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fiل يتيضسلا دوقي زرÓلانضسرأاب ةحاطإ

هتارير“ سسماخب قلأاتلا لــضصاوي ةـــيلوب
يـــــضسنرفلا يرودــــــلا يـــف ةــــمضسا◊ا

 بـــــختنملل يئاعدتضسإا دعب اعوبضسأا Âأا ⁄» :Êاــــــميلضس
«سشــــــــتيزوليلاح بــــــــــبضسب ناــــــــــك ‘اÎـــــــحإاو

ناــــقرز ةهجاوم ‘ باـــــضصي ليدبلا يبيرعو قـــلأاتي تاــــحرف

GŸój````ô GdôjÉV°````» dæ``````ÉO… côhJƒÊ {LƒS°«Ñ» GChRjæƒz:
كــــلتÁ سساــــــنو»
ةÒــــــبك ةـــــــبهوم
هب ›وبان كضس“و
«ةــــــفدضص سســـــيل

Êاغلا وكوتوك يتناششا0-0 فيطشس قافو›اŸا بعلŸا0 ـ1 لئابقلا .شش

سسفنألا قضشب تاعومÛا رود ‘ يرانكلا
:‘رــــــــعلا
ناك زوفلا»

هنكل ابعضص
«اــــقحتضسم

 نــــــــمضضيو مــــــــهألاب يــــــــفتكي قاــــــــفولا
تاــــــــعومÛا يرود ¤إا لــــــــهأاتلا

 رارــــــــــــــضس
نــم قـثاو

مــــــــــــيضسرت
وباج ةقفضص

رئاز÷ا ةيدولوم

يـجÎلاب ةحاطإلا ىلع نومزاع نوـبعÓلا
تاعومÛا رود ةبقع يطختل ميتنضس نويلم07 دضصرت ةرادإلا ^

دادزولب بابشش

يرفيف82 موي اينازنتب زنواد ناضص هجاوي بابضشلا
ÚباضصŸا عجÎضسيضسو اديدج ايÒضض– ا‹انرب زهج امود ^
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طصسولل ةعابطلا ةكرصش / عبطلا
 ةمصصاعلا رئاز÷ا سسيار دارم رئب عيبانيلا يح  ةمحرلا ةينواعت41 ناونعلا

 رصشنت ⁄ لوا ترصشن ءاوصس اهباحصصا ¤ا درت ل ةدير÷ا ¤ا لصصت يتلا روصصلاو لئاصسرلا لك

راهصشإلاو رصشنلل ةينطولا ةكرصشلا ¤إا اوهجوت مك  راهصشا لجأا نم
رئاز÷ا - روتصساب جهن1 مقرpena ةلاكوب
46.61.17.120 /82.17.37.120 فتاهلا
95.59.37.120 /91.9.37.120 سسكافلا

ردصصت ةلماصش ةيصضاير ةيموي
» ايديم يب ما يب » م م ذ سش نع

جد00.000009 ةكرصشلا لام سسار

مصسوŸا اذه ةمصساح ةرير“ سسماخ مدق

ليدبلا يبيرعو قلأاتي تاحرف
ناقرز ةهجاوم ‘ باسصي

ن-يد-لأ ن-يز ،ير-ئأز÷أ ›ود-لأ نأد-يŸأ ط--شسو--ت--م ل--شصأو
¤إأ هداقو يشسنرفلأ مين يدان عم ةيوقلأ هشضورع ، تاحرف
ةلو÷أ ةأرابم ‘ در نود نم Úفدهب ودروب يدان ىلع زوفلأ

تاحرف مدق نيأأ ، يشسنرفلأ ¤وألأ ةجردلأ يرود نم62
‘ لوألأ فدهلأ «غنيليم» هليمز اهنم لجشس ةمشساح ةرير“

م-جا-هŸأ لو-خد تد-ه-شش ي-ت-لأ ة-ه-جأوŸأ ن--م41 ةقي-قد-لأ
85 ةقيقدلأ ‘ مين عم ايطا-ي-ت-حإأ ي-ب-ير-ع Ëر-ك ير-ئأز÷أ
‘ ،طقف ةعا-شس ع-بر ‘ ه-ت-كرا-ششم د-ع-ب ا-با-شصم جر-خ ه-ن-ك-ل
بعÓلأ كراشش هتهج نم .ةيبطلأ تاشصوحفلأ جئاتن راظتنإأ
نم ةيأدب ودروب يدان عم ايطايتحإأ ناقرز يدهم يرئأز÷أ
ىلع هقيرف ةدعاشسم نم نكمتي نأأ نود نم87 ةقيقدلأ

 ل.ماشسح .قرافلأ سصيلقت

مÓ--شسإأ ير---ئأز÷أ ›ود---لأ م---جا---هŸأ د---كأأ
ىوتشسŸأ ‘ بعللأ ةلشصأوم ‘ هتبغر Êاميلشس
ىوتشسم ىلعأأ ‘ ءاطعلأ ىلع هتردقو ،›اعلأ
يدان عم قلأاتلأ ةلشصأو-م ‘ ه-ت-ب-غر أد-كؤو-م ،
Êاميلشس داع ام-ك ،ي-شسنر-ف-لأ نو-ي-ل كي-بŸوأأ
بختنŸأ ¤إأ هاقلت ءاعدتشسإأ لوأأ نع ثيدحلل
ةليط مني ⁄ هنأأ افششاك ، يرئأز÷أ ينطولأ
¤إأ هئا-عد-ت-شسإا-ب ه-م-ل-ع د-ع-ب ل-ما-ك عو-ب-شسأأ
،قبشسألأ ينطولأ بخانلأ فرط نم رشضÿأ
عجرأأ يذلأ ،سشتيزوليلاح دي-حو ي-ن-شسو-ب-لأ
،›اعلأ ىوتشسŸأ ‘ هفأÎحإأ ‘ لشضفلأ هيلإأ

Úب» ةا-ن-ق ع-م رأو-ح ‘ Êا-م-ي-ل-شس لا-ق ثي-ح
¤إأ ¤ ةوعد لوأاب تملع دقل »:«سستروبشس

نع عوبشسأأ لبق ةفاحشصلأ قيرط نع بختنŸأ
ة-ل-ي-ط مو-ن-لأ ع-ط--ت--شسأأ ⁄ سصبÎلأ د--عو--م
ي-ن-نأل أد-ج أد-ي-ع-شس تن-ك ي-ن-نأل عو-ب--شسألأ

«يد--ل--ب ل--ي---ث---م---ت---ب ي---م---ل---ح تق---ق---ح
تدجو بختنŸأ ¤إأ تلشصو امدنع»:فاشضأأو
Êدعاشس يذلأ سشتيزولي-لا-ح د-ي-حو بردŸأ

هعم انلمع دقل ،حاجنلأو لمعلأ ىلع أÒثك
ي-ت-برŒو ،رو-ط-ت-لا-ب ا-ن-ل ح--م--شس ا--م أÒث--ك
ل-شضف-ب %09 تنا--ك ا--بوروأأ ‘ ة--ي---فأÎحإلأ

ر-شس ن-عو .«ه-ت-ق-ث-ب تفر-ششت د-ق--ل ،د--ي--حو
ةÎفب اهيف رÁ ةر-م ل-ك ‘ ة-يو-ق-لأ ه-تدو-ع
اهيف نوكأأ ةÎف Ìكأأ»:Êاميلشس فدرأأ ةبعشص
،ةجرح ةيعشضو ‘ دجأوتأأ امدنع يه ،ايوق
يدحتلأ ع-فر ى-ل-ع ي-ترد-ق ن-م ا-ق-ثأو تن-ك
،اعئاج لأزأأ ل تنك ،وكانوم ‘ تنك امدنعو
¤أ لوحتلأ ةشصرُف يتأاتل ،قلأاتلأ ‘ ابغأرو
.«بشسانŸُأ تقولأ ‘ نويل

تاجردŸا ‘ ءاقبلا وأا طايتحإلاب يسضري اب
«نويل ‘ ةناكم ديراو

مÓ--شسإأ ، ير--ئأز÷أ ›ود--لأ م--جا--هŸأ ع---فر
‘ ةيشساشسأأ ةناكم لجأأ نم يدحتلأ ،Êاميلشس
نم سسيل هنأأ أد-كؤو-م ،ي-شسنر-ف-لأ نو-ي-ل يدا-ن
‘ ءا--ق--ب--لا--ب نو--شضر--ي ن--يذ--لأ Úب--عÓ---لأ
ل»:Óئاق حرشصو ، تاجردŸأ ‘ وأأ طايتحإلأ

،ايشسراغ بردملل عأدشص ببشسأ تنك نإأ يردأأ
ةر-ك بعÓ-ل ة-ب-شسن-لا-ب يدا-ع ئ-ي-شش ن--ك--لو
بع-ل-ي-ل ع-ي-ط-ت-شسيا-م ل-ك ل-ع-ف-ي نأأ ،مد-ق-لأ
ىلع سسول÷اب عنتقي ا-ب-عل تشسل،تا-يرا-بŸأ

بحأأ انأأ ، تاجردŸأ ‘ وأأ طايتحإلأ يشسرك
أذهل ، يقيرف ةدعا-شسم د-يرأأو ،ا-م-ئأد زو-ف-لأ
‘ ةيشساشسأأ ةناكÃ زوفلل يدلام لك مدقأاشس
ى-ل-ع «لأو-ل» ةرد--ق ‘ ه--يأأر ن--عو .«نو--ي--ل
فدرأأ ي-شسنر-ف-لأ يرود-لأ بق-ل-ب ج-يو--ت--ت--لأ
لثم Òبك قيرف ‘ بعلت امد-ن-ع»:Êا-م-ي-ل-شس
لجأأ نم ام-ئأد نو-ك-ي كلأذ-ف نو-ي-ل كي-ب-لوأأ
ة-يا-ه-ن ‘ ثد-ح-ي-شس ا-م ىÔشس ،تا-ج-يو-ت-ت-لأ
.«مشسوŸأ

«يماÎحإا نم ليلقتلا ببسسب تنان يدانب قحتلأا ⁄»
‘ ه-ل-ششف بب-شس ن-ع Êا-م-ي-ل-شس ثد– ا--م--ك

هتبرŒ لبق يشسنرفلأ تنان يدانب قاحتلإلأ
انأأ»:Óئاق ›اغتÈلأ ةنو-ب-ششل غ-ن-ي-ترو-ب-شس ‘
تمق أذإأ نكل ، عيم÷أ مÎحأأ حيرشص سصخشش
‘ بعللأ يننكÓ Áف، يمأÎحإأ نم ليلقتلاب
يمأÎحإأ نم ليلقتلاب هيف مهدحأأ ماق قيرف
‘ ءاشضمإÓل تيتأ دقف ،تنان ‘ يشضمأأ ⁄ أذهل
يتلأ رو-مألأ ن-م Òث-ك-لأ تثد-ح ن-ك-ل تنا-ن

غنيتروبشس لثم أÒبك اقيرف لشضفأأ ينتلعج
 .«ةنوبششل

ل.ماشسح

ة..را..زو
ًافوخ وأأ ًابوره سسيل يشسايشسلأ نأاششلاب ÚمتهŸأ نم تشسل
،ةهجأولأ ةشساشس ‘ ةقثلأ مدعو قلطŸُأ سسأايلأ وه ا‰إأو
يتلأ تأوشصألأ كلت ىتحو لظلأ ِةشساشس ‘ كلذ نم Ìكأأو
ةملشستشسم تكشست ام ناعرشس Òيغت-لا-ب ًة-يدا-ن-م ¤ا-ع-ت-ت
يتلأ ءأدوشسلأ ةبلع-لأ ن-م.. كا-ن-ه ن-م مدا-ق-لأ ءأر-غإÓ-ل
ىتح م-هر-مأأ ى-ل-ع Úبو-ل-غŸأ Úكا-شسŸأ تو-ق ‘ م-ّك-ح-ت-ت
..«يبر حتفي»
- يشسفن رّوشصتأأ Êأل اÃر ةشضايرلأ نوؤوششب ّلإأ امتهم تشسل
دق ةقيق◊أو اهنوؤوشش ‘ ًاشصتfl -ءوشسلاب ٌةراّمأأ ُسسفنلأ

نمأزتلاب فور◊أ هذه مويلأ بتكأأ كلذل ةفلتfl نوكت
ُةÌك يهابتنأ تفل امو يرأزولأ ليدعتلأ نع ثيد◊أ عم
تقاف ةجرد ¤إأ ةشضايرلأو بابششلأ ِةبيقح نع مÓكلأ
ةيبÎلأ امأأ ةيلخأدلأو عافد-لأو ة-ي-جراÿا-ب ما-م-ت-هلأ

هدرم مامتهلأ..ةقراغ نايشسنلأ رحب ‘ يهف م-ي-ل-ع-ت-لأو
.فافلأ ةشسائر ىلع ةيفÿأو ةنلعŸأ بر◊أ كلت
ُسسيئر ىقبي ىتح ›ا◊أ ريزولأ ماهم ءاهنإأ ىنمتي ٌقليف
نوكي ىتح هءاقب ىنمتي لباقŸأ ُقليفلأو ›ا◊أ فافلأ
.ديدج ٍسسيئر - Úيعت ةقيق◊أ ‘ - ِباختنأ ‘ اببشس

ةيشضاير-لأ ة-مو-ظ-نŸأ َة-ق-ي-ق-ح ُف-ششك-ي ما-م-ت-هلأ أذ-ه
ةرو-شصلأ َة-ق-ي-ق-ح ف-ششك-ي كلذ ن-م Ìكألأو ة-ك-لا-ه-تŸأ
نوؤوشش Òيشستب ةينعŸأ ةرأزولل ا-ه-م-ُشسر-ن ي-ت-لأ ة-ئ-طاÿأ
نوكي نأأ بجي اهل يمشسرلأ مشسلأ نمف ةشضايرلأو بابششلأ

،اهتيدا–أو مدقلأ ةرك سسيلو ةيولوألأ هل بابششلأ ُعاطق
ة-ي-نأز-يŸا-ب سسا-ق-ُت ًة-فا-شسم لو--مأاŸأو ع--قأو--لأ Úب ن--ك--ل
ُنÓعإلأ متي نأأ بجي ٌةينأزيم.. ةرأزولأ هذهل ةدوشصرŸأ

ةيوهلأ ديد– نم نّكمتن ىتح ةقيقد ٍلي-شصا-ف-ت-ب ا-ه-ن-ع
.ةشضايرلأو بابششلأ ةرأزو ِماهمو ةيلعفلأ
ةج-ه-ل-لأ ‘.. رأ ..رو-ي-ط-لأ ن-م عو-ن .. زو : مÓ-ك-لأ ر-خآأ
مكزعأأ رام◊أ ث– ةملك نطولأ قطانم سضعبل ةيماعلأ
ةباتك ‘ بيغت ةطوبرم ءات ..ة ..Òشسلأ ةعرشس ىلع هللأ
Ìُكي ةشضايرلأو بابششلل انِترأزو لاح وه أذكهو لعفلأ

.لعفلأ اهنع بيغيو لوقلأ اهيف

›اعلا ىوتصسŸا ‘ ءاطعلا ىلع ارداق لازام هنأا دكأا

بختنملل يئاعدتسسإا دعب اعوبسسأا Âأا ⁄»:Êاميلسس
ـ«سشـــــــتيزوليلاح بـــــبسسب ناــــــك ‘اÎـــــــحإاو

» تاجردŸا ‘ ءاقبلا وأا طايتحإلاب يسضري ابعل تسسلف نويل ‘ ةناكم ديرأا»

ةحاطإلل ةجيكوأا ءاقفر داق
سسين يدانو يوادوبب

قلأاتلا لسصاوي ةيلوب
هتارير“ سسماخب
يرودلا ‘ ةمسسا◊ا
يسسنرفلا

›ودلأ طشسولأ بعل لشصأو
هقلأات ، ةيلوب ديرف ،يرئأز÷أ

امدعبف ، يشسنرفلأ زتام يدان عم
يرودلأ ‘ بعل لشضفأأ Òتخإأ
،يشضاŸأ يفناج رهششل يشسنرفلأ

ةدايق يرئأز÷أ بعÓلأ لشصأو
قيقحتب تأراشصتنإلأ ¤إأ هيدان
سسين يدان باشسح ىلع مهم زوف
ةأرابم لÓخ ، مأأ فدهل ةيئانثب
ةجردلأ يرود نم62 ةلو÷أ
مدق نيأأ ،ةيشسنرفلأ ¤وألأ
يه ةمشساح ةرير“ ةيلوب
امدعب ، مشسوŸأ أذه هل ةشسماÿأ

اهلوح ةيوق ةرك ةيلوب ددشس
يدان ىمرم ‘ يتايوك عفأدŸأ
نأديŸأ طشسو كراشش يذلأ ،سسين
ايشساشسأأ يوأدوب ماششه يرئأز÷أ

⁄ هنكل ءاقللأ لÓخ هفوفشص ‘
مغر ، ةÁزهلأ يدافت نم نكمتي
بعÓلأ هلجشش يذلأ فدهلأ
يريوغ Úمأأ يرئأزج وكنأرفلأ
ىلع ءأزج ةبرشض نم سسينل

كابشش تنكشس «اكنيناب» ةقيرط
ردناشسكيلأأ يرئأز÷أ سسرا◊أ
  ل.ماشسح .ةجيكوأأ

Êاميلسس ىلع دامتعإلاب نويل بردم بلاطي يسسيسس ليÈيج
مجاهŸاب ،يشسيشس ليÈيج ،قبشسألأ يشسنرف-لأ بخ-ت-نŸأ م-جا-ه-م دا-ششأأ
كيبŸوأأ يدا-ن برد-م بلا-طو ،Êا-م-ي-ل-شس مÓ-شسإأ ، ير-ئأز÷أ ›ود-لأ
يرئأز÷أ مجاهŸأ ىلع دامتعإلاب ،ايشسراغ يدور ، يشسنرفلأ نويل
ثيح ، نأديŸأ ‘ هتأردق راهظإل ،يابيد ، قيرفلأ م‚ ةقفر ايشساشسأأ

يشسنرفلأ ايليشسرمكيبŸوأأو يزيل‚إلأ لوبرفيل مجا-ه-م ي-شسي-شس لا-ق
امدنع Èكأأ ةحأرب بعلي Êاميلشس»:ةيمÓ-عإأ تا-ح-ير-شصت ‘ ق-با-شسلأ
نب ةقفر وكانوم عم أديج رمألأ راشس دقل ،Êاث مجاهم ةقفر نوكي
يابيدو Êاميلشس ةيئانث نأأ لإأ ،ردي نبو يابيد فÓتخأ مغرو ،ردي
يشسنرفلأ يرودلأ ‘ ءايششألأ نم Òثكلأ لعفت-شسو ،ة-ح-جا-ن نو-ك-ت-شس
ل.ماشسح .«أديج اهيف Òكفتلأ ايشسراغ ىلعو

:«ونيزوأا يبيصسوج» Êوتورك يدانل يصضايرلا ريدŸا

 كسس“و ةÒبك ةبهوم كلتÁ سسانو»
«ةفدسص سسيل هب ›وبان

«ونيزوأأ يبيشسوج ،›اط-يإلأ Êو-تور-ك يدا-ن-ل ي-شضا-ير-لأ ر-يدŸأ دا-ششأأ
،ةÒبك ةبهوم كلتÁ هنأأ لاقو سسانو مدأأ يرئأز÷أ ›ودلأ هبعÓب

سضفر نأأ Èتعإأ امك ،أركبم ديد÷أ هقيرف ‘ هتأردق تبثي هتلعج
ىلع ليلد هتراعإاب ءا-ف-ت-كإلأو ر-شضÿأ بعل ح-ير-شست ›و-با-ن ق-ير-ف

Óئاق حرشص ثيح ،ةفدشص سسيلو ةÒبك تايناكمإأ هكÓتمإل هب هكشس“
كلÁو ةيلاع حورب يتأ سسانو»:ةيلاطيإلأ «تروبشس وتوت» ةفيحشصل
حورب Êوتورك يدان ¤إأ ىتأو ،Òشصق تقو ‘ لجشس دقل ، ةÒبك ةبهوم

نم هكÓتمإأو ، طقف نلأ نم اهفششتكن ⁄ ،ةÒبك ةبهومو ،ةزات‡
ل.ماشسح .«ةفدشص نكي ⁄ ›وبان يدان

مصسوŸا اذه ةمصساح ةرير“ ثلاثب زوفلا فده عنصص

fiيـــــــــتيسسلا دوـــــــــقي زرــــــــــ 
لاـــــــــنسسرأاب ةـــــــــحاطإلل

هصضورع ،زرfi ضضاير ،يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا دئاق لصصاو
مقرلا ميطحتل هداقو ،يزيل‚إلا يتيصس Îصسيصشنام يدان عم ةيوقلا
،ايلاتتم ازوف71ب تايرابŸاب ازوف يزيل‚إا قيرف Ìكأل يصسايقلا

بعلم» هرايد رقع ‘ لانصسرأا يدانب حاطأا امدعب ، ضسمأا ءاصسم
ةيادب دنع غنيلÒتصس هلجصسو زرfi هعنصص فيظن فدهب «تارامإلا
عفاد-م غوارو ى-ن-م-ي-لا ة-ه÷ا ى-ل-ع زرfi ق-ل-ط-نإا ثي-ح ،ة-ل-با-قŸا
يذلا غنيلÒتصس ضسأار ‘ ةركلا عزوي نأا لبق ةينف ةطقلب لانصسرأا
يرودلل ه-تراد-صص ز-يز-ع-تو ي-ت-ي-صسلا قو-ف-ت ا-ن-ل-ع-م كا-ب-صشلا ا-ه-عدوأا
تارير“ ثÓث ¤إا هديصصر زرfi عفر اميف ،زاتمŸا يزيل‚إلا

اصضورع مدقي حبأاو ،مصسوŸا اذه يزيل‚إلا يرودلا ‘ ةمصساح
ىوقأا ‘ ايصساصسأا هيلع دمتعي لويدراوغ بيب بردŸا تلعج ةيوق
نوتر-ف-يإا ى-ل-ع ي-ت-ي-صسلا زو-ف ءارو نا-ك زرfi نأا ا-م-ل-ع .تا-يرا-بŸا
‘ ه-ل ضسدا-صسلا و-ه ا-ع-ئار ا-فد-ه ل-ج-صس ا-مد-ع-ب ي-صضاŸا عو-ب--صسلا
 ل.ماصسح .مصسوŸا اذه «غيلرÈÁلا»



«انوروك» سصوحفل عسضخي تأرهات
هطÓتخأ هتكراسشم ببسسب

نطابلأ يبعÓب
اهبأا يدان نأا ةيدوعسس ةيمÓعإا ريراقت تفسشك

فسشكلا سصوحفل هيبعل عاسضخإا ¤إا رطسضا
يبعÓل مهتطلاfl دعب «انوروك» سسوÒف نع
ءا-ع-برألا Úق-ير-ف-لا ة-ه--جاو--م لÓ--خ ن--طا--ب--لا
ديدعلا فاسشتكاو يدوعسسلا يرودلا ‘ يسضاŸا

ي-ب-عل ىد-ل سسوÒف-ل-ل ة--ي--با--ج--يإلا تلا◊ا ن--م
اهبأا يدان لخدأا ام وهو ،Úبعل٠١ ¤إا تلسصو نطابلا

يدهم يرئاز÷ا ›ودلا مهيف اÃ ةيقيقح ةطرو ‘
‘ «رأا يسس يب» سصوحفل رخآلا وه عسضخ يذلا تارهات

اهبأا ةهجاوم لبق ج-ئا-ت-ن-لا رو-ه-ظ را-ظ-ت-نا
ءاثÓثلا اذه ةررقŸا دئارلا مامأا

.يلÙا يرودلا ‘
ةزمح . م

هنادقفب ةعجوم ةبرسض ىقلت نÓيم يدان نأا مغر
ةارابم ‘ رسصان نب ليعامسسإا يرئاز÷ا هطسسو مجنل
Ëرغلا مامأا سسمأا ءاسسم تبعل يتلا ةماهلا «يبرادلا»
ارابخأا تلمح ةيسضاŸا تاعاسسلا ّنأا لإا ،Îنإلا دودللا

ل رسصان نب نأا دكأاتب يدرابموللا يدانلا تيب ‘ ةديعسس
ا‰إاو ةÁدقلا ةباسصإلا دّدŒ وأا ةديدج ةباسصإا نم Êاعي

مدع هببسس رمحألا مجنلا مامأا رسصان نب هل سضّرعت ام
Ìكأل هتدعبأا يتلا ةقباسسلا ةيلسضعلا ةباسصإلا نم هيفاعت

حارأا ا-م و-هو ،ة-ي-سسا-سسألا ة-ل-ي-ك-سشت-لا ن--ع ن--ير--ه--سش ن--م
.اÒثك ›ويب ونافيتسس بردŸا

اعيرسس ةدوعلاب فزاجُي نلو مايأا01 بيغيسس
ر-سصا-ن ن-ب ل-ي-عا-م-سسا نإا-ف ،›وألا سصي-خ--سشت--لا بسسحو
نم ،تابيردتلاو نيدايŸا نع مايأا٠١ ›او◊ بيغيسس
وهو ،اهنم Êاعي ›ا ةيلسضعلا ةباسصإلا نم ‘اعتلا لجأا

نكل ،ه-ق-ير-ف-ل ة-ما-ه تا-يرا-ب-م ن-ع بي-غ-ي ه-ل-ع-ج-ي-سس ا-م
نا-سضفر-ي «يÒنو-سسور-لا» ـل ي-ن-ف-لاو ي-ب-ط-لا Úم-قا-ط-لا
نأا دبل رسصان نب نأا ىلع نارسصيو ويرانيسسلا سسفن راركت
ةسسفانŸا ¤إا ةدوعلا ‘ ركفي نلو ‘اكلا ردقلاب حاتري
ةيلسضعلا ةباسصإلا نم ايئاهن هيفاعت دعب ىوسس ةيمسسرلا
ةطق-ن ¤إا ه-تدو-ع-ل ا-يدا-ف-ت ذ-خ-ف-لا ‘ ا-ه-ن-م Êا-ع-ي ي-ت-لا
قيرفلا ةجاح ببسسب Úتبسسانم ‘ لسصح املثم رفسصلا
ةزمح . م.هتامدخ ¤إا ةسساŸا

سسوتنفوج دّدهُي سسانو
قلأاتلأ ةلسصأوم نع ثحبيو

انيرأا» بع-ل-م و-ح-ن ا-ي-لا-ط-يإا ‘ مو-ي-لا ةر-ه-سس را-ظ-نألا ه-ج-ت-ت
Úب ا-ما-ه ءا-ق-ل ن-سضت-ح-ي يذ-لا و-ن-يرو--ت ة--ن--يدÃ «مو--يدا--ت--سس

Òغ ¤وألا ةلهولا نم ودبي ءاقل ‘ ،Êوتورك هفيسضو سسوتنفوج
ىلع نكل ،ماعلا بيتÎلا لودج ‘ قيرف لك ةبترÃ اسسايق ئفاكتم

ةجيتن قيق– ةيمتح مامأا سسانو مدأا ءاقفر نوكيسس ،ناديŸا ةيسضرأا
ةراسسÿا بقع ديدج نم ءاقبلا ‘ مهظوظح ثعب لجأا نم ةيباجيإا

سسانو مدأا يرئاز÷ا مجنلا ودبيو ،يسضاŸا عوبسسألا رايدلا رقع ‘
ةأاجافŸا قيق– وحن يدانلا ةدايق لجأا نم مهيلع لّوعŸا دحأا

.ونيروت ةنيدم نم ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلاو
روهظ ثلاث ‘ Êاثلا هفده نع ثحبي

ةارابŸا ةيمهأا اديج كردي سسانو مدأا نأا كسش لو
رÁ ل يذ-لا سسو-ت-ن-فو-ج ما-مأا ق--لأا--ت--لا ة--ي--م--هأاو

‘ ي-بوروألا طو-ق-سسلا بق-ع ه-لاو-حأا ل-سضفأا-ب
كا-ب-سش ز-ه لوا-ح-ي--سس ثي--ح ،Òخألا و--ترو--ب
ل-ي-ج-سستو ءا-ق-ل-لا اذ-ه ‘ Êز-ي--سشت سسرا◊ا

مسسوŸا اذه «ويسشتلاكلا» ‘ Êاثلا هفده
مادام ديد÷ا هقيرف ناولأاب اسضيأا هل Êاثلاو
ةعانسصل اÒثك هيلع لّوعي ابوÎسس بردŸا نأا
دعب ه-ق-ير-ف-ل ة-ي-ما-مألا ةر-طا-ق-لا ‘ قرا-ف-لا
ام وهو ،Úتقباسسلا ÚتارابŸا ‘ هنبأا نيذلا
ةلسصاوم ¤إا ىعسسي يرئاز÷ا مجنلا لعجيسس

ةلسشاف هبرŒ دعب هسسفن نع رابغلا سضفنو قلأاتلا
.يرايلاك عم مسسوŸا نم لوألا فسصنلا ‘

ةزمح . م

ــه٢44١ بجر٩٠ ـل قفاوŸا١٢٠٢ يرفيف٢٢ Úنثإلا ثد◊أ

fiدم
¤إأ دوعي سسراف

ةّمق لبق يغأزنيإأ تاباسسح
خينويم نرياب

ويسستل ‘ هبردم تاباسسح نع ةليوط ةÎفل هداعتبا دعب
سسراف دمfi يرئاز÷ا ›ودلا لّجسس ،يغازنيإا Êوميسس
›ا-ط-يإلا يرود-لا ‘ ة-ي-م--سسر--لا ة--سسفا--نŸا ¤إا ه--تدو--ع
Ãيدب هتكراسشÓ خÓزوف دهسش يذلا ايرودبماسس ءاقل ل

سسمأا لوأا م-ي-ت-ي فد-ه-ب ة-ي-لا-ط--يإلا ة--م--سصا--ع--لا ق--ير--ف
ةماهلا ةعقوŸا لبق ةليلق امايأا اذهو ،تبسسلا
يرود ‘ يوا-م-سسلا قرزألا ر-ظ--ت--ن--ت ي--ت--لا
ة-خ-سسن-لا ل--ط--ب ما--مأا ا--بوروأا لا--ط--بأا

يتلاو خينويم نرياب ةيسضاŸا
ةياغل-ل ة-ب-ع-سص نو-ك-ت-سس

ةو---ق---ب ا---سسا----ي----ق
،سسفانŸا

نأا Ò----غ
ةبسسنلا-ب م-هألا

ه--تدو--ع و--ه سسرا---ف ـل
ل-ب-ق ه--برد--م تا--با--سسح ¤إا

ة--ما--ه--لا ةارا---بŸا هذ---ه
.قيرفلل ةياغلل

ةزمح . م

يطايتحأ بلاط نب
طقسسي كلاسشو

هبعلم ‘ ةيعابرب

قباسسلا يرئاز÷ا ›ودلا داع
د--عا--ق--م ¤إا بلا--ط ن--ب ل--ي--ب--ن
هقيرف ة-ه-جاو-م لÓ-خ ءلد-ب-لا

دنو“رود ايسسوروب مامأا كلاسش
يتلاو تبسسلا سسمأا لوأا ءاسسم
رئازلا قيرفلا ةحلسصŸ تهتنا
بيخ ءاقل ‘ ةف-ي-ظ-ن ة-ي-عا-بر-ب
لامآلا لك يكلŸا قرزألا هيف
نكل ،راسصنألا هيلع اهقلع يتلا
مجنلا حنÁ ⁄ سسورغ بردŸا
ولو روه-ظ-لا ة-سصر-ف ير-ئاز÷ا
هعبات يذلا ءاقللا اذه ‘ Óيدب

ه-نأا م-غر ءلد-ب-لا د--عا--ق--م ن--م
‘ ن-----سس◊ا ءÓ-----ب-----لا ى------ل------بأا
دعب ةيسضاŸا لبق ام ةهجاوŸا

ة-سسفا-نŸا ن-ع ة--ل--يو--ط با--ي--غ
ةزمح . م.ةيمسسرلا

ىدافتي رسصان نب

 ةÒطخ ةباسصإأ
عيم÷أ حيرُيو

  نÓيم ‘

رقع ‘ طقسسي موركل
روهظ لوأأ ‘ رايدلأ

عم موركل يلع ديسس يرئاز÷ا مجاهŸا كراسش ةه-جاو-م ‘ ة-ي-خرŸا يدا-ن د-يد÷ا ه-ق-ير-ف ةيرط-ق-لا ة-ي-نا-ث-لا ة-جرد-لا ‘ ة-ي-نا-ح-سشلا هدق-ع ى-ل-ع ه-ع-ي-قو-ت د-ع-ب ة-ل-ي-ل-ق تا-عا-سس با-ب-سش بعل ن-ك--ل ،ق--ير--ف--لا ع--م د--يد÷ا ام ىّدأاو بعل ،اقباسس ةيدŸا يبŸوأاو دادزولب ينم يتلا ةراسسÿا مغر ةارابŸا هذه ‘ هيلع ،ةفيظن ةيئانثب رايد-لا ر-ق-ع ‘ ه-ق-ير-ف ا-ه-ب موركل ماد-ق-ت-سسا نو-ك-ي نأا و-لوؤو-سسم ل-مأا-يو لجأا نم هنم ةوجرŸا ةفاسضإلا مدقيو اقفوم ءاقبلا نامسض ‘ لثمتŸا يدانلا فده قيق– ةزمح . م.مسسقلا اذه ‘

ةكراسشم فدهتسسي يدنام
سسيتيب لاير عم ةيبوروأأ

هققح يذلا زوفلا يدنام ىسسيع يرئاز÷ا ›ودلا نّمث هنأا اÃ ،‘اتي-خ ى-ل-ع ة-ع-م÷ا ةر-ه-سس سسي-ت-ي-ب لا-ير مسسوŸا ءاهنا ‘ هملح ةلسصاوم نم قيرفلا نّكم لبقŸا مسسوŸا اينابسسإا لثمتسس يتلا قرفلا نمسض مجنلا نأا مغر ،Úتيبوروألا ÚتسسفانŸا ىدحإا ‘ ليحرلا وأا ءاقبلا-ب ه-ل-ب-ق-ت-سسم م-سسح-ي ⁄ ير-ئاز÷ا هد-ق-ع ة-يا-ه-ن ل-ظ ‘ ي-سسلد-نألا يدا-ن-لا ة-ع--ل--ق ن--ع هقيرف نأا يدنام فسشكو ،يدانلا عم لبقŸا فيسصلا ةيئاهنلا ةجيتنلا مسسح لجأا نم ةغلاب تابوعسص هجاو .ءاقللا اذه ‘ ‘اتيخ مامأا
تناك ةّمهŸاو اسسرسش اسسفانم انهجاو» :يدنام «ةياغلل ةدّقعم ةراسشإا ‘ سسرسش سسفانم ىلع زاف هقيرف نأا يدنام لاقو ‘ لاقو ،‘اتيخ يبعل نم اههجاو يتلا ةمواقŸا ¤إا سضكر-ي ،Ó-ما-ك-ت-م ا-سسفا-ن-م ا-ن-ه-جاو» :قا-ي-سسلا اذ-ه ل مهو ،ةق-ي-قد Úع-سست-لا ة-ل-ي-ط اÒث-ك ه-ي-ب-عل ‘ ح‚ يقيرف نكل ،بعللا نع نوفقوتي ‘ ا--ن--كو ‘ا--ت--ي--خ ي--ب---عل ى---ل---ع در---لا ءاقل ىدأا سسفانŸا اذه عمو ،دعوŸا مامألا ‘ بعلل انعفدو ىوتسسŸا ‘ ام وهو ،موجهلا نم هعنŸ مدقتلاو ةبسسنلاب اÒثك ةدقعم ةمهŸا لعج .«ةارابŸا هذه ‘ انل
نع ثيد◊ا انيلع» «طقف ةيباجيإلا ءايسشألا

ى-ل-ع ّدر-لا يد-نا-م ىدا--ف--تو اهنم ءاج يتلا ءاز÷ا ةلكر ‘ د-ي-حو-لا ه-ق--ير--ف فد--ه اذ-----ه ‘ لا-----قو ،ةارا-----بŸا ثدحتن نأا انيلع» :ددسصلا ة-ي--با--ج--يإلا ءا--ي--سشألا ن--ع ‘ ققÙا زوفلاو طقف بج--ي لو ةارا--بŸا هذ--ه ءا-----ي-----سشأا ن-----ع ثد◊ا ة-----ما------ه Òغ ىر------خأا :لوقي ع-با-تو ،«ا-ي-لا-ح ة-ظ-فاÙا ا--ن--ي--ل--ع» حور----لا هذ----ه ى----ل----ع ‘ عا------------فد------------نلاو ،ة-مدا-ق-لا تا-يرا-بŸا ‘ زوفلا دعب ةسصاخ نم لك ىلع Úتارابم  .«‘اتيخو لايرايف
ةزمح . م



  ةيفرصشلا ةصصنŸا نم سسمأا ةارابم عبات ةرقوب
Úيلحملل ينطولا بردŸا روسضح ›اŸا بعلŸاو لئابقلا ةبيبسش Úب سسمأا ةارابم تفرع

تاسصبÎلا لبق ةبيبسشلا يبع’ سضعب ةنياعم فدهب وزو يزيت ¤إا لقنت يذلا ةرقوب دي‹
فرط نم راح لابقتسساب يظح نيأا بعلملل ةيفرسشلا ةسصنŸا نم ءاقللا عبات دقو ،ةمداقلا

روهم÷ا لك ماÎحاب ىظحي ةرقوب نأاو ةسصاخ ،يغبني امك هب اوبحر نيذلا يرانكلا يÒسسم
 .بختنملل همدق ام لكل ارظن يرئاز÷ا

  دعوŸا ‘ رئاز÷ا ‘ ›اŸا Òفصس
¤إا لقنت يذلا اغيام ودامأا ناماهام رئاز÷اب ›اŸا Òفسسلا روسضح سسمأا ةارابم تدهسش
عسضو ىلع رهسسلاو ةيقيرفإ’ا ةسسفانŸا ‘ ›اŸا لثمŸا عيجسشت لجأا نم وزو يزيت
Èمفون1 بعلÃ قحتلا ›اŸا يسسامولبيدلا نأا ثيح ،فورظلا نسسحأا ‘ ›اŸا بعلŸا
م-ه-ب بير-ح-ت-ل-ل Úب-عÓ-لا ع-م ثيد-ح ه-ل نا-كو ،ةرا-ف-سسل-ل ع-با-ت يو-ق د-فو ع-م وزو يز-ي-ت--ب
 .ليث“ نسسحأا ةينطولا ةيارلا ليثمتل مهزيف–و

لوأ’ا فÙÎاــه2441 بجر٩0 ـل قفاوŸا1202 يرفيفÚ 22نثإ’ا

 سسبŸÓا Òيغت فرغ ‘ ÚبعÓلاب عمتجا لÓم
نمسض تاعومÛا رود غولب ترط-سس ي-ت-لا ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لا ةرادإÓ-ل ة-ب-سسن-لا-ب سسمأا ة-ه-جاو-م ة-ي-م-هأ’ ار-ظ-ن

سسبŸÓا Òيغت فرغ ‘ ÚبعÓلا عم فيرسش سسيئرلا عمتجا ،مسسوŸا اذه قيرفلل ةيسسيئرلا فادهأ’ا
غولبو ›اŸا بعلŸا مامأا زوفلا قيق– لجأا نم ةيباجيإا ةجيتن قيقحتل مهدينŒو مهزيف– دارأا نيأا
قيق– لجأا نم ةوقب برسضلاو ،باهذلا ةÁزه كرادت ىلع رسصأا لÓم نأا ثيح ،تاعومÛا رود
،دوبيع دولوم رارغ ىلع ةبيبسشلا يÒسسŸ يوق روسضح تدهسش ةارابŸا نأا ةراسشإ’ا عم ،فدهلا
 .اناك ديسشرو نامحرلا دبع نب ميسسن ،مÓسسلا دبع لامك

ةباصصإ’ا ببصسب ةارابŸا لمكي ⁄ ةÒعصش نب
بعلŸا مامأا سسمأا بعللا ةلسصاوم نم ةÒعسش نب دمfi طسسولا بع’ نكمتي ⁄

هنك“ ةلاحتسس’ ارظنو ،ةبرقŸا ةلسضعلا ىوتسسم ىلع م’آاب هروعسش دعب ›اŸا
‘ يرارطسضا Òيغت ءارجإا ناف’ سسينيد بردŸا ررق ،بعللا ةلسصاوم نم
دا–’ ق-با-سسلا بعÓ-لا-ب ه-لاد-ب-ت-سساو ةÒع-سش ن-ب بعÓ-لا ه-جار-خإا--ب (03د)
،ىوتسسŸا ‘ ةارابم ىدأاو اقفوم هلوخد ناك يذلا ‘رعلا رامع ةمسصاعلا

عتمتي يتلا ةيدرفلا تاناكمإ’ا لسضفب طسسولا طÿ ةÒبك ةفاسضإا مدق هنأا ثيح
 .اهب

 دعوŸا ‘ امئاد ›ابيلوك اصسيردإا
¤إا لقنت يذلا ›ابيلوك اسسيردإا ةبيبسشلل قباسسلا عفادŸا روسضح سسمأا ةارابم تفرع

ة-سسفا-نŸا ‘ ›ا-م هد-ل-ب ل-ث‡و ق-با-سسلا ه-ق-ير-ف ةارا-ب-م ة-ع-با-تŸ ا--سصي--سصخ وزو يز--ي--ت
لمجأاب اهعم ظفتحي يتلا ةبيبسشلاب هقلعت ىرخأا ةرم دكأا ›ابيلوك نأا ثيح ،ةيقيرفإ’ا
باهذلا ءاقل ‘ ارسضاح ناك هنأا ةراسشإ’ا عم ،قيرفلا عم هتبرŒ ‘ اهاسضق يتلا تايركذلا

 .›ام ‘ ةيسصخسشلا رومأ’ا سضعب ءاسضقل ةبيبسشلا عم لقنت نأا دعب وكاماب ‘

›اŸا بعلŸا0  ـ1 لئابقلا .سش

دادزولب بابشش

ÚباـــــصصŸا عـــــجÎصسيصسو ادـــــيدج اـــــيÒصض– اــــ‹انرب زــــهج اـــــمود

ىلع اÈ‹ امود كنارف بردŸا نوكيسس
‘ ديدج تاÒسض– جمانرب زيهŒ ىلع
ءا-ق-ل ل-ي-جأا-ت د-ع-ب اذ-هو ة-مدا-ق--لا ةÎف--لا

،ر-ه-سشلا اذ-ه ة-يا-ه--ن ه--ب--ع--لو ز--نواد نا--سص
لم-ع ة-ط-خ ج-ه-ت-ن-ي-سس ي-سسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت-لا

ل-ب-ق Úب-عÓ-لا Òسض– ل-جأا ن-م ةد--يد--ج
تطلتخإا دق تناك ثيح ،بقترŸا ءاقللا
ةÎفلا ‘ ءاقللا ليجأات دعب هيلع رومأ’ا

ÚبعÓلا زيهŒ لواحيسس كلذب ،ةيسضاŸا
.ايونعم ىتحو اينف ،ايندب

زنواد ناصص ءاقلل يد÷ا لمعلا
مويلا قلطنيصس

هتابيردت دادزول-ب با-ب-سش ق-ير-ف ر-سشا-ب-ي-سس
نا-ك ثي-ح ،مدا-ق-لا ءا-ق-ل-ل ا-ب-سس– ة-يد÷ا

‘ ة-م-كfi ة-ط--خ نود برد--ت--ي ق--ير--ف--لا
نا-سص ءا-ق-ل ل-ي-جأا-ت د-ع-ب ة-ي--سضاŸا ةÎف--لا
أادبيسس ي-سسنر-ف-لا ي-ن-ق-ت-لا-ف كلذ-ب ،ز-نواد
نم ةيادب ÚبعÓلا ىلع ه‹انرب قيبطتب
قيرفلا ةتغابم ىلع لمعلا ةلواfiو مويلا
.يقيرفإا بون÷ا

زنودناصص ءاقلل ازهاج نوكيصس يŸاصس
ى-ل-ع تل-ح ي-ت-لا ة-ي--با--ج--يإ’ا رو--مأ’ا ن--م
ءاقل ليجأا-ت ة-ي-ف-ل-خ ى-ل-ع دادزو-ل-ب با-ب-سش
ÚباسصŸا ÚبعÓلا مدقت يه زنواد ناسص
ءامسسأ’ا نم ديدعلاف،مهئافسش ةيلمع بف
32 موي تبعل ول ةارابŸا نع بيغتسس تناك
ناد-يŸا ط-سسو-ت-م رار-غ ى--ل--ع ،ير--ف--ي--ف
ةياهن بعلل ازهاج نوكيسس يذلا يŸاسس
ة-عو-مÛا ع-م برد-ت د-ق-ف ،ر-ه-سشلا اذ-ه
ة---ي----سضاŸا سصسص◊ا ‘ يدا----ع ل----ك----سشب
ت– نوكيل ،لاونŸا اذه ىلع لسصاويسسو
ةفيلوتلا رايتخإا لجأا نم هبردم فرسصت
.ناديŸا طسسو ‘ ةبسسانŸا

امود حيريو دوعي لوحلب
لكسشب بردتلل لوحلب ةزمح مجاهŸا داع
Ìكأ’ ماد بايغ دعب ةعومÛا عم يداع

سضرعت يتلا ةباسصإ’ا ةيفلخ ىلع رهسش نم
م-جا-ه-م ،نار-هو ة--يدو--لو--م ءا--ق--ل ‘ ا--ه--ل
‘ هتكراسشم لوح كسش كانه ناك بابسشلا
32 موي ا‹Èم ناك اŸ زنواد ناسص ءاقل

ل-ي-جأا-ت-لا اذ--ه ن--ك--ل ،›ا◊ا ر--ه--سشلا ن--م
هتاراهم ديعتسسي هلعجو Òخأ’ا وه همدخ

’ ناك ا-مود بردŸا-ف ،ة-ي-ند-ب-لاو ة-ي-ن-ف-لا
’ ح-ب-سصأا نآ’ا ن--ك--ل ه--ب ةر--طاıا د--ير--ي
كلذ---ب ،ر---كذ---ت ل---كا---سشم يأا ن---م Êا---ع----ي
‘ اÒثك هيلع لوعي هنأاو ةسصاخ هحيÒسس
ناسص مامأا بعلي نأا رظتنŸا نمو موجهلا
.يداع لكسشب زنواد

اصضيأا مداقلا ءاقللا ‘ دجاوتيصس يتباث
ع-م د-عو-م ى-ل-ع ي-ت-با-ث ي-بر-ع-لا نو-ك--ي--سس
‘ اذهو ليوط بايغ دعب نيدايملل ةدوعلا

ط-سسو-ت-م ،ة-مدا-ق--لا ز--نواد نا--سص ةارا--ب--م
تب--ثأا ق--با--سسلا سسا--ب--ع--ل--ب دا–إا ناد---ي---م
ةيكيمانيد رهظأاو ءاقل-لا بع-ل-ل ه-ت-يز-ها-ح
ام ،ةيسضاŸا ةيبيردتلا سصسص◊ا ‘ ةديج

ن-ل مدا-ق-لا ءا-ق-ل-لا ‘ ه-ت-كرا-سشم نأا ي-ن-ع--ي
ط--سسو ة--سصا--خ ه---ل ةر---طاfl يأا ل---ك---سشي
اÃ ةÁدقلا ةباسصإ’ا ةدوع نم تافوخت
اذه هسسجاه يه ةيلسضعلا تاباسصإ’ا نأا
.مسسوŸا

زنواد ناصص هجاوي بابصشلا
يرفيف82 موي اينازنتب

ةئ-ي-ه مد-ق-لا ةر-ك-ل Êاز-ت-لا دا–إ’ا ل-شسار
لوبق اهل دكأاو ،سسمأا ةحيبشص دمحأا دمحأا
يرود ةقباشسم ‘ ةيناثلا ةلو÷ا ءاقل ءارجإا
بابشش Úب عمج-ي-شس يذ-لاو ا-ي-ق-ير-فإا لا-ط-بأا
ىلع بون÷ا زنواد ناشص يدوليمامو دادزولب
ىلع مداقلا يرفيف82 موي اذهو ،اهيشضارأا
راد ة-م-شصا-ع-لا-ب ي-ن-طو--لا بع--لŸا ة--ي--شضرأا
«فافلاو» بابششلا ةرادإا ناك ثيح ،مÓشسلا

ةينازنتلا تاطلشسلل ايمشسر ابلط تمدق دق
ه-تد-كأا ا-م-ك كا-ن-ه ءا-ق-ل-لا بع-ل ل--جأا ن--م
.يدانلل ةيمشسرلا ةحفشصلا

تابيتÎلا رصشابتصس يصشيرق ةرادإا
ةصصاخ ةرئاط Èع رفصسلل

تا-ب-ي-تÎلا دادزو-ل-ب با-ب--شش ةرادإا تر--ششا--ب
ةر-ئا-ط ى-ل-ع لو-شص◊ا ل-جأا ن--م ة--مزÓ--لا

نشضتحيشس يذلا دلبلا ¤إا اهب رفاشست ةشصاخ
تقولا نأا ملعي عيم÷ا-ف ،ز-نواد نا-شص ءا-ق-ل

بيتÎل ةعرشس عرشسأاب كرحتلا كلذل قيشض
د-ير-ي ’ ي-ششيرو-ق-ف ،بجاو ح-ب-شصأا رو-مأ’ا
ديزتشس اهنأ’ ةيداع ةلحر ‘ دلب يأ’ لقنتلا

ةرئاط نامشض ديري كلذب ،دفولا قاهرإا نم
يأا رذ-ع-ت ن-ل فا-ك-لا نأا اÃ ر-ف-شسل-ل ة-شصا-خ
.ةرŸا هذه فرط

باهذلا ةÁزه كرادت نم سسمأا ءاسسم ةيلئابقلا ةليكسشتلا تنك“
انيمث ازوف اهقيقحتب ›اŸا بعلŸا مامأا ةيراقلا ةسسفانŸا ‘

ةÒب-ك ةÁز-عو ة-يو--ق ةدارإا--ب بع--ل سسفا--ن--م ما--مأا در نود فد--ه--ب
تنك“ ،ةجيتنلا هذهبو ،تاعومÛا رودلا ¤إا لهأاتلا قيقحتل

تاعومÛا رود ¤إا لهأاتلا ةÒسشأات كاكتفا نم لئابقلا ةبيبسش
ةبوعسصلا ةياغ ‘ تناك ةمهŸا نأا ولو1102 ةنسس ذنم ةرم لوأ’
ةياغ ¤إا دومسصلا ¤إا اورطسضا نيذلا نورمح ءÓمز ¤إا ةبسسنلاب
ةجيتن ىلع ظاف◊او زوفلا اذه نامسض لجأا نم ةÒخأ’ا ةقيقدلا
 .در نود فدهب مدقتلا

 يرانكلا لهؤويو باهذلا ويرانيصس رركي دايوصس
نيذلا سضرأ’ا باحسصأا نم ايوق ’وخد ءاقللا ةيادب تفرع دقو
ع-ن-سصل ة-ب-سسا-نŸا ةر-غ-ث-لا ن-ع ثح-ب-لاو م-ه-ط-غ-سض ة--سسرا‡ اودارأا
،ةفكلا حيجرتو ةيسسفنلا ةيحانلا نم ررحتل ركبم تقو ‘ قرافلا
ردب عفادŸا قيرط نع فده لوأا عيقوت نم ةبيبسشلا تنك“ دقو
ى-مر-م ‘ ل-ي-ج-سست-لا ن-م ن-ك“ ىر-خأا ةر-م يذ-لا دا-يو--سس ن--يد--لا
،(5د) ‘ كلذ ناك ثيح ،باهذلا ‘ اهلعف نأا دعب ›اŸا بعلŸا
 .ةÒعسش نب دمfi طسسولا بع’ نم ةعيزوت دعب ةمكfi ةيسسأارب

 لوأ’ا طوصشلا ‘ فادهأا ةدع تعيصض ةبيبصشلا
تلسصاو ،دايوسس نيدلا ردب بعÓلا هعقو يذلا لوأ’ا فدهلا دعب
مÓحأا ىلع ءاسضقلل ىرخأا فادهأا نع اهثحبو اهتامجه ةبيبسشلا
ءÓمز ت’واfi لك نكل ،ةجيتنلا ‘ ةدوعلا ‘ ›اŸا بعلŸا

›اŸا بعلŸا عافد ةظقي مامأا لسشفلاب تءاب حياسس نبو نورمح
طوسشلا ةياهن ةياغ ¤إا بعللا Òسسي فيك فرعو ادماسص ناك يذلا
 .رفسص لباقم فدهب ةبيبسشلا مدقتب لوأ’ا

 ةبيبصشلا ىلع ابيهر اطغصض سسرام ›اŸا بعلŸا
افيفط ا-ع-جار-ت تد-ه-سش د-ق-ف ،ةارا-بŸا ن-م ة-ي-نا-ث-لا ة-ل-حرŸا ا-مأا
حمسس يذلا رمأ’ا ،مدقتلا ىلع ظاف◊ا ةينب ءارولا ¤إا يرانكلل
ىلع بيهر طغسض ةسسرا‡و ةركلا ‘ Ìكأا مكحتلاب ›اŸا بعلملل
ةنخاسس تناك ةارابŸا نم ةÒخأ’ا قئاقدلا نأا ىتح ،ةبيبسشلا عافد

›اŸا بعلŸا يبع’ ناكمإاب ناكو ،ةبيبسشلا تايلمع ةقطنم ‘
Úمث زوفب ةارا-بŸا ي-ه-ت-ن-ت-ل ة-ظ◊ ة-يأا ‘ لدا-ع-ت-لا فد-ه ع-ي-قو-ت
رود ¤إا ادد‹ ةدوعلا نم ةبيبسشلا نكميسس در نود فدهب يرانكلل

.ةلماك تاونسس رسشع ماد بايغ دعب فاكلا سسأاك تاعوم‹
ن .ن

 سسفنأ’ا قصشب تاعومÛا ‘ لئابقلا

 نادوعي حيارو نورمحو ناف’ ةليكصشت ‘ نيÒيغت
ءارجإا ›اŸا بعلŸا مامأا فاكلا سسأاكل رركم Êاثلا يديهمتلا رودلا نم ةدوعلا ةهجاوم تفرع ،ارظتنم ناك املثم

ينقتلا نأا ثيح ،باهذ-لا ءا-ق-ل-ب ة-نرا-ق-م ة-ي-سسا-سسأ’ا ة-ل-ي-ك-سشت-لا ىو-ت-سسم ى-ل-ع Úن-ثا ÚيÒغ-ت نا-ف’ سسي-ن-يد بردŸا
ةفيفطلا تÓيدعتلا سضعب عسضو عم ،وكاماب ‘ ةديج ةارابم ىدأا يذلا قيرفلا رارقتسسا ىلع ظاف◊ا لسضف يسسنرفلا
لوأا Èتعي يذلا تاعومÛا رود ¤إا لهأاتلا ةÒسشأات نامسضو ةجيتنلا ‘ ةدوعلا لجأا نم رفوأا ظوظح ىلع لوسصحلل
ةسسرامŸ ةيادبلا ذنم ةيموجه ةطخ ىلع دمتعا ناف’ نأا ةراسشإ’ا عم ،مسسوŸا اذه ةيلئابقلا ةرادإ’ا فادهأا
 .سسفانŸا ىلع طغسضلا

 ةوقب دوعيو ىفاعتي دايوصس
هلعج يذلا رمأ’ا ،ةيلسضعلا م’آ’ا سضعب نم عوبسسأ’ا اذه Êاعي ناك دايوسس نيدلا ردب عفادŸا نإاف ،ىرخأا ةهج نم

هتقايل لماك عاجÎسس’ فثكŸا جÓعلاب ءافتك’او ةÒخأ’ا ةيبيردتلا سصسص◊ا ‘ سصاخ جمانرب ¤إا عسضخي
مدعو ءافسشلل هلثا“ نم دكأاتلا دعب سسمأا ةليكسشت ‘ ايسساسسأا ناك دايوسس نإاف ،اعقوتم ناك امكو ،ةيندبلا

،ةدوعلا ءاقل ‘ اÒثك هتاناكمإاو هتÈخ ىلع لوعي ناك ناف’ بردŸا نأاو ةسصاخ ،ةÒطخ ةباسصإا نم هتاناعم
نم لوأ’ا طوسشلا ‘ ةبيبسشلا هتلجسس يذلا لوأ’ا فدهلا ءارو ناك هنأا رابتعاب ةقفوم هتكراسشم تناك دقو

 .ةارابŸا
  ةيصساصسأ’ا هتناكم عجÎصسي حيار

بع’ ةدوع ليجسست ” دقف ،›اŸا بعلŸا مامأا سسمأا ةيلئابقلا ةليكسشتلا اهتدهسش يتلا تاÒيغتلا Úب نم
سضوع حيار نأا ثيح ،ةينف بابسسأ’ ةÒخأ’ا تايرابŸا ‘ هبايغ دعب ةسسفانŸا ءاوجأا ىلع حيار كيلم طسسولا

ىلع رسصي ناف’ سسينيد بردŸا نأا ةراسشإ’ا عم ،ةحارلا ¤إا ةجاحب ناك يذلا  ةونوب دمسصلا دبع بعÓلا سسمأا
ةلوطبلا يتسسفانÃ ةبيبسشلا تامازتلا لظ ‘ يغبني امك ةعومÛا Òيسستو ÚبعÓلا عيم÷ ةسصرفلا حنم

ينعم لكلاو ةيسساسسأ’ا هتناكم نمسض بع’ يأا دجوي ’ هنأا ةبسسانم لك ‘ دكؤويو ،ةيراقلا ةسسفانŸاو
.عوبسسأ’ا تابيردت ‘ مدقŸا لمعلا بسسح نوكي ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا رايتخاو ،تايرابملل Òسضحتلاب

 ناف’ ةقثب امئاد ىظحي يدبع نب
يذلا يدبع نب زيزع طسسولا بع’ ‘ هتقث لماك عسضي ناف’ سسينيد بردŸا لاز ام ،ارظتنم ناك امكو

فسسوي قباسسلا بردŸا عم هب يظح ةسصرف لوأا ذنم ةيلئابقلا ةليكسشتلا ‘ هسسفن سضرفي فيك فرع
تاداقتن’ا مغر ةÒبك تايرابم يدؤويو ،ةبيبسشلل ةبسسنلاب مسسوŸا فاسشتكا Èتعي يدبع نب نأا ثيح ،يديزوب
موقي بوملل قباسسلا بعÓلا نأا ةراسشإ’ا ردŒو ،همادقتسسا دعب مسسوŸا ةيادب ‘ ةرادإ’ا اهل تسضرعت يتلا
 .موجهلاو عافدلا يطخ Úب لسصو ةزمه Èتعيو ناديŸا طسسو ‘ نزاوتلا قلخيو Òبك لمعب

طايتح’ا ‘ لابوطلاو دوعي نورمح
¤إا نورمح يقزر دئاقلا ةدوع سسمأا ةارابم تفرع ،ةقباسسلا اندادعأا ‘ هيلإا انرسشأا امكو ،ىرخأا ةهج نم
سسينيد لسضف دقو ،Êاثلا طوسشلا ‘ لخدو باهذلا ءاقل ‘ طايتح’ا ‘ ناك نأا دعب ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا

لوأ’ طايتح’ا يسسرك نم ةارابŸا أادب يذلا لابوطلا دمfi يبيللا ›ودلا ىلع نورمح ةرŸا هذه ناف’
،ةوقب دئاعلا حياسس نب نم لك تامدخ ‘ ةقثلا ددج يسسنرفلا ينقتلا نأا ةراسشإ’ا عم ،تايرابم ةدع ذنم ةرم
.›اŸا بعلŸا عافدل ةفينعلا تÓخدتلا نم سسمأا هتاناعم مغر ةلوبقم ةارابم ىدأا يذلا ةي◊وب ايركزو

81ـلا ةمئاق نمصض يدولغ
فوفسص ‘ ديد÷ا دفاولا ¤إا ةوعدلا هيجوت ناف’ سسينيد بردŸا ررق ةظ◊ رخآا ‘ ،اعقوتم ناك امكو
هقاحتلا ذنم ةرم لوأ’81ـلا ةمئاق ‘ هروسضح لجسس يذلا يدولغ ماب اغن’اغنÓيك ›وعنوكلا يرانكلا
سصقن نم Êاعي ناك نإاو ىتحو ،ةبيبسشلا عم عوبسسأ’ا ةيادب تابيردتلا رسشاب هنأا مغرف ،يرانكلا فوفسصب

ةيلمع هيلع لهسسيو ةعومÛا ‘ هلخدي ىتح هل ةوعدلا هيجوت لسضف ناف’ بردŸا نأا ’إا ،ةسسفانŸا
.ةيمسسر ةارابم ‘ هاوتسسم فاسشتك’ قئاقدلا سضعب هحنم ‘ ىتح ركفو ،جامدن’او ملقأاتلا

ن .ن

ابعصص ناك زوفلا» :‘رعلا
ةبيبششلا وبع’ ناك ،ءاقللا ةياهن دعب «اقحتصسم هنكل نم او-ن-ك“ نأا د-ع-ب ةدا-ع-شسلا ة-م-ق ‘ رود ¤إا ل--هأا--ت--لا ةÒششأا---ت نا---م---شض حيرشصت ‘و ،فاكلا سسأا-ك تا-عو-م‹ ط--شسو--لا بع’ ف--ششك ،ه--ب ¤دأا ه---ل ةارابŸا نأا فÎعن »:Óئاق ‘رعلا رامع سسفانم مامأا ةبوعشصلا ةياغ ‘ تناك ،لكاششم ةد-ع ا-ن-ل ق-ل-خ يو-قو بل-شص ثيح ،ةيادبلا ذنم اعقوتم ناك اذهو انل مدقي نل ›اŸا بعلŸا نأا ملعن انك وزو يزيت ¤إا لقن-ت-ي-شسو ة-يد-ه ة-يأا انتÁزعو انتدارإا نكل ،ديكأاتلا ةينب ،كلذل ،قراف-لا تع-ن-شص ناد-يŸا قو-ف هنكل ابعشص ازوف انق-ق-ح ا-ن-نأا د-ق-ت-عأا ةداعشسلا ةمق ‘ نحنو ،اقحتشسم ناك  .«تاعومÛا رود ¤إا لهأاتلا اذهب



ــه٢44١ بجر٩0 ـل قفاوŸا١٢0٢ يرفيف٢٢ Úنثإ’ا لوأ’ا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

يجÎلاب ةحاطإلا ىلع نومزاع نوبعÓلا

تاعومÛا رود ةبقع يطختل ميتنسس نويلم07 دسصرت ةرادإ’ا

... ةيليوج5 بعلم ىلع ةيبيردت ةشصح Êاث ‘

زوفلاب نولئافتم ةوانسشلا
«ةقيوسسلا باب» ءانبأا ىلع

Úب ةر-ظ-ت-نŸأ ةÒب-ك-لأ ةأرا-بŸأ ة-ي-م-هأأ ل--ظ ‘
أد-غ مو-ي ي-سسنو-ت-لأ ي-جÎلأ را÷أو ة-يدو-لوŸأ
لظ ‘و ،يخيراتلأ ويلوي5 بعلم ىلع  ءاثÓثلأ
ةأرابŸأ طاقنل ةمسصاع-لأ ءا-ن-بأل ة-سساŸأ ة-جا◊أ
‘ ةÒب-ك-لأ م-ها-يأو-ن نود-كؤو-ي م-ه-ل-عŒ ي--ت--لأ
دهسشت ،ةيراقلأ ةسسفانŸأ هذه ‘ أديعب باهذلأ

ةيطغت ةيليو-ج5 بكرÃ ةيدولوŸأ تا-ب-يرد-ت
قلعت ام ءأوسس ،يدانلأ تابيردتل ةÒبك ةيمÓعإأ
،ةسصاÿأو ةماعلأ ةينويزفلتلأ تأونق-لا-ب ر-مألأ
يتلأ ةيمويلأ د-ئأر÷أو ة-بو-ت-كŸأ ة-فا-ح-سصلأ وأأ

ةسصاخ ةه-ك-ن ى-ط-عأأ ا-م ،يدا-ن-لأ را-ب-خأأ ل-ق-ن-ت
ةfiاج ةبغر نع أونابأأ نيذلأ ةحاسس نب قافرل
نيذلأ ،«ةقيوسسلأ باب» ءانبأأ ءايÈكب ةحاطإÓل

ي-ت-لأ ةÒب-ك-لأ تا--ي--نا--ك--مإلأو م--ه--تو--ق م--غر
Áأ لابسشأأ نأأ لإأ ،اي-ند-بو ا-ن-ي-ف ا-ه-نو-ك-ل-تŸبرد
هنأاسش ،ةيباجيإأ ةجيتن قيقحتب لئافتم Êأرمع
ىلع رداق مهقيرف نأاب نوري نيذلأ ةوانسشلأ نأاسش
. ةسسنأوتلأ ىلع ءأدألأو ةجيتنلاب زوفلأ

ىظ– يتلا ¤وأ’ا ةرŸا هذه تسسيل
Òبك يمÓعإا بخسصب ةيدولوŸا

د-ي-عأوŸأ ‘ ة-يرا-ق-لأ تا-كرا-سشŸأ ¤إأ ةدو-ع-لا-بو
ةرŸأ تسسيل هنإاف ،ةيدولوملل ةب-سسن-لا-ب ةÒب-ك-لأ
ديمعل Òبك يمÓعإأ بخسص دهاسشن يتلأ ¤وألأ
ىلع اندوع ام أÒثك يذلأ ،ةيرئأز÷أ ةيدنألأ
رابك مامأأ ةÒبكو ةديدع تايرابم ‘ ةكراسشŸأ
،يواسضيبلأ ءا-جر-لأ م-هزر-بأأ ،ءأر-م-سسلأ ةرا-ق-لأ
يرسصŸأ كلامزلأو يلهألأ ،يسسنوتلأ يسسقافسصلأ

أدغ موي ةيدولوŸأ سسفانم ،يسسنوتلأ يجÎلأو
ة-ي-ط-غ-ت-ل ةو-ق-ب مÓ-عإلأ رو-سضح-ف ،ءا-ثÓ--ث--لأ

ا-ق-ئا-ع ل-ك-سشي د-ع-ي ⁄ ة--يدو--لوŸأ تا--ب--يرد--ت
انتلوطب ‘ Òبك لكسشب أوزرب ÚبعÓل ةبسسنلاب
جورخلل ›اع زيكرت ةلاح ‘ نآلأ مهو ،ةيلÙأ

. ثÓثلأ طاقنلاب Ú‰اغ

ىلع ةلوقنم نوكتسس ةيبرعلا ةمقلا
7 تروبسس Úيب ةانقو ةيسضرأ’ا ةانقلا
عمجتسس يتلأ ةيبرعلأ ةمق-لأ نو-ك-ت-سس ل-با-قŸأ ‘

نم ةيأدب دغلأ موي يسسنوتلأ يجÎلاب ةيدولوŸأ
ىلع رسشابŸأ ىلع ةلوقنم أءاسسم00.02 ةعاسسلأ
تروبسس Úيب ةانق ى-ل-عو ة-ير-ئأز÷أ ة-ي-سضرألأ
نوكتسس ن-يأأ،dh trops nieb7 ةيرطق-لأ
ل-جأأ ن-م Úق-ير-ف-لأ را-سصنأل ة-حا-ت-م ة-سصر-ف-لأ

لمحتسس ي-ت-لأ ةÒب-ك-لأ ةأرا-بŸأ ءأو-طأأ ة-ع-با-ت-م
رأدم ىلع قيوسشتو ةراثإأ نم ،اهتايط ‘ ديدعلأ

ةأرابŸأ ةياهن دعبو لبق نأأ امك ةقيقد Úعسست
سضرعي ةأرابملل يليل– أوطÓب كان-ه نو-ك-ي-سس
ةقلعتŸأ تايئاسصحإلأ مهأأو سصرف-لأ م-هأأ م-ه-ي-ف
. ةأرابŸاب

Òكششوب

ةÁز--عو ةدارإا ة--يدو---لوŸا تا---ب---يرد---ت د---ه---سشت
ةارابم نولخديسس نيذلا ÚبعÓلا نم ÚتÒبك
ةينب يسسنوتلا يجÎلا را÷ا مامأا (ءاثÓثلا) دغلا
ي-ت-لا ثÓ-ث-لا طا-ق-ن-لا-ب ر-ف-ظ-لاو ،Òغ ’ زو-ف--لا
هذه ‘ اديعب باهذلل قاور نسسحأا ‘ مهعسضت
دهسشت ةيمويلا تابيردت-لا-ف ،ة-يرا-ق-لا ة-سسفا-نŸا

نيذلا دوسشح دئاقلا ءÓمز Úب ةراثإاو ضسامح
،مهرظتني يذلا ناهرلا ةبوعسص اديج نوكردي
ديكأاتلا نم مهنكÁ يذلا زوفلا ةيمهأا اعبطو

ةراقلا رابك ةعراقم ىلع مهتردقو مهاياون ىلع
ءايÈكب ة-حا-طإ’ا ى-ل-ع مزا-ع ل-ك-لا-ف ،ءار-م-سسلا
رئاز÷ا ¤إا يتأاي نل كسش نود نم يذلا يجÎلا

عاطتسسŸا ردق لواحيسس لب ،ةهزنلا لجأا نم
ةيباجيإا ة-ج-ي-ت-ن-ب ةدو-ع-لاو ه-ب-ع-ل ة-ق-ير-ط ضضر-ف
ةارابم رظت-ن-ن ا-ن-ل-ع-ج-ي ا-م ،ةراد-سصلا ‘ ه-ي-ق-ب-ت
Úعسستلا ةليط ق-يو-سشت-لاو ةرا-ثإ’ا-ب ةد-عاو ة-يو-ق
. ةقيقد
ةعومÛا عم سسمأا ا‹دنا Ëدروبو ةيجلع نب
را---سصنأ’ا بو---ل---ق د---ع----سسأا يذ----لا را----سسلا ÿÈا
ردا-ق-لا د-ب-ع بردŸا ةدا-ي-ق-ب ي-ن-ف-لا م-قا--ط--لاو

،Ëدرو-ب ة-ج-ي-ل-ع ن-ب ي-ئا-ن-ث-لا نأا و--ه ،Êار--م--ع
ضسمأا او‹دناو ةيعام÷ا تابيردتلا ¤إا اوداع
ابردت نيأا ،ةيداع ةقيرطب ةيمويلا تابيردتلا عم
ةيزهاجو ةبغر نع انابأاو يعيبط لكسشب يئانثلا
ةيوقلا ةارا-بŸا ‘ Ó-يد-ب و-لو ة-كرا-سشم-ل-ل ةÒب-ك
مامأا ءاثÓث-لا اد-غ مو-ي ة-يدو-لوŸا ر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لا
Êاسسملتلا «ضشتوكلا» اعبطو ،يسسنوتلا يجÎلا

حيتت يتلا ةيفاسضإ’او ةبسسانŸا لول◊ا دجيسس
ةيلاثملل ةليكسشتلا كارسشإا لجأا نم ةسصرفلا هل
باب» ءا-ن-بأا-ب ة-حا-طإ’ا ى-ل-ع ةردا-ق ا-هار-ي ي-ت-لا
.«ةقيوسسلا

يجÎلا مامأا امهيلع ادمتعي نل Êارمع
«Êاسسملتلا» ينقتلا ناسسل ىلع ءاج ام بسسحو

يئانثلا ةدوع نأاسشب ،ضسمأا Êارمع رداقلا دبع
تا-ب-يرد-ت-لا ‘ ة--كرا--سشم--ل--ل Ëدرو--ب ة--ي--ل--ع ن--ب
تابيردتلا نع ليوطلا امه-با-ي-غ د-ع-ب ،ة-ي-مو-ي-لا
امهيلع ادمتعي نل Òخأ’ا نإاف ،ةباسصإ’ا يعادب
،يسسنوتلا يجÎلا مامأا دغلا موي ةÒبك ةبسسنب
ةينفلا هتايناكمإا لماك عجÎسسي ⁄ يئانثلا نوك
ة-فزاÛا د-ير-ي ’ Êار-م-ع نأا ا-م-ك ،ة-ي-ند--ب--لاو
د-ي-عاوŸا مدا-ق-ل ا-م-ه-ت-يز-ها-ج ر-ظ-ت-ن-يو ا-م-ه--ب
رظتنت يتلا ةÒبكلا تايدحتلا لظ ‘ ،ىÈكلا
. ايراق وأا ايلfi ءاوسس ةيدولوŸا
ةيليوج5 بعلم ةيسضرأا ىلع بردتي قيرفلا

ةيدولوملل ينفلا مقاطلا لقن ،قايسسلا تاذ ‘
¤إا ضسمأا را-ه-ن ن-م ة-ياد-ب ة-ي-مو-ي-لا تا-ب-يرد-ت--لا

يذلا يخيراتلا بعلŸا اذه ،ةيليوج5 بعلم
ة-ي-برا--غŸا ة--م--ق--ل--ل ا--يور--ك ا--حر--سسم نو--ك--ي--سس
ي-جÎلاو ة-يدو-لوŸا Úب د--غ--لا مو--ي ةر--ظ--ت--نŸا
نم ةيناثلا ةلو÷ا راطإا ‘ لخدت يتلا ،يسسنوتلا
،لاطبأ’ا ةطبار ةسسفانم نم تاعومÛا رود

او-برد-ت-ي نأا ’إا ه-يد-عا-سسمو Êار-م-ع ى-بأا ثي-ح
دوعت لجأا نم ايعيبط ةبسشوسشعŸا ةيسضرأ’ا ىلع
اهŸاعم ىلع فرعت-لاو ا-ع-ب-ط ا-ه-ي-ل-ع Úب-عÓ-لا

نودوعتم ي◊اسص ضسرا◊ا قافر نأا ولو ،اديج
ا-ه-ي-ف نو-ل-ب--ق--ت--سسي ي--ت--لا ة--ي--سضرأ’ا هذ--ه ى--ل--ع
،طرافلا مسسوŸا ذن-م ة-لو-ط-ب-لا ‘ م-ه-ي-سسفا-ن-م
ة-يرا-ق ة-سسفا-نÃ ق-ل-ع-ت-ي ةرŸا هذ-ه ر-مأ’ا ن-ك--ل
ن--م ن--يذ--لا ة--ق--يو--سسلا با--ب ءا--ن--بأا ما--مأا ةÒب---ك
. ءادهسشلا دلبب مويلا ةحيبسص اولحي نأا رظتنŸا

’إا ثيدح ’و تابيردتلا ‘ ةعئار ءاوجأا
يجÎلا مامأا زوفلا نع

ةعئار ءاو-جأا ة-يدو-لوŸا تا-ب-يرد-ت د-ه-سشتو اذ-ه
لجأا نم Òبك دهجب نولمعي نيذلا ÚبعÓلا Úب
ي-جÎلا ما-مأا د-غ--لا مو--ي ةÒب--ك ةارا--ب--م Ëد--ق--ت
عفادŸا قافر Úب رودي ثيدح Óف ،يسسنوتلا
يجÎلا مامأا زوفلا ةرورسض نع ’إا دادح قلأاتŸا
لكب ةارابŸا نوعباتيسس نيذلا ةوانسشلا داعسسإاو

مهل حامسسلا نونمتي اوناك مهنا مغرف ،مهحراوج
Ãا ة--ع--با--تŸا ى-ل--ع ن--م ةارا--بŸد-ع-ب ،تا-جرد

بب-سسب تا-ي-فو-لا دد-ع ل-ي-ج-سست ‘ Òب-ك ع-جار--ت
ة-ب-ع-سص لاز-ت ’ رو-مأ’ا نأا ’إا ،ا-نورو-ك ة--ح--ئا--ج
لودلا نم اهÒغك ةيرئاز÷ا ةلودلاو ةدقعمو
ى-ل-ع دا-م--ت--ع’ا ةرور--سض ى--ل--ع ر--سصت ةرواÛا
. ةئراط ت’اح يأا بنجتل يحسصلا لوكوتوÈلا

نويلم07 ةحنم دسصرت سساŸأا ةرادإا
تاعومÛا رود ةبقع يطختل ميتنسس

ءاد-سصأا» ة-ي-مو-ي تم-ل-ع ،ل-سصت-م د--ي--ع--سص ى--ل--ع
تي--ب ن--م ة--بر--ق--م د--ج ردا--سصم ن--م «بعŸÓا
ضساŸأا رسصانلا دبع ضسيئرلا ةرادإا نأا ،يدانلا
‘ بع’ لكل ميتنسس نويلم07 ةحنم تدسصر

يطخت نم Êارمع بردŸا لابسشأا نك“ لاح
عيŸا مل-ع-ي ا-م-ك ي-ت-لا ،تا-عو-مÛا رود ة-ب-ق-ع
ةفسصانم Êاثلا زكرŸا ‘ داوتت ةيدولوŸا نإاف
ة-ط-ق-ن د-ي-سصر--ب ير--سصŸا كلا--مز--لا يدا--ن ع--م
ى-ل-ع ي-سسنو-ت--لا ي--جÎلا ع--بÎي ا--م--ي--ف ،ةد--حاو

امدعب ةلماك طاقن3 ديسصرب ةعومÛا ةرادسص
ملعت ضساŸأا ةرادإاف ،›اغنيسسلا يدانلا ىلع زاف

عنسصت نأا اهنأاسش نم ةيلاŸا تازيفحتلا نأا اديج
هذه ‘ اديعب باهذلا ديرت يتلا يهو قرافلا
. ةيراقلا ةسسفانŸا

Òكششوب

ةرادإ’او باوبأ’ا ىلع يوتسشلا وتاكŸÒا
ةقدب رومأ’ا ةسساردب ةبلاطم

ىلع رداق ،ةياغلل يرث دادعت كلÁ قيرفلا نأا ةيدولوŸا تيب ‘ نانثا فلتخي ’
ةيدولوŸا نأا ليلدب ،ةيراقلا ىتحو ةيلÙا تاقباسسŸا عيمج ‘ يدحتلا عفر

ىرحأ’اب وأا راسصنأ’ا لامآا بيخت نأا لبق ديد÷ا مسسوŸا ‘ ةيلاثم ةيادب تققح
بردŸا هناكم بلŒو ،زيغن ليبن بردŸا ليقت ةرادإ’ا لعج غارف ةÎفب ر“
،لسضفأ’ا وحن يدانلا ةدايقل بسسانŸاو بسسنأ’ا رايÿا هيف ىرت يذلا Êارمع
بجوتي يتلا ضصئاقنلا ضضعب هيلع ترهظ ةيدولوŸا دادعت نأا وه ديكأ’ا نأا Òغ
وتاكŸÒا حتف باوبأا ىلع اننأاو ةسصاخ ،ناوأ’ا تاوف لبق اهحيحسصت ةرادإ’ا ىلع
ةزات‡ ءامسسأا مادقتسسإا لجأا نم يدانلل ةسصرفلا حيتيسس امتح يذلا يوتسشلا

. ةفاسضإ’ا Ëدقت ىلع ةرداق

سسيياقŸا لكب يثراك يئانثتسسا وتاكÒم
هب ترقأا يذ-لا ي-ئا-ن-ث-ت-سس’ا ى-ت-حو ق-با-سسلا و-تا-كŸÒا ى-ل-ع ءو-سضلا ا-ن-ط-ل-سس اذإا
تدكأاو ىرخأا ةرم ناهرلا بسسكت ⁄ ةرادإ’ا نإاف ،انوروك ةحئاج ببسسب ةطبارلا

تءاج يتلا تاديكأاتلا مغر بع’ ’و بلج نم نكمتت ⁄ امدعب ،عيرذلا اهلسشف
نكل ،ةفاسضإ’ا Ëدقت ةلجأا نم ةثÓث وأا ÚبعÓل هتجاحب ÚبردŸا ناسسل ىلع
درجÃ نيذلا راسصنأ’ا ةظيفح راثأا ام بع’ يأا عم قافتإا يأ’ لسصوتت ⁄ ةرادإ’ا
ةيلوÎبلا ةكرسشلا ىلع مهبسضغ ماج اوبسص ،ةلوطبلا ‘ يدانلا ىوتسسم عجارت
ةكرسشلا لامع ىلع ءادتعإ’ا اولواح Úح ،كارطانوسس مهسسأ’ا ةيبلاغل ةكلاŸا

Ãتاطلسسلا لخدت بلطت لب ىسضوف ةاح ثدحأا ام ،ةرديحب يمسسرلا اهرق
ببسسب ةعاسسلا د◊ مهنه جارفإ’ا متي ⁄و مهنم Òثكلا تلقتعإا يتلا ةينمأ’ا
. ةكرسشلا قح ‘ هب اوماق يذلا بيرختلا

ةزات‡ ءامسسأاب ’إا اوسضري نل ةوانسشلا
ةقلعتم ةÒبكو ةÒغسص لك نوعباتيسس يدانلا قاسشعو ةوانسشلا نإاف كسش نود نم
مهف ،يوتسشلا وتاكŸÒا اذه اهميسسÎل ةرادإ’ا ىعسست يتلا تامادقتسسإ’ا ةيسضقب

يدانلل ةفاسضإ’ا Ëدقت اهناكمإاب ةزات‡ ءامسسأا عم دقاعتلاب ’إا اوسضري نل امتح
ةيراقلا ةسسفانŸا ةسصاخ ،مسسوŸا اذه تاهب÷ا نم ديدعلا ىلع ضسفاني يذلا
ةيندبلا ةينفلا ةردقلاب نو-ع-ت-م-ت-يو ةÿÈا نو-ك-لÁ ءا-م-سسأا د-جاو-ت بل-ط-ت-ت ي-ت-لا
ماركلا رورم ر“ نل ةرŸا هذه تادقاعتلا امتحو ،لسضفأ’ا وحن ةيدولوŸا ةدايقل

عم دقاعتلا ‘ ضساŸأا ضسيئرلا ىرخأا ةرم لسشف لاح ‘ نيذلا ،راسصنأ’ا ىلع
نع ليحرلاب ابلاطم نوكيسسو ةعذ’ تاداقتنا ىقلتيسس Òخأ’ا نإاف ةزات‡ ءامسسأا
. يدانلا ةسسائر

ةيودم ةأاجافÃ دعيو ةيرسس ‘ لمعي سساŸأا
رسصانلا دبع ضسيئرلا ةرادإا نم ةبرقŸا فارطأ’ا ضضعب انل هتدكأا ام بسسحو
ىلع ةرداق ةزراب ءامسسأا عم لسصاوتيو ةمات ةيرسس ‘ لمعي Òخأ’ا نإاف ،ضساŸأا
لكب لمعت اعبطو ةيدولوŸا بعل ةقيرطل ةبسسانم اهاري لب ،ةفاسضإ’ا Ëدقت
هرواسشيو ءارآ’ا ‘ هكراسشي هرودب يذلا ،Êارمع بردŸا فارسشإا ت– ةيفاÎحإا

نع فسشكيسس هنأا ÚبرقŸا ضضعبل دكأا ضساŸأا نأا امك ،ةÒبكو ةÒغسص لك ‘
ضسيئرلا فرط نم ةجرÿا هذه يتأاتو ،ةوانسشلا رودسص جلثتسس ةيودم ةأاجافم
. ةوانسشلا دو بسسك ديريو ةيسضاŸا ةÎفلا ءاطخأا راركت ديري ’ يذلا ضساŸأا

Òكششوب



ءاضضعل هفضشك ام وهو  وباج نمؤوŸأ دبع يموجهلأ طضسولأ ةدوع ةقفضص نامضض نم قثأو رأرضس سسيئرلأ أدب
نم عنŸأ رأرق عفرو تاعأزنلأ ةن÷ نويد ديدضست لجأ نم ةطخ عضضوو ةيدجب Òكفتلأ ‘ أدب ثيح ةرأدإلأ

ةمئاق سسأر يلع نوكي-ضس ي-ت-لأ  و-با-ج ة-ق-ف-ضص م-ي-ضسÎب ة-يأد-ب-لأو  يو-ت-لأ و-تا-كر-م-ل-ل ا-ب-ضس– تا-مأد-ق-ت-ضسلأ
سضرع لوح هعم ثد–و وباج ةماقأ رقم ›أ لقتنأ دق رأرضس ناكو ةليكضشتلاب ÚقحتلŸأ

. ليضصافتلأ لكو هتدوع
اءاسسم ةثلاثلا ‘ ةرهاقلا ‘ مويلا تاعومÛا يرود ةعرق

Œأ  ةن÷ يرŸأ يرود ةعرق مويلأ يقيرفإلأ دا–لأ ‘ ةضسفانÛأ تاعومÿسصا
Ãأ ةمضصاعلاب دا–لأ رقم ‘  «فاكلأ» سساك ةضسفانŸنم ةيأدب  ةرهاقلأ ةيرضص

لهأاتلأ ةقرو عأزتنأ ةلاح  ‘ يفياطضسلأ روهم÷أ قانعأأ هجوتت ثيح ةثلاثلأ ةعاضسلأ
ةعومÛأ لكضشت يتلأ قرفلأو قيرفلأ يضسفانم يلع فرعتلل ةرهاقلأ ةمضصاعلأ ›أ

.اهيف افرط فيطضس قافو نوكيضس يتلأ
يرفيف72 مداقلا تبسسلا فلسشلا ةهجاوم

دهضشت يتلأو ةلوطبلأ نم ةمداقلأ ةلو÷أ تاهجأوم ةفÙÎأ ةطبأرلأ ت‹رب
مث ةرواضسلأ مامأ Úتيلاتتم Úتلوج نع بايغ دعب فيطضس قافو ردضصتŸأ ةدوع
مامأأ فيطضس قافو ةهجأوم دعوم ةطبأرلأ تددح ثيح ةيلم Úع ةيعمج مامأ

ةيضضرأأ يلع ةثلاثلأ ةعاضسلأ نم ةيأدب يرفيف72 تبضسلأ ةيضسمأأ فلضشلأ ةيعمج
ةرأدضصب كضسمتلأ  يلع يكوكلأ بردŸأ لابضشأأ لمعيضس نيأأ  يام8 بعلم
. بيتÎلأ

ةيبلسس اهلك تءاج يتناسشا تاسصوحف جئاتن
وكتوك يتناضشأ ةليكضشت رضصانع اهل عضضخ يتلأ تاضصوحفلأ جئاتن تءاج

›أ Êاغلأ دفولأ عضضخ ثيح ةأرابŸأ دعوم لبق ةيبلضس اهلك  Êاغلأأ
33 نم نوكتŸأ دفولأ ءاضضعأأ نم درف لكل متنضس نويلم لباقم تاضصوحف
ل-ع-ج ا--م ة--ضصاÿأ ة--ضصتıأ تأÈتıأ د--حأ يو--ت--ضسم ي--ل--ع  أو--ضضع

fiأ ظفاŸحمضسي  ةأراب Ãأ دأدعت لك ةكراضشŸافوختم ناك يذلأ سسفان
.تاضصوحفلأ جئاتن نم ةيأدبلأ ‘

قيرف لك نم جرفتم03 لوخدب حمسس ظفاÙا
يذلأ ينفلأ عامتجلأ لÓخ ةيبمأ  لامج يبيللأ ةأرابŸأ ظفاfi حمضس
ناك ثي-ح ق-ير-ف ل-ك ن-م جر-ف-ت-م03 لوخدب ةأرابŸأ ة-ح-ي-ب-ضص د-ق-ع-نأ
4 لاخدإاب Êاغلأ  يدانلأ يفتكأ اميف أرضصانم03 قافولأ راضصنأأ بيضصن
ةيركضسعلأ ةضصاÿأ ةرئاطلأ سسفن ‘ دفولأ أوقفأر دق أوناك نيرضصانم

لكل أوضضع03 يأ قيرفلأ ءاضضعأأ لوخدل ظفاÙأ هددح ددعلأ سسفنو
.قيرف لكل81 ةمئاق  مهنيب نم قيرف

ةسصمقلا يلع ديحولا «اكيج عم‹» راعسشب لخد قافولا
عزن دعب  «تنمضسÓل اكيج عم‹ » راعضش لمحي سصيمقب ةليكضشتلأ رضصانع تلخد
يذلأ دقعلأ ديدŒ مدع دعب قيرفلأ سصيمق نم وديرووأ تلاضصتلأ ةكرضش راعضش
اكيج ةكرضش عم ايئاهن قفتت ⁄ تلأزل ةرأدإلأ نأأ مغرو  قيرفلأ عم اهطبري ناك

يلع ةقداضصملل ةكرضشلأ ةرأدأ سسل‹ عامتجأ ةياغ ›أ لجات يذلأ دقعلأ يلع
مأربأ يلع ةكرضشلأ ›وئضسم ةلامتضسأ لجأ نم  راعضشلأ عضضو تدمعت اهنأ ›إأ دقعلأ
. دقعلأ

ب/ليلخ

باهذلا ةهجاوم دادعت سسفن يلع دمتعا يكوكلا
ةقثلا ددج نا دعب  طرافلا دحألا ترج يتلا باهذلا ةارابم ‘ كراسش  يذلا دادعتلا سسفن يلع يكوكلا ليبن بردŸا دمتعا

بردŸا ظفاح امك  يبيرعل– ليد‰ روÙا يئانثو نيÒهظلا بسصنم ‘ ‘اوعلو يرابد نم لكسشت يذلاو يفلÿا طÿا سسفن ‘
›ا ةوقب دئاعلا  موجهلا لثم اميف ةلاسصيمو Êاحرف، يوارق ةÿÈا يثÓث نم نوكتŸا طسسولا طخ يثÓث سسفن يلع يكوكلا

. يروت ›اŸا مجاهŸا ›ا ةفاسضإا يسسودنق Êاثلا فدهلا بحاسصو ةسضغ ماسسح هاوتسسم
طايتحلا رسصانع سسفن يلع ظفاح

رارقب مجاهŸا نم لكب رملا قلعتيو لولا طوسشلا ‘ طايتحلا ‘ تناك يتلا رسصانعلا سسفن يلع ظفاح بردŸا نا بيرغلا
‘ اهب ماق دق ناك يتلا تاÒيغتلا  تح‚ ثيح  سساعد Êاثلا سسرا◊او رودم، ةرومع، ›اد ›ا ةفاسضا  يديعسس هليمزو
. اهراركت ‘ سسما ةهجاوم لبق ركف يتلاو باهذلا ةارابم

قيرفلا عيجسشتل بعلŸا ءاوسسا فلخ راسصنلا نم ةعوم‹
تلاعتو ÚبعÓلا عم تلفتحا ثيح بعلŸا ›ا قيرفلا ةلفاح لوسصو ذنم ةرسضاح راسصنلا نم ةعوم‹ تناك
جراخ ةعومÛا سسفن تلسصاو دقو قلأاتلا ةلسصاوم يلع مهعجسشتو ÚبعÓلا دج“ جيزاهاب ينغتلل مهتاوسصأا

مهتايونعم نم اÒثك تعفرو ÚبعÓلا ةقث نم تداز يتلا ةتافتللا يهو، ÚبعÓلا عيجسشت لجا نم راوسسألا
ب/ليلخ. زوفلا قيقحتل

لوألا فÙÎاــه2441 بجر٩0 ـل قفأوŸأ1202 يرفيفÚ 22نثإلأ

 Êاغلا وكوتوك يتناسشا0–0 فيطسس قافو

بايأ ‘ فأدهأ نود هلداعت مغر تاعومÛأ رود ¤أ فيطضس قافو يدان لهات
 Êاغلأ وكوتوك يتناضشأ يدان مامأ ةضسفانŸأ تأذ نم رركم61 رودلأ
قيرط نع ةيناثلأ ةقيقدلأ ذنم مهايأون نع فيطضس قافو ةليكضشت رضصانع نلعأأ
سسفن قأزر سسرا◊أ اهل يدضصت هترك هجول اهجو يروت كيلم ›اŸأ مجاهŸأ
ةفلا81fl د ‘ ةفلاfl مث سسرا◊أ ناضضحأأ Úب هترك هجول اهجو3 د ‘ مجاهŸأ
يتناضشأ موجه در يتأايل  ةيبناج يمرŸأ مامأأ Êاحرف ةيضسأر دŒ يضسودنق اهذفن

اموجه يوأرق دوقيل ةيريأذخ اهجرخأأ هفذقبو81 ةقطنم ›إأ اتياك لغوت42 د ‘
‘ بعللأ رضصحنيل ةينكرلأ ›إأ جرخت ةفذقبو غوأري ةضشغ ›إأ42 د ‘ ةريرمتبو
طأÒق يضسنوتلأ مك◊أ نÓعأ ةياغ ›أو ةيقبتŸأ قئاقدلأ ةليط نأديŸأ طضسو
نأ دعب موجهلأ ›إأ  يتناضشلأ رضصانع هيف جرخ Êاثلأ طوضشلأ.لوألأ طوضشلأ ةياهن
اماغ يليزأÈلأ ›أ ررم يذلأ رفوتضسيرك Òهظلأ قيلرط نع84 د ‘ ردابŸأ ناك
يمرŸأ مامأ يروت ›اŸأ ›أ ةحتفب06 د ‘ ةضشغ دري ةيبناج هتفذق يمرŸأ مامأ

باضشلأ مجاهŸأ  محقأو يروت جرخأ يذلأ يكوكلأ بردŸأ لخدت عدتضسأ ام ةيبناج
سصقن تلضصأوت ثيح قأزر سسرا◊أ ناضضحأ Úب ةفذقب46 د ‘ لغوت يذلأ  ةرومع
لمعتضسأ وكيلاضس ليدبلأ نم ةفذقب  يتناضشل ةضصرف رطخاب28 د يتاتل ةيلاعفلأ

هنكل لغوت، غوأر يذلأ ةرومع هيلع در ةينكرلأ ›أ اهجأرخإل هتايناكمإأ لك ةيريأذخ
ب/ليلخ. قافولأ لهاتو ةأرابŸأ ةياهن نع يضسنوتلأ مك◊أ نلعيل عيضض

مهألاب يفتكي قافولا
يرود ¤إا لهاتلا نمسضيو

تاـــــــــعوــــــــمÛا

يسشرموبب يدانلا رقم ‘ عورسشم زا‚’ ةسصخرو اسسنرف قدنف ةداعتسسا ›اولا نم بلط رارسس

 رارــــــسسو موـــــــيلا ةرادإلا سســـــل‹ ءاــــسضعأا عاـــمتجا
ءاـــــسضعألا تاــــمهاسسم ÒيÓم01 فدـــهتسسي

سسل‹ سسيئر نم ةوعدب ايÒضصم اعامتجأ مويلأ ةيضسمأأ فيطضس قافو يدانل زلقيأ كÓب ةكرضش  ةرأدإأ سسل‹ ءاضضعأأ دقعي
ءاضضعأأ تامهاضسم لÓخ نم ايلام امÓغ عمجب قلعتت  عامتجلأ لاغضشأأ ةطقن نأ حضضوأأ يذلأ  رأرضس ميك◊أ دبع ةرأدإلأ

رأرضس ةرأدإلأ سسل‹ سسيئر  متنضس رايلم غلبم قيرفلأ سضأرقإاب21 ءاضضعألأ نم وضضع لك ةبلاطمو ةرأدإلأ سسل‹
حنŸ دعتضسم Òغ وضضع لك بلاط Úح ةمزألأ نم جورخلل مويلأ عامتجاب همامتهأ يدم ديكأاتل أديعب بهذ
‘ ةدضصوم بأوبألأ لك قيرفلأ  دجو نأ دعب  ةضصاخ ةرأدإلأ سسل‹ نم باحضسنلاب ةمهاضسŸأو سضرقلأ
ةطرافلأ تاعاضسلأ ‘ حرضص دق رأرضس سسيئرلأ ناك ثيح ليو“ دوقع مأربأ وأ ليو“ رداضصم داجيل ههجو
. ةلويضسلأ ›إأ ةضسام ةجاحب قيرفلأ امف  ةليوط ةÎف بلطتت ليو“ دوقع داجيإأ  نأ نم

سسيئر بئان يوابرعلا ىلع سضرعو سسلÛا ميعدتل تلاسصتلا فثك
ةبلاطملل نوبعÓلأ اهب ماق يتلأ ةيجاجتحلأ ةكر◊أ ذنمو ةطرافلأ مايلأ ةليط رأرضس سسيئرلأ فثك
ةمهاضسŸأ بلط لجأ نم فيطضس ‘ ةفورعŸأ هوجولأ فلتfl عم هتلاضصتأو هتاكر– نم مهلأومأاب
ةلاح ‘  لئأدبلأ Òضض– مث نمو ةرأدلأ سسل‹ ميعدت  Òثكلأ يلع سضرع ثيح قيرفلأ ةدعاضسمو
بحاضص ناكو  متنضس رايلم قيرفلأ سضأرقإأو ةمهاضسŸأ مدع ببضسب نويلا◊أ  ءاضضعألأ سضعب باحضسنأ
فيراضصمو اناغ ةيرفضس فيراضصÃ لفكت دق ناك  يذلأ  يوابرعلأ ميهأربأ  رفضسلل روت كيبورت ةلاكو
ىلع سضرع رأرضس ناف تامولعم نم انلضصو ام بضسحو سسمأأ ةهجأوم لÓخ  Úيمضسرلأ ةماقأ
.  ةرأدلأ سسل‹ سسيئر بئان بضصنم يوابرعلأ

مويلا عامتجا نم ÒيÓم01 عمج فدهتسسي
ةفثكŸأ تأرواضشŸأو مويلأ ةيضسمأأ عامتجأ لÓخ نم رأرضس سسيئرلأ فدهتضسي
ءاضضعأأ نم سضورق لكضش ‘ ÒييÓم01 عمج ةقباضسلأ ةÎفلأ ‘ اهب ماق يتلأ

مث نمو سسلجملل مهميعدت رظتني نيذلأ دد÷أ ءاضضعألأ وأأ ةرأدإلأ  سسل‹
ةÎف-لأ هذ-ه ‘  ة-ل-ي-ك-ضشت-لأ رأر-ق-ت-ضسأو ءود-ه-لأ ن-م-ضضي  ›ا-م فÓ-غ Òفو--ت
يذلأ د-عوŸأ لا-جأ ة-يا-ه-ن ن-ع ة-ل-ي-ل-ق ما-يأ ل-ب-قو م-ضسوŸأ ن-م ة-ضسا-ضس◊أ

. ةقلاعلأ مهتاقحتضسم ةيوضستل ÚبعÓلأ عم ةرأدإلأ هتددح
رايلم51 ›إا لوسصولاو تاطلسسلا ةناعإا ÒيÓم5

رايلم51 نع لقي ل غلبم  ›أ لوضصولأ يلع قيرفلأ ةرأدإأ نهأرت
يتلأو ةرأدإلأ سسل‹ ءاضضعأأ تامهاضسم عمج ةيلمع لÓخ نم
رايلم5 غلبÃ ةردقŸأو ةيلولأو ة-يد-ل-ب-لأ ي-ت-نا-عإأ ا-ه-ي-لإأ فا-ضضي
تاقحتضسŸأ نم Èتعم ءزج ةيوضست نمضضي  غلبم وهو  متنضس
. ›ا◊أ رهضشلأ ةياهن لبق ÚبعÓل ةقلاعلأ

ةسصخرو اسسنرف قدنف ةداعتسساب ›اولا بلاط رارسس
يدانلا رقم ‘ عورسشم زا‚ل

امدنع  رأرضس ةرأدإلأ سسل‹ سسيئر نأ ةقوثوم رداضصم تفضشك
نع لوألأ لوئضسŸأ يلع هترأدإأ اهتضضرع دق عيراضشم نع ثد–

ةضسلج كانه نأو عيراضشŸأ هذه يلع ةقداضصŸأ لجأ نم  ةيلولأ
ردا--ضصم بضسحو ع--يرا--ضشŸأ هذ--ه سصو--ضصخ--ب ›أو--لأ ع--م ل--م--ع
د-ق رأر-ضس سسي-ئر-لأ نا-ك Úعور-ضشÃ ق-ل-ع-ت-ي ر-مألأ  نا-ف ة-قو-ثو-م

عورضشم زا‚إاب سصاخ لولأ4002 مضسوم  ذنم امهنع ثد–
عباط أذ يضشرموب ي-ح-ب يدا-ن-لأ ر-ق-م يو-ت-ضسم ي-ل-ع يرا-م-ث-ت-ضسأ

›أو نم ايمضسر قيرفلأ ةرأدأ تبلط امك يمامجتضسأو يحايضس
ةنيدŸأ طضسو ‘ دجأوتŸأ اضسنرف قدنف  راجئتضسأ ةداعإأ ةيلولأ
هميمرت ةداعأ ةرأدلأ ديرت يذلأو دملأ ةليوط ةÎفل زايتمأ دقعب
. يدانلأ ليومتل أردضصم اهلعجو هقبأوط ءأركو

روسض◊ا نع ءاسضعلا فوزع نم تافوخت
سسل‹ عامتجأ دقع ةيناكمأ مدع نم ةمئاق تافوختلأ يقبت
سضع--ب فوز--عو هءا--ضضعأ ل--ما--ك رو--ضضح--ب مو--ي--لأ رر--قŸأ ةرأدلأ
‘و ŸÓأ مامأ ةرأدلأ تنلعأأ نأ دعب ةضصاخ روضض◊أ نع ءاضضعلأ
رورŸأ م-ث ن-مو  عا-م-ت-جلأ أذ-ه لا-غ-ضشأأ ة-ط-ق--ن  مÓ--علأ ل--ئا--ضسو
ءا-ضضعأ بل-جو ةرأدإلأ سسل‹ ءا-ضضعأأ د-يدŒ ة-ي-ل-م-ع ›أ ةر-ضشا--ب--م
ب/ليلخ. ددج

وــــباج ةـــــقفسص مــــيسسرت نــــم قــــثاو رارـسس



ةركصسب ‘ قيرفلأ اهل سضرعت يتلأ ةراصسÿأ لأزت ل
راصصنأأ طصسو ثد◊أ عنصصتو ،È◊أ نم Òثكلأ ليصست
اهنأأو ةصصاخ ،اما“ اهوعرجتي ⁄ نيذلأ ةراطصسوصس
Úع مامأأ رايدلأ لخأد ةÁزهلأ دعب ›أوتلأ ىلع ةيناثلأ

‘ هظوظح نم أÒبك أءزج دقفي قيرفلأ لعج ام ،ةليلم
أوداعتصسأ نيذلأ مهو ،يوتصشلأ بقللأ ىلع ةصسفانŸأ
تلو÷أ ‘ ة-ي-با-ج-يإلأ ج-ئا-ت-ن-لأ ة-ل-صسل-صس بق-ع لا-مآلأ
ÚبعÓلأو يجورف بردŸأ راصصنألأ لّمحو ،ةطرافلأ

تها-ب-لأ ءأدألأ بب-صسب ،ةر-ك-صسب ‘ ةرا-صسÿأ ة--ي--لوؤو--صسم
ىلع مهترد-ق مد-عو ة-ه-جأوŸأ ة-ل-ي-ط ه-ب أور-ه-ظ يذ-لأ

ذنم زوف يأأ ققحي ⁄و ايونعم راهنم قيرف ةعراقم
.مصسوŸأ قÓطنأ

ابعصص ارمأا تاب ىمرŸا ¤إا لوصصولا
أدب قيرفلأ نأاب هل حصضتأ ةركصسب ةأرابم عبات نم لكلو

،يموجهلأ قصشلأ ‘ ةصصاخ ،تايوتصسŸأ لك نم افيعصض
ة-ق-ط-ن-م ¤إأ لو-صصو-لأ ى-ل-ع ة-عا-صش ن--ب ءا--ق--فر ز--ج--عو

نم ديدعلأ حر-ط-ي ا-م ،ف-ي-صضت-صسŸأ ق-ير-ف-لأ تا-ي-ل-م-ع
‘ نو-ب-عÓ-لأ ه-ب مو-ق-ي يذ-لأ ل-م-ع-لأ لو-ح تلؤوا--صست--لأ
ةركصسب عافد نأأو ةصصاخ ،ينفلأ مقاطلأ عم تابيردتلأ
ل-ب-قو م-صسوŸأ قÓ-ط-نل ذ-ن-م ة-ل-م÷ا-ب ا-فأد-هأأ ى-ق-ل-ت

‘ ة-ل-ما-ك ة-ي-صسأد-صسب ر-صسخ د-ق نا-ك دا–إلأ ة-ه--جأو--م
را-طإلأ جرا-خ نا-ك ةرا-ط--صسو--صس مو--ج--ه نأأ لإأ ،نأر--هو

ةلباق-م ‘ ل-ي-ج-صست-ل-ل ةÒطÿأ سصر-ف-لأ تبا-غو ا-ما“
.مصسوŸأ ةيأدب ذنم قيرفلل فعصضألأ دعت نايصسنلل

فعصض طاقن تحبصصأا بصصانŸا ضضعب
سضع---ب نأأ ،دا–إلأ قا---صشع ن---م نا---ن---ثأ ف---ل---ت---خ---ي لو
ة-ب-صسن-لا-ب ف-ع-صض طا-ق-ن تتا-ب نأد-يŸأ قو-ف بصصا--نŸأ
ةنوآلأ ‘ دا–إلأ هجأوي قيرف لك اهلغتصسيو ،قيرفلل
بصصانŸأ سضعب نأأ لإأ ءامصسألأ ركذ نود نمو ،ةÒخألأ

تتا-ب د-يد-ح-ت-لأ ه-جو-ب مو-ج-ه-لأ ‘و نأد-يŸأ ط-صسو ‘
قيرفلل ءيصش يأأ مدقت ⁄و اهأوتصسم نع دعبلأ لك ةديعب

سضعب ىوتصسم نايصسن نود ،ابيرقت مصسوŸأ قÓطنأ ذنم

يذ----لأ Úع----فأدŸأ
ديدع-لأ Òث-ي ى-ق-ب-ي

ام ،تلؤواصستلأ نم
م--قا--ط--لأ ل---ع---ج---ي
ة-صشرو ما-مأأ ي-ن-ف-لأ

حيحصصتل ة-ي-ق-ي-ق-ح
يدا-ف-تو ءا--ط--خألأ

‘ ىر---خأأ ةرا---صسخ
ة-----ل-----قŸأ ة-----لو÷أ
ما-مأأ را-يد-لأ ل-خأد
.ةرقم مجحن

⁄ تاباصصإلا
يجورف مدخت

همودق ذنم
با--ي---غ نأأ ود---ب---يو
نع رصصانعلأ سضعب
ةÒخألأ تايرابŸأ
ى---ل----ع أÒث----ك ر----ثأأ

⁄و ،قيرفلأ دودرم
بردŸأ مد------خ-------ي
با--ي--غ رأر--م--ت--صسأ ةرو--صص ‘ ،ه--مود--ق ذ--ن--م ي--جور---ف
ءاقل ‘ Óيدب كراصش يذلأ يمصساقلبو يرأوز ،Êأوصضر
ىلع ترثأأ رومألأ هذه لك ،ةباصصإأ نم دئاع وهو ةركصسب

‘ ةمهم اعطق يثÓثلأ را-ب-ت-عا-ب ق-ير-ف-لأ بع-ل ة-ق-ير-ط
أاطخأأ يجورف نأأ ودبي ىرخأأ ةهج نم ،قيرفلأ ةليكصشت
‘ ميليب دماح ديد÷أ مدقتصسŸأ كأرصشإأ ‘ ريدقتلأ
ناكو ،قيرفلأ ‘ دعب ملقأاتي ⁄ وهو ةيناثلأ ةلحرŸأ

وأأ نايلع ةروصص ‘ نابصشلأ سضعب ىلع دامتعلأ هيلع
.ةيموجهلأ ةفاصضإلأ Ëدقت لجأأ نم ةرصشموب

ةيوق لعف ةدرب نوبلاطم نوبعÓلا
ةيوق لعف ةدرب مايقلاب نوبلاطم قيرفلأ وبعل نوكيصسو

،Úغولوب ‘ ةرقم م‚ فيصضلأ مامأأ ةلبقŸأ ةلو÷أ ‘

ةداعتصسأ لجأأ نم رايدلأ لخأد Ìعتلل لا‹ ل ثيح
ةدا-ع-ت-صسأو رأو-صشŸأ ة--ل--صصأو--م ل--ب--ق سسف--ن--لا--ب ة--ق--ث--لأ
اميصسل ،¤وألأ بتأرŸأ ىلع ةصسفانŸأ ‘ ظوظ◊أ
ةدع دصصح هنكÁ قيرفلأو ،Óيوط لأزي ل مصسوŸأ نأو
عيمج بعليصس هنأأ اÃ ،باهذلأ ةلحرم ةياهن لبق طاقن
‘ نوكيصس ام أذهو ،ةمصصاعلأ ‘ ةلبقŸأ تايرابŸأ

كلذ نولغتصسي فيك أوفرع ام أذإأ يردوك ءاقفر حلاصص
ةبترم لÓتحأو ةحيحصصلأ ةكصسلأ ¤إأ ةدوعلأ لجأأ نم
.ةمدقŸأ نمصض

راصصنألا عم حلاصصتلل ةرقم ةارابم
يرا÷أ عوبصسألأ ةياهن ةلبقŸأ ةرقم ةأرابم نوكتصسو
،راصصنألأ عم حلاصصتلأ لجأأ نم ÚبعÓل ةيقيقح ةصصرف

نك‡ تقو عرصسأأ ‘ تأراصصتنلأ قيرط ¤إأ ةدوعلأو
ةلهصس نوكت نل مهŸأ نأأ مغرو ذإأ ،نأوألأ تأوف لبقو
هزكرم زيزعت لجأأ نم ةراصسÿأ يدافت ديري قيرف مامأأ

لعف ةدرب Úبلاطم ةتيصش ءاقفر نأأ لإأ ،بيتÎلأ ملصس ‘
يأأ كرت مدع لجأأ نم ةجيتنلأو ءأدألاب زوفلأو ةيوق

رأوصشŸأ لامكتصسأ مث نمو ،مهيلإأ كصشلأ للصستل لا‹
Ãدأدزولب بابصشو ودأراب ةهجأوم لبق ،ةيلاع تايونع

.لجؤوŸأ يبرأدلأ ‘ رئأز÷أ ةيدولوŸ ةفاصضإلاب
ب .ب

قيرف-لأ برد-م جر-خ
‘ ي------جور------ف يÒت
ن---م بصضغ---لأ ة----م----ق
بقع ةي-لا-ع-لأ بع-ل-م
كا-----ن-----ه ةرا------صسÿأ
ذإأ ،ف--ي--ظ--ن فد--ه--ب
ه--تا--ح--ير--صصت م--غرو
يت-لأ ة-ه-جأوŸأ د-ع-ب
قيرفلأ نأاب اهيف دكأأ
هنأأ لإأ ،هيلع ام ىدأأ

ف---ي----ف----خ----ت لوا----ح
ى-----ل------ع ط------غ------صضلأ
،Òغ ل Úب------عÓ------لأ
ن-----م بصضغ ه-----ل------كو
يتلأ رصصان-ع-لأ سضع-ب

ا-ه-ي-ل-ع ا--م مد--ق--ت ⁄
طÿأ ‘ ا---م----ي----صسل
ا--م و---هو ،ي---ما---مألأ
‘ ر--ك--ف--ي ه--ل---ع---ج---ي
ى--ل--ع ةرو---ث ثأد---حإأ
ةيصساصسألأ ةل-ي-ك-صشت-لأ

م‚ ة--ه--جأو--م ل--ب--ق
.ةرقم

هقرؤوي عافدلا لكصشم
ي-جور-ف قرؤو-ي عا-فد-لأ ل-ك-صشم لأز--ي لو
ققحي ناك يتلأ تايرابŸأ ذنمو ،أÒثك
نأأو ةصصاخ ،تأرا-صصت-نلأ ق-ير-ف-لأ ا-ه-ي-ف
‘ افأدهأأ ىق-ل-ت-ت تنا-ك ق-ير-ف-لأ ى-مر-م

ق-----ي-----ق– م-----غر تا------يرا------بŸأ بل------غأأ
Ó--ك--صشم د--ع---ي ا---م و---هو ،تأرا---صصت---نلأ

،تأرايÿأ سصقن ببصسب بردملل ايقيقح
باي-غ د-ه-صشت-صس ةر-ق-م ة-ه-جأو-م نأأ ا-م-ك
ام وهو ،تأرأذنإلأ مكأرت ببصسب ةنيصشوب
تÓيلعو ةرمح ىلع دامتعÓل هعفديصس

.ديعلب ةيزهاج مكدع ببصسب روÙأ ‘

،ةتيصش يثÓثلا ةدوع وحن
ةليكصشتلل اÁزو يمصساقلب

ةيصساصسألا
تأÒيغت ءأرجإأ ¤إأ بردŸأ رطصضيصسو

ةصسأرح بصصنم ‘و نأديŸأ طصسو ‘
‘ ةديدج ءامد خصض لجأأ نم ،ىمرŸأ
سشو--ما--مز ل--ج--صسي--صس ثي--ح ،ق---ير---ف---لأ

ة--ل--ي--ك---صشت---لأ ‘ هرو---صضح
ةÒب-ك ة-ب-صسن-ب ة--ي--صسا--صسألأ
يذ-لأ زود-ن-غ سضو-ع-ي--صسو
ى--ل---ع ظا---ف◊أ ‘ ل---صشف
،ىرخأأ ةرم هكابصش ةفاظن
ة-ت-ي-صش د-ي-ع-ت-صسي-صس ا-م-ن-ي--ب

و-هو ة-ي-صسا-صسألأ ه-ت--نا--ك--م
ما-مأأ Ó-يد-ب كرا-صش يذ--لأ
رمألأ سسفن وهو ،ةركصسب
.يمصساقلب هليمزل ةبصسنلاب

نورظتني نابصشلا
موجهلا ‘ مهصصرف

ق-ير-ف-لأ نا-ب-صش ر--ظ--ت--ن--يو
طÿأ ‘ م-------ه--------صصر--------ف
نب زجع لظ ‘ ،يمامألأ

ى--ل--ع سصو--يfiو ة---عا---صش
تايرابم ةد-ع-ل ل-ي-ج-صست-لأ

لك رظتني ثيح ،ةي-لا-ت-ت-م
ةر---صشمو---ب ،نا---ي---ل---ع ن---م
ى-ل-ع م-ه-صصر-ف ي-صشنأو--لو
نيذلأ مهو رمج نم رحأأ

Áب-ك تا-نا-ك-مإأ نو-ك--لÒة
ةدقع-لأ كفو ل-ي-ج-صست-لأ ى-ل-ع نوردا-قو
ىطخ ىلع Òصسلأو ،قيرفلأ مزÓت يتلأ

سصر---ف---لأ تح---ن---م ىر---خأأ قر---ف ةد---ع
،ف-ي-ط-صس قا-فو رأر-غ ى-ل--ع ا--ه--نا--ب--صشل

.ىرخأأ قرفو نأرهو ةيدولوم
ب .ب

ــه٢44١ بجر٩٠ ـل قفأوŸأ١٢٠٢ يرفيف٢٢ Úنثإلأ لوألا فÙÎا

طغسضلا ت– ىيحي Îنع
راسصنألا ببسسب

طغصض ت– ى-ي-ح-ي Îن-ع ي-صضا-ير-لأ ر-يدŸأ د-جأو-ت-ي نم كرحتلأ ‘ ةلثمتŸأ راصصنألأ بلاطم ببصسب Òبك أذ--كو ،تأرا--صصت--نلأ ة--ك--صس ¤إأ ق--ير--ف--لأ ةدا--عإأ ل--جأأ ،نزأو-ت-لأ ةدا-ع-ت-صسأ ل-جأأ ن-م د-يد-ح ن-م د-ي-ب بر-صضلأ بق-ع ى-ي-ح-ي--ل ما--ه--تلأ ع--با--صصأأ سضع--ب--لأ ه--جو ثي--ح راصصنألأ سضعب دقتنأو ،›أوتلأ ىلع ةيناثلأ ةراصسÿأ ¤إأ ة-فا-صضإلا-ب ت،د-يد÷أ Úب-عÓ--لأ سضع--ب ىو--ت--صسم .ديد÷أ بردŸأ ىوتصسÃ مهعانتقأ مدع
يجورف ةلاقإاب نوبلاطي ضضعبلا

يجورف يÒت بردŸأ ةلاقإاب راصصنألأ سضعب بلاطيو سسفن رأركت ىوصس قيرفلل ائيصش مدقي ⁄ هنأاب نوÈتعيو قرط-ب طا-ق-ن-لأ رأد-هإأو ىر-خأل ةأرا-ب-م ن-م ءا-ط-خألأ ةصصاخ ،بيهر طغصض ت– ىيحي عصضي ام وهو ،ةلهصس نكي ⁄و ،ةركصسب ‘ ةراصسÿأ دعب ابصضاغ جرخ هنأو .ÚبعÓلأ سضعب ىوتصسم نعو دودرŸأ نع ايصضأر

ةمصصاعلا دا–إا

لسشفلا ةيلوؤوسسم ناقزرمو ›Òمز دلو نولّمحُي راسصنألا
ة--م--ق ‘ يأد Úصسح ر--صصن را---صصنأأ د---جو---ي
دجوي يتلأ ةيلا◊أ ةيعصضولأ ببصسب بصضغلأ

يذ-لأ د-يد÷أ Ìع-ت-لأ بق-ع ق-ير-ف-لأ ا-ه--ي--ف
سسابعلب دا–أ مامأأ رايدلأ رقع ‘ هلجصس
ةقطنم ¤إأ جر-حد-ت-ي ق-ير-ف-لأ ل-ع-ج يذ-لأو
ة-قرو ى-ل-ع ة-صسفا-نŸأ و-ح-ن Òصسيو ر--طÿأ
نوملحي راصصنألأ هيف ناك تقو ‘ ءاقبلأ
د--قو ،م--صسوŸأ أذ---ه ¤وألأ رأودألأ بع---ل---ب

ةرأدإلأ يدا---ن---لأ تي---ب ‘ ع---ي---م÷أ ل---م----ح
نا--قزر---م نا---ب---ع---صش ي---صضا---ير---لأ ر---يدŸأو
¤إأ ر----ظ----ن----لا----ب قا----ف----خإلأ ة-----ي-----لوؤو-----صسم
مأدقتصسأو اه-ب أو-ما-ق ي-ت-لأ تا-مأد-ق-ت-صسلأ
أرايخ ناك يذلأ ةيأدبلأ ‘ يوانكل بردŸأ

.مهبصسح Óصشاف
ةيميك– ءاطخأا ةّيحصض ةليكصشتلا

جّرفتت ةرادإلاو

لصصأوت نم مهئايتصسأ نع راصصنألأ رّبع امك
لك ‘ مهقيرف قح ‘ ةيميكحتلأ ءاطخألأ

سسابعلب مامأأ لصصح ام رأرغ ىلع ةأرابم
ةرأدإلأ نأأ نور--ي ثي--ح ،ي--صضاŸأ ة--ع--م÷أ

هجو لمكأأ ىلع اهرودب موقت لو ةفيعصض
ما-ك◊أ ر-ّي-غ-ت ىر-خأأ قر-ف ‘ ل-صصح-ي ا--م--ك
امئأد «ةيرصصنلأ» نأأ Úح ‘ اهل ولحي املثم
«fiيذ---لأ را---صصنألأ لو---ق---ي ا---م----ك «ةرو----ق
دصض عوبصسأأ لك ءأزج ةلكر Òفصصت أوبرغتصسأ

ى-ق-ب-ي-ل ،ة-ي-لا-ي-خ تنا-ك نإأو ى-ت-ح م-ه-ق-ير-ف
اطاقن هعييصضتب اظهاب نمثلأ عفدي قيرفلأ

.لوانتŸأ ‘
مك◊ا نأا لوقلا نكÁ ل» :يريزد

دّكأاتم Òغ وهو ءازج ةلكر رّفصص
«اهنم

نأأ يريزد لÓب Úصسح رصصن بردم فصشك

نÓعإأ ءأرو ناك نم وه دعاصسŸأ مك◊أ
ةعم÷أ سسابعلب دا–أ حلاصصل ءأزج ةلكر
ةجيتنلأ سسفانŸأ اهنم لّدع يتلأو يصضاŸأ
لاقو ،Òخألأ ‘ ةأرابŸأ اهيلع تهتنأ يتلأ
م-ك-ح ‘ كي--ك--صشت--لأ ه--ن--كÁ ل ه--نأأ ير--يزد
م--ك◊أ» :ير--يزد لا--قو ،ها--يأو--نو ةأرا---بŸأ
دي ةصسŸ دوجو نم أدكأاتم ناك يصسيئرلأ

ةل-كر ى-ل-ع رًأأ د-عا-صسŸأ م-ك◊أ ن-ك-ل ط-ق-ف
مك◊أ ايأون ‘ ككصشأأ ل انه انأأو ءأز÷أ

ي-هو ءأز-ج ة-ل-كر ن-ع نÓ-عإلأ ه-ن--كÓ Á--ف
   .«نك‡ Òغ أذهو ةدوجوم Òغ

‘ Úتطقن انعيصض» :مهديصس
«لهاصستلا ببصسب لوانتŸا

نأأ مهديصس سسايلأ طصسولأ بعل لاق امنيب
أر-ظ-ن لوا-ن-تŸأ ‘ Úت-ط-ق-ن رد-هأأ ه-ق-ير--ف
⁄ لداع-ت-لأ» :لا-قو ،ة-ق-ي-قد Úع-صست-لأ Òصسل

انلجصسو ةوقب ءاقللأ انلخد دقف ،لداع نكي
اهدعبو سصرفلأ نم Òثكلأ انردهأأو فده
ةصصرف-لأ ع-ي-ي-صضتو ل-ها-صست-لأ خ-ف ‘ ا-ن-ل-خد

عفدن انلعج ام وهو ،ىرخألأ ىولت دحأولأ
Úتطقن انعييصضتب Òخألأ ‘ اظهاب نمثلأ

م .م.«انبعلم ىلع لوانتŸأ ‘

نوبيخي نوبعÓلاو بيهر عجارت ‘ ءادألا

ياد Úصسح رصصن

ةرقم مامأا ةليكسشتلا ‘ ةروث ثدحيسس يجورف



يواز Òم--سس ي--ل--فد--لا Úع بأ--ب--سشل ق--بأ--سسلا بردŸا ح--ن---م
يلهأا ةرادإا ةينفلا ةسضرأعلا ىلع فارسشإÓل ةيئدبŸا هتقفاوم
سسول÷ا  سضرغب جÈلا ةنيدÃ هعم ادعوم تددح يتلا جÈلا

،ليسصأفت-لا سضع-ب ‘ تب-لاو مو-ي-لا تأ-سضوأ-فŸا ة-لوأ-ط ى-ل-ع
طورسش ةدع عسضو فلسشلا ةيعم÷ قبأسسلا بردŸا نأا ةسصأخ
مقأطلا بلج هطاÎسشا ¤ا ةفأسضا ،ل-م-ع-لا ة-ق-ير-ط-ب ق-ل-ع-ت-ت
ةراد’ا ةقفاومو قأفتا ¤إا لسصوتلا ةلأح ‘و هعم دعأسسŸا

مودي يذلا دقعلا ميسسرت ¤ا نأفرطلا رميسس هطورسش ىلع
قأفت’ا ” ›أŸا بنأ÷ا نأا ةسصأخ ،مسسوŸا ةيأهن ةيأغ ¤إا

. ةيفتأهلا تأسضوأفŸا Èع هيلع
ةمئاد ةفسصب هبنج ¤ا نيÒسسŸا فوقو طÎسشا يواز

هل نيÒسسŸا ةقفارم ةرورسض طرسش يلع يواز بردŸا حلأا
‘ دادعتلا ةقفر هكرت مدعو ةيقبتŸا ت’و÷ا راوسشم ةليط
يواز بردŸا أهأقتسسا يتلا تأمولعŸا دعب ةسصأخ ةلزع
لÓ-خ ءاو-سس ةرادإ’ا ءأ-سضع’ مأ-ت بأ--ي--غ  ه--ل تف--سشك ي--ت--لاو
هسضفر يذلا رمأ’ا وهو  ةيمسسرلا تأيرأبŸا وأا تأبيردتلا
. ةراد’ا عم هثيدح لÓخ يواز بردŸا

ءأقبلا نأمسضو يدحتلا عفرل هدادعتسسا ىدبا
لجأا نم يدحتلا عفرل هدادعتسسا يواز Òمسس بردŸا ىدبا

” ةلأح ‘ ةبخنلا ةلوطب ‘ ةيجياÈلا ةليكسشتلا ءأقب نأمسض
ةيليسصفتلا تأبأسس◊ا عسضو ثيح ،هطورسش ¤إا ةبأجتسس’ا
تأهجاوم5 هرظتنت قيرفلا نأا نوك ،ءأقبلا قيق– ةيفيكل

٠١ بلج عوسض يتلاو بأهذلا ةلحرم نع رأتسسلا لادسسا لبق
تأهجاوم3 لبقتسسي قيرفلا نأا ةسصأخ لقأ’ا ىلع أهيف طأقن
بأ-ب-سشو دادزو-ل--ب بأ--ب--سش،ر--ئاز÷ا ة--يدو--لو--م ن--م ل--ك مأ--مأا

يبŸواو نارهو ةيدولوم نم لك ¤إا لّقنتيسس أميف ،ةنيطنسسق
أمدنع ،ةطقن4١ ةليسصحب بأهذلا ءأهنإا مث نمو  ةيدŸا
ةلحرم لوخد لبق  طأقن4 أيلأح هتزوحب يلهأ’ا نأا ملعن
ءأهنإا سضرغب  ةارأبم٩١ ‘ ةطقن٠3 عمج فدهب  بأيإ’ا
نأمسضل ةيفأ-ك نو-ك-ت-سس  ي-ت-لاو ة-ط-ق-ن44 ةلي-سصح-ب م-سسوŸا
.ءأقبلا

يواز قيبسست  ديدسستب  لفكتيسس ةيكرأبيم
يدأ-ن-ل-ل ي-سسي-ئر-لا لو-مŸاو ةرادإ’ا سسل‹ و-سضع ل-ف-ك-ت-ي-سس
Òم-سس بردŸا ق-ي-ب-سست لاو-مأأ-ب «نو-ي--ج» ة--سسسسؤو--م بحأ--سص
نأا ة-سصأ-خ ه-ع-م ي-ئأ-ه-ن قأ-ف-تا ¤إا ل--سصو--ت--لا ة--لأ--ح ‘ يواز
يتلا ةيلأŸا ةمز’ا مغر ةلكسشم لثÁ دعي ⁄ ›أŸا بنأ÷ا
ىلع يواز لوسصح ىلع قأفت’ا ” دقو ،قيرفلا أهنم Êأعي
نأا نود نم دقعلا ىلع هعيقوت ةظ◊ نيرهسش ةرجا قيبسست
. أهيلع قفتŸا ةيرهسشلا ةرج’ا ةميق نع أنردأسصم فسشكت

ةدوعلا ضضفريو ليقتسسي ةعيبسصوب
هتلأقتسسا نع ةعيبسصوب رونلا دبع دعأسسŸا بردŸا نلعأا

سسمأا لوأا ةرأسسÿا دعب ةرسشأبم يلهأÓل ةينفلا ةسضرأعلا نم
ةارأبŸا لبق تسضفر ةرادإ’ا نأا  ةسصأخ نأسسملت دادو مأمأا

وهو تأهجاوم6 نم Ìكأا دعب يسسيئر بردم ¤إا هتيقرت
سضفر ثيح ،قيرفلل ةينفلا ةسضرأعلا ىلع هدرفÃ فرسشي
، مدأقلا مقأطلا عم لمعلاو ةلأقتسس’ا نع عجاÎلا ةعيبسصوب
ماربإا ىلع ةراد’ا كسشوت تقو ‘ ةعيبسصوب ةلأقتسسا يتأأتو
هعم دعأسسŸا همقأط بلجيسس يذلا يواز بردŸا عم قأفتا
.

ةيوق ةرادا بأيغ ‘ ءأقبلا ‘ لمأ’ا نودقفي  رأسصنأ’ا
طوقسس ميسسرت نع يوسس جÈلا يلها رأسصنا Úب ثيدح ’
نأسسم-ل-ت دادو مأ-ما ةÒخ’ا ةرأ-سسÿا د-ع-ب ةر-سشأ-ب-م ق-ير-ف-لا
ةيبلأغ-لا ل-ع-ج أ-م  ة-لو-ج3١ ‘ طأ-ق--ن4 ةليسصحب هءأ-ف-ت-كاو
بأيغ ‘   ءأقبلا قيق– ةينأكما ‘ لم’ا دقفت ةقحأسسلا
رأسصنأ’ا لمح ثيح  قيرفلا Òيسست ىلع فرسشت ةيوق ةرادا
لظ ‘  ةيلوئسسŸا يوأهلا قيرفلا سسيئرو ةكرسشلا ءأسضعأا
ىتح مأتلا مهبأيغو مسسوŸا ةيادب ذنم ةيلوئسسŸا نم مهبرهت

ةدأ-عا ةر-سشأ-بÃ او-ب-لأ-طو تأ-ب-يرد--ت--لا وأا تأ--يرأ--بŸا لÓ--خ
ةلسصاوŸ فيدرلا دادعتل ةسصرفلا حنمو ةليكسشتلا تيب بيترت
. لبقŸا مسسوملل مهÒسض–و مسسوŸا

ب/ليلخ

ــه٢44١ بجر٩٠ ـل قفاوŸا١٢٠٢ يرفيف٢٢ Úنثإ’اةيدنأ’ا رأبخأا

جÈلا يلهأا

كيرأفوب دادو

ضشار◊ا دا–إا
ةرادلا عم ضضوافتلل جÈلا ‘ مويلا رظتنم

يلهأ’ا بيردتل ةيئدبŸا هتقفاوم حنÁ يواز

كيرأ-----فو-----ب دادو او-----ب-----ع’ ر------سشأ------ب
ةيأجب ةيدولوم ةهجاوŸ مهتاÒسض–

ةلو÷ا نمسض لبقŸا تبسسلا ةررقŸا
،ةاوه Êأثلا مسسقلا ةلوطب نم ةثلأثلا
أقح’ هديد– متيسس بعلم ‘ اذهو

Ãةعفترم دج تأيونع.
زوفلا دع-ب فأ-ن-ئ-ت-سس’ا ة-سصح تءأ-جو
دادو بأ-سسح ى-ل-ع ل--ج--سسŸا بع--سصلا
بع---لÃ ،در نود فد---ه---ب ة---ل----ي----سسŸا
لمأأيو ،كيرأفوبب زأقر دمfi ديهسشلا
ةي-بأ-ج-يإا ة-ج-ي-ت-ن ق-ي-ق– Êدوأا ءÓ-مز
زو-ف-لا د-ي-كأأ-ت ل-جا ن-م «بوŸا» مأ--مأا
.ةليسسŸا دادو ىلع لجسسŸا

ةيأجب ةيدولوم مأمأا زوفلا ةحنم عفر
عفرب حيلف ديعسس سسيئرلا ةرادإا لمأأت

مأ-مأا ل-ب-قŸا ءأ-ق-ل-لا ‘ زو-ف-لا ة-ح--ن--م
نأا ر-ظ-ت--ن--ي ثي--ح ،ة--يأ--ج--ب ة--يدو--لو--م
،مfiÎ غ-ل-ب-م ى-ل-ع بع’ ل-ك ل-سصح-ي
ÒسسŸا م-قأ--ط--لا ن--م أ--ن--ثدfi سضفر
ةأجأف-م نو-ك-ي-سس ثي-ح ،ه-ن-ع ف-سشك-لا

قيرفل مهمزه لأح ‘ ÚبعÓل ةرأسس
.ةيأجب ةيدولوم
ÒسسŸاو يرادإ’ا م--قأ--ط---لا ن---هار---يو

،اÒث-ك ة-يأ-ج-ب ة-يدو-لو-م ةارأ-ب--م ى--ل--ع
ثÓث ةفأسضإا ›أتلأبو ،زوفلا قيقحتل
ةمأت ةلسصب دادولا يقبت ةديدج طأقن
قيرفلا ناو ةسصأخ ،ةع-ي-ل-ط-لا ة-ب-كو-ك-ب
يعأبر نع ة-ط-ق-ف ة-ط-ق-ن-ب ’إا ر-خأأ-ت-ي
ةيأجب ةبيبسش نم نوكتŸاو ،ةمدقŸا
نب م‚و ةبقلا دئارو سشار◊ا دأ–او

.نونكع
ةهجاوم فسصت دادولا Òهأمج

ةبعسصلأب ةيأجب ةيدولوم

ءأقللا ‘ كيرأفوب دادو Òهأمج ىرت
،بعسصلأب ةيأجب ةيدولوم مأمأا لبقŸا

قيرف هلجسس يذلا لدأعتلا دعب ةسصأخ
نم لدأعتلا ةطقن هعازتنأب «بوŸاّ»
يذلا ق-ير-ف-لا و-هو ة-ب-ق-لا د-ئار بأ-ي-نأا
ة--ل--ي--سسŸا دادو ى--ل--ع قو--ف--ت د--ق نأ--ك

Ãخأ’ا بعلÒ ثبÓدحاول ةيث.
ةارأ--ب--م ة--بو--ع--سص ن--م د--يز---ي---سس أ‡و
Òخأ’ا اذ--ه نو--ك ،ة--يأ--ج--ب ة--يدو--لو--م
هداد-ع-ت ل--مأ--ك--ب ةارأ--بŸا سضو--خ--ي--سس
هنويد نم ءزج ةيوسست دعب ،Úيسسأسسأ’ا
Òهأمج قيلأعت بسسحو ،ةطبارلا ىدل
نم مهقيرف نك“ لأح ‘ هنا دادولا
نوك-ي-سس لدأ-ع-ت-لأ-ب ل-قأ’ا ى-ل-ع ةدو-ع-لا

Ãل يونعم عفد ةبأثÓبعÚ ءأقللا لبق
دأ–ا رأ÷أب مهعمجيسس يذلا ›اوŸا
ثيد◊ا ءادب يذلا ءأقللا وهو ،ةديلبلا

موي هت‹رب ” يذلاو ،ن’أا نم هنع
د-ي-ه--سشلا بع--لÃ سسرأ--م5 ة--ع--م÷ا

fiكيرأفوبب زأقر دم.

قبأسسلا بعÓلا دقفي دادولا
دبأع مÓعوب

هئأنبأا دحا كيرأفوب دادو قيرف دقف
مÓعوب ديسسلأب رمأ’ا قلعتيو ،رأبكلا

نع سسمأا لوأا ةينŸا هتفاو يذلا دبأع
ديقفلا Èتعيو ،ةنسس56ـلا زهأن رمع
م-ه--ت--ب‚أا ن--يذ--لا ءأ--م--سسأ’ا ةÒخ ن--م
ه-بأ-ب-سش ى-ن--فأا ثي--ح ،دادو--لا ة--سسرد--م
ءار-م◊او ة-ي-لأ-ق-تÈلا ناو-لأÓ-ل ة-مد-خ
،ل-ل÷ا بأ-سصŸا اذ-ه-بو.ءارسضÿاو
ي---بدأا دادو ق---ير---ف سسي----ئر مد----ق----ت----ي
ةرسسأا ة-فأ-ك م-سسأ-ب و ه-م-سسأ-ب كيرأ-فو-ب
،Úي-ن-ف ،Úيرادإا ،ن-يÒسسم ن-م دادو--لا

تارأ--ب--ع ى--م---سسأأ---ب رأ---سصنأا و Úب---ع’
لجو زع ¤وŸا نم Úيجار يزأعتلا
ه-نأ-ن-ج ح-ي-سسف ه--ن--ك--سسي و ه--م--حر--ي نأا
.ناولسسلا و Èسصلا هيوذ مهلي و ةيلأعلا
نوعجار هيلإا أنإا و هلل أنإا

يدهم Ëرك

ÚتÒخألا Úتراسسÿا ةحفسص يطو ةبقلا دئار طاقن بسسكل

أيونعم هيبع’ نحسشي ةمسشن

Úب ةلضصاو-ت-م ة-يد-يد◊ا ة-ضضب-ق-لا تلاز’
د--مfi سشار◊ا دا–’ ق--ب--ضس’ا سسي--ئر---لا
رفعج ›ا◊ا «راوتكريدلا«سسي-ئرو بيا-ع-لا
ةليضصح حنم لوأ’ا سضفر لظ ‘ Êاميلضسوب

تاو-ن-ضس ثÓ-ث-لا لÓ-خ ق-ير-ف--لا ‘ ه--ل--م--ع
«لاطفن» ةكرضشل اهÁدقت لجأا نم ،ةيضضاŸا
وهو ،قيرفلا ليو“ لجأا نم اهيلع رضصت يتلا

بياعلا هجو ‘ رجفني Êام-ي-ل-ضسو-ب ل-ع-ج ا-م
ةضصاÿا تاونقلا ىدحإا ‘ هتفاضضتضسا لÓخ

Êاميلضسوب ديدهتو ،تبضسلا سسمأا لوأا ةرهضس
قح ةداعتضسا لجأا نم ةلادع-لا ¤إا ءو-ج-ل-لا-ب
.قيرفلا

«ضسأأكلا ةيلقعب راوسشŸا ةيقب ضضوخنسس» :بلأطوب
ديعضس سشار◊ا دا–’ دعاضسŸا بردŸا فضشك
دعب هتقو ءاج ةداعضسوب ‘ زوفلا نأا لاطوب
ى-ل-ع ادد-ضشم حا-ت-ت--ف’ا ة--لو--ج ‘ Ìع--ت--لا

ةلوطبلا هذه» :لاقو ،ةوقب ةلضصاوŸا ةرورضض
ءاقل راوضشŸا Òيضست انيل-عو ة-يا-غ-ل-ل ة-ب-ع-ضص
ةارابم لكف ،سسأاك تايرابم لكضش ىلع ءاقلب
¤إا ىعضسن اذهل ،انل ةب-ضسن-لا-ب ي-ئا-ه-ن Èت-ع-ت
لجأا نم ةÒبك ةيدجب ءاقل لك عم لداعتلا

ةرادضصلا ‘ ءاقبلل طاقنلا نم ددع Èكأا عمج
.«ةياهنلا ‘ دوضشنŸا فدهلا قيق–و

«Óبقتسسم ديكأأتلا أنيلعو طقف ةيادبلا هذه» :قاّرد
قارد دمfi قيرفلا ‘ لوأ’ا مجنلا ثد–

هذه» :ةداعضسوب ‘ لجضسŸا فدهلاو زوفلا نع
ر-ع-ضشن ا-نأاد-ب د-ق-ل ،ط-ق-ف ة-ي-نا-ث--لا ةارا--بŸا
مامأا ةيلاع ءاقل ‘ ةيلاع ةقايل ‘ انضسفنأاب
،ءاقل لوأا ‘ انÌعت ان-نأا ح-ي-ح-ضص ،ةدا-ع-ضسو-ب
انعفر ةداعضسوب ءاقل ‘ هتقث انيف عضضو لكلاو
ا-ن-ي-ل-عو ،Êا-ث-لا طو--ضشلا ‘ ل--م--ع--لا ةÒتو

ةيادبلا هذهف ،ةمدا-ق-لا ةارا-بŸا ‘ د-ي-كأا-ت-لا
.«Óبقتضسم ىوتضسŸا ‘ نوكن نأا انيلعو طقف

«ةارأبŸا لبق قدنفلا ‘ أنوزفح رأسصنأ’ا»
او-ع-ن-ضص را-ضصنأ’ا ّنأا قارد د-مfi د--كأا ا--م--ك
ةقضشم مغر ةداعضسو-ب ¤إا م-ه-ل-ق-ن-ت-ب ثد◊ا
اورثأا راضصنأ’ا» :قايضسلا اذه ‘ لاقو ،رفضسلا

ةارابŸا لبق قدنفلا ‘ انوراز دقو اÒثك انيف
ة-عو-مÛا ل-م-ع و-ه هذ-هو ا-ن-ع-م او-ثد–و
انلجرأا عضضن نأاو اذكه لمعلا ةلضصاوم انلعو
،ىوتضسŸا ‘ نوكن نأا لجأا نم سضرأ’ا ىلع

انيلعو مضسوŸا اذه لماكتم قيرفلا نأا دقتعأا
فدهلا قيق–و راضصنأ’ا ءاضضرإ’ ةوقب لمعلا
   .«دوعضصلا وهو مضسوŸا ةياهن ‘ رطضسŸا

 م . م

لسصاوتت بيأعلاو Êأميلسسوب Úب ةيديد◊ا ةسضبقلا

سسمأا لوأا مهتأبيردت ةديلبلا دأ–ا وبع’ فنأأتسسا
Ãينكارب ةوخإ’ا ءادهسشلا بعل Ãةديلبلا ةنيد،
Ãا مأق نا دعب ،ةعفترم تأيونعŸنأيفسس برد

،فأنئت-سس’ا ة-سصح ل-ب-ق هر-سصأ-ن-ع ن-ح-سشب ة-م-سشن
ÚتÒخأ’ا Úترأسسÿا يط ةرورسضب مهبلأط ثيح

مهثحو ،ةيأجب ةبيبسشو ةدأعسسوب لما نم لك مأمأا
ة-ه-جاوŸا ‘ ة-ب-ق-لا د--ئار ى--ل--ع زو--ف--لا ةرور--سضب
.ينكارب بعلÃ لبقŸا تبسسلا ةررقŸا ةلبقŸا
ةسصح تدهسش ،دأ–’ا تيب نم أنردأسصم بسسحو
ةÁزهلا ببسسب أيونعم ارأهنم أقيرف فأنئتسس’ا
أم وه و ،فدهل Úفدهب ةيأجب ةبيبسش مأمأا ةرŸا
ه-لأ-ب-سشأا ة-ب-لأ-ط--م ¤إا ة--م--سشن بردŸا ن--م ىأأ--ترا
تأ-ي--نأ--ك--مإا ن--م نو--ك--لÁأ--م ل--ك كلذ--ب ةرور--سضب
بسسح أأ--طÿأ--ف ،ة--ب--ق--لا د--ئار مأ---مأا ،ىو---ت---سسمو
دارأا نإا ،هب حومسسم Òغ ةمسشن نأيفسس بردŸا
،ةديلبلا دأ–ا قيرفلو مهل رأبتع’ا در نوبعÓلا

ةمسشن لوق بسسح لاوحأ’ا نم لأح يأأب بجي Óف
Òغ ةب-ق-لا د-ئار مأ-مأا ق-ير-ف-لا جر-خ-ي نا ه-لأ-ب-سشأ’
،يد‹ Òغ ةمسشن رظن ‘ لدأعتلا ىتحف ،ازئأف
.زوفلا مث زوفلا ’إا قيرفلل رأيخ Óف

ةبقلا دئار مأمأا هسسأار بعليسس ةمسشن
نا ،ةد---ي---ل---ب---لا دأ–ا ق---ير---ف سسي---لاو---ك ‘ رود---ي
ةبأثÃ يه ،ة-ب-ق-لا د-ئار مأ-مأا ة-ل-ب-قŸا ة-ه-جاوŸا
أمإا ن؟ةمسشن نأ-ي-ف-سس برد-م-ل-ل ي-ق-ي-ق-ح نأ-ح-ت-ما
،دورولا ةنيدم قيرف ءأيÈك ةدأعتسساو أهب زوفلا
كلذكو ،ىرخأا تارأسصتن’ قيرطلا ديبعت ›أتلأبو
ل-ي-حر-لا أ-مإاو ،يدأ-ن-لا Òهأ-م÷ ة-م--سسب--لا ةدأ--عإا
.مدق ثيح نم ةدوعلاو هتبيقح مزحو
تيب لخاد مأسسقنا كأنه نا ،ردأسصŸا تاذ قفوو
نأ-ي-ف-سس بردŸا ل-ب-ق-ت-سسم نأ-سشب ،ةد-ي-ل-ب-لا دأ–ا
،ق-ير-ف-لا ‘ ة-ي-ن-ف-لا ة-سضرأ-ع-لا سسأار ى-ل-ع ة--م--سشن

‘ ل-ك-ك ق-ير-ف-ل-ل بحأ-سشلا ه-جو-لا ل-ظ ‘ ة-سصأ-خ
.ةيأجب ةبيبسش مأمأا ةÒخأ’ا هتارأبم
مقأطلا ىلع ةينفلا ةرادإ’ا بسضغ ‘ داز أ‡و
ةيأجب ةبيبسش ة-ه-جاو-م سضأ-خ ق-ير-ف-لا نا ،ي-ن-ف-لا
نودبو ديأfi بعلم ‘و ،Úيسسأسسأ’ا ÚبعÓلأب

رظن ‘ ةأأيهم تنأك فورظلا لك نا ينعي ،روهمج
.ةÁزهلا يدأفتل ›أسشرسش نب سسيئرلا ةرادإا

ةلوطبلا ‘ عأفد أاوسسأا بحأسص ةديلبلا دأ–ا
‘ Òخأ’ا زكرŸا ةديلبلا دأ–ا قيرف عأفد لتحي
ةسسمخ هكأبسش تقلت نأا دعب ،ىطسسولا ةعومÛا
لوأ’ا ءأقللا ‘ فادهأا ةثÓث ،Úتلوج ‘ فادهأا

Ãفد-هو ةدأ-ع-سسو-ب ل-مأا مأ--مأا ه--ب--ع--لÚ ‘ ءأ-ق-ل-لا
‘ يتأأيو ،ةملعلا بعلÃ ةيأجب ةبيبسش مأمأا Òخأ’ا
.فادهأا ةعبرأأب ةليسسŸا دادو قيرف Êأثلا زكرŸا
مو--ج--ه ل--ج---سس ،Úت---ي---سضأŸا Úت---لو÷ا لÓ---خو
مأمأا لوأ’ا ءأقللا ‘ فده ،طقف Úفده دأ–’ا
ة-ب-ي-ب-سش مأ-مأا Òخأ’ا ءأ-ق-ل-لا ‘ ه-ل-ث--مو ةدأ--ع--سسو--ب
.ةيأجب

ةديلبلا دأ–ا خيرأت ‘ ةيبلسس ةيادب
‘ ةد-ي-ل-ب-لا دأ–ا تأ-يرأ--ب--م خ--يرأ--ت ‘ ةر--م لوأ’

flزه لجسسي أهيف أهبعل يتلا مأسسقأ’ا فلتÁتÚ
.ديد÷ا مسسوŸا ت’وج ¤وأا ‘ Úتيلأتتم
دورولا ةنيدم قيرفل  قبسسي ⁄ ،مسسوŸا اذه لبقو
م-سسوŸا ع-ل-ط-م ‘ Úت-ي-لأ-ت-ت-م ÚتÁز-ه-ب ي-ن-م نأا
نأاو هل قبسسي ⁄ هت’أح ءوسسأا ‘ ىتح ،ديد÷ا
عأسضوأا نأا ين-ع-ي أ‡ ،Úت-ي-لأ-ت-ت-م ÚتÁز-ه ى-ق-ل-ت
ح-ي-ح-سصت ¤إا ة-جأ-ح-ب و-هو ،Òخ-ب تسسي-ل ق-ير-ف-لا
.سسأارلا ىلع سسأأفلا عقي نا لبق عأسضوأا

يدهم Ëرك

ةديلبلا دا–إا

ةعفترم تأيونعÃ تأبيردتلا نوفنأأتسسي دادولا وبع’
ةياجب ةيدولوم ةارابŸ ادادعتسسا



ىلع ةيناثلا ةرملل ضسنتلل ةحوتفŸا ايلاÎسسأا ةلوطب بقلب ضشتيفوكوغد كافون يبرسصلا جوت
ىلع لوألا فنسصŸا دجي ⁄ .دحألا موي0-3 فيديفديم لييناد يسسورلا ىلع زوفلاب ›اوتلا
‘2-6و2-6و5-7 ،ةثÓثلا تاعومÛا رسسخ يذلا فيديفديم نم ركذت ةمواقم ⁄اعلا
،ةبلسصلا بعŸÓا كلم ،ضشتيفوكوجد دسصحو .1202 ماعل ىÈكلا تلوطبلا لوأا يئاهن
Êابسسإلا املع .ىÈكلا تلوطبلا نم ةدحاول يسسايق مقرك هخيرات ‘ ةعسساتلا ةرملل بقللا

نم غلابلا ضشتيفوكوغد زرحأاو .ةرم31 ضسوراج نلور ةلوطب بقل دسصح لادان لييافار
نع طقف Úبقل قرافب مÓسس دنارج تلوطب ‘ ماع لكسشب81 مقر هبقل اماع33 رمعلا

بقل لوأاب جيوتتلا ‘ فيديفديم لسشف اميف .ريرديف هيجورو لادان يسسايقلا مقرلا ابحاسص
.هخيرات ‘ ةيناثلا ةرملل ةيئاهن ةارابم بعل امدعب ،ىÈكلا تلوطبلا ‘ هل

فودمfiرون بيبح يسسورلا لتاقŸا ناعتسسا
ى-ل-ع م-ك-ح-ل-ل Êا-ب-سسإلا د-يرد-م لا-ير ق-ير--ف--ب

روجيرجكام رو-نو-ك ل-تا-قŸا ةدو-ع ة-ي-نا-ك-مإا
دق روجيرجكام ناكو.ةسسفانملل ديدج نم

مامأا ةيسضاقلا ةبرسضلاب Úهم لكسشب طقسس
«CFU752» تاسسفانم ‘ هيرويب Ïسساد

ل◊ ًا-ح-سشر-م نا-ك ه--نأا م--غر ،ي--ب--ظو--بأا ‘
fiل fiنون-ف-لا ة-ب-ع-ل ضشر-ع ى-ل-ع فود-م

لتا-قŸا لاز-ت-عا د-ع-ب ة-ط-ل-تıا ة-ي-لا-ت-ق-لا
.يسسورلا
ةدوع ةيناكمإا نأاسشب لاؤوسس ىلع بيبح درو
تاحيرسصت ‘ ًادد‹ هاوتسسŸ روجيرجكام

:Óًئاق ة-ي-نا-ط-يÈلا «روÒم» ة-ف-ي-ح-سص ا-ه-تر-سشن
ل ،هاوت-سسŸ رو-ج-ير-ج-كا-م دو-ع-ي ن-ل ًاد-بأا»

هاو--ت--سسم ة--م--ق---ل د---ع---سصي م‚ د---جو---ي
.«Úترم

ثد–أا ل» :ًاحسضوم لمكأاو
،ط-ق-ف رو-ج-ير-ج-كا-م ن-ع
نوكي نأا نكÁ ل لجر يأا
لوسصول-ل ةورذ ي-ت-ط-ق-ن ه-ل
نأا ن-ك‡ قر-ف-لا ،ا-م-ه--ي--لإا
لا---ير ل---ث---م كلذ ل---ع----ف----ت
Ìكأا ةدوعلا مهنكÁ ،ديردم

:فاسضأاو.«ةر---م ن----م
ل--ع--ف--ت نأا رد--ق--ت قر--ف---لا»
د-م-ت-ع-ي ل-تا-ق-م ن-ك--ل ،كلذ
لعف هنكÁ ل ،هسسفن ىلع
ناك روجير-ج-كا-م.«كلذ

ةداح تاداقتنل ضضرعت دق
دسض عورŸا هطوقسس بقع
تياو اناد نأا ىتح ،هيرويب

ة-ي-لا-ت-ق-لا نو-ن--ف--لا ضسي--ئر
هنأاب همهتا دق ةطلتıا

ا-مد-ع-ب Óً-تا--ق--م د--ع--ي ⁄
ةا----ي◊ا ى-----ل-----ع دو-----ع-----ت
نأا ر---كذ----ي.ةفŸÎا

ضضاخ د-ق رو-ج-ير-ج-كا-م
زاف هتÒسسم ‘ ًلازن72
،تارم5 ر----سسخو22ـب

فود--مfi زا--ف ا---م---ي---ف
92ـلا ه--تلاز--ن ع--ي--م--ج--ب

اه-م-هأا ،لاز-ت-علا ل-ب-ق
‘ روجيرجكام دسض

CFU922
.عاسضخإلاب

ةسضايرلأ ءأدسصأأــه2441 بجر90 ـل قفاوŸا1202 يرفيفÚ 22نثإلا

ةرسشع ةكراسشم
‘ Úيرئأزج

ةيŸاعلأ ةلوطبلأ
لخأد فيذجتلل

ةعاقلأ
ينطولا بختنŸا كراششي

Úيشضاير ةرششعب فيذجتلل
لخاد ةيŸاعلا ةلوطبلا ‘

(Îموغريإا) ةعاقلا
ررقŸا ,ةيشضاÎف’ا

72 ¤إا32 نم اهؤؤارجإا
,رياÈف

دق ينطولا بختنŸا ناكؤ
‘ ةكراششŸا ةÒششأات نمشض

لÓخ دعوŸا اذه
يتلا ةيراقلا تايفشصتلا
لÓخ دعب نع اشضيأا ترج

.ةيشضاŸا رهششأ’ا
نم يشضاير539 كراششيؤ

دعوŸا اذه ‘ ةلؤد36
تحشضأا نأا دعبف .يŸاعلا

قلعتي اميف ةحشضاؤ رومأ’ا
ةشسفانم ميظنت ةلاحتشساب
دعب روشض◊اب ةعاقلا لخاد

,انؤروك سسؤÒف يششفت
ةيلؤدلا ةيدا–’ا تررق

دعوم ميظنت فيذجتلل
.(دعب نع) يشضاÎفا يŸاع

ةئيهلا سسيئر حرشصؤ
ديÛا دبع ,ةيلاردفلا

ةيلؤدلا ةيدا–’ا‘‘ :,دوعوب
Òبك يد– ماما تناك

يŸاع دعوم ميظنتل
سسفانتيشس .يشضاÎفا
‘ؤ ةرششابم نويشضايرلا

نم ’دب تقولا سسفن
.‘‘دحاؤ عقوم ¤إا لاقتن’ا
,ةيلاردفلا ةئيهلل ةبشسنلاب

اعفاد دعوŸا اذه نوكيشس
Úيشضايرلل ايفاشضإا

دي÷ا Òشضحتلل Úيرئاز÷ا
ةيلؤدلا تاشسفانملل ابشس–
دايبŸؤأا اهزربأا ةمداقلا

مداقلا فيشصلا ويكوط
سضيبأ’ا رحبلا باعلأاؤ

.2202 ‘ نارهوب طشسوتŸا

ةكÎسشŸا ةعراسصŸا

ةيلاŸأو ةيبدألأ Úتليسص◊أ ىلع عامجلاب ةقداسصŸأ
ةعراسصملل ةماعلا ةيعم÷ا ءاسضعا قداسص

ةيلاŸا و ةيبدلا Úتليسص◊ا ىلع ةكÎسشŸا
تدقعنا يتلا ةماعلا ةيعم÷ا لاغسشا لÓخ
Ãولا ةنجللا رقŸةيب  

ثيح ةقحاسسلا ةيبلغألاب ةقداسصŸا تءاجو
توسص لباقم  ةقفاوŸاب وسضع22 قداسص
›اŸا و يبدألا نيريرقتلل  ديحو  ضضراعم
ةرسشع و ة-ي-ئلو ة-ط-بار31  تكرا---سش د---ق و
لÓه ” و ¤ولا بتارŸا لت– يتلا ةيدنأا
و تاباختنلا ةن÷ بيسصنت ةيعم÷ا لاغسشا
‘ ةيباختنلا ةيعم÷ا دقعتسس و  نوعطلا
ة--ن--ج--ل--لا ر--قÃ ضسرا--م ر--ه--سش ن--م ع--بار---لا
ةمسصاعلا نونكع Íب ةيبŸولا

سسابعلب  يديسس ‘ يوهج قابسس

شساــــبعلب قاــــبسس ‘ جأرد ةــــئام نــــم دــــيزأأ

، ضسابعلب يديسس ةيلول تاجاردلا ةطبار تمظن
ي-ل-ع ن-ب د-مfi يد-ي-سس ةÒح-ب--ب  يو--ه--ج قا--ب--سس
عم, مك2,3 هلوط كلسسم ىلع ديهسشلا مويب لافتحا
ءابو راسشتنل ةمزÓلا ةيطايتحلا Òبادتلا لك ذخا
انوروك
فور--ظ ‘1202 يسضاير-لا م-سسو-م-ل-ل ا-حا-ت-ت-فا و
و ينطولا كردلا ةمهاسسÃ  ةمكfi   ةيميظنت
ن-م نو-كŸا م-ي-ك-ح-ت-لا م-قا-ط و ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا
رامح ، رداق-لا د-ب-ع ة-ع-م-جو-ب , ه-ل-لا د-ب-ع ةرار-ق-ت
حŸÓا دلو و هللادبع يدهم نب ، ديعسس ضضويبل

.ضسابع
ةلاسست ةرئاد ضسيئر ديسسلا ةسسفانŸا هده رسضح و
ضسي-ئر د-ي-سسلا و, قÓ-ط-نلا ةرا--سشا ى--ط--عا يذ--لا
رون ديسسلا و ديرث Úعل يدلبلا يبعسشلا ضسلÛا
ةيريدŸ ةسضايرلا ةحلسصم ضسيئر يبرغم نيدلا
.ةسضايرلا و بابسشلا
نولثÁ جارد ةئام نم Ìكأا قايسسلا اذه ‘ كراسشو
, نازليغ ، Âاغتسسم , ناره و يه و تايلو ةينامث
و  ة-م-سصا-ع-لا, تن-سشو“ Úع ، نا-سسم-ل-ت , ةد-ي--ع--سس
.ضسابعلب يديسس

ةيطسسوتŸأ ةنجللأ عم نواعتلل اهدأدعتسسأ يدبت ةحابسسلأ ةيدا–أ
ميظنتل همامتها  ىدباو نارهوب ديد÷ا يئاŸا بكرŸا ةسشرو  مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل نم دفو راز
طسسوتŸا ضضيبألا رحبلا باعلأل ةمظنŸا ةنجللا ل ةقادسص و لمع ةرايز ‘  كلذ و هب ةيلودو ةينطو تاسسفانم
لوألا ضسيئرلا بئان نم Óك وداغوب ميكح دمfi ديسسلا دا–لا ضسيئر بناج ¤إا مسض دفولا .2202_نارهو
نب نيدلا Òخ رفعج ديسسلا ماعلا Úمألاو لولهب تيان ةيسسنوت ةديسسلا ¤وألا ضسيئرلا ةبئانو يداي لامك ديسسلا
ةنجلل ماعلا ريدŸا نم لابقتسساب دفولا يظح دقو .نمحرلادبع نب ŸÚ  ديسسلا ةينطولا تابختنŸا ريدمو قورز
قرطت هتهج نم .ديد÷ا يئاŸا بكرŸاب لاغسشألا مدقت ىدم نع ثيد◊ا ” نيأا ةنجللا رقÃ ضسÓيإا ميلسس
ن-م دد-ع م-ي-ظ-ن-ت-ل بير-ق-لا ل-ب-ق-ت-سسŸا ‘ زا‚إلا د-ي-ق ي-ئاŸا بكرŸا لÓ-غ-ت-سسا ة-ي-نا-ك-مإا ¤إا دا–لا ضسي--ئر
ةيناديم ةرايز ‘ دفولا لقنت اهدعب .ماعلا ريدŸا لبق نم ابيحرت تيقل ةركفلا .هب ةيلودلاو ةينطولا تاسسفانŸا

Ÿسس نع تاحورسش ىقلت نيأا زا‚إلا ةسشرو عقوÒخألا ‘ .لاغسشألا مدقت ىوتسسمو لمعلا ةروÒ ضسيئر ددج
ضضيبألا رحبلا باعلأا حا‚إل ةمظنŸا ةنجللا بناج ¤إا ةينطولا ةحابسسلا ةلئاع لك فوقو و مازتلا دا–لا
.باعلألا دعب اŸ ضصخأا هجوبو ةحابسسللو ةسضايرلل ةيطسسوتم ةمسصاع نارهو لعجو طسسوتŸا

لايرب Úعتسسي فودمfiرون بيبح
روجيرجكام داقتنل ديردم

جوـــــــتي ششــــــتيفوكوغد
اــــــيلأÎسسأأبـــــقلب

ةــــــحوتفŸأ

 اــــــيلأÎسسأل ةـــــلطب جوــــــتت اـــــكاسسوأأ يـــــموان
اهخيرات ‘ ةيناثلأ ةرملل ةحوتفŸأ

ايلاÎسسأا بقلب تجوتو يدارب Òفينيج ةيكيرمألا ىلع اكاسسوأا يموان ةينابايلا تقوفت
ةغلابلا اكاسسوأا .«مÓسس دنارج» ـب ةفورعŸاو ىÈكلا عبرألا تلوطبلا دحأا ،ةحوتفملل

.3-6و4-6 ةجيتنب لباقم نود22 مقر ةفنسصŸا ىلع ÚتعومجÃ تزاف اماع32
دنارغ تلوطب-ل با-ق-لأا4 كل-ت“ ا-كا-سسوأا ترا--سصو
ةحوتفŸا ايلاÎسسأا ةلوطبب جيوتتلا بقع ،مÓسس
.0202و8102 ةحوتفŸا اكيرمأاو ،1202و9102
ذإا0202 رياÈف ذنم ةراسسخلل ةينابايلا ضضرعتت ⁄و
.ةيلاتتم ةارابم02 ‘ تزاف
ى-ل-ع تقو-ف-ت د-ق ا-يŸا-ع ة-ث-لا-ث-لا ة--ف--ن--سصŸا تنا--كو
زوفلاب يئاهنلا فسصن ‘ زمايليو انيÒسس

ÃتعومجÚ 4-6و3-6 لباقم نود.
لو--سصو ة--ي--لا◊ا ة--خ--سسن--لا تد--ه---سشو
رود--لا ¤إا ف--ير--سش را--ي--م ة---ير---سصŸا
‘ ثلا-ث-لا م-سسق-لا تا-سسفا-نÊ Ÿا-ث--لا
مامأا فقوت اهراوسشم نكل ،ةقباسسŸا
.ةينيفولسسلا نافوج اجاك
ةلحرŸا هذه نم ةلوطبلا عيدوت مغرو
،اÒبك اخيرات ترطسس دق رايم نأا لإا
ةارابÃ زوفت ةيرسصم ةأارما لوأا اهنوك

رود-لا لÓ-خ ضسن-ت-ل-ل ىÈك ة-لو--ط--ب ‘
.يسسيئرلا



ــه2441 بجر90 ـل قفاوŸا1202 يرفيفÚ 22نثإ’ا خيراتلا ىلع ةذفان

مغرلابو
تا-ب-خ-ت-نŸا دد--ع عا--ف--ترا ن--م
،23 ¤إا ⁄اعلا سساك تايئاهن ‘ ةكراششŸا

تا-ي’و-لا ا-ه-ت-ن-شضت--حا ي--ت--لا ة--لو--ط--ب--لا ‘
ددع نأا ’إا4991 ماع ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا
Úبختنم ىد-ع-ت-ي ⁄ ،ة-ي-بر-ع-لا تا-ب-خ-ت-نŸا

،يبرغŸاو يدوعشسلا بختنŸا امهو ،طقف
ماع اشسنرفب ترج يتلا ةيلاوŸا ةرودلا ‘و
م-هو تا-ب-خ-ت-ن-م ثÓ-ث بر-ع-لا ل-ث-م8991
.سسنوتو برغŸاو ةيدوعشسلا
‘ تابختنم ثÓثب لشصاوت يبرعلا ليثمتلا
ثيح ،نابايلاو ةيبون÷ا ايروكب2002 ةرود
سسنو--ت تا--ب--خ--ت--ن--م ع--م د---ه---ششŸا رر---ك---ت
ةديحولا ةرودلا يهو ،ةيدوعشسلاو برغŸاو
Úب-خ-ت-ن-م ة-عر-ق-لا ة-ي--ل--م--ع تع--قوأا ي--ت--لا

ا----م----هو ةد----حاو ة----عو----م‹ ‘ Úي----بر----ع
.برغŸاو ةيدوعشسلا
برعلا لثم دقف ،6002 ايناŸأا ةرود ‘ امأا
ددعلا سصلقتيل ،ةيدوعشسلاو سسنوت نم لك

0102 ايقيرفا بونجب ةيلاوŸا ةرودلا ‘
ديحولاف ،يرئاز÷ا بختنŸا وهو ،دحاو بختنم ¤إا
4102 ةرود ‘و ،يبرع نويلم003 نم Ìكأا لثم يذلا
،هدر-فÃ ار-شضا-ح ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا نا-ك ل-يزاÈلا--ب
Óث‡ ناك يبرعلا روشض◊ا ايشسورب ةÒخأ’ا ةرودلا ‘و

Ãاو ة-يدو-ع-شسلا تا-ب-خ-ت--نŸنا ى-ن-م-ت-نو ،سسنو-تو بر-غ
ةرودلا ‘ ارشضاح يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا نوكي
.رطق لايدنوم ‘ ةلبقŸا

نامرد مأا ةارابم ةياهن دعب
هÒظن دضض «افيفلا» ¤إا يكتضشي يرضصŸا دا–’ا

يرئاز÷ا
،«رشضÿا» لهأاتب نامرد مأا ةنيدÃ ةارابŸا ةياهن دعب
«ا-ف-ي-ف-لا» ›ود-لا دا–’ا ¤إا ير-شصŸا دا–’ا مد--ق--ت
نا-ي-ب-لا ر-كذو .ير-ئاز÷ا هÒظ-ن د-شض ة-ي-م-شسر ىو-ك-ششب
ةا--ي---ح نأا ير---شصŸا دا–’ا ن---ع ردا---شصلا ي---م---شسر---لا
لبق رطخ ‘ تناك ÚيرشصŸا ÚبعÓلاو ÚعجششŸا
،ةحلشسأ’ا فل-تfl د-يد-ه-ت ت– او-نا-كو ةارا-بŸا د-ع-بو
سسف-ن ‘ دد-ه ا-م-ك .ل-عا-ششŸاو ،فو-ي-شسلا ،Úكا-ك--شسلا
ةدŸ ةيلودلا تاشسفانŸا عيمج نم باحشسن’اب نايبلا

دا–إ’ا ناكو. هل سضرعت يذلا ديدهتلل ةجيتن Úتنشس
دا–’ا ¤إا ةيمشسر ىوكششب لبق نم مدقت دق يرئاز÷ا

ةدو-ع-لا ةرا--ب--م ‘ ثد--ح ا--م لو--ح ر--شصم د--شض ›ود--لا
.ةرهاقلاب

(افيفلا ماع Úمأا) ويلاف موÒج
«رئاز÷او رضصم ةارابم ةجيتن ءاغلإ’ ةين ’»

مدقلا ةركل ›ودلا دا–’ا ماع Úمأا ويلاف موÒج دكأا
ر-شصم ةارا-ب-م ةدا--عإ’ ة--ي--ن ة--يأا د--جو--ت ’ ه--نا (كاذ--نآا)
ءا-غ-لإا وأا نادو-شسلا-ب تم-ي-قا ي-ت-لا ة-ل--شصا--ف--لا ر--ئاز÷او
ةارابŸا نأا �:�اهنم با-ب-شسأ’ا ن-م د-يد-ع-ل-ل ة-ج-ي-ت-ن-لا
�,�تازواŒ ةيأا دهششت ⁄ رشضخأ’ا ليطتشسŸا لخاد
ةداعإ’ ةحاشسم ةيأا اهب دجوت ’ ةيلودلا ةمانزرلا نأا امك
اشسنرف وأا رئاز÷او رشصم ةارابم تناك ءاوشس ةارابم ةيأا
Úمأا ىدبأاو‘ ةعجر ’و همشسح ” رمأا اذهو ادنلريا

نم ثدح امع هفشسأا مدقلا ةركل ›ودلا دا–’ا ماع
Œا ةارابم دعبو لبق تازواŸبختنÚ ةرهاقلا ‘ ءاوشس

كشسمتلاب افيفلا ةوعد عم ‘انتي ام وهو موطرÿا وأا

.ة-ي-لود-لا تا-يرا-بŸا ة-ما-قإا لÓ-خ ة-ي-شضا-ير-لا حور--لا--ب
ةرهاقلا ثادحأا نع ةيرئازج ىوكشش انيقلت فاشضأاو
ثاد-حأا ن-ع ىو-ك-ششب مد-ق-ت-ت فو-شس ر-شصم نأا ا-ن-ع-م-شسو
ة-لو-ط-ب-ل-ل ة-م-ظ-نŸا ة-ن-ج-ل-لا و-عد-ن فو-شسو ،مو-طرÿا
ة--شسارد ل--جا ن--م ة--ل--ب--قŸا ما--يأ’ا لÓ--خ عا--م--ت--جÓ--ل
كا-ن-ه نو-ك-ت-شسو ق-ي-ق– ءار-جإاو ة-مد-قŸا يوا--ك--ششلا

هذ-ه ل-ثÃ ح-م-شسن ’ ا-ن--نأ’ Úفر--ط--لا ي--ل--ع تا--بو--ق--ع
لث-م ‘ ا-ف-ي-ف-لا رود ن-عو ..قÓ-طإ’ا ي-ل-ع تازوا-ج-ت-لا

اتحب ايرادإا انرود نأا ماعلا Úمأ’ا لوقي تايرابŸا هذه
ةيلوئشسŸاو Êويزفيلتلا ثبلاو ميظنتلا لكشش يدعتي ’
�.�ة--م--ظ--نŸا ة--ي--ل--هأ’ا تادا–’ا ق--تا--ع ي--ل--ع ع--ق--ت
دو-جو ن-ع با-ق--ن--لا ›ود--لا دا–’ا ما--ع Úمأا ف--ششكو
نم ةدافتشس’ا ةيفيك نع ›ودلا دا–’ا ىدل ةشسارد
ةلبقŸا ةيلودلا تايرابŸا لÓخ ثادحأ’ا هذه لثم
ةفقو انل نوكتشسو ديج لكششب ثدح ام سسردن لاقو

لجا نم ةيلودلا تايرابŸا ‘ بغششلا يÒثم نم ةداج
ةر-ك-لا ة-ع-م-شس ر-شضت ي-ت-لا تا-ي-كو--ل--شسلا هذ--ه ن--م د◊ا
بنا÷ا م-ي-ظ-ن-ت-ب ا-ف-ي-ف-لا ما-ع Úمأا دا--ششأاو.ةيŸاعلا
تقولا قيشض نم مغرلا يلع ةلشصافلا ةارابملل Êادوشسلا
هجاوي يذ-لا خ-يرŸا بع-ل-م ةا-نا-ع-مو تا-نا-ك-مإ’ا ة-ل-قو

هذ-ه ل-ث-م ة-فا-شضت-شسا ‘ تا-بو--ع--شص
ةÒب-ك--لا تا--يرا--بŸا ن--م ة--ي--عو--ن--لا
فر-----غ تاز-----ي-----هŒ ›إا ة-----فا-----شضإا
كلذ ع---مو كلذ ه----با----ششمو سسبŸÓا

ةارا-بŸا Úما--ت ›إا نادو--شسلا تع--شس
ا-ه-تا-نا-ك-مإا دود-ح ‘ د--ي--ج ل--ك--ششب
ح-ل--شصي ’ ا--ه--ب--ع--ل--م ن’ ا--ه--تارد--قو

هذ-------ه ل-------ث-------م ة--------فا--------شضت--------شس’
دع-ي و-ي-لا-ف موÒج مÓ-ك.تا-يرا-بŸا

ةديدعلا تامدشصلل ةيفاشضإا ةمدشص
ار-خؤو-م نو-ير-شصŸا ا--ها--ق--ل--ت ي--ت--لا
د--ي ى--ل--ع تنا--ك ي--ت--لا كل--ت ا--هÈكأا
غولب نم مه-ت-حازا-ب ر-ئاز÷ا لا-ط-بأا

.ايقيرفا بونج لايدنوم
تدنف ةينادوسسلا تاقيقحتلا

ةيرسصŸا تاءاعد’ا
،يرضصم ليتق يأا دوجو ’

اوزفتضسا نويرضصŸاو
Úيرئاز÷ا

هترششن يذلا ريرق-ت-لا ل-م-ح
مويلا ‘ ةينادوشسلا ةلادعلا
ةارا-----------بŸا ن------------م ›اوŸا
تاءا--------عدا سصو--------شصخ--------ب
ى--ل--ت--ق دو--جو--ب Úير---شصŸا
طشسو ىحر÷ا نم تائŸاو
يذ--لا ير--شصŸا رو---ه---م÷ا

رشصمو رئاز÷ا ءاقل رشضح
نا----مرد مأا بع----ل----م ى----ل-----ع
ة--ي--نادو--شسلا ة---م---شصا---ع---لا---ب
بشسحف.موطرÿا
ليجشست متي ⁄ هنا ،ريرقتلا
ط-----شسو ةا------فو ة------لا------ح يأا

روهم÷ا
اذ-ه--ب ل--ي--ق ا--م ل--كو ،ير--شصŸا
ةيرشصŸا مÓعإ’ا لئاشسو فرط نم نأاششلا

ةراثإا اهنم فدهلا ةÒطخ تاعاششإا در‹
ةمدشصلا دعب ةشصاخ ،ÚيرشصŸا سسيشساحأا
وهو ا-هر-ظ-ت-ن-ي اد-حأا ن-ك-ي ⁄ ي-ت-لا ةÒب-ك-لا

دي ىلع لايدنوŸا نم رشصم بختنم جورخ
Òثك لمح ر-ير-ق-ت-لا.يرئاز÷ا بخ-ت-نŸا

ن-م ا--ه--ل--ي--ج--شست ” ي--ت--لا تا--با--شصإ’ا دد--ع
ير---شصمŸأا فر---ط---لا ن----م يأا ،Úفر----ط----لا
›اوح ةباشصإا ليجشست ” ثيح ،يرئاز÷او
ع-ي-م-جو ،ير-شصم77 م-ه-ن--م ا--با--شصم521
ةجرد ¤إا لشصت ⁄و ةفيفخ تناك تاباشصإ’ا
¤إا اودا--ع Úبا--شصŸا ع---ي---م---جو ،ةرو---طÿا

.ŸÚاشس مهيوذو مهلهأا
يتلا ءاعنششلا ةلم◊ا لظ ‘ كلذك ريرقتلا اذه يتأايو
،ةموكحو ابعشش رئاز÷ا ىلع يرشصŸا مÓعإ’ا اهنشش

ف-شصوو ا-ن-ف-شصو-ب «ة-ن-ت-ف-لا» هاو-فأا سضع-ب-ب ل-شصو ثي--ح
ير-ئاز÷ا بع-ششلاو ،Úي-با-هرإ’ا--ب رار--بأ’ا ا--ن--ئاد--ه--شش
.يجمهلاو يربÈلاب

كدكؤوي ةيرئاز÷ا ةلو÷ا طوطÿا ريدم
«موطرÿاب Úيرئاز÷ا نيرضصانŸا عيمج ةدوع»

طوطخلل ةينطولا ةكرششلل ماعلا ريدŸا سسيئرلا دكأا

دبعوب دي-حو-لا د-ب-ع د-ي-شسلا كاذ-نآا ة-ير-ئاز÷ا ة-يو÷ا
اولقنت نيذلا Úيرئاز÷ا نيرشصانŸا عوم‹ نأا هللا
مدقلا ةركل ينطولا بختنŸا ةرشصانŸ موطرÿا ¤إا

نأا هللا دبعوب بشسحو .نطولا سضرأا ¤إا «اوديعأا» دق
151 لقنت يتلا ةرئاطلا Ïم ىلع داع Òخأ’ا رشصانŸا

تاراطإا و نيدها‹ و ÚيناŸرب و ءارزو مهنم اشصخشش
يفظوم و ةيندŸا ةيام◊ا رشصانع و ةحشصلا عاطق نم
امئاد هللا دبعوب بشسح و .ةيرئاز÷ا ةيو÷ا طوطÿا
-ر-ئاز÷ا با-يإا و با--هذ) ة--ل--حر301 ة‹ر---ب ” ه---نأا
00023 ›او--ح ل---ق---ن ل---جأا ن---م (ر---ئاز÷ا-مو---طرÿا

اوقحتلا نيذلا نيرشصانŸا ¤إا ةفاشضإا يرئازج رشصانم
” ةدوعلا سصخي اميف و .ةرهاقلا نم اقÓطنا موطرخب

نوشضغ ‘ ةلحر15 ة‹رب
28301 ل--ق--ن--ل ة--عا---شس27
 .موطرÿا نم ارشصانم
طو------طÿا تما------ق د-------ق و
ل--ق--ن--ب ة--ير--ئاز÷ا ة---يو÷ا

ةلحرÈ 83ع ارشصانم9997
عافدلا ةرازو تلفكت Úح ‘

نم ىقبت ا-م ل-ق-ن-ب ي-ن-طو-لا
د-ي-شسلا د-كأاو .ن--ير--شصا--نŸا
ن-م د-يد-ع-لا نأا ه-ل-لا د-ب-عو-ب
انا‹ مهلقن ” نيرشصانŸا
‘ ا-م-ي-شس’ مو-طرÿا و--ح--ن
و ا-با-هذ ةÒخأ’ا تÓ--حر--لا
 .ابايإا

ببسسب
Úيرئاز÷ا ت’افتحا

0102 لايدنوم لهأاتلاب
دÓبلا ءاحنأا فلتfl ‘452 حرجو اضصخضش51 ةافو
‘ حورجب رخآا452 بيشصأاو مهفتح اشصخشش41 يقل

ت’افتح’ا لÓخ رئاز÷ا ‘ لجشس رورم ثداح571
.لايدنوŸا ¤إا مدقلا ةر-ك-ل ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ل-هأا-ت-ب
ة-ما-ع-لا ة-ير-يدŸا ن-ع ردا-شص ع-شضو-ل-ل م-ي-ي-ق--ت ‘ ءا--جو
نم ›اوŸا مويلا ‘ يأا ،سسيمÿا موي ةيندŸا ةيامحلل

Èكأا تلجشس ةلقرو ةي’و نأا ،نامرد مأاب رشصم ةارابم
ةد-ي-ع-شس م-ث (3) نازي-ل-غ ا-ه-ي-ل-ت (5) تا-ي-فو-لا ن-م دد--ع
فرا-ط-لاو ة-ل-ششن-خو (ا-م-ه-ن-م ةد-حاو ل-ك-ل2) ةزا-ب-ي-تو
Òششتو.(امهنم ةدحاو لك ‘ دحاو ليتق) ةيدŸاو
رئاز÷اب لجشس ثداو◊ا نم ددع Èكأا نأا ¤إا ةليشص◊ا
ةد--حاو ل--ك ‘61) ف-ل-ششلاو ةد-ي-ل-ب-لاو (92) ةمشصا-ع-لا

(31) ناشسملتو (41) ةزابيتو (51) سسادرموبو (امهنم
ةدحاو لك ‘8)وزو يزيتو فراطلاو (01) ةنيطنشسقو
ةيام◊ا تحشضوأاو .(4) ةلششنخو (5) لجيجو (امهنم
Èع ةيبلق تاكعو-ب او-ب-ي-شصأا ا-شصخ-شش541 نأا ة-ي--ندŸا
هنأاو يبعششلا لافتح’ا اذه لÓخ ينطولا باÎلا لماك

.تايفو ليجشست متي ⁄
يرسصŸا َمÓعإ’ا كرابم لامج ُضضرح اميف

رئاز÷ا دسض
ةقزترŸاب Úيرئاز÷ا ُفضصو كرابم ءÓع هُقيقضش

لا-م-ج نأا ى-ل-ع ة-ير-شصŸا ة-شضرا-عŸا باز-حأا تع-م-جأا
همحر) كرابم ينشسح يرشصŸا سسيئرلا ل‚ كرابم
‘ يمÓعإ’ا جييهتلا تÓمح دشض فقي نم وه،(هللا
دعب ةرششابم تقلطنا يتلا ،ةيرشصŸا ةيئاشضفلا ةانقلا

‘ ير--شصŸا هÒظ--ن ى--ل--ع ير--ئاز÷ا بخ--ت--نŸا زو---ف
نم د-يد-ع-لا Èت-عاو.0102 ⁄ا-ع-لا سسأا-ك تا-ي-ئا--شصقإا
تيبلا» جمانرب نأا ¤إا ،رشصم ‘ رومأ’ا روطتل ÚعباتŸا
قح ‘ ةقوبشسم Òغ حيرŒ ةلمح نشش يذلا «كتيب
جمهلاو ربÈلاب مهفشصو دح تغلب ،يرئاز÷ا بعششلا
مو-ج-ه-لا اذ-ه-ب ما-ي-ق-لا ى-ل-ع أار-ج-ت-ي-ل ن-ك-ي ⁄ ،عا-عر-لاو
اءوشض ىقلت نكي ⁄ ول ،يرئاز÷ا بعششلا دشض فينعلا
لامج ،مهتمدقم ‘ يرشصŸا سسيئرلا ءانبأا نم رشضخأا

ي-شسر-ك ‘ هد-لاو ة--فÿÓ ح--م--ط--ي نا--ك يذ--لا كرا--ب--م
.كرابم ءÓع يرشصŸا سسيئرلل Êاثلا نبإ’او ،مك◊ا
ÚعجششŸا نع ةيرشصم ةانقل كرابم ءÓع ثد– دقو
سسي-ئر-لا ل‚ ،تو-ع-ن-لا ح-ب-قأا-ب م-ه-ف-شصوو ،Úير-ئاز÷ا
نع ةرابع يه ةيرئاز÷ا Òهام÷ا  نإا لاق يرشصŸا

ةجيتنب Úلوغ-ششم او-نو-ك-ي ⁄و ة-قز-ترŸا ن-م ة-عو-م‹
ىلع ءادتع’ا وه Èكأ’ا مهمامتها ناك ا‰إاو ،ةارابŸا
ةŸاكم ىف ،كرابم ءÓع لاقو.ةيرشصŸا Òهام÷ا

⁄ Òهام÷ا هذه «مو-ي-لا ة-شضا-ير-لا» ج-ما-نÈل ة-ي-ف-تا-ه
تنا-ك ل-ب ةد-ي-ج ة-ج-ي-ت-ن و-ح-ن ي-ع-شسل-ل نادو--شسل--ل ي--تأا--ت

دم◊او ، مدقلا ةرك Òغ ىرخأا اياونل كانه ةدجاوتم
Òشصت نأا نكمŸا نم ناك هنأ’  ةارابم ىف زفن ⁄ اننأا هلل

مÓك اذه» ءÓع لاقو.«انزوف لاح ىف ةحبذم كانه
نكÁ ’ ثيح ىرشصم نطاوم يتفشصب ثد–أاو ، غراف
تازوا-ج--ت--لا ن--ع ى--شضا--غ--ت--ن ا--نر--م--ع لاو--ط ل--ظ--ن نأا
ى-ق-ب-ن نأا ن-كÁ ’ .. ة-يا-ف--ك .. ر--شصم هاŒ ة--ير--ئاز÷ا

ام وهو رشصم دشض لغلاو دق◊ا نم ىناعن انرمع لاوط
Œف--لا ى--ف ى---لÎخأ’ا ةÒإا ر--فا--شس ىر--شصم ل--ك--ف ، ة¤

ةناهمو لكاششم هجاو هدÓب بختنم ةرزاؤوŸ نادوشسلا
ناكو.» ةمزاح ةفقو كانه نوكت نأا دبÓف كلذل ، لذو
نع اوبرعأا دق ،ةيرشصŸا ةشضراعŸا ءاطششن نم ديدعلا
ةيرشصŸا تاط-ل-شسلا ما-م-ت-هإا بب-شسب غ-لا-ب-لا م-ه-ئا-ي-ت-شسا
ذ-ن-م كرا-ب-م ءÓ-عو لا-م-ج ى--ل--ع ة--ف--ث--ك--م ة--شسار--ح--ب
امهلوشصو ¤إا ةشصاخ ةرئاط ىلع ةرهاقلا نم امهرفشس
،نا-مرد مأا بع-ل-م ‘ ةارا-بŸا ا-م--هرو--شضحو مو--طرÿا
Úنيعلا وبأا دمfi لامعأ’ا لجر ةرئاط ىلع امهتدوعو
.مكا◊ا بز◊ا نع ناÈŸلاب وشضعلا

عبتي ...

ماع اينابسسا ةرود نم ةيادب ،ابختنم42 ¤إا ةلهأاتŸا تابختنŸا ددع عفر ذنم ةرم لوأ’
¤إا ايلاطيا ةرود ‘ عفترا تابختنŸا ددع نأا مغر ،دحاو بختنم نم ةرود يأا ولخت ⁄2891
.ايفيرف323
ىلع0791 ماع كيسسكŸا ةرود ‘ دحاو بختنم ىلع ةيبرعلا ةكراسشŸا ترسصتقا نأا دعبف
باغ نأا دعبو ،بختنم61ب ردقي ناك تابختنŸا ددع نأا رابتعا ىلع ،يبرغŸا بختنŸا
برعلا اهيف لثم يتلا8791 ماع Úتنجرأ’ا ةرود تءاج ،4791 ماع ايناŸأا ةرود نع برعلا
امهو Úبختنم بر-ع-لا ل-ث-م ةر-م لوأ’و2891 ماع ايناب-سسا ةرود ‘و ،ي-سسنو-ت-لا بخ-ت-نŸا
ترج يتلا ةيلاوŸا ةرودلا ‘و ،ابختنم42 اهرسضح ةرودلا هذه نأا املع ،تيوكلاو رئاز÷ا
ينطولا انبختنم نم لكب رمأ’ا قلعتيو تابختنم ثÓث برعلا لثم6891 ماع كيسسكŸاب

ماع ايلاطياب ترج يتلا ةيلاوŸا ةرودلا ‘و ،يقارعلاو يبرغŸاو يرئاز÷ا
بختنŸاو يرسصŸا بخت-نŸا ن-م ل-ك بر-ع-لا ل-ث-م0991

.يتارامإ’ا

لÓقتضس’ا ذنم «رضضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا

ةيرئاز÷ا ةيو÷ا طوطÿا ةكرسشل ةلماك ةمÓع^

نامرد ما نم مÓسسب تداع ةيرئاز÷ا Òهام÷ا^

دحاو ناسسلب ةيرئاز÷ا Òهام÷ا^
«تو‰ ةينطولا ةيارلا لجا نم»

... كرابم لامجو ءÓع^
رئاز÷ا نع «احيف» وهوفت

ايقيرفابونج لايدنوم ‘ برعلل ديحولا لثمŸا رئاز÷ا

(نوعبسسلاو ةنماثلا ةقل◊ا)



نأا تي------ن“»
هجاوأا
،سضاير
رظتننشس
ةهجاوŸا
ه---ترد---ق ىر----نو

،يزواŒ ى----ل----ع
نأا بع----شصلا ن-----م
ه-فر-عأا Êأا-ب لو-قأا

بوهوم هّنأ’ ،ًاديج
ذ--ي--ف--ن--ت ى--ل---ع ردا---قو
يأا ا--ه--ب ئ--جا--ف---ي تارا---ه---م
نكل ،Òبك بع’ وه ،عفادم
،هفاقيإ’ ةقيرط نع ثحبأاشس
ا-ن-شضخو سضع-ب ع-م ا-ن-ب--ع--ل د--ق--ل
اذ-ه-ل ،ًا-ع-م ا-ي-ق-ير--فأا ·أا سسأا--ك
‘ ه-ت-ق-ير--ط ن--ع ةر--ك--ف يد--ن--ع
.«بعللا

ءاقل ةيصشع ينيعبصس نب
مامأا خابدÓغنصشنوم هقيرف

لاطبلا يرود ‘ يتيصسلا

ايروشس Úب دا–اب ةدحتŸا ةيبرعلا ةيروهم÷ا مايق نع نÓعإ’ا -8591
.رشصانلا دبع لام÷ مك◊ا نع يلتوقلا يركشش لزانت دعب كلذو رشصمو
دعب رطق ةلود ‘ مك◊ا ديلاقم ¤وتي Êاث لآا دمح نب ةفيلخ خيششلا -2791
.Êاث لآا يلع نب دمحأا خيششلا همع نبا ىلع سضيبأا بÓقناب ةمايق
.رطق ةعماج سسيشسأات -3791
.ناتشسكاب ‘ روهÓب يمÓشسإ’ا ةمقلا ر“ؤوم داقعنا -4791
ÚيليلŸا ÚيطارقÁدلا بز◊ سصخرت ةينابشسإ’ا ةيلخادلا ةرازو -6891
.ةيليلمو ةتبشس يتنيدم لخاد هطاششن سسراÁ اًعورششم اًبزح حبشصيل

ةيطارقÁدلا ةيبعششلا ايبويثإا ةيروهمج سسيشسأات -7891
ةيبرغلا ءارحشصلا فلÃ فلكŸا ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمأ’ا لث‡ -0991

.ةقطنŸاب عشضولا ىلع عÓطإÓل ءارحشصلا ةرايزب موقي زنام سسناهوج
تاي’ولاو ،رانلا قÓطإا فقول يتييفوشسلا حÎقŸاب لبقي قارعلا -1991
تاوقلا مجاهت نل اهنأاب قارعلا دعت اهنكل حÎقŸا اذه سضفرت ةدحتŸا
.ةعاشس42 نوشضغ ‘ تيوكلا نم بحشسنتشس يتلا ةيقارعلا

جراخ بكاوك ةعبشس مشضي1-تشسيبارت مجنلا نأا نونلعي كلفلا ءاملع -7102
.ةايحلل حلاشصلا هقاطن ‘ رودي اهشضعب ،ةيشسمششلا ةعومÛا

’ ءاشسنلا ةئŸا ‘35 نا ملعت له ^
Áا نهنكÿا نم جورŸنود نم لزن

.جايكŸا عشضو
سسانلا نم ةئŸا ‘44نا ملعت له ^

‘ ،ما--ظ--ع--لا ‘ رو--شسك--ل او--شضر---ع---ت
.مهتايح تاÎف ىدحإا

سسانلا نم ةئŸا ‘9 نا ملعت له ^
.راطفإ’ا ةبجو نوتّوفي

ة-ت’و-كو-ششلا ي-ع--ّن--شصم نا م--ل--ع--ت ل--ه ^
.⁄اعلا ‘ زوّللا جاتنإا نم %04 نوكلهتشسي

ن--م ة---ئŸا ‘09 نا م--ل--ع---ت ل---ه ^
ه--ّب--نŸا ى--ل--ع نود--م---ت---ع---ي سسا---ن---لا

.مونلا نم مهظاقيإ’
نم ظاقيتشسإ’ا دعب مهتّرشسأا نوبتري ’ سسانلا نم %12 ةبشسن نا ملعت له ^

.ًاحابشص مونلا
،لومfi فتاه نوÎششي سسانلا لعجي يذلا يشسيئرلا ببشسلا نا ملعت له ^
.مهتمÓشس لجأا نم وه

موقي ’ يلمع ّنأا تملعو ،يبلق نأامطاف يÒغ هذخأاي ’ يقزر ّنأا تملع ^
 .يدحو هب تلغتششاف يÒغ هب

Èشصلاو ،ةعانق ىمشسي لكأ’ا دنع Èشصلاو ،ًاناÁإا ىمشسي ةبيشصŸا دنع Èشصلا ^
.ءافو ىمشسي ةقادشصلا لجأا نم Èشصلاو ،ًانامتك ىمشسي رشسلا ظفح دنع

 .Òبدتو تقو هل رمأا لكو Òشسيت رشسعلا دعبف Óًيلق Èشصا ^
 .دلÒ flغ رهدلا ّنأاب ملعاو دلŒو ةبيشصم لكل Èشصا ^
 .ةÌع لك دعب مايقلا ‘ لب ،لششفلا وأا قافخإ’ا مدع ‘ تشسيل دÛا ةمق ^
ةلواfi وه لششفلا حاتفم ّنأا فرعأا ينكل ،حاجنلا حاتفم فرعأا ’ دق ^

 .عيم÷ا ءاشضرإا

ةقيرط لشضفأابو ةعرشسب حجنت نأا عيطتشست كّنأا ةتباثلا قئاق◊ا نم ^
 .حاجنلا ىلع نيرخآ’ا دعاشست امدنع

 .اهاحشض وأا ةليل ‘ حاجنلا ققحتيل ،ةنشس نيرششع رمأ’ا قرغتشسي ^
 .ءيشش يأ’ كغولب مدع ىلع كشسفن ّ’إا نمولت Óف ،ةحشضاو ًافادهأا كمامأا عشضت ⁄ اذإا ^

 .حابشص لك قرششت سسمششلا تماد ام ملحأا لظأاشس ^
 .ًاروف كبلق نم جرخي ام لعفا طقف ،رÈت ’و فاخت ’و ططخت ’و ركفت ’ ^

،مÓك نود كمهفيو ،فورح نود كؤورقي ناشسنإا ةاي◊ا ‘ ام لمجأا ^
 .دق◊ا نم انلشسغي ب◊ا ّنإا .لباقم نود كبحيو

كضســـــــــــــفن فـــــــــــقث

نطنصشاو جروج حبصصأا ،2371 ةنصس نم مويلا اذه لثم ‘
عم مككÎن نا لبقو ،لوألا ةدحتŸا تايلولا سسيئر لوا

عقوŸا Èع انتلصسارÃ اوصسنت ل ،مويلا ددع ناكرأا ةيقب
،moc.liamg@mirakiddam :›اتلا ÊوÎكللا

نم ديزت مكتاداقتناو انتحفصص رونت مكعيصضاومف
لك ‘ ”دوعت امكو ،مكنظ نصسح دنع نوكنل انتÁزع

 .مويلا ءاعدب هللا ةكرب ىلع انتحفصص أادبن ،ددع

اذهو ،ةعرشسلا تÌكأا اذإا كهبنت ةأارما توشص اهيف ةحيشص رخآا ةرايشس ودنع دحاو كلاق
021 ديزي وهو ،ةعرشسلا سضفخأا ءاجر هل تلاقف ،08 مث ملك04ب قيرطلا ‘ قلطنا لجرلا
.كلشضف نم انه ينلزنأا هل تلاقف ،002 ¤إا داز مث ةعرشسشسشسلا ءاجر هل تلاقف ،041 مث

^ flلفيإا جرب ميمشصت تاطط Áكأا يطغت نأا اهنكÌ قرولاب عبرم مدق000،41 نم.
.م3191 ماع ‘ ناك ةعطاقتŸا تاملكلا ةبعلل روهظ لوأا ^
.غامد هيدل سسيل رحبلا ليدنق ^
.م‚ سسمششلا نأا نوفرعي’ Úيكيرمأ’ا نم %54 ةبشسن ^
.تيب851 نم Êانويلا ينطولا ديششنلا نوكتي ^
^ ’ Áنآ’ا كلذ تلواح نإاو ىتح .كشسفن ةغدغد كنك.
.بششÿا نم ةلشصفنم ةعطق07 نم Ìكأا ىلع يوتحي نامكلا ^
.كرويوين ‘ تيتشس ريابمإا ىنبم ‘ بوط ةعطق ÚيÓم01 نم Ìكأا كانه ^

.ماعلا ‘ ةرم064،1 لدعÃ يداعلا سصخششلا ملحي ^

تشسي-لو ة--مار--ك ة--لأا--شسم ةÒغ--لا ^
 .بح ةلأاشسم

 .دحأا نم ًائيشش رظتني ’ نم ًادج ديعشسلا ^
فلÿا ¤إاو مامأ’ا ¤إا كرحتي ،ًامئاد كرحتي اهشسفن ةاي◊اك ب◊ا ^

.فقوتي ’ هنكلو
 .ب◊ا مدعنا اذإا ة“اق ةاي◊ا حبشصت ^
 .ةايح ’ ءاقدشصأا Óب ةايح ^
 .ÚنثÓل ةشسيرف نوكت ’ ىتح ⁄اظ ىلع ⁄اظب نعتشست ’ ^
.سسفنلا Òمدت ¤إا دوقت سسفنلاب ةدئازلا ةـقثـلا ^

.ًافيعشض فـشصنُت نأا لب ،ًايوـق رهقت نأا ‘ رـخفلا سسيل ^

ــه2441 بجر90 ـل قفاوŸا1202 يرفيفÚ 22نثإ’ا

انعم مصستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فصض ــــــ

Èتعأاو ارقإا ــــ

ــــــميمصصلا ‘ ــــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

.لوأ’ا ةدحتŸا تاي’ولا سسيئر ،نطنششاو جروج -2371
.ÊاŸأا فوشسليف ،رواهنبوشش رثرآا -8871
.ÊاŸأا ءايزيف ⁄اع ،سستÒه فلودور خيÔياه -7581
.ÊاŸأا بيدأاو رعاشش ،لاب وغوه -6881
تا-شسوÒف-لا م-ل-ع ‘ ›ا-ط-يإا ⁄ا-ع ،و-ك-ي-ب-لود و-تا-ن--ير -4191

.5791 ماع بطلا ‘ لبون ةزئاج ىلع لشصاح
.ةيرشصم ةلث‡و ةيقرشش ةشصقار ،اكويراك ةي– -9191
ى-ل-ع ل-شصا-ح ي-ك-ير-مأا بي-ب-ط ،بو-ششي-ب ل-ك-يا-م نو-ج -6391

.9891 ماع بطلا ‘ لبون ةزئاج
.قباشسلا قارعلا ةيروهمج سسيئر بئان ناشضمر Úشساي هط -8391
.ايناŸأا سسيئر ،رلوك تشسروه -3491
.يدنلريأا خرؤوم ،ياديلاه درف -6491
.يكرا‰د مدق ةرك بع’ ،بوردو’ نيارب -9691
.يرشسيوشس مدق ةرك بع’ ،Úكاي ناكاه -7791
.›اÎشسأا مدق ةرك بع’ ،نوترÁإا تيرب -9791
نار-هو ة-ي-ع-م-ج ن-م ل-ك-ل ق-با-شس بع’ ،ةز-عو-ب ر-ما-ع -5891
قافولاو دادزولبو
.يتيوك مدق ةرك بع’ ،رماعلا لÓط -7891

تاعاضس5 يضضقت ةأارما
مامحتضسإلا ‘ ايموي

04) هللا دبع تنب ايلوج ةيزيلاŸا يشضقت
لشسغتو مام◊ا ‘ تاعاشس5 ايموي (ةنشس
اهيدي ل-شسغ-تو ةر-م52 وبماششلاب ا-هر-ع-شش
سضر--م ن--م ا--ي--لو--ج Êا---ع---تو ،ةر---م003
ه--شضار--عأا تأاد--ب «ير--ه--ق--لا سساو--شسو---لا»
يأا (ةنشس02) غلبت تناك اŸ اهدنع رهظت

Ÿل-----غ-----ت-----ششت تأاد-----ب ا ‘ flتÈ ي----ب----ط
 تاشصوحفلل
تا-ن-ي-ع-ب كا-شسمإ’ا ¤إا ر-ط-شضت ا-ه-ن-ي-ح تنا-كو
ءو----شسأا نأا تر----كذو ،كلذ Òغو مد----لاو لو----ب----لا

flا نادقف ءادب ةباشصإ’ا تناك اهفواŸةعان
اهمشسجو اهيدي لشسغت تأادب ” نمو ةبشستكŸا

. مويلا ‘ تارŸا تارششع
5 ي-شضق-ت ا-ه-نأ’ ا-ه--ل--م--ع تد--ق--ف «ا--ي--لو--ج»
ا-ه-ل--ع--ج يذ--لا ءي--ششلا ما--م◊ا ‘ تا--عا--شس
ة-فا-ظ-ن--لا Òتاو--ف بب--شسبو ،ا--ي--مو--ي ر--خأا--ت--ت
سسبŸÓا عمŒ «ايلوج» تأادب مامحتشسإ’او
لجأا نم اهعيبل تÛÓاو بتكلاو ةÁدقلا
. نوباشصلاو وبماششلا فيراشصم ديدشست

نيدلا ي‹ فلاخ
ناك Úح تأادب بيردتلا عم فلاخ ةشصق
مشسوم ‘ اذهو ،يلئابقلا قيرفلا ‘ ابع’
ه-ن-ي-ي--ع--ت ” يذ--لا م--شسوŸا و--هو ،27-37
،و-ك-شسي-بو-ب Êا-مور-لا برد-م-ل-ل اد-عا--شسم
قيرفلا ةرادإا تررق ، بعللا هلازتعا دعبو
ي-ن-ف--لا م--قا--ط--لا ن--م--شض ه--ب ظا--ف--ت--ح’ا
Êا-مور-لا برد-م-ل-ل د-عا-شسم-ك ،ق--ير--ف--ل--ل
.وكشسيبوب

بردŸا ررق ،37/47 ›اوŸا مشسوŸا ‘
قيرفلا ن-م ل-ي-حر-لا و-ك-شسي-بو-ب Êا-مور-لا
،اغيتام بردŸاب هشضيوعت متف ،يلئابقلا

يfi فلاخب ظافتح’ا ررق ،Òخأ’ا اذه
تاذ ‘ زو--ف--ي--ل ،ه--ل اد--عا---شسم---ك ن---يد---لا
ينطولا بقل-لا-ب ة-ب-ي-ب-ششلا ق-ير-ف م-شسوŸا
.›اوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل

،›اوŸا م-شسوŸا ن-م Êا-ث--لا ف--شصن--لا ‘
ةلوطبلا ‘ ةبيبششلا جئاتن تءاشس نا دعبو
،بقللا ىلع زئا◊ا وهو ’ فيك ،ةينطولا
،ا--ع---ي---تا---م لوأ’ا بردŸا دا---ع---بإا رر---ق---ت
،نيدلا يfi فلاخ هدعاشسÃ هشضيوعتو

ةÈخ نم هبشستكا اŸ ارظنو Òخأ’ا اذه
ديعي نا ادج Òشصق فرظ ‘ نك“ ،اغيتامو وكشسيبوب ÚبردŸا عم لمع نا دعب ،بيردتلا لا‹ ‘ ةبرŒو
ديعي نا يشسايق فرشض ‘ نك“ ،بيتÎلا لودج ليذتي يلئابقلا قيرفلا ناك نا دعبف ،قيرفلل ةبيهلا سضعب
،ةيباجي’اب تفشصو يتلا ةبترŸا يهو ،ةشسداشسلا ةبترŸا ‘3791/4791 مشسوم ىهنأاف ،اهتبيه ةبيبششلل
لشصح يتلا جئاتنلا تلكشش دقو ،اغيتام بردŸا ةلاقإا لبق قيرفلا اهيلع ناك يتلا ةيرزŸا ةلا◊ا ¤إا رظنلاب

.نيدلا يfi فلاخ بردملل ةينهŸا ةÒشسŸا ‘ ةقيقح ةيادب يلئابقلا قيرفلا ايلع
ةبيبششلا تقوفت نا دعب ،رئاز÷ا سساكو ينطولا بقللا ،ةيئانث لوا نيدلا يfi فلاخ ققح ،7791 ةنشس ‘

عبتي ....وكتوفيز Êامورلا بردŸا فلاخ دعاشسي ناكو ،دحاول Úفدهب ةيرشصنلا ىلع

مويلا «Gd∏s¡oºs GEpfu» Xn∏nªrâo fnØrù°p}مويلا
Xo∏rªkÉ cnãpÒkG, hn’n jn¨rØpôo GdòtfoƒÜn

GEp’s GCnfrân, anÉZrØpôr dp» en̈rØpônIk epør
Ypæróp∑n hnGQrMnªræp» GEpfs∂ GCnfrân

Gdr̈nØoƒQo GdôsMp«ºoz.

{Gd∏s¡oºs GEpfu» Xn∏nªrâo fnØrù°p»
Xo∏rªkÉ cnãpÒkG, hn’n jn¨rØpôo GdòtfoƒÜn

GEp’s GCnfrân, anÉZrØpôr dp» en̈rØpônIk epør
Ypæróp∑n hnGQrMnªræp» GEpfs∂ GCnfrân

Gdr̈nØoƒQo GdôsMp«ºoz.
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بردŸا وه نم :لاؤوصسلا

بختنŸا سسأار ىلع ناك يذلا
ه-ج-يو--ت--ت لÓ--خ ي--ن--طو--لا
ةرودل ةي-ب-هذ-لا ة-ي-لاد-يŸا-ب
طصسوتŸا سضيبألا رحبلا باعلا
ةنصس اندÓب اه-ت-ن-صضت-حا ي-ت-لا

؟5791

ن-م و-ه ‘و-لfl د-ي--ششر:باو÷ا
ة-ي-ن-ف-لا ة-شضرا--ع--لا سسأار ى--ل--ع نا--ك
لÓخ بردŸا ي-ن-طو-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل
ةرودل ةيبهذلا ةيلاد-يŸا-ب ه-ج-يو-ت-ت
ط-شسو-تŸا سضي-بأ’ا ر-ح-ب--لا با--ع--لا

؟5791 ةنشس اندÓب اهتنشضتحا يتلا

وروي نويلم
Áا مقرلا اذه لثŸا غلبŸلقتنا يذلا ›ا
سسيرا-ب ¤إا را-م-ي-ن ي-ل-يزاÈلا ه--لÓ--خ ن--م
لبا-ق-م ،7102 ف--ي--شص ‘ ،نا--مÒج نا---شس
عم هدقع ‘ يئاز÷ا طرششلا ةميق دادشس
.وروي نويلم222 تغلب يتلا ،ةنولششرب

:يرفيف

ــــــــــ مويلا حيرصصت ـــــــ

وحن ةيشضر’ا ةركلا دهششت
تا---جرد---ب لاز----لز ف----لأا05
ة-ي-ب-لا-غ ناو ،ا-يو-ن-شس ة-توا-ف-ت--م
‘ ثد– لز’ز------------لا كل------------ت
.ىراحشصلاو تاطيÙا



يرئاز÷ا نويزفلتلا ةقلامع نم ةلمج راودألا هيف ىدأا يذلا مليفلا اذه ،ةيروهم÷ا سسأاكل هبح ةياكحو يفياطشسلا قافولا ةروطشسأا دلخ يذلا ةشضيبلاو ةلحكلا مليف ركذتي ل انم نم
⁄ بابشسأل راو◊ا سضفرو روهظلا دري ⁄ فشسأÓل نكل لاشصتإا هعم انل ناك يذلاو عيبرلا وعدŸا يذلا رمعم نب Úمألا ةزجعŸا لفطلا ،حاجنلا اذه ‘ يشسيئرلا ببشسلا ناك يذلا عئارلا يئانثلاو،

اÒماكلا عم هراوششم ةيادب  لوح سصشصقلا نم ديدعلا فششكيشس نيأا قيششلا راو◊ا اذهب بعŸÓا ءادشصأا ةديرج سصخ يذلا وششتامك وعدŸا مقيور يرونلا ،وهف Êاثلا سصخششلا امأا ،اهب حرشصي
،Œخ نم هتركاذ ‘ تخشسرت يتلا تايركذلا مهأا، ةشضيبو ةلحك مليف عم هتبرÓهتايركذ لمجأا ،ةينفلا ةحاشسلا نع هبايغ ببشس ،ةبرجتلا هذه ل.

1202 يرفيفÚ 22نثإلا
ــه2441 بجر90 ـل قفاوŸا

 لاـيرو فيطضس قافو بـحأا
عــــم يتضصق هذــــهو دــيردم

اــضصرابلا ةÁزه دـــعب وــباج

ةلحك» مليف م‚ وششتامك
ةدير÷ راوح ‘ «ةشضيبو

بعŸÓا ءادشصأا

ةضضيبو ةلحك حا‚ رضس وهو ..رركتت نل ةبهوم عيبرلا
..اÒماكلا عم يتيادب ناك  ةضضيبو ةلحك

› ةبضسنلاب ةعئار ةبرŒ يهو

؟اÒماكلا عم وششتامك ةيادب تناك فيك
ةÒسسم يكحي عئار ويرانيسس هديب ناكو ›إا جرıا ءاج
دق ناكو ،ةيلاغلا سسأاكلل هقسشع ةسصقو فيطسس قافو
بجعأاو بابسشلا راد ‘ حرسسŸا لÓخ نم يئادأا ىأار
مليف ‘ ارود يدؤوأا نأا يلع سضرعف ةيليثمتلا يتاردقب
تناك اذكهو اعبط تلبقو اÒثك تحرفف ةسضيبو ةلحك
.ةيادبلا

ةÎف لÓخ مكتهجاو يتلا تابوعشصلا يهام
؟ليثمتلا
تÓيهسست اندجو لب تابوعسص يأا هجاون ⁄ سسكعلاب
نم Òب-ك ي-ب-ع-سش م-عدو، ة-ي-لÙا تا-ط-ل-سسلا ن-م ةÒب-ك
.هب موقن اÃ ادج نيروخف وناك نيذلا فيطسس ناكسس

مليفلا ريوشصت ” يتلا نكامألا ركذتت له
؟اهيف
،يسشرموب يح ، اتابموكلا يح ‘ ريوسصتلا ” دقل ديكأا

ةيونا-ث ،ة-ل-ي-م-ج ق-ير-ط ،ور-غ-ي-ن-لا جÓ-ي-ف ،ةراو-ف-لا Úع
.ÊاوÒق

كنأا مأا ويرانيشسلا نمشض ناك له وششتامك بقل
؟مليفلا لبق هب تبقل
، م-ل-ي-ف-لا ل--ب--ق ه--ب بق--لأا تن--ك و--سشتا--م--ك نأا ة--ق--ي--ق◊ا
ي◊ا ءانبأا لك عمسس يعم رواحتي ناك امدنع جرıاو
ىتح بقللا اذهب ظفتحي نأا ررقف وسشتامكب يننوداني

.ةيادبلا ذنم هب فورعم تنك يننأا مكحب مليفلا ‘

تناكو ةعبقلا يدترت تنأاو مليفلا ةدم لوط
اهئارو مأا ةفدشص هذه له ةشضيبو ةلحك
؟ةشصق

،ىرخأا ةسصق اهئارو ناك لب ةفدسص نكت ⁄ ةقيق◊ا ‘
ليثمتلا ىلع جرıا عم تقفتا يتلا ةÎفلا ‘ ينعي
كلذ ‘ أادبنسس انك يذلا مويلا ‘، ليوط يرعسش ناك
ويرانيسسلا تذخأا ايلك يرعسش تقلح قÓ◊ا ¤إا تبهذ
ةدرب ماق جرıا Êدهاسش امدنع عقوŸا ¤إا تهجوتو
بلط نم ينلأاسس رسسحتي هنأاك هديب هسسأار كسسمأاو لعف
فر-عأا ’ ي-ن-نأا ةءار-ب ل-ك--ب ه--ت--ب--جأا--ف ه--ق--ل– نأا كن--م
بلجي نأا روسصŸا نم بلطف ادج ليوط ناك يرعسشو

. ةسضيبو ةلحك نوكت نأا بلطو ةعبق ›

‘ وششتامك هرشصاني يذلا قيرفلا وه نم
؟رئاز÷ا
.ددرت نودب فيطسس قافو

؟هرشصانت يذلا يŸاعلا قيرفلا وه نمو
.ديردم لايرل ءايفوأ’ا نيرسصانŸا نم انأا

، اشصرابلا رشصاني وباجو لايرلا رشصانت تنا
زوف دعب هب تلشصتا امدنع هعم ثدح اذام
؟ وكيشسÓكلاب يكلŸا يدانلا

ةنولسشرب نأ’ حبارلا وه وباج نوكي نايحأ’ا بلغأا ‘
تزاف ةرŸا كلت ‘ نكل، نايحأ’ا بلغأا ‘ زوفت تناك
ناك هنأ’ يلع دري ملف ايفتاه هب تلسصتا ديردم لاير
ىلع در ت’واfi ةدع دعبو ،ةراسسÿا نم اÒثك جعزني
يد-ن-ع د-ير-ت اذا-م › لا--قو بسضغ--ب ثد–و ةŸا--كŸا
مكيلع انزف امدنعو تايرابم ةدع ‘ ”زف هل تلق،

. هباسضغإا لواحأا تيقبو رمأ’ا كبجعي ⁄ ةرŸا هذه

لاطبأا يرودل Óطب فيطشس قافو جوت
كلذ عقوت دحأا ل Úح ‘4102 ةنشس ايقيرفإا

نيرشصانŸا نم كرابتعاب كروعشش ناك فيك
؟قافولل ءايفوألا
هنأ’ نيرسصانŸا لكو › ةبسسنلاب ةÒبك ةئجافم تناك
دوجوب ةسصاخ قافولا جوتي نأا نأا دحأا عقوتي ⁄ تلق امك
ناك قيرفلا اذه نأ’ يبÁزام يب يت لثم Òبك قيرف
انيدل نكي ⁄ كلذك و، ايلاح هيلع وه اÃ ةنراقم اÒبك
ىلع ةفقاو تناك ةرادإ’ا نكل،  ةعوم‹ لب Òبك قيرف
نأ’ ظ◊ا ¤إا ةفاسضإ’اب ÚبعÓلا ةدارإا اذكو Òيسستلا
مغر و ةياهنلا ‘ نكل، انعم ناكو انه هرود بعل ظ◊ا
Úب ة--مرا---ع ة---حر---ف تنا---كو قا---فو---لا جو---ت ءي---سش ل---ك
.Òهام÷ا

ةيدنأÓل ايقيرفإا سسأاكب فيطشس قافو جوت
‘ ةيناثلاو8891 تناك ¤وألا Úترم ةلطبلا

تناك فيك ÚترŸا ‘ ارشضاح تنكو4102
؟ÚترŸا Úب قرفلاو ةبرجتلا هذه
نكل جولثو ةبعسص ءاوجأا تناك ةارابŸا موي ‘8891 ‘

اهروسض◊ ةنيطنسسق ¤إا راسصنأ’ا لكو تلقتنا كلذ مغر
رسشع ةيناثلا ىلع انلسصو احابسص ةرسشاعلا ىلع انجرخ،
ةدŸا كلت انيقب ةسسماÿا ىلع أادبتسس تناك ةارابŸاو

ر-ع-سشن ⁄ ةÒب-ك-لا ة-حر-ف-لاو Òها-م÷ا ع--م بع--لŸا ‘
جيوتتلاب اÒثك ا-ن-حر-ف ا-ع-ب-طو، نا-ك يذ-لا دÈلا-ب ى-ت-ح
.ةÒبك ةحرف تناكو
نأ’ زوف-لا د-حأا ع-قو-ت-ي ⁄ ا-ق-با-سس تل-ق ا-م-ك4102 ‘و
نم زوفلا ناك هلل دم◊ا نكل Òبك نكي ⁄ ىوتسسŸا
.ةÒبك ةحرف قفو ةيناثلا ةرملل انجوتو انبيسصن

ةشساردلا نم له ليثمتلا لوشصأا تملعت فيك
؟ةÿÈاو ةشسرامŸا لÓخ نم وأا
بابسشلا راد كانه تناك اقÓطإا ليثمتلا سسردأا ⁄ انأا

ءاقدسصأ’ا عم تايحرسسم يدؤون انك كاذنآا فيطسس ‘
اذكهو ليثمتلا ‘ ةÿÈا كلتÁ نم مهنيب نم ناكو
. ةراهŸا تبسستكا

تنكو اهب ترثأات يتلا ةيشصخششلا يه نم
؟ليثمتلا لا‹ ‘  كتودق اهارت
ي-ت-نار-ب’ و ر-ها-ط-لا سشت-فŸا ي-بfi ن-م تن--ك كاذ--نآا
نود اراركتو ارارم مهلامعأا دهاسشأا تنك هللا مهمحر
للم

تايركذلا مهأا انل يك– نأا نكÁ له
‘ كتكراششم لÓخ نم كتركاذ ‘ ةخشسارلا

؟ةشضيبو ةلحك
تعطتسسإا يننأا يتركاذ ‘ تخسسرت يتلا تايركذلا نم
مه-سسأار ى-ل-عو ر-ئاز÷ا ‘ Úل-ث-مŸا Èكأا ع-م ل-ي-ث-م-ت-لا

نب دمحأا، يموقأا دمحأا ديسس نانفلا ،عارذوب ةيفاسش
انك ةÎفلا كلت ‘ ، سشوطيمح ةيدرو ةنانفلاو، ىسسيع
ي-سضق-ن ا-ن-ك، ةد-حاو ة-ل-ئا-ع ا-ن-نأا-ك ة-عو-م‹ ‘ ل-م--ع--ن

’ نايحأ’ا سضعب ‘ هنأا ىتح سضعب عم انتاقوأا مظعم
ينعي اسضيأا سضعب عم ليللا يسضقن لب انلزانم ¤إا رداغن
.سضعب عم ئيسش لك انمسساقت

ةينفلا ةحاشسلا ‘ ةديدع مÓفأا روهظ مغر
لازل ةشضيبو ةلحك نكل ةيلاع تاينقتبو
ىدل ةشصاخ ةناكمو ةÒبك ةعباتÃ ىظحي
حاجنلا اذه رشس وهام يرئاز÷ا روهم÷ا
؟كيأارب
و ،لاÛا اذه ‘ Úنكمتمو رابك Úلث‡ عم لمعن انك
سسانأا كانه هنأ’ عقاولا يكحي ليمج ناك ويرانيسسلا
فقاوŸا هذهب فداسصتن نحنو سصسصقلا هذه نوسشيعي

ةاناعŸا  نع ،رقفلا يكحي ناك ينعي ةيمويلا انتايح ‘
تقولا سسفن ‘ لمعيو، سسردي  ،رباثي لفط ةسصق نع،
ديعب سسيل اذهو ةسضيرŸا هتخأ’ كرحتم يسسرك نمأايل

نم ديدعلا بولق سسŸ ويرانيسسلا ونأا لوقن، عقاولا نع
ر-سسو ي-سسي-ئر-لا بب-سسلا و-ه  ع-ي-بر-لا نا-كو، Úير-ئاز÷ا

.مليفلا حا‚

وعدŸا رمعم نب Úمألا ةبهوم ‘ كيأارام
؟عيبر
حا‚ ‘ يسسيئرلا ببسسلا وهو رركتت نل ةبهوم عيبرلا
.مليفلا

Èخ يعامتجإلا لشصاوتلا عقاوم تلوادت
‘ كلذب تحرشص كنأا ىتح نمز ذنم هتافو
؟ÿÈا اذه ةحشص ىدمام كتÓباقم دحأا

¤إا عارذو-ب ة-ي-فا--سش ة--نا--ن--ف--لا تر--سضح ما--يأ’ا د--حأا ‘
دمfi نأا ينتÈخأا اهنيحو، يتلباقم تبلطو فيطسس
ة--يا--ج--ب ¤إا ه--ق--ير--ط ‘ رور--م ثدا--ح ‘ ‘و--ت Úمأ’ا

تفسشتكإا تقو رورم دعبو هتقدسصو ÿÈا اذهب تمدسص
. كلذ سسكع

؟يح عيبرلا نأا ينعي اذه له

‘ ر-ق-ت-سسم ا-ي-لا-ح و-هو ةا-ي◊ا د-ي-ق ى-ل-ع ع-ي-بر-لا م-ع--ن
.دلوو Úتنب د’وأا ةثÓث هيدلو ،جوزتم Âاغتسسم

؟ هعم لشصاوتت له
تيأارو عيبرلا لوح رابخأا عمسسأا تأادب ةÎف ذنم معن

ت’اسصتإا ةدع تيقلت اذكو ،كوبسسيافلا Èع هل روسص
تلسص– هفتا-ه م-قر ى-ل-ع تث-ح-ب د-ئار-جو تاو-ن-ق ن-م
ردسصم لوح ينلأاسس هعم تملكتو هتفتاهÃ تمق هيلع
نأا ه-تÈخأا، Úير-ئاز÷ا Úب ر--سشت--نإا يذ--لا ه--تا--فو Èخ
ردسصم فرعأا ⁄ نكل كلذب ينتÈخأا عارذوب ةيفاسش
نطولا ¤إا داع ايلاحو اسسنرف ‘ ناك هنأا لاق ،اهتمولعم
.كلذ راظتنإا ‘ انأاو يقتلن نأا حÎقإاو

نع كبايغ انظحل ةشضيبو ةلحك دعب
؟ببشسلا وهام ةÎفل ةينفلا ةحاشسلا

⁄ هيقل يذلا Òبكلا حاجنلا مغرو مليفلا اذه دعب هنأ’
نكت ⁄ كلذك، عب لمع سضورع وأا ت’اسصتإا يأا ىقلتن
كلذل ،ةيون-ع-م ’و ة-يدا-م ’ ة-ل-سصاو-م-ل-ل تا-ي-نا-ك-مإا يأا
.ليثمتلا ةركف نع تيلخت

اذه ‘ ÚكراششŸا ةيقب عم لاشصتإا ‘ تيقب له
؟عئارلا Êويزفلتلا لمعلا
⁄ نم كانهو مهب يقتلأاو لسصاوتأا نم كانه لكلا سسيل
لغسشنم سصخسش لكو ةليوط ةÎف ةرم هنأ’، نمز ذنم هرأا
تيقتلإا  عارذوب ةيفاسش  عم Óثم لسصاوت ‘ تنك ،هرومأاب
‘ ةد-جاو-ت-م ا-ي-لا-ح ي-هو ف-ي-ط-سس ‘ ةÎف ذ--ن--م ا--ه--ب
. اهتنبإا دنع اسسنرف

اذه دعب ىر-خأا ة-ي-ن-ف لا-م-عأا ‘ تكرا-شش ل-ه
؟مليفلا
› تناك امك ،كبسشلا ‘ حيرلا لسسلسسم ‘ تكراسش معن
اه-م-هأا ة-م-ل-ع-لا-ب يو-ه÷ا حر-سسŸا-ب ة-ي-حر-سسم لا-م-عأا

يذلا يكز ةرسشد لسسلسسم ،لمأ’ا دلب ‘ لمأا ةيحرسسم
Òمسس، سسارع بنيز لثم ÚلثمŸا نم ةبخن هيف كراسش
. نودبع

اذه ‘ ةكراششŸا لÓخ نم كل ىركذ لمجأا
؟ مليفلا
ىلع تاونسس رورم دعب هنأا يه › ةبسسنلاب ىركذ لمجأا

ةعباتÃ ى-ظ-ح-ي لاز’ ه-نأا ’إا Êو-يز-ف-ل-ت-لا ل-م-ع-لا اذ-ه
هنوعباتي اولاز’و روهم÷ا ىدل ةسصاخ ةناكمو ،ةÒبك

سسانلا ةليوط ةدم رورم نم مغرلاب ينعي عقاوŸا Èع
.Êاسسنت ⁄

؟ىركذ أاوشسأا نع اذام
ه-ل-لا ة-م-حر ياد-لاو ةا-فو ي-ه › ة-ب-سسن-لا-ب ىر-كذ أاو-سسأا

.امهيلع

وششتامك يبÙ اههجوت ةÒخأا ةملك
يرا-ي-ت-خإا ى-ل--ع بعŸÓا ءاد--سصأا ةد--ير--ج ر--ك--سشأا ’وأا

ماود--لا ى--ن“او › فر--سش اذ--ه--ف راو◊ا اذ--ه ءار---جإ’
بعسشلا لكل يتايحتب ه-جو-تأا ا-ي-نا-ثو ةد-ير-ج-ل-ل ق-لأا-ت-لاو
هللا م-ك-ظ-ف-ح م-ه-ل لو-قأاو و-سشتا-م-ك ي-بfiو ير-ئاز÷ا

¤إا ةاي◊ا دوعتو ايئاهن ءابولا لوزي نأا ىن“أاو اعيمج
ةمحرلاو ىسضرŸا لكل لجاعلا ءافسشلاب وعدن، اهتعيبط
.اوتام نيذلل ةرفغŸاو


