ةنجللا تاذ تبقاع Úح ‘ ،لبقŸا ةيدŸا يبŸوأا ءاقل
نع ÊوÎكلإلا حوللا فقوت ببشسب جد فلأا05 ـب ةرادإلا
ما-مأا ي--شضاŸا ءا--ق--ل--لا لÓ--خ توأا02 بع-لŸ ل-م-ع--لا
م . م.«يرانكلا»

ياد Úصسح رصصن

زوفلا نع ىوشس ثيدح ’و تاÒشضحتلا لشصاوت ةليكششتلا

ةليلم Úع ةيعمج مامأا ةرششع ةثلاثلا ةلو÷ا ةارابŸ اهتاÒشض– ةمشصاعلا دا–إا ةليكششت لشصاوت
قيق– نع ىوشس ةراطشسوشس يبعل طشسو ثيدح ل ثيح ،Úغولوب بعلÃ ةعم÷ا اذه ةررقŸا
ذإا ،سسابعلب ‘ Òخألا لداعتلا بقع تاراشصتنلا ةكشس ¤إا اعيرشس ةدوعلاو ثÓثلا طاقنلاب زوفلا
لإا ،بيتÎلا ملشس ‘ ةديج ةبترم لتحيو ةوقب مشسوŸا لخد قيرف مامأا ةيرومأاŸا ةبوعشص مغرو
ترجأاو ،¤وألا بتارŸا قابشس ¤إا ةوقب ةدوعلاو زوفلا ىلع نومزاع يجورف بردŸا لابششأا نأا
سضعب ءانثتشساب ÚبعÓلا لج روشضح تفرع Úغولوب بعلÃ ةيبيردت ةشصح قيرفلا ةليكششت
.يراوزو ديعلب رارغ ىلع جÓعلا نولشصاوي نيذلا ÚباشصŸا

تابيردتلا ‘ Êدبلا بنا÷ا ىلع زكري يجورف
ÚبعÓلا ةقايل عفر لجا نم ،Êدبلا بنا÷ا ىلع ةيبيردتلا سصشص◊ا ‘ ينفلا مقاطلا زكريو
Êد-ب-لا ر-شضÙا ف-ث-ك ثي-ح ،Úعو-ب-شسأا ةدŸ ق-ير-ف-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب ة-شسفا-نŸا ف-قو-ت لÓ-غ-ت--شساو
نأا لبق ،ةيشضاŸا ةليلقلا مايألا ‘ ةقهرم نيرامتل مهعشضخأاو ÚبعÓلا عم لمعلا بوب سسلوكين
ءاقفر نكمتي ىتح ،ةليلم Úع ءاقل دعوم باÎقا عم اذهو سسمأا ةشصح نم ةيادب قشسنلا سضفخي
ومح نب سسار◊ا بردم لشصاوي ىرخأا ةهج نم ،مهتيويحو مهشسافنأا عاجÎشسا نم يردوك

.Úشسرا◊ا Úب ةÒبك ةشسفانم طشسو ةلبقŸا ةارابملل زودنغو سشومامز Úشسرا◊ا Òشض–

زودنغو اÁز Úب دتششت ةشسفانŸا
نم ةشصاخ ،ةÒخألا ةيبيردتلا سصشص◊ا ‘ زودنغو سشومامز Úشسرا◊ا Úب ةشسفانŸا تدتششاو

ام ،بردŸا راظنأا تفل لجأا نم ةÁزع لكب بردتيو ،ايئاهن هتيفاع داعتشسا يذلا اÁز فرط
نع ليوطلا هداعتبا مغر ،ماشصل مامأا ايشساشسأا نوكيل هب ةناعتشسلا ‘ ايدج ركفي يجورف لعجي
،قيرفلا عم ةليوط تاونشسل قلأات يذلا وهو هشسراح تاناكمإا اديج فرعي هنأا لإا ،ةشسفانŸا

ة-م-ل-ك-لا نأا لإا ،ة-ير-ئاز÷ا بعŸÓا ‘ ة-بر-ج-ت-لاو ةÿÈا سضع-ب ه-شصق-ن-ت يذ-لا زود-ن-غ سسك--ع
ةيام◊ بشسانŸا لجرلا راتخيو رمألا ‘ لشصفيشس يذلا بردملل كشش نودب دوعتشس ةيئاهنلا

.قيرفلا نيرع

ديعلب صضيوعت ىلع ناشسفانتي تÓيلعو ةرمح
بايغ سضيوعت لجأا نم عافدلا روfi ‘ ةدحاو ةناكم ىلع تÓيلعو ةرمح نم لك سسفانتيو
باشسح ىلع ةيبشسن ةيلشضفأل ةرمح كÓتما مغرو ذإا ،ةباشصإلا يعادب ةليلم Úع ءاقل نع ديعلب

روfi بشصنم لغشش ىلع هتردقب بردŸا عانقإا لجأا نم لمعلا فعاشضي Òخألا نأا لإا ،تÓيلع
مدع ببشسب ،ايرارطشضا نÁأا Òهظ بشصنم ‘ ةيشضاŸا تايرابŸا ‘ كراشش امدعب ،عافد

نوكيشس يذلا بعÓلا ةيوه ‘ دعب بردŸا لشصفي ⁄ ثيح ،روششاعو Êاوشضر نم لك ةيزهاج
.كلذ ‘ لشصفلل ةيبيردت ةشصح رخآا ةياغ ¤إا رظتنيشسو ،ةنيششوب ةقفرب

هتاناكمإاب بردŸا عانقإ’ لمعلا فعاشضي روششاع
وهو ،هتاناكمإاب بردŸا عانقإا لجأا نم لمعلا روششاع —اف نÁألا عفادŸا فعاشضي ،هتهج نم

‘ هتيزهاج مدع ببشسب ءاوشس ،ةعاشسلا ةياغ ¤إا يجورف تاططfl ‘ اما“ لخدي ⁄ يذلا
ناديŸا طشسوتمو ةرات تÓيلع هيلع لشضف ثيح ،ةباشصإلا نم هيفاعت دعب ىتح وأا ،قباشس تقو

ىلع لوشص◊ا ديري يذلا بعÓلا تايونعم ‘ امك اعون رثأا ام وهو ،ىرخأا ةرات ةفيلخ نب
.نÁألا قاورلا ‘ ةفاشضإلا Ëدقت ىلع رداق هنا ىلع ديكأاتلاو ،هتاذ تابثإا لجأا نم هتشصرف

ب .ب

ىنميلا ةه÷ا ىلع يجورفل ةÒبك ’ولح حنميشس فيشصول
ع-م تا-ب-يرد-ت-لا ف-ي-شصو-ل م-ث-ي-ه د-يد÷ا مد-ق-ت-شسŸا ر--ششا--ب
ىتحو ينفلا مقاطلا اÒثك حارأا يذلا رمألا وهو ،دا–إلا

ةاناعم م-ك-ح-ب ،ق-ير-ف-لا را-شصنأا
ىنميلا ةه÷ا ىلع دا–إلا

،م---شسوŸا قÓ---ط---نا ذ----ن----م
كارششإل بردŸا رارطشضاو
‘ يروfi ع-------فاد--------م
‘ نÁأا Òهظ بشصنم

تا-يرا-ب-م ةد-ع
دامتعلا لبق

ن--ب ى--ل--ع

بردملل ةديدج لولح فيشصول حنميشس ثيح ،اشضيأا بشصنŸا اذه ‘ ةفيلخ
لشضف-ب ،ا-ي-مو-ج-هو ا-ي-عا-فد ة-فا-شضإلا Ëد-ق-تو نÁألا قاور-لا ل-غ-شش ه-ن-كÁو
ةقفوŸا هتÓخدت ¤إا ةفاشضإلا-ب ل-غو-ت-لاو ة-غوارŸا ى-ل-ع ه-ترد-قو ه-ت-عر-شس
ةشسوردŸاو

ىشضم تقو يأا نم Ìكأا ليحرلاب اددهم تاب روششاع
تقو يأا ن-م Ìكأا ق-ير-ف-لا فو-ف-شص ن-ع ل-ي-حر-لا-ب ادد-ه-م رو-ششا-ع تا--بو

نم هيفاعت مغر نآلا د◊ هتاردق ‘ بردŸا ةقث مدع ببشسب ،ىشضم
‘ يجورف هابتنا تفل هتلواfiو بعÓلا ةرباثم مغرو ذإا ،ةباشصإلا

ةليكششتلا ‘ هيلع دامتعلا مدع ىلع رشصي Òخألا نأا لإا ،تابيردتلا
قيرفلا فوفشص نع ليحرلاب اددهم بعÓلا لعجي ام ،ةيشساشسألا

ليبشس ىلع وأا ةيئاهن ةفشصب ءاوشس ،يوتششلا وتاكŸÒا نم ةيادب
بع-ل-لا ة-شصر-ف ه-ل ح-ي-ت-ت ي-ت-لا ىر-خألا قر-ف-لا د-حا ¤إا ةرا--عإلا
.يشساشسأا لكششب

هتدوع دعب ء’دبلا دعاقÃ ددهم Êاوشضر
ذنم اذهو ،نيدايŸا نع اÒثك لاط Êاوشضر بايغ نأا ودبي ،هتهج نم
¤إا بعÓلا ةدوع باÎقا مغرو ذإا ،ناشسملت دادو ءاقل ‘ هتباشصإا

تاب ةليكششتلا ‘ ةيشساشسأا ةناكم ىلع هلوشصح نأا لإا ،ةشسفانŸا ءاوجأا
Êاوشضر تابو ،ارخؤوم فيشصول مادقتشسا دعب ،لانŸا بعشص ارمأا

ىلع ،ةشسفانŸا ¤إا هتدوع دعب طايتحإلا دعاقم ‘ سسول÷اب اددهم
ب .ب.نك‡ تقو برقأا ‘ يداعلا هاوتشسمو هتقايل عاجÎشسا لمأا

ىــــــمرـــــŸا ماـــــمأا يــــــــموجهلا لـــــــمعلا ىــــــلع زــــــكري يـــــجورف
ىلع ةيبيردتلا صصصص◊ا ‘ ينفلا مقاطلا زكري
نم صصلختلا لجأا نم ،ىمرŸا مامأا يموجهلا لمعلا
تا-يرا-بŸا ‘ صصو-يfi ءا-ق-فر ز-ي-م يذ-لا م-ق-ع-لا
‘ م-ه-ي-ل-ع ط--صسو--لا و--ب--عل با--ن ن--يأا ،ةÒخألا
ةز-م-ح ة-صصا-خ ،تا-ب-صسا-ن-ت-م ةد-ع ‘ ل-ي-ج-صست-لا

ه-صسف-ن بصصنو Òب-ك ل--ك--صشب زر--ب يذ--لا يردو--ك
د◊ فادهأا ةتصس ديصصرب قيرفلل لوألا فادهلا
‘و اعير-صس ةد-ق-ع-لا كف ‘ ي-جور-ف ل-مأا-يو ،نآلا

.لبقŸا ةعم÷ا ةليلم Úع ةارابم
صصرفلا عييشضت لكششم نم صصلختلا ديري
صصرفلا عييصضت لكصشم نم صصلختلا ‘ بردŸا لمأايو
،ةÒخألا تايرابŸا ‘ قيرف-لا ي-م-جا-ه-م ز-ي-م يذ-لا

ءاقفر عيصض نيأا صسابعلب مامأا مث نازيلغ مامأا ةصصاخ
نوعيصضي مهتلعج ليجصستلل ةيقيقح اصصرف ةعاصش نب
بردŸا ديري ل ام وهو ،صسابعلب ‘ Úتماه Úتطقن

يبعل راظتنا مدعو ،ةل-ب-قŸا تا-يرا-بŸا ‘ ه-ثود-ح

.تايرابŸا مصسحو ليجصستلا لجأا نم طصسولا
fiتاذلا تابثإا ةشصرف مامأا نوكيشس صصوي

تاذلا تابثإل ةصصرف مامأا صصويfi نÁأا نوكيصسو
ذنم فيدهتلا نع همايصص مك-ح-ب ،ة-ل-ي-ل-م Úع ما-مأا

هتدوع نوكت نأا ىنمتي ثيح ،لئابقلا ةبيبصش ةارابم
هتمصصب كرت نم نكمتيو ةقفوم ةصسفانŸا ءاوجأا ¤إا

،راصصتنلا قيق– ىلع هقيرف ةدعاصسمو ةارابŸا ‘
بلصصلا ماصصل عافد مامأا ةلهصس نوكت نل هتمهم نأا لإا

اذه ةÒبك قرف ةدع ىلع ىصصعتصسا يذلاو مظنŸاو
.مصسوŸا

يفيدهتلا هدادع حتف ةشصرف رظتني ةعاشش نبو
هدادع حتف ةصصرف ةعاصش ن-ب م-جا-هŸا ر-ظ-ت-ن-ي ا-م-ك
دا–إلا صصيمقب هفادهأا لوأا لي-ج-صستو ي-ف-يد-ه-ت-لا

ءاقل ‘ كلذ نم ابيرق ناك هنأا مغرو ذإا ،مصسوŸا اذه

هنأا لإا ،هل تحيتأا يتلا صصرفلا مكحب يصضاŸا صسابعلب
ة-صصر-ف بردŸا ه-ح--نÁ نأا ‘ ل--مأا--يو كلذ ‘ ل--صشف
وأا ةيصساصسألا ةليكصشتلا ‘ ءاوصس ىرخأا ةرم روهظلا
ديكأات لجأا نم ةيناثلا ة-ل-حرŸا ‘ ل-يد-ب-ك ه-ما-ح-قإا
ب .ب.كابصشلا ةرايزو هتاناكمإا



دا–ا قيرف ‘ لوأ’ا لجرلا شصخ
›ا-سشر-سش ن-ب ي-ل-عد-ي-سس ةد--ي--ل--ب--لا

ةد--ي--ل--ب---لا ةا---ن---ق---ل لو---ط---م راو---ح
ع--قاو ن--ع ه--ي--ف ثد– ،ة--يو---ه÷ا
لمأا ةهجاوم لبق قيرفلا لبقتسسمو
مسسقلا ةلوطب لهتسسم ‘ ةداعسسوب
.Êاثلا ينطولا
›اسشرسش نب ددج ،هثيدح لÓخو
ة-ي-لÙا تا-ط-ل-سسلا ¤إا ه-ب--لا--ط--م
ءارو فو-قو-لا ةرور-سضب ة--ي--ئ’و--لاو
يذ-لا ءاد-ن-لا شسف-ن و-هو ،ق--ير--ف--لا
لا-م--عأا لا--جر ع--ي--م--ج ¤إا ه--ه--جو
ع-ي-م-ج ن-م بلا--ط ا--م--ك ،ة--ن--يدŸا
،قيرفلل يونعŸا مهمعدب قيرفلل Úيقيق◊ا ÚبÙا
كلم وه ›اسشرسش نب لوق بسسح ةديلبلا دا–ا نوك

.ام شصخسشل شسيلو ،Úيديلبلا عيم÷
ءد-ب ن-ع Úمو-ي ل-ب-ق ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا ق-ير--ف قا--فآا ن--عو
›ا-سشر-سش ن-ب با-جأا Êا-ث-لا ي-ن--طو--لا م--سسق--لا ة--لو--ط--ب
’إاو ،دوعسصلا ةقرو بعل وهو Òغتي نل انفده »:Óئاق

Ÿلا نم ددعلا اذه لك انمدقتسسا اÓبعÚ، ثكلاÒ مهنم
،ةÒبك يداون ‘و ¤وأ’ا ةجردلا ‘ بعل ناو هل قبسس
ةيقÎب انمق امك ،ةينطولا ناولأ’ا لمح نم كانه لب
لجأا نم ،فيدرلا قيرف نم ةزرابلا ءامسسأ’ا نم شضعب
هبهاوم زاربإا ‘ قيرفلا ةيرارمتسسا ىلع ةظفاÙا

د-ي÷ا Òسضح-ت-ل-ل ار-ظ-نو ،ة-با--سشلا
لوقنسس ،زات‡ ينف مقاط ةدايقب
دا–او ،مسسوŸا ةيا-ه-ن ‘ ا-ن-ت-م-ل-ك
،نيدعاسصلا نمسض نوكيسس ةديلبلا
ناكسس لك دواري يذلا مل◊ا وهو
.«ةديلبلا ةنيدم
م--سسوŸا ة---لو---ط---ب ة---غ---ي---سص ن---عو
›ا--سشر--سش ن--ب ا--ه--ف--سصو ،د---يد÷ا
بسسحو ،ادج ةدق-عŸاو ة-ب-ع-سصلا-ب
’إا رخآا رايخ كانه نكي ⁄ هلوق
،ة--ي--لا◊ا ة--غ--ي--سصلا ق--ي--ب--ط--ت ن---م
‘ لجسسŸا Òبكلا رخأاتلل رظنلاب
ن--ب لو--ق--ي ،ة--لو--ط--ب--لا ة--قÓ---ط---نا

‘ مرحي نا يقطنŸا Òغ نم هنا حيحسص»:›اسشرسش
بقللاب ةجوتŸا ةثÓثلا قرفلا نم قيرف ةلوطبلا ةياهن

ءارجإا نكÁ ’ ةلباقŸا ةه÷ا ‘ نكل ،دوعسصلا نم
فسصتنم ‘ نوكتسس ةقÓطن’او ةلوج43 نم ةلوطب
ةياهن لبق ىتح ةلوطبلا ءاهنإا ليحتسسيف ،يرفيف رهسش
ةقفاوŸا متي نا يهيدبلا نم ناكف ،ةلبقŸا ةفئاسصلا

يذلاو ليوطلا شسفنلا بحاسصو ،ةيلا◊ا ةغيسصلا ىلع
ن-م نو-ك-ي--سس ،ة--لو--ط--ب--لا م--ت--ير ر--يا--سسي ف--ي--ك فر--ع--ي
اد-حاو ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا نو-ك-ي نأا ل--مأا--ن و ،ن--يد--عا--سصلا

.«امهنم
يدهم Ëرك

دعب ةيحضصلا كتلاح فيك
نم اموي54 ›اوح يضضم
؟كتباضصإا

انأاو ،Òخب يتحسص هلل دم◊ا ^
هللا نذإابو ،عيرسس لكسشب ىفاعتأا
.ابيرق تابيردتلا فنأاتسسأاسس ¤اعت

يتلا ةباضصإ’ا ةيعون يه ام
؟اهل تضضرعت

مويلا ‘ اذهو ،مدقلا ‘ رسسك ^
›ادب لوأ’ا شصبÎلا نم Êاثلا
ةيبيردتلا ةسص◊ا لÓخ ،ميهاربإا
ءاسشام هللا ردقف ،يواسشوب ةباغب
ةباسصإ’ا نم مغرلابو ،لعف
‘ ارسضاح تنك يننأا ’إا ،ةÒطÿا

امك ةثÓثلا تاسصبÎلا عيمج
،ةيبيردتلا شصسص◊ا لج ترسضح
ءاوهلا ‘ وأا بعلŸا لخادب ءاوسس
،لزنŸا ‘ ءاقبلا اسضفار ،قلطلا
ةيعون نع برق نع فوقولل
لاحتسسا ناو ىتحف ،تابيردتلا

تدفتسسا يننأا ’إا اهسضوخ ّيلع
.اÒثك اهنم

فيك كلذك رمأ’ا مادام
مكتاÒضض– كل تدب
لوقت اذامو ،ديد÷ا مضسوملل

لما مامأا لوأ’ا ءاقللا نع
تبضسلا اذه ةررقŸا ةداعضسوب

Ã؟ينكارب بعل
انتاÒسض– ،ينم ةلما‹ نودب ^

،ةديج تناك ديد÷ا مسسوملل
،ةنسسح فورظ ‘ ترجو
لاعفلا رودلاب ديسشأا ةبسسانŸابو
يدانلا ةرادإا هب تماق يذلا
ثيح ،›اسشرسش نب ديسسلا ةسسائرب
ةحارلا لئاسسو لك قرفلل رفو
لعج يذلا رمأ’ا ،مامجتسس’او

،ةحجان ةثÓثلا تاسصبÎلا عيمج
كلذ ‘ اÃ عيم÷ا ةداهسشب اذهو
.ينفلا مقاطلا
لما ةارابم شصوسصخب امأا
دج نوكيسس ءاقللاف ،ةداعسسوب

شسفانŸا ةوقل ارظن ،بعسص
نكل ،ةلوطبلل ةدي÷ا هتادادعتسساو
ÚبعÓلا يئÓمز ‘ ةÒبك يتقث

نم ةارابŸا نوسضوخيسس نيذلا
انل ىنسستي ىتح ،زوفلا قيق– لجأا
حورب ديد÷ا مسسوŸا لوخد
¤وأا ‘ راسصتن’او ،ةÒبك ةيونعم
عفد هل نوكيسس ةلوطبلا تايرابم
تايرابملل يسسفنو يونعم
.ةيلاوŸا

دا–ا Òهامج ركذ ىلع
؟مهل لوقت اذام ةديلبلا

ءارو فوقولا مهنم بلطأا ^
نع فلتخي ’ مهل يئادنو ،قيرفلا
ÚبعÓلا يئÓمز تاءادن ةيقب
نحنف ،يرادإ’او ينفلا مقاطلاو
ةدناسسم ¤إا ةجا◊ا شسمأاب

نا حيحسص ،انÒهامج نم ةيونعم
مسسوŸا اذه تايرابم عيمج
’ اذه نكل ،روهمج نودب بعلتسس

Áع ولو انتدناسسم نم مهعنÈ
يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم
نل انرودبو ،ةبيطلا ةملكلاب
اهنعسسو ‘ام لك لمعنسسو مهلخبن

يدهم Ëرك            .مهداعسسإ’

ه-ت-ع-قو-ت ا-م-ل--ث--م
ءاد--سصأا ة--ي--مو---ي
ذ---ن----م بعŸÓا
تر---ج----ف. ما----يأا
ةطبارلا
ةاوه-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا

ن---م ةأا---جا----ف----م
ل-ي-ق-ث-لا را--ي--ع--لا
تسضفر ا--مد--ع---ب
ح------------------------ن“ نأا
تازاجأ’ا
ل-مأا Òتر--ك--سسل--ل
ةسصاÿا ًءاوسس ،شسمأا ةحيبسص ششورمح ءاعبرأ’ا
ة-يا-غ ¤إا اذ--هو ى--ماد--ق--لا وأا دد÷ا Úب--عÓ--لا--ب
ميتنسس را-ي-ل-م4.5ب ةرد--قŸا نو--يد--لا د--يد---سست
نم ةمراسص ةميلعتب كلذ كلام ىلع ةئيه ترربو
شضفري يذلاو يسشطز يرئاز÷ا دا–إ’ا شسيئر
.ةيدنأ’ا عم ÚلايكÃ ليكلا ةسسايسسب لماعتي نأا

فيدرلاب يبرادلا ‘ ءارفضصلا ةهجاوم وحن
لو-هÛا و-ح-ن Òسسي ءا-ع-برأ’ا ل-مأا ق-ير-ف ح-ب--سصأا
تارسشؤوŸا لك يحوت ثيح .ةرادإ’ا تاكر– مغر
‘ تبسسلا اذه ششار◊ا دا–إا هجاويسس قيرفلا نأا
فيدرلا يبعÓب ديد÷ا يوركلا مسسوŸا حاتتفا

دا-ق-ن-ي نأا ى-سشخ-ي ع-ي-م÷ا ل-ع-ج ا-م و--هو ،ط--ق--ف

شسفانŸا نأاو ةسصاخ ،ةيخيرات ةراسسخ ¤إا قيرفلا
ى-ل-ع ل-سصح--ي--سسو فfiÎ ق--ير--ف ة--غ--ي--سصب Òسسي
.ةيداع ةفسصب طرافلا مسسوŸا يبع’ تازاجإا

نابضسحنيضس ةرانفوبو ةفلاخوب ،نايلغ ‘ ءاعبرأ’ا
نع ىوسس اقرزلا راسصنأا لقاعم ‘ ولعي ثيدح ’
يذلاو ق-ير-ف-لا ا-ه-ي-لإا لأا ي-ت-لا ة-يرزŸا ة-ي-ع-سضو-لا
،هنم جرخي نأا بعسصلا نم ملظم قفن وحن هجوتي

نا--ي--ل--غ ة--لا--ح ءا--ي--فوأ’ا را--سصنأ’ا ششي--ع---ي ثي---ح
ثد-ح-ي ا-م ةرو-تا-ف م-ه-ق-ير-ف ع-فد--ي نأا نو--سشخ--يو
نأاو ةسصاخ ،ةاوهلا مسسق ¤إا Úلزانلا لوأا نوكيو
امنيب اي-م-سسر ه-با-ح-سسنا ن-ل-عأا ة-ف-لا-خو-ب شسي-ئر-لا
Òسسي-سس ةرا-ن--فو--ب بردŸا نأا تار--سشؤوŸا ي--حو--ت

م – دامع.ةعجر نود رداغيو هيسسيئر برد ىلع

ــه٢441 ةيناثلا ىدامج7٢ ـل قفاوŸا1٢0٢ يرفيف01 ءاعبرأ’اةيدنأ’ا رابخأا

ءاعبرألإ لمأإ ششإر◊إ دا–إإ

ةرادإ’ا مدسصتو ÚبعÓل تازاجإ’ا حنم سضفرت ةطبارلا

شسمأا ر---ه---ظ كيرا---فو---ب دادو ه---جاو
¤إا يمتنŸا ةريوبلا ةيدولوم قيرف
ة-يدو ةارا-ب-م ثلا-ث-لا م-سسق-لا ة-لو-ط--ب
م-سسو-م-ل-ل ه-تاÒسض– ن-م-سض ةÒخأ’ا
” يذ---لا ءا----ق----ل----لا و----هو ،د----يد÷ا
لوأا راهن نم ةظ◊ رخآا ‘ هت‹رب
ير-ج-ي نا ارر--ق--م نا--ك ثي--ح ،شسما

اميف ةيقيبطت ةارابم دادولا رسصانع
تاÒسض– ‘ ةÒخأ’ا و-هو ،م-ه-ن--ي--ب
ن-ب م‚ ةارا-بŸ اداد-ع-ت-سسا ق-ير--ف--لا

بعلÃ تبسسلا اذه ةررقŸا نونكع
نمسض نونكع نبا-ب Êار-ق-م د-ي-ه-سشلا
م--سسق--لا ة--لو--ط--ب ن--م ¤وأ’ا ة---لو÷ا
.Êاثلا
بردŸ ة--ي--تاو--م ة--سصر--ف---لا تنا---ك و
ةهجاوم لÓخ ةلجوب نايفسس دادولا
81ـلا Úب-عÓ-لا ة-م-ئا-ق ط-ب-سضل شسمأا
تب-سسلا ةارا-ب--م نو--ل--خد--ي--سس ن--يذ--لا
.نونكع نب م‚ مامأا لبقŸا
ة-ب-ي-ع-سشلا ي-ح بع-لÃ ىر-ج ءا--ق--ل--لا
ديه-سشلا بع-ل-م ن-م لد-ب ،كيرا-فو-ب-ب
،ة-ل-جو-ب بردŸا ن--م بل--ط--ب ،زا--قر

يذ-لا د-ي--حو--لا يدو--لا ءا--ق--ل--لا و--هو
،زا-قر بع-ل--م جرا--خ دادو--لا ه--سضا--خ
كارسشإاب ينفلا مقاطلل ةسصرف ناكو

راتخا د-ق نو-ك-يو ،ر-سصا-ن-ع-لا ع-ي-م-ج
مهب لخديسس نيذلا ÚبعÓلا ةمئاق
.نونكع نب م‚ ةارابم

ةارابم جراخ Êامثعو يبحضص
نونكع نب م‚

يبحسص ÚبعÓلا بايغ ايمسسر دكأات
نو-ن-ك-ع ن-ب م‚ ءا-ق-ل ن-ع Êا-م-ث--عو
ديهسشلا بعلÃ تبسسلا اذه ررقŸا

.نونكع نباب Êارقم
،ÚبعÓلا نيذه بايغ ببسس دوعيو
اسضرعت ،اهنم نايناعي ةباسصإا ببسسب
يتلا ةيدولا تايرابŸا ىدحإا ‘ اهل

نا رظتن-يو ،ار-خؤو-م دادو-لا ا-ه-سضا-خ
اغارف ÚبعÓلا نيذه بايغ كÎي
نا-ي-ف-سس بردŸا ة-ل--ي--ك--سشت ‘ اÒب--ك
ةليكسشتلا ‘ امهنزول رظنلاب ،ةلجوب
.ةيسساسسأ’ا

ادم‹ لاز’ يكنبلا ديضصرلا

‘ ن--يزرا--ب--لا ءا--سضعأ’ا د---حا ى---ف---ن
ددر--ت ا--م ،دادو--ل--ل ÒسسŸا م--قا--ط---لا

يك-ن-ب-لا د-ي-سصر-لا ع-فر لو-ح ار-خؤو-م
ةن-سس ن-م Ìكأا ذ-ن-م د-مÛا يدا-ن-ل-ل
مد-ع-ل كيرا-فو-ب ة-م-كfi ن-م رار--ق--ب
شضعب نويدل ةيلا◊ا ةرادإ’ا ةيوسست
ةردقŸاو يدانلل Úقباسسلا ءاسسؤورلا
.ميتنسس يرايلم ›اوحب
ديد÷ا شسيئرلا نا ،انثدfi بسسحو
اقابسس شضوخي ،حيلف ديعسس Ëدقلا

ةقلاعلا نويد-لا ة-يو-سست-ل ن-مز-لا د-سض
” نا ا---ن---ثدfi بسسحو ،يدا----ن----ل----ل
.ميتنسس رايلم نم Ìكأا ةيوسست
هجو دق ،حيلف ديعسس شسيئرلا ناكو

ةيلÙا تاطلسسلا ¤إا Óجاع ابلط
دي مهÁدقتب ةنيدŸا لامعأا لاجرو
لا--ح--ف--ت--سسا ل--ب---ق ،يداŸا م---عد---لا
ديع-سس لو-ق بسسح يدا-ن-لا-ف ،ة-مزأ’ا

لكو ،ةسصاÿا هلاومأاب ’إا Òسسي حيلف
نم ن’أا دح ¤إا اهددسس يتلا نويدلا

.شصاÿا هلام
يدهم Ëرك

:ةيوه÷ا ةديلبلا ةعاذإ’ ›اضشرضش نب

«Úيديلبلا لكل كلم دا–’ا و قفسصت ام ةدحاو دي»

:راقع ةماضسأا

فنأاتسسأاسس»
«ابيرق تابيردتلا

ةماضسأا ةديلبلا دا–ا مجاهم فضشك
،ابيرق بيردتلا فنأاتضسيضس هنا راقع
يتلا ةباضصإ’ا نم هيفاعت دعب اذهو

شصبÎلا نم Êاثلا مويلا ‘ اهاقلت
›ادب «كيبŸو’ا» لزنب لوأ’ا

،يضضقنŸا Èمضسيد32 موي ،ميهاربإا
:›اتلا راو◊ا ‘ انل هحضضوي ام وهو

برد-م دا-ن-م لا-م-ج ثد–
ن-----------------------ع ششار◊ا دا–ا

ل-قأا ل-ب-ق ه-ق-ير-ف ة-يز-ها--ج
قÓ-----ط-----نا ن-----م عو-----ب-----سسأا
ثيح ،ةي-م-سسر-لا ة-سسفا-نŸا

ق-ير--ف--لا تاÒسض–» :لا--ق
ةئاŸاب06 ةبسسن-ب ا-هرد-قأا

،ة---يز---ها÷ا ة---ي---حا---ن ن---م
كانه لازام زهاج قيرفلا

ايكيتكت ،انرظتني Òبك لمع
ام وهو زهاج Òغ قيرفلا
نم دب’و Òبك تقو بلطتي

’ ،تايرابŸا نم Òبك ددع
Áقير-ف-لا ى-ل-ع م-ك◊ا ن-ك
‘ ى------ت------حو ةارا-------بŸا ‘

.«¤وأ’ا تايرابŸا
قرفلل يقيق◊ا هجولا»

7 رورم دعب رهظيضس
«ت’وج

نو-ك-ي--سس» :لو--ق--ي فا--سضأاو
ةيحانلا نم بذبذت كانه
نم Òثكلا ع-ي-ي-سضتو ة-ي-ن-ف-لا
شصقن-ل ع-جار و-هو شصر-ف-لا
ىد-----ل تا-----يرا-----بŸا ق-----سسن
ةيمسسرلا ةسسفانŸا نع ليوطلا مهداعتبا ببسسب ÚبعÓلا
7 وأا6 رورم د-ع-ب ق-ير-ف ل-ك-ل ي-ق-ي-ق◊ا ه-جو-لا نو-ك-ي-سسو

ةعوم‹ لك ‘ ةعبرأا نوكتسس طقسستسس يتلا قرفلا ت’وج
ام وهو هابقع دمحي ’ ام ¤إا يدؤويسس اذهو Òثك رمأا وهو
جرخت دقو اÒبك نوكيسس شسفانتلا نأ’ Òخأ’ا ‘ هان“أا
.«ةرطيسسلا نع رومأ’ا

نيزهاج اونوكي نل نابضضغو نانع ،تادبع»
«ةلوطبلا ةيادبل

مامأا ¤وأ’ا ةلو÷ا ‘ قيرفلا اهفرعيسس يتلا تابايغلا نعو
نانع كانه نوك-ي-سس تا-با-ي-غ-لا» :دا-ّن-م لا-ق ،ءا-ع-برأ’ا ل-مأا
نوكي نل تادبع كانهو باسصم هنكل ديدج بع’ وهو

ن-م ر-سضح-ي ⁄ ي-ئا-ن-ث-لا اذ-ه نأ’ م-سسوŸا ة-ياد-ب-ل از--ها--ج
ازهاج نوكي ىتح يئانثلا اذه مزلي مك فرعأا ’و قيرفلا
تÓ-سضع-لا ‘ ة-با-سصإا ن--م Êا--ع--ي نا--ب--سضغ ا--سضيأا كا--ن--هو
.«ةسسفانŸا ¤إا لبقŸا عوبسسأ’ا دوعيسسو ةبرقŸا

«Êاثلا مضسقلا ‘ ءاقبلا ىلع ششار◊ا بعلت نأا مارح»

ه--م--ي---ي---ق---ت ن---ع ثد– ا---م---ك
Ÿا◊ا داد---ع---ت---لا ىو---ت---سس‹،
‘ ة--برŒ يد--ل» :لا--ق ثي---ح
بع’ يأا ىو------ت------سسŸا اذ------ه
ىو---ت---سسŸا اذ----ه ‘ د----يد----ج
لجأا نم ةبعسص رومأ’ا نوكتسس
ة-قا-ي-لو ق-ير-ف-لا ‘ جا-مد--ن’ا
ى-ت-حو ن-سسح-ت-ت--سس Úب--عÓ--لا
ةرظن يدلو يكيتكتلا بنا÷ا

داد-ع-ت-لا ىو-ت--سسم ن--ع ة--ما--ع
يترظن ق-فو Úب-عÓ-لا م-ي-قأاو
ل---ب---ق» :فا---سضأاو ،«ة---سصاÿا
‘و قيرفلا ‘ دقعلا ءاسضمإا
مÓعإ’ا لاجرب يقتلأا موي لوأا
اذ---ه نأا تحر---سص شسي---ئر---لاو
ىلع بعلي نأا بجي ’ قيرفلا
ة-سسفا-نŸا ن-م د--ب’و ءا--ق--ب--لا

قيرفلا اذه نأ’ راودأ’ا ىلع
ىلع بعلي نأا بجي ’و Òبك
و-هو Êا-ث-لا م-سسق-لا ‘ ءا-ق-ب-لا

.«› بسسنلاب مارح
نوبعÓلا نوكي نأا ّدب’»
ىلع نيزكرمو Úحاترم

لجأا نم طقف مهلمع
«دوعضصلا

اقيرف نو-ق-ح-ت-سسي را-سصنأ’ا» : لو-ق-ي ثيد-ح دا-ن-م ل-سصاوو
ةيلام ةمزأا دوجو مدع بّلطتت ¤وأ’ا راودأ’ا نكلو ،اÒبك
برهتأا ’ انأاو Èسصلا نم ّدب’و ةيلÙا قرفلا لك لاح وهو
¤وأ’ا راودأ’ا بع-لأا-سسو يد-عو-ب ‘أا--سسو ة--ي--لوؤو--سسŸا ن--م
نوكي نأاو قيرفلا ‘ ءودهلاو تاناكمإ’ا رفوت نم دب’و
.«Úحاترم نوبعÓلا

«دد÷اب ءاعبرأ’ا ةارابم بعلنضس» :Êاميلضسوب
ر--ف--ع--ج يدا--ن--ل--ل تقؤوŸا ÒسسŸا بت---كŸا شسي---ئر ف---سشك
مامأا ¤وأ’ا ةلو÷ا ةارابم شضوخيسس هقيرف نأا Êاميلسسوب
ن-م ¤وأ’ا ة--لو÷ا م--سسر--ب ل--ب--قŸا تب--سسلا ءا--ع--برأ’ا ل--مأا
‘ نو-ل-هؤو-ي-سس ن-يذ-لا د-يد÷ا ه-ي-ب-ع’ رو-سضح-ب ،ة-لو-ط-ب--لا
لو-ح ةÁد-ق-لا ر-سصا-ن-ع-لا ع-م ةرادإ’ا قا-ف-تا د-ع-ب ق--ير--ف--لا

ةن÷ ىدل ةقلاعلا نويدلا د-يد-سستو ة-ق-لا-ع-لا ا-ه-تا-ق-ح-ت-سسم
:Êاميلسسوب لاقو ،ةين-طو-لا ة-ط-بار-ل-ل ة-ع-با-ت-لا تا-عزا-نŸا
مه-ي-ف اÃ داد-ع-ت-لا ل-ما-ك-ب ءا-ع-برأ’ا ل-مأا ةارا-ب-م بع-ل-ن-سس»
م. م.«ةديد÷ا رسصانعلا

«تاناكمإ’او لاومأ’ا رّفوت بّلطتي دوعسصلا نكل ،ةيلوؤوسسŸا نم بّرهتأا ’» :داّنم

ةديلبلإ دا–إإ

ÚبعÓلا Úب ا‹Èم ناك يذلا يقيبطتلا ءاقلل اضضيوعت

ةريوبلا ةيدولوم سسمأا هجاو دادولا
كيرافوب دادو
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ىوقلإ باعلإ

جئاتن ‘ انعط ىوقلأ باعلأ ةيدا–أ تايسسائرل Êاقلأ حسشرŸأ مدق
ي-ت-لأ و ة-ي-بŸوألأ ة-ن-ج-ل-لأ ر-قÃ سسمأ لوأ تر-ج ي-ت-لأ تا-با-خ-ت-نلأ
93 ةجيتنبسسيا-قو-بد-ير-ف ر-ئأز÷أ ة-ط-بأر سسي-ئر زو-ف ى-ل-ع تر-ف-سسأ

ةنجلل انعط مدق دق Úعول ناك و  ليعول Úسسايل توسص43 لباقم
دبع  ىوقلأ باعلل ةيرئأز÷أ ةيدا–Óل ماعلأ ÚمآÓل و نوعطلأ
ةيباختنلأ ةيعم÷أ لاغسشأ ‘ ةيدنأ ةكراسشŸ كلذ و ديعلب نامحرلأ
و رئأز÷أ ةيدولوم يدانب رملأ قلعتي و اهتاطبأر ‘ اهطأرخنأ نود
1202 /0202 مسسوم ةطبأرلأ ‘ اطرخني ⁄ نأذللأ ةقأرسش يدان
ود-ع-ب ه-ت-ط-بأر ددŒ ⁄ يذ--لأ ج--ير--ير--عو--ب جر--ب يدا--ن ¤أ ة--فا--سضإأ
و هتطبأر تا-با-خ-ت-نأ دا-ع-ت ⁄ يدا-ن كرا-سشي ف-ي-ك ل-ي-عو-ل بر-غ-ت-سسأ
مدقودعب بخ-ت-ن-ت ⁄ ي-ت-لأ ة-ط-بأر-لأ ‘ ه-طأر-خ-نأ ” ف-ي-ك لءا-سست-ي
‘ ةطرخنŸأةيدنألأةمئاقاهنيبن مكل تبثت يتلأ قئاثولأ لك ليعول

نيروكذŸأ Úيدانلأ  ىلع ىوت– ل يتلأو ةمسصاعلأ رئأز÷أ ةطبأر
نب لامك قبسسألأ ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ سسيئر مدق ىرخأأ ةهج نم و
ةليكسشت ‘ ةماعلأ ةيعم÷اب وسضع هتفسصب انعط رخلأ وه يسسيم
نا-ك ي-سسي-م ن-ب نأ ر-كذ-ي و ا-ه-تأو-سصأا-ب تلدأ ي-ت-لأ ة-ما-ع-لأ ة-ي-ع--م÷أ

.ةظ◊ رخأ ‘ بحسسنأ هنأ لأ تايسسائرلأ قابسسل احسشرم

ليعول نعط ناشضفري ةرازولا لث‡ و نوعطلا ةن÷
ما-ع-لأ Úمألأ ة-ق--فر سسمأ تع--م--ت--جأ ي--ت--لأ نو--ع--ط--لأ ة--ن÷ تسضفر

نيدلأ زع ةنيدوب ةرأزولأ لث‡ و ىوقلأ باعلل ةيرئأز÷أ ةيدا–ل
ةكراسشم ببسسب ليعول Úسساي همدق يذلأ نعطلأ ةسسأرد لجأ نم
‘0202/1202 مسسوŸ ةمسصاعلأ ةطبأر ‘ ةطرخنم تسسيل ةيدنأ
ةنجللأ نأ ببسسب نعطلأ سضفر ءاج و  ةيباختنلأ ةيعم÷أ لاغسشأ
ةطرخنم تناك اهنوك لوبقم تاباختلأ ‘ ةيدنألأ ةكراسشم تÈتعأ

هذ-ه ‘ ح-سضأو نو-نا-ق-لأ نأ م--غر9102/0202 م-سسوŸ ة-ط-بأر-لأ ‘
. ةطقنلأ

ةنجللا ¤ا هجوتأاشس و تكشسا نل» : ليعول Úشساي
«نوناقلا ىلع يدعت نعطلا سضفر و ةرازولاب ةينطولا

ىوقلأ باعلأ ةيدا–أ  تايسسائرل Êاثلأ حسشرŸأ ليعول Úسساي فسشك
اتدهسش يتلأ تأزواجتلأ و Úنأوقلأ ىلع يدعتلأ ىلع تكسسي نل هنأ
حسضأو نوناقلأ نأ ليعول دكأ و سسمأ لوأ ةيباختنلأ ةيعم÷أ لاغسشأ
نم ةيئلولأ اهتاطبأر ‘ ةطرخنم تسسيل ةيدنأ يأأ ةكراسشم عنÁ و
رئأز÷أ ةطبأر  نأ امك  اهتوسصب ءلدلأ و تاباختنلأ ‘ ةكراسشŸأ
ةطرخنŸأ ةيدنألأ ةمئاق ماعلأ ÚمآÓل تثعب  ةوقلأ باعلأل ةمسصاعلأ

ةيدنأ ةرسشع  تاباختنلأ ‘ ÚكراسشŸأ ددع و ةينامث اهددع و اهيف
ةكراسشÃ لبقت نأ تلسضف و اينوناق لمعلأ تسضفر نوعطلأ ةن÷ نكل
ه-نأ ل-ي-عو-ل فا-سضأأ و ة-ي-عر-سش Òغ ة-ق-ير-ط-ب تا-با-خ-ت-نلأ ‘ ة-يد--نأ

ةينطولأ ةنجللأ ¤أ ماعلأ Úمألأ ريرقتب اقوفرم  نعطلأ فلم مدقيسس
زواŒ ةلاح ‘ نوعطلأ ةسسأردب ةفلكŸأ و ةسضايرلأ و بابسشلأ ةرأزوب
دكأ و تاجاجتحلأ باحسصأل نوعطلأ ةن÷ فاسصنأ مدع و نوناقلأ
‘ لخدتت ⁄ يتلأ ةسضايرلأ و بابسشلأ ةرأزو ‘ ةÒبك هتقث نأ ليعول

متي ⁄ول  ةيطأرقوÁدب Òسست رومألأ تكرت و تاباختنلأ تاير‹
Œىلعي نأ ديري هنأ دكأ و ةيباختنلأ ةيعم÷أ لاغسشأ ‘ نوناقلأ زوا

نوبت ديÛأ دبع سسيئرلأ اهب دعو يتلأ ةديد÷أ رئأز÷أ ‘ ق◊أ
. Úنأوقلأ ىلع سسودلأ و ةرق◊اب فÎعت ل يتلأ رئأز÷أ

بـــــلط ةـــــيناكمإا نـــــــلعي سســـــياقوب تاــــــباختنلا جـــئاتن ‘ نعطي لــــيعول Úــشساي
اــــــيقيرفإا ةـــــــلوطب لـــــــيجأات

ديرف ىوق-لأ با-ع-لأل ة-ير-ئأز÷أ ة-يدا–Ó-ل د-يد÷أ سسي-ئر-لأ ن-ل-عأأ
‘ لثمتيسس ةئيهلل ديدج سسيئرك هذختيسس مهم رأرق لوأأ نأأ سسياقوب

ةيقيرفإلأ ةلوطبلأ دعوم ليجأاتب ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزو ةبلاطم
.رئأز÷اب1202 فيسص ةررقŸأ ةبعلل
رئأز÷أ ةردق نم أدكأاتم نكي ⁄ أذإأ ام لاح ‘ هنأأ سسياقوب فسشك و

هنإاف ،ددÙأ اهتقو ‘ ةيقيرفإلأ ةلوطبلل دي÷أ ميظنتلأ غولب ‘
لجأأ نم قحل دعوم ¤إأ ةرودلأ هذه ليجأات ةرأزولأ نم بلطيسس
هذ-ه نا-سضت-حل د-ي÷أ Òسضح-ت--ل--ل ‘ا--ك--لأ تقو--لأ ه--تأا--ي--ه ن--ح--ن--م
.ةيراقلأ ةرهاظتلأ
ةلوطبلل تأÒسضحتلأ فقوت ءأرو تناك91 ديفوك ةحئاج نأأ اÃ و
يذلأ نا-سضمر ر-ه-سش را-ب-ت-عإلأ Úع-ب ذ-خألأ ا-سضيأأ بجو ،ة-ي-ق-ير-فإلأ

،سسياقوب Òبعت دح ىلع ايبسسن ةدودfi هلÓخ ةطسشنألأ نوكتسس
ة-ل-ب-قŸأ ة-ي-ق-ير-فإلأ ة-لو-ط-ب-لأ ل-ي-جأا-ت ة-ي-لا-م-ت-حإأ د-يز-ي-سس ا-م أذ-هو
.نأرهوب
‘ ءا-ج ثي-ح لا-م-ت-حإأ در‹ ى-ق-ب-ي ل-ي-جأا-ت-لأ نإا-ف أذ-ه م--غر ن--ك--ل
فرعت ل رئأز÷أ نأأ، ةيلأردفلأ  ةئيهلل ديد÷أ سسيئرلأ حيرسصت
هذه ءأرجإاب حامسسل-ل ة-مزÓ-لأ دو-ه÷أ ل-ك لذ-ب م-ت-ي-سسو ل-ي-ح-ت-سسŸأ
.اهل ددÙأ خيراتلأ ‘ ةسسفانŸأ

ةحابسسلل ›ودلا سسين ىقتلم

«حـــــــــــيلمو دوـــــــــــيشس يـــــــــــئانثلل ةـــــــــــحجان ةـــــــــــكراششم»
ة-يدا–Ó-ل ة-ي--ن--طو--لأ تا--ب--خ--ت--نŸأ ر--يد--م د--كأأ
نأأ ،نامحرلأ دبع نب ŸÚ ،ةحابسسلل ةيرئأز÷أ

تناك ،حيلم لامأأو دويسس دأوج يئانثلأ ةكراسشم
ةحا-ب-سسل-ل ›ود-لأ سسي-ن ى-ق-ت-ل-م لÓ-خ ة-ي-با-ج-يإأ
د◊أ هقيقحتب ،(ريأÈف5-7) Òبكلأ سضو◊اب
و-بأأ ⁄ا-ع--لأ ي--ت--لو--ط--ب ¤إأ ل--هؤوŸأ «ب» ى--ندألأ

.2202-اكويوكوف و1202-يبظ
دأوج يثÓثلاب سسين دعوم ‘ رئأز÷أ تكراسشو
يزمر ،(اسسنرف) سسين كيبŸوأأ يدان نم ،دويسس
،حيلم لامأأ و (اسسنرف) لييفأر تناسس ،راسشوسش
عا--ط--ت--قأ فد--ه--ب ،(ا--سسنر--ف) تسسا--ير--ب تنا---سس
-ويكوطب ةيبŸوألأ با-ع-لأÓ-ل ل-هأا-ت-لأ تأÒسشأا-ت
،(م52) Òغسصلأ سضو◊اب ⁄اعلأ ةلوطبو ،0202
تأرامإلأ) يبظ وبأابÈ 1202مسسيد ‘ ةررقŸأ
سضو◊اب  ⁄ا-ع-لأ ة-لو-ط-ب و (ةد-ح-تŸأ ة-ي-بر-ع-لأ
2202 و---يا---م ر---ه---سش ة‹ŸÈأ (م05) Òب-ك--لأ

Ã(نابايلأ) اكويوكوف ةنيد.
رو--سضح» :Ó--ئا--ق نا--م--حر--لأ د--ب--ع ن--ب حر--سصو
،سسين ىقتلÃ ايباجيإأ ناك ةيرئأز÷أ ةحابسسلأ

تا-ي-ق-ت-لŸأ هذ-ه لÓ-خ ا-ن-م-ه-ي يذ--لأ ر--مألا--ف
ةكراسشم سسيلو ق-قÙأ تي-قو-ت-لأ و-ه ة-ي-لود-لأ
انأأ .مهبيترتو (ب) وأأ (أأ) يئاهنلأ ‘ Úحابسسلأ

نم تنك“ يتلأ ،حيلم لامأأ جئاتنب ديعسس دج
-51) فينج ىقتلÃ ةنراقم اهتيقوت Úسس–

سصسصخت ‘ --ج30 اث62-- نم ،(رياني71
دحلل فدأرŸأ --ج29 اث52-- ¤إأ Îم05
.2202 و1202 ›ايدنوŸ لهؤوŸأ (ب) ىندألأ
بقاعتو نمزلأ رورم عم Èكي فدهلأ أذهبو
«ىندألأ د◊أ ىلع زكÎسس ثيح ،تايقتلŸأ

«أأ» ىندألأ د◊أ ل ⁄ و دايبŸوأÓل لهؤوŸأ »ب
ةحابسسل ةجيتن نسسحأأ هذه دعتو .«لايدنوملل
تحمسس ثيح ،مسسوŸأ أذه ينطولأ بختنŸأ
فدأرŸأ- «ب» ى-ندألأ د◊أ كا-ك-ت--فا--ب ا--ه--ل
لهؤوŸأ -(اث29 د52) اما“ اهتيقوت سسفنل
.نابايلأ و تأرامإلاب ⁄اعلأ يتلوطبل
Ìكأأ بأÎقإلأ (ةنسس72) حيلم لسصأوت ،أذهبو
05 سصسصختل «ب» ىندألأ د◊أ غولب نم Ìكأاف
-ويكوط دايبŸوأل لهؤوŸأ ةرح ةحابسس Îم

.(اث64 د52) نمزب ردقŸأو0202
ىو-ت-سسŸأ ‘ نا-ك ا-سضيأأ دو-ي-سس» :ي-ن--ق--ت--لأ فا--سضأأو
‘ لايدنوŸأو دايبŸوأÓل» ب» ىندألأ د◊أ هديكأاتب
،(ج28 اث20 د2) تاحابسس عبرأأ Îم002 سصسصخت
،(ج40 اث62 د4) تاحابسس عبرأأ Îم004 ‘ كلذكو
Îم001 قابسسل ب ىندألأ د◊أ هباسستكأ نع كيهان
.«(اث76 د35) ةسشأرف
ةكراسشÃ (ةنسس32) راسشوسش يزمر ىفتكأ ،هتهج نم
يو-ف-سصت-لأ قا-ب--سسلأ ن--م ي--سصقأأ ثي--ح ،ة--ط--سسو--ت--م
هيلع زكري يذلأ ،تاحابسس عبرأأ Îم004 سصسصختل

امك ،دايبŸوأÓل لهؤوŸأ ىندألأ د◊أ لين لجأأ نم
قابسسل «ب» يئاهنلأ ‘ ثلاثلأ زكرŸأ راسشوسش لتحأ

.(ج46 اث12 د2) تيقوتب ردسصلأ ىلع Îم002
يئاهنلل ةعباسسلأ ةبترŸاب «رسضÿأ» حابسس ىفتكأو
.(ج73 اث60 د1) عقأوب ردسصلأ ىلع Îم002 «ب»

ةكرا-سشم تنا-ك » :ه-ل-ي-ل– نا-م-حر-لأ د-ب-ع ن-ب ع-با-تو
‘ هليجسست ¤إأ  كلذ دوعي اÃر و ةمسشتfi راسشوسش
دكأاتتل ةيطايتحلأ ةمئاقلأ ‘ ناك ثيح رخأاتم تقو
فوسس .ةسسفانŸأ قÓطنأ لبق ةعاسس84 هتكراسشم
ايليسسرم ىقتلم سضوÒ ÿسضحتلأ انوحابسس لسصأوي

م--ت--خ ،«ل--هأا--ت--لأ فد--ه غو---ل---ب---ل سسرا---م ر---ه---سش ‘
.ثدحتŸأ
هللأ دبع ،يلÙأ يئانثلأ بايغ ›أ ةراسشإلأ ردŒو

ه-ل-لأ با-ج سسي-نأأ و (ر-ئأز÷أ د-ير-ب يدا-ن) نو--جر--ع
7-5 ) ›ود--لأ سسي--ن د--عو--م ن--ع ،(ر---ئأز÷أ دا–أ)
انوروك سسوÒفب Òخألأ أذه ةباسصإأ ببسسب ،(ريأÈف

يئانثلأ Èجأأ ام ،(رياني71-51) فينج ىقتلم لÓخ
ل-ب-ق ،أر-سسيو-سسب ي-ح-سصلأ ر-ج◊أ ةÎف ءا-سضق ى--ل--ع
ةد-ع-ل ه-ع-ي-ي-سضت ›ا-ت-لا--بو ن--طو--لأ سضرأأ ¤إأ ةدو--ع--لأ

.ةيبيردت سصسصح

ةـــــلوطبلا نوــــــطششني اــــقيرف21
ةـــــحابشسلل ةيركشسعلا ةينطولا

سسرادــــــــŸا Úـــــباـــــم
راتıإ نب دهاÛإ داتعلل ايلعلإ ةسسردŸاب تقلطنإإ
تاسسفانم ،(ةمسصاعلإ رئإز÷إ ) ششإر◊اب دومآإ خيسشلإ
ةحابسسلل شسرإدŸإ Úبام ةيركسسعلإ ةينطولإ ةلوطبلإ
فلتfl نع Úلث‡ اقيرف21  ةكراسشÃ ،(ثانإو روكذ)
.ةيركسسع يحإون ةدعل  ةعبات ، شسرإدŸإ

،Îم05 ةرح ةحابسس ، تاسصاسصتخإ ‘ ةسسفانŸإ ىرŒو
05 عنإوم ةحابسس ذاقنإلإ رابتخإإ ،Îم001 ةرح ةحابسس
،م05 رهظلإ ىلع ةحابسس ، م05 تإرم عبرإ عباتت ،Îم
،م05 ةسشإرفلإ ةحابسس ،م05 ردسصلإ ىلع ةحابسس
.م05 ةيمدلإ عاجÎسسإ

متتخيسس يذلإ يسضايرلإ ثد◊إ قÓطنإ ةراسشإإ ىطعأإو
ةسسردŸإ دئاق ششإدمح يدوعسس ديقعلإ ،ريإÈف31 موي
.داتعلل ايلعلإ

2202-نارهو ةيطسسوتŸا باعلألا

لــــــشضفأل ةــــــينف ةــــــقباشسم قÓــــــطإا
91 ـلا ةعبطلا ةيلاديŸ ميمشصت
رحبلإ باعلأل91لإ ةعبطلل ةمظنŸإ ةنجللإ قلطت
ةسصاخ ةينف ةقباسسم2202-نإرھو طسسوتŸإ شضيبألإ
باعلألإ ةيلإديم ميمسصتب

Úممسصملل ةحوتفم ةقباسسŸإ نأاب ردسصŸإ شسفن حسضوأإ و
وأإ لخإد ÚميقŸإ Úيرئإز÷إ Úنانفلإو ÚعدبŸإ

نأإ ىلع ,Úئدتبم وأإ إوناك ÚفfiÎ نطولإ جراخ
فلتÚ ‘ flجوتŸإ تايلإديم زئافلإ ميمسصتلإ نيزي
5 لإإ نإوج52 نم ة‹ŸÈإ باعلألإ لÓخ تاسصسصختلإ

.2202 ةيليوج
لاسسرإ ةقباسسŸإ ‘ ةكراسشŸإ ‘ Úبغإرلإ ىلع Úعتيو
متي نأإ ىلع يرا÷إ ريإÈف12 ¤إ7 نم مهميماسصت
تاكبسش Èع حوتفم ماع تيوسصت لÓخ إھمييقت و إھزرف
ةن÷ فرط نم ةيناث ةلحرم ‘و يعامتجلإ لسصإوتلإ

.هيلإإ Òسشأإ امك ،ةفfiÎ ميك–
نÓعإلإ متيسس هنأاب باعلأÓل ةمظنŸإ ةنجللإ تهونو

.لبقŸإ شسرام —افلإ ‘ زئافلإ ميمسصتلإ نع
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ينطولا ق-ير-ف-ل-ل ة-ث-لا-ث-لا ة-ه-جاوŸا تءا-ج
تايفضصتلا نمضض ،يبماغلا بختنŸا مامأا
،0102 ايقيرفإاو ⁄اعلا يضساكل ةجودزŸا

ي--ن--م نأا د--ع--ب ،تا--ع--ي---قو---ت---لا ل---ك سسك---ع
ة-م-ضصا-ع-لا-ب ةرا-ضسÿا-ب ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا
تد-م-ج ،ر-ف-ضصل فد-ه-ب لو-غ-نا-ب ة-ي-ب-ما-غ-لا
ة-ط-ق-ن-لا د-ن-ع ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا د--ي--ضصر
مءاضشت اهنيح ،تايرابم ثÓث نم ،ةثلاثلا
ينطولا بختنŸا غولب ةيناكمإاب نوÒثكلا
رادأا.ةمضسا◊او ةيناثلا تاعومÛا رود
›اŸا م-ك◊ا ر--ئاز÷او ا--ي--ب--ما--غ ةارا--ب--م
ر-ك-بŸا فد-ه-لا م-غر-ف ،›ا-ب-ي-لو--ك نا--مو--ك
ى-ف-ط-ضصم ي-ب-ما-غ-لا بعÓ--لا ه--ع--قو يذ--لا

ÚبعÓلا نأا ’إا ،ةنماثلا ةقيقدلا ‘ وجراج
م-ه-تاداد-ع-ت-ضسا ن-م م--غر--لا--بو Úير--ئاز÷ا
اونكمتي ⁄ مهنأا ’إا ةهجاوŸا هذهل ةدي÷ا

اهيف ةرطيضس ةارابم ‘ ،ةجيتنلا ليدعت نم
Êايز ءÓ-مز رد-هأا د-قو ،سضر-ع-لاو لو-ط-لا-ب ا-ن-ب-خ-ت-ن-م
نادعضس حبار بردŸا بضضغ ةراثإا ،سصرفلا نم ديدعلا

ءا-م-ضسأ’ا ن--م سضع--ب--لا ارذfi ،ةارا--بŸا ة--يا--ه--ن بق--ع
بخت-نŸا سضا-خ Óبقتضسم مهتا-مد-خ ن-ع ي-ل-خ-ت-لا-ب
سسا-نو-ل :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-ضسأ’ا-ب ة-ه--جاوŸا هذ--ه ي--ن--طو--لا

،يحي Îنع ،فوؤورلا دبع يبارز ،وحر ناميلضس ،يواواق
ق-ي-فر ،ة-ي-ضشوŸ د-لا-خ ،يرو-ضصن-م د--يز--ي ،يواز Òم--ضس

لوأا فيطضس قافو نم هللا همحر Êاميح ليبن)روبج
ةيعمج نم رقوضس ،Êايز Ëرك ،روبج قيفر ،(هل ةارابم
حبار :بردŸا.(زازب Úضساي) هل ةارابم لوأا فلضشلا

نادعضس
71GChä  8002

0 تارامإ’ا1  رئاز÷ا
بختنŸا سضاخ ،ةيلا-ت-ت-م ة-ي-م-ضسر تا-يرا-ب-م ع-برأا د-ع-ب
،يتارامإ’ا بختنŸا مامأا هتعمج ،ةيدو ةارابم ينطولا
ةيضسنرفلا ةمضصاعلا يحاوضض بعÓم ىدحإا اهنضضتحا
ةنضس61 دعب ÚبختنŸا Úب ةهجاوم لوأا يهو ،سسيراب

È 2991م-فو-ن42 مو-ي ا-م-ه-ت-ع-م-ج ة-ه-جاو-م ر-خآا ن--ع
.يبلضسلا لداعتلاب تهتناو ةمانŸا ةينيرحبلا ةمضصاعلاب

خ---يرا---ت ‘ ة---ع---برأا م---قر---لا ة---ه---جاوŸا هذ---ه تل---م---ح
زو-ف-ب ته-ت-ناو ،Úب-خ-ت-نŸا Úب ةر-ضشا-بŸا تا-ه--جاوŸا

خيضشلا هبيردت ىلع فرضشي ناك يذلا ينطولا انبختنم
زازب Úضساي بعÓلا هعقو در نود فدهب ،نادعضس حبار

ءاقللا ينطولا انب-خ-ت-ن-م سضا-خ.ةنماثلا ةق-ي-قد-لا ‘
،لئابقلا ةبيبضش نم يواواق سسانول :ةيلاتلا ءامضسأ’اب
ةيعمج نم Òمضس يواز ،فيطضس قافو نم ناميلضس وحر
،(يدنلتكضس’ا وكضسÓغ يدان نم ةرقوب دي‹) فلضشلا

يÒن-م يد-ه-م) ÊاŸ’ا Úلر-ب ا-تر--ه ن--م ي--ح--ي Îن--ع

fiÎيبارز ،(اضسنرفب ف fiÎايز ،اضسنرفب فÊ نم
قافو نم هللا همحر Êاميح ليبن ) يضسنرفلا وضشوضس
نم مÓضسلا دبع ،فيطضس قافو نم تايدج ،(فيطضس
سسÓيغ ،(فيطضس قافو نم ةي-ضشوŸ) ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-ضش

fiÎ(ل-ئا-ب--ق--لا ة--ب--ي--ب--ضش ن--م ف--ضسا--ي) ،ا--ضسنر--ف--ب ف.
نادعضس حبار :بردŸا

5S°ÑàªÈ 8002
2 لاغنسسلا3 رئاز÷ا

ينطو-لا بخ-ت-نŸا ا-ه-ضضا-خ ي-ت-لا ة-يدو-لا ةارا-بŸا د-ع-ب
Úفدهب اهيف قوفتو يتارامإ’ا بختنŸا ماما اضسنرفب
بخ-ت--نŸا ما--ما ة--ضسماÿا ة--ه--جاوŸا تءا--ج ،ر--ف--ضصل
⁄اعلا يضساكل ةجودزŸا تا-ي-ف-ضصت-لا ن-م-ضض ›ا-غ-ن-ضسلا
ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ى-ل-ع ا-ماز-ل نا--كو ،0102 ايق-ير-فإاو

ن-م ناد-ع-ضس ح--بار بردŸا ةدا--ي--ق--ب
ظا-ف--ت--ح’ا دارأا نإا زو--ف--لا ق--ي--ق–

Êاثلا رودلا غولب ‘ هظوظح لماكب
بع-ل ة-ي-نا-ث-لا ةر-م--ل--ل.مضسا◊او
هذ-هو ،ر-كا-ضشت-ب ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا
›اغنضسلا بختنŸا فاضضتضسا ةرŸا

ىلع ةمضسقلا لبقت ’ ةهجاوم يفق
وأا Úضسوق باق حبضصي زئافلا  ،Úنثا
اذهل ،›اوŸا رودلا غولب نم ىندأا
.ةÒث-م د-ج ةارا-بŸا تءا-ج بب--ضسلا

ى--ف--ط--ضصم بع--لÃ ةارا--بŸا تر---ج
نم نوضساج مك◊ا اهرادأاو ركاضشت

روهمج اهعباتو لضشي-ضسلا ة-يرو-ه-م-ج
لوأ’ا طوضشلا ةياهن دعبف ،طضسوتم
Êاثلا طوضشلا ءاج ،يبلضسلا لداعتلاب

د-ه-ضش ثي--ح ،لوأÓ--ل ا--ما“ ر--يا--غ--م
ةثÓث ،ةلماك فادهأا ةضسمخ ليجضست
بخت-ن-م-ل-ل Úن-ثاو ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-ل-ل
تا-ع-قو-ت-لا ل-ك سسك--ع.›اغنضسلا

انبختنم ›ا-غ-ن-ضسلا بخ-ت-نŸا ا-جأا-ف
ةقيقدلا ‘ ل-ي-م-ج فد-ه-ب ي-ن-طو-لا
،رايضسيا ارايد بعÓلا ةطضساوب35ـلا

هل نكي ⁄ افده
ن---------ع Òثأا----------ت

دعب هنا ليلدب ،ÚبعÓلا تايونعم
بعÓ-لا ن-ك“ ط-ق-ف ق-ئا-قد ع--برأا
،ةجيتنلا ليدعت نم يفياضص قيفر

ة-ي--فا--ضضإا ة--ن--ح--ضش ى--ط--عأا ا--فد--ه
⁄ ثي----ح Úير----ئاز÷ا Úب----عÓ----ل

دا-ع ى-ت-ح ق-ئا--قد ثÓ--ث ’إا سض“
ل-ي-ج-ضست ن--م ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا

بعÓ--لا مد--ق ن--م ،ا--ي--نا--ث ا--فد---ه
داع27ـلا ةقيقدلا ‘و ،زازب Úضساي

،ثلاثلا فدهلا لجضسيل يحي Îنع
ق--ير--ف--ل--ل Úفد--ه---لا قرا---ف م---غرو
Úيلاغنضسلا ÚبعÓلا نأا ’إا ينطولا

ن--م او--ف--عا---ضضو او---م---ل---ضست---ضسي ⁄
،ةجيتنلا سصيلقت ةي-غ-ب م-ه-تا-م-ج-ه
ن---ك“ ة---يدد---ع ت’واfi د----ع----بو

بعÓلا
فدهلا عيقوت نم وقاضص ودا‡

،عئاضضلا لدب تقولا ‘ هدÓب بختنÊ Ÿاثلا
نÓعإا ن-م ءا-ق-ل-لا م-ك-ح ا-هد-ع-ب ر-خأا-ت-ي ⁄و

تعضضو ،ةيرئازج تناك يتلا ةياهنلا ةرفاضص
Úضسوق باق نادعضس حبار ةدايقب «رٍضضÿا»
يفكي ناك ثيح ،Êاثلا رودلا غولبل ىندأا وأا
مهتهجاوم ‘ لداعتلا ةطقن يفياضص ءÓمز
.Òخأ’ا اذ-ه بع-لÃ ا--يÒب--ي--ل ما--مأا ةÒخأ’ا
هذ--ه تا--ي--ث--ي--ح ى--ل--ع فر---ع---ت---ن نأا ل---ب---قو
بردŸا تاحيرضصت عم فقوتن ،ةهجاوŸا
ةÒبكلا هتحرف نع Èع ثيح ،نادعضس حبار
،ÚبعÓل ›وجرلا ءادأ’اب اديضشم زوفلا اذهب
علطم ‘ ›ا-غ-ن-ضسلا بخ-ت-نŸا مد-ق-ت م-غر-ف

اننأا Úقي ىلع تنك لاق نادعضس نا ’إا Êاثلا طوضشلا
يتلا ةÒبكلا ةيون-عŸا حور-ل-ل ار-ظ-ن ة-ج-ي-ت-ن-لا-ب دو-ع-ن-ضس

بختنŸا نأا Òضشن.ةهجاوŸا هذه نوبعÓلا اهب سضاخ
سسانول :ةيلاتلا ءامضسأ’اب ةهجاوŸا هذه سضاخ ينطولا

،ةرقوب دي‹ ،جا-ح-ل-ب ر-يذ-ن ،و-حر نا-ت-م-ي-ل-ضس ،يواوا-ق
،Êايز Ëرك ،Êادمح ،فيرضش مÓضسلا دبع ،يحي Îنع
،(يواز Òمضس)زازب Úضساي ،(Êاميح ليبن)يفياضص قيفر

نادعضس حبار :بردŸا.(تايدج)سسÓيغ
11GCcàƒHô 8002

0 رئاز÷ا0 ايÒبيل

ةمضصا-ع-لا-ب تنا-ك ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-ل-ل ةÒخأ’ا ة-ه-جاوŸا
يذلا فدهلا «رضضÿا» ققح اهيفو ،ايفورنام ةيÒبيللا
دمfi فافلا سسيئرو نادعضس حبار بردŸا هلماي ناك
فادهأا نودب ناك لداعت ،لداعتلا قيق– وهو ةوارور

،ةدو--ع--لا د--مfi ير--ضصŸا م--ك◊ا ا--هرادأا  ةارا--ب---م ‘
ن-م ة--م--ضسا◊ا ة--ل--حرŸا ¤إا ر--ئاز÷ا تل--هأا ة--ج--ي--ت--ن
ةجرد عافتراك ةعيبطلا لماوعلا نم مغرلاب.تايفضصتلا
ر--ضصا--ن--ع---لا ع---نÁ ⁄ كلذ نأا ’إا ،رو---ه---م÷او سسار◊ا
،لداعتلا ةطقنب ةدوعلا وهو مهأ’ا قيق– نم ةينطولا
نادعضس حبار هبعل ءاقل ‘  ،مضسا◊ا رودلا ¤إا ةلهؤوŸا

سسا-نو-ل :ة-ي-لا--ت--لا ءا--م--ضسأ’ا--ب
ريذن ،وحر ناميلضس ،يواواق
د-ي‹ ،يواز Òم-ضس ،جا-ح--ل--ب
دبع ،يروضصنم ديزي ،ةرقوب
،Êايز Ëرك ،فيرضش مÓضسلا

قيفر ،(Úضساي زازب) سسÓيغ
.تايدج يرو-م-ع-لا ،ي-ف-يا-ضص

دعبنادعضس حبار :بردŸا
¤إا ين-طو-لا بخ-ت-نŸا ل-هأا-ت
ةيلمع تعقوأا ،›اوŸا رودلا
ن--م--ضض «ر--ضضÿا» ة--عر---ق---لا
تم---ضض ي----ت----لا ة----عو----مÛا

ر--ضصمو اد--ناور تا--ب--خ--ت--ن---م
ةرضشابم لهأاتي لوأ’ا ،ايبمازو
ايقيرفإا بونج لايدنوم ¤إا

تا-ب-خ--ت--نŸا ل--هأا--ت--ت ا--م--ي--ف
تا-ي-ئا-ه-ن ¤إا ¤وأ’ا ة-ثÓ-ث--لا

سساك
ينعي ا‡ ،’وغناب ايقيرفإا ·أا
بردŸا لوانتم ‘ تاب يراقلا سسرعلا ¤إا لهأاتلا نأا
راطق ديعي فيك فرع يذلا وهو ’ فيك ،نادعضس حبار
رودلا هغولبب ،ةحيحضصلا هتكضس ¤إا ينطولا بختنŸا
لو-خد ل-ب-ق.قاقح-ت-ضساو ةراد-ج-ب Êا-ث-لا يو-ف-ضصت-لا
يضساكل ةمضسا◊ا تايفضصتلا كÎعم ينطولا بختنŸا
نادعضس حبار بردŸا لابضشأا سضاخ ،ايقيرفإاو ⁄اعلا

.Úنبلاو ›ام نم لك ماما Úتيدو Úترابم
61fƒaªÈ 8002
1 ›ام1 رئاز÷ا

نوضشويد تÒبور بعلÃ يرئاز÷او ›ام ةارابم ترج
Ãفده لداعتلاب تهتناو ،ةيضسنرفلا نارو ةنيد Ÿهلث،
مدقت.كينيمود نايلوج يضسنرفلا مك◊ا هداق ءاقل ‘

خ-ي-ضش بعÓ-لا ة-ط-ضساو-ب ة-ج-ي-ت-ن-لا ‘ ›اŸا بخ-ت-نŸا
عرضسأا Úب نم دحاو وهو ،ةيناثلا ةقيقدلا ‘ نايديت
،يوركلا خيرات ‘ انبختنم ىمرم تلخد يتلا فادهأ’ا
¤إا ›اŸا بختنŸا مدقتب اهلاح ىلع ةجيتنلا تيقبو

ةمجه رثا ىلعف ،ةارابŸا نم ةÒخأ’ا ةقيقدلا ةياغ
يذلا مÓضسلا دبع فيرضش ةيرضصنلا نبا نك“،ةداضضم
ةجيتنلا ليدعت ن-م ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-ضش ق-ير-ف-ل بع-ل-ب نا-ك
ليجضست روفف ،›اŸا بختنملل ةعجوم ةبرضض اهجوم
ةارا-بŸا ة-يا-ه-ن ي-ضسنر-ف-لا م-ك◊ا ن-ل-عأا ،فد-ه--لا اذ--ه
بخت-نŸا سضا-خ.هلثŸ فد-ه ي-با-ج-ي’ا لدا-ع-ت-لا-ب
سسا-نو-ل :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-ضسأ’ا-ب ة-ه--جاوŸا هذ--ه ي--ن--طو--لا

يدهم ،وحر ناميلضس ،(ريرضسوا ميضسن دمfi)يواواق
د-ب-ع)جا-ح-ل-ب ر--يذ--ن ،(يواز Òم--ضس)ي--ح--ي Îن--ع ،يÒن
،يرومعلا تا-يد-ج ،يرو-ضصن-م د-يز-ي ،(ف-ير-ضش مÓ-ضسلا
لوأا لازغ رداقلا د-ب-ع ،(خ-ي-ضشلا ر-قو-ضس)رو-م-ط-م Ëر-ك
:بردŸا.سسÓيغ ،(هللا همحر Êاميح ليبن)هل ةارابم
نأا Òضشن ،ةيلاوŸا ةارابŸا ¤إا جولولا لبقنادعضس حبار

لÓخ ينطولا قيرفلل ةبضسنلاب Òخأ’ا وه ءاقللا اذه
قير-ف-ل-ل ة-ي-ق-ي-ق-ح ة-قÓ-ط-نا تل-ك-ضش ة-ن-ضس ،8002 ة-ن--ضس
اهيف لضشف تاضسكن ةدع دعب ،لضضفأا دغ وحن ينطولا
ايقيرفإا ·أا سساك تايئاهن غولب ‘ ةرقوب دي‹ ءÓمز
امازل ناكف ،(8002 اناغو6002 رضصم) Úتيلاتتم Úترم
امو ،Úقافÿا نيذه يطب Úيرئاز÷ا ÚبعÓلا ىلع
سسيئر نم ةقداضص ةين ’ان ادعضس حبار بردŸا Úيعت
جادح ديمح ديضسلا مدقلا  ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا

مايأا ،همايأا زع ‘ ينطولا قيرفلل ليم÷ا هجولا ةداعإ’
نم ديدعلاو يمولبو Êاقرفو داضصعو يمولبو رجام
«رضضÿا» تايرابم خيرات انلوانت ناو انل قبضس ءامضسأ’ا
رابكلا ÚبعÓلا ء’ؤوه ةدايقب

11a«Øô… 9002
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بعلÃ تناك ينطو-لا ق-ير-ف-ل-ل ة-ي-نا-ث-لا ة-يدو-لا ةارا-بŸا
بختنŸ هتفاضضتضساب ،ةديلبلا ةنيدÃ ركاضشت ىفطضصم
اهلÓخو ،يضسلبارط-لا ي-ضسنو-ت-لا م-ك◊ا ا-هدا-ق ،Úن-ب-لا

دج ايونعم ازوف قيق– نم ينطولا بختنŸا نك“
ينطولا بختنŸا لجضس.فدهل Úفده ةجيتنب ،مهم
تناك ةيادبلا ،ةارابŸا نم Òخأ’ا ةعاضس عبر ‘ هيفده
،53ـلا ةقيقدلا ‘ لازغ رداقلا دبع بعÓلا فرط نم
ةجيتنلا سسÓيغ بعÓلا فعاضض قئاقد Êامثب اهدعب
مدقتب لوأ’ا طوضشلا ايهنم ةعئار ةقيرطب Êاث فدهب
دهضش Êاثلا طوضشلا.رفضصل Úفدهب ينطولا بختنŸا
ةرفاضص نم قئاقد سسمخ لبقو ،ىوتضسŸا ‘ عجارت
سصي-ل-ق-ت ن-م نو-كا-ج ي-ن-ي-ن-ب-لا بعÓ-لا ن-ك“ ة-يا-ه-ن--لا
ينطولا بختنŸا ةح-ل-ضصŸ ةارا-بŸا ا-ي-ه-ن-م ،ة-ج-ي-ت-ن-لا
حبار بردŸا سضاخ.فدهل Úفده ةجيتنب يرئاز÷ا

سسا-نو-ل :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م--ضسأ’ا--ب ة--ه--جاوŸا هذ--ه ناد--ع--ضس
جا-ح-ل-ب ر-يذ-ن ،(ع-ي-بر حا-ت-ف-م)و-حر نا-م--ي--ل--ضس ،يواوا--ق
،يروضصنم ديزي ،ةرقوب دي‹ ،(فوؤورلا دبع يبارز)
.(ةزعوب رماع)سسÓيغ ،لازغ ،(تايدج)رومطم Ëرك
عبتينادعضس حبار :بردŸا

ناج يسسنرفلا بردملل افلخ ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع نادعسس حبار Úيعت دعب
¤إا ينطولا بختنŸا ليهأات ‘ Òخأ’ا اذه قافخإا ة-ي-ف-ل-خ ى-ل-ع ›ا-ف-ك لا-سشي-م
بختنŸا جئاتن ىلع يباجي’ا رثأ’ا هل ناك ،8002 اناغب ايقيرفإا ·أا سساك تايئاهن
تايفسصتلا ‘ Êايز Ëرك ءÓمز اهققح يتلا ةعئارلا تاراسصتن’ا ليلدب ،ينطولا
رودل لوأ’ا يوفسصتلا رودلا ىطخت ثيح ،0102 ايقيرفإاو ⁄اعلا سساك ةجودزŸا
نود ايبماغو ايÒبيلو ›اغ-ن-سسلا تا-ب-خ-ت-ن-م هزواŒ د-ع-ب ،حا-ج-ن-ب تا-عو-مÛا
⁄اعلاو ايقيرفإا ·أا سساك ¤إا لهؤوŸا Êاثلا تاعومÛا رود ‘ مدطسصيل ،لاكسشإا

Ãا هذه تايثيح ىلع فرعتلا لبقو ،ايبمازو ادناورو رسصم تابختنŸتاهجاو،
عم ةيسضاŸا ةقل◊ا ‘ انفقوت ثيح نم ددعلا اذه ةقلح أادبن

زيلاهد ¤إا ةديعسس ةل-حر-ف ،ا-ي-ب-ما-غ ةارا-ب-م
.«رسضÿا» تايرابم خيرات

لÓقتسس’ا ذنم «رسضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا

9002 يرفيف11 ¤إا8002 ناوج41 نم

بختنم كابسش ‘ ثلاثلا فدهلا بحاسص يحي Îنع^
9002 ماع ركاسشتب لاغنسسلا

9002 ماع لاغنسسلا ىلع يخيراتلا زوفلا ءارو ناك ركاسشت روهمج^

داعأا ،نادعسس خيسشلا ءودهو ةنازر^
8002 ماع ماع نم ةيادب «رسضÿا» ةبيه

مامأا اعينم ادسس فقو يواواق سسرا◊ا^
9002 ماع ›اغيك ‘ Úيدناورلا

ةدوقفŸا ةبيهلا «رسضÿا«تداعأا يتلا لاغنسسلا ةيثÓث

(نوعبسسلا ةقل◊ا)



د--ي--ع--صس ا--نأا»
ثيف ي-ئادأا-ب
قيرف
سشاتكيب
د---ع----ب ي----كÎلا
›وصصو
يتريرمتل
م---قر ة---م----صسا◊ا

تنك يننأا Òغ ،01
ل---ي---ج---صست---لا د---يرأا
ثÓ-ث ق--ير--ف--لا ح--ن--مو
ةلوطبلا قيرط ،ةنيمث طاقن

لمعلاب نكل ،Óيوط لازي ل
ا--ن---ناÁإا---بو ةر---با---ثŸاو ا÷ا
ا-ن-فد-ه ¤إا ل-صصن--صس ا--ن--صسف--نأا--ب
«دوصشنŸا

بع’) لازغ ديسشر
(يكÎلا سشاتكسشب

لوأا عاÎخا ةءارب ىلع لصصحي Êارك نوصسنلآا يكيرمألا عıÎا -3681
.ةدحتŸا تايلولا ‘ قئار◊ا ءافطإل زاهج
.اكيجلبب لصسكورب ‘ رامعتصسلاو ةيلايÈمإÓل ةصضهانŸا ةبصصعلا سسيصسأات -7291
.دنهلا ةمصصاع حبصصت يهلدوين -1391
ةطلصس هتصضرف يذلا ر-ظ◊ا ر-صسك-ت ن-ير-جا-ه-م دو-ه-ي ل-ق-ت ة-ن-ي-ف-صس -4391
.Úطصسلف ¤إا ةيدوهيلا ةرجهلا ىلع Úطصسلف ىلع ÊاطيÈلا بادتنلا

،يرئاز÷ا بعصشلل اًنايب ردصصي سسابع تاحرف يرئاز÷ا ميعزلا -3491
تهتنا يتلاو ةيرئاز÷ا ريرحتلا ةروثل يعجرŸا سصنلا نايبلا اذه دعيو
.رئاز÷ا لÓقتصساب
ىفطصصم يدركلا ميعزلا عم قفتي فراع مÓصسلا دبع يقارعلا سسيئرلا -4691
.قارعلا لامصش ‘ يتاذ مكح داركألا حنمو رانلا قÓطإا فقو ىلع Êازرابلا

ةصسداصسلا ةيقيرفألا ·ألا سسأاك دصصحي مدقلا ةركل رصصم بختنم -8002
.ةخيرات ‘ ةصسداصسلا ةرملل اناغ ‘ ةماقŸا نورصشعلاو
ههجو باطخ ‘ نلعي كرابم ينصسح دمfi يرصصŸا سسيئرلا -1102
داوم ةصسمخ ليدعتو ،ناميلصس رمع هبئانل هتايحÓصصل هصضيوفت نع بعصشلل
اياحصض رصسأل راذتعا Ëدقتو ،روتصسدلا نم ةصسداصس ةدام ءاغلإاو ةيروتصسد
.ةيبعصشلا تاجاجتحلا

ي-عا-ن-صصلا غ-نو-صسيا-ك ع-م‹ ل-ي-غ-صشت ف-قو رر-ق-ت ة-ي-بو-ن÷ا ا-يرو--ك -6102
.4-غنوصس غنويم غناوك قÓطإا ىلع اvدر ةيلامصشلا ايروك عم كÎصشŸا

ةملك طصسوتت «ف-ّط-ل-ت-ي-لو» ة-م-ل-ك ^
اهيف «ءاتلا» فرحو ، Ëركلا نآارقلا
.هفورح طصسوتي

مصسا Ëركلا نآارقلا ‘ ةروصس لكل ^
نم Ìكأا روصسلا سضعبلو ،اهب سصاخ

«د----م◊ا» ةرو----صس نأا ى-----ت-----ح م-----صسا
ًا-م-صسا «02» ن-م Ìكأا ا--ه--ل ة--كرا--بŸا

عبصسلا -بات-ك-لا مأا -ة–ا-ف-لا :ا-ه-ن-م
-ةيفاكلا -ةيفاولا -زنكلا -ÊاثŸا
.كلذ Òغو ةيفاصشلا

نم اهؤوامصسأا تذخأا روصسلا سضعب ^
لوأا ‘ ي---ت---لا ة---ع---ط----قŸا فور◊ا

تايآلاو روصسلا نإا مث .....ق -سص -سسي - هط روصس ‘ امك ، ةروصسلا
.. اهدعب ةلزانلا يه ةيندŸاو، ةرجهلا لبق تلزن يتلا كلت يه ةيكŸا

ناكÃ قلعتم اهتيندم وأا ةيآلا ةيكم نوÈتعي ءاملعلا سضعب نأا ىلع
.ةرجهلاب ةقÓع كلذل نوكي نأا Òغ نم اهلوزن

ينيصص لثم - مÓظلا نعلت نأا نم Òخ ةÒغصص ةعمصش ءيصضت نأا ^
يصسور لثم -مألا يه هايŸاو بألا وه زبÿا ^
يدنه لثم ...Úفيصض لبقتصسي ىمعأا وعدي نم ^
يصسنرف لثم ...عيمجلل رـصس ةثÓثلا رـصس ^
يبرع لثم ...كمأا هدـلت ⁄ كل خأا بر ^
يصشبح لثم ... زـجني هللاو أادبي ناـصسنإلا ^
. هتمهب Òطي ءرŸاو . هيحانجب Òطي Òطلا ^
لو ، كتفع ىف مهتتف ىنغلا ىلع لو ، كتءورم ىف مهتتف ميئللا ىلع تفاهتت ل ^
.تنطف ىف مهتتف لها÷ا ىلع

كسســـــــــــــفن فـــــــــــقث

‘ سسراركلا باحصص وصسوادي وادب.. ةطيع رخا سساديصسرمÚ 2ب تندصسكا تارصس كلاق
انح و..تردقت سشوقلقتتام ؟؟؟مهللاق سشاو ةبيارR4 لوم دحاو سسبح..--مهتانيب ام

 هيلع وفاخن و لايرتاŸا اندنع عاق

،نمحرلا ةروصس ‘ «ناتماهدم» ليقو .. مصسلا اذهب ةامصسŸا ةروصسلا ‘ «سسي» :يه تايآلا رصصقا ^
.ةرقبلا ةروصس نم ÚتئاŸا دعب نونامثلاو ةيناثلا : يه ةيآا لوطأا نكل

.ةعطقŸا فور◊اب أادبت ةروصس نورصشعو عصست ^
.رطافو أابصسو فهكلاو ماعنألاو ة–افلا : يهو »ـل دم◊ا»ـب أادبت روصس سسمخ ^
نباغتلاو ىلعألاو ءارصسإلا : يهو «ناحبصس - حبصسي - حبصس» Óعو لج قلاÿا حيبصستب أادبت روصس عبصس ^

.ديد◊او رصش◊او فصصلاو ةعم÷او
..Ëرحتلاو ، قÓطلاو ، بازحألا : يهو «يبنلا اهيأااي» ـب أادبت روصس ثÓث ^

ردا-غ-ت ا-مد-ن-ع سسا-ن--لا كب--ح--ي نأا ى--ل--ع ل--م--عا ^
!!.  هملصستت امدنع كنوبحي امك كبصصنم

! لوأا كتراتخا دقف , كتجوز قوذ ‘ نعطت ل ^
نأا عيطتصست كنكل و كصسأار قوف قل– نأا مهلا رويط عن“ نأا عيطتصست نل ^
! كصسأار ‘ سشصشعت نأا اهعن“
! رارصسألا روبق .. رارحألا بولق ^
! ءامظعلا بادآا نم ديعاوŸا ةاعارم ^
! ًادعتصسم كصسأاف نوكي نأا ىلع بائذلا عم قداصصت ^
Ìكا اهنع فرعي انصضعب نأل Óًيوط ًاتقو ةهفاتلا لئاصسŸا ةصشقانم قرغتصست ^

.ةماهلا لئاصسŸا نع فرعي ا‡
ام لك نم حلŸا عزنتو .. لجرلل هلوقت ام لك ىف ركصسلا عصضت ةلقاعلا ةأارŸا ^

.لجرلا اهل هلوقي

ــه2441 ةيناثلا ىدامج72 ـل قفاوŸا1202 يرفيف01 ءاعبرألا

انعم مسستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فسض ــــــ

Èتعأاو ارقإا ــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

.يصسنرف ءايزيف ⁄اع ،Òيفان -5871
ىلع لصصاح يصسور رعاصشو بتاك ،كانÎصساب سسيروب -0981

.8591 ماع بدألا ‘ لبون ةزئاج
‘ لبون ةزئاج ىلع لصصاح يكيرمأا بيبط ،زردنإا نوج -7981
.4591 ماع بطلا

ةزئاج ىلع لصصاح يكيرمأا ءايزيف ⁄اع ،Úتارب Îلاو -2091
.6591 ماع ءايزيفلا ‘ لبون
ةزئاج ىلع لصصاح يكيجلب نيد لجر ،Òب كينيمود -0191
.8591 ماع مÓصسلل لبون
ما-مإاو يدو-ع-صس نآار-ق ئرا-ق ،سسيد-صسلا ن-م-حر-لا د-ب-ع -0691
.يكŸا مر◊ا

.يبرغم مدق ةرك بعل ،تبينلا نيدلا رون -0791
.›اغنصس مدق ةرك بعل ،وايد فيلاصس -7791
.›اطيإا مدق ةرك بعل ،اكصسيرام وزنإا -0891
.يزيل‚إا مدق ةرك بعل ،نوصسنوج وردنأا -1891
.يبرصص برصضم ةرك بعل ،يكصسيورت روتكيف -6891

حابسشألا ةنيفسس
اهيلع Ìع ةنيفصس يهو «حابصشألا ةنيفصس»

2781 ما--ع ي--صسل--طلا ط--يÙا ها---ي---م ‘
نا لا ا-ه-ت-لو-م-ح ل-ما-ك-بو ا-ما“ ة-م--ي--ل--صس
ىلع روثعلا متي ⁄ هنا عوصضوŸا ‘ بيرغلا
را-ثأا ا‡ ،ا--ه--ن--ت--م ى--ل--ع نا--ك سصخ--صش يأا
تÓيلحتلا نم ةعوم‹ ترهظو ةÒ◊ا
ة--ثدا--ح ر--صسف سضع--ب--لا--ف ل--ي--لد نود ن--ك--ل
ةيئاصضف تانئاك فاطتخاب هذه ءافتخلا
حجر امنيب اهنتم ىلع اوناك نيذلا باكرلل
حجرأات ¤إا تدأاو تبه ةفصصاع نا سضعبلا
مهقرغو اهنم باكر-لا طو-ق-صسو ة-ن-ي-ف-صسلا

.اعيمج

سساŸل ناسسح موحرŸا
،ةوقي56/66 مصسوم سساŸل ناصسح لخد

‘ زوفلا ¤إا روكلب بابصش قيرف داق ثيح
ل--ي--ج--صست د--ي--ج--ي نا--ك--ف ،ءا--ق--ل ن--م Ìكأا
نا ا--م--ك ،ا--ياوز--لا ع--ي--م--ج ن--م فاد--هألا

لكل Óتا-ق ا-م-صس ة-با-ثÃ تنا-ك ه-تا-غوار-م
.هل يدصصتلا لواح بعل

فلاصسلا مصسوŸا ‘ سساŸل ناصسح لو–
روهم÷ا ثيداحأاو قيلاعت لfi ¤ا هركذ
لئاصسو ةل-ق م-غر-ف ،ير-ئاز÷ا ي-صضا-ير-لا
مصسا نا لإا اذه انمويب ةنراقم مÓعإلا

امل-ك-ف ،ع-ي-م÷ا هاو-فأا د-ن-ع تا-ب سساŸل
لإا ناك بعلم يأا ‘ بابصشلا قيرف لح
نم تائŸاب اطاfi هصسفن سساŸل دجيو
عم ةيراكذت روصص ذخا نوديري ÚبجعŸا

.سساŸل همصسا م‚
هل ينطو بقل لوأاب سساŸل ناصسح زاف
جيوتتب5691 ةفئاصص ‘ روكلب بابصش عم
⁄و ،ةينطولا ةلوطبلا بقلب Òخألا اذه
يز--لا با--ح--صصأل ج--يو--ت--ت--لا اذ--ه ل--ك--صشي
ىنغل رظنلاب ،ةأاجافم رمحألاو سضيبألا
ا-هدو-ق-ي نا-ك ي--ت--لاو با--ب--صشلا ة--ل--ي--ك--صشت
ن-م ر-يا-ط-ت-ي ر-ع-صشلا اد-ب بعل زا-ي--ت--ما--ب
ماعلا ‘ ،سساŸل ناصسح وهو لإا هصسأار
¤إا با-ب-صشلا ق--ير--ف سساŸل دا--ق ›اوŸا

،سسأا-ك-لاو ة-لو-ط-ب-لا ة-ي-جاودزلا ة-ق-نا-ع-م
بقل هت-ح-ل-صصŸ با-ب-صشلا م-صسح نا د-ع-ب-ف
زا‚لا سسفن رركو ،Úفده سساŸل هيف لجصس يذلا ءاقللا وهو ةبقلا دئار مامأا سساكلا بقل فاصضأا ةلوطبلا

يئاهنلا ءاقللا ‘ بابصشلا قوفت نا دعب رئاز÷ا سساكب روكلب بابصشو سساŸل زاف ماعب كلذ لبقو ،0791 ماع
02 بعلÃ داعŸا ءاقللا ‘ ةيخيرات ةيثÓث سساŸل لجصس ،Úتلحرم ‘ بعل ءاقل ‘ ةمصصاعلا دا–ا ىلع
يأا نكمتي ⁄ ثيح ،رئاز÷ا سساك لجصس ‘ بهذ نم فرحأاب ةصشوقنم ةيخيراتلا ةيثÓثلا كلت لازتلو ،توا

عبتي ....مقرلا اذه ةلداعÃ دعب نم بعل

مويلا Gd∏¡º GEÊ GCYƒP H∂ eø Z∏Ñá}مويلا
Gdójø, hZ∏Ñá Gd©óh, hT°ªÉJá
G’CYóGA, Gd∏¡º GEÊ GCYƒP H∂ eø
L¡ó GdÑÓA, heø OQ∑ Gdû°≤ÉA, heø

S°ƒA Gd≤†°ÉA, heø T°ªÉJá G’CYóGAz.

{Gd∏¡º GEÊ GCYƒP H∂ eø Z∏Ñá
Gdójø, hZ∏Ñá Gd©óh, hT°ªÉJá
G’CYóGA, Gd∏¡º GEÊ GCYƒP H∂ eø
L¡ó GdÑÓA, heø OQ∑ Gdû°≤ÉA, heø

S°ƒA Gd≤†°ÉA, heø T°ªÉJá G’CYóGAz.

01
:يرفيف 01

:مويلا مقر

02 ي-----ها------م :لاؤو------سسلا
ا-ك--ير--مأا ةرا--ق تا--ب--خ--ت--ن--م
اهد-سض بع-ل ي-ت-لا ة-ي-بو-ن÷ا
؟يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا

5 ينطولا بختنŸا هجاو:باو÷ا
،ةينيتÓلا اكيرمأا ةراق نم تابختنم
،ل-يزاÈلا ن-م ل-ك-ب ر--مألا ق--ل--ع--ت--يو
وÒب----لا ،ي----ل----ي-----صشلا ،Úت-----ن-----جرألا

.ايبمولوكو

Áا قرفلا ددعلا اذه لثŸإا ايلاح ةيمتن¤
مصسقلا ‘ بعللا اهل قبصسو Êاثلا مصسقلا
ة-يدو-لو-م ة-يد-نأا--ب ر--مألا ق--ل--ع--ت--يو ،لوألا

ترايت ةبيب-صشو نار-هو ة-ي-ع-م-ج - ةد-ي-ع-صس
- ءا-ع-برألا ل-ما ،(ة-ي--بر--غ--لا ة--عو--مÛا)
دا–ا - ةياجب ةبيبصش - سشار◊ا دا–ا
- ةياجب ةيدولوم - ةبقلا دئار - ةديلبلا
،( ىطصسولا ةعومÛا نم) كيرافوب دادو

دا–ا  ةيواصشلا دا–ا  ديعلا موغلصش لÓه
بورÿا ةيعمج - ةنتاب ةيدولوم - ةبانع
- ة-ن-تا-ب با-ب-صش - ة-ن-ي-ط-ن-صسق ة-يدو-لو--م -
عا-فدو ة-م-ل-ع-لا ة-يدو-لو-م - ة-ل-صشن-خ دا–ا
.(ةيقرصشلا ةعومÛا)تنانجات

:يرفيف

ــــــــــ مويلا حيرسصت ـــــــ

ميمسصلا ‘ ــــــــــــ
نكلو ،ةك-م-سس ي-ن-ي-ط-ع-ت ’
كمسسلا داطسصأا فيك ينملع
.
‘ م-ل--ك--تو  ،ة--ن--سس ‘ ر--ك--ف
.ةيناث
قوف ،ةداعسسلا كلت ةنو-ع-ل-م

. ناسسنإا ماطح
ن--م--ث ’و ،ن--م--ث بهذ--ل--ل
. ةمكحلل
بجاو سسي-ل ع-ي-م÷ا بجاو
. دحا

يذ---لا ل----جر----لا Èخ----ت ’
.جرعأا هنأا كلمحي

اsرسس مÓسسإلا ¤إا ةوعدلا
مانصصألا نودبعي ةكم ‘ سسانلا ناك
اهتدابع اوثرو دقو ،ديعب نمز ذنم
لوصسرلا أادبف ؛مهدادجأاو مهئابآا نع
¤إا ةوعد-لا-ب م-ل-صسو ه-ي-ل-ع ه-ل-لا ى-ل-صص

،دليوخ تنب ةجيدخ هتجوز هب تنمآاف ،هيلإا سسانلا برقأاب أادبو ،اsرصس مÓصسإلا
،هرمع نم ةرصشاعلا ‘ اًمÓغ ناكو ،بلاط يبأا نب يلع همع نبا اًصضيأا هب نمآاو
وبأا هقيدصص ناكو ،هتيبÎب موقي يذلا وه ملصسو هيلع هللا ىلصص هللا لوصسر ناكو
يتأاي ،هموق Úب ةميظع ةناكم اذ ناكو ،لاجرلا نم هب اونمآا نيذلا لوأا ركب
يتأاي نم وعدي ذخأاو هذه هتناكم ركب وبأا لغتصساف ،هعم نوصسلجيو هيلإا سسانلا
نب نامثعو ،فوع نب نمحرلادبع هيدي ىلع ملصسأاف ،مÓصسإلا ¤إا هيف قثيو هيلإا

.مهÒغو .. هللا ديبع نب ةحلطو ،ماوعلا نبا Òبزلاو ،نافع
لوصسر نكلو ،اهفرعن يتلا ةيفيكلاب تقولا كلذ ‘ تصضرف دق ةÓصصلا نكت ⁄و
لبق Úتعكر اvرصس اوملصسأا نيذلا هباحصصأاب يلصصي ناك ملصسو هيلع هللا ىلصص هللا

.رافكلا Úعأا نع ديعب ناكم ‘ كلذو ،بورغلا لبق Úتعكرو سسمصشلا عولط

تاحرف يرئاز÷ا ميعزلا ردسصا3491 ةنسس نم مويلا اذه لثم ‘
سصنلا نايبلا اذه دعيو ،يرئاز÷ا بعسشلل اًنايب ردسصي سسابع

ماع لÓقتسساب تهتنا يتلاو ةيرئاز÷ا ريرحتلا ةروثل يعجرŸا
اوسسنت ’ ،مويلا راهن ثادحأا ةيقب عم مككÎن نا لبقو ، ،2691

Ãع انتلسسارÈ اŸكل’ا عقوÎوÊ اتلا‹:
moc.liamg@mirakiddam،انتحفسص رونت مكعيسضاومف

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



يــــــــبوروأ’ا يرودــــــــــلا ‘ لاـــــــنسسرآا دــــسض اـــكيفنب ةاراــــبم فــــيسضتسسي «وـــــكيبŸوأا» بـــعلم
ةلوطبب23ـلإ رود ‘ باهذلإ ةإرابم ةفاسضتسسإ نم «وكيبŸوأإ» امور قيرفو ةيلاطيإلإ ةمسصاعلإ بعلم بÎقإ
«سشولإد» داتسسإ ىلع ماقت نأإ اهل ًإررقم ناك يتلإو اكيفنب هÒظنو لانسسرأإ Úب «غيل ابوروي» يبوروألإ يرودلإ

.يرا÷إ ريإÈف81 موي ةنوبسشل ‘
يتلإ ة-سصاÿإ د-عإو-ق-لإ بب-سسب ة-ي-لا-غ-تÈلإ ي-سضإرألإ ¤إ لو-خد-لإ ‘ ةÒب-ك تا-بو-ع-سص لا-ن-سسرأإ ىدا-ن ه-جإو-يو
.انوروك سسوÒف تايعإدت ببسسب كانه دÓبلإ اهسضرفت
امور يدان لقعم «وكيبŸوأإ» بعلم ىلع رقتسسإ يبوروألإ دا–لإ نإاف «سستروبسس ياكسس» ةكبسشل ًاقفوو

.جيل ابورويلإ ‘ ةبقترŸإ لانسسرإ دسض اكيفنب ةإرابم ةفاسضتسسل
لكسشب كانه انوروك سسوÒف يسشفت ببسسب ابوروأإ ةراق ‘ نإدلبلإ نم ديدعلإ ىلع ةبعسص ًإدويق إÎل‚إإ عسضتو
بعÓم ¤إ ةيراقلإ تلوطبلإ ‘ ةكراسشŸإ ةيزيل‚إلإ ةيدنأÓل تايرابŸإ نم ددع لقن ¤إ ىدأإ ام Òبك

fiلإ دعتو ،ةدياÈإ نإدلب نم لاغتŸف نم ىسشختو ايناطيرب اهعسضت يتلإ ءإرم◊إ ةطقنÒانوروك سسو.

دعاسصلا مجاهŸا مامأا قيرطلا عطقل ةيسسنرف يعاسسم

١٢٠٢ يرفيف٠١ ءاعبرألا
ىدامج٧٢ ـل قفاوŸا

ــه٢44١ ةيناثلا

عم دعوم ىلع دإدزولب بابسش قيرف نوكيسس
ة--مدا--ق--لإ ةÎف--لإ ‘ ة--م--سسا--ح تا--يرا---ب---م
إذه يدانلإ Òسصم ةÒب-ك ة-ب-سسن-ب دد-ح-ت-سسو
ى-ل--ع ق--ئا--ع نو--ك--ي--سس ا--م زر--بأإو ،م--سسوŸإ
ي--ه ةÎف---لإ هذ---ه ‘ بردŸإو Úب---عÓ---لإ
نوبعÓلاف ،يرودلإ ‘ ةلجؤوŸإ تايرابŸإ
تاباسصإلإ ةÌك عم ة-ب-ي-سصع ا-ما-يأإ نو-سشي-ع-ي
،قيرفلإ اهبعلي ةإرابم لك ‘ تابايغلإ ددعتو
بع-ل-ت-سس ي-ت-لإو ة-ل-جؤوŸإ تا-يرا-بŸإ ي-تأا-ت-ل

نوكتل ةمداقلإ ةÎفلإ ‘ عوبسسأإ لك فسصتنم
Ãا---مود برد---م---ل---ل ر---خآإ سسجا---ه ة---با---ث.

نم ديدعلإ عم دعوم ىلع بابسشلإ نوكيسسو
،إدج ةغثكم ةمانزرو رهسشلإ إذه تايرابŸإ

عو-ب-سسأإ ‘ تا-يرا-ب-م ثÓ-ث بع--ل--ي--سس ثي--ح
ة‹رب ىلع لبقم قيرفلإ نأإ ينعي ام ،دحإو

ة-ط-بإر-لإ ن-ع-ت-سست ⁄ إذإإ ة-سصا-خ ة-ي-م--ن--ه--ج

ق-ير-ف-لإ ةرإدإإ يأإر-ب مد-ق-لإ ةر-ك-ل ة-ي-ن--طو--لإ
يأإ ىلع نكل ،ةلجؤوŸإ تايرابŸإ سصوسصخب

ةيدنألإ نأإ إديج ملعي امود بردŸاف لاح
يراقلإ ىوتسسŸإ ىلع ةكراسشŸإ ةيرئإز÷إ
.رومألإ هذه نم Êاعت ام امئإد

اسضيأا ةرقم ءاقل ليجأات وحن
Áتإرا--ب--م دإدزو--ل--ب با--ب--سش ق--ير--ف كل---تÚ
با-ب-سش ما-مأإ ا--م--هو ،نآلإ ى--ت--ح Úت--ل--جأا--م
ل-جأإ يذ-لإ ف--ل--سشلإ ي--بŸوأإو ة--ن--ي--ط--ن--سسق
نمو ،يدانلإ نم بلطب يسضاŸإ عوبسسألإ
ةر-ق-م ءا-ق-ل ل-ي-جأا-ت م-ت-ي نأإ ا-سضيأإ ر-ظ-ت--نŸإ
كلذو ›ا◊إ ير-ف--ي--ف91 مو--ي ج---مŸÈإو
ءا--ق--ل ي--ق---ير---فإلإ دا–إلإ ة‹ر---ب بب---سسب
ما-مأإ لا-ط-بألإ ة-ط-بإر ن-م ة-ي-نا--ث--لإ ة--لو÷إ

نم12 مو-ي ي-ق-ير-فإإ بو-ن÷إ ز--نوإد--نا--سص
نأإ د-كؤو--ي يذ--لإ ر--مألإ و--هو ،ر--ه--سشلإ سسف--ن

ة-ي-م-ن--ه--ج ة‹ر--ب ى--ل--ع ل--ب--ق--م ق--ير--ف--لإ
.ةمداقلإ ةÎفلإ ‘ ةÒثك تايرابمو

ل◊ا يه ةروادŸا ةسسايسس
يسسنرفلإ بردŸإ لسصإوي نأإ رظتنŸإ نم
تابرابŸإ ‘ ةروإدŸإ ةسسايسس امود كنإرف
رظتنت يتلإ ة‹Èلإ ببسسب إذهو ةمداقلإ
مكحب إدبأإ بابسشلإ محرت نل يتلإو قيرفلإ

يسسنرفلإ ينقتلاف ،ةلجؤوŸإ تايرابŸإ ددع
ةلواfiو ةمداقلإ ةÎفلل طيطختلاب موقيسس
،ةإرابم لك ‘ بعلتسس يتلإ ءامسسألإ رايتخإإ
ل-ك-سشم يأإ ه-ي-ف د-ج-ي ن-ل يذ-لإ ر--مألإ و--هو
ىتحو ÚبعÓلاب دإدعتلإ ءإرث ببسسب كلذو
.فيدرلإ قيرفلإ نم داجنتسسإلإ هناكمإاب

قيرفلا جئاتن عجارت نم فوختم امود
ةمداقلا ةÎفلا ‘

ةإرابم ىلع ايلاح يلكلإ هزيكرت نم مغرلاب
ملعي امود بردŸإ نأإ لإإ يبÁزام
وهف ،Óبقتسسم هرظتني اÃ اسضيأإ

Òثأا---ت ن---م إد---ج فو---خ---ت----م
قيرفل-ل ة-يرا-ق-لإ ة-كرا-سشŸإ

ةلوط-ب-لإ ‘ ه-ج-ئا-ت-ن ى-ل-ع
ثدح املثم إذهو ةينطولإ

ة--ي---لÙإ ة---يد---نألإ ة---ي---ب---ل---غأل
‘ ةقباسسŸإ هذه ‘ ةكراسشŸإ
ى--ت--ح--ف ،ة--ق--با--سسلإ م---سسإوŸإ

نو-ك-ت د--ق ةروإدŸإ ة--سسا--ي--سس
‘ ج-ئا-ت-ن-لإ بذ-بذ-ت ‘ ا-ب-ب-سس
ي--ن--ق--ت--لإ نأإ اÃ ة---لو---ط---ب---لإ
ر-سصا-ن-ع-لإ ح-يÒسس ي-سسنر-ف-لإ
.ةيراقلإ تايرابملل ةزرابلإ

ةينطولا ةلوطبلا ‘ دادزولب بابسش رظتنت ةيمنهج ة‹رب
دادزوــــــلب باــــــبشش

وغنوكلل مويلا Òطيسسو رئاز÷ا ‘ نارم رخآا سضوخي بابسشلا
جراخ بعليسس هنأإو ةسصاخ يبÁزام يبيت مامأإ تبسسلإ ءاقلل ةÒبك ةيمهأإ امود بردŸإ يطعي
ةيباجيإإ ةجيتنب ةدوعلإو ةإرابŸإ هذه ‘ زوفلإ ةرورسض ىلع رسصأإ يسسنرفلإ ينقتلاف ،رئإز÷إ

نم مداقلإ رودلل لهأاتلإ ةÒسشأات عطق لجأإ نم تإوطÿإ لوأإ قيقحتل ةيلوغنكلإ يسضإرألإ نم
هيلع زوفلإ بعسصيو دينع مسصخ مامأإ ةيرومؤوŸإ ةبوعسص إديج ملعي تقولإ سسفن ‘ ،ةلوطبلإ

بعل لجأإ نم مويلإ إذه ةيلوغنكلإ ةمسصاعلإ ¤إإ هلاحر بابسشلإ دفو دسشيسسو إذه ،هبعلم ‘
.مداقلإ تبسسلإ موي ةإرابŸإ

مسسوŸا اذه قيرفلا ةوق دكؤويسس زوفلا
لوأإ ‘ زوفلإ قيق–و ةيلوغنكلإ يسضإرألإ نم ةيباجيإإ ةجيتنب ةدوعلإ نم دويعسس ءاقفر نكمتي ول

بابسشلإ نأاب ةيراقلإ ىتحو ةيلÙإ ةيدنألإ عيم÷ ةلاسسر ةباثÃ نوكيسس لاطبألإ يرودب هتايرابم
كسشلإ عطقيسس يبÁزام بعلم ىلع زوفلاف تاقباسسŸإ لك ‘ مسسوŸإ إذه ¤وألإ رإودألإ بعل ديري
ةسصاخ ،طقفو بعللإ لجأإ نم ةلوطبلإ ‘ كراسشي نل يدإدزولبلإ يدانلإ نأإ عيم÷إ دكأاتيو Úقيلاب
ةلوطبلإ هذه ‘ كراسشي ⁄ هنأإ اÃ رومغم قيرف ةبيقعلإ دلوأإ Èتعت ةعومÛإ ةيدنأإ نم ديدعلإ نأإو
لجأإ نم ةÁزعو ةقث ÚبعÓلإ ديزيسس ةإرابم لوأإ ‘ راسصتنإلإ اسضيأإ هتهج نم ،ةديدع تإونسس ذنم
.ةوقب رإوسشŸإ ةلسصإوم

بابسشلا ىوتسسم نم نوفوختم يبÁزام راسصنأا
لسصإوتلإ عقإوم فلتÈ flع إذهو ةيمهأإ لطب مداقلإ مهمسصخ رابخأإ يبÁزام يبيت راسصنأإ عباتي
نمف ،هنم Òثك نوفوختم مهف دإدزولب بابسش لوح مهئإرآإو مهتاقيلعتل انحفسصت ‘و ،يعامتجإلإ

ىوتسسŸإ ىلع هإوتسسم نوفرعي لو اقباسس هوهجإوي ⁄ ةهج
ةÒخألإ قيرف-لإ ج-ئا-ت-ن ي-ه ىر-خأإ ة-ه-ج ن-م ،ي-ق-ير-فإلإ

fiايهامروغ ىلع ةيسسإدسسب هراسصتنإإو ايراقو ايل ‘
.يسضاŸإ رودلإ

ةــــــسصح رـــــــخآا ترـــــــجأا ةــــــليكسشتلا
رئاز÷ا ‘ ةيبيردت

ر-خآإ دإدزو-ل-ب با-ب-سش ق-ير--ف ىر--جأإ
لبق رئإز÷إ ‘ هل ةيبيردت ةسصح

،ءاعبرألإ إذه وغنوكلإ ¤إإ رفسسلإ
ى--ل--ع سسمأإ ءا--سسم تير---جأإ ة---سص◊إ

ة-م-سصا-ع-لا--ب توأإ02 بع---ل---م ة---ي---سضرأإ
هذهل نيز-ها÷إ Úب-عÓ-لإ ع-ي-م-ج رو-سضح-بو
طاقنلإ عسضول امود ا-ه-ل-غ-ت-سسإإ ثي-ح ،ة-م-ق-لإ

ن-مو ة-ل-ي-ك-سشت--ل--ل ة--ب--سسن--لا--ب فور◊إ ى--ل--ع
ا-سضيأإ ز-كرو ،ه-مد-ع ن-م ي-سسا-سسأا-ك بع-ل-ي--سس
.هيبعل عم ينفلإ لمعلإ ىلع

 عارــــــــسصلا لـــــــــــعسشي يرـــــــيوــــغ نــــــــــيمأا
ةــــــكيدلا بــــختنمو رــــسضÿا Úـــب

نم ديدعلإ تتدكإ يذلإ يريوغ Úمإ ةدعاسصلإ ةبهوŸإ مظل طÿإ ىلع يسسنرفلإ بختنŸإ لخد
رهسش ‘ ح‚ يسسنرفلإ بختنŸإ ناكو  مدقلإ ةركل ينطولإ بختنŸإ بإوبإ ىلع تاب هنإ رداسصŸإ
ةÎفل لكسش يذلإ ،نويل كيبŸوأإ يدان م‚ ،رإوع ماسسح تامدخب زوفلإ ‘ يسضاŸإ ربوتكأإ

ةبسسن «ديد÷إ اÁزنب»ـب بقلŸإ بعÓل يريوغ .رسضÿإ Òهامج ىدل ايبعسش ابلطم ةليوط
.«1 غيللإ» ‘ ÚمجاهŸإ زربأإ نم إدحإو هسسفن سضرف ،ديردم لاير فإده ،اÁزنب Ëركل
يسسنرفلإ يرودلإ يتقباسسم ‘ سسين عم ةإرابم72 ‘ كراسش ،اماع02ـلإ بحاسص مجاهŸإ
جرخت يريوغ .ةمسساح تإرير“3 ىدهأإو افده11 اهلÓخ لجسس ،يبوروألإ يرودلإو
ببسسب ›ا◊إ مسسوŸإ ةيإدب ‘ هرداغي نأإ لبق ،ةÒهسشلإ نويل كيبŸوأإ نابسش ةسسردم نم
يليبÁد ىسسوم يسسنرفلإو يريويداك ونيت يوبابÁزلإ دجإوت لظ ‘ ،ةيوقلإ ةسسفانŸإ
‘ رÁ ⁄ يريوغ قلأات .يابيد سسيف‡ يدنلوهلإو (ديردم وكيتلتأل هلاقتنإ لبق)
فطÿ ةيعاسسلإ ،مدقلإ ةركل ةيرئإز÷إ ةيدا–لإ راظنأإ هيلإإ بلج ثيح ءافÿإ
يريوغب يرئإز÷إ مامتهلإ ةجودزŸإ ةيسسن÷إ باحسصأإ نم ةزيمŸإ بهإوŸإ
،ةدعاسصلإ ةبهوŸإ Úسص– فدهب كرحتلل مدقلإ ةركل يسسنرفلإ دا–لإ عفد

.بابسشلل اسسنرف تابختنم عم هبعك ولع قباسسلإ ‘ تبثأإ Òخألإ نأإو ةسصاخ
يتلإ ،7102 ماعل Úئسشانلل ابوروأإ ·أإ ‘ «ةكيدلإ» عم قلأات يريوغ ناكو
5 لÓ-خ ،ر-خآإ ا-فد-ه ه-ت-عا-ن-سصو فإد--هأإ9 هليجسستب ،ا-ي-تإور-ك-ب تم-ي-قأإ

⁄اعلإ سسأاك لÓخ ةعئإرلإ هتايوتسسم دكؤوي نأإ لبق ،اهيف كراسش تايرابم
7 ‘ ه-ت-م-ها-سسÃ ،د-ن-ه-لإ ‘ ما-ع-لإ سسف-ن ‘ تم-ي-قأإ ي-ت-لإ ،Úئ-سشا-ن-ل--ل
.اهبعل تايرابم4 ةلمج لÓخ ليجسستو ةعانسص Úب ام فإدهأإ

ردا-سصŸإ سضع-ب ن-ع Ó-ق--ن ،تد--كأإ ة--ي--نا--ب--سسإلإ «سسأإ» ة--ف--ي--ح--سص
دجإوتلل ةوقب حسشرم «ديد÷إ اÁزنب» نأإ ،ةعلطŸإ ةيسسنرفلإ

ةلبقŸإ ›ودلإ فقوتلإ ةÎف ‘ اسسنرف بختنم ةمئاق نمسض

ادــــــــــيدج اــــــبردم ةــــسساوم لاــــمك
نارــــــــــهو ةــــــــــيعم÷

ة--ي--ع--م---ج ةرإدإإ تن---ي---ع
بردŸإ ا-ي-م-سسر نإر-هو
سسأإر ىلع ةسسإوم لامك
اهقيرفل ةينفلإ ةسضراعلإ
ة--ط--بإر--لإ ‘ ط--سشا--ن---لإ
.مدقلإ ةركل ةيناثلإ
ما--ع--لإ Òجا--نŸإ ،د---كأإو
،Êإر----هو----لإ يدا----ن----ل-----ل

”» هنأإ رامع نب يرإوه
يئاهن قافتإ ¤إإ لسصوت
ةسسإوم فإرسشإاب يسضقي

ة-ي-ع--م÷إ بيرد--ت ى--ل--ع
م-سسوŸإ ة--لو--ط--ب لÓ--خ

د-يد– ع-م،«ة-ل-ب-قŸإ ة--ع--م÷إ ق--ل--ط--ن--ت ي--ت--لإ يرا÷إ
.قيرفلل يسسيئر فدهك ¤وألإ ةطبإرلإ ¤إإ دوعسصلإ
ةنيدŸإ‘‘ ةليكسشت ىلع فرسشأإ نأإو ةسسإوم لامكل قبسسو
كإذ-نآإ ا-هدا-ق ثي--ح ،4102-3102م-سسو-م ‘ ‘‘ةد-يد÷إ
Úب اهتناكم تدقف اهنكل ،ةبخنلإ ةÒظح ¤إإ دوعسصلل
طسشنت يهو ةÎفلإ كلت ذنمو ،كلذ دعب Úمسسوم رابكلإ

.ةيناثلإ ةجردلإ ‘
،ةلوطبلإ قÓطنإ قبسست يتلإ تإÒسضحتلإ ةÎف ةليطو
دعاسسŸإ بردŸإ فإرسشإإ ت– ةيعم÷إ وبعل بردت

،ميلسس مسساق Êدبلإ رسضÙإو Êإزولإ فيرسش يلوم
اهنم عبرأاب إوزاف ،ةيدو تايرابم سسمخ إوسضاخ ثيح
ةطبإرلإ ¤إإ ديد÷إ دعاسصلإ مامأإ ةدحإو ‘ إومزهنإو
سسيمÿإ ةفيظن ةي-ثÓ-ث-ب ة-مر-ك-لإ دا–إ را÷إ ،ة-ي-نا-ث-لإ
 .نإرهوب «لقعوب بيب◊إ» بعلÃ طرافلإ

باــــــــــحسسن’ا ررــــــــــقي زاــــــــــكعوب
سساــــــــــبعلب بــــــــــيردت نــــــــــم

ز---ع---م ي---سسنو---ت----لإ رر----ق
دا–إ برد--م ،زا--ك--عو--ب
ةرداغم ،ديد÷إ سسابعلب

ةعاسس84 د-ع-ب ه-ب-سصن--م
سسأإر ى-ل-ع ه-ن-ي-ي-ع-ت ى-ل-ع
ق-ير-ف-ل-ل ي--ن--ف--لإ زا--ه÷إ
لا--ق--م--ل--ل ا--ًف---ل---خ ،لوألإ
.ةرإرغوب Úمايل
ى-ل--ع ر--ق--ت--سسإ زا--ك--عو--ب

ن--م با--ح---سسنلإ را---ي---خ
رإر-سصإإ بب-سسب ،ه--ب--سصن--م
،ةرإدإلإ سسل‹ سسي-------ئر

ىلع Êانع-لإ ي-ن-غ-لإ د-ب-ع
.قيرفلل ابردم ،›اجع رسضÚ ÿيعت
ىلعو ،ةرإدإلإ سسل‹ ءاسضعأإ رإرق سضفر Êانعلإ ناكو
رسشابو ،قيرفلل ابردم زاكعوب Úيعتب ،يلسسرم مهسسأإر
.ةمهŸإ ›وتب هعانقإل ›اجع عم هتاسضوافم


