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زنوإد ناصص يدوليمام5 -1 دإدزولب بابصش

 ظـــــــقوت ةــــــــيسسامخ
مÓـــــــحأ’ا نم باـــــــبسشلا

ةـــــــيعقاولل هدـــــــيعتو
«ةÁزهلا هذهل انيزح انأاو انيلع رثأا درطلا»:امود

ششإر◊إ دا–إ

ةــــــــيادب لسضفأا قــــــــّقحُت «ءارــــــــفسصلا»
دوــــــــــــــــعسصلاب كــــــــــــــــّسسمتتو

روسصنم جاح نوسضفري راسصنأ’او ةمسشن ةلاقإا نع ثيدح

إا
ةديلبلا دا–

يرافوب دادو
ك

ةـــياجب ةــــيدولوم ماــــمأا زوــــفلا عــيسض كيرافوب دادو

ايقيرفإا ¤إا لقنتلا لبق زيغن ةدوع و هتلاقٕاب ÚبعÓلا ةبلاطم مغر

Êارمع ‘ ةقثلا ددŒ رئاز÷ا ةيدولوم ةرادإا

fiعــــــيباسسأا6 بــــــيغيسس سصوــــــي
ةــــــــــــباسصإ’ا بــــــــــــبسسب

لئابقلا ةبيبسش

فيطسس قافو

يإد Úصسح رصصن

ةــــيدŸا طاــــقن فدـــهتسست ةــــبيبسشلا
ةطرفŸا ةقثلا نم رذحي ناف’و

انأادبو ÚبعÓلا نع سضار» :يريزد
«يسسايسسلا ءاقل ‘ Òكفتلا نآ’ا نم

ةمصصاعلإ دا–إإ

اعم قاـــــــفولا خـــــــيرات انبتك راـــــــّمح و انأا» :يوــــــــسضام
«يداـــــــنلا حـــــــيتافم Êاـــــــطعأا نـــــــم وـــــــه و

«ةيدŸا مامأا يرورسض ديكأاتلاو يغبني امك وكيسسÓكلا انÒسس» :ةفيرسش نب

لاـــــبقتسس’ ةـــــقفاوŸا حـــــن“ اـــــناغ
فاكلا سسأاك ‘ قافولا ةارابم

اـــطاقن بــــسسكي ةدوــــمح نبو ’وــــسس نم بــــسضاــــغ يـــــــجورف

يرئاز÷ا ›ودلاب نوديسشُي يتيسسلا راسصنأاو بردم

«زوفلاب انل حمسس زرfi ءودهو باسصعأا ةدورب» :’ويدراوغ

«عيبلل سضورعم Òغ مÓغ» :›وبان سسيئر

انل مهم بع’ ›وغيف»
هــب ةرـماغŸا تـــسضفرو

هتباسصإا ددŒ ةيسشخ
ةــمحر نــــب بــــلاطي ماـــه تـــسسيو بردـــم
تايرابŸا ‘ ةكراسشملل ةفاسضإ’ا Ëدقتب

يدل ..يتاباسسح ‘ نكت ⁄ رطق»:ينح
«انه ىقبأاسس يننكلو ةÒثك سضورع

‘ سشيمهتلا Êاعي سسراف
هناكم عييسضتب دّدهمو ويسست’

ينطولا بختنŸا ‘

:ÒËت —اف يارسسات’اغ بردم
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 رضشنلأ لوؤوضسم ريدŸأ
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلأ سسيئر
fiدم fiيدوم

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

طضسولل ةعابطلأ ةكرضش / عبطلأ
 ةمضصاعلأ رئأز÷أ سسيأر دأرم رئب عيبانيلأ يح  ةمحرلأ ةينواعت41 نأونعلأ

 رضشنت ⁄ لوأ ترضشن ءأوضس اهباحضصأ ¤أ درت ’ ةدير÷أ ¤أ لضصت يتلأ روضصلأو لئاضسرلأ لك

راهضشإ’أو رضشنلل ةينطولأ ةكرضشلأ ¤إأ أوهجوت مك  راهضشأ لجأأ نم
رئأز÷أ - روتضساب جهن1 مقرpena ةلاكوب
46.61.17.120 /82.17.37.120 فتاهلأ
95.59.37.120 /91.9.37.120 سسكافلأ

ردضصت ةلماضش ةيضضاير ةيموي
» ايديم يب مأ يب » م م ذ سش نع

جد00.000009 ةكرضشلأ لام سسأر

ةدايق دعب يكيجلبلأ يرودلأ ¤إأ دوعي دق هنأأ لاق
باقلأ’أ ¤إأ ةفأرغلأ

يدل ..يتاباضسح ‘ نكت ⁄ رطق» :ينح
«انه ىقبأاضس يننكلو ةÒثك سضورع

ها-شضر ،ي-ن-ه نا-ي-ف-شس ،ير-ئأز÷أ ›ود-لأ نأد-يŸأ ط-شسو-ت-م ىد-بأأ
أدكؤوم ،مشسوŸأ أذه ةفأرغلأ يدان عم رطق مو‚ يرود ‘ دجأوتلاب
جيوتتلل قيرفلأ ةدايق لمأأ ىلع هدق-ع ة-يا-ه-ن ى-ت-ح ي-ق-ب-ي-شس ه-نأأ
امك ،يكيجلبلأ يرودلأ ¤إأ ةدوعلأ ‘ ركفي دق اهدعبو باقلألاب

يدان ›وؤوشسم نأأ ةيكيجلبلأ «رأوشسول» ةديرج عم رأوح ‘ فششك
‘ حاترم هنأأ دكأأو ،هتلشصو يتلأ ضضورعلأ ديدع أوشضفر ةفأرغلأ

حرشص ثيح ، انايحأأ ةيبوروألأ بعŸÓأ ءأوجأل هقايتششإأ مغر رطق
فشصنو ةنشس لبق نكل ، يتÒشسم تاباشسح ‘ نكت ⁄ رطق»:Óئاق
يدان وأأ يشسورلأ يرودلأ ¤إأ لاقتنإلأ Úب أflÒ يشسفن تدجو
دقتفأأ يننأأ حيحشص ،هعورششÃ تعنتقأأ يذ-لأ ،ير-ط-ق-لأ ة-فأر-غ-لأ
هتنراقم نكÁ انه ةشسفانŸأ ىوتشسمو ،ةيبوروألأ بعŸÓأ تأرهشسل
ةيبورولأ ءأوجÓل اقوششتم ينلعجي ام ، يكيجلبلأ Êاثلأ مشسقلاب
امهم ابعل نوكأ نأأ ‘ ةداعشسلأو يدحتلأ تدجو لقلأ ىلع نكلو
ولوؤوشسم ،رطق ‘ يد-ق-ع ف-ير-ششت-ل ي-ق-بأا-شس»:فا-شضأأو «ي-ق-ير-ف-ل
ديرأأ نكلو ،يعيب لجأأ نم ضضورعلأ ديدع أرخؤوم أوشضفر قيرفلأ
دق اهدعبو باقلألاب جيوتتلل ةفأرغلأ ةداي-قو ي-ت-م-ه-م ءا-ه-نإأ لوأأ
يبلق ‘ نايق-ب-ي تÿرد-نأأو ضسن-ي-لا-م ا-ق-ير-ف ،ا-ك-ي-ج-ل-ب ¤إأ دو-عأ

املح كلأذ نوكيشس اÃر ،كانه ¤إأ دوعأ نأأ عئأرلأ نم نوكيشسو
ل.ماشسح .«› ةبشسنلاب

تاــــــــــــفقو
ام لكل ًاعترَم ىقبي نأأ مدقلأ ةركل يقيرفلأ دا–لأ رشصُي

لهأاتي Òبك هنإأ لاقي ٌقيرف ..يعرشش Òغو Êوناق Òغ وه
Òغ فده-ب ا-ي-ق-ير-فإأ لا-ط-بأأ يرود-ب تا-عو-مÛأ رود ¤إأ
Òثكلأ اهيف ءأزج ةلكرب ¤وألأ ةلو÷أ ‘ زوفيو يعرشش
ةيناثلأ ةلو÷أ ‘ هرايد جراخ نم ةطقنب دوعيو كششلأ نم
أذهب ةئيل-م ه-ق-بأو-شس ةدا-ه-شش ى-ت-حو ،ي-عر-شش Òغ فد-ه-ب
ِقيرط ِجهن ىلع يقيرفإلأ دا–لأ رشصي كلذ عمو ،دأوّشسلأ
.رخآأ ءيشش لوقن ل ىتح عمشسي لو ىري ل يذلأ

لث-م و-ك-ششي-ل جر-خ .. ةدا-ع-لأ ل-ث-م ضسا-شسح ٍتقو ‘ جر-خ
لوؤوشسŸأ نشسحي ⁄ ٌةقاط هنأأ دكؤويل جرخ .. كلذك ةداعلأ

مأوعأأ لبق ىكتششأ املثم وكششيل جرخ ..اهلÓغتشسأ هدÓب ‘
ىتح كلذ لعف ىلع دوعتم هنأأ هأوكشش ‘ رشسلأ..دوقع لبقو

ىتح هقح نم تشسيل ٍءايششأاب ةبلاطŸأ ىلع ٌدوعتم.. هتيب ‘
..يفحشص رأوح لباقم ٍةيدهب ةبلاطŸأ ّدح ¤إأ لشصو هنأأ

يتلأ ضصشصقلأ نم ديدعلأو ليشصافت-لأ ن-م د-يد-ع-لأ كا-ن-ه
يفتكن كلذل ،ةÒبك هت-نا-ك-مو Òب-ك ه-م-شسأ ن-ك-ل ه-ن-يد-ُت
... بوتيو هدششر ¤أ دوعي هّلعل حيلمتلاب

نل :هتوشص ىلعأاب خرشصي .. رمحأأ ههجو .. لورهم ءاج
ماع كلذ ثدح ..رداغو هقأروأأ لمح ..ىقبأأ نل .. ىقبأأ

هشسفن ىري ..ىرخأأ ةرم  رداغ ىتح اهرثإأ داع ..8002
يشضاير ٍثدح دعوم ‘ هيأأرب ¤دأأ هنأأ ىتح  أÒبك لوؤوشسم

هلثم ٍضصخشش ةعراقم نع زجع نم وهو هشسفن يشسن ..يŸاع
لأومأأ لغتشسي ناك هنأأ يشسن..كأذنآأ هبزح ىوتشسم ىلع

ةمشسوألأ َحئاشضف يشسن ..هتجوز عورششم زيهجتل ةلودلأ
ضشي-ط ة-ظ◊ ‘ أذ-ه ل-ك ي-شسن Úشسل-تıأ ى-ل-ع Îشست-لأو

.ةشضايرلأ ‘ Òبك لوؤوشسم هنأاب رهظي ىتح
لعفلأ ىلع مهل ةردق ل نولقتعŸأو نئاهرلأ : مÓكلأ رخآأ

لاح وه أذكه ..ةير◊أ نع ًاثحب لعفلأ ةدرب نوفتكي..
،يشضايرلأ حÓشصإلأ ذنم لقت-عŸأ ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-م يدا-ن
ن-م يد-يأأ Úب ة-ن-ي-هر ى-ق-ب-ي كلذ-ل أذ-ه ا-ن-مو-ي ى--ت--حو
مواقي ىقبي هنكل ،ةدابإأ برح هuقح ‘ نوشسراÁو هنوهركي
..طقف مواقيو

نÓيŸأو لوبرفيل مامتهإأ مغر
هتامدخب

 قفتي يدنام ىضسيع
ديدŒ ىلع سسيتيب عم
! ليرفأا ‘ هدقع

ويداتشسإأ» ةفيحشص تفششك
قافتإأ نع ةينابشسإلأ «وفيتروبيد
،يرئأز÷أ ›ودلأ عفأدŸأ Úب يئدبم

ضسيتيب لاير ةرأدإأو يدنام ىشسيع
ءاقبلأو دقعلأ ديدŒ ىلع ةيليبششإأ
قيرفلأ ‘ ةيفاشضإأ تأونشسل
رداشصŸأ ضسفن تدكأأ ثيح ،يشسلدنألأ
بعÓلأ نم ةبرقم رداشصم نع Óقن
جئاتنلاب ديعشس يدنام نأأ ،يرئأز÷أ
مشسوŸأ أذه ضسيتيب لاير عم ةققÙأ
ضشداق يدان مامأأ ققÙأ زوفلأ اهرخأأ
ضسداشسلأ زكرŸأ ‘ هلعج ام ، ضسمأأ

نم هبرقيو Êابشسإلأ يرودلأ ‘ اتقؤوم
يرودلأ ةشسفانم ‘ ةكراششŸأ
نأ دكأأو ،مداقلأ مشسوŸأ يبوروألأ

ميشسرت وحن هجتي رشضÿأ بعل
بقترم ءاقل لÓخ ضسيتيب ‘ هءاقب
رهشش قيرفلأ ةرأدإأو هيلكوم Úب
ديدع مامتهأ مغر ،لبقŸأ ليرفأأ
ىلع هتامدخب ةيبوروألأ ةيدنألأ

نÓيمو يزيل‚إلأ لوبرفيل رأرغ
،Êابشسإلأ ديردم كيتلتأأو ›اطيإلأ

ةفيحشصلأ رداشصم تلاق ثيح
يتلأ جئاتنلأ ¤إأ رظنلاب»: ةينابشسإلأ

ديكأاتلاب ،ايلاح قيرفلأ اهققحي
فوفشص ‘ ءاقبلاب ديعشس يدنام
نأأ ¤إأ ةراششإلأ ردŒ .«قيرفلأ

دكأأ دق مايأ لبق ناك يدنام ىشسيع
حرشصو ضسيتيب لاير ‘ حاترم هنأأ

ل ام قيرف ¤إأ لشصن امدنع»:Óئاق
هيف يقبنشس تقولأ نم مك أدبأأ يردن
عئأر قيرف قيرف ضسيتيب نكلو
هفوفشص ‘ ءاقبلأ ديرت كلعجي

ل.ماشسح .«Óيوط

ةباضصإ’أ نم هءافضش دعب روبضسايت’ام مامأأ أدغ ةيضساضسأ’أ ةليكضشتلل هتداعإأ ررق

يكÎلا يرودلا ةرادضص ةداعتضسإ’ لازغ ىلع لوعي سساتكضشتيب بردم
د-ع-ي ⁄ ه-نأأ ،Úشسلا-ي نا-جÒشس، ي-كÎلأ ضسا-ت-ك-ششت-ي-ب يدا-ن برد-م د--كأأ

ةليكششتلأ ‘ ، لأزغ ديششر ،يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ كأرششإأ نم افوختم
أرخؤوم اهنم ىناع يتلأ ة-با-شصإلأ ن-م هءا-ف-شش بق-ع ، ق-ير-ف-ل-ل ة-ي-شسا-شسألأ

عوبشسألأ «روبشس ›زينيد» يدان مامأأ هقيرف ةأرابم نع هبايغ ‘ تببشستو
ةليكششتلأ ¤إأ لأزغ ةداعإأ ىلع ضساتكششتيب بردم لوعي ثيح ،يشضاŸأ
زوفلأ لمأأ ىلع ، أد-غ ةرر-قŸأ رو-ب-شسا-ي-تلا-م ة-ه-جأو-م لÓ-خ ة-ي-شسا-شسألأ

يد-ي-ل-ق-ت-لأ هÁر-غ ع-م ة-ف-شصا-ن-م ي-كÎلأ يرود-لأ ةرأد-شص ¤إأ ةدو-ع-لأو
ةباشصإأ لوح رطاfl يأأ دوجو مدع نم دكأاتلأ دعب ةشصاخ ،يأرشساتلاغ
تأرير“01 مدق امدعب ضساتكششتيب قيرف ةدمعأأ نم حبشصأأ يذلأ ، لأزغ
ل.ماشسح .مشسوŸأ أذه أديحو افده لجشسو ةمشساح

تيراح يبرغŸأ عم هفÓخ ةروضصب ثد◊أ عنضصي رضضÿأ بع’

بلاط نب نع عفادي ÊاŸأ’ا كلاضش بردم
تراغتوتضش ةيضسامخ دعب لاقيو

›ودلأ نأديŸأ طشسوتم نع ،ضسور-غ نا-ي-ت-شسير-ك ،ÊاŸألأ40 كلاشش يدا-ن برد-م ع-فأد
ءأزج ةبرشض هعييشضت ببشسب هتقحل يتلأ تأداقتنإلأ بقع ،بلاط نب ليبن ،يرئأز÷أ

ÊاŸألأ يرودلأ ‘ فدهل ةيشسامخب تراغتوتشش مامأأ كلاشش هيف مزه يذلأ ءاقللأ لÓخ
Úمأأ يبرغŸأ هليمز عم بلاط نب فÓخ روشصلأ ترهظأأ امدعبف . اقباشس هيلإأ انرششأأ املثم

ىلع رشضÿأ بعل ىلع تأداقتنإلأ تلاهنإأ ،ءأز÷أ ةبرشض ذفنم ةيوه ببشسب ثراح
بردŸأ نكل ،كلا-شش يدا-ن ‘ ءا÷أ تÓ-كر ذ-ي-ف-ن-ت-ب ف-ل-كŸأ بعÓ-لأ ضسي-ل ه-نأأ را-ب-ت-عإأ
،ءأز÷أ ةلكر ديدشست ةيناكمإأ تيراح نم بلط بلاط نب»:Óئاق هنع عفأد «ضسورغ»
لشضفألأ ديري هنأل ، همولأأ ل أذهل ،زوفلل قيرفلأ ةدايق ‘ ليبن ةبغر مهفت بجيو
هريدمو ضسورغ هبردم ةلاقإأ ن-ع ضسمأأ كلا-شش يدا-ن ن-ل-عأأ قا-ي-شسلأ ضسف-ن ‘ .«ق-ير-ف-ل-ل
ددهت يتلأ جئاتنلأ ءوشس ببشسب قيرفلل ينقتلأ مقاطلأ ءاشضعأأ ديدع عم رديانشش يشضايرلأ
‘ رشضÿأ بعل تاكراششم لبقتشسم يقبي اميف ،ÊاŸألأ Êاثلأ مشسقلل طوقشسلاب كلاشش
ل.ماشسح .ديد÷أ بردŸاب انوهرم مشسوŸأ تايرابم ةيقب

...سسمأأ ›أرديفلأ بتكŸأ عامتجأ لÓخ

يوتضشلا «وتاكŸÒا» دّدحُت «فافلا»
ليرفأا22و سسرامÚ 11ب ام

هعامتجأ ›أرديفلأ بتكŸأ ،د-حألأ ضسمأأ ة-ح-ي-ب-شص د-ق-ع
هيف ”و ،ميهأربإأ ›أد ‘ «فافلأ» رقÃ يداعلأ يرهششلأ
ماعلأ يأأرلأ لغششت يتلأ ماهلأ اياشضقلأ ضضعب ¤إأ قرطتلأ
تÓ-يو-ح-ت--لأ ةÎف ن--ع نÓ--عإلأ ّ” ثي--ح ،ي--شضا--ير--لأ
¤إأ مود-تو ضسرا-م11 موي ايمشسر قلطنت ي-ت-لأ ة-يو-ت-ششلأ

يتأايو ،ليللأ فشصتنم ةعاشسلأ ىلع لبقŸأ ليرفأأ22 ةياغ
تÓ-يو-ح-ت-لأ ةÎف د-ع--ب يدا--ع--لأ يو--ت--ششلأ «و--تا--كŸÒأ»
¤وألأ ةفÙÎأ ةطبأرلأ ةيدنأل تناك يتلأ ةيئانثتشسلأ

‘ ةكراششŸأ ةيدنألأ نم بلطب يشضاŸأ يفناج رهشش لÓخ
.ةيراقلأ تاشسفانŸأ

«ةليفلا» مامأا اماع71 نم لقأا بختنم ىتهجاوم ءاغلإا
بختنم مامأأ اماع71 نم لقأل ينطولأ بختنملل Úتيدولأ ÚتأرابŸأ ءاغلإأ عامتجلأ أذه لÓخ ميشسرت ”و
أدد‹ يو÷أ لاÛأ قلغ ايلعلأ تاطلشسلأ رأرق ببشسب ضسرام4 موي Úت‹Èم اتناك Úتللأ رأوفيد توك
”و ،رئأز÷اب «ةليفلأ» بختنم ةثعب قاحتلأ قيعي ام وهو ،«انوروك» ضسوÒفل ةروحتŸأ ةلÓشسلأ ببشسب

·أأ ضسأاك تايئاهنل اماع71 نم لقأأ بختنم تأÒشض– جمانرب ةشسأرد ›أرديفلأ بتكŸأ عامتجأ لÓخ
ةزمح . م     .تايئاهنلأ ضضوÿ برغŸأ ¤إأ لقنتلأ خيراتو لبقŸأ رهششلأ ةررقŸأ ةئفلأ هذهل ايقيرفإأ

«ÒËت —ا-ف» Òه--ششلأ ي--كÎلأ بردŸأ د--كأأ
،يرئأز÷أ ›ودلأ طشسو-لأ بعÓ-ل ه-ت-جا-ح

هتدوعو هءافششب هتحرفو ،›وغ-ي-ف نا-ي-ف-شس
دامت-عإلأ مد-ع با-ب-شسأأ أرÈم ،ة-با-شصإلأ ن-م

اهب زاف يتلأ «روبشس موروزريإأ» ةأرابم ‘ هيلع
ن-م ه-ت-ي-ششخ ¤إأ ،عو-ب-شسألأ أذ--ه ق--ير--ف--لأ
ير-ئأز÷أ بعÓ-لأ ة-با-شصإأ ددŒ ة-ي-نا--ك--مإأ
ةليوط ةÎف ذنم يأرشساتلاغ نع باغ يذلأ
ÒËت هنأأو ةشصاخ ،تاباشصإلأ ةÌك ببشسب
ةدايق ‘ ةمهاشسملل رشضÿأ بعل ىلع لوعي

ةرأدشصو تأراشصتنإلأ ة-ل-شصأوŸ يأر-شسا-ت-لا-غ
لÓ--خ ÒËت لا--ق ثي--ح ي--كÎلأ يرود--لأ
›وغيف حنمأأ نأأ Êاكمإاب ناك»: ةيفحشص ةودن

انتأرابم ‘ بعلل قئاقدلأ ضضعب لقألأ ىلع
ة-با-ثÃ نا--ك ر--مألأ ن--ك--ل ،موروزر--يأ ما--مأأ
›وغيف ،كلذب مايقلأ يننكÁ لو ةفزاÛأ

نأأ ي-ن-ن-كÁ لو ا-ن-ل ة-ب-شسن-لا--ب م--ه--م بعل
هتامدخ ¤إأ ةشسام ةجاحب نحنف هب فزاجأأ

ة-يا-ه-ن-ب د-ي-ع-شس ا-نأأ ،ة-يز--ها÷أ ”أأ ‘ و--هو
ردŒ .«وا-ك-لا-ف م-جا-هŸأو ›و-غ-ي-ف ة-با--شصإأ
Èمشسيد رهشش بيشصأ ›وغيف نأأ ¤إأ ةراششإلأ
عطتشسي ⁄ هنك-ل ي-ف-نا-ج ‘ دا-ع م-ث ي-شضاŸأ
ةبا-شصإÓ-ل ه-شضر-ع-ت بب-شسب ءا-ق-ل لوأأ لا-م-كإأ

ة-ل-ي-ك--ششت ن--ع هدا--ع--بإأ ¤إأ ىدأأ ا--م ، أدد‹
يكÎلأ يرودلأ ردشصت-ي يذ-لأ يأر-شسا-ت-لا-غ

يذلأ ضساتكششتيب ن-ع طا-ق-ن ة-ثÓ-ث قرا-ف-ب
ل.ماشسح . ةدحأو ةأرابم هشصقنت

ةمحر نب بلاطي ماه تضسيو بردم
تايرابŸا ‘ ةكراضشملل ةفاضضإ’ا Ëدقتب
د--ت--يا--نو--ي ما--ه تشسيو يدا--ن برد--م د--كأأ
Ëد--ق--ت نأأ ،ضسيو--م د--ي--فأد ،يز---ي---ل‚إلأ
د-ي-حو-لأ را--ي--عŸأ و--ه نأد--يŸأ ‘ ة--فا--شضإلأ
›ود-لأ نأد-يŸأ ط-شسو-ت-م Úب ة-شسفا--ن--م--ل--ل
ÚبعÓلأ ةيقبو ةمحر نب ديعشس ،يرئأز÷أ

هاشضر مغرو ،ةيشساشسأأ ةناكم ىلع قيرفلأ ‘
Ãلأ همدقي اÓبردم نأأ لإأ يرئأز÷أ بع

ةيقبو ة-م-حر Íل ة-لا-شسر ه-جو ما-ه تشسيو
،نيوب ،و-ي-نو-ت-نأأ كل-ت‰»:Ó-ئا-ق ، Úب-عÓ-لأ

اÃ ديعشس انأأو ،ينيزنلو ةمحر نب ديعشسو
Áأ ةيشضرأ قوف انل هنوحنŸانأأ نكلو ،نأدي

أودجأوتتو ضصيمقلأ أودترت يكل مهل لوقأأ
ة--فا--شضإلأ أو---مد---ق---ُت نأأ بج---ي ،بع---لŸأ ‘

ةم-حر ن-ب نأأ ¤إأ ةرا-ششإلأ ردŒ .«ق-ير-ف-ل-ل
رخأأ لÓخ48 ةقيقدلأ ‘ ايطايتحإأ كراشش
ما-مأأ ه-تÁز-ه د-ن--ع ما--ه تشسيو--ل ةأرا--ب--م
أذ-ه فد-ه-ل Úفد-ه--ب ي--ت--ي--شس Îشسي--ششنا--م
 .عوبشسألأ

ل.ماشسح

:ÒËت —اف يأرضساتلاغ بردم..رضضÿأ بعÓل ةجا◊أ سسمأاب هنأأ لاق

تــــــضضفر اـــــنل مـــــهم بـــــع’ ›وـــــغيف»
«ةباضصإ’ا ددŒ ةيضشخ هب ةرماغŸا



...ةشسفانŸا سصقن نم Êاعُي
دّدهمو ويصستل ‘ سشيمهتلا Êاعي سسراف

ينطولا بختنŸا ‘ هناكم عييصضتب
ن-م سسرا--ف د--مfi ير--ئاز÷ا ه--ب--ع’ ادد‹ و--ي--سست’ يدا--ن برد--م د--ع--بأا

اهرسسخ يتلا اينولوب مامأا سسمأا لوأا ءاسسم ةهجاوم لÓخ هتاباسسح
تاباسسح نم يرئاز÷ا مجنلا جرخيل ،ةف-ي-ظ-ن ة-ي-ئا-ن-ث-ب ه-ق-ير-ف

اهيفاعتو ةباسصإ’ا نم هتدوع مغر ةÒخأ’ا ةÎفلا لÓخ هبّردم
اهلاح ىل-ع نا-م-ق-ل راد تي-ق-بو ر-ّي-غ-ت ءي-سش ’ ن-ك-ل ،ا-ي-ئا-ه-ن ا-ه-ن-م
سشيع-ي يذ-لا ا-نوÒف سسÓ-ي-ه ـل ق-با-سسلا ع-فاد-م-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب
بع’ ¤إا اهاحسضو ةيسشع Úب لّو– امدعب ابعسص اعسضو

‘ ،«يوامسسلا قرزأ’ا» يدان بردŸ يوناث رايخو ليدب
.اقÓطإا يرئاز÷ا ›ودلا دعاسست ’ ةيعسضو

ناهذألا ‘ لازل دنو“رود ءاقلو ةيّوق تناك هتيادب
ن-ك-ت ⁄ و-ي--سست’ ‘ سسرا--ف د--مfi ة--ياد--ب نأا م--غرو

سضو-م-غ-لا دا-سس ا-مد-ع-ب ها-ن“ يذ-لا ل-ك--سشلا--ب
ة-م-سصا-ع-لا يدا-ن ¤إا لا-ب-سس ن-م ه-لا-ق--ت--نا

بردŸا رار--سصإا ّنأا Òغ ة--ي---لا---ط---يإ’ا
ل-ع-ج ،ه--ي--ل--ع ي--غاز--ن--يإا Êو--م--ي--سس
نمسضيل ،Òخأ’ا ‘ متت ةقفسصلا
سسراف دمfi ت’وج عسضب دعب
ة-ل-ي-ك-سشت ‘ ة--ي--سسا--سسأا ة--نا--ك--م

تايرابم يدؤويو ›ا-ط-يإ’ا ي-ن-ق-ت-لا
باهذلا ةارابم ّلعلو ىوتسسŸا ‘

يرود ‘ د--نو“رود ا--ي--سسرو--ب ما--مأا
‘ ةارابم ىّدأا Úح ناهذأ’ا ‘ تلاز’ وكيبŸوأ’ا بعلÃ لاطبإ’ا

زوفلا ‘ مهاسسيل ،ناديŸا قوف رسصانعلا نسسحأا Úب نم ناكو ةمقلا
.ÊاŸأ’ا يدانلا ىلع ةلماك ةيثÓثب سضيرعلا

ليدب بعل ¤إا هتلّوحو هتاباشسح تدشسفأا ةباشصإلا
د-ع-ب ا-م-ي-ف سسرا-ف د-مfi ا-ه-ل سضّر-ع-ت ي--ت--لا ة--با--سصإ’ا تءا--جو
راسص يذ-لا ي-غاز-ن-يإا Êو-م-ي-سس ه-برد-م تا-با-سسح ن-م ه-جر-خ-ت-ل
و-هو عا--فد--لا ن--م ىر--سسي--لا ة--ه÷ا ‘ يراز--ت’ ى--ل--ع د--م--ت--ع--ي
Úقاورلا يبع’ ىلع دمتعت يتلا٢ –5 –3 هتطخب فورعŸا
¤إا سسراف ةدوع يتأاتل ،اعم موجهلاو عافدلا ‘ رسسيأ’او نÁأ’ا
اÃ هبردم عانتقا مدع ّلظ ‘ هتيعسضو Òغتت نأا نود سسفانŸا

تايرابŸا سضعب ‘ تاÎف ىلع هتكراسشمو تابيردتلا ‘ همدقي
نع باغ ثيح ،هنم ةوجرŸا ةفاسضإ’ا مدقي نأا نود ليدبك

خينويم نرياب قÓمعلا مامأا اهرخأا تايرابŸا نم ديدعلا
.اينولوب ‘ سسمأا لّوأاو

هدّدهي سشاّمحو سسرام سصبرت نع داعبإلاب ادّدهم
سصبÎلا ل--ب--ق ةÒسصق ةÎف تاد--ج--ت--سسŸا هذ--ه ي--تأا--تو
هلل-خ-ت-ت يذ-لا ي-ن-طو-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل ل-ب-قŸا يÒسضح-ت-لا
·أا سسأا-ك تا-ي-ف-سصت ‘ ا-ناو-سستو-بو ا-ي-ب-ماز ي--ت--ه--جاو--م

‘ Òبك كسش ّلfi سصبÎلا ‘ هدجاوت ىقبي ثيح ،ايقيرفإا
ةو-عد-لا ه-ي-جو-ت-ب ي-سضا-م-ل-ب لا-م-ج برŸا عا-ن-ت--قا مد--ع ّل--ظ

ةسسفانŸا نأا ةسصاخ ةسسفانŸا سصقن نم نوناعي ÚبعÓل
مقرلا Èتعي ينيعيبسس نب ناك اذإاف ،بختنŸا ‘ ةديدسش

ـل ي----ف----لÿا طÿا ن----م ىر----سسي----لا ة-----ه÷ا ‘ د-----حاو
سسفا-ن-ت--لا نإا--ف ،«ر--سضÿا»

هليدب ىلع ديدسش ودبي
د------ب------عو سسرا------ف Úب
ه-------جو-------لاو ،يوÓ-------لا

سشا------ّم------ح د------يد÷ا
ةو-------ق-------ب ح-------ّسشرŸا

لÓ--خ د---جاو---ت---ل---ل
،ل--ب---قŸا سصبÎلا

ع-ن-سصي يذ-لا و--هو
اذ-----------------ه ثد◊ا
‘ م---------------------سسوŸا

ع-م ›ا-غ-تÈلا يرود--لا
.اتسسيفاوب

ةزمح . م

‘ ي--ت--ي--سس Îسسسشنا--م Òها--م--ج تن--ثأا
flماه تسساو ةارابم دعب اهيلاعت فلت

زرfi سضا-ير ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا ى--ل--ع
قيق– وحن «نزيتيسسلا» هتدايق لعفب
ه--تر--ير“ ل--سضف--ب ىر--خأا ةر--م زو--ف---لا
هيدان دوقيو قلأات-لا ل-سصاو-ي-ل ،ةز-ي-مŸا
زوفلا وحن ةيفاسضإا ةوطخب مايقلا وحن
تن--ثأاو ،م--سسوŸا اذ--ه يرود--لا بق--ل--ب

Èع اهيلاعت فلتfl ‘ يتيسس Òهامج
ي--عا--م--ت--ج’ا ل--سصاو---ت---لا ع---قو---م
زرfi هل-ع-ف-ي ا-م ى-ل-ع «Îيو-ت»
عسضوت يتلا ةقثلا لسضفب هنأاو
نو-ك-ي نأا ى-ل-ع را-ق و-ه ،ه-ي-ف
مو‚و نيورب يد لثم ارثؤوم
م---ت---ي اŸ ة---سصا---خ ،يدا---ن---لا
ه---ب---سصن---م ‘ ه---لا---م---ع----ت----سسا
.لّسضفŸا

يشسليششت Òهامج
سشايز ناكم هب نوملحي
سضا---ير ـل تفÓ---لا ق---لأا---ت---لا

fiسسسشنام عم زرÎ يتيسس
ةÒخأ’ا ع---ي---با---سسأ’ا لÓ---خ
ى--ت--ح ءا--ن--ث ف--لfi ه--ل--ع---ج

ةرو--سص ‘ ىر---خأ’ا قر---ف---لا
ي-سسل--ي--سشت يدا--ن Òها--م--ج

موقي ام ىلع تقّلع يتلا
،Ëر---غ---لا ع---م زرfi ه----ب

ةرادإا نأا ول اونمتي ثيح
ي-سسور--لا ر--يدرا--ي--لŸا
ما--ق سشت--ي--فو---مار---بأا
ن------م زرfi م-------سضب
مجنلا سسيلو Îسسيل
م--ي--ك--ح ي--بر---غŸا
م-غر يذ-لا سشا--يز
ة-ق-فوŸا ه-تا-يد--ب

يدا------ن-------لا ع-------م
نأا ’إا Êد--ن--ل---لا

هاوتسسم
د-ع-ب ع--جار--ت
ةباسصإ’ا
يتلا
اهل سضرع-ت
راسصو

ع----م Ó----يد-----ب
،ليخوت بردŸا

ن-ع «زو-ل-ب-لا» را-سصنأا ر--ّب--ع ثي--ح
يرئاز÷ا مجنلا ةيؤور ‘ مهملح
ة-ع-ل--ق ¤إا م--سضن--ي زرfi سضا--ير
.Óبقتسسم «جديرب دروفماسس»

ةدورب» :لويدراوغ
حمشس زرfi ءودهو باشصعأا

«زوفلاب انل
بي----ب بردŸا ى----ن-----ثأاو

ر“ؤوŸا ‘ ’ويدروغ
ءاقللا دعب يفحسصلا
ه--م‚ ى--ل--ع اÒث--ك
يرئاز÷ا
سضاير

fiزر

Êاثلا فدهلا ةطقل ‘ هباسصعأا ةدوربو
مامأا ثÓثلا طاقنلا يتيسسلا حنم يذلا
لا---ق ثي----ح ،ما----ه----سس تيود ي----ن----ع----لا
باسصعأا ةدورب Êدسش دقل» :فوسسليفلا

fiاثلا فدهلا ةطقل ‘ هءودهو زرÊ،
قبط ىلع ةركلا عسضوو عرسستي ⁄ ثيح

ةر-ك--لا ع--سضو يذ--لا ز--نو--ت--سس ه--ل--ي--مز--ل
ل---ج---سسو ،كا----ب----سشلا
فدهلا

،ثÓثلا طاقنلاب انل حمسس يذلا Êاثلا
‘ ة--ع--ئار تا--ظ--ح--ل--لا هذ--ه ة--حار--سص

ىلع ه-ق-ير-ف زرfi د-عا-سسو ،«ق-ير-ف-لا
›اوتلا ىلع ةثلاثلا ةارابŸا ‘ زوفلا
لا-ن--سسرأا ،نو--تر--ف--يإا ن--م ل--ك د--ع--ب
     .ماه تسساوو

ةزمح . م

ــه٢441 بجر٦1 ـل قفاوŸا1٢0٢ سسرامÚ 10نثإ’ا ثد◊ا
... تفÓلا هقلأات لشضفب

زرfi ـب نوديصشُي يتيصسلا راصصنأاو لويدراوغ

خابدÓغ ىلع ةلواطلا بلقي غيزبيل عجاÎلا لصصاوُي ينيعبصس نبو ةبيıا هجئاتن خابدÓغنششوم ايشسوروب يدان لشصاو ةÒث-م ةارا-ب-م ‘ غ-يز--ب--يل ما--مأا ه--طو--ق--شسب هيف ناك ءاق-ل ‘ Úفد-ه ل-با-ق-م ة-ي-ثÓ-ث-ب هيلع بلقي نأا لبق ةفيظن ةيئانثب امدقتم لد-ب تقو-لا ‘ زو-ف-يو ة-لوا-ط-لا سسفا-نŸا ›ودلا ةكراششم ةارابŸا تدهششو ،عئاشضلا ةيادب Óيدب ينيعبشس نب يمار يرئاز÷ا نم-ث ع-فد يذ-لا و-هو26 ةقيقد-لا ن-م عقو يتلا ءاطخألاو تهابلا دودرم لاطبألا ةطبار ءاقل ‘ اهيف ،يتي-شس Îشسششنا-م ما-مأا ن-با لو-خد ن-ك--ي ⁄و نأل اقفوم ةنيط-ن-شسق ةيئانث ىقلت ه-ق-ير-ف امدعب ه-لو-خد مد-ع-ب ‘ ا--مد---ق---ت---م نا---ك    .ةجيتنلا
ةزمح . م

Òغ مÓغ» :›وبان سسيئر
«عيبلل سضورعم

سسيتنرول يد ويليروأا ›وبان يدان سسيئر عطق
يرئاز÷ا هبع’ لبقتسسم نأاسشب Úقيلاب كسشلا

›ا--ط--يإ’ا مÓ--عإÓ--ل ثّد– Úح ،مÓ--غ يزو---ف
سضورعم سسيل مÓغ نأا دّكأاو سسمأا لوأا ءاسسم
ه-مد-ق ا-م ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب ،ع-ئار بع’ و-هو ع-ي--ب--ل--ل
ةسسكاعŸا ةطبرأ’ا ‘ عطقب هتباسصإا لبق قيرفلل
›ا-ط-يإ’ا بو-ن÷ا يدا-ن سسي-ئر اد-بو ،ة--ب--كر--ل--ل

فلاسس ¤إا ةدوعلا ىلع مÓغ ةردقب اعنتقم
ح-ب-سش ه-ن-ع د-ع-ت-با ا-مد-ع-ب ا-ب-ير-ق هاو-ت-سسم
ةيمÓعإا ر-يرا-ق-ت ح-سضوأاو ،تا-با-سصإ’ا
سسيتنرول يد سسيئرلا نأا ةيلاطيإا

نم «وتيفلا» لمعتسسا نم وه
ةÎف ‘ مÓ--غ ءا--ق--ب ل---جأا
ة-ي-سضاŸا تÓ-يو-ح-ت--لا

بردŸا ةبغر مغر
‘ وزو---------تا----------غ
    .هنم سصلختلا

ةزمح . م

ةجديكوأا» :زتام بردم «ودروب مامأا ةحار ‘ ناك هيبعل ىلع يتينوطنأا زتام بردم ىنثأا
ىلع هول-ج-شس يذ-لا ر-ها-ب-لا زو-ف-لا بق-ع

ةجيتنلا ‘ نيرخأاتم اوناك امدعب ودروب
هيبعل نأا لاق ثيح ،تبشسلا سسمأا لوأا
ه-شسرا-ح ن-ع لا-قو ،ىو--ت--شسŸا ‘ او--نا--ك

ل-ك نأا د-ق-ت-عأا» :ة-جد-ي-كوأا ير--ئاز÷ا
ةارابم انمّدقو ىوتشسŸا ‘ اوناك ÚبعÓلا

فدهلاو ةيعافدلا ةي-حا-ن-لا ن-م ةد-ي-ج
ىلع نيرداق انك ها-ن-ي-ق-ل-ت يذ-لا نأا د--ق--ت--عأا لو ه--يدا---ف---ت ›ود------------------لا سسرا◊ا ه---ل تنا---ك ير----ئاز÷ا ‘ ة-ب-ع--شص تÓ--خد--ت انك يتلا ةارابŸا هذه ةزمح . م .«ىوتشسŸا ‘ اهيف

نع همايصص لصصاوُي ولفرد يدنلوهلا يرودلا ‘ ليجصستلا رÁ ولفرد ةماسسأا يرئاز÷ا مجاهŸا لاز’
Ëاهنرأا سسيتيف هقيرف عم ةبيهر غارف ةÎفب
زوفلا مغر ليجسستلا نع هزجع لعفب يدنلوهلا
لوأا ءا-سسم ه-ق-ير-ف فر-ط ن-م ق-قÙا Òب-ك--لا
،دحاو لباقم ةيعابرب ولنيف باسسح ىلع سسمأا

ةÒخأ’ا قئاقد رسشعلا ‘ Óيدب كراسش ثيح
ةارابŸا هذه ‘ هتمسصب كرت ‘ لسشف هنأا Òغ

راسص يذلا وهو ،ةسصرفلا هذه لغتسسي ⁄و لي-ج-سست-لا ن-ع هز-ج-ع ذ-ن-م Ó-يد-ب ا-ب-ع’ عفدي هلعج ام ،ت’و÷ا نم ديدعلل ةيادب لّجسس يذلا وهو ايلاغ نمثلا «يزيفيدريإ’ا» ‘ ةقفوم مسسوم ةزمح . م    .بيهر لكسشب عجاÎي نأا لبق

ءاطخألا نمث انعفد» :ناقرز
«زتام مامأا ايلاغ

›ودلا ةدو-ع ودرو-ب يدا-ن-ل سسمأا لوأا ةارا-ب-م تد-ه-شش
هيدانل ةيشساشسألا ةليكششتلا ¤إا ناقرز يدهم يرئاز÷ا
ةيئانثب رايدلا رقع ‘ طقشس هقيرف نأا Òغ زتام مامأا

لاق ثيح ،ةجيتنلا ‘ امدقتم ناك امدعب دحاو لباقم
مامأا ىوتشسŸا ‘ لوأا طوشش انيدأا» :يلي ام ةراشسÿا نع
ةلشصاوم ىلع انقفتا Úطوششلا Úب ام ةÎف ‘و ،زتام
Êاث-لا طو-ششلا ‘ ،ة-ق-ير-ط-لا سسف-ن-ب بع-ل-لاو لا-ت-ق-لا
،ايلاغ نمثلا انعفدو ،ةيكيتكتو ةينف ءاطخأا انبكترا

نكل ،Êاث-لا طو-ششلا ‘ ه-ب ا-نر-ع-شش يذ-لا قا-هرإلا ع-مو
 .«ةÒخألا ةÎفلا لÓخ انعم دجوي ل ظ◊ا نأا دقتعأا

ةزمح . م



تأرأر-ق-لأ ن-م ة-ل-م-ج ذا-خ-تأ ” ،فا-ف-لأ ر-قÃ سسمأأ ›أرد-ي-ف-لأ بت-كŸأ عا-م-ت--جأ د--ع--ب
تÓيوحتلأ ةÎف قÓطنأ خيرات نع فششكلأ ” مك ،ةيلÙأ مدقلأ ةركب ةقلعتŸأ

ةيدنألأ ىعشست-شسو ،ل-ير-فأ11 ¤إأ سسرا---م22 ن-م ة-يأد-ب كلذ نو-ك-ي-شسو ،ة-يو-ت-ششلأ
ÚبعÓلأ لشضفأاب اهفوفشص ميعدتل يغبني امك ةÎفلأ هذه لÓغتشسأ ¤إأ ةفÙÎأ

‘ مايألأ هذه رششابتشس يتلأ لئابقلأ ةبيبشش رأرغ ىلع ،ةدوعلأ ةلحرŸ ابشس–
مهمأدقتشسأ لجأأ نم مهفدهتشست نأأ نكÁ نيذلأ ÚبعÓل ةيتأذلأ Òشسلأ ةشسأرد

يتلأ سصئاقنلأ سضعب نم Êاعي قيرفلأ نأأو ةشصاخ ،ةيوتششلأ تÓيوحتلأ ةÎف ‘
.ةمزÓلأ ةفاشضإلأ Ëدقتو ىوتشسŸأ عفرل اهكرأدت بجوتيشس

فاكلل ابشس– يعون ميعدت ىلع رشصي ناف’
يتلأ تامأدقتشسلأ ةي-ل-خ تأا-ششنأأ ة-ي-ل-ئا-ب-ق-لأ ةرأدإلأ نإا-ف ،ع-ي-م÷أ م-ل-ع-ي ا-م-كو

اهنحميشس يتلأ ةمئاقلأ قفو ÚبعÓلأ ةنياعŸ مايألأ هذه اهلمع رششابتشس
،ميعدت ¤إأ جات– يتلأ بشصانŸأ ” يتلأو ةرأدإÓل نافل سسينيد بردŸأ

لوألأ لوؤوشسŸأ هنوك تامأدقتشسلأ ةيلمع ‘ يأأر هل نوكيشس نافل نأأ ثيح
هبلاطم مأÎحأو يعون ميعدتب كشش نود بلاطيشسو ،ةينفلأ ةشضراعلأ نع
ىد-ل ةرأدإلأ ع-م ا-ه-ي-ل-ع ق-ف-تأ ي-ت-لأ ةر-ط-شسŸأ فأد-هألأ ق-ي-ق– ل-جأأ ن-م
.ةبيبششلاب هقاحتلأ

تايولوأ’ا نم باعلأا عناشصو مجاهم
هيدل ةÒخألأ هذه نإاف ،ةيلئابقلأ ةرأدإلأ نم ةبرقŸأ رداشصŸأ سضعب بشسحو
‘ ميعدت ¤إأ جات– يتلأ بشصانŸأو ÚفدهتشسŸأ ÚبعÓلأ نم ةيلوأأ ةمئاق
طÿأ ميعدت مهتايولوأأ نمشض نوعشضي نيÒشسŸأ نأأ ثيح ،يوتششلأ وتاكŸÒأ

عناشص ¤إأ ةفاشضإأ ،يدولغماب ›وغنوكلأ مأدقتشسأ دعب رخآأ مجاهÃ يمامألأ
ن .ن.ةيندبلأ ةيحانلأ نم زهاجو ةيلاع تاناكمإاب عتمتي باعلأأ

ةيدŸا ءاقلل ةÒعشش نب عاجÎشسا ىلع رشصي ناف’
رئأز÷أةيدولوم مامأأ ةÒخألأ اهتأرابم تبعل ةيلئابقلأ ةليكششتلأ نإاف ،ةقباشسلأ اندأدعأأ ‘ هيلإأ انرششأأ املثم
ىلع اهل سضرعت يتلأ ةباشصإلأ ببشسب باغ يذلأ ةÒعشش نب دمfi طشسولأ بعل تامدخ نم ةشصوقنم
ةÒعشش نب نأأ ثيح ،›اŸأ بعلŸأ مامأأ ةيقيرفإلأ ةشسفانŸأ نم ةدوعلأ ءاقل ذنم ةبرقŸأ ةلشضعلأ ىوتشسم
بردŸأ نأاب املع ،نك‡ تقو برقأأ ‘ ةشسفانŸأ ءأوجأأ ¤إأ ةدوعلأ فدهب فثكŸأ جÓعلأ لشصأوي
ةيرح هيدل نوكت ىتح ةيدŸأ ءاقل لبق عوبشسألأ أذه هعاجÎشسأ ىلع رشصي نافل سسينيد
.يبŸوألاب ةحاطإÓل اهيلع دمتعيشس يتلأ ةيشساشسألأ ةليكششتلأ ⁄اعم رايتخأ

ةيراقلا ةشسفانملل هتامدخ ¤إا ةجاحب نوكيشس
لماك عاجÎشسأ نم ةÒعشش نب بعÓلأ نكمتي ⁄ أذإأ ام ةلاح ‘و ،لباقŸأ ‘

،ة-ي-ح-شصلأ ه-ت-لا-ح-ب ر-ما-غ-ي ن-ل نا-فل بردŸأ نإا-ف ،عو--ب--شسألأ أذ--ه ه--ت--قا--ي--ل
نوكي ىتح يئاهن لكششب ءافششلل لثامتلل تقولأ نم عشستم هحنميشسو
رظتنت يتلأ ةماهلأ ةأرابŸأو ةيراقلأ ةشسفانŸأ ‘ هيلع دامتعلأ هعشسوب
روبشس نوتوك مامأأ فاكلأ سسأاك تاعوم‹ رود نم ةلوج لوأأ ‘ يرانكلأ
.وزو يزيتب Èمفون1 بعلÃ سسرام01 موي Êورماكلأ

وزو يزيتب مويلا ةيشسمأا تابيردتلا ¤إا ةدوعلا
دعأوقلأ جراخ ةب-ي-ب-ششلأ ه-ت-ق-ق-ح يذ-لأ Úم-ث-لأ زو-ف-لأ د-ع-ب
دافتشسأ ،رئأز÷أ ةيدولوم مامأأ مشسوŸأ أذه ةثلاثلأ ةرملل
مهل اهحنم دحألأ سسمأأ دحأو مويل ةحأر نم نوبعÓلأ
لماك عاجÎشسأ نم أونكمتي ىتح نافل سسينيد بردŸأ
تابيردتلأ ¤إأ ةدوعلأ نوكت نأأ ىلع ،ةيندبلأ مهتقايل
بعلÃ أءاشسم ةعبأرلأ ةعاشسلأ نم ةيأدب مويلأ ةيشسمأأ

ةمداقلأ ةهجأوملل أدأدعتشسأ وزو يزيتب Èمفون1
ي-بŸوأأ ما-مأأ ة-ع-م÷أ أذ-ه يرا-ن-ك-لأ ر-ظ--ت--ن--ت ي--ت--لأ
فÙÎأ مشسقلأ ةلوطب نم61 ةلو÷أ مشسرب ةيدŸأ
.لوألأ

لوأ’ا فÙÎاــه2441 بجر61 ـل قفأوŸأ1202 سسرامÚ 10نثإلأ

لئابقلا ةبيبشش

مشس– فيك تفرع لئابقلأ ةب-ي-ب-شش نإا-ف ،ا-ق-با-شس ه-ي-لإأ ا-نر-ششأأ ا-م-ل-ث-م
5 بعلÃ رئأز÷أ ةيدولوم مامأأ سسمأأ لوأأ هتبعل يذلأ وكيشسÓكلأ

لباقم Úفدهب يرانكلأ ح-لا-شصل ى-ه-ت-نأ يذ-لأو ،ة-م-شصا-ع-لا-ب ة-ي-ل-يو-ج
قوفتلأ مغرو ،ثأدحألأ نم Òثكلأ دهشش أÒثم ناك ءاقل ‘ فده
درط دعب ةأرابŸأ نم Òخألأ ةعاشسلأ فشصن ‘ ةيدولوملل يددعلأ
نورمح ءÓمز دقفي ⁄ كلذ نأأ لإأ ،مورك دمحأأ نÁألأ عفأدŸأ
رفظلأ لجأأ نم سسفنلاب ةÒبك ةقثب أوبلعو ،ةهجأوŸأ ىلع مهزيكرت
ةبيبششلأ يبعل نأأ ودبيو ،ةيمهألأ ةياغ ‘ تناك يتلأ ثÓثلأ طاقنلاب
جئا-ت-ن-لأ ن-م ة-ل-شسل-شس أو-ق-ق-حو بو-ل-طŸأ ىو-ت-شسŸأ ‘ أو-نا-ك ن-يذ-لأ
ىلع نورشصي ا‰إأو ،د◊أ أذه دنع فقوتلأ نوديري ل ةيباجيإلأ
ىد-ل ة-ع-م÷أ أذ-ه ر-خآأ زو-ف ق-ي-ق-ح-ت-ب ةÒتو--لأ هذ--ه ى--ل--ع ظا--ف◊أ
نأأ Òغ ،61 ةلو÷أ راطإأ ‘ وزو يزيت ‘ ةيدŸأ يبŸوأأ مهلابقتشسأ
رذحي يشسفنلأ بنا÷أ ىلع أÒثك زكري يذلأ نافل سسينيد بردŸأ
ى-ل-ع ل-جرألأ ع-شضو-ب ا-م-ئأد بلا-ط-يو ة-طر-فŸأ ة-ق-ث--لأ ن--م ه--لا--ب--ششأأ
.سضرألأ

باهذلا ةياهن لبق مويدوبلا نوفدهتشسي لئابقلا
مامأأ اهزوف دعب سسمأأ لوأأ ةبيبششلأ اهب ترفظ يتلأ ثÓثلأ طاقنلأ

لتحيو بيتÎلأ لودج ‘ يقتري يرانكلأ تلعج رئأز÷أ ةيدولوم
مويدوبلأ نع طاقن عبرأأ قرافبو ةطقن42 عومجÃ سسماÿأ زكرŸأ
نأرظتنت ناتللأ ÚترخأاتŸأ ÚتهجأوŸأ رابتعلأ Úعب ذخألأ نود
ىلع نأزيلغ عير-شسو ة-ن-ي-ط-ن-شسق با-ب-شش ما-مأأ وزو يز-ي-ت ‘ ة-ب-ي-ب-ششلأ
وه ةÎف-لأ هذ-ه ‘ ة-ب-ي-ب-ششل-ل ي-شسي-ئر-لأ فد-ه-لأ نإا-ف ،كلذ-ل ،›أو-ت-لأ

مويدوبلاب قاحتللأو طاقنلأ نم نك‡ ددع Èكأأ عمج ىلع لمعلأ
Óيحتشسم نوكي نل يذلأ فدهلأ وهو ،باهذلأ ةلحرم ةياهن لبق
.ةÎفلأ هذه ‘ نوبعÓلأ اهكلÁ يتلأ ةدأرإلأ ¤إأ رظنلاب

روبشس نوتوك ءاقل لبق ثÓثلا طاقنلا ديري ناف’
نك“ دعب Òبكلأ هحايترأ نع نافل سسينيد بردŸأ Èع ،هتهج نم
ةوق دكؤوي دعأوقلأ جراخ رخآأ زوف قيق–و يدحتلأ عفر نم هيبعل
نإاف ،كلذ ع-مو ،وزو يز-ي-ت جرا-خ د-ي÷أ ه-شضوا-ف-تو ،ق-ير-ف-لأ ة-ي-ن-هذ
Òكفتلأ ةرششابمو ابناج وكيشسÓكلأ عشضو ىلع رشصي يشسنرفلأ ينقتلأ

رأوششŸ ةبشسنلاب ةيمهأأ لقت نل يتلأ ةمداقلأ ةأرابŸأ ‘ نآلأ نم
ةبوعشصلأ ةياغ ‘ نوكتشس ةمهŸأ نأأو ةشصاخ ،ةلوطبلأ ‘ ةبيبششلأ
ذن-م ا-ي-با-ج-يإأ أرأو-ششم ر-خآلأ و-ه ق-ق-ح-ي يذ-لأ ة-يدŸأ ي-بŸوأأ ما-مأأ
نافل نأأ امك ،ةفدشصلاب ةثلاثلأ ةبترŸأ لحتي لو مشسوŸأ قÓطنأ
ةهجأومو يراقلأ دعوŸأ لبق رخآأ زوف قيق–و ديكأاتلأ ىلع رشصي
.سسرام01 موي ةررقŸأ وزو يزيت ‘ روبشس نوتوك

¤وأ’ا راودأ’ا ىلع سسفانتلا لمأا ديعتشس نازيلغو يشس .سسأا .يشسلا طاقن
لودج ‘ Ìكأأ ءاقترÓل ةنيمث ةشصرف اهل ةبيبششلأ نإاف ،عيم÷أ ملعي امكو
وزو يزيت ‘ Úترخأاتم Úتهجأوم يرانكلأ رظتني هنأأ رابتعاب بيتÎلأ
نأأ ينعي ام ،›أوتلأ ىلع نأزيلغ عيرشسو ةنيطنشسق بابشش نم لك مامأأ
لئابقلل لمألأ ديعتشس ةيفاشضإأ طاقن تشسب رفظلل ةيتأوم نوكتشس ةشصرفلأ
ىلع ظاف◊أ ةطيرشش ةلوطبلأ بقل ىلع سسفانتلأو ¤وألأ رأودألأ بعلل
.باهذلأ ةلحرم نم ةيقبتŸأ تلو÷أ ‘ ةيباجيإلأ جئاتنلأ ةÒتو

طاقنلا عمج ¤إا فدهيو بقللا ‘ Òكفتلا سضفري ناف’
مهداقفإأو ÚبعÓلأ ىلع طغشضلأ ةشسرا‡ ىدافتي ىتحو ،لباقŸأ ‘

Òكفتلأ سضفري نافل سسينيد بردŸأ نإاف ،مهعوشضوم ىلع زيكÎلأ
كلذ نأأ ىري ثيح ،نآلأ نم بقللاب جيوتتلأ فده نع ثيد◊أ وأأ
ةلوطبلأ ‘ Óيوط لأز ام رأوششŸأ نأأ رابتعاب هنأوأل قباشس Èتعي
نمشض عشضي نافل بردŸأ نإاف ،كلذل ،ةÒبك تأدوه‹ بلطتيو
نك‡ ددع Èكأأ عمجو ¤وألأ ةجردلاب قيرفلأ ىوتشسم عفر هتايولوأأ

ىلع لجرألأ عشضو عم ةأرابÃ ةأرابم تأءاقللأ Òيشستو طاقنلأ نم
.ةÒبك ةيدجب تأءاقللأ لك ذخأأو سضرألأ

«ةيدŸا مامأا يرورشض ديكأاتلاو يغبني امك وكيشسÓكلا انÒشس» :ةفيرشش نب
ة-يدو-لوÃ ة-ب-ي-ب-ششلأ تع-م-ج ي-ت-لأ ةÒخألأ ةأرا--بŸأ ة--يا--ه--ن د--ع--ب
يرانكلأ ةمهم نأأ ةفيرشش نب ديلو رشسيألأ Òهظلأ دكأأ ،رئأز÷أ

ذنم »:هلوق ‘ كلذ احشضوم ،وكيشسÓكلأ ‘ لانŸأ ةلهشس نكت ⁄
مامأأ ة-بو-ع-شصلأ ة-يا-غ ‘ نو-ك-ت-شس ة-م-هŸأ نأأ كرد-ن ا-ن-ك ة-يأد-ب-لأ

جئاتنلأ بايغو ةبعشص فورظب ر“ تناك يتلأ رئأز÷أ ةيدولوم
بعÓلأ جورخ دع-ب ا-ن-ي-ل-ع أد-ي-ق-ع-ت تدأدزأ رو-مألأو ،ة-ي-با-ج-يإلأ
ءاقللأ Òشسن فيك انفرع دقف ،كلذ عمو ،ءأرم◊أ ةقاطبلاب مورك
را-يد-لأ ¤إأ ةدو-ع-لأو قرا-ف-لأ ع-ن-شصل ة-يدو-لوŸأ فور--ظ ل--غ--ت--شسنو
ةعومÛأ Ìكأأ ررحيشس زوفلأ أذه نأأ دقتعأأ ،ةنيمث طاقن ثÓثب
يبŸوأأ مامأأ ةمداقلأ ةلباقŸأ ‘ ديكأاتلأ نع ثحبلل انزفحيو
.«يراقلأ دعوŸأ ‘ Òكفتلأ لبق ةيدŸأ

ن .ن

وكيشسÓكلا طاقنب زوفلا دعب

ةـــطرفŸا ةـــقثلا نم رذحي ناـف’و ةـــيدŸا طاقن فدــهتشست ةــبيبششلا

...يوتششلا وتاكŸÒا قÓطنا خيرات ددحي ›ارديفلا بتكŸا

 فادــــــــــهتشسا رــــــــــششابتشس ةــــــــــبيبششلا
قــــــــــيرفلا مــــــــــيعدتل ÚــــــــــبعÓلا



ــه٢441 بجر61 ـل قفاوŸا1٢0٢ سسرامÚ 10نثإلا لوألا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

ايقيرفإا ¤إا لقنتلا لبق زيغن ةدوع و هتلاقٕاب ÚبعÓلا ةبلاطم مغر

Êارــــــــمع ‘ ةــــــــقثلا ددــــــــŒ رــــــــئاز÷ا ةــــــــيدولوم ةرادإا

جÈلا يلهأا

 يوتسشلا وتآكŸÒا ةÎف دّدحي «فآفلا»
قـيرفلا ميعدتب ةبلآطم ةرادإلاو

ةÎف حتف دعوم ،«فافلا» مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–Óل ›ارديفلا بتكŸا ددح
ءاهتنا برق عم انمازت اذه يتأاي ،ةفÙÎا ةيدنأ’ا يبعÓل ةيوتششلا ت’اقتن’ا

Èع هترششن نايب ‘ «فافلا» تدكأاو ،ةيلÙا ةلوطبلا رمع نم باهذلا ةلحرم
وتاكŸÒا ) ت’اقتن’ا ةÎف حتف  دعوم نأاب ةÎف نأا ،دحأ’ا سسمأا يمشسرلا هعقوم
فشصتنم دنع1202 ليرفأا11 موي يهتنيو سسرامÚ 22نث’ا موي نم  أادبيشس  (
لجأا نم تامادقتشسإ’اب ةينعŸا ةيدنأ’ا عيم÷ ةيتاوم ةشصرف اعبط يهو ،ليللا
مشضب ةبلاطŸا ةيدولوŸا ةرادإا ةشصاخو ،ةفاشضإ’ا Ëدقتل ةزراب ءامشسأا بادتنا

هفادهأا ديشسŒ لجأا نم يدا-ن-ل-ل ةد-عا-شسŸا Ëد-ق-ت ى-ل-ع ةردا-ق ةد-يد-ج ءا-مد
. ةوجرŸا

حئاوللاو طورسشلا هيل“ آم قفو Úبعللا عم دقآعتلا
دقاعتلا ةيوتششلا ت’اقتن’ا ةÎف لÓخ ،ةفÙÎا ةيلÙا ةيدنأÓل قحيو اذه
،اهب لومعŸا ىرحأ’اب وأا اهب ةفÎعŸا حئاوللاو طورششلا هيل“ ام قفو ÚبعÓلا عم
¤إا ةفاشضإا ،ابع’82 دحاولا قيرفلا ‘ ÚمدقتشسŸا ددع ىدعتي ’ نأا طرششب

طورششلا يهو ،ةبدتنŸا ةيدنأ’ا ىلع ةشضورفم ةيلام ةبوقع يأا دوجو مدع
،هيلع ةشضورفم ةيلام تابوقع يأا كلÁ ’ يذلا يدانلا ‘ ةرفوتم ىقبت يتلا

ةحلشصŸا قيقحتل ينفلا مقاطلا عم رواششتلاب ةديدج ءام-شسأا باد-ت-نا ا-ه-نا-ك-مإا-بو
. ةيعام÷ا

ادج دراو سصآنق مجآهم عم دقآعتلا ةينآكمإا
ملعت ةÒخأ’ا نإاف ،ةرادإ’ا نم ةبرقŸاو ةعلطŸا انرداشصم هتملع ام بشسحو

تايناكمإاب عتمتي ،عيفرلا زارطلا نم مجاهŸ ةجا◊ا سسمأا ‘ قيرفلا نأا اديج
ام اÒثك ةيدولوŸا موجهف ،ىمرŸا مامأا Òبك يفيدهت سسحبو اهب سسأاب ’ ةينف

فاّدهلاو ،ايراق وأا ايلfi ءاوشس ÚشسفانŸاو موشصÿا عافد تارفيشش كف نع زجع
زه ‘ امئاد مهيلع دامت-ع’ا ن-كÁ ’ ة-حا-شس ن-بو Òخ-ل-ب ه-ي-ل-ي-مز وأا يو-ير-ف
لوأا نم قرافلا ثدحي سصانق مجاهم بلطتت ةيراقلا ةشسفانŸا نأا امك ،كابششلا

ةيدولوŸا دعاشسي Òبك يقيرفإا مجاهم بادتنا نوكيشس رايÿا امتحو ،ةشصرف
Òكششوب.ةوجرŸا هفادهأا ديشسŒ ىلع

دــــــيدج سســــيئر Úــــيعت نوــــــــلجعتسسيو تآــــــــبيردتلل مــــــــهتعطآقم نودّدــــــــجي نوــــبعللا
جرب ةيلو ›او هيلإا اعد يذلا عامتجلا داقعنا مدع ىدأا
،تب----شسلا سسمأا لوأا ةرادإلا سسل‹ ءا----شضعأا ج----ير----ير----عو-----ب
د-يد-ج ن-م م-ه-ت-ع-طا-ق-م ¤إا Úب-عل-لا-ب ة-لو--ه‹ با--ب--شسألو
اذ-ه ى-ل-ع ةÒب-ك لا-مآا نود-ق-ع-ي او-نا-ك نا د-ع-ب تا-ب--يرد--ت--ل--ل
ةي-ع-شضو-لا جار-ف-نل يدؤو-ت د-ق ،تارار-ق-ب جور-خ-ل-ل عا-م-ت-جلا
هعم ثيد◊ا مهنكÁ قيرفلل ديدج سسيئر Úيعتو ةيرادإلا
ءارجإل Úبعللا سضفر لشصاوت ثيح ،هل مهتلاغششنا لقنو
ةشص◊ا تفرع ثيح ،›اوتلا ىلع ثلاثلا مويلل تابيردتلا
،ÊدŸا يزلاب Úبعللا روشضح سسمأا لوأا ةيشسمأل ةيبيردتلا
نكمتي ⁄ هنكل ،ارشضاح ةعيبشصوب رونلا دبع بردŸا ناك نيأا

نيذلا ،Úبعللا سضفر ببشسب تابيردتلا ىلع فارششإلا نم
بعلŸا ‘ اوقب ثيح ،ةيؤورلا حاشضتا ةرورشض ىلع اورشصأا

ةرادإلا سسل‹ نم وشضع روشضح راظتنا ‘ Úتعاشس نم Ìكأل
ةشص◊ا ر-شضح ن-يÒشسŸا ن-م د-حأا ل ن-ك-ل ،م-ه-ع-م ثد-ح-ت-ل-ل
.ةيبيردتلا

ةيزهآ÷ا عييسضت نم مهرّذح ينفلا مقآطلا
ل-جأا ن-م Úب-عل--لا ¤إا ا--با--ط--خ ة--ع--ي--ب--شصو--ب بردŸا ه--جو
ع-م ةازاو-م ل-م-ع-لا فا-ن-ئ-ت-شسل ةدو--ع--لا ةرور--شضب م--ه--عا--ن--قإا
نم Úبعللا ةعيبشصوب رذح ثيح ،ىرخأا قرطب جاجتحلا

ىلع ابلشس رثؤويشس ام وهو ،تابيردتلا ةعطاقم ةلشصاوم ةبغم
مدع نأا ةشصاخ،ة-مدا-ق-لا تا-ه-جاو-م-ل-ل ا-ب-شس–  م-ه-ت-يز-ها-ج

هب اوماق يذلا  Òشضحتلا ةداعا ينعي مايا5 نم Ìكأل بردتلا
هلابششأا  عم هثيدح ‘ ةعيبشصوب هدكأا ام بشسح  ةفئاشصلا ‘

.تابيردتلا ¤إا ةعيرشسلا ةدوعلا ىلع مهثحو
مسسوŸا ةيآهن لبق ةدوعلا ىلع رسصي لآتق عفادŸا
تا-ب-يرد-ت-لا ¤إا ةدو-ع-لا ى-ل-ع هرار-شصإا لا--ت--ق ع--فادŸا ىد--بأا

يتلا ةيحار÷ا ةيلمع-لا تا-ف-لfl ن-م ه-ي-فا-ع-ت د-ع-ب ةر-ششا-ب-م
كÎي ن-ل ه-نأا اد-كؤو-م ،قا-شسلا ىو-ت-شسم ى--ل--ع ا--ه--ل ع--شضخ--ي--شس
ددحو ،ةشسفانŸا ¤إا هتدوع ديكأات نود نم يهتني مشسوŸا
قيرفلا بيبط نأا مغرو ،ةدوعلل نيرهشش دعب ادعوم بعللا
بلطتت يتلاو ةباشصإلا ةروطخ ببشسب بعللا ةدوع دعبتشسا
نأا ودبيو ،رخآا يأار هل ناك لاتق نأا لإا  ةليوط ةÎفل هداعتبا
هرارشصإا ءارو هلشصت دق يتلا سضورعلا نم بعللا فوخت

ىد-با رار-شس ف-ي-ط-شس قا-فو سسي-ئر نأا ة-شصا-خ ةدو--ع--لا ى--ل--ع
.بعللا مادقتشساب همامتها

«ةÒبك ةبسسنب مسسوŸا ىهنأا لآتق»:قيرفلا بيبط
لاتق عفادŸا ةلاح سصوشصخب هحيرشصت ‘ قيرفلا بيبط دكأا
هتلعج يتلاو قاشسلا مظع ىوتشسم ىلع رشسك ¤إا سضرعت يذلا
ةيل-م-ع ¤إا ه-عو-شضخ را-ظ-ت-نا ‘ ة-ل-يو-ط ةÎف-ل سسب÷ا ع-شضي

لاتق عفادŸا نكمتي نل ةÒبك ةبشسنب»:لاق ثيح ،ةيحارج
6 نم Ìكأا بلطتت هتباشصإا نأا ةشصاخ ةشسفانŸا ¤إا ةدوعلا نم

ةرورشض مث ةليوط ةÎفل بايغلا ›اتلابو ةحارلا نم رهششأا
ةيمتح مامأا هلعجي ام ةيزها÷ا نامشضل Òشضحتلا هتداعإا
.«بعلل ةبشسنلاب مشسوŸا ةياهن

مويلا يوآهلل ÒسسŸا بتكŸا عآمتجا
يواهلا قيرفلا سسيئر مشسر دقف ةيلولا ›او عامتجا سسكع
مويلا يواهلل ÒشسŸا بتكملل عامتجا دقع سشامر سساو◊ا
ةيئانثتشسا ةماع ةيعمج دقعل ادعوم ددحيشس يذلاو Úنثلا

ددج ءاشضعأا ةيكزتو ةماعلا ةيعم÷ا ةبيكرت ةعشسوت لجأا نم
‘ ،جÈلا ‘  ةفورعŸا تايشصخششلا نم ةماعلا ةيعم÷ا ¤إا
ديد– راظتنا ‘  عشضولا جارفنا ¤إا يدؤوت دق ةوطخ لوأا

. ةماعلا ةيعم÷ا هذه دقعل دعوم
تآبيردتلا ¤إا ةدوعلل مويلا دعوم ددح ينفلا مقآطلا
ءاوجأا ¤إا ةدوعلل Úبعللا عم ادعوم ينفلا مقاطلا طبشض

نا دعب مويلا ةيشسما راوششŸا ةيقبل تاÒشضحتلاو تابيردتلا
‘  دعوŸا ‘ اونوكي ناب ةملك Úبعللا نم ددع هاطعا
ينفلا مقاطلا ةبغرل سشوراب ءاقفر ةباجتشسا ىدم راظتنا
ةÎفلا هذه للخ ةحارلا ›ا قيرفلا نوكر نأا ديكألا ىقبي
تقو-لا ‘ ءا-ج دادزو-ل-بو ة-يدو-لوŸا ي-ت-ه-جاو-م ل-ي-جأا-ت د-ع-ب
. قيرفلا اهنم Êاعي يتلا لكاششŸا طشسو بشسانŸا

ب/ليلخ

ةيدولوم ةرادإا سسل‹ سسيئر ،سساŸأا رشصانلا دبع دقع
ردا--ق--لا د--ب--ع بردŸا--ب ا--ًئرا--ط ا--ًعا--م--ت--جا ،ر--ئاز÷ا

ةنوآلا ‘ قيرفلا جئاتن عجارت بابشسأا ةفرعÊ، Ÿارمع
.ةÒخألا
هبعلم ىلع ،ةيشساق ةÁز-ه ،ي-م-شصا-ع-لا يدا-ن-لا ى-ق-ل-تو
‘ ،فده لباقم Úفدهب ،لئابقلا ةبيبشش هفيشض مامأا
.ÚفÎحملل يرئاز÷ا يرودلا نم51ـلا عوبشسألا
،د-حألا سسما ،ه-ب-ت-ك-م ¤إا Êار--م--ع ى--عد--ت--شسا سساŸأا
ي-تارا-ب-م ‘ ءادألا ع--جار--ت ر--شس ن--ع ه--ن--م ر--شسف--ت--شساو
يرودلا ‘ لئابقلا ةبيبششو ،لاطبألا يرودب يجÎلا
.يلÙا
لمحتب Êارمع بلاط سساŸأا نأا تدكأا ،رداشصŸا تاذ
¤إا ق-ير-ف-لا ةدا-عإل ع-ير-شس ل-ح دا-ج--يإاو ،ه--تا--ي--لوؤو--شسم
‘ ›اغنشسلا ثيغنوت ةهجاوÃ اًءدب ،ةحيحشصلا ةكشسلا
لا-ط-بأا يرود-ب تا-عو-مÛا رود ن-م ة-ث--لا--ث--لا ة--لو÷ا
.ايقيرفأا

اهب ينم يتلا ةيشساقلاو ةÒخألا ةÁزهلا ر“ ⁄و اذه
لئابقلا ةبيبشش مامأا ي◊اشص رداقلا دبع سسرا◊ا قافر
مهتمشص نع اوجرخ نيذلا ،Úبعللا ىدل ماركلا رورم
رشصا-ن-لا د-ب-ع ةرادإلا سسل‹ سسي-ئر نو-ب-لا-ط-ي او-حارو
دبع بردŸا ةلاقإاب وياروب يشضايرلا ريدŸاو سساŸأا
سسبلŸا ليدبت فرغ تدهشش ثيح ،Êارمع رداقلا

ىلع اورشصأا نيذلا ،Úبعللا اهلطب ناك ىشضوف ةلاح
لمعلا ‘ ةبغرلا اودقف يذلا Êارمع بردŸا ليحر
نأاب نيÒشسŸاو يدانلا ةرادإا عم ةجهللا اودّدشش لب ،هعم
سضوÿ لاغنيشسلا ¤إا لقنتلا لبق ةيلوؤوشسŸا اولمحتي

يدان مامأا تاعومÛا رود نم ةثلاثلا ةلو÷ا ةارابم
فيك ةياغلل جرfi فقوم ‘ ةرادإلا Úعشضاو ،تيغنوت

بردŸا ةÒشصق ةÎف ذنم تلاقٌأا دق تناك يتلا يهو ل
ةمغن ةداع-ت-شسا ل-جأا ن-م Êار-م-ع تبد-ت-ناو ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن
.تاراشصتنلا

‘ ةبغرلا اودقف مهنأا ةرادإلل اودكأا
Êارمع عم لمعلا

ةراشسÿا دعب بشضغلا ةمق ‘ اوناك ةيدولوŸا وبعل
‘ ل-ئا-ب-ق-لا ة--ب--ي--ب--شش م--ه--ب ا--ه--ق◊أا ي--ت--لا ةد--يد÷ا
اوناك ثي-ح ة-ي-ل-يو-ج5 بع-لÃ ،ر-ئاز÷ا و-ك-ي-شسل--ك

Áا طاقنب زوفلل سسفنلا نونŸكرادت لجأا نم ةاراب
ةرادإلل نودكؤوي مهتلعج ةÁزهلا نأا Òغ ،تاف ام
بردŸا ع-م ل-م-ع-لا ‘ ة-ب-غر-لا ل-ع-ف اود-ق-ف م-ه-نأا--ب

د◊ تلوج3 ‘ يدانلا ىلع فرششأا يذلا ،Êارمع
لك مامأا ةيراقلا ةشسفانŸا رمع نم Úترابم ،نآلا

‘و ،ي--شسنو--ت--لا ي--جÎلاو ير--شصŸا كلا---مز---لا ن---م
نوري نيذلا مهو ،ةيلئابقلا ة-ب-ي-ب-ششلا ما-مأا ة-لو-ط-ب-لا

نم ىقبت اميف هعم لمعلا ةلشصاوŸ مهتجاح مدع
. ةلوطبلا راوششم

زيغنل ةيفسسعتلا ةلآقإلا ىلع ةرادإلا اودقتنا
عا-م-ت-جإلا لل-خ ق-ير-ف-لا ي-ب-عل ن-م د-يد-ع-لا حار ا-م-ك
،سساŸأا ةرادإا--ب سسمأا لوأا م---ه---ع---م---ج يذ---لا ئرا---ط---لا
ن-م د--يد--ع--لا ه--ي--جو--ت ل--جأا ن--م ة--شصر--ف--لا نوز--ه--ت--ن--ي
اهب تلماعت يتلا ةقيرطلا اهزربأا ،ةرادإلل تاداقتنلا
،زيغن لي-ب-ن يدا-ن-ل-ل ق-با-شسلا بردŸا ع-م د-ي-م-ع-لا ةرادإا

ةلاقإلا ىلع ةرادإلا اودقتنا ةحاشس نب قافر نأا ثيح
ققح يذلا Òخألا اذه ،زيغن ليبن بردŸا ـل ةيفشسعتلا
ةنيتم ةقلع هطبرت تناكو ةبيطلا جئاتنلا نم ديدعلا
ىرخأا ةشصرف ل-ي-ن م-ه-ب-شسح ق-ح-ت-شسي نا-كو ،Úب-عل-لا-ب

. تاراشصتنلا ةكشس ¤إا ةيدولوŸا ةداعإل

نل Êارمع نأا كردي ةرادإلا سسل‹
!هتمهم ‘ حجني

د--ب---ع ةدا---ي---ق---ب ةرادإلا سسل‹ نأا ر---مألا ‘ تف---لŸاو
اديج نوملعي وياروب يشضايرلا ريدŸاو سساŸأا رشصانلا
‘ حجني نل Êارمع رداقلا دبع ›ا◊ا بردŸا نأاب

يدا-ن-ل-ل تارا-شصت-نإلا ة-م-غ-ن ةدا-ع-ت--شسا ي--هو ،ه--م--ت--ه--م
دعب ةرادإلاف ،ةيراقلا ةشسفانŸا ‘ قلأاتلا وحن هتدايقو
ةلشسلشس نأاب ملعت اهيبعل نم ةرفششŸا لئاشسرلا اهيقلت
اديج ملعت اهنأا امك  ،ةلشصاوتم ىقبتشس ةيبلشسلا جئاتنلا
ةباثÃ نوك-ت-شس Êار-م-ع بردŸا ة-لا-قإا ى-ل-ع ا-ه-ماد-قإا
ةكلاŸا ةيلوÎبلا ةكرششلا نأا رخآا ىنعÃ ،مهل راحتنا

. اعيمج مهليقتشس كارطانوشس
Òكششوب

ة--م--غ--ن ¤إا ةدو--ع--لا ‘ ة--يدو--لوŸا ة--ل--ي--ك--ششت تز---ج---ع
ةمشصاعلا ءانبأاف ،ةÎف ذنم اهنع تباغ يتلا تاراشصتنإلا

،تاشسفانŸا لك ‘ تايرابم7 رخآاب زوفلا اوققحي ⁄
ةئراطلا تاÒيغتلا مغر ،ةيراق ةشسفانم وأا ةيلfi ةلوطب

ةلاقإاب ةرادإلا تمدقأا Úح ةينفلا ةشضراعلا ىوتشسم ىلع
›ا◊ا بردŸا تمدقتشساو زيغن ليبن قباشسلا بردŸا

نأا هنا-ك-مإا-ب Êار-م-ع نأا ى-ل-ع ا-ه-ن-م ة-ب-غر ‘ ،Êار-م-ع
عقاولا نأا Òغ ،راشصنألل ةمشسبلا ديعيو راشسŸا ححشصي
Êاشسملتلا «سشتوكلا» لششف Úح كلذ نم سسكعلا تبثأا

ةيدولوŸاو ل فيك ،ةيجو-لو-ك-ي-شسب-لا ة-ب-ثو-لا ق-ي-ق– ‘

دي ىلع ةلوطبلا ‘ ةيليوج5 بعلÃ ةÁزه لوأا تقلت
. هتدايق ت– لئابقلا ةبيبشش
جئآتنلا ‘ بيهر عجارت آهدعب ةيلآثم ةيادب
ع-قو-ت-ي ن-ك-ي ⁄ ة--يدو--لوŸا تي--ب ‘ Úم--ئا--ششتŸا د--ششأا
اهققح يتلا كلتك ةيلاثم ةيادب قيرفلا ققحي نأا اقلطإا
Úح ،زيغن ليبن قباشسلا بردŸا عم دوششح دئاقلا قافر
مهاياون نودكؤوي مهتلعج ةيوق ةيورك سضورع اومدق
،ة-لو-ط-ب-لا بق-ل-ب ج-يو-ت-ت-لا ى-ل-ع سسفا-ن-ت-لا ‘ ةر--ك--بŸا

ة-يد-نألا ن--م د--يد--ع--لا ءا--يÈك--ب تحا--طأا ة--يدو--لوŸا--ف

يذ-لا ف-ي-ط-شس قا-فو رد--شصتŸا رار--غ ى--ل--ع ة--ي--لÙا
تزاف يذلا ةيدŸا يبŸوأا فيشصولا ،هرايد رقعب هتمزه
ةدكيكشس ةبيبشش ،نازي-ل-غ ع-ير-شس ،ة-ل-ما-ك ة-ي-ثل-ث-ب ه-ي-ل-ع
لكششب قيرفلا جئاتن عجاÎت نأا لبق ،ةليوط ةمئاقلاو
‘ لداعت تايرابم عبرأا ‘ زوفلا نع زجع Úح بيهر
يهو ،ناشسملت دادو مامأا ةدحاو ‘ مزهنإاو اهنم ثلث
هفلخيل ،زيغن ليبن بردŸا ةلاقإاب تلجع يتلا ةÁزهلا
داق امدعب عامجإلا ققحي ⁄ يذلا Êارمع بردŸا
‘ Úن--ثإا ‘ لدا--ع---ت ة---ل---ما تلو---ج3 ‘ ة---يدو---لوŸا
.اكشساي÷ا مامأا ةلوطبلا ‘ مزهنإاو ةيراقلا ةشسفانŸا

ةيليوج5 بعلÃ ةيدولوملل ةÁزه لوأا
ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-شش ا-ه-ت-ق◊أا ي-ت-لا ةÁز-ه--لا تنا--كو اذ--ه
ةباثÃ يه ،ة-ي-ل-يو-ج5 بع--لÃ سسمأا لوأا ة--يدو--لوŸا--ب
¤إا ةيدولوŸا ديعتل تءاج يتلاو رايدلا رقعب ¤وألا
اهتايط ‘ ديدعلا تلمح اهنأاو ةشصاخ ،ةيادبلا ةطقن
ايددع ةشصوقنم يهو ةيدولوŸا ىلع تزاف ةبيبششلا نوك
ةيدولوŸا نأا كيهان ،موراك درط دعب Úبعل ةرششع ـب
ويلوي سسماÿا بعلÃ زوفلا قق– ⁄ ةراشسÿا هذهب
ىلع ثعبي ل رمأا اذهو  ›اوتلا ىلع ةشسماÿا ةارابملل
ةنشس001) ةيوئŸا فداشصي يذلا ماعلا هنأا اÃ ،حايترلا

اهقيرب ةيدو-لوŸا د-ي-ع-ت-شست نأا ل-مأا ى-ل-ع ،(دو-جو-لا ن-م
ةلوطبلا ‘ ةيلا-ت-تŸا تارا-شصت-نلا ق-ي-ق-ح-ت-ب ا-ه-تو-ششنو
. ةيرئاز÷ا ةيدنألا ديمع مشسا لينب اهتيقحأا تبثتو

Òكششوب

... ةيوئŸا ماع ‘

ةيليوج5 بعلم ـب ةÁزه لوأا ىقلتتو ،تآسسفآنŸا لك ‘ تآيرآبم7 رخآآب زوفلا ‘ زجعت ةيدولوŸا
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فيطسس قافو

زنوإد ناصص يدوليمام5 -1 دإدزولب بابصش

‘ ايناز-ن-ت ن-م ةÒب-ك ةرا-سسخ-ب دادزو-ل-ب با-ب-سش ق-ير-ف د-يد-ع
يقيرفإا بون÷ا زنواد ناسص يدوليماÃ اهعمج يذلا ءاقللا

ةطبارل تاعومÛا رود نم ةيناثلا ةلو÷ا تايرابم راطإا ‘
ةسسمخ ةجيتنب ةيسساق ةÁزه ىقلت بابسشلا ،ايقيرفإا لاطبأا
ةقيقدلا ‘ دويعسس ليجسست نم ديحو فده لباقم فادهأا

زر-بأا ا-هÈت-عإا ي-ت--لا ةÁز--ه--لا ي--هو ،لوألا طو--سشلا ن--م44
.ئيسش لك لبق هتقارعو يدانلا خيراتل ةناهإا قيرفلا قاسشع
ليجسستلا حتتفإا زنواد ناسصو ةقيقد لوأا ‘ درط دادك
ةق-ي-قد-لا ذ-ن-م ةو-ق-ب ةارا-بŸا ي-ق-ير-فإا بو-ن÷ا ق-ير-ف-لا أاد-ب
بابسشلا يعفادم Úب ليلولاسش مجاهŸا للسست امدعب ¤وألا

fiا وحن ددسس يذلا هليمزل ةرك ارسضŸدادك اعقوم ىمر ‘
موقيل ،طÿا ىلع نم هديب ةركلا جرخأا امدعب روسضÙا
ة-قا-ط-ب-لا-ب اÒسشم ة-ق-ح-ت--سسم ءاز--ج ة--ل--كر Òف--سصت--ب م--ك◊ا
ءاقللا نم هدرطيو ةرسشابم بابسشلا عفادم هجو ‘ ءارم◊ا

فعاسضتتل ،Úبعل ةرسشعب هئÓمز اكرات ةيناثلا ةقيقدلا دنع
ءاز÷ا ةلكر Êاوز م-جا-هŸا م-جر-ت ا-مد-ع-ب با-ب-سشلا بعا-ت-م
.فويسضلا حلاسصل لوأا فدهل

ةجيتنلا ليدعت نم نك“ بابسشلا
بابسشلا ةليكسشت نأا لإا ةقيقد لوأا ‘ دادك درط نم مغرلاب

نم ديدعلا نسش يذلا زنواد ناسص موجه هجو ‘ تدمسص
لغتسسإا44 ةقيقدلا دنع نكل ،حابرم ىمرم ىلع تÓم◊ا

ةليمج ةرك ررم يذلا يوارد اهداق ةدترم ةمجه بابسشلا
هسسأار قوف ةركلا عسضيو سسرا◊اب Òخألا اذه درفنيل دويعسسل
يهتنيو ةبيقعلا دلوأا حلاسصل ةجيتنلا لدعم ةليمج ةقيرطب

.فدهل فدهب لداعتلاب لوألا طوسشلا اهلÓخ نم
Êاثلا ةفاسضإا ‘ ح‚ زنواد ناسص

ةيموجهلا ةعزنلا سسفنب Êاثلا طوسشلا زنواد ناسص قيرف أادب
دنع Êاثلا فدهلا ةفاسضإا نم اونكمتيل ،لوألا فسصنلا لثم
بجي امك Ìيخلب اهعم لماعتي ⁄ ةينكر ةلكر دعب84 ةقيقدلا
كابسشلا ‘ هسسأارب هعسضو يذلا ي-ل-ي-لو-لا-سش م-جا-ه-م-ل-ل ل-سصت-ل
ط-خ ى-ل-ع ن-م ةر-ك-لا جار-خإل دو-ب-ي-ع ة-لواfi ن--م م--غر--لا--ب
.هقيرفل Êاثلا افيسضم ىمرŸا

ةيسسامخب ىهتنإا ءاقللاو راهنإا بابسشلا عافد
ةسصاخ قئاقد نم ىقبت ا-م-ي-ف ة-يدادزو-ل-ب-لا ة-ل-ي-ك-سشت-لا را-ه-نإا
نع15 ةقيقدلا ‘ ثلاثلا فدهلا ىقلت يذلا يفلÿا طÿا

،راسشوبو خاسسن رهظ فلخ ةليمج ةرير“ دعب Êاوز قيرط
نك“وو ءاقللا تاير‹ ىلع زنواد ناسص رسصانع رطيسستل

تارير“و زات‡ يعامج لمع دعب عبارلا فدهلا ةفاسضإا نم
ةيوق ةر-ك وا-با-م دد-سسي نأا ل-ب-ق با-ب-سشلا ة-ق-ط-ن-م ‘ ةد-يد-ع
رسصانع يفتكت ⁄ ،47 ةقيقدلا دنع حابرم كابسش تنكسس
ةقيقدلا دنع اسسماخ افده تفاسضأاو د◊ا اذهب زنواد ناسص
ءاقللا ىهتنإا فدهلا كلذبو ،تاكيرت نم حداف أاطخ دعب88

فده لباقم ةلماك ةيسسامخب يقيرفإا بونج قيرفلا حلاسصل
.بابسشلل دحاو

«ةÁزهلا هذهل انيزح انأاو انيلع رثأا درطلا»:امود
ة-يا-ه-ن د-ع-ب مÓ--عإلا ل--ئا--سسو--ل ا--مود كنار--ف بردŸا حر--سص

بعسصلا نم»:قايسسلا اذه ‘ اهتاير‹ نع ثد–و ةارابŸا
سسفانم مامأا ابيرقت ةقيقد09 ةليط Úبعل ةرسشعب بعللا

هيف انلجسس زي‡ اوأا طوسش انمدق دقل ،زنواد ناسص لثم يوق
ةوق ببسسب Êاثلا طوسشلا ‘ دمسصن ⁄ اننكل ليمج فده

سسفن وه ةيسسامخ وأا ةيعابر وأا ةيثÓثب ةراسسÿا ،سسفانŸا
درطلا ،طاقن ثÓث انرسسخ دقل Òخألا ‘ › ةبسسنلاب ءيسشلا
كلت ‘ ل-ل-سست دو-جو ى-ل-ع كو-ك-سش كا-ن-هو اÒث-ك ا-ن-ي-ل-ع ر-ثأا
مامأا اننك ةÁزه-لا هذ-ه-ل اد-ج ن-يز-ح ا-نأا ة-حار-سصب ،ة-ط-ق-ل-لا

قيرف زنواد ناسص ىقبي ،فسسأÓل اهانعيسضو ةرادسصلا ةسصرف
fiÎم-ي-ظ-ن-ت ا-ن-ي-ل-ع نآلا ن-ح-ن ،ة-ل-ي-م-ج مد-ق ةر-ك بع-ل--يو م

‘ راوسشŸا ةلسصاوم لجأا نم ديدج نم سضوهنلاو انفوفسص
.ةقباسسŸا هذه

مÓحأ’ا نم بابسشلا ظقوت ةيسسامخ
ةـــــــــــــــيعقاولل هدـــــــــيعتو

هتاباسسح طلخأا دادك درطو Úعفادم5 كرسشأا امود
قلعتيو Úعفادم سسمخب سسمأا ءاقل امود بردŸا لخد
ه-ل-ي-سضف-تو ،روÙا ‘ را--سشو--ب ،داد--ك ن--م ل--ك--ب ر--مألا
ىنميلا ةه÷ا ىل-ع Êا-ث-لا ءا-ق-ل-ل ةوÿو-ب لد-ب Ìي-خ-ل-ب-ل
تامجه هيلع دمتعت يتلا ةيموجهلا هتعزن ببسسب اذهو
ةيعافد ةعزنب رسسيأا Òهظك خاسسن بعل اميف ،بابسشلا
تاميلعتب رسسيأا ناديم طسسوك سسياح همامأا كرسشأاو

طلخأا ¤وألا ةقيقدلا ‘ دادك درط نكل ،Ìكأا ةيموجه
خاسسن ةداعإا ىلع يسسنرفلا ينقتلا Èجأاو تاباسس◊ا لك
.يداع رسسيأا Òهظك سسياح بعلو روحملل

يسساسسأ’ا ةليكسشتلل اداع يواردو يŸاسس
بايغ دعب ةرم لوأل اذهو نايسساسسأاك يواردو يŸاسس يئانثلا  يسسنرفلا ينقتلا محقأا

بعل يذلا تاكيرت ةقفر طسسولا طخ ةيثÓث اونوك ثيح ،ةÒخألا تايرابŸا نع
يسسنرفلا ينقتلا حنمو اذه ،ةكدلا ىلع قازيرم امود سسلجأا اميف ،عجÎسسمك امهنيب

تاكيرت فلك اميف يمامألا طÿا ةدعاسسم لجأا نم يŸاسسو يواردل ةيموجه ماهم
Ãسسم ةمهÎا تامجه عطق لجأا نم تاركلل عجÿمسص.

يقاولا عانقلاب بعل حابرم
وهو سسمأا ءاقل ‘ يقاولا عانقلاب اياغ حابرم بابسشلا سسراح بعل

نلعي ⁄ ينفلا مقاطلا نأاو ةسصاخ بابسشلا قاسشع بارغتسسإا راثأا ام
ام وهو ،تابيردتلا ‘ وأا يبÁزام ةارابم دعب بعÓلا ةباسصإا نع
ةياهن دنع دويعسس Òمأا عم بعÓلا راجسش راسصنألا ناهذأل داعأا
تفسشك ثيح ،اينازناتل لقنتلا لبق قيرفلل ةيبيردت ةسصح رخآا
هليمز لبق ن-م ة-بر-سضل ه-سضر-ع-ت ن-ع ة-ي-مÓ-عإلا ر-يرا-ق-ت-لا سضع-ب
.فنألا ىوتسسم ىلع هتباسصإا ¤إا تدأا امهراجسش دعب دويعسس

اباسصم جرخ يŸاسس
ةيادب دنع ةباسصإل يŸاسس Úسسح بابسشلا ناديم طسسوتم سضرعت
هليمزل هناكم اكرات ايرارطسضإا هترداغم ¤إا ىدأا ام Êاثلا طوسشلا

ةباسصإلا ةدوع نم ينفلا مقاطلا دنع تافوختلا دادزتل ،قزيرم
ير--ج--ي نأا ر--ظ--ت--نŸا ن--مو اذ--ه ،بعÓ--لا ق--حÓ--ت--ل ةÁد---ق---لا

نوكت نأا لمتÙا نمو رئازجلل لوسصولا روف ةقمعم تاسصوحف
ده÷ا ¤إا رظنلاب ةليكسشتلا ىوتسسم ىلع ىرخأا تاباسصإا كانه
.نوبعÓلا هلذب يذلا Òبكلا

ةعاصسلإ دودح ‘ إذهو سسمأ’إ ءاقل لبق ةف-ي-ف-خ ة-لو-ج ‘ ي-ن-ف-لإ م-قا-ط-لإو با-ب-صشلإ ي-ب-ع’ جر-خ
تحمصس ةعئإر ءإوجأإ إوعنصصو قدنفلإ لوح Óيلق دفولإ ىصش“ ثيح ،رئإز÷إ تيقوتب احابصص ةرصشاعلإ
هيلع رصصي يذلإ رمأ’إ وهو ،ءاقللإ لبق مهتايونعم نم عفرلإو ةإرابŸإ طغظ نع Óيلق داعتبإ’اب مهل
.مهم ءاقل يأإ لبق امود

بعلملل ةرداغŸا لبق قدنفلا ‘ اوعمتجإا
ثد– ثيح ،مÓصسلإ رإد بعلم ¤إإ مهلقنت نم قئاقد لبق إذهو ةماقإ’إ قدنف ‘ يدإدزولبلإ دفولإ عمتجإإ

ةبصسنلاب ءيصشلإ سسفن وهو إديج مهزيف– لواحو ةر-م ةر-خآ’ ي-صشير-ق ق-ي-فو-ت ي-صضا-ير-لإ ر-يدŸإ م-ه-ع-م
ةÁزعب ءاقللإ إوبعلي نأاب مهوبلاطو ÚبعÓلإ عم مهرودب إوثد– نيذلإ هيدعاصسمو امود كنإرف بردملل
.إركبم ةإرابŸإ ءإوجأإ ‘ نولخديو ةعفترم تايونعم ‘ ةيدإدزولبلإ رصصانعلإ كرت يذلإ رمأ’إ وهو

ءاقللا لبق ىتح ءاوجأ’ا ةرارح نم اوناع
روطفلإ ةبجو لوانت دعب إذهو إرهظ01:21 ةعاصسلإ دودح ‘ ةماقإ’إ قدنف دإدزولب بابصش دفو رداغ
رإد بعلŸ إولصصيل ،يدإدزولبلإ دفولل ةيرئإز÷إ ةرافصسلإ اهتصصصصخ يتلإ ةلفا◊اب ةإرابŸإ بعلÚ Ÿهجتم
ىرخأإ ةرم اهدقفت لجأإ نم نإديŸإ ةيصضرأ’ ةرصشابم إولخد نيأإ ةقيقد02:21 ةعاصسلإ دودح ‘ مÓصسلإ

دنع نوبعÓلإ هنم ناع ام وهو ةيوؤوم ةجرد04 تقاف ةرإر◊إ نأإو ةصصاخ ةدئاصسلإ ءإوجأ’إ دنع فوقولإو
.ةيئامحإ’إ تايلمعلل مهئإرجإإ

ةاراــــــبŸا لــــبق ةـــــــفيفخ ةـــــــلوج ترجأا ةليكسشتلا

ة-يو-سست ة-ي-ل-م-ع ةر-سشا-ب-م ف-ي--ط--سس قا--فو ةرادإا تل--جأا
تناك نا دعب Úنثلا مويلا ›إا ÚبعÓل ةقلاعلا روجألا

رسصانع نم ةرادإلا تبلط نا دعب  دحألا سسمأا ةبقترم
يذلاو ،انوروك ةÎف لوكوتورب ى-ل-ع ع-ي-قو-ت-لا داد-ع-ت-لا

Ãف-قو-ت د-ع-ب ة-ير-ه-سش رو-جأا4 ن-ع نو-لزا-ن-ت-ي ه-ب--جو
طرافلا مسسوŸا انوروك سسوÒف راسشتنا ببسسب ةلوطبلا

ةقوثوم رداسصم بسسحو ،ةلوطبلا فقوت ¤إا ىدأا ام
اذ-ه ى-ل-ع ع-ي-قو--ت--لا Úب--عÓ--لا ن--م دد--ع سضفر د--ق--ف
وهو ،عبرألا ةيرهسشلا روجألا نع لزانتلاو لوكوتوÈلا

ة-يا-غ ¤إا ة-يو-سست-لا ة-ي-ل-م-ع ةرادإلا ةر--سشا--ب--م ر--ّخأا ا--م
.لوكوتوÈلا عيقوت ¤إا يدؤوي قافتا ¤إا لسصوتلا

 روجأا3 ›إا نيرهسش ةرجأا ميلسست
مويلا بع’ لكل

تاقحت-سسŸا ة-يو-سست ة-ي-ل-م-ع ‘ مو-ي-لا  ةرادلا ر-سشا-ب-ت
سصو-سصخ-ب تا-سضوا-فŸا را-سسم ن-ك-ي ا-م-ه--م ة--ق--لا--ع--لا
عزو-ت-سس ةرادلا نا-ف Úت-لا◊ا ‘و ،ا-نورو-ك لو-كو-تور--ب
بعل لك ةلاح بسسح ةيرهسش روجأا6 ¤إا نيرهسش ةرجا
لسصحي نأا نود نم رظتني يقب يتلا ةÎفلا لوط ىدمو

وأا ةيرهسش روجأا01ب نيدي يذلا بعÓلاف لاومأا ىلع
ىقتليسس هنإاف لقأاب نيدي يذلاو روجأا3 ىقلتيسس Ìكأا
. نيرهسش ةرجأا

 بعÓلا حنÁ ’ نوناقلا» :رارسس
«انوروك ةÎف روجأا ‘ ق◊ا

روجأا4 م-سصخ ن-ع ف--ي--ط--سس قا--فو ةرادا ع--جاÎت ن--ل
امهم طرافلا مسسوŸا انوروك ةÎفب ةسصاÿا ةيرهسش
ف-سص ‘ نو-نا-ق-لا نأا ة-سصا-خ ،Úب--عÓ--لا ف--قو--م نا--ك
ثيد--ح ‘ رار--سس سسي--ئر--لا ا--ن--ل هد--كأا ا--م و--هو ةرادإلا

‘  ق◊ا بعÓلا حنÁ ل نوناقلا »:هلوقب هعم يبناج
¤إا بعل يأا هجوت ةلاح ‘و انوروك ةÎف روجأا يّقلت

نلف ،ةÎفلا هذه روجأا ىلع لوسصحلل تاعازنلا ةن÷
مسصخ ‘ عجاÎت نل ةرادإلاو ه◊اسص ‘  مك◊ا ردسصي

.«عبرألا روجألا هذه
نم مهئايتسسا ةرادلا ءاسضعأا ىدبأا لسصتم قايسس ‘

م-سسوŸا ة-ياد-ب ع-م ا-ه-ي-ل-ع نا-ك ي-ت-لا ة-ق-با-سسلا ةرادإلا
ع-ي-قو-ت م-ي-سسر-ت تاÒسضح--ت--لا قÓ--ط--نا ل--ب--قو ›ا◊ا
ب/ليلخ.انوروك لوكوتورب ةقيثو ىلع ÚبعÓلا

انوروك لوكوتورب ىلع عيقوتلا نوسضفري يوارق ءاقفر

ةـــثÓث ¤إا نــــيرهسش ةرــــجأا خـــــسضت ةرادإ’ا
موـــــيلا ÚـــبعÓلا ةدــــسصرأا ‘ روـــــجأا

:يوسضام ،نارهو ‘ هفاسضتسسا

اعم قافولا خيرات انبتك راّمح و انأا»
«يدانلا حيتافم Êاطعأا نم وهو

نيأا نارهو بعلم ىلع افيسض رامح قباسسلا فيطسس قافو سسيئر لح
Òخ ةوارمحلل ›ا◊ا بردŸا نم ةوعدب سسمأا لوأا ةهجاوم  عبات
⁄و ،ناسضحألاب قافولا ‘ قباسسلا هسسيئر ىقتلا يذلا يوسضام نيدلا
سسيئرلا ءاقلب هتداعسس يدوعسسلا جيلÿا يدانل قباسسلا بردŸا يفخي
قباسسلا سسي-ئر-لا د-جاو-ت-ب فر-سشتأا»:لا-ق ثي-ح دو-سسألا ر-سسن-ل-ل ق-با-سسلا

قافو خيرات انبتك دقل انيلع زيزع فيسض وهف نارهو ‘ رامح ناسسح
يدا-ن-لا ح-ي-تا-ف-م Êا-ط--عأاو ة--عا--ج--سشلا ه--ل تنا--ك سضع--ب ع--م ف--ي--ط--سس
رفوو › ةبسسنلاب عينŸا نسص◊ا ناك دقل رباكألا قيرف ىلع فارسشإلاب

.«نارهو ‘ ايلاح يفيسض وهو يبلسس وه ام  لك نم ةيام◊ا ›

 فرسشتأاو اجيوتت Ìكأ’ا بردŸا يوسضام» :رامح
«هزورب ءارو تنك يننأا

يتلا ةوعدلاب ديعسس دج رامح ناسسح قباسسلا سسيئرلا ناك لباقŸا ‘
ءانثلا ‘ بهسسأا ثيح نارهو ‘ هدجاوتو يوسضام بردŸا نم اهاقلت
نسسحأا نم ىقبي يوسضام»:لاق Úح يوسضام بردŸا تاردقب  ةداسشإلاو
يننأا فرسشلا › ناكو اجيوتت Ìكألا وهف ينطولا ىوتسسŸا ىلع ÚبردŸا

ب/ليلخ.» هزورب ءارو تنك نم Êوك اÒثك زتعاو هعم تلمع

يدل ملع ’» :يكوكلا
ءاقل ءارجإا ناكم نع
«سستاÒب ودن’روأا

فيطصس قافو بردم يكوكلإ ليبن يصسنوتلإ دكأإ
ن-م ›وأ’إ ة-لو÷إ ةإرا-ب-م ءإر-جإإ نا-كÃ ه-ل--ه--ج
ودن’روأإ مامأإ فا-ك-لإ ة-صسفا-نŸ تا-عو-مÛإ يرود
ة-يا-ه--ن ‘ لا--ق Úح  ي--ق--ير--فإإ بو--ن÷إ سستإÒب
ةعاصسلإ د◊ ملعأإ ’»: فلصشلإ ةي-ع-م-ج ة-ه-جإو-م
يذ-لإ د-ل-ب-لإو سستإÒب ود-ن’روأإ ه--جإو--ن--صس ن--يأإ
Èع لقتننصس انك نإإ › ملع ’و ،ةإرابŸإ نصضتحيصس

 .ةيداع ةلحر ‘ وأإ ةصصاخ ةرئاط
 تنهارو فلسشلا مامأا لهاسستأا ⁄»

«ةيلاثŸا ةليكسشتلا ىلع
سسفانŸإ عم لماعت هنإ يكوكلإ ليبن بردŸإ فصشك
ت’ا--م--ت--ح’إ ل--ك ع--صضوو ة--مزÓ--لإ ة--يد÷ا---ب
ةليكصشتلإ تمحقأإ و ةيإدبلإ نم رماغأإ ⁄»:احصضوم
ثيح ،عوبصسأ’إ ةليط ةيزهاج Ìكأ’إ ÚبعÓلإو
دعبو انتأا-جا-ف-م هرود-قÃ ف-ل-صشلإ نأإ م-ل-عأإ تن-ك
ة-صصر-ف-لإ ح-ن-م  تد-م-ع-ت ثلا-ث-لإ فد-ه-لإ ع-ي-قو-ت
طينحج دئاقلإ رإرغ يلع ةصسفانم لقأ’إ رصصانعلل
ةÒخأ’إ قئاقدلإ ‘ هتكراصشŸ إÒثك تحرف يذلإ

.«بعÓلإ ىلع ةمÓصسب ترك يتلإو
«ةركسسب نم ثÓثلا طاقنلاب دوعنسس»

ةإرابم ةياهن ذنم يكو-ك-لإ ل-ي-ب-ن بردŸإ ر-ك-ف-ي ’
دا–إ مامأإ مداقلإ ةعم÷إ ةهجإوم ‘ يوصس فلصشلإ
ةلو÷إ ةهجإوم هرظتنت قيرفلإ نأإ مغر ةركصسب
ة---صسفا---ن---م---ل---ل تا---عو---مÛإ يرود ن---م ›وأ’إ
ةإرابŸإ ‘ ىوصس ر-ك-فأإ ’»:لا-ق ثي-ح ،ة-ي-ق-ير-فإ’إ
كانه نم زوفلا-ب ةدو-ع-لإو ةر-ك-صسب ما-مأإ ة-مدا-ق-لإ

ه--نإد--ي--م ‘ سسإرŸإ بع--صص سسفا---نŸإ نأإ ة---صصا---خ
ءاهنإإو طاقنلإ نم ددع Èكأإ عمج ىلع لمعنصسو
بايإ’إ ةلحرم نأإ ةصصا-خ ةو-ق-ب با-هذ-لإ ة-ل-حر-م
.» تاباصس◊إ ةيإدب فرعت

 ةلسصاوÃ انل حمسست ثÓثلا طاقنلا»
«يوتسشلا بقللا وحن فحزلا

يفخي ⁄ فل-صشلإ ما-مأإ Òخأ’إ زو-ف-لإ سصو-صصخ-بو
،ةبصسانŸاب هيبع’ أا-ن-هو زو-ف-لا-ب ه-تدا-ع-صس بردŸإ

ثÓثلإ طاقنلإ يلع ÚبعÓل وفإرب»:Óئاق قّلعو
مامأإ زوفلإ دعب ›إوتلإ ىلع زوف Êاث قيق– ىلعو
ةجيتنلإو ’وبقم ءإدأإ انيأإر مويلإ،نإرهو ةيدولوم
إرصضاح سصرفلإ ديصسŒ ناك ول لقثأإ نوكتصس تناك
.» لوبقم فإدهأإ3 عيقوت نأإ مغر

ب/ليلخ

مويلا سسكافلا لسسرتو قافولا لابقتسس’ ةقفاوŸا حن“ اناغ
ةهجإوم لابقتصس’ ةيناغلإ تا-ط-ل-صسلإ ة-ق-فإو-م ي-ل-ع ف-ي-ط-صس قا-فو ةرإدإإ تل-صص–

01 موي يقيرفإإ بون÷إ سستإÒب ودن’روإ مامأإ تاعومÛإ يرود نم ›وأ’إ ةلو÷إ
ةقفإوŸإ Úنث’إ مويلإ ىقلتتصس ةرإدإ’إ ناف ةقوثوم رداصصم بصسو، مداقلإ سسرام
اناغ ›إ ةيرفصسلإ تإءإرجإ  رصشابتصس هئوصض يلع يذلإو سسكافلإ قيرط نع ةيباتكلإ
Úعوبصسإ لبق  هل قبصس قيرفلإ نإ ةصصاخ ةرصشابم ةركصسب مامإ ةلوطبلإ ةهجإوم دعب
ب/ليلخ.Êاغلإ وكوتوك يتناصشإ هجإو نيإ إركإ ةيناغلإ ةمصصاعلإ ›إ رفاصس نإ



يذلا ىوتصسŸا نع ضضار Òغ يجورف يÒت بردŸا نأا ودبي
يذلا ةركصسب دا–إا ءاقل ‘ لوصس ريزام قيرفلا باعلأا عناصص همدق

جراخ هيقبي هلعج يذلا رمألا وهو ،فيظن فدهب قيرفلا هيف رصسخ
مغر ،ةارابŸا ةمئاق ‘ Óصصأا هعدتصسي ⁄و ،ةرقم ءاقل ‘ هتاباصسح

يأا ن-م Êا-ع-ي ن-ك-ي ⁄و يدا-ع ل-ك-صشب عو-ب-صسألا ة-ل-ي-ط بعÓ--لا برد--ت
ىتح ةصصاÿا هتقيرطب هبعل بقاع يجورف نأاب دكؤوي ام ،ةباصصإا
.قيرفلا ‘ يصساصسأا بعل دجوي لو ةدوجوم ةصسفانŸا نأاب هل دكؤوي

هنع هاسضر مدع دكؤوي هنع ةفيلخ نب ليسضفت
مدقو ،ةرقم ةارابم ‘ لوصس ناكم ةفيلخ نب يجورف كرصشأاو

م-غر ،ه-برد-م ة-ق-ث ن-صسح د-ن-ع نا-كو ىو-ت-صسŸا ‘ ةارا-ب-م
‘ هبعلو ،ةطرافلا تايرابŸا ‘ ةليكصشتلا نع هبايغ

ودارا-ب بعل نأا لإا ،نÁأا Òه--ظ--ك تا--ب--صسا--ن--م ةد--ع
ةناكم ‘ هتيقحأا دكأاو نصس◊ا ءÓبلا ىلبأا قباصسلا
يجورف نأا ىلع لدت تارصشؤوŸا هذه لك ،ةيصساصسأا

ل--ج--صس Òخألا نأاو ا--م--ي--صسل ،لو--صس ن--ع ضضار Òغ
نكمتي ⁄و ،نآلا د◊ ةتباث ةرك نم ادحاو افده
‘ هتمهاصسم مغر ةمصساح تارير“ Ëدقت نم
.ةÒثك ضصرفل هتعانصصو فادهألا ضضعب ليجصست

راسصنألا ةداسشإا لfi ةدومح نب
ن-ب لÓ--ب ق--ير--ف--لا ن--با--ب دا–إلا را--صصنأا دا--صشأاو

Êاثلا طوصشلا ‘ Óيدب هلوخد مغر ،ةرقم ءاقل ‘ همدق يذلا ءادألابو ،ةدومح
‘ Úت-م-صسا-ح Úتر-ير“ مد-قو ،زو-ف-لا ق-ي--ق– ‘ Òب--ك ط--صسق--ب م--ها--صس ه--نأا لإا
نمصضي هلعجي ام ،Òبكلا هاوتصسمو ةيلاعلا هتيعون ادكؤوم ،ثلاثلاو Êاثلا Úفدهلا

ىلع بعل عناصص بصصنم لغصشيصسو ةÒبك ةبصسنب ةلبقŸا ةارابŸا ‘ ةيصساصسأا ةناكم
‘ هكارصشإا بردŸا لصضفو ناديŸا ةيصضرأا قوف اهئات ادب يذلا ةعاصش نب ضسكع
.طقف لوألا طوصشلا

Òثكلا هنم رظتني اسضيأا ميليب
مغر ةرقم ءاقل ‘ ميليب دماح همدق يذلا ريزغلا دودرŸاب اصضيأا راصصنألا داصشأاو
ءوصس نأا لإا فيدهتلل ةيقيقح ضصرف ثÓث قلخ ثيح ،ةيناثلا ةلحرŸا ‘ هلوخد
هتردقو ةÒبك ةعرصسب ميليب زيمتي ثيح ،فادهأا ¤إا اتمجرت نود لاح زيكÎلا

،ةلبقŸا تايرابŸا ‘ اÒثك قيرفلا ديفي دق ام وهو ،عيزوتلاو ةغوارŸا ىلع
يجورف ىدل ةد-يد-ع ا-طا-ق-ن بصسك م-ي-ل-ي-ب نإا-ف ،ا-ن-ت-ل-صصو ي-ت-لا ءاد-صصألا بصسحو
.وداراب ةارابم ‘ ةيادبلا ذنم هب جزي دقو هدودرÃ اÒثك عنتقاو

«ةيسساسسأا ةناكم لينل حمطأاو راسصتنا لوأاب ديعسس» :ميليب
ادج ديعصس انأا» :لاقو ،قيرفلا عم هل زوف لوأاو ةرقم ةارابم نع ميليب ثد–و

Ãا ‘ يتكراصشŸديعصس انأاو قيرفلا عم › زوف لوأا اذه ،زوفلل انقيق– ; ةاراب
ةناكم بصسكو بردŸا ةقث لينل حمطأاو لصضفألا Ëدقتل فدهأا ،كلذب ادج

.«ةيصساصسأا
ب .ب

اطاقن بسسكي ةدومح نبو لوسس نم بسضاغ يجورف

نأا ،ةمصصاعلا دا–إا تيب نم ةعلطŸا انرداصصم تدكأا
ةصسفانŸا نع بيغيصس ضصويfi نÁأا قيرفلا مجاهم

Ÿيتلا ةباصصإلا ببصسب ،عيباصسأا ةتصسلا نع لقت نل ةد
ءاوتلا ‘ ةلثمتŸاو ،يصضاŸا ةرقم ءاقل ‘ اهل ضضرعت

دعت يتلا ةبرصضلا ي-هو ،ى-ن-م-ي-لا ة-ب-كر-لا ىو-ت-صسم ى-ل-ع
¤إا هتدوع دعب ةصصاخ ،فرظلا اذه ‘ بعÓل ةعجوم
نأا امك ،Òخألا زوفلا ‘ هتمهاصسمو فادهألا ليجصست
يذلا ينفلا مقاطلل ةبصسنلاب اصضيأا ةعجوم دعت ةبرصضلا
¤إا ر-ظ-ن-لا-ب مو-ج-ه-لا ط-خ ةدا-ي-ق-ل اÒث-ك ه-ي--ل--ع لو--ع--ي
ة-ل-حر-م ‘ ق-ير-ف-لا ر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لا ة-ب-ع-صصلا تا--يرا--بŸا
ديعتصسيو بعÓلا بايغ لوطي ل نأا لمأا ىلع ،باهذلا
.اعيرصس هتقايل

ةدوعلا ةلحرم ةيادب لبق دوعي نل
لبق ةيمصسرلا ةصسفانŸا ءاوجأا ¤إا ضصويfi دوعي نلو
يتلا ةباصصإلا ةيعون ¤إا رظنلاب ،بايإلا ةلحرم ةيادب
ةليوط ةدŸ جÓعلاو ةحارلا بلطتت يتلاو اهل ضضرعت
ةمهم تاءاقل ةدع عيصضيصس ضصويfi نأا ينعي ام ،ايبصسن

ة-يدو-لو-م را÷ا ما-مأا ي-م-صصا-ع-لا ي-براد--لا ا--ه--ن--ي--ب ن--م
،دادزو-ل-ب با-ب-صش ر-خآلا را÷ا ة-ه-جاو-م اذ--كو ر--ئاز÷ا
طÿا ‘ اÒب---ك ا---غار---ف ضصو---يfi با---ي---غ كÎي----صسو
م-قا-ط-ل-ل ة-ب-صسن-لا-ب تارا--يÿا ضصق--ن ل--ظ ‘ ي--ما--مألا
لصضفأا ‘ دجاوتي ل لجيج ةنيدم نبا نأا مغر ،ينفلا
نأا لإا ،ةÒثك فادهأا لجصسي ⁄و مصسوŸا اذه هلاوحأا
ةب-صسن-لا-ب ا-م-ه-م-ك ار-مأا د-ع-ي ة-ل-ي-ك-صشت-لا ن-م-صض هد-جاو-ت
.يجورفل

بردملل اعادسص لكسشيسس هبايغ
ةلبقŸا قيرفلا تايرابم نع بعÓلا بايغ لكصشيصسو

دمتعي هنوك ،يجورف بردملل ةبصسنلاب ايقيقح اعادصص
ىلع اÒثك زكريو ،يمامألا طÿا ةدايقل هيلع اÒثك
داجيإا بردŸا لواحيصس ثيح ،موجهلا ‘ هعم بعللا
،ةلبقŸا ةيبيردتلا ضصصص◊ا لÓخ هل بصسانŸا ليدبلا

يدا-ن ما-مأا ةر--صشع ة--صسدا--صسلا ة--لو÷ا ةارا--بŸ ا--ب--صس–
،را--يد--لا جرا--خ ل--ب--قŸا تب--صسلا مو--ي ةرر---قŸا ودارا---ب

مدع لظ ‘ ةÒبك ةبصسنب نابصشلا ¤إا يجورف هجتيصسو
هنك“ مدعو قيرفلا ¤إا همامصضنا ذنم ةعاصش نب ةيلاعف
بردŸا لعجي ام ،نآلا د◊ ليجصستلا ةدقع كف نم
.ضصويfi ةفيلخ رايتخا ‘ ةبعصص ةمهم مامأا

اعيرسس ملقأات نايلع نأا ظ◊ا نسس◊
نا-ي-ل-ع با-صشلا م-جا-هŸا Òصض– ي-جور-ف لوا--ح--ي--صسو
،ةلبقŸا وداراب ةارابم ‘ موجهلا بلق بصصنم لغصشيل

ةÒبك ةيزهاج نع نآلا د◊ نابأا بعÓلا نأاو ةصصاخ
ءاقل ‘ قيرفلا ضصيمقب هفادهأا لوأا ليجصست نم نك“و
ط-خ ةدا-ي-ق-ل ه-ح-صشر-ي ا-م و-هو ،ة-ع-ئار ة-ق-ير-ط-ب ةر-ق-م
اعيرصس ملقأات نايلع نأا امك ،كابلا كابصش زهو موجهلا

‘ ل--كا--صشم يأا د--ج--ي ⁄و ق--ير--ف--لا بع--ل ة--ق--ير--ط ع---م
‘ ،ينفلا مقاطلا اÒثك حيري ام ،هئÓمز عم لصصاوتلا

نود بردŸا ىد-ل ا-ي-نا-ث ارا-ي-خ ة-عا-صش ن-ب ى--ق--ب--ي Úح
رخآلا وه رداقلا يصشناول Ëرك فيدرلا مجاهم نايصسن

هتصصرف رظتنيو يمامألا طÿا ‘ Òثكلا Ëدقت ىلع
.رمج نم رحأا ىلع

رهسش ةدŸ بيغيسس اسضيأا ةيسسيامخ
ن-ع ة-ي-صسيا-م-خ ضسي-نأا با-ي-غ د--كأا--ت ،ىر--خأا ة--ه--ج ن--م
يتلا ةباصصإلا ببصسب ،رهصشلا نع لقت نل ةدŸ ةصسفانŸا
بعÓلا نوكي ثيح ،اصضيأا ةرقم ةارابم ‘ اهل ضضرعت
‘ رصسكل ضضرعت هنا اÃ ضسمأا لوأا ضسب÷ا عصضو دق
نكم ةحارلل نوكرلا ىلع هبرجيصس امك وهو ،لحاكلا
هلعجي ام ،تابيردتلا ءاوجأا ¤إا ةدوعلا لبق ‘اعتلا لجأا

،باهذلا ةلحرم نم ىقبت ام عييصضتل احصشرم رخآلا وه
لا◊ا وه امك بايإلا ةلحرم ةيادب عم نوكت دق هتدوعو

ةباصصإلا هذه رثؤوت ل نأا ضسمأا ىلع ،ضصويfi هليمز عم
.Óبقتصسم ةÁزع Ìكأاب دوعيو بعÓلا ىوتصسم ىلع

وداراب مامأا نيد نب ديعتسسيسس يجورف
يدهم رصسيألا Òهظلا دا–إÓل ينفلا مقاطلا ديعتصسيصسو
بعÓ-لا ى-فا-ع-ت ثي-ح ،ودارا-ب ةارا-بŸ ا--ب--صس– ن--يد ن--ب
،ليهأاتلا ةدا-عإا ة-ل-حر-م ى-ه-نأا ا-م-ك ة-با-صصإلا ن-م ا-ي-ئا-ه-ن
ة-ل-ب-قŸا ة--ي--ب--يرد--ت--لا ضصصص◊ا ‘ ار--صضا--ح نو--ك--ي--صسو

نيد نب نأا يجورف ظح نصس◊و ،تبصسلا ءاقلل اÒصض–
ةيصسيامخ ضضيوعتو ةيصساصسألا هتناكم ديعتصسيصسو زهاج

،اهيف كراصش يتلا تاءاقللا ‘ نصس◊ا ءÓبلا ىلبأا يذلا
‘ ةصسفانŸا ¤إا هتدوع ةنيصشوب لجصسيصس ىرخأا ةهج نم
ةهجاوم ‘ فاقيإلا ةبوقع ذفنتصسا امدعب وداراب ءاقل

ب .ب.اهنع باغ يتلا ةرقم م‚

ــه2441 بجر٦1 ـل قفاوŸا1202 ضسرامÚ 10نثإلا لوألا فÙÎا
ةمشصاعلا دا–إا

«يسسايسسلا ءاقل ‘ Òكفتلا نآلا نم انأادبو ÚبعÓلا نع صضار» :يريزد
هاصضر نع يريزد لÓب ياد Úصسح رصصن بردم رّبع
اذه ‘ لاقو ،نازيلغ عيرصس ىلع ةيثÓثب زوفلا دعب
،ةيبلصس جئاتن ثÓث دعب زوفلا نع ضضار انأا» :قايصسلا

‘ ه-ل ا-ن-صضر-ع-ت يذ-لا ي-م-ي-ك-ح-ت-لا م-ل-ظ-لا د-ع-ب ة-صصا-خ
أاطÿا نأا ةصصاخ ضسابعلب دا–ا مامأا ةقباصسلا ةلو÷ا
ئطخي مك◊ا ،رايدلا رقع ‘ يقيرف Ìعت ‘ ببصست

نكل ،رصشب مك◊ا ىتحو ÚبردŸا نحن ئطخن املثم
ةيثÓثب زئاف يقيرف ناك ول هنأل ةياغلل ارثؤوم ناك أاطÿا
.«عصضولا انلبقتل ةيعابر وأا

ةدوعلا بجي لو ةيبلسس تناك انتÒسسم»
«رفسصلا ةطقن ¤إا

Ó: « 41ئاق هقيرف راوصشم نع ثيد◊ا يريزد عباتو
ى-ل-ع بع-ل-ي ق-ير--ف راو--صشم و--ه ة--ط--ق--ن41 ـب ةارا---ب---م
¤وألا قئاقد رصشعلا ‘ ،لصضفأا نحن نآلا نكل ،طوقصسلا

انمك– Úفده ليجصست دعب مهعقوم ‘ اوناك نازيلغ
تاراصصت-نلا ة-ل-صسل-صس ة-ل-صصاو-م ا-ن-ي-ل-ع نآلا ،ع-صضو-لا ‘

لعفن ⁄ اننأاك هنأل ةراصسÿا هدعبو زوف قيق– ضسيلو
Ìكأا ليجصست ىلع نيرداق انكو ةياغلل ضضار انأا ...ءيصش
يأا يقلت مدع وه يباجيإلا ءيصشلاو فادهأا ةثÓث نم
.«فده

 ظاف◊ا وه يباجيإلا ءيسشلا»
«كابسشلا ةفاظن ىلع

يأا يق-ل-ت مد-ع ة-ي-م-هأا ى-ل-ع د-ي-كأا-ت-لا ير-يزد دّد-جو
ة--فا--ظ---ن و---ه اÒث---ك د---ي÷ا ءي---صشلا» :لا---قو فد---ه
هنكÁ فده يأا ىقلتي ل يذلا قيرفلا نأل ،كابصشلا
نوكت امدنع هيلع وه ام ضسكع ةظ◊ يأا ‘ زوفلا

اذهل ،ديع-ب ن-م ةدو-ع-لا ى-ل-ع È‹ نو-ك-ت-ف ا-مز-ه-ن-م
يأا ي-ق-ل-ت مد-ع نأل ع-ي-م÷ا ل-جأا ن-م اد--ي--ع--صس تن--ك

و-هو ضسرا◊ا ى-ت-ح م-جا-هŸا ن--م ل--م--ع و--ه فد--ه
هذ-ه ن-ع ضضار تجر--خ اذ--ه--ل ،ع--ي--م÷ا ة--ي--لوؤو--صسم
.«ةطقنلا

نازيلغ ءاقل دعب ةرسشابم ÚبعÓلا عم تثد–»
«يسسايسسلا ءاقل ةيمهأا نع

ةارابم وحن ةرصشابم همامتها لّوح هّنأا يريزد دّكأاو
Úب-عÓ-لا ع-م تثد–» :لا-قو ،ة--ن--ي--ط--ن--صسق با--ب--صش
نم Òكفتلا انيلع مهل تلقو ءاقللا ةياهن دعب ةرصشابم
ة-ج-ي-ت-ن ق-ي-ق-ح-ت-ل ة-ن-ي-ط--ن--صسق با--ب--صش ءا--ق--ل ‘ نآلا
نم ةيادبو دحاو مويل ةحار مهتحنم دقل ،ةيباجيإا
دي÷ا Òصضح-ت-لا ‘ عر-صشن-صس (مو-ي-لا د-صصق-ي) د-حألا
نأل ،فانئتصسلا ةصصح ‘ توأا02 بعلم ‘ انه ءاقلل
  .«بجي امك Òصضحتلا انيلعو ةبعصص نوكتصس ةارابŸا

م . م

fiةـــباسصإلا بـــبسسب عــيباسسأا6 بــــيغيسس صصوــي

ياد Úشسح رشصن

 مويلا ةدوعلا
تابيردتلا ¤إا

قيرفلا ةليكششت دوعت
ءاوجأا ¤إا مويلا

لان امدعب ،تابيردتلا
Úموي ةرمح ءاقفر

ىلع زوفلا بقع ةحار
بردتيشسو ،ةرقم م‚

ةشصح لدعÃ قيرفلا
ىلع مويلا ‘ ةدحاو
دي÷ا Òشضحتلا لمأا

Ÿوداراب ةهجاو.

موـــــــي وداراــــب ءاـــقل
ىـــــــــــــلع تــــــــبسسلا

اسس00:51
ةطبارلا ت‹رب

مامأا دا–إلا ةارابم
تبشسلا موي وداراب

نم ةيادب لبقŸا
بعلÃ ةثلاثلا ةعاشسلا

نمو ،ءاشضيبلا رادلا
نوكت نأا بقترŸا

ىلع ةلوقنم ةهجاوŸا
تاونق Èع رششابŸا

.يمومعلا نويزفلتلا



قيرف هلجسس يذلأ لداعت-لأ ة-ج-ي-ت-ن ف-ل-خ أر-ظ-ت-ن-م نا-ك ا-م-ك
نودب ةبقلأ دئأر فيسضلأ مامأأ هبعلÃ سسمأأ لوأأ ةديلبلأ دا–أ
،تاه÷أ Úبا-م ة-لو-ط-ب ن-م ة-ث-لا-ث-لأ ة-لو÷أ ن-م-سض ،فأد-هأأ

.يدانلأ Òهامج طسسو ءايتسس’أو بسضغلأ نم ةÒبك ةجوم
سسيئرلأ بابلأ جرfl دنع راسصنأ’أ نم ديدعلأ عمŒ ثيح
Ÿنم لك أوعبسشأو ،ةبقلأ دئأر ةأرابم ةياهن بقع ينكأرب بعل

لاجر رطسضأ يذلأ رمأ’أ ،ا-م-ت-سشو ا-ب-سس ق-ير-ف-لا-ب ة-قÓ-ع ه-ل
قيرفلأ ةلفاح نم ةبسضاغلأ Òهام÷أ داعبإأو ،لخدتلل نمأ’أ
.مهتماقإأ رقم ¤إأ ÚبعÓلأ لقت تناك يتلأ

هشضيوعتو ةمششن ةلاقإأ نع ثيدح
روشصنم جاح ينيطشسلفلاب

ةرأدإأ نأ ،ةد-ي-ل-ب-لأ دا–أ ق-ير-ف ن-م بر-ق-م رد-سصم ن-م م-ل--ع
نايفسس بردŸأ ناسشب امسساح أرأرق تذختأ دق نوكت يدانلأ
هسضيوعتو ،ةين-ف-لأ ة-سضرا-ع-لأ سسأأر ى-ل-ع ن-م ه-ت-لا-قإا-ب ،ة-م-سشن
برد نأأو هل قبسس يذلأ روسصنم جاح ينيطسسلفلأ بردŸاب
ة-ي-ف-لأ’أ ن-م ¤وأ’أ ة-ير-سشع-لأ لÓ--خ ةر--م ن--م Ìكأأ ق--ير--ف--لأ
.ةيلا◊أ
ةأرابم ‘ أرسضاح روسصنم جاح ينيطسسلفلأ بردŸأ ناكو
ى-ل-ع ن-م ءا--ق--ل--لأ ع--با--ت ثي--ح ،ة--ب--ق--لأ د--ئأر ما--مأأ سسمأ لوأأ

جا-ح بردŸأ رو-سضح را-ثأأ د-قو ،ي-ن-كأر-ب بع--ل--م تا--جرد--م
ىتحو ،ةمسشن نايفسس ةدايقب ينفلأ مقاطلأ ءايتسسأ روسصنم
نأأ ’إأ ،روسصنم جاح روسضح نع ثيد◊أ Òخأ’أ ىسضاغت نأو
يÒسسم د--حأأ ر--سسف--ت--سسأ ،بردŸأ تأذ ن--م Úبر--قŸأ د--حأأ
.روسصنم جاح روسضح رسس نع قيرفلأ

ةلاقإلأ ديريو ةلاقتشسلأ شضفري ةمششن
،دورولأ ةنيدم قيرف هسشيعي يذلأ رŸأ عقأولأ نأاسشب ىقبنو

،ةفسشنŸأ يمر ةمسشن نايفسس يسسيئرلأ بردŸأ سضفر ثيح
،هتلاقإأ متت نأ لمأاي ثيح ،قيرفلل ابردم هئاقب ىلع رسصيو
هنيب مŸÈأ دقعلأ دونب قفو ةيلاŸأ هتاقحتسسم عيمج ذخأايل
.›اسشرسش نب يلع ديسس يدانلأ سسيئر Úبو
،ةسصيوع دج مايأأ ىلع لبقم ،ةديلبلأ دا–اف ،أذه ثدح أذإأو

بردŸأ مهمدقتسسأ نيذلأ ÚبعÓلأ نم ديدعلأ نأو ةسصاخ

ةديلبلأ دا–أ نأ ينعي ا‡ ،هتقفأرÃ نوددهي ةمسشن نايفسس
نم Òثكلأ نوكل أرظنو ،فيدرلأ نم ÚبعÓب هسسفن دجيسس
ثÓث) ةلوطبلأ ‘ رباكأ’أ فنسصل هباسشم عسضو نوسشيعي ء’ؤوه
يذلأ يدرولأ مل◊أ نأ ةجيتنلأو ،(راسصتنأ نودب تايرابم
¤إأ لوحتيسس ›اسشرسش نب نايفسس يدانلأ سسيئر هب مهمهوأأ
¤إأ Úلزانلأ لوأأ ةديلبلأ دا–أ ناك أذأ ةبأرغ Óف ،سسوباك
.ةثلاثلأ ةجردلأ

روشصنم جاح نوشضفري راشصنألأ
عطاقلأ مهسضفر نع ،ةديلبلأ دا–أ Òهامج نم ديدعلأ Èع
ةسضراعلأ سسأأر ىلع روسصنم جاح ينيطسسلفلأ ينقتلأ Úيعت
وأأ هتلاقإأ لاح ‘ ةمسشن نايفسس بردملل افلخ مهقيرفل ةينفلأ
.ةلاقتسس’أ ىلع هماغرإأ
¤إأ فاسضت قيرفلأ ‘ ةرسساخ ةقرو روسصنم جاح ‘ نوريو
أذ-ه ›ا-سشر-سش ن-ب سسي-ئر-لأ ا-هر-سسخ ي-ت-لأ ةد-يد-ع-لأ قأروأ’أ
.مسسوŸأ

قيرفلأ ةلكششم ناك نأ» :ةمششن نايفشس
«لحرأاشسف بردŸأ ‘

ديدسشلأ هفسسأأ نع ةمسشن نايفسس ةديلبلأ دا–أ بردم Èع
بقع هلوق بسسحو ،ةبقلأ دئأر مامأأ ’داعتم هقيرف جورخب
،ةهجأوŸأ هذه ‘ مهيلعام أومدق هيبع’ نأ ،ةأرابŸأ ةياهن
.فأدهأ’أ ’إأ قيرفلأ سصقني نكي ⁄و
سصر-ف-لأ ن-م د-يد-ع-لأ ا-ن-ل تح--ي--تأأ» :ة--م--سشن لو--ق--ي فا--سضأأو
فسسأÓل ،فأدهأ’أ نم ديدعلأ انعيسضو ،ليجسستلل ةحناسسلأ

،موجهلأ ‘ امقع Êاعن انلز’ ،اهنم ةدحأو ولو لجسسن ⁄
.«كيرافوب دأدو ةأرابم لبق للÿأ أذه حيحسصت لواحنسس
جرfl نا-ك أذإأ ة-لا-ق-ت-سس’ا-ب ر--ك--ف--ي نا--ك نأ لأؤو--سس ن--ع أدرو
ةمسشن نايفسس در هليحر ‘ ةيبلسسلأ جئاتنلأ ةنfi نم قيرفلأ

نم ،ليحرلل دعتسسم انأاف بردŸأ ‘ ل◊أ ناك أذأ»:Óئاق
يدا-ن-لأ سسي-ئر ع-م ع--م--ت--جأا--سس و ،كي--ل--ك--يد--لأ ثأد--حإأ ل--جأأ
،ةبعسصلأ ةيأدبلأ هذه لظ ‘ قيرفلأ لبقتسسم نع ثيدحلل

Òهامج قح نم ،ت’وج ثÓث ‘ ةطقن ىلع ’إأ انلوسصحف
‘ ل◊أ نا-ك نإأ ع-ي-م-ج-ل-ل لو-قأأو ،ا-ن-ي-ل-ع بسضغ-ت نأ ق-ير-ف-لأ
م.ك.«لحرأاسس يليحر

ــه٢441 بجر٦1 ـل قفأوŸأ1٢0٢ سسرامÚ 10نثإ’أةيدنألأ رابخأأ

ةديلبلا دا–ا

ةيوازلا بابسش

ششار◊ا دا–إا
Úيديلبلا بضضغ رّجف  ةبقلا دئار مامأا لداعتلا

روشصنم جاح نوشضفري راشصنألأو ةمششن ةلاقإأ نع ثيدح

ة--يوأز--لأ با--ب--سش ق--ير---ف سضو---خ---ي---سس
م-سسق-لأ ة-لو-ط-ب ¤إأ ا-ث--يد--ح د--عا--سصلأ
ءدب لبق ةيدو تايرابم سسمخ ،ثلاثلأ
سسرام رهسش نم نيرسشعلأ ‘ ةلوطبلأ
نآ’أ د--ح ¤إأ ا---ه---ن---م ىر---جأأ ،يرا÷أ

بابسش ىلع ¤وأ’أ ‘ قوفت ،Úترابم
‘ قوفتو رف-سصل Úفد-ه-ب ن-يأر-سصق-ي-ت
Úفدهب ىلفدلأ Úع دعر ىلع ةيناثلأ
.فدهل
ة--ثÓ--ث--لأ تا--يرا--بŸأ ‘ ي--ق--ت--ل--ي---سسو
أد-غ كيرا-فو-ب دأدو ن-م ل-ك ،ة-ل-ب--قŸأ
ةنيدÃ زاقر ديهسشلأ بعلÃ ءاثÓثلأ
هبعلÃ سسرام7 موي ةيناثلأو ،كيرافوب
فر--سشي يذ--لأ سسأدر--مو--ب د--ئأر ما--مأأ

نأ ىلع ،Êوسسوم يزوف هبيردت ىلع
سسرام41 موي ةثلاثلأ هتأرابم سضوخي
ةيدولوم مامأأ لاسشرسش بعلÃ يرا÷أ

ه-ب-يرد-ت ى-ل-ع فر-سشي يذ--لأ لا--سشر--سش
ي-----قزر ق-----با-----سسلأ ›ود-----لأ بعÓ-----لأ

.سشورمع

ومات ينب بعلÃ لابقتشسلأ
ة-يوأز-لأ با-ب-سش ق-ير--ف ف--ي--سضت--سسي--سس
أذهو ،ومات ينب بعلÃ هرأوز ايمسسر
ةن÷ فرط نم Òخأ’أ أذه ليهأات دعب
ة-ط-بأر-ل-ل ة-ع--با--ت--لأ بعŸÓأ ل--ي--هأا--ت
.ةينطولأ
ة----يوأز----لأ با----ب----سش ةرأدإأ تسسف-----ن-----تو
،ومات ينب بعلم ليهأات دعب ءأدعسصلأ

قيرفلأ وÒسسم انل Èع نأو قبسس ثيح
ل-ي-هأا-ت مد-ع لا-ح ‘ م--ه--ت--ي--سشخ ن--ع
مهيلع بجوتسسي ا‡ ،ومات ينب بعلم
يذ-لأ ر-مأ’أ ،ر-خآأ بع-ل-م ن-ع ثح-ب--لأ

ف--يرا--سصŸأ ة--نfi ن--م ف--عا--سضي---سس
نم Êاعي قيرفلأ نأو ةسصاخ ،ةيلاŸأ
ا-ه-ل نو-ك-ت د-ق ،ة--ق--نا--خ ة--ي--لا--م ة--مزأأ

لاح ‘ ق-ير-ف-لأ ى-ل-ع ة-ي-ب-ل-سس بقأو-ع
.ن’أأ هيلع ا‡ رومأ’أ ءاقب
ة--يوأز--لأ با--ب--سش ق--ير--ف رأر--غ ى--ل--عو
،و--ما--ت ي--ن--ب با--ب--سش Êا--ث--لأ ق--ير--ف--لأ

تأذب هيسسفانم رخآ’أ وه فيسضتسسيسس
ناطسشني Úق-ير-ف-لأ نأ ا-م-ل-ع ،بع-لŸأ

مسسقلل ةعباتلأ ةعومÛأ سسفن ‘ اعم
.ىطسسولأ ةعومÛأ ثلاثلأ
‘ ه-جو-ل ا-ه-جو Úق-ير-ف-لأ ي-ق-ت-ل-ي-سسو
با-ب--سش نأ ا--م--ل--ع ،ة--سسدا--سسلأ ة--لو÷أ
بابسش مامأأ ةلوطبلأ نسشديسس ةيوأزلأ
تأذ ‘ ي-ق-ت-ل-ي ا-م-ي-ف نا-م--ي--ل--سس ي--ن--ب
قيرف وما-ت ي-ن-ب با-ب-سش ق-ير-ف ة-لو÷أ

.ةعيلقلأ م‚

وزو يزيت نم لداعتلا ةطقنب هتدوع نم مغرلاب

ةياجب ةيدولوم مامأأ زوفلأ عيشض كيرافوب دأدو

اماه اراسصتنا سشار◊ا دا–ا ة-ل-ي-ك-سشت تق-ق-ح
سسمأا لوأا ةياجب ةبيبسش باسسح ىلع اقحتسسمو

Ãم-فو-ن لوأا ا-ه-ب-ع-لÈ دكؤو-ي-ل ءا-ج ،سشار◊ا-ب
‘ ةداعسسوب نم ه-ب تدا-ع يذ-لا ر-ها-ب-لا زو-ف-لا
‘ قيرفلا اياون دكؤويو ةيسضاŸا لبق ام ةلو÷ا
وحن دو-ع-سصلا تاÒسشأا-ت ىد-حإا ى-ل-ع ة-سسفا-نŸا
¤إا يدا-ن-لا ةدا-عإ’ ¤وأ’ا ة-فÙÎا ة-ط-بار-لا

اهيف ناك فاجع تاونسس دعب ةيعيبطلا هتناكم
مغرو ،ىلفسسلا ماسسقأ’ا ¤إا طوقسسلا نم ابيرق
ةجيتنلا مسس◊ قيرفلا تهجاو يتلا تابوعسصلا
مهأ’ا نأا ’إا ،«اياروق اÁ ءانبأا» مامأا ةيئاهنلا
.راوسشŸا ةيادب ‘ ثÓثلا طاقنلا ىقبي

بشسانŸأ تقولأ ‘ برشضي ششورح
ذاقنإا-ب قارد د-مfi مر-سضıا ل-ّف-ك-ت ا-مد-ع-بو
لمأا مامأا ¤وأ’ا ةارابŸا ‘ ةراسسÿا نم قيرفلا
ةداعسسوب ‘ زو-ف-لا فد-ه ل-ي-ج-سستو ءا-ع-برأ’ا
عم ةّرŸا هذ-ه د-عوŸا نا-ك ،ي-لÙا ل-مأ’ا ما-مأا
حنم لجأا نم سشورح Úسسح رخأ’ا مرسضıا

لسضفب ءاقللا اذه ‘ ثÓ-ث-لا طا-ق-ن-لا ه-ق-ير-ف
لماع ّنأا دكؤويل ،23 ةقيقدلا ‘ ديحولا هفده

بردŸا هيلع دكأا املثم قيرفلا ‘ ماه ةÿÈا
ة-سضرا-ع-لا ما-مز ه-مÓ-ت-سسا Úح دا-ن-م لا--م--ج

.ةينفلا

يفلÿأ طخلل ةلماكلأ ةمÓعلأ
ةيناثلا ةارابŸا ‘ اهقلأات عافدلا رسصانع تلسصاوو
فده يأا يق-ل-ت يدا-ف-ت لÓ-خ ن-م ›او-ت-لا ى-ل-ع
مامأا اهكابسش ةفاظن ىلع ةليكسشتلا تظفاح امدعب
ةعم÷ا ءاقل ‘ ةّركلا عافدلا داعأا ،ةداعسسوب لمأا
يذلا سسفانŸا موجه مامأا ىوتسسŸا ‘ ناكو يسضاŸا

«ءار-ف-سصلا» ـل ي-ف-لÿا طÿا قاÎخا ن-ع ز--ج--ع
هنأا تبثأاو ةقيقد Úعسستلا ةليط امظنم ناك يذلا
’ موجهلا نأا مغر مسسوŸا اذه قيرفلا ةوق ةطقن
نآ’ا ىتح فادهأا ةثÓثب ىفتكاو اÒثك لجسسي
.ت’وج3 رورم دعب

Èكي دوعشصلأ ملحو نولفتحي راشصنألأ
زربأ’ا ثد◊ا سشار◊ا دا–ا راسصنأا ادد‹ عنسصو
نم ةمسصاعلا ‘ قيرفلا لقاعم ‘ ةارابŸا دعبو لبق

هقيرف عم فوقولاو ءاقللا ليبق لافتح’ا لÓخ
ÚبعÓلا زيف– لÓخ ن-م بر-ق ن-ع ه-ت-ع-با-ت-مو
لوأا بعلم ةياغ ¤إا قيرفلا ةلفاح راسسم عبتتو
ءا-ق-ل ‘ ترر-ك--ت ي--ت--لا رو--سصلا ي--هو ،Èم--فو--ن
جراخ هءارجإا مغر ةداعسسوب ءاقل ىتحو ءاعبرأ’ا
دانم لابسشأا اÒث-ك را-سصنأ’ا ز-ّف-ح د-قو ،د-عاو-ق-لا

ةياهن دعب بعلŸا جراخ ’وط-م م-ه-ع-م او-ل-ف-ت-حاو
‘ ءا-ق-ب-لا ن-م-سض يذ-لا ق--ير--ف--لا زو--ف--ب ةارا--بŸا
م . م    .ت’وج3 رورم دعب ةرادسصلا

دوعشصلاب كّشسمتتو ةيأدب لشضفأأ قّقحُت «ءأرفشصلأ»

Úب تناك طاقن ثÓث كيرافوب دأدو قيرف ردهأأ
سسمأأ لوأأ مهتعمج يتلأ ةأرابŸأ ‘ هيبع’ مأدقأأ

Ãمفون لوأأ بعلÈ Ãقيرف مامأأ وزو يزيت ةنيد
.ةياجب ةيدولوم
ةراسسÿأ ليو– نم دأدولأ قيرف نك“ نإأو ىتحف
ل-سضف-ب ،ه-ل-ثŸ فد-ه لدا-ع-ت-لأ ¤إأ ر-ف-سصل فد-ه-ب
،ةينكر ذيفنت دعب ةليمج ةيسسأأرب يواسسيع بعÓلأ
سصرفلأ نم ديدعلأ أوردهأأ دأدولأ يبع’ نأأ ’إأ
محر ةأرابŸأ مك-ح نأأ ا-م-ك ،ل-ي-ج-سست-ل-ل ة-ح-نا-سسلأ

ةبرسض نم لوأ’أ طوسشلأ فسصتنم ‘ دأدولأ قيرف
ي-ب-ع’ د-حأأ سسŸ د-ع-ب ،ة-ي-عر--سش ن--م Ìكأأ ءأز--ج

ة--ق--ط--ن--م ل--خأد هد--ي--ب ةر--ك--لأ ي--لÙأ ق--ير--ف--لأ
مكح ةلابقو ةأرابŸأ مكح نم برقلاب تايلمعلأ
.سسامتلأ

دأدولأ عافد ‘ لشصأوتت لأزتل ةيئأدبلأ ءاطخألأ
ق-ير-ف ا-هر-سسخ ي-ت-لأ ¤وأ’أ ةأرا-بŸأ رأر-غ ى--ل--ع
مامأأ نونكع نباب Êأرقم ديهسشلأ بعلÃ دأدولأ
سسف--ن رر--ك--ت ،ر--ف--سصل Úفد--ه--ب ي--لÙأ م--ج--ن---لأ
قيرفل لوأ’أ فد-ه-لأ ل-ي-ج-سست ة-ط-ق-ل ‘ د-ه-سشŸأ

نم Êايبسص أاطخ نم ءاج ثيح ،ةياجب ةيدولوم
حمسس ،هيعفأدم نم سضعبو دأدولأ سسراح  فرط

ةركب ليجسستلأ باب حتف نم ةياجب ةيدولوم قيرفل
Áاب اهفسصو نكŸةتي.

نع انل Èع دق ةمسشن نايفسس دأدولأ بردم ناكو
عا-فد ق--م--ع ‘ ة--ب--ك--ترŸأ ءا--ط--خأ’أ ن--م ه--ف--سسأأ
ح--ي--ح--سصت ةرور--سضب ه--ي--ب--ع’ بلا---طو ،ق---ير---ف---لأ
،ايلاغ قيرفلأ فلكي Òغسص اطخ نوك ،عاسضوأ’أ
ءأوسس ،تايرابŸأ نم ديدعلأ ‘ رركتي تاب ام وهو
.ةيمسسرلأ وأأ ةيدولأ

دأدولأ Òهامج دعشسأأ «بوŸأ» مامأأ لداعتلأ
ةجيتنب مهحايترأ نع كيرافوب دأدو Òهامج Èع
أذه هنوك ،ةياجب ةيدولوم مامأأ ةلجسسŸأ لداعتلأ
مزه-ل م-ه-ل-هؤو-ي ن-يذ-لأ Úب-عÓ-لأ ن-م كلÒ Áخأ’أ

ا-ه-ب سضا-خ ي-ت-لأ ةÒب-ك-لأ ةدأرإ’أ ن-ك-ل ،م-ه--ق--ير--ف
فخأاب رايدلأ ¤إأ ةدوعلأ نم مهتنكم دأدولأ أوبع’
.رأرسضأ’أ
عم ،ÚبعÓلأ ىلع احيدم دأدولأ Òهامج تبسصنو
ىلع ةسصاخ ةبكترŸأ ءاطخأ’أ يدافتب مهتبلاطم
ةل-ب-قŸأ تا-يرا-بŸأ نأو ة-سصا-خ ،عا-فد-لأ ىو-ت-سسم
،ة-ق-با-سسلأ تا-يرا-بŸأ ن-م ة-بو-ع--سص Ìكأأ نو--ك--ت--سس
أاطخف ،ةسسفانŸأ ةغيسصو ةلوطبلأ ةعيبطل رظنلاب

.ايلاغ قيرفلأ فلكي دق Òغسص

ةديلبلأ دا–أ ةهجأوم نع ثيد◊أ ةيأدب
دأدولأ ةدوعو ،ةياجب ةيدولوم ةأرابم ءاهتنأ روف
دأدولأ راسصنأأ أدب ،وزو يزيت نم لداعتلأ ةطقنب
دا–أ را÷أ ما-مأأ ل-ب-قŸأ ءا-ق-ل-لأ ن-ع نو-ثد-ح--ت--ي
.كيرافوبب زاقر ديهسشلأ بعلÃ ةديلبلأ
Òها--م--ج Úب ةدو--جوŸأ ة--ي--سسا--سسح--ل---ل أر---ظ---نو
نم ولخت ’ دأدو-لأ را-سصنأأ تا-ق-ي-ل-ع-ت-ف ،Úق-ير-ف-لأ
زو--ف--لأ ةرور--سضب Úب--عÓ---لأ ة---ب---لا---ط---مو ةرا---ثإ’أ
سضعب بسسح دأدولأ Òها-م-ج ى-ن-م-ت-يو ،ةأرا-بŸا-ب
ديهسشلأ بعلÃ ةلبقŸأ ةأرابŸأ نوكت نأ مهقيلاعت
،ةد-ي-ل-ب-لأ دا–أ ق-ير-ف--ل ةÈق--م كيرا--فو--ب--ب زا--قر
‘ Úيديلبلأ مÓحأأ رخآأ لايتغأ ينعي هيلع زوفلاف
ةرود ¤إأ دوعسصلأ ةقرو ىلع سسفانتي مهقيرف ةيؤور
.بقللأ

م.ك

كيرافوب دادو

ةيوأزلأ بابشش ةدنجأأ ‘ ةيدو تايرابم ةشسمخ

ومات ينب بابششل ابردم روجام Ëرك
قبسس يذلا ،روجام Ëرك كيرافوب دادو قيرفل قباسسلا بعÓلاب ومات ينب بابسش قيرف ةرادإا تدجنتسسا
.Úمسسوم ذنم ةيوازلا بابسش قيرف برد ناو هل قبسس امك ،ةديلبلا ةي’و ةيدنا نم ديدعلا برد ناو هل
،نامأ’ا رب ¤إا ومات ينب  بابسش قيرف ةدايقب هل حمسست يتلا ةبرجتلاو ةÿÈا نم روجام Ëرك كلÁو
.قيرفلا هنم Êاعي يذلا ›اŸا سسجاهلا زواŒو
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ةحابسس

ةيلاŸأو ةيبدأ’أ  Úتليضص◊أ ىلع عامجإ’اب ةقداضصŸأ

ةيرأزولأ ةنجللأ ىدل تاباختن’أ جئاتن ‘ نعطي سسياقوب
باعلا تاباختنÓل حششرŸا سسياقوب ديرف مدق
ىدل انعط ليعول Úشساي اهب زاف يتلا و ىوقلا
امدعب ةكÎششŸا ةينطولا ةيرازو-لا ة-ن-ج-ل-لا

سسياقوب يوني و هنعط نوعطلا ةن÷ تشضفر
ببشسب هنعط ‘ دود◊ا دعبا  ¤ا هجوتي نا
لاغششا اهتدهشش ي-ت-لا ة-ي-نو-نا-ق-لا تا-قورÿا
ةكرا-ششÃ ة-ي-نا-ث-لا ة-ي-با-خ-ت-ن’ا ة-ي-ع-م÷ا
ةيريدم متخ م-ه-تا-ف-ل-م ‘و-ت-شست ⁄ ءا-شضعأا
ةميلعتلا هيلع سصنت امك  ةشضايرلا و بابششلا
 ةيرازولا

اهراعضش ‘ ةيضسنرفلأ نع ىنغتضست ةضضايرلأ و بابضشلأ ةرأزو
ةحيبصص ديد÷أ اهراعصش نع ةصضايرلأ و بابصشلأ ةرأزو تفصشك

راعصشلأ ره-ظ ن-يأ «كو-ب-صسيا-ف» ة-ي-م-صسر-لأ ا-ه-ت-ح-ف-صص Èع سسمأ
‘ ¤وألأ ةيصضايرلأ  ةئيهلأ مصسأ لأدبتصسأ هزيم ةديدج ةلحب
¤أ ةفاصضإأ ةيزيل‚إلأ ةغللأ ¤أ ةيصسنرفلأ ةغللأ نم رئأز÷أ
دأور أÒث-ك ه--ن--صسح--ت--صسأ يذ--لأ ر--مألأ و--ه و ة--ي--بر--ع--لأ ة--غ--ل--لأ
نم مهنم و ةرأزولل ةيمصسرلأ ةحفصصلأ يعبتتم و «كوبصسيافلأ»
¤أ ةيصسنرفلأ ةغللأ نم ليافوÈلأ ةيمصست Òيغتب اصضيأأ بلاط

 .ةيزيل‚إلأ وأ ةيبرعلأ

فيدجتلل ةيŸاعلا ةلوطبلا

ق-ي-ق– ن--م ا--بور ة--ن--ي--مأ ة--ير--ئأز÷أ تن--ك“
وأÎمو-غرأÓ-ل ⁄ا-ع-لأ ة--لو--ط--ب ‘ Úت--ي--لأد--ي--م
‘ ةيصضف ام-هأد-حأ ة-عا-ق-لأ ل-خأد ف-يد-ج-ت-لأ

تققح امدعب92/03 نصسل Îم0002 لأ قابصس
ءأزجأأ  ةتصس و ةيناث نيرصشع و ةثÓث و قئاقد7
ةيكرامينأدلأ نع  ءأزجأأ6 ب ةفلختم ةئŸأ نم
ة-ي-لأد-يŸأ ا-مأ  ة-ي-ب-هذ-لأ ة-ي-لأد-يŸأ ة--ب--حا--صص

005 قابصس ‘ ابور اهتققح  ةيزنوÈلأ ةيŸاعلأ
و ةيناث ÚثÓث و ةينامث ةقيقد  تيقوتب Îم
‘ تكراصش دق ابور تناك و  ةئŸأ نم ءزج
ز--كرŸأ ى--ل--ع تل--صص– ن--يأ تا--قا--ب--صس ثÓ--ث
. ةحوتفم Îم0002 قابصس ‘ سسداصسلأ
ة-ي-لأد-ي-م ق-ق-ح د-ق ة-ن-يدو-ب ي-ل-ع د-ي--صس نا--ك و
ة-ل-ط-ب-لأ كلذ--ك و Îم005 قا-ب-صس ‘ ة-يز-نور--ب

ةيبهذ ةيلأديم دصصح نم تنك“ يبرغ ىو‚
تاجايتحلأ يوذ ةئفل Îموغرألأ لايدنوم ‘

. ةصصاÿأ

و ةبعضص تناك ةضسفانŸأ» :ابور ةنيمأ
«لقأ’أ ىلع ةيلأديÃ جيوتتلأ ناك ‘ده
جيوتتلاب ةÒبكلأ اهتداعصس نع ابور ةنيمأ تÈع

Ãت--ي---لأد---يÚ ‘ ل ⁄ا--ع--لأ ة--لو--ط--ب--Óمو--غرÎ
لوأ لÓخ ةيصضف ىرخألأ و ةيزنورب امهأدحأ

نأ  ةنيمأ تفصشك و لايدنوŸأ ‘ اهل ةكراصشم
لهأاتلأ تنمصض اهنل Óهصس أدبأ نكي ⁄ رملأ
‘ Èمفون رهصش ايقيرفأ ةلوطب ‘ لايدنوملل
‘ تل----صشف و ط----ق----ف Îم005 لأ سصصصخ------ت
ةلأ ‘ ينقت لكصشم ببصسب0002 لأ سصصصخت
‘ تكراصش و لملأ دقفت ⁄ اهنأ لأ Îموغرلأ
Úفأدج ةرصشع تعمج ىرخأأ ةيكأردتصسأ ةرود
‘ لهأاتلأ نم تنك“ نيأ ⁄اعلأ فلتfl نم
Îم0002 و ة-حو-ت--ف--م Îم0002 سصا-صصت-خأ

لÓخ كلذ و  ةنصس03 و92 لأ Úبام تأديصس

ةليلق مايأأ ل-ب-ق مر-صصنŸأ ير-ف-ي-ف ر-ه-صش ة-يأد-ب
تل-خد ا-هد-ع-ب و يذ-لأ لا-يد--نوŸأ قا--ب--صس ن--م
يذ--لأ ر---ملأ يÒصض– سصبر---ت ‘ ةر---صشا---ب---م
. ⁄اعلأ ةلوطب قÓطنأ لبق ايندب اهقهرأ
نأ ا-بور ة-ن-ي-مأ تد-كأ ة-صسفا-نŸأ سصو--صصخ--ب و
‘ تايصضاير ةكراصشÓ Ãهصس نكيل ⁄ قابصسلأ
تبغر اهنأ تحصضوأأ اهنأ امك ›اعلأ ىوتصسŸأ

نمصضت ىتح تاقابصس ثÓث ‘ ةكراصشŸأ ‘
لقألأ ىلع ةيلأديم

بيردتلأ نع موي ’و فقوتأ ⁄» :ابور
«ةحئا÷أ مغر

ىلع ا-ه-تر-با-ث-مو ا-هدا-ه-ت-جأ نأ ة-ن-ي-مأ تف-صشك
‘ ا-ه-ج-يو-ت-ت ‘ ا-م-ها-صس ل-صصأو-تŸأ بيرد-ت-لأ
دقفت ⁄ اهنأ تدكأ و ÏيلأديÃ ⁄اعلأ ةلوطب
لك تفقوأأ يتلأ انوروك ةحئاج مغر اموي لملأ

ىلع تظ-فا-ح ا-ه-نأ لأ ة-ي-صضا-ير-لأ تا-طا-صشن-لأ
اهنل بيردتلأ نع فقوتت ⁄ و اهتابيردت ةÒتو
بيرد---ت---لأ ن---ع ف---قو---ت---لأ نأ أد---ي----ج كرد----ت

ع-فد-ي ي-صضا-ير-لأ ل-ع-ج-ي د-ق ط-ق-ف Úعو-ب-صسأل
‘ ةصصاخ اينف و ايندب عجأÎي و ايلاغ نمثلأ
فيدجتلأ ةصضاير

يننكلو ينملظ دايبŸوألل لهأاتلأ ماظن»
«ملضستضسأ نل

با-ع--لأÓ--ل ا--ه--ل--هأا--ت مد--ع--ل ة--ن--ي--مأ تف--صسأا--ت
Úت-ع-ب-ط-لأ ‘ تل-هأا-ت ا--ه--نأ م--غر ة--ي--بŸوألأ
ل-هأا-ت-لأ ما-ظ-ن Òغ-ت نأ تف-صشك و Úت-ق-با-صسلأ

‘ تناك ثيح لهأاتلأ نم اهمرح و اهملظ
نصسحلأ ةديصس و لجر لهؤوت ةلود لك قباصسلأ
ل و سسن÷أ سصخي ل لهأاتلأ حبصصأ نلأ امأ
ةنيمأ تدكأ اميف ىندألأ د◊أ قيقحتب  متي

¤أ ل--هأا--ت---لأ ‘ ا---م---ئا---ق لأز---ي ل ل---ملأ نأ
ةرود ‘ ة--كرا--صشŸأ لÓ--خ ن---م دا---ي---بŸولأ
و اهتكراصشم دكؤوت ⁄ اهنأ امصسف أرصسيوصسب
ةكراصشŸأ لوح نم ةيدا–لأ نأ تحصضوأ

أوراتخي نم مه ÚبردŸأ و  فورظلأ بصسح
ةرود---لأ ‘ كرا---صشي---صس يذ----لأ ي----صضا----ير----لأ
. ةلهؤوŸأ

لكل و يتلئاعل جيوتتلأ يدهأ»
«ايور يئلمز

ةلئاعلأ لكل و ا-ه-ت-ل-ئا-ع-ل ا-ه-ج-يو-ت-ت ا-بور تد-هأ
و اهنودعاصسي نيذلأ ءÓمزلأ ةصصاخ و ةصضايرلأ

لكل لب يدرف دوه‹ سسيل جيوتتلأ نأ تلاق
بخ-ت--نŸأ و يدا--ن--لأ ءÓ--مز ى--ت--ح و ÚبردŸأ
اهيلع نولهصسي و بيردتلأ ‘ اهنودعاصسي نيذلأ
.جيوتتلأ قيق– ‘ دي مهل ةمهŸأ

اــــــــهل ةــــــــكراضشم لوأأ ‘ Úــــــــتيلأدــــيم دضص– ةـــــــــنيمأأ اــــــــبور

ةيلاŸأ  Úتليصص◊أ ىلع عامجإلاب   ةحابصسلل ةيرئأز÷أ ةيدا–Óل  ةماعلأ ةيعم÷أ ءاصضعأأ قداصص
لاغصشأأ لÓخ1202-7102 ةيهتنŸأ ةيبŸوألأ ةدهعلاب ةقلعتŸأ كلت أذكو0202 مصسوŸ ةيبدألأو
يبŸوألأ بكرŸأ نأويد ل عباتلأ ›ودلأ ةفاحصصلأ زكرÃ   ترج يتلأ ةيداعلأ ةماعلأ ةيعم÷أ

fiلث‡ فأرصشإأ ت– ترج يتلأ ةيداعلأ ةماعلأ ةيعم÷أ .ةمصصاعلأ رئأز÷أ ب فايصضوب دمÚ نم
ةيعم÷أ لامعأأ لودج .أوصضع86لأ Úب نم أوصضع44 روصضح تفرع ةصضايرلأ بابصشلأ ةرأزو
¤إأ9102 مصسوŸ ةماعلأ ةيعم÷أ رصضfi ىلع ةقداصصŸاب أءدب رواfi ةعبصس مصض ةيداعلأ ةماعلأ

مصسوŸ ةيلاŸأو ةيبدألأ Úتليصص◊أ ىلع ةقداصصŸأ مث مصسوملل تاباصس◊أ ظفاfi ريرقت ةءأرق
ىلع ةقداصصŸأ  أذكو1202-7102 ةيهتنŸأ ةيبŸوألأ ةدهعلأ يريرقت ىلع ةقداصصŸأو0202

flأو لمعلأ ططŸةينأزي Ÿيعت ةيعم÷أ تفرع امك .1202 مصسوÚ ىلع فرصشتصس يتلأ ناجللأ
ةن÷ سسأأÎي ناكŸأ سسفنب1202 سسرام31 ‘ ةررقŸأ  ةيباختنلأ ةماعلأ ةيعم÷أ Òصض– راصسم
نيدباعلأ نيز ين-صشأر-ك  ة-حا-ب-صسل-ل ف-ي-ط-صس ة-ط-بأر سسي-ئر ءا-صضعأأ ة-ثÓ-ث م-صضت ي-ت-لأ تا-ح-ي-صشÎلأ
¤أ ةفاصضأ .يفياطصسلأ يصضايرلأ لبقتصسم يدان نم Ëركلأ دبع دأوعلوب نوعطلأ ةن÷ سسأأÎيو
و  .ةحابصسلل ةبانع ةطبأر سسيئر سسايل ديعصساب ديصسلأ فأرصشإاب ماهŸأ ميلصستل ةيلخأدلأ ةنجللأ
ةلئاع نم Úلعافلأ Úب لدابتلأو سشاقنلل أددجتم أءاصضف ةيونصسلأ ةيداعلأ ةماعلأ ةيعم÷أ تناك
دمfi ديصسلأ ةحابصسلل يرئأز÷أ دا–لأ سسيئر  نلعأ لاغصشألأ ماتخ ‘ .ةيرئأز÷أ ةحابصسلأ

.ةمداقلأ ةيبŸولأ ةدهعلل حصشÎلأ ‘ هتين وداغوب ميكح

ةيدا–’أ ةليضصح ىلع نوقداضصي  نوتنيمدابلل ةماعلأ ةيعم÷أ ءاضضعأأ
ةماع-لأ ة-ي-ع-م÷أ ءا-صضعأأ قدا-صص

ىل-ع عا-م-جألا-ب ة-صشير-لأ سسن-ت-ل-ل
›اŸأ و ي----بدلأ نر----ير----ق----ت----لأ
و7102/1202 ةيبŸوألأ ةدهعلل
ثيح0202 ةنصس ةليصصح  كلذك

22 ل--صصأ ن--م و---صضع81 ر--صضح
امك معنب نيرصضا◊أ لك قداصصو

ة---ي---ع---م÷أ لا---غ----صشأ لÓ----خ ”
و تا--ح--ي--صشÎلأ ة--ن÷ بي---صصن---ت

نلعأ يذلأ يربوز Úمأ هتيلو ةيهتنŸأ سسيئرلأ Ëركت ” و ماهŸأ ميلصست ةن÷ و نوعطلأ ةن÷
ةيدا–Óل ‘رصش سسيئرك Úع امك ÚتيبŸوأ Úتدهعب يفتكم ىرخأأ ةدهعل هحصشرت مدع نع
رهصش نم رصشع ثلاثلأ موي دقعتصسف ةيباختنلأ ةيعم÷أ امأ ةاي◊أ ىدم ةصشيرلأ سسنتل ةيرئأز÷أ

. ةمصصاعلاب فايصضوب دمfi بكرÃ تأر“ؤوŸأ زكرÃ يرا÷أ سسرام
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اولاق
ةراضسÿا نع

م-ه-ئارأا ن--ع Úير--ئاز÷ا Úي--ن--ق--ت--لا ن--م Òث--ك--لا Èع
اه-ب ي-ن-م ي-ت-لا ةرا-صسÿا صصو-صصخ-ب

،يو’ا-م ما-ما ي-ن-طو-لا ا--ن--ب--خ--ت--ن--م
.اهنم صضعبلا مكل راتخن نأا انيأاترا

:توحلب ديضشر
3/0 يو’ام ماما ةراصسÿا »

«...راع
(ه-ل-لا ه-م-حر) تو-ح--ل--ب د--ي--صشر لا--ق
ىلع ةÎفلا كلت ‘ فرصشي ناك يذلا
لوح ي-صسنو-ت-لا ة-بر-ج يدا-ن بيرد-ت

ديكأا» :يو’ام مامأا رئاز÷ا ةراصسخ
’ ةارا----بŸا د----ها-----صشي ⁄ يذ-----لا نأا
رصسخ رئاز÷ا بختنŸا نأا قدصصي
عبات يذلا نكطل ،3/0 يو’ام ماما
«ةلداعلاب ة-ج-ي-ت-ن-لا ف-صصي ،ةارا-بŸا

قرصسي ⁄ يو’ام بختنم «افيصضم
ةارا-ب-م هو-ب-ع’ مد-ق نأا د-ع-ب ،زو-ف--لا
بخت-نŸا ن-م ن-صسحأا او-نا-كو ،ةÒب-ك
ةركلا ‘ امك–و اميظنت ،طوطÿا عيمج ‘ ينطولا
انرهق يذلا بختنŸا Úب ناتصش» : لاق توحلب ةدارإاو
ان-مز-ها يذ-لا بخ-ت-نŸا اذ-هو ير-صصŸا بخ-ت-نŸا ه-ب

بايغ ،تتصشم قيرف ،حور Óب قيرف ،يو’ام بختنم
ه-ئا-ت ق-ير-ف ،زو-ف-لا ‘ ة-ب-غر-لا مد-ع ،ة-ي-لا--ت--ق--لا حور--لا

ءاقللا ناكو ،زوفلا بحو ةدارإ’ا ¤إا اورقتفا نوبع’

Úب ما---ت---لا ،ما---ج---صسن’ا با---ي----غ كلذ ¤إا دز.«يدو
بخ-ت-ن-م-ل-ل ثيد-ح اذا-م م-ه-فا ⁄ ي-ن-قد-صص ،Úب--عÓ--لا
اÒثك باعأا توحلب.يو’ام مامأا هئاقل لوأا ‘ ينطولا
ةرود لخدن نأا لقعي ’» :هلوقب نادعصس حبار بردŸا
صضوخن نأا نود ايقيرفإا ·أا صساك مجحب ةيمصسر ةيورك
‘ اطخأا صصاÿا يرظن ‘ نادعصسف ،يدو ءاقل يأا

‘و ،دحاو يÒصض– صصبÎب هئافتكا دعب ،هتاباصسح
تناك يتلا لماوعلا نم لماع اذه» :افيصضم«اصسنرف
ءاو---جأ’ا نأا ح---ي---ح---صص ،يو’ا---م ما---مأا ةÁز----ه----لا ءارو
نكل ،ةبصسانم نكت ⁄ صصبÎلا اهيف ىرج يتلا ةيخانŸا
صصبرت فصصول ،يو’ام ىلع ازوف بختنŸا ققح ول

بختنŸا تمزه يتلا بابصسأ’ا نمو. حجانلاب اصسنرف
جاهتناو ،يحي Îنعو ينغم بايغ» توحلب لاق ينطولا
،ةمهŸا ديقعت ‘ تداز ءاقللا اذه ‘ ةقيرط نم Ìكأا

نوبعÓلا Úيرئاز÷ا ÚبعÓل بحاصشلا ءادأ’ا لظ ‘
Úنثا ا دحاو ءانثتصسابو ،مهصسفنأ’ Óظ اوناك مهلجف

نا توحلب بصسحو.«ركذي ءيصش يأا اومدقي ⁄ ةيقبلا
يذلا ،Êاثلا فدهلا ا-ن-ي-ق-ل-ت د-ع-ب نا-ك ةارا-بŸا جر-ع-ن-م
ÚبعÓلا تايونعم ىلع ايئاهن صصاÿا يرظن ‘ ىصضق
بختنم مامأا Úفده ىقلتت نا لهصس صسيلف ،Úيرئاز÷ا

ايونعم نيراهنم Úبع’ ع-م ة-ج-ي-ت-ن-لا ‘ دو-ع-تو م-ظ-ن-م
ةÁزهلا هتاه رثؤوت ’ توحلب ىن“ Òخ’ا ‘.ايندبو

نوكت ناو ،صساكلأا هذه ‘ ÚبعÓلا راوصشم ةيقب ىلع
«عيمجلل اصسرد

fiزودنق دوم :
⁄و ةيقطنم ةÁزه »

«ينئجافت
زود-ن-ق دو--مfi ف--صصو
دا‹أا ي---ع---نا---صص د---حا
‘ ي-ن-طو--لا بخ--ت--نŸا

اجافتي ⁄ هنا همايأا زع
يتلا ةليق-ث-لا ةرا-صسÿا-ب

ا--ن--ب--خ--ت--ن--م ا--ه--ب ي--ن--م
يو’ا-م ما-مأا ي--ن--طو--لا
دقل «هلوقب3/0 ةجيتنب
نم ترذح ناو › قبصس
يو’اŸا بخ------ت-------نŸا

ن----م كلÁ ه----نا ى----ل-----ع
هلعŒ يتلا تايناكمإ’ا
‘ يرئاز÷ا بختنŸا ةÒصسم قيعي

نا كلذ ى--ل--ع دز ،ة---لو---ط---ب---لا هذ---ه
بختنŸا اهب رصضح ي-ت-لا ة-ق-ير-ط-لا
⁄ ’وغنا ةرود تايئاهن ¤إا ينطولا
،ةصسردم وأا ةيملع صسصسأا ىلع نكت
أاطÿا نم هنا لوقأا تلز’و تلقف
اصسنرف ‘ ةلوطبلا هذهل رصشحن نا
اÒث-ك ة-ي-ند-ت-م ةرار-ح ة--جرد ت–و
ايقيرفإا ·أا صساك تايرابم صضوخنو

Òغ اذه ،53 نم Ìكأا ةجرد ت–
نا لقعي ’ هنا كلذ ىلع دز ،يقطنم
صصبÎب ’أا ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ي-ف-ت-ك--ي
يأا صضوخي نا نود اصسنرف ‘و دحاو

ةارابم
بخ---ت---نŸا Ó---ث----م----ف ،ة----يدو
ما--مأا تا---يرا---ب---م ثÓ---ث بع---ل يوŸÓا

رمأ’ا ،اناغو رصصمو نوباغلا تابختنم
صصÓ-خ--ت--صسا ن--م بردŸا ن--ك--م يذ--لا
ا-مأا ،ه-ق-ير-ف ‘ ةو-ق-لو ف-ع--صضلا طا--ق--ن
يوجا ‘و دحاو صصبÎب ايفتكاف نحن

مÓك ناصشب امأا.«ةيداع Òغ ةيخانم
¤إا ةراصسÿا عجرا يذلا نادعصس حبار

ة-ير-صصن-لا ن-با با-جأا-ف صسق-ط-لا ل--ما--ع
،ا-ق-ح كح-صضي ناد-ع-صس مÓ--ك «ق--با--صسلا
تي-قو-ت-ب م-ل-ع ى-ل--ع نا--ك ناد--ع--صس نو--ك
‘ ’وغنا دوصست يتلا ةرار◊ابو ةارابŸا

نادع-صس مÓ-ك › ة-ب-صسن-لا-ب ،ر-ه-صشلا اذ-ه
ل-ج ا-ن-ب-ع-ل كي-صسكŸا لا-يد-نو-م ي--ف--ف ،ي--ق--ط--ن--م Òغ
ن-م Ìكأا ة-جرد ت–و ي-ئا-ه-ن-لا ف-صصت-ن-م ‘ تا-يرا-ب-م
بعلا نا ليلدب ،ادج ةيلاع ةبوطر ‘و ،ةيوئم Úعبرأا
لمحن ⁄ كلذ مغرو راتمأا ةرصشع يرجي نا هيلع بعصصي

ان-نأا ا-م-ك ،صسق-ط-لا ي-ما-ع ¤إا ا-ي-نا-ب-صسا ما-مأا ا-ن-تÁز-ه
،هلثŸ فده انلداعتب ادنلريا مامأا ةÒبك ةارابم انمدق
رو--مأا ،ل--يزاÈلا ما---مأا ىو---ت---صسŸا ‘ ىر---خأا ةارا---ب---مو

.«برصشو رهدلا اهيلع لكأا صسقطلا
ÿيمولب رضض:

«ÚبعÓل ثدح اذام مهفا ⁄ »
1891 ما-ع-ل ة-ي-ق-ير-فإ’ا ة-ي-ب-هذ-لا ةر-ك-لا بحا-صص Èت--عا

ÿز-ه-لا نا ي--مو--ل--ب ر--صضÁا ا-ه-ب ي-ن-م ي-ت-لا ةŸبخ-ت-ن
«رصضÿا» ةÒصسم ‘ ةيوق ةبرصض يو’ام مامأا ينطولا
تصصل-ق-ت Êا-ث-لا رود-لا ¤إا ل--هأا--ت--لا ظو--ظ--ح نا ىر--يو
.طاÒثك
بختنŸا ىنÁ نا اقÓطإا رظتنا نكأا ⁄ «يمولب لوقي
،يو’ا-م بخ-ت-ن-م ما-مأا ةÁز-ه-لا هذ--ه ل--ثÃ ي--ن--طو--لا
تابختنŸا نا حيحصص ،ادج عصضاوتŸا
،اÒث-ك ترو-ط--ت ةÒغ--صصلا ة--ي--ق--ير--فإ’ا
راوفيد توك تابختنم يهاصضت تتابو
رصسخن نا نكل ،ايÒجينو نوÒماكلاو
ما--مأا صسا--ك--لأا هذ--ه ‘ ا---ن---ل ءا---ق---ل لوأا

فادهأا ةثÓث ةجيتنب يو’ام بختنم
¤إا ل---هأا---ت---م ا---ن---ب---خ---ت----ن----مو ،در نود
ن--م ل--ع--ج--ي يذ--لا اذ--ه--ف لا---يد---نوŸا
اذ-ه ‘ ر-ظ-ن-لا اود-ي-ع-ي نا ن-ير-ها--صسلا
نا بجي ةيدع رومأا كانهف ،بختنŸا
رارغ ى-ل-عو ي-مو-ل-ب«اهتصسارد دا-ع-ت
نا نور-ي ،ه-لا-ث-مأا ن-م Òث--ك--لاو زود--ن--ق
ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا ى--ل--ع ن--ير--ها--صسلا
م-هرا-ي-ت-خا-ب ر-ف-ت-غ-ي ’ ا-ط-خ او-ب--ك--ترا

دعوŸا اذه-ل Òصضح-ت-ل-ل نو-لو-ت ة-ن-يد-م
ىرج صصبÎلا اذه نوك ،Òبكلا يراقلا

Ó-ف ،اد-ج ة-ب-ع-صص ة-ي-خا-ن-م فور--ظ ‘
Áةارا--ب--م صضو--خ---ي نا بع’ يأ’ ن---ك

ةÒبك
يذلا وهو ةيوئم04 ةجرد ت–
ظوظح نع امأا«ةرصشع صصقان ةجرد ت– رصضح
«Óئاق يمولب باجأاف Êاثلا رودلا غولب ‘ «رصضÿا»
بختنŸا ةدوعب لج-ع-ت د-ق ا-ن-كا-ب-صش ‘ يو’ا-م ة-ي-ثÓ-ث
Úب-عÓ-لا نا-ك-مإا-ب نا ن-صضا ’و ،ر-ئاز÷ا ¤إا ي-ن--طو--لا
نا يو’ا-م ما-مأا ه-ب اور-ه-ظ يذ--لا ءادأ’ا--ب Úير--ئاز÷ا
ÚبختنŸا Óك مدق نا دعب ،’وغ ناو ›ام ىلع ازوفي

.«بيط ءادأا حاتتف’ا ءاقل ‘ اهتهجاوم ‘
: نومحج لامك

«ةÁزهلا رظتنا تنك »
ة-ير-صشع لÓ-خ ة-يو-ق-لا تا-فذ-ق-لا بحا-صص ا-جا-ف--ت--ي ⁄

نومحج لامك تا-ي-ن-ي-ع-صست-لا ف-صصت-ن-مو تا-ي-ن-ي-نا-م-ث-لا
مامأا ينطولا انبختنم اهب ينم يتلا ةليقثلا ةÁزهلاب
ي-ت-لا ة-ق-ير-ط-لا در-صسن و-ل «ه-لو-ق--ب يو’اŸا بخ--ت--نŸا

رابخإ’او ،صسا-ك-لأا هذ-ه-ل ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ا-ه-ب ر-صضح
دوجو صصوصصخب بختنŸا لخاد نم ¤اعت تناك يتلا
لطا“و ةيلاŸا تاوÓعلا عفرب مهتبلاطÃ تاقاقصشنا

ة-يدا–’ا صسي-ئر ة-ي-ن-طو-لا ف-ح-صصلا ‘ ءا-جا-م بصسح
هب دعو اÃ ةوارور جا◊ا ةيرئاز÷ا
صسا-ك ¤إا م-ه-ل-هأا--ت لا--ح ‘ Úب--عÓ--لا
Èكا نم ين-ل-ع-ج ل-ماو-ع ا-ه-ل-ك ،⁄ا-ع-لا
ينطولا بختنŸا نا ىلع ÚمئاصشتŸا
امكف ،صساكلأا هذه ‘ اديعب بهذي نل
وهاهو ،ناخد Óب ران دجوي ’ لاقي
ذنم هصشاع ام لك رامث ينجي بختنŸا

«نادوصسلا ‘ تبعل يتلا رصصم ةارابم
ه-مÓ-ك نور-ف-ع-لا ة-ن-يد--م ن--با ل--صصاوو
هذه لقŸ رصضحن نا لقعي له «لوقلاب
ت–و ا-صسنر--ف ‘ ةÒب--ك--لا ة--صسفا--نŸا
مايأاب ا-هد-ع-بو اÒث-ك ة-صضف-خ-ن-م ة-جرد
ت– يو’ا-م بخ-ت-ن--م ه--جاو--ن ط--ق--ف
،يقطنم Òف رما هنا ،ةيوئم04 ةجرد
نولوت ةن-يد-م را-ت-خا يذ-لا ل-م-حا ا-نأاو

.«يÒصضحتلا صصبÎلا ةماقإ’
فاصضأا لب اذه لكب يفتكي ⁄ نومحج

تدك  رفصصل Úفدهب لوأ’ا طوصشلا ءاهتنا دعب «لوقي
Êد-تŸا ءادأÓ--ل Òصسف--ت يأا د--جأا م--ل--ف ي--باو--صص د--ق--فا
صسرام ناو قبصسي ⁄ مهلجب ناكو ،Úيرئاز÷ا ÚبعÓل
يداونلا ‘ نوطصشني مهنم Òثكلا نا مغر ،مدقلا ةرك
ةيلاتقلا حورللو ›وجرلا ءادأÓل مهراقتفا ،ةيبوروأ’ا
نم Ìكأا حرطي ،ةقباصسلا مهتايرابم ‘ اهب اندوع يتلا

ÿÒاب رصشبت ’ رومأا كانه نا امإاف ،ماهفتصسا ةمÓع
«لؤواصست نومحج«عقاولا وه اذه امإاو بختنŸا لخاد

Ÿا ل--ج اذاŸا ة-ي-ق-ير-فإ’ا تا-ب-خ-ت--نŸهذ-ه ‘ ة-كرا-صش
’إا ة--يدو--لا تا--يرا--بŸا ن--م د--يد--ع--لا تصضا--خ صسا--ك--لأا

هذ--ه ن--م ن--صسحأا ن--ح--ن ل--ه--ف ،ي--ن--طو--لا ا--ن--ب--خ--ت---ن---م
نا اŸا--ط ،كلذ ن---ظأا ’ ؟تا---ب---خ---ت---نŸا
ي-ق-ي-ق-ح را-ي-ع-م د-ع-ت ة-يدو-لا تا-يرا--بŸا

Ÿبختنم يأا تادادعتصسا ىد Ÿهذه لث
بردŸ ح----م----صست ثي-----ح ،تا-----صسفا-----نŸا
نومحج«ةدوجوŸا ءاطخأ’ا حي-ل-صصت-ب
نم Ìكأا مهنصس قوفي Úبع’ ءاقبل بجعت
كان-هو ،ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ‘ ة-ن-صس43
42 نم لقا Òبك ىوتصسم نوكلÚ Áبع’
«طا-ي-ت-ح’ا ة-م-ئا-ق ‘ ن-يدو-جو--م ة--ن--صس
‘ ةفطاعل ’ «نومحج لوقي حار انهو
ر-ئاز÷ا ة-ح-ل-صصم-ف ،ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا

د-ق-ف يذ-لا بعÓ-لا-ف ،را-ب--ت--عا ل--ك قو--ف
،هنع ىل-خ-ت-ن نا بج-ي هاو-ت-صسمو ه-ت-نا-ك-م
ءاد--عأا ا--ن---ي---ل---ع كح---صضي نا بج---ي Ó---ف
حر-ف-لا ة-م-ق ‘ نآ’ا م-ه ن-يذ--لا ر--ئاز÷ا
 .«3/0 يو’ام مامأا انتراصسخ دعب

عبتي ...

هتايرابم ¤وأا ‘ ينطولا انبختنم اهب ينم يتلا ةيودŸا ةراضسÿا تافلfl نع مويلا ةقلح ‘ ثدحتنضس
سضعب لوانتنضس ثيح ،ةفيظن ةيثÓثب هطوقضسب0102 ماع علطم ’وغناب ايقيرفا ·أا سساك تايئاهن ‘

،يو’ام ماما رئاز÷ا ةراضسخ نع اقيلعت ةيزيل‚’ا دئار÷ا ىدحإا عم فقوتن امك ،Úينقتلا ءارأا
رثا يرئاز÷ا روهم÷ا طضسو بيهر تمضص ميخ.«رضضÿا» تايرابم خيرات زيلاهد Èع ةديعضس ةلحرف
لدج يأا لبقت ’ ةجبتني يو’اŸا بختنŸا مامأا ينطولا انبختنم اهل سضرعت يتلا ةنيهŸا ةÁزهلا

اهتنضضتحا يتلا72ـلا اهتعبط ‘ ايقيرفإا ·أا سساك ‘ Úقيرفلا تايرابم ¤وأا ‘ ،در نود فادهأا ةثÓث
انبختنم سضرعتي نأا Úيرئاز÷ا نم دحا لابب رطخي نكي ⁄ ءاقللا اذه لبقف.0102 ماع علطم ’وغنأا
،ةيمضسرلا تاضسفانŸا ‘ ،ديعب دمأا ذنم انبختنم اهلثم لجضسي ⁄ يتلاو ةليقثلا ةÁزهلا هتاه لثم ¤إا

Úيرئاز÷ا نم ÚيŸÓا دعا نأا دعبف.Úيرئاز÷ا رظن ‘ ،رفضصلا ةطقن ¤إا Êايز ءÓمز تداعأا ثيح
مغرف ،يو’اŸا بختنŸاب ةÁزهلا قا◊إا نم انبختنم نك“ لاح ‘ حارفأ’او مئ’ولا ةماقإ’ ةدعلا
نم Úيرئاز÷ا عنÁ نكي ⁄ كلذ نأا ’إا ،ةارابŸا ةيضشع نطولا ءاحنأا مظعم اهتدهضش يتلا و÷ا ةدورب
ملضست لاقي امك ةرم لك ‘ سسيلو ،تاهيهو تاهيه نكل ،حرفلا ةوضشنب اولفتحيل عراوضشلا ¤إا جورÿا
انبختنم كابضش لبنق ،Úيرئاز÷ا نم Òثكلا هنع عمضسي نكي ⁄ يذلا يو’اŸا بختنŸا وهاهف ،ةر÷ا
نادعضس حبار ينطولا بردŸا ةركاذ نم لب Úيرئاز÷ا ةركاذ نم ىضسنت نل «ةنيهم » ةيثÓثب ينطولا

.«رضضÿا» تايرابم خيرات زيلاهد ¤إا ةديعضس ةلحرف

لÓقتصس’ا ذنم «رصضÿا» تايرابم

بختنŸا رضصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتضس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا

يو’امو رئاز÷ا ةارابم نم ةطقل^

(هللا همحر) توحلب ديضشر بردŸا^

نومحج لامك^

^ÿيمولب رضض

^fiزودنق دوم

Úينقتلاتلهذأاو Úيرئاز÷ا تمدصص يو’ام ةيثÓث

(نونامثلاو ةثلاثلا ةقل◊ا)



ى--ق--ب--ي ي--ك--ل»
ي-سسي-م ل-ي-نو-ل

ق----ير----ف-----لا ‘
عنت-ق-ي نأا بج-ي
ة--نو--ل--سشر--ب نأا---ب
‘ ر---م----ت----سسي----سس
ن----ح-----ن .زو-----ف-----لا
بجي نوينو-لا-ت-ك-لا
بناج ¤إا فقن نأا
،ر-خأا ةر--م ق--ير--ف--لا
د-----حأا نأا د-----ق-----ت------عأا

وه ،يسسيم ءاقب حيتافم
.ىر--خأا ةر--م ب◊ا--ب ر--ع--سشي نأا
اذإا ،اًدد‹ م--سست--ب--ي نأا هد--ير---ن

¤إا علطتن نأا اننكÁ كلذ ثدح
ن-م ،ىر-خأا ةر-م ءي-سش ل--ك ق--ي--ق–

ةديد÷ا براجتلا لك نأا حسضاولا
ذاختا ‘ ددÎن نل ،تاÒيغت دهسشت
،مدق-لا ةر-ك تÒغ-ت د-ق-ل .تارار-ق-لا
و-ي-تا-م ع-م ر-مأ’ا اذ-ه ن--ع تثد–و
.«Êاميلأا

حصشرŸا) أتروبل ناوخ
(ةنولصشرب ةصسأئر ىلع

.دنهلا ¤إا هقيرط ‘ قيبمزوم ¤إا لسصي اماغ اد وكسساف -8941
.ليزاÈلا ‘ ندŸا Èكأا دعت يتلاو وÒناج يد وير ةنيدم سسيسسأات -5651
ةرزجÃ كيلامŸا اياقب ىلع يسضقي اسشاب يلع دمfi رسصم مكاح -1181
.ةعلقلا ةحبذÃ تفرع ةبيهر
ىلع لسص– ي‚ز لسصأا نم ةديسس لوأا حبسصت رلبمورك › اكيبير -4681
.ةدحتŸا تاي’ولا ‘ بطلاب ةداهسش
‘ ةعورم ةÁزه ةيزاغلا ةيلاطيإ’ا تاوقلا مزهت ةيبويثإ’ا تاوقلا -6981
.«ىودعلا ةكرعم»
.ةرئاطلا نم ةلظŸاب ةزفق لوأاب موقي يÒب تÈلأا يكيرمأ’ا -2191
.ايروك ‘ ةروثلا ع’دنا -9191
.ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا ‘ كلذو ايراغلب لت– ايناŸأا -1491
دي ىلع ةيكيرمأ’ا تاوق-لا ةÁز-ه-ب ة-ير-ح-ب-لا ةوا-ج ة-كر-ع-م ءا-ه-ت-نا -2491
تاي’ولا اهتقلت يتلا مئازهلا Èكأا نم ةÁزهلا هذه دعتو ،ةينابايلا تاوقلا
.اهخيرات ‘ ةدحتŸا

لودلا قافتا دعب كلذو هلامعأا ةسسرامÃ أادبي ›ودلا دقنلا قودنسص -7491
.هئاسشنإا ىلع ةدحتŸا ·أ’ا ‘ ءاسضعأ’ا

ةرهزلا بكوك ىلع طبهت «3 سسونيف» ةيتيفوسسلا ءاسضفلا ةنيفسس -6691
.بكوكلا اذه ىلع طبهت ءاسضف ةنيفسس لوأا نوكتل

مادختسسا Úتوب ÁÒدÓف سسيئرلا بلط ىلع قفاوي يسسورلا دا–’ا سسل‹ -4102
.مرقلا ةريزج هبسشب تارتوتلا ةبسسن دعاسصت دعب ةيناركوأ’ا يسضارأ’ا ‘ ةوقلا

تن---ب ة---م---طا---ف ) نا م---ل---ع---ت ل---ه ^
لوسسرلا ةدج يه ( يموزıاورمع
.هيبأ’ ملسس و هلآا و هيلع هللا ىلسص
هللادبع، تباث نب ناسسح) نا ملعت له ^

ءارعسش مه (كلام نب بعك ، ةحاور نب
. ملسسو هلآاو هيلع هللا ىلسص لوسسرلا

( يدع نب معطŸا ) نا ملعت له ^
لو--سسر--لا را--جأا يذ--لا سصخ--سشلاو---ه
د-ن-ع م-ل-سسو ه-لآا و ه-ي-ل-ع ه--ل--لا ى--ل--سص
.فئاطلا نم هتدوع

لوسسرلا دهاسش نم رخآا نأا ملعت له ^
هتافو دعب ملسسو هلآا و هيلع هللا ىلسص

. (بلطŸا دبع نب سسابعلا نب مثق ) وه
تاعسضرم نه ( بهل يبأا ة’وم ةيبوث ، ةيدعسسلا ةميلح) نأا ملعت له ^

ملسس و هلآا و هيلع هللا ىلسص لوسسرلا
هيلع هللا ىلسص لوسسرلا ثح يتلا ةروسسلا يه (رونلا ةروسس) نأا ملعت له ^
.اهملعت يلع ءاسسنلا ملسسو هلآاو

يدادب-ت-سس’ا م-ك◊ا ا-مأا ؛م-ل-ع-ت-لا ى-ل-ع ة-سصير◊ا ي-ه ة-ي-طار-قÁد-لا نإا ^
.ريونتلاو ملعلا رسشن هتحلسصم نم سسيلف

و-ه-ف توŸا ا-مأا ؛نا-ي-سسن-لا ر-ح-ب ‘ بسصت تا-ير--كذ--لا ن--م سضي--ف ةا--ي◊ا ^
.ةخسسارلا ةقيق◊ا

.اهب نمؤوي ⁄ ولو ىتح ،ةركفلا ماÎحا ىلع رداقلا وه يعاولا لقعلا ^
.ءايÈك وأا بسضغ هطلاخي نأا زوجي ’و ،حسضاو هللا ليبسس ^
.هل ءايح ’ مكاح نم سسانلل ليو ^
.كلذ ديري ماد ام ، ءيسش لك نع لوؤوسسŸا وه لجرلا  ^
.ظ◊ا ههجو ‘ سسبع اذإا دناعي نأا يغبني ’ ميك◊ا  ^
.ىنعم تومللو ،هتموعن سسأايللو ،حرفلا نم اهبناج ةاناعملل ^
.نيدح وذ فيسس Òكفتلا  ^
.جرفلا حاتفم Èسصلا ^

كشســـــــــــــفن فـــــــــــقث

يد وير ةنيدم سسيصسأأت ” ،5651 ةنصس نم مويلا اذه لثم ‘
مككÎن نا لبقو ،...ليزاÈلا ‘ ندŸا Èكأا دعت يتلاو وÒنأج

عقوŸا Èع أنتلصسارÃ اوصسنت ل ،ددعلا اذه نأكرأا ةيقب عم
،moc.liamg@mirakiddam :›أتلاÊوÎكللا

أنتÁزع نم ديزت مكتادأقتناو أنتحفصص رونت مكعيصضاومف
أادبن ،ددع لك ‘ ”دوعت أمكو ،مكنظ نصسح دنع نوكنل

 .مويلا ءأعدب هللا ةكرب ىلع أنتحفصص

،تأ--م د---ع---ب---مو بي---ل---ح بر---صش ل---يو---ط د---حاو لأ---ق
.وصشركل لصصويأم لبق ةيحÓصصلا ةدم تهتنا...سشÓع

.ةلسسلا ت– ةركلا يمر ةقطنم ‘ Êاوث3 نم Ìكأا ىقبي نأا مجاهم بع’ يأ’ قحي ’ ةلسسلا ةبعل ‘ ^
لوج سسأاك ةزئا÷ا تيمسس ياوغروأ’ا ‘ م0391 ماع ‘ تناك مدقلا ةرك ‘ ⁄اعلا سسأاكل ةارابم لوأا ^

.دبأ’ا ¤ٍا هب تظفتحاو م0791 و2691و م8591 ماع تارم ثÓث ليزاÈلا هب تزاف ثيح هيÁر
.ًايونسس ‘ دحاولا سصخسشلل مارغوليك01 لداعي اÃ ةت’وكوسشلا مظعم كلهتسسي يرسسيوسسلا بعسشلا ^
.هتجوزو جوز Úب لادج يأا ثود◊ لوأ’ا ببسسلا وه لاŸا  ^
.تارسش◊ا نم Èتعت ’و ،يتوبكنع ناويح يه توبكنعلا  ^
.ًامئاد بنا÷ا سسفن ىرت كنإاف ،Óماك رمقلا اهيف ىرت ةرم لك ‘ هنأا  ^

.ًادبأا دسسفي’ يذلا ديحولا يعيبطلا ماعطلا وه لسسعلا ^

رسصبت ’ ، يكبت ’ يتلا Úعلا ^
. ًائيسش عقاولا ‘

. زوفلا ةذل رسصتنŸا دقفا ، مسستبا اذإا موزهŸا ^
. راسسي Òغب ىنÒ ‘ Áخ ’ ^
.ىرخأا ةبيسصم ، ةبيسصŸا دنع عز÷ا ^
. فورح Òغ نم فورعم ةملك ةماسستب’ا  ^
.زجاعلا مÓحأا ىف ىوسس ... ليحتسسŸا رهظي ’ ^

.هسسفن ديفي ائراق نكف ،، كÒغ ديفت ابتاك نكت ⁄ اذإا ^
كنم بولطŸا ءادأاب يفتكت ’و ،مدقتلا سصرف نع امئاد ثحبا  ^
.افيعسض رسصنت نا لب .. ايوق رهظت نا رخفلا ^ سسيل

ــه2441 بجر61 ـل قفاوŸا1202 سسرامÚ 10نثإ’ا

أنعم مصستبإا

ـــــــ Êأعمو تأملك ــــــــ
ــــــــــ ؟ كتأمولعŸ فصض ــــــ

Èتعأاو ارقإا ــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

.اينابسسإا روطاÈمإا ،عباسسلا وسسنوفلأا روطاÈمإ’ا -5011
بز◊ا سسسسؤومو Êانبل ركفمو يسسايسس ،ةداعسس نوطنأا -4091
.يعامتج’ا يموقلا يروسسلا

.يروسس رعاسشو بيبط ،يدورابلا هيجو -6091
ى-ل-ع ل-سصا-ح Êا-ط-ير-ب ءا-ي-م-ي-ك ⁄ا-ع ،Úترا-م ر--سشرأا -0191

.2591 ماع ءايميكلا ‘ لبون ةزئاج
.نورسشعلاو عبارلا ليزاÈلا سسيئر ،تر’وج واوج -9191
.Êابسسإا مدق ةرك بردمو بع’ ،رابيرإا لغنأا يسسوخ -3491
.ايناوتل ةسسيئر ،يتياكسسوابيرغ ايلاد -6591
.يسسنرف مدق ةرك بردمو بع’ ،نيوغول لوب -4691
.يدنلوه مدق ةرك بردمو بع’ ،Îنيو نورأا -7691
.›ام نم مدق ةرك بع’ ،يروارت يميج -0891
.ةيكيرمأا ةينغم ،اسشك -7891
.يكيسسكم مدق ةرك بع’ ،Óيف سسولراك -9891
.يروسس رعاسش ،نكي سسرون -0991
عطقُم لجر لكشش ىلع كيك بلاقيروسس مجاهم مدق ةرك بع’ يكلم بيراحنسس -4891

لد÷إ Òثي ءزج نم Ìكأإ ¤إإ
تأ-صصن-م ي--مد--خ--ت--صسم ن--م دد--ع لواد--ت
روصصلا نم ةعوم‹ ،يعأمتجلا لصصاوتلا
هتعنصص ىول◊ا نم بلأقل أهنإا ليق ةبيرغلا
.أهقيلط لكصش ىلع ةأارما

بلأ-ق ،أ-يد-ي-م لأ-ي-صشو--صسلا تأ--صصن--م Èعو
ةديصس كأنه نأا ¤إا ةرأصشإلا ت“و كيكلا

اذه ع-ن-صصب أ-ه-ق-ي-ل-ط ن-م مأ-ق-ت-نلا ترر-ق
بلأ-ق رو-صص تءأ-جو ،ه-ع-ي-ط-ق-تو كي--ك--لا
رهظ ثيح ةفلتfl ،عطقŸا لجرلل ىول◊ا

ديدعلا عيطقت ”و ريرصسلا ىلع ًأمئأن وهو
.هئازجأا نم
ة-ق-ي-ق-ح ،«مو-ي-لا  أ-ي-صسور» ر-ير-ق-ت رأ--صشأاو
روصصلا هذهو بلأقلا اذه نأا ثيح ،روصصلا

تأ-ب-ي-ل-ك-لا د-حأا ن-م-صض د-ه-صشم لإا ي--ه أ--م
ي-ن-غŸا بلأ-ق-لا ‘ ر-ه-ظ-ي ثي-ح ،ة-ي-بر-غ-لا
.يأتولصس ÊأطيÈلا

رهصشأا لبق ،هل اروصص بلأقلا عنأصص كرأصشو
رو-صصلا ع-قو-م ى--ل--ع سصأÿا ه--بأ--صسح Èع

،غنيك كأب اذ مصسا لمحي يذلاو مارغتصسنا
:لأق ثيح ،ىول◊ا بلأق ةق-ي-ق-ح ح-صضو-ت
ة-ي-ن-غأا ر-يو-صصت-ل بلأ--ق--لا اذ--ه تع--ن--صص»
بارلا ينغم ءأصضعأا تعنصص دقو ،«يأتولصس»
نم اددع كرأصشو ،«لوكوصشلاو Óينأفلا نم
.بيرغلا بلأقلا لكصش Úبت روصصلا

ÊوÎب رمع
ة-يدو-لوŸا ق-ير-ف-ل ‘و ÊوÎب ر-م-ع ي-ق-ب
هعم زاف ،ةلماك ةنسس71 ةليط ةيمسصاعلا
ة--لو--ط--ب--ب تار--م ع--برأا  ،با---ق---لأ’ا ل---ك---ب
تارم ثÓث ،(97و77 ،67 ،27) رئاز÷ا
زاف امك ،(67و27 ،17) رئاز÷ا سساكب
6791 ماع ةلطبلا ةيدنأÓل ايقيرفإا سساكب
ماع طسسوتلا ةرودل ةيبهذلا ةيلاديŸاو
ة-ي-لاد-يŸاو ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا ع--م57
يتلا ةيق-ير-فإ’ا با-ع-لأ’ا ةرود-ل ة-ي-ب-هذ-لا

‘ سضاخ ثيح ،8791 ماع اندÓبب ترج
بخ-ت-نŸا ع-م ه-ل ءا-ق--ل ر--خآا ةرود--لا كل--ت
يÒجينلا بختنŸا هجاو ثيح ينطولا

.يئاهنلا ‘
نم Òثكلاب Êورطب رمع زاف ناو ىتح

ةي-برا-غŸاو ة-ي-لÙا سسوؤو-ك-لاو با-ق-لأ’ا
ينطولا بختنŸا عم ءاوسس ،ةيقيرفإ’او
ا-ه-م-ه ،دا–’او ة-يدو-لوŸا ق-ير-ف ع-م مأا
ما-ع » ر-سضÿا » ن-م ة-ي-ب-هذ-لا ة-ي-لاد-يŸا

ماع ةلطبلا ةيدنأÓل ايقيرفإا سساكو5791
‘ ىركذ ىلغأا نأا ’إا ةيدولوŸا عم6791

لوأ’ا ج---يو---ت---ت---لا و---ه » مز---ق---لا » ةا---ي----ح
مامأا يئاهنلا رئاز÷ا سسا-ك-ب ة-يدو-لو-م-ل-ل
بعل1791Ã ماع ‘ كلذو ،دا–’ا را÷ا
نا م-غر-ف ثي-ح ا-ي-لا-ح توأا02،رسصانعلا

نا ’إا ،ر----ه----ق----ي ’ نا----ك دا–’ا ق----ير----ف
Êور-ط-ب ر-م-ع ل-سضف-ب تن-ك“ ة-يدو-لوŸا

فدهلا ءارو  ناك يذلا سساكلأا عازتنا نم
ناك.ةليمج ةقيرطب ،ةارابŸا ‘ لوأ’ا
،طقف ةنسسÊ 22ورطب رمع اهنيح غلبي
هنتنكم ةقئافلا ةعرسسلاب Êورطب زاتÁ  ناك ،ةيوركلا هتايح ‘ تايرابŸا نسسحأا نم ةدحاو مدقأا كلذ مغرو
نم دحلل   تاقياسضم ¤إا دا–’ا مامأا لوأ’ا يئاهنلا كلذ ‘ سضرعت هنا ةجردل ،ÚعفادŸا ىلع بلغتلا نم
عبتي ....تاباسصإ’ا هبنŒ تناك Êورطب اهب بعلي ناك يتلا ةقيرطلا نكل ،هتعرسس

مويلا Gd∏s¡oºs GEfu» GCnYoƒPo Hp∂n epør Yp∏rºm}مويلا
’n jnærØn™o, hnepør bn∏rÖm ’n jnîrû°n™o,

hnepør fnØrù¢m ’n Jnû° rÑn™o, hnepør OnYrƒnIm
’n joù° rànénÉÜo dn¡nÉz.

{Gd∏s¡oºs GEfu» GCnYoƒPo Hp∂n epør Yp∏rºm
’n jnærØn™o, hnepør bn∏rÖm ’n jnîrû°n™o,

hnepør fnØrù¢m ’n Jnû° rÑn™o, hnepør OnYrƒnIm
’n joù° rànénÉÜo dn¡nÉz.
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و-----ه ن-----م :لاؤو-----صسلا

ه-ي-لإا ل-ق-ت-نا يذ-لا ق-ير--ف--لا
ياد Úصسح ر------صصن سسرأ-------ح
ى-ل-ع ه-لو-صصح د-ع-ب يوار-صصق
مأمأا9791 ةنصس رئاز÷ا سسأك
؟لئأبقلا ةبيبصش

ر--سصن سسرا--ح ل--ق---ت---نا:باو÷ا
ه-لو-سصح د-ع-ب يوار--سصق ياد Úسسح
مامأا9791 ةنسس رئاز÷ا سساك ىلع
دا–ا ق-ير-ف ¤إا ل-ئا--ب--ق--لا ة--ب--ي--ب--سش
1891 ةنسس ‘ هعم جوتو ،ةمسصاعلا
ةيعمج باسسح ىلع رئاز÷ا سساكب

.‘اسضإ’ا تقولا دعب2/1 نارهو

Áا دد-ع م-قر-لا اذ-ه ل-ثŸلهأأت ي-ت-لا تار
¤إا ير-ئاز÷ا ي-ن-طو--لا بخ--ت--نŸا أ--ه--ي--ف
ة-ن-صس ¤وألا ةرŸا ⁄أ-ع-لا سسأ-ك تأ-ي-ئأ--ه--ن
6891 ة-ن-صس ة-ي-نأ-ث-لاو أ-ي-نأ-ب--صسأ--ب2891
بونجب0102 ة-ن-صس ة-ث-لأ-ث-لاو كي-صسكŸأ-ب
ءأصش ناو ةÒخألاو ةعبارلا ةرŸاو أيقيرفا
لأيدنوم ‘ تنأ-ك ةÒخألا نو-ك-ت ن-ل ه-ل-لا
.4102 ةنصس ليزاÈلا

:يرفيف

ــــــــــ مويلا حيرصصت ـــــــ

ا-يرد--نا--سسك--ي--لا ة--ع--طا--ق--م ‘
ا-تو-سسي--ن--ي--م ة--ي’و--ل ة--ع--با--ت--لا
ةا---سضق---لا رد---سصا ة---ي----كÒم’ا
يطعي اسصاخ انوناق نويلÙا
نع عانتم’ا ‘ ق◊ا ةجوزلا

هباسش ام وأا كمسسلا وأا موثلا وا لسصبلا ةحئار تناك اذا اهجوز ةرسشاعم
.همف نم حوفت كلذ



هذه Òثأات ىدم ،يرمعلب رضضÿا عفادم عم هل تعقو يتلا ةثدا◊ا ليضصافت، ينهŸا هراضسم ‘ هل ضضرعت فقوم أاوضسأا ،هراوضشم ةيادب ‘ هتهجاو يتلا تابوعضصلا
⁄اق Úضساي عم مويلا انراوح ‘ هنوعلاطت Ìكأاو اذه لك ةثدا◊ا كلت بقع هتلاط يتلا تاماهتلاو تاطوغضضلا زواŒ نم نك“ فيك، هتنهم ىلع ةثدا◊ا

راوح ‘ ⁄اق Úضساي يمÓعإلا
بعŸÓا ءادضصأا ةدير÷

1٢0٢ ضسرامÚ 10نثإلا
ــه٢441 بجر٦1 ـل قفاوŸا

يـــلعو .. يرـــمعلأ نــب عـــم › ثدــح أـم أذه»

«Êدـنأصس نم لوأأ نأك هللأ همحر ليصضف
..هتبيهب قيلي أصسيئر قحتصسيو Òبك قيرف يرأنكلأ»

«يدـــــــصض ةوــــعد لÓــــم عــــفر بأــــبصسألأ هذـــهلو

 رصصم ‘ أيقيرفإأ ·أأ سسأأك»
 أذهو.. أهب تمق ةيطغت لصضفأأ

«رجأم عم › ثدح أم

MÉhQJ¬ S°ÉQI HƒZôGQI
فيك ةفاحضصلا ةنهم ‘ ةليوط ةÎف تيضضق
تلضصو كنأا ىرت له ينهŸا كراوضشم ميقت
؟ةمقلل

Œوقب-صس ن-يذ-لا-ب ة-نرا-ق-م ة-فا-ح-صصلا ‘ ي-ت-برÊ تناك
انأا هلل دم◊ا و اÒثك ةبعتم نكل، ةعصضاوتمو ةÒصصق
يدل ناك هنأا ليم÷ا ءيصشلاو ،هيلإا تلصصو اÃ يصضار
‘ ¤وألا ةطÙا-ف ة-بو-ت-كŸا ة-فا-ح-صصلا ‘ ةد-عا-ق-لا

ةدŸ اهيف تلمع نيأا راهنلا ةديرج نم تناك يراوصشم
ي-ت-لا فاد-ه-لا  ع-م ة-برŒ › تنا-ك كلذ--ك، تاو--ن--صس7
سسي-ئر-ك تل-غ-ت-صشا م-ث، ف-صصنو ما-ع ةد-م ا-ه-ي--ف تل--م--ع

ينيوهتصسيل ، فصصنو ماع ةدŸ رجفلا ةديرج ‘ رير–
¤إا تلقتناف يرصصبلا يعمصسلا لا‹ ‘ لمعلا اهدعب
تاونصس6 نم Ìكأل اهيف تلمع نيأا زوين قورصشلا ةانق
.مويلا ةياغل اهيف تلزلو

؟مÓعإلا لاجÃ كقاحتلإا ” فيك
زئاح انأاف يعما÷ا يصصصصخت ناك لاصصتإلاو مÓعإلا

ةعما÷ا نم يجرخت دعب، اهيف سسناصسيللا ةداهصش ىلع
‘  ظ◊ا ينفلاحي ⁄ هنأل ةرصشابم ةنهŸاب قحتلأا ⁄

نم ةدم رورم دعبو ، يتصسارد بصسح لمع ىلع روثعلا
داعصس ىلع تفرعت ةفدصصلاب نكل، لمألا تدقف ثحبلا

Òبكلا لصضفلا اهل ناكو Êامحر سسينأا ةجوز يهو زوزع
يه تناك ثيح ناديŸاب يقاحتلا ‘ ¤اعت هللا دعب
ا-ه-ت-فر-ع-م د-ع-بو ا-ث-يد-ح ةد-ير-ج ا--ح--ت--ف د--ق ا--ه--جوزو
لم-ع-ل-ل قا-ح-ت-لإلا ي-ل-ع تصضر-ع ي-ع-ما÷ا ي-صصصصخ-ت-ب

.لاصصتلاو مÓعإلا ناديم تمحتقا اذكهو امهعم

يتلا لكاضشŸاو تابوعضصلا مهأا نع انثدح
لوأا..ةيطغت لوأا كتايادب ‘ اهتهجاو

؟لاقم لوأا..راوح

ي-ن-ت-ه--جاو ناد--يŸا ‘ د--يد--ج ي--ف--ح--صص يأا--كو د--ي--كأا
يتلا نمو ةÒثك نكت ⁄ يظح نصس◊ نكل تابوعصص
عم را-ه-ن-لا ‘ ي-ت-ثدا-ح ي-ه ي-تر-كاذ ‘ ة-خ-صسار تي-ق-ب

.رجام

؟ثدح اذام
مدق هلÓخو رجام حبار عم راوحب تمق تقولا كلذ ‘
بختنŸا اهيف مزهنا يتلا ةارابŸا دعب تاحيرصصت ةدع
دقتنا نيا ي-بر-غŸا بخ-ت-نŸا ما-ما ة-ي-عا-بر-ب ي-ن-طو-لا
تل-ج-صس د-ق تن-ك ا-نأاو ،ة-خ-ي-صش ن-ب ق◊ا د-ب--ع بردŸا
تلجصس يننأا عقوتي ⁄ وهو اعبط هب تظفتحا و راو◊ا
Úصسا-ي ةÎف--لا كل--ت ‘ نا--كو م--صسق--لا سسي--ئر--ب ل--صصتإا ،

يأاب حرصصأا ⁄و راو◊ا اذهب مقأا ⁄ انأا هل لاقو Êولصسع
.ليجصستلا يدل ناك ظ◊ا نصس◊و اذه نم ئيصش

وأا، ÚلوؤوضسŸا دحأا عم لكضشم كل ناك له
؟ةيدنألا ءاضسؤور وأا ءÓمزلا
يراو-صشم لÓ-خ ل-كا-صشŸا ن-م د-يد-ع-لا يد-ل نا-ك د-ي-كأا
. لÓم لئابقلا ةبيبصش سسيئر عم ناك اهرخآاو ينهŸا

؟ثدح اذام
هلÓخو هللا همحر يصشانح عم راوحب تمق دق تنك

لصصتإا اهدعب لÃÓ قلعتت قئاقح ةدع فصشكو حرصص
ينمهتإاو ةيئاصضق ىوعد يلع عفرو Êدده لÓم يب
تصضرعتو يتاباتك لÓخ نم لئابقلا ةبيبصش مجاهأا يننأا
دم◊ا نكل، اهل نيرصصانŸا فرط نم تاديدهت ةدعل
ةبيبصشلا ميط– لواحي نم وه هنأا حصضتإا تقولا عم هلل
هتيحنتل بلاطتو ىعصست تناك يتلا تاÒصسŸا ليلدلاو
سسيئر قحتصستو ةÒبك لئابقلا ةبيبصش ديعأاو تلق انأاو،
.اهب قيليو اذه نم لصضفأا

كل تعقو لاغنضسلا عم رضضÿا ةارابم بقع

لامج ينطولا بختنŸا عفادم عم ةثداح
ليضصافت انل يك– نأا نكÁ له يرمعلب
؟ةثدا◊ا

Úيفحصصلل عفادت كانه ناك لاغنيصسلا عم ةارابŸا دعب
Úب-عÓ-لا روا-ح--يو لوأا نو--فور--ك--يŸا ع--صضي ن--م لو--ح

ع-م اراو-ح ير-ج-ي نا-ك ير-م-ع--ل--ب لا--م--ج نأا ة--صصق--لاو،
يذلا وهو Êامصش دمfi يرئاز÷ا نويزفلتلا يفحصص
ىتح نوفوركيŸا برقأا نأا انأا تلواح لاؤوصس هيلع حرط

يفحصص اهنيح يعم ناكو ، تقولا سسفن ‘ هعم لجصسأا
هتفرعم مكحب  زرfi سضاير ةادانÃ ماق دمحأا همصسإا
تÙ ا-هد-ن-ع، ي◊ا سسف-ن ءا-ن-بأا ا-م-ه--ف ل--ب--ق ن--م ه--ب
تÒغ  هتيدان نم يننأا هنم انظ يوحن مداق سضاير
عم راو◊ا يرمعلا نب لمكأاو هوحن نوفوركيŸا هاŒا
ةكر-ح تنا-ك › ة-ب-صسن-لا-ب هذ-هو ير-ئاز÷ا نو-يز-ف-ل-ت-لا

، ناد-يŸا ‘ ي-ف-ح-صص يأا ا-ه-ب مو--ق--ي نأا ن--كÁ ة--يدا--ع
ددع هيف عقوم اهيدل انل ةصسفانم ةانق كانه تناكو
طقف تل-ج-صسو ة-صصر-ف-لا تم-ن-ت-غا Úع-با-تŸا ن-م Òب-ك
ÿÈا تنبو اÒماكلا هاŒإا اهيف تÒغ يتلا ةظحللا

هلÓخ نم يلع مكحو روهم÷ا هدهاصش ام اذهو هيلع
يرمعلب عم راو◊ا يرجأا نكأا ⁄ يننأا نوملعي ل مهنكل

ثادحأÓل اديج عبتتŸا و لاؤوصس يأا هلئصسأا ⁄و لوألا نم
تادا-ق-ت-نلا ن-ك--ل Òغ--ت ن--م اÒما--ك--لا هاŒإا نأا م--ه--ف--ي
. يبيصصن نم ناك مجهتلاو

كنم افقوم ذختإا له يرمعلب لامج نع اذام
؟ةثدا◊ا هذه بقع
تلاز لو ةد-ي-جو ة-يدا-ع تنا--ك اŸا--ط ه--ع--م ي--ت--قÓ--ع
ينطولا بختنŸا ةارابم لÓخو، هلل دم◊او كلاذك
ه-نأا لا-قو ي-ع-م ثد–و ير-م-ع-ل-ب ›إا ءا-ج ا-ي--ن--ي--غ ع--م
ةبصسنلاب ةيداع تناك ةثدا◊ا هذهو ةلكصشم يأا دجوتل
. ررصض يأا نكي ⁄و هل

؟ كعم فقو نمو ةÎفلا كلت تضشع فيك
ةÎف أاو-صسأا نو-ك-ت نأا ن-كÁو اد-ج ة--ب--ي--صصع ةÎف تنا--ك
تاطو-غ-صضلا ن-م د-يد-ع-ل-ل ا-ه-ي-ف تصضر-ع-ت، › ة-ب-صسن-لا-ب
ر-ثأا-ت و-ه Ìكأا Êر-ه-ق يذ--لا ءي--صشلا و ، تا--ق--يا--صضŸاو

تمق اهدعب، يتدلاو سضرمو كلذك ةثدا◊اب يتلئاع
ديدعلا ةقيق◊او ةثدا◊ا ليصصافت هيف تحصضو ويديفب

ينم راذتعإلا اودواع ةيادبلا ‘ Êودقتنإا نيذلا نم
يعم نم فرعأل › ةصصرف تناك اعبط ةثدا◊ا هذهو
همحر ليصضف يلع ةفقو كلذك ىصسنأا نلو يدصض نمو
. يبنا÷ فقو نم لوأا ناك دقف يعم هللا

يهام كدقتنا نم لوأا اوناك Úيفحضصلا ضضعب
؟ مهيلإا كتلاضسر
ةعبا-ت-مو كو-ب-صسيا-ف-لا ءارو ءا-ب-ت-خلا سضو-ع م-ه-ل لو-قأا
م-ه-ل ن-صسحألا، ا-ه-ي-ل-ع ة-با-ت-ك-لاو  ح-ئا-صضف-لاو ثاد-حألا
لمعلا فورظ اوفرعي يكل ملعتلاو ناديŸا ¤إا جورÿا

لك ‘و ءÓمزلا لك نأا لوقأا انهو مهل نصسحأا كانه
لا‹ ‘ لإا ةرورصضلا دنع مهصضعب عم نوفقي نيدايŸا
. مÓعإلا

ينهŸا كراضسم ىلع ةثدا◊ا هذه ترثأا له
تاطوغضضلا زواŒو لم– نم تنك“ فيكو
؟ةثدا◊ا دعب كتلاط يتلا تاقيلعتلاو
› ةبصسنلاب ةÈع تناك نكل ابلصس يلع ترثأا دقل ديكأا

يننأا ةجرد-ل د-يد-صش طا-ب-حإا-ب تب-صصأا ةÎف-لا كل-ت ي-ف-ف
تنك ة-ثدا◊ا ل-ب-ق ي-ن-ع-ي ،مÓ-عإلاو ة-فا-ح-صصلا تهر-ك
ن-ك-ل تلا-ق-م بت--كأاو كو--ب--صسيا--ف--لا Èع اÒث--ك ط--صشنأا
ةدع نم فقوم تذختاو Óيلق تدعتبإاو تفقوت اهدعب
ل-ك دا-عو ا-ه-تزواŒ تقو-لا رور-م ع-م ن-ك--ل ،سصا--خ--صشأا

ءا-قد-صصألاو ة-ل-ئا-ع-لا ةد-عا-صسÃ ا-ع-ب-ط نا-ك ا-م--ك ءي--صش
.ءÓمزلا سضعبو

؟اهب تمق ةيمÓعإا ةيطغت مهأا يهام
رصص9102Ã  ناكل يتيطغت   يه اهب تمق ةيطغت لصضفأا

انصسفانو تا-ي-صصخ-صش ا-نروا-ح را-ب-ج ل-م-ع-ب ا-ن-م-ق ثي-ح
ينطولا بختنŸا جيوتتو ،رابج لمعب انمق ينعي تاونق
‘ ناديŸا ةيصضرأا قوف يدجاوتو ايقيرفإا ·أا سسأاكب
ىقبت ايقيرفإا ·أا سسأاك عفر ” امدنع ةظحللا كلت
يراوصشم ‘ اهتصشع يتلا ةعئارلا تاظحللا نم اصضيأا
. يصضاير يمÓعإاك

كقافآاو كمÓحأا نع انثد– نأا نكÁ له
؟ةيلبقتضسŸا
مÓعإلا فÎحأا نأا حمطأا طصسوتŸا ىدملل ةبصسنلاب
سسيصسأات ديعبلا ىدŸا ىلع امأا ،جيلÿا ‘ يصضايرلا

.ةصصاخ ةيصضاير ةانق

كراوضشم لÓخ هل تضضرعت فقوم أاوضسأا وهام
؟ينهŸا
وه ينهŸا يراوصشم لÓخ هل تصضرعت فقوم أاوصسأا
ينطولا بختنŸا عفادم عم › تعقو يتلا ةثدا◊ا

. لاغنيصسلا ةارابم بقع يرمعلب لامج

؟⁄اق Úضساي هعجضشي يذلا قيرفلا نم
.ددرت نودب رئاز÷ا ةيدولوم

؟هعجضشت يذلا يبورألا قيرفلا نع اذام
.ةنولصشرب قيرفل ءايفوألا نيرصصانŸا نم انأا

؟كل ةبضسنلاب خيراتلا ‘ بعل نضسحأا وه نم
.يمولب رصضÿ وه › ةبصسنلاب بعل نصسحأا

نم ةنهم تحبضصأا ةفاحضصلا نأا لوقي ضضعبلا
؟كقيلعت ام هل ةنهم ل
سصصصخت يأا ‘ سصخصش لكف،ديكأاتلاب و حيحصص اذه
ةداهصش  كلÁ نكي ⁄ ول ىتحو ةداهصش يأل زئاحو ناك

ي-مÓ-عإا ا-نأا لو-ق-ي و ناد-يŸا لو-خد ه-ن-كÁ ة-ي--ع--ما--ج
.اهنزو اهل تاصسصسؤوم ىدل لمعيو

؟ةÒخأا ةملك
يرا-ي-ت-خا ى--ل--ع بعŸÓا ءاد--صصأا ةد--ير--ج ر--ك--صشأا ا--نأا

ماود--لا ى--ن“أاو › فر--صش اذ--ه--ف راو◊ا اذ--ه ءار---جإل
.ةديرجلل قلأاتلاو
متهي نأاو ءÓخدلا نم ناديŸا اذه فظني نأا ىن“أاو
نأا و، م-ه-صضع-ب ل-كا-صشÃ سسي-لو م-ه--ل--م--ع--ب Úي--مÓ--عإلا
وه يفحصصلل يصساصسألا فدهلا نأا مهنيعأا بصصن اوعصضي
سسي-لو دا-ي-ح ل-ك-بو ي-ه ا-م-ك رو-ه-م-ج-ل-ل ق-ئا-ق◊ا ل-ق-ن

ىن“أاو ،رخآلا سضعبلا ةيكزتو سضعبلا ةمجاهمو ماهتإل
م-ت-يو ة-بو-ه-نŸا م-ه-قو-ق-ح Úي-ف-ح-صصلا ع-ي-م-ج لا-ن-ي نأا
.مهفاصصنإا


