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 ةياسصولا سضفر مغر ةيئانثتسسا ةماع ةيعمج دقعب هكسس“ ددج ةيدا–’ا سسيئر

!اددجُم ةرازولا ىّدحتت فافلا
«Úناوقلا فّيكُت ⁄ اذإا ديد÷ا سسيئرلاب فÎعت نل افيفلا» :يضشطز

«يضشطز ـل سســــيلو رـــــئازجلل راــــضصتنا وــــه نــــعطلا لوـــبق

«غيلرÈÁلا» ‘ لصضفألا ةزئا÷ حصشرم نوترفيإا مامأا رصضÿا دئاق فده

!يرئاز÷ا بختنŸا نم زرfi نامرحب دّدهي ’ويدراوغ
وصشوصس مامأا اصسنرف سسأاك ‘ فاده يرئاز÷ا ›ودلا

اوـــــبع’و يـــــضضاملب» :ةـــــــيز نــــــب
«يتنÊ ‘ fiودناضس بختنŸا

ةجديكوأا نع عفادُي زتيم بردم
ةــــــــليقثلا ةــــــــبوقعلا دــــــــعب

اناوضستوبو ايبماز مامأا ايمضسر بيغي يوادوب

قاحتلإ’ا نم بÎقي يرمعلا نب
رــــطق يداــــــن يــــف يــــليÓبب

رئاز÷ا ةيدولوم1-0 ›اغنسسلا ثيغنوت

لئابقلا ةبيبسش

دادزولب بابسش

يدـــــــــهي Òـــــــخلب
زوف لوأا ةيدولوŸا

كفيو رايدلا جراخ
اــــــــيقيرفإا ةدـــــقع

ناكم يضساضسأا لاعضش ـب أاجافي Êارمع
 دوضشح ىلع يتÓع لّضضفي ،ي◊اضص

نوتوك ءاقل نع ايمضسر بيغي دايوضس
هضضيوعتل يلعوب يزيتو روبضس

روــــــــــبضس نوتوك ءاقلل رضضحنضس» :ناــــــــــف’
«فورــــــــــــظلا نــــــــــضسحأا يــــــــــف

يبÁزام مزهي زنواد ناضص
 باــــــــــبضشلا رـــــــــيضصمو

هيبع’ مادقأا Úب
«لÓهلا مامأا ةنيمث طاقن انعيضض دقل» :امود

وداراب مامأا طقضسي دا–إ’ا
دــــــــعتبي بـــــقللا مـــــلحو

ةمصصاعلا دا–إا1 –2 وداراب يدان
فيطسس قافو

لاــيم دــضض رانلا حــتفي يــــكوكلا
يــــتومول لـــــيهأاتب بــــلاـــطيو

يزاغنبو ودن’روأا يتهجاوم فيلاكت نويلم007و ÒيÓم3



 لسضفيو فئاخ هنأأ لاق
فورظلأ لسضفأأ ‘ هعسضو
ةباسصإلأ نم ‘اعتلل

رسصان نب دعبي ›ويب
انوÒف ةهجاوم نع
هب ةرماغŸا ضضفريو

نÓيم يدان بردم نلعأا
بايغ ،›ويب ونافيتشس ،›اطيإلا

›ودلا ناديŸا طشسوتم
نع رشصان نب ليعامشسإا ،يرئاز÷ا

هجاوتشس يتلا قيرفلا ةليكششت
‘ مويلا انوÒف ضسÓيه يدان
هئاقبإا Óشضفم ،›اطيإلا يرودلا

نامشضل ةيبطلا ةيانعلا ت–
ةشصاخ ةباشصإلا نم اديج هءافشش
ضضرعت رشضÿا بعل نأاو

ضسفن ‘ ÚتفلتÚ flتباشصإل
بشسح ةÒشصق ةÎف لÓخ ناكŸا
حرشص يذلا ›اطيإلا بردŸا

فئاخ اÃر رشصان نب »:Óئاق
لشضفأا ‘ هعشضو انيلع نحنو
¤إا ضضرعت دقل ،فورظلا
نحن ،ناكŸا ضسفن ‘ Úتباشصإا
فورظلا لشضفأا ‘ هعشضو لواحن
‘ ناك دقل ، بعŸÓا ¤إا دوعيل
ةداعتشسإل دهجب لمعو ىوتشسŸا

  ل. ماشسح ,«هاوتشسم

بـــــــعÓـŸا نوــــــيعــه2441 بجر22 ـل قفاوŸا1202 سسرأم70 دحألا

دوــــــــمسص رــــــسسكي زــــــــنوادنسص
يـــــبÁزاŸ موــــي0004

ةراشسÿ ›وغنوكلا يبÁزام ضضرعت
هفيشض مامأا2-1 ةجيتنب ةيخيرات

ثلاث ‘ ،يقيرفأا بون÷ا زنوادنشص
لاطبأا يرودل تاعومÛا رود تلوج

.ايقيرفأا
ةراشسÿا ةرارم قاذ ›وغنوكلا قيرفلا

7514 ذنم ¤وألا ةرملل ،هبعلم ىلع
لÓهلا مامأا ةÁزهلا نم اديد–و ،اموي

ةخشسن يئاهن فشصن ‘Ê 0-2ادوشسلا
9002.

لطب نإاف ،ةيمÓعإا ريراقت بشسحو
كلت لÓخ ضضاخ قبشسألا ايقيرفألا

يأل اهلÓخ ضضرعتي ⁄ ةارابم25 ةÎفلا
بقل لماح مامأا هطوقشس لبق ،ةراشسخ

.6102 ةخشسن

 رسشنلأ لوؤوسسم ريدŸأ
 ةروع نب مـيسسو

 ريرحتلأ سسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلأ مقر
ÊوÎكللأ ديÈلأ
moc.liamg@baalamadsa

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

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

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

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

جد00.000009 ةكرسشلأ لام سسأر

نوـــــقحتلي ةوارـــــــم◊ا
ةرادـــــسصلا يـــــف قاـــــفولاب

فيطشس قافوب نارهو ةيدولوم يدان قحتلا
ديشصرب ةينطولا ةلوطبلا بيترت ةاردشص ‘

ىلع ةوارم◊ا ظفاح  امدعب ، ةطقن03
ازوف اوققحو ،ةيباجيإلا هجئاتن ةلشسلشس

ةبيبشش مهفيشضتشسم باشسح ىلع اديدج
Òبز هعقو ،ديحولا ةارابŸا فده ةدكيكشس

كلذ ¤ا ءاقللا نم06  ةقيقدلا ‘ Êارطم
ةبوقع ،نارهو ةيدولوم يدان يدافت

لامكتشسا ‘ هحا‚ دعب ،فافلا نم ةيشساق
فÙÎا يدانلا ةزاجإا ىلع لوشص◊ا فلم

.ةينوناقلا لاجآلا ‘
هعقوم Èع نايب ‘ يرئاز÷ا دا–لا لاقو

ةيريدم ملعت » :تبشسلا ضسما ،يمشسرلا
ةيدولوم يدان نأا ، ةيلاŸا ةباقرلاو ةرادإلا

تناك يتلا تادنتشسŸا لمكتشسا دق نارهو
ةشصخر ىلع لوشصحلل هفلم ‘ ةدوقفم

.«0202/1202 مشسوملل  فÙÎا يدانلا
ىلع تقفاو ةئيهلا نأا ،نايبلا فششكو

قيدشصتلاب قلعتي ظف– دوجو عم ،فلŸا
ةنشسلل ةيمومعلا ةينازيŸا تاباشسح ىلع

.›اŸا ققدŸا لبق نم9102 ةيلاŸا

ةقفسصلأ ما“إل ةمدقتم تاسضوافم ‘ رسضÿأ عفأدم

قاحتلإ’ا نم بÎقي يرمعلا نب
رطق يدان ‘ يليÓبب

›ود---لا ع----فادŸا  بÎقإا
ن---ب لا---م---ج ير---ئاز÷ا
يدا-ن ع-فاد-م ،ير--م--ع--لا
يشسنر-ف-لا نو-ي-ل كي-بŸوأا

ÚبعÓلاب قا-ح-ت-لإلا ن-م
يرود ‘ Úير----------ئاز÷ا

،لبقŸا مشسوŸا رطق مو‚
ه-ن-طاوÓ Ÿ-ي-مز نو-ك--ي--ل
ضسف-ن ‘ ي-ل-يÓ-ب ف-شسو-ي
ةفيحشص بشسح ،ق-ير-ف-لا
ةيرطقلا «ةحودلا داتشس»
يدا-ن نإا تف--ششك ي--ت--لا ،
ن-ب ع-م ضضوا-ف-ت--ي ر--ط--ق
ن--م بÎق--يو ير--م--ع--لا
ح-ب-شصي-ل ه-ع-م د-قا-ع--ت--لا

ارابتعا قير-ف-لا ‘ ا-ب-عل
تلا--ق--ت--نلا قو--شس ن---م
نوكيل ،ةلبقŸا ةي-ف-ي-شصلا
يهتني يذلا زيفلاغ وردناخي-لأا Êا-ب-شسإلا ع-فاد-م-ل-ل Ó-يد-ب

‘ ةكراششملل ابشس– ،مشسوŸا اذه ةياهن عم قيرفلا عم هدقع
ع-برŸا ¤إا لو-شصو-لا ن-م ه-ن-ك“ لا-ح ‘ ا-ي-شسأا لا-ط--بأا يرود
مشضي رطق يدان نأا ركذلاب ريدج .يرطقلا يرودلل يبهذلا

لقتنا يذلا يليÓب فشسوي يرئاز÷ا ›ودلا مجنلا ايلاح
ىقترا ،افده31 لجشس نيا ًاÒثك قلأاتو يفناج رهشش قيرفلل
حا‚وب دادغب هنطاوم فلخ Úفادهلا ةمئاق ةفاشصو ¤إا اهب

 ل.ماشسح .افده91ـب دشسلا فاده

يتيشس Îشسيششنام يدانو ،يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا دئاق نوكيشس
لÓ-خ بخ-ت-نŸا ن-ع با-ي-غ-لا-ب ادد-ه-م زرfi ضضا-ير ،يز-ي-ل‚إلا
تايفشصت تايرابŸ ابشس– يرا÷ا ضسرام رهشش ةياهن ررقŸا ضصبÎلا

حيرشست يتيشس Îشسيششنام قيرف ضضفر ببشسب ،ايقيرفأا ·أا ضسأاك
ةجحب ،مهدÓب تابختن-م ع-م ة-كرا-ششم-ل-ل ا-بوروأا جرا-خ ه-ي-ب-عل
تا-ط-ل-شسلا رار-ق بب-شسب ة-ل-يو-ط ةÎف-ل ق-ير-ف--لا ن--ع م--ه--با--ي--غ

اهتمئاق ‘ اهفنشصت يتلا نادلبلا نم نيدئاعلا لك عشضو ةيناطيÈلا
،مايا01 ةدŸ يح-شصلا ر-ج◊ا ‘، ا-نورو-ك ءا-بو را-ششت-نإل ءادو-شسلا

، يزيل‚إلا يتيشس Îشسيششنام يدانل Êابشسإلا بردŸا فششك ثيح
لقنتلاب هي-ب-علو زرÙ ح-م-شسي ن-ل ه-ق-ير-ف نأا ،لو-يدراو-غ بي-ب
ةيشضق ضسردي-شسو م-هدÓ-ب ع-م ة-ي-لود-لا تا-يرا-بŸا ‘ ة-كرا-ششم-ل-ل
ةررقŸا زاتمŸا يزيل‚إلا يرودلا ةمق ةارابم دعب رارقلا ميشسرت
رار-ق نأل ،د-ت-يا-نو-ي Îشسي-ششنا-مو ي-ت-ي-شس Îشسي-ششنا-م Úب مو-ي--لا
، ىنعم يا هل ضسيل مايا01 ةدŸ يحشصلا رجحلل ÚبعÓلا عاشضخإا

رظتننو رارقلا م-شسح-ن ⁄»:Ó-ئا-ق حر-شص يذ-لا لو-يدراو-غ بشسح
ةيشضقلا نع ثيدح-ل-ل د-ت-يا-نو-ي Îشسي-ششنا-م د-شض ا-نءا-ق-ل ة-يا-ه-ن
ىألإا لقنتلا-ب Úب-عÓ-ل حا-م-شسلا نأا د-ق-ت-عأا ا-نأا ،ل-ب-قŸا عو-ب-شسألا

يا هل ضسيل مهتدوع دعب مايا01 مهزجح مث ةينطولا مهتابختنم
لوشصو دنع مث رهششأا9 وا7 ةدŸ دهجب لمعن نحن »:فاشضأاو «ىنعم
انيبعل مهأاو ،›ودلا فقوتلا ةÎف يتا-ت م-شسو-م-ل-ل ة-ط-ق-ن م-ها
مهنإا ،ديكأا هديرن ل رمأا اذه ،؟مايا01ل ةشسفانŸا جراخ نوقبي
¤إا ةرششابم ةدوعلا مث مهتا-ب-خ-ت-ن-م ع-م بع-ل-ل با-هذ-لا نود-ير-ي

ةÎفلا هتاه لجأا نم ةماه ةيلام غلابم انفرشص دقل ،تابيردتلا
كلذ نأل ÚمهŸا انيبعل نم7 نادقفب حمشسن نلو مشسوŸا نم ةمهŸا
كÎن نأا ديرن»:Ó-ئا-ق فدرأا م-ث .«ة-حار-شصب ى-ن-ع-م يا ه-ل ضسي-ل

ملعأا Êأل ،ةينطولا مهتابختنم عم ةكراششملل نوب-هذ-ي ا-ن-ي-ب-عل
ليث“ نم بعل يا عنما ل انا ، مهل ةبشسنلاب كلاذ ةيمهأا ىدم
،ىنعم يا هل ضسيل مايا01 يحشصلا رجحلل مهعاشضخإا نكلو هدÓب

تايرابمو انلهأات اذإا ابوروأا لاطبأا يرود تايرابم انيدل نأاو ةشصاخ
دكأاتم انا ،كلاذ نوديريل اشضيا نوبعلاو ،يزيل‚إلا يرودلا

.«كلاذ مهفتتشس افيفلا نأا نم

ةزئا÷ حسشرم نوترفيإا مامأا زرfi فده
«غيلرÈÁلا» ‘ فده لسضفأا

ى-ل-ع ضسفا-ن-ت-ل ،زرfi ضضا-ير ، ير-ئاز÷ا ›ود-لا بعÓ-لا ح-ششر
يرفيف رهششل زاتمŸا يز-ي-ل‚إلا يرود-لا ‘ فد-ه ل-م-جأا ةز-ئا-ج

يدان مامأا هلجشس يذلا رشضÿا دئاق فده Òتخإا ثيح ،يشضقنŸا
ىلع ضسفانت يتلا فادهألا ةمئاق نمشض ةعئار ةديدشستب،نوترفيإا

دمfi يرشصŸا مجاهŸا نم لك فادهأا ةقفر ،رهششلا فده ةزئاج
ضسميجو زيدنانÒف ونورب هنطاوم عم وينيتوم ›اغتÈلاو ،حÓشص
.اتيتام نوجو ونيمانيم اشضيأاو ،دراو

ل.ماشسح

،ةيز نب Úشساي ،يرئازلا ›ودلا مجاهŸا فششك
هيقلت نع ،يشسنرفلا نوجيد يدان ‘ فÙÎا
يشضام-ل-ب لا-م-ج ي-ن-طو-لا بخا-ن-لا ن-م م-عد-لا

دقع ،يرئاز÷ا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ‘ ه-ئÓ-مزو
رهششأا لبق اهل ضضر-ع-ت ي-ت-لا ةÒطÿا ة-با-شصإلا
هعبشصأا عطق ¤إا ىدأا يذلا ةرايشسلا ثداح رثإا

نع هتدعبأا يتلا ، ةيحارج ةيلمع21 هئارجإاو
ةيز نب حرشص ثيح ،ادج ةليوط ةÎفل بعŸÓا
نوجيد يدا-ن ة-باو-ب ن-م بعŸÓا ¤إا دا-ع يذ-لا
عيطتشسأا ل»:Óئاق «بيكيل» ةفيحشصل يشسنرفلا

بلطتيشس رمألا اذه ،يد-ي ق-ل-غو ي-ع-ب-شصأا ي-ط
تيناع دقل ،رايخ يدل ضسيل نكل ،ةيفاشضإا رهششأا

لشضفأا تحبشصا يت-قا-ي-لو اÒث-ك تل-م-عو اÒث-ك
تن-ك »:فا-شضأاو «ثدا◊ا ل-ب-ق ه-ي-ل-ع تن-ك ا‡

يظ-ح ن-شس◊ ،يد-ي ‘ ل-ع-ت-ششت را-ن-لا نأا ضسحأا
ي-ب-عل ن-م م-عد-لا ل--ئا--شسر د--يد--ع تي--ق--ل--ت
بختنŸا ‘ يئÓمزو نو-ي-لو ل-ي-لو ضسو-كا-ي-بŸوأا
ينطو-لا بخ-ت-نŸا برد-م ن-م ا-شضياو ير-ئاز÷ا

 .«يشضاملب لامج
ل.ماشسح

رهسشأأ لبق هل سضرعت يذلأ ثدا◊أ نع ثيدحلل داع

«يتنÊ ‘ fiودناسس بختنŸا اوبع’و يسضاملب»: ةيز نب

لقأ’ ينطولا بختنŸا رفسس لجأات
برغŸا ¤إا ةنسس71 نم

71 نم لقأا) مدقلا ةركل يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا رفسس لجأأت
1202-·ألل ةيقيرفإلا ةلوطبلا ‘ ةكرأسشملل برغŸا ¤إا (ةنسس
رارق ببسسب ،تبسسلا سسما اررقم نأك يذلا ،يرمعلا فنسصلا اذهل

تنلعأا أمبسسح ،سسرأم12 ةيأغ ¤إا يبرغŸا يو÷ا لأÛا قلغ
،ردسصŸا سسفن بسسح و.مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدأ–لا هنع
متيسس برغŸا ¤إا تأسسل دمfi بردŸا ةليكسشت لقنت خيرأت نإأف

لأÛا ق-ل-غ-ب ة-ي-بر-غŸا تأ-ط-ل-سسلا رار-ق نأ-ك و .أ-ق-حل هد-يد–
ة-قل-ع أ-ه-ل ي-ت-لا ة-ي-ح-سصلا ة-ي-ع-سضو-لا رو-ط--ت--ب ط--ب--تر--م ،يو÷ا
بختنملل يدولا ءأقللا ىقبي و .91 ديفوكل ةديد÷ا تللسسلأب
،دكؤوم Òغ يراوفيإل هÒظن دسض سسرأم7 موي جمŸÈا يرئاز÷ا

نم .سسرأم01 موي أيبماز دسض ىرخأا ةيدو ةارأبم ت‹رب أميف
و Úبعل ةثلث سضيوعتب ينطولا ينفلا مقأطلا مأق ،ىرخأا ةهج
دأ--ت---سس) مل---ك يد---ه---م ،(ودارأ---ب يدأ---ن) ةد---لل---ج د---مfi :م---ه
يجأن نم لكب (أسسنرف/Îسسيإا يدأن) Òتخ نأير و (أسسنرف/نار
و (لئأ-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-سش) و-ل◊ بير-خأا ،(ر-ئاز÷ا دأ–ا) يوأ-سشي-عو-ب

سسفن هحسضوا أم بسسح ،(فأفلا ةيÁدأكأا) يواز نيدلا حلسص
.بأبسسألا ركذ نود ردسصŸا

مويلأ ررقŸأ Îسسيسشنام يبريد دعب ةيسضقلأ سسردتسس يتيسسلأ ةرأدإأ نأأ لاق

!يرئاز÷ا بختنŸا نم زرfi نامرحب ددهي ’ويدراوغ



يسسنرفلا سسين يدانل ديد÷ا مجنلا ىقلت
ةباسصإلا دعب ةعجوم ةبرسض يوادوب ماسشه
مين كيبŸوأا ةارابم لÓخ اهل سضّرعت يتلا
بعŸÓا ن--ع هد---ع---ب---ت---سس ي---ت---لا ،ةÒخألا
ايمسسر هبايغ ينعي ام وهو ،Úلماك نيرهسشل

ل-------ب-------قŸا سصبÎلا ن--------ع
يذلا ينطولا بختنملل

ا----ه----ي----ف ه----جاو----ي-----سس
ا--ي--ب--ماز ي--ب--خ---ت---ن---م
تايفسصت ‘ اناوسستوبو
ةياهن ايقيرفإا ·أا سسأاك
ام وهو ،يرا÷ا رهسشلا
بع--سص فر--ظ ‘ ي--تأا---ي
ةيهاز ةÎفب ّرÁ بعÓل
نو---ك---ي نأا بق---تر---ي نا---كو
لÓ--خ ةرا--سسلا ةأا--جا--فŸا
ـل لبقŸا سصبÎلا

.«رسضÿا»
هتباسصإا ببسسب صسين ‘ ةÒبك ةرسسح

ة--لا--ح ثد--ح--ت--ل يوادو--ب ة--با--سصإا تءا---جو
سسي--ن يدا--ن تي---ب ‘ ة---ي---ق---ي---ق---ح ئراو---ط
راسص يذ-لا زرا-ب-لا رود-ل-ل ار-ظ-ن ي-سسنر-ف-لا

‘ وداراب يدان ةسسردم جيرخ هبعلي
ثي-ح ،ةÒخألا ةÎف-لا لÓ-خ ق-ير--ف--لا
تا-با-سسح ‘ ة-ي--سسا--سسأا ةز--ي--كر Èت--ع--ي

يذ---لا ا---ي----سسروأا Êا----مور----لا بردŸا
بايغ Èخ هغلب امدعب اÒثك رّسس–

عيسضل ،ةسسفانŸا نع نيرهسش يوادوب
يتلا ةما-ه-لا تا-يرا-بŸا ن-م د-يد-ع-لا
ي-سسنر-ف-لا يرود-لا ‘ سسي-ن ر-ظ-ت-ن--ت
بتارŸا ن-ع Ó-ي-ل--ق د--ع--ت--با ا--مد--ع--ب

ج--ئا--ت--ن--لا ن--م ة---ل---سسل---سس ر---ثإا ةÒخألا
ةÎف-لا ‘ ة-ل--ج--سسŸا ة--ي--با--ج--يإلا

.ةÒخألا
ةزمح . م

ــه2441 بجر22 ـل قفاوŸا1202 سسرام٧0 دحألا ثد◊إ

ةباسصإلا يعادب ةسسفانŸا نع نيرهسشل بيغيسس
انإوسستوبو ايبمإز مامأإ ايمسسر بيغي يوإدوب

زنيام ءاقل نع بيغيو ةبرقŸإ ةلسضعلإ ‘ Êاعي بلاط نب
نع بلاط نب ليبن يرئاز÷ا ›ودلا باغ
‘ زنيام ةارابم لÓخ نع40 كلاسش هقيرف
سسمأا لوأا ةرهسس تبعل يتلا ÊاŸألا يرودلا
ىو-ت-سسم ى-ل-ع ملآا-ب ر-ع-سش ا-مد-ع-ب ،ة-ع-م÷ا
م-قا-ط-لا ل-ع-ج ا-م و-هو ،ة-بر-قŸا ة--ل--سضع--لا
ءاقللا ‘ ةكراسشŸا نم هءافعإا ررقي ينفلا

ةباسصإلا فعاسضتت نأا ةفاfl ةظ◊ رخأا ‘
يذلا وهو ،بعŸÓا نع لوطأا ةÎف بيغيو

ةيبلسسلا جئاتنلا مغر ارخؤوم قيرفلا ¤إا داع
ليحرب تلّجع يتلا يكلŸا قرزألا يدانلل
.يسضاŸا عوبسسألا سسورغ قباسسلا بردŸا

ةزمح . م

..«نازول» ةمكfi فرط نم نعطلا لوبق دعب رهظ
إددجُم ةرإزوــــــــــــــــــــــــــــــــــلإ ىّدحتي يسشطز

ةركل يرئاز÷ا دا–لاو ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو Úب ةيديد◊ا ةسضبقلا ّنأا ودبي
رخأاو ،Úفرطلا Úب عارسصلا لسسلسسم رارمتسسا ّلظ ‘ ةديدج تابلقت دهسشتسس مدقلا

Èع يمÓ-عإا رو-ه-ظ ر-خأا لÓ-خ ي-سشطز ن-يد-لا Òخ «فا-ف-لا» سسي-ئر د-ي-كأا-ت ه-تا-ق-ل-ح
ةيعمج Èع رورŸا ىلع هرارسصإا دّكأا Úح ةعم÷ا سسمأا لّوأا ¤وألا ةينطولا ةعاذإلا

مغر ةيئانثتسسلا ةماعلا ةيعم÷ا دقع لبق Úناوقلا فييكت لجأا نم ةيئانثتسسا ةماع
ةيعم÷ا دقع لبق ةيسضاير ةيدا–ا يأا Úناوقب سساسسŸا مدع ىلع يدلاخ ةئيه ديدسشت
.ةيباختنلا

تÓيدعتلا رير“ لجأا نم رسضخألا ءوسضلا رظتني
«فافلا» سسأار ىلع هتدهع ةيهتنŸا سسيئرلل Òخألا باطÿا هلمح ام زربأا ىقبيو
نع نÓعإلا لجأا نم ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو نم رسضخألا ءوسضلا رظتني هّنأا ىلع ديكأاتلا

حئاول عم ةيدا–Óل يسساسسألا نوناقلا فييكت دسصق ةيئانثتسسلا ةماعلا ةيعم÷ا دعوم
⁄ ام ةيباختنلا ةيعم÷ا جئاتنب فÎعت نل ونيتنافنإا ةئيه ّنأا ىلع اددسشم ،ةديد÷ا «افيفلا»
بابسشلا ةرازو مسض نيذلا Òخألا يثÓثلا عامتجÓل حسضاو ّد– ‘ اهلبق Úناوقلا فييكت متي
.ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدŸاو ةيلخادلا ةرازوو ةسضايرلاو

«افيفلا» ـل يذيفنتلا بتكملل هحسشرت نعط لوبق ةقرو بعلي
هعفر يذلا نعطلا جئاتن روسص ىتح يمÓعإلا هروهظ يسشطز نيدلا Òخ لّجأاو

Ùا ةيوسضعل هحسشرت فلم لبق نأاسشب ةيرسسيوسسلا «نازول» ةمكŸبتك
أاطÿا ةيسضق ذنم Óيوط تمسصلا مزتلا امدعب ،«افيفلا» ـل يذيفنتلا
ةجرÿا يتأاتل ،حسشÎلا ةرامتسسا ءلم ‘ «فافلا» هيف تعقو يذلا
‘ ةلثمتŸا ةÒخألا ةقرولا بعل ددسصب هّنأا دّكؤوتل يسشطز ـل ةÒخألا
¤إا ىعسسي ثيح ،نعطلا ةيسضق اهتلمح يتلا ةÒخألا تادجتسسŸا
لبق ةديد÷ا تÓيدعتلا رير“ لجأا نم ةرازولا ىلع طغسضلا
ديدج سسيئر باختنا

«يسشطز ـل صسيلو رئازجلل راسصتنا وه نعطلا لوبق» :يسشطز
هب تمّدقت يتلا نعطلا لوبق نع يسشطز نيدلا Òخ ثّد–و
هنأل رئاز÷ا حلاسص ‘ ردسص رارقلا» :«نازول» ةئيهل «فافلا»
رئاز÷او «فافلا» فلم ا‰إاو يسشطز انيدل Òخ فلم سسيل
رارق-لا ر-ه-ظ ه-ل-ل د-م◊او ،ن-ع-ط-لا لو-ب-ق-ل Òب-ك ف-لÃ ا-ن-م-قو
ة-ي-ع-م÷ا ¤إا بهذ-ن-سسو ا-ه-يرا‹ ¤إا دو-ع-ت رو--مألاو Òخألا
ىن“أاو سسرام21 موي يذيفنتلا بتكŸا ةيوسضعل ةيباختنلا
.«بسصنŸا اذهب زوفلل ةينعŸا فارطألا لك نم ةدعاسسŸا

لكب لسصتأاسسو انعم عيم÷ا فوقو ىن“أا»
«ةيقيرفإلا تادا–لا ءاسسؤور

ذنم اه-ي-ف ا-نأاد-ب ي-ت-لا ة-ل-م◊ا تف-قو-ت» :لو-ق-ي ع-با-تو
¤إا ةدوعلل ةوقب دوعنسس نكل ،نورماكلا ‘ دجاوتلا
ىتح يقبتŸا عوبسسألا لÓ-خ ة-ي-با-خ-ت-نلا ة-ل-م◊ا
فارطألا لك مهاسست نأا ىنمتنو دعوŸا ‘ نوكن
انفده ىلع نحن زكرنو فلŸا اذه ‘ ةينعŸا
موي دعوŸا ‘ نوكن ىتح يد÷ا لمعلا وهو
لك عم ملكتأاسس» :لوقي فاسضأاو ،«سسرام21
ن--م م--ه--نأل ة--ي--ق--ير--فإلا تادا–لا ءا---سسؤور
ببسسب رخأاتلا ‘ بغرن نكن ⁄ ،توسصيسس
.«لعف ءاسش امو هللا ردق نكل ،ةيسضقلا

اننكل ،نايوق ةديروبأاو جعقل»
«اظوظح كل‰و ايقيرفإا لاطبأا
ىتح راهن ليل لمعيسس هنأا يسشطز لاقو
حاجنلل هلؤوافت ايدبم دعوŸا ‘ نوكي
ـل يذيفنتلا بتكŸا ‘ دعقم بسسكب
ن--ع لو---ق---ي فا---سضأاو ،«ا---ف---ي---ف---لا»

ن--م Òث--ك--لا كا--ن--ه» :ه---ظو---ظ---ح
ف---------ل----------تÚ ‘ flح----------سشŸÎا
ة-يو--سضع ا--ه--ن--ي--ب ن--م بسصا--نŸا
،ا-ف-ي--ف--ل--ل يذ--ي--ف--ن--ت--لا بت--كŸا

ي-بر-غŸا ح-سشرŸا نأا ح--ي--ح--سص
يرسصŸاو

ن-ك-ل ،نا-يو--ق
ل----ك ا-----ن-----يد-----ل

،زوفل-ل ل-ئا-سسو-لا
ة----بو----ع-----سص م-----غر

ا---ن---ن---ك---ل ،ة---م----هŸا
ةدا--عإا--ب نو--ل--ئا--ف--ت--م

ل--فا--ح--م--ل--ل ر---ئاز÷ا
لسصح ام لولو ةيلودلا
،ف--لŸا سضفر بب---سسب
ا-ن-نأل Úل-ئا-ف-ت-م ا-ن--ن--ك--ل
‘ ر-ئاز÷ا ة-م-ي-ق فر-ع--ن
ايقيرفإا لط-ب ا-ه-نأاو ا-ي-ق-ير-فإا

.«ةراقلا ‘ Òبك دلبو
صسيئرلاب فÎعت نل افيفلا»

«Úناوقلا فّيكُت ⁄ اذإا ديد÷ا
نل «افي-ف-لا ّنأا ى-ل-ع د-ي-كأا-ت-لا ي-سشطز دّد-جو

ىنبم سسأار ىلع ديدج سسيئر باختنا جئاتنب لبقت
Úناوق-لا ف-ي-ي-ك-ت د-ع-ب ىو-سس م-ي-هار-بإا ›اد

تلسصو يتلا تÓسسارŸا دعب ديد÷ا
:دد---سصلا اذ---ه ‘ لا---قو ،ه---ت---ئ---ي---ه

نوكيسس افيفلا در لا◊ا ةعيبطب»
ة-ي-ع-م÷ا د-ق-ع لا-ح ‘ ي-ب-ل-سس

ف--ي--ي--ك--ت نود ة--ي---با---خ---ت---نلا
فاسضأاو ،«ةيسساسسألا Úناوقلا

نا ن-ك-م-ُي ل ا-ف-ي-ف--لا» :لو--ق--ي
ة-ي-با-خ-ت-نا ة-ي-ع-م-ج--ب فÎع--ت
يسساسسألا نو-نا-ق-لا-ب تد-ق-ع-نا
هنأا يسشطز فسشك امك ،«Ëدقلا

نم ه-ف-قو-م ن-ع ف-سشك-لا أا-جرأا
ى-ل-ع ةد-يد-ج ةد-ه-ع--ل ح--سشÎلا

.قحل تقو ¤إا «فافلا» سسأار
ةزمح . م

..ÚلايكÃ ليكلا ةسسايسسب ةيدنألا لماعت ةطبارلا ّنإا لاق ةجديكوأإ نع عفإدُي زتيم بردم ةليقثلإ ةبوقعلإ دعب يفحسصلا ر“ؤوŸا لÓخ يتينوطنأا يسسنرفلا زتيم يدان بردم عفاد
سسأاك نم رسشع سسداسسلا رودلا ‘ هقيرف ةارابم لبق ةعم÷ا هدقع يذلا
رثإا هقح ‘ ةيسسنرفلا ةطبارلا اهتردًأا يتلا ةليقثلا ةبوقعلا دعب اسسنرف
ةذفان تايرابم عبرأاب هتبقاعم لÓخ نم Òخألا ي‚وأا ءاقل ‘ هدرط

ادج ةمراسص ةبوقع-لا» :ز-ت-ي-م برد-م لا-ق ثي-ح ،ذا-ف-ن-لا فو-قو-م ءا-ق-لو
‘ نكل ،ةهباسشم تلاح نع ثيد◊ا يننكÁ ل ،تقولا سسفن ‘ ةليقثو
نكل ةبوقعلا دسض تسسل انأا ،تابوقعلا ‘ ةيدنألا Úب ةقرفت كانه اسسنرف
.«امئاد هلوقأا ام اذهو ،ةقيرطلا سسفنب قرفلا لك ةلماعم بجي «قيرفلا نعو هنع ةئيسس ةروسص ىطعأا ةجديكوأا» عبرأل يسساسسألا هسسراح فيقوت ببسسب ابسضاغ ناك يذلا يتينوطنأا عباتو
لثم ،ةجديكوأل سسرد ةبوقعلا هذه نوكت نأا بجي» :لاق ثيح ،تايرابم
زتيم يدان نع ةفرسشم ةروسص يطعت ل ةبوقعلا هذه ،⁄اعلا ‘ قرفلا لك
لعفنأاو راح يمد لوألا انأا ،هءوده ىلع ظفاحي نأا دبل ،ةجديكوأا نعو
لعفنا ةجديكوأا ردنسسكأا نأا دقتعأا ،اسضيأا ةديج ةروسص يطعأا لو ةدسشب
.«ةارابŸا تايرجÃ رّثأاتو اÒثك

ةزمح . م

ةسسفانŸإ ¤إإ دوعي ي◊وبم بايغلإ نم نيرهسش دعب سسمأا لوأا يدوعسسلا قافتÓل ةÒخألا ةارابŸا تلمح ير-ئاز÷ا ›ود-لا سسرا-ح-ل-ل ةرا--سس ارا--ب--خأا ة--ع--م÷ا ة-ل-ي--ك--سشت--لا ‘ كرا--سش يذ--لا ي◊و--ب--م با--هو سسيار سضغبو ،يدوعسسلا يرودلا ‘ رسصنلا مامأا ةيسساسسألا لداعتلاب تهت-نا ي-ت-لا ة-ي-ئا-ه-ن-لا ة-ج-ي-ت-ن-لا ن-ع ر-ظ-ن-لا ةرسشعب قافتلا سضرأا ىلع ةكبسش لك ‘ فده يبلسسلا ى-مر-م سسرا-ح ةدا--ع--ت--سسا و--ه م--هألا ّنإا--ف ،ر--سصا--ن--ع دع-ب ة-ي-م-سسر-لا ة-سسفا-نŸا ءاو-جأل ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا سضّرعت يتلا ةباسصإلا دعب نيرهسش نم Ìكأا ماد بايغ .تابيردتلا ‘ اهل
«رسضÿا» صصبÎل ازهاج نوكيسس ةداعتسسل ازهاج يدوعسسلا قافتلا سسراح نوكيسسو لبقŸا سصبÎلا ةبسسانÃ ينطولا بختنŸا ‘ هناكم ينطولا بخانلا ررق لاح ‘ ايبماز ءاقل نم ةيادب Œا هذه ‘ هيف ةقثلا ديدŸحنم مدعو ةيلكسشلا ةاراب ةدوع تءاج ثيح ،ةجديكوأا Êاثلا سسراحلل ةسصرفلا بايغ دعب اهتقو ‘ ةيمسسرلا ةسسفانŸا ¤إا ي◊وبم ت– هلعجيسس ام وهو ،ةÒطخ ةباسصإا ببسسب ليوط ايبماز ءاقل نم ةيادب يسضاملب لامج بردŸا فرسصت ةزمح . م.يرا÷ا رهسشلا نم52 موي



 روبضس نوتوك ءأقل نع أيمضسر بيغي دأيوضس
ةارابŸا ‘ بعللا ةلشصاوم نم دايوشس نيدلا ردب يلئابقلا يروÙا عفادŸا نكمتي ⁄

ةلحرŸا ‘ جورÿا ¤إا رطشضا هنأا ثيح ،ةيدŸا يبŸوأاب يرانكلا تعمج يتلا ةÒخألا
¤دأا يتلا تاحيرشصتلا بشسحو ،ةبكرلا ىوتشسم ىلع ةباشصإا ¤إا هشضرعت ببشسب ةيناثلا

تقولا نم عشستم هيدل نوكي نل يلئابقلا عفادŸا نإاف ،نافل سسينيد بردŸا اهب
يذلا رمألا ،ءاعبرألا اذه روبشس نوتوك مامأا ةكراششملل دادعتشسلاو ءافششلا ¤إا لثامتلل

سسجاه نم اÒثك ىششخي ناك يذلا نافل سسينيد بردŸا قاروأا طلخي نأا هنأاشش نم
 .يراقلا دعوŸا لبق تاباشصإلا

 روÙا ‘ هضضيوعتل يلعوب يزيت
نإاف ،روبشس نوتوك ءاقل نع دايوشس نيدلا ردب بعÓلا هلجشسيشس يذلا بايغلا لظ ‘و
ايشساشسأا ناك يذلا يلعوب يزيت لÓب عفادŸاب هشضيوعت نم لشضفأا دجي نل ينفلا مقاطلا
ةليكششتلا فرعتشس امك ،عافدلا روfi ‘ يغبني امك هرود ىدأاو ةيدŸا مامأا سسمأا لوأا
‘ سسمأا لوأا انÁأا اÒهظ ناك نأا دعب روÙا ¤إا مÓشسلا دبع تيآا عفادŸا ةدوع ةيلئابقلا

ةن÷ نم هيلع ةشضورفŸا ةبوقعلا ببشسب دمحأا مورك بعÓلا هلجشس يذلا بايغلا لظ
 .سسمأا لوأا اهدفنتشسا يتلاو ةينطولا ةطبارلا ىدل تابوقعلا

  زهأج ةفيرضش نبو دوعيضس مورك
ةلشصاوم نم ةفيرشش نب ديلو رشسيألا Òهظلا نك“ مدع اشضيأا سسمأا ةارابم تدهشش ،لباقŸا ‘

روبشس نوتوك مامأا ءاعبرألا اذه ةكراششŸا نم همر– نل اهنأا Òغ ،ةفيفخ ةباشصإا ببشسب بعللا
ةدوع اشضيأا فرعتشس ةيلئابقلا ةليكششتلا نأا ةراششإلا عم ،نافل سسينيد بردŸا هدكأا ام بشسح
،ةبوقعلا ببشسب سسمأا لوأا ءاقل هعييشضت دعب ةيشساشسألا هتناكم ¤إا مورك دمحأا نÁألا Òهظلا

ةبشسانŸا لول◊ا كلÁ هنأاو ةشصاخ تابايغلا نأاششب قلق Òغ نافل بردŸا نأا ةراششإلا ردŒو
ل .ن.ةوقب فاكلا سسأاك تاعوم‹ رود لوخد ىلع ةرداق ةليكششت ⁄اعم ديدحتل

 «ينحيري ÚبعÓلا لعف درو أمهم ازوف أنققح» :نأف’
ةيفحشصلا هتودن ‘ نافل سسينيد بردŸا دكأا ،ةيدŸا يبŸوأا مامأا سسمأا لوأا ةارابم ةياهن دعب

نأا فÎعن ،ةيدŸا يبŸوأا مامأا هانققح يذلا Úمثلا زوفلا اذهب ةداعشسلا ةمق ‘ اننأا ديكأا »:Óئاق
ةدارإا نأا Òغ ،ةارابŸا ةبوعشص عقوتن انكو ،اديج رفاشسي سسفانم مامأا لانŸا ةلهشس نكت ⁄ ةمهŸا
نأا دوأا ،ثÓثلا طاقنلا هذهب رفظلا ¤إا انتداقو قرافلا تعنشص مهتاناكمإا ‘ ةÒبكلا مهتقثو ÚبعÓلا
مغر يباجيإا دج ناك مهلعف در نأا ثيح ،ةيوق ةينهذ نوكلÁ مهنأا ىرخأا ةرم اودكأا ÚبعÓلا نأا Òششأا

 .«ةمداقلا ديعاوملل ابشس– اÒثك ينحيري ام اذهو لداعتلا فده انيقلت
 «فورظلا نضسحأا ‘ روبضس نوتوك ءأقلل رضضحنضس »

انعشسوب نوكيشس ،›اوتلا ىلع سسماÿا زوفلا انقيق– دعب »:Óئاق نافل فاشضأاو
ةلو÷ا راطإا ‘ روبشس نوتوك مامأا انرظتنت يتلا ةمداقلا ةهجاوملل Òشضحتلا نآلا

د-ج تا-يو-ن-عÃو فور-ظ-لا ن-شسحأا ‘ فا-ك--لا سسأا--ك تا--عو--م‹ رود ن--م ¤وألا
زيكÎلا نم ةجرد ىل-عأا ى-ل-ع ظا-ف◊ا Úب-عÓ-لا ى-ل-ع ط-ق-ف نو-ك-ي-شس ،ة-ع-ف-تر-م

،Ó-يو-ط لاز ا-م راو-ششŸا ،ة-طر-فŸا ة-ق-ث-لاو رور-غ-لا ¤وألا ة-جرد-لا-ب يدا--ف--تو
ةلوطبلا ‘ ءاوشس ةيباجيإلا جئاتنلا نم ديزŸا قيق– نع ثحبلا امئاد انيلعو

لماع لÓغتشسا يشسيئرلا انفده نوكيشسو ،ةيراقلا ةشسفانŸا ‘ وأا ةيلÙا
 .«تاعومÛا رود ‘ زوف لوأا قيقحتل رايدلا رقع ‘ لابقتشسلا

 «تأبأيغلا ضضيوعتل لول◊ا لك أنيدل »
دعب ةيلئابقلا ةليكششتلا ىلع أارطت نأا نكÁ يتلا تابايغلاب قلعتي اميف امأا
ةمق ‘ نافل بردŸا ادب ،ةÒعشش نبو ،ةفيرشش نب ،دايوشس نم لك ةباشصإا

باهتلا ¤إا سضرعت Òخألا اذه نإاف ،دايوشس بعÓل ةبشسنلاب »:Óئاق دكأاو ءودهلا
ا-مأا ،رو-ب-شس نو-تو-ك ما-مأا ار-شضا-ح نو-ك-ي نأا د-ع-ب-ت-شسŸا ن-مو ،ة-ب-كر-لا ىو-ت--شسم ى--ل--ع

ن-م ه-مر– ن-ل د-قو ةÒط-خ تشسي-ل Òخألا اذ-ه ة-با-شصإا نإا-ف ،ة--ف--ير--شش ن--ب سصو--شصخ--ب
سضيوعتل ةبشسانŸا لول◊ا داجيإا يرورشضلا نم نوكيشس ،لاوحألا لك ‘و ،ةكراششŸا
ل .ن.«يدحتلا عفر ىلع ةرداق ةليكششت ديد–و تابايغلا

لوأ’ا فÙÎاــه٢441 بجر٢٢ ـل قفاوŸا1٢0٢ سسرام٧0 دحألا

لئأبقلا ةبيبضش
 ةيدŸأ يبŸوأأ مامأأ اهزوف دعب

 روبضس نوتوك طأقن ىلع رضصي نأف’و تارأضصتن’ا ةلضسلضس لضصاوت ةبيبضشلا

ةيلئابقلا ةليكششت-لا تن-ك“ ،ا-ع-قو-ت-م نا-ك ا-م-ل-ث-م
ىلع سسماخ زوف قيق– نم سسمأا لوأا ةيشسمأا
61 ةلو÷ا راطإا ‘ ةيدŸا يبŸوأا مامأا ›اوتلا

1 بع--لÃ لوألا فÙÎا م--شسق--لا ة--لو--ط---ب ن---م
زوفب ةارابŸا تهتنا ثيح ،وزو يزيتب Èمفون
نم لك عيقوت نم فده لباقم Úفدهب يرانكلا
يدبع نب زيزعو ،لوألا طوششلا ‘ نورمح يقزر

Èت-ع-تو ،ةارا-بŸا ر-م-ع ن-م ةÒخألا ة-ق-ي-قد-لا ‘
يرانكلل ةبشسنلاب ةيمهألا ةياغ ‘ ةجيتنلا هذه
،بيتÎلا لودج ‘ Ìكأا ءاقترلا نم نك“ يذلا
ررقŸا يراقلا دعوملل Òشضحتلا هل ىنشستيشسو

ن--شسحأا ‘ رو--ب--شس نو--تو---ك ما---مأا ءا---ع---برألا اذ---ه
قيق– ةينب ة-ع-ف-تر-م د-ج تا-يو-ن-عÃو فور-ظ-لا

 .ةوق لكب تاعومÛا رود لوخد رخآا زوف

 Îم04 نم فدهب قلأأتي يدبع نب
ة-ب-ي-ب-ششلا نإا--ف ،ءا--ق--ل--لا تا--ير‹ ¤إا ةدو--ع--لا--بو
‘ سسفا-نŸا ى--ل--ع ة--ق--ل--ط--م ةر--ط--ي--شس تشضر--ف
فده-ب مد-ق-ت-ب ه-ت-ه-نأا ةارا-بŸا ن-م لوألا طو-ششلا
ةيشسرأاب نورمح يقزر دئاقلا عيقوت نم در نود

ة-ياد-ب ‘ ةو-ق-ب ي-بŸوألا دو-ع-ي نأا ل-ب-ق ،ة-ل-ي-م--ج
¤إا يران-ك-لا ي-ب-عل ع-جار-ت ما-مأا Êا-ث-لا طو-ششلا
تاحاشسŸا سسفانŸا حنم يذلا رمألا ،فلÿا
ن-ع ة-ج-ي-ت-ن-لا ة-لدا-ع-م ‘ ة-يدŸا ي-بŸوأا ن-ك--مو

تنا-ك يذ-لا تقو-لا ‘و ،سشي-ن-ك بعÓ--لا ق--ير--ط
يباجيإلا لداعتلاب ءاهتنلا وحن هجتت ةهجاوŸا
،رخآا يأار هل ناك يدبع نب بعÓلا نأا لإا ،(1-1)

برجو ،ةيدرفلا ه-ترا-ه-م ى-ل-ع د-م-ت-عا ه-نأا ثي-ح
نكشسأا Îم04 ›اوح نم ةيوق ةديدشستب هظح
طا-ق-ن ثÓ-ث ة-ب-ي-ب-ششلا ا-يد-ه-م كا-ب-ششلا ‘ ه-تر--ك
 .ةنيمث

 ÚبعÓلا لعف در نع ضضار نأف’
يتلا ةيفحشصلا ةودنلا سشماه ىلعو ،هتهج نم
سسينيد بردŸا دكأا ،ءاقل-لا ة-يا-ه-ن د-ع-ب ا-هد-ق-ع
‘ Úب-عÓ-لا ل--ع--ف در ن--ع سضار د--ج ه--نأا نا--فل
ةيدŸا نك“ مغرف ،›اوتلا ىلع ةيناثلا ةارابŸا

Òخألا ةعاشسلا عبر ‘ لداعّتلا فده عيقوت نم
اوفقوتي ⁄ ةفيرشش نب ءÓمز نأا لإا ،ةارابŸا نم
مهنك“ ةياغ ¤إا تامجهلا اولشصاوو ،بعّللا نع
ةقيقّدلا ‘ فدهب قرافلا عنشصو ةرغثلا داجيإا نم
‘ ثد-----ح ا-----م اذ-----هو ،ةارا------بŸا ن------م ةÒخألا
رمألا ،رئاز÷ا ةيدولوم مامأا ةقباشسلا ةهجاوŸا
 .ةيوق ةينهذ كل“ ةعومÛا هذه نأا دكؤوي يذّلا

 يرأقلا دعوملل Òضضحّتلل مأيأا ةثÓث
،ةيدŸا يبŸوأا مامأا سسمأا لوأا ةارابم ةياهن دعب

⁄ Áا حنŸةحارلل موي يأا نافل سسينيد برد
نو-تو-ك ةارا-ب-م د--عو--م باÎقا ل--ظ ‘ Úب--عÓ--ل

1 بع-لÃ ءا-ع-برألا اذ-ه ة--ي--شسمأا ةرر--قŸا رو--ب--شس
يشسنرف-لا ي-ن-ق-ت-لا نأا ثي-ح ،وزو يز-ي-ت-ب Èم-فو-ن

نيرامتب سسمأا ةحيبشص فانئتشسلا ةشصح جمرب
،ءا--خÎشسلاو عا--جÎشسلا--ب ة---شصا---خ ة---ف---ي---ف---خ
عشضو لجأا نم طقف مايأا ةثÓث همامأا نوكيشسو
ة--ل--ي--ك--ششت--لا ىو--ت--شسم ى--ل--ع ةÒخألا تا--شسم--ل--لا
مامأا اه-ي-ل-ع د-م-ت-ع-ي-شس ي-ت-لا ة-طÿاو ة-ي-شسا-شسألا
سضعب دهششت نأا رظتنŸا نم يتلاو روبشس نوتوك
سضعب ةباشصإا ليجشست ” هنأا ملعن اŸ تاÒيغتلا
ن-بو ة-ف-ير--شش ن--ب دا--يو--شس لا--ث--مأا Úب--عÓ--لا

 .ةيدŸا مامأا ةÒعشش

ÚبعÓلا ئنهي لÓم
مأمأا زوفلأب بلأطيو

 روبضس نوتوك
سسي--ئر--لا نإا--ف ،ه--ت---ه---ج ن---م
ة--م--ق ‘ نا--ك لÓ--م ف--ير---شش
Úم-ث--لا زو--ف--لا د--ع--ب ةدا--ع--شسلا
،ة--يدŸا ي--بŸوأا ما--مأا ق--قÙا
ءاقللا ةياهن دعب ةرششابم هجوتو
ن--م سسبŸÓا Òي--غ---ت فر---غ ¤إا
دودرŸا ىلع ÚبعÓلا ةئنهت لجأا
،ناديŸا قوف هومدق يذلا Òبكلا
¤إا م-ه-تدا-ق ي-ت-لا ة-يو--ق--لا ةدارإلاو
نم ةÒخألا ة-ق-ي-قد-لا ‘ ل-ي-ج-شست-لا

ثÓث يرانكلا ءادهإاو ةارابŸا رمع
عفر نم قيرفلا تنكم ةنيمث طاقن
Ìكأا ءاقترلاو طاقنلا نم هديشصر

لÓم منتغا امك ،بيتÎلا لودج ‘
ظاف◊اب ÚبعÓلا ةبلاطŸ ةشصرفلا

ديكأاتلاو زيكÎلا نم ةجرد ىلعأا ىلع
.روبشس نوتوك مامأا

¤إا فدهنضس نآ’ا »:يدبع نب
 «روبضس نوتوك مأمأا زوفلا

قيرفلا ةحفشص هب سصخ ثيدح ‘و
يدبع ن-ب بعÓ-لا د-كأا ،ة-ي-م-شسر-لا

ةارابŸا ‘ Êاثلا فدهلا بحاشص
Êاثلا فدهلاب ادج ديعشس »:Óئاق
انل قبتي ⁄ هنأا ثيح ،هتعقو يذلا
ترر-ق-ف ،ةارا-بŸا ن-م ل-يو--ط تقو

نم ديدشستلاو يتايلوؤوشسم لك لم–
نكل ،ليجشستلاب اقفوم تنكو ،ديعب
ÚبعÓلا عيمج ¤إا دوعي لشضفلا لك
قيقحتل دهج يأا اورخدي ⁄ نيذلا

نوكيشس ،نآلا ،ةيدŸا مامأا رخآا زوف
ةشسفانŸا ¤إا انزيكرت ليو– انيلع
يتلا روبشس نو-تو-ك ةارا-ب-مو ة-يرا-ق-لا

ا-ب-شس– ة-ي-م-هألا ة-يا-غ ‘ نو-ك--ت--شس
Ÿا رود ‘ ا----نراو----ششÛتا---عو----م

هذ---ه لو---خد ا---ن---ي---ل---ع نو---ك---ي---شسو
 .«ةوقب ةشسفانŸا

ل .ليبن
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ايقيرفإأ ةدقع كفيو رايدلأ جراخ زؤف لوأأ ةيدؤلؤŸأ يدهي Òخلب
هقيرف Òخلب رونلا دبع ةيدولوŸا باعلأا عناصص ىدهأا

با-صسح ى-ل-ع ،تا--عو--مÛا رود ‘ Úم--ثو ›ا--غ زو--ف
ناك ديحو فده لجصس Úح ›اغنصسلا ثيغنوت يدان
كفيو ،ةلوطبلا ‘ اهل زوف لوأا ةيدولوŸا حنŸ ‘اك
زوف نود ةنصس24 ـلا ـل تماد يتلا ايقيرفإا ةدقع كلذب

Òبك يباجيإا عقو هل نوكيصس زوف ،ءارمصسلا ةراقلا ‘
ثعبيل ءاج هنأاو ةصصاخ ،راصصنألاو ÚبعÓلا ةيصسفن ىلع
لجأا نم ةيدولوملل لؤوافتلا حنÁو ديدج نم راوصشŸا

لت– ةيدولوŸاو ل فيك ،مداقلا رودلل لهأاتلا نامصض
ردصصتŸا فل-خ طا-ق-ن5 ديصصر-ب ة-عو-مÛا ة-فا-صصو
. طاقن7 ـب يصسنوتلا يجÎلا

ةيخوراسص ةفذقب ليجسستلأ باب حتتفي Òخلب
ي--ب--عل بنا--ج ن--م ة---ع---ير---صس تنا---ك ةارا---بŸا ة---ياد---ب
‘ مدقتلل ةÁزعو ةدارإا Ìكأاب اولخد نيذلا ،ةيدولوŸا
ءÓمز فرط نم ةركلا ‘ دي÷ا مكحتلا دعبو ،ةجيتنلا
حاتتفا نم Òخلب باعلألا عناصص نك“ ،لاعصش سسرا◊ا
يدادع طيصشنلا لغتصسا نأا دعب (31د) ‘ ليجصستلا باب

ددصس يذلا Òخلب ـل قبط نع ةرك ررÁ ةيعافد ةوفه
سسرا◊ا ى-مر-م تن-ك-صس ةو-ق ل--ك--ب ة--ي--خورا--صص ة--فذ--ق
ا-ح-نا-مو Úب-عÓ-لا ط-صسو حار-فألا ا-ن-ل--ع--م ،›ا--غ--ن--صسلا
. ديمعلل مدقتلا

راطإلأ بناŒ وأدن ةديدسست
بناج نم ةيوق لعف ةدر دهاصشن ⁄ مدقتلا فده دعب
¤إا لوصصولا ‘ ةÒب ةبوعصص اودجو يذلا ،ÚيلÙا

واد--ن م--جا--هŸا لوا--ح--ي--ل ،ي◊ا---صص سسرا◊ا ى---مر---م
نع ةيبناج هتر ترم نأا دعب03د ‘ ديعب نم ديدصستلا

. لاعصش سسرا◊ا ىمرم

ىودج نود نكل يدرف لمعب مؤقي يؤيرف
،ةلغلا عفري نأا يويرف ةيدولوŸا فاده لواح اهدعب

نم ةليمج ةرك هيقلت دعب04د ‘ يدرف لمعب ماق Úح

ةروطخ لكصشتŸ هترك ددصسي غواري يورف ،Òخلب هليمز
ترم امدعب اميهاربإا ›اغنصسلا سسرا◊ا ىمرم ىلع
ةÒخألا قئاقد سسمÿا دهصشت ⁄ اميف ،ليلقب ةيبناج

مكح نÓعإا ةياغ ¤إا ةجيتنلا ىوتصسم ىلع ديدج يأا
. ةيدولوملل عئار مدقتب لوألا طوصشلا ةياهن ةارابŸا

ةفكلأ ليدعت نم ودامام عنÁ مئاقلأ
ثيح ،¤وأÓل اما“ ةرياغم تناك ةيناثلا ةلحرŸا ةيادب
اميف ،Êارمع بردŸا لابصشأل بيهر عجارت اندهاصش
ى-ل-ع سضر-ع-لاو لو-ط--لا--ب ›ا--غ--ن--صسلا يدا--ن--لا ر--ط--ي--صس

د--ي÷ا را--صشت--نإلا ل--صضف---ب ،Êا---ث---لا طو---صشلا تا---ير‹

نأا نويلاغنصسلا داك ثيح ،ةركلا لماح ىلع طغصضلاو
ودامام م-جا-هŸا ق-ير-ط ن-ع16د ‘ ةجيت-ن-لا او-لد-ع-ي
مئاقلا اهدر ةيوق ةرك ددصسو ةيعافد ةوفه لغتصسا يذلا
ن--م ه--مر--ح يذ---لا ،لا---ع---صش سسرا◊ا ى---مرŸ ر---صسيألا
. ليدعتلا

 لاعسشو ديعب نم لواحي واسس يبيب
هكابسش زتهت نأأ ضضفري

ن-ع ثح-ب-لا ة-ل-حر ‘ ل-صصاو-ت راد-لا با--ح--صصأا ط--غ--صض
،ةياغلل نطف ناك ةيدولوŸا عافد نأا Òغ ،ةفكلا ليدعت

لخدت نأا سضفر يذلا لاعصش سسار◊ا بناج نم ةصصاخ

اهدري لاعصش ةيوق ةديدصست دعب57د ‘ هامرم ةركلا
ا-هد-ع-ب ،ةارا-بŸا ‘ ›ا-ع-لا هز-ي-كر-ت اد-كؤو--م ة--بو--ع--صصب

ديدج يأا ليجصست نود ناديŸا طصسو ‘ بعللا زكر“
هصضرف يذلا Òبكلا طغصضلا مغر ،ةجيتنلا ىوتصسم ىلع
بردŸا ة-ن-ح ن-ك-ل لا-ع-صش ى-مر-م ى-ل-ع نو-ي-ي-لا--غ--ن--صسلا

،ةÒخألا ة-عا-صس ع-بر-لا ‘ ة-ع-ئار-لا ه-تاÒي-غ-تو Êار-م-ع
‘ مدقتلا ىلع ةظفاÙاب ةيدولوŸا يبعÓل تحمصس
ةياهنلا ةرفاصص ةارابŸا مكح نÓعإا ةياغيلإا ،ةجيتنلا
¤إا اهديصصر تعفر يتلا ةيدولوملل Úمثو بعصص زوفب
ءارو ة-عو-مÛا بي-تر-ت ة-فا-صصو ة-ل--تfi طا--ق--ن5 ـ--لا
. يصسنوتلا يجÎلا ردصصتŸا

Yµù¢ eÉ cÉ¿ eæà¶ôG ...

 ،ي◊اسص ناكم يسساسسأأ لاعسش ـب أاجافي Êأرمع
دؤعي ودعسسو دؤسشح ىلع يتÓع لّسضفي

ةيوقلاو ةماهلا ةارابŸا لÓخ ،هيدقتنم ىتحو هيعباتم Êارمع رداقلا دبع ةيدولوŸا بردم أاجاف
ةرم لوألو كرصشأا Úح ،Òخألا اذه بعلÃ ›اغنصسلا ثيغنوت يدان مامأا سسمأا قيرفلا بعل يتلا
‘ ةقثلاو حورلا ثعبي نأا هب دارأا ينف رايخك ،ي◊اصص يصساصسألا سسرا◊ا ناكم لاعصش Êاثلا سسرا◊ا
ذنم تايرابŸا عيمج ‘ ي◊اصص راصش امدعب ىمرŸا سسارح Úب ةصسفانŸا لعصشيو ،ديدج نم يدانلا
نÁألا Òهظلا باصسح ىلع يتÓع Êارمع ليصضفت ةيصساصسألا ةليكصشتلا تدهصش امك ،مصسوŸا ةيادب

ودعصس يروÙا عفادŸا ةدوع اصضيأا ةليكصشتلا تفرع اميف طايتحلا ةكد ىلع هصسلجأا يذلا ،دوصشح
. يعافدلا طصسولا طخ طيصشنتل يدادع ةدوعو ،ةباصصإلا نم هيفاعت دعب

«غيل زنؤيبماسشتلأ» ‘ ةأرابم لوأأ ‘ كراسشي لاعسش
ةبصسنلاب ة-ي-خ-يرا-ت ل-ب ةز-ي‡ تنا-ك ،›ا-غ-ن-صسلا ثي-غ-نو-ت يدا-ن-ب ة-يدو-لوŸا تع-م-ج ي-ت-لا سسمأا ةارا-ب-م
لاطبألا ةطبار ةصسفانم ‘ يصساصسأاك ةيمصسر ةارابم لوأا ‘ كراصش يذلا ،لاعصش ديرف Êاثلا سسراحلل
ةيدولوŸا تايرابم عيمج ‘ ةكراصشŸاب فقوŸا ديصست ي◊اصص سسرا◊ا هليمز نأا مغرف ،ةيقيرفإلا

دعب روهظلاو ةصصرفلا هحنم نم Êارمع عنÁ ⁄ كلذ نأا لإا ،ةيراقلا ةصسفانŸا وأا ةلوطبلا ‘ ءاوصس
نŸ ةصصرفلا حنم يهو ةدوهعŸا هتيجيتاÎصسإا Êارمع بردŸا دكؤويل ،ةصسفانŸا نع ليوط بايغ
. ةيوقلا ديعاوملل ةيزها÷ا ”أا ىلع نوكي

لاعسش ةفك حجر ي◊اسص ىؤتسسم عجأرت
ةيراق ةاابميف يصساصسأا لاعصش سسرا◊ا كرصشي Êارمع بردŸا تلعج يتلا ةيصسيئرلا بابصسألا لعلو
نيأا ،ةÒخألا ةÎفلا ‘ ي◊اصص سسرا◊ا ىوتصسŸ بيهرلا عجاÎلا وه ،›اغنصسلا ثيغنوت سسفانم مامأا

فده فادهأا3 تقلت هكابصش نأا ليلدب ،ةداعلا ترج امك ةيلاع تايوتصسم فلصشلا ةنيدم نبا مدقي ⁄
ةيزهاج نع نابأا لاعصش سسرا◊ا نأا املع ،ةلوطبلا ‘ لئابقلا ةبيبصش مامأا Úفدهو يجÎلا مامأا دحاو
مامأا يصساصسأا هب عفديو ،هتاباصسح ¤إا هديعي Êاصسملتلا بردŸا لعج يذلا رمألا ،تابيردتلا ‘ ةÒبك
.ديج ىوتصسم مدقي نأا لمأا ىلع ›اغنصسلا ثيغنوت

دؤسشح ىلع يتÓع لّسضف
ليصضفت وهو ،سسمأا ›اغنصسلا ثيغنوت يدان تهجاو يتلا ةيصساصسألا ةليكصشتلا ‘ هيلع انفقو رخآا Òيغت
عافدلا نصسحي يتÓع نأا ىلع هنم ةيؤور ‘ ،دوصشح دئاقلا ناكم يتÓع نÁألا Òهظلا Êارمع سشتوكلا
بحي هنأا دوصشح نع فورعمو ةحنجألا ىلع نيزات‡ Úبعل كلÁ ثيغنوت يدانو ،موجهلا نم Ìكأا
لجأا نم دوصشح ناكم يتÓعب جزلل Êارمعب عفد يذلا رمألا ،مامألا ¤إا ةركلاب مدقتلاو ةرماغŸا

. ةركلا لماح ىلع طغصضلاو يفلÿا طÿا Úصص–
ةرظتنم تناك ودعسس ةدؤع

ثيغنوت تهجاو يتلا ةليكصشتلا ‘ ةيصساصسألا هتناكم ةداعتصسإا يذلا ،ودعصس يروÙا عفادŸا امأا
نأا امك ،دادح Úبو هنيب عئار يئانث لكصشيو ةيصساصسأا ةعطق دعي Òخألا نأا مكحب ةرظتنم تناك ،سسمأا

،يرصصŸا كلامزلا يدان مامأا ¤وألا ةارابŸا ‘ اهاقلت دق ناك يتلا ةباصصإلا نم ءافصشلل لثا“ ودعصس
،ةارابŸا ةيمهأا لظ ‘ ةيادبلا ذنم يصساصسأا هب جزو كصشلل ةصصرف يأا كÎي ⁄ Êارمع بردŸا اذل
هلامآا لك ىلع قيرفلا ظفاحي يكل ةيمتح لب ةيرورصض ىقبت يتلا ثÓثلا طاقنلل ةصساŸا هتجاحو
. مداقلا رودلا ¤إا لهأاتلل

ليدبلأ Óسسيإأ ناكم يدأدع كرسشأأ
ا-ما“ ةر-يا-غ-م تنا-ك ل-ب ط-ق-فو د◊ا اذ-ه د-ن-ع ف-قو-ت-ت ⁄ Êار-م-ع بردŸا تارا--ي--خ ،ل--با--قŸا ‘

ةلوطبلا ‘ لئابقلا ةبيبصش وأا ،لاطبألا ةطبار ‘ يصسنوتلا يجÎلا ءاوصس تهجاو يتلا ةقباصسلا ةليكصشتلل
ةدعل ارظن Óصسيإا هليمز ناكم يعافدلا ناديŸا طصسو ‘ يدادع كرصشأا Êارمع نأا ليلدب ،ةيلÙا
ىلع ةردقلا كلÁو ديعب نم بيوصصتلا نصسحي لئابقلا ةبيبصشل قباصسلا بعÓلا نأا ،اهمهأا تارابتعا

Óصسيإا نأا كيهان ،ةركلا هدنع نوكت ل امدنعو ةركلاب بعللا نصسحي هنأا امك ،Úمجاهملل سصرفلا قلخ
HƒT°µÒ. ايراقو ايلfi ةيدولوŸا تايرابم ةيبلغأا ‘ هتكراصشم Òظن بعتلا هنم لان

ةطبأر ‘ هفأدهأأ لوأأ لجسسي Òخلب
رايخ نسسحأأ هنأأ دكؤؤيو لاطبألأ

،ايقيرفإا لاطبأا يرود ‘ هفادهأا لوأا ىلع Òخلب رونلا دبع باعلألا عناصص مصصب
‘ ،›اغنصسلا ثيغنوت يدان ىمرم ‘ سسمأا زات‡و عئار فده لجصس امدنع اذهو

قباصسلا بعÓلا هلجصس ›اغ فده ،تاعومÛا رود نم ةثلاثلا ةلو÷ا راطإا
ةفذقب Òخلب يدادع نم ةديج ةرير“ دعب رابكلا ةقيرط ىلع يصسايصسلا ـل

يفيدهتلا هدادع ا–اف ،Úيلاغنصسلا ىمرم ‘ ةرصشابم تبهذ ةيخوراصص
ÚبعÓلا هوجو ‘ ةحرفلاو ةمصسبلا اثعاب ،كابصشلا مامأا هصسح ادكؤومو
ةلحرŸا ةليط ةيقبصسألا حنم فدهلا نأاو ةصصاخ لوطم هل اوقفصص نيذلا
. ¤وألا

ىمرŸأ مامأأ فّرسصتلأ نسسح دكأأ
،تايلمعلا ةقطنم جراخ نم عئار فده ليجصست نم Òخلب نك“ امدعب
،هامرم لخدت يهو اهيف رظني ىمرŸا سسراح تقبأا ةيخوراصص ةبيوصصتب
فرصصتلا نصسحي هنأا Òخلب دكأا ،ةيدولوŸا يبعل نم ةمراع ةحرف طصسو
امدنع ةلهو لوأا نم ةصصرفلا توفي ⁄ يذلا وهو ل فيك ىمرŸا مامأا
كلÁ هنأا هنع فورعم Òخلب نأا امك ،كابصشلا تنكصس ةليمج ةرك ددصس
يتلا ةيدنألا فلتfl ‘ ةليمج فادهأا لجصس ام اÒثكو ةيخوراصص تافذق
. اهناولأا نع عفادو لمح

ةيدؤلؤŸأ ‘ ةيسساسسأأ ةعطق هنأابو ...
قح-ت-صسي Ó-ع-ف ه-نأا Òخ-ل-ب رو-ن-لا د-ب-ع ة-يدو-لوŸا ناد-ي-م ط-صسو-ت-م د-كأا ا-م-ك
ةيلÙا ءاوصس ،ةينعŸا تايرابŸا عيمج ‘ يدانلا ‘ يصساصسأا ةكراصشŸا
نو-ع-ت-م-ت-يو ،ة-ع-صساو ةÈخ نو-ك-لÚ Áب-عل بل-ط-ت-ت ي-ت--لا ة--يرا--ق--لا ة--صصا--خو
ىلع ةئراطلا تاÒيغتلا مغر يذلا ،Òخلب اهكلتÁ يتلا ةيوقلا ةيصصخصشلاب
بعللا لصصاو Òخلب نأا لإا ،Êارمع ئي‹و زيغن ةلاقإاب ةينفلا ةصضراعلا ىوتصسم

. اهنع ءانغتصسلا نكÁ ل ةيصساصسأا ةعطق هنأاب دكأاو يصساصسأا
رايتخلأ تنسسحأأ ةرأدإلأ

تنصسحأا سساŸأا سسيئرلا ةرادإا نأا ،يمصصاعلا يدانلا تيب ‘ نانثإا فلتخي ل ماتÿا ‘
دق ناك امدعب ةيدولوŸا ¤إا ةدوعلاب بعÓلا تعنقأا امدنع ،Òبدتلا نصسحو رايتخإلا

نم Òخلب تلصصو يتلا ةÒبكلا سضورعلا مغرف ،ةنيطنصسق بابصش يدان وحن اهرداغ
تايوتصسم مدقي بعÓلا وهاهو ةدوعلاب هعنقت فيك تفرع ةرادإلا نأا لإا ،ةيدنأا ةدع
ةيورك سضورع Ëدقت لصصاوي نأا لمأا ىلع اعبطو ،تلو÷ا مداق ‘ Òثكلاب دعيو ةيلاع
ةوجرŸا اهفادهأا اهديصسجتب اهل حمصسيل ةيدولوŸا ىلع ةوجرŸا ةفاصضإلاب دوعت ةيوق

HƒT°µÒ. ةيوئŸا ماع ‘

ةـــــــــئنهت
ةبشسانÃ ةعت‡ ةرهشس ةحرابلا ةليل حاتفم ةنيدم تششاع
صصفقلا لخدو ة-ي-بوز-ع-لا ق-ّل-ط يذ-لا لÓ-ب ق-ي-نألا جاوز
براقألاو ءاقدشصألا اه-ع-ن-شص ة-ي-لا-ي-خ ءاو-جأا ‘ ي-ب-هذ-لا
ّلإا ،›زنŸا رج◊ا ببشسب ةشضورفŸا زجاو◊ا مغر نيذلا
اورشضح حاتفم صسانو ،يدامح ،ةدلارز ،ةتوت رئب ءانبأا نأا
ةÒبكلا ةحرفلا هذهبو ،يقيشسوŸا ماغنأا ىلع اوشصقرو ةوقب
صسيرعلا ـل Êاهتلا رحأاب «قيقر»و «Òكششوب» ةلئاع مدقتت
،ةليمج نون◊ا مألا و حبار يمع نيدلاولا ةشصاخو ،لÓب
ءاشش نإا ةبقاعلاو ،ة◊اشصلا ةيرذلا هللا هقزري نأا هل Úعاد
.«ىقل» وعدŸا ق◊ا دبع ايوخ ـل هللا



يثÓثلا اهل ضضرعت يتلا ةباضصإلا دعب
ةلاضصيمو ‘اوعل،Êاحرف

هجو ‘ رانلا حتفي يكوكلا
ةرادإ’ا بلاطيو لايم مك◊ا

رفسسلا لبق يتومول ليهأاتب
مامأأ سسمأأ لوأأ ةأرابم مكح هجو ‘ رانلأ يكوكلأ ليبن بردŸأ حتف
ةيأدب ذنم رايدلأ جراخ قيرفلل ةراسسخ لوأأ ‘ ةركسسب دا–أ
فيطسس قافو بردم ىدبأأ ثيح ،›ا◊أ مسسوŸأ
يمحي ⁄ مك◊أ»:هلوقب لايم مك◊أ نم هءايتسسأ

وهو ةنسشخ تÓخدتل ةسضرع م-ه-ل-ع-جو ا-ن-ي-ب-ع’
ةيسساسسأأ رسصانع رسسخن انلعجو لوبقم Òغ رمأ

ة-ي-سضرأ ن-ع كي-ها-ن، ة-ي-ق-ير-فأ ة-ه--جأو--م ل--ب--ق
.«مدقلأ ةركل ’أ لكل حلسصت يتلأ نأديŸأ

ءادتعÓل ضضرعت ةلاسصيم -Êاحرف
ةبوعسصب لسصاو ‘اوعلو رداغو

‘أوعلو ةلاسصي-م، Êا-حر-ف ي-ثÓ-ث-لأ ع-سضخ
ىدم ةفرعŸ سسمأأ ةحيبسص تاسصوحف ›إأ

ا--ه--ل سضر--ع--ت ي--ت--لأ تا--با--سصإ’أ ةرو---ط---خ
Êاحرف يئانثلأ نكمتي ⁄ نأ دعب يثÓثلأ

ءأد-ت-ع’أ بب-سسب ةأرا--بŸأ ة--ل--سصأو--م ن--م
يبع’ لبق نم يئانثلأ هل سضرعت يذلأ
ل---سصأو ا---م---ي---ف ،ف---لÿأ ن---م سسفا---نŸأ
ةبوعسصب ةأرابŸأ ‘أوعل رسسيأ’أ Òهظلأ
لجر-لأ ىو-ت-سسم ى-ل-ع م’آأ بب-سسب ةÒب-ك
.ىرسسيلأ

يتومول ليهأات ىلع رسصي يكوكلا
اناغ ¤إا رفسسلا لبق

ل-ي-ب-ن  ف--ي--ط--سس قا--فو برد--م بلا--ط
مجاهŸأ ليهأاتب هقيرف ةرأدإأ يكوكلأ
¤إأ رفسسلأ لبق يتومول لاينأد Êاغلأ

ة-جا◊أ ا-يد--ب--م،Úن--ث’أ أد--غ ا--نا--غ
تا-يرا-بŸأ ‘ ه-تا-مد-خ ¤إأ ة--سساŸأ
ة-لو÷أ ة-ه--جأوÃ ة--يأد--ب ة--مدا--ق--لأ
تا-----عو------مÛأ يرود ن------م ›وأ’أ
ود---ن’روأأ ما---مأأ مدا---ق---لأ ءا---ع---برأ’أ
ة-سصا-خ ي-ق-ير--فإأ بو--ن÷أ سستأÒب
د----ع----ب بردŸأ ل----ج----سس نأأ د----ع-----ب
ةركسسب دا–أ مامأأ ةÒخأ’أ ةراسسÿأ
ءا-جو، مو-ج-ه-لأ ‘ حدا--ف--لأ سصق--ن--لأ

ما-مأأ ةرأدإ’أ ل--ع--ج--ي--ل بردŸأ بل--ط
نويلم006و رايلم غلبم  ديدسست ةيمتح
-يوأرد طرافلأ مسسوŸأ يئانث نويد لث“

تطÎسشأ نأأ دعب يتومول ليهأات لباقم ةبحر
ةزا-جإأ جأر-خ-ت-سسأ ل-جأأ ن-م غ-ل-بŸأ د-يد-سست تا-عأز-ن-لأ ة-ن÷

ب/ليلخ.بعÓلأ

لوأ’ا فÙÎاــه2441 بجر22 ـل قفأوŸأ1202 سسرام70 دحأ’أ

فيطسس قافو

05 نم ةمئاق  فيطسس قافو ةرأدإأ تمسسر
ىلع نوك-ي-سس ا-ب-ع’62 م-ه-ن-ي-ب ن-م أو--سضع
أركأأ ةي-نا-غ-لأ ة-م-سصا-ع-لأ ¤إأ ل-ق-ن-ت-لأ د-عو-م
احابسص ةعسساتلأ ةعاسسلأ ‘ Úنث’أ ةحيبسص
لقُتسس يتلأ ةسصاÿأ ةرئاطلأ عÓقإأ دعوم
ةهجأوم روسضح لجأأ نم فيطسس قافو دفو
تا----عو----مÛأ يرود ن----م ›وأ’أ ة-----لو÷أ

Ÿود--ن’روأأ ما---مأأ فا---ك---لأ سسأا---ك ة---سسفا---ن
مدا-ق-لأ ءا-ع-برأ’أ ي-ق-ير-فإأ بو-ن÷أ سستأÒب
تيقوتلاب ًءاسسم ةعباسسلأ ةعاسسلأ نم ةيأدب
ة-م-سصا-ع-لأ تي-قو-ت-ب ة-سسدا--سسلأو ير--ئأز÷أ
‘’ لام-ك يوا-ه-لأ سسي-ئر ل-سصأو-ي-سسو أر-كأأ
ن-ع با-ي-غ-لأ رأر--سس ةرأدإ’أ سسل‹ سسي--ئرو
ماعلأ ريدŸأ دفولأ سسأأÒسس ثيح ،ةيرفسسلأ

.دوعوب ماسشه ÒجانŸأو ةيافلح
نويمسسرلا فيلاكت ر’ود0011

Úنث’ا ادغ نوقحتليو
دغ موي يأأ مويلأ سسفن ‘ نويمسسرلأ قحتلي
رمأ’أ قل-ع-ت-يو ة-ي-نا-غ-لأ ة-م-سصا-ع-لا-ب Úن-ث’أ
يبماغلأ ›ودلأ ةداي-ق-ب م-ي-ك-ح-ت-لأ ي-عا-بر-ب
وجراج ›افن هْينطأوم ةدعاسسÃو اماسساق
ركبوب عبأر-لأ م-ك◊أو ق-نا-جو-ب ي-ف-ط-سصمو
ةأرا----بŸأ ظ-----فاfi ¤إأ ة-----فا-----سضإأ، سصا-----ب
نم قحتلي يذلأ لÓجوب يÒسصوب يسسنوتلأ

سسأا--ك ةرود ‘ ع--با--ت--ي ثي--ح ا--ي--نا--ط--يرو--م

رداسصم بسسحو، ةنسس71 نم لقأ’ ايقيرفإأ
ر-كأذ-ت-ل ة-ي-لا-م-جإ’أ ة-ف-ل-ك-ت-لأ نإا-ف ة-قو-ثو-م
009 تغلب ميكحتلأ يعابرل ةيو÷أ ةلحرلأ
ةرأدإ’أ ق---تا---ع ي---ل---ع ع---ق---ت ي----ت----لأو ر’ود
ةفل-ك-ت ر’ود002 ›إأ ةفا-سضإأ ة-ي-ف-يا-ط-سسلأ
ـب رّدُق ›امجإأ غلبÃ ءاقللأ ظفاfi ةركذت
. ر’ود0011

تاسصوحف فيراسصم ر’ود0008
انوروك نع فسشكلا

¤إأ ةرسشابم لوسصولأ دعب دفولأ  عسضخيسس
‘ د---حأو Úسصح---ف ¤إأ أر---كأ ة---م---سصا---ع---لأ
لوخد لبق Êاثلأو لوسصولأ ةظ◊ راطŸأ
031 لدعÃ ر’ود0004 عومجÃ  قدنفلأ
Úسصحف ¤إأ ةفاسضإأ (دحأولأ سصحفلل ر’ود

›إأ لوسصولأ دعب91- ديفوك نع فسشكلل
ا-ب-ير-ق-ت ة-ي-لاŸأ ة-م-ي-ق-لأ سسف-ن-بو ةر-ها-ق-لأ
تلسصو عبرأ’أ تاسصوحفلل ةيلامجإأ ةميقب

ر’ود0008 ›أوح
ةفلكتلا نويلم007 و ÒيÓم3

يزاغنبو ودن’روا يهجاوŸ ةيلامجا’
قا--فو ةرأدإأ ‘ م--ي--ل--ع يرأدإأ رد---سصم بسسحو

م-ث ا-نا-غ ¤إأ ة-ير-ف-سسلأ ة-ف-ل-ك-ت نإا--ف ف--ي--ط--سس
›إأ ةأرا-بŸأ ة-يا--ه--ن د--ع--ب ةر--سشا--ب--م ه--جو--ت--لأ
ةيداع ةلحر Èع  ةرهاقلأ ةيرسصŸأ ةمسصاعلأ
ةهجأو-م رو-سض◊ ة-ي-نا-غ-لأ ة-يو÷أ طو-ط-خ-ل-ل
‘ ءا-ق--ب--لأو سسرا--م71 مو-ي يزا-غ--ن--ب ي--ل--هأأ
81 موي ةدوعلأ مث لماك عوبسسأأ ةÎفل ةرهاقلأ

ة-ل-حر-ب ة-سصاÿأ ةر-ئا-ط-لأ سسف--ن Èع سسرا--م
007و ÒيÓم3 ةيلامجإ’أ ةفلكتلأ نإاف باهذلأ

ن-م نو-ي-م-سسر-لأ ف-يرا-سصم ا-ه-ي-ف اÃ نو-ي--ل--م
ة-ل-فا-ح نا--م--سض ف--يرا--سصم، ة--ما--قإأو ر--كأذ--ت
ف----يرا----سصمو سسفا----نŸأ د----فو-----ل ةرا-----ي-----سسو
. انوروك سسوÒف نع فسشكلل تاسصوحفلأ

متنسس يرايلم خسضتو لخدتت فافلا
ردا---سصم ن---م «بعŸÓأ ءأد---سصأأ» تم---ل---ع
هأرجأأ يذ-لأ ي-ف-تا-ه-لأ ثيد◊أ نأأ ة-قو-ثو-م
ةيدا–Óل ماعلأ Úمأ’أ عم رأرسس سسيئرلأ
Ëد-ق-ت ى-ل-ع ي-سشطز ة-ئ-ي-ه ة-ق-فأوÃ ر-م-ثأأ

ةدعاسسملل اسصيسصخ ةماه ةيدام ةدعاسسم
يتلأ ةليوطلأ ةيرفسسلأ فيراسصم ةيطغت ‘

ةميقب ةر-ها-ق-لأ م-ث ا-نا-غ ¤إأ ق-ير-ف-لأ دو-ق-ت
ةيوسستل ةرسشابم اهخسض ” ميتنسس يرايلم
يهو سسمأأ ةحيبسص ةسصاÿأ ةرئاطلأ ةفلكت
‘ ةرأد’أ ناسسحتسسأ تلان يتلأ ةتافتل’أ

فسصعت نأ تداك يتلأ ةقناÿأ ةمزأ’أ لظ
ب/ليلخ. ةرأدإ’اب

اـــــــناـــــــغ ةـــــــيرفضسل مـــــــيتنضس يراـــــــيلم نـــــــمضضتو لـــــــخدتت «فاـــــــفلا»

يزاــــغنبو ودـــن’روأا يـــــتهجاوم فـــــيلاكت نوــــــــيلم007و ÒيÓـــــم3
Úــــــــنث’ا ةــــــــحيبسص Òــــــــطي اــــــــبع’62 مــــــــهنيب نم وــــــــسضع05 نــــــــم دــــــــفو

مويلا ضستاÒب ودن’روا ةهجاوŸ تاÒسضحتلا ‘ عرسشت ةليكسشتلا
ودن’روأ مامأ ةعم÷أ ةيسسمأأ ةهجأوŸ تأÒسضحتلأ ةرسشابŸ مويلأ ةحيبسص تابيردتلأ ءأوجأأ ¤إأ ةليكسشتلأ دوعت
¤إأ ةباسصإ’أ نم Êاعت يتلأ رسصانعلأ عاسضخإأو ÚبعÓلأ عاجÎسسأ سضرغلأ نوكيسس ثيح ،يقيرفإأ بون÷أ سستأÒب

.أركأأ ةيناغلأ ةمسصاعلأ ‘ مداقلأ  ءاعبرأ’أ دعوŸ ابسس– عيم÷أ ‘اعت نامسضل  فثكم جÓع
ةيسسمأ’ا ‘ ةمسصاعلاب ةماقÓل لقنتلا

نوكي ىتح ةليللأ هذه كيبŸوأأ قدنف ىوتسسم ىلع ةماقإ’أ لجأأ نم ةمسصاعلأ  ¤إأ مويلأ ةيسسمأأ لاحرلأ ةليكسشتلأ دسشت
نأأ ةسصاخ ةمسصاعلأ راطم ىوتسسم ىلع ليجسستلأ تأءأرجإأ لجأأ نم دغلأ ةحيبسصل ةيو÷أ ةلحرلأ  دعوم ‘ عيم÷أ

. احابسص ةعسساتلأ دودح ‘ ةسصاÿأ ةرئاطلأ عÓقإأ دعوم
ةيقيرف’ا تايرفسسلل دوعي يدورجو دفولل اسسيئر ةيافلح

هذه لثم نع رأرسس سسيئرلأ بايغ لسصأوت  دعب  ةثعبلل اسسيئر ةيافلح دهف فيطسس قافو ةرأدأ ‘ ماعلأ ريدŸأ نوكيسس
تايرفسسلأ ›أ يدورج ديسشر يرأدإ’أ ريدŸأ ةدوع ديد÷أ يقبي اميف ةيناثلأ ةرملل ‘’ سسيئرلأ  رأذتعأو تايرفسسلأ
.ةيقيرف’أ نأدلبلأ ‘ ةليوطلأ ةÿÈأ بحاسص وهو  اناغو داسشتلأ يترفسس نع باغ نأ دعب ،ةيقيرف’أ

ةقاطلا ريزو ءاقل ديريو ةيمسصاعلا هتلوج رسشابيسس رارسس
نم ةيمومعلأو ةسصاÿأ تاسسسسؤوŸأ عم تاكرحتلأو ت’اسصت’أ فيثكت لجأ نم ةيمسصاعلأ هتلوج رأرسس سسيئرلأ رسشابي
يليو“ دقع ميسسرت ¤إأ لسصوتلأ ةياغ ¤إأو ةليوط ةÎفل ةمسصاعلاب ثكميسس ثيح ،ليو“ دوقع ىلع لوسص◊أ لجأأ

عم سضوافت ثيح مايأ ةدع لبق ةلوجب ماق دق رأرسس سسيئرلأ ناكو.هعم يبناج ثيدح ‘ ،ينعŸأ هدكأ املثم Èتعم
لاغسشنأ حرطل ةقاطلأ ريزو  ءاقل ىلع رسصي رأرسس سسيئرلأ ناف ةقوثوم رداسصم بسسحو سسيليبومو لاطفن يتكرسش
. ليو“ ردسصم داجيإ’ هقيرف

ءاثÓثلا فيطسس ¤إا ةسضايرلا ريزو ةرايز  رظتني
قافو نأأ ةسصاخ ءاثÓثلأ دغ دعب  فيطسس ةي’و ¤أ ةسضايرلأ ريزول ةبقترŸأ ةرايزلأ رظتني رأرسس سسيئرلأ ىقبي
اسسنرف قدنف راجئتسسأ ىلع لوسص◊أ ةيسضق ريزولأ مامأأ حرطيسس ثيح ريزولأ ةرايز جمانرب نمسض نوكيسس فيطسس
¤إأ لقنتلأ لبق ةيلÙأ تاطلسسلأ لزانت  ىلع لوسص◊أ لجأأ نم طسسوتلأو ةيرامثتسسأ عيراسشم عسضول يسشرموب رقمو
ب/ليلخ.ريزولأ ةرايز ةياهن دعب ةمسصاعلأ

فرـــــــــسص قيرفلا نأا دـكأا ‘’ ضسيئرلا
عوـــــــــبسسأا فرـــــــــظ ‘ راـــــــــيلم51

تلذب دق فÙÎأ يدانلأ ةرأدإأ ةقفر هترأدإأ نأأ ‘’ لامك يواهلأ قيرفلأ سسيئر دكأأ
ةيئز-ج ة-يو-سست ة-ي-ل-م-ع ة-ي-ط-غ-ت-ل ‘ا-ك-لأ ›اŸأ فÓ-غ-لأ ع-م-ج ل-جأأ ن-م ةÒب-ك تأدو-ه‹

Ÿلأ تاقحتسسÓبعÚ ةيطغت ¤أ ةفاسضأ  ةيرهسش روجأأ3 بع’ لك ىقلت نيأأ ،ةقلاعلأ
›أوح ›ام غلبم Òفوت بلطت ام وهو رسصم مث اناغ ›أ  ةجودزŸأ ةيرفسسلأ  فيراسصم
. دحأو عوبسسأأ فرظ ‘ اهفرسص ” متنسس رايلم51

ضضورقلا ىلع لوسصحلل ةيسصخسش كوكسص حنم رارسس
لك سضورق لÓخ نم ةرأدإ’أ سسل‹ ءاسضعأاب ةيلاŸأ غلابŸأ عمج لجأأ نم ةرأدإ’أ تدجنتسسأ

،نويلم002و نويلم005 هسضرقأأ نم مهنم و  متنسس رايلم قيرفلأ سضرقأأ نم مهنمف هتلاح بسسح
ÚسضرقŸأ ميلسست لباقم  لامعأ’أ لاجرو تايسصخسشلأ نم ددع نم سضأÎق’أ ¤أ ةفاسضإأ

. رأرسس ةرأد’أ سسل‹ سسيئر مسساب ةعقوم ةيسصخسش نامسض كوكسص
ةيرهسش روجأا6 نع لزانتلا ىلع قفاو طينحج

6 نع لزانتلأ ىلع طينحج مركأأ ةليكسشتلأ دئاقو يموجهلأ طسسولأ قفأو
ىلع ،انوروك سسوÒف ببسسب ةلوطبلأ فقوت ةÎف لث“ يتلأو ةيرهسش روجأأ

امك ،يسضاŸأ مسسوŸأ تاقحتسسم نم ةيرهسش روجأأ4 ةميقب اكسص يقلتي نأأ
ثيح ،›ا◊أ مسسوŸأ ةيأدب ذنم ةيرهسشلأ هروجأأ ةيوسستب بعÓلأ بلاط
ةيلم-ع-ل د-ي-عأو-م د-يد–  مر-سصنŸأ م-سسوŸأ ي-ب-ع’ ة-ق-فر ر-ظ-ت-ن-ي لأز’
. ›ا◊أ مسسوŸأ ةيأدب ذنم تاقحتسسŸأ ةيوسست

Úبع’8 تاقحتسسم ةيوسستب مويلا يهتنت ديدسستلا ةيلمع
ةيلمع مهسس“ ⁄ نيذلأ دأدعتلأ رسصانع ةيقب عم أدعوم ةرأدإ’أ تددح
ىلع ةيرهسش روجأأ3 ةميقب كوكسص عيزوت لجأأ نم مويلأ دعوم ةيوسستلأ

42 لبق رسصانع8 مويلأ ةيلمع سسمتسس و دأدعتلأ رسصانع ةيقب رأرغ
ب/ليلخ. اناغ ¤أ أدغ رفسسلأ دعوم نع ةعاسس



81 ةمئاق جراخ صشومامز
نع ›أوتلأ ىلع ةيناثلأ ةرملل ضشومامز Úمألأ دمfi دا–إلأ ضسراح باغ
هيجوت يجورف لصضف ثيح ،ةينفلأو ةيندبلأ هتيزهاج مغر ،ابعل8١ ةمئاق
Úب رÁ ل رايتلأ نأأ ىرخأأ ةرم دكؤوي ام ،طايتحإلأ ‘ نوكيل روفيصسل ةوعدلأ
.بختنملل قباصسلأ ضسرا◊أو بردŸأ

ةدايقلا ةراضش لمح ةتيضش
دئاقلأ بايغ لظ ‘ ،ضسمألأ ةأرابم ‘ دا–إلأ ةدايق ةراصش ةتيصش ةماصسأأ لمح

Ìكأأ نم أدحأو هرابتعاب قيرفلل Êاثلأ دئاقلأ ةتيصش دعيو ،يردوك ةزمح لوألأ
.›ا◊أ لي÷أ ‘ دا–إلأ ضصيمقب ةكراصشم ÚبعÓلأ

هفادهأا لوأا يضضÁ ةعاضش نب
زجع امدعب ،مصسوŸأ أذه يفيدهتلأ هدأدع جحتف نم ةعاصش نب ءايركز أÒخأأ نك“
ةلكر نم ضسمألأ ءاقل ‘ ةجيتنلأ ليدعت نم نك“و ،ةطرافلأ تايرابŸأ ‘ كلذ نع
.هصسفنب اهيلع لصص– ءأزج

دا–إ’ا فيدر0 –2 وداراب فيدر
،ةفيظن ةيئانثب دا–إلأ فيدر ىلع ودأراب فيدر قلغت

بع-لÃ ضسمأأ ة-ح-ي-ب-صص تر-ج ي--ت--لأ ةأرا--بŸأ ‘
ةراطصسوصس نابصش Ìعتيل ،ةرديحب لقاف دمحأأ

مجحن ىلع ةيصضاŸأ ةلو÷أ ‘ مهزوف بقع
‘3٢ةطقنلأ دنع مهديصصر دمجتيو ،ةرقم
هديصصر كابلأ عفر Úح ‘ ،ةنماثلأ ةبترŸأ
.ةعبأرلأ ةبترŸأ ‘٧٢ ةطقنلأ ¤إأ

دا–إأو ودأرا-ب يدا-ن Úب ي-م-صصا-ع--لأ ي--برأد--لأ ى--ه--ت--نأ
ىرج يذلأ ،ةلوطبلأ نم6١ ةلو÷أ باصس◊ ةمصصاعلأ
فدهل Úفدهب كابلأ زوفب ءاصضيبلأ رأدلأ بعلÃ ضسمأأ
،Úق-ير-ف-لأ Úب ةÒب-ك ة-يد-ن تد-ه-صش ةأرا--ب--م ‘ ،د--حأو
كرأدت Úحي-ف ،د-يد-ج ن-م ةرا-ط-صسو-صس ءا-ن-بأأ ط-ق-صسي-ل
ة-يدو-لو-م ما-مأأ ة--طرا--ف--لأ ة--لو÷أ ‘ ه--ترا--صسخ ودأرا--ب
.نأرهو

ةيضسأارب زودنغ عداخي داك وليكوأا
،Úقيرفلأ Óك فرط نم ةعيرصس ةأرابŸأ ةيأدب تءاج
لوأأ انلجصسو ،أرك-ب-م ل-ي-ج-صست-لأ ق-ير-ف ل-ك لوا-ح ثي-ح
قئاقد تصس رورم دعب ودأراب بناج نم ةÒطخ ةصصرف
›أوم عزوي نأأ لبق ،ةقصسنم ةيعامج ةبعل بقع طقف

ضسأأرلاب ةركلأ لبقتصسي Òخألأ ،وليكوأأ ةيحان قمعلأ ‘
¤إأ ةر--ك--لأ لو--حو ا--ظ--ق--ي نا--ك زود--ن--غ ضسرا◊أ ن--ك--ل
.ةينكرلأ

flا ولعت يمضساقلب ةفلاŸليلقب ىمر
،وليكوأأ ةصصرف ىلع Óيلق دا–إلأ يبعل لعف در رخأاتو
فراصشم نم ةرصشابم ةفلاfl قيرط نع (٧١د) ‘ ءاجو
ةقيرطب يمصساقلب اهذ-ي-ف-ن-ت ¤و-ت تا-ي-ل-م-ع-لأ ة-ق-ط-ن-م
.ليلقب راطإلأ قوف ترم هترك نكل ةعئأر

ودارابل ليضسجتلا باب حتفي يلعوب نب

‘ يأأ ةدحأو ةقيقد ›أوحب يمصساقلب ةصصرف دعبو
رو--ظÙأ ‘ زود--ن---غ دا–إلأ ضسرا---ح ع---قو ،(8١د)
فرع يذلأ يلعوب نب ودأراب مجاهŸ ةيده حنمو
ةد-يد-صست-بو ة-ت-ي-صش غوأر-ي ،ةر-ك-لأ ع-م ل-ما-ع-ت--ي ف--ي--ك
مد-ق-ت ن-ع ا-ن-ل-ع-م كا-ب-صشلأ ‘ ةر-ك-لأ ن-ك-صسي ة-ي-صضرأأ
.ةجيتنلأ ‘ كابلأ

ةبارغب لداعتلا عيضضي ةعاضش نب
ةد-ع Èع ة-ج-ي-ت-ن--لأ ‘ ةدو--ع--لأ دا–إلأ و--ب--عل لوا--حو

fiأ اهلوج يت-لأ د-ي-ع-ل-ب ة-ي-صسأأر ا-هزر-بأأ ،تلواŸعفأد
ة-صصر-ف د-ه-صشن نأأ ل-ب-ق ،ة-بو-ع-صصب ة-ي-ن--كر--لأ ¤إأ ةر--قو--ب

ةدو-م-ح ن-ب ن-م ة-ع-يزو-ت د-ع-ب (9٢د) ‘ ىر--خأأ ةÒط---خ
Òخألأ نكل ،ىمرŸأ نم ةبرقم ىلع ةعاصش نب ةيحان

دعب .ايلاع ترم هتركو كباصشلأ ‘ اهعصضو ‘ لصشف
طوصشلأ يهت-ن-ي-ل ر-كذ-ت ة-ي-ق-ي-ق-ح ا-صصر-ف د-ه-صشن ⁄ كلذ
.فيظن فدهب ودأراب قوفتب لوألأ

ءازج ةلكر نم ةجيتنلا لداعي ةضشاع نب
طو-صشلأ تا-ير‹ ‘ ةو-ق-ب ةرا--ط--صسو--صس و--ب--عل ل--خدو
دعب (55د) ‘ ءأزج ةلكر ىلع ةعاصش نب لصصحتيل ،Êاثلأ
اهذفن ةلكرلأ ،تايلمعلأ ةقطنم لخأد روبصش نم لخدت
.ةجيتنلأ ليدعت نع انلعم حاجنب ةعاصش نب

ءازج ةلكر نم ودارابل Êاثلا فيضضي حبيضسم
امدعب ،فدهلاب Óيوط دا–إلأ يبعل ةحرف مدت ⁄و
ودأراب ةحلصصŸ نكل ةيناث ءأزج ةلكر نع مك◊أ نلعأأ

ديلاب ةر-ك-ل-ل تÓ-ي-ل-ع ضسŸ د-ع-ب (95د) ‘ ةرŸأ هذ-----ه
حاجنب حبيصسم اهذفن ةلكرلأ ،تايلمعلأ ةقطنم لخأد
.هقيرفل ةيناث ةرم قوفتلأ ايطعم

ةجيتنلا ليدعت ‘ لضشفي ميليب
(١8د)‘ دا–إÓل ةجيتنلأ ةلداعم ‘ ميليب ليدبلأ لصشفو
،قمعلأ ‘ ةدومح ن-ب ن-م ة-ع-يزو-ت م-ث ة-ي-عا-م-ج ة-ب-ع-ل د-ع-ب
‘ ناك يذلأ ميليبل دتÎل ¤وألأ ةرŸأ ‘ اهدري ضسرا◊أ
دعب ،ةيبناج ترم هترك نأأ لإأ ليجصستلل ةبصسانم ةيعصضو
ودأرا-ب زو-ف-ب ءا-ق-ل-لأ ي-ه-ت-ن-ي-ل ر-كذ-ت ا-صصر-ف د-ه-صشن ⁄ كلذ
.ثÓثلأ طاقنلاب

ــه٢44١ بجر٢٢ ـل قفأوŸأ١٢٠٢ ضسرام٧٠ دحألأ لوأ’ا فÙÎا
ةمضصاعلا .إا1 –2 وداراب .ن

ةـــــــــــنيطنضسق يـــــــــــف ةـــــــــــطقن عـــــــــــّيضضُت «ةـــــــــــيرضصنلا»

دـــــــعتبي بـــــــقللا مـــــــلـــــــحو وداراـــــــب ماـــــــمأا طـــــــقضسي داـــــــ–إ’ا

ياد Úضسح رضصن

لا--يذأأ ّرŒ يأد Úصسح ر--صصن ة---ل---ي---ك---صشت تدا---ع
دعب ةقلعŸأ روصس÷أ ةنيدم ¤إأ هلقنت نم ةبيÿأ

ة-ن-ي-ط-ن-صسق با-ب-صش ضسمأأ لوأأ ة-ي--صشع ا--ه--ترا--صسخ
ديكأات دصصق قيرفلأ هلخد ءاقل ‘ ،دحأول Úفدهب
لبق ام ةلو÷أ ‘ نأزيلغ عيرصس ىلع Òبكلأ هزوف
‘ دومصصلأ ‘ تلصشف ةليكصشتلأ نأأ Òغ ةيصضاŸأ
حنŸ ايفاك ناك ايناث افده تلقتو Êاثلأ طوصشلأ
بحاصشلأ هجو-لأ م-غر ثÓ-ث-لأ طا-ق-ن-لأ ضسفا-نŸأ
ل-صشف-ت-ل ،ة-ق-ي-قد Úع-صست-لأ ة-ل-ي-ط ه-ب ر--ه--ظ يذ--لأ
ع-ي-صضتو ة-ي-ع-صضو-لأ هذ-ه لÓ-غ-ت-صسأ ‘ ة-ل-ي-ك-صشت-لأ

.ةيفاصضإأ طاقنب اهديصصر ميعدت ةصصرف

صسفانŸا فعضض لغتضست ⁄ ةليكضشتلا
‘ ل--صشف ق--ير---ف---لأ نأأ ى---ل---ع را---صصنألأ ع---م---جأأو
⁄ يذ-لأ ضسفا-ن-م-ل-ل بحا-صشلأ ه-جو--لأ لÓ--غ--ت--صسأ
‘ ةيصضاŸأ لبق ام ةلو÷أ ‘ رهظ املثم رهظي

طا-ق-ن-لا-ب ر--ف--ظ--ي ف--ي--ك فر--ع ه--نأأ Òغ ة--يدŸأ
Úح ‘ اماه أزوف ضصنتقيو Òخألأ ‘ ثÓثلأ
نيذلأ يريزد لابصشأأ ىلع ةيصساق ةراصسÿأ تناك

لداعتلأ فد-ه ل-ي-ج-صست د-ع-ب دو-م-صصل أو-فر-ع-ي ⁄
ءا-ط-خألأ ن-م د-يد-ع-لأ Úب-ك-تر-م ف-لÿأ أودا--عو
⁄ زوف لي-ج-صست-ب يد-م-ح لا-ب-صشأل تح-م-صس ي-ت-لأ
مهترمغ يتلأ ةحرفلأ ليلدب هب أوملحي أونوكي
.ةيئاهنلأ ةرفاصصلأ دعب

ايكيتكت يريزد ىلع قّوفتي يدمح
نوبرقŸأو راصصنألأ اهظحل يتلأ ةطقنلأ ّنأأ امك
دوليم بردŸأ نأأ ءاقللأ أذه ‘ قيرفلأ تيب نم
«ةيرصصنلأ» بردم ىلع قوفتي فيك فرع يدمح
تأÒي-غ-ت--لا--ف ،ÚبردŸأ طو--صش ‘ ير--يزد لÓ--ب
قيرفلل ةفاصضإلأ لŒ ⁄ «ولتÓب» اهب ماق يتلأ
ليجصست ‘ لصشفو Êاثلأ طوصشلأ ‘ طقصس يذلأ

ناك ام ضسكع لقألأ ىلع Êاثلأ لداعتلأ فده
لÓب قوفت Úح نأزيلغ عيرصس ءاقل ‘ لا◊أ هيلع
،عيم÷أ ءانث لانو Êأزولأ فيرصش ىلع يريزد
.بجي امك ءاقللأ رّيصسي ⁄ ةأرابŸأ هذه ‘ هنكل

رفضصلا ةطقن ¤إا دوعي موجهلا
هجولأ تابثإأ ‘ ةيمامألأ ةرطاقلأ رصصانع تلصشف
نأزيل-غ ع-ير-صس ءا-ق-ل ‘ ه-ب تر-ه-ظ يذ-لأ بي-ط-لأ
هذه هنكل ،فأدهأأ ةثÓث قيرفلأ هيف لجصس يذلأ
⁄و ةقيقد Úعصستلأ رأدم ىلع ابناج ّرم ةّرŸأ
ضسفانŸأ عا-فد ا-ه-ب-ك-ترأ ي-ت-لأ ءا-ط-خألأ ل-غ-ت-صسي
يجان لصشف ثيح ،Òبك ىوتصسم ‘ نكي ⁄ يذلأ
تحيتأأ يتلأ ضصرفلأ ةمجرت ‘ ةيقبلأو دايع نبو
قيرط نع ءاج لداعتلأ فده نأأ Úح ‘ مهمامأأ
ÚمجاهŸأ نع بان يذلأ حاتفم عيبر مرصضıأ

.ةليكصشتلأ ‘ هتميق دّكأأو ىرخأأ ةرم
م . م

يتلأ كلتب ةنراقم ةيصساصسألأ ةليكصشتلأ ىلع ةلماك تأÒيغت ةعبرأأ يجورف يÒت ةمصصاعلأ دا–إأ بردم ىرجأأ
تاباصصإلأ يعأدب تابايغ ةثÓث دوجو لظ ‘ ةفلتfl بابصسأل أذهو ،ةيصضاŸأ ةلو÷أ ‘ ةرقم م‚ تهجأو
ىلع تÓيدعت ءأرجإأ ¤إأ بردŸأ رطصضأ ام وهو ،ةبوقعلأ يعأدب يردوك ةزمح دئاقلأ بايغ ¤إأ ةفاصضإلاب
هكرصشأأ يذلأ ةرمح رأرغ ىلع رصصانعلأ ضضعب زكأرم Òيغت لÓخ نم ةيكيتكتلأ ىتجو ةينفلأ ةيحانلأ نم ةليكصشتلأ
.ةرقم مامأأ روÙأ ‘ كراصش امدعب اعقوتم ناك امك ةيصسيامخ بئاغلأ ضضوعو عافدلأ راصسي

Úميلا ىلع تÓيلع ماحقإا لضضف
بصصنم ‘ كراصش ثيح ،ةÒخألأ تايرابŸأ ‘ اهنع باغ امدعب ةيصساصسألأ ةليكصشتلأ ¤إأ هتدوع تÓيلع مدآأ لجصسو

كراصش امدعب يلصصألأ هبصصنم وهو نأديم طصسوتم بصصنم ةفيلخ نب لغصش Úح ‘ ،فيصصول بايغ ضضوعو نÁأأ Òهظ
¤إأ طصسولأ ‘ ةفيلخ نب كأرصشإأ بردŸأ لصضف يردوك بايغ لظ ‘و ثيح ،نÁأأ Òهظك ةقباصسلأ تايرابŸأ ضضعب ‘
.بردŸأ ىدل ةرفوتŸأ تأرايÿأ لظ ‘ اعقوتم ناك يذلأ رمألأ وهو ،لوصس ريزام دئاعلأو ةتيصش نم لك بناج

دوعي ةنيضشوبو رضسيأا عفادم ةرمح
عافدلأ طخ نم ىرصسيلأ ةه÷أ ىلع ةرمح ميحرلأ دبع ماحقإأ ¤إأ بردŸأ رطصضأو

،ةباصصإلأ يعأدب ةيصسيامخ بايغ ببصسب أذه ،ةرقم مامأأ روÙأ ‘ كراصش امدعب
امك ،ءلدبلأ دعاقم ‘ هدجأوت مغر ايصساصسأأ ةكراصشملل نيد نب ةيزهاج مدع أذكو

اهنع باغ امدعب ةليكصشتلأ ¤إأ هتدوع ةنيصشوب ىفطصصم يروÙأ عفأدŸأ لجصس
روÙأ ‘ ديعلب بناجب ةنيصشوب بعلو ،ةبوبقعلأ يعأدب ةطرافلأ ةأرابŸأ ‘
ظفاح امنيب ،ةيصضاŸأ تلو÷أ ‘ Òبكلأ امهافت أدكأأ نأذللأ يئانثلأ امهو
.ةيصساصسألأ هتناكم ىلع زودنغ ضسرا◊أ

81 جراخ Êاوضضرو هتناكم ديعتضسي ’وضس
‘ اهدقف امدعب ةيصساصسألأ هتناكم لوصس ريزام قيرفلأ بعل عناصص داعتصسأو
بعÓلأ داعتصسأ ثيح ،ةفيفخ ةباصصإأ ببصسب باغ امدنع يصضاŸأ ءاقللأ

،ةيأدبلأ ذنم همحقي يجورف لعج ا-م ،ة-كرا-صشم-ل-ل ه-ت-يز-ها-ج د-كأو ه-ت-ي-فا-ع
ةباصصإلأ نم هيفاعت مغر قيرفلأ ةمئاق نع Êأوصضر بايغ لصصأوت امنيب

مد-ع ي-جور-ف ل-صضف ثي-ح ،عو-ب-صسأأ ›أو-ح ذ-ن-م تا-ب-يرد-ت-لأ ‘ ه-جا--مد--نأو
لبق هتقايل عاجÎصسأ لجدأأ نم تقولأ نم أديزم هحنمو هبعÓب ةرماغŸأ
.ةلبقŸأ تلو÷أ ‘ هيلع دامتعإلأ

ةظ◊ رخآا ‘ باغو م’آ’ا صضعبب رعضش فيضصول
هروعصش ببصسب أذهو ،ةظ◊ رخآأ ‘ ضسمألأ ةأرابم نع فيصصول باغو
نم هيف-ع-ي ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ ل-ع-ج ا-م ،ذ-خ-ف-لأ ة-ل-صضع ىو-ت-صسم ى-ل-ع ملآا-ب
،ءاقللأ ةمئاق ‘ هفلخيل يدينج فيدرلأ بعÓل ةوعدلأ هجويو ةأرابŸأ
فيصصول ةباصصإأ نآاف ،ةراطصسوصس تيب نم انتلصصو يتلأ ءأدصصألأ بصسحو
نم همرحي نل طيصسب يلصضع دصش ببصسب ملآاب رعصش ثيح ةقلقم Òغ

.ةلبقŸأ تايرابŸأ ‘ ةكراصشŸأ

بيغي فيضصولو تاÒيغت4 ىرـجأا يـجورف

ةـــــــــيضسيامخو صصوــــــــــيfi عـــــــم اوــــــــــنماضضت نوــــــــبعÓلا
سسينأا ،قيرفلا ‘ امهيليمز عم ةضصاÿا مهت-ق-ير-ط ى-ل-ع ةرا-ط-ضسو-ضس و-ب-ع’ ن-ما-ضضت

لخد ثيح ،ةباضصإ’ا ببضسب ناوأ’ا لبق مضسوŸا ايهنا ناذللا سصويfi نÁأاو ةيضسيامخ
ةيضسيامخ عم نونماضضتم» ةرابع اهيلع بوتك-م ءادو-ضس ة-ضصم-قأا-ب ةدو-م-ح ن-ب ءا-ق-فر
.قيرفلا ‘ امهيليمز تايونعم عفرل ÚبعÓلا نم ةعئار ةلاضسر ‘ «سصويfiو

ةـــــــضصاخ ةاراـــــــــــــبم ‘ ةــــــــفيلخ نــــــــبو ةــــــــــنيضشوب
،سسمأ’ا ءاقل ‘ وداراب نم امهئÓمز ةفيلخ نبو ةنيضشوب قيرفلا ابع’ هجاو

امهيضسفن ادجو ،ةيÁداكأ’ا قيرف ‘ يئانثلا اهاضضق ةليوط تاونضس دعبو ثيح
ءاقفر ايقتلا ناذللا امهو ،امهل ةضصاخ ةهجاوŸا لعج ام ،سسمأ’ا ءÓمز ناهجاوي
.ءاقللا قÓطنا لبق ناضضحأ’اب حبيضسم



رود نم ةثلاثلا ةلو÷ا ةارابم دادزولب بابصش قيرف بعل
ا-مد-ن-ع اذ-هو ا--ي--ق--ير--فإا لا--ط--بأا ة--ط--بار تا--عو--م‹

Êادوصسلا لÓهلا قيرف يصضاŸا تبصسلا موي فاصضتصسا
ىهتنإا يذلا ءاقللا ‘ يبŸوأ’ا ةيليوج5 بعلم ىلع
قيق– نم تاكيرت ءاقفر لصشفيل ،قيرف لكل فدهب
،ة-ث-لا-ث-لا ةارا-ب-م-ل-ل اذ-هو ة-ق--با--صسŸا ‘ لوأ’ا م--هزو--ف
ل-ب-قŸا رود-ل-ل ل-هأا-ت-لا ‘ م-ه-ظو-ظ--ح كلذ--ب او--ن--هÒل
ة--بو--ع--صص ¤إا ر--ظ--ن--لا--ب ةردا--غŸا ن--م Ìكأا نو---بÎق---يو
.ةيرومأاŸا

ةعصساو تاداقتنا لfi امود تارايخ
تاداقتن’ا نم لباول ةيدادزولبلا ةليكصشتلا تصضرعت
ةصص◊ا امود كنارف ىقلتو ،لÓهلا ءاقل ةياهن دعب
ةينفلا هتارايخ ببصسب تاداقتن’ا هذه نم ىÈكلا
ثيح ،ةارابŸا هذه ‘ مهب لخد نيذلا ÚبعÓلاو
ىرخأا ةرم يواصسوم كرصشأا امدعب صضعبلا برغتصسا
فلك ام وهو نآ’ا ىتح لوأا صسراح رايتخإا مدعو
ودارا-ب صسرا-ح ن-م أا--ط--خ--ب لوأ’ا فد--ه--لا ق--ير--ف--لا
ة-كرا-صشم ةد-صشب اود-ق-ت-نا تقو--لا صسف--ن ‘ ،ق--با--صسلا
ىتحو ،ةكد-لا ى-ل-ع قاز-ير-م با-صشلا كر-تو تا-ك-ير-ت
هتÈخ ببصسب ةفاصضإ’ا مدقيصس مهبصسح يذلا Òكاب

.ةلوطبلا هذه ‘

قيرفلا جئاتن ىلع Òثأاتلا لصصاوي ةÿÈا صصقن
ة-ب-صسن-لا--ب يرا--ق--لا ىو--ت--صسŸا ى--ل--ع ةÿÈا صصق--ن ر--ثأا
مهتايرا-ب-م ‘ ر-صشا-ب-م ل-ك-صشب دادزو-ل-ب با-ب-صش ي-ب-عÓ-ل
تناك ةيادبلاف ،ايقيرفإا لاطبأا يرودب ¤وأ’ا ةثÓثلا
مغر ةيلوغنكلا يصضارأ’ا ىلع Úتنيمث Úتطقن ةراصسخب
اذه ىلع رومأ’ا ل-صصاو-ت-ل-ل ،ة-حا-تŸا ةÒث-ك-لا صصر-ف-لا
ةرا--صسخو Êا--ث--لا ءا--ق--ل--لا ‘ داد--ك در--ط د--ع--ب و--ح--ن---لا
‘ ا-ي-ل-ج ةÿÈا صصق-ن ر-ه-ظ ةÒخأ’ا ‘ ،ة--ي--صسا--م--خ--ب

Êاوثلا ‘ ءازج ةلكرل لوحلب عييصضت دعب لÓهلا ةارابم
ةعومÛا رومأا طلختو Òثكلا Òغتصس تناك ةÒخأ’ا
.¤وأ’ا

«ةنيمث طاقن انعيصض دقل» :امود
نع ثد–و لÓهلا ءاقل ةياهن دعب امود بردŸا حرصص

ىرخأا ةارابم انبعل دقل»:Óئاق هقيرف لداعتو ةارابŸا
،ةد-ي-ج مد--ق ةر--ك بع--ل--يو مfiÎ م--صصخ ما--مأا ة--ب--ع--صص

لوأا ‘ ءا--ج ه--نأا اÃ اÒث--ك ا--ن--ي--ل--ع ر--ثأا لوأ’ا فد--ه---لا
Ìكأا ا-ن-صسف-نأا ا-ند-جوو ا-هد-ع-ب ا-ند-ع ا-ن-ن-ك-ل ،ق--ئا--قد--لا
طوصشلا ‘ ،¤وأ’ا ةلحرŸا ةياهن لبق ةجيتنلا انلدعو
اذهو Êاث فده ¤إا طغصضلا ةمجرت ‘ انلصشف Êاثلا
قابصس ‘ Úتني-م-ث Úت-ط-ق-ن ا-ن-ع-ي-صض د-ق-ل ،ف-صسؤو-م ر-مأا
.ىهتنا ءيصش ’ ماد ام لمعلا لصصاونصس اننكل ،لهأاتلا

ــه2441 بجر22 ـل قفاوŸا12٠2 صسرام7٠ دحأ’اةيدنأ’ا رابخأا

دادزولب بابشش

ايقيرفإا لاطبأا ةطبار نم مداقلا رودلل لهأاتلا ‘ مهظوظح نونهري ةبيقعل ءانبأا

هــــــــــماــــــــــهم ةرــــــــــصشابمو دــــــــــقعلا مــــــــــيصسÎل موــــــــــيلا رــــــــــظتنم Êاــــــــــميلصس

نا--ب--ي--ب--لا رو‰ ة--كر--صش ةرادإا صسل‹ ءا--صضعأا ح---ن---م
لجأا ن-م ة-حرا-ب-لا ة-ي-صسمأا رو-صض◊ا ى-ل-ع ة-ق-فاوŸا

،ةرادإ’ا صسلÛ صسيئر Úيعت صضرغب عامتجا دقع
ة--ي--ع--صضو--لا جار--ف--نا ة--ياد--ب--ل ةو---ط---خ لوأا ‘ كلذو
امك ،ةديدع ارهصشأا ماد دادصسنا دعب يدانلل ةيرادإ’ا
صسيئرلل  Ëدقتو ةقفارŸا نامصضب ةياصصولا تدعو
ةي’و ›او ناكو .مصسوŸا ةياهن ةياغ ¤إا ديد÷ا
د-ق-ع ل-جأا ن-م ة-مرا-صص تا-م-ي--ل--ع--ت ح--ن--م د--ق جÈلا
›إا يدؤوت تارارقب جورÿاو ةراد’ا صسل‹ عامتجا
. عصضولا جارفنا

لمعلا ةرصشابمو دقعلا ميصسÎل مويلا رظتنم Êاميلصس
،جÈلا ةنيدÃ مويلا Êاميلصس دمحا ديصس بردŸا لحي

يلهأÓل ةديد÷ا ةرادإ’ا عم دعوم ىلع نوكيصس ثيح
ةرادإ’ا صسلÛ ديد÷ا صسيئرلا عم صضوافتلا لجأا نم
دق ناك يذلا يصشايعلا يفطصصم ماعلا ريدŸا روصضحبو
⁄ ثيح ،Êاميلصس بردŸا عم ةيلوأ’ا ت’اصصت’اب ماق
روfi نو-ك-ت-صس ي-ت-لا ل-ي-صصا-ف-ت-لا صضع-ب ىو--صس ى--ق--ب--ت--ي
نأا ىلع دقعلا ميصسÎل رورŸا لبق مويلا تاصضوافŸا
فارصشإ’ا مويلا ةيصسمأا ًةيادب Êاميلصس بردŸا رصشابي

ةهجاوŸ دادعت-صس’ا ة-ياد-بو ة-ي-ب-يرد-ت ة-صصح لوأا ى-ل-ع

. مداقلا تبصسلا

دحاو عوبصسأا ‘ تاهجاوم ثÓثل Òصضحتلا رصشابيصس
ةيصسمأا ن-م ة-ياد-ب Êا-م-ي-ل-صس د-يد÷ا بردŸا  نو-ك-ي-صس
جمانرب ع-صضوو ل-م-ع-لا ةر-صشا-ب-م ع-م د-عو-م ى-ل-ع مو-ي-لا

ةطبارلل ديد÷ا جمانÈلا رهظأا نأا دعب ةصصاخ لصصفم
عوب-صسأا فر-ظ ‘ تا-ه-جاو-م3 ة‹ر-ب ن--ع ة--فÙÎا
صسرام31 مويل نارهو ةيدولوم ةهجاوÃ ةيادب دحاو
مداقلا صسرام71 موي ةنيطنصسق بابصش ةفاصضتصسا  مث
موي يبŸوأ’ا ةهجاوŸ ةيدŸا ¤إا ادد‹ رفصسلا لبق
‘ ةيباجيا ةجيتن صضرف ةيمهأا نم ديزي ام ،صسرام12
بردملل ةيمصسر ةجرخ لوأا ‘ مداقلا تبصسلا نارهو
. ديد÷ا

Êاميلصس عم ادعاصسم ابردم لصصاويصس ةعيبصصوب
رو--ن---لا د---ب---ع ›ا◊ا د---عا---صسŸا بردŸا ل---صصاو---ي---صس
Êاميلصس بردملل ينفلا مقاطلا نمصض لمعلا ةعيبصصوب
بردŸا ة--ل--صصاوÃ ةرادإ’ا طر---صش ى---ل---ع ق---فاو يذ---لا
نيدعاصسم بلج ‘ Êاميلصس ةيرح عم ›ا◊ا دعاصسŸا
فرعي ةعيبصصوب نا ةصصاخ ،هبناج ¤إا لمعلل نيرخآا

هنوك مصسوŸا ةيادب ذنم يقب نأا دعب ةليكصشتلا ايابخ
. يريزد لÓب بردملل ٍدعاصسم بصصنم لغصش

ةيباجي’ا ةطقنلا لمتكم دادعتب تابيردتلا
رصصانع لماك روصضح يلهأ’ا ةليكصشت تابيردت فرعت
جارفنا رداوب روهظ دعب ةصصاخ ءانثتصسا نود نم دادعتلا

ءا-ق-فر وذ– ثي-ح د-يد-ج صسي--ئر Úي--ع--تو ة--ي--ع--صضو--لا
لما ثعبو ديدج نم قÓطن’ا ‘ ةÒبك ةدارإا صشوراب
اعفاد مويلا Êاميلصس بردŸا روصض◊ نوكيصسو ،ءاقبلا
زيكرتو ةداج تاÒصض– نامصض لجأا نم ÚبعÓل رخآا

تابايغلا ادع امو ثيح ةيبا-ج-يا ة-ج-ي-ت-ن-ب ةدو-ع-لا ى-ل-ع
ر-صصا-ن-ع-لا ة-ي-ق-ب نإا-ف تا-با-صصإ’ا بب-صسب ة-يرار--ط--صض’ا
. ت‹دنا

ةحامصسوب ةاصضاقم لبق مويلا غيلبت ثلاث لصسرت ةرادإ’ا
ناديŸا طصسول غيلبت ثلاث جÈلا يلهأا ةرادإا تلصسرأا
قاحتل’او روصض◊ا ¤إا هتوعد لجأا نم ةحامصسوب
ةرÈم Òغ-لا تا-با-ي-غ-لا د-ع-ب ة-ل-ي-ك-صشت--لا تا--ب--يرد--ت--ب

Ãكأ’ ي--ئا--صضق ر--صضحÌ ى-ف--ت--خا ثي--ح ،ر--ه--صش ن--م
مود--ق ع--مو ةرادإ’ا ى--ق--ب--تو رو--ه--ظ--لا ن--ع بعÓ---لا
قا-ح-ت-لا بقÎت د--يد--ج صسي--ئر--لاو د--يد÷ا بردŸا
راوصشŸا ةيقب ‘ قيرفلا ةدعاصسم لجأا نم بعÓلا
أا-ج-ل-ت-صس با-ي--غ--لا ي--ل--ع رار--صصإ’ا ل--صصاو ة--لا--ح ‘و
لاومأ’ا عاجÎصساب هتبلاطمو هتاصضاقم ¤إا ةرادإ’ا
.هعيقوت ةظ◊ اهاقلت يتلا

نارهو ةيرفصس فيراصصÃ لفكتلل صسايجيدلا
لف-ك-ت-لا ة-صضا-ير-لاو با-ب-صشلا ة-ير-يد-م ح-لا-صصم ل-صصاو-ت
Úيعت مغرو هنأا ثيح  ،ةليكصشتلل ةيمويلا فيراصصŸاب
لفكتلا لصصاوتصس ةياصصولا نأا ’إا قيرفلل ديدج صسيئر
نع نارهو ¤إا ةمداقلا ةيرفصسلل ابصس– فيراصصŸاب

لبِق نم ةيادبلا نم هنييعت ” يذلا ماعلا ريدŸا قيرط
ب/ليلخ. صسايجيدلا حلاصصم

جÈلأ يلهأأ

 ءاوــــــــــجأا ‘ فــــــــــنأاتصست ةــــــــــليكصشتلا
ةــــــــــطحنم ةــــــــــيونعم

ءاو--جأ’ دادزو--ل--ب با--ب--صش ة--ل--ي--ك--صشت صسمأا مو---ي تدا---ع
ةصص◊ا ،لÓهلا مامأا لداعتلا دعب ةيعام÷ا تابيردتلا
ببصسب ةئيصس ةيونعم ءاوجأاو Òبك نزح طصسو تيرجأا

لواح نيأا ،لاطبأ’ا يرود ‘ Úتنيمث Úتطقن عايصض
Óيلق مهتايونعم نم عفرلاو ÚبعÓلاب عامتج’ا امود
‘ Òكفتلاو يصضاŸا تبصسلا ةلباقم نايصسن لجأا نم
نوبعÓلا بردتو اذه ،قيرفلل ةمداقلا تاقاقحتصس’ا
ىرجأا امي-ف دار-ف-نإا ى-ل-ع لÓ-ه-لا ما-مأا او-كرا-صش ن-يذ-لا
.ةيداع ةيبيردت ةصصح نورخآ’ا

ةــــــــــعم÷ا اذــــــــــه ةــــــــــيدولوŸا ءاــــــــــقل
امنيح ةينطولا ةلوطبلا ءاوجأ’ بابصشلا ةليكصشت دوعتصس

ةعم÷ا اذه رئاز÷ا ةيدولوم قيرف ىلع ةفيصض ل–
ةعباصسلا ةلو÷ا تايرابم راطإا ‘ ةيليوج5 بعلم ىلع
د’وأ’ لوأ’ا نوكيصس ءاقل ‘ ،يلÙا يرودلا نم رصشع
.رهصش نم Ìكأا دعب ةلوطبلا ‘ ةبيقعلا

ةرداــــــــــغŸا ‘ Òــــــــــكاب ةــــــــــبغر نع ثــــــــــيدح
⁄ هنأا Òكاب مÓصسإا بعÓلا نم ةبرقم رداصصم تفصشك
ذنم قيرف-لا ع-م ه-ل صضر-ع-ت-ي يذ-لا صشي-م-ه-ت-لا ل-م-ح-ت-ي
تفصشك كلذل ،لاطبأ’ا يرود ةيادب عم ةصصاخو همودق
بلطل هجتي قباصسلا قافولا بع’ نأا رداصصŸا صضعب
تÓيوحتلا ةÎف ‘ بابصشلا ةرداغŸ ةرادإ’ا نم هقئاثو
ب.ظيفح.ةمداقلا

دو-ي-ع-صس Òمأا با--ب--صشلا با--ع--لأا ع--نا--صص ير--ج--ي--صس
‘ ذخفلا ةلصضع ىو-ت-صسم ى-ل-ع ة-ق-م-ع-م صصو-ح-ف
‘ ة-با-صصإا-ب ار-ثأا-ت-م جر-خ ا-مد-ع-ب ىر-صسي-لا ه-ل--جر
ه-تر-ه-ظأا ثي-ح ،لÓ-ه-لا ما--مأا ة--ي--صضاŸا ةارا--بŸا
ركذلاب ريدج ،هذخف ‘ جلثلا عصضو دق تاÒماكلا
ة--صص◊ا ‘ صسمأا ا--مو--ي بئا--غ نا---ك دو---ي---ع---صس نأا
.قيرفلا بيبط نم رمأاب ةيبيردتلا

ةيدولوŸا مامأا بايغلاب ددهم
نم71 ةلو÷ا ءاقلب قاحللا دويعصس عيطتصسي نل
،رئاز÷ا ةيدولومو هقيرف عمجيصس يذلاو ةلوطبلا

لقأ’ا ىلع عوبصسأ’ ةحارلل نكري نأا رظتنŸا نمف
نمو اذه ،يبريدلا ءاقل نع بيغيصس هنأا ينعي ام
ما-مأا با-يإ’ا ةارا-ب-م ن-ع ه-با-ي-غ ا--صضيأا ل--م--تÙا
ديج لكصشب حصضتتصس رومأ’ا لكو Êادوصسلا لÓهلا
.ةمزÓلا تاصصوحفلل هئارجإا دعب

بعصص فقوم ‘ امود
ن--ع ر--صصن--ع يأا با--ي--غ اد--بأا ا--مود ل--م--ح--ت--ي ن--ل
دويعصس ةباصصإاف كلذل ،قيرفلل ةمداقلا تايرابŸا

نأاو ة-صصا-خ ه-ي-ل-ع د-صسح-ي ’ ف-قو-م ‘ ه-ع-صضت--صس
‘ لكلا ‘ لكلا وه Èتعي قباصسلا يلهأ’ا بع’
داجيإا امود ىلع بعصصيصس كلذل بابصشلا ةليكصشت
ةقيرط Òيغتل ىتح رطظي دقو هل بصسانم ليدب
.دويعصس ةباصصإا دعب لماكلاب بعللا

يقبيو يبÁزام ىلع زاف زنواد ناصصةـــباصصإ’ا ةروــطخ ةفرعŸ صصوــحف يرـــــجيصس دوــــــيعصس
هيبع’ مادقأا Úب بابصشلا Òصصم

م-صسح ن-م ي-ق-ير-فإا بو-ن÷ا ز-نواد نا--صص يدو--ل--ي--ما--م يدا--ن ن--ك“
‘ يصشابموبول بعلÃ ›وغنكلا يبÁزام يبيتب هتعمج يتلا ةارابŸا
ىهتنإا ءاقللا ،ايقيرفإا لاطبأا ةطبار نم ةثلاثلا ةلو÷ا تايرابم راطإا
¤إا هديصصر كلذب اعفار يقيرفإا بونج قيرفلا حلاصصل فدهل ةيئانثب
لك كلتÁ اميف ،بيتÎلا ةرادصص ‘ تايرابم ثÓث نم طاقن عصست

‘ Úتطقن Êادوصسلا لÓهلاو ،يبÁزام يبيت ،دادزولب بابصش نم
بابصشلا لامآا لازت’ زنواد ناصص زوفبو ،لبقŸا رودلل لهأاتلا عارصص

.اهيبع’ يمدق Úب يئاهنلا عبرل روبعلا ‘



ةعراسصŸا ةيدا–’ اديدج اسسيئر غدغد ةزمح
ةماعلا ة-ي-ع-م÷ا تب-خ-ت-نا

ة--كÎسشŸا ة--عرا--سصم--ل--ل
ا--سسي---ئر غد---غد  ةز---م---ح
ةيبŸولا ةدهعلل اديدج
تفلخ12024202

حا-ب-سش ل-حار--لا سسي--ئر--ل--ل
ى--ل---ع زا---ف ا---مد---ع---ب ح---بار
ر-سشع ة-ع-ب-سس ب ه--ي--سسفا--ن--م
ة---سسم---خ ل---با----ق----م تو----سص

و ‘Ó--خ د--ي--سشر---ل تاو---سصا
ةراق بيكسشل تاوسصا ةعبرا

و ىنثا ب زاف بذلا نيدلا رون Òقف نم لك باختنا ” دقف ›ارديفلا بتكملل ةبسسنلاب اما
يديمح ¤ا ةفاسضا توسص رسشع Êامث ىلع لسص– يذلا نجيجرقسس رمع  و توسص نيرسشع

و توسص رسشع ةسسمخب زاق يذلا كرابŸ يرداق و  توسص رسشع ةتسس ىلع  Óسصحتم يراوهلا
اما توسص رسشع ىنثا ىلع Óسصحتم ليسضف ديعسس ¤ا ةفاسضا توسص رسشع ةسسمخب ولاغ حبار
وسضع ÚثÓث ةيعم÷ا  لاغسشا ‘ كراسش و ناÁا Êاميلسسب لث“ دقف يوسسنلا رسصنعلل ةبسسنلاب

ءاسضعا ةعبسس ¤ا ةفاسضا ةيسضاير ةيدنا ةرسشع و ةيئلو ةطبار رسشع ةثÓث مهنيب نم
ةنسسح فورظ يغ لاغسشلا ترج و .  هتدهع ةيهتنŸا ›ارديفلا بتكŸا

عسضوو هيلع توسص نم لك غدغد زمح سسيئرلا ركسش و ءودهلا اهداسس
هيف تعسضو يتلا ةيلوؤوسسŸا دق ىلع نوكيسس هنا دكا و ةقثلا هيف

fiسسلا و ة-يدا–لا رار-ق-ت-سسا ى-ل--ع ا--ظ--فاÒ سسي-ئر-لا  ج-ه-ن ى-ل-ع
ةفرسشم جئاتن قيق– و ةسضايرلا ريوطت ‘ حابسش لحارلا

ةيلاŸا و ةيبد’ا ةليسص◊ا سضفر
ةمكŸÓا ةيدا–’

ة-م-كÓ-م-ل-ل ة-ير-ياز÷ا ة-يدا–Ó-ل ة--ما--ع--لا ة--ي--ع--م÷ا تسضفر
ةعبسس لباقم سضراعم توسص  نيرسشع ب ةيبدلا  ةليسص◊ا

ةنسسل ةيلاŸا ةليسص◊ا ةيعم÷ا  تسضفر امك  ديؤوم توسص رسشع
ة-ي-نا-م-ث ل-با-ق-م ل تو-سص ن-ير-سشع و ة-ع-سست ة-ج--ي--ت--ن ب0202
تيرحا يتلا ةيداعلا ةماعلا ةيعم÷ا لاغسشا يغ معن تاوسصا

لك بيسصنت ” و نونكع Íب ةيبŸولا ةنجللا رقÃ سسما
رسشع نماثلا ‘ ةيباختنلا ةيعم÷ا دقعنت نا ىلع ناجللا

نا ركذي و ةيبŸولا ةنجللا رقÃ يرا÷ا سسرام رهسش نم
ت– Òسسم بتكم اهÒسسي ةمكÓملل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا

ةسضايرل و بابسشلا ةرازو هتبسصن  يفيلخ فسسوي ةسسائر
قباسسلا بتكŸا تسصقا امدعب مرسصنŸا ربوتكا رهسش ذنم
ا-ه-فر-ع ي-ت-لا داد-سسنلا ة-لا-ح و ةÒب--ك ل--كا--سشم  بب--سسب

ةيسساحن دمfi قباسسلا سسيئرلا و ›ارديفلا بتكŸا
ةمكÓملل ةيبŸولا ةدهعلا نا امك ةماعلا ةيعم÷ا اذك

ذ---ن---م ة---يدا–Ó---ل ءا---سسؤور  ة---سسم---خ Òي---سست تفر---ع
اهقÓطنا

ةسضايرلا ءادسصأاــه2441 بجر22 ـل قفاوŸا1202 سسرام70 دحألا

يفحسصلا اهمظني يتلا ةيدولا مدقلا ةرك ةرودل ةسسماÿا ةعبطلا تفرع
اديلخت  وزو يزيت ةيلول ايديلقت لافتحا تراسص يتلا و يوزعم ىفطسصم
تناك امك ةيلولا زومر  نم زمر دعي يذلا سسانولا بوطعم ديقفلا حورل
لحارلا مسساب وزو يزيت بعلم ةيمسستب ةبلاطملل لافتحÓل ةبسسانم ةسصرفلا

سسانولا بوطعم
رارغ ىلع Úيفحسصلا و ىمادقلا ÚبعÓلا سضعب Ëركت ةرودلا تفرعو
يليسضوف و زويfi ديزوب لئابقلا ةبيبسش باتك فلؤوم Êاحلسس ديعسس
اهيف كرعسش ديج ميظنت سسانولا بوطعم ةرودل ةسسماÿا ةعبطلا تدهسش و
طسسوو برغ و قرسش  نم تايلولا فلتfl نم  مدقلا ةرك ءامدقل قرف
مدقلا ةركل  ينطولا بختنŸا و لئابقلا ةبيبسش قيرف ¤ا ةفاسضا رئاز÷ا
Úيفحسصلا  قيرف   ماما ترايت ءامدق ةبيبسش قيرف  ءاقلب ةرودلا تحتتفا و
‘ ترايت ةبيبسشل فادها ةعبرا لباقم Úفده ب Òخلا اذه مزهنا يذلا

ءادأاب رهظ يذلا ةفاحسصلا قرف دسض يترايتلا قيرفلا قلأات تفرع ةارابم
. عسضاوتم

«ةسسايسسلا نع ديعب يسضاير اهفده ةرودلا» :يزوزعم ىفطسصم
سسانولا بوطعم ةرود ميظنت نم فدهلا نا يزوزعم ىفطسصم دكا

و ةسسايسسلاب ةقÓع يا هل سسيل و  تحب يسضاير اهفده مدقلا ةركل
يسسايسس يأل دوجو ل و ةيسضايرلا ةلئاعلا نم روسض◊اب كلذ نهرب
نايسسنلا ةفاقث ةبراfi وه  ةرودلا  هذهل يسساسسلا فدهلا نا حسضوا و
يه و  نطولا تايلو فلتfl ‘ مدقلا ةرك ءامدق اهنم Êاعي يتلا

مهتدعاسسم ةلواfi و مهÁركت لÓخ نم مهل رابتعلا ةداعإل ةبسسانم
ايعامتجا

«براfi و لسضانم لب بسسحف نانف سسيل بوطعم»
ى-ف-ط-سصم ي-ف-ح-سصلا د-كا سسا-نو-لا لو-ط-ع-م د-ي-ق-ف-لا حور-ل اد--ي--ل--خ--ت و
يذ-لا ل-حار-ل-ل را-ب-ت-علا هدا-عأل ة-سصر-ف ي-ه ةرود-لا هذ-ه نا يزوز--ع--م
ÚسضراعŸا · دحاو ناك لسضانم هنوك رئاز◊ا زومر نم دحاو هÈتعي
بوطعم ناك امك  ءادوسسلا ةيرسشعلا تق و باهرلا اوبراح   نيذلا نم و
لبق نم ماÎحلا لك قحتسسي و لئابقلا ةبيبسش يدناسسم و قاسشع نم
بلاطم و هبلاطم نا فسشك و Úيرئاز÷ا ىتح و وزو يزيت روهمج

fiسضرا ىلع دسسجيسس همسساب وزو يزيت بعلم ةيمسستب بوطعم يب
رمألا وه  و ›ود و يقيرفا يلfi دعب هل  بوطعم مسسا  حبسصيل عقاولا

ةسصرف يه  ةرودلا  امك    ةرودلا هذه لÓخ نم لافتحلا قحتسسي يذلا
Úيرئاز÷ا لكل ةحوتفم ةيلو يه وزو  لئابقلا ةنيدم نا عيم÷ا ملعيل
.

«ةطلسسلا لاوما نم ’و مار◊ا لاومأاب تسسيل ةرودلا ميظنت»
ةسسفانŸا هذه نا سسانولا بوطعم ةرود مظنم يوزعم ىفطسصم فسشك
لاوما ىلع دمتعي ل هنا ةنسس دعب ةنسس اجاور و احا‚ ىقلت يتلا ةيدولا
ر-ك--سش و ة--ط--ل--سسلا لاو--ما ن--م سسل--ف ل و ةرود--لا هذ--ه م--ي--ظ--ن--ت ‘ مار◊ا
ةرودلا هذه ميظنت و حا‚ا ‘ اومهاسس  نيذلا  بابحلا لك ةبسسانŸاب

. ةرودلا هذه لÓخ زي‡ ناك يذلا روسض◊ا ىتح و ايونعم و  ايدام
«مهروسضح مدعل فسسأاتنو  ةبيبسشلا  ةراد’ ةوعد انهجو»

ل مهنا لا لئابقلا ةبيبسش ةرادا ¤ا ةوعدلاي هجو هنا يزوزعم ىفطسصم دكا
بايغل اÒك فسسأات و  ةقباسسلا تاعبطلا ‘ اورسضح مهنا مغر اورسضحي

ل ايلاح و نورسضحي اوناك قباسسلا ‘ » فاسضا و  لئابقلا ةبيبسش يلث‡
هذه نع نوبيغي اوحبسصا  لÓم فيرسش  عم نولمعي مهنل مويلا و نورسضحي
يروصصنم ةلوخ . ةرودلا

تاجإردلل ايقيرفإإ ةلوطب

ةيزنوÈلا ةيلاديŸا لانت يليوه ةيرئاز÷ا
قيرطلا ىلع قابسسلل ة-يز-نوÈلا ة-ي-لاد-يŸا ي-ل-يو-ه ن-ير-سسن ة-ير-ئاز÷ا ة-جارد-لا  تق-ق-ح
موي تاسسفانم نمسض ،عبارلا فسصلاب زوزع ةرهسش اهتنطاوم تفتكا امنيب ، ،(تاطيسسو)
ةيرا÷ا قير-ط-لا ى-ل-ع تا-جارد-ل-ل1202-ةي-ق-ير-فإلا ة-لو-ط-ب-لا ن-م Òخألا ل-ب-قو ع-بار-لا
،اث70 د65 اسس1 تيقوتب ،(ملك65) قيرطلا ىلع قابسسلا ةفاسسم يليوه تعطقو .ةرهاقلاب

ىلع ةقوفتم ،(اث05 د15 اسس1) سسيفنلا ندعŸا ييفيلوا تناسش ةيقيرفإا بون÷ا تلان Úح ‘
اسس1) نمزب عبارلا فسصلا تلان دقف زوزع ةرهسش امأا .(اث75 د55 اسس1) اويليا ةبيبح ةيرسصŸا

.(اث70 د65
،ةيناثلا اهتيلاديم ةفاسضإاب يليوه ةيرئازجلل حمسس يذلا ،قابسسلا اذه ‘ ةجارد21 تكراسشو
.طرافلا ءاعبرألا ،(يدرف) ةعاسسلا دسض قابسسلا ةيزنورب دعب
سسفن ‘و ،قيرطلا ىلع قابسسلا ‘ عبارلا زكرŸاب يقرسش نيدلا حÓسص ىفتكا ،طسساوألا دنعو
ىلع71ـلا و نماثلا نيزكرŸا ‘ سسوكرف Ëركلا دبع و سسينيرب دمfi هينطاوم لخد قابسسلا
.›اوتلا
د92 اسس2) يريزيوت نايتيا يدناورلا ¤إا ملك48 ةفاسسم ىلع ىرج يذلا قابسسلا بقل داعو
و (اث10 د13 اسس2) سسينيرب و (اث00 د13 اسس2) نمزب قابسسلا يقرسش عطق امنيب ،(اث52
.(اث05 د43 اسس2) سسوكرف اÒخأا
¤إا يرئاز÷ا بختنŸا ةلي-سصح ع-ف-تر-ت ،ة-ع-م÷ا مو-ي-لا ج-ئا-ت-ن ءو-سض ى-ل-عو

.زورب3 و بهذ2 :اهليسصافت ،تايلاديم سسمخ
يرئاز÷ا بختنŸا ناك ،مرسصنŸا ءاثÓثلا موي ةلوطبلا حاتتفا لÓخو
دسض قابسسلل ةيبهذلا ةيلاديŸاب جوت دق (روكذ/طسساوأا) تاجاردلل
ةيلاديŸا-ب ر-با-كألا ق-ير-ف  ى-ف-ت-كا ا-م-ن-ي-ب ،(قر-ف-لا بسسح) ة-عا-سسلا
و يد-ناور-لا ه-يÒظ-ن ى-ل-ع ط-سساوألا بخ-ت-ن-م مد-ق-ت و .ة-يز--نوÈلا
ايقيرفإا بونج فلخ رباكألا بختنم ءاج امنيب ،يقيرفإا بون÷ا
،ملك82 ةفاسسم عطق يذلا طسساوألا بختنم ناك و.ادناور و
دلاخ ،سسينيرب ناورم ،يقرسش نيدلا حÓسص يعابرلا نم انوكتم
Óك رباكألا بختنم لكسش اميف ،سسوكرف Ëركلا دبع و يروسصنم
ةزمح و يديعسس ميسسن ،باقعل نيدلا زع ،يقيقر فسسوي نم
.يروسصنم
61 ةرهاقلاب دجاوتŸا تاجاردلل يرئاز÷ا بختنŸا مسضي و
نيرسسن امه و تايطسسولا فنسصل ناتقباسستم مهنيب نم اجارد
.زوزع ةرهسش و يليوه
002 ،سسرام6 ¤إا2 نم ةيرا÷ا ةسسفانŸا هذه ‘ كراسشيو
ةعاسسلا د-سض تا-قا-ب-سس نو-ك-ت-سس ثي-ح ة-لود51 نو-ل--ثÁ جارد
لÓخ قيرطلا ىلع تاقابسسب ةعوبتم (قرفلا بسسح و يدرف)
.رسصÃ سسرام41 ¤إا11 نم ةدتمŸا ةÎفلا
¤إا ة-فا-سضإلا-ب ي-ه و ةر-ها-ق-لا د-عو-م ‘ ةر-سضا◊ا ناد-ل-ب-لا
ا-ي-بو-ي-ثا و ا-ي--ناز--ن--تو نادو--سسلاو بر--غŸا :ر--سصم و ر--ئاز÷ا
وغنوكلا ةيرو-ه-م-جو يولا-مو يد-نورو-بو اد-ن-غواو اد-ناورو
انيكروبو ايقيرفإا بونجو Úنبو  راوفيد توكو ةيطارقÁدلا

ماع ترج يتلا ةطرافلا ةخسسنلا لÓخ نأا ركذي .وسساف
انوروك ة-ح-ئا-ج بب-سسب0202 ة-خ-سسن تي-غ-لأا ثي--ح)9102
نأا مغر ،ةدحاو ةيسضف ةيلاديÃ رئاز÷ا تفتكا ،(سسوÒف
.اهلوانتم ‘ تناك ¤وألا ةبترŸا

ةيوركلا سسانولا بوطعم لحارلا  ةرود نم ةسسماÿا ةعبطلل ةÒبك حا‚
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راوفيد توك ىلع زوفلا دعب
:خرسصي نادعسس

«يقيق◊ا يرئاز÷ا بختنŸا وه اذه»
و--ه اذ--ه» ناد--ع--سس ح--بار ر--ئاز÷ا برد--م لا--ق
انتليكسشتب انبعل ،يقيق◊ا يرئاز÷ا بختنŸا
هحسشري عيم÷ا ناك ابختنم انجرخأاو ةلماكلا

‘ ن-ير-مألا ا-ن-ي-نا-ع» ا-ف-ي-سضم ،«بق-ل-لا زار-حإل
لسصاونسسو لاح لسضفأا نلا اننكل لوألا رودلا

ينغمو Îنع دوجو» عباتو.«لاونŸا اذه ىلع
‘ دازو Úب-عÓ-لا تا-يو-ن-ع-م ع-فر ة-ل-ي-ك-سشت-لا ‘

لسضفأا ىوتسسم Ëدقت ىلع مهسسامحو مهتدارإا
ÚككسشŸا عيمج تكسسيو رئاز÷ا ةعمسسب قيلي

ءادأا انمدق ،ادج ديعسس انأا» عباتو.«اهتاردق ‘
تا--يرا--بŸا ‘ Úير--ئاز÷ا ةدا--ع هذ--هو ا--ع--ئار
زوفلا قيق– لجأا نم ةارابŸا انلخد .ةÒبكلا
طوبهب تئجوف لب يقيرف هققح اÃ أاجافأا ⁄و
بخ-ت-ن-م نأا ¤ا اÒسشم ،«راو-ف-يد تو-ك ىو-ت--سسم
ن-ك-ن ⁄ .ةارا-ب-م-ل-ل اد-ي-ج اد-ع-ت-سسم» نا--ك هدÓ--ب

اندعتسسا اننك-ل راو-ف-يد تو-ك ا-ن-مÎحا .Úف-ئا-خ
تاينفلا ¤إا ة-ب-سسن-لا-ب» فا-سضأاو.«قئاقدلا رور-م ع-م ة-ق-ث-لا
عيم÷ا .قرافلا اوثدحا رئاز÷ا يبعل ناب دقتعأا ،ةيدرفلا
نمو دحاو فده ىوسس لجسسن ⁄ اننأل لوألا رودلا ‘ اندقتنا
ناكو فادهأا3 انلجسس مويلا .عفادم قيرط نعو ةتباث ةرك
‘ انسسفانم انمهي ل» نادعسس لاقو.«ديزŸا عيقوت انناكمإاب
‘ .يسضايرلا راطإلا ‘ ءاقبلا انمهي ام Ìكأا لبقŸا رودلا
،تايفسصتلا ‘ ر-سصم ا-ه-ي-ف ا-ن-ه-جاو ي-ت-لا ثÓ-ث-لا تا-يرا-بŸا
بجي .بعلŸا ‘ لكاسشم يأا نودو ماري ام ىلع ترج رومألا
.«ر--ئاز÷او ر--سصم Úب ل--كا--سشم ن--ع ثيد◊ا ن--ع ف--قو--ت--لا
نلا ىتح ةعئار اسضورع مدق يرسصŸا بختنŸا» فاسضأاو
Úعب رومألا هذه لك ذخأانسس ،جيوتتلل ÚحسشرŸا Úب وهو
ل-ك ‘ ا-ن-نأل نوÒما--ك--لا وا ر--سصم ا--ن--ه--جاو ءاو--سس را--ب--ت--علا
.«امهدحا ةهجاوم ىلع زكÔسس لاوحألا

:(راوفيد توك بردم) ششتيزوليلاخ
«ءاضصقإ’ا انفلك Òغضص اطخ »

د--ي--حو ي--ن---سسو---ب---لا يراو---ف---يلا بخ---ت---نŸا برد---م ف---سصو
،(يرئاز÷ا ينطولا قيرف-ل-ل ق-با-سسلا بردŸا) ششت-يزو-ل-ي-ل-خ
انفلك Êوناقلا تقولا نم ةÒخألا ةفيقدلا ‘ Òغسص اطخ

¤إا رظنلاب ة-لو-ه-سسب ةارا-بŸا م-سسح ا-ن-نا-ك-مإا-ب نا-ك ،ءا-سصقإلا
⁄ فسسأÓل ،ةارابŸا ةليط انل تحيتأا يتلا ةديدعلا شصرفلا
بخت-نŸا كلذ ن-م شسك-ع-لا ى-ل-ع ،شصر-ف-لا ه-تا-ه ل-ك ل-غ-ت-سسن
،هل تحيتأا يتلا شصرفلا عيمج لغتسسي فيك فرع يرئاز÷ا

.«هتحلسصŸ ةارابŸا اهب مسسح ةلماك فادهأا ةثÓث لجسسف
توك ترهق تسضاخ يتلا ينطولا بختنŸا ةليكسشت

راوفيد
ءا-م-سسألا-ب راو-ف-يد تو-ك ة-ه-جاو-م ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا شضا-خ

،ةرقوب ،جا-ح-ل-ب ،(58د وحر) ىي-ح-ي Îن-ع ،ي-سشوا-سش  :ة-ي-لا-ت-لا
ينغم ،(601د نودبع) Êايز ،ةدبي ،رومطم ،يروسصنم،ششيلح
.لازغ و (19د ةزعوب)
 . نادعسس حبار : بردŸا

›اغلا زوفلا نم ›اوŸا مويلا ‘
 «رضضÿا» لهات ةرادج ىلع عمŒ ةيلودلا  رابخأ’ا ت’اكوو فحضصلا
مويلا ‘ ةرداسصلا ةيلودلا  رابخألا تلاكوو فحسصلا تعمجأا
قاقحتسسا ىلع راوفيد توك ىلع ›اغلا زوفلا نم ›اوŸا
·أا شسأاك نم يبهذلا عبرملل لهأاتلا ‘ يرئاز÷ا بختنŸا
.لوغناب ايقيرفإا

نطولا ةديرج
 :ةيتيوكلا

ةليفلا لتقت رئاز÷ا»
«ةركلا ‘ اضسرد مهنقلتو
ن--طو--لا ةد--ير--ج تنو--ن--ع
لتق-ت ر-ئاز÷ا» ة-ي-ت-يو-ك-لا
‘ اسسرد مهن-ق-ل-تو ة-ل-ي-ف-لا
بحاسص أادب ثيح ،«ةركلا
لو--ق--لا--ب ه--لا--ق--م لا---قŸا
يرئاز÷ا بختنŸا نقل»
‘ ا-سسرد ي-جا-ع--لا هÒظ--ن
نأل ز--ي--كÎلاو ة--ي--ع--قاو---لا

بلا----ع----ث» تا----يو-----ن-----ع-----م
ىل-ع ز-ت-ه-ت ⁄ «ءار-ح-سصلا
‘ م-ه-ف-ل--خ--ت ن--م م--غر--لا

مو‚ نيرهاقو لداعتلا Úسضراف ةدوعلا ‘ اوح‚و Úتبسسانم
¤إا قيرطلا لسض يذلا ابغورد يديد مهتمدقم ‘ «ةليفلا»
وينيفÒجو يروت ايايو ولاك نومولاسسو ،يسشواسش يزوف ىمرم
ءادألاب اديسشم ،«مهÒغو اتيك رداقلا دبعو نادنيد انورأاو
ىلع اسضيرع ازوف اوعيسض نيذلا ءارحسصلا يبراÙ زيمتŸا
.ةيسضاقلا ةبرسضلاب اوطقسس نيذلا لايفألا

:ةيبرعلا ةانق
«fiزعب ءارحضصلا وبراÁيئاهنلا فضصنل نولهأاتي لاجرلا ة»

بختنملل ›وطبلاو ›وجرلا دودرŸاب ةيبرعلا عقوم داسشأا
‘ ءاج امك ،لاجرلا ةÁزعب نك“ يذلا يرئاز÷ا ينطولا
اما“ فلتخي ⁄ يذلا ةيبرعلا عقوم هيلإا قرطت يذلا لاقŸا

ن-يوا-ن-ع-لا اذ-كو ة-يŸا-ع-لاو ة--ي--بر--ع--لا ع--قاوŸا ف--ل--تfl ن--ع
وبعل هيلع رهظ يذلا زيمتŸا دودرŸا لÓخ نم ،ةيفحسصلا
كابترلا نم مغرلا ىلع ةارابŸا لاوط ينطولا بختنŸا
ةارابŸا ةيادب عم ينطولا بختنŸا وبعل هيلع رهظ يذلا

نكل ،Úيراوفيلا لبق نم لجسس يذلا لوألا فدهلا عم ةسصاخ
ةقلطم هبسش ةرطيسس شضرف ”و عسضولا كرادت ” عم ناعرسس
 .ةارابŸا تاير‹ ىلع

:ةريز÷ا ةانق
«اماع02 هراظتنا لاط املح قق– رئاز÷ا»

هققح يذلا Òبكلا زا‚لاب ةيسضايرلا ةريز÷ا ةانق تهون
دعب يئاهنلا فسصن رودلا غولبب يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا

،ةلماك ةنسس02 تماد ةÎفل يبهذلا عبرŸا اذه نع بايغ
¤إا يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا اهيف لسصو ةرم رخآا ذنم
بختنŸا جوت نيأا رئاز÷اب0991 ةنسس ‘ يبهذلا عبرŸا
‘ Úمثلا Êاجع فده لسضفب شساكلاب يرئاز÷ا ينطولا
ءادألاب ةيسضايرلا ةريز÷ا تهون امك ،ايÒجين مامأا يئاهنلا

ينطولا بختنŸا نأا ىلع اهديكأات لÓخ نم ةجيتنلا لبق
اودكأاو تايئاهنلا هذه ‘ هل هجو نسسحأاب رهظ يرئاز÷ا

مغرلا ىلع ايقيرفإا بونجب لايدنوŸا غولب ‘ مهتيقحأا ىلع
يتلا ةئيسسلا ةقÓطنلا دعب هتلاسض يتلا كيكسشتلا ةلمح نم
ط-ير-سش شضر-ع ” ا-م-ك ،ة-سسفا-نŸا ة-ياد-ب ع-م ر-سضخ-ل-ل تنا-ك
.ةيسضايرلا ةريز÷ا لاقم ‘ ةارابŸا

 :«يسس يب مألا ةانق
«ةيمحلم ةارابم ‘ لايفأ’ا ءايÈك اورهق رضضÿا»

‘ ÊوÎكللا اهعقوم Èع «يسس يب مألا» ةانق فلختت ⁄
ه-----يو-----ن-----ت-----لاو ةدا-----سشإلا
ققÙا Òبكلا زا‚لاب

بردŸا لا-ب-سشأا ل-ب-ق ن-م
ثي----ح ناد-----ع-----سس ح-----بار

اهعقوم ‘ ةانقلا تنونع
ر-------سضÿا» ÊوÎك--------للا

ةارابم ‘ لايفألا اورهق
ةزÈم ،«ة----ي-----م-----ح-----ل-----م
يتلا ةق-ل-طŸا ةر-ط-ي-سسلا

بخ----ت----نŸا ا----ه-----سضر-----ف
ىل-ع ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا
،ءا-ق-ل--لا تا--ير‹ بل--غأا
بخ-ت-نŸا ن-ك-م ا--م و--هو
ن-م ير-ئاز÷ا ي--ن--طو--لا
نك“ ةيلوطب ةارابم ءادأا

عاطت-قا ن-م ا-ه-لÓ-خ ن-م

ةÒسشأات
نع ي-ب-هذ-لا ع-برŸا ¤إا ل-هأا-ت-لا

ةريز÷ا» ةانق رارغ ىلعو.قاقحتسساو ةرادج
ى-ل-ع «ي-سس ي-ب مألا» ةا-ن-ق تسضر-ع «ة--ي--سضا--ير--لا

تلوانت ءاقلل لوطم اطيرسش ÊوÎكللا اهعقوم
فيدهتلل ةحناسسلا ةد-يد-ع-لا شصر-ف-لا ه-لÓ-خ ن-م
ينطولا بختنملل ةيمامألا ةرطاقلل تحيتأا يتلا
ةÒسشأا-ت م-سسح ه-نا--ك--مإا--ب نا--ك يذ--لاو ير--ئاز÷ا
ةنك‡ ةجيتن لقثأاب يبهذلا عبرŸا ¤إا لهأاتلا
نم تعيسض يتلا فادهألا نم لئاهلا ددعلا لول

ق--ير--ط ن--ع ة--سصا--خ ير--ئاز÷ا مو--ج--ه--لا ل---ب---ق
.لازغ رداقلا دبع مجاهŸا

:«عيمجلل قارعلا» ةفيحسص
«يئاهنلا فضصن ‘ رئاز÷ا»

رئاز÷ا» زرابلا ناونعلاب و «عيمجلل قارعلا» ةفيحسص تبتك
ررfi بتك ،2-3 لايفألا ىلع اهزوف دعب يئاهنلا فسصن ‘

ءا-ن-بأا ةÁز-ع-بو ..ة-ي-بر-ع-لا ةر-ك-لا فر-سش ءادأا-ب- :ة-ف-ي--ح--سصلا
ة-ب-ق-ع ير-ئاز÷ا ي-بر-ع-لا بخ-ت-نŸا Èع ..د-ي--ه--سش نو--ي--لŸا
ح‚و ،ة-يراو-ف-يإلا لا-ي--فألا

ف-----سصن ¤إا لو------سصو------لا ‘
·ألا شسأا-------ك ي-------ئا-------ه-------ن
بتاك فاسضأاو .. ةيقيرفإلا
بلا----ع----ث» لو----ق----ي لا----قŸا
«نئامكلا» اوبسصن ءارحسصلا
..راو--ف--يد تو--ك ي---ب---عÓ---ل
ة-ي-ند-ب-لا «قراو-ف--لا» م--غرو
لإا ،Úفر-ط-لا Úب ة-ب-ي-هر-لا
ل يتلا «رسضÿا» ةÁزع نأا
لاو----ط ةر----با-----ثŸاو ،Úل-----ت
ةي-ل-سضفألا ا-ح-ن-م ،Úع-سست-لا
ءانبأاو ،يرئاز÷ا بختنملل
ف--سصنو د--ي---ه---سش نو---ي---لŸا
.«ديهسش نويلŸا

ةديرج
:«ةيرسصŸارابخألا»

« رضصÃ مدطضصتو راوفيد توك يضصقت رئاز÷ا »
رئاز÷ا ناونع عوسضوملل «ةيرسصŸا رابخألا» ةديرج تعسضو
هجاوت رسصمو ةلوطبلا نم راوفيد توك يسصقتو ةأاجافم رّجفت
‘ ل-هأا-ت-لا-ب Úير-ئاز÷ا ة-حر--ف ¤إا تقر--ط--ت و.«رئاز÷ا

،ةÒخألا ةرفاسصلا ىتح شسافنألا اهيف تسسبح ةنون‹ ةارابم
‘ لداعتلا فده ءاجو ،Úترم مهرّخأات نويرئاز÷ا بلق ذإا
يذلا عوسضوŸا وهو ،عئاسضلا لدب تقولا نم ةيناثلا ةقيقدلا
ةقيرطب ةيرابخإلا ةريز÷او ةيبرعلا يسس يب يب هيلإا تبهذ

fiليل– وأا قيلعت يأا نم ةغرفم ةمسشت.
:«ةيدوعسسلا نطولا» ةفيحسص

«هليفلا لتقت  رئاز÷ا »
.. رئاز÷ا ناونع ت–و «ةيدوعسسلا نطولا» ةفيحسص تلاق
وأا ةأاجافم راوفيد توك ىلع رئاز÷ا زوف نكي ⁄-هليفلا لتقت

بختنŸا نل اقحتسسم ناك لب ،ظح ةبرسضو ةفدسص در‹
هناكمإاب ناكو ،ةارابŸا تاÎف بلغأا لسضفألا ناك يرئاز÷ا

ةمجرت ‘ هومجاهم ح‚ ول رفوأا ةغلب ه◊اسص ‘ اهمسسح
وأا يلسصألا تقولا ‘ ءاوسس مهل تحنسس يتلا ةÒثكلا شصرفلا

.‘اسضإلا تقولا ‘
:ةيبرعلا زÎيور ةلاكو

«يبهذلا عبرŸا غلبتو راوفيد توك مزهت رئاز÷ا»
ل-ب-ق ‘ ر-ئاز÷ا ناو-ن-ع ت–و ة-ي-بر-ع-لا زÎيور ة-لا-كو تب-ت-ك
،راوفيد توك ىلعÒ 3-2ثم زوف دعب ايقيرفإا شسأاك يئاهن
يذ-لا ل-يد-ب-لا فد-ه-لا-ب عو-سضوŸا ة-ف-ي-ح-سصلا ررfi ل-ه-ت--سسا
بخ-ت-ن-م دو--ق--ي--ل ‘ا--سضإلا تقو--لا ‘ ةز--عو--ب ر--ما--ع هزر--حأا
ةيقيرفإلا ·ألا شسأاكل يئاهنلا لبق رودلل لهأاتلل رئاز÷ا
.«ماع نيرسشع ذنم ¤وألا ةرملل مدقلا ةركل
:»PFA » ةيسسنرفلا ءابنألا ةلاكو

«اماع02 ذنم ةرم لوأل يئاهنلا فسصن ¤إا رئاز÷ا»
فسصن ¤إا رئاز÷ا »PFA » ةيسسنرفلا ءابنألا ةلاكو تركذ
يتلا ¤وألا ةرŸا يهو....اماع02 ذنم ةرم لوأل يئاهنلا

لهأاتت
ذنم يئاهنلا فسصن ¤إا رئاز÷ا اهيف
و-يرا-ن--ي--سس ــب ،شسدا--سسلا ا--هزو--ف تق--ق--ح نأا د--ع--ب ا--ما--ع02

...«نون‹
:ةيدوعسسلا ا «ةيداسصتقلا» ةفيحسص

«يبهذلا عبرŸا غلبيو راوفيد توك نومزهي نويرئاز÷ا»
هتاه نع باهسسإاب تبتك ةيدوعسسلا ا «ةيداسصتقلا» ةفيحسص

ى-ل-ع زو-ف-ت ر-ئاز÷» ة-ي-ح-سصلا تاذ  ه-تر-كذ ا‡و ،ة-ه--جاوŸا
ةيئاهنلا ةارابŸا غلبتو ،قاقحتسسإاو ةرادج لكب راوفيد توك

..«ةيراق شساك ىلغأل
ةقيقح ¤إا لو– يرئاز÷ا مل◊ا «بتكي لاقŸا بتاك حارو

توك ة-ل-ي-ف نودا-ط-سصي ءار-ح-سصلا او-براfi م-ها-ه ،لو-غ-نا ‘
‘ قاقحتسساو ىةراد-ج-ب ي-ب-هذ-لا ع-برŸا نو-غ-ل-ب-يو ،راو-ف-يد
لايدنوم ¤إا مهلهات نأا رئاز÷ا نابسش هلÓخ نم تبثا ،ءاقل

ةراد-ج ن-ع نا-ك ل-ب ة-فد-سص د-ي-لو ن-ك-ي ⁄ ا--ي--ق--ير--فإا بو--ن--ج
.«قاقحتسساو

: «جيسسن» عقوم
تحبذ ..لاجرلا ةوقب رئاز÷ا»

«لايفأ’ا
زرا-ب ناو-ن-ع-ب «ج-ي-سسن» ع-قو-م بت--ك

..لاجر-لا ةو-ق-ب ر-ئاز÷ا ه-ي-ف ءا-ج
ررfi لهتسسا دقو ،لايفألا تحبذ
لا-جر-لا ةÁز--ع--ب ه--نأا ة--ف--ي--ح--سصلا
بخ-ت-ن-م ل-هأا-ت ة-ي-لا-ت-ق-لا حور-لا--بو
ا-ه-مد-ق ةÒب-ك ةارا-ب--م ‘ ر--ئاز÷ا
ن---م تب---ثأا ير---ئاز÷ا بخ---ت---نŸا

ليقثلا نزولا نم بختنم هنأا هلÓخ
كراسشم بختنم يأا نع شصقني لو

...ةلوطبلا ‘
«روتسسدلا» ةديرج

: ةيسسنوتلا
مدطضصتو راوفيد توك تزه رئاز÷ا»

Ãا ‘ رضصŸيبهذلا عبر»
تو-ك تز-ه  ر-ئاز÷ا » ة-ي-سسنو-ت-لا «رو-ت-سسد-لا» ةد-ير-ج تب-ت-ك
.«يبهذلا عبرŸا ‘ رسصÃ مدطسصتو راوفيد
ىلع اقحتسسم ازوف تققح امدعب «لوقي لاقŸا بتاك حارو
‘ ا-ه-تا-يرا-ب-م ل-سضفأا تمد-ق ثي-ح ،راو-ف--يد تو--ك بخ--ت--ن--م
تاونسس ذ-ن-م قÓ-طإلا ى-ل-ع ا-ه-تا-يرا-ب-م ل-سضفأا ل-ب ،ة-لو-ط-ب-لا
نيذلا راوفيد توك بختنم وبعل ىلع اهوبعل قوفتو ،ةديعب

.«ةليوط ةÎف نم مهل ىوتسسم أاوسسأا ‘ اورهظ
: «مويلا ايسسور» ةانق عقوم

«’وغناب ةيورك ةزجعم قق– رئاز÷ا»
ةزجعم قق– رئاز÷ا» ـب «مويلا ايسسور» ةانق عقوم نونع
ةعورلاو ةراثإلا ةياغ ‘ ةارابŸا تءاج .. اهيف ءاج ةيورك
ةارا-بŸا تدادزإاو ا-ه-ن-م ي-ل-سصألا تقو-لا ة-يا--ه--ن ‘ ة--سصا--خو
ل-ي-ق ن-م ة-سصا-خو Úي-فا-سضإلا Úطو-سشلا ‘ ةرا-ثإا و ة-نو--خ--سس
.«Úيرئاز÷ا

:ةيرسصŸا «ايباروك«عقوم
«تاضصاضصر ثÓثب راوفيد توك لايفأا نوداطضصي ءارحضصلا بلاعث»
ىلع رئاز÷ا زوف نع باهسسإاب ةيرسصŸا «ايباروك«عقوم بتك
نودا-ط-سصي ءار-ح-سصلا بلا-ع-ث» ناو-ن-ع ت–و  ،راو-ف--يد تو--ك
ع-برŸا ¤إا ل-هأا-ت-تو تا-سصا-سصر ثÓ-ث-ب راو-ف--يد تو--ك لا--ي--فأا
عبرŸا ¤إا رئازجلل لهأات رخأا ىلع ةنسس ةيرسشع دعب يبهذلا
Úب دعوŸا ددجتيسس «لاقŸا بتاك لوقي فاسضأاو.«يبهذلا
،يئاهنلا فسصن رودلا ‘ لوغناب ةرŸا هذهو رسصمو رئاز÷ا

 .«ةيئاهنلا ةارابŸا طيسشنت فرسش هل نوكيسس زئافلاف
NNC«» عقوم

«لايÿا قوفي ءادأا»
توك ىلع رئاز÷ا زوف ¤إا «نأا نأا يسس» ةانق عقوم  قرطت
بخ--ت---نŸا ف---سشك «لا---يÿا قو---ف---ي ءادأا» تر---كذو ،راو---ف---يد
،راوف-يد تو-ك لا-ي-فأا حازأاو ،ي-ق-ي-ق◊ا ه-ه-جو ن-ع ير-ئاز÷ا
علبتي ....«ايكيتامارد ازوف ققحيل

ينطولا انبختنŸ يخيراتلا زوفلا نع انثيدح
،لسصاوتيسس يراوفيلا بختنŸا باسسح ىلع
ن-ع ة-ي-سضاŸا  ة-ق-ل◊ا ‘ ا-ن-فر-ع-ت نأا د-ع-ب-ف
ينطولا انبخ-ت-ن-م ا-ه-ب زا-ف ي-ت-لا ة-ق-ير-ط-لا
،مويلا ةقلح ‘ ،Úفد-ه-ل فاد-هأا ة-ي-ثÓ-ث-ب
،ÚبختنŸا يبردم تاحيرسصت عم ف-قو-ت-ن-سس
تلا-كوو ة-يŸا--ع--لا ف--ح--سصلا تلا--ق اذا--مو
ىلع اوفرعتت لبقو  ؟زوفلا اذه نع ءابنألا

م-ت-مد ع-ي-م-ج-ل-ل لو-ق-ن ،لاؤو-سسلا اذ-ه
.انل ءايفوأا

لÓقتضس’ا ذنم «رضضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

0102 ماع راوفيد توكو رئاز÷ا Úب يخيراتلا ءاقللا نم ةطقل^

زوفلاب تداسشأا ةيبرعلا مÓعإلا لئاسسو^
راوفيد توك ىلع يخيراتلا

عجرا ششتيزوليلاخ راوفيد توك بردم^
ظ◊ا ¤إا رئاز÷ا ماما ةراسسÿا

 ’وغنا‘ ةليفلا ىلع زوفلادعب ةوهو ةحرف

(نونامثلاو ةعباسسلا ةقل◊ا)

راوفيد توك ىلع زوفلا دعب ناسسنإا دعسسا نادعسس حبار^



ادج اديعسس»
¤إا ةدو-ع--لا--ب
تابيردتلا
ماد بايغ دعب
ن---------------------م Ìكأا

ببسسب ،ن-ير-ه-سش
ن--م ي---تا---نا---ع---م
،ة--ب--ع--سص ة--با---سصإا

Áلو--ق--لا ي--ن---ن---ك
داع يراوز نأا نآ’ا
..تا----ب-----يرد-----ت-----لا ¤إا

سضع----ب----ل اد-----غ ع-----سضخأا-----سس
زا-ه÷ا ة--ق--فر تارا--ب--ت--خ’ا
نإا ىÔسس كلذ دعبو ،يبطلا
‘ ما-ظ-ت-ن’ا ى--ل--ع اردا--ق تن--ك
لك ،’ مأا ةيعام÷ا تابيردتلا

ىن“أاو ،ماري ام ىلع Òسسي ءيسش
يت-يز-ها-ج ةدا-ع-ت-سسا ‘ ح‚أا نأا

ى-ت-ح ،ة--ن--ك‡ ة--سصر--ف بر--قأا ‘
ي--ن--م ةو--جرŸا ة---فا---سضإ’ا مد---قأا
.«قيرفلل

بع’) يرإوز Ëركلإ دبع
(ةمسصاعلإ دا–إ

سشي--ج نو--مز--ه--ي دا–’ا سشي--ج :ة--ي--ك--ير---مأ’ا ة---ي---ل---هأ’ا بر◊ا -2681
.سساسسنكرأا ‘ جدير ايب ةعقوم ‘ Úيلاردفنوكلا
.فتاهلا هعاÎخا ىلع عاÎخا ةءارب ىلع لسصحي ليب ماهارغ ردنسسكلأا -6781
مو-ي-لا ح-ب-سصت-ل ل-يزاÈلا-ب نوزا-مأ’ا ة-ي’و ‘ ا-ير-ب’ ة-ن--يد--م ءا--سشنإا -6881
.ايرب’ ةعطاقم
بطقلا ‘ ةطقن دعبأا ¤إا لوسصولا عاطتسسا هنأا نسسدنومأا لاور نلعأا -2191
.È 1191مسسيد41 ‘ يبون÷ا

.ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا ءانثأا كلذو ايبويثإا لت– ةيناطيÈلا تاوقلا -2491
ايناŸأا لخدت ةيكيرمأ’ا تاوقلاو ،نيارلا رهن Èعت ءافل◊ا تاوق -5491
.ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا ‘ كلذو
رسسج ىلع ›و-ت-سست ة-ي-ك-ير-مأ’ا تاو-ق-لا :ة-ي-نا-ث-لا ة-يŸا-ع-لا بر◊ا -5491
.نيار رهن ىلع فرودنيدول
.هل ٌسسوسساج سسخوف سسوÓك نأا ركني يتيفوسسلا دا–’ا :ةدرابلا بر◊ا -0591
و-ي-ثا-م لوأا ق-ير-ف ةدا-ي-ق-ب ةد-ح-تŸا ·أ’ا تاو-ق :ة-يرو--ك--لا بر◊ا -1591
.ةينيسص تاوق ىلع ىدعتت ياوجدير
¤إا تدأا يتلا نايفيإا تاسضوافم تاسسلج نم ةسسلج لوأا حاتتفا -2691
.رئاز÷ا لÓقتسسا

نوؤودبي مان-ت-ي-ف بو-ن-ج سشي-جو ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا :ما-ن-ت-ي-ف بر-ح -8691
.وث يم ةنيدم نم غنوك تيف تاوق جارخا لجأا نم هنيد غنوك غنورت ةيلمع
.رسصم ¤إا يكيرمأا سسيئرل ةرايز لوأاب موقي رتراك يميج يكيرمأ’ا سسيئرلا -9791
ببسسب ةدحتŸا ةكلمŸا عم ةيسسا-مو-ل-بد-لا ا-ه-ت-قÓ-ع ع-ط-ق-ت نار-يإا -9891
.لدجلل ةÒثŸا هتياورو يدسشر ناملسس
يسضرأا بكوك فاسشكتسسا لجأا نم رلبك يئاسضفلا بوكسسلتلا ميمسصت -9002
.هيف سشيعلا رسشبلا عيطتسسي رخآا

«7 تلوڤ» ناونع ت– تادنتسسُمو قئاثو ةلسسلسس رسشنت سسكيليكيو -7102
فتاوهلا ىلع ةsيك-ير-مأ’ا ة-sيز-كرŸا تار-با-خŸُا ة-لا-كو سسسسŒ ى-ل-ع سص-ُن-ت
ةمظنأا مادختسساب تنÎنإ’ا ةكبسش تاح-ف-سصت-ُم سضع-بو ة-sي-كذ-لا تازا-ف-ل-ت-لاو
.اهليغسشت

ريدي يبرع مكح لوأا نأا ملعت له ^
وه ⁄اعلا سسأاك تايئاهن ‘ ةارابم
ناكو دمfi فسسوي يرسصŸا مك◊ا
.4391 ايلاطيإا لايدنوم ‘ كلذ

رادأا م---ك----ح لوأا نأا م----ل----ع----ت ل----ه ^
Êايوغرو’ا وه ⁄اعلا سسأاك تايئاهن
نأا ملعت لهو ،(0391) ةنسس يدرابمول
تا--يرا--بŸا ‘ م--ك◊ ة--كرا--سشم Ìكأا
ف--يزو--ج يرÛا م--ك---ح---ل---ل تنا---ك
هميك– ةدم ترمتسسا ثيح رايغام

Ÿًاماع05 براقي ا.
ىلع ظفاح سسراح Èكا نا ملعت له ^

ثÓث لÓخ نم تايرابم رسشع يفنوتليسش Îيب يزيل‚’ا وه هكابسش ةفاظن
.0991-2891 يماع Úب ةارابم71 نوتليسش بعل ثيح ،⁄اعلا سسأاكل ت’وطب

ةنسس ⁄اعلا سساكب جوت نم لوا Êاياوغرو’ا بختنŸا نا ملعت له ^
.Úتنجر’ا باسسح ىلع0391

ةنسس ناك يليب ءادوسسلا ةرهو÷ا اهبعل لايدنوم لوا نا ملعت له ^
.⁄اعلا سساكب جوتو ،رهسشأا ةعسضبو ةنسس71 رمع نع ديوسسلاب8591

كسســـــــــــــفن فـــــــــــقث

رسشنب «ضسكيليكيو » تأإدب ،7102 ةنسس نم مويلإ إذه لثم ‘
نإ لبقو ،«7 تلوڤ» نإونع ت– تإدنتسسُمو قئاثو ةلسسلسس

عقوŸإ Èع انتلسسإرÃ إوسسنت ’ ،مويلإ ددع ناكرإ عم مككÎن
،moc.liamg@mirakiddam :›اتلإ ÊوÎكل’إ

انتÁزع نم ديزت مكتإداقتنإو انتحفسص رونت مكعيسضإومف
أإدبن ،ددع لك ‘ ”دوعت امكو ،مكنظ نسسح دنع نوكنل

 .مويلإ ءاعدب هللإ ةكرب ىلع انتحفسص

نا ديرت يتامح سسان اي Êوق◊إا ⁄اع اي Êوق◊إا» :خرسصي وهو هلزنم مهدحأا رداغ
.«فاعسسإ’اب Êوق◊إا كابسشلا نم اهسسفن يمرت

.«كابسشلا نم اهسسفن يمرت نا ديرت يتامح» :هباجأاف ؟غارسصلا اذه لك اŸو» :هل لاقف هبحاسص هعمسس
.«حتفني ⁄ كابسشلا» :هيلع ّدرف ،«جعزنم نا ةجردلا هذه ¤إا» :Óًئاق هقيدسص هيلع ّدرف

سسانلا هبحي ميسسو لجر sبُرو ، بيهم Òغ بوبfi ميسسو لجر sبُرو ،بوبÒ fiغ ٌميسسو ٌلجر sبُر ^
.ءافولا مهلدابي ’و مهيلع فطعي ’و سسانلا بحي ’ وهو هنوباهيو

ىلع ناكف ،سسانلا ىلع فطعلاو ةبÙاو ةماسسولا لئامسش دقف ملسسو هيلع هللا ىلسص دمfi ىفوتسسا ^
.راتıاب ىsمسسŸا معن ناكو ، هوبfiو هوفسصاو هراتخي ام

.ةنايÿاو ةعسضلا قحتسست ’ تنأا كنأ’ لب ،ةنامأ’او فرسشلا نوقحتسسي سسانلا نأ’ ’ ،اًنيمأا اًفيرسش نك ^
. ءيسش لك ىهني  توŸا نكل ، لمتحُي ’ لِذُم ⁄أا سضرŸا ^
.ملعلا ةطقن ¤إا لسصنل ’ ،له÷ا ةطقن نع دعتبنل أارقن اننإا ^
 .ب– Úح راتخت ’و راتخت Úح ب– ’ كنأا ب◊ا ‘ اهلك براجتلا ةسصÓخ ^
.تو‰ Úحو بحن Úحو دلون Úح ردقلاو ءاسضقلا ^

.رونلا ‘ دوجوم هتيؤور دوت ام نوكي نأا مهŸا،ىرت يك رونلا ‘ نوكت نأا مهŸا سسيل ^

نم ةَورُع ًةَورُع مÓسسإ’ا سضقني ا‰إا ^
.ةيلها÷ا فرعي ⁄و مÓسسإ’ا ‘ أاسشن

.ءÓبلا ‘ ةدعو ءاخرلا ‘ ةنيز مهنإاف مهفنك ‘ سشعت قدسصلا ناوخإاب ^
رذحاو .مهرو-ج-ف ن-م م-ل-ع-ت-ت-ف را-ج-ف-لا بح-سصت ’و ،كود-ع لز-ت-عا ^
.هللا يسشخ نم ’إا Úمأا ’ و Úمأ’ا ’إا كقيدسص
كلذ متلعف اذإا مكنإاف دغل مويلا لمع اورخؤوت ’أا لمعلا ‘ ةوقلا نإا ^

. لامعأ’ا مكيلع تكرادت
رمأا اوراتخاف ، ةرخآÓل رخآ’او ايندلل امهدحأا نيرمأا Úب مِتÒُخ اذإا ^

. ايندلا رمأا ىلع ةرخآلا
باتك اوملعتو ،لجو ىلع هللا نم اونوك ، ىقبت ةرخآلا نإاو ىنفت ايندلا ^

بولقلا عيبرو ملعلا عيباني هنإاف هللا
.هللا كتامأا اننيد انيلع تمُت ’ ^

.كنظ يلع كبلغي ام هنم كئيجي ىتح ؛ هنسسحأا يلع كيخأا رمأا عسض ^

ــه2441 بجر22 ـل قفاوŸا1202 سسرام70 دحأ’ا

انعم مسستبإإ

ميمسصلإ ‘ ــــــــــــ

Èتعأإو إرقإإ ــــ

يدهم Ëرك :دإدعإإ

.يزيل‚إا يكلفو تايسضاير ⁄اع ،لسشÒه نوج -2971
ىلع لسصاح يواسس‰ بيبط ،غروي نوف Ôغاف سسويلوي -7581

.7291 ماع بطلا ‘ لبون ةزئاج
ىلع لسصاح يكيرمأا ايجولويب ⁄اع ،روميتلب ديفيد -8391

.5791 ماع بطلا ‘ لبون ةزئاج
.يكيرمأا برسضم ةرك بع’ ،لدنيل نافيإا -0691
.ةيزيل‚إا ةلث‡ ،زياو لسشتير -0791
.يكيرمأا لث‡ ،دراجسسراسس Îيب -1791
.ةيرسصم ةلث‡ ،كرت نانح -5791
.›اطيإا مدق ةرك بع’ ،افارغ اكولناج -7791
.يكيرمأا يسسايسس ،›وو ودنامرأا -8791
.›وغنأا مدق ةرك بع’ ،زفلاكنوغ وسشتونام -3891
.يسسنرف مدق ةرك بع’ ،ينيمÓف ويتام -4891
.يسسنرف مدق ةرك بع’ ،ةفرع نب ”اح -7891
لامج ةكلمو ،ةيكيسسكم ءايزأا ةسضراع ،سسنوب اسسيناف -2991
.8102 ⁄اعلا

ةرايسس51 مط– ةاتف
 دحاو تقو ‘

تا--سصن--م Èع تر--سشت--نا ،ة---ب---ير---غ ة---ع---قاو ‘
ةات-ف تما-ق ،ندرأ’ا ‘ ي-عا-م-ت-ج’ا ل-سصاو-ت-لا
‘و.ةدحاو ةعفد ةرايسس51 جاجز ميطحتب
ةيفاحسصلا ريراق-ت-لا ا-ه-تر-كذ ي-ت-لا ل-ي-سصا-ف-ت-لا

نأاب ،ةيندرأا مÓعإا لئاسسو تدافأا دقف ،كانه
هبتسشي ةاتف ىلع سضبقلا تقلأا ةينمأ’ا ةزهجأ’ا
‘ ةنوكرم تناك ،ةرايسس51 جاجزل اهميطحتب
.دÓبلا ›امسش ،دبرإا ةنيدŸ يقرسشلا ي◊ا
با-ح-سصأا ئ-جو-ف ه-نإا ،ة-سصق-لا ل-ي-سصا-ف-ت دو--ع--ت
،ةاتفلا خارسصب ناكŸا ‘ تناك يتلا تارايسسلا
ماد--خ--ت--سسا--ب تا--ب--كرŸا جا--جز ا--ه--م--ي---ط–و
ر-مأ’ا ن-ع ا-ه-ف-قو م-ه-ت--لواfi م--غر ،ةرا--ج◊ا
.هب تماق يذلا بيرغلا
تطبسض ةينمأ’ا ةزهجأ’ا نإاف ،ايؤور عقوŸ ًاقفو
ةررسضتŸا تارايسسلا باحسصأا ماق دقو ،ةاتفلا
نع فسشكلا متي ⁄و.اهقحب ىوكسش Ëدقتب
ة-يرا-ب-خإا ع-قاو-م ترا-سشأا ي--ت--لا ةا--ت--ف--لا ع--فاود
،ةينمأ’ا زكارŸا دحأا ¤إا اهدايتقا ¤إا ةيندرأا
.ةمكاحملل ءاسضقلا ¤إا اهليو– متيسس هنأابو
اددع يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم داور لقانتو
ا-ه-نإا ا-ه-ن-ع او-لا-ق ي-ت-لا تارا-ي-سسل-ل رو--سصلا ن--م

نع فسشكي ⁄ يتلا ةاتفلا يديأا ىلع تمط–
‘ ا---ه---نأا ¤إا ط---ق---ف ةرا---سشإ’ا ع---م ،ا---ه----م----سسا
.اهرمع نم تاينيرسشعلا

 ÊوÎب رمع
ةيدولوم-ل-ل يرا-ق بق-ل لوأا ن-م ة-ن-سس ل-ب-ق
جوت دق ينطولا انبختنم ناك ،6791 ماع
با-ع-لأ’ا ةرود ‘ ة-ي-ب--هذ--لا ة--ي--لاد--يŸا--ب
ثي-ح ،ا-ندÓ-ب-ب تر-ج ي-ت-لا ة-ي-ط-سسو-تŸا

ينطولا قيرفلا ذاقنإا نم Êورطب نك“
ةطقللا لسضفب ةكيسشو ةÁزه نم
Êورطب اهب لجسس يتلا ةيخيراتلا

سسا---ف---نأ’ا ‘ لدا---ع----ت----لا فد----ه
سضفر يذ-لا ،ءا-ق-ل--لا ن--م ةÒخأ’ا
ءاقللا ةلسصاو-م ن-يد-مو-ب سسي-ئر-لا
ة-ف-قو ف-ق-ي نا ة--ي--سشخ هر--خأا ¤إا
ي-سسنر-ف-لا م-ل-ع-لا ي-ي-ح--ي--ل ءÓ--جإا
ة--يا--ه--ن د--ع--ب ع--فÒسس نا---ك يذ---لا
.ءاقللا
ى--ل--ع ن--يد--مو--ب م--ه نا ا--م ن--ك---ل
ىتح ،ةيليوج5 بعلم نم جورÿا

ليد-ع-ت ن-م Êور-ط-ب مز-ق-لا ن-ك“
،سسا-سسح د-ج تقو ‘ ،ة-ج-ي-ت--ن--لا
ناك يتلا ةيدرفلا ةطقللا لسضفب
ز-ه ثي-ح ،ا-ه-ب ر-ه-ت--سشي Êور--ط--ب
فدهب يسسنرفلا سسرا◊ا كابسش
نم ينطولا انبختنم هب ذقنأا ،عئار

ا-هد-ع-ب ا-ج-ل-ي-ل ،ة--ك--ي--سشو ةرا--سسخ
‘ا--سضإ’ا تقو--لا ¤إا Úب--خ--ت--نŸا
ينطولا انب-خ-ت-نŸ تم-سست-با ي-ت-لا
فد-ه-لا ةدا--ق ن--ب ل--ي--ج--سست د--ع--ب
.راسصتن’او ثلاثلا

مويلإ «QnÜu GZrØpôr dp» Nn£p«Änàp» hnLn¡r∏pمويلإ
hnGEpS°rônGap» ap» GCnerôp… co∏u¬p hnenÉ GCnfrân

GCnYr∏nºo Hp¬p epæu», Gd∏s¡oºs GZrØpôr dp»
Nn£nÉjnÉ…n hnYnªróp… hnLn¡r∏p» hngnõrdp»,

hncoπt Pndp∂n Ypæróp…

QnÜu GZrØpôr dp» Nn£p«Änàp» hnLn¡r∏p»
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:مويلإ مقر

2 لجسسم وه نم :لإؤوسسلإ
يئاه-ن ‘ ة-يدŸإ ي-بŸوإ فد-ه
مامأإ5991 ةنسس رئإز÷إ ضساك
؟دإدزولب بابسش

ي-بŸوا فد--ه ل--ج--سسم :بإو--÷إ
ةنسس رئاز÷ا سساك يئاهن ‘ ةيدŸا

نبا وه ،دادزولب بابسش مامأا5991
‘ نومحج لا-م-ك نور-ف-ع-لا ة-ن-يد-م
ةفذقب لوأ’ا طوسشلا نم ةقيقد رخآا

ا-ه-ب عدا--خ ،اÎم53 د-ع-ب ن-م ة-يو--ق
،هللا همحر كوÈم بابسشلا سسراح
بابسشلا زوفب ىهتنا ءاقللا نا املع

2/1.

بيغيسس يتلا رهسش’اب ةينمزلا ةدŸا يه
نع يوادوب ماسشه يرئاز÷ا ›ودلا اهنع
ة-ق-فر ة-با--سصإ’ ه--سضر--ع--ت بق--ع بعŸÓا
يرود---لا ن---م---سض نار ما---مأا سسي---ن ه---يدا---ن
يسضاŸا ءاعبرأ’ا يسسنرفلا

:ضسرام

ــــــــــ مويلإ حيرسصت ـــــــ

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ
ضضعب بذجي لجرلإ لامج ناك إذإإ ^

‘ ن-ث-ح-ب-ي ن-ه-م-ظ-ع-م نإا-ف ،ءا-سسن--لإ
 .هلامج نع ’ هتلوجر نع لجرلإ

ع-ي-م-ج Úب ةأإرŸإ ل-جر-لإ ز--ي--م إذإإ ^
نحبسصإ إذإإو ،ب◊إ وه كلذف ءاسسنلإ
ام لجر-لإ Úن-غ-ي ’ ا-ع-ي-م-ج ءا-سسن-لإ

 .ب◊إ وه كلذف ةدحإو ةأإرمإ هينغت
قيرطلإ ‘ لجرلل ةأإرŸإ تمسستبإ إذإإ ^
ةأإرملل لجرلإ مسستبإ ذإإو ،اهفلخ ىرج
 .اهفلخ يرجي نإ تن“
نإ ى-ن“ ب◊ا-ب ل-جر-لإ ق-ف-خإ إذإإ ^

إذإإو ،ه-تا-ي-ح لإو--ط ا--بز--عإ ضشي--ع--ي
تعر----سسأإ ب◊ا----ب ةأإرŸإ تق-----ف-----خأإ

 .هاقلت لجر لوأإ تجوزتو

ليزاÈلا بختنم
مقرلا ليزاÈلا بختنم لمحي
سسأاكب زوفلا  ددع ‘ يسسايقلا
-7-31 ‘ تأادب يتلاو ⁄اعلا

ة----م----سصا-----ع-----لا ‘0391
تارم سسمخ تاونسس ةعبرأا لك ما-ق-ت ي-ت-لاو و-يد-ي-ف-ي-ت-نو-م ة-ي-ناو-غورو’ا
›اطي’ا ÚبختنŸا يتأاي اميف ،2002 ،4991 ،0791 ،2691 ،8591 ماوعأا
.تارم تارم عبرأا بقللاب امهنم لك زوف دعب  Êاثلا زكرŸاب ÊاŸأ’او



هدئاقل ةلهم ددح Êابسسإ’أ ديردم لاير يدان نأأ ،تبسسلأ سسمأ ،ةينابسسإأ ةيفحسص ريراقت تفسشك
يكلŸأ عم هدقع يهتني ثيح ،قيرفلأ عم هدقاعت ديدŒ نم هفقوم ديدحتل سسومأر ويجÒسس
.قيرفلأ نع ًانا‹ ليحرلأ هناكمإابو ،1202-0202 يرا÷أ مسسوŸأ ةياهنب
Êا-ب-سسإ’أ ع-فأد-م-ل-ل أد-عو-م دد-ح د-يرد-م لا-ير نإا-ف ،ة-ي-نا-ب-سسإ’أ «ا-كرا-م» ة--ف--ي--ح--سص بسسح--بو
ددح ديردم لاير نأأ ةفيحسصلأ تدكأأو ،همدع نم قيرفلأ عم هدقاعت ديدŒ لوح رأرقتسسÓل
هرأرقب ،زيÒب ونيتنيرولف ةسسائرب قيرفلأ ةرأدإأ غÓبإ’ ،يرا÷أ سسرام رهسش ةياهن ىتح ًأدعوم
.هدقع ديدŒ نأاسشب يئاهنلأ

Úب سضوافتلأ ىف ةسسÓسس كانهو يدانلأ سسيئر زيÒبو سسومأر Úب ةقÓعلأ نأأ ةفيحسصلأ تدكأأو
.نآ’أ ىتح حسضأو لكسشب هرأرق مسسحي ⁄ مرسضıأ عفأدŸأ نأأ ’إأ ،Úفرطلأ
رايخ عم دحأو ماع ةدŸ قيرفلأ دئاق سسومأر دقاعت ديدجتل سضرع Ëدقتب ديردم لاير ردابو

.رخآأ ماعل ديدمتلأ
سسومأر دقع ديدŒ نأاسشب يئاهنلأ رأرقلأ ةفرعم ‘ بغري ديردم لاير نأأ ¤إأ اكرام تراسشأأو

نرياب بع’ اب’أأ ديفيد دعيو ،ت’اقتن’أ قوسس ىف هل ليدب داجيإأ نم نكمتي ىتح ،همدع نم
ءامسسأ’أ زربأأ ،يرافابلأ قيرفلأ نع مسسوŸأ ةياهنب هليحر نلعأأ يذلأو ،ÊاŸأ’أ خينويم

.سسومأر دئاقلأ ليحر لاح ىف فيسصلأ ىف يكلŸأ قيرفلل مامسضنÓل ةحسشرŸأ
يبريدلأ ةعقوÃ قاحلل ةيليهأاتلأ هتابيردت نم ًايلاح سسومأر ويجÒسس فثكيو

نم62 ـلأ ةلو÷أ تاسسفانم نمسض ،أدغ اهتماقإأ ررقŸأو وكيتلتأأ دسض
.«وناتيلوبوÎيم دنأو» بعلم يلع اجيللأ ةقباسسم

ةيلمعل عوسضÿأ ىلع هتÈجأأ ةبكرلأ ىف ةباسصإ’ سسومأر سضرعتو
فو-ف-سص ن-ع ى-سضاŸأ ر-يا-ن-ي ذ-ن-م ه-با--ي--غ ¤إأ ىدأأ ا--م ،ة--ي--حأر--ج

د-ئا-ق نإا-ف ،«لأÎن-سس ا-سسن-ف-يد» ع-قو-م هر-سشن اŸ ًا-ق-فو ،ي-ك--لŸأ
رعسشيو ،ةبكرلأ ةباسصإأ نم ‘اعتلأ ةيلمع لسصأوي يجنيرŸأ

ةأرا-ب-م ‘ د-جأو-ت-لأ ة-سصر-ف ه-ح-نÁ د-ق ظو-ح--ل--م ن--سسح--ت--ب
.يبريدلأ

١202 سسرام٧0 دحألأ
ــه244١ بجر22 ـل قفأوŸأ

ةيقيرفإ’ا ةركلا دوقي يبيصستوم ريدرايلŸا

ىـــــلع طـــــــــغصضي زرــــــfi سضاـــــــير
موجنلا ةرادصصب ’ويدراوغ

سضاير يرئأز÷أ محأز
fiسسسشنا------م م‚ زرÎ

م-ي--حر ه--ل--ي--مز ي--ت--ي--سس
ةرأد-سص ى-ل-ع غ-ن-ي-لÎسس
مو‚ ل---سضفأأ بي----تر----ت
يز----ي----ل‚ٕ’أ يرود-----لأ

.ت’وج6 رخآأ لÓخ
زرfi سضا---ير ل---ت---حأو
ةمئاق ‘ Êاثلأ زكرŸأ
يرود----لأ مو‚ ل----سضفأأ
‘ زا-ت-مŸأ يز-ي-ل‚إ’أ
ةÒخأ’أ6ـ-لأ ت’و--÷أ

كلذو ، ،ةقباسسŸأ نم
يذ--لأ بي--تÎل--ل ا---ق---فو
ع---------قو---------م هد---------ع----------ُي
مد-ق-لأ بحا-سص لا-نو .تا-ي--ئا--سصحإÓ--ل يŸا--ع--لأ «درو--ك--سسو--ه»
32.0 قرافب ،01 نم ةجرد86.7ـل لسصو ’دعُم ةيرحسسلأ ىرسسُيلأ
‘ ،01 نم ةجرد19.7 ىلع لسصح يذلأ غنيلÎسس نع ةجرد
ةيران-لأ ة-ي-ما-مأ’أ ةر-طا-ق-لأ ‘ ي-ئا-ن-ث-لأ ة-ي-م-هأأ ف-سشك-ي م-ي-ي-ق-ت

ŸسسسشناÎ ةدوعلأ تقولأ سسفن ‘ رم’أ كلذ حسضويو .يتيسس
تايرابŸُأ لك ‘ ايلاثم ناك يذلأ ،ءأرحسصلأ براحŸُ ةيوقلأ
لوبرفيل مامأأ بيخŸُأ هسضرع ءانثتسساب ،ةسصرُفلأ اهيف لان يتلأ

مو‚ لسضفأأ Êاثك زرfi دجأوت يتأايو .«دور دليفنأأ» ةعلق ‘
ى-ل-ع ط-غ-سضلأ ةد-ح ن-م د-يز-ي-ل ةÒخأ’أ ةÎف-لأ ‘ غ--ي--لÈÁÒلأ

ا-ب-لا--ط--ُم نو--ك--ي--سس يذ--لأ ،’و--يدرأو--غ بي--ب Êا--ب--سسإ’أ ه--برد--م
يبريدلأ لÓخ ،ةيسساسسأأ ةفسصب ديدج نم هم‚ ىلع دامتع’اب
.دحأ’أ مويلأ ،دتيانوي Îسسسشنام مامأأ بقترŸُأ

 دحأا › حرصشي نأا جاتحأا» :اتيترأا
«ءازــــــــ÷ا ةـــــــلكر يــــــه اــــــم

اتيترآأ ليكيم Êابسسإ’أ Èع
ق--ير--ف--ل ي---ن---ف---لأ ر---يدŸأ
ه-ل-مأأ ة-ب-ي-خ ن-ع ،لا--ن--سسرأأ
هف-ي-سضم ع-م لدا-ع-ت-لأ د-ع-ب
امهنم لكل فدهب يلنÒب
تع-م-ج ى-ت-لأ ةأرا-بŸأ ى-ف
،تب-سسلأ ،سسمأ Úق-ير--ف--لأ

ـلأ ةلو÷أ تاسسفانم نمسض
يرود-لأ ة-ق-با-سسم ن-م72
تميقأأ يت-لأو ،يز-ي-ل‚إ’أ

،«روم فÒت» بعلم يلع
ة-ه-جأوŸأ م-ك-ح أد-ق-ت--ن--م
ءأزج ةلكر باسستحأ مدعل
‘ ا-ت-ي-ترأأ لا-قو .زر-نا-غ-ل--ل
ة-يا-ه-ن بق-ع تا--ح--ير--سصت

‘ تاظح-ل-لأ هذ-ه ل-ث-م ‘ أًر-ط-ي-سسم نو-ك-ت ا-مد-ن-ع»: ةأرا-بŸأ
،رمأ’أ ءاهنإأ لجأأ نم ةثÓث وأأ Úفده ليجسست كيلعف ءاقللأ
،مدقلأ ةرك ‘ ثدحي رمأ’أ أذهو ،لداعتلأ فده مهانيدهأأ
.«انقيرف نم تناك يلنÒبل تحنسس يتلأ ةديحولأ ةسصرفلأ نكلو
امدنع ،ةÒبكلأ كسصرف ليجسست ‘ لسشفت امدنع» :اتيترأأ عباتو
يتأات ’ امدنعو ىمرŸأ مامأأ ليجسستلل ةسصرف مسصÿأ يدهت
‘ راسصتن’أ نإاف اهجات– امدنع ك◊اسص ‘ مك◊أ تأرأرق
:لسصأوو .«دقعم رمأأ حبسصي زاتمŸأ يرودلأ ‘ تأءاقل ةدع
ةحوتفم فقأوم دوجول ًأرظن ةواسسق Ìكأأ نوكن نأأ بجي ًانسسح»

‘ تÓخأدتو دحأو لباقم دحأو فقأوم انأاسشنأأو ،اهانعنسص
ع-ن-م ”و م-ئا-ق-لأ ا--ن--بر--سضو تأدرا--ي ة--ت--سس ن--م نو--كŸأ ع--برŸأ
.«هيلع وه ام أذه نكلو سسرا◊أ مزُه امدنع ةديدسست
ىلع هيف بعلل بعسص ناكم هنأأ حسضأولأ نم» :Êابسسإ’أ لمكأأو
يتلأ ةÒبكلأ سصرفلأ لجسسن ⁄ أذإأ ماع لكسشب ،ةبعسص ةيسضرأأ

نوكت امدنع رأرقلأ ذختُي ’و مسصخلل فده يطعنو انل تحنسس
.«ةياغلل ًأدقعم رمأ’أ نوكيسسف ةحسضأو ءأزج ةلكر

ةداعصسوب نم دازلا لماكب دوعت «اڤرزلا»
فيسضتسسŸأ قيرفلأ Úب تعمج يتلأ ةهجأوŸأ تفرع

ة-لو÷أ با-سس◊ ءا-ع-برأ’أ ل-مأأ ه-ف-ي-سض و ةدا-ع-سسو-ب ل-مأأ
ة-يأد-ب ةأو-ه ة-ي-نا-ث-لأ ة-فÙÎأ ة-ط-بأر-لأ ن-م ة-ع--بأر--لأ

fiقيرفلأ نم ةمسشتÚ  ةلحرم لوأ’أ ةعاسس عبرلأ ناكو
‘ بع-ل-لأ ر-سصح-نأ و ÚبردŸأ ل--ب--ق ن--م سضب--ن--لأ سسج
. فيسضلأ قيرفلل قيفط قوفت عم نأديŸأ كسسو

فيدهتلا لا‹ حاتتفا هقيرف ىلع توفي يفك
لجأ ن-م ءا-ع-برأ’أ ل-مأأ ق-ير-ف-ل ة-ي-تأو-م ة-سصر-ف-لأ تنا-ك
قير-ط ن-ع52 ة-ق-ي-قد-لأ ‘ ف-يد-ه-ت-لأ لا‹ حا--ت--ت--فأ
تيأ هليمز نم ةيسضرع ةرك يقلت يذلأ يفك مجاهŸأ

و81 ل-خأد ة-ي-كذ ة-ق-ير-ط--ب ةر--ك--لأ سضور ثي--ح ي--ل--ع
داسصرŸاب ناك مسساقوب سسرا◊أ نكل ةيوق ةديدسستب

. ›وأ’أ ةباسصإ’أ ليجسست ةسصرف هيلع اتوفم

  ةمدقŸا ‘ اقرزلا عصضي وحد
ل-جأ ن-م م-هأدو-ه‹ ةرا-ن-فو-ب بردŸأ لا-ب--سشأأ ل--سصأو

04 ةقيقدلأ  ‘ و يلÙأ قيرفلأ كابسش ¤إأ لوسصولأ
طسسوت-م ¤إأ ةر-ك-لأ ل-سصت-ل ق-سسن-م ي-عا-م-ج ل-م-ع د-ع-ب
جراخ نم ةمكfi ةديدسستب هرودب يذلأ و  وحد نأديŸأ

هقيرف احنام مسساقوب سسرا◊أ كابسش ‘ اهعسضو81
بيسسن مك◊أ رظتني ⁄ و ، ةعئأر ةقيرطب مدقتلأ فده
ح-لا-سصل مد-ق-ت-ب لوأ’أ طو-سشلأ ة-يا-ه-ن ن-ع ن-ل-ع-ي--ل أÒث--ك
. رأوزلأ

  لداعتلا فده نم هقيرف ذقني حيوصش
‘ ةدو-ع-لأ ة-ي-ن-ب ي-لÙأ ق-ير-ف-لأ ل-خد Êا-ث--لأ طو--سشلأ
ةيتأوŸ ةسصرفلأ تناك05 ةقيقدلأ ‘ ثيح ةأرابŸأ
تع-ن-سص ح-يو-سش سسرا◊أ ةÈخ ن-ك-ل بو-ب-عز م-جا-ه-م-ل-ل
ة-سصر-ف-لأ اÃرو  ة--ي--ن--كر--لأ ›أ ةر--ك--لأ  لو--ح و قرا--ف--لأ
فيسضتسسŸأ قيرفلأ اهيلع لسص– يتلأ ةديحولأ

زوفلا نمؤويو Êاثلا فيصضي ودبع ليدبلا
ةيناثلأ ةلحرŸأ  لÓخ ةرانفوب بردŸأ لابسشأأ  فرع

ءÓمز دمتعأ ثيح ةهجأوŸأ رأوطأ ةيقب Òسسي فيك
ظافتح’أ لÓخ نم ةمكfi ةطخ ىلع تيأر دئاقلأ
ةأرابŸأ ةياهن ‘ للك يذلأ بعللأ ‘ ةعرسسلأ و ةركلاب

نم ينميلأ ةه÷أ نم ةحتف دعب و  سسكاعم موجه نم
ليدبلأ سسأأر قوف ةركلأ عسضو يذلأ يلع تيأ فرط

ناك يذلأ Êاثلأ فدهلأ فيسضي ةمكfi  ةيسسأرب و ودبع
ةدوعلاب مهل حمسس يذلأ و ةرانفوب ءانبأ’ قحتسسم و لتاق
ىلع مك◊أ اهد-ع-ب ن-ل-ع-ي-ل ةدا-ع-سسو-ب ن-م ل-ما-ك دأز-لا-ب
. دحأو هاŒأ ‘ تراسس يتلأ ةأرابŸأ ةياهن
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،زنوأدنسص يدوليمام يدا-ن كلا-م ،ي-ب-ي-سستو-م سسير-تا-ب زو-ف مد-ق-لأ ةر-ك-ل ي-ق-ير-فأأ بو-ن÷أ دا–’أ ن-ل-عأأ
.مدقلأ ةركل يقيرفأ’أ دا–’أ ةسسائرب
نم ىلع فرعتلل ،لبقŸأ ةعم÷أ موي ،مدقلأ ةركل يقيرفأ’أ دا–’أ تاباختنأ ىرŒ نأأ ررقŸأ نم ناك
سضفر يذلأو ،هبسصنŸ ةيسضايرلأ ةمكÙأ لبق نم هفاقيإأ ” يذلأ ،دمحأأ دمحأأ يسشاغلŸأ لfi لحيسس
.هحسشرت فاكلل يذيفنتلأ سسلÛأ
،«Îيوت» يعامتج’أ لسصأوتلأ عقوم ىلع يمسسرلأ هباسسح Èع ،مدقلأ ةركل يقيرفأأ بون÷أ دا–’أ رسشنو
امدعب ،مدقلأ ةركل يقيرفأ’أ دا–Óل اسسيئر تاب يبيسستوم سسيرتاب يقيرفأأ بون÷أ» :هيف لاق انايب
دا–’أ سسي-ئر بسصن-م ى-ل-ع Úح-سشر--م3 سسفان-ي نا-ك ي-ب-ي-سستو-م .«ه-ل Úسسفا-نŸأ ع-ي-م-ج بح-سسنأ
،امونأأ كاجو ،›اغ-ن-سسلأ دا–’أ سسي-ئر ،رو-ج-ن-ي-سس Úت-سسجوأأ م-هو ؛مد-ق-لأ ةر-ك-ل ي-ق-ير-فأ’أ
دا–’أ سسي-ئر ،ى-ي-ح-ي د-لو د-م-حأأو ،يرأو-ف-يإ’أ دا–Ó-ل ير-خ-ف-لأ سسي-ئر-لأ
دقع نع ،تبسسلأ ،تف-سشك ،ة-ي-ب-مأز-لأ «زÁا-ت» ة-ف-ي-ح-سص.ÊاتيروŸأ

ع-م ،مد-ق-لأ ةر--ك--ل ›ود--لأ دا–’أ سسي--ئر ،و--ن--ي--ت--نا--ف--نإأ Êا--ي--ج
،مدقلأ ةركل يقيرفأ’أ دا–’أ سسيئر بسصنم ىلع ÚحسشرŸأ
.«طابرلأ لوكوتورب» مسساب فرُع ،ةعم÷أ ،اقافتأ
Úعُي ام-ن-ي-ب ،ة-سسا-ئر-لأ ي-ب-ي-سستو-م ›و-ت ى-ل-ع قا-ف-ت’أ سصن-يو
.سسيئرلل Úبئان ىيحي دلو دمحأأو روغنيسس Úتسسوغوأأ
دلو دمحأأو روجنيسس Úتسسجوأأ نم لك نلعأأ ،قافت’أ دعبو
دا–’أ سسيئر بسصنم ىلع قابسسلأ نم امهباحسسنأ ىيحي
.ةيفحسص ريراقت هنع تفسشك اŸ اقفو ،مدقلأ ةركل يقيرفأ’أ
ن-م د-حأو مو-ي د-ع-ب ءا-ج ى-ي-ح-ي د-لوو رو-غ-ن--ي--سس با--ح--سسنأ
افيفلل ة-يذ-ي-ف-ن-ت-لأ ة-ن-ج-ل-لأ و-سضع ،ا-مو-نأأ كا-ج با-ح-سسنأ

.ةعم÷أ ،قابسسلأ نم ،اقباسس
،ءأرمسسلأ ةراقلأ لاجر ىنغأأ دحأأ وه يبيسستوم نأأ ركذُي

داسصتق’أ ‘ ةسصسصختŸأ «سسبروف» ةلÛ تدكأأ ثيح
لتحي هلعجي ام وهو ،ر’ود رايلم4.2ـب ردقت هتورث نأأ
.ةيقيرفأ’أ ةراقلأ ءاينغأأ ىنغأأ ةمئاق ‘ رسشاعلأ زكرŸأ

 ءاعبرألأ لمأأ2-0 ةداعسسوب لمأأ

 ةÒخأا ةصصرف سسومار لهÁ ديردم لاير
دقاعتلا ديدجتل سسرام ةياهن ىتح


