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

جد00.000009 ةكرسشلا لام شسار

fiعـــــــئار لوـــــــيدراوغ » : زرــــــــ، 
«Òــــــــثكلا هــــــــنم مـــــــــلعتنو

ي-ت--ي--شس Îشسششنا--م بع’ زرfi ضضا--ير ير--ئاز÷ا ›ود--لا ل--ح
لشصاوتلا عقاوÃ هيدانل ةيمشسرلا تاشصنŸا ىلع افيشض ،يزيل‚إ’ا
Úماجنب يشسنرفلا هليمز عم زرfi رهظو .ة-ف-ل-تıا ي-عا-م-ت-ج’ا

لود فلتfl نم Úعباتم ةلئشسأا نم د-يد-ع-لا ى-ل-ع در-ل-ل ،يد-ن-ي-م
زرfi در ،ةلشضفŸا ةيبرعلا ةبجولا نع هلاؤوشسبو .⁄اعلا تاراقو
نعو .«هنيعب ائيشش لشضفأا ’ .تÓ-كأ’ا ع-ي-م-ج بحأا ا-نأا» :ا-ك-حا-شض
وه» :لاق ،’ويدراو-غ بي-ب Êا-ب-شسإ’ا بردŸا ع-م ل-م-ع-لا-ب هرو-ع-شش
:فاشضأاو .«موي لك ةديدج ءايششأا هنم ملعتأا ،فلتflو عئار روعشش
ةرك مدقيو عئار هنأ’ ،هعم لمعلاب عتمتشسن قيرفك اعيمج نحن»
يدل» :لاق ىنميلا همدق نعو .«Òثكلا هنم ملعتنو ،ةفلتfl مدق
رطشضأا ،ديدشستلاو ريرمتلل ‘اكلا ردقلاب اهماد-خ-ت-شسا ى-ل-ع ةرد-ق
.«نÁأا حانجك يزكرم ببشسب نايحأ’ا ضضعب ‘ ا-ه-ي-ل-ع دا-م-ت-عÓ-ل
اهنكل ،ارخؤوم اهم-ل-ع-تأا ⁄» :در ،ةر-ك-لا-ب د-ي÷ا ه-م-ك– ر-شس ن-عو
يننأا دقتعا» :ارخاشس فاشضأاو ،«اباشش تنك نأا ذنم ةيرطف ةبهوم
نم بلط ÚعجششŸا دحأا .«ةركلاب مكحتلا ‘ ⁄اعلا يبع’ لشضفأا

fiبع’5 نم نوكم قيرف رايتخا زرÚ، نم دحاو بع’ عقاوب
بختن-مو ي-ت-ي-شس Îشسششنا-مو ي-ت-ي-شس Îشسي-لو ي-شسنر-ف-لا ر-فا-هو-ل
يتناك ولوغن ،(رفاهول) بولشسم ديلو راتخا» :هلوقب درو .رئاز÷ا
يميهارب Úشساي يئانثلا نم دحاوو ،(يتيشس نام) يدنيم ،(Îشسيل)
يأا هجاوأا ’» :هلوقب متتخاو (رئاز÷ا بختنم) ليشضوفلب قحشسإا وأا

نع داع-ت-ب’ا ى-ل-ع تد-ت-عا ،ة-ي-فاÎح’ا ي-ت-برŒ ‘ تا-طو-غ-شض
كلت عم لماعتلل ‘اكلا ردقلاب جشضان ضصخشش يننكل ،يدلبو يترشسأا
.«تابوعشصلا

بكرŸا له÷ا
Áضضع-ب ُضسرا ِضسوقط ضضع-ب ة-فد-شصلا م-ُه-ْتَرا-ت-خا ن-م ٌ

لها÷ا ِقطنÃ يشضايرلا ماعلا يأارلا ِةدايقو هيجوتلا
نود ٍبيرختو ٍمده لَوعِم Óًماح Ëوقّتلل ىعشسي يذلا
ع-م ُط-ل-ت-خ-ت ِءو-شسلا َة-ّي-ن ن-ك-ل يرد-ي اÃرو يرد--ي نأا
يعئاب ÚلاتÙاو ةشساشسلا فرط نم ضسرامŸا » ْلاَبْهلا»
.ماهوأ’ا

fiا ةارابم مكح نم ثدح ام طبر ةلواŸينطولا بختن
فرط نم2202 لايدنوم ¤إا لهأاتلا ِةبوعشصب ايبماز عم
هديشسŒ ىلع Úمئاقلاو يوركلا داشسفلا ›و‡ ضضعب
Òخأ’ا اذه..طيشسبلا رشصانŸا يأار نع فلتخي ًايعقاو
عايشض ىلع هِفوخو بختنملل هِقششع قلطنم نم ثدحتي
نوعفتنŸا امأا نمزلا اذه ‘ هل ِةديحولا ِةحرفلا ِةشصرف

ِضضييبت ¤إا فدهي ٍططfl نم ٌعبان مهُفدهف دعب نع
،ءادو-شس ر-خآ’ا ِفر-ط-لا ِةرو-شص ِل-ع--جو ٍفر--ط ِةرو--شص
.ىرخأا اهدعب ام ًةقامح نوبكتري قايشسلا اذه ‘ مهنكل

نحن ىتح-يقيرفإ’ا ميكح-ت-لا د-شض ة-ل-م◊ا ة-غا-ي-شص
رِدشصُي اقباشس لشضفأا ٍلاح ‘ انك انّنأا قطنُم قفو -ةقرافأا

ةققÙا جئاتنلا uرشس نع ت’ؤواشستلا ُضضعب اهيف ةروشص
كuكششي ىتح يرئاز÷ا Òغ مÓعإÓل ةشصرفلا يطعُيو
يأا بكرŸا ل-ه÷ا ن-م Òث-ك-لا ا-ه-ي-ف ٌة-غا-ي-شص.. ا-ه--ي--ف
نأا د---كؤو---ي لا◊ا ع---قاو نأ’،دو---شصقŸا Òغو دو---شصقŸا
ةيقير-فإ’ا تا-ب-خ-ت-نŸا ن-م هÒغ-ك ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا

ضضعب مغر ةيميكحت-لا ءا-ط-خأ’ا ن-م Êا-ع-ُي-شسو ى-نا-ع
نأاب لوقي ع-قاو-لا نأا ا-م-ك ،رر-شضلا تا-جرد ‘ توا-ف-ت-لا
ضضع-ب ⁄ ام ةÎف ‘ ةيميكحت-لا ة-مو-عدŸا تا-ب-خ-ت-نŸا َ

.باقلأ’ا قuق–
ًاموي نكت ⁄ ةيرئاز÷ا ةيوركلا ةموظنŸا :مÓكلا رخآا

لطابب بخ-ت-نŸا uق-ح ن-ع ثيد◊او ا-ي-ق-ير-فإا ‘ ة-يو-ق
ة-ق-با-شسلا تا-با-شصع-لا ةدا--ق Úب تا--با--شس◊ا ة--ي--ف--شصت
ِةعمشسل ةءاشسإ’ا نم Òُثكلا ه-ي-ف ة-ق-حÓ-لاو ة-ي-لا◊او
..هيف اÃ ضسانلا ىري امئاد رِذقلا ّنكل ،بختنŸا

عفري رسصان نب ليعامسسإا
نÓيم ‘ ئراوطلا ةلاح

نÓيم يدان ولوؤوشسم ضشيعي
رافنتشس’ا نم ةلاح ›اطيإ’ا

›ودلا نأاششب ،نيديدششلا قلقلاو
رشصان نب ليعامشسإا يرئاز÷ا

.قيرفلا طشسو طخ بع’
عم رشصان نب دقعب قلعتي رمأ’ا

اطرشش نمشضتي يذلا ،نÓيم
Áقيرفلا نع ليحرلا قح هحن

05 لباقم ،›ا◊ا مشسوŸا ةياهنب
نأا نÓيم دقتعيو .وروي نويلم
تايناكمإ’ رظنلاب ديهز غلبŸا»
نأاب املع ،«قلأاتŸا بعÓلا

قÓمع بردم ›ويب ونافيتشس
نأاب ةحارشص فÎعا ،ايلاطيإا

نب تاباشصإاب اÒثك رثأات هقيرف
.بعŸÓا نع هداعتباو رشصان
وتوت» ةفيحشص هتركذ ام بشسحو
ولواب نإاف ،ةيلاطيٕ’ا «تروبشس
،نÓيŸ يشضايرلا ريدŸا ينيدلام
غرافب رشصان نب ةدوع بقÎي
ءدبل ،رئاز÷ا نم Èشصلا
ليدعت لوح هعم ضضوافتلا

نأا ردشصŸا حشضوأاو .هدقع
بغري ›اطيإ’ا ةركلا ةروطشسأا

ليكوو رشصان نب عم عامتج’ا ‘
ةميق عفرب امهعانقإ’ ،هلامعأا
متي اÃرو ،يئاز÷ا طرششلا
كلت .يئاهن لكششب هءاغلإا
بتارلا ‘ ةدايز اهلباقيشس ةوطÿا
ديد“ بناجب ،بعÓل يونشسلا

.ةمداق ىرخأا تاونشسل هدقع
Òثي «ءارحشصلا براحُم» نأا ركذي
ةقلامع نم ديدعلا مامتهٕا
اهشسٕار ىلعو ،زوجعلا ةراقلا

Îشسششنامو دتيانوي Îشسششنام
بثك نع هنابقارُي نيذللا ،يتيشس

.ةÒخأ’ا ةÎفلا لÓخ

وحر ميشسكام ،يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا ىدبأا
نايشسنلاف يدان عم ءاق-ب-لا ‘ ه-ت-ب-غر ،و-نا-ب-شس
نم ’اشصتإا رظتني هنأا ادكؤوم ، ةليوط تاونشسل
ديدŒ ىلع ضضوافتلا لجأا نم قيرفلا ةرادإا

حرشصو ،2202 ناوج رهشش يهتني يذلا هدقع
ةيشضق ةعاشسلا د◊ »:يشسنرفلا مÓعإÓل Óئاق

Œاننأا دقت-عأا ن-ك-لو ،ة-ف-قو-ت-م يد-ق-ع د-يد
رشصق وأا لاط اءاوشس اب-ير-ق قا-ف-تإا ¤إا ل-شصن-شس
، قيرفلا ةرادإا ن-م ’ا-شصتإا ر-ظ-ت-نأا ا-نأا ،ر-مأ’ا

يد-ق-ع د-يدŒ ‘ بغرأا Êأا نو-م-ل--ع--ي م--هو
ردŒ .«نايشسنلاف يدان عورششم نمشض ءاقبلاو
ةنشس62لا بحاشص ونابشس وحر نأا ¤إا ةراششإ’ا
يشسنرفلا نايشسنلاف يدان ‘ ايشساشسأا ابع’ دعي

ل.ماشسح .مشسوŸا اذه

رسضÿا يبعلو لازغ دسض ةنوسشÿاب فÎعي ايبماز بردم
Úتوليم يبرشصلا فÎعا

،ايبماز بختنم بردم ضشتيفوديرشس
يبع’ قحب تافلاfl باكتراب

تعمج يتلا ةارابŸا لÓخ ،رئاز÷ا
لداعتو .يشضاŸا عوبشسأ’ا امهنيب
‘ ،3-3 ةجيتنب ايباجيإا نابختنŸا

نم ةÒخأ’ا لبقو ةشسماÿا ةلو÷ا
·أ’ا ضسأاكل ةلهؤوŸا تايفشصتلا
،ةارابŸا لبقو .2202 ةيقيرفأ’ا
نم ديدعلل رئاز÷ا وبع’ ضضرعت

لئاشسو اهتفشصو يتلا تاقياشضŸا
،«ةيشسفنلا بر◊ا»ـب كانه مÓعإ’ا

.ايبماز مامأا مهزيكرت تيتششتل
نإا لاق ،«وششتيم»ـب فورعŸا بردŸا

وه ام لك اوبكترا هقيرف يبع’
،لازغ ديششر بعÓلا فاقيإ’ نك‡

ةيثÓث نم افده لجشس يذلا
«fiضضرعتي نأا لبق «ءارحشصلا يبرا

لاقو .لحاكلا ‘ ةقلقم ةباشصإ’
ةارابŸا لبق ملعن انك دقل »:وششتيم
نٕاف ،زرfi ضضاير بايغ ‘و هنأا

بناج نم ةروطخ Ìكٕ’ا رشصنعلا
رشسفو .«لازغ نوكيشس رٕياز÷ا
زربأ’ا Èتعي لازغ ديششر» :هلوقب
‘ ةمشسا◊ا تاريرمتلا ديعشص ىلع

لÓخ نك“و ،يكÎلا يرودلا
ةعانشص نم طقف ةعاشس فشصن
.«انمامأا هدÓب هبختنŸ قرافلا

قئاقدلا ‘ هاوتشسم دعب» :لشصاوو
انيلع ليحتشسي هنٕا انكردأا ،¤وأ’ا

لاوط بعلŸا ةيشضرأا قوف لازغ كرت
نوكيشس كلذ نٕ’ ،ةلماك ةقيقد09ـلا

.«انل ةبشسنلاب ايثراك

‘ ايمشسر مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–’ا عرشش
›ارديف-لا بت-كŸا ءا-شضعأ’ تاو-عد-لا لا-شسرإا

ةيداعلا ةماعلا ةيعم÷ا ‘ ةكراششŸا لجأا نم
ليرفأا5 موي ايمشسر ما-ق-ت-شس ي-ت-لا «فا-ف-لا» ـل
ر--ئاز÷ا--ب «نو--طاÒششلا» قد--ن--ف--ب ل---ب---قŸا
متيشسو ،تاوعدلا ‘ نّودم وه املثم ةمشصاعلا

ةيلاŸا ةليشص◊ا ضضرع ةيعم÷ا هذه لÓخ
لجأا نم ةي-شضق-نŸا تاو-ن-شس ع-برأÓ-ل ة-ي-بدأ’او
Òثت يتلا ةلي-شص◊ا ي-هو ،ا-ه-ي-ل-ع ة-قدا-شصŸا
ت’ؤواشست طشسو ةماعلا ةيعم÷ا لبق لد÷ا

اهرير“ متيشس مأا اه-ن-م ءا-شضعأ’ا ف-قو-م ن-ع
.ضشاقن نود ةداعلا هيلع ترج املثم

نوعطلاو تاحيسشÎلا ةن÷ Úيعت
لامعألا لودج ‘

ةماعلا ةيعم÷ا لامعأا لودج ّنإاف ،ةقداشصملل ةيشضقنŸا ةي-بŸوأ’ا ةد-ه-ع-لا لÓ-خ «فا-ف-لا» ل-م-ع ة-ل-ي-شصح ضضر-ع بنا-ج ¤إاو
Òخ ›ا◊ا ضسيئرلا ةفÚ ÿÓحششŸÎا تافلم عمج ىلع فرششتشس يتلا نوعطلاو تاحيششÎلا ةن÷ Úيعت اشضيأا نمشضتي ةيداعلا
يذلا خيراتلا اذه ىلع ةياشصولا تقفاو امدعب ،ليرفأا51 موي ةررقŸا ةيباختن’ا ةيعم÷ا لبق «فافلا» ضسأار ىلع يششطز نيدلا
ةزمح . م.ةيشضايرلا تادا–’ا فلختŸ ةيباختن’ا تايعم÷ا ءارجإ’ ةشضايرلاو بابششلا ةرازو هتعشضو لجأا رخأا Èتعي

..ليرفأا5 موي «نوطاÒسشلا» قدنف ‘ ىرجتسس

ةيداعلا ةماعلا ةيعم÷ا تاوعد لاسسرإا ‘ عرسشت «فافلا»

يسسنرفلا نايسسنلاف عم هدــــــقع دــــــيدŒ رظتني وــــــنابسس وــــــحر
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...ةديدج ةّلح يسستكي ركاسشت بعلم

 ارهضش61 نم Ìكأا دعب ةلّضضفŸا مهتقيدح ¤إا نودوعي «رضضÿا»

ةرهصس ةلصضفŸأ هت-ق-يد-ح ¤إأ ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ دو-ع-ي
نم هÒظن لبقتصسي Úح ،ةنماثلأ ةعاصسلأ نم ةيأدب مويلأ
ن--م ةÒخأ’أو ة--صسدا---صسلأ ة---لو÷أ م---صسر---ب ا---نأو---صستو---ب
،نورماكلأ ـب ماقتصس يتلأ ايقيرفإأ ·أأ سسأاك تايفصصت
مامأأ لداعتلأ دعب مايأأ ةعبرأأ يتأات يتلأ ةأرابŸأ يهو
بحاصص نم حصضاف يميك– ملظب «اكأزول» ‘ ايبمأز
ةّرŸأ هذه ةرياغم نوكتصس رومأ’أ نكل ،ءأدوصسلأ ةلذبلأ

زوفلأ ‘ طيرفتلل نيدعتصسم Òغ «رصضÿأ» ّنأأ مأدام
مهتنميه ديكأاتل ةعرصسب تأراصصتن’أ عم دهعلأ ديدŒو

.يراقلأ جيوتتلأ ذنم ءأرمصسلأ ةراقلأ ىلع
ةراسسخ نود42 ةارابŸا ¤إا لوسصولل «رسضÿا»
بختنŸأ ّنأأ اÃ ةأرابŸأ هذهل يلكصشلأ عباطلأ مغرو
،نورماكلأ «ناك» ¤إأ أرّكبم روبعلأ ةقرو نمصض رئأز÷أ

نع عافدلأ لجأأ نم نولخديصس زرfi دئاقلأ ءاقفر نإاف
ةرا-صسخ نود تا-يرا-بŸأ ة-ل-صسل-صس و-هو Òب-ك--لأ بصسكŸأ
،ايبمأز مامأأ ةÁزه نود ةأرابم42 ¤إأ تلصصو يتلأ
ةرŸأ هذه زوفلأ ةيمتح مامأأ بختنŸأ نوكيصس ›اتلابو
ما-قرأ’أ م-ي--ط– ة--ل--صصأو--م ل--جأأ ن--م لدا--ع--ت--لأ سسي--لو
وبراfi» اهبصستكأ يتلأ ةيŸاعلأ ةعمصسلأ ىلع ديكأاتلأو
سضرأأ ن-م ة-ي-نا-ث-لأ ة-م-ج-ن-لا-ب ةدو-ع-لأ ذ--ن--م «ءأر--ح--صصلأ
لا-ب-صشأا-ب ة-حا-طإ’أ Èع ا-م-ت-ح ّرÁ ا-م و-هو ،ة-ن-عأر-ف--لأ

.سشورمع
ىلع ةبقترم تاÒيغتو زئاكرلا ةدوع

ةليكسشتلا
ةقباصسلأ ةأرابŸأ نع ءامصسأ’أ نم ديدعلأ باغ امدعبو
ءامصسأاب عفدلأ ¤إأ ينطولأ بخانلأ اهيف رطصضأ يتلأ

ةدو-ع ةأرا-بŸأ هذ-ه د-ه--صشت ،ا--ه--ي--ل--ع ا--م تّدأأ ةد--يد--ج
ةعم÷أ ىصسوم يديصس سصبÎب تقحتلأ يتلأ زئاكرلأ
زرfi سضا----ير م----ج----ن----لأ م----ه----صسأأر ى----ل----عو ي----صضاŸأ
ديد÷أ مجنلأو رصصان نب ليعامصسإأ نÓيم «وÎصسيام»و
نب يمأر عافدلأ ةرخصصو ةمحر نب ديعصس ماه تصسيو ـل

يهو ،يدنام ىصسيع سسيتيب لاير عافد دئاقو ينيعبصس
ن-م ي-صضا-م-ل-ب لا-م-ج ا-ه-ب ع-فد-ي نأأ بق-ترŸأ ءا-م-صسأ’أ

.راصصتن’أ قيقحتل انأوصستوب مامأأ ةيأدبلأ
لازغ ةحارإا وحنو بيغي ديبع يدهم

ديبع يدهم طصسولأ بع’ بايغ ةأرابŸأ هذه دهصشتو
ةمصصاعلأ نم يدوعصسلأ رصصنلأ يدان هاŒاب رداغ يذلأ
لامج ينطولأ بخانلأ نم حيرصستب «اكأزول» ةيبمأزلأ
حصسفيصسو لوأ’أ ءاقللأ ‘ هيلع ام ىّدأأ امدعب يصضاملب
،ط-صسو-لأ ط-خ ‘ ة-ق-لأا-ت-م ىر-خأأ ءا-م-صسأأ ما-مأأ لاÛأ
بختنملل ين-ف-لأ م-قا-ط-لأ فزا-ج-ي ’ نأأ ر-ظ-ت-ن-ي ا-م-ن-ي-ب
سسيمÿأ ةأرابم ‘ بيصصأأ امدعب لأزغ ديصشر همجنب
’ هتباصصإأ تناك نإأو ىتح لحاكلأ ىوتصسم ىلع يصضاŸأ
ةجا-حو ةأرا-بŸأ ة-ي-م-هأأ مد-ع-ل أر-ظ-ن ق-ل-ق-لأ ¤إأ و-عد-ت
.لجاعلأ بيرقلأ ‘ هتامدÿ يكÎلأ هيدان

تايولوألا سسأار ىلع عافدلا ةبيه ةداعتسسا
تابصسانم ثÓث ‘ تزتهأ دق «رصضÿأ» كابصش تناكو
طÿأ لعجيصس ام وهو ،يصضاŸأ سسيمÿأ ةرهصس
ل--جأأ ن--م د--يد--ج ن--م ر--هÛأ ت– ي--ف--لÿأ
ناك نإأو ىتح اهبكترأ يتلأ ءاطخأ’أ يدافت
لّجصس سسفانملل Úتيده حنم نم وه مك◊أ

ةدوع دهصشتصس ةأرابŸأ نأأ امك ،ةيئانث امهنم
د-ب-ع ة-ق-فر طا-ي-ت--ح’أ ¤إأ تأر--ها--ت يد--ه--م
نب يمأر نيدئاعلأ ىلع دامتع’أ عم يوÓلأ

عافدل نامأ’أ ءاطعإ’ يدنام ىصسيعو ينيعبصس
«اكأزول» ‘ ةدوقفŸأ ةبيهلأ ةداعتصسأو «رصضÿأ»
.ينطولأ بختنŸأ عافد هيلع دّوعت املثم

هيلع ّدرلاو ةيسسفن ابرح نسشي سشورمع
ايسضاير نوكيسس

بختنم بردمصشورمع لداع يرئأز÷أ ناكو
ىدل حيرصصت يأاب ء’دإ’أ سضفر دق  انأوصستوب

تبصسلأ نطولأ سضرأاب هدÓب بختنم لولح
ة---ي---م---هأأ Ó---ب ةأرا---بŸأ نأأ م---غر ي---صضاŸأ
ـل ةبصسنلاب نأاصشلأ كلذكو هبختنŸ ةبصسنلاب
ةيصسف-ن-لأ ه-بر-ح ‘ عر-صش ه-ن-ك-ل ،ر-ئأز÷أ

فّلك Úح باهذلأ ةأرابم ‘ لعف املثم أركبم
و-هو ،ة-ي-ف-ح-صصلأ ةود-ن-ل-ل رو-صض◊ا--ب هد--عا--صسم
بخا-ن-لأ ا-ه-مو--ي ه--ل--ب--ق--ت--ي ⁄ يذ--لأ فر--صصت--لأ
ّدر نو-ك-ي-صس أذ-ه-ل ،ي-صضا-م-ل-ب لا-م--ج ي--ن--طو--لأ
ة-يدو-لو--م ـل ق--با--صسلأ بردŸأ ى--ل--ع Úب--عÓ--لأ
ة----م----صصا----ع----لأ دا–أو
ةر---ه---صس ا---ي---صضا---ير
                      .مويلأ

ةزمح . م

 اناوــــــــــــــــــــــــــضستوب – رــــــــــــــــــــــــــئاز÷ا

بعلÃ مويلا ةرهسس
نم ةيادب ركاسشت

(00:02)

بايغ دعب ةديلبلاب ركاصشت ىفطصصم بعلم ةلّصضفŸأ مهتقيدح ¤إأ ّرصضÿأ» ةدوع مويلأ ةرهصس انأوصستوب ةأرابم ‘ ثد◊أ نوكيصس
ىلع ينطولأ بختنملل ةأرابم رخأأ دوعت ثيح ،ةمصصاعلاب يبŸوأ’أ ةيليوج5 بعلÃ مهيصسفانم يصضاملب لابصشأأ هيف لبقتصسأ ،ليوط
.لباقم نود ةيصسامخب يصضاملب لابصشأأ ةحلصصŸ ىهتنأ يذلأ باهذلأ ءاقل ‘ ايبمأز مامأأÈ 9102مفون41 خيرات ¤إأ ركاصشت بعلم

ركاسشت ‘ لّجسس نم رخآا حا‚وب
لابقتصس’أ ¤إأ لقتني نأأ لبق ركاصشت ىفطصصم بعلم ‘ ينطولأ بختنŸأ رصصانع نم ّلجصس نم رخأأ حا‚وب دأدغب مجاهŸأ Èتعيو

Ãرخأأ ‘ ايبمأز ىلع ةيئانث يرطقلأ دصسلأ فأّده لّجصس ثيح ،ركاصشت بعلم ‘ ةيراج تناك يتلأ لاغصشأ’أ لظ ‘ ةيليوج5 بعل
كابصشلأ عم دهعلأ ديدŒ ¤إأ كصش نود حمطيصسو ةأرابŸأ كلت ‘ «رصضÿأ» عم هل فده رخأأ لّجصس Êأدوصس يبرعلأ لÓه ىتحو ءاقل
.ىح“ ’ تايركذ هيف لمحي يذلأ هتأذ بعلŸأ ‘ مويلأ

ارسضاح نوكيسس يدلاخو ةديدج ةّلحب ركاسشت
مقاطلأ اهيلع فقو املثم لاح لصضفأأ ‘ دجوت يتلأ ةيصضرأ’أ Òيغت ” امدعب ةّرŸأ هذه ةديدج ةّلح ركاصشت ىفطصصم بعلم ىصستكأو
ريزو نوكيصسو ،تف’ لكصشبو ةديدج يصسأرك عصضو ” امدعب ةديدج ةلح تصستكأ ةيفرصشلأ ةصصنŸأ ىتحو ،أرخؤوم ينطولأ ينفلأ
نيدلأ Òخ «فافلأ» سسيئر ةقفر ةيفرصشلأ ةصصنŸأ نم ءاقللأ ةعباتŸ ةأرابŸأ هذه ‘ أرصضاح يدلاخ يلع ديصس ةصضايرلأو بابصشلأ
ةزمح . م     .ةديلبلأ ـل ةيئ’ولأ تاطلصسلأو يصشطز

ةليمج  تايركذب

...ي◊وبم ىوتسسم عجارت ّلظ ‘
ةجديكوأا ـل ةضصرفلا حنÃ بلاطم

لايدنوŸا تايفضصتل هÒضض–و تامدخ مّدق ي◊وبم باهو سسيأر سسرا◊أ ّنأأ حيحصص نم ديدعلأ ‘ Òفو طصسقب مهاصسو ينطولأ بختنملل ةليلج ـب ايقيرفإأ ·أأ سسأاكب جيوتتلأ زربأأ ّلعل ةقباصسلأ تأزا‚’أ قباصسلأ ءاقللأ نكل ،هيصسدنهم زربأأ دحأأ ناك يذلأ رصصم ي◊وبم ىوتصسم ‘ بيهر عجأرت نع نابأأ سصاخ لكصشب يذلأ نامأ’أ يطعي دعي ⁄و هتاناكمإأ نم Òثكلأ دقف يذلأ لعج ام وهو ،«رصضÿأ» ـل يفلÿأ طخلل اقباصس هحنÁ ناك ‘ ةجديكوأأ ردنصسكيلأأ ـل ةصصرفلأ حنÃ ةبلاطŸأ تأوصصأ’أ قÓ-ط-نأ ل-ب-ق ه-ب-يرŒ ل-جأأ ن-م ع-ف-تر-ت ،ا-نأو-صستو-ب ةأرا-ب-م .لايدنوŸأ تايفصصت
ي◊وبم ىلع ارّثأا ةسسفانŸا نع داعتبلاو ةباسصإلا ة-با-صصإأ ى-ق--ل--ت د--ق ي◊و--ب--م با--هو سسيأر سسرا◊أ نا--كو قافت’أ هقيرف تابيردت ‘ ةبكرلأ ىوتصسم ىلع ةÒطخ نيرهصشلأ ةبأرق دعتبي هتلعج ديد÷أ ماعلأ علطم يدوعصسلأ ‘ ةيحأر÷أ ةيلمعلأ ىدافت امدعب ،ةيمصسرلأ ةصسفانŸأ نع يرودلأ ‘ ةيمصسرلأ ةصسفانŸأ ¤إأ دوعي نأأ لبق ،ةظ◊ رخأأ ى-ل-ع ا-ح-صضأو ر-ّثأا-ت-لأ أد-ب ثي-ح ،ط-ق-ف أر-خؤو-م يدو-ع--صسلأ ةعجوŸأ ةبرصضلأ هذهب فوتيفوصس ايليرك ـل قباصسلأ سسرا◊أ «رصضÿأ» سصبرت ‘ لوخدلأ لبق ةÒصصق ةÎف اهاقلت يتلأ .هنع بايغلل احصشرم ةيأدبلأ ‘ ناك يذلأ بعسص هيف طيرفتلاو يسضاملب ةقثب ىظحي بخانلأ نم Òبك معدب ىظحي ي◊وبم سسيأر نأأ دكؤوŸأو لخأد أÒثك هيل-ع د-م-ت-ع-ي يذ-لأ ي-صضا-م-ل-ب لا-م-ج ي-ن-طو-لأ ›ا◊أ دأدعتلأ ‘ رصصنع مدقأأ هرابتعاب نأديŸأ جراخو لعجي ام وهو ،يراقلأ ىوتصسŸأ ىلع ةÒبك ةبرŒ كلÁو ةأرابم ‘ لقأ’أ ىلع ةيصساصسأ’أ ةليكصشتلأ ‘ هنع ءانغتصس’أ بخانلأ كرديو ،ةيلكصش تناك نإأو ىتح ةياغلل بعصص مويلأ دوهعŸأ هأوتصسم ةداعتصسأ ىلع رداق ي◊وبم نأأ ينطولأ Ãنم يدوعصسلأ قافت’أ هيدان ‘ ةقثلأو لمعلأ نم ديز سسأاك تايفصصت رامغ لوخد لبق ةهجأولأ ¤إأ ةدوعلأ لجأأ .⁄اعلأ

هتسصرف رظتني «1غيللا» ‘ سسار◊ا لسضفأا نم ةجديكوأا
سسرا--ح--ل--ل ة--صصر--ف--لأ ح--ن--م ى---ق---ب---يو

بل-ط-م ة-جد-ي-كوأأ رد-ن--صسك--لأأ سصا--صصت--خ’أ ل--هأأ ن--م ةÒب--ك ة---ئ---ف يرود-لأ ‘ ه-ع--ن--صصي ا--م ¤إأ ر--ظ--ن--لا--ب Èتعي ثيح ،زتيم هيدان عم يصسنرفلأ ذ-ن-م «1غ-ي--ل--لأ» ‘ سسأر◊أ ل--صضفأأ ن--م ا-صسأر-ح سسفا-ن-يو ›ا◊أ م--صسوŸأ ة--يأد--ب ةÒخأ’أ ةبوقعلأ مغر سسافان روليك مهزربأأ أرابك مويلأ ةأرابمف ،زتيم عم ءأرم◊أ ةقاطبلاب هدرط دعب ح-نŸ ي-ن-طو-لأ بخا-ن-لأ ما-مأأ ة-ي-تأو-م ة-صصر--ف ود--ب--ت ه-تا-نا-ك-مإأ تا-ب-ثإأ ل-جأأ ن-م ة-جد--ي--كوأأ ـل ة--صصر--ف--لأ وهو ،ي◊وبم نع انأاصش ّلقي ’ هّنأأ ىلع ديكأاتلأو تا--ي--ف--صصت بع--ل و--ه ه--فد--ه ّنأأ أرأر--م د--ّكأأ يذ--لأ   .ايصساصسأأ لايدنوŸأ
ةزمح . م

راّدلا ¤إا نودوعي «رضضÿا»
راضصتن’ا ‘ اوطرّفُي نلو

راّدلا ¤إا نودوعي «رضضÿا»
راضصتن’ا ‘ اوطرّفُي نلو



:لÓـــــــــــــم
عم تثد–»

ةـــــــــــــــيوضستو ÚــــــــــــــبعÓلا
 «تقو ةلأاضسم تاقحتضسŸا

تاقحتشسم لكششم هاŒ فيرشش صسيئرلل لعف در لوأأ ‘
،Ó-ع--ف »:Ó--ئا--ق Òخأ’أ أذ--ه ف--ششك ،ة--ق--لا--ع--لأ Úب--عÓ--لأ
بب--شسب تا---ب---يرد---ت---لأ ¤إأ ةدو---ع---لأ نو---شضفر---ي نو---ب---عÓ---لأ
⁄ مهنأأو ةشصاخ همهفت نكÁ رمأأ أذهو ةيلاŸأ مهتاقحتشسم

نأأ مهل تدكأأو مهيلإأ تثد– دقل ،ةدم ذنم مهروجأأ أوشضاقتي
دنع نوكتشس ةيلئابقلأ ةرأدإ’أ نأأو ،طقف تقو ةلأاشسم ةلأاشسŸأ
،عيم÷أ ملعي املثم ،مهقوقح نم ÚبعÓلأ مر– نلو اهدعو

ةحئاج ببشسب ة-ق-نا-خ ة-ي-لا-م ة-مزأأ ن-م Êا-ع-ت ة-يد-نأ’أ ل-ك نإا-ف
لعفنشس ،كلذ عمو ،⁄اعلأ ‘ ةيدنأ’أ لك ىلع ترثأأ يتلأ انوروك

برقأأ ‘ ÚبعÓلأ تاقحتشسم ةيوشست لجأأ نم ليحتشسŸأ
 .«لاجآ’أ

 «Úنثلا اذه تابيردتلا ¤إا ةدوعلا ىلع اوقفاو نوبعÓلا»
انعامتجأ ‘ »:Óئاق هتأذ قايشسلأ ‘ لÓم فيرشش فاشضأأو

تابيردتلأ ¤إأ أودوعي نأأ ىلع مهعم انقفتأ ،ÚبعÓلأ عم
ةيمهأ’أ ةياغ ‘ ةأرابم انرظتنت هنأأو ةشصاخ Úنث’أ أذه
‘ برغŸأ ¤إأ مهأأ لقنتو نأزيلغ عيرشس مامأأ ءاثÓثلأ أذه
ة-شصح أور-جأأ (صسمأأ) مو-ي-لأ ،ة-ي-ق-ير-فإ’أ ة--شسفا--نŸأ را--طإأ

ليحتشسŸأ لعفنشسو ،تابيردتلأ ¤إأ نودوعيشس أدغو جÓع
 .«لكششŸأ أذهل بشسنأ’أ ل◊أ داجيإ’

...Úقباسسلا ÚبعÓلا هاŒ اهنويد ببسسب

 يوــــــــــــــــــتضشلا وـــــــــتاـــــــــكŸÒا ‘ تاـــــــــمادقتضسلا نـــــــــم ةـــــــــعون‡ ةـــــــــبيبضشلا
ةرأدإلأ ضسل‹ Úب مئاقلأ يرأدإلأ لكششŸأ نع رظنلأ ضضغب ثيح ،ةÒخألأ ةدŸأ ‘ يلئابقلأ تيبلأ ىلع ¤أوتت تحبشصأأ لكاششŸأ نأأ ودبي
ديدج ضسل‹ Úيعتو ةرأدإلأ ضسل‹ ل◊ اعامتجأ يشضاŸأ دحألأ موي أودقع نيذلأ ÚمهاشسŸأو يواهلأ يدانلأ ءاشضعأأو ،›ا◊أ
ةرأدإلأ نإاف ،حوتفم بأرشضإأ ‘ نولخدي مهتلعجو نوبعÓلأ اهب بلاطي يت-لأ ة-ي-لاŸأ تا-ق-ح-ت-شسŸأ ل-ك-ششمو ،نا-ششيرا-ي د-يز-ي ة-شسا-ئر-ب
‘ تامأدقتشسلأ نم ةعونمŸأ ةيدنألأ Úب نم ايمشسر تحبشصأأ ةبيبششلأ نأأ ةقوثوم رداشصم نم انملع ثيح ،رخآأ لكششم هجأوت ةيلئابقلأ

نيذلأ ÚبعÓلأ هاŒ قيرفلأ نويد ببشسب كلذو ،ءاعبرألأ موي Òخألأ اهعامتجأ ‘ ةينطولأ ةطبأرلأ نم رأرقب يوتششلأ وتاكŸÒأ أذه
 .Ìكأأ رومألأ دقعتت نأأ لبق لاجآلأ برقأأ ‘ هتيوشست ةيلا◊أ ةرأدإلأ ىلع نوكيشس رخآأ لكششم وهو تاعزانŸأ ةن÷ ¤إأ أوؤو÷

 نادم ليهأاتل حونابو ،يدادع ،يليÓب تاقحتضسم ةيوضستب ةبلاطم ةرادإلا
لكب رمألأ قلعتيو ،ةبيبششلأ دشض ةيشضق أوعفر Úبعل ةثÓث تفشصنأأ ةينطولأ ةطبأرلأ ىدل تاعزانŸأ ةن÷ نإاف ،عيم÷أ ملعي امكو
ةيوشست مدع ةلاح ‘و ،ميتنشس رايلم5.2 ›أوحب ةردقم ةمخشض ةيلام ةميقب قيرفلأ نونيدي نيذلأ حونابو ،يدأدع ،يليÓب نم
نيذلأ ÚبعÓلأ نم بعل يأأ لو ،نأدم Úشساي ديد÷أ مدقتشسŸأ ليهأات نم نكمتت نل ةبيبششلأ نإاف ،نويدلأ هذه ةيلئابقلأ ةرأدإلأ

Áأ أذه ‘ قيرفلاب أوقحتلي نأأ نكŸÒيوتششلأ وتاك. 

 «برغŸا نم ةدوعلا دعب روجألا سضعب ىلع نولضصحيضس نوبعÓلا» :مÓضسلا دبع لامك
تابيردتلأ ¤إأ أودوعي ⁄ ÚبعÓلأ نأأ حيحشص »:Óئاق مÓشسلأ دبع لامك ةبيبششلل يشضايرلأ ريدŸأ فششك ،هتهج نم
ةيدنأ’أ لك ّنأأ نوكرديو ،ةرأدإ’أ عشضول أدج Úمهفتم أوناك مهنكل ،يعيبط رمأأ أذهو ةيلاŸأ تاقحتشسŸأ ببشسب
روجأ’أ صضعبو Úنث’أ أذه ةحنم ىلع نولشصحيشس مهنأأ مهل اندكأأو مهيلإأ انثد– دقل ،ةقناخ ةيلام ةمزأأ نم Êاعت
 .«عقأولأ صضرأأ ىلع دوعولأ هذه ديشسجتل ليحتشسŸأ لعفنشسو برغŸأ نم ةدوعلأ دعب

 «لضضفأا تايونعÃ برغŸا ¤إا لقنتلاو نازيلغ مامأا كرادتلا بجي»
نإاف ،تلق نأأو قبشس املثم ،قيرفلأ ‘ ةروطÿأ هذهب تشسيل ةيعشضولأ »:Óئاق مÓشسلأ دبع لامك فششك ،رخآأ قايشس ‘

أذه ةمهم ةأرابم انرظتنت ،Úنث’أ أذه تابيردتلأ ¤إأ ةدوعلأ ىلع أوقفأوو ةرأدإ’أ عشضول Úمهفتم أوناك ÚبعÓلأ
تايونعÃ برغŸأ ¤إأ لقنتلأ انعشسوب نوكي ىتح زوفلأ قيق–و اهطاقنب رفظلأ بجي نأزيلغ عيرشس مامأأ ءاثÓثلأ

ل .ن .«ةيقيرفإ’أ ةشسفانŸأ ‘ ةيباجيإ’أ جئاتنلأ نم ديزŸأ قيقحتل ةيوق ةدأرإأو ةعفترم

لوألا فÙÎاــه٢441 نابعشش٥1 ـل قفأوŸأ1٢٠٢ صسرام٩٢ Úنثإ’أ

لئابقلا ةبيبضش

سسمأا تابيردتلا ¤إا ةدوعلا نوضضفريو بارضضإلا ‘ نورمتضسي نوبعÓلا

ة-ب-ي-ب-ششلأ و-ب-ع’ رر-ق ،ق-با-شسلأ دد-ع-لأ ‘ ه-ي-لإأ ا-نر-ششأأ ا-م-ل-ث-م
لوخدلأو تابيردتلأ ةعطاقم صصوشصÿأ هجو ىلع زئاكرلأو

ل--ما--ك ى--ل--ع لو--شص◊ا--ب ة--ب--لا--ط--م--ل--ل حو--ت--ف--م بأر--شضإأ ‘
ةدع ذنم ق-ير-ف-لأ ا-ه-ب نو-ن-يد-ي ي-ت-لأ ة-ي-لاŸأ م-ه-تا-ق-ح-ت-شسم

ةرأدإ’أ ى-ل-ع أÒث-ك أوÈشص نور-م-ح ءÓ--مز نأأ ثي--ح ،ر--ه--ششأأ
عفد ‘ ةين ةيأأ دبت ⁄ ةÒخأ’أ هذه نكل ،مهلأومأأ صصوشصخب
ن-ع نو-ع-ن-تÚ Áب-عÓ-لأ ل-ع--ج يذ--لأ ر--مأ’أ ،تا--ق--ح--ت--شسŸأ

نولشصأويو ،صسمأأ لوأأ فانئتشس’أ ةشصح ‘ تابيردتلأ
نيأأ صسمأأ ›أوتلأ ىلع Êاثلأ مويلل مهبأرشضإأ

نأأ نود ن-ك-ل بع-لŸأ ‘ ن--يد--جأو--ت--م أو--نا--ك
رمأ’أ ،ةعومÛأ عم بردتلأ ىلع أوقفأوي
ةجر-ح ة-ي-ع-شضو ‘ ن-يÒشسŸأ ل-ع-ج-ي يذ-لأ

Êا-ع-ت ي-ت-لأ ة-ي-لاŸأ ة-مزأ’أ ل-ظ ‘ ة-يا-غ-ل-ل
ةيدنأ’أ ةيبلغأأ نأاشش اهنأاشش ةبيبششلأ اهنم
  .ةيرئأز÷أ

عقاولا رمألا مامأا ةرادإلا نوعضضي
 مهتاقحتضسÃ نوبلاطيو

ا-ن-ل-شص– ي-ت-لأ تا-مو--ل--عŸأ بشسحو
ن-يÒشسŸأ ت’واfi م-غرو ،ا-ه-ي-ل-ع

¤إأ ةدو--ع--لا--ب Úب--عÓ--لأ عا---ن---قإأ ‘
،تبشسلأ صسمأأ لوأأ ذنم تابيردتلأ
رأرشصإأ مامأأ لششفلاب تءاب اهنأأ ’إأ
يقزر دئاقلأ ءÓمز فرط نم Òبك

ل--ب--ق برد--ت--لأ مد--ع ‘ نور---م---ح
مÓتشساب تانامشض ىلع لوشص◊أ

نأأ ينعي ام ،لاجآ’أ برقأأ ‘ ةقلاعلأ ةيلاŸأ مهتاقحتشسم
نو-شسراÁو ،ع--قأو--لأ ر--مأ’أ ما--مأأ ةرأدإ’أ نو--ع--شضي Úب--عÓ--لأ

هجأوي حبشصأأ يذلأ لÓم فيرشش صسيئرلأ ىلع أديدشش اطغشض
ةدŸأ ‘ قيرفلأ اهب رÁ يتلأ لكاششŸأ لك نم Èكأأ Óكششم
 .ةÒخأ’أ

 عوبضسألا اذه حنŸا لكو رهضشأا ةثÓث ةرجأا نوديري
نإا-ف ،ة--قو--ثوŸأ ردا--شصŸأ صضع--ب بشسحو ،ىر--خأأ ة--ه--ج ن--م
نيذلأو حو-ت-ف-م بأر-شضإأ ‘ لو-خد-لأ أورر-ق ن-يذ-لأ Úب-عÓ-لأ
ةثÓث ةرجأأ ىلع لوشص◊أ نوبلاطي ،ىمأدقلأ نم نوÈتعي
اهقيق– ” يتلأ تايرابŸاب ةشصاÿأ حنŸأ لكو ةلماك رهششأأ

ةلهم ‘ تأءاقل ةشسمخ اهعوم‹ يتلأو ةيباجيإأ جئاتن اهيف
يذ-لأ بأر-شضإ’أ أذ-ه ن-ع أو-ف-قو-ت-ي ى-ت-ح عو-ب-شسأأ ىد--ع--ت--ت ’
،ق-ير-ف-لأ ج-ئا-ت-نو دودر-م ى-ل-ع ة-ي-ب-ل-شس تا-ف-لfl ه-ل نو-ك-ت--شس
ةيلاŸأ رداشصŸأ نع ثحبلأ ةيلئابقلأ ةرأدإ’أ ىلع نوكيشسو
ةقاط م-ه-ل د-ع-ت ⁄ ن-يذ-لأ Úب-عÓ-لأ بلا-ط-م ة-ي-ب-ل-ت ل-جأأ ن-م
صضعب نأأ ةراششإ’أ عم ،ةدŸأ هذه نم Ìكأأ Èشصلأو لمحتلل
 .Óماك أرهشش31 ةرجأاب قيرفلأ نونيدي ÚبعÓلأ

 تاقحتضسŸا ةيوضستب مهدعوو مهيلإا ثد– لÓم
ةرأدإ’أ اهششيعت يتلأ ةبعشصلأ ةيعشضولأ هذه مامأأو ،لباقŸأ ‘

لجأأ نم بعلŸأ ¤إأ لÓم فيرشش صسيئرلأ لقنت ،ةيلئابقلأ
،عوشضوŸأ أذه صصوشصخب مهيلإأ ثدحتلأو ÚبعÓلأ ةلباقم
ةيعشضول أدج امهفتم ناكو هئطخب فÎعي لÓم نأأ ثيح

صصو--شصخ---ب ةرأدإ’أ ى---ل---ع أÒث---ك أوÈشص ن---يذ---لأ Úب---عÓ---لأ
لاجآ’أ برقأأ ‘ اهتيوشستب مهدعو امك ،ةيلاŸأ مهتاقحتشسم
‘ ةلثمتم ةÈتعم ةيلام ليخأدم رظتنت ةبيبششلأ نأأو ةشصاخ

تاشضيوعت ،ي-شضاŸأ م-شسوŸأ ذ-ن-م Êو-يز-ف-ل-ت-لأ ثب-لأ قو-ق-ح
‘ ق-ير-ف-لأ تÓ-ق-ن-ت-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ ة--شضا--ير--لأو با--ب--ششلأ ةرأزو
يمشسر-لأ لو-مŸأ ن-م لوأ’أ ر-ط-ششلأو ،ة-ي-ق-ير-فإ’أ ة-شسفا-نŸأ
 .رأديشسوك عم‹ قيرفلل

 مويلا ةحنم ميلضست نع ثيدح
نوبعÓلأ هنم Êاعي يذلأ طغشضلأ ةدشش نم ليلقتلأ فدهبو
نأأ لوؤو-شسم رد-شصم ن-م ا-ن-م-ل-ع ،ءأو-شس د-ح ى--ل--ع نوÒشسŸأو
ةحنم Úنث’أ مويلأ ÚبعÓلأ حنم ىلع ةلبقم ةيلئابقلأ ةرأدإ’أ
ةيلاŸأ تاقحتشسŸأ نم اماه أءزج ةيوشستب دعت امك ،ةدحأو
ةثلاثلأ ةلو÷أ ةهجأوŸ ابشس– برغŸأ نم قيرفلأ ةدوع دعب

جرا-خ نا-كر-ب ة-شضه-ن ما-مأأ فا-ك-لأ صسأا-ك تا-عو-م‹ رود ن-م
فيرشش صسيئرلأ ىلع Ìكأأ دتششي قانÿأ نإاف ،كلذل ،نطولأ

ى-ل-ع ا-ه-ع-ط-ق ي-ت-لأ تا-مأز-ت-ل’ا-ب ءا--فو--لا--ب بلا--طŸأ لÓ--م
 .عوبشسأأ نم لقأأ دعب رخآأ بأرشضإأ يدافت لجأأ نم ÚبعÓلأ

 مويلا نودوعيو سسمأا جÓع ةضصح اورجأا نوبعÓلا
صسيئرلأ هدقع يذلأ عامتج’أ صشماه ىلعو ،ىرخأأ ةهج نم
لوا--ح ،صسبŸÓأ Òي--غ--ت فر--غ ‘ صسمأأ Úب---عÓ---لأ ع---م لÓ---م
تابيردتلأ ¤إأ ةدوعلأ ‘ نورمح ءÓمز عانقإأ أرأرم نوÒشسŸأ
Òشضحتلأ ‘ قيرفلأ عرششيو اهباشصن ¤إأ رومأ’أ دوعت ىتح صسمأأ

Ÿأ نأزيلغ عيرشس ةهجأوŸثلأ دغ دعب ةررقÓوزو يزيتب ءاث ‘
ى-ل-ع نور-شصم أو-نا-ك Úب-عÓ-لأ نأأ Òغ ،ة-ما-نزر-لأ ة--يو--شست را--طإأ

تابيردت-لأ ¤إأ ةدو-ع-لأو ن-يÒشسم-ل-ل خو-شضر-لأ أو-شضفرو م-ه-ف-قو-م
،جÓعو عاجÎشسأ ةشصح ¤إأ عوشضÿأ أولشضف مهنأأ ثيح ،صسمأأ
ةيششع Úنث’أ مويلأ تابيردتلأ ¤إأ أودوعي نأأ رظتنŸأ نم نكل

ل .ليبن.عيرشسلأ ةأرابم



ةسسفانŸا صصقن نم Êاعي يرسصŸا كلامزلا
 ةــــــسصرـــــــفلا لÓــــــــغتسسا دــــيري Êارـــــــمعو

ةارابم هبعل مدع Òظن ةشسفانŸا سصقن نم ،ةمداقلا ةلو÷ا ‘ ةيدولوŸا سسفانم يرشصŸا كلامزلا يدان Êاعي
بشصت ⁄ رومأا ةدعو ›ودلا فقوتلا ةÎف ببشسب اذهو ،يشسنوتلا يجÎلا مامأا ةيراقلا هتهجاوم ذنم ةيمشسر

ىلع هيبعل ةردق مدع نم هفوخت نع برعي نوتيراك يشسنرفلا هبردم لعج يذلا رمألا ،ه◊اشص ‘
Œا ةبقع زواŸخألا هتاه ،ةيدولوÒثم يمشصاع يبراد ‘ ةيوق ةارابم تبعل يتلا ةÒ لماكب ىفو

نشسحأاب اهلÓغتشسا ديريو اديج ةطقنلا هذه سسردي Êارمع بردŸا لعج ام ،ةيوركلا هدوعو
. ةيمشسر ةفشصب يئاهن عبر رودلل روبعلا نامشضو سسنابشسوشسلا ءاهنإل ةقيرط

 ةيرادإا لكاسشم صشيعت يرسصŸا يدانلا ةرادإا
ترثأا ةيلخاد لكاششمو تاعارشص سشيعت كلامزلا يرشصŸا يدانلا ةرادإا نأا امك
ةدايقب ينفلا مقاطلا ةشصاخو ،ÚبعÓلا تايونعم ىلع ةيبلشسلا ةيحانلا نم
لظ ‘ ةلاقإلا ةلشصقم مامأا دجاوتي يذلا Òخألا اذه ،نوتيراك يشسنرفلا
سضفري يرشصŸا يشضايرلا عراششلاف ،هتدايقب ةلجشسŸا ةيبلشسلا جئاتنلا
ةقثلا ه-ي-ف تدد-ج ةرادإلاو ،يدا-ن-ل-ل ة-ي-ن-ف-لا ة-شضرا-ع-لا سسأار ى-ل-ع هؤوا-ق-ب
حيحشصتب هل حمشستشس يتلا ،ةيدولوŸا مامأا رابتعلا در هنم رظتنتو
ةيدولوŸا ةحلشصم ‘ بشصت فورظلاو تايطعŸا هذه لك ،راشسŸا
.يرشصŸا يدانلل ةراشس ةأاجافم رشضحي يذلا Êارمع بردŸا اعبطو

 لاوحأ’ا لسضفأا ‘ لاعسش صسرا◊ا قافر
ةيشسفنلا لاوحألا لشضفأا ‘ لاعشش سسرا◊ا قافر دجاوتي لباقŸا ‘

يمشصاعلا يبرادلا ‘ ةÒبك ةارابم اومدق مهنأاو ةشصاخ ،ةيونعŸاو
نم اونك“و ةنيمث ةطقنب اوداع Úح ،ةمشصاعلا دا–إا را÷ا مامأا

ةليط اعئار ناك ءادآلاف ،دودغز بردŸا لابششأا ىلع مهفاقيإا سضرف
ةوانششلا نكل ،نايعلل ترهظ ةÒثك سصئاقن نأا ولو ةقيقد Úعشستلا
نوبعÓلا لشصاوي نأا اون“و ،ىوتشسŸا اذه ةيؤور دعب Úلئافتم ودب
زوف قيقحتب ،يرشصŸا كلامزلا مامأا ةليم÷ا سضورعلا Ëدقت

. ةهجاولا ¤إا مهديعي ›اثم
 كلامزلا ىلع زوفلل نودن‹ نوبعÓلا

ةجيتنلاو ،يبرادلا ةارابم دعب ÚبعÓلا Úب رودي ثيدح ل اذه
مامأا زوفلا ةرورشض ىلع Óغ ،ةكبشش لك ‘ Úفده اهيلإا لآا يتلا
٥ بعلم اهنشضتحيشس يتلا ةارابŸا ‘ ،يرشصŸا كلامزلا يدان

ةشسماÿا ةلو÷ا باشس◊ لخدت يتلاو ،مداقلا تبشسلا موي ةيليوج
مهتيلشضفأاب نونمؤوي دوششح دئاقلا قافرف ،تاعومÛا رود نم
ل-ت– ة-يدو-لوŸا-ف ،ي-حاو-ن-لا ع-ي-م-ج ن-م ير-شصŸا يدا-ن-لا ى-ل--ع
نامشضل ةديحو ةطق-ن ا-ه-شصق-ن-تو طا-ق-ن8 دي-شصر-ب Êا-ث-لا ز-كرŸا
زوفلاب ةزجعم ىلع جاتحيف يرشصŸا كلامزلا امأا ،مÓشسب روبعلا

ةÁز-ه را-ظ-ت-ناو ،ة-ي-ما-تÿا ة-لو÷ا ‘ تي-غ-نو-تو ة-يدو-لوŸا ى-ل--ع
.يشسنوتلا يجÎلا مامأا سسدار ‘ ةيدولوŸا

 ةليحتسسم تسسيل اهنكل ةبعسص ةمهŸا
ر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لا ة-م-هŸا نأا و-ه ،ه-ي-ل-ع د-ي-كأا-ت-لاو ةرا-ششإلا رد-ج--ي ا--م
تشسيل ،يرشصŸا كلامزلا يدان مامأا مداقلا تبشسلا موي ةيدولوŸا

،ثÓثلا طاقنلل يرشصŸا يدانلا ةجاح لظ ‘ ةياغلل ةبعشص لب ةلهشس
ركبŸا هؤواشصقإا ينعت يرشصŸا يدانلل ةبشسنلاب زوفلا Òغ ةجيتن يأاف
سسأا-ك ي-ئا-ه-ن ط-ششن-م ن-ع ثد-ح-ت-ن نآلا ن-ح-نو ،تا-عو-مÛا رود ن--م
بلقو ةدوعلا ىلع رداق سسفانŸا نأا ينعي ام ،طرافلا مشسوŸا ايقيرفإا
،Òخلب فادهلا قافرل ةبشسنلاب ةليحتشسم تشسيل ةمهŸا نكل ،نيزاوŸا
يدانلاب ررشضلا قا◊إا مهناكمإابو نيدايŸا ‘ Úنشسلا ةÈخ نوكلÁ نيذلا
‘ ر-ه-ق-ي ل يذ-لا يدا-ن-لا-ب سسي-لو ه-ما-يأا ن--شسحأا ‘ سسي--ل يذ--لا ير--شصŸا
Úسسح. ةÒخألا تاونشسلا

ــه٢44١ نابعشش٥١ ـل قفاوŸا١٢٠٢ سسرام٩٢ Úنثإلا لوأ’ا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

... يبرادلا ‘ لداعتلا دعب

لـــــــــــخدي Êارـــــــمع
ةارابم وج ‘ هيبع’
يرــــسصŸا كـــلامزلا

هــــيبع’ بـــــــــلاطيو
 يدـــــــــحتلا عـــــــــفرب

... ةيلايخ ءاوجأا اوعنسص امدعب

ةرادإ’ا ديدج نوبقÎي «ةوانسشلا»
 ةرــــــــظتنم ةÒبــــــــك ءاــــــــمسسأاو

ىلع نورظتني مهتيمشست نيÒثكلل ولحي امك «ةوانششلا» ،Òبكلا يدانلا قاششعو راشصنأا لاز ل
لمعي هنأا عيمجلل دكأا يذلا سساŸأا رشصانلا دبع سسيئرلا ةدايقب ،ةرادإلا ديدج رم÷ا نم رحأا

⁄ ةرادإلا نأا لإا ر“ تاعاشسلاو مايألا نأا مغرف ،وياروب يشضايرلا ريدŸا ةقفر ةمات ةيرشس ‘
Ëدقتب ةيفتكم ،ةيوت-ششلا تلا-ق-ت-نلا ةÎف لÓ-خ ة-ي-عو-ن تا-ق-ف-شص يأا ا-ه-م-شض ن-ع ن-ل-ع-ت

‘ دجاوتت ةÒخألا نأاب دكؤوت ةعلطŸا انرداشصم نأا ولو ،اهدمأا لاط يتلا دوعولا
. ابيرق اهمشض نع نÓعإلا متيشس ةÒبك ءامشسأا عم ةبرقم دج تلاشصتا

 ÚحرسسŸا ةمئاق رطسس Êارمع
بردŸا نأا ،يدانلا ةرادإا نم ةبرقŸاو ةعلطŸا انرداشصم تملعو اذه

لجأا نم يدانلا ةرادإل اهمدقو ،ÚحرشسŸا ÚبعÓلا ةمئاق رطشس Êارمع
امدعب ،ةيدو-لوŸا ع-م ا-هد-ق-ع خ-شسف م-ي-شسÎل تا-شضوا-ف-م ة-شسل-ج د-ق-ع

بشسحو ،تاعلطتلا ىوتشسم ‘ نكت ⁄و راشصنألاو ةرادإلا نظ تبيخ
رارغ ىلع حيرشستلل ةرظتنم تناك ءامشسأا كانه نإاف رداشصŸا تاذ

قيرف نع ثحبلاب ابلاطم نوكيشس يذلا ظيف◊ا دبع مجاهŸا
. ديدج نم هعم هراوششم ثعبي

 مهديري نيذلا ÚبعÓلا ءامسسأا نع فسشكو ...
مدق ،دعاشسŸا همقاط عم رواششتلا دعب Êارمع بردŸا نأا امك
،ةي-لا◊ا ةÎف-لا لÓ-خ م-هود-ير-ي ن-يذ-لا Úب-عÓ-لا ءا-م-شسأا ةرادإÓ-ل
ىلع ةشصاخ ةفاشضإلا Ëدقت ىلع نيرداق مهناكمإاب مهاري نيذلاو
ةليلم Úع مجاهم ةوقب ةبولطŸا ءامشسألا Úب نمو ،موجهلا ىوتشسم

ىلع Êارمع رشصي ناذللا ،نورمح لئابقلا ةبيبشش مجاهمو طوبعج
. اهب ناعتمتي يتلا ةÒبكلا تايناكمإلا لظ ‘ امهبادتنا

 ةمداقلا تاعاسسلا ‘ رظتنم يقيرفإا مجاهم
كشش ىندأا اهيلإا ىقري ل رداشصم نم بعŸÓا ءادشصأا ةيموي تملع

تلاشصتا ‘ دجاوتي وياروب يشضايرلا ريدŸا نأا ،قيرفلا تيب ‘
ةرادإا هيلع تشضرع ثيح ،Òبك يقيرفا مجاهم عم ةمدقتم دج
‘ ءا-شضمإلا-ب ه-عا-ن-قإا ل-جأا ن--م ير--غ--م ي--م--شسر سضر--ع يدا--ن--لا
فششكلا Óيشصفتو ةلمج سضفرت سساŸأا ةرادإا نأا املع ،ةيدولوŸا

ةأاجافم نوكتشس يتلا ةقفشصلا ميشسرت ةياغ ىلع ،نآلا همشسا نع
تناك يتلا لكاششŸا لظ ‘ ةجرÿا هذه يتأاتو ،ةوانششلل ةراشس
. بعÓلا ةيوه نع نلعت امدنع ىرخأا قرف عم ةرادإلا اهيف لخدت

 ةيمتح ةيولوأا باعلأا عناسصو ،صصانق مجاهم
تءاج يتلا تاحيرشصتلا بشسحو ،ركذلا ةفلاشسلا تايطعŸا لظ ‘

نأا اديج ملعت ةرادإلا نإاف ،ةارابم لك دعب Êارمع بردŸا ناشسل ىلع
سسح كلÁ ،ىمرŸا مامأا يقيقح سصانق مجاهŸ ةشسام ةجاحب قيرفلا
دعاشسيو ،ةيلاث-م تارا-شصت-نا ق-ي-ق-ح-ت-ب ق-ير-ف-ل-ل ح-م-شسي زا-ت‡ ي-ف-يد-ه-ت

اعبطو ،فادهأا ¤إا ةحاتŸا سصرفلا ةمجرت ‘ يويرف ديحولا مجاهŸا
Úب يقيقح لشصو ةباثÃ نوكي ،اهب سسأاب ل تاينفب عتمتي يقيقح باعلأا عناشص

ةيبشسنلاب ةيمتح ةيولوأا نادعي ناذللا نابلطلا ،يمامألا طÿاو يفلÿا طÿا
Úسسح. يدانلل ةينفلا ةشضراعلا سسأار ىلع ءاقبلل ينفلا مقاطلل

،Êارمع ردا-ق-لا د-ب-ع ة-يدو-لو-م-ل-ل ي-ن-ف-لا ر-يدŸا عر-شش
لجأا نم هيبعÓل ةيرث ةيبيردت سصشصح جمرب ‘ سسمأا

رظتنت يتلا ةيوقلا ةارابملل ،ةماتلا ةيزها÷ا نامشض
يرشصŸا كلامزلا يدان مامأا ،مداقلا تبشسلا موي هلابششأا

ن-م تا--عو--مÛا رود ن--م ة--شسماÿا ة--لو÷ا با--شس◊
Êاشسملتلا ينقتلا ،ةيقيرفإلا لاطبألا ةطبار ةشسفانم
نوكتشس يتلا ةماهلا ةارابŸا وج ‘ اركبم هيبعل لخدأا

¤إا يتأاي نل يرشصŸا سسفانŸا نأا اÃ ،ةيوقو ةبعشص
ى-ل-ع زو-ف-لا-ب ةأا-جا-فŸا ق-ي-ق– لوا-ح-ي-شس ل-ب ة-هز--ن--لا
ىلع سسفانتلا قابشس ‘ ديدج نم ةدوعلاو ،ةيدولوŸا

.يئاهنلا عبرلا رودلا ¤إا روبعلا ةقاطب نامشض

 يبرادلا ةجيتن نايسسن هيبع’ نم بلط Êارمع
‘ ،Êار-م-ع ردا-ق-لا د-ب-ع ة-يدو-لوŸا برد--م ناو--ت--ي ⁄
يبرادلا ةارابم ةجيتن نايشسن ةرورشضب هيبعل ةبلاطم

دهشش يذلاو ،ةمشصاعلا دا–إا Ëر÷اب مهعمج يذلا
عقو ىلع ىهتناو ةقيقد Úعشست رادم ىلع ةÒبك ةيدن
دكأا Êارمع ،ة-ك-ب-شش ل-ك ‘ Úفد-ه ي-با-ج-يإلا لدا-ع-ت-لا
قيرفلاو اعفن يدجي ل لÓطألا ىلع ءاكبلا نأا هيبعÓل
يرشصŸا كلامزلا يدان اعبطو ،ةÒبك تايد– هرظتنت
‘ هلقث لكب يمÒشس هنأا اÃ ةلهشس ةغئاشص ةمقل نوكي نل
. ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلل موجهلا

 تادوهÛا نم ديزŸا لذب ىلع مهّثح
ديزŸا لذب ىلع هيبعل ثحي ةيدولوŸا بردم حار امك
ةمداقلا تلو÷ا ‘ ،ةينفلاو ةيندبلا تادوهÛا نم
ةكشسلا ¤إا قيرفلا ديعت ةيباجيإا جئاتن قيق– لجأا نم
مدقي ةرم لك ‘ هقيرف نأاب ىري Òخألاف ،ةحيحشصلا

،ةارابŸا ةياهن ‘ زوفلا نع زجعي هنكل ةديج تايوتشسم
داهتجلا ةرورشض ىلع هيبعل عم تقولا سسفن ‘ ارشصم

مدق هقيرف نأا Êارمع اÈتعم ،بولطŸا قيقحتل Ìكأا
زوفلا نم ادج ابيرق ناكو دا–إلا مامأا بيط دودرم
. يبرادلا طاقنب

 يدحتلا عفر ةرورسضو ...
ةيراقلا ةارابŸا ةيمهأاب هيبعل Èخي حار «سشتوكلا»
لحيشس يذلا ،يرشصŸا كلامزلا يدان مامأا ،ةمداقلا

ق-ل-خ لوا-ح-ي-شسو ،ة-م-شصا-ع-لا ر-ئاز÷ا ى-ل--ع ا--ف--ي--شض
ى-ل-ع زو-ف--لا--ب ة--ل--ي--ح--ت--شسم تشسي--ل ي--ت--لا ةأا--جا--فŸا
نامشض ىل-ع سسفا-ن-ت-لا ‘ ه-لا-مآا ءا-ي-حإاو ،ة-يدو-لوŸا
مدقلا ةرك نأا اÃ ،مداقلا رودلا ىلع روبعلا ةقرو
يهو ،ل-ي-ح-ت-شسŸا-ب فÎع-ت لو ة-ق-ي-قد مو-ل-ع تشسي-ل
Êارمع اذل ،Òخألا ‘ اهل دهتجي نŸ مشستبت يتلا

مزعلا دقعو يدحتلا عفرب هيبعل بلاط ةرم لك ‘
رود ‘ ة-ي-با-ج-يإلا ج-ئا-ت-ن--لا د--شصح ة--ل--شصاو--م ى--ل--ع

عبرلا رودلا ‘ ةيمشسر ةفشصب دجاوتلل ،تاعومÛا
.يئاهنلا

 ةيدولوŸا لهأاتل يفكت ةديحو ةطقن
ع-م ثد-ح-ت-ي حار Êار-م-ع ردا-ق-لا د-ب-ع بردŸا هرود--ب

مامأا ،ةمداقلا ةارابŸا ةيمهأا نع Òبك باهشسإاب هيبعل
دكؤوي ثÓثلا اهطاقنب زوفلاف ،يرشصŸا كلامزلا يدان
،مداقلا رودلا ‘ دجاو-ت-لا-ب ا-ه-ت-ي-ق-حأاو ة-يدو-لوŸا ةو-ق
ةلو÷ا راظ-ت-نا نود مÓ-شسب رو-ب-ع-ل-ل ا-ه-ي-ف-ك-ي لدا-ع-ت-لاو
ةعومÛا ردشصتم ،يشسنوتلا يجÎلا مامأا ةيماتÿا
اركبم هاياون دكؤوت يتلا ةÒبكلا تاراشصتنلا بحاشصو

نوبعÓلاو ،ةيراقلا ةشسفانŸا هذه ‘ اديعب باهذلا ‘
ىقبي نك-ل م-ه-ي-ف-ك-ت ةد-ي-حو ة-ط-ق-ن نأا-ب اد-ي-ج نو-كرد-ي
. ةنعارفلا مامأا بولطم رذ◊ا

Úسسح



نم يكوكلا ليبن ةدايقب ينفلا مقاطلا عم هدقع عمزŸا عامتجلا فيطسس قافو ةرادإا تلجأا
ةمئاق ميسسرت ¤إا ةفاسضإا تاجايتحلا ديد–و ›ا◊ا وتاكرŸا ةيجيتاÎسسإا ‘ ثبلا لجا
عامتجلا  رارسس ةرادإلا سسل‹ سسيئر روسضح رذعت دعب حيرسستلاب ةينعŸا رسصانعلا ءامسسأاب
حبسصيل ةرادإلا سسل‹ سسيئرو يسسيئرلا بردŸا متخب عقوي عامتجلا رسضfi نا ةسصاخ

¤إا قحل دعوم ديد– متيل  ÚحرسسŸا ةمئاق سصوسصÿابو Êوناق لكسشب لوعفŸا يراسس
.ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا  رارسس سسيئرلا ةدوع ةياغ

كلذك لجاتي وباج عم ةراد’ا ءاقل
ءاقللا ليجات ›ا ةمسصاعلا ‘ هثوكم ةرادلا سسل‹ سسيئر ديد“ ىدا

ن-مؤوŸا د-ب-ع ي-مو-ج-ه-لا ط-سسو-لاو ةرادلا Úب اددfi نا-ك يذ--لا
ى-ل-ع قا-ف-تلا ى-ل-ع ةÒخلا تا-سسم-ل--لا ع--سضو ل--جا ن--م و--با--ج
اوباج نوكيسس ةÒبك ةبسسنبو ثيح ةليكسشتلا ميعدتل هقاحتلا

نا د-ع-ب ›ا◊ا يو-ت-سشلا و-تا-كرŸا لÓ-خ Úمد-ق--ت--سسŸا لو
لازتعلاو هقيرف ›ا ةدوعلا ‘ ةحلم ةبغر بعÓلا ىدبا

. هناولا ت–
ةيلوÎبلا ةكرسشلل ماعلا ريدŸا يقتلا رارسس

ريدŸا عم سسما رارسس سسيئرلا هطبر يذلا دعوŸا ءاج
ةذ-فا-ن تا-ه-ج ن-م ة-طا-سسو-بو ة-ي-لوÎب-لا ة-كر-سشل-ل ما--ع--لا
›اوتلا ىلع عبارلا مويلل ةمسصاعلاب هثوكم ددÁ هلعجيل

بل-ط ل-جا ن-م د-عوŸا  رار-سس سسي--ئر--لا ل--غ--ت--سسا ثي--ح
ةبعسصلا ةيعسضولا حيسضوتو يليو“ دقع نم ةدافتسسلا
نا ل-مأا ي-ل-ع  ›اŸا بنا÷ا ن-م ه-ق-ير-ف ا-ه-سشي-ع-ي ي-ت--لا
ة-ي-لوÎب-لا ة-كر-سشل-ل لولا لو--ئ--سسŸا ة--ق--فاوÃ ي--ظ--ح--ي
سسيئرلل ةا‚ قوط نوكيسس Èتعم  يليو“ دقع نامسضو
. رارسس
سضورعلا عييسضت نم نوفوختمو نوقلق نوحرسسŸا

قلقلا اهحيرسست رابخأا راسصنألا لوادت يتلا ءامسسألا يدبت
دقع ‘ ليج-ع-ت-لا بقÎت تي-ق-ب ثي-ح عا-م-ت-جلا ل-ي-جا-ت د-ع-ب

نمسض اهتيعسضو نم دكأاتلا لجا نم عوبسسألا ةيادب عم عامتجلا
Òسصم ديد– لبق اهتلسصو يتلا سضورعلا ةسسارد رسشابت ىتح دادعتلا

‘ سضورعلا  عييسضت نم تافوختلا ةيدبم  راوسشŸا ةيقب ‘ اهتهجو
خسسف تاسضوافم ةيادبل دعوم ديد–  ‘ ةرادإلا لطا“ لسصاوت ةلاح
ب/ليلخ. دقعلا

ةيلوÎبلا ةكرصشلل ماعلا ريدŸا عم دعوŸا ببصسب هئاقب ددم رارصس

لــــــجأاتي يـــكوـــــكلا عــــم عاــــــــمتج’ا
نوفوختمو نوقلق نوحرسسŸاو

لوأ’ا فÙÎاــه2441 نابعسش51 ـل قفاوŸا1202 سسرام٩2 Úنثإلا

فيطسس قافو

مقاطلا لمع ىلع سضار Òغ رارسس
يكوكلا بردملل دعاسسŸا

مقاطلا نم هجاعزنا يدبا رارشس سسيئرلا نا ةقوثوم رداشصم تفششك موهلد Ëرك دعاشسŸا بردŸا نم لك يكوكلا ليبن بردملل دعاشسŸا تاباشصإلا دعب  سسار◊ا بردمو يشساطغلا سسيق Êدبلا رشضÙا، يفياطشسلا سسيئرلا اهعجرأا يتلاو ÚبعÓلا تقحل يتلا ةديدعلا رشضحملل ةلماك ةيلوئشسŸا اهيف لمحو Êدبلا Òشضحتلا ءوشس ¤ا ةظحŸÓا هذه  رارشس سسيئرلا يفخي ⁄و دعاشسŸا مقاطلاو  Êدبلا . هيدعاشسم نم هءايتشسا هل فششكو يكوكلا بردŸا يلع
ب/ليلخ

ةديدصش ةرارح ت–و لاوز ةيناثلا ‘ يرŒ ةارابŸا
ناميلسس يتوبي÷ا مك◊ا Úعت فاكلا

ابمينا ةارابم ةرادإ’ ةعمج دمحأا
مدقلا ةركل يقيرفإلا دا–إلا ‘ ميكحتلا ةن÷ تنيع
ة-ع-م-ج د-م-حأا نا-م-ي-ل-سس ي-تو-ب-ي÷ا م-ك◊ا ،«فا-ك--لا»

ابمينا يدانو انقيرف Úب ةثلاثلا ةلو÷ا ةارابم ةرادإل
اب-م-ن-يا ا-ب-لأا بع-لÃ يرا÷ا ل-ير-فا4 مو-ي يÒج-ي-ن-لا
سسأا-----ك ن-----م تا-----عو-----مÛا رود م-----سسر-----ب ، ›ود-----لا
نم لك هدعاسسيو ،مدقلا ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا
‘ ، هلاروب سسياو ديسشر و دمحأا قازرلا دبع نابيل

ا-م-ك-ح دو-مÚ fiسسح ر--سصا--ن دو--مfi نو--ك--ي--سس Úح
يبماغلا ¤إا ءاقللا ظفاfi ةمهم دانسسإا ” امك ،اعبار
رد-ن-سسك-لأا Êا-غ-لا ما-ع-لا بقارŸا ا-مأا ،زا-مو-غ نا-تر--م
.يتناسشا يكاسص
’اوز ةيناثلا ‘ ةديدسش ةرارح ‘ يرŒ ةارابŸا

ةارابم تيقو-ت مد-ق-لا ةر-ك-ل ي-ق-ير-فإلا دا–لا ط-ب-سض
ةلو÷ا باسس◊ فيطسس قافو مامأا يÒجينلا ابمنينا
›ا فاك-لا ة-سسفا-نŸ تا-عو-مÛا يرود ن-م ة-ث-لا-ث-لا
لاوز ةيناثلا ةعاسسلا نم ةيادب ليرفا4 دحألا ةيسسمأا
فيسضتسسŸا قيرفلا نم بل-ط-ب يÒج-ي-ن-لا تي-قو-ت-لا-ب
فور-ظ-لا ن-م د-ي-ف-ت-سسي-ل تي-قو-ت-لا اذ-ه د-م--ع--ت يذ--لا
قافو سسفانŸا باسسح يلع اهيلع دوعت يتلا ةيخانŸا

. ةديدسش ةرارح ت– بعليسس يذلا فيطسس
مسسرت ⁄ ايÒجين ةيرفسس تابيترت

ةيرفسسلا تابيترت مسسرت ⁄ فيطسس قافو ةرادإا تلازل
روسض◊ ةيÒجينلا ابا ةنيدم ¤ا دادعتلا دوقت يتلا

ما-مأا تا-عو-مÛا يرود ن-م ة-ث-لا-ث-لا ة-لو÷ا ةارا--ب--م
—افلا دعوم ةرادإلا ديد– مغرف يÒجينلا ابمنينا

اهنأا ›إا لقنتلل ادعوم مداقلا سسيمÿا يا ليرفا نم
ةر-ئا-ط را-ج-ئ-ت--سسا د--حألا سسمأا ة--يا--غ ›إا ن--م--سضت ⁄
ابا ةنيدم راطم  ›إا ةرسشابم  قيرفلا لقنل  ةسصاخ

. ةنيدŸا نع ملك07 دعبي يذلا
ب/ليلخ

ةيبيردتلا ةسص◊ا سشماه يلع هيبعل عم لوطم اعامتجا يكوكلا ليبن بردŸا دقع
‘ هب نورهظي نوبعÓلا ادغ يذلا مسشتÙا دودرŸا هيف دقتنا  اباطخ هجو نيا
Úب--عÓ--لا بلا--ط ثي--ح  زو--ف--لا ‘ ة--ب---غر---لاو ةدارلا با---ي---غو ةÒخلا تا---يرا---بŸا
ةرادسص يلع ظاف◊ا لجا نم ديحولا ليبسسلا يقبي يذلاو يدحتلا عفرو ةسضافتنلاب
ةبغم نم ارذfi دغلا ةيسسمأا ةليلم Úع مامأا زوفلا طاقنب هيبعل بلاطو بيتÎلا
. ةارابŸا هذه لÓخ ةطقن يا عييسضت

لاومأ’ا نع ثيدحلل بسسانم Òغ عسضولا نا مهل دكأا
بنا÷ا نايسسنب هيبعل بلاط ثيح ةيلاŸا ةيعسضولا يكوكلا بردŸا باطخ نمسضت
بسسانم Òغ ةليكسشتلا هيف دجوت يذلا عسضولا نا ادكؤوم  ةارابŸا يلع زيكÎلاو ›اŸا
ةبلاطملل ةوق عقوم ‘ مهلعجيسس ةرادسصلا يلع ظاف◊ا ناو  لاومألا نع ثيدحلل

Ãعت يا ناو مهتاقحتسسÌ اهنع ىنغ ‘ وه تاباسسح ‘ قيرفلا ‘ لخديسس مداق
.دغلا ةيسسما زوفلا ةرورسض يلع اددسشم

ةارابŸا دعب ¤ا ةيقيرفإ’ا ةمئاقلا طبسض  لجا
مداقلا سسيمÿا رفسسلاب ةينعŸا رسصانعلل ةيمسسلا ةمئاقلا يسسنوتلا بردŸا ملسسي ⁄

طبسض لجا ثيح  ةقباسسلا ةيرفسسلا رارغ يلع ابعل61 نم ةنوكتŸاو ايÒجين ¤إا
ةركف هل نوكتسس ثيح  ةليلم Úع ةيعمج ماما دغلا ةيسسمأا ةهجاوم دعب ام ¤ا ةمئاقلا
ماسسح مجاهملل ليدبلا داجيإا ¤ا ةفاسضإا ةباسصŸا رسصانعلا ‘اعت يدم نع ةقيقد
ةطلسسŸا ةبوقعلا ببسسب ةيرفسسلا هذه نع بايغلا ›ا رطسضيسس يذلا ةسشغ نيدلا

62 ينفلا مقاطلا راتخيسس ابعل73ل ةÒسشأاتلا تبلط ةرادإلا نا ةراسشإلا ردŒ هيلع
ب/ليلخ.رفسسلل ابعل

دغلا ةهجاوم دعب ام ¤إا ةيقيرفإلا ةمئاقلا طبصض لجا

ةـليلم Úع طاقنب بــلاطيو هيبع’ رـــفنتسسي يــكوكلا

ةبلاطم ةرادإلاو لصصت حيبذ-فيطلوب نويد نويلم005
تامادقتصسلا نم عنŸا عفرل اهديدصستب

داــــــ–’ رـــــسسي’ا Òــــهظلا راــــتخت ةراد’ا
Êاـــــــحرـــــــف ةـــــــفÿÓ سشوـــــــعب سساـــــــبعلب

نارهو ةيعمج ةسسردم نيأا سشوعب يراوه سسابعلب دا–ل رسسيألا Òهظلا يلع ةرادإلا رايتخا عقو
يسضاŸا لبق ام مسسوŸا جÈلا يلهأا، ةيدŸا يبŸوا، Âاغتسسم يجرت  قرف  ناولأا سصمقت يذلاو
قافو هجاو نا بعÓل قبسس ثيح سسابعلب دا–ا قيرفب ›ا◊ا مسسوŸا ةيادب هقاحتلا لبق
بسسحو ةفسسؤوم اثادحأا اهتياهن تفرع يتلاو طرافلا مسسوŸا سسأاكلا ةارابم  لÓخ فيطسس
ةفÿÓ ليدب نسسحأا هيف ىرت يذلا بعÓلا عم تاسضوافŸا ةرادإلا ترسشاب دقف انرداسصم
يئانثلا لكوم غليبت لسصو  ةهج نم . ةيقيرفإلا ةسسفانŸاو ةلوطبلا راوسشم  ةيقب ‘ Êاحرف
لث“ نويلم005 قوفي غلبÃ ةبلاطملل حيبذ هليمزو فيطلوب سسرا◊ا فيطسس قافول قباسسلا
ةدŸا ‘وتسساو تاعازنلا ةن÷ نم ه◊اسصل رارق نم ةÎف ذنم دافتسسا يذلا يئانثلا نويد
لÓخ تامادقتسسلا نم عنŸا ةبوقع ةلئاط ت– قافولا لعج ام اموي54 لبق غيلبتلل ةينوناقلا
نم نويلم005 غلبم ديدسستب ةمزلم قيرفلا ةرادإا نوكتسسو يوتسشلا وتاكŸÒا نم ةيلا◊ا ةÎفلا
ةرادإلا نأا ةسصاخ ›ا◊ا وتاكŸÒا لÓخ ةفدهتسسŸا رسصانعلا ليهأاتو عنŸا رارق عفر لجا
. اهترهظأا يتلا سصئاقنلا دعب  ةليكسشتلا ميعدت سضرغب ءامسسألا نم ديدعلا عم اقافتا تمربأا

مداقلا عوبسسأ’ا ةنوملقوب ىوكسش ‘ ثبلا
ا-ه-ب مد-ق-ت ي-ت-لا يو-ك-سشلا سصو-سصخ-ب تا-عاز-ن-لا ة-ن÷ ة-ل-سسار-م ى-ل-ع ف-ي-ط-سس قا-فو ةرادا تدر
نع ةرادإلا تعفاد نيا هحيرسست قئاثوو ةقلاعلا هتاقحتسسÃ ةبلاطملل ةنوملقوب بيب◊ مجاهŸا

بعÓل ةيرهسش روجا4 مسصخو انوروك ةÎفب سصاÿا لوكوتÈلا قيبطت ىلع ترسصأاو اهفقوم
نا دعب  ›ا◊ا مسسوŸا ةيادبل ثÓثلا ةيرهسشلا روجألاب هتيقحا مدع ىلع اهديكأات ¤إا ةفاسضإا
قÓطنا نم ›وألا تلو÷ا  روسضح نم هتعنم ةيحارج ةيلمع ¤ا هعوسضخ مجاهŸا ىفخا
. مداقلا عوبسسألا يئاهنلا مك◊اب تاعازنلا ةن÷ قطنت نا رظتنيو ةلوطبلا

ةفئاسصلا ¤ا رارقلا لجؤوت Êاوسضر-ةنوملقوب ماكحأا
وتاكرŸا يلع ةنوملقوب مجاهŸا ىوكسش سصوسصخب تاعازنلا ةن÷ هردسصت يذلا رارقلا رثؤوي نل
Òهظلا حلاسصل ةÎف ذنم ردسص يذلا رارقلا رارغ ىلع فيطسس قافو يدانل ›ا◊ا يوتسشلا
رارقلا ديسسŒ لبق اموي54 ةرادإلا غيلبتب يئانثلا مايق هقيبطت بلطتي يذلاو  Êاوسضر نÁألا
لبق رارقلا رودسص  رظتني ةنوملقوب لازل اميف طقف Úعوبسسأا ذنم Êاوسضر هب ماق يذلا وهو
ن-م ق-ير-ف-لا ع-ن-م ¤إا يدؤو-ي رار-ق يأا ة-ط-بار-لا ذا-خ-تا ل-جؤو-ي ا-م و-هو تاءار-جإلا ة-ي--ق--ب لا--م--كإا
›ام فÓغب بلاطي يئانثلا  نأا ةراسشإلا ردŒ ةمداقلا ةفئاسصلا وتاكÒم ةياغ ›إا تامادقتسسلا

ب/ليلخ. نويلم007و نيرايلم نع لقي ل



عيباضسأا3 بيغيضس Êاوضضر
ةــــــــضسفانŸا نــــــــع
Êاعي Êأوشضر يدعشس نأأ ،انرداشصم تملع
ةلشضعلأ ىوتشسم ىلع فيفخ قز“ نم
هئÓمز ةقفر بردتلأ نم همرحيشس ،ةبرقŸأ
Ÿثلأ نع لقت نل ةدÓرمألأ وهو ،عيباشسأأ ةث
لبق نوكت نل Êأوشضر ةدوع نأأ ينعي يذلأ

بابشش ةأرابم عيشضيشسو ،بايإلأ ةلحرم
.ةرخأاتŸأ دأدزولب
ىلع دجاوتي ضشوعب
ةراطضسوضس رادار
رشسيألأ Òهظلأ دجأوتي

يرأوه ضسابعلب دا–ل
ةرأدإأ رأدأر ىلع ضشوعب
لجأأ نم ،ةراطشسوشس
لÓخ هعم دقاعتلأ
ضضيوعتل ›ا◊أ وتاكŸÒأ

،باشصŸأ ةيشسيامخ بايغ
دق يذلأ لكششŸأ نأأ لإأ
لامتكأ نود لوحي
بعÓلأ دقع وه ةقفشصلأ

رمتشسي يذلأ هقيرف عم
ةنشسلأ فيشص ةياغ ¤إأ
.لبقŸأ

ــه244١ نابعصش٥١ ـل قفأوŸأ١202 ضسرام٩2 Úنثإلأ لوألا فÙÎا
ةمشصاعلأ دا–إأ

فاـــــــنئتضسلا نـــع اـــــــباغ راـــــــمع يـــــــضسو داـــــيع نب
ةحيبصص يأد Úصسح رصصن ةليكصشت تداع
دعب تابيردتلأ ءأوجأأ ¤إأ تبصسلأ ضسمأأ لوأأ
بقع نوبعÓلأ اهنم دافتصسأ يتلأ ةحأرلأ
ن-م لوألأ ف--صصن--لأ ى--ل--ع را--ت--صسلأ لأد--صسإأ
با-ي-غ ة-صص◊أ تد-ه-صشو ،›ا◊أ م--صسوŸأ
Òصشت نيذلأو رامع يصسو دايع نب يئانثلأ
ةمئاق ‘ هدجأوت ¤إأ رداصصŸأ نم ديدعلأ
لÓ-ب بردŸأ ا-ه--م--ل--صس ي--ت--لأ Úحر--صسŸأ
اصضيأأ مصضت يتلأو أرخؤوم ةرأدإÓل يريزد
و-هو ،Êور-ط-بو ي-ل-ب--ق ،Êأر--ق--م ضسرا◊أ
.فانئتصسلأ ةصصح رصضح يذلأ يثÓثلأ

دوقع خشسف ةقيرط ‘ لاكششإلأ
ÚحرشسŸأ

ةÒبك ةبصسنب لصصف ينفلأ مقاطلأ نأأ مغرو
ل--ك--صشŸأ نأأ لإأ ،Úحر---صسŸأ ة---م---ئا---ق ‘

ر-صصا-ن-ع-لأ دو-ق-ع خ-صسف ة-ق-ير-ط و-ه Èكألأ

ة-ط-ب-تر--م تلأزل ا--ه--نأأ مأدا--م ة--حر--صسŸأ
أذهل ،يدا-ن-لأ ع-م لو-ع-فŸأ ة-يرا-صس دو-ق-ع-ب
عم ضسول÷أ ىلع ةÈ‹ ةرأدإلأ نوكتصس
داجيإأ ةلواÙ ةدحأو ةلواط ىلع اهيبعل
ة-ن÷ ¤إأ ءلؤو-ه أا--ج--ل--ي ل ى--ت--ح يّدو ّل--ح

Èكألأ رّرصضتŸأ قيرفلأ نوكيو تاعزانŸأ
.ةيصضقلأ هذه ‘

يروfi عفأدم ىلع ّرشصُي يريزد
م---صض ¤إأ ير---يزد لÓ----ب بردŸأ ى----ع----صسي

تÓ--يو--ح--ت--لأ ةÎف لÓ---خ روfi ع---فأد---م
قاحصسإأ عفأدŸأ ضضيوعتل ةيلا◊أ ةيوتصشلأ

رهظ هنأأ مغر هيلع يلختلأ رّرق يذلأ يلبق
Ãرظتني عيم÷أ ناكو هب ضسأاب ل ىوتصس

يئانثلأ وهو ،ةحيرصشةوب وأأ يزع حيرصست
ةلحرم ‘ ءاطخألأ نم Òثكلأ بكترأ يذلأ
‘ رخأأ يأأر هل ناك يريزد نأأ Òغ باهذلأ

تا-عا-صسلأ ‘ Ìكأأ ة-يؤور-لأ حا-صضتأ را-ظ-ت--نأ
ة--ي--م--صسر---لأ ة---م---ئا---ق---لأ لو---ح ة---مدا---ق---لأ
 .Úحرصسملل

ةركف نع عجأÎت دق ةرأدإلأ
يششواشش عم دقاعتلأ

نع عجأÎت دق يدانلأ ةرأدإأ ّنأأ انملع امك
يزوف قباصسلأ ›ودلأ ضسرا◊أ عم دقاعتلأ

ل هّنأأ اÃ يوتصشلأ «وتاكŸÒأ» ‘ يصشواصش
ىتحو ،ن-يÒصسŸأ ط-صسو عا-م-جإلأ ق-ق-ح-ي
هلوأدت ” يذلأ ÿÈأ أوبرغتصسأ راصصنألأ
تا-عا-صسلأ ‘ ع-صسأو قا-ط--ن ى--ل--ع م--ه--ن--ي--ب
يصشواصش ىو-ت-صسم ع-جأر-ت بب-صسب ة-ي-صضاŸأ
عم هدقع خصسف ذنم قيرف نود دجوي يذلأ

ىلع بّردت-يو جÈلأ ي-ل-هأأ ق-با-صسلأ ه-ق-ير-ف
ذنم ليانم جرب هصسأأر طقصسم ‘ دأرفنأ

م . م.ةÎف

يأد Úشسح رشصن

!فافلا ببضسب ىيحي Îنع دراطت تاعاضشإلا
،مشسوŸأ أذه يهتنت نل ،ىيحي Îنع دا–Óل يشضايرلأ ريدŸأ لكاششم نأأ ودبي

ةبغر لوح ةÒخألأ ةنوآلأ ‘ ةلم÷اب تاعاششإأ ترششتنأ ةديدج ةقلح ‘و
مدقلأ ةركل يرئأز÷أ دا–إلأ ةشسائر قابشس ¤إأ لوخدلأ ‘ قباشسلأ ›ودلأ

ضضعب هيلإأ تراششأأ ام وهو ،لبقŸأ رهششلأ ةررقŸأ ةيباختنلأ ةيعم÷أ لÓخ
ل-شصأو-ت-لأ ع-قأو-م ‘ ÚنودŸأ ضضع-ب ¤إأ ة-فا-شضإلا-ب ة-ي-ف-ح-شصلأ ر-يرا-ق-ت--لأ

ضضع-ب نأأ لإأ دا–لأ ع-م ه-ل-م-ع-ل ل-جر-لأ ة-ل-شصأو-م م-غرو ذإأ ،ي-عا-م--ت--جلأ
.رخآأ نأاشش ‘ نامرد مأأ ةمحلم لطب مشسأ ماحقإأ ديرت فأرطألأ

دا–لا عم هلمع ‘ زكرم لجرلا
ليلدلأو ،داحتلأ ‘ هجو لمكأأ ىلع هل-م-ع-ب ى-ي-ح-ي مو-ق-يو

هجورخو يبرأدلأ موي Úغولوب بعلÃ هدجأوت كلذ ىلع
‘ نا-ك زو-ف-ل ه-ع-ي-ي-شضتو ق-ير-ف-لأ Ìع-ت بب-شسب ا-ب-شضا-غ
رمأأ نود هلمع ىلع زكرم لجرلأ نأاب دكؤوي ام ،لوانتŸأ
،كانهو انه نم لاقت يتلأ رومألأ ‘ اما“ ركفي لو ،رخآأ

ليوط عورششم لجأأ نم ةراطشسوشس ¤إأ ءاج هنأأو ةشصاخ
.ةÒخألأ هتاحيرشصت ‘ هدكأأ ام وهو دمألأ

هيلع ضشيوضشتلا ديرت فارطألا ضضعب
يذلأ لمعلأ ىلع ضشيوششتلل فأرطألأ ضضعب ىعشستو

قيرفلأ نأأو ةشصاخ ،دا–لأ ‘ ىيحي Îنع هب موقي
لكاششŸأ نم ةجوم دعب حيحشصلأ قيرطلأ ‘ Òشسي

ىع-شسي ثي-ح ،م-شسوŸأ ة-يأد-ب ‘ ا-ه-ه-جأو د-ق نا-ك
ةر-ك-ع-لأ ها-يŸأ ‘ دا-ي-ط-شصÓ-ل ضصا-خ-ششألأ ضضع-ب

ضضأرغأل هب موقي يذلأ لمعلأ ىلع ضشيوششتلأو
ىفن دق ناك ىيحي نأأ ركلا-ب ر-يد-ج ،ة-ي-شصخ-شش

¤إأ همودق ذنم فافلأ ةشسائرل حششÎلأ ‘ هتين
.ةطرافلأ ةنشسلأ دا–لأ

ب .ب

دادزولب ءاقل دعوم ديد– رظتنيو ةحار هيبعل حنÁ دودغز

طاقتلأ ل-جأأ ن-م Úب-عÓ-ل ة-حأر ما-يأأ ة-ثÓ-ث دا–إÓ-ل ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ ح-ن-م
ةأرابم ‘ اهولذب يتلأ ةÒبكلأ دوه÷أ دعب دي÷أ عاجÎصسلأو مهصسافنأأ
ف-قو-ت ل-ظ ‘و ،طرا-ف-لأ ة-ع-م÷أ مو-ي ر--ئأز÷أ ة--يدو--لو--م ما--مأأ ي--برأد--لأ
دŒ ⁄ ثيح ،رخأاتŸأ دأدزولب بابصش ءاقل دعوم ديد– مدعو ةصسفانŸأ
أÒثك قلقي ام وهو ،ةهجأوŸأ ءأرجإل ابصسانم أدعوم نآلأ د◊ ةطبأرلأ

هذ-ه-ل تأÒصضح-ت-لأ ج-ما--نر--ب ط--ب--صض ن--م ن--ك--م--ت--ي ⁄ يذ--لأ دود--غز Òن--م
تاعاصسلأ ‘ دعوŸأ نع ةلوؤوصسŸأ ةئيهلأ فصشكت نأأ لمأأ ىلع ،ةهجأوŸأ
.ةلبقŸأ

بابضشلا ةارابم دعوم ديد– رظتني
تيقو-تو د-عو-م د-يد– دود-غز ةدا-ي-ق-ب دا–Ó-ل ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ ر-ظ-ت-ن-يو
بعلم ةيصضرأأ ىلع ةلوطبلأ نم ةدوعلأ ةلحرم ‘ دا–Óل ةÒخألأ ةأرابŸأ

ة-يأد-بو ة-ل-با-قŸا-ب ضصا-خ ج-ما-نر-ب ع-صضو ل-جأأ ن-م ،ة-م--صصا--ع--لا--ب توأأ02

لوألأ فصصنلأ ءاهنإل ىعصسي دا–إلأ نأأو ةصصاخ ،اهل ةيد÷أ تأÒصضحتلأ
،¤وألأ بتأرŸأ نم Ìكأأ هبرقيو تايونعŸأ هب عفري راصصتناب ةلوطبلأ نم
.طاقنلأ ةيحان نم اهنيب اميف ةبراقتم قرفلأ نأأو ةصصاخ

  دغ موي ةررقم تابيردتلا ¤إا ةدوعلا
ءاثÓثلأ دغلأ ءاصسم نم ة-يأد-ب تا-ب-يرد-ت-لأ ةرا-ط-صسو-صس و-ب-عل ف-نأا-ت-صسي-صسو

Ãغولوبب يدامح رمع بعلÚ، ث نم مهتدافتصسأ دعبÓدعب ةحأر مايأأ ةث
يبرأدلأ ءاقل دعوم ديد– مدع لظ ‘ أذهو ،رئأز÷أ ةيدولوم ةأرابم
نم ةصضفخنم لمعلأ ةÒتو نوكت نأأ بقترŸأ نم ثيح ،دأدزولب بابصش مامأأ
بأÎقأ عم ةيد÷أ رومألأ ‘ عورصشلأ لبق ،ةيلصضعلأ تاباصصإلأ يدافت لجأأ

رود-ل با-ب-صشلأ ءا-ه-نإأ د-ع-ب بع-ل-ت نأأ بق-ترŸأ ن-م ي-ت-لأ ،ة-ه-جأوŸأ د-عو--م
.لبقŸأ رهصشلأ نم عصساتلأ موي دعب يأأ تاعومÛأ

راضصتناب باهذلا ءاهنإا ديري

ةدوعلأ هلÓخ نم دكؤوي راصصتناب باهذلأ ةلحرم ءاهنإأ ‘ بردŸأ لمأايو
ام ،رئأز÷أ ةيدولوم مامأأ Òبكلأ يبرأدلأ ‘ لداعتلأ مغر ،قيرفلل ةيوقلأ
نحصش لواحيصسو ،ةيدج ةقيرطب ةلبقŸأ ةهجأوملل رصضحي دودغز لعجي

ءاهنإأو ثÓثلأ طاقنلأ دصصح لجأأ نم اصسفن مهÒصض–و ايونعم هيبعل
قيرفلأ قاع هلمأاي يذلأ رمألأ وهو ،ةنك‡ ةقيرط لصضفأاب باهذلأ ةلحرم
ى-ل-ع زو-ف-لأ لÓ-خ ن-م ة-يدو-لوŸأ ما-مأأ Ìع-ت-لأ ضضيو-ع-ت نود-ير--ي ذإأ ،ا--صضيأأ
.دأدزولب

«دادزولب بابضش ةارابم دعوم ديد– رظتنن» :دودغز
:لاقو ،Òخألأ يبرأدلأ بقع بابصشلأ ةأرابم نع ثد– دق دودغز ناكو
ديد– وه ايلاح انمهي امو ،يصضاŸأ نم تحبصصأأ رئأز÷أ ةيدولوم ةأرابم»
Òصضح-ت-لأ ج-ما-نر-ب ع-صضن ى-ت-ح ،ةر-خأا-تŸأ دأدزو-ل-ب با-ب-صش ةأرا-ب--م د--عو--م
ب .ب.«انل ةبصسنلاب ةماه ةأرابم اهنأأو ةصصاخ ،اهل بصسانŸأ

...راتسس كÓبلأ عم هتاطابترأ ىهنأأ

نــــــطولا ضضرأاـــب دـــــحألا موـــــي بـــــقترم وــــكوبوأا
وكوبوأأ يمأوك Êاغلأ ةمصصاعلأ دا–إأ فوفصص ‘ ديد÷أ مدقتصسŸأ نأأ ،انرداصصم تملع
موي اناغ هدÓب بختنم عم هتاطابترأ ىهنأأ امدعب ،لبقŸأ دحألأ موي نطولأ ضضرأاب لحيصس
نمو ،نورماكلأ ناك تايفصصت نم ةصسداصسلأو ةصسماÿأ Úتلو÷أ ‘ هعم كراصش اŸ ضسمأأ
،قيرفلأ يبعل عم بردتلأ ‘ عورصشلأ لجأأ نم نطولأ ضضرأأ ¤إأ وكوبوأأ لصصي نأأ بقترŸأ
.ةيندبلأ هتيزهاج نع فصشكلل ةينيتورلأ ةيبطلأ تاصصوحفلل بعÓلأ عصضخيصس كلذ لبقو

ةفاضضإلا Ëدقتل ايونعمو ايندب زهاج
،ةراطصسوصس فوفصصب قاحتللأ لجأأ نم ةيونعŸأو ةيندبلأ ةيزها÷أ ”أأ ‘ وكوبوأأ دجأوتيو

ل يثح ،نأديŸأ قوف أدج مهم بصصنم ‘ هدÓب بختنم ‘ امهم ابعل تاب هنأأو ةصصاخ
دا–لأ موجهل Òثكلأ Ëدقت ىلع رداقو ةÒبك تاناكمإأ كلÁ وكوبوأأ نأأ ىلع نانثأ فلتخي
لصضفأأ نوكيصس هنأأ امك ،موجهلأ طخ يبعل زيÁ يذلأ يموجهلأ مقعلأ ىلع ءاصضقلأو
ةيلاع تاينفو ةيوق ةيدصسج ةينبب Êاغلأ عيمتي ثيح ،باصصŸأ ضصويfi بايغل ضضوعم

.دا–لأ لثم ةليمج مدق ةرك قبطي قيرف ‘ حاجنلأ نم هنك“

ةعاضش نبو يجيعن عم ةÒبك ةضسفانم ‘ نوكيضسو
ينفلأ مقاطلل احاتم رخآلأ وه نوكيصس يذلأ يجيعن ءايركز عم ةيوق ةصسفانم ‘ وكوبوأأ نوكيصسو
نايصسن نود ،ةدحأو ةناكم ىلع رصشابم لكصشب يئانثلأ ضسفانتيصس ثيح ،بايإلأ ةلحرم نم ةيأدب
Òنم ةقث لين ‘ تلق هظوظح نأأ مغر ،امهعم ةصسفانم ‘ رخآلأ وه نوكيصس يذلأ ةعاصش نب
ةأرابم ‘ ةصصاخو ،مصسوŸأ ةيأدب ذنم هب رهظي يذلأ عصضأوتŸأ ىوتصسŸأ لظ ‘ ،دودغز
ب .ب.ةأرابŸأ لتقل Úتحناصس Úتصصرف عيصض اŸ ةيدولوŸأ مامأأ يبرأدلأ
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رـــــــــفسصلا ةـــــــــطقنل دوـــــــــعيو ناـــــــــسسملت خـــــــــف ‘ طـــــــــقسسي باـــــــــبسشلا

جÈلأ يلهأأ

«ءاقبلا ناـــــــمسضل لمعلاب ةـــــــبلاطم ةرادإلاو تاـــــــنامسض حـــــــنميسس ›اولا» :سساـــــــيجيدلا
يراو-ن-لا جÈلا ة-يلو يو-ت-سسم ي-ل-ع ة-يا--سصو--لا ل--ث‡ د--كأا

د-ي Ëد-ق-ت ل--جا ن--م د--ه--ج يأا ر--خد--ي ن--ل ه--نا يد--ي--م--ح
ي-سسي-ع شسي--ئر--لا ةدا--ي--ق--ب ةد--يد÷ا ةرادإÓ--ل ةد--عا--سسŸا

عفر هنا ادكؤوم ششامر شساو◊ا يواهلا شسيئرو ةسسفافع
ي-ق-ل-تو ة-يلو-لا ن--ع لوألا لو--ئ--سسم--ل--ل Ó--سصف--م ار--ير--ق--ت
ثي-ح ة-ب-سسا-نŸا لو-ل◊ا ن-ع ثح-ب-لا ل-جا ن-م ة--ق--فاوŸا

قفاوو ةيلولا نع لولا لوئسسŸا عم تثد– دقل»:لاق
ةليل-ق-لا ما-يلا ‘ ق-ير-ف-لا شسي-ئر-لا ع-م ءا-ق-ل ة‹ر-ب ي-ل-ع
ةدعاسسŸ هدادعتسسا نع هثيدح نم تمهف دقو ةمداقلا
›ا ةسضايرلاو ةبيبسشلا ريدم   لوحتيل » ةديد÷ا ةرادإلا
قيرفلا نأا نم ةحارسص نلعأا Úح ليسصافتلا ‘ شضوÿا

Òسضح-ت-لا ل-جا ن-م ة-ي-لا◊ا ةÎف-لا  لÓ-غ-ت-سسا--ب بلا--ط--م
‘ ةيباجيا جئاتن قيق– لجا نم Ìكا زيكÎلاو دا÷ا
12 كا-ن-ه تلاز ا-م »:لا-ق ثي--ح Úتر--خأا--تŸا Úتارا--بŸا

ق-ير-ف-لاو Úتر-خأا--تŸا Úت--ه--جاوŸا با--سست--حا--ب ةارا--ب--م
نل ج-ئا-ت-ن-لا ل-سضفأا ق-ي-ق– لد-جا ن-م ل-م-ع-لا-ب بلا--ط--م
نا-م-سضو يد-ح-ت-لا ع--فر ه--نا--ك--مإا--بو ط--ق--سسي ⁄ ق--ير--ف--لا
شسل‹ ءا--سضعا ن--م د--حا ل نا ف--سشك  ر--يدŸا.«ءا--ق--ب---لا
دعب ةدعاسسŸا Ëدقتل ةسسفافع شسيئرلا نم مدقت ةرادلا
.هتيكزت ةظ◊ هبنج ›ا فوقلاب تانامسض هوحنم نا

«سسايجيدلا ىلع  مهتامدخ اوسضرع ةيجيارب نوبردم»
جÈلا ةيلو  يوتسسم يلع ةسضايرلاو ةبيبسشلا ريدم فسشك

ÚبردŸ ءا-م-سسأا ةد--ع نا ة--ي--لÙا ة--عاذإÓ--ل ح--ير--سصت ‘
fiي--لÚ داد-ع-ت-سسلا ن-يد-ب-م ه-ع-م او-ثد– د--ق Ÿةد-عا-سس

نود نم مهتامدخ اوسضرعو اهيلع فارسشإلاو ةليكسشتلا
نا نود نم  قيرفلل ةينفلا ةسضراعلا يلع فارسشإÓل طورسش
عيمج نا نم ثد– ةياسصولا لث‡  نا مغر ءامسسألا ركذي
نثتسسي ⁄ هنا ينعي ام هÒبعت دح يلع ةيجياÈلا تاءافكلا
جÈلا نا ةراسشلا ردŒ  ةيجياÈلا ÚبردŸا ءامسسأا نم يا
ةÎبو-ب بردŸا ةرو-سص ‘ ءا-سسملا ن-م د-يد--ع--لا--ب ر--خز--ت
.ةبينع نب Òهز بردŸاو مسساقلب ديعسسلا،؟ شسابع زيزع،

نعطلا ديريو ةبوقعلا لبقتي ⁄ ةحامسسوب
يتلا ةيلاŸا ةبوقعلا ةحامسسوب ليبن ناديŸا طسسو لبقتي ⁄
رهسش ةرجا مسصخب يبيداتلا شسلÛا لبق نم هيلع تطلسس
هلوق دح يلع ةعورسشم تاريÈت مدق نا دعب ةسصاخ فسصنو
ةفاسضا ةهج نم يبهذلا شصفقلا هلوخد ببسسب باغ نا دعب
بعÓلا دكا ثيح هبايغ ةÎف ةليط هب لسصتت ⁄ ةرادلا نا ›ا
يتلاو  ةبوقعلا ةعجارم لجا نم ةرادÓل نعطب مدقتيسس هنا
ةفقوتم روملا لك نا ةسصاخ ةتقؤوم ةبوقع اهنا Òثكلا يري

. ةسسفافع– ›اولا ءاقل دعوم يلع
سسما بايغلا لسصاو نادغزو يعبسس

يعيبسس ةليكسشتلا دئاقو يروÙا عفادŸا يئانثلا لسصاو
رسسيلا Òهظ-لا ه-ل-ي-مز بن-ج ›ا تا-ب-يرد-ت-لا ن-ع با-ي-غ-لا
ةرادلا نم رسضخلا ءوسضلا يلع لوسص◊ا نود نم  نادغز
تابيردتلاب تقحتلا دق ةبئاغلا رسصانعلا ةيقب ناك نا دعب

يئانثلا قاحتلا ةرادإلا رظتنت ثيح  تبسسلا شسما لوا ذنم
ةسصاخ  تابيردتلا نمسض جامدنلا لبق  تاريÈتلا Ëدقتل
يقبتو  طابسضنلا شضرفل ةوق عقوم ‘ تسسل ةرادلا نا
شصو-سصخ--ب ة--يؤور--لا حا--سضتل  مدا--ق--لا شسي--مÿا ر--ظ--ت--ن--ت

.ةديد÷ا ةرادلا لبقتسسم
تابيردتلا ‘ رسضاح ›ولج ديد÷ا ÒجانŸا

روسض◊اب لفكتي نم ›ولج لداع ديد÷ا ÒجانŸا حبسصا
ة--يد--ج يد--م ي--ل--ع فو--قو--ل--ل تا--ب--يرؤود--ت--لا ›ا م--ئاد--لا
ÚبعÓلا عم ثيد◊او تا-با-ي-غ-لا ل-ي-ج-سستو تاÒسضح-ت-لا
لفكتي نم نايميت دوليم قباسسلا ماعلا قسسنŸا ناك نا دعب
د-ع-ب ا-م ر-ظ-ت-ن-ي د-يد÷ا Òجا-نŸا ي-ق-ب-يو ة-م-هŸا هذ-ه-ب
ماع Òجانم بسصنم ‘ هدقع ميسسرت لجا نم شسيمÿا
ب/ليلخ. يمسسر لكسشب هماهم ةرسشابم مث نمو

ناسسملت دادوو دادزولب بابسش Úب شسمأا ةارابم تهتنإا
لداع-ت-لا ة-ج-ي-ت-ن-ب ي-لÙا يرود-لا ن-م ل-جأا-م ءا-ق-ل ‘

نم ةيادب ةمسصاعلاب توأا02 بعلم ىلع بعل يذلاو
ليجسستلل اقابسسلا ناك بابسشلا ،اءاسسم51h ةعاسسلا

لد-ع--ي نأا ل--ب--ق ،24 ة-ق-ي-قد-لا د-ن-ع Òخ-ل-ب ق-ير-ط ن--ع
طقسسيل ،مك◊ا ةرفاسص نم Êاوث لبق راوزلل يسشياع
Ìع-ت-لا اذ-ه د-ي-ع-يو ،دادو-لا خ-ف ‘ يدادزو-ل-ب-لا يدا-ن-لا
مهنأا اودقتعإا امدعب ةيادبلا ةطقن ¤إا شسياح ءاقفر

Œغارفلا ةلحرم اوزوا.
فادهألا لوأا عيسض وسشبو ةوقب ءاقللا أادب بابسشلا
ىلع طغسض امدعب ةوقب ةارابŸا يدادزولبلا يدانلا أادب
ثيح ،لوألا فدهلا ليجسست لجأا نم مسصÿا قيرفلا

نع21 ةقيقدلا د-ن-ع ة-ي-مو-ج-ه-لا تÓ-م◊ا لوأا او-ن-سش
بعللاو عافدلل نوكرلا دادولا لسضف اميف ،يوارد قيرط
نم ةعاسس فسصن ›اوح دعبو ،ةدترŸا تامجهلا ىلع
وسشب مجاهŸا قيرط نع شصرفلا رطخأا تلجسس بعللا
.ىمرŸا قيرط تلسض هترك نكل شسرا◊اب درفنإا يذلا

اÒخأا ليجسستلا حتتفإا Òخلب
يدانلا عافد ةرفيسش كف نم قيرفلا موجه نكمتي ⁄

ذاو-ح-ت-سسإلا ة-ب-سسنو ةÒث-ك-لا شصر-ف-لا م-غر Êا-سسم-ل-ت--لا
ر-سسك Òخ-ل-ب بعÓ-لا ن-ك-ل ،ءا-ق-ل-لا ة-ياد-ب ذ-ن-م ةÒب-ك-لا
تلسصز ةمظنم ةمجه دعبف ،24 ةقيقدلا دنع ةدقعلا

‘ ةركلا اعسضاو Òخلبل ررم Òخألا اذه شسياح مادقأل
طوسشلا ةياهن لبق هقيرف فادهأا لوأا Óجسسم كابسشلا

Òيغت فرغل وهحوتيل ةمدقŸا ‘ مهايإا اعسضاو قئاقدب
.ةعفترم تايونعÃ شسبŸÓا

Êاثلا طوسشلا ‘ هŸاعم دجي ⁄ بابسشلا
‘ ه-بو-ل-سسأا شضر-ف ن-م يدادزو-ل-ب-لا يدا-ن-لا ن-ك-م-ت--ي ⁄

ن-م د-يد-ع-لا ق-ير-ف-لا ع-ي-سضو ءا-ق-ل-لا ن-م Êا-ث-لا طو-سشلا
ةÁزعب مسصÿا لخد Úح ‘ ،ناديŸا طسسو ‘ ةاركلا
⁄ ⁄ لو-ح-ل-ب ءا-ق-فر ،ة-ج-ي-ت-ن-لا ل-يد--ع--ت ل--جأا ن--م Èكأا
م-ه-ت-ق-ير-ط ى-ل-ع بع-لو ةر-ك-لا-ب جورÿا ن-م او-ن-ك--م--ت--ي
.ةداتعŸا

دادولل ةÒخألا Êاوثلا ‘ لدع يسشياع
طوسشلا ‘ هئادأا عجارت نمث يدادزولبلا يدانلا عفد
‘ ةجيتنلا ليدعت نم دادولا نك“ ثيح ،ايلاغ Êاثلا
يذلا يسشياع بعÓلا قيرط نع ةارابŸا Êاوث رخآا
نيذلا ةÒخألا قئاقد رسشعلا ‘ هئÓمز تادوه‹ للك

‘ ةر-ك ر-خآا ل-ج-سست--ل شصر--ف--لا ن--م د--يد--ع--لا او--ع--ن--سص
اسضرأا مهتطقسسأاو يواسسوم ءاقفر تلتق يتلاو ،ةارابŸا
.هلثŸ فدهب ءاقللا يهيتنيل ،ةرسشابم فدهلا دعب

ةباسصإا نم ايكتسشإا Ìيخلبو Òخلب
ءاقللا نك Êاثلا طوسشلا ‘ Òخلب بابسشلا مجاهم جرخ
اهل شضرعت يتلا ةباسصإلا ببسسب اذهو ةوÿوبل هناكم اكرات

دعب Òيغتلا بلط نم وه ةارابŸا فاده ،ىنميلا هلجر ‘
رعسش يذلا Ìيخلبل ابيرقت رمألا شسفن وهو ،ملآل هروعسش
جورÿا نم نكمتي ⁄ هنكل ةارابŸا قئاقد رخآا ‘ ملآاب
.اهب حومسسŸا تاÒيغتلا ءاهتنإا ببسسب

ÚـــمدقتسسŸا Êاث نوــكيسسو قفّتي سسورــع نب ضشأر◊أ دا–إأ

Òهظلا عم ةيسضاŸا ةليلقلا تاعاسسلا ‘ ششار◊ا دا–ا ةرادإا تقفتا
ةÎف لÓ--خ ق--ير--ف--لا ‘ ع--ي--قو--ت--لا ل--جأا ن--م شسور--ع ن--ب Ëر--ك ر--سسيألا
Êا-ث نو-ك-ي-ل ،ار-خؤو-م ا-ي-م--سسر تق--ل--ط--نا ي--ت--لا ة--يو--ت--سشلا تÓ--يو--ح--ت--لا
امدعب ةÎف ذنم قفتا يذلا ةيدوع Úمأا دعب يدانلا ‘ ÚمدقتسسŸا

نيÒسسŸا Úب عامجلا واودوب نبا ققحيو ،ةديلبلا دا–ا عم هدقع خسسف
نأا لبق رئاز÷ا ة-يدو-لو-م ‘ ا-ه-ن-ع نا-بأا ي-ت-لا ةÒب-ك-لا ه-تا-نا-ك-مإل ار-ظ-ن
.ةبكرلا ةطبرأا ‘ ةÒطخ ةباسصإل شضّرعتي

ادد‹ هراوسشم ثعب ديري بعÓلاو هفرعي داّنم
نب نع لأاسس دقف ،رئاز÷ا ةيدولوم بيردت هل قبسس دانم لامج ّنأا اÃو

وهو ،يدانلا Úب ‘ عيم÷ا هاكز ثيح ،تاناكمإا نم هب عتمتي امو شسورع
هيف نوري اوناك نيذلا راسصنألا فرط نم ةÒبك ةبحÃ ىظحي ناك يذلا

تابيردتلا ‘ اهل شضّرعت يتلا ةباسصإلا نأا Òغ يدانلا ‘ ادعاو Óبقتسسم
هل عقو يذلا يسسنوتلا بعلŸا ةباوب نم دوعيو قيرفلا نع دعتبي هتلعج

عم هراوسشم ثعبل رئاز÷ا ¤إا ةدوعلا لّسضف هنأا Òغ ،يسضاŸا فيسصلا
.«ءارفسصلا»

نيرّيسسŸا عم قفّتاو فانئتسسلا ةّسصح رسضح
اهارجأا يت-لا ة-ي-ب-يرد-ت-لا ة-سص◊ا ‘ ار-سضا-ح شسور-ع ن-ب Ëر-ك-لا د-ب-ع نا-كو
يزلاب لقنت ثيح ،ةياجب ‘ لداعتلا دعب «يرجيفل» بعلÃ شسمأا لوأا قيرفلا
يئاهن قافتا ¤إا لسصوت امدعب ،نيÒسسŸاو ينفلا مقاطلا عم ثيدحلل ÊدŸا

دق نوكي هنأا انملعو ،Êاميلسسوب رفعج تقؤوŸا ÒسسŸا بتكŸا شسيئر عم
بتكŸا عم .ليسصافتلا ةفاك ىلع قفتا امدعب ةيسضاŸا تاعاسسلا ‘ عّقو
.«وتاكŸÒا» اذه ‘ يدانلا ‘ نيدفاولا Êاث نوكيسسو رّيسسŸا

بايغلا نولسصاوُي لوغو لابوط ،قاّرد
رسصانعلا بايغ رارمتسسا تبسسلا شسمأا لوأا فانئتسسلا ةسصح تدهسشو
يثÓثلاب رمألا قلعتيو ،ةياجب ةيدولوم ةارابم نع تباغ يتلا ةباسصŸا

ةارا-ب-م-ل-ل ا-ب-سس– م-ه-ت-يز-ها-ج د-يد– را-ظ-ت-نا ‘ لا--بو--طو قورد ،لو--غ
ةيعونلا تابايغلا نم يسضاŸا ءاقللا ‘ اÒثك قيرفلا ىناع ثيح ،ةلبقŸا

فاّدهلا بايغ ىتحو ةليسسŸا قافو مامأا قلأات يذلا لوغ شسرا◊ا ةسصاخ
¤إا اهتجرخ ‘ زجعلا تناع يتلا ةيمامألا ةرطاقلا ىلع ارثؤوم ناك قارد
«Áم . م  .«اياروق ا

راــــــــــــــسشوب ةــــــــــــــقفر روــــــــــــــÙا ‘ بــــــــــــــعللا لــــــــــــــسصاو خاــــــــــــــسسن
نأأ ’إأ ءاقللأ أذهل ةماتلأ ›اخ ةيزهاج مغرف ،باسصŸأ دأدك بايغ دعب عافدلأ روfi ‘ راسشوبو خاسسن يئانثلاب عنتقإأ امود بردŸأ نأأ ودبي
،لاطبأ’أ يرود باهذ ‘ لÓهلأ ءاقل ذنم اعم ةÒبك تايرابم نامدقي نأذللأ راسشوبو خاسسن ‘ ةقثلأ ددجو هب ةرماغŸأ ضضفر يسسنرفلأ ينقتلأ

.رسسيأأو نÁأأ نيÒهظك ضسياحو Ìيخلب ىلع هدامتعإاب فلسشلأ ءاقلب ةنراقم يفلÿأ طÿأ ‘ ءيسش يأأ امود Òغي ⁄و أذه
باعلأا عناسص نود قيرفلاو عاجÎسسإلا ‘ يواردو قزيرم

،يتباثو دويعسس باعلأ’أ يعناسص ةيزهاج مدع ببسسب أذهو ،2-4-4 يكيتكتلأ جهنلاب بعلل ةدوعلأ ىلع ضسمأأ ءاقل ‘ امود Èجأأ
Òخلب نم لك امهمامأأ بعلو ،فلسشلأ ءاقل ‘ ابيط اظودرم ترهظأأ امدعب عاجÎسسإ’أ ‘ عم قأزيرمو يوأرد كرسشأأ يسسنرفلأ ينقتلأ

دنع نيÒهظلأ ةدناسسمو ةركلأ كÓتمإأ دنع ةيموجه ماهم امهل تلكوأأ ثيح ،ىنميلأ ةه÷أ ىلع Òكاب ىرسسيلأ ةه÷أ ىلع
.اهتراسسخ

موــــــــــــــجهلا ‘ لوــــــــــــــحلبو وــــــــــــــسشب
ىرخأأ ةسصرف هايإأ احنام ةÒثكلأ تابايغلأ ببسسب امود همحقأأ ثيح ،ليوط بايغ دعب بابسشلل ةيسساسسأ’أ ةليكسشتلل وسشب فسسوي داع
لجأأ نم امهيلع لوع ثيح موجهلأ ‘ بنج ¤إأ ابنج ابعل نيأأ يمامأ’أ طÿأ ‘ لوحلب قيرفلأ فأده قفأر وسشب ،هسسفن تابثإ’
.فأدهأ’أ ليجسستو قرافلأ ةعانسص

بــــــــــــــعلŸا لــــــــــــــخدــــــــــــــم ‘ اورــــــــــــــسضح راــــــــــــــسصنألا
أوعجسش يدانلأ قاسشع ،بعلملل اهلوخد لبق قيرفلأ ةلفاح لابقتسسإأ ‘ أوناكو توأأ02 بعلم لخدÃ بابسشلأ راسصنأأ نم ددع دجأوت
Èع روسصلأ أورسشنو راسصنأ’أ عم مهنم ددع لعافتو أذه ،ةمسصاعلأ ‘ ةأرابŸأ طاقن ىلع ءاقبإ’أ لجأأ نم مهوزفحز ’وطم ÚبعÓلأ

.يعامتج’أ لسصأوتلأ عقأوم ‘ مهتاباسسح
اــــــــــــــيلاوت Êاــــــــــــــثلا زوــــــــــــــفلا قــــــــــــــقح فــــــــــــــيدرلا قــــــــــــــيرفلا

بعلم ىلع ضسمأأ ةحيبسص امهعم يذلأ ءاقللأ ‘ ناسسملت دأدو ىلع ةرŸأ هذهو ›أوتلأ ىلع Êاثلأ هزوف بابسشلل فيدرلأ قيرفلأ ققح
لوأ’أ طوسشلأ نم02وÚ 2تقيقدلأ دنع مداخلب ليجسست نم فيسضŸأ قيرفلأ حلاسصل ةفيظن ةيئانثب ىهتنإأ ءاقللأ ،ةمسصاعلاب توأأ02
زوفلأ أذهب ،Êاثلأ طوسشلأ ‘ ةيلاعفلأ مهتناخ هنكل ةيأدبلأ ذنم اهيلع أورطيسسو اهرأوطأأ ىلع ضشوكب ءاقفر اهيف رطيسس ةأرابم ‘
نأأو ةسصاخ ،ةÒخأ’أ تأءاقللأ ‘ هتدوع أدكأام ةمدقŸأ ةيدنأأ نم Ìكأأ بÎقيل بيتÎلأ لودج ‘62 ةطقنلل هيدسصر قيرفلأ عفر
.ةينابسشلأ تائفلاب مامتهإ’أ مئأد ضسيئرلأ

فــــــــــــــيدرــــــــــــــلا عــــــــــــــم بــــــــــــــعللا لــــــــــــــسصاو رارــــــــــــــج
نم Ìكأأ لبق هتيزهاج نم مغرلاب لوأ’أ قيرفلأ تايرابم نع هداعبإأ لسصأوي ثيح رأرج هبع’ نأاسشب هيأأر امود بردŸأ Òغي ⁄

فدهلأ ليجسست ‘ اببسس ناك نيأأ بعلŸأ طسسو ‘ بعلو فيدرلأ قيرفلأ عم ضسمأأ بعل قباسسلأ نأزيليغ عيرسس بع’ ،نآ’أ نم رهسش
ةÒخأ’أ امود تاحيرسصت مغر دعب لمأ’أ عطقي ⁄ وهف لوأ’أ قيرفلل ةدوع رأرج رظتنيو أذه ،ةركلل هعطق دعب قيرفلل لوأ’أ

.هنع
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ةيعارشش ةحÓم
«Òم باك» هيفرتو Òسض– زكرم عورسشم قÓطإأ

ةمسصاعلاب «تÓباسصلأ» هزتنم ىوتسسم ىلع ابيرق
ف-ير-ع-ت-ل-ل ه-ي-فر-تو Òسض– ز-كر-م ءا-سشنإإ عور-سشم قÓ-طإإ م-ت--ي--سس
ىلع ابيرق ،(رحبلإ سسأإر) «Òم باك» ةيمسست ت– ةيئاŸإ تاسضايرلاب
هب تدافأإ امبسسح ،ةمسصاعلإ ر-ئإز÷ا-ب «تÓ-با-سصلإ» هز-ت-ن-م ىو-ت-سسم
ريوطتلإ راطإإ ‘ عورسشŸإ إذه لخديو .عإرسشلل ةيرئإز÷إ ةيدا–’إ

نم يذلإو ،ينطولإ ديعسصلإ ىلع ةيئاŸإ ةسضايرلإ هذهب فيرعتلإو
عم «قافتإ ¤إ» ةيلإرديفلإ لسصوتت امدعب «ابيرق دسسجتي نأإ» بقترŸإ

ةسضايرلإو بابسشلإ ةير-يد-م إذ-كو ر-ئإز÷إ ة-ي’و-ل عإر-سشلإ ة-ط-بإر
ءاسضمإ نع عإرسشلإ ةيدا–إ تنلعأإ ،ىرخأإ ةهج نم .ةي’ولإ تإذل
،«ىسسرملل يدلبلإ يبعسشلإ سسلÛإ عم ةكإرسش ةيقافتإ» ىلع كيسشو
نم» عإرسشلل ةينطولإ تابختنŸإ فلتfl نكم-ت-ت-سس ا-ه-ب-جوÃ يذ-لإو
ةقطن-م ا-ه-ب ع-ت-م-ت-ت ي-ت-لإ ة-ي-ئاŸإ ق-فإرŸإ ف-ل-تfl ن-م ةدا-ف-ت-سس’إ

اسسيئر ه-با-خ-ت-نإ د-ع-ب ةر-سشا-ب-مو .رد-سصŸإ تإذ بسسح ،«تسسو-ف-ن-ما-ت
‘ ةر-سشا-ب-م قوز-ع د-مfi عر--سش ،1202 سسرا-م41 موي ةيلإرديف-ل-ل

Œد-ي-سس flسضف ،ةسضا-ير-لإ هذ-ه ر-يو-ط-ت فد-ه-ب ه-ل-م-ع ط-طÓ نع
.«ةبخنلإ ييسضايرب لثمأ’إ لفكتلإ» ‘ ةبغرلإ

ةيديلقت تاشضاير
22 لأ ينطولأ ناجرهŸأ ‘ اكراسشم051
راسشب ةي’وب ةيديلقتلأ باعلأ’أو تاسضايرلل

تاسضايرلل22 ـلإ ي-ن-طو-لإ نا-جر-هŸإ ‘ ا-ي-سضا--ير051 و-ح-ن كرا-سش
سسيئر هيلإإ راسشأإ امبسسح ،راسشبب  تبسسلإ سسمإ ةيديلقتلإ باعل’إو
ي-م-ت-ن-يو .ة-سضا-ير-لإ ن--م ف--ن--سصلإ إذ--ه--ل ة--ير--ئإز÷إ ة--يدا–’إ
وزو يزيت نم لك تاي’ول ةعبات ةيدنأإو تاطبإر01 ¤إإ نويسضايرلإ

ترايتو تنسشو“ Úعو ناسسمل-تو ةد-ي-ع-سسو رإردأإو را-سشبو ف-ل-سشلإو
ةقبرÿإو ةركلإو قرطŸإ تا-سسفا-ن-م ‘ نو-كرا-سشي ثي-ح Âا-غ-ت-سسمو
‘ ،يوإزمح كوÈم ديسسلإ هيلإ راسشإ املثم ،ليخنلإ قلسستو قيسسلإو

بونج » ةيإروق » نابثك ىوتسسم ىلع ناجرهŸإ إذه قÓطنإ لفح
ةيدا–’إ نم ةردابÃ مظنت يتلإ ةرهاظتلإ هذه فدهتو . راسشب
عاطق نم ةمهاسسÃو ةيديلق-ت-لإ با-ع-ل’إو تا-سضا-ير-ل-ل ة-ير-ئإز÷إ
نم فنسصلإ إذه لثم ‘ سسفانتلل ءاسضف Òفوت ¤إ ،ةسضايرلإو بابسشلإ
ةيديلقتلإ باعلأ’إو تاسضايرلإ هذ-ه ة-موÁدو Úم-ث-تو تا-سضا-ير-لإ
سسأإر ىلع إدد‹ بختنإ يذلإ ،يوإزمح ديسسلإ ¤إ إدانتسسإ ،ةقيرعلإ
Úب نمو .ةيديلق-ت-لإ با-ع-لأ’إو تا-سضا-ير-ل-ل ة-ير-ئإز÷إ ة-يدا–’إ
بابسشلإ عاطقل ةعباتلإ قفإرŸإ نم ديدعلإ ىلع ةعزوŸإ تاسسفانŸإ

ة-حا-سسب مو-ي-لإ تر-ج ي-ت--لإ قر--طŸإ ة--سسفا--ن--م زÈت ،ة--سضا--ير--لإو
نم ةÒفغ اعومج تبطقتسسإ ثيح ،راسشب ةنيدم طسسو ةيروهم÷إ
إذه راطإ ‘ ةينفو ةيفاقث تإرهاظت ميظنت متيسس امك.ÚجرفتŸإ
داهسشتسس’16 لإ ىركذلإ ءايحإإ ةبسسانÃ اسضيأإ ماقي يذلإ ،ناجرهŸإ
.(0691 سسرام72) راسشب لبجب هقافرو يفطل ديقعلإ

: ةيشسورفلل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا ةشسائرل ةحششرŸا نايبشص ةميهف

اهتيكزت نع ةيسسورفلل ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ ةسسائر قابسسل ةحسشرŸأ نايبسص ةميهف ةديسسلل در ‘
اهتيكزتب ماق يجي-ت-م نأ تح-سضوأ ي-ج-ي-ت-م د-مfi ه-تد-ه-ع ة-ي-ه-ت-نŸأ ة-يدا–لأ سسي-ئر ل-ب-ق ن-م

ÿÈبكلأ هتقث و ةيسسورفلأ ةسضاير ‘ اهتأردق و اهتÒوأ هتبيرق اهنل سسيل و اهتءافك ‘ ة Œامهعم
تدكأ و  ةÒسسم و ةسسرافك ةنسس Úسسمخ ذنم ةيسسورفلأ ةسضاير لأوزت اهنأ تفسشك  و ةيلئاع ةقÓع
. ةيسضايرلأ تايعم÷أ ‘ أÒثك ثدحي درأو رمأ هتفÿÓ رخأ ؤسضعل سسيئرلأ ةيكزت نأ

«يÌلأ ي‹انرب  ’ول حسشرتأ’ نكأ ⁄»
اهرؤطي و ةيسسورفلأ ةسضاير مدخي يؤق جمانرب اهيدل نأ نايبسص ةديسسلأ تحسضوأ قايسسلأ تأذ ‘
و يؤق جمانرب اهتزؤحب نكي ⁄ ؤل اهنأ تدكأ و ةيباختنلأ ةيعم÷أ لاغسشأ لÓخ هنع فسشكتسس
. ةيدا–لأ ةسسائرل حسشÎلل مدقتتل تناك ام يرث

«اينوناق يحسشرت عنÁ ’ ةيسسن÷أ ةيجأودزأ و اسسنرفب  ةسسردم تنك»
و بابسشلأ ةرأزو ¤أ تلسصو يتلأ ةلسسأرŸأ و ةماعلأ ةيعم÷أ ءاسضعأ Úب لوأدتام سصخي اميف و
اهنأ ةميهف ةديسسلأ تفسشك  اهتيسسنج ةيجأودزأ و اقباسس ةيسسنرفلأ ةلودلل  اهتمدخ لؤح ةسضايرلأ
سسأأر ىلع حسشÎلأ نم ةيسسن÷أ يجودزم عنÁ ل نؤناقلأ و ةسضايرلأ و بابسشلأ ةرأزؤب ترسسفتسسأ

اهدعب  تداعو  ةسسردمك اسسنرفب لغتسشت تناك اهنأ تحسضوأ ىرخأ ةهج نم و  ةينطو ةيعمج
يروشصنم ةلوخ .  Úيرئأزج Úسسردم ةقفر ةيلودلأ ةسسردŸأ ‘ سسردتل ةمهم ‘ رئأزجلل

«هتبيرق يننأ’ سسيلو يتأردقل يتيكزتب ماق يجيتم»

وشستوحوج

لبقتسسم لاط-بأ ة-ي-ع-م-ج سسي-ئر سشأر-ب د-يز-ي حر-سص
سضر--ع--ت--ي ه--نأ بعŸÓأ ءأد--سصأ ةد---ير÷ ر---ئأز÷أ
ىلع هلؤ-سصح ل-جأ ن-م ةÒب-ك تأد-ي-ق-ع-ت و ل-ي-قأر-ع-ل

ةقيرطب لمعلأ نم نكمتي ىتح رئأز÷أ ةيلو دامتعأ
لوأزي ه-نأل ة-لود-لأ تا-نا-عأ ن-م د-ي-ف-ت-سسي و ة-ي-نؤ-نا-ق

فرسصب مؤقي و Úت-ن-سس ذ-ن-م ي-سضا-ير-لأ ه-طا-سشن
بيردت لجأ نم ةسصاÿأ هلأؤمأ نم لأؤمأ

Úيسضايرلأ نيؤكت و

 ›  تعيسض يقأرب ةرئأد»
«Úترم قئاثولأ

ه-ت-ه-جأو ي-ت-لأ ل-ي-قأر--ع--لأ Úب ن--م و
فسشك يسضايرلأ هطاسشن �قي ىتح
تماق يقأرب ةرئأد ةرأدأ نأ سشأرب
لم– و Úتترم هفلÃ قياثو عييسضب

ةرأدلأ لا----م----هأ ة----ي----لوؤؤ----سسم ؤ----ه
. ÚينطأؤŸأ اياسضقل

لخأد  Úتنسس ‘  Úيقيرفأ و Úيلfi لاطبأ تنوك»
«عدوتسسم

تاناعأ نم ةدافتسسلاب هل حمسسي دامتعأ كلÁ ل هنأ مغر و
و بابسشلأ ةيريدم و ةيلÙأ تاطلسسلأ نم ةمدقŸأ ةلودلأ
سصاسصتخأ ‘ Úعرسصم نيؤكت ىلع لمعي هنأ لأ ةسضايرلأ
لاطبأاك أؤجؤت Úعراسصم نيؤكت نم نك“ و  ؤسستؤجؤ÷أ
ةيقيرفأ تاسسفانم ‘ تايلأديم ىلع أؤلسص– ىتح و Úينطو
اهيف بلاطي ةيلؤلل هجؤتي ةرم لك ‘ هنأ فسشك كلذ عم و
. لبقŸأ عؤبسسلأ ةدؤعلأ هنم نؤبلطي دامتعلاب

«اهتدعاسسم ىلع ةيدا–’أ ركسشأ»
ة--ير--يأز÷أ ة---يدا–لأ نأ سشأر---ب د---يز---ي د---كأ ر---خأ قا---ي---سس ‘ و
يسساف ديعسس ةيدا–لأ سسيئر بئان ركذلاب سصخ و ؤسستؤجؤجلل
تاسضأرعتسسلأ و تاسسفانŸأ ‘ ةكراسشŸأ تأءأرجأ مهل لهسسي هنأ
‘ لثمتي يدام معد ةيسضايرلأ هتيعم÷ مدقي هنأ امك  ةيلÙأ
‘ ل-كلأ تا-ق-ح-ت-سسم ع-فد-ي و (ؤ-نؤ-م--ي--ك)  ة--ي--سضا--ير--لأ تلد--ب--لأ
مؤقي يتلأ تأدؤهÛأ Òظن ركسشلأ هل هجوو ةينطؤلأ تلؤطبلأ
يروشصنم ةلوخ.   ؤسستؤجؤ÷أ ةسضاير ريؤطتل اهب

: رئاز÷ا لبقتشسم لاطبا ةيعمج شسيئر ششارب ديزي

دامتع’أ يحنم ‘ لطامتت رئأز◊أ ةي’و و لاطبأأ نيوكتب موقأأ

ÚتÒسشأا-ت عأز-ت-نأو  ة-ي-ن-طو ة-ي-سسا-ي-ق ما-قرأأ ة-سسم-خ م-ي-ط– ”
تايلاعف لÓخ ،ةنسس02 نم لقأ ةئف لايدنؤم ¤إأ Úتلهؤؤم
،«Êامح رداقلأ دبع» ىؤقلأ باعلأل ةيؤتسشلأ ةينطؤلأ ةلؤطبلأ
ةر--خا--ب--لأ- بع--لÃ ،تب---سسلأو ة---ع---م÷أ ي---مؤ---ي تر---ج ي---ت---لأ
ر-ئأز÷أ ي-قر-سش) نا-ف-ي-ك-لأ جÈب ىؤ-ق--لأ با--ع--لأل -ة--م--طÙأ
ةعبرأأ ميط– ” ،تبسسلأ سسمأ  تاسسفانم لÓخو (ةمسصاعلأ
.يسشم فلآأ01 سصاسصتخأ ‘ طقف ةثÓث مهنم ةيسسايق ماقرأأ
داعسس ةءأدعلأ لسضفب تأديسسلأ دنع لوألأ يسسايقلأ مقرلأ ءاجو

(ءزج33 اث95 د64) هردق نمزب ةياجب لعسشم قيرف نم يزع
45 و اث74 د74) ؤه اهتزؤحب ناك يذلأ قباسسلأ مقرلأ نأأ املع
اسسيليم تز‚أ ،تايط-سسؤ-لأ د-ن-عو .ة-يا-ج-ب-ب9102 ‘ (ءز----ج

‘ (ءزج08 و اث90 د94) هردق انمز ةياجب لمأأ يدان نم مؤلؤت
: قباسس تقو ‘ هتققح يذلأ يسسايقلأ مقرلأ ناك يذلأ تقؤلأ

تحرسصو .8102 ‘ ةياجبب ققÙأو  ءزج45 اث14 د94
Úيسضاير عم تسسفانت يننأل ،› ةبسسنلاب Óهسس نكي ⁄ قابسسلأ»
يسسايقلأ مقرلأ ميط– نم تنك“ ،هلل دم◊أ .تايÈكلأ نم
نآلأ .لايدنؤŸأ ¤أ لهأاتلأ ةÒسشأات كاكتفاب › حمسس ام ؤهو

تاسسفانملل ابسس– ديج Òسض– لجأ نم لمعلأ ةلسصأؤم يلع
مقرلأ ،ةنتاب يدان نم يؤلع ليهسس مطح ،هبناج نم .«ةمداقلأ
تقؤلأ ‘ ،ءزج43 اث32 د14 هردق اتقو ققح امدنع يسسايقلأ
نم Êاب-ي-سش نا-م-ث-ع ل-حأر-لأ ةزؤ-ح-ب ق-با-سسلأ م-قر-لأ نا-ك يذ-لأ

.8102 ذ-ن-م (ءز-ج14 و ا---ث95 د24) ينطؤلأ ن-ملأ ة-ي-ع-م-ج
ىلع ،ةلؤطب-لأ لÓ-خ ا-ع-ئأر ا-ت-قو تق-ق-ح د-ق-ل» يؤ-ل-ع ح-سضوأأو
ل-م-ع-لأ ة-ل-سصأؤ-م نآلأ ي-ل-ع .ة--سسر--سشلأ ة--سسفا--نŸأ ن--م م--غر--لأ
،يسسايقلأ مقرلل امهميط– لسضفبو .«ىرخأ فأدهأ قيقحتل
¤أ لهأاتلأ ةÒسشأات اع-ط-ت-قأ د-ق ،يؤ-ل-عو مؤ-لؤ-ت ي-ئا-ن-ث-لأ نؤ-ك-ي
22 ¤أ71 نم ةررقŸأو ةنسس02 نم لقأ ةئفل ةيŸاعلأ ةلؤطبلأ
رخآلأ يسسايقلأ مقرلأ ءاجو .ةينيكلأ يبوÒنب لبقŸأ سسطسسغأأ

دايز سضاير دمfi فرط نم ،(ةنسس02 نم لقأ) ةل÷أ يمر ‘
62 و Î----م51 ـب رد-ق-ت ة-ي-مر-ب ،ف-ي-ط-سس يدا-ن ن-م ا-ت-سشي--ج--ير
.Îم79.41 :ؤه قباسسلأ مقرلأ ناك يذلأ تقؤلأ ‘ ،Îمتنسس
يلع دمfi دعأؤلأ ءأدعلأ لجسس ،ةعم÷أ سسمأأ تاسسفانم ‘و
Îم006 قابسسل أديدج ايسسايق امقر ،ةركسسب دا–أ نم دنأؤق
ريدŸأ دكأأ ،هتهج نم .ج97 اث41 د1 :هردق تيقؤتب ،طسسأوأأ

طسسأوألأ Úئأدعلأ سضعب نأأ ،ودعسس Ëركلأ دبع ،ينطؤلأ ينفلأ
ة-لا-كؤ-ل ح-ير-سصت ‘ ود-ع-سس Èت-عأو .«ز-ي‡» ل-ك-سشب أؤ-ق-لأا-ت د-ق
¤أ Òسشت نوؤوأدعلأ اهققح يتلأ جئاتنلأ نأأ » ةيرئأزجأ ءابنلأ
ةماسسأأ أذكو دنأؤق لثم ،هبعك ؤلع ىلع مهنم سضعبلأ ديكأات
ءلؤؤ-ه فر-ط ن-م ة-ي-سسا-ي--ق--لأ ما--قرألأ م--ي--ط– نأأ ىرأأ .دأر--سش
ةرطيسس ةسسفانŸأ هذه تفرع» فاسضأو ديج رمأأ ؤه نابسشلأ
ءلؤؤ-ه ة-ع-با-ت-م ؤ-ه ر-ط-سسŸأ فد-ه-لأ ا-مأأ .ة-با--سشلأ ر--سصا--ن--ع--لأ
604 كراسشو .«ىؤقلأ باعلأ لبقتسسم نؤلثÁ نيذلأ Úيسضايرلأ

ةيؤتسشلأ ةينطؤلأ ةلؤطبلأ هذه ‘ ةءأدع481 مهنيب نم ءأدع
اسصاسصتخأ43 ميظنت ” ثيح ،رباكألأ و اماع02 لقأأ يفنسصل
13 ¤إأ نؤ-كرا-سشŸأ نوؤوأد-ع-لأ ي-م-ت-ن-يو .دا--ي--بŸوألأ Òسضح--ت--ل
ددع Ìكأأ ىلع ةمسصاعلأ رئأز÷أ ةطبأر رفؤتت ثيح ،ةطبأر
لم–و .ةءأدع96 مهنيب نم ءأدع361 عؤمجÚ ÃكراسشŸأ نم
ناك يذلأ «Êامح رداقلأ دبع» مؤحرŸأ مسسأ ةلؤطبلأ هذه
جؤت ثيح ،تانيعبرألأ ‘ ةيرئأز÷أ ىؤقلأ باعلأ دا‹أأ دحأأ
هسصاسصت-خأ ‘ سسنؤ-ت-ب7491 ماع ايق-ير-فإأ لا-م-سش ل-ط-ب بق-ل-ب
.«عنأؤم م000.3 لسضفŸأ

ىوقلا باعلأل ةيوتششلا ةينطولا ةلوطبلا

ةدــــــــــيدــــــــــج ةــــــــــينطو ةــــــــــيسسايق ماــــــــــقرأأ ةــــــــــسسمخ
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ةارابŸا لبق
 : نادعسس حبار

«تارامإلا ةجيتن انمهت ل »
بخ--ت--نŸا برد--م ناد---ع---صس ح---بار ف---صصو
يت-لا تارا-مإلا بخ-ت-ن-م ةارا-ب-م ير-ئاز÷ا

غروبنرون ةنيد0102Ã ناوج6 موي ترج
نمصض لخد-ي يذ-لا «ن-ير-م-ت-لا»ـب ة-ي-ناŸألا
سسأاك تايئا-ه-ن-ل ما-ع-لا يداد-عإلا ج-ما-نÈلا
بونجب ةفئاصص ‘ ترج يتلا0102 ⁄اعلا
يأا قابتصسا دارأا نادعصس نأا ودبيو.ايقيرفأا
يأا نم سصلختلا لصضفو ،«ةلمتfi ةفصصاع»

ةيدولا تارامإلا ةارا-ب-م ه-ب-ب-صست د-ق ط-غ-صض
كرت كلذل ،ةيمصسرلا ةصسفانŸا لوخد نم
ل ةارابŸا هذه ‘ ةجيتنلا نأاب عابطنإلا
و ماجصسنإلا نع ثحبلا همهي ام ردقب همهت
،ة-ثÓ-ث-لا بخ-ت-نŸا طو-ط-خ Úب ق-ي-صسن-ت--لا
زوفلا اون“ Úيرئاز÷ا نم Òثكلا نأا مغر
بو-ن-ج-ب نا-بر-يد ة-ن-يد--م ¤إا ر--ف--صسلا ل--ب--ق
تل-ق-نو .بخ-ت-نŸا ة-ما-قإا نا-ك-م ا-ي-ق--ير--فأا
هنإا هلوق نادعصس نع ةيرئاز÷ا ¤وألا ةيعاذإلا ةانقلا

نأاو ،ا-ي-ق-ير-فأا بو-ن-ج ‘ بخ--ت--نŸا دودرÃ ل--ئا--ف--ت--م
ة-ي-ب-لا-غ ةدو-ع د-ع-ب ة-صصا-خ مار-ي ا-م ى-ل-ع Òصست رو-مألا
اد-ع ة-ي-عا-م÷ا تا-ب-يرد--ت--لا ¤إا Úبا--صصŸا Úب--عÓ--لا
نم بلطتت ملآا نم Êاعي يذلا ديعلب بيبح عفادŸا
.ماتلا هئافصش ةياغ ¤إا هب ةرماغŸا مدع ينفلا زاه÷ا

(يرئاز÷ا بختنŸا ناديم طسسو) Êايز
«تاراملا مزهب نوبلاطم»

ةارا-ب-م Êا-يز Ëر-ك ي-ن--طو--لا بخ--ت--نŸا د--ئا--ق ف--صصو
عفرل اهب زوفلا ةرورصض ىلع اددصشم ،ةمهŸاب تاراملا

.ايقيرفإا بو-ن-ج ¤إا ل-ق-ن-ت-لا ل-ب-ق Úب-عÓ-لا تا-يو-ن-ع-م

ىد---حإل Êا---يز Ëر---ك بعÓ---لا تا---ح----ير----صصت تءا----ج
Úمازهنل انصضرعت دعب » هلوقب ،ةيصسنرفلا تÛÓا
،3/0 ةجيتنلا سسفنب ة-ي-لا-م-صشلا اد-ن-لر-ياو ا-ي-بر-صص ما-مأا

ىتحف ،يتارامإلا بختنŸا ىلع زوفلا قيقحتب انيلع
Úب--خ--ت--نŸا ن--م ىو--ت---صسم ل---قا Òخألا اذ---ه نا---ك ناو
،بختنŸا اذه ةوق نم للقي ل كلذ نأا لإا Úقباصسلا
د‚ ل ىتح ،ليجصستلل سصرفلا عيمج لÓغتصسا انيلعو
مادعنا نم جرح ‘ ايقيرفإا بونج لايدنوم ‘ انصسفنأا
.«ةيدولا تايرابŸا ‘ فادهألا

0102 ناوج3
0 تارامإلا1 رئاز÷ا

هÒظ--ن ى--ل--ع Ó--يز--ه ازو--ف ر--ئاز÷ا بخ--ت--ن--م ق--ق---ح
ةنيدم ‘ تميقأا يتلا ةيدولا ةارابŸا ‘1/0 يتارامإلا
تا-ي-ئا-ه-ن-ل اداد-ع-ت--صسا را--طإا ‘ ة--ي--ناŸألا غرو--ب‰رو--ن

Êا-يز Ëر--ك ل--ج--صسو ،0102 ايق-ير-فإا بو-ن-ج لا-يد-نو-م
ءاز-ج ة-بر-صض ن--م15ـلا ة-ق-ي-قد-لا ‘ د-ي-حو-لا فد-ه--لا

ءادأا يرئاز÷ا بختنŸا مدقي ⁄و.اهرمأا ‘ كوكصشم

هاراجو ايوق ادن ناك يذلا يتارامإلا هÒظن نم لصضفأا
سسرا◊ا ح‚ ا-صصر-فو ا-عا-فدو ا--مو--ج--ه ءي--صش ل--ك ‘

نم اصصوصصخ اهل يدصصتلا ‘ يصشواصش يزوف يرئاز÷ا
تيبصس سصصصختŸا ةقدب اهذفن يتلا ةر◊ا تÓكرلا

ةرزاؤوم مغر قÓطإلا ىلع Óهصس زوفلا نكي ⁄و.رطاخ
ة-ل-كر با-صست-حا لو-لو ،ير-ئاز-ج ع-ج-صشم ف-لأا61 و-ح-ن

Úيتاراملا ÚبعÓلا دحا ديب تمطترا ةرك نم ءازج
رئاز÷ا يبعل ةصسامح لقت ⁄.ةيبلصس ةجيتنلا تناكل

ثحبلا ةلحر اولصصاو رصضÿاف ،Êاثلا طوصشلا ةيادب عم
ي-م-جا-ه-م ى-ل-ع ح-صضو ل-با-قŸا ‘ ،لوألا فد-ه-لا ن--ع
ةدترŸا تامجهلا ىلع دامتعÓل مهطيطخت تارامإلا

ةقيقدلا ‘و ،رئازجلل يمو-ج-ه-لا عا-فد-نلا لÓ-غ-ت-صسل
تيبصس ددصس84ـلا

ة-يو-ق ةر-ك ر-طا-خ
يزوف اهل ىدصصت
.رادتقاب يصشواصش
م--ك---ح بصست---حاو
ة----ل----كر ةارا-----بŸا

ح-----لا-----صصل ءاز-----ج
‘ ر------------------ئاز÷ا
،05ـلا ة--ق--ي---قد---لا
تصسŸ ا----مد----ع----ب
د--------ي ةر---------ك---------لا
،رطاخ يتارامإلا
حا-ج-ن-ب ا-هدد-صسو
،Êا--------يز Ëر--------ك

fiفد----ه----لا ازر
رد------------هأاو ،لوألا

ل---ي---ل---خ ل---صصي---ف
كاردإا ة-----صصر------ف
‘ لدا------ع-------ت-------لا
،46ـلا ة--ق--ي--قد---لا
ر----صسك ا----مد-----ع-----ب

ل-ل-صست-لا ةد--ي--صصم
سسرا◊اب درفناو

ةركلاب مكحتلا ‘ لصشف هنكل ،يصشواصش
يد--ي ‘ بهذ--ت--ل ه--ن--ع تد--ع--ت--با ي--ت--لا
تغابو.ةلوهصس لكب يرئاز÷ا سسرا◊ا
ةبرصضب يتارامإلا ىمرŸا Êايز اهدعب

ن-ك-ل ،56ـلا ة-ق-ي-قد-لا ‘ ةر-صشا--ب--م ةر--ح
رركو ،ةينكر ةبرصض ¤إا اهلوح سسرا◊ا

ى-ل-ع ة-ي--خورا--صصلا ه--تاد--يد--صست ر--طا--خ
،96ـلا ة-ق-ي--قد--لا ‘ ير--ئاز÷ا ى--مرŸا
ة-يو-ق--لا ةر--ك--ل--ل ىد--صصت ي--صشوا--صش ن--ك--ل
يصشواصش قلأاتو.Úترم ىلع اهب كصسمأاو

،77ـلا ةقيقدلا ‘ هامرم نع عافدلا ‘
يÒطÿا ديعصس ةديدصستل ىدصصت امدعب
ل-خاد ة-ي-عا-فد-لا ة-با-قر-لا ن--م برا--ه--لا

ةبرصض ¤إا ةركلا لوحيل ،ءاز÷ا ةطقنم
ىلع يتارامإلا سسرا◊ا ذقناو.ةينكر

‘ نا--ث فد---ه ن---م ه---كا---ب---صش ف---ي---صسخ
ةر-ك-ل--ل ىد--صصت ا--مد--ع--ب ،18ـلا ة-ق-ي-قد-لا
زو-ب-يدو-ب سضا-ير ا-هدد-صس ي-ت--لا ة--يو--ق--لا

بحاصص
¤إا ةركلا لوحو ،اماع02ـلا

مدقت رمتصساو.ةينكر ةبرصض
¤إا في-ظ-ن فد-ه-ب ر-ئاز÷ا
،ه-ترا-ف-صص م--ك◊ا ق--ل--طأا نا

ةيدولا ةارابŸا ةياهن انلعم
Úي--بر--ع--لا Úب--خ--ت---نŸا Úب
اذ---ه م---غروÚقيقصشلا
ع-----ن-----قŸا Òغ ىو-----ت-----صسŸا
يذلا ير-ئاز÷ا بخ-ت-ن-م-ل-ل

م-ق-ع-لا-ب ةد-يد--ج ةر--م ز--ي“
،ليجصستلا مدعو ي-مو-ج-ه-لا
نادعصس حبار بردŸا برعا

هلاجر همدق امع هاصضر نع
،ةيندبلا ةقايللاو يعام÷ا ءادألا ديعصص ىلع اصصوصصخ
ل-ب-ق تار-غ-ث-لا ع--ي--م--ج ة÷ا--عÃ ل--مأا--ي ه--نا ¤إا اÒصشم
مامأا ناوج31 ‘ ¤وألا ةارابŸا ‘ اينيفولصس ةهجاوم
.ينيفولصسلا بختنŸا

ةارابŸا لوح
دعب رطÿا سسوقان ةيرئاز÷ا مÓعإلا لئاصسو تقد ^

ماما ةينطولا رصصانعلا هتمدق يذلا عصضاوتŸا ءادألا
بختنŸا ءادأا نا ىلع تعمجأاو ،يتارامإلا بختنŸا
ناد-ع-صس ح-بار تب-لا-طو ،ه-نا-ك-م دوار--ي ي--ق--ب ي--ن--طو--لا
تاو-ف ل-ب-ق سصئا-ق-ن-لاو ءا-ط-خألا ل-ك كراد-ت  ةرور--صضب

 .ناوألا
بختنŸا اهبعل ةارابم رخآا يه تارامإلا ةهجاوم ^

.ايقيرفأا بونج لايدنوم قÓطنا لبق يرئاز÷ا
ة--يدو--لا ةارا--بŸا ‘ تق---ق---ح د---ق تارا---مإلا تنا---ك ^

،(2-3) ةجيتنب افود-لو-م بخ-ت-ن-م ى-ل-ع ازو-ف ة-ق-با-صسلا
رمألا اذهو ،(0-3) ادنلريأا مامأا رئاز÷ا ترصسخ امنيب
م--ق--ع--لا بب--صسب ة--صصا--خ ،«ر--صضÿا» ي--ع--ج---صشم ق---ل---قأا
ايبرصص مامأا ايدو اًصضيأا طقصس يذلا قيرفلل يفيدهتلا
.اهصسفن ةجيتنلاب

ن--م Òب--ك دد---ع تارا---مإلاو ر---ئاز÷ا ءا---ق---ل ر---صضح ^

ÚعجصشŸا
«ر-----صضÿا» ءادأا نا-----كو ،Úير-----ئاز÷ا
تلواÙا ديعصص ىلع يتارامإلا هÒظن نم ةوق Ìكألا
نا لإا ،لوألا طو-صشلا لÓ-خ ى-مرŸا ى-ل-ع ة-ي-مو-ج--ه--لا
.فادهألا ليجصست نع Úمئاصص اولظ Úيرئاز÷ا

ىلع ةÒخألا ةيدولا ةارابŸا ‘ رئاز÷ا تدمتعا ^
تاركلا قÓطإاو ةÒصصقلا تاريرمتلاو ةركلا كÓتما
زو-ف ن-ع ا-ث-ح-ب ،رو-م-ط-مو Êا-يز ة-ط-صساو-ب ة--ي--صضر--ع--لا

سضوÿ ا--ي--ق--ير--فإا بو--ن--ج ¤إا ر--ف--صسلا ل--ب--ق يو--ن--ع---م
تا-يلو-لا م-صضت ي-ت-لا ،ة-ث-لا-ث-لا ة-عو-مÛا تا--صسفا--ن--م
.اÎل‚او اينيفولصسو ةيكيرمألا ةدحتŸا

،يتارامإلا بختنملل ةيموجهلا ةروطÿا حصضتت ⁄ ^
تاقاÎخÓل يدصصتلل دادعتصسا ىلع هوبعل ّلظ يذلا
‘ اÒب--ك ارود «سضي--بألا» ع--جار--ت بع---لو ،ة---ير---ئاز÷ا
.يموجهلا مهطغصض ةلصصاوم ىلع «رصضÿا» عيجصشت

:نادعسس حبار
«ينتنأامط ÚبعÓلا ةقايل »

ن-ع ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا برد--م ناد--ع--صس ح--بار بر--عأا
بختنم دصض ةيدولا ةارابŸا ‘ ÚبعÓلا ءادأل ،هتداعصس
ةانق-ل ح-ير-صصت ‘ ه-لو-ق-ب ،ةد-ح-تŸا ة-ي-بر-ع-لا تارا-مإلا
هل ةبصسنلاب مهأا ناك هيبعل ءادأا نإا ةيصضايرلا ةريز÷ا

ينطولا بختنŸا نأا ¤إا راصشأا امك ،ةارابŸا ةجيتن نم
¤إا جا-ت-ح-ي-صس ه-نأا ن-م م-غر-لا-ب ،ةد--ي--ج ة--قا--ي--ل--ب ر--ه--ظ
.لايدنوŸا تايرا-ب-م قÓ-ط-نا ل-ب-ق ة-ي-ئا-ه-ن تا-صشو-تور
موي اهجهتنيصس يتلا ةطÿا نأا خيصشلا حصضوأا لباقŸابو
نأا فخي ⁄ امك ،ةفلتfl نوكتصس اينيفولصس دصض دحألا

،ي-تارا-مإلا بخ-ت-نŸا ا-ه-ع-صضو ي-ت-لا تا-بو-ع-صص كا-ن--ه
عافدلا ‘ ةصصاخ ›اع ىوتصسم هيدل Òخألا نأا اÈتعم
بردŸا دكأا دقف ،ةديد÷ا رصصانعلا نع امأا.موجهلاو
تاصسفانŸا ‘ رئاز÷ا لبقتصسم نوكتصس اهنأا ينطولا
.4102 لايدنوم وأا ايقيرفإا سسأاك ءاوصس ،ةلبقŸا ةيلودلا

بختنŸا بردم دعاسسم) لولج Òهز
:(ينطولا

«ددجلل هرايتخا ‘ ابئاضص ناك نادعضس»
¤إا ،لولج Òهز كاذنآا ،ينطولا بردŸا دعاصسم راصشأا
ادج امهم نوكيصس ،سسمأا ايدو تارامإلا دصض زوفلا نأا
رام-غ ‘ سضوÿا ل-ب-ق ،Úب-عÓ-لا تا-يو-ن-عŸ ة-ب-صسن-لا-ب
نم تلخ ةارابŸا نأا تقولا سسفن ‘ انلعم ،لايدنوŸا
نأا افيصضم ،ءاقللا نم دي÷ا ءيصشلا وهو ،تاباصصإلا

،ةديد÷ا رصصانعلل هئاعدتصساب رايتخلا نصسحأا نادعصس
.Óبقتصسم نصسحألاب دعت يتلا

: (يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا مجاهم)زوبدوب
«يضساضسأاك يتكراضشم نم مهأا ناك ةارابŸاب انزوف»

يدانل ةÎفلا كلت ‘ بعلي ناك يذلا زوبدوب سضاير Èع
‘ ة-يد÷ا هو-جو-لا د-حاو ه-جو-لاو ي--صسنر--ف--لا و--صشو--صس
زوفلاب هتحرف نع ، ةÎفلا كلت ‘ ةينطولا ةليكصشتلا

،تاراصصتنلا نع فوزع دعب هءÓمز ررح يذلا
‘ Òخألا ةعاصسلا عبر ‘ هتكراصشم نم مغرلابف
وه مهŸا نأا دكأا هنأا لإا ،ةيدولا تارامإلا ةارابم
سسام◊ا نأا ا-ف-ي-صضم ،ي-عا-م÷ا بع-ل-لاو زو-ف-لا
‘ ماجصسنلا نم نك“ هنوك ،ةعومÛا دوصسي

.هئاقفرو Êايز عم ةيصسايق ةدم
ينطولا بختنŸا عفادم)ةرڤوب دي‹

: (يرئاز÷ا
» تايونعملل مهم تارامإلا دضض زوفلا»

‘ «رصضÿا» عافد ةرخصص ،ةرڤوب دي‹ لاق
و-ك-صسÓ-غ يدا-ن-ل بع-ل-ي نا--ك يذ--لا ةÎف--لا كل--ت
بختنŸا ىلع زوفلا نإا ،يدنلتكصسلا زر‚ار
قÓ-ط-نا ل-ب-ق ،تا-يو-ن-ع-م-ل-ل د--ي--ف--م ي--تارا--ملا
فدهب «رصضÿا» زوف ببصس اعجرم ،لايدنوŸا
نأا دكؤوم ،ةرار◊ا ةدصش ¤إا ،تارامإلا دصض ميتي

بخ-ت-نŸا د-عا-صسي--صس ا--ي--ق--ير--فإا بو--ن--ج خا--ن--م
عبتي ....اÒثك ينطولا

لبق ةÒخأ’او ةثلاثلا ةيدولا ةهجاوŸا نع مويلا ةقلح ‘ فقوتنسس
سساك تايئاهن ‘ ةكراسشملل ايقيرفإا بونج ¤إا ينطولا بختنŸا لقنت
بختنŸا هجاو ،ةيلامسشلا ادنلريا ةهجاوم رارغ ىلعو ،0102 ⁄اعلا
زوفب تهتناو ،ةيناŸأ’ا غروبنرون ةنيدÃ يتارامإ’ا هÒظن ينطولا

.رفسصل فدهب رئاز÷ا
فيكو ،؟اهئارجأا دعبو لبق نادعسس حبار بردŸا اهنأاسشب لاق اذام ىرت
فيكو ،؟Êايز Ëركو ةرقوب دي‹ ÚبعÓلا روظنم ‘ ةارابŸا تدب

Ëرك بعÓلا هعقو فدهب زوفلا قيق– نم ةينطولا رسصانعلا تنك“
،ددعلا اذه ةقلح ‘ هودŒ اذه لك ،ءازج ةبرسض نم Êايز

تايرابم خيرات زيلاهد ¤إا ةديعسس ةلحرف
.يرئاز÷ا بختنŸا

لÓقتضسلا ذنم «رضضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا

تارام’او رئاز÷ا ةارابم نم ةطقل^

تارامإ’او رئاز÷ا ءاقل ةوقب ترسضح ايناŸأاب ةيرئاز÷ا ةيلا÷ا^

Êايز Ëرك^

تارام’ا ماما ديحولا فدهلا لجسسم Êايز Ëرك^

تارام’ا ةارابم فسصو نادعسس حبار^
ةيبيردتلاب

تارامإلا تمزه «ةكوكضشم» ءازج ةبرضض

(نوعسستلاو ةنماثلا ةقل◊ا)



«نوتارام» ةملك
قلطت يت-لاو ،نو-تارا-م ة-م-ل-ك ل-سصا

باعلا ‘ ةليوطلا تاقابسسلا ىلع
دÓب ‘ Òبك لهسس مسسا يه ،ىوقلا

يمتني يذلا سشي÷ا راسصتنا Èخ لقني يك لسساب يدنج هعطق نانويلا
هسساف-نأا ظ-ف-ل لو-سصو-لا د-ن-عو .ا-نر-سصت-نا د-ق-ل ًا-ح-ئا-سص هد-ئا-ق ¤إا ه-ي-لإا

سسرفلا ىلع دايتيم رسصتنا امدنع كلذ ناكو .ًاعيرسص رخو ةÒخأ’ا
لهسس لوط وأا يدن÷ا اذه اهعطق يتلا ةفاسسŸاو .م.ق194 ةنسس
قابسسلا ةفاسسم اهفسصوب تدمتعا دقو مك591،24 يه نوتاراŸا
تلخدأا Úح مك04 ¤إا ترسصتخا اهنكل .مسس’ا اذهب نآ’ا فورعŸا

قبا-سسلا م-قر-لا دا-م-ت-عا د-ي-عأا م-ث .6981 ما-ع ة-ي-بŸوأ’ا با--ع--لأ’ا ‘
’إا قابسسلا اذه ‘ ءاسسنلا كراسشت ⁄و .8091 ندنل دايبŸوأا نم ًاءادتبا

.0791 ةيليوج72 ‘

ى-ل-ع بج--ي»
عيم÷ا
و--ح--ن ع--فد--لا
تسسل .ما----مأ’ا
.ة-سسا-ي-سس ل-جر
نم .يسضاير انأا

ى-ع--سسأا ،ي--ت--ه--ج
ا---م ى---سصقأا لذ----ب

Áو ،دهج نم نك
ءي----------سشلا سسف----------ن
د-حاو ل--ك--ل .Úب--عÓ--ل

مد-ع ا-ن-ي--ل--ع و ،ه--ت--ي--لوؤو--سسم
...ةÒطخ باعلأا ‘ سصوغلا
كرد----ي ير----ئاز÷ا بع-----سشلا

،ثدحي ام لكو ،رومأ’ا ةقيقح
.«ايسسايسس تسسلو يسضاير انأا

بردم) يسضاملب لامج
(مدقلا ةركل ينطؤلا بختنŸا

.كينولاسس ةنيدم محتقي Êاثلا دارم ةدايقب Êامثعلا سشي÷ا -0341
.ليزاÈلل ةمسصاع لوأا نوكتل ،ايهاب ،رودافلاسس ةنيدم سسيسسأات -9451
ةر-ط-ي-سسلا ¤إا كب-ي-ك تدا-عأا ي-ت-لا نا-مÒج نا-سس ةد-ها-ع-م ع-ي--قو--ت -2361
.م9261 ةنسس ‘ زيل‚إ’ا اهيلع رطيسس نأا دعب ةيسسنرفلا

ةي’و ‘ ةيبوروأا ةنطوتسسم لوأا نوسسسسؤوي نويديوسسلا نورمعتسسŸا -8361
.ةديد÷ا ديوسسلا اهومسسو ،ريوÓيد
هرهظ ‘ ةسصاسصرب هتباسصإا دعب ثلاثلا فاتسسوغ ديوسسلا كلم لتقم -2971

،⁄وهكوتسس ‘ ةيكلŸا اربوأ’ا راد ‘ ليللا فسصتنم ‘ ةيركنت ةلفح ‘
.فلودأا عبارلا فاتسسوغ هفلخيو
لÓخ كلذو تروفكنارف ةنيدم ىلع ›وتسسي يكيرمأ’ا سشي÷ا -5491
.ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا لÓخ قرسشلا ¤إا ةمدقت
.اهل ةيوون ةسصاوغ لوأا نسشدت اسسنرف -7691
.اهدونج نم00005 وحن تدقف نأا دعب مانتيف نم بحسسنت ةدحتŸا تاي’ولا -3791
.دراطع بكوك قوف قلحي يئاسضف رابسسم لوأا ÈتعيÔ 01يرام اسسان رابسسم -4791
.فيرسشلا نيدلا ييfi ينيطسسلفلا يماسسقلا دئاقلا لايتغا  -8991
.ةيبرغلا سسدقلاب رجتم ‘ اهسسفن رجفت سسرخأ’ا تايآا ةينيطسسلفلا ةاتفلا -2002
لود9 سضيفخت طسسو قسشمد ‘ ةيرودلا ةيبرعلا ةمقلا داقعنا  -8002

Ÿنانبل ةعطاقمو ةمقلاب اهليث“ ىوتسس.
لتقم ¤إا نايدؤوي وكسسوم ‘ قافنأا يراطق ‘ Úيراحتنا Úموجه  -0102
.لقأ’ا ىلع اًسصخسش83
.دادغب ‘ ةيبرعلا ةمقلا دقع  -2102
ة-م-سصا-ع-لا سسنو-ت ‘ با-هرإ’ا ة--سضها--نŸ ة--ي--لود ةÒسسم م--ي--ظ--ن--ت -5102

Ãودراب فحتم موجه دعب كلذو ⁄اعلا ةداق نم03 ›اوح ةكراسش.
.سصÈق ‘ اهطوبهو ناÒطلل رسصŸ ةعبات ةرئاط فاطتخا -6102
باحسسنا ذيفنتب ءدبلا بلاطت ايناطيرب ءارزو ةسسيئر يام ازيÒت -7102
نم05 ةداŸا ¤إا ًادانتسسا كلذو يبوروأ’ا دا–’ا نم ةدحتŸا ةكلمŸا

.يبوروأ’ا سسلÛا سسيئر كسسوت دلانود ¤إا ةلاسسر ‘ ةنوبسشل ةدهاعم
‘ تيŸا رحبلا ةقطنم ‘ نيرسشعلاو ةنماثلا ةيبرعلا ةمقلا لامعأا قÓطنا
.برعلا ةداقلا مظعم ةكراسشÃ ندرأ’ا

ي-ل-يزاÈلا بعÓ-لا نأا م--ل--ع--ت ل--ه ^
.ءادوسسلا ةرهو÷اب بقلي يليب

ةلود لوأا يه رسصم نأا ملعت له ^
با--ع--لأ’ا ةرود ‘ تكرا--سش ة---ي---بر---ع
.ةيبŸوأ’ا

دعت سسنتلا ةبعل ‘ نأا ملعت له ^
كلذك ةيناثلاو51 ـب ¤وأ’ا ةطقنلا
عو-م‹ ل-سصي ا-مد-ن-عو01 ةثلا-ث-لاو
ةيلاتلا ة-ط-ق-ن-لا ح-ب-سصت04 طا-ق-ن-لا
زوفلا ةطقن

ةقيرطلا قبط دلب لوأا نأا ملعت له ^
ويسشانتاكلا مدقلا ةرك ىف ةيعافدلا

. ايلاطيا وه
ىف أاطÿا قيرط نع لجسس يذلا سسرا◊ا وه رابوكسسا نأا ملعت له ^
4991 لايدنوم ىف هقيرف ىمرم

.اسسنرف ‘AFIF لا ةمظنم تسسسسأا4091 ماع ‘ هنأا ملعت له ^
مدقلا ةرك ةبعل نوعجسشي ةيسضرأ’ا ةركلا ناكسس فسصن نأا ملعت له ^

.كبح ىلع سسانلا ŒÈ نأا بعسصلا نم نكلو سسانلا ب– نأا لهسسلا نم  ^
.سسأايلا فرعت ’ ةيوقلا سسوفنلا  ^
.كبلق نم دق◊ا عزنإا ًاديعسس سشيعت نأا تدرأا اذإا  ^
.اهدقفت Úح ’إا اهتميق فرعت ’ لاŸا لثم ةحسصلا  ^
.مهافتلا ةغل قدسصلاو قÓخأ’ا سساسسأا فطاعتلاو اهبحي نم ب– هاي◊ا  ^
.ةقيقح ةكوسش لكو لايخ ةقرو لك ةدرولاك ةاي◊ا ^
.ةاي◊ا يه ةفرعŸاو توŸا وه له÷ا  ^
.Óًح سسيل هنكلو يرورسض ءاكبلا  ^

كسســـــــــــــفن فـــــــــــقث

؟مانتيفلا نم ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا تاي’ؤلا تبحسسنا ىتم
لبقو ،مؤيلا اذه لثم ‘ ثدح نكر ‘ هيلع نؤفرعتتسس باؤ÷ا

:›اتلا  ÊوÎكل’ا عقؤŸا Èع انتلسسارÃ اؤسسنت ’ ،كلذ
moc.liamg@mirakiddam،انتحفسص رؤنت مكعيسضاؤمف

امكو ،مكنظ نسسح دنع نؤكنل انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو
 .مؤيلا ءاعدب هللا ةكرب ىلع انتحفسص أادبن ،ددع لك ‘ ”دؤعت

«؟؟«وسسوسس» اهيلع بوتكمو كتلدب بيج ‘ يللا ةقرولا هذه» اهجوزل ةجوزلا لاق
.«!قابسسلا ‘ هعجسشأا يذلا ناسص◊ا مسسأا هذه ،لÓ◊ا تنب اي» :جوزلا
،نانر÷ا ارقي هللا نامأا ‘ دعاق جوزلا ،عوبسسأا دعب -اهلا◊ تحارو هتقدسص ةجوزلا
.» ةزيزعلا يتجوزاي Òخ» :جوزلا !! هسسأار ىلع اطغلاب هتبرسضو هتجوز تاج ةأاجفو
.!!«نوفيلتلا ىلع كناسصح»:ةجوزلا

تارم عبرأاب سسمسشلا ةعسشأا نم ىوقأا رزيللا ةعسشأا ^
ةيبرعلا ةغللاب ًارثأات تاغللا Ìكأا يه ةيطلاŸا ةغللا ^
روطعلا ةعانسص ‘ ةميق ةدام وهو Èنعلا توح ءاعمأا نم جرختسسي Èنعلا ^
مايأا ةثÓث ةÒسسم نم ءيسشلا رسصبت تناك ةماميلا ءاقرز ^
برعلا ءابطأ’ا مه ةناثŸا ‘ ىسص◊ا تيتفت ¤إا اوراسشأا نم لوأا ^
فدهلا ىلع رظنلا ديدسستل امهترادإا و Úنيعلا كير– ينعت - ةأارأارلا  ^

سضرأ’ا ىلع ةيبذا÷ا سسدسس يواسست رمقلا ىلع ةيبذا÷ا ^

ــه2441 نابعسش51 ـل قفاوŸا1202 سسرامÚ 92نثإ’ا

انعم مسستبإا
ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

ــــــــــ ؟ كتامؤلعŸ فسض ــــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

.رسشاعلا ةدحتŸا تاي’ولا سسيئر ،رليات نوج  -0971
ىلع لسصاح يزيل‚إا ةيودأا ⁄اع ،Úف تربور نوج  -7291

.2891 ماع بطلا ‘ لبون ةزئاج
9291-  fiميثعلا حلاسص نب دمÚ، يدوعسس نيد لجر.
ىلع ل-سصا-ح ي-ك-ير-مأا ءا-يز-ي-ف ⁄ا-ع ،رو-ل-ي-ت ف-يزو-ج  -1491

.3991 ماع ءايزيفلا ‘ لبون ةزئاج
.Êاباي يتوسص ءادأا لث‡ ،اتاغوأا يسشتينيك  -2491
.ةدحتŸا ةكلمŸا ءارزو سسيئر ،روجيم نوج  -3491
.يدنلريأا لث‡ ،نوسسيلغ نادنرب  -5591
.يسسنرف لث‡ ،تÒبم’ رفوتسسرك  -7591
.Êاباي ي‰أا سصوسصن بتاك ،ادوروك يكسسوي -8691
.›اغترب مدق ةرك بع’ ،اتسسوك يور -2791

.Êاباي يتوسص ءادأا لث‡ ،يباوسس يسشتينوج
يد---ن---لو---ه مد---ق ةر---ك بع’ ،سسرا----مر----فوأا كرا----م  -3791
.›اطيإا مدق ةرك بع’ ،ايليفيسس ونايتسسابيسسو
ةيندرأ’ا ةكلمŸا دهع ›و ،Úسس◊ا نب ةزمح Òمأ’ا -0891
.قباسسلا ةيمسشاهلا

4891- fiدسض ةروثلا لعسشأا يسسنوت باسش ،يزيزعوبلا دم
.يلع نب نيدباعلا نيز سسيئرلا مكح
.يزيل‚إا مدق ةرك بع’ ،كيلب سسكنابإا نافليسس -6891
.يزيل‚إا مدق ةرك بع’ ،زنكموت سسÁاج -9891

نأا  زدراودإا ي-سسÒب يز-ي-ل‚’ا ع-ي-ط-ت--سسي
تار--سش◊او تا--ناو--ي◊ا تاو--سصأا د---ل---ق---ي
ة-ث-لا-ث-لا ن-بإا و--هو عا--ط--ت--سساو ، رو--ي--ط--لاو
تو--سص د--ل--ق--ي نأا هر--م---ع ن---م Úع---ب---سسلاو
رو--ي--ط--لا تاو--سصأا ن--م تو--سص ة--ئا‰ا--م---ث
.ةفلتıا
هوذخأا هءاقدسصأا نأا ىرجام بيرغ نمو

د--ها--سشي--ل ا--ك--ير--مأا لا--ب--ج ¤ا ة---ل---حر ‘
عيم÷ا لزنو ، ةعئارلا ةليم÷ا رظانŸا

ق-ل-ط-ي نأا ه-لا-ب ‘ ر--ط--خو ، ةرا--ي--سسلا ن--م
ىلع ىنج ه-ن-ك-لو ة-ب-بد-لا تاو-سصأا-ك ًا-تو-سص
مهو مهدهاسش داع امدنع هنأا ذإا ، هسسفن
.! ةرايسسلاب نوبرهي

fiزودنق دوم
زودنق دومfi لاقتنا نا فدسصلا تءاسش
ي-ت-لا ة-سسا-ي-سسلا ل-سشف د-ع-ب ة-ير--سصن--لا ¤إا
فسصتنم ‘ قيرفلا اذه اوÒسسم اهجهتنا
نم Ëدعل-ل م-ه-ماد-ق-ت-سسا-ب تا-ي-ن-ي-ع-ب-سسلا
م--هراو--سشم ة--يا--ه--ن ‘ او--نا--ك Úب---عÓ---لا
نم لك لاثŸا ليبسس ىلع ركذن يوركلا

flن-----سسحو م’ا-----ك را-----ت ’Ÿي----هو ،سسا
ةيرسصنلاب يمرت نا تداك يتلا ةسسايسسلا
قيرفلا وهو ،ةيناثلا ةجردلا ميحج ¤إا
‘ بع--ل ناو كاذ--نآا ه--ل ق---ب---سسي ⁄ يذ---لا
ىلع دامتع’ا متف ،Êاثلا ينطولا مسسقلا
زودنق دومfi نكم يذلا رم’ا ،بابسشلا

راسصنأا لءاسست نا دعبف ،هتناكم سضرف نم
ةمداقلا ليوطلا باسشلا كلذ نع ةيرسصنلا
ناو ق-ب-سسي ⁄و م-ه-ي-ق-ير-ف ¤إا مد-ق يذ--لا

هسسفنب مهفرعي حار ،لبق نم هنع اوعمسس
ÚبعÓلا ةقيرطب لب ة-سصاÿا ه-ت-ق-ير-ط-ب
لك رهبا يذلا زيمŸا هئادأاب كلذو ،رابكلا
.كاذنآا Úينفلا

مهيقيرف ¤إا مداقلل ةيرسصنلا راسصنأا بح
fiإا ءا--ق ن--م دادز--ي نا--ك زود--ن--ق دو--م¤

Ó-ع-ف بير-غ-لا نا او-ن-ق-ي-ت نا د-ع-بو ،ءا-ق--ل
Áهيلع نوقلطي اوحار ،مهقيرف ىلع تو

‘ Èك يذلا مسس’ا وهو «دهاÛا » مسسا
نم هنكم يذلا رم’ا ،زودنق دومfi بلق
ةرودل ةيبهذلا ةيلاديŸاب ينطولا بختنŸا جيوتت دعب ةرسشابم ‘ولfl ديسشر ينطولا بردŸا راظنأا تفل
...عبتي.5791 ماع اندÓبب ترج يتلا ةيطسسوتŸا باعلأ’ا
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42 رسسخ نم دسض :لاؤؤسسلا
يئاهن ياد Úسسح رسصن قيرف
ةنسس ةيقيرف’ا سسوؤؤكلا سساك
؟8791

Úسسح رسصن قيرف رسسخ:باؤ÷ا
ةيقيرف’ا سسوؤوكلا سساك يئاهن ياد
ا----يرو----ح يدا-----ن ا-----ما ،8791 ة---ن---سس
اباهذ هطو-ق-سسب ،ي-ن-ي-غ-لا ير-كا-نو-ك

Ã2/1 ا-با-يإاو3/1 ةيل-يو-ج5 بع--ل
.يركانوكب

Áا دد-ع م-قر-لا اذ-ه ل-ثŸي-ت-لا تا-ب-خ-ت-ن
ايقيرفا ·ا سساك تايئاهن ‘ كراسشتسس
دد-ع-لا سسف-ن و-هو ،نوÒما-ك-لا-ب ة--ل--ب--قŸا
ر--سصÃ ةÒخ’ا ةرود--لا ‘ كرا---سش يذ---لا
.يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا اهبقلب جوتو

:سسرام

ــــــــــ مؤيلا حيرسصت ـــــــ

Èتعاو أارقا ــ
مار◊او كايإاو لÓ◊ا قزرلا بسسكا ^

Òخ ةراجتلاو ، سسانلا لاؤؤسس بنتجاو ،
دسصتقاو كلاÃ براسضو ، ةفيظؤلا نم

. ةسشيعŸا ‘
’و ÚفŸÎا سسا-ب-ل’ ،ا-ط--سسو سسب--لا ^

سسابلب كسسفن رهسشت ’و، Úسسئابلا سسابل
.سسانلا ةماعك نكو ،

جازŸا د-سسف-ي بسضغ-لا نإا-ف بسضغ--ت ’ ^
دسسفيو ةر-سشع-لا ءي-سسيو ق-لÿا Òغ-يو
. ةلسصلا عطقيو ةدؤŸا

علاطتو كتايح ددجتل ًانايحأا رفاسس ^
ةديدج ⁄ا-ع-م د-ها-سشتو ىر-خأا ⁄اؤ-ع
 .ةعتم رفسسلاف ، ىرخأا ًانادلبو

كل بترت كبيج ‘ ةركذÃ ظفتحا ^
كركذ-تو ، كتا-قوأا م-ظ-ن-تو ، كلا-م-عأا

Ãم اهب بتكتو ، كديعاؤÓكتاظح. 
ةمسسبلاب مهيحو مÓسسلاب سسانلا أادبا ^
¤إا ًاب-ي-ب-ح ن-ك-ت-ل ما-م-ت-ه’ا م-هر-عأاو
.مهنم ًابيرق مهبؤلق



،يشسنرفلا هيليبنوم مجاهم ،روليد يدنأا يرئاز÷ا  ›ودلا ىد–
هنع اهفرعي يتلا ةيشصخششلا نم Òغي نل هنأا ادكؤوم ،هيدقتنم
.عيم÷ا

ةفاحشصلا لب-ق ن-م تادا-ق-ت-نلا ن-م ة-ل-شسل-شسل رو-ل-يد سضر-ع-تو
يتلا تÓكششŸا ببشسب ،ةيشضاŸا تاÎفلا رادم ىلع ةيشسنرفلا

.ىرخألاو ةÎف لك Úب ÚشسفانŸا عم اهيف لخدي
ةلÛ اهب ¤دأا تاحيرشصت ‘ تاداقتنلا كلت ىلع قلع روليد

ءزج رمألا اذه نأا دكأا ثيح ،ةيشسنرفلا «لوبتوف سسنارف»
.قÓطإلا ىلع Òغتي نل هنأا ¤إا اÒششم ،هتيشصخشش نم

‘ مد-ق-لا ةر-ك» :دد-شصلا اذ-ه ‘ ير-ئاز÷ا م-جا-هŸا لا--قو
ة-ب-شسن-لا-ب اÒث-ك ةد-ق-ع-ُم تح-ب-شصٔا ›ا◊ا ا-ن--ت--قو

مهنٔاكو È›Úُم اوح-ب-شصٔا م-ه-نإا ثي-ح ،Úب-عÓ-ل
تشسل انٔاو ،اهب نوموقي ةوطخ ئا نوبشسحيو ،تلٔا
.«كلذك نوكٔا نلو ،عونلا اذه نم

تلفتحا امدنع مين كي-بŸوأا ما-مٔا ه-ت-ل-ع-ف ا-م» :فا-شضأاو
يقل ،قيرفلا اذه زمر لثمُي يذلا حاشسمتلا ىولح لكٔاب
.«مشصÿا راشصنٔا فرط نم ىتح ايباجئا Óعافت
،١-١ مين ع-م لدا-ع-ت-لا ‘ ا-فد-ه ل-ج-شس د-ق رو-ل-يد نا-كو
،يشسنرفلا يرودلا نم٩٢ـلا ةلو÷ا ‘ ،يشضاŸا عوبشسألا
يذلاو ،«وبيراه» رم-حألا حا-شسم-ت-لا ه-ب-ششي ا-م جر-خ-ي-ل
.هلكأاب موقيو ،مين يدان راعشش ¤إا زمري
يليزاÈلا زازفت-شسا ن-ع ير-ئاز÷ا بعÓ-لا ثد– ا-م-ك
نم ،هل ،نامÒج نا-شس سسيرا-ب بعل ،ا-ف-ل-ي-شس اد را-م-ي-ن
،سسيديراب هليمز عم هل ةروشص رششن لÓخ
ى-ل-ع زو-ف-لا بق-ع نÓ-ف-ت-ح-ي ا-م--هو
نÓ-م--ح--ي ا--م--هو ،٠-٥ هيل-ي-ب-نو-م

.يرئاز÷ا مجاهŸا سصيمق
ةعقاو-لا كل-ت ى-ل-ع رو-ل-يد ق-ل-عو

راثٔا رامين نم ثدح ام» :هلوقب
ةروشص رششنب همايقو ،ي-ك-ح-شض
لٔياشسو ‘ سسيديراب ةقفر هل
و-هو ،ي-عا-م-ت-جلا ل-شصاو-ت--لا
.«اعٔيار ناك يشصيمق لمحي
ينبل لوقٔا-شس ل-قٔلا ى-ل-ع» :”أاو

‘ Úب-عÓ-لا ل-شضفٔا ن-م اد-حاو نإا
م--شسا--ب ل--ف--ت--حا ⁄ا--ع---لا
ج-عز--نٔا ⁄و ،كد--لاو
يننٔل ،اما“ كلذ نم
تا--فر--شصت---ب مو---قٔا

ل--خاد ة--ه--با--شش---ُم
.«ناديŸا جراخو
⁄ روليد نأا ركذُي

بخ-ت-نŸا-ب ق-ح-ت-ل-ي
يذ-لا ر-ك-شسعŸا ‘  ي-ن-طو--لا
ةÎف--لا لÓ--خ ه---شضو---خ---ي

يدا-ن سضفر د--ع--ب ،ة--ي--لا◊ا
يبراfi» ¤إا همشض هيليبنوم
را--ثأا ا--م و--هو ،«ءار--ح---شصلا

لامج ي-ن-ف-لا ر-يدŸا بشضغ
نأا Èت-عا يذ-لا ،ي-شضا-م-ل-ب
طغشضلا ‘ ر-شصق-م بعÓ-لا

ل--جأا ن--م ه--يدا---ن ى---ل---ع
.بختنملل مامشضنلا

ىلع دريو هيدقتنم ىدحتي روليد
«Òغتأا نل» ..رامين تازازفتشسا

عأرسص لخد اسضيأأ يسشتابÔيف
يرئأز÷أ بعÓلأ عم دقاعتلأ

نع ثحبي يارشساتلاغ
›وغيف نم سصلختلا

! لازغ ديششر مشضو
اهتبغر يكÎلا يارشساتلاغ يدان ةرادإا تدبأا

›ود----لا ط----شسو----لا بعل ن----م سصل----خ----ت-----لا ‘
مشسوŸا ةياهن ‘ ›وغيف نايفشس يرئاز÷ا
دتÁ قيرفلا عم دقعب هطابترإا مغر ،›ا◊ا
بب--شسب ،2202 ة-ن-شسل ناو-ج ر--ه--شش ة--يا--غ ¤إا
قيرفلا ةرادإا ةبغرو ةيرهششلا هترجأا عافترإا

عم عمتŒ اهلعج ام ، تاقفنلا سصيلقت ‘
قافتإلا لجأا نم ÒËت —اف قيرفلا بردم
م-هرد-شصت-ي ن-يذ-لا Úحر--شسŸا ة--م--ئا--ق لو--ح

نايفشس يرئاز÷ا هيليو ةدنهلب سسنوي يبرغŸا
يكÎلا قيرفلا ةرداغŸ ةوقب حششرŸا ›وغيف

ي-ت-لاو ،ة-ي-كÎلا «تا-ي-ل-ي-م» ة-ف-ي--ح--شص بشسح
تاميعدت طÎششإا قيرفلا بردم نأا تلاق

لشصتم قايشس ‘ .مشسوŸا ةياهن ‘ ةديج
«ير---كÒم Îشسي---ل» ة---ف----ي----ح----شص تف----ششك
يارشساتلاغ يقيرف مامتهإا نع ةيناطيÈلا
›ودلا طشسولا بعل مشضب يششتابÔيفو
Îشسيل يدان نم لازغ ديششر يرئاز÷ا

م-شسوŸا ة-يا-ه-ن ‘ ، يز-ي--ل‚إلا ي--ت--ي--شس
يدا--ن ¤إا ه--ترا--عإا ة--يا--ه--ن د---ع---ب ›ا◊ا
سسفن تدكأا ثي-ح ،ي-كÎلا سسا-ت-ك-ششت-ي-ب
اهتبغر تدبأا Îشسيل ةرادإا نأا رداشصŸا

ن-م ةدا-ف-ت-شسإÓ-ل لاز-غ د-ي-ششر ع-ي--ب ‘
نم ءزج عاجÎشسإاو هعيب تادئاع
يذ--لا وروأا نو--ي--ل---م41 غ-ل-ب--م
هقلأات لظ ‘ ةشصاخ ،هب هتÎششإا

لجشس يذلا سساتكششتيب يدان عم
12 ‘ ةمشساح ةرير“31 مدقو افده هل

¤إا لوشصولا لاح ‘و ،مشسوŸا اذه ةارابم
نو--ك--ي د--ق يار---شسا---ت---لا---غ ع---م قا---ف---تإا
‘ ›وغيف نايفشسل Óيدب لازغديششر
 .يكÎلا يرودلا

ل.ماسسح

«Úيرئاز÷ا دعشسنشسو لايدنوŸا تايفشصت Òشضحتل ةيتاوم ةشصرفلا» :ةمحر نب
،اناوشستوب مامأا ةارابŸا ةمحر نب ديعشس Èتعاو ،ةطلتıا ةقطنŸا ‘ ارشضاح ةمحر نب ديعشس مجاهŸا ناك امك
‘ Òشسي سصبÎل» :Óئاق ةمحر نب حرشصو .لايدنوŸا نايفشصت نمشض ةل-ب-قŸا م-ه-تا-يرا-بŸ ل-شضفأا نو-ك-ت-شس ا-ه-نأا-ب
نمشض اننأا مغر» :فاشضأاو ،«زوفلا قيق– لجأا نم ةيلاع تايونعŸاو ةلبقŸا انتارابŸ اÒشض– لاوحألا Úشسحأا
رهشش ةلبقŸا انتايرابŸ ةيÒشض– لشضفأا اهÈتعنو ،ةيدج لكب اناوشستوب ةهجاوم سضوخنشس اننأا لإا ،ناكلل لهأاتلا

ةزمح . م   .«يرئاز÷ا بختنŸا لث‰ اننوك ،ةارابم لك ‘ انيدل ام لشضفأا Ëدقت لواحن» :لوقي متخو ،«ناوج

١٢٠٢ سسرام٩٢ Úنثإلا
ــه٢44١ نابعشش٥١ ـل قفاوŸا

 ،يــــــــــــشضاملب لــــــــــــيحر دــــــــــــيرُي نم»
«يــــــــــــنطولا بــــــــــــختنملل ودع وه

Hø Gd©ªô…: 

رابخألا سضعب رودشص دعب يشضاملب لامج ينطولا بخانلا Òشصم نع ،يرمعلا نب لامج ،ينطولا بختنŸا عافد ةرخشص ثد–
Òشصم نأا ديكأا» :سسمأا ةيششع ةطلتıا ةقطنŸا ‘ يرمعلا نب لاق ثيح ،ينعŸا اهيفني نأا لبق ،ليحرلا ‘ هتبغر لوح

لامج ليحر ىنمتي نم كانه نأا عقوتأا ل ،نطاومك وأا ،بعÓك ايشصخشش ،بختنŸا ÒشصÃ قلعتم هنأل ،انمهي ينطولا بخانلا
.«ينطولا بختنملل ودع وهف ،يشضاملب لامج ليحر ‘ بغري نم كانه ناك اذإا» :نويل عفادم فاشضأاو ،«يشضاملب

«ةيباجيإلا جئاتنلا ةشسلشس ةلشصاوم انيلعو ةلهشس ةارابم دجوت ل»
جئاتنلا ةلشسلشس ةلشصاوم لجأا �م ةياغلل ماه اناوشستوب ىلع زوفلا نأا يشسنرفلا نويل عفادم دكأاو

ة-ل-شسل-شس » :دد-شصلا اذ-ه ‘ ير-م-ع-لا ن--ب لا--قو ،ةرا--شسخ نود42 مقر ءاقللا غو-ل-بو ة-ي-با-ج-يإلا
نأا لاق امك ،«اناوشستوب ةهجاوŸ نيزهاج نوكن نأا بجيو ةمهم ةارابُم32 ‘ مازهنÓلا

نآلا انيلع زوفلا ديرُت قرفلا لك ،ةلهشس ةارابُم دجوت ل» :فاشضأاو ،ةلهشس نوكت نل ةرابŸا
‘ ةد-حاو ا-م-ئاد ة-ي-ل-ق-ع-لا» :لو-ق-ي ع-با-تو ،«ا-ي-ب-ماز ةارا-ب-م ‘ ثد-ح ا-م ل-ك د-ع-ب ة-شصا--خ
.«طقفو زوفلا لجأا نم تايرابŸا سضوخ يهو ينطولا بختنŸا

«ايبماز ءاقل نم سسوردلا انشصلختشسا»
،Òخألا ايبماز ءاقل نم سسوردلا سصلختشسا بختنŸا نأا يرمعلا نب حشضوأا امك

نع جراخ رومأا نم اناوشستوبو ايبماز ‘ ثدح ا‡ سسردلا انشصلختشسا» :لاقو
تا--ي--ف--شصت ‘ سسي--لو نآلا تثد--ح رو--مألا هذ--ه نأا م---هŸُا ،مد---ق---لا ةر---ك قا---ط---ن

ملعتلا ىلع اندعاشست تا-يرا-بŸا ل-ك ا-ن-ي-لإا ة-ب-شسن-لا-ب» :ا-شضيأا لا-قو ،«لا-يد-نوŸا
اديج انشسفنأا رشضحن نأا انلعو يلكشش اقل ‘ ناك مك◊ا عم لشصكح ام نأا ةشصاخ
.«بجي امك نيزكرم نوكن نأاو لايدنوŸا تايفشصتل

«لايدنوŸا ¤إا لهأاتلل فورظلا لك يّدحتل نوزهاج»
انفدهف ،لايدنوŸا ¤إا لهأاتلا وه انملح» :يشضاملب لاق ،لايدنوŸا تايفشصت نعو
ل نكل لايدنوŸا غولب وه يرئاز÷ا بعششلاو عيم÷ا فدهو ناكلا ¤إا لهأاتلا سسيل
، ةارار◊ا تابوعشصلا لكل انشسفنأا رشضحن نأا انلعو انيلع طوغشضلا سضرف بجي
‘و Óبقتشسم انرظتني ام اديج يعي ينفلا مقاطلاو ،ةيشضرألا ءوشس ماك◊ا ،طغشضلا
‘ رار--ق--ت--شسلا ن--عو ،«لا--يد--نوŸا تا--ي--ف---شصت
بخا-ن--لا ل--ب--ق--ت--شسم ا--ن--م--ه--ي» :لا--ق ،بخ--ت--نŸا
ةزمح . م .«ينطولا بختنŸا لبقتشسمو

ةــشصح رـــخأا ‘ ةÒــــبك ةــــيويح
تاـــــعئاششلا بّذـــكُي يشضاملبو

اهل ةي-ب-يرد-ت ة-شصح ر-خأا سسمأا ة-ي-ششع ة-ي-ن-طو-لا ر-شصا-ن-ع-لا تشضا-خ
Ãشض– ىشسوم يديشس زكرÒا Ÿاناوشستوب مامأا مويلا ةرهشس ةاراب،

‘ راشصتنلا قيق– ىلع امزاع عيم÷ا اهيف ادب يتلا ةشص◊ا يهو
اهفرعي فورظ ‘ لشصح يذلا ايبماز ‘ لداعتلا نايشسنو مويلا ءاقل
Úب ة--ع--ئار تد--ب ءاو--جألا نأا ا--م--ك ،م--ك◊ا ز--ي– بب--شسب ع--ي---م÷ا
نع هبايغ نع رابخأا تثد– امدعب ،ينطولا بخانلاو ÚبعÓلا

نأا Òغ ،ىرخأا تاعامتجا ‘ هدجاوتو تبشسلا سسمأا لوأا ةشصح
.تاعئاششلا لك بّذكو رشضح يشضاملب

جÓـــــــــعلا لـــــــــشصاوـــــــــُيو بـــــــــيغي لازـــــــــغ
ةيدجب تبردت يتلا رشصانعلا لك دجاوت ةÒخألا ةشص◊ا تدهششو
بئاغلا لازغ ديششر مجنلا نتاك Úح ‘ ،زوفلا ىلع ةمزاع تدبو
اهل سضّرعت لحاكلا ىوتشسم ىلع ةباشصإا نم هتاناعم ببشسب ديحولا

،Êادوشس ـل هناكم رت ىلع هتÈجأاو يشضاŸا سسيمÿا ايبماز ءاقل ‘
زكرÃ ةدا-ي-ع-لا ‘ سسمأا ة-ي-ششع ي-كÎلا سشا-ت-ك-ي-ششي-ب م‚ د-جاو-تو
مغر يبطلا مقاطلا فارششإا ت– جÓعلا ةلشصاوŸ ىشسوم يديشس
ةزمح . م       .قلقلا ¤إا وعدت ل هتباشصإا نأا

مويلا امور ويزل تابيردت ¤إا دوعيو ةباشصإلا نم ىفششي سسراف
امور ويزل يدان عم تابيردتلا ءاوجأا ¤إا مويلا ،سسراف دمfi ،يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا دوعي
يريروك» ةفيحشص تفششك ثيح ،عوبشسألا ةياهن «ويششتلاكلا» تايرابم فانئتشسإل ابشس– ،›اطيإلا
نم يغازنيإا Êويميشس بردملل رشضخألا ءوشضلا حنم يدانل يبطلا مقاطلا نأا ةيلاطيإلا «تروبشس وليد
نم ماتلا هءافشش بقع مويلا نم ةيادب قيرفلل ةيعام÷ا تابيردتلا ‘ سسراف دمfi جامدإا لجأا
نرياب مامأا ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن نمث ةارابم ذنم رشضÿا عفادم اهنم ىناع يتلا ةباشصإلا

عم سسراف ةداعتشسإل هتداعشس ىدبأا يغازنيإا بردŸا نإاف رداشصŸا سسفن بشسحو ،ÊاŸألا خينويم
ةياهن ةررقŸا «ايزيبشس» ةهجاوÃ ةيادب تاراشصتنإلا قيق– ‘ لمأايو ،ÚباشصŸا ÚبعÓلا لك
‘ ةكراششملل ابشس– ¤وألا ةعبرألا زكارŸا نمشض مشسوŸا ءاهنإا ىلع لمعلا لجأا نم عوبشسألا

سصبرت نع باغ سسراف دمfi نأا ¤إا ةراششإلا ردŒ .لبقŸا مشسوŸا ابوروأا لاطبأا يرود ةشسفانم
ايقيرفأا ·أا سسأاك تايفشصت نمشض اناوشستوبو ايبماز يتهجاوŸ ابشس– ›ا◊ا ينطولا بختنŸا
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يدنام ىشسيع مشضل ىعشسي ايشسنلاف
ميعدت ل-جأا ن-م ا-ه-تا-كر– ا-ي-شسن-لا-ف يدا-ن ةرادإا تر-ششا-ب

تدبأاو ،لبقŸا مشسوملل ابشس– نيزي‡ ÚبعÓب اهفوفشص
ىشسيع ،يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا عم دقاعتلاب اهمامتهإا

ثيح ،Êابشسإلا ةيليبششإا سسيتيب لاير يدان نم ، يدنام
ايشسنلاف ةرادإا نأا سسمأا ةينابشسإا ةيمÓعإا ريراقت تفششك
ىلع «و-يÒت-ي-ل-ي-ب ا-تو-ي» بعÓ-لاو يد-نا-م ى-شسي-ع تع-شضو
لجأا نم مشسوŸا ةياهن ‘ همشضل ابشس– اهتايولوأا سسأار
نيا ›ا◊ا مشسوŸا ةبيخ وÓ ‘ fiمأا اهفوفشص زيزعت

بيترت طشسو ‘ ءاقبلاب ايفتكم لبقŸا مشسوŸا ةيبوروأا ةكراششم ىلع لوشص◊ا ‘ قيرفلا لششف
دقع ةياهن ةشصرف لÓغتشسإا ديرت ايشسنلاف ةرادإا نإاف رداشصŸا سسفن بشسحو ،ةينابشسإلا «اغيللا»
لظ ‘ ةبعشص ىقبت هعانقإا ةمهم نأا Òغ ،›ا◊ا مشسوŸا ةياهن ‘ انا‹ همشض لجأا نم يدنام
رظتني تقو ‘ ،›اطيإلا نÓيم Îنأا ، اهزربأا ،يرئاز÷ا ›ودلا تامدخب ةيدنألا ديدع مامتهإا

،مشسوŸا ةياهن لبق هدقع ديدŒ لجأا نم سسيتيب لاير سضرع ىلع يدنام ىشسيع در عيم÷ا هيف
ابشس– ، ايلاح ىشسوم ىديشس سصبرت ‘ يرئاز÷ا بختنŸا عم دجاوتŸا يدنام نأا املع

Ÿششإا دق ناك ، ايقيرفا ·أا سسأاك تايفشصت نمشض مويلا ةرهشس اناوشستوب ةهجاوÎلاير ةرادإا ىلع ط
ديدجتل لبقŸا مشسوŸا ةيبوروا ةشسفانم ‘ ةكراششم ىلع لوشص◊او يونشسلا هبتار عفر سسيتيب

ل.ماسسح .ايلاح Êابشسإلا يرودلا ‘ سسداشسلا فشصلا يشسلدنلا يدانلا لتحي اميف ، هدقع

ةيدرفلا تاÒشضحتلا فنأاتشسيو ةباشصإلا نم ىفششي سسانو
‘ تببشستو اهنم ىناع يتلا ةيلشضعلا ةباشصإلا نم ،سسانو مدأا ،يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا يفشش
ةيدرفلا تاÒشضحتلا ¤إا رشضÿا بعل داع ثيح ،Úعوبشسألا براقت ةÎفل بعŸÓا نع هداعبإا
امك ،تقو برقأا ‘ ةشسفانŸا ¤إا ةدوعلا ‘ Óمأا ،›اطيإلا «Êوتورك» يدان ةليكششت نع اديعب
ةلشصاوŸ نك‡ تقو برقأا ‘ هتقايل ةداعتشسإا لجأا نم سصاخ Êدب رشضfi ةقفر سسانو لمعي
يرود نم طوقشسلا يدافت ىلع هتدعاشسم ‘ Óمأا Êوتورك يدان عم همدقي يذلا دي÷ا دودرŸا
لو– كوكششلا نأا لإا سسانو مدا تادوه‹ مغرو اذه .مشسوŸا اذه ةيلاطيإلا ¤وألا ةجردلا

لبقŸا تبشسلا موي ›وبان يدان مامأا ةبقترŸا ةارابŸا ‘ قيرفلا عم ةكراششŸا ىلع هتردق لوح
ل.ماشسح .ةباشصإلا نم هيفاعت بقع ةيندبلا هتلاح ببشسب


