
 يـــــّنم أورـــــــــخضسو ،ءأذــــــح نود تـــــبعل
ةــــــيضسنرــــــفلأ ثّدــــــــ–أأ ل Êأل

 راوـــح ‘ هتايح رارـــضسأا فـــضشكي رـــضضÿا بـــعل
يزــــــيل‚إلا «ماــــــه تضسيو» عـــــقوم عـــــم

جد٥٢  :نمثلأ ^٥٩: ددعلأ ^ــه٢٤٤١ بجر١0ـل قفأوŸأ١٢0٢ يرفيف٤١ دحألأ

حا‚ ةضصق ةـــمحر نـب
!ةيفاح مأدقأاب تبتك

 هــــبختنŸ يرــــئأز÷أ روــــــــهــــم÷أ بـــــح»
«⁄اــــعلأ تاــــبختنم لـــك ‘ هل ليثمل

رئأز÷أ ةيدولوم

ةيقيرفإأ ةطقنب ةيلÙأ اهتبيخ سضوعت ةيدولوŸأ
ةيقيرفإلا لاطبألا ةطبار نم ¤وألا ةلو÷ا

⁄» :Êأرمع
ةرماغŸأ عطتضسن
«كلامزلأ مامأأ

ردضصتي يجÎلأ
ةيدولوŸأ ةعوم‹

دأدزولب بابشش0–0 يبمزام يب يت

عّيضضو ةطقنب داع بابضشلأ
وـــــغنوكلأ ‘ Úـــــتطقن

تأديدهتو تأءأدتعأ ¤إأ انضضرعت» :يضشيرق
« Úطوضشلأ Úب ءابرغ نم لتقلاب

«مهقيرفل ةناهإأ انعم يبÁزام راضصنأأ هلعف امو بجي امك ءاقللأ عم انلماعت» :امود
لئابقلأ ةبيبشش ـ ›اŸأ بعلŸأ

وكاماب ‘ بعلت لهأاتلأ ةÒضشأات
يدحتلأ عفر ىلع مزاع يرانكلأو

«ةيباجيإأ ةجيتن قيقحتل تايناكمإلأ لك انيدل» :نورمح
قحتليو ةـيرضصنلأ مزهي ةــــيدŸأ يــــبŸوأأ

ةينطولأ ةلوطبلأ ةرأدضص ‘ قافولاب

فيطشس قافو – Êاغلأ وكوتوك يتناششأأ

ءوـــــضسو ةرأرــ◊أ ىدــحتي قاـــفولأ
زوفلاب ةدوعلأ ىلع رضصيو ةيضضرألأ

fiيدب زرÓ ةــــــبوت دــــمحأأيرطقلأ يرودلأ ‘ افأده حا‚وبو
رضضÿأ ديدج
رــــــــــــكضسعم ‘

مداقلأ سسرام



انفده»:Êاميلصس
لايدنؤم ¤إا لهأاتلا

زيكÎلا انيلعو رطق
«تايرابŸا ‘ اديج

،يرئاز÷ا ›ودلا مجاهŸا فششك
هحومط نع ،Êاميلشس مÓشسإا
بختنŸا فوفشص ¤إا ةدوعلل
تقو برقأا ‘ يرئاز÷ا ينطولا

هتدايق ‘ ةكراششŸا لجأا نم
⁄اعلا سسأاك تايئاهن ¤إا لهأاتلل
امك ،2202 ةنشس رطق ‘ ةررقŸا

ءاوجألا عم هجامدنإا نع ثد–
هتبرŒو نويل كيبŸوأا يدان ‘

Óئاق حرشصو اشسنرف ‘ ةديد÷ا
انيلع»:رشضÿا سصخي اميف
ةقفر ةلبقŸا انتايرابم ‘ زيكÎلا
Òشست رومألا ،ينطولا بختنŸا
،ماري ام نشسحأا ىلع نآلا دح ¤إا

اذه ىلع لشصاون نأا ىن“أاو
نامشض نم نكمتن نأاو قشسنلا
«⁄اعلا سسأاك تايئاهنل لهأاتلا

‘ يننأاكو رعششأا نويل ‘»:فاشضأاو
،بÎغم يننأا رعششأا لو ،رئاز÷ا

اهيف ةنيدم ‘ دجاوتأا Êوك
اذهو ،Úيرئاز÷ا نم ديدعلا

دنع»:فدرأا مث «اÒثك Êدعاشسي
تنك ،نويل يدان ¤إا ›وشصو
،Êدبلا سصقنلا سضعب نم Êاعأا

يبعل ¤إا فرعتأا تأادب نلاو
اذل ،بعللا ةقيرطو ،قيرفلا
،رمتشسم نشس– ‘ يننأا رعششأا

تقو ‘ يشسنرفلا يرودلا تفرع
«يتمهم نم لهشسي اذهو ،قباشس

بـــــــعلـŸا نؤــــــيعــه٢٤٤١ بجر١٠ ـل قفاوŸا١٢٠٢ يرفيف٤١ دحألا

سسراــــــف .. ؤـــــحد Ëرـــــــك
هــــللا ةــــمذ ‘ ةرـــفاصصلا

،مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–لا ىعن
يذلا ،وحد Ëرك قباشسلا ›ودلا مك◊ا

26 زهان رمع نع ،تبشسلا سسما ‘وت
.سضرŸا عم ليوط عارشص دعب ،اماع

لشضفأا نم ادحاو ،وحد لحارلا Èتعيو
،تاينيعشستلا ةÎف ‘ Úيرئاز÷ا ماك◊ا

،ةيلودلا تايرابŸا نم ديدعلا رادأا ثيح
تاقباشسŸاب تاهجاوŸا تارششع نع Óشضف
علطم ميكحتلا لزتعي نأا لبق ،ةينطولا

يلÙا دا–لا فشصوو .ةديد÷ا ةيفلألا
يذلا ةرفاشصلا سسراف»ـب وحد لحارلا

ميكحتلل ةÒبكلا ةلئاعلا هتدقتفا
›اثŸا هراوششÃ اديششم ،«يرئاز÷ا

هيزاعتب مدقت امك ،هتءافكو هتماقتشساو
.هبراقأاو هترشسأل

 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

جيوÎلا ىلع قفاؤي يصضاملب
ةيطصسؤتŸا نارهو ةرودل

، مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا تفششك
بردم يشضاملب لامج نأا ،تبشسلا سسما

دعتشسم ، مدقلا ةركل ينطولا بختنŸا
ةرود نم رششع ةعشساتلا ةخشسنلا معدل

ةررقŸا طشسوتŸا سضيبألا رحبلا باعلأا
Ã2202 فيشص ‘ نارهو ةنيد.

اهعقوÃ هترششن ،نايب ‘ فافلا تنلعأاو
ىلع هتقفاوم  ،تنÎنإلا ىلع يمشسرلا

تايشصخشش لÓخ نم نارهو ةرودل جيوÎلا
يشضاملب دادعتشسا ¤إا اÒًششم ،تيشصلا ةعئاذ

هذه معد Èع ةدعاشسŸا دي Ëدقتل
ناك .رئاز÷ا ةروشص معدو باعلألا

ةقفر ،ةيشضاŸا مايألا ‘ راز دق يشضاملب
نيدلا Òخا هشسيئر هداق يذلا فافلا دفو

يذلا ديد÷ا نارهو بعلم ،يششطز
ماتتخلاو حاتتفلا يلفح نشضتحيشس

.ىوقلا باعلأا تاشسفانم كلذكو

 ةـــــــبؤط دــــــمحأا برــــقت ةرؤـــــصص
سسراــــــــم ‘ رـــــــصضÿا نــــــم

ل-شصن-ق-لا ة-ق-فر ه-ل ةرو--شص ة--بو--ط د--م--حأا بعÓ--لا ر--ششن
ىلع لوشص◊ا نم هباÎقا ¤إا ةراششإا ‘ ،اكيجلب ‘ يرٔياز÷ا

.يرٔيازج بعÓك ةيمشسرلا هقٔياثو
ثد-حأا ة-بو-ط نو-ك-ي-شس ،ق-ئا-ثو-لا ن-م ءا-ه-ت-نلا ة-لا--ح ‘و
ةرملل ،لب-قŸا ر-ك-شسعŸا ‘ ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا ¤إا Úم-شضنŸا
.هتÒشسم ‘ ¤وألا

هل قبشسو ،ةيكيجلبلا ة-ي-شسن÷ا كل-تÁ ا-ما-ع22ـلا بحا-شص
ادع ام ةينشسلا تأيفلا عيمج ‘ «رم◊ا Úطايششلا» ليث“

.هيلإا مامشضنÓل احششرم ناك يذلا ،لوألا بختنŸا

،يشسنرفلا زتيم م‚ ،ةي◊وب ديرف يرئاز÷ا ءادأا دهشش
لfi هلعج ام ›ا◊ا مشسوŸا لÓخ ةيعون ةلقن
.ÚعباتŸاو ÚظحŸÓا لبق نم ةÒبك ةداششإا

‘ سسداشسلا زكرŸا لتحي يرئاز÷ا مجاهŸا تابو
ن-م ة-ي-لا◊ا ة-خ-شسن-لا ي-ب-عل ل-شضفأا بي-تر-ت
ع-قو-م م-ي-ي-ق-ت--ل ا--ق--فو ،ي--شسنر--ف--لا يرود--لا
ةرك تانايب ليل– ‘ سصشصختŸا ،«دروكشسوه»
.مدقلا

م-شسوŸا ‘ ة-ي-عو-ن ة-ل-ق-ن ة--ي◊و--ب ءادأا د--ه--ششو
‘ ةياغلل ًار-ثؤو-م ًا-ب-عل ح-ب-شصأا ثي-ح ،›ا◊ا

يباجيإا لكششب سسكع-نا ا-م و-هو ،ه-ق-ير-ف
‘ تعفترا يتلا ةيقوشسلا هتميق ىلع
لشصت-ل «تكرا-م Òف-شسنار-ت» ع-قو-م
.وروي ÚيÓم4 ¤إا

بي--ك--ي--ل ة--ف--ي--ح--شص تدر--فأاو
نع لوطم اريرق-ت ة-ي-شسنر-ف-لا

نع هيف تفششك ةي◊وب ديرف
لك-ششب Òخألا ءادأا رو-ط-ت ر-شس

.›ا◊ا مشسوŸا لÓخ تفل
ة--ي--شضا--ير--لا ة---ف---ي---ح---شصلا
نأا تد----كأا ة----ي----شسنر----ف-----لا

بردم يتينو-ت-نأا كيرد-ير-ف
‘ Òب-ك ل-ك-ششب م-ه-شسأا ز-ت-ي-م

لكششب يرئاز÷ا مجنلا روهظ
نم ةيلا◊ا ةخشسنلا لÓخ عئار
.يشسنرفلا يرودلا

يك-ي-شسرو-ك-لا بردŸا نأا ¤إا ترا-ششأاو
ثيح ،بعÓل يشسفنلا بيبطلا رود بعل
لÓ-خ ن-م ه--شسف--ن ‘ ه--ت--ق--ث ه--ل دا--عأا

ام وهو ،بعلŸا جرا-حو ل-خاد Òب-ك ل-ك-ششب ه-ب ة-طا-حإلا
لبق نم «اذوبنم» ام ةÎف ‘ ناك يذلا ةي◊وب لعج
هل رفو يذلا هبرد-م «بح» ن-م د-ي-ف-ت-شسي ،Òها-م÷ا

.ءاوشضألا فطخو قلأاتلا لجأا نم ةبشسانŸا ةيشضرألا
كلذو ،8102 ماع ‘ ةياغلل ةبعشص ةÎف ةي◊وب سشاع
مامأا اشسنرف سسأاك ‘ ةمشساح ءازج ةلكر عاشضأا نأا دعب

«اكنيناب» ةقيرط-ب ا-هد-يد-شست لوا-ح ا-مد-ن-ع ،نا-ك
قباشسلا يكافولشسوكيششتلا مجنلل ةبوشسنŸا ،ةÒهششلا

.اكنيناب Úنوتنأا
،يرئاز÷ا اهم‚ زتيم Òهام-ج تد-ق-ت-ناو

يلحتلا مدعو ،ةنوعرلا-ب ه-ت-م-ه-تاو
‘ ببشست امدعب ،ةمزÓلا ةيد÷اب

ماقو ،سسأاكلا نم هقيرفب ةحاطإلا
قيرفلا بردم زتنياه كيرديرف

نم هداع-ب-ت-شسا-ب ةÎف-لا كل-ت ‘
هل اباقع لوألا قيرفلا ةمئاق

جور--خ ‘ ه--ب--ب--شست ى--ل---ع
.سسأاكلا نم قيرفلا

هذه يط ‘ ح‚ ةي◊وب
‘ ءادو--شسلا ة--ح--ف---شصلا

،ز-ت-ي-م ع-م ه-تر--ما--غ--م
م---شسوŸا ‘ ح---ب---شصي----ل

لوألا م-ج-ن--لا ›ا◊ا
مهشسأا نأا دعب ،قيرفلل

Úب ا-م فاد-هأا9 ‘
ليج-شستو ة-عا-ن-شص
ةارابم02 ةلمج نم

‘ ا---ه----ي----ف كرا----شش
.يلÙا يرودلا ةقباشسم

اهتماقإا ررقŸا ·أÓل برعلا سسأاك تايئاهن ‘ ةرششابم يرئاز÷ا بختنŸا اهنيب نم ،مدقلا ةركل ةيبرع تابختنم رششع كراششتشس
اًفينشصت ىلعألا رششعلا لودلا لهأاتت نأا ىلع دمتعي ةلوطبلا ماظنÈ 1202مشسيد81 ¤ا10 نم ةدتمŸا ةÎفلا ‘ ةحودلا ‘
.ةلوطبلا نم ةيئاهنلا ةلحرŸا ¤إا اًيئاقلت1202 ليرفأا ‘ ردشصي يذلا مدقلا ةركل ›ودلا دا–Óل يŸاعلا فينشصتلا ًقفو
ةنطلشسو ةيروشسو ،تارامإلاو قارعلاو ةيدوعشسلاو رطقو رشصمو رئاز÷او سسنوتو  برغŸاو رئاز÷ا تابختنÃ ، رمألا قلعتيو
نأا ¤إا تراششأاو .ةيقبتŸا ةتشسلا زكارŸا ديدحتل ةلشصاف تاشسفانم ‘ ةيقبتŸا رششع ينثإلا تابختنŸا كراششتشس امنيب ،نامُع

مشضي اميف ،ايبيلو، ايناتيرومو ، Úطشسلفو ، نيرحبلاو ، ندرألاو ، نانبل ،تابختنم مشضي21لا قرفلل لوألا فينشصتلا
.لاموشصلاو يتوبيجو تيوكلاو نميلاو، رمقلا رزجو، نادوشسلا تابختنم Êاثلا فينشصتلا

لصصاؤي ةي◊ؤب
ثد◊ا ةعانصص

اصسنرف ‘

·ألل برعلا سساكل ةرصشابم رصضÿا لهؤؤي افيفلا فينصصت

بايغ لصصاؤت دكؤؤي سسين بردم
‘اصضإا عؤبصسأل لاطع

ن-ع ،ا-ي-شسروأا نا-يردأا ،ي-شسنر-ف-لا سسي-ن يدا-ن برد-م ف-ششك
نع لاطع فشسوي يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا بايغ لشصاوت
ةلشصاوتŸا هتاناعم ببشسب لقألا ىلع ‘اشضإا عوبشسأل قيرفلا

يفناج رهشش اه-ل سضر-ع-ت ي-ت-لا ة-با-شصإلا ن-م
‘ تببشستو ذخ-ف-لا ىو-ت-شسم ى-ل-ع ي-شضاŸا

سسين عم ةيلاتتم تايرابم سسمÿ هبايغ
نا-مÒج نا-شس سسيرا-ب ة-ه-جاو--م ا--هر--خأا

نإا-ف رد-شصŸا سسف-ن بشسحو . سسمأا ءا--شسم
تابيردت ¤إا ةدوعلا نم نكمتي نل لاطع
دعب ،لبقŸا يرفيف12 موي لبق سسين يدان
يرود-لا ‘ ز-تا-مو سسي-ن ة-ه-جاو-م ة--يا--ه--ن
يدان برد-م حر-شص ثي-ح ،ي-شسنر-ف-لا
نأا سضÎفي لاطع»:Ó-ئا-ق سسي-ن
قيرفلا تاب-يرد-ت ‘ ج-مد-ن-ي
ةهجاوم دعب ةعومÛا عم
نو-ك-ي ن-ل ر-مألا ، ز-تا--م
ةراششإلا ردŒ .«ابيرق
ط---شسو----ت----م نأا ¤إا
، ير-ئاز÷ا ناد-يŸا

،يوادو---ب ما---ششه
ىألإا دا-----------------ع

ةليكششتلا
يدانل ةي-شسا-شسألا
‘ سسمأا سسي-----------ن
ناشس سسيراب ةهجاوم

هحارأا امدع-ب نا-مÒج
‘ قباشسلا ءاقللا ‘ بردŸا

 .اشسنرف سسأاك



لّوأا نع ثحبي صسانو
ولوشساشس مامأا هفادهأا

ديدج دعوم ىلع سسانو مدأأ يرئأز÷أ ›ودلأ نوكيسس
مسسرب ولو-سسا-سس مو-ي-لأ ل-ب-ق-ت-سسي Úح Êو-تور-ك ه-يدا-ن ع-م

قيق– وحن هقيرف ةدايق نع ثحبيسس ثيح ،›اطيإ’أ يرودلأ نم22 ةلو÷أ
لوأأ ‘ ةÒبكلأ ةرسساÿأ دعب رايدلأ رقع ‘ بعÓل روهظ لوأأ ‘ زوفلأ

ىلبأأ يذلأ وهو ،ةفيظن ةيعابرب نÓيم مامأأ ديد÷أ هقيرف نأولأاب ةأرابم
ةدايق يد– مامأأ مويلأ نوكيسس هنكل ،ةأرابŸأ كلت ‘ نسس◊أ ءÓبلأ

’ ⁄و ماعلأ بيتÎلأ ةرخؤوم ‘ هتيعسضو Úسسحتل زوفلأ وحن هقيرف
أده لجسسي ⁄ لأز’ يذلأ وهو ،Êوتورك عم هفأدهأأ لوأأ ليجسست
عم باهذلأ ةلحرم ‘ فيدهتلأ نع ماسص امدعب فده يأأ مسسوŸأ
ةزمح . م.يرايلاك

ــه2٤٤1 بجر1٠ ـل قفأوŸأ12٠2 يرفيف٤1 دحأ’أ ثد◊ا

ةشسفانŸا ¤إا دوعي ةيز نب نوجيد ـل فيدرلا قيرفلا عم ›ود--لأ نأأ سسيرا--ن--ي---ل د---ي---فأد نو---ج---يد برد---م ف---سشك ة-يا-ه-ن ف-يدر-لأ ق-ير-ف-لأ ع-م أأد-ب-ي-سس ق--با--سسلأ ير--ئأز÷أ Òطخ رورم ثدا◊ ةسضرع ناك امدعب ›ا◊أ عوبسسأ’أ عبسصأ Îب ¤إأ ءابطأ’أ رطسضأ ةيسضاŸأ ةنسسلأ نم يام ‘ توŸأ ن-م ا-ح‚ ا-مد-ع-ب هد-ي بردم فسشكو ،ةبو-ج-عأا-ب ة--يز ن--ب» :لو--ق---ي نو---يد عو-ب-سسأ’أ أذ-ه بع-ل-ي--سس قيرفلأ عم ةيدو ةأرابم ةو-ط--خ ي--هو ف--يدر--لأ ‘ ،ه-ل ة-ب-سسن--لا--ب ة--ما--ه لجأأ ن-م ه-ط-طfl را-طإأ ة----سسفا----نŸأ ¤إأ ةدو----ع----لأ ق--ير--ف--لأ ع---م ة---ي---م---سسر---لأ .«لوأ’أ
ةزمح . م

fiنإلا مامأا ايطايتحا ءاقبلل حششرم صسراف دمÎ
ةأرا-ب-م مو-ي-لأ ةر-ه-سس و-ي-سست’ يدا-ن ر-ظ-ت-ن-ت
‘ وÒسس ناسس بعلم ىلع Îنإ’أ مامأأ ةيوق
يهو ،«وي-سشت-لا-ك-لأ» ن-م22 ة--لو÷أ را---طإأ
›ود-لأ ظو-ظ-ح ا-ه-ي-ف ود-ب-ت ي-ت-لأ ةأرا--بŸأ
ةكراسشملل ةمدعنم سسراف دمfi يرئأز÷أ
ةليوط ةÎف ذنم هتناكم دقف امدعب ايسساسسأأ
ةبيتك ر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لأ تا-يرا-بŸأ ة-فا-ث-ك م-غر
ن-ح-سست ‘ ل-مأا-ي سسرا-ف ى-ق-ب-يو ،ي-غأز-ن-يإأ
⁄ يذلأ وهو Óيدب ولو ةكراسشŸأو هتيعسضو
هيفاعت مغر ةÎف ذنم ةقيقد يأأ ‘ كراسشي

ةزمح . م.ةباسصإ’أ نم

ابيبط Êاطلشس روتكدلا
ينطولا بختنملل اديدج

،مد-ق-لأ ةر-ك-ل ة--ير--ئأز÷أ ة--يدا–’أ تن--ي--ع
أد-يد-ج ا-ب-ي--ب--ط ،Êا--ط--ل--سس د--مfi رو--ت--كد--لأ

لك لÓخ أرسضاح نوكيسس ،ينطولأ بختنملل
يتلأ ةيمسسرلأو ةيدولأ تايرابŸأو تاسصبÎلأ
دعب ةمداق-لأ د-ي-عأوŸأ ‘ «ر-سضÿأ» ر-ظ-ت-ن-ت
‘ «فافلأ» تحسضوأأو ،أرخؤوم هعم دقاعتلأ
رو-ت-كد-لأ ع-م د-قا-ع-ت-لأ نأأ Êا-ط-ل-سس ّنأأ ،ا-ه-نا--ي--ب
يبطلأ زكرŸأو ةيدا–’أ Úب ةعقوŸأ ةيقافت’أ راطإأ ‘ جردني Êاطلسس
ةزمح . م .يرطقلأ راتسسيبأأ ـب

ىلع ةيرئاز÷ا ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو هتردسصأا يذلا حسضاولا نايبلا مغر
ماعلا ةيريدŸاو ةيلخادلا ةرازوو ةيسصولا ةرازولا ّمسض يذلا يثÓثلا عامتج’ا صشماه

نم ةيسضايرلا تادا–’ا فلتfl تاباختنا نأاسشب نايب هنع قثبنا يذلاو ،ينطولا نمأÓل
 ،مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا اهنيب

نوناقلأ ‘ Òيغت وأأ ليدعت يأأ سضفر ىلع ّسصني يذلأ
ةيعم÷أ ءأرجأ لبق ةيدا–أ يأ’ يباختن’أو يسساسسأ’أ
دمfi «فافلأ» ـل ماعلأ Úمأ’أ جرخ دقف ،ةيباختن’أ

نوناقلأ Òيغت مدع ّنأأ فسشك ةديدج تاحيرسصتب دعاسس
.«افيفلأ» رّرقتسس اÃ نوهرم

عسضخنسس ،افيفلا لخدتت ⁄ اذإا» :دعاسس
«ةرازولا ةميلعتل

،يدلاخ يلع ديسس ريزولأ ةئيهل Òخأ’أ نايبلأ ىلع أدرو
ة--عأذإÓ--ل ح--ير--سصت ‘ ة--يدا–Ó--ل ما--ع--لأ Úمأ’أ ح--سضوأأ
نم ةلسسأرم يأ انلسصت ⁄ أذإأ »:لوقي سسمأأ لوأأ ةينطولأ

،فلŸأ أذ-ه سصو-سصخ-ب ،ا-ف-ي-ف ة-ي-لود-لأ ة-يدا–’أ ل-ب-ق
يتلأ ةÒخأ’أ ةم-ي-ل-ع-ت-لأ ق-ي-ب-ط-ت ى-ل-ع ن-يÈ‹ نو-ك-ن-سس
اهتأرأرق مÎحن يتلأ ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزو اهتردسصأ
سضيرع-ت مد-ع ‘ ل-ث-م-ت-ي ى-ق-ب-ي ي-سسا-سسأ’أ ا-ن-فد-ه (...)
طبÎل ،» ةيلودلأ ةئيهلأ نم تابوقعل ينطولأ بختنŸأ

اÃ ا-ه-ل ي-سسا-سسأ’أ نو-نا-ق-لأ ل-يد-ع-ت مد-ع ي-سشطز ة-ئ-ي-ه
.«افيفلأ» هرّرقتسس

Úب يئرم ءاقل ءارجإا دعبتسست ’ «فافلا»
«افيفلا»و ةرازولا

د-ب-ع-ت-سست ’ ه-ت-ئ-ي-ه نأأ «فا-ف-لأ» ـل ما-ع-لأ Úمأ’أ ح--سضوأأو
ة-ير-ئأز÷أ ة-يدا–’أ Úب د-ع-ب ن-ع ي-ئر--م ءا--ق--ل ءأر--جإأ
دا–’أو ةرأزو------------------لأو
ةلواfi لجأأ نم ›ودلأ
نم ،بسسانم لح داجيإأ
ليدعت نم نك-م-ت-لأ ل-جأأ

ل--ب--ق «فا--ف---لأ» Úنأو---ق
ة-ي-ع--م÷أ د--ق--ع د--عو--م
املثم ،ةيباختن’أ ةماعلأ
Úنأو----ق ه----ي----ل----ع سصن-----ت
ةأايه نأأ دّكؤويل ،«ا-ف-ي-ف-لأ»
نم لخدتت دق ون-ي-ت-نا-ف-نإأ
ىلع تابوقع سضرف لجأأ
كّسسمتلأ لاح ‘ رئأز÷أ
Úنأو-ق-لأ ف-ي--ي--ك--ت مد--ع--ب

ةأا-ي-ه-لأ ه-ب بلا-ط-ت ا-م-ل-ث--م
ةرأزولأ ّنأأ Úح ‘ ةيلودلأ
ليدعت يأأ سضفرت ةيسصولأ

.تاباختن’أ ءأرجإأ لبق
لسصاوُي يسشطز

نل «افيفلا»و ديدهتلا
رئاز÷ا بقاعُت

Òخأ’أ ح--ير---سصت---لأ ي---تأا---يو
،ة--يدا–Ó--ل ما--ع--لأ ÚمأÓ--ل
ن--يد--لأ Òخ كسس“ د--ّكؤو--ي--ل
تÓ-يد-ع--ت ءأر--جإا--ب ي--سشطز
ـل ي-سسا-سسأ’أ نو-نا--ق--لأ ى--ل--ع
ةيعم÷ با-هذ-لأو «فا-ف-لأ»

ل--ب--ق ة--ي--ئا--ن---ث---ت---سسأ ة---ما---ع
Úح ‘ ةيباختن’أ ةيعم÷أ

يأأ ءأرجإأ سضفريو احسضأو هنلك يدلاخ ريزولأ نايب ّنأأ
ةي-با-خ-ت-ن’أ وأأ ة-ي-سسا-سسأ’أ Úنأو-ق-لأ ‘ Òي-غ-ت وأأ ل-يد-ع-ت

يسشطز ى-ق-ب-ي-ل ،تا-با-خ-ت-ن’أ ق-ب-سست ي-ت-لأ ةÎف-لأ لÓ-خ
ةيرئأز÷أ قرفلأ ءاسصقإأو ءأز÷أ ةبقاعم ةيناكمإاب دّدهي
‘ لايدنوŸأ تايفسصتو «ناكلأ» نم ينطولأ بختنŸأو

يأأ ةبقاعم اهل قبسسي ⁄ «افيفلأ» ّنأأ ةبرجتلأ دّكؤوت Úح
جردنت يسشطز تأديدهت ّنأأو Úنأوقلأ فييكت ببسسب دلب

.ÚحسشرŸأ يقاب مامأأ قيرطلأ عطقل هيعسس راطإأ ‘
دجوي ’و رئاز÷ا دّدهُت ⁄ افيفلا» :ةرارسشم

«انيلع تابوقع صضرف نأاسشب رطخ يأا
ةطبأرلل قباسسلأ سسيئرلأو نوناقلأ لاجرل حيرسصت ‘و
يأأ دوجو دّنف ،¤وأ’أ ةعأذإÓل ةرأرسشم دمfi ةينطولأ
سضرف لجأأ نم مدقلأ ةركل ›ودلأ دا–’أ نم ديدهت

تلسصو ي-ت-لأ ة-ل-سسأرŸأ» :لا-قو ر-ئأز÷أ ى-ل-ع تا-بو-ق-ع
’و اهيلع تعلطأ Úنأوقلأ فييكتل يرئأز÷أ دا–’أ
ى-ل-ع تا-بو-ق-ع سضر-ف نأا-سشب د--يد--ه--ت يأأ ا--ه--ي--ف د--جو--ي
‘و ةينوناقلأ ةنجللأ نم ردسصي ⁄ نايبلأ ّنأ’ رئأز÷أ

نم ةÒبك ةبسسن سضرفب بلاط موديق لحأرلأ ريزولأ دهع
هتسضفر ام وهو ةرأزولأ نم ›أرديفلأ بتكŸأ ءاسضعأأ
.«انتبقاعم ّدح لسصت ⁄ اهنكل ،افيفلأ

ةزمح . م

..يدنلوهلا يرودلا ‘ ثلاثلا هفده لّجسس

قلأاتلا لشصاوُي ةبوت
يدنلوهلا يرودلا ‘

ةيفاشضإا اطاقن بشسكيو
صسرام صصبرت لبق

ة-بو-ت د-م--حأأ ير--ئأز÷أ ع--فأدŸأ ل--سصأو
عم يدن-لو-ه-لأ يرود-لأ ‘ تفÓ-لأ ه-ق-لأا-ت
سسمأأ لوأأ ةرهسس هداق يذلأ،كيفلاف هيدان
نÁإأ مامأأ هبعلم ىلع زوفلأ قيق– وحن
ةقيقدلأ ‘ هعيقوت لمح ّدر نود فدهب

هق-ير-ف ا-يد-ه-م ةأرا-بŸأ ر-م-ع ن-م ةÒخأ’أ
ام وهو ،«يزيفيدرإ’أ» ‘ ةنيمث طاقن ثÓث

عم ›ا◊أ مسسوŸأ لÓخ عفأدŸأ أذهل تفÓلأ قلأاتلأ دكؤوي
ةأرا-ب-م ن-م زر-بأ’أ ثد◊أ ه-ي-ف ع-ن-سصي يذ-لأ كي-ف-لا-ف ه-يدا-ن
.ىرخأ’

مسسوŸا اذه ثلاثلا هفده لّجسس
هيدا-ن ع-م ثلا-ث-لأ ه-فد-ه ع-ي-قو-ت ‘ ا-ع-ي-بر22 بحا----سص ح‚و
طÿأ ‘ طسشني هنأأ مغر مسسوŸأ أذه يرودلأ ‘ كيفلاف
Úتأرا-ب-م ر-خأأ ‘ ›أو-ت-لأ ى-ل-ع Êا-ث-لأ فد-ه-لأ و-هو ،ي-ف--لÿأ

نأأ Úح ‘ ،تلوفز مامأأ يسضاŸأ عوبسسأ’أ لجسس دق ناك امدعب
ح‚و ،يرودلأ نم51 ةلو÷أ ‘ وتنيف كابسش ‘ ناك لوأ’أ هفده

.يفلÿأ طÿأ ‘ رخآ’ ءاقل نم قلأاتلأو هيدان دأدعت نمسض ةيسساسسأأ ةناكم زجح ‘ ةبوت
صسرام صصبرت لبق اÒثك همهسسأا عفر

،ةمئاقلأ ‘ ةديدج ءامسسأأ دجأوت دهسشيسس «رسضÿأ» ـل لبقŸأ سصبÎلأ نأأ نلعأأ دق يسضاملب لامج ينطولأ بخانلأ ناكو
ّلظ ‘ ةديدج ءامسسأاب عافدلأ روfi ميعدت نع ثحبي يسضاملب نأأ مأدام ءامسسأ’أ هذه نمسض نم ةبوت دمحأأ نوكي دقو
يتأرابŸ ابسس– دجأوتم ةÒبك ةبسسنب ةبوت نوكيسس ثيح ،يرمعلأ نب لامج عافدلأ ةرخسص ىدل ةسسفانŸأ سسقن
ةزمح . م.ينطولأ بختنملل ةبسسنلاب Úتيلكسش ÚتأرابŸأ نأأ ةسصاخ لبقŸأ سسرام رهسش ايبمأزو انأوسستوب

«فافلا» ةشسائرل هحششرت نلعُي نادوعشسم
هحسشرت نأدوعسسم لامج مدقلأ ةركل ةينطولأ ةطبأرلأ سسيئر بئان دّكأأ

Ÿخ مدقلأ ةركل يرئأز÷أ دا–’أ ةسسائر بسصنÓةيعم÷أ ل
ن-ع ن-ل-عأأ ثي-ح ،ل-ب-قŸأ سسرا-م ‘ ةرر-قŸأ ة-ي-با-خ--ت--ن’أ

،«فافلأ» سسأأر ىلع يسشطز نيدلأ Òخ لÓخ ‘ هتبغر
‘ اهتبغر نع تنلعأأ يتلأ ءامسسأ’أ ةمئاق ¤إأ مسضنيل

،«فافلأ» سسيئر بسصنم ىلع سسفانتلأ رامغ سضوخ
ديد– راظتنأ ‘ وروŸأو ،جابرق ،يداسص يهو
.يسشطز هتدهع ةيهتنŸأ سسيئرلأ فقوم

ةزمح . م

..افيفلا لخدتب ادد‹ دده

!ةÒــــــــخألا هــــــــتقرو بـــــــــعلي يـــــششطز



موجهلآ ةقرو بعليصس نافل
ديكأات ىلع رصصيو وكاماب ‘

ةيلاعفلآ
وكاماب ـب سسرام62 بعلم ¤إأ مويلأ ةهجوم راظنأ’أ لك نوكتشس
مامأأ يرانك-لأ ر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لأ ة-ما-ه-لأ ةأرا-بŸأ ن-شضت-ح-ي-شس يذ-لأ
رركم Êاثلأ يديهمتلأ رودلأ راطإأ ‘ ›اŸأ بعلŸأ
،تا-عو-مÛأ غو-ل--ب ل--ب--ق Òخأ’أو ،فا--ك--لأ سسأا--ك--ل
تل-ق--ن--ت ة--ب--ي--ب--ششلأ نإا--ف ،د--عوŸأ أذ--ه--ل ا--ب--شس–و
ة-ج-ي-ت-ن ق-ي-ق– ‘ ة-ل-ث-م-ت--م ة--ح--شضأو فأد--هأا--ب
ةÒششأات نا-م-شض ‘ ا-ه-ظو-ظ-ح ز-يز-ع-ت-ل ة-ي-با-ج-يإأ
سسينيد بردŸأ نإاف ،كلذ لجأأ نمو ،لهأاتلأ

ىوتشسم ىلع تاشسمللأ رخآأ سسمأأ عشضو ناف’
دمتعيشس يتلأ ةطÿأو ة-ي-شسا-شسأ’أ ة-ل-ي-ك-ششت-لأ

تأÒيغت دهششت نأأ دعبتشسŸأ نم يتلأو اهيلع
ما--مأأ ةÒخأ’أ ة--ه--جأوŸا--ب ة--نرا--ق---م ةÒث---ك
ي-شسنر-ف-لأ ي-ن-ق-ت-لأ نأأ ي-ن-ع-ي ا--م ،ة--ير--شصن--لأ

ة-شسرا‡و و-كا-ما-ب ‘ مو-ج-ه-لأ ة-قرو بع-ل-ي-شس
ةر-غ-ث-لأ دا-ج-يإأ فد-ه-ب سسفا-نŸأ ى-ل-ع ط-غ-شضلأ
ه-ل-ج--شست نأأ ن--كÁ فد--ه يأأ نأأو ة--شصا--خ ة--ب--شسا--نŸأ
يزيتب ةدوعلأ ةهجأوم ‘ ليقث نزو هل نوكيشس ةبيبششلأ
.وزو

نبو ،نورمح ،ةي◊وب ،لابوطلآ ىلع لوعي
قيرفلآ عنصصل حياصس

تلقنت ةيلئابقلأ ةليكششتلأ نإاف ،اقباشس هيلإأ انرششأأ امكو
ي-شسا-قوأأ با-ي-غ ل-ي-ج-شست ع-م ل-م-ت-ك-م ه-ب--شش دأد--ع--ت--ب
لك كلÁ ناف’ نأأ ينعي ام ،ÚباشصŸأ سشأديكمو
أذهل ةيزهاج Ìكأ’أ رشصانعلأ رايتخأ ةيرحو لول◊أ
نإا--ف ،ي--ما--مأ’أ طÿا--ب ق--ل--ع--ت--ي ا--م--ي--فو ،د--عوŸأ
،لا-بو-ط-لأ تا-مد-خ ى-ل-ع أÒث-ك لو-ع-ي-شس ي-شسنر-ف--لأ
Èشصلأ غرافب رظتني هنأأ امك ،حياشس نب اشضرو ةي◊وب
ررحت-ل-ل ةد-ق-ع-لأ كف ن-م ه-ن-ك“و نور-م-ح ة-قا-ف-ت-شسأ
.سسفنلاب هتقث عاجÎشسأو

ةدحآو ةلتكب موجهلآو عافدلاب بلاطيصس
سسينيد بردŸأ نإاف ،تابشسانم ةدع ‘ هيلإأ راششأأ امكو

هيلو-ت ذ-ن-م يرا-ن-ك-لأ ىو-ت-شسم ر-يو-ط-ت ن-م ن-ك“ نا-ف’
ÚعبتتŸأ لك نأأ ثيح ،ةينفلأ ةشضراعلأ ىلع فأرششإ’أ
ل-شضفأأ ة-ق-ير-ط-ب بع-ل-ت تح-ب-شصأأ ة-ب-ي-ب-ششلأ نأأ نود--كؤو--ي
لشضفب كلذو ،ةثÓثلأ طوطÿأ Úب Òبك قشسانت كانهو

Ÿموجهلأو عافدلأ ىلع رشصي ةرم لك ‘ يذلأ ناف’ ةشس
رودلاب Úينعم ÚبعÓلأ عيمج نوكي ىتح ةدحأو ةلتكب
هقيبطت ديري ام أذهو ،ماع لكششب قيرفلأ هبعلي يذلأ
ن .ن.›اŸأ بعلŸأ مامأأ مويلأ اشضيأأ

عقوم ىلع ةيمشسرلأ ةبيبششلأ ةحفشصل هل حيرشصت ‘
نورمح يقزر مجاهŸأ فششك ،يعامتج’أ لشصأوتلأ
أذ-ه ا-نر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لأ ةأرا-بŸأ نأأ أد-ي-ج كرد-ن »:Ó-ئا--ق
ة-بو-ع-شصلأ ة-يا-غ ‘ نو-ك-ت-شس ›اŸأ بع-لŸأ ما-مأأ د-حأ’أ
أذ--ه--ل ا--نر--شضح د--ق--ف ،كلذ ع--مو ،مfiÎ سسفا--ن--م ما--مأأ

،ةيباجيإأ ةجيتن قيقحتل ةيوق ةدأرإابو يغبني امك دعوŸأ
دقتعأأ ،ةلوطبلأ ‘ اهانققح يتلأ ةÒخأ’أ ةقÓطن’أ دعب

ةدوعلأو ،فدهلأ أذه قيقحتل تايناكمإ’أ لك كل‰ اننأأ
‘ ا-ن-ظو-ظ-ح ن-م زز-ع-ت ة-ج-ي-ت-ن--ب وزو يز--ي--ت ¤إأ

Èتعي يذلأ تاعومÛأ رود ¤إأ لهأاتلأ
هذه ‘ ة-ي-شسي-ئر-لأ ا-ن-فأد-هأأ Úب ن-م

.«ةشسفانŸأ

نع ىلختن نل »:ةفيرصش نب
«تاعومÛآ رود

Òه--ظ--لأ ف--ششك ،ه--ت--ه--ج ن---م
نأأ ة-ف-ير--شش ن--ب د--ي--لو ر--شسيأ’أ
دأدعتشس’أ ةبهأأ ىلع ةبيبششلأ

Ÿأ ة----ه-----جأوŸأ بع----لŸا‹،
Ëدقتل نوز-ها-ج نو-ب-عÓ-لأو
،نأديŸأ قوف مهيدل ام لشضفأأ

»:ه---لو---ق ‘ كلذ ا---ح---شضو----م
بعلŸأ ةهجأوŸ انتأÒشض–

ن---------شسحأأ ‘ تر---------ج ›اŸأ
Úب---عÓ---لأ ل----ك ،فور----ظ----لأ

‘ م-ه-يد-ل ا-م ل-شضفأأ أو-مد--ق
يأأ أورخدي ⁄و تابيردتلأ

أذ-ه ل-ك ،ل-م-ع-لأ ‘ د-ه-ج
ةج-ي-ت-ن ق-ي-ق– ل-جأأ ن-م
نحن ،وكاماب ‘ ةيباجيإأ

ا--نر--ظ--ت--ن--ي اÃ نو--عأو
،›اŸأ بع---لŸأ ما---مأأ

ةحشضأو انفأدهأأ نكل
ان-ل-ق-ث ل-ك-ب ي-مÔشسو
ةÒششأا-----ت نا-----م------شضل
¤إأ ل---------هأا----------ت----------لأ
‘ تا------عو-------مÛأ

.«باهذلأ ةلباقم
ن .ن

لوألآ فÙÎآــه2٤٤1 بجر10 ـل قفأوŸأ1202 يرفيف٤1 دحأ’أ

لئابقلآ ةبيبصش

ن-م ة-يأد-ب مو-ي-لأ ة-ي-شسمأأ ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لأ ة-ل-ي-ك-ششت-لأ ه-جأو--ت
بع-لŸأ يدا-ن ي-لÙأ تي-قو--ت--لا--ب ة--شسماÿأ ة--عا--شسلأ
باهذلأ ءاقل راطإأ ‘ وكاماب ـب سسرام62 بعلÃ ›اŸأ

نو-ك-ت-شس ثي-ح ،فا-ك-لأ سسأا-ك-ل رر-ك-م Êا-ث-لأ رود-لأ ن-م
لبق رود رخآأ ‘ Úقيرفلأ Óكل ةبشسّنلاب ةيوق ةهجأوم
،ةليكششت لك فده Èتعي يذلأ تاعومÛأ رود غولب
نيذلأ نورمح يقزر دئاقلأ ءÓمز نإاف ،مهتهج نمو
ةقÓط-ن’أ د-ع-ب ة-ع-ف-تر-م تا-يو-ن-عÃ ›ا-م ¤إأ أو-ل-ق-ن-ت
يدحتلأ عفر ىلع نومزاع ةينطولأ ةلوطبلأ ‘ ةÒخأ’أ
مهل حمشست ةيباج-يإأ ة-ج-ي-ت-ن ق-ي-ق– ¤إأ مو-ي-لأ نو-ع-شسيو
ةدو-ع--لأ ءا--ق--ل ل--ب--ق تا--عو--مÛأ رود ‘ مد--ق ع--شضو--ب
 .نآ’أ نم عوبشسأأ دعب بÎقŸأ

رورغلآ نم رذحي نافلو نوزهاج نوبعÓلآ
بردŸأ اهب ¤دأأ يتلأ ةÒخأ’أ تاحيرشصتلأ لÓخ نمو
ةيزها÷ أدج حاترم Òخأ’أ أذه نإاف ،ناف’ سسينيد

،وكاماب ¤إأ قيرفلأ عم أولقنت نيذلأ ÚبعÓلأ عيمج
يشساقوأأ أدع ام لمتكم قيرفب تلقنت ةبيبششلأ نأأ ثيح

يذ-لأ سشأد-ي-ك--م ع--فأدŸأو ،ما--كز--لأ ن--م Êا--ع--ي يذ--لأ
بلطتت ةبكرلأ ىوتشسم ىلع ةباشصإأ ¤إأ أرخؤوم سضرعت
،كلذ عمو ،عوبشسأ’أ أذه ةÒغشص ةيحأرج ةيلمع ءأرجإأ

ىلعو ينفلأ مقاّطلأ ىدل ةرفوتم نوكتشس لول◊أ نإاف
ى-ل-ع أÒث-ك لو-ع-ي يذ-لأ نا--ف’ سسي--ن--يد بردŸأ ه--شسأأر
ةطرفŸأ ةقثلأو رورغلأ نم رذحي هنكل هلابششأأ ةدأرإأ
.ةقيقد09ـلأ لÓخ Èكأأ زيكÎب بلاطيو

سسيلآوكلآو خانŸآ لماع نم ىصشخي نافل
سسينيد بردŸأ نإاف ،عيم÷أ ملعي امكو ،لباقŸأ ‘
ة-ي-ق-ير-فإ’أ ة-شسفا--نŸأ ‘ ة--ع--شسأو ة--برŒ كلÁ نا--ف’
ى-ل-ع فر-ششأأ ي-ت-لأ ةÒث-ك-لأ ة-ي-ق-ير-فإ’أ ة-يد-نأ’أ م-ك-ح-ب
هذه نع Òثكلأ فر-ع-ي ه-نأأ ي-ن-ع-ي ا-م ،ا-ق-با-شس ا-ه-ب-يرد-ت
‘ ةبيبششلأ رظتن-ت ي-ت-لأ ة-م-هŸأ ة-بو-ع-شصو تا-شسفا-نŸأ
ينقتلأ هاششخي ام Ìكأأو ،›اŸأ بعلŸأ مامأأ وكاماب
دوشسي يذلأ خانŸأ لماع وه ةأرابŸأ هذه ‘ يشسنرفلأ

ةرأر◊أ ةجردب فورعŸأو ،ايلاح ةيلاŸأ ةمشصاعلأ ‘
بردŸأ نأأ ا-م-ك ،ة-ي-لا-ع-لأ ة-بو-طر-لأ ة-ب-شسنو ة-ع--ف--ترŸأ
ل-ما--ع ن--م ا--شضيأأ ى--ششخ--ي ي--شس .سسأأ .ي--شسل--ل ق--با--شسلأ
’و ىوتشسŸأ ‘ نوكي نأأ لمأاي يذلأ ميكحتلأو ةشسلوكلأ
.ةيئاهنلأ ةأرابŸأ ةجيتن ‘ رثؤوي

تاعومÛآ رود ‘ مدق عصضول ةيباجيإآ ةجيتن
ة-شسرا‡ سضفر-ي ي-ل--ئا--ب--ق--لأ بردŸأ نا--ك نإأو ى--ت--حو
›ام ¤إأ تلقنت ةبيبششلأ نأأ ’إأ ،ÚبعÓّلأ ىلع طغشضلأ
‘ ةيباجيإأ ةجيتن قيق– ‘ لثمتت ةحشضأو فأدهأاب
ةدوعلأ ةأرابم Òيشست اهعشسوب نوكي ىتح باهذلأ ءاقل
نشسحأأ ‘ وزو يزيتب ›ا◊أ رهششلأ نم12 موي ةررقŸأ
ناف’ سسينيد نأأ ثيح ،Òبك يشسفن حايترابو فورظلأ

قيق– لقأ’أ ىلع وأأ زوفلأ لجأأ نم لقنت هقيرف نأأ دكأأ
ظوظح زيزعتل فأدهأ’أ لي-ج-شست ع-م لدا-ع-ت-لأ ة-ج-ي-ت-ن
.تاعومÛأ رود غولب ‘ يرانكلأ

«زوفلآ ةينب بعلنصسو ةحصضآو انفآدهأآ» :نافل
دكأأ ،وكاماب ¤إأ يلئابقلأ دفولأ لقنت لبق هل حيرشصت ‘و
نأأ د-ق-ت-عأأ »:Ó-ئا-ق نا-ف’ سسي-ن-يد ي-ل-ئا--ب--ق--لأ بردŸأ
لك ،ةعومÛأ لخأد فورظلأ نشسحأأ ‘ Òشست رومأ’أ
ةيو-ق ةدأرإأ نو-ك-لÁو ةÒب-ك ة-يد-ج-ب نو-ل-م-ع-ي Úب-عÓ-لأ
مامأأ انرظتني يذلأ ءاقللأ ‘ ةيباجيإأ ةجيتن قيقحتل
نوكتشس دعأوقلأ جراخ باهذلأ ةأرابم ،›اŸأ بعلŸأ

هذ--ه ‘ ا--نرأو--ششم ¤إأ ة--ب--شسن--لا--ب ة--ي--م--هأ’أ ة---يا---غ ‘
نم لوأ’أ رطششلأ أذه ‘ ةحشضأو انفأدهأأ ،ةشسفانŸأ

نم أÒثك ززعت ةيباجيإأ ةجيتن قيق– ‘ لثمتت ةأرابم
.«تاعومÛأ ¤إأ لهأاتلأ ‘ انظوظح

«›اŸآ بعلŸآ نع ةركف يدل »
ه-نأأ ىر-خأأ ةر--م نا--ف’ بردŸأ د--كأأ ،ه--تأذ قا--ي--شسلأ ‘
Áأ مداقلأ هشسفانم ىوتشسم نع ةديج ةركف كلŸبعل

طاقن فششتكأو تابشسانم ةدع ‘ هنياع يذلأ ›اŸأ
Êأأ ديكأأ »:هلوق ‘ كلذ احشضوم ،هفعشض طاقنو هتوق
Èت--ع--ي يذ--لأ ›اŸأ بع--لŸأ ن--ع ةد--ي--ج ةر--ك--ف كل--مأأ

كلÁ سسفانŸأ أذه ،هنم رذ◊أ يخوت بجي سسفانم
مهمظعمو يلÙأ بختنŸأ ‘ نوطششني Úبع’ ةدع
¤إأ أو-ل-شصوو ةÒخأ’أ ا-ي-ق-ير-فإأ ·أأ ة-لو-ط-ب ‘ أو-كرا--شش
ي-تأرا-ب-م ا-شضيأأ تن-يا-ع ا-م-ك ،بر--غŸأ ما--مأأ ي--ئا--ه--ن--لأ
لاطبأأ ةطبأر ‘ يواشضيبلأ دأدولأ مامأأ ›اŸأ بعلŸأ
أذ-ه ىو-ت-شسم أد-ي-ج فر-عأأ Êأأ د-كؤوأ’ أذ-ه ،ا--ي--ق--ير--فإأ
ة-ي-حا-ن-لأ ن-م ا-ن-نأأ و-ه ه-لو-ق ي-ن-ن-كÁ ا-م ل-كو ،ق-ير-ف--لأ
يذلأ ةشسفانŸأ سصقن-ل أر-ظ-ن ل-شضفأأ نو-ك-ن-شس ة-ي-ند-ب-لأ
قرافلأ عنشصي نأأ نكÁ أذهو ›اŸأ بعلŸأ هنم Êاعي
.«ةيلشضفأ’أ انحنÁو

«ةيباجيإآ ةجيتن قيقحتل ةيوق ةدآرإآ نوكلÁ نوبعÓلآ »
ةÒبك ’امآأ قلعي هنأأ ناف’ سسينيد دكأأ ،هثيدح ةياهن ‘
‘ ةيباجيإأ ةجيتن قيق–و قرافلأ عنشصل هيبع’ ىلع
نيزوفلأ دعب ،ةحأرشصب »:هلوق ‘ كلذ احشضوم ،وكاماب
رشصنو ةدكيكشس مامأأ ةلوطبلأ ‘ ÚققÙأ نيÒخأ’أ

Úب-عÓ-لأ نأأ لو-ق--لأ ن--كÁ ،›أو--ت--لأ ى--ل--ع يأد Úشسح
ةجيتن قيقحتل ةيوق ةدأرإأو ةعفترم تايونعÃ نوعتمتي
ة-ي-ل-م-ع لÓ-خ ن-م كلذ م-ه-يد-ل تشسŸ د-قو ،ة-ي--با--ج--يإأ
ع-شضن نأأ ءي-شش م-هأأ ن-ك-ل ،د--عوŸأ أذ--ه--ل تأÒشضح--ت--لأ
ةشسفانŸأ ¤إأ انمامتهأ لوحنو ابناج ةلوطبلأ تأءاقل
فورظ ‘و ةفلتfl تايطعÃ نوكتشس يتلأ ةيقيرفإ’أ
”أأ ىلع اننكل ،ÚبعÓلأ نم ديدعلأ اهيلع دتعي ⁄ اÃر
.«يدحتلأ عفرل دأدعتشس’أ

ن .ميشسن

00:71 ةعاشسلا ىلع مويلا / لئابقلا ةبيبشش ـ ›اŸا بعلŸا

يدحتلآ عفر ىلع نومزاع لئابقلآو وــكاماب ‘ بـــعلت لــــهأاتلآ ةÒـــصشأات

لك انيدل »:نورمح
ةجيتن قيقحتل تايناكمإلآ

«وكاماب ‘ ةيباجيإآ

سسمأآ ةصصح رخآآ
تيقوت سسفن ‘

ةآرابŸآ
لوشصو دعب ،اقباشس هيلإأ انرششأأ املثم
ةيلاŸأ ةمشصاعلأ ¤إأ يلئابقلأ دفولأ
ناف’ سسينيد بردŸأ جمرب ،وكاماب

قدنف ىوتشسم ىلع عاجÎشسأ ةشصح
،قيرفلأ هيف ميقي يذلأ «ةقأدشصلأ»

جمرب ،سسمأأ يأأ ›أوŸأ مويلأ ‘و
ةيبيردت ةشصح رخآأ يلئابقلأ بردŸأ

سسفن ‘ مويلأ ةهجأوŸ ابشس–
بعلŸأ ‘و ةأرابŸأ تيقوت

سصنت اŸ اقفو سسرام62 يشسيئرلأ
ةيقيرفإ’أ ةيلأردفنوكلأ Úنأوق هيلع

ةشصرفلأ تناك دقو ،مدقلأ ةركل
عشضول ينفلأ مقاطلل ةبشسنلاب ةيتأوم

ةليكششتلأ ىوتشسم ىلع تاشسمللأ رخآأ
يتلأ ةبشسانŸأ ةطÿأو ةيشساشسأ’أ
ةشصرفلأ تناك امك ،اهيلع دمتعيشس

فاششتك’ ÚبعÓلأ مامأأ ةيتأوم
.نأديŸأ ةيشضرأأ ةيعون

يلئابقلآ دفولآ
نصسحأآ ‘ دجآوتم

فورّظلآ
نم انتلشصو يتلأ ءأدشصأ’أ بشسحو

دجأوتم يلئابقلأ دفولأ نإاف ،وكاماب
لوشصو ذنم فورظلأ نشسحأأ ‘

ةرأدإ’أ نأأ ثيح ،›ام ¤إأ قيرفلأ
تايناكمإ’أ لك ترفو ةيلئابقلأ
مقاطلأ ءاشضعأأو ÚبعÓلأ عشضول

مهل حمشست فورظ ‘ ينفلأ
نم ةجرد ىلعأأ ىلع ظاف◊اب

ةجيتنب رايدلأ ¤إأ ةدوعلأو زيكÎلأ
أورشصأأ نيÒشسŸأ نأأ ثيح ،ةيباجيإأ

ةشصاخ ةلحر قيرفلل Òفوت ىلع
” امك ،بعتلأو قاهرإ’أ يدافتل

ىلع يوتحي ليمج قدنف ‘ رج◊أ
ÚبعÓل حمشست يتلأ طورششلأ لك

يغبني امك دأدعتشس’أو عاجÎشس’اب
Ÿةياغ ‘ نوكتشس يتلأ مويلأ ةأراب

.ةيمهأ’أ



ــه2441 بجر10 ـل قفاوŸا1202 يرفيف41 دحألا لوألا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

دادزولب بابشش0-0 يبمزام يب يت

حاجنب ةيراقلا ةÒشسŸا نولهتشسيو وغنوكلا نم ةنيمث ةطقنب نودوعي ةبيقعلا دلوأا

ةــــــــــــــيعاــــــــــــــفد ةــــــــــــــليكششتب لــــــــــــــخد اــــــــــــــمود نم ءادتعا ¤ا انشضرعت»: دادزولب بابشش يششيرق
«لــــــــتــــقلاب تادــــــيدهتو  Úــــــطوششلا Úــــــب ءابرغ

ةعاذ’ا جاومأا يلع يصشيرق قيفوت دادزولب بابصش ةرادا ‘ يصسفانتلا بطقلا نع لوئصسŸا  حرصص
يلع ءادتع’ا ”و Úطوصشلا Úب اميف وطصس ةيلمع ›ا ضضرعت يقيرف’:  ةياهن لبق ةينطولا

امك  ركصس ةلاح ‘ مهو ءابرغ ضصاخصشا لبق نم تاجايتح’ا نم ديدعلا ةقرصسو داتعلا ضسراح
يرا ⁄ يتايح ‘و نوئطاوتم نم’ا لاجر نا بيرغلاو ÚبعÓلا هجو ‘ ءاصضيب ةحلصسا اورهصشا

فرغ بابصشلا يبع’ ةرداغم عم»:لاق ثيح ثادحأ’ا درصس لصصاو يصشيرق.«روم’ا هذه لثم
تاحافت ثيح ءوصضولا ل-جا ن-م فر-غ-لا ›ا ته-جو-ت  Êا-ث-لا طو-صشلا ةر-صشا-بŸ ضسبŸÓا Òي-غ-ت
يتلا ةعاصسلاو لاقنلا يفتاه بلصسب اوماقو  ركصسلا نم ةلاح ‘ ضصاخصشأ’ا نم ةعوم‹ باÎقاب

داتعلا ضسراح قاحتلا دعب ةصصاخ تمواق يننكل  رجانÿا راهصشاي يديدهت دعب اهلمحا تنك
ضسبŸÓا Òيغت فرغ نم ابيرق ادجاوتم ناك نمأ’ا نم رصصنع قحتلا امك هتقفرب اوناك Úنثاو

ضسبŸÓا Òيغت فرغ يلع وطصسلا مهفده ناك دقل رارفلاب اوذ’و ضضرأ’ا ‘ فتاهلا اومر ثيح
تازازفتصس’ انصضرعت دقل »: لوقي دادزولب ةرادا ‘ يصسفانتلا بطقلا نع لوئصسŸا » ةقرصسلاو
يلع اوزكر نيذلا  ةارابŸا اهب اولخد يتلا  ةيلوجرلا يلع ÚبعÓلا ركصشاو ةارابŸا قÓطنا لبق
ضش.ع.«زوفلاب ةدوعلا يلع نيرداق انكو ناديŸا ةيصضرا قوف مهرود

ضسمأا هتارابم ‘ لدا-ع-ت-لا-ب دادزو-ل-ب با-ب-شش ق-ير-ف دا-ع
راطإا ‘ امهعمج يذلا ءاقللا ‘ يبمزام يبيت مامأا

لاطبأا ةطبار تاعوم‹ نم ¤وألا ةلو÷ا تايرابم
،ا-شسا-ششن-ي-ك بع-ل-م ه-ن-شضت-حا يذ-لا ءا-ق-ل-لا ‘ ا-ي-ق-ير--فإا
ةجيتنلا يهو Úقيرفلا Úب فادهأا نود تهتنإا ةارابŸا
جراخ بعل اهنوك اÒثك دادزولب بابشش قيرف تشضرأا يتلا
.ةيناثلا ةلو÷ا راظتنإا ‘ اهشضرأا

يبÁزام ىمرم دده نم لوأا دويعشس
ناذللا Úقيرفلا نم ديدشش رذح طشسو ضسمأا ءاقل أادب
بعل ةقيرط ةءارق ل-ب-ق مو-ج-ه-لا-ب ة-ياد-ب-لا مد-ع Ó-شضف
ا-م-ه-شضع-ب نا-فر-ع-ي ل ا-م-ه-نأاو ة-شصا-خ م-شصÿا ق-ير-ف--لا

قيرط نع ديدهتلاب يدادزولبلا يدانلا ردابيل ،اديج
‘ ة-يو-ق ةر-ك دد-شس يذ-لا دو-ي-ع-شس Òمأا با-ع-لألا ع-نا--شص

هطلاغت تداك و ةبوعشصب ضسرا◊ا اهدشص ،41 ةقيقدلا
ضصرف زربأا ةركلا هذه نوكتل ،ةعرشسب وبموغن هعبات ول
.لوألا طوششلا ‘ بابششلا

بشسانŸا ناكŸا ‘ حابرم تدجو اياششوأا ةديدشست
بابششلا عافد ةرفيشش كف يبÁزام يب يت قيرف لواح
،ةليوطلا تاركلاب اولششف امدعب ةيشضرألا ةركلا بعلب

ةدترم ةرك يجيج باعلألا عناشص داق03 ةقيقدلا يفف
Òخألا اذه اوا-ششيإا ر-شسيألا Òه-ظ-ل-ل ا-ه-ل-شصوأا ة-م-ظ-ن-م

⁄ يذلا حابرم دنع ترقتشسإا هترك نكل ديدشستلا لشضف
نم لوألا فشصنلا ‘ ةÒطÿا تاركلا نم ديدعلا هلشصت

.يبلشسلا لداعتلاب ىهتنإا يذلا ءاقللا

عيشضي ل ام عيشض وششبو تجرخ تاكيرات ةيشسأار
عا-فد-ل-ل ا-ع-جاÎم Êا-ث-لا طو-ششلا دادزو-ل--ب با--ب--شش أاد--ب
74 ةقيقدلا يفف ،ةدترŸا تامجهلا لÓغتشسا لواحو

رر-م-ي-ل تا-م-ج-ه-لا هذ-ه ىد-حإا ةدا-ي-ق ‘ دو-ي--ع--شس ح‚
تاك-ير-ت ه-ل-ي-مز-ل ة-ق-ي-قد ةر-ك عزو هرود-ب يذ-لا ضسيا◊

،ضسرا◊اب  ،ةيبناج تجرخ ةيوق ةيشسأار ددشس يذلا
ةرير“ دعب ضسرا◊اب اما“ وششب درفنا قئاقدب اهدعب
ديج لكششب ةركلا لبقتشسي ⁄ هظح ءوشسلو هنكل ،وبكوك
نا-كŸا ‘ ضسرا◊ا دŒو ة-ق--ل--غ--م ة--يواز ن--م دد--شسي--ل
.بشسانŸا

ىهتنإا ءاقللاو هموي ‘ ناك بابششلا عافد
يبلشسلا لداعتلاب

مامأا رورŸا نم نم يبÁزام يبيت يمجاهم نكمتي ⁄
لو يجيج ل ثيح ،يدادزولبلا يدانلل ةيعافدلا ةلتكلا
راششوبو دادك ،خاشسن ذقنأا دقف ،رورŸا عاطتشسإا ابلاك
ةجيتنب ءاقللا يهتنيل ،تارŸا نم ديدعلا ‘ مهامرم
.فادهأا نود يبلشسلا لداعتلا

قدنفلا لوح ةفيفخ ةلوج ىرجأا قيرفلا

دودح ‘ اذهو ضسمألا ءاقل لبق ةفيفخ ةلوج ‘ ينفلا مقاطلاو بابششلا يبعل جرخ
قدنفلا لوح Óيلق دفولا ىشش“ ثيح ،رئاز÷ا تيقوتب احابشص ةرششاعلا ةعاشسلا
نم عفرلاو ةارابŸا طغشض نع Óيلق داعتبلاب مهل تحمشس ةعئار ءاوجأا اوعنشصو
.مهم ءاقل يأا لبق امود هيلع رشصي يذلا رمألا وهو ،ءاقللا لبق مهتايونعم

03:21 ةعاشسلا دودح ‘ بعلŸا ¤إا تلشصو ةليكششتلا
دعب اذهو ارهظ01:21 ةعاشسلا دودح ‘ ةماقإلا قدنف دادزولب بابشش دفو رداغ
ةرافشسلا اهتشصشصخ ي-ت-لا ة-ل-فا◊ا-ب ةارا-بŸا بع-لÚ Ÿه-ج-ت-م رو-ط-ف-لا ة-ب-جو لوا-ن-ت
نيأا03:21 ةعاشسلا دودح ‘ يبÁزام بعلŸ اولشصيل ،يدادزولبلا دفولل ةيرئاز÷ا
ءاوجألا دنع فوقولاو ىرخأا ةرم اهدقفت لجأا نم ناديŸا ةيشضرأل ةرششابم اولخد
.ضسبŸÓا Òيغت فرغل هجوتلا لبق كانه ةدئاشسلا

›وغنك رشصانم0001 روشضحب تحمشس فاكلا
رشصانم0001 لاخدإاب يبÁزام يبيت يدان ةرادإل مدقلا ةركل يقيرفإلا دا–إلا حمشس
فوÿاو ةيئانثتشسلا فورظلا ببشسب اذهو بعلŸا نم ءاقللا ةعباتم لجأا نم يدانلل

نم تائŸا دجاوتو اذه ،بعلŸا مجح رغشص ¤إا ةفاشضإلاب انوروك ءابو يششفت نم
بابششلا يبعل جاعزإاو مهقيرف ةلفاح لابقتشسا لجأا نم ›وغنوكلا يدانلا قاششع
.دعوŸا ‘ اوناك نمألا لاجر نكل مهلوشصو دنع

ةيفرششلا ةشصنŸا نم ءاقللا عبات يششيرق
ءاقللا بعلم ‘ يششيرق قيفوت دادزولب بابشش يدانل يشضايرلا بطقلا ريدم دجاوت

بعلŸ ةيفرششلا ةشصنŸا ‘ ءاقللا عبات ثيح ،ةيدادزولبلا ةثعبلا ضسأار ىلع ناك ثيح
لك مهل تحنمو اهيبعل هاŒ بجاولاب تماق بابششلا ةرادإا نأا دكأا دق ناكو ،ةارابŸا
.ةارابŸا ىلع اديج زيكÎلل فورظلا

00:22 ةعاشسلا دودح ‘ رئازجلل داع قيرفلا
اولوانتيل ،ةحارلا لجأا نم ةرششابم ةماقإلا قدنفل نوبعÓلا داع ضسمأا ءاقل ةياهن دعب
راطŸ ةرششابم اهد-ع-ب او-ه-جو-ت-ي-ل ،اءا-شسم ة-ع-با-شسلا ة-عا-شسلا دود-ح ‘ ا-ع-م ءا-ششع-لا
ةلودلا ا-ه-ت-شصشصخ ي-ت-لا ة-شصاÿا ةر-ئا-ط-لا ‘ ر-ئاز÷ا ¤إا ةدو-ع-ل-ل ›ود-لا و-غ-نو-ك-لا
.Úنثإلا رجف نيدموب يراوه راطÃ ط– نأا رظتنŸا نمو اذه ،ةيرئاز÷ا

اÒثك جتحا امودو ششاميكيد درط مك◊ا
بب-شسب بع-لŸا ن-م ضشا-م-ي-ك-يد د-لا-خ با-ب-ششلا ضسار--ح برد--م ءا--ق--ل--لا م--ك--ح در--ط

امود بردŸا هلبقتي ⁄ يذلا رمألا وهلاو ،مك◊ا تارارق ىلع ةرركتŸا هتاجاجتحا
اذه ىلع جتحاو كلذ دعب لوطم عبارلا مك◊او ءاقللا ظفاfi عم ثد– يذلا
نم هيبعل رذحو ةشسلوكلا نم ادج فوختم ناك يشسنرفلا ينقتلاف ،اÒثك رارقلا
.ةديج ةارابم مك◊ا مدق عيم÷ا ةداهششبو ةياهنلا ‘ نكل ،مك◊ا

كنارف بردŸا تمغرأا تاباشصإلا نأا ودبي
ءاقل ‘ لماكلاب هبعل ةقيرط Òيغت ىلع امود
مشسر-بو ةد-يد-ج ة-ل-ي-ك-ششت-ب ل-خد ثي-ح ضسمأا
ةيادب ذنم هيلع دمتعي ناك اŸ رياغم يكيتكت
ينفلا مقاطلا عم قفتا مدعب اذهو مشسوŸا
ي-ن-ق--ت--لا Èت--عا ثي--ح ،2ـ3ـ5 ة-ط-خ-ب بع--ل--لا
لجأا نم بشسنألا يه ةطÿا هذه يشسنرفلا

.هناديم ىلع يبÁزام ةعراقم

ةشسار◊ا ‘ حابرم ىلع رقتشسا
ضسرا◊ا ‘ هتقث امود كنارف بردŸا ددج
ءاقل ‘ بابششلا نيرع ةيامح لجأا نم حابرم
عنتقا يشسنرفلا ينقتلا ،يبÁزام مامأا ضسمأا

Ãهيلع نهارو قباشسلا ةيرشصنلا ضسراح دودر
دعب اذهو ،يواشسوم لدب ةارابŸا هذه ‘

مامأا يشضاŸا ءاقللا ‘ همدق يذلا دودرŸا
ةشصرف ىلع حابرم لشصحتيل ،ةيدŸا يبŸوأا

لتقو ةي-شسا-شسألا ة-ل-ي-ك-ششت-لا ‘ ه-شسف-ن ضضر-ف
ز-كرŸا اذ-ه ى-ل-ع يوا-شسو--م ع--م ة--شسفا--نŸا

دكؤوي اذهك مهم ءاقل ‘ هتكراششم نأاو ةشصاخ
.هيف امود ةقث ىدم

Úعفادم5 كارششإا لشضف امود
ضسم---خ---ب ضسمأا ءا---ق---ل ا----مود بردŸا ل----خد
،راششوب ،دادك نم لكب رمألا قلعتيو Úعفادم
لد--ب Ìي--خ--ل--ب ل--ي--شضف--تو ،روÙا ‘ خا--شسن
بب-شسب اذ-هو ى-ن-م--ي--لا ة--ه÷ا ى--ل--ع ةوÿو--ب
Òهظك ضسياح بعل اميف ،ةيموجهلا هتعزن
امدعب يداع لكششب دادك كراششو اذه ،رشسيأا
ةيبيردتلا ةشص◊ا ‘ ةÒبك ةيزهاج ىلع نابأا
.ةيشضاŸا

طشسولا ‘ دويعشسو تاكيرت ،قازيرم
،تاكير-ت ي-ثÓ-ث-لا ي-شسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت-لا م-ح-قأا

ةارابم ‘ ناديŸا طشسو ‘ قازيرمو دويعشس
اذه ‘ ةÒثكلا تابايغلا ببشسب اذهو ضسمأا
ماهم يشسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت-لا ح-ن-م ثي-ح ،ز-كرŸا
لجأا نم قازيرمو تاكيرت يئا-ن-ث-ل-ل ة-ي-عا-فد
ن--م تار--ك---لا ن---م ن---ك‡ دد---ع Èكأا ع---ط---ق

عناشصك دويع-شس بع-ل ا-م-ي-ف ،م-شصÿا ر-شصا-ن-ع
ةمهم هل تناكو موجهلا يئانث فلخ باعلأا
.طوطÿا Úب طبرلا

وبكوكو وبموغن ‘ هتقث عشضو امود
ÚمجاهÃ ضسمأا ءاقل ‘ امود بردŸا بعل
ثي-ح ،ا-ق-با-شس ل-ع-ف-ي نا-ك ا-م-ك ة-ثÓ--ث ضسي--لو
ةمهŸا هذهل وبموغنو وب-كو-ك ي-ئا-ن-ث-لا را-ت-خا
ح--ن--م ثي--ح ،لو--ح--ل--ب ة--با--شصإا بب--شسب اذ--هو
ضضوعت ل ةشصرف وبموغن ›وغنوكلا مجاهملل

يذلا وبكوك Úح ‘ ،هشسفن تابثإا لجأا نم
ز-ه-ل ةدو-ع-لا ى-ل-ع ر-خآلا و-ه ل-م-ع-ي--شس ف--ل--ك
.ىرخأا ةرم موشصÿا كابشش

81 ةمئاق جراخ يواشسوم
ضسرا◊ا داعبإا دادزولب بابشش قاششع ئجافت

ضسمأا ءاقلب ةينعŸا81 ةمئاق نع يواشسوم

هناكم يعدتشسا ثيح ،يبÁزام يب يت مامأا
ىلع ضسولج-ل-ل ردا-ق-لا د-ب-ع ثلا-ث-لا ضسرا◊ا
ا-شضيأا ي-ن-ف-لا م--قا--ط--لا د--ع--بأاو اذ--ه ،ة--كد--لا
اÃ ءاقللا اذه نع نارحلبو ينم نب يئانثلا
ابعل81 ءاعدتشسا طقف حمشست Úناوقلا نأا
.ابعل12ـب لقنت بابششلاو

ديد÷ا هشصيمقب ءاقللا بعل بابششلا
ضسمأا ةارا--ب--م دادزو--ل--ب با--ب--شش ق--ير--ف بع---ل
ل-ئا-شسو-ل ه-مد--ق يذ--لاو د--يد÷ا ه--شصي--م--ق--ب
ة--ل--ي--ك--ششت--لا ،ة---ي---شضاŸا ما---يألا ‘ مÓ---عإلا
يذلاو رمحألا ضصيمقلاب تلخد ةيدادزولبلا
ثيح ،طشسولا ‘ ينطولا ملعلا ىله زوحي
نÓ-عإلا د-ع-ب اÒث-ك با-ب-ششلا قا-ششع ل-عا-ف--ت

ةرادإا ددحتشسو اذه ،اÒثك هب اوبجعأاو هنع
ضصوشصخ-ب تا-مو-ل-عŸا ن-م د-يزŸا با-ب-ششلا
.ةمداقلا مايألا ‘ عيبلا نكامأا

‘ م--ي--ح÷ا با--ب--ششلا ة---ث---ع---ب تششا---ع و اذ---ه
يب يت راشصنأا نم ضضعب ماق امدعب يششابموبول

ضسبÓ-م Òي-غ-ت ة-فر-غ ما-ح--ت--قا ن--م ي--ب--مزا--م
ةحفشصلا ترششنو اذه ،دفولا ضضارغأا ةقرشسو
رو--مألا ل--ك ه--ي--ف تح--شضو ا--نا--ي--ب ة--ي--م---شسر---لا
ن-م دادزو-ل-ب با-ب-شش ةرادإا ر--ك--ن--ت--شست»:تلا--قو
د-فو تلا-ط ي-ت-لا ة-ج-ط-ل-ب-لا و ف-ن-ع-لا ثاد-حأا
يت راشصنأا نم ةعوم‹ ماحتقا دعب قيرفلا
ة-قر-شسل ضسبŸÓا Òي-غ-ت فر-غ--ل ي--ب--مزا--م ي--ب

و فتاه ةقرشس ت“ ثيح ، ÚبعÓلا تاكلت‡
و «يششيرق قيفوت» يشضايرلا ريدŸا تاراظن

ع-ن-م ¤إا ة-فا-شضإا ، مÓ-عإلا-ب ة-ف-ل--كŸا ف--تا--ه
Úب ةوقلاب ناديŸا ةيشضرأا لوخد نم قيرفلا
Úطوششلا

ل---خاد ى---ت---ح تا---ق---يا----شضŸا تد----ت----ما اذ----ه
ءاقللا مكح لشصاو  امدنع رشضخألا ليطتشسŸا
ليدبلا و يمشسرلا تقولا ءاشضقنا مغر بعللا

تأا-ف--طأا ا--ه--ب--نا--ج ن--م بع--لŸا ةرادإا  ى--ت--حو
«.هيومتلا ةينب ةقÓمعلا ةششاششلا

 نولشصاوي يتباثو لوحلب ،يوارد
يبيردتلا مه‹انرب

ةلحرŸا لوحلبو يتباث ،يوارد يثÓثلا لشصاوي
هرطشس يذ-لا ي-ب-يرد-ت-لا م-ه‹ا-نر-ب ن-م ةÒخألا
عم لوخدلا ل-جأا ن-م اذ-هو ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا م-ه-ل
نم ةدوعلا دعب ةرششابم يداع لكششب ةعومÛا
.يششابموبول

راشصنأا هلعف امو بجي امك ءاقللا عم انلماعت» :امود
«مهقيرفل ةناهإا انعم يبÁزام

دعب امود كنارف دادزولب بابشش بردم لاق
م-شصخ ا-مأا ة-ب-ع-شص ةارا-ب-م تنا-ك د-ق-ل»:ءا-ق-ل-لا

عم انلماعت د-ق-ل ،ة-ثÓ-ث-لا ه-طو-ط-خ ‘ م-ظ-ن-م
،ةجيتنلا هذهب نود-ي-ع-شسو د-ي-ج ل-ك-ششب ءا-ق-ل-لا

Ìكأا مدق-ت-ل-ل ى-ع-شسن-شسو ةد-ي-ج ة-ياد-ب ا-ن-ق-ق-ح

را-شصنأا ه-ل-ع-ف ا-م،تا-يرا-بŸا مدا--ق ‘ ما--مأÓ--ل
دقل ،قيرع قيرفل Úهمو fiÒ رمأا يبمزام

ةو--ق--لا--ب ضسبŸÓا Òي--غ--ت فر--غ ما--ح---ت---قإا ”
«.ةبيشصع تاقوأا انششعو
اهنبإل ةرايزل ةماقإلا رقم ‘ ترشضح وبموغن ةدلاو
Òغ ةرايزب وبموغن يكيام قيرفلا مجاهم ئجافت

امدن-ع اذ-هو ،ق-ير-ف-لا ة-ما-قإا ر-ق-م ‘ ةر-ظ-ت-ن-م
اكيجلب نم اشصيشصخ تلقنت يتلا هتدلاوب ىقتلإا
ةلئاعلا دارفأا ةقفر ةيطارقوÁدلا وغنوكلا ¤إا
اذه لقنت ذنم هلباقت ⁄ يذلا يكيام اهنبا ءاقلل
،باب-ششلا ‘ ع-ي-قو-ت-لا ل-جأا ن-م ر-ئاز-ج-ل-ل Òخألا
‘ نيرشضا◊ا عيمج اهعم لعافت ةيلئاعلا ةرايزلا
نم تعفر ةيئانثتشسا ءاوجأا اوعنشص نيأا قدنفلا

بعÓلا ةدلاو نوكتشسو اذه ،و-ب-مو-غ-ن تا-يو-ن-ع-م
لجأا نم اشساششنيك بعلم تاجردم ‘ ةرشضاح
.هئÓمزو اهنبإا ةدناشسم

يـــــــــــــششاـــــــــــــبموبول ‘ مـــــــــــــيح÷ا ششاـــــــــــــع باـــــــــــــبششلا



فتاهلاب لماعتŸإ ةسسسسؤوم در يقلت نأإ ذنم  طابحإ’إ نم ةلاح ‘ دجوي رإرسس ضسيئرلإ نأإ ةقوثوم رداسصم تفسشك
نأإ ةسصاخ ،فيطسس قافو يدان عم يليو“ دقع مإربإإ ىلع باجيإ’اب درلإ نع ترذتعإ يتلإ «ضسيليبوم» لاقنلإ

عم  ‘اك ›ام غلبم عمجو ةقناÿإ ةمزأ’إ ةهجإوم لجإ نم دقعلإ إذه نامسض ىلع إÒثك نهإر يفياطسسلإ ضسيئرلإ
ضسيئرلإ لسصإو ثيح ›ا◊إ رهسشلإ ةياهن لبق ÚبعÓلإ تاقحتسسم ةيوسستل ÚبعÓلإ عم هتددح يذلإ دعوŸإ بإÎقإ

. ةيليو“ دوقع نامسض لجأإ نم هت’اسصتإو هيعاسسم فيثكت رإرسس
ةرادإلا سسل‹ عامتجا  ةياغ ¤إا درلا لجؤوت ‘اكيج‘

⁄ Œعب تنمسس’إ ةكرسش ةرإدإإ دÚ بكلإÒدقع مإربإإ ىلع فيطسس قافو يدان ةرإدإإ دا◊إ مامأإ «اكيج» ة
ةمزأ’إ ببسسب مسسوŸإ إذه دقاعتلإ ةركف ايئدبم تسضفر نإ دعب يئاهنلإ درلإ ليجأات ىوسس  يليو“

يئاهن لكسشب ررقيسس يذلإ ةكرسشلإ ةرإدإإ ضسل‹ ءاسضعأإ ةراسشتسسإ ¤إإ ةدوعلإ تدإرأإ ثيح ،ةيلاŸإ
02 نم Ìكأ’و قيرفلل يليو“ دقع مدقأإ دعت اكيج نإ ةسصاخ ديدجتلإ مدع وإ دقعلإ ديدÚ Œب

.ةنسس
ةثعبلا سسأارت ةيافلحو رفسسلا نع رذتعا ‘ل لامك سسيئرلا

ةعم÷إ ةحيبسص ةيناغلإ ةمسصاعلإ  ¤إإ دفولإ رفسس دعوم ‘ إرسضاح ‘’ لامك ضسيئرلإ نكي ⁄
ريدŸإ لفكت ثيح ينعŸإ هدكأإ املثم ئراط يلئاع لكسشم ببسسب ةظ◊ رخآإ ‘ رذتعإ امدعب
ةيقبل مات بايغ ‘و دوعوب مسشاه ÒجانŸاب اقوفرم ناك نيأإ ةثعبلإ ةسسائرب ةيافلح ماعلإ
.ةرإدإ’إ ءاسضعأ’ افثكم إروسضح تفرع يتلإ داسشت ¤إإ ةقباسسلإ ةيرفسسلإ ضسكع نيÒسسŸإ

انوروك نع فسشكلا تارابتخا ةفلكت بعل ّلك نع وروي031
دعوم عم انوروك نع فسشكلإ تإرابتخ’ فيطسس قافو ةليكسشت رسصانع عوسضخ ةيلمع تفلك
حلا-سصم-ل-ل ا-هد-يد-سست ” ،بع’ ل-ك ن-ع ورو-ي031 غلبم إر-كأإ ة-م-سصا-ع-لإ را-ط-م ¤إ لو-سصو-لإ
ةيبلسس دكؤوت ةقيثو ىلع قيرفلإ ةرإدإإ لوسصح دعب ةرسشابم راطŸإ ىوتسسم ىلع ةسصتıإ
. ÚبعÓلإ عيم÷ ةبسسنلاب جئاتنلإ

fiلا عاسضخإا ةداعإاب بلاط نم وه ءاقللا ظفاÓبعÚ انوروك سصحفل 
نع فسشكلل تاسصوحفلإ ¤إإ عوسضÿإ ةداعإإ ¤إ تبسسلإ ضسمأإ فيطسس قافو دإدعت رطسضإ

ءإرجإو نوناقلإ قيبطت ىلع رسصأإ يذلإ  ةإرابŸإ ظفاfi نم بلطب انوروك ضسوÒف
ةيبلسس جئاتنلإ تءاج ثيح ةعاسس84 ضسيلو ةإرابŸإ دعوم لبق  ةعاسس42 تاسصوحفلإ

لوسصولإ دعوم ‘ تاسصو-ح-ف-لإ ج-ئا-ت-ن  ضسف-ن ي-هو دإد-ع-ت-لإ ر-سصا-ن-ع ع-ي-م÷ ة-ب-سسن-لا-ب
. ةعم÷إ ةيسسمإ ةرسشابم

نيرداغŸا لوأا  يتومول مجاهŸا
رقم ›إإ هتهجو تناك ثيح راطملل نيرداغŸإ لوأإ يتوŸ لاينإد Êاغلإ  مجاهŸإ ناك
ىلع لوسصحلل دمأ’إ ةليوط ةÒسشأات  نم ةدافتسس’إ بلط فلم   Òسض– ةرسشابمو هانكسس
مسسإوم3 ىلع دتÁ لمع دقع يلع عقو بعÓلإ نأإ ةسصاخ فيطسس ‘  ةماقإ’إ ةداهسش
ىلع عيقوتلإ ميسسÎل روسض◊إ لجأإ نم ةيحايسس ةÒسشأات نم دافتسسإ دق ناك نأإ دعب

. دقعلإ
اناغ ‘ Úتبيردت Úتسصح ترجأا ةليكسشتلا

نإ دعب  إركإ ةيناغلإ ةمسصاعلإ ¤إ لوسصولإ ذنم Úتيبيردت Úتسصح ةليكسشتلإ ترجأإ
يأإ لوسصولإ ةيسسمأإ ضسفن ‘ ةيبيردت ةسصح ة‹رب ىلع يكوكلإ بردŸإ رسصأإ
ندلوغ» قدنف دإد-ع-ت-لإ م-ي-ق-ي ثي-ح ،قد-ن-ف-ل-ل ة-يذاÙإ ة-حا-سسŸإ ى-ل-ع  ة-ع-م÷إ
بعلŸإ   ةيسضرإ ىلع ترج يتلإ تبسسلإ ضسمإ ةÒخ’إ ةسص◊إ ¤إ ةفاسضإ  «بيلوت

ب/ليلخ.ةإرابŸإ نسضتحإ يذلإ

لوألا فÙÎاــه2441 بجر10 ـل قفإوŸإ1202 يرفيف41 دحأ’إ

فيطسس قافو

درلأ اكيج ةكرشش ليجأات دعب

 لــــسشف دـــــــعب  طـــــــبfi رارـــــــسس سســــــيئرلا
«سســـــيليبوم» دــــــــقع ةـــــــــقفسص

ة-سسفا-نŸإ ءإو-جأإ ›إإ مو-ي-لإ ف-ي-ط-سس قا-فو ة-ل-ي-ك-سشت دو-ع-ت
ة-ه-جإو-م لÓ-خ إر-كإ ة-ي-نا-غ-لإ ة-م-سصا-ع-لإ  ن-م ة-ي-ق--ير--فإ’إ

ةعاسسلإ نم ةيإد-ب و-كو-تو-ك ي-ت-نا-سشإ ا-نا-غ ة-لو-ط-ب رد-سصت-م
تيقو-ت-ب ة-ث-لا-ث-لإ يإ ير-ئإز÷إ تي-قو-ت-لا-ب  ًءا-سسم ة-ع-بإر-لإ
باسس◊  ةيناغلإ ةمسصاعلإ بعلم ةيسضرأإ يلع إركأإ ةمسصاعلإ
رخآإ ‘ «فاكلإ» ضسأاك ةسسفانم نم  رركم61 رودلإ باهذ

Òثكلاب دعت ةهجإوم ‘ تاعومÛإ يرود لبق  ةجرخ
ة-لو-ط-ب رد-سصت-م Úب ع-مŒ ا-ه--نأإ ة--سصا--خ ،ضسفا--ن--ت--لإ ن--م
‘ قيرف لك دجوي ثيح اناغ ةلوطب ردسصتم مامأإ رئإز÷إ
ةلماك ةيعابرب فيطسس قافو فسصق نإ دعب همايأإ  نسسحأإ

نم زوفب ضسفانŸإ داع اميف مايأإ لبق هل ةجرخ رخآإ ‘
علطتي يذلإو  «Óيراك» قيرف  ردسصتŸإ مامأإ هدعإوق جراخ

‘ بايإ’إ ةإرابم لبق هسضرأإ قرف مويلإ ةوقب برسضلإ ¤إإ
مسسح ىلع يكوكلإ ليبن بردŸإ لابسشأإ رسصي اميف فيطسس
تاحيرسصت ‘ ءاج ام وهو ،ةيسسمأ’إ هذه لهأاتلإ ةقرو
ةإرابم ‘ قيرف لك ايإون دكؤوي ام ،ÚبعÓلإو ينفلإ مقاطلإ
. مويلإ

ديد÷ا ›ادو ناديŸا طسسو ‘ يعابر ىلع نهاري يكوكلا
موجه-لإ ‘ ة-يإد-ب-لإ ذ-ن-م  ي-ف-يا-ط-سسلإ بردŸإ ر-ما-غ-ي ن-ل
زوفلإ ي-ل-ع ل-م-ع-لإ لÓ-خ ن-م طا-ي-ت-ح’إو رذ◊إ را-ت-خ-يو

Ãإ طسسو ةكرعŸةقطنم ‘ يددعلإ قوفتلإ قيق–و نإدي
‘ تإرك نم ضسفانملل يوقلإ موجهلإ  ليو“ عطقل طسسولإ
يذلإ يثÓثلإ ضسفن ىلع ىقبيسس ثيح ،ةديج تايعسضو
نم لكب رمأ’إ قلعتيو نإديŸإ طسسو ‘ ةهجإوم رخآإ بعل

طسسو ‘ ›إد باسشلإ ةفاسضإإ عم ةلاسصيمو Êاحرف، يوإرق
مويلإ ةيسساسسأ’إ ةليكسشتلإ ديدج نوكيسس يذلإو ،نإديŸإ

ةحإر نم دافتسسإ نأإ دعب قهرم Òغ  بعÓلإ نأإ ةسصاخ
. ةقباسسلإ ةإرابŸإ لÓخ
ةحبارلا ةقرولا رارقبو ةيادبلا نم يروت ›اŸا
ةليكسشتلإ ‘ بعللإ يروت كيلم ›اŸإ مجاهŸإ لسصإويسس
ةلو÷إ ‘ هعقو يذلإ عئإرلإ فدهلإ دعب ةسصاخ ةيسساسس’إ
و ةيندبلإ هتإردق مجاهŸإ ةداعتسسإ دكإ يذلإو ةطرافلإ

مجاهŸإ ةقرو يكوكلإ بردŸإ بعلي نأإ ىلع ،ةيفيدهتلإ
نأإ دعب بعللإ تاير‹ عم رإرقب فسصنم باسشلإ ›ودلإ
ه-ت-ي-ن-ب ¤إإ ة-فا-سضإإ ة-ق-با-سسلإ ةإرا-بŸإ ذ-ن-م ه-ب-ع-ك و-ل-ع د--كأإ
هذ-ه ل-ث-م ‘ هد-عا-سست ي--ت--لإو ،ة--يو--ق--لإ ة--ي--جو--لو--فروŸإ
.ةيندبلإو ةيئانثلإ تاعإرسصلإ اهيف Ìكت يتلإ تاهجإوŸإ

تاباسس◊ا جراخ  يسشكاكبو ءادوسسلا ةطقنلا طينحج بايغ
مويلإ ةيسسمأإ ءإدوسسلإ ةطقنلإ طينحج دئاقلإ بايغ ىقبي
هقيلعت ‘ يكوكلإ بردŸإ هدكأإ ام وهو ،ءإدوسسلإ ةطقنلإ

نأإ ةسصاخ  اناغ ¤إإ طينحج رفسس ةيناكمإإ مدع رإرق ىلع
¤إإ ةفاسضإإ ،يقيقح باعلإ عناسص بايغ نم وكسشي دإدعتلإ
ةباسصإ’إ ببسسب يسشكاكب يروÙإ عفإدŸإ بايغ لسصإوت

ةجاحب دإدعتلإو دعإوقلإ جراخ بعلت ةإرابŸإ نأإ ةسصاخ
.ءايوقأإ Úعفإدم ¤إإ

ةيحسضلا يسسودنقو هبسصنم ¤إا دوعي ةسشغ
¤إإ ة-سشغ م-جا-هŸإ ةدو-ع مو-ي-لإ ة-ي-سسمأإ ة-ه--جإو--م د--ه--سشت
ةإرا-بŸإ ن-ع با-ي-غ-لا-ب زر-ب نأإ د-ع-ب ة-ي-سسا-سسأ’إ ة-ل-ي-ك--سشت--لإ
ثي-ح ،ة--بو--ق--ع--لإ بب--سسب نإر--هو ة--يدو--لو--م ما--مأإ ةÒخأ’إ

بنج ¤إإ بعل-لإو مو-ج-ه-لإ ن-م ى-ن-م-ي-لإ ة-ه÷ا-ب ل-ف-ك-ت-ي-سس
با-سشلإ ةدا-ع-ت-سسإو ة--سشغ ةدو--ع ي--تأا--تو يرو--ي--ت م--جا--هŸإ

ي-سسود-ن-ق نو-ك-ي-ل  نإد-يŸإ ط-سسو ‘ ه-ت-نا-ك-م ي--سسود--ن--ق
تاير‹ بسسح هماحقإإو ء’دبلإ دعقم همإزتلإو ةيحسضلإ
.ةيجهنŸإ Òيغت ¤إإ ةجا◊إو بعللإ

ةارابŸا ةرادإل «اموسسإا افيا» Êورماكلا مك◊ا
ة-ي-سسمإ ا-مو-سسإ ا--ف--يإ Êور--ما--ك--لإ ›ود--لإ م--ك◊إ فر--سشإ
هذ-ه ل-ث-م ق-ب-سسي يذ-لإ ي-ن-ف-لإ عا-م-ت-ج’إ ى-ل--ع ة--حرا--ب--لإ
ة-ق-فر  Úق-ير-ف-لإ ي-ل-ث‡ رو-سضح--بو ة--ي--لود--لإ تا--يرا--بŸإ

fiسسلإ ءاقللإ ظفاÒويلإÊ ىلع نوكيسسو   يكاسس ضسنإرب
و «واموع إردنسص» نم لك  هانطإوم مويلإ ضسامتلإ طخ

. يجينوكن تسسنرإ
لجا نم لخدنسس»: موهلد دعاسسŸا بردŸا

» ةبعسصلا فورظلا مغر زوفلا
يسسنوتلإ فيطسس قافو قيرفل  دعاسسŸإ بردŸإ فسشك
حومط فخي ⁄ ثيح مويلإ ةيسسمأإ هقيرف ايإون نع موهلد
ضسفانŸإ »:لاق ثيح ثÓثلإ طاقنلاب   ةدوعلإ ‘ قيرفلإ
طخ يقب-ي ثي-ح ة-يو-ق ة-ل-ي-ك-سشت كلÁو فور-ع-م ي-ت-نا-سشإ
نم ةإرابŸإ لخدنسس اننكل  ةليكسشتلإ  ةوق ةطقن  موجهلإ
ءاقل لوأإ Èتعت مويلإ ةإرابم نأإ مغر انبعل ةقيرط ضضرف لجأإ
لجأإ نم بعلنسسو ايعيبط ةبسشوسشعم ةيسضرأإ ىلع قيرفلل
ةإرابŸإ اهيف يرجتسس يتلإ ةبعسصلإ فورظلإ مغر زوفلإ

ة--ئاŸإ ‘87 ةبو-طر-لإو23 ةرإر◊إ ة-جرد غ--ل--ب--ت ثي--ح
ردسصم  Èتعت  يتلإو  ةئيسسلإ نإديŸإ ةيسضرأإ ¤إ ةفاسضإ

ب/ليلخ.» يقيقح قلق
نم بلطب سسمأا تاسصوحفلل عوسضÿا داعأا

Èتıا تراتخا نم ةرافسسلاو ظفاÙا
ةدا-عإإ ›إ تب-سسلإ ضسمإ ف-ي-ط-سس قا-فو دإد-ع--ت ر--ط--سضإ
انوروك ضسوÒف نع فسشكلل تاسصوحفلإ ›إ عوسضÿإ
قي-ب-ط-ت ي-ل-ع ر-سصإ يذ-لإ  ةإرا-بŸإ ظ-فاfi ن-م بل-ط-ب
د-عو-م ل-ب-ق  ة-عا--سس42 تاسصو-ح-ف-لإ ءإر-جإو نو-نا-ق-لإ
جئاتنلإ رظتني دفولإ يقب ثيح ةعاسس84 ضسيلو ةإرابŸإ
قافولإ ةرإدإ تطÎسشإ دقو ةسسماÿإ ةعاسسلإ ةياغ ›إ

flتÈ ةركل ةيرئإز÷إ ةرافسسلإ رايتخإ نم ضصسصختم
تإرابتخÓل ةيلامج’إ ةفلكتلإ نإ ةراسش’إ ردŒ مدقلإ

وروي0002

00:61 ةعاشسلأ ىلع مويلأ  / يرئأز÷أ فيطشس قافو – Êاغلأ وكوتوك يتناششأأ

روــــــــفلاب ةدوــــعلا ىــــلع رــــسصيو ةــــيسضرألا ءوــسسو ةرارـــ◊ا ىدــــحتي قاـــفولا

ةياهن دعب ةرسشابم ةدوعلا
ةليللا هذه ةارابŸا

ثيح ةإرابŸإ ةياهن ‘ ةرسشابم نطولإ ضضرأإ ¤إإ فيطسس قافو دفو دوعي
ةسصاÿإ ةرئاطلإ عÓقإإ دعوم ‘ ةمسصاعلإ راطم عيم÷إ ةهجو نوكتسس

ةمسصاعلإ راطم ¤إإ دفولإ لسصي نأإ رظتني ثيح ،إءاسسم ةنماثلإ دودح ‘
دق تناك باهذلإ ةلحر نأإ ةسصاخ ،دغلإ ةحيبسص نم  ةدحإولإ دودح ‘

Èع ةدوعلإو  كيبŸوأإ قدنف ‘ دفولإ ميقيسس ثيح ،تاعاسس5 تمإد
.Úنث’إ دغلإ ةحيبسص ةلفا◊إ

ةليلم Úع ةهجاوم ليجأات بلطتسس ةرادإلا
¤إإ بلطب اناغ ةيرفسس نم  دإدعتلإ ةدوع دعب فيطسس قافو ةرإدإإ مدقتت
ثي-ح ة-مدا-ق-لإ ة-لو÷إ ة-ه-جإو-م ل-ي-جأا-ت ل-جأإ ن--م ة--فÙÎإ ة--ط--بإر--لإ
دعوÃ طبترم قافولإ نأإ ةسصاخ ةليلم Úع ةيعمج قيرفلإ فيسضتسسي

ةعاسس84 يأإ  مداقلإ يرفيف12 موي  وكوتوك يتناسشأإ مامأإ بايإ’إ ةهجإوم
ةلو÷إ تاهجإوم ءإرجإ’ ةفÙÎإ ةطبإرلإ هتددح يذلإ دعوŸإ  دعب
. يرفيف02 و91 يموي ةمداقلإ

ءاثÓثلا دغ دعب بايإلا ةارابŸ تاÒسضحتلا
تاعاسس ءاثÓثلإ دغلإ دعب  ةيسسمأإ تابيردتلإ ءإوجأإ ›إإ ةليكسشتلإ دوعت
موي ةحإر نم نوبعÓلإ دافتسسإ نأإ دعب اناغ نم ÚبعÓلإ ةدوع  دعب ةليلق
ءا-خÎسسÓ-ل ة-سصر-ف-لإ تنا-ك ثي-ح ة-قا-سشلإ ة-ير-ف-سسلإ بب-سسب  Úن-ث’إ د-غ
ةهجإوŸ إدإدعتسسإ ةدا÷إ رومأ’إ قلطنتسس ثيح ،ةيرفسسلإ بعت ةلإزإإو
. باي’إ

ب/ليلخ

 مــــــسسحي نم يــــــــــــكوكلا» : ةــــــــــــيافلح
«وــــــباج ةدوــــــع ةــــــقفسص يــــــف

ةيافلح دهف قافولل ماعلا ريدŸا در
Èع ترششتنا يتلا تاعاششإلا ىلع
يتلاو يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم

ط---شسو---لا ي---ق---ل---ت  ن---ع تثد–
دبع ةمشصاعلا ةيدولوŸ يمو-ج-ه-لا
ةرادا  ن--م ا--شضر--ع و--با--ج ن--مؤوŸا
نم ةجوم تي-ق-ل ي-ت-لاو ،ق-ير-ف-لا
ركنتشست يتلا تاقيلعتلاو بشضغلا

ر-يدŸا ح-شضوا ثي-ح و--با--ج ةدو--ع
لازل بعÓ-لا نأا ة-يا-ف-ل-ح ما-ع-لا

وباج »:لاق ثيح هقيرفب طبترم

اننكÁ ل ةرداك نحنو ةمشصاعلا ةيدولوم عم طبترم لاز ل

ةلاح ‘و ه-ق-ير-ف ع-م ط-ب-تر-م لازل بعل ع-م لا-شصتا ط-بر

ليبن بردŸا ¤ا دوعت ةيلوؤوشسŸا ناف وباج ةداعإا ‘ انركف

وباج عانقا لجا نم ضضوافتلا انم بلط لاح ‘ يذلا يكوكلا

ب/ليلخ.» رخأاتن نلف ةليكششتلا ميعدتب



ةئجافم ةÁزهل صسمأا لوأا ةمصصاعلا دا–إا صضرعت
دي ىلع Úغولوبب يدامح رمع بعلÃو هرايد لخاد

با-صس◊ ر-ف-صصل فد-ه-ب ة-ل-ي-ل-م Úع ة-ي-ع-م-ج ه-ف-ي--صض
هيف رهظ ءاقل ‘ ،ةلوطبلا نم ةرصشع ةثلاثلا ةلو÷ا
ةردابŸا اوكرتو مهاوتصسم نع نيديعب يردوك ءاقفر
فده نولجصسي فيك اوفرع نيذلا ماصصل يبعÓل
،م---ه◊ا---صصل ة----ه----جاوŸا راو----طأا نوÒصسيو زو----ف----لا
ةلصسلصس بقع ةÁزه لوأا ¤إا دا–إلا كلذب صضرعتيل

صسفا-نŸا ق-ق-ح ا-م-ن-ي-ب ،ةÁز-ه نود تا-يرا--ب--م تصس
طاقنلا نم هديصصر عفري هتلعج ةنيمث طاقن ثÓث
دئارلا نم Ìكأا بÎقيو مويدوبلا ‘ هصسفن بصصنيو
دنع ةراطصسوصس ديصصر دمŒ امنيب ،فيطصس قافو
يبرادلا ءاقل ليجأات نمث قيرفلا عفديل81 ةطقنلا
.Úعوبصسأا ةدŸ ةصسفانم نود هيبعل ءاقبو

ىوتصسŸإ ‘ نكي ⁄ ءإدأ’إ
رظتنŸا ىوتصسŸا ¤إا ةعاصش نب ءاقفر ءادأا قري ⁄و

نأا لإا ،قرولا ىلع لوانتŸا ‘ ودبت تناك ةارابم ‘
راهد عداخ ثيح ،رخآا صسأار اهل ناك ناديŸا ةيصضرأا
¤وألا ةلحرŸا ةياهن نم قئاقد رصشع لبق عيم÷ا

ةيطغ-ت-لا ‘ أا-ط-خ Ó-غ-ت-صسم مد-ق-ت-لا فد-ه Ó-ج-صسم
عصضيل ىنميلا ةه÷ا ن-م ه-ل-ي-مز ة-ع-يزو-تو ة-ي-عا-فد-لا
ىلع ردقي ⁄ يذلا زودنغ صسرا◊ا كابصش ‘ ةركلا

‘ ةرا-ط-صسو-صس ي-ب-عل تلواfi م-غرو ،ءي-صش ل--ع--ف
كلذ ‘ اولصشف مهنأا لإا ،تابصسانم ةدع ‘ ليدعتلا
با--ي--غ ة--صصا--خو ،ز--ي--كÎلا ءو---صسو عر---صست---لا بب---صسب
ل اصصرف اوعيصض نيذلا موجهلا يبعل ىلع ةيلاعفلا
ة-فا-صضإا اÃرو ل-يد-ع-ت-لا دا–إلا ى-ل-ع تتو-ف ع--ي--صضت
.ىرخأا فادهأا

اصصرف إوعيصض نومجاهŸإ
ةلم÷اب

بحاصش هجوب دا–إلا ومجاهم رهظو
ن---ب وأا ة---عا---صش ن---ب ،صصو----يfi ءاو----صس

مهراتخا نيذلا يثÓثلا مهو ،ةدومح
يراوز با-----ي------غ ل------ظ ‘ ي------جور------ف
⁄ ثيح ،ةباصصإلا يعادب يمصساقلبو
ل ا-صصر-ف او-ع-ي-صضو م-ه-مو-ي ‘ او-نو-ك-ي
،ة-عا-صش ن-بو صصو-يfi ة-صصا--خ ع--ي--صضت

ءا--ق---ل و---يرا---ن---ي---صس دا---عأا Òخألا اذ---ه
ةجيتنلا ليدعت ةصصرف عّيصضو صسابعلب

ة-ق-ير-ط--ب ة--ه--جاوŸا ق--ئا--قد ر--خآا ‘
تامÓع نم ديدعلا حرطي ام ،ةبيرغ
ما----ي----صص بب----صس ن----ع ما----ه-----ف-----ت-----صسإلا
يتلا ةديدعلا صصرفلا مغر ÚمجاهŸا
ل-مأا ى-ل-ع  ،ةارا-ب--م ل--ك ‘ م--ه--ل حا--ت--ت
ة-ل--ب--قŸا تا--يرا--بŸا ‘ ة--قا--ف--ت--صسإلا
جراخ ةلبقŸا ةلو÷ا ‘ ةركصسب دا–إا ءاقلب ءادبو
نم صسفانŸا لكاصشم ‘ رامثتصسإلا ةلواfiو رايدلا
ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلاو ةراصسÿا هذه كرادت لجأا
.ديدج نم قيرفلا تيب بيترت ديعت

ةجذاصس ةقيرطب افده لبقتصسإ عافدلإ
ماصصل مجاهم نم مدقتلا فده دا–إلا لبقتصساو
ببصسب ،ةجذاصس اهنأا اهنع لاقي ام لقأا ةقيرطب راهد
حان÷ا عم لهاصست-لا اذ-كو ،ة-ي-عا-فد-لا ة-با-قر-لا ءو-صس
نبو لوصس نم لك مامأا ةركلا عيزوتب ماق يذلا نامد
ىلع نيرداق اناك ثيح ،انكاصس اكّرحي نأا نود نيد
ة-حا-صسŸا ها-ح-ن-م ا-م-ه-نأا لإا ،ر-ير-م-ت-لا ل-ب-ق ه-فا-ق--يا

،راهد هلي-مز ¤إا ةر-ك-لا لا-صصيإاو ع-يزو-ت-ل-ل ة-صسفا-نŸا
كا-ب-صش ‘ ةر-ك--لا ع--صضو ‘ ل--كا--صشم د--ج--ي ⁄ Òخألا

نود ن-م فد-ه-لا ة-ي-لوؤو-صسم ل-م-ح-ت-ي ل يذ-لا زود-ن-غ
عيصض يذلا ةرمح ةصصاخو ،عافدلا اهلمحتي لب ،كصش
نم نكمتي ⁄ يذلا ةنيصشوب مث ،ةطقل لوأا ‘ ةركلا
ة-ي-لوؤو-صسم نأا ي-ن-ع-ي ا-م ،مزÓ-لا ل-ك-صشلا-ب ة--ي--ط--غ--ت--لا
.ماع لكصشب عافدلا اهلمحتي فدهلا

ÚبعÓلإ ىلع إÒثك رثأإ ةصسفانŸإ نع داعتب’إ
رثأا Úعوبصسأا ةدŸ ةصسفانŸا نع داعتبلا نأا ودبيو
لÓ-خ ح-صضتا ا--م و--هو ق--ير--ف--لا ي--ب--عل ى--ل--ع اÒث--ك
يردوك ءاقفر ىلع ةيوي◊ا تباغ ثيح ،ةهجاوŸا

يذلا Òبكلا Êدبلا لمعلا ببصسب ،ةداعلا Òغ ىلع

را-صصنألا ل-ع-ج ا-م ،ة-ي-صضاŸا ما-يألا ة-ل-ي-ط ه-ب او-ما--ق
ببصسلا هوÈتعاو يبرادلا ليجأات ةيصضق ¤إا نودوعي
نود مهئاقب ببصسب ،ÚبعÓلا دودرم عجارت ‘ لوألا

لعج ام ،بعصص فرظ ‘ Úلماك Úعوبصسأل ةصسفانم
ةطقن ¤إا دو-ع-يو ،يد-عا-صصت-لا ه-ق-صسن د-ق-ف-ي دا–إلا
‘ تأات ⁄ يتلا ةئجافŸا ةÁزهلا هذه دعب رفصصلا
تناك اهنأاو اميصسل ،ق-ير-ف-ل-ل ة-ب-صسن-لا-ب ا-ما“ ا-ه-ت-قو
.رايدلا لخاد

هنزإوت قيرفلإ دقفأإ ةتيصشو يمصساقلب بايغ
بع-ل-لا ة-عا-ن-صص ‘ ةÒب-ك تا--بو--ع--صص دا–إلا ه--جاوو
،ةارا-بŸا ‘ ما-مألا و--ح--ن ف--لÿا ن--م ةر--ك--لا ل--ق--نو
ةتيصش بايغ ةصصاخ ،ةرثؤوŸا تابايغلا صضعب ببصسب
،امهيبصصنم ‘ اÒبك اغارف اكرت ناذللا يمصساقلبو
نم اما“ ةقفوم نكت ⁄ يجورف تارايخ نأا امك

بعÓلا مدقي ⁄ ثيح ،Úبئاغلا لئادب رايتخا لÓخ
ناد--يŸا ط--صسو ‘ ه--ن--م ر--ظ--ت---نŸا ءي---صشلا ةر---م---ح

روfi ‘ ه-كار-صشإا ل-صضفألا ن-م نا--كو ي--عا--جÎصسلا
يبرعلب ىلع دامتعإلاو ،ديعلب بايغ صضيوعتل عافدلا
ىلع تÓيلع كارصشإا اذكو ،طصسولا ‘ ةفيلخ نب وأا
هذ-ه ل-ك ،روÙا ‘ ه-كار--صشإا لد--ب ى--ن--م--ي--لا ة--ه÷ا
ءادألا تلعجو قيرفلا دودرم ىلع ترثأا تايئز÷ا
.اتهاب

بصصانŸإ ضضعب ‘ هتاباصسح ةعجإرÃ بلاطم يجورف
يرا÷ا عو-ب-صسألا ة-ل-ي-ط ا-ب-لا-ط-م ي-جور-ف نو-ك--ي--صسو

Ãا صضعب ‘ ديدج نم هتاباصسح ةعجارŸبصصان،
ي-لÙا دا–إلا ة-ه-جاوŸ ةر-ك-صسب ¤إا ل-ق-ن-ت-لا ل--ب--ق
صضع--ب ‘ ر--ظ--ن--لا ةدا--عإا ه--ي--ل--عو ،عو--ب--صسألا ة--يا--ه--ن
تايرابملل مزÓلا لكصشلاب هيبعل Òصض–و بصصانŸا
ة---ك---صس ¤إا ا---ع---ير---صس ةدو---ع---لا ل---جأا ن---م ،ة---ل---ب---قŸا
ل-عŒ د-ق ىر-خأا طا-ق-ن ع-ي-ي-صضت مد-عو تارا-صصت--نلا

ة-يا-ه-ن ل-ب-ق مو-يدو-ب-لا ن-ع اÒث-ك د-ع-ت-ب-ت ةرا-ط--صسو--صس
قيرف-لا قا-صشع ه-ل-مأا-ي ل ا-م اذ-هو ،با-هذ-لا ة-ل-حر-م
.ة-مد-قŸا ن-م ة-بر-ق-م ى-ل-ع ءا-ق-ب-لا نود-ير-ي ن--يذ--لا

ب .ب

م-ه-ب-صضغ ّم--ج ةرا--ط--صسو--صس قا--صشع ّبصص
Úع ءا-ق-ل ‘ ق-ير-ف-لا ي--م--جا--ه--م ى--ل--ع
صصو-يfiو ة-عا-صش ن--ب ة--صصا--خ ،ة--ل--ي--ل--م
ىلع اتوفو امهموي ‘ انوكي ⁄ ناذللا
هبرقي رخآا زوف ليجصست ةصصرف قيرفلا
Èت-----عا ذإا ،¤وألا بتارŸا ن-----م-----ك Ìكأا
مد---ع بب---صس نأا را---صصنألا ن----م Òث----ك----لا
ماي-صص ل-صصاو-ت و-ه ةرا-صسÿاو ف-يد-ه-ت-لا
تاÒي-غ-ت اذ-كو ل-ي-ج-صست-لا ن-ع ي-ئا-ن--ث--لا
،ا-صضيأا ة-مو-ه-ف-م ن-ك--ت ⁄ ي--ت--لا بردŸا
اصصرف صصويfiو ةعاصش نب نم لك عيصضو
ازوف ققحي قيرفلا لعجتل تناك ةلهصس
با--ي--غو ز--ي--كÎلا ءو--صس لو---ل ة---لو---ه---صسب
.ةيلاعفلا

بردŸإ نم أاطخ ناك اعم امهكإرصشإإ
اعم يئانثلا كارصشإا نأا نوÒثكلا ىريو

ا--ق--فو--م ن---ك---ي ⁄ صسمأا لوأا ةارا---ب---م ‘
‘ ة--عا--صش ن--ب كار--صشإا ة--صصا--خ ،ا---ما“
د--ج--ي ⁄ ثي---ح ،ر---صسيأا حا---ن---ج بصصن---م
Ëد-ق-ت ن-م ن-ك-م-ت-ي ⁄و ه-ت-حار بعÓ-لا
ةد-يد-ع-لا تار-ك-لا م-غر ه-يد-ل ا--م ل--صضفأا
ي-جور-ف ى-ل-ع نا-ك ثي-ح ،ه-ت-ل-صصو ي-ت--لا
صسأار-ك ط-ق-ف صصو-يfi ى-ل-ع دا-م-ت--علا

ةه÷ا ىلع ةرصشموب كارصشإا عم ةبرح
طايتحلا ‘ ةعاصش نب ءاقبإاو ىرصسيلا
هبصصنم ‘ ةيناثلا ةلحرŸا ‘ هب جزلاو

ناك بردŸا نأا لإا ،موجه بلق يلصصألا
Òغ ‘ ه-كار--صشإا--ب ر--ما--غو ر--خآا يأار ه--ل

ةلمج عايصض ‘ ببصست ام وهو هبصصنم
.ةلهصسلا صصرفلا نم
ايرورصض تاب يجيعنو ميليب قاحتلإ
تدقاعت ةرادإلا نأا قيرفلا ظح نصس◊و

ميليب دما-ح ي-با-ن-ي-كرو-ب-لا م-جا-هŸا ع-م
اذه فصصتنم نطولا صضرأا لصصيصس يذلا
ة-ب--صسن--لا--ب ر--مألا صسف--ن و--هو ،عو--ب--صسألا
Úلح نانوك-ي-صس ثي-ح ي-ج-ي-ع-ن ءا-ير-كز-ل
نادد-ه-ي-صسو ي-ما-مألا طÿا ‘ ن-يÒب--ك
ءاقبلل ةعاصش نبو صصويfi رصشابم لكصشب

ءوصضلا امهحنم دعب ،ءلدبلا دعاقم ‘

تاءا--ق--ل---لا ‘ ة---كرا---صشم---ل---ل ر---صضخألا
راصصنألا صضعب ىري Úح ‘ ،ةيمصسرلا

ة-صصر-ف-لا ح--ن--مو Ìكأا را--ظ--ت--نلا مد--ع
ي-صشناو-ل رار-غ ى-ل--ع ق--ير--ف--لا نا--ب--صشل
اÒبك امصسوم نامدقي ناذللا Êامثعو
.فيدرلا عم

ب .ب

ــه2441 بجر10 ـل قفاوŸا1202 يرفيف41 دحألا لوألا فÙÎا

ةفيظن ةيئانثب ازوف ققح فيدرلا
ىلع ةفيظن ةيئانثب إزوف دا–’إ فيدر ققح ةلباقŸإ افده لجصسو ،ةليلم Úع فيدر باصسح ‘ جا◊إ تيآإو ¤وأ’إ ةلحرŸإ ‘ يصشنإول نم لك ثÓث قير-ف-لإ نا-ب-صش ف-ي-صضي-ل ،Êا-ث-لإ طو-صشلإ ب .ب.مهديصصرل ةمهم طاقن

ةمصصاعلإ دا–إإ

 قـــحتليو ةـــــيرشصنلا مزـــــهي ةــــــيدŸا يـــــبŸوأا
ةــــينطولا ةــــلوطبلا ةرادـــشص ‘ قاــــــــفولاب£

‘ ة--يو--ق--لا ه--صضور--ع ة--ل--صسل--صس ،ة--يدŸا ي--بŸوأا ل---صصاو
هفيصض باصسح ىلع انيمث ازوف ققحو ، ةينطولا ةلوطبلا
ةثلاثلا ةلو÷ا تايرابم راطإا ‘ ،(1-2) ياد Úصسح رصصن

.ةقباصسŸا رمع نم رصشع
ماصشه ،هبعÓل ،زوفلا اذه ‘ لصضفلاب يبŸوألا نيديو

Úتقيقدلا ‘ ةيئانث عقو يذلا ،هللا فلخ نيدلا ماصسح
ياد Úصسح فد-ه ي-جا-ن د-ي-صشر ع-قو ا--م--ي--ف ،(72و ،61)
.73 ةقيقدلا ‘ ديحولا
ةرادصصلا ‘ فيطصس قافوب ةيدŸا قحتلا ،زوفلا اذهبو
Úصسح رصصن ديصصر دمŒ اميف ،ةطقن72 ديصصرب ،اتقؤوم
.رصشع عبارلا زكرŸا ‘ ،31 ةطقنلا دنع ،ياد
ابعصص ازوف يلÙا عيرصسلا ققح ،نازيلغ بعلم ىلعو

لبا-ق-م Úفد-ه-ب ،ةد-ك-ي-ك-صس ة-ب-ي-ب-صش ه-ف-ي-صض با-صسح ى-ل-ع
.دحاو فده
،(13ق) غ-لا-ب نا-ي-ف-صس ،ن-م ل-ك ا-ه-ع-قو ي--بŸوألا ة--ي--ئا--ن--ث

ة-ب-ي-ب-صش ن-ك-م--ت--ي نأا ل--ب--ق ،(77ق) ح-ي-ت-صش ن-يد--لا ف--ي--صسو
‘ يقوزرم نيدلا Òخ Èع قرافلا صصيلقت نم ةدكيكصس
.28 ةقيقدلا
،رصشع يدا◊ا زكرŸا ¤إا ،زوفلا اذهب نازيلغ دعصصو
8 دنع ةدكيكصس ديصصر فقوت اميف ،ةطقن71 ديصصرب
.Òخألا لبق ام زكرŸا ‘ ،طاقن
هصضورع جÈلا يلهأا لصصاو ،ةلو÷ا تايرابم ماتخ ‘و
مامأا ،هبع-ل-م ى-ل-ع ي-با-ج-يإلا لدا-ع-ت-ل-ل دا-ق-ناو ،ة-ل-يز-ه-لا

.امهلثÚ Ÿفدهب ،نيرقم م‚ هفيصض
ناد-غز ق-ي-فو-تو ،(46ق) به-صشل ا-م-ه-ع-قو ي-ل-هألا ا-فد-ه
نامد مركأاو ،(32ق) اناموصس ركبوب مصصب اميف ،(97ق)
.مجنلا ةيئانث ىلع (76ق)
‘ طاقن01 ،ةرقم م‚ ديصصر حبصصأا ،ةجيتنلا هذهبو
جÈلا يلهأا نع طاقن7 قرافب ،رصشع صسداصسلا زكرŸا

.ةرخؤوŸا بحاصص

يبرادلا ليجأات نمث عفدتو Úغولوب ‘ طقشست ةراطشسوشس

fiةعاشش نبو صصوي fiراشصنألا طخشس ل



 ةبانع دا–او ليقتسسم انأا»: ميعز
«لاوـــــــــمأا نود Òــــــــسسي نــــــــــــل

دا–ا ق--ير---ف سسي---ئر ثد–
م-ي-عز ط-شسا-ب-لا د-ب-ع ة-با-ن-ع
ه-ت-ع-فد ي-ت--لا با--ب--شسألا ن--ع
م-قا-ط-لا ة-ق-فر ة-لا-ق--ت--شسÓ--ل
ةهجاوم بقع يدانلل ينفلا

تهت-نا ي-ت-لا ة-ن-تا-ب ة-يدو-لو-م
Úب ي--با--ج--يلا لدا---ع---ت---لا---ب
.Úفرطلا
لاق ةيفحشص تاحيرشصت ‘و
Úب-عÓ-لا ر-ك-ششأا ..»: م--ي--عز
لÓ--خ مد--قŸا ءادألا ى---ل---ع
نأا نود-بو ف-شسأÓ-ل ، ءا--ق--ل--لا
سصا--خ--ششألا ءا--م--شسأا ر---كذ---ن
ذ-ن--م ة--ق--لا--ع نو--يد تد--جو
ي----ت----لاو ي----شضاŸا م----شسوŸا

امأا ، متينشس ÒيÓم8 تقاف
تم----ق د-----ق-----ف Êو-----يد ن-----ع
ن--م كا--ن--ه ، ا---هد---يد---شست---ب
نم مغرلاب يدانلا اذه بحأا انأا مهل لوقأا ، لاومألا ‘ » بلطي » ميعز نأاب لوقيو ينم رخشسي
.«لشضفأا قيرفلا نع داعتبلا ينم اوبلط ÚبرقŸا ىتحو يتءارب تتبثو تنجشس Êأا
هعم طبشضاو ناودع زيزعل قيرفلا ملشسأاشسو يواهلا يدانلا ›وؤوشسم عم سسلجأاشس »: فدرأاو
،كانه قرفلا دحأا مامز ›وت ايلع سضرع هنأل ، ةمشصاعلا ¤إا هŒأاشس هدعب نمو تاباشس◊ا
‘ ةحارشصب اهلوقأاو ، مامأÓل Òشسي نل ةبانع دا–ا لاومأا نودب نكل ، Òهام÷ا نم رذتعأا

مقأا ⁄ انأاو ءاقبلا ىلع ا‰إاو دوعشصلا ىلع بعلي نل قيرفلا تازاجإلا ىلع لوشص◊ا مدع لاح
نم ليقارع كانه ، اذه لك ءارو فقي نم فرعأا »: همÓك متخو.» اذه لجأا نم يدان ءانبب
ميعزب ةحاطإلا ديري نم كانهو تاه÷ا سضعب نمو فافلا

ة-ياد--ب ذ--ن--م  زو--ف لوأا ق--ي--ق– ‘ جÈلا ي--ل--هأا ق--ف--خا
لدا-ع-ت-لا سضر-ف ن-م ةر-ق-م م‚ ن-ك“ نا د-ع--ب م--شسوŸا

نم ةشصرف تناك ةارابم  ‘ توأا0٢ بعلم ةيشضرأا يلع
. ءاقبلا قيق– لما ةداعتشسل بهذ
ةيبلاغ زي“و  ةوق لكب لوألا طوششلا Úتليكششتلا تلخد
نم ةليلق سصرف ليجشست عم Êدبلا عافدنلاب اهتاÎف
هجو نا دعب ردابŸا يلهألا موجه  ناك ثيح ذ Úبنا÷ا
سسرا◊ا لمعتشسا ةفذق7١ د ‘ عقعق ناديŸا طشسو

مجنلا موجه دÒل  اهل يدشصتلل هتاردق لماك ةيافلح
٢٢ د ‘ براششوب نم ةحتفو قشسنم موجه دعب  ةوقب

Œوهو  مجنلل لوألا فدهلا اعقوم اناموشس ةيشسار د
‘ بعللا رشصحنيل  يلهألا رشصانع كبرإا يذلا فدهلا
.لوألا طوششلا ةياهن مك◊ا ةياغ ›ا ناديŸا طشسو
ن-م به-ششل م-جا-هŸا ا--ه--ي--ف ح‚ لوألا طو--ششلا ة--ياد--ب

8٤ د ‘  ةيافلح سسرا◊ا ةعداfl نم يلهألا بناج
ناديŸا طشسو داكو ةارابŸا متير دادزيل ةفكلا حيجرتو

ةفذ-ق-ب  Êا-ث-لا فد-ه-لا ة-فا-شضا ن-م55 د ‘ سشير--م---ع
76 ةقيقدلا دهششتل  مجنلا سسراح  اهل يدشصت ةبوشصم
دعب مك◊ا يلع  يلهلا يبعل نم ةمراع تاجاجتحا
ثيح مك◊ا اهيلع نلعي ⁄  ةلقرع ›ا عقعق سضرعت
دوعتو مئاقلاب مدطشصت ةفذقبو ةركلاب اناموشس لشصاو
رشصانع فثكيل كابششلا ‘ ةركلا عشضي  لابرد ةيشسار ›ا

ةلقرعلا ›ا بهششل سضرعت75 د ‘و تامجهلا يلهألا
ا-هذ-ف-ن ءاز-ج ة-ل-كر ن-ع ن-ل-ع-ي م-ك◊ا ة-ق-ط--نŸا ل--خاد
بعÓ-لا سسف-ن ة-يا-ف-ل-ح سسرا◊ا ا-ه--ل يد--شصتو ناد--غز
ةرك  Óغتشسم97 د ‘و قئاقد3 دعب كرادتي نادغز
موجه لشصاويل  ةجيتنلا لدعم ينميلاب هفذقبو ةدترم
ديشسŒ نود نم ةÒخلا قئاقدلا ‘ طغشضلا يلهلا
.لداعتلاب ةارابŸا ةياهن ةياغ ›ا

ب/ليلخ

ــه٢٤٤١ بجر١0 ـل قفاوŸا١٢0٢ يرفيف٤١ دحألاةيدنألا رابخأا

2 ةرقم م‚ –2 جÈلا يلهأا

 ةداعسسوب لما3 -1 ةديلبلا دا–ا

Òــــسصم مــــسسحي ةرادلا سســــل‹
موــــــيلا ةـــــعيبسصوب بردـــــŸا

دحلا مويلا جÈلا يلها ةرادا شسل‹ ءاسضعا دقعي دعاسسŸا بردŸا Òسصم ‘ ثب-لا ل-جا ن-م ا-عا-م-ت-جا وا ايسسيئر ابردم هبيسصنت  رارق ذاختاو ةعيبسصوب ة-سضرا-ع-لا ي-ل-ع فار-سشإÓ-ل ي-سسي-ئر برد--م بل--ج يدزوب وا Êاميلسس مسسا دجوي ثيح   يلهÓل ةينفلا ءوسضلا يطعيسس يذلا ةرادلا شسل‹ ةلواط يلع ةيقرت وا يئانثلا عم تاسضوافم ‘ لوخدلل رسضخلا شضرعتي-سس ي-ل-هلا نا ةرا-سشلا ردŒ، ة-ع-ي-ب-سصو-ب دوجو مدع ببسسب   نويلم02 ةيلام ةبوقع ناثل ب/ليلخ. ةارابŸا ةقرو ‘ يسسيئر بردم

ءاعبرألا لمأا1 –1 ششار◊ا دا–ا

زوــــــف لوأا عازـــــتنا ‘ قـــــفخت اــــــــباــــكلا
طوـــــــقسسلا وـــــــحن هـــــــجتتو

Òغ ةÁز-ه-ب ،ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا ي--ن--م
ءاد-ه-ششلا ةو-خإلا بع-لÃ ةر-ظ-ت-ن--م
مامأا دحاول ةلماك ةيثÓثب ينكارب
ءا-ق-ل ‘ ،ةدا--ع--شسو--ب ل--ما ف--ي--شضلا

ةلي-ك-ششت-ب ي-لÙا ق-ير-ف-لا ه-شضا-خ
،نا-ب-ششلا Úب-عÓ-لا ن-م ا-ه-ت-ي--ب--لا--غ
نم رارق-ب ،Úب-عÓ-لا ل-ي-هأا-ت مد-ع-ل
ةرادإا د---يد---شست مد---ع---ل ة---ط----بار----لا
يدان نويدل ›اششرشش نب سسيئرلا
نم Ìكأاب ةردقŸاو ةديلبلا دا–ا

يذلا رمألا ،ميتنشس ÒيÓم ةشسمخ
ى-ل-ع ة-م-ي-خو ج-ئا-ت-ن ه-ل نو--ك--ت د--ق
ةلوطب ‘ يديلبلا قيرفلا لبقتشسم
د---ج Èت---ع---ت ي---ت---لا م---شسوŸا اذ---ه
ة--غ--ي--شصل ر--ظ--ن--لا--ب ،ة--ي--ئا--ن--ث--ت---شسا
.ةرخأاتŸا اهتقÓطناو ةشسفانŸا
ةعبرأا ،يحي نب مك◊ا ءاقللا رادأا
،ة-قÓ-ط-نلا ةر-فا-شص د--ع--ب ق--ئا--قد
هع-قو فد-ه-ب ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا مد-ق-ت
اهدع-ب ،دا-ششي-نا-ح با-ششلا بعÓ-لا
مهلقث لك ةداعشسوب لما اوبعل ىمر
،ةجيتنلا ليدعت ةيغب ،موجهلا وحن
طوششلا فشصتنم ‘ كلذ مهل ناكو
،ي-ب-يا-ط بعÓ-لا ة-ط-شساو-ب Êا--ث--لا
نا لإا فد-ه-لا اذ--ه ن--م م--غر--لا--بو

،انكاشس اوكرحي ⁄ دا–لا يبعل
،رئازلا ق-ير-ف-ل-ل ةر-ط-ي-شسلا تي-ق-بو
ة-ج-ي-ت-ن-لا نا لإا كلذ ن-م م-غر-لا--بو
ة-يا-ه-ن ة-يا--غ ¤إا ة--لدا--ع--ت--م ة--ي--ق--ب
.لوألا طوششلا
ه-ي-ف ف--ل--ت--خ--ت ⁄ ،Êا--ث--لا طو--ششلا

،عفادي رخآاو مجاهي قيرف ،ةروشصلا
طقف قئاقد سسمخ لإا سض“ ⁄و

نم ةداعشسوب لما بعل نك“ ىتح
،Êا-ث-لا فد-ه-لا ة-فا-شضإا ن-م نا--ن--م
فد-ه-لا ءا-ج ة-عا-شس ع-بر-ب ا--هد--ع--ب
،فيشصول بعÓلا مدق نم ثلاثلا
‘ ة-م-حر-لا ة-شصا-شصر ة--با--ثÃ نا--ك

اوهات ثيح ،دا–لا يبعل ردشص
Úكرا---ت ،ناد----يŸا ة----ي----شضرأا قو----ف
ناك ثيح ،لمألا يبعÓل ةردابŸا
،فده نم Ìكأا ةفا-شضإا م-ه-نا-ك-مإا-ب
تنا-ك-ل لإاو ة-ي-نا-نألاو عر-شست-لا لو-ل
ةارابŸا يهتنتل ،ادج ةليقث ةجيتنلا
ةدا--ع--شسو--ب ل--مأل ق--ح--ت--شسم زو--ف---ب
.دحاول ةيثÓثب

ةداعشسوب لما دشصحي ،زوفلا اذهبو
ن---ع اد---ع---ب Úم----ث طا----ق----ن ثÓ----ث
ءا-ن-بأا د--شصح ل--با--قŸا--ب ،هد--عاو--ق
نوكت دق ،ةرم دج ةÁزه دورولا
لا-ب-ششأا ى-ل-ع ة-م--ي--خو ج--ئا--ت--ن ا--ه--ل
يذلا وهو ،ةمششن نايفشس بردŸا

ق--ير---ف---لا نا ةر---م ن---م Ìكأا حر---شص
،ةلوطبلا لوخدل %09 ةبشسنب زهاج

ة--لو÷ا ن--م دو--ع--شصلا ة--قرو بع--ل--ل
›ا◊ا ق---ير---ف---لا----ب ن----ك----ل ،¤وألا
اهنم Êاعي يتلا ةيلاŸا ةيعشضولابو
ن---م ه----نا لو----ق----لا ن----كÁ ،دا–لا
بعل-لا ى-ت-ح ع-ب-شسلا تÓ-ي-ح-ت-شسŸا

.ءاقبلا ىلع
يدهم Ëرك

م-سسق-لا ن-م ¤وألا ة-لو÷ا ة-م-ق ته-ت-نا
Úب ىط-سسو-لا ة-عو-مÛا ةاو-ه-ل-ل Êا-ث-لا
لداعتلا-ب ءا-ع-برألا ل-مأاو ششار◊ا دا–ا
لوأا بعلÃ ةكبسش لك ‘ فده يباجيإلا
ه-ي-ف نا-ك ءا-ق-ل ‘ ،ة-يد-مÙا-ب Èم-فو--ن
لا‹ حا-ت-ت-فل ا-قا-ب-سس ر-ئاز-لا ق-ير-ف-لا
طوسشلا ‘ ليكوأا قير-ط ن-ع ل-ي-ج-سست-لا
اميف «ءارفسصلا» ةلي-ك-سشت دو-ع-ت-ل ،لوألا
عافد ىلع اÒب-ك ا-ط-غ-سض شضر-ف-تو د-ع-ب
ل-يد-ع--ت--لا ‘ ح--ج--ن--ت نأا نود شسفا--نŸا
.«اقرزلاّ مدقتب ةلحرŸا هذه يهتنتل

دانم لا-ب-سشأا ل-سصاو ،Êا-ث-لا طو-سشلا ‘
Òغ شسفا-نŸا ى-مر-م ى-ل-ع م-ه--ط--غ--سض

يتلا شصرفلا ةمجرت ‘ اول-سشف م-ه-ف-نأا
Úح68 ةقيقدلا ةياغ ¤إا مهل تحيتأا

ة-ف-ك-لا ل--يد--ع--ت ‘ قارد د--مfi ح‚
ة-مرا-ع ة-حر-ف ط-سسو ششار◊ا دا–ل

را-سصنألاو ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لاو Úب-عÓ-ل
هقيرف ذقنيل ،جراÿا ‘ اوناك نيذلا

.ءاقل لوأا ‘ ةراسسÿا نم

لوكوتوÈلل مراسص قيبطت
Èمفون1 ‘ يحسصلا

Úب--عÓ--لا لو--خد ة--ي--ل--م--ع تد---ه---سش
ي-ن--ف--لا م--قا--ط--لا ءا--سضعأاو ن--يÒسسŸاو
دا–ا ةارابم قÓطنا لبق امراسص اسشيتفت
فر---ط ن---م ءا---ع---برألا ل---مأاو ششار◊ا

fiا ظ-فاŸلجأا ن-م ،ن-مألا تاو-قو ةارا-ب
يحسصلا لوكوتوÈلل مراسصلا ق-ي-ب-ط-ت-لا
نا-ك ثي-ح ،ا-نورو-ك ءا-بو ن-م ة-يا-قو-ل--ل
مسسقلا نم ةارابم لوأا ‘ امكfi ميظنتلا
«ءارفسصلا» راسصنأا بلاطو ،ةاوهلل Êاثلا
ةرور-سضب بع-لŸا راو-ج--ب او--نا--ك ن--يذ--لا

بعŸÓا ‘ تاءار-جلا شسف-ن ق--ي--ب--ط--ت
 .طقف «يرجيفل» ‘ شسيلو ىرخألا

م. م

ةراسسÿا نم «ءارفسصلا» ذقنُي ڤاّرد

ةـــــــــيطغتلا لاـــــــــ‹ جراـــــــــخ «روداـــــــــفسسلا»

ةـــــباـــنع داــــ–ا

Êاثلا مسسقلا ةلوطبلا نم ¤وألا ةلو÷ا جئاتن



رارق نا ةرئاطلا ةركل فيطشس م‚ يدان سسيئر فششك
ةدد-ع-تŸا تا-عا-ق-لا و ة-ي-شضا-ير-لا تا-عا-ق-لا ح-ت-ف ةدا-عإا
و ةيدنأ’ا عشضو يذلا رم’ا رخأاتم دج ءاج تاشضايرلا
ذاختا ‘ ةبوعشص نوهجاوي مهلعج ام جرح ‘ ةيدا–’ا

لو-ك-تور-ب سضر-ف نا ا-م-ك ع-ي-م÷ا مد--خ--ي  بئا--شص رار--ق
ةمز’ا لظ ‘  ةشضهاب لاومأا قرفلا فلكي مراشص يحشص

اهلوشصح مدع ءارج ةيدنأ’ا اهيف طبختت يتلا ةيلاŸا
ىلع عمŒ ةيدنأ’ا لعج0202  ةنشسل ةلودلا تاناعا ىلع
مشسقلا ةيدنا ءاشسؤور Èع و ةلوطبلافانئتشسا ةيناكمإا مدع
يشضاŸا عوبشسأ’ا ةياهن تعمتجا يتلا ديلا ةركل زاتمŸا

ةيلارديفلا رقÃ يششوŸ ىفطشصم ةيدا–’ا سسيئر عم
ةرازول ةيدنأ’ا ت’اغششنا غلبي نا Òخأ’ا اذه دعو دق و
ةشضايرلا مدخي لحب جورÿا لجا نم ةشضايرلا و بابششلا
. ةيرئاز÷ا

ةيدنأ’ا ةناعإ’ ةلودلا لخدتت نا بجي» : ةبابخ
«بضسانم Óح دعي حاقللاو

ةرئاطلا ةرك ةيدنا اهحÎقت يتلا لول◊ا سصوشصخب و
ق-ي-فو-ت حÎقا ة-ي-ن-طو-لا ت’و-ط-ب-لا فا-ن-ئ-ت-شسا ل-جا ن-م
‘ ةيدنأ’ا ةناعإ’ ةشضايرلا و بابششلا ةرازو لخدت ةبابخ
نا ةبابخ ىري ىرخأا ةهج نمو يحشصلا لوكتوÈلا Úمأات
لاح ‘ ابشسانم Óح دعي انوروك سسورشسياف دشض حاقل

حيقلتلاب ةشضايرلا ةيدنأÓ-ل ة-ي-ن-عŸا تا-ط-ل-شسلا تح-م-شس
حمشسي و  ةÒبك ةيحيرا ‘ ةيدنأ’ا لعجيشس يذلا رم’ا
. اهماظن ‘ Òكفتلا و ةشسفانملل ةدوعلل Òكفتلا ‘ مهل

ةمئاق سضيبأ’ا مشسوŸا ةيشضرف

د-كا تا-شسفا-ن-م نود م-شسوŸا ل-م-ت-ك-ي نا لا-م-ت-حا ن-ع و
لخدتت ⁄ لاح ‘ دراو رم’ا نا فيطشس يدان سسير
ةيدن’اجرخي حشضاو لحب ةيدنأ’ا جرخت ⁄ و  ةرازولا
يذ-لا را-ي-شسي-ب-لا ح-ب-شش و ة-يداŸا ة-مز’ا ن-م ة-ي-شضا--ير--لا
ة-ي’و-ب ة-ي-شضا-ير-لا تا-عا-ق-لا نا ر-كذ-ي و قر-ف--لا درا--ط--ي
Òفو-ت ى-ل-ع ة--يد--نأ’ا ز--ج--ع--ل د--ه--ب ح--ت--ف--ت ⁄ ف--ي--ط--شس
و با-ب-ششلا ةرازو ه-ب تشصوا يذ-لا ي-ح--شصلا لو--كو--توÈلا
ةدو-ع-لا نا ة-با-ب-خ ف-ششك ىر--خأا ة--ه--ج ن--م و ة--شضا--ير--لا

او-شضا-ق-ت-ي ⁄ ن-يذ-لا Úب-عÓ-لا ن’ ة-ب-ع-شص د-ج نو-ك--ت--شس
مهنم و رفاشس نم مهنم رهششا ةرششع ةليط مهتاقحتشسم
نا ا-م-ك ق-ير-ف-لا Òغ ن-م م-ه-ن-م و ة-شضا-ير-لا لز-ت--عا ن--م
.  ةمهبم تحبشصأا  رومأ’ا

ةضضايرلا ءادضصأاــه2٤٤1 بجر10 ـل قفاوŸا1202 يرفيف٤1 دحأ’ا

 : ةرئاطلا ةركل فيطسس يدان سسيئر  ةبابخ قيفوت

 رـــــــــخأاتم ءاـــــــــج ةـــــــــضسفاـــــــــنŸا فاـــــــــنئتضسا رارـــــــــق»
«يـــــــــحضصلا لوـــــــــكوتÈلا Úـــــــــمأات اـــــــــننكÁ ’و

ةرـــــئاطلا ةرــــك

سسنتلل ÒتسسنŸاب ›ودلا دا–لا ةرود

 لـــهأاتت وـــبيإا ضساــنيإا ةـــــيرئاز÷ا
يــــــئاهنلا رودــــــلا ¤إا

¤إا ،تبسسلا سسما ،وبيإا سسأ-ن-يإا ،ة-ير-ئاز÷ا سسن-ت-لا ة-ب-ع’ تل-هأأ-ت ةيرأ÷ا تاديسسلل «روت كيجأم» ة-ي-لود-لا ةرود-ل-ل ي-ئأ-ه-ن-لا رود-لا ةيسسنرفلا أهتÒظن ىل-ع  أ-ه-ب-ل-غ-ت د-ع-ب ،(سسنو-ت ) Òت-سسنŸأ-ب أ-ي-لأ-ح .دحاول Úطوسش ةجيتنب ، يروسصنم Úمسسأي
‘6 مقر ةفنسصŸا ،(ةنسس22) طسساوألل ةيقيرفإ’ا ةلطبلا ترسسخو ،ر’ود000.51 ب ردقت ةيلأ-م ز-ئاو-ج أ-ه-ل تد-سصر ي-ت-لا ة-سسفأ-نŸا ‘ أهتسسفأنم ىل-ع ة-لوأ-ط-لا بل-ق-ت نأا ل-ب-ق (6-2) ب ¤وأ’ا ة---لو÷ا .(3-6 و3-6) ةجيتنلا سسفنب ÚيلاوŸا Úطوسشلا
ةدنيل ةيكيسشتلا ،ةيئأهنلا ةارأبŸا ‘ ةيرئاز÷ا ةل-ط-ب-لا ه-جاو-ت-سسو أنيتسسيرك ةيرأغلبلا بأسسح ىلع أهتهج نم تلهأأت يتلا أفوتيفهورف .(3-6 و6-4) Úفيظن Úطوسشب كوÎيمد
تاذ ،ة-ع-ير-سسلا تأ-حأ-سسŸا ى-ل-ع ىرŒ ي-ت-لا ة-سسفأ-نŸا هذ-ه د-ع-تو ةبسسنلأب ة-ي-نأ-ث-لا ي-ه ،ر’ود ف-لأا51 ب ةرد-قŸا ة-ي--لأŸا ز--ئاو÷ا رهسش ةدŸ أهفقوت رثإا ،نيدأيŸا ¤إا أهتدوع ذنم ةيرئاز÷ا ةبعلل ةبأسصŸا ت’أ◊ا دد-ع عأ-ف-ترا ر-ثا تارود-لا ن-م دد-ع ءأ-غ-لإا بب-سسب .سسنوت  ‘ أنوروك سسوÒفب

ةحابسسلل ةيركسسعلا ةلوطبلا

عافدلا ةرازو قيرف تاحابضسو ةيناثلا ةيحانلا قيرف قلأات
ةرادإ’ا ةيريدم ةليكششت تلان اميف ,روكذلا دنع1202-0202 مشسوŸ ةحابشسلل ةيركشسعلا ةينطولا ةلوطبلاب ةيناثلا ةيركشسعلا ةيحانلا قيرف جوت
ةيركشسعلا ةيحانلل يشضايرلا بكرŸاب اهراتشس لدشسأا يتلا ةشسفانŸا ماتخ ‘ تايتفلا دنع ¤وأ’ا ةبترŸا ينطولا عافدلا ةرازول ةكÎششŸا حلاشصŸاو
تمشضو يشضاŸا Úنث’ا تقلطنا يتلا ةلوطبلا هذه لÓخ كلذك يدرفلا ‘و قرفلا دنع ةيناثلا ةيركشسعلا ةيحانلا وحابشس قلأاتو .نارهوب ةيناثلا
.تايبهذ5 اهنيب نم ةيلاديم11 ىلع عومÛا ‘ اولشص– ثيح ,اقيرف21ل Úلث‡ ةيشضايرو يشضاير08 نم Ìكأا
ةرازول عباتلا اهقيرف اششر يوادح تداق اميف ,تايبهذ عبرأا ىلع لشصحتŸا رداقلا دبع نامحد نب ¤إا ¤وأ’ا ةجردلاب جيوتتلا اذه ‘ لشضفلا عجريو
.اشضيأا تايبهذ عبرأا اهدحول تدشصح امدعب هل ةكراششم لوأا ‘ ينطولا بقللاب جيوتتلا ¤إا ينطولا عافدلا
تابيردتلا اهيف ترج يتلا ةبعشصلا فورظلا لإا رظنلاب سصاخ عباط هل» جيوتتلا اذه نأا ,سسيرخوب ليبن ,ةيناثلا ةيركشسعلا ةيحانلا قيرف بردم لاقو

.«دجتشسŸا انوروك سسوÒف يششفت ةهجاوŸ ةيشضايرلا تآاششنŸا فلتflو حباشسŸا قلغ ةيفلخ ىلع مشسوŸا اذه
ةيركشسعلا ةيحانلا ةدايق فرط نم ةلوذبŸا تادوهÛاب ,يوه÷ا يركشسعلا بختنŸا بيردت تقولا سسفن ‘ ¤وتي يذلا ,ينقتلا سسفن هون امك
.هÒبعت دح ىلع ,جئاتنلا لشضفأا قيق– لجأا نم هيحابشس فرشصت ت– ةنكمŸا تايناكم’ا لك تعشضو يتلا ةيناثلا
ىوتشسم Ëدقت ىلع Úحابشسلا قاعأا يذلا تاÒشضحتلا سصقن مغر ,هب سسأاب ’» ناك هنأاب بردŸا اذه Èتعا ,ةلوطبلا زيم يذلا ىوتشسŸا سصوشصخبو
زا‚إ’ا اذهب ةÒبكلا هتداعشس نع ,ةزوزعم ديزي ,ثانإ’ا بقلب جوتŸا ينطولا عافدلا ةرازول عباتلا قيرفلا تايتف بردم Èع ,هتهج نم .«لشضفأا
يذلا ىوتشسŸا ¤إا رظنلاب زا‚’ا اذه رظتنأا تنك ,عقاولا ‘» : لوقي فاشضأاو .لاق امك «ةلوطبلا هذه ‘ ¤وأ’ا انتكراششÃ قلعتي رمأ’ا نأاو اميشس»

Áتللا انيتحابشس زيÚ ا ‘ اتكراششŸيشضايرلا داعتباب ايبشسن رثأات» هنأا ديكأاتلاب ةلوطبلا ىوتشسم ىلع اقلعم ,«ةشسفانÚ ا نعŸفل حباشسÎتعم ةÈة».
ناكرأا سسيئر Òشصن ةمحوب ديمعلا ,ةيناثلا ةيركشسعلا ةيحانلا دئاق ءاوللا مشساب هشسأارت يذلا ماتتخ’ا لفح لÓخ مهتايلاديم نوجوتŸا ملشستو
ةشصاÿا ةيانعلاب اركذم ,تادوهÛا نم ديزŸا Ëدقت ىلع ÚكراششŸا عوم‹ عجششو ,نيزئافلا ةبشسانŸاب أانه يذلا ,ةيناثلا ةيركشسعلا ةيحانلا
.ةيركشسعلا ةشضايرلل يبعششلا ينطولا سشي÷ا ةدايق اهيلوت يتلا

تسسبادوب ةرود ةليسصح تايسضف ثÓثةـــــــمكÓم

ةمكÓ-م-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–Ó-ل ي-ن-ف-لا ر-يدŸا ىد-با
‘ نيرئاز÷ا ÚمكŸÓا ءادأا ىلع هاشضر نايزم دارم
رÛاب  لايروميم نافتشسا ياكشسكوب ةيلودلا ةرودلا
ÚمكÓم ةعشستب  يرئاز÷ا زافقلا اهيف كراشش يتلا
ار-ظ-ن ة-ي-ن-ق-ت-لا ة-ي-حا-ن ن-م ة-شصا-خ  تا-م-كÓ--م ثÓ--ثو

مهنيب نم مكÓم071 اهيف كراشش يتلا ةرودلا ةيمهأ’
ةرودلا تلجشس و  ةيبوروأا ةلود02 نولثÁ ةمكÓم05
ثÓ--ث ن--ك“ و Úي--بŸوا و ÚيŸا--ع لا--ط--با ة--كرا---ششم
ةشصرف-لا تح-ن-م ي-ت-لا  تا-ي-ئا-ه-ن-لا بع-ل ن-م  Úم-كÓ-م
لقأ’ا ىلع تايرابم ثÓث بعل نيراز÷ا ÚمكÓملل
د-ب-ع و ي-شسي-ل-ف د-مfi ن-م ل--ك ا--ه--لÓ--خ ن--م ل--شص–و
ثÓثب جيوت-ت-لا ن-م ناÁا ف-ي-ل-خ و ة-ل-ب-شش ن-ب ظ-ي-ف◊ا

ة-ب-حا-شص ا--ما ف--ي--ل--خ تمز--ه--نا د--ق تنا--ك و تا--ي--شضف
. وير دايبŸوا ‘ ةيزنوÈلا ةيلاديŸا
لجا نم ةمهم دج تناك ةرودلا نا نايزم فاشضأا و
تق--ل--ط--نا ا--مد--ع--ب  ن--ير--ئاز÷ا Úم---كŸÓا م---ي---ي---ق---ت

ÚمكÓم كانه نا حشضوأا امك  توا رهشش مهتاÒشض–
تاذ ‘ و ةلماك ةنشس ذنم اومكÓي ⁄ يشسيلف ةروشص ‘

ةرود-لا ‘ ة-كرا-ششŸا نا ي-ن-ق-ت-لا ر-يدŸا د--كا قا--ي--شسلا
ةيندبلا ةيحانلا نم ةشصاخ سصئاقنلا سضعب نع تفششك
اهحيح-شصت ل-جا ن-م ÚبردŸا ا-ه-ي-ل-ع ل-م-ع-ي-شس ي-ت-لا و
ÚمكŸÓا Òشض– جمانرب نمشض ةرودلا هذه لخدتو
1202 ف-ي-شص و-ي-كو-ط-ب ة-ي-بŸوأ’ا با-ع-لأÓ--ل  Úيراز÷ا
ة-يÒشض– و ا-ي-م-شسر Úل-هأا-تŸا Úم-كÓ-م-ل-ل ة--ب--شسن--لا--ب
ة-ل-هؤو-م ة-يŸا-ع ةرود ‘ نو-كرا-ششي يذ-لا Úم--كÓ--م--ل--ل
سضرا ¤ا ةلبشش نب ءاقفر دوعيشس  اشسنرفب دايبŸوأÓل

عوبشسأا مودت ةحار نم اوديفتشسيل ءاعبرأ’ا موي نطولا
تاشصبÎلا ءاوجأا  نوفنأاتشسي اهدعب
ة-طÙا ا-ي-كر-ت و تا-شصبÎل-ل ةدو-ع-لا خ-يرا--ت سسرا--م1
ةمداقلا
عمجيشس يذلا مداقلا سصبÎلا نا نايزم دارم فششك
ل-ب-قŸا ر-ه-ششلا ع-ل-ط-م نو-ك-ي-شس ف--ي--ل--خ ناÁا ءا--ق--فر
اهدعب لاحرلا دششيل Úعوبشسأا مودي ةمشصاعلا رئاز÷اب
لوخدلا لجا نم ايكرت ¤ا ةمكÓملل ينطولا بختنŸا

نم اقÓطنا كلذ و ةيلود ةرود هعبتت ›ود سصبرت ‘
و د--حاو--لا ة--يا---غ ¤ا  يرا÷ا سسرا---م ر---ششع سسماÿا
. رهششلا سسفن نم نيرششعلا

‘ ةÒبك تابوعضص ببضسي دود◊ا قلغ» :نايزم
«ةيلودلا تارودلا ة‹رب

فششك ةمكÓملل ينطولا بختنŸا Òشض– راطا ‘ و
دق ة-ي-بŸوأ’ا با-ع-لأÓ-ل ›زا-ن-ت-لا د-ع-لا نا نا-يز-م دار-م
ة-ي-لود تارود ءار-جا بل-ط-ت-ت ةÎف-لا هذ-ه ناو ق--ل--ط--نا

Ìكا ت’زا-ن-م بع-ل ى-ل-ع Úم--كŸÓا د--عا--شست ةد--يد--ع
و ةينقتلا ةيريدŸا نا ’ا تاشسفانŸا متير ‘ مهلخدت
‘ دود◊ا قلغ مكحب ةÒبك لكاششم هجاوت ةيدا–’ا

يدا-ع ل-ك--ششب تÓ--حر--لا ر--فو--ت مد--ع و لود--لا د--يد--ع
لخدت ةرم لك ‘ بلطتي ام ةيدا–’ا ماهم بعشصي
لجا نم ةشضايرلا و بابششلا ةرازوو ةيبŸوأ’ا ةنجللا
سسك-ع ة-يدا–’ا  ما--ه--م د--ق--ع--ي  ا‡ رو--مأ’ا ل--ي--ه--شست

. ةحئا÷ا لبق اقباشس تاوطÿا  هيلع تناكام

«ايندب ناك ضصقنلا و اينقت  ييباجيا ناك ÚمكŸÓا ءادأا» : نايزم دارم ينفلا ريدŸا

ةــــــــــلسسلا ةرــــك

ةحئا‚ا يدورج مÓشسلا دبع ةلشسلا ةركل فيطشس يدان يئر فششك
يتلا ةيعام÷ا ت’وطبلا ةشسايشس و روتشسŸا يرعتل تءاج انوروك
لوقعŸا Òغ نم هنا حشضوأا و ةيفاÎح’اباطب ةيواه لكشش ‘ بعلت
ةشسايشس ’ و ةحشضاو حئاول دجوي ’ ج’وكيÈلا ةشسايشس ‘ ةلشصاوŸا

و با-ب-ششلا ةرازو ى-ل-ع » فا-شضأا و  ة-ي-ن-طو-لا ة-لو-ط-ب-لا ‘ ة-ج--ه--ن‡
ةلوطبلا مظنت ةحشضاو ةي-ج-ه-ن-م ع-شضو ل-جا ن-م ل-خد-ت-لا ة-شضا-ير-لا
» ةينطولا

روجأا عفدن اذاŸ و ةفfiÎ ةلوطب بعلن ’» : يدورج
«؟ ÚبعÓلا

اهنم لاfi ’ اهنيناوقب ةيواهلا ةلوطبلا ¤ا ةدوعلا نا يدورج دكا
لاومأا فزنتشست ةيدنأ’ا لعجي ةحشضاو ةشسايشس بايغ نا حشضوأا و
نو-شسراÁ ن-يذ-لا Úب-عÓ-لا ة-ي--ع--شضو ن--ع و ل--ي--خاد--م نود ة--لود--لا

’ و تايرابŸا بعل لÓخ حنÚ ÃبعÓلا زيف– نكÁ ةفfiÎ ةلوطب ‘ انشسل اننا لاق مهل ةنهمك ةشضايرلا
ةينيوكت تايÁداكأا ءانب ‘ اهلÓغتشسا بجي يتلا ةلودلا تاناعا نم ةيلام روجأا عفد زوجي ’ هنا دكا امك Ìكا
ميتنشس نويلم02 ¤ا لشصي بتار نوقلتي و مويلا ‘ Úتعاشس نوبردتي نيذلا Úبع’ا روجأا عفدل سسيل و

«لمتfi ضضيبأ’ا مضسوŸا معن»
مدعل ةلوطبلا فانئتشسا ىلع اهتردق مدع نع تÈع ةيدنأ’ا ديدع نا ةلشسلا ةركل فيطشس يدان سسيئر فششك
عامتجا لÓخ كلذ و ةيدنأ’ا اهيف طبختت يتلا ةيلاŸا ةقئاشضلا ببشسب يحشصلا لوكتÈلا Òفوت اهتردق
يدانلا سسيئر دكا و ةلشسلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا سسيئر يفيرعوب حبار عم سسما ةحيبشص ةيدنأ’ا ءاشسؤور
سسيل ةيدنأ’ا ن’ ةيعشضولا تمزا يتلا بابشسأ’ا نم دحاو وه ةلوطبلل ةحشضاو ةغيشص بايغ نا يفياطشسلا
سسيئر ىلع يدورج حÎقا و يرودلا فانئتشسا اهنكÁ ’ و  ÚبعÓلا تاقحتشسم عفدل لاومأا ىتح اهيدل
رباكأ’ا سصخي اميف سضيبا مشسوÃ باهذلا و اÒثك لقنتت ’ يتلا ةينابششلا تائفلا ةلوطب فانئتشسا ةيدا–’ا
. ةلوطبلل ةحشضاو ةغيشس داجيإا ةياغ ¤ا

 : بعŸÓا ءادسصأل فيطسس يدان سسيئر يدورج مÓسسلا دبع

 حــــئاول عــضضو لــــجأا نـــــم لـــــخدتلا ةــــلودلا ىـــلع»
«ةــــــــــــيعام÷ا ت’وــــــــــــطبلل ةــــــــــــحضضاو

«ةــــــــفfiÎ وا ةــــــــيواــــــــه ةــــــــلوطب بــــــــعلن اــــــــنك نا مــــــــلعن ’»
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9002 ناوج7
1 رضصم3  رئاز÷ا

نم مضسا◊ا رودلا نمضض ةيناثلا ةهجاوŸا
يتلا ⁄اع-لا سسأا-ك ا-ي-ق-ير-فأا ةرا-ق تا-ي-ف-ضصت
·أا سسأا-كو ا-ي-ق-ير-فإا بو-ن-ج ا-ه-ت-فا-ضضت--ضسا
سسفن ‘ ،’وغنا اهفاضضتضسا يتلا ايقيرفإا
ما-مأا ر-كا--ضشت بع--لÃ تنا--ك ،0102 ة-ن-ضسلا
ىهتنا لوا طوضش دعب.يرضصŸا بختنŸا
ليجضست Êاثلا طوضشلا دهضش ،فادهأا نودب
‘ تنا-ك ة-ياد-ب-لا ،ة--ل--ما--ك فاد--هأا ة--ع--برأا
،رومطم Ëرك حتتفا ثيح ،06ـلا ةقيقدلا
نولواحي نويرضصŸا ناك يذلا تقولا ‘و
د-ب-ع م-ه-ل-جا-ع ةارا-بŸا ءاو-جأا ¤إا ةدو--ع--لا
46 ةقيقدلا ‘ Êاثلا فدهلاب لازغ رداقلا
ينطولا بختنŸا اوبع’ لغتضساو ،ةيضسأارب
مو-ج-ه-لا ‘ ير-ضصŸا عا-فد-ن’ا ير--ئاز÷ا
ةمجه ن-مو ن-ك-ل ،ة-ج-ي-ت-ن-لا سصي-ل-ق-ت ة-ي-غ-ب

عفر نم روبج قيفر بعÓلا تنكم ةدترم
،ثلاثلا فدهلا ¤إا ينطولا بختنŸا ةلغ
لبقو ،ةيا-ه-ن-لا ةر-فا-ضص ن-م ة-ق-ي-قد21 ل--ب--ق كلذ نا--ك

يرضصŸا بختنŸا سصلق ،قئاقد عراب ةياهنلا ةرفاضص
نا دعب ،ةكير-ت و-بأا د-مfi بعÓ-لا ة-ط-ضساو-ب ة-ج-ي-ت-ن-لا
ةد-ي-ضصم ا-ه-ب بر-ضض ةر-ك بع-ت-م دا-م--ع بعÓ--لا هاد--هأا
،يرضصŸا قيرفلل فرضشلا فده اهنم لجضسو للضستلا
تيقب ثيح ،ديدجب تأات ⁄ ةيقبتŸا ةعبرأ’ا قئاقدلا
ة-ي-ثÓ-ث-ب «ر-ضضÿا» ة-ح-ل-ضصŸ ا-ه-لا-ح ى-ل-ع ة--ج--ي--ت--ن--لا
ة-ه-جاوŸا هذ-ه ي-ن--طو--لا بخ--ت--نŸا سضا--خ ..فد--ه--ل
ريذن ،سشيلح قيفر ،ياواق سسا-نو-ل :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-ضسأ’ا-ب
دلاخ ،يروضصنم ديزي ،يحي Îنع ،ةرقوب دي‹ ،جاحلب

Ÿر-ك ،ة-ي-ضشوË ا-يزÊ، ر-كË ةز-عو-ب ر-ما-ع ،رو-م-ط-م)،
.لازغ رداقلا دبع ،(زازب Úضساي)روبج قيفر
نادعضس حبار :بردŸا

9002 ناوج02
1 رئاز÷ا0 ايبماز

تايفضصتلا نم باهذلا ةلحرم ينطولا بختنŸا ىهنأا
ىلع عئار زوفب0102 ايقيرفإاو ⁄اعلا سساكل ةجودزŸا

Óيضش ةنيدÃ ىرج ءاقل ‘ ،يبمازلا بختنŸا باضسح
بونج مل-ك005 دعب ىلع ةعقاو-لا ،ة-ي-ب-ماز-لا يو-ب-مو-ب

نم  مغرلاب.سساحنلاب ةنيدŸا هذه رهتضشتو ،اكازول
رئاز÷ا نابضش نأا ’إا كلذ هبضش امو ةيعيبطلا لماوعلا

امهلجضس ،رف-ضصل Úفد-ه ة-ج-ي-ت-ن-ب ا-م-ه-م ازو-ف او-ق-ق-ح
‘ يفياضص قيفرو12ـلا ةقيقدلا ‘ ةرقوب  ÚبعÓلا
Úفدهب «ر-ضضÿا«زو-ف-ب ءا-ق-ل-لا ا-ي-ه-ن-م ،66ـلا ةقي-قد-لا
ة-ط-ق-ن-لا ¤إا ة-ي-ن-طو-لا ة-ل-ي-ك-ضشت-لا  د-ي-ضصر ع-فر ،ر-ف-ضصل
¤إا ة-يا-ه--ن ة--ف--ضصب «ر--ضضÿا» ل--هأا د--ي--ضصر ،ة--ع--با--ضسلا
مك◊ا ءاقللا رادأا.0102 ’وغناب ايقيرفإا ·أا تايئاهن
هذه ينطو-لا بخ-ت-نŸا ه-ضضا-خو ،مو-ضشي-ضس ي-ل-ي-ضشي-ضسلا
د-ي‹ ،يواوا-ق سسا-نو-ل :ة-ي-لا-ت-لا ءا-م-ضسأ’ا-ب ة-ه-جاوŸا
قيفر ،(هل ةارابم لوأا (ينقم دارم)يحي Îنع ،ةرقوب

،رومطم Ëرك ،ةيضشوŸ دلاخ ،يروضصنم ديزي ،سشيلح
لازغ رداقلا دبع)روبج قيفر ،Êايز Ëرك ،جاحلب ريذن
نادعضس حبار :بردŸا.(يفياضص قيفرب هضضيوعت ”و

È9002متبسس6

1 ادناور3 رئاز÷ا
مامأا تناك ينطولا قيرفلل ةÒخأ’ا لبقام ةهجاوŸا
،ركاضشت بعلÃ ترج ةارابم ‘ ،يدناورلا بختنŸا
نادعضس ح-بار بردŸا لا-ب-ضشأ’ ق-ح-ت-ضسم زو-ف-ب ته-ت-ناو
اهرادأاو ،يضسايق روهمج ةارابŸا رضضح.3/1 ةجيتنب
باب رئازلا بختنŸا حتتفا ،ابوكاي اتياك ينيغلا مك◊ا
عبرأاب اهدعب ،ايتوم ةطضساوب81ـلا ةقيقدلا ‘ ليجضستلا
ل-يد-ع-ت ن-م لاز-غ ردا-ق-لا د-ب-ع بعÓ-لا ن--ك“ ق--ئا--قد
بخ-ت-نŸا او-ب-ع’ سضر-ف فد-ه-لا اذ-ه د-ع-ب ،ة-ج-ي-ت--ن--لا
ايايدن يدناورلا سسرا◊ا ىلع ابيهر اطغضض ينطولا

‘ قفو نأا دعبو ،طغضضلا ءبع ل“ ثيح ،يتاميضش
ةياهن نم Úتقيقد لبق ملضستضسا ،ت’واÙا نم ديدعلا
جاحلب ريذن بعÓلا هعداخ نأا دعب ،¤وأ’ا ةلحرŸا
Úفدهب ةينطولا ةليكضشتلا مدقت عقو ىلعو ،ايناث افدهب
هبضش ةرطيضس تدهضش يتلا ¤وأ’ا ةلحرŸا تهتنا فدهل
افده انبختنم لجضس اهلÓخو ،Êايز Ëرك ءÓمزل ةيلك
طخ زاتŒ ⁄ ةركلا نا ةجحب مك◊ا هضضفر ايعرضش
⁄ Êا-ث--لا طو--ضشلا.(ةثلاث-لا ةرو-ضصلا ر-ظ-نا)ى-مرŸا
ا-ن-ب-خ--ت--ن--م او--ب--ع’ سضر--ف ثي--ح لو’ا ن--ع ف--ل--ت--خ--ي
ةرطيضسلا هذه نكل ،سسفانŸا ىلع ة-ي-ل-ك-لا م-ه-تر-ط-ي-ضس

’إا ،فدهب دضسجتت ⁄و ةميقع تناك
تقو-لا ي-ف-ف ،ةÒخأ’ا ة-ق--ي--قد--لا ‘

ردا-غ-ت Òها-م÷ا ه--ي--ف تأاد--ب يذ--لا
بد نأا دبو ،ركاضشت بعلم تاجردم
،Úيرئاز÷ا ÚبعÓلا بولق سسأايلا
بعÓلا لضصحي ،ةدترم ةمجه نمو
لي-ق ءاز-ج ة-بر-ضض ى-ل-ع Êا-يز Ëر-ك
لو---ح Òث---ك---لاو Òث---ك---لا ا---ه----نأا----ضشب
¤إا ا-ه--ل--يو– ‘ ح‚ ،ا--ه--ت--ي--عر--ضش
زو-ف-ب ةارا-بŸا ا-ي-ه-ن-م ،ثلا-ث فد--ه
ةجيت-ن-ب ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-ل-ل ق-ح-ت-ضسم
باق ينطولا بختنŸا عضضو ،3/1
وأا Úضسو------------ق
غولب نم ىندأا
سسرعلا
يŸاعلا
بون-ج ة-لود-ب

،بعضصأا ناك مداقلا نكل ،ايقيرفإا
ةÒخأ’او ةيلاوŸا ةهجاوŸا نوك

ما-مأا تنا--ك تا--ي--ف--ضصت--لا ن--م--ضض
،ةر-ها-ق-لا-ب ير-ضصŸا بخ--ت--نŸا
لبق تد-ه-ضش ي-ت-لا ةارا-بŸا ي-هو
ا-ثاد-حأا ا-ه-ئار--جإا د--ع--بو ءا--ن--ثأاو

،يضضايرلا ا-ه-قا-ط-ن ن-ع تجر-خ
ةرهاقلا ةارابم هتهضش اŸ ارظنو
ير------ضصŸا Úب------خ------ت-------نŸا Úب
Èم-فو-ن ت41 مو--ي ير---ئاز÷او
ا-ه-ل سصضصخ-ن نأا ا--نا--ي--ثرا ،9002

زو--ف ن--ماز--ت.اÒب--ك از--ي--ح
،ير-ئاز÷ا ي-ن--طو--لا بخ--ت--نŸا
طاقنب يرضصŸا بختنŸا ةدوعب
با-ضسح ى-ل-ع ا-كازو--ل ن--م زو--ف--لا

بختنŸا
ط-ل--خا يذ--لا ر--مأ’ا ،ي--ب--ماز--لا
نأا م---غر---ف ،ناد---ع----ضس ح----بار بردŸا قاروأا
هÒظ--ن مد--ق--ت--ي نا--ك ي---ن---طو---لا بخ---ت---نŸا
‘ قرافلا اذه نأا ’إا طاقن ثÓثب يرضصŸا
يواضسي نكي ⁄ نادعضس حبار بردŸا رظن
ةاراب-م ة-ج-ي-ت-ن-ب ه-عا-م-ضس د-ع-ب ه-لو-ق-ب ا-ئ-ي-ضش
ه--لو--ق--ب Òخأ’ا اذ--ه زو--ف--ب ر--ضصمو ا--ي--ب--ماز

ف-ضسأÓ-ل «ة-يŸا-ع-لا ءا-ب-نأ’ا ت’ا-كو ىد--حإ’
تنك ام سسكع رضصمو ايبماز ةارابم تءاج

ةهجاوŸا هذه يهتنت نأا تي-ن-م-ت-ف ،هر-ظ-ت-نا
ةرود ¤إا انلهأات نمضضنل ،لقأ’ا ىلع لداعتلاب

دعب نكل ،ةرهاقلا ةارابم لبق ايقيرفإا بونج
‘ ثد------ح يذ-------لا

Úب ح-ب-ضصأا ا-ن-يÒضصم-ف ا-كازو-ل
ةرهاقلا نم ةدوعلا امإا ،انيديأا
ن---هر وأا ل---هأا---ت---لا ةÒضشا----ت----ب

Úحو.«لهأاتلا ‘ انظوظح
‘ هيأار نع نادعضس حبار لئضس
در ةرهاقلاب Èمفون41 ةارابم
ة-ب-ع--ضص دد--ج ةارا--ب--م«Ó--ئا--ق
نوب-لا-ط-م ن-ح-ن ،Úب-خ-ت-ن-م-ل-ل
،رفضصل Úفدهب ةراضسÿا مدعب
بختنŸا ى-ل-ع نو-ك-ي-ضس ا-م-ي-ف
انيلع زوفلاب بلاطم يرضصŸا

اذل ،رفضصل Úفدهب لقأ’ا ىلع
ى-ل-ع نو-ك-ت-ضس تا-طو-غ--ضضلا--ف
ن-م Ìكأا Úير-ضصŸا Úب-عÓ-لا
ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا سضا--خ.«Úير-ئاز÷ا Úب-عÓ-لا

سسا-نو-ل :ة-ي-لا-ت-لا ءا--م--ضسأ’ا--ب ر--كا--ضشت--ب اد--ناور ةارا--ب--م
قيفر ،يحي Îنع ،جاحلب Òظن ،ةرقوب دي‹ ،يواواق

نضسح)ينغم دارم ،رومطم Ëرك ،Êايز Ëرك ،سشيلح
،ةيضشوŸ دلاخ ،(هل ةارابم لوأا اÎل‚اب فfiÎ ةدبي
لاز-غ ردا-ق--لا د--ب--ع ،(رو--ب--ج ق--ي--فر) ي--ف--يا--ضص ق--ي--فر
نادعضس حبار :بردŸا.(سسÓيغ)

رئاز÷او رسصم Úب ةرهاقلا ةارابم لبق
ةيران تاحيرضصتو «ةيمÓعإا» ةبرح

ير-ضصŸا Úب-خ-ت-نŸا Úب م-ضس◊ا ةارا--ب--م ءار--جإا ل--ب--ق
Èمفون41 مو-ي ةر-ها-ق-لا-ب ر-ضصا--ن بع--لÃ ير--ئاز÷او
سساكل ةجودزŸا تايفضصتلل ماتÿا ةلوج مضسرب ،9002
لدا-ب-تو ،ة-ي--ضضا--ير ’ ا--ثاد--حأا ،0102 اي-ق-ير-فإاو ⁄ا-ع-لا
ةيبرعلاو ةيلÙا مÓعإ’ا لئاضسو Èع متضشلاو بضسلا
ثيدح لfi ةرهاقلا ةارابم تلو– ثيح ،ةيبنجأ’او
مÓعإ’ا لئاضسو.ةيبرعلا لودلا فلتfl ‘ سسانلا لك

ثيح9891 ةنضس ةارابم ىلع نوثدحتي اوداع نيدلبلا ‘
ن-م Úمو-ي ل-ب-ق ه-نأا ف-ح-ضصلا د-حأا ر-ير– سسي--ئر لا--ق

Úير--ضصŸا نإا--ف ةارا--بŸا ة--ياد---ب
اوزا-ف او-نا-ك و-ل ا--م--ك نو--ل--ف--ت--ح--ي
د-م--حأا حر--ضص ا--م--ن--ي--ب ةارا--بŸا--ب
تأاد----ب تا-----عا-----ضشإ’ا نأا Òبو-----ضش
لئا-ضسو Èع ا-ن-ل-ع عاذ-تو بر-ضست-ت
ةث-ع-ب تل-ضصو ا-مد-ن-ع.مÓعإ’ا
ةرهاقلا ¤إا يرئاز÷ا بختنŸا

21 ق-----فاوŸا سسي-----مÿا مو-----ي ‘
مهتلقأا يتلا ةلفا◊ا نإاف Èمفون
ا‡ مجرلل تضضرعت قدنفلا ¤إا
3 بيضصأاو ذفاونلا رضسك ¤إا ىدأا

.يرادإاو Úبع’
تمهتا ةيرضصŸا مÓعإ’ا لئاضسو
ةلفا◊ا Òضسكتب ةيرئاز÷ا ةثعبلا

بعلم ¤إا ةارابŸا لقن لجأا نم
fiإا تادا---ق---ت---نا ته---جو د----يا¤

ن--ك---ت ⁄ ه---نأا---ب ير---ضصŸا ن---مأ’ا
›اوŸا مويلا ‘ .ةزات‡ هتيامح
،Èمفون21 ةعم÷ا ،ةثدا◊ا نم
نأا--ب مار--هأ’ا ة--ف---ي---ح---ضص تر---كذ

نوبعÓلا
Úع---ج---ضشŸا سسي----لو نو----ير----ئاز÷ا
امن-ي-ب ة-ل-فا◊ا بير-خ-ت-ب او-ما-ق ن-يذ-لا م-ه Úير-ضصŸا
ةلأاضسم نأا ةلقتضسŸا ةيرضصŸا قورضشلا ةديرج تركذ
ن-م ةرو-ضسك-م ة-ل--فا◊ا ذ--فاو--ن نأ’ ة--كÈف--م ءاد--ت--ع’ا
تركذ ،هتهج نم.سسكعلا سسيلو جراÿا ¤إا لخادلا

نم ةعوم‹ نأا ةلقتضسŸا (مويلا يرضصŸا) ةفيحضص
لقت تناك يتلا ةلفا◊ا اومجر نضسلا ‘ راغضصلا ةيبضصلا
دحا ¤إا ةرهاقلا راطم نم يرئاز÷ا بختنŸا ةثعب
Úيرئاز÷ا ÚبعÓلا نكلو ،راطملل ةرواÛا قدانفلا
فوÿا-ب اور-ها-ظ-ت-ي نأا ل-جأا ن-م ر-مأ’ا اذ-ه او-ل-غ-ت-ضسا

ذفاو-ن Òضسك-تو ة-با-ضصإ’او
بير------خ------تو ة------ل-------فا◊ا
تر-كذ ا--م--ن--ي--ب د--عا--قŸا

ة--يرو--ه--م÷ا ة--ف---ي---ح---ضص
Úب--عÓ--لا نأا ة--ي--مو--ك◊ا
قئاضس اوناهأا Úيرئاز÷ا
سسف----ن ي-----هو ة-----ل-----فا◊ا
9891 ثاد----حأا تاءا----عدإا
ل--ك ل---ظ ‘و.ةرهاقلاب

لا--ن--ك) ةا--ن--ق تحار،اذ--ه
+) ة--ي--ضسنر---ف---لا (سسو---ل---ب
lanaC) ق----ير-----ط ن-----ع

ةر-ضضا-ح تنا-ك ا-ه-ل-ضسار-م
ر---ئاز÷ا بخ---ت---ن----م ع----م
جا-ت--نإا--ب تما--ق ه--ل--ضضف--بو

بختنŸا ةثعبل ثدح ام ةقيقح لوح يقئاثو جمانرب
يضصخضشلا يفياضص قيفر فتاه هنمضضت امو يرئاز÷ا

ةارابŸا بقارم لاق ،هتهج نم.اهطقتلا روضص نم
سسأارلا ‘ ةيضشوŸ دلاخ ةباضصإا انيأار دقل» غاغ Îلاو
هذه.هدي ‘ يفياضص قيفرو ،Úعلا ىلعأا سشيلح قيفرو
لضصو ثيح ةارابŸا لبق رتوتلا ةدايز ¤إا تدأا ريراقتلا
‘ ىوتضسŸا اذه ¤إا لضصو نأا قبضسي ⁄و هتورذ ¤إا
اهقا-ط-ن ن-ع ةارا-بŸا جور-خ ة-ي-ضشخو.نيدلبلا خيرا-ت
ةرازو ن--ع ي--م--ضسر--لا ثد--ح---تŸا بلا---ط ،ي---ضضا---ير---لا
‘ مÓ-عإ’ا ل-ئا-ضسو ي-كز ما-ضسح ة--ير--ضصŸا ة--ي--جراÿا
.نيدلبلا يتموكح بلطم اذهو ءاوجأ’ا ةئدهتب نيدلبلا
سضع--ب ا--ه--ت--ل--قا--ن--ت ي--ت--لا را---ب---خأ’ا سضع---ب ى---ل---ع ادرو
ر-ضصا-ن-ع سضر-ع-ت-ب ة-ي-ب-ن-جأ’او ة-ي-بر--ع--لا تا--ي--ئا--ضضف--لا
فر-ط ن-م ةد-يد-ج تاءاد-ت-عا ¤إا ي-ن-طو--لا بخ--ت--نŸا
دا–ا ةرادإا سسل‹ و---ضضع حر----ضص ،Úير----ضصŸا سضع----ب

Úب---عÓ---لا نأا ر---ها---ط دو---مfi مد---ق---لا ةر---ك---ل ر----ضصم
.ة---با---ضصإا يأا ن---م نو---نا---ع---ي ’و نا---مأا ‘ Úير----ئاز÷ا
ثيدحلل داع ،ثدحتŸا تاذ نم ةدوضصقم ةقيرطبو

نم موجه ¤إا ينطولا بختنŸا ةلفاح مجر ةثداح نع
ةيرئاز÷ا ةثع-ب-لا «ه-لو-ق-ب «ة-ي-ج-ط-ل-ب» ة-عا-م-ج فر-ط

ةجيتنو لخادلا نم ةلفا◊ا اهبيرختب عضضولل تءاضسأا
ل--ضصت--ي ⁄ مد--ق---لا ةر---ك---ل ›ود---لا دا–’ا نإا---ف كلذ---ل
موي ‘.«ثدح ام نع راضسفتضسÓل يرضصŸا دا–’اب
ةركل ›ودلا دا–’ا دكأا ،È 9002مفون31 ةعم÷ا
‘ رو-كذ--م و--ه ا--م بضسح أاد--ب--ت--ضس ةارا--بŸا نأا مد--ق--لا
تا-ط--ل--ضسلاو ير--ضصŸا دا–’ا ن--م ا--ب--لا--ط--م لود÷ا
.ةيرئاز÷ا ةثعبلا ةيام◊ تانامضض مدقت نأا ةيرضصŸا
ىلع طابر Úعضضاو ةارابŸا سشيلحو ةيضشوŸ بعل.
ليضشيم يرئاز÷ا بختنŸا بيبط لاق امنيب سسأارلا

بجوتي ناكو ايضسفن Úقئ’ اونوكي ⁄ ÚبعÓلا نأاب وليغ
يتلا ىضضوفلا لظ ‘.ةارابŸا ليجأات ÚينعŸا ىلع
ةيرئاز÷ا فحضصلا ىدحإا تركذ ،ةارابŸا دعب تداضس
نيرضصانŸا دحأا نأا تلاقو Úيرئازج6 لتق ” دق هنأا
اقح’ هتفن ام اذهو ‘وتي نأا لبق ةداهضشلا هل ليمز نقل

لÓ-خ ،د-ع-ب ا-م-ي-ف نادو-ضسلا ‘ ع--ج--ضشŸا ر--ه--ظ ثي--ح
دبع رضصم ‘ يرئاز÷ا Òفضسلا نكلو.لضصفلا ةارابم
يرئازج11 نأا لا-قو ÿÈا اذ-ه ى-ف-ن را--ج--ح ردا--ق--لا
عبتي. طقف ةباضصإÓل اوضضرعت

«ةكرعم» ن-ع ثيد-ح-ل-ل مو-ي-لا دد-ع ة-ق-ل-ح ن-م Èكأ’ا ءز÷ا شصسصخ-ن-سس
ةÒخأ’ا ةلو÷ا بايإا ‘ يرسصŸاو يرئاز÷ا ÚبختنŸا تعمج يتلا ةرهاقلا

ثدح اذام نكل ،0102 ايقيرفا بونج لايدنوم ¤إا ةلهؤوŸا تايفسصتلا نم
ةيرسصŸاو ةيلÙا مÓعإ’ا لئاسسو روظنم ‘ ةارابŸا تدب فيكو ،ءاقللا لبق
¤إا م-ه-لو-سصو ةاد-غ Úير-ئاز÷ا Úب-عÓ-ل ثد-ح اذا--مو ،؟ة--ي--ب--ن--جأ’او
ددعلا اذه ةقلح ‘ اهنع مكبيجنسس يتلا ةلئسسأ’ا Úب نم مكلت ،؟ةرهاقلا

ثيح نم اهدبن يتلاو ،«رسضÿا» تايرابم خيرات زيلاهد ¤إا ةديعسس ةلحرف
يذلا رسصم مامأا باهذلا ءاقل عم ةيسضاŸا ةقل◊ا ‘ انفقوت

بختنŸا خيرات ‘ امسساح اجرعنم لكسش
.يرئاز÷ا

لÓقتضس’ا ذنم «رضضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا

È 9002مفون ¤إا9002 ناوج7 نم

اهسضرعت دعب  «رسضÿا» رسصانع لقت تناك يتلا ةلفا◊ا^
Úيرسصم ةيجطلب فرط نم يسشحو ءادتع’

اتياك ينيغلا مك◊ا هسضفر ادناور ىمرم ‘ يعرسش فده^
ىمرŸا  طخ زاتŒ ⁄ ةركلا نا ةجحب

فرط نم هتباسصإا بقع ششيلح^
Úيرسصم ةيجطلب

ءادتع’ ةسضرعت بقع ةيسشوŸ دلاخ^
Úيرسصم ةيجطلب فرط نم يجمه

...ايقيرفا بونج ¤إا قيرطلا

(نوعبسسلاو ةيناثلا ةقل◊ا)



بعÓلأ»
ي-ن-غ-لأ د--ب--ع
و----ه و-----با-----ج
سصخي لك-سش-ُم
ةرأدإلأ
متيسسو بعÓلأو

ن-ع ا-ي-ئا-ه-ن ه-ل-ح
رأر--------ق ،بير--------ق
وأأ ه------ح-------ير-------سست

سصخ---ي ه---تردا---غ---ُم
اسضيأأ بعÓلأو ةرأدإلأ
لجأأ نم قافتل انلسصو أذإأو
،يدا-ع ر-مأأ أذ-ه-ف ه-تردا--غ--ُم
ىلع ةين-ب-م تسسي-ل ة-يدو-لوŸأ

حور ى-----ل-----ع ل-----ب د------حأو بعل
«ةعومÛأ

سسيئر) سساŸأا رصصانلا دبع
قيرف ةرادإا سسل‹
 (رئاز÷ا ةيدؤلؤم

.ةينامثعلأ ةلودلأ دسض ةيبرسص ةسضافتنأ لوأأ دوقي يجروجأراك -4081
.ةيكيرمألأ ةدحتŸأ تايلولأ نم33 مقر ةيلولأ حبسصت نوغيروأأ -9581
.فتاهلأ عأÎخأ ةءأرب لجسسي ليب ماهأرغ ردنسسكلأأ -6781
ىلع ماع نم لقأأ دعب ناÈŸلأ لحي Êاثلأ ديم◊أ دبع Êامثعلأ ناطلسسلأ -8781
.8091 ماع بÓقنأ دعب اًماع نوثÓث دعب لإأ ةيناÈŸلأ ةاي◊أ دعت ⁄و ،هءاسشنإأ

‘ تيو-سصت-لأ تلآأ لا-م-ع-ت-سسأ ى-ل-ع ق-فأو-ي ي-ك-ير-مألأ سسر-غ-نو-ك-لأ -9981
.ةيدا–لأ تاباختنلأ

بونج ‘ «ةر◊أ „أروأأ ةلود» وزغت ةيناطيÈلأ تأوقلأ نم00002 -0091
.ةيناثلأ ريوبلأ برح ءانثأأ كلذو ايقيرفأأ

،Îسشير سسايقم ىلع3.7 ةوقب اكسسلأاب فونايردنأأ رزج ‘ لأزلز -5091
.ةدحتŸأ تايلولأ ‘ لزلزلأ Èكأأ نم دحأو وهو
ةيكيرمألأ ةدحتŸأ تايلولأ نم84 ةيلولأ حبسصت انوزيرأأ ةيلو -2191
.تكيتينوك ةيلوب نوتورغ ‘ لزيدلاب لمعت ةسصأوغ لوأأ Úسشدتو
فسصقلأ نآأدبي يكيرمألأ و÷أ حÓسسو ÊاطيÈلأ يكلŸأ و÷أ حÓسس -5491
.ةيناŸألأ اينوسسكاسس ةعطاقم ةمسصاع ندسسيردل قرا◊أ
لآأ زيزعلأ دبع ةيدوعسسلأ كلم لبقتسسي تلفزور Úلكنأرف يكيرمألأ سسيئرلأ

،رسصم ‘ ةرŸأ تأÒحبلأ ‘ «يزنيوك» ةيكيرمألأ ةرمدŸأ Ïم ىلع دوعسس
.نيدلبلأ Úب ةيسسامولبدلأ تاقÓعلأ Úسشدتب اماق ءاقللأ أذهبو
دد--ع--ت--م ÊوÎك--لإأ بسسا--ح لوأأ و--هو ،كا--ي--نإأ ن--ع را--ت--سسلأ ة---حأزإأ -6491
.اينافلسسنب ةعماج ‘ سضأرغألأ

سسبود فلودأأ ناتسسناغفأأ ‘ يكيرمألأ Òفسسلأ نوفطتخي نوفرطتم -9791
.هيفطاخو ةطرسشلأ Úب ةكرعم ‘ اًقحل هفتح يقل يذلأ

تسسينكلأ رأرقل اًسضفر لتÙأ يروسسلأ نلو÷أ ‘ لماسش ماع بأرسضإأ -2891
.اهيلع ةيليئأرسسإلأ Úنأوقلأ سضرفو نلو÷أ ةبسضه مسضب يليئأرسسلأ
.توÒب ‘ هترايسس Òجفتب يرير◊أ قيفر قبسسألأ نانبل ءأرزو سسيئر لايتغأ -5002
.نيرحبلأ ‘ ةيبعسشلأ تاجاجتحلأ ءدب -1102
ىلتق3 فلخت تامجه ةدع دهسشت نغاهنبوك ةيكرا‰دلأ ةمسصاعلأ -5102
ي-سسنر-ف-لأ Òف-سسلأ رو-سضح-ب ةود-ن ءا-ن-ثأأ ى--حر--ج5و ،هي-ف ه-ب-ت-سشŸأ م-ه-ن-ي-ب
.ميلسستلأو ةÓسصلأ هيلع دمË fiركلأ لوسسرلل ةئيسسŸأ موسسرلأ بحاسصو
دعب ايق-ير-فأأ بو-ن÷ سسي-ئر-ك ه-ب-سصن-م ن-م ل-ي-ق-ت-سسي ا-موز بو-كا-ج -8102
.يقيرفأأ بون÷أ ناÈŸلأ نم طوغسض

Óً--ي--ل نو--ل--م--ع--ي ن---يذ---لأ سصا---خ---سشألأ ^
.نزولأ ةدايزل نوسضرعم

ءا-ح-نأأ ع-ي-م-ج ‘ ة-يد--عر--لأ ف--سصأو--ع--لأ ^
.موي لك ةرم000،54 ثد– ⁄اعلأ

‘ ةدوجوم ،يسس Úماتيف نم ةبسسن Ìكأأ ^
.هكأوفلل ةيجراÿأ ةرسشقلأ

ط--يÙأ تبر--سض ي--ما--نو--سست ة--جو--م ى--ل---عأأ ^
.ÎمÚ 6-9ب ام اهعافترأ غلب ئداهلأ
ةد-حأو ة-عا-سس ةدŸ تا--عا--م--سسلأ ءأد--ترأ

كنذأأ ‘ ايÒتكبلأ نم ديزي فوسس ،طقف
.ةرم007 ةبسسنب

.⁄اعلأ ‘ ناسسنإأ لك لباقم ةجاجد2 كانه ^
.Ú 31-12بام مهرامعأأ حوأÎت سصاخسشأأ اهبكتري وطسسلأ تايلمع نم %08 ةبسسن ^
.ةنسس81 نع مهرامعأأ لقت سصاخسشأأ اهبكتري مئأر÷أ فسصن ^
.⁄اعلأ ‘ ناسسنإأ لك لباقم ةل‰ نويلم كانه ^
جمدنت ةسسماÿأ نسس ‘و ،ةمظع053 مهيدل ةدلولأ يثيدح لافطألأ ^

.ةمظع602 حبسصتل

.لوقت ام لك فرعت نأأ بجي نكلو فرعت ام لك لوقت نأأ بجي ل ^
 .ًأد‹ باقلألاب نوتأاي نم سسانلأ لب دÛأ بلŒ يتلأ يه باقلألأ تسسيل  ^
هب دعسصت ًاملسس اهب ِنبأو اهعمجأ لب اهب Ìعتت Óف ةراج◊اب ةئيلم ةاي◊أ ^

 .حاجنلأ وحن
مويلأ ‘ ةديدع تأرم ههجو لسسغي نŸ تبجع ىنعم اهل تاملكو مكح ^

 .ةنسسلأ ‘ ةرم ولو هبلق لسسغي لو

كصســـــــــــــفن فـــــــــــقث

انوزيرأا ةيلو تحبصصا ،2191 ةنصس نم مؤيلا اذه لثم ‘
مككÎن نا لبقو ،ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلؤلا نم84 ةيلؤلا

عقؤŸا Èع انتلصسارÃ اؤصسنت ل ،مؤيلا مؤيلا ثادحأا ةيقب عم
،moc.liamg@mirakiddam :›اتلا ÊوÎكللا

انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو انتحفصص رؤنت مكعيصضاؤمف
أادبن ،ددع لك ‘ ”دؤعت امكو ،مكنظ نصسح دنع نؤكنل

.مؤيلا ءاعدب هللا ةكرب ىلع انتحفصص

حأر ،سشفت يعات ولابلأ :ولاق ،يكبت سشÓعو ولاق ،يكبي Òغسص لفط اقل لجأرلأ دحأو كلاق
واه يكبت كأر هÓع لجأرلأ ولاق ،يكبي لأزام لفطلأ ولهاطعو ،رخآأ دحأو ولاب ولأرسش لجأرلأ

. تأولاب جوز يدنع كرسض ناكول لوألأ ولابلأ سشيلتيسشفام ناكول لفطلأ ولاق ،ديدج ولابلأ

.لfi جات ىنب نم نع ليلد يأأ دجوي ل هنأأ ملعت له ^
.ثدحتت امدنع ةلسضع27 كر– كنأأ ملعت له ^
ةحول م-سسر-ل تأو-ن-سس01 قرغ-ت-سسأ ي-سشن-ي-فأد ودرا-نو-ي-ل ^

.أزيلانوŸأ
.نانسسألأ سسّوسست وه أراسشتنإأ Ìكألأ سضرŸأ ^
يأأ ن-م Ìكأأ ة-يرأر-ح تأر-ع-سس ى-ل-ع يو--ت– ودا--كو--فألأ ^

.ىرخأأ ةهكاف

لك غود توه قناقن ةعطق رايلم81 نولكأاي Úيكيرمألأ ^
.ماع

.نط000.000.000.000.000.885.6 غلبي سضرألأ نزو ^
‘ تأر-م6 سضا--حرŸأ ¤إأ بهذ--ي يدا--ع--لأ سصخ--سشلأ ^

.مويلأ
.تانأوي◊أ لك Úب نم مد طغسض ىلعأأ اهيدل ةفأرزلأ ^
.دورقلأ نم نويلم05 نم Ìكأأ اهب دنهلأ ^

.Úبلأ ق◊أ بلغي Úللأ مÓكلأ ^
.ملظم بناج هل رمقلاك انلك

 .هرسسخي ام هيدل سسيل ًاناسسنإأ ىدحتت ل ^
 .ًائيسش عقأولأ ‘ رسصبت ل ،يكبت ل يتلأ Úعلأ  ^
.زوفلأ ةذل رسصتنŸأ دقفأأ مسستبأ أذإأ موزهŸأ ^
ناك نإأو برطت Óف كل ناك نإاف كيلع مويو كل موي :ناموي رهدلأ ^
 .رجسضت Óف كيلع

 .اهيلإأ ةجا◊أ تدأدزأ املك رطŸأ دتسشأ املك ةلظŸاك ةقأدسصلأ ^
.كيلإأ رظني ام ًأدحأأ ّنأاب كÈخي ئداه توسص Òمسضلأ ^

ــه2441 بجر10 ـل قفأوŸأ1202 يرفيف41 دحألأ

انعم مصستبإا
ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ــــــــــ ؟ كتامؤلعŸ فصض ــــــ
Èتعأاو ارقإا ــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

ةلقم فظنت ةينصسوب زوجع
 اهناصسل ةطصساوب Úعلا

،ام سصخصش Úع ة-ل-ق-م سسح-ل-ت وأا ق-ع-ل-ت نأا
‘ ة-بار-غو ازز-ق-ت Ìكألا رؤ-مألا ن--م اÃر
ةينصسؤبلا ةدجلـل ةبصسنلاب نكل ،هتاذ نآلا
قلطي امك وأا «كيبليصس ا-فا-ه» ى-عد-ت ي-ت-لا

08 رمعلا نم ةغلابلاو «افاه انان» ـب اهيلع
نم لكل جÓعو ءاود نع ةرابع رمألاف ةنصس
كلت نأاب معزت ذإا ،هينيع ‘ ⁄أا نم Êاعي
نم سسانلا نؤيع فيظنت ‘ ةلاعف ةقيرطلا
قعل ،نؤيعلا فيظنت ،ة-ب-ير-غ-لا ما-صسجألا
‘ ةديحؤلا اهنأاب «افاه انان» Èتعت.Úعلا
ةقيرطلا هذهب سسانلا ج-لا-ع-ت ي-ت-لا ⁄ا-ع-لا

ذنم رمألا اذه تملعت دقو .اهمعز بصسح
ةلازإا ىلع ةردقلا اهل ذإا ،ادج ليؤط تقو
ا-م ل-كو بصشÿاو د-يد◊او م-ح-ف-لا ع--ط--ق
نأا دعب طقف اهناصسل ة-ط-صساؤ-ب Úع-لا يدؤؤ-ي
 لؤحكلاب اهمف ميقعتب مؤقت
ن-م د-يزأا ت÷ا-ع ي-ه--ف تد--كأا ا--م بصسحو
اهنيب نم لودلا نم Òثكلا نم سصخصش0005
ةينقتلا هذه مادخ-ت-صسا-ب ا-ك-ير-مأاو ا-ي-صسور
بطلا م-ه-ع-م يد-ج-ي ⁄ ا-مد-ع-ب ة-ب-ير-غ-لا
ل ةبيجعلا ةقيرطلا هذه.عفن يأا ثيد◊ا

اؤصضفر امدعب اهدافحأل اهميلعت ع-ي-ط-ت-صست
ة-ب-صسن-لا-ب ا-ه-نأل Ó-ي-صصف-تو ة-ل-م--ج ر--مألا

ناكصس نأا امك .ةززق-مو ةز-ئ-م-صشم ة-ق-ير-ط
نؤعطقيصس اهتافو دعب اهنأاب اهؤغلبأا ةيرقلا
ىل-ع ه-ئاؤ-ت-حل ه-ب نؤ-ظ-ف-ت-ح-يو ا-ه-نا-صسل
سسانلا جÓعب اورمت-صسي-ل ءاود-لاو ة-م-ك◊ا
نم طقف ورؤي01 يصضاقتت «افاه انان» .هب

ناك ة-لا-ح ‘ ا-مأا ه-ت÷ا-عÃ مؤ-ق-ت ن-م ل-ك
.انا‹ هجÓعب يفتكت يهف امدعم

سساŸ’ ناصسح موحرŸا
بخ--ت--نŸأ ‘ سساŸل نا--سسح ءا---ق---ب مأد
37 ا-ه-ي-ف بع-ل ،تأو-ن-سس Êا--م--ث ي--ن--طو--لأ

دعي كلذبو ،فده82 اهيف لجسس ،ةلباقم
لك دعب ين-طو-لأ بخ-ت-ن-م-ل-ل فأد-ه ثلا-ث

.يمولب رسضÿو توافسسات ظيف◊أ دبع
ع--م ة--يور--ك---لأ ه---تا---طfi م---هأ Úب ن---مو
يتلأ ايقيرفأ ·أأ ةرود ينطولأ بختنŸأ

Òتخأ ثيح ،اي-بو-ي-ثإا-ب8691 ما--ع تر--ج
ة--ق--فر ةرود---لأ ‘ بعل ن---سسحأ سساŸل
ءاسصقإأ نم مغرلاب ،وكوب نأرول يرأوفيلأ
ىقبتو ،لولأ رودلأ ‘ ينطولأ بختنŸأ
ةرودلأ كلت ‘ اهعقو يتلأ ةثÓثلأ هفأدهأأ

ي--ه يد---ن---غوألأ بخ---ت---نŸأ كا---ب---سش ‘
سسا--ك--لأأ ف---ي---سشرأأ ‘ ة---خ---سسأر ىر---خألأ
.ةيراقلأ
بعل نسسحأأ سساŸل Òتخأ نأو ىتحو

نأ لإأ8691 ما-ع-ل ا-ي-ق--ير--فإأ ·أأ ةرود ‘
ل-ك--سش لوألأ رود--لأ ‘ بخ--ت--نŸأ ءا--سصقإأ

ةيبهذ-لأ سسأأر-لأ بحا-سصل ة-ي-سسا-ق ة-بر-سض
ةكراسشŸأ كلت فسصي لظ ثيح ،سساŸل
ع-م ة-يور-ك-لأ ه-تا-ير-كذ ءو-سسأأ ن-م ةد-حأو-ب
.بختنŸأ
نم هتدوع دعب ةليلق عيباسسأأ يسسنوتلأ بختنŸأ دي ىلع ينطولأ انبختنم اهل سضرعت يتلأ كلت اهؤوسسأ نكل
لكسش يذلأ ءاسصقإلأ وهو ،يسسنوتلأ بختنŸأ دي ىلع0791 ماع كيسسكŸأ لايدنوم نم هجورخب ،ابابأأ سسيدأأ

اهب رخزت تناك يتلأ ةعمÓلأ رسصانعلأ ¤إأ رظنلاب ،لÓقتسسلأ دعب ةيرئأز÷أ ةركلل ءأدوسس ةحفسص اهنيح
عبتي ....سساŸل ناسسحو ‘ولfl ديسشر نم لك اهدوقي ناك يتلأ ةينطولأ ةليكسشتلأ

مؤيلا Gd∏¡º GEÊ GCYƒP H∂ eø Gd¡º}مؤيلا
hG◊õ¿, hGd©éõ hGdµù°π,

hG÷òGΩ, hG÷Í hGdÑîπ, heø
GŸÉCKº hGŸ¨ôΩ, heø Z∏Ñá Gdójø

hb¡ô GdôLÉ∫z.

{Gd∏¡º GEÊ GCYƒP H∂ eø Gd¡º
hG◊õ¿, hGd©éõ hGdµù°π,

hG÷òGΩ, hG÷Í hGdÑîπ, heø
GŸÉCKº hGŸ¨ôΩ, heø Z∏Ñá Gdójø

hb¡ô GdôLÉ∫z.

41
:مؤيلا مقر

02 ل-ق-ثأا ي-ها-م :لاؤؤ-صسلا
بابصش قيرف اهب ين-م ة-ج-ي-ت-ن
لا---ط----بأا يرود ‘ دادزؤ----ل----ب
؟ايقيرفا

ا-ه-ب ي-ن-م ة-ج-ي-ت-ن ل-ق--ثأأ:باؤ÷ا
يرود ‘ دأدزو---ل---ب با---ب---سش ق---ير---ف
يدا-ن ما-مأأ تنا-ك  ،ا-ي-ق-ير-فأ لا-ط-بأأ
ةيعابسسب يرأوف-يلأ أزو-م-ي-م كي-سسأ
رودل ةيماتÿأ ةلو÷أ نمسض ةلماك
.تاعومÛأ

¤إأ لقنت دق نامك بابسشلأ نأ املع
ةأرابŸأ لمكأأو ،ابعل31ـل ناجديبأ

.Úبعل عسستب

Áأ مقرلأ أذه لثŸنسسلاب ةينمزلأ ةدÚ،
نع دأدزولب بابسش قيرف اهنع باغ يتلأ
¤إأ سسمأ داع ثيح ،ايقيرفأ لاطبأأ يرود
ي--ب--مأزا--م ة--بأو--ب ن--م تا--عو---مÛأ رود
نمسض Úقيرفلأ ىق-ت-لأ ثي-ح ،›و-غ-نو-ك-لأ
.تاعومÛأ رود نم ¤وألأ ةلو÷أ

:يرفيف

ــــــــــ مؤيلا حيرصصت ـــــــ

ميمصصلا ‘ ــــــــــــ
،ةقيق◊اب نؤنمؤؤي نوÒثك ^
 .اهب نؤقطني نؤليلقو

نؤ--ي--ق--ي--ق◊ا ءا--قد--صصألا ^
بع-صصيو ،م--هدا--ج--يإا بع--صصي
 .مهنايصسن ليحتصسيو ،مهكرت

اذإا الإا ةداعصسلاب عتمتصست نل  ^
 .نيرخآلا عم اهتمصساقت

ا-ه-ت-ل-م--ح ا--م سسف--ن--لا ي--ه ^
رؤŒ ما-يأا ر-هد-ل-لو ل-م-ح--ت--ت
ؤه نم ًا-م-ئاد د-جؤ-ي .لد-ع-تو
 .مصستباف كنم ىقصشأا

ى-ت-ح Óً-ف-ط ل-جر-لا ل-ظ--ي ^
خا---صش تتا---م اذإا---ف ه---مأا تؤ“

 .ةأاجف
ملعاف فلÿا نم تنعط اذإا ^

 .ةمدقŸا ‘ كانأا

ًايعانطسصأ ًأرمق07 وحن ايلاح دجوي
بكو--ك لو--ح ة--ف---ل---تfl تأرأد---م ‘ رود---ت
عو----ن----ت----تو ،ة----ي----لا-----ع تا-----عر-----سسب سضرألأ
سسسسج-ت-ل-ل را-م-قأأ Úب ا-م ا-ه--تا--مأد--خ--ت--سسأ
.Êويزفلتلأ ثبلأو تلاسصتÓل ىرخأأو

ةا--عد د--حأأو ي--ك--ير--مأأ بتا--ك ،سسÓ--غود كيرد--ير---ف -8181
.ةيدوبعلأ نم ريرحتلأ

.يكيرمأأ عflÎو يفحسص ،زلوسش رفوتسسورك -9181
.يكيرمألأ سشي÷أ ‘ طباسض ،كوكناه توكسس دليفنيو -4281
ىلع لسصاح يدنلتكسسأ ءايزيف ⁄اع ،نوسسليو زلراسشت -9681

.7291 ماع ءايزيفلأ ‘ لبون ةزئاج
.ÊاŸأأ عامتجأ ⁄اعو فوسسليف ،رÁاهكروه سسكام -5981
.يرسسيوسس كلفو ءايزيف ⁄اع ،يكيفز زتيرف -8981
لسصاح يكيرمأأ تايسضاير ⁄اع ،نامتبواه تربÒه -7191
.5891 ماع ءايميكلأ ‘ لبون ةزئاج ىلع
.يكيرمأأ يسسايسسو لامعأأ لجر ،غÒبمولب لكيام -2491
.يزيل‚إأ مدق ةرك بردمو بعل ،ناغيك نفيك -1591
.ةيسسنوت ةينغم ،ةفيطل -1691
.يكيرمأأ عراسصم ،رÁرد يموت -1791
.›اطيإأ مدق ةرك بعل ،يغيرب ويتام -1891
.Êدرأأ مدق ةرك بعل ،عيفسش رماع -2891
.يزيل‚إأ مدق ةرك بعل ،زلاه نوج -2891
.يسسنرف مدق ةرك بعل ،ايناسس يراكب -3891
.يسسنوت مدق ةرك بعل ،يسشومنلأ دماح -4891
.يرسسيوسس مدق ةرك بعل ،سسوريدنيسس بيليف -5891
.يبونج يروك مدق ةرك بعل ،ووسس Úم غناك -6891
ديفيدو Êايأوغوروأأ مدق ةرك بعل ،Êافاك نوسسنيدإأ -7891
.يزيل‚إأ مدق ةرك بعل ،Òتيو
.ينيتنجرأأ مدق ةرك بعل ،ايرام يد لخنأأ -8891
.يدنلوب مدق ةرك بعل ،كيسشتوتام مدآأ -9891
.يكرا‰د مدق ةرك بعل ،نسسكيرإأ نايتسسيرك -2991
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م‚ ى-ل-ع ءو-ضضلأ ،ضسمأأ ،يز-ي-ل‚إ’أ ما-ه تضسيو يدا-ن-ل ي-م-ضسر-لأ ع--قوŸأ ط--ّل--ضس
¤إأ ’وضصو ةريدتضسŸأ ةرحاضسلأ عم هتايأدبو ةمحر نب ديعضس يرئأز÷أ قيرفلأ
ثيح ،ينطولأ بختنŸأ ¤إأ همامضضنأو راظنأ’أ هفطخو «غيلرÈÁلأ» ‘ هقلأات
¤إأ بهذأأو نأرهو نم برقلاب وزيرأأ ‘ ضشيعأأ بنك» :هتيأدب نع ةمحر نب لاق
بعلأأو ةضسردŸأ ¤إأ بهذأأ بنك ،ّاماع21 وأأ11 يرمع ناك Úح ،5 نضس ‘ ميıأ

ثيح ءاضضيبلأ Úع ¤إأ تلقتنأ اهدعبو مدقلأ ةرك ةضسرا‡ تأأدب كانه ةويطب ‘
.«اضسنرف ¤إأ اهنمو رئأز÷أ ‘ تلأزام تنك

يقيقح لجر انأا ،اماع21 نسس ‘ اسسنرف ¤إا تلقتنا»
«نآ’ا ىتح يتدلاو عم ضشيعأا تلاز’و

اماع21 يرمع ناك» :لوقي اضسنرف ¤إأ هلوضصو دعب هتÒضسم نع هثيدح عباتو
مث زولوت ‘ ةعما÷أو ةيوناثلأ ¤إأ اهدعب تبهذو اضسنرف ¤إأ تلقتنأ امدنع ابيرقت
دقل ،يكيرمأ’أ Òيمولوك ¤إأ هنمو مضسأوم ةثÓث ةدŸ اŸاب يضس فأأ ¤إأ تلقتنأ
،ظ◊أ ديعضس ضصخضش انأأ ،ايبضص تنك امدنع عيم÷أ عم ديج لكضشب لماعتأأ تنك
يقيقح يلئاع لجر انأأ » :لاق هتلئاع نعو ،«دعب اميف ديرأأ ام ىلع تلضصح كلذل
،ماعلأ أذه نم يفناج ‘ ةينŸأ هتفأو يذلأ يدلأو ،أÒًثك يتلئاع عم تيقب كلذل ،
¤إأ تيتأأ امدنعو ،يدلأو عم تيقب ،رئأز÷أ ‘ تضشع امدنع ،يمأأو ،هللأ همحر
يتلئاع عم ضشيعأأ اًمئأد تنكو ،ةكضسامتم ةدحو اًقح نحن ،يمأأ عم تيقب ،اضسنرف

.«يمأأ عم ضشيعأأ تلز ام مويلأ ىتح
«ءيسش لك تسضّوع يمأاو ابعسص ناك يدلاو قارف»

ةيأدبلأ ‘» :لاقو اضسنرف ¤إأ لضصو امدنع تابوعضص هجأو هنأأ ةمحر نب فضشك امك
اًبيرق تنك يذلأ يدلأو تكرت يننأ’ اًبعضص رمأ’أ ناك ،اضسنرف ¤إأ تلقتنأ امدنع
لك تلعف يمأأ نكل ،ةيأدبلأ ‘ اًبعضص رمأ’أ ناك ،يتدلأو عم ضشيعلل تبهذ ،هنم أًدج
،ةدحولاب رعضشأأ ⁄ يننأأو ،مأري ام ىلع يننأاب ترعضش يننأأ نم دكأاتلل اهعضسو ‘ ام
ضضعب ةبعضص ةلوفطب تررم يننأ’ اًبعضص رمأ’أ ناك ،ءيضش يأأ دقتفأأ يننأأ رعضشأأ ⁄و
’ نأأ ىلع ةضصيرح يمأأ نكل ،ةرم لوأ’ اضسنرف ¤إأ تيتأأ امدنع لقأ’أ ىلع  ءيضشلأ
.«كلذب رعضشأأ

«ةيسسنرفلا ةغللا ديجأا ’ Êأ’ يّنم نورخسسي ناك»
نكأأ ⁄ يننأ’ ةيأدبلأ ‘ اًبعضص رمأ’أ ناك» :لاقو ،هتدلأو حدم ةمحر نب لضصأوو
قوفو ،اضسنرف ¤إأ تلضصو امدنع رومأ’أ Òضست فيك فرعأأ نكأأ ⁄ .كلذ ىلع أًداتعم

كانه اهملعتأأ نأأ يلع ناكو ،قÓطإ’أ ىلع ةيضسنرفلأ ةغللأ ديجأأ نكأأ ⁄ ،أذه لك
،اًبعضص كلذ ناكو ،أًديج ةيضسنرفلأ ثد–أأ نكأأ ⁄ يننأ’ ينم نورخضسي ضسانلأ ناكو
نأأو اًيلقع ىوقأأ نوكأأ نأأ ‘ Êدعاضس دقل ،ينيوكت ىلع دعاضس أذه نأأ دقتعأأ يننكل
ةركبم نضس ‘ يبنجأأ دلب نم لقتنت امدنع هنأأ دقتعأأو ،ثدحي دق ءيضش يأأ لم–أأ

نكل ،كلذ لك ىلع أًداتعم نوكت ’ امدنع ،ةياغلل ابعضص رمأ’أ نوكي يقيرفإأ دلب نم
،يتدجو يتخأأ ّيدل ناك امك ،أÒثك ينتدعاضس يتلأ هلل دم◊أو يتدلأو يدل ناك
.«كلذ ىلع هلل دم◊أو ةبوعضص يأاب يروعضش مدع ىلع أوضصرح دقو
«يتايركذ لمجأا نارهو ةيدولوم يبع’ عم روسص طاقتلاو نابسشلا عم ضسأاكلاب زوفلا»
‘ تنك امدنع يتلوفط تايركذ دعضسأأ» :ةمحر نب لوقي ،ةليم÷أ هتايركذ نعو
كانه ،ةعئأر ىركذ يهو ،ًأÒغضص تنك ،نابضشلل رئأز÷أ ضسأاكب زوفلأ يهو نأرهو
تناك ،نأرهو ةيدولوم ةأرابم ةدهاضشŸ تبهذ امدنع يهو ىرخأأ ةثداح اًضضيأأ

ةأرابم يدل ناك ،مهتدهاضشŸ تبهذو ،بوبÙأ يلÙأ يقيرف نأرهو ةيدولوم
انبهذ ،انتأرابم نم يهتنن نأأ درجÃ أذل ، رباكأ’أ ةأرابم لبق اهبعلأ’ نابضشلأ عم
يه كلت تناك ،اًعئأر رمأ’أ ناكو ÚبعÓلأ عم ىركذلل ءايضشأأو روضصلأ انطقتلأو
،عئأر وج كانه ناكو ،نأرهو ةيدولوم بعلم ¤إأ اهيف بهذأأ يتلأ ¤وأ’أ ةرŸأ
.«اهب ظفتحأأ يتلأ ّيدل تايركذلأ لمجأأ نم هذهو

‘و نوينقت نوبع’ نويرئاز÷ا ،ةيذحأا نودب ةركلا بعلن انك»
«تاغوارŸا نوقسشعي رئاز÷ا

ٍدان عم بعللأ تأأدب يننأأ دقتعأأ» :لاقو ،مدقلأ ةرك عم هتيأدب ¤إأ ةمحر نب داعو
‘ا-ح تب-ع-ل د-ق-ل ،مد-ق-لأ ةر-ك بحأأ ا-ًم-ئأد تن-ك ي-ن-ن-ك-ل ،ير-م-ع ن-م ة-ضسدا--ضسلأ ‘

نيذلأ ÚبعÓلأ نوبحي مهنإأ ،ةغوأرŸأ نوبحي نويرئأز÷أ ملعت امك ، Úمدقلأ
Áأ مهنكŸلاب عتمتضسن نأأ بحن ،ةغوأرÎيرئأز÷أو هيفÚ ةركلأ ةرك نوقضشعي

كلذل ،بعضشلل ةبضسنلاب Òبك ءيضش رئأز÷أ ‘ مدقلأ ةرك نأأ دقتعأأ ،ةيقيق◊أ
ةبراغم ،Úينقت Úبع’ نوكلÁ ماع لكضشب ايقيرفإأ لامضش نأدلب ،هيفÎلأ نوبحي
ةغوأرŸأ بحن انلخأد ‘ ةيضصاÿأ كلت انيدل ،Úيرئأزج مأأ Úيضسنوت مأأ أوناك
.«هيفÎلأو تاينفلأو

«ءيسش لك رّيغ ضسين ـب قاحتل’او اÒغسص تنك امدنع حاجنلاب نمؤوأا نكأا ⁄»
بع’ حبضصأأ نأأ وهو ملح يدل ناك» :لاقو ،رغضصلأ ملح ققح هنأأ ةمحر نب فضشكو
ىلع لضصحأأ ⁄ كلذل ةمزÓلأ تاناكمإ’أ كلتمأأ ’ يننأ’ أًرظن نكلو ،مدق ةرك

يننأأ ىتح دقتعأأ نكأأ ⁄ ،أÒًثك ضسيل نكلو حاجنلاب ناÁإ’أ ضضعب يدل ناك ،ضصرفلأ
هذه لك فرعأأ نكأأ ⁄و ،ت’اضصتأ يأأ يدل نكي ⁄ هنأ’ ،فfiÎ دانب قحتلأاضس
حا-ج-ن-لأ ن-م أًد-كأا-ت-م ن-كأأ ⁄ ،81 ن-ضس ‘ ضسي-ن ع-م تع-قو ا-مد-ن-ع ى-ت--ح ،ءا--ي--ضشأ’أ
ام أذهو ،ةÒثك ءايضشأأ تملعت ضسين يدان ¤إأ تممضضنأ نأأ درجÃ ،أديعب باهذلأو
ةزمح . م   .«اًفfiÎ نكأأ ⁄ ،’اطب Úماع تيضضق ،تدرأأ

..يرئاز÷ا مجنلا حاجنل ةيداعلا Òغ ةسصقلا ىلع ءوسضلا طّلسسُي ماه تسسيو عقوم

١٢٠٢ يرفيف٤١ دحأ’أ
ــه٢٤٤١ بجر١٠ ـل قفأؤŸأ

«وسضعب رسسكي راّخف »
Úنأؤقلأ ىلع ليدعت يأأ ءأرجإأ مدع ‘ ةرأزؤلأ لسصف دعب
تايعم÷أ دقع دعب ’إأ ،اهفييكت وأأ تايدا–Óل ةيسساسسأ’أ
بج– تنا-ك ي-ت-لأ با-ب-سضلأ ة-جؤ-م تأأد-ب ،ة-ي-با-خ-ت-ن’أ

عسشقن-ت ة-ي-لا◊أ مد-ق-لأ ةر-ك ة-يدا–أ ة-سسا-ئر ل-ب-ق-ت-سسم
تءاج «فافلأ» اهتقلت يتلأ ةعفسصلأ نأأو اميسس’ ،ايجيردت

.Ëدقلأ ضسر◊أ نم ضسيلو ةياسصؤلأ نم ةرŸأ هذه
،مÓسستسس’أ مدع ى-ل-ع ةر-سصم «فا-ف-لأ» لأز-ت ’ أذ-ه ع-م

ةطبأرل أديدج اسسيئر لؤلهب رام-ع با-خ-ت-نأ د-ع-ب ة-سصا-خ
ما-ع--لأ Úمأ’أ ح--ير--سصت ن--ع Ó--سضف ،ة--يؤ--ه÷أ ة--با--ن--ع
«افيفلأ» لخدت ةيناكمإأ نع هيف ثد– يذلأ ةيدا–Óل

يؤنت لأزت ام ةيدا–إ’أ نأاب يحؤي ا‡ ،عأرسصلأ ءاهنإ’
مد--ع وأأ مÓ--سست---سس’أ ل---ب---ق ىر---خأأ قأروأأ ف---ي---ظؤ---ت
.مÓسستسس’أ

تأؤ-سصأ’أ ›ا-ع-تو ي-سسر-ك-لا-ب ي-سشطز كسس“ نأا-ب أأر--قأأ ’
لجأأ نم ة-ل-سصأؤŸأ ‘ ه-ت-ب-غر ضسك-ع-ي ،ه-ل-ي-حر-ب ة-يدا-نŸأ

،بختنŸاب ءاقتر’أ ةلسصأؤم وأأ Óثم ةيلÙأ ةركلأ ريؤطت
نأأ كردي ؤهف ،Òسسمك اهفرعأأ هسسفن ‘ ةدحأو ةياغل نكلو

مهعنسص Ìك ءأد-عأأ ه-لو أر-سسك-ن-م «فا-ف-لأ» ن-م ه-جور-خ
يذلأ رودلأ هيلع بلقنيسسو ايلاغ نمثلأ هفلكيسس ،هسسفنل
.هقباسس ىلع هسسرام
ضضؤ-ع-ف ر-ئأز÷أ ‘ ءا--سسؤور--لأ ل--ك--سشم ؤ--ه أذ--ه ى--ق--ب--ي
مهدŒ بسصنŸأ ‘ مهقبسس نم ةبرŒو ةÈخ مهلÓغتسسأ

نيرخآ’أ ءاط-خأأ دا-ي-سصأ ن-ع نؤ-ث-ح-ب-ي م-ه-تد-ه-ع لأؤ-ط
أذهل ،لسشفلأ قيلعتل ةعامسش وأأ ةزهاج ٍمهُت-ك ا-ه-ف-ي-ظؤ-تو

Œأ ضسيئرلأ دŸلسسي نأأ دعب رداغuأ مŸماه ÿئجافي ،هتفيل
¤إأ هلuؤح-ي ا-م ،ه-سصخ-سش د-سض ة-ن-ط-ي-سشو ه-يؤ-سشت ة-ل-م-ح-ب
رودلأ ضسراميل أاطخ يأأ رخآ’أ ؤه بقÎي ضسرسش ضضراعم
.هتأذ
«فافلأ» تيب ‘ ،ةنخاسس ةمداق مايأ’ انرجيسس ،عقأؤلأ أذه
نمسضتت تافلم ىلع رخآ’أ فرطلأ مكحتسسأ نأأ دعب اميسس’
يذلأ ،›ا◊أ ›أردفلأ بتكŸأ اه-ب-ك-ترأ ةÒب-ك تا-قور-خ
ظفاح له ملعي ’و ةبعسصلأ ةلمعلابو ةمخسض غلابم ثرو
تامهŸأ فيراسصمو رجامو زأراكلأأ ىلع اه-فر-سص مأأ ا-ه-ي-ل-ع
ةيع-م÷أ د-عؤ-م ل-ب-ق ا-ن-ل-ع-ج-ي-سس ا-م أذ-ه ..تÓ-ق-ن-ت-لأو
.«ؤسضعب رّسسكي راّخف» ـل رسضحن ةيباختن’أ

رازن ديرف :ملقب ،Úمدقلا ‘اح بعلأا تنك » :ةمحر نب
 يـــنأ’ يـــــــــّنم نورــــخسسي اوــــــناك

«ةـــيسسنرفلا ثّدـــ–أا ’
ةــــيدولوم يــــبع’ عم روسص طاقتلا»

«ّيرغسص ‘ ىركذ لمجأا نارــهو

ةيقيرفإلا لاطبألا ةطبار نم ¤وألا ةلو÷ا

ةيقيرفإا ةطقنب ةيلÙا اهتبيخ ضضوعت ةيدولوŸا

رئاز÷ا ةيدولوم

¤أ ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-م ة-ل-ي-ك-ضشت ضسمأ تدا--ع
ة-لو÷أ ةأرا-بŸ ا-ه--ب--ع--ل بق--ع ن--طو--لأ ضضرأ
لاطبأ يرودب تاعومÛأ رود نم ¤و’أ
كلامزلأ مامأ ايقيرفأ
ما-مأأ تلدا-ع-ت د-ق ر-ئأز÷أ ة-يدو--لو--م تنا--كو
،0-0 ة-ج-ي-ت-ن-ب ير-ضصŸأ كلا-مز-لأ ا-ه-ف-ي-ضضم
باحضصأأ لواح ,اعقوتم ناك امكو ةرهاقلاب
ذنم بعللأ تاير‹ ىلع ةرطيضسلأ ةفايضضلأ
ضصرفلأ ضضعب قلخ لÓخ نم ¤وأ’أ قئاقدلأ
د--ب--ع ير--ئأز÷أ ضسرا◊أ ا--ه--ل د--ضصت ي---ت---لأ
ير--ضصŸأ يدا--ن--لأ ل--ضصأو .ي◊ا--ضص ردا--ق--لأ
حتتفي نأأ داك نيأأ ة-ي-مو-ج-ه ة-ق-ير-ط-ب بع-ل-لأ
لخدت ’ول92 لأ ةقيقدلأ ‘ ليجضستلأ باب
قوف ةركلأ جرخأأ يذلأ دأدح داعم عفأدŸأ

,Êاثلأ طوضشلأ تاير‹ لÓخ .ىمرŸأ طخ
كابضش زهل موجهلأ يرضصŸأ يدانلأ لضصأو
نا-ك ير-ئأز÷أ غا--فد--لأ ن--ك--لو ‘‘ة--يدو--لوŸأ‘‘
رأدأأو .ءا-ق-ل--لأ ة--يا--ه--ن ة--يا--غ ¤إأ دا--ضصرŸا--ب
اميضسيت ةدايقب يبويثإأ ميك– يثÓث ةأرابŸأ
ه--ي--ن--طأو---م ةد---عا---ضسÃو كÓ---ما---ب ا---ضسي---يو
و--ك--ي--ت--ي--م و لأو--ما--ضس و---غ---نا---تأأ Úغ---ضسم---ي---ت
ةر-ها-ق-لا-ب ر-ئأز÷أ Òف-ضس نا-كو .ضسوردو--ي--ت

fiضسي-ئر ل-ب-ق-ت-ضسأ د-ق يزو-ج-ع-ل ح-لا-ضص د--ن
نيأأ رئأز÷أ ةيدولوم قيرفل ÒضسŸأ مقاطلأو
ق-ير-ف-ل-ل ه-تا-ي-ن“و ه-تا-ع-ي-ج-ضشت Òف-ضسلأ مد-ق
ةيدولوملل ة-ئ-ن-ه-ت-لأ أذ-كو ةأرا-بŸأ ‘ زو-ف-لا-ب
¤وأ’أ ة-يوؤوŸا-ب ة--ن--ضسلأ هذ--ه ل--ف--ت– ي--ت--لأ
كلامزلأ يدان ضسي-ئر ما-قأأ ا-م-ك .ا-ه-ضسي-ضسأا-ت-ل
لابقتضسأ لفح زيزعلأ دبع دامع راضشتضسŸأ

Ãأ ضسيئرل يدانلأ رقŸرضصانلأ دبع ةيدولو
ثيح يزوجعل حلاضص دنÒ fiفضسلأو ضصاŸأأ
.يدانلأ عرد ’دابت

اــــــــــميسسيت رارــــــــــق لوــــــــــح يـــــــــــميك– لدــــــج
حلاسصل ءأزج ةبرسض باسستحأ اميسسيت كÓماب يبؤيثإ’أ مك◊أ ضضفر لؤح يميك– لدج رأد
ةعبأرلأ ةعؤمÛأ ت’ؤج ¤وأأ ‘ ةرهاقلأ داتسس ‘ رئأز÷أ ةيدؤلؤم دسض هئاقل ‘ يرسصŸأ كلامزلأ
.ايقيرفأأ لاطبأأ يرودل
‘ ةيدؤلؤŸأ عفأدم دسض دي ةسسŸ يعأدب ءأزج ةبرسض باسستحاب اميسسيت كلامزلأ ؤبع’ بلاطو
.88 ةقيقدلأ ‘ كلامزلأ طسسو بع’ يسساسس Êاجرف يسسنؤتلأ ةديدسست ةهجأؤم
عم أؤلعافت نيذلأ ÚعباتŸأ ضضعب بسضغ راثأأ ام ؤهو ةدمعتم Òغ ةبعللأ يبؤيثإ’أ مك◊أ Èتعأو
.كلامزلأ ةانقب عيذŸأ يفيفع دمحأأ مهسسأأر ىلعو رأرقلأ

.لدجلل ةÒثŸأ ةبعلل ةرؤسص رسشنو «هلامو» :Óئاق ءاقللأ بقع ةديرغت ‘ يفيفع رخسسو
.ةيقيرفأ’أ ةراقلأ ‘ «ءأدؤسس» ةطقن ميكحتلأ» :Óئاق ةعقأؤلأ نع ةأأرجب مÓع لÓب قلعŸأ ثد–و
.«لداعتلأ ضسيلو زؤفلأ قحتسسي ناك كلامزلل كلدراه
.«ةيقيرفأ’أ تاعؤمÛأ رود ‘ رافلأ بايغ نم Êاعتسس ةيرسصŸأ ةيدنأ’أ» :مÓع فاسضأأو

ةيدولوŸا ةعوم‹ ردسصتي يجÎلا
تيوجنيت قيرف هفيضض تآاجافم نم يضسنوتلأ يجÎلأ تلفأأ
ةلوطبب تاعومÛأ ةلحرم ‘ هتÒضسم لهتضسأو ،›اغنضسلأ
تايرابŸ ¤وأ’أ ةلو÷أ ‘1-2 زوفلاب ،ايقيرفإأ لاطبأأ يرود
ا-ضضيأأ م-ضضت ي-ت-لأ ،ة-يرا-ق-لأ ة-ق-با-ضسŸا-ب ة-ع-بأر-لأ ة-عو--مÛأ
.رئأز÷أ ةيدولومو كلامزلأ
بيترت ،ةلوطبلأ ‘ باقلأأ ةعبرأأ كلتÁ يذلأ ،يجÎلأ ردضصتو
مامأأ Úتطقن قرافب اقوفتم ،طاقن ثÓث ديضصرب ةعومÛأ
.ةيدولوŸأو كلامزلأ هيقحÓم برقأأ

:يداهلا دبع تحدم
انتامرح ةيلاعفلا بايغ»

ماـــــــمأا زوــــفلا نــــم
«ةـــــيدوــــــلوŸا

بردŸأ ،يداهلأ دبع تحدم ىقلأأ
لداعتلأ ةيلوؤؤسسÃ ،كلامزلل ماعلأ

بايغ ىلع رئأز÷أ ةيدؤلؤم عم
‘ يداهلأ دبع لاقو.قيفؤتلأ
بايغ» :Úيفحسصلل تاحيرسصت

عايسضو لداعتلأ رسس قيفؤتلأ
ةرك ‘ ءيسش لك انلعف ،Úتطقن

رئأز÷أ ةيدؤلؤم مامأأ مدقلأ
.«Êاثلأ طؤسشلأ ‘ ةسصاخو

اسصؤسصخو زؤفلأ تين“» :فاسضأأو
باغ نكلو رسصم ‘ بعلن اننأأ

زؤفلأ نع ثحبلأ انيلعو قيفؤتلأ
ةلؤ÷اب ›اغنسسلأ تي‚ؤت ىلع

:عباتو .«هرأد رقع ‘ ةيناثلأ
لواحنو ةيمؤجه ’ؤلح كل‰»

قلغنسسو ،ءاقللأ رأدم ىلع اهذيفنت
انرؤهمج دعنو ةليللأ ءاقل ةحفسص
راسشأأو .«ةلبقŸأ تأءاقللأ ‘ زؤفلاب

قزأرلأ دبع دؤمfi نأأ ¤إأ
بؤلطŸأ ذفن قيرفلأ م‚ ’اباكيسش
،كلامزلل ايمؤجه Óكسش عنسصو هنم

رهظ «وزيز» ديسس دمحأأ نأأ أدكؤؤم
‘ نÁأأ Òهظك زي‡ لكسشب

.Êاثلأ طؤسشلأ

Êأر--م--ع ردا--ق--لأ د---ب---ع د---كأأ
،ر--ئأز÷أ ة--يدو--لو--م  برد---م
ع----م لدا----ع----ت----لأ ن----ع ها----ضضر
ةلو÷أ ‘ يرضصŸأ كلامزلأ
تا-عو--مÛأ رود ن--م ¤و’أ
ايقيرفأ لاطبأ يرودب
ر“ؤوŸأ ‘ Êأر----م----ع لا----قو
:ءا--ق---ل---لأ بق---ع ي---ف---ح---ضصلأ
ة-ب-ع-ضص ةأرا-ب-م ا-ه-نأأ ا-ن-م--ل--ع»
‘ عا-ب ه--ل Òب--ك ق--ير--ف د--ضضو
.«ايقيرفأأ ةراق
لمأوع ةدع كانه» :فاضضأأو
،ةأرا---بŸأ ح----مÓ----م تم----ضسر
نحنو ةوق-ب م-جا-ه-ي كلا-مز-لأ
⁄و ،اضضيأأ لاضسبتضساب انعفأد
.«موجهلاب ةرماغŸأ عطتضسن
رودب هرأوضشم ةيأدب ‘ قيرفلأ دعاضسي لداعتلأ أذه نأأ دكأأو
.تاهجأوم5 ذ-ن-م ز-ف-ي ⁄ ة-يدو-لوŸأ نأأ ة-ضصا-خ تا-عو--مÛأ
ةعئأر تايناكمإأ هيدلو أÒبك اقيرف ىقبي كلامزلأ نأأ حضضوأأو
ةياجب ةيدولوم قيرفل ابردم ناك Úح ههجأوو قبضس هنأأ امك
.لاطبأ’أ يرودب6102 ماع يرئأز÷أ
رطخأأ ،كلامزلأ م‚ يقرضش نب فرضشأأ يبرغŸأ Èتعي هنأأ دكأأو

أÒثك هنأاضشب هيبع’ رذح هنأأ ¤إأ أÒضشم ،ضضيبأ’أ قيرفلأ يبع’
.ءاقللأ لبق

ةرماغŸا عطتسسن ⁄ :Êارمع
كــــــــلامزلا ماـــــــــــمأا


