
«نون÷ا نم ابرشض ناك نويلو اÎل‚إا ‘ ‘اÎحإا نع ثيد◊ا

جد5٢  :نمثلا ^٩٢١: ددعلا ^ــه٢44١ نابعشش٨١ـل قفاوŸا١٢٠٢ ليرفأا١٠ سسيمÿا

fiضسرام رهشش يزيل‚إلا يرودلا ‘ بعل لشضفأا زر
ةيلاŸا ةليشص◊ا

Òـــثُت  فاـــــفلل
!..لدـــــ÷ا
ءاقل بّذكُت  ةيدا–إلا

 يدلاخ عم يشضاملب
عجاÎت ّمث

عم عامتجا رخآا دقعي يصشطز
›ارديفلا بتكŸا ءاصضعأا

 قـــيقحتل حوـــمطلاب يرـــــئاز÷ا باــــبصشلا حصصن
:Êاـــــميلصس .. ارــــــــكبم مــــــهمÓحأا

!«›اعلا ىوتشسŸا ‘ بعللاب ملحأا ⁄»

«‘ادهأا قيق– ىلع لمعلا لشصاوأاو ضضرألا ىلع يلجر يقبأاشس» :يقورز

ةــــــحفشص يوـــــــطت ةــــــــيدولوŸا
زــــــكرتو ةـــــينطولا ةــــــلوـــطبلا

ةيقيرفإلا ةشسفانŸا ىلع

رئاز÷ا ةيدولوم

يــــــــــجاهنشصب لــــــــــشصتت ةرادإلاو يروــــــــــfi عــــــــــفادم بادــــــــــتنا ىـــــلع رــــــــــشصي Êارــــــــــمع

لئابقلا ةبيبشش

‘ تـــــــبشسلا اذــــــه  يراـــــنكلا
ةــشصاخ ةــلحر Èع برـــــغŸا
«ةعفترم تايونعÃ برغŸا ¤إا لقنتلاو نازيلغ مامأا زوفلا نم دب ل ناك» :نورمح

دادزولب بابشش

يـــــبÁزام يـــــب يــــــت لــــبقتشسي بابششلا
 ةـــــــــــشصرفلا ةاراـــــــــــبم يـــــــف

ةرـــــــــــــــيخألا
دوبيعو يŸاشس ةكراششم

fiبيغي يتباث ،كشش ل
دوعيشس دويعشسو



ةيلاثŸا ةليكصشتلا نمصض Òتخإا
Ÿدروكصسوه» عقو»

fiبعل لسضفأا زر ‘
يزيل‚إلا يرودلا
ضسرام رهسش ‘ زاتمŸا

ينطؤلأ بختنŸأ دئاق Òتخإأ
م‚ زرfi سضاير يرئأز÷أ
،يزيل‚إلأ يتيسس Îسسسشنام يدان

يرودلل ةيلاثŸأ ةليكسشتلأ نمسض
سسرام رهسشل زاتمŸأ يزيل‚إلأ
طيقنت لسضفأأ لانو ،يسضاŸأ

بسسح رهسشلأ ‘ بعل لسضفأاك
يزيل‚إلأ «درؤكسسؤه» عقؤم
ةرك تايئاسصحإأ ‘ سصتıأ
هابتنإÓل تفÓلأ هقلأات دعب،مدقلأ

يسضاŸأ رهسشلأ يتيسسلأ ةليكسشت عم
86,8 طيقنت لاني هلعج ام
ققح امك ،بعل لسضفأاك
‘ ح‚ امدعب ةزي‡ تايئاسصحإأ
ةبسسنب ةحجانلأ تأريرمتلأ ةبسسن

نم طيقنت ىلعأأ Êاث لانو ،09%
ققحو تاغوأرŸأ حا‚ ثيح

ىلع قؤفتي هتلعج ةزي‡ اماقرأأ
نيذلأ «غيلرÈÁلأ» مؤ‚

ةيلاثŸأ ةليكسشتلأ ‘ هعم أوÒتخإأ
م‚ تمسض يتلأو سسرام رهسشل
يبعلو ،Úك يراه ماهنتؤت
،ؤليسسناكو نيوÈيد ، يتيسسلأ
نيأوو ريأؤغام ىألإأ ةفاسضإأ
عم دتيانؤي Îسسيسشنام نم اكاسسيب
«نسسنايتسسيرك» يسسلسشت عفأدم
و «يديدن» يتيسس Îسسيل يبعلو
يدان بعل عم «ؤسشانيهيإأ»
سسراحو «درأزورت» نؤتيأرب
زديل» يدان نم«Òيلسسؤم» ىمرŸأ

ل.ماسسح . «دتيانؤي

بـــــــعÓـŸا نوــــــيعــه٢44١ نابعشش٨١ ـل قفاوŸا١٢٠٢ ليرفأا١٠ سسيمÿا

 هـــــــتناكم دـــــــقفي بوـــــــــيدم
›اـــــــغتÈلا Óـــــــيدنوت ‘

نأأ ةيلاغتÈلأ «لؤبأأ» ةفيحسص تفسشك
ليل÷أ دبع ،يرئأز÷أ ›ودلأ عفأدŸأ

يدان ‘ ةيسساسسلأ هتناكمدقف ،بؤيدم
ؤكاب» بردŸأ عم ›اغتÈلأ «Óيدنؤت»

نع اما“ هدعبأأ يذلأ «نأÒتسسيأ
flسضفم قيرفلل هتاططÓ ىلع دامتعإلأ

ببسسب «سسيفلأأ ودراكير» ›اغتÈلأ
عفأدŸأ اهل سضرعت يتلأ ةÒثكلأ تاباسصإلأ

عجأÎت هتيناكمإأ لعج ام يرئأز÷أ
‘ ةيؤقلأ هتقÓطنإأ ةسصرف هيلع عيسضو

اهنم ةأرابم11 ‘ كراسش نيأ مسسؤŸأ ةيأدب
جرخيو باسصي نأأ لبق يسساسسأاك طقف6

 ل.ماسسح .Óيدنؤت يدان تاباسسح نم

 رصشنلا لوؤوصسم ريدŸا
 ةروع نب مـيصسو

 ريرحتلا شسيئر
fiدم fiيدوم

2263048660 : فتاهلا مقر
ÊوÎكللا ديÈلا
moc.liamg@baalamadsa

طصسولل ةعابطلا ةكرصش / عبطلا
 ةمصصاعلا رئاز÷ا شسيار دارم رئب عيبانيلا يح  ةمحرلا ةينواعت41 ناونعلا

 رصشنت ⁄ لوا ترصشن ءاوصس اهباحصصا ¤ا درت ل ةدير÷ا ¤ا لصصت يتلا روصصلاو لئاصسرلا لك

راهصشإلاو رصشنلل ةينطولا ةكرصشلا ¤إا اوهجوت مك  راهصشا لجأا نم
رئاز÷ا - روتصساب جهن1 مقرpena ةلاكوب
46.61.17.120 /82.17.37.120 فتاهلا
95.59.37.120 /91.9.37.120 شسكافلا

ردصصت ةلماصش ةيصضاير ةيموي
» ايديم يب ما يب » م م ذ شش نع

جد00.000009 ةكرصشلا لام شسار

ةيدولومو يجÎلا ةهجاوم نع بيغصس
لاطبألا ةطبار ‘ رئاز÷ا

نع بيغيو باسصي يتسش
عيباسسأا ثÓثل بعŸÓا

،يرئأز÷أ ›ودلأ عفأدŸأ سضرعت
،يسسنؤتلأ يسضايرلأ يجÎلأ يدانل

ةيلسضع ةباسصإأ ¤إأ ،يتسش سسايلإأ
عيباسسأأ ثÓثل بعŸÓأ نع هدعبتسس

قيرفلأ هفسشك امبسسح ، ةلماك
بيسصأأ يتسش نأأ دكأأ يذلأ ،يسسنؤتلأ

يرودلأ ‘ قيرفلأ ةأرابم لÓخ
عسضخو ،ÒتسسنŸأ يدان مامأأ يسسنؤتلأ

دكؤؤت ةقمعم ةيبط تاسصؤحف ¤إأ
عيباسسأأ ثÓثل بعŸÓأ نع هبايغ

ةهجأؤŸأ نع هبايغ ينعي ام ،ةلماك
يدانو يسسنؤتلأ يجÎلأ Úب ةرظتنŸأ
يرود ةسسفانم نمسض رئأز÷أ ةيدؤلؤم

ليرفأأ01 مؤي ةررقŸأ ايقيرفأأ لاطبأأ
 .لبقŸأ
ل.ماسسح

ةكراسشم ىلع ضضÎعي يقيرفإلا يدانلا
يلحاسسلا مجنلا عم ةدايع نب

قÓطنأ لبقو ءاع-برألأ سسمأ ي-ق-ير-فإلأ يدا-ن-لأ مد-ق
مجنلأ مامأأ ي-سسنؤ-ت-لأ يرود-ل-ل12 ةلؤ÷أ ؤك-ي-سسÓ-ك
نب Úسسح يرئأز÷أ ة-كرا-سشم د-سض ىؤ-ك-سش ي-ل-حا-سسلأ

باب قيرف للعو .لحا-سسلأ ةر-هؤ-ج ق-ير-ف ع-م ةدا-ي-ع
داع ةدايع نب نأأ اميسس ل ةيزأÎحلأ هأؤكسش ديد÷أ

ا-ي-ب-مأز ي-تأرا-ب-م د-ع-ب هدÓ-ب بخ-ت-ن-م ر-ك--سسع--م ن--م
⁄ هنكل ،ناكلل ةلهؤؤŸأ تايفسصتلأ ماتخ ‘ انأؤسستؤبو
.سسنؤت ¤إأ هعؤجر دعب يحسص رج◊ عؤسضÿاب مزتلي
ع-م هد-ق-ع خ-سسف د-ق نا-ك ةدا-ي-ع ن-ب Úسسح نأأ ر-كذ-ي
،قيرفلأ تافؤسشكب هليجسست مد-ع-ل ي-ق-ير-فإلأ يدا-ن-لأ
يسضاŸأ يرفيف ‘ قحتلي نأأ لبق ،افيفلأ ةبؤقع ببسسب

نيدلأ نيز هنطأؤم نأاسش هنأاسش ،يلحاسسلأ مجنلاب ايمسسر
.نا“ؤب

مÓ---سسإأ ،ير---ئأز÷أ ›ود---لأ م---جا----هŸأ فÎعإأ
رأؤسشم قيق-ح-ت-ب م-ل-ح-ي ن-ك-ي ⁄ ه-نأأ ،Êا-م-ي-ل-سس
تا--يرود--لأ Èكأأ ‘ فأÎحإلأو Òب--ك ي---سضا---ير
ثيد◊أ Èتعي ناكو ،اسسنرفو أÎل‚إأ ‘ ،ةيŸاعلأ

،نؤن÷أ نم ابرسض قباسس تقو ‘ رمألأ أذه نع
ة-يأد-ب ‘ أÒب-ك ا--حؤ--م--ط كلÁ ن--ك--ي ⁄ ه--نأل
تقؤلأ عم رؤ-مألأ Òي-غ-ت ‘ ح‚ ه-ن-ك-ل ،هرأؤ-سشم
Èكأأ ¤إأ لقتني هلعج ام هسسفن ‘ ةقثلأ بسستكإأو
هجؤي هلعج ام ،ةيبوروألأ تلؤطبلأو ةيدنألأ

¤إأ حمطي نأأ لجأأ نم يرئأز÷أ بابسشلل ةلاسسر
بسسح ن-ك‡ كلأذ نأل أر-ك-ب-م ه-مÓ-حأأ ق-ي-ق–

نؤيل كيبŸوأأ يدا-نو ي-ن-طؤ-لأ بخ-ت-نŸأ م-جا-ه-م
نإأ ي-ب» ةا-ن-ق--ل Ó--ئا--ق حر--سص يذ--لأ ي--سسنر--ف--لأ
تنك ين-نأأ لؤ-ق-لأ بع-سصلأ ن-م نا-ك»:«سسترؤ-ب-سس
تايرودلأ ىؤقأأ ‘ افfiÎ ابعل حبسصأأ نأأ ملحأأ
تبعل Êأأ لؤ-قأأ ا-مد-ن-ع أر-سس سسي-لو ،ة-ي-بوروألأ

دعي كلذ ناكو31 نسس ‘ انأو ناينب Úع ‘ أÒغسص
Ãن--ع تقؤ--لأ كلذ ‘ ثيد◊ا--ف ،م--ل◊أ ة--با--ث
Œحأ ةبرÎلثم ىؤتسسم ىلعأأ ‘ ابوروأأ ‘ ةيفأ

«نؤن÷أ نم ابرسض ناك نؤيل كيبŸوأأ ‘ وأأ أÎل‚أ
نأأ يرئأز÷أ بابسشلأ حسصنأأ نأأ يننكÁ»:فاسضأأو
ا-نأأ ،لا-نŸأ بع-سص كلذ د-ع-ي م-ل-ف أد-ي-ع-ب م-ل--ح--ي

ىدعتي ⁄و رأؤسشŸأ لوأأ ‘ أدودfi ناك يحؤمط
‘ ةقث بسستكأ ي-ن-ن-ك-ل ،¤وألأ ة-جرد-لأ دود-ح

نأأ ¤إأ ةرا-سشإلأ ردŒ .«تقؤ-لأ رور-م ع-م ي-سسف-ن
م-ث ،ة-قأر-سشلأ ق-ير-ف ‘ هرأؤ-سشم ءد-ب Êا-م-ي-ل--سس
لÓ-خ تأدا-ق-ت-نإأو ةÒب-ك ة-ير-خ-سس ¤إأ سضر-ع-ت
لؤحتي نأأ لبق ،دأدزؤلب بابسش قيرف عم هتايأدب
، ينطؤلأ بختنŸاب قحت-ل-يو ق-ير-ف-لأ فأد-ه ¤إأ
د-ي-حو ي-ن-سسؤ-ب-لأ بردŸأ ةدا-ي-ق ق– ق-لأا-ت ن-يأ

‘ فأÎحإلأ بأؤبأأ ه-ل ح-ت-ف ا-م ،سشت-يزؤ-ل-ي-لا-ح
افأده حبسصأأ نيأأ ›اغتÈلأ ةنؤب-سشل غ-ن-ي-ترؤ-ب-سس
يتيسس Îسسيل ¤إأ لقتنإأ هنمو ،›اغتÈلأ يرودلل
مث يكÎلأ يرودلأو لتسساكؤ-ي-ن م-ث يز-ي-ل‚إلأ

مث يتيسس Îسسيل ¤إأ ةدؤعلأ لبق يسسنرفلأ ؤكانؤم
كلÁ يذلأ يسسنرفلأ نؤيل كيبŸوأأ ¤إأ لاقتنإلأ

 .2202 نأؤج رهسش ىتح أدقع هعم
ل.ماسسح

‘ هرأؤ-سشم ،حا‚ؤ-ب دأد-غ-ب ير-ئأز÷أ ›ود-لأ م-جا-هŸأ ى-ه--نأأ
2202 ¤إأ ة----ل-----جؤؤŸأ ،1202 ا-ي-ق-ير-فأ ·أأ سسأا--ك تا--ي--ف--سصت
4 ديسصرب Úفأدهلأ نسسحأل ةي-نا-ث-لأ ة-ب-ترŸأ ‘ ،نوÒما-ك-لا-ب
.ةÒخألأو ةسسداسسلأو ةلؤ÷أ ءأرجإأ دعب فأدهأأ

ىطسسؤلأ ايقيرفأ نم اتؤفام سسيؤل ةيعÃ ايناث حا‚ؤب لحو
غنؤي) أزيكنوزابيتن ديعسس يدنرؤبلأ ،(أرسسيؤسس - سسكماسسكأأ)
نؤتيأرب) ؤت يسسÒب يقيرفلأ بؤن÷أ ،(اينأزنات - سسناكيرفأأ

.(أÎل‚إأ -
اكأد نؤسستاب يبمأزلأ بعÓلأ نم لك ةدايرلأ يسسرك ‘ ءاجو
- ›ؤبان) ناهميسسأأ رؤتكيف يÒجينلأو (اسسمنلأ - غرؤبزلاسس)
.امهÓكل فأدهأأ5 ديسصرب (ايلاطيإأ

تايفسصتلأ ‘ هرأؤسشم ينطؤلأ بختنŸأ ىهنأأ ،ىرخأأ ةهج نمو
ىلع اقؤفتم ،افده91ب مؤجه طخ نسسحأل ¤وألأ ةبترŸأ ‘
.(افده11) رأؤفيد تؤكو (افده41) ايرجين ،(افده41) سسنؤت
«رسضخلل» ةليسصح لسضفأأ Êاثك ،فأدهألأ نم ددعلأ أذه دعيو

ةدايقب نؤباغلا-ب7102 ةخسسن دعب ةيق-ير-فلأ تا-ي-ف-سصت-لأ ‘
مؤجهلأ طخ كأذنآأ لجسس نيأأ فيكرؤغ نايتسسيرك يسسنرفلأ

.افده52
ةسسداسسلأ ةبترŸأ ‘ رأؤسشŸأ يدنام ءافر ىهنأأ دقف ،عافدلأ ‘ امأأ
ايبؤيثإأ ،رمقلأ رزج ةيعÃ تايرابم ةتسس ‘ فأدهأأ6 ديسصرب
(Úنبلأ مامأأ ةأرابم اهسصقنت ةÒخألأ هذه) نؤيلأÒسسو

ةـــــــيقيرفإلا تاـــــــيفسصتلا ‘ فادـــــــه Êاـــــــث حاـــــــ‚وب

 ·أا ‘ يــــــسسايق يــــــــبرع روـــــــهظ
1202 اـــــــــــــــيقيرـــــــــــــفإا

ةيقيرفألأ ·ألأ سسأاك تايفسصت تاسسفانم ىلع راتسسلأ لدسسأأ
مسسحب ،2202 ¤إأ ةلجؤؤŸأو1202 نوÒماكلأ ‘ ماقتسس يتلأ

ةقاطبلأ ‘ مسس◊أ راظتنأ ‘ ةلهأاتŸأ تابختنملل أدعقم32
تدأأ يتلأ ةمزألأ دعب نؤيلأÒسسو Úنب بختنم Úب ةÒخألأ
ةلؤ÷أ ماتخ ‘ ءاثÓثلأ مؤي أررقم ناك يذلأ ءاقللأ ليجأاتل

.تايفسصتلل21
ا-ه-سسأأر ى-ل-ع «نا-ك-لأ» تا-سسفا-ن-م ‘ ا-ب-خ-ت--ن--م32رهظيسسو
انيكرؤبو اينيغو ›ام بناجب ةفايسضلأ ةبحاسص نوÒماكلأ

برغŸأو نؤباغلأو ايبماغو نأدؤ-سسلأو ا-نا-غو يولا-مو ؤ-سسا-ف
رئأز÷أو رمقلأ رزجو رسصمو رسضخألأ سسأأرلأو ايناتيرؤمو
ا-ي-ن-ي-غو سسنؤ-تو وا-سسي-ب ا-ي-ن-ي-غو لا-غ-ن-سسلأو يؤ--با--بÁزو
.ايÒجينو ايبؤيثإأو رأؤفيد تؤكو ةيئأؤتسسلأ

7 لهأاتب ايسسايق ايبرع أرؤهظ ناكلل ةمداقلأ ةخسسنلأ دهسشتو
يتلأ سسنؤتو بقللأ لماح رئأز÷أ يهو ةرم لوأل تابختنم
مقرلأ ةبحاسص رسصمو ءأرمسسلأ ةراقلأ ‘ ةؤقب رسض– ام امئأد
ةبحاسص بر-غŸأو ة-ق-با-سسŸا-ب زؤ-ف-لأ تأر-م دد-ع-ب ي-سسا-ي-ق-لأ
لوأل لهأاتت يتلأ رمقلأ رزجو مؤجنلاب ةججدŸأ ةليكسشتلأ

يذلأ ايناتيرؤمو ةأاجافŸأ ةبحاسص نأدؤسسلأو اهتÒسسم ‘ ةرم
.ةلهأاتŸأ ةيبرعلأ تابختنŸأ رخآأ ناك

ÚبختنŸ لوألأ رؤهظلأ ناكلل ةمداقلأ ةخسسنلأ دهسشتسس امك
تايفسصتلأ ‘ Óهأات امدعب ايبماغو رمقلأ رزج امه نيديدج

ةعباسسلأ ةعؤمÛأ نع رمقلأ رزج بختنم لهأاتو .ةلهؤؤŸأ
Òمأأ بردŸأ عم عئأر زا‚إأ د-ع-ب ر-سصم ة-ق-فر-ب تا-ي-ف-سصت-لا-ب

ةعبأرلأ ةعؤمÛأ نع ايبماغ بختن-م ا-سضيأأ د-ع-سصو .هد-ب-ع
ايطخت-م ل-هأا-تو نؤ-با-غ-لأ با-سسح ى-ل-ع ةر-ف-ظ-م ةرأد-سصبو
«ناكلأ» ةخسسن نع بيغيو .لؤغنأأو ةيطأرقÁدلأ ؤغنؤكلأ
بناجب ايقيرفأأ بؤنج مهسسأأر ىلع Úقباسس لاطبأأ4 ةمداقلأ

.ؤغنؤكلأو ةيطأرقÁدلأ ؤغنؤكلأو ايبمأز

اركبم مهمÓحأا قيقحتل حومطلاب يرئاز÷ا بابصشلا حصصن

«نون÷ا نم ابرسض ناك نويلو اÎل‚إا ‘ ‘اÎحإا نع ثيد◊ا»:Êاميلسس



ةركل يرئأز÷أ دا–لأ سسيئر دقع
ةح-ي-ب-شص ،ي-ششطز ن-يد-لأ Òخ مد-ق-لأ
ع--م ا--عا--م--ت--جأ ،ءا--ثÓ--ث--لأ سسمأأ لوأأ
ز--كرÃ ›أرد--ي--ف--لأ بت--كŸأ ءا--شضعأأ

ةشصرفلأ لغتشسأ ثيح ،ىشسوم يديشس
دوه÷أ ىلع عيم÷أ ركشش لجأأ نم
ةيشضاŸأ ةدهعلأ ةليط هب أوماق يتلأ

عأدولأ ة-ب-ط-خ م-ه-ي-ل-ع ي-ق-ل-ي نأأ ل-ب-ق
ةيناث ةدهعل حششÎلأ مدع رّرق امدعب

ةيع-م÷أ لÓ-خ «فا-ف-لأ» سسأأر ى-ل-ع
نا--ك ثي--ح ،ة--ل--ب--قŸأ ة--ي--با--خ---ت---نلأ
عا--م--ت---جأ ر---خأأ سسمأأ لّوأأ عا---م---ت---جأ
ت– ›ا◊أ ›أرد--ي--ف--لأ بت--ك--م---ل---ل
ل---ب---ق ي---ششطز ن---يد---لأ Òخ ة---شسا---ئر
.ةيداعلأ ةماعلأ ةيعم÷أ

ةيداعلا ةيعمجلل Òسضحتلا
قلطنا

نم ةشصرفلأ يششطز نيدلأ Òخ «فافلأ» سسيئر لغتشسأ امك
د-ق-ع-ت-شس ي-ت-لأ ة-يدا-ع-لأ ة-ما-ع-لأ ة-ي-ع-م÷أ ¤إأ قّر-ط-ت-لأ ل--جأأ
ثيح ،ةمشصاعلاب «نوطأÒشش» قدنفب لبقŸأ Úنثلأ اهلاغششأأ
¤إأ Òخألأ مهعامتجأ ‘ ›أرديفلأ بتكŸأ ءاشضعأأ قّرطت
نم ةي-ع-م÷أ هذ-ه د-عو-م ق-ب-شست ي-ت-لأ ةÒخألأ تأÒشضح-ت-لأ
ةيبŸوألأ ةدهع-ل-ل ة-ي-بدألأو ة-ي-لاŸأ Úت-ل-ي-شص◊أ ر-ير“ ل-جأأ
بتكملل Òخألأ Èتعي عامتجلأ أذه نأأ ةّشصاخ ،ةيهتنŸأ
يتلأ طاقنلأ زربأأ ¤إأ نولخدتŸأ قّرطتو ،›ا◊أ

.ةمداقلأ ةيعم÷أ لÓخ ءاشضعألأ اهششقانيشس
لد÷ا Òثُت ةيلاŸا ةليسص◊ا

ـل ةيداعلأ ة-ما-ع-لأ ة-ي-ع-م÷أ نو-ك-ت نأأ ر-ظ-ت-ن-يو
ام اميشسل ،لبقŸأ Úنثلأ ةنخاشس «فافلأ»
لÓ-خ ة-يدا–Ó-ل ›اŸأ ر-ير-ق-ت-لا-ب ق--ّل--ع--ت

قئاثولأ نم ديدعلأ بيرشست ّ” امدعب ةيشضاŸأ تأونشس عبرألأ
سصخ-ت ي-ت-لأ تا-ف--لŸأو ا-ه-تد-ه-شش ي-ت-لأ ةÒب-ك-لأ ف-يرا-شصŸأ ّ
فÿÓأو لد÷أ Òثت نأأ رظتني يتلأو ،ةيشضقنŸأ ةدهعلأ

مدع نم ›ا◊أ بتكŸأ فّوخت طشسو ةيعم÷أ لاغششأأ لÓخ
ءا-شضعأأ ّنأأ تن-ّي-ب ة-بر-ج-ت-لأ ّنأأ و-لو ة-ي-لاŸأ ة-ل-ي-شص◊أ ر--ير“

›ام ريرقت يأأ ةفلاfl مهتداع نم سسيل ةماعلأ ةيعم÷أ
    .ةبشسانم لك ‘ ةيبلغألاب نوتّوشصيو

fiثُي زرÒ ةديرغتب لد÷ا
زرfi سضاير يرئأز÷أ ›ودلأ رششن ،رخأأ بناج نم

ع-قو-م Èع ه--ل ةد--ير--غ--ت ،ي--شضاŸأ ءا--ثÓ--ث--لأ ةر--ه--شس
:ا-ه-ي-ف بت-ك ،«كو-ب-شسيا-ف» ي-عا--م--ت--جلأ ل--شصأو--ت--لأ
ةروشصب ا-ه-ق-فرأأو ،«ةرو-شصلأ ى-ل-ع نو-ق-ل-ع-ت م-ك-كر-تأأ»

Œأ ي-ب--عل ع--ي--م--ج ع--مŸءا-شضعأأو ي-ن-طو-لأ بخ-ت-ن

ة-ق-فر «ر-شضÿأ» ـل ي-ّن-ف--لأ م--قا--ط--لأ
ن--يد--لأ Òخ «فا---ف---لأ» سسي---ئر
سسأاك مشس‹ Óماح يششطز
ي----هو ،ا----ي-----ق-----ير-----فإأ ·أأ
ترا-ثأأ ي-ت--لأ ةد--ير--غ--ت--لأ

لو---ح ا----ع----شسأو لد----ج
دأرأأ ي--ت--لأ ة--لا---شسر---لأ

د--------------ئا---------------قو م‚
ا-ه-لا-شسرإأ «ر-شضÿأ»
ي-ششطز رأر-ق د--ع--ب
ح----ششÎلأ مد-----ع-----ب
ة--ي---نا---ث ةد---ه---ع---ل
عأدولأو
يروطشسألأ
ي-ظ-ح يذ-لأ
د--ع--ب ا---ه---ب
ءاقل
 .انأوشستوب

ةزمح . م

ــه2441 نابعشش٨1 ـل قفأوŸأ1202 ليرفأأ10 سسيمÿأ ثد◊ا

›ارديفلا بتكŸا ءاسضعأا عم عامتجا رخأا دقعي يسشطز

...هتبحسس مث اهعقوم Èع انايب ترسشن

عجاÎت ّمث يدلاخ عم يسضاملب ءاقل بّذكُت «فافلا»

ةيلاثŸا ةليكسشتلا ‘ تاحرف
«1غيللا» ‘ سسرام رهسشل
يŸاعلأ «دروكشسوه» عقوم راتخأ
،تايئاشصحإلأ ‘ سصّشصختŸأ
نيدلأ نيز يرئأز÷أ ›ودلأ

ةليكششتلأ ‘ تاحرف
‘ سسرام رهششل ةيلاثŸأ
أرظن ،يشسنرفلأ يرودلأ
هيدان عم تفÓلأ هقلأات
هداق يذلأ مين كيبŸوأأ
‘ ةيوق ةدوع ليجشست وحن
تلو÷أ لÓخ يرودلأ
ةقطنŸأ رداغيل ،ةيشضقنŸأ
Èتعي يذلأ وهو ،ءأرم◊أ
قيرفلأ ‘ لوألأ مجنلأ
،هئÓمزو هبردم ةداهششب
ةمشصاعلأ دا–أ بعل مّدقو
Úتمشساح Úترير“ اقباشس

نم لك مامأأ رهششلأ أذه ‘
«يبرأّدلأ» ‘ ييلوبنوم
هقيرف داق Úح ليل مامأأو
،هدعأوق جراخ زوفلل
¤إأ تاحرف دجأوتو

«1غيللأ» مو‚ بناج
مهزربأأ ÚقلأاتŸأ

                 .ينيمأوششتو يينافاشس
ةزمح . م

ةر---ك---ل ير---ئأز÷أ دا–لأ ى----ف----ن
نا-ي-ب ‘ ،ءا-ع-برألأ سسمأأ ،مد-ق--لأ

ي--ت--لأ را--ب--خألأ ل--ك ه--ل ي---م---شسر
بخا---ن---لأ د----ق----ع ن----ع تثد–

ي--شضا--م--ل--ب لا---م---ج ي---ن---طو---لأ
با---ب---ششلأ رزو ع----م عا----م----ت----جل
يد-لا-خ ي-ل-ع د-ي--شس ة--شضا--ير--لأو
قا-ط-ن ى-ل-ع ه-لوأد--ت ” ا--م--ل--ث--م
ل---شصأو---ت---لأ ع----قأو----م ‘ ع----شسأو
ةأرا--بŸأ ل--ب--ق ،ي---عا---م---ت---جلأ
ثيح ،ا-نأو-شستو-ب ما-مأأ ة-ق-با-شسلأ
هذ------ه ،رد------شصŸأ تأذ ف------شصو
تامولعŸأو تاعئاششلاب رابخألأ

،يمشسر نايب يأل دنتشست ⁄ يتلأ ةبذاكلأ
ما-ح--قإأ مد--ع ¤إأ «فا--ف--لأ» تعد ا--م--ك
‘ ي-شضا-م-ل-ب لا-م-ج ي-ن-طو-لأ بخا--ن--لأ
.ىرخأأ سضأرغأأ

نايبلا تبحسس «فافلا»
قئاقد دعب اهعقوم نم

ي-ت-لأ «فا-ف--لأ» ّنأأ ها--ب--ت--نÓ--ل تف--لŸأو
،ة-ح-ي-ب-شصلأ ‘ بيذ-ك-ت-لأ نا--ي--ب تر--ششن

نايبلأ فذح ¤إأ اهدعب قئاقد تأا÷
يأأ Ëد-ق-ت نود ي-م-شسر-لأ ا-ه-ع-قو-م ن--م
نم ناي-ب-لأ فذ-ح بب-شس وأأ تا-ح-ي-شضو-ت
بأر-غ-ت--شسلأ Òث--ي فّر--شصت ‘ ،ع--قوŸأ
اهششيعت يتلأ طّبختلأ ةلاح دّكؤويل يتأايو

لبق ةÒخألأ اهمايأأ ‘ ةيدا–لأ
ة--ما--ع--لأ ة--ي--ع--م÷أ ءأر--جأ
لÓخ ةيباختنلأو ة-يدا-ع-لأ
ّنأأ مأأ ،›ا◊أ ر---------ه----------ششلأ
تح---شسب تب---لا---ط ةرأزو----لأ
«فافلأ» عقوم نم نايبلأ

وأأ ا-ه-نذإأ نود هر-ششن د--ع--ب
بخا---ن---لأ ن----م بل----ط----ب

لا-----م-----ج ي-----ن-----طو------لأ

.يشضاملب
ىسضرم روزي يسضاملب

«Êراب» ‘ ناطرسسلا
لا--م--ج ي--ن--طو--لأ بخا--ن---لأ ل---غ---ت---شسأو
سضرأأ ‘ هد--جأو--ت ة--شصر--ف ي--شضا--م---ل---ب
،ةÒخألأ ةأرا-بŸأ سشما-ه ى-ل-ع ن-طو-لأ

لا-ف-طألأ ¤إأ ةرا-يز-ب ما-ي--ق--لأ ل--جأأ ن--م
ةشسيفن ىفششتشسم ‘ ناطرشسلأ ىشضرم
لوأأ أذهو ،يأد Úشسح ـب «Êراب» دومح

ي--ت--لأ ةرا--يز--لأ ي---هو ،ءا---ثÓ---ث---لأ سسمأأ
ى---شضرŸأ لا---ف---طألأ رود---شص تج---ل----ثأأ
،ي-شضا-م-ل-ب ي-ن-طو-لأ بخا-ن-لأ د--جأو--ت--ب

ذخأأ لجأأ ن-م ة-شصر-ف-لأ أو-ل-غ-ت-شسأ ثي-ح
دقو ،ءابطألأ ىتحو هعم ةيراكذت روشص

بحر ردشصب عيم÷أ بلط يشضاملب ىّبل
لÓخ أÒب-ك ا-ب-ي-حر-ت ى-ق-ل-ت ه-ّنأأ ة-شصا-خ
.ةرايزلأ هذه

هتماقإا ةÎف ديد“ رّرق
نطولا ضضرأاب

ينطولأ بخانلأ رّرق ،لشصتم قايشس ‘و
انه ىرخأأ مايأل ءاقبلأ يشضاملب لامج

سصبÎلأ نم هغأرف دعب نطولأ سضرأأ ‘
،ا-نأو-شستو-بو ا-ي-ب-مأز ي-تأرا--ب--مو Òخألأ
¤إأ ع---جأر ذ---خ---تŸأ رأر---ق---لأ نو----ك----يو
يتلأ «فافلأ» ـل ةيداعلأ ةماعلأ ةيعم÷أ

ة-ي-ع-م÷أو ل-ير-فأأ5 مو--ي ىر---ج---ت---شس
‘ ،ليرفأأ51 موي دعب اميف ةيباختنلأ

ة-يرا÷أ تا-كر-ح-ت-لأو تأروا-ششŸأ ّل--ظ
سسي-----ئر-----لأ ة------فÚ ÿÓح------ششرŸأ Úب
،ي-ششطز ن-يد-لأ Òخ ه-تد-ه-ع ة-ي-ه-ت-نŸأ

رابخألأ يشضاملب فني ⁄ امدعب اميشسل
ه-ع-م-ج يذ-لأ ءا-ق-ل-لأ ن-ع تثد– ي-ت--لأ
ايلعلأ تا-ط-ل-شسلأو ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر-ب

ةزمح . م  .أرخؤوم

...يدانلا ‘ هحايترا نع رّبع 3202 ىتح توسشتÒب ‘ ايمسسر هدقع دّدمُي ةيÓÁح ›ودلأ دقع ديد“ نع ،ءاعبرألأ سسمأأ ،يكيجلبلأ تورششيب يدان نلعأأ
يدانلأ ةّطخ نمشض3202 ةنشس ةياغ ¤إأ ةيÓÁح اشضر دمfi يرئأز÷أ
شسم ثيح ،أرخؤوم ىدŸأ ةليوط دوقعب زئاكرلأ طبرل زربأأ ةيلمعلأ تّ
زربأأ نم Èتعي نأرهو ةيدولوم ـل قباشسلأ عفأدŸأ نأأ ةشصاخ ،موجنلأ
حبشش نم مشسوŸأ أذه ءيششلأ سضعب ىناع هّنأأ مغر يدانلأ ‘ رشصانعلأ
لعجو ،يك-ي-ج-ل-ب-لأ يرود-لأ ‘ Ìكأأ ق-لأا-ت-لأ ن-م ه-مر-ح يذ-لأ تا-با-شصإلأ
سصبÎلأ لÓ-خ ةو-عد-لأ ه-ل ه-جو-ي ل ي-شضا-م-ل-ب لا-م-ج ي-ن-طو-لأ بخا--ن--لأ
.فيشصلأ أذه يهتني قباشسلأ هدقع نأأ املع Òخألأ هدقع ديدمتب ناديعسس بّردŸاو ةرادإلا دعب يدانلأ ءاشضعأأ تاحيرشصت يكيجلبلأ يدانلل يمشسرلأ عقوŸأ لقنو
يدانلأ ‘ دعاشسŸأ بردŸأ لاق ثيح ،ةيÓÁح اشضر دقع ديد“ رأرق
Òهظلأ ىوتشسم ىلع بعل ةثيد◊أ ةركلأ ‘» :يلي ام ،نوأد كنأرف
ةياغلل ءأدعشس نحن ،ةياغلل ماه رمأأ ،ةيموجهلأ ةيحانلأ نم أÒثك دعاشسي
‘ ةرأدإلأ سسل‹ وشضع ،هرودب ،«Úتمداق Úتنشسل انعم ةيÓÁح ءاقبب
اشضيأأ نوكيشسو انل ةبشسنلاب أدج ماه بعل اشضر» :لاق ،سسنوتليد يدانلأ

نم Òبك سشماه هيدلو ،يرئأزج ›ود بعل هنأأ ةشصاخ لبقتشسŸأ ‘
Úت-ن-شسلأ ‘ Ìكأأ رّو-ط-ت-لأ ل-جأأ ن-م ة-شصر-ف-لأ ه-ح-ن-م-ن-شسو رّو-ط--ت--لأ ل--جأأ .«Úتمداقلأ

توسشتÒب ‘ حاترم انأا» :ةيÓÁح «اعئار اروهمج كل‰و لوأأ توششÒب ـل يمشسرلأ عقوŸأ لقن امك ا-شضر د-مfi ›ود-لأ ع-فأد-م--ل--ل عا--ب--ط--نأ ،قيرفلأ ‘ هدقع ديد“ دعب ةيÓÁح ‘ حاترم انأأ» :قايشسلأ أذه ‘ لاق ثيح ،أزي‡ أروهمج كلÁ يدان ،توششتÒب ¤وألأ ة----جرد----لأ ‘ ط----ششن-----ي يدا-----نو نم Ìكأأ بلطأأ نأأ يننكÁ ل ،ةيكيجلبلأ أد--ي--ع--شس ير--ئأز÷أ أد--ب ا--م---ك ،«أذ---ه Úت--ن--شسل يدا--ن--لأ ة--ع--ل--ق ‘ ءا--ق--ب--لا---ب حبرو Ìكأأ رّوطتلأ لجأأ نم Úتيفاشضإأ ¤إأ ةدو-ع-لأ د-شصق رأر-ق-ت--شسلأ ل--ما--ع لبقŸأ سصبÎلأ ‘ ينطولأ بختنŸأ ⁄ا-ع-لأ سسأا-ك تا-ي-ف-شصت قÓ-ط-نأ ع--م ةزمح . م   .رطق ـب2202

سشاّمح ناديرُي سسيتيبو ةطانرغ
سسي-نا-ي ير-ئأز÷أ نأأ ،ءا-ع-برألأ سسمأأ «و-تا--كÒم توو--ف» ع--قو--م ف--ششك

ابشس– Úينابشسإلأ سسيت-ي-ب لا-يرو ة-طا-نر-غ ي-ق-ير-ف ةر-ك-ف-م ل-خد سشا-ّم-ح
هيدان عم اهمدقي يتلأ ةيوقلأ سضورعلأ ّلظ ‘ لبقŸأ فيشصلأ همأدقتشسل

بخانلأ تامامتهأ ةرئأد لخدي هلعج ام وهو ،›اغتÈلأ يرودلأ ‘ اتشسيفأوب
ىرشسيلأ ةه÷أ ميعدتل ةعشسوŸأ ةمئاقلأ ‘ هعشضو يذلأ يشضاملب لامج ينطولأ

ةينابشسإلأ «اغيللأ» ةÒبك ةبشسنب سشاّمح ةهجو نوكتشس ثيح ،«رشضÿأ» عافد نم
ةزمح . م          .همهشسأ عفرو Ìكأأ قلأاتلأ لجأأ نم لبقŸأ مشسوŸأ



لوأ’ا فÙÎاــه٢441 نابعسش٨1 ـل قفاوŸا1٢٠٢ ليرفأا1٠ سسيمÿا

لئابقلا ةبيبشش
 نازيلغ مامأا Òخألا زوفلا دعب

 موـــــــــــيدوـــــــــــبلا ىـــــــــــلإا فدـــــــــــهتو سســـــــــــماÿا زـــــــــــكرŸا يـــــــــــف ةــــــــــــبيبششلا

يذلا Úمثلا زوفلا دعب تاراسصتن’ا ةكسس ¤إا ةدوعلا نم ةيلئابقلا ةليكسشتلا تنك“ ،قباسسلا ددعلا ‘ هيلإا نانرسشأا املثم
فÙÎا مسسقلا ةلوطب نم41 ةلو÷ا مسسرب لخدت ةرخأاتم ةهجاوم ‘ نازيلغ عيرسس مامأا رايدلا رقع ‘ سسمأا لوأا هتققح

قيرفلا اهسشاع يتلا ةبعسصلا فورظلا دعب ةسصاخ ÚبعÓل ةيونعŸا ةيحانلا نم ةيمهأ’ا ةياغ ‘ زوفلا اذه ناك ثيح ،لوأ’ا
نإاف ،راسصتن’ا اذه دعبو ،ةقلاعلا ةيلاŸا تاقحتسسŸاب ةبلاطملل بارسضإا ‘ رسصانعلا ةيبلغأا لوخد بقع عوبسسأ’ا ةيادب ذنم
دا–او فيطسس قافو مامأا Úترخأاتم ÚتهجاوÃو ،ةطقن13 عومجÃ ماعلا بيتÎلا ‘ سسماÿا زكرŸا ايلاح لت– ةبيبسشلا
¤وأ’ا ةبترŸا ىتح وأا مويدوبلا ‘ باهذلا ةلحرم ءاهنإا لمأا ادد‹ اوعجÎسسا لئابقلا نأا ينعي ام ،›اوتلا ىلع سسابعلب
 .قيرفلل ةيسسيئرلا فادهأ’ا دحأا Èتعي ام اذهو

 ةرادشصلا ¤إا دوقي سسابعلبو قافولا مامأا زوفلا
كانه نأا ينعي ام ،سسابعلب دا–او فيطسس قافو نم لك مامأا Úترخأاتم Úتهجوم اهرظتنت ةبيبسشلا نإاف ،عيم÷ا ملعي امكو

فيطسس ةهجاوم نأاو ةسصاخ لوأ’ا فÙÎا مسسقلا ةلوطب بيترت ردسصتل ةنيمث ةسصرفو ةلماك طاقن تسسب رفظلا ‘ ظوظح
نيذه Òيسست ىلع رسصي ناف’ سسينيد بردŸا نإاف ،كلذل ،لوأ’ا زكرŸا لتحي قافولا نوك طاقن تسسب اهتاذ دح ‘ Èتعت
 .لقأ’ا ىلع مويدوبلا ‘ باهذلا ةلحرم ءاهنإا فده قيقحتل ةلوهسسب طاقنلا عييسضت يدافتو يغبني امك نيءاقللا

 قاهرإ’ا ىششخيو عاجÎشس’ا ىلع زكري ناف’
ىوتسسŸا ىلع ءاوسس ةارابÃ ةارابم ةيقبتŸا تاءاقللا Òيسست ىلع امئاد رسصي ناف’ سسينيد بردŸا نأا ودبي ،هتهج نم
هنأا ثيح ،بقللاب جيوتتلا وأا لوأ’ا زكرŸا نع ثدحتلاو ÚبعÓلا ىلع ‘اسضإا طغسض ةسسرا‡ سضفريو ،يراقلا وأا يلÙا
تاحيرسصتلا لÓخ نمو ،طاقنلا نم نك‡ ددع Èكأا عمجو ءاطخأ’ا كرادت ،قيرفلا ىوتسسم عفر عاطتسسŸا ردق لواحي
بعتلا لماع نم اÒثك ىسشخي يسسنرفلا ينقتلا نأا Úبتي ،نازيلغ ءاقل بقع ةيفحسصلا هتودن ‘ اهب ¤دأا يتلا ةÒخأ’ا
رمأ’ا ،ةدم ذنم قيرفلا هل عسضخي يذلا تايرابملل فثكŸا جمانÈلا ةجيتن ةÒخأ’ا ةدŸا ‘ ÚبعÓلا نم لان يذلا قاهرإ’او
 .عاجÎسس’ا ىلع اسساسسأا زكري هلعجي يذلا

 Èكأ’ا هشسجاه ىقبي ةيلاعفلا سصقنو
داع يذلا موجهلا ‘ ةيلاعفلا سصقن لكسشم يه ةÒخأ’ا ةيفحسصلا ةودنلا ‘ ’وطم اهيلع ثد– ةطقن مهأاو ،لباقŸا ‘

طسسولا يبع’ نأا ليلدب ،هيدل تناك يتلا ةيلاعفلا كلتب دعي ⁄ يرانكلل يمامأ’ا طÿا نأا ثيح ،ةبيبسشلا ‘ ديدج نم حرطيل
نيدلا ردبو ،يدبع نبو ،نازيلغ عيرسس مامأا سسمأا لوأا حيار لعف املثم فيدهتلا ةمهم نولوتي اوحبسصأا نيذلا مه ÚعفادŸاو
نأاو ةسصاخ ،نك‡ تقو برقأا ‘ ةيلاعفلا عاجÎسساو سصقنلا اذه كرادت ىلع رسصي يسسنرفلا ينقتلا نإاف ،كلذل ،هلبق دايوسس
 .فاكلا سسأاك تاعوم‹ رود نم ةثلاثلا ةلو÷ا راطإا ‘ ناكرب ةسضهن مامأا دحأ’ا اذه ماه دعوم ىلع نوكتسس ةبيبسشلا

 ناكرب ةشضهن مامأا تÓيدعتلا سضعب ءارجإا وحن
اميف ةسصاخ نازيلغ عيرسس ةهجاوم ‘ ÚبعÓلا سضعب ىوتسسم نع سضار Òغ ناف’ سسينيد بردŸا نأا ودبي ،ىرخأا ةهج نم
رسصانعلا نم Óكسشم ناك هنأا مغر فيدهتلل ةحناسسلا سصرفلا عييسضت ‘ �فتو راطإ’ا جراخ ناك يذلا يمامأ’ا طÿاب قلعتي
سضعب ءارجإا ‘ ركفي ناف’ بردŸا نأاب يحوت تارسشؤوŸا لك نإاف ،كلذل ،ةي◊وبو ،حياسس نب ،نورمح لاثمأا ةيسساسسأ’ا
Úبع’و ةيفاكلا لول◊ا كلÁ هنأاو ةسصاخ ،ناكرب ةسضهن مامأا فاكلا سسأاك ءاقلل ابسس– ةليكسشتلا ىوتسسم ىلع تÓيدعتلا

ل .ليبن.لابوطلا دمfi يبيللا مجاهŸاو يدولغ ،ةلزن لاثمأا قرافلا عنسص ىلع نيرداق

سسينيد بردŸا لابسشأا لوح ،نازيلغ عيرسس مامأا سسمأا لوأا ةبيبسشلا هتققح يذلا Úمثلا زوفلا دعب
ةعبطلا بقل لماح ناكرب ةسضهن يدان مامأا دحأ’ا اذه بقترŸا يراقلا دعوŸا ¤إا مهزيكرت ناف’
قلعتي اميف ةمزÓلا تاءارجإ’ا لكب تماق ةيلئابقلا ةرادإ’ا نإاف ،اهتهج نمو ،دعاوقلا جراخ ةيسضاŸا

Ãا ¤إا يلئابقلا دفولا دوقتسس يتلا ةلحرلا ططخŸا نم ناك نأا دعبو ،برغŸفÎةبيبسشلا دسشت نأا سض
ةقفاوÃ جمانÈلا ‘ تÓيدعتلا سضعب ءارجإاب اوماق نيÒسسŸا نأا ’إا ،ةعم÷ا ةحيبسص لاحرلا
 .ةسصاخ ةلحر Ïم ىلع تبسسلا اذه برغŸا ¤إا رفاسستسس ةبيبسشلا نأا ثيح ،ناف’ سسينيد بردŸا

 ةمشصاعلا ‘ ةعم÷ا ةليل ميقيشس يلئابقلا دفولا
دفولا نإاف ،برغŸا ¤إا تبسسلا اذه ةلحرل ابسس– ةيلئابقلا ةرادإ’ا هتطبسض يذلا جمانÈلا بسسحو
ةمسصاعلا ¤إا ةرسشابم هجوتي نأا لبق ةعم÷ا ادغ وزو يزيتب ةيبيردت ةسصح رخآا يرجيسس يلئابقلا
ةحيبسص راطŸا ¤إا لقنتلا ÚبعÓلا ىلع لهسسلا نم نوكي ىتح ،نافيكلا جرب قدنف ‘ ةماقإÓل
بردŸا نأا ةراسشإ’ا ردŒ ،احابسص ةرسشاعلا ةعاسسلا دودح ‘ قلطنتسس ةلحرلا نأا رابتعاب ،تبسسلا

نم عسستم هل نوكيو ،تاÒسضحتلل ‘اسضإا موي نم ديفتسسيسس هنأاو ةسصاخ بنا÷ا اذه نم حاترم ناف’
 .ايبماز ¤إا Òخأ’ا لقنتلا ‘ ثدح املثم ةقاسشو ةليوط نوكت نل ةلحرلا نأا رابتعاب عاجÎسسÓل تقولا

 مداقلا هشسفانم نع تامولعŸا لك كلÁ ناف’
نإاف ،ناكرب ةسضهن ةارابم نأاسشب ناف’ سسينيد بردŸا اهب ¤دأا يتلا ةÒخأ’ا تاحيرسصتلا لÓخ نمو
Òسضحتلاب هل حمسستسس يتلاو مداقلا هسسفانم سصوسصخب ةمزÓلا تامولعŸا لك عمج يسسنرفلا ينقتلا

Ÿيباجيإا دج اراوسشم ققحي ناكرب ةسضهن يدان نأا ةراسشإ’ا عم ،يغبني امك دحأ’ا اذه ةاراب ‘
هل نوكي نأا نكÁ يذلا رمأ’ا ،قيرفلل ةينفلا ةسضراعلا نع لوأ’ا لوؤوسسŸا Òيغتب ماق هنكل ،ةلوطبلا
ةجيتنب رايدلا ¤إا ةدوعلا فدهب برغŸا ¤إا لقنتتسس يتلا ةبيبسشلا حلاسص ‘و ،قيرفلا ىلع يبلسس عقو
 .ةيباجيإا

رايدلا جراخ ةبيبششلا ةوق ديكأات ىلع رشصيو
ةيلاعفلا لكسشم اهسسأار ىلعو ةيلئابقلا ةليكسشتلا ‘ ناف’ سسينيد بردŸا اهلجسس يتلا سصئاقنلا مغرو

ثيح ،ناكرب ةسضهن مامأا ةيباجيإا ةجيتن قيق– ةيناكمإا نم لئافتم دج يسسنرفلا نأا ’إا ،موجهلا ‘
جراخ اهتوق ديكأاتو ،فدهلا اذه قيقحتل تايناكمإ’ا لك كل“ ةبيبسشلا نأا ةÒخأ’ا هتاحيرسصت ‘ دكأا
مامأا زوف دعب ةيناثلا ةعومÛا ‘ لوأ’ا زكرŸا لت– ةيلئابقلا ةليكسشتلا نأا ةراسشإ’ا عم ،رايدلا
ةيباجيإا ةجيتن قيق– نأا ينعي ام ،زراتسس اسسبان يدان مامأا ايبماز ‘ يباجيإا لداعتو روبسس نوتوك
ىقبي يذلا يئاهنلا عبر رودلا ¤إا لهأاتلا ‘ يرانكلا ظوظح نم Ìكأا ززعيسس برغŸا ‘ ىرخأا
.ايلاح ةيلئابقلا ةرادإÓل يسسيئرلا فدهلا

 ةشصاخ ةلحر ‘ تبشسلا اذه برغŸا ¤إا رفاشست ةبيبششلا

«ديدشش رذحب اهÒيشست انيلعو برغŸا ‘ ةبعشص ةارابم نوكتشس »:ناف’
ناف’ سسينيد بردŸا دكأا ،ناكرب ةسضهن ةهجاوم نع هل حيرسصت ‘و
‘ ناكرب ةسضهن يدان مامأا انتهجاوم نوكت نأا رظتنŸا نم »:Óئاق
بق-ل ل-ما-ح نا-ك يو-ق ق-ير-ف ه-جاو-ن-سس ا-ن-نأا ثي-ح ،ة-بو-ع-سصلا ة-يا--غ
يلÙا ىوتسسŸا ىلع ة-ي-با-ج-يإا ج-ئا-ت-ن ق-ق-ح-يو ة-ي-سضاŸا ة-ع-ب-ط-لا
هتÁزه كرادت لجأا نم هيدل ام لسضفأا مدقيسس هنأا امك ،يراقلاو
نوكيسس ،كلذل ،Êورماكلا روبسس نوتوك مامأا فاكلا سسأاك ‘ ةÒخأ’ا

زيكÎلا نم ةجرد ىلعأا ىلع ظاف◊او ديدسشلا رذ◊ا يخوت انيلع
.«ةيباجيإا ةجيتنب رايدلا ¤إا ةدوعلل

 «ةيباجيإا ةجيتنب وزو يزيت ¤إا ةدوعلل تايناكمإ’ا لك انيدل »
ماع لكسشب »:Óئاق هتاذ قايسسلا ‘ فاسضأاو

Áأا لو--ق---لا ن---كÊ ا ن--ع سضارŸيذ--لا دودر
‘ يباجيإ’ا م-ه-ل-ع-ف درو نو-ب-عÓ-لا ه-مد-ق-ي
نأا ولو ،نازيلغ عيرسس مامأا ةÒخأ’ا ةارابŸا
ىوت-سسم ى-ل-ع ن-م-ك-ي ى-ق-ب-ي د-ي-حو-لا سصق-ن-لا

اننأا دقتعأا ،كلذ عمو ،يمامأ’ا طÿا
ق-ي-ق--ح--ت--ل تا--ي--نا--ك--مإ’ا ل--ك كل‰

‘ ىر--خأا ة--ي--با--ج---يإا ة---ج---ي---ت---ن
نو--ك--ن نأا ة--ط--ير--سش ،بر--غŸا

يحاونلا عيمج نم نيرسضاح
‘ ةرسضاح ة-ي-لا-ع-ف-لا نو-ك-تو
.«¤وأ’ا ةجردلاب موجهلا

ل .ليبن

 «ةعفترم تايونعÃ برغŸا ¤إا لقنتلاو نازيلغ مامأا زوفلا نم دب ’ ناك »:نورمح
يقزر مجاهŸا عم يبناج ثيدح انل ناك ،نازيلغ عيرسس ةهجاوم ةياهن دعب

،ودارا-ب يدا-ن ما-مأا ل-ج-سسŸا لدا-ع-ت-لا د--ع--ب »:Ó--ئا--ق د--كأا يذ--لا نور--م--ح
يوق لعف درب مايقلا نم دب ’ ناك ،ةنيطنسسق بابسش مامأا ةيسساقلا ةÁزهلاو
ن-م د-يزŸا ع-ي-ي-سضت ‘ ق-ح يأا ا-ن-ل ن-ك-ي ⁄ ،ناز-ي-ل-غ ما-مأا زو-ف-لا ق-ي--ق–و
اننكل ،ةبوعسصلا ةياغ ‘ تناك ةهجاوŸا نأا حيحسص ،رايدلا رقع ‘ طاقنلا

ةيا-غ ‘ تنا-ك ي-ت-لا ثÓ-ث-لا طا-ق-ن-لا-ب ر-ف-ظ-نو ءا-ق-ل-لا Òسسن ف-ي-ك ا-ن-فر-ع
نسسحأا فورظ ‘ Òسضحتلاب انل حمسستسسو ،يحاونلا عيمج نم ةيمهأ’ا
 .«ناكرب ةسضهن مامأا ةمداقلا ةهجاوملل

 سسمأا تابيردتلا ¤إا تداع ةبيبششلا
يقزر دئاقلا ءÓ-مز د-ف-ت-سسي ⁄ ،ار-ظ-ت-ن-م نا-ك ا-م-ل-ث-م

تعمج يتلا ةÒخألا ةهجاوŸا دعب ةحار نم نورمح
نأا ثيح ،سسمأا لوأا نازيلغ عيرسسب يرانكلا
ة---سصح ج---مر---ب نا---فل سسي---ن----يد بردŸا
سصاخ لمع-ب سسمأا ة-ح-ي-ب-سص فا-ن-ئ-ت-سسلا
ة--ب--سسن--لا--ب ءا--خÎسسلاو عا--جÎسسلا--ب
،نازيلغ ةارابم ‘ اوكراسش نيذلا ÚبعÓل
نم Úيفاسضإا Úموي ل-ئا-ب-ق-ل-ل نو-ك-ي-سسو
برغŸا ¤إا لاحرلا دسش لبق تاÒسضحتلا

ة-لو÷ا ة-ه-جاوŸ ا-ب--سس– تب--سسلا اذ--ه
فاكلا سسأاك تاعوم‹ رود نم ةثلاثلا
ةسضه-ن يدا-ن ما-مأا د-حألا اذ-ه ةرر-قŸا
 .ناكرب
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... ةقفسصلا ةيعون مغر

 يدانلا ةرادإ’ بيرغ ةدوع ةركفب نوبحريو سساŸأا نم نوبسضاغ «ةوانسشلا»

... ةدقعŸا ودعسس ةباسصإا دعب

يروfi عفادم بادتنا ىلع رسصي Êارمع
 يجاهنسص ـب لسصتت ةرادإ’او

Êارمع ردا-ق-لا د-ب-ع ة-يدو-لو-م-ل-ل ي-ن-ف-لا ر-يدŸا نأا ود-ب-ي
مدا-ق ‘ هر-ظ-ت-ن-ت ي-ت-لا ة-ب-ع-شصلا ة-م--هŸا اد--ي--ج كرد--ي
لمأا-ي يذ-لا ا-ي-ق-ير-فإا لا-ط-با يرود ا-هزر-بأا ،د-ي-عاوŸا
’ اŸو اديعب باهذلا نم ةيدولوŸا نكمتت نأا عيم÷ا
يدانلا نئازخ نع ةبئاغلا ةيراق-لا ة-م-ج-ن-لا-ب ج-يو-ت-ت-لا

ةرادإ’ا عم رشصي لاز ’ Òخأ’اف ،ةليوط تاونشس ذنم
ةÎف-لا لÓ-خ يروfi ع-فاد-م باد-ت-نا ةرور-شض ى-ل-ع
ودعشس ليبن يروÙا عفادŸا ةباشصإا دعب ،ةيلا◊ا
طبÎل ،اركبم مشسوŸا عدوي هتلعج يتلاو ،ةدقعŸا
يروfi ع-فادÃ ة-ي-م-شسر-لا ا-ه--ت’ا--شصتإا ةراد--غ--لا
يجاهنشص ناير وهو يراغلبلا يرودلا ‘ طششني

. اعيبر42 ـلا بحاشص

 عافد بلقك يعيبر كارسشإا رارمتسسإا سضفري سشتوكلا
كارششإا ‘ رمتشسي نأا صضفري Êارمع صشتوكلا نإاف ،ةعلطŸا رداشصŸا بشسحو

بشصانŸا ددعتم بعÓلا نأا مغرف ،عافد بلقك يعيبر ناديŸا طشسو بع’
مزÓي يروfi عفادم جاتحي Êارمع نأا ’إا ،نيدايŸا ‘ Úنشسلا ةÈخ كلÁو

ةي-لا-ع تا-يو-ت-شسم مد-ق-ي ه-نأا-ب ي-ع-ي-بر ىر-ي ه-نأا ا-م-ك ،ت’و÷ا مدا-ق ‘ داد-ح
هيلع صضراعت ⁄ يذلا بلطلا وهو ،يعافدلا ناديŸا طشسو طششني امدنع
ةيوتششلا ت’اقتن’ا قلغ لبق ودعشس ةفيلخ نع ثحبلا ‘ تعرشش يتلا ةرادإ’ا
. ةيلا◊ا

 ةيدولوŸا ‘ عيقوتلل برقأ’ا يجاهنسص
صساŸأا صسيئرلا نإاف ،ةرادإ’ا تيب نم ةبرقم ةعلطم دج رداشصم بشسحو ،قايشسلا تاذ ‘

‘ طششني ،يجاهنشص ناير همشسإا يروfi عفادم عم ةمدقتم دج ت’اشصتإا ‘ دجاوتي
لوطو ،اهب صسأاب ’ ةيجولوفروم ةينب كلÁو ،ةنشس42 رمعلا نم غلبيو يراغلبلا يرودلا

صضراعي ⁄ بعÓلا نأا املع ،اهب صسأاب ’ ةيعافد تايناكمإا كلÁ هنأا امك ،م581 هردق
ما“إ’ ىعشسي بعÓلا Òجانمف ،ةيدولوŸا ناولأا صصمقتل صضوافتلا لجأا نم ةركفلا
. ةمداقلا ةليلقلا تاعاشسلا ‘ ةقفشصلا

 يرورسض يروfi عفادم بادتنإا
اذه ‘ ،ةياغلل يرورشض يروfi عفادم بادتنإا نأا ،ةيدولوŸا تيب ‘ نانثا فلتخي ’
ىوتشسم ىلع ةباشصإ’ صضرعت يذلا ودعشس عفادŸا بايغ فرعي يذلا تاذلاب فرظلا
ةيدولوŸاف ،ةليوط ةÎفل نيدايŸا نع هدعبتشس ةيحارج ةيلمعل هعوشضخ تبلطت ،ةبكرلا

ةيدنأا يقÓتشس امتحو ،تاعومÛا رود ىلع لهأاتلا وحن ةقÓمع ةوطخ تطخ
ةفاشضإا يطعيشس ىوتشسŸا ‘ يروfi عفادم بادتناو ،ءارمشسلا ةراقلا ‘ ةÒبك
Úسسح. ةشسفانŸا هذه ‘ اديعب باهذلاب هل حمشسيو يدانلل ةيوق

ىرخأا ةرم ديدششلا مهبشضغ ةيدولوŸا قاششع ىدبأا
،صساŸأا ر-شصا-ن-لا د-ب-ع ةدا-ي--ق--ب يدا--ن--لا ةراد--غ ن--م
تنلعأا ةرادإ’ا نأا مغرف ،وياروب يشضايرلا ريدŸاو

ةÎف لÓ-خ و-شسيا ف-يزو-ج ة-ي-نا-غ ة-ب-هو-م م--شض ن--ع
اولاز’ ةوانششلا نأا ’إا ،ةيلا◊ا ةيوتششلا ت’اقتن’ا
ةدا--ي--ق ى--ل--ع ةردا--ق Òغ ة---ي---لا◊ا ةرادإ’ا نأا نور---ي
ةياهن ‘ تا-ج-يو-ت-ت-لا ة-شصن-م ى-ل-ع دو-ع-شصل-ل يدا-ن-لا
ةليكششتلل بيهرلا عجاÎلا لظ ‘ ةشصاخ ،مشسوŸا

رداق-لا د-ب-ع بردŸا ةدا-ي-ق-ب ،ة-ي-لÙا ة-لو-ط-ب-لا ‘
ةÒبك ةبوعشصب هققحي زوفلا ققح نإا يذلا ،Êارمع
ف--ل--ششلا ةارا--ب--م ‘ ثد--ح ا--م--ل--ث--م صسف--نأ’ا ق--ششبو
صسي--ئر--لا ةدو--ع ةر--ك--ف--ب ةوا---ن---ششلا بحÒل ،ةÒخأ’ا
هعم دهشش يذلا يدانلا Òيشستل بيرغ رمع قباشسلا
صسأا-كو ة-لو-ط-ب-لا بق-ل ا-هزر-با ة-ل--ي--م--ج تا--ج--يو--ت--ت
. ةيروهم÷ا

 بيهر عجارت ‘ قيرفلا ىوتسسم
وه ،صساŸأا ةرادإ’ ةوانششلا داقتنا ءارو يشسيئرلا ببشسلا
ةÒخأ’ا ةÎفلا ‘ ةليكششتلا ىوتشسŸ بيهرلا عجاÎلا

ردا-ق-لا د-ب-ع بردŸا ةدا-ي-ق-ب ،ي-لÙا د-ي-ع-شصلا ى--ل--ع
ةينفلا هتشسŸ عشضي ⁄و قرافلا ثدحي ⁄ يذلا Êارمع
،ةيلاتتم ت’وج8 ‘ يدانلا بيردت ىلع هفارششإا لاوط
ىلع لكلا مزجي نيذلا زيغن ليبن قباشسلا بردملل افلخ

ةرادإا اهلمحتت يتلاو ،ةراشسÿا ةباثÃ ناك هليحر نأا
نود نم ةيئاوششع تارارق نÓعإاب موقت يتلا صساŸأا

جئاتن ىلع بلشسلاب داع يذلا رمأ’ا ،ةيقبلا تارواششم
زاف لب ،هتايراÃ بلغأاب زوفلا ‘ زجع يذلا قيرفلا

نم ليزه ءادآا طشسو صسفنأ’ا قششب فلششلا ةيعمج ىلع
. هيبع’

لاغسشأا سسدنهم بادتنا» ةيّوق ةلاسسرب اوثعب
«ةيجمهب ةيدنأ’ا ديمع Òيسستل ةيمومع

ة-ي-شصن ة-لا-شسر ثع-ب ‘ ة-يدو-لوŸا را-شصنأا ناو-ت--ي ⁄و
ر-شصا-ن-لا د-ب-ع ةرادإ’ا صسل‹ صسي-ئر ى-ل-غ ةر-ششا--ب--م
لوأا هتعمج يتلا قيرفلا ةارابم صشماه ىلع ،صساŸأا
ناو-ن-ع ت– تءا-ج ي-ت-لاو ،ف-ل--ششلا ي--بŸوأا--ب صسمأا
ديم-ع Òي-شست-ل ة-ي-مو-م-ع لا-غ-ششأا صسد-ن-ه-م باد-ت-نا»

ىلع ةوانششلا نم حيرشص ديكأات ‘ ،«ةيجمهب ةيدنأ’ا
تاحومطلا ىتح ’و تÓهؤوŸا كلÁ ’ صساŸأا نأا
،ةيدولوŸا مجحب Òبك يدان Òيشستب هل حمشست يتلا
ةقفشص دقع ةرادإ’ا نÓعإا دعب ةرششابم اذه يتأاي
3 ةدŸ و-شسيا ف-يزو-ج ة-ي-نا-غ-لا ة-ب-هوŸا ع-م ة-ي-عو--ن
. ةلماك تاونشس

 باقلأ’ا ىلع ةيدولوŸا بعلت ةقيرطلا هذهب سسيل
تا--ح--ف--شصلا ف--ل--تfl ‘ نود--كؤو--ي ةوا--ن--ششلا حار ا--م---ك
نم قيرفلا بعلي ةقيرطلا هذهب صسيل هنأا ةيعامتج’ا
هر-ظ-ت-ن-ت م-ه-ب-شسح ق-ير-ف-لا-ف ،با-ق-لأ’ا-ب ج-يو-ت-ت-لا ل--جأا

نأا امك ،ءارمشسلا ةراق رابك مامأا ايراق ةÒبك تايد–
،ةÒب-ك ة-ك-ن-ح بل-ط-ت-ي ة-لو-ط-ب-لا بق-ل ى-ل-ع ة--شسفا--نŸا
نشسحأا-ب م-شسوŸا ءا-ه-نإا ة-يدو-لو-م-ل-ل ح-ي-ت-ي ي-كذ Òي-شستو

اورهظ فلششلا ةيعمج مامأا Òخلب قافر نكل ،ةقيرط
‘ ةارا-ب-م Ëد-ق--ت ن--م او--ن--ك--م--ت--ي ⁄و بحا--شش بجو--ب

ن--ع نوÈع--ي ةوا--ن--ششلا ل--ع--ج يذ--لا ر--مأ’ا ،ىو--ت---شسŸا
. ىرخأ’ ةلوج نم قيرفلا ىوتشسم عجارت نم مهطخشس

 راسصعإ’ا Úع ‘ Êارمع
صسيئرلا تلاط يتلا تاداقتن’ا ةجوم رشصتقت ⁄و اذه
هاد-ع-ت ل-ب ،و-يارو-ب ي-شضا-ير-لا ر--يدŸاو صساŸأا يدا--ن--لا
يذلا ،Êارمع رداقلا دبع ينفلا ريدŸا لشصيل رمأ’ا
ةدا-ي-قو ،يد-ح-ت-لا ع-فر ى--ل--ع ردا--ق Òغ ةوا--ن--ششلا هار--ي
جيوتتلا ىرحأ’اب وأا ،ةحيحشصلا ةكشسلا ¤إا ةيدولوŸا
صشتو-ك-لا-ف ،ة-يو-ئŸا ما-ع ‘ ة-ن-ك-مŸا با-ق--لأ’ا د--حأا--ب

هكÓتما مغر ،ةيدولوŸا عم دعب هتلاشض دجي ⁄ Êارمع
ة-يا-عر-ب ةÒب-ك ة-يدا-م تا-ي-نا-ك-مإاو ›ا-ث-م ءار-ث داد-ع-ت-ل
ارداق Òغ لاز ’ هنأا ’إا ،كارطانوشس ةيلوÎبلا ةكرششلا

،ثÓثلا طوطÿا Úب بولطŸا ماجشسن’ا قيق– ىلع
ى-ق-ب-ي-ل ،هرا-ظ-ت-نا لا-ط يذ-لا ي-مو-ج-ه--لا م--ق--ع--لا كفو

. رابتع’ا درب ابلاطمو راشصعإ’ا Úع ‘ Êارمع

 ةيسضقلا ‘ رظنلا ديعتسس كارطانوسس
ةيلوÎبلا ةكرششلا ةدايقب ةكلاŸا ةرادإ’ا كشش نود نم
ىقبت نل ،يدانلا ‘ مهشسأ’ا ةيبلاغ ةبحاشص كارطانوشس
صصاشصتماو ةمزأ’ا ءاوتحا لواحتشس لب ،يديأ’ا ةفوتكم
م-ه-ق-ير-ف ة-يؤور Òغ-ب او-شضر-ي ن-ل ن-يذ-لا را-شصنأ’ا بشضغ
،م-شسوŸا ة-يا-ه-ن ‘ تا-ج-يو-ت-ت-لا ة--شصن--م ي--ل--ت--ع--ي و--هو
ةقلعتŸا ةيشضقلا ‘ رظنلا ديعتشس ةيشصولا تاه÷اف
هيف ةقثلا ديدŒ وأا ،همدع نم صساŸأا ةيحنت ةيناكمإاب
Òيشست نع هليحرب بلاطت تاوشصأ’ا نم ديدعلا نأا مغر
ةليلقلا تاعاشسلا هنع رفشستشس ام راظتنا ‘ ،يدانلا
. ةرادإ’ا تيب ‘ تادجتشسم نم ةمداقلا

 ةلواطلا ىلع ةحورطم نوكتسس بيرغ رامع ةدوع
فرط نم قلقلاو رمذتلا ةلاح لظ ‘و ،قايشسلا تاذ ‘

ىوتشسÃ نآ’ا د◊ اوبجعي ⁄ نيذلا ةيدولوŸا راشصنأا
ة-ي-لوÎب-لا ة-كر-ششلا لوا--ح--ت--شس ،ة--لو--ط--ب--لا ‘ ق--ير--ف--لا

قباشس ¤إا قيرفلا ةداعإا لبشس نع ثحبلا كارطانوشس
صسي-ئر-لا ع--م تا--شضوا--فŸا ثع--ب ‘ عور--ششلا--ب ،هد--ه--ع
رشضخأ’ا ءوشضلا هحنم لجأا نم ،بيرغ رمع قباشسلا
مايأا يدان-لا ه-ع-م فر-ع يذ-لا ،يدا-ن-لا Òي-شستو ةدو-ع-ل-ل

ةلوطبلا بقل ةمه-م با-ق-لأا ق-ي-ق-ح-ت-ب ،ة-ي-هازو ة-ل-ي-م-ج
ة--ط--بار ‘ تا--عو--مÛا رود ¤إا ل--هأا--ت--لاو صسأا--ك---لاو
. ةيقيرفإ’ا لاطبأ’ا

 اهلردقي ـل وه بيرغ
ةيبلشسلا يحاونلا ىلع ءوشضلا انطيلشست دعبو ،ماتÿا ‘

،ةرادإ’ا ىلع مهبشضغ ماج نوبشصي ةوانششلا تلعج يتلا
Òيشست نع وياروبو صساŸأا ليحرب ةرم لك ‘ نوبلاطيو
رداقلا ديحولا لجرلا نأا ىلع ةيبلغأ’ا عمجي ،يدانلا

بيرغ رمع وه ،نامأ’ا رب وحن ةيدولوŸا ةدايق ىلع
امك ،ÚبردŸاو Úب-عÓ-لا ع-م صضوا-ف-ت-لا ن-شسح-ي يذ-لا

Áا كلÿÈيشستب هل حمشست يتلا ةÒ كلحأا ‘ يدانلا
هل حمشست ةيو-ق ة-ي-شصخ-ششب ع-ت-م-ت-يو ،ة-ب-ع-شصلا ف-قاوŸا
ام قفو دÓ-ب-لا ‘ ا-ي-ل-ع-لا تا-ئ-ي-ه-لا ما-مأا هذو-ف-ن ط-شسب-ب
’ ةوا-ن-ششلا نأا ي-ن-ع-ي ا-م و-هو ،ا-ع-ب-ط نو-نا-ق--لا ه--لو--خ--ي
لب ةيدولوŸا Òيشستل بيرغ رمع ةدوع ةركف نوشضراعي
Úسسح. ةوقبو هب نوبحري

... Êارمع عم Êاعت ةيدولوŸا

 Îسسي يبر كلامزلا عمو Òحي وهار ةحاسس نب دودرم
رÁ ’ قيرفلا نأا ةدحاو ةطقن ىلع عمجي ،فلششلا يبŸوأا هÒظن مامأا ةيدولوŸا ةارابم دهاشش نم لك

زاف قيرفلا نأا مغرف ،ةمزÓلا ةفاشضإ’ا Ëدقت ىلع نيرداق Òغ نورهظي هوبع’و ،ةينفلا هلاوحأا لشضفأاب
بويع تفششكو ،نايعلل ترهظ ةديدع صصئاقن كانه نأا Óغ ،در نود Úفده ةجيتنب يبŸوأ’ا ىلع

فادهأا ’و ةليمج ةيورك جوشسن Óف ،ةعاشسلا د◊ ةيبطلا ةفشصولا دجي ⁄ يذلا Êارمع رداقلا دبع بردŸا
يبرادلا ‘ Òخلب ءÓمز ىوتشسم دهاشش امدنع عيم÷اف ،ىوتشسŸاو ءادآ’ا ‘ ةيرارمتشسا دجوي ’ امك ،ةعئار

ةياغلل بحاشش هجوب اورهظ لاعشش صسرا◊ا قافر نكل ،ةيدولوملل ةيوق ةدوعب أاـبنت ،دا–إ’ا مامأا يمشصاعلا
يدان مامأا ةيقيرفإ’ا لاطبأ’ا ةطبار ‘ ةيوقو ةماه ةارابم نع طقف مايأا لبق اذهو ،ةلم÷اب صصرف اوردهأاو
.يرشصŸا كلامزلا

 ت’ؤواسستلا نم ديدعلا حرطي ةحاسس نب دودرم
عجارت يذلا ةحاشس نب مجاهŸا وه ،ناديŸا ةيشضرأا قوف اهتيويحو اهتيمو‚ تباغ يتلا ءامشسأ’ا زربأا

‘ هعشضي ’ حبشصأا يذلا Òخأ’ا اذه ،Êارمع رداقلا دبع بردŸا ئي‹ ذنم بيهر لكششب هاوتشسم
بعÓلا ةيشسفن ىلع ةيبلشسلا ةيحانلا نم رثأا يذلا رمأ’ا ،ةرم لك ‘ Óيدب هكرششيو ،ةيشساشسأ’ا هتاباشسح

ةحاشس نب زجع نيأا ةÒخأ’ا فلششلا ةارابم ليلد Òخو ،ةفاشضإ’ا Ëدقت ىلع ارداق Òغ حبشصأا يذلا
تاراهم كلÁ هنأا بعÓلا نع فورعمو ،ةشصرفلا هل تحيتأا امدنع Úبع’ وأا بع’ ةغوارم نع

وحن ةيدولوŸا ةدايقو فادهأ’ا ليجشستل هتابشس نم قيفتشسي نأا هيلع دب’ نكل ةÒبك ةينف
. باقلأ’اب جيوتتلا

 ةعومÛا فرط نم يئاوسشع بعل
انظح’ نيأا ،ةÒخأ’ا فلششلا ةارابم ‘ اديج هدهاششن ⁄ يعام÷ا بعللا نأا امك
تارك بعل ىلع ةعومÛا ىلع دامتعاو ،ثÓثلا طوطÿا Úب قشسانت دوجو مدع

نشسح نمو ،ىمرŸا ¤إا لوشصولا ‘ قيرفلا ةيرومأام نم اÒثك بعشص ام ،ناونع نود نم ةيئاوششع ةليوط
نكمتيل ،ةديدع صصرف دعب ليجشستلا باب حتتفا Úح يفيدهتلا هشسح داعتشسا هنأا يويرف مجاهŸا ظح

تارششؤوŸاو تايطعŸا هذه لك ،ءازج ةمÓع نم Êاث فده ليجشست نم Òخلب رخآ’ا فادهلا
. يرشصŸا كلامزلا ةعقوم لبق هحيحشصت Êارمع ىلع بجوت ينقت للخ دوجوب يحوت ةيبلشسلا

 كلامزلا ةهجاوم لبق اتنيرغلا ةداعتسسا
،عوبشسأ’ا اذه لÓخ Èكأا تادوه‹ لذبب نوبلاطم ةيدولوŸا يبع’ نأا ،هيلع ديكأاتلا بجي ام

اتنيرغلا ةداعتشسا ةرورشضو ،ةيليوج5 بعلÃ مداقلا تبشسلا ة‹ŸÈا كلامزلا ةارابŸ اÒشض–
ةارابم ‘ ›اغنشسلا ثيغنوت مامأاو ،Òبكلا يبرادلا ‘ ةمشصاعلا دا–إا را÷ا مامأا اهاندهاشش يتلا
نم يئاهن عبر رودلا ¤إا ةرششابم لهأاتلاب ةيدولوملل حمشست ةيباجيإا ةجيتن قيقحتل اذهو ،باهذلا

نم قاروأ’ا طلختشس ةÁزهلا نكل لهأاتلل ةليفك ىقبت ةديحو ةطقنف ،ةيقيرفإ’ا لاطبأ’ا ةطبار
يشسنوتلا يجÎلا ةيدولوŸا اهيف هجاويشس يتلا ةيماتÿا ةلو÷ا ةياغ ¤ا عارشصلا ثعبتو ،ديدج
Ãصسنوتب صسدار بعل .

 ةيدولوŸاب ةحاطإ’ا ىلع مزاع كلامزلا
بلق ىلع رداق يرشصŸا كلامزلا يدان نأا ىلع عمŒ ةيرشصŸا فحشصلا بلغأا لباقŸا ‘

نوتيراك يشسنرفلا بردŸا لابششأا نأ’ ،اهناديÃ اهيلع زوفلاو ةيدولوŸاب ةحاطإ’اب ،نيزاوŸا
نشسحأا ‘ تشسيل ةيدولوŸا نأا اديج نوكرديو ،تبشسلا ةارابم ‘ زوفلا هينعي ام اديج نوكردي

اذل ،فلششلا ةيعمج باشسح ىلع يرودلا ‘ تراشصتن’ا ةمغن اهتداعتشسا مغر ،اهلاوحأا
Ëدقت مهيلع بجوت-ي ن-يذ-لا دو-ششح د-ئا-ق-لا قا-فر ن-م بو-ل-ط-م ى-ق-ب-ي رذ◊ا

ةÁزهلا قا◊إا اعبطو ،مداقلا تبشسلا موي ةليمج ةيورك جوشسنو ةيوق ةارابم
Úسسح. ةيرئاز÷ا عراوششلا ‘ حارفأ’او نانعلا قÓطإاو كلامزلاب



د-ع-ب ة-ي-ب-يرد-ت--لإ ة--سص◊إ ›إ سسمإ هرو--سضح يرو--ت كي--ل--م ›اŸإ م--جا--هŸإ ل--ج--سس
هروسضح نم فدهلإ ناكو ÊدŸإ ىزلاب رسضح ثيح ةعاسس فسصنب اهتقÓطنإ
نم فرذت عومدلإو عيم÷إ عدو ثيح ينفلإ مقاطلإو هئÓمزل عيدوت
همايق بقع هدلب ¤إ ةدوعلإو ليحرلإ يئاهن لكسشب  ررق نإ دعب هنيعأإ
ل-جإ ن-م ىو-ك-سشب مد-ق-ت-لإ ل-سضفو د-حإو بنا-ج ن-م د--ق--ع--لإ خ--سسف--ب
نإ دعب  رهسشأإ٠١ ىلع دت“ يتلإ ةقلاعلإ هتاقحتسسم ىلع  لوسص◊إ

ههاŒ اهدوعب ةرإد’إ مزتلت نإ نود نم راظتن’إ لوط نم مئسس
خسسف وحن اههجوت اهيف دكؤوت تاحيرسصت تردسصإ نإ دعب ةسصاخ

. ›ا◊إ وتاكرŸإ لÓخ هحيرسستو هعم دقعلإ
هدلب ¤إا ليحرلا لبق هلاومأا هميلضستب ةبلاطم ةرادإلا

‘ ليجعتلإ ةرورسضب رإرسس ةسسائرب ةرإد’إ ءاسضعإ Òثكلإ حسصن
هتاقحتسسم ديدسستو هعم سسول÷إ لجإ نم ›اŸإ بعÓلإ ةوعد
فرسص مث نمو نطولإ سضرإ رداغي نإ لبق ةيدو ةقيرطب ةقلاعلإ

ثيح ةقلاعلإ هتاقحتسسŸ ›امج’إ غلبŸإ لث“ نويلم٠52و رايلم
لح ¤إ هعم لسصوتلإ نم نكمتت نل ةرإد’إ ناف هترداغم ةلاح ‘ نإ
عسضو ةلاح ‘و بعÓلإ نإ ةسصاخ ›ودلإ دا–’إ رإرق اهبنجي
›امجإ غلبم نم ديفتسسيسس هناف ›ودلإ دا–’إ ةلواط يلع يوكسش
. ÒيÓم3 نع لقي ’

ةحرابلا ةيضسما ‘ هÒجانم عم تلضصتا ةرادلا
Ëدقت ›إ بعÓلإ ءو÷ نم تافوختلإ ديإزت مامإ ةرإد’إ تعراسس
سضر-غ-ب يرو-ت كي-ل-م م-جا-هŸإ Òجا-ن-م ع--م لا--سصتإ ط--بر › ا--يو--ك--سش
لبق هتاقحتسسم ةيوسستو قافتإ ةيسضرإ ¤إ بعÓلإ ةقفر هعم لسصوتلإ

راظتنإ ‘  ةحرابلإ ةيسسمإ دعوم ديد– ” ثيح نطولإ سضرإ هترداغم
.عامتج’إ هيلإ يسضفي ام

ب/ليلخ

جمÈت ةطبارلا
فيدرلا ةهجاوم

ةبيبضش ماما تبضسلا
لئابقلا

ة--فÙÎا ة--ط--بار---لا ت‹ر---ب
61 ةلو÷ا نع ةرخأاتŸا ةارابŸا
ف--ي--ط---شس قا---فو ف---يدر Úب
›ا لئابقلا ةبيبشش نم هÒظنو
ة-ي-شضرأا ي-ل-ع مدا-ق-لا تب--شسلا

ليجعتلا لجا نم يام8 بعلم
ةلو-ط-ب-لا ة-ما-نزر  ة-يو-شست ‘
تا--يرا--بŸا ةÌك ع--م ة--شصا--خ

م-ي-شسر-ت را-ظ-ت-نا ‘   ةر-خأا-تŸا
د-ع-ب ر-با-كأ’ا ةارا-ب--م د--عو--م

نم فيطشس قافو دادعت ةدوع
وا7 يموي  هت‹ربو ايÒجين
. مداقلا ليرفا8

يتهجاوم ة‹رب تررق
لبق ةدكيكضسو ةبيبضشلا

ليرفا ةياهن
ة--فÙÎا ة--ط--بار---لا ترر---ق
ةرخأاتŸا تايرابŸا لك ة‹رب

يرا÷ا  ل--ير--فا ر--ه--شش لÓ--خ
نم يا-م مدا-ق-لا ر-ه-ششلا لو-خدو

اهنيب نمو ةرخأاتم ةارابم يا نود
ÚترخاتŸا فيطشس قافو ي-ت-ه-جاو-م

ةبيبششو لئاب-ق-لا ة-ب-ي-ب-شش ن-م ل-ك ما-ما
بردŸا لابششا رظتنت يتلا ةشسفانŸا ةفاثك مغر  ةدكيكشس
م-ظ-عŸا ر-ه-ششلا ›ا فا-شضي ل-ير-فا ر-ه-شش لÓ--خ ي--كو--ك--لا
ب/ليلخ.ناشضمر

ÚبعÓب ميعدتلا  ¤إا ةجاحب دادعتلا» :يكوكلا
«مادقتضسلا لجأا نم مدقتضسن نلو ثÓث وأا

›ا◊إ وتاكرŸإ تاميعدت نم ةدافتسس’إ يلع مزاع هقيرف نأإ ةليلم Úع ةيعمج مامأإ سسمأإ ةهجإوم ةياهن ‘ يكوكلإ ليبن بردŸإ دكإ
Úبع’ ¤إإ ةجا◊إ سسمأإ ‘ قيرفلإ نإ ¤إ ةباسشلإ رسصانعلإ اهسضرفت يتلإ ةسسفانŸإو ›ا◊إ دإدعتلإ ىلع سضإر يننأإ مغر»:لاق ثيح
’»: احسضوم فيسضيل » زئاكرلإ قحÓي يذلإ تاباسصإ’إ سسجاه عم ةسصاخو اهنم Êاعن يتلإ سصئاقنلإ دسس لجإ نم Úبع’3 وإ Úنثإ
موقن نلف ةليكسشتلإ يوتسسم نم عفرلإو ةفاسضإ’إ Ëدقت يلع نيرداق Úبع’ دوجو مدع ةلاح يفف مإدقتسس’إ لجإ نم مإدقتسس’إ بجي
.«تامإدقتسسإ ياب

«وتاكرŸا لوخد لبق تابوعضص كانهو بعل يا عم قفتن ⁄ ةعاضسلا د◊»
دجوي ’ ةعاسسلإ د◊»:يكوكلإ بردŸإ قلع ةليكسشتلإ ميعدتل ءامسسأ’إ دحإ عم يئاهن قافتإ مإربإإ ¤إإ لسصوتلإ يدم نع راسسفتسسإ ‘و

¤إ رورŸإ لبق ÚبعÓلإ نويد ديدسست سصوسصخب اهيطخت بجي تابوعسص انيدلو ءامسسأ’إ نم مسسإ يإ عم يئاهن قافتإ يإ
حنم ىلع رداق بع’ داجيإإ بعسصلإ نم هنأ’ طقف عيقÎلإ لجإ نم ›ا◊إ وتاكرŸإ نأإ هلوقأإ امو ةيلإوŸإ ةوطÿإ

.» ردانلإ روفسصعلإ داجيإإ نم نكمتن هللإ ءاسش نإو مسسوŸإ نم ةÎفلإ هذه ‘ ةفاسضإ’إ

«ابمينا ةهجاوم يلع ايلاح زكرنو زوفلا ىلع ÚبعÓلا  ركضشا»
ةقيقح ÚبعÓلإ ركسشإ»:لاق ثيح ةفيظن ةيعابربو ققÙإ سضيرعلإ زوفلإ دعب هيبع’ ىلع  يكوكلإ بردŸإ نثإ

نكÁو إديج يوتسسم مهÁدقت دعب يتحرف نم دإز نابسشلإ قلات نكل ثÓثلإ طاقنلإ ىلع ءاقبإ’إ  Êدعسسأإ ام نإ
ةرومع، دوسشح، Êوديعلإ لثم إÒثك نابسشلإ ركسشإ كلذل مهتامدخ ¤إ قيرفلإ جاتحإ موي مهاندجو اننأإ لوقلإ

ةسسفانŸإ باسس◊ ةمدا-ق-لإ ةإرا-بŸإ ى-ل-ع ز-ي-كÎلإ ا-ن-ي-ل-ع بجو-ت-ي ةإرا-بŸإ ة-يا-ه-ن د-ع-بو ن-ك-ل  و-ل-فردو ي-حÓ-ف،
.«لهأاتلإ ‘ انظوظح يلع ءاقبإÓل ةيباجيإ ةجيتن سضرف ةيمتح مامأإ نوكنسس اننأإ ةسصاخ ةيقيرفإ’إ

يÒجينلا ابمينا ليضصافت لماكب هتفرعم دكأا  يكوكلا
هنإو هفعسضو هتوق طاقنو سسفانŸاب ةسصاÿإ ليسصافتلإ لماك إوعمج دق همقاطو هنإ يكوكلإ ليبن بردŸإ فسشك
لباقم فده ةجيتنب ةÒخ’إ هتإرابم ‘ زوفلإ ققح دق ابمينإ نإ ملع ىلع هنإو ةÒغسصو ةÒبك لك همقاط ةقفر عباتي

ب/ليلخ. سستإÒب ودن’رإو يزاغنب يلهإ  مامإ ةيناثلإو ›و’إ ةيقيرف’إ هيتهجإوم عبات امك٠

لوألا فÙÎاــه244١ نابعسش٨١ ـل قفإوŸإ١2٠2 ليرفأإ١٠ سسيمÿإ

فيطضس قافو
ÚبعÓلا ةمئأق نع فششكلا ‘ رخأأت يكوكلا

احابضص ةنماثلا ‘ ةضصاخ ةرئاط ‘ ادغ ايÒجين ¤ا لقنتلا مضسرت ةرادإلا

نونضشي ،نوروثي لامعلا
نوــــبلاطيو اــــبارضضإا

Ãمــــــهتاقحتضس
Úيرادإاو لا-م-ع ن-م نو--مد--خ--ت--شسŸا را--ث لÓ-خ ن-م ةرادإ’ا ه-جو ‘ سسما ة-ح-ي-ب-شص ميظنتو  لمع-لا ن-ع بار-شضإا ن-ششب ما-ي-ق-لا ةيوشستب Úبلاطم يدان-لا ر-ق-م ما-مأا ة-ف-قو ¤إا دوعت يتلاو  ةقلاعلا ةيرهششلا مهروجأا رهششأا01و سضع-ب-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب ل-ما-ك ما-ع ر-يدŸا م-هر-خآاو Úمد-خ-ت-شسŸا ة-ي-ب-لا--غ--ل يق-ل-ت-ي ⁄ يذ-لا  يدور-ج د-ي-ششر يرادإ’ا هتدوع ذنمو رهششأا7 ةليط ةيرهششلا هروجأا ناكو ›ا◊ا مشسوŸا ةيادب ‘  ةرادإ’ا ¤إا ةيل-م-ع م-ه-ل-م-ششت نا نور-ظ-ت-ن-ي لا-م-ع-لا ما-يأ’ا Úب-عÓ-لا تشسم ي--ت--لا ة--يو--شست--لا . نوروثي مهلعج ام ةطرافلا

اودجي ⁄و ةرادإÓل مات بايغ
نوثدحتي نم عم

لÓ-خ لا-م-ع-لاو نو-مد-خ-ت--شسŸا د--ج--ي ⁄ ن-م يدا-ن--لا ر--ق--م ما--مأا سسمأا ما--شصت--ع’ا هغÓبإاو  ةرادإ’ا ءاشضعأا نم هعم نوثدحتي سسل‹ سسي-ئر زر--ب نأا د--ع--ب م--ه--لا--غ--ششنا ريدŸاو ‘’ يواهلا سسيئرو رارشس ةرادإ’ا يدانلا رقم نع ماتلا بايغلاب ةيافلح ماعلا ةمزأا نأا ةشصاخ تا-ب-يرد-ت-لا رو-شضح ن-عو ›اŸا م-جا-هŸا ة-مزأا ع-م تن-ماز-ت لا-م--ع--لا . يروت كيلم
ب/ليلخ

ةنيدم ¤إإ ل-ق-ن-ت-لإ د-عو-م ف-ي-ط-سس قا-فو ةرإدإإ تم-سسر
دعوم ةنماثلإ ةعاسسلإ ‘ دغلإ ةحيبسص ةيÒجينلإ «ابإ»
نأإ دعب  ةمسصاعلإ راطم نم ةسصاÿإ ةرئاطلإ عÓقإإ
دجإو-تŸإ «حا-ج-ن-لإ» ر-ف-سسلإ ة-لا-كو ةرŸإ هذ-ه تل-ف-ك-ت

ةلاكو رإرسصإإ بقع دفولإ لقنب  ةريوبلإ ةي’و ‘ اهرقم
‘و، إد-ق-ن لإو-مأ’إ ي-ل-ع لو-سص◊إ ي-ل-ع رو--ت كي--بور--ت
ةيمسس’إ ةمئاقلإ يكوكلإ ليبن بردŸإ ديد–  راظتنإ
ةمئاقب ءافتك’إو ةيرفسسلإ روسضحب ÚينعŸإ ÚبعÓل

دفوب لقنتلإ ›اتلابو ابع’73 عوم‹ نم ابع’62 نم
ده-ف ما-ع-لإ ر-يدŸإ ل-سصإو-ي-سسو إو-سضع54 ن-م نو-ك-ت-م
ةيقيرفإ’إ تايرفسسلإ رإرغ يلع ةثعبلإ ةسسائر ةيافلح

‘’ لامك يواهلإ سسيئر بايغ لسصإوت لظ ‘ ةقباسسلإ
تا-ير-ف-سسلإ رو-سضح ن--ع رإر--سس ةرإدإ’إ سسل‹ سسي--ئرو
. ةيقيرفإ’إ

‘اوعل و يرابد،ةلاضصيم ةلاح  رظتنا يكوكلا
¤إإ ÚبعÓلإ ةمئاق طبسض يكوكلإ ليبن بردŸإ لجإ

ةباسصŸإ رسصانعلل ةيحسصلإ ةلا◊إ ىلع عÓط’إ ةياغ
دحأ’إ ةيسسمأإ ةه-جإوŸ ا-ب-سس– ا-ه-ي-فا-ع-ت ة-ب-سسن يد-مو
Òهظلإو يرابد، ةلاسصيم يثÓثلإ سصوسصÿابو مداقلإ
ة--ي--جÓ--ع سصسصح ¤إ ع--سضخ يذ--لإو  ‘إو--ع--ل ر--سسي’إ

يثÓثلإ داعبإإ ” نأإ دعب ةطرافلإ تاعاسسلإ ةليط ةفثكم

نامسضل ةليلم Úع مامإ ةلوطبلإ ةهجإوم روسضح نع
. هيفاعت

سسمأا بردت يذلا ÚباضصŸا نم ديحولا يبيرعل

سسمأإ ةحيبسص فا-ن-ئ-ت-سسÓ-ل ة-ي-ب-يرد-ت-لإ ة-سص◊إ تفر-ع
ة--ي--ق--ب Úب ن--م ي--ب--ير---ع---ل يروÙإ ع---فإدŸإ رو---سضح

يداع لكسشب عفإدŸإ بردت ثيح ةباسصŸإ رسصانعلإ
ةباسصإإ يأاب رثأاتلإ تامÓع  هتاكر– يلع رهظت ⁄و

إرسضاح نوكيل هتيزهاجو ةباسصإ’إ نم هيفاعت  إدكؤوم
ةيعسضولإ سصوسصخب ديدج يأإ  راظتنإ ‘ مداقلإ دحأ’إ
ة-ي-ب-يرد-ت-لإ ة-سص◊إ لÓ-خ Úبا-سصŸإ ة-ي-ق-ب-ل ة-ي--ح--سصلإ
. مويلإ ةحيبسص ةÒخأ’إ

هدرفÃ سضكرلا ‘ ةبوعضص دجو يتمومول
ة-سص◊إ لÓ-خ ي-تو-مو-ل لا-ي-نإد Êا--غ--لإ م--جا--هŸإ زر--ب
نإديŸإ ةيسضرإ لوح هدرفÃ سضكرلاب سسمأإ ةيبيردتلإ
ينميلإ هلجر ىلع زاكتر’إ ‘ ةÒبك تابوعسص دجو نيأإ

لÓخ ةباسصإإ ىقلت هنإ ودبي يتلإو م’أإ نم Êاع ثيح
ÚباسصŸإ ددع عفÎل Êاغلإ ةباسصإإ يتاتل تابيردتلإ
نإولأاب هل يمسسر  روهظ لوإ ليجسست نم بعÓلإ مر–و
نمسض نوكي نل ةÒبك ةبسسنب ثيح مداقلإ دح’إ  قيرفلإ
.إدغ رفاسسŸإ دإدعتلإ

ةمضصاعلا ‘ تيبملل مويلا لقنتلا
ةمسصاعلإ هاŒ مويلإ ةيسسمأإ فيطسس قافو دفو لقتني

دوعت ثيح» كيبŸوإ» قدنف ‘ ةليللإ ةماقإ’إ لجإ نم
نإ لجإ نم  ةمسصاعلإ ¤إإ هدوقت ةيرفسس لك ‘ ةماقإ’إ
Úتعاسس لبقو ةمسصاعلإ راطم ‘ ةركبم دعوم ‘ نوكي

ب/ليلخ. ةسصاÿإ ةرئاطلإ عÓقإإ دعوم نع

فضشك ةيافلح
مدع ÚبعÓل

ةحنم دضصر
حرطيو

تامÓع
ماهفتضسا

رداشصم تفششك
ريدŸا نا ةقوثوم

ةيافلح ماعلا
هثيدح لÓخو
ىلع يبعÓلا عم

فرغ يوتشسم
Úح سسبŸÓا Òيغت

يوارق ءاقفر بلاط
زوفلا ةحنم ةميقب

Úع ةيعمج ماما
دكا دق ةليلم

ةراد’ا نا ÚبعÓل
ةحنم يا دشصرت ⁄

Òخ’ا زوفلا لباقم
ام ةليلم Úع ماما

نم ديدعلا راثا
ماهفتشس’ا تامÓع

دادعتلا رشصانع طشسو
.ةعباتملل ةيشضق

ب/ليلخ

عومدلا فرذب هئÓمز عدوو ةضص◊ا رضضح يروت



ءأو--جأأ ¤إأ ضسمأأ ة--م--سصا--ع--لأ دا–أ ة--ل---ي---ك---سشت تدا---ع
ةقفر اهنم داف-ت-سسأ ة-حأر ما-يأأ ة-ع-برأأ د-ع-ب ،تا-ب-يرد-ت-لأ

ة-يدو-لو-م ما-مأأ ي-برأد-لأ ةأرا-ب--م بق--ع يردو--ك ةز--م--ح
ة-سصاÿأ تأÒسضح-ت-لأ ق-ير-ف-لأ ر-سشا--ب ثي--ح ،ر--ئأز÷أ
ةلحرÒ Ÿسضحتلأ أذكو رخأاتŸأ دأدزولب بابسش ءاقلب
Úعب ماعطإ’أو ةقدنفلل ايلعلأ ةسسردŸاب أذهو ،بايإ’أ
مودي اقلغم اسصبرت كلانه قيرفلأ يرجيسس نيأأ ،ناينبلأ
Úغو--لو--ب بع--ل--م ¤إأ ةدو--ع--لأ ل--ب--ق ،أد--حأو ا--عو---ب---سسأأ
‘ دأدزولب بابسش را÷أ ةهجأوÒ Ÿسضحتلأ لامكتسسأو
.قح’ تقو

ايندب هيبعل قهÒسس دودغز
ضصبÎلأ لÓخ تابيرد-ت-لأ ‘ ي-ن-ف-لأ م-قا-ط-لأ ز-كÒسسو

ÚبعÓلأ ةيزهاج عفر لجأأ نم ،Êدبلأ بنا÷أ ىلع
ة-ل-حر-م لÓ-خ لأو-حأ’أ ل-سضفأأ ‘ أو--نو--ك--ي ى--ت--ح Ìكأأ
ةد-ع نأو ة-سصا-خ ة-قا-سشو ة-ب-ع-سص نو-ك-ت-سس ي-ت-لأ با-يإ’أ

¤إأ ةفاسضإ’ا-ب نا-سضمر ر-سشه لÓ-خ بع-ل-ت-سس تا-يرا-ب-م
بعللأ ةلاح ‘ ةسصاخ ايبسسن ةيلاع نوكتسس يتلأ ةرأر◊أ
Òسض– دود--غز Òن--م بردŸأ ر--ط--سضي--سس ا--م ،أرا---ه---ن

ةوق-ب م-سسوŸأ نو-ه-ن-ي ى-ت-ح بنأو÷أ ل-ك-لأ ن-م ه-ي-ب-ع’
ىلع ةسسفا-نŸأ ‘ ق-ير-ف-لأ ظو-ظ-ح ى-ل-ع نو-ظ-فا-ح-يو
.¤وأ’أ بتأرŸأ

ةيسساسسألا ةليكسشتلا ⁄اعم طبسضيسسو
ةلبقŸأ ةيبيردتلأ ضصسص◊أ ‘ لمعلأ دودغز لواحيسسو

هنأأ مغرو ذإأ ،ةيسسا-سسأ’أ ة-ل-ي-ك-سشت-لأ ⁄ا-ع-م ط-ب-سض ى-ل-ع
Áث ‘ قيرفلل هتدايقو دأدعتلأ نع ةلماسش ةركف كلÓث
ليكسشتلأ ىلع دعب رقتسسي ⁄ هنأ ’إأ ،نآ’أ د◊ تابسسانم

قيرفلأ نأو ةسصاخ ،ةدوعلأ ةلحرŸ ابسس– يسساسسأ’أ
موجهلأ طخ ‘ نيديدج Úبع’ مامسضنأ نم ديفتسسيسس
ىلع لمعي ينفلأ مقاطلأ لعجي ام ،يجيعنو وكوبوأأ امه

هكلÁ ام بسسح ةنزأوتم ةليكسشتو ةبسسانم ةطخ عسضو
.Úبع’ نم قيرفلأ

بسصانŸا ىلع ةÒبك نوكتسس ةسسفانŸا
ةيسساسسأ’أ بسصانŸأ ىلع ةديدسش ةسسفانŸأ نوكتسسو
ديري بع’ لك نأأو ةسصاخ ،بايإ’أ ةلحرم قÓطنأ لبق
ل-ك-سشب بع-ل-لأ ‘ ه-ت-سصر-ف ل-ي--نو بردŸأ را--ظ--نأأ تف--ل

،ةقباسسلأ تايرابŸأ نع أوباغ نيذلأ ةسصاخ ،مظتنم
بردŸأو قيرفلأ ةحلسصم ‘ رمأ’أ أذه نوكيسس يثح
نو-ف-عا-سضي-سس Úب-عÓ-لأ ع--ي--م--ج نأأ نو--ك ،ما--ع ل--ك--سشب
ىلع لهسسيسس ام وهو ،دأدعتسس’أ ”أأ ‘ أونوكيل دوه÷أ
مدا-ق-ل ل-سضفأ’أ ة-ل-ي--ك--سشت--لأ را--ي--ت--خأ ة--ي--ل--م--ع دود--غز
.ديعأوŸأ

تاباسس◊ا ¤إا ةدوعلا نوديري ءامسسأل شضعبو
ة-ه-جأو-لأ ¤إأ ةدو-ع-لأ ى-ل-ع Úب-عÓ-لأ ضضع-ب ل-م--ع--ي--سسو
رسصانع-لأ ضضع-ب ة-سصا-خ ،م-ه-تا-نا-ك-مإا-ب بردŸأ عا-ن-قإأو
رأرغ ى-ل-ع ة-ق-با-سسلأ ةÎف-لأ ‘ Úي-سسا-سسأأ أو-نا-ك ن-يذ-لأ

،اعيرسس دودغز تاباسسح نم جرخ يذلأ ’وسس ريزام
‘ ىرخأ’أ رسصانعلأ ضضعبل ةبسسنلاب رمأ’أ ضسفن وهو

عانقإ’ ةسصرف نع ناثحبي نأذللأ يبرعلبو نايلع ةروسص
أÒثك اكراسشي ⁄ نأذ-ل-لأ ا-م-هو ،ا-م-ه-تا-نا-ك-مإا-ب بردŸأ

نو-ي-سسا-سسأ’أ لوا-ح-ي-سس ا--م--ن--ي--ب ،م--سسوŸأ ة--يأد--ب ذ--ن--م
أو-نو-ك-ي-ل بردŸأ ة-ق-ث ل-ي--نو م--ه--نزأو--ت ى--ل--ع ظا--ف◊أ
Ü. Ü.رأوسشŸأ ةيقب ‘ Úيسساسسأأ
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جـــــــمدني ةرـــــــسشموب
 يــــف ةرـــــــــــسشابم

تاــــــبيردتلا
ةباصصإلا نم ةرصشموب اصضر ىفاعت

‘ عرصشو ،اهنم Êاعي ناك يتلا
يداع لكصشب هئÓمز عم بردتلا
كلذ حيÒل ،اعقوتم ناك ام سسكع

يذلا دودغز بردŸا اÒثك
لÓخ هيبعل عيمج نم ديفتصسيصس
Êاوصضر يدعصس ءانثتصساب سصبÎلا

.جÓعلا لصصاوي يذلاو باصصŸا

تابو ايئاهن ىفسشي روسشاعو
ازهاج

روصشاع —اف ىفاعت ،ىرخأا ةهج نم
اهنم ىناع يتلا ةباصصإلا نم اصضيأا

¤إا ةدوعلل ازهاج تابو ،ةليوط ةتفل
ثيح ،ةيعام÷ا تابيردتلا ءاوجأا
ةداعتصسل نمزلا عم قباصس ‘ نوكيصس

Êاوصضر ةصسفانمو يداعلا هاوتصسم
‘ ةيصساصسأا ةناكم ىلع فيصصولو
.عافدلا طخ نم ىنميلا ةه÷ا

ةÒسشأاتلا ىلع لسص– وكوبوأا
مدقتصسŸا نأا ،ةيفحصص ريراقت تدافأا

ىلع لصص– وكوبوأا Êاغلا ،ديد÷ا
يصضارألا ¤إا لوخدلا ةÒصشأات

ىلع ارداق هلعجي ام وهو ،ةيرئاز÷ا
موي فيطصس قافو دفو ةقفرب مودقلا

مامصضنÓل ايÒجين Èع لبقŸا دحألا
.ةراطصسوصس فوفصص ¤إا ايمر

ةمصصاعلا دا–إا

ةيقيقح ةمزأا يدافتل كّرحتلاب بلاطُم ›Òمز دلو

تاقحتسسŸا ةيسضق ببسسب تابيردتلا نوعطاقي نوبعÓلا
ضسمأأ ةيبيردتلأ ةسص◊أ يأد Úسسح رسصن وبع’ عطاق

Ãب----لا----ط----م ،ما----ي----سص ن----ب ز----كرÚ ةرأدإ’أ Ãم---ه---ح---ن
وÒسسم كّر-ح-ُي ⁄ تقو ‘ ،ة-ق--لا--ع--لأ م--ه--تا--ق--ح--ت--سسم
Úب--عÓ--لأ ضضع--ب ق--ّب---ط نأأ د---ع---ب ،Úن---كا---سس ة---حŸÓأ
،ءاثÓث-لأ ضسمأأ لوأأ ة-سصح ‘ ة-ع-طا-قŸا-ب م-ه-تأد-يد-ه-ت
رسضح Úح ‘ ،ةعطاقŸأ نلعُي و دأدعتلأ يقاب مسضنيل
Òخأ’أ رر-ق-ي-ل ،ير-يزد لÓ-ب ةدا-ي-ق-ب ي--ن--ف--لأ م--قا--ط--لأ
.قئاقد عسضبل هراظتنأ دعب ةرداغŸأ
لا--سصت’أ نإا--ف ،«بعŸÓأ ءأد--سصأأ» ردا---سصŸ ا---ق---فو و
ءاقفر و يدانلأ ضسيئر ›Òمز دلو Òسشب Úب عطقنم
بلا-ط-م ل-هاŒ ةرأدإ’أ تل-سصأو ثي--ح ،حا--ت--ف--م ع--ي--بر
نو-ق-ّب--ط--ُي م--ه--ل--ع--ج ا--م ،م--ه--ي--ل--ع در--ت ⁄ و Úب--عÓ--لأ
.تابيردتلأ نوعطاقي و مهتأديدهت

ةفقوتم ةلوطبلا نأا ةيرصصنلا ظح نصسح نم
‘ طّبختي يذلأ بهذلأ و مدلأ قيرف ظح نسسح نم و

ف-قو-ت ةÎف ‘ ا-ن-نأأ م-سسوŸأ أذ-ه لÓ--خ ج--ئا--ت--ن ة--مزأأ
ةلو-ط-ب ن-م با-هذ-لأ ة-ل-حر-م ءا-سضق-نأ د-ع-ب ،ة-سسفا-نŸأ
بأر--سضإأ رأر--م--ت---سسأ لا---ح ‘ ه---نأأ ’إأ ،لوأ’أ فÙÎأ
،ةلسضعم ‘ عقيسس يريزد لÓب بردŸأ نإاف ،ÚبعÓلأ

Ãهتّدع دأدعإ’ ه◊اسص ‘ نوكي نل فوسس تقولأ نأأ ا
نأأ حّجرُي يتلأ و ةيناثلأ اهتلحرم ‘ ةلوطبلأ فانئتسس’
اهÒخأات متي ⁄ أذإأ أذه و ،مداقلأ ليرفأأ11 ‘ قلطنت
فا-ف--لأ ›وّد--لأ دا–’أ ة--ب--لا--ط--م د--ع--ب ،ق--ح’ تقو--ل

Ãعإأ نأأ ينعي أذه و ،يوتسشلأ لطبلأ مسسأ اهحنÓن
ع-ي-م-ج ءأر-جإا-ب ’إأ دّد-ح-ُي ن-ل با-هذ--لأ ة--ل--حر--م ل--ط--ب
   .ةرخأاتŸأ تايرابŸأ

ةيلاŸا مهتاقحتصسم نوطÎصشَي نوحرصسŸا
ليحرلا لباقم

نو-ك-ت د-ق ة-ير-سصن-لأ نإا--ف ،و--تا--كŸÒأ د--ي--ع--سص ى--ل--ع و
اهنأأ اÃ ،ةيلا◊أ ت’اقتن’أ قوسس لÓخ Èكأ’أ رسساÿأ

مدع لاح ‘ ،ددج Úبع’ بأدتنأ ىلع ةرداق Òغ
ة-نا-خ ‘ م-هؤوا-م-سسأأ تع-سضُو ن-يذ-لأ Úب-عÓ-لأ ة-يو--سست
،يلبق ،دايع نب ÚبعÓلاب رمأ’أ قّلعتي و ،ÚحرسسŸأ
تفاسضأأ ثيح ،راّمع يسس و Êأرقم ضسرا◊أ،Êورطب

هّنكل ،ةرداغŸأ ‘ عنامُي ’ يسسامÿأ نأاب انرداسصم
ل-با-ق-م ة-ل-ما-ك ة-ي-لاŸأ ه--تا--ق--ح--ت--سسم ي--ق--ل--ت طÎسشي
.ليحرلأ

..ثدحي نل يجرع ليهأات ىتح
ليهأات ىلع ىتح زجعتسس ةيرسصنلأ نأاب رّسسفُي ام وه و
وتاكŸÒأ ذنم قيرفلأ عم دجأوتŸأ يجرع بعÓلأ
نم ةمداق-لأ ما-يأ’أ ه-ل-م-ح-ت-سس ا-م را-ظ-ت-نأ ‘ ،ق-با-سسلأ

وه ام ىلع عسضولأ رأرمتسسأ لاح يفف ،تأدجتسسم
ةدّدهŸأ قرفلأ نم امتح نوكتسس ةحŸÓأ نإاف ،هيلع
هب ترهظ يذلأ بحاسشلأ هجولأ دعب اميسس ،طوقسسلاب

م.ر  .ةبخنلأ ةلوطب نم لوأ’أ لسصفلأ لÓخ

دـــــــــتسشتسس ةــــــــسسفانŸاو تاــــــبيردتلا ¤إا دوـــــــــعت ةـــــــــليكسشتلا

ياد Úصسح رصصن

 ددــــــــ÷ا نـــــــم Òثــــــــكلا رــــــــظتني دودـــــــــغز
ةـــــــــنك‡ بـــــــــقللا ىـــــــــلع ةـــــــــسسفانŸاو

ىلع ةسسفانŸأ ‘ ةمئاق لأزت ’ دا–’أ ظوظح نأأ ودبي
تا-يرا-بŸأ دد-ع ¤إأ ر-ظ-ن-لا-ب ،م--سسوŸأ أذ--ه ة--لو--ط--ب بق--ل
نأأ ا-م-ك ،بي-تÎلأ م-ل-سس ‘ ق-ير-ف-لأ ة-ي-ع-سضو أذ-كو ي-ق--ب--تŸأ
ام وهو ،Òثكلأ مهنم رظتنيو هيبع’ ‘ قثي دودغز بردŸأ
نأاب راسشأأ اŸ ،يبرأدلأ ةأرابم بقع هنع ثد– دق ناك
يÌلأ يرسشبلأ دأدعتلأ لسضفب ةوقب ةدوعلأ ىلع رداق دا–’أ
فرط نم ةرفوتŸأ تاناكمإ’أ ¤إأ ةفاسضإ’اب ،هب عتمتي يذلأ
.روبÒسس عم‹و ةرأدإ’أ

Òثكلاب نودعي ميليبو ديعلب ،يردوك ،يمسساقلب
ة-ل-حر-م لÓ-خ ›ا-ع-لأ ا-هأو-ت-سسم ر-سصا-ن--ع--لأ ضضع--ب تد--كأأو
يمسساقلب رأرغ ىلع ،نأديŸأ ‘ مهترأدج أوتبثأأو باهذلأ
ةفاسضإ’اب ،فأدهأ’أ نم Òبك ددع ليجسست ‘ مهاسس يذلأ
هبابسش داعتسسأ يذلأو فأدهأأ ةعبسسلأ بحاسص يردوك ¤إأ

ةعطق حبسصأأ يذلأ ديعلب بردŸأ نايسسن نود ،مسسوŸأ أذه
،ايلÚ fiعفأدŸأ لسضفأأ نم دعيو قيرفلأ عافد ‘ ةيسساسسأأ

ميليب دماح ديد÷أ مدقتسسŸأ بيخي ⁄ ىرخأأ ةهج نم
Ëد-ق-ت ى-ل-ع ه-ترد-قو ›ا-ع-لأ هأو--ت--سسم د--كأأو ه--مود--ق ذ--ن--م
ءامسسأ’ ةبسسنلاب رمأ’أ ضسفن وهو ،رأوسشŸأ ةيقب ‘ ةفاسضإ’أ
.فيسصولو نيد نب رأرغ ىلع ىرخأأ

وكوبوأاو يجيعن وحن هجوتسس راظنألا
ÚمدقتسسŸأ ¤إأ ةراطسسوسس قاسشع راظنأأ هجوتسس ،ىرخأأ ةهج نم
وكوبوأأ يمأوك Êاغلأو يجيعن ءايركز موجهلأ طخ ‘ نيديد÷أ
قافو مامأأ91 ةلو÷أ نم ةيأدب قيرفلأ ضصيمق نÓمحيسس نأذللأ

ةفاسضإ’أ Ëدقتل يئانثلأ نم Òثكلأ راسصنأ’أ رظتني ذإأ ،فيطسس
بسصنم ‘ أÒثك ىناع دا–’أ نأأو ةسصاخ ،فأدهأ’أ ليجسستو
نأديŸأ يطسسوتم بان اŸاطو ،مسسوŸأ ةيأدب ذنم موجهلأ بلق
يمسساقلب ءا-ن-ث-ت-سسا-ب ،ل-ي-ج-سست-لأ ‘ Úم-جا-هŸأ ن-ع Úع-فأدŸأو
.ةمسساح فأدهأأ ةدع لجسسو ءانثتسس’أ عنسص يذلأ

ششومامز ةدوع ىلع نوكيسس بقÎلاو
ءأو-جأأ ¤إأ ضشو-ما--مز ةدو--ع لو--ح ا--سضيأأ بقÎلأ نو--ك--ي--سسو
نود ة-ل-ما--ك با--هذ--لأ ة--ل--حر--م ع--ي--سض ا--مد--ع--ب ،ة--سسفا--نŸأ
،اهل ضضرعت يتلأ تاباسصإ’أ ببسسب ةقيقد يأأ ‘ ةكراسشŸأ

أزهاج تابو تا-با-سصإ’أ ن-م ا-ي-ئا-ه-ن ضسرا◊أ ى-فا-ع-ت ثي-ح
ةسصا-خ ،¤وأ’أ بتأرŸأ ¤إأ ق-ير-ف-لأ ةدا-ي-قو ه-ت-نا-ك-م ذ-خأ’
ضسك-ع ،كلذ--ل Úت--مزÓ--لأ ةÿÈأو تا--نا--ك--مإ’أ كلÁ ه--نأو
قلأاتلل ةÿÈأ نم ءيسش ام-ه-سصق-ن-ي نأذ-ل-لأ زود-ن-غو رو-ف-ي-سس
.ةسسأر◊أ بسصنم ‘ Ìكأأ

بقللا ىلع بعللا هنكÁ قيرفلا ايباسسح
بق-ل ى-ل-ع ة-سسفا-نŸأ ‘ ةرا-ط-سسو-سس ظو-ظ-ح ى-ق--ب--ت--يو
نم Òبكلأ ددعلأ ¤إأ رظنلاب ،نآ’أ د◊ ةمئاق ةلوطبلأ
قرافلأ أذكو ،م-سسوŸأ ة-يا-ه-ن ل-ب-ق ة-ي-ق-ب-تŸأ تا-يرا-بŸأ
،¤وأ’أ بتأرŸأ باحسصأأ Úبو هنيب طاقنلأ ‘ ليئسضلأ

‘ عئاسضلأ هبقل ةداعتسس’ ةسصرف مامأأ قيرفلأ لعجي ام
تاجيوتتلأ ةسصنم ¤إأ أدد‹ دوعيو ،طرافلأ مسسوŸأ

،Úبع’و تاناكمإأ نم ةرفوتم فورظلأ لك نأأو ةسصاخ
Ëد-ق-ت ى-ل-ع ردا-ق ءف-ك ي-ن--ف--لأ م--قا--ط ¤إأ ة--فا--سضإ’ا--ب
.Òثكلأ

بايإلا ‘ ةبعسصلا ةمانزرلا يه ءادوسسلا ةطقنلا
بتأرŸأ ¤إأ لوسصولأ ‘ ةÒبك لكاسشم دا–’أ هجأويسسو
لÓخ اههجأويسس يتلأ ةبعسصلأ ةمانزرلأ ¤إأ رظنلاب ¤وأ’أ

جراخ ÚسسفانŸأ ىوقأأ ةهجأوم لÓخ نم ،بايإ’أ ةلحرم
ةيدولوم ،فيطسس قافو ،رئأز÷أ ةيدولوم رأرغ ىلع ،رايدلأ
بابسش ،لئابقلأ ةبيبسش لابقتسسأ لباقم ،ىرخأأ قرفو نأرهو
.ايبسسن ةدقعم رومأ’أ لعجي ام ،ةرواسسلأ ةبيبسشو دأدزولب

Ü. Ü
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جÈلإ يلهأإ

ةرواسسلإ ةبيبسش

نوؤوشش نم ةلاقتشسلاب ةشسفافع ىشسيع ةرادإلا شسل‹ شسيئر حّول
نم Úبعلل اهحنم يتلا ةلهŸا نع ةعاشس42 لبق يدانلا Òيشست
دعوŸا رظ-ت-ن-ي ي-ق-ب ثي-ح،شسي-مÿا مو-ي-لا هÒشصم د-يد– ل-جأا
شضر-غ-ب جÈلا ة-يلو ن-ع لوألا لوؤو-شسŸا ع--م ه--ي--ل--ع ن--هار يذ--لا
ىلع فارششإلا ةلشصاومو ءاقبلا لباقم تانامشض ىلع لوشص◊ا
ةبعشصلا ةيعشضولا ةشسفافع شسيئرلا يفخي ⁄ ثيح،يدانلا Òيشست
نم ةشصاخ ادج ةدقعŸاب اهفشصو يتلاو يدانلا اهيلع دجو يتلا
نامشض لجا نم ةشصاÿا هلاومأاب لفكت نأا دعب ›اŸا بنا÷ا
‘ مويلا ةياغ ¤إاو اشسيئر هتيكزت ذنم Úبعللا ماعطإاو ةماقإا

بحاشص نم نيدي عيم÷ا نأا ىلع فقو نأا دعب هباحشسنا ةلاح
م-قا-ط-لاو Úب-عل-لاو  Úيرادإلا، لا-م-ع-لا، م-ع--طŸا ¤إا قد--ن--ف--لا
. ينفلا

دانزوب قباسسلا ريدŸا Òيسست ةقيرط دقتنا
قباشسلا ماعلا ريدŸا ›إا  تاداقتنا هجوي ةشسفافع شسيئرلا لازل
دعبف يدانلا اهيلإا لآا يتلا ةيعشضولا ةيلوؤوشسم هلمحيو دانزوب ريذنلا
قباشسلا ماعلا ريدŸا ›إا ةوعد هجوتشس هترادإا نأا ›إا راششأا دق ناك نا

، هتبشساfiو  قئاثولا فلتخÃ اهعلطاو تاميلعتلا رير“ لجأا نم
لوبقم Òغ دانزوب هب ماق ام»: ةرŸا هذه يجياÈلا شسيئرلا دكا

شسيلف  «نوتراك» ‘ قيرفلا قئاثو كرت نأا دعب قيرفلل ةناهإاو اما“
.«ماهŸا ملشست اذكه

مويلا رهظي نادغز ىوكسش Òسصم
قيرفلا ةرادإا ›إا نادغز رشسيألا Òهظلا اهحنم يتلا ةلهŸا يهتنت

نا دعب تاعازنلا  ةن÷ ¤ا ءوجللا وا  هلاومأا ىلع لوشص◊ا لجا نم
ءاقل بقع اهÒشصم ديد– دعب هتيعشضو ةيوشستب ةرادإلا هعم تمزتلا
امك ،رومألا تراشس ةلاح ‘و ثيح ةيلولا ›او عم ةشسفافع شسيئرلا
ريدقت ىشصقأا ىلع ادغ وأا مويلا قحتلي بعللا ناف ةرادإلا اهديرت
ةرادإلا نا ةشصاخ هئلمز ةيقب ةقفر Òشضحتلا ةرششابمو  تابيردتلاب
. عيمجلل ةيرهشش ةرجأا ةيوشستب تدعو

هباحسسنا نلعي ليسضوف ميلسس ضسار◊ا بردم
ةينفلا ةشضراعلا نم هتلاقتشسا ليشضوف ميلشس شسار◊ا بردم نلعأا

شسار◊ا بردم  فلخ ثيح  هقاحتلا نم رهششأا4 دعب جÈلا يلهأل
شسيئرلا ةدو-ع  ذ-ن-مو ل-ي-شضو-ف م-ي-ل-شس نا-كو يواوا-ق شسا-نو-ل ق-با-شسلا

تافلخ نأا ةشصاخ ةلاقت-شسلا ‘ ر-ك-ف-ي يدا-ن-لا ة-شسا-ئر-ل ة-ي-شسفا-ف-ع
3 لبق قيرفلل ةشسفافع ةشسائر ةÎف ›إا دوعت Úلجرلا Úب ةقباشس
. مشساوم

فيدرلا مامأا مويلا ةحيبسص ةيقيبطت ةهجاوم
دادعت مامأا ةيقيبطت ةهجاوم ةحيبشصلا ‘ مويلا ينفلا مقاطلا جمرب
رشصانع لماك ةعيبشصوب دعاشسŸا بردŸا كرششيشس ثيح  فيدرلا
ي-ق-ب نا د-ع-ب ة-شسفا-نŸا ءاو-جأا ةدا-ع-ت-شسا ة-شصر-ف م-ه-ح-ن-مو داد-ع-ت--لا
ليجأات دعب عيباشسأا3 نم Ìكأا ذنم ةشسفانŸا نع نوديعب نوبعللا

ينفلا مقاطلا رظتني يتلا  ةمشصاعلا ةيدولومو دادزولب يتهجاوم
Òشضحتلا  رششابتشس ثيح ÚتارابŸا ة‹Èل ادعوم Èشصلا غرافب
ب/ليلخ.مداقلا تبشسلا نم ةيادب Úتهجاوملل

ÚبعÓل اهحنم يتلإ ةلهŸإ ءاسضقنإ نع ةعاسس42

مويلا ددحتي نادغز ىوكسش Òسصمو ›اولا ءاقل رظتنيو ةلاقتسسلاب حولي ةسسفافع

fiيطاورز دم: 
طاــــــبسضنلا ةـــــــــن÷»
«حداف أاطخ ‘ تطقسس

دا–’ا ىدل نوعطلا ةن÷ تلبقتسسا
سسيئر ، ،مدقلا ةركل يرئاز÷ا
،يطاورز دمfi ،ةرواسسلا ةبيبسش
ةيسضق نأاسشب هلاوقأا ¤إا عامتسسÓل

.هقيرف ديسصر نم طاقنلا مسصخ
ةطبارلاب طابسضن’ا ةن÷ تناكو

،ةرواسسلا تبقاع دق ةفÙÎا
ىلع ،هديسصر نم طاقن6 مسصخب

ةينوناقلا Òغ ةكراسشŸا ةيفلخ
ةارابŸا ‘ ،يحادم ةماسسأا هبعÓل

وداراب هفيسضم ىلع اهيف بلغت يتلا
. ةلوطبلا نم81 ةلو÷اب (2-1)
Èع نايب ‘ ةرواسسلا ةبيبسش دكأاو

نأا ،«كوبسسيف» ىلع هباسسح
قئاثولا ةفاك مدق يطاورز

أاطÿا دكؤوت يتلا ،تاتابثإ’او
ةن÷ هب تعقو يذلا حدافلا

.طابسضن’ا
تماق ةئيهلا نأا ،نايبلا فاسضأاو

¤إا عامتسسÓل ىرخأا ةسسلج ة‹Èب
،يلعسشتياو لابرغ Úمك◊ا لاوقأا

يدانل ماعلا Úمأ’ا ¤إا ةفاسضإا
ماق يذلا فرطلا ديدحتل ،وداراب

.ءاقللا ةقرو ىلع زاÎح’ا نيودتب

ششإر◊إ دا–إإ

طاــــــــقنلا فــــــــيزن لــــــــسصاوــــــــتو روــــــــظÙا ‘ عــــــــقت «ءارــــــــفسصلا»
دا–ا مامأا هناديم ىلع ادد‹ ششار◊ا دا–ا Ìعت
يهو ،هلثŸ فدهب لداعتلا خف ‘ عقو Úح ةديلبلا
ىلع عارشصلا دادتششا ّلظ ‘ لامآلل ةبيıا ةجيتنلا
ثيح ،ة-مدا-ق-لا تا-يرا-بŸا ة-بو-ع-شصو ¤وألا بتارŸا
Úترم لابقتشسلا ىلع لوعي يدانلا ‘ عيم÷ا ناك
لجأا نم روث ينب بابششو ةديلبلا دا–ا مامأا Úتيلاتتم
‘ ة-ط-ق-ن-ب ى-ف-ت-كا ق-ير-ف-لا نأا Òغ طا-ق-ن تشس ع-م-ج

.روث ينب ةهجاوم راظتنا ‘ ¤وألا ةارابŸا
ماعلا اذه انلسشف اذإا لبقŸا مسسوŸا دعسصنسس» :داّنم

«اّدج فيعسض ىوتسسŸاو
ة-ط-بار-لا ىو-ت--شسم نأا دا--ن--م لا--م--ج بردŸا ف--ششكو
ة-ي-نا-ث-لا ة-ط-بار-لا ىو-ت-شسم» :لا-قو ،ف-ي-ع-شض ة-ي-نا-ث--لا

تا-يرا-بŸا ‘ ن-ك-لو ،م-شسوŸا اذ--ه اÒث--ك ع--شضاو--ت--م
حو--م--ط ه--ل قر---ف كا---ن---ه نأا ح---شضت---ت تأاد---ب ةÒخألا
لمأا لثم اهفادهأا ¤إا لوشصولا لجأا نم تاناكمإاو
ة-يا-ج-ب ة-ب-ي-ب-ششو ي-ق-ير-فو كيرا-فو--ب دادوو ءا--ع--برألا
ةبعشص تايرابم كانه لازام نكلو ،ةياجب ةيدولومو
.«قرفلا هذه Úب لشصفتشس

«ارخؤوم نسسحتلا ضضعب مغر بذبذتم قيرفلا ءادأا»
بذبذتم يقيرف ءادأا» :دانم لاق ،هقيرف ءادأا نعو
ل ›ا◊ا دادعتلاف ،لوزنو دوعشص راششنŸا لثم ليلق
رطشضن ا‰إاو ةارابم لك ‘ ›اثمو لماك قيرفب بعلن
تا--با--شصإلا بب--شسب ءا--ق--ل ‘ ة--ل--ي--ك--ششت---لا Òي---غ---ت ¤إا
¤إا ر-ط-شضم بردŸا ل-ع--ج--ي ا--م و--هو ،تا--بو--ق--ع--لاو
نزاوتم Òغ قيرفلا ىوتشسم لعجي ام وهو ،Òيغتلا
.«ارخؤوم ءادألا ‘ نشسحتلا مغر

«تائف4 ¤إا مسسقني ›ا◊ا دادعتلا»
دادعتلا» :لئاق ›ا◊ا دادعتلا نع هيأار ىطعأا امك
اوناك نيذلا نابششلا مه تائف عبرأا نم نوكتي ›ا◊ا

نكÁ لو ادوقع اوشضمأا و يشضاŸا مشسوŸا نم انعم
م-ه-شسف-نأا ى-ل-ع بذ-ك-ن ل نأا ا-ن-ي-ل-عو ،م-ه-ن-ع ي-ل-خ-ت--لا

ةÿÈا مهشصقنت نابشش كانهو عشضاوتمو مهاوتشسمف
اومدقي ⁄ اولازل نيذلا ةÿÈا باحشصأا ةئف كانهو
ي-ت-لا ىر-خألا ةÿÈا با-ح-شصأا ة-ئ-ف كا-ن--هو ،ا--ئ--ي--شش
ل اذ-هو ،نا-ب-ششلا ن-م ل-شضفأاو د-ي-ج ىو-ت-شسم ي-ط--ع--ت
ةيمشسرلا تايرابŸا ‘ ءادألاو قيرفلا لبقتشسم مدخي

.«نزاوتمو مغانتم قيرفلا نوكي نأا دبلو
«ةيلاعفلا ضصقن نم اÒثك Êاعُن»

،ةيلاع-ف-لا شصق-ن ن-م Êا-ع-ي ه-ق-ير-ف نأا دا-ن-م د-كأا ا-م-ك
ةيعافدلا ةيحانلا نم لشضفأا يقيرف نآلا د◊» :لاقو

‘ ةيلاعفلا شصقن نم Êاعن اننكل ،ةيناثلا ةطبارلا ‘
‘ قرافلا نوعنشصي Úبعل كل‰ ل نحنف ،موجهلا
رار--ق--لا ذ--خ--ت---ي هدر---فÃ بعل د---ها---ششن لو ما---مألا
شصر--فو تار--غ--ث ق---لÿ ى---مرŸا ما---مأا ة---ي---لوؤو---شسمو
لازل Èكألا لكششŸاو اÒثك ينفشسؤوي اذهو ،ليجشستلل

.«موجهلا ‘ امئاق
«Úحاترم انلعŒ لاطفن ةقفسص»

نكل ةهازنلاب نمؤوأا تنك مشسوŸا ةيادب ‘» :عباتو
نأا ى-ن“أا ة-لو-ط-ب-لا ‘ ل-شصح-ي-شس ا-م د-ها-ششأا ا-مد-ن-ع
:لاطفن» ةق-ف-شص ¤إا قّر-ط-ت ا-م-ك ،«ا-ن-فد-ه ‘ ى-ق-ب-ن
Úب-عل-لا ل-عŒو ق-ير-ف-لا مد-خ-ت لا--ط--ف--ن ة--ق--ف--شص»
ةطبارلا ‘ ىتح ايدام Êاعت قرفلا لكف ،Úحاترم
لاطفن نم معدلا اذه ،قرفلا Úب توافت عم ¤وألا

.«همّدقتو قرفلا ريوطت ‘ يدانلا نذإاب مهاشسيشس
«هماحقإا هيلع نكي ⁄Êاورقو ةليسسŸا مامأا تأاطخأا»
قا--فو ءا--ق---ل ‘ أا---طÿا ‘ ع---قو ه---نأا دا---ن---م فÎعاو
لوخد نأا دعب اميف تدكأات» :لاقو ،هتاÒيغتب ةليشسŸا

⁄ ه-نأل ا-ئ-طا-خ نا-ك ة-ل-ي-شسŸا قا-فو ءا-ق--ل ‘ Êاور--ق

فيدرلا قيرفلا بردم بلاط اذهل ،ةنشس ذنم بعلي
نع اوباغو اÒثك اوبعلي ⁄ نيذلا Úبعللا ماحقإاب
ة-ي-م-شسر-لا ة-شسفا--نŸا ‘ Ìكأا تقو ح--بر--ل ة--شسفا--نŸا
،ئطخي ناشسنإا لكو ،لوألا قيرفلاب قاحتللا اهدعبو
اننأل Úبعللا Òيغت ‘ ئطخأا ⁄ يننكل ،رششب انأاف

نو-ب-عل-لاو د-حاو عو-ب-شسأا ‘ تا-يرا-ب-م ثل-ث ا-ن-شضخ
.«ةارابŸا كلت ‘ اولششف ءلدبلاو قاهرإلا نم اوناع

ىلعو نزاوتم Òغ دادعتلا نأا دهاسش Êاميلسسوب»
«انتدناسسم راسصنألا

دعشصي ⁄ نإاو ىتح قيرفلا نأا دانم لاق ،Òخألا ‘و
م-شسوŸا ه-ل ة-حا-ت-م ة-شصر-ف-لا نو-ك-ت--شس م--شسوŸا اذ--ه
ع-م تثد– ا-مد-ع-ب نآلا ا--ن--فد--ه» :حر--شصو ،ل--ب--قŸا
كلÁ ل قيرفلا نأا دهاشش امدعبو Êاميلشسوب شسيئرلا
مو-ج-ه-لا ‘ ق-ير-ف-لا م-عد ن-م د-بل نأا د--ي--كأا--ت نزاو--ت
يبلت نأا ىن“أاو ةفاشضإلا Ëدقتل نيزهاج Úبعلب
ءاد--ن ه--جو ا--م--ك ،«و--تا--كŸÒا ‘ ا--ن--تا---ب---ل---ط ةرادإلا
نأاو Úيعقاو اونوكي نأا راشصنألا نم بلطأا» :راشصنألل
معدلا نكل اÒثك Òغتي ⁄ دادعتلاف ،فورظلا اومهفي

مهيلع ام نومدقي مه اذه عمو ،بجي امك نكي ⁄
⁄ اذإاو ايلاح نولعفي امك قيرفلا اودناشسي نأا ىن“أاو
م--شسوŸا ة--شصر--ف--لا نو--ك--ت--شس ،م--شسوŸا اذ--ه د--ع--شصن
.«لبقŸا

م . م



ىوقلا باعل’ ايقيرفا ةلوطب ليجأات ةيسضق ةسسارد متت
ناوج ره-سش ر-ئاز÷ا ا-ه-م-ظ-ن-ت نا ضضور-فŸا ن-م ي-ت-لا
قيسسنتلابةسضايرلا و بابسشلا ةرازو ىوتسسم ىلع لبقŸا

ىوقلا باعل’ ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا عم
برقأ’ا ةيقيرف’ا ةسسفانŸا ليجأات رارق حبسصا اميف
ةسسفانŸا نا مغر ةيبŸوأ’ا باعلأ’ا دعب ام ¤ا عقاولل

Úي-سضا-ير-لا د--يد--ع ناو ة--سصا--خ دا--ي--بŸوأÓ--ل ة--ل--هؤو--م
ىندأ’ا د◊ا قيق– لجا نم اهنورظتني Úيرئاز÷ا
يبرعلا  يرا-سشع-لا ءاد-ع ةرو-سص ‘ دا-ي-بŸوأÓ-ل ل-هأا-ت-ل-ل
ةدعروب
ةدع ¤ا ة-ي-ق-ير-ف’ا ة-لو-ط-ب-لا ل-ي-جأا-ت لا-م-ت-حا دو-ع-ي و

راسشتنا  عنم تاءارجإا نامسض فيلاكت اهزربا لماوع
و ةكراسشŸا دوفولا ةحسص ىلع ظافحا و انوروك ءابو
ىودعب ةباسصإ’ا نم Úيرئاز÷ا ÚنطاوŸا ةيامح اذك
ضسوريافلا

طقف                  ةفلكت ميتنشس رأيلم٥١
فيلاكت نا بعŸÓا ءادسصأا ةديرج رداسصم تملع و
ةنيزخ فلكي ةسسفانŸا ةليط يحسصلا لوكوتÈلا Òفوت
مينتسس رايلم51 ةياغ ¤ا لسصت  ةسضهاب لاومأا ةلودلا

انورو-ك ضسور-يا-ف ن-ع ف-سشك-لا ل-ي-لا– Òفو-ت ل-جا ن-م
Ÿةيميكحتلا مقط’ا ¤ا ةفاسضإا ءادع0041 ل  براقيا

و لقنلا و ميظنتلا فيلاكت ¤ا قرطتلا نود ÚمظنŸا و
ةماقإ’ا
051 اهتميق ةيلام ةدعاسسم يقيرف’ا دا–’ا مدقي و
ميظنتلا لجا نم ةناعإاك ر’ود فلا

 ببشس ةينقتلا جئأتنلا و Úيرئاز÷ا ةكرأششم
ةيقيرفلا ةلوطبلا ليجأأتل  رخا

نا ة-سضا-ير-لا و با-ب--سشلا ةرازو ىر--ت ىر--خأا ة--ه--ج ن--مو
دو-سست ي-ت-لا ة-ب-با-ب-سضلا ل-ظ ‘ ة-م--خ--سض لاو--مأا فر--سص
اهققحت-سس ي-ت-لا ج-ئا-ت-ن-لا و ة-ي-ن-طو-لا ة-ب-خ-ن-لا ة-كرا-سشم
تانامسض بايغ ‘ ابعسص ارما دعي ةينطولا رسصانعلا

جئاتن Ëدقتب ىوقلا باعلأ’ ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا نم
قيفوت يبŸوأ’ا لط-ب-لا  ة-با-سصإا د-ع-ب  ة-سصا-خ ة-ي-با-ج-يإا

flا هبايغ و ‘ولÙتقو يق ايقيرفا ةلوطب نع لمت
و  ءادع0٨  نم نوكتي دفوب ةكراسشŸا برغŸا ديرت

يسضاير001ب  ايقيرفا بونج

مويلا ريزولل لشصفم ريرقت مدقتشس ةيدأ–لا
ن-م بعŸÓا ءاد-سصأا ة-ي-مو-ي تم-ل--ع قا--ي--سسلا تاذ ‘و
ىوقلا باعلأ’ ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا  نا رداسصŸا ضسفن
ي-ل-ع د-ي-سس  ة-سضا-ير-لا و با-ب-سشلا ر-يزو مو-ي--لا ل--سساÎسس

ددع و ةنهارلا ةيعسضولا لوح لسصفم  مييقتب يدلاخ
و ةلوطبلا مي-ظ-ن-ت ف-ي-لا-ك-ت كلذ-ك و ة-كرا-سشŸا دو-فو-لا
مزÓلا يحسصلا لوكتوÈلا Òفوت
فلŸا ضسردت ةسضايرلا و بابسشلا ةرازو اهتهج نم و
كلذك و ةرظتنŸا جئاتنلا و ت’امتح’ا لك عم ةيانعب
يتلا ةسسفانŸا هذه ميظنتل ةيسسايسسلا و ةينقتلا داعب’ا

اهتيمهأا ىلع نانثا فلتخي ’
وا ليجأاتلا رارق ‘ ةعاسسلا د◊ ةيسصولا لسصفت ⁄ و
ع-فر ع-م ددÙا خ--يرا--ت--لا ‘ ا--ه--ئر--جا ى--ل--ع ءا--ق--بإ’ا
حا‚إ’ يدحتلا
ة-يز-ها-ج و ة-ي-ت-سسي-جو-ل--لا ة--ي--حا--ن--لا ن--م  ةر--ها--ظ--ت--لا
ة-سسفا-نŸا ن-سضت-ح-ت-سس ي--ت--لا  ة--ي--سضا--ير--لا تاءا--سشنŸا
رئاز÷ا ناو ةسصاخ  ةي-م-ي-ظ-ن-ت-لا ة-ي-حا-ن-لا ن-م كلذ-كو
طسسوتŸا ضضيبأ’ا رح-ب-لا با-ع-لا م-ي-ظ-ن-ت ى-ل-ع ة-ل-ب-ق-م
رابتخ’ ةمهم ةبسسانم ايقيرفا ةلوطب نوكتسس و نارهوب

يروصصنم ةلوخ. ىوقلا باعلا رامسضم

ةشضأيرلا ءادشصأاــه2441 نابعسش٨1 ـل قفاوŸا1202 ليرفأا10 ضسيمÿا

قـــــــــــلأأتلا لـــــــــــشصاوت ةـــــــــــيرئاز÷ا ةـــــــــــجاردلا
زكارŸا ط-سساوا تا-جارد-ل-ل ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ل-ت-حا
ى-ل-ع تا-سصسصخ-ت ة-ع-برأ’ ،يŸا-ع--لا بي--تÎلا ‘ ¤وأ’ا
تا--جارد--ل--ل ›ود--لا دا–’ا ن--ع ردا---سصلا،را---م---سضŸا
0201 عومجÃ نيÒك قابسس نم لك ‘ لوأ’ا زكرŸا)
ـب ضشاركسس قابسسو ، ةطقن006 طاقنلا قابسسو ،ةطقن
ةلطبلا لت– امك (ةطقن006 ـب ءاسصقإ’او، ةطقن006
بسسح ءاسصقإ’ا قابسسل ةرادسصلا يليوح نيرسسن ةباسشلا
قلأا-ت-لا ل-سضف-ب ثا-نا  ط-سساو’ا ة-ئ-ف-ل يŸا-ع-لا بي-تÎلا
اهتاي-لا-ع-ف تر-ج ي-ت-لا ة-ي-ق-ير-ف’ا ة-لو-ط-ب-لا ‘ Òخ’ا

Ãرسص
هلذبت يذلا Òبكلا لمعلاو ةدار’ا  جئاتنلا هذه ضسكعت
نم ةدعاسصلا ةباسشلا بهاوŸا  ةسصاخ ةينطولا ةبخنلا
‘ ايلاع ةينطولا ةيارلا عفرو رئاز÷ا فيرسشت لجٔا
.ةيلودلا لفاÙا

ممهلأ يوذ ةصضاير

أــــــــــــهرشضأــــــــــــfi ‘ ضضــــــــــــقأنتت تأــــــــــــحيششÎلا ةــــــــــــــن÷
تناك و ÚحسشرŸا تافلم ةسسارد دعب اهرارق لوح امعيف ضضقانتت ةسصاÿا تاجايتح’ا يوذ تاحيسشرت ةنجلل نيرسضfi نم ةخسسن ىلع  بعŸÓا ءادسصأا ةديرج تزاح
Úتمئاق امهمÓتسساب هيف رقي لوأ’ا ةسضايرلا و بابسشلا ةرازو ¤ا هتلسسر  ارسضfi تردسصأا تاحيسشÎلا ةن÷ نا رم’ا ‘ بيرغلا نا ’ا امهحسشرت ايمسسر Úتمئاق تدق دق
اهلج تافلÃ وسضع31 مظت يتلا و ةيناثلا ةمئاقلا اما ةيا–’ا حئاول هيلع ضصنت امبسسح ةلماك تافلÃ وسضع61 عم  «ناميلسس وسشاعم» ةمئاقلا ضسيئر ةدايق ت– ¤وأ’ا
ضسيئر بايغ ‘ ةنجللا اوسضع فيرسش دمfi ضساوق و دمحا ضساطيفلا نم لك رسضÙا ىلع ىسضما و تاحيسشÎلا ةن÷ بسسح  » ق◊ا دبع وكرح نب» ةدايق ت– ةسصقان
نب لوأ’ا ‘ ناك يذلا ةمئاقلا ضسأار مسسا Òيغت ” تاحيسشÎلا ةن÷ هتردسصأا  يذلا Êاثلا رسضÙا . ةلوه‹ بابسسأ’ عامتج’ا نم جرخ يذلا وبيطوب نيدلا رون ةنجللا

لوأ’ا رسضÙا بسسح ضصقان فلم31 ىلع زو– تناك يتلا ةمئاقلا تحبسصأا و » يسشيروق را‰ » ةمئاقلا ضسيئر مسسا حبسصا و ةيناثلا ةمئاقلا هيف  حبسصا و ق◊ا دبع وكرح
اهنا تبتك و وسشاعمةمءاق ىلع ةنجللا تقفاو  لوأ’ا رسضÙا ‘ تافلŸا ةسسارد دعب تاحيسشÎلا ةنجلل يئاهنلا رارقلا ضصوسصخب و فلم51 ىلع زو– تاحيسشÎلا ةنحلل
نب مسسا ت– لوأ’ا ‘ تناك يتلا ةيناثلا ةمئاقلا ضصخي اميف اما فلم رسشع ىدحا ىلع تقفاوو تافلم5 ىلع تازاÎحا تعسضو Êاثلا رسضÙا ‘ ما طورسشلا لك ‘وتسست

تحبسصأا  يسشيروق را‰ ةدايق ت– ةمئاقلا تبحسصا امدنع Êاثلا رسضÙا اما ةلمكتسسم Òغ فلم31 زو– ةمئاقلا نا لوأ’ا اهرسضfi ‘ تاحيسشÎلا ةن÷ تدكا  وكرح
ةيله’ا مدع ببسسب Úفلم تسضفر اميف ةلماك تافلم ةثÓث ىلع تقفاوو تافلŸا لامكتسسا راظتنا ‘ تافلم01 ىلع ظفحتلا تاحيسشÎلا ةن÷ تررق و  فلم51 ب ةمئاقلا
اذهب و نيرخ’ا نيوسضعلا ضضفر اميف ةسصقانلا تافلŸا لامكتسسا بلط ىلع قفاو تاحيسشÎلا ةن÷ ضسيئر ناب ديفت ةظحÓم ءاسضعأ’ا حسضو Êاثلا رسضÙا ماتخ ‘ و
يروصصنم ةلوخ. ةنيعم ةمئاق حلاسصل فرط لك تاباختنÓل ÚحسشرŸا  عم اهئاسضعأا ؤوطاوتب تاهبسشلا تراثا تاحيسشÎلا ةن÷ نوكت

دأـــــــيبŸوألا دعبأم ¤إا رئاز÷أب أـــــــيقيرفإا ةـــــلوطب لـــــــيجأأت لأـــــــمتحا

رأــــــــــــــــــــــهششإا

PENA:10/40/1202 «بعلŸا ءادصصأا» 8195006112

ىوــــقلأ باـــعلأأ

rcp

ةــــــــحابصس

ويكوط دعوÒ Ÿشضحتلا لشصاوي نونحشس ةمأشسأا
يرئاز÷ا حابصسلا لصصاوي

لهأاتŸا نونحصس ةماصسأا
ةنصس نم Ìكأا ذنم ايمصسر
ةلبقŸا ةيبŸوألا باعلألل
هتاÒصض–1202ويكوطب

ديد÷ا هيدان عم
ةنوبصشل غنيتروبصس

›اغتÈلا
نونحصس ةماصسأا كراصش دقو

‘ يصضاŸا يرفيف رهصش
زيبول وردنخيلأا ةزئاج
زرحأا نيأا ةنولصشÈب

‘ ةيزنوÈلا ةيلاديŸا
ةرح Îم05لا صصاصصتخا

.اث52.32 تيقوتب

دأــــيبŸوألا ةÒششأأت فـــطÿ دـــــعوم ىلع ةــــينطولا ةـــــبخنلا
61 ب ارسضاح (ةرح ةعراسصمو ةينامور ةيقيرغا) ةكÎسشŸا ةعراسصملل يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا نوكيسس
ةنيدÃ اهميظنت ررقŸا  ايسسونايقواو ايقيرفا يتقطنم نع  ةيبŸو’ا باعلÓل ةيليهأاتلا ةرودلا ‘ اعراسصم
ادلب22 نم عراسصم051 نم Ìكا ةكراسشم ةرودلا فرعتسسو مداقلا ليرفا رهسش234 مايا ةيسسنوتلا تامام◊ا
 يروصصنم ةلوخ. ةيبŸو’ا باعلأÓل ةلهؤوŸا تاقاطب عاطتقا نع اثحب (ايسسونايقوا نم5 و ايقيرفا نم71)

ةـــعراصصم



ــه2441 نابعسش81 ـل قفاوŸا1202 ليرفأا10 سسيمÿا خيراتلا ىلع ةذفان

اينيفولسس ةهجاوم ةيسشع
زوفلاب لئافتم لكلا

ة-ه-جاو-م ل-ب-ق ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا دا-ع-ت--سسا
لا-يد-نو-م ‘ ة-ع-ئار-لا ه-ت-ياد-ب ¤إا ا-ي-ن-ي-فو-ل--سس
‘ هراو-سشم ل-ه-ت-سسا ا--مد--ن--ع2891 اي-نا-ب-سسا
¤وألا ةرملل مدقلا ةركل ⁄اعلا سسأاك تايئاهن

لوألا رود-لا ‘ Êاو-كو-لو-ب ‘ ا--ما--ع42 ذن-م
بو--ن--ج لا--يد--نوŸ (ة--ث--لا---ث---لا ة---عو---مÛا)
ير-ئاز÷ا بخ-ت--نŸا نا--كو.0102ايقيرفإا

هتارابم ‘ لي-ق-ث-لا را-ي-ع-لا ن-م ةأا-جا-ف-م ر-ج-ف
بلغت امدنع2891 اينابسسا لايدنوم ‘ ¤وألا

سستنياه لراك اهمو‚و ةيبرغلا ايناŸأا ىلع
با---ق نا---كو ،Ô 2-1ت-يار-ب لو-بو ي-غ-ي-ن--ي--مور
لو-ل Êا-ث-لا رود--لا غو--ل--ب ن--م ى--ندا وا Úسسو--ق
ةث-لا-ث-لا ةارا-بŸا ‘ ا-سسم-ن-لاو ناŸألا ءو-طاو-ت
نويرئاز÷ا ينÁو .لوألا رودلا نم ةÒخألا
ةديحولا ةسصرفلا اهنأل زوفلا قيقحتب سسفنلا
قفخأا ام قيق– ‘ «رسضÿا» ظوظح زيزعتل

اينابسسا ‘ Úتق-با-سسلا ه-ي-ت-كرا-سشم لÓ-خ ه-ي-ف
نل ،Êا-ث-لا رود-ل-ل ل-هأا-ت-لا و--هو6891 كي--سسكŸاو2891
يزيل‚لا بختنŸا ماما ةبعسص نوكتسس ةيناثلا ةارابŸا
¤إا بقللاب رفظلا ¤إا ÚحسشرŸا ىوقا Úب نم ناك يذلا

تايلولا هدعب نمو ،Úتنجرألاو ليزاÈلاو اينابسسا بناج
ةÒخألا تاراقلا سسأاك ‘ نسس◊ا ءÓبلا تلبأا يتلا ةدحتŸا

ابوروا ةلطب اينابسسا ىلع تبلغت امدنع ايقيرفإا بونج ‘
طوسشلا ‘0-2 ليزاÈلا ىلع تمدقتو يئاهنلا فسصن ‘

.ةيئاهنلا ةارابŸا نم لوألا
ةيدولا تايرابŸا تابي  نم مغرلاب

ةيلاتقلا حورلا ىلع لوعت نادعسس ةبيتك
تناك يتلاو اهيبعÓل ة-ي-لا-ت-ق-لا حور-لا ى-ل-ع ر-ئاز÷ا لو-ع-ت
ةرا-ق-لا ل-ط-ب ير-سصŸا لا-يد-نو-م-ل-ل ل-هأا-ت-لا ة-م-ح-ل--م ءارو
زو-ف-لا ءارو كلذ-كو ،ةÒخألا ثÓ-ث-لا خ--سسن--لا ‘ ءار--م--سسلا
يئاهن عبر ‘ ديدمتلا دعب2-3 جاعلا لحاسس ىلع عئارلا
‘ اما“ ةفلتfl رومألا نأا ديب.ةيقيرفإلا ·لا سسأاك
بعسصأا نوكتسس يرئاز÷ا بختنŸا ةمهم نل لايدنوŸا
دعب هتلاح أاوسسأا ‘ ايقيرفإا بونج ¤إا ءاج وه ذإا Òثكب
سضرعت ثي-ح ة-يداد-عإلا ه-تا-يرا-ب-م ‘ ة-ب-يıا سضور-ع-لا

ÿتراسسÚ تلذمÚ ةجيتنب ادنلريا ةيروهمجو ايبرسص ماما
تارامإلا ىلع اعسضاوتم ازوف ققحي نا لبق ،3-0 ةدحاو
.ءازج ةبرسض نم1-0

:فÎعي نادعسس
«انتعوم‹ ‘ نسسحأ’ا انسسل»

سسيل ينطولا انبختنم نأاب ،نادعسس حبار بردŸا فÎعا
بونج ¤إا تأان ⁄ اننل» ةكراسشŸا تابختنŸا لسضفأا Úب
يتلا ةÒثكلا تابا-سصإلا بب-سسب ا-ناو-ت-سسم ة-م-ق ‘ ا-ي-ق-ير-فإا
خ-يراو-ت نا ا-م-ك ةÒخألا ة-نوآلا ‘ ا-ن-فو-ف-سص ا-ه-ل تسضر-ع--ت
اد-ي-ج ل-م--ع--لا ى--ل--ع اÒث--ك ا--ند--عا--سست ⁄ ›ود--لا دا–لا
‘ ا-ن-ع-سسو ‘ ا-م ا-ن-لذ-ب ا-ن-ن-ك-ل ،لا-يد-نو-م-ل-ل داد--ع--ت--سسلاو
انه كلذك لعفنسسو اهانسضخ يتلا ةيبيردتلا تاركسسعŸا

ةرك ةع-م-سس ن-ع عا-فد-لا ل-جا ن-م ة-ي-م-سسر-لا تا-يرا-بŸا ‘
:لاقو.«ةماع ةفسصب ةيبرعلاو ةسصاخ ةيرئاز÷ا مدقلا
ةكراسشŸا لجا نم سسيل اماع42 دعب لايدنوملل انلهأات»
‘ اننأا حيحسص ،ةنكمŸا جئاتنلا لسضفأا قيقحتل لب بسسحف

نكل ،اهتعمسس اهل تابختنم مامأاو ةبعسصو ةيوق ةعوم‹
عيمج» لوقي  فاسضاو.«لئافتم اناو ،ةيواسستم ظوظ◊ا
¤إا ر-ظ-ن-لا-ب ا-ف-ي-ع-سض ا-ق-ير-ف ر-ئاز÷ا Èت-ع-ت تا-ب-خ-ت--نŸا
هذه نكل ،يموجهلا مقعلاو ةبيıا ةيدادعإلا تايرابŸا
برعلاو ةسصاخ ةفسصب Úيرئاز÷ا نأا تيسسن تابختنŸا
ةارابم نا لاقو.«ةيلاتقلا حورلاب نوزاتÁ ةماع ةفسصب
نكل Òغسص دلب اينيفولسس» حسضوأاو ،ةبعسص نوكتسس اينيفولسس
.هتهجاوم ىدل اÒثك رذ◊ا انيلعو Òبك اهدÓب بختنم

ماجسسنلا لسضفب رئاز÷ا ىلع ةيلسضفألا اينيفولسس كل“
بختنم هنا» :افيسضم.«موجهلاو عافدلا يطخ Úب Òبكلا

فرعي نوبعÓلاف ،هتليكسشت ىلع ةÒبك تÓيدبتب موقي ل
.«بختنŸا اذه ‘ ةوقلا ةطقن هذهو اديج ًاسضعب مهسضعب
هل قبسسو ىÈكلا تلوطبلا ‘ ةÒبك ةÈخ نادعسس كلÁو

ا-ه-ي-ت-كرا--سشم ‘ ر--ئاز÷ا ع--م لا--يد--نوŸا ة--برŒ سضو--خ
لا-يد-نو-م ‘ ي-ن-ف-لا زا-ه÷ا ن-م-سض نا-ك ثي-ح Úت-ق-با--سسلا
وهو .6891 كيسسكŸا لايدنوم ‘ ابردمو2891 اينابسسا

.اماع42 ذنم ¤وألا ةرملل لايدنوملل لهأاتلا زا‚ا عناسص

ه-ق-ق-ح ا-م Èت-ع-يو ا-ي-مو-ق Ó-ط-ب ه--سسف--ن ناد--ع--سس سضر--فو
مÓعإلا لئاسسو ىتح ÚلئافتŸا دسشا نل ازا‚ا «خيسشلا»
«ءارحسصلا او-براfi» ق-ق-ح-ي نا ر-ظ-ت-ن-ي ن-ك-ي ⁄ ة-ي-لÙا
دسض ةارابŸا نأا يفحسص ر“ؤوم ‘ نادعسس فÎعاو.كلذ
يرئاز÷ا بختنŸا لبقتسسم ددحتسس يتلا يه اينيفولسس

تروطت دلبلا اذه ‘ مدقلا ةرك نأاب اÒسشم ةلوطبلا ‘
بعليسس يتلا ةطخلل ةداسضم ةيكيتكت ةطخ دعا هناو اÒثك
بختنملل ينفلا ريدŸا سضفرو .سسفانŸا بختنŸا اهب
لعف ةدر رظتني هنإا لاقو ةارابŸا ةجيتنب نهكتلا يرئاز÷ا

مهيدل ام لسضفأا Ëدقت مهنم ابلاط ةارابŸا لÓخ هيبعل
بختنŸا ةيزهاج ىلع دكأاو .رسضخألا ليطتسسŸا ىلع
⁄ ثيح ادج ةÒبك ةبسسنب دد– يسساسسألا ليكسشتلا ناو
موجه بلق يزكرم ‘ بعليسس نم ‘ لسصفلا ىوسس قبي
ن-يذ-لا م-ه ا-ي-سسف-نو ا-ي-ند-ب ل--سضفألا ناو ، نÁألا حا--ن÷او
نأا ناد-ع-سس را-سشأاو . ر--ئاز÷ا ظو--ظ--ح ن--ع نو--ع--فاد--ي--سس
هزئاكر نم ديدعلا بايغ ‘ بعللا ىلع داتعا بختنŸا
املثم هتاباسسح تطلخ يتلا تاباسصإلا ببسسب ةيسساسسألا
اد-بو .م-هاو-ت-سسم ع-جار-ت ن-يذ-لا Úب-عÓ-لا ع--م ر--مألا نا--ك
هتسص◊ يرئاز÷ا بختنŸا ءارجإا مدعل امهفتم نادعسس
رخأاتŸا هلوسصو ببسسب ةارابŸا تيقوت سسفن ‘ ةيبيردتلا
ناديم ةيسضرأا اÒثك دقتني ⁄ امك ناوكولوب ةنيدم راطم ¤إا

يذلا ةرقوب دي‹ بعÓلا فÓخب «اباكوم Îيب » بعلم
.ةيبسشع فسصن و ةيعانطسصا فسصن اهنأاب اههبسش

اينيفولسس ةارابم
مؤواسشتلاو لؤوافتلا Úب

ق-ير-ف د-سض ر-ئاز÷ا ةارا-ب-م قÓ-ط-نا ن-ع ة-عا-سس42 لب-ق
ةقعاسصلاك سسمأا روبج بعÓلا ةباسصإا Èخ لزن اينيفولسس
سسمأا لوأا هرو-ع-سش د-ع-بو ثي-ح ،ي-ن-طو--لا بخ--ت--نŸا ى--ل--ع
يذ-لا ر-مألا ،ه-ت-با--سصإا تم--قا--ف--ت ملآلا سضع--ب--ب سسي--مÿا
رمألا وهو اينيفولسس ةارابم نع هبايغ نÓعإا ¤إا هّرطسضإا
¤إا ةجا-ح-ب م-ه ن-يذ-لا ر-سضÿا ةا-نا-ع-م ن-م د-يز-ي-سس يذ-لا

عيمج

ة--يدأا--ت---ل Úب---عÓ---لا
لوأا .ا-ي-ق-ير-فإا بو-ن--ج ‘ مfiÎ لا--يد--نو--م
‘ ير--ئاز÷ا ي--ن--طو--لا بخ--ت--ن--م--ل--ل ةارا--ب---م
ن-م ة-ن-سس42 د-ع-ب ا-ي-ق-ير-فإا بو-ن-ج لا-يد-نو--م
يذلا Òبكلا يŸاعلا ثد◊ا اذه نع بايغلا
،خيراتلا ‘ ةرم لوأل ءارمسسلا ةراقلا هنسضتحا
ناد---ع----سس ح----بار بردŸا لا----ب----سشأا د----ع----ت----سسا
ةديج فورظ ‘ د-عوŸا اذ-ه-ل م-ه-تاداد-ع-ت-سسإا
نادعسس تاحيرسست بسسح ةعفترم تايونعÃو
ترج تابيردتلاو هل ترفو رومألا لكف ،هسسفن

لوأل تبردت ةل-ي-ك-سشت-لا-ف ،فور-ظ-لا ن-سسحأا ‘
تابايغ ةيأا ليجسست نودو لمتكم دادعتب ةرم
بردŸا ةدايقب ينفلا مقاطلا هل حاترإا ام وهو
داد--ع--ت ‘ ةرو--ث ثد--حأا يذ--لا ناد--ع---سس ح---بار

ةيفحسص ةودنل هطيسشنت لÓخ هنع فسشك امبسسح بختنŸا
دمتعا نل ثيح بختنŸا ةماقإا رقÃ ،ةارابŸا تقبسس يتلا

طايتحإلا دعاقم ىلع هلاحأا يذلا يروسصنم دئاقلا ىلع
بنا-ج ¤إا بع-ل يذ-لا ةد-ب-ي ة-با-سصإا ن-م د-ئا-ع-لا-ب ه--سضو--عو
ريداقو Êايز امهمامأاو تارك يعجÎسسمك نسس◊ يحدم

‘ رو-م-ط-مو رو-ب-ج ما-ح-قإا بنا--ج ¤إا ناد--يŸا ط--سسو ‘
طايتحإلا ةكد ىلع لازغ عسضو نأا دعب ةيمامألا ةرطاقلا
ةيدولا تاهجاوŸا ‘ همدق يذلا عسضاوتŸا ءادآلا ببسسب

ناك امك ينطولا بخانلا ظفتحاو.هنع ينغتسسي هلعج ام
،سشيلح يثÓثلا ةروسص ‘ يعافدلا طÿا يبعÓب ارظتنم
‘ ءارحسصلا يبراfi دئاق ناك يذلا ىيحي Îنعو ةرڤوب
ةسص◊ا ‘ بيسصأا هنأا مغر ⁄اعلا سسأاك ‘ مهل روهظ لوأا
ناك ةسسرا◊ا ‘و لحاكلا ىوتسسم ىلع ةÒخألا ةيبيردتلا

دح ¤إا ةيقطنم تدب يتلا ةليكسشتلا يهو ،يسشواسش يزوف
يدانل اه-ن-ي-ح بع-ل-ي نا-ك يذ-لا ر-يدا-ق بعÓ-لا اد-ع د-ي-ع-ب
‘ ناك يذلا زوبدوب ىلع هلسضف يذلا يسسنرفلا نايسسنولاف
يتلاو ةليلقلا ةيجولوفروŸا هتينب ةجحب كلذو طايتحإلا
Êدبلا عافدنإلاب ÚيفورعŸا Úيفولسسلا مامأا هدعاسست نل
ةÒخألا ةنوآلا ‘ ةÒبك ةلكسشم نادعسس هجاوو.يوقلا
‘ ةيسساسسلا زئاكرلا اهل تسضرعت يتلا تاباسصإلا ببسسب
⁄ نيذللا ةرقوب دي‹و ةدبي ناسسح رارغ ىلع ةليكسشتلا
‘ اببسس تناك امك ،نآلا ىتح ةئŸاب ةئم ةبسسنب ايفاعتي
.ينغم دارم ›اطيلا امور ويزل طسسو بعل باحسسنا
‘ تابيردتلا ‘ ىتح رئاز÷ا يبعل تاباسصإلا تقحلو
روبج قيفر انيثا كيا مجاهم اياحسضلا رخآا ناكو نبرود
انييسس مجاهم نم لدب ايسساسسا بعلي نا اررقم ناك يذلا
ةÎف ذنم فيدهتلا نع مئاسصلا لازغ رداقلا دبع ›اطيلا

ازهاج نوكي-سس ه-ن-ك-ل ى-ي-ح-ي Îن-ع ا-سضيا بي-سصاو .ة-ل-يو-ط
Ÿداعبتسسا دعب دئاق-لا ةرا-سش ل-م-ح ثي-ح ا-ي-ن-ي-فو-ل-سس ةارا-ب

ه-نأا ناد-ع-سس ح-بار د-كأا .هاو-ت-سسم ع-جاÎل يرو--سصن--م د--يز--ي
بختنŸا اوفنسص نيذلا كئلوأل سسكعلا تابثإا ىلع لمعيسس

يرئاز÷ا
ة-ف-ي-ع-سضلا تا-ب-خ-ت-نŸا ة-م-ئا-ق ن--م--سض

 .ايقيرفأا بونج لايدنوم ‘ ةكراسشŸا
اينيفولسس ةهجاوم ةيسشع

برعلاو Úيرئاز÷ا حرفنسس «رسضÿا» وبع’
بختنŸا ما-مأا يد-ح-ت-لا ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا و-ب-عل ع-فر
لوألا رود-لا ن-م ةارا-ب-م لوأا ‘ م-ه--سسفا--ن--م ي--ن--ي--فو--ل--سسلا
اودكأاو ،ايقيرفإا بونج ‘ مدقلا ةركل ⁄اعلا سسأاك تايئاهنل

بعلم قوف ÚبراÙا لثم نونوكيسس مهنأاب ةارابŸا لبق
نم ¤وألا ةلو÷ا ‘ ةهجاوŸا حرسسم Êاوكولوب ةنيدم
ةÈن-ب  ةد-ب-ي نا-سسح لا-قو .ة-ث-لا-ث-لا ة-عو-مÛا تا-سسفا-ن-م
مامأا ناديŸا قوف ابراfi ايرئازج11 نودهاسشتسس» :ةداح
Òها-م÷ا ة-نأا-م--ط--ل ة--لا--سسر ‘ ا--ف--ي--سضم .«ا--ي--ن--ي--فو--ل--سس
دادعتسسلا ”أا ىلع نحن-ف ا-ن-ي-ل-ع او-ق-ل-ق-ت ل» :ة-ير-ئاز÷ا

Ÿا ةارابملل ه-ت-يز-ها-ج ن-عو.«اينيفولسس ةه-جاوŸةبقتر
‘ كراسشي ⁄ ذإا تايرابŸا ةيسساسس◊ دقتفي هنأا نم مغرلاب
ةئم ازهاج تسسل» :ةدبي لاق ،فسصنو رهسش ذنم اهنم يأا
نو-كأا-سسو ،ي-تا-ي-نا-ك-ما ف-ع-سضب بع-لأا-سس ي-ن-ن-ك--لو ،ة--ئŸا--ب
دكأا ،لباقŸا ‘«بعلŸا ىلع ÚبراÙا لثم يئÓمزو
ةدبي عم اكسسامتمو ايوق ايئانث يدؤويسس هنأاب نسس◊ يدهم

بعللا ىلع امهدايتعا مدع نم مغرلاب طسسولا طخ ‘
ما--ج--سسنلا ق--ي--ق– ‘ ة--ل--ك--سشم د--جو--ت ل» :لا--قو ،ا--ع--م
.«اعم بعلل نازهاج نحنو ،ناسسح Úبو ينيب بولطŸا

اهب زوفيسس نمو ،ادج ةمه-م ا-ي-ن-ي-فو-ل-سس ةارا-ب-م» :ا-ف-ي-سضم
ل اننإاف اذهلو ،Êاثلا رودلا ¤إا لهأاتلا ‘ هظوظح ززعيسس

،هرودبو.«زوفلا قيق– دسصق ليحتسسŸا لذب ىوسس كل‰
زرجنير يدانل اهنيح بعلي ناك يذلا ةرقوب دي‹ ىدبأا
ة-ل-ي-ك-سشت ا-ه-سشي-ع-ت ي-ت-لا ءاو-جأÓ-ل ه-تدا-ع-سس يد-ن-ل-ت--ك--سسلا
‘ لاقو ،اينيفولسس ةارابŸ اهتاÒسض– قايسس ‘ «رسضÿا»

ىلع نحنو ،ةياغلل ةعئار فورظ ‘ دعتسسن» :ددسصلا اذه
¤إا انلهأات» :افيسضم..«اينيفولسس ةارابŸ دادعتسسلا ”أا
لÓ-خ ل-م-ع-ن--سسو ،ه--تاذ د--ح ‘ ازا‚ا نا--ك ⁄ا--ع--لا سسأا--ك
ام لسضفأا Ëدقتو ،اندلب ةروسص فيرسشت ىلع هب انتكراسشم
ةيرئاز÷ا ةركلا نع ⁄اعلل اديج اعابطنا يطعنل انيدل
.«ةيقيرفإلاو

ةيفحسصلا ةودنلا ‘ اقلق رهظ
» رئاز÷ا مزهل نيدعتسسم انسسل » :كيك ششايتام

نأا مدقلا ةركل اينيفولسس بختنم بردم كيك سشايتام لاق
هتارا-ب-م ل-ب-ق بخ-ت-نŸا ر-ك-سسع-م نادو-سسي ق-ل-ق-لاو ر-تو-ت-لا
مامأا ⁄اعلا سسأاك تايئاهنب ةثلاثلا ةعومÛا ‘ ¤وألا
ةارا-بŸا ل-ب-ق  ي-ف-ح-سص ر“ؤو--م ‘ كي--ك لا--قو.رئاز÷ا
هنا دقتعا ي-ن-ك-ل بخ-ت-نŸا ¤إا نÓ-ل-سست-ي ق-ل-ق-لاو ر-تو-ت-لا»
افÓخ قيرفك نولمعي ÚبعÓلا نا رهظي هنأل ديج رسشؤوم

Ÿاونا-ك ا-مد-ن-ع2002 تا-ي-ئا-ه-ن ‘ ثد--ح ا flفلتÚ عم
ل-ه-ت-سسن نأا يرور--سضلا ن--م» فا--سضأاو«.سضعبلا مه-سضع-ب
نع ثدحتن نأا ملظلا نم هنا مغرو ديج لكسشب ةلوطبلا
يننا لوقلا يعسسوب نأا لا يرئاز÷ا بختنŸا فعسض طاقن
انتردق ‘ ةقث ىلع نحنو طاقنلا هذه اندسصر يمقاطو

عباتو«.ةدسشب اهجاتحن طاقن ثÓث ىلع لوسص◊ا ىلع
هذه نأا نامسض يعسسوب تايئاهنلا هذه ‘ ثدح امهم»
ةد-حو-ك ا-هدÓ-ب ¤إا دو--ع--ت--سس Úب--عÓ--لا ن--م ة--عو--مÛا
هناب ةلو-ط-ب-ل-ل داد-ع-ت-سسلا لÓ-خ كي-ك د-ه-ع-تو«.ةدحاو
وكتلز مجاهŸا نكل ةعت‡ ةرك بعل لجأا نم فزاجيسس
‘ ا--ي--سسور ى--ل--ع زو--ف--لا فد--ه ل--ج---سس يذ---لا سشت---يد---يد
نا لاق تايئاهنلا ¤إا لهأاتلل اينيفولسس دوقيل تايفسصتلا
زو-ف-لا» سشت-يد-يد لا-قو.ىرخا را-ك-فا م-ه-يد-ل Úب-عÓ-لا
ةتسسلا رودل لهأاتلل انمامأا بابلا حتفيسس ¤وألا ةارابŸاب

دح ىلعف كلذ اهب لعفنسس يتلا ةقيرطلاب متهن لو رسشع
ةعومÛا ‘ ثÓثلا انتايرابم عيمجب زوفلا انعسسوب يملع
Òم-سس ا-نا--مر--م سسرا--ح نا--ك و--ل ى--ت--ح ر--ف--سص-1 ةجي-ت-ن-ب

اما“ زكرن نحن» فاسضاو«.فادهلا وه سشتيفونادناه
جور-خ ة-ل-حر-م ¤إا لو-سصو--لا نل ...¤وألا ةارا--بŸا ى--ل--ع
«.Úيرئاز÷ا ىلع انزف اذا انفده نوكي نا بجي بولغŸا

عبتي ...

يتلا ءاوجألا نع مويلا ةقلح ‘ ثدحتنسس
يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا اهيلع ناك
ةهجاوŸا يهو ،انيفولسس ةهجاوم ةيسشع

ةجيتنب ينطولا بختنŸا اهرسسخ فسسأÓل
ىلع ةجذاسس ةقيرطب لجسس ،رفسصل فده
قبسسن ل ىتحو ،يسشواسش يزوف سسرا◊ا

ىرت ،ةهجاوŸا هذه تايثيح نع ثادحألا
لبق نادعسس حبار خيسشلا اهنأاسشب لاق فيك

سضعب نويع ‘ تدب فيكو ،اهئارجإا
،لاح هيلع فرعتنسس يذلا كلذ ّ،ÚبعÓلا

خيرات زيلاهد Èع ةديعسس ةلحرف
.رئاز÷ا تايرابم

لÓقتسس’ا ذنم «رسضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسسلا

يدهم Ëرك :دادعإا

Èسصلا قرافب اينيفولسس ةارابم اورظتنا نويرئاز÷ا^

رئاز÷ا ةارابم لبق هلاوحأا نسسحا ‘ نكي ⁄ اينيفولسس بختنم^

اينابسسإا لايدنوم تايركذب اينيفولسس ةارابم

(101ـلا ةقل◊ا)

سسيل يرئاز÷ا بختنŸا نا فÎعا نادعسس^
هتعوم‹ ‘ نسسحألا



ه--ب ما--ق ا---م»
ما--مأا م--ك◊ا
،ايبماز
ةحيشضف

،ةيقيقح
Èع ي-شضا-م-ل--بو

ه------ب------شضغ ن-------ع
،ه---ن---م د---يد----ششلا
ا-ه-ن-ل-عأا ي-شضا-م-ل-ب
نأاب ،حيرشص لكششبو
لدا---ع---ت---لا ة----ج----ي----ت----ن
.«Òغ ل مك◊ا اهلمحتي

فلكŸا) دوبع ياب حلاصص
(فافلا ىدل مÓعإلاب

طوطÿا»و «راحبلا ءارو اŸ ةيناطيÈلا ةيو÷ا طوطÿا ةكرشش» جامدنا -2791
.ةيناطيÈلا ةيو÷ا طوطÿا مشسا ت– «ةيبوروألا ةيناطيÈلا ةيو÷ا

.لبأا ةكرشش سسيشسأات  -6791
ناريإا ‘ ةيمÓشسإلا ةروثلا دئاق -ناريإا ‘ ةيمÓشسإلا ةيروهم÷ا موي -9791
.ماع يبعشش ءاتفتشسا دعب ةيمÓشسإا ةيروهمج ناريإا نلعي ينيمÿا هللا حور
ةرم رخآل قل– ةيشسنرفلا ةيو÷ا طوطخلل ةعباتلا دروكنوك ةرئاط -2891
.وÒناج يد ويرو سساكارك ¤إا

،رشصم ¤إا نانويلا نم اهتلحر ءانثأا ةيكيرمأا باكر ةرئاط راجفنا -6891
.نيرخآا ةئام نم Ìكأا ةباشصإاو باكر ةعبرأا عرشصمو
.Úطشسلف ةلودل اًشسيئر تافرع رشساي بيشصنت -9891
حÓشسل ةعبات ةرئاط Úعبشسل ًاشضرع دهاششت ةيناثلا ثيبازيلإا ةكلŸا -3991
.هئاششنإا ىلع اًماع57 رورÃ ًلافتحا يكلŸا و÷ا

.›ودلا يبد راطم ‘ دششار خيششلا ىنبم حاتتفا -8991
نادوبولشس قباشسلا سسيئرلا ىلع سضبقلا يقلت ةيفÓشسغويلا ةطرششلا -1002
.برح مئارج باكتراب هماهتل كلذو سشتيفيششوليم
.ليرفأا21 ىتح ترمتشسا Úنج ةنيدم ‘ ةرزجÃ موقي يليئارشسإلا سشي÷ا -2002
.وتانلا / يشسلطألا لامشش فلح ¤إا نامشضنت اينابلأاو ايتاورك -9002
.ةيشسائرلا تاباختنلا نم بحشسنت ةيشسيئرلا ةينادوشسلا ةشضراعŸا بازحأا  -0102
.سصخشش052 نم Ìكأا ةايحب يدوي ايبمولوك برغ بونج اوكوم ‘ يشضرأا رايهنا -7102

نم نوكتت ىوقلا باعلأا تاقباشسم ^
تا--ق--با--شسم ، ود--ع---لا تا---ق---با---شسم :
، ي------ششŸا تا------ق------با------شسم ، ير÷ا

، ة-ل÷ا ع-فد ، ز-جاو◊ا تا--ق--با--شسم
بثو-لا ، ل-يو-ط-لا بثو-لا ، ة--قر--طŸا
قا--ب--شس ، ›ا--ع--لا بثو--لا ، ي---ثÓ---ث---لا
، نو--ثاراŸا ،ح--مر--لا ي--مر ،ع--ناوŸا
، يرا--ششع--لا : ة--ب--كرŸا تا--قا---ب---شسلا
.ةنازلاب زفقلا

: ل---م---ششت ود----ع----لا تا----ق----با----شسم ^
Ÿير÷ا اهتاقباشس Ÿةئام: تافاشس

‘ Îم ةئا‰امثو ةئامعبرأاو Úتئامو
.ةعرقلا بشسح تاراشسم ‘ ÚبعÓلا بيترت متيو ةلشصفنم تاقباشسم

. Îم00001 و0005 و0051 تافاشسŸ ير÷ا تاقباشسم لمششت ^
.مك05و02 يششŸا تاقباشسم لمششت ^
.زجاوح01 ىطختي نأا بعل لك ىلعو Îم004 و0011 زجاو◊ا تاقباشسم لمششت ^
.هتناز كلذب ََامدختشسم Úتمئاق ىلع ةعوشضوم ةشضراع بعÓلا ىطختي ةنازلاب زفقلا ^
.غلك7 ،62 اهنزو ةلج عفدب بعÓلا موقي ^
.غلك7 ،62 اهنزو ةقرطم يمرب بعÓلا موقي ^

.تاهمألا مادقا ت– ةن÷ا ^
.ْرــَبِكلا ىَدـْحِإا اـَهـُقوـُقُعَف اهشضرأاو َكــuمُأل ْعـَشضـْخاَو ^
اــَيـَ◊ا ُهَدـsهَعـَت ْنِإا ٌسضْوَر tمُألا ِقاَرـْعَأا َبـuيَط ًاـبْعَشش َتْدَدـْعَأا اـَهـَتْدَدـْعَأا اَذِإا ٌةــَشسَرْدـَم tمُألا ^

.ِقاـَفآلا ىَدـَم ْمُهُرِثآاـَم ْتـَلَغَشش ىـَلُألا ِةَذـِتاـَشسَألا ُذاـَتـْشسُأا tمُألا ِقاَرــْيِإا اـَمـsيَأا َقَرْوَأا uيuرـلاـِب
 ُتاَهـsمُألا ْتـsقَرـَت ْدـَق ْنـُكَت ْمـَل اـَم ٍةـsمُأا يـِف ُءاـَنْبَألا ىـَقْرَي َسسـْيَل ^
اَهُبْشسَحَو ِناـَشسـْحِإاَو ٍماَرـْكِإاـِب ىـَلْوَأا tمُألاو ِهـِب َكـْيَدِلاَو ْمِرـْكَأاَف ٍسضاَم ُسشـْيَعلا ^

.ِناـَشسْنِإا sلُك َلاـَن ِلـْشضَفلاِب ِناَرـْمَأا ُهـُنِمْدُت ُعاـَشضْرِإلاَو ُلـْمَ◊ا
. اsمـَشض اَمَو َباَرـtتلا اَهاَوـْثَمِل ىَوـْهَأاو اـَهِب ْتَبِرـَشش يِتلا ِسسْأاـَكلا ىَلِإا tنـِحَأا ^
. ءاشسنلا اهب هللا sسصَخ ٍةَبِه ُمظعأا هَموُمُألا ^
.مألا نشضح نم معنأا ٌةَداَشسِو ⁄اعلا ‘ سسيل ^

كضســـــــــــــفن فـــــــــــقث

لبقو ،لبأا ةكرصش سسيصسأات ” ،6791 ةنصس نم مويلا اذه لثم ‘
انتلصسارÃ اوصسنت ل ، اهيلع فرعتلا مككÎن ،اهيلع فرعتلا

:›اتلاÊوÎكللا عقوŸا Èع
moc.liamg@mirakiddam،انتحفصص رونت مكعيصضاومف

امكو ،مكنظ نصسح دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتاداقتناو
 .مويلا ءاعدب هللا ةكرب ىلع انتحفصص أادبن ،ددع لك ‘ ”دوعت

لاق و ،ءامشسلا ‘ لوألا فاشش ليللا ‘ ،مهروهظ ىلع نيدقارو ةميخ ‘ Úنكاشس Úنثا كلاق
هيف نا : Êاثلا لاق ؟ ةيلع لدي سشو اذه لاق ، ةÒثك مو‚ فوششا لاق ؟ فوششت سشو Êاثلل

 يبغاي قرشسنا انتميخ فقشس نا لدي اذه لوألا لاق . نوكلاه ‘ انÒغ بكاوكو تار‹

 .تمشصلا : وه ⁄اعلا تاغل ىوقأا ^
 . عومدلا : وه ⁄اعلا تاغل غلبأا ^
 . فعشض : Úللا ‘ طارفإلا ^

 . ةفخ : كحشضلا ‘ طارفإلا ^

 . لومخ : ةحارلا ‘ طارفإلا ^
 . ريذبت : لاŸا ‘ طارفإلا ^
 . سساوشسو : رذ◊ا ‘ طارفإلا ^
نونج : ةÒغلا ‘ طارفإلا ^

ــه2441 نابعشش81 ـل قفاوŸا1202 ليرفأا10 سسيمÿا

انعم مصستبإا

ـــــــ Êاعمو تاملك ــــــــ

Èتعأاو ارقإا ــــ

يدهم Ëرك :دادعإا

ÊاŸأا يوا-شس‰ ءا-ي-م-ي-ك ⁄ا-ع ،يد-نو-م-غ-ي-شس درا-ششير -5681
.5291 ماع ءايميكلا ‘ لبون ةزئاج ىلع لشصاح
.يشسنرف يحرشسم بتاكو رعاشش ،ناتشسور دنومدإا -8681
.سسفنلا ملع ‘ يكيرمأا ⁄اع ،ولشسام ماهاربأا  -8091
ىلع لشصاح يكيرمأا ليمŒ حارج ،ياروم فيزوج  -9191

.0991 ماع بطلا ‘ لبون ةزئاج
لغشش ،يرشصم يركشسع دئاق ،›ذاششلا نيدلا دعشس  -2291
.ةيرشصŸا ةحلشسŸا تاوقلا برح ناكرأا سسيئر بشصنم
.ةيكيرمأا ةلث‡ ،زدلانير يبيد -2391
ىلع لشصاح يشسنرف ءايزيف ⁄اع ،يجونات Úهوك دولك -3391

.7991 ماع ءايزيفلا ‘ لبون ةزئاج
ةلشصاح ةئيبلا لاجÃ ةينيك ةطششان ،ياثام يرا‚او  -0491
.4002 ماع مÓشسلل لبون ةزئاج ىلع
.›اطيإا مدق ةرك بردمو بعل ،يكاشس وغيرأا -6491
.يشسنرف تايشضاير ⁄اع ،نك نلأا -7491
.ÊاŸأا مدق ةرك بعل ،رلوم Îيد  -4591
.Êاريإا مدق ةرك بردمو بعل ،يليتشس ديمح  -7691
.ةينانبل ةينغم ،سسرطب ايلوج  -8691
.Êانبل ينغم ،ركاشش لشضف  -9691
.ةيروشس ةلث‡ ،دارم اناموج  -4791
.يدنلوه مدق ةرك بعل ،فروديشس سسنرÓك  -6791
.يرشصم مدق ةرك بعل ،يكز ورمع  -3891
.ايروشس ديلاوم نم لشصألا ةينيطشسلف ةلث‡ ،يدعشسلا ةعور -8891
 .يشسنرف مدق ةرك بعل ،غوغن ديفيد -9891

⁄اعلا ‘ Úجوز مدقأا
«غنوي وي-ل» نا-ي-ناو-يا-ت-لا نا-جوز-لا ل-ف-ت-حا
سسماÿا ا--م--ه--جاوز د--ي--ع--ب «ناو غ--نا--ي»و
ا-م-هدا-ف-حأا ن-م Úع-برأا ط-شسو Úنا-م-ث--لاو
. سصاخششأا011 ›امجإلا مهددع غلابلا
Úجوز مدقأا امهنأا ناجوزلا ناذه دقتعيو

لو-خد-ل نا-ي-ع-شسي ا-م-ه--ف اذ--لو ،⁄ا--ع--لا ‘
ام اذإاو .ةيشسايقلا ماقرأÓل زينيغ ةعوشسوم

كلذ نوكيشسف ةعوشسوŸا لوخد نم انك“
ا-يدو-ل-كو ما-ي-ل-يو Úي-كÒمألا با-شسح ى-ل-ع
.ةنشس38 امهجاوز رمع غلبي نيذللا مايليل
نا-جوز-لا ىد-ترا ل-هألا بل-ط ى-ل-ع ءا-ن--بو
روهزلا اعشضوو ،بايثلا لمجأا نايناوياتلا

ن--م و--ج ‘ ا--شسل--جو ،ا--م--ه--يرد---شص ى---ل---ع
.ةيبابششلا Êاغألاو ةشصقارلا ىقيشسوŸا fiزودنق دوم

سساك بقل زودنق دومfi رشسخ ناو ىتح
هنا لا ،ةير-شصن-لا ع-م ة-ي-ق-ير-فلا يرو-ك-لا
ماع فيرخ ‘ ينطولا بختنŸا عم جوتو
باعلألا ةرودل ةيبهذلا ةيلاديŸاب8791
ا-ه-ت-ن-شضت-حا ي-ت-لا ة-شسماÿا ة--ي--ق--ير--فألا
ةدايقب ينطولا قيرفلا راشصتنا دعب اندÓب
Úب--عÓ--لا ن--م ة--ب--خ---نو ،‘و---لfl د---ششر
ءاقللا ‘  يدهم حابرشس سسرا◊ا مهدوقي
فدهب يÒجينلا بختنŸا ىلع يئاهنلا
ه--ي--ف مد--ق يذ--لا ءا--ق--ل--لا و--هو ،؟ر--ف---شصل

fiباقم عورا نم ةدحاو زودنق دومÓهت
.بختنŸا عم
رر-ك-ي زود-ن-ق دو-مfi نا-ك د-ع-ب ن-م ة-ن-شس
با----------ع-----------للا ةرود ف زا‚لا سسف-----------ن
تيلبشس ة-ن-يدÃ تر-ج ي-ت-لا ة-ي-ط-شسو-تŸا
لبق ايفÓشسغوي ةلودل ةعبات تناك يتلا
رهق نم بختنŸا مرح ثيح ،تيتششتلا
،يئاه-ن-لا ف-شصن رود-لا ‘ م-ظ-نŸا د-ل-ب-لا

.ةيزنوÈلا ةيلاديŸاب ىفتكا ثيح
زود-ن-ق دو--مfi دا--ث ة--ي--لاوŸا ة--ن--شسلا ‘

هخيرات ‘ ةرم Êاث ¤إا ينطولا بختنŸا
،ايقيرفإا ·أا سساكل ةيئاهنلا راودألا ¤إا
ى-ل-ع ة-يو-ف-شصت ة-طfi ر--خا ‘ ه--ب--ل--غ--ت--ب
ءاز÷ا تابرشضب وكامبب ›اŸا بختنŸا

با-يإلاو با-هذ-لا ءا-ق-ل ءا-ه--نإا د--ع--ب5/4
1/0 ةجيتنلا سسفنب

ةدارإاب ةبراغŸا ةÈخ ءاشضيبلا رادلاب سسماÿا دمfi بعلÃ ىقتلا9791 ماع Èمشسيد رهشش نم عشساتلا ‘
لازي ل ةيخيرات ةÁزه ينطولا انبختنم ق◊ا مهشسفنأا ةبراغŸا ÚيŸÓا ةششهد مامأا ،Úيرئاز÷ا حومطو
تفلب برغŸا بختنŸا كابشش تنكشس يتلا فادهألا ناو ل فيك ،سسمألاب تثدح اهنأاكو اهركذتي ةبراغŸا

‘  زودنق اهنع لاق يتلا ةÁزهلا يهو.ليجشستلا ¤إا Úقابشسلا اوناك ةبراغŸا نا مغر ةشسمخ عومÛا ‘
،ةيناثلا نع فلتخت ⁄ باهذلا ةهجاوم ،» ةبراغملل ةŸؤوŸا ةÁزهلا » هلوقب ةيشضاŸا ةنشسلا هي انشصخ راوح
...عبتي.ةيبŸولا باعلأÓل راودألا ¤إا  رشضÿا تلهأا ةفيظن ةثÓثب ينطولا بختنŸا اهب زاف ثيح

مويلا ∂Gd∏¡º GCf≈ GCS°ÉCd∂ HÉCÊ GCT°¡ó GCf}مويلا
GCfâ Gdò… ’ Gd¬ GE’ GCfâ G’CMó Gdü°ªó

Gdò… ⁄ j∏ó h⁄ jƒdó h⁄ jµø d¬
cØƒG GCMó^ GCb†¢ MÉLà» ^GCfù¢

hMóJ» ^aôê côHà»z.

{Gd∏¡º GCf≈ GCS°ÉCd∂ HÉCÊ GCT°¡ó GCf∂
GCfâ Gdò… ’ Gd¬ GE’ GCfâ G’CMó Gdü°ªó

Gdò… ⁄ j∏ó h⁄ jƒdó h⁄ jµø d¬
cØƒG GCMó^ GCb†¢ MÉLà» ^GCfù¢

hMóJ» ^aôê côHà»z.
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98 لوأا ي--ها---م :لاؤو---صسلا
ينطولا بختنŸا اهبعل ةارابم
؟لÓقتصسلا دعب يرئاز÷ا

ا--ه---ب---ع---ل ةارا---ب---م لوأا:باو÷ا
د-ع-ب ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا
بخ-ت-نŸا ما--مأا تنا--ك لÓ--ق--ت--شسلا
ةمشصاعلاب توأا02 بعلÃ يراغلبلا
ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا زو--ف--ب ته--ت--ناو
ه---ع---قو ر---ف----شصل فد----ه----ب ر----ئاز÷ا
‘ Êو--ت--يز ي--ن--غ--لا د--ب--ع مو--حرŸا

.Êاثلا طوششلا فشصتنم

Úب ة-ي-ن-مز-لا ةدŸا ¤إا م-قر-لا اذ-ه ز-مر--ي
0391 ةنصس6/0 اصسمنلا مامأا اي-ناŸا طو-ق-صس
مامأا ي-صضاŸا ءا-ثÓ-ث-لا ا-ي-ناŸا طو-ق-صس Úبو
سسفنبو ي-بورولا ·ألا يرود ‘ ا-ي-نا-ب-صسا
اهاقلتي Úتجي-ت-ن ل-ق-ثأا ي-هو ،ة-ج-ي-ت-ن-لا

.يوركلا هخيرات ‘ «تفاصشناŸا» بختنم

:ليرفأا

ــــــــــ مويلا حيرصصت ـــــــ

كتامولعم ¤إا فضض ـــــــ
ةد--ع--ق--لا وذ ي--ه مُرُ◊ا ر---ه---ششألا ^

.بجر،مرfi،ةج◊اوذ،
¤وألا رششعلا يه رششعلا ›ايللا ^
.ةج◊ا ىذ رهشش نم

اوركذ نيذsلا لشسرلاو ءايبنألا ددع ^
.َلوشسرو َايبن52 نآارقلا ‘
هئايبنأا ىلع هللا اهلزنأا يتلا بتكلا ^

، د-مfi ى-ل-ع نآار-ق-لا : ي-ه ه--ل--شسرو
ىل-ع ل-ي‚ٍلا ، ى-شسو-م ى-ل-ع ةارو-ت-لا

رو-بز-لا ، م-ي-هار-بٍا ف-ح-شص ، ى--شسي--ع
.دواد ىلع

ة---با---ت---ك ‘ Êا---م---ث---ع---لا م---شسر---لا ^
ة-ق-ير-ط-لا و-ه ف-ير--ششلا ف--ح--شصŸا
‘ ناف-ع ن-ب نا-م-ث-ع ا-ها-شضترا ي-ت-لا
.فيرششلا فحشصŸا فورح ةباتك

لداعت مار◊ا دجشسŸا ‘ ةÓشصلا ^
.ةÓشص فلأا ةئام
.ةÓشص فلأا لداعت يوبنلا دجشسŸا ‘ ةÓشصلا ^

ى---شصقألا د---ج----شسŸا ‘ ةÓ----شصلا ^
.ةÓشص005 لداعت

مدقلا ةرك ةضضاير
ا-م-ك مد-ق-لا ةر-ك ة-ب-ع--ل تر--ه--ظ

Ìكأا لبق ›ا◊ا اهلكششب فرعُت
ماع ‘ ًاديد– ،ماع ةئم نم

نكل ،ةشضايرلا هذهل ةئيه لوأا ليكششت ” ثيح ،اÎل‚إا ‘ كلذو م3681
Áدق ¤إا ةركلاب بعللا خيرات دتË كأل دوعي كلذو ،نامزلاÌ 0003 نم
ل-ب-ق ثلا-ث-لا نر-ق-لا ‘ Úشصلا ‘ و-غو-ك-لا ة-ب-ع-ل تفر-ع ذإا ،ًا-ب-ير-ق--ت ما--ع
مث ،لكششلا عبرم زيح لخاد ةركلا برشض ىلع دمتعت تناك يتلاو ،دÓيŸا
نرقلا ¤إا ةÁدقلا تاراشض◊ا نم اهÒغو نانويلاو نابايلا ‘ ترششتنا
؛كاذنآا ةركلا باعلأا نم Úتبعل جمد ” دقو ،اÎل‚إا ‘ رششع عباشسلا
دمتعتو ،ةركلا طاقتلا ىلع امهدحأا دمتعت ذإا ،نوتيإلاو يبغرلا امهو
ندنل ‘ مدقلا ةرك دعاوق ديد–و ءاششنإا ” مث ،ةغوارŸا ىلع ىرخألا

.م3681 ماع



 ةــــــــينازيم دــــــــسصري يـــــــــتيسس Îسسسشناــــــــم
! ورــــــــيوغأاو زرــــــــfi بــــــــبسسب ةــــــــمخسض

،لبقŸأ فيشصلأ ‘ تأدقاعتلأ ضضعب مأربإل ةمخشض ةينأزيم يزيل‚إلأ يتيشس Îشسششنام يدان عشضو
قباشس تقو ‘ نلعأأ دق يتيشس Îشسششنام يدان ناكو .زرfi ضضايرو وريوغأأ ويجÒشس هيبعل ببشسب
مشسأوم01 دعب ،›ا◊أ مشسوŸأ ةياهن بقع ،«ضسنزيتيشسلأ» نع وريوغأأ ويجÒشس ينيتنجرألأ ليحر
.تأرم4 زاتمŸأ يزيل‚إلأ يرودلأ بقل قيقحتل اهلÓخ هداقو ،قيرفلأ ضصيمق اهلÓخ ىدترأ

لعفلاب تأأدب يتيشس Îشسششنام ةرأدإأ نأأ ¤إأ اهل ريرقت ‘ تراششأأ ةيناطيÈلأ «ليم يليد» ةفيحشص
نأأ ةفيحشصلأ تحشضوأأو .ةلبقŸأ ةيفيشصلأ تلاقتنلأ ةÎف لÓخ وريوغأل ليدب داجيإأ ىلع لمعلأ
لجأأ نم كلذو ،لبقŸأ يفيشصلأ وتاكÒملل ينيلÎشسإأ هينج نويلم002 غلبم دشصر يوامشسلأ يدانلأ
لظ ‘ ،زرfi ضضاير يرئأز÷أ حانجلل ليدب بعل عم دقاعتلأ كلذكو ،وريوغأأ ليدب عم دقاعتلأ
مجاهم ،دنلاه غنيلريإأ يجيوÔلأ نإاف ،ةفيحشصلأ بشسحبو .اماع03ـلأ زجاح نم هبأÎقأ
ريدŸأ ،لويدرأوغ بيب ÊابشسإÓل لوألأ فدهلأ وه ،ÊاŸألأ دنو“رود ايشسورب
وتاكŸÒأ ‘ وريوغأأ ليحر ضضيوعت لجأأ نم ،يتيشس Îشسششنام قيرفل ينفلأ
،لويأر ونيمو لويدرأوغ Úب ةدي÷أ Òغ ةقÓعلأ عن“ نلو .لبقŸأ يفيشصلأ
نلعأأ امدعب ،ةقفشصلأ ما“إأ نم يتيشس Îشسششنام ،بعÓلأ لامعأأ ليكو
فلأأ نأأ ركذُي .ةيدنألأ عم ةقباشسلأ هتافÓخ لك ًابناج عشضو هنأأ لويأر

ا‡ ،تأونشس3 ةدŸ يتيشس Îشسششنام قيرفل بعل ،غنيلريإأ دلأو ،دنلاه
تايوتشسم د-نلا-ه مد-قو .ة-ق-ف-شصلأ لا-م-كإل ًا-ي-فا-شضإأ ا-ع-فأد ل-ثÁ د-ق
،0202 ءاتشش ‘ دنو“رود ايشسورب قيرف ¤إأ مامشضنلأ ذنم ةرهبم
94 ‘ ًافده94 ليجشستب ،يواشسمنلأ جروبزلاشس لوب دير نم امداق
عم دقاعتلأ يوامشسلأ يدانلأ دشصري ،رخآلأ بنا÷أ ىلع .ةأرابم
نم ،يزيل‚إلأ Óيف نوتشسأأ قيرف دئاقو حانج ،ضشيليرغ كاج

ترا-ششأأو .ة-ي-ف-ي--شصلأ تلا--ق--ت--نÓ--ل ا--هد--شصر ي--ت--لأ ة--ي--نأز--يŸأ
هكÓت-مأ م-غر ،ةو-طÿأ كل-ت ذ-خ-تأ ي-ت-ي-شسلأ نأأ ¤إأ ة-ف-ي-ح-شصلأ
ÚثÓثلأ نشس نم هبأÎقأ عم ،زرfi ضضاير يرئأز÷أ حانجلل
ر-مألأ أذ-ه نأأ ة-ف-ي-ح-شصلأ تÈت-عأو .با-شش بعÓ--ل ة--جا◊أو
نيورب يد نفيك يكيجلبلأ طشسولأ يبعل ىلع اشضيأأ قبطني
ىلع رداق ضشيليرغ نأأو اميشس ل ،ناجودنوغ ياكلإأ ÊاŸألأو
زربأأ نم Èتعي اماع62ـلأ بحاشص .اشضيأأ امهزكرم لغشش

‘ ›ا◊أ مشسوŸأ لÓخ كراشش ثيح ،Óيف نوتشسأأ مو‚
.رخآأ افده21 عنشصو فأدهأأ7 اهلÓخ لجشس ،ةأرابم32

ــه٢44١ نابعشش٨١ ـل قفاوŸا١٢٠٢ ليرفأا١٠ سسيمÿا

ةÒــــــــخألا ةــــــــسصرفلا ةاراــــــــبم يــــف يــــــــبÁزام لــــــــبقتسسي باـــــــــبسشلا

Òبك لمع هرظتنيو يدحتلا عفري يحاي
بابششلأ ةداعإأ لواحيشس هنأأ دكأأ نيأأ قباشس تقو ‘ بابششلل يشضايرلأ ريدŸأ حرشص

ملعي وهف تقولأ ضسفن ‘ ،قيرفلل هدقع فيرششت ىلع لمعلأو حيحشصلأ قيرطلأ ¤إأ
نأأ اÃ ءأوشضألأ هيلع طلشستشس ةÎف ‘ قيرفلل مدق هنأأو Òبك لمع هرظتني هنأأ
.ةمداقلأ ةÎفلأ Òيشست هناكمإاب ديدج بردمو ةيعون تاميعدت ¤إأ جاتحي بابششلأ

امود ليحرب Òغتي دق حابرمو رارج Òسصم
بنا÷أ نم مايألأ هذه بابششلأ تيب ‘ Òغتتشس رومألأ نم Òثكلأ نأأ ودبي
ضضع-ب مد-خ-ي د-ق يذ-لأو ا-مود ق-با-شسلأ بردŸأ ل--ي--حر د--ع--ب أذ--هو ي--ن--ف--لأ
رأرج رأرغ ىلع مشسوŸأ أذه مهيلع دمتعي ⁄ نيذللأ ÚبعÓلأ
ىلع افيشض لح اŸ امهحيرشست نع نلعأأ يذلأ حابرمو
دد-ح-ت-ي-شس ثي-ح ،ة-ي--نو--يز--ف--ل--ت--لأ ضصشص◊أ د--حأأ

ديد÷أ ينفلأ مقاطلأ مودق دعب امهÒشصم
.ايئاهن قيرفلأ أرداغي نل دقو
مقاطلا عم نÓمعيسس ضشاميكيدو يتخب

ديد÷ا ينفلا
نأأ «بعŸÓأ ءأد----شصأأ» ردا----شصم تف-----ششك
Ëرك نع يلختلأ يوني ل ةرامع ضسيئرلأ
دعب ضشا-م-ي-ك-يد ضسأر◊أ برد-مو ي-ت-خ-ب
ينفلأ مقاطلأ عم نÓمعيشسو مود ليحر
‘ لمعلأ وحر لشصأوي نلو أذه ،ديد÷أ
رأوشسأأ جرا-خ ا-مود-ب ق-ح-ل-ي-شسو ق-ير-ف-لأ
.يبÁزام ةأرابم دعب قيرفلأ

رخآأ بعل عم دعوم ىلع دأدزولب بابشش قيرف نوكيشس
لبقتشسي امدنع أذهو يراقلأ ىوتشسŸأ ىلع هظوظح

را-طإأ ‘ ›و-غ-ن-ك-لأ ي-بÁزا-م ي-ب-ي--ت يدا--ن د--غ--لأ ة--ل--ي--ل
ةطبأر تاعوم‹ رود نم ةشسماÿأ ةلو÷أ تايرابم
يبŸوألأ ةيليو-ج5 بعلم ىل-ع أذ-هو ا-ي-ق-ير-فإأ لا-ط-بأأ
‘ Úلاتتم Úلداعت دعبف ،Óيل02h ةعاشسلأ نم ةيأدب
ةيراقلأ ةلوطبلل ق-ير-ف-لأ دو-ع-ي-شس Úت-ي-شضاŸأ Úت-لو÷أ
.لهأاتلل ةمئاق هظوظح ىلع ءاقبإلأ فدهب

ةلوطبلا جراخ بابسشلا عسضتسس ةراسسÿا
ءا-ق-فر-ل ة-ب-شسن-لا-ب د-غ-لأ ةأرا-ب-م نأأ ى-ل-ع ع-ي-م÷أ ق-ف-ت-ي

ةجيتن يأاف ،ايقيرفإأ لاطبأأ يرود جرعنم Èتعت قأزيرم
عبرلأ رودلأ غولب ‘ قيرفلأ ظوظح نهÎشس زوفلأ Òغ
ةعومÛأ ‘ ثلاثلأ زكرŸأ لتحي بابششلاف ،يئاهنلأ
نكل ،Êأدوشسلأ لÓهلأ عم يواشستلاب طاقن3 ديشصرب
مامأأ ةÒبكلأ ةراشسÿأ دعب ـ4 كلÁ يدأدزولبلأ يدانلأ

‘اكلأ هدحو  مويلأ ءاقلل ‘ زوفلاف كلذل ،زنوأد ناشص
.لهأاتلأ ظوظح ىلع ءاقبإلأ أودأرأأ أذإأ

ةارابŸا هذهل اديج رسضحي ⁄ قيرفلا
مامأأ دغلأ ةأرابŸ أديج ةيدأدزولبلأ ةليكششتلأ رشض– ⁄
ثي-ح ن-م ا-ب-ع-شص ا-عو-ب-شسأأ ضشا-ع ق-ير-ف-لا-ف ،ي--بÁزا--م
نع امود بردŸأ ليحرب ينفلأ ىوتشسŸأ ىلعو جئاتنلأ
ر-خآأ ‘ لدا-ع-ت-لأ د-ع-ب ج-ئا-ت-ن-لأ ة-مزأأ ل-شصأو-تو ق-ير-ف--لأ

ل-ما-ع-ف كلذ ¤إأ ف--شضأأ ،نا--شسم--ل--ت دأدو ى--ل--ع ةأرا--ب--م

لك ةأرابم بعلت ةليكششتلأ نأأ ذإأ اشضيأأ رثؤوم قاهرإلأ
قيرفلأ ىرجأأو أذه ،لÓهلأ ءاقل ذنم ابيرقت مايأأ ةثÓث
.ةعم÷أ ءاقلل أÒشض– ةيبيردت ضصشصح3

يئاهنلا عبر نم بابسشلا بيرقت ةمهم مامأا يتخبو وحر
و-حر ا-مود بردŸأ يد-عا-شسم د--غ--لأ ةأرا--ب--م دو--ق--ي--شس
ة-كد ى-ل-ع نا-شسل-ج-ي-شس نأذ-ل-لأ ي-ت-خ-ب Ëر-كو نا-م-ي--ل--شس
نأراتخيشسو دويعشس ءÓمول تاميلعتلأ Ëدقتل ءلدبلأ
نافدهي امه-ف كلذ-ل ،ءا-ق-ل-لأ أذ-ه-ل ة-ي-لا-ثŸأ ة-ل-ي-ك-ششت-لأ
نع يئاهنلأ عبر غولبل قأور نشسحأأ ‘ بابششلأ عشضول

هذه ‘ زوف لوأأ قيق–و طاقنلأ فيزن فاقيإأ قيرط
ثيح ،زنوأد ناشص مامأأ لÓهلأ Ìعت راظتنإأ عم ةلوطبلأ

بابلأ نم يدأدزولبلأ يدانلأ عيدوتل يئانثلأ ىعشسيشس
.عشسأولأ

يتباث ،كسش لfi دوبيعو يŸاسس ةكراسشم
دوعيسس دويعسسو بيغي

ذنم ةيدأدزولب-لأ ة-ل-ي-ك-ششت-لأ درا-ط-ت تا-با-شصإلأ لأز-ت ل
ذنم هتايرابم م-هأأ ل-خد-ي-شس ق-ير-ف-لا-ف ،م-شسوŸأ ة-يأد-ب
،ÚمهŸأ ÚبعÓلأ نم ديدعلاب اشصوقنم ربوشسلأ ءاقل

كشش لfi دوبيعو يŸاشس نأديŸأ يطشسوتم ةكراششمف
نلو بعŸÓأ نع ةليوط ةدŸ اباغ دقف ةعم÷أ أذه
عوبشسألأ أذه ةعومÛأ عم ا-م-ه-جا-مد-نإأ ا-م-ه-ل ع-ف-ششي
رخآلأ نأديŸأ طشسوتم بايغ د-كأا-ت ا-م-ي-ف ،ة-كرا-ششم-ل-ل
ةيلشضع ة-با-شصإأ بب-شسب ءا-ق-ل-لأ أذ-ه ن-ع ي-ت-با-ث ي-بر-ع-لأ
ل-شصأو-ي-ل ،ف-ل-ششلأ ءا-ق-ل ‘ ا-ه-ل ضضر--ع--ت

يرود تايرابم نع هبايغ قباشسلأ ضسابعلب دا–إأ بعل
هذ-ه ‘ ةرا-شسلأ ىر-ششب--لأ ا--مأأ ،م--شسوŸأ أذ--ه لا--ط--بألأ
أذ-ه-ف دو-ي-ع-شس Òمأأ با-ع-لألأ ع-نا-شص ةدو-ع ي-ه ةأرا-بŸأ
امدعب ةأرابŸأ هذهل ةيزها÷أ ةمق ‘ حبشصأأ Òخألأ

.ةيشضاŸأ مايألأ ذنم ضصاخ جمانÈل عشضخ

ةراثإلا نم Òثكلاب دعت ةارابŸا

بي-تر-ت لود-ج ‘ نا-ق-ير-ف--لأ ة--ي--ع--شضو أÒث--ك ه--با--ششت--ت
‘ زوفلأ قيقحتل ناجاتحي امهنأأ ينعي ام ةعومÛأ

ام ،لبقŸأ رودلأ ‘ مدق عشضو لجأأ نم ةأرابŸأ هذه
ثدح املثم ةراثإلأ نم Òثكلاب دعي مويلأ ءاقل نأأ ينعي

لداعتلأ ةجيتن ةرŸأ هذه هنأأو ةشصاخ ،باهذلأ ءاقل ‘
امهلقث لكب نايمÒشس امهنأأ ينعي ام Úقيرفلأ مدخت نل
.يدأدزولبلأ بنا÷أ نم ةشصاخ موجهلأ وحن

بـــــيغيسس Ìيخلبو ةدوــــــــعلل حسشرم دادــــــك
نع هبايغ دع-ب ي-بÁزا-م ءا-ق-ل ة-بأو-ب ن-م با-ب-ششلأ ع-م ة-كرا-ششم-ل-ل دأد-ك بي-ع-شش يروÙأ ع-فأدŸأ دو-ع-ي-شس
دوعيشس اميف ،راششوب ةقفر عافدلأ روfi ليكششتل هجتي دأدك ،ةباشصإلأ يعأدب قيرفلل ةÒخألأ تايرابŸأ
رداغ يذلأ Ìيخلب ناكم ةيشساشسألأ ةليكششتلأ ‘ ةوÿوب أأدبيشسو أذه ،رشسيأأ Òهظك يلشصألأ هزكرŸ خاشسن
.مايأأ3 نع لقت ل ةدŸ نيدايŸأ نع هبيغتشس ةيلشضع ةباشصإل هشضرعت دعب ضسمأأ مويل ةيبيردتلأ ةشص◊أ

طسسولا ‘ امهيلع دمتعيسس قازيرمو يوارد
لشصأويشس كلذل ،تاكيرت ىوتشسم عجأرت دعب ةشصاخ طشسولأ ‘ تأرايÿأ نم ديدعلأ ينفلأ مقاطلأ كلÁ ل

ةقث ىتحو ينفلأ مقاطلأ ةقثب نايشضحي امهف ،ءاقللأ أذه ‘ ÚعجÎشسمك يوأرد ةقفر بعللأ قزيرم
لك نأأ اÃ فيشضلأ قيرفلل ةدترŸأ تامجهلأ رشسك ةمهم امهل لكوتشسو ،يدأدزولبلأ عراششلأ

.عافدلل نونكÒشس مهنأاب يحوت تأرششؤوŸأ
دويعسس ةدوع ةبسسان3Ã-3-4 ةطخب لخديسس بابسشلا

نأأ لبق مشسوŸأ ةيأدب ذنم اهب يعلي ناك يتلأو ةلشضفŸأ هتطÿ ةبيبششلأ دوعيشس
ع-نا-شص ةدو-ع ة-ب-شسا-نÃ أذ-هو3-3-4 ي-هو ةرر-ك-تŸأ تا-با-شصإلأ ه-ي-ل-ع ¤أو--ت--ت
هتأرير“ Ëدقت لجأأ نم يموجهلأ يثÓثلأ فلخ بعليشس يذلأ دويعشس باعلألأ
ةعانشص لحأأ نم أÒثك هيلع نولوعي ثيح ،يمامألأ طÿأ يبعل ىلع ةداتعŸأ
.أÒثك ينفلأ مقاطلأ تحأرأأ هتدوعو ةأرابŸأ هذه ‘ قرافلأ

ضسمأا ةيبيردت ةسصح ىرجأا قيرفلا
موي ةيبيردت ةشصح ترجأأو عوبشسألأ أذه اهتابيردت بابششلأ ةليكششت تلشصأو
اهيف لشصأو ةشص◊أ ،يبÁزام ءاقلل أÒشض– توأأ02 بعلم ىلع احابشص ضسمأأ
ةشصح رخآأ قيرف-لأ ير-ج-ي-شسو أذ-ه ،ي-ن-ف-لأ ل-م-ع-لأ ى-ل-ع ز-ي-كÎلأ و-حرو ي-ت-خ-ب
.ةليكششتلأ ىلع ةÒخألأ هتاشسŸ ينفلأ مقاطلأ اهيف عشضيشس مويلأ ةيبيردت

«ايديم لايسشوسسلا» ¤إا بعلŸا نم

؟ضضرألا وكيسسÓكل ةنولسشرب دعتسسي فيك
يديلقتلأ Ëرغلأ دشض وكيشسÓكلأ ةأرابŸ هتأدأدعتشسأ Êابشسإلأ ةنولششرب قيرف أأدب

ضضو-خ ن-م ما--يأأ01 ل-ب-ق كلذو ،ة-شصا-خ ة-ق-ير-ط-ب د-يرد--م لا--ير
01 موي ،ديردم لاير ىلع افيشض ةنولششرب لحيو .ةهجأوŸأ

ةلو÷أ ‘ ،ونافيتشس يد وديرفلأأ بعلم ىلع ،لبقŸأ ليربأأ
نم ما-يأأ01 لب-قو .Êا-ب-شسإلأ يرود-لأ تا-شسفا-ن-م ن-م03ـلأ
يذلأ ديد÷أ هشصيمق نع Êولاتكلأ يدانلأ نلعأأ ،ةأرابŸأ

ه-با-شسح Èع كلذو ،و-ك-ي-شسÓ-ك-لأ ةأرا-ب-م لÓ--خ ه--يد--تÒشس
رششنو .«Îيوت» يعامتجلأ لشصأوتلأ عقوم ىلع يمشسرلأ
يجÒشسو ه-ي-ك-ي-ب درأÒج ه-ي-ب-عÓ-ل أرو-شص ة-نو-ل-ششر-ب يدا-ن
قلعو .ديد÷أ ضصيمقلاب „وي يد يكنيرفو يرديبو وتربور

ديرف ضصيمق» :روشصلأ ىلع ةنولششرب يدانل يمشسرلأ باشس◊أ
،ىرخأأ ةيحان نم .«⁄اعلأ ‘ ةأرابم لشضفأأ ‘ هيدتÔل

عفأدŸأ ةدو-ع Êو-لا-ت-ك-لأ ق-ير-ف-لأ تا-ب-يرد-ت تد-ه-شش
نع ليوط با-ي-غ د-ع-ب ،ه-ي-ك-ي-ب درأÒج Êا-ب-شسإلأ

د-ق ه-ي-ك-ي-ب نا-كو .ة-با-شصإلأ بب-شسب بعŸÓأ
ف-شصن با-يإأ ‘ ،ة-يو-ق ة-با-شصإأ ن-م ى-نا--ع

،ةيليبششإأ دشض اينابشسإأ كلم ضسأاك يئاهن
هبايغ ‘ تببشست ،يرا÷أ رهششلأ علطم

تلاقو .Ú◊أ كلذ ذنم اشسرابلأ نع
هيكيب نإأ ةينابشسإلأ «اكرام» ةفيحشص
،يعام÷أ ةنولششرب نأرم ‘ كراشش
د----لا----نور نأأ ¤إأ ةÒششم ،ءا----ع-----برألأ

ن--مؤو--ي ،ا--شسرا--ب--لأ برد--م ،نا--مو---ك
.وكيشسÓكلاب قاحللأ ىلع هتردقب

ة-يو-ق ة-ع-فد ل-ث-م-ت-شس ه-ي-ك-ي-ب ةدو--ع
كيتلتأأ ةهجأوم لبق كلذك اشسرابلل
‘ ،ل-ب--قŸأ ل--ير--بأأ71 مو-ي ،وا--ب--ل--ب
نوكيشسو .اينا-ب-شسإأ كل-م ضسأا-ك ي-ئا-ه-ن

،هيكيب ةيزهاج رابتخأ اشسرابلأ ناكمإاب
‘ ،لبقŸأ Úنثإلأ موي ،ديلولأ دلب ةهجأوم لÓخ
.Êابشسإلأ يرودلأ تاشسفانم نم92ـلأ ةلو÷أ


