
اـــــيبمأز ةأراــــبم مـــــكح دضض أدوضسأأ أريرقت عــــفرت «فاــــفلأ»يــــتأرامإ’أ رــــضصنلأ ¤إأ ةدوـــعلل ديبع يدهم حّرــــضسُي يضضاملب
سســــيضسأو÷أ بـــــبضسب يبمأزـــلأ دا–’أ ّدــــضض ىرـــخأأ ىوــــكضش

جد٥٢  :نمثلا ^٢٥١: ددعلا ^ــه٢٤٤١ نابعشش٤١ـل قفاوŸا١٢٠٢ سسرام٨٢ دحألا

ناشسملت دادو-دادزولب بابشش

هÒسصم ‘ لسصفلإ لجؤوُي يسضاملبو قلقلإ ¤إإ وعدت ’ لإزغ ةباسصإإ

ةيضساضسأ’أ ةليكضشتلأ زّهجي يضضاملب
ةيلايدنوŸأ تايفضصتلأ Òضضحتل

fiتابيردتلأ ‘ نو‹دني يدنامو ينيعبضس نب ،زر

انأوضستوب ةأرابŸ وضسافانيكروب نم ميك– مقاط

 دـــــجأوتلاب اـــــمئأد فرـــــضشتأأ» :رـــضصان نب
«يـــــــــــــنطولأ بــــــــــختنŸأ عـــــــــــم

ذـــقني Òخلب
يــــنأرـــــــــــمع
جــــــــــئاتنلأو
ةـــــــــيبلضسلأ
قـــــــــــــــــحÓت
ةــــيدوــلوŸأ

رئاز÷ا ةيدولوم

Êأرـــــــــمع عــــــنقي ⁄ درأÒــــــــج
Ãلأو هأوــــــــتضسÓرداــــغي بـــع 

:يرأوز
سصقن»

زيكÎلأ
انفلك
ايلاغ

انعيضضو
«زوفلأ

ةمشصاعلا دا–إا

دــــــــــيكأاتلأ ةــــــــــمهم يــــــــــف ةــــــــــــبيقعلأ د’وأأ
حــــــــــير÷أ ناــــــــــضسملت ماــــــــــمأأ

فيطسس قافو

ةـــــــليلم Úــــع ةـــــــهجأوŸ تأÒـــــضضحتلأ
راـــــــضشب يـــف تـــــــقلطنأ

لئابقلا ةبيبشش

اــــــهتÁزه لــــجضست ةــــــــبيبضشلأ
ناف’و وزو يزيت ‘ ةثلاثلأ

 ةـــــيلاعفلأ نأاــــــــــضشب قــــلق
 ةــــعوم‹

راـضصنأ’أ نم
مــظنت
ةÒــــضسم
Ÿةدــــناضس

 لÓـــم

fiلــــضضـفأأ ةزــــــئا÷ حـــــــضشرم زرــــــ 
«غـــــــــــيلرÈÁلأ» يــــف بــــــــع’

ةزئاج ىلع يريوغ سسفاني لاطع
سسين ‘ رهضشلأ بع’

يعفاضشو سسراــــح لـضضفأأ يـ◊وبم
يدوعضسلأ يرودلأ ‘ عـفأدم لـضضفأأ



¤إإ وعدت ل لإزغ ةباضصإإ
لجؤوُي يضضاملبو قلقلإ
هÒضصم ‘ لضصفلإ

رثإإ عيم÷إ اهإدبأإ يتلإ فواıإ دعب
بختنŸإ م‚ اهل ضضّرعت يتلإ ةباضصإلإ
ةقباضسلإ ةإرابŸإ ‘ لإزغ ديضشر ينطولإ
يذلإ نضشÿإ لخدتلإ ءإّرج ايبمإز مامأإ

ـل هناكم كرت ىلع هÈجأإو هل ضضّرعت
ةباضصإإ ّنأإ دّكأات ،Úطوضشلإ Úب ام Êإدوضس

¤إإ وعدت ل يكÎلإ ضشاتكيضشيب م‚
ىلع ءإوتلإ نم هتاناعم ّلظ ‘ قلقلإ

عضضخ يتلإ ضصوحفلإ دعب لحاكلإ ىوتضسم
.ةيضضاŸإ ةليلقلإ تاعاضسلإ ‘ اهل

هب فزاجُي ل دق يضضاملب
ىدل ةدوجوŸإ تإرايÿإ ¤إإ رظنلابو
ابضس– يضضاملب لامج ينطولإ بخانلإ
Ÿل دق يضضاملب نإاف ،انإوضستوب ةإراب
ةرهضس ءاقل ‘ لإزغ همجنب فزاجي
ىلع دامتعلإ عم ةحإرلل كرتو Úنثلإ
ةرطاقلإ طيضشنتل زرfi ضضاير دئاعلإ
إرضصنع Èتعي لإزغ ّنأإ ةضصاخ ةيمامألإ

ىلع ضسفاني يذلإ يكÎلإ هقيرف ‘ اماه
ةجاح ‘ ىقبيو ضسأاكلإو يرودلإ بقل
     .رإوضشŸإ ةيقب ‘ هتامدخ ¤إإ ةضسام

كإرتألإ نئمطُي هلامعأإ ليكو
هتباضصإإ نأاضشب
تثدحأإ دق لإزغ ديضشر ةباضصإإ تناكو

ضشاتكضشيب تيب ‘ ةيقيقح ئرإوط ةلاح
هيدان تاباضسح ‘ بعÓلإ ةميقل إرظن
ةرير“31 ـب رر‡ لضضفأإ هرابتعاب

وهو ،يكÎلإ يرودلإ قÓطنإ ذنم ةمضساح
ليكو نم بÎقي يكÎلإ مÓعإلإ لعج ام
هنأإ دكأإ يذلإ زماكروك ناكاه هلامعأإ

ةباضصإإ يأإ نم Êاعي لو بعÓلإ عم ثّد–
امو خفتنت ⁄ هلحاك نأإ ليلدب ةÒطخ
                           .طقف طيضسب ءإوتلإ دّر‹ هنم ىناع

ةزمح . م

بـــــــعÓـŸإ نوــــــيعــه٢٤٤١ نابعشش٤١ ـل قفاوŸا١٢٠٢ سسرام٨٢ دحألا

سسراح لضضفأإ ي◊وبم
‘ بعل لضضفأإ يعفاضشو

يدوعضسلإ يرودلإ
يدانل يرئإز÷إ ›ودلإ ىمرŸإ ضسراح Òتخإإ

لضضفإ ي◊وبم باهو ضسيإر يدوعضسلإ قافتلإ
عفإدŸإ لضصح اميف يدوعضسلإ يرودلإ ‘ ضسراح

بعل لضضفإ يعفاضش قوراف كمضض يدانل يرئإز÷إ
‘ امهقلأات دعب ،›ا◊إ ضسرام رهضشل ةيدوعضسلإ ‘

يرود ةضسفانم نم42و32و22 تلو÷إ تايرابم
يتلإ ÚفÎحملل ناملضس نب دمÒ fiملإ ضساك

ةباضصإلإ نم دئاعلإ ي◊وبم .رهضشلإ إذه تيرجأإ
‘ ىمرŸإ ضسإرح لضضفأإ نم هنأإ تبثي نأإ عاطتضسإإ

يدان ‘ يعفاضش قلأات ءاج اميف ، يدوعضسلإ يرودلإ
، عفإدم هنأإ مغر بعل لضضفأإ ةزئاج هحنميل كمضض

بختنŸإ ¤إإ ةدوعلل بإوبألإ هل حتفي دق ام وهو
‘ هيدان عم هقلأات لضصإو لاح ‘ Óبقتضسم يرئإز÷إ

    ل.ماضسح.يدوعضسلإ يرودلإ

 رضشنلإ لوؤوضسم ريدŸإ
 ةروع نب مـيضسو

 ريرحتلإ شسيئر
fiدم fiيدوم

2263048660 : فتاهلإ مقر
ÊوÎكللإ ديÈلإ
moc.liamg@baalamadsa

طضسولل ةعابطلإ ةكرضش / عبطلإ
 ةمضصاعلإ رئإز÷إ شسيإر دإرم رئب عيبانيلإ يح  ةمحرلإ ةينواعت41 نإونعلإ

 رضشنت ⁄ لوإ ترضشن ءإوضس اهباحضصإ ¤إ درت ل ةدير÷إ ¤إ لضصت يتلإ روضصلإو لئاضسرلإ لك

راهضشإلإو رضشنلل ةينطولإ ةكرضشلإ ¤إإ إوهجوت مك  راهضشإ لجأإ نم
رئإز÷إ - روتضساب جهن1 مقرpena ةلاكوب
46.61.17.120 /82.17.37.120 فتاهلإ
95.59.37.120 /91.9.37.120 شسكافلإ

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

جد00.000009 ةكرضشلإ لام شسإر

يضسنرفلإ نويل كيبŸوأإ مجاهم تايناكمإاب داضشأإ
ميط– هناكمإاب Êاميلضس»:توافضسات

«يرئإز÷إ بختنŸإ عم يماقرأإ

ينطولإ بختنملل يخيراتلإ فإدهلإ داضشأإ
،توافضسات ظيف◊إ دبع ،مدقلإ ةركل يرئإز÷إ

،Êاميلضس مÓضسإإ ، رضضÿإ فوفضص ‘ هتفيلخب
هنأإ لاقو يضسنرفلإ نويل كيبŸوأإ يدان مجاهم

عم ةÒبك تايوتضسم Ëدقت ىلع إرداق لإزام
ةبضسنلاب يضسايقلإ مقرلإ ميط– ىتحو بختنŸإ

هلمحي يذلإو بختنŸإ خيرات ‘ فإده لضضفأل
اميف، ةإرابم78 ‘ فده63 ديضصرب توافضسات

نم بÎقيو نألإ ىتح فدهÊ 13اميلضس لجضس
Œعم ›ا◊إ هقلأات لضصإو لاح ‘ توافضسات زوا

ةإرابم لÓخ يضضاملب لامج بردŸإ ةليكضشت
ثيح ، رطق لايدنوم تايفضصت اهدعبو انإوضستوب

ةينطولإ ةعإذإÓل تاحيرضصت ‘ توافضسات لاق
إدودرم مدقي ،ابعل لإزل Êاميلضس»:ضسمأإ

مÓضسإإ ددح دقل ،ةليمج مايأإ هرظتنتو ،إديج
ضسيل وه ،اهقيقحتل هجتيو ،هضسفنل فإدهأإ

،رضضÿإ عم يضسايقلإ يمقر ميط– نع إديعب
ىوتضسŸإ ‘ بعلي وهف ،كلذ قيق– هناكمإابو

ىدحإإ ‘ هتÒضسم ءاهنل حمطي هنأإ نظأإو ›اعلإ
 ل.ماضسح .«ةيوقلإ تلوطبلإ

هدقع ديدجتل إديدج اضضرع رضض– نÓيم ةرإدإإ

دجإوتلاب امئإد فرضشتأإ»:رضصان نب
«ينطولإ بختنŸإ عم

،رضصان ن-ب ل-ي-عا-م-ضسإإ ،ير-ئإز÷إ ›ود-لإ نإد-يŸإ ط-ضسو-ت-م ىد-بأإ
ةهجإوŸ ابضس– يرئإز÷إ ينطولإ بختنŸإ عم دجإوتلاب هتداعضس
2202 ايقيرفأإ ·أإ ضسأاك تايفضصت نم-ضض إد-غ ةر-ظ-ت-نŸإ ا-نإو-ضستو-ب
لÓخ ه-ل ةرو-ضص ر-ضضÿإ بعل ر-ضشن ثي-ح ،نور-ما-ك-لإ ‘ ةرر-قŸإ
تإÒضض– زكرم ‘ دجإو-ت-لا-ب ه-تدا-ع-ضس ن-ع بر-عأإو تا-ب-يرد-ت-لإ
‘ لاقو دغلإ ةهجإوŸ ابضس– ىضسوم ىديضس ‘ ةينطولإ تابختنŸإ

امئإد»:يعامتجإلإ لضصإوتلإ عقوم ‘ يمضسرلإ هباضسح ىلع ةديرغت
ىلع .«قيرفلإ يبعلو يرئإز÷إ بختنŸإ ع-م د-جإو-ت-لا-ب فر-ضشتأإ

تبلطو اهتاكر– ›اطيإلإ نÓيم يدان ةرإدإإ ترضشاب رخأإ ديعضص
لجأإ نم رضصان نب ليعامضسإإ يرئإز÷إ بعÓلإ لمعأإ ليكو ءاقل
نإوج رهضش يهتني يذلإ رضضÿإ بعل دقع ديد“ لوح ضضوافتلإ

ف-عا-ضضت-ضس نÓ-ي-م ةرإدإإ نإا-ف ›ا-ط--يإلإ مÓ--عإلإ بضسحو ،4202
ديدجتب هعانقإل ،وروأإ نويلم5.1 غلبÃ ةردقŸإ رضصان نب ةرجأإ
يدافتل وروأإ نويلم05ب ردقŸإ يئإز÷إ طرضشلإ ةميق عفرو دقعلإ

، هتامدخب ةيبوروألإ ةيدنألإ ديدع مامتهإإ لظ ‘ ةضصاخ هليحر
 ل.ماضسح .يضسنرفلإ نامÒج ناضس ضسيراب اهزربأإ

يديضسب «رضضÿإ» ضصبرت رقم ديبع يدهم ين-طو-لإ بخ-ت-نŸإ نإد-ي-م ط-ضسو-ت-م ردا-غ
يذلإ بلطلإ دعب ،يتإرامإلإ رضصنلإ هقيرفب قاحتللإ لجأإ نم يبد ¤إإ دئاع ىضسوم
يذلإ يضضاملب لامج ينطولإ بخانلإ ¤إإ هتلّوح يتلإ «فافلإ» ¤إإ قيرفلإ هب مّدقت
ةإرابم نع ايمضسر بيغيضسو ا-ي-ب-مإز ما-مأإ كبرا-ضش ا-مد-ع-ب ه-ب-عل ح-ير-ضست ى-ل-ع ق-فإو
.لوألإ ءاقللإ ‘ كراضشت ⁄ رضصانعل لاÛإ احضساف ،انإوضستوب

قاهرلإ مغر سسمأإ لوأإ إوبّردت «رضضÿإ»
ةعم÷إ ضسمأإ لوأإ ةيضشع ةحإر هيبعل حنم يضضاملب لامج ينطولإ بخانلإ ضضفر
ةضصح ة‹رب ىلع ّرضصأإ ثيح ،ةقاضش ةلحر دعب ةحيبضصلإ ‘ «اكإزول» نم ةدوعلإ مغر
يهو ،ايبمإز ءاقل ‘ تكراضش يتلإ رضصانعلإ روضضحب ىضسوم يديضس زكرم ‘ ةيبيردت
ةيرفضسلإ ءإّرج قاهرإلإو بعتلإ را-ثأإ ن-م ضص-ّل-خ-ت-ل-ل ة-ضصضصfl تنا-ك ي-ت-لإ ة-ضص◊إ
.يضضاŸإ ضسيمÿإ ةرهضس اهوبعل يتلإ ةيوقلإ ةإرابŸإو ةقاضشلإ

fiتابيردتلإ ‘ نو‹دني يدنامو ينيعبضس نب ،زر
‘ تابيردتلإ ‘ ةعم÷إ ةحيبضص نطولإ ضضرأاب تقحتلإ يتلإ رضصانعلإ ت‹دنإ امك
ع-م زرfiو ة-م-حر ن-ب ،يد-نا-م ن-م ل-ك بّرد-ت ثي-ح ،ى-ضسو-م يد-ي-ضس ز-كرÃ ءا--ضسŸإ
إوباغ نيذلإ مهو ،دغلإ ةرهضس انإوضستوب ةإرابم ‘ مهروضضح إولّجضسي نأإ ىلع ةعومÛإ

ابقاعم ناك ينيعبضس نب نأإ Úح ‘ ينطولإ بخانلإ نم حيرضستب ايبمإز ¤إإ لقنتلإ نع
.Úنثلإ إذه ءاقلب اينعم نوكي نأإ ىلع ةيلآلإ هتبوقع دفنتضسإو

ةعاقلإ ‘ ابردت رضصان نبو ›وغف
ةعاقلإ ‘ ضصاخ لمعل رضصان نب ليعامضسإإو ›وغف نايفضس يئانثلإ ينطولإ بخانلإ عضضخأإو

Ãإ نع لزعÛيئانثلإ بّردت ثيح ،ةعوم Ãإ فإرضشإإ ت– ةعاقلإ ‘ هدرفÙدبلإ رضضÊ
نÓيم م‚ نأإ مولعمو ،ةضصاخ ةلحر Èع ةعم÷إ ةحيبضص نطولإ ضضرأاب يئانثلإ اقحتلإ امدعب

،بعŸÓإ نع ةÎفل هتدعبأإ ةيلضضع ةباضصإإ نم هيفاعت دعب ةيمضسرلإ ةضسفانŸإ ¤إإ اثيدح داع
.يكÎلإ يضشتابÔيف عم ةضسفانŸإ ¤إإ هتدوع لبق تايرابŸإ ضضعب نع باغ ›وغف ىتحو

سسمأإ ةحيبضص «رضضÿإ» يبعÓل ةيريوضصت ةضسلج
زكرم ‘ ةيريوضصت ةضسلج عم ةينطولإ رضصانعلل ةبضسنلاب ضسمأإ ةحيبضص دعوŸإ ناك

ةينعم نكت ⁄ ةينطولإ ةليكضشتلإ نأإ اÃ ،تانÓ-عإلإ د-ع-ب ل-ي-ج-ضستو ى-ضسو-م يد-ي-ضس
دإدعتلإ لامتكإ دع-ب ة-ير-يو-ضصت-لإ ة-ضسل÷إ تر-ج ثي-ح ،ة-ي-ب-يرد-ت ة-ضصح ضضو-خ-ب
كراضش امكو ،رضصان نب ليعامضسإإو زرfi ضضاير مهضسأإر ىلعو «رضضÿإ» مو‚ قاحتلإو

.يضضاملب لامج ينطولإ بخانلإ ةضسل÷إ هذه ‘
‘ ويديف ةضصحو «انوروك» نع فضشكلإ سصوحف إورجأإ نوبعÓلإ

جمانÈلإ
دعوŸإ ناك ،«اكإزول» ةيبمإزلإ ةمضصاعلإ ¤إإ لاحرلإ ّدضش لبق لا◊إ هيلع ناك املثمو
ءابو نع فضشكلل ةديدج تاضصوحف ءإرجإإ عم ةينطولإ رضصانعلل ةبضسنلاب ضسمأإ ةيضشع
امك ،ةديلبلإ ـب ركاضشت ىفطضصم بعلÃ دغلإ ةرهضس انإوضستوب ةهجإوم ليبق «انوروك»
بعل ةقيرط ليلحتل ويديف ةضصح اهدعب ،يضضام-ل-ب لا-م-ج ي-ن-طو-لإ بخا-ن-لإ ج-مر-ب
ديدŒو هب ةحاطإÓل ابضس– بختنŸإ إذه ف-ع-ضضو ةو-ق طا-ق-ن فا-ضشت-كإو ا-نإو-ضستو-ب
.ايبمإز ءاقل ىتحو ،تإراضصتنلإ عم دهعلإ

ىضسوم يديضس ـب مويلإ ةيضشع ةطلتfl ةقطنم
ÚيمÓعإÓل ةطلتfl ةقطنم ة‹رب نع ،ضسمأإ يمضسرلإ اهعقوم Èع «فافلإ» تنلعأإ

لبق «رضضÿإ» ـل ةÒخألإ ةيبيردتلإ ةضص◊إ لبق ىضسوم يديضس زكرÃ مويلإ ةيضشع
امو ةإرابŸإ نع ثيدحلل نوبعÓلإ اهضصّضصخيضس يتلإ ةقطنŸإ يهو ،انإوضستوب ةهجإوم
حلاضصل مكحلل حضضاف زّي– نم ايبمإز ةإرابم هتفرع ام ¤إإ ةدوعلإو اهيف مهرظتني
‘ مÓعإلإ لاجرل ثيد◊اب اينعم نوكيضس يضضاملب ناك نإإ دّدحتي ⁄ Úح ‘ ضسفانŸإ

.ةقطنŸإ هذه
ةيدولوŸإو دا–لإ يبعل نياعو «يبرإدلإ» ‘ رضضاح ةرقوب

ـب يدامح رمع بعلÃ هروضضح ةرقو-ب د-ي‹ ي-لÙإ ي-ن-طو-لإ بخ-ت-نŸإ برد-م ل-ّج-ضس
ةيدولومو ةمضصاعلإ دا–إ يبعل ةنياعم لجأإ نم ةعم÷إ ضسمأإ لوأإ ةرهضس Úغولوب
دإدعإ لجأإ نم رّضضحي ثيح ،يباجيإلإ لداعتلاب ىهتنإ يذلإ «يبرإدلإ» ‘ رئإز÷إ

دعوم ىلع نوكيضس يذلإ يلÙإ ينطولإ بختنŸإ ‘ دجإوتلاب ةينعŸإ رضصانعلإ ةمئاق
زربأإ ضصوضصخب تاظحŸÓإ نم ديدعلإ ةرقوب نّودو رطق ـب برعلإ ضسأاك ‘ ةكراضشŸإ عم

 ةزمح . م.Úقيرفلإ يبعل

‘ مد-ق-لإ ةر-ك-ل ير-ئإز÷إ دا–لإ ع-فر
دضض Óيق-ث إر-ير-ق-ت ة-ي-ضضاŸإ تا-عا-ضسلإ
يذلإ رمقلإ رز-ج ن-م د-ي-يلودأإ م-ك◊إ
ما--مأإ «ر--ضضÿإ» ـل ةÒخألإ ةإرا--بŸإ رإدأإ

اه-ي-ف ىد-هأإ ي-ت-لإو «ا-كإزو-ل» ـب ا-ي-ب-مإز
ام وهو ،ةيدهك ضسفانملل ءإزج يتلكر
يباجيإلإ لداعتلاب ةإرابŸإ ةياهنب حمضس
ثي-ح ،ة-ك-ب--ضش ل--ك ‘ فإد--هأإ ة--ثÓ--ث
رو--ضصب ا--هر--ير--ق--ت «فا--ف---لإ» تم---ّعد
ءا--ط--خألإو ةإرا---بŸإ تا---هو---يد---ي---فو
تدّكأإو ،مك◊إ اهيف عقو يتلإ ةيثراكلإ
اهضضفر «فاكلإ» ـل اهريرقت ‘ «فافلإ»
تا-يرا-ب-م ‘ Ó-ب-ق--ت--ضسم م--ك◊إ إذ--ه--ل
.ينطولإ بختنŸإ

يبمإزلإ دا–لإ ّدضض ىرخأإ ىوكضش
سسيضسإو÷إ ببضسب

إريرقت تلضسرأإ «فاف-لإ «نأإ ا-ن-م-ل-ع ا-م-ك
دا–لإ د-ضض ي-ق-ير--فإلإ دا–Ó--ل ر--خأإ
اهب ماق يتلإ تافرضصتلإ ببضسب يبمإزلإ

ضسي-مÿإ Úب-خ-ت-نŸإ ة-ه--جإو--م لÓ--خ
ر-خأإ ‘ ضسي--ضسإو÷إ ة--ثدا--حو ،ي--ضضاŸإ

يرمع-لإ ن-ب ءا-ق-فر-ل ة-ي-ب-يرد-ت ة-ضصح
ام وهو ،يضسيئرلإ بعلŸإ ‘ ءاقللإ ليبق
لا-م-ج ي-ن-طو-لإ بخا-ن--لإ هر--ك--ن--ت--ضسإ
ملو ةإرابŸإ دعب هتاحيرضصت ‘ يضضاملب
ةإرابŸإ ةياهن دعب ايبمإز بختنم بردم

‘انم هب ماق ام نأل ،نإديŸإ ةيضضرأإ ‘
Òب-ع-ت ّد-ح ى-ل-ع ة-ي-ضضا--ير--لإ حور--ل--ل
            .يضضاملب

 وضسافانيكروب نم ميك– مقاط
Ÿانإوضستوب ةإراب

ةر-ك--ل ي--ق--ير--فإلإ دا–لإ Úعو إذ--ه
وضسافانيكروب نم ميك– ي-ثÓ-ث مد-ق-لإ

‘ Úنثلإ إذه انإوضستوب ةإرابŸ ابضس–
ا-ي-ق-ير-فإإ ·أإ ضسأا-ك تا-ي--ف--ضصت ما--ت--خ

م-ك◊ا-ب ر-مألإ ق-ّل-ع-ت-يو ،نور-ما-ك--لا--ب
وديضس هيدعاضسمو إراتإو نوج يضسيئرلإ

يذلإ Úيعتلإ وهو ،وناضس بيبحو امايت
ضسفا--نŸإ ّنأإ اÃ إدد‹ تلؤوا--ضست Òث--ي
وضسافانيكروب نوكيضس «رضضÿإ ـل مداقلإ

⁄اع-لإ ضسأا-ك تا-ي-ف-ضصت تلو-ج ¤وأإ ‘
ةزمح . م يام رهضش ةياهن

ايبمإز ةإرابم مكح دضض إدوضسأإ إريرقت عفرت «فافلإ»

fiلإ» ‘ بعل لضضفأإ ةزئا÷ حضشرم زرÈÁغيلر»
يرود----لإ ة----ط----بإر ترا----ت-----خإإ
بختنŸإ دئاق ،زا-ت-مŸإ يز-ي-ل‚إلإ
زرfi ضضاير ،يرئإز÷إ ي-ن-طو-لإ
بعل لضضفأإ ةزئاج ىلع ضسفانتلل

زا--ت--مŸإ يز--ي--ل‚إلإ يرود---لإ ‘
يدان عم هقلأات بقع ، ضسرام رهضشل
يز-ي-ل‚إلإ ي-ت--ي--ضس Îضسي--ضشنا--م

،يرا÷إ ر-ه-ضشلإ تا-يرا-ب-م لÓ--خ
ةزئاج ىلع زرfi لضصح امد-ع-ب-ف

يتيضس Îضسيضشنام ‘ رهضشلإ بعل
‘ قلأاتلإ هتلضصإومو يرفيف رهضشل
هرايتخإإ ” «غيلرÈÁلإ» تايرابم

Ÿل‚إإ بختنم فإده ةضسفانÎك يراه» ماهنتوت يدانو إÚ» اضضيإو
Úبعل4 عم «دراغنيل يضسيج» إÎل‚إإ بختنمو ماه تضسيو م‚

رهضشل «غيلرÈÁلإ» ‘ بعل لضضفأإ ةزئاجب جيوتتلإ ىلع نيرخأإ
 ل.ماضسح .ضسرام

سسين ‘ رهضشلإ بعل ةزئاج ىلع يريوغ سسفاني لاطع
ةمئاق نع يضسنرف-لإ ضسي-ن يدا-ن ن-ل-عأإ

ةزئاج-ب ج-يو-ت-ت-ل-ل Úح-ضشرŸإ ه-ي-ب-عل
رهضشل يضسنرفلإ قيرفلإ ‘ بعل لضضفأإ

ع-فإدŸإ عا-ط-ت-ضسإإ ن--يأإ ،يرا÷إ ضسرا--م
نأإ ، لاطع فضسوي ،يرئإز÷إ ›ودلإ
ىل-ع ضسفا-ن-ت-ل-ل ةو-ق-ب ه-ضسف-ن ضضر-ف-ي
هتدوع دعب ةرضشابم ، ةزئا÷اب جيوتتلإ

بعŸÓإ نع هتدعبأإ يتلإ ةباضصإلإ نم
ضسين يدان نلعأإ ثيح ،ةليوط ةÎفل

ةمئاق نمضض لاطع فضسوي دجإوت نع
بعÓ-لإ ة-ق-فر ةز--ئا--ج--ل--ل Úح--ضشرŸإ
4 عم يريوغ Úمأإ ير-ئإز-ج و-ك-نإر-ف-لإ

نأإ ¤إإ ةراضشإلإ ردŒ .نيرخأإ Úبعل
بردŸإ ة-ل--ي--ك--ضشت ن--ع با--غ لا--ط--ع

انإوضستوب اضضيإو ةقباضسلإ ايبمإز يتهجإوŸ ابضس– يضضا-م-ل-ب لا-م-ج ي-ن-طو-لإ
ةداعتضسإل ةضصرفلإ هحنمو ةÒضصق ةÎف ذنم ةباضصإلإ نم هتدوع ببضسب إدغ
 ل.ماضسح .ضسين يدان عم هإوتضسم

يتإرامإلإ رضصنلإ ¤إإ ةدوعلل ديبع يدهم حّرضسُي يضضاملب



اديعب
نع

ة-ي-ئا-ه-ن-لا ة-ج-ي-ت-ن--لا
ةارا--ب--م ا--ه--ي---لإا تلآا ي---ت---لا

«اكازول» ‘ ينطولا بختنŸا
م-ل-ظ-لاو ي-ب-ماز-لا هÒظ--ن ما--مأا
ه-ل سضّر-ع-ت يذ-لا ي-م--ي--ك--ح--ت--لا
ينطولا بخانلا ّنإاف ،«رصضÿا»

فادهألا قّقح يصضاملب لامج
يتلا ةارابŸا هذه نم ةوجرŸا
ةÒصشأا--ت نا--م--صض ذ--ن--م ا--هÈت--عا
ة--با---ثÃ «نا---ك---لا» ¤إا ل---هأا---ت---لا
ة-صصر-ف-لاو ي-ق-ي-ق◊ا نا-ح-ت--ملا
ل--جأا ن--م ه--ي---ب---عÓ---ل ة---ي---تاوŸا
‘ ¤وألا ة--جر--خ--ل--ل Òصضح---ت---لا
ما--مأا ⁄ا--ع---لا سسأا---ك تا---ي---ف---صصت
ة--م--صصا--ع--لا--ب و--صسا---فا---ن---ي---كرو---ب
،يا-م ر-ه-صش ة-يا-ه-ن «و--غودا--غاو»

وه سصبÎلا اذه نوك
د---عو---م ل---ب---ق Òخألا
.ةماهلا ةارابŸا

نوبعÓلا
شسفن نوهجاويصس
‘ «اكازول» فورظ

«وغوداغاو»
«ر--صضÿا» نأا د--ي---كألاو
ـب يام رهصش نوصشيعيصس
سسف-ن ،و-صسا-فا--ن--ي--كرو--ب
اهودجو يتلا فورظلا

ةارابŸا ‘ «اكازول» ‘
بر◊ا----ف ،ة----ق----با-----صسلا

،سسفانŸا نم ةرظ-ت-ن-م ة-ي-صسف-ن-لا
ءا--ع--برألا Úب--عÓ---ل ل---صصح ا---م---ك
ة-ل--فا◊ا تل--ّط--ع--ت Úح ي--صضاŸا
بعلŸا وحن لقنتلا ¤إا اورطصضا

Óصضف بّردتلل ةصصاخ تارايصس ‘
ن----م سسي----صساو----ج د----جاو----ت ن-----ع
ر-خأا ل--ق--ن--ل ي--ب--ماز--لا بخ--ت--نŸا
ة----صص◊ا ‘ «ر-----صضÿا» را-----ب-----خأا
يصضاملب هيلإا راصشأا املثم ،ةÒخألا

،ةارابŸا دعب ةيفحصصلا هتودن ‘
سسفن يهو ،ةيصضرألا ءوصس ىتحو
هفرعيصس ام ع-م ا-ب-ير-ق-ت فور-ظ-لا
.لبقŸا لقنتلا ‘ بختنŸا

فورظلا اوفصشتكا دد÷ا
ءارمصسلا ةراقلا ‘ ةبعصصلا
‘ دّكأا دق يصضاملب لامج ناكو
¤إا لهأاتلا نامصض دعب هتاحيرصصت
ل-غ--ت--صسي--صس ه--نأا ،ا--ي--ق--ير--فإا سسأا--ك
بير-ج-ت--ل «ا--كازو--ل» ¤إا ل--ق--ن--ت--لا
اهحنمو ةديد÷ا رصصانعلا سضعب
لاغدأا ‘ ءاوجألا فاصشتكا ةصصرف
ا-ه-تÒصسم ‘ ةر-م لوأل ا--ي--ق--ير--فإا
مهÒصض– لجأا نم ،ةيفاÎحلا
مهرظتنت يتلا ةبعصصلا تÓقنتلل

سسأا--ك تا--ي--ف---صصت راو---صشم لÓ---خ
يا-م ن-م ة-ياد-ب ⁄ا-ع-لا
فورظ-لا-ف ،ل-ب-قŸا
ا----ه----صشا----ع ي-----ت-----لا
ى---ل---ع نو---ب---عÓ---لا

ة---ير---ف---صص سشما---ه
تدا---فأا «ا---كازو----ل»
بخا-----ن------لا اÒث------ك
بلاط يذلا ينطولا

Òصضح---ت----ب ه----ي----ب----عل

هذ---------ه ل---------ثŸ م---------ه---------صسف---------نأا
.تاهويرانيصسلا

‘ بعصصأا مداقلا
يصضاملبو «وغوداغاو»

ميكحتلا نم رّذحُي
ىعصس يبمازلا بختنŸا ّنأا مغرو
Òغو ة---عر---صشŸا قر---ط---لا ل---ك----ب
ة-------حا-------طإلا ¤إا ة-------عور-------صشŸا
ل--جأا ن--م ي--ن--طو--لا بخ---ت---نŸا---ب

·أا سسأا---ك ¤إا ه---ل---هأا----ت نا----م----صض
بختنŸا هصشيعيصس ام ّلإا ،ايقيرفإا
ة--ل--ب--قŸا ه--تÓ--ق--ن--ت ‘ ي--ن--طو--لا

ن---م ة---ياد----ب بع----صصأا نو----ك----ي----صس
ويرانيصس ّنأا ةصصاخ وصسا-فا-ن-ي-كرو-ب
لÓ----خ نا-----هذألا ‘ لازل3102
¤إا ةل-هؤوŸا ة-ل-صصا-ف-لا ة-ه-جاوŸا

لعج ا-م و-هو ،ل-يزاÈلا لا-يد-نو-م
Òصضحتب هيبعل بلاطي يصضاملب
ّقدو تا-بو-ع-صصلا هذ--ه--ل م--ه--صسف--نأا
‘ ميكحتلا نأاصشب رطÿا سسوقان
نو-ك-ي--صس يذ--لا ءار--م--صسلا ةرا--ق--لا
لوألا ود----ع-----لا

تا---ي---ف---صصت---لا ‘ بخ---ت----ن----م----ل----ل
.ةيلايدنوŸا

دصسفُت لازغ ةباصصإا
يصضاملب تاباصسح

هنإاف ،هÓعأا ر-كذ-لا ا-ن-ف-ل-صسأا ا-م-كو
،ةارابŸا ةجيتن نع رظنلا سضغب
يصضاملب لامج ينطولا بخانلاف

نا---ح---ت---ملا اذ----ه زواŒ ‘ ح‚
صضح-ُي ه-ي-ب-عل ل-ع-جو حا-ج-ن-ب نورّ
‘ Èكألا ة--كر--ع---م---ل---ل م---ه---صسف---نأا
ىلع دّوعتل-ل لا-يد-نوŸا تا-ي-ف-صصت

Òغ ،سسيلاوكلاو تابوعصصلا هذه
صس– ي-ت-لا ة-ي-ب-ل-صسلا ة-ط-ق-ن-لا ّنأا رّ

لاز-غ د-ي-صشر ة-با-صصإا ي-ه ا-ه-ي--ل--ع
اذ-ه ة-ي-عو-ن ةر-ف-ط سشي--ع--ي يذ--لا
،سشا-ت-ك-ي-صشي-ب ه-يدا--ن ع--م م--صسوŸا
بخ--ت--نŸا ‘ ه--ق---لأا---ت ل---صصاو---ي---ل
با-ب-لا ن-م ه-ي--لإا دو--ع--يو ي--ن--طو--لا
نتدصسفأا لاز-غ ة-با-صصإا-ف ،ع-صساو-لا

رامثلا ّلك مغر يصضاملب تاباصسح
ة-ير-ف-صسلا هذ-ه ‘ ا-ه-ف-ط--ق ي--ت--لا

   .ةقاصشلا
ةزمح . م

ــه2٤٤1 نابعصش٤1 ـل قفاوŸا1202 سسرام٨2 دحألا ثد◊أ

ىفاعتي يبيرع
مين تابيردت ‘ جمدنيو
يصسنرفلا مين كيبŸوأا مجاهم لثا“
مين يدان تابيردت ‘ يبيرع Ëرك
اهنع باغ امدعب ،يصضاŸا سسيمÿا
يتلا ةباصصإلا ذنم ةليوط ةÎفل
ىلع ودروب ءاقل ‘ اهل سضرعت
عيصضي هتلعجو لحاكلا ىوتصسم

لغتصسا ثيح ،تاهجاوŸا نم ديدعلا
نم يصسنرفلا يرودلا فقوت ةصصرف
تابيردتلاو جÓعلا فيثكت لجأا

ازهاج هلعجيصس ام وهو ،ةيدرفلا
دنع يدان راوصشم ةيقبل

«1غيللا» ءاوجأا ¤إا ةدوعلا
 ةدايق ‘ ةمهاصسملل

ةزمح . م

تاحيرصصت ‘
ىلع هل

ةدوع ششماه
«رصضÿا»
شضرأا ¤إا
...نطولا

ةجيتنلا نع اديعب
...ءادأ’او

ةجيتنلا نع اديعب
...ءادأ’او

يضضاملب
قّقحُي

هفأدهأأ
«اكأزول» ‘

لأزغ ةباضصإأو
ءأوضسلأ ةطقنلأ

يضضاـــــــــــملب
عفضصيو قاب
ÚكـــــكضشŸأ

ةصضراعلا سسأار ىلع هلبقتصسم لوح Úقيلاب كصشلا يصضاملب لامج ينطولا بخانلا عطق ىوصس ءيصش يأا ‘ رّكفي ل هنأاو هب-صصن-م ‘ ءا-ق-ب-لا هد-ي-كأا-ت-ب ،ي-ن-طو-لا بخ-ت-ن-م-ل-ل ة-ي-ن-ف-لا رابخألا ىلع ادر اذهو ،«رصضÿا» عم تاونصس ثÓث نم هيف عرصش يذلا لمعلا ةلصصاوم نم باحصسنلا ‘ هتبغر لوح ةيصضاŸا ةليلقلا كمايألا ‘ ترصشتنا يتلا ةصضرغŸا ،هتدهع ةياهن دعب يصشطز نيدلا Òخ ةيدا–Óل ›ا◊ا سسيئرلا ليحر ببصسب هبصصنم .سضعبلا هل جّور املثم سصاخصشألا عم سسيلو «فافلا» عم دقعب طبترم هنأا يصضاملب دّكؤويل ÚككصشŸا عفصصي يصضاملب همصسا ءيصش ‘ ركفي ل هنأاو هبصصنم ‘ ءاقبلا يصضاملب لامج ينطولا بخانلا ديكأات ةعا-صشإل جّور ي-ت-لا فار-طأÓ-ل ة-يو-ق ة-بر-صض Èت-ع-ي «ر-صضÿا» تي-ب ن-ع اد-ي-ع-ب ه-ل-ب-ق-ت-صسم لصصاوتلا عقاو-م ف-ل-تfl ل-ب-ق ا-ه-مو-م-صس ثب-ت تحارو ا-ناو-صستو-ب ةارا-ب-م د-ع-ب ه-با-ح-صسنا بخانلا ليحرل جيوÎلل ةصصرف-لا تل-غ-ت-صسا ة-ي-ق-ير-فإا مÓ-عإا ل-ئا-صسو ى-ت-حو ي-عا-م-ت-جلا ذنم «رصضÿا» ـل ةبيهلا داعأا امدعب Úيرئاز÷ا طصسو عامجلا قّقحي يذلا ينطولا ة-يو-ق ة-ع-ف-صص ة-با-ثÃ نو-ك-ت-ل تا-ح-ير-صصت-لا هذ-ه ي-تأا-ت-ل ،ة-ي-ن-ف-لا ة-صضرا-ع-لا ما-مز هد-ل-ّق-ت .Úككصشملل
لايدنوŸا تايفصصت ةيادبل Òصضحتلا ىلع زّكرُي لجأا نم بجي امك ›ا◊ا سصبÎلا لÓغتصسا ¤إا ىعصسي هنأا ينطولا بردŸا فصشكو لقنتب لبقŸا يام رهصش ةياهن قلطنت يتلا رطق ـب2202 ⁄اعلا سسأاك تايفصصتل Òصضحتلا لجأا نم اناوصستوبو ايبماز يتارابم لÓغتصسا ¤إا ىعصسي وهو ،وصساف انيكروب ¤إا بعصص لهأاتلا وهو دوصشنŸا فدهلا قيقحتل ةياغلل ةبعصص نوكتصس يتلا تايفصصتلا هذهل Òصضحتلا Òكفت نإاف ›اتلابو ،يرئاز÷ا روهم÷ا هب ملحي املثم ةلبقŸا ⁄اعلا سسأاك تايئاهن ¤إا .لاق امك رخأا ءيصش سسيلو هلمع ىلع بصصنم يصضاملب

عارصص ّيأا ‘ بختنŸاب ّجزلا نم رّذحُي نم نطولا سضرأا ¤إا ةدوعلا دنع هتاحيرصصت ‘ ةرŸا هذه احصضاو ناك يصضاملب ّنأا امك ‘ اهنع ىنغ ‘ وه تاعارصص ‘ ينطولا بختنŸاب ّجزلا ةبغم نم رّذح Úح ،ايبماز مد-ق-لا ةر-ك-ل ير-ئاز÷ا دا–لاو ة-صضا-ير-لاو با-ب--صشلا ةرازو Úب ل--صصح--ي ا--م ¤إا ةرا--صشإا ثيح ،ةيباختنلا ةيعم÷ا لب-ق Úناو-ق-لا ف-ي-ي-ك-ت ة-ي-صضقو ي-صشطز ة-صسا-ئر-ب لصصحي دق ءيصش يأا ‘ ةلماك هتيلوؤوصسم لّم– ةرورصضب فرط لك بلاط لخدتلاب «افيفلا» ديدهت ¤إا ةراصشإا ‘ «رصضÿا» ـل ة-بو-ق-ع-ل ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا سضّر-ع--ت ة--ي--نا--ك--مإاو ةزمح . م       .ةيصضاير

...لمتكي دادعتلاو اولصصو ةيقبلاو ةمحر نب ،زرfi ،رصصان نب

انأوضستوب ـب ةحاطإلل نوزهاج «رضضÿأ»و نوقحتلي زئاكّرلأ

تايرودلا فلتfl ‘ ةفÙÎا رصصانعلا قاحتلاب ةعم÷ا سسمأا لوأا ينطولا بختنŸا دادعت لمتكا

مامأا Êاثلا ءاقللا ‘ ةكراصشŸا لجأا نم ىصسوم يديصس زكرم ‘ ينطولا بختنŸا سصبÎب ةيبوروألا

اقوفرم ةمحر نبو زرfi يرئاز÷ا يرودلا يئانث نم لك ّلح ثيح ،Úنثلا اذه ةرهصس اناوصستوب

نأا ينعي ام وهو ،سسيراب ةيصسنرفلا ةمصصاعلا نم ›وغفو ينيعبصس نب ،يدنام ،رصصان نب نم لكب

.«ناكلا» تايفصصت ماتخ ‘ تاراصصتنلا عم دهعلا ديدجتل زهاجو فوفصصلا لمتكم راصص بختنŸا

Úنث’ا اذه ارصضاح نوكيصسو قحتلي وداو

ناك املثم وداو مÓصسلا دبع قباصسلا يبرغŸا ›ودلا قاحتلا ينطولا بختنŸا سصبرت دهصش امك

سسمأا لوأا ةيرئاز÷ا ةثعبلا ةقفر سسيراب ةمصصاعلا نم قحتلا امك ،قباصسلا سصبÎلا ‘ لا◊ا هيلع

لامج ينطولا بخانلا لمع ةقيرط ىلع فوقولاو بيردتلا تاداهصش Òصض– لجأا نم ةعم÷ا

ةديلبلاب ركاصشت ىفطصصم بعلÚ Ãنثلا اذه ةيمصسرلا ةارابŸا ‘ هروصضح رظتني امك ،يصضاملب

ابعل ناك نأا ذنم يصضاملب لامج بخانلاب ةديطو ةقÓع هعمŒ يذلا وهو Ìكأا مّلعتلا دصصق

fiÎاف.
«ةيرئاز÷ا تاطلصسلا ركصشأاو اماع91 دعب رئاز÷ا ¤إا ةدوعلاب ديعصس» :وداو

ل-صصاو-ت-لا ع-قو-م ى-ل-ع ه-با-صسح Èع ةد-ير-غ--ت وداو مÓ--صسلا د--ب--ع ق--با--صسلا ي--بر--غŸا ›ود--لا ر--صشنو

نطولا سضرأا ¤إا هلوخد ةمهم ليهصست ىلع ةيرئاز÷ا تاطلصسلا اهيف ركصش «كوبصسياف» يعامتجلا

رئاز÷ا ‘ دجاوتلا نم ةنصس91 دعب» :وداو لاقو ،بايغلا نم اماع91 دعب اهيلإا دوعي هنأا لاق يتلا

عم رئاز÷ا ¤إا دوعأا انأا اه ،رئاز÷اب ⁄اعلا سسأاك تايفصصت ‘ ةارابم ‘ يبرغŸا بختنŸا عم

ركصشو عئارلا دلبلا اذهل ةيصضايرلا ميقلا يبلق نم ييحأاو ركصشأل ةصصرفلا لغتصسأاو ايقيرفإا لاطبأا

ةزمح . م       .«رئاز÷ا لوخدل ةيرادإلا تاءارجإلا ليهصست ىلع ةيرئاز÷ا تاطلصسلا

يضضاملب
قّقحُي

هفأدهأأ
«اكأزول» ‘

لأزغ ةباضصإأو
ءأوضسلأ ةطقنلأ



 لÓـــم ةدــــناسسŸ ةÒــــسسم مــظنت راـــــسصنأ’ا نم ةــــعوم‹
ر“ يتلأ ةبعشصلأ ةيعشضولأ لظ ‘ ،أرظتنم ناك املثم
ثيد◊أ ةÌكو ةيرأدإلأ ةيحانلأ نم لئابقلأ ةبيبشش اهب

را-شصنأأ ن--م ة--عو--م‹ ترر--ق ،ق--ير--ف--لأ ة--شسا--ئر ن--ع
م-ه-تد-نا-شسم ن-ع Òب-ع--ت--ل--ل ةÒشسم م--ي--ظ--ن--ت يرا--ن--ك--لأ
دعوŸأ نأأ ثيح ،لÓم فيرشش سسيئرلأ عم مهنماشضتو
‘ سسمأأ ة-ح-ي-ب-شص ن-م ةر-ششا-ع-لأ ة-عا-شسلأ دود--ح ‘ نا--ك
ةÒشسŸأ تقلطنأ ،كانه نمو ،سسانولأ بوطعم ةحاشس
ششلأ ر--ق--م هاŒا--ب د-كؤو-ت تا-ت-فل را-شصنألأ ع-فر ن-يأأ ة-ب--ي--ب--ّ

سسيئرلأ هشسأأر ىلعو ›ا◊أ ةرأدإلأ سسلÛ مهتدناشسم
هلعجيو Òخألأ أذه أÒثك حأرأأ يذلأ رمألأ ،لÓم فيرشش
 .هفشص ‘ روهم÷أ نأأ اŸاط هفقأوÌ Ãكأأ كشسمتي

 مهنأامطو مهيلإا ثد– لÓم
،وزو يزيتل ةديد÷أ ةنيدŸاب ةبيبششلأ رقم ¤إأ لوشصولأ دعب
ثدحتلأ لجأأ نم مهيلإأ جورÿأ لÓم فيرشش سسيئرلأ ررق
‘ هبناج ¤إأ مهتفقو ىلع مهركشش ةيأدبلأ ‘ ثيح مهعم
يدانلأ سسيئر نأأ مهل أدكؤوم ¤وألأ ةجردلاب ةبيبششلأ ةحلشصم
‘ لثمتت ةÒطخ ةوطخب موقي دولوم تيآأ رفعج يواهلأ
‘ امئأد هدجأوتب مهنأامط امك ،عراششلأ ¤إأ ةبيبششلأ ةداعإأ
قيق– لجأأ نم امدق يشضŸأو هنع يلختلأ مدعو قيرفلأ
هتناكم ¤إأ قيرفلأ ةداعإأ ‘ ةلثمتŸأو ةرطشسŸأ فأدهألأ
ـل ن-يد-نا-شسŸأ را-شصنألأ أÒث-ك د-ع-شسأأ ا-م أذ-هو ،ة-ي-ق-ي-ق◊أ

 .لÓم

 قيرفلا جئاتن ‘ رثؤوي نأا نكÁ راسصنأ’ا ماسسقنا
Úمشسقنم أوحبشصأأ راشصنألأ نأأ ايلج نآلأ حشضتي ،لباقŸأ ‘

راشصنألأو يواهلأ يدانلأ ءاشضعأأو Úمهاشسملل نيديؤوم Úب
فيرشش سسيئرلأ اهشسأأر ىلعو ةيلا◊أ ةرأدإÓل نيدناشسŸأ

دقو قيرفلأ ىلع أرطخ لكششي نأأ نكÁ يذلأ رمألأ ،لÓم
ةلوطبلأ ‘ اهققحي يتلأ جئاتنلأو يدانلأ رأرقتشسأ ‘ رثؤوي
نكÁ ل راشصنألأ ماشسقنأ نأأ ثيح ،ةيقيرفإلأ ةشسفانŸأ ‘و
ققحي يذلأ قيرفلأ حلاشص ‘ لأوحألأ نم لاح يأاب نوكي نأأ
تأÌعتلأ نع رظنلأ سضغب ايباجيإأ أرأوششم نآلأ دح ¤إأ
بابششو ودأراب يدان مامأأ رايدلأ رقع ‘ ةلجشسŸأ ةÒخألأ

 ل .ليبن .›أوتلأ ىلع ةنيطنشسق

تابيردتلا نوعطاقي نوبعÓلا
ةيلاŸا مهتاقحتسسÃ نوبلاطيو

بابشش مامأأ ةيلئابقلأ ةليكششتلأ اهتلجشس يتلأ ةÒخألأ ةÁزهلأ نأأ ودبي
،قيرفلأ ىلع ةيبلشس تافلfl اهل ناك وزو يزيت ‘ سسمأأ لوأأ ةنيطنشسق

سسمأأ تعطاق ÚبعÓلأ نم ةعوم‹ نأأ ةقوثوم رداشصم نم انملع ثيح
‘ نا-فل بردŸأ ا-ه‹ر-ب ي-ت--لأ فا--ن--ئ--ت--شسلأ ة--شصح ‘ تا--ب--يرد--ت--لأ

أوشضفر مهن-ك-ل ،بع-لŸأ ‘ ن-يد-جأو-ت-م أو-نا-ك م-ه-نأأ ثي-ح ،ة-ح-ي-ب-شصلأ
ةيلاŸأ مهتاقحتشسم ىلع لوشص◊اب نوبلاطيو ،قيرفلأ عم بردتلأ
ةشصاخ ÚبعÓلأ Èشص دفن نأأ دعب كلذ يتأاي ،قيرفلأ اهب نونيدي يتلأ
لبق ةيلاŸأ مهتاقحتشسم لك ةيوشستب مهدعو ناك لÓم سسيئرلأ نأأو
لعج يذلأ رمألأ ،دوعولأ هذه ديشسŒ متي ⁄ نكل ،نآلأ نم نيرهشش

طغشضلأ ةشسرامŸ ةردابŸأ هذهب نوموقيو كرحتلأ نوررقي ÚبعÓلأ
 .ةيلاŸأ مهتاقحتشسم ىلع لوشص◊أو ةرأدإلأ ىلع

 صسمأا بعلŸا ‘ بردتلا اوسضفر نويسساسسأ’ا
جمرب دق ناك نافل بردŸأ نإاف ،اهيلع انلشص– يتلأ تامولعŸأ بشسحو
ةيطايتحلأ رشصانعلأ مشضت تناك ¤وألأ ،ÚتعومÛ ةيبيردت ةشصح سسمأأ
نيذلأو ،ةنيطنشسق بابشش ءاقلب Úينعم أونوكي ⁄ نيذلأ نابششلأ ÚبعÓلأو
رشصانعلأ مشضت تناك دق-ف ة-ي-نا-ث-لأ ة-عو-مÛأ ا-مأأ ،ة-يدا-ع ة-ف-شصب أو-برد-ت

مامأأ ةيلئابقلأ ةرأدإلأ تعشضوو بردتلأ تشضفر يتلأو ،زئاكرلأو ةيشساشسألأ
لجأأ نم حبشسŸأ ¤إأ تهجوت ةعومÛأ هذه نأأ ةراششإلأ عم ،عقأولأ رمألأ
تابيردتلأ ةعطاقم نأأ تأدجتشسŸأ رخآأ Òششتو ،ءاخÎشسأ ةشصح ءأرجإأ

مهنأأ ينع-ي ا-م ،Úب-عÓّ-لأ تا-ق-ح-ت-شسم ة-يو-شست ة-يا-غ ¤إأ ة-حو-ت-ف-م ى-ق-ب-ت-شس
 .ةرأدإلأ ىمرم ‘ نآلأ ةركلأ نوعشضي

«فادهأا ةدع انعيسضو ةقلطم ةرطيسس انسضرف» :ناف’
نافل سسينيد بردŸأ ¤دأأ ،ةنيطنشسق بابشش مامأأ ةÒخألأ ةأرابŸأ ةياهن دعب

نكن ⁄ ةحأرشصب »:Óئاق فششكو ،ةيمشسرلأ قيرفلأ ةحفشصل تاحيرشصتلأ سضعبب
لوقلأ نكÁ ،ءاقللأ تاير‹ ¤إأ رظنلابف ،ةهجأوŸأ هذه ‘ ةÁزهلأ قحتشسن

نم ديدعلأ انقلخو ،¤وألأ ةلهولأ ذنم سسفانŸأ ىلع ةقلطم ةرطيشس انشضرف اننأأ
انعيشض ثيح ،ةرشضاح نكت ⁄ ةيلاعفلأ فشسأÓل نكل ،فيدهتلل ةحناشسلأ سصرفلأ
يذلأ قيرفلأ ،ايلاغ نمثلأ عفدن انلعج يذلأ رمألأ ،ةلهشسلأ فأدهألأ نم Òثكلأ

عيرشس لح داجيإأ يرورشضلأ نم نوكيشسو ،ةرورشضلاب فأدهألأ ىقلتي عيشضي
Ÿةيلاعفلأ سصقن لكشش». 

 «نازيلغ مامأا كرادتلا نم دب ’ »
بلطتي تأراشصتنلأ قيق– »:Óئاق هتأذ قايشسلأ ‘ نافل فاشضأأو
عنشصل ةحناشسلأ ةشصر-ف-لأ ما-ن-ت-غأو فأد-هألأ ل-ي-ج-شست ةرور-شضلا-ب

،تأراشصتنلأ قيق– نكÁ ل ،فأدهألأ بيغت امدنع ،قرافلأ
دعوŸأ ىلع Ìكأأ زكرنو ابناج ةأرابŸأ هذه عشضن نأ بجي

يتلأ ةأرابŸأ يهو ،نأزيلغ عيرشس مامأأ انرظتني يذلأ مداقلأ
نم يوق لعف در رظتنأاشس ،ل مأأ ءايوقأأ Óعف انك نإأ تبثتشس
 .«ةيباجيإلأ جئاتنلأ عم دهعلأ ديدجتل Èكأأ ةدأرإأو ÚبعÓلأ

ل .ن

لوأ’ا فÙÎاــه٢441 نابعشش41 ـل قفأوŸأ1٢٠٢ سسرام٨٢ دحألأ

 نازيلغ مامأا ارسضاح نوكيسسو ةبوقعلا دفنتسسي حيار
‘ ىتح أدجأوتم نكي ⁄ يذلأ حيأر كيلم طشسولأ بعل بايغ ةنيطنشسق بابششو ةبيبششلأ Úب سسمأأ لوأأ ةهجأوم تفرع
ةن÷ فرط نم هيلع ةشضورفŸأ ةيلآلأ ةبوقعلأ ¤إأ دوعي حيأر بايغ نإاف ،اهيلع انلشص– يتلأ تامولعŸأ بشسحو ،طايتحلأ
دفنتشسأ حيأر نأأ ينعي ام ،ودأراب يدان ةهجأوم ‘ هل ةعبأرلأ ءأرفشصلأ ةقاطبلأ هيقلت دعب ةينطولأ ةطبأرلأ ىدل طابشضنلأ

ةهجأوم ‘ نأزيلغ عيرشس مامأأ تبشسلأ أذه بقترŸأ مداقلأ دعوŸأ ‘ أرشضاح نوكيشسو ،ةنيطنشسق ءاقل دعب هتبوقع
رفظلأ أدع ام رخآأ رايخ يرانكلل نوكي نل يتلأو لوألأ فÙÎأ مشسقلأ ةلوطب نم41 ةلو÷أ نمشض لخدت ةرخأاتم
 .اهطاقنب

لئابقلا ةبيبسش

 ةيلاعفلا نأاسشب قلق ناف’و وزو يزيت ‘ ةثلاثلا اهتÁزه لجسست ةبيبسشلا

‘ غأرف ةلحرم ‘ تلخد ةيلئابقلأ ةليكششتلأ نأأ ودبي
يزيت ‘ لجشسŸأ لداعتلأ دعب ثيح ،ةÒخألأ ةدŸأ
يدا-ن ما-مأأ با--هذ--لأ ة--ل--حر--م ن--م ة--لو--ج ر--خآأ ‘ وزو
‘ اهتÁزه سسمأأ لوأأ ةيشسمأأ ةبيبششلأ تلجشس ،ودأراب

فرع يذلأ ةنيطنشسق بابشش فيشضلأ مامأأ رايدلأ رقع
ىلع هبلغت دعب رايدلأ ¤إأ ثÓثلأ طاقنلاب دوعي فيك
يتلأ ةثلاثلأ ةÁزهلأ يهو ،رفشص لباقم فدهب يرانكلأ

دعب مشسوŸأ ةيأدب ذنم وزو يزيت ‘ ةبيبششلأ اهتلجشس
لك طلخأأ يذلأ رمألأ ،ةمشصاعلأ دا–أو دأدزولب بابشش
لوعي ناك يذلأ نافل سسينيد بردŸأ ىلع تاباشس◊أ

نم ق-ير-ف-لأ د-ي-شصر ع-فر-ل ةر-خأا-تŸأ تا-ه-جأوŸأ ى-ل-ع
ةلحرم ءاهنإل بيتÎلأ ةمدقم نم بأÎقلأو طاقنلأ
 .مويدوبلأ ‘ باهذلأ

 ةميقع تناك يرانكلا ةرطيسس
ةجيتن نإاف ،ÚعبتتŸأ نم ديدعلأ بشسحو ،لباقŸأ ‘
ءا-ق-ل-لأ تا-ير‹ سسك-ع-ت ل ة-ن-ي-ط-ن-شسق با-ب--شش ةأرا--ب--م

ةهجأوŸأ هذه ‘ ةÁزهلأ قحتشست نكت ⁄ ةبيبششلأو
ذنم ةقلطم ةرطيشس سسفانŸأ ىلع اهيف تشضرف يتلأ
،ةميقع تناك ÚبعÓلأ ةرطيشس نأأ Òغ ،¤وألأ ةلهولأ
ةحناشسلأ سصرفلأ نم Òثكلأ عيشض قيرفلأ نأأ رابتعاب
يذلأ رمألأ ،Êاثلأ وأأ لوألأ طوششلأ ‘ ءأوشس فيدهتلل

نم Òثكلأ ةعجأرم ¤إأ نافل سسينيد بردŸأ عفديشس
دمتعيشس يتلأ ةل-ي-ك-ششت-لأ ‘ ر-ظ-ن-لأ ةدا-عإأو تا-با-شس◊أ

 .ةمداقلأ تاهجأوŸأ ‘ اهيلع
 عيسضي ’ ام عيسض حياسس نب

،ةنيط-ن-شسق با-ب-شش ما-مأأ ة-ب-ي-ب-ششلأ ة-ه-جأوŸ ةءأر-ق ‘و
Áلول هلوانتم ‘ ناك أزوف عيشض يرانكلأ نأأ لوقلأ نك
نم حرطيل داع يذلأ موجهلأ ‘ ةيلاعفلأ سصقن لكششم
Úم--جا--هŸأ نأأ ثي--ح ،ةÒخألأ تا--يرا--بŸأ ‘ د--يد--ج

يبعل نأأ ليلدب ىمرŸأ مامأأ ةÒخألأ ةشسملل أودقتفأ
لك ‘ ةبيبششلأ نوذقني أوناك نيذلأ مه عافدلأو طشسولأ

ن-بو دا-يو-شس ل-ع-ف ا-م--ل--ث--م ةÒخألأ تا--يرا--بŸأ ‘ ةر--م

أد-ج نور-شسح-ت-م ل-ئا-ب-ق-لأ نأأ ةرا-ششإلأ ردŒو ،يد--ب--ع
لوأأ يشس .سسأأ .يشسلأ مامأأ حياشس نب هعيشض يذلأ فدهلل
هجول اهجو ةبشسانم ةيعشضو ‘ ناك هنأأو ةشصاخ ،سسمأأ
هل دجي ⁄ يذلأ رمألأ ،سضرألأ ىلع طقاشس سسرا◊أو
 .Òشسفت يأأ راشصنألأ

 ناف’ ـل ايقيقح اسسجاه حبسصأا ةيلاعفلا صصقن
بردŸأ اهب ¤دأأ يتلأ ةÒخألأ تاحيرشصتلأ لÓخ نمو
نإاف ،ةنيطنشسق بابشش ءاقل ةياهن بقع نافل سسينيد
يذلأ ةيلاعفلأ سصقن لكششم نم أدج قلق Òخألأ أذه
نأأ ثي-ح ،ه-ل ة-ب-شسن-لا-ب ا-ي-ق-ي-ق-ح ا-شسجا-ه ل--ثÁ ح--ب--شصأأ
¤إأ ز-ئا-كر-لأ ع-ي-م-ج ةدا-عإأ ىأا-ترأ ي--شسنر--ف--لأ ي--ن--ق--ت--لأ
ي-ما-مألأ طÿأ ز-يز-ع-ت فد-ه-ب ة-ي-شسا-شسألأ ة-ل-ي--ك--ششت--لأ
ن-ب ،نور-م-ح رأر-غ ى--ل--ع ر--فوأأ ظ--ح ى--ل--ع لو--شص◊أو
ة-يأأ مد-ق-ي ⁄ ي-ثÓ--ث--لأ أذ--ه نأأ Òغ ،ة--ي◊و--بو ،ح--يا--شس
ام ،ةلهشسلأ سصرفلأ عييشضت ‘ �فتو ،موجهلل ةفاشضإأ

Áأ عشضي نأأ نكŸةجرح ةيعشضو ‘ نافل سسينيد برد

 .قرافلأ عنشصل ةيفاشضإأ لولح نودو
تايولوأ’ا نم وتاكŸÒا ‘ مجاهم مادقتسسا

 يقوزرم نع ثيدحو
ةب-ي-ب-ششلأ ا-ه-ب ر“ ي-ت-لأ ة-ب-ع-شصلأ ة-ي-ع-شضو-لأ هذ-ه ما-مأأو
ةرطيشسلأ مغر فده ىندأأ ليجشست ىلع ةردقلأ مدعو
نإاف ،ÚشسفانŸأ ىلع قيرفلأ اهشضرفي يتلأ ةقلطŸأ
نا-ع-شضي نا--فل سسي--ن--يد بردŸأو ة--ي--ل--ئا--ب--ق--لأ ةرأدإلأ
‘ تايولوألأ نمشض فأدهأÓل سصانق مجاهم مأدقتشسأ

احشضأو حبشصأأ سصقنلأ نأأ ثيح ،يوتششلأ وتاكŸÒأ أذه
أذإأ ي-عو-ن م-ي-عد-ت ¤إأ ة-جا-ح-ب ة-ب-ي-ب-ششلأو ،مو-ج-ه--لأ ‘

ى-ل-ع سسفا-ن-ت-لأ ‘ ة-ل-ث-م-تŸأ ا-ه-فأد-هأأ ق--ي--ق– تدأرأأ
،اهيلع انلشص– يتلأ تامولعŸأ بشسحو ،¤وألأ رأودألأ

ع--م ة--مد--ق--ت--م تلا---شصتأ ‘ أو---ل---خد ن---يÒشسŸأ نإا---ف
ةد-ك-ي-ك-شس ة-ب-ي-ب-شش بعل ا-م-ه-ن-ي-ب ن-م Úن-ثأ Úم-جا-ه--م
ل .ليبن.يقوزرم



،ةعبسشو ةعيسش ةوانسشلا
اوجرفتي واقب نوبعÓلا
 ةمسصاعلا ‘ ئراوط ةلاحو
تاعاسس ،سسمأا ثد◊ا ةيدولوŸا راسصنأا عنسص
Ëر-غ-لا ما-مأا Òب-ك-لا ي-م-سصا-ع-لا ي-براد-لا ل-ي-ب-ق
بعلم هنسضتحا يذلا ،ةمسصاعلا دا–إا يديلقتلا
ءاو-جأا ‘ ،Úغو-لو-بـ ب يدا-م--ح ر--م--ع د--ي--ه--سشلا

اولسض نيذلا ،ةوانسشلا ’إا اهعنسص نسسحي ’ ةيلاثم
ءايحأ’ا-ب نودرر-يو نو-ن-غ-ي ةر-ك-ب-م تا-عا-سس ذ-ن-م
ة-لا-ح او-ثد-ح-ي نأا ل-ب-ق ،يداو-لا با-بـ ب ة-ي--ب--ع--سشلا

،Úغو--لو--ب بع--لŸ يدؤوŸا ق--ير--ط--لا ‘ ىراو---ط
،بعلŸا ¤إا يدان-لا ة-ل-فا-ح ه-جو-ت-ت تنا-ك ا-م-ن-ي-ح
عراسشلا اونيزو خيرام-سشلا-ب ق-ير-ط-لا او-ب-ه-لأا ا-مد-ع-ب
مه-ت-ي-ب-ع-سش ن-يد-كؤو-م ،ءار-سضÿاو ءار-م◊ا ناو-لأ’ا-ب
ز-ي-ف– ة-ي-ف-ي-ك ‘ ة-ع-سساو--لا م--ه--ترا--سضحو ةÒب--ك--لا

. ىÈكلا ديعاوŸا ‘ مهيبع’
 ةليمج ةينف تاحول اوعنسصو يداولا باب عراوسش اوباج

مغرو انوروك ءابو اهسضرف يتلا ةطيÙا فورظلا مغر
،اهدعبو لبق ةارا-بŸا تق-ب-سس ي-ت-لا ة-ي-ن-مأ’ا تاز-يز-ع-ت-لا
عنÁ ⁄ كلاذ نأا ’إا ،ةرهسسلا ‘ ترج ةارابŸا نأا مغرو
عراوسش اوباج Úح ،ةليمج ةينف تاحول عنسص نم ةوانسشلا
نم اوداز لب ،يدانلل مهئافوو مهبح اودكأاو يداولا باب

ةليم÷ا تاطقللا ىلع نيدهاسشŸاو ÚعباتŸا ةرسسح
،تاجردŸا ‘ ›اوتلا ىلع Êاثلا مسسوملل بيغت يتلا
ىلع زوفلاو مهيدانل قيفوتلا Úنمتم ،انوروك ءابو ببسسب
. ءادآ’او ةجيتنلاب دا–إ’ا

 ةجهبلا دلوأا ىلع ةقيرط نسسحأاب اودر
ةسصاÿا مه-ت-ق-ير-ط-ب اودر ةوا-ن-سشلا ،قا-ي-سسلا تاذ ‘
ىلع اومجهت نيذلا دا–إ’ا راسصنأا ،ةجهبلا د’وأا ىلع
اولخدي ⁄ ةوانسشلاف ،راربأ’ا هئادهسشو يدانلا خيرات

ل-ب ،عو-ج ن-م ي-ن-غ-ت ’و ن-م-سست ’ ة-يدر--ف تا--عاز--ن ‘
خيرات نأاب دكؤوت ةÒبك تارابعو ةليمج تاراعسش اوعفر
مد-ب ي-ق-سسمو ر--ح ة--ي--ب--ع--سشلا ة--ي--مرÓ--سسإ’ا ة--يدو--لوŸا
قيرط نع قرافلا ةعانسصب ةرŸا هذه اوزوفيل ،ءادهسشلا
ىتحو نو-ع-با-تŸا ناورŸا ه-ل ق-ف-سص ة-ع-ئار ة-ي-ن-ف تا-حو-ل
. ةيعامتجإ’ا تاحفسصلا فلتÈ flع نودهاسشŸا

 ةينفلا تاحوللا ىلع اوجرفت نوبعÓلا
يدؤوŸا قيرطلا Ïم ىلع اوناك نيذلا ةيدولوŸا وبع’ مهرودب
روسصلاو ةيسسام◊ا ءاوجأ’اب اÒثك اوبجعا ،Úغولوب بعلم ¤إا
مهلدابي مهنم دحاو لك حار امك ،راسصنأ’ا اهعنسص يتلا ةليم÷ا
ÚبعÓلا نيدكؤوم ،ةلفا◊ا جاجز نم ةيراكذت روسص ذخأايو ةيحتلا
مهقيرف جيوتت نوقحتسسي ءايفوأاو بهذ نم راسصنأا نوكلÁ مهنأاب
. ةيوئŸا مسسوم ‘ ةيلاثم ت’افتحا ءايحإاب مهل حمسسي ،Òبك بقلب

 Êارمع عنقي ⁄ دراÒج قيفرلا دبع
Ãلاو هاوــــــتسسÓرداـــــــغي بــــع 

فوفسص ¤إا دراÒج قيفرلا دبع بÎغŸا بادتنا مدع يدانلا ةرادإا تررق
رداقلا دبع بردŸا نأا ثيح ،براجتلل عسضخ دق Òخأ’ا ناك امدعب ،يدانلا

يرود ‘ طسشني ناك يذلا قباسسلا بعÓل ينفلا ىوتسسŸاب عنتقي ⁄ Êارمع
هعييسضت ىلع ارسسحتم بعÓلا رداغيل ،اهتيادب لبق يكيجلبلا ةيناثلا ةجردلا

ةبلاطم اهسسفن سساŸأا ةرادإا دŒو ،ةيدولوŸا ىلع مامسضنإÓل ةيلاثم ةسصرف
نأا لمأا ىلع ،Êارمع ينفلا ريدŸا نم بلطب يدانلا عم هتبرŒ ءاهنإاب
. ةوجرŸا ةفاسضإ’ا Ëدقت هناكمإاب زات‡ بع’ عم قافتإ’ لسصوتت

 هــــــــــل عــــــــــيقوتلا مدــــــــــعب ةرادإلا بــــــــــلاط Êارــــــــــــمع
ناديŸا طسسوتم تايناكمإا ىلع Êاسسملتلا ينقتلا فقو نأا دعب ةرسشابم
ن-م ءاو-سس ،بعÓ--لا Êار--م--ع بج--ع--ي ⁄ ة--ل--هو لوأا ن--مو ،دراÒج بÎغŸا
‘ Òكفتلاب سساŸأا سسيئرلا ةبلاطŸ هعفد ام ،ةيندبلا وأا ةينفلا ةيحانلا

تايد– ىلع لبقŸا ةيدولوملل ،ةفاسضإ’ا Ëدقت ىلع ارداق هاري رخآا بع’
ةرادإÓ-ل ة-غ-لا-ب ة-ي-م-هأا ي-سست-ك-ت ي-ت-لا ة-يرا-ق-لا ة-سسفا--نŸا ‘ ة--سصا--خ ،ةÒب--ك
نع ةبئاغلا ةيراقلا ةمجنلاب جوتي وهو مهقيرف ةيؤور نوديري نيذلا ،راسصنأ’او

. ةليوط تاونسس ذنم اهنئازخ
 طوــــــــــــــــــــبعج بادــــــــــــــــــــتنا ىــــــــــــــــــــلع رــــــــــــــــــــسصي

،طوبعج ةليلم Úع مجاهم بادتنا ةرورسض ىلع ةرادإ’ا عم رسصي ،Êارمع رداقلا دبع ةيدولوŸا بردم لاز ’
اذه تامدÿ ةسساŸا هتجاح دكأاو ةرادإÓل هبلط Êارمع ررك ثيح ،ةيلا◊ا ةيوتسشلا ت’اقتنإ’ا ةÎف لÓخ

انرداسصم بسسح يتلا ةرادإ’ا هسضرفت نل يذلا بلطلا وهو ،ىمرŸا مامأا Òبك يفيدهت سسح كلÁ يذلا بعÓلا
ةÒبك ةين ىدبأا طوبعج نأا املع ،همسض ‘ ةÒبكلا اهتين نع تبرعأاو ،بعÓلا ليكوب اهت’اسصتا تطبر ةعلطŸا

. ةيدولوŸا ناولأا سصمقت ‘
 ضضواــــــــــفتلل ادــــــــــغ وأا موــــــــــيلا رــــــــــظتنم بــــــــعÓلا

اديد–و ،ةمسصاعلا رئاز÷اب ادغ وأا مويلا لحيسس طوبعج مجاهŸا نإاف ةعلطم رداسصم بسسحو ،قايسسلا تاذ ‘
Ãا ثعب لجأا نم ةرادإ’ا بتكŸعإ’ ةيمسسرلا تاسضوافÓا ¤إا هلاقتنإا نŸلاف ،ةيدولوÓماسص’ عم ءاقبلا سضفري بع
ديمع عم ةديدج ةحجان ةبرŒ سضوخ ديري لب ،يدانلا اهسشيعي يتلا ةيرادإ’ا لكاسشŸاو ةيلاŸا ةمزأ’ا لظ ‘

ام راظتنا ‘ ،ةلوفطلا ذنم هملح دعت يتلا لاطبأ’ا ةطبار ةيراقلا ةسسفانŸا ‘ ةكراسشŸاب هل حمسستسس يتلاو ،ةيدنأ’ا
. ةيمسسرلا تاسضوافŸا هنع رفسستسس

هÁر-غو ة-م-سصا-ع-لا دا–ا ة--ع--قو--م ي--با--ج--يإ’ا لدا--ع--ت--لا م--سسح
‘ ،Úغولوب بعلم ىلع ،(٢-٢) رئاز÷ا ةيدولوم يديلقتلا
.ÚفÙÎا يرودب٢1 ةلو÷ا نع لجؤوم ءاقل
ديعلب نيدلا نيزو ،(٤) يردوك ةزمح اهعقو دا–’ا ةيئانث
ةيدولوŸا ةيئانث عيقوتب Òخلب رونلا دبع لفكت اميف ،(55)

.٠٨وÚ 5٤تقيقدلا ‘
‘ ح‚و ةو-ق--ب ¤وأ’ا ة--ل--حرŸا ،ة--م--سصا--ع--لا دا–ا ل--خدو
نب هليمز نم ةيفلخ ةرير“ هيقلت رثإا ،يردوك Èع مدقتلا

.كابسشلا ¤إا ةيوق ةديدسستب ةركلا لوحي نأا لبق ،ةدومح
رمع نم ةÒخأ’ا ة-ق-ي-قد-لا ى-ت-ح ،ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ر-ظ-ت-ناو
،Òخلب رونلا دبع Èع ،لداعتلا كرديل ¤وأ’ا ةلحرŸا
ةيوق ةيسسأارب ةقيقدلا ةرامعل ةعيزوت لوح يذلا
.كابسشلا ¤إا
،هقباسس نع فلتخي ⁄ Êاثلا طوسشلا

ةوقب ةمسصاعلا دا–ا هلهتسسا ثيح
Èع ،Êاثلا فدهلا ةفاسضإا ‘ ح‚و
قوف د-ع-سص يذ-لا ،د-ي-ع-ل-ب بعÓ-لا
‘ ةيسسأارب ةركلا لوحو ،عيم÷ا
.ةديعبلا ةيوازلا
ةحاسس نب داق ،٠٨ ةقيقدلا ‘و

نأا لب-ق ،ة-ع-ير-سس ةد-تر-م ة-م-ج-ه
Áلوح يذلا يويرف هليمزل رر

⁄ Òخأ’ا اذهو ،Òخلبل ةركلا
ةر----ك-----لا نا-----ك-----سسإا ‘ ناو-----ت-----ي
.كابسشلاب
د-ي-سصر ح-ب-سصأا ،ة-ج-ي-ت-ن-لا هذ-ه--ب
‘ ةطق-ن٨٢ ةم-سصا-ع-لا دا–ا
طاقن6 قرافب ،نماثلا زكرŸا

رئاز÷ا ة-يدو-لو-م ن-ع
Êاثلا زكرŸا بحاسص
.رسشع

ــه٢٤٤1 نابعسش٤1 ـل قفاوŸا1٢٠٢ سسرام٨٢ دحأ’ا لوألا فÙÎا
eƒdƒOjá G÷õGFô

ةــــيدوــلوŸا قــــحÓت ةـــيبلسسلا جـــئاتنلاو Êارـــمع ذـــقني Òخلب

ةيÒسصم ةهجاوم لبق ،›ودلا فقوتلا ةÎف لÓخ كلامزلا تاÒسض– ىلع ينفلا طبختلا رطيسس
.ايقيرفأا لاطبأا يرودب تاعومÛا رود ت’وج سسماخ ‘ ،رئاز÷ا ةيدولوم مامأا
لسشف امدعب ،›ودلا فقوتلا ةÎف نم ÚبعÓلا ةدافتسسا مدع ببسسب كلامزلا لخاد قلقلا رطيسسو

.ةيدو تايرابم يأا سضوخ نم قيرفلل ينفلا ريدŸا نوÒتراك سسيرتاب يسسنرفلا
ةيدو تايرابم سضوخب ،يلÙا يرودلا فقوت ةÎف نم كلامزلا دفتسسي ⁄

تقو ‘ ا-ه-ي-ل-ع قا-ف-ت’ا ” ي-ت-لا تا-يرا-بŸا ءا-غ-لإا د-ع-ب كلذو ،نآ’ا ى-ت--ح
.قباسس

نلعي نأا لبق ،اًيدو ارتابويلك اكيماÒسس ةهجاوم ىلع قفتا ينفلا زاه÷ا ناكو
.سضيبأ’اب بابسشلا قيرف ةهجاوÃ اهسضيوعتو ةارابŸا ءاغلإا ،يرادإ’ا زاه÷ا

Úتارابم سضوخ ىلع ،Úئسشانلا عاطق سسيئر ىيحي قراط عم نوÒتراك قفتاو
نع Óًسضف ،لوأ’ا قيرفلا يبع’ زيهجتل بابسشلا قيرف مامأا ةعم÷ا سسمأا Úتيدو
.مهنم نيزيمŸا ديعسصتل عاطقلا يبع’ نم ددع Èكأا ةعباتم ‘ هتبغر

Óًسضفم ،ةليلق تاعاسسب امهسضوخ لبق Úتيدولا ءاغلإاب نواعŸا هزاهج ،نوÒتراك تغابو
زيهجتب مام-ت-ه’ا نود ،Úب-عÓ-ل Êد-ب-لا ل-م◊ا ع-فر-ل ة-ي-مو-ي-لا تا-ب-يرد-ت-لا ة-ل-سصاو-م
.اًينف ÚبعÓلا

ةÎف لÓخ ةيدو تايرابم سضوخ مدعب نوÒتراك رارق ،كلامزلا ›وئسسم سضعب دقتنا
‘ يسسنوتلا يجÎلا مامأا قيرفلا اهسضاخ ةارابم رخآا ذنم ،ةيلا◊ا ›ودلا فقوتلا

سسرام61
ة-ع-قو-م ل-ب-ق ة-يدو تا-يرا-ب-م سضو-خ ةرور-سضب ،كلا-مز-لا ل-خاد سضع--ب--لا بلا--طو

ةلاح ى-ل-ع فو-قو-ل-ل كلذو ،ل-ب-قŸا نا-سسي-ن/ل-ير-بأا3 ا-ه-ل رر-قŸاو ،ر-ئاز÷ا ة-يدو--لو--م
اًينفو اًيندب ÚبعÓلا

رئاز÷ا ةيدولوم ةهجاوم لبق كلامزلا بردŸ ةÒبك تاداقتنا



ع-م د-عو-م د-يد– ¤إا ف--ي--ط--سس قا--فو ةرادإا تعرا--سس
سسمأا لاوز ةدوعلا دعب ةرسشابم يكوكلا ليبن بردŸا

ةسساردل لمع عامتجا دقع لجا نم  راسشب ةلحر نم
يتلا سصئاقنلاو دادعتلا ةيعسضو ةسسارد لوح روح“

نأا ة--سصا--خ تا--جا--ي--ت--حلا د--يد–و ا--ه--ن--م و--ك--سشي
جئاتنلاو ةليكسشتلا يوتسسم عجارت دعب ءاج عامتجلا
ثيح  ةÒخألا ةÎفلا ‘ اهلجسس يتلا ةبذبذتŸا

ة-ي-ع--سضو--لا لو--ح Ó--سصف--م ار--ير--ق--ت بردŸا عدوأا
نوكي نل يتلاو ÚحرسسŸا ءامسسأاب ةمئاق طبسضو

ديد– ›إا ةفاسضإا راوسشŸا ةيقب ‘ اهيلإا ةجاح ‘
دسس سضرغب Úبعل بلج بلطتت يتلا بسصانŸا
ءاسضعأا زربا روسضح عامتجلا فرعو سصئاقنلا
ايباتك اريرقت يكوكلا بردŸا ملسس ثيح ةرادإلا

.ةمداقلا تاعاسسلا اهيلع نÓعإلا رظتنيو
ت’ؤواشستلا Òثت رودم بÎغŸا ةقفشص
هب رهظ يذلا عسضاوتم د÷ا يوتسسŸا ءاج

‘ كرا---سش يذ---لا رود---م بÎغŸا ع---فادŸا
ةبيبسش مامأا سسمأا لوأا ة-ي-سسا-سسألا ة-ل-ي-ك-سشت-لا
ةسصرف ىلع لسص– دق ناك نأا دعب  ةرواسسلا
ةقباسسلا تايرابŸا ‘ تارم ةدع ‘ بعللا

نمسض ةناكÃ هترادج يلع دكؤوي نأا نود نم
راسصنألا ةيبلاغ تلؤواسست راثأا ام دادعتلا

فقي نمو ةقفسصلا هذه نم ىود÷ا لوح
مسسر دق ناك بÎغŸا نأا ةسصاخ اهءارو
مسسوملل يوتسشلا وتاكرŸا لÓخ هعيقوت
ةيادب عم ة-ل-ي-ك-سشت-لا-ب ق-ح-ت-لاو مر-سصنŸا

نل بر--قا ه--ل--ع--ج--ي ا--م ›ا◊ا م--سسوŸا
Úحر--سسŸا ة--م--ئا--ق سسأار ى--ل--ع نو--ك--ي

.›ا◊ا وتاكرŸا لÓخ

نورداغيشس ةمارششو ضشابرب،ديعلب، رودم
ةدايقب ينفلا مقاطلا اهعسضو يتلا Úحرسسملل ةيمسسرلا ةمئاقلا يوحف راظتنا ‘و
يعابرلا نأا ةقوثوم رداسصم تبرسس يتلاو ةحرابلا ةيسسما يكوكلا ليبن بردŸا

خسسف ةلواط يلع سسول÷اب اينعم نوكيسس ةمارسش باسشلاو سشابرب، ديعلب، رودم
-ةمارسش يئانثلا نكمتي ⁄ نأا دعب ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا ‘ ةرادإلا عم دقعلا
يئانثلا لسشف اميف مسسوŸا ةيادب ذنم طايتحلا يسسرك ‘ ةناكم زارحإا نم ديعلب

. هل تحيتأا يتلا ةديدعلا سصرفلا دعب هتاردق ةحسص ىلع ديكأاتلا ‘ ةمارسش-رودم
قئاع لاومأ’ا نكل يروfi عفادمو نيÒهظ،وباج عم قفتا رارشس

اركبم وتاكرŸا تاميعدت  رامغ كÎعم لخدو ثادحألا قبتسسا دق رارسس سسيئرلا ناكو
نيÒهظ ¤إا ةفاسضإا، نمؤوŸا دبع وباج يموجهلا طسسولا عم ايئاهن اقافتا مربا نأا دعب
مامأاو نكل يثÓثلا ةيوه نع فسشكلا نع رارسس ظف– يروfi عفادمو رسسيأاو نÁأا
يقبت يتلا ةيلاŸا ةقئاسضلا ببسسب ›اŸا سسجاهلا

د-ي-سسŒ ما-مأا ةÎف-لا هذ-ه ‘ ا-ي-ق-ي-ق-ح ا-ق-ئا--ع
يمسسر دقع ¤إا قافتلا اذه رارسس سسيئرلا

. لسشفلاب يوتسشلا وتاكرŸا  ددهي ام
باغو لاومأ’ا ببشسب طبfi  رارشس

عامتج’ا نع
ةلاح ‘ رارسس ةرادإلا سسل‹ سسيئر دجوي

›اŸا سسجا---ه---لا بب---سسب طا---ب---حإلا ن----م
نامسض ‘ هيعاسسم لسشف دعب سصوسصÿابو

ةيمسصاعلا هتلوج لÓخ  Èتعم يليو“ دقع
ذنم نهار  رارسس سسيئرلا نا ةسصاخ ةيناثلا

دقع ماربا يلع ةرادإلا سسل‹ ةسسائرل هتدوع
دعب يدانلا Òيسستل ةوق عقوم ‘ هلعجي يليو“

ي-ل-ع د-م-ت-ع-ي ة-ق-با-سسلا ةÎف--لا ة--ل--ي--ط ي--ق--ب نا
سصو-سصÿا-بو تا-ي-سصخ-سشلا سضع-ب ن-م سضور-ق--لا
ب/ليلخ. ةيافلح ماعلا ريدŸا لاوما

٤١ ةلو÷ا نع ةرخاتŸا ةهجاوملل ابسس– تاÒسضحتلا ‘ فيطسس قافو ةليكسشت تعرسش
راسشب ةنيدم نم مداقلا ءاثÓثلا ةبقترŸا ةليلم Úع ةيعمج ماما ةلوطبلا نم

بعلم ةيسضرأا يلع فانئتسسلا ةسصح سسمأا ةحيبسص ةليكسشتلا ترجا ثيح
ىلع تبسسلا سسمأا لاوز نم ةيناثلا دودح ‘ نوكتل تماقا ثيح قدنفلا

عم ادعوم ينفلا مقاطلا برسض ثيح  فيطسس ةنيدم ¤إا لوسصولا عم دعوم
. دحلا مويلا ةحيبسص تاÒسضحتلاو بردتلا ةلسصاوÚ  ŸبعÓلا

يعابر ‘اعت لجعتشساو بيبطلا عم ثد– يكوكلا
رسسفتسسا ثيح قيرفلا بيبط عم لوطم يكوكلا ةدايقب ينفلا مقاطلا ثد–

يعابرلل  جÓعلا فيثكتب بلاطو ةباسصŸا رسصانعلل ةيحسصلا ةيعسضولا نع
ةفاسضا يعابرلا ةدوع نامسض لجا نم يروت ›اŸاو يبيرعل، ةلاسصيم، ‘اوعل
تابايغلاب دادعتلا رثات ايلج رهظ نا دعب ةسصاخ ةبوقعلا يوارق ذافنتسسا ¤ا
. ةرواسسلا ةبيبسش ةارابم لÓخ ةديدعلا

هتيزهاج دكؤويو نئمطي طينحج
ةروطخ مدع نع ةقباسسلا ةهجاوŸا ةياهن ‘ طينحج مركا دئاقلا نامط

ادكؤوم قلقلا ¤ا وعدي ل رمألا ناو ةارابŸا لÓخ اهل سضرعت يتلا ةباسصإلا
طينحج دئاقلا ناكو ةليلم Úع ةيعمج ماما ءاثÓثلا ةيسسما ةهجاوŸ هروسضح

‘ ناديŸا ةيسضرأا رداغي هتلعج ةارابŸا لÓخ ةنسشخ تÓخدت ›ا سضرعت دق
. ةباسصإلا ببسسب77 ةقيقدلا

ةثلاثلا ‘ ءاثÓثلا ةليلم Úع ةهجاوم
نم٤١ ةلو÷ا نع ةرخاتŸا ةهجاوŸا  دعوم ةفÙÎا ةطبارلا تمسسر

يام٨ بع-لÃ ة-ي-ل-م Úع ة-ي-ع-م-جو ف-ي-ط-سس قا--فو Úب ة--لو--ط--ب--لا
ةعا-سسلا ن-م ة-ياد-ب سسرا-م٠3 ءاثÓثلا ة-ي-سسما ف-ي-ط-سسب

ثيح ةرسشابŸا ىلع ةلوقنم نوكتسس ةارابم ‘  ةثلاثلا

سصقان ةلوطبلا بيترت ةرادسصب دارفنلا ةسصرف  ماما يكوكلا بردŸا لابسشا نوكيسس
. ةدكيكسس ةبيبسشو لئابقلا ةبيبسش مامأا Úترخأاتم Úتهجاوم

ليرفا رهشش ةليط ةلوطبلا نع بيغيشس قافولا
لظ ‘  مداقلا ليرفا رهسش ةليط قيرفلل ةارابم رخا ةليلم Úع ةيعمج ةهجاوم نوكتسس
ليرفا٤ ةهجاوÃ ةيادب فاكلا سساك ةسسفانŸ ةيقيرفلا تاهجاوملل فثكŸا جمانÈلا
رفسسلا لبق  ليرفا١١ موي فيطسس ‘ قيرفلا سسفن ةفاسضتسسا مث ايÒجين ‘ ابمينا ماما

موي ةددÙا سستاÒب ودنلؤوروا ةهجاوم روسض◊ ليرفا5١ موي اقيرفا بونج ¤ا ادد‹
يلها مامأا تاعومÛا يرود نم ةÒخألا ةلو÷ا ةهجاوم Òسضحتل ةدوعلا لبق  ليرفا١٢
ب/ليلخ.فيطسس ‘ ليرفا٨٢ موي يزاغنب

لوأ’ا فÙÎاــه٢٤٤١ نابعسش٤١ ـل قفاوŸا١٢٠٢ سسرام٨٢ دحألا

فيطشس قافو
يروتو يبيرعل ،ةلأسصيم ،‘اوعل ‘أعت لجعتسسا يكوكلا

راـــــــششب يـــف تـــــــقلطنا ةـــــــليلم Úــــع ةـــــــهجاوŸ تاÒـــــشضحتلا

ةليكسشتلا جئأتنو يوتسسم عجارت دعب

 رارــــــشس و وـــــتاكرŸا طــــبشضل عاـــــــمتجا ‘ ةرادإ’ا-يـــــــكوــــكلا
..نــــــكل يروfi عــــــــفادمو رــــــــشسيأا Òهظ ،وــــــــباج عم قــــــــفتا

رجأأتسست ⁄ ةرادإلا
لاومألاو ةسصأخ ةرئأط
أيÒجين ةيرفسس ددهت

لششفي رارشس
داـــــــجيإا يـــــف
ليو“ رداشصم

هـــــــــتلوـــج ‘
ةـــــــــيمشصاعلا

يتلا ةلو÷ا لÓخ رارسس ةرادإلا سسل‹ سسيئر حجني ⁄
لوسص◊ا  ‘ طرافلا ءاعبرألا ذنم ةمسصاعلا ¤إا هتداق
اهب ماق يتلا ةفثكŸا تلاسصتلا مغر يليو“ دقع ىلع
تايسصخسشلاو ة-يدا-سصت-قلا  تا-سسسسؤوŸا ن-م د-يد-ع-لا ع-م
ىلع لسصحتي ⁄  ›اوتلا ىلع عبارلا مويللو ثيح ةذفانلا

دق ناك ثيح  تاسسسسؤوŸا نم يا عم ةيئدبم ةقفاوم
لا-ق-ن-لا ف-تا-ه-لا-ب ل-ما-ع-تŸا ع-م ة-ي-نا-ث-لا ةر-م-ل--ل ى--ق--ت--لا

. قافتا ¤ا لسصوتلا متي نا نود نم سسيليبوم
ÚبعÓلا ةهجاوم يدافتل ةمشصاعلا ‘ هءاقب ددم
ل-جا ن-م ة-م-سصا--ع--لا ‘ ه--ئا--ق--ب رار--سس سسي--ئر--لا  دد--م
ىلع ليو“  رداسصم نع ثحبلا ‘ هيعاسسم ةلسصاوم
تا---سسسسؤوŸا د---حا ع----م قا----ف----تا ¤ا ل----سصو----ت----لا ل----ما
ة-ه-جاو-م يدا-ف-ت ‘ ه-ت-ب-غر ¤ا ة-فا-سضإا  ة--يدا--سصت--قلا
لظ نا دعب ةقلاعلا مهتاقحتسسÚ ÃبلاطŸا ÚبعÓلا

نم ةيلاŸا غلابŸا عمج ةلحر ‘ طرافلا رهسشلا ةليط
.ةقلاعلا تاقحتسسŸا ةيوسست لجا نم سضاÎقلا لÓخ
هلاومأا اوقلتي ⁄ لاز’ ليد‰و يروت، يرابد،،ةششغ
ليد‰و يروت، يرابد، ةسشغ يسساسسألا يعابرلا لازل
ةرادإلا تناك نا دعب ةقلاعلا ةيرهسشلا هروجأا يقتي ⁄

رو-جا ة-يو-سست--ب تما--ق د--ق را--سشب ¤ا ة--ير--ف--سسلا ل--ب--ق
ع-م تمز-ت-لاو  يوار-قو ي-سشكا-ك-ب، ط-ي-ن-ح-ج ي-ثÓ-ث-لا
‘  راسشب نم ةدوعلا دعب هلاوما يقلت ىلع يعابرلا
ةيلاŸا ةلويسسلا داجيإا يد– ماما  ةرادإلا نا تقو
. ايÒجين ¤إا ةيرفسسلا فيراسصم ةيطغتل ةيفاكلا

هحيرشست قئاثو ةششغ بلط نع ثيدح
م-جا-هŸا نا ن-م ق-ير-ف-لا ط--يfi ‘ ثيد--ح لواد--ت--ي

ةيرهسشلا هروجأا هيقلت مدع ببسسبو ةسشغ نيدلا ماسسح
ع--م ثد– د--ق ةرادإلا ع---م هدد---ح يذ---لا د---عوŸا ‘

بقع هحيرسست قئاثو ىلع لوسص◊اب بلاطو ةرادإلا
يتلا ءايتسسلا ة-لا-ح Ó-غ-ت-سسم ه-ت-ل-سصو ي-ت-لا سضور-ع-لا
رفسسلاب اينعم نوكي نل بعÓلا نا ةسصاخ اهيف دجوي
جرخ نا دعب تطلسس يتلا ةبوقعلا ببسسب ايÒجين ¤ا
‘ يزاغنب يلهأا ة-ه-جاو-م لÓ-خ ءار-م◊ا ة-قا-ط-ب-لا-ب

عيباسسأا3 هبايغ لسصاوت تطبر رداسصم نا مغر  رسصم
. اهنم Êاعي يتلا ةباسصإلاب

مات بايغ ‘ ضسيمÿا ايÒجين ›إا لقنتلا
ةشصاÿا ةرئاطلا فيلاكتل

مويل ايÒجين ›ا لقنتلا دعوم ايمسسر ةرادلا تددح

مسسرت نا نود نم  ليرفا رهسش نم —افلا سسيمÿا
ةر-ئا-ط را-ج-ئ-ت-سسا-ب ة-سصاÿا تا-ب-ي-تÎلا ة-ي-ق--ب

ة-لا-كو بحا--سص طÎسشا نا د--ع--ب ة--سصا--خ
تا--ير--ف--سسلا سسك--عو رو--ت كي--بور---ت
لاومألا يلع لوسص◊ا ةقباسسلا
م--ي--سسر---ت ل---جا ن---م   اد---ق---ن
ءاو-سس ة-ير-ف-سسلا-ب ل-ف-ك--ت--لا
وا ة----سصاÿا ةر----ئا----ط-----لا

ثيح ةماقإلا فيراسصم
Ìكأاب قيرفلل نيدي يقب

مي-ت-ن-سس  ÒيÓ-م5 ن--م
ف------يرا------سصم ل------ث“

انا-غ ¤ا تا-ير-ف-سسلا
¤او Úتر---م ي---ل----ع
ةمسصاعلا
ةيرسصŸا
.ةرهاقلا

ب/ليلخ

ضضرــع تـــــنمشس’ا ةــــــكرشش
ةــــــــطيرشش يداـــــنلا ءارــــشش
قيرفلا لام ضسار ضضيفخت
ةÒبك-لا Úع-ل تن-م-ضس’ا ة-ك-ضش تضضر-ع

ةيبلاغ ءارضش قيرفلا ةرادا ىلع اكيج»

لاŸا ضسار ضضيفخت ةطيرضش يدانلا مهضسأا

رايلم021 نم ’دب رايلم04 ›ا قيرفلا

زلقيا كÓب ةكرضش ةرادا هتضضفر ام وهو

ضسي-ئرو رار-ضس م-ي-ك◊ا د-ب-ع ة-ضسا--ئر--ب

ةيلاŸا ةقئاضضلا مغر ‘’ لا-م-ك يوا-ه-لا

Òث-ك-لا نا م-غر يدا-ن-لا ا-ه-ضشي-ع-ي ي-ت-لا

ى-ل-ع ة-ق-فاوŸا-ب ق-ير-ف-لا ةرادا او-ب-لا-ط

يتلا تا-بو-ع-ضصل-ل دد-ح ع-ضضوو ضضر-ع-لا

م-ضسو-م ل-ك ‘ ق-ير-ف-لا ا-هد-ج-ي ح--ب--ضصا

ن-م ة-ناد-ت-ضس’ا ¤ا ةر-م ل-ك ‘ هءو÷و

.يدانلا Òيضست نامضض لجا
ب/ليلخ



دا–أ لدا----ع----ت
ةمصصاعلأ

لوأأ ةر-------ه--------صس
ما--------------مأأ ضسمأأ

ةيدولوم هفيصض
رئأز÷أ
Úفدهب

Ÿءاقل ‘ امهلث
ن---ع ر---خأا---ت----م
نم٢١ ة--لو÷أ
،ةلوطبلأ
بصسحو

ءاقللأ تاير‹
دا–’أ نإا---------ف
مدقتو زوفلأ قيقحتل ابيرق ناك هنأ مكحب Úتطقن عيصض

ةجيتنلأ Òخلب لداعي نأأ لبق Úترم ىلع ةهجأوŸأ ‘
‘ ناك زوف ‘ ةراطصسوصس ءانبأأ طرفيل ،Úترم ىلع
ه-جو-لا-ب ر--ه--ظ--ت ⁄ ة--يدو--لوŸأ نأأو ة--صصا--خ لوا--ن--تŸأ
دا–’أ يبعÓل يعافدلأ زكرمتلأ ءوصس نأأ ’إأ ،رظتنŸأ
ةجيتنب يهتنت ةأرابŸأ تلعج ةلتاقلأ تأوفهلأ ضضعبو
.لداعتلأ

ةÒبك ةيلاتق احور اورهظأا نوبعÓلا
ذنم مهتايرابم لصضفأأ نم ةدحأو دا–’أ وبع’ ىدأأو
قوف ةيلاتق-لأو ة-ي-عا-م÷أ ة-ي-حا-ن-لأ ن-م م-صسوŸأ ة-يأد-ب
أورطيصس اŸ لوأ’أ طوصشلأ ‘ ةصصاخ ،نأديŸأ ةيصضرأأ

للكت ام أذهو ،رومأ’أ مامز ‘ أومك–و بعللأ ىلع
د-ع-ب يردو-ك ق-ير-ط ن-ع ر-ك-ب-م تقو ‘ ق-ب-صسلأ فد-ه-ب

،ةدومح نب نم ةمصساح ةرير“و ةقصسنم ةيكيتكت ةلمج
أوبعلو تايئانثلأ مظعم ‘ يمصساقلب ءاقفر قوفت امك
مهمرح ءاطخأ’أ ضضعبو عرصستلأ نأأ ’إأ ،ةÒبك ةÁزعب

.فاطŸأ ةياهن ‘ ثÓثلأ طاقنلأ دصصح نم
زوفلا عايصض ىلع اورّصس–و

يذلأ زوفلأ عايصض ىلع أÒثك ةراطصسوصس وبع’ رصس–و
ذإأ ،Úترم ىلع أومدقت مهنأأو ةصصاخ ،لوانتŸأ ‘ ناك
فد-ه ل-ي-ج-صست ر-ظ-ت-ن-ي ع-ي-م÷أ نا-ك يذ-لأ تقو-لأ ‘و
ةجيتنلأ ةلداعم نم Òخلب نك“ ةهجأوŸأ لتقل ثلاث
نوطقصسي يرأوز ءاقفر لعج ام ،حداف يعافد أاطخ دعب
عايصض ىلع أÒثك أورصسحتيو ةياهنلأ ةرفاصص دعب اصضرأأ
Òثكلأ أومدقي ⁄ ةيدولوŸأ وبع’ نأأو اميصس’ ،زوفلأ
.راطإ’أ جراخ مهنم Òثكلأ ناكو

Úترم ىلع روظÙا ‘ عقو عافدلا
ف--ل--م--ك ا--م رو--ظÙأ ‘ Úتر--م دا–’أ عا---فد ع---قوو
Òخلب فده ةطقل ‘ تناك ¤وأ’أ ةرŸأ ،ايلاغ قيرفلأ
ةه÷أ ىلع ةيطغتلأ ‘ ةوفه رثإأ ىلع ءاج يذلأ لوأ’أ
نم ةرامعل نك“ نيأأ ،Êأوصضرو ةدومح نب نم ىنميلأ
يذلأ Òخلبل قبط ىلع عزوي نأأ لبق ةلوهصسب امهقأÎخأ
نم لكل زكر“ ءوصس طصسو ةليمج ةيصسأأرب لجصسو ىقترأ

‘ أاطÿأ رركتي نأأ لبق ،روÙأ ‘ ةنيصشوبو ديعلب
ةركلأ داعبإأ ‘ ةنيصشوب قفخأأ اÊ Ÿاثلأ فدهلأ ةطقل

Ãو ءاكذب يويرف كلذ لغتصسيل ةيصصقÁخلبل ررÒ يذلأ
‘ ناك ةنيصشوب نأأ ’إأ ضسرا◊أ قوف ةركلأ عفر لواح

ناك يذلأ روفيصس كابصش ‘ ةركلأ نكصسأأو أاطÿأ ناكŸأ
.رخآ’أ وه قفوم Òغ هجورخ

ارارم ةارابŸا لتق ةصصرف اوعيصض نومجاهŸاو
،ةلم÷ا-ب ل-ي-ج-صست-ل-ل ا-صصر-ف ق-ير-ف-لأ و-م-جا-ه-م ع-ي-صضو

ناك تأرك ةدع مهل تحيتأأ اÊ Ÿاثلأ طوصشلأ ‘ ةصصاخ
Áأ ل--ت--ق ن--كŸخ ن-م ة-ه-جأو-Óق-ير-ط ن-ع ءأو-صس ،ا-ه-ل

راطإ’أ جراخ ناك يذلأ ةعاصش نب ليدبلأ أذكو يمصساقلب
ا-م-هأد-حإأ ل-ي-ج-صست ن-كÁ نا-ك Úت-م-ه-م Úتر-ك ع-ي--صضو
دا–’أ راصصنأأ لعج ام ،ةراطصسوصسل ةهجأوŸأ مصسحو

ة-يدو-لوŸأ ي-ب-ع’ ضسك--ع ،ة--ج--ي--ت--ن--لأ ن--م Úصضأر Òغ
ةدوع م-ك-ح-ب لدا-ع-ت-لأ ة-ط-ق-ن أو-ن-م-ث ن-يذ-لأ ا-هرا-صصنأأو
.Úتبصسانم ‘ ةأرابŸأ ‘ مهقيرف

زوفلا عييصضت نع رصس– دودغز

ةياهن دعب أرصسحتم دودغز Òنم قيرفلأ بردم زجخو
ناك ثيح ،لداعت-لأ ة-ج-ي-ت-ن-ب ا-ي-صضأر ن-ك-ي ⁄و ،ةأرا-بŸأ
ى-ل-ع زو-ف ثلا-ث ق-ي-ق–و ةأرا-بŸأ طا-ق-ن-ب زو-ف-لأ د-ير-ي
ةيموجه ةطخب هلوخد كلذ ىلع ليلدلأو ،هل ›أوتلأ

fiنع نيرصسحتم قيرفلأ وبع’ جرخ ،مهتهج نم ،ةصض
أودعو مهنأأ ’إأ مهلوانتم ‘ ناك يذلأ زوفلأ عييصضت
.ةمداقلأ تايرابŸأ ‘ كرأدتلاب

«ÚبعÓلا نع ضضارو زوفلا انعيصض» :دودغز
ءأدأ’أ ن---ع ضضأر ا----نأأ» :ةأرا----بŸأ ن----ع دود----غز لا----قو
لبقتصسÃ رصشبت قيرفلأ ‘ تأرصشؤوم ترهظ ،مدقŸأ
نأأ ’إأ ةركلأ ‘ أديج انمك– ،ديعأوŸأ مداق ‘ لصضفأأ
’إأ ينعصسي ’ ،ثÓثلأ طاقنلاب زوفلل انفلاحي ⁄ ظ◊أ
‘ ،مهفرط نم مدقŸأ ده÷أ ىلع ÚبعÓلأ ركصشأأ نأأ
.«اصضيأأ ةئيصس تصسيل اهنكل انيصضرت ’ ةجيتنلأ ةقيق◊أ

ب .ب

ةيضساضسأ’ا هتناكم نهريو بّيخي ةعاضش نب
هتاناكمإأ دعب دعتصسي ⁄ ةعاصش نب نأأ ودبي
مصشتÙأ هروهظ كلذ ىلع ليلدلأو ،ةلماكلأ

طو-صسلأ ‘ Ó-يد-ب ل-خد ا-مد-ع-ب ي-برأد-لأ ‘
عيصض هنأأ ’إأ رخأاتŸأ هلوخد مغرو ذإأ ،Êاثلأ
،د-يد÷ا-ب ي-تأا-ت نأأ ن-كÁ نا-ك تأر-ك ثÓ--ث

ل-ك-صشب ا-ه-ع-ي-صضو ل-ما-ع-ت-لأ ن-صسح-ي ⁄ ثي-ح
‘ اما“ همدخي نل يذلأ رمأ’أ وهو ،بيرغ
ةليكصشتلأ ‘ هدجأوت ددهيو ،رأوصشŸأ ةيقب
.ةلبقŸأ تايرابŸأ ‘ ةيصساصسأ’أ

ةمهŸا هيلع بعصصيصس يجيعنو وكوبأا ليهأات
عم وكوبوأأ Êاغلأو يجيعن عم ةصسرصش ةصسفانم ‘ ةعاصش نب نوكيصسو
ةناكم نامصض ‘ ةبعصص هتمهم لعجيصس ام وهو ،ةدوعلأ ةلحرم ةيأدب
ة-لواfiو تا-ب-يرد-ت-لأ ‘ د-ه÷أ ة-ف-عا-صضم ه-ي-ل-ع Úع-ت-ي-صس ذإأ ،ة-ي-صسا--صسأأ
يذلأ وهو ،مصسوŸأ ةيأدب ذن-م ه-ن-ع بئا-غ-لأ ي-ف-يد-ه-ت-لأ ه-صسح ةدا-ع-ت-صسأ
.ءأزج ةلكر نم دحأو فده ليجصست نم نآ’أ د◊ ىفتكأ

ىرخأا ةرم ›اعلا هاوتصسم دكأا يراوز
ناكو ،ىرخأأ ةرم Òبكلأ هأوتصسم يرأوز Ëركلأ دبع دكأأ ،ىرخأأ ةهج نم
مظعم ءأرو ناكو ةÒبك ةأرابم ىدأأ ثيح ،دودغز بردŸأ نظ نصسح دنع
،Êاثلأ فدهلأ ‘ ديعلبل ةمصساح ةرير“ مدق امك ،ةÒطÿأ ضصرفلأ
ةركلأ در يذلأ مئاقلأ ’ول ةرصشابم ةفلاfl نم ليجصستلأ نم ابيرق ناكو
.كلذ نم همرحو

ةدومح Íب نوديصشي راصصنألاو
Òظن ،دا–’أ راصصنأأ فرط نم ءانثلأ ةدومح نب لÓب قيرفلأ نبأ لانو
يتلأ ةينفلأ تاطقللأ ةصصاخو ،يبرأدلأ ‘ همدق يذلأ Òبكلأ ىوتصسŸأ

نم عصسأو قاطن ىلع اهلوأدت ” يتلأو ،ةيدولوŸأ يبع’ مامأأ اهب ماق
Òب-ك-لأ هأو-ت-صسم ىر-خأأ ةر-م بعÓ-لأ د-كؤو-ي-ل ،ةرا-ط-صسو-صس قا--صشع فر--ط
مهبصضغ نع راصصنأ’أ Èع ىرخأأ ةهج نم ،ايصساصسأأ بعللأ ‘ هتيقحأأو
فدهلأ ةيلوؤوصسم امهÓمح نْيذللأ روفيصسو ةنيصشوب دودرم نع ديدصشلأ
.رصشابم لكصشب Êاثلأ

ب .ب

طاقنب دا–’أ زوف نود لاح زيكÎلأ ضصقن نأاب دكأأو ،يبرأدلأ ةياهن بقع يرأوز ثد–
Úبيرق انكو انيدل ام لصضفأأ انمدق اننأأ ’إأ ،ةلهصس نكت ⁄ ةأرابŸأ نأاب نظأأ» :لاقو ،ةهجأوŸأ

ةيلوجر ةأرابم انمدق ةحأرصص ،ايلاغ انفلكو كلذ نود لاح زيكÎلأ ضصقن نكل ،زوفلأ نم
.«لداعتلأ مغر كلذ ىلع ÚبعÓلأ ركصشأأو

«انيصضري ل لداعتلاو زوفلا انعيصض»
ىلع ةجيتنلأ ‘ انمدقت دقل ،ةأرابŸأ ويرانيصس ¤إأ رظنلاب زوفلأ انعيصض دقل» :Óئاق فاصضأأو
انك دقل ،نأديŸأ ةيصضرأأ قوف هانمدق اŸ زوفلأ قحتصسن انكو انيصضري ’ لداعتلأ ،Úترم
ديج رمأأ أذهو ةÒبك ةÁزع انرهظأأ هلل دم◊أ نكل ،ةهجأوŸأ ىلع انرطيصسو لصضفأ’أ
.«ةلبقŸأ تايرابŸأ ‘ لصضفأأ نوكنصسو

ــه٢٤٤١ نابعصش٤١ ـل قفأوŸأ١٢٠٢ ضسرام٨٢ دحأ’أ لوأ’ا فÙÎا

ديدج نم باضصي Êاوضضر

ىلع ةباصصإ’ Êأوصضر يدعصس نÁأ’أ Òهظلأ ضضرعت نأديŸأ ةيصضرأأ رداغي هتلعج ةبرقŸأ ةلصضعلأ ىوتصسم ط--ل--خأأ يذ--لأ ر--مأ’أ و--هو ،ة--ه--جأوŸأ ة--يا--ه--ن ل--ب---ق مد-ق بعÓ--لأ نأأو ة--صصا--خ أÒث--ك بردŸأ تا--با--صسح بعÓلأ ضضرعتيل ،ايمو-ج-هو ا-ي-عا-فد أد-ي-ج أدودر-م .دا–’أ فوفصصب هقاحتلأ ذنم ةثلاثلأ ةرملل ةباصصإÓل
ةÒطخ هتباصصإا نوكت ل نأا لمأاي

نكمتيو ،ةÒطخ هتباصصإأ نوكت ’ نأأ Êأوصضر لمأايو هنأو ةصصاخ ،اعيرصس ةصسفانŸأ ءأوجأأ ¤إأ ةدوعلأ نم ‘ لصصأوي نأأ لمأايو أرخؤوم يقيق◊أ هأوتصسم داعتصسأ مويلأ تاصصوحف-لأ ج-ئا-ت-ن ف-صشك-ت-صسو ،ق-ير-ط-لأ ضسف-ن .نيدايŸأ نع هبايغ ةدم أذكو ةباصصإ’أ ةروطخ ىدم

ةمصصاعلا دا–إا

نوــــــــــبولطم حاــــــبرمو فــــــضسوي نب ،يواÒـــــخ
Úصسح ر-صصن ةرأدإأ نأأ ا-نردا-صصم ن-م ا-ن-م-ل--ع
رصصانعلأ ضضعب عم تاصضوافم ‘ تلخد يأد
Êاثلأ رطصشلل ابصس– اهمأدقتصسأ لجأأ نم
ة-----م-----ئا------ق دد------ح ثي------ح ،م------صسوŸأ ن------م
ع-م تا-صضوا-ف-م ‘ تل--خدو ،Úفد--ه--ت--صسŸأ
¤إأ ةدو-ع-لأ ل-جأأ ن-م حا-بر--م ا--يا--غ ضسرا◊أ
نب همدقي اÃ عانتق’أ مدع لظ ‘ قيرفلأ

يوأÒخ نأأ Úح ‘ Êأرقم حيرصستو فلصش
نأأ Úح ‘ ،يدانلأ ميعدتل اصضيأأ بولطم
د-عو ف--صسو--ي ن--ب ل--ئا--ب--ق--لأ ة--ب--ي--ب--صش بع’
‘ بع-ل-ي ⁄ لا-ح ‘ ع--ي--قو--ت--لا--ب ن--يÒصسŸأ
لاح ‘ يصشواصش نع ثيدح        .ضسنوت
ةدوعلأ حابرم ضضفر
ل-جأأ ن-م ا--ه--تا--با--صسح ةرأدإ’أ تع--صضو ا--م--ك
رذ--ت--عأ نأأ د--ع--ب ى--مرŸأ ة--صسأر--ح بصصن---م
‘ قيرفلأ ¤إأ ةدوعلأ نع فوصصوب ضسرا◊أ

‘ ه-ت-حأر د-جو ا--مد--ع--ب «و--تا--كŸÒأ» أذ--ه

¤إأ ا-ه-ع-م دا-ع ي-ت-لأ ة--ل--ي--ل--م Úع ة--ي--ع--م--ج
ةدو--ع فأر---طأ’أ ضضع---ب ضضفرو ة---ه---جأو---لأ
ة-ق-ير-ط ¤إأ ر-ظ-ن-لا-ب حا-بر-م ا-يا--غ ضسرا◊أ

لعج ام وهو ،دأدزولب بابصش وحن هترداغم
ق---با---صسلأ ›ود---لأ ضسرا◊أ حÎق---ت فأر---طأأ

.قيرف نود هدجأوت لظ ‘ يصشواصش يزوف
ÚحرصسŸا ةمئاق ‘ تآاجافم

ة-يو-ت-صشلأ تÓ-يو--ح--ت--لأ ةÎف قÓ--ط--نأ د--ع--ب
ةرأدإ’أ تل--خد ،ي--صضاŸأ Úن---ث’أ ا---ي---م---صسر

Ãأ ةدايقب ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ ة-ي-عŸب بردÓل
ي-ت-لأ ر-صصا-ن-ع-لأ نأا-صشب تأروا-صشم ‘ ير-يزد
لأدصسإأ دعب اهنع ءانغتصس’أ قيرفلأ تررق
يذلأ ةلوطبلأ ‘ لوأ’ فصصنلأ ىلع راتصسلأ
انملعو ،اما“ راطإ’أ جراخ قيرفلأ هيف ناك
ضضعب نع ءانغتصس’أ ررق يريزد بردŸأ نأأ
،يلبق ،Êأرقم ضسرا◊أ اهنم ركذن رصصانعلأ

نأأ راظتنأ ‘ رامع يصسو ÊوÎب ،دايع نب
.ةلبقŸأ تاعاصسلأ ‘ Ìكأأ ةيؤورلأ حصضت

تامادقتصسلا ‘ تلصشف ةرادإلا
يصضاŸا فيصصلا

ضضا-ير-لأ ر-يدŸأو ةرأدإ’أ نأأ ا-ي-ل-ج ح-صضت-يو
ة---ي---ل---م---ع ‘ أو---ل---صشف نا---قزر---م نا---ب---ع----صش
مغر يصضاŸأ فيصصلأ لÓخ تامأدقتصس’أ
ر--يدŸأ ا--ه--مد--ق ي---ت---لأ ةÒث---ك---لأ دو---عو---لأ
ى-ل-ع ة-صسفا-نŸأ نأا-صشب نا-قزر-م ي--صضا--ير--لأ
حصضتي نأأ لبق ،مصسوŸأ أذه ¤وأ’أ رأودأ’أ
و--يرا--ن--ي--صس رأر--ك--ت و--ح--ن Òصسي ق--ير--ف---لأ نأأ
بردŸأ ل-ع--ج ا--م و--هو ،ي--صضاŸأ م--صسوŸأ
ررقيو ›ا◊أ دأدعتلاب عنتقم Òغ يريزد
قباصسلأ بردŸأ نأأ ولو مهنم ديدعلأ حيرصست
ل-صشف ة-ي--لوؤو--صسم ل--م--ح--ت--ي يوا--ن--ك--ل ر--يذ--ن
م . م.اصضيأأ تامأدقتصس’أ

نورضسحتي راضصنأ’او راضصتن’ا ‘ طرفي دا–’ا

ياد Úصسح رصصن

«زوفلا انعيضضو ايلاغ انفلك زيكÎلا صصقن »:يراوز
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ناسسملت دادو – دادزولب بابسش

حــــــــــير÷ا ناــــــــــشسملت ماــــــــــمأا دــــــــــيكأاتلا ةــــــــــمهم يــــــــــف ةــــــــــــبيقعلا د’وأا

دادزولب بابسش
هÒسصم ‘ عوبسس’ا اذه ثبلل ›اولا ءاقلا رظتني

ةيرهشش ةرجا ةيوشستب دعوو سسيمÿا نم ةيادب يمشسرلا نأا ÚبعÓلا غلبا ةشسفافع
مغر  جÈلأ يلهأ ‘ ةيرأدلأ ةيعشضولأ فنتكي سضومغلأ لأزل
ليجات دع-بو ثي-ح ما-يأ ةد-ع ل-ب-ق ة-شسفا-ف-ع سسي-ئر-لأ ة-ي-كز-ت
طرافلأ سسيمÿأ هداقعنأ عمزم ناك يذلأ عشسوŸأ عامتجلأ
اهاقلت يتلأ ةوعدلأ تءاج  يلهلأ ةرشسأ لك عمجيشس يذلأو
لجأ نم ةيلولأ نع لولأ لوئشسŸأ نم ةشسفافع سسيئرلأ
نهأري يذلأو ›ا◊أ عوبشسلأ رحب يدانلأ رقم ›أ روشض◊أ

تانامشض يلع لوشص◊أ لجأ نم دئاعلأ سسيئرلأ أÒثك هيلع
ةيمشسرلأ هماهم ةيأدب لبق ةيلÙأ تاطلشسلأ نم ةيقيقح
ام ›أولأ عامتجل ةرأدلأ اهيلوت يتلأ ةيمهألأ نم دأز امو
Úح ÚبعÓلأ هييرأدإأ قيرط نع ةشسفافع سسيئرلأ هب غلبأ
يمشسرلأ فأرششإلأ ‘ ةديد÷أ ةرأدإلأ قÓطنأ نأ مهل دكأ

د-ق-ع-ي-شس ثي-ح مدا-ق-لأ سسي-مÿأ ›أ ل-جأا-ت د-ق يدا-ن-لأ ي-ل-ع
نع لولأ لوئشسŸأ عم هءاقل ح‚ ةلاح ‘ مهعم عامتجأ
لكل ةيرهشش ةرجأ ةيوشستب ÚبعÓلأ مامأ مزتلأ ثيح  ةيلولأ

‘ لششف ةلاح ‘و، يلعف لكششب هماهم ةرششابم لبق  بعل
نل هنل دقع-ن-ي ن-ل عا-م-ت-جلأ نا-ف تلا-نا-م-شض ي-ل-ع لو-شص◊أ
.ةفششنŸأ يمر ‘ Êأوتي

مداقلا عوبشسأ’ا ءاشضعأ’ا عم عامتج’ا
لوئشسŸأ عم عامتجأ دقع قيبشست ةشسفافع سسيئرلأ لشضف
تاطلشسلأ نم تانامشض يلع لوشص◊أو ةيلولأ نع لوزلأ
ءانبأأو ةرأدإلأ سسل‹ ءاشضعأ عم عامتجأ دقع لبق ةيلÙأ

لجؤوي هلع-ج ا-م Úق-با-شس ءا-شسؤورو لا-م-عأ لا-جر ن-م ق-ير-ف-لأ
›أ ي-ل-هألأ ةر-شسأ ع-م نا-ك يذ-لأ طرا-ف-لأ سسي-مÿأ عا-م-ت--جأ

ردŒ، ›أو-لأ ع-م عا-م-ت-جلأ ه-ي-لأ ي-شضف-ي ا-م ة-فر-ع--م  ة--يا--غ
ة-شسا-ئر ›و-ت-ب ل-ب-ق د-ق نا-ك ة-شسفا--ف--ع سسي--ئر--لأ نأ ةرا--ششإلأ

فوقولاب هودعو نيذلأ ءاشضعألأ نم بلطب ةرأدلأ سسل‹
. هتدناشسمو هعم

ةحامشسوبل فشصنو رهشش ةر÷ا مشصخي بيدأاتلا
ةحرابلأ ةيشسمأ دقعنأ يذلأ بيدأاتلأ سسل‹ عامتجأ يشضفأ

ةÎفل  ةرÈم Òغلأ هتابايغ دعب  ةحامشسوب نأديŸأ طشسو عم
ءاشضعأأ مامأ بعÓلأ فÎعأ ثيح قيرفلأ نع فشصنو رهشش
سسلÛأ نكل  وفعلأ بلطو هبكترأ يذلأ أاطÿاب سسلÛأ

هئÓمز ةيقب-ل ةÈع نو-ك-ي ي-ت-ح ة-ي-لا-م ة-بو-ق-ع ط-ي-ل-شست رر-ق
هبايغ ةÎف سسفن يهو  بعÓل فشصنو ةيرهشش ةرجأ مشصخو

.قيرفلأ نع
لمتكم دادعتب تابيردتلاو قحتلي  يشسادشس

يعيبشس، نأدغز يشسأدشسلأ قاحتلأ سسمأ تابيردتلأ تفرع
با-غ نأ د-ع-ب ي-ل--يا--ن سسرا◊أو سشير--م--ع، نا--ششوأ، به--ششل،
ل--ع--ج ا--م سسي--مÿأ  فا--ن--ئ--ت--شسلأ ة--شصح ذ--ن--م ي--شسأد---شسلأ
بردŸأ فأر-ششأ ت–و ل-م-ت-ك-م دأد-ع-ت-ب يرŒ تا-ب-يرد-ت-لأ
تلجأات ثيح ايموي ةدحأو ةشصح لدعÃو ةعيبشصوب دعاشسŸأ

ا-ب-شس– مدا-ق-لأ سسي--مÿأ د--ع--ب ا--م ›إأ ةدا÷أ تأÒشضح--ت--لأ
Ÿأ ةمشصاعلأ ةيدولومو دأدزولب يتهجأوŸترخأاتÚ .

قدنفلا ‘ بع’11 ةماقإا نمشض ةشسفافع
ثيح قدنفلأ بحاشص يدل ةشسفافع يشسيع سسيئرلأ لخدت
نأأ دعب جÈلأ ةنيدم جراخ نم Úمدقلأ  جÈلأ Úبعل ميقي
م-ه-ت-ب-لا-ط-مو Úب-عÓ-لأ در-ط ي--ل--ع قد--ن--ف--لأ بحا--شص مد--قأأ
تانامشض مدقو سسيئرلأ لخدت  ثيح ةماقلأ لباقم لأومألاب
ل-ع-ج ا-م و-هو  ا-ب-عل11 ةماقإأ فيراشصم ةيوشست-ب ل-ف-ك-ت-لا-ب
. قدنفلأ سسفن ‘ ةماقإلأ نولشصأوي نوبعÓلأ

ÒيÓم8 فرشص برغتشست ةديد÷ا ةرادإ’ا
مشسوŸا ةيادب ‘ نويلم006و

ي--ل--ع تع--ل---طأ Úح بأر---غ---ت---شسلأ ةد---يد÷أ ةرأدإلأ تد---بأأ
ÒيÓم8 تغ-ل-ب ي-ت-لأو م-شسوŸأ ة-يأد-ب ‘ يدا-ن-لأ ف-يرا-شصم
نيرهشش ةرجأأ يوشس أوقلتي ⁄ ÚبعÓلأ نأأ مغر  نويلم006و

ام  متنشس رايلم يدعتت ⁄  دأدعتلل ةيرهششلأ ةلتكلأ نأ ثيح
ةدا-عأ د-ع-ب ا-م ›أ ة-ط-ق-ن-لأ هذ-ه ‘ سضوÿأ ل-جؤو-ت ا-ه-ل-ع--ج

سسيئرلأ نأ ةشصاخ  ينفلأ بنا÷أ نم دأدعتلأ ؤورومأ بيترت
ثدح ام نع تكشسي نل هنأ هتيكزت ةظ◊ فششك ناك ديد÷أ

. دانزوب ماعلأ ريدŸأ ىعدتشسيشس هنأو مشسوŸأ ةيأدب ‘
ب/ليلخ

ةيلÙأ ةلوطبلأ ىلع هزيكرت دأدزولب بابشش لشصأويشس
مويلأ أذه ناشسمل-ت دأدو ق-ير-ف ل-ب-ق-ت-شسي ا-مد-ن-ع أذ-هو

نم ةلجأا-م ةأرا-ب-م ‘ ة-م-شصا-ع-لا-ب توأأ02 بعل-م ى-ل-ع
ةعاشسلأ نم ة-يأد-ب ق-ل-ط-ن-ي-شس ءا-ق-ل-لأ ،ي-لÙأ يرود-لأ

51hب ةنيابتم فأدهأاب نوكيشسو أءاشسمÚ فرطلأÚ
يتلأ ،ةأرابŸأ هذه لÓخ نم امهيعاشسم ¤إأ رظنلاب
نو-يز-ف-ل-ت-لأ تأو-ن-ق د-حأأ Èع ر-ششا-بŸأ ى-ل-ع ل--ق--ن--ت--شس
.يمومعلأ

ةيباجيإ’ا جئاتنلا ةلشصاوم ىلع نومزاع نوبعÓلا
لجأأ نم يدأدزولبلأ يدانلل ةشصرف مويلأ ةأرابم نوكتشس
ةيعمج مامأأ ةيشضاŸأ ةلو÷أ ‘ ققÙأ زوفلأ ديكأات
أوعط-ق نو-ب-عÓ-لا-ف ،Òخألأ أذ-ه نأد-ي-م ى-ل-ع ف-ل-ششلأ
مدعو ةيباجيإلأ جئا-ت-ن-لأ ة-ل-شصأوŸ م-ه-ن-ي-ب ا-م-ي-ف أد-عو
امدعب ةيشضاŸأ ةÎفلأ ‘ هوششاع ام يفكيو عجأÎلأ
ناشسملت ءاقلف ،زوف نود ةلماك تايرابم9 قيرفلأ بعل
.ةقافتشسإلأ ديكأات نوبعÓلأ دأرأأ أذإأ أدقعم نوكي نل

ةديج فورظ ‘ ترشضح ةليكششتلا
ل-شضفأأ ‘ ءا-ق-ل-لأ أذ-ه--ل يدأدزو--ل--ب--لأ يدا--ن--لأ د--ع--ت--شسإأ
ط-غ-ظ تأأ ح-ي-ح-شص ،ة-ع-ف--تر--م تا--يو--ن--عÃو فور--ظ--لأ
نأأ لإأ ةديدع عيباشسأأ ذنمو رمتشسم لأزي ل تايرابŸأ
يذ-لأ Úب-عÓ-لأو ة-ل-ي-ك-ششت-ل-ل حور-لأ دا-عأأ Òخألأ زو-ف-لأ

سصشصح3 ق-ير-ف-لأ ىر-جأأ ثي-ح ،ة-يد-ج ل-ك-ب أور--شضح

تناك ة-يأد-ب-لأو ةأرا-بŸأ هذ-ه ل-ب-ق ة-ي-ب-يرد-ت
.يشضاŸأ سسيمÿأ موي ذنم

يبÁزام ةمق لبق زوفلا ديري امود
ناشسم-ل-ت ةأرا-بŸ ةÒب-ك ة-ي-م-هأأ ا-مود بردŸأ ح-ن-م
‘ يبÁزام ىلع راشصتنإلأ قيق– حاتفم اهÈتعيو
ÚبعÓلأ نم بلط يشسنرفلأ ينقتلأ ،مداقلأ ءاقللأ
‘ Òكفتلأ مدعو طقفو مويلأ ةأرابم ىلع زيكÎلأ

طاقن ىلع رشصي وهف تقولأ سسفن ‘ ،مداق وه ام
تأراشصتنإلأ قيرط ‘ ةلشصأوŸأ لجأأ نم ةأرابŸأ

ةيحيرأا-ب لا-ط-بألأ يرود ءا-ق-ل-ل Òشضح-ت-لأ ل-جأأ ن-م
.ةÒبك

مويلا ءاقل ‘ هرشسخي ام هل سسيل دادولا
ةمشصاعلل دأدولأ يبعل يشضاŸأ تبشسلأ موي لشصو
ق-ير-ف-لأ ،يرود-لأ بق-ل ل-ما-ح ة-ه-جأو-م ل--جأأ ن--م
ةدو-ع-لأ لوا-ح-ي-شسو تا-طو-غ--شض ن--يأأ نود--ب ل--ق--ن--ت
دأدولأ ،ةأرا-بŸأ هذ-ه ن-م ة-ن-ك‡ ة-ج-ي-ت-ن ل-شضفأا-ب
91 ديشصرب بيتÎلأ لودح ‘41 زكرŸأ لتحي
ةعبرألأ جراخ وهو باهذلأ ةلحرم يهنيشسو ،ةطقن
رظنلاب زا‚إأ هتأذ دحب وهو طوقشسلاب ÚينعŸأ
ة-يأد-ب ذ-ن-م ق-ير-ف-لأ ا-ه-فر-ع-ي ي-ت-لأ تا-بو-ع--شصلأ ¤إأ
.ةلوطبلأ

ةــــياجب نـــــم ةـــــهجاولا ¤إا دوـــــعت «ءارــــفشصلا» جÈلأ يلهأأ

ةيدولوم ىلع يبلشسلأ لداعتلأ سضرف ‘ سشأر◊أ دا–أ ةليكششت تح‚
يمأزلإأ ةيباجيإأ ةجيتن قيق– هيف ناك ءاقل ‘ ،يشضاŸأ سسيمÿأ ةياجب
نأأ مأدام أركبم دوعشصلأ راطق أوعيشضي ل ىتح دانم لامج لابششأل ةبشسنلاب

،›ا◊أ م-شسوŸأ ة-يأد-ب ‘ ة-ي-با-ج-يإأ ة-ج-ي-ت-ن ق-ي-ق– دد-شصب قر-ف كا--ن--ه
ةدوعلاب سسفنلأ ينÁ ناك سضعبلأ نأأ مغر ةراشسÿأ يقلت ةليكششتلأ تبنŒو
امfiÎ اشسفانم هجأو قيرفلأ نكل ةيرفشسلأ هذه نم ثÓثلأ طاقنلاب
.دوعشصلأ ¤إأ رخألأ وه ىعشسي

ةليكششتلا ىلع ترّثأا ةÒثكلا تابايغلا
‘ ة-ي-عو-ن-لأ تا-با-ي-غ-لأ ن-م د-يد-ع-لأ ط-شسو ةأرا-بŸأ هذ-ه ق-ير-ف-لأ ل--خدو
ةأرابŸاب قاحللأ ‘ قأرد دمfi فأدهلأ لششف امدعب ثÓثلأ طوطÿأ
ةأرابŸأ نع بيغيل ،ةباشصإلأ نم ‘اعتلل اهلذب يتلأ ةÒبكلأ دوه÷أ مغر
،قيرفلل ةيمامألأ ةرطاقلأ ىلع رثأأ هل ناك ام وهو ›أوتلأ ىلع ةيناثلأ
امدعب رشضخلب عفأدŸأ اشضيأأ باغ امك ،باغ لوغ بي‚ سسرا◊أ ىتحو
‘ ثدا◊ هشضرعت رثإأ ديلأ ىوتشسم ىلع ةحجان ةيحأرج ةيلمع ىرجأأ
.دعأولأ باششلأ أذه ةميقب اشسايق قيرفلل ةعجوم ةبرشض ‘ ،لزنŸأ

دد÷ا ليهأات نم ةعون‡ «ءارفشصلا»
ح-ط-شسلأ ¤إأ ى-ف-ط د-يد-ج ل-ك-ششÃ ةرأدإلأ تمد-ط-شصأ ،ر-خأأ قا--ي--شس ‘و
تÓيوحتلأ ةÎف ‘ دد÷أ هيبعل ليهأات نم قيرفلأ نامرح وهو أرخؤوم
ام وهو ،تاعزانŸأ ةن÷ ىدل ةقلاعلأ نويدلأ ¤إأ رظنلاب ةيلا◊أ ةيوتششلأ

ليهأات دأرأأ أذإأ ديدج نم ةقلاعلأ نويدلأ ديدشستب ابلاطم قيرفلأ لعجيشس
نوكيشسو ،ميتنشس رايلم6.4 ةيلا◊أ نويدلأ ةميق غلبتو ،ةديد÷أ رشصانعلأ

نم عنŸأ يدافتل ىمأدقلأ ÚبعÓل ميتنشس رايلم1.1 عفد ةرأدإلأ ىلع
.هتقو ‘ ءاج «لاطفن» ةكرشش عم دقاعتلأ نأأ ولو دد÷أ ليهأات

«ةشضايرلا ريوطت ‘ اهتمهاشسمو اهتقث ىلع لاطفن ركششن» :Êاميلشسوب
عم دقعلأ نع Êاميلشسوب رفعج دا–Óل ›ا◊أ ÒشسŸأ بتكŸأ سسيئر ثد–و
Óلمعت ةكرشش اهنأل دقعلأ أذه ىلع لاطفن ةينطولأ ةكرششلأ ةرأدإأ ركششأأ» :لاطفن

جات– ةلوطبلأ نأل سسفنتلاب قيرفلل حمشسيشس دقعلأ أذهو ،امود ةشضايرلأ ريوطت ىلع
امود ىعشست يتلأ ةكرششلأ هذه ةقث ىوتشسم ‘ نوكن نأل ىعشسنو لأومأأو تأزيف– ¤إأ
أوشسنت لو أÒثك تناعو لظلأ ةقطنم ‘ اقيرف ناك سشأر◊اف ،ةشضايرلأ ةمدخ ¤إأ
م . م     .«انوروك ءابو ببشسب تابوعشص Êاعت ةينطولأ تاشسشسؤوŸأ لك نأأ

سسمأا ةيبيردت ةشصح رخآا ترجأا ةليكششتلا
توأأ02 بعل-م ى-ل-ع سسمأأ مو-ي ة-ي-ب-يرد-ت ة-شصح ر-خآأ دأدزو-ل-ب با-ب-شش ة-ل-ي-ك-ششت تر-جأأ

لجأأ نم امود بردŸأ اهلغتشسإأ ةشص◊أ ،ناشسملت دأدو مامأأ مويلأ ةأرابŸ أÒشض–
لخدتشس يتلأ ةليكششتلأ ىلع تاشسمللأ رخآأ ثأدحإأو فور◊أ ىلع طاقنلأ عشضو

سصوشصخب عقأولأ رمألأ مامأأ مهعشضو نيأأ هلابششأأ عم Óيلق ثد–و أذه ،مويلأ
.ةأرابŸأ طاقنب ةÒبكلأ ةجا◊أو ءاقللأ أذه

ةليكششتلا ىلع ةÒثك تاÒيغت ءارجإا ‘ ركفي ’ امود
‘ نأراشصتنإلأ عم قيرفلأ ةاناعمو ،ÚباشصŸأ نم ديدعلأ دجأوت لظ ‘
را-ع-ششب مو-ي-لأ ءا-ق-ل ا-مود ل-خد-ي نأأ ل-م-تÙأ ن-م ،ة-ي-شضاŸأ تا--يرا--بŸأ

ءأر-جإأ ‘ ر-ك-ف-ي ل ي-شسنر-ف-لأ ي-ن-ف-ت-لا-ف ،Òغ-ت ا-ب ح-بر-ت ي-ت-لأ ة-ل-ي-ك-ششت-لأ
تققحو فلششلأ مامأأ تبعل يتلأ ةيشساشسألأ ةفيلوتلأ ىلع ةÒثك تأÒيغت
تقولأ سسفن ‘ ،اهب ةلشصأوŸأ نشسحتشسŸأ نم هنأأ دقتعي وهف ،زوفلأ

ÚبعÓلأ سضعب ةدوعب ةيرأرطشضإلأ تأÒيغتلأ سضعب كانه نوكت دق
.نيرخآأ ةباشصإأو

ةقافتشسإ’ا ةلشصاوŸ موجهلا ىلع لوعي
ةيشضاŸأ فلششلأ ةأرابم ‘ ليمج يموجه لمعب بابششلأ ةليكششت تماق
يذلأ رمألأ وهو ةديدع تأرم كابششلل أولشصوو فأدهأأ3 أولجشس ثيح
‘ ةلشصأوŸأ هيفن ينÁ بردŸاف ،كلذ لبق تايرابم9 ذنم ثدحي ⁄

ى-ل-ع ه-لا-مآأ ق-ل-ع-ي ه-نأأ ذإأ ،ةأرا-بŸأ هذ--ه ‘ ع--جأÎلأ مد--عو ق--شسن--لأ كلذ
ءاقللأ ‘ ةوقب داع امدعب ىرخأأ ةرم كابششلأ زه لطأأ نم لوحلب فأدهلأ

.فده نم Ìكأأ ليجشست ناكمإلاب ناكو يشضاŸأ
...نكلو نازهاج ويلشسوبو يŸاشس

ةدعاشسمو نيدايملل ةدوعلأ لجأأ نم ةÒبك ةيزهاج ويلشسوبو يŸاشس Êاثلأ رهظأأ
لكششب عوبشسألأ أذه ةليط ابردت يئانثلأ ،ةÁدقلأ تايرابŸأ ‘ قلأاتلأ ىلع بابششلأ

‘ ة‹رب يتلأ ةيقيبطتلأ تايرابŸأ ‘ يعيبط لكششب اكراششو ةعومÛأ عم يداع
مدع لجأأ نم امهكأرششإأ نم افوختم لأزي ل امود بردŸأ نكل ،ةيبيردتلأ سصشص◊أ
تاباشصإل أوشضرعت نيذللأ ÚبعÓلأ نم Òبكلأ ديدعلأ لظ ‘ ىرخأأ ةرم ةباشصإلأ

.ةيلشضع
دادكو يتباثب ةرماغŸا مدعل هجتي امود

بيترت لودج ‘ Óيلق دوعشصلأ لجأأ نم أدج ةمهم ناشسملت ةأرابم نأأ نم مغرلاب
دأدكو يتباثب رماغي ل دق وهف كلذل ،يبÁزام ةأرابÌ Ãكأأ ركفي امود نأأ لإأ ،ةلوطبلأ

يشسنرفلأ ينقتلأ ،يبÁزام مامأأ بعللأ لجأأ نم امهتحأرإأ ةلشصأومو مويلأ ةأرابم ‘
دعأأ كلذل مويلأ ةأرابم ‘ ءامشسألأ هذه سضيوعت اهناكمإاب لئأدب كانه هنأأ دقتعي
،امهيتباشصإأ مقافت رطخ نود يبÁزام ةأرابم ‘ بعللأ لجأأ نم امهل اشصاخ ا‹انرب

يشضاŸأ ءاقللأ ‘ أرطشضم جرخ يتباث نأأ ركذلاب ريدج



ةشضايرلا ءادشصأاــه2441 نابعصش41 ـل قفاوŸا1202 سسرام82 دحأ’ا

ةيعم÷ا ةبيكرت ‘ نونعطي ءاشضعأا و سسارل ةليشصح ىلع ةقداشصŸا

:بعŸÓا ءادسص’ يركاوسس ةميلسس ةبخنلا ةسضايرب ةفلكم ةلودلا ةبتاك

نع يركاوصس ةميلصس ودي÷ا ةلطب و ةلودلا ةبتاك تÈع
›ودلا دا–’ا سسي-ئر ل-ب-ق ن-م ا-هرا-ي-ت-خا-ب ا-ه-تدا-ع-صس
دا–Óل يذيفنتلا بتكŸاب وصضع نوكتل رازيف سسويرم
لوا اهنا تفصشك و12024202 ةمداقلا ةدهعلل  ›ودلا
دا–Óل يذيفنتلا بتكŸا ‘ نوكتصس ةيرئازج ةأارما
وديجلل ›ودلا

وديجلل ةقباشس ‘ نيوشضعب ةلث‡ نوكتشس رئاز÷ا
رئاز÷ا نا بعŸÓا ءادصصا ةدير÷ يركاوصس تدكا و
يذلا ةجيرم دمfi اهليمز عم نيوصضعب ةلث‡ نوكتصس

اهب لخديصس يتلا رازيف ةمئاق ‘ كلذك همصسا رهظ
يتلا نابايلا و رئاز÷ا نا تفصشك و تاباختن’ا قابصس
ى-ل-ع ازا-ح ناذ-ل-لا ن-يد-ي-حو-لا ا-م--ه ود--ي÷ا د--ل--ب ي--ه
Òثكلا ينعي اذه و رازيف ةمئاق ‘ Úناكم
ودي÷ا ىلع ةدئافلاب ديكا دوعيصس رمأ’ا نا تدكا امك
تائيهلا ماحتقا ةصسايصس ممعت نا تن“ امك يرئاز÷ا
ل-ك ع-ج-صشا  » تفا-صضاو تا-صصصصخ-ت--لا ل--ك ‘ ة--ي--لود--لا
¤ا ه--جو--ت--لا ة--ير--ئاز÷ا ة--صضا--ير--لا ى--ل--ع Úلوؤو--صسŸا
ة-صضا-ير-لا ة-نا-ك-م ز-يز-ع-ت ل-جا ن-م ة-ي-لود--لا تا--ئ--ي--ه--لا
» ايلود ةيرئاز÷ا

قيرطلا › دبع تاجيوتتلاب لفا◊ا و ليوطلا يراوششم
›ود-لا دا–’ا سسي-ئر را-ي-ت-خا ة-ي-ف-ي-ك سصخ-ي ا--م--ي--ف و
ا-هراو-صشم نا تح-صضوا ا-هÒغ نود ير-كاو-صس ة-م-ي-ل-صسل
حرطيل اهدعاصس نم وه تاجيوتتلاب لفا◊ا و ليوطلا
ود-ي÷ا ة-ل--ط--ب تفا--صضا و ›ود--لا دا–’ا ‘ ا--ه--م--صسا

تأادب و4891 ةنصس ‘ ودي÷ا ةصسرا‡ تأادب » يركاوصس

ةياغ ¤ا0991 ةنصس ‘ ينطولا بختنŸا عم يراوصشم
و ا--ه--ب تز--ف ة--ي---لود تاراود ةد---ع ‘ تكرا---صشو8002

ود--ي÷ا خ--يرا--ت ‘ ة--يŸا---ع  ة---ي---لاد---ي---م لوا تق---ق---ح
Úت--ن--جرأ’ا--ب ⁄ا--ع---لا ة---لو---ط---ب   ‘ كلذو   ير---ئاز÷ا
»3991 ةنصس طصساوأÓل
و تارود و ةيلود باقلا ةدع ىلع يركاوصس تلصص– و
تققح نيا ةيبŸو’ا باعل’ا ‘ تارم عبرا تكراصش
سسماÿا زكرŸا تارم ثÓث
‘ ا-ه-ت-صضق ي-ت-لا ا-ه-تا-ي-ح نا ة-لود-لا ة-ب-تا--ك تح--صضواو

ةمئاقلا نمصض اهرايتخا ‘ رثا اهل ناك ودي÷ا ةصسرا‡
رازيفل ةيذيفنتلا

ةيبŸو’ا ةنجلل ةشضايرلا و ةأارŸا ةزئاجب يزوف
ايلود يتناكم زيزعت ‘ مهاشس ةيلودلا

ا-هدا-م-ت-عا ” ي-ت-لا Òيا-عŸا ن--ع قا--ي--صسلا تاذ ‘و
ةوقب حصشرŸا رازيف ةمئاق نمصض يركاوصس رايتخ’

ÿÓود-ي-ج-ل-ل ›ود-لا دا–’ا سسأار ى-ل-ع ه-صسف--ن ة--ف
ن--م و--ه ›ود--لا دا–’ا نا ة--لود--لا ة--ب--تا--ك تف---صشك
ةيبŸو’ا ةنجلل ةصضايرلا و ةأارŸا ةزئا÷ اهحصشر
ي-ق-ي-ق◊ا نزو-لا تب-ثا ةز-ئا÷ا-ب ا-هزو-ف و ة--ي--لود--لا
ماد يذلا و لفا◊ا اهراوصشم ةليط يركاوصس ةلطبلل

ةنصس  نيرصشع نم Ìكأ’
دا–’ا سسيئرل قيفوتلا يركاوصس تن“ Òخ’ا ‘ و
و هنصض نصسح دنع نوكت نا تن“ و  رازيف ›ودلا

ةقثلا اهيف عصضو نم لك نصض
سسر-غ-نو-ك-لا لا-غ-صشا لÓ-خ تا-با-خ-ت-ن’ا ىر-ج-ت-صس و
تصسابدوبب ةيليوج نم ثلاثلا  خيراتب

ةمكÓم

 ةـــــــــيرئازج ثـــــــــلاث  قارـــــــــششإا بـــــــــياشش
وـــــــــيكوط ¤إا ةـــــــــقاطب زـــــــــج–

ة------م------كŸÓا تن-------ك“
بيا------صش ة------ير-------ئاز÷ا
نم غلك57 نزو قارصشا

ا---ه---ل ة---نا---ك---م ز----ج----ح
ة---ي---بŸو’ا با---ع---لأ’ا---ب
1202 ويكوطب
” ا--مد--ع--ب اذ--ه ي--تأا---ي
ة-يŸا-ع-لا ةرود-لا ءا--غ--لا

تررق و لبقŸا ناوج رهصش سسيرابب ةررقم تناك يتلا  و دايبŸوأÓل ةلهؤوŸا
ÚمكÓم ليهأات لجا نم ›ودلا بيتÎلا ماظن دامتعا ةيلودلا ةيبŸوأ’ا ةنجللا
رصشعلا نمصض تناك بياصش قارصشا نأ’ و  ةيراقلا تارودلا ءاهتنا دعب نيرخا

ةيلودلا ةنجللا هتعصضو يذلا بيتÎلا بصسح اهنزو ‘ ايŸاع  لئاو’ا تامكÓم
ةيقيرف’ا باعل’ا و8102 ⁄اعلا ةلوطب ‘ تامكŸÓا ةكراصشم نم ةيبŸو’ا

ةبترŸا تلتحا  عيبر نيرصشعلا ةبحاصص ةنيطنصسق ةي’و ةنبا نا امك9102
لاغنيصسلا ةرود ‘ دايبŸو’ا ¤ا اتلهأات ناتللا ÚتمكŸÓا دعب ايقيرفا ¤و’ا
باعل’ا ¤ا ةرم لوأ’ لهأاتلا ‘ قارصشا ظوظح نم ززع يذلا رمأ’ا وه و
ثلاث حبصصت و فيلخ ناÁا و ةصسيمور مÓعوب اهيتقيفرب قحتلتل ةيبŸو’ا

و ةيرئاز÷ا ةمكŸÓا خيراتب  ةقباصس ‘ ةيبŸو’ا باعل’ا ¤ا لهأاتت ةمكÓم
ا-ي-لا-ح  ة-ي-لود تارود و تا-صصبر-ت ن-م د-ي-ف-ت-صست بيا-صش قار--صشا  نأا--ف ةرا--صشإÓ--ل

و لاغنصسلا ةرود ‘  لبق نم لهأاتلا اونمصض نيذلا اهئاقفر عم  ايكÎب ةدجاوتم
اÒصض– تاصصبرت نم ديفتصستل قارصشا تمحقا دق ةينقتلا ةيريدŸا تناك
. ايمصسر ةلهأاتم نكت ⁄ اهنا مغر ةيبŸو’ا باعلأÓل

 رئاز÷ا ىلع ةدئافلاب  دوعتشس ›ودلا  دا–Óل يذيفنتلا بتكŸاب  يتيوشضع

(ايكرت) انÓـــــــفيم فاوــــطب ةرــــشضاح ةـــيرئاز÷ا ةــجاردلا
رهصش علطم ايكÎب انÓفيم فاوط ‘ ةكراصشملل ةيئاوهلا تاجاردلل ينطولا بخانŸا دعتصسي
‘ لوخدلل يرا÷ا سسرام رهصش نم نيرصشعلاوو عصساتلا موي رصضÿا لقنتيصس و لبقŸا ليرفا

مداقلا ليرفا رهصش نم عبارلا ¤ا —افلا نم فاوطلا ‘ ةكراصشملل ةفاصضا يÒصض– سصبرت
ديصسلا دعاصسŸا بردŸا هيلع فرصشيصس يذلا ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا نو-ك-ت-يو  ق-ير-ف52 ةق-فر

Úصساي و يديعصس ميصسن و باقعل نيدلازع و يقيقر فصسوي لك نم يصشانح طصسابلادبع
. وياقنب فوؤورلادبع و يروصصنم ةزمح و يÒحصس بويأا و ةزمح
ةمداقلا ةيمصسرلا تاصسفانملل ينطولا بختنŸا Òصض– جمانرب نمصض ةصسفانŸا هذه لخدت و

نارهوب طصسوتŸا سضيب’ا رحبلا باعلا اذك و يبŸوأ’ا باعل’ا و ⁄اعلا سسأاك رارغ ىلع

و ةيبد’ا ةليصص◊ا ىلع وديجلل ةماعلا ةيعم÷ا ءاصضعا قداصص
ةيرئاز÷ا ةيصضايرلا و ةيبŸوأ’ا ةنجللا رق0202Ã ةنصسل ةيلاŸا
-7102) ةقباصسلا ةيبŸؤ’ا ةدهعلا ةليصصح ىلع اذك و ,،نونكع Íب
تا-ح-ي-صشÎلا ة-ن÷ بي-صصن-ت-ب ة-ي-ع-م÷ا ءا-صضعأا ما-ق ا--م--ك ، (0202

01 موي ةررقŸا و ةلب-قŸا ة-ي-با-خ-ت-ن’ا ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م-ج-ل-ل ا-ب-صس–
ة-ي-صضا--ير--لا و ة--ي--بŸؤ’ا ة--ن--ج--ل--لا ر--قÃ ل--ب--قŸا1202 ل--ير--فأا
. ةيرٔياز÷ا
97 لصصٔا نم اوصضع36 روصضح ةماعلا ةيعم÷ا لاغصشٔا تفرع دق و

ق-ح م-ه--ل و--صضع35 نأا م-ل-ع-لا ع-م ,ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م-ج-ل--ل Úل--ك--صشŸا
ةصضايرلا و بابصشلا ةرازو يلث‡ فارصشٔا ت– اذهو ،تيوصصتلا

.يقيدصص ديلو ديصسلا و  دمحأا ديصس Êورمع
نوعطلا و تاحيصشÎلا نا÷  باختنا ”  ةيعم÷ا لاغصشا لÓخ و
موي51 دعب ةررقŸا ةيباختن’ا ةيعمجلل ابصس– ماهŸا ميلصست و
. ةيداعلا ةيعم÷ا خيرات نم
بيبح قفوم-:مه و ءاصضعٔا ةثÓث نم تاحيصشÎلا ةن÷ لكصشتت و
ديصس يويتب، وصضع  ةفصصب نيدلا رون يباقنوب ، سسيئر  ةفصصب
سسي-ئر-لا ن-م نو-ع-ط-لا ة-ن÷ ل-ك-صشت-ت ا-م-ك  ،و-صضع ه-ت-ف-صصب د--م--حا

fiر-ك-لا د-ب-ع و-لا-مأا ن-يو-صضع-لاو د-ير-ف دادË يبطر-ق ن-ب و ل-ي-ب-ن
fiدم Ãمأ’ا ةيعÚ ل ماعلاÓديصسلا ةيدا–إ fiيذلا وينصسوب دم

¤ا ةفاصضإ’اب هÓعأا ةروكذŸا ناجللا لك ‘ وصضع نوكي فوصس
 داؤوف يلحاصس و لامك Êاكرب ةقفر ماهŸا ميلصستل ةيلخادلا ةنجللا
موي نم ءادتبإا  تددح دق تاحيصشÎلا Ëدقت ةÎف نٔاف ,ةراصش Óلو
ءاصسم ةصسماÿا ةعاصسلا ىلع ،1202 ليرفأا10 ةياغ ¤إا سسرام52
.تاحيصشÎلا Ëدقتل لجأا رخآاك

ةيعم÷ا ةليكششت ‘ نعط
ةرصشع نم ديزا مدقت ةيداعلا ةماعلا ةيعم÷ا لاغصشا ةياهن دعب و
كلذ و لاغصش’ا ارصضح ناذللا ةرازولا  ÓثمŸ نعط Ëدقتب ءاصضعا
سصنت امبصسح طورصشلا ‘وتصست ’ ةطبار رصشع ىنثا ةكراصشم ببصسب

052   كل“ ةطبارلا نوكت نا   طÎصشي ثيح ةيدا–’ا حئاول هيلع
⁄ ام وه و ةماعلا ةيعم÷ا لاغصشا  ‘ ةكراصشŸا اهل قحي ىتح ةزاجا
. ةطبار رصشع ىنثا ىلع قبطني

نيريرقتلا ىلع ةقداشصŸا
ةيدا–’ يبد’او ›اŸا
وششوو وف غنوكلا

ةيدا–Óل ةماعلا ةيعم÷ا ءاصضعا قداصص
ىلع  وصشوو وف غنوكلل ةيرئاز÷ا
سسيئرلا بتكŸ يبد’او ›اŸا نيريرقتلا
ةماعلا ةيعم÷ا لÓخ كلذو رودب يحي
ةقارصشب سستلفز لزنب سسما تدقعنا يتلا

نريرقتلا ىلع عامج’اب ةقداصصŸا ت“و
بيصصنت ” امكعامج’اب ،›اŸاو يبد’ا

ةن÷و نعطلا ةن÷و تاحيصشÎلا ةن÷
ةرازو ةلث‡ روصضح ناكو ماهŸا مÓتصسا
تاباصس◊ا ظفاfiو ،ةصضايرلاو بابصشلا

.ةيركصسعلا ةصضايرلا لث‡و

ةيسسورف

ةدهعل ةحششرت مدع نلعي يجيتم
هتبيرق يكزي و ةديدج

ىلع ةيصسورفلل ةماعلا ةيعم÷ا ءاصضعا قداصص
لÓخ و0202 ةنصسل ›اŸا و يبد’ا نيريرقتلا

ةيهتنŸا سسيئرلا نلعا ةماعلا ةيعم÷ا لاغصشا
ةديدج ةيبŸوا ةدهعل هحصشرت مدع نع  هتدهع

يذيفنتلا بتكŸاب هتبئان و هتبيرق ةيكزتب ماق اميف
نا ىنمتي هنا ةيعم÷ا ءاصضعأ’ دكا و نايبصص ةميهف

ظاف◊ا لجا نم هتفÿÓ نايبصص ةديصسلا اوبختني
ءادصصا ةيموي زو– و ةيدا–’ا رارقتصسا ىلع

يجيتم لخدت حصضوي ويديف طيرصش ىلع بعŸÓا
و نابصص ةميهف نم لك حصشرت دكأات ىرخا ةهج نم و

قابصسل يذيفنتلا بتكŸا وصضع ›ولهب Òغصصلاب
ثلاثلا ‘ ةيباختن’ا ةيعم÷ا ماقتصس و تايصسئرلا

. لبقŸا ليرفا رهصش نم
لاغصشا سسأارت يجيتم دمfiا نأاف ةراصشإÓل و

باغ هنوك ةيعرصش Òغ ةيعصضو ‘ ةماعلا ةيعم÷ا
رهصشا ةتصس نم ديز’ ةيدا–’ا Òيصست نع لبق نم

نوناقلا عم فلاختي ام وه و   ةيصصخصش لكاصشم ببصسب
اذا ديدج سسيئر باختنا ةرورصض ىلع سصني يذلا

موي Úتصس نم ديزا ةدÒ Ÿيصستلا نع يلصص’ا باغ
ةياغ ¤ا ةباينلاب Òصست تناك ةيدا–’ا نا ’ا

و رهصشا ةتصس نم ديزا  ماد بايغ دعب يجيتم ةدوع
ةيصصولا ةرازولا تمصص طصسو اذه ثدحي



ــه2441 نابعسش41 ـل قفاوŸا1202 صسرام82 دحألا خيراتلا ىلع ةذفان

ـــــــــــــــــــــ ةارابŸا لبق ـــــــــــــــــــــ

:نادعسس حبار
ادنلريا مامأا ةيباجيا ةجيتن قيقحتل نوزهاج»

«ةيلامششلا
صصبرت ن-م ا-ه-ق-ي-ق– ¤إا ى-ع-سسن ا-ن-ك ي-ت-لا فاد-هألا »
ÚبعÓلا دوعت يهو ، %08 ةبسسنب تقق– ارسسيوسس
ءار-جل ة-فا-سضإلا-ب ا-ه-ع--م ف--ي--ك--تو تا--ع--ف--تر--م ى--ل--ع
،كلذك نادعسس لاقو .» ةلماسشو ةلماك ةيبط تاسصوحف
ببسسب دعب لمتكت ⁄ ةيكيتكتلاو ةينفلا تاÒسضحتلا ناب
ناب د-كأاو. Úب-عÓ-لا صضع-ب تق-حل ي-ت-لا تا-با-سصإلا
‘ اهرخأا صصسصح كانهو رمتسسيسس يكيتكتلا لمعلا
اسضيأا لاقو ادنلريا دسض  ةيدولا ةارابملل اÒسض– نلبد

صصبرت ‘ Èكا نوكتسس ةيكيتكتو ةينفلا تاÒسض– نأا
‘و ادنلريا مامأا زهاج نوكيسس لكلا ، ايناŸأاب غÒبنرون
تاباسصإلا صصوسصخب Úيفحسصلا تلؤواسست نع هتباجإا
نيزهاج نونوكيسس ÚبعÓلا لك ناب نادعسس حبار دكأا
ينطولا بختنŸا ةليكسشت نأا فسشك نادعسس.«ةارابملل

ءافعإا ررق ثيحب ‘ Úبعل ةعبرأا نم ةسصوقنم نوكتسس
ناسسح و Êا‹ لراك ىيحي Îنع ةرقوب دي‹ نم Óك
دارم جورخ دعبو ، ةارابŸا هذه ‘ ةكراسشŸا نم ةدبي

دقو.«ديدج بعل يأا يعدتسسا نل ةمئاقلا نم ينغم
بعل ي-عد-ت-سسي ن-ل ه-نأا-ب ةود-ن-لا هذ-ه ‘ ناد-ع-سس د--كأا

.«باسصŸا ينغم دارم صضوعي يك ديدج
0102 يام13

3 ةيلامششلا ادنلريا0 رئاز÷ا
ةفيظن ة-ي-ثÓ-ث-ب ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ،مز-ه-نا
حبار اهيف كرسشأا ةارابم ‘ ،يدنلريلا بختنŸا مامأا

باسصŸا Êا‹ لراك ادع دد÷ا ÚبعÓلا لك نادعسس
نم ةسصاخ بولطŸا ىوتسسملل لوألا طوسشلا قري ⁄.

ه-ت-ل-ي-ك-سشت ى-ل-ع اد-ب يذ-لا ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا بنا-ج
يتلا ةديد÷ا هوجولا لظ ‘ ةسصاخ ،ماجسسنلا صصقن
بخ-ت-نŸا نا-كو  .ر---سضÿا ع----م ةر----م لوأل كرا----سشت
بل-غأا-ب هو-ب-عل زا-ف ثي-ح-ب ةرو-ط-خ Ìكألا يد-ن-لر--يلا
ام وهو ناديŸا طسسو ‘ ةسصاخ ،ةيدرفلا تاعارسصلا

ة-ق-ي-قد-لا ‘ ا-هلوأا ةد-يد-ع صصر-ف ع-ن-سصب م-ه--ل ح--م--سس
ة-ه÷ا ى-ل-ع ة-ف-لاÚ flك ي-بور ذ-ف-ن ثي-ح--ب ،ة--ث--لا--ث--لا
تايلمعلا ةقطنم لخاد ›ود نانك مدق تدجو ىنميلا
بسسا--نŸا نا---كŸا ‘ نا---ك ي---سشوا---سش صسرا◊ا ن---ك---لو
⁄و  . اققfi ناك فده نم صضرألا باحسصأا مرحيو
ن-ير-ع ن-م Ìكأا باÎقلا ن-م ناد-ع-سس لا-ب-سشأا ن-ك-م--ت--ي

Ìكأا ناك يذلا يدنلريلا بختنŸا
ددهو ،ةثÓثلا فوفسصلا ‘ اميظنت

72وÚ 12تقيقدلا ‘ رسضÿا ىمرم
Úك يبورو فاد نايماد قيرط نع
‘ فدهلا يتأاي نا لبق ،›اوتلا ىلع
ة--ف--لاfl د---ع---ب ذإا ،13ـلا ةق-ي-قد-لا

ة--ق--ط--ن--م ل--خاد ما--ك--حإا--ب ةذ--ف--ن--م
ن-م ن-ير--غ لو--ب ن--ك“ تا--ي--ل--م--ع--لا

flي-سشوا-سش صسرا◊ا عا-فد-لا ة--عدا
در ءاجو  . كابسشلا ‘ ةركلا عسضيو
فد-ه-لا ى-ل-ع ا-م-ي-ق-ع ر-سضÿا ل-ع--ف
ىوسس ل-ج-سست ⁄ ثي-ح-ب ،يد-ن-لر-يلا

fiمدق يذلا ةرويدڤ لبق نم ةلوا
ما-ك-حإا-ب ا-ه-سضور يذ--لا لاز--غ--ل ةر--ك
عرسسأا ناك يدنلريلا عفادŸا نكلو
،ه-ت-ق-ط-ن-م ن-ع ر-طÿا د-ع--بأاو ه--ن--م
ا-هد--ع--ب ¤وألا ة--ل--حرŸا ي--ه--ت--ن--ت--ل
  .يدنلريلا بختنŸا قوفتب قئاقدب
بخ---ت---نŸا ةر---ط---ي----سس تل----سصاو----تو
بع-ل-لا تا--ير‹ ى--ل--ع يد--ن--لر--يألا

،ءاقل-لا ن-م ة-ي-نا-ث-لا ة-ل-حرŸا لÓ-خ
لغوتلا نم Úك يبور نك“ ثيحب

ةقط-ن-م ‘
تايلمعلا

ةرك عزويل84 ـلا ةقيقدلا ‘
ن--ك--ل ،ه--ئÓ--مز د--حأل ةد--ي--ج
ةظ◊ رخآا ‘ لخدت صشيلح
لغتسساو  .ر-طÿا د--ع--بأاو
جورÿا Úك ي---------بور Òطÿا
ةقيقدلا ‘ يسشواسشل ئطاÿا
‘ Êاثلا فدهلا لجسسيل15ـلا
در يتأايل ،يرئاز÷ا ىمرŸا
35ـلا ة---ق---ي---قد---لا ‘ ر---سضÿا
دعب نع Êايز نم ةيوق ةفذقب

ا-ه--ل ىد--سصت اÎم03 ›او--ح
 .ةبوعسصب يدنلريلا صسرا◊ا
تÓ---------م◊ا تل---------سصاو----------تو 
صضرألا باحسصأل ة-ي-مو-ج-ه-لا

يذ--لا Úك ي--بور ق--ير--ط ن--ع
ـلا ةقطنم لخاد ةرك لبقتسسا

81
ن--ك--ل ،ةو--ق--ب ا--هدد---سس Îم
ةقيقدب اهدعبو  . ةعاÈب اهدعبأا يسشواسش
روfi ‘ أا-ط-خ Úك ي--بور ل--غ--ت--سسا ،ةد--حاو
اهدر ةر-ك دد-سسو ي-سشوا-سشب در-ف-نا-ف عا-فد-لا
يتلا48 ـلا ةقيقدلا يتأاتو  . نÁألا مئاقلا
ر--سضا◊ا ير--ئاز÷ا رو--ه--م÷ا ا--ه--ل ز---ت---ها
نود-ب-ع ل-يد-ب-لا ذ-ف-ن ثي-ح--ب ،تا--جردŸا--ب
ه-ت-ي-سسأار ن-ك-لو ةرو-يد-ڤ ا-ه-ل ى--ق--ترا ة--ي--ن--كر
¤إا ةركلا تداعو ،ةسضراعلا اهتدر ةليم÷ا
لبقو  .اهلÓغت-سسا ن-سسح-ي ⁄ يذ-لا د-ي-ع-ل-ب
Úك يبور قمع ،قئاقد صسمخب ءاقللا ةياهن
فد-ه-لا ه-ل-ي-ج-سست-ب هدÓ-ب بخ-ت--نŸ قرا--ف--لا
يهتنتل ،ماكحإاب اهذفن ءازج ةلكر نم ثلاثلا
بردŸا لا-ب-سشأل ق-ح-ت-سسم زو-ف-ب ة-ه--جاوŸا

 . Êوتابارت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ءاقللا دعب ــــــــــــــــــــــــــ

:نادعسس حبار
«⁄اعلا سساك تاشسفانم هينعت ام ملعت ددشصب اننإا»

ةليقث ةجيتنلا تناك نإا و ىتح انل ديج ناحتما هنا»
ل Èعلا نم Òثكلا انسصلختسسا اننأا دكؤوŸا نم .ام اعون
ا-ن-ه-جاو د-ق-ل .ي-عا-م÷ا بع-ل-لا صصخ-ي ا-م--ي--ف ا--م--ي--سس
¤إا لهأاتلا قحتسسي ناك هنا انل تبثا يذلاو ايوق اسسفانم
قيرف اهنأا انل ادنلريا تتبثأا دقل .⁄اعلا صساك تاسسفانم

‘ ةيلاعفلاب ىلحتي و  ماجسسنلا نم Òثكلاب عتمتي Òبك
صضعب نم صصوقنم انقيرف لعفلاب .موجهلا و عافدلا
عافدلا طخ ‘ اميسسل ةباسصŸا ةيسساسسألا رسصانعلا

» افيسضم.روÙا ‘ ةرقوب و ىيحي Îنع رارغ ىلع
م-ه-ل-ع--ج--ب ر--ما--غأا ن--ل ي--ن--نأا تحر--سص نأاو ق--ب--سس د--ق--ل
مييقت دادعإا نم تنك“ دقل ،ةارابŸا هذه نوسضوخي
¤إا ا-ث-يد-ح Úم-سضنŸا Úب-عÓ-لا صصخ-ي ا--م--ي--ف يدر--ف
ام لك نوبعÓلا مدق ثيحب يعامج مييقت اذك و قيرفلا
رومأا ةدع Úسس– لواحنسس ،ةلباقŸا هذه ‘ مهيدل

ىو--ت--سسم ى--ل--ع ا---م---ي---سسل
مل-ع-ت دد-سصب ا-ن-نإا ،عا-فد-لا

صساك تاسسفانم ه-ي-ن-ع-ت ا-م
ة-ل-حر-م ‘ ا-ن--نإا ،.⁄ا--ع--لا
ىقبت ام لواحنسس و ملعتلا

صساك تاسسفانم ةيادب نع
ر-سصا-ن-ع-لا Úسس– ⁄ا--ع--لا
ناد-ع-سس ح-بار .ة-ي-سسا-سسألا

لو---ق---لا---ب ه---مÓ---ك م---ت----خ
ط----ير----سش د-----ها-----سشن-----سس»
ءاطخألا ححسصنل ةلباقŸا
ةارا-بŸا لÓ-خ ة-ب-ك--ترŸا
دقل .مامألا وحن مدقتلاو
ماد يذلا ا-ن-سصبر-ت ا-ن-م“أا

.تاع-ف-ترŸا ‘ ا-مو-ي51
ÚبعÓلا نم Òثكلا انيدل
ن---------يذ---------لا Úبا----------سصŸا

و مهاوق لماكب نودوعيسس

مهتاردق
دقل ،رهسشلا اذه ةياهن عم ةيدسس÷ا
ةبع-سصلا ل-حارŸا ‘ ا-ن-ي-ل-ع و اد-ي-ج ا-نا-ح-ت-ما ا-نز-ت-جا
.«مامألا وحن مدقتلا

بختنŸا بردم) Êوتابارت Êافويج
:(يدنلري’ا

» انل مهم دج3/0 رئاز÷ا ىلع زوفلا »
ةجيتنبو لايدنوŸا ¤إا لهأاتŸا رئاز÷ا ىلع زوفلا»
مامأا اهيف زوفن يتلا ةيناثلا ةرŸا اهنإا ،انل مهم دج3/0
مامأا انزو-ف د-ع-ب0102 ⁄ا-ع-لا صسا-ك ¤إا ل-هأا-ت-م ق-ير-ف
ت‹دأا دقل» لوقلاب هثيدح ايهنم .«(1-2) ياوغاراب

يسسفن ‘ اوثعب نيذلا ددج Úبعل ةدع ءاقللا لÓخ
انمسصخ لظي و،ماغنينوك رارغ ىلع حايترلا نم Òثكلا
بعللاب ةديج ةفرعم ىلع يننإا و ،اديج اقيرف رئاز÷ا
دقل و .ةينقتلا و ةعرسسلا ىلع دمتعي يذلا يرئاز÷ا

.:«كلذ نم ايبعل ترذح
:(يرئاز÷ا بختنŸا مجاهم) يفياسص قيفر

«ةراشسÿا قحتشسن ’ »
.مهت ل ةجيتنلا و ةديج ةيÒسض– ةارابم انبعل دقل»
ل و ،ددج Úبعل بيرجتل ةسصرفلا بردŸا مامأا تناك
فده انيدل اننأل ا-ن-ي-ل-ع ةÁز-ه-لا هذ-ه ر-ثأا-ت نا ي-غ-ب-ن-ي
و ،⁄اعلا صسا-ك تا-سسفا-نŸ اد-ي-ج Òسضح-ت-لا ‘ ل-ث-م-ت-ي
انم“أا دقل .Òسضحتلا ةلحرم ‘ اننأل Úلئافتم لظنسس
نو-ك-ن-سس ا-ن-نأا ل-مآا و ،تا-ع--ف--ترŸا ‘ ا--سصبر--ت ار--خؤو--م
ما-مأا ا-ي-ق-ير-فإا بو-ن-ج ‘ ¤وألا ا-ن-تارا-بŸ ن-يد-ع-ت--سسم
و ةديج ةيندب ةقا-ي-ل ‘ نو-ك-ن-سس ا-ن-نأا ن-ظأا ،ا-ي-ن-ي-فو-ل-سس
.«ينقتلا ديعسصلا ىلع لسضفأا

بختنŸا ناديم طسسو) سسنارول مايل
:(يدنلري’ا

«ماÎح’ا لك قحتشسي رئاز÷ا بختنم »
صساكل لهأاتم قيرف مامأا هانققح يذلا عئار زوف هنا»
صسراÁ يذلا يرئاز÷ا قيرفلل ةبسسنلاب و ،0102 ⁄اعلا
لإا صسيل ءاقللا ناف ةراسسÿا نم مغرلاب ةديج مدق ةرك
هثيدح بعÓلا تاذ متخو.«ةيÒسض– و ةيدو ةلباقم
يرئاز÷ا قيرفلا فيلح نكي ⁄ زوفلا نا نظأا» هلوقب
نوكيسس0102 ةنسسل ⁄اعلا صساك تاسسفانم ‘ و ،انمامأا
.«Òثكب لسضفأا يرئاز÷ا قيرفلا

بختنŸا ناديم طسسو) Êايز Ëرك
:(يرئاز÷ا

 «ىام اعون ةيشساق ةÁزه انيقلت »
انيقلت دقل ةيÒسض– ةلباقÃ رمألا قلعتي نا و ىتح»

ا-ن-ي-ب-عل صضع-ب نا ح-ي-ح-سص .ا-م ا-عو-ن ة--ي--سسا--ق ةÁز--ه
نسسحت-ب ح-م-سست-سس م-ه-تدو-ع ن-ك-ل  نو-ب-ئا-غ Úي-سسا-سسألا
نأا ى-سسن-ن ل  ،ة-يدو ة-ل-با-ق-م ةارا-بŸا ى--ق--ب--ت و .رو--مألا
‘ ةيدو-لا ا-ه-تÓ-با-قÃ تزا-ف ي-ت-لا قر-ف-لا ن-م د-يد-ع-لا
متخو .«ةيمسسرلا تاسسفانŸا ‘ تمزهنا دق يسضاŸا
وذ ايوق ايدنلريا اقيرف انهجاو دقل» هلوق Êايز Ëرك

Œا-ن-نأا ح-ي-ح-سص ،ي-ن--ق--ت--لا بنا÷ا ن--م يو--ق و ة--بر ‘
.«0-3ب مازهنلا يدافت انيلع نكل و Òسضحتلا ةلحرم

:(يرئاز÷ا بختنŸا مجاهم) روبج قيفر
» بعللا ‘ حومطلا انشصقني ناك »

ناك هنا نظأا ،ةيوق ة-يد-ن-لر-يا ة-ل-ي-ك-سشت ما-مأا ا-ن-مز-ه-نا»
عافدلا ةغوارم تلواح دقل .بعللا ‘ حومطلا انسصقني
ةبسسنلاب ام اعون ةدقعم رومألا تناك نكل و يدنلريلا

بردŸا منتغا امك ،ةيوج تارير“ ىقلتأا تنك Êوك ›
Úب-عÓ-لا ن-م د-يد-ع-لا كار-سشإل ة-ل-با-قŸا هذ-ه ة-سصر-ف
،ةد-يد--ج ة--ي--ك--ي--ت--ك--ت ط--ط--خ بر--ج ه--نا ا--م--ك ،دد÷ا

د-ع-ب ا-ناو-ق ةدا-ع-ت-سسل ة-حار ي-مو-ي ى--ل--ع ل--سصح--ت--ن--سس
‘ ها-ن-ير--جأا يذ--لا صصبÎلا ‘ ة--لوذ--بŸا تادو--هÛا
صصبر-ت ءار-جإا لÓ-خ ن-م ةو-ق-ب ةدو-ع-لا م-ث تا-ع-ف--ترŸا
نيدعت-سسم نو-ك-ن نا و-ه ا-ن-ل ة-ب-سسن-لا-ب م-هألا و ،ا-ي-ناŸأا

Ÿ0102 ⁄اعلا صساك تاسسفان».
... عبتي

بختنم مامأا لثŸاب اوطقسسو ويرانيسسلا سسفن نادعسس حبار بردŸا لابسشأا ررك ،ايبرسص ةهجاوم رارغ ىلع
‘ هنع مكبيجنسس يذلا لاؤوسسلا وه مكلذ ؟ةهجاوŸا هتاه «رسضÿا» رسسخ فيك ىرت ،ةيلامسشلا ادنلريا

.«رسضÿا» تايرابم زيلاهد Èع ةديعسس ةلحرف ،ددعلا اذه ةقلح
ةن-يدÃ ،0102 ايقيرفإا بونج لايدنوŸ اداد-ع-ت-سسا ة-ي-نا-ث-لا ة-يÒسضح-ت-لا ة-ه-جاوŸا «ر-سضÿا» سضا-خ

نم ابيرقت نيرهسش دعب ةهجاوŸا هذه يتأا-تو ،ة-ي-لا-م-سشلا اد-ن-لر-يا بخ-ت-ن-م ما-مأا ة-ي-ناŸ’ا غرو-ب-نرو-ن
،يبرسصلا بختنŸا مامأا ةيليوج5 بعلÃ نادعسس حبار بردŸا لابسشأا اهاقلت دق ناك يتلا ةنيهŸا ةراسسÿا
.ينطولا بختنŸا عقاو نع ،ماهفتسس’ا تامÓع نم Òثكلا حرط يذلا رمأ’ا ،ةفيظن ةيثÓثب

بختنم ةهجاوŸ نلبد ¤إا ينطولا بختنŸا لقنت لبق نادعسس حبار لاق اذام ىرت
ةودنلا ‘ اذهو ،’اح هيل-ع فر-ع-ت-ن-سس يذ-لا كلذ ؟ة-ي-لا-م-سشلا اد-ن-لر-يا

قيرفلا نأا املع ،ةارابŸا ةيسشع اد-ق-ع ي-ت-لا ة-ي-ف-ح-سصلا
ا--يداد--عإا ار--ك--سسع--م ما--قأا ي--ن---طو---لا

.ارسسيوسسب

لÓقتشس’ا ذنم «رشضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا

رئاز÷ا ىلع زوفلاب اÒثك دعسس ةيلامسشلا ادنلريا بردم^

3/0 ادنلريا مامأا مزهنŸا رئاز÷ا بختنم^

ةÁزهلا فسصو Êايز Ëرك^
ةليقثلاب ادنلريا مامأا

ادنلريا مامأا ةراسسÿا نأا لاق نادعسس^
انل ديفم سسرد

ايناŸأاب ةيلامششلا ادنلريا ةيثÓث

(نوعسستلاو ةعباسسلا ةقل◊ا)



كردي
بعصشلأ
ام يرئأز÷أ

.دو--جو--م و---ه
ع-م مز-ت--ل--م ا--نأأ
ه-------نإأ .يدل-------ب

عورصشم
نو---------كأأ ،كÎصشم
كانه ،هي-ف ا-فر-ط
ط--يfi و نو---ب---ع’
نوكي نأأ بج-ي ،ا-ن-لو-ح
د-ع-بأأ ¤إأ ا-ف-ي-ظ--ن و ا--ي--فا--صص
سسي----ل ءي----صش و-----هو ،ة-----جرد
ل--ع--ج ي--غ--ب--ن--ي ’ ،أر--فو---ت---م
ي--ن---طو---لأ ق---ير---ف---لأ و بع---صشلأ
.رذ◊أ ي--خو--ت بج--ي .ة--ن--ي--هر
تا-ي-ف-صصت و-ح--ن نور--ئا--صس ن--ح--ن
رفاظت بلطتي أذه و ⁄اعلأ سسأاك

.«عيم÷أ دوهج
بردم) يسضاملب لامج

(يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا

ةدايقب نيدرم-تŸأ سشي÷ د-يرد-م ة-ي-نا-ب-صسأ’أ ة-م-صصا-ع-لأ مل-صست-صسأ -9391
.وكنأرف وكصسيثنأرف لأÔ÷أ

اًماع61 نجصسلاب جا◊أ ›اصصم يرئأز÷أ لصضانŸأ ىلع مك◊أ  -1491
.ةيصسنرف ةيركصسع ةمكfi لبق نم نجصسلأ دعب اًماع02 يفنلابو
.ةيبرعلأ لودلأ ةعما÷ مصضنت ايبيل  -3591
دصض يولحنلأ Ëركلأ دبع ةدايقب ايروصس ‘ يركصسع بلقنأ  -2691

.يبيلأودلأ فورعم ةموكح
ةرم لوأ’ كلذو ايبيل ‘ اهدعأوق ءلجإأو ةيناطيÈلأ تأوقلأ درط -0791
.ةيناثلأ ةيŸاعلأ بر◊أ دعب دلبلأ اهلوخد ذنم
مدقلأ ةركل جيلÿأ ةلوطب سسأاكب زوفي مدقلأ ةركل قأرعلأ بختنم  -4891
.نامُع ‘ ةماقŸأ

لبق نم برصضلاب م-ه-ي-ل-ع ءأد-ت-ع’أ د-ع-ب Úي-صسد-ق-م ة-ع-ب-صس ة-با-صصإأ -5002
ديعب مهلافتحأ ةعيرذب سسدقلأ ‘ ةÁدقلأ ةدلبلأ ىلع أوقفدت Úنطوتصسم
.دوهيلأ ىدل رخاصسŸأ

.ب Èكأ’أ بدلأ4 بكوك فاصشتكأ -7002
.يبد ةرامإأ ‘ فييأداماي ميلصس Êاصشيصشلأ دئاقلأ لايتغأ -9002
اvماع اًنيمأأ غÈنتلوتصس سسني قباصسلأ جيوÔلأ ءأرزو سسيئر Úيعت -4102

(وتانلأ) يصسلطأ’أ لامصش فل◊
ىدحإأ ةيتأرامإ’أ موك.قوصس ةكرصش ىلع ذوحتصست ةيكيرمأ’أ نوزامأأ -7102
.يبرعلأ نطولأ ‘ تنÎنإ’أ Èع عيبلأ تاصصنم Èكأأ

^ flÎز-ي-ل-ب و--ه ة--ب--صسا◊أ ة--لآ’أ ع
.م5871 ةنصس يصسنرفلأ لاكصساب

لوÎبلأ نم Îيل74.0 هثدحي ام ^
نزو ه-ثد-ح-ي ا-م لدا-ع-ي را-ج-ف-نأ ن--م
 .تيمانيدلأ نم غك54.0

نأأ د--ع--ب د--يد◊أ ن--م ن--ط--لأ نزو ^
.نانطأأ ةثلث حبصصي اما“ أأدصصي

ةأدأا-ك مد-خ-ت--صست نأأ ن--كÁ ها--يŸأ ^
حل-صس يأأ ن-م ل-صضفأأ نو-ك--ت و ع--ط--ق

.داح
دق نتوين قاحصسإأ يصضايرلأ ⁄اعلأ ^

‘ و-هو ة-يدد-ع-لأ ة-ت--لأو--تŸأ ر--ك--ت--بأ
.يئأدتبإ’أ ثلاثلأ فصصلأ

.قئاقد8 ‘ سضرأ’أ ¤إأ لصصي سسمصشلأ ءوصض ^
عصضو أذإأ اميف قيقرلأ سسأاكلأ نم Ìكأأ رصسكلل سضرعم كيمصسلأ سسأاكلأ ^
.نخاصس بورصشم هب

ةعرصسلأ ببصسب كلذو ةيناث8و قئاقد7 نم Ìكأأ رمتصسي ’ فوصسكلأ ^
.سسمصشلأ لوح سضرأ’أ اهب رودت يتلأ

أذإأ «ب» Úماتيف نم اهأوتfi يثلث لداعي ام دقفت بيل◊أ ةجاجز ^
.راهنلأ ءوصض ‘ Úتعاصس ›أوح تعصضو ام

. يقصش هنأ ملعي امدنع ءاقصشلاب ناصسنإ’أ سسحي :ءاقصشلأ
.اهتاظ◊ سسيصساحأأ ركذت ‘ اهتعور نمكت :تايركذلأ
.دبأ’أ ›إأ رمتصست نلف يهتنتو ةلحرم :ةوقلأ
.رمعلأ نم ةلحرم ‘ رعاصشم اياقب :ماط◊أ
.ةاي◊أ ةمحز ‘ ترحتنأ رعاصشŸ ركذت :Úن◊أ
.هصسفن نع ناصسنإ’أ ىصضرب اهتمق  :ةداعصسلأ
.دوجولأ ‘ يصش مظعأأ :ةقأدصصلأ
.بطح لب اهبحاصص قر– ران  :قوصشلأ
.كرمع نم رخآأ موي تومو ،,ديدج موي ةد’و نع نلعي  :قورصشلأ

كصســـــــــــــفن فـــــــــــقث

يرئاز÷ا لسضانŸا ىلع مكح ،1491 ةنسس نم مويلا اذه لثم ‘
نم نجسسلا دعب اًماع02 يفنلابو اًماع61 نجسسلاب جا◊ا ›اسصم

.ةيسسنرف ةيركسسع ةمكfi لبق
:›اتلا ÊوÎكل’ا عقوŸا Èع انتلسسارÃ اوسسنت ’ ،كلذ لبقو نكل

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

لثم مهباقلأأ مهل ناك ،Úيصسابعلأ ءافلÿأ نأ Úفرعت له :هتجوزل لجر لاق
؟ ينبصساني ناك بقل يأأ  مهنم انأأ تنك ولف ،هللاب قثأولأ  ،هللأ ىلع  لكوتŸأ ،هللاب مصصتعŸأ

.هللاب ذوعأأ: تلاقف

Ëرحتلأو ، قلطلأو ، بأزح’أ : يهو «يبنلأ اهّيأاي»ـب أأدبت روصس ثلث ^
رثدŸأو ، لمزŸأ : امهو «رّثدŸأ اهيأاي»و «لّمزŸأ اهيأاي»ـب نأءدبت ناتروصس ^
ةنحتمŸأو ، تأرج◊أو ، ةدئاŸأ : يهو «أونمأ نيذلأ اهيأاي»ـب أأدبت روصس ثلث ^
سسانلأو ، قلفلأو ، سصلخ’أو ، ديحوتلأو ، نورفاكلأو ، ن÷أ : يهو «لق»ـب أأدبت روصس سسمخ ^
ج◊أو ، ءاصسنلأ : امهو «سسانلأ اهيأاي»ـب نأءدبت ناتروصس ^

رثوكلأو ، ردقلأو ، حونو ، حتفلأ : يه «اّنإأ»ـب نأْدبت روصس عبرأأ ^

بلاط يبأا نبا يلع نع ىوري
:لاق هنع هللا يسضر
نم ا-م.. تأو-صصأ’أ ه-ع-م-صس ع-صسو يذ-لأو

.. ًأرورصس Òقف بلق ىلع لخدأأ دحأأ
.. ًافطل رورصسلأ أذه نم هل هللأ قلخ ’إأ

.. هللأ فطل اهيلإأ ىرج ةبئان هب تلزنأأ أذإاف
هنع اهدرطي ىتح هرأدحنأ ‘ ءاŸاك

ــه2441 نابعصش41 ـل قفأوŸأ1202 سسرام82 دحأ’أ

انعم مسستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ــــــــــ ؟ كتامولعŸ فسض ــــــ

Èتعأاو ارقإا ــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

،قصشمد ‘ عبأرلأ يومأ’أ ةفيلÿأ ،مك◊أ نب نأورم  -326
.ةيناثلأ ةيومأ’أ ةلودلأ سسصسؤومو
ى-ل-ع ل-صصا-ح ا-صسنر-ف ءأرزو سسي-ئر ،نا-ير-ب د-ي--ت--صسيرأأ  -2681

.6291 ماع ملصسلل لبون ةزئاج
ةزئاج ىلع لصصاح يكيجلب بيبط ،سسناÁاه يانروك  -2981
.8391 ماع بطلأ ‘ لبون
.ÊاŸأأ مدق ةرك بردمو بع’ ،رجربÒه بيصس  -7981
ىلع لصصاح يكيرمأأ ءايزيف ⁄اع ،نامديرف موÒج  -0391

.0991 ماع ءايزيفلأ ‘ لبون ةزئاج
ى-ل-ع ل-صصا-ح ‘وÒب ي-ئأور ،ا-صسو-ي سسا-غرا--ب و--يرا--م  -6391

.0102 ماع بدأ’أ ‘ لبون ةزئاج
.Êاطيرب يصسايصس ،كونيك لين  -2491
.يكيرمأأ ينغم ،سسنيكتأأ Êدور  -9691
.يكيرمأأ لث‡ ،نوف سسنيف  -0791
.Êاباي يتوصص ءأدأأ لث‡ ،ويصشيك يكصسيأد  -4791
.Êابصسإأ مدق ةرك بع’ ،أÒغيليه نافيإأ -5791
.ةيكيرمأأ ةلث‡ ،سسلياتصس ايلوج  -1891
.›وغنوك مدق ةرك بع’ ،ابماصس رفوتصسيرك  -4891
.يرصسيوصس برصضم ةرك بع’ ،اكنيرفاف سسلصسيناتصس  -5891
.ةيكيرمأأ ةينغم ،اغاغ يديل -6891
.يروصس مدق ةرك بع’ ،ةموصسلأ رمع -9891

Úخدتلأ نم رطخأ ضضيبلأ رافصص
ي--ت--لأ ةÒث--ك--لأ ة--ي--ح--صصلأ د--ئأو--ف--لأ م---غر
،كلامجب ىن-ع-ت ي-ت-لأو ،سضي-ب-لأ ا-هز-ن-ت-ك-ي

زز-ع-ت ي-ت-لأو ،كمد ةو-ق ،كما-ظ-ع ة--ح--صص
اهلوانتن يتلأ ةيمكلأ ىقبت ،غامدلأ لمع
نم ،Úخدتلأ نم رطخأأ ًانايحأأ هرافصص نم
بل-ق-لأ ‘ سضأر-مأأ ن-م ه-ب-ب-صسي ا-م ة-ي--حا--ن
ةبصسن نم سضيبلأرافصص عفري.Úيأرصشلأو
ه-ب-صسأور نأ’ ،Úيأر-صشلأ بل-صصت-ب ة-با--صصإ’أ
نوكŸأ أذهو .بلقلأ لوح عمجتت ةينهدلأ

ل-ك-صشب لوؤو-صسم د-يد--ح--ت--لا--ب سضي--ب--لأ ن--م
اهمهأأ ةتي‡و ةÒطخ سضأرمأأ نع يصسيئر
.تاطل÷أو ةيغامدلأ تاتكصسلأ
لوا-ن-ت نأأ Úب-ت ،ة-يد-ن-ك ة-ي-ب-ط ة--صسأرد ‘و

4 نم Ìكأأ يأأ طرفم لكصشب سضيبلأرافصص
رطÿأ ¤أ بلقلأ سضرعي ،ًايعوبصسأأ تابح

نإاف كلذ ¤إأ ًةفاصضإأÚخدتلأ نم Ìكأأ
،يركصسلأ ىصضرم نع عون‡ سضيبلأرافصص
ر--ط--خ ¤إأ Úت--ي--ل--ك--لأو د--ب--ك--لأ سضر--ع---يو
.ةرصشبلأ تأرفطب ببصستي دقو ةيصساصس◊أ
لوÎصسلو-ك-لأ ة-ي-م-ك ة-ج-ي-ت--ن--لأ هذ--ه رÈتو
سضي---ب---لأ را---ف---صص ‘ ةدو---جوŸأ ةÒب---ك---لأ
ةمكأÎم ةيحصصلأ دئأوفلأ اميف ،ديدحتلاب

سضايبلأ ‘

fiزودنق دوم
،3591 يرفيف42 موي زودنق دومfi دلو
نصس هغولب دعب ،ةيدŸأ ةي’و ةيزيزعلاب
ةد-عا-صسŸ ل-م-ع-لأ ى-ل-ع م-غرأأ ،ةر-صشا--ع--لأ

ه-ي-ل--ع لا--ح--ت--صسأ يذ--لأ ر--م’أ ،ه--ت--ل--ئا--ع
يقبو ،ةيصشأر◊أ قرفلأ دح’ مامصضن’أ

نصس علب نأ ¤إأ لا◊أ أذه ىلع
رر---ق ثي---ح ،ر---صشع ة---ع---با----صسلأ

Œدا–أ ق--ير--ف ‘ ه--ظ--ح بير
‘ ة-نا-ك-م د-ج-ي ه-ل--ع--ل سشأر◊أ
ن-ك--ل ،ق--ير--ف--لأ أذ--ه ة--ل--ي--ك--صشت
يأأ أوÒع------ي ⁄ نو-------ي-------صشأر◊أ
كلذ ن--م Ìكأأ ل--ب ه---ل ما---م---ت---هأ
،سسا--صس◊أ ر--تو---لأ ‘ هو---با---صصأأ
هتبيقح لمحي هلعج يذلأ رم’أ
،سشأر◊أ دا–أ ¤إأ ةعجر نود
مو--ي--لأ » ه--ل--خأد--ب لو---ق---ي و---هو

أد---غ ن---ك---ل ي---ل---ع م---ت---ك---ح---صض
عم اي-صشا“ «م-ك-ي-ل-ع كح-صضأا-صس
رهد-لأ » ل-ئا-ق-لأ ي-بر-ع-لأ ل-ثŸأ
.«كيلع مويو كل موي ناموي
غلبي زودنق دومfi اهنيح ناك
يذلأ رم’أ ،ةنصس91 رمعلأ نم
هتيب ¤إأ داعو ،هتيصسفن ‘ رثأ
،سشأر◊أ ة-ن-يد-م بل-ق-ب ع-قأو-لأ
زعأ ىتح دحأ يأأ ثدحي ’ وهو
ثيد◊أ سضفر---ف ،ه---ئا---قد---صصأ

،ه-تد-لأو ه-ي-لأ سسا-ن-لأ ز-عأ ى-ت-ح
ايأوز ىدحأ ‘ ءأوطن’أ ررقف
عبتي.تيبلأ

مويلا ¬Gd∏¡º U°π Y∏≈ S°«ófÉ fiªó hY∏≈ GBd}مويلا
hU°ëÑ¬ hS°∏º U°ÓI JôRbæÉ H¡É T°ØÉYà¬ hRjÉQJ¬
hGEJÑÉ´ S°æà¬ GBeÚ, Gd∏¡º U°π Y∏≈ S°«ófÉ fiªó
U°ÓI Jµƒ¿ d∂n QV°ÉAk h◊≤u¬ GCOGA , Gd∏¡º U°π Y∏≈
S°«ófÉ fiªó hY∏≈ GBd¬ hU°ëÑ¬ hS°∏º , eø G’CR∫p
GE¤ G’CHóp Y∏≈ eÉ J©∏≥n H¬p Y∏ºo Gd∏¬p Yõ hLπz .

{Gd∏¡º U°π Y∏≈ S°«ófÉ fiªó hY∏≈ GBd¬
hU°ëÑ¬ hS°∏º U°ÓI JôRbæÉ H¡É T°ØÉYà¬ hRjÉQJ¬
hGEJÑÉ´ S°æà¬ GBeÚ, Gd∏¡º U°π Y∏≈ S°«ófÉ fiªó
U°ÓI Jµƒ¿ d∂n QV°ÉAk h◊≤u¬ GCOGA , Gd∏¡º U°π Y∏≈
S°«ófÉ fiªó hY∏≈ GBd¬ hU°ëÑ¬ hS°∏º , eø G’CR∫p
GE¤ G’CHóp Y∏≈ eÉ J©∏≥n H¬p Y∏ºo Gd∏¬p Yõ hLπz .
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:مويلا مقر

32 نا----ك ن----م :لاؤو-----سسلا
بخ-ت-نŸا بير-ت ى-ل-ع فر-سشي
ةنسس يوبا-بÁز ما-مأا ي-ن-طو-لا

·أا سساك تاياهن لÓخ4002
؟ سسنوتب ايقيرفا
ىلع ناك يذلأ بردŸأ:باو÷ا
بخ-ت-ن-م-ل-ل ة-ي-ن-ف-لأ ة--صضرا--ع--لأ سسأأر
تايئاهن ‘ يوبابÁز مامأأ ينطولأ
حبأر وه سسنوتب ايقيرفأ ·أأ سساك
.فراصش ملعوب ةدعاصسÃ ،نأدعصس

Áأ دد--ع م--قر--لأ أذ--ه ل--ثŸي-ت-لأ تا-يرا-ب
نود يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ اهصضاخ

د-ع-ب ى-ل-ع د-جو-يو ،ةÁز-ه يأأ ى-ق-ل-ت--ي نأ
يصسايق’ م-قر-لأ ة-لدا-عŸ تا-يرا-ب-م ثل-ث
.رأوفيد توك بختنم ةزوح ‘ دوجوŸأ

:سسرام

ــــــــــ مويلا حيرسصت ـــــــ

لاثمأأو مكح ــ
. راسسي Òغب ىنÒ ‘ Áخ ’ ^
،ة--ب---ي---سصŸا د---ن---ع عز÷ا  ^
. ىرخأا ةبيسصم

نم فورعم ةملك ةماسستب’ا  ^
.فورح Òغ
سسانلا كبحي نأا ىلع لمعأا ^
ا-م-ك كب-سصن-م ردا-غ-ت ا-مد--ن--ع
. هملسستت امدنع كنوبحي

،كت-جوز قوذ ‘ ن-ع-ط--ت ’ ^
.لوأا كتراتخا دقف

ع--ن“ نأا ع---ي---ط---ت---سست ن---ل ^
قو-ف ق-ل– نأا م-هŸا ،رو-ي--ط--لا

نأا ع-ي-ط-ت--سست كن--ك--ل و كسسأار
. كسسأار ‘ سشسشعت نأا اهعن“
رو--ب--ق .. رار--حأ’ا بو---ل---ق ^

.رارسسأ’ا

ةيبرعلأ باعلألل ةرود لوأأ
با---ع---لأل---ل ةرود لوأأ تم---ي----قأأ
ر--صصم ‘3591 ما-ع ة-ي-بر-ع-لأ

Ãترمتصسأ ةيردنك-صس’أ ة-ن-يد
ة-ي-بر-ع-لأ لود-لأ ة-ع--ما--ج تمد--ق د--قو .01/8/3591 ةيا-غ-لو62/7 ن--م
ةرودلأ هذه ‘ كراصش دقو ،(ةرودلأ فيلاكت فصصن) رصصŸ ةدعاصسم
نانبلو ايروصسو تيوكلأو قأرعلأو ندرأ’أو Úطصسلف :يه ةيبرع لود Êامث
ةيبهذلأ تايلأديŸأ Ìكأأ ةرودلأ هذه ‘ رصصم تزرحأأ دقو رصصمو ايبيلو
.¤وأ’أ ةبترŸاب تزافو ةيلأديم241 عومجÃ ةيزنوÈلأو ةيصضفلأو



ــه٢٤٤١ نابعسش٤١ ـل قفاوŸا١٢٠٢ شسرام٨٢ دحألا

⁄اــــــــع لـــــخدت ةـــيرئازج ةأارــــمإا لوأا قاوز ءارــــهزلا ةــــمطاف
:بــــــعŸÓا ءادــــــصصأل ةــــــمكŸÓا ‘ فاÎــــــحإلا

 مÓعإلاو ÚلوؤوصسŸا لهاŒو ةيبوصسÙا
يـــــنطولا بــختنŸا نـــــم يـــــصشيمهت ءارو

اهيلع ءوصضلا طيلصستب ÚلوؤوصسŸا بلاطأا انأاو ..رئاز÷ا فرصشت  موقت ةصضاير Ìكأا ةمكŸÓا
،ةيفاÎحلا ةمكŸÓا مو‚ نم ةم‚ نوكت نأا تراتخا

ثÎكت ⁄و باعسصلا تدحتف ةركبم نسس ‘ ةفfiÎ نوكت نأا تلسضفو
نوكت نأا قحتسست اهنأاب حاجنلا ىلع اهتÁزعو اهرارسصإاب تدكأا لب، ÚلوؤوسسŸا لهاجتل

ةفورعŸا قاوز ءارهزلا ةمطاف ايلاح ةبردŸاو ةقباسسلا ةيلودلا ةمكŸÓا يه، ةمكŸÓا ‘ ةلطب
ليبنلا نفلا عم اهتيادب هيف تور يذلا راو◊ا اذهب بعŸÓا ءادسصأا ةديرج تسصخ يتلاو لاونب

‘ اهتققح يتلا تازا‚إلاو باقلألا، اهنمسض تجردت يتلا قرفلا مهأا ،باعسصلا لك ةيدحتم
نم مويلا هنوعلاطت Ìكأاو اذه لك...اهل ÚلوؤوسسŸا ششيمهت ةقيرط ،ةمكŸÓا ⁄اع

.راو◊ا اذه لÓخ

ةرارغوب ةراسس اهترواح
نا يتÎخإا فيكو ليبنلا نفلا عم كتيادب تناك فيك ةيادبلا ‘
هلسضفي ةسضايرلا نم عونلا اذه نأاب فرعن اننأا مغر، ةمكÓم Êوكت
؟Ìكأا لاجرلا
ÈÊخأأ مايألأ تأذ ‘، أدبأأ ةمكŸÓأ فأÎحإأ ‘ ركفأأ ⁄ انأاف ةفدصصلاب كلذ ناك
تايناكمإلأو ةئيهلأ كلتمأأ يننأأ ةمكŸÓاب ةلصص هل تناكو ‘راعم نم صصخصش
اهدعب نكل ةيأدبلأ ‘ أÒبك امامتهإأ رمألأ رعأأ ⁄، ةحجان ةمكÓم نوكأأ يكل
ÚمكŸÓأ Úب تلزانŸأ ةدهاصشŸ كيرافوبب ةصضايرلأ تاعاق ¤إأ بهذأأ تنك
.اهب قاحتلإلأ تررق أذكهو ةمكŸÓاب يباجعإأ دأز اهنيح،

؟ةمكÓملل كرايتخإا عم كتلئاع تلماعت فيك
هتايحب ةقلعتŸأ رخآلأ تأرايتخإأ لبقتي صصخصش لك نأأ يتلئاع نع فورعŸأ
نم صضأÎعإلأ نم عون كانه ناك تأذلاب ةطقنلأ هذه ‘ نكل، هلبقتصسم ديد–و
ةفينعو ةÒطخ اهرابتعإاب ءاصسنلل تصسيل ةصضايرلأ هذه نأأ صساصسأأ ىلع يتدلأو
تلبقتو ةصضايرلأ هذهل يتصسرامÃ تعنتقإأ تقولأ عم نكل يب ىذألأ قحلت دقو
. رمألأ

اذه ةسسرا‡ نم مهتانب نوعنÁ نيذلا ءايلوأÓل كتحيسصن يهام
؟ليبنلا نفلا
ءاصسنلأ صسكع ىلع لاجرلل ةحومصسم ةمكŸÓأ ةيرئأز÷أ ةيلقعلأ بصسح ديكأأ
رطاıأ صساصسأأ ىلع اهب قاحتلإلاب مهتانبل نوحمصسي ل ءايلوألأ نم ديدعلأو
يهو ةحيصصنب مهجوتأأ انأأو، اهل نصضرعتت نأأ نكÁ يتلأ ةيدصس÷أ رأرصضألأو
¤إأ ن-ه-ن-ق-فأر-يو ة-ي-لوأأ ة-بر-ج-ت-ب و-لو ن-ه-ل حا-م-صسلأ و ن-ه-تا-ن-ب تأرا-ي-ت--خإأ مأÎحإأ
نوÒغيصس ةدكأاتم انأأو، Ìكأأ ةصضاير-لأ هذ-ه ى-ل-ع أو-فر-ع-ت-ي-ل ة-ي-صضا-ير-لأ تلا-صصلأ
 .كلذ دعب مهيأأر

نا لاونل نكÁ لهف، ليقارعو لكاسشم كانه ةÒسسم ةيادب لك ‘
؟اهزربأا انل يورت
لكا-صشŸأ ن-م د-يد-ع-لأو د-يد-ع-لأ ي-ن-ت-ه-جأو Úي-صضا-ير-لأ ن-م د-يد-ع-لأ ل-ث-مو د-ي-كأأ
،ةصصاخ ةمكŸÓاب مامتهإلأو معدلأ مأدعنإاب قلعتي ام اهزربأأ لعلو تابوعصصلأو
ناك يذلأ ةيمصساق نب تقو ‘ ةمكÓملل أÒبك امعد تفرع كيرافوب ةنيدمف

fiأ نم ديدعلأ مامتهإأ ةطŸلوؤوصسÚ  يرئأز÷أ لكوÚ طب هرابتعإابÓ اعŸي
Èكأأ أذهف ةدوجوم دعت ⁄ ةمكŸÓأ نأاكو هدعب نكل باقلألأ نم ديدعلأ ققح
ديدعلأ تققح ول ىتح فراعم كيدل نكي ⁄ نإاف فراعŸاب قلعتيام كلذك، قئاع
عمو أرخؤوم نكل › ثدح ام أذهو ينطولأ بختنŸأ ‘ بعلت نلف باقلألأ نم
ءا-ط-عإا-ب مو-ق-ي ثي-ح ا-ن-صس– تفر-ع ة-ط-ق-ن-لأ هذ-ه نإا--ف يز--ن--ك ›ا◊أ بردŸأ
قحتصستو تاي-نا-ك-مإأ ا-ه-ل ن-م ل-ك ي-عد-ت-صسي ثي-ح ا-ه-ق-ح-ت-صسي ن-م ل-ك-ل ة-صصر-ف-لأ
. بختنŸاب قاحتلإلأ

؟اهنمسض تجردت يتلا قرفلا يهام
ةليط تبعل ثيح ةرم لك ‘ ةيدنألأ Òيغت نوذبحي نيذلأ صصاخصشألأ نم تصسل

هيف تيقب رأوصشŸأ هنم تأأدب يذلأ ةجيتم يدان امهو طقف Úقيرفل يرأوصشم
هي-ف تي-ق-ب يذ-لأ كيرا-فو-ب دأدو يدا-ن ¤إأ ل-ق-ت-نأأ نأأ ل-ب-ق، تأو-ن-صس ة-ي-نا-م-ث ةد-م
هعم تمتخ يذلأ ةجيتم يدان ¤إأ ديدج نم ¤إأ دوعأأ نأأ لبق طقف Úتنصسل

.يواهلأ ىوتصسم ىلع يرأوصشم
؟اهتققح يتلا تازا‚إلاو  باقلألا نع اذام
‘ ر----ئأز÷أ صسأا----كو تأر----م ةد----ع----ل ر----ئأز÷أ ة----ل----ط-----ب بق-----ل ى-----ل-----ع تز-----ح
فأÎحإلأ تلخد اهدعب. ÚترŸ ةأوهلأ ‘ ةيلود ةلطبو،(6102،5102،4102)

⁄ا-ع ل-خد-ت ة-ير-ئأز-ج ةأأر-مإأ لوأا-ك ا-ي-ق-ير-فإأ ة-ل-ط-ب بق--ل ى--ل--ع تل--صص– ثي--ح
.ةمكŸÓأ ‘ فأÎحإلأ

ىعدتسست ⁄ اهنأا لإا لاونل Òبكلا قلأاتلاو تاحاجنلا مغر
؟املظ اذه Èتعي لأا، اذاŸ ينطولا بختنملل

لوخت يتلأ ةيلÙأ باقلألأ لكب تزف انأاف، يتايح ‘ هل تصضرعت ملظ Èكأأ أذه
رهبم ءأدأابو ةيلودلأ تلزانŸأ نم ديدعلأ ‘ تكراصشو ينطولأ نأولألأ لمح ›

مهءاعدتصسإاب تأاجافت Úح ‘، ينطولأ بختنملل ىعدتصسأأ ⁄ أذه لك مغر نكل
حرط أذهو تلزانŸأ دحأأ ‘ اهيلع تبلغت دق تنكو تامكŸÓأ دحأأ صصبÎلل
ة-م-كŸÓأ ي-ع-ب-ت-ت-م ن-م د-يد-ع-لأ ىد-لو يد-ل ما-ه-ف-ت--صسإلأ تا--مÓ--ع ن--م Òث--ك--لأ
. ةيرئأز÷أ

؟فقوŸا اذه تهجاو فيك
فقوتلأ تررقو صشيمهتلأ ةجيتن ديدصشلأ طابحإلأو ملظلاب ترعصش ةيأدبلأ ‘
أذه نم ةديحولأ ةررصضتŸأ يننأأ تدجو Òكفتلأ ةداعإأ دعب نكل ةمكŸÓأ نع
⁄ا-ع لو-خد يا-ن-ي-ع بصصن تع-صضوو تا-ب-يرد-ت--لأ ¤إأ تد--عو تع--جأÎف رأر--ق--لأ
لÓخ › يد– Èكأأ أذه ناكو ‘ده قيقحتل مزليام لكب تمقو فأÎحإلأ

.  يرأوصشم
ةمكŸÓا ‘ فاÎحإلا ⁄اع لخدت ةيرئازج ةأارمإا لوأا نيÈتعت
؟كروعسش ناك فيكو كلذ ناك فيك
اهنيح هب تصسصسحأأ ام فصصول يفكت ل تاملكلأ لكو روعصش در‹ نم Ìكأأ وه
انأأو، ةمكŸÓاب طوبرم قأوز لأون مصسإأ حبصصأأ ثيح ةيلوؤوصسلاب روعصش كلذك وهو،

‘ ةمكÓملل ةفfiÎ ةطبأر كانه نوكت يكل مزلي ام لكب موقأأو حمطأأ ايلاح
.رئأز÷أ

؟‘اÎحإلا كراوسشم ‘ هل تسضرعت فقوم بعسصأا وهام
تأÒصضحتلأ لكب انمقو  ةيفأÎحإلأ ةلزانŸأ بعلل تأÒصضحتلاب موقن انك امدنع
اهليجأاتب انمق كلذل،  Úلو‡ د‚ ⁄ ةلزانŸأ خيرات ة‹رب ” نأأ دعبو، كلذل

Ÿأ لوصصو دعب ىتحو رهصش ةدŸاثلأ دعوÊ ⁄ خأاف، ليو“ يأأ كانه نكيÈÊ

با-هذ-لأ ا-ن-ن-كÁ ل ه--نأأ بردŸأ
ا-ن-ن-طو ة-ب-ي-ه ط-ق-صست ل ى-ت-حو،
ا-م ل-ك-ب ا-ن-م-ق بي-ب◊أ ا--ن--م--ل--عو

Áانعمج ثيح بهذن ىتح اننك
لقنتن ىتح ةمزÓلأ فيراصصŸأ لك
لك انلم– اننأأ يأأ ةلزانŸأ صضوخنو
انأأ ةرئاطلأ ةقاطب ىتح فيراصصŸأ

،هئأرصشب تمق نم
كتايح ىلع ةمكŸÓا رثؤوت ⁄أا
؟ةيسصخسشلا
ةيبلصسلأ ةيحانلأ نم ءأوصس أÒثك ترثأأ ديكأأ
ةÌك نإاف  ةيبلصسلأ ةيحانلأ نمف، ةيباجيإلأ وأأ
ي-ن-تد-ع-بأأ تلزا-ن-م-ل-ل تأÒصضح-ت-لأو تا-ب-يرد-ت-لأ
ةيلئاعلأ تابصسانŸأ ‘ ىتح يلئاعلأ و÷أ نع أÒثك

يتقيقصش فافز ناك تأرŸأ دحأأ يفف، اهلك اهرصضحأأ ⁄
. ةصسفانم يدل تناك هنأل ةظ◊ رخآأ ىتح رصضحأأ ⁄ ينكل

؟ ةيباجيإلا ةيحانلا نع اذام
ةيجمهلأو فنعلأ ىلع كدوعت هنأأ اهنع نولوقيام صسكع ةمكŸÓأ
لك غرفأأ بيردتلأ ةعاقب نوكأأ اŸ ايصصخصش انأاف، تاقوألأ لك ‘ راجصشلأو
‘ م-ك–أأو ة-ئدا-ه ي-صسف-ن صسحأأ جر-خأأ اŸو ة-ي-ب-ل-صس ة-قا-ط ن-م ي-ل--خأد--با--م
.يباجيإأ ئيصش أذهو Ìكأأ يتافرصصت
لكاسشŸا نم ديدعلا يكتسشت ةÒخألا ةنوآلا ‘ ةمكŸÓا تحبسصأا
؟Úلوؤوسسملل كتلاسسر يهام لامهإلا نوكتسشي نومكŸÓاو،
ن-م Ìكأأ ا-ه-ف-ير-صشت-ب مو-ق-ت ر-ئأز÷أ ‘ ة-صضا-ير د-جو-ت ل ه-نأأ ه--لو--قأأ ئ--ي--صش لوأأ
لو ةصشمهم يهف كلذ مغر، تايلأديŸأ نم ددع Ìكأأ بلŒ يتلأ يهو ةمكŸÓأ
ةرك ةصصاخ ىرخألأ تاصضا-ير-لا-ب ة-نرا-ق-م Úلوؤو-صسŸأ ن-م مزÓ-لأ م-عد-لأ ى-ق-ل-ت
Úيصضايرلأ ةد-نا-صسمو ا-ه-ل ما-م-ت-هإلأ صضع-ب ءا-ط-عإأ م-ه-ن-م بل-طأأ كلذ-لو مد-ق-لأ
.مهعم فوقولأو
ويكوط دايبŸوأا ¤إا يوسسنلا يرئاز÷ا زافقلا لهأات ‘ كيأارام
؟كيأار ام رئاز÷ا خيرات ‘ ةرم لوأل اذهو
ة-ما-ع ة-ير-ئأز÷أ ة-صضا-ير-ل-ل فا-صضت ة-ي-با-ج-يإأ ة--ط--ق--ن هذ--ه
انأأو كلذ عقوت دحأأ ل نأأ مغر صصوصصÿأ ىلع ةمكÓمللو
صسك--ع Òصضح--ت--لأ صصق--ن بب--صسب Ó--ي--ل--ق ة---فو---خ---ت---م تن---ك
تأÒصضحتلأ نأأ لإأ فورظلأ لكو ءابولأ مغرف ÚصسفانŸأ
تناك ةÒخألأ رهصشألأ ‘ نكل، فقوتت ⁄و ةرمتصسم تيقب

تأرود أو-م-ظ-ن ثي-ح ة-ي-حا-ن-لأ هذ-ه ن-م ة-قا-ف--ت--صسإأ كا--ن--ه
ءاصشنإأ ةيباجيإأ ةجيتن عقوتنو ÚمكŸÓأ ميعدتل ةيبيردت
.هللأ

ءاوسس ةيلبقتسسŸا كعيراسشم نع انيثدح
؟ةبردمك وأا ةمكÓمك
ىتح مزليام لكب مايقلأ وه ةمكÓمك يصسيئرلأ ‘ده انأأ
ةلوطب ميظنتو رئأز÷أ ‘ ةيفأÎحإأ ةمكÓم كانه نوكت

ىلع ةيفأÎحإأ ةلزانم لوأأ صضوخأاصس تنك ثيح رئأز÷أ ‘
انوروك صسوÒف تايعأدت ببصسب تلجأأ يتلأو نطولأ صضرأأ
يهو يانيع بصصن اهعصضأأ يتلأ»CBW»  ةلوطب كلذك،
.اهققحأاصسو اصضيأأ ‘أدهأأ Èكأأ

؟ةبردمك كفادهأا نع اذام
‘و ¤وأأ ةجرد ناينبلأ Úع دهعم ‘ صسردأأ ايلاح انأأ
ةبخنلأ ةصضايرب ةفلكŸأ ةلودلأ ةبتاك اهتمظن يتلأ ةرودلأ
ةردابŸأ هذه ىلع أÒثك اهركصشأأ انأأو «نانيهنت عورصشم»
ةدا-عإا-ب ا-ن-تد-عو ي-ت-لأو ة-يو-صسن-لأ ة-صضا-ير-ل-ل ة-ي-م-ي-عد-ت-لأ
دعاصسأل يلعا-م ل-ك-ب مو-قأا-صس ا-نأأو ا-ه-ب صضو-ه-ن-لأو  ا-ه-ئا-ي-حإأ
. اهتهجأو يتلأ تابوعصصلأ صسفن أوهجأوي ل يك تابردتŸأ

.؟يŸاعلا ديعسصلا ىلع كتودق وه نم
.يلع دمfi ةمكŸÓأ ةروطصسأأ وه يتودق
؟يلÙا ديعسصلا نع اذام
بل-غأأ ةود-قو ي-تود-ق Èت-ع-ي يذ-لأ ة-ي-م-صسا-ق ن-ب د-مfi و-ه
.ةيصضايرلأ وأأ ةيقÓخألأ ةيحانلأ نم ءأوصس ÚمكŸÓأ

؟ةمكŸÓا ‘ كل ىركذ نسسحأا يهام
نÓعإأ ةظ◊ نكل يقيرط تصضÎعإأ يتلأ باعصصلأ لك مغر
اهلصضفأأو يتايركذ لمجأأ يه يدي عفرتو ةلزانŸاب زئافلأ
.باعصصلأ لك ينيصسنت يهو
؟ىركذ أاوسسأا نع اذام

ل انأاف يتركأذ ‘ ةخصسأر ةئيصس تايركذ كانه ىقبت ⁄
يصضمللو حاجنلل تأزفfi هÈتعأأ لب Òبك مامتهإأ اهيلوأأ

.امدق
:ةÒخأا ةملك
ايناثو ، لوأأ مكتدير÷ قلأاتلأو حاجنلأ نم ديزŸأ ىن“أأ
ةيفأÎحإلأ ةمكŸÓأ ةصصاخ ةمكÓملل راهدزإلأو يقرلأ
يدل هنأأ عم اهب صضوهنلل ةيغاصص نأذآأ انل نوكت نأأ ىن“أأو
. ةبخنلاب ةفلكŸأ ةلودلأ ةبتاكب Òبك لمأأ

⁄اـــــــع تـــــلخد
ةــــــــــــمكÓـــــــŸا
 ..ةـــــــــــفدصصلاب
ةـــــيمصساڤ نـــــب
هذهو..يتودق
يتايد– Èكأا


