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ايزيبصس ‘ طقصسيو نيرهصش دعب دوعي رصصان نب

Êوتورك عم فاده سسانو
  يـــــصسيم ةــــقيرط ىــــلع

ازوف رطق يدهُي يليÓب
ةــــجديكوأا ةقيقد رخآا ‘ اÒثم

ةـــــــــيلوبو
 ناــــــــمزـــهني

رـــــــــــــقع ‘
مامأا رايدلا

غوبصساÎصس

ةدحإو ةفيظو رايتخإ ىلع ›إرديفلإ بتكŸإ ءاصضعأإ Èجُي

 بـصصانŸا ةــــــيجاودزا عنم رارــــــــق
ذــــــــيفنتلا زـــــــــّيح لـــــــــــــــخدي

رئاز÷ا ةيدولوم

لئابقلا ةبيبشش1–٢ ›اŸا بعلŸا

دادزولب بابشش

 فيطشس قافو٢–Ê  1اغلا وكوتوك يتناششا

يجÎلا ةعقوŸ ةيّد÷ا تاÒصضحتلا رصشابت ةيدولوŸا
 ةارابŸا لــــــجؤوت ةــــــطبارلا

ةدكيكصس ةبيبصش مامأا
 ديصشي «فاكلا» عقوم
سسرا◊ا تايناكمإاب

يــــــــــــ◊اصص

لداعتلا عيصضي يرانكلا
ةدوــــــعلا رــــــظتنيو
لـــــهأاتلا ناــــمصضل

طايتحلا ‘ نورمحو دحاو Òيغت ىرجأا نافل

 رـــــّصشكي قاـــــــــــــــــفولا
 دوــــعيو هباينأا نع
اناغ نــم زوفلاب

 راـــــصصنألاو حاــــــترم اـــــمود
اديعب باهذلاب نوملحي

لاطبلا يرود ‘

افده31 ¤إإ هتليصصح عفر



ادد‹ رخسسي رؤليد
نؤيل ةرؤطسسأا نم

يرئأز÷أ ›ودلأ لسصأو
هقيرف مجاهم ،روليد يدنآأ

،يسسنرفلأ هيليبنوم
يليزأÈلأ نم هتيرخسس

،وناكوبمانÒب وينينوج
كيبŸوأل يسضايرلأ ريدŸأ
.نويل

هيليبنوم قيرف روليد داقو
ثلاث نويل ىلع زوفل
-2 ةجيتنب ،يرودلأ بيترت
هقيرف فده عنسص ثيح1
.Òنافاسس يجيتل لوألأ

Èع ةديرغت ‘ روليد لاقو
عقوÃ يمسسرلأ هباسسح

لسصأوتلل «Îيوت»
ةفيحسص اهتلقن يعامتجلأ
بقع ةيسسنرفلأ «بيكيل»
نزأوتبو طاقن3» :ءاقللأ

.«Òبك
يرئأز÷أ مجنلأ تاحيرسصت

حيرسصتل ةجيتنك تءاج
¤دأأ يذلأ وينينو÷ قباسس
اهيف مجاه تاحيرسصتب
ةقيرط ببسسب هييلبنوم
بعللأ ىلع ةمئاقلأ هبعل
Êدبلأ عافدنلأو ،رسشابŸأ
.نزأوت نود هيف غلابŸأ

بـــــــعÓـŸا نؤــــــيعــه2441 بجر2٠ ـل قفاوŸا12٠2 يرفيف٥1 Úنثإ’ا

ةحجان ةيحارج ةيلمع
ياغؤت عفادملل

حا‚ ،يسسنوتلأ يسضاير-لأ ي-جÎلأ ن-ل-عأأ
عفأدŸأ اهل عسضخ يتلأ ،ةيحأر÷أ ةيلمعلأ

fiمأأ د-مÚ دا-فأأ ا-م-ب-سسح كلذو ،يا-غو-ت
عقوم ىلع ةيمسسرلأ هتحفسص Èع يدانلأ
أÒسشم ، كوبسسيف» يعامتجلأ ل-سصأو-ت-لأ
ة-ح-سصŸأ ردا-غ-ي-سس ير--ئأز÷أ بعÓ--لأ نأ
ةدم اقحل ددحتت نأأ ىلع ،Úنثلأ مويلأ
سضر-ع-ت د-ق يا-غو-ت نا-كو .ه--ل ة--حأر--لأ
يجÎلأ ءاقل نم48 ةقيقدلأ ‘ ،ةباسصإÓل
با-سس◊ ،›ا-غ-ن-سسلأ ثي‚و--ت ه--ف--ي--سضو
يرودل تاعومÛأ رود نم ¤وألأ ةلو÷أ
زا-ف ي-جÎلأ نأأ ر-كذ-ي .ا-ي-ق-ير-فإأ لا-ط-بأأ
ةعبأرلأ ةعومÛأ ردسصتيل ،(1-2) ةأرابŸاب
كلامزلأ هفلخ ي-تأا-يو ،طا-ق-ن3 ديسصر-ب
لكل ةطقنب ،ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-مو ير-سصŸأ

،عبأرلأ زكرŸأ ثي‚وت لتحي اميف ،امهنم
.طاقن نود

 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

دــــيعت نارـــــهو ةــــيدؤلؤم
ةينطؤلا ةلؤطبلل يؤسضم

هدقاعت ،دحألأ سسمأ ، نأرهو ة-يدو-لو-م تن-ل-عأأ
ةياهن ىتح ،يوسضم نيدلأ Òخ بردŸأ عم ايمسسر
.Êوزاك درانÒب بردملل افلخ ،يرا÷أ مسسوŸأ

ه-ت-ح-ف-سص Èع ،نا-ي-ب ‘ Êأر-هو-لأ يدا-ن-لأ لا-قو
ةيدولوم ةرأدإأ نلعت» :«كوبسسيف» ىلع ةيمسسرلأ

Òخ بردŸأ ع-م ،ا-ي-م-سسر ا-هد-قا-ع-ت ن-ع نأر-هو
ة-ي-ن-ف-لأ ة-سضرا-ع-لأ سسأأر ى-ل-ع ،يو-سضم ن--يد--لأ
.«›ا◊أ مسسوŸأ ةياهن ¤إأ دتÁ دقعب ،قيرفلل
:ةيمÓعإأ تاحيرسصت ‘ يوسضم لاق ،هبناج نم
ةيدولوم بيردت ى-ل-ع فأر-سشإلا-ب أد-ج د-ي-ع-سس»
‘ مو--ج--ه ن--سسحأأ Êا--ث كل--تÁ يذ--لأ ،نأر--هو
ةÿÈأ ر-سصا-ن-ع ن-م ا-ج-يز-م كل-تÁو ،يرود--لأ

نم Êاعي قيرفلأ نأأ حيحسص» :عباتو.«بابسشلأو
يننكل ،يعافدلأ ىوت-سسŸأ ى-ل-ع ،ل-كا-سشŸأ سضع-ب
،ةليكسشتلأ سصوسصخب ةيباجيإأ طاقن ةدع تنود
.«رومألأ حيحسصتل يعسسو ‘ ام لعفأاسسو
بع-ل ى-ل-ع يدا-ن-لأ سسي-ئر ع-م تق-ف-تأ» :فا-سضأأو
نمسض دجأوتي قيرفلأ نأأ ًةسصاخ ،¤وألأ رأودألأ

يقيدسص ةقفر حمطأاسس ›اتلابو ،ةمدقŸأ ةبكوك
‘ أديعب باهذلأو ،ةفا-سضإلأ Ëد-ق-ت-ل يو-ط-ع-ل-ب
.«ةسسفانŸأ

ةرــــكسسب داـــــ–ل ماـعلا رـــيدŸا
قيرفلا نم هتلاقتسساب كسسمتم

نأأ ،ةركسسب دا–أ يدانل ماعلأ ريدŸأ ،ةعيرت رداقلأ دبع دكأأ
‘ أددسشم ،هيف ة-ع-جر ل ه-ب-سصن-م ن-م ة-لا-ق-ت-سسلا-ب هرأر-ق
نم هذاقنإل قيرفلأ لوح فافتللأ ةرورسض ىلع هتأذ تقولأ
سضرعت بقع ، هتلاقتسسأ نلعأأ دق ةعيرت ناكو .طوقسسلأ

ةيسسأدسسب نأرهو ةيدولوم دي ىلع ،ةيسساق ةÁزهل هقيرف
يمسسرلأ باسسحلل حير-سصت ‘ ة-ع-ير-تو-ب لا-قو .ل-با-ق-م نود
لظ ‘ قيرفلأ ةرداغم تررق دقل» :«كوبسسيف» ىلع دا–Óل
سصاخسشأأ مامأأ لاÛأ حاسسفإل ،اهب رÁ يتلأ ةيلا◊أ ةيعسضولأ

.«يدانلل ةيوق ةعفد حنمو ،ةفاسضإلأ Ëدقت ىلع نيرداق
لوزي نل ةركسسب دا–أ قيرفو ،ةياهن ةيأدب لكل» :فاسضأأو
تنك ؛سصخسش يأاب اطبترم سسيل هÒسصمو ،سصاخسشألأ ليحرب
تقولأ ناح نكل ،لسضفأأ ةقيرط-ب ة-يا-ه-ن-لأ نو-ك-ت نأأ ى-ن“أأ
Ÿقيرفلأ ةرداغ».

مد-ق-لا ةر-ك م‚و ‘ا--سش ةدا--ق ة--سسا--ئر--ب زو--يدار ة--ي--ع--م--ج تل--ق--ن--ت
ةهبج قيرف بع’او دهاÛا لزنم ¤إا يمولب رسضÿ ةيرئاز÷ا
،ةيحسص بعاتم نم Êاعي يذلا ابوز ديم◊ا دبع ينطولا ريرحتلا

،يسسيوك رارغ ىلع ةفورعم ةيورك هوجو اهترسضح يتلا ةرايزلا هذه
تادوه‹ اونمث نيذلا ةينيسس◊ا نم حباور و ديعسس يسساق ،بيعسش
صصÓخإا لكب ةيرئاز÷ا ةسضايرلا مدخ يذلا يبرŸاو بردŸا اذه
دعب ةرسشابم ينطولا بختنملل ابردمو لوؤوسسمك وأا بعÓك اءاوسس
لجرلا لاسصخب كلذك اوحرسص ثيح اينابسسإاب2891 نوخيخ ةمحلم
ةيعمج صسيئر ،بيردت-لا ة-ن-ه-م ‘ ه-ت-مار-سصو ه-طا-ب-سضنإاو ا-ي-قÓ-خأا
خيسشلا اهيف مركيل ةرايزلاو ةبسسانŸا هذه لغتسسا ‘اسش ةداق زويدار

فاÎع’ا ةداهسشو تايلاديمو قاقحتسس’ا ماسسوب ابوز ديم◊ا دبع
بعÓك ةيسضايرلاو دهاجمك ةيروثلا هتÒسسم Òظن ىرخأا ايادهو
يتلاو ةي-ن-ما-سضت-لا ةرا-يز-لا هذ-ه ا-بوز ة-ل-ئا-ع م-سسا-ب ار-كا-سش برد-مو
مرهلا اذهل لجاعلا ءافسشلا يمولب قافر Úينمتم هتايونعم نم تعفر
نيذ-لا ر-ير-ح-ت-لا ة-ه-ب-ج ي-ب-ع’ ى-ل-ع م-حÎلاو ي-سضا-ير-لاو يور-ك-لا
ةيقبتŸا ةزيزعلا رسصانعلل رمعلا لوطو لجاعلا ءافسشلاو انوعدو

بعل ،دي-ب-ع يد-ه-م ير-ئأز÷أ ›ود-لأ ثد–
¤إأ همام-سضنأ سسي-لأو-ك ن-ع ،ي-تأرا-مإلأ ر-سصن-لأ

.ةÒخألأ ةÎفلأ لÓخ ›ا◊أ هقيرف فوفسص
،ءاقدسصألأ نم أددع راسشتسسأ هنأأ ديبع حسضوأأو

ىلع هوعجسش مهراسشتسسأ نم عيمج نأأ ¤إأ اتفل
ٍدان رسصنلأ» نأأ هل نيدكؤوم ،ةوطÿأ كلت ما“إأ

.«قلأاتلأو حاجنلأ تاموقم لك هيف رفأوتتو Òبك
وأأ ة-هز-ن-ل-ل ي-بد ¤إأ تأا-ي ⁄ ه-نأأ ، د-ي-ب-ع د-كأأو
‘ با-ق-لألأ ق-ي-ق-ح--ت--ل ءا--ج ا‰إأو ،ة--حا--ي--سسلأ

‘ قيرفلأ ةدعاسسمو ةديد÷أ ةيوركلأ هتÒسسم
يرود اه-سسأأر ى-ل-عو تلو-ط-ب-لأ ى-ل-ع ة-سسفا-نŸأ
.يبرعلأ جيلÿأ

نع ةفلتfl ا-ن-ه ة-سسفا-نŸأ نأأ فر-عأأ» :ح-سضوأأو
ةرورسض بلطتي رمألأو ،أديد– اسسنرفو ابوروأأ
اهنأأ ةسصاخ ،ديد÷أ قيرفلأ عم اعيرسس ماجسسنلأ
نودودو انه عيم÷أو ،ةقباسسŸأ ‘ › ةبرŒ لوأأ

لك ىلع فرعتلأ ىلع يتدعاسسم نولواحيو يعم
ل-ك-سشب Òسست رو-مألأ نأأ د-ق-ت--عأأ ،›و--ح ءي--سش

.«يعيبط

يـــــــــتارامإلا رـــــــسصنلا عم باقلألا نع ثـــــــــحبي دـــــــــيبع

سسراح ديسسلأ ردان دكأأ
هنأأ ،قبسسألأ كلامزلأ

ةأرابÃ عتمتسسأ
ةيدولومو سضيبألأ

لداعتلأ مغر رئأز÷أ
¤وأأ ‘ يبلسسلأ

Úقيرفلأ تايرابم
‘ تاعومÛأ رودب

.ايقيرفأأ لاطبأأ يرود
‘ ردان لاقو

جمأÈل تاحيرسصت
همدقي يذلأ سشتاŸأ

Êاه يمÓعإلأ
ةيئاسضف Èع توحتح
ةأرابم نإأ دلبلأ ىدسص

نم ةيدولوŸأو كلامزلأ
تايرابم لسضفأأ

ةÎفلأ لÓخ سضيبألأ
.ةيسضاŸأ

ليكسشت نأأ فاسضأأو
يÁاج بردŸأ

هتأÒيغتو وكيسشتاب
ةديج ةينفلأ

ءأدأأ مدق كلامزلأو
،ةيدولوŸأ مامأأ ايŸاع

ةعاسضإأ نأأ أدكؤوم
هل ةيفيدهتلأ سصرفلأ

.ببسس نم Ìكأأ

 روزـــــت زؤـــــيدار ةــــــــيعمج
 ةرؤـــــــــطسسألا مرـــــــــكتو

اـــــبوز دــــيم◊ا دــــبع

 كــلامزلا نأا دــــكؤؤي دــــيسسلا رداــــن
ةيدؤلؤŸا مامأا ايŸاع ءادأا مدق



ءادأا نع هاسضر مدع دّكأا ›ويب
..ÚبعÓلا ّلكو يرئاز÷ا
ةليكسشتلإ ¤إإ دوعي رسصان نب

نيرهسش دعب ةيسساسسألإ
ايزيبسس ‘ طقسسيو

ن-ب ل-ي-عا-م-شسإا ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا ل-ّج-شس
ةيشساشسألا ةليك-ششت-لا ¤إا ه-تدو-ع ر-شصا-ن
ايزيبشس ¤إا هلقنت لÓخ نÓيم يدانل

هيف ناك ءاقل ‘ ةفيظن ةيئانثب «يÒنوشسورلا» طوقشس تدهشش ةارابم ‘ ،تبشسلا صسمأا لوأا ةرهشس
¤إا رشصان نب ةدوع تءاجو ،رابكلا ةÒظح ¤إا ديد÷ا دعاشصلا مامأا اما“ راطإلا جراخ قيرفلا

ىم◊ا نم هتاناعمو ةيلشضع ة-با-شصإا بشسب با-ي-غ-لا ن-م ن-ير-ه-شش ن-م Ìكأا د-ع-ب ة-ي-شسا-شسألا ة-ل-ي-ك-ششت-لا
مشسوŸا اذه قيرفلل ¤وألا ةراشسخلل ارظن ةقفوم نكت ⁄ ةدوعلا هذه ّنأا Òغ ،يشضاŸا عوبشسألا

.رايدلا جراخ
«ايزيبسس مامأا ةقفوم نكت ⁄ يتارايتخا» :›ويب

تقولا ‘ ةلماك ةارابم بعلل ازهاج لازل هنأا اÃ طقف ةقيقد56 ‘ كراشش رشصان نب ّنأا مغرو
⁄ ÚبعÓلا لك نأا فششكو ءاقللا دعب هيبعل اÒثك دقتنا ›ويب ونافيتشس بردلا ّنأا لإا ،›ا◊ا

هذه» :›ويب لاقو ئيشسلا هدودرم ¤إا رظنلاب ةراشسÿا قحتشسا قيرفلاو ديج لكششب اودؤوي
اديج بعلن ⁄و انم لشضفأا ناك صسفانŸا ،مشسوŸا اذه قيرفلل ةقحتشسŸا ¤وألا ةراشسÿا

ةوقب ةدوعلا انيلع ،اهيرير“و ةركلا لقن ‘ انلششف اننأل ةقفوم نكت ⁄ يتارايتخا ىتحو
   .«ةعرشسب نايشسنلا يط ‘ ةارابŸا عشضوو

«ةراسسÿا مغر ملسستسسن نل» :رسصان نب
لاق «كوبشسياف» ىلع هل ةديرغت ‘ ةراشسÿا نع رشصان نب ليعامشسا ثد–و
ةزمح . م.«كلذ مغر ملشستشسن نل اننكل ،ةرهشسلا هذه ةبعشص ةارابم» :اهيف

ــه2441 بجر20 ـل قفاوŸا1202 يرفيفÚ 51نثإلا ثد◊إ

هناديم ىلع ةراشسÿا وحن نويل يبŸوأا يدان داقنا
ةرهشس دحاو لباقم Úفدهب ييلوبنوم يدان مامأا

باشس◊ صسمأا لوأا
نم52 ة---لو÷ا

يرودلا
،يشسنرفلا

يهو
ةارابŸا
يتلا

تدهشش
ةدوع

›ودلا
يرئاز÷ا
ن--ب لا---م---ج

يرمعلا
روهظلل

ع-------م ادد‹
نو---ي---ل يدا---ن

ا--مد--ع--ب Ó--يد---ب
ن---م ة----ياد----ب ل----خد

62 ة----ق----ي----قد-----لا
ةباشصإا Óغتشسم

هليمز
يليزاÈلا

،وليشسرام
راي-ت-خا ع-ق-ي-ل
بردŸا

يذلا يرئاز÷ا عافدلا ةرخشص ىلع ايشسراغ يدور
ا-شسنر-ف صسأا--ك ءا--ق--ل ‘ ا--ي--شسا--شسأا كرا--شش د--ق نا--ك
رق-ع ‘ ط-ق-شس ه-ق-ير-ف ه-ظ-ح ءو-شسل ن-ك-ل ،ار-خؤو-م
.يجشسايبلا حلاشصل ةرادشصلا دقفو رايدلا

اÒثك تنّسس– هتيعسضوو ييلوبنوم يمجاهم براح
ءاقللا اذه ‘ ةلهشس صشار◊ا نبا ةمهم نكت ⁄و
›ود-لا ةدا-ي-ق-ب صسفا-ن-م-ل-ل يو--ق--لا مو--ج--ه--لا ما--مأا
ةارا-بŸا تد--ه--شش ثي--ح ،رو--ل--يد يد--نأا ير--ئاز÷ا
ينطولا بختنŸا عفادŸ تÓخدتلا نم ديدعلا
ح‚ هنكل ،ءاقللا اذه ‘ ةّدقعم هتمهم تناك يذلا

ةفلاıا ‘ بّبشست هّنأا مغر هامرم نع عافدلا ‘
اذه عمو ،ييلوبنوÊ Ÿاثلا فدهلا اهنم ءاج يتلا

نم Òثكلاب زافو Òبك عافدناب يرمعلا نب بعل دقف
تنشس– هتي-ع-شضو ّنأا ة-شصا-خ ،ة-ي-نا-ث-لا تا-عار-شصلا

مامأا ةقيقد09 بعل يذلا وهو ةدوعلا ةلحرم لÓخ
.يشضاŸا عوبشسألا اشسنرف صسأاك ‘ ويشسكاجأا
«زوفلا نم انمرح ظ◊ا ءوسس» :يرمعلا نب
يرمعلا نب لامج نويل كيبŸوأا عفادم ثّد–و
نع ءاقل-لا ة-يا-ه-ن د-ع-ب «رو-ب-شس صسي-ل-ب لا-ن-ك» ةا-ن-ق-ل
ه-ناد-ق-فو ه-ق-ير-ف ا--ه--عرŒ ي--ت--لا ةّرŸا ةرا--شسÿا
لاقو ،ةيشسنرفلا ةمشصاعلا قيرف حلاشصل ةرادشصلا
ةبعشص ةارابŸا تناك» :قايشسلا اذه ‘ يرمعلا نب
تاير‹ ىل-ع ا-نر-ط-ي-شس د-ق-ل ،يو-ق صسفا-ن-م ما-مأا
ة-ح-نا-شسلا صصر-ف-لا ن-م Òث-ك--لا ا--ن--ع--ن--شصو ءا--ق--ل--لا
ن-م ا-ن-مر-حو ا-ندرا-ط ظ◊ا ءو-شس ن-ك-ل ل-ي-ج-شست-ل-ل

ةر-ك ي-ه هذ-ه ،فاد-هأا ¤إا صصر--ف--لا هذ--ه ل--يو–

ةّو-ق-ب ةدو-ع-ل-ل ل-م-ع-لاو ة-ل-شصاوŸا ا-ن-ي-ل--عو ،مد--ق--لا
.«Óبقتشسم

«ةّوقب دوعنسسو Óيوط راوسشŸا لازام»
Úب قّر-ف-ي ل ه-ق-ير-ف ّنأا ى-ل-ع ير-م--ع--لا ن--ب دّد--ششو
ةقيرطلا صسفنب تايرابŸا لكل رّشضحيو ÚشسفانŸا

:يرمعلا نب لاقو ،جئاتنلا لشضفأا قيق– لجأا نم
اهل رّشضحن نحنو يرودلا ‘ ةبعشص تايرابŸا لك»
املثم ÚشسفانŸا ع-ي-م-ج مÎح-نو ة-ي-ف-ي-ك-لا صسف-ن-ب
تايرابŸا نم Òثكلا تلازام ،ييلوبنوم مامأا انلعف
نم لمعلا ةلشصاوم انيلعو ،Óيوط لازل راوششŸاو
ةقحتشسم نكت ⁄ يتلا ةراشسÿا هذه ـكرادت لجأا

لجأا نم اهانعنشص ي-ت-لا ةÒث-ك-لا صصر-ف-لا-ب ا-شسا-ي-ق
.«مدقلا ةرك يه هذه نكل ليجشستلا

هقلأات ةلسصاوم ‘ لسشفيو Óيدب Êاميلسس
يدور نو-ي-ل ي-بŸوأا برد-م ع--قد ،ر--خأا بنا--ج ن--م
Óيدب Êاميلشس ملإا يرئاز÷ا مجاهŸاب ايشسراغ
نم راوع ماشسح ناكم ‘27 ةقيقدلا نم ةيادب
فاده لواح دقو ،ةجيتنلا ‘ ةدوعلا ةلواfi لجأا
د-ي-كأا-تو كا-ب-ششلا ¤إا لو-شصو-لا ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا
مّدقو افده لّجشس Úح صسأاكلا ‘ Òخألا قلأاتلا

لششف هّنأا Òغ ،ويشسكاجأا مامأا Úتمشساح Úترير“
ن-م Ìكأا رد-هأاو ءا-ق-ل--لا لÓ--خ ه--تا--م--شصب كر--ت ‘

لوأا ليجشست ‘ Êاميلشس لششفيل ،هتايشسأارب ةشصرف
‘ هفده دعب يرودلا ‘ نويل عم هفادهأا

   .صسأاكلا ةشسفانم
ثد◊إ عنسصي ةيز نبةزمح . م

عم ةقيقد07 ‘ كراسشُيو
نوجيد فيدر

Úشساي قباشسلا يرئاز÷ا ›ودلا كراشش ‘ صسمأا لوأا ة---ق---ي----قد07 ‘ ة-----يز ن-----ب ـب نويد فيدر تعمج يتل ةيدولا ةهجاوŸا ةيز نب ءا-ق-فر ة-ح-ل-شصŸ ى-ه-ت-ناو ي-شسنا-ن هتدوع تلّكششو ،دحاو لباقم ةيثÓثب رظنلاب اشسنرف ‘ اثدح ةشسفانملل ي----ت----لا ةÒطÿا ة-----با-----شصإلا ¤إا رورŸا ثدا-ح د-ع-ب ا-ه-ل صضر--ع--ت ءابطألا Èجأا ام وهو ،ةÒطÿا و-هو ،هد-ي ع-با-شصأا د-حأا Îب ى--ل--ع ¤إا ةدو--ع--لا ى--ل--ع لّو--ع---ي يذ---لا هتقايل Úشس– دعب لوألا قيرفلا نع ليوطلا هداعتبا ءارج ةيندبلا .ةيمشسرلا ةشسفانŸاو تابيردتلا
فيدر بردم) ناوب لهذم ءيسش» :(نوجيد ¤إا دوعي ةيز نب ةيؤور «نيدايŸا

نوجيد فيدر بردم ثد–و ةكراششم نع ناوب فوتشسيرك ،يدو ءاقل ‘ ¤وألا ةيز نب ةيؤور لهذم ءيشش هنأا» :Óئاق ن--م ناد---يŸا قو---ف ة---يز ن---ب ه--تا---ي---ن---ف ،ه---تÈخ ،د---يد---ج ةبشسنلاب ةعئار ءايششأا ،هءاكذو هنم ملعتلا لجأا نم نابششلل نا-ك د-ق-ل ،كلذ-ك ق-ير-ف-ل--لو ة-----قدو ا-----يو------ق هرو------شضح وه هشصقني ام ،هتارير“ يذ--لا تا--يرا---بŸا ق---شسن تقو---لا رورÃ ي---تأا---ي----شس ةزمح . م .«هيلإا ةبشسنلاب

إدد‹ باسصًيو نويل مامأإ امسساح إر‡ روليد رهاب زوف قيق– ¤إا ييلوبنوم هقيرف روليد يدنأا يرئاز÷ا ›ودلا داق هيف كراشش ءاقل ‘ ،دحاول Úفدهب يلÙا قيرفلا باشسح ىلع نويل ‘ دعب هقيرفل لوألا فدهلا ءارو ناكو ،ةداعلا هيلع ترج املثم ايشساشسأا ،ةلوهشسب زيبول صسرا◊ا كابشش اهعدوأا يينافاشس هليمز وحن ةعئار ةعيزوت ‘ هليمز هعم ىناع دقو صسفانŸا عافد ‘ Óتاق اّمشس روليد ناك امك ن-م ّد◊ا ل-جأا ن-م ه-لو-خد د-ع-ب ير-م-ع-لا ن-ب لا-م-ج ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا .تايلمعلا ىقطنم ‘ ةÒثكلا هتاكر–و هتروطخ ةبّرقŸا تÓسضعلا ‘ ةباسصإا ببسس رداغو دحاو اطوسش بعل ¤إا رولدي يدنأا رطشضا ،ةمشساح ةرير“ هيف مّدق لّوأاّ طوشش دعبو دقو ،هئÓمز دحأاب هÒيغت متيل Úطوششلا Úب ام ةÎف ‘ هناكم كرت ىناع روليد ّنأا ةارابŸا تلقن يتلا «روبشس صسيلب لانك» ةانق تفششك نم لوألا طوششلا لÓخ اهل صضّرعت ةبرقŸا تÓشضعلا ‘ ةباشصإا نم Úب ام ةحار د-ع-ب ه-ئÓ-مز ع-م ةدو-ع-لا ن-م ن-ّك-م-ت-ي م-ن-ل ثي-ح ،ءا-ق-ل-لا بايغ دعب ةيمشسرلا ةشسفانŸا ¤إا ارخؤوم داع يذلا وهو ،Úطوششلا ةباشصإلا صصيخششت راظتنا ‘ ،اÒثك هيلع ترّثأا ةباشصإا ببشسب ليوط ةزمح . م   .تاعاشسلا مداق ‘ ةقدب

..ليجسستلا نع زجعيو Óيدب Êاميلسس

بعلي يرمعلإ نب
مامأإ ةعاسس نم Ìكأل
 طقسسيو ييلوبنوم

..ةيمسسرلا ةدير÷ا ‘ موسسرŸا ىلع عّقوُي داّرج لّوألا ريزولاراّيدلإ رقع ‘

لخدي بسصانŸإ Úب عم÷إ مدع رإرق
بتكŸإ ءاسضعأإ Èجُيو ذيفنتلإ زّيح

ةدحإو ةفيظو رايتخإ ىلع ›إرديفلإ
زيز-ع-لا د-ب-ع لوألا ر-يزو-لا ر-ششن

،ة-ي--م--شسر--لا ةد--ير÷ا ‘ داّر--ج
06-12 مقر يذيفنتلا موشسرŸا
،1202 ةنشس رياÈف8 ‘ خرؤوŸا
مو-شسرŸا م-ّم--ت--يو لّد--ع يذ--لاو
خرؤوŸا043-51 مقر يذيفنتلا

قلعتŸاوÈ 5102مشسيد82 ‘
ة--ي--لوؤو--شسŸا Úب ع--م÷ا مد---ع---ب
ة--ي--با--خ--ت---نلاو ة---يذ---ي---ف---ن---ت---لا
لكايه ‘ ةيرادإلا ةيلوؤوشسŸاو
،Úيشضايرلا طيششنتلاو ميظنتلا

لو--ع--فŸا يرا--شس ح--ب--شصأا ثي--ح
وهو ،يشضاŸا يرفيف8 موي ةيمشسرلا ةدير÷ا ‘ هرششن خيرات ذنم
.ةيقيقح ةطرو ‘ ›ارديفلا بتكŸا ءاشضعأا عشضي ام

نوÈ‹ ›ارديفلا بتكŸا ءاسضعأا ةيقبو لولهب
 دحاو بسصنم رايتخا ىلع

هيلع صصوشصنŸا عم÷ا مدع ىلع موشسرŸا نم ةثلاثلا ةداŸا صصنتو
‘ بختنم وشضع وأا صسيئرل ةيباختنلا ةفيظولا باحشصأل ةبشسنلاب

هذه عم ،ةيشضاير ةيعمح وأا دان وأا ةطبار وأا ةيدا–ل يذيفنت بتكم
صسفنل Úيشضايرلا طيششنتلاو ميظنتلا لكايه نمشض ةروكذŸا ةفيظولا
رامع ىلع قبطني ام وهو ،رخأا يشضاير صصاشصتخل وأا صصاشصتخلا
›ارديفلا بتكŸا ةيوشضع يهو بشصانم ةثÓث عمجي يذلا لولهب
ام وهو ،ةبانعل ةيوه÷ا ةطبارلاو ةيئلولا فراطلا ةطبار ةشسائرو
ةزمح . م  .طقف دحاو بشصنم رايتخا ىلع اÈ‹ هلعجيشس

ليوط بايغ دعب كلاسش عم ةيمسسرلإ ةسسفانŸإ ¤إإ دوعي بلاط نب
‘ Úلرب نوينوي ءاقل لÓخ40 كلاسش يدانل ةيسساسسألا ةليكسشتلا ¤إا بلاط نب ليبن قباسسلا يرئاز÷ا ›ودلا داع

ليوط بايغ دعب ةيمسسرلا ةسسفانŸا ¤إا بلاط نب ةدوع تءاجو ،يبلسسلا لداعتلاب ىهتنا يذلا ءاقللا ‘ ÊاŸألا يرودلا
¤إا سسورغ بردŸا هديعي نأا لبق ،قباسس ÊاŸأا ›ود نم هتلاط يتلا ةيرسصنعلا ةمجهلاو ةيطابسضنا لكاسشم ببسسب

يرودلا ‘ يكلŸا قرزألا عم ةديدج ةحفسص حتفيو Úلرب نوينوي مامأا ةقيقد46 ‘ كراسشيل ،يسضاŸا عوبسسألا هتاباسسح
ةزمح . م.ÊاŸألا



رايدلا ضضرأا ¤إا مويلا ةحيبصص دوعت ةبيبصشلا
نطولا سضرأا ¤إا لاحرلا يلئابقلا دفولا دشش ،›اŸا بعلŸاو ةبيبششلا Úب سسمأا باهذلا ةارابم ةياهن دعب ،ةقباشسلا اندادعأا ‘ هيلإا انرششأا املثم

يذلا رمألا ،ليللا فشصتنم دودح ‘ ›ودلا نيدموب يراوه راطم ¤إا يرانكلا لوشصو ناك ثيح ،ةمشصاعلا ¤إا ةرششابم ةشصاخ ةلحر ‘
.ءاثÓثلا اذه وزو يزيتب تابيردتلا ءاوجأا ¤إا ةدوعلا لبق ةيندبلا مهتقايل لماك عاجÎشسا نورمح ءÓمز ىلع لهشسيشس

ةدوعلا ءاقلل Òصضحتلل تقولا لك همامأا نافل
رششابيشس يرانكلا نأا ثيح ،ةدوعلا ةهجاوÒ Ÿشضحتلل طقف مايأا ةشسمخ همامأا نوكيشس نافل سسينيد بردŸا نإاف ،ىرخأا ةهج نم
ىلع زيكÎلاو هقيرف Òشضحتل يغبني امك ةÎفلا هذه لÓغتشسا لواحيشسو ،تبشسلا ةياغ ¤إا Èمفون1 بعلÃ ءاثÓثلا اذه تابيردتلا

flا رود ¤إا يرانكلا لهؤوت ةجيتن قيق– فدهب بناو÷ا فلتÛيشسنرفلا ينقتلل تحمشس باهذلا ةهجاوم نأاب املع ،تاعوم
.رودلا اذه ‘ هشسفانم ىوتشسم نع Ìكأا فرعتلا

نازيلغ مامأا41 ةلو÷ا ةارابم ليجأات ررقت ةينطولا ةطبارلا
قحل دعوم ¤إا لوألا فÙÎا مشسقلا ةلوطب نم41ـلا ةلو÷ا تايرابم ليجأات مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا تررق ،لباقŸا ‘

نافل سسينيد بردŸا اÒثك حيري يذلا رمألا ،31 ةلو÷ا ‘ لا◊ا هيلع ناك املثم ةيراقلا تاشسفانŸاب ةينعŸا ةيدنأÓل ةبشسنلاب
تاعومÛا رود ¤إا لهأاتلا نامشض ةيفيكو ةيقيرفإلا ةشسفانŸا ىلع طقف زيكÎلل تقولا لك هحنÁو ،نازيلغ عيرشس ءاقل ليجأات دعب
ل. ليبن.وكاماب ةيلاŸا ةمشصاعلا ‘ باهذلا ءاقل ةجيتن دعب

طاـــــــــيتحلا ‘ نورـــــــــمحو دـــــــــحاو Òيغت يرـــــــــجي ناـــــــــفل
بردŸا نإاف ،وكاماب ‘ فاكلا سسأاكل Êاثلا يديهمتلا رودلا راطإا ‘ ›اŸا بعلŸا مامأا سسمأا ةهجاوŸ ابشس–و ،ةقباشس دادعأا ‘ هيلإا انرششأا املثم
عم هشسفن دادعتلاب ابيرقت ظفتحا هنأا ثيح ،ياد Úشسح رشصن مامأا Òخألا ءاقللاب ةنراقم ةليكششتلا ىوتشسم ىلع تاÒيغتلا نم Òثكلا رجي ⁄ يشسنرفلا
يذلا نورمح يقزر دئاقلا داعبإاب قلعتي رمألا نأا اÚ، ÃعبتتŸا نم ديدعلل ةبشسنلاب ةأاجافم ناك يذلاو ،يمامألا طÿا ىوتشسم ىلع دحاو Òيغت ءارجإا

نافل لعج يذلا رمألا ،مشسوŸا ةيادب ذنم ناشسملت دادو مامأا دحاو فده ىوشس عيقوت نم نكمتي ⁄و ةÒخألا تاءاقللا ‘ ةمزÓلا ةفاشضإلا مدقي ⁄
.ةيشساشسألا هتناكم عاجÎشسل ةفعاشضم تادوه‹ لذب ¤إا هعفدي ىتح دعوŸا اذه ‘ هتامدخ نع ءانغتشسلا ررقي

ةي◊وبو لابوطلا ‘ ةقثلا ددجي نافلو يصساصسأا حياصس نب
ةشسفانŸا ءاوجأا ¤إا دئاعلاب هشضوع نافل بردŸا نإاف ،ةينف بابشسأل ةيشساشسألا ةليكششتلا نم نورمح يقزر مجاهŸا داعبإا دعبو
مامأا ةيوقلا هتدوع دعب هب عتمتي يذلا ىوتشسŸاب ينفلا مقاطلا عنقي فيك فرع ،اعقوتم ناك املثم يذلا حياشس نب اشضر مجاهŸا
طابشضنلا ةن÷ فرط نم هيلع ةشضورفŸا ةبوقعلا ببشسب ةيلاتتم تاهجاوم ثÓث نع هبايغ مغر Êاثلا فدهلا هعيقوتو ةيرشصنلا
ةقثلا نافل اهيف ددج ناذللا ةي◊وب ايركزو ،لابوطلا دمfi نم لك بناج ¤إا سسمأا حياشس نب ناك دقو ،ةينطولا ةطبارلا ىدل
.ءاقل لك ‘ اهنامدقي يتلا تادوهÛا دعب ›اوتلا ىلع ةثلاثلا ةرملل

عافّدلا روfi ‘ مÓصسلا دبع تيآاو دايوصس
طÿا ىوتشسم ىلع Òيغت يأا رجي ⁄ نافل سسينيد بردŸا هشسأار ىلعو يلئابقلا ينفلا مقاطلا نإاف ،اعقوتم ناك امكو
مÓشسلا دبع تيآاودايوشس نيدلا ردب ¤إا ةفاشضإا ،ةفيرشش نبو مورك نيÒهظلا نم لك روشضح دهشش يذلا يعافدلا
هŸاعم دجو يذلا يعابرلا اذه ‘ ةÒبك ةقث عشضي يشسنرفلا ينقتلا نأا ثيح ،عافدلا روfi بشصنم Óغشش ناذللا

ÚتارابŸا ‘ دحاو فده ىوشس قلتت ⁄ ةبيبششلا نأا ليلدب ،ىرخأل ةارابم نم اكشسامتم حبشصأاو ناديŸا قوف
.ياد Úشسح رشصنو ةدكيكشس مامأا ÚتÒخألا

نافل ةقثب امئاد ىظحي يدبع نب
دامتعا رخآلا وه دهشش دقف ،يرانكلا ناديم طشسو طخب قلعتي اميفو ،ىرخأا ةهج نم
رشصن تهجاو يتلا ةليكششتلا ‘ تناك يتلا اهشسفن رشصانعلا ىلع نافل سسينيد بردŸا

يدبع نب زيزعو ،ةونوب دمشصلا دبع ،ةÒعشش نب دمfi نم لكب رمألا قلعتيو ،ياد Úشسح
نب نأا ثيح ،نافل بردŸا عم ةشصرفلا ىلع هلوشصح ذنم اÒبك اقلأات لجشسي يذلا

تلعج يتلاو اهب عتمتي يتلا تاناكمإلا لشضفب هتناكم ىلع ظفاحي فيك فرع يدبع
.هتاناكمإاب نوديششي ÚعبتتŸا نم ديدعلا

طايتحلا ‘ يكرابيمو ،حيار ،يلعوب يزيت
يذلا يلعوب يزيت عفادŸا نم لك ارشضاح ناك دقف ،ةبيبششلا ءلدب دعقم ىوتشسم ىلع امأا
يذلا حيار كيلم طشسولا بعل نأاشش هنأاشش عافدلا روfi ‘ بشصنŸا ىلع ةشسفانŸا ةيحشض حار

” امك ،يدبع نب فاششتكا دعب ةÒخألا تاهجاوŸا ‘ نافل بردŸا تاباشسح نمشض دعي ⁄
ن .ن.ةÒخألا ةارابŸا ‘ هبايغ دعب81 ةمئاق ¤إا يكرابيم ةدوع ليجشست

لح ،ةقباشسلا اندادعأا دحأا ‘ هيلإا انرششأا املثم
›ود-لا يرا-ن--ك--لا فو--ف--شص ‘ د--يد÷ا د--فاو--لا
وزو يزيتب يدو-ل-غ-ما-با-غ-نلا-غ-نÓ-ي-ك-ي-لو-غ-نو-ك-لا
02:02 ةعاشسلا دودح ‘ تبشسلا سسمأا لوأا ةيشسمأا
ةرادإلا نأا ثي--ح ،ار--ب سسنو--ت ن--م ا---مدا---ق Ó---ي---ل
¤إا ل-ق-ن-ت-لا-ب ن-يÒشسŸا د-حأا تف-ل-ك ة-ي-ل-ئا--ب--ق--لا
،وزو يزيت ¤إا بعÓلا ةقفارم لجأا نم دود◊ا
نافل سسينيد بردŸا اÒثك حيÒشس يذلا رمألا
د-يد÷ا مد-ق-ت-شسŸا ن--م Òث--ك--لا ر--ظ--ت--ن--ي يذ--لا
نأا امك ،يمامألا طخلل ةمزÓلا ةفاشضإلا Ëدقتل
‘ د--ششأا نو--ك--ت--شس بشصا---نŸا ى---ل---ع ة---شسفا---نŸا
سسمأا ىر--جأا يدو--ل--غ نأا ةرا--ششإلا ع--م .مو--ج--ه---لا
ىل-ع لو-شص◊او ه-ف-ل-م لا-م-ت-كل ي-ب-ط-لا سصح-ف-لا
فر-ط ن-م ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-شش ع--م د--يد÷ا ه--تزا--جإا
.ةينطولا ةطبارلا

فانئتصسلا ةصصح ‘ تابيردتلا رصشابيصس
ا-ه-ت-ح-ف-شص Èع ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لا ةرادإلا ه-تد-كأا ا-م بشسحو

مجاهŸا نإاف ،يعام-ت-جلا ل-شصاو-ت-لا ع-قو-م ‘ ة-ي-م-شسر-لا
‘ قيرفلا عم تابيردتلا ةرششابم هعشسوب نوكيشس يدولغ
،›ام نم يل-ئا-ب-ق-لا د-فو-لا لو-شصو د-ع-ب فا-ن-ئ-ت-شسلا ة-شصح
،ينفلا مقاطلا ءاشضعأاو ÚبعÓلا لك ¤إا هÁدقت متيشس ثيح
عشضخيشس ا‰إاو ،ةعومÛا عم ةرششابم جمدني نل هنأا Òغ

لماك عاجÎشسل Êدبلا رشضÙا عم سصاخ جمانرب ¤إا لوأا
.نافل سسينيد بردŸا هدكأا ام بشسح ةيندبلا هتقايل

›اŸا بعلŸا مامأا ةدوعلا ءاقل نع بيغي دق
ايمشسر لهؤوم يدولغ ›وغنوكلا مجاهŸا نأا مغرو ،لباقŸا ‘

ىوتشسم ىلع هليجشست ” نأا دعب ةيقيرفإلا ةشسفانŸا ‘ ةكراششملل
ةدوعلا ءاقل ‘ هتكراششم نأا لإا ،مدقلا ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا
Òغ ىقبت يرفيف12 موي وزو يزيتب عوبشسأا نم لقأا دعب بقترŸا

ل-ما-ك عا-جÎشسل ‘ا-ك-لا تقو-لا د-ج-ي ن-ل د-ق ه-نأا ثي-ح ،ةد-كؤو--م
اذ-ه-ل Òشضح-ت-ل-ل ة-عو-مÛا ع-م جا-مد-نلاو ة-ي-ند-ب-لا ه-ت-قا--ي--ل

دامتعلا ىلع امئاد رشصي نافل بردŸا نأاب املع ،دعوŸا
لوألا رارقلا ىقبيو ،ةيزهاج Ìكألا ÚبعÓلا ىلع
ل.ليبن.نافل بردملل Òخألاو

لوألا فÙÎاــه2441 بجر20 ـل قفاوŸا1202 يرفيف٥1 Úنثإلا

لئابقلا ةبيبصش
لئابقلا ةبيبشش1 -2 ›اŸا بعلŸا لهأاتلا نامصضل ةدوعلا رظتنتو لداعتلا عيصضت ةبيبصشلا

ةجيتنب رايدلا ¤إا ةدو-ع-لا ة-م-ه-م ‘ سسمأا ة-ي-شسمأا ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لا ة-ل-ي-ك-ششت-لا تل-ششف
Êاثلا يديهمتلا رودلا نم باهذلا ءاقل ‘ اهتلجشس يتلا ةÁزهلا دعب ةيباجيإا

لعجي يذلا رمألا ،در نود Úفدهب ›اŸا بعلŸا مامأا فاكلا سسأاكل رركم
لهأاتلا ةÒششأات نع ثحبلاو كرادتلل ةدوعلا ءاقل راظتنا ةرورشض مامأا يرانكلا
نأاو ةشصاخ ةليحتشسم تشسيل اهنكل ةبعشص نوكت دق ةمهم ‘ تاعومÛا رود ¤إا
...ةدوعلا ةارابم ‘ ليقث نزو هل نوكيشس ةبيبششلا هتلجشس يذلا فدهلا

ةعاصس فصصن دعب ‘ لوألا فدهلا ىقلت يرانكلا
يغبني امك ةارابŸا لخدت ⁄ ةبيبششلا نأا د‚ ،ءاقللا تاير‹ ¤إا ةدوعلابو
نم لوألا طوششلا ‘ ةركلا ‘ اديج مك– يذلا ›اŸا بعلŸاب ةنراقم
اهنيب نم فيدهتلل ةحناّشسلا سصرفلا نم ديدعلا قلخ هنأا ثيح ،ةارابŸا

fiا دحأا ةلواŸمجاهÚ نكمتي نأا لبق ةيقفألا ةشضراعلاب هترك تمدطشصا
ل--ك ط--ل--خأا يذ--لاو (03د) ‘ لوألا فد--ه--لا ع---ي---قو---ت ن---م ›اŸا بع---لŸا
‘ ةدو-ع-لا ‘ م-ه-تلواfi م-غر ن-يذ-لا ةÒع-شش ن-ب ءÓ-مز ى-ل--ع تا--با--شس◊ا
.لششفلاب اهلك تءاب اهنأا لإا طوششلا ةياهن لبق ةجيتنلا

ةيناثلا ةلحرŸا ةيادب عم ةجيتنلا لداعي دايوصس
بناج نم لشضفأا ىوتشسÃ تناك دقف ،ةارابŸا نم ةيناثلا ةلحرŸا امأا
هماحقإاب نافل سسينيد بردŸا اهثدحأا يتلا تاÒيغتلا دعب ةشصاخ ةبيبششلا
سسمخ رورم دعبو ،ةونوب ناكم ‘ حيارو ،لابوطلا ناكم ‘ نورمح نم لك
ةلداعم نم دايوشس نيدلا ردب عفادŸا نك“ ،Êاثلا طوششلا نم بعل قئاقد
يبعل اÒثك رر-ح يذ-لا ر-مألا ،ة-ت-با-ث ةر-ك د-ع-ب ة-ل-ي-م-ج ة-ي-شسأار-ب ة-ج-ي-ت-ن-لا

لعŒ ةيباجيإا ةجيتنب رايدلا ¤إا ةدوعلا ‘ لمألا مهيلإا داعأاو ،ةبيبششلا
.ةدوعلا ءاقل ‘ تاعومÛا رود ¤إا لهأاتلا نامشضل ةÒفو مهظوظح

ةقيقد رخآا ‘ يرانكلا مÓحأا ىلع يصضقي ›اŸا بعلŸا
-1) يباجيإلا لداعتلاب ءاهتنلا وحن هجتت ةارابŸا تناك يذلا تقولا ‘و
مك◊ا نأا لإا ،نافل سسينيد بردŸا اهذبحي ناك يتلا ةجيتنلا يهو (1
›اŸا بعلŸا حلاشصل ءازج ةلكر نع ةارابŸا رمع نم ةقيقد رخآا ‘ نلعأا

‘ يرانكلا مÓحأا ىلع ىشضق يذلا رمألا ،ماكحإاب اهذيفنت ” (98د) ‘
تلاز ام ةبيبششلا ظوظح نإاف ،كلذ عمو ،لداعتلا ةجيتنب رايدلا ¤إا ةدوعلا

ءاقل ‘ لشضفأا ةجيتن قيق– ةطيرشش لبقŸا رودلا ¤إا لهأاتلا ‘ ةمئاق
ل.ليبن.يرفيف12 موي وزو يزيتب ةدوعلا

يدوــلغ ›وـــغنوكلا
يزـــــيتب ¤إا لــــــصصي

راوصشÃ دعيووزو
ةبيبصشلا عم Òبك



ــه٢44١ بجر٢٠ ـل قفاوŸا١٢٠٢ يرفيفÚ 5١نثإلا لوأ’ا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

... ينفلا مقاطلا حارأا رارقلا

يجÎلا ةعقوŸ ةيّد÷ا تاÒشضحتلا رششابت ةيدولوŸاو ةدكيكشس ةارابم لجؤوت ةطبارلا

دادزولب بابشش

دودرــــــــÃ دـــــيعشس يـــــــنفلا مـــــــقاــطلا
كرادــتلاب دـــعي عــــيم÷او ÚـــبعÓلا

يسشابموبول نم ةطقنب ةدوعلا نم دادزولب بابسش قيرف نك“
‘ يسضاŸا تبسسلا موي يبÁزام يبيتب هعمج يذلا ءاقللا ‘

،ا-ي-ق-ير-فإا لا-ط-بأا يرود ن--م ¤وألا ة--لو÷ا تا--يرا--ب--م را--طإا
لوسصولا ىل-ع ه-ت-ي-ن د-ي-كأا-ت ن-م يدادزو-ل-ب-لا يدا-ن-لا ن-ك-م-ت-ي-ل
فرسشم ءادآل هÁدقت دعب ةلوطبلا هذه ‘ ةمدقتŸا راودأÓل
.يقيرفإلا يوركلا نأاسشلاب Úفراعلا ةداهسشب

يبÁزام موجه مامأا دمشص بابششلا عافد
ة-ي-عا-فد-لا ة-ف-ي-لو--ت--لا دا--ج--يإا ‘ ا--مود كنار--ف بردŸا ح‚

5 ىلع نهار ثيح ،يبÁزام ءاقل ‘ اهب لخد يتلاو ةبسسانŸا
يذلا ببيت مامأا دومسصلا ‘ اوحجنيل ةيعافد ةعزنب Úبعل
ى-ت-حو ،ة-ق-ي-قد Úع-سست-لا ة-ل-ي-ط ط-ق-ف ةد-ي-حو ة-سصر-ف ع--ن--سص

نود ةارابŸا بعل امدعب ةداسشإا لfi ناك حابرم سسرا◊ا
.ةنيمث ةطقن هيدان ىدهأاو ركذت ءاطخأا

 ديدج نم دكأاي قازيرمو ةوقلا ةطقن ناديŸا طشسو
تا-ك-ير-ت ة-ق-فر دو-ي-ع-سس ةدا-ي-ق-ب با-ب-سشلا ناد-ي-م ط-سسو مد--ق
ءاوطأا ةليط قيرفلا ةوق ةطقن اوناكو ةÒبك ةارابم قازيرمو
ترم ثيح موجهلل تاركلا نم ديدعلا اوعنسص امدعب ةارابŸا
قازيرمو تاكيرت تقولا سسفن ‘ ،دويعسس يمدق Úب اهلك

تامجهلا ‘ ةعرسسلا يهو مهتوق ةطقن نم مسصÿا اومرح
ةيدولو-م بعل ع-ن-سصو اذ-ه ،تار-ك-لا ن-م د-يد-ع-ل-ل م-ه-ع-ط-ق-ب

قا--سشع ىد--ل ءا--ن--ث لfi ح--ب--سصأاو ثد◊ا ق---با---سسلا ر---ئاز÷ا
تابايغلا سضيوعت عاطتسسإاو ةÒبك ةارابم مدق امدعب بابسشلا

.هجو لمكأا ىلع
فعشض ةطقن موجهلاو ىرخأا ةرم Óششف وششبو وبموغن
‘ او-ل-سشف ثي-ح ،ىر-خأا ة-ئ-ي-سس ةارا-ب-م با-ب-سشلا مو-ج--ه مد--ق
سصرف ىلع مهلوسصح نم مغرلاب سسمأا ةارابم ‘ ليجسستلا

هذ-ه زر-بأاو ،م-سصÿا ق-ير-ف-لا ن-م Ìكأا ل-ي--ج--سست--ل--ل ة--ح--نا--سس
،Úترم سسرا◊اب ادرفنإا ناذللا وسشبو وبموغن اهعيسض سصرفلا
يتلا ةديحولا فعسضلا ةطقن يدادزولبلا يدانلا موجه ىقبيل

نأا ود-ب-يو ،سسمأا ةارا-ب-م ن-م ي-سسنر--ف--لا ي--ن--ق--ت--لا ا--ه--ب جر--خ
.زكرŸا اذه ‘ اÒثك ترثأا تابايغلا

 «مهتادوه‹ ىلع ÚبعÓلا ركششأاو ءاكذب ءاقللا انÒشس»:وحر
دعب مÓعإلا لئاسسول يتخب بابسشلا بردم دعاسسم حرسص
ةارابم انمدق دقل»:قايسسلا اذه ‘ لاقو ةارابŸا ةياهن

ن-ك-ل تاÎف-لا سضع-ب ‘ ءارو-ل-ل Ó-ي-ل-ق ا-ن-ع--جار--ت ،ةد--ي--ج
دقل ،قئاقدلا رخآا ىتح ءاكذب ةارابŸا Òيسست نم اننك“

اذ-ه ى-ل-ع اÒث-ك Úب-عÓ-لا ر-ك-سشأاو ة-ب-ع-سص ةارا-ب-م تنا--ك
يبÁزام نم ةنيمث ةطقن كاكتفإا ‘ انح‚ دقل ،ءادآلا
يتلا ةيلا◊ا فورظ-لا ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب ةد-ي-ج ة-ج-ي-ت-ن هذ-هو
.قيرفلا اهفرعي

ةأرابم ليجأات نع ،سسمأأ مدقلأ ةركل ةينطولأ ةطبأرلأ تنلعأأ
تناك يتلأو ،¤وألأ ةفÙÎأ ةطبأرلأ رمع نم41 ـلأ ةلو÷أ
ةبيبشش فيشضلاب Êأرم-ع ردا-ق-لأ د-ب-ع بردŸأ لا-ب-ششأأ ع-م-ج-ت-شس
ة‹ربو ميظنت ىل-ع ة-ي-شصو-لأ ة-ئ-ي-ه-لأ تأأر ثي-ح ،ةد-ك-ي-ك-شس
قافرل رخآأ ‘اشضإأ تقو ءاطعإأ نم لاfi ل هنأأ ةيلÙأ تايرابŸأ
ةبعتŸأ ةيرفشسلأ دعب سسافنألأ طاقتلأ لجأأ نم ي◊اشص سسرا◊أ
يدان مامأأ ةيوق ةأرابم ةيدولوŸأ تشضاخ نيأأ ،ةقيقششلأ رشصم ¤إأ
يبلشسلأ لداعلأ ةجيتن عقو ىلع تهتنإأ يتلأو يرشصŸأ كلامزلأ

أذه ،ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر ةشسفانم نم ¤وألأ ةلو÷أ باشس◊
لبقŸأ يدانلأ ةحلشصم مدخيل ءاج ىرحألاب وأأ بئاشصلأ رأرقلأ

نوكي امدنع ،ةيراقلأ ةشسفانŸأ تأذ ‘ Êاث Òبك يد– ىلع
نأأ ليلدب ،ةيناثلأ ةلو÷أ ‘ يشسنوتلأ يجÎلأ ةهجأوÃ اينعم
‘ عششيشس ككشش نود نم يذلأ ينفلأ مقاطلأ أÒثك حأرأأ رأرقلأ
ةشسنأوتلاب ةحاطإÓل ةمكÙأ ةيك-ي-ت-ك-ت-لأ ة-طÿأ ن-ع ثح-ب-لأ

ةشسفانŸأ هذه ‘ أديعب باهذلأ ديرت ةيدولوŸأ نأأ ىلع ديكأاتلأو
. ةيراقلأ

ةيدنأ’ا عم تاعارشص ‘ لوخدلا ديرت ’ ةطبارلا
ةركل ةينطولأ ةطبأرلأ ناشسل ىلع ءاج يذلأ رأرقلأ أذه دعب
دعبو Òخألأ أذه ،رأودم Ëركلأ دبع سسيئرلأ ةدايقب مدقلأ
نوديري ل مهنأأ اعيمج أودكأأ ÒشسŸأ بتكŸأ ءاشضعأأ عم رواششتلأ
نودير-ي ل ىر-حألا-ب وأأ ،ة-ق-با-شسلأ ءا-ط-خألأ سسف-ن ‘ عو-قو-لأ
اعبط ةينعŸأ ةيد-نألأ ءا-شسؤور ع-م ة-يد-ف تا-عأر-شص ‘ لو-خد-لأ
ةيدنألأ اهي-ف ى-ع-شست ي-ت-لأ ،ة-يرا-ق-لأ تا-شسفا-نŸأ ‘ ة-كرا-ششŸا-ب
لاطبأأ ة-ط-بأر ة-شسفا-ن-م ‘ ءأو-شس ة-ي-ن-طو-لأ ة-يأر-لأ ف-ير-ششت-ل
يذلأ رأرقلأ ذختت اهلعج ام ،فاكلأ سسأاك ةشسفانم وأأ ايقيرفإأ
‘اكلأ تقولأ دجتشس يتلأ ةيدولومل-ل ةد-ئا-ف-لا-ب ا-م-ت-ح دو-ع-ي-شس
نأأ ركذلاب ريد÷أ ،يشسنوتلأ يجÎلأ ةعقوŸ أديج Òشضحتلل
. يرا÷أ رهششلأ نم02 موي ةررقم تناك ةدكيكشس ةبيبشش ةأرابم

01 و يرفيف32 موي ة‹Èم يجÎلا ةهجاوم
يبراغŸا يبراّدلا اذهل Òشضحتلل ةيفاك مايأا

بعششلأ يدا-ن را-شصنأأ ة-شصا-خو ،ع-ي-م÷أ ىد-ل مو-ل-ع-م و-ه ا-م-كو
وهو مهقيرف ةيؤور نولمأاي لب نوعلطتي نيذلأ رئأز÷أ ةيدولوم
اŸو أديعب باهذلأ اعبطو ةشسفانŸأ هذه ‘ ةيلاع تايوتشسم مدقي

ةيبراغŸأ ةهجأوŸأ نإاف ،ةيناثلأ ةيراقلأ ةم-ج-ن-لا-ب ج-يو-ت-ت-لأ ل
موي ة‹Èم يشسنوتلأ يجÎلأ هفيشضب ةيدولوŸأ عمجتشس يتلأ
ةطبأرلأ تنلعأأ امدعبو ،يرفيف يرا÷أ رهششلأ نم32 ءاثÓثلأ

01 ةدم نإاف ةدكيكشس ةبيبشش مامأأ41 ـلأ ةلو÷أ ةأرابم ليجأات
لجأأ نم Êأرمع بردŸأ لا-ب-ششأل ة-ي-فا-ك نو-ك-ت-شس ة-ل-ما-ك ما-يأأ
لمحتشس يت-لأ ة-يو-لأ ة-م-ق-ل-ل ةÁز-عو ة-يد-ج ل-ك-ب Òشضح-ت-لأ
ةيورك ةعمشس ناكلÚ Áقيرع Úقيرف Úب ،اهتايط ‘ ديدعلأ

. ةÒبك ةيÒهامج ةدعاقو

ثيدح ’و تابيردتلا تفنأاتشسا ةليكششتلا
يجÎلا ةعقوم نع ّ’إا

تابيردتلأ ءأوجأأ ¤إأ ةيدولوŸأ ةليكششت تداع ،قايشسلأ تأذ ‘
،هيبعÓل Êأرمع بردŸأ اهحنم يتلأ ةحأرلأ ةتف دعب ةيمويلأ

تأدو-هÛأو ة-يو-ق-لأ ةأرا-بŸأ د-ع-ب سسا-ف-نألأ طا-ق-ت-لأ ل-جأأ ن-م
ثيح ،يرشصŸأ كلامزلأ يدان مامأأ قيرفلأ اهلذب يتلأ ةراب÷أ

،يدحتلأ عف ىلع مزاعو فانئتشسلأ ةشصح ‘ رشضاح عيم÷أ ناك
ةعقوم نع نآلأ نم أركبم قلطنأ ثيد◊أ نأأ هابتنإلأ ‘ تفلŸأو
نم ةينا-ث-لأ ة-لو÷أ را-طإأ ‘ ة-يدو-لوŸأ ر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لأ ي-جÎلأ

تيوفت نوديري ل ةامعل قافرف ،ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأ ةشسفانم
،تاعومÛأ رود ‘ طاقن ثÓث ¤وأاب رفظلأ لجأأ نم ةشصرفلأ

‘ اهتملك لوقتشس ةيدولوŸأ نأاب أركبم م-ها-يأو-ن د-ي-كأا-ت ا-ع-ب-طو
.ةيوقلأ ةشسفانŸأ هذه

يرورشض نم Ìكأا يجÎلا مامأا زوفلا
ينفلأ مقاطلأ ¤إأ ةفاشضإأ ةيدولوŸأ وبعل أديج كردي لباقŸأ ‘

ةيناثلأ ةلو÷أ ‘ زوفلأ نأأ ،Êأرمع رداقلأ دبع بردŸأ ةدايقب
نم Ìكأأ ي-شسنو-ت-لأ ي-جÎلأ ما-مأأ ا-ي-ق-ير-فإأ لا-ط-بأأ ة-ط-بأر ن-م
طاقنلأ ¤وأاب رفظي فيك فرع يجÎلأ Òخألأ نوك ،يرورشض

يدانلأ نأأ كشش نود نمو ،›اغنيشسلأ تي‚ات يدان ىلع ثÓثلأ

ةيليوج5 بعلم ¤إأ أديد–و رئأز÷أ ¤إأ يتأاي نل يشسنوتلأ
ىعشسيشس لب ،طقفو ةهزنلأ ل-جأأ ن-م ةأرا-بŸأ ن-شضت-ح-ي-شس يذ-لأ

وحن ةتباث ىطخب Òشسلأو ةيدولوŸأ ءايÈكب ةحاطإÓل أدهاج
عفأدŸأ قافر نأأ ينعي ام أذهو ،مداقلأ رودلل ةرأدشصلأ ‘ لهأاتلأ

أديج Òشضحتلأو تابيردتلأ ‘ أديج زيكÎلاب نوبلاطم دوششح
Úعشستلأ ةلي-ط ةÒث-م نو-ك-ت-شس ي-ت-لأ ة-يرا-ق-لأ ة-ع-قوŸأ هذ-ه-ل
Òكششوب.ةقيقد

 ةيئاوهلا تاجاّردلاب سصاÿا ةيدولوŸا سصيمق ىلع عّشصرت ةيوئŸا
تاقرفتمو ةراشس أرابخأأ ةرم لك ‘ دهششي يذلأ رئأز÷أ ةيدولوم بعششلأ يدان تيب ‘ ةداعلأ يرŒ امكو ،رخآأ ديعشص ىلع

ـب ةيئأوهلأ تاجردلاب ةشصاÿأ ةيدولوŸأ سصيمق عيشصÎب ةرأدإلأ تماق ،يدانلأ قاششعو راشصنأÓل ةحرفلأو ةمشسبلأ لم–
ترششن نأأ درجÃ يتلأ Èخلل ةقفرŸأ ةروشصلأ هرهظت املثم ،›اغلأ يدانلأ سسيشسأات نع ماع ةئام رورم ـل دوعت يتلأ ةيوئŸأ

يدانلاب نوهابتي أوحأر نيذلأ يدانلل ءايفوألأو ةوانششلأ نم Òظنلأ قلطنم لعافت تيقل ،ةيعامتجإلأ تاحفشصلأ ىدحإأ ‘
. ةيلا◊أ ةرأدإلأو ةوانششلل Òثكلأ ينعت يتلأ ةيوئŸأ رهظب ةقانأأو ةيلامج Ìكأأ رهظ سصيمقلأ نأأو ةشصاخ ،›اغلأ

ةيوئŸا ‘ ةيراقلا ةمجنلاب ةيدولوŸا جيوتت نونمتي ةوانششلا
رورم يأأ ةيوئŸأ فداشصتشس يتلأ ةيراقلأ ةمجنلاب جيوتتلأ نم مهيدان نكمتي نأأ ،ةيدولوŸأ ‘ Òبكلأو Òغشصلأ ىنمتيو اتذه
‘ ةشصاخ ،Êأرمع بردŸأ لابششأأ رظتني يذلأ ناهرلأ ةبوعشص أديج نوكردي ةوانششلأ نأأ مغرف ،دوجولأ نم ماع001
يدان مامأأ دوششح ءÓمز هب رهظ يذلأ بيطلأ دودŸأ  نأأ لإأ ،ةيقيرفإلأ ةراقلأ رابكل امئأد مشستبت يتلأ ةيراقلأ ةشسفانŸأ
بقلب ةيدولوŸأ جوتت نأاب ىنمتي لكلأ لعج ،ةيلÙأ ةلوطبلأ ‘ مدقŸأ بيطلأ هجولأو ،ايقيرفإأ لكب بئان يرشصŸأ كلامزلأ

. ةيوئŸأ ‘ ثدحتشس يتلأ ةيلاثŸأو ةÒبكلأ تلافتحإلأ نوك يخيرات نوكيشس ،يراق
«سشومŸا» ليحر ةركف نوشضراعي ’و ...

دبع باعلألأ عناشص ليحر ةركف اقÓطإأ نوشضراعي ل مهنأأ سسمأأ ةيعامتجإلأ تاحفشصلأ فلتÈ flع ةوانششلأ دكأأ ،لباقŸأ ‘
⁄اعŸأ ةحشضأو ةلاشسرب أوثعب دق أوناك ةوانششلاف ،هدقع خشسفب سساŸأأ ةرأدغ Òخألأ بلاط امدعب ،مهيدان نع وباج نموŸأ

يرقت ‘ عأرشسإلاب اهنوبلاطي يتلأ ةرأدإÓل مهنم ةحشضأو ةراششإأ ‘ «ليحرلأ بلاط نŸ بنذ Óف ؟ليجأاتلأ اŸ » : اهيف ءاج
يشضاŸأ مشسوŸأ ةليط ةيدولوŸأ عم وباج نموŸأ دبع اهمدق يتلأ تايوتشسŸأ نع ماتلأ مهاشضر مدع ةجيتن أذه يتأاي ،ÒشصŸأ

Òكششوب. ›ا◊أ ةيأدبو

ردـــــــــشصت زــــــــــنواد ناــــــــشص
بابششلا رذنأاو ةعومÛا

بون÷أ زنوأدناشص يدان نك“
موي زوفلأ قيق– نم يقيرفإأ

لÓهلأ هفيشض ىلع يشضاŸأ تبشسلأ
ةأرابŸأ ‘ ةفيظن ةيئانثب Êأدوشسلأ

يدانلأ بعلم ىلع امهتعمج يتلأ
ردشصت زوفلأ أذهب ،يقيرفإأ بونج

ثÓث ديشصرب ةعومÛأ زنوأدناشص
يبÁزام يبيت هفلخو طاقن

امهيلكل ةطقنب دأدزولب بابششو
نود بيتÎلأ لÓهلأ ليذتي اميف
بونج يدانلأ نوكي أذهب ،ديشصر
دويعشس ءÓمز رذنأأ دق يقيرفإأ

عم امهعمجتشس ةمداقلأ ةأرابŸأ نوك
.سضعب

يرفيف32 موي جمÈم ءاقللا
يدانو بابششلأ ةأرابم ت‹رب

بون÷أ زنوأدناشص يدوليمام
يرفيف32 ءاثÓثلأ موي يقيرفإأ

ةيليوج5 بعلم ىلع1202
ةيناثلأ ةعاشسلأ دودح ‘ يبŸوألأ

ءاقللأ أذه دعيل ،رهظلأ دعب
نأأ اÃ ةيدنلأو ةراثإلأ نم Òثكلاب
اشسفانم هجأويشس يدأدزولبلأ يدانلأ

رودلل دوعشصلأ ةقاطب ىلع أرششابم
.مداقلأ

ىلع رئاز÷اب لح يدادزولبلا دفولا
احابشص ةشسداشسلا ةعاشسلا

‘ ةمشصاعلأ رئأز÷اب نيد-مو-ب يرأو-ه را-ط-م ¤إأ دأدزو-ل-ب با-ب-شش د-فو ل-شصو
ةعبات ة-شصا-خ ة-ل-حر Èع سسمأأ مو-ي ن-م ا-حا-ب-شص ة-شسدا-شسلأ ة-عا-شسلأ دود-ح

ةقاشش تناكو تاعاشس7 نم Ìكأأ تمأد ةلحرلأ ،ةيرئأز÷أ ةيو÷أ طوطخلل
دودح ‘ ةأرابŸأ ةليل وغنوكلأ نم أوقلط-نإأ ن-يذ-لأ دو-ي-ع-شس ءÓ-مز ى-ل-ع أد-ج

.Óيل22h ةعاشسلأ
ةحار Úموي ÚبعÓل حنم ينفلا مقاطلا

سسمأأ ءاشسم تابيردتلل ةدوعلأ مدع دأدزولب بابشش يدانل ينفلأ مقاطلأ ررق
حنŸ ةحأرلل Úموي ÚبعÓلأ حنÃ أوماقو ،اقبشسم رمألأ أذه ‘ أوركف امدعب
،تايرابŸأ طغظ ىلع Óيلق داعتبإلأو مهتÓئاع ةرايز لجأأ نم مهل ةشصرفلأ

Úمويلأ ‘ ةليكششتلأ مهنم تناع يذلأ ديدششلأ قاهرإلأ دعب رأرقلأ أذه ءاجو
موي Úب-عÓ-لأ ع-م أد-عو-م ا-مود بردŸأ بر-شض ه-شسف-ن قا-ي-شسلأ ‘ ،ن-يÒخألأ
.توأأ02 بعلم ىلع تابيردتلأ فانئتشسإل مداقلأ ءاثÓثلأ

ةعومÛا عم نافنأاتشسيشس يواردو يتباث
ببشسب ةمداقلأ ةÎفلأ ‘ ءأدعشصلأ سسفنتيشس امود كنأرف بردŸأ نأأ أودبي
تفششك ثيح ،رخآلأ ولت أد-حأو م-ه-ئا-ف-ششو Úبا-شصŸأ Úب-عÓ-لأ ةدو-ع ة-يأد-ب
فانئتشسإأ لجأأ ن-م ن-يز-ها-ج ا-ح-ب-شصأأ ي-ت-با-ثو يوأرد ي-ئا-ن-ث-لأ نأأ ا-نردا-شصم
ةÎفلأ ‘ دأرفنإأ ىلع Êدب جمانÈل أوعشضخ امدعب ةعومÛأ عم تابيردتلأ
ءاثÓثلأ فانئتشسإلأ ةشصح ‘ نيرشضاح أونوكي نأأ رظتنŸأ نمف كلذل ،ةيشضاŸأ
.لبقŸأ

ةمداقلا ةارابملل نوزهاج رارجو دعاشس ،عبيوشس
ةيندبلأ مهتقايل Úشس– ىلع بردتلأ دعاشسو رأرج ،عبيوشس يثÓثلأ لشصأوي
نم ايلاح ةيزها÷أ ”أأ ‘ انوكيل ،ةيشضاŸأ ةÎفلأ ‘ نيدايŸأ نع أوباغ امدعب
نم ةÒخألأ ةلحرŸأ أوهنأأ ثيح ،بابششلأ ع-م ة-ي-م-شسر-لأ تا-يرا-بŸأ بع-ل ل-جأأ

تدواعم ةيناكمإأ نم تافوخ-ت-لأ لأز-ت-ل ،ا-ق-با-شس Êد-ب-لأ ر-شضÙأ ع-م م-ه-ل-م-ع
اهمدع نم مهتكراششم نوكتل ،ةÒبك ةيزهاج أوره-ظأأ ا-مد-ع-ب م-ه-ل ة-با-شصإلأ

.ينفلأ همقاطو بردŸأ ديب Óبقتشسم

زوــــــفلا قـــــــــحتشسن اـــــــننك» :دادــــــك
«انتناخ ةيموجهلا ةيلاعفلاو

داد------ك بي------ع------سش حر-------سص
د-ع-ب ة-ي-م-سسر-لا ة-ح-ف--سصل--ل
‘ لا--قو ةارا--بŸا ة--يا---ه---ن

قحتسسن اننك»:قايسسلا اذه
تاير‹ ¤إا رظنلاب زوفلا
ديدعلا انعنسص دقل ،ءاقللا

ة--ح---نا---سسلا سصر---ف---لا ن---م
⁄ ظ◊ا ن-ك-ل ل-ي-ج--سست--ل--ل
ا-ن-ي-ل-ع نآلا ،ا-ن-ف-ي-ل-ح ن-ك-ي

يبÁزام ءاقل ةحفسص يط
تا--يرا--بŸا ‘ Òك--ف---ت---لاو

Ëدقتل ىعسسنسسو مويلا بيخن ⁄ اننأا دقتعأا ،قيرفلل ةمداقلا
«.ديعاوŸا مداق ‘ لسضفأا ىوتسسم

«ديعب حوري رداق بابششلا»:دويعشس
ر---خآلا و---ه دو---ي---ع----سس

هذ----------ه ن----------ع ثد–
ا-ن-ن--ك»:لا--قو ةارا--بŸا
ءا-ق-ل-لا نأا اد-ي-ج م-ل-ع-ن
ار-ظ-ن ا-ب-ع-سص نو-ك-ي--سس
ق---ير---ف----لا ة----م----ي----ق----ل
انيناع د-ق-ل ،سسفا-نŸا
Òخألا ‘ اننكل اÒثك

،طاقن نودب جرخن ⁄
ÚبعÓلا نحن انثد–

ا-ن-ق-ف--تإاو ا--ن--سضع--ب ع--م
هذ----ه ة----ياد----ب ى----ل----ع
دقتعأا ،ةوقب ة-لو-ط-ب-لا
هنأا ىلع لدت ةيلا◊ا فورظلا ‘و موي ةلجسسŸا ةجيتنلا نأا
هذه ‘ اديعب باهذلاو ه-ت-م-ل-ك لو-ق ه-نا-ك-مإا-ب ق-ير-ف اÁد-ل
«.ةلوطبلا

 يــ◊اشص سسرا◊ا تاـيناكمإاب دـيششي «فاكلا» عـقوم
‘ يمشسرلأ هعقوم ىلع ،فاكلأ مدقلأ ةركل ةيقيرفإلأ ةيدا–إلأ عقوم داششأأ
،ي◊ا-شص ردا-ق-لأ د-ب-ع ق-با-شسلأ ›ود-لأ سسرا◊أ تا-ي-نا-ك-مإا-ب كو-ب سسيا-ف-لأ
همدق يذلأ بيطلأ دودرŸأ ةيفلخ ىلع أذهو ةيدولوŸأ يدانل ›ا◊أ سسرا◊أ
موجه مامأأ اعينم أدشص فقو Úح ،يرشصŸأ كلامزلأ مامأأ فلششلأ ةنيدم نبإأ
عقوم ،هامرم ¤إأ هجت-ت تنا-ك ي-ت-لأ ةÒطÿأ تأر-ك-لأ د-ع-ب-ي حأرو كلا-مز-لأ
ي◊اشص سسراحلل ةقفوŸأ تÓخدتلأ هيف رهظي ويديف عطقم رششني حأر فاكلأ
ةداعتشسإأ تبثي لب ،رابكلأ ةنيط نم سسراح هنأأ ىرخأل ةلوج نم تبثي يذلأ

يبŸوأأ نم لك عم ةيشضاŸأ تأون-شسلأ ‘ ه-مد-ق-ي نا-ك يذ-لأ ي-ق-ي-ق◊أ هأو-ت-شسم
.لئابقلأ ةبيبششو دأدزولب بابشش ،فلششلأ

لــــــــشضفأا مداــــــــقلاو Òــــــــثكلاب دــــــــعي يــــــــــ◊اشص
‘ ةيدولوŸأ نيرع سسراح همدق يذلأ Òبكلأ ىوتشسŸأ نع ثيدحلل ةدوعلاب
،ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر ةشسفانم ‘ يرشصŸأ كلامزلأ يدان مامأأ ةÒخألأ ةأرابŸأ
نم ديدعلل ىدشصت Úح هامرم طخ ةركلأ زواجتت نأاب Òخألأ حمشسي ⁄ نيأأ
هأوتشسم ىرخأل ةأرابم نم ديعتشسي ي◊اشص نأأ لوقلأ نكÁ ،ةÒطÿأ تأركلأ
دكأأ Úح ،راشصنألأو ةرأدإÓل هعطق يذلأ هدعوب ءافولأ وحن Òشسي لب ،دوهعŸأ

تايوتشسم مدقيشسو ةيدولوŸأ ‘ لوألأ سسرا◊أ حبشصيشس هنأأ ةرم نم Ìكأأ ‘
Òكششوب ةيناث ةرم ينطولأ بختنŸأ بأوبأأ قرطي هلعŒ ةيلاع



ىــلع دــــمتعاو رـــــماغ يـــكوكلا
ةيادبلا نم ةيموجه ةعزن

يلع ناهرلا تاعقوتلا لك سسكعو يكوكلا ليبن بردŸا راتخا
ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا لÓخ نم همجرت ام وهو ةيادبلا نم موجهلا
يرو--ت، ة--صشغ ن--م ل--ك  Úم--جا--ه--م3 كار-صشإا-ب  ا-ه--م--صسر ي--ت--لا
ثيح4/3/3 يكيتكتلا مصسرلا دامتعاو ةيادبلا نم يصسودنقو

‘اوعل  نيÒهظلا نأا ةصصاخ ةيادبلا نم سسفانŸا ةعداfl دارا
.موجهلا ›ا معدلا Ëدقتو تامجهلا  ‘ اكراصش يرابدو

ةباسصإا نم Êاعي وهو طايتح’ا ‘ ›اد
باصشلا ناديŸا طصسو تقح’ يتلا م’’ا نا ودبي

برد-ت-لا ›ا ه-تر-ط-صضاو تا-ب-يرد-ت-لا لÓ--خ ›اد
ة-صص◊ا لÓ-خ ة-عو-مÛا جرا-خ دار-ف--نا ي--ل--ع
يكوكلا ليبن بردŸا تلعج ةÒخ’ا ةيبيردتلا

يلع دمتعيو ةظ◊ رخا ‘ هتاباصسح عجاري
›اد با-صشلا مز-ت-لا ثي-ح مو-ج--ه--لا ‘ ي--ثÓ--ث

. طايتح’ا يصسرك

طايتح’ا يسسرك ‘ Úمجاهم3
دحاو عفادمو

ةليكصشتلا طايتحا يصسرك ‘ نابصش3 دجاوت
ةرومع نم لكب رم’ا قلعتيو ةيفياطصسلا
ةيموجه ةعزنب مهعيمجو  رارقبو مومغد،
ثي-ح   يد-ي-ع-صس م-جا-هŸا م--ه--ي--لا فا--صضي
د--حاو ع--فاد---م طا---ي---ت---حا’ا ‘ د---جاو---ت
ن--ع ةر--ك--ف ي--ط--ع---ي ا---م  رود---م بÎغŸا

بردŸا اهدمتعا يتلا ةيموجهلا ةعزنلا
. ةيادبلا نم يكوكلا

ةارابملل عافدلا يعابر شسفن
›اوتلا يلع ةثلاثلا

سسيفن-ب ة-ي-ف-يا-ط-صسلا ة-ل-ي-ك-صشت-لا تب-ع-ل
ليد‰، يرابد نم لك عافدلا يعابر
يلع ةثلاثلا ةارابملل ‘اوعلو يبيرعلو

ةهجاوم ذنم يبيرعل ةدوع دعب ›اوتلا
ي-ثÓ-ث-لا بع-ل ا--م--ي--ف   دادزو--ل--ب با--ب--صش
ذ-ن-م سضع-ب ع-م ‘او-ع--لو يرا--بد، ل--يد‰

طÿا يقبي ثي-ح ا-ب-ير-ق-ت ة-لو-ط-ب-لا ة-ياد-ب
طصسولا يطخ Úب نم ارارقتصسا Ìكأ’ا يفلÿا

ب/ليلخ. موجهلاو

لوأ’ا فÙÎاــه2441 بجر20 ـل قفاوŸا1202 يرفيفÚ 51نثإ’ا

 يرئاز÷ا فيطصس قافوÊ  1–2اغلا وكوتوك يتناصشا

ارـــــكا ةــــــــمسصاعلا يــــــــسضارأا نم زوفلاب دوــــــــعيو هباينأا نع فــــــــسشكي قاــــــــفولا

وكتوك يتناصشا ماما  اركا ةيناغلا ةمصصاعلا نم زوفلاب ةدوعلا نم فيطصس قافو  داع
ةصسفانŸ تاعومÛا يرود ›ا لهاتلا ةÒصشات فصصن ةعزتنم1 لباقم2 ةجيتنب
.فيطصسب مداقلا دح’ا  باي’ا ةارابم لبق  فاكلا سساك

باعلا عناصص نم راذنإا لوأا يتأايل Úبنا÷ا نم ةيوق ةيادب ›وأ’ا ةلحرŸا تفرع
هيلع در ةيبناج ترم ةفذقبو لغوت يذلا21 د ‘ اماغ ويباف يليزاÈلا يتناصشا

نكل يمرŸا ماما يروت مجاهŸا تدجو ةحتفب ينميلا ةه÷ا يلع51 د ‘ ةصشغ
موجه نم يرخأا ةمجه مث ةركلا جارخإا يلع عافدلا دعاصس ةركلا ةبقارم  ءوصس
قازر» سسرا◊ا ناصضحأا Úب Êا-حر-ف ا-هذ-ف-ن ة-ف-لا-خÃ ي-ه-ت-نا61 د ‘  قا---فو---لا
كابصشلا سسملت يدناي ةيصسار81 د ‘ ةينكر يلع يتناصشا موجه لصصحتيل «’ورابا
يلع ةرطيصسلا سضرفيو Êاغلا قيرفلا  دوعيل ةيرياذخ سسرا◊ا يمرŸ ةيجراÿا
نم42 د ‘ يدوكراصس ليوناÁا داك ثيح ةيقبتŸا قئاقدلا ةليط ناديŸا طصسو

flا قوف ترم ةفذقب  ةيرياذخ سسرا◊ا ةعداŸا طصسو مث يمرŸودبع نادي
طوقصس ›إا يدأا ام عافدلا لخدتيل  ةقطنŸا لخاد لغوت يذلا82 د ‘  وماغ
ةصصرف رطخأاب33 ةقيقدلا يتأاتل ءازج ةلكرب يتناصشا رصصانع بلاط ثيح بعÓلا
يذلا ةيرياذخ سسرا◊اب ي-كاو-با ماو-ك م-جا-هŸا دار-ف-نا د-ع-ب ي-ت-نا-صشا سسفا-ن-م-ل-ل
53 د ‘ ةصشغ قلطنا ةصسكاعم ةمجه ‘و  هقيرف ذاقن’ هتاناكمإا لماك لمعتصسا

ةÒخ’ا سسمÿا قئاقدلا ‘و ةيبناج81 ةقطنم جراخ نم ةفذقبو يمرŸا بوصص
ويباف يليزاÈلا لغوت24 د ‘ ›وأ’ا يتناصشا موجهل ÚتÒطخ Úتصصرف انلجصس

يذلا  اموغا ودبع نم يدرف لمع مث ةيبناج ةفذقبو Úعفدم غوار نا دعب  اماغ
ةيرياذخ سسرا◊ا ناصضحأا Úب ةفيعصض تناك هتفذق نكل لغوتو Úعفادم3 غوار

.يبلصسلا لداعتلاب لوأ’ا طوصشلا ةياهن «اموصسا» Êورماكلا مك◊ا ةرفاصص ت–
سسرا◊ا ةقطنم يل-ع سضر-ع-لاو لو-ط-لا-ب ةر-ط-ي-صس ي-ت-نا-صشا سضر-ف Êا-ث-لا طو-صشلا

اهجو يماوك قيرط نع65 د ‘ ديدهت لواب ةيادب ›وأ’ا ةلهولا ذنم  ةيرياذخ
75 د ‘ Óي-با-نا ف-ي-ط-ل ناد-يŸا ط-صسو ا-هذ-ف-ن ة-ف-لاfl م-ث ة-ي-ب-نا-ج ه-تر-ط ه-جو-ل
81 طخ ماما  ويباف يليزاÈلا اهذفن46 د ‘ يرخا ةفلاfl مث  عافدلا اهجرخا
نع76 ةقيقدلا ةياغ ›ا قافولا رصصانعل ةلواfi يا لجصسن ⁄و  راد÷اب مدطصصت

‘و لخدتي عافدلا نكل ةرومع ليدبلا ›إا ةحتفبو ةركلاب مدقت يذلا ةصشغ قيرط
اتييك يبان هليمز ›ا  هريرمتبو ةيموجه ةلمح  ويباف يليزاÈلا داق07 ةقيقدلا
ةمجه دعب57 د ‘  ةرومع ليدبلا دÒل  هقيرفل لو’ا فدهلا عقوي يمرŸا مامأا

سسفن هقيرفل لداعتلا فده  اعقوم ةرومع ةيصسار دŒ ةحتفبو ةصشغ هليمز نم
يتأاتل ةيبناج يمرŸا ماما ةفذق دعب قرافلا قيمعت نم08 د ‘ داك  بعÓلا
هفذقب يصسودنق هليمز ›ا ةرومع باصشلا اهداق ةمجه دعب ديد÷اب38 ةقيقدلا
رثا يلعو  تامجهلا يتناصشا موجه فثكيل هقيرفل Êاثلا فدهلا عقوي يمرŸا ماما
ةلكر نلعي Êورماكلا مك◊ا ةلقرعلا ›ا سضرعت يذلا  وماغ ودبع  مجاهŸا لغوت

.ةعورب اهل يدصصت ةيرياذخ سسرا◊ا نكل اتييك ييبانا  ينيغلا اهذفن88د ‘ ءازج
ب/ليلخ

 ةــــــــــــيداب ةــــــــــــبوطرلاب رــــــــــــثأاتلا راـــــــــــــثأا
قاــــــــــــفولا يــــــــــــبع’ ىلع

بعتلا نم ةلاح ‘ ةارابŸا نم ةيناثلا ةلحرŸا فيطصس قافو ةليكصشت رصصانع تلخد تادوهÛا دعبو  ةيلاعلا ةبوطرلا ةجيتن  رثأاتلا تامÓع اهÓfiم يلعو قاهرإ’او ةمات ةرطيصس سضرفب سسفانملل حمصس ام وهو لو’ا طوصشلا لÓخ ةلوذبŸا ةÒبكلا داعا تاÒيغت4  يكوكلا ثدحا نا دعبو نكل طوصشلا ةيادب ‘  هبعل ةقيرط سضرفو . ةجيتنلا ‘ تداع يتلا ةليكصشتلل حورلا

عــــــــــــقوو يروــــــــــــت  شضوــــــــــــع  ةروــــــــــــمع
هل يــــــــــــقيرفإا  فدــــــــــــه لوأا

ناكم  Êاثلا طوصشلا ةقÓطنا نم قئاقد01 دعب ةرومع باصشلا ةقرو يكوكلا بردŸا محقا ثيح يروت تاكر– يلع ترهظ يتلا قاهرإ’او بعتلا ةلاح دعب يروت كيلم ›اŸا مجاهŸا ‘ ح‚ ثيح  ةصسكاعŸا تامجهلا يلع  قيرفلا هيف دمتعا  تقو ‘ رومع لوخد ءاج ‘  يصضايرلا هراوصشم ‘ باصشلا بعÓل  فده لوأا دعي يذلاو ةجيتنلا ليدعت ‘57 ةقيقدلا ب/ليلخ.رارقبو يديعصس، رودم نم لك يكوكلا محقا امك  ةيقيرفإ’ا ةصسفانŸا

ةهجاوŸا يتناسشا ةهجاوم
قافولل ةيجراخ ةارابم891

تع-م-ج ي-ت-لا سسما ة--ه--جاو--م تنا--ك
وك-تو-ك ي-ت-نا-صشا ما-ما ف-ي-ط-صس قا-فو
ةليكصشتلل891 م-قر ةارا-بŸا Êا-غ--لا
يجراÿا يوتصسŸا يلع  ةيفياطصسلا

131 اهنيب نم تاصسفانŸا عيمج ‘
ة--ي--ق--ير--ف’ا ة--صسفا--نŸا ‘  ةارا---ب---م
قا--فو ع--صضت--ل ما--قر’ا هذ--ه تءا---جو
Ìك’ا ير-ئاز÷ا ق-ير-ف-لا  ف--ي--ط--صس
ة--لو--ط--ب--لا ‘   ة--ي--جرا--خ  ة--كرا---صشم
.ةيرئاز÷ا

فسسوي Òفسسلا مركت ةراد’ا
بعلŸا ›ا لقنتلا لبق ششليلد
‘ ةلث‡  فيطصس قافو ةرادا تماق
ÒجانŸاو ةيافلح دهف ةثعبلا سسيئر

Òف---صسلا Ëر---ك---ت---ب دو----عو----ب ما----صشه
ف-صسو--ي د--ي--صسلا ا--ن--غ  ‘ ير--ئاز÷ا
د-عو-م ل-ب-ق ة-ل-ي-ل-ق تا-عا-صس  سشل-ي-لد
” ثيح  بعلŸا  ›ا دادعتلا لقنت

نم هيلع عقوم قيرفلا سصيمق هحنم
هتدعاصسم يلع تنثاو ÚبعÓلا لبق
د-ع-ب ة-صصا-خ  ه-لو-صصو ذ-ن--م ق--ير--ف--لا
Èتıا را--ي--ت--خا ‘ ةراد’ا ل--خد---ت
تا-صصو-ح-ف-لا-ب ل-ف-ك-ت يذ-لا ي--ب--ط--لا
.انوروك سسوÒف نع فصشكلل ةيبطلا

 ةجرد23 ةرار◊ا ةجرد
ةارابŸا تيقوت ‘

تيقوت ‘ سسويصسلصس سسايقم لجصس
ترج ثيح  ةيوئم ةجرد23 ءاقللا
تنا--ك ةد---يد---صش ةرار---ح ‘ ةارا---بŸا
ة-ل-ي-ك-صشت-لا ي-ب-عÓ--ل لوأ’ا سسفا--نŸا

Òي-صست-ل ي-ل--ثŸا ة--ق--ير--ط--لا دا--ج--يإ’
ر----ثأا----ت----لا نود ن----م ةارا----بŸا تاÎف
ة-م-صصا-ع-لا ا-ه-ت-فر-ع ي--ت--لا ةرار◊ا--ب
ب/ليلخ.اركا

«باي’ا ةارابم يلع زكÔسسو اÒبك اءاقل انيدا»: موهلد Ëرك دعاسسŸا بردŸا حيرسصت
يدا دقل مدقلا ةرك ‘ نك‡ ئيصش لكو دعب مصس– ⁄ تلاز’ لهأاتلا ةقرو نكل هيلا وبصصن انك يذلا راصصتن’ا انققح دقل هلل دم◊ا» دق انكو ’اجر Óعف وناك دقل ةيلاعلا  ةبوطرلا اومواق نا دعب مدقلا ةرك بناج  نم سسيلو تادوهÛا ةيحان نم اÒبك اءاقل نوبعÓلا هيف أاطÿاو رود بعصصأا رودلا اذه ن’ اديازتم اطغصض انصشع دقل لعفلاب سضر’ا يلع لجرلا عصضو بجيو تايعصضولا هذه لثŸ مهانرصضح ب/ليلخ.» باي’ا ةارابم يلع زكÔصس ن’او عون‡

ÒيÓم3 نم Ìكا ›ا عفترتو لصصاوتت تاعازنلا ماكحا

ةدافتسس’ا نم نامر◊ا ¤إا هجتي قافولا
يوـــــــــــتسشلا وـــــــــــتاـــــــــــكرŸا نـــــــــــم

يوارد يئانثلا دعبف فيطصس قافو ةرادا يلع تاعازنلا ةن÷ ماكحا لوطه لصصاوت ءاج مث  نويلم006و رايلم تغلب ةقلاع تاقحتصسم نم دافتصسا يذلا  ةبحر – يئاهن مكح نم دافتصسا يذلا Êاوصضر قباصسلا مصسوملل نÁ’ا Òهظلا يلع رودلا بعل يذلا حيبذ ناديŸا طصسو يلع ةرŸا هذه  رودلا يتايل  نويلم002و رايلم يلع لوصص◊ا تاءارجإا رصشاب  يذلاو  فيطلوب سسرا◊ا ةقفر  Úمصسوم لبق . يكنبلا باصس◊ا يلع هيدي عصضو لجا نم  كنبلا غÓبا لÓخ نم هلاوما
نويدلاو فيطلوب-حيبد تاقحتسسم نويلم005

نويلم003و ÒيÓم3
005 حيبد– فيطلو-ب ي-ئا-ن-ث-لا ه-ن-م دا-ف-ت-صسا يذ-لا ›اŸا غ-ل-بŸا غ-ل-ب قيرفلل يكنبلا باصس◊ا سشاعتنا ةظ◊ هيلع لصصحيصس يذلاو  نويلم 3  مويلا ةياغ ›إا ةطرافلا مصساوŸا يبعÓل نويد  عفري ام وهو اذا اهديدصست يلع  ةÈ‹ ةراد’ا نوكتصس  متنصس نويلم003و ÒيÓم ةن÷ هتذختا يذلا  تامادقتصس’ا نم عنŸا رارق عفر  تدارأا ‘ يفناج ره-صش ة-يا-ه-ن  ي-ئا-ن-ث-ت-صس’ا و-تا-كرŸا لÓ-خ تا-عاز-ن-لا سسرام رهصش يو-ت-صشلا و-تا-كرŸا لÓ-خ رار-ق-لا م-ي-صسر-ت  را-ظ-ت-نا . مداقلا
ةلحر ‘ لاز’ رارسسو درت ⁄ ةيناŸا’ا ةكرسشلا

ليو“ رداسصم نع ثحبلا
فاصضت يتلاو نوبعÓلا اهنم دافتصسا يتلا  ماكح’ا هذه يتات يذلا  لواقŸا رارغ يلع Úنئادلل ةبصسنلاب ةقلاعلا نويدلا ›ا يدانلا رقم ميمرت عورصشم  زا‚ا ‘ هقوقحب بلاطي لاز’ اهصسأار يلعو Úقباصسلا نيÒصسŸا نويد، ةيراو÷ا بعŸÓاو رايلم11 غلبÃ نيدي هدحول يذلا رامح  قباصسلا سسيئرلا نويد داجيا ‘  مويلا ةياغ  ›ا تزجع ةراد’ا نا تقو ‘   متنصس تاكرÙا تويز-ل ة-ي-ناŸ’ا ة-كر-صشلا نا ة-صصا-خ  ة-ي-ل-يو“ دو-ق-ع لاز’ اميف  قيرفلا ليو“ حÎقم يلع يمصسر لكصشب درت ⁄ تلاز’ راذتعا دعب سصوصصÿابو ليو“ رداصصم نع ثحبلا ةلحر ‘ رارصس سسيئرلا ب/ليلخ. سسيليبوم لماعتŸا



نيوكتلا عورسشم ببسسب راسصنأ’ا طخسس لfi ةرادإ’ا
سضرأا ‘ قيرفلا عورسشم ديسسŒ مدع ببسسب ،ةيلا◊ا ةرادإلاو دا–إلا راسصنأا Úب رÁ ل تاب رايتلا نأا ودبي
روسشاع سسيئرلا ةدايقب ةيلا◊ا ةرادإلا هب تدعو امك ،قيرفلاب سصاخ نيوكت زكرم زا‚إاب قلعتي اميف ،عقاولا

ببسسبو ،ةهج نم لاغسشألا قÓطنا مدع ببسسب ÚلوؤوسسŸا ىلع Úطخاسس ةراطسسوسس قاسشع لعج ام ،لولج
.ىرخأا ةهج نم ةمدقŸا باحسصأا نع ايبسسن ةديعب ةبترم ‘ هدجاوتو قيرفلل عسضاوتŸا ىوتسسŸا

ناينبلا Úع زكرم فلم ‘ ركذي ديدج ’
نأا مغر ،ناينبلا Úع ةقطنم ىوتسسم ىلع قيرفلا نيوكت زكرم ىوتسسم ىلع لاغسشألا دعب قلطنت ⁄و
لكاسشŸا سضعب ءاهنإا دعبو ابيرق قلطنتسس لاغسشألا ناب تدمأاو قباسس تقو ‘ راسصنألا تنأامط ةرادإلا
نو-ق-ي-ط-ي ل او-تا-بو را-سصنألا بسسح لا-ط ر-مألا نأا لإا ،ق-ئا-ثو-لا سضع-ب-ب ة-ق-ل-ع-تŸا ة-يرادإلا
ÚلوؤوسسŸا اهيف اوبلاط Úغولوب بعلÃ ةقÓمع ةتفل نوقلعي مهلعج ام ،Ìكأا راظتنإلا
.قيرفلا عورسشم ديسسŒ لجأا نم كرحتلا ةرورسضب

عقاولا نوديريو بسضغلا ةمق ‘ راسصنأ’ا
قا-سشع د-جاو-ت-ي ،را-يد-لا ل-خاد ة-ل-ي-ل--م Úع ما--مأا ةÒخألا ةÁز--ه--لا ¤إا ة--فا--سضإلا--بو
هب تدعو ام ديسسŒ مدعو ةرادإلا لماعت ةقيرط ببسسب بسضغلا ةمق ‘ ةراطسسوسس
ىوتسسŸا ‘ ÚبعÓب فوفسصلا ميعدت ةرورسضب نوبلاطي امك ،عقاولا سضرأا ىلع

Áدقت مهنكË تحا ىلع قيرفلا ةدعاسسمو ةفاسضإلاÓا لŸوألا بتار¤.
اسضيأا يسضايرلا داتعلا ةيسضق اوسسني ⁄

ة-مÓ-ع-لا-ب سصاÿا ي-سضا-ير-لا دا-ت-ع-لا ة-ي-سضق ا-سضيأا دا–إلا را-سصنأا ل-م--ه--ي لو
ىلع لوسص◊ا نم نآلا د◊ ةرادغلا نك“ مدع لظ ‘ ،«اباك» ةيلاطيإلا
،رئاز÷ا ءانيÃ ديدحتلابو نطولا سضرأاب هدجاوت مغر اهب سصاÿا داتعلا
نود نم تلدبب نوبردتي قيرفلا يبعل لعج ام ،ةيرادإا بابسسأل اذهو

بعلي يذلا فيدرلا قيرفلل ةبسسنلاب رمألا سسفن وهو ،ةيراŒ ةمÓع
راسصنألا سضعب هÈتعا ام وهو ،ةمÓع نود نم تلدبب هتايرابم
Ü. Ü.دا–إلا مجحب قيرفل ةÒبك ةءاسسإاب

تيبلا بيتÎب بلاطم يجورف
ةركسسب ةهجاوم لبق اعيرسس

ة-لو÷ا ةارا-بŸ اÒسض– ،تا-ب-يرد-ت-لا ءاو-جأا ¤إا سسمأا دا–إلا ة-ل-ي-ك--سشت تدا--ع
ا-ب-لا-ط-م ي-جور-ف نو-ك-ي-سسو ،Òخألا بع-لÃ ةر-ك-سسب دا–إا ما-مأا ةر-سشع ة-ع-بار--لا
داجيإاو ديدج نم تيبلا بيترت ةداعإا لجأا نم تاباسس◊ا سضعب ‘ رظنلا ةداعإاب
مامأا ةراسسÿا كرادتو ءارحسصلا ةباوب نم ثÓثلا طاقنلاب ةدوعلا دسصق لول◊ا

.عيرسس لكسشب ماسصل
ءودهلا ةداعتسس’ زوفلا نع ليدب ’

ةدوعلا وهو دحاو فدهب ةركسسب ة-ن-يد-م ¤إا ي-م-سصا-ع-لا ق-ير-ف-لا ل-ق-ن-ت-ي-سسو
ةسضافتنإلاب Úبلاطم سصويfi ءاقفر نوكيسسو ،Òغ ل ثÓثلا طاقنلاب

ام اذإا ةسصاخ ،ناوألا تاوف لبق اعيرسس تاراسصتنإلا ةمغن ةداعتسساو
ةلحرم ءاهنإاو ةمدقŸا باحسصأا نم ةبرقم ىلع ءاقبلا اودارأا

‘ ةمئاق قير-ف-لا ظو-ظ-ح ى-ل-ع ي-ق-ب-ي ح-ير-م ز-كر-م ‘ با-هذ-لا
.بقللا ىلع ةسسفانŸا

بجاو هيلع زوفلاو ابعسص اعسضو سشيعي سسفانŸا
ة-ب-تر-م ‘ د-جاو-ت-يو ا-ب-ع-سص ا-ع-سضو ةر--ك--سسب دا–إا سشي--ع--يو
اذه ةراسسخ لقثأل سضرعت هنأا امك ـبيتÎلا ملسس ‘ ةرخأاتم
ةيسسادسسب نارهو ةيدولوم مامأا ةيسضاŸا ةلو÷ا ‘ مسسوŸا

ادراو هراد رقع ‘ هيلع زوفلا لامتحا لعجي ام ،ةلماك
ءاطخأا سسفن ‘ اوعقي ل نأا طرسش ،ةرمح ءاقفرل ةبسسنلاب
.ةيسضاŸا تاءاقللا
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Òبكلا هيعسسو هلمع ينفلا مقاطلا لسصاوي
‘ Úبا-سصŸا Úب-عÓ-لا ةدا-ع-ت-سسا ل-جا ن--م
قيرفلا ةجاح لظ ‘ ،نك‡ تقو برقأا
دودرملل ارظن ،ةلبقŸا تايرابŸا ‘ مهيلإا
ءاقل ‘ ةسصاخ رسصانعلا سضعبل عسضاوتŸا

رايدلا لخاد قيرفلا هرسسخ يذلا ةليلم Úع
،ةجذاسس اهنأا اه-ن-ع لا-ق-ي ا-م ل-قأا ة-ق-ير-ط-ب
ءاقفر اهعيسض يتلا ةديدعلا سصرفلل ارظن

fiاهيف لبقتسسل يتلا ةقيرطلا اذكو سصوي
ةيعافد ةوفه د-ع-ب ةÁز-ه-لا فد-ه ق-ير-ف-لا

نم ةعوم‹ ا-ه-ت-ي-لوؤو-سسم ل-م-ح-ت-سس ة-ل-تا-ق
يدور-ف بردŸا ل-ع-ج ا-م و--هو ،Úب--عÓ--لا
،رسصانعلا سضعب نع هبسضغو هقلق نع Èعي
تقو بر-قأا ‘ Úبا--سصŸا ةدو--ع ى--ن--م--ت--يو

.نك‡
اÒثك لاط Êاوسضر بايغ

Êاوسضر يدعسس نÁألا Òهظلا بايغ لاطو
ىنميلا ةه÷ا دودرم ىلع رثأا ام وهو اÒثك
ر-ط-سضا بردŸا نأا اÃ ،عا--فد--لا ط--خ ن--م
ةف-ي-ل-خ ن-ب ناد-يŸا ط-سسو-تÃ ة-نا-ع-ت-سسإÓ-ل
بعل ةدوع مغرو ذإا ،بسصنŸا اذه لغسشل
تابيردتلا ءاودأا ¤إا قباسسلا فيطسس قافو
‘ لخدي ⁄ هنأا لإا ،مايأا ةدع ذنم ةيدرفلا
نم ديدعلا حرطي ام وهو ،دعب ةعومÛا
نأا مغر ،كلذ ءارو ببسسلا لوح تلؤواسستلا
لجأا نم Òبك لم-ع-ب مو-ق-ي ي-ب-ط-لا م-قا-ط-لا
تاعا-سسلا را-ظ-ت-نا ‘ ،Úبا-سصŸا ةدا-ع-ت-سسا
ءاوجأا ¤إا Êاوسضر ديعت دق يتلا ةلبقŸا
زهجتي نأا لمأا ىل-ع ة-ي-عا-م÷ا تا-ب-يرد-ت-لا
.ةلبقŸا تايرابملل

ةدوعلا قيرط ‘ ناÒسسي يمسساقلبو يراوز

قيرط ‘ يمسساقلبو يراوز ةنم لك Òسسيو
،ة-ي-عا-م÷ا تا-ب-يرد-ت-لا ءاو-جأا ¤إا ةدو--ع--لا
ءاو---جأا ¤إا ا---م---ه---تدو---ع باÎقا م----ث ن----مو
يذ-لا يراوز ة-سصا-خ ،ة-ي-م-سسر-لا ة-سسفا-نŸا

لب-ق ة-ي-عا-م÷ا تا-ب-يرد-ت-لا ‘ ج-مد-ن-ي د-ق
ةعم÷ا موي ةررقŸا ةركسسب دا–إا ةارابم
ي--م--سسا--ق--ل--ب با---ي---غ نأا Úح ‘ ،ل---ب---قŸا

›اوتلا ى-ل-ع ة-ي-نا-ث-لا ةارا-ب-م-ل-ل ل-سصاو-ت-ي-سس

ةرقم م‚ ءاقل ةبسسانÃ نوكت دق هتدوعو
ام اذهو ،ةلوطبلا نم٥١ ةلو÷ا باسس◊

ءاقل ‘ بردمل-ل ةÒب-ك تا-بو-ع-سص ل-ك-سشي-سس
نادعي يئانثلا نأاو ةسصاخ لبقŸا ةركسسب
.ةليكسشتلا ‘ Úتمهم Úتزيكر

ايجيردت ىفاعتيو تابيردتلا ¤إا داع روفيسس
¤إا رو-ف--ي--سس ن--موŸا د--ب--ع سسرا◊ا دا--عو
ذن-م ة-يدر-ف-لا تا-ب-يرد-ت-لا ءاو-جأا

ةدا-عإا ج-ما--نر--ب ل--سصاو--ي ثي--ح ،ما--يأا ةد--ع
نم سصلخ-ت-لا ل-جأا ن-م ر-خآلا و-ه ل-ي-هأا-ت-لا
¤إا ةدو-ع-لا ل-ب-ق ،ي-ئا-ه--ن ل--ك--سشب ة--با--سصإلا
هسصرف نأا مغرو ذإا ،ةيعام÷ا تابيردتلا

تتا-ب ة-ي-سسا-سسألا ة-ل-ي-ك-سشت-لا ¤إا ةدو-ع--لا ‘
هد-جاو-تو سشو-ما-مز ‘ا-ع-ت ل-ظ ‘ ة-ل-ي-ئ-سض
لإا ،ةليلم Úع ءاقل ‘ قيرفلا ةمئاق نمسض

راظتناو هسسفن زيهŒ ىلع لمعي روفيسس نأا

ةداعتسسا لجأا نم Úسسرا◊ا نم ةوفه يأا
ةقث كلÁ هنأاو اميسسل ،ةيسساسسألا هتناكم
ةد--ع ‘ ه--كر--سشأا يذ---لا ي---جور---ف بردŸا

.هتباسصإا لبق ةقباسس تايرابم
ةيفاسضإا ةÎفل لوطي دق ديعلب بايغ

نإا-ف ،ا-ن-تزو-ح-ب ي-ت--لا تا--مو--ل--عŸا بسسحو
ديعلب نيدلا نيز يروÙا عفادŸا بايغ
بب-سسب ا-ع--قو--ت--م نا--ك ا‡ Ìكأا لو--ط--ي د--ق
ل-سصاو-ي ثي-ح ،ا-ه-ن-م Êا-ع-ي ي-ت-لا ة-با--سصإلا
ةرسشابم لبق ،اهنم سصلختلا لجأا نم جÓعلا

لو-ط-ت د-ق ي-ت-لا ل-ي-هأا--ت--لا ةدا--عإا ة--ي--ل--م--ع
دق ديعلب ةدوع نأا ينعي ام ،ايفاسضإا اعوبسسأا
وهو ،لقألا ىلع Úعوبسسأا ›اوح دعب نوكت

ة---طرو ‘ ي---جور---ف بردŸا ع---سضي---سس ا----م
هكرت يذ-لا غار-ف-لا د-سس ل-جأا ن-م ة-ي-ق-ي-ق-ح

يتلا ةقيرطلا كلذ ىلع ليلدلاو ،بعÓلا
Úع مامأا ةراسسÿا فده قيرفلا اهب ىقلت

.ةليلم
لول◊ا داجيإاب بلاطم يجورف

ي-جور-ف ةدا-ي-ق-ب ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا نو-ك-ي-سسو
سصسص◊ا ‘ لو--ل◊ا دا--ج---يإا---ب ا---ب---لا---ط---م
¤إا لقن-ت-لا ل-ب-ق ،عو-ب-سسألا اذ-ه ة-ي-ب-يرد-ت-لا
ثي-ح ،ي-لÙا دا–إلا ة--ه--جاوŸ ةر--ك--سسب
ل-ئاد--ب--لا دا--ج--يإا ى--ل--ع بردŸا ل--م--ع--ي--سس
وأا عافدلا طخ ‘ ءاوسس Úبئاغلل ÚبسسانŸا

سسكع ،ناديŸا طسسو ‘ اذكو ،موجهلا ‘
ي-جور--ف ن--سسح--ي ⁄ ي--ت--لا ما--سصل ةارا--ب--م
ةقفوŸا Òغ هتارايخ ببسسب اهعم لماعتلا
طا-ق-ن ثÓ-ث ةرا-سسخ ق-ير-ف-لا تف-ل--ك ي--ت--لا
.Úغولوب ‘ ةنيمث
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ــه244١ بجر20 ـل قفاوŸا١202 يرفيف٥١ Úنثإلا لوأ’ا فÙÎا
ةمصصاعلا دا–إا

Ìكأا اهتيعسضو دّقعُتو ةيدŸا ‘ طقسست «ةيرسصنلا»
ةيئانثب ةيدŸا ¤إا هلقنت ‘ ياد Úسسح رسصن طقسس
ةراسسÿا عرجتيل ،تبسسلا سسمأا لوأا ةيسشع دحاو لباقم
ةطقن ¤إا دوعيو Úتلوج رخأا ‘ ›اوتلا ىلع ةيناثلا
،جÈلاو ةدكيكسس ‘ رايدلا جراخ نيزوف دعب ةيادبلا

ةبيبسش مامأا هناديم ىلع زوفلا قيق– ‘ لسشف هنأا Òغ
عسضو ام وهو ،ةيدŸا ‘ ىرخأا ةراسسخ ىقلتو لئابقلا
را-سصنألا ل-ع-جو ر-طÿا ة--ق--ط--ن--م ‘ ادد‹ ق--ير--ف--لا
ةيادب ‘ قيرفلل ةيثراكلا جئاتنلا نم مهبسضغ نودبي
طو-ق-سسلا ن-م ا‚ ق-ير-ف-لا نأا ة--سصا--خ ›ا◊ا م--سسوŸا
.ةبوجعأاب يسضاŸا مسسوŸا

ةارابŸا ‘ ايدج لوخدلا نع زجعت ةليكصشتلا
ةدوعلا ةينب ةيدŸ ¤إا ةعم÷ا لقنت دق قيرفلا ناكو
لئابق-لا ة-ب-ي-ب-سش ما-مأا ةرا-سسÿا د-ع-ب ة-ي-با-ج-يإا ة-ج-ي-ت-ن-ب

Ãاديج ءاقللا لخدت ⁄ ةليكسشتلا نكل ،توأا02 بعل
ح-سسف-ي-ل ،Úب-عÓ-لا ى-ل-ع ا-ح-سضاو ز-ي-كÎلا با-ي-غ اد--بو
،ركبم تيقوت ‘ ةيئانث ليجسستل سسفانم مامأا لاÛا
لول ىرخأا فادهأا ليجسست نم ةبيرق ةيدŸا تناكو
ةيئانثلا هذه تمهسسا دقو ،ىمرŸا مامأا زيكÎلا سسقن

ةيوقلا ةدوعلا مغر قيرفلا اهاقلت يتلا يتلا ةراسسÿا ‘
بردلا اهمدف يتلا تا-م-ي-ل-ع-ت-لا د-ع-ب Êا-ث-لا طو-سشلا ‘

.ÚبعÓل يريزد

رّرحتي يجانو عافدلا ‘ ةلتاق ءاطخأا
يفلÿا طÿا ‘ اهد-ي-لا-ق-ت-ل ة-ي-فو ة-ل-ي-ك-سشت-لا تي-ق-بو
املثم ةيدŸا ءاقل ‘ ءاطخألا نم Òثكلا بكترا يذلا
Úطلا داز امو ،ةقباسسلا تايرابŸا ‘ لا◊ا هيلع ناك
ةقاطبلاب هدرط دعب يلبق قاحسسإا عفادŸا بايغ ةلب
‘ احسضاو هبايغ ادب ثيح ،يرانكلا» مامأا ءارم◊ا

fiا ةيئانث تءاج دقو ،عافدلا روŸترك نم سسفانÚ
ي-تر-ك نأا ى--ل--ع Ó--سضف ة--ب--قارŸا ‘ ءا--ط--خأاو Úت--با--ث
ام وهو «ةيرسصنلا» نم Úبعل ‘ اتمدطسصا Úفدهلا

.امهدسص يفغ فلسش نب سسرا◊ا ةمهم نم بّعسص
ةليكصشتلا ةيعصضو دقٌعيو باصصي يجاو

ح-ب-سش ن-م م--سسوŸا اذ--ه اÒث--ك Êا--ع--ي ق--ير--ف--لا ي--ق--بو
اهل سضرع-ت تي-لا ةÒطÿا ة-با-سصإلا د-ع-ب-ف ،تا-با-سصإلا
دعب دئاعلا ىقلت ،ةحار÷ا ىلع هتÈجأاو جÈلا ‘ اياي
تÓسضعلا ‘ ةبا-سصإا ي-جاو د-ي-ع-لا ة-بو-ق-ع-لا هدا-ف-ن-ت-سسا
ناديŸا كرت ىلع هتÈجأا Êاثلا طوسشلا لÓخ ةبرقŸا
ى-ل-ع ار-ط-ي-سسم ق-ير-ف-لا ه-ي--ف نا--ك تقو ‘ ،ةردا--غŸاو

طسسو ‘ ابيهر اغارف كرت ثيح ،بعÓلا تاير‹
،هب موقي ناك يذلا زيمŸا رودلا ¤إا رظنلاب ناديŸا
راوطأا ةيقب ‘ يريزد لÓب بردŸا تاباسسح طلخيل
.ةارابŸا

ىدافتتو فÙÎا يدانلا فلم يوصست ةرادإلا
طاقنلا مصصخ

فÙÎا يدانلا بعلم ةرادإلا تّوسس ،رخأا بناج نم
،Òيسستلاو ةبقارملل ةينطولا ةن-ج-ل-لا ه-ب بلا-ط-ت ا-م-ل-ث-م
،ةلهم رخأا ءاسضقنا لبق ةمزÓلا قئاثولا تلمكأا ثيح

هرخأات ببسسب اهديسصر نم ةطقن مسصخ قيرلا ىدافتيل
كلذ-ب ة-ل-طŸا ة-ن-ج-ل-لا د-يد-ه-ت م-غر ف-لŸا ة-يو--سست ‘

ةيلام ةمارغ سضرفب قيرفلا بقاع نأا اهل قبسس يتلاو
ىدافتلل ،ق-با-سس تقو ‘ م-ت-ن-سس نو-ي-ل-م02 ¤إا تل---سصو
م . م                      .ةثراكلا ةيرادإلا

ÚباــــــــسصŸا عاــــــــجÎسس’ نــــــــمزلا عراــــــــسسي يـــــــبطلا مــــقاــــــــطلا

ياد Úصسح رصصن



دا–ا ة--ياد--ب ن--ك---ت ⁄
ة---لو----ط----ب ‘ ضشار◊ا
د---------يد÷ا م---------شسوŸا

ىفتكا امدع-ب ،ة-ق-فو-م
ى-ل-ع ب--ّيfl لدا--ع--ت--ب

ل---مأا ما---مأا ه---ناد----ي----م
،هلثŸ فدهب ،ءاعبرألا

‘ ّل-ك-لا نا--ك ءا--ق--ل ‘
هيف يّنÁ يدانلا تيب
زوفلا قيقحت-ب ضسف-ن-لا
ا-ياو-ن ى-ل-ع د-ي--كأا--ت--لاو
‘ ةÒب--ك---لا ق---ير---ف---لا
ىدحإا ىل-ع ة-شسفا-نŸا
وحن دوعشصلا يتÒششأات
ة--فÙÎا ة---ط---بار---لا
نأا ة-------شصا--------خ ،¤وألا
دا--------ق ق--------ير--------ف---------لا
ديد÷ا هيبعل ليهأات نم دافتشساو ىوتشسŸا ‘ تاÒشضحتب

نم ةرادإلا اهتلذب يتلا ةÒبكلا دوه÷ا دعب ةظ◊ رخأا ‘
.تاعزانŸا ةن÷ ىدل قلاعلا نويدلا ةيوشست Óجأا

ةرسضاح قارد ةÈخو ةليكسشتلل ةميقع ةرطيسس
لوشصولا فلجأا نم ةوقب ةارابŸا تلخد «ءارفشصلا» ّنأا مغرو
ف-ي-ف-خ-ت ل-جأا ن-م ة-ب-شسا-ن-م بر-قأا ‘ «ا-قرز-لا» كا--ب--شش ¤إا
مادام لشصح يذلا وه ضسكعلا نأا لإا ،ÚبعÓلا نع طغشضلا
ام وهو ،ركبم تيقوت ‘ ليجشستلا لا‹ حتتفا ضسفانŸا نأا

ةعاشس نم Ìكأل ةجيتنلا ليدعت ءارو نورجي دانم لابششأا لعج
‘ ىوشس ةحاتŸا ضصرفلا ةمجرت ‘ اوحجني ⁄و ،نمزلا نم
يذلا قارد دمfi ةÿÈا بحاشص لشضفب ةÒخألا تاظحللا
.مشسوŸا اذه ةارابم لوأا ‘ ةكيششو ةراشسخ نم هقيرف ذقنأا

بعلŸا جراخ ثد◊ا نوعنسصي «رسساوكلا»
يذلا عوبشسألا ةليط ثد◊ا اوعنشص ضشار◊ا راشصنأا نأا مغرو
امد-ع-ب ا-ه-ب او-ما-ق ي-ت-لا تاÒشضح-ت-لا ّل-ظ ‘ ةارا-بŸا ق-ب-شس
ةداعتشسا ىلع مهقيرف ةردقب مشسوŸا اذه ارخ اورششبتشسا

¤إا طوقشسلا نم ا‚ Úح مشساوŸا رخأا ‘ ةدوقفŸا ةبيهلا
،Êاثلا مشسقلا ‘ ةشسفانŸا ماظن Òيغت دعب ثلاثلا مشسقلا
ع-ن-شص ،تا-جردŸا ن-م ةارا-بŸا ة-ع-با-ت-م ة-لا-ح-ت-شسا ّل--ظ ‘و
بعلŸا نم ةبيرقلا نكامألاو تارامعلا ‘ ثد◊ا راشصنألا

Ÿعشستلا راوطأا ةعباتÚ بك تناك مهتبيخ نكل ،ةقيقدÒة ‘
.رايدلا رقع ‘ مهقيرف Ìعتب ةياهنلا

ضضّوعنسسو اوبسضغي نأا راسصنأ’ا ّقح نم» :جولعل
«ةداعسسوب ‘ Ìعتلا اذه

:لاق ثيح ،هقيرف Ìعتو ةارابŸا نع جولعل مجاهŸا ثد–
لجأا نم ءاج ايوق اشسفانم انهجاوو ةلهشس نكت ⁄ ةارابŸا»

ة-ق-ث-لاو ة-شصر-ف-لا ح-ن-م ن-م ن-ح-ن ،ة-ي-با-ج-يإا ة-ج-ي-ت--ن ق--ي--ق–
نأا را-شصنألا ق-ح ن-م ،لوألا فد-ه-لا ه-ل-ي--ج--شست--ب ضسفا--ن--م--ل--ل
ل-مأا ما-مأا ة-ل-ب-قŸا ةارا-بŸا ‘ م-ه-ل لو-قأاو م-ه-ي-ل-ع او-ب-شضغ--ي
لبق اÒثك Êزفح بردŸا ،Ìعتلا اذه ضضّوعنشس ةداعشسوب
Ëد-ق-ت تلوا-حو ة--مزÓ--لا تا--م--ي--ل--ع--ت--لا Êا--ط--عأاو ›و--خد
.«Êاثلا طوششلا ‘ ›وخد دنع ينم ةوجرŸا ةفاشضَإلا

م . م
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جÈلا يلهأاسشار◊ا دا–إا

«رصسأوكلأ» بصضغُتو ةقÓطنلأ قيق– ‘ لصشفت «ءأرفصصلأ»

ةرا------شسÿا تلز------ن
قيرف اهب ينم يتلا
مامأا ةديلبلا دا–ا
ةدا----ع----شسو----ب ل-----ما

Ãةو-------خإلا بع-------ل
ضسما لوأا ي-ن--كار--ب
ة-----لو÷ا م-----شسر------ب
ة-لو-ط--ب ن--م ¤وألا
ع-قو Êا-ث-لا م-شسق-لا
ى--ل--ع ة---ق---عا---شصلا

،دا–لا Òها--م--ج
قد-----شصي ⁄ ثي-----ح

مهق-ير-ف نا Òث-ك-لا
ا-مز-ه-ن-م جر-خ د--ق

‘ هل ءاقل لوأا ‘
ةيثÓ-ث-بو ة-لو-ط-ب-لا
قيرف ما-مأا ،ة-ل-ما-ك
‘ هاري ناك Òثكلا

لاق نم كلذ نم Ìكأا لب ،مهقيرف لوانتم
لوأا ‘ ةهزن ‘ نوكيشس ةديلبلا دا–ا نا

نكي ⁄ام ثدح نكل ،ةلوطبلا ‘ هل ةارابم
بردŸا لا----ب----ششأا عرŒو ،نا----ب-----شس◊ا ‘

.ةÁزهلا ةرارم ةمششن نايفشس
ماهت’ا ضصف ‘ ةرادإ’ا

ةرادإلا نم لك ،ةديلبلا دا–ا راشصنأا لّمح
›اششرشش ن-ب ي-ل-عد-ي-شس ة-شسا-ئر-ب ةÒشسŸا
دعب ،ةمششن نايفشس ةدايقب ينفلا مقاطلاو
ةدم ةليط يدانلا نويد نع لوألا Îشست نا
لول◊ا داجيإا ‘ دهتجي ⁄و ،تاÒشضحتلا

Ÿاو ةقلاعلا نويدلا ةلكششŸاوحب ةردق‹
ىلعو لظ تقو ‘ ،ميتنشس ÒيÓم ةشسمخ
مدقأا اÃ ىنغتي رهششأا ةثÓث نم Ìكأا رادم
اذهو ،ءامشسألا نم ديدعلا بلج نم هيلع
،مهنع ءانغتشسلا ” Úبعل باشسح ىلع
داجيإا ‘ هشسفن بعتي نا نود كلذ ىلع دز

.نويدلا ةلكششŸ ةعجان لولح
دا–ا Òهامج قيلاعت ‘ ءاجام بشسحو
،يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم Èع ،ةديلبلا
ضسيئرلا فرط نم ةجهتنŸا ةشسايشسلا نا
،طÿا لو-ط ى-ل-ع ة-ل--ششا--ف ›ا--ششر--شش ن--ب
اذ-هو ا-ه-ن-م ر-كذ-ن تارا-ب-ت-عا ةد-ع-ل اذ-هو

ن-ك-م ضضع-ب تا-با-ت-ك ى-ل--ع ءا--جا--م بشسح
:قيرفلا Òهامج

قوفت ةبشسنب قيرفلا ة-ب-ي-كر-ت Òي-غ-ت:’وأا
Òب-ك دد-ع ماد-ق-ت--شسا--ب اذ--هو ،%08ـلا ن--ع
.ةيئاوششع ةقيرطب ÚبعÓلا نم ادج
م-ه-ن-م ضضع-ب-لا ءا-م-شسأا ماد-ق-ت--شسا:ايناث

Œىلع دجوي نم مهنم لب ،ةنشس53ـلا زوا
غلب رخآلا ضضعبلا اميف ،ةنشس83ـلا ةبتع
ردا--ق--لا د--ب--ع رار--غ ى--ل---ع ،ة---ن---شس53ـلا
.يوافيعلا

Úب-عÓ-لا ن-م د-يد-ع--لا ح--ير--شست:اثلاث
رظتن-ي نا-ك م-ه-ن-م Òث-ك-لا ،ا-نا‹ نا-ب-ششلا

ل ،يرا÷ا م-شسوŸا لÓ-خ Òث-ك-لا م--ه--ن--م
ÚبعÓلا ءلؤوه بلاطي ل ىتح لب ءيششل

Ãا مهتاقحتشسŸةيلا.
ة-ق-ير-ط-ب ” Úب-عÓ-لا ماد-ق-ت-شسا:اعبار
ة-ح-ل-شصŸا ا-ه-ي-ل-ع ى--غ--ط ل--ب ،ة--ي--ئاو--ششع
ل-ّم-ح-ي ،ة-ط--ق--ن--لا هذ--ه لو--حو ،ة--ي--تاذ--لا

بردŸا دورو-لا ة-ن--يد--م ق--ير--ف Òها--م--ج
ا-ه-ن-ع ل-كأا ءا-م-شسأا بل-ج-ب ،ة-م-ششن نا-ي-ف-شس
ةباشش ءامشسأا باشسح ىلع ،برششو رهدلا
.قيرفلا ةجيرخو

مقاطلل ةلوشسعŸا تاحيرشصتلا:اسسماخ
ولخت ⁄ ثيح ،ÚبعÓلاو ينفلاو ةرادإلا
نا ى-ل-ع دو-عو--لا ن--م ءلؤو--ه تا--ح--ير--شصت
ناو ،ة-لو-ط--ب--لا لو--خد--ل ز--ها--ج ق--ير--ف--لا
،مشسوŸا اذه قيرفلا نم تلفي نل دوعشصلا
دا–ا ق-ير-ف-ل ي-ق-ي-ق◊ا ع-قاو--لا ح--شضت--ي--ل
ل--ما ما---مأا ه---ل ةارا---ب---م لوأا ‘ ةد---ي---ل---ب---لا
نا-ك-مإا-ب نا-كو ،ة-ل-ما-ك ة-ي-ثÓ-ث ،ةدا-ع--شسو--ب
اذه نم Ìكأاب ةارابŸا ءاهنإا رئازلا قيرفلا
بع--ل--لا ¤إا هو--ب--عل ا--ج--ل--ي ⁄ و--ل ،دد--ع---لا
ة--ق--ي--ق--ح ف--ششك يذ---لا ي---شضار---ع---ت---شسلا
دا–ا رشصانع اهب ماق يتلا تاÒشضحتلا
.Óماك اموي05 ةليط ةديلبلا
تارششع ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا ترد-هأا :اسسدا-سس
ي---ت---لا ة---ثÓ---ث----لا تا----شصبÎلا ‘ ÚيŸÓا
،ديد÷ا مشسوملل ادادعتشسا قيرفلا اهرجأا

›اد--ب «كي--بŸولأا«قد--ن--ف--ب ا--مو---ي02
Ê 6اثلاو اموي41 لوألا ضصبÎلا) ميهاربإا
ةنيدÃ روداŸÒا قدنفب اموي21و ،(مايأا
يتلا مايألا هذه لك رادم ىلعو ،فلششلا

تفلك ،Úقد-ن-ف-لا Ó-ك ‘ ق-ير-ف-لا ا-ها-شضق
ناكمإاب ناك ،ÚيŸÓا تائم يدانلا ةنيزخ

يدا---------ن----------لا ةرادإا
ي----------------بfi بشسح

اهلامعتشسا قير-ف-لا
ءزج ولو ةيوشست ‘
،يدا-ن-لا نو-يد ن--م
ق-ير-ف ناو ة-شصا--خ

ةد----ي----ل----ب----لا دا–ا
Áا لك كلŸتاششن

ن---م ة---ي---شضا---ير----لا
تا--عا--قو بعÓ--م
،(ةعيرششلا) ة-با-غو
Òث-ك-لا ن-ع ه-بر--قو
لدب ،ئطاوششلا نم
يقدنف ‘ ضصبÎلا
›اد---ب كي---بŸولأا
ميهاربإا
ةنيدÃ روداŸÒاو
ÚيÃÓ ف----ل-----ششلا

.تاميتنشسلا
Òهام-ج تا-ق-ي-ل-ع-ت ن-م Òث-ك-لا:اعباسس
نا نع هللا تدمح ،ةديلبلا دا–ا قيرف
با--ي--غ ‘ تر--ج ةدا--ع--شسو--ب ل--ما ةارا--ب--م
بب-شس ءلؤو-ه ل-ي--م– م--ت--ل لإاو ،رو--ه--م÷ا
م-ه-ت-ب-ع-ل»:م-ه-ن-م ضضع-ب-لا لو-ق-ب ،ةرا-شسÿا

Ãءاقللا ”رشسخو مكدرف».
قير-ف ه-ي-ل-ع د-جو-ي يذ-لا ع-شضو-لا ل-ظ ‘و
ة-لا-ح-ت-شسا ل-ظ ‘ ة-شصا-خ ،دورو-لا ة-ن-يد-م
مداق-لا-ف ،نو-يد-لا ة-يو-شست ةÒشسŸا ةرادإلا
ن----م Òث----ك----لا تا----با----ت----ك بشسحو ،ءو----شسأا
ق-ي-ق– ‘ ق-ير-ف-ل-ل ل-ما Ó-ف ،Úيد-ي--ل--ب--لا
ثيح نم داع اذا ةبارغ ل لب ،دوعشصلا

ةعبرأا ناو ةشصاخ ،ثلاثلا مشسقلا ¤إا مدق
.لزنتشس قرف
‘ ةديلبلا دا–ا لزنيشس:اÒخأاو انماث
اماي ة-ن-يد-م ى-ل-ع ا-ف-ي-شض ة-ل-ب-قŸا ة-لو÷ا

ةبيبشش قيرفل مهتهجاوم لÓخ نم ،اياروق
مامأا ¤وألا هتارابم ‘ لداعتŸا ،ةياجب

.«بوŸا» هراج
ةيمتح مامأا دا–لا اوبعل نوكيشس ،هيلعو
نل مهتيرومأام نكل ،رخآا ءيشش لو زوفلا
ه-نا-ب-شش ر-ه-ظا ق-ير--ف ما--مأا ة--ل--ه--شس نو--ك--ت

هشضرأاب رشسخ يذلا قيرفلاف ،ديج ىوتشسم
بعشص ،ةداعشسوب لما مامأا دحاول ةيثÓثب

ةطقنب ولو ةياجب نم ةدوعلاب ىتح هيلع
.لداعتلا
ةرادإلا ةديلبلا دا–ا Òهامج ترذح دقو
ن-م Úب-عÓ-لاو ي-ن-ف-لا م-قا-ط--لاو ةÒشسŸا
هللا ردق اذإاف ،ةياجب ةبيبشش مامأا ةراشسÿا
ه-ي-ل-ع بع-شصلا ن-م-ف ،ءا-ق-ل--لا اذ--ه ر--شسخو
لظ ‘ ةشصاخ ،ةلبقŸا تلو÷ا ‘ ةدوعلا
نويد ةيوشست ›اششرشش نب ةرادإا ةلاحتشسا
يدهم Ëرك.يدانلا

: نويكيرافوبلا ... نونكع نب م‚ مامأا ÚهŸا طوقسسلا دعب

جÈلا ي---ل---هأا ةرادإا تل---سسار
ة-ل-سسار-م ة-فÙÎا ة-ط--بار--لا

دسض ىوكسش  Ëد-ق-ت-ل ة-ي-با-ت-ك
رادأا يذ----لا رارزو----ب م-----ك◊ا

م‚  ما-مأا ضسمأا لوأا ة-ه-جاو--م
م--ك◊ا تل--م--ح ن--يأا   ةر--ق---م
ه-ل-ج-سس يذ-لا Ìع-ت-لا  رارزو-ب
ءا-ط-خأ’ا ةدد--ع--م  ق--ير--ف--لا
قفرأاو اهبكترا يتلا ةد-يد-ع-لا
روسص طيرسشب لسصفŸا ريرقتلا

يلع يلهأ’ا ةرادإا تزكر دقو
مجنل-ل Êا-ث-لا فد-ه-لا ة-ط-ق-ل
ق---سسنŸا بسسح تلا---ق يذ---لاو
نم  نايميت دويلم قيرفلل ماعلا
ه-ق-ير-ف-ل ة-ف-لاfl ه-ق-ب-سس ه-نا

و-هو ا-ه-با-سست-حا م-ك◊ا ضضفر
ةارابŸا ةجيتن ي-ل-ع ر-ثا ا-ط-خ
دقف امئاد  ماعلا قسسنŸا بسسحو
مغر عئاسض تقو قئاقد3 باسستحاب مك◊ا يفتكا
‘ ةفلاıا باسست-حا  ي-ل-ع ه-ي-ب-ع’ جا-ج-ت-حا نا
. قئاقد5 نم Ìكأا ماد مجنلل Êاثلا فدهلا ةطقل

ةصضراعلأو ةرأدإلأ صسلÛ يÒصصم عامتجأ
تامامتهلأ صسأأر يلع ةينفلأ

فÙÎا يدا--ن--لا ةرادإا ‘ ما---ع---لا ر---يدŸا  ه---جو
ءاسضعأا عيمج ›إا ةيمسسر ةوعد  نابعسش يفطسصم

دقع لجا نم نابيبلا رو‰ ةكرسش ةرادإا ضسل‹
ةيادب يدانلا رقم ‘ ضسمأا ةيسسمأا مسساح عامتجا

‘  ةماه تارارق ذاختا  لجا نم اءاسسم ةعبارلا نم
دب-ع بردŸا ÒسصÃ ة-ياد-ب ة-ق-لا-ع ا-يا-سضق ةد-ع

ةفاسضإا  يسسيئر بردم مادقتسساو، ةعيبسصوب رونلا
لجا نم تاعازنلا ةن÷ نويد ديدسست ةيسضق ›إا

بايغ يان ا انل دكؤويل  ةليكسشتلا ميعدت نامسض
املثم ءا-سضعأ’ا ل-ب-ق ن-م عا-م-ت-ج’ا رو-سضح ن-ع
نم هباحسسنا ن-ل-ع-ي-سس ع-ي-م÷ا نا-ف ةدا-ع-لا تر-ج

. يدانلا

ايصسيئر ابردم وأ أدعاصسم ءأوصس يقبيصس ةعيبصصوب
ةسضراعلا ‘ ةعيبسصوب د-عا-سسŸا بردŸا ل-سصاو-ي-سس
ضسل‹ عامتجا جئاتن تناك امهم قيرفلل ةينفلا
‘ ه-ي-ل-ع ءا-ق-ب’ا لÓ-خ ن-م ءاو--سس  ضسما ةراد’ا

بردŸا بنج ›ا لم-ع-لاو ي-سسي-ئر برد-م بسصن-م
رر-ق لا-ح ‘ ا-ي-سسي-ئر ا-برد-م ه-ت-ي-قر-ت وا مدا-ق-لا
ةسصاخ  بردم بلج مدع ةراد’ا ضسل‹ عامتجا
يا عم لمعلل ةسضراعم يا يدبي ⁄ ةعيبسصوب نا

. قيرفلا ةدعاسسم ةلسصاومو  مداق بردم

يرخأ نويلم02 يلهلأ مرغتصس  طابصضنلأ ةن÷
يرخا ةيلا-م ة-مار-غ طا-ب-سضن’ا ة-ن÷ ط-ل-سست-سس
ببسسب جÈلا يلها ةرادإا ي-ل-ع نو-ي-ل-م02 ةميق-ب

ةارابŸا ةقرو ‘ يسسيئر بردم مسسا دوجو مدع
يتلا ةمارغلا ضسفن يهو ةرقم م‚ ماما ضسما لوا
ة--لو÷ا ةارا--ب--م بق--ع   ةرادإ’ا ي--ل--ع تط--ل---سس
ةراد’ا تدمعت ثي-ح بب-سسلا ضسف-ن-لو ة-طرا-ف-لا

دد– نا ي-ل-ع ا-طÿا ضسف-ن  ة-ل-سصاو-م ةرŸا هذ--ه
ة--لو÷ا ن--م ة--ياد--ب  ي---سسي---ئر---لا بردŸا Òسصم
.ةمداقلا

صضكرلأ رصشابي نامثع نبو ةباصصإلأ هدواعت Êايز
01 ‘ هتكراسشم دعب  Êايز مجاهŸا م’آ’ا تدواع
م‚ مامأا ضسمأا لوأا ةهجاوم نم ةÒخأ’ا قئاقد
ضسفانŸا يبع’ دحا عم مادطسصا رثا يلع ةرقم

دعب ءاج Êايز مجاهŸا ماحقإا تيقوت  نا ةسصاخ
يتلا ةÁزعلاو Úتليكسشتلا Úب ضسفانتلا دادتسشا
ةرقم م‚ كابسش ›إا لوسصولا ‘ نوبعÓلا اهادبأا
اهنمث عفد يتلا ةي-ئا-ن-ث-لا تا-عار-سصلا تÌك ن-يأا
ةارا-ب-م ن-ع ة-با-ي-غ د-كا-ت يذ-لا Êا--يز م--جا--هŸا
نامثع نب مجاهŸا رسشابي ا-م-ي-ف ة-مدا-ق-لا ة-لو÷ا
هدرفÃ تابيردتلا فانئتسس’ا د-عو-م ن-م ة-ياد-ب

نامسضل  دوع-سسم ن-ب Êد-ب-لا ر-سضÙا فار-سشإا ت–
. ةسسفانŸا  ›إا ةيجيردتلا هتدوع

مويلأ قلطنت ناصسملت ةهجأوŸ تأÒصضحتلأ
ءاوجأا ›ا Úنث’ا مويلا جÈلا يلهأا ةليكسشت دوعت
يتلا ةمداقلا ةهجاوم-ل-ل اداد-ع-ت-سسا تاÒسضح-ت-لا

يلÙا دادولا ةهجاوŸ ناسسملت ›ا ق-ير-ف-لا دو-ق-ت
دعاسسŸا بردŸا فانئتسس’ا ي-ل-ع فر-سشي-سس ثي-ح
ةدحاو ةسصح لد-عÃو   ة-ع-ي-ب-سصو-ب رو-ن-لا د-ب-ع
هيجوتو يسسفنلا بنا÷ا  يلع زكÒسس ثيح  ايموي

ءاقفر زيكرت يلع ءا-ق-بإÓ-ل ة-يز-ي-ف– تا-با-ط-خ
ءاقبلا ل-مآا نأا ة-سصا-خ د-ي÷ا Òسضح-ت-ل-ل  ضشورا-ب

نيÒسسŸا فافتلاو ةدارإ’ا ترفوت ول امئاق لاز’
. يدانلا لوح

ب/ليلخ

ةماه تارارق ةدع ‘ ثبلل ةرادإلا سسل‹ ءاصضعأل يÒصصم عامتجا

مك◊أ دصض ىوكصش لصسرت ةرأدإلأ
Ìعتلأ ةيلوؤوصسم هلم–و رأرزوب

Êاثلا ينطولا مشسقلا ةلوطب كيرافوب دادو قيرف نششد
Òخألا بعلÃ نونكع نب م‚ مامأا ةرم دج ةÁزهب
هاŒا ‘ بعل ءاقل ‘ ،رفشصل Úفدهب Êارقم ديهششلا
ناك قيرف مامأا زوفلا يلÙا قيرفلا قحتشساف ،دحاو

.مهشسفنأل Óظ هوبعل
ءا-شضعأا د-حا فر-ط ن-م ةر-ششا-ب-م ه-ث-ب ” يذ-لا ءا-ق-ل--لا
هيف مدقي ⁄ ،«بيتويلا» ‘ يدانلا عقوم ىلع قيرفلا

⁄ا-مو-هو ،ر-كذ-لا ق-ح-ت-شسي ءي--شش يأا دادو--لا ر--شصا--ن--ع
ةردقب مهنم Òثكلا عقوت ثيح ،يدانلا Òهامج هعقوتي
طاقنب Êار-ق-م د-ي-ه-ششلا بع-ل-م ن-م ةدو-ع-لا-ب م-ه-ق-ير-ف
اهتفشصو يتلاو ،ةÁزهلا ةرارم عرجتي هب اذإاو ،زوفلا

.ةقحتشسŸاب دادولا Òهامج
⁄ دادولا اوبع’و دحاو طخ ‘ ةارابم

ءيسش يأا اومدقي
نو-ن-ك-ع ن-ب م‚ او-ب-عل ضضر-ف ،ةارا-بŸا ة--ياد--ب ذ--ن--م
لي-ج-شست ن-م م-ه-ن-ك-م ،ءا-ق-ل-لا راو-طأا ى-ل-ع م-ه-تر-ط-ي-شس
يبعÓل يلك بايغ لباقم ،طوشش لك ‘ فده ،Úفده
نولخدي ةلجوب نايفشس بردŸا لابششأاب ناكو ،دادولا

.ةيدو تايرابم لو ،تاÒشض– نودب ةارابŸا هذه
ىزغŸا نع ،دادولا Òهامج تلءاشست ،ببشسلا اذهلو
ةشسمÿا تاشصبÎلاو ةليوطلا تاÒشضحتلا نم فدهلاو
ةينا-م-ث-لا تا-يرا-بŸاو ،ق-ير-ف-لا ا-هر-جأا ي-ت-لا ة-ق-ل-غŸا
م‚ مامأا ءاقللا لÓخ هتظحÓم متي ⁄ اذه لك ،ةيدولا
يبعل ةحلشصŸ ةقي-قد Úع-شست-لا تءا-ج-ف ،نو-ن-ك-ع ن-ب
اوقحتشسا ،ةديج ةيكيتكت ةارابم اومدق ثيح ،Òخألا

ناو ةشصاخ ،قاق-ح-ت-شساو ةراد-ج-بو زو-ف-لا ا-ه-لÓ-خ ن-م
.ركذلا قحتشسي ءيشش يأا اومدقي ⁄ دادولا يبعل

حور نودب نوبع’
ةÒبك ةبشسنب تÒغت كيرافوب دادو ةليكششت نا حيحشص
اوشضاخ ÚمدقتشسŸا ÚبعÓلا لج نا حيحشصو ،ادج

نم عنÁ ل اذه نكل ،Êاثلا مشسقلا ‘ مهل ةارابم لوأا

ن-م مد-قŸا ي-ب-ل-شسلا ءادأÓ-ل ل-ب ءي--ششل ل ،م--ه--خ--ي--بو--ت
ةقيقد Úعشستلا ةليط دادولا اوبعل رهظ ثيح ،مهفرط
.مهشسفنأل Óظ
ن-ب م‚ ق-ير--ف نا ،دادو--لا Òها--م--ج ق--ي--لا--ع--ت بشسحو

،افيعشض ناك يذلا وه انقيرف لب ،ايوق نكي ⁄ نونكع
ينفلا مقاطلا نم دادولا Òهامج نم ضضعب بهذ اميف
ءلؤو-ه ناو ة-شصا-خ ،ءا-م-شسألا ضضع-ب ‘ ر-ظ-ن-لا ةدا-عإا--ب

.Êاثلا مشسقلا ‘ بعلي قيرف ماقÃ قيلي ل هاوتشسم
ءارو قيرفلا ةبيكرت ‘ ةيرذ÷ا تاÒيغتلا

ةيبلسسلا ةيادبلا
با-ب-شسأا ة-ل-جو-ب نا-ي-ف-شس كيرا--فو--ب دادو برد--م ع--جرا
ةيرذ÷ا تاÒيغتلا ¤إا نونكع نب م‚ مامأا ةراشسÿا
نيذلا ءامشسألا نم ديدعلا ليحرب ،قيرفلا اهدهشش يتلا
.يرقفلا هدومع نولكششي اوناك
ةناعتشسلا ” نيذلا ÚبعÓلا نا ،بردŸا تاذ بشسحو
‘ ةبرجتلاو ةÿÈا ¤إا نودقتفي مهنم Òثكلا ،مهب

لمعيشس هنا ،امئاد ةلجوب بشسحو ،تايرابŸا هذه لثم
هذه ‘ ةلجشسŸا ءاطخألا حيحشصتل هعشسو ‘ام لك
.«ةارابŸا

ةسصرف ةليسسم دادو مامأا لبقŸا ءاقللا
ضضيوعتلل

دج ةشصرف مامأا هلابششأاو كيرافوب دادو بردم نوكيشس
قيرفل مهتفاشضتشسا لÓخ نم ةلبقŸا ةلو÷ا ‘ ةيتاوم
،نونكع نب م‚ مامأا ةراشسÿا ضضيوعتل ،ةليشسŸا دادو

هشضرأاب ةرم ةراشسخب ينم دق ناك ضسفانŸا ناو ةشصاخ
ةارابŸا ضضوخيشسو ،دحاول ة-ي-ثÓ-ث-ب ة-ب-ق-لا د-ئار ما-مأا
ةÒشسŸا ةرادإلا ةلاحتشسا دعب ،فيدرلا نم ÚبعÓب
ةحلشصم ‘ بشصت لماوع اهلكو ،يدانلا نويد ديدشست
ة--لو÷ا ‘ Ìع--ت يأا--ف ه--ي--ل--عو ،كيرا--فو--ب دادو ق--ير--ف
.قيرفلا لبقتشسم ىلع ةميخو جئاتن هل نوكتشس ،ةلبقŸا

يدهم Ëرك

ةديلبلا دا–إا
ةداعسسوب لما مامأا ÚهŸا طوقسسلا دعب

عاصضوألأ حيحصصتب بلاطم ينفلأ مقاطلأو ماهتلأ صصفق ‘ ةرأدإلأ

كيرافوب دادو

«ÿÒأ بيجيأأ يبر»
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تاباختنا يغلت ةكÎسشŸا ةينطولا ةنجللا
ىوـــــــــــقلا باـــــــــــعلا ةــــــــــــيدا–ا

يباختنلا راشسŸا ةبقارم و ةعباتŸ ةكÎششŸا ةينطولا ةنجللا  تررق ةشضايرلا و بابششلا ةرازو رقÃ سسما  تعمتجا يتلا ةيشضايرلا تائيهلل نمألا و كردلا نع Úلث‡ و يواÒج دمfi ةنجللا سسيئر روشضحب ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–لا تا-با-خ-ت-نا ءا-غ-لإا ة-ي-ل-خاد-لا ةرازوو ي-ن-طو-لا ديرف وزو يزيت ة-ط-بار سسي-ئر زو-ف ى-ل-ع تر-ف-شسا ي-ت-لا و تا-جرد-ل-ل ليعول Úشساي Êاثلا حششŸÎا همدق يذلا نعطلا دعب كلذ و سسياقوب كلذ و تاباختنلا ة-ي-عر-شش ى-ل-ع ر-ثا ا‡ ة-ي-نو-نا-ق تازواŒ دو-جو-ل Ãغ ة-ي-شضا-ير ة-يد-نأا ة-كرا-ششÒ ةيئلولا اهتاطبار ‘ ةطرخ-ن-م Ÿمشسو ةنجللا عمتŒ و . ةيشساشسألا Úناوقلا عم ىفانتي ام وه و0202/1202 ةيداعلا ةماعلا ةيعم÷ا فلم ةشسارد لجا نم مويلا ادد‹ ةينطولا . ةيعارششلا ةحÓملل

 : بــــــعŸÓا ءادــــــصصأا ةدــــــير÷  لاــــــقثألا عــــــفر بردــــــم راوزــــــم زــــــيزعلا دـــــــبع

Êاديب ديلو»
قوــــلخ  عاـبر

طـــــــبسضنم
«روــــبسصو

›اعلا ىوتشسŸا يشضاير تازيمÃ عتمتي  ديلو نا فششك و عابرلا ‘ ةÒبكلا هتقث نع  Êاديب ديلو يقيرفإلا لطبلا بيردت  ىلع فرششي يذلا راوزم زيزعلا دبع ينطولا بردŸا Èع
وهو  ةعاقلا و ةفرغلا Úب Úلاتتم نيرهشش مودت ةليوط ةÎفل ةقلغŸا تاشصبÎلا ةاناعم لمحتي و تابيردتلا ةواشسقل  ةÒبك ةجردلروبشص و هتابيردت ‘ ادج  طبشضنم قولخ عابر هنوك

ويكوط دايبŸوا ‘ جيوتتلا ةشصنم ءÓتعا فده قيق– لجا نم دجب لمعي و  ةيŸاع ةيلاديÃ جوتم لطب هنم لعج يذلا رمألا

ةينقت هيدل و ةينابر ةبهوم كلÁ ديلو»
«ŸÚاعلا Úعابرلا ىدل دقف ةدوجوم

هنا راوزم بردŸا حسضوا ةينقتلا ةيحانلا نم و
هتايناكمإاب قدسص0102 ةنسس Êاديب ىأار ام لوا
هققحي ⁄ ام ققحيسس يذلا لطبلا هيف ىأار و
شصئاسصخ كلÁ هنوك رئاز÷ا ‘ رخا  عابر يا
’ا ا-ه-ك-لÁ ’ ف-طÿا شصا--سصت--خا ‘ ة--ي--ن--ق--ت
⁄ ة-ي-سصا-خ ي-ه و را-ب-ك-لا ÚيŸا-ع-لا Úعا-بر--لا

Áهيلع و  لبق نم يرئازج يسضاير يا اهكل
ةو-ق ة-ط-ق-ن-ك ةز-يŸا هذ-ه ى-ل-ع بردŸا ل-م-ع-ي
ةهج نم و Êاديب ىوتسسم نم عفر يذلا رمأ’ا
Êاديب ىدل فعسضلا طاقن حيحسصت ىلع لمعي
ىوتسسم ىلع ةيندبلا ةوقلا  ‘ نمكت يتلا و

‘ ةسصاخ رهظلا و فتكلا و ذخفلا تÓسضع
اهتيوقت ¤إا بردŸا ىعسسي و Ìنلا شصاسصتخا

. تابيردتلا لÓخ

Êدبلا رسضÙا بردŸا رود بعلا»
«ديلول يسسفنلا بيبطلاو

هتعمج يتلا هتÈخ نا راوزم زيزعلا دبع فسشك
يسضاير ناك امدنع Úيسسورلا Úعابرلاب اÒثك

و بردŸا هلعج ام ةÒبك تارهÃ عتمتي هتلعج
ىلع ديلو اÒثك دعاسسي يذلا Êدبلا رسضÙا
ةيحانلا نم و زيجو تقو ‘ Êدبلا عاجÎسس’ا
ز-ي-ف– ‘ ا-ما-ه ارود راوز-م بع-ل-ي ة--ي--سسف--ن--لا
ة--يز--نور--لا ة--ي--لاد--يŸا بحا--سص د--ي--لو عا--بر---لا
. هيلع طغسضلا فيفخت و  ةيŸاعلا

«يتناسسلا» ةلآا ىلع فزعلل أاجلي ديلو»
«Úتورلا رسسكل

ه--ي--لا شضر--ع--ت--ي يذ--لا ط--غ--سضلا شصخ--ي ا--م--ي---ف و
ل-سصاو-تŸا بيرد-ت-لا ءار-ج Úتور-لا و ي--سضا--ير--لا
نم يتلا و  ةليوط ةدŸ مويلا ‘ Úتسصح لدعي
بع-ت-لا و ل-لŸا ‘ ي-سضا-ير--لا ل--خد--ت نا ا--ه--نأا--سش
Êاد-ي-ب د-ي-لو نا راوز-م بردŸا ف-سشك ي--سسف--ن--لا
يه و  » يتناسسلا» ةلآا ىلع فزعلا ةياوه هيدل
هسسفن ىلع هيفÎلا ‘ ديلو اهلغتسسي يتلا ةياوهلا

يذلا رمأ’ا وه و تابيردتلا Úتور رسسك لجا نم
و  تا-بر-يد-ت-لا ءاو-جأا ن-م جورÿا ى-ل-ع هد--عا--سسي
ةياوهلا يه و ىقيسسوŸا و نفلا ⁄اع ‘ هلخدت
.ديحولا هسسفنتم دعت يتلا و ديلو اهقسشعي يتلا

اقيرفا ةلوطب قبسسي ايكرت ‘ شصبرت»
«ليرفا رهسش

جمانÈلا  نع راوزم زيزعلا دبع بردŸا فسشك
ل-جا ن-م Êاد-ي--ب د--ي--لو--ل ر--ط--سسŸا يÒسضح--ت--لا
ايدج قلطنا يذلا و ةيبŸو’ا باعلأÓل Òسضحتلا
امدعب Èمسسيد رهسش نم نيرسشعلا و عسساتلا موي
ظاف◊ا لجا نم ةمظتنم ةفسصب ديلو بردتي ناك

لخد و  يحسصلا رج◊ا  ةÎف ةليط ةمروفلا ىلع
›اد-ب كي-بŸوا قد-ن-ف-ب ق--ل--غ--م شصبر--ت ‘ د--ي--لو
ايكرت ¤ا هجوتيسس و  ةمسصاعلا رئاز÷اب ميهاربا

شصبرت ‘ لوخدلل رسشع عباسسلا ‘ ءاعبرأ’ا اذه
رهسش نم نيرسشعلا و نماثلا ةياغ ¤ا مودي ›ود
ةلوطب ‘ ةكراسشملل ديلو عابرلا دعتسسيل  شسرام
ةياغ ¤ا ليرفا —افلا نم رقسشعدÃ  ايقيرفا

بردŸا اهÈتعا يتلا و رهسشلا شسفن نم نماثلا
اهيف تءاج يتلا ةÎفلا مكحب ةمهم دج  راوزم
رهسش دايبŸو’ا نع ةليلق رهسشا لبق  ةسسفانŸا

ي-ت-لا ة-سسفا-نŸا ي--ه و1202 ة-ن-سس ن-م  ة-ي-ل-يو--ج
حمسست و ةسسفانŸا ءاوجا ‘ ديلو عابرلا لخدتسس
لÓخ هب ماق يذلا لمعلا و هعابر مييقت بردملل

مه’ان ا راوزم بردŸا فاسضا و تابيردتلا ةÎف
‘ ا-ي-ن-ق-ت د-ي-لو ح-ج-ن-ي نا و-ه ة-سسفا--نŸا هذ--ه ‘
ا-ما ف--طÿا ‘ ة--سصا--خ لا--ق--ثإ’ا ع--فر ة--ق--ير--ط

ديلول ح-م-سسي ن-ل ه-نا بردŸا د-كا Ìن-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب
بن-ج-ت-لا ل-جا ن-م  ه-ت-قا-ط ن-م Ìكا ل-ق-ث ل-م-ح--ب
‘ Úعابرلا دراطي يذلا تاباسصإ’ا خف ‘ عوقولا

حجني نا ىلع لمعي دق و أاّطخ يا باكترا لاح
لÓخ فطÿا ‘  ةلوطب ‘ غلك591 عفر ‘ ديلو
002 لمح نم نك“ ديلو نا املع ايقيرفا ةلوطب
ىوق داسصتقا لجا نم اذه و  ⁄اعلا ةلوطب ‘ غلك
   ةيبŸو’ا باعلأÓل ديلو ةقاط و

ثيدحلل Ìنلا ‘532 لمح انفده»
«ةيبŸوا ةيلاديم نع

ةÎف لÓ-خ ه-فد-ه نار اود-م ز-يز-ع-لا د-ب--ع د--كا
عفر نم هنيك“ وه دابŸوÓل Êاديب ديلو Òسض–

فطÿا ‘ غلك002 و Ìنلا شصاسصتخا ‘ غلك532
» فاسضا و ةيبŸوا ةيلاديم نع ثيد◊ا لجا نم
غلك532 ع-فر ‘ د-ي-لو ح-ج-ن-ي نا ى-ل--ع ل--م--عأا--سس
و132 لمح نم نك“ ديلو ن’ Ìنلا ‘ ايجيردت
نكÁ اهد-ن-ع غ-ل-ك532 ع-فر د-ي-لو عا--ط--ت--سسا اذا
‘ ج-يو-ت-ت-لا ة-سصن-م ءÓ--ت--عا ا--ن--ن--كÁ ه--نا لو--ق--لا
1202 ويكوطب ةيبŸو’ا باعلأ’ا

ديلول تÓمكŸا ءارسش ىلع رهسسا»
خف ‘عوقولا بنجتل يسسفنب

«تاطسشنŸا
راوزم بردŸا اهجهتني يتلا ةقيرطلا نع و
ششتوكلا دكا تاطسشنŸا خف ‘ عوقولا بنجتل
تÓ--م--كŸا ءار--سش ى--ل--ع ا--ي--سصخ---سش ف---ق---ي نا
هسضوعت يتلا و عابرلا اهلمعتسسي يتلا ةيئاذغلا

قيث– لجا نم و لوذبŸا Êدبلا ده÷ا نع
ءاقتنا ةرورسض ىلع ددسشي و يئاذغلا نزاوتلا
ةفورعم ناوكم اهب يتلا  ةيلسصأ’ا تÓمكŸا
تا-جو-ت-نŸا-ب  ة-نرا-ق-م  ا-هر-ع-سس عا--ف--ترا م--غر
لم– نا نكÁ و اهتانوكم لهجي يتلا ةدلقŸا

عابرلا ةيامح ىلع لمعي كلذك و ةعون‡ داوم
نيذلا ءاقدسصأ’ا و ة-ي-عا-م-ت-ج’ا ه-تÓ-ما-ع-ت ‘

بولطم رذ◊ا نا ادكؤوم ديلو مهعم لماعتي
  .تقولا اذه ‘ ةسصاخ ادج

تايناكمإلا لك انل ارفو اوكلا و ةرازولا»
«دي÷ا Òسضحتلل

ةيحانلا نم Êاديب ديلو Òسض– فورظ نع و
نا راوزم زيزعلا دبع بردŸا دكا ةيتسسيجوللا
Òفوت ‘ رسصقت ⁄ ةسضايرلا و بابسشلا ةرازو
ةنجللا كلذك و دي÷ا Òسضحتلا تابلطتم لك
و د-ي-لو عا-بر-ل-ل ا-ه-م-عد مد-ق-ت ي-ت--لا ة--ي--بŸو’ا
اد-با د-ع-ت ’ و ةر-فو-ت-م تا-ي-نا-ك-مإ’ا نا ح--سضوا

و عا-بر-لا ما-ما ا-يدا-م ’ وا ا-يو-ن--ع--م ’  ا--ق--ئا--ع
يروصصنم ةلوخ.ينفلا مقاطلا

تاــــــــــــجارد

  «دارم ششوديد» ىÈكلا ةزئا÷ا  ‘ Úجاردلل اينف لوبقم ىوتسسم
تاجاردلل71 لا ىÈكلا ةينطولا ةرودلا  تلجسس
(ة-ن-ي-ط-ن-سسق) «دار-م ششود-يد» د-ي-ه-سشلا ة-ي-ئاو--ه--لا
ايدعاسصت ىنحنم» مايأا ةعبرأا رادم ىلع ةمظنŸا

Ÿجارد-لا ءادأا ىو--ت--سسÚ اŸكرا-سشÚ ة-ي-حا-ن-لا ن-م
مويلا هنع فسشك ام بسسح ،» ةيميظنتلا و ةينفلا
،ةيئاوهلا تاجاردلل ةيئ’ولا ةطبارلا شسيئر تبسسلا
.ةلافل Úسساي
ما---ت---ت---خا ششما---ه ى---ل---ع لوؤو---سسŸا تاذ ح---سضوأاو
ةينطولا ةرودلا هذه نم ةÒخأ’ا و ةعبارلا ةلحرŸا
نم ميظ-ن-ت-ب ي-سضاŸا ءا-ع-برأ’ا مو-ي تق-ل-ط-نا ي-ت-لا
ةيريدم و ة-ي-ئاو-ه-لا تا-جارد-ل-ل ة-ي-ئ’و-لا ة-ط-بار-لا
يبعسشلا شسلÛا عم قيسسنتلاب ةسضايرلا و بابسشلا
شصق-ن ن-م م-غر-لا ى-ل-ع ه-نأا دار-م ششود-يد ة-يد-ل-ب--ل
ل-ظ ‘ ي-سضا-ير-لا شصسصخ--ت--لا اذ--ه ‘ ة--سسفا--نŸا
دودرŸا طسسوتم نأا ’إا91 -ديفوك ةحئاج راسشتنا
ةنراقم » لو-ب-ق-م د-ج» د-ع-ي Úق-با-سست-م-ل-ل ي-ن-مز-لا
اذه نم ةل-حر-م ل-ك لÓ-خ ة-عو-ط-قŸا ة-فا-سسŸا-ب
.قابسسلا
ىÈك--لا ة--ي--ن---طو---لا ةرود---لا نأا ة---لا---ف---ل Èت---عاو
لث“ دارم ششوديد ديهسشلا ةيئاوهلا تاجاردلل
اقرف بطقتسست اهنوكل رظنلاب  ةسصاخ ةيمهأا
ءا-ح-نأا ف-ل-تfl ن-م شصا-سصت-خ’ا اذ-ه ‘ ةد-ئار
ةرود-ل-ل ي-ن-ف-لا ىو-ت-سسŸا» نأا-ب ا-ف-ي-سضم ،ن-طو-لا

ام «مسسوم لك ‘ ارمتسسم و اÒبك اروطت فرعي
هذه ‘ ةكراسشŸا ىلع قرفلا -هبسسح- عجسشي
هذ-ه Òظ--ن ا--ه--ي--نŒ ي--ت--لا ا--يازŸاو ة--سسفا--نŸا

.ةينفلا ةيحانلا نم اميسس’ ةكراسشŸا
هذه ‘ ةكراسشŸا قرفلا نأاب ثدحتŸا فاسضأاو
و Êد-ب-لا بنا÷ا ر-يو-ط-ت ى-ل-ع ل--م--ع--ت ة--سسفا--نŸا
نم تيقوتلا Úسس– لÓخ نم Úجاردلل يكيتكتلا

تاقا-ق-ح-ت-سسÓ-ل ا-ب-سس– كلذ و ىر-خأا ¤إا ة-ل-حر-م
.يسضايرلا شصسصختلا اذه ‘ ةيميلقإ’ا و ةيلودلا
دكأا ،ةن-ي-ط-ن-سسق-ب ةÒغ-سصلا ة-ك-لŸا ة-سضا-ير نأا-سشبو
ة-ن-ي-ط-ن--سسق ة--يÁدا--كأا ثاد--ح--ت--سسا ” ه--نأا ة--لا--ف--ل
ن--سسحأا م--سضت ة--ن--سس ذ--ن--م ة--ي--ئاو--ه--لا تا--جارد--ل---ل
و (طسساوأ’ا و رباكأ’ا) يتئف نم ةي’ولاب Úجاردلا
اهتيقر-ت و ة-سضا-ير-لا هذ-ه-ب شضو-ه-ن-لا ل-جأا ن-م كلذ
.يلÙا ىوتسسŸا ىلع
ة--يÁدا--كأا زو--ف ¤إا ر--كذ--لا ل--ي---ب---سس ى---ل---ع را---سشأاو
ة-ئ-ف ‘ قر-ف-لا بسسح ¤وأ’ا ة-ب-ترŸا-ب ة-ن-ي-ط-ن-سسق
كلذ و نيرفسصأا Úسصيمقب و ةرودلا هذهل طسساوأ’ا
. ةنسس03 نم Ìكأ’ ماد بايغ دعب
57 هعوم‹ ام ةينطولا ةرودلا هذه ‘ كراسش دقو
71 نو-ل-ثÁ ط-سساوأ’او ر-با-كأ’ا ي--ت--ئ--ف ن--م ا--جارد
اهيف رطيسس ثيح نطولا تاي’و ديدع نم اقيرف
د‹ يدا-ن و ير-ك-سسع-لا ي-ن-طو-لا ق-ير--ف--لا و--جارد
ة-يÁدا-كأا و (ةر-ك-سسب) ةر-ط-ن-ق-لا ق-ير--ف و ةد--ي--ل--ب--لا

.(طسساوأ’ا و رباكأ’ا) يتئف ‘ ةنيطنسسق
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È 9002مفون41
0 رئاز÷ا2 رضصم

رئاز÷او رصصم  Úلب ةدوعلا ةارابم ترج
لا-يد-نوÒ Ÿخألا يو-ف-صصت-لا رود-لا ن-م--صض
È 9002مفون41 موي ،0102 ايقيرفا بونج
Ãا ةمصصاعلاب رصصان بعلŸةرهاقلا ةيرصص،

يرصصم جرفتم فلأا08 نم Ìكأا روصضحب
ا--ه--ترادإا ¤و--تو ،ير--ئاز--ج Úف--لأا ›او--حو
،نوماد موÒج يقيرفإلا بون÷ا  مك◊ا
كو--ن--يإا سسا--م--ت--لا ي--ط--خ ى--ل--ع هد--عا--صسو
دبع عبارلا م-ك◊ا ،و-ب-يا-م و-كو-تو ي-ف-ي-لو-م
لوألا طو--صشلا فر---ع.ميهاربإا طصسا-ب-لا
يرصصŸا بختنŸا بناج نم ةعيرصس ةيادب
ةقط-ن-م ى-ل-ع اد-يد-صش ا-ط-غ-صض ل-ك-صش يذ-لا
ءا--ق---فر ر---خأا---ت Úح ‘ ،يواوا---ف سسرا◊ا
يذلا رمألا ةارابŸا ‘ لوخدلا ‘ Êايز
نع ةثلاثلا ةقيقدلا ‘ ائجافم افده مهفلك

ةدترم ةرك لغتصسا يذلا يكز ورمع قيرط
ةركلا تمطترا امدعب يواواف سسرا◊ا نم

سشعنأا فدهلا اذه.يواواق سسراحلل نÁألا مئاقلا ‘
طغصضلا ةلصصاوم لواح يذلا يرصصŸا بختنŸا Ìكأا

ماطترلا ةيرصصŸا ةركلا تدواعو رصضÿا ةقطنم ‘
د-جو تقو-لا رور-م ع-مو.سسراحل-ل نÁألا م-ئا-ق-لا ‘

مه-فو-ف-صص او-م-ظ-نو م-ه-ت-لا-صض ناد-ع-صس بردŸا لا-ب-صشأا
سسرا◊ا ة-ق-ط-ن-م ¤إا ر-طÿا ل-ق-ن او-عا-ط--ت--صسا ثي--ح
رصضÿا Èتخا91 ـلا ةقيقدلا يفف ،يرصض◊ا ماصصع
تد-جو Êا-يز ا-هذ-ف-ن ة-ف-لاfl ر-ثإا ير--صض◊ا سسرا◊ا
طخ نم ةركلا دعبأا يرصصŸا عافدلا نكل سشيلح ةيصسأار
عيمج ق-ل-غ ن-م ة-ي-ن-طو-لا ر-صصا-ن-ع-لا تن-ك“و ،ى-مرŸا
د-م-ت-عاو ير-صصŸا سسفا-نŸا ي-م-جا-ه-م ما-مأا ذ-فا-نŸا

يذلا معدلا مغرو ،ةصسكاعŸا تاموجهلا ةطخ ىلع
نأا لإا ينغم دارمو جاحلبو Êايز فرط نم هدجي ناك

‘ لوز-ع-م تا-ب-صسا-ن-م ةد--ع ‘ ه--صسف--ن د--جو ي--ف--يا--صص
ةنعارفلا بخت-ن-م ة-ح-ل-صصŸ ر-ف-صصل فد-ه-بو ،مو-ج-ه-لا
نع ارياغم نكت ⁄ Êاثلا طوصشلا.لولا طوصشلا ىهتنا

فد-ه ن-ع ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا ثح-ب ثي-ح ،ه--ق--با--صس
لمع ‘ يفياصص عّيصضو ÚيرصصŸا ةمهم ديقعتل لداعتلا

دجو امد-ع-ب لدا-ع-ت-لا فد-ه65ـلا ة-ق-ي-قد-لا ‘ يدر--ف
يذلا يرصض◊ا ماصصع سسرا◊ا عم هجول اهجو هصسفن

وبأا ءÓمز لعف در.ةينكرلا ¤إا ةبوعصصب ةركلا دعبأا
⁄و ةلاصسبب سشيلح ءاقفر عفادو امصشتfi ناك ةكيرت
سسرا◊ا ى-مر-م ¤إا ق-ير-ط-لا ير-صصŸا مو-ج-ه-لا د-ج--ي
رصسيألا قاورلل ا-صشا-ع-ت-نا زاز-ب لو-خد ى-ط-عأاو ،يواوا-ق
ي-ت-لا ة-ي-ب-هذ-لا ة-صصر-ف-لا ءارو نا-كو مو-ج--ه--لا د--عا--صسو

،ةقيقد ةعيزوت دعب16 ـلا ةقيقدلا ‘ يفياصص اهعّيصض
ل--خد--ت د--ع--ب را--طإلا قو--ف تر--م ي--ف--يا--صص ةر--ك ن---ك---ل
بخ-ت-نŸا ا-ه-ل-ج-صس ة-صصر--ف ر--ط--خأا لوأا.ÚعفادŸا
نم ةعاصس عبر لبق تناك Êاثلا طوصشلا ‘ يرصصŸا

اهدعبأا ةيصسأارب اقصسلا دمحأا قيرط نع ،ةياهنلا ةرفاصص
،ى-مرŸا ط-خ ن-م ة-بو-ع-صصب يواوا-ف سسا-نو--ل سسرا◊ا
دعب نادعصس بردŸا تاباصسح سشيلح عفادŸا طلخأاو

ةمهم Ìكأا دقع يذلا رمألا ،ةباصصإلا يعادب هجورخ
نم Ìكأا ةارابŸا ءبع لم– يذلا يرئاز÷ا عافدلا
ةÒبكلا ةتامتصسلا مغر.ةارابŸا ةياهن نع ةعاصس عبر

لإا ،نوعفادŸا هؤوÓمزو يواواف سسرا◊ا اهرهظأا يتلا
عا-ط-ت-صسا ةارا-بŸا ة-يا-ه-ن ل-ب-ق اد-ج ة-ل-ي-ل-ق تا--ظ◊ نأا
أاجاف ةيصسأارب Êاثلا فدهلا ةفاصضإا بعتم دامع ليدبلا
¤إا لهأاتلا ةÒصشأات كلذب لجؤويل ،يواواف سسرا◊ا اهب
ÚبختنŸا تعمج يتلا ةلصصافلا ةارابŸا ‘ لايدنوŸا
ة-ي-نادو-صسلا ة--م--صصا--ع--لا ‘ Èم--فو--ن71 ءا---ع---برألا مو----ي
.موطرÿا

ءاـــــقللا ةينفلا ةقاــــطبلا
ةيصضرأا ،Òفغ روهمج ،لدتعم سسقط ،ةرهاقلا بعلم
نو-ماد موÒج ي-ق-ير-فإا بو-ن-ج م-ي-ك– ي-ثÓ-ث ،ةد--ي--ج
Ãعبارلا مك◊ا ،وبيام وكوتو يفيلوم كونيإا ةدعاصس
.ميهاربإا طصسابلا دبع
:تاراذنإلا

.(رئاز÷ا) (28د) ةيصشوŸ ،(17د) يواواف
:فادهألا

.(رصصم) (69د) بعتم ،(3د) يكز ورمع
:ÚبختنŸا ةليكسشت

رهازلا دبع ،يدمÙا دمحأا ،يرصض◊ا ماصصع:رصصم
،(87ديع دمحأا) ناديز دمfi ،يحتف دمحأا ،ديصسلا

سصمح دمfi ،سضوعم ديصس ،(56د بعتم) يكز ورمع
(fi55د تاكرب دم)، نصسح دمحأا، fiةكيرت وبأا دم.

ةتاحصش نصسح :بردŸا
سشي-ل-ح ،ةر-فو--ب ،يواوا--ف :ر--ئاز÷ا
،ى---ي---ح----ي Îن----ع ،(17د يوا-ف--ي--ع--ل)

،جا--ح---ل---ب ،(64د زاز----ب) رو----م----ط----م
Ÿايز ،يرو-صصن-م ،ي-ن-غ-م ،ة-ي-صشوÊ،
(66 د لاّزغ) يفياصص

نادعصس حبار :بردŸا
ةارابŸا دعب

يذلا هللا دم◊ا» نادعضس حبار
«انمزهنا

بخ-----ت-----نŸا نأا ناد-----ع------صس Èت------عا
Úفده-ب مز-ه-ن-ي-ل ن-ك-ي ⁄ ير-ئاز÷ا
لهأاتلا ةÒصشأات فطخ هناكمإاب ناكو
تا-----ي-----عاد------ت لو------ل
سضرعت يتلا ةمدصصلا
بختنŸا ءاصضعأا اهل

ي-ن-طو-لا بردŸا دا-عو ءاد-ت-علا بق-ع
،تا-ي-ف-صصت-لا ن-م ةÒخألا تاو-طÿا ¤إا

يو-مد-لا ءاد-ت--علا ى--ل--ع اÒث--ك از--كر--م
ة-ير-ف-صس ‘ ه-ب-خ-ت-ن--م ه--ل سضر--ع--ت يذ--لا
بخ--ت--نŸا ة--ل--فا--ح ق--صشر--ب ،ةر--ها---ق---لا
يذلا قدنفلا ¤إا اهلوصصو ءانثأا ينطولا
‘ ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ه--ي--ف م--ي--ق--ي نا--ك
اقÓطإا روصصتأا نكأا ⁄» هلوقب ةرهاقلا

ءاد-ت-علا ناو ة-صصا-خ ،و-يرا-ن-ي--صسلا اذ--ه
ن-م Úت-ق-ي-قد ن-م ل-قأا د-ع-ب ءا-ج نا-ب÷ا
‘ هب ا-ن-ي-ظ-ح يذ-لا ع-ئار-لا لا-ب-ق-ت-صسلا
ل-ك نأا د-ع-ب ا-م-ي-ف ا-ن-كردأا د-ق--ل ،را--طŸا

دقل» عباتو .«لبق يذ نم ططfl ءيصش
زوفلا ةيغب ةارابŸا لبق انباهرإا اولواح
Òغ قر-ط ¤إا اوأا÷ م-ه-نأا ى-ت-ح ،ا-ن-ي-ل-ع

ةيصضاير
.«ا-ن-با-صسح ى-ل-ع قو--ف--ت--ل--ل
اوئ÷ نويرصصŸا» :نادعصس لوقي لصسÎصساو
اوناك مهنأل ،انيلع زوفلل ةيصضاير Òغ قرطل
ن--مو ير--ئاز÷ا بخ--ت---نŸا ةو---ق نو---كرد---ي
اÒصشم ،«ةجيتنلا كلتب انيلع زوفلا بعصصلا
‘ ةر-----ڤ◊ا ن------ع تثد– ر------ئاز÷ا نأا ¤إا

رصصم ‘ نصسلألا تلازل امنيب ،ناوث فرظ
ناك دقل» :افيصضم.«ايموي عوصضوŸا كولت
لصسلصسم ¤إا ةفاصضإلابف ،اÒبك ةمدصصلا رثأا
نم انيناع اننإاف ،انب ق◊ يذلا تاباصصإلا

،Úيصساصسأا Úبعل ةباصصإا ةجيتن بنا÷ا اذه
⁄ اننأا مغر سصرف ةدع انعنصص اننإاف كلذ عم

ناد-ع-صس رر-بو.«فاد--هأا ¤إا ا--هد---صس‚
يذلا ةمدصصلا عقوب بحاصشلا ÚبعÓلا سضعب دودرم
‘ عرعرتو دلو يذلا رومطم ةلاح اصصخصشم ،اÒبك ناك
،ه-خ-يرا-ت ‘ د-ه-صشŸا اذ-ه-ل ة--صضر--ع ن--ك--ي ⁄و ،ا--بوروأا

سسŸ ىلع وقي ⁄و اÒبك ناك ةمدصصلا عقو نأاب ادكؤوم
يذلا سشيلح عفادŸا ىتح ةمدصصلا نثتصست ⁄و.ةركلا
ة-بو--ع--صص كرد--ي نا--كو ة--ير--ئاز÷ا ة--لو--ط--ب--لا ‘ بع--ل
دقف يلصضع جنصشتب هتباصصإا ¤إا ةفاصضإلابف ،فقوŸا

ÚبعÓلا نم Òثكلا كانه لب ،داح لاهصسإا ¤إا سضرعت
ركذو.مهئادأا ىلع ر-ثأا ا-م فا-ف-ج-ل-ل او-صضر-ع-ت ن-يذ-لا

ا-ي-لا-ط-يا سصبر-ت ذ-ن-م ه-ت-ق-حل ي-ت-لا بعا-تŸا ناد-ع-صس
¤إا فا-صضي ،بخ-ت-نŸا ةد-م-عأا ن-م Òب-ك دد-ع ة-با--صصإاو

ن-ير-صصن--ع هد--ق--ف--ت نأا تدا--ك ي--ت--لا ءاد--ت--علا ة--ثدا--ح
تاعبت ¤إا ةفاصضإلاب ،سشيلحو ةيصشوŸ امه Úيصساصسأا
لاقو.ةيقبلاو رومطمو يفياصص ىلع اهÒثأاتو كلذ
‘ اهجرديصس يتلا رصصانعلا همهت نكت ⁄ هنا ثدحتŸا
ازهاج ا-ب-عل11 ن-ع ثح-ب-ي نا-ك ا-م رد-ق-ب ة-ل-ي-ك-صشت-لا

.تابايغلا ةÌك ببصسب ةارابملل
نادعصس حبار دعو Òخلا ‘

‘ ميظعلا رصصنلاب Úيرئاز÷ا
رصصم مزهب نورداق » :هلوقب موطرÿا

كلذ مهل دكؤونصسو ،⁄اعلا نم ةقب يأا ‘
.«نامرد مأاب ةارابŸا موي

بردم دعاسسم بيرغ يقوسش
:يرسصŸا بختنŸا

‘ لهأاتنضسو احضساك ازوف انردهأا»
«موطرÿا

برد--م د--عا--صسم بير---غ ي---قو---صش لا---ق
ه-ق-ير-ف زو-ف ى-ل-ع  ير-صصŸا بخ--ت--نŸا

بع---لÃ ير---ئاز÷ا بخ---ت----نŸا ى----ل----ع
.ا-ق-ح-ت-صسم د-ج نا--ك ›ود--لا ةر--ها--ق--لا
ءابنألا ةلاكول حيرصصت ‘ بيرغ فاصضأا
بخ------ت------نŸا نأا ( أا ب د ) ة-------ي-------ناŸألا
لهأاتلا ملح ق-ي-ق– ه-نا-ك-مإا-ب ير-صصŸا

سسأاكل
داتصسإا نم ايقيرفإا بونجب ⁄اعلا
ما-ق-ي-صس يذ-لا ل-صصا-ف-لا ءا-ق-ل-ل را-ظ-ت-نلا نود ةر-ها-ق--لا
ÚبعÓلا ناف مث نمو نادوصسلا ‘ مايأا ةعبرأاب اهدعب
رفاو ددعب زوفلا قيق– ىلع ةÁزع و رارصصإا مهيدل

و-ه ير-صصŸا بخ--ت--نŸا نأا ح--صضوأاو. فاد--هألا ن--م
تناك اذإاف ،⁄اعلا سسأاك ةلوطب ¤إا لوصصولاب ردجألا
ايبماز عم لداعتلاب ةÌعتم تايفصصتلاب انراوصشم ةيادب

ا-ن-نإا--ف ،ر--ئاز÷ا ما--مأا ةرا--صسÿا م--ث ،¤وألا ة--لو÷ا ‘
ىلع انلصصحو ًاعيرصس ةلحرŸا هذه زواŒ ‘ انح‚

نأا دكؤوي اذهو ،تايرابم ثÓث نم ةلماك طاقن عصست
بيرغ راصشأا.ةعومÛا ‘ لصضفألا وه رصصم بختنم
م--ه--نأا د--كؤو--ت ،ةÒخألا ةÎف--لا ‘ ر--صصم ج--ئا---ت---ن نأا ¤إا

ماعلا بردŸا عباتو.ةÒبك ةجيتنب زوفلا ىلع نورداق
ي-ب-عل ل-ك نأا ه-ث-يد-ح ة-يا-ه-ن ‘ ير-صصŸا بخ-ت--ن--م--ل--ل
سسف-ن-لا-ب ة-ق-ث-لاو رار-صصإلا ن-م ة-لا-ح م-ه-يد-ل بخ-ت-نŸا
ايقيرفإا بون-ج-ب ⁄ا-ع-لا سسأا-ك-ل ل-هأا-ت-لا م-ل-ح ق-ي-ق-ح-ت-ل

يرصصŸا بختنŸا ركصسعم لخاد عيم÷ا نأاو ةصصاخ
‘ ÚيرصصŸا ملح قيق–و ،ةارابŸاب زوفلا ىلع دهاعت
.رصصم خيرات ‘ ةثلاثلا ةرملل ⁄اعلا سسأاك غولب

رئاز÷ا ىلع رسصم زوف تايعادت
نأا ةيرصصŸا ةحصصلا ةرازو تدافأا ،ةارابŸا ةياهن روف
ينغم ،ة-با-صصإÓ-ل او-صضر-ع-ت ير-صصم21و ير-ئاز-ج02
Èع ىعدا61 يتيصس اصضر روهصشŸا يرئاز÷ا بارلا
Èع كلذ يفن متيل ، ةرهاقلا ‘ هلتق ” هيخأا نأا بويتوي
مهنم لعف دركو.ةيمويلا ةيرئاز÷ا فحصصلا ىدحإا

Ÿثكلا هل سضرعت اÒ يرئاز÷ا نمÚ ‘ مجاه ،ةرهاقلا
ر-ئاز÷ا-ب نو-ير-صصم ا-ه-ن-ط--ق--ي ق--طا--ن--م نو--ير--ئاز÷ا
رصصم بتكم اهنمصض نم رئاز÷ا ‘ ةيرصصم تاكرصشو
هÒصسك-ت ” يذ-لا ة-م-صصا-ع-لا ر-ئاز÷ا بل--ق--ب ناÒط--ل--ل
.ةينمأا بابصسأل اقلغم ناك هنأا نم مغرلا ىلع هماحتقاو
اهتمدقم ‘و ،ةيرصصŸا تاكرصشلا سضعب مجر ” امك
ير-ئاز÷ا عر-ف-لا ( يزا--ج) ة--كر--صشل ي--صسي--ئر--لا ر--قŸا
” ا-م-ك ،ه-ب-ه-ن ” ثي-ح ،ة-ير-صصŸا مو-ك-صساروأا ة--كر--صشل
برعلا نولواقŸا ةكرصش لامع نم تارصشعلا زاجتحا
،رصصم ‘.رئاز÷اب ةكرصشلا عرف رقم ‘ ةيرصصŸا
ةرا-ف-صسلا ن-م بر-ق-لا-ب سصخ-صش ف-لأا ن--م Ìكأا ر--ها--ظ--ت
ملعلا قرح ”و ةرهاقلا ‘ كلامزلا يحب ةيرئاز÷ا
”و ر-ئاز-ج-ل-ل ة-يدا-ع-م تارا-ع-صشب او--ف--ت--هو ير--ئاز÷ا
وب-لا-طو ة-يرا-ج-ت-لا تÙÓاو تارا-ي-صسلا سضع-ب Òمد-ت
ةيرصصŸا نمألا تاوق نأا لإا رصصم نم Òفصسلا درطب
ةيلخادلا ةرازو تحرصصو ةثداح يأا عوقو عنŸ تلخدت
ةباصصإÓل اوصضرعت رهاظتم42و يطرصش11 نأا ةيرصصŸا
.سصخصش02 ىلع سضبقلا ”و

موي ةرهاقلا ‘ ينطولا انبختنم اهسضاخ يتلا ةيخيراتلا ةارابŸا نع انثيدح
يسساكل ةجودزŸا تايفسصتلا نم ةÿÒا ةلو÷ا نمسضÈ 9002مفون41

نع سسمأا ةقلح ‘ انفرعت نأا دعبف ،لسصاوتيسس0102 ايقيرفإاو ⁄اعلا
ÚبعÓلا بيهÎب نويرسصŸا اهلمعتسسا يتلا ةيسضايرÓلا ثادحألا

رسصانع لقت تناك يتلا ةلفا◊ا ىلع رفاسسلا مهئادتعاب ،Úيرئاز÷ا
يذلا ثدا◊ا وهو ،ةرهاقلا ¤إا مهلوسصو دعب قدنفلا ¤إا ينطولا بختنŸا

ةارابŸا نع ثدحتنسس مويلا ةقلح ‘ ،ÚبعÓلا سضعب ةباسصإا فلخ
أادبن Ìكأا ثيد◊ا ‘ مكيلع ليطن ل ىتحو ،اهتجيتن تايعادتو

زيلاهد ¤إا ةديعسس ةلحرف ،ءاقللا نم مويلا ةقلح
.«رسضÿا» تايرابم خيرات

لÓقتضس’ا ذنم «رضضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

È 9002مفون41

ةرهاقلا بعلÃ رسصمو رئاز÷ا ةارابم نم ةطقل^

ةرهاقلا ‘ رئاز÷او رسصم ةارابم نم ةطقل^

هللا دمح نادعسس حبار^
بختنŸا ةراسسخب

ةرهاقلا ‘ يرئاز÷ا

تقولا ‘ Úيرئاز÷ا بعتا بعتم دامع^
Êاثلا فدهلا هعيقوتب عئاسضلا

«رسضÿا» ذقنأا يواواق سسانول سسرا◊ا^
ةرهاقلا ‘ ءاسصقإلا نم

... ةرهاقلا ةكرعم

(نوعبسسلاو ةثلاثلا ةقل◊ا)



ةنولششرب»
ه--يد--ل ق---ير---ف
ن----م Òث----ك-----لإ
،بهإوŸإ
ةهجإومو
نو-ك-ت ن-ل با--يإلإ

انبعل نحنو ،ةلهشس
ةد-ي-ج ة-ي-عا--م--ج--ب

ة-يا-ه-ن--لإ ‘و ،إًد--ج
را--شصت--نلإ ا--ن--ق--ق--ح
‘ إًدج ةÒثم ةجيتنو
م-هŸإ ءي--ششلإ ،با--هذ--لإ

،ها-ن-ق-ق-ح اÃ عا--ت--م--ت--شسلإ و--ه
د---ع---شست نأإ Òها---م÷إ ى----ل----عو
نأإ ن-م م-غر-لإ ى-ل-ع ،ة-ج-ي-ت-ن-لا-ب
ا-ن-نأل ،ا-ًب-ع-شص نو-ك-ي-شس ةدو-ع-لإ ءا-ق-ل
،قر--ف--لإ ل--شضفأإ د--حأإ د--شض بع---ل---ن
ةعئإر ةإرابم مدقي نأإ دإرأإ قيرفلإ
لمعلإ إذهو ،ةياه-ن-لإ ى-ت-ح ا-ن-ل-تا-قو
ن-ح--نو ،ءا--ن--ع--لإ إذ--ه ل--ك ق--ح--ت--شسي
م--عدو ،ة--يا--غ--ل--ل نورو--خ--فو ءإد--ع--شس
تاجردŸإ ‘ إوناك نيذلإ ÚبعÓلإ
ةإرابم انيدل ن-ك-ل ،ا-عو-م-شسم نا-ك ا-ن-ل
.«ةنولششرب ‘ ةبعشص ةيناث

سشتيتيكأر نافيإأ يتأوركلأ
(ةيليبششإأ بع’)

.مإدعإلاب طإرقشس Êانويلإ فوشسليفلإ ىلع مك◊إ - م.ق993
‘ Úكتفأإو ةطمإرقلإ ةنتف ىلع يشضقي يمطافلإ هللاب زيزعلإ ةفيلÿإ -039
ةيمطاف ةيلو تحبشصأإ يتلإ ماششلإ دÓب ‘ Úيمطافلإ مكح دطويو ماششلإ

.قششمد اهترشضاح
ةفيلÿإ نÓعإإ دعب دإدغب ةيشسابعلإ ةفÿÓإ ةمشصاع لخدي وكلوه -8521
.طرشش وأإ ديق نود لوغملل ةنيدŸإ ميلشست يشسابعلإ

.رمحألإو صضيبألإو قرزألإ ملعلإ ىنبتت اشسنرف -4971
‘ نمثلإ ةشصيخر ةرايشس جاتنإإ ةطخ ءدب نع نلعي رلته فلودأإ -6391
.نغاف صسكلوف يه ةرايشسلإ تناكو ،ايناŸأإ

لافيشسÒب رثرآإ ÊاطيÈلإ لإÔ÷إو ،نابايلإ ديب ةروفاغنشس طوقشس -2491
مÓشستشسإ Èكأإ وهو ،برح ىرشسأإ إوحبشصيل هتإوق نم فلإ08 مÓشستشسإ نلعي
.ةيناثلإ ةيŸاعلإ بر◊إ ءانثأإ كلذو خيراتلإ ‘ Êاطيرب
Îخير صسايقم ىلع0.7 ةوقب ايشسينودنإاب ةرطموشس بونج ‘ لإزلز -4991
¤إإ ىدأإو00057 ›إوح درششو0002 نم Ìكأإ بيشصأإو صصخشش702 هيف لتق
.غنوبمل ةعطاقم ‘ قئإرحو ةينيطو ةيشضرأإ تإرايهنإ

Ú 01ب ام تعمج قإرعلإ ىلع بر◊اب ديدنتلل ةيŸاع تإرهاظم -3002
.ةنيدم006 نم Ìكأإ ‘ صصخشش نويلم51و ÚيÓم
ةبراغŸإ باب ¤إإ يدؤوŸإ قيرطلإ نم Îم001 ةحاشسÃ ءزج رايهنإ -4002
يتلإ تايرف◊إ لامعأإ ببشسب ،ىشصقألإ دجشسملل ةيشسيئرلإ بإوبألإ دحأإ
ءزجو ةطقاشستŸإ ةبرتألإ ةلإزإاب اهمايقو ةيليئإرشسإلإ تاطلشسلإ اهب موقت

.ةيمÓشسإإ راثآل اهنمشضت ةاعإرم نود رإد÷إ نم
ةيكزين راطمأاب ببشستي ايشسور ‘ كشسنيبايلششت ةنيدم قوف رÁ كزين -3102
وهو لزنم0034 ›إوح ‘ بإرخو صصخشش0001 نم Ìكأإ ةباشصإإ ¤إإ تدأإ
.نرقلإ إذه لÓخ صضرألإ ىلع رم كزين Èكأإ

ةموك◊إ ليكششت نلعُي مÓشس ماs“ فsلكŸإ Êانبللإ ءإرزولإ صسيئر -4102
.ةديد÷إ ةsينانبللإ
تإوقلإو ،ايبي-ل ‘ Úل-ما-ع-لإ ن-م ا-vي-ط-ب-ق ا-vير-شصم12 مد-ع-ُي صشعإد م-ي-ظ-ن--ت -5102
.ايبيل ‘ ركِذلإ فِلاشس ميظنتلل ةعبات ٍفإدهأل ةsيوج تإراغ هuجوُت ةيرشصŸإ ةحلشسŸإ

صضيبألإو قرزألإ Úنوللإ نإ ملعت له ^
.صسرإدŸإ ‘ ًاعويشش Ìكألإ امه

ةماعنلإ ءاعمأإ لوط نإ ملعت له ^
.Îم41 غلبي

ءز÷إ و--ه كمد--ق نإ م--ل--ع--ت ل---ه ^
.تإرشش◊إ تاعشسلب ةباشصإإ Ìكألإ

Èكأإ ي--ه نا--با--ي--لإ نإ م--ل--ع--ت ل---ه ^
.⁄اعلإ ‘ عدافشضلإ لجرأل رّدشصم

ماع لك دقفت صسمششلإ نإ ملعت له ^
.نط063 ›إوح
ة-بو-ب-ي-غ ةÎف لو-طأإ نإ م-ل-ع-ت ل-ه ^
.ًاماع73 اهتدم تناك ناشسنإل

.عرذأإ01 هل راب◊إ نإ ملعت له ^
.رخآإ موي يأإ نم Èكأإ فشصاع موي ‘ لحنلإ ةعشسلب كتباشصإإ لامتحإإ نإ ملعت له ^

.ىرشسيلإ ةئرلإ نم Ìكأإ ءإوهلإ كلهتشست ىنميلإ ةئرلإ نإ ملعت له ^

ءايمع مهب كتقث لعŒ لو كمÓحأإ راهنتف ةكئÓم صساّنلإ عيمج نأإ قّدشصت ل  ^
.كتجإذشس ىلع مدنت فوشس كنأل

 .حر÷إ بحاشص لإإ Êاعيو ⁄أاي Óف ،كنإزحأإو كحإرج صسانلل وكششت ل ^
ل بلق كيدل نوكي نأإ ليم÷إ نمو قيدشص ¤إإ كودع لوّ– نأإ ليم÷إ نم ^

.ةوإدعلإ لمتحي
رّكذتي نم صساّنلإ نمو كردقيف كئاطع رّكذتيو كليمج لمحي نم صساّنلإ نم ^

 .كتبيط لغتشسيف كمرك
فرعيو كّبحي صصخشش عم اهتاظ◊ كراششتت نأإ ةاي◊إ Êاعم لشضفأإو لمجأإ نم ^
.كرعاششم قدشص
ممقك نكت ل .ةّيوق ةركإذو ةنيزح تايركذ مهيدل نم مه صضرألإ لهأإ ىقششأإ ^

 .Òغشص صسانلإ كإريو ًإراغشص صسانلإ ىÎف لاب÷إ

كصســـــــــــــفن فـــــــــــقث

فلودأأ ÊاŸ’أ سسيئرلأ نلعأأ ،3691 ةنشس نم مؤيلأ أذه لثم ‘
تناكو ،ايناŸأأ ‘ نمثلأ ةشصيخر ةرايشس جاتنإأ ةطخ ءدب نع رلته

راهن ثأدحأأ ةيقب عم مككÎن نأ لبقو ،نغاف سسكلؤف يه ةرايشسلأ
:›اتلأ ÊوÎكل’أ عقؤŸأ Èع انتلشسأرÃ أؤشسنت ’ ،مؤيلأ
moc.liamg@mirakiddam،انتحفشص رؤنت مكعيشضأؤمف

امكو ،مكنظ نشسح دنع نؤكنل انتÁزع نم ديزت مكتأداقتنأو
 .مؤيلأ ءاعدب هللأ ةكرب ىلع انتحفشص أأدبن ،ددع لك ‘ ”دؤعت

ءىجافت تاغب ايإ ،ةديدج لباتروب عاتنإ صسيب (etsup) تإرشش ةإرŸإ دحو كلاق
اهإر ةرقبلإ دعب نم يليطيع» :اهيلع در ،«يبيبح إولإ»: تلاقو ولتطيع ،هل تلاق اهلجإر
. «صشودلاف

.لجرلإ بلق نم عرشسأإ صضبني ةأإرŸإ بلق ^
.ًايونشس رلود052 دقفي كنبلإ فإّرشص فظوم ^
.قوذتلإ تإÒعشش نم000.01 هيدل يداعلإ صصخششلإ ^
.Úترم هشسأإر لوح فتلي نأإ نكÁ بششÿإ راقن ناشسل ^
.اهنويعب صشمرت نأإ اهنكÁ ل Úباعثلإ ^
.لافطلإ ةردوب بحي ل لمنلإ ^
.مايأإ ثÓث ةدŸ ءاŸإ حطشس قوف ىقبت نأإ اهنكÁ نإرئفلإ ^
.زرألإ ةقرو ةبيكرت ‘ إدبأإ لخدي ل زرألإ ^

.اهفنأإ ةطشسإوب صشرقلإ كامشسأإ لتقت نأإ اهنكÚ Áفلدلإ ^

ًا-نا-ي-حأإو ر-ّي-غ-ت-ي ا--ن--لو--حا--م ل--ك ^
ل ةاي◊إ ،بابحألإو ءاقدشصألإ رشسخن

 .ام صصخشش ببشسب فقت
ام ًابلاغف ،بإوشصلإ هّنأإ دّكأاتت ىتح ام ًائيشش لعفتل ترظتنإإ ول ^
.ءيشش لعفت نأإ نود كتايح ىشضقتشس

 .لؤوافتلإو لمألإ ةراشسخ نود لششف ¤إإ لششف نم باهّذلإ يه ةعاجششلإ ^
 .موجّنلإ Úب كناكمف تأاطخأإ ول ىّتحف ،هÓع ىف رمقلإ وحن هجّتإإ ^

 .ىرخأإ ةّرم صضوهنلإ عيطتشست ل نأإ بيعلإ نكل ،طقشست نأإ بيعلإ نم صسيل ^
.هاشصعت مث هبشضغ ردق فرعت نأإو ،هّب– لو قلاÿإ ردق فرعت نأإ بجعلإ نم ^

ــه2441 بجر20 ـل قفإوŸإ1202 يرفيفÚ 51نثإلإ

انعم مشستبإأ

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

Èتعأأو أرقإأ ــــــــــــــ ؟ كتامؤلعŸ فشض ــــــ

يدهم Ëرك :دأدعإأ

.Êابشسإإ راحبو فششكتشسم ،صسليفأإ يد زيدنينيم ورديب -9151
.›اطيإإ يكلفو تايشضاير ⁄اع ،يليلاج ويليلاج -4651
.اشسنرف كلم ،رششع صسماÿإ صسيول كلŸإ -0171
ىلع لشصاح يكيرمأإ يشسامولبدو يماfi ،تور وهيلإإ -5481

.2191 ماع مÓشسلل لبون ةزئاج
ىلع لشصاح يرشسيوشس ءايزيف ⁄اع ،مويغ رإودإإ لراشش -1681

.0291 ماع ءايزيفلإ ‘ لبون ةزئاج
يديوشس ةيويح ءايميك ⁄اع ،Úبلشش رليوأإ نوف صسناه -3781

.9291 ماع ءايميكلإ ‘ لبون ةزئاج ىلع لشصاح
ن-م Òمأإ ،دو-ع-شس لآإ ز-يز-ع-لإ د-ب-ع ن-ب ل-شصي-ف-لإ ي--كر--ت -5491
.دوعشس لآإ ةكلاŸإ ةلئاعلإ

.يكرا‰د مدق ةرك بعل ،نشسليتÒب نروي زني -2591
.Êانبل يئإورو بتاك ،يروخاف صسينأإ يركشش -3591
.يÒجين لامعأإ راششتشسم ،دمشصلإ دبع وبأإ ىشسوم هللإ دبع -6591
ينطولإ بختنŸإو صشإر◊إ دا–إ نبإ ،يجاب لشصيف -4791
.اقباشس يرئإز÷إ

.›اطيإإ مدق ةرك بعل ،يتيرغيلأإ ودراكير -8791
.ةيكيرمأإ ةينغم ،ايفيلوأإ -0891
.يرشسيوشس مدق ةرك بعل ،نغيد بيليف -3891
.ينيتنجرأإ مدق ةرك بعل ،اتيلاب لييرباغ -6891
.›اغترب مدق ةرك بعل ،ويشسيرتاب يور -8891
.يكيرمأإ لث‡ ،نودروج يراكإز -8991

ذنم هتجوزل ثدحتي ⁄ Êاباي
 ادج بيرغ ببصسل ..اماع02

عم ثيد◊أ نع عانتمإ’اب Êاباي لجر ماق
كلذو ةنشس نيرششعلأ براقي ام ذنم هتجوز
هتجوز ةياعرو مامتهأ نم «ةÒغلأ» ببشسب

مÓك ةعيطق ‘ ا-ب-ب-شس نا-ك ا-م ا-م-ه-لا-ف-طأ’
هذه دعب نكل .ليؤط نمزل تدتمأ امهنيب
ل-شضف-ب ىر-خأأ ةر-م ل-م-ششلأ ع-م--ج ” ةدŸأ
يذ-لأ د-لأؤ-لأ أذ--ه.Êؤيزفلت جما-نر-ب
هئان-بأأو ه-ت-جوز ع-م سشي-ع-ي «ؤ-توأأ«ى-عد-ي
مه-ع-م ثد-ح-ت-يو لز-نŸأ سسف-ن ‘ ة-ثÓ-ث-لأ
ةملك ةيأاب سسني ’ هنكل ة-يدا-ع ة-ق-ير-ط-ب

Œاتاك» هتجوز هاÁإ’أ ىؤشس «اÁهشسأأرب ءا
امه-ن-بأ ما-ق د-قو.هع-ب-شصأا-ب ةرا-ششإ’أ وأأ
لاشسرإاب ةنشس91 رمعلأ نم غلابلأ «يكيششؤي»
دكأ ةينؤيزفلت-لأ ج-مأÈلأ د-حأأ ¤إأ ة-لا-شسر
عم ملكتي ’ هؤبأأ ىري نأأ Òبكلأ هنزح اهيف
 .أدج ليؤط تقو ذنم Úجوز يأاك همأأ
ل◊ أؤ-ل-شصؤ-ت ج-ما-نÈلأ ى-ل-ع نؤ-م-ئا--ق--لأ
Úب ءا-ق-ل م-ي-ظ-ن-ت ؤ-هو ة-يا-غ--ل--ل ط--ي--شسب
امهشضعبب هيف أؤقتلأ ناكم لوأأ ‘ Úجوزلأ
.ايشسنامور اعباط هيلع أؤفشضيل سضعبلأ

هاŒ ة-ل-م-ج لوأا-ب «أؤ-توأ» سسب-ن ا-ه-ن-ي--حو
لكششلأ ىلع تناكو ليؤط تقو ذنم هتجوز
ثدحتن ⁄و ليؤط تقو ىشضم دقل» ›اتلأ
لافطأ’اب ةم-ت-ه-م ا-م-ئأد تن-ك د-ق-ل ،ا-يؤ-شس
كنكلو نآ’أ ¤إأ كلذك ِتلز امو ،ينم Ìكأأ

نأأ كد-يرأأ ،با-ع-شصلأ ن-م Òث--ك--لأ تل--م–
ءي--شش ل--ك ى--ل--ع كل Ê ‡Ïأأ ي--م--ل---ع---ت
رعششأأ تن-ك د-ق-ل» :ؤ-توأأ ع-با-تو.«هيتلعف
Êأأ دقتعأأ ..ةياغلل ابشضاغ تنك ..ةÒغلاب
ة-ل-ي-ط ه-تد-شسفأأ ا-م حÓ-شصإأ  ع-ي-ط-ت-شسأأ ن--ل
.«ةيشضاŸأ ةÎفلأ

سساŸ’ ناصسح موحرŸا
صساŸل تايرابم نم صضعب ¤إإ اندع إذإإ

ةإرابŸإ انفقوتشست ،ينطولإ بختنŸإ عم
مامأإ4691 ما-ع صساŸل ا-ه--شضا--خ ي--ت--لإ
فده هل-ي-ج-شست-ب ،ي-تا-ي-فو-شسلإ بخ-ت-نŸإ
ةرو---ط----شسألإ صسرا◊إ ى----مر----م ‘ ع----ئإر
Úفدهب ىهتنإ يذلإو Úششاي فيل لحإرلإ

Ÿتوأإ02 بعلم هنشضتحإ ءاقل ‘ امهلث
.اقباشس رشصانعلإ
1791 ما-ع ا-ي-لود بع-ل--لإ صساŸل لز--ت--عإ
لاÛإ اكرات ،ÚثÓثلإ ىدعتي ل هرمعو
ي-ششا-بو ÊوÎب ةدا-ي-ق-ب نا-ب-ششلإ Úب-عÓ--ل
كلت بابشش نم مهÒغو يوطعو ةحيرفو
.مايألإ
ايلود بعللإ صساŸل لزتعإ نإو ىتح نكل

بعللإ لشصإو هنإ لإ ينطولإ بختنŸإ عم
صضعب بناج ¤إإ نمأÓل ينطولإ بختنملل

ÊوÎب رمع م-ه-ت-مد-ق-م ‘ Úب-عÓ-لإ ن-م
‘ ه-م-شسإ نود--ي نإ نود ن--ك--ل ،ا--ط--ششا--بو
اميف هلح ” يذلإ بختنŸإ إذه لجشس
عبتي ....دعب

مؤيلأ Gd∏¡º GZØô ‹ N£«Äà» hL¡∏», hGES°ôG‘ ‘ GCeô… heÉ}مؤيلأ
GCfâ GCY∏º H¬ eæ», Gd∏¡º GZØô ‹ Ló… hgõ‹ hN£ÉC…

hYªó… hcπ Pd∂ Yæó…, Gd∏¡º GZØô ‹ eÉ bóeâ heÉ
GCNôä, heÉ GCS°ôQä heÉ GCY∏æâ heÉ GCfâ GCY∏º H¬ eæ», GCfâ

GŸ≤óΩ hGCfâ GŸƒDNô hGCfâ Y∏≈ cπ T°»A bójôz.

{Gd∏¡º GZØô ‹ N£«Äà» hL¡∏», hGES°ôG‘ ‘ GCeô… heÉ
GCfâ GCY∏º H¬ eæ», Gd∏¡º GZØô ‹ Ló… hgõ‹ hN£ÉC…

hYªó… hcπ Pd∂ Yæó…, Gd∏¡º GZØô ‹ eÉ bóeâ heÉ
GCNôä, heÉ GCS°ôQä heÉ GCY∏æâ heÉ GCfâ GCY∏º H¬ eæ», GCfâ

GŸ≤óΩ hGCfâ GŸƒDNô hGCfâ Y∏≈ cπ T°»A bójôz.
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:مؤيلأ مقر

63 ي-----ها------م :لأؤؤ------شسلأ
ي-ت--لأ ة--ير--ئأز÷أ ة--يد--نأ’أ
لا-ط-بأأ يرود ي-ئا--ه--ن تغ--ل--ب
؟ةثيد◊أ اهتغيشصب ايقيرفأ

امهل ناك ط-ق-ف نا-ق-ير-ف:بأؤ÷أ
ظ◊إ ،ي-ئا-ه-ن-لإ رود-لإ غو-ل-ب فر--شش
4102 ةنشس قافولإ بناج ¤إإ فقو

،›وغنوكلإ بولك اتيف باشسح ىلع
،ةيلإوŸإ ةنشسلإ ‘ ةمشصاعلإ دا–إو
زو--ف--لإ ‘ ظ◊إ ه--ف--لا--ح--ي ⁄ ن--ك---ل
ما-مأإ ه-ترا-شسخ-ب ،ة-ي-لا-غ-لإ صسأا--ك--لا--ب

.›وغنوكلإ يبمإزام يدان

Áينطؤلأ مشسقلأ ةيدنأ ددع مقرلأ أذه لث
ةعم÷أ هتقÓطنأ ةراششإأ يطعأ يذلأ Êاثلأ
ىلع ةيدنأ’أ هذه ميشسقت ” ثيح ،يشضاŸأ

لكو ،(برغو طشسو ،قرشش)تاعؤم‹ ثÓث
.قيرف21 مظت ةعؤم‹

:يرفيف

ــــــــــ مؤيلأ حيرشصت ـــــــ

ميمصصلا ‘ ــــــــــــ
^ ’ Áيذؤؤ--ي نأأ د--حأ’ ن---ك
.هل تحمشس ؤل ’إأ ،كرعاششم
فرعت تنأا-ف ،كشسف-ن ى-ف ق-ث
 .دقتعت ا‡ Ìكأأ

ةقحÓم ‘ ءيطبلأ مهي ’ ^
 .فّقؤتت ’ نأأ مهŸأ كمÓحأأ

مأÎحأ نود------ب ةا------ي◊أ ^
ه--ب--ششت ن--ير--خآ’أ رؤ---ع---ششل
 .ةباغلأ

،ًأديج ائيشش لع-ف-ت ا-مد-ن-ع ^
سسكعلأو ًأديج ًأرؤع-شش ر-ع-ششت

ائيشش لعفت ا-مد-ن-ع-ف ح-ي-ح-شص
.ءيشس رؤعشش كحاتجي ،ءيشس

شسلأ ع-ب-ن-ي ^ ّ-Óنم يشسف-ّن-لأ م
ششلأ ل-خأد ثح-ب-ت Ó-ف ،سصخ-ّ

.ًاجراخ هنع
3 ى--ن--غأإ تإور--ث ›ا--م--جإإ
Òثكب ديزي ⁄اعلإ ‘ صصاخششأإ

يون-شسلإ ل-خد-لإ ›ا-م-جإإ ى-ل-ع
نويلم006 هيلع لشصحي يذلإ

Ìكألإ لودلإ ناكشس نم صصخشش
.⁄اعلإ ‘ إرقف
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ازوــــف رــطق يدـــهُي يــــليÓب
 ةــــقيقد رـــخآا ‘ اÒـــثم

ةــــــــــــطاــــــــــــسسو ةـــــــــــــسصق
.. مدقلا ةرك سصخي ’ ٍنأاسش ‘ ةباتكلل ىرخأا ةرم دوعأا
قدايب Úب ةرئادلا بر◊ا ميحج نم ابراه..اهركم دوعأا

نكل ادحاو ارك-سسع-م نÓ-ثÁ سسا-سسأ’ا ‘ ا-م-ه ن-ير-ك-سسع-م
. Úهجوب
ة-ي--ف--لأ’ا ن--م ن--م ¤وأ’ا تاو--ن--سسلا ¤إا دو--عأ’ د--ع--ت--بأا
ىلع افرسشم زيز-ع يد-ه-م بردŸا نا-ك ا-هد-ن-ع..ة-ي-لا◊ا
جاردلا عم فÓخ هل ثدحو تاجاردلل ينطولا بختنŸا
جاردلا داعبإا هنع جتن فÓخ..نوتيز ناميلسس رمع قولÿا

لبقو رارقلا نا-ير-سس ن-م ةÎف د-ع-بو بخ-ت-نŸا داد-ع-ت ن-ع
جرخو عسضو-لا ي-ن-طو-لا بردŸا سسرد ة-ي-جرا-خ ة-كرا-سشم
هتÈخ ¤إا رظنلاب جاردلا ةدوع سضرفت ةيمتح ةجيتنب
قبطنت نيذلا لئÓقلا Úجاردلا نم tدعي ثيح ،هتايناكمإاو
لك ‘ قباسستلا ديجي يذلا لماكتŸا جاردلا ةفسص مهيلع

. كلاسسŸا
لاقو فلŸا انسشقانو بردŸا ينبلط يلfi قابسس سشماه ىلع

هديعأا اهدعبو ابوتكم اراذتعا جاردلا مدقي نأا بجي ›
¤ا ة-جا◊ا د-سشأا ‘ Êأ’ ه-عا-ن-قإا-ب كي-ل--عو بخ--ت--نŸا ¤ا

 .هتامدخ
تماد ي-ت-لا عا-ن-ق’ا ة-ل-حر تأاد-بو جارد-لا و-ح-ن ته-جو-ت

يسسفنب ¤وتأا نأا اه-طور-سش ن-م نا-كو ة-عا-سس ف-سصن ›او-ح
،هتناكم جاردلل ُظف– يت-لا ة-غ-ي-سصلا-ب راذ-ت-ع’ا ة-با-ت-ك
اهركذل يعاد ’ ليسصافتلا سضعب فلŸا ‘و رمأ’ا ثدحو
يطعيو بابسشلا هئÓمز دوق-ي-ل بخ-ت-نŸا ¤ا جارد-لا دا-عو
يتلا لكاسشŸا سضعبل ل◊ا بردŸا دجوو ،هتÈخ نم مهل

.اهنم Êاعي ناك
ثاد-حأ’ا ن-م د-يد-ع-لا ن-م-سض ة-ثدا-ح..ة-طا-سسو-لا ة--سصق
هتردقب نمؤوي امدنع يفحسصلا اهسشيعي دق يتلا سصسصقلاو
قدنختلا ةركف نع دعتبي امدنعو ةفاسضإ’ا Ëدقت ىلع
مهولا يه بور-ح-ب ما-ي-ق-ل-ل ة-ي-م-هو-لا تار-ك-سسعŸا ن-م-سض
.هسسفن
امهم فÓتخ’او ليحتسسم عيم÷ا عم قافت’ا :مÓكلا رخآا
‘ ةسضايرلاو رظنلا تاهجو دودح ىطختي نا بجي ’ غلب

Úب نكل برحلل اعترم تسسيلو ةسسفانملل ٌبعلم اهرهوج
..ادج ةديعب ةفاسسم فسسأÓل نوكي نأا بجي يذلاو عقاولا

رطق يدان هيسصرف يليÓب فسسوي يرئاز÷ا مجنلا ىدهأا
جراخ لÓ-سص مأا با-سسح ى-ل-ع سسمأا ة-ي-سشع اÒث-م ازو-ف
¤إا ءازج ةلكر هليو– دعب ،ّدر نود فدهب دعاوقلا

احنام ،ةارابŸا نم ةÒخأ’ا ةقيقدلا ‘ لتاق فده
ا-ه-ب م-ّعد اد-ج ة-ن-ي-م-ث طا-ق-ن ثÓ-ث ر-ط-ق يدا-ن
ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا م‚ ع-فر Úح ‘ ،هد--ي--سصر
يرودلا ‘ افده31 ¤إا فادهأ’ا نم هديسصر
اذه ‘ هقلأاتو هجهوت ل-سصاو-ي-ل ،ير-ط-ق-لا
تابو ،اثيد-ح ه-ي-لإا م-سضنا يذ-لا يرود-لا

بخت-نŸا ¤إا ةدو-ع-لا ن-م ا-يد-ج ا-ب-ير-ق
نع هداعتبا ببسسب بايغ دعب ينطولا
‘ هعيقوت لبق ةيم-سسر-لا ة-سسفا-نŸا

ةزمح . م            .يرطقلا رطق

نوـــــجيد نـــــم زوـــــــفلاب دوـــــعي تاــــحرـــــف
كراـــــــسشُي مـــــل يــــــبيرـــــعو

نوجيد باسسح ىلع هدعاوق جراخ اماه ازوف مين كيبŸوأا يدان ققح
نيز يرئاز÷ا مجنلا ةكراسشم دهسش ءاقل ‘ ،سسمأا ءاسسم ةفيظن ةيئانثب
Úعسستلا ةليط رئازلا قيرفلل ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا ‘ تاحرف نيدلا

‘ لسشف هنأا Òغ سسفانŸا عافد ‘ هتداعك Óتاق امسس ناك ثيح ،ةقيقد
ىلع يبيرع ميك رخأ’ا يئراز÷ا ي-ق-ب ا-م-ن-ي-ب كا-ب-سشلا ¤إا لو-سصو-لا

ةمئاق ¤إا دئاعلا وهو ،ةقيقد يأا ‘ كراسشي نأا نود ء’دبلا دعاقم
  .ةينف تارايخ ببسسب يرودلا ‘ ليوط بايغ دعب هيدان

ةــــــــــي’وبو ةــــــجديكوأا
غوبسساÎسس كامأا رايدلا رقع ‘ ناطقسسي

يرودلا نم ةÒخأ’ا ت’و÷ا ‘ ةد-ي÷ا ه-ج-ئا-ت-ن ة-ل-سصاو-م ‘ ز-ت-يا-م يدا-ن ل-سشف
دحاو لباقم Úفده-ب غرو-ب-سساÎسس ما-مأا سسمأا ه-سضرأا ى-ل-ع ر-سسخو ،ي-سسنر-ف-لا

Ãلسشف ثيح ،ةي’وب ديرفو ةجديكوأا ردنسسكلأا سسرا◊ا نم لك ةكراسش
Úح ‘ ،سسفانŸا كابسش ¤إا لوسصولا ‘ حجني ⁄و هقلأات ةلسصاوم ‘ ةي’وب
.هسضرأا ىلع ةارابŸا هذه ‘ ةيئانث «رسضÿا» سسراح ىقلت

كراسشي نأا نود هسضرأا ىلع طقسسي ›ŸÓا
مامأا هبعلم ‘ ي‚وأا هقيرف طوقسس ›ŸÓا ديرف يرئاز÷ا عبات
مقاطلا هحنÁ ⁄ ،ء’دبلا دعاقم نم دحاو لباقم ةيثÓثب تنان
ىلع داتعا يذلا وهو ،ةقيقد يأا ‘ ةكراسشŸا ةسصرف ينفلا
،ةقيقد يأا ‘ ةرŸا هذه كراسشي ⁄ هنكل ،Óيدب ةكراسشŸا

جئاتنلاب اسسايق ةئجافم تنان مامأا ةراسسÿا تءاجو
ذنم يرودلا ‘ سسفانŸا اهلجسسي يتلا ةيبلسسلا

ةزمح . م.ةÎف

سضيبأ’ا رحب-لا با-ع-لأ’91لا ةعبطل-ل ج-يوÎل-ل ة-ل-م-ح تا-سصسصخ-ت-لا ف-ل-تÚ ‘ flي-لود لا-ط-بأا ةد-ع ر-سشا-ب
.ÚمظنŸا نم ملع امبسسح ،اهحا‚إا ‘ ةمهاسسملل ،2202 ةفئاسص لÓخ نارهوب اهتماقإا ررقŸا طسسوتŸا
ىلع ةيمسسرلا اهتحفسص ىلع Úيلود Úيسضايرل ويديف عطاقم ثب ‘ باعلأ’ا ميظنتل ةينطولا ةنجللا تأادبو
فيسص ‘ ةررقم تناك امدعب لبقŸا ماعلا ¤إا تلجأات يتلا ةيطسسوتŸا ةرودلل اهلÓخ نم نوجوري كوبسسيافلا

رارغ ىلع Úفورعم Úيسضاير ةدع ةردابŸا ‘ كراسشيو .دجتسسŸا انوروك سسوÒف ءابو يسشفت ببسسب ،1202
ةيم’و ،ةسصاÿا تاجايتح’ا يوذل ىوقلا باعلأا ‘ ةيŸاع تايلاديم ةدع بحاسص ،ةقب فيطللا دبع
هذه قÓطنا نمازتيو .عارسشلا ةسضاير ‘ قلأاتŸا ةنيدوب يلع ديسسو يتاراكلا ‘ ةيرئاز÷ا ةلطبلا ،بوطعم
ةيليوج5 و ناوجÚ 52ب ام ة‹ŸÈا ةيطسسوتŸا باعلأ’ا قÓطن’ ›زانتلا دعلا ةيادب عم ةيجيوÎلا ةلم◊ا

ميلسس ،باعلأÓل ماعلا ريدŸا دكأا دقو .موي005 نم لقأا ’إا اهتقÓطنا ةراسشإا ءاطعإا ىلع قبتي ⁄ ثيح ،2002
رخأاتلاب تقولا سسفن ‘ افÎعم ،ةÒبك ةيجيورت ةلمحب مايقلا ¤إا فدهت هتئيه نأاب اقبسسم ،سسÓيإا

ىقلت دق لوؤوسسŸا سسفن ناكو .ةيŸاعلا ةيحسصلا ةمزأ’ا ¤إا هعجرأا يذلاو ،لاÛا اذه ‘ لجسسŸا
،يسشطز نيدلا Òخ ،مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–’ا سسيئر نم امازتلا مايأا ةعسضب ذنم
د-عو-م-ل-ل ج-يوÎلا ‘ ة-م-ها-سسم-ل-ل ،ي-سضا-م-ل-ب لا-م-ج ،ة-ب-ع-ل-ل ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا برد--مو

نÓجرلا دكأا امك .ديد÷ا نارهو بعلŸ امهترايز سشماه ىلع كلذو ،يطسسوتŸا
اÒبك امعد» لثÁ ام ،ةيلمعلا ‘ اسضيأا مه ينطولا بختنŸا يبع’ ةكراسشم ىلع

ىلع ،«ةيلودلا ةيسضايرلا ةحاسسلا ىلع ÚبعÓلا ء’ؤوه نزو ¤إا رظنلاب ةمظنŸا ةنجلل
مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–’ا سسيئر نلعأا ،هسسفن راطإ’ا ‘و .سسÓيإا ديسسلا Òبعت دح
بختنم‘‘ مامأا ايقيرفإا لطب ينطولا بختنملل ةيدو ةارابم ميظنت ‘ هتئيه ةبغر نع
ةليلقلا رهسشأ’ا لÓخ همÓتسسا بقترŸا نارهوب ديد÷ا بعلŸا ناديم ىلع ‘‘يŸاع

Êاثل رئاز÷ا اهفيسضتسست يتلا ةيطسسوتŸا باعلأÓل جيوÎلل ىرخأا ةردابم ‘ ،ةلبقŸا
.ةمسصاعلا رئاز÷اب5791 ةعبط تمظن نأاو اهل قبسس امدعب اهخيرات ‘ ةرم

نارهوب ةيطسسوتŸا باعلأÓل جيوÎلا ‘ نوعرسشي نويلود لاطبأا

كمسض دوقيو افاّده يعفاسش
لÓهلا ىلع زوفلا ¤إا

هقيرف يعفاسش قوراف يرئاز÷ا عفادŸا داق
ى-ل-ع ما-ه زو-ف ق-ي-ق– و-ح-ن يدو-ع-سسلا كم--سض
دعب ،سسمأا ةيسشع در نود فدهب لÓهلا باسسح
،85 ةقيقدلا ‘ ديحولا ةارابŸا فده هليجسست
لسصاو Úح ‘ ،ةنيمث طاقن ثÓث هيدان حنميل
ةيسساسسأ’ا هتاكراسشم ةبغز ىفطسصم سسرا◊ا

هذه ‘ قلأاتو ارخؤوم هيلإا داع يذلا كمسض عم
ل-سضف-ب ق-قÙا زو-ف-لا ‘ ا--م--ها--سسم ةارا--بŸا
 .يوقلا لÓهلا موجه نمامأا هتايدسصت

ةسسمخب ةكراسشملل وديجلل ينطولا بختنŸا دعتسسيةزمح . م
ماقتسس يتلاو تنكسشاتل ىÈكلا ةزئا÷ا ‘ Úعراسصم
.لبقŸا سسرام7 ¤ا5 نم ةÎفلا ‘ ناتسسكابزوأاب
ةيرئاز÷ا ةيدا–Ó-ل ي-ن-طو-لا ي-ن-ف-لا ر-يدŸا لا-قو
ةز-ئا÷ا ‘ كرا-سشن-سس» :ة-سشب-طو-ب م-ي-ل-سس ،ود-ي--ج--ل--ل
ثÓثو نÓجر) Úعراسصم ةسسمخب تنكسشاتل ىÈكلا

ةيلودلا تارودلا لك ‘ ةكراسشملل فدهن .(تاديسس
ددع Èكا ليسصحتل ⁄اعلا عوبر فلتfl ‘ ماقت يتلا

‘ Úي-سضا-ير-لا د-ي-سصر ز-يز-ع-تو طا-ق-ن--لا ن--م ن--ك‡
نم لك ةرودلا هذه ‘ كراسشيو .«يبŸو’ا بيتÎلا
نيرون و (غلك09 نم لقا) نامحرلا دبع يدامع نب
يسضاقلب اذك و لاجرلا دنع (غلك37 نم لقأا) يحتف
نم لقا) رثوك لÓعو ،غلك36 نم لقا نزو ‘ ةنيما

ىدل (غل-ك87 ن-م Ìكا) ا-ي-نو--سص حÓ--سصا و (غ--ل--ك87
د--حأ’ا سسما م--ت--ت--خا ،ر--خا قا--ي--سس ‘و .تاد--ي---سسلا
Úب---خ---ت----نŸا Úب كÎسشŸا يÒسضح----ت----لا سصبÎلا
4 موي قلطنا يذلا ،(لاجر) يسسنوتلا و يرئاز÷ا

ةدجكيتب ةيلسستلاو ةسضايرلل ينطولا زكرŸاب رياÈف
ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ينطولا ينفلا ريدŸا راسشأاو
و «ةديج» فورظ ‘ ىرج سصبÎلا نا ¤ا وديجلل
ةÈخ نم ناقيرفلا داف-ت-سسا ثي-ح ،«حا-ج-ن-ب» م-ت-ت-خا
دفولا نم امات اسضر انسسŸ امك» ،سضعبلا امهسضعب
اهمدقي يتلا تا-مدÿا ة-ي-حا-ن ن-م ءاو-سس ،ي-سسنو-ت-لا
يجيتاÎسس’ا ناكŸا وا ،ةسضايرلل ينطولا زكرŸا
.«هلتحي يذلا يعيبطلا

تنكششاتل ىÈكلا ةزئا÷ا

Úــعراسصم ةسسمخب كراسشي ودـيجلل يـــنطولا بــــختنŸا
مدآا ير--ئاز÷ا ›ود---لا ف---ط---خ
Êو--تور--ك ق--ير--ف بع’ ،سسا---نو
لجسس امدع-ب ،را-ظ-نأ’ا ،›ا-ط-يإ’ا
ذ-ن-م ،ق-ير--ف--لا ع--م ه--فاد--هأا لوأا
.هفوفسص ¤إا هلاقتنا

لÓخ Êوتورك ¤إا سسانو لقتناو
ة--يو---ت---سشلا ت’ا---ق---ت---ن’ا ةÎف
ىلع ،›و-با-ن ن-م ا-مدا-ق ،ة-ي-سضاŸا
مسسوŸا ةياهن ىتح ةراعإ’ا ليبسس
.›ا◊ا

لÓ--خ ةر--م لوأ’ ر---ه---ظ سسا---نو
،4-0 ةجيتنب نÓيم مامأا ةÁزهلا
12ـلا ة-لو÷ا ‘ ،ي-سضاŸا عو-ب-سسأ’ا

.›اطيإ’ا يرودلا تاسسفانم نم
ةارابŸا لÓخ روهظلل سسانو داعو
ما-مأا ه-ق-ير-ف ا-ه--ي--ف ر--سسخ ي--ت--لا
لجسس ثيح ،2-1 ةجيتنب ولوسساسس

ةقيقدلا ‘ ديحولا هقيرف فده
62.
ى-ل-ع ير-ئاز÷ا بعÓ-لا ل--سصحو
ع-قو-م ل-ب-ق ن-م ع-ف-تر-م م-ي--ي--ق--ت
د-ع--ب ،Êا--ط--يÈلا «درو--ك--سسو--ه»

.هقيرف ‘ لسضفأ’ا ناك ثيح ،ةارابŸا لÓخ اهمدق يتلا تايوتسسŸا
Úقيرفلا يبع’ ى-ل-عأا ثلا-ث نو-ك-ي-ل ،56.7 مييق-ت ى-ل-ع ل-سصح سسا-نو
.ولوسساسس يبع’ ،يليتاكول ليونامو يدراÒب وكينيمود دعب امييقت
،ةحجان تاغوارم3ـب ماق امك ،ىمرŸا ىلع2 اهنم ،تارك3 سسانو ددسسو
.ةارابŸا لÓخ هقيرف ‘ بع’ لسضفأا نوكيل ،Úتمسساح Úترير“ مدقو

ولوسساسس مامأا طقسسيو فاده سسانو


