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تاباختن’ا لبق Úناوقلا ليدعت اددجُم ضضفرت يدلاخ ةئيه

ليرفأا51 لبق ةيباختن’ا ةيعم÷ا دقعب بلاطُتو يضشطز ىلع ّدرت ةرازولا

«هتايحب رماغو اعئار ناك سسانو» :Êوتورك بردم يمضسوك سسÒضس

عم Óيدب ›وغيف
لضشفيو يارضسات’اغ

ةرادضصلا ةداعتضسإا ‘

دوــــقيو فادـــــه حاــــ‚وب
بقللاب جيوتتلل دضسلا

نايرلا عم اديدج افده يميهارب لجسس اميف

 انتاراضصتنإا» :لازغ ديضشر
ÚضسفانŸا ىلع طغضضلل ةمهم

«ةرادضصلا ‘ ءاقبلاو

بنجتي نأا ىنمتن» :سسين بردم
دوعيو ةيحار÷ا ةيلمعلا يوادوب

«مضسوŸا ةياهن لبق

زرـfiو رّر‡و فاّدــــه سساــنو
رم◊ا Úطايضشلا مامأا طقضسي
«ءاقبلا قيقحتل Êوتورك ةدايق ‘دهو ةدضشب ليجضستلا تدرأا» :سسانوأا مدآا

رئإز÷إ ةيدولوم

لئابقلإ ةبيبسش

ةنيطنسسق بابسش-دادزولب بابسش

ةمسصاعلإ دا–إإ

فيطسس قافو

 دـــكؤويو ناـــهرلا بضسكي Êارـمع
«مادـــــقلا لازام ÿÒا» نأاــــب

ايقيرفإا لاغدأا نم يخيرات زوفب ةدوعلا دعب

لداعت دعب ةبعضص ةÎفب انررم» : Êارمع
«ةبيبضشلا مامأا ةراضسÿاو يجÎلا

 ثـــــــــــــــــــحبي يراـــــــــــــــــــنكلا
 ةــــــــــيوق ةقÓـــــطنا نـــــع

ةيقيرف’ا ةضسفانŸا ‘
قحتضسم ةيدŸا ىلع راضصتن’ا» :مÓضسلا دبع لامك

«زوـــــــفلا فدـــــهب روــــــبضس نوــــتوك هـــــجاونضسو

ةــــــــــــــــــــبيقعلا د’وأا
دـــيمضضت نودــــيري

 زوــــفب مـــــهحارج
ةـــــــلوطبلا يـــف

! زئاكر8 ديدهت ت– مويلا رفاضسي قافولا
اوسضع05 نم دفوب ةسصاخ ةرئاط ‘

«نوقهرم نوبعÓلاو ايندبو ايلام Êاعي انقيرف »:رارضس

...هبسصنم ‘ قاب يسسنرفلا

يجورف عم فور◊ا ىلع طاقنلا عضضي ىيحي Îنع



بـــــــعÓـŸإ نوــــــيعــه٢44١ بجر٣٢ ـل قفاوŸا١٢٠٢ سسرام٨٠ Úنثإلا

 رسشنلا لوؤوسسم ريدŸا
 ةروع نب مـيسسو

 ريرحتلا ضسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلا مقر
ÊوÎكل’ا ديÈلا
moc.liamg@baalamadsa

طسسولل ةعابطلا ةكرسش / عبطلا
 ةمسصاعلا رئاز÷ا ضسيار دارم رئب عيبانيلا يح  ةمحرلا ةينواعت41 ناونعلا

 رسشنت ⁄ لوا ترسشن ءاوسس اهباحسصا ¤ا درت ’ ةدير÷ا ¤ا لسصت يتلا روسصلاو لئاسسرلا لك

راهسشإ’او رسشنلل ةينطولا ةكرسشلا ¤إا اوهجوت مك  راهسشا لجأا نم
رئاز÷ا - روتسساب جهن1 مقرpena ةلاكوب
46.61.17.120 /82.17.37.120 فتاهلا
95.59.37.120 /91.9.37.120 ضسكافلا

ردسصت ةلماسش ةيسضاير ةيموي
» ايديم يب ما يب » م م ذ ضش نع

جد00.000009 ةكرسشلا لام ضسار

يكÎلا يرودلا ‘ مسساح ررم لسضفأ’ هترادسص ززع
ىلع طغسضلل ةمهم انتإراسصتنإإ»:لإزغ ديسشر

«ةرإدسصلإ ‘ ءاقبلإو ÚسسفانŸإ
›ود------لا بعÓ------لا ىد-------بأا
، لاز---غ د---ي---سشر ،ير---ئاز÷ا
يذلا زوفلا ‘ ةماهŸاب هتداعسس

سسا-ت-ك-سشت-ي-ب ق-ير-ف ه--ق--ق--ح
ه-ل ح-م-سسا-م فد--ه--ل Úفد--ه--ب
يرود-لا ةراد-سص ‘ ءا--ق--ب--لا--ب
ن-ع Úت-ط-ق-ن قرا-ف-ب ي-كÎلا
ةارابم عم يارسساتلاغ قحŸÓا
نيذلا لاز-غ ءا-ق-فر-ل ة-سصقا-ن
يرودلاب جيوتتلا نع نوثحبي
ا-مد-ع-ب ،م--سسوŸا اذ--ه ي--كÎلا

يدا-ن ى-ل--ع لوألا سسمأا اوزا--ف
فدهل Úفدهب «باتنع يزاغ»
ةرك لازغ ديسشر ا-م-ه-ي-ف مد-ق
ه---ل---ي---مز---ل لوألا فد----ه----لا
‘ «ر---ك----بو----ب تن----سسن----ي----ف»
هترادسص ززع-ي-ل ،51ةقيقدلا
‘ مسساح رر‡ لسضفأا ة-م-ئا-ق-ل
11 د-ي-سصر-ب ي--كÎلا يرود--لا

يدانل يمسسرلا عقوŸا ‘ لازغ حرسص ءاقللا دعبو .ةمسساح ةرير“
اركبم انلجسس اننكل ةبعسص ةهجاوم تناك دقل»:Ó-ئا-ق سسا-ت-ك-سشت-ي-ب
انل ادج مهم زوف قيق–و ،اديج ءاق-ل-لا Òي-سست ة-سصر-ف ا-ن-ح-ن-ما-م
انيلع ،ةلوطبلا ةرادسص ىلع انسسفانت يتلا ةيدنألا ىلع طغسضلل
،ةمهم تاءاقل انيدل لازامو ،ةدح ىلع ةدحاو لك تايرابŸا Òسست

‘ ءاقبلاو ،تاراسصتنإلا ةلسصاومو زوفلا اذهب ءافتكإلا مدع انيلع
ل.ماسسح.«ةرادسصلا

لظلإ ناسسرف
جيجسض نودو تمسص ‘ .. نودوعي .. نوكراسشي .. نورفاسسي
‘ بنارألا ِقابسسب ُمامتهلا هكلهتسسا ..اهÈُح sفج انمÓقأا..
.ميهاربإا ›اد
ة-ي-ق-ير-فإلا ة-لو-ط-ب-لا ‘ او-كرا-سش..ةÒغ-سصلا ة-ك-لŸا نا-سسر-ف

Ãا ..ر-سصŸا ليسصاف-ت ر-سشن-ب ح-م-سسي ل ُما-قÿÈ نكل ،هماقرأاو
نيوانع بتكت يتلا ءامسسألا سضعب دنع فقوتلا ىبأات يتاملك
. ةيباجيإا
ىلع ةن-سس32 ن-م ل-قأا قا-ب-سس ة-ي-سضف-ب جو-تŸا يÒح-سس بو--يأا
ينعي ام وهو ،قلسستلا ‘ ةبهوم كل1002Á ديلاوم نم قيرطلا
تافاوطلا ‘ ةيرئاز÷ا ةجاردلا ءاول لمحي لطب عورسشم هنأا
.ةيلودلا
نم قيرطلا ىلع رباكألا قابسس ةيسضفب جوتŸا.. يديعسس ميسسن
هذه ققح جاّرد-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب ج-سضن-لا ن-سس ‘..4991 ديلاو-م
اذه ‘ تاونسس5 لقألا ىلع Òثكلا همامأا لازي لو ةجيتنلا
.ةيئاهنلا ةعرسسلا ‘ زيمتم هنأاو ةسصاخ ىوتسسŸا
بختنŸا ‘ ةÿÈا نÓثÁ باقعل نيدلا زعو يقيقر فسسوي
ةر-سشع-لا ن-م-سض نا-ك Êا-ث-لاو ز-نوÈلا لا-ن لوألا .. ي-ن-طو--لا
.لئاوألا

همسسا بتك امهنم wلك.. يسشانح طسسابلا د-ب-عو ةز-م-ح م-ي-ك-ح
Úل-ي-ج ن-مو ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ةÒسسم ‘ بهذ ن-م فور--ح--ب

flفلتÚ، ينفلا زاه÷ا سسأار ىلع نآلا امه لازتعلا دعبو
ىدلو ةيلودلاو ةيلÙا ةسسفا-نŸا ةÈخ نا-ك-لÁ..بخ-ت-ن-م-ل-ل

لعجي اÚ Ãجاردلا رمع نم بيرقلا هرمع ةيلسضفأا يسشانح
م-ت-ي نأا طر-سشب ي-با-ج-يلا هاŒلا ‘ Òُسست م-ه-ن-ي-ب ة-قÓ--ع--لا
عمŒ ةنرم ٍةلداعم قفو بولطŸا لكسشلاب لماعلا اذه لÓغتسسا
.ةدسشلاو Úّللا Úب
مهÒِغ َلثم سشيمهتلاو ملظلا نم نوناعي نيذلا لظلا ناسسرف
¤إا اورفاسس.. «ةديهسشلا» ىرخألا تاسضايرلا ‘ Úيسضايرلا نم
نولuكسشي مهنأاو ةيلوؤوسسŸا ردق ىلع Ó-ع-ف م-ه-نأا او-ت-ب-ثاو ر-سصم
؟لظلا ‘ مهيقبُن لهف لبقتسسŸا ‘ لسضفألا قيقحتل ةيلعف ًةاون
اندوقي تاجاردلل ةيقيرفإلا ة-لو-ط-ب-لا ثيد-ح : مÓ-ك-لا ر-خآا
ى--ل--ع م--ه--ل--سضفأاو م--هزر--بأا ل--ب ا--ه---ِنا---سسر---ف ِد---حأا ِر---كذ---ل
سسلا..قÓ-طإلا لطب .. تم-سص ‘ Êا-ع-ي يذ-لا ن-يز-لا ن-ب ي-ت-ب-ّ
نأا نطولا اذه ىلع هقح نم نكل ،ادحأا يدجتسسي ل ايقيرفإا
.يح وهو Òخب هركذي

هفده لجسسي حا‚وب
جيوتتلل دسسلإ دوقيو02لإ
هخيرات ‘51لإ هبقلب

،يرئاز÷ا ›ودلا مجاهŸا لسصاو
مسسوŸا اذه هقلأات ،حا‚وب دادغب

يرودب جيوتتلل دسسلا يدان داقو
،هخيرات ‘51لا ةرملل رطق مو‚

يدان ىلع ةفيظن ةيثÓثب هزوف دعب
اهيف حتتفإا ةارابم ‘ لÓسص مأا
لجسسو هقيرفل ةجيتنلا حا‚وب
هترادسص اززعم ، لوألا فدهلا
يرطقلا يرودلا ‘اده ةمئاقل
نع Òبك قرافب فده02 ديسصرب
يليÓب فسسوي هيقحÓم برقأا

ىرخأا ةهج نم .فده31لا بحاسص
،يرئاز÷ا باعلألا عناسص لجسس
ءازج ةلكر نم افده يميهارب Úسساي
ةيثÓثب زوفلل نايرلا يدان هب داق

ةلو÷ا ةارابم ‘ يلهألا باسسح ىلع
.سسمأا يرطقلا يرودلا نم81

ل.ماسسح

لوأاب ديعسس يرمعلإ نب
نويل كيبŸوأإ عم هفإدهأإ
،يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا ىدبأا

ليجسستب هتداعسس ، يرمعلا نب لامج
نويل كيبŸوأا يدان عم هفادهأا لوأا
ةيسساسسألا هتكراسشم لÓخ ، يسسنرفلا

،وسشوسس يدان مامأا اسسنرف سسأاك ءاقل ‘
‘دهب ديعسس انأا»:Óئاق حرسص ثيح

ةعئار عيزوت تناكو نويل عم لوألا
ليجسست امئاد عئارلا نم ،يليمز نم
امدنعو Úعفادم نحن ،فادهألا
،ةزي‡ ةقيرطب لفتحن لجسسن
فادهألا نولجسسي ل ÚعفادŸاف
اركسشو ÚمجاهŸا سسكع امئاد
ةرادإا نأا ¤إا ةراسشإلا ردŒ .«عيمجلل
مجاهŸا قلأات تفرع وسشوسسو نويل
مغر يذلا Êاميلسس مÓسسإا يرئاز÷ا
ةرك مدق هنأا لإا لجسسي ⁄ هنأا

 .يقرسش ناير مجاهملل ةمسساح
ل.ماسسح

›ودلا بعÓلا طقسس
عم زرfi اير ،يرئاز÷ا

يتيسس Îسسيسشنام يدان
12 دعب ةرم لوأل

بقع ، ايلاتتم اراسصتنإا
يبريدلا ءاقل ‘ هتÁزه
دتيانوي Îسسيسشنام مامأا

ةيئانثب رايدلا رقع ‘
ةارابم ‘ ،در نود نم
زرfi ةكراسشم تفرع

ةقيقد09 ةليط ايسساسسأا
ةدعاسسم ‘ زجع هنكل

يدافت ىلع هقيرف
 .هناديÃ ةÁزهلا

ل.ماسسح

: فسشكي «ايسسروأا نايردأا» يسسنرفلا ضسين يدان بردم
 ةيحإر÷إ ةيلمعلإ يوإدوب بنجتي نأإ ىنمتن»

«مسسوŸإ ةياهن لبق دوعيو
طسسوتم ةحسص لوح هقلق ،ايسسروأا نايردأا ،يسسنرفلا سسين يدان بردم ىدبأا
ةيحارج ةيلمعل هءارجإا لامتحإاو ،يوادوب ماسشه ،يرئاز÷ا ›ودلا ناديŸا

اهل سضرعت يتلا ةباسصإلا بقع ، ناوألا لبق اركبم مسسوŸا هئاهنإا ‘ ببسستت
¤إا رسضÿا بعل ةدوع اي-ن-م-ت-م ،ة-ب-كر-لا ىو-ت-سسم ى-ل-ع ير-ئاز÷ا بعÓ-لا
ىلع نيرهسش ةÎفل بعŸÓا نع هبايغ دكاـ امدعب ،مسسوŸا ةياهن لبق ةسسفانŸا
ماسشه ةباسصإا »:Óئاق سسين يدان بردم حرسص ثيح ،اقباسس هانرسشن املثم لقألا
عسضخيسس ،مسسوŸا ةيادب ‘ اهل سضرعت يتلا ةباسصإÓل ةقباطم ةيلا◊ا يوادوب
¤إا هعاسضخإا بنجتن نأا لواحنسسو ةيسضاŸا ةباسصإلا ‘ هل عسضخ يذلا جÓعلل

نأا لمأانو ،يوادوبل ةبسسنلاب ىهتنإا مسسوŸا نوكي ل نأا لمأا ،ةيحارج ةيلمع
بيغيسس يواوب نأا ¤إا ةراسشإلا ردŒ .ةلوطبلا تايرابم رخا ‘ ةكراسشملل دوعي
ابسص– يرا÷ا سسرام رهسش ةياهن ررقŸا ينطولا بختنŸا سصبرت نع ايمسسر
Ÿل. ماسسح . ايقيرفأا ·أا سسأاك تايفسصت يتاراب  

ونيروت ةهجاوم ‘ بع’ لسضفا Òتخاو ررمو لجسس
‘دهو ةدسشب ليجسستلإ تدرأإ» :ضسانوأإ مدأإ

«ءاقبلإ قيقحتل Êوتورك ةدايق
يدان داقو ›اطيإلا يرودلا ‘ ،سسانو مدأا ،يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا قلأات
بعÓلا اهنم لجسس Úفدهل ةلماك ةيعابرب Òب-ك زو-ف ق-ي-ق-ح-ت-ل Êو-تور-ك
‘ ةرك ددسسو هدرفÚ Ãعفادم ةثÓث غوار امدعب اعئار افده يرئاز÷ا
‘ بعل لسضفأا راتخي هتلعج ةمسساح ةرير“ مدق امك ونيروت يدان كابسش
قيق– ىلع عارسصلا ةلسصاو-م ‘ Êو-تور-ك يدا-ن لا-مأا تي-حأا ي-ت-لا ةارا-بŸا
،ايلاطيإا ‘ ءانثلا رسضÿا بعل لان امك ،›ا-ط-يإلا و-ي-سشت-لا-ك-لا ‘ ءا-ق-ب-لا

، زوفلل Êوتورك ةدايقو ل-ي-ج-سست-لا-ب ه-تدا-ع-سس ير-ئاز÷ا بعÓ-لا ىد-بأاو
،ءاقبلا قيقحتل هقيرف ةدايق لجأا نم هيدلام لسضفأا Ëدقتل هيعسس ادكؤوم

،ةلهسس نكت ⁄ ونيروت ةهجاوم »: سستروبسس ياكسس ةانقل Óئاق حرسص ثيح
انك امدنع ىتحءاقللا ةليط موجهلا انلسصاو اننأا امك ، مهألا انققح اننكل
ادج امهم دعي يذلا زوفلاب ادج ديعسس انأا ،ةيثÓثب ةجيتنلا ‘ Úمدقتم
ءاقللا ‘ Òكفتلا انيلع نكلو زوفلا انققحت-سسأا ا-ن-نأا د-ق-ت-عأا »:فا-سضأاو «ا-ن-ل

ءاقللا ‘ هفده نع و«كلاذ قيقحتل انيدلام لك مدقن-سسو ءا-ق-ب-لا ق-ي-ق– ‘ ا-ن-ترد-ق-ب ن-مؤو-ن ن-ح-نو نألا ن-م ل-ب-قŸا
.«تلواfi ةدع دعب اهتلعفو زوفلا ىلع يقيرف ةدعاسسمو تارŸا ديدع ليجسستلا تلواح دقل»:فاسضأا

«هتايحب رماغو اعئار ناك سسانو»:«Êوتورك بردم» يمسسوك سسÒسس
يذلا عئارلا فدهلا دعب ،سسانو مدأا ،يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلاب ،يمسسوك سسÒسس ،›اطيإلا Êوتورك يدان بردم داسشأا
لاق ثيح ،ىرخأا ةهج نم بعللا ‘ ةينانألا ببسسب اسضيأا هدقتنإاو،ونيروت يدان يبعل ديدع ةعوارم رثإا سسمأا هلجسس
ول هتايحب رماغ هكل ، Óهذم ناك سسانوو ةعومÛا ‘ ةعئار تايدرف تدجو دقل ،اعئار ناك سسانو فده»:يمسسوك
ل.ماسسح .«هليمزل ريرمتلا ىلع ارداق ناك هنأا مغر لجسسو ،ÚعفادŸا زواŒ ‘ ئطخأا

با---ب---سشلا ةرازو Úب عار---سصلا ل----سسل----سسم لازل
مد-ق--لا ةر--ك--ل ير--ئاز÷ا دا–لاو ة--سضا--ير--لاو
سسيئرل ةÒخألا تاحير-سصت-لا د-ع-ب-ف ،Ó-سصاو-ت-م
هنأا هي-ف د-كأا يذ-لا ي-سشطز ن-يد-لا Òخ «فا-ف-لا»
«فافلا» ـل ةيسساسسألا Úناوقلا ليدعت وحن سضام
ديد÷ا سسي-ئر-لا ّنأاو «ا-ف-ي-ف-لا» ه-ب-ل-ط-ت ا-م ق-فو
فر--ط ن--م ه--ب فاÎعلا م--ت--ي ن--ل ة--يدا–Ó--ل
مد-ع لا-ح ‘ مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-ي-لود-لا ة--يدا–لا

سسمأا ةيسصولا ةرازولا تجرخ ،Úناوقلا فييكت
يأا Úناوق ليدع-ت مد-ع-ب ة-ج-ه-ل-لا د-يد-سش نا-ي-ب-ب
قبطني ام وهو ،تاباختنلا ءارجإا لبق ةيدا–ا

.«فافلا» ىلع
دقعل لجأإ رخأإ ليرفأإ51 ّنأإ دّكؤوُت ةرإزولإ

ةيباختن’إ ةيعم÷إ
ّنأا ىلع ديكأاتلا يدلاخ يل-ع د-ي-سس ة-ئ-ي-ه دّد-جو
لجأا نم لجأا رخأا نوكيسس لبقŸا ليرفأا51 خيرات

تادا–لا فلتı ةي-با-خ-ت-نلا ة-ي-ع-م÷ا د-ق-ع
ة-يدا–لا ى-ل-ع ق-ب-ط-ن-ي ا-م و-هو ،ة-ي--سضا--ير--لا
د-يد– سضفر-ت ي-ت-لا مد-ق-لا ةر-ك-ل ة--ير--ئاز÷ا

نهارلا تقو-لا ‘ ة-ي-با-خ-ت-نلا ة-ي-ع-م÷ا خ-يرا-ت
ةيباختنا ةيعمج ىلع رورŸا ةرورسض ىلع دكؤوتو
ةيباختنلاو ةيسساسسألا Úناوقلا ليدعت لجأا نم

نكل ،تÓيدعتلا ريرمتل «افيفلا» ةقرو ةلمعتسسم
‘ ةيباختنلا ةيعم÷ا دق-ع ى-ل-ع ّر-سصت ةرازو-لا
.افلسس ددÙا تقولا
ليدعت يأإ ليجأات ىلع ديكأاتلإ ددŒ ةرإزولإ

تاباختن’إ دعب ام ¤إإ
ءارجإا سضفرت ةرازولا نأا نايبلا تاذ ‘ تءاجو
اذه نأل ،ديد÷ا سسيئرلا باختنا لبق ليدعت يأا

وهو ،ةيباختنلا ةيلمعلا ىلع رثؤوي نأا هنأاسش نم
«فافلا» سسيئرل Òخألا حيرسصتلا ىلع ةرسشابم در
سسيئرلاب لبقت نل «افيفلا» نأا دّكأا يذلا يسشطز
د-ع-ب ىو-سس ة-ب-ع-ل-ل ير--ئاز÷ا دا–Ó--ل د--يد÷ا

يدلاخ يلع ديسس ةئيه ترّكذو ،Úناوقلا ليدعت
ّسصنت يتلا0202 ناوج8 ‘ ةرداسصلا ةميلعتلاب

ةيدا–ا يأل ةماعلا Úناوقلا ليدعت مدع ىلع
.ةيبŸوألا ةدهعلا نم ةÒخألا ةنسسلا لÓخ
’ّوأإ ةقداسصملل هتليسصح ضضرعب بلاطُم يسشطز

ديد÷ا اهنايب ‘ ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو ديكأات
سسيئرلا باختنل لجأا رخأا وه ليرفأا51 نأا ىلع

اهي-ف اÃ ة-ي-سضا-ير-لا تادا–لا ف-ل-تı د-يد÷ا
ة--طرو ‘ ي--سشطز ن--يد--لا Òخ ع--سضي ،«فا--ف--لا»

ةيعمج دقع ىلع لوألا ‘ È‹ هنوك ةيقيقح

ةيلاŸا هت-ل-ي-سصح سضر-ع ل-جأا ن-م ة-يدا-ع ة-ما-ع
ةيعم÷ا ءاسضعأا فرط نم ةقدا-سصم-ل-ل ة-ي-بدألاو
ىتح ددحي ⁄ لازل يسشطز نأا Úح ‘ ،ةماعلا

ءوسضلا راظتنا ىلع رسصيو ةيعم÷ا هذه خيرات
Úناوقلا فييكتل ة-ي-سصو-لا ةرازو-لا ن-م ر-سضخألا
ام وهو ،«افيفلا» Úناوق عم ةيباختنلاو ةيسساسسألا

ةزمح . م.Óيسصفتو ةلمج ةرازولا هسضفرت

...تاباختن’ا لبق Úناوقلا ليدعت اددجُم ضضفرت يدلاخ ةئيه

دقعب بــلاطُتو يــــسشطز ىـــــلع ّدرـــــت ةرإزولإ
لــــــيرفأإ51 لـــــبق ةـــــيباختن’إ ةــــــيعم÷إ

لسشفيو يإرسساتلاغ عم Óيدب كراسشي ›وغيف
لإزغ نم ةرإدسصلإ ةداعتسسإإ ‘

‘ ةكراسشملل ›وغيف نايفسس يرئاز÷ا ›ودلا ناديŸا طسسوتم داع
لخدو ةباسصإلا نم هءافسش دعب ي-كÎلا يار-سسا-ت-لا-غ يدا-ن تا-يرا-ب-م
يارسساتلاغ هقيرف اهيف لداعت يتلا ةهجاوŸا نم27 ةقيقدلا ‘ Óيدب
ةداعتسسإا ةسصرف توفيل ،روبسس سسافيسس يدان مامأا اهلثŸ ةيئانثب سسمأا
يرئاز÷ا هفوفسص ‘ بعلي يذلا سساتكسشتيب يدان عم اتقؤوم ةرادسصلا

ةنراقم ةدحاو ةارابم مهسصقنت لازغ ءاقفر نأاو ةسصاخ ،لازغ ديسشر
  ل.ماسسح .يكÎلا يرودلا ماتتخإا نع ةارابم21 لبق يارسساتلاغب

fiسسيسشنام يبريد ‘ طقسسي زرÎ راسصتنإإ12 ةلسسلسس يهنيو



سسيفلأا مامأا زوفلا نع ناثحبي سسيتيبو يدنام
‘ مويلأ ةرهسس سسيف’أأ لابقتسسأ عم دعوم ىلع سسيتيب لاير نوكيسس

يتلأ ةأرابŸأ يهو ،مويلأ ةرهسس Êابسسإ’أ يرودلأ نم62 ةلو÷أ ماتخ
بتأرŸأ وحن فحزلأ ةلسصأوم ¤إأ يسسلدنأ’أ قيرفلأ اهيف ىعسسي
لبقŸأ مسسوŸأ ةيبوروأأ ةكراسشم نامسض فدهتسسي يذلأ وهو ¤وأ’أ

يرئأز÷أ ›ودلأ نوكيسسو ،ينيرغليب ليونام هبردم ةدايق ت–
عافدلل يفلÿأ طÿأ ‘ مويلأ ةرهسس مهيلع لّوعŸأ دحأأ يدنام ىسسيع
.هلأوحأأ لسضفأأ ‘ هدجأوت لظ ‘ هامرم نع

ةزمح . م

زديل مامأا لوألا هفده نع ثحبلا ةلحر ‘ ةمحر نب
ةرهسس زاتمŸأ يزيل‚إ’أ يرودلأ نم72 ـلأ عوبسسأ’أ تايلاعف لمكتسست
زد-ي--لو ما--ه تسسيو Úب ع--مŒ ةأرا--بÃ مو--ي--لأ
نع «زرما-ه-لأ» ه-ي-ف ثح-ب-ي ءا-ق-ل ‘ د-ت-يا-نو-ي
مغر ماعلأ بي-تÎلأ لود-ج ق-ل-سست ة-ل-سصأو-م
ي-ت-ي-سس Îسسسشنا-م رد-سصتŸأ كما-مأأ ةر-سساÿأ

د-حأأ ة-م-حر ن-ب د-ي-ع-سس نو-ك-ي-سسو ،أر-خؤو-م
امدعب ةيمامأ’أ ةر-طا-ق-لأ ‘ م-ه-ي-ل-ع لّو-عŸأ

ثيح ،Óيدب كراسشو يسضاŸأ ءاقللأ نع باغ
ديفأد ةب-غر ¤إأ يز-ي-ل‚إ’أ مÓ-عإ’أ را-سشأأ

ز-يز-ع-ت-ل ة-يأد-ب-لأ ن-م ه-ب ع-فد-لأ ‘ سسيو--م
‘ هيدانل ةيمامأ’أ ةرطاقلأ

ق-ي-ق–و ةأرا--بŸأ هذ--ه
.زوفلأ

ةزمح . م

ــه2441 بجر32 ـل قفاوŸا12٠2 صسرام٨٠ Úنثإ’ا ثد◊ا
...انأوسستوبو ايبمأز يتأرابŸ يلكسشلأ عباطلأ مغر

سصبÎلا لبق تابقعلا نم ديدعلا هجاوُي يشضاملب
لا--م--ج ي--ن--طو--لا بخا--ن--لا د--ج---ي---سس

ن-م د-يد-ع-لا ما-مأا ه-سسف-ن ي--سضا--م--ل--ب
ـل ل-ب-قŸا صصبÎلا لÓ-خ تا-ب-ق-ع--لا

ه--ي--ف ي--قÓ---ي---سس يذ---لا «ر---سضÿا»
ينيعب-سس ن-ب صضا-ير م-ج-ن-لا ءا-ق-فر

صسرام52 مو--ي ا--ي--ب--ماز ن--م ل--ك
رهسشلا نم13ـلا موي اناوسستوبو

ّظ---ح ن---سسح ن---م ن---ك---ل ،ه---تاذ
نأا ي---سضا---م---ل----ب «صشتو----ك----لا»

يأا نا--ي--سست--ك--ت ’ Úتارا--بŸا
لهأاتلا تا-با-سسح ‘ ة-ي-م-هأا

·أا صسأا---ك تا---ي---ئا---ه---ن ¤إا
ي-ت-لا ة--مدا--ق--لا ا--ي--ق--ير--فإا

«ر--سضÿا» ا--ه--ي---ف ن---م---سض
ة--يا--ه--ن ل--ب--ق م--هد---جاو---ت
عمو ،Úتلوجب تا-ي-ف-سصت-لا

¤إا ي-سضا-م-ل-ب ى-ع-سسي اذ--ه
هذ----ه ن----م ةدا-----ف-----ت-----سس’ا
عا-ط-ت-سسŸا رد-ق ة-سصر-ف-لا
‘ لو----خد----لا Òسضح-----ت-----ل
ةيادب ⁄اعلا صسأاك تايفسصت

ل-ب-قŸا يا-م ر-ه-سش ة-يا-ه-ن ن-م
ÃÓصضرأا جرا--خ و--سسا---ف ا---ن---ي---كرو---ب ةا---ق

.نطولا
نبو زرÈ fiجُي دق يو÷ا لاÛا قلغ

بايغلا ىلع ةمحر
لا-م-ج ما--مأا ف--ق--ت--سس ي--ت--لا تا--ب--ق--ع--لا ¤وأا
صضاير Úمجنلا بايغ ةيناكمإا يه يسضاملب

fiلا نع ةمحر نب ديعسسو زرÎا صصبŸلبق
رجح صضرف ةيناطيÈلا تاطلسسلا رارق ببسسب

ة-----لÓ-----سسلا بب-----سسب ي-----ئز-----ج
صسوÒف ن----م ةرو-----ح-----تŸا

‘ ةرسشتنŸا «انوروك»
ما----يأ’ا هذ----ه ⁄ا----ع-----لا

تاحيرسصت دعب اميسس’
’و-يدرو-غ بي-ب بردŸا
هيبع’ لقنت صضفري هنأاب
‘ مهنادلب تابختنم وحن
يتلا ةبيسصعلا ةÎفلا هذه

ع----م ⁄ا----ع----لا ا----هد----ه----سشي
ءا-بو--ل د--يد÷ا تارو--ط--ت--لا

د--ق ا--م و---هو ،«ا---نورو---ك»
ي--ئا--ن---ث---لا Èج---ي

يرئاز÷ا
ىلع

مد-خ-ي ’ رار-ق ‘ ا-ناو-سستو-بو ا-ي-ب-ماز ي-ت-ع-قو-م ن-ع با--ي--غ--لا
.ينطولا بخانلا حلاسصم

رخأا سسجاه رشصانعلا سضعب ىدل ةشسفانŸا سصقن
ةمئاق دادعإا لبق ينطولا بخانلا قّرؤوي يذلا رخأ’ا صسجاهلا
ةسسفانŸا صصقن نم رسصانعلا صضعب ةاناعم ،لبقŸا صصبÎلا

ءاوجأا ¤إا ارخؤوم دئاعلا ي◊وبم صسيار صسرا◊ا ةروسص ‘
عم هسسفن لا◊او ،ةباسصإ’ا ببسسب ليوط بايغ دعب ةسسفانŸا
ىدل ا-ح-سضاو ة-سسفا-نŸا صصق-ن ه-ي-ل-ع اد-ب يذ-لا ة-خود ه-ل-ي-مز
دمfi نأا Úح ‘ ،يدوعسسلا يرودلا ‘ دئارلا عم هتدوع
هتاباسسح نع هداعتبا لعفب ةسسفانŸا صصقن نم Êاعي صسراف
لوأا ةرهسس صسوتنفو-ج ما-مأا ه-ت-كرا-سشم م-غر ي-غاز-ن-يإا ه-برد-م
ير-م-ع-لا ن-ب لا-م-ج عا-فد-لا ةر-خ-سص ع-م ه-سسف-ن لا◊او ،صسمأا
.اسسنرف صسأاك يتارابم ىلع هتاكراسشم ترسصتقا يذلا

رشصان نب ءافعإا وحنو بيغي يوادوب
صضع--ب بيرŒ ‘ بغر--ي ي--سضا--م--ل--ب لا--م--ج بخا--ن---لا نا---كو
ء’ؤوه ةمدقم ‘ ةارابŸا هذه ‘ ةسصرفلا اهحنمو رسصانعلا

يوادوب ماسشه ةوقب قلأاتŸا صسين يدان ناديم طسسوتم م‚
تد-سسفأا م-ي-ن ءا-ق-ل لÓ-خ ا-ه-ل صضر-ع-ت ي-ت--لا ة--با--سصإ’ا نأا Òغ
ن-ع ن-ير-ه-سش بي-غ-ي «ءار-ح-سصلا» ن--با ل--ع--ج--ت--سسو ه--تا--با--سسح

صصبر-ت لÓ-خ هرو-سضح ة-لا-ح-ت--سسا ي--ن--ع--ي ا--م و--هو ،بعŸÓا
امك ،اناوسستوب وأا ايبماز مامأا ةكراسشŸاو يرا÷ا رهسشلا
نب ليعام-سسا نÓ-ي-م م‚ ءا-ف-عإا ‘ ي-سضا-م-ل-ب ر-ك-ف-ي
اهل صضرعت يتلا ةÒثكلا تاباسصإ’ا ببسسب رسصان
يرودلا ‘ ه-ق-ير-ف ن-ع Ó-يو-ط بي-غ-ي ه-ت-ل-ع-جو
فر-سصت ت– ءا-ق-با د--ير--ي ثي--ح ،›ا--ط--يإ’ا
.ةباسصإ’ا نم اثيدح ءافسشلل هلثا“ دعب هيدان

رشصانعو هتدوع نمشض يليÓب
fiةبقترم ةيل

ير-ط-ق م-جا-ه-م نأا ى-ل-ع د-ي--كأا--ت--لا ن--كÁو
‘ هدجاوت نمسض يليÓب فسسوي يرطقلا
نع باغ امدع-ب ا-ي-م-سسر ة-ل-ب-قŸا ة-م-ئا-ق-لا
هقيرف نود هدجاوت لعفب Òخأ’ا صصبÎلا

افاده تابو ةرŸا هذه رّيغت عسضولا نأا Òغ
ةدا-ع-لا قو-ف ا-م‚ و ير-ط--ق--لا يرود--لا ‘

،ةيمسسرلا ةسسفانŸا ¤إا ةيوقلا هتدوع لعفب
نم «رسضÿا» تيب ¤إا دوعي هُلعجيسس ام وهو
ا-م-ك ،ل--ب--قŸا صصبÎلا لÓ--خ ع--سساو--لا با--ب--لا

ر--سصا--ن--ع--لا ةدو--ع مدا--ق--لا صصبÎلا د---ه---سشي---سس
بب-سسب صصبر--ت ر--خأا ن--ع تبا--غ ي--ت--لا ة--ي--لÙا
«انوروك» ءابو يسشفتل يرئاز÷ا يرودلا فقوت
.ةقلأاتŸا ءامسسأ’ا لسضفأاب يسضاملب Úعتسسيسسو

ةديدج ءامشسأا بيرجتل ةيتاوم ةشصرفلا
ةرسشابم نلعأا دق ينطولا بختنŸا بردم ناكو
لِغتسسيسس هنأا «ناكلا» ¤إا لهأاتلا ةÒسشأات نامسض دعب
ر-سصا-ن-ع بيرŒ ل--جأا ن--م ة--سصر--ف--لا

لظ ‘ صسرام صصبرت لÓخ ةديدج
تا-يرا-بŸاو «ا-ف-ي--ف--لا» خ--يراو--ت ة--ّل--ق
ة-ح-ئا-ج بب--سسب ة--ن--سسلا هذ--ه ة--يدو--لا
ي-سضا-م-ل-ب ل-ع--ج ا--م و--هو ،«ا--نورو--ك»
حاتتفا ‘ وسساف انيكروب ءاقل ‘ ركفي
نأا مادام اركبم لايدنوŸا تايفسصت

ل--ب--ق Òخأ’ا نو--ك--ي---سس صصبÎلا اذ---ه
،⁄اعلا صسأاك تايفسصت رامغ لوخد

اذ--ه ل--ع--ج--ي--سس ا--م و--هو
روسضح دهسشي صصبÎلا

‘ ةد--يد--ج ءا---م---سسأا
صشاّمح ،ةبوت ةروسص

اÃرو ي-----------قورزو
ىر---خأا ءا---م----سسأا

يسضاملب صضفر
اهن-ع ف-سشك-لا
.اركبم

ةزمح . م

Êاميلشسو يرمعلا نب ىلع ينثُي نويل بردم
اشسنرف سسأاك ‘ لهأاتلا دعب

fiةيشساشسألا ةليكششتلا ¤إا دوعي سسراف دم
سسوتنفوج مامأا ةيثÓثب طقشسيو

ءأوجأأ ¤إأ سسراف دمfi يرئأز÷أ ›ودلأ داع

لÓخ وي-سست’ ه-يدا-ن ع-م ة-ي-م-سسر-لأ ة-سسفا-نŸأ
يرودلأ ‘ سسمأأ لوأأ ةرهسس سسوتنفوج ةهجأوم

لماك ‘ كراسش يتلأ ةهجأوŸأ يهو ،›اطيإ’أ

Êو-م-ي-سس بردŸأ ا-ه-ي-ف ع-سضو ا-مد-ع-ب ا-هرأو-طأأ

ن-ع ل-يو-ط-لأ ه-با-ي-غ م-غر ه-ت-ق-ث ي--غأز--ن--يإأ
ىوتسسŸأ ‘ ناكو هيلع ام ىّدأأ ثيح ،هتاباسسح
لب أاطخ نود بعل نيأأ ،ةقيقد Úعسستلأ ةليط
سسرا◊أ ةعداfl ةبسسانم نم Ìكأأ ‘ لواحو
ةيوقلأ هتديدسستب Êزيسشت يدنلوبلأ
حجني نأأ نود ىرسسيلأ لجرلاب

،فد--ه ¤إأ ا--ه--ت--م--جر---ت ‘
ه-قÒف ة-ق--فر ط--ق--سسي--ل
دحأو لباقم ة-ي-ثÓ-ث-ب

«رو--سسن--لأ» نأأ م---غر
‘ Úمدقتم أو-نا-ك
لسضفب ةجيت-ن-لأ

.ايروك فده
ةزمح . م

ناشضفتني يعفاششو ةبغز دعاوقلا جراخ ةيثÓثب كم---سض يدا---ن سسمأأ لوأأ ءا---سسم زا---ف
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ىلع اسسنرف سسأاك ‘ لهأاتلأ دعب هرسصانع ىلع ايسسراغ يدور يسسنرفلأ نويل كيبŸوأأ بردم ىنثأأ
هفأدهأأ لوأأ يرمعلأ نب لامج يرئأز÷أ عفأدŸأ هيف لجسس ءاقل ‘ ةسضيرع ةجيتنب وسشوسس باسسح
يتلأ ةيلاعفلأ ىلع اينثم مهيلع ام أودأأ ÚبعÓلأ لك نأأ ايسسراغ لاق ثيح ،ديد÷أ هقيرف عم
‘ هب قحتلأ يذلأ نويل عم هفأدهأأ لوأأ ليجسست ‘ Êاميلسس مÓسسإأ لسشف مغر هوبع’ اهب زاتمأ

هقيرفل ةيوق ةعفد يطعيسس سسأاكلأ ‘ لهأا-ت-لأ نأأ ا-ي-سسرا-غ د-كأأو ،ة-يو-ت-سشلأ تÓ-يو-ح-ت-لأ ةÎف
Ÿةزمح . م.يرودلأ ‘ بقللأ لجأأ نم قابسسلأ ةلسصأو



سسمأا لوأا ةحيبسص نافل سسينيد بردŸا اه‹رب يتلا فانئتسسلا ةسصح دعب
Ãم--فو--ن1 بع--لÈ تنا-ك ي--ت--لاو وزو يز--ي--ت--ب flل ا-سسا-سسأا ة-سصسص-ÓسسÎعا-ج

نأا ثيح ،ىرخأا ةيبيردت ةسصح سسمأا ةيلئابقلا ةليكسشتلا ترجأا ،ءاخÎسسلاو
ةسصاÿا تاÒسضحتلل ةيد÷ا ةلحرŸا ‘ اولخد طوب نب ةماسسأا سسرا◊ا ءÓمز
اذه ةررقŸا روبسس نوتوك مامأا فاكلا سسأاك تاعوم‹ رود نم ةلوج لوأاب
Èمفون1 بعلÃ يلÙا تيقوتلاب Óيل ةنماثلا ةعاسسلا نم ةيادب ءاعبرألا
ةÒخألا تاءاقللا ‘ ةبيبسشلا اهتققح يتلا ةيوقلا ةقÓطنÓل ارظنو ،وزو يزيتب

fiتولا هذه ىلع ظاف◊ا ¤إا ا-م-ت-ح نو-فد-ه-ي-سس ل-ئا-ب-ق-لا نإا-ف ،ا-يرا-قو ا-ي-لÒة
قيق– ¤إا فدهتسس ةبيبسشلا نأا ينعي ام ،تاعومÛا رود ‘ ةوقب لوخدلاو
.Èكأا حايتراب ةيلاوŸا ديعاوŸا Òيسست اهل ىنسستي ىتح ةلوج لوأا ‘ زوفلا

زيكرّتلا نم ةجرد ىلعأاب بلاطيو ÚبعÓلا عم تاعامتج’ا فثكي ناف’
راوسشŸ ةب-سسن-لا-ب ءا-ع-برألا اذ-ه ءا-ق-ل ة-ي-م-هأل ار-ظ-نو ،ةدا-ع-لا تر-ج ا-م-كو
نإاف ،يئا-ه-ن-لا ع-بر غو-ل-ب فد-ه ا-هÒط-سستو تا-عو-مÛا رود ‘ ة-ب-ي-ب-سشلا
مهنع ةلازإل ÚبعÓلا عم تاعامتجلا فثكي هتداعك نافل سسينيد بردŸا
زيكÎلا نم ةجرد ىلعأا ى-ل-ع ظا-ف◊ا-ب م-ه-ت-ب-لا-ط-مو ط-غ-سضلا لا-ك-سشأا ل-ك
تارا-سصت-نلا ل-ك د-ع-ب ة-سصا-خ ة-طر-فŸا ة-ق-ث-لا ¤وألا ة-جرد--لا--ب يدا--ف--تو
نأا ودبي ،مهتهج نمو ،ةÒخألا ةدŸا ‘ اهجراخو رايدلا لخاد ةققÙا
ع-فر ى-ل-ع نو-مزا-عو ءا-ع-برألا اذ-ه م-هر-ظ-ت-ن-ي اÃ اد-ج نو-عاو Úب-عÓ--لا
.تاعومÛا رود ‘ طاقن ثÓث لوأاب رفظلاو زوفلا قيقحتل يدحتلا

عيم÷ا ءانثب ىظحي يدبع نب
ةبيبسشلا اهتبعل يتلا ةÒخألا تايرابŸا نإاف ،ةقباسسلا اندادعأا ‘ هيلإا انرسشأا امكو
رمألا قلعتيو ،ةيلئابقلا ةليكسشتلا فوفسص ‘ ام‚ هسسفن نّيع بعل نع تفسشك
ثيح ،ةيدŸا يبŸوأا مامأا زوفلا فده بحاسص يدبع نب زيزع طسسولا بعÓب
قيرفلا ‘ ايباجيإا ادودرم مدقيو ،سسفنلاب هتقث لماك عجÎسسا Òخألا اذه نأا

ءانثو ةداسشإاب ىظحي هلعج يذلا رمألا ،ةيموجهلا وأا ةيعافدلا ةيحانلا نم ءاوسس
بردŸا نإاف ،روبسس نوتوك ءاقلل ابسس–و ،ينفلا مقاطلا ءاسضعأاو نيÒسسŸا لك
ليم÷ا فدهلا دعب ةسصاخ قرافلا عنسصل هتاناكمإا ىلع اÒثك لوعي نافل سسينيد

›اوح نم ةيŸاع ةديدسستب ةقيقد رخآا ‘ ةيدŸا ىمرم ‘ هعقو يذلا
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ءاعبرأ’ا اذه ءاقلل هتيزهاج دكؤؤي ةفيرشش نب
ةبيبسشلا نإاف ،يلئاب-ق-لا داد-ع-ت-لا-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو ،ر-خآا د-ي-ع-سص ى-ل-عو
دايوسس نيدلا ردب يروÙا عفادŸا تامدخ نم ةمورfi نوكتسس
،ةبكرلا ىوت-سسم ى-ل-ع ا-ه-ل سضر-ع-ت ي-ت-لا ة-با-سصإلا بب-سسب ءا-ع-برألا اذ-ه
سصخي اميف امأاو ،يلعوب يزيت لÓب يروÙا ةÒبك ةبسسنب هسضوعيسسو
ءاقل ‘ بعللا ةلسصاوم ىلع وقي ⁄ يذلا ةفيرسش نب ديلو رسسيألا Òهظلا
دكؤوي Òخألا اذه نإاف ،Êاثلا طوسشلا ‘ هناكم كرت ¤إا رطسضاو ةيدŸا

ام لسضفأا Ëدقتل دعتسسمو روبسس نوتوك مامأا ةكراسشملل هتيزهاج
نب نأا ةراسشإلا عم ،دعوŸا عيسضي لو ارسضاح نوكي ىتح هيدل

ةيادب ذنم ةبيبسشلا ‘ لامعتسسا Ìكألا بعÓلا Èتعي ةفيرسش
لوعي يذلا نافل بردŸا نم ةÒبك ةقثب ىظحيو مسسوŸا
.ةيراقلا ةسسفانŸا ‘ هتÈخ ىلع اÒثك

نؤكأ’ ليحتشسŸا لعفأاشس» :ةفيرشش نب
«ةؤقب لؤخدلا انفدهو ارشضاح

دكأا ،ةيدŸا ءاقل ةياهن دعب هب انعمج يبناج ثيدح ‘و
يعسسوب نكي ⁄ ،Óعف »:Óئاق ةفيرسش نب ديلو بعÓلا

‘ ىتح ة-بو-ع-سص تد-جوو ة-يدŸا ما-مأا بع-ل-لا ة-ل-سصاو-م
لك لذبأاسس ينكل ،ةÒطخ يتباسصإا نوكت لأا ىن“أا ،Òسسلا

يتلا ةمداقلا ةهجاوŸا ‘ ارسضاح نوكأا ىتح يعسسوب ام
،ةيمهألا ةياغ ‘ Èتعت يتلاو روبسس نوتوك مامأا انرظتنت
ةسسفانŸا هذه ‘ ةوقب لوخدلا لجأا نم انلقث لكب يمÔسس
تايناكمإلا لك كل‰ اننأا دقتعأاو زوفلا قيق– نم نكمتنو
.«فدهلا اذه قيقحتب انل حمسست يتلا
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 زؤفلا »:مÓشسلا دبع لامك
هجاؤنشسو قحتشسم ةيدŸا ىلع

«زؤفلا فدهب رؤبشس نؤتؤك
دبع لامك لئابقلا ةبيبسشل يسضايرلا ريدŸا ناك ،ينفلا مقاطلا ءاسضعأاو نيÒسسŸا لك نأاسش هنأاسش
هل حيرسصت ‘و ،ةيدŸا يبŸوأا مامأا ةبيبسشلا هتققح يذلا Úمثلا زوفلا دعب ةداعسسلا ةمق ‘ مÓسسلا
Úمثلا زوفلا اذهب ةداعسسلا ةمق ‘ نحن ةحارسصب »:Óئاق Òخألا اذه فسشك ،ةيمسسرلا قيرفلا ةانقل
لداعتلاب ءاهتنلا وحن هجتت تناك ةهجاوŸا نأا ثيح ،طاقنلا لماكب اهب انرفظ يتلا ةقيرطلاو
ليجسست نم اونك“و ةÒخألا ةقيقدلا ىتح مهتاناكمإاب اونمآا ÚبعÓلا نكل ،Úقيرفلا Úب يباجيإلا

.«ةقيقد09ـلا ةليط مهيدل تناك يتلا ةدارإلاو هب اورهظ يذلا ءادألا ىلع نوروكسشم مهو ،زوفلا فده
«تاداقتن’ا ىلع اودرو سسفنلاب مهتقث اؤعجÎشسا نؤبعÓلا »

همدقت ةبيبسشلا تحبسصأا يذلا ىوتسسŸا ¤إا رظنلاب »:Óئاق هتاذ قايسسلا ‘ مÓسسلا دبع لامك فاسضأاو
اÒثك اورر–و سسفنلاب مهتقث لماك اوعجÎسسا ÚبعÓلا نأا لوقلا نكÁ ،ةÒخألا تايرابŸا ‘
،مهدودرم ‘ رثأا يذلا رمألا دادعتسسلا ”أا ىلع اونوكي ⁄ ةيادبلا ‘ اÃر ،¤وألا تلو÷اب ةنراقم
‘ اهل نوسضرعتي اوناك يتلا تاداقتنلا لك ىلع اودر ÚبعÓلا عيمجو رر– قيرفلا لك نإاف ،نآلا نكل
،مسسوŸا اذه راوسشم لسضفا قيقحتل مهيف ةقثلا عسضو يفكيو ،ةديج ةعوم‹ انيدل ،مسسوŸا ةيادب
.«ةيباجيإلا جئاتنلا نم ديزŸا قيقحتل لاونŸا اذه ىلع اولسصاوي نأا ÚبعÓلا ءلؤوهل ىن“أا

«رهششلا بعÓك يدبع نب ىلع تيؤشصتلا ‘ اؤئطخي ⁄ راشصنأ’ا »
اÒثك مÓسسلا دبع لامك تاج وبماجلل قباسسلا بعÓلا ىنثأا ،هثيدح قايسس ‘

ةيدŸا يبŸوأا مامأا ةÒبك ةارابم ىدأا يذلا يدبع نب زيزع بعÓلا ىلع
ف-سشك ثي-ح ،را-يد-لا ر-ق-ع ‘ ق-قÙا Úم-ث-لا زو-ف-لا ي-ع-نا-سص د-حأا نا--كو
يدبع نب ىلع اوتوسص اŸ ريدقتلا اوئطخي ⁄ راسصنألا ،ةحارسصب »:Óئاق

نع نابأا يدبع نب نأا ثيح ،يرفيف رهسش ‘ بعل نسسحأل ءارآلا Èسس ‘
ام ،هŸاعم دجوو سسفنلاب هتقث رخآلا وه عجÎسساو ةÒبك تاناكمإا

‘ د-ي-كأا-ت-لاو ل-م-ع-لا ة-ل-سصاو-م ه-ي-ل-ع ،ىو-ت-سسŸا اذ-ه-ب ر-ه-ظ-ي ه-ل--ع--ج
.«ةمداقلا تايرابŸا

«قيرفلا ىؤتشسم ريؤطت ‘ Òبك رود هل ناف’ »
¤إا ةراسشإلا مÓسسلا دبع لامك سسني ⁄ ،ىرخأا ةهج نم

بردŸا هب مو-ق-ي يذ-لا رود-لا ‘ ل-ث-م-ت-ت ة-م-ه-م ة-ط-ق-ن
،ةيلئابقلا ةينفلا ةسضراعلاب هقاحتلا ذنم نافل سسينيد

ىوتسسم نأا عيم÷ا ملعي نأا بجي »:Óئاق فسشك ثيح
تلو÷اب ةنراقم ›ا◊ا تقولا ‘ اÒثك روطت قيرفلا

بردŸا ¤إا دوعي كلذ ‘ لسضفلاو ،ةلوطبلا نم ¤وألا
لمعي وهو قيرفلاب هقاحتلا ذنم يذلا نافل سسينيد

¤إا كلذ قيق– نم نك“ دقو ىوتسسŸا عفر ىلع
ىوتسسم Ìكأا Úسس– هعسسوب نوكيسسو ديعب دح

.«راوسشŸا ةيقب ‘ قيرفلا
ةياغ ‘ رؤبشس نؤتؤك ءاقل »
فدهب هل رشضحنشسو ةيمهأ’ا
«ةشسفانŸا ‘ ةؤقب لؤخدلا
ق--ل--ع--ت--ي ا--م--ي--فو ،ه--ث--يد--ح ة--يا---ه---ن ‘

ر-ظ-ت--ن--ت ي--ت--لا ة--مدا--ق--لا ة--ه--جاوŸا--ب
ءاعبرألا اذه روبسس نوتوك مامأا ةبيبسشلا
Ãمفون1 بعلÈ لامك دكأا ،وزو يزيتب

‘ لابقتسسلا ةيلسضفأا اهل نوكتسس ةبيبسشلا نأا مÓسسلا دبع
ع-ن-سصل ا-ه-لÓ-غ-ت-سسا ن-م د-ب ل ة-ط-ق-ن ي-هو ،را-يد-لا ر-ق-ع
رود نم ةلوج لوأا ‘ ة-ي-با-ج-يإا ة-ج-ي-ت-ن ق-ي-ق–و قرا-ف-لا

ملعن »:هلوق ‘ كلذ احسضوم ،فاكلا سسأاك تاعوم‹
ةفلتfl تايطعÃ نوكتسس روبسس نوتوك ةارابم نأا اديج
‘ هد-ي-لا-ق-ت ه-يد-ل سسفا-ن-م ما--مأا ة--بو--ع--سصلا ة--يا--غ ‘و
ة-يا-غ ‘ نو-ك-ت--سس ةارا--بŸا هذ--ه ،ة--يرا--ق--لا ة--سسفا--نŸا
رود ن-م ¤وألا ة-لو÷ا ن-م-سض ل-خد-ت ا-ه-نو-ك ة-ي--م--هألا
ةسسفانŸا ‘ لوخدلا ادج مهŸا نمو ،تاعومÛا

،حا-ي-ترا-ب راو-سشŸا Òي-سست-ب ا-ن--ل ح--م--سسي زو--ف--بو ةو--ق--ب
‘ ف-ي-ط-سس ما-مأا ›اوŸا د-عو-م-ل-ل ا-سضيأا Òسضح-ت-لاو
.«ايبماز ¤إا انلقنت لبق فورظلا نسسحأا

ل .ن

لئابقلا ةبيبشش

ةنيطنشسق بابشش-دادزؤلب بابشش

ةبقترم ةيشساشسأ’ا ةليكششتلل حابرم ةدؤع
د-ع-ب ى-مرŸا ة-سسار-ح ز-كر-م ‘ ةروادŸا ة-سسا-ي-سس ة-ل-سصاوŸ ا-مود ه-ج-ت-ي
ي-ن-ق-ت-لا-ف كلذ-ل ،يوا-سسو-مو حا-بر-م Úسسرا◊ا ن-م ةرر--ك--تŸا تاو--ف--ه--لا
امدعب ةيسساسسألا ةليكسشتلل قباسسلا ةيرسصنلا سسراح ةداعإل هجتي يسسنرفلا
امود ،ةÒخألا ةارابŸا ‘ ةليكسشتلا هتقلت يذلا فدهلاب يواسسوم ببسست
.هنظ بييخت مدع لمأا ىلع حابرم ‘ ةرŸا هذه هتقث عسضيسس

اشضيأا نادؤعيشس Ìيخلبو دادك
ةيسساسسألا ةليكسشتلا ىلع تاÒيغتلا نم ديدعلا امود بردŸا يرجيسس
ةداعإل هجتي يسسنرفلا ينقتلا ،Êادوسسلا لÓهلا مامأا بعل يتلاب ةنراقم
نع ةبوقعلا يعادب باغ امدعب راسشوب ةلمازŸ عافدلا روfi ¤إا دادك
ةوÿوب هليمز لدب نÁأا Òهظك اسضيأا Ìيخلب دوعيسس اميف ،لÓهلا ةارابم
هزكرŸ خاسسن دوعي نأا رظتنŸا نم اميف ،انرداسصم هتفسشك امبسسح اذهو
.نÁأا Òهظك يعيبطلا

ؤبكؤك ةقفر مؤجهلا طخ دؤقيشس لؤحلب
نم ةيادب بابسشلل ةيسساسسألا ة-ل-ي-ك-سشت-ل-ل لو-ح-ل-ب ةز-م-ح م-جا-هŸا دو-ع-ي-سس
كلذل ،يسضاŸا ءاقللا ‘ ةÒبك ةيزهاج رهظأا امدعب اذهو مويلا ةارابم
دويعسس قيرفلا فاده بايغ لظ ‘ ةسصاخ كابسشلا زهل اÒثك هيلع لوعيسس
اسضيأا وبكوك هليمزو لوحلب ىلع راظنألا هجوتسس ثيح ،ةارابŸا هذه نع
.مويلا ءاسسم بابسشلا موجه طخ نادوقيسس ناذللا

دؤعي ›اخو بايغلا لشصاؤي يتباث
ةايرابم نع يتباث ي-بر-ع-لا با-ب-سشلا ناد-ي-م ط-سسو-ت-م با-ي-غ ل-سصاو-ت-ي
هتلعج رهسش نم Ìكأا لبق اهل سضرعت يتلا ةباسصإلا دعب اذهو قيرفلا
تابيردتلل هفانئتسسإا نم مغرلابف ،ةماهلا تايرابŸا نم ديدعلا عيسضي

مدع لسضف ينفلا مقاطلا نأا لإا يسضاŸا عوبسسألا ذنم  ةعومÛا عم
ن--م ›ا--خ يروÙا ع--فادŸا دا---ع تقو---لا سسف---ن ‘ ،ه---ب ةر---ما---غŸا
يكل هج-ت-يو مو-ي-لا ةارا-بŸ ه-ئا-عد-ت-سسإا-ب ا-مود بردŸا ما-قو ة-با-سصإلا
.ءلدبلا ةكد ‘ نوكي

ةلواfiو ةينطولا ةلوطبلا ءاوجأل ةدوعلا عم دعوم ىلع دادزولب بابسش قيرف نوكيسس
اذهو ،يراقلا ىوتسسŸا ىلع ةÒخألا ةيبلسسلا جئاتنلا ةيفلخ ىلع هحارج ديمسضت

بعلم ىلع اءاسسم ةثلاثلا ةعاسسلا نم ةيادب مويلا ةنيطنسسق بابسش يدان لبقتسسي امنيح
.يلÙا يرودلا نم ةسسداسسلا ةلو÷ا نع ةلجؤوم ةارابم ‘5591 توأا02

عباشسلا زكرŸا ‘ بابششلا عشضيشس زؤفلا
‘ Óيلق مدقتلا لجأا نم اذهو خاسسن دئاقلا ءÓمزل ةبسسنلاب ادج ةمهم ةارابŸا Èتعت

عجارت امدعب Óيلق سسفنتل-ل زو-ف-لا ق-ي-ق-ح-ت-ل نو-ع-سسي-سس ثي-ح ،يرود-لا بي-تر-ت لود-ج
ىلع زوفلاف كلذل ،ةلجؤوم تايرابم6 عم نكل ةطقن02 ديسصرب عسساتلا زكرملل قيرفلا

عم بنج ¤إا ابنج عباسسلا زكرŸا ‘ قيرفلا عسضيسسو يرورسض نم Ìكأا ةنيطنسسق بابسش
.¤وألا ةثÓثلا زكارŸا باحسصأا نع طقف طاقن5 قرافبو وداراب يدان

ةارابŸا هذهل اديج رشضحي ⁄ قيرفلا
تبعل ثيح ،مويلا ةارابÒ Ÿسضحتلل تقولا نم عسستم ةيدادزولبلا ةليكسشتلل نكي ⁄
طقف Úموي بردتتو تبسسلا موي ةرسشابم تابيردتلل دوعتل ةعم÷ا موي لÓهلا ةارابم
Òسضحتلا لجأا نم بعل وأا بردم يأل ةÒسصق ةÎف يهو ،Úنثإلا موي ءاقللا بعلل

Ÿءاقللا اذهل ترسضح ةليكسشتلاف اذه ¤إا فسضأا ،ةينطولا ةلوطبلا ‘ ةمهم ةاراب ‘
هÈتعإا يذلاو لاطبألا يرود ‘ لÓهلا مامأا Òخألا لداعتلا ببسسب ةئيسس ةيونعم ءاوجأا
.بيfl هنأا عيم÷ا

تاراشصتنإ’ا ةكشسل ةدؤعلا ديري امود
تاراسصتنإلا قيرطل ةدوعلا امود بردŸا هسسأار ىلعو بابسشلل ينفلا مقاطلا ديري
‘ ةيدŸا يبŸوأا نم لك مامأا ةÒخألا ةعبرألا تايرابŸا ‘ قيرفلا نع باغ امدعب
ملعي امود ،لاطبألا يرودب Êادوسسلا لÓهلاو زنواد ناسص ،يبÁزام يبيتو ،ةلوطبلا

كلذل ،تاداقتنإلا نم لباول اوسضرعتو ةبعسص ةÎف ‘ نادجاوتي هقيرفو هنأا اديج
.هرسصانعل ةقثلا ةداعإا لجأا نم ةنيطنسسق ةارابم نم ةيادب رومألا حيلسصت ىلع لمعيسس

ةرم لوأ’ ىعدتشسي يمشساق
مويلا ءاقلل يمسساق دمحأا مجاهŸا ءاعدتسسإاب يدادزولبلا يدانلل ينفلا مقاطلا ماق
دا-ع ة-ي-ف-ي-سصلا تاÒسضح-ت-لا ةÎف ن-ع با-غ يذ-لا ي-م-سسا-ق ،ة-ن-ي-ط-ن-سسق با--ب--سش ما--مأا
ةÒبك ةيزهاج رهظأا امدعب امود هب دجنتسسيل نيرهسش ›اوح لبق ةيعام÷ا تابيردتلل

تايرابŸا ›اوت عم ةسصاخ هيلإا ةجا◊ا سسمأاب نوكيسس يسسنرفلا ينقتلا ،تابيردتلا ‘
.ةÎفلا هذه ‘ ةمهŸا

ءاقللاب ناينعم Òغ ؤششبو ؤبمؤغن
يمسساق امهيلع لسضفو مويلا ءاقلل وسشبو وبموغن يئانثلا امود بردŸا يعدتسسي ⁄
اهحنم يتلا ةÒثكلا سصرفلا مغر هب ارهظ يذلا ئيسسلا دودرŸا ببسسب اذهو ،لوحلبو
نوكيل ،لاطبألا يرودو ةلوطبلا ‘ ›ا◊ا مسسوŸا ةيادب ذنم ينفلا مقاطلا امهل
.ةليكسشتلا ‘ نايوناث نارايخ امهنأاب امهل ةلاسسر ةباثÃ مويلا ءاقل نع امهداعبإا

ةلؤطبلا ‘ زؤفب مهحارج ديمشضت نوديري ةبيقعلا د’وأا

تاعؤمÛا ‘ ةيؤق ةيادب ىلع رشصت ةبيبششلا
رؤـــــــــــبشس نؤـــــــــــتؤـــــــــــك ماـــــــــــمأا زؤـــــــــــفلاو

81 ةلؤ÷ا سسابعلب مامأا ةبيبششلا ءاقل لجؤؤت ةطبارلا
لÓخ نمو ،(91و ،81 ،71) لوأ’ا فÙÎا مشسقلا ةلوطبل ةمداقلا ةثÓثلا ت’و÷ا جمانرب نع يمشسرلا اهعقوم Èع مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا تفششك
راطإا ‘ فيطشس قافو مامأا ةيمهأ’ا ةياغ ‘ ىرخأا ةارابم عم دعوم ىلع نوكتشس ،ءاعبرأ’ا اذه روبشس نوتوك هجاوتشس يتلا ةبيبششلا نإاف ،جمانÈلا اذه

نمازتل ارظن قح’ دعوم ¤إا سسابعلب دا–ا مامأا يرانكلا ءاقل ليجأات ةينطولا ةطبارلا تررق امنيب ،›ا◊ا سسرام31 تبشسلا موي ةررقŸاو ،71 ةلو÷ا
.سسرام71 موي ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا اهت‹رب يتلاو رايدلا جراخ يبمازلا راتشس اشسبان ـب ةبيبششلا عمجتشس يتلا فاكلا سسأاك نم ةيناثلا ةلو÷ا عم كلذ

سسرام12 ¤إا01 نم Êؤطارام جمانرب مامأا ةبيبششلا
ثيح ،يراقلا وأا يلÙا ىوتشسŸا ىلع ءاوشس تايرابملل فثكمو Êوطارام جمانرب مامأا ةمداقلا مايأ’ا ‘ نوكتشس ةيلئابقلا ةليكششتلا نإاف ،اعقوتم ناك امكو
راتشس اشسبان ،31 موي فيطشس قافو ،سسرام01 موي روبشس نوتوك مامأا نوكتشس ةيادبلاو مايأا ةرششع فرظ ‘ ةلماك تايرابم عبرأا نوبعليشس نورمح ءÓمز نأا
يدافتل يغبني امك ةلحرŸا هذه Òيشست ةرورشض مامأا ناف’ بردŸا لعجيشس يذلا رمأ’ا ،›ا◊ا سسرام12 موي91 ةلو÷ا راطإا ‘ وداراب يدانو ،71 موي
.سسابعلب دا–ا ءاقل ليجأات دعب ةرخأاتم تايرابم ثÓث اهيدل نوكيشس ةبيبششلا نأا ةراششإ’ا عم ،تاباشصإ’ا سسجاهو قاهرإ’ا



رود ‘ طاقن ثÓث لوأاب هقيرف زوفب ةارابŸا ةياهن دعب مÓعإلا لئاسسول Êارمع ةيدولوŸا بردم دكأا
،اكسساي÷ا مامأا ةراسسÿاو يجÎلا لداعت دعب ةياغلل ةبعسص ةÎفب انررم دقل» : لاق Úح ،تاعومÛا

انلمع لب يديألا ‘وتكم ىقبن ⁄ نكل ،اÒثك نوبعÓلا رثأات نيأا ةيسسفنلا ةيحانلا نم اسصوسصخ
ىلع ققÙا زوفلا اذ-هو ،تارا-سصت-نلا ة-ك-سس ¤إا ةدو-ع-لا ى-ل-ع ا-ن-ترد-ق-ب ا-ن-مآاو سصÓ-خإاو د-ه-ج-ب

. «ةيحيرأا Ìكأاب ةمداقلا ديعاوŸا Òسضحتب انل حمسسيسس لاغنسسلا ‘ ثيغنوت
«ايقيرفإا لاغدأا نم يخيرات زوف قق– نأا عئار رمأا»

ذنم ايقيرفإا لاغدأا نم زوف قق– ⁄ ةيدولوŸا نوملعت امك» : Óئاق هثيدح لسصاو Êارمع
ةراقلا ‘ ءاوجألا ةبوعسص دكؤوي ام اذهو ةلماك ةنسس24 ذنم اديد–و ،ةليوط تاونسس
ةرورسض اندكأاو اننيب اميف انعمتجا ،ةلوطبلا ‘ ةبيبسشلا ةÁزه دعب نحنف ،ءارمسسلا
نأا ةياغلل عئار رمأا هنإا ةحارسص لكبو ،ةحرفلاو ةمسسبلا انل ديعت ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا

«ديعاوŸا مداقل قلأاتلا باب انل حتفيسس امتح يذلا ،ايقيرفإا لاغدأا نم يخيرات زوف قق–
.

«تارم ةدع بقللاب جيوتتلا هل قبسسو ¤وأ’ا راودأ’ا امئاد بعلي يجÎلا»
ثÓث هديسصر ¤إا فاسضأا يذلا يجÎلا يسسنوتلا سسفانŸاب قلعتي لاؤوسس لوح هدر ‘و
» : لاق دقف ،ةثلاثلا ةلو÷ا باسس◊ يرسصŸا كلامزلا ءايÈكب حاطأا Úح ىرخأا طاقن
يسسنوتلا يدانلا نأا ثيحب ،ةيوقلا ةلوطبلا هذه نم ¤وألا راودألا بعلي ام امئاد يجÎلا

ىلع Úترم جوت Úح Úمسسوم لبق اهرخآا ،تارم ةدع يراقلا بقللاب جيوتتلا هل قبسس
،ةرادسصلا لتحي هنأا اÃ نآلا د◊ ةأاجافŸا ققحي ⁄و باقلألا قيرف هنأا ينعي ام،›اوتلا
لوألا زوفلا وه مويلاو679١ ةنسس يراقلا بقللا تقناع ةيدولوŸا نأا اديج نوملعت متنأاو

. «انيلع طغسضلا بجي ل اذل ،ايقيرفإا ‘
«طاقنلا نم ديزŸا دسص◊ ةيقيقح ةسصرف انمامأاو ةارابÃ ةارابم بعلنسس»

: لاق Úح ،اقاسشو ابعسص لازي ل راوسشŸا نأاب Êارمع رداقلا دبع بردŸا دكأا Òخألا ‘
لبقتسسنسس اننأاب نوملعت متنأا ،ةسصاÿا اهتايطعم اهل ةارابم لكو ،ةارابÃ ةارابم بعلنسس»
ثيغنوتو يرسصŸا كلامزلا نم اÓك لبقتسسن Úح ،Úتمداقلا Úتلو÷ا ‘ انسضرأا ىلع Úترم

امتح انل حمسست يتلا ،طاق-ن-لا ن-م د-يزŸا د-سص◊ ا-ن-ل ة-ن-ي-م-ث ة-سصر-ف هذ-ه ا-م-ت-حو ،›ا-غ-ن-سسلا
Òكششوب. «مداقلا رودلا ¤إا ةرادج نع لهأاتلل ةسصرفلا انل حيتي حيرم زكرم ‘ دجاوتلاب

... فاكلا عقوم بشسح

ةثلاثلا ةرملل ةدجاو نمسضي دادح
 ةيلاثŸا ةليكسشتلا ‘ ›اوتلا ىلع

نمضض دادح ذاعم ةيدولوملل يروÙا عفادŸا دجاوت
رود ‘ ›اوتلا ىلع ةثلاثلا ةرملل ةيلاثŸا ةليكضشتلا
،ةيقيرفإلا لاطبألا ةطبار ةضسفانم نم تاعومÛا

ـل ي-م-ضسر-لا با-ضس◊ا ه-ن-ع ف-ضشك ا--م بضسح اذ--هو
ىو-قأا ن-م-ضض داد-ح ة-قر-طŸا ع-ضضو يذ-لا «فا-ك-لا»
ةيلاع تايوتضسم تمدق يتلا ءارمضسلا ةراقلا ءامضسأا

ة-يدا–إلا ن-م فاÎعلا اذ--ه ي--تأا--يو ،نآلا د◊
تادوهÛا Òظن ،فاكلا مدق-لا ةر-ك-ل ة-ي-ق-ير-فإلا
ةرم لك ‘ اهمدقي يتلا ةعئارلا تايوضسŸاو ةراب÷ا

. يدانلا ‘ ةتباث ةميق دعي يذلا ةيدولوŸا عفادم
 Òبك مامتهإاب هعباتي يسضاملب

دج رداضصم نم انتدرو يتلا رابخألا رخآا بضسحو
عباتي يضضاملب لامج ينطولا بخانلا نإاف ،ةعلطم
دادح اهمدقي يتلا ةيلاعلا تايوتضسŸا Òبك مامتهإاب
Òخألا نأا ليلدب ،ة-يرا-ق-لا ة-ضسفا-نŸا ‘ ه-يدا-ن ع-م
›ودلا لوألا هدعاضسم نم بلط دق ناك يضضاملب

برد-م بضصن-م ا-ي-لا-ح ل-غ-ضشي يذ-لا ةر-قو-ب د-ي‹
نع Óضصفم اريرقت ه-ل مد-ق-ي نأا-ب ،ي-لÙا بخ-ت-نŸا
ي-ك-ل كضش نود ن-مو ،ل-جا-ع-لا بير-ق-لا ‘ بعÓ-لا
ر-ضضÿا ع-م9102 «ةضشول-ح-ك-لا» سسد-ن-ه-م ه-جو-ي
ةمئاقلا ديدج نوكي نأا لجأا نم دادح ـل ةوعدلا

. ةمداقلا تاقاقحتضسÓل ابضس–

ــه244١ بجر٣2 ـل قفاوŸا١2٠2 سسرام٨٠ Úنثإلا لوأ’ا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

... ايقيرفإا لاغدأا نم يخيرات زوفب ةدوعلا دعب

«مادقلا لازام ÿÒا» نأاب دكؤويو هيدقتنم ىلع دري ،ناهÈلاب ناهرلا بسسكي Êارمع
نم Êارمع رداقلا دبع رئاز÷ا ةيدولوم بردم نك“

ي-م-سصا-ع-لا يدا-ن-لا دا-ق Úح ،نا-هÈلا-ب نا-هر--لا بسسك
ةليوط تاونسس ذنم ق-ق-ح-ت-ي ⁄ ي-خ-يرا-ت زو-ف ق-ي-ق-ح-ت-ل
باسسح ىلع ءاج زوف ،ةلماك ةنسس24 ـلا ¤إا تلسصو
Òخلب باعلألا عناسص ماد-قأا-ب ›ا-غ-ن-سسلا ثي-غ-نو-ت يدا-ن
ثÓث ¤وأاب رفظلاو ،كابسشلا زه ةسصرف توفي ⁄ يذلا
ىلع Êاسسملتلا ينقتلا دÒل ،ةيراقلا ةسسفانŸا ‘ طاقن

،ناديŸا قوف مÓكلا يهو ةسصاÿا هتقيرطب هيدقتنم
ةيدولوŸاو لسضفأا مداقلا نأاب تقولا سسفن ‘ ادكؤوم
ريد÷ا ،تلو÷ا مداق ‘ ةديدع تاراسصتنا ققحتسس
اهديسصر تعفر ةيدولوŸا زوفلا اذه دعب هنأا ركذلاب
ي-جÎلا د-ئار-لا ف-ل-خ Êا-ث-لا ز-كرŸا ‘ طا-ق--ن5 ¤إا
. طاقن7 ـلا بحاسص يسسنوتلا

اهرامثب تتأا ةليكسشتلا ىلع هتÓيدعت
لوأا راهن هانرسشن يذلا انددع ‘ انركذ دق انك امكو
ماق يتلا ةئجافŸا تاÒيغتلا نع انثد– Úح ،سسمأا
،ثÓثلا طوطÿا ىوتسسم ىلع Êارمع بردŸا اهب
نأا ليلدب ،Úح دعب اهرامثب تتأا هتÓيدعت لج نإاف
ما-مأا ة-ياد-ب-لا ذ-ن-م تكرا-سش ي-ت-لا ةد-يد÷ا ر--سصا--ن--ع--لا
ءÓبلا تلبأاو ةيلاع تايوتسسم تمدق ،›اغنسسلا ثيغنوت
Óثم لاعسش سسرا◊اف ،ةقيقد Úعسستلا ةليط نسس◊ا

هنأاسش ،روظÙا ‘ عقي ⁄و ىوتسسŸا ‘ ةارابم مدق
نود ،دعوŸا ‘ ناك يذلا يتÓع نÁألا Òهظلا نأاسش
ناك يذلا يدادع يعافدلا ناديŸا طسسوتم ىسسنن نأا

Ãةياغلل اطيسشن ناكو سضبانلا بلقلا ةباث .

ةارابملل ةدي÷ا هتءارق دكأا
عئارلا ي-خ-يرا-ت-لا زو-ف-لا اذ-ه د-ع-ب Êا-سسم-ل-ت-لا ي-ن-ق-ت-لا
باسسح ىلع ءاج يذلاو ،تاعومÛا رود ‘ Úمثلاو
ه-تءار-ق Êار-م-ع ه-ي-ف د-كأا ،›ا-غ--ن--سسلا ثي--غ--نو--ت يدا--ن
،Úفل-تÚ flه-جو ى-ل-ع ترا-سس ي-ت-لا ةارا-ب-م-ل-ل ةد-ي÷ا

تمك– يتلا ةيدولوملل ةيلسضفألا هيف تناك لوأا طوسش
ام ،ÚيلÙا ىمرم ديدهتل ةقابسسلا تناكو ةركلا ‘
ىناع Êاث طوسشو ،ةجيتنلا ‘ مدقتلاو ةيقبسسألا اهحنم
نأا Òغ ،ليدعتلا ‘ ÚيلÙا ةبغر لظ ‘ قيرفلا هيف
. ىوتسسŸا ‘ تناك Êارمع تاÒيغت

ةجاجزلا قنع نم ةيدولوŸا جرخي فيك فرعو ...
دبع بردŸا نأا ةيدولوŸا تيب ‘ نانثا فلتخي ل امك
،نيدايŸا ‘ Úنسسلا ةÈخب عتمتي يذلا Êارمع رداقلا
يخيرات زوف لوأا قيقحتل يمسصاعلا يدانلا هتدايق دعب

نم ةيدولوŸا جرخي فيك Òخألا فرع ،ايقيرفإا ‘
اوناك لاعسش سسرا◊ا قافر نأاو ةسصاخ ،ةجاجزلا قنع

Áفب نورÎهسضرف يذلا لداعتلا دعبف ،ةياغلل ةبيسصع ة
،ةيليوج5 بع-لÃ ة-يدو-لوŸا ى-ل-ع ي-سسنو-ت--لا ي--جÎلا
ةبي-ب-سش ما-مأا ر-ئاز÷ا و-ك-ي-سسÓ-ك ‘ ءار-ك-ن-لا ةÁز-ه-لاو
تاو-سصألا ن-م د-يد-ع-لا تل-ع-ج ،ة-لو-ط-ب--لا ‘ ل--ئا--ب--ق--لا
نأا-ب د-كأا م-ه-ن-م Òث-ك-لا ل-ب ،Êار--م--ع ل--ي--حر--ب بلا--ط--ت

Êارمع ةكنح نكل ،ةياغلل ملظم قفن تلخد ةيدولوŸا
‘ ءاج يذلا ءودهلاو قيرفلل نزاوتلا ةداعإاب هل تحمسس
. بسسانŸا تقولا

ةسصاÿا هتقيرطب هيدقتنم ىلع در
ه-يد-ق-ت-ن-م ى--ل--ع در Êار--م--ع سشتو--ك--لا كسش نود ن--مو
اولاهنا يدانلا قاسشع نم ديدعلاف ،ةسصاÿا هتقيرطب

‘ ةÁزهلا دعب تاداقتنلا ماهسس هيجوتب Êارمع ىلع

‘ عيرذلا هلسشف اودكأا Úح ،ةبيبسشلا مامأا وكيسسÓكلا
ةرم ةرادإلا اوبلاط لب ،لسضفألا وحن ةيدولوŸا ةدايق
،زيغن ليبن قباسسلا بردŸا هناكم ةداعإاو هتلاقإاب ىرخأا

لو عرا--سشلا مÓ--ك--ل ثÎك--ي ⁄ Êار--م---ع Òخألا نأا Òغ
در ل-جأا ن-م Êا-ف-تو د-ه-ج-ب ل-م-ع ل-ب ،را--سصنألا مÓ--ك--ل
ثي-غ--نو--ت--ب حا--طأا ا--مد--ن--ع ه--ل نا--ك ا--م و--هو را--ب--ت--علا
ىدل ةدوقفم تناك يتلا ةقثلاو حورلا داعأاو ،لاغنسسلاب
ل-سضفأا مدا-ق-لا نو-ك-ي نأا ل-مأا ى-ل-ع ،Úب-عÓ-لا ة-ي--ب--ل--غأا
Òكششوب. ىلحأاو

... يرشصŸا كلامزلا ىلع يجÎلا زوف دعب

 لــــــــهأاــــــــتلا نــــــــم بÎــــــــقت ةــــــــيدولوŸا
عون‡ أاطÿاو ةلوطبلا يئاهن عبر ¤إا

لاطبأا ةطبار نم يئاهنلا عبرلا رودلا ¤إا لهأاتلا قيق– نم ةيدولوŸا تبÎقا
،›اغنسسلا ثيغنوت يدان ىلع Úمثلاو عئارلا اهزوف دعب اذهو ،ايقيرفإا

ردسصتŸا فلخ Êاثلا زكرŸا نولتحي Êارمع بردŸا لابسشأا لعج زوف
يرسصŸا كلامزلا يدان ىلع زاف يذلا Òخألا اذه ،يسسنوتلا يجÎلا
قرافب طاقن7 ـب ةرادسصلا يجÎلا لتحي ثيح ،ءادألاو ةجيتنلاب
‘ دجاوتلل قاور نسسحأا ‘ دجاوتت يتلا ةيدولوŸا نع Úتطقن
Úتلو÷ا ‘ Úتر-م لا-ب-ق-ت-سسلا-ب ة-ي-ن-ع-م ا-ه-نأا اÃ ،مدا-ق-لا رود-لا
قلأاتŸا قافرل حومسسم Òغو عون‡ أاطÿا ىقبي اذل ،Úتمداقلا
. اديج ةسصرفلا لÓغتسسإاو يدحتلا عفرب ÚبلاطŸا Òخلب

ةيليوج5 بعلم ـب عون‡ أاطÿا
لا-ب-سشأل حو-م-سسم Òغو عو-ن‡ أا-طÿا ى-ق-ب-ي ر-كذ-لا ا-ن-ف-ل-سسأا ا-م-ك
،تا-عو-مÛا رود راو-سشم ن--م ى--ق--ب--ت ا--م--ي--ف Êار--م--ع بردŸا

،ةينامثلا رود ‘ دجاوتلا لجأا نم ةنيمث ةسصرف اهيدل ةيدولوŸاف
Ãترم لابقتسسلاب ةينعم نوكتسس اهنأا اÚ اوتلا ىلع‹ Ã5 بعل
طاقنلاب زوفلاو ،كلامزلاو ثيغنوت نم لك لبقتسستسس نيأا ،ةيليوج

Ìعتلا امأا ،مداقلا رودلا ¤إا ةيمسسر هبسش ةفسصب لهأاتلا ينعي ةتسسلا
. ةيادبلا ةطقن ¤إا ةيدولوŸا ديعي دق ةÁزهلا يقلت وأا

مزهي ’ يذلا قيرفلاب سسيل يرسصŸا كلامزلا
نإاف ،ةيدولوŸا ةهجاوÚ ÃينعŸا ÚسسفانŸا ةيوه ¤إا ةدوعلاب
سسيل ،طرافلا مسسوŸا ايقيرفإا لطب بئان يرسصŸا كلامزلا يدان
نسسحأا ‘ دجاوتي ل يرسصŸا يدانلا نأا لب مزهي ل يذلا قيرفلاب
رود ‘ راسصتنلا معط قوذت نم نكمتي ⁄ يذلا وهو ل فيك ،هلاوحأا
ةيدولوŸا عم لداعتلا خف ‘ طقسس Úح ،نآلا د◊ تاعومÛا
سسمأا لوأا مزهنا امك ›اغنسسلا ثيغنوت ىلع زوفلا ‘ لسشفو ،هرايد رقعب
ثلاثلا زكرŸا ‘ دجاوتي هلعج ام ،ةلماك ةيثÓثب يسسنوتلا يجÎلا مامأا
ةقروب رفظلا و زوفلل برقأا ةيدولوŸا لعجي ام وهو ،Úتطقن ديسصرب
 Òكششوب. ىمرŸا مامأا ةيلاعفلا و اتنيرغلاب تل– نإا لهأاتلا

لداعت دعب ةبعسص ةÎفب انررم» : Êارمع
«ةبيبسشلا مامأا ةراسسÿاو يجÎلا

دادح ةقرطŸا ،يدحتلا عفري لاعسش
ةداسشإ’ا قحتسسي يدادعو ءانثتسس’ا

يذلا Òخألا اذه ،›اغنسسلا ثيغنوت يدان مامأا ىوتسسŸا ‘و ةيوق ةارابم ةيدولوŸا تبعل
ةيارلا فيرسشت ىلع مزعلا اودقع نيذلا ةمسصاعلا ءانبأا ةيعقاول ملسستسساو ةفكلا ليدعت ‘ لسشف
نع ةليوط ةدŸ باغ يذلا لاعسش سسرا◊اف ،ايقيرفإا لاغدأا ‘ فيرسشت نسسحأا ةينطولا
يدحتلا راعسش عفر امدعب ،مسسوŸا اذه هل ةيراق ةكراسشم لوأا ‘ دعوŸا ‘ ناك ،ةسسفانŸا
،ىمرŸا ةسسارح بسصنم ىلع ةسسفانملل زهاج هنأا Êارمع هبردم ¤إا ةرفسشم ةلاسسرب ثعبو
قلأات تدهسش ةيراقلا ةارابŸا نأا امك ،زايتماب ي◊اسص يسساسسألا سسرا◊ا اهيلع طلسست يتلا
ة-ق-فوŸا ه-تÓ-خد-ت ل-سضف-ب ،ةارا-بŸا ‘ ءا-ن-ث-ت-سسلا نا-ك يذ-لا داد-ح ة-قر-ط-م-ل-ل د-عاوو م-ئاد

ةداسشإلا قحتسسا يذلا يدادع يعافدلا ناديŸا طسسوتم ىسسنن نأا نود ،ةيوقلا هتيسصخسشو
. ةارابŸا ‘ اهلذب يتلا ةراب÷ا تادوهÛا Òظن

ةيدولوŸا ‘ «وتسصÓب رّمسس» دادح
Ëدقتب هيعباتم دادح ذاعم يروÙا عفادŸا رهبيو لإا يسساسسأا اهيف كراسشي ةارابم لك دعب

وأا ينفلا مقاطلا فرط نم ءاوسس ةعسساو ةداسشإا لfi هلعجي يئانثتسسا لب ،ةياغلل عئار ىوتسسم
نمسض ›اوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل همسسا اوعسضو نيذلا ،ءارمسسلا ةراقلا ‘ Úسصتıا فرط نم
نع نابأا هتيمسست راسصنأÓل ولحي امك دادح ةقرطŸاف ،تاعومÛا ود ‘ ةيلاثŸا ةليكسشتلا
نوكت امدنع ةيوق تارارق ذاختاب هل حمسست ةيوق ةيسصخسش هكÓتما نعو اهب سسأاب ل هتايناكمإا

هلعجي ام ،ÚمجاهŸا ىلع ةÒطÿا تاركلاو تامجهلا رسسك نسسحي هنأا امك ،ةركلا هدنع
.ةيدولوŸا ‘ اهب ناهتسسي ل ةزيكرو ةيسساسسأا ةعطق

ةمسساح ةرير“ مدقو زايتماب Óسسيإا فلخ يدادع
رمألا قلعتيو ،›اغنسسلا ثيغنوت يدان مامأا ةيلوطب ةارابم مدقو ءاوسضألا فطخ رخآا بعل

Ãا طسسوتŸسسيإا ناكم يسساسسأا كراسش يذلا ،يدادع قيفوت يعافدلا ناديÓ سسلج يذلا
نأا يدادع عاطتسسا ثيح ،ةارابŸا رمع نم ةÒخألا ةعاسس عبرلا ‘ Óيدب لخدبو ةكدلا ىلع
ىلع لجسس يتلا ةمسسا◊ا ةريرمتلا ءارو ناك ،كلذ نم Ìكألا لب بجي امك يعافدلا هرود يدؤوي
قبط نع ةرك ررÁ حارو ةيعافد ةوفه يدادع لغتسسا Úح ،زوفلا فده Òخلب هليمز اهرثإا
يتلا ةمسسبلا اديعمو حارفألا انلعم ،كابسشلا ‘ ةيخوراسص ةفذقب ةركلا عسضو يذلا Òخلبل

Òكششوب. ةÒخألا ةÎفلا ‘ تباغ



ايندبو ايلام Êاعي انقيرف» : رارسس
«نوقهرم نوبعÓلاو

لكاسشŸا مامأا مسساوم ةدع ذنم ةلحرم بعسصأا مايأ’ا هذه سشيعي هقيرف نار ارسس سسيئرلا دكأا
نوبعÓلاو ايندبو ايلام Êاعن اننا »: ةدحاو ةرابع ‘ ةيعسضولا سصÿ ثيح اهيف طبختي يتلا

تافوخت ردسصم وهو ةيلاتتŸا تايرفسسلاو ةسسفانŸا ةفاثك لظ ‘ هغلبم ءايعلاو بعتلا مهب غلب
‘ ددسسن انسسفنا اندجو دقل »: فيسضيل » ةقوبسسم Òغو ةقناخ ةيلام ةمزا ةراد’ا سشيعت اميف

مسسوŸاب ةسصا-خ ة-ير-ه-سش رو÷ا3 انددسسو اهانددسس يت-لا ة-طرا-ف-لا م-سساوŸا تا-ق-ح-ت-سسم
ثيح ةقلاعلا تاقحتسسŸا ةيوسسل هذافنتسسا ” يذلا ›اŸا فÓغلا نع فسشكيل .«ديد÷ا

. » ÚبعÓلا ةيوسستل متنسس رايلم7 انفرسص دقل»:لاق
«بعللا ‘ يدانلا ةبيه ن’ فاكلا ةسسفانم ‘ طرفن نل»

فاكلا ةسسفانم نم باحسسن’ا لجا نم ›اعتت تادب يتلا تاوسص’ا سصوسصخبو
تايرفسسلا فيلاكت Òفوت ىلع رداق قيرفلا دعي ⁄ ثيح ةيلاŸا ةمز’ا ببسسب

مهل لوقا فاكلا ةسسفانم نم باحسسن’اب انيلع Òسشي نم »: رارسس سسيئرلا در
روهظلل اندوهج يراسصق لذبنسسو اهيف طيرفتلاب انل حمسست ’ يدانلا ةبيه نا

ة-سصاÿا ةر-ئا-ط-لا ف-ي-لا-ك-ت نا ح-سضو-ي-ل. «ل-كا-سشŸا م-غر ةو-ق--ب سسفا--ن--ت--لاو
.متينسس  ÒيÓم4 ›اوح  قيرفلا فلكي رسصم ‘ سصبÎلاو

«فافلا ىدل قيرفلا تاقحتسسم نم سضعب يسشطز نم تبلط»
دقف لاومأ’ا ¤ا مايأ’ا هذه قيرفلا ةجاح ببسسبو هنا رارسس سسيئرلا فسشك
اندنع »:لاق ثيح ايلام اغلبم  هنم بلطو يسشطز ةيدا–’ا سسيئرب لسصتا

ي-سشطز-ب ’ا-سصتا تط-بر د-قو فا-ف-لا ىد-ل يدا-ن-لا تا-ق-ح-ت-سسم  ن--م سضع--ب
مث اناغ  ¤ا رفسسلا ىلع قيرفلا ةدعاسسŸ  لاومأ’ا كلت خسض هنم تبلطو

قفاو دقو يزاغنب يلهأاو سستاÒب ودن’روا  يتهجاوم روسضحو رسصم
رايلم3 غلبŸا نا تفسشك رداسصم نا ةراسش’ا ردŒ » ةيدا–’ا سسيئر

.دحأ’ا سسما ةحيبسص يدانلا هيلع لسص– متنسس
«نكي ماهم هيلع يلختن نل  طينحج»

يذلا ثيد◊ا نار ارسس سسيئرلا دكأا طينحج دئاقلا ةيسضق سصوسصخبو
ثيح هل ةحسص ’ هتامدخ ةنع يلختلا ‘ ةراد’ا Òكفت لوح رودي

تاسضوافم ‘ هعم دجون دقف نكي امهم طينجح نع ىلختن نل»:لاق
رما وهو ةقناخ ةمزا سشيعن اننا ةسصاخ ›اŸا بنا÷ا سصوسصخب
هقيرف لÓتحا نا نم رارسس رسصا امك.» يداونلا عيمج ‘ ثدحي
رارقتسس’ا ةلاح دكؤوي اهيلع هظافحو ¤و’ا ةلو÷ا ذنم ةرادسصلا

Òغ-لا ة-ي-ع-سضو-لا لو-ح ›ا-ع--ت--ت ي--ت--لا تاو--سص’ا ناو يدا--ن--لا ل--خاد
.ةحيحسص Òغ يدانلل ةرقتسسم

ب/ليلخ

لوأ’ا فÙÎاــه2441 بجر32 ـل قفاوŸا1202 سسرامÚ 80نثإ’ا

جربلا يلهأا

فيطسس قافو

ة-م-سصا-ع-لا هاŒ مو-ي-لا ة-ح-ي-ب-سص ف-ي-ط--سس قا--فو د--فو  Òط--ي
نم ةع-سسا-ت-لا ة-عا-سسلا ‘  ة-سصا-خ ةر-ئا-ط Òب-ع ار-كا ة-ي-نا-غ-لا

نم تاعاسس دعب اناغ لسصي نأا رظتني ثيح ةمسصاعلا راطم
سسأاÒسسو  ابع’62 مهنيب نم  اوسضع05 نم دفوبو ناÒطلا
يواهلا سسيئر راذتعا دعب  ةيافلح دهف ماعلا ريدŸا دفولا
ير-ج-ت-سس ثي-ح ل-ق-ن-ت-لا ن-ع رار--سسو ‘’ لا--م--ك فÙÎاو
يسسيئرلا بعلŸا ةيسضرا يلع Úتيبيردت Úتسصح ةليكسشتلا
قيرفلا وه قافولا نا ةسصاخ مويلا ةيسسما ةسصح نم ةيادب
ةعاسسلا ‘ ءاعبر’ا ةيسسما ةهجاوŸا دعوم لبق  فيسضتسسŸا
. ةعباسسلا

ةليكسشتلا زئاكر8 ةعطاقم ديدهت ت– ةيرفسسلا
تاقحتسسŸا ببسسب

نا دعب رسصان-ع-لا زر-با تا-مد-خ ع-ي-ي-سضت-ب دد-ه-م داد-ع-ت-لا ي-ق-ب-ي
مدع ةلاح ‘ رفسسلا مدعب ةليكسشتلا زئاكر نم رسصانع8 تدده
قلعتيو ةقلاعلا ةيرهسشلا اهروجا ديدسستو اهبلاطŸ ةباجتسس’ا
يرابد، طين-ح-ج ن-م ل-ك ة-ي-سسا-سسأÓ-لأا ة-ل-ي-ك-سشت-لا ف-سصن-ب ر-م’ا
‘ ةراد’ا عسضي ام وهو ةسشغو ليد‰، يبيرعل، يسشكاكب، يوارق،
ةيلاŸا ةمز’ا لظ ‘ لقنتلا دعوم لبق تاظ◊ ةيقيقح ةطرو
ف-يرا-سصم وا ة-يو-سست-لا Úب ةرادإ’ا ا-ه-ن-م Êا--ع--ت ي--ت--لا ة--ق--ناÿا
. تاعازنلا ةن÷ نوبيد ديدسست وا ةيرفسسلا

ةيرفسسلا نع زربأ’ا بئاغلا Êاحرف

باسصم ةلاسصيم-‘اوعلو
دعب ةيرفسسلا نع Êاحرف يراوه رسسيأ’ا Òهظلا بايغ دكأات
Óماك ارهسش ةحارلا ›أا هنوكر ةرورسض تافوسشكلا ترهظأا نا
ةطرافلا ةلو÷ا ةهجاوم لÓخ هل سضرعت يذلا ءادتع’ا دعب
‘اوعل–ةلاسصيم ي-ئا-ن-ث-لا نو-ك-ي-سس ا-م-ي-ف ةر-ك-سسب دا–ا ما-ما

دعوم ل-ب-ق ف-ث-ك-م جÓ-ع ›إا ع-سضخ-ي نا ي-ل-ع د-فو-لا ن-م-سض
اهل سضرعت يتلا ةباسصإ’ا ةيفلخ يلع مداقلا ءاعبرأ’ا ةارابم

.ةقباسسلا ةلو÷ا ةارابم سسفن ‘
دفولا نمسض يتومول Êاغلا مجاهŸا

رفاسسŸا دفولا نمسض يتومول لايناد Êاغلا مجاهŸا نوكيسس
هلبهات مدع ببسسب بعللا لجا نم سسيل نكلو اناغ ›ا مويلا
›ا  قئاثولا سضعب لامكاو هتلئاع  ةرايز لجا نم لب دعب
همامسضنا ذنم ةكراسشم نود نم بعÓلا يقبي ثيح هسصقنت
و---تا---كرŸا ن---م Òخ’ا د---عوŸا ‘و ر---ه---سش ن---م Ìكا ل---ب----ق
مدع ببسسب طرافلا يفناج13 موي يهتنا يدلا يئانثتسس’ا
نويلم006و رايلم تاعازنلا ةن÷ تاقحتسسم ةراد’ا ديدسست
.يوارد – ةبحر يئانثلا نويدب ةسصاÿا

ةيرسصŸا ةÒسشأاتلا ىلع لسص– دفولا
ة-ي-عا-م-ج ةÒسشا-ت ى-ل--ع سسما ف--ي--ط--سس قا--فو د--فو ل--سص–

يلع نو-ك-ي-سس د-فو-لا نا ة-سصا-خ ة-ير-سصŸا ي-سضار’ا لو-خد-ل
ةرئاط ءاطتما عم ءاعبر’ا ةيسسمأا ةهجاوم ةياهن دعب دعوم

ة-م-سصا-ع-لا و-ح-ن ة-يدا-ع ة-ل-حر ‘ ة-ي-نا-غ-لا ة--يو÷ا طو--طÿا
اÒسض– عو-ب-سسا مود-ي سصبر-ت ة--ما--قإ’ ةر--ها--ق--لا ة--ير--سصŸا

Ÿا عدوا ثيح يزاغنب يلهأا ماما ةيناثلا ةلو÷ا  ةهجاوŸريد

ةÒسشأاتلا يلع لوسص◊ا بلط سسما يدورج ديسشر يرادإ’ا
.ةمسصاعلاب ةيرسصŸا ةرافسسلا ‘

ب/ليلخ

تاقحتسسŸا ببسسب ةيرفسسلا زئاكر8 ةعطاقم ديدهت ت– لقنتلا

اوـــــــسضع05 نم دفوب ةـــــــسصاخ ةرـــــــئاط ‘ مويلا  رـــــــفاسسي قاــــــــفولا

سسلÛا ةسسائر ةسصفافح ىسسيع ىلع سضرع ةرادإ’ا سسل‹
ةحرابلا ةيسسمأا دقعنا يذلا عامتجÓل ادادعتسسا ةرادإ’ا سسل‹ ءاسضعأا سضرع
اسسيئر هتيكزت و سسلÛا ةسسائر ةسصفافح ىسسيع قبسسأ’ا سسيئرلاو وسضعلا ىلع

Ûا ةسسائر هل قبسس ةسصفافح نأا ةسصاخ ةرادإ’ا سسلÛنب سسينأا ءي‹ لبق سسل
دهعب رداغي نأا لبق لوأ’ا فÙÎا ›إا دوعسصلا كاذنآا قيرفلا ققح ثيح ،يدامح
عامجإ’ا لجر  Èتعي ةسصفافح ىسسيع ¤إا ةفاسضإا يدامح نب لامعأ’ا لجر مودق
يواهلا يدانلا سسيئر عم وأا ةكرسشلا ءاسضعأا عم ءاوسس ةدي÷ا هتقÓع ¤إا رظنلاب
‘ ةرادإ’ا سسلÛ اسسيئر هبيسصنت اومسسر دق ءاسضعأ’ا نوكي ثيح ،سشامر سساو◊ا
نم جورÿاو  قيرفلل سسيئر بايغل دح عسضو مث نمو ةحرابلا ةيسسمأا عامتجا ةياهن

– Ëدقلا سسيئرلا تايولوأا سسأار يلع نوكتسسو يدانلا اهسشيعي يتلا دادسسن’ا ةلاح
رو‰ ةكرسشل ةماع-لا ة-ي-ع-م÷ا د-يدŒو با-ت-ت-ك’ا ح-ت-ف نÓ-عإ’ Òسضح-ت-لا د-يد÷ا
›ا◊ا ةرادإ’ا سسل‹ ةبيكرت Òيغتو ددج Úمهاسسم باطقتسسا لÓخ نم نابيبلا
ل-ب-ق ن-م ا-ها-ق-ل-ت ي-ت-لا تا-نا-م-سضلا د-ع-ب ق-ير-ف-لا تا-ي-مو-ي Òي-سست نا-م-سضل ة-فا-سضإا
. قيرفلا ¤إا تاناعإا Ëدقتل ةيلÙا تاطلسسلا

سسمأا ةملك رخآاو ةعفترم ةرجأا طÎسشا، قيرفلا ءاقبب دهعت Êاميلسس
ىلع ظاف◊اب  ةرادإ’ا عم هتعمج يتلا تاثداÙا لÓخ Êاميلسس بردŸا دهعت
دج ةيرهسش ةرجأا طÎسشا لباقŸا ‘ ،لوأ’ا فÙÎا مسسقلا ‘ قيرفلا ءاقب

بردŸا بلط ثيح ،’وبقم ايلام اسضرع هيلع حÎقت يلهأ’ا ةرادإا لعج ةعفترم
›اŸا سضرعلا ىلع درلا دعوم ةحرابلا ةيسسمأا ةياغ ›إا Òكفتلل ةلهم Êاميلسس
مويلا ذنم تاب-يرد-ت-لا-ب ةر-سشا-ب-م ق-ح-ت-ل-ي-سس ه-ت-ق-فاو-م ح-ن-م ة-لا-ح ‘و جÈلا ةرادإ’
ة-يدو-لو-م ما-مأا ة-مدا-ق-لا ة-ه-جاوŸا لÓ-خ ة-ل-ي-ك-سشت-لا ى-ل-ع فار-سشإÓ-ل Òسضح-ت-لاو

.نارهو
نارهو ‘  رسضاح مداقلا بردŸا لاوحأ’ا لك ‘

ابسس– ابردم هيلع فرسشيسس قيرفلا نأا جÈلا يلها ةرادإا ‘ لوئسسم ردسصم دكأا
Ÿا-م-ي-ل-سس ق-فاو ءاو-سس مدا-ق-لا تب-سسلا ن-م ة-ياد-ب نار-هو ة-يدو-لو-م ة-ه-جاوÊ وا ”

ءامسسأا تّرسضح دق رداسصŸا تاذ بسسح و ،ةرادإ’ا نإا ثيح ،رخآا بردم مادقتسسا
تسضفر ةارابŸا دعوم لبق و ،مهعم قافت’او مهب لاسصتا طبرل نيرخآا Úبردم
.Êاميلسس ةقفسص ‘ لسصفلا  ةياغ ¤إا ءامسسأ’ا هذه نع فسشكلا

نارهو ›إا اوج لقنتلا نع ثحبت ةرادإ’ا
اهنمو ةمسصاعلا ¤إا ةيداع ةيوج ةلحر ‘ ركاذت نامسض نع يلهأ’ا ةرادإا ثحبت

مدع نامسضو ةفاسسŸا راسصتخ’ Èلا قيرط نع نارهو ةنيدم ¤إا  Òسسلا ةلسصاوم
هد-يد– ” ل-ق-ن-ت-لا د-عو-م نأا ة-سصا-خ نار-هو ة-ن-يد-م ة-يا-غ ¤ا Úب--عÓ--لا قا--هرا

. ةارابŸا دعوم لبق طقف ةعاسس42 يأا ةعم÷ا ةحيبسص
قلطنت ةدا÷ا تاÒسضحتلاو نودوعي نوباسصŸا

،تابيردتلا نمسض جامدن’ا ›ا  ةباسص’ا نم Êاعت يتلا رسصانعلا ةيبلاغ تداع
يروÙا ع-فادŸاو  Êا-يز– نا-م-ث-ع ن-ب مو-ج-ه-لا ي-ئا-ن-ث ن-م ل-ك-ب ر-مأ’ا ق-ل-ع--ت--يو

قاروأ’ا لك عسضي ام تابيردتلا جراخ لاتق عفادŸا ىوسس ىقبتي ⁄ ثيح ،سشومح
ديري يذلاو نارهو ةيدولوم ةهجاوŸ ابسس– ينفلا مقاطلا فرسصت ت– ةحبارلا
وحن فحزلا ‘ يلهأÓل ةيلعفلا ةقÓطنÓل ةسصرف اهنم لعجي نأا جÈلا ‘ عيم÷ا

. ءاقبلا نامسض

ينفلا مقاطلا تافوخت Òثي Êدبلا بنا÷ا
ءا-ق-ب د-ع-ب ة-سصا-خ ق-ير-ف-لا تاÒسض– ‘ ءادو-سسلا ة-ط-ق-ن-لا Êد-ب-لا بنا÷ا ى-ق-ب--ي
نع ابارسضإا اهيف اونسش يتلا سسمÿا مايأ’ا ةليط تابيردتلا نع اديعب ÚبعÓلا
لÓغتسسا نود نم  تبسسلا ةهجاوم دعوم نع ةليلق مايأا لبق ةدوعلا  مث  بردتلا

ةيدولومو دادزول-ب ي-ت-ه-جاو-م ل-ي-جأا-ت د-ع-ب ي-ل-هأ’ا ا-ه-ي-لإا ن-كر ي-ت-لا ة-حار-لا  ةÎف
نأا تداك ةيقيقح ةمزا قيرفلا مهيف سشاع Úيلاتتم Úعوبسسأا ةÎفلو ةمسصاعلا
ب/ليلخ. هÒسصÃ فسصعت

›اولا ةناعا رايلم2
تاعاسسلا هذه ةرظتنم

لوصصو ىلع قيرفلا ةرادا نهارت
رايلم2 غلبÃ ةردقŸا ةي’ولا ةناعا

اهحنم دق ةي’ولا ›او ناك يتلا
¤ا رهصش لبق هترايز لÓخ قيرفلل

ةراد’ا تدجو ثيح تابيردتلا
باصس◊ا ¤ا اهلوصصول ةقيرط

وكصشي يذلا يواهلا  قيرفلل يكنبلا
‘ اهلÓغتصسا مث نمو ديمجتلا نم
لبق ةقلاعلا اياصضقلا ضضعب ةيوصست
2 ¤ا فاصضت يتلاو اناغ ¤ا رفصسلا

. ةيدا–’ا اهتحنم يتلا  رايلم

2ب سضرق حنم  ةيافلح
رايلم3 يوابرعلاو رايلم

اوفتكا دق ةراد’ا ضسل‹ ءاصضعا ناكو
Ãملصس نا دعب ةعصضاوتم تامهاصسم حن

نويلم052 غلبم نيدموب وصضعلا
ناك اميف نويلم052 نابيصش هليمزو

رايلم2 غلبÚ ÃحناŸا Ìكا ةيافلح
نم هنا مغر يوابرعلا بيصصن ناك اميف

ملصس هنا Òغ ةراد’ا ضسل‹ جراخ
تقولا ‘ متنصس رايلم3 غلبÃ اصضرق
يداصص ديلو وصضعلا حنÁ ⁄ يذلا

ضسيئر رارغ ىلع ادحاوو اميتنصس
يفتكا يذلا رارصس ةراد’ا ضسل‹

Ãيصصخصشلا همصساب نامصض كوكصص حن
.Úصضرقملل

يلع ءانثلا ‘ بهسسا رارسس
يوابرعلا ةفقو

رارصس فÙÎا يدانلا ضسيئر بهصسا
قباصسلا وصضعلا ةفقو ىلع ءانثلا ‘
دعاصس نا دعب يوابرعلا ميهاربا
يتلا ةيرفصسلا نامصض ‘ قيرفلا
روت كيبورت بحاصص اهيف مهاصس
Ãعوم‹ نم نويلم008و رايلم غلب

فيراصصŸا نويلم007و ÒيÓم3
¤ا ةفاصضا  ةيرفصسلل ةيلامج’ا

لجا نم ةرادÓل اصضرق هحنم
تاقحتصسم ديدصست ‘ ةدعاصسŸا

ةفقو فقي رارصس لعج ام ÚبعÓلا
.يوابرعلل ماÎحا

ب/ليلخ

لسصحتيو ÚحرسسŸا لوا ديعلب مجاهŸا
ةيرفسسلا دعب هقئاثو ىلع

ةياهن يوتسشلا وتاكرملل ابسس– ÚحرسسŸا لوا ديعلب باسشلا مجاهŸا نوكيسس
يلع لوسص◊ا نود نم تابيردتلاب يفتكي مجاهŸا لظ نا دعب ›ا◊ا رهسشلا
ةزوحب ثي-ح ه-ح-ير-سست ل-سضف-ت ةراد’ا ل-ع-ج ا-م ة-كرا-سشم-ل-ل د-حاو ءا-عد-ت-سسا
لوا ديعلب مجاهŸا ناكو،فيطسس قافوب هطبري  مسساوم5ب دقع بعÓلا
نا نود نم طرافلا لبق مسسوŸا ذنم رباك’ا ¤ا اهتيقرت ” يتلا رسصانعلا
. هتاقاط رجفي

انااغ ¤ا رفسسلا لبق ةيثÓثب زوفي سستاÒب ودن’روا
بونج ةلوطب ‘ هدعاوق جراخ  اسضيرع ازوف فيطسس قافو سسفانم ققح

يدان ةهجاوŸ اناغ ¤ا رفسسلا لبق ةليلق تاعاسس ةلماك ةيثÓثبو ايقيرفا
Úب اداح اسسفانت فرعت نا رظتنŸا ةارابŸا ةبوعسص دكؤوي ام فيطسس قافو
لبق ةارابم رخا ‘ فيطسس قافول ةراسسÿا ةجيتن تناك لباقŸا ‘ Úقيرفلا
.مويلا رفسسلا

ةمسصاعلا ‘ سسما ماقأا دادعتلا
كيبŸوا قدنف ¤ا طبسضلابو ةمسصاعلا هاŒ ةحرابلا ةيسسما دادعتلا لقتنا
يوتسسم يلع لي-ج-سست-لا د-عو-م ‘ رو-سض◊ا نا-م-سضو  ل-ق-ن-ت-لا ة-ل-ي-ل ة-ما-قإÓ-ل
احابسص ةعسساتلا ةرئاطلا حÓقا دعوم نا ةسصاخ ةركبم ةعاسس ‘ راطŸا
لقنتلا ةليل قدنفلا يوتسسم ىلع ÚبعÓلا تاديدهت دسسجتت نا رظتنŸا نمو

. قدنفلا ¤ا نوددهي نيذلا نوبعÓلا روسضح مدع رظتنŸا نم ثيح

ادغ ةسضايرلاو بابسشلا ريزو مركي رارسس
‘ فيطسس ةنيدÃ مويلا يدلاخ دمحا ديسس ةسضايرلاو بابسشلا ريزو لحي
ةي’ولا يوتسسم يلع ة-ي-سضا-ير-لا ل-كا-ي-ه-لا د-ق-ف-ت ل-جا ن-م Úمو-ي مود-ت ةرا-يز
يÁركت لفح عم دعوم يلع زابلا ةيسضايرلا ةسسردŸا ‘ سسمأا نوكيسسو
لغتسسيسس يذلا  رارسس سسيئرلا لبق نم  ريزولا فرسش ىلع قافولا ةرادا هتمظن
لجا نم لخدتلاو قيرفلا ت’اغسشنا لم‹ ريزولا غÓبإا لجا نم ةسصرفلا
. يدانلا رقم عورسشمو اسسنرف قدنف فلم ةيوسست

ب/ليلخ



هفيصضم مامأا ةرظتنم Òغ ةراصسخ ةمصصاعلا دا–إا ىقلت
ةارابم ‘ ،دحاو فدهل Úفدهب سسمأا لوأا وداراب يدان
قيرفلا ةلصصاوم اهيف نورظتني ةراطصسوصس راصصنأا ناك

ةلو÷ا ‘ ةرقم حاصستكا دعب ةيباجيإلا جئاتنلا دصص◊
نكمتي ⁄و رخآا يأار هل ناك ناديŸا نأا لإا ،ةقباصسلا
مظنم قيرف مامأا زوف-لا ق-ي-ق– ن-م ي-م-صسا-ق-ل-ب ءا-ق-فر

⁄و ،ةارابŸا ةيادب ذنم دا–إÓل ةÒبك تابوعصص قلخ
Òغب اهوÈتعاو ةراصسÿا هذه قيرفلا قاصشع عرجتي
نم تاناكمإلا لك رفوت مغر فرظلا اذه ‘ ةيداعلا
ىلع مهبصضغ مج اوبصص امك ،ةيباجيإا ةجيتن قيق– لجأا
ع-م ل-ما-ع-ت-لا ن-صسح--ي ⁄ يذ--لا ي--جور--ف يÒت بردŸا
سضع--ب--لا ¤إا د◊ا ل---صصوو ،م---ه---يأار بصسح ة---ه---جاوŸا
.ينفلا مقاطلا نم ايئاهن هليحرب ةبلاطملل

ةبئاغ ةيلاعفلأو أديج ناك ءأدألأ
ة---عر---صسب ةارا---بŸا ءاو---جأا ‘ دا–لا و----ب----عل ل----خدو
سصر-ف-لا سضع-ب او-ق-ل-خ ا-م-ك ةر-ك-لا ى-ل--ع اوذو--ح--ت--صساو
اتغابم افده قيرفلا ىقلتي نأا لبق ،ليجصستلل ةحناصسلا
رثأا ام وهو ،بعل ةقيقد نيرصشع نم لقأا رورم دعب
يمصساقلب ءاقفر مايق مغر قيرفلا دودرم ىلع اÒثك
نود لا-ح ة-ي-لا-ع-ف-لا سصق-ن نأا لإا ،ة-ع--ير--صس ل--ع--ف ةدر--ب

Œا سصر-ف-لا د-ي-صسŸةجيتنلا ليدع-تو ل-ي-ج-صست-ل-ل ة-حا-ت
طوصشلا ةياغ ¤إا عيم÷ا رظتناو ،لوألا طوصشلا لÓخ

قيرط نع ةجيتنلا ةلداعم نم ةعاصش نب نك“ اÊ Ÿاثلا
لخاد هتلقرع رثإا ىلع هصسفنب اهيلع لصص– ءازج ةلكر
رومألا بلقنت نأا لبق ةفكلا لداعيل ،تايلمعلا ةقطنم
ةلكر نم ادد‹ كابلا مدقتيو ةليلق تاظحلب كلذ دعب

.ىرخأا ءازج
Úفده ىقلتي قيرفلأ اتلعج ناتلتاق ناتوفه

اهيدافت نكÁ ناك ةلتاق ءاطخأا ‘ دا–إلا عافد عقوو
لوألا فدهلا ةطقل دهاصش عيم÷اف ،زيكÎلا ءوصس لول

Ÿل ة--يد--ه زود--ن--غ سسرا◊ا ح--ن---م ا--Óن--ب ودارا--ب بع
نأا لبق ةتيصش زواŒ ‘ ةبوعصص دجي ⁄ Òخألا ،يلعوب
يعافد ميظنت طصسو كابصشلا ‘ ةرصشابم ةركلا ددصسي
Êاثلا فدهلا ةطقل نأا امك ،زيكÎلل مات بايغو ءيصس
ةد-ع ز-ج-ع اŸ ،ي-عا-فد-لا ق-صشلا ‘ ءي-صش ل-ك سصخ--ل--ت

ددعلا مغر تايلمعلا ةقطنم نم ةركلا داعبإا نع Úبعل
ةفلاıا دعب ةقطنŸا لخاد وداراب يبعل نمك ليلقلا
يذلا تÓيلع ديب ةركلا مدطصصتل ،قمعلا ‘ ةذفنŸا
نكÁ نامك ءازج ةلكر ‘ ببصستو راطإلا جراخ ناك
.ةلوهصسب اهيدافت

ةلم÷اب اصصرف أوعّيصض نومجاهŸأ
لÓخ ةلم÷اب ليجصستلل اصصرف دا–إلا ومجاهم عيصضو
،ةيصضاŸا تايرابŸا ‘ لا◊ا هيلع ناك امك ،ةارابŸا

لغتصسا ةعاصش نب لو ليجصستلا نم نك“ يمصساقلب Óف
¤وألا ة-ل-حرŸا ‘ ة-صصا-خ ه-ل تح-ي--تأا ي--ت--لا سصر--ف--لا
ليدبلا تّوف امنيب ،ىمرŸا مامأا ةلهصس ةركل هعييصضتو

ليدعت لجأا نم ةيبهذ ةصصرف قيرفلا ىلع ميليب دماح
ةدومح نب ةعيزوت دعب ةارابŸا سسافنأا رخآا ‘ ةجيتنلا
أا-ط-خأا ه-ن-ك-ل ،م-ي-ل-ي--ب ل--جر ¤إا سسرا◊ا ا--ه--لو--ح ي--ت--لا
رصصانعلا سضعب رهظ امك ،ةيبناج ترم هتركو ديدصستلا
لمكأاو ائيصش مدقي ⁄ يذلا لوصس رارغ ىلع ىوتصسم نود
يذلا ةرم◊ ةبصسنلاب رمألا سسفن وهو ،ةلماك ةهجاوŸا

ي-عا-فد-لا رود-لا-ب ى-ف-ت-كاو مو-ج-ه-لا ‘ ا-ئ-ي-صش مد-ق-ي ⁄
رهظ يذلا يمصساقلبل ةبصسنلاب رمألا سسفن وهو ،طقف
..دوهعŸا هاوتصسم نع اديعب

يجورف نم بصضغلأ ةمق ‘ راصصنألأ
هذ-ه بق-ع بصضغ-لا ة-م-ق ‘ دا–إلا را-صصنأا د--جاو--ت--يو
تا-ير‹ ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب ةر-م ا-هوÈت-عا ي-ت--لا ،ةرا--صسÿا
يجورف بردŸا ىلع مهبصضغ مج اوبصص امك ،ءاقللا
ةصصاخو ،مهب-صسح ة-ه-جاوŸا ع-م ئ-ي-صسلا ه-ل-م-ع-ت بب-صسب
نم ،Êاثلا طوصشلا ‘ ةموهفم نكت ⁄ يتلا تاÒيغتلا

نايلعو ةرصشموب ماحقإاو ةتيصشو تÓيلع جارخإا لÓخ
،عافد-لا ن-م ى-ن-م-ي-لا ة-ه÷ا ¤إا ة-ف-ي-ل-خ ن-ب ل-يو– ع-م
هذه دŒ ⁄ ثيح ،يعاجÎصسا ناديم طصسوك لوصسو

ةصصاخ ودارابل اثلاث افده كلذ فلكي داك لب تاÒيغتلا
ءانبأا لعج ام ،ةعيرصسلا ةدترŸا تامجهلا قيرط نع
.يصسنرفلا بردŸا وحن ماهتلا عباصصأا نوهجوي ةجهبلا

«اما“ ةموهفم Òغ يجورف تأÒيغت» :لوغ
هبجعت نع لوغ قراط دا–إÓل قباصسلا بعÓلا رّبعو
:لاقو ،ةهجاوŸا راوطأا عم يجورف لماعت نم Òبكلا
طو-صشلا ‘ ي-جور-ف تاÒي-غ--ت م--ه--فأا ⁄ ة--ق--ي--ق◊ا ‘»
ة-ت-ي-صش نا-ك-م ةر-صشمو-بو نا-ي-ل-ع لو-خد ة-صصا--خ ،Êا--ث--لا
ناك تيقوتلا كلذ ‘ ةعاصش نب جارخإا نأا امك ،تÓيلعو

دعب سسفنلا-ب ه-ت-ق-ث دا-ع-ت-صسا بعÓ-لا نأاو ة-صصا-خ أا-ط-خ
ةيلوؤو-صسم ه-ل ر-بدŸا نأا-ب ن-ظأا ،ر-ئاز÷ا ة-ل-كر ل-ي-ج-صست
ب .ب.«ةراصسÿا هذه ‘ ةÒبك

ةلهضس اضصرف انعيضض» :يجورف
«ةارابŸا رضسخن انتلعج

انلخد» :لاقو ،ةارابŸا بقع يجورف ثد–
ى-ل-ع ا-نذو-ح-ت-صساو ةد-ي-ج ة-ق--ير--ط--ب ةارا--بŸا
ناك ةقيرطب لوأا افده ىقلتن نأا لبق ،ةركلا

Áانلّدعو ةدوعلا انلواح كلذ دعب ،ةلتاق ةيعافد ةوفه بقع اهيدافت نك
كلذ Òغ ،ةقيرطلا سسفنب افده ىقلتن نأا لبق ءازج ةلكر نم ةجيتنلا

.«ثÓثلا طاقنلا رصسخن انلعج ام وهو ليجصستلل ةحناصس سصرف ةدع انعيصض
«قيرفلأ ‘ أÒثك ترثأأ تابايغلأ»

،مصسوŸا ةيادب ذنم انيلع اÒثك ترثأا تابايغلا نأاب نظأا» :Óئاق فاصضأاو
ىلع كصش نود نم رثؤوي رمألا اذهو ،رصصانع ةدع نود لخدن ءاقل لك ‘

نأا بجي اذهل ةليلق تناك ءلدبلا دعاقم ‘ تارايÿا ىتح ،جئاتنلا
ة-ي-ط-غ-تو ا-ن-تا-ف ا-م كراد-ت ل-جأا ن-م تا-ب--يرد--ت--لا ‘ ل--م--ع--لا ف--عا--صضن
.«تابايغلا

«دا–إÓل Òثكلأ مدقيصسو ديج بعل ميليب»
،قيرفلا ‘ اعيرصس ملقأاتو ديج بعل ميليب ةقيق◊ا ‘» :لوقلاب متخو
زيمتي بعل هنإا ،ةلبقŸا تلو÷ا ‘ لصضفأا نوكيل هزيهŒ لواحن نحن
،مصسوŸا ةيقب ‘ كلذ لÓغتصسا ان-ي-ل-عو ة-ي-لا-ع تا-ي-ن-فو ة-ق-ئا-ف ة-عر-صسب
ب .ب.«ةلوطبلا ‘ ديدج بعل هنأل Óيلق هيلع Èصصلا انيلعو

سسرا◊ا نأا ود--ب--ي
زود-ن-غ سسي--صسك--لأا
ةتباث ىطخب هجتي
ه--ت--نا--ك--م د---ق---ف---ل
‘ ة-----ي-----صسا------صسألا
ر-ظ-ن-لا-ب ،ق-ير-ف--لا
ىو-------ت--------صسŸا ¤إا
‘ ه-ب ر-ه--ظ يذ--لا
،ودارا------ب ءا------ق-------ل
ل--ك--صشب ه---ب---ب---صستو
‘ ابيرق-ت ر-صشا-ب-م
فد---ه---لا ي---ق---ل----ت
نا---ك ثي---ح ،لوألا
هاوتصسم نع اديعب

ا--م--ك ،ىر--خأا ةر--م
ه--ت--نا--ك--م ل--ع--ج--ي
ةددهم ة-ي-صسا-صسألا
نأاو ةصصاخ ىصضم تقو يأا نم Ìكأا

امد-ع-ب ة-صسفا-ن-م-ل-ل ز-ها-ج رو-ف-ي-صس
.ةباصصإلا نم ايئاهن ىفاعت

أءزج هولمح راصصنألأ

ةراصسÿأ ةيلوؤوصسم نم
ن-م اءز-ج ق-ير-ف--لا را--صصنأا ل--م--حو
سسرا--ح---ل---ل ةرا---صسÿا ة---ي---لوؤو---صسم
فد--ه---لا ¤إا ر---ظ---ن---لا---ب ،زود---ن---غ

‘ ق-ير-ف-لا ها-ق-ل--ت يذ--لا تغا--بŸا
اÒث-ك ر-ثأا يذ--لاو ،ةارا--بŸا ة--ياد--ب

ا-م-ك ،Úب--عÓ--لا تا--يو--ن--ع--م ى--ل--ع
فدهلا ةيلوؤوصسم نم اءزج هولمح

هلماعت مدع ببصسب Êاثلا
مدعو Úعفادم عم دي÷ا

رطÿا داعبإا ىلع هتردق
ل----خاد درو ذ----خأا د-----ع-----ب

.تايلمعلا ةقطنم
أاجلي دق يجورف

روفيصس كأرصشإأ ¤إأ
¤إا تايطعŸا لك Òصشتو
¤إا يجورف ءو÷ ةيناكمإا
‘ رو-----ف-----ي------صس كار------صشإا
ما--مأا ة--ل---ب---قŸا ةارا---بŸا

ة-صصا-خ ،ف-ل-صشلا ة-ي-ع-م-ج
نو----ك----ت----صس ةارا----بŸا ناو
ق--ير--ف--ل---ل اد---ج ة---م---ه---م
،عو--ن‡ ا--ه---ي---ف Ìع---ت---لاو
ت– ي-جور-ف نو--ك--ي--صسو

ءا--ق--ل--لا ‘ Òب--ك ط---غ---صض
بع--ل--ي د--ق ه--نأاو ة--صصا--خ ل---ب---قŸا

ة---لا---ح ‘و ق---ير---ف----لا ع----م هÒصصم
ةلاقإلا ر-ط-خ ه-جاو-ي د-ق ه-ترا-صسخ
ب .ب.ةÒبك ةبصسنب

ــه٢44١ بجر٣٢ ـل قفاوŸا١٢٠٢ سسرام٨٠ Úنثإلا لوألا فÙÎا
ةمصصاعلأ دا–إأ

ةّوقب باهذلا ةلحرم ءاهنإا ىلع ّرضصُي يريزد
ير----يزد لÓ----ب ياد Úصسح ر----صصن برد----م اد-----ب

ةدو-ع-ل ة-صصر-ف ه-ق-ير--ف راد--هإا ى--ل--ع ار--صسح--ت--م
رو-صس÷ا ة-م-صصا-ع ن--م ل--قألا ى--ل--ع لدا--ع--ت--لا--ب
يتلا ةراصسÿا بقع يصضاŸا ةعم÷ا ةقلعŸا

‘دهب ةنيطن-صسق با-ب-صش ما-مأا ه-ق-ير-ف ا-ه-ب ي-ن-م
ناك يقيرف» :قايصسلا اذه ‘ لاق ثيح ،دحاول
فدهلا بقع ديدج نم ةارابŸا ‘ ةدوعلا ديري
لك انلعفو سسفانŸا ا-ن-ي-ل-ع ه-ل-ج-صس يذ-لا Êا-ث-لا

نكل لقألا ىلع ةطقنب جورÿا لجأا نم ءيصش
ةارابŸا انرصسخو ديرن ام سسكع ترج حايرلا

.«Òخألا ‘
ةياهن لبق أديج سضوافتلأ انيلع»

«باهذلأ ةلحرم
ةلحرم ءاهنإا ةرورصض ىلع يريزد لÓب رصصيو
ن-م رد-ق Èكأا ع-م-ج لÓ--خ ن--م ةو--ق--ب با--هذ--لا
ةبصسنلاب ةمهŸا ةبوع-صص م-غر ة-ن-ك-مŸا طا-ق-ن-لا

ةليح ديلاب ام» :قايصسلا اذه ‘ لاقو هقيرفل
امك سضوافتلا انيلع عقاولا رمألا كمامأا نحن
ن--م ة--ي--ق--ب--تŸا ثÓ--ث--لا تلو÷ا لÓ--خ بج--ي

Ìكأا ديصصرلا ميعدت لجأا نم باهذلا ةلحرم
ارصسح-ت-م ير-يزد اد-بو ،«ة-م-هŸا ة-بو-ع-صص م-غر

ةدوعلل هقيرف اهعيصض يتلا ةيبهذلا ةصصرفلا ىلع
فد-ه-ب لدا-ع-ت-م نا-ك Úح ل-قألا ى-ل-ع ة-ط--ق--ن--ب

Ÿهلث.
هيبعل نم بصضاغ يريزد

ةارابŸا دعب يريزد لÓب تاحيرصصت نع ديعبو
اد-ب ،كلاŸ د-ب-ع ن-ب بع--لÃ مÓ--عإلا ل--ئا--صسو--ل
ه--ي---ب---عل ءادأا ن---م ا---ب---صضا---غ ق---با---صسلا ›ود---لا
دعب Êا-ث-لا فد-ه-لا ا-ه-ب او-ق-ل-ت ي-ت-لا ة-جاذ-صسلاو
‘ لداعتلا كرادتل اهولذب يتلا ةÒبكلا دوه÷ا
‘ ار-ك-ب-م سسفا-نŸا مد-ق-ت ا-مد-ع-ب ¤وألا ةرŸا
ىلع مهملو هيبعل عم ثد– ثيح ،ةجيتنلا

ةطقن ¤إا ةليكصشتلا داعأا يذلا ديد÷ا Ìعتلا
اديج سضوافتلا لجأا نم مهيلع رصصأاو ةيادبلا

ةلحر-م ءا-ه-نإا ل-جأا ن-م ة-مدا-ق-لا تا-يرا-بŸا ‘
.ةوقب باهذلا

سسوردلأ بعوتصست ⁄ ةليكصشتلأ
عجار هيبعل ىلع يريزد لÓب هادبأا يذلا بصضغلا
مامأا نوبعÓلا اهيف عقو يتلا ةÒثكلا ءاطخألا ¤إا
لبق اهب ماق يذلا Òبكلا لمعلا مغر «رفانصسلا»
يدا-ف-ت ةرور-صض ى-ل-ع م-ه-ث-ح لÓ--خ ن--م ةارا--بŸا
طوصشلا ‘ اميصسل ›اع زيكÎب بعللاو ءاطخألا
فده دعب ةجيتنلا ‘ Úلداعتم اوناك Úح Êاثلا

ا-ه-ب ل-م-ع-ي ⁄ ير-يزد لÓ-ب ح-ئا-صصن ن-ك-ل ،حا-ت-ف--م
ءاقللا ةياهن دعب اÒثك هبصضغأا ام وهو نوبعÓلا
هلعجي يذلا ىوتصسŸا ‘ نكي ⁄ هقيرف نأا دكأاو
سسفانŸا نأا مغر ةيباجيإا ةجيتن قيق– ‘ لمأاي

م . م.ايوق نكي ⁄

راضصعإلا Úع ‘ يجورفو ديدج نم ىواهتي دا–إلا

يأد Úصسح رصصن

ةددهم تتاب هتناكمو روظÙا ‘ عقي زودنغ

GdØôfù°» HÉ¥ ‘ eæü°Ñ¬...
يجورف عم فور◊ا ىلع طاقنلا عضضي ىيحي

بردŸاب عمتحأ ىدةيحي Îنع قير-ف-ل-ل ي-صضا-ير-لأ ر-يدŸأ نأأ ،ا-نردا-صصم تد-كأأ
عيباصسألأ ‘ هيل-ع دو-ع-ت ا-م-ك ي-ع-ي-ب-ط ل-م-ع عا-م-ت-جأ ‘ ،سسمأأ ي-جور-ف يÒت
بلط ثيح ،ودأراب مامأأ ةÁزهلأ با-ب-صسأأ ¤إأ نا-فر-ط-لأ قر-ط-ت ثي-ح ،ة-ي-صضاŸأ
Òبكلأ زوفلأ دعب قيرفلأ عجأرت لوح بردŸأ نم ةيقيقح تأراصسفتصسأ ىبحب
ةدع لوح فور◊أ ىلع طاقنلأ هعم عصضو امك ،Úتلوج لبق ةرقم ىلع ققÙأ
.نأوألأ تأوف لبق ةحيحصصلأ ةكصسلأ ¤إأ ةدوعلأ ةرورصضب هملعأأ دق نوكيو رومأأ

سسمأأ ثد◊أ تعنصص هتلاقإأ ةعاصشإأ
ةراصسÿأ ببصسب ةرأدلأ فرط نم يجورف ةلاقإأ ةعاصشإأ دا–إلأ راصصنأأ لقانتو
نع ثدحتي حأر نم كانه لب ،يعامتجلأ لصصأوتلأ عقأوم أولعصشأأو ،وداياب مامأأ
دكؤوتل ،يصسنرفلأ ينقتلأ ةفÿÓ نيرخٱأ Úبردم عم قيرفلأ ›وؤوصسم قافتأ

نم هتلاقإأ ¤إأ يحوي رمأأ يأأ دجوي لو هبصصنم ‘ لأزي ل يجورف نأأ انرداصصم
.فانئتصسلأ ةصصح ‘ مويلأ أرصضاح نوكيصسو هبصصنم



ة--ل--شسل--شس ةد--ي---ل---ب---لا دا–ا ل---شصاو
م--شسوŸا ‘ ة--ي--ب--ل---شسلا ه---ج---ئا---ت---ن
ةثلاثلا ةرملل طقشس ثيح ،يرا÷ا

ةرŸا هذهو ،ةراشسÿا عقنتشسم ‘
دادو----لا را÷ا ما----مأا كيرا----فو----ب----ب
.در نود فدهب يلÙا
طو-ق-شس د-ع-ب ةÁز-ه-لا هذ--ه ي--تأا--ت
Úت-----لو÷ا ‘ ةد-----ي-----ل-----ب------لا دا–ا
ل---مأا ه---ب---ع---لÃ ¤وألا ،Úت---ي---لوألا
ةيناثلاو ،دحاول ةيثÓ-ث-ب ةدا-ع-شسو-ب
Úفدهب ةياجب ةبيبشش مامأا ةملعلاب
دا–لا لدا-ع-ت ا--هد--ع--بو ،د--حاو--ل

Ãنود-ب ة--ب--ق--لا د--ئار ما--مأا ه--ب--ع--ل
ق-ير-ف د-ي-شصر د-م-ج--ت--ي--ل ،فاد--هأا

،ةميتيلا ةطقنلا دنع دورولا ةنيدم
ضسمخ ،ةل-ما-ك ة-ط-ق-ن١١ اع-ي-شضم
،هجراخ طاقن ةتشسو هبعلÃ طاقن
،قيرفلا ةششاششه دكؤوي يذلا رمألا
هانمتي ناك امك ،ديد÷ا مشسوŸا لوخد ىلع هتردق مدعو

.قيرعلا يدانلا Òهامج
ةŸؤوم ةراشسخب دا–لا قيرفل هتدوع نششدي ةشساوم

ةنيدم قيرف ¤إا هتدوع ةشساوم لامك ةŸاق ةنيدم نبا نششد
،كيرافوب ةنيدÃ زاقر ديهششلا بعلم نم ةراشسÿاب دورولا

يذلا وهو ،يلÙا دادولا مامأا رفشصل فدهب هطوقشس بقع
يذلا دا–لا قيرف ىلع Òخ لاف هتيادب نوكت نأا ىنمتي ناك

.نارهو ةيعمج عم هدقع خشسف دعب هيلإا داع
دورولا ةنيدم قيرف برد ناو ةشساوم لامك بردملل قبشسو

ةيفلألا علطم ،قيرفلل يبهذلا نمزلا ‘ ةشصاخ ،تارم ةدع
د-مfiو ضسيد ل-ي-عا--م--شسإاو Êاوز لÓ--ب ل--ي--ج ع--م ،ة--ي--لا◊ا

ي-ت-لا ءا-م-شسألا ن-م د-يد-ع-لاو ،ي-شسف-ي-ن-خو لو-لا-قو يدا--م--شص
.برششت ⁄و ةÎفلا كلت ‘ عبنملل تلشصو
ةيبلشسلا جئاتنلا ببشس ›اششرشش نب سسيئرلا نولّمحي نويديلبلا
دا–ا قيرف اهب ينم يتلا ةراشسÿا تفلخ ،اعقوتم ناك امك
طشسو بشضغلا نم ةجوم كيرافوب دادو را÷ا مامأا ةديلبلا

را÷ا ما--مأا تنا--ك ةرا--شسÿا نأاو ة--شصا--خ ،دا–لا Òها--م--ج
بردŸا Úيعت دعب تءاج اهنأا كلذ ىلع دز ،دادولا Ëرغلاو
.ةمششن نايفشس بردملل افلخ ةشساوم لامك
ع-قاو-م ا-ه-ب تل-ف-ح ي-ت-لا دا–لا را-شصنأا تا-ق--ي--ل--ع--ت بشسحو
ةرادإلا ‘ نمكت قيرفلا ةلكششم نأا ،يعامتجلا لشصاوتلا
¤إا هرا-ق-ت-فا نأل ،›ا-ششر-شش ن-ب ي-ل-ع د-ي-شس ةدا-ي--ق--ب ةÒشسŸا
ةديلبلا دا–ا قيرف لعج ،Òيشستلا لا‹ ‘ ةÿÈاو ةبرجتلا
مشسوŸا ةلوطب نم ةعبرألا تلو÷ا ‘ ايلاغ نمثلا عفدي

دا–لا ي--ق--ل--ت---ب ،يرا÷ا

.عومÛا ‘ ةميتي ةطقنو دحاو لداعتو مئازه ثÓثل
ادج فيعشض ءادأاو يموجه مقع

ءاقلل ليجشستلا ‘ ةديلبلا دا–ا قيرفل يموجهلا طÿا لششف
نودب تهتنا يتلا ةبقلا دئار ةارابم دعبف ،›اوتلا ىلع Êاثلا
قيرفلا ا-ه-ي-ف ل-ششف-ي كيرا-فو-ب دادو ةارا-ب-م ي-ها-ه ،فاد-هأا
ءامشسألا نم مغرلاب ،موجهلا مقع دكؤويام وهو ،ليجشستلا
دعب اهنع ثيد◊ا لوطي يتلاو يدانلا ةرادإا اهتمدقتشسا يتلا
.ابعل٨١ ÚمدقتشسŸا ددع غلب
لكو ،ناديŸا قوف ادج فيعشض ءادأا هلباق ،يموجهلا مقعلا

ىلع وأا بعلŸا لخاد نم ءاوشس قيرفلا تايرابم عبات نم
قر-ف-ب د-ها-ششي ه-نأا-كو ،Òب-ك-لا ف-ع-شضلا ظ-حÓ-ي «بي-تو--ي--لا»
كلذ نم ىندأا لقن ⁄ نإا ،ءايحألا Úب ام ةلوطب ‘ طششني
ضصيمق ليلبتل ةدارإا لو ،زوفلا ‘ ابح ةيلاتق حور ل ،Òثكب
.راشصعإلا بلق ‘ ÚبعÓلا لعجي يذلا رمألا ،يدانلا

ةيرحشسلا اشصعلا كلÁ ل ةشساوم لامك
لا--م--ك بردŸا--ب ةÒشسŸا ةرادإلا دا--ج--ن--ت--شسا ن--م م--غر--لا--ب

ا--شصع--لا كلÁ ل Òخألا اذ---ه نأا ر---ها---ظ---لا نأا لإا ،ة---شساو---م
را-شصنأÓ-ل ةدو-ق-فŸا ة-ب-ي--ه--لا و ة--م--شسب--لا ةدا--عإل ة--ير--ح--شسلا
ىلع ليحتشسي ثيح ،لكك قيرفلا ةبيكرت ¤إا رظنلاب ،قيرفللو
.نورخآلا هدشسفأا ام حيحشصت ةشساوم لامك بردŸا

د-ها-شش ن-م ل--ك فاÎعا--بو ،لا--ق--ي ق◊او ةد--ي--ل--ب--لا دا–ا--ف
،حور نودب قيرف ،لهلهم قيرف ،ةÒخألا ةعبرألا هتايرابم
حور-لا ةدا-ع-ت-شسا م-هرود-قÃ يذ-لا Úب-عÓ-لا كلÁ ل ق-ير--ف
ةبيكرت ضصوشصÿا هجو ىلع اهنم لماوع ةدعل ،ةدوقفŸا
يدهم Ëرك.يدانلا

ــه٢44١ بجر٣٢ ـل قفاوŸا١٢٠٢ ضسرام٨٠ Úنثإلاةيدنألا رابخأا

ةديلبلا دا–ا

كيرافوب دادو

سشار◊ا دا–إا
كيرافوب دادو را÷ا مامأا هطوقسس دعب

لوــــــــــهÛا وــــــــــحن Òشسي ةدــــــــــيلبلا داــــــــــ–ا

Êاثلا زكرŸا ¤إا كيرافوب دادو ىقترا
،Êاثلا ينطولا مشسقلا ةلوطب بيتÎل

ةديلبلا دا–ا را÷ا ىلع هزوف بقع
ي----ت----لا ةارا----بŸا ‘ در نود فد----ه-----ب

دي-ه-ششلا بع-لÃ ضسما لوأا ا-م-ه-ت-ع-م-ج
fiزا-قر د-م Ãن-م-شض كيرا-فو-ب ة-ن-يد

¤إا هديشصر عفر ثيح ،ةعبارلا ةلو÷ا
طقف ةطقن قرافب ،ة-ع-با-شسلا ة-ط-ق-ن-لا

د--ئارو ءا--ع--برألا ل--مأا ن--يد--ئار--لا ن--ع
.ةبقلا

flرابكلا ةقيرط ىلع نورمح ةفلا
كيرافوب دادو قيرفل زوفلا فده عقو
ةرششابم ةفلاfl نم ،نورمح بعÓلا
ضسرا◊ا كا-ب-شش ‘ ةر-ك-لا ا-ه-ب ن-ك--شسا
انكاشس ا-ه-ل كر-ح-ي ⁄ يذ-لا ن-يد-ي-ل-ب-لا

.هامرم تلخد نأا دعب ىتح
بعÓلا فدهب دادولا راشصنأا لعافتو

ل---شصاو---ت---لا ع---قاو---م ى---ل---ع نور---م---ح
Òث--ك--لا ه--ف--شصو ثي--ح ،ي--عا--م--ت--جلا
ليجشست ىلع ردقي نل يŸاع فدهب
ضضعب-لا حار ا-م-ي-ف ،را-ب-ك-لا مو-ج-ن-لا لإا
،دا–لا مهشسفانم نم نوخشسي رخآلا
ةرخاشس ةقيرطب قلعي حار دحاو لكو

كا--ب--شش ن--ك--شس يذ--لا فد---ه---لا ى---ل---ع
.يديلبلا ضسرا◊ا
دا–Óل دوشسألا سسحنلا ىقبي دادولا

ى--ل--ع كيرا--فو--ب دادو ق--ير--ف ظ--فا---ح
ما-مأا ة-ي-لÙا تا-يرا-بŸا ‘ هد-ي-لا-ق-ت
هيلع زوفلاب اذهو ،ةديلبلا دا–ا را÷ا
دا–ا قيرفل قبشسي ⁄و ،در نود فدهب
ةدع ذنم دادولا ىلع قوفت ناو ةديلبلا

مزه ‘ لششف كلذ نم Ìكأا ،مشساوم
.Òخألا اذه مايأا زع ‘ ىتح دا–لا

دادولا سسبÓم فرغ ‘ سسرع

دا–لا سسبÓم فرغ ‘ ”أامو
دادولا اوبعل حار ،ةارابŸا ةياهن روف
دا–ا مهئارظن ى-ل-ع زو-ف-لا-ب نو-ن-غ-ت-ي
¤إا ÚبعÓلا حارفأا تدتماو ،ةديلبلا

ضصقر ثي--ح ،ضسبŸÓا Òي--غ---ت فر---غ
Êا-غأا ن-م Òث-ك-لا ما-غ-نأا ى-ل-ع ع-ي-م÷ا
.دادولا

بيهر تمشص ميخ ،ةلباقŸا ةه÷ا ‘
،ةديلبلا دا–ا ضسبÓم Òيغت فرغ ‘

ةراشسÿاب ارثأات ،مهب لح توŸا ناكو
قيل-ع-ت-لا Úب-عÓ-لا ع-ي-م-ج ضضفر ي-ت-لا

ةوÓ---ح ا---ع---ب---ط ي---ه هذ---هو ،ا---ه---ن---ع
مآلا ينع-ي زو-ف-لا ،ة-ي-لÙا تا-يرا-بŸا

.مزهنŸا قيرفلا دنع
ناديŸا قوف ةيلاع ةشضاير حور

وج ‘ دا–لاو دادولا ةارابم ترج
مكح نم ل-ّه-شس ا‡ ،زا-ي-ت-ما-ب ي-شضا-ير
،ة-ع-ئار ة-ق-ير-ط-ب ا-هÒي-شست--ب ةارا--بŸا
اهب ىل– يتلا ةيشضايرلا حورلل ارظن

.Úقيرفلا اوبعل

نم تبلاط دق قيرف لك ةرادإا تناكو
يلحتلا ةرورشضب ةارابŸا لبق اهيبعل
نا كلذك لمجألاو ،ةيشضايرلا حورلاب

Òها---م---ج تا---ن---ه دا–لا Òها---م---ج
،ةارا--بŸا--ب م--ه--ق---ير---ف زو---ف---ب دادو---لا
.قحتشسŸاب زوفلا Úفشصاو
«يŸاقلا» لامك مزهي «يميشصاعلا» لامك

لÓ-----هو-----ب لا------م------ك بردŸا ن------ك“
لا-م-ك ه-ل-ي-مز مز-ه ن-م (ي-م-ي-شصا--ع--لا)

ةارا--ب--م لوأا ‘ ،(يŸا---ق---لا) ة---شساو---م
ةينفلا ةشضرا-ع-لا ضسأار ى-ل-ع Úبرد-م-ل-ل
ا-برد-م ه-ن-ي-ي-ع--ت ” لولا ،Úق--ير--ف--ل--ل
نايفشس دعبŸا برد-م-ل-ل ا-ف-ل-خ دادو-ل-ل
ر-خآلا و-ه ه-ن-ي-ي-ع-ت ” Êا-ث-لاو ة-ل-جو--ب

بردملل اف-ل-خ ةد-ي-ل-ب-لا دا–ل ا-برد-م
.ةمششن نايفشس دعبŸا
ن-يد-ع-بŸا ÚبردŸا نا ،ة-فدا-شصم-ل--لو
،ةلجوب) نا-ي-ف-شس م-شسلا ضسف-ن Ó-م-ح-ي
كلذ-ك نÓ-م-ح-ي ن-يد-يد÷او ،(ة-م-ششن
.(لÓهوب ،ةشساوم) لامك مشسلا ضسفن
يدهم Ëرك

Èكي ادب  » غيكيافلا » ملح و ، ةرادشصلا يلتعت  «اقرزلا »

لÓ--خ د--عوŸا ‘ ششار◊ا دا–ا ة--ل--ي--ك--سشت ن---ك---ت ⁄
نب بعلم ‘ ةبقلا دئار را÷اب اهعمج يذلا «يبرادلا»

اذ-ه ا-ه-ل ةرا-سسخ لوأا تق-ل--تو تب--سسلا شسمأا لوأا داد--ح
دوع-سصلا م-ل-ح نأا د-كؤو-ت-ل ،ا-ه-ل لوأ’ا جر-ع-نŸا ‘ م-سسوŸا

دانم لامج بردŸا رظتني اÒبك Óمع نأاو Óيوط لاز’
ا-ه-ت-نا-ك-م ¤إا يدا-ن-لا ةدا-عإا اودارأا لا--ح ‘ ه--ي--ب--ع’و
يذلا هجولا ّنأا مادام رابكلا Úب لبقŸا مسسوŸا ةيعيبطلا

ىدحإا ىلع ةسسفانم-ل-ل ه-ل ع-ف-سشي ن-ل ق-ير-ف-لا ه-ب ر-ه-ظ
.دوعسصلا تاÒسشأات

اهاوتشسم نع ةديعب تناك ةليكششتلا
⁄ دانم بردŸا اهيلع دمتعا يتلا ةليكسشتلا نأا حسضتاو
Ìكأا ناك شسفان-م ما-مأا ا-ي-نا-ج تر-مو ىو-ت-سسŸا ‘ ن-ك-ت

،هناديم ىلع ثÓثلا طاق-ن-لا ءا-ق-با ‘ ة-ب-غرو ارو-سضح
نم ششورح ءاقفر ىدل ةÁزعلاو ةرار◊ا باغ ثيح

نوكيسس قيرفلا نأا ىلع دكأاتلاو «يبرادلا» مسسح لجأا
نأ’ ،رابكلا ةÒظح وحن دوعسصلا ‘ ةبعسص ةلداعم اقح

Ëدقتو ماسسج تايحسضت بّلطتي راسصنأ’ا بسسح دوعسصلا
.«تايبرادلا» ‘ اميسس’ تايرابŸا لك ‘ زي‡ ىوتسسم

دانم رظتني Òبك لمع
‘ قيرفلا اهقق-ح ي-ت-لا ة-ي-با-ج-يإ’ا ج-ئا-ت-ن-لا نأا م-غرو
يذ-لا م-سشتÙا ءادأ’ا ت-ّط-غ ¤وأ’ا ثÓ--ث--لا ت’و÷ا

ءاقل ّنأا ’إا ،مسسوŸا قÓطنا ذنم ةليكسشتلا دهب ترهظ
دانم لامج بردŸا راظتنا ‘ اÒبك Óمع نأا تبثأا ةبقلا

ىلع ءاسضقلاو ءادأ’ا Úسس– لجأا نم دعاسسŸا همقاطو
عبرأ’ا ‘ ةليكسشتلا ىلع تدب ي-ت-لا ةÒث-ك-لا شصئا-ق-ن-لا

ةيمامأ’ا ةرطاقلا ىوتسسم ىلع اميسس’ ةيسضاŸا ت’وج
.ةيدوع شضوافت ةرادإ’ا لعج ام وهو ،زجعلا Êاعت ¤إا

Úبئاخ اوداع راشصنألا
اوناك نيذلا راسصنأ’ا ىد-ل ةÒب-ك ل-مأ’ا ة-ب-ي-خ تنا-كو
طاقنلاب ةدوعلا لجأا نم ةارابŸا هذه ىلع اÒثك نولوعي
يسستكتو ةارابŸ نأا ةسصاخ دادح نب بعلم نم ثÓثلا

ثدح ليبقلا اذه نم ءيسش ’ نكل ،مهيدل اسصاخ امعط
ةسسفانملل هلهؤوي يذلا ىوتسسŸا نع اديعب قيرفلا ادبو
كرادتي ⁄ ام ت’و÷ا ةيقب ‘ دوعسصلا ةÒسشأات ىلع
اوعنسص يذل مهو ةÒبك مهت-ب-ي-خ تنا-ك ثي-ح ،ا-ع-ير-سس
اوقفارو ءاقللا تقبسس يذلا عوبسسأ’ا ةليط ةعئار ءاوجأا
م . م.ةبقلا ¤إا ةليكسشتلا

ةراشسخ لوأا ىقلتتو لامآلا بّيخُت «ءارفشصلا»

ة-ط-بار-لا ن-م ة-ع-بار-لا ة-لو÷ا تا-ف--لfl تد--ه--شش
قيرف ءÓتعا  طشسو مشسق ةاوه ةيناثلا ةفÙÎا
ةبقلا دئار عم ةفشصانم بيتÎلا ملشس ءاعبرألا لمأا

Ãا--م--ث عو--م--جÊ ي-ق-ب-ي و  ، ا-م-ه-ن-م ل--ك--ل طا--ق--ن
لشصاويل ، نآلا دح  ¤إا مازهنا نود نم ناقيرفلا
ةلشصاوم ضضيبألاو قرزألا Úنوللا باحشصأا كلذب
ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا فار-ششإا ت– ة-يو-ق--لا ضضور--ع--لا
و نآلا د---ح ¤إا نا---هر---لا بشسك يذ---لا ةرا---ن---فو----ب
نم لك دشض ÚتهجاوŸا نم  ضسوردلا ضصلختشسا
عيشض Úح ةيرشضخلا دا–ا اذك و ضشار◊ا دا–ا
ن---م ةÒخألا Êاو---ث---لا ‘ ة---ل---ما---ك طا---ق----ن ع----برأا
ىلع » اقرزلا » عبرت نا نا ودبي و ، ÚتلباقŸا

بيهر طغشض قلخيشس ةفÙÎا ةطبارلا ضشرع
نيذلا »  غنيكيافلا »  لبق نم قيرفلا و ةرادإلا ىلع
بعل و ›وألا بتارŸا ىلع بعللاب  لإا اوشضري نل
. رابكلا فاشصم ¤إا ةدوعلا لجأا نم دوعشصلا ةقرو

ةيلوجر ةارابم مدق قيرفلا
لوأا تبعل يتلا ةهجاوŸا تاير‹ ¤إا ةدوعلابو
ةعبارلا ةلو÷ا باشس◊ ةداعشسوب لمأا دشض ضسمأا

مدق ثي-ح ةاو-ه ة-ي-نا-ث-لا ة-فÙÎا ة-ط-بار-لا ن-م
ةارا--ب--م لÓ--ب تيار مر---شضıا د---ئا---ق---لا ءÓ---مز
ىلع مهترطيشسب  ديعب دح ¤إا عنقم ءادأا و ةيلوجر

ةفاشضإلاب ، ضضرعلاو  لوطلاب ةارابŸا تاير‹
ينفلا مقاطلا اهجهتنا يتلا ةمكÙا ةطÿا ¤إا

ةيموجه تناك يتلا ةرانفوب بردŸا ةدايق ت–
fiجراخ زوفلا ةفاقث خيشسرت لجا نم كلاذ و ةشض

ن---م د----يزŸا----ب ه----ل ح----م----شسي يذ----لا د----عاو----ق----لا
.ديعاوŸا مداق ‘ تاقاقحتشسلا

اهرامثب تتأا ةرادإلا ةجرخ
اهششيعي يتلا ةقناÿا ةيلاŸا ةمزألا نم مغرلاب
ت– قيرفلا ةرادإا تماق اهنم ايعشس  و قيرفلا

و Úب-عÓ-لا ز-ي-ف-ح-ت-ب ة-ف-لا-خو-ب ةد--ي--م--حا ةدا--ي--ق
ة-ح--ن--م ة--يو--شست--ب تما--ق ثي--ح ي--ن--ف--لا م--قا--ط--لا
ارود بعل و روث ينب بابشش دشض ةطرافلا ةهجاوŸا
نأا ودبي و ،ضصوشصÿا اذه ‘ قيرفلا ضسيئر اÒبك

تادوه‹ نولذبي ÚبعÓلا تلعج ةرادإلا ةجرخ
زوف لوأا ليجشست و ليم÷ا در لجا نم ةيفاشضإا

. مشسوŸا اذهل دعاوقلا جراخ
Èكي  ادب راشصنألا ملح

ةعبارلا ةلو÷ا ىلع راتشسلا لادشسإا دعب ةرششابم
ءاعبرألا لمأا قيرف وه Èكألا ديفتشسŸا ناك يتلا
طشسولا  ةعوم‹ ىلع ةدايرلا مره يلتعا يذلا

نع نوÈعي قيرفلا راشصنأا لعج يذلا رمألا اذه
اهلتحي ي-ت-لا ›وألا ة-ب-تر-م-ل-ل ةÒب-ك-لا  م-ه-تدا-ع-شس
ةجيتنلا هذه لشصاوتت نا مهنم لمأا ىلع قيرفلا

ةفÙÎا ةطبارلا ¤إا دوعشصلا قيق– لجأا نم
Úنوللاب قلعتم رشصانم لك ملح ىقبي يذلا ›وألا
. ضضيبألا و قرزألا

... نكلو ةدراو ىقبت رابكلا فاشصم ¤إا ةدوعلا
هناوأل قباشس دوعشصلا قيق– نع  ثيد◊ا نأا ودبي

ءادأÓل رظنلاب نكلو مشسوŸا ةيادب ‘ اننأا ةشصاخ
ع-برأا رور-م د-ع-ب ءا-قرز-لا ة-ب-ي-ت-ك-لا ه-مد--ق--ت يذ--لا

‘ حايترلا و لؤوافتلا ىلع ثعبي يذلا  تلوج
ر---ه---ظا ق---ير---ف---لا نأا ة---شصا---خ را---شصنألا طا---شسوأا
و  ضصا-شصت-خلا ل-هأا  ةدا-ه-ششب ة-ي--ن--ف تا--ي--نا--ك--مإا
ىلع اÒثك ىنثأا يذلا دانم لامج ركذلاب ضصخن
بل-ط-ت-ي دو-ع-شصلا ق-ي-ق– ن-ك-ل ، ةرا-ن-فو-ب لا--ب--ششأا
هنم Êاعي ىقبي ام وهو ،ةÒبك ةيدام تايناكمإا
. ةفلاخوب ضسيئرلا ةدايق ت– قيرفلا

 سس. سسنوي

 ءاعبرأ’ا لمأا

ةديلبلا دا–ا را÷ا ىلع هزوفب

ةـــــــــفاشصولا زـــــــــكرم ىـــــــــلإا يـــــــــقتري دادوـــــــــلا

(ةعبارلا ةلو÷ا) Êاثلا مشسقلا

:ةيبرغلا ةعومÛا
0/2 يلسس يداو ةيدولوم – شسيمÿا ءافسص
1/1 تنسشوميت بابسش – ويهر داو بابسش
2/0 ةراسسو Úع بابسش  – ترايت ةبيبسش
2/3 ىلفدلا Úع بابسش – يسشمرلا دا–ا

0/1 نارهو ةيعمج  – ويزرا يبŸوا
0/1 ةديعسس ةيدولوم – ةمركلا دا–ا

:ةلبقŸا ةلو÷ا
ويهر داو بابسش – يلسس يداو ةيدولوم

تنسشوميت ةبيبسش – تنسشوميت بابسش
يسشمرلا دا–ا – ةراسسو Úع بابسش
نارهو ةيعمج  – ىلفدلا Úع بابسش
ويزرا يبŸوا  – ةمركلا دا–ا
شسيمÿا ءافسص – ةديعسس ةيدولوم

      :ىطشسولا ةعومÛا
2/1 ةيرسضخ’ا دا–ا – ةياجب ةبيبسش

1/0 ششار◊ا دا–ا – ةبقلا دئار
1/0 ةديلبلا دا–ا – كيرافوب دادو

0/1 ةياجب ةيدولوم – نونكع نب م‚
1/0 ةليسسŸا دادو – روث ينب بابسش
0/2 ءاعبرأ’ا لمأا – ةداعسسوب لما

:ةلبقŸا ةلو÷ا
ةبقلا دئار – ةيرسضخ’ا دا–ا
كيرافوب دادو – ششار◊ا دا–ا
نونكع نب م‚ – ةديلبلا دا–ا

ةليسسŸا دادو – ةياجب ةيدولوم
روث ينب بابسش – ةداعسسوب لمأا

ةياجب ةبيبسش – ءاعبرأ’ا لمأا

:ةيقرششلا ةعومÛا
1/1 ديعلا موغلسش لÓه – ةنيطنسسق ةيدولوم
1/1 ةيواسشلا دا–ا – ةلسشنخ دا–ا

1/2 ةبانع دا–ا –تنانجات عافد
4/1 بورÿا ةيعمج – ةملعلا ةيدولوم
1/2 ةنتاب بابسش – ةمغÓت يدان
1/1 لÓج د’وأا بابسش – ةنتاب ةيدولوم

:ةلبقŸا ةلو÷ا
ةلسشنخ دا–ا – ديعلا موغلسش لÓه
تنانجات عافد – ةيواسشلا دا–ا
ةملعلا ةيدولوم – ةبانع دا–ا

ةنتاب بابسش – بورÿا ةيعمج
ةمغÓت يدان – ةنتاب ةيدولوم
ةنيطنسسق ةيدولوم – لÓج د’وأا بابسش
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 هــــــــــــــــــــسسفن فــــــــــــــــــــلخي ةوÓــــــــــــــــــــع دــــــــــيزي
ودــــــــــنوكياتلا ةــــــــــيدا–إا سسأار ىــــــــــلع

: بعŸÓا ءادصصا ةدير÷ هتدهع ةيهتنŸا ضسيئرلا ›Óيج ناصسح ،ةيعارصشلا ةحÓملل ةيلاŸا و ةييد’ا  ةليصص◊ا ضضفر دعب

ه-تد-ه-ع ة-ي-ه-ت-نŸا سسي-ئر-لا ›Ó-ي-ج نا-سسح جر--خ
ن-ع ة-ي-عار-سشلا ة-حÓ-م-ل-ل ة--ير--ئاز÷ا ة--يدا–Ó--ل

و ةيلاŸا ةليسص◊ا سضفر نا فسشك ثيح هتمسص
ةرازولا عم ؤوطاوتلاب ناك دحاو توسص قرفب ةيبد’ا
ةرازو-ل ما--ع--لا ر--يدŸا   ر--كذ--لا--ب سصخ و ة--ي--سصو--لا
سضفر لجا نم  ططخ يذلا  يسضايرلا و بابسشلا

ح-م-سس ه-نا د-كا ثي-ح ة-ي-لاŸا و ة-ي-بد’ا ه-ت--ل--ي--سصح
او-سسي-ل و ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا ن-م Úي-سصق--م ءا--سضعأ’
ة-ي-ع-م÷ا لا-غ-سشا ‘ ة-كرا-سشم-ل-ل Úي-عر-سش ءا-سضعا
ل---سسار---ي نا نود ف---تا---ه----لا Èع كلذ و ة----ما----ع----لا
  ةيمسسر ةقيثو يأاب ةيدا–’ا
يواÒج هتيلوؤوسسم لمحتي لسصح ام نا دكا امك

⁄ ةرازولا نا فاسضا امك ›اŒرا رارق ذخا هنأ’
ة-ي-ع-م÷ا  لا-غ-سشا-ب ة-ي-ن-عŸا ة-م-ئا-ق-لا ن-ع ح-سصف-ت
ة-ي--ع--م÷ا  قÓ--ط--نا ل--ب--ق  ة--عا--سس ىو--سس ة--ما--ع--لا
   ةيمومعلا

و تنسشو“ يدان نا تبثت يتلا ةلد’ا لك  يدل»
«ريوزتلا Óمعتسسا Âاغتسسم

” ناذ--ل--لا ن--يو--سضع--لا نا ›Ó--ي--ج نا--سسح د---كا و
ا-م-ه ة-ير-ياز÷ا ة-يدا–’ا ل-ب-ق ن--م ا--م--هؤوا--سصقإا
ثبثا  هن’ تسشوميت  Úع ةطبار و Âاغتسسم يدان
ماق امك  Úيناوقلا Úي– ةداعا ريراقت اروز امهنا

Ãا-ه-م-ل--عا و ة--سضا--ير--لا و با--ب--سشلا ةرازو ة--ل--سسار
نم تدكأات اهرودب ةرازولا و نيوسضعلا  ءاسصقأاب

و ريوزتلاب  ةيعم÷ا يوسضعل ›Óيج ماهتا ةحسص
ةر-يدÃ لا-سصت’ا لÓ-خ ن--م روزŸا لا--م--ع--ت--سس’ا

كلذ نم مغرلاب و اهل ةعباتلا ةسضايرلاو  بابسشلا
لا--غ--سشا ‘ ة--كرا--سشŸا--ب ة--ي--سصو--لا م--ه--ل تح--م--سس
قئاثولا لك كلÁ هنا ›Óيج دكا و ةماعلا ةيعم÷ا
يدان نم لكل روزŸا لامعتسس’ا تبثت يتلا ةلد’ا و
طرخنت ⁄ يتلا تنسشوميت Úع  ةطبارو Âاغتسسم

تاونسس ةثÓث ذنم ةيدا–’ا ‘

رمأ’ا بلطت نا و ريزولا  تلسسار و انعط تمدق»
    «ةيفحسص ةودن دقعا و سساتلا ىدل  نعطأاسس

هنا دكا ثدحام  عرجتي ⁄ ›Óيج ناسسح نأ’ و
ةن÷ ىدل انعط مدق و ثدحام ىلع تكسسي نل
ناك ناذللا نيوسضعلا دحا اهسسأارت يتلا نوعطلا

امهل حمسس و ةماعلا ةيعم÷ا نم امهاسصقا دق
دكا امك فتاهلا لامعتسساب ةكراسشŸاب يواÒج

هل حسضويل ةسضايرلا و بابسشلا ريزو لسسار هنا
ه-جو-ت-ي-سس ه-نا د-كا ىر-خا ة-ه--ج ن--م و ثد--حا--م
ةودن دقعب دعوت هنا امك ةي-سضا-ير-لا ة-م-ك-ح-م-ل-ل

هذه ‘ ÚئطاوتŸا لك ا-ه-ي-ف ح-سضف-ي-ل ة-ي-ف-ح-سص
ةليسص◊ا سضفر نم لك نا حسضوا امك ةرماؤوŸا
ن’ ة-ي-سصخ-سش تا-با-سسح ة-ي-ف-سصت م--ه--فد--ه نا--ك
ا-م-ك ة-سصا-خ تازا-ي-ت-ما م--ه--ح--ن“ ⁄ ة--يدا–’ا
ءاسضيب تناك ةنسسلا نأ’ يقطنم Òغ رم’ا Èتعا

تاسصبرت ىوسس ةيسضاير تاطاسشن يا لجسست ⁄
بت-كŸا نا ا-م--ك ة--ي--ن--طو--لا تا-ب-خ-ت-نŸا
نم ةيدا–Óل  ةلفاح ءارسشب  ماق  ›ارديفلا
دا-ت-ع-لا و ة-ي-ن-طو-لا تا-ب-خ-ت--نŸا تÓ--ق--ن--ت ل--جا
يروصصنم ةلوخ . يسضايرلا

ةلواطلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا

نرـــــــيرقتلا ىـــــــلع ةـــــــقداسصŸا
›اـــــــŸا و يـــــــبدأ’ا

بكرŸاب سسما لوا ة-لوا-ط-لا سسن-ت-ل  ة-يدا-ع-لا ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا  لا-غ-سشا تير-جا
روسضحب و ةسضايرلا و بابسشلا ةرازو لث‡  روسضح ‘ ةقارسشلاب زاتلفز يسضايرلا
ةيعم÷ا  تقداسص نيا رسضاح35 مهددع غلب نيذلا ةماعلا ةيعم÷ا ءاسضعأا
ةيبŸوأ’ا ةدهعلا ةياهن عم0202 ةنسسل يبدأ’ا و ›اŸا نيريرقتلا ىلع   ةماعلا

”و ةيوخا و ةئداه فورظ ‘ ترمو ةسضايرلا حورلا اهتداسس ثيح0202 /7102
ب يبد’ا ريرقتلا  ىلع يرسسلا تيوسصتلاب نيريرقتلا ىلع ةقداسصŸا اهلÓخ نم
.ةعنت‡ تاوسصأا30 و ’ تاوسصأا30 و معن توسص82
تاوسصأا20 و ’ تاوسصأا40،معن توسص82 ب ةجيتنلا تناكف  ›اŸا ريرقتلا  اما

. عنت‡
ماق اهدعبو، ماهŸا مÓتسسا و ميلسست و نوعطلا و حسشÎلا نا÷ باختنا ” امك
ةلي-سص◊ا سضر-ع-ب ة-لوا-ط-لا ةر-ك-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–’ا سسي-ئر يوا-قرد ف-ير-سش
تازا‚إ’اب   ةلفاح ةيدا–’ا اهتÈتعا يتلا و ةيبŸوأ’ا ةدهعلل ةينقتلا و ةيبدأ’ا
تاسسفانŸا ‘ ةيبهذ31 اهنم ةيلاديم08 نم Ìكأا  تدسصح ثيح تايلاديŸا و
‘و ليوط بايغ دعب1202 ويكوط ةيبŸوأ’ا باعلأ’ا ¤إا لهأات و ةيمسسرلا ةيلودلا

.1202 يونسسلا جمانÈلا عورسشم ىلع عامجإ’اب ةقداسصŸا  ت“ لاغسش’ا ماتخ
سسرام31 تبسسلا خيراتب ددح حسشÎلا تافلم عاديإاب لجأا رخآا سصخي ام ‘ اما

يروصصنم ةلوخ.00:31 ةعاسسلا ىلع1202

ةرازولل ماعلا ريدŸا اهل ططخ ةيسصولا نم ةرماؤوŸ تسضرعت

ةوÓع ديزي ود-نو-ك-يا-ت-لا ة-يدا–’ ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا بخ-ت-نا
ةسسمخ لباقم توسص نيرسشعب زاف امدعب هسسفنل افلخ اسسيئر

حسشرŸا بحسسنا اميف جاجح حلاسص هسسفانŸ توسص رسشع
لا-غ-سشا قÓ-ط-نا ل-ب-ق ة-ظ◊ رÿ ‘ ي-سضع-ب د--ي--سسلا ثلا--ث--لا
ة-ن-ج-ل-لا ر-قÃ سسما لوا تير-جا ي-ت-لا ة-ي-با-خ-ت-ن’ا ة-ي-ع-م÷ا
. ةمسصاعلا رئاز÷اب نونكع Íب ةيبŸوأ’ا

ودنوكياتلا ةيدا–’ Ëدقلا ديد÷ا سسيئرلا ةوÓع ديزي
و ة-يدا–’ا سسأار ى-ل-ع ‘و-قو ذ-ن-م ي-عور-سشم ‘ تق--ل--ط--نا
سسي-ئر ةوÓ-ع د-يز-ي Èع ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ر-يو-ط-ت-ل ى-ع-سسن
ن-ع  ود-نو-ك-يا-ت-لا ة-يدا–’ بخ-ت-نŸا ة-ير--ئاز÷ا ة--يدا–’ا

اركاسش ةماعلا ةيعم÷ا ه-ي-ف ا-ه-ت-ع-سضو يذ-لا ة-ق-ث-لا-ب ه-تدا-ع-سس
يتلا ةيلوؤوسسŸا و ةقثلا دق نوكي نا ىن“ و ةيعم÷ا ءاسضعا
هيف تعسضو
ه‹انرب نا ديزي ةوÓع فسشك ةدهعلا هذهل ه‹انرب نع و
رم’ا وه و ةيدا–’ا سسأار ىلع همودق ذنم هيف قلطنا دق
ةيناث ةرم ةقثلا هيف ددŒ ةيعم÷ا لعج يذلا

ينطولا بختنŸا و ةيلÙا ةلوطبلا ثعب ةداعا
دجو ةقباسسلا ةدهعلا  ‘ همودق دنع هنا ةوÓع ديزي فسشك
ةيدا–ا و  ةفقوتم ةلةطب ةيزم ةلاح ‘ ودنوكياتلا ةيعسضو
ثعب ةداعا لجا نم هلمع سسرك دق و ينطو بختنم نود
نم نك“ باسش ينطو بختنم سسيسسأات و ةينطولا و ةلوطبلا

با-ع-لأÓ-ل ة-ل-هؤوŸا ةرود-لا ‘ ي-ئا--ه--ن--لا ع--بر--لا رود--لا رو--ب--ع
ينطولا بختنŸا بابسش ‘ لمأ’اب ثعبي رما وه و ةيبŸوأ’ا

. Óبقتسسم
ديد÷ا بتكŸاب لئافتم دج انا و دحا سصقن ⁄

ىلع ودنوكياتلا ةيدا–’ ديد÷ا سسيئرلا  ةوÓع ديزي Èع

هنأ’ ةيدا–Óل ديد÷ا ›ارديفلا بتكŸا  ءاسضعأاب هلؤوافت
اهقرسش و اهبرغ و اهبونجب رئاز÷ا تاي’و فلتfl نم عونتم
و ةسضايرلا Òيسست ‘ ›اع ىوتسسم مهيدل  ءاسضع’ا لك نا امك

ةحلسصŸ لمعلا و  ةبعللا ريوطت ‘ مهاسسيسس يذلا رم’ا وه
اهتدهسش يتلا كلت سسكع ءودهلا اهدوسسي ءاوجا ‘ ةسضايرلا
بت-كŸا ءا-سضعا سصو-سصخ ي-ي-ف و  ة-ي-ه-ت-نŸا ةد-ه-ع--لا ة--يا--ه--ن
مهسضرغ نا ةوÓع ديزي فسشك Úسضراعم اوماك نيذلا قباسسلا
لجا نم رارقتسس’ا ةعزعز و لكاسشŸا و ةلبلبلا قلخ ناك
دق و تاباختن’ا ‘ اوزوفي ⁄ مهنا ’ا  ةديدج  ةدهعل حسشÎلا

و ة-يدا–’ا ل-ب-ق ن--م م--هؤوا--سصقا م--ت--ي ⁄و قود--ن--سصلا ل--سصف
تاباختن’ا ‘ اوزوفي ⁄ مهنا ’ا ةيطارقوÁد لكب اوحسشرت
قح ‘ ةيئاسضق ىوعد عفر دق ناك هنا ثدحتŸا تاذ دكا و
ة-عز-عز و ة-يدا–’ا ة-ع-م-سس ه-يو--سشت او--لوا--ح ءا--سضعا ة--ثÓ--ث
ماي’ا ‘ ةمكÙا ‘ مهم دعوم ىلع نوكيسس و اهرارقتسسا
.ةمداقلا ةليلقلا

مداقلا Èمتبسس رئاز÷ا ‘ ةرم لوأ’ نوكتسسG1 ةرود
ونوكياتلا ةسضاير  ريوطت ‘ ةعورسشم نا ةوÓع ديزي فسشك

رئاز÷ا تنك“ ثيح حيحسصلا قيرطلا ‘ Òسست  رئاز÷ا ‘
و ›ودلا دا–’ا ةدنجا نم ةيلود ةرود ىلع لوسص◊ا نم
‘ ة-ي-ب-ي-تر-ت طا-ق-ن-ب زو-ف-لا ن-م ا-ه-ي-ف Úكرا-سشŸا ن-ك“ ي-ت-لا
ي-ت-لا  ¤و’ا ةرŸا نو-ك-ت-سس و  Úسضا-ير--ل--ل يŸا--ع--لا بي--تÎلا

Èمتبسس رهسش كلذ و ةمهم ةيلود ةرود رئاز÷ا اهيف مظنتسس
. مداقلا

ايئاوسشع ةمزح’ا عيب براحنسس
دعو هما دكا ايلfi ودنوكياتلا ةسضاير ريوطت سصوسصخبو
لكب ةيدا–’ا هتزهج يذلا ينطولا بختنŸا زكرم عسضوب
ةيدن’ا  فرسصت ت– بريدت  ةعاق و ةماقا نم تابلطتŸا
و  زكرŸا نم عيم÷ا ديفتسسيل تاسصبرت ‘ لوخدلل  ةينطولا
يذلا رم’ا وه و زيي“ نود قرفلا عيمج ىلع ةدئافلا  معت
عم قسسنتلاب ةيرود تاسصبرت ‘ لوخدلا ‘ ةيدنأÓل حمسسيسس
.ةيدا–’ا
يذلاو Êوناق Òغلا تاجردلا ةمزحا عيب ةيلمعل ةبسسنلاب اما
ةيلاتقلا  تاسضايرلل ةيسضايرلا  تايعم÷ا مظعم هنم يكتسشت
) ةيلودلا ودنوكياتلا راد عم Êوناق لكسشب لمعيسس هنا دكا
ةمزحأاب ةرجاتŸا ‘ بغري نم لك براحي و  ( ناو يكوكلا
. تاجردلا

مداقلا عوبسس’ا سصبرت ‘ لخدي ينطولا بختنŸا
ديزي ةوÓع دكا ودنوكياتلل ينطولا بختنŸاب قلعتي اميف و
لوخدلا لÓخ نم ابيرق مهتاÒسض– نورسشابيسس رسضÿا نا

رحبلا باعلا و ايقيرفا ةلوطبل اÒسض– ةينطو تاسصبرت ‘
قيقحتل  يوق باسش بختنم نيوكت فدهب طسسوتŸا سضيب’ا

يروصصنم ةلوخ  . لبقتسسŸا ‘  تايلاديم
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عبرŸا امهغولب دعب
0102 ’وغناب يبهذلا

ةنصس02 دعي يئاهنلا نع ثحبت  رئاز÷ا
خيراتلا لوخدل رصصمو

لجأا نم أهتارأصصتنا ةلصصاوم ‘ رصصم لمأأت
زارحإا ‘ لثمتي قوبصسم Òغ زأ‚ا قيق–

‘ ع--بأ--صسلاو ›او--ت--لا ى--ل--ع ثلأ--ث---لا بق---ل---لا
يفكي أم ةحلصسألا نم كل“ يهو ،أهخيرأت
مأصصع أهنيرع يمأح نم اءدب كلذ قيقحتل
ط-ق-ف نأ-فد-ه هأ-مر-م ل-خد يذ-لا ير--صض◊ا

عأفدلا طخب ارورم ،ةلوطبلا ‘ نآلا ىتح
لئاو ةدأيقب نآلا ىتح ةلوطبلا ‘ لصضفألا

،ضضو-ع-م د-ي-صسو ه-ل-لا ح-ت-ف دو--مfiو ة--ع--م--ج
ن-صسح د-م-حأا د-ئأ-ق-لا ةدأ-ي-ق-ب ط-صسو-لا ط-خو

8) ة-لو-ط-ب-لا ‘ ة-ي-صسأ-ي--ق--لا مأ--قرألا بحأ--صص
‘ فادها3و ةيلود ةارأبم071و تأكرأصشم
ع--م ي--عأ--صسلاو (Úفاد--ه---لا ة---ح---ئل ةراد---صص

6002و8991) ع-بار--لا بق--ل--لا ¤إا ير--صض◊ا
ةدأ-ي-ق--ب مو--ج--ه--لا ط--خ ¤إا لو--صصو ،(8002و

دمfi «ة-ح-بار-لا ة-قرو-لا»و ناد-يز د-مfiو بع-ت-م دأ-م-ع
أهبعل تأيرأبم3 ‘ فادهأا ةثÓث بحأصص ودج يجأن
ودأ-مأا و-ي-فÓ-فو ن-صسح ه-ن-طاو-مو رد--صصت--ي تأ--بو ،Ó--يد--ب
نلو.Úفادهلا ةحئل ةرادصص (›أم) أتيك وديصسو (لوغنأا)
‘ ةلصصأفلا ةارأبŸا ةرأصسخ ىلع ةنعارفلا رأأث رصصتقي
لوألا أهزوف قيقح-ت-ل أ-ه-ي-ع-صس ¤إا هأ-ط-خ-ت-ي ل-ب ،نادو-صسلا

3 أهمأمأا ترصسخ ثيح ةيرأقلا ضسأأكلا ‘ رئاز÷ا ىلع
لدأعتو (4002)2-1و (0991)2-0و (4891)3-0 تارم
تزأف أمدنع0891 مأع ديدمتلا دعب2-2 ةدحاو ةرم
لبق نأبختنŸا ىقتلاو.حيجÎلا تÓكرب2-4 رئاز÷ا

تارم6 ر-ئاز÷ا تزأ-ف-ف ،ةر--مÓ ‘ 91يغ-نأ-ب ة-ه-جاو-م
.تارم8 لدأعتو تارم5 رصصمو

Óيغناب ¤إا ةديلبلا نم
 رئاز÷او رصصم Úب ةعبارلا ةكرعŸا

بأصسح ىلع قحتصسم زوفل يرصصŸا بختنŸا قيق– روف
ادب ،يبهذلا عبرŸا ¤ا هلهأا يذلا ،ÊوÒمأكلا بختنŸا
نمصض ،Óيغنأب ةنيدÃ رصصمو رئاز÷ا ةارأبم نع ثيد◊ا
أهتنصضتحا يتلا أيقيرفإا ·أا ضسأكل يئأهنلا فصصن رودلا
،ةهجاوŸا هذه ناو ل فيك ،0102 مأع علطم لوغنا ةلود
ىلع دز ،رهصشأا ةتصس فرط ‘ ÚبختنŸا Úب ةعبارلا يه

ةهجاوم نم نيرهصش دعب يتأأت ،ةهجاوŸا هذه نع كلذ
أنبختنم أهتكرعم بصسك يتلاو ةينادوصسلا نأمرد ما ةنيدم
‘ «رصضÿا «عصضو يحي Îنع هعقو رفصصل فدهب ينطولا

يتلا ثادحأÓل رظنلأبو  ،0102 أيقيرفإا بونج لأيدنوم
نم لعج ،ÚبختنŸا Úب ةÒخألا ةثÓثلا تأيرأبŸا تبكاو
مÓ-علا ل-ئأ-صسو ف-ل-تfl ثيد-ح Ó-ي-غ-نأ--ب ة--ن--يد--م ءأ--ق--ل
¤ا ةفأصضإا.رصصمو رئاز÷ا فحصصب مكلأب أمو ةيŸأعلا
أهنوكل ةيدأع Òغ ةيمهأا ةارأبŸا تصستكا ،هركذ ” أم لك
دعب يتأأت أهنأل لب ةيئأهنلا ةارأبŸا ‘رط دحأا ددحتصس
موطرÿاو ةرهأقلا ‘ ÚبختنŸا يتهجاوم نم نيرهصش
ةيقيرفألا ةعومÛا نع لهأأتلا ةقأطب بحأصص ديدحتل
تأيئأهنو ⁄أعلا ضسأأك-ل ة-كÎصشŸا تأ-ي-ف-صصت-لا ‘ ة-ث-لأ-ث-لا
41 ةرهأقلا ‘ أترج Úتللا نأترأبŸا تنأكو.·ألا ضسأأك
ارتوت أتببصس ،È 9002مفون81 ‘ موطرÿاوÈ 9002مفون

تأمأهتاو ةلدأبتم ةيمÓعإا تÓمحو نيدلبلا تأقÓع ‘

Óيفك نأك تقولا نكلو.ÚعجصشŸا ىلع تاءادتعلأب
ط-صسو مو-طرÿا ةارأ-ب-م د-ع-ب عأ-صضوألا ة-ئد-ه-ت-ب أ-م أ-عو-ن
مدعو ة-ئد-ه-ت-ل-ل ة-ير-ئاز-جو ة-ير-صصم فار-طأا ن-م تاءاد-ن
بنأ÷ا ىلع.مدقلا ةركل ةارأبم ببصسب رومألا ميخصضت
تأ--ه--جاو--م ن--ع ق--ئأ--ق◊ا ن--م Òث--ك--لا كأ--ن--ه يور--ك--لا
‘ رئاز÷ا تقوفت ⁄أعلا ضسأأك تأيفصصت يفف ،ÚبختنŸا

‘ فدهل فادهأا ةثÓثب ةديلبلا ةنيدÃ بأهذلا ةارأبم
ضسأأك تأيفصصت نم ةÒخألا ةلو÷ا لبقو.يصضأŸا ناوج

31 د-ي-صصر-ب ة-عو-مÛا ةرد-صصت-م ر-ئاز÷ا تنأ-ك ⁄أ--ع--لا
Úفده قرأفب زوفلا يرصصŸا بختنŸا ىلع نأكو ةطقن

ع-م فاد-هألاو طأ-ق-ن--لا دد--ع ‘ يوأ--صست--ل--ل ل--قألا ى--ل--ع
.يرئاز÷ا بختنŸا

ةرهاقلا ةارابم
بخ-ت-نŸا لو-صصو د-ع-بو Úمو-ي-ب ةر-هأ-ق--لا ةارأ--ب--م ل--ب--قو
قصشرلل هتلفأح تصضرعت ةيرصصŸا ةمصصأعلا ¤إا يرئاز÷ا
ي-ف-يأ-صص) Úب-عل ة-ثÓ-ث أ-هر--ثا ى--ل--ع بي--صصا ةرأ--ج◊أ--ب
ليلقتلا ¤إا تعرأصس رصصم نكلو ،(ةيصشوŸ دلأخو ضشيلحو
بختنŸا ءأ-صضعأا ة-يأ-م-ح-ب تد-ه-ع-تو ثدأ◊ا ة-ي-م-هأا ن-م
.يرئاز÷ا
‘ يكز ورمع ‘دهب رصصم زوفب ةرهأقلا ةارأبم تهتناو

ءأج يذلا بعتم دأمعو لوألا طوصشلا
ةصسمأÿا ةقيقدلا ‘ ةيصسأارب هلجصس
عئأصضلا نم لدب بصستÙا تقولا نم
يوأ--صست ¤إا ىدأا يذ--لا فد--ه--لا و---هو
.فادهألا ديصصر ‘ ÚبختنŸا

موطرÿا
Òت-خا ة-ل-صصأ-ف ةارأ-ب-م ة-مأ-قإا رر--ق--تو
لك نم بلط نأا دعب ةعرقلأب أهنأكم
ةعرقلا تءأجو ،رأيتخا ديد– ةلود

و--هو ير--صصŸا رأ--ي--ت--خلا ح--لأ---صص ‘
ى-ل-ع ةارأ-بŸا تم--ي--قأاو.نادوصسلا

مأا ‘ Êادو-صسلا خ-يرŸا يدأ--ن بع--ل--م
فدهب رئاز÷ا زوفب تهتناو نأمرد
¤ ر--ئاز÷ا ل--هأأ--ت--ت--ل ى--ي---ح---ي Îن---ع
‘ ةثلأثلا ةرملل ⁄أعلا ضسأأك تأيئأهن

‘6891و أ-ي--نأ--ب--صسا ‘2891 ي-ت-لو-ط-ب د-ع-ب أ-ه-خ-يرأ--ت
ةيئأهنلا ةجيتنلا نم تاروطتلا هذه Òغت ⁄و.كيصسكŸا

⁄أعلا ضسأأك تأيئأهن ¤إا تلهأأت رئاز÷ا نأا يهو أأصش ‘
أ-ي-ن-ي-فو-ل--صسو اÎل‚ا ة--عو--م‹ ‘ ة--عر--ق--لا أ--ه--ت--ع--قوأاو
.ةدحتŸا تأيلولاو
نأ-ك-ف ير-صصŸا بخ-ت--نŸا أ--مأا
قأ-ف-خإا ن-ع ه-ل ضضيو-ع-ت ل--صضفأا
قي-ق– ة-لوأfi و-ه لأ-يد-نوŸا
ىل-ع ظأ-ف◊أ-ب ي-خ-يرأ-ت زأ‚إا
ةثلأثلا ةرملل أيقيرفأا ضسأأك بقل

.›اوتلا ىلع
نع «ةنعارفلا» ثحب اميف

يخيرات لهأات
02 دعب يئاهنلا غولب «رصضÿا» ملح

بايغلا نم ةنصس

نود
ةÒخألا ةرود---لا بأ---صست----حا

Ãأيقيرفا ضسأأكب رئاز÷ا بختنم جوت ،رصص
نأا تفÓ------لا .0991 مأ--ع ط--ق--ف ةد---حاو ةر---م

fiبرد---م (ه---ل---لا ه---م----حر) ير----هو÷ا دو----م
⁄أعلا ضسأأك ¤إا لهأأتŸا يرصصŸا بختنŸا
بخ-ت-نŸأ-ب ة-كرأ-صشŸا ضضفر0991 أيلأط-يإأ-ب
قيرفب رصصم تكرأصشو ةلوطبلا هذه ‘ لوألا

نم جرخو ةيثÓثب رئاز÷ا هتمزه ءلدبلا نم
ضسأأكب زأف يرصصŸا بختنŸا.لوألا رودلا
رخآا ‘ هلدأعت ذنم وهو تارم عبصس أيقيرفأا

⁄ ضسنوتب4002 ةلوطبل لوألا رودلأب ةارأبم
رخآأب زأف يتلا ةيقيرفألا تأيئأهنلا ‘ مزهي
.أنأغب8002و ةرهأقلأب6002 ‘ أهل Úتخصسن
تأيئأهنلا ‘ ةيرصصم ةÁزه رخآا نأا تفÓلاو

Úفدهب4991 ضسنو-ت ‘ ر-ئاز÷ا مأ-مأا تنأ-ك ة-ي-ق-ير--فألا
ن-م ير-صصŸا بخ-ت-نŸا جر-خ ة-لو-ط-ب-لا هذ-ه ‘و فد-ه--ب
.لوألا رودلا

يبهذلا عبرŸا ¤ا ÚبختنŸا قيرط
ءانع نودب «ةنعارفلا»و  سسفنأ’ا قصشب «رصضÿا»

ثي-ح ة-ي-لأ◊ا ة-لو-ط-ب-لا ‘ Úب-خ-ت--نŸا راو--صشم ف--ل--ت--خإا
أهنيب ةيلأتت-م تارأ-صصت-نا4 تق-ق-حو ةو-ق-ب ر-صصم تبر-صض
ةدحاو ةجيتنب نوÒمأكلاو أيÒجين ىلع نأيودم نازوف
أهمقر ةعفار ،ÚتارأبŸا ‘1-0 تفلخت أهنأأب أملع3-1
ةارأبم71 ¤إا ةرأصسÿا نم ›أÿا لجصسلا ‘ يصسأيقلا

‘2-1 تاذ-لأ-ب ر-ئاز÷ا مأ-مأا أ-ه-ترأ-صسخ ذ-ن-م اد-يد–و
مأ-ع ة-خ-صسن-ل لوألا رود-لا تأ-صسفأ-ن-م ن-م ة-ي-نأ-ث-لا ة-لو÷ا

.ضسنوت ‘4002
ةبيهلا هل تداعأا «ةليفلا» ىلع زوفلا ... رئاز÷ا

هذه ‘ ةبيfl ةيادب ،يرئاز÷ا ينطولا أنبختنم ققح
د-ع--بو ،3-0 يولأ-م مأ-مأا ة-لذŸا ه--ترأ--صسخ--ب ،ة--لو--ط--ب--لا
‘ كلذ ىلع أنفرعت ناو قبصس أمكو ،يولأم مأمأا ةرأصسÿا

نادعصس حبار ينطولا أنبختنم بردم ثد– ،ةقبأصس ةقلح
ةرار◊ا أ-ه-م-هأا ة-ب-ع-صص أ-فور-ظ او-ه-جاو ه--ي--ب--عل نأا ن--ع
ةلوطبلا لبق حرصص دق نادعصس نأكو.ةبوطرلاو ةديدصشلا
بأ--ي--غ ضضيو--ع--ت--ل ءادأا ل--صضفأا Ëد--ق---ت ل---ع ز---كÒصس ه---نأا
هنأا أمك .8002و6002 يتلوطب نع يرئاز÷ا بختنŸا
¤إا لهأأتلل هدÓب بختنم ةرادج ديكأأتل ىعصسي هنأا دكأا
›أم ىلع زوفلا ‘ ،Êأيز Ëرك ءÓمز ح‚و.تأيئأهنلا

أبلصس لو-غ-نا ع-م و-لدأ-ع-ت م-ث ،فد-ه-ب
بهذو ،ي-ئأ-ه-ن-لا ع-بر ¤إا او-ل-هأأ-ت-ي-ل
¤إا ادناول نم يرئاز÷ا بختنŸا
توك بخ-ت-ن-م ل-بأ-ق ثي-ح اد-ن-ي-بأ-ك
‘ هيلع زأفو يئأهنلا عبر ‘ راوفيد
فاد--هأا ة--ثÓ--ث--ب ‘أ---صضإلا تقو---لا
ل----صضفأا ن----م ةد----حاو ‘ Úفد----ه----ل

ذنم يرئاز÷ا بخت-نŸا تأ-يرأ-ب-م
.ةديلبلا ‘ رصصم ىلع هزوف

ةلماك ةمÓع ...رصصم
هتأيرأبم يرصصŸا بختنŸا حتتفأا

‘
ى-ل-ع هرأ--صصت--نأ--ب أ--ي--ق--ير--فإا ·أا
ذا ةلوطبلا نم ¤ولا ةلو÷ا ‘1-3 يÒجينلا بختنŸا
نا لبق يصسأبوا قيرط نع ًلوا يÒجينلا بختنŸا مدقت
نا لبق يرصصŸا بختنملل ة-ج-ي-ت-ن-لا بع-ت-م دأ-م-ع لدأ-ع-ي
ف-ي-صضي نا Êأ-ث-لا طو-صشلا ‘ ير-صصŸا بخ-ت-نŸا ح-ج--ن--ي
بخ-ت-نŸا د-ئأ-ق-لا ق-ير-ط ن-ع ةارأ-بŸا ‘ Êأ-ث-لا فد-ه--لا
فأصضا ةارأبŸا رمع نم88 ةقيقدلا ‘و نصسح دمحا
ودج دمfi قيرط نع ثلأثلا فدهلا يرصصŸا بختنŸا
‘ ه-ل طأ-ق-ن ثÓ-ث لوا ى-ل-ع بخ-ت-نŸا أ-ه-مو--ي ل--صصح--ي--ل
.يÒج--ي--ن--لا بخ--ت--نŸا بأ--صسح ى--ل--ع ¤ولا ة--ه--جاوŸا
تنأك ةلوطبلا ‘ يرصصŸا بخ-ت-ن-م-ل-ل ة-ي-نأ-ث-لا ة-ه-جاوŸا
ةارأبŸا طأقن ¤ا ةجأحب نأكو قيبمزوŸا بختنم مأمأا
ة-لو-ط-ب-لا ن-م ة-ي-نأ-م-ث-لا رود ¤ا أ-ي-م-صسر هدو-ع-صص نأ-م--صضل
0-2 ةجيتنب «ةنعارفلا» بختنم زوفب تهتناو ةيقيرفلا

قيرط نع ةارأبŸا ‘ هفادهأا لوا بختنŸا حتتفا أمنيح
بخ-ت-نŸا فأ-صضاو ه-ق-ير-ف ى-مر-م ‘ أأ-طÿأ-ب نأ-ك و-يراد
ةقيقدلا ‘ ودج دمfi قيرط نع Êأثلا هفده يرصصŸا

ىلع لوصص◊ا ÚيرصصŸا نمصضيل ةارأبŸا رمع نم18
ةهجاوŸا . ةلوطبلا نم ةينأمثلا رود ¤ا لهأأتلا ةقأطب
تأعومÛا رود ‘ يرصصŸا بختنملل ةÒخألاو ةثلأثلا
ءأ-ق-ل-لا تÈت-عاو Úن-ب-لا «بجأ-ن-صس» بخ-ت-ن-م مأ--مأا تنأ--ك

نمصض نا دعب يرصصŸا بختنملل ةبصسنلأب لصصأح ليصص–
طأقن6 هكÓتما دعب ةلوطبلا نم لبقŸا رودلا ¤ا لهأأتلا
ةهجاوم تهتنا ،ةلوطبلا ‘ Úتقبأصسلا هيترأبم نم ةلمأك
ثي-ح Úف-ي-ظ-ن Úفد-ه-ب ير-صصŸا بخ-ت-نŸا زو-ف-ب Úن-ب-لا
‘ لولا فدهلا هزارحإأب ةج-ي-ت-ن-لا يد-م-ح د-م-حا ح-ت-ت-فا
‘. Êأثلا فدهلا بعتم دأمع فيصضي نا لبق ةارأبŸا

بخ-ت-نŸا ى-ق-ت-لا ة-لو-ط--ب--لا ن--م Êأ--م--ث--لا رود--لا ةارأ--ب--م
تهتنا ةيوق ةارأبم ‘ نوÒمأكلا بختنم عم يرصصŸا
بختنملل دحاو فده لبأقم ةيثÓثب ÚيرصصŸا حلأصصل
ةارأبŸا ‘ لوا فدهب نوÒمأكلا تمدقت.ÊوÒمأكلا

ل-ب-ق ه-ق-ير-ف ى-مر-م ‘ أأ-طÿأ-ب ن-صسح د-م-حا ق-ير-ط ن-ع
73 ةقيقدلا ‘ لدأعتلا فده زارحإا ‘ نصسح دمحا حجني

لدأعتلأب ةارأبŸا أهدعب رمتصستل لولا طوصشلا رمع نم
دهصش ثيح ةيفأصضإلا طاوصشألا ¤ا ÚحتنŸا أهدعب أأ÷و
ن-ع ير-صصŸا بخ-ت-ن-م-ل-ل Úفد-ه لولا ‘أ-صضإلا طو--صشلا

دمحا فيصضي نا لبق29 ةقيقدلا ‘ ودج دمfi قيرط
⁄ ثيح كصش لfi ‘ تنأك يتلاو ثلأثلا فدهلا نصسح

Œا طخ ةركلا زأتŸفده أهبصستحا مك◊ا نكلو ىمر
لهأأتب ةارأبŸا يهتنيل دعأصسŸا مك◊ا نم ةرأصشإا دعب
بصسح ى-ل-ع ي-ئأ-ه-ن-لا ف-صصن رود ¤ا ير-صصŸا بخ-ت--نŸا
ÊوÒمأكلا بختنŸا

6002و2002 ⁄اعلا سساك ‘ Úترم كراسش
رصصمو رئاز÷ا ةارابم ةراد’ ايجوك ‘وك Úنبلا

Úب ءأقللا ةرادإل أيجوك ‘وك ينينبلا مك◊ا رأيتخا ”
ف--صصن رود--لا ن--م---صض ير---صصŸاو ير---ئاز÷ا بخ---ت---نŸا
Èتعي و ،0102 مدقلا ةركل أيقيرفإا ·أا ةلوطبل يئأهنلا
رمعلا نم غلبيوÈ 7691مصسيد9 ديلاوم نم ينينبلا مك◊ا

ن-م د-يد-ع-لا ‘ ،أ-ي-جو-ك ‘و-ك م-ك◊ا كرأ-صش. ةن-صس24
لأيدنوم ‘ هتكرأصشم أهزر-بأا ى-ل-ع-لو ة-ي-لود-لا تأ-يرأ-بŸا
‘ أصضيأا كرأصشو نأبأيلاو أيروك ‘ ميقأا يذلا ⁄أعلا ضسأك
Úترم هتكرأصشم ¤إا ةفأصضإا  ،أينأŸأأب6002 ⁄أعلا ضسأك

،أ-ي-جو-ك ‘و-ك--ل تنأ--ك ،6002 و2002 ⁄أ--ع---لا ضسأ---ك ‘
⁄أعلا ضسأك ¤ا ةلهؤوŸا أيقيرفإا تأيفصصت ‘ تأكرأصشم
ةيرأق ضسوؤوك ثÓث ‘ ًأمكح نأكو ،0102 و6002 يمأع
ةلوطبو أصسنرف ‘3002 ةلوطبو كيصسكŸا ‘9991 مأع
نأك أيقيرفإا ·أا ضسأأك ‘ أمأا .أيقيرفا بونج ‘9002
هذ-ه ¤ا ›أÃ  ة-ي-لأ-ت--ت--م تلو--ط--ب ضسم--خ ‘ ًد--جاو--ت--م
·أا ضسأك ةلوطب ‘ أصضيأا كرأصشو ،لوغنأب0102 ةلوطبلا
بأبصشلل ⁄أعلا ضسأك ةلوطبو Úصصلا ‘4002 مأع أيصسأا

و7002 ماو-عا ة-يد-نلا لأ-يد--نو--مو ر--صصم ‘9002 مأ--ع
9002.

عبتي ...

رودلا ‘ نوÒماكلا ىلع رسصم زوفو يراوفي’ا بختنŸا ىلع ينطولا انبختنŸ يخيراتلا زوفلا عسضو
ةقيرطلا نم مغرلابو ،يبهذلا عبرŸا ‘ هجول اهجو0102 ماع ’وغناب ايقيرفإا ·أا سساكل يئاهنلا عبر
تاعومÛا رود ‘ ÚبختنŸا ةاقÓم بنجتب «فاك» مدقلا ةركل ةيقيرفإ’ا ةيدا–’ا اهتدمتعا يتلا

امهنيب زئافلاو ،يئاهنلا فسصن رودلا ‘ ايقتلي نأا امهل دارأا ردقلا نأا ’إا ،(يئاهنلا عبر) ›اوŸا رودلاو
رئاز÷ا ،ةملكلا ىنعم تاب ةيران ةمق ةارابŸا نم لعج يذلا رمأ’ا ،يئاهنلا طيسشنت فرسش هل نوكيسس
بعÓلا هعقو ميتي فدهب ةنعارفلا مزه Úح ةينادوسسلا نامرد مأاب تلعف امك اهقوفت ديكأات لجا نم

بونج لايدنوم غولب ‘ مهلسشف دعب مهدلب ءانبأ’ رابتع’ا در ÚيرسصŸا فده ناك اميف ،يحي Îنع
هذه يعبتتم دعنو ،ةقلح نم Ìكأا اهل سصسصخن نأا انيأاترا ،ةهجاوŸا هذه ةيمهأ’ رظنلابو.ايقيرفإا

ثيد◊ا دعب ةلوطبلا هذه ‘ ينطولا بختنŸا رارسسإا نم Òثكلا لجؤون نأا انيأاترا اننأا ،ةلسسلسسلا
نود فدهب ايÒجين مامأا انبختنم اهرسسخ يتلا ةيبيتÎلا ةارابŸا نع

تايرابم خيرات زيلا-هد Èع ةد-ي-ع-سس ة-ل-حر-ف ،در
.«رسضÿا»

لÓقتصس’ا ذنم «رصضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا

نامرد مأاب لسصفلا ءاقل هتراسسخ دعب رئاز÷ا نم Êاثلا درأا ةتاحسش نسسح^

^Œب تاءاقللا ددÚ رسصمو رئاز÷ا

ةارابم رادأا ايجوك ‘وك ينينبلا^
رئاز÷او رسصم

رسصم مامأا ديكأاتلا ديري ناك نادعسس^

... هجول اهجو ديدج نم رصصمو رئاز÷ا

(نونامثلاو ةنماثلا ةقل◊ا)



ةيرسصنعلا»
مدعو
‘ «ماÎ----حلا

ضسبل-م ة-فر--غ
،ايناŸأا بختن-م
دا–لا كلذ-----كو
نا--ب--ب--سس ،ÊاŸألا

هلازتعا بابسسأا نم
،ةيلودلا مدقلا ةرك
ه--سضرا--ع ر---مأا و---هو
كلذ ‘ ضسور--------------------ك
⁄اعلا ضسأاك دعب ،تقولا

بحأا ل ي-------ن-------نإا تل-------ق ،8102
ا--ه--ب ل--ما--ع--ت ي--ت--لا ة--ق--ير--ط--لا

هلازت-عا نل-عإل ل-يزوأا دو-ع-سسم
(ا-ًيزا-ن) تن--ك ،كلذ بب--سسبو ،ا--ًي--لود
رق-سشألا ر-ع-سشلا ،ضسا-ن-لا ن-م Òث-ك-ل
بسساني اذ-ه ل-ك ،ءا-قرز-لا نو-ي-ع-لاو
يأل ن--كÁ ل ،ضسا--ن---لا ن---م Òث---ك---لا

با--سسح ف--ل--خ ءا--ب---ت---خلا ضصخ---سش
ن-ير-خآا ضصا-خ-سشأا ة-نا-هإا م-ث ،ف-يز-م
.«اًبيرقت ةلكسشم يأا نود

بعل) سسورك Êوت ÊاŸألأ
(ديردم لاير

فرعي ام بكاوكلا ةكر◊ ثلاثلا نوناقلا فسشتكي رلبيك ضسناهوي -8161
.رلبك Úناوقب
تارمعتسسم ‘ ًاينوناق مهب فÎعŸا قيقرلا لوأا حبسصي روسساك نوج -5561
ةيلامسشلا اكيرمأا ‘ اÎل‚إا

ىلع لسص– ةأارما لوأا حبسصت ضشورل يد دنوÁر ةيسسنرفلا ةرايطلا -0191
.«رايط» ةسصخر
ناكو مئار÷ا نع فسشكلل ًةادأا ¤وألا ةرملل تامسصبلا لامعتسسا ءدب  -1191
.كرويوين ‘ كلذ
ةدحتŸا ةكلمŸا رابجإل كلذو ÊدŸا نايسصعلا أادبي يدناغ ا“اهم -0391
.دنهلل للقتسسلا حنم ىلع
تاوقلا باحسسنا لامكإا دعب كلذو ضسيوسسلا ةانق حتف ديعت رسصم -7591
.ةزغ عاطقو ءانيسس نم ةيليئارسسإلا

.يلك يلع دمfi يŸاعلا لطبلا مزهي رزيرف وج مكلŸا -1791
.ضسيراب ‘ لوغيد لراسش راطم Úسشدت  -4791
مويلاب لافتحإلل خيراتلا اذه راتخت ةدحتŸا ·ألل ةماعلا ةيعم÷ا  -7791
.ةأارملل ›ودلا

ةلسسلسسلا باب ةقطنم ‘ ةيدوهي ةاتف فقوت ةيليئارسسإلا تاطلسسلا  -0002
،ىسصقألا دجسسŸا لخدم ‘ ةلسصلا ءادأا تلواح نأا دعب ةÁدقلا (ضسدقلا)
.لكيهلا لبج ءانمأا ميظنت ¤إا يمتنت ةاتفلا هذه نأا دقتعيو
.ةمداقŸا ميهاربإا ينيطسسلفلا يملسسإلا ركفŸا لاتغت ليئارسسإا -3002
‘ ببسستي Îخير ضسايقم ىلع ةجرد2.6 ةوقب ايكرت ‘ لازلز عوقو -0102
.نيرخآا43 حرجو اًسصخسش15 لتقم
نم تع-ل-قأا ي-ت-لاو777 غ-ن-يو-ب زار-ط ن-م ة-يز-ي-لا-م ةر-ئا-ط ءا-ف-ت-خا -4102
نم ضصخ-سش932 ا-ه-ن-ت-م ى-ل-ع ل-م– تنا-كو Úك-ب ¤إا ة-ه-ج-ت-م رو-بŸلاو-ك

.ةرئاطلا مقاط مهنمسض

ا--ه--ن--كÁ ة--فارز--لا نأا م--ل--ع--ت ل--ه ^
ا-ه-نا-سسل لا-م-ع-ت-سسإا-ب ا-ه-نذأا ف-ي-ظ-ن-ت
.ضشنإا12 ›اوح هلوط غلبي يذلا

ىمسست تناك ايلاÎسسأا نأا ملعت له ^
.دنلوه وين

دنارقلا وأا Òبكلا يداولا نأا ملعت له ^
009 دد--ع بعو--ت--سسي نأا ن--كÁ نو--ي--نا--ك
.ئلتÁ ىتح مدق ةرك نويليرت

‘ كنويع ضشيمرت نأا ملعت له ^
ةدŸ امهسضامغإا يواسسي ،لماك موي
.ةلسصاوتم ةقيقد03

.ةمظع62 ىلع يوت– كمدق نأا ملعت له ^
.ءاŸا نم %87 ›اوح نم نوكتي ناسسنإلا غامد طسسوتم نأا ملعت له ^
.050,5 وه (-3+2+1) ›اوتلا ىلع001 ¤إا1 نم ماقرألا لك عوم‹ œان نأا ملعت له ^

.⁄اعلا ‘ لوكاكوكلا بورسشم كلهتسست ةلود Ìكأا يه ادنلسسيآا ^
.ةنسس05 ¤إا اهرمع لسصي نأا دعب لإا زو÷ا رامث جتنت ل طوّلبلا راجسشأا ^
.ةيتنمسسإلا ةناسسرÿا نم ىوقأا ناسسنإلا ذخف مظع ^
.رخآا ماعط يأا نم Ìكأا بيل◊ا نم ةيسساسسح مهيدل ضسانلا نم ددع Èكأا ^
نوتوÁ ن‡ Ìكأا مه لحنلا تاعسسل ببسسب ايونسس نوتوÁ نيذلا ددع ^

.ةماسسلا Úباعثلا تاغدل ببسسب
.مويلا ‘ تارم01 كحسضي يعيبطلا ضصخسشلا ^
.ئداهلا طيÙا نم ةحولم Ìكأا يسسلطألا طيÙا ^

كصســـــــــــــفن فـــــــــــقث

ةرملل تامصصبلأ لامعتصسأ ءدب ،1191 ةنصس نم مويلأ أذه لثم ‘
لبقو ،كرويوين ‘ كلذ ناكو مئأر÷أ نع فصشكلل ًةأدأأ ¤وألأ
عقوŸأ Èع انتلصسأرÃ أوصسنت ل ،مويلأ ددع ناكرأ عم مككÎن نأ

،moc.liamg@mirakiddam :›اتلأ ÊوÎكللأ
انتÁزع نم ديزت مكتأداقتنأو انتحفصص رونت مكعيصضأومف

أأدبن ،ددع لك ‘ ”دوعت امكو ،مكنظ نصسح دنع نوكنل
 .مويلأ ءاعدب هللأ ةكرب ىلع انتحفصص

ل-----جر ل-----ت-----ق
ه-لأا-سسف ه--تا--م--ح

:يصضاقلأ

؟كتامح تلتق تنأأ
معن:هباجأأ
؟كمسسا ام:هلأاصس

ن-ك-لو ةر-ه--سشلا بحأا ل:هباجأأ
.!«Òخ لعاف» بتكأا

.ب◊ا وه كلذف ؛ءاسسنلا عيمج Úب ةأارŸا لجرلا زيم اذإا ^
.ب◊ا وه كلذف ؛ةدحاو ةأارما هينغت ام لجرلا Úنغي ل اًعيمج ءاسسنلا حبسصأا اذإا ^
،ءاسسنلا ىفوأا اهنأل لو ،ءاسسنلا ىكذأا اهنأل لو ،ءاسسنلا لمجأا اهنأل ل ةأارŸا لجرلا زيم اذإا ^

.ب◊ا وه كلذف ؛اهبويعو اهنسساحÃ يه يه اهنأل نكلو ،ب◊اب ءاسسنلا ¤وأا اهنأل لو
ناسسنإلا رمع ىدم ‘ ةدحاو ةايح نم Ìكأا ينيطعت يتلا يه اهÒغ نود ةءارقلا ^

.باسس◊ا ريداقÃ اهليطت ل تناك نإاو ،قمعلا ةيحان نم ةاي◊ا هذه ديزت اهنأل ؛دحاولا
اذإا درف لايخ تنأا كلايخو ،دحاو روعسش تنأا كروعسشو ،ةدحاو ةركف تنأا كتركف ^
،رخآا اًروعسش كروعسشب تيقل وأا ،ىرخأا ةركف كتركفب تيقل اذإا كنكلو ،كيلع هترسصق
.كÒغ لايخ كلايخب تيقل وأا

حبسصي لايÿا نأا وأا ،نيروعسش حبسصي روعسشلا نأا وأا ،Úتركف حبسصت ةركفلا نأا رمألا ىراسصق ضسيل ^
.دادتملاو قمعلاو ةوقلا ‘ ركفلا نم تائم يقلتلا اذهب ةركفلا حبسصت ا‰إاو ،لك Úلايخ

› لقُت لو،ىغطأاف ايندلا نم › Ìكت ل مهللا ^
.ىهلأاو Ìك ا‡ Òٌخ ىفكو لق ام هنإاف، ىسسنأاف اهنم

.هسسفن ‘ اهدجي ةناهم نم لإا ،اÈًك هسسفن ‘ دحأا دجو ام ^
.هُتsيِعر هِب تيقَسش نَم ةلولا ىَقسشأا ^

ه-ل-لا م-كز-عأا-ف , ضسا-ن-لا ل-قأاو , ضسا-ن-لا ر-ق--حأاو , ضسا--ن--لا لذأا م--ت--ن--ك ^
.¤اعت هللا مكلذي هÒغب ةزعلا اوبلطت امهمف , ملـــسسإلاب

.اًفلت كسضغب لو اًفلك كبح نكي ل ^
.كلذ بيسصي املقف ، هب كسسمتيلف هيخأا نم اًدو مكُدحأا باسصأا اذإا ^
.ءوسسلا قلخأا نم لاق وأا ، ءوسسلا طلخأا نم ةحار ةلزعلا ‘ sنإا ^
  .يوقلا ةنايخو Úمألا فعسض هللا ¤إا وكسشأا ^

يلئاسس ¤اعت هللا نأا تننظل ةعئاسض تارفلا طسش ىلع ةاسش تتام ول ^
.ةمايقلا موي اهنع

ــه2441 بجر32 ـل قفاوŸا1202 ضسرامÚ 80نثإلا

انعم مصستبإأ

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فصض ــــــ

Èتعأأو أرقإأ ــــ

يدهم Ëرك :دأدعإأ

لبون ةزئاج ىلع لسصاح ÊاŸأا ءايميك ⁄اع ،ناه وتوأا -9781
.4491 ماع ءايميكلا ‘

ةزئاج ىلع لسصاح يكيرمأا ءايميك ⁄اع ،لادنك دراودإا -6881
.0591 ماع بطلا ‘ لبون
لوأاو يرسصم يسسايسسو دها‹ ،مازع نمحرلا دبع -3981
.ةيبرعلا لودلا ةعما÷ Úمأا

.ةيرسصم ةلث‡ ،بويأا ةحيمسس  -2391
لجر ،زيÒب ونيتنرولفو يسسنوت لث‡ ،رمع نب فوؤور -7491
.Êابسسإا لامعأا

.‘وÒب مدق ةرك بعل ،ضسليبوك وليفوت -8491
يعافرلا انرو يرسسيوسس مدق ةرك بعل ،لغوف ناهوي  -7791
›اÎسسأا مدق ةرك بعل ،بماسشاوب لكيام   -1891
.يقيرفأا بونج مدق ةرك بعل ،زنافيإا تيرب  -2891

لوصصحلل ةليح برغأا
لمعلا نم ةزاجإا ىلع

ةنيدÃ ميقي لجر اهب ماق يتلأ كلت ةبيرغ ةليح
ةدح-تŸأ تا-يلو-لا-ب ،ا-نوز-يرأأ ة-يلو ‘ ،جد-ي-لو-ك
هلمع نم ةزاجإأ ىلع لوصص◊أ لجأأ نم ةيكيرمألأ
غلبي يذلأ لجرلأ ماق ،ليصصافتلأ ‘.دحأو مويل
كÎل هفاطتخأ ةيلمع ريوزتب ًاماع91رمعلأ نم
متيل ،بذك هنأاب ةطرصشلل اًقحل فÎعأو ،لمعلأ
ةفيحصصل اًقفو.هتفيظو نم هدرطو هيلع سضبقلأ
91 ،زلوصس نودنأرب ماق ،ةيناطيÈلأ ل-ي-م ي-ل-يد-لأ

ًاقفوو.لمعلأ نع فقوتلل هفاطتخأ ريوزتب ،اًماع
دجو ،كوب سسيف Èع هترصشن يذلأ ةطرصشلأ نايبل
برقلاب عنصصم ‘ لمعي ناك يذلأ زلوصس ةراŸأ دحأ

ناكو ،مأزحب ناتديقم هأدي تناكو ،هايŸأ جرب نم
دق ناك.هفاطتخأ ” هنأاكو همف ‘ أًوصشÓً fiيدنم
هوكرتو ،Úلجر لبق نم فطتخأ هنأأ ةطرصشلأ غلبأأ

هو-كÎي نأأ ل-ب-ق ةرا-ي-صس ‘ هودا-قو ي-عو-ل-ل أًد-قا-ف
هوفطتخأ مهنأأ معز دق ناكو ،هايم جرب نم برقلاب

،كلذ عمو.ةنيدŸأ ءاحنأأ ‘ ًلأومأأ ىفخأأ هدلأو نأل
جد-ي-لو-ك و-ق-قfi ىر-جأأ ا-مد--ن--ع ق--حل تقو ‘

فاطتخأ ثودح ىلع ليلد يأأ أودجي ⁄ ،اًقيق–
ىلع ةرظ-ن ءا-ق-لإأ أو-لوا-ح م-ه-نأأ ى-ت-ح ،ءأد-ت-عأ وأأ

⁄ مهنكل هتصصق ةقباطŸ ة-ب-قأرŸأ و-يد-ي-ف ع-طا-ق-م
.حيحصص كلذ لك نأأ ىلع تامÓع يأأ أوري
قلتخأ هنأاب ةطرصشلل اًقحل زلوصس فÎعأ دعب اميف
‘ لقتعأ دقو ،لمعلأ نع فقوتلل ةعيرذك ةصصقلأ

لوقت.بذاكلأ غÓبإلأ ةمه-ت-ب1202 ر-يأÈف71
عصضو  ،ةيأدبلأ ‘ هنأأ ا-نÈخأأ» :ا-ه-نا-ي-ب ‘ ة-طر-صشلأ

طبرو همأزح علخ كلذ دعبو همف ‘ ليدنم وصشح
سضرألأ ى-ل-ع ى-ق-ل-ت-صسأو ،سصاÿأ ه-مأز-ح-ب ه-يد-ي
نكÁ ثيح قيرط-لأ بنا-ج ¤إأ ة-عر-صسب ق-ل-ط-نأو
.«رظتنأو هأرأأ ام سصخصشل

ÊوÎب رمع
با-ع-لأل ة-ي-ب-هذ-ب ي-خ-يرا-ت-لا زو-ف--لا د--ع--ب
بخ--ت--نŸا ى--ل--ع5791 ة--ي--ط--سسو--تŸا
ل--ك ه--ب ل--ف--ت---حا يذ---لا3/2 ي-سسنر-ف--لا
ديعب لاف-ت-حلا ة-ل-كا-سش ى-ل-ع Úير-ئاز÷ا
ل--حار---لا ضسي---ئر---لا ضصخ ،لل---ق---ت---سسلا

ينطولا بختنŸا يبعل نيدموب يراوه
بعل-ل ه-ل-ي-ب-ق-ت ءا--ن--ثأاو ،Ëر--ك--ت ل--ف--ح--ب
» : هل لوقي يراوهلا لحارلا حار Êورطب
حا-ب-سشأا تنأاو ›ا--يدا ع--ب--سسأا تنأا ر--م--عا--ي
 .«ريازدلا ‘ نولابلا
ناك هنا يراوهلا  لحارلا نع فرعي ا‡و
ي--ب--عل ن--ع ل---ي---سصا---ف---ت---لا قدا فر---ع---ي
نا مل-ع ى-ل-ع نا-ك ه-نا ة-جرد-ل ،بخ-ت-نŸا
لل-خ هد-لاو د-ق-ف د--ي--ه--سش ن--با Êور--ط--ب
 .7591  ماع ةيريرحتلا ةروثلا

ه---ب---حا نا ير---ئاز---ج بعل يل ق---سسي ⁄
ناك امك نيدموب يراوه لحارلا ضسيئرلا
يسسلا نأا اÃو ،مزقلا بعللا كلذ بحي
نم ناك ،مدقلا ةركب اهولوم ناك يراوهلا
Úب--عل--لا د--حأا--ب ق--ل--ع--ت--ي نا ي--ه--يد--ب--لا
ضسي-ئر-ل-ل تنا-ك ناو ى-ت-ح--ف ،Úير--ئاز÷ا
ارظن ةيرسصنلا قيرف وحن تلويم لحارلا

ن-م لد-ب ل-سضف ،ن-يز-ي-مŸا ه-ي-ب--عل ءادأل
Êورطب رمع » مزقلا » Úبعللا عيمج

دز ،د-ي-م-ع-لا ناو-لأا ن-ع ع-فاد-ي نا-ك يذ--لا
Úب نم ناك Êورطب رمع نا كلذ ىلع
.رسضخألا ناديŸا قوف ةيورك تاÙ نومسسري نيذلا لئلقلا Úبعللا

مويلأ Gd∏s¡oºs GZrØpôr dp» enÉ bnóserâo hnenÉمويلأ
GCnNsôräo hnenÉ GCnS°rônQräo hnenÉ GCnYr∏nærâo

GCnfrân Gdrªo≤nóuΩo hnGCnfrân GdrªoƒDnNuôo hnGCnfrân Yn∏n≈ coπu T°n»rAm bnópjôl. 
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:مويلأ مقر

3 ة--ن---صس يأأ ‘ :لأؤو---صسلأ
تا---صسصسؤو---م ق---ير----ف ط----صشن
ي-ئا-ه-ن-لأ رود-لأ ة-ن-ي-ط--ن--صسق
؟رئأز÷أ سساكل

تا-سسسسؤو-م ق-ير-ف ط-سشن:بأو÷أ
فر--ع--ي نا--ك ا--م--ك وأا ة---ن---ي---ط---ن---سسق
ضسا-ك-ل ي-ئا-ه-ن-لا رود-لا «كار-ك--لا»ـب
ق--ير--ف ما---مأا ،5891 ة--ن--سس ر---ئاز÷ا

Òخألل زوفلا داعو ،نارهو ةيدولوم
.رفسصل Úفدهب

Áأ ددع مقرلأ أذه لثŸاهيف لصصو يتلأ تأر
·أأ سساكل يئاهنلأ رودلأ ¤إأ ينطولأ بختنŸأ
رصسخو ايÒجينب0891 ةنصس ¤وألأ ،ايقيرفأ

يئاهنلأو ،3/0 مظنŸأ ديلبلأ مامأأ ي-ئا-ه-ن-لأ ‘
هب جوتو ،رئأز÷اب0991 ةنصس ‘ ناك Êاثلأ
،1/0 ايÒجين ىلع هزوفب يرئأز÷أ بختنŸأ

‘ ر--صصÃ تنا--ك ةÒخألأو ة--ث--لا--ث---لأ ةرŸأو
بختنŸأ سسأاكلاب جوتو ،ةيصضاŸأ لبقام ةنصسلأ
.1/0 لاغنصسلأ ىلع يئاهنلأ ‘ هزوفب  رئأز÷أ

:سسرام

ــــــــــ مويلأ حيرصصت ـــــــ

ميمصصلا ‘ ــــــــــــ
اَم ىَلَع ، ُتْحَبْصصَأأ ٍلاَح uيَأأ ىَلَع يِلاَبُأأ اَم ^

يِرْدَأأ ل يuنَأل َكِلَذَو ، ُهَرْكَأأ اَم ىَلَع ْوَأأ tبِحُأأ
.ُهَرْكَأأ اَميِف ْوَأأ tبِحُأأ اَميِف َرْيَخْلأ

ةنيكصسلأ ملعل-ل أو-م-ل-ع-تو م-ل-ع-لأ أو-م-ل-ع-ت ^
أونوكت لو ،نوملعتت نŸ أوعصضأوتو ،مل◊أو

.مكلهجب مكملع موقي Óف ءاملعلأ ةربابج
نإأ ةماقم راج : يهأودلأ رقأوفلأ نم ثÓث ^
ا-ه-عأذأأ ة-ئ-ي-صس ىأأر نإأو ا-هÎصس ة-ن--صسح ىأأر
كتلوانت كت-ن-صسل ا-ه-ي-ل-ع تل-خد نإأ ةأأر-مأو,
نإأ ناطلصسو, اهنمأات ⁄ اهنع تبغ نإأو ناصسللاب
.كلتق تأاصسأأ نإأو كدمحي ⁄ تنصسحأأ

اهزيزعو ،لي-ل-ق ا-هؤوا-ق-ب ا-ي-ند-لأ نإأ لأأ ^
توÁ ا-ه-ي-حو ،مر-ه-ي ا--ه--با--ب--صشو ،ل--ي--لذ
.اهب Îغأ نم رورغŸاف

ىلع ةجرد ىلعا
ضضر’ا بكوك

يتلا ةيزيزعلا ةقطنم تلجسس
ةجرد تغلب ثيح ،ضضرألا بكوك ىلع ةرارح تاجرد ىلعأا ،ايبيل ‘ عقت
،م2291 ماع لوليأا نم رسشع ثلاثلا ‘ ةيوئم ةجرد (8.75) اهيف ةرار◊ا
.اسسانل عباتلا ضضرألا دسصرŸ اقفو
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١٢٠٢ سسرام٨٠ Úنثإلأ
ــه٢44١ بجر٣٢ ـل قفأوŸأ

 اذــــهو .. نارــــقلا ظـــف◊ يـــنعفد يدـــلاو ةاـــفو»

«نيدموب يراوه لحارلا سسيئرلا › هلاق ام

G’EYÓe«á hGdôjÉV°«á S°µ«æá
HƒWªÚ ‘ MƒGQ ÷ôjóI

GCU°óGA GŸÓYÖ:

،اهتايأدب ‘ اهتهجأو يتلأ تابوعضصلأ مهأأ، مÓعإلأ اهدع-بو ة-ضضا-ير-لا-ب ا-ه-قا-ح-ت-لإأ ة-ضصق
لهو Úمطوب ةنيكضسل  باج◊أ فاضضأأ أذام، نآأرقلأ ظفح وحن اههاŒإأ ، اهل اهيطختو
‘ أرخؤوم ثد– يتلأ تاقورÿأ لوح اهفقوم،  ةرهضشلأ لا‹ ‘ اهل ةبضسنلاب اقئاع ناك
ةيمÓعإلأو ةيضضايرلأ عم مويلأ انرأوح ‘ هنوعلاطت Ìكأأو أذه لك ىوقلأ باعلأأ تيب
.Úمطوب ةنيكضس

تايضضايرلأ لئأوأأ نم كنوك
نأديملل تجرخ يتأوللأ

نضسرامو رئأز÷أ ‘
فيك ةضضايرلأ

؟رمألأ أذه تدجو
ةأأر----مإأ لوأأ ن----كأأ ⁄ ا----نأأ
ناك دقف نأديملل تلزن

ةئف ن-ك-ل تا-ير-خأأ كا-ن-ه
و ةمصشتfi ةفصصبو ةليلق

ىو---ت---صسŸأ ى---ل---ع نزÈي ⁄
ةأأر-مإأ لوأأ تن--ك ا--نأا--ف ،›ود--لأ
ىو-ت--صسŸأ ى--ل--ع تزر--ب  ة--ي--صضا--ير
زا‚إلأ أذ------ه لÓ------خ ن------مو ›ود------لأ
يأدلأو عنقأأ نأأ تعطتصسإأ اهتققح يتلأ جئاتنلأو
Úصضراعم ناك نأأ دعب  بيع تصسيل ةصضايرلأ نأأ

ة-لا-ح ‘ ي-ن-م يÈت-لا-ب د-يد-ه-ت-لأ ة--جرد--ل أد--ج
‘ ششيعن انكو أدج  Úظفاfi امهنوك جورÿأ

انأأو هلل دم◊أ لوقأأ ›اتلاب ، ةظفاfi ةقطنم
يدلأو ‘ Òثأات-لأ تع-ط-ت-صسإأ ي-ن-نأأ أد-ج ةرو-خ-ف
‘ Òثأا-ت-لأ ن-م تن-ك“ Êا-ثو، لوأأ ا-م-ه-عا--ن--قإأو
. ةقثلأ اهصسفن ‘ تثعبو ةيرئأز÷أ ةيصضايرلأ

نأأ رابتعإاب روهم÷أ كلبقت فيك
بحتضسم Òغ رمأأ نيدايملل ةأأرŸأ جورخ
؟ةيرئأز÷أ ةيلقعلأ بضسح
نأأ دعبف ، ءايلوألأ عانقإأ نم بعصصأأ دجوي ل

يأأ يدل نكي ⁄ روهم÷أ ..يدلأو يلع ىصضر
يأل شضرعتأأ ⁄ هللأو شسكعلاب هتيحان نم لكصشم
ةفرعمو علطتلل نوعصسي أوناك دقف، تاقياصضم
كلذل عيم÷أ تد– يتلأ ةأأرŸأ هذه يه نم

هذ-ه ن-م ة-ئ-ي-صس ىر--كذ يأأ ي--تر--كأذ ‘ ن--ك--ت ⁄
.ةيحانلأ

كنأأ نيرت له كرأوضشم Úميقت فيك
؟بولطŸأ تققح

‘ وأأ ةصضايرلأ ‘ يتاحومط ققحأأ ⁄ انأأ هللأو
ةر-خأا-ت-م تأأد-ب ا--نأأ ة--صضا--ير--لأ ي--ف--ف ، مÓ--عإلأ
Èكأأ امه ةيمألأو له÷أ نأأ لوقأأ أذهلو فصسأÓل

ا-م تأذ-لا-ب أذ-ه-ف نا-صسنإÓ-ل ق-ئا--ع
كانه نأأ ةفر-ع-م ن-م ي-ن-مر-ح

،ة-صضا-ير--لا--ب ى--عد--ي ئ--ي--صش
ة--ي---ن---طو نأو---لأأو، قر---فو
Áا--ه--ن---ع ع---فأد---ن نأأ ن---ك

ءي---صشلأو ، ا----ه----فر----صشنو
ي---صسف----ن ‘ ز----ح يذ----لأ
بعلن انك امدنع وه أÒثك

تا------ي------صسنو------ت-------لأ ع-------م
نوحرفي أوناكو تايصضايرلأ

نأأ رابتعإاب انيلع مهزوفب أÒثك
‘ ة---ف---ي---ع---صض ة---ير---ئأز÷أ ةأأرŸأ

ديزملل امود علطتأأ تنك كلذل  مهرظن
‘ انه اهققح نأأ دحأل قبصسي ⁄ جئاتن تققحو
.› حومط Èكأأ نكي ⁄ أذه نكل رئأز÷أ

؟أذإأ Úحمطت تنك أذام ¤إأ
شسيئر-لأ ي-ت-حو ل-ب ط-ق-ف ا-نأأ ي-حو-م-ط ن-ك-ي ⁄

تيقب ةملك › لاق ثيح نيدموب يرأوه لحأرلأ
نأأ يتينمأأ لاق، تييح امهم يتركأذ ‘ ىقبتصسو
با-ع-لألأ ‘ ة--ي--ن--طو--لأ ة--يأر--لأ Úل--م– كأرأأ
لحر وه فصسألأ عم نكل ةيبŸوألأ
ه--نأأ م--هŸأ ن--ك--ل ل--صصأأ ⁄ ا--نأأو
تايرخأأ تا-ير-ئأز-ج ل-صصو
.هلل دم◊أو

؟مÓعإلأ نع أذام
نل يننأأ تيأأر اŸ انأأ
مد--قأأ نأأ ع--ي--ط--ت---صسأأ
نأد-----يŸأ ‘ د-----يزŸأ
‘ تر-ك-ف ي-صضا--ير--لأ
مÓ---عإلا---ب قا---ح---ت----لإلأ

لاÛأ ن-م ة-ب-ير-ق ى-ق--بأل
ة--صضا--ير--لأ و---هو ه---ب---حأأ يذ---لأ
ن-م ه-ق-ي-ق– ن-كÁ ا-م ق-ي--ق--ح--ت--لو

ءأو---صس تا---يو---ت---صسŸأ ى----ل----عأأ ‘ كلذ لÓ----خ
ي-ن-نأأ م-غر، ا-ع-ب-ط ءا-ن-ب-لأ د-ق-ن-لأ وأأ ع-ي-ج-صشت-لا--ب

قوق◊أ ‘ ÒتصسيجاŸأ ةداهصش ىلع ةلصصحتم

. ةاماÙأ كلصسب قحتلأأ نأأ شضورفŸأ نم ناكو

‘ كتهجأو يتلأ تابوعضصلأ مهأأ يهام
اهيطخت نم تنك“ فيكو؟ كتايأدب
؟اهمغر رأوضشŸأ ةعباتمو
وه يتايأدب ‘ اهتهجأو يتلأ ةديحولأ ةبوعصصلأ

¤إأ ينعفد ام أذهو يتبغرل ءايلوألأ ةصضراعم
تأونصس5 ةدŸ ه-تردا-غ-مو لز-نŸأ ن-ع دا-ع-ت--بإلأ
أذه › ÚعجصشŸأ لوأأ أوحبصصأأ هلل دم◊أ نكل،
⁄ هلل دم◊أ مÓعإلأ ‘ امأأ ةصضايرلل ةبصسنلاب
تد-جو شسك-ع-لا-ب ل-ب تا-بو-ع-صص يأأ ي--ن--ه--جأو--ت
امدنع Êديقي ناك يذلأ ءيصشلأ نكل، تÓيهصست

ÿÈأ ءاطعإأ بلطي ناك ¤وألأ ةانقلأ ‘ تلمع
مدع اقÓطإأ يننكÁ ل انأأو هيلع قيلعتلأ نود
ن-م تمر-ح تأرŸأ د-حأأ ‘ ه-نأأ ى-ت-ح ق-ي-ل-ع-ت-لأ
ىل-ع ي-ق-ي-ل-ع-ت بب-صسب ةدŸ ة-عأذإلأ ‘ رو-ه-ظ-لأ

ةصسفانم ‘ ةمصصاعلأ دا–إأ ملظ يقيرفإأ مكح
.ةيراق

ببضسب تأداقتنلأ نم ديدعلل تضضرعت
‘و كي-----ف كلذ ر-----ثأأ ل------ه كتو------ضص

؟كتÒضسم
Êديزت تناك ام تأداقتنإلأو أدبأأ ل

.حاجنلأ ىلع أرأرصصإأو ةوق لإأ

كقيقضش Èتعي
زربأأ نم دي‹ يمÓعإلأ

نيذلأ ÚيمÓعإلأ
فيك رطق ‘ نوطضشني

ناك لهو هئأدأأ Úميقت
؟هيلإأ لآأ اميف رود كل

نو-ك-ي نأأ ل-ب-ق د-ي‹ ي-ق-ي-ق--صش
هتنهم ‘ نكمتمو حجان يمÓعإأ

ه-ب ر-خ-فأأو خألأ م-ع-ن › ة-ب-صسن-لا-ب و-ه-ف
د-حأأ ‘ ة-ثدا-ح ا-ن-ع-م تثد--ح د--قو ،أÒث--ك

بهذ اهنيحف، اهتركذت املك يانيع عمدت مايألأ
رغصصأأ، أدج Òغصص ناك وه ج◊أ ¤إأ يأدلأو
‘ هيلع دمتعي هللأ همحر يبأأو ةلئاعلأ ‘ دحأو
ل-م–و خألأو ل-جر-لأ م--ع--ن و--ه نا--ك ،ءي--صش ل--ك
قصشب ماقو ،هنصس ر-غ-صص م-غر ة-ل-ما-ك ة-ي-لوؤو-صسŸأ

تنك انأأو هتءافك مكحب لصصوو هصسفنب هقيرط
‘ لمعأأو هتخأأ يتفصصب انايحأأ هدناصسأأو ههجوأأ
.لاÛأ شسفن

ظف◊ هجوتلل ةنيكضس عفد يذلأ ام
؟نآأرقلأ
‘ يصسيئرلأ عفأدلأ تناك هللأ همحر يدلأو ةافو
هظفحو Ëركلأ نآأرقلأ ملعت رأرق يذاختأ
ةدا--ع كا---ن---ه يد---لأو ةا---فو د---ن---ع---ف،

نآأرقلأ ةءأرق يهو انيدل ةفورعم
ل-هأأ فر-ط ن-م ى-توŸأ ى-ل--ع
Úب ن--م تظ--حÓ--ف تيŸأ
أأر-ق-ي ي-م-ع ن-يدو-جوŸأ
نودو ة--قÓ--ط--ب نآأر---ق---لأ

انأأ تنك امنيب فحصصم
با----ت----ك----لأ ن-----م أأر-----قأأ
⁄و ةÒب----ك ة----بو----ع----صصبو
‘و ه--تأرا‹ ع--ط---ت---صسأأ
ظفح تررق ةظحللأ كلت
.نآأرقلأ

؟همتÿ تقولأ نم تقرغتضسإأ مك
لقأأ كلذ ‘ تقرغتصسإأو ¤وألأ ةرŸأ ‘ هتظفح
نأأ ملعأأ نكأأ ⁄ يننأل ماكحأأ نود نكل ةنصس نم
تفر-ع اŸو، ا-ه-تا-عأر--م بج--ي ما--ك--حأأ كا--ن--ه
ة-ح-ي-ح-صصلأ ة-ق-ير-ط-لا-ب ه--ظ--ف--ح تد--عأأ كلذ--ب
كلذ ‘ تقرغتصسإأو

؟ ةنيكضس ¤إأ باج◊أ فاضضأأ يذلأ ام
؟ةرهضشلأ ⁄اعو كتنهم ىلعرثأأ لهو
أراقوو امأÎحإأ لإأ Êدأز ام باجحلل يئأدترإأ
باج◊أو، هئأدترأ بجوو شضرف هنوكل ةفاصضإأ
نمو، نآأرقلأ ظفح لع رأرصصإلأ ينحنم اصضيأأ
ل--ب بل--صسلا--ب ر--ثأا--ي ه--نأأ ىرأأ ل Òثأا--ت--لأ ة--ي--حا---ن
.شسكعلأ

له ديدج نم كÒيخت ” ول
؟راضسŸأ سسفن نيراتختضس
مدنأأ ⁄و ةعانق نع ناك اهنيح هب تمق ام لك
د--يد--ج ن--م تÒخ و--ل ى--ت--حو ئ--ي--صش يأأ ى---ل---ع
.ددرت نودو راصسŸأ شسفن راتخأاصس

مويلأ ةبضسانÃ ةرهاظت مويلأ مظنتضس
¤إأ فدهت يهو ةأأرŸأ ديعل يŸاعلأ

‘ ليبنلأ نفلأ تأديضس زيف–و Ëركت
نم ¤وألأ Èتعت يهو يŸاعلأ نهموي
؟ةردابŸأ هذهل كمييقت وهام اهعون

ن-م د-يد-ع-لأ ن-ع تلزا-ن-ت ة-ير-ئأز÷أ ة--م--كŸÓأ
،ةأأرمإأ يهو برصضلأ ةيحان نم ىتح اهقوقح
نهÁركت و ةصسفانŸأ هذه ميظنت  نأأ ىرأأ مويلأو
ل نأأ ىنمتنو ةليمج ةتافتلإأ يهف اهلÓخ نم
ةداع اهلعج نم دب Óف ةÒخألأو ¤وألأ نوكت
يداŸأ م--عد--لأ ¤إأ ة--جا--ح--ب تا--م---كŸÓأ نأل،
Ëر-ك-ت-لأ مو-ي ‘ شسي--لو ل--صصأو--تŸأ يو--ن--عŸأو
لغصشن اننأأ ىرن نأأ ⁄ؤوم ئيصش وهل هللأو طقف
لود-لا-ي ة-نرا-ق-م ة-صضا-ير-لأ ‘ ةÒخألأ بتأرŸأ
.ىرخألأ

ثد– يتلأ تاقورÿأ لوح كقيلعت ام
؟أرخؤوم ىوقلأ باعلأأ تيب ‘
‘ ثدحي اŸ طقف ةهجأو يه تاقورÿأ هذه
اهرابتعإاب ىوقلأ باعلأأ نكل، تاصضايرلأ يقاب

⁄ا-ع-لأ ‘ د-حأو م-قرو ةر-ه-صشو ة-م-ي-ق ة-ب--حا--صص
لكف زÈت اهصصخت ةÒبكو ةÒغصص لكف يصضايرلأ
. اهوحن طلصست ءأوصضألأ

:ةÒخأأ ةملك
ىلع بعŸÓأ ءأدصصأأ ةديرج ركصشأأ انأأ

أذهف رأو◊أ أذه ءأرجإل يرايتخإأ
ق----لأا----ت----لأو ى----ن“أأو › فر----صش

.ةديرجلل
روهمجو Úبfi لك ييحأأو
يصسأأر قوف جات مهف ةنيكصس

و----ه › حا‚ Èكأأ ا----نأا----ف
لو----قأأو ،رو----ه----م÷أ بح

‘ تايرئأز÷أ ءاصسنلأ لكل
د--ي--ع  يŸا--ع--لأ ن---ه---مو---ي

مأود ن--ه--ل ى---ن“أأو د---ي---ع---صس
.ةيفاعلأو ةحصصلأ

يتلا تاقورÿا
باعلأا تيب ‘ ثد–

اŸ ةهجاو يه ىوقلا
يقاب ‘ ثدحي

...تاضضايرلا

لبق دي‹ يقيقضش
يمÓعإا نوكي نأا

خألا معن وه ، حجان
هب رختفأا انأاو

يرئاز÷ا يضضايرلا
هل ترخضس اذإا

ةمزÓلا تايناكمإلا
عيطتضسي دحأا ل

هفاقيإا


