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:حرسصيو ادغ ابوروأا لاطبأا ةطبار ‘ زرfi ىدحتي ينيعبسس نب

 رـــــــيبك بــــــــع’ شضاــــــــير»
 ّلــــــــح داــــــجيإا ّيــــــــلعو

Ÿهــــفاقيإا ةــــلكسش»
ذـــــقنيو91 ـلا هـــفده لـــجسسي حاــــ‚وب

يرــــــــــطقلا دـــــــــــسسلا
فــــنأاتسسيو ةــــباسصإ’ا نــــم ىــــفسشي لازـــغ دــــيسشر

ةــــــــــيدرفلا تاـــــــــبيردتلا

سساكلا مّلسست ءاوجأا نم لسضفأا ناك ةمسصاعلا ‘ لابقتسسإ’ا نأا لاق

«مدقلا ةرك ‘ هققح اÃ رخفي نأا هيلع رجامو ايقيرفإا شسأاك تعجرأا» :Êاميلسس

00.02ةعاسسلا نم ةيادب مويلا يسسنوتلا يجÎلا – رئاز÷ا ةيدولوم

 ةمق ‘ يجÎلا و ةيدولوŸا
ةــنيابتم فادــهأاب ةــيبراغم

«ةارابŸا ‘ اهلوقنسس ةملك انيدلو Òبك قيرف يجÎلا» : دوسشح
«Òثم ءاقللا لعجي يجÎلا ‘ Úيرئازج٤ دجاوت» : ثيغ نب

لئابقلا ةبيبسش

 ..ناــــــكرب ةـــــسضهن ةــــعوم‹ ‘ ةـــــبيبسشلا
يـــبمازلا راــــتسس شسبانو روــــبسس نوــــتوك

«لهأاتلل انعسسوب ام لذبنسسو لوانتŸا ‘ ةعرقلا» :ناف’

فيطصس قافو

نوزـــــهاج» :يــــــكوكلا
Ÿقـــــيرف ّيأا ةــــــهجاو

تاعومÛا رود ‘
 ودــــــن’روأا ةــــهجاوم ىــــنمتن» :ةـــيافلح

«ايلام ةفّلكم اينازنت نأاب فيطسس ‘

نازــــــــيلغ ‘ رـــــّكفتو شساــــبعلب ةـــحفسص يوـــطت «ةـــيرسصنلا»

’اوز41 ةعاسسلا ىلع ةارابŸا ت‹رب فاكلا
دادزولب بابصش

ةمصصاعلا دا–إا

يجورف نم هسشيمهت ببسسب ليحرلاب دّدهي ششومامز
رـــــــطخ ‘ يـــــــجورـــــــف لـــــــبقتسسمو فورـــــــ◊ا ىـــــــلع طاـــــــقنلا عــــــــسضي لوــــــلج ^

يوارد ،يŸاسس عجÎسسي امود
زنواد ناسص ءاقلل عبيوسسو

ياد Úصسح رصصن



 ىفسشي لأزغ ديسشر
فنأاتسسيو ةباسصإلأ نم
ةيدرفلأ تابيردتلأ

›ودلا طسسولا بعل رسشاب
، لازغ ديسشر ،يرئاز÷ا
يدان عم ةيدرفلا تابيردتلا
هئافسش دعب يكÎلا سساتكسشتيب
لبق اهل سضرعت يتلا ةباسصإلا نم
سسمأا حابسص لازغ داع ثيح ،مايأا
راظتنإا ‘ ةيدرفلا تابيردتلا ¤إا

Óمأا قيرفلا تابيردت ¤إا هتدوع
بردŸا ةليكسشت عم ةكراسشŸا ‘
لبقŸا ءاقللا ‘ «Úسسلاي ناجÒسس»
«روبسسيلزينيد» يدان مامأا ررقŸا

زاتمŸا يكÎلا يرودلا باسس◊
لازغ ءاقفر هردسصتي يذلا

يسشتابÒنيف ييدان عم ةفسصانم
رخأا ديعسص ىلع . يارسساتلاغو
يتيسسÎسسيل يدان ةرادإا تسضفر
هتمدق يذلا سضرعلا يزيل‚إلا
ءارسش لجأا نم سساتكسشتيب ةرادإا

ديسشر يرئاز÷ا بعÓلا دقع
يكÎلا قيرفلا ¤إا راعŸا ، لازغ
مايق مغرو ،مسسوŸا ةياهن ىتح

Îسسيل ةرادإاب لاسصتإلاب كارتألا
سضفر يزيل‚ألا قيرفلا نأا لإا

¤إا تاثداÙا لجأاو سضورعلا لك
 .›ا◊ا مسسوŸا ةياهن ةياغ

ل.ماسسح

بـــــــعÓـŸأ نوــــــيعــه244١ بجر٠١ ـل قفاوŸا١2٠2 يرفيف32 ءاثÓثلا

فدهتسسيو رذحي ةيافلح
يئاهنلأ عبر رودلأ

ةيافلح دهف فيطسس قافو ةرادإا ‘ ماعلا ريدŸا قلع
نم ةنوكتŸاو هقيرف اهيف عقو يتلا ةعومÛا يلع

يقيرفا بون÷ا سستاÒب ودنلروا، يÒجنلا ابمينا
سسفانم لك نا دقتعا»: هلوقب يبيللا يزاغنب يلهاو

يوتسسم كلÁ  ةسسفانŸا نم رودلا اذه ›ا لسصو
ةلوطب ‘ لت– قرفلا هذه لك نا ةسصاخ اتباث

نم ةيدجب رسضحنسس كلذل ةمدقتم بتارم اهدلب
وهو تاعومÛا يرود نم لولا فدهلا قيق– لجا

ةارابŸا سصوسصخبو .» يئاهن عبرلا رودلا ›ا لهأاتلا
موي يقيرفإا يبون÷ا سستاÒب ودنلروا مامأا ›وألا

ةيقيرفا بون÷ا قرفلا نا ةسصاخ مداقلا سسرام01
رارغ يلع ةيرئاز÷ا يسضارألا لوخد نم ةعون‡

ناسس مامأا هتهجاوم ‘ دادزولب قيرف عم ثدح ام
تاءارجلا ‘ انادب دقل»: ماعلا ريدŸا فسشك زنواد

ةسضايرلا ريزو لسساÔسسو ةارابŸا هذهب ةسصاÿا
يلع لوسص◊ا لجا نم ةيدا–لا سسيئرو

يدان  لوخد نمسضي يذلا يحسصلا لوكوتوÈلا
وا فيطسس ›ا ةرسشابم ءاوسس رئاز÷ا ›ا ودنلروا

انناف  كلذ رذعت ةلاح ‘و ةمسصاعلا بعÓم دحا ‘
لبقتسسي بيرق دلب داجيل تلاسصتلا رسشابنسس

انل ةبسسنلاب ايلام فلكم اينازنت ‘ بعللا نل  ةارابŸا
ب.ليلخ.»

 رسشنلأ لوؤوسسم ريدŸأ
 ةروع نب مـيسسو

 ريرحتلأ سسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلأ مقر
ÊوÎكل’أ ديÈلأ
moc.liamg@baalamadsa

طسسولل ةعابطلأ ةكرسش / عبطلأ
 ةمسصاعلأ رئأز÷أ سسيأر دأرم رئب عيبانيلأ يح  ةمحرلأ ةينواعت41 نأونعلأ

 رسشنت ⁄ لوأ ترسشن ءأوسس اهباحسصأ ¤أ درت ’ ةدير÷أ ¤أ لسصت يتلأ روسصلأو لئاسسرلأ لك

راهسشإ’أو رسشنلل ةينطولأ ةكرسشلأ ¤إأ أوهجوت مك  راهسشأ لجأأ نم
رئأز÷أ - روتسساب جهن1 مقرpena ةلاكوب
46.61.17.120 /82.17.37.120 فتاهلأ
95.59.37.120 /91.9.37.120 سسكافلأ

ردسصت ةلماسش ةيسضاير ةيموي
» ايديم يب مأ يب » م م ذ سش نع

جد00.000009 ةكرسشلأ لام سسأر

يبرعلأ مامأأ سصرفلأ ديدع هعييسضت مغر

91لأ هفده لجسسي حا‚وب
يرطقلأ دسسلأ ذقنيو

دادغب ،يرئاز÷ا ›ودلا مجاهŸا لسصاو
يدان ةدايقو فادهألا ليجسست ،حا‚وب

ةرادسص ‘ داعتبإلاو تاراسصتنإلا ¤إا دسسلا
ءاسسم Òثم زوف ¤إا هداق امدعب ،ةلوطبلا

‘ ،يبرعلا يدان ةهجاوم لÓخ سسمأا
،رطق مو‚ يرود نم71 ةلو÷ا ةهجاوم

‘ ةÁزهلا نم دسسلا يدان حا‚وب ذقنأا نيأا
دحأا ةعيزوت لغتسسإا نيأا ةÒخألا ةقيقدلا

يدان كابسش ‘ ةيسسأارب اهلوحو هئÓمز
دسسلا يدانل ةجيتنلا ليدعت انلعم يبرعلا

Êابسسإلا قيرط نع اثلاث افده فاسضأا يذلا
ادكؤوم ءاقللاب افو «لوزراك يتناسس»

ززع اميف ،يرطقلا يرودلل هترادسص
ةلوطبلا ‘اده ةرادسص ‘ هعقوم حا‚وب

عييسضت مغر نلا ىتح افده91 ديسصرب
.سسمأا ةهجاوم ‘ ليجسستلا سصرف ديدع

ل.ماسسح

ةيلاثŸأ ةليكسشتلأ نمسض ةيلوب
يــــــــــسسنرفلأ يرودــــــــــلل

،ة-يلو-ب د-ير-ف ،ير-ئاز÷ا ›ود-لا با-ع-لألا ع-نا-سص Òت-خإا
، عوبسسألا اذه يسسنرفلا يرودلل ةيلاثŸا ةليكسشتلا نمسض
يذلا زوفلا ‘ هتمهاسسمو62 ةلو÷ا ةارابم ‘ هقلأات دعب

رسضÿا بعل مدق نيا ،سسين باسسح ىلع زتام يدان هققح
لعج ام ، فدهل Úفدهب هقيرف زوف ‘ اهب مهاسس ةمسساح ةرك
ةيلاثŸا ةليكسشتلا نمسض هعسضت ةيسسنرفلا «بيكيل» ةفيحسص
مو‚ زربأاو يابيد سسيفنو-م نو-ي-ل كي-بŸوأا م-جا-ه-م ة-ق-فر
ل-سصاو-ي ة-يلو-ب نأا ¤إا ةرا-سشإلا ردŒ .ة-ي-سسنر-ف-لا ةر-ك-لا
‘ بعل لسضفأا راتخي هلعج ام0202 ةنسس ةياهن ذنم قلأاتلا

نايليك يسسنرفلا ىلع اقوفتم يسضاŸا يف-نا-ج ر-ه-سشل ا-سسنر-ف
ناسس سسيراب مو‚ لكو افلي-سساد را-م-ي-ن ي-ل-يزاÈلاو ي-با-ب-م

ل.ماسسح .يسسنرفلا يرودلاو نامÒج

سسأاكب جيوتتلا دنع هنأا ،Êاميلسس مÓسسإا ،يرئاز÷ا ›ودلا مجاهŸا فسشك
ءاو-جألا ر-كذ-ت ، ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ع-م9102 اي-ق-ير-فأا ·أا
هب يظح يذلا لابقتسسإلا نأا اÈتعم ،«ناكلا» لبق اهسشاع يتلا ةبعسصلا
، نوبعÓلا اهسشاع ةظ◊ لسضفأا ناك رئاز÷ا ¤إا ةدوعلا دنع رسضÿا

بختنŸا اÈتعم ،هتاذ دح ‘ ايق-ير-فا سسا-ك-ب ج-يو-ت-ت-لا ن-م ل-سضفأا نا-كو
كلتب Úيرئاز÷ا هوجو ‘ ةحرف-لا ع-ن-سصي يذ-لا د-ي-حو-لا و-ه ي-ن-طو-لا
Úب» عم هثيدح ‘ اركذتسسم ،ةنونÛاب Êاميلسس اهفسصو يتلا ةقيرطلا
ةلفاح فلخ يرŒو بختنŸا لبقتسست ةنسسم ةأارمإل هتيؤور «سستروبسس
سساكب جيوتتلا دنع»:نويل كيبŸوأا يدان مجاهم لاق ثيح ، ÚبعÓلا
لابقتسسإلا ،بختنŸا ‘ اهتسشع يتلا ةبعسصلا تاقولا لك تركذت ايقيرفا

روخف بعسشلا يرت امدنع ، بقللاب جيوتتلا نم لسضفا ناك رئاز÷ا ‘
ل ،انتيؤورل يرŒ ةنسسم ةارم يرت ، ةنون‹ ءاوجأا تناك دقل ، ديعسسو
ةلم◊ا ىلع Êاميلسس در امك ،«كلاذ لعف عيطتسسي بختنŸا ءانثتسساب دحا
ايقيرفا سسأاك تعجرأا دقل»:لاقو احزام ناكلاب جيوتتلا دعب هتلاط يتلا
Êاميلسس موقي امدنع ، اذكه Òسست رومألا نكل ،  ىتح اهذخأا ⁄و ،
دوجو نأا Êاميلسس فÎعإاو اذه «مÓكلا نم Òثكلا Òثي كلاذ نإاف ءيسشب
‘ ةعرسسب جامدنإلا ى-ل-ع هد-عا-سس نو-ي-ل ة-ن-يد-م ‘ ةÌك-ب Úير-ئاز÷ا
.«لاول» يدانو ةنيدŸا ءاوجأا

«هققح اÃ رخفي نأأ هيلعو ةيرئأز÷أ ةركلل رخف رجام»
مÓسسإا ،يسسنرفلا نوي-ل كي-بŸوأا يدا-ن-ل ير-ئاز÷ا ›ود-لا م-جا-هŸا دا-سشأا
‘ قباسسلا هبردم ،ر-جا-م ح-بار ، ق-با-سسلا ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا-ب ،Êا-م-ي-ل-سس
‘ همدق اŸ رظنلاب ةيرئاز÷ا ةركلل رخف هنأا لاقو ،يرئاز÷ا بختنŸا

لكو لاغتÈلا ‘ ه-ت-م-سصب كر-ت ر-جا-م»:Êا-م-ي-ل-سس لا-ق ثي-ح ، هراو-سشم
ةرك ‘ هققح اÃ اروخف نوكي نا هيلعو ةيرئاز÷ا ةركل رخف هنا ،ابوروا
مدقلا

«يرأوسشم ‘ ديحولأ يئطخ ناك يسشتابÒنيفو لتسساكوين ‘ لسشفأأ ⁄»
يدان عم ةيفاÎحإلا هتبرŒ نأاب ،Êاميلسس مÓسسإا ،يرئاز÷ا ›ودلا دكأا
،نوÒثكلا اهفسصي املثم ةلسشاف نكت ⁄ يزيل‚إلا دتيانوي لتسساكيون
ةطقنلا ناك ،يكÎلا يسشتابÔيف يدان ‘ بعللا هرارق نأا فÎعإا هنكل
¤ا ›ا-ق-ت-نا »:Ó-ئا-ق حر-سصو ،‘اÎحإلا هراو-سشم ‘ ةد-ي-حو-لا ءادو-سسلا
ةبرجتلا ، رهسشا4 بعلا ⁄و اباسصم تنك Êل Óسشف نكي ⁄ لتسساكوين
يراوسشم ‘ ديحولا ئطÿاو يبلسسلا رمألا ناك ،ايكرت ‘ اهتسضخ يتلا
،حسضاو  Òسسفت نود نيدعبتسسُم ،ةيز نب Úسساي ةقفر يسسفن تدجو دقل
ل. ماسسح .«ينفلا بنا÷اب اهل ةقÓع ل رومألو

هتمهم نأا ،ينيعبسس نب يمار ،يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا دكأا
مامأا ءاعبرألا ادغ ÊاŸألا خابدÓغنيسشنوم هقيرف ةهجاوم ‘
هفاقيإا ‘ ادج ةبعسص نوكتسس يزيل‚إلا يتيسس Îسسيسشنام
لÓخ ،زرfi سضاير ، يرئاز÷ا بختنŸا ‘ هليمزو هنطاوم
هرخف ا-يد-ب-م ، ا-بوروأا لا-ط-بأا يرود ي-ئا-ه-ن ن-م-ث ة-ه-جاو-م
ةبوعسص مغر «غيلسس نايبماسشتلا» ‘ ÊاŸألا قيرفلا ةÒسسم
ديردم لايرو ›ا-ط-يإلا نÓ-ي-م Îنا ما-مأا ق-با-سسلا ه-ت-م-ه-م
ةئ-ي-ه-ل تا-ح-ير-سصت ‘ ي-ن-ي-ع-ب-سس ن-ب لا-ق ثي-ح ، Êا-ب-سسإلا
بعألأا نأا ةدسشب تدرأا»:«يسس يب يب» ةيناطيÈلا ةعاذإلا

بلغتي نا عيطتسسي ناك نإا ىرنو ءاقللا رظتنسس ،زرfi دسض
سسأاكب جيوتت-لا ‘ ا-ع-م ا-ن-كرا-سشو ا-يو-سس ا-ن-برد-ت د-ق-ل ،ي-ل-ع

نكلو ،هبعل ةقيرط لوح ةيبيرقت ةرظن يدلو ، ايقيرفأا
لح داجيإا نوكتسس يتلكسشمو اÒبك ابعل امئاد سضاير يقبي

بعل هنل ،هتاردق فرعأا يننأا لوقلا بعسصلا نم ،هفاقيإل
ام ةفرعم لهسسلا نم سسيلو ةينفلا ةيحان-لا ن-م ي-ئا-ن-ث-ت-سسإا
ة--ط--بار ‘ ه--ت--برŒ ن--ع فا--سضأاو «ةر--ك--لا--ب ه--ل--ع--ف--ي---سس
نكت ملف ،ءاقل رخا ىتح انتاردق راهظإا لسصاونسس»:لاطبألا
ديردم لاير مامأا تا-عو-مÛا ما-ظ-ن ‘ ا-سضيأا ة-ل-ه-سس رو-مألا

هانمدق اÃ نوروخف نحنو ،Êاركألا راتخاسشو نÓيم تناو
ل.ماسسح .«ةسسفانŸا هذه لÓخ

:حرسصيو أدغ ابوروأأ لاطبأأ ةطبأر ‘ زرfi ىدحتي ينيعبسس نب

«هــــفاـــقيإأ ةــــلكسشŸ لح داــــجيإأ ىــــلعو Òــبك بــــعل سضاــــير»

يرئأز÷أ هرفسس زأوج جرختسسي سشامح
رسضÿأ عم بعللأ ‘ هتبغر ددجيو

وترو-ب ا-ت-سسي-فاو-ب يدا-ن-ل ير-ئاز-ج و-ك-نار-ف-لا ع-فادŸا دد-ج
بختنŸا ناولأا لمح ‘ هتب-غر ،سشا-م-ح سسي-نا-ي ،›ا-غ-تÈلا
‘ هسضرعو يرئاز÷ا هرفسس زاوج جارختسسإاب ماقو ،يرئاز÷ا

، يعامتجإلا لسصاوتلا عقوم ‘ يمسسرلا هعقوم ىلع ةروسص
بختنŸا ناولأا لمحب هكسس“ ىرخأا ةرم دكؤويل «مارغتسسنأا
يقيرف ‘ اقباسس بعل سشامح نأا ¤إا ةراسشإلا ردŒ .يرئاز÷ا

يذلا اتسسيفاوبب قاحتلإلا لبق نايسسنرفلا سسينو راتسسدير
يرودلا ‘ Úتم-سسا-ح Úتر-ير“ مد-قو Úفد-ه ه-ع-م ل-ج-سس
  ل.ماسسح .مسسوŸا اذه ›اغتÈلا

دوقيو ةباسصإلأ نم يفسشي يميهأرب
رطق ‘ ةيثÓثب زوفلل نايرلأ

›ود--لا ناد--يŸا ط--سسو---ت---م دا---ع
¤إا ،يم-ي-هار-ب Úسسا-ي ، ير-ئاز÷ا

نايرلا يدان عم فادهألا ليجسست
ةباسصإلا نم هءافسش د-ع-ب ير-ط-ق-لا
داق ثيح ،مايأا لبق اهل سضرعت يتلا
Òبك زوف ¤إا نايرلا يدان يميهارب
يدا-ن ى-ل-ع در نود ن-م ة-ي-ثÓ-ث--ب
ةارابم ‘ سسمأا ءا-سسم تا-ي-ط-يرÿا
ثلاثلا فدهلا يميهارب اهيف لجسس
قبط ىلع ةرك هيقلت دعب هقيرفل
‘ ا--ه--عدوأا ىر--سسي--لا ة---ه÷ا ن---م
نا لب-ق58 ةق-ي-قد-لا ‘ كا-ب-سشلا
ءا-ق-ل-لا ة-يا-ه-ن ل-ب-ق بع-لŸا ردا-غ-ي
ل.ماسسح .Úتقيقدب

سساكلأ ملسست ءأوجأأ نم لسضفأأ ناك ةمسصاعلأ ‘ لابقتسس’أ نأأ لاق

 هــــــــيلع رــــــــجامو اــــــــيقيرفأأ سسأاــــــــك تــــــــعجرأأ» :Êاميلسس
«مدــــــــــــــــقلأ ةرــــــــــــــــك ‘ هــــــــــــــــققح اÃ رــــــــــــــــخفي نأأ

«Êدعاسس نويل ‘ Úيرئأز÷أ دوجوو اهتسشع يتلأ ةبعسصلأ تاقوألأ تركذت ناكلاب جيوتتلأ دنع»



Îسسسشنا-م م‚ دا--سشأا
م----ي-----حر ي-----ت-----ي-----سس

ه-ل-ي-مز--ب غ--ن--ي--لÎسس
ضضا---ير ير---ئاز÷ا

fiةارا-ب-م د--ع--ب زر
لانسسرأا مامأا هقيرف
‘ ر--ها--ب--لا زو--ف--لاو
«تارا--مإلا» بع---ل---م

ل----------ع-----------ج يذ-----------لا
نوقّمعي «نز-ي-ت-ي-سسلا»
ن-----ع Ìكأا قرا------ف------لا
‘ مهيق-حÓ-م بر-قأا

يرود--------لا ةراد--------سص
لا---قو ،يز----ي----ل‚إلا
لÓ----خ ،غ----ن----ي----لÎسس
بق---ع تا---ح---ير---سصت
ة----ك-----ب-----سشل ةارا-----بŸا
:«ضسترو-ب-سس يا-ك--سس»

انكرح اننأا دقتعأا»
ةرو---سصب ةر---ك---لا

عت“و ،ةديج
ضضاير

‘ ،ةÒبكلا ة-ي-مو-ج-ه-لا ةو-ق-لا-ب (زرfi د-سصق-ي)
.«(فدهلا ةرك هل ررم ثيح) قئاقد5 لوأا

ةيّوقلا هتدوع ىلع ينثُي يزيل‚إلا مÓعإلا
ةيزيل‚إلا مÓعإلا لئاسسو نم ديدعلا تداسشأاو

Ãضضاير همّدق ا fiلسضفب لانسسرأا ءاقل ‘ زر
هب رهظ يذلا عئارلا ءادألاو ةمسسا◊ا هترير“
عقوم لعج ام وهو ،ةارابŸا تاÎف ةليط
ةمÓع لسضفأا ثلاث هحنÁ «دروكسسوه»
غن-ي-لÎسسو و-ي-ن-يد-نا-نÒف ن-م ل-ك د-ع-ب

ىر--خأا ة--سصسصخ--ت--م ع--قاو--مو ى--ت---ح
هÈتعاو ةديج ةمÓع زرfi تحنم
نم ةارابŸا ‘ ÚبعÓلا لسضفأا نم
ةدوعلا ىلع ينثتل ،يتيسسلا بناج

ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا م-ج-ن-ل ة-يو--ق--لا
ةسصرفلا رم-ث-ت-سسي ف-ي-ك فر-ع يذ-لا
هبردم فرط ن-م ا-ه-ي-ل-ع ل-سصح ي-ت-لا
.ةّرŸا هذه لويدراوغ بيب

تءاج هتدوع
اهتقو ‘
لبق

ينيعبسس نب ةاقÓم
هاو-ت--سسم ¤إا زرfi ضضا--ير ةدو--ع نأا د--ي--كألاو
هقيرف نوك بسسانŸا تقولا ‘ ءاج دوهعŸا
نمث با-هذ ‘ ة-يا-غ-ل-ل ة-ما-ه ةارا-ب-م هر-ظ-ت-ن-ت
ا-ي-سسورو-ب ما-مأا ا-بوروأا لا-ط-بأا ة-ط-بار ي-ئا--ه--ن

نأا بقتري ثيح ،دغلا ةرهسس خابدÓغنسشنوم
ة--ل--ي--ك--سشت--لا ‘ ير--ئاز÷ا م---ج---ن---لا نو---ك---ي

رظنلاب ءاقل-لا أاد-ب-ت-سس ي-ت-لا ة-ي-سسا-سسألا
يذلا لانسسرأا ءاقل ‘ همدق ام ¤إا

‘ ر-سصا-ن--ع--لا ل--سضفأا ن--م ه--ي--ف نا--ك
زو-ف-لا ‘ م--ها--سسو ه--يدا--ن ة--ل--ي--ك--سشت

ح--م--ط--يو ،را--يد--لا جرا--خ ق---قÙا
fiق---لأا---ت---لا ة---ل---سصاو----م ¤إا زر ‘

   .ينيعبسس نب ءاقفر ةهجاوم
ةزمح . م

نلعي يلحاسسلا مجنلا
،ةدايع نب عم هدقاعت
Êايزمو نا“وب ،يرمعلا

ةدحاو ةعفد
لوأا ةرهسس يسسنوتلا يلحاسسلا مجنلا نلعأا
عم ايمسسر هدقاعت نع ،دحألا سسمأا

ةدحاو ةعفد Úيرئازج Úبعل ةثÓث
نب Úسسح عفادŸا نم لكب رمألا قلعتيو
نيز ÚمجاهŸاو يرمعلا Úسسايو ةدايع

ناك ثيح ،Êايزم بيطلاو نا“وب نيدلا
يدانلا ‘ Úبقترم نا“وبو ةدايع نب
‘ تلسشف ةرادإلا نأا Òغ ،يقيرفإلا

نÓسضفي امهلعج ام وهو ،امهليهأات
مجنلا رخآلا قيرفلا ¤إا مامسضنلا
يرئاز÷ا يثÓثلا اذه مسضنيل ،يلحاسسلا
ناوسضرو سشوسشنخوب ميلسس نم لك ¤إا

‘ Úيرئاز÷ا ددع حبسصيل ،مودرز
.مسسوŸا اذه Úبعل6 يلحاسسلا مجنلا

نع مايسصلا لسصاوُي ولفرد
يدنلوهلا يرودلا ‘ فيدهتلا
ولفرد ةماسسأا يرئاز÷ا مجاهŸا كراسش

‘ Ëاهنرأا سسيتيف هقيرف عم Óيدب
‘ نفوهدنيآا ةهجاوم

ثيح ،يدنلوهلا يرودلا
ةقيقدلا نم ةيادب لخد

ةفاسضإلا حنم دسصق57
Òغ ،هقيرفل مامألا ‘
ليجسستلا ‘ لسشف هنأا

ةقفر طقسسيل ادد‹
لباقم ةيثÓثب هقيرف
قÓمعلا مامأا دحاو

،نفوهدنيآا
لسصاويو

مجاهŸا
قبسسألا

لمأل

ءاعبرألا
هداعتبا
نع

ام وهو ،ليجسستلا
دقفي هلعج

‘ هتناكم
ةيسساسسألا ةليكسشتلا
ةيادب دعب هقيرفل
.ةقفوم

ةزمح . م

ــه244١ بجر٠١ ـل قفاوŸا١2٠2 يرفيف32 ءاثÓثلا ثد◊ا

ةطقنب دوعي يوÓلا دبع
ءارم◊ا ةقطنŸا ‘ ىقبيو خيرويز نم

ىلع لداعتلا يوÓلا دبع بويأا يرئاز÷ا هل بعلي يذلا نويسس يدان ضضرف
كراسش ءاقل ‘ ،يرسسيوسسلا يرودلا ‘ هلثŸ فدهب هبعلم ‘ خيرويز يدان
ىدأاو ةقيقد Úعسستلا ةليط ايسساسسأا ةمسصاعلا دا–ل قباسسلا عفادŸا هيف
ءاقفر تقبأا ةجيتنلا هذه نكل ،ءارفسص ةقاطب هيقلت ليجسست عم هيلع ام
طوقسسلاب نيددهم Òخألا لبق ام زكرŸا ‘ يوÓلا دبع يرئاز÷ا ›ودلا

ةزمح . م .ىندألا ةجردلا ¤إا مسسوŸا ةياهن ‘

كنيج ئجافي توسشÒب
يطايتحا ةيÓÁحو

يرودلا ‘ ةأاجافŸا توسشÒب يدان رّجف
يدانب حاطأا Úح دحألا ضسمأا لوأا يكيجلبلا

،دحاو لباقم Úفد-ه-ب ه-ب-ع-ل-م ى-ل-ع كن-ي-ج
›ود-لا ع-فادŸا ءا-ق-ب ءا-ق-ل--لا د--ه--سشو

ة--يÓÁ--ح ا---سضر د---مfi ير---ئاز÷ا
راو-طأا ة-ل-ي-ط ءلد-ب-لا د-عا-ق-م ى-ل--ع
يذلا وهو ،كراسشي نأا نود ةارابŸا
‘ ه--برد--م تا--با--سسح ن--ع د--ع---ت---با

ة--با--سصإلا بب--سسب ةÒخألا تلو÷ا
ةيسساسسألا هتنا-ك-م د-ق-ف-ي نأا ل-ب-ق

مسسوŸا اذه ةيوقلا هتيادب مغر
ثي-ح ،ي--ك--ي--ج--ل--ب--لا يرود--لا ‘

Áإا دو--ع---ي نأا---ب ضسف---ن---لا ي---ن¤
دو بسسك لجأا نم ةسسفانŸا

لا-م-ج ي--ن--طو--لا بخا--ن--لا
ضصبÎلا ل-ب-ق ي-سضا-م-ل--ب

ةزمح . م.لبقŸا

¤إا دوعي مÓغ
طقسسيو ةسسفانŸا
اتن’اتأا ‘ ةيعابرب
يزوف قباسسلا يرئاز÷ا ›ودلا داع
عم ةيمسسرلا ةسسفانŸا ءاوجأا ¤إا مÓغ
نم دحألا سسمأا لوأا ءاسسم ›وبان هيدان

ةهجاوم ‘ Óيدب ةكراسشŸا لÓخ
يتلا ›اطيإلا يرودلا ‘ اتنلاتأا
لباقم ةيعابرب هقيرف ةراسسخب تهتنا

ةقيقد21 ‘ كراسش ثيح ،Úفده
‘ يور ويرام هليمز ناكم لخد امدعب
⁄ هنكل عافدلا نم ىرسسيلا ةه÷ا
قيسضل ارظن ةÒثك تارك سسملي
يذلا وهو ،تقولا
بردŸا هب ناعتسسا

وزوتاغ ورانيج
ةباسصإا ببسسب

املع ،ياسسيه
مÓغ نأا

ارخؤوم ىفاعت
ةقفر طقف
هليمز
›ابيلوك
نم
سسوÒف
«انوروك»
‘ بردتو

طقف Úتسصح
لبق هيدان عم
 .ءاقللا

ةزمح . م

ابوروأا لاطبأا يرود ‘ خابدÓغنسشنوم مامأا لويدراوغ ةحلسسأا دحأا نوكيسس

fiزر fiةداـسشإاّل 
غنيلÒتسس

..توأا32 ذنم هناديÃ تاراسصتنلا عم دهعلا ددجي مين هبردمو قلقلا ¤إا وعدت ’ يبيرع ةباسصإا هب ديسشي تاباسسح ¤إا هتدوعب يبيرع Ëرك يرئاز÷ا مجاهŸا ةحرف مدت ⁄ يتلا ةباسصإلا لظ ‘ ،اÒثك ،يكنÓب لاكسساب مين كيبŸوأا ‘ هبردم لباقم ةيئانثب مين ةحلسصŸ ىهتنا يذلا ودروب ءاقل لÓخ اهل ضضّرعت مجاهم نم ةبّرقم رداسصم بسسح نكل ،ةمدك نع ةرابع يهو ،دحاو بعÓ-لا نو-ك-ي-سسو ق-ل-ق-لا ¤إا و-عد-ت ل ة-با-سصإلا هذ-ه نإا--ف ،«ر--سضÿا» .يسسنرفلا يرودلا ‘ هيدان رظتنت يتلا ديعاوŸا مداقل ازهاج فوسشكلا جئاتن رظتنيو ةقّمعم اسصوحف ىرجأا ةقمعم تاسصوحف ءارجإا عم ضسمأا دعوم ىلع ناك يبيرع Ëرك نأا انملعو يإا» ةعسشأا ىرجأا ثيح ،ودروب مامأا اهل ضضرعت يتلا ةباسصإلا عسضوم ىلع نأا و-لو ،ة-ل-ب-قŸا تا-عا-سسلا نو-سضغ ‘ ج-ئا-ت-ن-لا رو-ه-ظ ر-ظ-ت--ن--يو «مأا رأا ببسسب طقف ةطيسسب ةباسصإا نم Êاعي هنأا ¤إا Òسشت ةيلوألا تاريدقتلا نو-ك-ي-سسو ودرو-ب ءا-ق-ل ‘ ضسفا-نŸا ي-ب-عل د-حأا ن-م ا-ها-ق-ل-ت ة-بر-سض .ةمداقلا تايرابŸا ‘ ارسضاح «ةعئار ةعوم‹ كل‰و ةفاسضإلا مّدق يبيرع» :يكنÓب ودروب ءاقل دعب يكنÓب لاكسساب مين كيبŸوأا بردم ىنثأاو Ëر-ك ير-ئاز÷ا ›ود-لا ةرو-سص ‘ م-ه-ن-م ءلد-ب-لا ة-سصا-خ ه-ي-ب-عل ى-ل-ع لاقو ،اه-ل ضضر-ع-ت ي-ت-لا ة-با-سصإلا م-غر ة-فا-سضإلا مد-ق يذ-لا ي-ب-ير-ع يتلا تايرابŸا ‘ زوفلا انقيرفل نكÁ هنأا انتبثأا دقل» :يكنÓب Œير Ãا زوف اذه ،هبعلÛةعئار ةعوم‹ كل‰ اننأل ةعوم تمّد-ق ودرو-ب ما-مأا تكرا-سش ي-ت-لا ة-ل-يد-ب-لا ر-سصا-ن-ع-لا ى--ت--حو ‘ تمهاسس اهنأا Èتعأاو ،ءاقللا اذه ‘ هنم ةوجرŸا ةفاسضإلا ةزمح . م.«ةديج ءايسشأا اندهاسش دقو ققÙا زوفلا

طوسش ‘ كراسشي بويدم
لسصاوي فسساخو

بايغلا
يدا---ن دا----ق----نا

و-ح-ن Ó-يد-نو--ت
ة-ي-عا-بر-ب ةرا--سسÿا

ما---مأا Úفد---ه ل----با----ق----م
ءاقل ‘ اغارب غ-ن-ي-ترو-ب-سس

ع---فادŸا ه---ي----ف ل----سصاو
بويدم ليلج يرئاز÷ا

ة-ل-ي-ك-سشت-لا ‘ ه-ت-كرا-سشم
رط-سضا ه-ن-ك-ل ة-ي-سسا-سسألا

هناكم كرت ¤إا ةرŸا هذه
لوألا طوسشلا ةياهن دعب

لفون هنطاوم نأا Úح ‘
ى--ف--ت--كا د--ق--ف ف--سسا---خ
Ãا ة-ع-با-تŸىل-ع ن-م ةارا-ب
نأا نود ءلد--ب--لا د--عا--ق--م
و-هو ،ة-ق-ي-قد يأا ‘ كرا--سشي
ذ-ن-م ه-ق--ير--ف ن--ع بئا--غ--لا
.تايرابم ةعسضب

ةزمح . م

«نÓيم ـل ارثؤوم ناك يبرادلا نع رسصان نب بايغ» :(نÓيم ـل قباسسلا مجنلا) ونياد
«يبرادلا» دعب ونياد لايناد نÓيم ـل قباسسلا عفادŸا ثد–

دي ىلع «يÒنوسسورلا» اهدبكت يتلا ةراسسÿا بابسسأا نع
،ق-ير-ف-لا ه-ي-ل-ع ر-ه-ظ يذ-لا بحا-سشلا ه-جو-لاو Îنإلا هÁر--غ
ناديŸا طسسو ‘ ائيطب ناك ›انوت نأا دقتعأا» :لاق ثيح
رسصان نب اÒثك دقتفا قيرفلاو ةديج تاناكمإا كلÁ هنأا مغر

لجأا نم Îنإلا اهلغتسسا تاحاسسم كرت هبايغو ءاقللا اذه ‘
ءايسشألا نم Òثكلا Òيغت ›ويب ىلع ،فادهأا ةثÓث ليجسست

زكرŸا ىتح عّيسضي دق قيرفلا نأل ،ةلبقŸا تايرابŸا ‘
ةزمح . م.«يرودلا ةياهن ‘ عبارلا
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لئابقلا ةبيبسش
سسمأا ترج تاعومÛا ةعرق

يبمازلا راتسس سسبانو روبسس نوتوك ،ناكرب ةسضهن ةعوم‹ ‘ ةبيبسشلا
سسأاك تاعوم‹ رود ¤إا لهأاتلا ةÒصشأات نامصض نم سسمأا ةيصسمأا ةيلئابقلا ةليكصشتلا تنك“ ،عيم÷ا ملعي املثم
‘ مهيصسفانم ىلع فرعتلا ‘ ناف’ سسينيد بردŸا لابصشأا رخأاتي ⁄و ،تاونصس رصشع ماد ليوط بايغ دعب فاكلا
ةركل ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا رقÃ ’اوز ةيناثلا ةعاصسلا دودح ‘ سسمأا ترج ةعرقلا نأا رابتعاب تاعومÛا رود
‘ يرانكلا ةمهم نوكتصس ثيح ،ءارمصسلا ةراقلا ‘ ةفورعم ةيدنأا مامأا ةيوق تاهجاوم نع ترفصسأا يتلاو ،مدقلا

رود ‘ لئابقلا ةبيبصش هجاوتصسو ،يغب-ن-ي ا-م-ك تاءا-ق-ل-لا Òي-صست ة-لا-ح ‘ ة-ل-ي-ح-ت-صسم تصسي-ل ا-ه-ن-ك-ل ة-بو-ع-صصلا ة-يا-غ
سسبان يدان ¤إا ةفاصضإا ،روبصس نوتوكينورماكلا لثمŸا ،يبرغŸا ناكرب ةصضهن بقللا لماح نم لك تاعومÛا

.انك‡ ىقبي يئاهنلا عبر ¤إا لهأاتلاو ةبصسانم تناك ةعرقلا نأا نوري ةبيبصشلا يبع’ نأاب املع ،يبمازلا راتصس

ديد÷ا فدهلا يئاهنلا عبر غولبو ةلئافتم ةبيبسشلا
لك نإاف ،تاعومÛا رود ¤إا لهأاتلا ةÒصشأاتب رفظلا نم ةيلئابقلا ةليكصشتلا تنك“ نأا دعبو ،ىرخأا ةهج نم
سسأاك ةصسفانم ‘ ةديدج فادهأا Òطصستو فادهأ’ا ةعجارم ىلع ةلبقم ةيلئابقلا ةرادإ’ا نأاب يحوت تارصشؤوŸا
مامأا ةبوعصصلا ةياغ ‘ ةيرومأاŸا تناك نإاو ىتحف ،لقأ’ا ىلع يئاهنلا عبر رودلا غولب ¤إا نوعلطتصسو ،فاكلا

رقع ‘ ةيباجيإا جئاتن قيق– ةبيبصشلل طقف يفكيو ،مدقلا ةرك ‘ انك‡ ىقبي ءيصش لك نكل ،ءايوقأا Úصسفانم
رايدلا رقع ‘ نوكتصس يرانكلل ةارابم لوأا نأا ةراصشإ’ا عم ،لهأاتلا نامصضل طاقنلا نم نك‡ ددع Èكأا عمجو رايدلا
رود ‘ ةق-فو-م ة-ياد-ب ق-ي-ق-ح-ت-ل ة-ي-م-هأ’ا ة-يا-غ ‘ ة-ه-جاو-م نو-ك-ت-صسو ،ل-ب-قŸا سسرا-م01 مو-ي رو-ب-صسنو-تو-ك ما-مأا
.تاعومÛا

ةيدولوŸا ‘ ركفي ناف’و Úعوبسسأا دعب ةارابم لوأا
هجاوتصس يتلا ةبيبصشلل ةبصسنلاب ةعرصسب رميصس تقولاو ،ةمداقلا مايأ’ا ‘ ةحارلل معط اهل نوكي نل ةبيبصشلا نأا ودبيو

رامغ ‘ نورمح ءÓمز لخديصس ،وكيصسÓكلا نم عوبصسأا دعبو ،ةيليوج5 بعلÃ رئاز÷ا ةيدولوم تبصسلا اذه
ةهجاوŸا يهو ،سسرام01 موي روبصس نوتوك مامأا تاعومÛا رود نم ةلوج لوأاب ىرخأا ةرم ةيقيرفإ’ا ةصسفانŸا
نإاف ،كلذ لبق نكل ،ةيباجيإا ةجيتن قيق–و ةوقب لوخدلل اصصاخ ا‹انرب ناف’ سسينيد بردŸا اهل رطصسيصس يتلا

.ةيدولوŸا مامأا وكيصسÓكلا ‘ ’وأا Òكفتلاب ÚبعÓلا بلاطي ناف’

ليرفأا ‘ Êوكارام جمانرب مامأا ةبيبسشلا
دج جمانرب ¤إا عصضخي يرانكلا لعجيصس فاكلا سسأاك ‘ ةبيبصشلا ةكراصشم نإاف ،ةقباصس دادعأا ‘ هيلإا انرصشأا امكو
طوب نب ءÓمز نإاف ،ةطبارلا سسأاك قÓطنا باÎقاو ،ةينطولا ةلوطبلا نع رظنلا سضغب ثيح ،تايرابملل فثكم
اصسجاه لثÁ ام اذهو ،عوبصسأا لك ةدحاو ةارابم لدعÃ يأا ،ليرفأا رهصش ‘ فاكلا سسأاك نم تايرابم عبرأا نوبعليصس

هذه Òيصستل بصسنأ’ا ل◊ا نأا دكؤويو ،ةدم ذنم ةطقنلا هذه ‘ ركفي يذلا ناف’ سسينيد بردملل ةبصسنلاب ايقيقح
نإاف ،فاكلا سسأاك نم ةيناثلا ةلو÷ا ‘ هنأا ةراصشإ’ا عم ،ÚبعÓلا عيمج لامعتصساو قيرفلا ريودت وه ةلحرŸا
ن .ن.ايبماز ¤إا ليوط لقنت اهراظتنا ‘ نوكيصس ةبيبصشلا

ةÒــــــــبك ةــــــــبسسنب وــــــــكيسسÓكلا عــــــــيسضي دــــــــق ةÒــــــــعسش نــــــــب
هليمزل هناكم كرتو جورخلل رطسضا هنأا ثيح ،›اŸا بعلŸا ةارابم ‘ بعللا ةلسصاوم نم ةÒعسش نب دمfi طسسولا بع’ نكمتي ⁄ ،قباسسلا  ددعلا ‘ هيلإا انرسشأا املثم
بلاطم نوكيسس ةÒعسش نب نإاف ،اهيلع انلسص– يتلا تامولعŸا بسسحو ،ةبرقŸا ةلسضعلا ىوتسسم ىلع م’آ’ا سضعبب هروعسش ببسسب بعل ةعاسس فسصن رورم دعب ‘رعلا
.ةيليوج5 بعلÃ تبسسلا اذه رئاز÷ا ةيدولوم مامأا ةبيبسشلا رظتنت يتلا ةمداقلا ةلباقŸا ةÒبك ةبسسنب عيسضيسس هّنأا ينعي ام ،عوبسسأ’ا اذه ةحارلا ¤إا نوكرلاب

هسضيوعتل ةونوب وأا يسساقوأا ،‘رعلا Úب راتخيسسناف’
اذه ‘ هسضيوعتل لول◊ا نم ديدعلا كلÁ ناف’ سسينيد بردŸا نإاف ،ةيدولوŸا ءاقل نع ةÒعسش نب دمfi بعÓلا هلجسسي دق يذلا بايغلا لظ ‘و
،ةونوب دمسصلا دبعو ،يسساقوأا ،‘رعلا نم لك دوجوب ناديŸا طسسو ىوتسسم ىلع دادعتلا ثيح نم ةيرث ةيلئابقلا ةليكسشتلا نأاو ةسصاخ ،ماهلا دعوŸا

لك نأا ولو ،ةكراسشملل ةيزهاج Ìكأ’ا رسصنعلا رايتخ’ ÚبعÓلا ء’ؤوه ةنياعم تاÒسضحتلا نم عوبسسأ’ا اذه لÓخ يسسنرفلا ينقتلا لواحيسسو
.هلوخد دعب ›اŸا بعلŸا مامأا سسمأا لوأا ةديج ةارابم ىدأا يذلا ‘رعلا ‘ هتقث عسضيسس ناف’ نأاب يحوت تارسشؤوŸا

مويلا ةيسسمأا تابيردتلا ¤إا ةدوعلا
ءÓمز دافت-سسا ،›اŸا بع-لŸا ما-مأا سسمأا لوأا ة-ه-جاو-م د-ع-ب
مهل اهحنم دحاو مو-ي-ل ة-حار ن-م نور-م-ح ي-قزر د-ئا-ق-لا
ةيندبلا مهتقايل لماك عاجÎسس’ ناف’ سسينيد بردŸا
يراقلا د-عوŸا ‘ ا-هو-لذ-ب ي-ت-لا ةÒب-ك-لا تادو-هÛا د-ع-ب
عيم÷ا نوكي نأا ىلع ،تاعومÛا رود ¤إا لهأاتلا نامسضل

ةرسشابŸ وزو يزيتب Èمفون1 بعلÃ مويلا ةيسسمأا دعوŸا ‘
ر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لا ة-ما-ه-لا ة-ه-جاوŸا-ب ة-سصاÿا تاÒسضح-ت-لا
نم51 ةلو÷ا را-طإا ‘ ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ما-مأا يرا-ن-ك-لا
.ةمسصاعلاب ةيليوج5 بعلÃ لوأ’ا فÙÎا مسسقلا ةلوطب

لواـــــــــــنتŸا يــــف ةـــــــــــعرقلا » :ناـــــــــــف’
«لـــــــهأاتلل اـــــــنعسسوب اـــــــم لذـــــــبنسسو

رود--ب ة--صصاÿا ة--عر--ق--لا ج--ئا--ت--ن ن--ع ه--ل عا--ب--ط---نا لوأا ‘
نا-ف’ سسي-ن-يد بردŸا ف--صشك ،فا--ك--لا سسأا--ك تا--عو--م‹

تناك ةعرقلا هذه نأا لوقلا نكÁ ةيلوأا ةيرظن ‘ »:Óئاق
ةيدنأا هجاونصس اننأا ثيح ،ةيناثلا ةعومÛا ‘ ةئفاكتم
،ناكرب ةصضهن ،روبصس نوتوك رارغ ىلع ةيوقو ةفورعم
لك نأا ىرأا ،كلذ عمو ،يبمازلا راتصس اصسبانو

‘ لوانتŸا ‘ Èتعت تايرابŸا هذه
ا--م--ك رود--لا اذ--ه--ل ا--نÒي--صست ة--لا--ح
¤إا ةلهأاتŸا ة-يد-نأ’ا ل-ك ،ي-غ-ب-ن-ي
’ ،ةيوق Èتعت تاعومÛا رود
،ق--ير--ف يأا ة--م--ي--ق ن---م ل---ل---ق---ن
باهذ-ل-ل ا-ن-ع-صسو-ب ا-م لذ-ب-ن-صسو
ة---صسفا---نŸا هذ---ه ‘ اد---ي----ع----ب
.«لبقŸا رودلا ¤إا لهأاتلاو

لخدن نأا ءيسش مهأا »
«ةوقب ةسسفانŸا

‘ »:Óئاق ناف’ فاصضأاو
،تا--صسفا---نŸا هذ---ه ل---ث---م
نأا يرور-صضلا ن-م نو-ك-ي--صس

نم ةلوج لوأا نم ةقفوم ةقÓطنا قيقحتل يغبني امك رصضحن
ةلباقÃ ةرماغŸا أادبنصس اننأ’ ام اعون انتفصصنأا ةعرقلا ،تاعومÛا رود

نأا بجي ةارابم يهو ،وزو يزيتب Êورماكلا روبصس نوتوك مامأا رايدلا رقع ‘
امك ةيلاوŸا تاهجاوŸا Òيصست انيلع لهصسي ىتح ةيباجيإا ةجيتن اهيف ققحن
،ديعاوŸا هذه لكل Òصضحتلا رصشابنصس بصسانŸا تقولا نحي امدنع ،يغبني
مامأا انرظتنت يتلا ةهجاوŸا ىلع رصصحنم انزيكرت لك نإاف ،ايلاح نكل

ن .ن.«ةلوطبلا ‘ رئاز÷ا ةيدولوم

رفظلا نم ةبيبصشلا تنك“ نأا دعب سسمأا لوأا ةداعصسلا ةمق ‘ لÓم فيرصش سسيئرلا ناك
،›اŸا بعلŸا باصسح ىلع فاكلا سسأاك تاعوم‹ رود ¤إا لهأاتلا ةÒصشأاتب

يدحتلا عفر-ل Úب-عÓ-لا ى-ل-ع ةÒب-ك ’ا-مآا ق-ل-ع-ي نا-ك ه-نأاو ة-صصا-خ
انلصص– يتلا تامولعŸا بصسحو ،باهذلا ةÁزه كرادتو

ةياهن بقع ÚبعÓلاب عمتجا يلئابقلا سسيئرلا نإاف ،اهيلع
دودرŸا ى-ل-ع م-ه-ت-ئ-ن-ه-ت-ل ة-صصر-ف-لا ل-غ-ت-صسا ن--يأا ةارا--بŸا

ةÒصشأات كاكتف’ ةارابŸا ‘ هب اورهظ يذلا ›وطبلا
ةيلاŸا م-ه-تا-ق-ح-ت-صسم ة-يو-صست-ب م-هد-عو ا-م-ك ،ل-هأا-ت-لا

.ةمداقلا ديعاوملل ابصس– Ìكأا مهزيفحتل

ةÈتعم ةحنم مهل مدقيسس
نم ةبرقŸا رداصصŸا سضعب بصسحو ،لباقŸا ‘
تصصصصخ ةÒخأ’ا هذه نإاف ،ةيلئابقلا ةرادإ’ا

لهأاتلا نامصض لباقم ÚبعÓل نويلم03 ةحنم
يذلا رمأ’ا ،فاكلا سسأاك تاعوم‹ رود ¤إا

ح--يار ءÓ---مز ةÁز---ع ن---م Ìكأا يو---ق---ي---صس
Èكأا تادو--ه‹ Ëد--ق--ت ¤إا م--ه--ع--فد--يو

رظتنت يتلا ةمداقلا تاهجاوملل ابصس–
وأا ،يلÙا ىوتصسŸا ىلع ءاوصس يرانكلا
Úب-عÓ--لا ل--ك نأا ةرا--صشإ’ا ع--م ،يرا--ق--لا
اهيف تعقو يتلا ةعومÛا نأا نوعمجي
ليحتصسŸا نولعفيصسو ةبصسان-م ة-ب-ي-ب-صشلا
سسأا--ك ‘ دود◊ا د---ع---بأا ¤إا با---هذ---ل---ل
.فاكلا

مامأا ديكأاتلاب بلاطيو
ةيدولوŸا

ي-ت-لا ة-حر-ف-لا ما-مأاو ،ر-خآا د-ي-ع-صص ى-ل--عو
،سسبŸÓا Òيغت فرغ ‘ عيم÷ا ترمغ
ة-صصر-ف-لا لÓ-م ف-ير-صش سسي-ئر-لا تو-ف--ي ⁄
Ÿلا ة--ب--لا--ط--Óب--عÚ ى-ل--ع ل--جرأ’ا ع--صضو--ب

زيكÎلا نم ةجرد ىلعأا ىلع ظاف◊او سضرأ’ا
ءاقل اه-صسأار ى-ل-عو ،ة-مدا-ق-لا تا-يرا-ب-م-ل-ل ا-ب-صس–

ة-ي-م-هأ’ا ة-يا-غ ‘ ه-طا-ق-ن نو-ك-ت-صس يذ-لا ة-يدو-لوŸا
ثيح ،¤وأ’ا راودأ’ا ىلع سسفانتلاو ةمدقŸا ‘ امئاد ءاقبلل

دود◊ا دعبأا ¤إا باهذلاو يرانكلا ةقÓطنا ديكأات ىلع رصصي لÓم نأا
.تاصسفانŸا لك ‘
ن .ن

 قــــــــــحتسسم اــــــــــنلهأات» :يدــــــــــبع نــــــــــب
«ÚــــــــــككسشŸا ىــــــــــلع ادر ناــــــــــكو

بعÓلا دكأا ،يعامتج’ا لصصاوتلا عقوم ىلع ةيمصسرلا ةبيبصشلا ةحفصص ‘ هل حيرصصت ‘
نأا يفخن ’ »:Óئاق ›اŸا بعلŸا مامأا فاكلا سسأاك ءاقل ةياهن دعب يدبع نب زيزع
امدقتم ناك سسفانŸا نأاو ةصصاخ ةبوعصصلا ةياغ ‘ تناك ›اŸا بعلŸا مامأا انتارابم
انعصسوب ام لك انلذبو يدحتلا انعفر دقف ،كلذ عمو ،باهذلا ءاقل ‘ ةجيتنلا ‘ انيلع
اننأ’ اقحتصسم ناك لهأاتلا نأا نظأا ،ةدوعلا ءاقل تاير‹ ¤إا رظنلابو ،زوفلا قيقحتل

نحن امومع ،لقثأا ةجيتنب زوف قيق– انناكمإاب ناك هنأا ىتح يغبني امك ةارابŸا انÒصس
انداقتنا نع اوفقوتي ⁄ نيذلا ÚككصشŸا لكل در Èتعي يذلا زا‚إ’ا اذه نع نوصضار

.«مصسوŸا ةيادب ‘

تاعومÛا ¤إا لهأاتلا نامضض دعب

ةيوسستب دعيو ÚبعÓلا ئنهي لÓـم
ةـــــــيلاŸا مـــــــــــهتاــــــقحتسسم



ترج يتلا ةيفحشصلا ةودنلا سشماه ىلع اذهو ،همÓك نم ادج اقثاو Êارمع رداقلا دبع ةيدولوŸا بردم ادب
انتعوم‹» : مÓعإلا لئاشسول سشتوكلا لاق Úح ،يجÎلا ةارابم لبق ةيليوج5 بكرÃ تاودنلا ةعاقب سسمأا ةحيبشص
لخديشسو يوق سسفانم يجÎلا ،انم بولطŸا وه امو انرظتني ام ملعن ،زوفلل مزع انلكو يجÎلا يقÓنشسو ةيوق

. «ةÒبكلا ةارابŸا هذهل ةيزها÷ا ”أا ىلع نحنو هبعل ةطخ اديج انشسرد اننكل ،انيلع زوفلا لجأا نم ةارابŸا
«ةÒغسص تايئزج ىلع بعليسس يجÎلا  مامأا يبراغŸا يبرادلاو انيف رثؤوت نل تابايغلا»
نم Êاعن نحن» : Óئاق همÓك عبات Úح ،Úيفاحشصلا ةلئشسأا ىلع درلا ةيفحشصلا ةودنلا لÓخ Êارمع لشصاوو

مامأا يبراغŸا يبرادلاو ،انيلع رثؤوت نل تابايغلا هذه نأاب عيمجلل دكؤوأا نكل ،ةليكششتلا ‘ تابايغلا سضعب
،يعافد أاطخ نم وأا ةرششابم ةرح ةلكر نم ليجشستلاب ،ةÒغشص تايئزج ىلع بعليشس يشسنوتلا يجÎلا

. «ةارابŸا رمع ةليط اديج نيزكرم نوكن نأا انيلع بجوتي اذل
«يجÎلا ةوق نم رذ◊ا بجيو انتحلسصم ‘ بسصت بعلŸا تايطعم»

‘ بشصي ةارابŸا نشضتحيشس يذلا ةيليوج5 بعلم تايطعم» : Óئاق Êارمع فاشضأا امك
اذه ⁄اعم اديج فرعن نيذلا نحنو انبعلم ىلع لابقتشسلاب نوينعŸا نحن اننوك ،انتحلشصم

تايوتشسمو تايرابم نومدقي ام امئاد نوبعÓلاو ،ةلح نشسحأا ‘ رهظي يذلا ،بعلŸا
يذلا يشسنوتلا يجÎلا ةوق نم رذ◊ا ىخوتن نأا بجي نكل ،يخيراتلا بعلŸا اذهب ةيلاع

Áل ةحلشسألا كلÓانب ةحاطإ» .
«ةارابŸا ‘ اهلوقنسس ةملك انيدلو Òبك قيرف يجÎلا» : دوسشح

ةلئشسأا نع ةباجإÓل ةيفحشصلا ةودنلا ‘ رخآلا وه ارشضاح ناك يذلا ةيدولوŸا دئاق امأا
Úح يشسنوتلا يجÎلا ةوقو ،هئÓمز رظتني يذلا ناهرلا ةبوعشصب رقأاف ،Úيفاحشصلا

بعل نشس– ةيرث ةعوم‹ كلÁو Òبك قيرف يشسنوتلا يجÎلا نأا ملعي عيم÷ا» : لاق
يتلا ةارابŸا هذهل اديج انرشضح نحن نكل ،ةيراقلا ةشسفانŸا هذه ‘ ¤وألا راودألا
. «ةارابŸا هذه ‘ اهلوقنشس ةملك انيدل هنأا امك ،اهب زوفلا ديرن

رئاز÷ا ةيدولوم مامأا زوفلاب ةدوعلا يجÎلا فده» : را‚ نامثع
«ةعومÛا هترادسص Úسص–و

هيدان نأا ةرابعلا حيرشصب را‚ نامثع يجÎلل دعاشسŸا بردŸا دكأا لباقŸا ‘
ةدوعلا وه ةارابŸا ‘ يجÎلا فده» : لاق Úح ةارابŸا طاقنب زوفلا ديري
نأا اد-ي-ج م-ل-ع-ن ،ة-عو-مÛا ه-تراد-شص Úشص–و ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ما-مأا زو-ف-لا--ب
اذهل اديج انرشضح اننكل ،انيلع ليجشستلاو زوفلا ةينب ةارابŸا لخدتشس ةيدولوŸا
.«ةرادشصلا ‘ ءاقبلل اهطاقنب زوفلا ديرنو يبرادلا

تاءاقل نوكت ام امئادو هتايسصوسصخ هل يبراغم يبراد بعلنسس»
«ةجرفلاو ةراثإلا لم– رئاز÷ا سسنوت

يتلا هتايشصوشصخ هل Òبك يبراغم يبراد بعلنشس » : دعاشسŸا بردŸا فاشضأاو
ةجرفلا لم– ام امئاد رئاز÷ا سسنوت تاءاقل ىرحألاب وأا ،ةÒثم تناك ام امئاد
ةيلاع ةيشضاير حور ‘ ةارابŸا Òشست نأا ىن“أا ،ةقيقد Úعشست رادم ىلع ةراثإلاو
. «لشضفألا بيشصن نم نوكيشس زوفلاو

«ةراثإا Ìكأا ءاقللا لعجي يجÎلا ‘ Úيرئازج Úبعل ةعبرأا دجاوت» : ثيغ نب
،يشسنوتلا يجÎلا ناولأا ىلع ايلاح عفادي يذلا ثيغ نب يرئاز÷ا بعÓلا امأا

‘ Úيرئازج Úبعل ةعبرأا دجاوت» : ةيفحشصلا ةودنلا سشماه ىلع Óئاق حرشص
،ناردب نم لك يجÎلا ‘ هئÓمز انه دشصقيو ،ةراثإا Ìكأا ءاقللا لعجي يجÎلا
نوكت نأا اينمت-مو ،مألا د-ل-ب ¤إا ةدو-ع-لا-ب ةÒب-ك-لا ه-تدا-ع-شس ا-يد-ب-م ،نا-يز-مو ،ي-ت-شش

. «نيراج Úب Òبك يراق سسرع ةارابŸا
«سسنوت ¤إا انلقنت اذهل انتاقاط اورجفن سشانوÓخ ام رئاز÷ا ‘»

لجأا نم سسنوت ¤إا افلشس ةروكذŸا ءامشسألا ةقفر هلقنت ةقيقح لاؤوشس لوح هدر ‘و
لكب : Óئاق ةمشصاعلا دا–إل قباشسلا بعÓلا در ،يلÙا لدب يشسنوتلا يرودلا ‘ بعللا
نيأا ،سسنوت را÷ا دلب ¤إا انلقنت اذهل انتاقاط اورجفن سشانوÓخ ام رئاز÷ا ‘ ةحارشص

ىظحنو ،ةيراقلاو ةيلÙا تايرابŸا عيمج ‘ ةمظتنم ةفشصب كراششنو اناوتشسم نم نشسحن
Òكصشوب. «ÚبعÓك انل ةبشسنلاب مهألا وه اذهو ،راشصنألاو ينفلا مقاطلا ةقثب
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ايقيرفإا لاطبأا ةطبار

ةـــــنيابتم فادـــــــهأاب ةــــــيبراغم ةـــــمق ‘ يـــــجÎلا و ةـــــيدولوŸا
Óيقث افيشض مويلا ةرهشس رئاز÷ا ةيدولوم فيشضتشسي
ةيليوج5 بع--ل--م ى--ل--ع ي--شسنو--ت--لا ي--جÎلا ه--م--شسا
ةمق ‘ ،اءاشسم ةنماثلا ةعاشسلا نم ةيادب يبŸوألا

Úعشست رادم ىلع قيوششتلاو ةراثإلاب ةدعاو ةيبراغم
يطخت نع نوثحبي ةمشصاعلا ءانبأاو ل فيك ،ةقيقد
‘ ةنيمث طاقن ثÓث ¤وأاب رفظلاو Úيشسنوتلا ةبقع
«ةقيوشسلا باب» ءانبأا ىعشسي اميف ،ةيراقلا ةلوطبلا
مداق ‘ ةيلشضفألا مهحن“ ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلل
Úقيرف Úب ةيوق ةارابم رظتنن انلعجي ام ،تلو÷ا

Áاديعب باهذلا امهتياغو ،ةيرث ةيرششب ةبيكرت ناكل
را-ظ-نأا بط-ق-ت-شست ي-ت-لا ة-يرا-ق-لا ة-شسفا-نŸا هذ--ه ‘

قا--فر نأاو ة--شصا--خ ،ةرو--م---عŸا نا---ك---شس ن---م فلآلا
ةدارإاو ةÁزع مهود– دوششح نمحرلا دبع دئاقلا
ىلع مشصب يذلا يجÎلا ءايÈكب ةحاطإÓل ÚتÒبك
‘ ›ا-غ-ن-ي-شسلا ه-شسفا-ن-م ى-ل-ع زا-ف Úح ة-يو-ق ة-ياد-ب
. ¤وألا ةلو÷ا

ةيبراغŸا ةمقلل ايندبو اينف ةزهاج ةليكسشتلا
قبشستشس يتلا ةيباجيإلا تارششؤوŸا نع ثيدحلل ةدوعلاب
ةيرئاز÷ا ةركلا لث‡ Úب مويلا ةرهشس ةيوقلا ةارابŸا

ةيشسنوت-لا ةر-ك-لا ل-ث‡و ة-يدو-لوŸا لا-ط-بألا ة-ط-بار ‘
ردا-ق-لا د-ب-ع ر-يد-ق-لا بردŸا ة-ل-ي--ك--ششت نإا--ف ،ي--جÎلا

ا-ه-ن-م ة-ي-ن-ف-لا ي-حاو-ن-لا ع-ي--م--ج ن--م ةز--ها--ج Êار--م--ع
يتلا ةليكششتلا ‘ ةب-ع-شصلا تا-با-ي-غ-لا م-غر-ف ،ة-ي-ند-ب-لاو
لإا ،ةيجلع نبو Ëدروب نم لك ةكراششم مدع فرعتشس
عفر ىلع مزاع لكلاو باحشسلا ‘ ÚبعÓلا تايونعم نأا
زو--ف--لا ق--ي--ق– ل--جأا ن--م ةارا--بŸا هذ--ه ‘ يد--ح--ت---لا
. ةيراقلا ةشسفانŸا هذه ‘ ةينطولا ةيارلا فيرششتو

يجÎلا مامأا زوفلل نوزفfi نوبعÓلا
قب-شست ي-ت-لا تاداد-ع-ت-شسلا ر-خآا ى-ل-ع ا-ن-ف-قو ا-مد-ع-بو اذ-ه
نع اونابأا ينفلا مقاطلا ىتحو ÚبعÓلا نإاف ،ةرهشسلا ةارابم
مجاهŸا قافر نأا لب ،ةيوقلا ةارابŸا هذهل ةÒبك ةيزهاج
ءا-يÈك--ب ة--حا--طإلاو ةارا--بŸا--ب زو--ف--ل--ل نوز--فfi يو--ير--ف
رايدلا جراخ سضوافتلا نشسحي يذلا سسفانŸا اذه ،يجÎلا
لوأا نم قرافلا عنشص هناكمإاب ادج ةيوق ةعوم‹ كلÁو
ىلع مهتردق ‘ نوقثي Êارمع بردŸا لابششأاف ،ةشصرف
تا-ي-براد-لا نأا اد-ي-ج نو-م-ل-ع-ي م-هو ةارا-بŸا طا-ق-ن-ب زو-ف-لا

. ةÒغشص تايئزج ىلع بعلت ام اÒثك ةÒبكلا ةيبراغŸا

بولطم ىقبي رذ◊او ةياغلل يرورسض زوفلا
مامأا ¤وألا ةلو÷ا ‘ قلأاتŸا سسرا◊ا قافر ملعي امك
زوفلا نأاب ي◊اشص رداقلا دبع ،يرشصŸا كلامزلا يدان

،يشسنو-ت-لا ي-جÎلا ما-مأا مو-ي-لا ةر-ه-شس ة-يا-غ-ل-ل يرور-شض
نو-ب-عÓ-لا دارأا ا--م نإا حو--م--شسم Òغو عو--ن‡ Ìع--ت--لا--ف
ىلع زوفلاف ،ةيراقلا ةشسفانŸا هذه ‘ اديعب باهذلا

زكرŸا ¤إا يقترت ةيدولوŸا لعجيشس يجÎلا باشسح

رود ة-ب-ق-ع ي-ط-خ-ت-ل قاور ن-شسحأا ‘ ا-ه-ل-ع-ج-يو Êا--ث--لا
ءانبأا مامأا بولطم ىقبي رذ◊ا نأا Òغ ،تاعومÛا
قلخ ىلع ةشسفانŸا هذه ‘ نيدوعتŸا ةقيوشسلا باب
. نطولا سضرأا جراخ نم دازلا لماكب ةدوعلاو ةأاجافŸا

ةارابŸا ‘ زوفلا حاتفم ركبم فده ليجسست
ي-جÎلا ما-مأا مو-ي-لا ةارا-ب-م ‘ زو--ف--لا ح--ي--تا--ف--م Úب ن--مو
ةر--ك--لا نوؤو--ششب Úفرا--ع--لاو Úشصتıا بشسح ي--شسنو---ت---لا
ةشسناوتلا ىمرم ‘ اركبم ليجشستلا ةيناكمإا وه ،ةيقيرفإلا
ةبلاطم ةيدولوŸا مو-ج-ه-ف ،د-يد-شش رذ-ح-ب ءا-ق-ل-لا Òي-شستو
ءÓمز ى-ل-ع ى-ن-عÃ ،ى-مرŸا ما-مأا ة-ي-ع-قاو-لاو ة-ي-لا-ع-ف-لا-ب
ةارابŸا ‘ ةحاتŸا سصرفلا اومجÎي نأا يويرف فادهلا
بردŸا لابششأا ةيرومأام نم بuعشصُت ةيقيقح فادهأا ¤إا
رومألا نإاف كلذ Òغو ،ةجيتنلا ‘ ةدوعلل Êابعشش يشسنوتلا

لجشسي نÃ فÎعت مدقلا ةرك نأا اÃ ،ةيبلشس نوكت دق
. ىمرŸا مامأا عيشضي نÃ سسيلو

ةليحتسسم تسسيل اهنكل ةبعسص ةيرومأاŸا
Êارمع بردŸا ةبيتك هجاوتشس يذلا سسفانŸا نأا حيحشص
بع-شص سسفا-ن-م و-ه ،ي-شسنو-ت-لا ي-جÎلا و-هو مو-ي-لا ةر-ه--شس
ةÿÈاب عتمتت ةيرث ةليكششت كلÁ دينع مشصخ وهو ةياغلل

فورظلا عم لماعتلا نشس– اهنأا امك ،ايقيرفإا لاغدأا ‘
ةÒبكلا تايبرادلا ‘ زوفلا ىلع ةردقلا كل“و ،ةبعشصلا

ة-م-هŸا نأا ي-ن-ع-ي ل اذ-ه ن-ك-ل ،ا-ه-ن-م ة-ي--برا--غŸا ة--شصا--خ
رئاز÷ا ةيدولوم لب ،ةشسناوتلا ءايÈكب ةحاطإÓل ةليحتشسم
ةجيتنلاب يجÎلا ىلع زوفلا ا-ه-نا-ك-مإا-بو ا-ه-ت-م-ل-ك لو-ق-ت-شس
ة-يو-ن--عŸا م--ه--لاو--حأا ل--شضفأا ‘ ا--هو--ب--عل نا--ك نإا ءادألاو
Òكصشوب. ةيشسفنلاو

00.02  ةعاصسلا نم ةيادب مويلا يصسنوتلا يجÎلا – رئاز÷ا ةيدولوم / تاعومÛا رود نم ةيناثلا ةلو÷ا

ةليكسشتلا ماحقإا ىلع مزاع Êارمع
ةسسناوتلاب ةحاطإÓل ةيلاثŸا

ةرهشسلا ةارابم ‘ Êارمع بردŸا اهمحقيشس يتلا ةيشساشسألا ةليكششتلا دهششت نأا رظتنŸا نم
ةحاطإلا ىلع ةرداق اهاري يت-لا ة-ي-لا-ثŸا ة-ل-ي-ك-ششت-لا ى-ل-ع هدا-م-ت-عا ،ي-شسنو-ت-لا ي-جÎلا ما-مأا
يتلا ةليكششتلا ىلع ةÒثك تÓيدعت يرجي نل Êاشسملتلا ينقتلاف ،يشسنوتلا يجÎلا ءايÈكب

كلامزلا يدان ىلع يبلشسلا لداعتلا تشضرف Úح ةنعارفلا دÓب نم ةنيمث ةطقنب تداع
نمحرلا دبع عفادŸا ةدايقب ةليكششتلا ةوق ىلع هنم ةظفاfi اذهو ،يرشصŸا

لوأا ةوانششلا داعشسإل مويلا ةارابم ‘ ةلماكلا ةمÓعلا قق– نأا لمأا ىلع ،دوششح
. ةيراقلا ةلوطبلا هذه ‘ اهتملك لوقتشس ةيدولوŸا نأا ىلع ديكأاتلاو

ىمرŸا ةسسارح ‘ ي◊اسص
مويلا ةارابم ‘ ىمرŸا ةشسارح ةمهم دنشستشس كشش نود نمو
يذ-لا ،ي◊ا-شص ق-ي-نألا سسرا-ح-ل--ل ي--شسنو--ت--لا ي--جÎلا ما--مأا
مقاطلا ةقثب ىظ-ح-ي ح-ب-شصأاو ي-ق-ي-ق◊ا هاو-ت-شسم دا-ع-ت-شسا
ةÒبك ةعباتÃ ىظحي حبشصأا اذه نم Ìكألا لب ،ينفلا

عقوم اهرخآا ةيقيرفإلا ةركلا نوؤوششب Úشصتıا نم
فل-ششلا ة-ن-يد-م ن-با تا-ي-نا-ك-مإا-ب دا-ششأا يذ-لا فا-ك-لا
Ëدقتب اب-لا-ط-م ي◊ا-شص نو-ك-ي-شس ثي-ح ،ة-ق-ير-ع-لا

ةشسناوتلا موجهل حامشسلا مدع اعبطو ةيوق ةارابم
. ةقيقد Úعشستلا ةليط هامرم ¤إا لوشصولاب

يفلÿا طÿا ‘ دادحو ودعسس ،ةرامعل دوسشح
يأا دهششي نل يذلا يفلÿا طخلل ةبشسنلاب امأا
قاورلا ‘ دوششح دجنشس نيأا ةديدج تÓيدعت
ا-م-ي-ف ،ر-شسيألا قاور--لا ‘ ةرا--م--ع--لو ،نÁألا

‘ دادح ةقرطŸاو ودعشس يئانثلا نوكيشس
لكششي يذلا يئانثلا اذه ،يعافدلا روÙا

fiا عا--فد روŸمزا-عو ،ةو--ق ل--ك--ب ة--يدو--لو
موج-ه-ل ذ-فا-نŸا ع-ي-م-ج ق-ل-غ ى-ل-ع ا-ع-ب-ط

.ليجشستلاب هل حامشسلا مدعو يجÎلا
ناديŸا طسسو ‘ يدادعو قارح ،Óسسيإا
،Óشسيإا نم نوكتŸا يثÓثلا نوكيشس اميف

ط--شسو--لا ط---ي---ششن---ت ‘ يداد---عو قار---ح
تادترŸا ى-ل-ع بع-ل-لا ا-ع-ب-طو ي-عا-فد-لا
يويرف فادهل-ل ةر-ك-لا لا-شصيإا-ب ة-ع-ير-شسلا
5 بع---لÃ كا---ب---ششلا ز---ه ن---شسح---ي يذ---لا

Ìكأا ةيعافدلا ةمهŸا دنشستشس امك ،ةيليوج
ةد-عا--شسم ل--جأا ن--م قار--ح ة--ق--فر Ó--شسيإل
ةقطنم نم ةركلا جارخإا ىلع يفلÿا طÿا
ةدعاشسÃ يداد-ع ل-ف-ك-ت-ي-شس ا-م-ي-ف ،ر-طÿا
ا-مد-ن-ع ة-شصا-خ ر-خآلاو Ú◊ا Úب مو--ج--ه--لا
.ةيدولوŸا ةزوحب ةركلا نوكت

موجهلا ‘ ةحاسس نبو يويرف ،Òخلب
داعشسإاو كابششلا زه ةمهم دنشستشس لباقŸا ‘

نيذلا ةحاشس نبو يويرف ،Òخلب نم لكل ،ةوانششلا
لك-ششب ل-غو-ت-لاو ذ-ي-ف-ن-ت-لا ‘ ة-عر-شسلا-ب نو-ع-ت-م-ت-ي

كلÁ ة-يدو-لوŸا مو-ج-ه-ف ،ى--مرŸا و--ح--ن ر--ششا--ب--م
دجاوتو ،يجÎلا ىمرم ¤إا لوشصولل ةلماكلا لول◊ا

ه-ل-ع-ج-ي ة-ي-شصخ-ششلا ه-لاو-حأا ل-شضفأا ‘ يو-ير-ف م-ي-ل--شس
ةيدولوŸا ةدايقو ةشسناوتلا كابشش زهل ىوقألا حششرŸا
Òكصشوب. Òثم يبراغم يبراد ‘ Úمث زوف وحن

: ةلمتÙا ةليكسشتلا
،Óصسيإا ،دادح ،ودعصس ،ةرامعل ،دوصشح ،ي◊اصص

. ةحاصس نب ،يويرف ،Òخلب ،يدادع ،قارح

... شسمأا  ةيفحصصلا ةودنلا ششماه ىلع

ةيوق انتعوم‹» : يجÎلا ةارابم لبق Êارمع
«زوفلل مزع انلكو يجÎلا يقÓنسسو
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فيطضس قافو

هحايترأ ةأرابŸأ ةياهن ‘  يكوكلأ ليبن فيطصس قافو بردم ىدبأأ
يذلأ فدهلأ ققح هقيرف نأأ أÈتعم  تاعومÛأ يرود ›إأ لهأاتلل
ي-صسنو-ت-لأ ي-ن-ق-ت-لأ ق-ّل--ع ةأرا--بŸأ سصو--صصخ--بو ،ة--يأد--ب--لأ ن--م ه--ع--صضو
،تاعومÛأ يرود ›أ ققÙأ لهأاتلأ ىلع ÚبعÓلأ ئنهأأ»:هلوقب
ةيليهأات ةأرابم انبعل، ةيأدب-لأ ن-م ها-ن-ع-صضو يذ-لأ فد-ه-لأ ا-ن-ق-ق-ح د-ق-ل

لولأ طوصشلأ ‘ ان-ط-غ-صض د-ق-ل ،تا-ي-ب-ل-صسلأ سضع-بو تا-ي-با-ج-يإأ تل-م-ح
طوصشلأ ‘و ةيأد-ب-لأ ن-م ةأرا-بŸأ ل-ت-ق ا-ندرأأو ةد-يد-ع ا-صصر-ف ا-ن-ق-ل-خو
«،فيدهتلل ةحناصس سصرف4 انقلخ كلذ مغرو ءاقللأ  انÒصس Êاثلأ
مدقلأ ةرك بعلي فرعي مfiÎ سسفانÃ انمدطصصأ دقل»:  فيصضيل

ة-قرو ا-ن-ع-ط-ق ا--ن--نأأ م--هألأو مو--ج--ه--لأ ‘و نأد--يŸأ ط--صسو ‘ ة--صصا--خ
.»لهأاتلأ

لكل نوزهاج نحنو فاكلا ةضسفانم ‘ ةÒبك قرف»
«تلامتحلا

قلع هقيرفل ةبصسنلاب هعقوتي امو ةعومÛأ يرود ةرق سصوصصخبو
‘ ةÒبك قرف اهيف كراصشي مصسوŸأ أذه فاكلأ ةصسفانم»: يكوكلأ
مجنلأو يصسقاف-صصلأ يدا-ن-لأ، يوا-صضي-ب-لأ ءا-جر-لأ رأر-غ ى-ل-ع ا-ي-ق-ير-فأ
نوزهاج اننإاف انتهج نمو لاطبألأ ةطبأر ةوق سسفن ‘ يهو يلحاصسلأ
ع-ي-م-ج ع-مو ة-عو-م‹ يأأ ع-م سسفا-ن-ت-ل-ل ا-نر-صضحو تلا-م--ت--حلأ ل--ك--ل
.»قرفلأ

«ثÓثلا طاقنلا ىلع ىقبنضسو فدهلا نع ديحن نل فلضشلا مامأا»
ةأرابم  نع ثد–و ةيقيرفإلأ ةصسفانŸأ ةحفصص يكوكلأ بردŸأ ىوط

‘»:لا-ق ثي-ح مدا-ق-لأ تب-صسلأ ف-ل-صشلأ ة-ي-ع-م-ج ما-مأأ ة-ل-ب-قŸأ ة--لو÷أ
ة-ل-صسل-صس ة-ل-صصأو-م ه-ي-ل-ع م-ت– ة-ي-ع-صضو ‘ دو-جو-م ي-ق-ير-ف ة-لو--ط--ب--لأ
نع ديحن نل فلصشلأ مامأأو اهجراخ وأ رايدلأ لخأد ءأوصس تأراصصتنلأ

طاقنلأ ىلع ءاقبإلأ لجأأ نم انيبعÓل Òبك زيف– بجي كلذل انفده
.» ثÓثلأ

اذهب يحتضسن نل» :ثيمضس يتناضشا بردم
«بقللا عازتنل هحضشرأا قيرف ماما ءاضصقلا

نوصسنوج يتناصشأأ قيرفل Êاغلأ بردŸأ فÎعأ  هتهج نم
أديعب بهذو لهأاتلا-ب ف-ي-ط-صس قا-فو ق-ير-ف ةرأد-ج-ب ثي-م-صس

نل»:لا-ق Úح فا-ك-لأ سسأا-ك بق-ل-ب ج-يو-ت-ت-ل-ل قا-فو-لأ ح-صشر Úح
كلÁو يوق قيرف مامأأ ءاج هنأل ءاصصقإلأ أذهب يحتصسن

يلع رداق قافولأو مدقلأ ةرك بعل نصس– ةعوم‹
Êاغلأ بردŸأ سسني ⁄و ،» بقللاب جيوتتلأ
فورظلأو د-ي÷أ لا-ب-ق-ت-صسلا-ب ه-يو-ن-ت-لأ
ةنيدم ‘  هقيرف اهدجو يتلأ ةنصس◊أ

. فيطصس
ب/ليلخ

 :يكوكلا ،لهأاتلا ىلع هيبع’ أانه

«تاــــــعوــــــمÛا يرود ‘ قــــــيرف يأا ةــــــهجاوŸ نوزــــــهاج»

نازيلغ ‘ رّكفتو سسابعلب ةحفضص يوطت «ةيرضصنلا»
Úصسح رصصن ةليكصشت اهتققح يتلأ ةبيıأ ةيبلصسلأ ةجيتنلأ مغر
سسا-ب-ع-ل-ب دا–أ ما-مأأ را-يد-لأ ر-ق--ع ‘ ةÒخألأ ا--ه--تأرا--ب--م ‘ يأد
يذلأ مك◊أ ىلع بصضغ نم اهبحاصص امو لداعتلأ خف ‘ اهعوقوب

فلصش نب سسرا◊أ ءاقفر نأأ لإأ ،سسفانملل ةيلايخ ءأزج ةلكر رفصص
يتلأ ديعأوŸأ مداق ‘ Òكفتلأو ةأرابŸأ هذه ةحفصص يط أوررق
‘ ،لبقŸأ ةعم÷أ نأزيلغ عيرصس ةهجأوم نم ةيأدب يدانلأ رظتنت
سسفانŸأ زواŒ لجأأ نم ةيرصصنلل ايرورصض زوفلأ هيف نوكيصس ءاقل

.ماعلأ بيتÎلأ لودج ‘
ءاطخأ’إ يدافت ىلع ّرضصُي يريزد

جئاتنلأ ¤إأ مهب أوداعو هيبعل عم يريزد لÓب بردŸأ ثّد–و
مامأأ اهرخأأ ةÒخألأ تلو÷أ ‘ قيرفلأ اهلجصسي يتلأ ةيبلصسلأ
يدافت ةرورصضب هلابصشأأ بلاط ثيح ،توأأ02 بعلÃ سسابعلب دا–أ
يذلأ Òبكلأ لمعلأ مغر ءاقل لك ‘ رركتت يتلأ ةقباصسلأ ءاطخألأ

نم ةيأدب سضافتنلاب مهبلاط ثيح ،قيرفلاب هلولح نم هب موقي
يتلأ تايرابŸأ ‘ مهدراطت يتلأ ةدقعلأ كف لجأأ نم نأزيلغ ءاقل
ديحو زوف ليجصستب قيرفلأ ىفتكأ ثيح توأأ02 بعلÃ اهنوبعلي
.هيف نألأ ىتح طقف

«ةيعرضش Òغ سسابعلب ءإزج ةلكر» :يراضشيب
ق-با-صسلأ م-ك◊أ ير-ئأز÷أ نو-يز-ف-ل-ت-لأ ‘ م-ي-ك-ح-ت-لأ Òب-خ ثد–

‘ ريربإأ مك◊أ اهرفصص يتلأ ءأز÷أ ةلكر نع يراصشيب روتكدلأ
ل» :ددصصلأ أذه ‘ لاق ثيح ،سسفانŸأ ةحلصصŸ سسابعلب ءاقل
مك◊أ اهرفصص يتلأ ةطقللأ ‘ سسابعلبل ءأزج ةلكر يأل دوجو
ةركلل سسŸ يأل دوجو Óف ،ريدقتلأ أاطخأأو بأوصصلأ بناج يذلأ

مأأ ءأزج ةلكر نع ثدحتن ىتح ،يأد Úصسح رصصن بعل فرط نم
اهدهاصش امك ،تايلمعلأ ةقطنم جراخ تناك ةطقللأ نأأ امك ،ل
م . م .«اما“ ةيعرصش Òغ ةلكرلاف ›اتلابو ،عيم÷أ

يإد Úضسح رضصن

جيزاهأأ ›اعتو تأرايصسلأ تاهبنم تأوصصأأ Úب تجزتمأ ةعئأر ًءأوجأأ ةأرابŸأ ةياهن ةرفاصص  طأÒق مثيه يصسنوتلأ مك◊أ نÓعإأ دعبو بعلŸأ رأوصسأأ جراخ قافولأ راصصنأأ تعنصص
ةليوط ةÎفل ءأوجألأ هذه تيقبو  فاكلأ سساكو ةلوطبلأ بقلب جيزاهألأ ‘ ةبلاطŸأو لهأاتلاب لافتحأ  ةيرانلأ باعلألأ مهلاعصشإأ عم ،ÚبعÓلأ ءامصسأابو يدانلأ دا‹أاب ينغتت
.راصصنألأ ةقرفت لجأأ نم نمألأ حلاصصم لخدت ىعدتصسأو رورŸأ ةكر◊ ماحدزأ قلخ ‘ ببصست ام ،بعلŸأ طيfi يلع ةراŸأ تأرايصسلأ فقوتو راصصنألأ لابقإأ نم تدأز

راضصنألا ةرداغم نورظتني سسبŸÓا Òيغت فرغ ‘ فضصنو ةعاضس اوقب نوبعÓلا
Ìكأل سسبŸÓأ Òيغت فرغ ‘ ةليكصشتلأ يبعل ءاقب ¤إأ  ةبخاصصلأ ءأوجألأ ببصسبو لافتحلأ لجأ نم بعلملل ةيجراÿأ ةحاصسلأ ‘  ÚلفتÙأ راصصنأÓل فثكŸأ دجأوتلأ يدأأ

‘ بعلŸأ  مهترداغم لبق راصصنألأ نم ةحاصسلأ ءÓخإأ لجأ نم نمألأ رصصانع لخدت ةياغ ¤إأ نوبعÓلأ رظتنأ ثيح ،راصصنألأ ةاقÓم يدافتو  جورÿأ نود نم فصصنو ةعاصس نم
.سسبŸÓأ Òيغت فرغ ‘ ةليوط ةÎفل ءاقبلأ  مث نأديŸأ ةيصضرأأ لخأد تأدوهÛأ دعب بعتلأو قاهرإلأ نم ةلاح

ةبرح سسأار بلج ةرورضضو ةعئاضضلا سصرفلا نع ىوضس ثيدح ل
نع  لوألأ طوصشلأ لÓخ سصوصصÿابو  اهعييصضت ‘ نومجاهŸأ �فت يتلأ ةديدعلأ سصرفلأ يلع نويزفلتلأ ةصشاصش يلع نم ةأرابŸأ أوعبات نيذلأ وأ  رأوصسألأ جراخ نيدجأوتŸأ راصصنألأ ثيدح ‘ يغط
. يتومول لاينأد Êاغلأ مجاهŸأ ليهأاتب ليجعتلأو يقيقح ةبرح سسأأر بلج ةرورصضب ةرأدإلأ ءاصضعأأ مهءاقل لÓخ بعلŸأ ‘ نودجأوتŸأ راصصنألأ بلاطو يروت كيلم ›اŸأ مجاهŸأ قيرط

بعلŸا راوضسأا جراخ لهأاتلاب لافتحا ةعئار ءاوجأا اوعنضص راضصنألا

ةرداغŸإ نع ةإرابŸإ ةياهن ‘ وكوتوك يتناضشإ دفو عجإرت
ةضصاخ ةرئاط تناك ثيح تانرأإ Úع راطم ¤إ ةرضشابم

سسفن ‘ ةماقإ’إ ديد“ ل-ضضفو  هرا-ظ-ت-نإ ‘ ة-ير-ك-ضسع
احابضص ةعباضسلإ دودح ‘و سسمأإ ةحيبضص نوكيل ةليللإ

،هدلب ›إإ ةدوعلإو ةضصاÿإ ةرئاط-لإ ءا-ط-ت-مإ د-عو-م ‘
لابق-ت-ضس’إ ة-ق-ير-ط-ب إÒث-ك Êا-غ-لإ د-فو-لإ دا-ضشأإ د-قو
. فيطضس ةنيدم ‘ اهاق’ يتلإ ةواف◊إو

فلضشلا ةهجاوŸ ادادعتضسا مويلا ةيضسمأا فانئتضسلا
تابيردتلإ ءإوجأإ ›إإ مويلإ فيطضس قافو ةليكضشت دوعت
ثي-ح ،سسمأإ مو-ي ة-حإر ن-م نو-ب-عÓ-لإ دا-ف-ت-ضسإ نأإ د-ع--ب
ةلوطبلإ ةهجإوŸ إدإدعتضسإ تابيردتلإ ةليكضشتلإ رضشابتضس
ةلو÷إ باضس◊ فلضشلإ ةيعمج مامأإ مداقلإ تبضسلإ ةيضسمأإ

اهتدقتفإ يتلإ ةلوطبلإ ءإوجأإ ¤إإ ةدوعلإ مث نمو41
ةلضصإوم ىلع لمعتضس ثيح  Úعو-ب-ضسأإ ذ-ن-م ة-ل-ي-ك-ضشت-لإ
. بيتÎلإ ةرإدضصب كضسمتلإ

رظتنم طينحج و ةحارلل عضضخي يبيرعل
دعب فانئتضس’إ دعوم عم ةحإرلإ ¤إ يبيرعل عفإدŸإ عضضخي
ةإرابŸإ لضصإوي هتلعج يتلإ و سسأإرلإ ىوتضسم ىلع ةباضص’إ

ةإرابم دعوم بإÎقإ عم فنأاتضسي نإ ىلع ،يقإولإ عضضي وهو
ةدوع فانئتضس’إ دعوم عم تابيردتلإ فرعت اميف ،فلضشلإ
لجأإ نم تإÒضضحتلإ ةرضشابŸ طينحج مركإ يموجهلإ طضسولإ

.ليوط بايغ دعب ةيمضسرلإ ةضسفانŸإ ¤إإ هتدوع ليجضست
ةيوقت ةعاقب لمعلا لضصاوي يضشكاكب
عوبضسلا ةياهن لبق رظتنمو تÓضضعلا

ج-ما-نر-ب ›إ عو-ضضÿإ ي-ضشكا--ك--ب يروÙإ ع--فإدŸإ ل--ضصإو--ي
لبق جمدني نأإ ىلع تÓضضعلإ ةيوقت لجأإ نم سصاخ يبيردت
نأإ ةضصاخ ةيحضصلإ ه-ت-لا-ح رو-ط-ت بضسحو عو-ب-ضس’إ ة-يا-ه-ن
¤إإ ةدوعلإ لبق يئاهن لكضشب هيفاعت نا-م-ضض د-ير-ي ي-ضشكا-ك-ب
يذلإ بعÓلاب ةفزاÛإ مدع ينفلإ مقاطلإ لضضف و ةضسفانŸإ

تايد– هرظتنت قيرفلإ نأإ ةضصاخ ةيوقلإ هتدوع رظتني
.سسرام رهضش ةيإدب عم ةÒبك

ÚبعÓلا تاقحتضسم ةيوضست دعوم ىلع عوبضسا
رو-جأ’إ  ة-يو-ضست د-عو-م ن-ع د-حإو عو-ب-ضسأإ ىو-ضس ى-ق-ب-ي ⁄

مهعم ةرإد’إ هتددح يذلإ دعوŸإ بضسح ÚبعÓل ةيرهضشلإ
ةيلاŸإ ةرإدإ’إ ةيعضضو ›إ رظنلابو ›ا◊إ رهضشلإ ةياهن لبق
قفتŸإ دعوŸإ نع ةليلق مايأإ لبق ةبئاغ تلإز’ لإوم’إ ناف

.هيلع
ةليلم Úع و ةرواضسلا يتهجاوم جمÈت ⁄ ةطبارلا

يتهجإوم ءإرجإ’ إدعوم دد– ⁄ ةفÙÎإ ةطبإرلإ تلإز’
طابترإ ببضسب تلجأات يتلإو ةليل-م Úع ة-ي-ع-م-جو ةروا-ضسلإ
نهإري يتلإ تايرابŸإ يهو ة-ي-ق-ير-فإ’إ ة-ضسفا-نŸا-ب ق-ير-ف-لإ

هبايغ نأإ ةضصاخ قرافلإ قيمعت لجأإ نم ينفلإ مقاطلإ اهيلع
ب/ليلخ. ةرإدضصلإ عّيضضُي هلعÚ ⁄ Œتلوج ‘  ةلوطبلإ نع

ةـــــــحيبضصلا ‘ رداـــــــغو فـــــــيطضسب ىرـــــــخأا ةـــــــليل ماقأا يـــــــتناضشأا دـــــــفو ،يبيللا يلهلا هجاوي قافولا
سستاÒب ودنلروأا و ابمينيا

تاعومÛإ رود تايرابم ة-عر-ق تر-ف-ضسأإ
يتلإو ،ةيقيرفإ’إ ةيلإرد-ف-ن-ك-لإ سسأا-ك-ل

ةر-ك-ل ي--ق--ير--فإ’إ دا–إ’إ ر--قÃ تر--ج
ةيو-ق تا-ه-جإو-م ن-ع ةر-ها-ق-لا-ب مد-ق-لإ

Ÿقا-فو ق-ير-ف ة-ير-ئإز÷إ ةر-ك--لإ ل--ث--م
ىو’إ ة-عو-مÛإ ‘ ءا-ج يذ-لإ ف-ي-ط-ضس

ي-ب-ي-ل-لإ يزا-غ-ن-ب ي-ل-هأإ  ن-م ل--ك بنا--ج
، ي-ق-ير-فإإ بو--ن÷إ سستإÒب ود--ن’روأإ،
يرجينلإ ابمينيإإ

لوإ بعليضس ةينطولإ ةلو-ط-ب-لإ رد-ضصت-م
ل-ث‡ ما-مإ تا--عو--مÛإ رود--ب ةإرا--ب--م

ي-ت-لإ ةإرا-بŸإ ي-هو ، ا-ي-ق--ير--فإ بو--ن--ج
ريدŸإ سسمإ هدكإ املثم اينإزنتب بعلتضس
نإ دكإ يذلإ ةيافلح دهف قا-فو-ل-ل ما-ع-لإ
نم ةينوناقلإ تإءإرجإ’إ ترضشاب ةرإد’إ

مÓضسلإ رإدب ةإرابŸإ ة‹رب لجإ

لوخدلا نم هعنم دعب
‘’ لامك سسيئرلا عم هكابتششاو

ينضشنضش ميلضس وضضعلا
نم طقضسي وضضع لوأا

ةرادإلا سسل‹
كÓب ةكرضش ةرإدإإ سسل‹ وضضع عنُم
بعلŸإ لوخد نم ينضشنضش ميلضس زلقيإ

ما--مإ سسمأإ لوأإ ة--ه--جإو--م رو--ضضحو
تفذ-ح نإ د-ع-ب و-كو-تو-ك ي-ت--نا--ضشأإ
Úي-ن-عŸإ ة-م-ئا-ق ن-م ه-م--ضسإ ةرإد’إ
ةرإدإ’إ نم ةراضشإإ ‘ ةإرابŸإ لوخدب
‘ إوضضع هئاقب ‘ ةبغرلإ مدع ¤إإ

تإرإر--ق---لإ را---طإإ ‘ ةرإدإ’إ سسل‹
ة-ي-ف-ضصت ل-جأإ ن-م ا-ه-تذ-خ-تإ ي-ت--لإ
نيرداق Òغ-لإ ءا-ضضعأ’إ ن-م سسلÛإ

،يدانل-ل ›اŸإ م-عد-لإ Ëد-ق-ت ى-ل-ع
و-ضضع ل-ك ى--ل--ع تطÎضشإ نأإ د--ع--ب
وأإ م-ي-ت-ن-ضس را-ي-ل-م غ-ل-بÃ ة-م-ها-ضسŸإ
ة-ثدا◊إ هذ-ه تءا-جو ،با-ح-ضسن’إ
سسل‹ عامتجإ لبق ةل-ي-ل-ق تا-عا-ضس
يذ--لإ ة--حرا--ب--لإ ة---ي---ضسمأإ ةرإد’إ

ءاضضعأ’إ تامهاضسم بنا÷ سصضصخ
ميلضس و-ضضع-لإ نو-ك-ي-ل با-ح-ضسن’إ وأإ
ن--م ط--ق--ضسي و--ضضع لوأإ ي--ن--ضشن---ضش

نل نوناقلإ نأإ مغر سسلÛإ ةيوضضع
. ةيوضضعلإ ةفضص نم همرحي

يديألاب تاكابتضشاو تانضسÓم
وضضعلاو ‘ل سسيئرلا Úب

ينضشنضش
ما-مأإ ةد-ضشب ي-ن-ضشن-ضش و-ضضع-لإ ج-ت-حإ

ن--م ع--ن--ُم نأإ د--ع--ب بع--لŸإ ل--خد--م
ةإرا-بŸإ ظ-فاfi ل-ب-ق ن-م لو-خد--لإ

جرد-ن-ي ⁄ ه-م-ضسإ نأإ را-ب-ت-عإ ى-ل--ع
ينعŸإ يمضسرلإ دفو-لإ ة-م-ئا-ق ن-م-ضض
بل--ط--ي ه--ل--ع--ج ا---م ،لو---خد---لا---ب
يواهلإ قيرفلإ سسيئر نم تاحيضضوت
ام ايظفل اجاجتحإ مدقيو ‘’ لامك

ةنضسÓم ‘ نÓخدي نÓجرلإ  لعج
يديأ’اب كابتضشإ ›إإ تلو– ةيمÓك
رضصانعو ءÓقعلإ سضعب لخدت ’ول
.نمأ’إ



دعب ةضصاخ ،ةراطضسوضس تيب ‘ اهراثآأ لأزت ل ةركضسب ‘ ةراضسÿأ نأأ ودبي
هعامتجأو ،ةطرافلأ ةليلقلأ تاعاضسلأ ‘  لولج روضشاع قيرفلأ سسيئر كر–

لوضص◊أ لجأأ نم يجورف يÒت ربدŸاب مث ىيحي Îنع يضضايرلأ ريدŸاب
،Úتيلاتتم Úتراضسÿ قيرفلأ دبكت ءأرو تناك يتلأ ةيقيق◊أ تأÒضسفتلأ ىلع
لجأأ نم قيرفلل ةحيرŸأو ةبضسانŸأ فورظلأ لك ترفو ةرأدإلأ نأأو ةضصاخ

لولج دجأوتي ثيح ،ةيباجيإلأ جئاتنلأ قيق–و ايلاع هأوتضسم ىلع ظاف◊أ
عم فور◊أ ىلع طاقنلأ عضضو لواحو جئاتنلأ روهدت ببضسب بضضغلأ ةمق ‘

ةلبقŸأ تلو÷أ ‘ ةÁزهلأ يدافت لجأ نم ،يضضايرلأ ريدŸأو بردŸأ
ىلع ةضسفانŸأ ‘ دا–لأ ظوظح ىلع ظافحلل ةيقيقح ةضضافتنأ ديريو
.بقللأ

ةدششب يجورف لمعو ÚبعÓلإ دقتنإ
رظتني ناك هنأاب دكأأو ىيحي عم هثيدح لÓخ ÚبعÓلأ ءأدأأ لولج دقتنأو
نأأ لبق ،ةليلم Úع مامأأ رايدلأ لخأد ةراضسÿأ بقع ةيوق لعف ةدر
م-ل-ضس ‘ ع-جأÎي ق-ير-ف-لأ تل-ع-ج ›أو-ت-لأ ى-ل-ع ة-ي-نا-ث ةرا-ضسخ-ب أا-جا-ف-ت-ي
ثÓث لبق مويدوبلأ نم ابيرق ناك امدعب ،ةرضشاعلأ ةبترŸأ ¤إأ بيتÎلأ

ام أذهو ،ةدضشب يجورف يÒت بردŸأ لمع سسيئرلأ دقتنأ امك ،تلوج
،قيرفلأ ¤إأ همودق ذنم هب موقي يذلأ لمعلأ نع سضأر Òغ هنأأ ىلع لدي

تلو÷أ ‘ رخآأ Ìعت يأأ ةلاح ‘ يضسنرفلأ لبقتضسم ىلع رثؤوي دق ام
‘و ةوقب باهذلأ ةلحرم ءاهنإأ ¤إأ ىعضست ةرأدإلأ نأأو اميضسل ،ةلبقŸأ

.يجورفب يحضضتضس اهنإاف سسكعلأ ثدح ام ةلاح
يجورف ىلع إوعفإد نوبعÓلإو ىيحي

لمعب موقي هنأاب أودكأأو يجورف فضص ‘ نوبعÓلأو ىيحي Îنع ءاجو
ةÎفلأ ‘ ةيباجيإلأ جئاتنلأ ءوضس ةيلوؤوضسم لمحتي لو تابيردتلأ ‘ Òبك
نم ةدحأو ديك لمعلأ ةلضصأومو كلذل عيم÷أ لم– نيدكؤوم ،ةÒخألأ
ام اعون ايباجيإأ دعي يذلأ رمألأ وهو ،تأراضصتنإلأ ةكضس ¤إأ ةدوعلأ لجأأ
لمأأ ىلع ،مهبردمو ÚبعÓلأ Úب ةيلخأد لكاضشم يأأ دوجو مدع دكؤويو
دضصحو ةرقم م‚ ةأرابم نم أءدب حيحضصلأ قيرطلأ ¤إأ قيرفلأ دوعي نأأ
.ةراطضسوضس تيب ¤إأ كضش نود نم ءودهلأ ديعتضس يتلأ ثÓثلأ طاقنلأ

لكاششŸإ يدافتل هيف ضشاقن ’ ةرقم ىلع زوفلإ
دج ةأرابم ‘ نوكيضس دا–إلأ نأأ ىلع نانثأ فلتخي لو
مامأأ51 ةلو÷أ باضس◊ لبقŸأ ةعم÷أ موي ةمهم
نع ليدب ل ثيح ،Úغولوبب ةرقم م‚ فيضضلأ
ةداعتضسأ لجأأ نم زودنغ ءاقفرل ةبضسنلاب زوفلأ
تأوف لبق ةركضسب ‘ مهتاف ام كرأدتو ةقثلأ
جئاتن ةمزأأ ‘ لوخدلأ يدافت مث نمو ،نأوألأ

‘ ي--جور--ف بردŸأ ل--ب--ق--ت--ضسÃ ف--ضصع--ت د--ق
،ةينفلأ ةضضراعلأ ىلع لوألأ لوؤوضسŸأ هرابتعاب ،قيرفلأ
ةرخؤوم ‘ Êاعي اعضضأوتم اقيرف دا–إلأ هجأويضسو
قيق– لجأأ نم ةÒبك اضصرف مهحنÁ ام وهو بيتÎلأ
.طاقنلأ نم مهديضصر عفرو زوفلأ

مهنوبلاطيو ÚبعÓلإ نوقتلي راشصنأ’إ
ةشضافتن’اب

Úغولوب بعلم ¤إأ قيرفلأ راضصنأأ نم ةعوم‹ تلقنت
أوقتلأو ،سسمأأ لوأل ةيبيردتلأ ةضص◊أ سشماه ىلع
ر-يدŸأو ي--جور--ف بردŸأ أذ--كو ق--ير--ف--لأ ي--ب--عل
لوطم ثيدح مهل ناك ثيح ،ىيحي Îنع يضضايرلأ

ةرأرحب بعللأ ةرورضضب هلÓخ نم مهوبلاط مهعم
ةضضا-ف-ت-نأ ق-ي-ق–و ة-ل-ب-قŸأ تا-يرا-بŸأ ‘
لجأأ نم ةلبقŸأ تلو÷أ ‘ ةيقيقح
سضع-ب م--ه--تأ ا--م--ك ،ة--مزألأ يدا--ف--ت
بعل-لا-ب ءا-م-ضسألأ سضع-ب را-ضصنألأ

لإأ ،ةيلوؤوضسم لو حور نود نم
ءا-م--ضسألأ ر--كذ أودا--ف--ت م--ه--نأأ
مه ىرخأأ لكاضشم يأل ايدافت

.اهنع ىنغ ‘
ب .ب

ــه2441 بجر01 ـل قفأوŸأ1202 يرفيف32 ءاثÓثلأ لوأ’إ فÙÎإ
ةمصصاعلأ دا–إأ

رطخ ‘ يجورف لبقتشسمو فور◊إ ىلع طاـقنلإ عشضي لولج

دادزولب بابشش

زنوإد ناشص ءاقلل عبيوشسو يوإرد ،يŸاشس عجÎشسي بابششلإو ةيقيبطت ةإرابم جمرب امود

Úب ةيقيبطت ةأرابم ة‹Èب امود كنأرف بردŸأ ماق
ةيأدب سسمأأ موي أذهو فيدرلأ قيرفلأو لوألأ قيرفلأ

توأأ02 بع-ل-م ى-ل-ع ا-حا-ب-ضص ةر-ضشا--ع--لأ ة--عا--ضسلأ ن--م
يدانلأ تأÒضض– را-طإأ ‘ ير-جأأ ءا-ق-ل-لأ ،ة-م-ضصا-ع-لا-ب
لاطبأأ يرودب زنوأد ناضص مامأأ مداقلأ ءاقلل يدأدزولبلأ
ءاقفر ىلع دأدك ءÓمو زوفب ةأرابŸأ تهتنإأو ايقيرفإأ
.ةعبرأأ لباقم فأدهأأ ةتضسب سشوكب

وبموغنو وششب قلأات فرع ءاقللإ
طا--ق--ن--لأ ن--م د--يد--ع--لا--ب ا--مود كنأر---ف بردŸأ جر---خ

ل-ي-ج-ضست ي-ه ا-هزر-بأأ ن-مو سسمأأ ةأرا-ب-م ‘ ة-ي-با-ج-يإلأ
لجضس ثيح امهنم لكل Úفدهل وبموغنو وضشب يئانثلأ
طوضشلأ نم16وÚ 65تقيقدلأ ‘ يكيجلبلأ مجاهŸأ
مث ،46 ةقيقدلأ ‘ لوألأ هفده وضشب عقو اميف ،Êاثلأ
دعضس ثيح ،لوألأ ‘اضضيإلأ طوضشلأ ‘ Êاثلأ فاضضأأ
نأأو ة-ضصا-خ ه-ي-م-جا-ه-م ق-لأا-ت--ب ي--ضسنر--ف--لأ ن--ق--ت أÒث--ك
بابضشلل ةÒخألأ تايرابŸأ ‘ عجأرت دق امهأوتضسم
.امهيف هتقث دقغي أأدبو

Úفده اعقوو اكراشش يمشساقو Âاغ

ةر-م لوأل Âا-غ دأؤو-فو ي-م-ضسا-ق د-م-حأأ ي--ئا--ن--ث--لأ بع--ل
⁄ ثيح ،مضسوŸأ ةيأدب ذنم دأدزولب بابضش عم ةأرابم
ةيفيضصلأ تأÒضضحتلأ ةÎف ‘ ىتح ةقيقد لو أولخدي
لجأأ نم سسمأأ ءاقل يضسنرفلأ ينقتلأ لغتضسيل ،ةيضضاŸأ
‘ Úفدهل امهليجضستب هنضض أوبيخي ⁄ ثيح ،امهب جزلأ

ع-ي-م÷ ة-ضسا-م ة-جا-ح-ب ا-مود نأأ د-كأا-ي ا-م ،ءا-ق-ل--لأ أذ--ه
ةبهأأ ىلع أونوكي نأأ مهيلعو ةمداقلأ ةÎفلأ ‘ ÚبعÓلأ
سصوضصخب ةضصاخ ،ئراط يأأ ثودح لاح ‘ دأدعتضسإلأ

هيلإأ ةجاحب نوكيضس هنأأ أديج امود ملعي يذلأ يمضساق
.موجهلأ ىوتضسم ىلع Êاعي بابضشلأ نأأ ¤إأ رظنلاب

مداقلإ ءاقلل زهاجو يشساشسأإ كراشش يŸاشس
يه يضسنرفلأ ينقتلأ اهب جرخ يتلأ ىرخألأ دئأوفلأ نم
ف-نأا-ت-ضسإأ ا-مد--ع--ب يدا--ع ل--ك--ضشب بع--ل--ل يŸا--ضس ةدو--ع
نم تافوخت طضسو قير-ف-لأ ع-م ة-ي-عا-م÷أ تا-ب-يرد-ت-لأ

سسمأأ ةأرابم امود لغتضسإأ كلذب ،هل ةباضصإلأ ةدواعم
همدق يذلأ بيطلأ دودرŸأ دعب Úقيلاب كضشلأ عطقل

كلذ-ب ،ل-كا-ضشم يأأ نود يدا-ع ل--ك--ضشب ه--ب--ع--لو يŸا--ضس
موي يداع لكضشب بعللأ ىلع نأديŸأ طضسوتم نوكيضس
.مداقلأ يرفيف82

هتكراششم ةيناكمإإ نم ضصلقي لوحلب بعل مدع
زنوإد ناشص مامأإ

سسمأأ ءاقل ‘ ةقيقد يأأ لوحلب ةزمح مجاهŸأ بعلي ⁄
،ةقيقد021 ل هديد“ نم مغرلاب فيدرلأ قيرفلأ مامأأ

ة-ي-ن-ف-لأ ه-ت-يز-ها-ج ل-ما-ك-ب سسي--ل بعÓ--لأ نأأ د--كأا--ي ا--م
يداع لكضشب ةعومÛأ عم هبردت نم مغرلاب ةيندبلأو
مامأأ مداقلأ ءاقللأ ‘ هتكراضشم ةيناكمإأ نم سصلقي ام
Òخألأ أذهل ةÒثكلأ تايحضضتلأ نم مغرلاب زنوأد ناضص
سسفن وهو ،جÓعلأ نم ةÒخألأ ةلحرŸأ أأدب نأأ ذنم
موي اضضيأأ بعلي ⁄ يذلأ يتباث هليمزل ةبضسنلاب رمألأ
.سسمأأ

مداقلإ ءاقلل نيزهاج عبيوشسو يوإرد
ةÎفلأ ‘ نيرخآأ Úبعل يدأدزولبلأ يدانلأ عجÎضسإأ
ق-ل-ع-ت-يو ز-نوأد نا-ضص ما-مأأ مدا-ق-لأ ءا-ق-ل-لأ ل-ب-ق ةÒخألأ
ثيح عبيوضس مجاهŸأو يوأرد نأديŸأ طضسوتÃ رمألأ
د-ع-ب يدا-ع ل-ك-ضشب بغ-ل-لأ ل-جأأ ن-م ن-يز-ها-ج ا-ح-ب--ضصأأ

أذ-ه ل-م-ح-ي-ل ،ةÒخألأ تا--يرا--بŸأ ن--ع ‘ ا--م--ه--با--ي--غ
لمعب ماق يذلأ ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-ل-ل ةرا-ضس را-ب-خأأ ل-ي-جأا-ت-لأ

.ÚبعÓلأ ةداعتضسإل رابج

ÚبعÓلإ ىلع رثؤوي ةشسفانŸإ ضصقن نأإ ملعي ناك امود
ةأرا-ب-م بع-ل ى--ل--ع ا--مود تم--غرأأ ي--ت--لأ با--ب--ضسألأ ن--م
Êاعي يتلأ ةضسفانŸأ سصفن يه تقولأ أذه ‘ ةيقيبطت

رهضشلأ أذه طقف Úتأرابم أوبعل ثيح ،نوبعÓلأ هنم
سسمأأ ءاقل لغتضسإأ كلذب ،يبÁزام يبيتو ةيدŸأ مامأأ

زنوأد ناضص ةمق لبق ةضسفانŸأ ءأوجأل هيبعل ةداعإل
.مداقلأ Úنثإلأ

ىرخأإ ةرم فيدرلإ قيرفلإ يبع’ ةنياعŸ ءاقللإ لغتشسإإ
قيرفلأ رابخأاب أÒثك دأدزولب بابضشل ينفلأ مقاطلأ متهي
لك ‘ ايضصخضش امود مهنياعيو مضسوŸأ أذه فيدرلأ

نع مهئأدآأ هب عبات سسمأأ ءاقلف كلذل ،ةحاتم ةضصرف
نأذللأ مداخلبو سشوكب يموجهلأ يئانثلأ ةضصاخ بثك
ه-كأر-ضشإأ كلذ ¤إأ ف--ضض ،لوألأ ق--ير--ف--لأ ع--م نا--برد--ت--ي

سضع-ب ى-ت-حو  ر--با--كألأ ع--م ف--يدر--لأ ق--ير--ف--لأ سسأر◊
.اضضيأأ ÚبعÓلأ

ليحرلاب ددهي ضشومامز
يجورف نم هششيمهت ببشسب

سسرا◊أ نأأ ود---ب---ي
fiمألأ د--------------مÚ

دجأو-ت-ي سشو-ما-مز
بضضغ---لأ ة---م----ق ‘

‘ هتي-ع-ضضو بب-ضسب
هضشي-م-ه-تو ق-ير-ف-لأ

بردŸأ فرط نم
،ي------جور------ف يÒت
هيلإأ انرضشأأ ام وهو

،ق----با----ضس دد----ع ‘
اÁز دد----ه ثي-----ح

ح------ير------ضصب ةرأدإلأ
ه-نأا-ب د-كأأو ةرا-ب-ع--لأ
ن-ع ل-ي-حر-لأ د-ير-ي
ف-ي-ضصلأ ي-ه-ت-ن-ي يذ-لأ هد-ق-ع ة-يا-ه-ن ل-ب-ق ق-ير--ف--لأ
¤إأ رظنلاب أرظتنم ناك يذلأ رمألأ وهو ،لبقŸأ

نم هيفاعت ذنم ةلباقم يأأ ‘ بعÓلأ ةكراضشم مدع
.هيلع زودنغ سسراحلل بردŸأ ليضضفتو ،ةباضصإلأ
مشسوŸإ ةياهن لبق كلذب حمشست نل ةرإدإ’إ
‘ هئاقب ببضسب ةركضسب نم ابضضاغ اÁز داعو
ىلع يجورف دامتعأ رأرمتضسأو ءلدبلأ دعاقم
ىلع ظاف◊أ ‘ ىرخأأ ةرم زجع يذلأ زودنغ
نع ةليم ةنيدم نبأ جرخأأ ام وهو ،هكابضش ةفاظن

ل-جأأ ن-م ه-ق-ئا-ثو Úلوؤو-ضسŸأ ن-م بل-طو ه-ت-م-ضص
هنيب رايتلأ نأأو ام-ي-ضسل ،ا-ي-ئا-ه-ن يدا-ن-لأ ةردا-غ-م
،تأرابتعأ ةدعل أديج رÁ ل ىيحي Îنع نيو
قيرفلأ ةرأدإأ نأاب تدكأأ انرداضصم نإاف كلذ مغرو
.›ا◊أ تقولأ ‘ اهضسراح ليحر لبقت نل

بعللإ ةشصرف هحنÃ بلاطم يجورف
ة-ي-ند-ب-لأ ه-لأو-حأأ ل-ضضفأأ ‘ سشو-ما-مز د-جأو-ت-يو
ةدع ذنم تابيردتلأ ¤إأ داع يذلأ وهو ةينفلأو
طقف رظتنيو ةضسفا-ن-م-ل-ل أز-ها-ج تا-بو ع-ي-با-ضسأأ
‘ Êاعي قرفلأ نأأو ةضصاخ ،كلذل يجورف ةراضشإأ

ليلدلأو مضسوŸأ قÓطنأ ذنم ةضسأر◊أ بضصنم
د◊ فأد-هألأ ن-م Òب-ك دد-ع ي-ق--ل--ت كلذ ى--ل--ع
‘ بردملل لثمألأ ل◊أ اÁز نوكي دقو ،نآلأ
ه-تÈخو هأو-ت--ضسم ¤إأ ر--ظ--ن--لا--ب رأو--ضشŸأ ة--ي--ق--ب
بردŸأ ل--ع--ج--ي ا--م ،ن--يدا---يŸأ ‘ ة---ل---يو---ط---لأ
ةضصرف هحنمو هتاباضسح ةداعإاب ابلاطم يضسنرفلأ
.ةلبقŸأ تايرابŸأ ‘ روهظلأ

ب .ب

ةرقم مامأأ ة-ل-ب-قŸأ ةأرا-بŸأ ‘ دا–إلأ د-ق-ت-ف-ي-صس
روfi ‘ ةنيصشوب ىفطصصم ا-م-ه ،Úم-ه-م Úب-عل

ببصسب طصسولأ ‘ يردوك ةزمح دئاقلأو ،عافدلأ
ينفلأ مقاطلأ عصضيصس ام وهو ،تأرأذنإلأ مكأرت
رظنلاب ،يئانثلأ سضيوعتل يق-ي-ق-ح ل-ك-صشم ما-مأأ
يردوك ةصصاخ ،ةليكصشتلأ ‘ Òبكلأ امهنزو ¤إأ
مصسوŸأ أذ-ه ق-ير-ف-لأ ‘ بعل ل-صضفأأ د-ع-ي يذ-لأ

نصس◊و ،فأدهأأ ة-ت-صس د-ي-صصر-ب لوألأ ه-فأد-هو
اعصضأوتم اقيرف هجأويصس دا–إلأ نأأ بردŸأ ظح

ة-يأد-ب ذ-ن-م ه-لأو-حأأ أأو-صسأأ ‘ د-جأو-ت-يو ا-ي-ب-صسن
.مصسوŸأ

روÙإ ‘ هتناكم ديعتشسيشس ديعلب
ءأوجأأ ¤إأ ةدوع-ل-ل د-ي-ع-ل-ب ن-يد-لأ ن-يز ه-ج-ت-يو
يتلأ ةباصصإلأ نم ايئاهن ىفاعت امدعب ةصسفانŸأ

ثيح ،ةطراف-لأ ثÓ-ث-لأ تا-يرا-بŸأ ن-م ه-ت-مر-ح
›اثŸأ ل◊أ نوكيصسو بعل-ل أز-ها-ج تا-بو ي-ف-صش
يروfi عفأدم بصصن-م ل-غ-صش ل-جأأ ن-م برد-م-ل-ل
بناج-ب بع-ل-ي-صس ذإأ ،ة-ن-ي-صشو-ب با-ي-غ سضيو-ع-تو

رخآأ ن-ع ه-با-ي-غ م-غرو ،ةÒب-ك ة-ب-صسن-ب ةر-م-ح
دا-ج-ن-ت-صسÓ-ل ر-ط-صضم ي-جور-ف نأأ لإأ تأءا-ق-ل-لأ
.هتامدخب

يردوك بايغ ضضيوعتل ةفيلخ نبو
¤إأ ةدوعلل قأور لصضفأأ ‘ ةفيلخ نب Ëرك دجأوتيو
سضيوعتل حصشرمو ،ةرقم ةأرابم ‘ ةيصساصسألأ ةليكصشتلأ

ىلع دوعت امدعبو ذإأ ،نأديŸأ طصسو ‘ يردوك بايغ
،فيصصول مودق لبق نÁأأ Òهظك وأأ ليدبك ةكراصشŸأ
،نأديŸأ طصسو ‘ ةيلصصألأ هتناكم ¤إأ ةفيلخ نب دوعيصس
امنيب ،هتاناكمإاب بردŸأ عانقإأو هصسفن سضرف لواحيصسو
ةصصاخ لبقŸأ ءاقللأ ‘ ىرخأأ تأÒيغت بردŸأ ثدحيصس
ماحقإأ ةيناكمإأ أذكو ةيأدبلأ ذنم ةتيصش ىلع دامتعلأ
Ü. Ü.ةباصصإلأ نم هيفاعت دعب يمصساقلب

ةرــــــڤم ماــــــمأإ ةــــنيششوبو يردوـــــك ضضـــيوعت ‘ رــــكفي يـــــجورف

نم نمزلإ قباشست بابششلإ ةرإدإإ
فورظلإ لشضفأإ نامشض لجأإ

اينإزنت ‘ ةليكششتلل
ل-جأأ ن-م ن-مز-لأ ق-با-صسي با-ب-صش ةرأدإأ سسل‹ ح--ب--صصأأ
اينأزنات ¤إأ لقنتيصس يذلأ دفو-ل-ل رو-مألأ ل-ك بي-تر-ت
Ÿيصشيروق ،يرفي-ف82 موي ز-نوأد نا-صص يدا-ن ة-ه-جأو
ةرئاط سصيصصخ-ت-ل تا-ط-ل-صسلأ ع-م أو-ل-صصو-ت ه-ع-م ن-مو

سسيمÿأ موي مÓصسلأ رأد ¤إأ قيرف-لأ ل-ق-ن-ت-ل ة-صصا-خ
ةيرئأز÷أ ةرافصسلأ أولصسأر دقف كلذ ¤إأ فصض ،لبقŸأ
حمصسيصسو قيرفلاب قيلي قدنف زجح لجأأ نم اينأزناتب
‘ أذه لك ،فورصضلأ لصضفأأ ‘ ءاق-ل-ل Òصضح-ت-لا-ب م-ه-ل

ةأرابŸأ ءأرجإأ فور-ظ ¤إأ ر-ظ-ن-لا-ب ة-ي-صسا-ي-ق فور-صض
.قباصس تقو ‘ اهليجأاتو

’إوز41 ةعاشسلإ ىلع ةإرابŸإ ت‹رب فاكلإ
ةرصشاعلأ ةعاصسلأ ىلع ىرجيصس ءاقللأ نأأ ىلع ثيدح رأد
ىلع ةأرابم ةيبمأزلأ ة-يد-نألأ د-حأأ بع-ل بب-صسب ا-حا-ب-صص
بعليصس ءاقللأ نأأ تنلعأأ فاكلأ نكل ،ءاصسŸأ ‘ بعلŸأ سسفن
ح-يÎل مÓ-صسلأ رأد بع--لÃ لأوز41 ةعاصسلأ ن-م ة-يأد-ب

ميك– مقاط اصضيأأ تصصصصخو أذه ،ايبصسن يدانلأ قاصشع
ن-مو ةأرا-بŸأ هذ-ه ةرأدإل يروأر-ط و-بو-ب ةدا-ي--ق--ي ›ا--م
.ةمداقلأ مايألأ ‘ اصضيأأ مهلوصصو رظتنŸأ

ميتنشس يرايلم ›إوحب ردقت ةلحرلإ فيلاكت
Úترم لقنتلأ ىلع أÈ‹ دأدزولب باب-صش ق-ير-ف نو-ك-ي-صس
فيلاكتلأ نأأ ي-ن-ع-ي ا-م ا-ي-ق-ير-فإأ لا-غدأأ ¤إأ Úت-ي-لا-ت-ت-م
،ة-لو÷أ هذ-ه ‘ ل-ب-ق-ت-صسي ن-ل ق-ير-ف-لأ نأأ اÃ ع-ف--تÎصس
فلكتصس اينأزنات ¤إأ ةمداقلأ ةلحرلاف انرداصصم بصسحف
وه يذلأ رأدم عم‹و ةرامع نيدلأ فرصش يدانلأ سسيئر
ببصسب أذهو ميتنصس نيرايلم ›أوح مهصسألأ بلغأل كلاŸأ
.ةأرابŸأ اهيف بعلتصس يتلأ ةصصاÿأ فورظلأ

مويلإ يبÁزام لبقتشسيشس Êإدوشسلإ لÓهلإ
و-ح-ن يدأدزو-ل-ب-لأ نأا-صشلا-ب Úم-ت-هŸأ را-ظ-نأأ ه-ج-ن-ت--صس
نم ةيناثلأ ةلو÷أ ةأرابم ةع-با-ت-م ل-جأأ ن-م نأدو-صسلأ

يب-ي-تو Êأدو-صسلأ لÓ-ه-لأ Úب ا-ي-ق-ير-فإأ لا-ط-بأأ يرود
‘ بابصشلأ يمصصخ ام-ه نأذ-ل-لأو ›و-غ-ن-ك-لأ ي-بÁزا-م
بابصشلل أدج ةمهم ةأرابŸأ هذه ةج-ي-ت-ن-ف ،ة-عو-مÛأ

ةنياعم لجأأ نم ءاقللأ لغتصسيصس يذلأ ينفلأ همقاطو
‘ مدا-ق-لأ م-صصÿأ ه--نأأ اÃ أد--ي--ج Êأدو--صسلأ يدا--ن--لأ
.ةعبأرلأو ةثلاثلأ Úتلو÷أ



مظنتصس تنك له ،8991 ةنصس ¤إأ نمزلأ ةلجع كب تداع ول
؟ةمصصاعلأ دا–أ قيرف ¤إأ

تلسضف ببسسلا اذهلو ،قيرفلا اذهب بجعم تنك يننأل ،معن ديكأا̂ 
كلت ‘ يتامدخ تبلط يتلا ةيدنألا نم ديدعلا نم لدب هل بعللا
ايجار يتيب باوبأا قرطي ناك نم ةيدنألا ءاسسؤور نم كانهو ،ةÎفلا

.«بلقلا» قيرفل بعللا اهنيح تÎخا يّنكل ،هقيرفل بعللا ينم

؟دا–’أ قيرفل بعللأ كرايتخاب مدنت ⁄ ًأذإأ
هعم تلن ،ءيسش لك دا–لا قيرف ‘ تققح نا دعب ،مدنا ⁄ ديكأا̂ 

نم Òثكلا اهلني ⁄ اÃر ،ةينطولا باقلألاو سسوؤوكلا نم ديدعلا
افرسش ينيفكي ،ةÒبكلا ىمسست قرف ‘ مهبابسش اونفا نم ىتح ÚبعÓلا
تجوت ةلماك مسساوم عبسس ةدŸ ةمسصاعلا دا–ا ناولأا نع تعفاد يننأا

يرود يئاهن فسصن انغلب امك ،ةينطو تلوطب عبرأاو سسوؤوك ثÓثب هعم
.ايقيرفا لاطبأا

قيرفل كمامصضنأ لبق كتامدخ تبلط يتلأ قرفلأ يهام
؟8991 ةفئاصص ‘ ةمصصاعلأ دا–أ

دادزولب بابسشو ياد Úسسح رسصن ،رئاز÷ا ةيدولوم ،لئابقلا ةبيبسش̂ 
ةبيبسشلل يروطسسألا سسيئرلا نأاب ركذأا يننأا ىتح ،فيطسس قافوو
،هقيرفل بعللاب ّيلع رسصأا ،هللا همحر يسشانح فيرسش دنfi موحرŸا
كلت ‘ ينمهي ناك يذلا ،ءيسش لك نم ىمسسأا ناك دا–Óل يبح نكل
قيرفلا ناولأا نع عافدلا وه ÚبعÓلا نم Òثكلا رارغ ىلعو ةÎفلا
يمد اهيف تكرت يتلا بعŸÓا ةديدع يه مكو ،مدلاب هل بعلا يذلا

.دا–لا قيرفل ابح

؟دا–’أ قيرفل كمامصضنأ ءأرو ناك نم
.هرمع ‘ هللا لاطأا قيلع ديعسس̂ 

؟كلذ ” فيك
قيرف ناولأاب ةمسصاعلا دا–ا دسض اهتبعل يتلا ةارابŸا لÓخ كلذ ”̂ 

مسسقلا ةلوطب نمسض ،انبعلÃ ةنسشÿا سسيمخ دا–ا يسسار طقسسم
،رباكألا فنسص عم › ¤وألا تناك ةارابŸا هذه نا اديج ركذتأاو ،Êاثلا

بردم نا لإا رسشع ةعباسسلا نع اهنيح زواجتي نكي ⁄ ينسس نأا مغرف
لبق هنا ركذتأاو ،ءاقللا بعلب ةسصرفلا › حنم ،سصفحوب دمfi قيرفلا
ةقثلا لك كيف تعسضو دقل ،ةيخيرات ةسصرف مامأا تنأا »:› لاق ةارابŸا
ناو ،Òبك بعل كنا عيمجلل نهÈت نا كيلعو ،ةمسصاعلا دا–ا مامأا

دقفت نلف تلسشف ناو لبقتسسŸا ‘ Òبك نأاسش كل نوكيسسف تح‚
زارط نم بعل كنا ىلع نهÈتل ىرخأا اسصرف كحنمأاسسف لمألا
.«رابكلا

؟د÷أ ذخأام سصفحوب بردŸأ ةحيصصن تذخأأ تنأأ ًاعبط
بردŸا ‘ ىرأا تنك يننأاو ةسصاخ ،د÷ا ذخأام اهتذخأا ديكأا̂ 

ةارابŸا ةبوعسص مغرف ،هيلع هللا ةمحر Êاثلا يدلاو ةباثÃ سصفحوب
رخزت هتليكسشت تناك ثيح ،ةÎفلا كلت ‘ دا–لا قيرف ةوقل رظنلاب
نيدلازعو يليلخ يداهلا مهسسأار ىلع ،رابكلا ÚبعÓلا نم ديدعلاب
نع طاقنلا نم Òبك قرافب ةلوطبلا ردسصتي قيرفلا ناكو ،ميحر

ةارابم تمدق يننأا لإا دا–لا ةوق مغرلابو ،لوألا زكرŸا بحاسص
ةمسصاعلا دا–ا Òهامج ةسصاخ عيم÷ا اسضر اهلÓخ نم تلن ،ةÒبك
دا–لا سسيئر لعج ام،ةوقب ةنسشÿا سسيمخ بعلم ¤إا ترسضح يتلا

.هقيرف ¤إا مامسضنلا ّيلع سضرعيو يب لسصتي ،قيلع ديعسس

قيرف ¤إأ ›أوŸأ مصسوŸأ ‘ لقتنت ⁄ هركذتأأ ام بصسح نكل
سسيمخ دا–أ قيرف ‘ بعللأ تلصصأو ثيح ،دا–’أ
؟ةنصشÿأ

لب ،دا–لا قيرف ¤إا مسسوŸا كلذ ةياهن ‘ لقتنا ⁄ ،هلوقت ام اقح̂ 
نم ،ةنسشÿا سسيمخ دا–ا قيرف ‘ نيرخآا ÚمسسوŸ بعللا تلسصاو
⁄ كاذنآا ينسس ناو ةسصاخ ،ةبرجتلاو ةÿÈا نم ديزŸا بسسك لجا
.رسشع ةعباسسلا  زواجتي نكي

سسيمخ دا–أ قيرف ‘ لكاصشŸأ سضعب كل تثدح اهدعب
؟ةنصشÿأ

اناف ،ةنسشÿا سسيمخ دا–ا قيرف ‘ ةلكسشم يأا › ثد– ⁄ ،ل ل̂ 
يأا › ثدحي ⁄ اهل تبعل يتلا قرفلا لكف ،لكاسشŸا عانسص نم تسسل

Òيغت ” ،599١/699١›اوŸا مسسوŸا ‘ هنا رمألا ‘ام لك ،لكسشم
نم مغرلابو ،همسسا ركذل يعاد ل رخآا بردÃ سصفحوب بردŸا

اهلهجا بابسسأل بردŸا اذه ررق ،رباكألا ةليكسشت ‘ يدوجو سضرف
قيرفلا نم هليحرب نكل ،فيدرلا فنسص ¤إا ›ازنإاب نلأا دح ¤إا
¤إا ديدج نم يتيقرت ” ،هللا همحر سشابح ديسشر بردŸا ءي‹و
يتلا ةارابŸا يهو ،سسيمÿا ءافسص ةارابم لÓخ اذهو ،رباكألا ةليكسشت
‘ يدوجو نع سشابح بردŸا بجعت اهلÓخو ،يدوجو اهيف تسضرف
.فيدرلا فنسص

دا–أ قيرفل كلاقتنأ هللأ همحر كدلأو سضراعي ⁄أأ
وأأ لئابقلأ ةبيبصشل بعلت نأأ ذبحي ناك يذلأ وهو ،ةمصصاعلأ
؟ةيدولوملل

تلق ناو قبسس امكو ،رايتخلا ةيرح › كرت ،هللا همحر يدلاو ،ل ل̂ 
برقل كلذكو ،ةمسصاعلا دا–ا «بلقلا» قيرفل بعللا تÎخا اقباسس كل

،ةنسشÿا سسيمخب ينكسس رقم نع ةمسصاعلا
نع اديعب قيرفل بعللا يعسسوب نكي ⁄ ثيح
.يترسسأل ليعŸا تنك Êوكل ،ينكسس رقم

،ةمصصاعلأ دا–أ ¤إأ كلاقتنأ لبق
‘ قباصسلأ كليمز يفياصص قيفر ناك
سضرع دق ،ةنصشÿأ سسيمخ دا–أ

كنكل ،ةيدولوملل بعللأ كيلع
كنأاب يفياصص تعنقأأ فيكف ،تصضفر
›زأ’أ سسفانŸأ دا–Óل بعللأ ديرت
؟ةيدولوملل

قيرفل لاقتنلاب اÒثك Êاجرت يفياسص قيفر̂ 
بعللا تÎخا نا كل ىبلتسس كبلاطم عيمج ،› لوقي ناكو ،ةيدولوŸا
تÎخا يننأا لإا كلذ نم مغرلاب نكل ،ةيدولوŸا قيرف ‘ يبناجب
ناو قبسس امكو ،يرايتخا ‘ تقفو هلل دم◊او ،دا–لا قيرفل بعللا

.رايتخلا اذه نع مدنا ⁄ افناك ل تلق

؟دا–’أ قيرف ‘ تدجو أذام
قيرفلو › Òهام÷ا بح تدجو ،Òمسضلاو لابلا ةحار تدجو̂ 

دا–ا قيرف ‘ اهلهجا اهتنك يتلا ءايسشألا نم Òثكلا تفسشتكا ،دا–لا
‘و ،Úقيرفلا ىوتسسم فÓتخل ،يعيبط رمأا اذهو ،ةنسشÿا سسيمخ
يدوجو تسضرفف ،دا–لا ءاوجأا عم تملقأات ادج Òسصق فرظ
‘ ةيسساسسألا ةليكسشتلا ‘ يتناكم ىلع تظفاحو ،يسساسسأا بعÓك
تناك دا–لا ةليكسشت نا تقو ‘ ،ةلماك مسساوم عبسس ةدŸ دا–لا
.لوألا ينطولا بختنŸا ‘ بعلي ناك اهنم Òثكلا ةÒبك ءامسسأاب رخزت

فيرصش موحرŸأ كأذنآأ ةبيبصشلأ سسيئر در ناك فيك
؟دا–’أ قيرف ¤إأ كلاقتنأ هعامصس دعب يصشانح
ىلع هعم قفتا ⁄ انأا رخآا ىنعÃ ،هنوخأا ⁄ اناف ،حاجنلا › ىن“̂ 

ديعسس دا–لا سسيئر عم تقفتا دق تنك لب ،ةبيبسشلا ¤إا لقتنأاسس يننأا
¤إا ةديج ةيقب يسشانح عم يتقÓع هلل دم◊او ،هقيرفل بعللاب قيلع
لازتل يفياسص قيفرب يتقÓع نا امك ،هيلع هللا ةمحر هتافو ةياغ
،ةيدولوملل بعلأاسس يننأا ىلع هنخأا ⁄ يننوك ،ةعاسسلا دح ¤إا ةيوخأا
ذنم ،دا–Óل بعللا تÎخا اهدعبو

.›ام سسأار يه يتملك يرغسص

هل تيصضمأأ يذلأ غلبŸأ وه مك
دا–أ قيرفل كلاقتنأ لباقم
؟ةمصصاعلأ

دقع ىلع ةمسصاعلا دا–ا ‘ تيسضمأا̂ 
نويلم٠7 لباقم ةلماك تاونسس عبرأا هتدم
.ميتنسس

دا–أ ‘ ايرهصش ىصضاقتت تنك مكو
؟ةمصصاعلأ

تنك يننأا تلق اذا Òثكلا ينقدسصي ل دق̂ 
.(جد فلأا7١) ميتنسس فلأا٠٠7و نويلم ايرهسش ىسضاقتأا

؟ايرهصش جد فلأأ71 ..كمÓك ‘ قداصص تنأأ له
دا–لا يبعل لك ،حيحسص كل هلوقأا امو يمÓك ‘ داج انأا معن̂ 

.غلبŸا اذه نوسضاقتي اوناك

؟تايرابŸاب زوفلأ ةوÓعو
انك تايرابم كانه Óثمف ،رخآا ¤إا ءاقل نم فلتخت زوفلا ةوÓع̂ 

ىلع وأا ةيدولوŸا ىلع زوفلا Óثم ،ميتنسس ÚيÓم8 غلبم ىلع لسصحن
رايدلا جراخ نم زوفلاب ةدوعلا وأا ،لئابقلا ةبيبسش ىلع وأا دادزولب بابسش
ناك اذا ،ميتنسس ÊويلŸا نع ديزت ل دق ةوÓع نكل ،ةÒبك قرف ىلع
لو اهب زوفن تايرابم كانهو ،ةÒخأا زكارم لتحيو فيعسض سسفانŸا
.زوفلا نم ىودج ل ناك اذا Óثم ،ميتنسس يأا ىلع لسصحن
لجا نم بعلن انك ،يمÓعإلا ÈنŸا اذه Èع هلوقأا نا بجي يذلا
ا‡ سسكع ،لاومأÓل مامتها يأا ›ون نكن ⁄ ،يدانلا ناولأا بحو زوفلا

ةركلا ءارو هثهل نم Ìكأا لاومألا ءارو بهلي بعÓلا ،مويلا ثدحي وه
امك ىوتسسŸاو ،ادج ةÒبك ةيلام بتاور ىلع لسصحي ،ناديŸا لخاد
.يبر بيجيام Òغ لاقي
ةيدنألا لج ،ةمسصاعلا دا–ا ‘ ابعل اهيف تنك يتلا ةÎفلا ¤إا اندع ول
‘ بعل نم قيرف ولخي لو ،Úبوهوم ÚبعÓب رخزت تناك ةيرئاز÷ا
زوÈلا لجا نم ÚبعÓلا Úب سسفانت كانه ناكف ،ينطولا بختنŸا
.ينطولا بختنŸا ‘ بعللاو

عبرأأو ةينطو سسوؤوك ثÓث  ىلع تلصصح كنأ انل تلق
لك دعب قيلع ديعصس سسيئرلأ مكل حنÁ ناك أذام ،ت’وطب
؟جيوتت

٠١ انل حنم امك ،ميتنسس نويلم٠4 وه انجيوتت Òظن انل حنم غلبم Èكأا̂ 
.نويزفلت زاهج انل حنÁ ناك انايحأاو ،ميتنسس ÚيÓم

؟كلذب ءأدعصس متنكو
،ةمسصاعلا دا–ا Òهامج داعسسإا ناك انفده ،لاومألاب ›ابن نكن ⁄̂ 

دا–ا ،ناديŸا لخاد ةعتŸاو ةجرفلا عنسصو
،هناولأا اهيف تلمح يتلا ةÎفلا لÓخ ةمسصاعلا
وأا انÒهامج ءاوسس Òهام÷ا حرفيو عتمُي ناك

هيف لزنن بعلم لك نا ةجرد ¤إا ،انÒغ Òهامج
Òهامج فرط نم باحÎلا لك د‚و لإا افويسض

Ìكأا انل نوقفسصي اوناك انايحأاف ،سسفانŸا قيرفلا
قيرف ةوقل افاÎعا ،مهقيرفل نوقفسصي ا‡

‘ اندوجو سضرف نم اننكم يذلا رمألا ،دا–لا
ءيسش لكب زوفن نا انناكمإاب ناكو ،ةينطولا ةلوطبلا

¤إا تايرابŸا سضعب ‘ سضرعتن ⁄ ول مسسوم لك ‘
نا ديحولا انبنذ ،لئاسسولا ىتسشب انمزهل ؤوطاوت

.عدبيو عتÁ ناك ةمسصاعلا دا–ا قيرف

؟ةمصصاعلأ دا–أ ‘ مهعم تلماعت نيذلأ نوبردŸأ مه نم
حبارو Úسس◊ا تيآاف ،يدعسس نيدلارون مث ،يركز نب رون عم ةيادبلا̂ 

.فراسش مÓعوبو وليبول يسسنرفلاو حوسسكا ىفطسصمو نادعسس

؟كيلع هتامصصب كرتو كناجو ‘ رثأأ يذلأ بردŸأ وه نم
لÓخ ةقثلا لك › حنم ،هرمع ‘ هللا لاطأا يدعسس نيدلارون خيسشلا̂ 

.ÚبردŸا ةيقبل ÊامÎحا عم ،ةمسصاعلا دا–ا ‘ هعم يدجاوت

؟ةمصصاعلأ دا–أ ‘ يوركلأ كراصسم مّيقت فيك
‘ ءيسش لك تققح هلل دم◊ا ،«ركسسو لسسع «ةيماعلاب لاقي امك̂ 

خيرات ‘ قيرف ىوقأل تبعل يننأا افرسش ينيفكيو ،ةمسصاعلا دا–ا
مهنم ركذن ،ةÒبكلا ءامسسألاب رخزت هتليكسشت تناك ،ةمسصاعلا دا–ا
،يزاغ ديرف ،ويسشا Úسسح ،يلحروب دعسسي ،دودغز Òنم ،لÓب يريزد
.مهنع ثيد◊ا لوطي ءامسسألا نم Òثكلاو يركز رسصان

؟ةمصصاعلأ دا–أ دعب أذامو
لÓخ ،رسصانعلا يبŸوا قيرف ¤إا تلقتنا ،ةمسصاعلا دا–ا دعب̂ 

› نكي ⁄و ،4٠٠2/5٠٠2 لوألا مسسقلا ¤إا هيف دعسص يذلا مسسوŸا
ءاهتنا ةليل هنا اديج ركذتأاف ،يبŸولا قيرفل مامسضنلا لإا رخآا رايخ
قيرفل ينفلا مقاطلا فرط نم يحيرسست ” ةيفيسصلا تÓيوحتلا ةÎف

‘ يحيرسست متي نا عقوتأا اهنيح نكأا ⁄و ،دا–لا
تيقوت نا ناÒثك يسسفن ‘ زح ا‡و ،ةظ◊ رخآا
تÓيوحتلا ةÎف قلغ لبق تاعيوسس ” يحيرسست
مامسضنلا لإا رخآا رايخ › نكي ملف ،ةيفيسصلا
روف هوÒسسم يب لسصتا يذلا يبŸولا قيرفل
.دا–لا قيرف نم يحيرسست Èخب مهلسصوت

قيلع ديعصس دا–’أ سسيئر سضراعي ⁄أأ
؟ينفلأ مقاطلأ فرط نم كحيرصست

قيلع ديعسس سسيئرلا لبقتي ⁄ ةحارسص̂ 
تلق امك حيرسستلا تيقوت ناو ةسصاخ ،يحيرسست
قيرف ¤إا تلقتنا اŸ لإاو ،ابسسانم نكي ⁄ افنآا كل

اهنم Êديرت تناك ةيدنا ةدع ناو ةسصاخ ،يبŸولا
.ةيدولوŸا  ىتحو دادزولب بابسشو فيطسس قافو
،قيلع ديعسس › لاق دا–لا قيرف نم يحيرسست دعب هنا اديج ركذتأاو
.ةمسصاعلا دا–ا ¤إا ةدوعلا كنكميف ،هيلإا مظنت اقيرف دŒ ⁄ اذا

له ،رصصانعلأ يبŸوأ قيرف ¤إأ مظنت ⁄ كنأ سضÎفنل
؟ةمصصاعلأ دا–أ قيرفل ديدج نم دوعتصس تنك

ةدوعلا ىلع قيرف نودب ءاقبلا لسضفأا تنك ،دوعأا نأا ليحتسسم ،ل ل̂ 
كانهف ،دا–لا قيرفل بعللا ةذل تدقف ،دا–لا قيرفل ديدج نم
. رابتعا لك قوف يتيسصخسشف ،فرسشو أادبم

يلختلاب ًةين ينفلأ مقاطلأ نم تصسŸ له كحيرصست لبق
؟كنع

ةمئاق نمسض يسسفن تدجو ةظ◊ رخآا ‘ نكل ،كلذ سسŸأا ⁄ ،ل ل̂ 
تملع ولف ،ةيفيسصلا تÓيوحتلا ةÎف نم موي رخآا ‘ اذهو ÚحرسسŸا
يدانلا سسيئر ناك ثيح ،فيطسس قافو قيرف ¤إا مظنأاسس تنك كلذب

اديعسس تنك يننوك كلذ تسضفرو ،يمادقتسساب رسصي رارسس ميك◊ا دبع
.ةمسصاعلا دا–ا ‘ امركم اززعمو

’إأ هل تبعل ثيح رصصانعلأ يبŸوأ قيرف ‘ Óيوط رّمعت ⁄
؟أدحأو امصسوم

،Ê 4٠٠2/5٠٠2اثلا مسسقلا ¤إا هلوزن دعب رسصانعلا يبŸوا ترداغ̂ 
ىلع ناك يذلا ةحلط نب دادو قيرف نم سضرعب يلسصوت دعب اذهو
فرط نم تسسŸ نا دعب قيرفلا اذه تÎخاو ،Êامحد ةوخإلا هسسأار
‘ بعللا لجا نم يسسفانت قيرف نيوكت نوديري مهنأا يدانلا يÒسسم
نم ديدعلا مودق ةحلط نب قيرف ¤إا ›اقتنا قفارو ،لوألا مسسقلا
ةديلبلا دا–ا سسراحو ىسسوم يلعو سسيلاط مهنم ،ةزرابلا ءامسسألا

fiيئاقب مادف ،ةحلط نب دادو قيرف ‘ يتحار تدجوو ،يدامسص دم
لوألا مسسقلا ¤إا دوعسصلا انم عاسض ،ةلماك مسساوم ثÓث قيرفلا اذه ‘

.ادج ةحجانلاب قيرفلا اذه ‘ يتبرŒ فسصو نكÁو ،ةرم  نم Ìكأا

؟ةحلط نب دأدو دعب أذامو

يدان هاŒاب9٠٠2 ةفئاسص ‘ ةحلط نب دادو ترداغ̂ 
هل تبعلو ،Êاثلا مسسقلا ‘ طسشني ناك ثيح ،ةياغرلا

م‚ قيرف ¤إا اهدعب لقتنل ،طقف ادحاو امسسوم
ايئاهن بعللا لازتعا تررق ،دحاو مسسوم دعبو ،واودوب
.63ـلا نسس ‘ ،١١٠2 ةنسس ‘ اذهو

طقصسم قيرف ¤إأ أدد‹ ةدوعلاب ركفت ⁄أ
؟ةنصشÿأ سسيمخ دا–أ كصسأأر

حنŸ ،ةركلا لازتعا تلسضف نكل ،كلذ ‘ تركف̂ 
،ةنسشÿا سسيمخ دا–ا قيرف ‘ بابسشلل ةسصرفلا
،طسساوألا قيرفل بردم ةباوب نم هيلإا وعأا نا تلسضفو
.اهنع ثيد◊ا لوطي بابسسأل ،Óيوط رمعأا ⁄ يننكل

؟Óثم
سسيمخ دا–ا طسساوأا قيرفل ابردم ينييعت دعب̂ 

ناكف ،اهب فÎعم بيردت ةداهسش كلما نكأا ⁄ ،ةنسشÿا
حمسست بيردت ةداهسش ىلع لسصحتلل ةسساردلا ¤إا ةدوعلا يلع بجوتسسي

بابسش ميلعت ‘ لثمتي ناك يحومط ،ناك قيرف يأا ىلع فارسشإلاب ›
ةرك ةبعل تايقÓخأاو نونفو تايدجبأا ةنسشÿا سسيمخ دا–ا قيرف
يتلا قرفلا عيمج ‘ ÚبردŸا نم ديدعلا دي ىلع هتملعت اÃ مدقلا
بيردت ةداهسش ىلع ›وسصح دعب نكل ،يوركلا يراسسم ةليط اهل تبعل
ةركب مهل ةقÓع ل سصاخسشأا فرط نم ‘ بوغرم Òغ يسسفن تدجو
دا–ا قيرف › ثدحامو ،هلوخد لبق بيردتلا لازتعا تلسضفف ،مدقلا

اذهو ،ةيلسصألا مهقرف ‘ ›اثمأا نم Òثكلل ثدح ةنسشÿا سسيمخ
دوعت ةيرئاز÷ا مدقلا ةرك تلعج يتلا ةديدعلا لكاسشŸا نم دحاو
هسشيعت امو ،هلهأا Òغل رمألا دنسسي Úح رظتنت اذامف ،ءارولا ¤إا لايمأا
مهفده ،ةيوركلا قرفلا ¤إا سصاخسشأا دولو نم جاتن انترك مويلا
ÚبعÓلا ءاطع ىلع ابلسس سسكعنا يذلا رمألا ،ةيسصخسشلا ةحلسصŸا

يذلا يدانلا ناولأا ب◊ بعÓلا نادقف نع كيهان ،ناديŸا قوف
،لاومأÓل بح ¤إا هكلت‰ انك يذلا ب◊ا اذه لوحتف ،هنع عفادي
ىلع هسضكر نم Ìكأا لاŸا ءارو سضكري انهرك مأا انببحأا مويلا بعÓلاف
ءاطع ىلع ابلسس كلذ سسكعني نا يعيبطلا نمف ،ناديŸا لخاد ةركلا
.بعÓلا

؟يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ ‘ كتصصق نع أذامو
بختنŸا ‘ ابعل تنك ،لوألا ينطولا بختنŸا ¤إا يمامسضنا لبق̂ 

سسيمخ دا–ا قيرف ‘ يدجاوت لÓخ اذهو ،طسساوأÓل ينطولا
ءامسسألا نم ةبخن بناج ¤إا ،فراسش مÓعوب بردŸا عم ،ةنسشÿا
دعسسيو يوسضام نيدلا Òخ اهنم لوألا بختنملل دعب اميف تبعل يتلا
.فسسايو تاÒمعو يلحروب
تيعدتسسا ،ةمسصاعلا دا–ا قيرف ‘ يزورب دعبو ،٠٠٠2 ةنسس ‘و
ديم◊ا دبع ÚبردŸا هسسأار ىلع ناك يذلا لوألا ينطولا بختنملل
.هافسشو هرمع ‘ هللا لاطأا ابوز ديم◊ا دبعو هللا همحر ›امرك
رخآاو ،ةبانع ةنيدÃ يام9١ بعلÃ رسصم مامأا تناك اهتبعل ةارابم لوأا

6١ تبعل عومÛا ‘و ،ةيليوج5 بعلÃ برغŸا مامأا تناك ةارابم
.ةيلود ةارابم

ينطولأ بختنŸأ عم كدجأوت ةÎف لÓخ تملعت أذام
؟لوأ’أ

ىسضرأا نكأا ⁄ ،زوفلا ‘ يتبغر اهمهأا ءايسشألا نم Òثكلا تملعت̂ 
لامج ينطولا بختنملل ›ا◊ا بردŸا كلذ ينملعو ،ةراسسÿاب
هبناج ¤إا ينطولا بختنŸا ‘ يدجاوت لÓخ هنا ركذتأا ،يسضاملب

ةرورسضب ÚبعÓلا عيمج ثحي ناك ،رجام حبار بردŸا ةدايق ت–
،مزهنن Úح بسضغلا دسشا بسضغي ناكو ةراسسÿاب ىسضري نكي ⁄ ،زوفلا
دجيو حفاكي نأا هيلع حجني نأا بعÓلا دارأا اذإا »: موي تاذ › لاقو
دنع يهتنت ل ةارابŸا ،يسضاملب لام÷ ةبسسنلابف ،ناديŸا قوف بعتيو

نا ىلع اهدلخيسس خيراتلا نوك ،دبألا ¤إا لسصاوتتسس لب ةيئاهنلا ةرفاسص
كلت ترسسخ وأا ءاقللا كلذ ‘ تزاف نم يه ةينÓفلا ةليكسشتلا
ينغلا ايليسسرام كيبŸوا قيرف ‘ افfiÎ ابعل ناك هنوكلو ،ةارابŸا

اجافتا ⁄ مويلاف هيلعو ،رومألا نم Òثكلا هنم انملعت ،فيرعتلا نع
ل يذلا بعÓلاف ،ينطولا بختنŸا عم اهققح يتلا ةعئارلا جئاتنلاب
Úح كلذ رركيسس ديكأا ،زوفلا لجا نم همد كÎيو ةراسسÿاب ىسضري
.بيردتلا ¤إا لقتني

ينطولأ بختنŸأ نأاصشب لوقت أذام ،كلذك رمأ’أ مأدام
؟›ا◊أ

يتلا يه يسضاملب لامج بردŸا ةدايق ت– ةلجسسŸا جئاتنلا̂ 
اينطو ابختنم كل‰ اننأا ارخف انيفكيف ،قيلعت يأا ¤إا جات– لو ملكتت

ةليط رسسخن ⁄ اننأا ارخف انيفكيو ،يŸاع زارط نم
انجوت اننأا ارخف انيفكيو ،ةيلاتتم ةارابم32
ةيرسصŸا ةمسصاعلا بلقب ايقيرفا سساكب
Úبعل كل‰ اننأا ارخف انيفكيو ،ةرهاقلا

ىوقأا ‘ نوطسشني مهنم ديدعلا Úبوهوم
نم ديزŸا عقوتأا هلك اذهل ،ةيبوروألا ةيدنألا
.ينطولا بختنملل تاحاجنلا

؟رطق لايدنوم ¤إأ هلهأات عقوتت له

^
لب طقف لهأاتلا سسيل هللا نذإابو لهأاتنسس ديكأا ،كسش رمألا ‘ لهو
نا ىن“أا كلذ لبقو ،رطق لايدنوم ‘ انتملك لوقنسس
عيمجلل نهÈنل ،ايقيرفا سساكب نوÒماكلا نم دوعن
ديلو سسيل رسصÃ ةÒخألا سسأاكلاب انجيوتت نا
نوبعÓلا اهلعف امكو ،اقحتسسم ناك لب ،ةفدسصلا

.نوÒماكلا ‘ كلذ نورركيسس رسصم ‘

حبأر ركف له ،لءاصستي نم كانه اÃر
؟فأÎح’أ ⁄اع لوخد ‘ Êامغد

ÚعفأدŸأ دوجأأ Úب نم تنك كنأأو ةصصاخ
؟ةيلا◊أ ةيفلأ’أ علطم ‘ رئأز÷أ ‘

لب ،فاÎحلا ⁄اع لوخد ‘ اقÓطإا ركفأا ⁄̂ 
يتلا سضورعلا نم ديدعلا تسضفر ،كلذ نم Ìكأا
ببسسل ،ةيجيلخو ةيسسنوت ةيدنأا نم اهب تلسصوت
انأا تنك ثيح ،يتلئاع نع داعتبلا يعسسوب نكي ⁄ يننأا وهو دحاو
.اهل ليعŸا

دا–ا ‘ اديعسس تنك يننأا وه ،فاÎحÓل Êزفحي نكي ⁄ رخآا لماع
ةحار نع ثحبا تنك ،ركذي ءيسش يأا ينسصقني نكي ملف ،ةمسصاعلا
.لاومألا نع ثحبا نكأا ملف ،لابلاو Òمسضلا

قيرفلأ ‘ كيأرام ،ةمصصاعلأ دا–أ قيرف ¤إأ ةدوعلاب
هنأولأأ تلمح يذلأ قيرفلأ Úب قرفلأ اهو ،›ا◊أ

؟›ا◊أ قيرفلأو
ءارجإا نكÁ ل ةحارسص ،كلاؤوسس نم Êاثلا رطسشلا نم يباوج ادبأا̂ 

دق ،مسساوم ةدع ةليط هناولأا تلمح يذلا قيرفلاف ،Úقيرفلا Úب ةنراقم
مدقلا ةركل ايقيقح ابطق تاونسس ةدعل لكسش ثيح ،لبقتسسŸا ‘ رركتي ل
انناكمإاب ناكو ،رئاز÷ا سساكو ةلوطبلا ىلع انتنميه ليلدب ،ةيرئاز÷ا
.ايقيرفا لاطبأا يرود بقلب ةدحاو ةرم ولو لقألا ىلع زوفلا

د‚ ،هل تبعل يتلا ةÎفلا ‘ ةمسصاعلا دا–ا قيرف ءامسسأا ¤إا انرظن ولف
فقيو ةدحاو ةلئاع لكسشن انك ،لوألا ينطولا بختنŸا ‘ تناك اهتيبلاغ
عيم÷ا حرفن انك ،انلزنو انبهذ امنيأا انقفاري ،روهم÷ا نم سشيج انءارو

انئادأا لسضفب ،انيلع قيفسصتلاب اهمغرن انك ةسسفانŸا قرفلا Òهامج ىتح
يتلا ةيلاتقلا حورلا تمدعنا ديدسشلا فسسأÓلو مويلا ،ناديŸا قوف يقارلا
. حور نودب تايرابم ،ةمسصاعلا دا–ا وبعل اهب رخزي ناك

؟أذاŸو
،لاومألا وأا «ةداŸا» نايغط ¤إا دوعي ،سصاÿا يرظن ‘ اÃر̂ 

ةÒغلاف ،لاومألا نع ثحبي ،افنآا كل تلق ناو قبسس امك مويلا بعÓلاف
‘ ةمدعنم تحبسصأا زوفلا ‘ ةبغرلاو قيرفلا ناولأا نع عافدلا ىلع
.مويلا يبعل ليج

؟ةينطولأ ةلوطبلأ تايرابم عباتت له
.انايحأا̂ 

؟Êامغد حبأر ايلاح لعفي أذام
قزر نع ثحبلا ينم بلطتي ،ةرسسأا بر اناف ،ةينهŸا يرومأاب متهم̂ 

.ÿÒا لمع ىلع Êردقي يبرو ،ةيناف ايندلاف ،لÓ◊ا

؟بيردتلأ ةنهم ¤إأ أدد‹ ةدوعلاب ركفت له
،كل هلوق بجي يذلا نكل ،يردي نَم لبقتسسŸا ‘ اÃر ،ل ايلاح̂ 

ةداهسش ىلع ›وسصح دعبف ،بيردتلا ةنهم ‘ لمعلا ةبغر تدقف يننأا
يداونلا ‘ سسانأا دوجول ءيسشل ل ،يهجو ‘ باوبألا لك تدسس ،بيردت

مهف ،مدقلا ةرك ةسضايرب مهل ةقÓع ل ةيسضايرلا
هل قبسسي ⁄ مهسضعب Úبردم بادتنا نولسضفي

›اثمأا امأا ،مهب نوهابتيو مدقلا ةرك سسرام ناو
‘و ةركلا ةسسرا‡ ‘ مهبابسش اونفا نم
ينطولا بختنŸا ‘ ىتحو ›اع ىوتسسم
.مهيف Úبوغرم Òغ اوحبسصأا

دا–أ يلصصأ’أ كقيرف نع لوقت أذام
؟ةنصشÿأ سسيمخ

^
ّيلع قيرفلا اذه Òخ ىسسنأا نل ،Êاثلا مسسقلا ¤إا دوعسصلا هل ىن“أا

دا–ا قيرفل نيدم انأاف ،ةاي◊ا ديق ىلع انأا اŸاط
اذهب رختفا نا › قحيو ،ةنسشÿا سسيمخ
ÚبعÓلا نم تارسشعلا ب‚أا يذلا قيرفلا
،ماقŸا اذه ‘ مهنع ثيد◊ا لوطي ،رابكلا
قيرفلا ديعتسسي نا يبلق قامعأا نم ىن“أاو
مسسقلا ‘ كطسشني ناك Úح ةقباسسلا هدا‹أا
امئاد متنا قيرفلا راسصنأا عيم÷ لوقأا امك ،Êاثلا

دقف ،يلع مهلسضف كلذك ىسسنأا نلو ،بلقلا ‘
يمÓسسف ،ةدسشلا تاقوأا ‘ يبناج ¤إا اوفقو
.ةنسشÿا سسيمخ ناكسس عيمج ¤إا را◊ا

قيرف ‘ ¤وأ’أ كمايأأ ¤إأ كب تدع ول
بردŸأ وه نم ةنصشÿأ سسيمخ دا–أ

؟زوÈلأ ‘ كدعاصس يذلأ
،رباكألا ¤إا لابسشألا فنسص نم يتيقÎب ماق نم وهف ناديز بردŸا̂ 

،سشابحو سصفحوب ÚبردŸا لسضف ىسسنأا ل امك ،يدلاو ةباثÃ ناكو
.يدعسس نيدلا رونو يركز نب رون ÚبردŸا ةمسصاعلا دا–ا ‘و

؟هب بجعم تنك بع’
دا–ا ‘ هبناج ¤إا تبعل نأا ردقلا › بتكو ، Êادمح لسصيف̂ 

.ينطولا بختنŸا ‘و ةمسصاعلا

؟هبناجب بعللأ تين“ بع’
كيبŸوا ‘ ابعل ناك Úح هب بجعم تنك ،يسضاملب لامج̂ 

.ينطولا بختنŸا ‘ هبناج ¤إا بعللاب يتينمأا تققحو ،ايليسسرم

؟كلذ قق– ⁄و هبناجب بعللأ تين“ بع’و
 ̂ÿيمولب رسض.

؟اهتبعل ةأرابم نصسحأ
.ةيليوج5 بعلÃ سسنوت مامأا ينطولا بختنŸا عم̂ 

؟ةأرابم أأوصسأأ
،ةراسسÿا ‘ اببسس ُتنكو ،ةيراقلا تاسسفانŸا ‘ ةمسصاعلا دا–ا عم̂ 

.كابسشلا تلخدو ةركلا يب تمدطسصا نا دعب

؟هاصشخت تنك مجاهم
.ةقئافلا ةعرسسلاب زاتÁو ةكر◊ا Òثك هنوك ،يلحروب دعسسي̂ 

؟هقوف كتحأر دŒ تنك بعلم
.ةمسصاعلا دا–ا Òهامج لقعم Úغولوبو ةيليوج5 ابعلم̂ 

؟هاصشخت تنك بعلم
ارطخ لكسشت هتيسضرأا نوكل ،ةنتاب ةنيدÃ يحوفسس ديهسشلا بعلم̂ 

.ÚبعÓلا ةحسص ىلع

؟ةمصصاعلأ دا–أ قيرف كل لثÁ أذام
يتيب̂ 

؟ةمصصاعلأ دا–أ
ةبعللا ةوÓح̂ 

؟انتصسلج ماتخ ‘ لوقت أذام
ءادسصأا» ةدير÷ اينمتم ،ةفاسضتسسلا هذه ىلع مكركسشأا لوأا̂ 

بعسشلل ÿÒا لك ىن“أا امك ،حاجنلاو قيفوتلا لك «بعŸÓا
مسسقلا ¤إا ةنسشÿا سسيمخ دا–ا قيرف ةدوع ىن“أا امك ،يرئاز÷ا
،ةدوهعŸا هتوق ةمسصاعلا دا–ا قيرف ديعتسسي نا ىن“أا امك ،Êاثلا
يمÓسسو ،ةلبقŸا ةيمسسرلا ديعاوŸا ‘ ينطولا بختنملل حاجنلاو
عيمج راسصنأل را◊ا يركسشو ةحلط نبو ةنسشÿا سسيمخ ناكسسل را◊ا
.اهل تبعل يتلا قرفلا

عوبضسأ’أ رأوح

Úب نم أدحأو ،Êامغد حبأر مهقيرف نبأ ‘ ةنصشÿأ سسيمخ ةنيدم ءانبأأ ىري
يذلأ ديحولأ وهو ’ فيك ،ةيوركلأ هتÒصسم لأوط مهقيرف ب‚أأ ام دوجأأو نصسحأأ

بعل يذلأ لئÓقلأ ÚبعÓلأ Úب نم  وهو ،ةينطولأ تابختنŸأ فانصصأأ ل÷ بعل
هقيرط قصشي نأ يهيدبلأ نم ناكف ،رصشع ةصسداصسلأ ىدعتي ’ هرمعو قيرفلأ رباكأ’
Ìكأأ رأدم ىلع هصسفنل عنصص ثيح ،ةزيمŸأ هبعل ةقيرط لصضفب ةيموجنلأ ⁄اع ¤إأ

لبق هترهصش تقبصسو ،اندÓبب ةيوركلأ ةطراÿأ ‘ ةناكم نمزلأ نم ةنصس51 نم
عأرصص لfi ¤إأ لو– نأ دعب ،8991 ةفئاصص ‘ ةمصصاعلأ دا–’أ قيرف ¤إأ هلاقتنأ
لئابقلأ ةبيبصش سسيئر نم ةلفغ ‘و ،ةيرئأز÷أ ةيدنأ’أ Èكأ ءاصسؤور نم ديدعلأ Úب

ديعصس ةمصصاعلأ دا–’ قبصسأ’أ سسيئرلأ هفطخ ،يصشانح فيرصش دنfi موحرŸأ
يذلأ قيرفلأ وهو ،ةلماك مصسأوم عبصس «ةراطصسوصس» قيرف ‘ هءاقب مأدو ثيح،قيلع

.ةرم نم Ìكأأ رئأز÷أ سساكو ةينطولأ ةلوطبلأ بقل ،ءيصش لك هيف لان
طحيل ،دأولأ بابو ديد÷أ باب رأوصسأأ جراخ هصسفن دجو ،دا–’أ قيرفل هبح زع ‘و

يدان ¤إأ ،ودأراب يدانف ةحلط نب ¤إأ رصصانعلأ نمو ،رصصانعلأ يبŸوأ قيرف ‘ هلاحر
لصضف ،مدقلأ ةرك ةصسرا‡ أدب ثيح نم دوعي نأ لبقو ،وأودوب مجنف ةياغرلأ
عقأوب مدطصصأ ،بيردتلأ ⁄اع لوخد ررق Úحو ،هئاطع زع ‘ وهو لأزتع’أ

امكو ،بيردتلأ ةّذل هنم أوعزنف ،مدقلأ ةرك ⁄اعب مهل ةقÓع ’ سسانأاب ،ريرم
هقصشعو هبح نكل ،ةعجر نود بيردتلأ لأزتعأ ررق ،هئاطع زع ‘ ةبعللأ لزتعأ
عم بعللأ لصصأوي ثيح ،هبلق نم هليزي نأ دحأ يأأ عيطتصسي نل ،مدقلأ ةرك ةصضايرل

مايأ’أ يه مكلتو ،بعŸÓأ ‘ هاصضق يتلأ ةول◊أ مايأ’أ ديعتصسي هلعل ،هبرد ليج
نم أأدبنلو ،عوبصسأ’أ أذه ددع فيصض Êامغد حبأر ناصسل ىلع اهيلع فرعتنصس يتلأ

.لأؤوصس لوأاب Êامغد حبأر انأاجاف ثيح
يدهم Ëرك :هرواح
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ينطولأ بختنŸأ ‘ يدجأوت لÓخ أدحأو اميتنضس ولو › حنُم نإأ ركذأأ ’ ^

ةعتŸأو ةذللأ اهدقفأو مدقلأ ةرك ةبعل دضسفأأ Úيلا◊أ ÚبعÓلأ لوقع «ةداŸأ» لوخد ^
يدعضس نيدلأرونو يركز نب ،سشابح ،سصفحوب ،نأديز ÚبردŸأ Òخ ىضسنأأ نل ^

عوبضسأ’أ رأوح

قباصسلأ ›ودلأ ،هلوخد لبق بيردتلأ ⁄اع لزتعأ

:«بعŸÓأ ءأدصصأأ»ـل
Êامغد حبأر

ءأرو ناك قيلع ^
ةمضصاعلأ دا–أ ¤إأ ›اقتنأ

يتلئاع ببضسب ^
سسنوت ‘ فأÎح’أ تضضفر

ةيجيلخ ةيدنأأ ‘و

تضضفر ^
يضشانح يضضرع

Úنوللأ ‘ اّبح رأّرضسو
دوضسأ’أ و رمحأ’أ

ىضضاقتأأ تنك ^
⁄ ابتأر دا–’أ ‘

جد فلأأ71 ىّدعتي

يفياضص ^
لاقتنÓل أÒثك Êاّجرت

يننكل ةيدولوملل
دا–’أ تÎخأ

‘ تعّقو ^
تأونضس4ـل دا–’أ

07 لباقم ةلماك
ميتنضس نويلم

 مويلأ و سسمأ’أ دا–أ Úب ناّتضش ^

ةنمآأ Òغ يدايأأ ‘ تحبضصأأ مدقلأ ةرك ^

«راضصتن’أ ّبح ىنعم ينمّلع يضضاملبو «ةراطضسوضس» ‘ يمايأأ ىلحأأ تيضضق»



هيلع ةرادإلا حا◊إا يلع ةعيبشصوب رونلا دبع دعاشسŸا بردŸا در
ةد-ع ع-شضو ثي-ح،ه-با-ح-شسنا رار-ق ن-ع ع-جاÎلا-ب ه-عا-ن-قإا ل-جأا ن-م
ى-ل-ع ر-شصأا Úح د-عا-شسŸا بردŸا ا-ه-ي-ل--ع ف--ششك ي--ت--لاو طور--شش
يتلا تلاشصتلا لماك فيقوت ¤إا ةفاشضإا ايشسيئر ابردم هتيقرت
ةيرا÷ا تاشضوافŸا ¤إا ةراششإا ‘ ÚبردŸا عم ةرادإلا اهب موقت

ه--ب--ن--ج ¤إا ةرادإلا فو--قو طÎششا ا--م--ك  يواز Òم--شس بردŸا ع--م
. ةينفلا ةشضراعلا ضسأار ىلع لمعلا فانئتشسل ةدوعلاو ءاقبلا لباقم

ةعيبصصوب ىلع رصصتو يواز سضفرت فارطأا
نأا امف ،ةÒغشصو ةÒبك لك ‘ جÈلا يلهأا ‘ عارشصلا روشص تلشصاوت
ةر--ششا---ب---مو يواز بردŸا بل---ج ةرادإلا ل---خاد فار---طإا تن---ل---عأا
ىتح ،هتا-ق-ح-ت-شسم ة-يو-شست-ل داد-ع-ت-شسلا ة-يد-ب-م ه-ع-م تا-شضوا-فŸا

يواز Òمشس بردŸا مادقتشسل ةشضراعم ىرخأا فارطأا ترهظ
ناكو ،ي-شسي-ئر برد-م ¤إا ة-ع-ي-ب-شصو-ب بردŸا ة-ي-قر-ت  ى-ل-ع ر-شصتو
لجشس ةعيبشصوب بردŸا نأا تقو ‘ بردم ¤إا ةجاحب ضسيل قيرفلا

بيترت ةداعإا ‘ هتارايخ لششف عيم÷ا دكأاتو ةيلاتتم  تامازهنا6
.ةليكششتلا تيب

حايترا لfi ةمصصاعلا ةيدولومو دادزولب يتهجاوم ليجأات
دادزولب بابشش مامأا ةمداقلا ةلو÷ا يتهجاوم ليجأات رارق ءاج
طابترا ببشسب  ةمشصاعلا ةيدولوم مامأا اهيلت يتلا ةلو÷ا ةهجاومو
حمشسيو بشسانŸا تقولا ‘ ،لاطبألا ةطبار ةشسفانÚ Ãقيرفلا
ةباشصŸا رشصانع-لا ةدا-ع-ت-شساو تا-يرا-ط-ب-لا ن-ح-شش ةدا-عإا-ب ي-ل-هأÓ-ل

ةلوطب ةيادب ذنم يلثŸا ةليكششتلاب بعلي ⁄ يلهألا نأا ملعن امدنع
. ينفلا مقاطلاو ةرادإلا حايترا لfi ناك ام وهو ›ا◊ا مشسوŸا

يواز رظتنتو تقولا نم عصستم حبرت ةرادلا
نم تقولا نم عشستم حبر ‘ ةرادÓل حمشسيل ليجأاتلا هذه ءاج امك
Úع بابشش هقيرف عم دقعلا خشسفل يواز بردملل ةلهم حنم  لجا
‘ فارطأا تناكو هدقاعت ميشسÎل قاحتللا لبق يشضاÎلاب يلفدلا
بردŸا ةيقرت يلع رشصتو يواز بردŸا بلج تشضفر دق ةرادلا
.جÈلا يلهأا ‘ عارشصلا لشصاوت دكؤوت ةروشص ‘ ةعيبشصوب دعاشسŸا

طينحج يلهألا مجاهم حرصسي ةنيطنصسق بابصش
يلهأل باششلا مجاهŸا حيرشست يلع ةنيطنشسق بابشش ةرادا تمدقا
” ام بشسح،ةينف بابشسأل طينحج فشسوي طرافلا مشسوŸا جÈلا
ةشسردم نبا طينحج فشسوي ناكو ، بابششلا ةرادا لبق نم هنÓعإا
ىظحي ناك يتلا ةناكŸا مغر ةرداغŸا يلع رشصأا دق جÈلا يلهأا

هنكل ،نويلم051 قوفت ةيرهشش ةرجأا ىقلتي ناك نيأا ،يلهألا ‘ اهب
. ةنيطنشسق بابشش ¤إا مامشضنلا لشضفو ءاقبلا ضضفر

دصسجتت ⁄ يتلا تارارقلاب تاطلصسلا نوركذي راصصنألا
يت-لا تارار-ق-لا-ب ة-ي-لÙا تا-ط-ل-شسلا Òكذ-ت ي-ل-هلا را-شصنا دوا-ع
تاميلعت ›اولا ىطعأا Úح فشصنو رهشش ذنم  اهتذختا دق تناك
‘ نابيبلا رو‰ ةكرشش ‘ باتتكلا حتف نÓعإا ىلع لمعلا ةيادبب
يدانلل ةما-ع ة-ي-ع-م-ج د-ق-ع ‘ ل-ي-ج-ع-ت-لا ¤إا ة-فا-شضإا  تقو بر-قا
لاخدإاو ةماعلا ةيعم÷ا ةيو-شضع ة-ب-ي-كر-ت ة-ع-شسو-ت ضضر-غ-ب يوا-ه-لا
نأا مغر مويلا ةياغ ¤ا دشسجتت ⁄ يتلا تارارقلا يهو ددج ءاشضعأا
.ةيواهلا وحن هجتي قيرفلا

ةيئانثتصسا ةيعمج دقع بلط يلع درلا رظتني لازل سشامر
در رظتني ضشامر ضساو◊ا يواهلا ضسيئر لازل قايشسلا ضسفن ‘

لششف د-ع-ب ةر-ششا-ب-م ه-ب مد-ق-ت يذ-لا بل-ط-لا ضصو-شصخ-ب تا-ط-ل-شسلا
اريرقت اهنيح عفر ثيح مايا01 لبق ةرادلا ضسل‹ عامتجا داقعنا

ءاشضعا ىلع ناهرلا ىودج مدع ضصوشصخب تاطلشسلا ¤إا Óشصفم
ةرورشضب بلاطو تاعامتجلا نع مهبايغ لشصاوتو ةرادلا ضسل‹

باتتكلا حتف نÓعا لجا نم ةيئانثتشسا ةيعمج دقع ¤إا ةوعدلا
ب/ليلخ. مويلا ةياغ ¤ا در يا ىقلتي نا نود نم

ــه2441 بجر01 ـل قفاوŸا1202 يرفيف32 ءاثÓثلاةيدنألا رابخأا

جÈلا يلهأا

كيرافوب دادو

سشار◊ا دا–إا
ةدوعلا لباقم ÚبردŸا عم تلاسصتلا فيقوت بلط

 يواز ةــــــــــــــــكصس فــــــــيقوت طÎصشي ةــــــــعيبصصوب
ءاقــــــــبلا لــــــــباقم ًاــــــــيصسيئر ابردم هــــــــتيقرتو

راهن فشصتنم) رطشسألا هذه ةباتك دح ¤إا
ةعباتلا تاشسفانŸا ةن÷ دد– ⁄ ،(ضسما
ءارجإا ناكم مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلل

كيرا-فو-ب دادوو ة-يا-ج-ب ة-يدو-لو--م ةارا--ب--م
Êا-ث-لا م-شسق-لا ن-م ة-ي-نا-ث-لا ة-لو÷ا ن--م--شض
ةد-حو-لا بع-ل-م ل-ي-هأا-ت مد-ع-ل اذ-هو ،ةاو-ه
.ةياجب ةنيدÃ ةيبراغŸا
ط-يfi ن-م ضسمأا ها--ن--ي--ق--ت--شسا ا--م بشسحو
يرŒ لاغششألا نأا «بوŸا» قيرف ةرادإا

،ةيبراغŸا ةدحولا بعلÃ قاشسو مدق ىلع
يتلا تاظفحتلا نم ىقبتام لامكإا دشصق
ة-ع-با-ت-لا بعŸÓا ل-ي--هأا--ت ة--ن÷ ا--ه--ت--نود
Òيغ-ت فر-غ ضصخ-تو ،ة-ي-ن-طو-لا ة-ط-بار-ل-ل
باعلأا قاور ديبعتو ،Úيفحشصلاو ضسبŸÓا
اي-ق-ي-ق-ح ار-ط-خ ل-ك-ششي نا-ك يذ-لا ىو-ق-لا

لخادم نع كيهان ،ÚبعÓلا ةمÓشس ىلع
.بعلŸا
بعŸÓا ل-ي-هأا-ت ة-ن÷ روز-ت نأا ر-ظ-ت--ن--يو
،ءاعبرألا دغ موي ةيبراغŸا ةدحولا بعلم
بع-لŸا نا-ك نإا د--كأا--ت--ي--شس ا--ه--لÓ--خ ن--مو

مأا ةيمشسرلا تايرابŸا ةفاشضتشسل ازهاج
امؤواششت ىدبأا هنا انثدfi بشسحو نكل .ل
ةد--حو---لا بع---ل---م ن---ع ر---ظ◊ا ع---فر ن---ع
وهو ،دعب هتنت ⁄ لاغششألا نوك ،ةيبراغŸا

ةيدولوŸا يقيرف يÒشسم طخشس راثأا ام
قيرف لك ىقبي ثيح ،Úتيواجبلا ةبيبششلاو
هقوف نوفيشضتشسي بعلم نع ثحبلل مغرم
.مهفويشض
ةد--حو--لا بع--ل--م ل--ي--هأا--ت مد---ع لا---ح ‘و
ةارابم ة‹رب متي دق ،ةياجبب ةيبراغŸا
ة-يا-ه-ن ةرر-قŸا كيرا-فو--ب دادوو «بوŸا»

يزي-ت-ب Èم-فو-ن لوأا بع-لÃ عو-ب-شسألا اذ-ه
.وزو

ةارابŸا ة‹رب ىنمتت دادولا ةرادإا
Ãمفون1 بعلÈ وزو يزيتب

ة‹رب متي نأا كيرافوب دادو ةرادإا لمأات
لوأا بعلÃ ،ةياجب ةيدولومو دادولا ةارابم
Úب ة-فا-شسŸا بر-ق-ل ،وزو يز-ي-ت-ب Èم-فو-ن

تاذ ن-ك-ل ،ة-يا--ج--بو كيرا--فو--ب ي--ت--ن--يد--م
ىدحإا ¤إا ءاقللا لقنُي نأا ىششخت ةرادإلا

نو-ك--ي--شس ثي--ح ،ير--ئاز÷ا قر--ششلا ند--م
لقنتلا ةلا◊ا هذه ‘ اÈ‹ دادولا قيرف

يتلا ة-ن-يدŸا ‘ تي-ب-م-ل-ل ةارا-بŸا ة-ي-ششع
.ةارابŸا نشضت–

د-يد– مد-ع ن-ع ،دادو--لا ةرادإا لءا--شست--تو
كيرافوب دادوو ةياجب ةيدولوم ءاقل ناكم
ل-ي-هأا-ت ة-ن÷ ج-ئا-ت-ن را-ظ-ت-نا نود ،ار-ك-ب--م
ةد--حو--لا بع--ل--م روز--ت--شس ي--ت---لا بعŸÓا
.ءاعبرألا ادغ ةيبراغŸا

دادولا ةليكصشت ‘ ةرثؤوم تاباصصإا4
لÓ--خ كيرا--فو--ب دادو ة--ل--ي---ك---ششت Êا---ع---ت

ة-يدو-لو-م ما-مأا ل-ب-قŸا ءا-ق--ل--ل ه--تاÒشض–
ةد-ع ن-م يرا÷ا عو-ب-شسألا ة-يا-ه-ن ة-يا--ج--ب

اهنم Êاعي يتلا تاباشصإلا ببشسب تابايغ
‘ يرقف-لا دو-م-ع-لا نوÈت-ع-ي Úب-عل ع-برأا
قلع-ت-يو ة-ل-جو-ب نا-ي-ف-شس بردŸا ة-ل-ي-ك-ششت
،ضسو-با-كو-ب ي-ل--ع د--ي--شس ،ن--م ل--ك--ب ر--مألا
دمfi خيششو Êامثع ديلو ،يبحشص فشسوي
.يماهت
قيرفل ينفلا مقاطلا نم ثدحتم بشسحو
دكأاتي ⁄ ،ضسما راهن دح ¤إا هنا ،دادولا
مهنأا ادج لامتحاو ،ةباشصإلا نم مهيفاعت
ما-مأا ل--ب--قŸا ءا--ق--ل--لا جرا--خ نو--نو--ك--ي--شس
ىلع ابلشس رثؤوي دقام وهو ،ةياجب ةيدولوم
بردŸا ا-ه-ب ل-خد-ي--شس ي--ت--لا ة--ل--ي--ك--ششت--لا

ءلؤوه نول رظنلاب ،ةارابŸا ةلجوب نايفشس
‘ قراف-لا او-ع-ن-شص ن-يذ-لا م-هو ،Úب-عÓ-لا
،ة---ل---ي----شسŸا دادو ما----مأا Òخألا ءا----ق----ل----لا
Úحنام ،رفشصل فدهب زوف-لا م-ه-ق-ي-ق-ح-ت-ب

›اقتÈلا يزلا ءانبأل ةيلاغ طاقن ثÓث
.يرا÷ا مشسوŸا ةلوطب ‘

دوعو رظتنت حيلف ديعصس ةرادإا
كيرافوب «Òم»

دادو ير-------ف-------ل ةÒشسŸا ةرادإلا لاز--------تل
دوعولا رظتنت حيلف ديعشس ةدايقب كيرافوب
ة-يد-ل-ب ضسي-ئر ا-ه-ب هد-عو ي-ت-لا «ة--يدرو--لا»
م-قا-ط-لا ع--ما--شسم ما--مأا اذ--هو ،كيرا--فو--ب
ةرايزلا لا-خ ،Úب-عÓ-لاو يرادإلاو ي-ن-ف-لا
د-ي-ه-ششلا بع-ل-م ¤إا «ŸÒا» ا-ه-شصخ ي--ت--لا
.يشضاŸا عوبشسألا علطم كيرافوبب زاقر
ضسلÛا ضسيئر ناك ،ةرايزلا تاذ لÓخو
ضسيئر دعو دق ،كيرافوبل ةيدلبلا يبعششلا
لو-ل-ح د-ج-ي-شس  ه-نأا ح-ي-ل-ف د-ي-ع--شس يدا--ن--لا

ضصوشصخب عو-ب-شسأا ن-م ل-قا ‘ ة-ل-ج-ع-ت-شسم
لاز-ي ل يذ-لا ي-ك-ن-ب-لا د-ي-شصر-لا ة--ل--شضع--م

انك ،كيرافوب ةمكfi نم رارقب ادم‹
‘ قيرفلل يداŸا معدلا دي Ëدقتب دعوت

عو-ب-شسألا ن-ك-ل ،عو--ب--شسألا ىد--ع--ت--ت ل ةد--م
،ي-شضق-ن-ي دا-ك-ي Êا-ث-لا عو-ب-شسألاو ى-شضق--نا
لشصتي ⁄ لب ،رثا يأا هل رهظي ⁄ «ŸÒا»و

هجورخ روفف ،يدانلا ضسيئرب ايفتاه ىتح
بع-لŸ ه-ب-ت-ك-م ءا--شضعأا ن--م ضضع--ب ة--ق--فر
ل-خاد-ب ه-لا-قا-م ى-شسا--ن--ت ،زا--قر د--ي--ه--ششلا
.تمشصلا همازتلا رشسفن فيك لإاو بعلŸا

يدهم Ëرك

Úيسساسسألا ÚبعÓلا لج لاطت يتلا تاباسصإلا ةنعل ببسسب

فيدرلا يبعÓب ةبقلا دئار هجاوـــــــــــــــي دق ةديلبلا دا–ا

سشار◊ا دا–’ ق--با--شسلا سسي--ئر---لا ف---ششك
fiط--بر ءارو نا--ك ن--م ه--نأا بيا---ع---لا د---م

،يدانلا ليومتل «لاط-ف-ن» ة-كر-ششب لا-شصت’ا
انأا لاطفن ةكرششب عيم÷ا ركذأا ىتح«» :لاقو
مهعم انيقلاو ةÎف ذنم اهبلج ءارو ناك نم
نم دد-عو سسي-ئر-لا را-ششت-شسم ار-شضا-ح نا-كو
ةيئاهنلا ة-ق-فاوŸا ى-ل-ع ا-ن-ل-شصحو Úلوؤو-شسŸا
بتكملل8102 ةنشس ةليشصح تحنمو ةكرششلل
تلشصو ةليشص◊ا نأا اودجو مهبشسحو ›ا◊ا
Òغ ءي-شش و-هو م-ي-ت-ن-شس را-ي--ل--م002 ¤إا

.«حيحشص

«ابيرق ةزهاج نوكتصس ةيلاŸا ةليصص◊ا»
سسيئرلا ىعدتشسا دقلو» :لوقي بياعلا عباتو
يمل-ع نود تا-با-شس◊ا ظ-فاÊ fiا-م-ي-ل-شسو-ب
رخأا عشضو ددشصب نحنو يداع Òغ ءيشش وهو
اهح-ن-م ل-جأا ن-م ة-ل-ي-شص◊ا ى-ل-ع تا-شسم-ل-لا
وأا Úمو-ي د-ع-ب ةز-ها-ج نو-ك--ت--شسو ةرادإل--ل
،«بنا÷ا اذه ‘ لكششم يأا دجوي ’و ةثلث
تاباشس◊ا ظفاfi ينحنÁ امدنع» :فاشضأاو
لمعلا ةليشصحو ةيبدأ’او ة-ي-لاŸا ة-ل-ي-شص◊ا
لجأا نم Êاميلشسوب سسيئرلا ةلشسارÃ موقأاشس
ةليشص◊ا ريرمتل ةماعلا ةيعم÷ا ءادعتشسا

.«ايمشسر

«ةليصص◊ا ‘ ةقّثوم نيرّيصسŸا نويد»
يتلا Úق-با-شسلا ن-يÒشسŸا سضع-ب نو-يد ن-عو
سسي-ئر-لا» :بيا-ع--لا لا--ق ،ا--ه--ب نو--ب--لا--ط--ي
و وه8102 ةليشصح ‘ نويد كلÊ Áاميلشسوب
انحنم رخأا م-ها-شسمو لا-م-ك جا◊او سسا-شسي-ن
نيدي نم لكو اشضيأا انأاو نويلم002و رايلم

فاشضأاو ،«ةليشص◊ا ‘ دوجوم يدانلل لاومأاب
‘ رخأات-ي ه-ل-ع-ج «ا-نورو-ك» ءا-بو نأا بيا-ع-لا

:لاقو ،ةق-با-شسلا ه-ت-ل-ي-شصح ةرادإ’ا م-ي-ل-شست
ه-ن-م تب-ل-طو تا-با-شس◊ا ظ-فا-حÃ تل-شصتا»
ةلي-شص◊ا ز-ي-هŒ ل-جأا ن-م ةÒتو-لا ع-ير-شست
انلّطع انوروك ءابوو ي-تد-ه-ع لل-خ ة-ي-لاŸا

.«يحشصلا رج◊اب مزتلم تنك يننأ’ اÒثك

ميلصست قئاثو ينحنÊ ⁄ Áاميلصسوب»
«جتحأا ⁄و ماهŸا

ن-م Ìكأا يدا-ن-لا بح--ي ه--نأا بيا--ع--لا لا--قو
ى-ل-ع در اذ-هو ،ر-خأا سصخ-شش وأا Êا-م-ي-ل-شسو-ب
حا‚ ةلقرع ىلع لمعي هنأا سضعبلا تاءاعدا
ن-ع هدا-ع--ت--با ل--ظ ‘ م--شسوŸا اذ--ه يدا--ن--لا
نأا Êام-ي-ل-شسو-ب ـل ن-كÁ ’» :لا-قو ،ق-ير-ف-لا
‘ يدا--ن--لا بحو ي--ن--م Ìكأا سشار◊ا بح--ي
ماهŸا ميلشست قئا-ثو › ع-قو-ي ⁄ و-هو ي-ب-ل-ق
م . م.«هيلع جتحأا ⁄و

 دــــجوي لو لاــــطفن بــــلج نـــم اــــنأا» :بياعلا
«يــــــلثم قــــــــيرفلا ّبــــــــحي سصــــــــخصش

مامأا Òخألا هتارابم ‘ ةديلبلا دا–ا قيرف جرخي ⁄
نم اكه-ن-م جر-خ ل-ب ،بشسح-ف ا-مز-ه-ن-م ة-يا-ج-ب ة-ب-ي-ب-شش
لقيلام هنأا يبطلا مقاطلا نم ملع ثيح ،تاباشصإلا

جراخ نوك-ي-شس م-ه-ن-م Òث-ك-لا ،ا-ي-شسا-شسأا ا-ب-عل21 ن--ع
تبشسلا ةبقلا دئار هجاوتشس يتلا ةيشساشسألا ةليكششتلا
،ةديلبلا ةنيدÃ ينكارب ءادهششلا ةوخإلا بعلÃ لبقŸا

قلعتيو ،Êاثلا مشسقلا ةلوطب نم ةيناثلا ةلو÷ا نمشض
،Êاميلشس،نا-ن-ه ،يÎي-عز ،ل-ي-ب-ه ن-ب : ن-م ل-ك-ب ر-مألا
،راڨع ،فÎم ،ة--يدو--ع ،ة--ششا--ن--ششن ن--ب ،عرد--ل ،يÎي---عز
تاباشصإا نم نوناعي ÚبعÓلا ءلؤوه عيمجو ،يدششار

ءلؤو--ه ن--م ضضع--ب ‘ا--ع--ت مد---ع لا---ح ‘و . ة---ّي---ل---شضع
بردŸا م-غÒشسف ،ة-ب-ق-لا د-ئار ةارا-ب-م ل-ب-ق Úب-عÓ--لا

رمألا ،فيدرلا نم ÚبعÓب ةناعتشسلا ةمششن نايفشس
بئاغلا فÎم Úشسح ءÓمز ةيرومأام نم دقعيشس يذلا

‘ مهل زوف لوأا قيق– نم ،ÚتيشضاŸا ÚتارابŸا نع
.مشسوŸا

يبطلاو ينفلا مقاطلا سسجاه ةيلصضعلا تاباصصإلا
او-ب-عل ا-ه-ل ضضر-ع-ت-ي ي-ت-لا ة-ي-ل-شضع-لا تا-با-شصإلا تتا--ب
ضسجاه ةيبيردتلا ضصشص◊ا لÓخ ىتح ةديلبلا دا–ا
جعت جÓع-لا ة-فر-غ ل-ع-ج يذ-لا ر-مألا ،ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا
¤إا ضسمأا راهن دح ¤إا مهددع غلب ،ءامشسألا نم Òثكلاب
نأا اŸا--ط ،عا--ف--ترÓ--ل ح--ششر--م دد---ع---لاو ،Úب---عل01
⁄ ،اموي05 ةليط نوبعÓلا اهل عشضخ يتلا تاÒشضحتلا
،هلك رمألا ‘ بيرغلا و ،ةيملع ةيبط ضسشسأا ىلع نكت
اهلك تناك ،يÒبز روتكدلا قيرفلا بيبط تاحيرشصت نأا
ةليلق مايأا ةÒطخ تاباشصإا نم قيرفلا ولخ نع لؤوافت

ءا-م-شسألا ل-ج تنا-ك ناو ى-ت-ح ن-ك-ل ،ة-لو-ط-ب-لا ءد-ب ن-ع
ل-ما ما-مأا ¤وألا ة-ه-جاوŸا ن-ع تبا-غ د-ق ة-ي-شسا--شسألا
تازاجإا ىلع ةÒشسŸا ةرادإلا لوشصح مدعل ةداعشسوب

ةياجب ةبيبشش مامأا ›اوŸا ءاقللا نأا لإا ،ÚبعÓلا ءلؤوه
.ةديلبلا دا–ا يبعÓل رŸا عقاولاو روتشسŸا فششك

ةيبطلا تاه÷ا حئاصصنب لابي ⁄ ينفلا مقاطلا
ىو-ت-شسم ى-ل-ع ن-يزرا-ب-لا ءا-ب-طألا د-حأا ا-ن--ل ف--ششك

تقو ‘ لمع نأاو هل قبشس يذلاو ،ةديلبلا ةيلو
مدقت هنا ،ق-ير-ف-ل-ل ي-ب-ط-لا م-قا-ط-لا ن-م-شض ى-شضم
خيراتب ةاشض‡ ›ا◊ا يبطلا مقاطلا ¤إا ةلاشسرب
قÓ--ط--نا ن--م Úعو--ب--شسأا د---ع---ب يأا ،ي---ف---نا---ج4

تل-م-حو ،د-يد÷ا م--شسو--م--ل--ل ق--ير--ف--لا تاÒشض–
يتلا تاداششرإلاو حئا-شصن-لا ن-م د-يد-ع-لا ة-لا-شسر-لا
.ÚبعÓلا ىلع يبطلا مقاطلا اهقبطي نأا بجي
م--قا--ط--لا ¤إا تار--يذ– ة--لا--شسر--لا تل--م---ح ا---م---ك
‘ ›ا◊ا ه---جا---ه---ن---م ى----ل----ع ل----شصاو نا يرادإلا
،ة-ب-ع-تŸاو ة-قا-ششلا-ب تف--شصو ي--ت--لا ،تا--ب--يرد--ت--لا
‘ Úب-عÓ-لا ى-ل-ع ة-م-ي-خو ج-ئا-ت-ن ا--ه--ل نو--ك--ت--شسو
،نلأا ثد-ح-ي يذ-لا و--هو ،ة--ي--م--شسر--لا تا--يرا--بŸا
تا-با--شصإا ¤إا ةد--حاو ة--ع--فد ا--ب--عل21 ضضر-ع-ت-ب

تايرابŸا ضضوخ نم مهنم Òثكلا عنمتشس ،ةيلشضع
.ةيمشسرلا
بشسح ة-ير-يذ-ح--ت--لا ة--لا--شسر--لا كل--ت ‘ ءا--ج ا‡و

fiداه-جإا مد-ع-ب ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا تعد ا-ه-نأا ا-ن-ثد
نم ل-ي-ل-ق-ت-لاو ،ة-ي-ب-يرد-ت-لا ضصشص◊ا ‘ Úب-عÓ-لا

تاريذحتلا هذه لك نكل ،ةيمويلا تابيردتلا ةدم
تا-با-شصإا ة--ج--ي--ت--ن--لاو ،را--ب--ت--علا Úع--ب ذ--خأا--ت ⁄

.ةيمشسر ةدحاو ةارابم ‘ ÚبعÓلا طشسو ةلم÷اب

ةبقلا دئار ةلصصقم ت– ةمصشن سسأار
ضسأار نا ،دورولا ةنيدم قيرف بلق ‘ ثيد◊ا رودي
فرط نم ا-فد-ه-ت-شسم تتا-ب ة-م-ششن نا-ي-ف-شس بردŸا
ةرادإا ضسل‹ ضسيئر نم ÚبرقŸا ءاشضعألا ضضعب
لو-خد-لا بب-شسب ،›ا-ششر-شش ن--ب ي--ل--عد--ي--شس يدا--ن--لا
ÚتÁز-ه-ل ه-ي-ق--ل--ت--ب ة--لو--ط--ب--لا ‘ ق--ير--ف--ل--ل ءي--ششلا

مامأاو ةديلبلا-ب3/1 ةداعشسوب ل-مأا ما-مأا Úت-ي-لا-ت-ت-م
.ةملعلاب2/1 ةياجب ةبيبشش
عشضو ‘ ةمششن نايفشس بردŸا دجوي ،ببشسلا اذهل

مو-ي ة-ب-ق-لا د-ئار ى-ل-ع زو-ف-لا ا-مأا ،ه--ي--ل--ع د--شسح--ي ل
ةرداغم هتبيقح مزح امإاو ،ينكاÈب لبقŸا تبشسلا
.هتلاقإا متت نأا لبق يديلبلا يدانلا

يدهم Ëرك

ةديلبلا دا–إا

سسيمÿا موي لبق ةيبراغŸا ةدحولا بعلم ليهأات مدع لاح ‘

وزو يزــــيتب ةــــــياجب ةـــــيدولوم و دادوــــــلا ةاراـــــبم ةــــــ‹رب
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«ةديدج ةدهعل حششرتأاشس و يدان41 ةد’و ‘ تمهاشس ةيدا–’ا» :›Óيج  ناشسح

:ةيعارضشلا ةحÓملل ءئطاضشلا رئازج لمأا يدان سسيئر Òبوز نب Ëرك

ةيعأرصشلأ ةحÓملل ءئطاصشلأ رئأز÷أ لمأ يدان سسيئر دكأ
ة-حÓ-م-ل-ل ة-ير-ئأز÷أ ة-يدا–’أ ىو-ت--صسم ى--ل--ع Òغ--ت--لأ نأ
فصشك ثيح كلذ نم دعبأ ¤أ حأر و متي نأ بجي ةيعأرصشلأ
لاح ‘ ةيعأرصشلأ ةحÓملل   ةيدا–’أ نم بحصسنيصس هنأ

ةيبŸو’أ ةدهعلأ سسأأرت يذلأ ›أرديفلأ بتكŸأ Òغتي ⁄
Èتعأ ثيح  ناصسح ›Óيج سسيئرلأ اهصسأأر ىلع و ةقباصسلأ
. ةديدع رومأ ‘ ةدهع لÓخ لصشف ›ا◊أ بتكŸأ نأ

سضوع تاطبأرلأ و ةيدن’أ Òصسكت ىلع تلمع ةيدا–’أ
مهزيف–

مدعل هفصسأ نع ءئطاصشلأ رئأز÷أ لمأ يدان سسيئر Èع و
تاناعأ Ëدقت لÓخ نمةيصضايرلأ ةيدنأÓل ةيدا–’أ معد
تأد-ع-م و ل-ئا-صسو ى-ل-ع د-م-ت-ع-ت ة-صضا-ير-لأ نو-ك ة-ي-ت--صسجو--ل
ةصصاخ ةديدج ةيدنأ و تاطبأر باطقتصسأ و  �ثلأ ةصضهاب
تأذ ف-صشك و Òب-ك ي-ئ-طا-صش ل-حا-صسب ع-ت-م-ت--ت ر--ئأز÷أ نأ و
و ة-يد--ن’أ Òصسك--ت ى--ل--ع تل--م--ع ة--يدا–’أ نأ ثد--ح--تŸأ
هيدان لاثŸأ ليبصس ىلع ركذ و مهدعبتصسأ ثيح تاطبأرلأ
ةيدا–’أ ببصسب أدرصشم حبصصأ يذلأ  ئطاصشلأ رئأزج لمأ

ةحÓملل ة-ي-ن-طو-لأ ة-صسردŸا-ب م-هر-ق-م  ن-م م-هدر-ط ي-ت-لأ
ىرخأ ة-يد-نأ كا-ن-ه نأ د-كأ ا-م-ك ير-ح-ب-لأ جÈب ة-ي-عأر-صشلأ

ف---صشك و  ة---يدا–’أ Òصست ءو---صس بب---صسب ةدر---صشم ةد---يد---ع
fiةهج نم و . تأداقتن’أ لبقي ’ ةيدا–’أ سسيئر نأ انثد

نم نك“ و6102 ةنصس سسصسأات يتف يدان هنأ فصشك ىرخأ
مغر لئأوأ’أ يدان رصشع ةصسمÿأ نمصض نوكيل هتأذ سضرف
باصستحأ ةقيرط ‘ ةصصاخ هÒصسكت ىلع لمعت ةيدا–’أ نأ
فلتfl نم حÓم03 مصضي هيدان نأ حصضوأ و  بيتÎلأ طاقن
ةز-م-ح ةرو-صص ‘ Úق-ير-فأ لا-ط-بأ م-ه-ن--ي--ب ن--م و  را--م--ع’أ
طأرخن’أ لصضف و تصسوفتن“ يدان ‘ ناك يذلأ سسأروب

كلذ ناف سسيئرلت بصسح و ءئطاصشلأ رئأز÷أ لمأ يدان ‘
ىلع Úمئاقلأ اهصضرفي يتلأ طابصضن’أ و ةيد÷أ ¤أ دوعي
ن-م مز-ل-ي تم ل-ك Òفو--ت ى--ل--ع كلذ--ك نور--ه--صسي و يدا--ن--لأ

نم بأوب’أ لك قد لتاخ نم قرطلأ ىتصشب  لئاصسوو تأدعم
ركصشلأ هجوي نأ ىصسني ’ هنأ امك  Úلو‡ و ةيلfi تاطلصس

Ÿلك هل مدقي يذلأ ءىطاصشلأ رئأز÷أ كيتون يدان   ›وؤوصس
ل-صصف-ت كÎصشم يدا-ن ا-ه-نأ Èت-ع--ي ثي--ح م--عد--لأ و د--ن--صسلأ
. ةصسفانŸأ طقف امهنيب

:0202 ويكوط دايبŸوأا

ينطولا بختنŸا
سصبرت ‘ ديلا ةركل

اشسنرفب يÒشض–
ةركل يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ لخديصس
ة-يا-ه-ن ،يÒصض– سصبر-ت ‘  ،لا--جر د--ي--لأ

ا-ب-صس– ،ا-صسنر-ف--ب يرا÷أ ير--ف--ي--ف ر--ه--صش
دايبŸوأ’ ةيل-ي-هأا-ت-لأ ةرود-لأ ‘ ة-كرا-صشم-ل-ل

ةيناŸأ’أ ةمصصاعلاب ةررقŸأ ،0202 ويكوط
،لبقŸأ سسرا-م21 مو-ي ن-م ءأد-ت--بأ Úلر--ب

ة-يدا–’أ ن-م Úن-ث’أ أذ-ه م-ل-ع ا--م--ب--صسح
.ديلأ ةركل ةيرئأز÷أ
يÒصضح----ت----لأ سصبÎلأ أذ----ه ‘ كرا----صشيو
‘ ة-ط-صشا--ن--لأ كل--تو ة--ي--لÙأ ر--صصا--ن--ع--لأ
سسي----ئر نا----ب----ع----ل بي----ب◊ لا-----قو .جراÿأ
نأأ د---ي---لأ ةر----ك----ل ة----ير----ئأز÷أ ة----يدا–’أ
د-ي-لأ ةر-ك-ل ير-ئأز÷أ ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ»
،يرا÷أ رهصشلأ ةياهن ،اصسنرف ¤إأ لقنتيصس
أÒصض– ق---ل----غ----م سصبر----ت ‘ لو----خد----ل----ل
دايبŸوأ’ ةيل-ي-هأا-ت-لأ ةرود-لأ ‘ ة-كرا-صشم-ل-ل

ةيناŸ’أ ةمصصاعلاب ةررقŸأ ،0202 ويكوط
.«Úلرب
ل--ق--ن--ل Òصضح--ت--لأ دد--صصب ن--ح--ن«فا---صضأو
أذ--ه ‘ لو--خد--ل--ل ا--صسنر--ف ¤إأ Úب---عÓ---لأ
تاطلصسلأ تررق أذأ ام لاح ‘و ،سصبÎلأ
Úيصضايرلأ لوخدب حامصسلأ مدع ةيصسنرفلأ
ا-نرود-ب Òغ-ن-صسف ،ا-نورو-ك ة--ح--ئا--ج بب--صسب
ا-ن-ه سصبÎلأ ما--ق--ي وأ Úلر--ب ¤إأ ة--ه--جو--لأ
.«رئأز÷اب
ديلأ ةركل يرئأز÷أ بختنŸأ كراصشيصسو

ديوصسلأ تابختنم بناج ¤إأ ةرودلأ هذه ‘
ةفاصضإ’اب اينيفولصسو ⁄ا-ع-لأ ل-ط-ب ف-ي-صصو
. مظنŸأ دلبلأ ايناŸأ ¤إأ

ةمداقلا ةدهعلا ‘ Òيغتلا متي ⁄ اذا ةيدا–’ا نم بحشسنأاشس

هنأ ةيعأرصشلأ ةحÓملل ةيرئأز÷أ ةيدا–’أ سسيئر دكأ
ةدهع ¤أ Úيلا◊أ بتكŸأ ءاصضعأ لك و حصشÎلأ يوني

ة-ق-با-صسلأ ةد-ه-ع-لأ م--ي--ق و  ة--يدا–’أ سسأأر ى--ل--ع ةد--يد--ج
زكأرŸأ لتحأ ينطولأ بخت-نŸأ نأ را-ب-ت-عا-ب ة-ي-با-ج-يإ’ا-ب
ىلع امأ ةيبرعلأ و ةيقيرف’أ تاصسفانŸأ لك ‘ ¤و’أ

ريوطت ‘ مهاصس هنأ ›Óيج سسيئرلأ دكأ يلÙأ ديعصصلأ
يصضاير يدان رصشع ةع-برأ بط-ق-ت-صسأ ثي-ح ا-ي-ل-ع-م ة-ب-ع-ل-لأ
.راصشب و لجيج ييتطبأر ثعب داعأ و ةيدا–’أ ‘ طرخنأ

ريراقتلا ناروزي Âاغتشسم و تنششو“ يتطبار
تاونشس4 ذنم سسايجيدلا ىلع نابشصنيو

تاطبأرل هئاصصقأ سصوصصخب هتلاط يتلأ تاماهت’أ نع و
‘ طأر-خ-نÓ-ل ا-ه-تد-عا-صسم و ع--ي--ج--صشت سضو--ع ة--ي--صضا--ير
تن-صشو“ Úع ي-ت-ط-بأر-ب ق-ل-ع-ت-ي ر-م’أ نأ د-كأ ة--يدا–’أ
عم ىصشامتت يتلأ  حئأوللأ انييحي ⁄ ناتلأ Âاغتصسمو ةطبأر
ريراقت ةيدا–Óل امدق اهنأ كلذ نم عصشب’أ لب ةيدا–إ’أ

و بابصشلأ ةرأزول هرودب اهمدق دق و Úيحتلأ لوح  ةروزم
ل-صصف-م ر-ير-ق-ت مد-ق ه-نأ ›Ó-ي-ج ح-صضوأ  ا-م--ك ة--صضا--ير--لأ
ة-صضا-ير-لأ و با-ب-صشلأ ة-ير-يد-م كلذ-ك و  ة-ي--صصو--لأ ةرأزو--ل--ل
نم  نأدفتصسي ريوزتلل و بصصنلأ و لايتح’أ لوح  Úتي’ولل
ةفاصضأ ةينوناق Òغ ةيعصضو ‘ امهنأ مغر  ةلودلأ تاناعأ
فيصضي كلذ عم و ةطبأر لكل طقف دحأو يدان دامتعأ ¤أ

ة--حÓ--م---ل---ل ة---ير---يأز÷أ ة---يدا–’أ نأ ›Ó---ي---ج نا---صسح
ةيعم÷أ نم Úتطبأر-لأ Úن-ه-ل ا-ه-ئا-صصقأ ن-غر ة-ي-عأر-صشلأ
ةعباتلأ ةيدنأÓل معدلأ لماك مدقي ةيدا–’أ نأ ’أ ةماعلأ
اهتاطبأر Òيصست ءوصس ةيحصض اهعلŒ ⁄ و اهل
ة--ير--ئأز÷أ ة--يدا–’أ سسي---ئر ف---صشك قا---ي---صسلأ تأذ ‘ و

Úع ة--ط--بأر نأ ›Ó--ي--ج نا--صسح ة--ي--عأر--صشلأ ة--حÓ--م--ل---ل
نأ دكأ و ةماعلأ  تايعم÷أ لاغصشأ رصض– ’ تنصشوميت

نم طقف ةمصصاعلأ ¤أ تنصشو“ Úع نم نولقتني اهولث‡
ةلواfi و ةماعلأ ةيعم÷أ ءاصضعأ طصسو  ةلبلبلأ قلخ لجأ
‘ ةكراصشŸأ نع نوعنتÁ و ةيدا–’أ رأرقتصسأ ةعزعز
رئأز÷أ لمأ سسيئر ماهتأ نع و ةماعلأ ةيعم÷أ لاغصشأ
» Óئاق ›Óيج در داقتن’أ لبقي ’ سسيئرلأ نأ ءئطاصشلأ
ةيمصسر ةقيرطب ةيدا–’ يدانلأ أذه أ لصسأر  أذأ لءاصستأ
’ يننأاب مهتأ ىتح هيلع درن ⁄و Úعم رمأ نع اهيف جتحي
» هتاحيرصصت ‘ رح هنأ لاق و داقن’أ لبقأ

 سسرام نم Êاثلا ‘ ةيداعلا ةيعم÷ا
رششع عبارلا ‘ ةيباختن’ا و

نع ةيعرصشلأ ةحÓملل ةيريأز÷أ ةيدا–’أ سسيئر فصشك
سسرام نم Êاثلأ مويب ةيداعلأ ةماعلأ ةيعم÷أ ءأرجأ خيرات
ةمصصاعلأ رئأز÷اب ناينبلأ Úعب  ةصضايرلل ايلعلأ  لبقŸأ

0202 ةنصسل ةيلاŸأ و ةيبد’أ ةليصص◊أ سضرع لجأ نم
ةيعم÷أ لاغصشأ لÓخ متيصس كلذك و ةيبŸو’أ ةدهعللو
و  ةمداقلأ تاباختنÓل تاحيصشÎلأ ةن÷ بيصصنت ةيداعلأ

اخيرات ددح دقف ةيباختن’أ ةيعم÷أ امأ نوعطلأ ةن÷
دق ›ا◊أ سسيئرلأ نلك و رهصشلأ سسفن نم رصشع عبأرلأ موي
. ةديدج ةدهعل هحصشرت ةين نلعأ

ةمق محتقي فيديفديم
ةراشسخ مغر سسنتلا فينشصت

ةحوتفŸا ايلاÎشسأا
بعل فيديفديم ليي-ناد ي-شسور-لا ى-ل-ت-عا
ةراشسخ نم ةعاشس42 دعب امهم ازكرم سسنتلا
.ةحوتفŸا ايلاÎشسأا يئاهن

‘ ¤وألا ةر-م-ل-ل ي-شسور--لا بعل--لا ن--ك“و
يŸاعلا فينشصتلا ةشصنم ءلتعا نم هتÒشسم
زكرملل هلوشصوب ،ÚفÙÎا سسنتلا يبعلل
ةلوطبل يئا-ه-ن-لا رود-لا غ-ل-ب ا-مد-ع-ب ثلا-ث-لا
ىÈكلا تلوطبلا ¤وأا ،ةحوتفŸا ايلاÎشسأا
يبرشصلا ظفاحو .ماعلا اذهل (ملشس دنارج)
د-حألا سسمأا جو-تŸا ،سشت-ي-فو-كو-يد كا-فو--ن
ةر-م-ل-ل د-حألا ة-حو-ت-فŸا ا--ي--لاÎشسأا بق--ل--ب
ىلع ،ايلاوت ة-ث-لا-ث-لاو هراو-ششم ‘ ة-ع-شسا-ت-لا

ر-ق-ت-شسا ا-م-ك ،يŸا-ع-لا ف-ي--ن--شصت--لا ةراد--شص
.بيتÎلا ةفاشصو ‘ لادان ليئافار Êابشسإلا

ىلع مدقت-ي-ل از-كر-م ف-يد-ي-فد-ي-م د-ع-شصو
ع-جار-ت يذ-لا ،م-ي-ت كي-ن-ي-مود يوا-شسم--ن--لا

ع--بار--لا ز--كر--م--ل--ل ا--شضيأا ةد--حاو ة--ب--تر--م
اذه ناكو ،مويلا رداشصلا يŸاعلا فينشصتلاب

.لئاوألا01ـلا ةمئاق ‘ ديحولا Òيغتلا وه
فيشستاراك نلشصأا يشسورلا بعللا نك“و
ازكرم27 هدوعشصب ،ةزفق ىل-عأا ق-ي-ق– ن-م
ف-شصن رود-لا ه-غو-ل-ب ل-شضف-ب ةد-حاو ة-ع-فد
411ـلا زكرŸا نم مدقتيل ،نروبلم ‘ يئاهنلا
‘ هقق-ح-ي ف-ي-ن-شصت ل-شضفأا و-هو24ـ-لا ¤إا

.هتÒشسم

ةمكŸÓا فÎحي قباشسلا يشسلششت م‚ ل‚
ةدــــــــحاو دــــــــيب ةــــــــيدنلياتلا

ي--صسل--صشت م‚ كو--ك--ي--ب Úفا--غ ل‚ ،كي--ج ح--ب--صصأأ
ةركل قباصسلأ زرجنير كراب زنيوك قيرف ةروطصسأأو
ة--م--كŸÓأ ة--صضا--ير ‘ ا--فÓ fiÎ--تا---ق---م ،مد---ق---لأ
طقف ةدحأو ديب دلو هنأأ م-غر ة-ف-ي-ن-ع-لأ ة-يد-ن-ل-يا-ت-لأ
ةفيحصصل كوكيب ركذيو .ىنميلأ هعأرذ فصصن نودو
فر-ع-ي ’ ه-ت-قا-عإأ م-غر ه-ن-بأ نأأ ة-ي-نا-ط--يÈل «ن--صص»
ن-م د-يد-ع-لأ سسرا-مو هر-فا-ظأأ ة-مو-ع-ن ذ--ن--م فوÿأ
،هيتأراكلأو مدقلأ ةركو ةحابصسلأ اهنمو تاصضايرلأ
ة-لا-صص أا-صشنأأ ى-ت-ح ة-صضا-ير--لا--ب ه--ت--قÓ--ع تد--طو--تو
كيج لو-ق-يو ه-صسف-ن-ب ا-هر-يد-ي ة-ي-صضا-ير-لأ با-ع-لأÓ-ل
ناملعي انوكي ⁄ .ناعئأر يبأأو يمأأ» اًماع72 غلابلأ
امهل ةÒبك ةمدصص تناك أذل ،ةدحأو ديب دلوأاصس يننأأ
نع ثد– امك .«يصسفنب رومأ’أ لح ىلع لمعأأ انأأو تأاصشن دقل .براجتلأ سضوخ نم ÊاعنÁ ⁄ امهنكل
يننكÁ ’» لاقو ،ةقفصشلأ فرعت ’ يتلأ ت’أزنلأ ‘ ىنميلأ هدي نأدقف ىلع اهب بلغت يتلأ ةقيرطلأ
نع اًفلتfl ›اتق ىدم نوكي ام ةداعف ،فلتfl لكصشب ءايصشأ’أ لعفأأ كلذل ،ةيديلقتلأ تامكللأ ديدصست

يننأأ مغر» فاصضأأو .«قفرŸأ تابرصض ‘ ىنميلأ يعأرذب يفتكأأو ،أÒًثك يقاصس مدختصسأأ .يموصصخ
صضيأأ بردمو لتاقمك Êدعاصس ا‡ يلقع مدختصسأأ يننإاف ةوقب برصضأأ ركفأأ ،ةدحأو ديب تدلو يننأ’ .اً
اهجراخ وأأ ةبل◊أ لخأد هفيرعتب دحأ’ حمصسي ’و ةقاعإأ هدي دقف كيج Èتعي ’و .«قودنصصلأ جراخ أÒثك
لوقيو ،هصسفن ىلع دامتع’أو زأزتع’أو ةعاجصشلأ هلخأدب خصسرو كلذ ىلع هابر هنأأ هدلأو ركذيو ،قاعŸاب
.«ةدحأو ديب Óتاقم سسيلو ،اًقح ديج لتاقمك هنع سسانلأ ثدحتي نأأ كيج ديري»

ةيكيرم’ا ةلشسلا ةرك ‘ ًايلاوت سسماÿا هزوف ققحُي سستن Úلكورب
سسما رجف ،فطخ نأا دعب كلذو ،هخيرات ‘ ¤وألا ةرملل ةيكÒمألا ةلشسلا تاشسفانم ‘ سسماÿا زوفلا سستن Úلكورب قيرف ققح

‘ لشضفألا Úب نم هنأا تبثأاو ندراه سسميج مجنلا اهيف قلأات ةارابم ‘ ،زÒبيلك سسيل‚أا سسول هشسفانم ىلع ًاÒثم ًازوف ،Úنثلا
يكÒمألا يرودلا تاشسفانم ‘ (801 –211) زÒبيلك سسيل‚أا سسول هشسفانم سستن Úلكورب قيرف حاطأاو .مشسوŸا اذه يرودلا تاشسفانم
ددع عفرو ،تئافلا سسيمÿا موي ،زÒبيلك ىلع قوفت نأا دعب كلذو ،عوبشسأا فرظ ‘ ةيناث ةرم زوفلا قيرفلا رركُيل ،ةلشسلا ةركل

ةعباتم11 عم ةطقن82و73 اهليجشستب سستن Úلكورب قيرف زوف ‘ غنيفريإا يرياكو ندراه سسميج نم لك مهاشسو .5 ¤إا ةيلاتتŸا هتاراشصتنا
نأا قبشسي ⁄ ماقرأا يهو ،نآلا ىتح برغلا ‘ اهشضاخ يتلا تايرابŸا عيمج ‘ قوفتلا ‘ سستن قيرف حجنيل ،Êاثلل ةمشساح تارير“8و لوألل ةمشساح تارير“7و

ةطقن92و43 لجشس ناذللا امهو ،زÒبيلك سسيل‚أا سسول قيرف ةراشسخ بنŒ ‘ درانيل يهاوكو جروج لوب نم لكل Òبكلا ءادألا عفششي ⁄و .ًاقباشس قيرفلا اهققح
ةارابم ‘و .ةيبلشسلا جئاتنلا ةلشسلشسل ًارظن قيرفلا ةمزأا رمتشستل ،مشسوŸا اذه اهبعل ةهجاوم23 ‘ ةرششاعلاو تايرابم3 رخآا ‘ ةيناثلا ةراشسÿا هذه Èتعُتو ،ًايلاوت

وتنماركاشس هشسفانم ىلع قوفت نأا دعب كلذو ،قيرفلل ةارابم13 ‘81 مقر زوفلا وهو ةيلاتتم تاراشسخ5 ىقلت نأا دعب هتوحشص سسكاب يكووليم قيرف عبات ىرخأا
قيرف ىقلت لباقŸا ‘ .ةمشساح تارير“4و ةعباتم81 عم ةطقن83 هليجشستب زوفلا اذه ‘ وب‰وكوتيتنأا سسيناي Êانويلا مجنلا مهاشسو ،(511 –821) زغنيك

،سضرألا جراخ ًايلاوت ةشسماÿا ةراشسÿا يهو (301 –011) زروتبار وتنوروت قيرف مامأا  ةرŸا هذهو يرودلا ‘ ةديدج ةراشسخ زرشسكيشس يتنفشس ايفليدليف
زناكيليب زنايلروأا وين قيرف ققح كلذك.ةمشساح تارير“5و تاعباتم9 عنشصو ةطقن82 لجشس يذلا زنوميشس نب مجنلل ةÒبكلا دوه÷ا مغر اذه لكو

داق تقو ‘ ،ةياهنلا ‘ (511 –021) زوف ¤إا ةطقن42 قرافب ثلاثلا عبرلا ‘ هفلخت سضوع نأا دعب كلذو ،سسكيتلشس نكشسوب هفيشض مامأا ةعئار «اداتنوÁر»
‘ ًايلاوت ثلاثلا هزوفل كيجام ودنلروأا هقيرف (ةطقن92) هيينروف نافيإا يشسنرفلاو (ةعباتم11 عم ةطقن73) سشتيفيششتوف لوكين يرغينيتنوŸا يئانثلا

.(69 –501) زنوتشسيب تيوÎيد هفيشض باشسح ىلع ءاجو ،(ًايلاوت4) مشسوŸا حاتتفا ذنم هل تاراشصتنا ةلشسلشس لوطأا

تاضضايرلل ينطولا ناجرهŸا
ةيديلقتلا باعلألاو

كراـــــششم051 وـــــحن
سسراـــــم ‘ رــــظتنم

راـــــششبب مداـــــــقلا
‘ يشضا-ير051 وحن ةكراششم ر-ظ-ت-ن-ي
ينطولا ناجر-هŸا ن-م22 لا ةعب-ط-لا
عمزŸا ةيديلقتلا باعلألاو تاشضايرلل
لبقŸا سسرام72 و62 يموي اهميظنت
ىدل Úنثإلا ديفتشسا ا-م-ب-شسح ,را-ششب-ب

هذ-ه--ل ة--ي--ئلو--لا ة--ط--بار--لا سسي--ئر
.ةشضايرلا

ÚكراششŸا نأا يروشصنم يفطل حشضوأا و
تايلو01 و-ح-ن نو-ل-ث-م-ي-شس ن-يذ--لا

نطو-لا ق-طا-ن-م ف-ل-تfl ن-م ة-يد-نأاو
باعلألاو تاشضايرلا هذه ‘ ةشصشصختم
ةد-ع ‘ نو-شسفا-ن-ت-ي-شس ة-يد-ي--ل--ق--ت--لا
«قر-طŸا» ا-ه--ن--ي--ب ن--م تا--شصا--شصت--خا

«ق--ي--شسلا»و «ة--ق--برÿا»و «ةر--ك---لا»و
.«ليخنلا قلشست»و
وشضع اشضيأا وهو ثدحتŸا تاذ راششأا و
اذه» نأا ةرهاظتلا هذه ميظنت ةنجلب
يذ---لا بق---ترŸا ي---شضا---ير---لا ثد◊ا

ة--يدا–إلا ن--م ةردا--بÃ م--ظ--ن---ي---شس
با-ع--لألاو تا--شضا--ير--ل--ل ة--ي--ن--طو--لا
بابششلا عاطق ةمها-شسÃ ة-يد-ي-ل-ق-ت-لا

ءا-شضف Òفو-ت ¤إا فد-ه-ي ة-شضا--ير--لاو
‘ ة-شسفا-ن-م-ل-ل Úشصتıا Úكرا-ششم-ل--ل

ةيديلقتلا باع-لألاو تا-شضا-ير-لا هذ-ه
عونلا اذه ةمادتشسا ‘ اشضيأا ةمهاشسŸاو
.«ةليشصألا تاشضايرلا نم
تار-ها-ظ-ت ةد-ع ا-شضيأا م-ظ-ن-ت-شس ا-م--ك
اذه تايلاعف ن-م-شض ة-ي-ن-فو ة-ي-فا-ق-ث
ةبشسانÃ كلذك مظني يذلا ناجرهŸا
ديقعلا داهششتشسل16لا ىركذلا ءايحإا
72 ‘ فرششلا ةحاشس ‘ هقافر عم يفطل
.هتاذ ردشصŸا بشسح ,0691 سسرام
ينطولا ناجرهŸا تاشسفانم ير-ج-ت-شسو
يتلا ةيديلقتلا باع-لألاو تا-شضا-ير-ل-ل
نم ةينقت قرفو ماكح هيلع فرششيشس
تا-شضا--ير--ل--ل ة--ي--ن--طو--لا ة--يدا–لا

فل-تÈ flع ,ة-يد-ي-ل-ق-ت-لا با-ع-لألاو
عاطق-ل ة-ع-با-ت-لا ة-ي-شضا-ير-لا تآا-ششنŸا
ركذ ام-ك ,را-ششب-ب ة-شضا-ير-لاو با-ب-ششلا

.يروشصنم
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:ةيرئاز÷ا «ءاسسŸا» ةفيحسص
«نامرد مأاب مل◊أ قق–»

بخ-ت-نŸا ل--هأا--ت بق--ع «ءا--صسŸا» ة--ف--ي--ح--صص تب--ت--ك
نابصش» :0102 ايقيرفا بونج لايدنوم ¤إا يرئاز÷ا
ةر-ك-لا ‘ ا-صسرد هذ-ي--مÓ--تو م--ل--عŸا او--ن--ق--ل ر--ئاز÷ا
‘ نا---مرد مأا بع---لÃ ضضف» ة---ف---ي----صضم ،«ة----ث----يد◊ا
مد-ق-لا ةر-ك خ-يرا-ت ‘ بع-صصأ’ا كا--ب--ت--صش’ا نادو--صسلا
ملح قق– .رصصمو رئاز÷ا Úب ةيبرعلاو ةيقيرفإ’ا
Ìكأ’ا ةصضايرلا ةقلامع فاصصم ¤إا ةدوعلاب بعصشلا

.«اماع32 ماد ليوط بايغ دعب ⁄اعلا ‘ ةيبعصش
:ةيرئاز÷ا «ÿÈا» ةفيحسص

«نوضصقري نويرئأز÷أ »
لهأاتلاب ’اف-ت-حا ءا-صضي-ب ة-ل-ي-ل نو-صضق-ي نو-ير-ئاز÷ا»
Êا-غأ’او د-يرا-غز-لا تلا-ع-ت» ة-ف-ي-صضم ،«لا-يد-نو-م--ل--ل
هنع لاقي ام لقأا دهصشم ‘ ،نطولا عوبر جيزاهأ’او
ارابك او-جر-خ .ير-ئاز÷ا بع-صشل-ل ر-خآا را-صصت-نا ه-نأا-ب
⁄ ...ديراغزلا تلاعتو حارفأ’ا اوماقأاو ...اراغصصو
ملقلا زجعي Òبعت يأا نم Èكأا لب ةيداع ةحرف نكت

.«هفصصو نع
ردصص تجلثأا يتلا ةحرفلا نأا ىلع ديكأاتلا ’إا مويلا ىقبي ’» تعباتو
اصصوصصخ ،ىرخأا ةحرف ةيأا مويلا دعب يهاصضت نل Òغصصلا لبق Òبكلا
ةيحتلا تناك نإاو .رئاز÷ا هتصشاع ام لك دعب ةرظتنم تناك اهنأاو
،همصساب لك ينطولا بختنŸا يبع’ نم بع’ لكل عفÎصس ريدقتلاو
مهقيرف اودناصس يرئازج نويلم53 نم Ìكأ’ ةقحتصسم اصضيأا اهنإاف
عم اهصضاخ يتلا تايفصصتلا ‘ ¤وأ’ا تايرابŸا ذنم هتاردقب اونمآاو
حار-فأا هد-ع-بو ة-حر-ف اد-غو ة-حر-ف مو-ي-لاو ..ا-ي-ب-مازو اد-ناورو ر-صصم
.«...حارفأاو

:ةيرئاز÷ا «نطولا» ةفيحسص
«رئأز÷أ اي– »

ةفيصضم ،«رئاز÷ا اي–» :ةيصسنرفلا ةغللاب ةرداصصلا «نطولا» تنونع
تقفار يتلا ثادحأ’ا ¤إا اهنم ةراصشإا ‘ ،«ليم÷ا يرئاز÷ا رأاثلا»

بختنŸا ةلفاق تصضرعت امدنع ةرهاقلا ‘ يصضاŸا تبصسلا ةارابم
ملح اÒخأا قق–» تعباتو.ةيرصصŸا Òهام÷ا لبق نم ءادتع’
تفطخ ةلصصاف ةارابم ‘ رصصم ىلع رصضÿا زوف لصضفب هلمكأاب دلب
.«دÓبلا ضسافنأا

:ةيرئاز÷ا «نوبيرت ل» ةفيحسص
«Óيدنام دÓب ‘ رئأز÷أ ،رضصم اي اعومد»

دÓ--ب ‘ ر--ئاز÷ا ،ر--صصم ا--ي ا--عو--مد ‘رذا» «نو--ب--ير--ت ’» تنو--ن---ع
لايدنوم تا-ي-ئا-ه-ن ‘ ر-ئاز÷ا !ل-هذ-م !ع-ئار» ة-ف-ي-صضم ،«Ó-يد-نا-م
.«ايقيرفإا لاطبأا مامأا مهقوفت كصش ىندأا نود اودكا رصضÿا .0102

:ةيتيوكلا «ضسبقلا» ةفيحسص
«fiأ نم ةنعأرفلأ أوطقضسأأ ءأرحضصلأوبراŸخير»

ءار-ح-صصلاو-براfi» ناو-ن-ع ت– ة-ي-ت-يو-ك-لا ضسب-ق--لا ةد--ير--ج تب--ت--ك
تغل-ب » لو-ق-ت ءا-ق-ل-لا لو-ح تب-ت-ك «خ-يرŸا ن-م ة-ن-عار-ف-لا او-ط-ق-صسأا
ىلع اهزوفب اهخيرات ‘ ةثلاثلا ةرملل ⁄اعلا ضساك تايئاهن رئاز÷ا

نا-مرد مأا-ب تر-ج ي-ت-لا ة-ل-صصا-ف--لا ةارا--بŸا ‘ (0-1) ةجيت-ن-ب ر-صصم
اهلاقم تنونع ماعلا يأارلا ةيتيوكلا ةيمويلا ،اهتهج نم .«ةينادوصسلا
» اهلاقم ‘ تبتكو» نامرد مأا نم ايقيرفإا بونج ¤إا رئاز÷ا» » »

تايئاهنل ةلهؤوŸا ةصسداصسلا ةيقيرفإ’ا ةقاطبلا ىلع رئاز÷ا تلصصح
لصصافلا ءاقللا ‘ رصصم ىلع اهزوف دعب ايقيرفإا بونجب ⁄اعلا ضساك
 .»0-1 ةجيتنب ةينادوصسلا نامرد مأا ةنيدم ‘ يخيراتلا

:ةيدوعسسلا «نطولا» ةديرج
«ةرهاقلل ةنعأرفلأو لايدنوملل رئأز÷أ»

ينطولا قيرفلا ةيقحأا ىلع اهتهج نم ةيدوعصسلا فحصصلا تعمجأا
0102 ⁄اعلا ضساك تايئاهن ¤إا لهأاتلا ةÒصشأات كاكتفأا ‘ يرئاز÷ا
ةن-عار-ف-لاو لا-يد-نو-م-ل-ل ر-ئاز÷ا» ناو-ن-ع ت–و ن-طو-لا ةد-ير-ج-ف .
‘ يرئاز÷ا عافدلا هبعل يذلا Òبكلا رودلا ىلع تدكأا » ةرهاقلل
مهمدقت نع نويرئاز÷ا عفد» .ةجيتنلا ‘ مدقتلا ىلع ظاف◊ا
ضسأاك تايئاهنل لهأاتلاو زوفلا قيقحتب هون“ ام اودصصح ىتح ةوقب
قيق– نم يرصصŸا بختنŸا مرح اميف ،6891 ذنم ةرم لوأ’ ⁄اعلا
 .«0991 تايئاهن ذنم مهل لهأات رخآا دعب ةثلاثلا ةرملل لهأاتلا

:ةيدوعسسلا «ةريز÷ا» ةديرج
«لايدنوŸأ ¤إأ  رئأز÷أ لقنت Îنع ةفيذق»

ناك يذلا يحي Îنع بعÓلا ىلعف ةيدوعصسلا ةريز÷ا ةديرج تزكر
ةفيذق » .ايقيرفإا بونج لايدنوŸ رئاز÷ا دوعصص ‘ لصضفلا هل

.«لايدنوŸا ¤إا  رئاز÷ا لقنت Îنع
:ةيدوعسسلا «ضضايرلا» ةيموي

«ايقيرفإأ بونج لايدنوŸ رضضÿأ دوقي يحي Îنع»
رصضÿا دوقي يحي Îنع » ضضايرلا ةيموي تبتك هاŒ’ا ضسفن ىفو

Ÿايقيرفإا بونج لايدنو». 
:ةينيرحبلا «مايألا» ةيموي

«⁄اعلأ سسأاكل أولهأاتو ةنعأرفلأ دافحأاب أوحاطأأ رضضÿأ»
ة-ن-عار-ف-لا دا-ف-حأا-ب او-حا-طأا ر-صضÿا » ناو-ن-ع ت–و ما-يأ’ا ة-ي--مو--ي
يرئاز÷ا بختنŸا رأاث » لوقت تبتك »0102 ⁄اعلا ضسأاكل اولهأاتو
ةيقيرفإ’ا تايفصصتلا نم اقباصس هب حاطأا يذلا يرصصŸا هÒظن نم
 .«ايلاطياب0991 ⁄اعلا ضساك تايئاهنل ةلهؤوŸا

:ةينانبللا «Òفسسلا» ةيموي
«مÓضسب نامرد مأأ ةكرعم مضسحي » Îنع»

مصسح-ي » Îن-ع ع-فادŸا نأا ة-ي-نا-ن-ب-ل-لا Òف-صسلا ة-ي-مو-ي تلا-ق ا-هرود-ب
باصسح ىلع لايدنوŸا ¤إا رئاز÷ا لهؤويو مÓصسب نامرد مأا ةكرعم
 .«رصصم

:ةيسسنوتلا «ضسيربل» ةديرج
«لايدنوŸأ ‘ يبرعلأ ⁄اعلأ لث“ رئأز÷أ»

رصضÿا هققح يذلا زوفلا ىلع باهصسإابو تقلع ةيصسنوتلا فحصصلا
‘ ة-ن-عار-ف--لا ى--ل--ع
.نا--مرد مأا ةر--ك--ع--م
ضسير----ب’ ةد----ير-----ج
ا--ه--لا---ق---م تنو---ن---ع
ل-------ث“ ر--------ئاز÷ا»
‘ ي--بر--ع--لا ⁄ا--ع--لا
 .«لايدنوŸا

«نوطول» ةيموي
:ةيسسنوتلا

ةرملل رئأز÷أ»
‘ ةثلاثلأ

«لايدنوŸأ
‘ ة--ث---لا---ث---لا ةر---م---ل---ل ر---ئاز÷ا» ناو---ن---ع ت–

كراصشي » ةيصسنوتلا نوطول ةيموي تركذ «لايدنوŸا
fiا ‘ ة-ث-لا-ث-لا ةر-م-ل-ل ءار--ح--صصلاو--براŸد-ع-ب لا-يد-نو

‘ Úتقباصس Úتكراصشم دعب (0-1) رصصم ىلع مهزوف
 .6891و2891

:«ةيرطقلا نطولا» ةفيحسص
«لايدنوŸأ ¤إأ رضضÿأ»

¤إا ر--صضÿا» ة--ير--ط--ق--لا «ن--طو--لا» ة--ف--ي--ح--صص تلا---ق
ةماع-لا ة-ي-صسنر-ف-لا ة-فا-ح-صصلا تصصصصخو ،«لا-يد-نوŸا
قيرفلا لهأاتل تاحفصص ةدع ىرخأ’ا يه ةيصضايرلاو
زوف-لا د-ع-ب0102 ⁄ا-ع-لا ضسأا-ك-ل ير--ئاز÷ا ي--ن--طو--لا
فده ةجيتنب يرصصŸا هÒظن دصض ةلصصافلا ةارابŸاب

.رفصص لباقم
 :ةينادوسسلا ثادحألا ةيموي‘‘

«عمدت ةرهاقلأو ..درغزت رئأز÷أ ..عدبت موطرÿأ»
ضسمأا ردا-صصلا ا-هدد-ع ،ة-ي--نادو--صسلا ‘‘ثاد--حأ’ا‘‘ ةد--ير--ج تح--ت--ت--فا
ةرها-ق-لاو ..در-غز-ت ر-ئاز÷ا ..عد-ب-ت مو-طرÿا‘‘ ناو-ن-ع-ب ،ضسي-مÿا
ةراهÃ ،هط لÓط ،فورعŸا Êادوصسلا يفحصصلا هّون ثيح ،‘‘عمدت
لخد ىيحي Îنع نأا ¤إا هلاقم ةيادب ‘ اÒصشم ،Úيرئاز÷ا ÚبعÓلا
يرئاز÷ا بختنŸا نأا افيصضم ،يخيراتلا هفده لÓخ نم خيراتلا
.تايئاهنلا ¤إا لهأاتلا ةقاطب فطخي

ةينادوسسلا ‘‘لووق ةديرج‘‘
’’ةنعأرفلأ مÓحأأ ىلع يضضقي Îنعل يخوراضص فده»

ةبهتلم نيوانع ¤وأ’ا اهتحفصص ىلع ةينادوصسلا  ‘‘لووق‘‘ ةيموي تغط
،‘‘نار-صسخ ة-تا-ح-صشو نا-ح-بر ناد-ع-صس‘‘ ا-ه-ن-م ضسا-م◊ا-ب ة-ج-جأا--ت--مو
حارفأ’ا‘‘و ‘‘ةن-عار-ف-لا مÓ-حأا ى-ل-ع ي-صضق-ي Îن-ع-ل ي-خورا-صص فد-ه‘‘

Œةدير÷ا تثد– ثيح ،‘‘ثلاثلا لايدنوملل لهأاتلاب رئاز÷ا حات
.ةيبرعلا لودلا ةيقب نود ⁄اعلا ضسأاكل لهأاتلاب رئاز÷ا دارفنا نع
‘ ل-ثŸا او-بر-صض ن-يذ-لا ن-ير-صصا-نŸا ى-ل--ع لا--قŸا بحا--صص جر--عو
اولقن ن-يذ-لا نادو-صسلا را-صصنأا م-ه-ل ف-ي-صضأا يذ-لا م-ه-ب-خ-ت-ن-م ةرزاؤو-م
.هجراخو بعلŸا ةيصضرأا ‘ Úيرئاز÷ا ضسامح

:ةينادوسسلا  ةيسضايرلا ىدسصلا ةيموي
’’ةنعأرفلأ مÓحأأ لاتغي Îنع’’

Îنع بعÓلا زا‚إاب ةداصشإ’ا ¤إا ةيصضايرلا ‘‘ىدصصلا‘‘ ةديرج تبهذ
مÓحأا لاتغي Îنع‘‘ تنونع ثيح ،رئازجلل زوفلا ىدهأا يذلا ىيحي
يذلا يرئاز÷ا بختنŸا ىلع عوصضوŸا بحاصص ىنثأاو .‘‘ةنعارفلا
وبع’ مدختصساو .هديري يذلا وحنلا ىلع ءاقللا ةقد Òيصست ‘ ح‚‘‘

ةÒب--ك--لا م--ه--تاÈخو يور--ك--لا م--هءا--هد ر--صضÿا
.‘‘ةارابŸا ‘ ةيلاعلا مهتاراهمو

: ةينادوسسلا ةظ◊ رخآا ةفيحسص
«نأدوضسلأ قيرط نع لايدنوŸأ ¤إأ رئأز÷أ»
‘‘ة-ظ◊ ر-خآا‘‘ ة-ي-مو-ي-ل ¤وأ’ا ة-ح--ف--صصلا تنو--ن--ع
ن-ع لا-يد-نوŸا ¤إا ر-ئاز÷ا‘‘ ضضير-ع-لا ط-ن--ب--لا--ب

ة-يور-ك-لا ة-م-ح-لŸا-ب ةد-ي--صشم ،‘‘نادو--صسلا ق--ير--ط
تدكأا ثيح ،خيرŸا داتصسإا اهنصضتحا يتلا ةعئارلا
رئازجلل ديحولا فدهلا نأا ىلع ةيفحصصلا تاذ
.ايقيرفإا بونج ةباوب نع رصصم دعبأا

:ةينادوسسلا ةركلا ةفيحسص
’’ ملعŸأ ىلع ةلواطلأ بلقي خيضشلأ»

تركذ
بخ-ت-نŸا نأا-ب ي--ت--لا ‘‘ةرو--ك--لا‘‘ ة--ي--مو--ي
نيرحبلا لصشف دعب ،ةيبرعلا ةركلل ديحولا لثمŸا تاب يرئاز÷ا
ضسف-ن تنو-ن-ع ،ةÒخأ’ا ا-ه-ت-ح--ف--صص ‘و .فا--طŸا ر--خآا ‘ ضسنو--تو
دا-عأاو ة-يوار-صصŸا زرا-بو ه-ف-ي-صس ل-ت-صسا Îن-ع‘‘ زرا-ب ط-خ-ب ة-ي-مو--ي--لا
نادعصس تاعافد‘‘ اصضيأاو .‘‘ةينادوصسلا يصضارأ’ا نم رصضخلل ةمصسبلا
ىت-ح ر-ه-صست ر-صضخأ’ا Òها-م-جو ة-ي-لا-ت-ق حور-ب م-ل-عŸا مو-ج-ه د-صصت
.«حابصصلا

ةينادوسسلا  «دلبلا بيبح» ةفيحسص
’’نأدعضسو حبأر ...رئأز÷أ

..رئاز÷ا‘‘ ناونعب ¤وأ’ا اهتحفصص ،‘‘دلبلا بيبح‘‘ ةفيحصص تنونع
رصصم مزهت رئاز÷ا نأا لاقŸا ررfi دهصش ثيح ،‘‘نادعصس و حبار
بحا-صص ف-صصوو نا-مرد مأا ن-م ⁄ا-ع-لا ضسأا-ك-ل ل-هأا-ت-تو Îن-ع فد-ه-ب
يتلا ةÒبكلا تازا‚إ’ا نع اثدحتم ةارابŸا ليصصافت لك لاقŸا

نوبعÓلا هجهتنا يذلا كيتكتلا بصسب يرئاز÷ا بختنŸا اهققح
.ةارابŸا ءانثأا

ةينادوسسلا ‘‘مويلا رابخأا‘‘ ةيفحسص
’’مÓضسب تهتنأ ةكرعŸأ’’

،ةيصسامحب قيلعتلل نانعلا ،ةينادوصسلا ‘‘مويلا رابخأا‘‘ ةيفحصص تقلطأا
ةكرعŸا‘‘ نأا ¤إا ةÒصشم ،‘‘ماظن ةطقن‘‘ ¤وأ’ا اهتحفصص تنونع ثيح

تدعصص رئاز÷او ،Úمأاتلا و ميظنتلاب زاف نادوصسلا ،مÓصسب تهتنا
ةوعد ةدير÷ا تهجو ام-ك .‘‘ط-ير-ف-ت-لا-ب تجر-خ ر-صصمو كي-ت-ك-ت-لا-ب
ن-م م-ه-ترذ-حو ضسو-ف-ن-لا ة-ئد-ه-ت-ل ،ير-صصŸاو ير--ئاز÷ا Úب--ع--صشل--ل
.ةنتفلا

:(ايلاح تروبسس Úب) ةيرطقلا ةريز÷ا‘‘ ةانق
«ايقيرفإأ بونج لايدنوŸ لهأاتت رئأز÷أ»

طغصضلا ىلع:(ايلاح تروبصس Úب) ةيرطقلا ةيصضايرلا ةريز÷ا تزكر
ا‡‘‘ ،يرصصŸاو يرئاز÷ا Úبنا÷ا نم ةارابŸا زيم يذلا Òبكلا
،‘‘ءارفصصلا تاراذنإ’ا نم Òبك ددع عيزوتل هييام يديإا مك◊ا عفد
اهتيطغت ‘ ةريز÷ا تلوانتو .Úيرئاز÷ا بيصصن نم تناك اهÌكأا
تداعو ،مك◊ا ةرفاصص دعب رئاز÷ا اهتصشاع يتلا ةحرفلا ءاوجأا
¤إا تراصشأا يتلاو ،ءاقللا بقع نويرصصŸا اهقلطأا يتلا تاحيرصصتلل
¤إا نادو--صسلا ‘ Úير--صصŸا Úع--ج--صشŸا ل--ق--ن تÓ---فا---ح ضضر---ع---ت
.Úيرئاز÷ا راصصنأ’ا لبق نم تاءادتعا

:ةيدوعسسلا ‘‘ةيبرعلا‘‘ ةفيحسص
’’رضصم ‘ ىضسأأو نزحو رئأز÷أ ‘ ةحرفو عومد»

لهأاتلاب ’افتحا رئاز÷ا ‘ ةجهبلا ءاوجأا ىلع ‘‘ةيبرعلا‘‘ عقوم زكر
‘ عراوصشلا ¤إا Úيرئاز÷ا جورخو ،0102 ⁄اعلا ضسأاك تايئاهن ¤إا
ةيلا÷ا اهنطقت يتلا ةيصسنرفلا ندŸا فلتfl ‘ اذكو ،84 تاي’ولا
.ضسيرابو ايليصسرام ‘ ةصصاخ ،ةيرئاز÷ا
هتمصسأا ام وأا ،رصصم ىلع تميخ يتلا ضسأايلا ةلاح عقوŸا لوانت امك
لاعفأا دودر عقوŸا دصصرو ،‘‘نويرصصŸا اهفرذ يتلا ةبيÿا عومد‘‘ـب
ناصسلو ةÁزهلا ةيلوؤوصسم مهبختنم اولمح نيذلا ةنعارفلا راصصنأا

.«ءيصش يأا لعف نم انقيرف نكمتي ⁄‘‘ لوقي مهلاح
:ةيدوعسسلا «ةاي◊ا» ةفيحسص

’’رضصم ىلع اهزوف دعب ⁄اعلأ سسأاك ¤إأ رئأز÷أ»
تطا-حأا ي-ت-لا ة-نو-ح-صشŸا فور-ظ-لا ¤إا ‘‘ةا-ي◊ا» ة-ف-ي--ح--صص تدا--ع
لئاصسو Úب ةيمÓعإا تانحاصشم نم ،رصصمو رئاز÷ا Úب ةارابŸاب
ةلصصاف ةارابم ءارجإا ررقتي نأا لبق ،Òهام÷ا اذكو نيدلبلا مÓعإا

.نادوصسلا ‘
دصصرل ةدير÷ا هتقلطأا يذلا ءاتفتصس’ا ¤إا ،ةفيحصصلا تاذ تراصشأاو
يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا ةفك اوحجر نيذلاو ،برعلا اهئارق ءارآا

ةئاŸا ‘54و رئازجلل ةئاŸا ‘55 ةبصسنب ،ةنعارفلا باصسح ىلع
Ÿرصص.

:ةينميلا ‘‘ضسرب» ءاسضيبلا ةفيحسص
’’ةينميلأ ةيدا–لأ ىلع دري نأدعضس»

ىلع ةزكرم ،رصضÿا لهأاتل ةينميلا ‘‘ضسرب ءاصضيبلا‘‘ ةيموي تقرطت
قبصس يذلا نادعصس حبار وه يخيراتلا زا‚إ’ا اذه يعناصص دحأا نأا
 .ينميلا بختنŸا ىلع فرصشأا نأا هل
ىلخت يذلا ينميلا دا–Óل ةعذ’ تاداقتنا ةينميلا ةيمويلا تهجوو

هدÓب بختنم دوقي مويلا وه اه‘‘و يرئاز÷ا بردŸا تامدخ نع
.لاقŸا بتاك فيصضي ،‘‘لايدنوŸا ¤إا

عبتي ...

Ãرسصمو رئاز÷ا ةكرعم نع انثيدح «نرقلا» ةارابم اهنأا ا Ãمأا ةنيد
هتبتك ام نع ثدحتنسس مويلا ةق-ل-ح ‘ ،ل-سصاو-ت-ي ة-ي-نادو-سسلا نا-مرد
بردŸا لاجرب ديسشي حار لكلاو ،ةيبرعلاو يرئاز÷ا فحسصلا ضضعب

Îنع بعÓلا هعقو فدهب ÚيرسصŸا ةنعارفلل مهرهقب نادعسس حبار
.Óيدنام نوسسلين ضضرا ‘ «رسضÿا» اعسضاو ،يحي
ةعلاطم عيمجلل ىنمتن ،ددع-لا اذ-ه ة-ق-ل-ح ع-م م-ك-كÎن نا ل-ب-قو

ينطولا بختنŸا تايرا-ب-م م-هأا ن-م ةد-حاو ع-م ة-ق-ي-سش
.لÓقتسسلا ذنم يرئاز÷ا

لÓقتضسلأ ذنم «رضضÿأ» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

6991 ناوج2 ¤إاÈ 5991مسسيد2 نم

بقع ينطولا ملعلاو «كيجاŸا» ةرقوب^
نامرد مأاب رسصم مامأا ءاقللا ةياهن

نامرد مأاب «رسضÿا» اورسصان نوينادوسس^

يبرعلا مÓعإلا نويع ‘ نامرد مأا ةهجاوم^

يرئاز÷ا مÓعإلا نويع ‘ نامرد مأا ةهجاوم^

يبرعلأو يرئأز÷أ مÓعإلأ نويع‘ نامرد مأأ ةكرعم

(نوعبسسلاو ةعسساتلا ةقل◊ا)



دأدغب»
حا‚وب

،زات‡ بعل
بعل-لأ ه-ن-ك-م-ُي

‘ دا---ن يأأ ع---م
ه-------نإأ .ا--------بوروأأ
بعللا-ب ع-ت-م-ت-ضسي
قيرفلأ عم بعليو
،Òب---ك ع---ضضأو----ت----ب
ز----كرŸأ ‘ ن----ح----ن
ءا----ج ه-----ن-----ك-----لو لوألأ

Ãكلذل لاثمو عيم÷أ دوهج
ءأدأأ مدقُي وهف حا‚وب دأدغب

ل---ضضفأأ د---حأأ و---هو Ó---هذ----م
مجاهي وه ،ايضسآأ ‘ ÚمجاهŸأ
عفأديو
.«ررÁو

Êابشسإ’ا
‘اششت

بردم)
دشسلا

(يرطقلا

.ديوضسلأ سشرع ¤وتي رضشع يدا◊أ لراك كلŸأ -0661
.ةدحتŸأ ةكلمŸأ ىلع Óًضشاف ًاموجه نضشت ةيضسنرفلأ تأوقلأ -7971
.راكتحلأ عنŸ نوناق لوأأ نضست ةيكيرمألأ امابلأأ ةيلو -3881
.لزيدلأ تاكرfi عأÎخأ ةءأرب ىلع لضصحي لزيد فلودور -3981
.دبألأ ¤إأ ابوك نم وماناتنأوغ جيلخ رجأاتضست ةدحتŸأ تايلولأ -3091
لباقم امنب قيضضÃ مكحتلأ قوقح ىلع لضص– ةدحتŸأ تايلولأ -4091
.رلود ÚيÓم رضشع
.ايلاطيإأ ‘ يضشافلأ بز◊أ سسضسؤوي ينيلوضسوم وتينيب -9191
اًماع نيرضشع تلظ نأأ دعب رودضصلأ نع ةلاضسرلأ ةل‹ باجتحأ -3591
.يبرعلأ نطولأ ‘ ¤وألأ ةيبدألأ ةلÛأ

عيمج نوز-ج-ت-ح-يو Êا-ب-ضسإلأ ناÈŸلأ ى-ل-ع نو-لو-ت-ضسي نو-ير-ك-ضسع -1891
.ف-32 ب ةلضشافلأ ةيبÓقنلأ ةلواÙأ هذه تفرُع ،هئاضضعأأ

برح ‘ ةيÈلأ كراعŸأ ةيأدبب ةنذؤوم قأرعلأ لخدت فلاحتلأ تأوق -1991
.تيوكلأ ريرحتل ةيناثلأ جيلÿأ

نيامدير يد-يإأ - م-ل-ي-ف ل-ضضفأا-ك ر-ئا-ط-لأ ل-جر-لأ م-ل-ي-ف زو-ف نÓ-عإأ -5102
راكضسوألأ زئأوج عيزوت لفح ‘ ةلث‡ لضضفأاك روم نايلوج - لث‡ لضضفأاك
.Úنامثلأو عباضسلأ

لامضش ‘ بابلأ ةنيدم عجÎضست ر◊أ يروضسلأ سشي÷أ نم تأsوُق -7102
.سشعأد ميظنت نم ايروضس
دجضسم مامأأ ةخخفم ةرايضس Òجفت ‘ ىلتقلأو ىحر÷أ تأرضشع -8102

Ãايبيل يقرضش يزاغنب ةنيد.

نأ م---ل---ع----ت ل----ه  ^
ءا-عو ر-يود-ت ةدا--عإأ
،د----حأو ي----جا-----جز
ن-م ي-ف-ك-يا-م ر-فو-ي
ل-ي-غ--ضشت--ل ة--قا--ط--لأ
3 ةدŸ نو--يز---ف---ل---ت
.تاعاضس

أأدبت نأ ملعت له  ^
د-----ي-----لأ تا-----م-----ضصب
ىد---ل رو---ه----ظ----لا----ب
غلبي امدنع Úن÷أ

81 ر-----م-----ع-----لأ ن-----م
.ًاعوبضسأأ

نأ م---ل---ع----ت ل----ه  ^
عر-ضسأأ ر-ه-ن-لأ سسر-ف
.يداعلأ لجرلأ نم

نأ م---ل---ع----ت ل----ه  ^
Èكأأ ي--ه أر--بو--ك---لأ

.راتمأأ4 ¤إأ اهلوط لضصي نأأ نكمŸأ نمو ،ةماضسلأ Úباعثلأ يقاب نم
.رمنلأ لتقي نأأ هنكÁ ركذلأ نوبابلأ درق نأ ملعت له  ^

،ًامدع كلبقتضسمو ًاميحج كرضضاح ليحتف يضضاŸأ ءاطخأأ دنع فقت ل  ^
 .ق◊أ وحن ديدج نم كعفدتل ةÈعلأ اهنم ذخ
ىه ةفرعŸأ اّمأأ قئاق◊أ مهف وه ملعلاف ةفرعŸأو ملعلأ Úب عضساضش قرف  ^

 .قئاق◊أ كأردإأ
 .فقأومو لاعفأل مهّبح نومجÎي سسانأأ نم مكف ،مÓكلأ بذعب ةّبÙأ أوضسيقت ل  ^
 .اهتميق نوفرعي ل سصاخضشأأ لجأأ نم كرعاضشم ىف طّرفت ل  ^
 .ملقلأ كضسÁ رخآأ ًاضصخضش لعŒ ل ،كتايح ةّضصق رطضست امدنع  ^
نأ لواحو ةاي◊اب عتمتضسإأ طقف ،Óًماك ًاضصخضش نوكتل ًأرطضضم تضسل  ^

.لضضفأأ ًاضصخضش نوكت

كصســـــــــــــفن فـــــــــــقث

تاي’ولا ترجأاتشسا ،3091 ةنشس نم مويلا اذه لثم ‘
نا لبقو ،دبأ’ا ¤إا ابوك نم وماناتناوغ جيلخ ةدحتŸا
Èع انتلشسارÃ اوشسنت ’ ،مويلا ددع ناكرأا عم مككÎن

،moc.liamg@mirakiddam :›اتلا ÊوÎكل’ا عقوŸا
انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو انتحفشص رونت مكعيشضاومف

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

مهعلط كلاق ل لو أوحاتر وكضسآأ ،تضسات مهلريدي هاب مهعات بيبطلأ مهأد لباهم5 كلاق
.دحأو Òغ مهحأور وامر لباهم4 كلاق ،لوكيضشلأ مهل ىمرو و ةرايط ‘

Óع يحور يمرن هاب سضيرم سشينرام لوبهŸأ أولاق كضسفن سشتيمر ام هÓع بيبطلأ أولاق
. لوكوضش لاج

‘ يداه و» :لوبهŸأ أولاق ،تيفضش كأر يلب كعات ةداهضشلأ كاه أولاق ،حاترأ لاق بيبطلأ
. أوباحضصب ق◊ و ةداهضشلأ رطاخ

.ماع لك نم Èمتبضسو سسطضسغأأ يرهضش ‘ Úباعثلأ دلوت  ^
.طقف ةدحأو ةئر اهيدل Úباعثلأ مظعم  ^
.ءأرحضصلأ ‘ لامرلأ بوبه نم اهيمحتل اهنويع ىلع نوفج3 ددع اهيدل لبإلأ  ^
.رضشبلأ نم تأرم6 لضضفأأ رومنلل ةيليللأ ةيؤورلأ  ^
.ةنضس08 ىتح سشيعلأ هنكÁ وغنيمÓفلأ رئاط  ^
.دوضسألأ نم Ìكأأ رضشبلأ حيضسامتلأ ُلُتقت ايقيرفأأ ةراق ‘  ^
.ماع001 نم Ìكأأ سشيعت تناك تأروضصانيدلأ بلغأأ  ^
^  Áًانايحأأ ير÷أ ‘ ناضص◊أ ىلع قوفتلأ ماعنلل نك.
.ًاماع05 ¤إأ04 نم ماعنلأ رمع غلبي  ^

نأأ دّي÷أ نم ،ةداعّضسلأ وحن انيعضس ‘  ^
 .ةداعضسلاب Óًعف رعضشنل رخآل Úح نم فّقوتن

هجأوو ،ةقث ىف كرضضاحب كّضس“و ،فضسأأ نود كيضضام لّبقت  ^
 .فوخ نود كلبقتضسم

 .ءايضشألأ ل ،تاظحّللأ عمŒ نأأ لواح كتايح ىف  ^
نذأأ ،ةبّيط ةملك ،ةماضستبإأ ،ةطيضسب ةضسŸ ردق نم لّلقن ام ابلاغ  ^
ليو– ىلع ةردقلأ اهيدل ءايضشألأ كلت لك ،ةقيقر ةلما‹ ،ةتضصنم
 .لمجأÓل انتايح

يه ةداعّضسلأ نكل ،هاندرأأ اŸاط ءيضش ىلع لوضص◊اب تضسيل ةداعضسلأ  ^
 .لعفلاب كل‰ام ريدقتو كأردإأ

ــه2441 بجر01 ـل قفأوŸأ1202 يرفيف32 ءاثÓثلأ

انعم مشستبإا
ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

Èتعأاو ارقإا ــــــــــــــ ؟ كتامولعŸ فشض ــــــ
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.ÊاŸأأ يقيضسوم ،لدناه كيرديرف جروج -5861
ةيÈلأ تأوقلأ ‘ لأÔج رجيمو بيبط ،نروبريد يÔه -1571
(ًا-ي-لا-ح عا-فد ر-يزو) بر-ح ر-يزو سسما-خو ةد-ح-تŸأ تا-يلو--ل--ل
.ةيكيرمألأ ةدحتŸأ تايلولل
.يدوعضس بتاكو رعاضشو يفنح هيقفو ،يئاضسحألأ ŸÓأ ركب وبأأ -4871
7681- fiانبل بتاكو يضضاق ،نيدلأ زع وبأأ دمÊ.
عدÿأو ة--كر--ح--تŸأ مو--ضسر--لأ د--ئأر ،بي---ه---م ما---ضسح -0391
.يرضصم ،تانÓعإلأو ةيئامنيضسلأ

.يتيفوضس مدق ةرك بردمو بعل ،يكضسفضشيناب ›وتانأأ -6491
.اينأركوأأ سسيئر ،وكنيضشتضشوي روتكيف -4591
.‘وÒب بتاك ،زيتروأأ وتيب -8691
.يزيل‚إأ مدق ةرك بعل ،يراب ثيراغ -1891
د-م-حأأو ي-ب-ي-ل مد-ق ةر-ك بعل ،مÓ-ضسلأ د--ب--ع ة--ما--ضسأأ -3891

.يرضصم مدق ةرك بعل ،ماضسح
.Êامُع مدق ةرك بعل ،كرابم دمحأأ -5891

04 نوجرختصسي ءابطأا
 يدنه لجر ةدعم نم انيكصس

‘ ة-ي-شضرŸا ت’ا◊ا بر-غأا ن--م ةد--حاو ‘
بئا-ج-ع-لا د-ل-ب ‘ تثد--ح ي--ت--لاو ⁄ا--ع--لا

فششكلا متي ⁄ لجر ماق ،دنهلا بئارغلاو
لمعيو ةنشس24 رمعلا نم غلب-ي ه-م-شسا ن-ع
ام انيكشس Úعبرأا عل-ت-با-ب ة-طر-شش ط-با-شضك
ى--ف---ششت---شسŸا ¤إا ه---جو---ت---ل---ل هر---ط---شضا

⁄ ةياد-ب-لا ‘.هتدعم نم اهجارخ-ت-شس’
⁄أ’ا اذه ببشس ةفر-ع-م ءا-ب-طأ’ا ع-ط-ت-شسي
ءارجإا دعب نكل ضضيرŸا اذه هب رعششي يذلا

نم ةعوم‹ نع فششكلا ” ةعششأ’اب روشص
هبششت هنطب ‘ ةبلشصلاو ةبيرغلا ماشسجأ’ا
اذه نكل .ا-ي-نا-طر-شس ا-مرو Òب-ك ل-ك-شش ¤إا
علتبا ىلع بأادي ناك هنأاب فÎعا ضضيرŸا
دقو.نيرهشش نع ديزي ام ذنم Úكاكشسلا

ءارجإاب «ارتوهلام اردني-ت-ي-ج» حار÷ا ما-ق
هنطب ن-م Úكا-ك-شسلا جار-خ-ت-شسإ’ ة-حار-ج
.طقف انيكشس82 لوانت هنأاب مهل دكأا ثيح

نم Úكاكشسلا عي-م-ج جار-خ-ت-شسا د-ع-ب ن-ك-ل
Úكاكشسلا ضضعب نأ’ ةيانعو ق-فر-ب ه-ن-ط-ب
حار÷ا لاب —ري ⁄ اهترفشش تفششكنا دق
م-قا-ط-لا ي-قا--ب ن--م بل--طو «ار--تو--ه--لا--م»
وه Úكاكشسلا ددع نأا نم دكأاتلاب يحار÷ا

ذإا Èكأا تناك ةأاجافŸا نكل طقف انيكشس82
اهجارختشساو ىرخأا انيكشس21 فاششتكا ”

تاعاشس5 تماد ةيلمع ‘ ضضيرŸا نطب نم
يذلا «ارتوهلام» حار÷ا Èع دقو.ةلماك
ديدششلا هششاهدنا نع ةيلمعلا ىلع فرششأا

ذنم اهفداشصي يتلا ةبيرغلا ةلا◊ا هذه نم
.ةنشس02 لبق ةحار÷ا ‘ لمع نأا

نيدلا يfi فلاخ
نم ‘ولfl ديضشر لاقتضسأ9791 يام ‘

ت– ينطولأ بختنملل ةي-ن-ف-لأ ة-ضضرا-ع-لأ
,يضضاير-لأ رو-ه-م÷أ و ة-فا-ح-ضصلأ ط-غ-ضض
ه-ب تر--ه--ظ يذ--لأ ل--يز--ه--لأ ءأدألأ بب--ضسب
مامأأ يدولأ ءاق-ل-لأ ‘ ي-ن-طو-لأ ر-ضصا-ن-ع-لأ
بعلÃ دحأول Úفدهب ›اغنضسلأ بختنŸأ

ÚبردŸأ نم Òث-ك-لأ سضفر-ي ،ة-ي-ل-يو-ج5
ةمهŸأ ›وت ةيدا–إلأ مهب تلضصتإأ نيذلأ

فلاخ نك-ل ,ي-ضسف-ن-لأ ط-غ-ضضلأ ن-م ا-فو-خ
ءبع لم– و ةهجأوŸأ و ةفزاÛأ لبق
⁄ يذلأ هنضس رغضص مغر بختنŸأ بيردت
،ةنضس63 ـلأ ن--ع ا--ه--ن--ي--ح زوا--ج--ت---ي ن---ك
سضفر--ي نأأ بج--ي ل ي--ن--طو--لأ بجأو--لا--ف
لخدتلأ نود لمعي هكرت وه دحأو طرضشب

.هتايحÓضص ‘
‘ نيدلأ يfi فلاخ  ططخ رامث ¤وأأ
زو---ف---لا---ب  ،تنا---ك ي---ن---طو---لأ بخ---ت----نŸأ
‘1-5 برغŸأ ىلع رئأزجلل يخيراتلأ
فلأأ06 را--ظ--نأأ ت– ءا---ضضي---ب---لأ رأد---لأ

ده-م يذ-لأ زو-ف-لأ و-هو ،ي-بر-غ-م ر-ضصا-ن-م
،وكضسوم دايبŸوأ غولبل ينطولأ بختنملل
‘ ه-تو-ق ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ د-كأأ نأ د-ع--ب

.3/0 ةدوعلأ ةأرابم
بردŸأ ةÒضسم ‘ مضسا◊أ جرعنŸأ نكل

بختنŸأ ةدايق نيدلأ يfi عاطتضسأأ دقف,ايÒجينب0891 ·أÓل ايقيرفإأ سسأاك ‘ تناك نيدلأ يfi فلاخ
عبتي ....3/0ب ةرودلأ مظنم يÒحينلأ بختنŸأ مامأأ ‘ مزهنيل ةيئاهنلأ ةأرابŸأ ¤إأ ينطولأ
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:مويلا مقر

1 بعل-لا ن--م :لاؤو--شسلا
جيو-ت-ت-لا فد-ه ل-ج-شس يذ-لا
ضساك-ب ضشار◊ا دا–ا ق-ير-ف-ل
ىلع7891 ما----ع ر-----ئاز÷ا

؟ليانم جرب بابشش باشسح

داق نم وه ،نأدم ميكح:باو÷ا
سسا-----ك------ب سشأر◊أ دا–أ ق------ير------ف
با-ضسح ى-ل-ع7891 ما---ع ر---ئأز÷أ

.ليانم جرب بابضش

Áتجوت يذلأ قرفلأ ددع مقرلأ أذه لث
ة-طراÿأ ن-م تر-ثد-نأو ر--ئأز÷أ سسا--ك--ب
ق-ير-ف-ب ر-ملأ ق-ل-ع-ت-يو ،ا-ندÓ-ب-ب ة-يور-ك-لأ
سساكب جوت يذلأ ،رئأز÷أ ءانب ةيكيمانيد
ءا--ق--ل--لأ ‘ هزو--ف--ب ،2891 ة--ن--ضس ر---ئأز÷أ
.فدهل Úفدهب ةيرضصنلأ ىلع يئاهنلأ

:يرفيف

ــــــــــ مويلا حيرشصت ـــــــ

ميمصصلا ‘ ــــــــــــ
رّيغت نأا اهنكÁ ةبّيط ةدحاو ةملك  ^

 .لشضفألل ًاشصخشش
مهّنأا-كو نو-فّر-شصت-ي ضسا-ّن-لا ضضع-ب  ^

ط-ق-ف م-ه-ّن-ك-لو ،⁄ا-ع--لا نو--برا--ح--ي
.مهشسفنأا نوبراحي

ّنأا ةقي-ق-ح ل-ّب-ق-ت-ت نأا كي-ل-ع ًا-نا-ي-حأا  ^
Òّيغتت كنكÁ ’ هّنأاو ثدح دق ثدحام
 .لبقتشسŸا عنشص كناكمإاب نكل ،يشضاŸا

قيرّطلا عيشضن نأا ¤إا جاتحن ًانايحأا   ^
 .ًاقح ديرن اذام فرعنل

^  Œاننأا هانعم ضسيل ام ًائيشش لها ’
يتلا ءايششأ’ا لهاجتن ًانايحأاف ،هديرن
 .انل تشسيل اهّنأا انملعل اهديرن

،رهشش دعب ثدحي فوشس اّمع لأاشست ’  ^
ىلع زّكر طقف ةنشس دعب ثدحيشسام ’و
 .لشضفأا هلعجاو هششيعت يذلا كموي

ىدحأ ديلاقتو فأرعأأ يضضقت
مايق ةرورضضب ةيدنهلأ لئابقلأ
أذأ هتب-ي-ط-خ ةر-ضشا-عÃ ل-جر-لأ

Úع-ت-يو ،ا-م-ه-فا-فز ل-ب-ق تتا--م
كلذ-ب مو-ق-ي نأأ بي-طÿأ ى-ل--ع

!ةلحأرلأ هتبيطخ ةثج قأرحإأ متي نأأ لبق ةنهكلأ دحأأ مامأأ ءأرجإلأ



ثيح Êابسسإلأ ةنولسشرب هÒظن نم Îيوت ىلع يسسنرفلأ وكانوم يدان باسسح رخسس
ىلع انيمث أزوف وكانوم ققح امدعب نامÒج ناسس سسيراب دسض Úقيرفلأ ءأدأأ Úب نراق
ءاسسم Úقيرفلأ تعمج ىتلأ ةأرابŸأ ىف ،ةفيظن ةيئانثب نامÒج ناسس سسيراب هفيسضم
يرودلأ نم62ـلأ ةلو÷أ تاسسفانم ماتخ ىف ،«ءأرمألأ ةقيدح» بعلم ىلع ،دحألأ
.1202 -0202 ¤ا◊أ مسسوملل يسسنرفلأ
‘ نامÒج ناسس سسيراب ىلع انبلغت دقل»: اهيف ءاج ةديرغت Òتوت Èع وكانوم باسسح رسشنو
.«ةرسشابم ةلاسسر انل لسسرأأ ،ةحيسصنلأ ¤إأ ةجاحب تنك أذإأ ،ةنولسشرب ،بايإلأو باهذلأ يتهجأوم

ناسصمقلل اًعيبم Ìكأ’ا ةيدنأ’ا ةمئاق ردسصتي  دتيانوي Îسسسشنام
اًعيبم Ìكألأ ةيدنألأ نع ،تايئاسصحإلأو ماقرألأ ‘ ةسصاÿأ ،ةيناŸألأ «اتسسيتاتسس» ةكرسش تفسشك

‘و ،يزيل‚إلأ دتيانوي Îسسسشنام قيرف سصيمق ،ةمئاقلأ ةرأدسص ‘ ءاجو ،اهناسصمقل ⁄اعلأ لوح
نماثلأ زكرŸأ لتحأو ،ÊاŸإلأ خنويم نرياب ثلاثلأ زكرŸأ ‘و ،Êابسسإلأ ديردم لاير ةفاسصولأ
.ةنسسلأ ‘ سصيمق نويلم2.1 ةميقب دنو“رود ايسسورب
ديردم لاير ة-ي-نا-ب-سسإلأ ةر-ك-لأ ي-قل-م-ع ن-ع بي-تÎلأ د-ت-يا-نو-ي Îسسسشنا-م قو-ف-ت ةا-جأا-فŸأ تنا-كو
اًعيبم Ìكألأ قابسسلأ ¤إأ دنو“رود ايسسورب مامسضنأأ اًسضيأأ ،انه ¤إأ ةأاجافŸأ يهنت ⁄و ،ةنولسشربو
.ةعقوتم نكت ⁄ ماعلأ ‘ ناسصمقلل

1202 يرفيف32 ءاثÓثلا
ــه2441 بجر01 ـل قفاوŸا

دسض ديردم لاير ةمئاق جراخ اÁزنب
ابوروأا لاطبأا يرود ىف اتن’اتأا

،ىنا-ب-سسإلأ د-يرد-م لا-ير برد-م ،نأد-يز ن-يد-لأ ن-يز ي-سسنر-ف-لأ ن-ل-عأأ
ـلأ رود باهذ ةأرابم ىف ¤اطيإلأ اتنلاتأأ ةهجأوÚ Ÿبعللأ ةمئاق
د-غ ا--ه--ل ددÙأ ،0202/1202 ا-بوروأأ لا-ط-بأأ يرود ة-لو-ط-ب ن--م61
د-يرد-م لا-ير ة-م-ئا-ق تم-سضو .ىروزأأ ى-ت-ي-ل-تأأ بع-ل--م ى--ل--ع ءا--ع--برألأ

Ÿنول - أوتروك» :مه ابعل91 اتنلاتأأ ةهجأوÚ - لايافر - ىبوتلأ
سسورك ىنوت - ليوجيم - تسسوسشت - ىدنيم نلروف - وسشتان - نأراف
- ويسسنيسسأ - وكنلب - سسابيرأأ - وكسسيإأ - وÒميسساك - سشتيردوم -
.«ورود وجوه - ونايرام - روينوج سسويسسينيف - زيوكسساف سساكول
ىلع ،Úيسساسسأأ Úبعل9 اتنلاتأأ ةهجأوم ‘ ديردم لاير نع بيغيو
،ل-حا-ك-لأ ى-ف ة-با-سصإأ ن-م ه-تا-نا-عŸ اÁز-ن-ب Ëر-ك ي-سسنر-ف-لأ م--ه--سسأأر
،سسوج وجيردور ،درأزاه نيديإأ ،واتيليم ريديإأ ،سسومأر ويجÒسسو
.لاخفراك ىنأدو ،لوزويردوأأ ورافلأأ ،يدÒفلاف يديف ،وليسسرام
نع هبايغ ىف تببسست لحاكلأ ىف ةباسصإأ نم اÁزنب Ëرك Êاعيو
عوسضÿأ ررقŸأ نم ناكو Êابسسلأ يرودلأ ‘ ديلولأ دلب ةهجأوم
هفقوم ىلع فوقولل ،Úنثلأ سسمأ تاسصوحفل

يفحسصلأ فا-سضأأو .ا-ت-نل-تأأ ما-مأأ ةدو-ع-لأ ن-م
ةÁزنب ةاناعم ةقيقح نم مغرلأ ىلع هنأأ

يب-ط-لأ زا-ه÷أ نأأ لإأ ،ة-ف-ي-ف-خ ة-با-سصإأ ن-م
بعل--لأ ع--م ةر--طاıأ سضفر--ي ي--ن--ف--لأو

Úع-ي ا-م سسا-ك-ت-نلأو ر-مألأ م-قا-ف-ت ة-ي--سشخ
ا-م-ي-ف .تا-يرا-بŸأ ن-م د-يز-م ن-ع با--ي--غ--لأ
ن-م ن-ك-م-ت-ي ن-ل نأد-يز نأأ ي-ف-ح-سصلأ ف-سشك
غلابلأو ÚباسصŸأ Úبعللأ نم ىأأ ةداعتسسأ

ر--ط--سضي--سسو ،›ا◊أ تقو--لأ ى--ف9 م-هدد--ع
ق-ير-ف-لأ ن--م ءا--م--سسأأ ى--ل--ع دا--م--ت--عل--ل
ةعقوŸأ ىف «اي-ت-سسا-ك» ف-يدر-لأ
لا-ير ن-ع بي-غ-يو .ة-ي-بوروألأ

ةباسصإلل Úبعل9 ديردم
و--ي--جÒسس ،درأزا--ه ؛م---ه
Ëر------------ك ،سسو------------مأر
Êأد ،ةÁز-----------ن-----------ب
،لاخافراك
،واتيليم
،لوزويردوأأ
،وغيردور
يدÒفلاف
.وليسسرامو

اـــــــبوروأا لاـــــطبأا يرود

 ويسست’ ناهجاوي
ىلع ايلاوت يسسليسشت و

00:12 ةعاسسلا

ةيلÙا حارجلل ةيبوروأا تادامسض نع ناثحبي وكيتلتأاو نريابلا

ر--خآأ ن--م ،ةد--حأو ة--ط--ق--ن ى--ل--ع ه--لو--سصح د--ع---ب
علطتي ،ÊاŸألأ يرودلأ ‘ امهسضاخ Úتأرابم
نع ،ةيلا◊أ هتوبك نم سصلختلأ ¤إأ خنويم نرياب

عافدلأ ةلحر ‘ ،ةعئأرلأ هتÒسسم ةداعتسسأ قيرط
.يبوروألأ هبقل نع
‘ مويلأ ›اطيإلأ ويسستل ىلع افيسض نرياب لحيو
امك ،ابوروأأ لاطبأأ يرودل رسشع ةتسسلأ رود باهذ
ي-سسل-ي-سشت Êا-ب-سسإلأ د-يرد--م و--ك--ي--ت--ل--تأأ ي--ق--ت--ل--ي
.تيقوتلأ سسفن ‘ ،يزيل‚إلأ
عأرسصلأ ءايحإأ نع ،ةيلÙأ نرياب ةوبك ترفسسأأو

ع-م قرا-ف-لأ ر--سصت--قأ ثي--ح ،يرود--لأ بق--ل ى--ل--ع

Úتط-ق-ن ى-ل-ع ،Êا-ث-لأ ز-كرŸأ بحا-سص ،غ-يز-ب-يل
ة-ي-فا-ك-لأ ةÎف-لأ ى-ل-ع نر-يا-ب ل-سصح-ي ⁄و .ط-ق-ف
ا--م--ك .›ا◊أ م--سسوŸأ ة--يأد--ب ل---ب---ق ،دأد---عإل---ل

يرودو ايناŸأأ سسأاكو يرود) ةيثلثلأ تفعاسض
مسسوŸأ ‘ ،قيرفلأ اهزرحأأ يتلأ (ابوروأأ لاطبأأ
رفسسلأ هيلع ناك ثيح ،هتاطابترأ نم ،يسضاŸأ
قباسس تقو ‘ ،ةحودلأ ةيرطقلأ ةمسصاعلأ ¤إأ

⁄اعلأ سسأاك تايلاعف سضوÿ ،›ا◊أ رهسشلأ نم
يأأ نرياب ققحي ⁄و .اهبقلب جوت يتلأ ،ةيدنألل

ن-م ه-تدو-ع ذ-ن-م ،ي-لÙأ ىو-ت--سسŸأ ى--ل--ع زو--ف
وكيتلتأأ علطتي ىرخألأ ةهجأوŸأ ‘و .ةحودلأ

،ةيبوروألأ ةلوط-ب-لأ Èع ه-نأز-تأ ةدا-ع-ت-سسل مو-ي-لأ
عبرأأ رخآأ ‘ ،طقف طاقن سسمخ زرحأأ امدعب

‘ لظ نإأو ،Êابسسإلأ يرودلاب اهسضاخ تايرابم
Êو-ي-م-ي-سس د-ق-ت-ف-يو ،ة-ق-با--سسŸأ لود--ج ةرأد--سص
‘ ،ةباسصإلل زيني-م-ي-خ ه-ي-سسو-خ ه-ع-فأد-م دو-ه-ج
ة-م-سصا-ع-لا-ب ما-ق-ت-سس ي--ت--لأ ي--سسل--ي--سشت ة--ه--جأو--م
ة-ه-جأو-م دو-ي-ق بب-سسب ،تسسرا-خو--ب ة--ي--نا--مور--لأ
نآلأ يسسليسشت علطتي ام-ن-ي-ب .ا-ي-نا-ب-سسإأ ‘ ا-نورو-ك

عبرأأ رخآأ ‘ هنم جرخ امدعب ،61ـلأ رود زايتجل
مامأأ (1/7) ةÁزهلاب اهثدحأأ ناكو ،تاكراسشم
.بايإلأو باهذلأ عوم‹ ‘ ،خنويم نرياب

ةيبوروأ’ا تاقباسسŸا ىف ةكراسشŸا ةيزيل‚إ’ا ةيدنألل ةديدج دعاوق
ةكراسشŸأ زاتمŸأ يزيل‚إلأ يرودلأ ةيدنأأ سصخت ةديدج دعأوق ةيناطيÈلأ ةموك◊أ تسضرف
ةيناطيÈلأ ةموك◊أ نأأ ةيزيل‚إلأ«كتيلثأأ أذ» ةفيحسص تركذو ،ةيبوروألأ تاقباسسŸأ ىف
ةدحتŸأ ةكلمŸأ دودح جراخ بعلت ىتلأ «غيلÁÒرب»ـلأ ةيدنأأ ىلع ةديدج أدويق تسضرف
ىلع Úعتيسس ديد÷أ ةموك◊أ رأرق عم هنأأ ةفيحسصلأ تفاسضأأو .مايأأ01 يتأذلأ لزعلأ بلطتت

ةدوعلأ دعب مايأأ01 ¤إأ لسصت ةدŸ مهسسفنأأ لزع زاتمŸأ يزيل‚إلأ يرودلأ يفظومو يبعل
ةرداغÃ طقف حامسسلأ عم ،مهسضرأأ جراخ يبوروألأ يرودلأو ابوروأأ لاطبأأ يرود تايرابم نم
لأزت ل يتلأ ،ةيزيل‚إلأ ةيدنألأ لوأدج دقعي ىذلأ رمألأ وهو ،تايرابŸأو بيردتلل مهلزانم

نكت ⁄ ،ةيناطيÈلأ ةموك◊أ رأرق لبقو .يبوروألأ يرودلأو ابوروأأ لاطبأأ يرود يتقباسسم ‘
ن-مو .ة-ي-جراÿأ تل-حر-لأ ن-م ن-يد-ئا-ع-لأ Úف-ظوŸأو Úب-عل-ل ة-فد-ه-ت-سسم تأدا-سشرإأ كا-ن--ه
ةحسسŸ سصخسشلأ عوسضخ لاح ىف كلذو مايأأ5 ¤أ01 نم لزعلأ ةÎف سصيلقت متي نأأ نكمŸأ

¤إأ نآلأ ةجاح كانه نوكتسس ،تايرابŸأو بيردتلأ جراخ نكلو ،ةنيعلأ ةيبلسس نم دكأاتلأو ةيبط
Îسسسشنامو يتيسس Îسسسشنامو لوبرفيل ةيدنأأ كراسشتو .ةيلودلأ مدقلأ ةرك وأأ ةيدنألل ةيجراÿأ تلحرلأ عيم÷ مايأأ01 ةدŸ ىمأزلإلأ يحسصلأ رج◊أ
.يبوروألأ يرودلأ ‘ يتيسس Îسسيلو دتيانوي Îسسسشنامو لانسسرأأ بعلي اميف ،ابوروأأ لاطبأأ يرود ‘ دتيانوي

لــجسسي ناـــمÒج ناسس سســـيراب
تاوـنسس01 ذــنم هماـقرأا أاوسسأا

يرودلأ ةلوطب ىف هماقرأأ أأوسسأأ نامÒج ناسس سسيراب يدان ققح
قوفتو ،1102/2102 مسسوم ىف ةيرطقلأ ةبق◊أ ةيأدب ذنم يسسنرفلأ

أذه ابايإأو اباهذ نامÒج ناسس سسيراب هÒظن ىلع وكانوم قيرف
ةي-سسنر-ف-لأ ةرا-مإلأ ق-ير-ف زو-ف د-ع-ب ،ي-سسنر-ف-لأ يرود-لأ ى-ف م-سسوŸأ

ما-ت-خ ى-ف ،ة-ف-ي-ظ-ن ة-ي-ئا-ن-ث-ب ي-سسيرا-ب-لأ ق-ير-ف-لأ ى-ل--ع د--حألأ ءا--سسم
.1202 -0202 ¤ا◊أ مسسوملل ةقباسسŸأ نم62 ـلأ ةلو÷أ تاسسفانم
ناسس سسيراب ىلع لوألأ رودلأ ءاقل ىف زوفلأ ققح دق وكانوم ناكو

تاسسفانم نمسض2 -3 ةجيتنب «ىناثلأ سسيول» هبعلم ىف نامÒج
.يسسنرفلأ يرودلل ¤ا◊أ مسسوŸأ نم ةرسشع ةيدا◊أ ةلو÷أ
نامÒج ناسس سسيرا-ب ر-سسخ ،تا-ي-ئا-سصحإل-ل ‘«ا-ت-بوأأ» ة-ك-ب-سشل ا-ًق-فوو
أذه نآلأ ىتح يسسنرفلأ يرودلأ ةلوطب ‘ تايرابم تسس ىف لعفلاب
‘ ةمسصاعلأ قيرفل ةليسصح أأوسسأأ ىهو ،ةلوج62 رورم دعب ،مسسوŸأ

،1102/2102 مسسوم ‘ ةيرطقلأ ةبق◊أ ةيأدب ذنم دحأو مسسوم
.(مئأزه8)0102/11 مسسوم ذنم أأوسسألأو
وكانوم نأأ تايئاسصحإلأ دسصر ىف ةسصسصختŸأ «اتبوأأ» ةكبسش تركذو

ذنم يسسيرابلأ قيرفلأ ىلع ابايإأو اباهذ زوفلأ ققحي قيرف لوأأ وه
.2102 -1102 مسسوم للخ يسسنان قيرف
زكرŸأ ىف ىقبيل ةطقن45 دنع نامÒج ناسس سسيراب ديسصر فقوتو
نع طاقن4 قرافب أرخأاتم يسسنرفلأ يرودلأ بيترت لودجب ثلاثلأ

هديسصر وكانوم عفرو ،ةطقن85 ديسصرب ةرأدسصلأ بحاسص ليل قيرف
.عبأرلأ زكرŸأ لتحيل25 ةطقنلل
ينيتنجرألأ ¤إأ ةفاسضإلاب ،را-م-ي-ن ى-ل-يزأÈلأ م-ج-ن-لأ با-ي-غ ل-سصأو-تو
ببسسب ؛ةل-ي-ل-لأ نا-مÒج نا-سس سسيرا-ب فو-ف-سص ن-ع ا-يرا-م ىد ل-ي-خ-نأأ
.ةباسصإلأ
ةنولسشرب هفيسضم ىلع أÒبك أزوف ققح دق يسسيرابلأ قيرفلأ ناكو
ىف ،«ون بماك» بعلم ىلع ىسضاŸأ ءاثلثلأ ءاسسم1 -4 ةجيتنب
.ابوروأأ لاطبأأ ىرود نم61ـلأ رود باهذ

لاـــــير رـــــــظتنت لاــــيتح’ا ةـــــمهت
وروي نويلم002 ببسسب ديردم

Êا-ب-سسإلا د-يرد-م لا-ير يدا-ن ه--جاو--ي
نونا-ق-لا ى-ل-ع لا-ي-ت-حلا ة-م-ه-ت

ضضر-ق ى-ل-ع ه--لو--سصح بب--سسب
ىف وروي نو-ي-ل-م002 ةميق-ب

ة--ف--ي--ح---سص تر---سشنو ،6102
«و--ف---ي---ترو---ب---يد ود---نو---م»

ةبر-سسم ة-ق-ي-ثو ة-ي-نو-لا-ت-ك-لا
لا-ير Úب ا-قا--ف--تا ف--سشك--ت

ق-يدا-ن-سص د-حأاو د-يرد--م
رز-ج ى-ف را--م--ث--ت--سسلا

رحبلاب ةعقاولا ناÁاك
ل-جأا ن-م ي--ب--يرا--ك--لا
ضضر-ق ى-ل-ع لو-سص◊ا
نويلم002 ة-م-ي-ق--ب
،6102 ماع لÓخ وروي
ع-سضي يذ-لا ر-مألا و--هو

ة---ل---ئا---ط ت– ي---ك---لŸا
.لايتحإلا ةمهتب نوناقلا

نأا ة---ف---ي---ح---سصلا تفا----سضأاو
ا-كو-ل‡ ا-يرا-م-ث-ت--سسا ا--قود--ن--سص

اسضرق مد-ق-ت ن-م-سض ،ناÁا-ك رز-ج ن-م Úت-كر-سشل
ديرد-م لا-ير ح-لا-سصل ورو-ي نو-ي-ل-م002 ةمي-ق-ب
نوناقلا ةفلاfl ىف نمكت ةمزألا نكلو ،هسسيئرو
ل-ط-ب كلذ-ب بر-ه-ت-ي ثي-ح ،ة-يد-نأÓ-ل Êا-ب--سسإلا
.بئارسضلا نم Êابسسإلا يرودلا

بئارسض ىلع لوسص◊ا ةينابسسإلا ةموكحلل قحيو
لاير أا÷ نك-لو ،ضضر-ق-لا ة-م-ي-ق ن-م %42 ةبسسن-ب
ل-يا-ح-ت-ل-ل ز-يÒب و-ن-ي-ت-نرو-ل-ف ة-سسا-ئر-ب د-يرد--م
برهتلل ناÁاك رزج نم لومألا ىلع لوسص◊او
ةبوقع هجاويو اًفلاfl دعي ام وهو ،بئارسضلا نم
.نوناقلا ىلع لايتحلا

نامÒج ناسس سسيراب ىلع هزوف بقع ةنولسشرب نم رخسسي وكانوم


