
fiينيسسنإا ،كيليم ،سسانو،ةرويدق ،زر
مÓغ عم نونماسضتي نيرخآا مو‚و

جد٥٢  :نمثلا ^٣١١: ددعلا ^ــه٢44١ بجر٥٢ـل قفاوŸا١٢٠٢ سسرام٠١ ءاعبرأ’ا

طاقن ثÓث ثحبي يرانكلا
تاعومÛا ‘ ةوقب لوخدلل

دادزولب طاقنب زوفلا لجأا نم دادعتلا نحسشي Êارمع

عـــئاسض لــبقتسسمو عـــئار مـ‚ .. مÓغ

سستاÒب ودن’روأا – فيطشس قافو

ىلع رسصيو مÓسستسسإلا سضفري قافولا
اركأا سضرأا ىلع يتناسشا ويرانيسس راركت

 «مويلا زوفلا Èع رÁ يئاهنلا عبر رودلل رورŸا» :يكوكلا

راسصنألاو ÿÒاب رسشبت ل رومألا
رــــــــــييغتلاب نوـــــــــــبلاطي

رهششأأ6 ¤إأÚ 5ب ام بيغيو امور ‘ ةحجان ةيحأرج ةيلمع ىرجأأ

نوناقلا» :يمولب!درازاـه ةفÿÓ ديردم لاير ‘ زرfi دــيري نادــيز
فاÎحإلا نم ينمرح

ةنولسشرب يدان ‘
«1891 ةنسس

عــــــــــنسص يـــــــــــسضاملب
..رئازجلل Úبختنم
لسضفألا زرfiو
اــــــــيقيرــــفإاب

روبشس نوتوك ـ لئابقلا ةبيبشش

ةــــيدـــنألا ءاــــسصقإا رارــــق سسردــــت فاــــكلا
ةيقيرفإلا تاقباسسŸا نم ةيلاغنيسسلا

ةمشصاعلا دا–إا

!Úغولوب نم درطلا رطخ هجاوي دا–إلا

 دادزولب بابشش

ديكأات انيلعو ÚبعÓلا ‘ ةÒبك يتقث »:لÓم
«روبسس نوتوك ىلع زوفب انتقÓطنا

رئاز÷ا ةيدولوم



بقل ىلع شسفانتتلل حششرم
0202 ةنشسل يشضاير لشضفأإ

ةباتك ديرأا»:روليد
ييلوبنوم ‘ يمسسأا

خيراتلا لوخدو
«اعئار نوكيسس

›ودلا مجاهŸا ىدبأا
،روليد يدنا ،يرئاز÷ا

يدان عم دجاوتلاب هتداعشس
فششكو يشسنرفلا ييلوبنوم

‘ همشسإا ةباتك ‘ هتبغر نع
خيراتلا لوخدو قيرفلا خيرات
بعÓلا حيششرت ” اميف ،
ةفيحشص فرط نم يرئاز÷ا
ةيشسنرفلا «Èيليديم»
لشضفأا بقل ىلع سسفانتلل

،0202 ةنشسل اشسنرف ‘ يشضاير
رمتشسي ءارأا Èشص ةيلمع لÓخ

.لبقŸا يام رهشش ةياغ ¤إا
ل.ماشسح

بـــــــعÓـŸا نوــــــيعــه٢44١ بجر5٢ ـل قفأوŸأ١٢٠٢ ضسرام٠١ ءاعبرألأ

يكذ يرمعلا نب»:Êاميلسس
هتبرÈ ‘ Œسصلا هيلعو

«ابوروأاب ¤وأ’ا
مÓشسإا ،يرئاز÷ا ›ودلا مجاهŸا داششأا

يدان ‘ هليمزو هنطاوÊ، Ãاميلشس
يرمعلا نب لامج ،يشسنرفلا نويل كيبŸوأا

Èشصلاب هبلاطو يكذلا سصخششلاب هفشصوو
هنأاو ةشصاخ نويل ‘ ةناكم ىلع لوشصحلل

لاق ثيح ،ابوروأا ‘ ةرم لوأ’ فÎحي
عقاوم اهتلقن تاحيرشصت ‘ Êاميلشس

هتبرŒ هذه»:سسمأا ةيشسنرف ةيرابخإا
فرعي يرمعلا نبو ،ابوروأا ‘ ¤وأ’ا

هنإا ،ملقأاتلل تقولا هيلع بجوتيام اديج
ىلع ، Èشصي نأا هيلع نكلو اÒثك بعلي’

.«كلاذ مهفيل يكذ بع’ هنإا لاح لك
ل.ماشسح

 رششنلإ لوؤوشسم ريدŸإ
 ةروع نب مـيشسو

 ريرحتلإ شسيئر
fiدم fiيدوم

109265120 : فتاهلإ مقر
ÊوÎكل’إ ديÈلإ
moc.liamg@baalamadsa

طشسولل ةعابطلإ ةكرشش / عبطلإ
 ةمشصاعلإ رئإز÷إ شسيإر دإرم رئب عيبانيلإ يح  ةمحرلإ ةينواعت41 نإونعلإ

 رششنت ⁄ لوإ ترششن ءإوشس اهباحشصإ ¤إ درت ’ ةدير÷إ ¤إ لشصت يتلإ روشصلإو لئاشسرلإ لك

راهششإ’إو رششنلل ةينطولإ ةكرششلإ ¤إإ إوهجوت مك  راهششإ لجأإ نم
رئإز÷إ - روتشساب جهن1 مقرpena ةلاكوب
46.61.17.120 /82.17.37.120 فتاهلإ
95.59.37.120 /91.9.37.120 شسكافلإ

ردشصت ةلماشش ةيشضاير ةيموي
» ايديم يب مإ يب » م م ذ شش نع

جد00.000009 ةكرششلإ لام شسإر

عسساتب قلأاتلل دوعي ينح
رطق ‘ ةمسساح ةرير“

، يرئاز÷ا ›ودلا باعلأ’ا عناشص داع
ةفارغلا يدان عم قلأاتلل ،ينه نايفشس

يرود ‘ ةيلاتتم مئازه ةعبرأا دعب
ةفارغلا قيرف داق ثيح ،رطق مو‚

روÿا يدان ىلع فدهل ةيثÓثب زوفلل
‘ عبارلا زكرŸا ةداعتشسإاو سسمأا لوأا

ةرير“ ينح مدقو ،يرطقلا يرودلا
نشسح ديؤوم هليمز اهنم لجشس ةمشساح
بعÓلا عفÒل ،ةفارغلا فادهأا Êاث

ةريرمتلا نم هديشصر يرئاز÷ا
فشصلا ‘ تارير“9 ¤إا ةمشسا◊ا

‘ Úمشسا◊ا ÚيررمŸا لشضفأ’ Êاثلا
يتناشس»و «وداد» ÚبعÓلا فلخ رطق

تارير“01 ناكلÁ نيذلا «’وزراك
ل.ماشسح .امهنم لكل

ةيدلب يبع’ ءامدق ةيعمج
ىلفدلا Úع ةي’وب ةينيسس◊ا

هب ىدتقي لاثم

ةينيشس◊ا ةيدلب يبع’ ءامد-ق ة-ي-ع-م-ج تعا-ط-ت-شسا
‘ اهمشسا عطشسي نأا زيجو فرظ ‘ ىلفدلا Úع ةي’و
،ةمدعنŸا اهتايناكمإا مغر هجرا-خو ن-طو-لا عو-بر ل-ك
ةرك مو‚ لك بطقتشست نأا ةيعم÷ا هذه تعاطتشساو
قرششلا نمو بون÷ا ¤إا لامششلا نم ةيرئاز÷ا مدقلا
نطولا قطانم لك ىرخأ’ا يه بوŒ ناو برغلا ¤إا

اهشسي-ئر ةدا-ي-ق-ب (ل-شصاو-ت ةو-خأا ة-شضا-ير) را-ع-شش ت–
ة-ي-شضا-ير ة-ي-ع-م-ج ، ح-باور م-ي-ك◊ا د-ب-ع حو-م-ط--لا
. تايعم÷ا نم Òثكل هب ىدتقي لاثم تحبشصا

،يزيل‚إ’ا ماه تشسيو يدان بردم داششأا
›ود---لا بعÓ---لا---ب ،سسيو---م د---ي---فاد
ءادأا د-ع-ب ة-م-حر ن-ب د-ي-ع-شس ير--ئاز÷ا
هقيرف هققح يذلا زوفلا لÓخ دي÷ا
يدان باشسح ىل-ع در نود ن-م ة-ي-ئا-ن-ث-ب
ءاشسم زاتمŸا يزيل‚إ’ا يرودلا ‘ زديل
ءد--ب نأا سسيو---م د---كأا ثي---ح ،سسمأا لوأا
مدقيو «غ-ي-لرÈÁلا» ءاو-جأا ‘ ج-مد-ن-ي
بردم حر-شص ثي-ح ، ةد-ي-ج تا-يو-ت-شسم
ةمحر نب نأا دقت-عأا»:Ó-ئا-ق ما-ه تشسيو
ءاو-جأا ع-م ج-مد-ن-ي ءد-بو ، اد-ي--ج بع--ل
مد--ق--ي نا د--يرأا ،يز--ي--ل‚إ’ا يرود--لا

ل---ي---ج---شست ‘ ما---شسيو Ìكأا تار----ير“
ى--ل--ع ه--ف--شضوأا نأا تلوا---ح ،فاد---هأ’ا
ف--ي--ك فر--ع--ي بع’ و---هو فار---طأ’ا
،ةركلاب قلطن-يو ط-غ-شضلا ن-م سصل-خ-ت-ي

و-هو ه-ئÓ-مز ع-م Ìكأا بع-ل-ي نأا ه-ي--ل--ع
 .«ملعتلا لشصاوي

ل.ماشسح

لمعلا ةـلسصاوÃ هبلاطيو ةمحر Íب ديسشي ماه تسسيو بردم

:حرشصي «Êافاشس يجيت» يشسنرفلإ ›وبنوم بع’

«Áا عم بعللا يننكŸيرئاز÷ا بختن
«روليد عم هنع اÒثك ثد–أاو

دان ناديم طشسوتم فششك
يجيت ،يشسنرفلا ›وبنوم
ع-ي-ط-ت-شسي ه--نأا ،Êا--فا--شس
بخ---ت---نŸا ع---م بع---ل----لا
هنع ثدحت-يو ير-ئاز÷ا

رشضÿا مجاه-م ع-م اÒث-ك
،ي-ي-لو-ب-نو-م ‘ ه-ل-ي--مزو
ايلاح هنكل ،رو-ل-يد يد-نأا
لشضفأا Ëدقت ىلع ز-كر-ي
ييلوبنوم عم تا-يو-ت-شسŸا
فادهأا5 هعم لجشس يذلا

ةمشساح تارير“4 مدقو
،طقف ةاراب-م41 لÓ-خ
‘ Êا---فا---شس لا---ق ثي---ح
مÓ--عإÓ--ل تا--ح---ير---شصت
‘ ر-ك--فأا ’ »:ي--شسنر--ف--لا
اشسنرف بختنم ع-م بع-ل-لا

ىلع ايلاح زكرا ،› ةبشسنلاب املح كلاذ ناك ولو ىتح
يرئاز÷ا بختنŸا عم بعللا ا-شضيأا ي-ن-ن-كÁو ،ي-ق-ير-ف

يشسار ‘ رمأ’ا اذه عشضو ديرأا ’ ،كانه دلو يدج نأ’
دق ام ىÔشس لبقتشسŸا ‘و يقيرف ىلع زكرا Êأ’ ايلاح

نع رول-يد يد-نأا ع-م اÒث-ك ثد–أا» :فا-شضأاو «ثد-ح-ي
ي-شسأار ‘ ةر-ك-ف-لا ع-شضأا ’ ي-ن-ك-لو ير-ئاز÷ا بخ-ت--نŸا

 ل.ماشسح . «ايلاح

همسضو ،زرfi ضضاير ،يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ دئاق عم دقاعتلأ همامتهإأ ، نأديز نيدلأ نيز ،Êابسسإلأ ديردم لاير يدانل يسسنرفلأ بردŸأ ىدبأأ
ودلانور ونايتسسيرك ›اغتÈلأ ةفÓخ ‘ لسشف يذلأ درأزاه نيديإأ يكيجلبلأ نع لدب ةيموجهلأ هفوفسص ميعدتل مسسوŸأ ةياهن ‘ يكلŸأ يدانلأ ¤إأ
ةداعإأ لجأأ نم مسسوŸأ ةياهن ‘ همسضب متهمو زرfi بقأري نأديز نأأ ةيسسنرفلأ «وتاكÒم توف» ةفيحسص تفسشك ثيح .ةقحÓتŸأ تاباسصإلأ ببسسب
بردم نأأ ¤إأ ةراسشإلأ ردŒ .لبقŸأ مسسوŸأ يوق قيرف ءانب ديري يذلأ زيÒب ونيتنورولف قيرفلأ ضسيئر ةقثب ىظحي هنأأو ةسصاخ ، لايرلأ موجه ءانب

ةفيحسص بسسح ةلوهسسب هليحر ىلع قفأوي نل كلأذل ، أرخؤوم أÒثك هب داسشأأو زرfi ضضاير ىلع أÒثك دمتعي حبسصأأ ، لويدرأوغ بيب ، يتيسس Îسسيسشنام
يرفيف رهسشل قيرفلأ ‘ بعل نسسحأأ زرfi ضضاير رايتخإأ نع يتيسس Îسسيسشنام يدان نلعأأ ، رخأ ديعسص ىلع .ضسمأأ اهددع ‘ ةيناطيÈلأ «نسصلأ»
امدعب ةقحاسس ةيبلغأاب ةزئا÷اب جوتو «يردور» Êابسسإلأو افليسس ودرانÒب ›اغتÈلأ ىلع رسضÿأ دئاق قوفت ثيح ،قيرفلأ راسصنأأ فرط نم يسضاŸأ
.راسصنألأ تأوسصأأ نم %97 لان

fiثكلا ملعتأا»:زرÒ ليسضوفلبو يميهارب عم بعللاو سسكسسكلا بحأا..’ويدراوغ نم»
نع ،يدنيم Úماجنيب ، يسسنرفلأ هلÁز ةقفر يتيسس Îسسيسشنام يدانل يمسسرلأ عقوŸأ عم رأوح ‘ ،زرfi ضضاير ،يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ ثد–

نم موي لك ملعتأأ»:Óئاق حرسص ثيح يعامتجإلأ لسصأوتلأ عقأوم Èع قيرفلأ يعباتم ةلئسسأ ىلع أدر رومألأ نم ددعو لويدرأوغ بردŸاب هتقÓع
تلوكأاŸأ نعو «طقف أدحأو ائيسش ضسيلو رومألأ نم ديدعلأ ملعتأأ ،نأديŸأ ةيسضرأأ قوف يزكرم بسسح ءأوسس ىتح وأأ ايكيتكت ءأوسس ،لويدرأوغ بيب
لسضفيو هتÒسسم ‘ مهعم بعل نيذلأ ÚبعÓلأ لسضفأل ةليكسشت زرfi عسضو اميف ،«ئيسش لك لكأأ نكلو هبحأأ معن»:فاسضأأ ضسكسسكلأ قبطو اهسضفي يتلأ
يميهأرب Úسساي ينطولأ بختنŸأ ‘ هليمز عم بولسسم ديلو ،رفاهول ‘ قباسسلأ هليمز مهنم راتخإأو Úبعل5ب مدق ةرك ةأرابم ‘ ةكراسشملل مهتوعد
نع دعبلأ ةبوعسص نع زرfi ثد– امك .يتيسس Îسسيل نم يتنوك ولوغنو يتيسس Îسسيسشنام نم افليسس ودرانÒبو يدنيم ةقفر ،ليسضوفلب قاحسسإأ وأأ

يننألو ، ةديج ىنÁ مدقب عت“أأ» :لاقف اسضيأ ىنميلأ مدقلاب هبعلو ةركلل زيمŸأ هسضيورت رسس نع امأأ ،رمألأ لبقتي هنأأ دكأأو فأÎحإلأ ببسسب هتلئاع
قيرف عم تلجسس نأأو › قبسس امك ،ىنميلأ مدقلأ لامعتسسأ ّيلع بجوتي كلذلو ىنميلأ ةه÷أ ىلع بعلأأ انأأ ، ةغوأرŸأ ‘ ىتحو ديدسستلأ ‘ اهلمعتسسأأ
ل.ماشسح .«أÒغسص تنك نأأ ذنم ةبهوم هذه نأأ دقتعأأ ،ةركلأ ضضيورت ةقيرط ىلع بردتأأ ⁄»:فاسضأأو«ىنميلاب يتيسس Îسسيل

يرفيف رهشش ‘ بع’ لشضفأإ هراتخإإ يتيشس Îشسيششنام

درازاه ةفÿÓ ديردم لاير ‘ زرfi ديري ناديز
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...مضسوŸا اذه هعم رّركتي ويرانيضسلا سسفن
«رسضÿا» ضصبرت نع ايمسسر بيغيو ادد‹ باسصُي لاطع

ىلع هتباسصإاب ةديدج ةبرسض لاطع فسسوي يرئأز÷أ مجنلأ ىقلت
لوأأ ءاسسم سسين يدان هنع نلعأأ املثم ،ةبرقŸأ تÓسضعلأ ىوتسسم
هقيرف اهسضاخ يتلأ اسسنرف سسأاك ةأرابم نع بيغيل ،Úنثلأ سسمأأ

ءأو-جأأ ¤إأ دا-ع يذ-لأ و-هو ،و-كا--نو--م ما--مأأ مو--ي--لأ تأذ ةر--ه--سس ‘
ح-ب-سش دّد-ج-ت-ي-ل ،ط--ق--ف ي--سضاŸأ سسرا--م ثلا--ث--لأ مو--ي ة--سسفا--نŸأ

نع ةÎفل بيغيو ةياغلل سساّسسح فرظ ‘ هعم تاباسصإلأ
.مسسوŸأ أذه أÒثك هعم رّركتي ويرانيسس ‘ بعŸÓأ

ايمضسر «رضضÿا» سصبرت عّيضضُي و عيباضسا4 ¤إا3 نم بيغيضس
ىلع لا-ط-ع ـل د-يد÷أ ة-ي-ل-سضع-لأ ة-با-سصًإلأ تءا-جو

نع ه-با-ي-غ د-كؤو-ت-ل ،ة-بر-قŸأ تÓ-سضع-لأ ىو-ت-سسم
ررقŸأ ي-ن-طو-لأ بخ-ت-ن-م-ل-ل ل-ب-قŸأ سصبÎلأ

ايبمأز يتهجأوŸ ابسس– رهسشلأ أذه ةياهن
ثيح ،«ناكلأ» تايفسصت نمسض انأوسستوبو
‘ سسين يدان بردم ايسسروأأ نايردأأ دكأأ
يرئأز÷أ ›ودلأ نأأ ةيمÓعإأ تاحيرسصت
نأأ ينع-ي ا-م ،ع-ي-با-سسأأ4 ¤إأ3 نم بي-غ-ي-سس
ن-ع أدد‹ بي-غ-ي-سس ودأرا-ب ة--سسرد--م ج--ير--خ

‘ أذه يتأاي ،ةباسصإلأ يعأدب رسضÿأ ركسسعم
يسضاملب لامج ينطولأ بخانلأ ناك تقو
‘ لا-ط-ع ف-سسو-ي سشي-ع ط‰ د-ق-ت-نأ د--ق

ةرركتŸأ هتاباسصإأ ءأرو فقي يذلأ ببسسلأ وهو ،سسين
ةزمح . م.يسضاملب بسسح

قباسسلأ يرئأز÷أ ›ودلأ اهاقلت ةعجوم ةبرسض
‘ ةÒط-خ ة-با-سصإل ه-سضّر-ع-ت د-ع--ب مÓ--غ يزو--ف
ةأرابم لÓخ ىرسسيلأ ةبكرلل ةسسكاعŸأ ةطبرألأ
ةباسصإلأ ي-هو ،ي-سضاŸأ د-حألأ ةر-ه-سس ا-ي-نو-لو-ب
ةيحأرج ةيلمع ¤إأ عوسضÿأ ىلع هتÈجأأ يتلأ
ةياهن ةياغ ¤إأ ةيمسسرلأ ةسسفانŸأ نع بايغلأو
عم ةيوق ةدوع لّجسس يذلأ وهو ،›ا◊أ مسسوŸأ
ا-ه-لÓ--خ سضا--خ ›ا--ط--يإلأ يرود--لأ ‘ ›و--با--ن

م‚ نا-كو ة-ي-سسا-سسألأ ة-ل-ي--ك--سشت--لأ ‘ Úتأرا--ب--م
هذه ي-تأا-ت نأأ ل-ب-ق و-ت-ن-ي-ف-ي-ن-ي-ب ءا-ق-ل ‘ ق-ير-ف-لأ
ويرانيسس ‘ ةيأدبلأ ة-ط-ق-ن ¤إأ هد-ي-ع-ت-ل ة-بر-سضلأ

.7102 ‘ هل لسصح اŸ هباسشم
هتÒضسم ‘ ةÒطخ ةباضصإا ثلاث

تا-با--سصإأ ن--م ى--نا--ع نأأ مÓ--غ يزو--ف ـل ق--ب--سسو
‘ عطقل سضّرعت ثيح ،قباسس تقو ‘ ةÒطخ

Èمفون ‘ ىن-م-ي-لأ ة-ب-كر-ل-ل ة-سسكا-عŸأ ة-ط-برألأ
‘ ةيحأرج ةيلمعل عسضخي بيغي هتلعج7102
نع ةل-يو-ط ةÎف-ل بي-غ-يو ة-ي-لا-ط-يإلأ ة-م-سصا-ع-لأ
ةباسصإأ هتدوع دع-ب ةر-سشا-ب-م ى-ق-ل-ت-ي-ل ،ن-يدا-يŸأ

،ةب-كر-لأ ة-ف-سضر ‘8102 ف-ي-سص ة-ي-نا-ث ةÒط-خ
بعÓ--لأ ىد--ل ة--ق--ي--ق--ح ئرأو--ط ة--لا--ح ثد--حأأ
أرظ-ن ›ا-ط-يإلأ بو-ن÷أ يدا-ن ةرأدإأو ه-ت-ل-ئا-عو
ة-با-سصإلأ ي-تأا-ت-ل ،دأد-ع-ت-لأ ‘ ةÒب-ك-لأ ه-ت-م--ي--ق--ل
ىوتسسم ىلع مÓغ رأوسشم ‘ ةثلاثلأ ةÒطÿأ
.ىرسسيلأ هتبكر

Ïضساب ناف ،ولانور ةرهاظلا ويرانيضس
هعم رّركتي ينغمو

مÓغ يزوف ةباسصإأ تأروطت ‘ ليسصفتلأ لبقو

نا--هذأأ ¤إأ ة---با---سصإلأ هذ---ه تدا---عأأ ،ةد---يد÷أ
نوقباسس مو‚ هسشاع ام ةيلاطيإلأ ةركلأ يعبتتم

تا-با-سصإلأ ن-م عو-ن-لأ أذ-ه ع-م «و-ي-سشت-لا-ك-لأ» ‘
Ïسساب ناف يد-ن-لو-ه-لأ م-ج-ن-لا-ب ة-يأد-ب ةÒطÿأ
ببسسب92 نسس ‘ ءأذ◊أ قيلعت ¤إأ رطسضأ يذلأ
هأو-ت-سسم م-غر ة-ل-يو-ط ةا-نا-ع-مو ةÒط-خ ة--با--سصإأ
سسفن رّركتي نأأ لبق تانينامثلأ تأونسس ‘ Òبكلأ
يذلأ ودلانور يليزأÈلأ ةرهاظلأ عم ويرانيسسلأ

⁄ هتبكر ّنأأ ةجرد ¤إأ تاباسصإلأ حبسش نم ىناع
تايلم-ع-لأو ة-يو-ق-لأ تا-بر-سضلأ كل-ت ل-ك ل-م-ح-ت-ت
عيسضتل ،ةيلاطيإلأ ةركلأ مايأأ ّزع ‘ ةيحأر÷أ
‘ ببسسلأ تأذل ينغم دأرم ةرهو÷أ رئأز÷أ

و-ي-سستل ‘ ةÒط--خ ة--با--سصإأ د--ع--ب ةر--ك--ب--م ن--سس
.ينطولأ بختنŸأ عم تمقافت

ةيوقلا هتدوع دعب تءاج ةباضصإ’ا
ةباسصإلأ هذه ّنأأ مÓغ يزوف سسفن ‘ ّزح امو

داعتسسأ امدعب ةياغلل سساّسسح فرظ ‘ تءاج
ورانيج بردŸأ عانقإأ ‘ ح‚و هسسفن ‘ ةقثلأ

ةيسساسسألأ ةليكسشتلأ ‘ هيلع دامتعلاب وزوتاغ
ناكو ةرتوتم Úفرطلأ Úب ةقÓعلأ تناك امدعب
داعبأ نكل ،ءأوجألأ Òيغت نم ابيرق يرئأز÷أ
عا-ن-ت-قلأ مد-عو يور و--يرا--م Êا--ب--سسإلأ ›ود--لأ

Ãهتقث عسضو رّرقي وزوتاغ لعج ،ياسسيه ىوتسس
لجر هسسفن بّسصن Úح وتنيفينيب مامأأ مÓغ ‘

ي-تأا-ت-ل ›ا-ط-يإلأ مÓ-عإلأ ءا--ن--ث ي--ق--لو ةأرا--بŸأ
هّنأأ Òغ ايسساسسأأ اهيف كراسش يتلأ اينولوب ةأرابم
.ةÒطخ ةباسصإأ ىقلت

امور ‘ ةحجان ةيحارج ةيلمعل عضضخ

ونايرام روضسيفوÈلا دنع
يزو-ف ىر-جأأ ،سسمأأ دد-ع ‘ ها-ن-ف-سشك ا--م--ل--ث--مو

ىوتسسم ىلع ةيحأرج ةيلمع Úنثلأ ءاسسم مÓغ
ةطبرألأ ‘ عطقب هتباسصإأ دعب ىرسسيلأ ةبكرلأ
ةي-لا-ط-يإلأ ة-م-سصا-ع-لأ ‘ ،ة-ي-ل-خأد-لأ ة-سسكا-عŸأ
سسف-ن و-هو ،«ترأو--ي--ت--سس Ó--ي--ف» ةدا--ي--ع--ب ا--مور
ىلع ةيحأر÷أ ةيلمعلأ هيف ىرجأأ يذلأ ناكŸأ

سسف-ن د-ن-عو7102 ‘ ة--ب---كر---لأ تأذ ىو---ت---سسم
‘ سصتıأ «و-نا-يرا-م» رو-ت-كد--لأ رو--سسي--فوÈلأ

تلّلك ثيح ،ةيحأر÷أ تÓخدتلأ عم عونلأ أذه
ع-قأو-م ه-ت-ف-سشك ا-م بسسح ،حا-ج-ن-لا-ب ة--ي--ل--م--ع--لأ
.سسمأأ لأأ ةرهسس ›وبان يدان نم ةبيرق ةيمÓعإأ

نيدايŸا نع رهضشأا6 ¤إا5 نم بيغيضس
ى--ل--ع فر--سشŸأ «و--نا--يرا--م» رو--ت--كد--لأ ف--سشكو
م-ج-ن-لأ نأأ مÓ-غ يزو-ف ـل ة-ي--حأر÷أ ة--ي--ل--م--ع--لأ
‘ ة-ح-جا-ن ة-ي-حأر-ج ة-ي-ل-م-ع ىر-جأأ ير-ئأز÷أ

ىوتسسم ىلع امور ةيلاطيإلأ ةمسصاعلاب هتدايع
ةÎفل نيدايŸأ نع ايئدبم بيغيسس هّنأأو ،ةبكرلأ
ةيلمع ةرسشابم لبق رهسشأأ6 ¤إأÚ 5ب ام حوأÎت
ةدوعلأو ةباسصŸأ ةبكر-لأ ‘ ي-ف-ي-ظو-لأ ل-ي-هأا-ت-لأ
مÓغ نأأ دّكؤوي ام وهو ،أدد‹ تابيردتلأ ¤إأ
هذ-ه د-ع-ب نأوألأ ل--ب--ق م--سسوŸأ ا--ي--م--سسر ى--ه--نأأ
د-ع-ب ةر-سشا-ب-م ا-ه-ع-قو-ت ي-ت-لأ ة-ع-جوŸأ ة-بر-سضلأ
ه-ت-ب--كر كسسمأأ Úح ا--ي--نو--لو--ب ما--مأأ ه--لأد--ب--ت--سسأ
.هيلع ةيداب نز◊أ تامÓعو
لبق ةيÒضضحتلا ةÎفلا عييضضت سضفري

لبقŸا مضسوŸا قÓطنا
مÓغ يزوف اهيسضقيسس يتلأ ةÎفلأ لوط مغرو

نأأ ّلإأ ،ةباسصإلأ هذه ببسسب نيدايŸأ نع أديعب
يتلأ تأÒسضحتلأ عييسضت سضفري مÓغ يزوف
ةدوعلأ ديريو لبقŸأ مسسوŸأ قÓطنأ قبسست
ن--م Òخألأ ر--ط--سشلأ رو--سضح لÓ---خ ن---م و---لو
م-سسوŸأ قÓ-ط-نأ ق--ب--سست ي--ت--لأ تأÒسضح--ت--لأ
لوعفŸأ يراسس لأزل هدقع ّنأأ ةسصاخ ديد÷أ

ىعسسيسسو ،2202 فيسص ‘ يهتنيو ›وبان عم
ن-ع ل-ي-حر-لأ سضفر ه-ّنأأ ة-سصا-خ ه--ف--ير--سشت ¤إأ
ةÎف ‘و ي-------سضاŸأ ف-------ي-------سصلأ يدا-------ن--------لأ
ةقÓعلل أرظن ةيسضاŸأ ةيوتسشلأ تأÒسضحتلأ
.يوامسسلأ قرزألأ يدانلاب عمŒ يتلأ ةديطولأ

ائداه ناك مÓغ» :هنم بّرقم ردضصم
تايضصوت عابتا رّرقو ةيلمعلا لبق

«ونايرام
بو-ن÷أ يدا-ن تي-ب ن-م بّر-ق-م ع--قو--م ل--ق--نو
اهل عسضخ يت-لأ ة-ي-ل-م-ع-لأ ل-ي-سصا-ف-ت ،›ا-ط-يإلأ

م‚ ّنأأ فسشك ثيح ،سسمأأ لوأأ ءاسسم مÓغ
ءاسضقب انمؤومو ائداه ناك قباسسلأ نايتأ تناسس
أذه عم ةبرŒ بسستكأ هّنأأ ةسصاخ هردقو هللأ
⁄ تايونعمو ،ةÒطÿأ تاباسصإلأ نم عونلأ
ام سسكع ،ردسصŸأ تأذ بسسح ةطبfi نكت
ل-ك عا-ب-تأ رّر-قو ،ن-ير-خآأ Úب--عل ع--م ل--سصح--ي
يدان بيبطو «Êايرام» روسسيفوÈلأ تاميلعت
ىلع نوكيسسو ،ةيحأر÷أ ةيلمعلأ دعب ›وبان

ل-ي-هأا-ت-لأ ة-ي-ل-م-ع ن-م لوألأ ءز÷أ ع-م د--عو--م
اهدعبو «ترويتسس Ó-ي-ف» ز-كر-م ‘ ي-ف-ي-ظو-لأ
ليتسساك» هيدان بيردت زكرم ‘ ةيلمعلأ يهني
.«ونروتلاف

ةزمح . م

ةيحارج ةيلمع ىرجأا
ام بيغيو امور ‘ ةحجان

...رهضشأا6 ¤إاÚ 5ب

عئار م‚ ..
عئاسض لـبقتسسمو

مÓغ

سضا--ير ي--ن--طو--لأ بخ---ت---نŸأ م‚ عرا---سس
fiق---با---سسلأ ه---ل---ي----مز ةرزأؤو----م ¤إأ زر ‘

ه--ت--با--سصإأ د--ع---ب مÓ---غ يزو---ف بخ---ت---نŸأ
ليوطلأ هبايغو اينولوب ءاقل ‘ ةÒطÿأ

‘ زرfi بت-------ك ثي-------ح ،بعŸÓأ ن-------ع
ى--ل--ع ي--م--سسر--لأ ه--با---سسح Èع ةد---ير---غ---ت
اي ةوقلاب ىلحتت نأأ بجي» :«مأرغتسسنإأ»
،ل-جا-ع--لأ ءا--ف--سشلأ كل ى--ن“أأ ،ي--ق--ي--ق--سش
.«هللأ ءاسش نإأ ةنوميم ةدوعو

«مÓغ ـل ءافضشلاب انتوعد» :ةرويدق
ير---ط---ق---لأ ة---فأر---غ---لأ بعل Èع هرود----ب
نع ،ةرويدق نلدع ،ينطولأ بختنŸأو
،«رسضÿأ» ‘ قباسسلأ هليمز عم هنماسضت
عقوم ىلع هباسسح Èع بتكو ،مÓغ يزوف
:«مأر--غ--ت--سسنإأ» ي--عا--م--ت--جلأ ل--سصأو--ت---لأ
اي ةوقلاب ىل– ،مÓغل ءافسشلاب انتأوعد»
.«يخأأ

«يخأا اعاجضش نك» :سسانو
بعلو ينطولأ بختنŸأ م‚ رظتني ⁄

ةلاسسر هيجوت ‘ ،سسانو مدأأ اقباسس ›وبان
هتباسصإأ دعب مÓغ يزوف هليمز عم نماسضت

عقأوم فلتfl ¤إأ جرخ ثيح ،ةÒطÿأ
ـل همعد نع رّب-عو ي-عا-م-ت-جلأ ل-سصأو-ت-لأ

نأأو اعاجسش نوكي نأاب هايإأ ابلاطم ،مÓغ
نم ‘اعتلأ دعب نيدايŸأ ¤إأ ةوقب دوعي
ن-ك ،ي-خأأ ا-ي–» :لو--ق--ي بت--كو ة--با--سصإلأ

.«اعاجسش

«مÓغ ىوقأا دوعتضس» :كيليم
م--جا--ه--مو ا--ق---با---سس ›و---با---ن م‚ هرود---ب
سسو-يدا-كرأأ ا-ي-لا-ح ا--ي--ل--ي--سسرا--م كي--بŸوأأ

عقوم ىلع هباسسح Èع ةلاسسر رسشن كيليم
مÓغ اهي-ف بلا-ط ي-عا-م-ت-جلأ ل-سصأو-ت-لأ
،ةباسصإلأ دعب ةعاجسشلأو Èسصلاب يلحتلاب
ةراسشإأ ‘ ،«يقيدسص أديج كّسس“» :لاقو
¤إأ ةدو--ع--ل--ل ةو--ق--لا--ب ه--ي--ل– ةرور--سض ¤إأ

.هأوتسسم

«يخأا اي ايه» :وكوياكاب
وكوياكاب ›وبان نأديم طسسو بعل رّبع
ةباسصإلأ دعب مÓغ يزوف عم هنماسضت نع
ىوت-سسم ى-ل-ع ا-ه-ل سضر-ع-ت ي-ت-لأ ةÒطÿأ
ع--قو--م Èع ه--ل ةد--ير--غ--ت ر--سشنو ،ة--ب--كر---لأ
ا--ه--ي--ف ع--ّج--سشي ي--عا--م--ت--جلأ ل--سصأو--ت---لأ

ي-ّل-ح-ت-لأو ةو-ق-ب ةدو-ع--لأ ى--ل--ع ير--ئأز÷أ
امك ،«يخأأ اي ايه» :لاق ثيح ،ةعاجسشلاب
مÓ--غ ع--م ه--ل ةرو--سصب ةد--ير---غ---ت---لأ ق---فرأأ
.›وبان سصيمقب

«مÓغ ازروف» :ينيضسنيإا
نم ةسصرفلأ ينيسسنإأ ›وبان دئاف تّوفي ⁄

هليمز بناج ¤إأ هفوقو نع Òبعتلأ لجأأ
دعب اهب رÁ يتلأ ةنÙأ ‘ مÓغ يزوف
هدعبتسس يتلأ ةبكرلأ ‘ ةيحأر÷أ ةيلمعلأ

ثيح ،لبقŸأ مسسوŸأ ىتح نيدايŸأ نع
ع-قو-م ى--ل--ع ه--با--سسح Èع ةد--ير--غ--ت ر--سشن
مÓغ اه-ي-ف ع-ّج-سش ي-عا-م-ت-جلأ ل-سصأو-ت-لأ

.«مÓغ أزروف» :بتكو ةوقب ةدوعلأ ىلع

:(اقباضس ›وبان بع’) وزوراك
معدلا مÓغ ىقلتي نأا بجي»

«Èضصلا هيلعو مزÓلا
وÒسشت ا--ق--با--سس ›و--با--ن بعل ر--ّب--ع ا--م--ك
‘ لاقو ،مÓغ عم هنماسضت نع وزوراك
نم أدج فسسأأ انأأ» :ةيمÓعإأ تاحيرسصت
ه-ب ر-ع-سشي يذ--لأ ا--م م--ه--ف--تأأو مÓ--غ ل--جأأ

ةلئاعلأ دجأوتب اظوظfi تنك دقل ،ايلاح

ىظحي نأأ بجي أذهل ،يتباسصإأ دنع يعم
تاباسصإلأ نم عونلأ أذه ،معدلاب مÓغ
م-سس÷أ ،هدرا-ط-ي يذ--لأ ظ◊أ ءو--سس Úب--ي
ه-ي-ل-ع ،ة-با-سصإلأ هذ--ه ن--م أÒث--ك رّر--سضت--ي
ليهأاتلأ ةداعإأ لجأأ نم Òبك لمعب مايقلأ
،Óبقتسسم لكاسشم ىقلتيسس لإأو يفيظولأ

‘ رخأاتيف ،ليهأاتلأ ةÎف مÎحي نأأ هيلع
ىقلتيو ةعرسسب دوعي نأأ نم لسضفأأ ةدوعلأ
.«عسضوŸأ سسفن ‘ ةديدج ةباسصإأ

اذه» :اقباضس ›اطيإ’ا بختنŸا بيبط
«ائيضس ىقبي تاباضصإ’ا نم عونلا

›ا---ط---يإلأ بخ---ت---نŸأ بي----ب----ط ثّد–
ن-ع ،ي-سشتÓ-ي-ت-سسا--ك و--ك--ير--نإأ ،ا--ق--با--سس
ةيحأر÷أ ةيلمعلأو مÓغ يزوف ةباسصإأ
ا-مد-ن-ع» :لا-ق ثي-ح ،ا-ه--ل ع--سضخ ي--ت--لأ
ى-ق-ب-ت ،ة-سسكا--عŸأ ة--ط--برألأ ‘ با--سصت
ا--ئ--ي--سش تسسي--ل ي--هو ةÒط--خ ة--با---سصإلأ

‘ ر-خأأ ا-ع-ط-ق ى-ق-ل-ت ه--نأأ ا--م--ك ،أد--ي--ج
ددŒ ةيناكمإأو ،اقباسس ىرخألأ ةبكرلأ
هيلع ،فسسأÓل أدرأو أرمأأ ىقبي ةباسصإلأ
ة-يو-ن-عŸأ ة-ي-حا-ن-لأ ن-م ز--ه--ج--ي نأأ نآلأ
ةزمح . م.«لعف ةدر هل نوكتو

...اهجراخو ايلاطيإا ‘ ثد◊ا تعنضص هتباضصإا)

fiغ عم نونماسضتي نيرخآا مو‚و ينيسسنإا ،كيليم ،ضسانو،ةرويدق ،زرÓم

›ا-----ط-----يإلأ Êو-----تور-----ك يدا-----ن نأدأأ
ا-ها-ق-ل-ت ي-ت-لأ ة-ير-سصن--ع--لأ تأءا--سسإلأ
راعŸأ سسانو مدآأ يرئأز÷أ ›ودلأ

ل-سصأو-ت-لأ ع--قأو--م ى--ل--ع ›و--با--ن ن--م
Èع رسضÿأ م‚ فسشكو ،يعامتجلأ

ىق-ل-ت ه-نأأ «مأر-غ-ت-سسنأ» ى-ل-ع ه-با-سسح
اًفده هليجسست دعب ةيرسصنع تأءاسسإأ

هفيسض ى-ل-ع2-4 ه-ق-ير-ف زو-ف لÓ--خ
ن---م---سض ي---سضاŸأ د----حألأ و----ن----يرو----ت

ة---سسدا---سسلأ ة---ل---حرŸأ تا----سسفا----ن----م
.ي--لÙأ يرود--لأ ن---م ن---ير---سشع---لأو
نم ة-ئ-ي-سسم تأرا-ب-ع بعÓ-لأ ى-ق-ل-تو
ه-ل ى-ن“ ثي-ح ،و-ن-يرو--ت را--سصنأأ ل--ب--ِق
¤إأ ةدوعلاب» هبلاطو «توŸأ» سضعبلأ
هنأاب تاقيلعتلأ دحأأ هفسصوو «ايقيرفإأ
انيرف Êاج نأدأأو .«ي‚ز»و «درق»
بي--تÎلأ ل--يذ---ت---م Êو---تور---ك سسي---ئر
سسانو مدآأ اهل سضرعت يتلأ تاناهإلأ»

.«يعامتجلأ لسصأوت-لأ ل-ئا-سسو ى-ل-ع
يمسسرلأ عقوŸأ ىلع نايب ‘ عباتو
امئأد ةيرسصنعلأ ةنأدإأ بجي» يدانلل
ح------سضأو ل-------ك-------سشب ،فر-------ظ يأأ ‘و
ثيد◊أ يفكي لو» فدرأأو .«حيرسصو

نأأ بجي ،(سسانلأ نم ةلق) فرسصت نع
،هيف سسبل ل فقوم سصخسش لكل نوكي

ن-يذ-لأ ا-ن-لا-ث-مأأ سصا-خ-سشأÓ--ل ة--سصا--خ
ن---م ÚيÓ---م---ل---ل ًلا---ث---م نو----ل----ك----سشي
نأأ ى--ل--ع ا--ن--ير--ف دد--سشو .«لا--ف---طألأ
لك لبق نكلو ،ةرك بعل وه سسانو»
(اًفلتfl) هلعجي ام .باسش وه ءيسش
.«طقف هتبهوم يه نيرخآلأ نع
سسانو نامعدي نÓيم و ونيروت
نايبلأ رسشن و-ن-يرو-ت دا-عأأ ،ه-ب-نا-ج ن-م
ه---فدرأأو Îيو---ت Èع ه---با---سسح ى----ل----ع
اي ةيرسصنعلل نا-ك-م ن-م ا-م» :ق-ي-ل-ع-ت-ب
.«ةيرسصنعلأ أودرطأأ .كعم نحن ،مدآأ
ف-ي-سصو نÓ-ي--م يدا--ن ن--ما--سضت ا--م--ك
ى-ل-ع بت-ك ثي-ح ،و-ي-سشت-لا-ك-لأ بي-تر-ت
مدآأ بنا--ج ¤إأ ف---ق---ن ن---ح---ن» Îيو---ت
لاكسشإأ نم لكسش يأأ دسض فقن .سسانو
.«زييمتلأ

Œبا---ع---لألأ ع---نا---سص نأأ ةرا----سشإلأ رد
‘ Òخألأ فد-ه-لأ ل-ج--سس ير--ئأز÷أ
نا-ك ،ع-ئا-سضلأ لد-ب تقو-لأ ‘ ءا--ق--ل--لأ
ع--م تا--يرا--ب--م سسم--خ ‘ ه--ل Êا---ث---لأ
ل-ي-ب-سس ى-ل-ع ه-لو--سصو ذ--ن--م Êو--تور--ك
،ةيوتسشلأ تلاقتنلأ قوسس ‘ ةراعإلأ
ثلا--ث--لأ ‘ ة--م--سسا◊أ ةر---ك---لأ رر---مو
ةزمح . م.ةأرابŸأ لجر Òتخأو

رضضÿا م‚
انماضضت ىقلي
  ايلاطيإا ‘ اعضساو

نيدي Êوتورك
تاءاسسإلا
يتلا ةيرسصنعلا
مدآا اهل ضضّرعت
ضساّنو

نيدي Êوتورك
تاءاسسإلا
يتلا ةيرسصنعلا
مدآا اهل ضضّرعت
ضساّنو



 سسفانŸا ىلع طغشضلاو ةيلاعفلا ىلع رشصي نافل
روبسس نوتوك مامأا ةررقŸا مويلا ةهجاوÃ ةسصاÿا اهتاÒسض– سسمأا ءاسسم ةيلئابقلا ةليكسشتلا تهنأا
ةيتاوم ةسصرفلا تناك ثيح ،فاكلا سسأاك تاعوم‹ رود نم ¤وأ’ا ةلو÷ا راطإا ‘ Êورماكلا

‘ اهيلع دمتعيسس يتلا ةطÿاو ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا ىوتسسم ىلع تاسسمللا رخآا عسضول ينفلا مقاطلل
سصسص◊ا لÓخ نمو ،تاعومÛا رود ‘ يرانكلل روهظ لوأا ‘ زوفلا قيق– فدهب ماهلا دعوŸا اذه

ديكأات فدهب يموجهلا لمعلا ىلع اÒثك زكر ناف’ سسينيد بردŸا نأا ايلج رهظي ،ةÒخأ’ا ةيبيردتلا
 .¤وأ’ا ةلهولا نم سسفانŸا ىلع طغسضلا ةسسرا‡و ةيلاعفلا

 «اهعييشضت ديرن لو ةيمهألا ةياغ ‘ روبشس نوتوك طاقن »:نافل
وه همهي ام لك نأا ةÒخأ’ا هتاحيرسصت ‘ ناف’ سسينيد بردŸا دكأا ،قايسسلا اذه ‘و

دود◊ا دعبأا ¤إا باهذلا ‘ يرانكلا اياون نع فسشكلل روبسس نوتوك ةارابم طاقنب رفظلا
،ةبوعسصلا ةياغ ‘ نوكتسس روبسس نوتوك ةهجاوم نأا ديكأا »:هلوق ‘ كلذ احسضوم ،اركبم

اسضيأا نمكت هتوق ةطقنو ،ةيعافدلا ةيحانلا نم ةسصاخ اكسسامتمو ايوق اقيرف هجاونسس
انتقيرط-ب بع-ل-لاو رذ◊ا ي-خو-ت يرور-سضلا ن-م نو-ك-ي-سس ،كلذ-ل ،ة-ت-با-ث-لا تار-ك-لا ‘
ةيمهأ’ا ةياغ ‘ ة-ه-جاوŸا هذ-ه طا-ق-ن ،قرا-ف-لا ع-ن-سصو تار-غ-ث-لا دا-ج-يإ’ ةدا-ت-عŸا

 .«لاوحأ’ا نم لاح يأاب اهعييسضت ديرن ’و ،انل ةبسسنلاب
 «يدحّتلا عفÔشسو مهرظتني اÃ نوعاو نوبعÓلا »

تاب-يرد-ت-لا لÓ-خ ن-م »:Ó-ئا-ق ه-ث-يد-ح قا-ي-سس ‘ نا-ف’ سسي-ن-يد بردŸا فا-سضأاو
ىلع ظاف◊او انتقÓطنا ديكأاتل ةيوق ةدارإا نوكلÚ ÁبعÓلا نأا تظح’ ،ةÒخأ’ا
،يباجيإا رسشؤوم Èتعي اذهو ةÒخأ’ا تايرابŸا ‘ ةققÙا ةيباجيإ’ا جئاتنلا ةÒتو

،ماهلا دعوŸا اذه ‘ مهرظتني اÃ اديج نوعاوو مهعسسوب ام نولذبي ÚبعÓلا لك
  .«يدحتلا عفرل دادعتسس’ا ”أا ىلعو

لوألا فÙÎاــه٢441 بجر٥٢ ـل قفاوŸا1٢٠٢ سسرام٠1 ءاعبرأ’ا

انيلعو مكتاناكمإا ‘ ةÒبك يتقث » :ÚبعÓل لÓم
 «روبشس نوتوك ىلع زوفب انتقÓطنا ديكأات

شسيئرلا نإاف ،روبضس نوتوك مامأا مويلا ةهجاوÃ ةضصاÿا تاÒضضحتلا ةيلمع ششماه ىلع
نم ةفعاضضم تادوه‹ لذبل مهزيف–و مهدينجتل ÚبعÓلا نم برقلاب امئاد ناك يلئابقلا
مهل دكأا ،ارخؤوم مهب هعامتجا ‘و ،تاعومÛا رود نم ةلوج لوأا ‘ زوفلا قيق– لجأا

ةلضسلضس انققح اننأا حيحضص ،روبضس نوتوك مامأا ةيمهألا ةياغ ‘ ةهجاوم انرظتنت »:Óئاق
ةلضصاوŸا بجي ،شسكعلاب ،كلذ دنع فقوتن نأا يغبني ل نكل ،ةيباجيإلا جئاتنلا نم ةليوط
مكنأا ملعأاو مكيف ةÒبك ة-ق-ث يد-ل ،ة-ن-ك‡ ةÎف لو-طأل ةÒتو-لا هذ-ه ى-ل-ع ظا-ف◊او
  .«روبضس نوتوك مامأا ءاعبرألا اذه رخآا زوف قيق–و يدحتلا عفر ىلع نورداق

لئابقلا ةبيبشش
00:02 ةعاسسلا ىلع مويلا روبسس نوتوك ـ لئابقلا .شش

 تاعومÛا ‘ ةوقب لوخدلا ىلع رشصتو طاقن ثÓث نم لقأاب ىشضرت نل ةبيبششلا

رود نم ةلوج لوأ’ احرسسم نوكيسس يذلا وزو يزيتب Èمفون1 بعلم ¤إا مويلا ةرهسس راظنأ’ا هجتت
ةعاسسلا نم ةيادب Êورماكلا روبسس نوتوك اهفيسضو لئابقلا ةبيبسش Úب عمجتسس فاكلا سسأاك تاعوم‹

نع ناثحبي ناذللا Úقيرفلا Óك ¤إا ةبسسنلاب ةيمهأ’ا ةياغ ‘ ةارابŸا هذه نوكتسس ثيح ،Óيل ةنماثلا
ةمÓع لسضفأاب تاعومÛا رود لوخدو طاقنلا لماكب رفظلا ‘ لثمتم كÎسشم فده قيق–

‘ دعوŸا اذهل ترسضح يتلا لئابقلا ةبيبسش نإاف ،اهتهج نمو ،Èكأا حايتراب ةيقبتŸا ت’و÷ا Òيسستل
عييسضت مدع ىلع رسصتف ،ةÒخأ’ا تايرابŸا ‘ ةققÙا ةيوقلا ةقÓطن’ا دعب فورظلا نسسحأا
 .ةنك‡ ةÎف لوطأ’ تاراسصتن’ا ةÒتو ىلع ظافحلل اهلقث لكب يمÎسسو روبسس نوتوك ةهجاوم طاقن

 زوفلا ىلع نورشصيو ةيلوؤوشسŸا مجحب نوعاو نوبعÓلا
وزو يزيتب ةيدŸا يبŸوأا مامأا ةلوطبلا ‘ ةبيبسشلا هتققح يذلا Òخأ’ا زوفلا نإاف ،عيم÷ا ملعي امكو
هذه ديكأاتل ةيوق ةÁزع مهحن-مو ،Ìكأا رر-ح-ت-لاو سسف-ن-لا-ب م-ه-ت-ق-ث ل-ما-ك عا-جÎسسا-ب Úب-عÓ-ل ح-م-سس
اذهل اورسضح طوب نب ةماسسأا سسرا◊ا ءÓمز نأا ثيح ،روبسس نوتوك مامأا مويلا رخآا زوفب ةقÓطن’ا
ىلع نومزاعو ةهجاوŸا هذه ‘ مهرظتني اÃ نوعاو مهنأا نودكؤويو ،ةعفترم تايونعÃ دعوŸا
 .دود◊ا دعبأا ¤إا باهذلا وه ةسسفانŸا هذه ‘ ةبيبسشلا فده نأاو ةسصاخ ،ةوقب برسضلا

 روبشس نوتوك نم رذحي نافل
سسوملŸاب نمؤوي يعقاو بردم هنأا ةÒخأ’ا ةيفحسصلا هتودن ‘ دكأا ناف’ سسينيد بردŸا نإاف ،هتهج نم
عم تاعامتج’ا فثكي ه-ل-ع-ج يذ-لا ر-مأ’ا ،مÓ-ك-لا-ب سسي-لو ناد-يŸا قو-ف ا-ه-ق-ي-ق– ن-كÁ ي-ت-لا ج-ئا-ت-ن-لاو
‘ هديلاقت هيدل يوق سسفانم مامأا مهفرط نم خارت وأا نواهت يأا نم مهيذحتل عوبسسأ’ا اذه ÚبعÓلا
بيردت ىلع فارسشإ’ا هل قبسس ناف’ بردŸا نأا ةراسشإ’ا عم ،ةعسساو ةÈخ كلÁو ةيقيرفإ’ا ةسسفانŸا
 .ةبوعسصلا ةياغ ‘ نوكتسس ةارابŸ دادعتسس’ا ةرورسض ىلع دكؤويو ،قباسسلا ‘ روبسس نوتوك

 ةرفوتم لول◊او لمتكم دادعتلا
دعب حايتر’ا ةمق ‘ ينفلا مقا-ط-لا نإا-ف ،ي-ل-ئا-ب-ق-لا داد-ع-ت-لا-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
ةيدŸا يبŸوأا ءاقل ذنم ةفيفخ تاباسصإا نم Êاعت تناك يتلا رسصانعلا عيم÷ هعاجÎسسا

عم تابيردتلا ءاوجأا ¤إا مهلك اوداع نيذلا ةÒعسش نبو ،ةفيرسش نب ،دايوسس رارغ ىلع
حنÁ يذلا رمأ’ا ،مويلا ءاقل ‘ ةكراسشملل اÒبك ادادعتسسا اودبأاو ةعومÛا ةيقب
لوأ’ا زوفلا قيقحتل بسسنأ’ا ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا رايتخا ةيرح ناف’ سسينيد بردŸا

ةÒثك تاÒيغت ءارجإا ‘ ركفي ’ يسسنرفلا ينقتلا نأاب املع ،تاعومÛا رود ‘
 .ةÒخأ’ا تاءاقللا ‘ يرانكلا همدق يذلا دودرŸا ¤إا رظنلاب دعوŸا اذهل ابسس–

 فورظلا نشسحأا ‘ راتشس اشسبان ـل Òشضحتلل زوفلا ديرت ةبيبششلا
قيق– ةرورسض مامأا مويلا ةبيبسشلا لعŒ يتلا بابسسأ’ا Úب نمو ،رخآا ديعسص ىلعو
،ةيراقلا ةسسفانŸا ‘ ةوقب لوخدلا يه ،ÊوÒماكلا روبسس نوتوك يدان مامأا زوفلا
‘ يبمازلا راتسس اسسبان يدان مامأا تاعومÛا رود نم ةيناثلا ةلوجلل Òسضحتلا ةسصاخو
نوتوك مامأا زوفلا نأا ثيح ،ىرخأا ةيباجيإا ةجيتن نع ثحبلا لجأا نم فورظلا نسسحأا

ديكأاتلل Èكأا تادوه‹ لذب ىلع مهزفحيو ةسسفانŸا بلق ‘ ÚبعÓلا لخديسس روبسس
 .يئاهنلا عبر ¤إا لهأاتلا ‘ ظوظ◊ا زيزعتو

 «روبشس نوتوك طاقن عييشضتل لا‹ لو انرظتني اÃ نوعاو »:نورمح
نع نورمح يقزر مجاهŸا فسشك ،ةيدŸا يبŸوأا ءاقل دعب هب ¤دأا قباسس حيرسصت ‘و
مامأا مويلا ةارابم ‘ يرانكلا ةقÓطنا ديكأاتل ÚبعÓلا ةيقب نأاسش هنأاسش Òبكلا هدادعتسسا
‘ ءاوسس اهان-ق-ق-ح ي-ت-لا ةÒخأ’ا ة-ي-با-ج-يإ’ا ج-ئا-ت-ن-لا »:Ó-ئا-ق ف-سشك ثي-ح ،رو-ب-سس نو-تو-ك
امئاد انزف–و ،ةيسسفنلا ةيحانلا نم اÒثك انتررح ةيقيرفإ’ا ةسسفانŸا ‘ وأا ةلوطبلا
ةلهسس نوكت نل روبسس نوتوك مامأا انرظتنت يتلا ةارابŸا نأا اديج كردن ،ديزŸا نع ثحبلل
نحن ،ةوقب ةسسفانŸا لوخد وه انمهي ام لك نكل ،ةفلتfl تايطعÃ نوكتسسو ،لانŸا
بعلنسس اننأاو ةسصاخ ثÓثلا طاقنلا عييسضتل لا‹ يأا انل نوكي نلو ،انرظتني اÃ نوعاو
ل .ليبن.«انناديم قوف

 رـــــئاز÷ا ¤إا لاـــحرلا سسمأا دــــشش Êورماكلا دــــــفولا
يسشفت رارمتسسا لظ ‘ رئاز÷ا ¤إا اهدوقت ةرسشابم ةلحر داجيإا ‘ ةÒبك ةبوعسص روبسس نوتوك ةرادإا تدجو ،ارظتنم ناك املثم
،تاه÷ا لك ‘ ثحب دعبو ،سسرام رهسش لÓخ رئاز÷ا ¤إاو نم تÓحرلا لك قيلعت ‘ ةيرئاز÷ا ةموك◊ا رارقو ،انوروك سسوÒف

،توف اكيف مدقلا ةركل ةينورماكلا ةيدا–’او ةيلÙا تاطلسسلا ةدعاسسÃ ةسصاخ ةلحر نم ةدافتسس’ا نم روبسس نوتوك ةرادإا تنك“
 .اءاسسم ةسسماÿا ةعاسسلا نم ةيادب نيدموب يراوه راطم ¤إا لاحرلا دسشي Êورماكلا دفولا لعج يذلا رمأ’ا

وزو يزيت ¤إا احابشص ةيناثلا ةعاشسلا دودح ‘ لشصو دق نوكي
دودح ‘ ›ودلا نيدموب يراوه راطم ¤إا لسصو دق نوكي روبسس نوتوك دفو نإاف ،رئاز÷او نورماكلا Úب ةفاسسŸا دعبل ارظنو
ةرسشابم هتدايقو Êورماكلا دفولا لابقتسساو راطŸا ¤إا لقنتلل اهل Úلث‡ ةيلئابقلا ةرادإ’ا تفلك دقو ،Ìكأا وأا ليللا فسصتنم
.وزو يزيتب توزغات قدنف ‘ زجح دق ناك روبسس نوتوك نأا ملعلا عم ،وزو يزيت ¤إا

زوفلل قاهرإلا لماع لÓغتشسا ديرت ةبيبششلا
ةدئافب دوعيسس عاجÎسسÓل تقو نم هتدافتسسا مدعو ،رئاز÷ا ¤إا لوسصولا ‘ Êورماكلا دفولا رخأات نإاف ،ىرخأا ةهج نم
املثم اما“ ،مويلا ةيباجيإا ةجيتن قيقحتل روبسس نوتوك يبع’ قاهرإا لماع لÓغتسسا ديÎسس امتح يتلا ةبيبسشلا ىلع ةÒبك

اوراغ ¤إا دوعيسس Êورماكلا دفولا نأا ةراسشإ’ا عم ،ةارابŸا ةحيبسص وزو يزيت ¤إا لسصو دق ناك يذلا ›اŸا بعلŸا عم ثدح
 ل .ن.ءاقّللا ةياهن دعب ةرسشابم



... رأشصنأ’ا عمأشسم ىلع ةقعأشصلأك لزن ÿÈا

تاقباشسŸا نم ةيلاغنيشسلا ةيدنألا ءاشصقإا رارق ضسردت فاكلا
دÓبلا ‘ يوركلا طاششنلا فيقوت دعب ةيقيرفإلا

لاغنشسلأ نم يخيرات زوفب تداع Úح ،ايقيرفإأ ةدقع تكف نأأ درجÃ تقلطنأ ةيدولوŸأ ةاناعم نأأ ودبي
ةرأدإلأ فرغ ‘ ضسيلأوكلأ نأأ ليلدب ،Òخلب عيقوت ل-م-ح م-ي-ت-ي فد-ه-ب ثي-غ-نو-ت يدا-ن با-شسح ى-ل-ع

كلامزلأ يدان راشصنأأ ضسوفن ‘ ةنينأامطلأو حورلأ ثعب-ت تحأر ا-مد-ع-ب ،د-ج-ب ا-ه-ل-م-ع تأأد-ب ة-ير-شصŸأ
ةيلاغنشسلأ ةيدنألأ ءاشصقإأ رأرق Òبك نعمتب ضسردت فاكلأ نأأ هيف تدكأأ لاقم ترششن امدعب ،يرشصŸأ

كلذ نأاب ةمعأز ،دÓبلأ ‘ يوركلأ طاششنلأ فيقوت ” امدعب ةيقيرفإلأ تاقباشسŸأ ‘ ةكراششŸأ نم
دوعتو ›اغنشسلأ يدانلأ تهجأو يتلأ قرفلأ طاقن مشصخ متيشس نيأأ ،كلامزلأ يدان ةحلشصم ‘ بشصيشس
فلتfl لزلز لب ةيدولوŸأ راشصنأأ عماشسم ىلع ةقعاشصلاك لزن يذلأ ÿÈأ وهو ،ديدج نم تاباشس◊أ
. ةيشضقلأ نع ثدحتت تحأر يتلأ ةيعامتجلأ تاحفشصلأ

 كوكششلا نم تداز يشضاقلا دمfi يرشصŸا يفحشصلا ةديرغت
ÚفورعŸأ ÚيرشصŸأ فرط نم تقلطنأ ضسيلأوكلأ ةبعل نأأ ‘ ةيدولوŸأ راشصنأأ كوكشش نم دأز امو
«Îيوت» Èع يشضاقلأ دمfi يشضايرلأ يفحشصلأ ةديرغت وه ،بيعلألأ هذه لثم ‘ فرشصتلأ نشسحب

›اغنشسلأ يدانلأ داعبتشسأ ةيناكمإأ نع ،يشضا-ير-لأ ط-شسو-لأ ‘ ة-لوأد-تŸأ تا-مو-ل-عŸأ ة-ح-شص د-كأأ Úح
داعأأ لب طقفو د◊أ أذهب فتكي ⁄ يرشصŸأ يفحشصلأ ،تاعومÛأ يرود ‘ هجئاتن ءاغلإأ عم ثيغنوت
ديشصرب ةيدولوŸأ هيلت ،طاقن4 ديشصرب ةمدقŸأ ‘ يجÎلأ عشضو Úح ،طاقنلأو فوفشصلأ ميمرت
ولو ىتح دوعشصلأ ةشصرف كمامأأ : لوقلاب همÓك متتخأو ،ةدحأو1 ديشصرب كلامزلأ هدعبو Úتطقن

. كلامزلأ لشضفŸأ هيدان دشصقيو Êاثلأ زكرŸأ ‘
.. كيرفل ‘ زوفلل لمعن نحنو ةنشس54» : ةيرخشسب اوقلع ةوانششلا

«ضشوبرششن امو Òبلل اولشصون لاحومو
هنأأ ودبي يذلأ ،يرشصŸأ يفحشصلأ نم ةجرÿأ هذه أÒثك مهبجعت ⁄ هيبfiو يدانلأ قاششع لباقŸأ ‘
،فاكلأ ةفرششŸأ ةأايهلأ ىوتشسم ىلع نآلأ نم ىشضوفلأ ثأدحإأو ةيدولوŸأ يبعل زيكرت تيتششت ديري
ىلع ةيرخشسب دري رخآلأ ضضعبلأ حأر اميف ،ةقيق◊أ يشصقتو يرحتلاب ضساŸأأ ةرأدإأ بلاط مهنم ضضعبلاف

fiغ نم لوقلاب يشضاقلأ دمÒ أŸقيق– لجأأ نم ةنشس54 ةليوط تأونشسل زوفلأ انرظتنأ امدعب هنأأ لوقع
امو Òبلل أولشصون لاحوم» : ةوانششلأ لاق ةيماعلابو ،ديدج نم داعتشس رومألأ نأاب لوقتو انل يتأاتل ،زوفلأ

نم ةوقب لخدتلأ فافلأ ىلع دبÓف ةحيحشص تناك نإأ يتلأ تاعاششإلأ هذه ةقيقح راظتنأ ‘ «ضشوبرششن
Òكششوب. ةيراقلأ لفاÙأ ‘ ةينطولأ ةيأرلأ نع فرششب عفأدت يتلأ قرفلأ ةيامح لجأأ

... لأغنشسلا ‘ عئارلا زوفلا دعب

تاعومÛا يرود ‘ ديحولا قيرفلا ةيدولوŸا
 Êاثلا زكرŸا ‘ وهو طاقن5 كلÁ يذلا

زوف ،ايقيرفإا لاغدأا نم ›اغنشسلا ثيغنوت باشسح ىلع Òخلب فادهلا قافر هققح يذلا زوفلا نكي ⁄
قيرفلا دعب ةيدولوŸا نأا ليلدب ،تاباشس◊ا نم ديدعلا هعم لمح زوفلا اذه نأا لب طقفو يخيرات
هنكم زوفو Úلداعتب ،Êاثلا زكرŸا ‘ وهو هديشصر ‘ طاقن5 كلÁ يذلا تاعومÛا يرود ‘ ديحولا

⁄ اهتيبلغا ىرخأ’ا تاعومÛا ‘ ةيناثلا زكارŸا باحشصأا نأا ثيح ،بيتÎلا ملشس ‘ ءاقترإ’ا نم
¤إا لهأاتلا يهو ةأاجافŸا قلخ وحن ةتباث ىطخب Òشست ةيدولوŸا نأا ىلع لدي اذهو ،طاقن4 زواجتت
. مداقلا رودلا
 نآ’ا د◊ ةيبلشس ةجيتن يأا لجشست ⁄ ةيدولوŸا
ةعرقلا تعقوأا نأا دعب ةشصاخ ،تاعومÛا يرود تقبشس يتلا تاباشس◊او ةبعشصلا فورظلا لك مغر
نأا ’إا ،يرشصŸا كلامزلاو يشسنوتلا يجÎلا دجاوت لظ ‘ بعشصأ’اب لكلا اهفشصو ةعوم‹ ‘ ةيدولوŸا
،كلامزلا ةيشضاŸا ةخشسنلا لطب بئان ىلع لداعتلا سضرفب ةبعشصلا ةيادبلا  مغر بيخت ⁄ ةيدولوŸا
›اغنشسلا يدانلا باشسح ىلع Òثمو عئار زوفب دوعت يهاهو ،ةيليوج5 بعلÃ يجÎلا مامأا لداعتلاو
. ةروشص نشسحأا ‘ اهعشضو
 ةيقطنم تناك يجÎلا ةارابم دعب Êارمع تاحيرشصت
تهتنا يتلا ،يشسنوتلا يجÎلا ةارابم دعب Êارمع بردŸا ناشسل ىلع تءاج يتلا تاحيرشصتلا ¤إا ةدوعلاب

دعت ةجيتنلا نأا اهيف لاق يتلاو ،رئاز÷اب ةيليوج5 بعلÃ ،ةكبشش لك ‘ فده يباجيإ’ا لداعتلا عقو ىلع
جئاتنلا يهاه ،هقيرفلو هل ةبيط ةجيتن دعي يجÎلا مامأا لداعتلا نأا اÃ ،ديعب دح ¤إا ةيشضرمو ةيباجيإا
5 ديشصرب Êاثلا زكرŸا ‘ قيرفلا دجاوتي نيأا ،ةثلاثلا ةلو÷ا ةارابم جئاتنلا نÓعإا دعب ةرششابم رهظت
ةيلشضفأا كلت“ ةيدولوŸا نأا املع ،طاقن7 ـلا بحاشص يشسنوتلا يجÎلا ردشصتŸا نع Úتطقن قرافب طاقن
كلامزلاو ثي-غ-نو-ت ن-م ل-ك Úت-مدا-ق-لا Úت-لو÷ا ‘ Úتر-م ى-ل-ع لا-ب-ق-ت-شسإ’ا-ب ة-ي-ن-ع-م نو-ك-ت ا-مد-ن-ع ةÒب-ك
.يرشصŸا
 «Úعلا نم انÎشسي يبر» : نودّرغي ةوانششلاو ..
راشصنأاو ÚبعÓلا سسوفن ‘ سسام◊ا ثعبو ةراثإ’ا نم ةيدولوŸا راشصنأا تاقيلعت اولخت ⁄ ةداعلاكو مهرودب
Úح ،ةشصاÿا مهتقيرطب ثيغنوت ىلع ققÙا زوفلا عم نولعافتي اوحار ةوانششلا نأا ثيح ،ىرخأ’ا قرفلا
،يجÎلا فلخ Êاثلا زكرŸا ‘ مهيدان دجاوت رهظت يتلا ةعومجملل ماعلا بيتÎلا ملشسل ةروشص اورششن
را÷ا ىلع زوفلاب حارفأ’ا لشصاوتت نأا Úلمآا «Úعلا نم انÎشسي يبر» ناونع ت– تءاج ةÈعم تاملك Úبتاك
 Òكششوب. ديدج نم تداع تاراشصتنإ’ا ةيدولوم نأا ىلع ديكأاتلاو يبرايشسلا

ــه244١ بجر52 ـل قفاوŸا١2٠2 سسرام٠١ ءاعبرأ’ا لوألا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

... يبرادلا لبق أهيبع’ زيف– ديرت

ةأاـــــفاكم Ëدــــقت ىـــــلع ةــــمزاع ضساـــــŸأا ةرادإا
 تــــيغنوت ىــــلع يـــــخيراتلا زوفلا دعب اــــهيبعÓل

ةيلمع يرجي بود
ةحجان ةيحارج
راشصنألا ركششيو

 ةدناشسŸا ىلع
اقباشس ةوانششلأ للدم ىرجأأ

ةيلمع بود ليشضوف
،اشسنرفب ةحجان ةيحأرج
ديدششلأ هفوخت دعب ثيح

حا‚ مدع لامتحإأ نم
دعب ةرششابمو ةيلمعلأ

ةفرغ نم هجورخ
«ةلوشسبك» حأر ،تايلمعلأ

ةمشسبلأ تاملك رششني
هيبfi ىدل ةحرفلأو

هل أون“ نيذلأ هقاششعو
ةلاشسر هجو Úح ،ءافششلأ

ويديف عطقم Èع ركشش
تاحفشص ىدحإأ ‘ رششن
حأر ،ةيدولوملل ةعباتلأ
هندناشس نم لك هيف ركششي

‘ fiعبات نم لكو هتن
هنÓعإأ ذنم هرابخأأ
¤إأ ضضرŸأ نم هتاناعم

ةيلمع هئأرجإأ ةياغ
. ةيحأرج

Òكششوب

... سسمأا لوأا تأبيردتلا تفنأأتشسا

«دادزولب ىلع Òغ ةردهلا»و ÚبعÓلا Úب ةعئار ءاوجأا

Úمويلا لÓخ ،سساŸأا رشصانلا دبع سسيئرلا ةدايقب ةيدولوŸا ةرادإا مزتعت نم يخيرات زوفب اوداع نيذلا اهيبعÓل ةيلام ةأافاكم Ëدقت Úمداقلا يدان باشسح ىلع ءاج يذلاو ،لاطبأ’ا ةطبار ةشسفانم ‘ ايقيرفإا لاغدأا ثيح ،Òخلب باعلأ’ا عناشص عيقوت لمح ميتي فدهب ›اغنشسلا ثيغنوت ا-ه-ت-ق-ير-ط-ب ا-ه-ي-ب-ع’ ز-ي-ف– د-ير-ت ةرادإ’ا نأا ة-ع-ل-طŸا ا-نردا-شصم تد-كأا قافر يقÓيشس نيأا ،ةعم÷ا موي رظتنŸا يبرادلل ابشس– اذهو ،ةشصاÿا دعت ةيوق ةارابم ‘ ةيليوج5 بعلÃ دادزولب بابشش يدان لاعشش سسرا◊ا ةجرÿا هذه نإاف امتحو ،ةقيقد Úعشست رادم ىلع قيوششتلاو ةراثإ’اب قيقحتل ةمئŸÓا فورظلا نشسحأا ‘ مهعشضتو ÚبعÓلا حومط نم ديزتشس . ›اوتلا ىلع Êاثلا راشصتن’ا

 ةيلام ةأافاكم نوقحتشسي ÚبعÓلا نأاب ىرت
لهأاتب اوداع نيذلا Êارمع بردŸا لابششأا نأاب ىرت سساŸأا سسيئرلا ةرادإا نوقحتشسي ،›اغن-شسلا ثي-غ-نو-ت يدا-ن با-شسح ى-ل-ع ا-ي-ق-ير-فإا ن-م ي-خ-يرا-ت نولشصاوي مهلعŒو مهتايونعم نم عفرت ةيلام ةأافاكم لب ةبيط ةتافتلا نأا ملعت ةرادإ’اف ،ةقحÓلا ديعاوملل اÒشض– سصÓخإاو Êافت لكب لمعلا نم يخيراتلا زوفلا نأا امك ،قرافلا عنشصت ام اÒثك ةيلاŸا تازيفحتلا ناهذأا ‘ اخشسار ىقبي نأا بجي ،ةنشس24 دعب ءاج يذلاو ءارمشسلا ةراقلا . ةنك‡ ةقيرط نشسحأابو عيم÷ا

 ةنكمŸا فورظلا نشسحأا ‘ اهيبعل عشضو ديرت
فورظلا نشسحأا ‘ اهيبع’ عشضو ديرت ةيدولوŸا ةرادإا ،قايشسلا تاذ ‘ ديعاوملل ة-ما-ت ة-يز-ها-ج نا-م-شضب ا-ع-ب-ط Úب-عÓ-ل ح-م-شست ي-ت-لا ،ة-ن-ك-مŸا ةأافاكم ىلع مدقت ’ نأا لوقعŸا Òغ نم هنأا اديج ملعت يهف ،ىÈكلا ةمشصاعلاب ةي-ن-طو-لا ة-يار-لا او-ع-فرو يد-ح-ت-لا را-ع-شش او-ع-فر ن-يذ-لا Úب-ع’ اوداعو ةبعشصلا فورظلا مغر مهدهج ىراشصق اولذبو ،راكد ةيلاغنشسلا نورشضحي Òخلب قافر لعجيشس ةيلام ةأافاكم مهيقلت امتحو ،دازلا لماكب .يبرايشسلا ةعقوŸ ةيدج لكب

 يبرادلا لبق ةيلاŸا ةأافاكŸا نوقلتيشس نوبعÓلا
رظ-ت-ن-ت ن-ل ة-يدو-لوŸا ةرادإا نإا-ف ،ة-ع-ل-طŸا ا-نردا-شصم ه-ت-م-ل-ع ا-م بشسحو ،نوبعÓلا اهيلع لشصحتيشس يتلا ةيلاŸا ةأافاكŸا ةميق نع فششكلل Óيوط ا-ه-لذ-ب ي-ت-لا ةرا-ب÷ا تادو-هÛا Òظ-ن ة-ير-غ--م نو--ك--ت--شس ا--م--ت--ح ي--ت--لاو ثيح ،ايقيرفإا لاغدأا نم هب اوداع يذلا يخيراتلا زوفلا Òظنو ،نوبعÓلا يبرادلا لبق ةي-لاŸا ةأا-فا-كŸا ى-ل-ع نو-ب-عÓ-لا ل-شصح-ت-ي نأا ر-ظ-ت-نŸا ن-م . ةيليوج5 بعلÃ ديمعلاو دادزولب بابشش Úب ،ةعم÷ا اذه رظتنŸا

 Òكششوب

Úب ةعئار ءاوجأا ،سسمأا لوأا قيرفلا اهارجأا يتلا فانئتشس’ا ةشصح تدهشش
تابايغ يأا ليجشست نود نمو ،ايندبو اينف نيرشضاح اوناك نيذلا ÚبعÓلا

دئاقلا قافر Úب ةرشضاح تناك ةيوي◊او سسام◊اف ،دادعتلا ىوتشسم ىلع
اذهو ’ فيك ،ةشص◊ا ةيادب ذنم ةماشستبإ’ا مهنع بيغتت ⁄ نيذلا دوششح
‘ ،ايقيرفإا لاغدأا نم قيرفلا هب داع يذلا يخيراتلاو Úمثلا زوفلا ببشسب
ىلع ءاج يذلاو ،ةيقيرفإ’ا لاطبأ’ا ةطبار ةشسفانم نم تاعومÛا رود

ÚبعÓلا Úب رودي ناك يذلا مÓكلا نأا امك ،›اغنشسلا ثيغنوت يدان باشسح
مامأا ةعم÷ا اذه رظتنŸا يمشصاعلا يبرادلا ىلع رشصتقا تابيردتلا ‘

. دادزولب بابشش

 يخيراتلا زوفلا ىلع مهركششو ÚبعÓلاب عمتجا Êارمع
ةشصح لÓخ ةشصرفلا توفي ⁄ Êارمع رداقلا دبع ةيدولوŸا بردم هرودب
يذلا يخيراتلا زوفلا ىلع مهركششي حارو هيبعÓب عمتجي حار Úح ،فانئتشس’ا

داعأا يذلا ،›اغنشسلا يدانلا باشسح ىلع تاعومÛا رود ‘ قيرفلا هققح
يذلا ،ينفلا مقاطلا ةشصاخو ÚبعÓل رابتع’ا در لب عيمجلل ةحرفلاو ةمشسبلا
ةشصاخ ،ÚعباتŸاو راشصنأ’ا فرط نم ةعشساو داقتنا لfi بيرقلا سسمأ’اب ناك
هيبع’ ركشش Êاشسملتلا ينقتلا ،رئاز÷ا وكيشسÓك ‘ لئابقلا ةبيبشش ةÁزه دعب

لمعلا ةلشصاوم ةرورشض مهل دكأاو ءاقللا ‘ اهولذب يتلا ةراب÷ا تادوهÛا ىلع
. دادزولب مامأا يبرادلا طاقنب زوفلل

ضضرألا ىلع لجرألا عشضوب مهبلاط
لجرأ’ا عشضو ةرورشضب هيبع’ ةبلاطم ‘ Êارمع سشتوكلا ناوتي ⁄ امك
نم ديدعلا هرظتنت قيرفلاف بعشصأا نوكيشس مداقلا نأا اÃ ،سضرأ’ا ىلع
يدا-ن ى-ل-ع ق-قÙا ي-خ-يرا-ت-لا زو-ف-لاو ،ا-يرا-قو ا-ي-لfi ءاو-شس تا-يد-ح--ت--لا
،دع-ب ل-هأا-ت-لا ق-ق-ح-ي ⁄ ق-ير-ف-لا نأا اÃ ئ-ي-شش ي-ن-ع-ي ’ ›ا-غ-ن-شسلا ثي-غ-نو-ت
Úتمداقلا Úتلو÷ا ‘ زوفلاب ةبلاطم ةيدولوŸاو ةيوق لازت ’ ةشسفانŸاف
. مداقلا رودلا ¤إا لهأاتلا وهو ،دوششنŸا فدهلاو ىغتبŸا قيقحتل

 يبعشش بلطم حبشصأا دادزولب ىلع زوفلا
مهعمجتشس يتلا ةمداقلا ةارابŸا نأا ةيدولوŸا وبع’ اديج كرديو اذه
،هتايط ‘ ديدعلا لمحيشس Òثم يمشصاع يبراد ‘ ،دادزولب بابشش را÷اب
زوفلا نأا لب ،ةيادبلا ةطقن ¤إا قيرفلا ديعيشس ةÁزهلا يقلت وأا Ìعتلا نأا

نيذلا ،يدانلا قاششعو ةوانششلا فرط نم يبعشش بلطم دعي يبرايشسلا ىلع
ىلع نورشصي مهن-ك-ل ،ا-ي-ق-ير-فإا لا-غدأا ‘ ي-خ-يرا-ت-لا زو-ف-لا-ب اÒث-ك اود-ع-شس
يذلا يدادزولبلا يدانلا باشسح ىلع ةلوطبلا ‘ ةيوقلا ةدوعلا ةلشصاوم
ةشصرفلاو Êاعي يبرايشسلا . ةÒخأ’ا ةÎفلا ‘ ةيبلشس جئاتن ةمزأا سشيعي

. ةيتاوم
Òكششوب
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فيطسس قافو

 عـــــــبار ةدــــــــــــكيكسس ةــــــــــــبيبسش
ةــــــــــلجؤوم ةــــــــــهجاوم

ةدكيكشس ةبيبشش مامأأ ةمداقلأ ةلو÷أ ةهجأوم ةفÙÎأ ةطبأرلأ تلجأأ
يرود نم ة-ي-نا-ث-لأ ة-لو÷أ ة-ه-جأوÃ ف-ي-ط-شس قا-فو طا-ب-ترأ بب-شسب
لوأأ نوكتشس ثيح ،مداقلأ سسرام71 موي يزاغنب يلهأأ مامأ تاعومÛأ

رهششلأ سسفن نم12 موي ناشسملت دأدو مامأأ رشصم نم ةدوعلأ دعب ةهجأوم
تاهجأوم نم لك دعب تايرابم4 ¤إأ ةلجؤوŸأ تايرابŸأ ددع عفري لام
.لئابقلأ ةبيبششو ةليلم Úع، ةرواشسلأ ةبيبشش

تÓيجأاتلا نم ديزيسس ضسرام03 موي ايÒجين ¤إا لقنتلا
روشضح لجأأ نم ايÒجين ¤إأ لقنتلأ دعوم  فيطشس قافو ةرأدأ تددح
ابمي-نأ ق-ير-ف ما-مأأ تا-عو-مÛأ يرود ن-م ة-ث-لا-ث-لأ ة-لو÷أ ة-ه-جأو-م
ةأرابŸأ دعوم نع مايأأ5 لبق سسرام03 موي رهششلأ ةياهن ¤أ يÒجينلأ
ةزوحب يتلأ ةلجؤوŸأ تايرابŸأ نم ديزي ام ،مداقلأ ليرفأأ4 موي ددÙأ
Úعو ةرواشسلأ يتهجأوم بعل ةيمتح مامأأ قيرفلأ نوكيشسو قيرفلأ

. ايÒجين ¤إأ لقنتلأ دعوم لبق ةليلم

ايدام يدانلا قهÎسس ةيلاتتم تايرفسس3
¤إأ ةثلاثلأ ةيرفشسلأ يتأات  ÚبعÓل Êدبلأ قاهرإلأ ¤إأ ةفاشضإلابو
ةنيزخ بعاتم نم ديزتل ايÒجين ›أ ›ا◊أ رهششلأ ةياهن  ايقيرفإأ
4 ةنيزÿأ تدبك يتلأ  رشصم مث انا-غ ي-تر-ف-شس د-ع-ب-ف  ة-ي-لاŸأ يدا-ن-لأ

¤إأ ةرأدإلأ ترطشضأ نأ دعب ةقناخ ةيلام ةمزأ طشسو  ميتنشس ÒيÓم
ة-ي-ط-غ--ت نا--م--شضل ردا--شصم يأ ةرأدلأ دŒ ⁄ ة--لا--ح ‘و  سضأÎقلأ

ىلع ةأرابŸأ ةراشسخب ددهم قيرفلأ نإاف ايÒجين ¤إأ ةيرفشسلأ فيراشصم
. Óشصأ رفشسلأ مدعو  طاشسبلأ

بعل لك ىلع رلود001 تعزو ةرادإلا
لث“ بعل لك يلع رلود001 فرشصب سسمأأ دفولأ ىلع نومئاقلأ ماق
فورشصمو جئأو◊أ سضعب ءانتقاب  ÚبعÓل حامشسلل ةيرفشسلأ فيراشصم
ءاقفر ىقلتي نأ ىلع ة-ي-نا-غ-لأ ة-م-شصا-ع-لا-ب م-هد-جأو-ت لÓ-خ بي÷أ

. مويلأ ةيشسمأ نم ةيأدب رشصم ‘ مهدجأوت لÓخ غلبŸأ سسفن طينحج

مويلا ةهجاوم ةياهن دعب  رسصم ¤ا لقنتلا
ةيرشصŸأ ةمشصاعلأ بوشص رفشسلأ عم دعوم ىلع دأدعتلأ رشصانع نوكيشس
اعوبشسأ دفولأ ثكميشس ثيح،مويلأ ةيشسمأ ةأرابم ةياهن دعب  ةرهاقلأ

موي يزاغنب يلهأ  مامأ ةيناثلأ ةلو÷أ ةهجأوم ةياهن ةياغ ¤أو Óماك
ةلحر ‘ ةيناغلأ طوطÿأ Èع رشصم ةوحن رفشسلأ نوكيشسو سسرام71
ةرئاطلأ سسفن Èع رئأز÷أ ¤إأ ةدوعلأ ةلحر نوكت نأ يلع  ةيداع

.باهذلأ ةلحر ‘ دفولأ تلقأأ يتلأ ةشصاÿأ
ب/ليلخ

نم ةيادب مو-ي-لا ة-ي-سسمأا ف-ي-ط-سس قا-فو ة-ل-ي-ك-سشت بع-ل-ت
سستاÒب ود-نلروأا  ما-ما ير-ئاز÷ا تي-قو-ت-لا-ب ة-ن-ما-ث-لا
يرود ن--م ›وألا ة--لو÷ا با--سس◊ ي--ق---ير---فإا بو---ن÷ا
بع-ل-م سضرأا ى--ل--ع «فا--ك--لا«ة--سسفا--نŸ تا--عو--مÛا
سسفا-ن-ت-لا ‘ ة-يا-غ ةارا-ب-م ‘،ار-كأا ة-ي-نا-غ-لا ة-م-سصا-ع-لا

ن-سسحأا سشي-ع-ي سستاÒب ود-نلروأا سسفا--نŸا نأا ة--سصا--خ
ةلوطبلا ‘ ةهجاوم رخآا ‘ زوفلا ققح نأا دعب همايأا

تل-ج-سس ل-با-قŸا ‘،ة-ل-ما-ك ة-ي-ثÓ-ث--بو هد--عاو--ق جرا--خ
‘ دعاوقلا جراخ ةرا-سسخ لوأا ة-ي-ف-يا-ط-سسلا ة-ل-ي-ك-سشت-لا
يكوكلا ليبن بردŸا لعج ام ةلوطبلا ‘ روهظ رخآا
يسسفنلا بنا÷ا يلع ةارابŸا هذهل Òسضحتلا ‘ زكري
يتلا طابحإلا ةلاح دعب ةسصاخ هيبعل تايونعم عفرو،

انا-غ ¤إا ل-ق-ن-ت-لا د-عو-م ل-ب-ق تا-ظ◊ ز-ئا-كر-لا تدا-سس
مدعب  مهديدهت ةجرد ›إا ةقلاعلا مهتاقحتسسم ببسسب
¤إا ةباجتسسلا نم ةرادإلا نكمتت Âا نود نم لقنتلا

ابلسس رثؤوي دق ام وهو دوعولا قÓطإا تلسصاوو مهبلاطم
.ةيسسمألا هذه ÚبعÓلا دودرم يلع

ةنراقم قافولا حلاسص ‘ خانŸاو بعلŸا
ضستاÒب ودنلروأاب

ءاق-فر ح-لا-سص ‘ بع-لŸا ل-ما-ع ى-ق-ب-ي ر-خآا بنا-ج ن-م
3 لبق هتيسضرأا ى-ل-ع او-ب-ع-ل د-ق او-نا-ك نأا د-ع-ب ط-ي-ن-ح-ج

وكوتوك يتناسشأا مامأا ازوف هتيسضرأا ىلع اوققحو عيباسسأا
وهو ناديŸا ةيسضرأا ⁄اعم يوارق ءاقفر ظفح ثيح
لقألا ىلع ةيفياطسسلا ةليكسشتلل ةيلسضفألا حنÁ لماع

تي-قو-ت ى-ق-ب--ي ا--م--ك ،ةارا--بŸا ن--م ¤وألا ة--ل--حرŸا ‘
نأا دعب، يكوكلا ليبن بردŸا لابسشأا  حلاسص ‘ ةارابŸا
ةرارح نع اديعب Óيل ةنماثلا دعوم ةرادإلا تراتخا
قافولا رسصانع دوعت ثيح ةيسسمألاو لاوزلا ةبوطرو
. ةبوطرلا نع اديعب فورظلا هذه لثم ‘ بعللا

فرسصتلا ت– طينحج ديحولا بئاغلا Êاحرف
م-قا-ط-لا فر-سصت ت– داد-ع-ت-لا ر-سصا-ن-ع ل-ما-ك د--جو--ت
بب-سسب Êا-حر-ف يراو-ه مر-سضıا ءا-ن-ث-ت-سسا--ب ي--ن--ف--لا
فرسصتلا ت– طينحج دئاقلا دجاوت لباقم ةباسصإلا

با-ي-غ نا ثي-ح،ة-سسفا-نŸا سصق--ن ن--م ه--تا--نا--ع--م م--غر
سسيل Êاحرف نأا ملعن امدنع ارثؤوم نوكي نل Êاحرف
بلغأا ‘ كراسشو ةيلاثŸا ةليكسشتلا ‘ ةيسساسسا ةعطق
بردŸا نأا ›إا ةفاسضإا طايتحلا يسسرك ‘ تايرابŸا
بسصن-م ‘ سسي-لو ناد-ي-م ط-سسو بسصن-م ‘ ه-ل-م-ع--ت--سسي

. يلسصألا هبسصنم وه يذلا رسسيأا Òهظ

يتومول لهأات نÓجؤوي ةيدلبلاو فافلا
قحل د-عو-م ¤ا لا-ي-ناد Êا-غ-لا م-جا-هŸا ل-هأا-ت ل-جأا-ت
دهف ماعلا ريدŸا ناسسل ىلع ةرادإلا تاديكأات مغرف

لÓ-خ ار-سضا-ح نو-ك-يو ل-هؤو-ي--سس بعÓ--لا نأا ة--يا--ف--ل--ح
ةيدلبلا يرايلم يلع نهاري ناك ثيح  مويلا ةهجاوم

لوسصو رخأات نكل ميت-ن-سس يرا-ي-ل-م فا-ف-لا ة-نا-عإا ى-ل-عو
نأا ة-سصا-خ ة-ي-ق-ي-ق-ح ة-طرو ‘ ةرادإلا ل-ع-ج Úت-نا-عإلا
.لهأاتي نأا نود نم فسصنو رهسشلا ىلع رÁ بعÓلا

عبر غولبو ةديج ةÎفب رÁ ضسفانŸا» :يكوكلا
«زوفلا Èع رÁ يئاهنلا

قيقحتب مويلا مزلم هقيرف نأا يكوكلا بردŸا فسشك
حاجنلا نا ةسصاخ ةحجان ةقÓطنا نمسضي يذلا  زوفلا

نامسض وحن ةÒبك ةوطخ Èتعي ¤وألا ةلو÷ا يطخت ‘
طاقن عييسضت بجي ل»:لاق ثيح لهأاتلا ةقرو عاطتقا
‘ ةماه دج ةحجانلا ةقÓطنلا نل ¤ولا ةلو÷ا

ةديج ةÎف-ب رÁ سسفا-نŸا «ف-ي-سضي-ل «ل-هأا-ت-لا نا-م-سض

.«هللا ءاسش نا زوفلا Èع رÁ يئاهنلا عبر غولبو

ةارابŸا ةرادإل امسساق يبماغلا
يبماغلا ›ودلا مك◊ا ةيسسملا هذه  ةهجاوم  ريدي
دا–لا عرا-سس د-غ-لا ةارا-ب-م ¤إا ةدو--ع--لا--بو ا--م--سسا--ق
اناغ نم Úنثا  ةدعاسسÃو ›ا،مدقلا ةركل يقيرفإلا
Êاجيت» Êاث-لا د-عا-سسŸاو «كي-ترا-ب لا-ما-ب«ن-م ل-ك

fiم--ك◊ا يد--عا--سسم سضيو--ع---ت ” نأا د---ع---ب  .«د---م
«و--جرا--ج ›ا--ف--ن» Úي--ب--ما--غ--لا ن---م ل---ك  ا---ما---سسا---ق
ةباسصإلا ¤إا امهسضرع-ت د-ع-ب «ق-نا-جو-ب ي-ف-ط-سصم»و
.انوروك سسوÒفب

ب/ليلخ

ةنماثلا ‘ مويلا    يقيرفإ’ا بون÷ا ضستاÒب ودن’روأا – يرئاز÷ا فيطسس قافو

اركأا ضضرأا ىلع يتناسشا ويرانيسس راركت ىلع رسصيو مÓسستسسلا ضضفري قافولا
«موـــــــــــيلا زوـــــــــــفلا Èـــــــــــع رـــــــــــÁ يـــــــــــئاهن عـــــــــــبرلا رودـــــــــــلل رورـــــــــــŸا» :يـــــــــــكوكلا

ةعباسسلا ‘ ةارابŸا دعوم ميسسرت ¤إا  يفياطسسلا دفولا ةماقإا رقم «كيبمفوم» قدنف ىوتسسم ىلع سسمأا ةحيبسص دقعنا يذلا  ينفلا عامتجلا ىسضفأا
Óيل ةعسساتلا دعوم تددح يتلا فاكلا ةلسسارم Úب تيقوتلا ‘ فÿÓا دعب اذهو ،يرئاز÷ا تيقوتلاب ةنماثلا ‘ اركأا ةيناغلا ةمسصاعلا تيقوتب اءاسسم
.ةنماثلا ‘ دعوŸا مسسر يذلا يسسنوتلا ةارابŸا ظفاfi لخدتيل

ودنلروأا دادعتل ةيلاقترب ةلذبو ةيفحسصلا ةودنلا ءاغلإا
سسراح لخدي اميف سضيبألاو دوسسألاب ةططıا ةيمسسرلا هتلذبب لخديسس فيطسس قافو نأا ثيح قيرف لك اهب بعلي يتلا ناولألا ينفلا عامتجلا طبسض

.ءارسضخ ةلذب سسرا◊او ةيلاقترب ةلذب سستاÒب ودنلروأا دادعت سسبلي نا يلع ءاقرزلا ةلذلاب ىمرŸا
ءاقللا ميظنت ‘ قافولا تادوهجÃ داسشأا ظفاÙا

ةبعسصلا فورظلا مغر ةارابŸا ميظنت لجأا نم فيطسس قافو ةرادإا اهتلذب يتلا تادوهÛاب ينفلا عامتجلا لÓخ ينيوج لامج ءاقللا ظفاfi هون
.ايقيرفإا بونج ةرادا اهنم تكتسشا يتلا سصئاقنلا دعب ةيعسضولا مهفت يلع سستاÒب  ودنلروا ةرادإا ركسشو اهدلب جراخ فيسضŸا قيرفلا اهنا ةسصاخ

ب/ليلخ

ةنماثلا ‘ ةارابŸا دعوم مسسر ينفلا عامتجلا

ةمسصاعلا ‘ ضسيليبوم عم ضضوافتلا دواعي رارسس

ةناعإلا حيرسست لباقم ةماع ةيعمج دقعب بلاطت ةيدلبلا
ةماعلا ةيعم÷ا دقع ةقيثو ةفاسضإا بلطت فيطسس قافو ةرادإا فيطسس ةيدلب حلاسصم تلسسار
هذهل يبدألاو ›اŸا ريرقتلاو ديد÷ا ماعلا لولح لبق Èمسسيدو Èمفون يرهسشل ةيداعلا
Èمفون رهسش ةيادب هتيكزت ت“ دق ‘ل لامك يواهلل ديد÷ا سسيئرلا ناك نأا دعب ةÎفلا

0202 ةيلاŸا ةنسسلل ›اŸا ريرقتلا تلت دق راوتكريدلا ةدايقب ةقباسسلا ةرادإلا تناك اميف
ةنسسلا هذه سصقني  Èمسسيدو Èمفون نيرهسشل ›اŸا ريرقتلا يقب ثيح ،ربوتكأا رهسش
. نيرايلŸا ةناعإا حيرسست لباقم ريرقتلا اذه  ةيدلبلا حلاسصم تطÎسشاو ةيلاŸا

نيرايلŸا ببسسب رارسسو فافلل ماعلا Úمألا Úب ةنسسÓم
ق-ي-ب-سست ى-ل-ع لو-سص◊ا-ب رار-سس سسي-ئر-لا بل-ط مد-ق-لا ةر-ك-ل ة--ير--ئاز÷ا ة--يدا–لا تسضفر
ىلع لوسص◊او تاعومÛا يرود ¤إا قيرفلا لهأاتب ةسصاÿا فاكلا ةأافاكم نم نيرايلم
نيريرقتلا دادعإاب فافلا ةرادإا لاغسشنا عم نمازت بلطلا هذه نا ثيح ميتنسس يرايلم
يأاب مايقلا ةÎفلا هذه لثم ‘ نكÁ لو فيراسصŸاو ليخادŸا ديد–و يبدألاو ›اŸا

عم ةيمÓك ةنسسÓم ‘ لخد يذلا رارسس سسيئرلا ءايتسسا ‘ اببسس ناك ام وهو ةيلام ةيلمع
. فافلل ماعلا Úمألا

ضسيليبوم عم ضضوافتلا ةدواعŸ ةمسصاعلا ¤إا لقتني رارسس
ليو“ رداسصم نع اثحب ةيناث ةلوج ‘ ةمسصاعلا ¤إا ةمداقلا تاعاسسلا رارسس سسيئرلا لقتني
ةقوثوم رداسصم بسسحو ةيمومعو ةسصاخ تاسسسسؤوم باحسصأا عم ديعاوم ةدع ددح نأا دعب
لاقن-لا ف-تا-ه-لا-ب ل-ما-ع-تŸا ع-م قا-ف-تا ¤إا ل-سصو-ت-لا ى-ل-ع ر-سصي  لازل رار-سس سسي-ئر-لا نا-ف
ةسسسسؤوŸا هذهل  راهسشلا ›وئسسم عم سضوافتلا ةدواعŸ دعوم ىلع نوكيسس ثيح،سسيليبوم
ب/ليلخ                . دقاعتلا ميسسرت ¤إا يدؤوي قافتا ¤ا لسصوتلا لجا نم



دودغز Òنم ةمسصاعلأ دا–إل ديد÷أ بردŸأ عرسش
ىلع ىسضمأأ امدعب قيرفلأ عم هلمع ‘ ايمسسر ،سسمأأ

ع-فأد-م دا-ق ثي-ح ،ق-ير-ف-لأ فو-ف-سصب ق-ح--ت--لأو هد--ق--ع
ر-م-ع بع-لÃ ة-ي-ب-يرد-ت ة-سصح لوأأ ق-با-سسلأ ةرا-ط-سسو--سس

،ÚبعÓل ق-ير-ف-لأ و-لوؤو-سسم ه-مد-قو Úغو-لو-ب-ب يدا-م-ح
هيف بتك يذلأ قيرفلأ عم ةديدج ةحفسص دودغز حتفيل
كلذ رأر-ك-ت د-ير-يو ،بعÓ-ك بهذ ن-م فور-ح-ب ه-م--سسأ
دا–إلأ راسصنأأ ةقث ديد÷أ بردŸأ لانو ،هل بردمك
هرايتخأ ‘ يسسيئرلأ ببسسلأ أوناكو ةوقب هب أوبحر نيذلأ

هوسضرف يذلأ Òبكلأ طغسضلأ ببسسب ةرأدإلأ فرط نم
Úيعت ‘ اهتبغرو ،يجورف ةلاقإأ بقع سسمأأ لوأأ اهيلع
.ليغيإأ نايزم

فلسشلا ءاقل Òسضحتل ‘اكلا تقولا هيدل
Òسض– ل--جأأ ن--م ‘ا--ك--لأ تقو--لأ دود--غز--ل نو--ك--ي--سسو
مو-ي ةرر-قŸأو ،ة-لو-ط-ب-لأ ‘ ق-ير-ف-ل-ل ة-ل-ب-قŸأ ةأرا-بŸأ
،فلسشلأ ةيعمج فيسضلأ مامأأ Úغولوبب لبقŸأ تبسسلأ

سصسصح ع--برأأ ة‹ر--ب ن--م بردŸأ ن--ك--م--ت--ي---سس ثي---ح
ةبسسنلاب ايفاك د-ع-ي يذ-لأ دد-ع-لأ و-هو ،ة-ل-ما-ك ة-ي-ب-يرد-ت
،ةأرابŸأ طاقنب زوفلل هلابسشأأ Òسض– لجأأ نم بردملل
ةراسسÿأ بقع تأراسصتنلأ ةكسس ¤إأ قيرفلأ ةداعإأو
ةدوع نم دودغز ديفتسسيسسو ،ودأراب يدان مامأأ ةÒخألأ
رأر--غ ى--ل--ع ة--سسفا--نŸأ ءأو--جأأ ¤إأ ر--سصا--ن---ع---لأ سضع---ب
تاباسصإلأ نم أوفاعت نيذلأ يرأوزو فيسصول ،Êأوسضر
بايغ رمتسسيسس لباقŸأ ‘ ،ةسسفانملل نيزهاج أوتابو
.ةباسصإلأ يعأدب ةيسسيامخو سصويfi نم لك

زئاكرلا ىلع دمتعيسسو ÚبعÓلا شضعب فرعي
ق-ير-ف-لأ ي-ب-عل ن-م ةÒب-ك ة--عو--م‹ دود--غز فر--ع--يو
أءدب ،يسضاŸأ مسسوŸأ ‘ مهبرد يذلأ وهو ،Úيلا◊أ

نابسش Úبعل ةدع ¤إأ لوسصوو سشومامز سسرا◊أ نم
ةسصاخ ،نورخآأو ةرسشموب ،نايلع ،ةدومح نب ةروسص ‘

يت-لأ ةÎف-لأ لÓ-خ ا-ي-سسا-سسأأ ا-ب-عل نا-ك يذ-لأ ةر-سشمو-ب
‘ دمتعي نأأ بقترŸأ نمو ،قيرفلأ دودغز اهيف برد
نم ةÿÈأ باحسصأأو زئاكرلأ ىلع ةلبقŸأ تايرابŸأ
ا-م-ك ،ة-عو-م-ج-م-ل-ل حور-لأ ةدا--عإأو قرا--ف--لأ ع--ن--سص ل--جأأ

باغ امدعب لبقŸأ ءاقللأ ‘ يردوك ةزمح ديعتسسيسس
دا–إلأ نأأ ي-ن-ع-ي ا--م ،ة--بو--ق--ع--لأ ي--عأد--ب ودأرا--ب ما--مأأ

ام وهو لمتكم هبسش دأدعتب فلسشلأ ةهجأوم لخديسس
.ديد÷أ ينفلأ مقاطلأ أÒثك مدخيسس

ةوقب باهذلا ءاهنإا نوديريو هومعدي راسصنألا
هتمهم ‘ ديد÷أ بردŸأ ةوقب ةراطسسوسس قاسشع معديو
تق◊ يت-لأ تا-ب-يÿأ وfiو حا-ج-ن-لأ ه-ل أو-ن-م-ت-يو ،ةد-يد÷أ
قيق– هيلع نوطÎسشي امك ،مسسوŸأ ةيأدب ذنم مهقيرفب
ةلحرم رمع نم ةيقبتŸأ عبرألأ تأءاقللأ ‘ تأراسصتنلأ
ةيدولوم نم لك مامأأ نْييمسصاعلأ نْييبرأدلأ اميسسل ،باهذلأ
لبق قير-ف-ل-ل ن-يءا-ق-ل زر-بأأ ا-م-هو ،دأدزو-ل-ب با-ب-سشو ر-ئأز÷أ
ميعدت دودغز بلطيسس ىرخأأ ةهج نم ،ةسسفانŸأ فقوت

تلا-ق-ت-نلأ قو-سس لÓ-خ ءا-م-سسألأ سضع-ب-ب ق-ير-ف-لأ فو-ف-سص
يتلأ ىرخألأ ءامسسألأ سضعب حيرسست لباقم ةلبقŸأ ةيوتسشلأ

ب .ب.ابيرقت مسسوŸأ قÓطنأ ذنم رثأأ اهل رهظي ⁄

ــه244١ بجر٥2 ـل قفأوŸأ١202 سسرام0١ ءاعبرألأ لوألا فÙÎا

رـــــــطخ هــــــجاوي داـــــ–إلا
!Úغولوب نم درطلا

رمع بعلم نم درطلا رطخ ةمصصاعلا دا–إا هجاوي
يتلا ةيئاصضقلا ىوعدلا دعب ،Úغولوب يدامح

ديدصست مدع ببصسب Úغولوب ةيدلب هدصض اهتعفر
¤إا ارخؤوم تفط يتلا ةيصضقلا يهو ،ءاركلا ةميق

دقو ةرادإلل ةÒبك لكاصشم لكصشت دقو حطصسلا
ىوعدلا بصسحو ،قيرفلا رارقتصسا ىلع رثؤوت

ةميق ناب تدكأا Úغولوب ةيدلب نإاف ةيئاصضقلا
ينعي ام ،تارم ثلث ›اوحب تعفترا بعلŸا ءارك

ةيلام ةميق عفدب ةبلاطم ةراطصسوصس ةرادإا نأا
.لبقتصسŸا ‘ بعلŸا للغتصسا لباقم ةÒبك

اعيرسس فلŸا ةيوسست ىلع لمعت ةرادإلا
روبÒصس عم‹ ةدايقبو دا–إلا ةرادإا نوكتصسو

›Èنك‡ تقو برقأا ‘ ةيصضقلا ةيوصست ىلع ة،
،اهنع ىنغ ‘ وه لكاصشم ‘ قيرفلا لخدي ل ىتح

عونلا اذه نم لكاصشم دهصشي ⁄ دا–إلا نأاو اميصسل
هيلع ةبقاعتŸا تارادإلا نأا اÃ ،ةليوط تاونصس ذنم
يأا نود نمو ددÙا اهتقو ‘ فيلاكتلا ددصست تناك

.ةيلا◊ا ةرادإلا عم ثدحي امك ليطعت
ÿÈا برسست دعب بسضغلا ةمق ‘ راسصنألا

لصصاوتلا عقاوم فلتfl ‘ قيرفلا راصصنأا رّبعو
ةرادإا نم ديدصشلا مهبصضغ نع يعامتجلا

يتلا ةيئاصضقلا ىوعدلاب مهملع ببصسب ةراطصسوصس
،ارخؤوم قيرفلا دصض Úغولوب ةيدلب اهتعصضو

ةصصاخ اعيرصس فلŸا قلغ ةرورصض ىلع نيددصشم
زومر نم ازمر Úغولوب بعلم نوÈتعي مهنأاو

يأا نم ةمواصسم يأا نولبقي لو لزألا ذنم قيرفلا
.ةعباتملل ةيصضقلا ىقبتل ،ناك فرط

ب .ب

ةمصصاعلا دا–إا

توأا02 طاـــــــــــقن ىـــــــــلع ّرـــــــــسصُي يرــــــــــيزد
نيزو-ف ق-ي-ق-ح-ت-ب يأد Úسسح ر-سصن ى-ف-ت-كأ ا-مد-ع-ب
مسسوŸأ قÓطنأ ذنم نآلأ ىتح هبعلم ىلع طقف
ه-ي-ب-عل ن-م ير--يزد لÓ--ب بردŸأ بلا--ط ،›ا◊أ
ىرŒ يتلأ تايرابŸأ ىلع أديج زيكÎلأ ةرورسضب

طاقنلأ نم ردق Èكأأ عمج لجأأ نم توأأ02 ‘
نأأ ¤إأ رظنلاب رطÿأ ةقطنم نع ايئاهن داعتبلأو
اÃ قرفلأ لك ىلع ةبعسص نوكتسس ةدوعلأ ةلحرم
ة-سسفا-نŸأ ما-ظ-ن ع--م ة--سصا--خ «ة--ير--سصن--لأ» ا--ه--ي--ف
.دعب اميف ةطبأرلأ سسأاك قÓطنأو ديد÷أ

ءاقبلا ىلع بعللا اومئسس راسصنألا
قيرفلأ جئاتن نم مهبسضغ نع يدانلأ راسصنأأ رّبع
Êاثلأ فسصنلأ ‘ هدجأوتب ›ا◊أ مسسوŸأ لÓخ
نولوعي أوناك نيذلأ مهو ،ماعلأ بيتÎلأ لودج نم
ىلع ةسسفانŸأ لجأأ نم أÒثك لا◊أ مسسوŸأ ىلع
ريدŸأ ا-ه-مد-ق ي-ت-لأ ةÒث-ك-لأ دو-عو-لأ د-ع-ب ءأودألأ

نأديŸأ ةقيقح ن-ك-ل ،نا-قزر-م نا-ب-ع-سش ي-سضا-ير-لأ
‘ دجأوتب أÒثك Êاعي قيرفلأو رخأأ ائيسش تتبثأأ

ةلحرم لÓ-خ ءا-ق-ب-لأ ى-ل-ع سسفا-ن-ي ه-ل-عŒ ة-ب-تر-م
.ةدوعلأ

هفادهأا لوأا نع ثحبي دايع نب
ناك يتلأ رسصانعلأ نم دايع نب دأرم مجاهŸأ Èتعي
لجأأ نم مسسوŸأ أذه أÒثك راسصنألأ اهيلع لوعي

عابطنلأ دعب ةيمامألأ ةرطاقلأ ‘ قرافلأ ةعانسص
‘ ¤وألأ هتبرŒ ‘ قيرفلأ ‘ هكرت يذلأ بيطلأ
،قلأاتلأ نم همرح تاباسصإلأ حبسش نأأ Òغ قيرفلأ
دايع نأأ لإأ ،ىوتسسŸأ ‘ تايرابم يدؤوي هنأأ مغرو

‘ ق--لأا--ت--لأ ¤إأ ى--ع---سسيو هأو---ت---سسم ن---ع سضأر Òغ
فأدهألأ نم Òثكلأ ليجسستو ةمداقلأ تايرابŸأ
.جئاتنلأ لسضفأأ وحن يدانلأ ةدايق ‘ ةمهاسسملل

م . م

 ÚــــــــــبعÓل مدــــــــــقُي دودــــــــــغز
اــــــــــيمسسر هــــــــــماهم رــــــــــسشابُيو

ياد Úصسح رصصن

دق سشومامز Úمألأ دمfi قيرفلأ سسراح نأأ ودبي
ابردم دودغز Òنم Úيعت نم لوألأ ديفتسسŸأ نوكي
اناك نأأ ذنم هل ةدي÷أ هتفرعم لظ ‘ ،قيرفلل لوأأ

ام وهو ،تأونسس ةدع لبق قيرفلأ فوفسص ‘ Úبعل
ةيسساسسألأ ةليكسشتلأ ¤إأ اÁز ةدوع ةيسضرف ديعيسس
هرودو هتاناكمإأ أديج فرعي دودغز نأأو ةسصاخ ،ةوقب
ا--م ،نأد--يŸأ جرا--خو ل--خأد ة--عو--مÛأ ‘ Òب--ك--لأ
ةنيدم نبأ ةحلسصم ‘ بسصت تاعقوتلأ لج لعجي

ةيعمج ةأرابم نم ةيأدب دا–إلأ نيرع ةسسأر◊ ةليم
ءا-ق-ل-لأ ‘ ا-ه-ئا-ت أد--ب زود--ن--غ نأأو ة--سصا--خ ،ف--ل--سشلأ
ةقيرطب فده يقلت ‘ ببسستو ودأراب مامأأ يسضاŸأ

.ةرسشابم

هتحلسصم ‘ يجورفو ومح نب ليحر
سسأر◊أ بردم أذكو يجورف يÒت ليحر نوكيسسو
يئانثلأ نأأو ةسصاخ ،سشومامز ةحلسصم ‘ ومح نب

ة-ل-ي-ك-سشت-لأ ‘ رو-ه-ظ-لأ ن--م ق--با--سسلأ ›ود--لأ ا--مر--ح
ن-م ه-ي-فا-ع-ت م-غر ،م-سسوŸأ ة-يأد-ب ذ--ن--م ة--ي--سسا--سسألأ
سضعبلأ نأأ امك ،ةيندبلأ هتقايلل هتداعتسسأو ةباسصإلأ
ىلع ىيحي Îنع فرط نم طغسض نع ثدحتي ناك
ام وهو ةسسفانŸأ جراخ اÁز ءاقبإأ لجأأ نم بردŸأ

فوفسص نع ليحرلأو هقئاثو بلطي سسرا◊أ لعج
لإأ ،سشيمهتلأ ببسسب مسسوŸأ ةياهن لبق ةراطسسوسس
بقع ىلع اسسأأر رومألأ بلقي دق دودغز Úيعت نأأ
.ةوقب ةهجأولأ ¤إأ اÁز ديعي دقو

ةهجاولا ¤إا هديعتسس طÓم نب ةدوع
قباسسلأ ينفلأ مقاطلأ عم لمعلأ دودغز Òنم سضفرو
‘ ل-م-ع-لأ ل-جأأ ن-م ه-ع-م ه-يد-عا--سسم بل--ج طÎسشأو
ة--يا--ه--ن ‘ ةرأدإلأ ه--ي--ل--ع تق--فأو ا---م و---هو ،دا–إلأ
ظافتحلأ ىلع قباسس تقو ‘ اهنÓعإأ مغر فاطŸأ

Ãأ أذ--كو و--م--ح ن--ب سسأر◊أ بردÙد--ب--لأ ر--سضÊ
طÓم نب ديرف قيرفلأ نبأ دوعيسس ثيح ،بوب لوكين
ام وهو ،سسأرحلل ابردم نوكيسسو ةينفلأ ةسضراعلأ ¤إأ

ةدي÷أ هتفرعم مكحب اسضيأأ اÁز ةحلسصم ‘ نوكيسس
أذه ‘ لمع نأأو طÓم Íل قبسس ثيح ،Úلجرلأ Úب
سسراحك اÁز عسضي ام امئأد ناكو اقباسس بسصنŸأ
كسش نود نم هدهسشنسس ام أذهو ،عزانم نود نم لوأأ

.ةلبقŸأ تايرابŸأ ‘

ادراو ىقبي ليحرلا نع هعجارت
ع-جأر-ت ة-ي-نا-ك-مإأ ¤إأ ة-ي-لا◊أ تا-ي-ط-عŸأ ل-ك Òسشتو
،دا–إلأ فوفسص نع ليحرلأ ‘ هرأرق نع سشومامز
أذإأ ام ةسصاخ هرأوسشم ثعب ‘ ديدج نم ركفي دقو
،ةيسساسسألأ ةليكسشتلأ ¤إأ هتداعإأ ينفلأ مقاطلأ ررق

اÃ ›ا◊أ تقولأ ‘ هتدوع دي÷أ نم نوكيسس ثيح
سسفن ‘ ةمهمو ةبعسص تايرابم هرظتنت قيرفلأ نأأ
ةيدولوŸأ ما-مأأ ي-برأد-لأ ي-ت-ه-جأو-م ا-م-ي-سسل تقو-لأ
.دأدزولبو

ب .ب

دودغز Úيعت نم لوألا ديفتسسŸا نوكي دق ششومامز



جÈلا ي-----ل-----هأا ةرادإا شسل‹ و-----سضع شضفر
شسل‹ ة-سسا-ئر حÎق--م ة--سسفا--ف--ع ي--سسي--ع
لوا دقعنا يذلا عامتج’ا لÓخ  ةرادإ’ا
روسض◊ا هلÓخ رسصتقاو يدانلا رقÃ شسمأا

ششامر شساو◊ا يواهلا قيرفلا شسيئر ىلع
رو‰ ةكرسش ‘ مهسس’ا ةيبلاغ لثÁ يذلا
با--ب--سشلا ر--يد--م ر--سضح ا--م--ي--ف ،نا--ب--ي---ب---لا
ي-سضف--ي--ل ا--ظ--حÓ--م ه--ت--ف--سصب ة--سضا--ير--لاو
ي---سسي---ع و---سضع----لا شضفر ¤إا عا----م----ت----ج’ا

با-ي-غ بب-سسب ق-ير--ف--لا ة--سسا--ئر ة--سسفا--ف--ع
روسضح يلع نهاري هنا ةسصاخ ،تانامسضلا
ل-جأا ن-م ةرادإ’ا شسل‹ ‘ ه-ئÓ-مز ة-ي--ق--ب
لوح فافتل’او ةي-لا-م تا-م-ها-سسم Ëد-ق-ت
ةدا-ي--ق ‘ ه--حا‚ ن--م--سضي ى--ت--ح ق--ير--ف--لا
ءا--سضعأا فوز--ع ل--سصاو--ت ي--تأا--ي---ل يدا---ن---لا

رار--ق ى--ل--ع ا--ب--ل--سس ر--ثؤو--ي---ل ةرادإ’ا شسل‹
لاو-مأ’ا طÎسشا يذ--لا ة--سسفا--ف--ع و--سضع--لا
ي-ل-ع ة-ق-فاوŸا ل-با-ق-م ع-ي-م÷ا فا-ف-ت--لاو
.Òيسستلا ىلع فارسش’ا

ةيعمج دقعل Òصضحتلا رصشابي ششامر
باتتكلا حتفل يواهلل ةيئانثتصسا

لسشف دع-ب ةر-سشا-ب-م ششا-مر شسي-ئر-لا ر-سشا-ب
لمسش ⁄ ‘ هيعاسسمو هت’واfi نم ديدعلا

رو--سضح--ب عا--م--ت--جا د--ق--عو ةرادإ’ا شسل‹
رخا شسمأا لوأا عامتجا ناك ثيح ،عيم÷ا
ررق يذلا يواهلا شسيئر هيلإا وعدي عامتجا
‘ ›اوŸا Êو--نا--ق---لا ءار---ج’ا ¤ا رورŸا

تاوعدلا Òسضحتلا ‘ ت’ا◊ا هذه لثم
قير-ف-ل-ل ة-ي-ئا-ن-ث-ت-سسا ة-ما-ع ة-ي-ع-م-ج د-ق-ع-ل
حتف نÓعإا  رارق ‘ ثبلا لجأا نم يواهلا
ددج Úمهاسسمو ءاسضعأا لاخدإاو باتتك’ا
هيلع شصنت املثم نابيبلا رو‰ ةكرسش ¤ا
ة-قو-ثو-م ردا-سصم بسسحو ثي--ح ،Úناو--ق--لا

دعب دقعت نا رظتني ةماعلا ةيعم÷ا ناف
شسمأا ‘ ق--ير--ف---لا نا ة---سصا---خ Úعو---ب---سسأا
بر-----قا ‘ هÒي-----سست------ل ةرادإا ¤إا ة------جا◊ا
.لاجآ’ا

شسل‹ ل◊ ةيئاصضق ىوكصش عفرو
›ا◊ا ةرادإلا

مدع ةلاح ببسسب يواهلا شسيئر ررق امك
قيرفلاو ةكرسشلا هاŒ ءاسضعأÓل مامته’ا
لحب ةبلاطŸا لجا نم ةيئاسضق ىوعد عفر

’ نوناقلا نا ةسصاخ ›ا◊ا ةرادإ’ا شسل‹
لثم ذاختاب يواهلل ةماعلا ةيعمجلل حمسسي

لكوأا دق يواهلا شسيئر ناكو ،رارقلا اذه
‘ فلم دادعإا لجا نم ايماfi  ةÎف ذنم
ماق يتلا تاوطÿا تناك ثيح نأاسشلا اذه
شسلÛا ءاسضعأ’ ةرركتŸا تاوعدلاو اهب
لبق ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةناخ ‘ لخدت

م-ك-ح ى-ل-ع لو-سص◊او ءا-سضعأ’ا ةا-سضا--ق--م
.شسلÛا لحب يئاسضق

فقوتت Êاميلصس عم تاصضوافŸا
لصصاوي ةعيبصصوبو

تنا--ك ي--ت--لا تا--سضوا--فŸا ةراد’ا تف---قوأا
Œا عم اهيرŸاميلسس بردÊ لسشف بقع

رارقب جورÿا ‘ ةراد’ا شسل‹ عامتجا
ىلع درلا تلجأا ثيح ،قيرفلل شسيئر Úيعت
ة-يد-ب-م ،ة--مدا--ق ةÎف ¤ا بردŸا طور--سش
¤ا ءودهلا داع ةلاح ‘ هتامدخب كسسمتلا
دعاسسŸا بردŸا لسصاويسس ثيح ،ةراد’ا

قيرفلا ىلع فارسش’ا ةعيبسصوب رونلا دبع
ةيدولوم ما-مأا ة-ل-ب-قŸا ة-ه-جاو-م-ل-ل ا-ب-سس–

. نارهو
ةرظتنم ةصسماخ نويلم02 ةمارغ

ةوارم◊ا ةهجاوم دعب

ي-ل-هأا Úب تب-سسلا ةارا-ب--م ة--قرو ل--م– ن--ل
بردŸا م---سسا نار---هو ة----يدو----لو----مو جÈلا
ةارا-ب-م-ل-ل و جÈلا ي-ل-هأا ق-ير-ف-ل ي--سسي--ئر--لا
تسضفر نا د--ع--ب ›او--ت--لا ى--ل---ع ة---سسماÿا
ةعيبسصوب دعاسسŸا بردŸا ةيقرت ةراد’ا

ةسصرف نادق-ف ن-م ا-فو-خ-ت ا-ي-سسي-ئر ا-برد-م
ذاف-ن-ت-سساو راو-سشŸا ة-ي-ق-ب ‘ برد-م بل-ج

دحاولا مسسوŸا ‘ Úنثا Úبردم يتزاجا
نم نكمتلا مدعو نوناقلا هيلع شصني املثم
بب-سسب ي-سسي--ئر برد--م ع--م قا--ف--تا م--سسر--ت
شضرعم قيرفلا لعجي ام ،يراد’ا غارفلا
متنسس نويلم٠٢ ةمارغ ¤ا ةسسماÿا ةرملل

. طابسضن’ا ةن÷ لبق نم
رداغيو ةباصصلا هدواعت نامثع نب

تابيردتلا
ا-م نا-م-ث-ع ن-ب م-جا-هŸا ة-با-سص’ا تدوا--ع
يفتكيو ةعومÛا تابيرد-ت ردا-غ-ي ه-ل-ع-ج

بي-ب--ط ة--ن--يا--ع--م ت– هدر--فÃ برد--ت--لا--ب
ةيسسمأا كسشلا ‘ هتكراسشم لعجي ام قيرفلا
م-جا-هŸا ه-ل-ي-مز-ب ق-ح-ل-ي-ل مدا-ق--لا تب--سسلا
ة-ه--جاو--م ن--ع ه--با--ي--غ د--كا--ت يذ--لا Êا--يز
ةارابملل ي-ل-هأ’ا بع-ل-ي-سس ثي-ح ،ةوار-م◊ا
ي--ئا--ن--ث نود ن--م ›او--ت--لا ى--ل--ع ة--ع---بار---لا
ب/ليلخ.موجهلا

ــه٢44١ بجر٥٢ ـل قفاوŸا١٢٠٢ شسرام٠١ ءاعبرأ’اةيدنألا رابخأا

جÈلا يلهأا

كيرافوب دادو

زوفلا ىلع رصصي و ةبيبصشلا ةارابم ءاوجأا هلابصشأا لخدي ةرانفوب
ءاعبرألا لمأا

ششار◊ا دا–إا
لاومألا هطاÎصشاو يدانلا ةصسائر ةصسفافع شضفر دعب

Úعوبصسأا دعب يواهلل ةيئانثتصسا ةيعم÷ Òصضحتلا رصشابُي ششامر

لبق Òبك لؤوافت كيرافوب دادو قيرف دوسسي
ششار◊ا دا–ا ما-مأا ة-ل-ب-قŸا ه-ت--ه--جاو--م

Ãمفون لوا بعلÈ ابŸةلو÷ا نمسض ةيد
ي-ن--طو--لا م--سسق--لا ة--لو--ط--ب ن--م ة--سسماÿا
.Êاثلا
،قيرفلا طيfi نم هانيقتسسا ام بسسحو

ل-ك-لا-ف ،ي-ن-ف-لا م-قا-طو ن-يÒسسمو Úب-ع’
زوفلاف ،«رسساوكلا» ةارابŸ ازهاج نوكيسس
را÷ا ىلع ةÒخأ’ا ةارابŸا ‘ لجسسŸا
ا-ه-ب ي-ن-م ي-ت-لا ةرا-سسÿا و ،ةد-ي-ل-ب-ل دا–ا
ي--ت--لا ل--ماو--ع--لا Úب ن---م ،ششار◊ا دا–ا
مهقيرف ةردق-ب Úي-ك-يرا-فو-ب-لا ن-م ع-ج-سشت
ةيدمÙاب Èمفون لوأا بعلم نم ةدوعلاب

.لداعتلا ةطقنب لقأ’ا ىلع
حور-لا نا ،Úب-عÓ-لا تا--ح--ير--سصت بسسحو
بقع ن’ا اهيلع نودجاوتي يتلا ةيونعŸا
ت’و÷ا ‘ ة-ي-با-ج-يا ج-ئا-ت-ن-ل م-ه-ل-ي-ج--سست
م-ه-تÁز-ع ن-م د-يز-ت-سس ،ةÒخأ’ا ة--ثÓ--ث--لا
لداعت وأا ديدج زوف قيقحتل مهرارسصإاو
.ةمدقŸاب ةمئاد ةلسصب قيرفلا يقبي

دادو ل-ت-ح-ي ششار◊ا دا–ا ةارا-ب-م ل-ب--قو
هيلع دجاوتي يذلا زكرŸا شسفن كيرافوب

نيزوف نم طاق-ن ع-ب-سس د-ي-سصر-ب ،ه-سسفا-ن-م
.ةراسسخو لداعتو

ر--ف--ع--ج ،سشار◊ا دا–’ تقؤوŸا بت--كŸا  سسي---ئر د---كأا
سسيئرلا فرط نم ةيلاŸا ةليشص◊ا ملشست هنأا ،Êاميلشسوب
ميلشست متيشس ه-نأا ف-ششك ثي-ح ،بيا-ع-لا د-مfi ق-با-شسلا
دقع ىلع لوشص◊ا لجأا نم «لاطفن» ةكرششل ةليشص◊ا
ّل-ح م-ت-ي-شس ه-نأا Êا-م-ي-ل--شسو--ب فا--شضأاو ،«رو--شسرو--ب--شس»
ةيباختن’ا ةماعلا ةيعم÷ا ءاعدتشساو «راوتكيريدلا»
.قيرفلل ديدج سسيئر ىلع تيوشصتلل

     كيرافوب دادو ءاقل لبق دانم قّرؤوت تاباصصإلا
¤إا Úن-ث’ا سسمأا لوأا ة-ل-ي-ك-ششت-لا تدا-ع ،ر-خأا بنا-ج ن--م
ةبقلا دئار مامأا «يبرادلا» ‘ ةراشسÿا دعب تابيردتلا ءاوجأا
ةطحنم تايونعÃ ترج يتلا ةشص◊ا يهو ،در نود فدهب
ع-ي-م÷ا ا-ه-ي-ل-ع لو-ع-ي نا-ك ةارا--بŸا نأ’ ةر--شساÿا بب--شسب
طشسو عامجإا كانه نكل ةرادشصلا ‘ ءاقبلاو زوفلا قيقحتل
دانم لامج بردŸا عرششو ،داوج ةوبك اهنأا ىلع يدانلا ةرشسأا

اذ-ه رر-قŸا كيرا-فو-ب دادو ما-مأا ما-ه-لا ءا-ق-ل-ل Òشضح-ت-لا ‘
.ةعبارلا ةلو÷ا راطإا ‘ سسيمÿا

ةباصصإلا ببصسب اوباغ Úبعل5
ببشسب تابايغلا نم ديدعلا فانئتشس’ا ةشصح تدهششو
،Êاميشس نم لك باغ ثيح ،يدانلا ‘ ةÒثكلا تاباشصإ’ا

نم نوناعي نيذلا مهو نابشضغو تادبع ،سشورح ،قارد
يبط-لا م-قا-ط-لا د-يد– را-ظ-ت-نا ‘ ة-توا-ف-ت-م تا-با-شصإا

›وأ’ا سصيخششتلا نأا ولو كيرافوب ءاقل لبق مهÒشصم
ةÒطخ تاباشصإا نم Êاعت ’ ءامشسأ’ا هذه نأا ¤إا Òششي
دهعلا ديدجتل ةماهلا ةهجاوŸا هذه ‘ ةرشضاح نوكتشسو
.ةبقلا دئار مامأا ةراشسÿا دعب تاراشصتن’ا عم

فنأاتصسي لابوط
امدعب لابوط دلاخ ةدو-ع فا-ن-ئ-ت-شس’ا ة-شصح تد-ه-ششو
ع--م Òشضح--ت--لا ‘ عر--ششو ،ةÒخأ’ا ةارا--بŸا ن--ع با---غ

ةكراششŸا ىلع لوعي ثيح ،ةمداقلا ةارابملل ةعومÛا
ةحاتŸا تارايÿا ةلق ¤إا رظنلاب هقيرف ميعدتو اهيف
لك نم ةدافتشس’ا ديري يذلا دانم لامج بردŸا مامأا
ة-ن-يد-م ءا-ن-بأا ى-ل-ع زو-ف-لا ق-ي-ق– ل-جأا ن-م ءا-م--شسأ’ا
تابايغلا سضعب نم Êاعت ةليكششتلا نأا اميشس’ لاقتÈلا

.ماي’ا هذه

ءاصضمإلا نم بÎقي ةيدوع
ةرادإ’ا نأا يدانلا تيب نم ةبرقŸا رداشصŸا نم ديدعلا تفششك
قيرفلا ‘ عيقوتلا لجأا نم ةيدوع Úمأا مجاهŸا عم تقفتا
ةيوتششلا تÓيوحتلا باب حتف دنع يرا÷ا رهششلا نم ةيادب

ةيمامأ’ا ةرطاقلا ىو-ت-شسم ى-ل-ع Êا-ع-ي يدا-ن-لا نأا ة-شصا-خ
خ-شسف يذ-لا و-هو ،ت’و-ج ثÓ-ث ‘ ط-ق-ف Úفد-ه ل-ج-شسو
سضوخ ررقو ةديلبلا دا–ا قباشسلا هقيرف عم ايمشسر هدقع

Œدوعشصلا قيق– لجأا نم سشار◊ا دا–ا ‘ ةديدج ةبر.
براجتلل عصضخي رصسيأا Òهظ

قاحتلا ›ا◊ا عوبشسأÓل ةيبيردت-لا سصشص◊ا تد-ه-شش ا-م-ك
‘ ةليكششتلا عم تابيرد-ت-لا ير-ج-ي ق-ير-ف-لا-ب ر-شسيأا Òه-ظ

ررق ثيح ،ينفلا مقاطلا فرط نم هÒشصم ديد– راظتنا
ديد–و هيلع م-ك◊ا ل-ب-ق ة-ي-ن-ف-لا برا-ج-ت-ل-ل ه-عا-شضخإا
ةيوتششلا تÓيوحتلا ةÎف لÓخ قيرفلا ‘ هعيقوت ةيناكمإا
قحتلا هنأا اÃ هنأاششب دري ⁄ دانم بردŸا لاز’و ،ةلبقŸا
ةلي-ك-ششت-لا Úح ‘ يرا÷ا عو-ب-شسأ’ا ع-ل-ط-م تا-ب-يرد-ت-لا-ب
م . م.كيرافوب ءاقلل Òشضحتلاب ةلغششنم

ابيرق «لاطفن» عم عيقوتلا وحنو Êاميلصسوب ـل هتليصصح مّلصسُي بياعلا

ءاقللا ‘ زوفلاب مهراسصنأا ةديلبلا دا–ا وبع’ دعو
م‚ مامأا ينكارب بعلÃ شسيمÿا ادغ ررقŸا لبقŸا
مسسقلا ةلوطب نم ةسسماÿا ةلو÷ا نمسض نونكع نب
.Êاثلا ينطولا
،يمسسرلا يدان-لا ع-قو-م ى-ل-ع Úب-عÓ-لا دو-عو تءا-جو

اذه يدحتلا عفر ىلع فÎم Úسسح ءÓمز قفتا ثيح
Ìكأا نوبعÓلا بهذو ،نونكع نب م‚ مامأا شسيمÿا

نو-ن-ك-ع ن-ب م‚ ما-مأا ا-نور-ظ-ت-نا »:م-ه--لو--ق--ب كلذ ن--م
.«راسصنااي مكحرفنسس
ي-ن--ب با--ب--سش ن--م مدا--ق--لا ي--سسا--سس ن--ب بعÓ--لا لا--ق و
ام نكل ،انيلع اوبسضغي نأا انÒهامج قح نم هنإا»:روث
قيق– اني-ل-ع تلا-ح-ت-سسا با-ب-سسأا كا-ن-ه ،ة-ل-ي-ح د-ي-لا-ب
ن-ك-ل ،ة-ي-سضاŸا ة-ع-برأ’ا ت’و÷ا ‘ ة-ي-با-ج--يا ج--ئا--ت--ن
‘ تÒغ-ت رو-مأا ةد-ع ،ة-سساو-م لا--م--ك بردŸا مود--ق--ب

كيرا-فو-ب دادو ة-ه-جاو-م ا-نر-سسخ ناو ى-ت-ح-ف ،ق-ير-ف-لا
،ق-ير-ف-لا ة--يا--ه--ن تسسي--ل ةرا--سسÿا هذ--ه نأا ’إا ةÒخأ’ا

،نو-ن-ك-ع ن-ب م‚ ة--ه--جاو--م ‘ ا--ه--كراد--ت ا--ن--ن--ك--م--ي--ف
بعللا وهو هيلع انقلطنا امك ىقبيو Òغتي نل انحومطو

.«دوعسصلا ةرقو ىلع
Òخب قيرفلا ءاوجأا نأا دكأا Êاميلسس شسرا◊ا هتهج نم
اننوقسشري ’ نأاو انءارو اوفقي نأا انراسصنأا ىلع بجيو
قيرفلا ‘ Úب-ع’ ’إا ن-ح-ن ا-م-ف ،ة-ماد-ه-لا تا-م-ل-ك-لا-ب
نعو هنع عافدلا لجأا نم ةديلبلا دا–ا ناولأا لمحن
‘ ةحرفلا عنسصو ،مهداعسسإاب ’إا دعسسن نلو ،راسصنأ’ا
زوفلا قيقحتل انعسسو ‘ ام لك لمعنسس اذل ،مههوجو

.«نونكع نب م‚ مامأا لبقŸا ءاقللا ‘
Úمأا مرسضıا بعÓلا ثّد– ،ةرسسحو ⁄أات لكب و

Òخأ’ا يبرادلا ‘ نيرسصتنم جورÿا انلواح» :،ةيدوع
مغرف ،انناخ ظ◊ا فسسأÓل نكل كيرافوب دادو مامأا
قيرف فيلح ناك زوفلا نا ’إا ،ةديج ةارابم انمدق اننأا
ةه-جاو-م ‘ ةرا-سسÿا هذ-ه كراد-ت لوا-ح-ن-سسو ،دادو-لا

در لجا نم ،زوفلاب ’إا ىسضرن نلو ،نونكع نب م‚
.«ءايفوأ’ا انراسصنأاو انيبÙ رابتع’ا

ينكارب بعلÃ ادغ ىرŒ نونكع نب م‚ ةهجاوم
موي نونكع نب م‚و ةديلبلا دا–ا ةهجاوم ىرجتسس
و ،لاوزلا دعب ةيناثلا ةعاسسلا نم ةيادب شسيمÿا دغ
ن-م ة-سسماÿا ة-لو÷ا ن-م--سض ة--ه--جاوŸا هذ--ه جرد--ن--ت
دغ موي ةلو÷ا هذه ة‹رب ”و ،Êاثلا مسسقلا ةلوطب
ةلو÷ا ة‹رب ببسسب ،تبسسلا وأا ةعم÷ا موي نم لدب
.لبقŸا Úنث’ا موي ةسسداسسلا ةلبقŸا
نو-ن-ك-ع ن-ب م‚ ق-ير-ف ل-ت-ح-ي ،ة-ه-جاوŸا هذ-ه ل--ب--قو
دا–ا لتحي اميف ،طاقن عبسس ديسصرب Êاثلا زكرŸا
.طقف ةطقن ديسصرب Òخأ’ا لبقام زكرŸا ةديلبلا

يدهم Ëرك

ةديلبلا دا–إا

ششار◊ا دا–ا ةهجاوم ةبوعصص نم مغرلاب

Èــــــمفون لوأا نــــــم ةــــــطقنب ولو ةدوــــــعلاب لؤواــــــفت

«زوفلا لجأا نم ششار◊ا ¤إا بهذنصس» :لÓهوب لامك
دادو ق----ير----ف----ل د----يد÷ا بردŸا ىر-----ي
ل-خد-ي-سس ه-نا لÓ-هو--ب لا--م--ك كيرا--فو--ب

ةينب ششار◊ا دا–ا مامأا دغلا ةهجاوم
ا-م و--هو ،لدا--ع--ت--لا ة--ي--ن--ب شسي--لو زو--ف--لا
هب شصخ يذلا راو◊ا اذه ‘ هحسضوي

.يدانلا عقوم
دا–ا ةهجاوم نورت فيك
؟ةلبقŸا سشار◊ا

ىفخي ’ امكف ،ةبوعسصلا ةياغ ‘ ةارابم
ششار◊ا دا–ا ق---ير---ف نأا د----حأا ى----ل----ع
م-سسق-لا ¤إا دو-ع-سصلا ق--ي--ق--ح--ت--ل فد--ه--ي
نم انيلع زوفلا قيق– لواحيسسو ،لوأ’ا
د-ئار ما--مأا ةÒخأ’ا ه--ترا--سسخ ي--ط ل--جا
ة-ه-جاوŸا تنا-ك ناو ى-ت-ح ن-ك-ل ،ة-ب--ق--لا

انتÁزع نم للقي نل اذه نأا ’إا ةبعسص
.ةيباجيإا ةجيتن قيق– نم لجأا نم
ةارابŸ مكتاÒشض– يه فيك
؟سشار◊ا دا–ا

ن--ع ف--ل--ت---خ---ت ⁄و ،ة---يدا---ع تاÒسض–

ةد---ي---ل---ب---لا دا–ا ةارا---بŸ ا---ن----تاÒسض–
،ر-ف-سصل فد-ه-ب ا-ه-ب ا-نز-ف ي--ت--لا ةÒخأ’ا

انتايونعم نم داز،Òخأ’ا ءاقللاب زوفلاف
ة--ج--ي--ت--ن ق--ي--ق– ل--جأا ن--م ا---نرار---سصاو
اذإاو ،ششار◊ا دا–ا ما---مأا ة---ي----با----ج----يا

لو-ق-ن-سسف نآ’ا ه-ي-ل-ع ا‡ رو-مأ’ا ترا--سس
.ششار◊ا مامأا انتملك
دا–ا ىلع لجشسŸا زوفلا نأا ىرت ’أا
Òبك طغشض ت– مكعشضي ةديلبلا

نل يتلا قيرفلا Òهامج فرط نم
؟زوفلاب ’إا Óبقتشسم ىشضرت

عقاوب ملع ىلع كيرافوب دادو Òهامج
قرفلا نم شسيل كيرافوب دادوف ،قيرفلا
ةÒبك لاومأا وأا ةينطو ةكرسش كلÁ يتلا
لاو-مأا-ب Òسسي ق--ير--ف ،ة--ع--م’ ءا--م--سسأا وأا
ن--ك--ل ،ÚبÙا شضع--بو يدا---ن---لا شسي---ئر
نو--ب--عÓ--لا ا--ه--ب ى--ل--ح--ت--ي ي--ت---لا ةرادإ’ا
ا-ن-حÓ-سس و--ه زو--ف--لا ى--ل--ع م--هرار--سصإاو
.مسسوŸا اذه ةلوطب ‘ ديحولا

دادو نا كمÓك لÓخ نم مهفأا
ةقرو ىلع بعليشس كيرافوب
؟دوعشصلا

دادو-لا Òها-م--ج د--عا ’و ناذ--ه ل--قا ⁄
ن-م ل-ط-ك ،دو-ع-سصلا ة-قرو ى-ل-ع بع-ل--لا--ب
Òيسست وه ،ÈنŸا اذه لÓخ نم هلوقأا
ىلع زو-ف-لا د-ع-ب-ف ،ءا-ق-ل-ب ءا-ق-ل ة-لو-ط-ب-لا
،ءاقللا اذه انيوط ،Òخأ’ا ةديلبلا دا–ا
دا–ا مامأا لبقŸا ءاقللا ‘ ’إا ركفنو
ق-ي-ق– لوا-ح-ن--سس ه--ل--لا نذإا--بو ششار◊ا
ةيكيمان-يد ى-ل-ع ي-ق-ب-ن ة-ي-با-ج-يا ة-ج-ي-ت-ن
.قيرفلل ةيباجي’ا جئاتنلا

؟قيرفلا Òهام÷ لوقت اذام
‘ مو-ي-لا يدو-جو نا ن-م-ه-ل ه-لو-قا--م ل--ك
م-هدا-ع-سسإا ل-جا ن-م م--ه كيرا--فو--ب دادو
مهرودبو ،قيرفلل تاراسصتن’ا قيق–و
مهتاعيجسشت-ب ا-ن-ي-ل-ع او-ل-خ-ب-ي ’ نا بج-ي
قيرفلا مدخت يتلا ةءان-ب-لا م-ه-تادا-ق-ت-ناو
يدهم Ëرك.لسضفأا دغ ¤إا اندوقتو

ةرانفوب بردŸا ةدايق ت– ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ر-ظ-ت-ن-ي ⁄
ءاو-جأا ‘ ةر-ششا-ب-م ه-لا-ب-ششأا ل-خدا و تقو-لا ن-م Òث-ك--لا

سسيمÿا دغلا ةيشسمأا ةررقŸا ةيا-ج-ب ة-ب-ي-ب-شش ة-ه-جاو-م
نوكيشس يتلا و  ’وز فشصنلا و  ةيناثلا ةعاشسلا نم ةيادب
باشس◊  اهل احرشسم فولfl ل-ي-عا-م-شسا د-ي-ه-ششلا بع-ل-م
و،  ةاوه ةيناثلا ةفÙÎا ةطبارلا نم ةشسماÿا ةلو÷ا
ةقيقحا ديكأات  ينفلا مقاطلا  اهلÓخ نم اهديري يتلا
نوكتشس يت-لا و بي-تÎلا مر-ه ى-ل-ع د-جاو-ت-لا رد-شصت-لا

Ãا ةيباجي’ا جئاتنلا  ديكأاتلا ةارابم ةتباثÙيتح ةقق
باحشص’ ةبشسنلاب ة-ي-م-ه’ا ة-يا-غ ‘ ا-ه-طا-ق-ن ي-ق-ب-ت و
 سضيب’ا و قرز’ا Úنوللا

 تابيردتلا ‘  ةيلاثم ءاوجأا
يرجي يذلا قيرفلا ركشسعم لخاد ةيلاثيم ءاوجا دوشست

ةشصاخ ، سسيمÿا ةيشسمأا ةبقترŸا ةهجاوملل اهتاÒشض–
قيرفلا ىلع ةيباجيا تاشساكعنا هل ناك  Òخأ’ا زوفلا نا

لÓخ ينفلا  مقاطلا اذك و ÚبعÓلا دنع هانشسŸ ام وهو
دعب Úنث’ا موي تاÒشضحتلا فانئتشسا ذنم تابيردتلا
تادوهÛا ءارج ين-ف-لا م-قا-ط-لا ا-ه-ح-ن-م ي-ت-لا ة-حار-لا
لمأا ة-ه-جاو-م لÓ-خ ح-يو-شش سسرا◊ا ءÓ-مز-ل ة-لوذ-بŸا
. ةداعشسوب

 ثÓثلا طاقنلا نع يوصس ثيدح ل
ءا-ق-بإا ى-ل-ع يو-شس  » ا-قرز-لا » تي-ب ‘ رود--ي ثيد--ح ’ و
نا ةشصاخ فولfl ليعامشسإا ديهششلا بعلم ىلع  طاقنلا
يذلا قيرفلا ¤إا لقنتي-شس ة-ه-جاوŸا هذ-ه د-ع-ب ق-ير-ف-لا
بردŸا ناف نود نمو  ، ةبقلا دئار ةدايرلا هعم مشساقتي
‘ Òك-ف-ت-لا ا-هد-ع-ب و ثÓ-ث-لا طا-ق-ن-لا Úما-ت ةرا-ن-فو-ب

مهبناج نمو ، مداقلا ءاثÓثلا موي ةررقŸا ةبقلا ةهجاوم
و ةياجب ةبيبشش لابقتشسا ةشصرف تيوفت ديري ’ راشصن’ا

. ›اوتلا ىلع ثلاثلا زوفلا قيق–
 يمهارب ةدوع و دكأاتي حصضاولب بايغ

و مدق ىلع يرŒ يتلا تابيردتلا ءاوجأا ¤إا ةدوعلاب
بردŸا ةدا-ي-ق ت– ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا فار--ششإا ت– قا--شس
نم هيفاعت مدعل  حشضاولب مجاهŸا بايغ دكأات ةرانفوب
دشض ةثلاثلا ةلو÷ا لÓ-خ ا-ه-ل سضر-ع-ت ي-ت-لا ة-با-شصإ’ا
ردŒ و ، ة-ه-جاوŸا كل-ت ل-م-ك-ي ⁄ و رو-ث ي--ن--ب با--ب--شش
ةدوعلا لجا نم سصاخ جÓعل عشضخي بعÓلا نآا ةراششإ’ا
عفادŸا ةدوع نوكتشس هت-ه-ج ن-مو ، ن-يدا-يŸا ¤إا ا-ع-ير-شس
ةهجاوŸاب ÚنعŸا ÚبعÓلا ةمئاق ¤إا يمهارب يروÙا
ةبوقعلل هذافنتشسا دعب كلاذ و سسيمÿا ةيشسمأا ةررقŸا
نم هنامرحب  طابشضن’ا ةن÷ لب-ق ن-م ه-ي-ل-ع ة-ط-ل-شسŸا
. Úتيرابم ‘ ةكراششŸا

 » اقرزلا » رظتنت ةيمنهج ةمانزر
ديعاوŸا نع ةاوه ةيناثلا  ةطبارلل يمشسرلا عقوŸا فششك
ةمانزر مامأا  ءاقرزلا ة-ب-ي-ت-ك-لا نو-ك-ت-شس ثي-ح ة-ل-ب-قŸا

تايرابم ةتشس  قيرف-لا سضو-خ-ي-شس و ق-ير-ف-لا ة-ي-م-ن-ه-ج
«لا◊ا ةعيبطب  مدخي ’ يذلا رارقلا اذه  ، رهشش لÓخ

لاطم يقبي هرودب يذلا ينفلا  مقاطلا اذك و  «اقرزلا
دي÷ا عاجÎشس’ا ةقيرط ‘ ةنكمŸا لول◊ا داجيا ىلع

اشضيا و فورظلا هذه لثم ‘ يشساشس’ا لماعلا يقبي يذلا
تايرابŸا بشسح كلاذو و ةليكششتلا ريودت ىلع لمعلا
 قيرفلا اههجوي يتلا

 سس . سسنوي

نونكع نب مامأا زوفلاب راصصنألا نودعي نوبعÓلا



Úن-ثإلا فدا-ضص يذ-لا ةأارŸا د-ي-ع-ل يŸا-ع-لا مو-ي-لا ع-م ن-ماز-ت-لا--ب
دمÒ fiجا-نŸا م-ظ-ن1202  صسرا-م ن-ما-ث-ل-ل ق-فاوŸا ي--ضضاŸا

يه Èتعت » ةيوضسنلا ةمكÓملل ةيدو ةرود » ةيضضاير  ةرهاظت فينق
حتفلا صضاير ةحاضسب كلذو رئاز÷ا خيرات ‘ اهعون نم ¤وألا
ةميلضس فارضشإا ت– فينق دمÒ fiجانŸا  اهمظن  ةيندŸاب
عم قيضسنتلاب ة-ب-خ-ن-لا ة-ضضا-ير-ب ة-ف-ل-كŸا ة-لود-لا ة-ب-تا-ك ير-كاو-ضس
تاطلضسلا و ةمضصاعلا رئاز÷ا ةيلول ةضضايرلا و بابضشلا ةيريدم
. ةيندŸا ةيدلبل ةيلÙا
ىلع ةيوضسنلا ةيضضايرلا هوجولا ديدع Ëركت ةرهاظتلا تفرعو

ةيلودلا مك◊ا و Úمطو-ب ة-ن-ي-ك-ضس ة-ي-ضضا-ير-لاو ة-ي-مÓ-عإلا  رار-غ
تل-ث-م ة-ي-ق-ير-فإا و ة-ير-ئاز-ج لوأا تنا-ك ي-ت-لا ى-ضسي-ع ن--ب ةد--ي--ضشر
ةيŸاعلا ةمظنŸا ‘ ةم‚ ىلع تزاح يتلا و يوضسنلا ميكحتلا
ةمكÓ-م لوأا ءار-هز-لا ة-م-طا-ف قاوز ¤إا ة-فا-ضضإا ةاو-ه ة-م-كÓ-م-ل-ل

.فاÎحإلا ⁄اع تمحتقإا ةيرئازج
مظنت ةيبرع ةأارما لوأا رومع ةÒضصن ةبل◊ا ةبيبط اهبناج نم و
نود  Ëركتلا نم بيضصن اهل ناك ةمكÓملل ةيŸاعلا ةمظنŸا ¤إا
نÓهأاتت  ناتيرئازج ÚتمكÓم لوا Ëركت نومظنŸا ىضسني نا
و ةيرئاز÷ا خيرات ‘1202 ةنضسل ويكوطب ةيبŸوألا باعلألا ¤إا
.فيلخ ناÁإا و مÓعوب ءاضسيمور نم لكب رمألا قلعتي
ة-ير-ئاز÷ا ة-ي-ع-م÷ا كلذ-ك ي-ضضا-ير-لا ل-ف◊ا اذ--ه ‘ تكرا--ضشو

تناك دقو ةيندŸا ةي-ع-م-ج بنا-ج ¤إا ة-ي-م-ن-ت-لاو ة-ئ-ي-ب-لاو ثاÎل-ل
.ءابولا ةهباÛ يحضص لوكوتورب قفو تاÒضضحتلا
ىقيضسومو ءايزألا صضرع تلمضش تاطfi ةدع لف◊ا اذه دهضشو
‘ تامكÓم ةدع اهتضضاخ ةمكŸÓا ‘ تلزانم ءارجإا اذكو

flا نات-ل-ط-ب-لا ن-ه-مد-ق-ت-ت نازوألا ف-ل-تŸوألا ¤إا ناتلهأاتŸدايب
ةدع ¤إا ةفا-ضضإا، ةد-ي-ل-ب-لا ن-م غ-ل-ك15 ءاضسي-مر مÓ-عو-ب ن-م ل-ك-ب

ةزيول ناكرب ٫ غلك84ىهضس يدوليم  نم لك ‘ نلث“ تامكÓم
ة--م--طا--ف ي--ضسو--ن--ضس،غ--ل---ك15 ة----ح----ي----ت----ف يرو----ضصن-----م،غ-----ل-----ك84
ةيروح يك-ير-ت،غ-ل-ك75 ءار-هز-لا ة-م-طا-ف ة-لا-ج-ع،غ--ل--ك75ءارهزلا

قارضشإا بيعضش، غلك46زانهضشرولكل، غلكÚ 46مضساي يÒك، غلك06
ةدع Ëركتب ةيلافتحلا هذه تهتنإاو غلك57 ىليل Êارمضس،غلك57
‘ ةيŸاعلا و ةيرئاز÷ا ةمكŸÓا ‘ ةزراب هوجوو  تايضصخضش
فولfl دلو مكŸÓاو ةيمضساق نب دمfi يŸاعلا لطبلا ةروضص
. فرضش فويضضك
ة-ي-بŸوألا با-ع-لألا ¤إا نا-ت-ل-هأا-تŸا نا-ت-ل-ط-ب-لا تد-بأا Òخألا ‘و
ةردابŸا هذهل ا-م-ه-تدا-ع-ضس ن-ع ءا-ضسي-مور مÓ-عو-بو ف-ي-ل-خ ناÁإا
ل نأا Úتينمتم ليبنلا نفلا تاديضس Ëركت ¤إا فدهت يتلاو ةميقلا
ةبعضصلا ةÎفلا دعب تءاج دقو، ةداع لب ةرم رخآاو لوأا نوكت
.انوروك ءابو ببضسب دÓبلا اهتضشاع يتلا ةقئاضضلاو

 ةرارغوب ةراصس

ةسضايرلا ءادسصأاــه2441 بجر52 ـل قفاوŸا1202 صسرام01 ءاعبرألا

عـــــيراسشم نــــسشديو دـقفتي يدــلاخ
فـــــــــيطسسب ةــــــــيسضاير

ةبخنلا ةضضايرب ةفلكŸا ةلودلا ةبتاك ةقفر ،يدلاخ يلع ديضس ،ةضضايرلاو بابضشلا ريزو  ماق
اهلÓخ نم ىرجا Úموي تماد فيطضس ةيلو  ¤ا امهتداق ةيناديم ةرايزب ،يركاوضس ةميلضس
ليهأات ةداعإا ةيلمعل عضضخت ىرخا و لاغضشإلا ديق ةيضضاير تاءاضشم ةدع ةرايزب يرازولا دفولا
ثيح زابلا ةينطولا قرفلا Òضض– زكرم ىلع فقو امك  ةديدج قفارم Úضشدت ىلع فرضشا و
Úضشدتب فيطضس ةيلو ¤إا هترايز ،يدلاخ يلع ديضس ديضسلا ،ةضضايرلا و بابضشلا ريزو لهتضسا
نم ةيناثلا ةطÙا  ‘ و تانرأا Úع ةرئاد ةيدهŸاب  لولج يوادهم ديهضشلا يدلبلا بعلŸا
، يلع ، ةبخنلا ةضصارب ةفلكŸا ةلودلا ةبتاك ةقفر يدلاخ ماق ،فيطضس ةيلو ¤إا هترايز
جمانÈلا تاذ ‘ و ةضشومع ةيدلبب ،رامع يضسمح ديهضشلا ،يبŸوأا فضصنلا حبضسŸا Úضشدتب

يضضايرلا بكرŸا   Úضشدتب يركاوضس و يدلاخ ريزولا ماق ،فيطضس ةيلو ¤إا هترايز نم
0202 عيراضشم جمانرب راطا ‘ لخدي يذلا ةملعلا ةيدلبب ، ريذنلا دمfi ةزيعم يراو÷ا

تناك امك . فيطضس ةيلوب يدلب بعلم41و يراوج بعلم05  زا‚إا ¤إا فدهي يذلاو1202/
تايضضايرلا عم برق نع ل-ضصاو-ت-ل-ل ن-م ير-كاو-ضس ة-م-ي-ل-ضس ة-لود-لا ة-ب-تا-ك-ل ة-ح-نا-ضس ة-ضصر-ف-لا
ةيدقفتلا ةرايزلا لÓخ و مهتاعلطتو مهتلاغضشنا ¤إا عامتضسلا لجأا نم ةيلولاب Úيضضايرلاو
رضضÿ يوانيع دهاÛا ةضسردم ةرايزب ،يدلاخ ماق ، ةيلو ¤ا ةضضايرلا و بابضشلا ريزول
راطا ‘ ةيلولاب ةيئادتبلا صسرادŸا ىلع يضضايرلا داتعلا نم ةضصح02 عيزوت ” ثيح،

flا ة-ضضا-ير-لا ثع-ب ةدا-عإا ط-طŸةيد-ق-ف-ت ة-لو-ج-ب ةرا-يز-لا تم-ت-ت-خا و ة-ي-ع-ما÷ا و ة-ي-ضسرد
و تارار-ق-لا ن-م ة-ل-م-ج-ب ةرا-يز-لا تجو-ت و زا-ب-لا ة-ي-بŸولا تا-ضضا-ير-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-ضسردŸا-ب
. ةضضايرلا و بابضشلا ةرازو لمع ططfl رواfi مها ديضسجتل تاميلعتلا

زابلا نع تايدا–لا فوزع نم فسسأاتم يدلاخ
طاضشن ناب فيطضس ةيلول هترايز صشماه ىلع يدلاخ يلع ديضس ةضضايرلا و بابضشلا ريزو فÎعا
دوعي كلذ و هيلع رفوتت يتلا تاردقلا و تايناكملا ىوتضسم ¤ا قتري ⁄ زابلا ةينطولا ةضسردŸا
زابلا ةضسردم اهب عتمتت يتلا ةيضضايرلا تاءاضشنŸا لÓغتضسا نع ةيضضايرلا تايدا–لا فوزعل

زابلاب يسضاير001 نيوكتب تاميلعت ردسصي يدلاخ
ةضسردŸاب صصاضصتخا11 نم يضضايرÚ 001طوت ةرورضضب تاميلعت يدلاخ ردضصا هيلع و
و يضضايرلا مهنيوكتب لفكتلا و تاونضس عبرل م-ه-ب ل-ف-ط-ت-لا ة-ي-بŸولا تا-ي-ضضا-ير-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا

ةمداقلا ةيلودلا تاقاقحتضسÓل يضساردلا مهراضسم
  ةيبنجألا قرفلا باطقتسسا ةرورسض ىلع دكؤوي يدلاخ

ريزولا ردضصا  زابلا ةيبŸولا تاضضايرلل ةينطولا ةضسردملل ةيلاŸا رداضصŸا عونت لجا نم و
ةيبنجألا قرفلا باطقتضسا لجا نم قيوضست ةطخ عضضوو لمعلا ةرورضض ىلع يدلاخ يلع ديضس
. دي÷ا رضضحتلل ةيرورضضلا طورضشلا لكب عتمتي يذلا زابلاب صصبÎلل ةيقيرفلا ةضصاخ و
زا‚ا عورضشم ثعب ةداعل لول◊ا ع‚ا ىلع ثحبلا ىلع همزع يدلاخ ددج ةبضسانŸاب و
يفياطضسلا قافولا يدانب قيلي يبŸوا يضضاير بكرم
فلتfl نم ةيئادتبا ةضسردم02 ديوزت ةيلمع قÓطإا نع يدلاخ فضشك رخا قايضس ‘ و
ةضضايرلا جاردإا ةداعإل ةيضضايرلا مزاوللا و داتعلاب لظلا قطانم ‘ ةضصاخ ةيلولا تايدلب
صصضصح نم ةدافت-ضسلا ن-م ذ-ي-م-ل-ت0051 ل ة-ي-ل-م-ع-لا هذ-ه ح-م-ضست-ضس ثي-ح  صسرادŸا ل--خاد
يروصصنم ةلوخ. ةضضايرلا و بابضشلا عاطق نم راطا02 فارضشإا ت– ةيبيردت

:ديلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ينقتلا ريدŸا روكصشب Ëرك

ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ينقتلا ريدŸا فضشك
تمر--ح ي--ت--لا با--ب--ضسألا ن--ع د--ي--لا ةر---ك---ل
صصبرت ‘ لو-خد-لا ن-م ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا

ةرود----لا ‘ ة-----كرا-----ضشŸا ل-----ب-----ق يÒضض–
قلطنتضس يتلا ةي-بŸولا با-ع-لأÓ-ل ة-ل-هؤوŸا
ةيميظنت لكاضشم ¤ا اهعجرا يتلاو دغ دعب
بب-ضسب ة-يو÷ا دود◊ا ق-ل-غ--ب ة--قÓ--ع ا--ه--ل
ةروحتŸا  انوروك صسورياف يضشفت
نا ينقتلا ريدŸا فضشك ىرخا ةهج نم و
جمانرب عضضو  تروب نلا ينطولا بردŸا

ل-جا ن-م ⁄ا-ع--لا ة--لو--ط--ب لÓ--خ يÒضض–
ة-حارا رر-ق د-ق نا-كو و-ي-ك-ي--ت--ل--ل Òضضح--ت--لا
عا-جÎضسلا ل-جا ن-م ة-ن-ي-ع-م ةدÚ Ÿب-علأا
¤ا Úي--ضضا--ير--لا د--يد--ع صضر--ع--ت م---ك---ح---ب
بردŸا نا رو---ك---ضشب فا----ضضا و تا----با----ضصإا
صصبر---ت ج---ما---نر---ب ترو---ب نلا ي---ن----طو----لا

ةيدو تايرابم بعل عم اضسنرفب يÒضض–
دضسجي ⁄ جمانÈلا نا لا  ةيدنألا صضعب نم

    ةÒسشأاتلا انحنم تسضفر اسسنرف
ةيرئاز÷ا ةيدا–لا نا روكضشب Ëرك دكأا و

ةرا-ف-ضسل-ل ةÒضشأا-ت بل-ط تمد-ق د-ي-لا ةر--ك--ل
قلغ ببضسب صضفرلاب لبوق هنا لا ةيضسنرفلا

وه و انوروك ةحئاج يضشفت ءارج اهدودح
ة--يدا–لا تا--با--ضسح ط--ل--خا يذ--لا ر--مألا
ن-م ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا مر-ح و ة--ير--ئاز÷ا
اضسنرفب ›ود صصبرت ‘ لوخدلا

حيرسصت ىلع لوسص◊ا لجا نم موي12
  تروب نلأا لوخد

ينطولا بختنŸا لوخد مدع صصوضصخب و
ا--ضسنر--ف نل ر---ئاز÷ا---ب ي---لfi صصبر---ت ‘

ةÒضشأا-ت-لا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ح-ن--م تضضفر
ة-----يدا–لا نا رو------ك------ضشب Ëر------ك ح------ضضوا
رمألا اذه ‘ تركف ديلا ةركل ةيرئاز÷ا
نم ةضضايرلا و بابضشلا ةرازول بلط تمدقو
تروب نلا نابردملل حامضسلا تاءارجإا لجا
صصبرت ‘ لوخدلل رئازجلل نابعل رهاط و
نا لا Úب------عÓ------لأا Òضض– و ر------ئاز÷ا------ب
و موي نيرضشع نم ديزا تذخا تاءارجلا

رئاز÷ا لوخدب حيرضست ىلع Óضصحتي ⁄
دق ناك و مرضصنŸا صسيمÿا موي ةياغ ¤ا

Òغ ة----يو÷ا تÓ----حر----لا نل ناوألا تا----ف
  ةرفوتم
ن-يذ--لا Úب--عÓ--ل ة--ب--ضسن--لا--ب ر--مألا صسف--ن و
نم رئاز÷ا لوخدل ةÒثك تابوعضص اوهجاو
لقنت ررقت ةيدا–لا لعج ام عمجتلا لجا
. ايناŸأا ¤ا ةرضشابم Úبعلأا

ايناŸأاب قدنفلا ‘ ةمراسص تاءارجإا
اي-ناŸا نا ي-ن-طو-لا ي-ن-ق-ت-لا ر-يدŸا ف-ضشك
ر--ج--ح ‘ تا--ب---خ---ت---نŸا لو---خد تطÎضشا

و فرغلا نم جورÿا نود قدانفلاب يحضص
ÚبعÓلا ¤ا لضصت ةيئاذغلا تابجولا ىتح
ليلا– ج-ئا-ت-ن رو-ه-ظ ة-يا-غ ¤ا م-ه-فر-غ ‘

ةرضشابم ÚبعÓلا اهيرجيضس يتلا ديفوكلا
‘ ة-كرا-ضشم-ل-ل ا-ي-ناŸأا ¤ا م-ه--لو--ضصو د--ن--ع
  ةيبŸولا باعلأÓل ةلهؤوŸا ةرودلا
هجاويضس ينطولا بختنŸا ناف Òكذتلل و
فيضصو ديوضسلا اينيفولضس بختنم نم لك
ةرودلا لهتضسيضس نيأا ايناŸأا و ⁄اعلا لطب

Ãاثلا ‘ اينيفولضس ةارابÊ رهضشلا نم رضشع
يروصصنم ةلوخ. يرا÷ا

«كــــــــلذب حــــــــمسست ⁄ فورــــــــظلا نأل ضصــــــــبرت ‘ لــــــــخدن مــــــــل»

ةأارŸا ديع عم نمازتلاب

حـــــــتفلا ضضايرب ةـــــــيوسسنلا ةمكÓملل ةـــــــيدو ةرود

ايقيرفإا Êاثلا زكرŸا لت– ةيرئاز÷ا ةجاردلا
عومجÃ ةيناثلا ةبترŸا تاجاردلل ينطولا بختنŸا لتحا

‘ ةيزنورب تايلاديم4 و Úتيضضفو Úتيبهذ  تايلاديم8
قيرف اهب زاف يتلا قيرطلا ىلع ةجاردلل ةيقيرفإلا ةلوطبلا

3و ةيب-هذ41 اهنم ةي-لاد-ي-م91 عومجÃ اي-ق-ير-فا بو-ن-ج
31 ب ةثلاثلا ةبترŸا ‘ يدناورلا بختنŸا ءاجو ةيزنورب

‘  بهذلا ناك و .ةيضضف7 و ةدحاو ةيبهذ اهنم ةيلاديم
بي-ضصن ن-م  ط-ضساوألا بخ-ت-نŸ ة-عا--ضسلا د--ضض صصا--ضصت--خا

,يروضصن-م د-لا-خ , صسي-ن-ير-ب ناور-مو ي-كر-ضش ن-يد-لا حÓ-ضص
32 ت– ةعاضسلا دضض قابضس ‘ اما صسوكرف Ëركلا دبع
يروضصنم ةزمح زا‚ا نم تناك  ةنضس
ةيلاديŸا كاكتفا نمفيطللا صسن÷ا زا‚ا صصخي ام ‘ و

ثانإا يدرف ةعاضسلا دضض قابضسيليوح نيرضسن  تنك“ ‘
يروصصنم ةلوخثانإا قيرطلا ىلع قابضسو

ضسياقوب نعط ضضفرت ةيرازولا ةنجللا
›ودلا و يلÙا ضساتلل هجوتلا ررقي ينعŸاو
ة-يرازو-لا  ة-ن-ج-ل-لا نا بعŸÓا ءاد-صصا ةد-ير-ج ردا--صصم تم--ل--ع

تاطلصسلا و ةيلخادلا ةرازو و بابصشلا ةرازو يلث‡ Úب ةكÎصشŸا
تثدح امدعب سسياقوب قيرف همدق يذلا نعطلا تصضفر ةيلÙا

Œخ ةينوناق تازواÓلمعتصسا يتلا ةيباختن’ا ةيعم÷ا لاغصشا ل
لجا نم فتاهلا نيرصضا◊ا ةصضايرلاو بابصشل ةرازو اولث‡ اهيف
ءاصضعا سضعب طارخنا ‘ ةصضايرلا و بابصشلا تايريدŸا نم دكأاتلا
و «سسايجيدلا» متخ ىلع اولصصحت-ي ⁄ ن-يذ-لا ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا

ليعول Úصساي ىلع ءاقب’ا و نعطلا سضفر ةيرازولا ةنجللا تررق
هجوتلا سسياقوب ديرف ررق هيلع و ىوقلا باعلا ةيدا–’ اصسيئر
ةمكÙا ¤ا رمأ’ا بلطت نا و ة-ير-ئاز÷ا ة-صضا-ير-لا ة-م-ك-ح-م-ل-ل
سسيئر نم ايباتك يمصسرلا رارقلا ىلع هلوصصح راظتنا ‘ ةيلودلا
يروصصنم ةلوخيواÒج دمfi ةيرازولا ةنجللا
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يبراfi اوطقسسا ةنعارفلا
ةلماك ةيعابرب ءارحسصلا

يئاهنلل لهأاتتو رئاز÷ا مزهت رضصم
أأد-بو ،ا-ي-جو-ك ‘و-ك Úن-ب-لأ م-ك◊أ ءا-ق--ل--لأ رأدأأ
نأد---ع---سس ح---بأرو ة---تا---ح---سش ن---سسح نا----بردŸأ
نأأ د-كأأ ا‡ دا-ت-عŸأ ي-سسا-سسألأ ا-م--ه--ل--ي--ك--سشت--ب

ةتاحسش عفد دقف.أÒثك Òغتت نل بعللأ ططخ
د-ي-ع-سسو Êا-هو ه-ل-لأ ح-ت-ف دو-م-حÃ عا--فد--لأ ‘

ضضوعم ديسسو يدمÙأ دمحأأو ةعمج لئأوو
طسسولأ ‘و.يرسض◊أ ماسصع ضسرا◊أ مهعمو
د-م-حأأو ه-بر د-ب-ع ي-ن-سسحو ن-سسح د-م--حأأ بع--ل

.نأديز دمfiو بعتم دامع موجهلأ ‘و يحتف
ىلع هعافد ‘ دمتعأ دقف نأدعسس حبأر امأأ

قيفرو جاحلب ريذنو ىيحي Îنعو ةرقوب دي‹
‘و.يسشواسش يزوف ضسرا◊أ مهعمو ضشيلح

د--يز--يو أد---ب---ي ن---سسحو Êا---يز Ëر---ك ط---سسو---لأ
Ëركو لأزغ ردا-ق-لأ د-ب-ع م-ه-ما-مأأو يرو-سصن-م
.رومطم

:قئاقد ‘ ءاقللا
ةيموجه تلواfiو ÚبختنŸأ نم ضسامحب ةأرابŸأ تأأدب

.رئأزجلل Êايز Ëركو يرسصŸأ بناجلل نسسح دمحأأ نم
ترم ةرح ةبرسضب ينعم دأرم ددسس:ةعبارلا ةقيقدلا @

.يرسض◊أ ماسصع يرسصŸأ ضسرا◊أ ةسضراع قوف ةركلأ
ةرك ىلع يرسصŸأ بختنŸأ در:ةسسماÿا ةقيقدلا @
ةيسضرعب يدمÙأ دمحأأ بعÓلأ ةطسسأوب ناك  ينغم دأرم
.اهعباتي نم دŒ ⁄ ةÒطخ
ر-يذ-نو ةد-ب-ي ن--سسح Úب ا--ط--خ:ةسسداسسلا ةق-ي-قد-لا @

،Úب-عÓ-لأ Úب ةر-ك-لأ ط-ق-ت-ل-ي يد-مÙأ ير-سصŸأ ،جا-ح-ل-ب
ةرسشابŸأ هتديدسست نكل ،نأديز هليمز ¤إأ ةيسضرع اهررÁو

.ضشيلح عفأدŸأ ةعأÈب اهل ىدسصت ،ىمرŸأ ‘
ترم ةÒطخ ةرك ددسسي ةرقوب دي‹:11 ـلا ةقيقدلا @

ىلع دمتعي يرئأز÷أ بختنŸأ نأأ حسضوو ،مئاقلأ رأوجب
.يرسصŸأ بختنŸأ طسسو يبعل ىلع ةديدسش ةباقر ضضرف

در ،ةÒطخ ةيسضرع جاحلب ريذن عفر:61ـلا ةقيقدلا @
عافدلأ ن-ك-لو ى-ن-م-ي-لأ ة-ه÷أ ن-م ة-قÓ-ط-نا-ب نأد-يز ا-ه-ي-ل-ع
.ةركلأ دعبأأ يرئأز÷أ

ةرير-م-ت-ب ‘ ر-سصŸ ة-سصر-ف ر-ط-خأأ:62 ـلا ةق-ي-قد-لا @
fiءأز÷أ ةقطنم فرط ىلع بعتم دامع ¤إأ نأديز دم

ي-سشوا--سش يزو--ف ضسرا◊أ ا--هد--ع--بأأ ة--يو--ق بع--ت--م ا--هدد--سس

.ةبوعسصب
ةر-ك ع-فر--ي يد--مÙأ ير--سصŸأ:13 ـلا ة-ق-ي--قد--لا  @
.بعتم دامع اهلغتسسي ⁄ ةيسضرع

ةر-ك ع-فر-ي ن-سسح د-م-حأأ ير-سصŸأ:53 ـلا ةق-ي-قد-لا @
ديÛ حجان لخدت دعب بعتم دامع اهب قحتلي ⁄ ةيسضرع
  .ةرقوب

ايعافد أاطخ ل-غ-ت-سسي بع-ت-م دا-م-ع:73 ـلا ةق-ي-قد-لا @
ىلع لسصحيل ةقطنŸأ لخأد قلطنيو ةركلأ ىلع رطيسسيو

ايجوك ‘وك ينينبلأ مك◊أ اهرثإأ ىلع درطي ءأزج ةبرسض
.ضشيلح قيفر يرئأز÷أ بعÓلأ

با-ب ح-ت-ت-ف-ي ه-بر د-ب-ع ي-ن--سسح:93 ـلا ة-ق-ي--قد--لا ‘ @
جتح-يو ءأز÷أ ة-بر-سض ن-م ،ير-سصŸأ بخ-ت-ن-م-ل-ل ل-ي-ج-سست-لأ

ةبرسضلأ ددسس هبر دبع نأأ ضساسسأأ ىلع ةدسشب رئأز÷أ وبعل
فدهلأ باسستحأ ¤إأ راسشأأ مك◊أ نكل حيحسص Òغ لكسشب
.يسشواسش يزوف رذنأأو

ة-سصر-ف رد-ه-ي ه-بر د-ب--ع ير--سصŸأ:24 ـلا ة-ق-ي-قد-لا @
.ىمرŸأ قوف هترك ترم نل دعب ةجيتنلأ ةفعاسضم

ةياهن اي-جو-ك ا-ي-فو-ك م-ك◊أ نÓ-عإأ:54ـلا ةقي-قد-لا @
فده ةجيتنب «ةن-عأر-ف-لأ» ة-ح-ل-سصŸ ،لوألأ طو-سشلأ ى-ه-ت-نأ
رفسصل

ةر--ك ررÁ نأد--يز د--مfi ير--سصŸأ:64ـلا ةقي-قد-لا @
ترم Òخألأ أذه ةيسسأر نكل هبر دبع ينسسح ¤إأ  ةيسضرع
.ىمرŸأ قوف

مرحي ايجوك ‘و-ك ي-ن-ي-ن-ب-لأ م-ك◊أ:55 ـلا ةق-ي-قد-لا @
لخدت دعب ،ةيعرسش ءأزج ةبرسض نم يرئأز÷أ بختنŸأ

Ëر-ك م-جا-هŸأ ى-ل-ع ضضو-ع-م د-ي-سس ير--سصŸأ ن--م ف--ي--ن--ع
.رومطم

رطسضيو ،بعتم دامع يرسصŸأ ةباسصأ:55ـلا ةقيقدلا @
ماسسح هليمزب هسضيوعتو هجأرخأ ¤إأ ةتاحسش نسسح هبردم
.›اغ

در-ف-ن-ي ضضو-ع-م د--ي--سس ير--سصŸأ:95 ـلا ة-ق-ي--قد--لا @
رأو-ج-ب تر-م ه-تد-يد-سست ن-ك-لو ،ي--سشوا--سش يزو--ف ضسرا◊ا--ب
.مئاقلأ

ة-تا--ح--سش ن--سسح ير--سصŸأ بردŸأ:06ـلا ةق-ي-قد-لا @
مسساب فورعŸأ يجان دمfi مجاهŸأ لوزنب أÒيغت يرجي

دمحأأ دوعي نأأ ىلع هللأ حتف دومfi عفأدŸأ نم لدب ودج
.عافدلأ ‘ بعلل يحتف

ردهي ،روم-ط-م Ëر-ك:16ـلا ةقي-قد-لا @
دوعي كلذ ‘ لسضفلأو ،ةجيتنلأ ليدعت ةسصرف
.يرسض◊أ ماسصع ضسرا◊أ ةعأرب ¤إأ

ةÒط-خ ة-م-ج-ه:26 ـلا ة--ق--ي--قد--لا @
ضضوعم ديسس اهيف ردهأ ،يرسصŸأ بختنملل

عافدلأ لخدت دعب ،ةجيتنلأ ةفعاسضم ةسصرف
⁄ ،ةينكرلأ ¤إأ ةركلأ جرخأ ثيح يرئأز÷أ
.ةجيتنب تأات

لجسسي نأديز دمfi:56ـلا ةقيقدلا @
غوأر ثيح ،ة-ع-ئأر ة-ق-ير-ط-ب ،Êا-ث-لأ فد-ه-لأ

ىلع ةرك ددسسو ةراهÃ ءأز÷أ ةقطنم دنع
ÁÚ ي-------سشوا--------سش ضسرا◊أ

fiا-----ث-----لأ فد-----ه------لأ أزرÊ
Ÿب بختنÓهد.
لوأأ:76ـلا ةق-ي-قد-لا @

د--ب--ع لو--خد--ب  ،ر--ئأز÷أ بخ--ت--نÒ Ÿي--غ--ت
دأر-م بعÓ-لأ نا-ك-م ‘ يوا-ف-ي-ع-لأ ردا--ق--لأ

.موجهلأ طيسشنتل هنم ةلواfi ،ينعم
درطي اي-جو-ك ‘و-ك:07 ـلا ةق-ي-قد-لا @

اميسسج اطخ هباكتراب ،جاحلب ريذن عأدŸأ
Œلأ دحأ هاÓبعÚ أŸيرسصÚ.
ير-سصŸأ ضسرا◊أ:57 ـلا ةق-ي-قد-لا @
Ëر-ك ةد-يد-سست-ل ىد-سصت-ي ير-سض◊أ ما--سصع
.Êايز

درفني نسسح دمحأأ و:67ـلا ةقيقدلا @
Ãة-يو-ق ةر-ك دد-سسيو ي-سشوا--سش يزو--ف ى--مر
.ىمرŸأ جراخ
بخ-ت-نŸأ برد--م:08ـلا ة-ق-ي-قد--لا @

Òه-ظ-لا-ب ع-فد--ي ة--تا--ح--سش ن--سسح ير--سصŸأ
fiضضوعم ديسس نم لدب ‘اسشلأ دبع دم.

يرسصŸأ بخ-ت-نŸأ:18ـلا ةقي-قد-لا @

لجسسي
دمfi ةطسسأوب ثلاثلأ فدهلأ
ن-م بهذ ن-م ق-ب-ط-ب ةر-ك-ل ه-ي-ق-ل-ت د-ع-ب ، نأد--يز
.‘اسشلأ دبعدمfi هليمز

لامج يرئأز÷أ مجاهŸأ:18ـلا ةقيقدلا @
يدسصت دعب ، Êاثلأ طوسشلأ ‘ لزن يذلأ نودبع
.يرسض◊أ  ماسصع ضسرا◊أ نم عئأر

ىدسصتي يسشواسش  يزوف:38ـلا ةقيقدلا @
دمfiو نأديز دمfi اهداق  ةÒطخ ةديدسستل
.ةكيرت وبأ

رهسشي ايجوك ‘وك مك◊أ:78ـلا ةقيقدلا @
ةرŸأ هذهو ،ءاقللأ ‘ ةثلاثلأ ءأرم◊أ ةقاطبلأ

دعب ،يسشواسش يزوف يرئأز÷أ ضسرا◊أ هجو ‘
مجاهŸأ هجو ‘ ةيسضاير Òغ ةقيرطب هلخدت

.ودج دمfi يرسصŸأ
¤إأ ر-ط--سضي نأد--ع--سس ح--بأر بردŸأ:88ـلا ةقي-قد-لا @

ŸÚ ضسرا◊اب هسضيوعتو لأزغ رداقلأ دبع مجاهŸأ جأرخأ
.ضشومامز

عبأرلأ فدهلأ فيسضي ودج دمfi:4+09ـلا ةقيقدلا @
Ÿءأز÷أ ةقطنم ‘ ةرير“ ىقلت نأأ دعب ،رسص.
نلعي ايجوك ‘وك ينينبلأ مك◊أ:5+09ـلا ةقيقدلا @

.ةفيظن ةيعابرب رسصم زوفب ةأرابŸأ ةياهن
ـــــــــــــ ةارابŸا دعب اولاق ـــــ

:يرئاز÷ا بختنŸا بردم نادعسس حبار

«ايجوك ‘وك انمزه »
ىلع موللاب يرئأز÷أ بختنŸأ بردم نأدعسس حبأر ىقلأأ
همهتأو ةÒبكلأ ةÁزهلأ هذه-ل ا-ي-جو-ك ‘و-ك ي-ن-ي-ن-ب-لأ م-ك◊أ
نسسحأأ ضشيلح قيفر نأأ أد-كؤو-م كلذ-ل ق-ب-سسŸأ ط-ي-ط-خ-ت-لا-ب

.درطلأ قحتسسي نكي ⁄ يرئأز÷أ عافدلأ يبعل
تايرابŸأ هذه لثم ‘ بعللأ نإأ ةأرابŸأ دعب نأدعسس لاقو

ثدحتيل هنأأ فاسضأأو ،Óهسس نوكيل يددع ضصقن لظ ‘
در-ط-لأ ة-لا-ح ن-ع ن-ك-لو ءأز÷أ ة-بر-سض ن-ع
ةحسضأو ةيجيتأÎسساب هفسصو امع اثدحتم
.يرئأز÷أ بختنŸاب ةÁزهلأ قا◊إل

:يفياسص قيفر
«ةليللا ثدحام راعو بيع »

‘ كرا-سشي ⁄ يذ-لأ ي-ف-يا-سص ق-ي--فر ل--م--ح
ايجوك ‘وك مك◊أ ةباسصإلأ ببسسب ةأرابŸأ

أولذب هئÓمز نأأ أدكؤوم ،ةÁزهلأ ةيلوؤوسسم
ىدأأ يددعلأ مهسصقن نكلو مهدهج ىسصقأأ
.Êاثلأ طوسشلأ ‘ ىوتسسŸأ ‘ عجأÎلأ ¤إأ
بع-ل بخ-ت--نŸأ نإأ ،كلذ--ك ي--ف--يا--سص لا--قو
ينعي ا‡ Êاثلأ طوسشلأ ‘ Úبعل ةينامثب

ىو-ت-سسŸأ ضسف-ن-ب ءأدألأ ى-ل-ع ةرد-ق-لأ مد-ع
اقوفتم ناك يرئأز÷أ بختنŸأ نأأ أÈتعم

ةلاحو ءأز÷أ ةبرسض لبق لوألأ طوسشلأ ‘
.¤وألأ درطلأ
م-ك◊أ «لو-ق-لا-ب ه-ث-يد-ح ي--ف--يا--سص ي--ه--نأو
ةÁز-ه ن--ع %001 ةبسسن-ب لوؤو-سسم ا-ي-جو-ك
.«Òبكلأ راعلأ وه أذه يرئأز÷أ بختنŸأ

Îنع
:ىيحي

«رذع يأا دجوي ’و ةليقث ةجيتنلا »
نأأ نظأاف هفيسضأأ ام يدل ضسيل ةياغلل افيعسض انؤوأدأأ ناك دقل»
رذع يأأ دجوي ل و ةليقث ةجيتنلأ و ةلباقŸأ دهاسش عيم÷أ

يننكÁ ام لك أذه و بسسانŸأ تقولأ ‘ ليلحتلاب موقنسس
.«هلوق

:ةرقوب دي‹
«راطإ’ا جراخ انك »

انيلع رثأأ لوألأ مهفده نكل ةديج ةلباقŸأ ةيأدب تناك دقل»
هذهل رذع يأأ دجوي ل .ةلباقŸأ نم جرخن انلعج و أÒثك
.ّةرأدسصلأ ¤إأ ةدوعلأ لواحنل انعسسوب ام لك لذبنسس .ةÁزهلأ

: رومطم Ëرك
«للÿا ناك نيأا فرعأا ’ »

ناك نيأأ فرعأأ ل ،ةÁزهلأ هذه Òسسفتل تاملك يأأ دجوت ل»
نكل لوألأ مهفده دعب قرافلأ كرأدت انلواح دقل .للÿأ
ءزج ةÁزهلاف انئاطخأأ نم ملعتنسس .انأاجاف Êاثلأ مهزا‚إأ

.«نآلأ رومألأ كرأدت بجي و مدقلأ ةرك نم
:(يرسصŸأ بختنŸأ بردم) ةتاحسش نسسح
«زوفلأ قحتسسن »
ةأرابŸأ دعب يرسصŸأ بختنŸأ بردم ةتاحسش نسسح لاق
لأؤوسس ىلع أدرو ،ةجيتنلأ هذهب ضسيل نكلو زوفلأ عقوت هنإأ

ن-ع ير-ئأز÷أ بخ-ت-نŸأ ثيد-ح لو-ح (ي-سس ي-ب ي--ب) ةا--ن--ق
⁄ يرسصŸأ بختنŸأ نإأ بيرغ لاق ةيميكحتلأ ءاطخألأ
.نأدوسسلأ ‘ رئأز÷أ نم مزه امدعب ميكحتلأ نع ثدحتي
ا-ه-ي-ف نو-ك-ي نأأ بج-ي ة-ب-ع-ل مد-ق-لأ ةر-ك نأ ة-تا-ح-سش فا--سضأأو
يرسصŸأ بختنŸأو تا-ي-با-ج-يإأو تا-ي-ب-ل-سس ا-ه-ي-ف»و ءا-ط-خأأ
.«هتايبلسس نم Ìكأأ هتايباجيإأ تناك
ا-ت-با-ث نا-ك ير-سصŸأ بخ-ت-نŸأ ىو-ت-سسم نأأ ة-تا-ح-سش Èت--عأو

ىوتسسم أأدب ¤وألأ درطلأ ةلاح دعب هنأاب أرقم ةأرابŸأ لأوط
.رثأاتلأ ‘ يرئأز÷أ بختنŸأ

:(يرسصŸا بختنŸا عفادم) يدمÙا دمحأا
« رئاز÷ا يبع’ نم لضضفا انك »

‘  ير--سصŸأ بخ--ت--نŸأ Òه--ظ يد--مÙأ د--م--حأأ بر--عأأ
نأأ ‘ هلمأأ نع ابرعم هتداعسس نع يسس يب يب دفوŸ حيرسصت
.«هللأ ءاسش نإأ ةيئاهنلأ ةأرابŸأ ‘» ةحرفلأ لمتكت
يرسصŸأ موجهلأ ‘ Òبك رود هل ناك يذلأ يدمÙأ لاقو

نكلو ةديج ةأرابم أوبعل رئأز÷أ يبعل نإأ لوألأ طوسشلأ ‘
.لسضفأأ أوناك رسصم يبعل

ـــــــــــــــــ ءاقلل ةينفلا ةقاطبلا ــــــــــــــــــ
0 رئأز÷أ4 رسصم :ةأرابŸأ
يئاهنلأ فسصن :رودلأ
‘ «اسسأرغ أد أروينيسس اسسون يد ورياب اكابموأ» :بعلŸأ
Óيغنب
 ايجوك ‘وط ينينبلأ :مك◊أ
جرفتم فلأ3 :روهم÷أ

(ءأزج ةلكر نم93) هبر دبع ينسسح :رسصم:فأدهألأ ^
د--مfiو (08) ‘ا--سشلأ د--ب--ع د---مfiو (56) نأد--يز د--مfiو
(4+09) ودج يجان

قيفر :رئأز÷أ (63) هللأ حتف دومfi :رسصم:تأرأذنإلأ ^
.(04) يسشواسشلأ يزوفو (03) ضشيلح
(07) جا-ح-ل-ب ردا-نو (83) ضشيل-ح ق-ي-فر :ر-ئأز÷أ:در-ط-لأ ^

.(78) يسشواسش يزوفو
يدمÙأ دمحأ -يرسض◊أ ماسصع :رسصم :ناتليكسشتلأ ^

ديسسو ةعمج لئأوو (ودج يجان دمfi) هللأ حتف دومfiو
ديعسس Êاهو يحتف دمحأ -(‘اسشلأ دبع دمfi) ضضوعم
بعتم دامعو نأديز دمfi -نسسح دمحأو هبر دبع ينسسحو
(›اغ ماسسح)
قيفرو ةرقوب دي‹و جاحلب ردان -يسشواسش يزوف :رئأز÷أ

أد--ب--ي ن--سسحو يرو--سصن--م د--يز--ي -ى--ي--ح---ي Îن---عو ضشي---ل---ح
Ëرك -(يوافيع-لأ ردا-ق-لأ د-ب-ع) ي-ن-غ-م دأر-مو Êا-يز Ëر-كو
د-مfi) لأز--غ ردا--ق--لأ د--ب--عو (نود--ب--ع لا--م--ج) رو--م--ط--م
عبتي ...ضشومامز

مهيعل زوفلاب ،ءارحسصلا يبراfi نم راثلا نم ةنعارفلا نك“ فيك ىرت
نأا لاقي ق◊او ةهجاوم ‘ ،در نود فادهأا ةعبرأا ةيخيرات ةجيتنب

،ادج ةليقث ةراسسخ نم ا‚ نادعسس حبار بردŸا ةدايقب ينطولا بختنŸا
غلب بختنم ةعمسسب قيلي ’ ىوتسسÃ نويرئاز÷ا نوبعÓلا رهظ نأا دغب

مكب دوعن ةياك◊ا ‘ مكيلع ليطن ’  ىتحو ،ايقيرفإا بونج لايدنوم
بعلÃ مكب طحنل ،0102 ةنسس نم يفناج رهسش ةياهن ¤إا خيراتلا ةلجعب

«ءادعأ’ا» ةوخإ’ا ةكرعم تدهسش يتلا ةيلوغن’ا Óيغناب ةنيدم
زيلاهد ¤إا ةديعسس ةلحرف ،رئاز÷او رسصم

.«رسضÿا» تايرابم خيرات

لÓقتضس’ا ذنم «رضضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا

Úبت ةارابŸا ءدب دعب تاظ◊ ةارابŸا نم ةطقل^
Úبختنملل ةيوقلا ةقÓطن’ا

ةفيظن ةيعابرب Óيغناب ةكرعم اوبسسك نويرسصŸا^

ءارم◊ا هتقاطب رهسشأا ايجوك ‘وك^
Úيرئاز÷ا هجو ‘ تارم ثÓث

كابسش ‘ يرسصŸا بختنŸا فادهأا دحا^
يسشواسش سسرا◊ا

Óيغنابب «ةنعارفلا» مامأا «راعلا» ةيعابر

(نوعسستلا ةقل◊ا)



قصصتلأ»
قيرفب

Îصسيصشنام
فرصصب يتيصس
‘ ةÒبك لأومأ
مأدقتصسأ
أذ--ه ،Úب--عÓ---لأ
هذ--------هو ر---------مألأ
⁄ ،تأدا---ق---ت----نلأ
رابكلأ عم بعلن نكن
،اماع04 وأأ03 ل-ب-ق
زا-ف Úح د-ت-يا-نو-ي-لأ نأأ م--غر
ق--ف--نأأ ه--نأل نا--ك ،يرود---لا---ب
ًةنراقم ،لاŸأ نم Èكأأ أردق
سسف-ن ق-ب-ط-ن-ي ،ر-خآأ ق-ير-ف يأا-ب
لا-يرو ة-نو-ل--صشر--ب ى--ل--ع ءي--صشلأ

نم ءانثتصسأ اننأأ ىرأأ ل .ديردم
،ة-ط-ق-ن-لأ كل-ت ‘ ىÈك-لأ قر-ف-لأ
نأأو ،رمألأ لبقت انيلع بجي نكل
.«انيدل ام لصضفأأ Ëدقت لصصأون

’ويدراوغ بيب Êابسسإ’ا
(يتيسس Îسسسشنام بردم)

دعب ناخ زيكنج ةدايقب لوغŸأ تأوق مامأأ ىراخب ةنيدم طوقصس -0221
يقب نم أولتقو ،ىراخب لهأأ درطب لوغŸأ ماقو ،مايأأ ةثÓث مأد راصصح
.ةنيدŸأ قأرحإاب يصشحولأ مهلمع أوهنأأو ةنيدŸأ لخأدب
.اصسنرف ‘ «نول ةكرعم» نم باحصسنلأ ىلع تربانوب نويلبان ماغرإأ -4181
.Úصصلأ ‘ قرلأ ءاغلإأ -0191
ما-ح-ت-قأ تلوا-ح ة-فر-ط-ت-م ة-يدو-ه-ي ة-عو-م‹ ى-ل-ع سضب-ق-لأ ءا-ق--لإأ -3891
. ليللأ ‘ ىصصقألأ دجصسŸأ

ءأدترأ رظحي رأرق عورصشم ىلع قفأوي يصسنرفلأ بأونلأ سسل‹ -4002
.ةيموك◊أ تاصسصسؤوŸأو سسرأدŸأ ‘ ىرخأأ ةينيد زومر يأأ وأأ باج◊أ

ةيبرعلأ لودلأ ةعما÷ أًديدج اvماع اًنيمأأ طيغلأ وبأأ دمحأأ رايتخأ -6102
.ويلوي لوأأ نم أًرابتعأ يبرعلأ ليبنل ًافلخ
دوعت ةأروتلأ نم ةردان ةطوطı ىلع اهروثع نع نلعت سسنوت -7102
.رصشع سسماÿأ نرقلل

اهعÓقإأ ديعُب203 ةلحرلأ ةيبويثإلأ ةيو÷أ طوطÿأ ةرئاط طوُقُصس -9102
ىلع باsكُرلأ عيمج لتقمو ›ودلأ ›وب ابابأأ سسيدأأ راطم نم Òٍصصق ٍتقوِب

.اًبكأر751 مهددعو ،اهنتم

ايناŸأأ بختنمو  ليزأÈلأ بختنم ^
‘ تا-يرا-ب-م-ل-ل ا-ب-ع-ل قر-ف-لأ Ìكأأ ا-م--ه
 .ةأرابم29 ابعل ثيح ،⁄اعلأ سسأاك

ل--قأأ و--ه ا--ي--صسي--نود--نأأ بخ--ت---ن---م ^
،⁄ا-ع-لأ سسأا-ك ‘ ا-ب-ع-ل تا--ب--خ--ت--نŸأ

 .طقف ةدحأو ةأرابم بعل ثيح
أزوف تابختنŸأ Ìك  ليزأÈلأ بختنم ^
.ةأرابم46ـب ⁄اعلأ سسأاك ‘ تايرابŸأ ‘
تابختنŸأ Ìكأأ كيصسكŸأ بختنم ^
 .ةأرابم22 ـب ⁄اعلأ سسأاك ‘ ةراصسخ
ا-ه-ي-ف تل-ج-صس ة-ي-لود ةأرا-ب--م Èكأأ ^

ايلأÎصسأو أÎل‚أ Úب تناك فأدهأأ
.م1591 ماع ‘ رفصص\71 أÎل‚أ تزافو

ونيايفير يليزأÈلأ بعÓلأ هلجصس ⁄اعلأ ‘ مدقلأ ةرك ‘ فده عرصسأأ ^
.ةأرابŸأ ءدب نم Êأوث5 دعب

ىمرŸأ سسراح بيصصن نم تناك مدقلأ ةرك خيرات ‘ درط ةلاح عرصسأأ ^
.ةأرابŸأ ةيأدب نم ةيناث91 دعب درطو ورك قيرفب ثيمصس كرام يزيل‚ٍلأ

يغلي Úبعل7 نع قيرف ‘ ÚبعÓلأ ددع سصقن أذأأ مدقلأ ةرك ةأرابم ‘ ^
.ةأرابŸأ مك◊أ

.هيÁر لوج ÷وه مدقلأ ةركل ⁄اعلأ سسأاك سسصسؤوم ^

.ةوق Úنأوقلل نوكت امدنع اًيوق بعصشلأ نوكي ^
.داصسفلأ عنصصت يتلأ يه -دصس÷أ ل -ةدأرإلأ ^
.هلم– يغبني هÒيغت اننكÁ ل ام ^
.هنم نوديفتصسي نيذلأ مه طقف ءامك◊أ نكل ، حصصنلأ نوÒثكلأ لبقتي دق ^
.Òفوتلأو راخدلأ لثم دكؤوم حابرأÓل ردصصم ةمث سسيل ^
.هدقفي ام هيدل قبي ⁄ هفرصش دقف نم ^
.رأرصشألأ ددع فعاصضي باقعلأ لأزنإأ ‘ ددÎي نم ^
فيعصض لمع وه ةيدام حابرأأ Òغ ققحي ل يذلأ لمعلأ ^
هدحو ققحتي نأاب ليفك حاجنلاف مامأÓل كرحتي عيم÷أ ناك أذإأ ^
رجألأ عفدي نم وه جتنŸأ نكلو ، روجألأ عفدي نم وه لمعلأ بحاصص سسيل ^

كشســـــــــــــفن فـــــــــــقث

كسشك ديم◊ا دبع خيسشلا دلو3391 ةنسس نم مويلا اذه لثم ‘
نا لبقو ،يرسصم نآارق ئراقو يمÓسسإا ةيعاد ،هللا همحر

عقوŸا Èع انتلسسارÃ اوسسنت ’ ،مويلا ددع ناكرا عم مككÎن
،moc.liamg@mirakiddam :›اتلا ÊوÎكل’ا

انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو انتحفسص رونت مكعيسضاومف
أادبن ،ددع لك ‘ ”دوعت امكو ،مكنظ نسسح دنع نوكنل

 .مويلا ءاعدب هللا ةكرب ىلع انتحفسص

كمأأ :نبإÓل لاقو بيبطلأ اهصصحف ...اهنبإأ عم ىفصشتصسŸأ ¤أ تبهذ ةصضيرم زوجع
.هرمع نم Úصسمÿأ ‘ لجر نم جوزتت نأأ يرورصضلأ نمو ...ةدحولأ نم Êاعت
نم جوزتأأ نأأ بجي ،بيبطلأ لاق ام تعمصس دقل :هل تلاق ،تيبلأ ¤أ اهنبإأ عم ةبهأذ يهو

.رمعلأ نم52 ـلأ ‘ دحأو لك Úباصش نم جوزتأاصس سسأاب ل دŒ ⁄ نإأو ،ينيصسمخ لجر

و دي÷أ طيطخ-ت-لأ ة-ج-ي-ت-ن حا-ج-ن-لأ حل ا-م-ل-ك ^
، ة-ي-تأوŸأ ة-صصر-ف-لا-ب Úنور-ق-م ةر-م-ت-صسŸأ ةر-با--ثŸأ

ًاظح كلذ سسانلأ Èتعأ
حاجنلأ رصس وه دأدعتصسإلأ ءيصش لك لبق ^

دوصسأأ نوللأ ناك اŸاط ،هديري يذلأ نوللاب ةرايصسلأ ءانتقأ هناكمإاب Îصشم يأأ ^
ةئيصسلأ ةعمصسلأ ÚقبتŸأ ةئاŸاب رصشعلل أوطعي Úيصسايصسلأ نم ةئاŸاب نوعصست ^

يدل ام لصضفأأ جرخي نم وه قودصصلأ يقيدصص ^
ىنعم أذ ًائيصش زجنن نحن و انصسفنأأ ىرن نأأ ىوصس ءأدعصس انلعجي ءيصش ل ^
دحأأ كأري وأأ كبقأري ل Úح حيحصصلأ اههجو ىلع اهيدؤوت نأأ ينعت ةدو÷أ ^
هب موقتصس ام لمع ىلع-ةعمصس ينبت نأ عيطتصست ل ^
رخآلأ يأأرلأ مهفت نأأ ‘ نمكي حاجنلأ رصس ^

ــه2441 بجر52 ـل قفأوŸأ1202 سسرام01 ءاعبرألأ

انعم مسستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

Èتعأاو ارقإا ــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

ةزئاج ىلع لصصاح يكيرمأأ ءايزيف ⁄اع ،سشتيف لاف -3291
.0891 ماع ءايزيفلأ ‘ لبون
.ةيرصصم ةلث‡ ،يدمح رجاه -4291
.يرصصم نآأرق ئراقو يمÓصسإأ ةيعأد ،كصشك ديم◊أ دبع خيصشلأ -3391
.افيف - مدقلأ ةركل ›ودلأ دا–لأ سسيئر ،رتÓب فيزوج -6391
.يكيرمأأ لث‡ ،سسيرون كاصشت -0491
.أدنك ءأرزو ةصسيئر ،لبماك ميك -7491
.يوبابÁز ءأرزو سسيئر ،يأÒغنافصست ناغروم -2591
.ةدعاقلأ ميظنت ميعز ،ندل نب ةماصسأأ -7591
.ةيكيرمأأ ةلث‡ ،نوتصس نوراصش -8591
.ةيناثلأ ثيبأزيلإأ ةدحتŸأ ةكلمŸأ ةكلم نبأ ،درأودإأ Òمألأ -4691
.ةيرصصم ةلث‡ ،Úصساي دومfi اينأر -2791
.يزيل‚إأ مدق ةرك بعل ،نوتوصس سسيرك -3791
.يدنلنف مدق ةرك بعل ،ناملكنإأ Îيب -7791
،دير نفيتصس ،ÊوÒماك مدق ةرك بعل ،وتيإأ ليوماصص -1891
.يدنلريأأ مدق ةرك بعل
.ةيكيرمأأ ةلث‡ ،دليأو ايفيلوأأ -4891
.يصسنرف مدق ةرك بعل ،أرايد اناصسل -5891
.يتأورك مدق ةرك بعل ،سشتيتيكأر نافيإأ -8891
سسفانم ،أرفلأ ءاهبو يليزأرب مدق ةرك بعل ،وهنيزيول -1991
ينيطصسلف ىوق باعلأأ

.ةيكيرمأأ ةينغمو ةلث‡ ،تنمصسوأأ يليمإأ -2991

تارم عبرأا همف نم Èكأا هناشسل لفط
دلُو تاون-سس ثÓ-ث ر-م-ع-لا ن-م غ-ل-ب-ي ل-ف-ط

ه-م-ف م-ج-ح ن-م تار-م ع-برأا-ب Èكأا نا--سسل--ب
ةفوفfi ة-ي-حار-ج تا-ي-ل-م-ع نآ’ا ه-جاو-ي
و‰ فقول ءابطأ’ا حفا-ك-ي ثي-ح ر-طاıا-ب
نم ،سساموت نيوأا Êاعي.رارمتسساب وسضعلا

ةياغلل ردان سضرم ن-م ،ا-ي-نا-ف-ل-سسن-ب ة-ي’و
(SWB) نامديف ثيوكيب ةمزÓتم ىمسسي
قطانم ‘ و-م-ن-لا طر-ف بب-سست ة-لا-ح ي-هو

flلف-ط ى-ل-ع ر-ثؤو-تو ، م-سس÷ا ن-م ة-ف-ل-ت
.لفط00051 لك Úب نم طقف دحاو
نم ةغلابلا سسامو-ت از-يÒت ه-تد-لاو تق-ل-ت
‘ Òغسصلا اهلفط سصيخسشت ،اًماع03 رمعلا

هتد’و نم طقف Úعوبسسأا دعب ،8102 ماع
اهنبا ةايح سضرعت تناك ةلا◊ا نأا ةفسشاك

ÿغ ه-ل-ع-ج ا‡ م-ي-سسج ر-طÒ ى-ل-ع ردا-ق
ناسسل نإا ءابطأ’ا لاق ةيادبلا ‘.سسفنتلا
تف-سشك ن-ك-لو Óً-ي-ل-ق ا-ًخ-ف-ت-ن-م نا-ك ن--يوأا
ىر‹ قيع-ي و-سضع-لا نأا ىر-خأا تارا-ب-ت-خا
ةيلمعل عسضخي نأا هيلع ناكو لفطلل ءاوهلا

.ناسسللا مجح ليلقتل ةلوطم ةيحارج
ةلو-ط-م ة-ي-حار-ج ة-ي-ل-م-ع-ل ن-يوأا ع-سضخو

ىلع ءاسضقلاو ه-نا-سسل ن-م Úت-سصو-ب ة-لازإ’
هكرتو يمونلا يدادسسن’ا سسفنلا عاطقنا

لماكلاب همف فيوŒ سصتÁ ⁄ وسضع عم
’و اًمئاد Óًح سسيل اذه ظ◊ا ءوسسل نكلو
،اذه انمو-ي ى-ت-ح و-م-ن-ي ن-يوأا نا-سسل لاز-ي
ةقيرط داج-يإا ن-يد-ها-ج ءا-ب-طأ’ا لوا-ح-ي

ةيحارج ة-ي-ل-م-ع ءار-جإاو و-م-ن-لا ءا-ط-بإ’
.ناوأ’ا تاوف لبق يبسصلل
مايأا01 نيوأا ىسضمأا ، ةيلوأ’ا ةيلمعلا دعب

Óًح تسسي-ل ة-حار÷ا ن-ك-لو ى-ف-سشت-سسŸا ‘
.ومني Òغسصلا لفطلا ناسسل لازي ’و اًمئاد

ÊوÎب رمع
مغرأأ لب ةيدولوŸأ قيرف كÎي ⁄ ÊوÎب

رداغأأ ⁄ » هناصسلب لوقي ثيح اهكرت ىلع
هكرت ىلع تمغرأأ لب ،ةمصصاعلأ ةيدولوم
هجيوتت ةأدغ هل ثدح يذلأ دعب قيرفلأ
ثيح ،9791 ماع ةينطولأ ةلوطبلأ بقلب
ق-ير-ف-لأ ةد-م-عأأ ى-ل-ع ءا-ن-غ--ت--صسلأ رر--ق--ت
كلذ نم فدهلأ ناكو ،ةيصساصسألأ هزئاكرو
ة---كو---صش ر----صسكو م----ي----ط– و----ه رأر----ق----لأ
.رهقت ل  تناك يتلأ ،ةيدولوŸأ

Êورطب رمع اجأاف9791 ماع فيرخ ‘
نصس ‘ وهو بعŸÓأ هلأزتعاب عيم÷أ
كأذنآأ عيم÷أ حأرو ،نورصشعلأو ةعصساتلأ
ئ-جا-فŸأ رأر-ق-لأ أذ-ه ر-صس ن--ع لءا--صست--ي
رأا---ثأ ا‡و ،Òصسف---ت ه---ل ود---ج---ي ⁄ يذ---لأ
ثيح ،تمصصلأ مزتلأ Êورطب نأأ ةبأرغلأ

ر-صس نا-م-ت-كو ة-فا-ح-صصلأ ة--ع--طا--ق--م رر--ق
Òهام÷أ بح ¤إأ رظنلابو نكل ،هلأزتعأ
در--صسي حأر ،ةÒخألأ ق--ئا--قد---لأ بحا---صصل
ق-ل-ط-ي حأر-ف ـر--ك--بŸأ ه--لأز--ت--عأ با--ب--صسأأ

حÓ--ط--صصلأ سسد--ن--ه--م ى--ل---ع ه---ما---ه---صس
ه--م--ه---تأو ،و---حو---ح لا---م---ج ي---صضا---ير---لأ
لجرلأ اهيف لاق ا‡و ،ةÒطخ تاماهتاب
«ن-يد-مو-ب يرأو--ه ل--حأر--لأ ه--ب--حأأ يذ--لأ
ةيدولومو ينطولأ قيرفلأ قاصشع Êرذعيل
،بعŸÓأ ن-م ي-ل-ي-حر ى-ل--ع ة--م--صصا--ع--لأ

ى-ل-ع ي-ن-م-غرأأ يذ-لأ و-ه و--حو--ح لا--م--ج
.«يئاطع زع ‘ انأأو ةلاقتصسلأ

¤إا هماهسس Êورطب هجو اذاŸ نكل
؟وحوح لامج ريزولا

لو--ق--ي ا--م--ك و---حو---ح لا---م---ج نأأ بب---صسلأ
رأر-ق-لأ ءأرو نا-ك يذ-لأ و--ه ه--نأ Êور--ط--ب
ة-يدو--لوŸأ ةرأدأ كأذ--نآأ ه--تذ--خ--تأ يذ--لأ
يذ-لأ Úب-عÓ-لأ ع-ي-م-ج ن-ع ءا-ن-غ-ت--صسلا--ب
،قيرف-لأ بي-ب-صشتو ،ÚثÓ-ث-لأ ن-صس أوز-ها-ن
يبfi عيمجو Êورطب هصضفر يذلأ رمألأ
«قيرعلأ يدانلأ

عبتي ...
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:سسرام 01

:مويلا مقر

055 Èكا ي--ها--م :لاؤو--سسلا
ر-سصن ق-ير-ف ه-ق-ق-ح را-سصت--نا

؟ةيمسسر ةارابم ‘ ياد Úسسح

قيرف هققح راصصتنأ Èكأ:باو÷ا
،ةيمصسر ةأرابم ‘ يأد Úصسح رصصن
ةلوج ‘ هزوفب ،5102 ةنصس ‘ تناك
ىلع Êاثلأ مصسقلأ ةلوطب نم ماتÿأ

فأد-هأ ةر-صشع-ب تن-صشو-م-ي-ت با--ب--صش
دأدح نب بعلÃ ىرح ءاقل ‘ ةلماك

.ةبقلاب

Áا ،م-قر-لا اذ--ه ل--ثŸا غ-ل-بŸة-ي-ن÷ا-ب ›ا
قيرف اهفرسص يتلا تاقفسصل-ل ي-ن-ي-لÎسس’ا
ىلع ،ÚبعÓلا مادقتسسا ى-ل-ع ي-ت-ي-سس ناŸا

نم Ìكأا ،ةي-سضاŸا ة-سسمÿا ماو-عأ’ا راد-م
ق-ف-نأا ا-م-ن-ي--ب ،ر--خآا يز--ي--ل‚إا ق--ير--ف يأا

005 وه ،ابراقم ا-م-قر د-ت-يا-نو-ي Îسسسشنا-م
رفظلا ‘ حجني نأا نود ،ينيلÎسسإا نويلم
.غيلÈÁÒلا بقلب

:سسرام

ــــــــــ مويلا حيرسصت ـــــــ

ميمشصلا ‘ ــــــــــــ
را-ت-خ-ن ’و ،را-ت-خ--ن Úح بح--ن ’ ^
.بحن Úح
نم ناسسنإ’ا عتمتسسا اŸ ⁄أ’ا ’ول ^

.ةذل
تسسل ةبهوÃ كيلع هللا معنأا اذإا ^

ا--هد--سسف--ت Ó--ف كناو---خإا ‘ ا---هار---ت
Úبو كن-ي-ب م-ه-ي-ل-ع ة-لا--ط--ت--سس’ا--ب
.كسسفن

‘ نا-ط-ي-سشلا خ-ف-ن نا--سسنإا رور--غŸا ^
فعسضأاو ،هرسصب ن-م سسم-طو ،ه-غا-مد
.هوسشم قولfl وهف ،هقوذ نم

بب– ةحار سضرŸا ناكل ⁄أ’ا ’ول ^
ةحسصلا تسسÎف’ سضرŸا ’ولو ،لسسكلا

،نا-سسنإ’ا ‘ ة-م-حر-لا عزاو--ن ل--م--جأا*
بجاو-ب  نا-سسنإ’ا ما-ق اŸ ة-ح-سصلا ’و-لو
تابجاولا ’ولو ،ةمركم ¤إا رداب* ’و
‘ نا-سسنإ’ا دو-جو-ل نا--ك اŸ تا--مر--كŸاو
.ىنعم ةاي◊ا هذه
ىلع ليلد كسسفن نع اًمئاد كثد– ^

 .اهنم اًقثاو تسسل كنأا

يبرع بختنم لوا
 لايدنوŸا ‘ كراشش

ة--ي--بر--ع ة--لود لوأأ ي---ه ر---صصم
8291 ةنصس مأدÎصسمأأ ةرود ‘ كلذ ناك ،ةيبŸولأ باعلألأ ‘ تكراصش
ىفطصصم ميهأربإأ ÚعراصصŸأ Èع ,ةزي‡ ةجيتن رصصم تلجصس اهلÓخو
,ةينامورلأ-ةي-نا-نو-ي-لأ ‘ Úت-ي-ب-هذ-ب ا-ه-ت-قو أزا-ف ن-يذ-ل-لأ Òصصن د-ي-صسلأو
ةرصشعلأ ملصس نع ةيزنوربو ة-ي-صضف لا-ن يذ-لأ ا-ك-ي-م-ي-صس د-ير-ف سسا-ط-غ-لأو
.راتمأأ ةثÓثلأو راتمأأ



12٠2 سسرام٠1 ءاعبرألأ
ــه2441 بجر٥2 ـل قفأوŸأ

 ..رــــــــــــــئازجلل Úــــبختنم عــــنشص يــــــشضاملب»
اـــــــــــــــيـقيرفإاب لـــــــــشضفأ’ا زرـــــــــــfiو

دادزولب بابشش

ما--مأأ ق--قÙأ Òخأ’أ لدا--ع--ت--لأ نأأ ود--ب--ي
تشضافأأ يتلأ ةرطقلأ وه ةنيطنشسق بابشش
ببشسب أذهو ةبيقعلأ د’وأأ تيب ‘ سسأاكلأ
ة-ق-حÓ-م ‘ ة-ي-ب-ل--شسلأ ج--ئا--ت--ن--لأ ل--شصأو--ت
‘ رومأ’أ عراشستتل ،ايلfiو ايراق قيرفلأ
قاششع بلا-ط ا-مد-ع-ب ة-ي-شضاŸأ تا-عا-شسلأ
ليحرب قيرفلأ ‘ Òيغتلأ ةرورشضب يدانلأ
وأأ ينفلأ مقاطلأ ‘ ءأوشس ءامشسأ’أ سضعب
.يرأدإ’أ

يششيرق ليحرب بلاطم
بب-شسلأ نأأ دأدزو-ل-ب با-ب-شش را-شصنأأ د-ق-ت-ع-ي
‘ ق--ير--ف--ل---ل ثد---ح---ي ا---م ل---ك ءأرو لوأ’أ
يشضا-ير-لأ ر-يدŸأ و-ه ةÒخأ’أ تا-يرا-بŸأ
Òشسي فيك فرعي ⁄ يذلأ يششيرق قيفوت
نم ديدعلأ بكترأو قيرفلأ لخأد رومأ’أ
ةرفح ىفشش ىلع قيرفلأ تعشضو ءاطخأ’أ

جئاتنلأ ةدوعو لاطبأ’أ يرود ةرداغم نم
قاششع ىدا-ن كلذ-ل ،ة-لو-ط-ب-لأ ‘ ة-ي-ب-ل-شسلأ
هزكرم نم هتيحنت ةرورشضب أÒثك يدانلأ
.ةمداقلأ ةÎفلأ Òيشست هناكمإاب سصخشش بلجو

اشضيأا امودل ةيلوؤوشسŸا اولمح
ةÒخأ’أ عيباشسأ’أ ‘ تأداقتنإ’أ نم لبأو امود كنأرف بردŸأ لان
ةقحŸÓ ةيبلشسلأ جئاتنلأ ةدوعو قيرفلأ ىوتشسم عجأرت دعب أذهو
دحأأ نم ةتف’ تعفر ثيح ،يلÙأو يراقلأ ديعشصلأ ىلع يدانلأ
ةيحنتب اهيف بلاطت راشصنأ’أ لبق نم توأأ02 بعلم فلخ تأرامعلأ
.هبشصنم نم اشضيأأ امود

ديعب نم بقاري ةرامع
ءيشش يأأ ىلع ةرامع نيدلأ فرشش يدأدزولبلأ يدانلأ سسيئر قلعي ⁄

يفتكيو ديعب نم عاشضوأ’أ بقأري وهف ،هقيرف ‘ ايلاح ثدحي ا‡
تدكأأ رداشصŸأ سضعب نكل ،ةمهم ةأرابم يأأ دنع ÚبعÓلأ زيفحتب
ةمداقلأ مايأ’أ ‘ كرحتيشسو ةفشصاعلأ قبشسي يذلأ ءودهلأ أذه نأأ
Òيغتلأ ثأدحإأ ةيناكمإاف كلذل ،قايشسلأ أذه ‘ رومأ’أ تلشصأوت أذإأ
.ةدرأو ىقبت

راشصنأ’ا بشضغ سصتمتشس نم يه اهدحو ةيباجيإ’ا جئاتنلا
ءأوشس مشسوŸأ فشصتنم ‘ Òيغتلأ نأأ بابششلأ تيب ‘ Úفراعلأ ملعي

¤إأ هديعي دقو قيرفلاب فشصعيشس يرأدإ’أ وأأ ينفلأ بنا÷أ ىلع
راشصنأ’أ بشضغ سصا-شصت-م’ د-ي-حو-لأ ل◊ا-ف كلذ-ل ،ر-ف-شصلأ ة-ط-ق-ن
جئاتنلأ ةدوع وه عيم÷أ ليحرب مهتبلاطم دعب Óيلق مهتاكشسإأو
.تأراشصتن’أ قيق–و ةيباجيإ’أ

مشسوŸا جرعنÃ ةيدولوŸا ءاقل فشصو سضعبلا
›أوتلأ ىلع ةعباشس ةيبلشس ةجيتن دأدزولب بابشش راشصنأأ لبقتي نل
دقف كلذل ،رئأز÷أ ةيدولوم مامأأ قيرفلل مداقلأ ءاقللأ ‘ أذهو
ديعتشس ءاقللأ أذه ‘ ةراشسÿأو مشسوŸأ جرعنم هنأاب سضعبلأ هفشصو
تيب ‘ ةرطيشسلأ نع رومأ’أ جرخت دقو رفشصلأ ةطقن ¤إأ رومأ’أ
«يبرأدلأ» ‘ راشصتن’أ ىلع لوعي عيم÷أ تقولأ سسفن ‘ ،قيرفلأ
تايرابم ‘ زوفلأ نأأو ةشصاخ ةديدج ةيأدب قيق– لجأأ نم مداقلأ

أر-ظ-ن م-ه-م ءا-ق-ل-لأ نأأ اÚ Ãب-عÓ--لأ ةÁز--ع ن--م د--يز--ي هذ--ه ل--ث--م
.Úيدانلأ Úب ةيشضايرلأ ةشسفانملل

ةدŸ بيغيشس دويعشس
رهشش نع لقت ’

نم ةبرقم رداسصم تفسشك
باعلأأ عناسص نأأ انتديرج

سضرعت دويعسس Òمأأ بابسشلأ
ةلسضع ىوتسسم ىلع ةباسصإل

ةدŸ بعلي نلو ىرسسيلأ ذخفلأ
سسفن يهو ،رهسشلأ نع لقت ل

هليمز عم ابيرقت ةباسصإلأ
نيدايŸأ ¤إأ هتدوعو يتباث

هتباجتسسأ ىدÃ نوكتسس
.جÓعلل

فنأاتشست ةليكششتلا
تابيردتلا

بابسش ةليكسشت تداع
تابيردتلأ ءأوجأل دأدزولب

أذهو سسمأأ موي ةيعام÷أ
مداقلأ ءاقلل أÒسض–

قيرفلأ رظتني يذلأ
ةيدولوم مامأأ
موي رئأز÷أ

،لبقŸأ ةعم÷أ
ترج ةسص◊أ

ءأوجأأ ‘
ةيونعم

بلاط ةئيسس
بردŸأ اهيف

نم امود
نايسسن هيبعل

Òكفتلأو يسضاŸأ ءاقللأ
مسسقو أذه ،لبقتسسŸأ ‘
Úتعوم‹ ¤إأ قيرفلأ

نوبعÓلأ بردت ثيح
Úيسساسسأأ أوكراسش نيذلأ

ةقفر ةنيطنسسق مامأأ
ىرجأأ اميف Êدبلأ رسضÙأ
ةيبيردت ةسصح نورخآلأ

.ةيداع
ب.ظيفح

يشس سسأا يشسلا مامأا بيخ موجهلاÒيغتلاب نوبلاطي راشصنأ’او بابششلا تيب ‘ ÿÒاب رششبت ’ رومأ’ا
مامأأ ةيشضاŸأ ةأرابŸأ ‘ زوفلأ فده قيق– ‘ بابششلأ موجه حجني ⁄
يمامأ’أ طÿأ عنشصي ⁄ لوحلب فده نع رظنلأ سضغبف ،ةنيطنشسق بابشش
لبق ينفلأ مقاطلأ فوخ راثأأ ام وهو ،ىمرŸأ ىلع ةÒطخ اشصرف قيرفلل

.دويعشس باعلأ’أ عناشص بايغ لظ ‘ ةشصاخ لÓهلأو ةيدولوŸأ ةأرابم
قرافلا عنشصت ⁄ امود تاÒيغت

ةعانشص ‘ يشضاŸأ ءاقللأ ‘ امود مهمحقأأ نيذلأ نوبعÓلأ حجني ⁄
مÓكلأ Ìكأأ ام وهو ،يمشساقو تاكيرت ،Òخلب نم لكب رمأ’أ قلعتيو قرافلأ

ءامشسأ’ اهكÓتمأ نم مغرلاب مشسوŸأ أذه قيرفلأ ء’دب ةكد فعشض نع
رظنلاب ةيقيقح ةطرو ‘ امود عشضي دق ام وهو ،قرافلأ ةعانشص اهناكمإاب

.ةمداقلأ تايرابŸأ ةيمهأأ ¤إأ
انيلع ترثأا ةيبلشسلا جئاتنلاو انراشصنأا مهفتن» :يوارد

«اشضيأا
ةيمشسرلأ ةحفشصلل يوأرد ايركز بابششلأ نأديم طشسوتم حرشص

أذ-ه ‘ لا-قو ة-ن-ي-ط-ن-شسق با-ب-شش ءا-ق-ل ة-يا-ه-ن د-ع-ب ق-ير-ف--ل--ل
دئاع مشصاخ مامأأ ةبعشص ةأرابم تناك دقل»:قايشسلأ

¤إأ لوشصولأ نم اننك“ ،ةÒخأ’أ تايرابŸأ ‘
فدهو ان-مد-ق-ت ى-ل-ع ظ-فا-ح-ن ⁄ ن-ك-ل كا-ب-ششلأ

ةأرابŸأ ‘ ةدوعلأ انلواح ،انيلع رثأأ لداعتلأ
ن-ح-نو أد-ي-ج أو-ع-فأد د-ق-ل م-ت-يأأر ا-م--ك ن--ك--ل

جئاتنلل ةب-شسن-لا-ب ،سصر-ف-لأ سضع-ب ا-ن-ع-ي-شض
Úبشضاغلأ انراشصنأأ مهفتن نحنف ةيبلشسلأ

نود ةشسداشسلأ ةأرا-بŸأ ا-ن-ب-ع-ل ن-ح-ن ،أد-ج
أدج ةدقعم رومأ’أ ،اشضيأأ انيلع رثأأ أذهو زوف

ام لك انمدق نحن ،مدقلأ ةرك نم ءزج تأداقتن’أو
أذكه Òخأ’أ ‘و رشضخأ’أ ليطتشسŸأ لخأد انيدل

«.ةجيتنلأ تناك
ةدحاو ادي نوكن نأا انيلع» :Òكاب

«ةÎفلا هذه زواجتل
با-ب--شش ءا--ق--ل ن--ع لا--قو ا--شضيأأ حر--شص و--ه Òكا--ب

ىلع ةمهم طاقنو أزوف انعيشض دقل»:ةنيطنشسق
،ةÁزهلأ هذه نم أدج نونيزح نحن انبعلم

تايرابم انرظتنت مداق وه ام ‘ Òكفتلأ انيلع
هذ-ه زوا-ج-ت-ل دا–إ’أ ا-ن-ي-ل--ع كلذ--ل ة--ب--ع--شص
«.ةÎفلأ

ÿ†°ô H∏ƒe»:

1891 ةنشس ةنولششرب ‘ فاÎح’ا نم ينمرح نوناقلا
سسيلأوك نع ،ةيرئأز÷أ ةركلأ ةروطشسأأ ،يمولب رشضÿ فششك
لبقتشسŸ هتاعقوتو ،رهبŸأ يوركلأ هرأوششم نم ةفورعم Òغ
.ةلبقŸأ ةÎفلأ لÓخ رشضÿأ

أذه أذاŸو ..مويلأ يمولب ةروطسسألأ وه نيأأ
؟بايغلأ
06ـلأ تيطخت دقف ..نشسلأ ‘ مدقتلأ ’إأ رشس كانه سسيل

فيرششت وهو يشسا-شسأ’أ ا-ن-فد-ه ا-ن-ق-ق-ح ه-ل-ل د-م◊أو ،ا-ما-ع
ة-ف-شصب بر-ع-لأو ،ة-شصا-خ ة-ف-شصب ر-ئأز-ج-ل-ل ة-ي-ن-طو-لأ نأو--لأ’أ

يŸاعلأو يقيرفأ’أ ÚيوتشسŸأ ىلع ،ةماع

هنبأ ةبأوب نم أرخؤوم روهظلل يمولب مسسأ داع
fiسشب دمÒ.. كتاعقوت ام Ÿ؟هلبقتسس

فأدهأأ نم اه-مد-ق ي-ت-لأ ةÒب-ك-لأ تا-ي-نا-ك-مإ’أ ىر-ن ا-مد-ن-ع
ينبأ نأأ د‚ ،تايناكمإ’أ ةلقو تقولأ قيشض مغر تاينفو

fiششب د-مÒ ةي-نا-بر ة-ب-هو-م ه-ل نأأو ه-تا-ي-نا-ك-مإأ ى-ل-ع ن-هر-ب
ف-ل-تfl ‘ ة-ما-ع ة-ف-شصب با-ب-ششلأ ل-ك-ك أز-ي‡ Ó-ب--ق--ت--شسمو
.ةشصرفلأ اهل تحيتأأ نإأ ةينطولأ قرفلأو ةيدنأ’أ

ةيرظن فسسن ىلع ةرداقلأ ةبهوŸأ هيف ىرت له
؟Òطاسسألأ ءانبأأ لسشف
Úلوؤوشسملل ةشصرف يه ين-بأ ا-ه-ن-ع ف-ششك ي-ت-لأ تا-ي-نا-ك-مإ’أ
رابتع’أ Úعب بهأوŸأ هذه أوذخأاي ىتح رمأ’اب ÚينعŸأ
.داشصع حلاشصو رجام حبأر ليج عمو يعم ثدح امك

› لوقي وهف ،رئأز÷أ جراخ فأÎح’أ وه Òششب دمfi ملح
نم هدلأو نكمتي ⁄ ام ققحي نأأ وه هفدهو هملح نإأ امئأد

يوركلأ هرأوششم ‘ هقيق–
جراخ ¤إأ اهت-ي-شص ل-ق-ت-نأ Òششب د-مfi ة-ب-هو-م ،ه-ل-ل د-م◊أو
ةد-ع ن-م سضور-ع-لأو ت’ا-شصت’أ ن-م أدد-ع ى-ق--ل--تو ،دÓ--ب--لأ
ى-ل-ع ظ-ف–أأ ي-ن-ك-ل ،ا-ه-شضع-ب ع-م ل-شصأو-ت ى-ل-ع و-هو ،ة-يد-نأأ
يبنجأأ قيرف ‘ ًافfiÎ ًابع’ هأرأأ نأأ اشضيأأ يتينمأأو ،اهركذ
.هققحأأ ⁄ ام ققحي نأ’ هتدعاشسم ىلع لمعأاشسو ،يوق

Ìكأأ ناك يمولب ةروطسسألأ ،فأÎحلأ ركذ ىلع

ةركلأ خيرات ‘ ةيبوروأأ اسضورع ىقلت بعل
ديردم لايرو ةنولسشرب نم اهنيب ،ةيبرعلأ

‘ هرن ⁄ نكل ،خنويم نريابو سسوتنفويو
؟أذاŸ ..اهدحأأ
ةشصاخ ،فأÎح’أ عم يمولب رشضÿ ةشصق نوفرعي نوÒثك

ي-ف-ف ،تقو--لأ كلذ ‘ Úلوؤو--شسŸأو ي--شضا--ير--لأ ط--يÙأ ‘
‘ فأÎح’اب انل حمشسي نكي ⁄ يلÙأ نوناقلأ ةيأدبلأ
لحأرلأ سسيئرلأ انحنم نأأ ¤إأ ،4891 ¤إأ0891 نم جراÿأ
،ةثÓثلأ نحن فأÎحÓل رشضخأ’أ ءوشضلأ ديدج نب ›ذاششلأ
.داشصعو رجامو انأأ
ةÒطخ ةباشصإ’ تشضرعت ينكل ،فأÎحÓل ًاهجتم اشضيأأ تنك

‘ اهلبقو ،ةبرجتلأ هذه نم ينتمرح ،4891 سسرام رهشش ‘
قباشس نوناقلأ ببشسب نكل ةنولششرب نم ًاشضرع تيقلت1891
.كلذ نم نك“أأ ⁄ ركذلأ

؟ابوروأأ ‘ كفأÎحأ مدع ىلع مدان تنأأ له
بخ-ت-ن-م-ل-ل ّيد-ل ا-م ل-ك تمد-ق ه--ل--ل د--م◊أ ،سسك--ع--لأ ى--ل--ع
تايناكمإ’أ ةلق مغر ركشسعم قيرف عم تبعلو ،يرئأز÷أ
اننكل ،ةيلÙأ قرفلأ لك ‘ لب طقف قيرفلأ أذه ‘ سسيل

‘ ÚبعÓلأ لكو ،ىمشسأ’أ فدهلأ وه أذهو رئأز÷أ انفرشش
رئأز÷أ اشضيأأ أوفرشش ةيبوروأأ ةيدنأ’ أوبعل نيذلأ تقولأ كلذ

.6891 لايدنوم دعب ًاشصوشصخ

ÿءايمعلأ ةريرمتلأ» ركتبأ نم وه يمولب رسض»..
؟اهرسس نع انثدح

،رغاشصأÓل ركشسعم قيرف عم يرأوششم تايأدب ‘ اهتركتبأ
لوأ’أ يدانلأ وهو ركشسعم كيبŸوأأ بردم اهنيح ينحشصن
رمع ‘ انأأو اهنيح يتبهوم فششتكأ ،ةلشسلأ ةرك بعلأأ نأاب
.يلجرب اهقيق– نم تنك“و نيديلاب اهذفنأأ تنك ،41ـلأ

›ايدنوم دعب يمولب أوفسصو نويŸاع مو‚ كانه
ةرك ‘ نرقلأ ةاهد نم» هنأاب6891و2891
ةيهأدلأ فسصنأأ ردقلأ نأأ دقتعت له ..«مدقلأ
؟مويلأو سسمألاب ةيوركلأ

تنا--كو ،6891 لا-يد-نو-م ‘ ى-ت-ح ة-ي-لا-ع تا-يو-ت-شسم ا-ن-مد-ق
د-شض ًا--شصو--شصخ ة--فر--ششم ة--كرا--ششم ير--ئأز÷أ بخ--ت--ن--م--ل--ل
ظ◊اب انيلع زوفلأ أوققح مهنكل مهنم نشسحأأ انكو ،ليزأÈلأ
‘ نكل ،انزرب2891 لايدنوم ‘ اهلبقو ،انم يعافد أاطخبو
.يŸاع ىوتشسم وذ بختنم رئأز÷أ نأأ اندكأأ6891

تلخدأأ يتلأ نوخيخ ةمحلم عانسص نم تنك
كلت رسس ام ..مدقلأ ةرك خيرات رئأز÷أ بختنم
؟ةيوركلأ ةمحلŸأ

نا-شسح م-ج-ن-لأ هدا-ق يذ-لأ لوأ’أ ل-ي-ج--ل--ل ا--ن--مأÎحأ ل--ك ع--م
’Ÿرئأز÷أ اشضيأأ فرشش يذلأ4102 لي÷ أذكو ،سسا ‘
مدقلأ ةرك خيرا-ت بت-ك تا-ي-ن-ي-نا-م-ث-لأ ل-ي-ج ن-ك-ل ،لا-يد-نوŸأ
Òيغت ىلع «افيفلأ» انÈجأأو ،ايناŸأأ ىلع انزوفب ،ةيرئأز÷أ
يوركلأ خيراتلأ ‘ مهأ’أ يه ةلحرŸأ كلت ىقبتو ،Úنأوقلأ
.رئأز÷اب

ةدايقب مويلأ يرئأز÷أ بختنŸأ ‘ مكيأأر ام
؟يسضاملب لامج بردŸأ
نك“ ،رئأز÷أ فّرشش ،هللأ ءاشش ام اهشسفن نع ملكتت جئاتنلأ

سسأاك دشصحو ،ةيلشصأ’أ هتناكم ¤إأ هداعأأ بختنم ةعانشص نم
.9102 ‘ رشصÃ ترج يتلأ ايقيرفأأ ·أأ
نكل ،ًا-يو-قو أد-يد-ج ًا-ب-خ-ت-ن-م ا-ن-ل ع-ن-شصي ًا-برد-م ى-ن-م-ت-ن ا-ن-ك
بختنم ‘ Úبختنم عنشص امدنع ،ةأاجافŸأ ثدحأأ يشضاملب
وهو ،دحأو ىوتشسÃو Úيشساشسأ’أو Úيطايتح’أ نم دحأو
ي-ت-لأ ةد-ي-حو-لأ ة-ل-ك-ششŸأو ،Úب-عÓ-لأ ىو-ت-شسŸ م-ئأد ع-با-ت--م
زواŒ هنكل ،يلÙأ بعÓلأ ةلكششم يه هتايأدب ‘ اههجأو
.ةيفأÎحأ لمع ةقيرطب كلذ

ةلوطبلأ نم وأأ يرئأز÷أ بختنŸأ يبعل نِم نم
سسفاني نأأ وأأ ايئانثتسسأ Óبقتسسم هل عقوتت ةيلÙأ

؟ةروطسسألأ بقل ىلع
وهف ،بقللأ أذهل تاموقŸأ لك كلÁ زرfi سضاير نأأ دقتعأأ
عم وأأ ،بختنŸأ عم ءأوشس مأوعأأ ةدع ذنم رئأز÷أ فرششي
باقلأأ ةدع ىلع لشصحو ،يتيشس Îشسششنام مث يتيشس Îشسيل

وهو ،ايقيرفأأ لطبو يزيل‚إ’أ يرودلاب بع’ نشسحأأ اهنيب
تاينقتلأو فأدهأ’أو ماقرأ’أ لكو ،⁄اعلأ يبع’ لشضفأأ نم
.رئأز÷أ تفرشش اهمدقي يتلأ

يرود-لأ تا-يرا-ب-م ةد--ها--ششŸ تا--ي--نا--ك--مإأ كلÁ ن--م ى--ت--ح
سضاير ةعباتم نع ثحبي مويلأ هأرت رئأز÷أ ‘ يزيل‚إ’أ

fiأ لكب يئانثتشسأ بع’ هنأأ دكؤوي ام أذهو ،زرŸسسيياق.

عم ٍفاك لكسشب زÈي ⁄ زرfi نأأ ىري نم كانه
ءلدبلأ دعاقم ىلع هعسضو نأأو ،يتيسس Îسسسشنام

نمو هنأاسش نم للقي تايرابŸأ نم Òثكلأ ‘
؟كيأأر ام ،هتايناكمإأ
ق-فو ه-ي-ل-ع د-م-ت-ع--ي ’و--يدرأو--غو ،هرود يدؤو--ي زرfi سضا--ير
نع نوثدحتي نŸ يمأÎحأ عمو ،ةأرابم لكل ةقيقدلأ هترظن
ءأدأ’أ و-ه م-هأ’أ نإا-ف Îشسششنا--م ‘ م--ل--ظ--ل--ل زرfi سضر--ع--ت
‘ مويلأ وهو ،اهيف كراششي ةأرابم لك ‘ همدقي يذلأ زيمŸأ
ةقرافأ’أو برعلأ لك فرششيو يقيرفأأ بع’ نشسحأأ يرظن

.يزيل‚إ’أ يرودلأ ‘

داسصع حلاسصو رجام حبأرب كتقÓع يه فيك
؟تاينينامثلأ مو‚ ةيقبو
حبأر مه-ي-ف نÃ ،ع-ي-م÷ا-ب أد-ج ة-ب-ي-ط ي-ت-قÓ-ع ه-ل-ل د-م◊أ

Úح نم انشضعبب لشصتنو ،Êاقرف يلعو خيشش نب يلعو رجام
،ءيششلأ سضعب اندعبأأ انوروك ءابو حيحشص ،فتاهلأ Èع رخآ’
.انك امك ءاقدشصأأ انلز امو ،اننيب لكششم ’ هلل دم◊أ نكل

ةيقيرفألأ تابختنŸأ يه ام ،مكداقتعأ ‘
‘ ةأاجافŸأ ةعانسص ىلع ةرداقلأ ةيبرعلأو
؟ةلبقŸأ تاسسفانŸأ
نم سسيلو ،امئأد اهشسفن سضرفت يتلأ ماقرأ’أ قفو ثد–أأ

Úب نم نأأ ىرأأ رئأز÷أ بختنم دعبف ،يرئأزج يننأأ قلطنم
ى-ل-عو ،بر-غŸأو سسنو-ت كا-ن-ه ة-ي-بر-ع-لأ تا-ب-خ-ت-نŸأ ىو-قأأ
ىتحو ايÒجينو لاغنشسلأ تابختنم دجوت يقيرفأ’أ ديعشصلأ
.ةÒبك ةيورك سسرأدم ىقبت يهو ،نوÒماكلأ

  ةيتارام’ا Úعلا نع Óقن


