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(00:02 نم ةيادب مويلا ةرهسس) رئاز÷ا – ايبماز

ايقيرفإا لطب ةوق ديكأاتل ايبماز ‘ زوفلا
ةÒبكلا تابختنŸا» :يسضاملب

«اهرايد جراخو لخاد زوفت

fiيدــنام ،ةمحر نب ،رزــ 
ةعم÷ا نوقحتلي رسصان نبو

Ÿاــــــناوسستوب ةـــــهجاو

رـــــــــئاز÷ا ةـــــــــهجاوم» :اـــــــــكاد نوتسساب
«توـــــــــم وأا ةاـــــــــيح ةاراــــــــــبم

اننكل Òبك بختنم رئاز÷ا» :لاكنيسس ناثان
«ناكلا ‘ ةكراسشŸا عييسضت ديرنل

تاراسصتنإلا ةكسس ¤إا دوعيو ةيثÓثب فلسشلا مزهي دادزولب بابسش
ةنيطنسسق .شش ـ لئابقلا .شش

 يراـــــــــــــنكلا
ةــــــــمهم ‘

كرادــــــــتلا
مويدوبلاو

طاقنب يتأاي
يــسسايسسلا

 ةرواسسلا ةارابم تسسيل ةلوطبلا» :يكوكلا
«راسشب نم Óماك دازلاب ةدوعلا انفدهو

رئإز÷إ ةيدولوم – ةمصصاعلإ دا–إإ
(اصس54:02 ىلع إدغ)

ةيولوŸاو داـــ–إلا
 ةــــــكرعم مـــــسس◊

!ةيوركلا رئاز÷ا



غروبضسلاضس لوبدير يدانو ايبماز مجاهم
:«اكاد نوتضساب» يواضسمنلا

ةأرابــــــــم رــــــــئأز÷أ ةـــــــــهجأوم»
«توـــــــم وأأ ةاــــــيح

غروب-لا-شس لو-بد-ير يدا-نو ا-ي-ب-مأز بخ-ت-ن-م م-جا-ه-م دد-شش
بختنم Úب ةبقترŸأ ةأرابŸأ نأأ ،اكأد نوتشساب ،يوامنلأ

ير-ئأز÷أ ي-ن-طو-لأ بخ-ت--نŸأو هدÓ--ب
«اكأزو-ل» ة-ن-يد-م بع-لÃ د-غ-لأ ءا-شسم
تو-م وأأ ةا-ي-ح ةأرا-ب-م د-ع-ت ة-ي-ب-مأز-لأ
بلا-طŸأ ، هدÓ-ب بخ-ت-نŸ ة-ب--شسن--لا--ب

ىلع ءاقبإ’أ لجأأ نم رشضÿأ ىلع زوفلاب
٢٢٠٢ ايق-ير-فأأ ·أأ سسأا-ك تا-ي-ئا-ه-ن ¤إأ ل-هأا-ت-لأ ‘ ه-لا-مأأ

ةبوعشصب هفأÎعإأ مغرو ،نورماكلأ ‘ ةررقŸأ
لابششأ ىلع زوفلأ ةرورشض دكأأ هنأأ ’إأ ةمهŸأ

مامأ زوفلأ نع ليد-ب’»:Ó-ئا-ق حر-شصو ي-شضا-م-ل-ب
تايئاه-ن ¤إأ ل-هأا-ت-لأ ‘ ا-ن-ظو-ظ-ح ر-ئأز÷أ

زوف انمزليو ةلماك تلأزام ايقيرفأأ سسأاك
¤إأ ي-ع-ن ا-م أذ--هو Úتا--يرا--ب--م ن--م
،سسيمÿأ موي رئأز÷أ مامأأ هما“إأ

انيلع ، توم وأأ ةايح ةأرابم اهنإأ
مامأأ يدحتلأ ىلع أديج زيكÎلأ
 ل.ماضسح.«رئأز÷أ

رضصان نب ماحقاب نÓيم دعي يضضاملب
طـــــــــقف ةدـــــحأو ةأراــــــــــبم ‘

بخ-ت-نŸأو نÓ-ي-م يدا-ن Úب قا-ف-تأ ن-ع ،ة-ي-لا-ط--يإأ ة--ي--ف--ح--شص ر--يرا--ق--ت تف--ششك
تايرابم ‘ رشصان نب ليعامشسإأ ،يÒنوشسور بع’ ةكراششم نأاششب ،يرئأز÷أ

سضرأ’أ جراخ ايبمأز ةهجأوŸ ءأرحشصلأ يبراfi دعتشسيو .ةلبقŸأ ةيمشسرلأ ÚبراÙأ
ةلوطبل ةلهؤوŸأ تايفشصتلأ راطإأ ‘ ،رهششلأ سسفن نم9٢ ‘ انأوشستوب ةفاشضتشسأ لبق ، مويلأ
بخ-ت-نŸأ نإا-ف ،«ترو-ب-شس و-ل-يد ير-يرو-ك» ة-ف--ي--ح--شص بشسح--بو .٢٢٠٢ ة-ي-ق-ير--فأ’أ ·أ’أ سسأا--ك

ةباشصإأ ددجتت ’ يك ،طقف ةدحأو ةأرابم رشصان نبأ بعلي نأاب نÓيم يدان دعو يرئأز÷أ
ةأرابم ‘ كراششو تابيردتلل داع هنكل ،أÒخأأ ةدع تاباشصإ’ رشصان نب ليعامشسإأ سضرعتو .بعÓلأ

نأأ تفاشضأأو .ةشساكتنأ نم بعÓلأ ىلع نÓيم ىششخيو .انيتنرويف مامأأ ةيشضاŸأ يÒنوشسورلأ
عم كأÎشش’اب رشصان نب ليعامشسإ’ اشصاخ ا‹انرب دعأأ ،نÓيŸ ينفلأ ريدŸأ ›ويب ونافيتشس

طقف ةأرابم٢١ ‘ كراشش (اماع3٢) رشصان نب نأأ ¤إأ راششي .يرئأز÷أ بختنملل ينفلأ زاه÷أ
.تÓشضعلأ ‘ تاباشصإأ نم هتاناعم ببشسب ،مشسوŸأ أذه ›اطيإ’أ يرودلاب

«اـــــهرايد جراـــــخو لخأد زوـــفت ةÒبكلأ تاـبختنŸأ» : يــــضضاملب
›ودلأ فقوتلأ ةÎف لÓخ هتايولؤأ ددحو ،هيبع’ عم امهم اعامتجأ دقع هنإأ  مدقلأ ةركل ينطولأ بختنŸأ بردم يشضاملب  لامج لاق
.رمتشسُم لكششب هتقث ىلع لوشص◊أ لجٔأ نم مهيدل ام لشضفٔأ Ëدقتب مهبلاط امك ،ةيلا◊أ
هيلع بعللأ ديري نم ،هجراخ ’ نأديŸأ ةيشضرٔأ قوف نوكيشس يعم مÓكلأ ،دود◊أ دعبٔ’ مهعم احشضأو تنك دقل» :رئأز÷أ بردم حشضوأأو
.«ىوتشسŸُأ وه فاطŸأ ةياهن ‘ لشصيفلأ نٔ’ ،هتÓهٔوم رهظُي نٔأ
.«انل ةبشسنلاب أدج مهم رمأ’أ أذه نٔ’ ،ةأرابŸأ طاقن ىلع لوشص◊اب نوبلاطُم مهنٔأ ÚبعÓل تدكٔأ» :فاشضأأو
ةبقترŸُأ ةيرفشسلأ لبق انشسفنٔأ ‘ ةقثلأ بشسك انيلع تقولأ سسفن ‘و ،اهرايد جراخ زوفت ةÒبكلأ تابختنŸأ» :”أأو
⁄اعلأ سسٔاكل ةلهٔوŸأ تايفشصتلأ حاتتفأ ‘ ،وشساف انيكروب مامٔأ

ايبماز بختنم ناديم طضسوتم
 :«لاكنيضس ناثان»

ديرن’ اننكل Òبك بختنم رئأز÷أ»
«ناكلأ ‘ ةكراضشŸأ عييضضت

ايب-مأز بخ-ت-ن-م نأد-ي-م ط-شسو-ت-م فÎعإأ
،يقيرفأأ بون÷أ «سشوبني-ل-ي-ت-شس» يدا-نو
ينطولأ بختنŸأ ةوقب ،’ا-ك-ن-ي-شس نا-ثا-ن
ةهجأوم ل-ب-ق ا-ي-ق-ير-فأ ل-ط-ب ير-ئأز÷أ
ا-كأزو-ل ة-ن-يدÃ د-غ-لأ ءا-شسم Úب-خ--ت--نŸأ
تايفشصت ت’وج سسماخ نمشض ةيبمأزلأ
ةررقŸأ٢٢٠٢ ا---ي---ق---ير----فأأ ·أأ سسأا----ك
ز-ي-كÎلا-ب ه-ئÓ-مز بلا-طو ،نور--ما--ك--لا--ب

مامأأ ةرم Êا-ث-ل ةÁز-ه-لأ يدا-ف-ت-ل أد-ي-ج
يدا-ف-ت ا-شضيأأو تا-ي--ف--شصت--لأ ‘ ر--شضÿأ
، «ناكلأ» ¤إأ لهأاتلأ قابشس نم ءاشصقإ’أ

مÓ--عإÓ--ل Ó--ئا--ق «’ا--ك--ن--ي--شس» حر--شص ثي--ح
انيلع Òب-ك بخ-ت-ن-م ر-ئأز÷أ»:ي-ب-مأز-لأ
زوفلل ي-عا-م÷أ ل-م-ع-لأو أد-ي-ج ز-ي-كÎلأ

‘ ةوشسق انومزه مهنأو ةشصاخ ، مهيلع
يدافتل مه-م ءا-ق-ل ا-ن-يد-ل ،با-هذ-لأ ءا-ق-ل
دقل ، ايقيرفأ سسأاك ‘ ةكراششŸأ عييشضت

 .» نوزهاج نحنو اقباشس Úترم انعييشض
ل.ماضسح

بـــــــعÓـŸأ نوــــــيعــه٢44١ نابعشش١١ ـل قفأوŸأ١٢٠٢ سسرام٥٢ سسيمÿأ

 رضشنلا لوؤوضسم ريدŸا
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلا شسيئر
fiدم fiيدوم

2263048660 : فتاهلا مقر
ÊوÎكللا ديÈلا
moc.liamg@baalamadsa

طضسولل ةعابطلا ةكرضش / عبطلا
 ةمضصاعلا رئاز÷ا شسيار دارم رئب عيبانيلا يح  ةمحرلا ةينواعت41 ناونعلا

 رضشنت ⁄ لوا ترضشن ءاوضس اهباحضصا ¤ا درت ل ةدير÷ا ¤ا لضصت يتلا روضصلاو لئاضسرلا لك

راهضشإلاو رضشنلل ةينطولا ةكرضشلا ¤إا اوهجوت مك  راهضشا لجأا نم
رئاز÷ا - روتضساب جهن1 مقرpena ةلاكوب
46.61.17.120 /82.17.37.120 فتاهلا
95.59.37.120 /91.9.37.120 شسكافلا

ردضصت ةلماضش ةيضضاير ةيموي
» ايديم يب ما يب » م م ذ شش نع

جد00.000009 ةكرضشلا لام شسار

54:12 ىــــــلع «اـــــــكأزول» أوـــــــــلضصو «رـــــــضضÿأ»

عبر ’إا ةرسشاعلا ةعاسسلا دودح ‘ ينطولا بختنŸا ةثعب تطح
دعب «اكازول» ةيبمازلا ةمسصاعلا ¤إا ءاثÓثلا سسمأا لوأا ةرهسس
رجينلاب ةرئاطلا اهلÓخ تفقوت تاعاسس01 تماد ةقاسش ةلحر

يراوه راطم نم تعلقأا دق تناك امدعب ،دوقولاب دّوزتلل
تدبو ،احابسص ةرسشاعلا ةعاسسلا دودح ‘ ›ودلا نيدموب

مهلوسصو دنع يسضاملب لابسشأا ىلع ةحسضاو قاهرإ’ا تامÓع
.›ودلا «اكازول» راطم ¤إا

مونلأ ¤إأ أودلخو ءاـضشعلأ ةبجو أوــــلوانت نوــــبعÓلأ
¤إا مهلوسصو دعب ءاسشعلا ةبجو لوانت نوبعÓلا لّسضفو

«ازنانوب» قدنف وهو ،«فافلا» هراتخا يذلا قدنفلا ‘ «اكازول»
رفوتيو ةرايسسلاب Òسس ةعاسسب ىوسس راطŸا نع دعتبي ’ يذلا

ةبجو لوانت دعبو ،زيكÎلاو ةحارلا فورظ لك ىلع
ببسسب مونلا ¤إا دولخلل مهفرغ ¤إا نوبعÓلا لقنت ،ءاسشعلا
مويلا ‘ عورسشلا لجأا نم هيلع اوناك يذلا ديدسشلا قاهر’ا

.ءاقلل دا÷ا Òسضحتلا ‘ ›اوŸا

ةقفر اــــــــيبمأز ـب قــــــــحتلي Êاــــــــثلأ جوــــــــفلأ
ةرقوب

يدوعسسلا Úيرودلا ‘ ةطسشانلا رسصانعلا ىلع رّذعت امدعبو
¤إا رئاز÷ا نم ¤وأ’ا ةعومÛا ةقفر لقنتلا يتارامإ’او

يلÙا بختنŸا بردم نم لك قحتلا «اكازول»
يدهم عفادŸا نم لك ةقفر ةرقوب دي‹

رسصنلا ‘ طسشانلا ديبع يدهمو تارهات
عم سسمأا دعوŸا ناك Úح ‘ ،يتارامإ’ا

ليجسست عم ÚبعÓلا ةيقب قاحتلا
اهنع نلعأا يتلا رسصانعلا بايغ

ةينعم Òغ اهنأا افلسس ينطولا بخانلا
.¤وأ’ا ةارابŸاب

ويديف ةضصح جمرب يضضاملب
ايبمأز ةنياعŸ سسمأأ

بختنŸا سصبرت لÓخ تقولا قيسض ¤إا رظنلاب
جمرب ،Úنث’ا ةيسشع قلطنا يذلا ينطولا

راهن فسصتنم يسضاملب لامج ينطولا بخانلا
يذلا سسفانŸا ةنياعŸ ويديف ةسصح سسمأا

فقوو ،مويلا ةرهسس هقيرف ههجاويسس
Úيبمازلا ةوقو فعسض طاقن ىلع يسضاملب
يوني يتلا ةطÿاو اهيبعÓل اهحرسش يتلا

نياع ثيح ،زوفلا قيقحتل اهب لوخدلا
بختنŸا ّسصخت ةÒبكو ةÒغسص لك نوبعÓلا

.يبمازلا

مــــــــقاطلأ ءاــــــــضضعأأو نوــــــــبعÓلأ
أورــــــــجأأ يــــــــنفلأ

«رأأ.يــــــــضس.يــــــــب» سصوــــــــحف
¤إا سسمأا ةحيبسص ينطولا بختنŸا ةثعب تعسضخ

ةمسصاعلاب «انوروك» سسوÒف نع فسشكلا سصوحف
دفولا لك ةمÓسس نم دكأاتلا لجأا نم «اكازول» ةيبمازلا

يداونلا نأا ةسصاخ ،ةارابŸا لبق ايبماز ¤إا لقنتŸا
اهيبعÓل ةيحسصلا ةلا◊ا بثك نع عباتت ةيبوروأ’ا

يداونلا تÈع نأاو قبسسو ينطولا بختنŸا ‘ Úطسشانلا
عم ايبماز ¤إا اهيبع’ لقنت اهسضفر نع يسسنرفلا

.رارقلا نع عجاÎلا لبق «رسضÿا»

ةرــــــــهضس ةــــــــضصح رــــــــخأأ أوــــــــضضاخ «رضضÿأ»
سسمأأ

يــــــــضسيئرلأ بــــــــعلŸأ ‘
ىلع هل ةيبيردت ةسصح رخأا سسمأا ءاسسم ينطولا بختنŸا ىرجأا
نم تناكو ،مويلا ةرهسس ةارابŸا نسضتحيسس يذلا يسسيئرلا بعلŸا
اهلاوحأا لسضفأا ‘ دجوت ’ يتلا ةيسضرأ’ا فاسشتكاو دّوعتلا لجأا

ةÒخأ’ا مهتارابم ‘ اهيلع لئابقلا ةبيبسش وبع’ فقو دهعب
هنأا مادام هقاروأا ءافخا يسضاملب ينطولا بردŸا ىدافتو ،ايراق

¤إا سسفانŸا ةجاحو اهتيلكسش مغر ةارابŸا بسسك ¤إا ىعسسي
.«ناكلا» وحن لهأاتلا قابسس ‘ ءاقبلل ثÓثلا طاقنلا

ةزمح . م

«أزنانوب» قدنف ‘ سسمأأ ةحيبضص أوبّردت«رضضÿأ»

ةيبيردت تّشصخ ةفيفخ ةيبيردت ةشصح ،سسمأأ ةحيبشص ةينطولأ ةليكششتلأ ترجأأ
Ãةشص◊أ يهو ،«اكأزول» ةيبمأزلأ ةمشصاعلاب «أزنانوب» قدنفل «فلوغلأ» بعل

رشصانعلل تناك يتلأ ةقاششلأ ةيرفشسلأ ءأّرج قاهر’أ نم سصّلختلل تءاج يتلأ
ىلع فرششأأ دقو ،ةشصاخ ةرئاط ‘ ايبمأز ¤إأ رئأز÷أ نم سسمأأ لوأأ ةينطولأ

ةشص◊أ ترجو ،ونامور جÒشسو Êأورم ةرامع Êدبلأ رشضÙأ ةشص◊أ هذه
Ãلأ عيمج ةكراششÓبعÚ ةقايللاب ةشصاخ سصشصح بيردتلأ يئانث هيف جمربو

.ةركلاب ىرخأأو

ÚــــــــــــبعÓلأ Úــــــــــــب ةــــــــــــعئأر ءأوــــــــــــجأأ
نأأ أدب ثيح ،قدنفلأ ‘ ÚبعÓلأ Úب ةعئأر ءأوجأأ طشسو ةشص◊أ هذه ترجو
ترج ةشص◊أ نأأ امك ،مهئÓمز ىلع أودّوعتو ةعومÛأ عم أو‹دنأ دق دد÷أ
ةقفر ةعومÛاب قحتلأ يذلأ تأرها-ت يد-ه-مو د-ي-ب-ع يد-ه-م ي-ئا-ن-ث-لأ رو-شضح-ب

‘ ةيباجيإأ ةجيتن قيق– ىلع أزكرم لكلأ أدبو ،ةرقوب يلÙأ بختنŸأ بردم
ةزمح . م  .جئاتنلأ نم ةيدرولأ ةلشسلشسلأ ةلشصأوŸ ةيقيرفإ’أ ةجرÿأ هذه
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fiةعم÷ا نوقحتلي رضصان نبو يدنام ،ةمحر نب ،رز Ÿاناوضستوب ةهجاو ىرضسيلاو ىنميلا Úته÷ا ‘ Òبك عارضصو رهÛا ت– لازغ
،رسصم ـب يراقلاب جيوتتلا ‘ تمهاسس يتلا ينطولا بختنŸا زئاكر نم Òثكلا بايغ ‘
لامج ينطولا بخا-ن-لا ا-ه-ي-ف ع-سضو ىر-خأا ءا-م-سسأا و-ح-ن مو-ي-لا ةر-ه-سس را-ظ-نألا ه-ج-ت-ت-سس
زربأاو ،ةيبرعلاو ةيبوروألا تايرودلا فلتfl ‘ تفÓلا اهقلأاتب اسسايق هتقث يسضاملب
هيدان عم يكÎلا يرودلا ‘ مسسوŸا اذه همسسا عطسس يذلا لازغ ديسشر د‚ ءامسسألا
سضّوعي نم ىلع نافزو ةدايع نب يئانثلا Úب اÒبك عارسصلا نوكيسس Úح ‘ ،سشاتكيسشيب

نم ةثيد◊ا هتدوع ببسسب ةمئاقلا نع بئاغلا لاطع فسسوي ،يسسنرفلا سسين يدان م‚
.ةباسصإلا

«رضضÿا» ¤إا هجهوت لقن نع ثحبي يكÎلا يرودلا ‘ رّرمُم لضضفأا
‘ ةطسشانلا ةيرئاز÷ا رسصانعلا لسضفأا نم دحاو ›ا◊ا تقولا ‘ لازغ ديسشر Èتعي
جيوتتلا وحن ةتباث ىطخب سشاتكسشيب هيدان دوقي يذلا وهو ل فيك ،ةيبوروألا تايرودلا
،اسضيأا سسأاكلا يئاهن ¤إا لهأاتمو ةرادسصلا ‘ اديحو هدجاوتب يكÎلا يرودلا بقلب

Îسسيل نم ةراعإا لكسش ىلع بعلي هنأا مغر ،Úينامثعلا دÓب ‘ ةيئانثلا نع ثحبي ثيح
يذ-لا ي-كÎلا يرود-لا ‘ ه--ت--لا--سض د--جو يذ--لا لاز--غ ،ي--ت--ي--سس
هيدان نم هجهوت لقن نع ثحبي ،ةمسساح ةرير“31 ـب هديسستي
ة-ب-ي-ت-ك ‘ ه-ت-م-ي-ق ى-ل-ع د-ي-كأا-ت-لاو مو-ي-لا ةر--ه--سس بخ--ت--نŸا ¤إا
.يسضاملب
ةدايع نب ىلع ناّفز ـل ةفيفط ةيلضضفأا

ىنميلا ةه÷ا ‘
ا--سضر د--مfi تو--سشÒب ع--فاد--م م--ه--سسأا ع--جار--ت د--ع---ب

ذنم هيدان عم ماظتناب بعلي ل حبسصأا يذلا ةيÓÁح
«ر-سضÿا» ة-م-ئا-ق ن-م هدا-ع-بإا ¤إا ىّدأا ا--م ،ه--ت--با--سصإا
ناّفز يئانثلل ةوعدلا هيجوت يسضاملب لّسضف ،ةÒخألا
لاطع فسسو-ي ق-لأا-تŸا با-ي-غ سضيو-ع-ت-ل ةدا-ي-ع ن-بو
‘ م-سسوŸا اذ-ه تا-با-سصإلا ح-ب-سش ن--م Êا--ع--ي يذ--لا
ىلع يئانثلا Úب اÒبك عارسصلا ودبي ثيح ،«1غيللا»
Óيلق لي“ ةفكلا نأا مغر مويلا ةرهسس ةيسساسسأا ةناكم
دهع ةثادحو بختنŸا ‘ هتبرŒ ¤إا رظنلاب ناّفز ¤إا

.«ÚبراÙا» ةبيتك عم يلحاسسلا مجنلا عفادم
ىلع ناضسفانتي يوÓلا دبعو فضساخ

ينيعبضس نب ضضيوعت
ي-ن-طو-لا بردŸا ما-مأا ة-ي-تاو-م ود-ب-ت ة-سصر-ف-لا ّنأا ا--م--ك

طÿا نم ىرسسيلا ةه÷ا ‘ ةديدج ءامسسأا فاسشتكل
أا÷ ثيح ،بقاعŸا ينيعبسس نب بايغ لظ ‘ يفلÿا
‘ ،فسساخو يوÓلا دبع يئانثلا ءاعدتسسا ¤إا يسضاملب

ينطولا بخانلا ةقث دقف يذلا اسضيأا سسراف دمfi بيغ
‘ يدؤو-ي ›ا-غ-تÈلا Ó-يد-نو-ت ع-فاد-م-ف ،ةÒخألا ر-ه--سشألا ‘
فاسشتكا داعأا نيأا ›اغتÈلا يرودلا ‘ ىوتسسŸا ‘ تايرابم
عم ماظتناب كراسشي يوÓلا دبع ىتحو ،يسسنرفلا ودروب ‘ ةبعسص ةÎف دعب هسسفن
    .يراقلا ىوتسسŸا ىلع ةمزÓلا ةÿÈا كلÁو يرسسيوسسلا نويسس

ةزمح . م

«اكازول» نم قلطني لايدنوŸا تايفضصتل Òضضحتلا «اكازول» نم قلطني لايدنوŸا تايفضصتل Òضضحتلا

 رئاز÷ا – ايبماز
مويلا ةرهضس

نم ةيادب
مويلا ةرهضس

نم ةيادب

00:02 00:02

لبق ماه عفد نم ينطولا بختنŸا ديفتسسيسس
Úنثلا ةره-سس ا-ناو-سستو-ب ـب ه-ع-م-ج-ت-سس ي-ت-لا ة-ي-نا-ث-لا ةارا-بŸا
ثيح ،ايقيرفإا ·أا سسأاك تايفسصت نم ةارابم رخأا ‘ لبقŸا

ةيرفسس نع اوباغ امدعب ةعم÷ا اذه زئاكرلا قاحتلا رظتني
يعاودل ايبماز ¤إا لقنتلل مهحيرسست مهتيدنأا سضفر ببسسب «اكازول»

نم لك نوك-ي-سس ثي-ح ،«ا-نورو-ك» سسوÒف ي-سشف-ت-ب ة-ق-ّل-ع-ت-م ة-ي-ح-سص
fiيد-ي-سس ز-كر-م ‘ نور-سضا-ح ر-سصا-ن ن-بو يد-نا-م ،ة-م-حر ن-ب ،زر

نوكراسشيسس يتلا ةيناثلا ةجرخلل Òسضحتلل دغلا نم ةيادب ىسسوم
.ايبماز مامأا مهبايغ دعب اهيف

اناوضستوب ارضضاح نوكيضسو مويلا دفنتضسي ينيعبضس نب
ةارابم ‘ ةيلآلا ةبوقع دفنتسسيسس ينيعبسس نب يمار عفادŸا نأا امك
،لبقŸا Úنثلا اناوسستوب ءاقل ‘ ةكراسشملل ازهاج نوكيسسو مويلا

نكل ،«اكازول» ¤إا تلقنت يتلا ةثعبلا عم دجاوتي ⁄ يذلا وهو
اذهب ةينعŸا ةمئاقلا ‘ هل ةوعدلا هيجوت لّسضف Úطولا بخانلا

ل----------جأا ن----------م سصبÎلا
‘ ةتباثلا خابدÓغ عفادم ةميقل تارظن Êاثلا ءاقللا ‘ هكارسشإا

نو-ك-ي-سس ثي-ح ،ي-ف-لÿا طÿا ن-م ىر-سسي-لا ة-ه÷ا ى-ل-ع ه-تا-با-سسح
.ينطولا بختنملل يفلÿا طÿا ىلع ارثؤوم مويلا ةرهسس هبايغ

هتكراضشم ‘ لضصفلا لبق رضصان نب ـب عمتجيضس يضضاملب
ةيرفسس نم هتدوع دعب ينطولا بخانلا عمتجي نأا رظتنŸا نمو
نأاسشب هعم ثيدحلل رسصان نب ليعامسسا نÓيم م‚ عم «اكازول»

نيدايŸا نع ةليوط ةÎفل هتدعبأا يتلا ةباسصإلا دعب ةيحسصلا هتلاح
لسصفلا لبق هعم ثّدحتيسس ثيح ،انيتنرويف ءاقل ‘ اثيدح هتدوعو

هتبغر مدع ّلظ ‘ لبقŸا Úنثلا اناوسستوب ةارابم ‘ هتكراسشم ‘
دعب رفسصلا ةطقن ¤إا داع يذلا وهو ةارابŸا هذه ‘ هب ةفزاÛا
سضفر يذلا وهو ،ةقباسسلا ةباسصإلا نم ىفاعت امدنع ةكراسشم لوأا

  .Úتيلاتتم Úتارابم ‘ ةكراسشŸاب هل حامسسلا ›ويب نÓيم ‘ هبردم
ةزمح . م

ةعاسسلا نم ةيادب مويلا ةرهسس ينطولا بختنŸا هجاوُي
مسسرب يب-ماز-لا هÒظ-ن ،ير-ئاز÷ا تي-قو-ت-لا-ب ة-ن-ما-ث-لا
سسأاك تايفسصت نم ةÒخألا لبق امو ةسسماÿا ةلو÷ا
يلكسش ءاقل ‘ ،نورماكلا اهنسضتحتسس يتلا ايقيرفإا ·أا
¤إا رو-ب-ع-لا ة-قرو ا-ي-م-سسر او-ن-م--سض ن--يذ--لا «ر--سضÿا» ـل
نع نو-ع-فاد-ي-سس م-ه-ن-ك-ل ،ة-ي-سضاŸا ة-لو÷ا ‘ «نا-ك-لا»
بخ-ت-ن-م ما-مأا ءار-م-سسلا ةرا-ق-ل--ل لا--ط--بأا--ك م--ه--ت--ع--م--سس
لجأا نم هلقث لكب يمÒسس يذلا ةيسساحنلا تاسصاسصرلا

يطعي ام ،ةعومÛا هذه نع ةيناثلا ةقاطبلا مسسح
.ةسصاخ ةهكن ءاقلل

فضصو ضضفريو زوفلا ىلع دّدضشُي يضضاملب
«يلكضشلا» ـب ءاقللا

بخا-ن-لا ّنإا--ف ،ع--ي--م÷ا ىد--ل اد--ئا--سس نا--ك ا--م سسك--عو
ةارابŸا فسصو نم ابسضاغ ادب يسضاملب لامج ينطولا

Úح ةينطولا رسصانعلل ةبسسنلاب ةماهلا Òغو ةيلكسشلاب
رادم ىلع ةّوقب بعللاو زوفلا قيق– ةرورسض ىلع دّدسش
¤إا ةسسام ةجاح ‘ سسفانŸا ّنأا اÃ ةقيقد Úعسستلا
ةلو÷ا لبق لهأاتلا ‘ هظوظح عفرل ثÓثلا طاقنلا
ةيّدجب لماعتلا ىلع هلابسشأا ّثح دسصق اذهو ،ةÒخألا

ن-م Ó-ما-ك داز-لا-ب ةدو-ع-ل-ل ةّو--ق--ب بع--ل--لاو ةارا--بŸا ع--م
.مويلا ةرهسس «اكازول» ةيبمازلا ةمسصاعلا

ةلضسلضس ةلضصاومو راضصتن’ا ةيلقع خيضسرت
ةراضسخ نود تايرابŸا

ة-ي-ل-ق-ع خ-ي-سسر-ت ¤إا ي-سضا-م-ل-ب «سشتو-ك-لا» ى-ع-سسي ا-م--ك
ةيمسسرلا تايرابŸا ‘ ءاوسس هيبعل ىدل تاراسصتنلا
ه-ي-ب-عل ع-م ه-ث-يد-ح ‘ ه-ي-ل-ع دّد-سش ا-م و-هو ،ة-يدو--لا وأا

Ãنونوكيسس مهنأا اودقتعي ل ىتح ىسسوم يديسس زكر
،ّمهألا لماعلا اّمأا ،«اكازول» ¤إا ةهزن عم دعوم ىلع

ي-ت-لا ةرا-سسخ نود تا-يرا-بŸا ة-ل-سسل-سس ة--ل--سصاو--م و--ه--ف
سضرأا-ب يرا-ق-لا م-ه-ج-يو-ت-ت ذ-ن-م «ر-سضÿا» ا--ه--ل--ه--ت--سسا
Úبلاطم ي◊وبم ءا-ق-فر ل-ع-ج-ي ا-م و-هو ،«ة-ن-عار-ف-لا»

Ãا يدا-ف--ت--ل دو--ه÷ا ة--ف--عا--سضÿبخ-ت-ن-م ما-مأا ةرا-سس
.ايقيرفإا لاطبأاب ةحاطإلا فرسش لين ¤إا ىعسسيسس

Èكأ’ا قئاعلا ةيضضرأ’او ماه ناحتما مامأا دد÷ا
نم ديدعلا مامأا ةماه ةسصرف ةارابŸا هذه نوكتسسو
‘ ةÒثك سصرفب ظ– ⁄ يتلا كلتو ةديد÷ا هوجولا
ين-طو-لا بخا-ن-لا عا-ن-قإا ل-جأا ن-م ة-ي-سضاŸا تا-يرا-بŸا
لÓ--خ ا--ه--ل ةو--عد--لا ه--ي--جو--ت--ل ه--ع--فدو ا--ه--تا--نا--ك--مإا---ب
،بختنŸا رظتنت يتلا ةلبقŸا ةماهلا تاقاقحتسسلا

ت– نو-ك-ت-سس ف-سسا-خو ة-بو-ت ،ي-قورز ل--ث--م ءا--م--سسأا--ف
اودّوعتي ⁄ فورظ ‘ ةيرومأاŸا ةبوعسص مغر رهÛا

ةبخن-ل-ل Èكألا ق-ئا-ع-لا ى-ق-ب-ت ة-ي-سضرألا ّنأا ا-م-ك ،ا-ه-ي-ل-ع

مد-ع ى-ل-ع ي-سضا-م-ل-ب بردŸا ف-قو ا-مد-ع-ب ة-ي--ن--طو--لا
سسأاك ‘ ةÒخألا لئابقلا ةبيبسش ةارابم ‘ اهتيحÓسص
.«فاكلا»

زئاكرلا بايغ ببضسب ةديدج ةّلحب «رضضÿا»
هذ-ه ‘ ي-ن-طو-لا بخا-ن-لا د-م--ت--ع--ي نأا ر--ظ--ت--نŸا ن--مو
Òهام÷ا اهيلع دّوعتت ⁄ ةديدج ةليكسشت ىلع ةارابŸا
نيذلا زئاكرلا زربأل ةيعونلا تابايغلا لعفب ةيرئاز÷ا

ةمحر نبو زرfi يئانثلا زربأاو «اكازول» ¤إا اولقنتي ⁄
،ايبماز ¤إا رفسسلل امهحيرسست امهييدان سضفر ببسسب
¤إا اثيدح د-ئا-ع-لا ر-سصا-ن ن-بو بقا-عŸا ي-ن-ي-ع-ب-سس ن-بو
بيغي امك ،ةارابŸاب ينعم Òغ يدنام ىتحو ةسسفانŸا
لعجيسس ام وهو ،ينطولا بردŸا تارايخ ببسسب روليد
يتلا رسصانعلا ىوتسسم ىلع فقي يرئاز÷ا روهم÷ا

ةزمح . م   .مويلا ةرهسس ءامسسألا هذه سضّوعتسس



19 مقر يبرأدلأ ةأرابم عم دغ ةرهضس دعوŸأ نوكيضس
ة-يدو-لو--م را÷أو ة--م--ضصا--ع--لأ دا–إأ Úب ،ة--لو--ط--ب--لأ ‘

رخأاتم ءاقل ‘ Úغولوبب يدامح رمع بعلÃ رئأز÷أ
و-ب-عل ل-خد-ي-ضس ثي-ح ،ة-لو-ط-ب-لأ ن-م21 ة--لو÷أ ن---ع
زوفلأ قيق– وهو دحأو فدهب ةهجأوŸأ ةراطضسوضس
ىلع ةدكيكضسو فلضشلأ مامأأ ÚيضضاŸأ نيزوفلأ ديكأاتو
Ëرغلأ مامأأو ةبعضص نوكتضس ةمهŸأ نأأ مغر ،›أوتلأ

ةيدولوŸأ ةجاح لظ ‘ يديلقتلأ
ثÓ---ث---لأ طا---ق---ن----لأ ¤إأ

ة--م---غ---ن ةدا---ع---ت---ضسل
‘ تأرا-----ضصت------نلأ

.ةلوطبلأ
ثحبي دودغز

ثلاث نع
ىلع راصصتنا

›اوتلا
برد----م ثح-----ب-----يو
Òن----------------م دا–لأ

ذنم هل ›أوتلأ ىلع زوف ثلاث نع دغلأ ءاقل ‘ دودغز
تقولأ ينفلأ مقاطلل ناكو ،قيرفلأ سسأأر ىلع هنييعت
بقع ةيلاع تايونعÃو يبرأدلأ ةأرابم Òضضحتل ‘اكلأ
نوكي-ضس ثي-ح ،ة-ل-ما-ك ة-ي-عا-بر-ب ةد-ك-ي-ك-ضس ى-ل-ع زو-ف-لأ
هتمهمو دينع سسفانم مامأأو يقيقح رابتخأ ‘ دودغز
ن-يءا-ق-ل-لأ ‘ لا◊أ ه-ي-ل-ع نا-ك ا--م--ك ة--ل--ه--ضس نو--ك--ت ن--ل
رداقلأ دبع Úبو هنيب ةهجأوŸأ لعجي ام ،ÚيضضاŸأ

بردم لكو ،ةديدضشو ةيوق سسامتلأ طخ ىلع Êأرمع
ىلع ظافحلل هتحلضصŸ ةهجأوŸأ مضسح نع ثحبيضس
.ايلاع تايونعŸأ

ةدوعلا ينعي زوفلا
بقللا قابصس ¤إا

قا-----ضشع ن-----هأر------يو
ى-ل--ع ةرا--ط--ضسو--ضس
لجأأ نم مهقيرف

طاقنلأ قيق–
لو-ضصو-لأو ثÓ-ث--لأ
ام03 ة-ط-ق-ن-لأ ¤إأ
نوحبري م-ه-ل-ع-ج-ي-ضس
‘ لقألأ ىلع Úتبترم

،بي---------تÎلأ م---------ل----------ضس
ة-ب-ترŸأ نو-م-ضسا-ق-ت-ي-ضسو

،ودأراب يدان عم ةضسماÿأ
ل---ما---ك ةدا---ع---ت---ضسأ م----ث ن----مو

بقل ىلع ةضسفانŸأ ‘ ظوظ◊أ
هضصقنت قير-ف-لأ نأأو ة-ضصا-خ ،ة-لو-ط-ب-لأ

دأدزو-ل-ب با--ب--ضش را÷أ ما--مأأ ىر--خأأ ةأرا--ب--م
را-ضصنألأ ل-ع-ج--ي ا--م و--هو ،ق--حل تقو ‘ بع--ل--ت

زو-ف-لأ ة-لا-ح ‘ بق-ل-لا-ب ج-يو-ت-ت-لأ م-ل-ح نود-ي-ع--ت--ضسي
Ãبع-ل-ل ر-خآلأ و-ه ح-ضشر--م ق--ير--ف ما--مأأ د--غ--لأ ةأرا--ب

.¤وألأ رأودألأ
زوفلا ‘ ىوصس نوركفيو نوزفfi نوبعÓلا

،دغلأ ةأرابŸ ةيلاع تايونعÃ دا–لأ وبعل رضضحيو
هيلع ناك امك ةيدولوŸأ ةبقع زواŒ ىلع مزع مهلكو
ى--ن--م--ت--ي بعل ل--كو ،Úطرا--ف--لأ ن--يءا--ق---ل---لأ ‘ لا◊أ
ل-جأأ ن-م ه-يد-ل ا-م ل--فأأ Ëد--ق--تو ا--ي--ضسا--ضسأأ ة--كرا--ضشŸأ

ةضسفانŸأ لظ ‘ أذهو ،زوفلأ ىلع قيرفلأ ةدعاضسم
‘ ،همودق ذنم دودغز بردŸأ اهقلخ يتلأ ةديدضشلأ

،ةيضساضسألأ ةليكضشتلأ ىلع اهثدحأأ يتلأ تأÒيغتلأ لظ
ى-ل-ع ة-ه-جأو--لأ ¤إأ ءا--م--ضسألأ سضع--ب ةدا--عإأ لÓ--خ ن--م
‘ دتضشت ةضسفانŸأ لعج ام وهو ،ىرخأأ ءامضسأأ باضسح

.ةيضساضسأأ نكامأأ ىلع لوضص◊أ لجأأ نم تابيردتلأ
رايدلا لخاد بعللا لÓغتصسا نوديري

بع-لÃ ي-برأد--لأ ءأر--جإأ نأأ ى--ل--ع نا--ن--ثأ ف--ل--ت--خ--ي لو
ن-يذ-لأ ،دا–لأ ي-ب-عل ة-ح-ل-ضصم ‘ نو-ك-ي-ضس Úغو-لو--ب
ةيدولوŸأ يبعل نم Ìكأأ نأديŸأ ةيضضرأأ ىلع أودوعت

ام أذهو ،ةيليوج٥ بعلÃ مهفويضض نولبقتضسي نيذلأ
ءاقفر ىعضسيو ،دغ موي ةراطضسوضس ةحلضصم ‘ نوكيضس
،دوضشح ءاقفرب ةحاطإلأ لجأأ نم هلÓغتضسأ ¤إأ ةتيضش
ةجرفلأ نأأ لإأ ةهجأوŸأ نع Òهام÷أ بايغ مغرو
لك ىلع ةحوتفم ةأرابŸأ نأأو ةضصاخ ةنومضضم نوكتضس
،Òغ ل زوفلأ فدهب اهلخديضس قيرف لكو تلامتحلأ

.أدج درأو ةحوتفم ةأرابم ةدهاضشم ةيناكمإأ لعجي ام
راصصنأ’ا ةقث بصسكو

دا–لأ را-ضصنأأ ة-ق-ث بضسك ¤إأ ة-ن-ي-ضشو-ب ءا-ق--فر ل--مأا--يو
ةنوآلأ ‘ اهيرا‹ ¤إأ تداع هايŸأ نأأ مغر ،Èكأأ لكضشب
زو-ف ق-ي-ق–و د-ي-كأا--ت--لأ نود--ير--ي م--ه--نأأ نأأ لإأ ،ةÒخألأ
قابضس ¤إأ ديعب نم دا–لأ ةدوع دكؤوي ةجيتنلأو ءأدألاب
ن--م أÒخ أور--ضشب--ت--ضسأ را--ضصنألأ نأأو ة---ضصا---خ ،بق---ل---لأ
أذ--كو ى--ي--ح--ي Îن--ع ي--ضضا--ير--لأ ر--يدŸأ تا---ح---ير---ضصت
ةدكيكضس ىلع زوفلأ بقع دودغز بردŸأ تاحيرضصت
باهذلأ لجأأ نم قيرفلأ أذه ‘ أÒثك نوقثي أوحبضصأأو

ب .ب.باقلألأ دضصحو أديعب

اهتأÒضض– دا–لأ ةليكضشت مويلأ يهنت
Ÿةيلاع تايونعم طضسو ،يبرأدلأ ةأراب

،Úب-عÓ-لأ فر--ط ن--م د--يد--ضش ز--ي--كر--تو
يذلأ دودغز Òنم بردŸأ نم ةضصاخو
ثÓثلأ طاقنلأ قيقحتب ىوضس ىضضري نل
ذنم ةيباجيإلأ جئا-ت-ن-لأ ة-ل-ضسل-ضس لا-م-كإأو
ن--م Êا--ع---ي---ضس بردŸأ نأأ لإأ ،ه---مود---ق
طخ ‘ ةضصاخ ةمهŸأ تابايغلأ سضعب
أذكو ،ميليب بايغ دكأات لظ ‘ ،موجهلأ
،سسمأأ لوأأ تابيردت ‘ يمضساقلب ةباضصإأ
‘ بردŸأ ع---ضضي---ضس يذ---لأ ر---مألأ و---هو
ة-ل-ي-ك-ضشت-لأ را-ي-ت-خأ ل-جأ ن-م جر-ح ح-ضضو
.ةيضساضسألأ

تاباصس◊ا طلخت يمصساقلب ةباصصإا
لحا-ك-لأ ‘ ة-با-ضصإل ي-م-ضسا-ق-ل-ب سضر-ع-تو

،سسمأأ لوأأ ءاضسŸ ةيبيردتلأ ةضص◊أ لÓخ
‘ ه--ظو--ظ--ح سصق--ن--ي يذ--لأ ر---مألأ و---هو
ل ةباضصإلأ نأأ مغرو ذإأ ،دغ موي ةكراضشŸأ

ة---كرا----ضشم نأأ لإأ ةÒط----خ د----ع----ت
تتا--ب ي--ضسا--ضسأأ ل--ك---ضشب بعÓ---لأ

fiق---ل---خ---ي---ضس ا---م و---هو ،كضش ل
‘ ينفلأ مقاطلل ةديدع لكاضشم
،ةيموج-ه-لأ تأرا-يÿأ سصق-ن ل-ظ
ن---م ة---عا---ضش ن----ب ةدو----ع ل----ظ ‘

م-ي-ل-ي-ب ة-كرا-ضشم مد--عو ة--با--ضصإلأ
.هليهأات مدع ببضسب

‘ مويلا لصصفيصس دودغز
هتكراصشم

‘ لضصفلأ ‘ بردŸأ عرضستي نلو
ةأرا-بŸأ ‘ ي-م-ضسا-ق-ل-ب ة-كرا--ضشم
ةياغ ¤إأ رظتنيضس و ،همدع نم
نع نÓعإلأ لجأأ نم ةظ◊ رخآأ

ةضصاخو ةليكضشتلأ ‘ بعÓلأ ةيمهأأ مكحب ،كلذ
ةلماك فأدهأأ ةعبرأأ لجضسو ةعئأر ةÎفب رÁ هنأ

عيم÷أ هيلع نهأري ثيح ،Úتهجأوم رخآأ ‘
نأأ بقترŸأ نمو ،ةيدولوŸأ كابضش زه لجأأ نم
بعÓلأ ةكراضشم ‘ مويلأ ءاضسم دودغز لضصفي

.اهمدع نم
ميليب ضضيوعتل زهاج يراوز

قأور لضضفأأ ‘ يرأوز دجأوتي ،ىرخأأ ةهج نم
ةه÷أ ىلع ةيضساضسألأ هتناكم ةداعتضسأ لجأأ نم
‘ ةفاضضإلأ Ëدقتو ،موجهلأ طخ نم ىنميلأ

ذنم دودغز همحقيضس ثيح ،ميليب بايغ لظ
¤إأ يمامألأ طÿأ ‘ هيلع دمتعيضسو ةيأدبلأ

ر-خآلأ و-ه ل-ج-ضسي--ضس يذ--لأ ة--عا--ضش ن--ب بنا--ج
ن--مو ،ةÒب--ك ة--ب--ضسن--ب ة--ل--ي--ك--ضشت--لأ ¤إأ ه--تدو--ع
امك ةيموجه ةطخب دودغز لخدي نأأ بقترŸأ
Úت--ي--ضضاŸأ Úتأرا--بŸأ ‘ لا◊أ ه--ي--ل--ع نا---ك
ب .ب.4/3/3 يكيتكتلأ جهنلابو

لوأ’ا فÙÎاــه2441 نابعضش11 ـل قفأوŸأ1202 سسرام٥2 سسيمÿأ

Úغولوب ‘ مويلا ةسصح رخآا

Œضض– ةيبيردت ةضصح رخآأ مويلأ ءاضسم ةراطضسوضس ةليكضشت يرÒأ Ÿةأراب ىلع تاضسمللأ رخآأ عضضوو ينقتلأ لمعلل ينفلأ مقاطلأ اهضصضصخيضسو ،دغلأ لجأأ نم ÚبعÓلأ عم ثيدحلل بردŸأ اهلغتضسيضس امك ،ةيضساضسألأ ةليكضشتلأ .ايونعمو ايضسفن مهÒضض–
تازيفحتلا ةقرو بعلت ةرادإ’ا سصيضصخت تررق لولح روضشاع ةضسائرب قيرفلأ ةرأدإأ نأ ،انرداضصم تملع طاقنلأ ءاقبإأو ةيدولوŸأ ىلع زوفلأ لباقم ÚبعÓل ةÈتعم ةيلام ةحنم ÚبعÓلأ تايونعم أÒثك عفÎضس يتلأ ةوطÿأ يهو ،Úغولوب ‘ ثÓثلأ .ةÒبك ةÁزعب ءاقللأ نولخدي مهلعŒو
81 ةمئاق نمصض رظتنم فيصصول باغ امدعب ،دغلأ ءاقل ‘ ابعل81 ةمئاق ¤إأ هتدوع فيضصول مثيه لجضسيضس داعتضسأ ثيح ،ةيزها÷أ سصقن ببضسب ةطرافلأ ةثÓثلأ تأءاقللأ ‘ اهنع ح-ضشر-م Òخألأ نأأ م-غر ،Êأو-ضضر ة-ضسفا-نŸ أز-ها-ج تا-بو ه-ت-قا-ي--ل بعÓ--لأ .ايضساضسأأ ةلضصأوملل

Êويزفلتلا لقنلاب ةينعم ةارابŸا ةعاضسلأ نم ةيأدب دغ موي Êويزفلتلأ لقنلاب ينعم يبرأدلأ ءاقل نوكيضسو روهمج نكميضس ام وهو ،يمومعلأ نويزفلتلأ تأونق ىلع فضصنو ةنماثلأ ة-ضشا-ضشلأ ف-ل-خ ة-ه-جأوŸأ ة-ع-با-ت-م ن-م ة-ي-لÙأ ةر-ك-لأ قا-ضشعو Úق-ير--ف--لأ .ةÒغضصلأ

ةمصصاعلا دا–إا

«انوروك ءابو ببسسب ÚبعÓلا ىلع ةيقطنم ماكحأا رادسصإا نكÁ ’» :ناقزرم
نا-ب-ع--ضش يأد Úضسح ر--ضصن ـل ي--ضضا--ير--لأ ر--يدŸأ ع--جرأأ

ىرخألأ قرفلأ ّلجو هقيرف جئاتن روهدت ببضس ناقزرم
عيم÷أ رّثأات ¤إأ مضسوŸأ أذه يرودلأ ىوتضسم Êدتو
عقوŸ رأوح ‘ ددضصلأ أذه ‘ لاقو ،«انوروك» ءابوب
ةلوهضسلأ نم سسيل هنأأ ىرأأ» :أرخؤوم «ديد÷أ يبرعلأ»
3ـل أوقب نيذلأ ،ÚبعÓلأ ىلع ةيضساق ًاماكحأأ قلطن يكل
قÓطنأ دعبو ،انوروك ءابو ببضسب تابيردت نود رهضشأأ
ةزو---ح ‘ نا---ك يذ---لأ ق---ي---ضضلأ تقو---لأ ع----مو يرود----لأ
تابوعضص نودجي أذهلو ،Òضضحتلأ لجأأ نم ÚبردŸأ
.«ÚبعÓلأ نم ةلماكتم ةمئاق Òضض– ‘ ةÒبك
«ةصسفانŸا ماظن Òيغت دعب ةبوعصص تدادزا ةيعصضولا»
قيرفلل ةبضسنلاب يرودلأ ةبوعضص ّنأأ ناقزرم ىري امك
:لاقو ،مضسوŸأ أذه ةضسفانŸأ ماظن Òيغت عم تدأز
لاح وهو ،فورظلأ هذه طضسو ‘ ةأرابم بعللأ بعضص»
همامأأ ًابعضص رمألأ نوكيضس هرودب يذلأ Êدبلأ رضضÙأ
دهضشي يذلأ مضسوŸأ أذه ةضصاخ ،ÚبعÓلأ Òضضحتل

نم ةنوكم يرود ةلوطب دامتعأ دعب تايرابŸأ ةفاثك
ىلع طقف رضصتقي ⁄ رمألأ» :لوقي عباتو ،«ًاقيرف02
تا-يÈك ‘ ًا-ضضيأأ كلذ ا-ن-يأأر د--ق--ل ،ير--ئأز÷أ يرود--لأ
نم لئاهلأ ددعلأ ‘ لث“ ام وهو ةيبوروألأ تايرودلأ
.«قرفلأ فلتÚ ‘ flباضصŸأ ÚبعÓلأ

«’ Áضضعب ‘ ناّبصشلا ىلع مك◊ا نك
«بختنŸا نع نوديعب مهو تايرابŸا

نومّدقي ل نويلا◊أ يرودلأ يبعل نأأ ناقزرم لاق امك
انيأأر له حورطŸأ لأؤوضسلأ» :لاقو ،بختنملل Úبعل
ل بعÓلاف ؟ينطولأ بختنملل ىعدتضست ءامضسألأ هذه

Áأ سضعب ‘ هأوتضسم ىلع مكحن نأأ نكŸطقف تايراب،
دمfi لثم بعل نع ثيد◊أ نم انعنÁ ل أذه نكل
«ةيفياطضسلأ» ةضسردŸأ جاتن وه يذلأ ةرومع Úمألأ
اننأأ دي÷أ نمو ،بابضشل-ل ز-ي-مŸأ ن-يو-ك-ت-لا-ب ة-فور-عŸأ
تايوت-ضسŸأ كل-ت نو-مد-ق-ي Úب-عÓ-لأ ءلؤو-ه ل-ث-م ا-ن-يأأر
،«ةبعضصلأ فورظلأ هذه مغر

«61 نصس ‘ رباكأ’ا عم تبعلو زي‡ بع’ لاطع»
ينطولأ بختنŸأ م‚ Úبو هنيب قرافلأ نعو
هيدل بعل لك» :ناقزرم لاق ،لاطع فضسوي
ًابعل ىرأأ ا-مد-ن-ع ن-ك-ل ،ه-تا-نا-ك-مإأو ه-تأرد-ق
ةÒبكلأ ةبهوŸأ بحاضص  لاطع فضسوي لثم
‘ ةع-ئأر تأز-ي‡ ه-يد-ل و-ه-ف ،ًأÒث-ك ر-خ-ت-فأأ
¤إأ ة-جا-ح-ب ى-ق-ب-ي ه-ن-ك-ل ،ي-مو-ج-ه--لأ ق--ضشلأ
ة--ل--ك--ضشم زواŒو ًا--ي--عا--فد ه--ضسف--ن ر--يو---ط---ت
ىقبي امك .اهنم Êاعي يتلأ ةÒثكلأ تاباضصإلأ

نم تجرخت انأأ Óًثم ،نيوكتلأ ‘ قرف كانه
ن-----ضسحأأ ىد-----حإأ ،Úضسح ر-----ضصن ة------ضسرد------م
،با--ب--ضشلأ Úب--عÓ--لأ ن---يو---ك---ت ‘ سسرأدŸأ
،(ًاماع61) نضس ‘ لوألأ قيرفلأ عم تبعلو
قيرفلأ عم بعل يذلأ رجام حبأر لاح وهو
‘ Úضس◊أ تيآأو (ًاماع81) نضس ‘ لوألأ

م . م .«(ًاماع91) نضس

(اصس٥٤:٠٢ ىلع ادغ) رئاز÷ا .م – ةمصصاعلا .إا

ديمعلاب ةحاطإ’او ديكأاتلا ةمهم ‘ دا–’ا

ئراوط ثدحي يمسساقلبو يدحتلا عفري دودغز

ياد Úصسح رصصن



،ي-ضضا-م-ل-ب لا-م-ج ي-ن-طو-لأ بخا-ن-لأ ا-ه-ن-ع ف-ضشك ي-ت-لأ ة-م-ئا-ق--لأ د--ه--ضشت ⁄
يهو ،ةيدولوŸأ ‘ Òبكلأو Òغضصلأ اهرظتني ناك يتلأ ةراضسلأ ةأاجافŸأ
ةير-ف-ضسب ة-ي-ن-عŸأ ة-م-ئا-ق-لأ ‘ دأد-ح ذا-ع-م يروÙأ ع-فأدŸأ م-ضسأ د-جأو-ت
،سصاÿأو ماعلأ ثيدحو ةيضساضسأأ ةزيكر حبضصأأ بعللأ نأأ مغرف ،ايبمأز
لإأ ايراقو ايلfi ،ةيدولوŸأ عم ةيعافدلأ هتايناكمإأو ةÒبكلأ هضضورع لضضفب
تناك امدعب هتاباضسح جراخ هعضضوو ،ىرخأأ ةرم دأدح ىضشا– يضضاملب نأأ
‘ ÚبراÙأ ةبيتكل مضضنيضس ةبيورلأ ةنيدم نبأ نأاب تايطعŸأ لك Òضشت

ةرضس◊أ كÎيل رخآأ يأأر هل ناك «سشتوكلأ» نكل ،انأوضستوبو ايبمأز يتأرابم
. ةرضضÿأ عافد لبقتضسم دأدح ‘ نوري نيذلأ ةوانضشلأ هوجو ىلع قلقلأو

يسضاملب جرحأاو دادح تايناكمإاب داسشأا «فاكلا» عقوم
بخانلأ نوبلاطي نم مه ةيدولوŸأ راضصنأأ طقف سسيل هنأأ رمألأ ‘ تفلŸأو
نم يتأات ةداهضشلأ لب ،دأدح ذاعم قيرفلأ عفأدŸ ةوعدلأ هيجوتب ينطولأ

Èع ويديف عقوم رضشن يذلأ ،فاكلأ مدقلأ ةركل ةيقيرفإلأ ةيدا–إلأ عقوم
،ةيدولوŸأ بعل اهب عتمتي يتلأ ةيعافدلأ تايناكمإلأ هيف رهظي حأر Îيوت
ها-يإأ ةÈت-ع-م ،ةد-ترŸأ تا-م-ج-ه-لأو ة-ب-ع-ضصلأ تأر-ك-لأ ع-م ه-ل-ما-ع-ت ة--ق--ير--طو
بابضسألأ Úب نم ناكو ،يفلÿأ طخلل نزأوتلأ ىطعأأ يذلأ ›اثŸأ عفأدŸاب
جرحيل ،تاعومÛأ رود ‘ ةÒثك فأدهأأ ةيدولوŸأ يقلت مدعل ةيضسيئرلأ
. ديدج نم هتاباضسح ةداعإاب بلاطŸأ يضضاملب لامج بخانلأ فاكلأ

رسضÿا عم زيكÎلا تتسشم يسضاملب
Òخألأ نإاف ،يضضاملب لامج ينطولأ بخانلأ ةينهذ ىلع ءوضضلأ انطّلضس أذإأ

Áفب رÎب ةيئانثلأ تاعأرضصلأ ةجيتن ةياغلل ةبعضص ةÚ
با-ب-ضشلأ ر-يزوو ي--ضشطز ن--يد--لأ Òخ ة--يدا–إلأ سسي--ئر
ام اعون رثأأ يذلأ رمألأ ،يدلاخ يلع ديضس ةضضايرلأو

ة-ق-ط-نŸأ ‘ ا-ي-ل-ج ر-ه-ظ يذ-لأ سشتو-ك-لأ ة--ي--ضسف--ن ى--ل--ع
ل-ما-ع-ت-ي ⁄ Úح ا--ي--ب--مأز ¤إأ ر--ف--ضسلأ ل--ب--ق ،ة--ط--ل--تıأ
تل-ع-ج تا-ي-ط-عŸأ هذ-ه ل-ك ،Úي-ف-ح-ضصلأ ع-م ة-ي--فأÎحا--ب
لؤوا-ضست-ل-ل حر-ط-ي و-ه ا-م ا-ه-ي-ف ة-م-ئا-ق ن--ع ف--ضشك--ي Òخألأ
ةوقب تزرب ءامضسأأ بايغ ةمئاقلأ تدهضش امدعب ،سشاقنلأو

،يضسنرفلأ مين مجاهم تاحرف رأرغ ىلع ةÒخألأ ةÎفلأ ‘
دأدح بايغ نأأ ينعي ام وهو ،ييلوبنوم مجاهم رولود يدنأأو
. ةأاجافŸاب سسيل

Óجآا مأا Óجاع دادح ـل ةسصرفلا حنميسس
ديعيضس ،يضضاملب لامج ينطولأ بخانلأ نإاف هيف كضشل ا‡
اهناكمإاب يتلأ ءام-ضسألأ ن-م د-يد-ع-لأ نأا-ضشب د-يد-ج ن-م ه-تا-با-ضسح
مداق ‘ رضضÿأ لبقتضسم عيم÷أ اهأري يتلأو ،ةفاضضإلأ Ëدقت
يذلأ ،دأدح ةيدولوŸأ عم قلأاتŸأ عفأدŸأ اهنيب نم ،تأونضسلأ
بردم نم بلط يضضاملب نأأ ةقباضسلأ اندأدعأأ ‘ افلضس انركذ امك
يذ-لأ ،دأد-ح ن-ع ل-ضصف-م أر-ير-ق-ت ه-ح-ن-م ةر-قو-ب د--ي‹ Úي--لÙأ

عافدلأو بختنŸأ سصيمق لم◊ لجآأ مأأ لجاع ةضصرفلأ هل حاتتضس
. ةيلودلأو ةيراقلأ لفاÙأ ‘ هنأولأأ نع

... ةيوقلا هسضورع مغر

«فاــــــــكلا» عــــــــقومو داّدــــــــح ىسشاــــــــحتي يسضاملب
!بــــــــعÓّلا تاــــــــيناكمإاب دــــــــيسشي

ــه٢44١ نابعضش١١ ـل قفأوŸأ١٢٠٢ سسرام5٢ سسيمÿأ لوأ’ا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

... ةيمسسرلا ةحفسصلا ىلع هترسشن ةلاسسرب تدر

ةمات ةيّرسس ‘ لمعتو ةيلاثم تاقفسص دقع ىلع ديدسشلا اهسصرح دكؤوت سساŸأا ةرادإا
ن-ع ،سساŸأأ سسي-ئر-لأ ةدا-ي-ق-ب ة-يدو--لوŸأ ةرأدإأ تبر--عأأ
‘ تاعاضشإلأ يجورم باحضصأأ نم ديدضشلأ اهضضاعتمأ

flنودكؤوي نيذلأ ،ةيتوبكنعلأ ة-ك-ب-ضشلأ تا-ح-ف-ضص ف-ل-ت
ىعضست لو قيرفلأ ةحلضصÃ متهت ل يدانلأ ةرأدإأ نأاب
ةرأدإلأ نأوتت ⁄ ثيح ،باقلألاب جيوتتلأ وحن هتدايقل

برضض نوديري نيذلأ Úجورملل ةضصاخ ةلاضسر رضشن ‘
ةمزاع اهنأاب تدكأأو ،ةÎفلأ هذه ‘ قيرفلأ رأرقتضسأ
ةرداق ةزراب ءامضسأاب قيرفلأ ميعدت ىلع أدج ةضصيرحو

نأا-ضشب را-ب-خألأ ع-ي-م-ج ةد-ن-ف-م ،ة-فا-ضضإلأ Ëد-ق-ت ى-ل--ع
،ة-يدو-لو-م-ل-ل Úلا-ط-ب Úب-عل مأد-ق-ت-ضسأ ى--ل--ع ا--ه--مز--ع
ام فضشك ديرت لو ةمات ةيّرضس ‘ لمعت اهنأاب ةفيضضم
لوخد وأأ تا-مزألأ يدا-ف-ت-ل ة-ع-ل-ق-لأ رأو-ضسأأ ل-خأد رود-ي

. ةرم لك ‘ ثدحي ناك املثم Úضسفانم

يدانلا رارقتسسا ةعزعز سضفرت
فأر-طأل-ل ة--ه--جوŸأ ا--ه--ت--لا--ضسر Èع ة--يدو--لوŸأ ةرأدإأ
رأرقتضسأ ةعزعز عطاقلأ اهضضفر دكؤوت نأأ ديرت ،ةينعŸأ
ىل-ع ل-ب-ق-م ق-ير-ف-لا-ف ،تأذ-لا-ب تقو-لأ أذ-ه ‘ يدا-ن-لأ

نوكتضس ةيأدبلأو ،ةيراقو اهنم ةيلfi ةÒبك تايد–
ن-ب قا-فر ي--قل--ي Úح Úغو--لو--ب بع--لÃ ة--ع--م÷أ مو--ي

Òثم يمضصاع يبرأد ‘ ةمضصاعلأ دا–أ Ëرغلأ ةيجلع
ةيراق ةأرابم مايأاب اهدعبو ،هتايط ‘ ديدعلأ لمحيضس
،ةيليوج5 بعلم ىلع يرضصŸأ كلامزلأ Úب ةيخيرات
مهلخدتو ،Úبعللأو يدانلاب رضضت دق تاعاضشإلاف أذل

. اهنع ىنغ ‘ مه تاعأزن ‘

ةيلاثم تادقاعت نامسض ىلع رّسصت
نامضضب ةيدولوŸأ ةرأدإأ رضصت ،ةلاضسرلأ تأذ ‘و أذه
يتلأ ةيوتضشلأ تلاقتنإلأ ةÎف للخ ةيلاثم تأدقاعت
ةيأرد ىلع ÒضسŸأ هبتكمو سساŸأاف ،مايأأ ذنم تقلطنأ
طخلل ةيرورضض تاميعدت نم قيرفلأ هجاتحي اÃ ةمات

ا-هرا-ضصنأأ م-ل-ع-ت ي--هو ،نأد--يŸأ ط--ضسو--ت--مو ي--ما--مألأ
ءامضسأأ بلŒو ،ةقثلأ نضسح دنع نوكتضس مهنأاب ءايفوألأ
ةدوعلأ وحن يدانلأ ةدايقل يفكت ام ةÿÈأ نم اهل ةزراب
.تأونضس ذنم ةبئاغلأ تاجيوتتلأ ةضصنم ¤إأ

تاعاسشإ’ا ءارو قايسسن’ا مدعب اهقاسشع تبلاط
قايضسنلأ مدع اهقاضشع نم ةيدولوŸأ ةرأدإأ تبلاط امك
سضعب تلقن يتلأ ،ةطولغŸأ رابخألأو تاعاضشإلأ ءأرو
تلا--ضصتأ ‘ د--جأو--ت--ت ةرأدإلأ نأأ ا--هدا--ف--م فأر--طألأ

ىلع نيرداق Òغ Úبعلو ،Úلاطب Úبعل عم ةمدقتم
بل-ط-ت-ي ›ا◊أ فر-ظ-لأ نأأ ةد-كؤو-م ،ة-فا--ضضإلأ Ëد--ق--ت
لجأأ نم اعبطو ،ءوده ‘ لمعلل دوه÷أ عيمج رفاظت

ديعأوŸأ مداق ‘ حاجنلأ قيق–و ةيرأرمتضسلأ نامضض
.ىÈكلأ

ةطولغŸا رابخأ’ا عيمج تدّنفو ...
ل-ب ،ط-ق-فو د◊أ أذ-ه د-ن-ع سساŸأأ ةرأدإأ ي-ف--ت--ك--ت ⁄و
سساŸأأ نأاب ديفت يتلأ ةطولغŸأ رابخألأ عيمج تدنف

تلا-ق Úح ،ةرو--م--غŸأ ءا--م--ضسألأ سضع--ب ع--م تد--قا--ع--ت
يهو ،ةعاضسلأ د◊ بعل يأأ عم دقاعتت ⁄ اهنأاب ةرأدإلأ
نم بلطب Úبعللأ سضعبل ةيتأذلأ Òضسلأ ةضسأرد ددضصب
ع-ي-م÷أ ة-ي-عأد ،Êأر-م-ع ردا-ق-لأ د-ب-ع ي--ن--ف--لأ ر--يدŸأ
قيق– لجأأ نم ةرباثŸأ حورو ةيلوؤوضسŸأ حورب يلحتلل
اهراضصنأأ دعضست ةيدولوŸأ ةيؤورو ةيعام÷أ ةحلضصŸأ
.ةيلfiو ةيراق تاجيوتتب

ةمداقلا تاعاسسلا ‘ رظتنم يقيرفإا مجاهم
بضسح ةمات ةيرضس ‘ لمعلأ لضصأوت ةرأدإلأ ،لباقŸأ ‘
عم د-قا-ع-ت-لأ ى-ل-ع ة-ضصير-ح ي-هو ،ة-لا-ضسر-لأ ‘ ءا-ج ا-م
Úج-ي-ضسكوأأ ة-عر-ج ي-ط-ع-ي-ضس ،Òب-ك ي-ق-ير-فإأ م--جا--ه--م
لضضف-ي ه-نأأ ود-ب-ي يذ-لأ Òخألأ أذ-ه ،Êأر-م-ع برد-م-ل-ل
يضضايرلأ ريدŸأ نم بلط هنأأ ليلدب ،يلÙأ بعللأ
ةليلم Úع مجاهم عم سضوافتلأ مايأأ ةدع ذنم ويأروب

كردت ةرأدإلأ نكل ،ةيدولوملل هبلج لجأأ نم طوبعج
Úب-عل د-جأو-ت بل-ط-ت-ت ة-يرا-ق-لأ ة-كرا-ضشŸأ نأا-ب أد-ي-ج

. ىÈكلأ ديعأوŸأ ‘ قرافلأ نوعنضصي ةقرافأأ

ةيادبلا ذنم سضوفرم يسسابوأا ›وغنوكلا
وهو ،ةيدولوŸاب همضسأ أرخؤوم طبترأ يقيرفإأ بعل
انرداضصم ديفت يذلأ يضسابوأأ ›وغنوكلأ وهوتوأأ بعل
تلاضصتأ ‘ ناك ويأروب يضضايرلأ ريدŸأ نأأ ،ةعلطŸأ

للخ ةيدولوŸأ ىلع همضض لجأأ نم ،هعم ةمدقتم دج
ىلع لضص– Òخألأ نأأ املع ،ةيوتضشلأ تلاقتنإلأ ةÎف
¤إأ لو--خد--ل--ل ة--ي--ضصو--لأ ةرأزو--لأ فر--ط ن--م ة--ضصخر--لأ
›وغنوكلأ نأأ ةيضضقلأ ‘ تفلŸأو ،ةيرئأز÷أ يضضأرألأ
فقوم ‘ ةرأدإلأ عضضو ام ،براجتلل عوضضÿأ سضفر

fiةيأدبلأ ذنم هنوضضفري ةوانضشلأ نأأ كيهان ،ةياغلل جر
Ãاب سسيل بعللأ نأأ اŸنم دجأوتي يذلأ وهو ›اث

Úسسح. ةدم ذنم ةضسفانم نود

وــــــه ةـــــــسساوكوب
 رــــــــيديسس نــــــــم
يبرادلا ءاقل

ةعباتلأ ميكحتلأ ةن÷ تنيع
،ةفÙÎأ ةينطولأ ةطبأرلل
ةرأدإل ةسسأوكوب سسايلإأ مك◊أ
،Òبكلأ يمسصاعلأ يبرأدلأ ءاقل
،ةمسصاعلأ دا–إأو ةيدولوŸأ Úب
رمع ديهسشلأ بعلم نوكيسس يذلأ

ايورك احرسسم Úغولوبب يدامح
نم بلطتت ةيوق ةأرابم ‘ ،هل
ةعاجسشلاب يلحتلأ باسشلأ مك◊أ

نسس◊أ Òسسلأ نامسضل ةأأر÷أو
اهيف دهسشنسس امتح يتلأ ،ةأرابملل
نم ةÒبك ةبغرو Òبك Êدب عافدنأ

،ةأرابŸأ طاقنب زوفلل Úقيرفلأ Óك
،Êاث مكحك Êاميلسس نم لك هدعاسسيو
. ثلاث مكحك نابأأو

ودعسس ليبن يروÙأ عفأدŸأ سسمأأ ىرجأأ
ىوتسسم ىلع ةحجان ةيحأر-ج ة-ي-ل-م-ع

،ميهأربإأ ›أد رهزألأ ةداي-ع-ب ،ة-ب-كر-لأ
ةرورسضب قيرفلأ بيب-ط ه-ح-سصن ا-مد-ع-ب

‘اعتلأ لجأأ نم ةيحأرج ةيلمع سضوخ
نا-ك ي-ت-لأ ةدا◊أ ملآلأ ن-م ي-ئا--ه--ن--لأ
ـل ق-با-سسلأ ع-فأدŸأ ي-ه-ن-ي-ل ،ا-ه-ب ر--ع--سشي
›ا◊أ هيدان عم أركبم مسسوŸأ اكسساي÷أ
¤إأ ه---تدو---ع ةÎف نأأ اÃ ،ة---يدو---لوŸأ
نلو ،لوطتسس ةيمسسرلأ ةسسفانŸأ ءأوجأأ
ةدعاسسŸأ Ëدقت هناكمإاب بعÓلأ نوكي
،ةÒب-ك تا-يد– ى-ل-ع ل-ب-قŸأ ه-يدا--ن--ل

يفلÿأ طÿأ ىوتسسم ىلع رثؤوم بايغ
ليدب نع ثحبي Êأرمع بردŸأ لعجيسس
. دأدح ةقرطŸأ عم عافدلأ طسشني رخآأ

دجاوتي هنأا Êارمع ظح نسسح نم
يعيبر

ة--سصا--خو ة--يدو--لوŸأ ظ--ح ن--سسح ن--م
دع-ب و-ه ،Êأر-م-ع ردا-ق-لأ د-ب-ع بردŸأ

ودعسس ليبن يروÙأ عفأدŸأ بايغ دكأات

ةحجان ةيحأر-ج ة-ي-ل-م-ع ىر-جأأ يذ-لأ
نأأ ،ة-سصاÿأ تأدا-ي--ع--لأ ىد--حإا--ب سسمأأ

هناكمإاب بسصا-نŸأ دد-ع-ت-م بعل كا-ن-ه
‘ نزأو-ت-لأ ق-ل-خو ،ة--فا--سضإلأ Ëد--ق--ت
يعيبرب رمألأ قلعتيو ،ي-ف-لÿأ ط-سسو-لأ
لÓ-خ Êأر-م-ع ه-ي-ل-ع د--م--ت--عأ يذ--لأ
،دأدح ةقفر روÙأ ‘ ةÒخألأ تايرابŸأ

ثي--غ--نو--ت يدا---ن ما---مأأ نا---ك ا---هر---خآأ
ءÓبلأ يعيبر اهيف ىلبأأ يتلأ ،›اغنسسلأ
مقاط-لأ ن-ظ ن-سسح د-ن-ع نا-كو ن-سس◊أ
ةيدولوŸأ كابسش زتهت ⁄ امدعب ،ينفلأ

.ةقيقد Úعسستلأ ةليط

سسمأا لح دراÒج بÎغŸا
رئاز÷اب

بÎغŸأ سسمأأ لح ،لسصتم دي-ع-سص ى-ل-ع
اعيبر72 ـلأ بحاسص درأÒج قيفرلأ دبع
بسصنم لغسشي يذ-لأ بعÓ-لأ ،ر-ئأز÷ا-ب

‘ برا-ج-ت-ل-ل ع-سضخ-ي-سس با--ع--لأأ ع--نا--سص
يتلأ Òبكلأ يبرأدلأ ةأرابم دعب ،يدانلأ
ةرهسس دا–إلأ را÷اب ةيدولوŸأ عمجتسس
حاتت-سس ن-يأأ ،Úغو-لو-ب بع-لÃ ة-ع-م÷أ
بت-كŸأو Êأر-م-ع برد-م-ل-ل ة--سصر--ف--لأ
بعÓلأ تايناكمإأ ىل-ع فو-قو-ل-ل ÒسسŸأ
ة-ع-ل-طŸأ ردا-سصŸأ بسسح يذ-لأ ،بÎغŸأ

ةرأدإا-ب ل--سصتأ ن--م و--ه هÒجا--ن--م نإا--ف
.هبأدتنأ ةركف مهيلع سضرعو ةيدولوŸأ

Úسسح

اركبم مسسوŸا يهنيو ةبكرلا ىوتسسم ىلع ةحجان ةيحارج ةيلمع يرجي ودعسس



ةدوع ةقفصص يلع مايألأ هذه يفياطصسلأ عراصشلأ ‘ ثيد◊أ Ìك
ءأد-صصأأ» تد-كأا-ت ا-م و-هو  و-با-ج ن-مؤوŸأ د--ب--ع نأد--يŸأ ط--صسو
سسل‹ سسي--ئر ع--م بعÓ--لأ سضوا--ف--ت ثي--ح ه--ن--م «بعŸÓأ
هقيرف ›إأ ةدوعلل ةيئاهنلأ هتقفأوم حنمو رأرصس ةرأدإلأ
عي-قو-ت م-ي-صسر-ت ة-لوا-ط ي-ل-ع سسو-ل÷أ يو-صس ي-ق-ب-ت-ي ⁄و
لك ‘ ثب-لأ ” نأ د-ع-ب ة-مدا-ق-لأ ة-ل-ي-ل-ق-لأ ما-يألأ د-ق-ع-لأ
عم قافتلاب رأرصس سسيئرلأ ةردابم تءاجو ليصصافتلأ

ةرأدإلأ لخأد ةلعافلأ فأرطألأ سضعب سضفر مغر وباج
.  وباج ةدوعل

 هشضفرت يتلا فارطألا ىدحتي بعÓلا
ةدوعلا ىلع رشصيو

أرأرصصإأ  وباج قباصسلأ دئاقلأ دأدزأ دقف ةقوثوم رداصصم بصسحو
ةلعافلأ فأرطألأ سضعب لمع هعماصسم غولب دعب هقيرف ¤إأ  ةدوعلأ ىلع
هيبرقم دحأ ›إأ زعوأأ وباج نأأ ةجرد ¤إأ  هتدوع ةقفصص ةلقرع ىلع
ه-نأ أÈت-ع-م  يد-ح-ت-لأ ع-فر ل-جأأ ن-م ¤إأ ا-نا‹ ةدو-ع-ل-ل هدأد-ع-ت-صسأ ن--ع
¤إأ هتدوع مامأأ فوقولأ  ناك يأأ رودقÃ سسيلو هيف عرعرت يذلأ قيرفلأ

. هقيرف

ةعشضاوتم دج ةرجأاب و ادئاق هديري رارشس
ط-صسو-لأ  م-صض ة-ق-ف-صص م-ي-صسر-ت ي-ل-ع رأر-صس سسي-ئر--لأ ر--صصي قا--ي--صسلأ سسف--ن ‘

قيرفلل أد-ئا-ق هد-ير-يو ه-ع-م سضوا-ف-ت نأ د-ع-ب  و-با-ج ن-مؤوŸأ د-ب-ع ي-مو-ج-ه-لأ
يقيقح باعلأ عناصص بايغ نم Êاعت ةليكصشتلأ نأ ةصصاخ نابصشلأ Òطأاتو
ف-قو-م ن-م د-يز-ت-ل ة-ع-صضأو-ت-م د÷أ بع-لÓ-ل ة-ي-لاŸأ بلا-طŸأ تءا--ج ا--م--ك
ىلع قافتلأ نأ رداصصم تثد– ثيح ةقفصصلأ ميصسرت ‘ رأرصس سسيئرلأ
مامأأ رأرصس سسيئرلأ اهب عفأديصس يتلأ ةقرولأ يهو نويلم٠3١ ةيرهصش ةرجأأ
لجأ نم بعÓل ةعفترŸأ ةيلاŸأ بلاطŸأ يلع نهأرت تناك يتلأ فأرطألأ

. هتدوع عنم

تامادقتشسلا نم عنŸا رارق عفر نم ةقثاو ةرادلا
رأرقب ينعم Òغ قيرفلأ نأ هعم ثيدح ‘ يدورج ديصشر يرأدلأ ريدŸأ دكأ
هنأأ حصضويل مايأ4 لبق يتومول Êاغلأ ليهأات ليلدلأو تامأدقتصسلأ نم عنŸأ

نإاف ةرŸأ هذه تاعأزنلأ ةن÷ ةلواط ىلع ÚبعÓل نويد  دوجو ةلاح ‘ ىتح
ميصسرت لبق اموي٥4 ةلهم اهحنمو  ةرأدلأ غيلبت ةرورصض ىلع سصني نوناقلأ

ةياغ ¤إأ ليباقلأ هذه نم ءيصش اهلصصي ⁄ هترأدإأ نأ أدكؤوم   عنŸأ رأرق
.مويلأ

ب/ليلخ

ةعسضاوتم ةرجأاب لَبقيو ىدحتي بعÓلاو هتدوع ةقفسص لقرعت فارطأا

ةــيئاهنلا هـــتقفاوم حـــنÁ وــــباج
رارـــــــــــشس ضســـــــــــيئرلل

بلط عدوت ةرادإلا
ةيÒجينلا ةÒششأاتلا

اوشضع44ل مويلا
¤إأ مويلأ يدورج يرأدإلأ ريدŸأ لقتني

ةيلصصنقلأ رقم ¤إأ طبصضلابو ةمصصاعلأ
بلط ف-ل-م ع-صضو ل-جأأ ن-م ة-يÒج-ي-ن-لأ
د-فو-لأ ءا-صضعأل ة-ي-عا--م÷أ ةÒصشأا--ت--لأ
ر-ه-صشلأ ة-يأد-ب ع-م ل-ق--ن--ت--لا--ب ي--ن--عŸأ

ةهجأوم روصض◊ ايÒجين ¤أ مداقلأ
تاعومÛأ يرود نم ةثلاثلأ ةلو÷أ
عدويصس ثيح ،يÒجينلأ ابمينأ مامأ
ةÒصشأا-ت-لأ ي-ل-ع لو-صص◊أ بل-ط ف-ل-م
‘ ا-ب-عل73 م-ه-ن-ي-ب ن-م أو-صضع44ل

ة--ي--ف--صصت--ب بردŸأ مو--ق--ي نأ را--ظ--ت---نأ
.ةلحرلأ دعوم عم ةمئاقلأ

ملك006ـب ةديعب «ابا» ةنيدم
ةيرورشض ةشصاخ ةرئاطو اجوبأا نع

اهعمجب  ةرأدلأ تماق يتلأ تامولعŸأ تدكأأ
ا-ه-ي-ف ىر-ج-ُي-صس ي-ت-لأ «ا-بأ» ة-ن-يد-م  سصو-صصخ-ب
ايÒجي-ن بو-ن-ج  ى-صصقأأ ‘ د-جو-ت ا-ه-نأأ ءا-ق-ل-لأ
ةمصصاعلأ نع ملك٠٠6 نع لقت ل ةفاصسÃ دعبتو

‘ اما“ ركفت ل ةرأدإلأ لعج ام وهو ،اجوبأأ
نع ثحبلأ رصشابتو ةيداع ةيوج ةلحر Èع رفصسلأ
›أ ةر-صشا-ب-م  ة-صصا-خ ةر-ئا-ط را--ج--ئ--ت--صسل ردا--صصم
.ابأ ةنيدم

ةيشصوتب ليرفأا —افلا ايمشسر لقنتلا
يكوكلا نم

ل--ي---ب---ن بردŸأ ع---م روا---صشت---لا---ب ةرأدإلأ تدد---ح
نم —افلأ ¤إأ ايÒجين ¤إأ لقنتلأ دعوم يكوكلأ
لجأأ نم ةأرابŸأ دعوم لبق مايأ4 يأأ ليرفأأ رهصش
خانŸأو ةأرابŸأ ءأوجأأ عم ÚبعÓلأ ملقأات نامصض

ة-يÒصصم Èت-ع-ت ةأرا-بŸأ نأ ة-صصا-خ كا--ن--ه د--ئا--صسلأ
يكوك-لأ لا-ب-صشأل ة-ب-صسن-لا-ب

ة----ج----ي----ت----ن ق----ي-----ق–و
ن---م Ìكأأ ة---ي---با---ج----يأ

ظا--ف--ح--ل---ل يرور---صض
ظو-----ظ------ح ى------ل------ع
.لهأاتلأ

ب/ليلخ
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فيطشس قافو

ةوعدلا هجو يكوكلا
ولفرد، دوشش◊

فيدرلا نم يابلبو
ةوعدلا يكوكلا ليبن بردŸا هجو

فيدرلا دادعت نم نابشش ثÓثل
‘ ةديدعلا تابايغلا عم ةشصاخ

،تاباشصإلا ببشسب رباكألا ةليكششت
دوششح عفادŸا نم لك مشض ثيح

ولفرد مجاهŸاو يابلب ناديŸا طشسو،
ةارابŸا ‘ ةيشسامÿا بحاشص

،ناشسملت دادو فيدر ماما ةÒخلا
ةشصرفلا حنÁ نا دعبتشسŸا Òغ نمو

⁄ اميف،دغلا ةهجاوم لÓخ هل
رشسيألا Òهظلل ةوعدلا هجوي

دوجو مدع مغر Êاوارك فيدرلل
ةباشصإا دعب يقيقح رشسيأا Òهظ يأا

. ‘اوعل

رشسيأا Òهظ لشصاويشس يششكاكب
نا دعب ةليكششتلا بردم  نا ودبي

Òهظلل ةوعدلا هيجوت ضضفر
ىلع نهاري فيدرلا دادعتل رشسيألا

عفادŸا ىلع دامتعلا ةلشصاوم
ىرشسيلا ةه÷ا ‘ يششكاكب يروÙا

ةقباشسلا ةارابŸا لÓخ لعف املثم ‘اوعل ةرداغم دعب ناشسملت دادو ماما
نمو ةباشصإلا ببشسب ناديŸا ةيشضرأا

باحشصأا نم يعافد طخ ليكششت مث
فرعي يششكاكب نا ةشصاخ ةبرجتلا
هل قبشس نا دعب اديج ةرواشسلا تيب . مشساوم ةدعل ةبيبششلا ناولأا ضصمقت

ةيمشصاعلا هتلوج لشصاو رارشس
ضسيليبوم ›وؤوشسم يقتليشسو

هتلوج رارشس ضسيئرلا لشصاو
ىلع Êاثلا مويللو ضسمأا ةمشصاعلا

ىدل افيشض لح نا دعبف ›اوتلا
‘ ضسمأا يقب  ةشضايرلا ريزو

عم دعوم ىلع ناك  ثيح ،ةمشصاعلا
لماعتŸا ىدل راهششإلا ›وؤوشسم

Êاث ‘ «ضسيليبوم» لاقنلا فتاهلاب
دعب Úفرطلا Úب  ةيشضوافت ةشسلج

نهاريو ¤وألا ةلو÷ا تلششف نا
نامشض ىلع اÒثك رارشس ضسيئرلا

ةهجاوم لجا نم Èتعم يليو“ دقع
فششكت ⁄ اميف ةيلاŸا ةمزلا

يتلا ةشسل÷ا يوحف نع انرداشصم
.ةشضايرلا ريزو عم هتعمج

ب/ليلخ

اهدق-ع ة-ي-ف-ح-صص ةود-ن ‘ ي-كو-ك-لأ ل-ي-ب-ن بردŸأ د-كأأ
ةه-جأو-م-ل-ل تأÒصضح-ت-لأ ن-ع ثيد-ح-ل-ل سسمأأ ة-ح-ي-ب-صص

›أ بردŸأ داع ثيح ةرواصسلأ ةبيبصش مامأأ ةرخأاتŸأ
د-ق نا-ك ه-نأ ة-صصا-خ نا-صسم-ل-ت دأدو ما--مأ Òخألأ زو--ف--لأ
ثي---ح ،ةأرا---بŸأ كل---ت ة---يا---ه----ن ‘ ح----ير----صصت----لأ سضفر
ا-ما-ه أرا-صصت-نأ نا-ك نا--صسم--ل--ت دأدو ما--مأأ زو--ف--لأ»:لا--ق
رو-صض◊ أÒث-ك ت–رأو م--هأأ تنا--ك ثÓ--ث--لأ طا--ق--ن--لأو
نا-ك ر-خآأ بنا-ج ن-م،ى-مرŸأ ما-مأأ ز-ي-كÎلأو ة-ي-لا-ع-ف-لأ

ان-ي-ق-ل-ت ثي-ح  نأد-يŸأ ة-ي-صضرأأ ل-خأد طا-ب-صضنلأ مد-ع
و  اهيدافت ىلع نورداق نوبعÓلأ ناك ةينا‹ تاقاطب
د-ي÷أ Òصضح-ت-لأ  ل-جأأ ن-م را-صصت-نلأ أذ-ه ل--غ--ت--صسن--صس
.» ناصسملت دأدو مامأأ ةمداقلأ ةأرابملل

اننيب لكششم يأا دجوي لو قيرفلا دئاق يوارق»
«ررقأا نم انأاو

هÒيغت ةظ◊ يوأرق نأديŸأ طصسو عم ثدح ام لوحو
لعافتيو ناصسنأ بردŸأ»:Óئاق يصسنوتلأ بردŸأ قلع
ة-با-صصإأ د-ع-ب أÒث-ك تأا-ت-صسأ د-ق-ل بصضغ-لأو ة-حر-ف--لأ ع--م
اهاقلت يتلأ ةعبأرلأ ةقاطبلأ مث يروت ةباصصإأ مث ‘أوعل

⁄ نكل ،ءايتصسلأو بصضغلأ ةمق ‘ ينلعج ام ،يوأرق
»: ا-ح-صضو-م ف-ي-صضي-ل » ة-قا-ب-ل-لأ دود-ح رو-مألأ ىد-ع--ت--ت
ي-ت-لأ ة-قا-ط-ب-لأ ى-ل-ع ج-ت-حأ د-قو ي-ق-ير-ف د-ئا-ق يوأر-ق
لو اه-ق-ح-ت-صسي ن-ك-ي ⁄ ه-نأل ه-ه-جو ‘ م-ك◊أ ا-هر-ه-صشأأ
دأدعتلأ نم بعل يأأ عم وأأ بعÓلأ عم لكصشم يأأ دجوي

.» ررقي نم انأأ يننأل

«راششب بعلم نم Óماك دازلاب ةدوعلا ¤إا حمطن»
ةرواصسلأ ةبيبصش مامأأ دغلأ ةيصسمأأ ةأرابم سصوصصخب و

:سسفانŸأ سصوصصخب دكأ دأدعتلأ تأدأدعتصسأ ىدمو
رأو-صشم ‘ يدؤو-يو ه-ما-يأأ ن-صسحأأ ‘ ةروا--صسلأ ة--ب--ي--ب--صش»

ةبصسنلابو هنأديم ةيصضرأأ يلع سسأرŸأ بعصص وهو،ديج
حومط انيدلو تايرابŸأ ةيقب لثم ةهجأوم اهناف  انل

في-ط-صس ة-ن-يد-م ¤إأ ةدو-ع-لأو ة-ي-با-ج-يأ ة-ج-ي-ت-ن ق-ي-ق–
.»Óماك دأزلاب

ةيقيرفإلا ةشسفانŸا ‘ ةكراششŸا يداونلا لك»
«تاباشصإلا ةÌكل ةشضرع

تاباصصإلأ سسجاه نع ثيدحلل يصسنوتلأ ينقتلأ دوعيل
تا-با-ي-غ د-ه-صشي-صس يذ-لأو ه-ق-ير-ف ق-حÓ-ي--ل دا--ع يذ--لأ
حبصصأأ يوأرق – يروت يئانثلأ بايغ نأأ أدكؤوم ،ةلم÷اب

ىقبت اميف يفلأوعل، ةصشغ ¤إأ ةفاصضإأ دكؤوŸأ مكح ‘
بيبطلأ ريرقت ةياغ ¤إأو كصشلأ ‘ ةلاصصيم ةكراصشم
ة-لو-ط-ب-لأ»:ه-لو-ق-ب ق-ل-ع يذ-لأ بردŸأ هد--كأأ ا--م بصسح

يتلأ يدأونلأ لك نأأ دقتعأأ  طقف ةرواصسلأ ةأرابم تصسيل
ة--صضر---ع ي---ه---ف ة---ي---ق---ير---فإلأ ة---صسفا---نŸأ ‘ كرا---صشت
.» ةصسفانŸأ ةفاثك ببصسب تاباصصإلأ ةÌكو تاطوغصضلل

لك انرّشضح اننأل تابايغلا نم افوختم تشسل»
» مشسوŸا ةيادب ذنم دادعتلا

قثأو ةيفحصصلأ ةودنلأ لÓخ هثيدح ‘ بردŸأ أدبو
فصشك  يتلأو ةديدعلأ تابايغلأ مغر هقيرف تأردق نم
نحنو ره-صشأأ4 ذ-ن-م»: ةر-ثؤو-م نو-ك-ت ن-ل ا--ه--نأ بردŸأ
سسف-ن ‘ نو-ك-ت ى-ت-ح دأد-ع-ت-لأ ر-صصا-ن-ع ل-ك ‘ ر--صضح--ن
‘ لوألأ سصبÎلأ ‘ ه-ي-ل-ع ا-ن-ل-م--ع ا--م و--هو ىو--ت--صسŸأ
فوختم تصسل كلذل فيطصس ‘ مث ةبانع ‘ ةفئاصصلأ

كا-ن-ه لأز ا-مو ل-ئأد-ب-لأ دو-جو بب-صسب تا--با--ي--غ--لأ ن--م

نيذلأو نابصشلأ نم ةصصرفلأ ىلع أولصصحي ⁄ نوبعل
.«ةديج فورظ ‘ مهماحقإأ ىلع سصرحأ

ةرم لك ‘و ديكأاتلا قيرط ‘ ةرومع -رارقب»
«باششل ةشصرفلا حنمنشس

رأرقب فصصنم مجاهŸأ قلأات يلع يكوكلأ بردŸأ قلع
رأرقب مجاهŸأ نأ دقتعأ»:لاق ثيح دأدولأ ةهجأوم لÓخ
قاحللأو هتأردق ةحصص ديكأات وحن ةرومع رأرغ يلع Òصسي
ل ةعطق حبصصأأ يذلأ مومغد–يصسودنق باصشلأ يئانثلاب

Áةصصرفلأ حنم  راظتنأ ‘ نحنو  اهيلع ءانغتصسلأ نك
ب/ليلخ.«نابصشلأ ةيقبو ولفرد مجاهملل

«راسشب نم Óماك دازلاب ةدوعلا انفدهو ةرواسسلا ةارابم تسسيل ةلوطبلا» :يكوكلا

بـــــعل يأا عـــــم لـــــكششم يأا يدـــــل دـــــجوي لو قـــــيرفلا دـــــئاق يوارـــــق
يـــــــــــنتقلقأا روـــــــــــمألا ضضـــــــعب تـــــــــــثدح دادوـــــــــــلا ماــمأاو رـــــششب بردŸا



ــه2441 نابعشش11 ـل قفأوŸأ12٠2 سسرام52 سسيمÿأ لوألا فÙÎا

ةنيطنسسق .شش ـ لئابقلا .شش

يــسسأيسسلا طأـــقنب يتأأي مويدوبلاو كرادتلا ةـــمهم ‘ يرأــــنكلا
ةيلئابقلأ ةليكششتلأ لبقتشست ،ة-ما-نزر-لأ ة-يو-شست-ل ا-ب-شس–
‘ ة-ن-ي-ط-ن-شسق با-ب-شش ا--ه--ف--ي--شض سسي--مÿأ د--غ ةÒه--ظ
مشسقلأ ةلوطب نم31 ةلو÷أ راطإأ ‘ لخدت ةهجأوم
ةياغ ‘ ةأرابŸأ هذه نوكتشس ثيح ،لوألأ فÙÎأ
Ìعتلأ كرأدت نع ثحبت يتلأ ةبيبششلل ةبشسنلاب ةيمهألأ
،ودأرا-ب يدا-ن ما-مأأ را--يد--لأ ر--ق--ع ‘ ل--ج--شسŸأ Òخألأ
طاقن ثÓثب ر-ف-ظ-ل-ل تأرا-شصت-نلأ ع-م د-ه-ع-لأ د-يدŒو
بأÎقلأو طاقنلأ ن-م هد-ي-شصر ع-فر-ب يرا-ن-ك-ل-ل ح-م-شست
د-ئا-ق-لأ ءÓ-مز نإا-ف ،م-ه-ت-ه-ج ن-مو ،مو-يدو-ب--لأ ن--م Ìكأأ

ةرخأاتŸأ تاهجأوŸأ لÓغتشسأ ىلع نورشصي نورمح
نيءاقللأ نأأو ةشصاخ بيتÎلأ ةمدقÃ قاحللأ لجأأ نم
م-ه-ل ح-ن-م-ي-شس ا-م را-يد-لأ ر-ق--ع ‘ نا--نو--ك--ي--شس Úي--لوألأ
 .زوفلأ قيقحتل ةيلشضفألأ

 ÚبعÓلا ‘ رثؤوي ⁄ ودارأب Ìعت
اهتققح يتلأ ةيوقلأ ةقÓطنلأ مغر ،عيم÷أ ملعي امكو
ةيلÙأ ةلوطبلأ ‘ ةيباجيإلأ جئاتنلأ ةلشسلشسو ةبيبششلأ
نافل سسينيد بردŸأ لابششأأ نأأ لإأ ،ةيراقلأ ةشسفانŸأو
مامأأ لداعتب رايدلأ رقع ‘ ةيشضاŸأ ةلو÷أ ‘ أوطقشس
‘ أÒثك رثؤوي ⁄ Ìعتلأ أذه نإاف ،كلذ عمو ،ودأراب يدان
تا-ب-يرد-ت-لأ ءأو-جأأ ¤إأ أودا-ع ن-يذ-لأ Úب-عÓ-لأ ة-ي-شسف--ن

Ãدرو كرأدتلأ لجأأ نم ةيوق ةدأرإأو ،ةعفترم تايونع
ةنيطنشسق بابشش طاق-ن-ب ر-ف-ظ-لأو ،م-ه-شسف-نأل را-ب-ت-علأ
ة-لو-ج-ل-ل ا-ب-شس– بر-غŸأ ¤إأ ل-ق-ن-ت-ل-ل نأز-ي-ل-غ ع-ير-شسو
ةينبو فورظلأ نشسحأأ ‘ تاعومÛأ رود نم ةثلاثلأ
 .نافل سسينيد بردŸأ أÒثك حيري يذلأ رمألأ ،ديكأاتلأ

ءأطخألا نم رذحيو يوق لعف درب بلأطي نأفل
 ةيدرفلا

نع ايشضأر نكي ⁄ نافل سسينيد بردŸأ نإاف ،هتهج نم
انلع كلذب حرشصو ،يشضاŸأ ءاقللأ ‘ ÚبعÓلأ دودرم
ةرداق تناك ةبيبششلأ نأأو ةشصاخ ،ةهجأوŸأ ةياهن بقع
ل-غ-ت-شست ف-ي-ك تفر-ع و-ل ة-لو-ه-شسب زو-ف-لأ ق-ي-ق– ى--ل--ع
،قرافلأ عنشصل Êاثلأ طوششلأ ‘ اهل ةحاتŸأ سصرفلأ
ع-م ه-عا-م-ت-جأ ‘و ي-شسنر-ف-لأ ي-ن-ق--ت--لأ نإا--ف ،كلذ ع--مو
عيم÷أ بلاط دق-ف ،فا-ن-ئ-ت-شسلأ ة-شصح ل-ب-ق Úب-عÓ-لأ
با-ب-شش ءا-ق-ل ى-ل-ع ز-ي-كÎلأو ا-ب-نا-ج ودأرا-ب ءا-ق-ل ع-شضو-ب
امك ،ةبوعشصلأ ةيمهألأ ةياغ ‘ نوكيشس يذلأ ةنيطنشسق

ةيدرف-لأ ءا-ط-خألأ ة-شصا-خو نوا-ه-ت-لأ ن-م ع-ي-م÷أ رذ-ح
.ةلهشس اطاقن عيشضت ةبيبششلأ تلعج ام أÒثك يتلأ

طأقنلا لمأكب رفظلل ةيوق ةÁزعب نوبعÓّلا
نأأ انل حشضتي ،ةÒخألأ ةيبيردتلأ سصشص◊أ لÓخ نمو
لو مهعوشضوم ىلع زيكÎلأ ةمق ‘ حيأر كيلم ءÓمز
نوكتشس يتلأ ةنيطنشسق بابشش ةهجأوم ‘ ىوشس نوركفي
،أدد‹ مويدوبلأ ¤إأ ةدو-ع-ل-ل ة-ب-ي-ب-ششل-ل ة-ي-تأو-م ة-شصر-ف

تايرابŸأ عييشضت مدع ىلع ÚبعÓلأ لك عمجي ثيح
ما-مأأ ح-ت-ف-تو ة-ي-م-هألأ ة-يا-غ ‘ Èت-ع-ت ي-ت-لأ ةر--خأا--تŸأ
ة-ل-حر-م ءا-ه-نإأو ¤وألأ رأودألأ بع-ل-ل بأو-بألأ ق--ير--ف--لأ
.¤وألأ ةثÓثلأ زكأرŸأ ىدحإأ ‘ باهذلأ

 ةيسسأسسألا ةليكسشتلا ‘ ةرظتنم ىرخأا تاÒيغت
سسينيد بردŸأ مدقأأ نأأ دعبو ،ةينفلأ ةيحانلأ نم امأأ

ىوتشسم ىلع ةلماك تأÒيغت ةشسمخ ءأرجإأ ىلع نافل

يدان مامأأ ةيشضاŸأ ةلبا-قŸأ ‘ ة-ي-شسا-شسألأ ة-ل-ي-ك-ششت-لأ
يشسنرفلأ ينقتلأ نأاب يحوت تأرششؤوŸأ لك نإاف ،ودأراب
ةعم÷أ أذه ة-ل-ي-ك-ششت-لأ ‘ ةد-يد-ج تأÒي-غ-ت ير-ج-ي-شس
نكي ⁄ ةهج نم هنأأو ةشصاخ ،ةنيطنشسق بابشش مامأأ
،ىرخأأ ةهج نمو ،ÚبعÓلأ سضعب دودرم نع ايشضأر
هذه Òيشست عاطتشسŸأ ردق لواحي ينفلأ مقاطلأ نإاف
ةبيبششلل تايرابملل افثكم ا‹انرب دهششت يتلأ ةلحرŸأ

وأأ ةلوطبلأ ‘ ةرخأاتŸأ تاهجأوŸاب قلعتي اميف ءأوشس
اهقيبطت نكÁ ة-ل-ي-شسو ل-شضفأأو ،ة-يرا-ق-لأ ة-شسفا-نŸأ ‘
 .عيمجلل ةشصرفلأ حنمو قيرفلأ ريودت يه

 «ةنيطنسسق مأمأا زوفلا نع ليدب ل »:يدبع نب
ط-شسو بعل ىر-ي ،ه-ب ا-ن-ع-م-ج بشضت--ق--م ثيد--ح ‘

ديحولأ فده-لأ بحا-شص يد-ب-ع ن-ب ز-يز-ع يرا-ن-ك-لأ

نوعأو ÚبعÓلأ لك نأأ ةÒخألأ ةلباقŸأ ‘ ةبيبششلل
Ãأ أذه مهرظتني اÿدأدعتشسلأ ”أأ ىلعو ،سسيم

بابشش ةهجأوŸ ثÓثلأ طاقنلاب رفظلأو كرأدتلل
ة-م-ق ‘ ن--ح--ن »:Ó--ئا--ق ف--ششك ثي--ح ،ة--ن--ي--ط--ن--شسق
رايدلأ رقع ‘ لجشسŸأ Òخألأ لداعتلأ نم فشسأاتلأ
قيق– انعشسوب ناك هنأأ ملعن اŸ ةشصاخ ودأراب مامأأ
دودرŸأ ¤إأ رظنلاب طاقنلأ لماكب رفظلأو زوفلأ
نم دب ل ،كلذ عمو ،Êاثلأ طوششلأ ‘ هانمدق يذلأ
‘ Òك-ف-ت-لأ ةر-ششا-ب-مو ا--ب--نا--ج ةأرا--بŸأ هذ--ه ع--شضو
با--ب--شش ما--مأأ ا--نر---ظ---ت---ن---ي يذ---لأ مدا---ق---لأ د---عوŸأ

انيلع ةيمهألأ ةياغ ‘ ةأرابم نوكتشس ،ةنيطنشسق
قيق–و كرأدتلأ لجأأ نم ةيد÷أ لماكب اهذخأأ
.«زوفلأ

 ل .ليبن

أهتاÒسض– مويلا يهنت ةبيبسشلا
Ÿةنيطنسسق ةهجاو 

جمانÈب لمعلأ ةÒتو سسمأأ عفر نافل سسينيد بردŸأ نإاف ،قباشسلأ ددعلأ ‘ هيلإأ انرششأأ املثم
،Êدبلأ بنا÷أ ىلع اهيف زكر ةحيبشصلأ ‘ تناك ¤وألأ ،Úتيبيردت Úتشصح لدعÃ لمع
سصشصح سصيشصخت عم يكيتكتلأو ينفلأ بناجلل ةشصشصfl تناك دقف ةيئاشسŸأ ةشص◊أ امنيب

اهتأÒشض– مويلأ ةيشسمأأ ةي-ل-ئا-ب-ق-لأ ة-ل-ي-ك-ششت-لأ ي-ه-ن-ت-شسو ،ءا-خÎشسلأو عا-جÎشسلا-ب ة-شصا-خ
مامأأ ةيتأوم ةشصرفلأ نوكتشس ثيح ،ةعم÷أ أذه ةررقŸأ ةنيطنشسق بابشش ةهجأوÃ ةشصاÿأ
يتلأ ةطÿأو ةيشسا-شسألأ ة-ل-ي-ك-ششت-لأ ىو-ت-شسم ى-ل-ع ةÒخألأ تا-شسم-ل-لأ ع-شضو-ل ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ

 .وزو يزيت ‘ يدمح ةليكششتب ةحاطإÓل اهيلع دمتعيشس

 نورمحو ةÒعسش نب ،ةفيرسش نب ،طوب نب ةدوع وحن
 ةيسسأسسألا ةليكسشتلا ¤إا

سسينيد بردŸأ اهأرجأأ يتلأ ةÒثكلأ تأÒيغتلأ دعبو ،اهيلع انلشص– يتلأ تامولعŸأ بشسحو
نيذلأ ÚبعÓلأ لك تامدخ عاجÎشسأ ىلع لبقم Òخألأ أذه نإاف ،ودأراب يدان مامأأ نافل
،ةÒعشش نب ،ةفيرشش نب ،طوب نب ةماشسأأ سسرا◊أ رأرغ ىلع ،ةقباشسلأ ةأرابŸأ ‘ مهدعبأأ
زوفلأ قيق–و Òخألأ لداعتلأ كرأدت ىلع رشصي نافل سسينيد بردŸأ نأأ ثيح ،نورمحو
زيزعتل Úيشساشسألأ ÚبعÓ-لأ تا-مد-خ د-ي-ع-ت-شسي ه-ل-ع-ج يذ-لأ ر-مألأ ،ة-ن-ي-ط-ن-شسق با-ب-شش ما-مأأ

 .قرافلأ عنشصو ةيلاعفلأ عاجÎشسأ ‘ يرانكلأ ظوظح

 ةعومÛا عم تأبيردتلا رسشأبي مÓسسلا دبع تيآا
يدان مامأأ ذخفلأ ىوتشسم ىلع اهل سضرعت يتلأ ةباشصإلأ دعب ،قباشسلأ ددعلأ ‘ هيلإأ انرأأ امكو
نم Êاعي ل مÓشسلأ دبع تيآأ دمحأأ عفأدŸأ نأأ Úبت ،بعللأ ةلشصأوم نم نكمتي ⁄ نيأأ ودأراب
¤إأ عشضخ ثيح ،فانئتشسلأ ةشصح ‘ تابيردتلأ ءأوجأأ ¤إأ داع هنأأ ليلدب ،ةÒطخ ةباشصإأ
رمألأ ،سسمأأ ةعومÛأ ةيقب عم جمدني نأأ لبق Êدبلأ رشضÙأ فأرششإأ ت– سصاخ جمانرب
أدغ عافدلأ روfi ‘ يشساشسأاك هيلع دمتعي دق يذلأ نافل سسينيد بردŸأ أÒثك حيري يذلأ
 .ةنيطنشسق بابشش مامأأ

 هاوتسسم عأجÎسسل تقولا نم ديزŸا ¤إا جأتحي يدولغ
هل ةكراششم لوأأ لجشس يذلأ يدولغ ماب ›وغنوكلأ مجاهŸاب قلعتي اميف ،رخآأ ديعشص ىلعو
¤إأ ةعم÷أ أذه دوعي نأأ رظتنŸأ نمف ،ةنيطنشسق بابشش مامأأ يشضاŸأ ءاقللأ ‘ يشساشسأاك
هد-كأأ ا-م بشسحو ،ي-ما-مألأ ط-خ-ل-ل ةÒب-ك ة-فا-شضإأ مد-ق-ي ⁄ ه-نأأو ة-شصا-خ ،طا-ي-ت-حلأ ي--شسر--ك
نم Êاعي يذلأ يدولغ ىوتشسم ىلع مك◊أ هنأوأل قباشسلأ نم هنإاف ،نافل سسينيد بردŸأ
يذلأ رمألأ ،يقيق◊أ هأوتشسم عاجÎشسل تقولأ نم ديزŸأ ¤إأ جاتحيو ةشسفانŸأ سصقن
.يمامألأ طÿأ ‘ نورمح ـب هشضوعيو هتامدخ نع ينغتشسي ينفلأ مقاطلأ لعجيشس

ل .ن

ثحبن يتلا تأفسصاوŸا كلÁ نادم » :لÓم
 «ةفأسضإلا مدقي نأا ىنمتنو أهنم

سسيئرلأ ثد– ،يعامتجلأ لشصأوتلأ عقوم ىلع ةيمشسرلأ ةبيبششلأ ةحفشص ‘ هب ¤دأأ حيرشصت ‘
ثيح ،نأدم Úشساي ديد÷أ بعÓلأ ىلع أÒثك ىنثأأو تامأدقتشسلأ ةيلمع ةيأدب نع لÓم فيرشش

هي-ف ا-ند-جوو ر-ه-ششأأ ة-ثÓ-ث ذ-ن-م نأد-م بعÓ-لأ رأو-ششم ع-با-ت-ن ا-ن-ك ا-ن-نأأ ي-ف-خ-ن ل »:Ó-ئا-ق ف-ششك
ح-ن-م يذ-لأ نا-فل سسي-ن-يد بردŸأ ا-ه-طÎششأ ي-ت-لأو ا-ه-ن-ع ثح-ب-ن ي-ت--لأ تا--ف--شصأوŸأ

مدقي نأأ ‘ لمأانو ،انعم نأدم تب بحرن ،بعÓلأ أذه مأدقتشسل هتقفأوم
 .«ةدوعلأ ةلحرŸ ابشس– هنم ةرظتنŸأ ةفاشضإلأ

Êونأق لكسشب أهمأهم لوازت ةيلأ◊ا ةرادإلا »
 «أننيب لسصفتسس ةلادعلاو

تقولأ ‘ ةبيبششلأ اهب ر“ يتلأ ةيرأدإلأ لكاششŸاب قلعتي اميف امأأ
فا-شضأأ ،Úم-ها-شسŸأو يوا-ه-لأ يدا-ن-لأ عا--م--ت--جأ د--ع--ب ن--هأر--لأ

رثأاتن ⁄ اننأأ دكؤوأأ ،ىرخأأ ةرم »:Óئاق لÓم فيرشش سسيئرلأ
عامتجأ يأاب فÎعن ل ،قيرفلأ جراخ ثدحي ام لكب اقلطم

ةرأدإلأ ،›ا◊أ ةرأدإلأ سسل‹ ة-ق-فأو-م نود هدا--ق--ع--نأ م--ت--ي
ايلاح فلŸأو ،Êوناقو داع لكششب اهماهم لوأزت ةيلا◊أ

نأأ ملعي عي-م÷أ ،ا-ن-ن-ي-ب ل-شصف-ت-شس ي-ت-لأ ة-لأد-ع-لأ يد-يأأ Úب
ىعشست يتلأ فأرطألأ هذ-ه ج-عز-ت ة-يو-ق-لأ ة-ب-ي-ب-ششلأ ةدو-ع

.«قيرفلأ رأرقتشسأ برشض ¤إأ ةدهاج

 ةيفاسضإا ليجسست ةÎف دوجو مدعل ارظن

 ةـــــــــيرأـــــــــقلا ةـــــــــسسفأنŸا ‘ لـــــــــهأأتي نـــــــــل نادـــــــــم
نم ةيلئابقلأ ةرأدإلأ تنك“ ،قباشسلأ ددعلأ ‘ هيلإأ انرششأأ املثم
بعل مشض دعب يواششلأ وتاكŸÒأ ‘ اهيمدقتشسم لوأأ نامشض
،فشصنو ÚمشسوŸ نأدم Úشساي قباشسلأ ةيدŸأ يبŸوأأ طشسو

بشسحو ،ايمشسر يدانلأ رقÃ سسمأأ لوأأ بعÓلأ Ëدقت ” ثيح
نإا-ف ،ة-قو-ثو-م ردا-شصم ن-م ا-ه-ي-ل-ع ا-ن-ل-شص– ي-ت-لأ تا--مو--ل--عŸأ
ديد÷أ اهدفأو تامدخ نم ةدافتشسلأ نم نكمتت نل ةبيبششلأ

ةكراششملل Óهؤوم نوكي نل نأدم نأأ ثيح ،ةيراقلأ ةشسفانŸأ ‘
دعب ةيفاشضإأ تÓيجشست ةÎف دوجو مدعل أرظن فاكلأ سسأاك ‘

،ةلوطبلأ قÓطنأ لبق تناك ¤وألأ نأأ ثيح ،ÚتÒخألأ ÚتÎفلأ
طقف كراششيشس نأدم نأأ ينعي ام ،يفناج13 موي تهتنأ ةيناثلأو

د-يد-شست ةرأدإلأ ن-م بل-ط-ت-ي ه-ل-ي-هأا-تو ،ة-ي--لÙأ ة--شسفا--نŸأ ‘
 .ميتنشس رايلم5.2 براقي ام وهو يدأدع قيفوتو ،حوناب ةزمح ،يليÓب Òمأأ ÚبعÓلأ هاŒ اهنويد
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جÈلا يلهأا

راسشوبو دادـــك صضوع خاـــــسسن
نادوـــــــــعي Ìـــيــــــخلبو

ءاقل ‘ يشساشسأاك خاشسن نيدلا سسمشش رشسيأ’ا Òهظلا امود بردŸا كرششأا
يذلا دادك هليمز سضوعيل روÙا ‘ راششوب ةقفر عافد بلقك بعل هنكلو سسمأا
دعب ›اخ ىلع خاشسن لشضف يشسنرفلا ينقتلا ،ةركشسب ءاقل ‘ ةباشصإ’ سضرعت

،راششوب دئاعلا عم بنج ¤إا ابنج نوكيل ،ةركشسب ةارابم ‘ Òخأ’ا اذه دودرم
.ىنميلا ةه÷ا ىلع Ìيخلبو رشسيأا Òهظك سسياح بعلو اذه

عاجÎسسإ’ا ‘ قزيرمو يوارد
نهار امدعب ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا ‘ قزيرم ىلع هدامتعإا مود بردŸا لشصاوي

يقب اميف ،يوارد ةقفر عاجÎشسإ’ا ‘ بعل نيأا سسمأا موي ىرخأا ةرم هيلع
هنامدقي يذلا ءاطعلا ببشسب يئانثلا اذه لشضف امود ،ء’دبلا ةكد ‘ تاكيرت
‘ ى-ت-ح ط-شسو-لا ‘ ا-ع-م ة-ل-شصاو-م-ل-ل نا-ه-ج-ت-يو ر-شضخأ’ا ل-ي-ط--ت--شسŸا ل--خاد
.مشسوŸا نم ةمشسا◊ا تايارابŸا

ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلل دوعي يتباث
ةرم لوأ’ اذهو ايشساشسأا يتباث يبرعلا بابششلا ناديم طشسوتم سسمأا موي كراشش
قباشسلا سساب-ع-ل-ب بع’ ،ر-ه-ششأا ة-ثÓ-ث ›او-ح ل-ب-ق نار-هو ة-يدو-لو-م ءا-ق-ل ذ-ن-م
أادب ثيح ،لÓهلا ءاقل دعب داعو ةليوط ةدŸ بعŸÓا نع ةباشصإ’ا هتدعبأا
عناشصك هزكرم ‘ بعليو مويلا ايشساشسأا نوكيل ،ايجيردت هكارششإاب ينفلا مقاطلا
.ÚمجاهŸا فلخ يقيقح باعلأا

موجهلا ‘ ةثÓثب بعل امود
ىلع مهدامتعإا دعب اذهو سسمأا ةارابم ‘ بعللا ةقيرط نم ينفلا مقاطلا Òغ
ثي--ح ،3-1-2-4 ة-ق-ير-ط-ب بع-ل-لا هرا-ي-ت-خإاو مو-ج-ه-لا ط-خ ‘ Úب-ع’ ة--ثÓ--ث
لك يمامأ’ا طÿا ‘ بعلو اذه ،ةقيرطلا هذه ذيفنتل يتباث ةدوع تدعاشس
،موجه بلقك لوحلبو ىرشسيلا ةه÷ا ىلع Òكاب ،ىنميلا ةه÷ا ىلع Òخلب نم
ةارابŸا هذه ‘ ةكراششŸاب ردجأ’ا بابششلا قاششع اهÈتعي يتلا ءامشسأ’ا يهو
بختنم عم هتاطابترإا ببشسب وبكوك بايغو قيرفلا ‘ ةÒثكلا تاباشصإ’ا ببشسب
.هدÓب

تاراسصتنإ’ا ةكسسل داع فيدرلا قيرفلا
هنع تباغ امدعب تاراشصتن’ا ةمغن ةداعتشسإا نم بابششلل فيدرلا قيرفلا نك“
ةيعمج ىلع سسمأا موي اÒبك اراشصتنإا ققح امدعب اذهو ةÒخأ’ا تايرابŸا ‘

ةلماك ةيثÓثب ىهتنإا ءاقللا ،قارزموب بعلÃ امهعمج يذلا ءاقللا ‘ فلششلا
تا-يرا-بŸا ‘ ن-ير-مأ’ا او-نا-ع ا-مد-ع-ب اÒث-ك او-حر-ف ن-يذ-لا ة-ج-يا-ه-ل-ب ءا-ق-فر-ل
نماثلا زكرملل اوقتÒل ةطقن62 ¤إا هديشصر قيرفلا عفر زوفلا اذهب ،ةيشضاŸا

.ةلجأام تايرابم5 يقبت عم بيتÎلا لودج ‘
قيرفلل ةيمسسرلا ةحفسصلا ىلع بسضغلا ةمق ‘ راسصنأ’ا
ةارابم دعب وأا لبق ءاوشس سسمأا ثادحأا بابششلل ةيمشسرلا ةحفشصلا بكاوت ⁄

ةيمشسرلا ةليكششتلا رششنت ⁄ هيف ،اهتداع Òغ ىلع فلششلا ةعيمجو بابششلا
كلذ ¤إا ف--شضأا ،ف--ل--ششلا ¤إا Úل--ق--ت--نŸا ا---ب---ع’81 ة-م-ئا-ق ’و ق-ير-ف--ل--ل

،ةارابŸا هذهل قيرفلا تاÒشض– نع ءيشش يأا اوبتكي ⁄ اهيلع نومئاقلاف
رابخأ’ ءايفوأ’ا ÚعباتŸاو يدانلا قاششع اÒثك بشضغأا يذلا رمأ’ا وهو
هنأا نيدكؤوم ،يعامتجإ’ا لشصاوتلا عقاوم ‘ مهبشضغ نع نيÈعم قيرفلا
نو-يز-ف-ل-ت-ل-ل ة-ي-م-شسر-لا ة-ح-ف-شصلا Èع از-ف-ل-ت-م ءا-ق-ل-لا نا--ك ظ◊ا ن--شس◊و
.يرئاز÷ا

ةيشسمأا ةشسفافع يشسيع سسيئرلا ةرادإا دقعت
ا-عا-م-ت-جا ة-ث-لا-ث-لا ة-عا-شسلا ن-م ة-ياد-ب مو-ي-لا
قلعتت  اداعبا ذخا نا دعب  يÒشصŸاب فشصوي
دارا ثي-ح ي-ل-ه’ا ةر--شسا ة--ب--ي--كر--ت ل--ما--ك--ب
فارط’ا لك عمج  ةشسفافع ديد÷ا سسيئرلا
ءا-شسؤور ن-م ةد--حاو ة--لوا--ط ى--ل--ع ة--ل--عا--ف--لا

تهجو ثيح ،لامعأا لاجرو Úلو‡،ىمادق
ةشسشسؤوم لث-مŸ لا-ثŸا ل-ي-ب-شس ي-ل-ع ةو-عد-لا

رودنوك ةكرشش لث‡و ةيكرابم وشضعلا  نويج
لاجر ›ا ةفاشضا يدامح نب قباشسلا سسيئرلا
ة-ط-ق-ن ة-شسارد ل-جا ن-م Úي-عا-ن-شصو لا-م-عا
ذاقنا لجا نم دوه÷ا فثاكتب قلعتت ةدحاو
نم كلذ هبلطتي امو هئاقب نامشضو قيرفلا
نا رظت-ن-ي ثي-ح  فا-ف-ت-لاو ة-يدا-م تا-نا-ك-ما
فد-ه Òط-شست ن-ع د-يد÷ا سسي-ئر-لا ن--ل--ع--ي
نم ىق-ب-ت ا-م-ي-ف ءا-ق-ب-لا نا-م-شض ي-ل-ع ل-م-ع-لا

نامشض ‘ عامتج’ا ح‚ ةلاح ‘ ت’وج
. عيم÷ا فافتلا
ةلاح ‘ باحسسن’ا نلعتسس ةراد’ا

عيم÷ا دنŒ مدع
نا ةديد÷ا ةراد’ا ‘ زراب وشضع انل فششك
‘ ط-ق-ف ا-م-شسا-ح نو-ك-ي ن-ل مو-ي-لا عا--م--ت--جا

‘ يÒشصم ه--نا ل--ب ي--ل--ه’ا Òشصم د---يد–
هتعامجو ةشسفافع سسيئرلا Óبقتشسم ديد–

‘ باحشسن’او ءاقبلا مدع يلع رشصي يذلاو
لو-ح فار-طأ’ا ل-ك فا-ف-ت-لا د-ج--ي ⁄ ة--لا--ح

وهو عيم÷ا لبق نم نوعلا دي Ëدقتو يدانلا
.عامتج’ا نم فدهلا

‘ ءاقبلا نامسض يد– عفÎسسو
عامتج’ا ةياهن

ن-ل-ع-ت--شس ةرادإ’ا نإا--ف ردا--شصŸا تاذ بشسحو
تدجو ةلاح ‘  ءاقبلا نامشض فادهتشسا نع
ءانبا لك نم هديرت يذلا فافتل’او ةدناشسŸا
ةياد-ب م-ث ن-مو ة-ل-عا-ف-لا فار-ط’او ق-ير-ف-لا

ماما رخاتŸا ءاقللا نم ةيادب ءاقبلا ةمحلم

7002 مشسوم ويرانيشس راركتو  دادزولب بابشش
7ب با-هذ-لا ة-ل-حر-م ق-ير--ف--لا ى--ه--نأا Úح ،
هنكل ةارابم11ب بعلŸا ةبوقع دئاز طاقن

.ءاقبلا نامشض نم مشسوŸا ةياهن ‘ نك“
ءاقب ةلاح ‘ ىقبي نل ةعيبسصوب

ةسسفافع صسيئرلا
بردŸا Òشصم ‘ سضوÿا ةراد’ا تدافت
ما Èتعت اه-ن’ ة-ع-ي-ب-شصو-ب رو-ن-لا د-ب-ع ›ا◊ا

دكات ةلاح ‘ اهنم سصانم ’ هليحر  ةلاشسم
ل--ك فا--ف--ت--لا حا‚و ة--ي--لا◊ا ةراد’ا ءا---ق---ب
ناو--ت--ي ن--ل ثي--ح يدا---ن---لا لو---ح فار---ط’ا
ةعيبشصوب بردŸا ةوعد ‘ ةشسفافع سسيئرلا

قيق– ‘ لششف يذلاو دقعلا خشسف لجأا نم
فرششا ةارا-ب-م41 داد-ت-ما ى-ل-ع د--حاو زو--ف
.هدرفÃ اهيلع

ةبوقع ‘ لسصفلا لجؤوت ةراد’ا
ةحامسسوب

›ا تاوطÿاو تارارقلا لك ةرادإ’ا تلجأا
ناك نا دعب  ةيشسم’ا هذه عامتجا دعب ام
عكم دعوم ىلع ةحامشسوب ناديŸا طشسو

متيل يبيدأاتلا سسلÛا ءاشضعا ماما لوثŸا
مداقلا عوبشس’ا ةيادب ›ا عامتج’ا ليجات

ة-لا-ح ‘ ةو-ق ع-قو-م ‘ ةرادإ’ا نو--ك--ت ثي--ح
قيرفلا ءارو ةدن‹ جÈلا ةنيدم لك تناك
يذلا  ةحامشسوب ةبوقع ‘ رظنلا مث نمو
‘ ه-تا-مد-خ ›ا ة-جا-ح ‘ ةراد’ا نو--ك--ت--شس
. ةمداقلا ةلحرŸا

‘ عامتج’ا دعوم عم فانئتسس’ا
توا02 بعلم

ءاو--جأا ¤إا ة--ي--ج--ياÈلا ة--ل--ي---ك---ششت---لا دو---ع---ت
02 بعلم ةيشضرا ىلع مويلا ةيشسمأا تابيردتلا
دعاشسŸا بردŸا فارششإا ت– جÈلاب توأا
نوك-ت-شسو ة-حار-لا ن-م ما-يا3 دعب ةع-ي-ب-شصو-ب
›ا ةهجو-ت-م تا-ب-يرد-ت-لا ‘ ع-ي-م÷ا قا-ن-عا

ةفرعÚ Ÿلعافلاو ةرادإ’ا عامتجا دقع رقم
وا اباجيا سسكعنيشس يذلاو عامتج’ا جئاتن
حا‚  نا ة--شصا--خ Úب--عÓ---لا ى---ل---ع ا---ب---ل---شس
ر-شصا-ن-ع ي-ل-ع ةد-ئا-ف-لا-ب دو-ع-ي-شس عا-م-ت--ج’ا
لو-ح ة-ف-ت-ل-م ة-يو-ق ةرادا دو-جو ‘ داد--ع--ت--لا
. قيرفلا

ب/ليلخ

«بوŸا» مامأا راسصتن’ا ‘ ّ’إا رّكفُت ’ «ءارفسصلا»

ةÒه-ظ سشار◊ا دا–ا ة-ل-ي-ك-ششت ر-ظ-ت-ن-ي بع-شص ل-ق-ن--ت
ةهجاوم لجأا نم ةيبراغŸا ةدحولا بعلم ¤إا مويلا

ىلع دب’ نكل ،ةياغلل بعشص ءاقل ‘ ةياجب ةيدولوم
ظاف◊ا لجأا نم ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا دانم لابششأا

ةÒششأا-ت ى-ل-ع ة-شسفا-نŸا ‘ ة-ل-ما--ك ا--ه--ظو--ظ--ح ى--ل--ع
نأا ة-شصا-خ ،¤وأ’ا ة-فÙÎا ة-ط-بار-لا و-ح-ن دو--ع--شصلا
ةقباشسلا ةلو÷ا ‘ تاراشصتن’ا ةمغن داعتشسا قيرفلا

نم ةيب-ل-شس ة-ج-ي-ت-ن يأا-ف ،ة-ل-ي-شسŸا قا-فو با-شسح ى-ل-ع
نيردشصتŸا نع Óيلق دعتبي قيرفلا لعŒ نأا اهنأاشش
.ءاعبرأ’ا لمأاو كيرافوب دادو

 راسصتنا Êاث نع ثحبت ةليكسشتلا
رايدلا جراخ

جراخ Êاثلا زوفلا قيق– ةيناكمإا مامأا ةليكششتلا نوكتشسو
ةدا-ع-شسو-ب ل-مأا ى-ل-ع زو-ف-لا د-ع-ب ،ةارا-بŸا هذ-ه ‘ را-يد-لا

ثيح ،در نود فدهب ةيناثلا ةلو÷ا ‘ دعاوقلا جراخ
قيق– لجأا نم ويرانيشسلا سسفن راركت ¤إا ةليكششتلا ىعشست
رخأا ‘ رشسخ دق ناك قيرفلاف ،›اوتلا ىلع Êاثلا زوفلا

نب بعلÃ ةبقلا دئار مامأا» ةيلÙا ةارابŸا ‘ هل ةجرخ
ايشساق ةراشسÿا عقو اهيف ناك يتلا ةارابŸا يهو ،دادح
ر-ق-ع ‘ كيرا-فو-ب دادو ما-مأا Ìع-ت-لا ل-ب-ق Úب-عÓ-لا ى-ل-ع
اذإا طاقنلا نم Òثكلا عيشضي قيرفلا لعج ام وهو ،رايدلا
.نونكع نب ‘ لداعتلا اشضيأا انبشستحا

ةقافتسس’ا ديكأات ةيمتح مامأا موجهلا
قيق– ‘ ةيمامأ’ا ةرطاقلا رشصانع تح‚ امدعبو
Úح ة-ل-ي-شسŸا ما-مأا ة-ق-با-شسلا ةارا-بŸا ‘ ة-قا-ف-ت--شس’ا

Úبلاطم فلخي ءاقفر نوكيشس ،ةلماك ةيثÓث تلجشس
ي-ت-لا ة-يا-ج-ب ة-يدو-لو-م ما-مأا ة-قا-ف-ت-شس’ا هذ-ه د-ي-كأا-ت--ب
،اهرايد رقع ‘ سشار◊ا ىلع ابعشص اشسفانم نوكتشس
ةدوعلاو ليجشستلا ىلع Úمزاع وادب قارد ءاقفر نكل
ظوظ◊ا ثعب لجأا نم ،سشار◊ا ¤إا ثÓثلا طاقنلاب

طÿا ىتحو ،¤وأ’ا ةطبارلا وحن دوعشصلا قيق– ‘
.قلأاتلا عم دهعلا ديدجتب ابلاطم نوكيشس يفلÿا

بسسانŸا تقولا ‘ ءاج «لاطفنّ» عم عيقوتلا
ة-كر-شش ع-م ا-ي-ل-يو“ اد-ق--ع تمر--بأا د--ق ةرادإ’ا تنا--كو
‘ ءاج ام وهو ،ءاثÓثلا سسمأا لوأا ةيششع «لاطفن»
ما---ي---ق---لا ن---م ةرادإ’ا ن---ّك---م---ي---شسو بشسا---نŸا تقو----لا
ة-يو-ت-ششلا تÓ-يو-ح-ت-لا ةÎف ‘ ة-ي-عو-ن تا-ماد-ق-ت-شسا--ب
ج-ئا-ت-ن ق-ي-ق– ل-جأا ن-م بج-ي ا-م-ك Úب-عÓ-لا ز-ي-ف–و
ىناع قيرفلا نأا مادام ،رايدلا جراخو لخاد ةيباجيإا
ةقناخ ةيلام ةمزأا نم ةيشضاŸا تاونشسلا لÓخ اÒثك

نأا ىلع ديكأات-لا ن-كÁو ،ا-ظ-ها-ب ن-م-ث-لا ع-فد-ي ه-ت-ل-ع-ج
›ا◊ا تقؤوŸا ÒشسŸا بت-كŸا ا-ه-لذ-ب ي--ت--لا دو--ه÷ا

ق-ير-ف-لا لا-م سسأار ح-ت-ف را-ظ-ت-نا ‘ ا--هرا--م--ث--ب تءا--ج
م . م .«لاطفن» نم مهشسأ’ا ءارششو

ششار◊ا دا–ا – ةياجب ةيدولوم

مويلا ةيسسمأا يله’ا ةرسسأا عمجي يÒسصم عامتجا
باحسسن’ا نÓعا وا ءاقبلا فادهتسسا Úب

لامعألا لاجرو Úلعافلا لكل ةوعدلا تهجو

 ةــــــــــيعم÷ا ىــــــــــلع رــــــــــسصتني باـــــــــــبسشلا
تاراــــــــــسصتنإ’ا ةــــــــــكسس ¤إا دوــــــــــعيو

موي مهم زوف قيق– نم دادزولب بابشش قيرف نك“
يرودلا نم لجؤوم ءاقل ‘ فلششلا ةيعمج مامأا سسمأا
قارز-مو--ب ةز--م--ح بع--ل--م ى--ل--ع بع--ل يذ--لاو ي--لÙا
دحاو فده لباقم ةيثÓثب تهتنإا ةارابŸا ،فلششلاب
¤إا ةدوعلاب مهل تحمشس ةجبتن ،ةبيقعلا د’وأا حلاشصل

ةي-شضاŸا ت’و÷ا ‘ ةا-نا-ع-م د-ع-ب تارا-شصت-نإ’ا ة-ك-شس
.ةطقن52 ¤إا مهديشصر اوعفÒل

اركبم ليجسستلا حتتفإا يوارد
سسمأا ةارا-ب-م ‘ ا-ط-غا--شض يدادزو--ل--ب--لا ق--ير--ف--لا أاد--ب
لوأا عنشصيل ،ةيادبلا ذنم بعللا تاير‹ ىلع رطيشسو
دجتل Ìيخلب نم ةعيزوت دعب71 ةقيقدلا دنع سصرفلا

اعشضاو بشسانŸا ناكŸا ‘ يوارد ناديŸا طشسوتم
هذه ‘ هيدان فادهأا لوأا Óجشسم كابششلا ‘ اهايإا
.ةارابŸا

عيسضي ’ ام عيسض لوحلب
ا-م ،ةد-ترŸا تا-م-ج-ه-لا لÓ-غ-ت-شسإا ة-ي--ع--م÷ا تلوا--ح
يدا---ن---لا دا---ك ف---لÿا ‘ تا---غار---ف كÎت ا---ه---ل----ع----ج

دعبف ،52 ةقيقدلا دنع اذهو اهلÓغتشسإا يدادزولبلا
ةركلا تلشصو يواردو يتباث Úب تاريرمتلا نم ةلمج

تايلمعلا ةقطنم لخاد ملتشسإا يذلا لوحلب مجاهملل
ةديعب تجرخ ةيوق ةرك اددشسم ةباقر يأا نود ناكو

بعلŸا ‘ نم لك ةششهد طشسو يبŸوأ’ا ىمرم نع
Ãنوكتل ،كابششلا ‘ اهورظتنإاو ةلهشس ةشصرف اهنأا ا
.ءاقللا ‘ ةÒطÿا سصرفلا لوأا هذه

بابسشلل Êاثلا فاسضأا خاسسن
ن-م Òخأ’ا ة--عا--شس ع--بر--لا ‘ Ó--ي--ل--ق ةارا--بŸا تأاد--ه
نود جورÿا اوشضفر Òكاب ءاقفر نكل ،لوأ’ا طوششلا
اهذفن ةينكر ةلكÈف ،اودارأا ام مهل ناكو Êاثلا ةفاشضإا
Òخأ’ا اذه عشضيل خاشسن سسأار ¤إا تلشصو ةقدب يتباث
يذلا فدهلا وهو ،Êاثلا Óجشسم كابششلا ‘ ةركلا
لوأ’ا طوششلا يهتنيل ،يبŸوأ’ا عافد هتيلوؤوشسم لمحتي
.دادزولب بابشش حلاشصل Úفيظن Úفدهب

ةجيتنلا صصلق يبŸوأ’ا
ة-ياد-ب د-ن-ع ر-خآا ه-جو-ب ة-ي-ع-م÷ا ر--شصا--ن--ع تل--خد
ن-ششب ة-ج--ي--ت--ن--لا ل--يد--ع--ت او--لوا--حو Êا--ث--لا طو--ششلا

رفشستل ،يواشسو-م كا-ب-شش ى-ل-ع ة-ي-لا-ت-ت-م تا-مو-ج-ه
،45 ةقيقدلا دنع مه◊اشصل لوأا فده نع اهادحإا
لجأا نم ةدئاز ةيو-ن-ع-م ة-عر-ج م-ه-ح-ن-م يذ-لا و-هو

.ةراثإا ءاقللا دادزيل ةجيتنلا ليدعت

ةمحرلا ةسصاسصر قلطأا لوحلب
ءاقللا نم ىقبت ام ‘ نيرمأ’ا بابششلا ةليكششت تناع
د-ن-ع ن-ك-ل ،ف-ي-شضŸا ق-ير-ف-ل-ل بي-هر-لا ط-غ-شضلا د-ع--ب
عفادم نم تداع ةيوق ةرك سسياح ددشس27 ةقيقدلا
هشسفن د-جو يذ-لا لو-ح-ل-ب ماد-قأا Úب ر-ق-ت-شست-ل ف-ل-ششلا
ىمرŸا فقشس ‘ ةركلا اعشضاو سسرا◊ا عم هجول هجو
ةنحرلا ةشصاشصر اقلطم هقيرفل ثلاثلا فدهلا لجشسيل

ةيثÓثب بابششلا حلاشصل ءا-ق-ل-لا ي-ه-ت-ن-ي-ل ،م-شصÿا ى-ل-ع
.فده لباقم

اباسصم جرخ يتباث
ىرخأا ةباشصإ’ يتباث يبرعلا بابششلا بع’ سضرعت

بردŸا نم Òيغتلا بلطي هتلعج سسمأا ةارابم ‘
،ىنميلا هلجر ىوتشسم ىلع ةداح م’آ’ هروعشش دعب

ليلا– يرجيشسو تاكيÎل هناكم كرت Òخأ’ا اذه
‘ ةيؤورلا لجأا نم ةمشصا-ع-ل-ل لو-شصو-لا د-ع-ب ة-ق-م-ع-م
ةÒثكلا تافوختلا لظ ‘ ةباشصإ’ا هذه ةروطخ ىدم
لا-ط-بأ’ا يرود ‘ ما-ه-لا ءا-ق-ل-ل بعÓ-لا ع-ي-ي-شضت ن-م
.يبÁزام مامأا
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ةصصاÿا تاجايتح’ا يوذ ةصضاير

ةرازولاب  ةشضايرلا ةيريدم» : وششاعم ناميلشس حششرŸا
«يتمئاقب ةحاطإ’ا ضضرغل تاباختن’ا ليجأات تررق

وديج

ةيذيفنتلا ةمئاقلا ‘ ةجيرم و يركاوشس
›ودــــــــــــــــلا داــــــــــــ–’ا ضســــــيئرل

ود--ي--ج--ل---ل ›ود---لا دا–’ا سسي---ئر ن---ل---عا
وشضع61 لا ة-م-ئا-ق ى-ل-ع راز--ي--ف سسيرو--م
ةفÿÓ اهب حششÎيشس يتلا دا–Óل يذيفنت
Úير-ئاز-ج Úم-شسا  تن-م-شض ي-ت--لا و ه--شسف--ن

ة-ف-ل-كŸا ة-لود-لا ة--ب--تا--ك ن--م ل--ك ‘ Ó--ث“
بشصنم ‘ يركاوشس ةميلشس ةبخنلا ةشضايرب

بشصنم ‘ ةجيرم رامع و  ريوطتلا ةريدم
‘ ةقباشس دعت و Òطأاتلا و بيردتلا ريدم
رئاز÷ا لثمتت نيا يرئاز÷ا ودي÷ا خيرات

ÃبشصنÚ ‘ اŸل يذيفتلا بتكÓ–متتشس و سسيروم رازيف باختنا ” لاح ‘ ›ودلا دا
رخا ⁄اعلا ةلوطب عم انمازت لبقŸا ناوج رهشش ةيرÛا تشسابدوب ‘  سسيرغنوكلا لاغششا

fiو’ا باعل’ا لبق  ةيشسفانت ةطŸيروصصنم ةلوخ. ويكوطب ةيب

: وداـــــغوب مـــــيكح ةـــــحابصسلل ةـــــيرئاز÷ا ةـــــيدا–’ا سســــــيئر

با-ع-لأÓ-ل «ب» Êد’ا د◊ا دو-ي-شس داو-ج ق-ق-ح ا-مد--ع--ب
امقر ققح نيا ةششارف Îم002 لا قابشس ‘ ةيبŸو’ا

ا-ق-قÚ fiت-ق-ي-قد-لا ت– لز-ن ثي-ح  ي-ن-طو ا--ي--شسا--ي--ق
Úعبشس و ةعبرا و ةيناث Úشسمخ و ةعشست و ةقيقد  تيقوت

‘ امدق عشضي هلعج يذلا رمأ’ا وه و ةئŸا نم ءزج
. ويكوط دايبŸوا
نا ة--حا--ب---شسل---ل ة---ير---ئاز÷ا ة---يدا–’ا سسي---ئر ف---ششك
‘ ةر-شضا-ح نو-ك--ت نا ا--ه--ن--كÁ ة--ير--ئاز÷ا ة--حا--ب--شسلا
حابشسلاب ةلث‡ ¤و’ا تاقاطب ثÓثب ويكوط دايبŸوا
¤ا ل-هأا--ت--لا ا--ي--م--شسر ن--م--شض يذ--لا نو--ن--ح--شس ة--ما--شسا
حلاشص نم نانوكي دق  ÚتÒششأات  ¤ا ةفاشضا دايبŸو’ا

  دويشس
ةناكم ةÒبك ةبشسنب نمشض دق دويشس نا وداغوب حشضوا و

«ب» ى-ندأ’ا د◊ا ه-ق--ي--ق– لÓ--خ ن--م دا--ي--بŸو’ا ‘
ا-طو-ك-لا ما-ظ-ن ثي-ح Úل-هأا-تŸا ن-م-شض ه-ف--ن--شصي يذ--لا
نا  دكا سسيئرلا نا Òغ يقيرفإ’ا هبيترت ¤ا رظنلاب
ةيلود تاشسفانم ‘ ناكراششيشس Úيرئاز÷ا Úحابشسلا

تاعمŒ و رشصŸ ةينطولا ةلوطبلا رارغ ىلع ةمداق
يذلا «ا» ىندأ’ا د◊ا قيق– لجا نم ىرخا ةيبوروا

«ماظن ىلع دامتع’ا نود لهأاتلا Úحابشسلل حمشسيشس
» اطوكلا

ىقتلم ‘ Úحابشسلا ءادا ىلع ادج ضضار
دويشس ىوتشسم نم رهبنم و ايليشسرم

م-ي-ك-ح ة-حا-ب-شسل-ل ة--ير--ئاز÷ا ة--يدا–’ا سسي--ئر ىد--با
Úحابشسلا هيل-ع ر-ه-ظ يذ-لا ىو-ت-شسŸا-ب ها-شضر ودا-غو-ب
ةكراششم سصخي اميف و ايليشسرم عم‹ ‘ نيرئاز÷ا

Ëدقت هنم رظتني ناك هنا وداغوب  دكا  داوج دويشس
ثيح هلمع و ةينهذلا هتوق نم رهبنا هنكل ديج ىوتشسم

عشضولا ‘  ةشصاخ ةينطو  ماقرا  عبرا ميط– نم نك“
‘ دويشس تعشضو ةيدا–’ا نا فششك و نهارلا يحشصلا

نم هتدافت-شسا ا-مد-ع-ب ة-ع-بر’ا تا-حا-ب-شسل-ل سسي-ن بط-ق
و با-ب-ششلا ةرازو ا--ه--ت--ح--ن--م ي--ت--لاو ة--يدا–’ا ة--ح--ن--م
رهظت هجئاتن تأادب دق و   Úشضايرلل ةشضايرلا
عور-ششم و--ه دو--ي--شس نا ودا--غو--ب د--كا قا--ي--شسلا تاذ ‘و
‘ رامثتشسإÓل ةدعتشسم ةيدا–’او7102 ذنم ةيدا–’ا

طشسوتŸا سضيب’ا رحبلا باعلا لجا نم عورششŸا اذه
وه يذلا هدلاو ةقفر4202 ةيبŸو’ا باعلأ’ا اذك و
و ةÒغشص لك ىلع فقي ثيح  هنب’ سصاÿا ÒجانŸا
  هتاوطخ لك ‘ دويشس قفاري و ةÒبك
نا وداغوب دكا ةيبŸو’ا ةنجللا ةحنم سصخي ام ‘ و

تاونشس ةعبرا ذنم اوكلا ةحنم نم ديفتشسي ⁄ دويشس

لاغتÈلاب رشضحي نونحشس
ا--ي--م--شسر ل--هأا--تŸا Òشض– ج--ما--نر--ب سصخ--ي  ا--م--ي---ف و
سسنا ةيدا–’ا سسيئر فششك نونحشس ةماشسا دايبŸوÓل

‘ لاغتÈلاب ةنوبششل ‘  ةحابشسلل بطقب  رشضحي نونح
ءاد---شصا ةد---ير÷ ودا---غو---ب ح---شضوا و ةد---ي---ج فور---ظ

ةÒغشص تارود ‘ ةكراششŸا لشضف نونحشس » بعŸÓا
ىوتشسم ‘ رهظ و لاغتÈلا ةلوطب ‘ كراشش دقل و

ءوده ‘ رشضحي هانكرت و هرايتخا انمÎحا دق و ديج
فورظ ‘ Ìحي نونح سسنا دكا قاشسلا تاذ ‘ و »

ةيدا–’ا و دابŸوÓل هلأات نمشض نا ذنم ةيدج
معدلا و ةمزÓلا تايناكم’ا Ëدقتل ةدوجوم
اÃ نيرئاز÷ا Úحابشسلا لكل و هل يونعŸا

‘ نو--برد--ت--ي ن--يذ--لا Úحا--ب--شسلا م--ه---ي---ف
نوكت وه ةيدا–’ا فده ن’ رئاز÷ا
ة---حا---ب---شسل---ل ق---ير----ف----ب جورÿا و
وا حا-ب-شس سسي-ل و ة--ير--ئاز÷ا
              . Úنثا

يروصصنم ةلوخ

وـــــــيكوط ىــــلإا تاÒششأات ثÓـــــــث ىـــــــلع نـــــــهارن

حششÎلا ‘ هتين ىلع ةرئاطلا ةركل فيطشس م‚ سسيئر دكا
ادكؤوم هفلم سسيمÿا مويلا عشضيشس ثيح تاشسيئرلا قابشسل
رابتع’ا در و ةيدا–’ا Òيشست ةشسايشس ‘ Òيغتلا يوني هنا
و ة-ي-شضا-ير-لا ة-ل-ئا-ع-لا ل-م-شش ⁄ لÓ-خ ن-م ةر--ئا--ط--لا ةر--ك--ل
اهيدل ةرئاطلا ةرك نا دكا و ىمادقلا ÚبعÓلا لك عاجÎشسا

يميلعت ىوتشسÃ نوعتمتي و ليقثلا رايعلا نم ىمادق Úبع’
ةر-ك ذ-ي-ف-ت-شست-ل ى-ماد-ق-لا ع-جÎشسي نا يو-ن-ي  ه-ي-ل-ع و ›ا-ع
لجا نم مهع-م ل-م-ع تا-ششرو ح-ت-ف-ب م-ه-تÈخ ن-م ةر-ئا-ط-لا
ةبعللاب سضوهنلاب حمشست ةيشضرا عشضو

عاجÎشسا ديرا و ةيلاردفونكلا ةشسيئر عم ةديج يتقÓع
ايلود رئاز÷ا ةناكم

تائيهلاب اهتناكم لكل رئاز÷ا نادقفل ةبابخ قيفوت فشسأات
ة-شسي-ئر ة-ي-بر-غŸا ع-م ةد--ي--ج ه--ت--قÓ--ع نا د--كا و ة--ي--لود--لا
تا-قÓ-ع-لا ل-ع-ج-ي د-ق يذ-لا ر-مأ’ا و-ه و  ة-ي-لارد-ي-ف--نو--ك--لا
ةرئاطلا ةركل ة-ي-ق-ير-فإ’ا ة-ي-لاراد-ي-ف-نو-ك-لا ع-م  ة-ير-ئاز÷ا

عاجÎشساب دعو امك ةيلÙا ةرئاطلا ةرك حلاشصل و ةديج
ةقباشسلا ةيدا–’ا اهتدقف يتلا و ايلود رئاز÷ا ةناكم

 نيوكتلا ىلع تاطبارلا و ةيدنأ’ا زيف–
يرورشض ةلوطبلا ماظن Òيغت و

يوني هنا ةبابخ دكا ةيلÙا ةرئاطلا ةرك سصخي اميف و
نيوكت ىلع ةيدن’ا و تاطبارلا زيف– لجا نم ةطخ عشضو
ةداعا نا فاشضأا و  ةشضايرلا لبقتشسم اهنأ’ ةينابششلا تائفلا
عامتج’ا لÓخ نم كلذ و يرورشض  ةلوطبلا ماظن ‘ رظنلا
ع-فر-ب ح-م-شسي ما-ظ-ن-ب جورÿا ل-جا ن-م سصا-شصت-خ’ا ل-هأا-ب
Òغت سسيل  تاونشس عبرا ةدŸ يراشس ىقبيشس و ىوتشسŸا
رارقتشسا مدع ‘ مهاشس يذلا رمأ’ا وه و ةنشس لك ‘ ماظنلا
. اهاوتشسم بذبذت و ةينطولا ةلوطبلا

’ Áا بيبششت نكŸةدمعأ’ا ءاشصقإاب بختن
ثانا ةينطولا تابختنŸا ةدوع ‘ ه‹انرب سصخي ام ‘ و
تايناكمإ’ا لك Òفوت يوني هنا ةبابخ فششك ةهجاولل روكذ و
ىدŸا ىلع تاشسفانملل دي÷ا Òشضحتلا لجا نم ةمزأÓلا
‘ قرف عم ةيدو تايرابم ميظنت Óخ نم كلذ و بيرقلا
لود-ل ىر-غ-شصلا تا-ب-خ-ت-نŸا ع-م سسي-ل و ›ا--ع--لا ىو--ت--شسŸا
نم بختنŸا ةدمعا لك نع ءانغتشس’ا ةركف سضفر و  ىرخا
ق-ير-ف-لا مد-ه-ي د-ق يذ-لا ر-م’ا و-ه و ق-ير-ف-لا بي-ب-ششت ل-جا
بي-ب-ششت نا د-كا و ة-م-ه-م تا-شسفا-ن-م باو-بأا ى-ل-ع ي--ن--طو--لا
و ة-با-ششلا تا-ب-خ-ت-نŸا ن-يو-ك--ت لÓ--خ ن--م نو--ك--ي ق--ير--ف--لا
.  ةرم لك ‘ Ìكأ’ا ىلع Úبع’ Òغتب يجيردتلا بيبششتلا

 ةيئطاششلا ةركلا و دوعولا تمئشس بون÷ا ةيدنا
‘ flيتاطط

يذلا يرئاز÷ا بونج ‘ رظنلاب ةبابخ دعو ىرخا ةهج نم و
’ا ةقباشسلا ةيلارديفلا بتاكŸا دوعو ديشسŒ رظتنا اŸاطل
بون÷ا ‘ ةرئاطلا ةرك ريوطتب دعو و ةبذاك دوعو  تيقب اهنا
Úب--ع’ ر--ئاز÷ا ح--ن--م ى--ل--ع ردا--ق بو---ن÷ا ن’   ير---ئاز÷ا
مدعل ةبابخ فشسأات رخا قايشس ‘ وةيلاع ةيندب ىوقب نوعتمتي
لوط د-ل-ب ‘ ة-ي-ئ-طا-ششلا ةر-ئا-ط-لا ةر-ك-ل ة-ي-ن-طو ة-لو-ط-ب دو-جو
نا اهنأاشش نم ةيئطاششلا ةركلا نا دكا امك0021 نم ديزا هلحاشس
بع’  حشضوا سصوشصÿا اذه ‘ و ةيدا–Óل ›ام دروم نوكت
ىلع ةرغشصم ةينطو ةلوطب ميظنت يوني هنا اقباشس ةرئاطلا ةرك
ةر-ك-لا ‘ ÚشصتÚ flب-ع’ ن--يو--ك--ت و ا--ي--ج--يرد--ت ع--شسو--ت--ت نا
يروصصنم ةلوخ.  ةيئطاششلا

:ةرئاطلا ةركلا ةيدا–ا ةصسائرل حصشرŸا ةبابخ قيفوت فيطصس يدان سسيئر

ةرــــئاطلا ةرك ةــــلئاع لـــــمشش ⁄ ‘دــــه
مـــــــهتÈخ نــــــــم ةداـــــــــفتشس’او

يوذ----ل را----ششب ة----ط----بار سسي----ئر ف-----ششك
وششاعم نام-ي-ل-شس ة-شصاÿا تا-جا-ي-ت-ح’ا
ةيعم÷ا لاغششا ليجأات رارق مهغلب هنا
و مو-ي ةرر-ق-م تنا-ك ي-ت--لا ة--ي--با--خ--ت--ن’ا
ردشص تاباختن’ا ليجأات رارق نا حشضوا

يا نود ةشضايرلات و بابششلا ةيريدم نم
ةن÷ سسيئر نا سساشسا ىلع و ةعقم ةجح

ردا-غ  ن-يدرة--ن ة--ب--ي--طو--ب تا--ح--ي--ششÎلا
دعي ⁄ و ةشضماغ فورظ ‘ عامتج’ا
نم سسما ررقم ناك يذلا عامتج’ا ¤ا
و  تا--ح--ي---ششÎلا ر---شضfi ر---ير– ل---جا
تقلت  دق ةنجللا تناك «وششاعم فيشضي

‘ ع-شضو يذ-لا و ي-ت-م-ئا-ق ف-ل-م Úف--ل--م
طورششلا لك ‘وتشسي و ةددÙا لاجآ’ا

Ãامك  لماك فلم61 ب ةمئاق اهيف ا
ح-ششرŸ ف-ل-م تا-ح-ي-ششÎلا ة-ن÷ تق-ل-ت
» سصقان رخا

ديد“ ‘ نوبغري ةرازولا ‘ فارطا
تافلŸا عمجب مهحششرŸ حامشسلل تاحيششÎلا

حشضول لجا رخا راششب ةطبار سسيئر دكا
نم32 لا خيراتب ناك ÚحششرŸا تافلم
ة--عا--شسلا ى---ل---ع يرا÷ا سسرا---م ر---ه---شش
نا سضورفŸا نم ناك و اءاشسم ةشسداشسلا
ءاع-برأ’ا سسما تا-ي-ح-ششÎلا ة-ن÷ ن-ل-ع-ت

هنا ’ا تاحيششÎلل ةيئاهنلا ةمئاقلا ىلع
ما-ع-لا Úم’ا ه-م-ل-عا ا-مد-ن-ع ئ--جا--ف--ت--ي
ةشضايرلا و بابششلا ةرازو نا ةيدا–Óل

عوبشسا ةدŸ تابا-خ-ت-ن’ا ل-ي-جأا-ت ترر-ق
ةرازولا تدم-ت-عا و ة-ع-ن-ق-م با-ب-شسأا نود

تا-ح-ي-ششÎلا ة-ن÷ سسي-ئر با-ي-غ ة-ج--ح
ن-م نو-ك-ت-ت تا-ح-ي--ششÎلا ة--ن÷ نا م--غر

ى-ل-ع ةر-شصت-ق-م تشسي-ل و ءا--شضعأا ة--ثÓ--ث
ل-جا ن-م با-ب-شسأا ل-ع-ت-فا يذ-لا سسي-ئر-لا

سسيئر ناو سشاعم دكا و عامتج’ا رداغم
ةمئاقلا ىلع بوشسfi تاحيششÎلا ةن÷

  .ةيناثلا
تاباختن’ا ليجأات نا وششاعم حشضوا امك
نا ا-م--ك ةرازو--لا تا--ي--حÓ--شص ن--م سسي--ل
اهلاجا نع لا-غ-شش’ا جر-خ-ي-شس ل-ي-جأا-ت-لا
ةيداعلا ةيعم÷ا دعب موي51ب ةددÙا
اذ-ه ن-م ر-ششع81 ‘ تد-ق-ع-نا ي--ت--لا و
رهششلا
هذه نا وششاعم دكا قايشسلا تاذ ‘ و
تاراطإا لبق نم اشصيشصخ تءاج ةكر◊ا

و بابششلا ةرازوب  ةشضايرلا ةيريدم نم
و ه-ت-م-ئا-ق طا-ق-شسإا ل-جا  ن-م  ة-شضا-ير--لا

لجا نم تابا-خ-ت-ن’ا ل-ي-جأا-ت ‘ تر-ك-ف
لمتكت ىتح ىرخ’ا ةمئاقلل ةشصرف حنم
ة-مزÓ-لا طور-ششلا ل-ك ‘و-ت-شست ⁄ ا-ه-نأ’
. حششÎلل

يروصصنم ةلوخ



د--ق---ت---عأأ ل»
ن---------م ه---------نأأ
ىل-ع بع-سصلأ

يسسيم
ونايتسسيركو
،رامينو ودلانور
رأر--ق---لأ ذا---خ---تأ
Îنإأ ‘ بع---ل---لا---ب

ناكم هنأل ،يمايم
ح-سضأو-لأ ن--م ،ع--ئأر
،ة--ع--ئأر ة--ن--يد--م ا--ه---نأأ
ةد---عا---ق ا---ن---يد---ل نأأ ر---ع---سشأأ

ي-ن-ن--ك--ل ،ةÒب--ك ة--يÒها--م--ج
بهأوم كانه نأأ ًاسضيأأ مهفتأأ
بو---ن---جو ي---ما---ي---م ‘ ة---ع----ئأر
ا-ن--يد--ل نأأ د--ق--ت--عأأو ،أد--يرو--ل--ف
عم عيقو-ت-لأ ‘ ة-ي-ق-ي-ق-ح ة-سصر-ف
اهب ةنيدم يمايم ،رابكلأ موجنلأ

.«ابوروأأ ‘ نوبعلي رابك Úبعل
ماهكيب ديفاد يزيل‚إ’ا مجنلا

.نانويلأ لÓقتسسأ نع نÓعإلأ -1281
تماق ثيح ،اينيجرف ةيلو ‘ ةيكيرمألأ ةيلهألأ بر◊أ بوسشن -5681
نسصح ىل-ع ا-ت-قؤو-م ةر-ط-ي-سسلا-ب ة-ي-ك-ير-مألأ ة-ي-لأرد-ف-نو-ك-لأ تا-يلو-لأ تأو-ق
.دا–لأ نم نامديتسس
.نانويلاب كينولاسس ‘ يسضايرلأ سسيرأأ يدان سسيسسأات -4191
.ايسسورÓيب دعب اميف تيعد يتلأو ةيسسورÓيبلأ ةيبعسشلأ ةيروهم÷أ سسيسسأات -8191
.ةيناثلأ ةينانويلأ ةيروهم÷أ مايق نلعي ويسساتسسنابب ردنكسسإأ -4291
ةيروهمجلل سسيئرك ةيناث ةيلول ر-سصا-ن-لأ د-ب-ع لا-م-ج با-خ-ت-نأ د-ي-عأأ5691
.دÓبلأ ‘ ءاتفتسسأ دعب ةدحتŸأ ةيبرعلأ
.ةلاقتسسلأ ىلع ناخ بويأأ دمfi ناتسسكاب سسيئر ŒÈ تأرهاظŸأ -9691
مدقلأ ةركل جيلÿأ ةلوطب سسأاكب زوفي مدقلأ ةركل تيوكلأ بختنم -2791
.ةيدوعسسلأ ةيبرعلأ ةكلمŸأ ‘ تميقأأ يتلأو ةيناثلأ

ونيروم دنلور ةطسسأوب ةيكذلأ ةقاطبلأ عأÎخلأ ةءأرب ليجسست -4791
ىلع هبتكم ‘ دوعسس لآأ زيزعلأ دبع نب لسصيف ةيدوعسسلأ كلم لايتغأ -5791
دبع نب دلاخ Òمألأ دهعلأ ›وو ،دعاسسم نب لسصيف Òمألأ هيخأأ نبأ دي
.هل اًفلخ مك◊أ ¤وتي زيزعلأ

.هيف طحي رابسسم لوأأ وهو ،ناتيت ىلع طحي زنغيه رابسسم -5002
ي-عأر-لأ سسر-ط-ب ةرا-سشب بخ-ت-نŸأ ÊوراŸأ كر-ير-ط-ب--لأ بي--سصن--ت -1102
.قرسشŸأ رئاسسو ةيكاطنأأ يسسرك ىلع اًكرايرطب
نأزوفي غÒبن سسيولو نبلأ سشان سسبروف نوج تاsيسضايرلأ اŸاع -5102
.ةsيئزُ÷أ ةsيلُسضافتلأ تلداعŸُأ ىلع امهلمعل ًةفسصانُم ليبأأ ةزئاجب
فÎع-ت ا-vي-سسا-ئر أًرأر-ق ُع-uقو-ُي بمأر-ت د-لا-نود ي-ك--ير--مألأ سسي--ئر--لأ -9102
طسسو ،ليئأرسسإأ نم ٌءزج نلو÷أ ةبسضه sنأاب هبجوُمِب ةدحتŸأ تايلولأ
.ةsيبرعلأ لوُدلأو ةدحتŸأ ·ألأ ةئيهل ٍسضأÎعأ

Ëر-ك--لأ نآأر--ق--لأ ن--م رو--سس ع--ب--سس ^
ي-هو ،ءا-ي-ب-نأأ ة-ع-ب--سس ءا--م--سسأأ ل--م–

/ف---سسو---ي / دو----ه /سسنو----ي)ةرو----سس
.(حون /دمfi /ميهأربإأ

ةر---ق----ب----لأ ةرو----سس رو----سسلأ لو----طأأ ^
ا---هر---سصقأأو ة----يآأ «682»ـب ة--كرا---بŸأ

.تايآأ «3»ـب رثوكلأ ةروسس
يه (سصÓخإلأ) ديحوتلأ ةروسس ^

ى-ل-ع يو-ت– ي-ت-لأةد-ي-حو-لأ ةرو--سسلأ
.ةلمسسبلأ Òغب أذه ،ةدحأو ةرسسك

لوأا-ي-ه : ة-كرا--بŸأ د--م◊أ ةرو--سس ^
،ةروسس رخآأ سسانلأ ةروسس اميف ةروسس

سسلأ لوزنل ًاقفو ل،ةفيرسشلأ فحاسصŸأ ‘ فورعŸأ بيتÎلل ًاقفو ....روّ
ا-ن-ي-ب-ن رد-سص ى-ل-ع ة-لزا-ن-لأ رو--سسلأ لوأأ ق--ل--ع--لأ نو--ك--ت--سس ة--لا◊أ هذ--ه ي--ف--ف

fiسصلأ هيلع«دمÓاهرخأأ رسصنلأ ةروسس تناك اميف ، «ميلسستلأو ت.
،تأرم «Ë «7072ركلأ نآأرقلأ ‘ درو،Óعو لج «هللأ» ةلÓ÷أ ظفل ^

.ر÷أ ةلاح ‘ «5311»و بسصنلأ ةلاح ‘ «295»و عفرلأ ةلاح ‘ «089»

.نابعثلل نامألأ يطعت نأأ وأأ ،ناـسسنإأ ‘ قــثت نأأو كايإأ ^
.رسسكت ل ةرخسص كسسفن نم لعجأاف ،نايسسنلأ بعسص لوقت نأأ و كايإأ ^
.اقيدسص هرسسخي ئسش هيدل سسيل اناسسنإأ ذختت ل ^
.هعم هبلك بحسصي نأأ بجي ، بئذلأ ةميلو ¤إأ بهذي نم ^
.مدنيو هيلع امذ هدمح نكي هلهأأ Òغ ‘ فورعŸأ لعجي نم ^
.أردسص كأذب تقسض دق تنأأو أرسس كيلإأ يسشفŸأ ملت ل ^
.ءايبغألأ ةمئاق ‘ مهيدل جردم كنأ نأوألأ دعب فسشتكت نأ ^
 .هنودو كنود بأوبألأ قÓغإأ ‘ �فتي ناسسنإل كتيده لم– نأ ^
.للم ‘ كفرحو كنزح بلقي ناسسنإل بتكت كنأ فسشتكت نأ ^
.ًاموي اهعيدوت ىنمتت ل ءايسشأل ًاعدوم حولت نأ ^

كشســـــــــــــفن فـــــــــــقث

ةدايقب نوملصسŸا عجÎصسا ،8621 ةنصس نم مويلا اذه لثم ‘
،Úيبيلصصلا نم ةينيطصسلفلا افاي ةنيدم نودÎصسي سسÈيب رهاظلا

لبقو ،مويلا اذه اهدهصش يتلا ثادحأ’ا مهأا Úب نم دحاو وهو
:›اتلا ÊوÎكل’ا عقوŸا Èع انتلصسارÃ اوصسنت ’ ،اهيلع فرعتلا

moc.liamg@mirakiddam،انتحفصص رونت مكعيصضاومف
امكو ،مكنظ نصسح دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو
 .مويلا ءاعدب هللا ةكرب ىلع انتحفصص أادبن ،ددع لك ‘ ”دوعت

فاخ ةعماجلل حوري هابو ،ايرولاكابلأ ةداهسش ‘ حبر  ةيرقلأ ‘ نكسسي بلاط دحأو كلاق
وكحسضي Êاثلأ راهنلأو كيلع وكحسضي لوألأ راهنلأ كرب حور» هتدلأو ولتلاق ،هيلع وكحسضي
. «ثلاثلأ راهنلأ ‘ حورن لامه» : اهلاق ةدقعلأ كلحورتو ،فلأوت ثلاثلأ راهنلأو كيلع

:يه همسصخ ¤إأ مكŸÓأ اههجوي نأأ نكÁ يتلأ (تامكللأ) تابرسضلأ مهأأ ^
ةدعاسصلأ ةبرسضلأو ،طوسشلأ يهنت دق ةبرسض يهو ،ةيبنا÷أ ةيفاطÿأ ةبرسضلأو نيديلأ ىدحإاب ةميقتسسŸأ ةبرسضلأ
¤إأ جراÿأ نم هجوت ةبرسض يهو ةحجرمŸأ ةبرسضلأو ةمسساح نوكت ام ًابلاغو ،قوف ¤إأ ت– نم ةبرسض يهو
ً.أروف ةسضبقلأ دأدترأ يسضتقت ةبرسض يهو ةعيرسسلأ ةبرسضلأو ،ةلئام وأأ ةيقفأأ ةروسصب لخأدلأ

.رمنلأ نثأرب ةكرح لثم لتقلأ ¤إأ ًانايحأأ يدؤوت يتلأ ةينأودعلأ تاكر◊أ سضعب اهيف ةيلاتقلأ وف غنوكلأ ةسضاير ^
ءافسصو ةيسسفنلأ ةحأرلأو لمأاتلأ ‘ ةيسساسسأأ ءىدابم دمتعت اهنإاف ةبعللأ هذه ةينأودعو ةيلاتق نم مغرلأ ىلعو
ةيسضاير تاكرح ىلع دامتعلأ نع Óًسضف ينهذلأو يدسس÷أ ءاخÎسسلأ لاح ‘ درفلأ حبسصي نأأ ¤إأ نهذلأ

.⁄اعلأ نأدلب Ìكأأ ‘ ةطرسشلأ تايلكو ةيركسسعلأ دهاعŸأ ‘ ةبعللأ هذه تمدختسسأ وف غنوكلأ نف حاجنلو .ةسصاخ
باعلأل ةقباسسلأ ⁄اعلأ ةلوطب ‘ ًايŸاع ًابقل لوأأ زرحي يبرع يسضاير لوأأ ناك جورقلأ ماسشه يبرغŸأ ءأدعلأ ^

.يسسايق مقرب Îم0051 قابسس ‘ هزوف دعب9991 بآأ42 ‘ ىوقلأ

وه  مÓسسلأ هيلع مدآأ دعب ءايبنألأ لوأأ ^
مÓسسلأ هيلع ىسسوم

. دنهلاب ُهطبهأأ  ،سضرألأ ¤إأ مÓسسلأ هيلع مدآأ هللأ طبه ام لوأأ ^
. فنم يه  رسصÃ نافوطلأ دعب ترّمع دلب لوأأ ^
   .ةرمË 02ركلأ نآأرقلأ ‘ رركت هتاقتسشمو بأوثلأ ظفل ^

.Úتلمسسب ىلع يوت– لمنلأ ةروسس ^

ــه2441 نابعسش11 ـل قفأوŸأ1202 سسرام52 سسيمÿأ

انعم مصستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فصض ــــــ

Èتعأاو ارقإا ــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

.Êانبل رعاسش ،يجزايلأ فيسصان -0081
يسسيئرلأ مهتŸأ دلأوزوأأ ‘راه › لتاق ،يبور كاج -1191

Ãيدينيك نوج يكيرمألأ سسيئرلأ لتق.
3191- fiأ ،ر-سصن-لأ و-بأأ د--ما--ح د--مŸة-عا-م÷ ع-بأر-لأ د-سشر
.نوملسسŸأ نأوخإلأ

ىلع لسصاح يكيرمأأ يعأرز سسدنهم ،جولروب نامرون -4191
.0791 ماع مÓسسلل لبون ةزئاج
.ةينانبل ةلث‡ ،رقسشألأ لاسضن -4391
.Êاباي يتوسص ءأدأأ لث‡ ،اتابيسش وسستاكيديه -7391
.يرسصم بيدأأ ،ايبوط دي‹ -8391
0491- fiيرسصم يليكسشت نانفو ماسسر ،دابللأ نيدلأ يي.
.ةدحتŸأ تايلولأ ةينغم ،Úلكنأرف اثيرأأ -2491
.يسسنرف فوسسليف ،ديعسس نب لاينأد -6491
.قأرعلأ ءأرزو سسيئر ،يرفع÷أ ميهأربإأ-7491
.يزيل‚إأ ينغم ،نوج نوتلإأ

4591- fiيرسصم لث‡و ينغم ،تورث دم.
.يرسصم لث‡ ،فيرسشلأ Úسسح -6591
.ةيكيرمأأ ةلث‡ ،غنوÎسس أدنيرب -0691
.ةيكيرمأأ ةلث‡ ،سسورك اسشرام -2691
.ةيكيرمأأ ةلث‡ ،ركراب اكيسسيج ةراسس -5691
.يكيرمأأ يتوسص ءأدأأ لث‡ ،موتات لكيام ياج -6791
.يÒجين مدق ةرك بعل ،انيبوأأ روفوسسن روتكيف -7891
.يزيل‚إأ مدق ةرك بعل ،Òلكنيسس توكسس -9891

ÊاطيÈل رهششأأ ةعبرأأ نجشسلأ
ةيفوتم ةأأرمأ ءأذح قرشس

ةأأرمأ ةظفfiو ءأذح ةقرسسب هفأÎعأ دعب
عرأوسش دحأأ ‘ Òسس ثداحب اهعرسصم دعب

ةسسداسسلأ ‘ قراسس لان ؛Îسسسشنام ةنيدم
اًنجسس رهسشأأ4 ةبوقع رمعلأ نم Úعبرألأو
.ةيناطيرب ةمكfi نم
ما-مأأ مر÷ا--ب ر--قأأ ÚفÒك كرا--م قرا--سسلأ

fiحلسصلأ ةمك Ãسسسشنام ةنيدÎ ةقرسسبو
،ةأأرŸأ ةظفfi نم ينيلÎسسإأ هينج0061
سسفي ⁄و .ةأأرŸأ ءأذح هتقرسس بابسسأأ رّ
تيقل (اًما-ع26) فر-سشأأ يرأور--سس تنا--ك

Èعت ي-هو ةرا-ي-سس ا-ه-ت-مد-سص Úح ا-ه-ف-ت-ح
لÓ-خ Îسسسشنا-م ة-ن-يد-م ط-سسو--ب ا--ًعرا--سش
ن-ك-ل ،ي-سضاŸأ سسرا-م ‘ ،ةورذ-لأ ة--عا--سس

.ثدا◊أ ناكم نم تدقُف اهدي ةبيقح
فtر--ع--ت ن--م Îسسسشنا--م ة--طر---سش تن---ك“و
‘ ةبقأرŸأ تأÒماك قيرط نع Êا÷أ
ةقرسسب اًقحل هتمهتأو هتلقتعأو ،عراسشلأ
.ةتيم ةأأرمأ نم سضأرغأأ

اكيراك يليزأÈلأ
ويليف أÒفيلوأ يد وينوطنأ لماكلأ همسسأ
5 ديلأوم نم ،» اكيراك » مسساب فورعŸأ
مد-ق ةر-ك بعل ،ل--يزأÈلا--ب0691 ربو-ت-كأ

نأولأ لمح ،موجهلأ زكرم ‘ بعل قباسس
..›اطيلأ ›وبان يدان اهرهسشأأ ديدعلأ
يدا-ن ع-م يور-ك-لأ هرأو--سشم ا--ك--يرا--ك أأد--ب

،8791 ماع علطم ‘ ةيليزأÈلأ ولواب واسس ةيلو ةيدنأ دحأأ Êأرأوج
» Êاثلأ يرودلاب زافو » ¤وألأ ةجردلأ يرود » لوألأ همسسوم لÓخ
1891 ماع ‘ » ةيناثلأ ةجردلأ يرود
.ولواب واسس يدان عم عقو3891 مسسوم لولحبو
›وبان يدان ›اطيلأ يرودلأ لطب ¤إأ7891 فيسص ‘ اكيراك لقتنأ
و-غ-ي-يدو و-نور--ب و--نأدرو--ي--ج  بنا--ج ¤أ ا--ه--ن--ي--ح بع--لو » يروز--تألأ »
دقف ئسشلأ سضعب Óًسشاف اكيراك ـل مسسوم لوأأ ناك دقو ..انودأرام
مامأأ ابوروأأ سسأاك نم يرودلأ نم قيرفلأ جرخو ًافده31 اكيراك لجسس
مسسوŸأ يففةÒخألأ ةلحرŸأ ‘ يرودلأ بقل رسسخو ديردم لاير
لوألأ همسسوم نع ًاحا‚ Ìكأأ بعÓلأ ناك ›وبان عم بعÓل Êاثلأ
ًافدهاكيراك اهموي لجسس دقو يبوروألأ دا–ألأ سسأاكب يدانلأ زافو

‘ Êا-ث-لأ ز-كرŸأ ًا-سضيأأ ›و-با-ن يدا-ن ق-ق-حو ..ة-ي-ئا-ه-ن-لأ ةأرا--بŸأ ‘
اكيراك ..انودأرام اهمايأأ لاعفلأ رسصنعللدجأوتب ›وبان عم ›اطيلأ يرودلأ بقلب اكيراك زافو9891 مسسوم
وكنأرفنايج›اطيلأ ينفلأ ريدŸأ عم ًاسضيأأ دقاعتلأ ”و ›وبان عم ىرخأأ مسسأوم ثÓثلً أدقع اهدعب عقو
ةأرابم161 ›وبان يدان عم بعل اكيراك..قافولأ ›اخ جرخو ›وبان عم زوفلأ قيق– ‘ لسشف يذلأ لوز
نابايلأ ¤إأ ديدحتلابو ةيويسسألأ ةراقلأ ¤إأ ايلاطيإأ اكيراك رداغ3991 ماع ‘ًافده37 اهلÓخ نم لجسس
يليزأÈلأ دعاسس دقو Êابايلأ قيرفلأ غم مسسأوم ةعبرأأ اكيراك ىسضمأأ Êابايلأ لوسسير أويسشاك يدانل بعليل
ىسضقو يليزأÈلأ سسوتناسس يدانل بعليل هدÓب ¤إأ ًاعيرسس اهدعب داعو4991 ماع ‘ يرودلأ قيقحتل هيدان
واسس يدان وهو ايندلأ ةجردلأ يرود ‘ قيرف ¤إأ مسضنأ اهدعبو سسوتناسس يدان عمً أدحأو ًامسسوم اكيراك

..9991 ماع ‘ يوركلأ هرأوسشم ةياهن ىتح قيرفلأ عم يقبو ..يÒغيلأأ وتروب يد ـل عباتلأو هيسسوخ

مويلا GCd∏q¡oºs Garànír ‹ a«¬p GCHƒGÜn}مويلا
G÷pæÉ¿ , hn GCZ∏p≥r Ynæs» a«¬p GCHƒGÜn

GdæuÒG¿p , hn hnau≤ræ» a«¬p dpàpÓhnIp
Gd≤oôG¿p jÉeoærõp∫n Gdù° sµ«ænáp ‘

bo∏oƒÜp GŸƒDeæÚz.

{GCd∏q¡oºs Garànír ‹ a«¬p GCHƒGÜn
G÷pæÉ¿ , hn GCZ∏p≥r Ynæs» a«¬p GCHƒGÜn

GdæuÒG¿p , hn hnau≤ræ» a«¬p dpàpÓhnIp
Gd≤oôG¿p jÉeoærõp∫n Gdù° sµ«ænáp ‘

bo∏oƒÜp GŸƒDeæÚz.
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:سسرام 52

:مويلا مقر

001 بحاصص وه نم :لاؤوصسلا
دد--ع ‘ ي--صسا--ي--ق--لا م---قر---لا
؟ دحاو مصسوم ‘ فادهأ’ا

يسسايقلأ م-قر-لأ بحا-سص:باو÷ا
،دحأو مسسوم ‘ فأدهألأ ددع ‘
ر-سصا-ن ل-ئا-ب-ق-لأ ة--ب--ي--ب--سش بعل و--ه
م-----سسو-----م ‘ ع-----قو ثي-----ح ،سشيو------ب
لد-عÃ ،ا-فد--ه63 ،5891/6891
‘ نأ املع ،ابيرقت ءاقل لك ‘ فده
نيرسشعب ةلوطبلأ تبعل مسسوŸأ كلذ

.(ةلوج83) اقيرف

Áاهعقو يتلأ فأدهألأ ددع ،مقرلأ أذه لث
،د--يرد--م لا--ير نأو--لأا--ب سسو--مأر Êا---ب---سسلأ
ه-ع-قو «ي-ك-لŸأ» ةرو-ط-سسأل ة-ئŸأ فد--ه--لأو
نÓ--ي--م Îنأ كا--ب--سش ‘ ي--سضاŸأ ءا---ع---برألأ

.ابوروأأ لاطبأأ يرود نمسض

:سسرام

ــــــــــ مويلا حيرصصت ـــــــ

لاثمأأو مكح ــ
. هاوه عبتا نم كله ^
¤إا كمو-ي ل-م--ع ر--خؤو--ت ’ ^
. كدغ
. ىنامأ’اب تاياغلا غلبت ’ ^
ل--ب--ق ق--يد--صصلا--ب ق--ث--ت ’ ^

. ةÿÈا
. Ìك ولو لاŸاب قثت ’ ^
. كرصس عاذأا نم رصس عذت ’ ^
كي--ي--ع---ي ًار---مأا د---صسف---ت ’ ^

. هحÓصصإا
كصشت لوق ى-ل-ع د-م-ت-ع-ت ’ ^
. هيف

’و ، Òك-ف-ت Òغ--ب ل--ق--ت ’ ^
رششابم ثب لوأأ. Òبدت Òغب لمعت

Ÿأ تايرابŸلايدنو
⁄اعلأ سساك تايئاهنل ةرود لوأأ

ةأرابم11 لقن ” ثيح ،8591 ماع ديوسسلأ ةرود تناك اهتيرابم ثب ”
ثب متيو تايرابŸأ ليجسست متي ناك كلذ لبقو ،ةيجراÿأ لودلأ نم ددعل
.لودلأ نم سضعب ¤إأ افطتقم اهسضعب
يليزأÈلأ بختنŸأ اه-ب-ق-ل-ب جو-ت ي-ت-لأ8591 د-يو-سسلأ ةرود تل-ك--سش د--قو
.مدقلأ ةرك ةسضاير ‘ ةيعون ةزفق يليب ةروطسسألأ لسضفب



دعب ،ءاسضعأ’ا تادا–’ا ةيامحب «افيف» ›ودلا هÒظن «لوبي‰وك» ةيبون÷ا اكيرمأا دا–ا بلاط
لاقو .انوروك ضسوÒفب ةقلعتŸا دويقلا ببسسب2202 لايدنوم تايفسصت ‘ هتابختنم تايرابم ليجأات
Êاج ضسيئرلا نم بلطن :ياوغارابلا ‘ يونسسلا ر“ؤوŸا ‘ ضسيجنيمود وردناخيلأا لوبي‰وك ضسيئر
يراقلا دا–’ا نحن ،اندنع مدقلا ةركو انتادا–ا ةيام◊ Òبك دهجب لمعلا ةلسصاوم «افيفلا»و ونيتنافنإا
دعاوقلا» راعسشب مزتلن اننأ’ اذهو ،ةيل-ي-هأا-ت-لا تا-ي-ف-سصت-لا ‘ ه-ت-غ-ي-سص ى-ل-ع ظ-فا-ح يذ-لا ⁄ا-ع-لا ‘ د-ي-حو-لا
كانه نوكت نأا ررقŸا نم ناكو.بعلŸا ضضرأا ىلع تايرابŸا مسسح بجي هنأا مهفن ببسسلا اذهلو ،«ةحسضاولا

دويق ببسسب امهأاجرأا افيفلا نكل ،يرا÷ا عوبسسأ’ا لÓخ لايدنوملل ةلهؤوŸا ةيبون÷ا اكÒمأا تايفسصت نم ناتلوج
بيب يزيل‚إ’ا يتيسس ÎسسسشناÊ Ÿابسسإ’ا بردŸا ددهو ،ابوروأا ‘ ÚفÙÎا ÚبعÓلا لقنت قيعت يتلا رفسسلا

¤إا مامسضن’اب ا-م-ه-ي-ب-عÓ-ل حا-م-سسلا مد-ع-ب ،بو-ل-ك ن-جرو-ي لو-بر-ف-ي-ل ‘ ÊاŸأ’ا هÒظ-نو ’و-يدراو-ج
يذلا ونيتنافنإا نكلو .ةدوعلا دعب يحسصلا رج◊اب ÚبلاطŸا كئلوأا نم اوناك اذإا مهنادلب تابختنم
حلاسصملل لح داجيإا بعسصلا نم نوكيسس هنأا Èتعا ،ويديفلاب لاسصت’ا Èع عامتج’ا ‘ كراسش
ةمانزورلا ىلع قافت’ا انيلع Úعتيسس» :ًاحسضوم ،ةيبون÷ا اكÒمأاو ابوروأا Úب ةبراسضتŸا
،انه» : افيف ضسيئر عباتو .«لبقŸا ماعلا ‘ ،ةلبقŸا ةليلقلا رهسشأ’ا ‘ ةيلبقتسسŸا ةيلودلا

ةكرعŸا ،ًامهم ًارود بعلتسس ةيبون÷ا اكÒمأا لثم ةيخيرات ديلاقت تاذ ةراق نأا حسضاولا نم
‘ رخآا فيسض Èعو .«افيفلا ضسيئرو يراق دا–ا ضسيئرو «يلfi» دا–ا ضسيئرل ةيمويلا
،نيÒفيسشت ردنسسكلأا ينيفولسسلا ضصخسشب ةيبون÷ا اكÒمأا دا–’ يونسسلا ر“ؤوŸا
بسساني لح داجيإا ‘ هتبغر نع ،«افيويلا» مدقلا ةركل يبوروأ’ا دا–’ا ضسيئر
ةياهن نكل ،ةياغلل ًابعسص لازي ’ عسضولا» :يبوروأ’ا دا–’ا ضسيئر لاقو .عيم÷ا

اذهل ،«لوبي‰وك»و «افيويلا» Úب ةياغلل ديج نواعت كانه ،بÎقت ءابولا اذه
ع-سضو-لا اذ-ه ن-م جورÿا ا-ن-ن-كÁ ه-نأا كرد-ن بب-سسلا اذ-ه-لو ،ا-نّد-َحَو-َت بب--سسلا
Úتلوج ليجأاتب لوبي‰وك رارق ببسستو .«ررسضلا نم نك‡ ردق لقأاب دقعŸا

ضسأاك لبق اه‹انرب لامكإا ‘ ةقطنملل ةلكسشم داجيإا ‘ تايفسصتلا نم
¤إا Óًسصأا رطسضا يراقلا دا–’ا نأا اميسس’ ،لبقŸا ماعلا ةررقŸا ⁄اعلا
ضسوÒف تايعادت ةجيتن اهليجأات دعب ¤وأ’ا عبرأ’ا ت’و÷ا ة‹رب ةداعإا
،تايرابم عبرأا لوأا ‘ اهزوف دعب ةراقلا تايفسصت ًايلاح ليزاÈلا ردسصتتو.انوروك
.¤وأ’ا عبرأ’ا ت’و÷ا ‘ ً’داعتو تاراسصتنا ةعبرأا تققح يتلا Úتنجرأ’ا ةيخيراتلا اهتÁرغ مامأا كلذو

ثيح نم ىلغأ’ا ÚبعÓلا ةمئاق دن’اه غنيلريإا يجيوÔلاو دروفسشار ضسوكرام يزيل‚إ’ا ردسصت
اهرسشن ةديدج ةسسارد لÓخ5 جيبلا يÈكلا ضسمÿا تايرودلا ‘ ةيقيوسستلا ةميقلاب ةدايزلا
.ةيسضايرلا تاسساردلل ›ودلا زكرŸا

ام حاوÎت ماع32 ـلا بحاسص دتيانوي Îسسسشنام م‚ دروفسشار ةميق نأا ةثيد◊ا ةسساردلا تدكأاو
ةميق ›امجإا نم %8.41 ةبسسنب همييقت متيو ،وروي نويلم002 ¤إا وروي نويلمÚ 051ب

لثÁ هنكلو ةميقلا ضسفن هل ماع02 رمعلا نم غلابلا دن’اه نأا Úح ‘ ،قيرفلا
.دنو“رود ايسسوروب هقيرف ةميق نم 5.12%

يزيل‚إ’ا ›ودلا بعÓلا دجاوت ثلاثلا زكرŸا ‘ ءاج اميف
اكاسس ويا-كو-بو ما-ع02 رمع-لا ن-م غ-ل-ب-ي يذ-لا ن-يدو-ف ل-ي-ف

ديردم وكتيلتأا بع’ ضسكيليف واوجو ،ماع91 ـلا بحاسص
غلبت ثيح ،نامÒج ناسس ضسيراب م‚ يبابم نايليكو

¤إا وروي نويلمÚ 021ب ام مهل ةيقيوسستلا ةميقلا
.وروي نويلم051

¤إا وروي نويلم09 نم ةئفلا ‘ دجاوتي اميف
دلونرأاو رنÒف وميت مهو Úبع’7 نويلم021

نرياب بع’ زيفيد وسسنوفلأاو لوبرفيل Òهظ
ناد-ي-م ط-سسو „و-ي يد ي-ك-نار-فو خ-نو-ي--م
.ةنولسشرب

نم لك ةئفلا هذه ‘ اًسضيأا دجاوتي امك
يد ضسايتامو ماهنتوت مجاهم Úك يراه

ورا-تو’و ضسو-ت-ن--فو--ي ع--فاد--م تخ--ي--ل
.نÓيم Îنا بع’ زينيترام

و-ه رو-ي-نو-ج ضسو-ي-سسي-ن-ي-ف Èت-ع--يو
لا-ير ‘ ة-م--ي--ق ى--ل--عأ’ا بعÓ--لا

ةئ-ف-لا ‘ د-جاو-ت-ي ثي-ح د-يرد-م
‘ ،وروي نويلم09 ¤إا07 نم

بع’ ي--با--يد ى---سسو---م نأا Úح
بع’ وŸوأا Êادو نزو-كر-ف--ي--ل

ة--سسف--ن ‘ ÊاŸأ’ا ج---يز---ب---ي’
 ةئفلا

سسرام رهسش لÓخ اغيللا ىف لسضفأ’ا بقل ىلع يسسيم سسفاني اÁزنب
بع’ يسسيم لينويل ينيتنجرأ’ا مجنلا يئانثلا ضسفانتي
لاير م‚ اÁزنب Ëرك يسسنرفلا مجاهŸاو ،ةنولسشرب

Êا--ب--سسإ’ا يرود--لا ‘ ل--سضفأ’ا بق---ل ى---ل---ع ،د---يرد---م
تف-قو-ت ي-ت-لا ،ىرا÷ا ضسرا-م ر-ه-سش لÓ-خ ،«ا--غ--ي--ل--لا»
لÓخ تابختنملل ةيلودلا تايرابŸا ببسسب هتاسسفانم
.افيفلا ةدنجأا
عقوم Èع Êابسسإ’ا ىرودلل يمسسرلا باسس◊ا فسشكو
مو-ج-ن-لا ة-م-ئا-ق ن-ع ،«Îيو-ت» ى-عا-م-ت--جإ’ا ل--سصاو--ت--لا
ة-ق-با-سسŸا ‘ بع’ ل-سضفأا ةز-ئا-ج د-سص◊ ة--ح--سشرŸا

ي-ئا-ن-ث-لا ا-هرد-سصت ي-ت-لاو ،›ا◊ا ضسرا-م ر-ه-سش لÓ--خ
.اÁزنب Ëركو يسسيم لينويل
ينيفولسسلا ضسرا◊ا اسضيأا ÚحسشرŸا ةمئاق تمسضو
م-ج-ن-لا بنا-ج-ب ،د-يرد-م و-ك-ي-ت-ل-تأا ق-ير-ف-ل كÓ-بوأا نا--ي
،ة-ي-ل-ي-ب-سشإا ق-ير-ف فاد--ه ىÒسصن--لا ف--سسو--ي ي--بر--غŸا

بع’ ضساف ليي-ناد ،لا-يرا-ي-ف م-جا-ه-م و-ن-يرو-م دراÒج
.ضسيتيب لاير مجاهم ضسايسسيلجيا اخروب و ايسسنلاف

١٢٠٢ سسرام٥٢ سسيمÿا
ــه٢44١ نابعشش١١ ـل قفاوŸا

ةيناثلاو ¤وأ’ا Úتيحانلا جيوتت
ةــــكÎسشŸا ةـــعراسصملل ةـــينطولا سسأاـــكلاب

ةينطولا ضسأاكلا ¤وأ’ا ةيركسسعلا ةيحانلا قيرف كتفا
،ةينامور وقيرغا ضصسصخت ‘ ةكÎسشŸا ةعراسصملل

‘ بقللاب ةيناثلا ةيركسسعلا ةيحانلا قيرف جوت اميف
ي-ت-لا ة-سسفا-نŸا لÓ-خ ، ةر◊ا ة-عرا--سصŸا ضصسصخ--ت

ة--ي--سضا--ير---لا قر---ف---لا Òسض–و ع---مŒ ز---كرÃ تر---ج
نو-ن-ك-ع Íب و-ير-جو-ب دو-ع-سسم د--ي--ه--سشلا ة--ير--ك--سسع--لا
.(ةمسصاعلا رئاز÷اب)
، لوأ’ا زكرŸا ¤وأ’ا ةيركسسعلا ةيحانلا قيرف لتحاو
، ةيÈلا تاوقلا ةداي-ق-ل ة-ي-نا-ث-لا ة-ب-ترŸا تدا-ع ا-م-ي-ف
ة-ي-حا-ن-لاو ي-ن-طو-لا كرد-لا ةدا--ي--ق ن--م ل--ك م--سسا--ق--تو
ضصسصخ-ت ‘ ة-ث-لا-ث-لا ة-ب-ترŸا ة-سسدا--سسلا ة--ير--ك--سسع--لا
.ةينامور وقيرغإ’ا ةعراسصŸا
ة--ي--حا--ن--لا ق--ير---ف جو---ت---ف ةر◊ا ة---عرا---سصŸا ‘ ا---مأا
ةيناثلا ةبترŸا تداع اميف ، ضسأاكلاب ةيناثلا ةيركسسعلا
قيرف ن-م ل-ك  م-سسا-ق-تو ، ¤وأ’ا ة-ير-ك-سسع-لا ة-ي-حا-ن-ل-ل
ةيو÷ا تاوقلا ةدايق و ةسسماÿا ةيركسسعلا ةيحانلا
.ةثلاثلا ةبترŸا
ة-عرا-سصم-ل--ل ة--ي--ن--طو--لا ضسأا--ك--ل--ل ما--ع--لا بي--تÎلا ‘و
ةيناثلا ة-ير-ك-سسع-لا ة-ي-حا-ن-لا ق-ير-ف ل-سص– ة-كÎسشŸا

قيرفل ةيناثلا ةبترŸا تداعو ، ¤وأ’ا ةبترŸا ىلع
ةيرك-سسع-لا ة-ي-حا-ن-لا ا-ما ،¤وأ’ا ة-ير-ك-سسع-لا ة-ي-حا-ن-لا
ةب-ترŸا دو-ع-ت-ل ، ة-ث-لا-ث-لا ة-ب-ترŸا تل-ت-حا-ف ة-سسماÿا
ةدايق قيرف ى-ف-ت-كاو ة-يو÷ا تاو-ق-لا ةدا-ي-ق-ل ة-ع-بار-لا
.ةسسماÿا ةبترŸاب ينطولا كردلا
تاسضايرلا ةحلسصم ضشتفم حبار ضشوخب ديقعلا لاقو
ة-ح-ل-سصم ضسي-ئر د-ي--م--ع--لا  ن--ع ة--با--ي--ن ، ة--ير--ك--سسع--لا
Òسضحتلاو لامعتسس’ا ةرئادب ة-ير-ك-سسع-لا تا-سضا-ير-لا

ضسوؤوكلا ميلسست دعب يبعسشلا ينطولا ضشي÷ا ناكرأا
ضسفا-ن-ت-لا ن-م Úمو-ي د-ع-ب» : ن-يز-ئا-ف-ل-ل تا-ي-لاد-يŸاو
تايلاعف ى-ل-ع را-ت-سسلا لد-سسن مو-ي-لا ن-ح-ن ا-ه، ه-يز-ن-لا
ة-كÎسشŸا ة-عرا-سصم-ل-ل ة-ير-ك-سسع-لا ة-ي-ن-طو-لا ضسأا--ك--لا
ا-ه-م-ظ-ن ي-ت--لاو ،1202-0202 ي-سضا-ير-لا م-سسو-م-ل-ل،
ة-ي-سضا--ير--لا قر--ف--لا Òسض–و ع--مŒ ز--كر--م ما--ك--حإا--ب
.«ويرجوب دوعسسم ديهسشلا ، ةيركسسعلا
ة-سسفا-نŸا تز-ي“ د-ق-ل»: ضشو-خ--ب د--ي--ق--ع--لا فا--سضأاو

Ãةيلاعلا ةيسضايرلا حورلا اهداسس ، عيفر ينف ىوتسس

ةيداŸاو ةيرسشبلا تايناكمإ’ا لسضفب اذهو ، ةيلاثŸاو
ةرو-سص ءا-ط-عإا ى--ل--ع ع--ي--م÷ا ةدارإا اذ--كو ةر--خ--سسŸا

ة--سضا--ير--ل--لو ي--ب--ع--سشلا ي--ن--طو--لا ضشي--ج--ل--ل ة---فر---سشم
دامح نامحر-لا د-ب-ع ة-سصر-ف-لا م-ن-ت-غاو .»ة-ير-ك-سسع-لا
يذلا ةيرئاز÷ا ةي-سضا-ير-لا ة-ي-بŸو’ا ة-ن-ج-ل-لا ضسي-ئر
ةيرك-سسع-لا ة-ي-ن-طو-لا ضسأا-ك-لا تا-ي-لا-ع-ف لÓ-خ د-جاو-ت
يذلا ىوتسسŸا ‘ هيأار يدبيل ، ةكÎسشŸا ةعراسصملل
حيرسصت ‘ ةيسضايرلا ةيركسسعلا ةسسسسؤوŸا ءانبا همدقي

ن-م ز-ي‡ ىو-ت-سسم Ëد-ق-ت تظ-ح’» : Ó--ئا--ق «جاو»ل

م--هرود--ب يذ--لاو ، Úير--ك--سسع--لا Úعرا--سصŸا فر---ط
باعلأÓ-ل ة-ي-ل-ي-هأا-ت-لا ةرود-لا ‘ ة-كرا-سشم-ل-ل نور-سضح-ي
ل-ك-ل ق-ي-فو--ت--لا ى--ن“أا. ل--ب--قŸا عو--ب--سسأ’ا ة--ي--بŸو’ا
.» ةينطولا ةيارلا فيرسشتل Úيسضايرلا
ة-ي-حا-ن-لا بخ-ت-ن-م برد-م م-ي-حر-لا د-ب-ع ير--كز لا--قو
ةينامور وقيرغا ةعراسصم ضصسصخت ¤و’ا ةيركسسعلا
ضسأاكلا لين ‘ انقفو ، قيرفلا تادوه‹ لسضفب »:
ركسشا ، ةينامور وقيرغا ضصسصخت ةعراسصملل ةينطولا
ل-ك ر-ك-سشاو زو-ف-لا اذ-ه ل-ي-ن ل-جأ’ ل-م– عرا-سصم ل--ك
رسصانع-ل-ل مزÓ-لا Òسضح-ت-لا ى-ل-ع ةر-ها-سسلا تادا-ي-ق-لا
.«ةكراسشŸا

ة-ي-حا-ن-ل-ل يو-ه÷ا بخ-ت-نŸا د-ئا-ق ىد-بأا ه-ت--ه--ج ن--م
ءادأ’اب هرخف ،ليعامسسإا يواسسيم ةيناثلا ةيركسسعلا
ةينطولا ضسأاكلا فطخ دعب هقيرف هادا يذلا فرسشŸا

انكرادت دقل»: Óئاق ةر◊ا ةعراسصŸا ضصاسصتخا ‘
اقباسس تيرجأا يتلا ةينطولا ةلوطبلا لÓخ انتاف ام
ر-ط-سسن-ل ، ة-ي-نا-ث-لا ة-ب-ترŸا-ب ا-ه-لÓ-خ ا--ن--جو--ت ي--ت--لاو
ضسأاكلاب جيوتتلا انل حمسس ، افثكم ايÒسض– ا‹انرب
مويلا ققÙا زا‚’ا اذهب ءادعسس دج نحن . ةينطولا
.» انمعد ىلع Úفقاولا نيرطؤوŸاو ÚبردŸا لسضفب ،
Úلث‡ ،اعرا-سصم621  ة-كرا-سشم ة-سسفا-نŸا تفر--عو

ضصاسصتخا47 مهنم ، ةيركسسعلا تادحولا فلتfl نع
.ةرح ةعراسصم25 و ةينامور وقيرغا
ضسفانتلا حور ضسرغ ¤ا ضسأاكلا اذه تايلاعف  فدهتو
ةسصرف اهنأا امك ، Úيسضايرلا ىدل راسصتن’ا ‘ ةبغرلاو
و ة-ي-ن-طو-لا تا-ب--سسا--نŸا ف--ل--تı قر--ف--لا Òسضح--ت--ل
.ةيلودلاو ةيميلقإ’ا

ةميقلا ىف اعافترا Úبع’01 ىلغأا
«ناو È‰» دن’اه ..ةيقيوسستلا

افيفلا بلاطي ةيبون÷ا اكيرمأا دا–ا
Úيلودلا ÚبعÓلا ببسسب ةيام◊اب

8202 ىتح مدقلا ةرك نم رتÓب مر– افيفلا
قباسسلا هسسيئر ىلع ديدج فاقيإا ضضرف «افيف» مدقلا ةركل ›ودلا دا–’ا ررق

.8202 ماع ىتح ةبعللاب قلعتي طاسشن يأا ةسسرا‡ نم مرحُيل ،رتÓب فيزوج
نم رتÓب نامرح5102 ‘ ررق دق مدقلا ةركل ›ودلا دا–’ا ناكو

فيفخت متي نأا لبق ،تاونسس8 ةدŸ يسضاير طاسشن يأا ةسسرا‡
نأا Òغ .يرا÷ا ماعلا نم ربوتكأا ‘ يهتنت ،تاونسس6 ¤إا ةبوقعلا

6ـل دت“ قباسسلا هسسيئر ىلع ةديدج ةبوقع ضضرفيل داع «افيفلا»
كنار-ف نو-ي-ل-م هÁر--غ--ت ¤إا ة--فا--سضإ’ا--ب ،ر--ه--سشأا8و تاو-ن--سس

،ةيلاŸا تافلاıا نم ديدعلا ‘ هطروت يعادب ،يرسسيوسس
قباسسلا ماعلا Úمأ’ا ىلع اهعيقوت ” يتلا ةبوقعلا ضسفن يهو

ةر-ك-ل ›ود-لا دا–’ا-ب م-ي-ق-لا ة-ن÷ تلا--قو .كلا--ف موÒج
رتÓب ع-م تا-ق-ي-ق-ح-ت-لا تل-م-سش» :ي-م-سسر نا-ي-ب ‘ مد-ق-لا

تاعوفدŸاب ةقلعتŸا ةسصاخو ،ةديدع تاماهتا كلافو
را-ب-ك-ل ا-ه-ع-فد ” ي-ت-لاو ا-ف-ي-ف-لا ت’و-ط-ب-ل ة--ي--فا--سضإ’ا

دوجو ¤إا ةفاسضإ’اب» :نايبلا فاسضأاو .«افيفلا ›وؤوسسم
،لمعلا دوقع ‘ تاديدمتلاو تÓيدعتلا نم ديدعلا

ةسصاÿا ةينونا-ق-لا با-ع-تأÓ-ل ا-ف-ي-ف-لا ل-م– كلذ-كو
ارداق رتÓب نوكي نل كلذبو .«كلاف ديسسلا ةيسضقب

ماع لبق مدقلا ةركب قلعتي طاسشن يأا ةسسرا‡ ىلع
خيرات نم ةديد÷ا ةبوقعلا يرسست ثيح ،8202
نم كلاف ةبو-ق-ع ير-سست ا-م-ي-ف ،ةÁد-ق-لا ة-يا-ه-ن

.5202 ربوتكأا ‘ ةÁدقلا هتبوقع ةياهن


