
ةمسساح ةرير“41 ¤إأ هتليسصح عفر
جد5٢  :نمثلا ^٧٣١: ددعلا ^ــه٢44١ ناسضمر١٠ـل قفاوŸا١٢٠٢ ليرفأا٣١ ءاثÓثلا

لجأا نم براحنسس» :لازغ
«يرودلاب جيوتتلا

عــــنسصت زرــــfi تاـــحيرسصت
اــــــسسنرف يــــف ثدــــــ◊ا

يبات رانÒب عم نماسضتي روليد
اسسنرف ‘ لد÷ا Òثُيو

رأوح ‘ يرومعل تايدج قباسسلأ ›ودلأ
:«بعŸÓأ ءأدسصأأ» عم

ةيبهذلا ةركلا نم تمرُح »
لغتسسأا ⁄و ،9002 ‘
«يسشطز عم يتقÓع ًاموي

 يـــــــــتلا تاـــــموجهلا ةـــــلمح
ينتعفد يدسض ّنَسشُت تناك

Ÿقرــــف ةدـــــع ةرداـــــغ

رأوــــــح

رئاز÷ا ةيدولوم لئابقلا ةبيبسش

لــــكسشم نـــــم قــــــلق ناــــــفل
 زـــــــــجاعو ةـــــــــيلاعفلا

لول◊ا داجيإا نع
«روــــــــبسس نوــــــــتوك ماــــــــمأا مازــــــــهنلا يــــــــغبني لو لـــــهأاتلا ‘ ةمئاق تلاز ام اــــــــنظوظح» :ناــــــــــفل

دادزولب بابسش

تابيردتلا ¤إا نادوعي خاسسنو Ìيخلبو ÚبعÓلا عم نولفتحي راسصنألا
فيطسس قافو

روــــــÙا مــــــيعدت نمسضي يكوكلاو ةظ◊ رخآا ‘ عقوي يــــــتيز

امهيدقع ناخسسفي ششورمعو Êارمع
ةــــــــــيدولوŸا عــــــــــم اــــــــــيمسسر

نوعطاقي نوبعÓلا ةيبيردتلا ةسص◊ا مدع ىلع اجاجتحا  تاقحتسسŸا مهيقلت

لـخدي راـجح فـيرسش
يدانلا تاـمامتها

هديرت ةرادإلاو
Êارمعل ةـفيلخ

لوسضانألا دÓب ‘ عادبإلا لسصاوُي لازغ رحاّسسلا

ةــطخ نوــــمسسري خـــنويم نرـــياب موــــ‚
ناـــمÒج ناــــــسس دــــــسض اداـــــتنوÁرلا

ابوروأأ لاطبأأ يرود



عـــــم نــــماضضتي روـــــــليد
Òـــــثُيو يــــبات راـــنÒب
اــــضسـنرف ‘ لدــــ÷ا

يرئأز÷أ ›ودلأ لسصأوي
ييلوبنوم مجاهم روليد يدنأأ

لعفب اسسنرف ‘ ثد◊أ عنسص
هتاجرخ ةÌكو هقلأات
لسصأوتلأ عقأوم ىلع ةبيرغلأ
هذه عفأد ثيح ،يعامتج’أ
ـل قباسسلأ سسيئرلأ ىلع ةرŸأ
يسسايسسلأو ايليسسرام كيبŸوأأ
ةقرسسلأ ةيلمع دعب يبات انÒب
اهل سضّرعت يتلأ ةفينعلأ

دييقت ” امدعب يلئاعلأ هلزنم
كلسسأاب هتجوز ةقفر يبات
مجاهم رسشنو ،ةيئابرهك
هباسسح Èع ةديرغت «رسضÿأ»

دحأأ ىلع اهيف ّدر «Îيوت» ىلع
يذلأ نع اعفأدم ÚعباتŸأ

ثدحأأ ام وهو ،يبات ـل لسصح
.اسسنرف ‘ ةجسض

نمضض روليد فده رايتخا
«1غيللا» ‘ «3 بوت»
فده Òتخأ ،رخأأ بناج نم
روليد يدنأأ يرئأز÷أ ›ودلأ
¤وأ’أ Êأوثلأ ‘ هعقو يذل
نمسض ايليسسرام كيبŸوأأ مامأأ
‘ فأدهأأ ةثلث لسضفأأ
يرودلأ نم ةقباسسلأ ةلو÷أ
عفر ‘ ح‚ امدعب ،يسسنرفلأ
قوف ةعئأر ةقيرطب ة’ركلأ

أدنأدنام ›ودلأ سسرا◊أ سسأأر
Òخأ’أ ‘ هيقرف لداعت مغر
،ةكبسش لك ‘ فأدهأأ ةثلثب

بناج ¤إأ روليد فده ءاجو
  .عئأرلأ ييÒت فده

ةزمح . م

بـــــــعÓـŸا نوــــــيعــه٢44١ ناضضمر١٠ ـل قفاوŸا١٢٠٢ ليرفأا٣١ ءاثÓثلا

fiانققح» :ضسراف دم
«انوÒف ‘ اÒبك ازوف

›ودلأ لعف ةدرب ›اطيإ’أ ملعإ’أ متهأ
يذلأ زوفلأ بقع سسراف دمfi يرئأز÷أ

بعلم نم ويسست’ هقيرف هب داع
هنوك انوÒف سسليه مامأأ «يدوغيتنيب»

هعم لمحي يذلأ قباسسلأ هقيرف هجأو
رسسيأ’أ Òهظلأ نكل ،ىح“ ’ تايركذ
قّقÙأ زوفلاب ةÒبكلأ هتداعسس نع رّبع

عقوم ىلع هباسسح ىلع هل ةديرغت رسشنو
بتك «مأرغتسسنأ» يعامتج’أ لسصأوتلأ

روسصب اهقفرأأو «Òبك راسصتنأ» :اهيف
.قباسسلأ هقيرف مامأأ ةأرابŸأ ‘ هل ةديدع

ةزمح . م

يدــــــــــنامو Òــــــــــتنإلا Úب يــــــــــئدبم قاــــــــــفتا
ويداتسسأ» اهسسأأر ىلع سسمأأ ةيسشع ةينا-ب-سسإأ ة-ي-مل-عإأ ر-يرا-ق-ت تجر-خ
Òتنإ’أ ةرأدإأ Úب يئدبم قافتأ دوجو نأاسشب ديدج Èخب «وفيتروبيد
يرودلأ ردسصتم وحن هلاقتناب يسضقي يدنام ىسسيع سسيتيب لاير م‚و
لا◊أ هقيرف عم هدقع ةياهن خيرات لبقŸأ فيسصلأ نم ةيأدب ›اطيإ’أ

تدّكأأ ا‰إأو دقعلأ ةدم وأأ ةميق ¤إأ رداسصŸأ تأذ رسشت ⁄و ،سسيتيب لاير
سضورعلأ ةيقب ىلع هلّسضف يذلأ Îنإ’أ وحن لاقتن’أ رّرق يدنام ّنأأ

ةزمح . م .نويل كيبŸوأأ سضرع اميسس’

...يكيجلبلا مÓعإلا ةمذ ىلع

لــــــيث“ ‘ رــــــّكفُي ةـــــــبوت
يــــــكيجلبلا بــــختنŸا

ةيكيجلبلأ «ةعاسس رخأأ» ةفيحسص ترّجف
بع’ نأأ تدّكأأ Úح ةأاجافم ،Úنثإ’أ سسمأأ

ةوقب حسشرم ةبوت دمحأأ ينطولأ بختنŸأ
تايرابŸأ ‘ يكيجلبلأ بختنŸاب قاحتللل

‘ هروسضح سصÎقأ نيذلأ وهو ،ةلبقŸأ
دعاقم Úخسست ىلع Òخأ’أ سصبÎلأ

نأأ نود انأوسستوبو ايبمأز ةأرابم ‘ ء’دبلأ
ىلع تدنتسسأ ثيح ،ةقيقد يأأ ‘ كراسشي

ةبوت نأأ اهتدافأأ يتلأ ةسصاÿأ اهرداسصم
ةبيتك عم بعللأ ديريو هيأأر رّيغ

‘ ةبوت ديكأات مغر «رم◊أ Úطايسشلأ»
هنأأو رئأز÷اب هطابترأ ةبسسانم نم Ìكأأ

.بلقلأ رايخ
Úطايضشلا» عم هديرُي «زينيترام»

«رم◊ا
نأأ دّكأأ Úح كلذ نم دعبأأ ةفيحسصلأ بهذو
زينيترام وتربور يكيجلبلأ بختنŸأ بردم
بختنم فوفسصل ةبوت دمحأأ ّمسض ¤إأ ىعسسي

Úنأوقلأ نأأ اÃ ةلبقŸأ تاسصبÎلأ ‘ هدلب
يأأ سضخي ⁄ هنأأ مأدام كلذب هل حمسست
للخ ينطولأ بختنŸأ سصيمقب ةقيقد

ةفيحسصلأ تأذ تراسشأأو ،Òخأ’أ سصبÎلأ
أÒثك مهي يدنلوهلأ كيفلاف عفأدم نأأ ¤إأ

هقلأات لعفب اكيجلب بختنŸ ينفلأ مقاطلأ
هنسس رغسصو يدنلوهلأ يرودلأ ‘ Òبكلأ

ةركلأ ءأوجأ’ هتفرعم نع لسضف
فأأ» فوفسص ‘ طسشني ناك امدعب ةيكيجلبلأ

.«جورب يسس
ةزمح . م

 بضضغلاب رعضشي روليد
يضسنرفلا يرودلا ‘

نم ةلاحب ،هيليبنوم مجاه-م ،رو-ل-يد يد-نأأ ر-ع-سشي
‘ هلجسس يذلأ ي-خ-يرا-ت-لأ فد-ه-لأ م-غر ،بسضغ-لأ
رول-يد ل-ج-سسو .د-حأ’أ ءا-سسم ي-سسنر-ف-لأ يرود-لأ

ته-ت-نأ ي-ت-لأ ةأرا-بŸأ ‘ ،ة-ي-نا--ث82 د-ع-ب ا-فد-ه
هÒظ-نو ه-ي-ل-ي-ب-نو-م ه-ق-ير-ف Úب ،3-3 لداعت-لا-ب
يرودلأ تاسسفانم ن-م33ـلأ ةلو÷أ ‘ ،ايلي-سسرا-م
يرود--لأ ‘ عر--سسأ’أ نا--ك فد--ه--لأ .ي--سسنر---ف---لأ
‘ عرسسأ’أ كلذكو ،›ا◊أ مسسوŸأ للخ يسسنرفلأ
ذنم أديد–و ،تأو-ن-سس4 نم Ìكأأ ذن-م ة-ق-با-سسŸأ

،فدهلأ أذه نم مغرلأ ىلعو .Ê 7102اثلأ يفناج
ببسسب كلذو ،ةأرابŸأ دعب ابسضاغ أدب روليد نأأ ’إأ

‘ هحا‚ مغر ،زو-ف-لأ ى-ل-ع ه-ق-ير-ف ةرد-ق مد-ع
تا-ح-ير-سصت ‘ رو-ل-يد لا-قو .فأد-هأأ3 ليج-سست
انٔأ ةحأرسص لكب» :ةيسسنرفلأ «بيكي-ل» ة-ف-ي-ح-سصل
قوف ل-سضفٔ’أ ا-ن-ك د-ق-ل ،ا-ن-ل ثد-ح ا‡ زٔي-م-سش-ُم
فرع ايليسسرام نكل» :كردتسسأو .«بعلŸأ ةيسضرٔأ

نم نٔأ دقتعٔأ ،تابسسانُم3 ‘ انكابسش ةرايز ةيفيك
دق نوك-ي زا-ف-ل-ت-لأ ة-سشا-سش ى-ل-ع ن-م ةأرا-بŸُأ ع-با-ت
ة-ج-ي-ت-ن-لأ ن-ع ٍسضأر Òغ ي-ن-ن-ك--لو ،ع--ت--م--ت--سسأ
وه ديحولأ يباجئ’أ رمٔ’أ» :فاسضأأو .«ةئياهنلأ
نم انك“و ،Òظنلأ ةع-ط-ق-ن-ُم ةدأرٔأ ا-نر-ه-ظٔأ ا-ن-نأأ

،ءاقللأ نم ةÒخٔ’أ Êأوثلأ ‘ ة-ج-ي-ت-ن-لأ ل-يد-ع-ت
،ا-نز-ي-م-ُت ي-ت-لأ ة-ي-لا-ت-ق-لأ حور-لأ ر-ه-ظ--ُي أذ--هو
،را-ب-ك-لأ فا-سصŸ لو-سصو-ل-ل ة-لاfi ’ ا-ندو-ق-ت--سسو
.«ةيبورؤ’أ ةكراسشŸُأو

د-ي-حو-لأ ح-سشÎم-ل-ل ›أرد-ي-ف-لأ بت-كŸأ ءا-سضعأأ ة-م-ئا-ق سسمأأ «فا-ف-لأ» تر-سشن
قفأو امدعب ،ةرامع نيدلأ فرسش مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–’أ تاباختن’أ

نم مهتافلم سضفر ” نيذلأ ءاسضعأ’أ هعفر يذلأ نعطلأ ىلع نوعطلأ ةن÷
يدلوم :نم لك ايئاهن ن-م-سض ي-ت-لأ ة-م-ئا-ق-لأ ي-هو ،تا-ح-ي-سشÎلأ ة-ن÷ فر-ط
ةبيسسن ،يتوغ دمfi ، يمسساق ديسشر ،ةزمح نب Úسساي ، لولهب رامع ،يواسسيع
يبرعلأ ،›اكوأأ ديسشر ،نأدم ميكح ،سشوعم دمfi ،يروسصنم Òسشب ،يطأوغل
ليوط ›ليج ،رمعموأأ

،يسشرخ دمحأأ ،سسأود دمfi ،ةوسشا-سش ة-ل-ي-سضف :Úي-فا-سضإ’أ ءا-سضعأ’أ ة-م-ئا-ق
 ÊاÁ ناميلسس ،يكرابيم دأدغب

ضسيئرلا بئان بضصنم ىلع Òبك عارضص
‘ Òبك عأرسص دوجو نع ديد÷أ ›أرديفلأ بتكŸأ نم ةبيرق رداسصم تفسشكو
Úب ةرامع نيدلأ فرسش سسيئر يبئان بسصنم ىلع ءاسضعأ’أ سضعب Úب ءافÿأ

‘ رامع لسصف راظتنأ ‘ ةزمح نب Úسسايو يواسسيع يدلوم ،لولهب رامع نم لك
رامع دجوي ذإأ ،لبقŸأ سسيمÿأ موي تاباختن’أ ءأرجأ دعب لوأ’أ ةبئان ةيوه
بتكŸأ ءاسضعأأ عم ةبيتŸأ هتقلع ¤إأ رظنلاب بسصنŸأ أذه لغسشل برقأ’أ لولهب
Òخ «فافلأ» ـل قباسسلأ سسيئرلأ بتكم ‘ مهعم لمع نيذلأ Ëدقلأ ديد÷أ
ةزمح . م      .يسشطز نيدلأ

هÒسصم يزيل‚إ’أ يتيسس Îسسسشنام قيرف م‚ زرfi سضاير مسسح
ذنم يتيسس فوفسص ‘ زرfi بعليو.ديدج حيرسصتب ،قيرفلأ عم

اهزربأأ دان نم Ìكأ’ لاقتن’اب ًأرخؤوم همسسأ طبترأو ،8102 ماع
زرfi .يسسنرفلأ نا-مÒج نا-سس سسيرا-بو Êا-ب-سسإ’أ د-يرد-م لا-ير
‘ هتبغر ىلع ةيسسنرفلأ «سسلب لاناك» ةانقل تاحيرسصت ‘ ددسش
فوفسص نمسض هتÒسسم ءا-ه-نإأو ،ي-ت-ي-سس Îسسسشنا-م ع-م رأر-م-ت-سس’أ
لاقتن’أ ةيناك-مإأ لو-ح لأؤو-سس ى-ل-ع ًأدر زرfi ح-سضوأأو .ق-ير-ف-لأ
يرود-لأ ‘ تب-ع-ل ذ-ن-م» :ه-لو-ق--ب ي--سسنر--ف--لأ يرود--لأ ‘ بع--ل--ل
لكب» :لسصأوو .«ان-ه ي-تÒسسم ءا-ه-نإأ دوأأ ا-نأأو زا-ت-مŸأ يز-ي-ل‚إ’أ

ليحرلأ ليختأأ ’و ،ةحأرلاب رعسشأأو يرودلأ أذه بحأأ انأأ قدسص
نل» :حوسضوب ثد– اسسنرف ‘ بعللأ ةيناكمإأ نعو .«يتيسسلأ نع

زرfi لسسرأأو .«ثدحيسس هنأأ دقتعأأ ’ نكلو ،ليحتسسم هنإأ لوقأأ
هل-ي-مزو ،ه-ق-ير-ف برد-م ’و-يدرأو-غ بي-ب ي-ئا-ن-ث-ل-ل بح ة-لا-سسر
فرعن بيبو انأأ تحبسصأأ دقل» :لئاق نيورب يد نفيك يكيجلبلأ
ينم ديري ام فرعأأ تبو ،Ìكأأ ملكتن ،نآ’أ لسضفأأ لكسشب انسضعب
.«نسس–أأ ينلعجي ديج رمأأ أذهو ،ءا-ي-سشأأ بل-ط-ي ًا-مود و-ه ،ه-ل-ع-ف
رعسشي ميظع بع’و ،ةياغلل ءىداه وه» :ثد– نيورب يد نعو
ثيدحلل ةجاحب انسسلو ،نآ’أ تأونسس3 ذنم ًاعم بعلن ،مدقلأ ةركب
.«تأريرمتلأ هل لسسرأأ نيأأو ىتم فرعأأ ،سضع-ب-لأ ا-ن-سضع-ب م-ه-ف-ن-ل
بقل نم تبÎقأ نيورب يدو زرfi ةدايقب بيب ةبيتك نأأ ركذي
قيرفلأ قيق– ةيناكمإ’ ة-فا-سضإ’ا-ب زا-ت-مŸأ يز-ي-ل‚إ’أ يرود-لأ

ابوروأأ لاطبأأ يرود يه مسسوŸأ أذه ةدحأو ةعفد باقلأأ ةعبرأ’
.ةطبأرلأو أÎل‚إأ يسسأاكل ةفاسضإ’اب

ديدج حيرضصتب يتيضس Îضسضشنام عم هÒضصم مضسحي زرfi ضضاير

Êاميلضس ءادأا نع ضضار ايضسراغ
يدور نوي-ل برد-م ى-ن-ثأأ

تا-ح-ير--سصت ‘ ا--ي--سسرا--غ
ىل-ع ي-سسنر-ف-لأ مل-عإل-ل
ةي-حا-ن-ل ن-م ه-ق-ير-ف ءأدأأ
ي‚وأأ ءاقل ‘ ةيمو-ج-ه-لأ

ةي-ثل-ث-ب Òب-ك-لأ زو-ف-لأو
ى-ل-ع دا-م-ت-عأ ع-م ة-ل-ما-ك
Êا-م-ي-ل-سس مل-سسإأ م-ج--ن--لأ

،ةقي-قد Úع-سست-لأ ة-ل-ي-ط
هتأرا-ي-خ ن-ع ع-فأد ثي-ح
‘ ةقثلأ ديدجتل ه-ج-ت-يو
ينطولأ بخ-ت-نŸأ م-جا-ه-م

مامأأ ةمداقلأ ةأرابŸأ للخ
:ا--ي--سسرا--غ لا--قو ،تنا---ن
د-ئا-ق-لأ سسم-ل-ي ا-مد--ن--ع»
،تأركلأ نم Òثكلأ يابيد
Òثكلأ عنسصي قيرفلأ نإاف

.«Êاميلسس دوجو ‘ لسصح ام وهو تامجهلأ نم
فيضصلا اذه نويل ةرداغŸ حضشرم يرمعلا نب

⁄ يتلأ رسصانعلأ نم ديدعلأ ىلع ءوسضلأ «رأأ فأأ روكسس» عقوم طّلسس
مهسسأأر ىلعو مسسوŸأ أذه اي-سسرا-غ يدور نو-ي-ل كي-بŸوأأ برد-م ع-ن-ق-ت
ةناكم كاكتفأ ‘ ل-سشف يذ-لأ ير-م-ع-لأ ن-ب لا-م-ج ير-ئأز÷أ ›ود-لأ
نم امداق يسضاŸأ فيسصلأ هب قح-ت-لأ يذ-لأ يدا-ن-لأ دأد-ع-ت ‘ ة-ي-سسا-سسأأ
فيسصلأ نويل رداغيسس يرمعلأ نأأ عقوŸأ تأذ دكؤويل ،يدوعسسلأ بابسشلأ
نم ت’اسصت’أ نم ديدعلل هكلتمأ لظ ‘ هدقع ةياهن دعب لبقŸأ
    .«1غيللأ» ‘ طسشنت ةيدنأأ

ةزمح . م

ءاضضعألا تافلم لبقت نوعطلا ةن÷
›ارديفلا بتكملل ÚضضوفرŸا
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بايغلا لسصاوُي ةيÓÁح
ةباسصإلا ببسسب توسشÒب نع

ة-يÓÁ-ح ا-سضر د-مfi ير--ئأز÷أ ›ود--لأ ل--سصأو
يكيجلبلأ يرودلأ ‘ توسشÒب هق-ير-ف ن-ع با-ي-غ-لأ
نود تلاح يتلأو اهنم Êاعي يتلأ ةباسصإلأ ببسسب
،«رسضÿأ» ـل Òخألأ سصبÎلأ ‘ هل ةوعدلأ هيجوت

‘ دناتسسوأأ مامأأ هقيرف نع دحألأ ةرهسس باغ ثيح
Úفدهب هنأديم لع هق-ير-ف ا-هر-سسخ ي-ت-لأ ةأرا-بŸأ
لود-ج ‘ Ìكأأ كمّد-ق-ت-لأ ن-م ه-مر-ح-ي-ل ،د--حأو--ل
74 ديسصرب سسداسسلأ زكرŸأ ‘ ىقبيو ماعلأ بيتÎلأ

رسسخ هنأأ ةسصاخ ةطقن
رسشابŸأ هسسفانم مامأأ

ز---كرŸأ ى----ل----ع
.سسماÿأ

ةزمح . م

اينابسسإا ‘ ثد◊ا عنسصيو وكيتلتألا فحز فّقُوي يدنام
وحن دحأ’ا شسمأا لوأا ةرهصس شسيتيب لاير هقيرف يدنام ىصسيع يرئاز÷ا ›ودلا داق

03 ةلو÷ا راطإا ‘ هلثŸ فدهب ديردم وكيتلتأا ردصصتŸا ىلع لداعتلا شضرف
لصضفأا نم ادحاو يرئاز÷ا مجنلا هيف ناك ءاقل ‘ ،Êابصسإ’ا يرودلا نم

ةليط Êويميصس ةبيتك مامأا دنلل دنلا فقو امدعب هقيرف بناج نم ÚبعÓلا
يدنام نأا ةصصاخ ،ردصصتŸا نم ةطقن فطخ ‘ حجنيل ،ةقيقد Úعصستلا

.ةقفوŸا هتÓخدت لصضفب شسفانŸا موجه ةروطخ نم د◊ا ‘ ح‚
سسكيليف وأوج ـل ةÒطخ ةباسصإأ ‘ بّبسست

ىلع نصشÿا هلخدتب ةارابŸا هذه ‘ ثد◊ا يدنام ىصسيع عنصصو
هلعج ام وهو ،Êاثلا طوصشلا ةيادب ‘ شسكيليف واوج ›اغتÈلا مجنلا

عطتصسي ⁄ امدعب اريروت هليمزل هناكم كÎيو ناديŸا ةيصضرأا رداغي
يرئاز÷ا ›ودلا نم اهاقلت يتلا ةبرصضلا ةدصش نم ءاقللا لامكإا

ىهنأا دق ديردم وكيتلتأا م‚ نوكي ثيح ،لحاكلا ىوتصسم ىلع
ـل ةعجوم ةبرصض ‘ لخدتلا ةروطÿ ارظن ناوأ’ا لبق مصسوŸا

.بقللاب جيوتتللا قابصس ‘ «شسوكنÓب يخورلا»
ليحرلاب هرأرق ىلع نورّسسحتي سسيتيب راسصنأأ

بردŸا ة-ل-ي-ك-صشت ‘ ة-ما-ه ةز-ي-كر يد-نا-م ى-صسي--ع Èت--ع--يو
يدا-ن-لا ‘ ن-يÒب-ك ة-ي-ب-ع-صشو ة-ب-حÃ ى-ظ-ح-يو ي-ن-ير-غ-ل--ي--ب

،قيرفلا عم اهب ماق يتلا ةزيمŸا ةÒصسملل ارظن يصسلدنأ’ا
ديدŒ لجأا نم ةرادإ’ا عم هقافتا مدع لعج ام وهو

ىدل اÒث-ك ّز-ح-ي ،ل-ب-قŸا ف-ي-صصلا ي-ه-ت-ن-ي يذ-لا هد-ق-ع
صس– ن-يذ-لا را-صصنأ’ا ديدج-ت-لا مد-ع-ب هرار-ق ى-ل-ع اور-ّ

را-ظ-ت-نا ‘ ه-صضّو-ع-ي ر-خآا ع-فاد-م ن-ع ةرادإ’ا ثح-بو
يتلا ةيدنأ’ا Úب يرئاز÷ا ›ودلا ةهجو حاصضتا

ةزمح . م.هديرت

...ماقرألأ ّلك ميط– وحن Òسسي

دÓب ‘ عادبإلا لسصاوُي لازغ رحاّسسلا
يروّدلاب جيوتتلا نم بÎقيو لوسضانألا

هيدان عم مصسوŸا اذه ةزيمŸا هتايوتصسمو هتاعادبا لازغ ديصشر يرئاز÷ا مجنلا لصصاو
ىلع دحاو لباقم ةيعابرب رهاب راصصتنا قيق– وحن شسمأا لوأا ءاصسم هداق يذلا ششاتكصشب

دينع-لا شسفا-نŸا ن-ع Ìكأا د-ع-ت-ب-ي-ل ،42 ة-لو÷ا با-صس◊ ه-ب-ع-ل-م جرا-خ رو-ب-صس موروزر-يإا با-صسح
لازغ ءاقفر نأا ينعي ام ،بيتÎلا ةرادصص ‘ ةلماك طاقن7 ـب ياراصسات’اغ ةفاصصولا بحاصصو

.ةّوقب ةيئانثلا ىلع ةصسفانŸاو شسفانŸا اذه يرودلا بقلب جيوتتلا وحن ةتباث ىطخب نوÒصسي
تاغوأرŸأ نم ةلسسلسس دعب ايŸاع افده لّجسس

لداعتلا وحن هجتت ةجيتنلا تناك امدعب ةارابŸا هذه ‘ قرافلا لازغ ديصشر عنصصو
‘ ةيداع Òغ ةقÓطناب يرئاز÷ا ›ودلا ماق ،ةكبصش لك ‘ Úفدهب يباجيإ’ا

ط-صسو ن-م شسفا-نŸا ي-ب-ع’ ن-م ة-عو-م‹ غوار-ي نأا ل--ب--ق66 ةقيقد-لا
كابصشلا ‘ ةركلا عصضوب موقيل ،شصلاخ يدرف لمعب ابيرقت ناديŸا

يأا ‘ عدي ⁄ يرئاز÷ا رحاصسلا ىوصس اهّرصس فرعي ’ ةديدصستب
هئÓمزل ةمراع ةحرف طصسو اهّدصص لجأا نم شسراحلل لا‹
ةي-كÎلا تاو-ن-ق-لا ‘ ةارا-بŸا ق-ّل-ع-م ى-ت-حو ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لاو

.فدهلا اذه ةعور نم ششهدنا
ةمسساح ةرير“41 ¤إأ هتليسصح عفر

عم دعوم ىلع لازغ ديصشر ناك ،عئارلا فدهلا لبقو
اهنم ءاج ه-ئÓ-مز د-حأا و-ح-ن ة-م-صسا-ح ةر-ير“ Ëد-ق-ت

‘ ةمصساح ةرير“41 ¤إا هديصصر عفÒل ،فدهلا
نا-ك ة-ل-ي-صصح ي-هو ،م-صسوŸا اذ--ه ي--كÎلا يرود--لا

لازغ بصصي ⁄ ول Òثكب لصضفأا نوكت نأا ناكمإ’اب
د-ع-ب ا-هر-خآا تا-يرا-بŸا ن-م د-يد-ع-لا ن-ع بي-غ--يو

‘ بيصصأا Úح Òخأ’ا ينطولا بختنŸا شصبرت
‘ ايبماز مامأا لحاكلا ىوتصسم ىلع «اكازول»

ناكو اعئار افده لّجصس Úح ،هيف عدبأا ءاقل
.Êاميلصس وحن رخأا فده ةرير“ ءارو

عسسأولأ بابلأ نم خيراتلأ لخد
امسسيرأوك زواŒو

لب لازغ ديصشر ـل ةيداع ةارابŸا هذه نكت ⁄و
ةريرمتلا ¤إا لصصو ا-مد-ع-ب ع-صساو-لا با-ب-لا ن-م ششا-ت-ك-صشي-ب ه-يدا-ن خ-يرا-ت ا-ه-ب ل-خد
تاريرمتلا نم ددع Èكأا بحاصص حبصصأا امدعب ،نآ’ا ّدح ¤إا41 مقر ةمصسا◊ا
يرودلا ‘ ة-ل-ما-ك م-صساو-م01 رخآا ‘ هقير-ف-ل ة-ب-صسن-لا-ب د-حاو م-صسو-م ة-م-صسا◊ا
ةرير“31 دنع هديصصر فقوت يذلا امصسيراوك ›اغتÈلا مجنلا زواجتم يكÎلا

نم ديدعلا ميط– ‘ زيجو فرظ ‘ لازغ ح‚ ثيح ،7102 –6102 مصسوم
.دعب يهتني ⁄ لاز’ مصسوŸا نأا مغر يرودلا ‘ هيدان عم ماقرأ’ا

تأونسس01 رخأأ ‘ يكÎلأ يرودلأ ‘ رر‡ لسضفأأ بقل نع ثحبي
يرودلا بقلب جيوتتلا وحن هقيرف ةدايق ‘ لثمتŸا ىمصسأ’ا هفده نع Óصضفو
’اتاب روبصس اصصروب م‚ مقر زواŒ ¤إا لازغ ديصشر حمطي ،مصسوŸا اذه يكÎلا
ةرير“71 مّدق Úح3102 –2102 مصسوم بيهر مقر ليجصست ‘ ح‚ يذلا

لÓخ يكÎلا يرودلا ‘ لصضفأ’ا مقرلا اذه Èتعيو ،دحاو مصسوم ‘ ةمصساح
ىلع ارداق لازغ نوكيصس ،ةلماك تايرابم8 ديدعلا يقبت عمو ،مصساوم01 رخأا

لجأا نم ةمصساح تارير“3 ىوصس همامأا ىقبي ⁄ ثيح ،مقرلا اذه ميط–
.’اتاب مقر ¤إا لوصصولا

«يرودلاب جيوتتلأ لجأأ نم براحنسس» :لأزغ
لباقم ةيعابرب قّقÙا زوفلاو هعنصص ام نع ةارابŸا دعب لازغ ديصشر ثّد–و

بقلب جيوتتلا وحن هقيرف اهب ماق يتلا ةوطÿاو زوفلا نع لاق ثيح ،Úفده
⁄ ناديŸا ةيصضرأا نأا ةصصاخ ةياغلل ةبعصص ةارابم تناك دقل» :يكÎلا يرودلا

ـل رذتعن نحن انل ةبصسنلاب زوفلا قيق– وه مويلا مهأ’ا ،ةديج ةلاح ‘ نكت
نوعاو نحن ،نيدايŸا ¤إا اعيرصس ةدوعلاو لجاعلا ءافصشلا هل ىنمتنو كنيصس
يكÎلا يرودلا بقلب جيوتتلا لجأا نم براحنصسو ماهلا زوفلا اذه ةيمهأاب

 .«لصشفلل لا‹ يأا كÎن نلو انيديأا Úب انÒصصم ،›ا◊ا مصسوŸا ةياهن ‘
«ةسصاÿأ ‘أدهأأ ّيدل نكل ،سشاتكيسشيب ‘ ةروطسسأأ امسسيرأوك»

نأا--صشب لاؤو--صس ى--ل--ع لاز--غ د--ي--صشر ير--ئاز÷ا ›ود--لا ّدر ا---م---ك
:قايصسلا اذه ‘ لاق ثيح ،امصسيراوك مجنلا مقرل هميط–

فرعأا انأاو ششاتكيصشيب ‘ ةروطصسأا وهو امصسيراوك ودراكير اÒثك مÎحأا»
‘ادهأا يدل نكل ،ششاتكيصشيب ‘ ةروطصسأا نوكت نأا بعصص وه امك اديج
ةزمح . م .«قيرفلا عم اهيلإا لوصصولا ىلع زّكرم انأاو ةصصاÿا

عنسصت زرfi تاحيرسصت
اسسنرف ‘ثد◊ا

م--ج--ن--ل Òخألأ رأو◊أ ع--ن--سص
سضا--ير ي--ت--ي---سس Îسسسشنا---م

fiح زرÚ د-ير-ي ه--نأأ د--ّكأأ
نا--سس سسيرا--ب ة---ه---جأو---م

ي-ئا-ه-ن ف-سصن ‘ نا--مÒج
ا--بوروأأ لا--ط--بأأ ة---ط---بأر
ام وهو ،اسسنرف ‘ ثيد◊أ

يسسنر-ف-لأ مÓ-عإلأ ل-ع-ج
ةسصاخ أÒثك اهيلع زّكري

ةدوعلأ يوني ل دّكأأ امدنع
ي---سسنر---ف---لأ يرود----لأ ¤إأ

نم هردا-غ ا-مد-ع-ب Ó-ب-ق-ت-سسم

سضف-ي ه-نأأ ¤إأ أÒسشم ر-فا-هو-ل لّ
يزيل‚إلأ يرودلأ ‘ ءاقبلأ

ما--م--ت--هأ م--غر زا---ت---مŸأ
قر-ف-لأ ن-م د-يد--ع--لأ

ةيبوروألأ
ةÒبكلأ

.هتامدخب
ةزمح . م

لسشفي Êاميلسس مامأا هتسصرف لÓغتسسا ‘ Òبكلا زوفلا مغر ي‚وأا ا-ي-سسرا-غ يدور نو-ي-ل كي-بŸوأأ برد-م ع--فد ‘ Êا-م-ي--ل--سس مÓ--سسإأ ير--ئأز÷أ ه--م--ج--ن--ب دحألأ سسمأأ لوأأ ةرهسس ةيسساسسألأ ةليكسشتلأ يرودلأ نم23 ةلو÷أ راطإأ ‘ ي‚وأأ مامأأ زوفب تهتنأ ي-ت-لأ ةأرا-بŸأ ي-هو ،ي-سسنر-ف-لأ اهيف كراسشي ⁄ ،ة-ف-ي-ظ-ن ة-ي-ثÓ-ث-ب نو-ي-ل ليجسستلأ نع زجع يذلأ يرئأز÷أ ›ودلأ فده دنع فقوت يذلأ هد-ي-سصر م-ي-عد-تو نو-ي-ل ـب ه-قا-ح-ت-لأ ذ-ن-م «1غي-ل-لأ» ‘ د-ي-حو مامأأ ةيتأوم ةسصرفلأ تناكو ،›ا◊أ مسسوŸأ ‘ ةسصرفلأ هذه لÓغتسسل ّرسضÿأ» فأّده لسشف هنأأ Òغ ،سسفانŸأ ىوتسسم عسضأوت ّلظ  .ةّرŸأ هذه
ةزمح . م
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لئابقلا ةبيبسش

اÌعت سسمأا لوأا ةيضسمأا ةيلئابقلا ةليكضشتلا تلجضس ،اعقوتم ناك ام سسكع
رقع ‘ فاكلا سسأاك تاعوم‹ رود نم ةعبارلا ةلو÷ا ‘ رظتنم Òغ
سضرف يذلا يبرغŸا ناكرب ةضضهن ةيضضاŸا ةعبطلا بقل لماح مامأا رايدلا

مدخت ا‡ Ìكأا همدخت ةنيمث ةطقنب داعو يبلضسلا لداعتلا لئابقلا ىلع
ناك يذلا تقولا ‘ ثيح ،يئاهنلا عبر رودلا ¤إا لهأاتلا نامضضل ةبيبضشلا
نأا لإا ،نورمح يقزر دئاقلا ءÓمز فرط نم لضضفأا ةجيتن عيم÷ا رظتني
ىلع دقع يرانكلا نإاف ،›اتلابو ،كلذ قيق– نع تزجع لئابقلا ةبيبضش
نوتوك نأا ملعن اŸ ةضصاخ ،يئاهنلا عبر رودلا غولب لجأا نم ةيرومأاŸا هضسفن
مامأا اوراغ ‘ سسمأا لوأا ›اوتلا ىلع ثلاثلا هراضصتنا ققح Êورماكلا روبضس
.يبمازلا زراتضس اضسبان

لهأاتلل طاقن عبرأا ¤إا ةجاحب يرانكلا
لماكب رفظلاب ةبلاطم تناك ةبيبضشلا نإاف ،ÚعبتتŸا نم ديدعلا بضسحو
‘ تا-با-ضس◊ا يدا-ف-ت-ل نا-كر-ب ة-ضضه-ن يدا-ن ما-مأا سسمأا لوأا ةارا-ب-م طا--ق--ن
تايرا-بŸا ج-ئا-ت-ن را-ظ-ت-نا مد-عو ،تا-عو-مÛا ن-م Úت-ي-ق-ب-تŸا Úت-لو÷ا
نامضض  ‘ ةمئاق تلاز ام يرانكلا ظوظح تناك نإاو ىتحو ،ةرخأاتŸا
ة-غ-ل-بو ،بع-ضصأا نو-ك-ت-ضس ة-م-هŸا نأا لإا ،ي-ئا-ه--ن--لا ع--بر رود--لا ¤إا ل--هأا--ت--لا
لجأا نم لقألا ىلع طاقن عبرأا ¤إا ةجاحب نوكتضس ةبيبضشلا نإاف ،تاباضس◊ا
نافل سسينيد بردŸا اهاري ل يتلا ةمهŸا يهو ،لبقŸا رودلا ¤إا رورŸا
ةلو÷ا ‘ ثد– نأا نكÁ يتلا تاهويرانيضسلا لك رابتعلا Úعب ذخأا يذلا
.ةعبارلا

روبسس نوتوك مامأا ةعون‡ ةÁزهلا
اهلعŒو ةبيبضشلا ذقنت نأا نكÁ يتلا ةديحولا ةليضسولا نإاف ،ىرخأا ةهج نم
مدع يه تاعومÛا رود ‘ فاكلا سسأاك ةضسفانم نم جورÿا ىدافتت
نب ةماضسأا سسرا◊ا ءÓمز رظتنت يتلا ةمداقلا ةارابŸا ‘ ةÁزهلا ليجضست
ة-لو÷ا م-ضسر-ب رو-ب-ضس نو-تو--ك ما--مأا نوÒما--ك--لا ‘ مدا--ق--لا عو--ب--ضسألا طو--ب
ىلع يضضقتضس ةÁزهلا نأا ثيح ،›ا◊ا ليرفأا12 موي ةررقŸا ةضسماÿا
‘ زراتضس اضسبان يديأا Úب ةبيبضشلا Òضصم نوكيو ،لهأاتلا ‘ لئابقلا لامآا

نم ةدوعلاب ةبلاطم نوكتضس ةبيبضشلا نإاف ،كلذل ،ناكرب ةضضهن مامأا هتارابم
ةÒخألا ةلو÷ا ‘ زوفلا ةرورضض عم لقألا ىلع ةدحاو ةطقنب نورماكلا
.وزو يزيتب يبمازلا زراتضس اضسبان مامأا

موجهلا ‘ ةيلاعفلا عاجÎسسا بلطتي يئاهنلا عبر غولب
ةضضهن يدانب ةبيبضشلا تعمج يتلا ةÒخألا ةارابŸا تاير‹ ¤إا ةدوعلابو
‘ بولطŸا ىوتضسŸاب رهظت ⁄ ةيلئابقلا ةليكضشتلا ّنإاف ،يبرغŸا ناكرب

نأا ىتح ،طاقنلا لماكب رفظلا لجأا نم ائيضش لعفت ⁄و ةهجاوŸا هذه
ةظقي لول Óما-ك داز-لا-ب را-يد-لا ¤إا ةدو-ع-لا ه-ع-ضسو-ب نا-ك ي-بر-غŸا ل-ث-مŸا
‘ ةلواfi رطخأل هيدضصتو Êاثلا طوضشلا ‘ طوب نب ةماضسأا سسرا◊ا
يمامألا طÿا ىوتضسم ىلع Òبك سصقن اضضيأا ليجضست ” امك ،ةارابŸا
¤إا لهأاتلا نإاف ،›اتلابو ،سسفانŸا ىلع ةÒبك ةروطخ لكضشي ⁄ يذلا
ةبضسانŸا لول◊ا داجيإا نافل بردŸا نم بلطتيضس يئاهنلا عبر رودلا

.ةيلاعفلا عاجÎضسل

ÚبعÓلا نم ىوقأا لعف در رظتنيو لئافتم ناف’
يتلا ةيفحضصلا ةودنلا ‘ اهب ¤دأا يتلا تاحيرضصتلا لÓخ نمو ،هتهج نم
ةيناكمإا نم لئافتم نافل سسينيد بردŸا ادب ،ناكرب ةضضهن ءاقل تبقع
هنأا عنتقمو تاباضس◊ا لكب ماق هنأا ادكؤوم يئاهنلا عبر رودلا ¤إا لهأاتلا
تاعومÛا رود نم ÚتيقبتŸا ÚتهجاوŸا ‘ طاقن عبرأا ىلع لوضص◊اب
يتلا جئاتن-لا تنا-ك ا-م-ه-م ›او-ت-لا ى-ل-ع زرا-ت-ضس ا-ضسبا-نو رو-ب-ضس نو-تو-ك ما-مأا
يوق لعف در رظتني يضسنرفلا ينقتلا نإاف ،كلذ عمو ،ناكرب ةضضهن اهققحي

نوكتضس يتلا روبضس نوتوك مامأا ةمداقلا ةهجاوŸا ‘ ةضصاخ ÚبعÓلا نم
.لئابقلل ةبضسنلاب ةيÒضصمو ةمضساح

ل .ليبن

...ناكرب ةضضهن مامأأ اهلداعت دعب

نوÒماكلا ‘ كرادتلا ةرورسض مامأاو لهأاتلا ‘ اهظوظح نم ضصsلقُت ةبيبسشلا

ةيلاعفلا لكسشم نم قلق ناف’
لول◊ا داجيإا نع زجاعو

ةياغ ‘ اطاقن تعيضضو رايدلا رقع ‘ اهÌعت ةيلئابقلا ةليكضشتلا تلجضس ىرخأا ةرم
يئاهن عبر رودلا ¤إا لهأاتلا ‘ يرانكلا ظوظح تلعج ةيقيرفإلا ةضسفانŸا ‘ ةيمهألا
¤إا رورŸا لجأا نم ةلماك طاقن عبرأا عمج ةرورضض مامأاو ،ام اعون لءاضضتت فاكلا سسأاك
ةبيبضشلا لعج يذلا يضسيئرلا ببضسلا نإاف ،ÚعبتتŸا نم ديدعلا بضسحو ،لبقŸا رودلا
،يموجهلا لمعلا ىوتضسم ىلع قيرفلا هنم Êاعي يذلا Òبكلا سصقنلا وه ةيعضضولا هذه سشيعت
يضسنرفلا ينقتلا نأاو ةضصاخ ،قلقلا ةمق ‘ نافل سسينيد بردŸا لعجي يذلا ةيلاعفلا سصقنو

دامتعÓل رطضضمو ايئاهن ةدقعلا كفو لكضشŸا اذهل دح عضضول لول◊ا نم Òثكلا كلÁ ل
.ةي◊وب ايركزو ،حياضس نب ،نورمح نم نوكŸا داتعŸا موجهلا يثÓث ىلع امئاد

ةبيهر ةليسصح ةقيقد09 ‘ ىمرŸا جراخ تاديدسست ثÓث
ةضضهن مامأا ةبي-ب-ضشلا ةارا-بÃ ة-ضصاÿا تا-ي-ئا-ضصحإلاو ،تا-با-ضس◊ا ة-غ-ل-بو
ىلع ةروطخ ةيأا لكضشي ⁄ ةبيبضشلا موجه نأا نم دكأاتلا نكÁ ،ناكرب

ثÓث اهل ناك ةبيبضشلا نأا ليلدب ،ةقيقد09ـلا ةليط سسفانŸا ىمرم
نم تاد-يد-ضست ع-ضست ل-با-ق-م ى-مرŸا جرا-خ ا-ه-ل-كو ط-ق-ف تاد-يد-ضست

هذه نأا ينعي ام ،راطإلا ‘ ةضسمخ اهنيب نم ناكرب ةضضهن بناج
نافل سسين-يد برد-م-ل-ل ة-ب-ضسن-لا-ب ة-ب-ي-هر ن-م Ìكأا Èت-ع-ت ة-ل-ي-ضص◊ا
‘ ةيلاعفلا عاجÎضسل يموجهلا لمعلا ىلع Ìكأا زيكÎلاب بلاطŸا
ÚتهجاوŸا ‘ لداعتو زوف لقألا ىلع قيق– ¤إا علطتلاو موجهلا
.لهأاتلا نامضضل تاعومÛا رود نم ÚتيقبتŸا

ةفاسضإ’ا امuدقي ⁄ يدولغو لابوطلا
بع-ضصأا نو-ك-ت ة-يرو-مأاŸا ل-ع-ج-ي يذ-لا ر-مألا نإا-ف ،ل-با--قŸا ‘

ىوتضسم ىلع لول◊ا بايغ وه نافل سسينيد بردملل ةبضسنلاب
ة-يأا Úي-طا-ي-ت-حلا Úب--عÓ--لا Ëد--ق--ت مد--عو ،ي--ما--مألا طÿا
د-مÚ fiي-ب-ن-جألا Úم-جا-هŸا رار-غ ى-ل--ع مو--ج--ه--ل--ل ة--فا--ضضإا
ار--ه--ظأا ناذ--ل--لا يدو--ل--غ ي--ما--ب ا--غ--نل ا--غ--نÓ--ي--ك و لا--بو--ط---لا

fiن-م ن-ك-م-ت-ت ن-ل ة-ب-ي-ب-ضشلا نأا ،كلذ ¤إا ف--ضضأا ،ا--م--ه--ت--يدود
مد-ع-ل ار-ظ-ن دد÷ا Úمد-ق-ت-ضسŸا تا--مد--خ ن--م ةدا--ف--ت--ضسلا
تÓيجضستلا ةÎف ءاهتنا دعب يراقلا ىوتضسŸا ىلع مهليهأات
نأا ين-ع-ي ا-م ،ي-ضضاŸا ي-ف-نا-ج13 موي فا-ك-لا ىد-ل ة-ي-نا-ث-لا
ىل-ع دا-م-ت-علا اد-ع ا-م ر-خآا را-ي-خ كلÁ ل ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا
.Úيلا◊ا ÚبعÓلا

ةقافتسس’اب نوبلاطم ةي◊وبو حياسس نب ،نورمح
مو-ج-ه ا-ه-ن-م Êا-ع-ي ي-ت-لا ة-ب-ع-ضصلا ة-ي-ع-ضضو--لا هذ--ه ما--مأاو
عاجÎضساو ،ةدقعلا كف نع ازجاع ىقبي يذلا يرانكلا
،حياضس نب ،نورمح ÚبعÓلا ىلع نوكيضس ،سسفنلاب ةقثلا
ةضصاخ ررحتلل Èكأا تادوه‹ لذبو ةقافتضسلا ةي◊وبو
نوتوك يتهجاوم ‘ مهيلع ةقلعم نوكتضس لامآلا لك نأاو
¤إا لهأاتلا ةÒضشأات نامضضل يبمازلا زراتضس اضسبانو روبضس
.لبقŸا رودلا
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ةمئاق تلاز ام انظوظح» :ناف’
 مازهن’ا يغبني ’و لهأاتلا ‘

«روبسس نوتوك مامأا
بردŸا ثد– ،وزو يزيتب Èمفون1 بعلÃ ناكرب ةضضهنب يرانكلا تعمج يتلا ةÒخألا ةارابŸا ةياهن دعب

عبر رودلا ¤إا لهأاتلا ‘ ةمئاق تلاز ام ةبيبضشلا ظوظح نأا فضشك نيأا مÓعإلا لئاضسو مامأا نافل سسينيد
دعب Úفضسأاتم نوكن نأا حضضاولا نم ،عقاولا ‘ »:هلوقب هثيدح يضسنرفلا ينقتلا لهتضسا دقو ،يئاهنلا

لكضشب نكل ،تاراضصتنلا قيق– ىنمتي قيرف لك نأاو ةضصاخ ،رايدلا رقع ‘ لداعتلا انليجضست
،يئاهنلا عبر ¤إا لهأاتلا ‘ ةمئاق تلاز ام انظوظح نأا عيم÷ا ملعي نأا بجي ،ماع

ةارابŸا ‘ مازهنلا يدافت وه ءيضش مهأاو ،ةقيقد رخآا ىتح اهنع عفادنضسو
.«روبضس نوتوك مامأا انرظتنت يتلا ةمداقلا

«زراتسساسسبانو روبسس نوتوك مامأا طاقن عبرأا ¤إا جاتحن »
سسأاك يئاهن عبر غولب ‘ يرانكلا ظوظحب قلعتي اميف امئادو
و-ل ه-نأا ح-ي-ح-ضص »:Ó-ئا-ق نا-فل سسي-ن-يد بردŸا فا-ضضأا ،فا-ك-لا

Òثكلا انيدافتل ،ناكرب ةضضهن مامأا مويلا زوفلا قيق– نم انك“
‘ انظوظ-ح ن-م ل-ل-ق-ي ن-ل لدا-ع-ت-لا اذ-ه ن-ك-ل ،تا-با-ضس◊ا ن-م
تايرابŸا جئا-ت-ن را-ظ-ت-نا ةرور-ضض ما-مأا ا-ن-ل-ع-ج-ي ن-لو ،ل-هأا-ت-لا
مامأا طاقن عبرأا عمج نم نكمتن ول ،سسكعلا ىلع ،ىرخألا

طاقن01 عو-م-جÃ ل-هأا-ت-ن-ضس ،زرا-ت-ضسا-ضسبا-نو رو-ب-ضس نو--تو--ك
.«فادهألا قرافب Êورماكلا لثمŸا ىلع Úقوفتم

«بقللا لماح مامأا ةلهسس نكت ⁄ ناكرب مامأا انتارابم »
بردŸا دكأا ،ناكرب ةضضهن ةهجاوم نع ثيد◊ا ¤إا ةدوعلابو
مامأا انتارابم نأا يفخن ل »:Óئاق ةنيطنضسق بابضشل قباضسلا
بقل لماح مامأا ةبوعضصلا ةياغ ‘ تناك ناكرب ةضضهن يدان
،ةضسفانŸا هذه ‘ ةÈخو ةبرŒ كلÁ يذلا ةيضضاŸا ةعبطلا

لجأا نم ناديŸا قوف انيدل ام لضضفأا انمدق دقف ،انتهج نم
ديج لكضشب عفاد سسفانŸا نأا Òغ ،ةبضسانŸا ةرغثلا داجيإا
.«ذفانŸا لك قلغي فيك فرعو

 Êاعن انلز امو ÚبعÓلا دودرم نع ضضار »
«يموجهلا لمعلا ‘ ضصقن نم

ةيلوؤوضسم ليم– نافل سسينيد بردŸا سضفر ،هثيدح ةياهن ‘
سضار Êأا يفخأا ل ،ةحارضصب »:Óئاق دكأاو ،ÚبعÓلا ىلع Ìعتلا

طوضشلا ةيادب عم ةضصاخ ،ناديŸا قوف ÚبعÓلا دودرم نع
ى-ل-ع ا-ط-غ-ضض ا-ن-ضسرا-مو ،ىو-قأا ل-ع-ف در كا-ن-ه نا--ك ن--يأا Êا--ث--لا
سضعب رخآلا وه قلخو فلÿا ‘ اكضسامتم يقب يذلا سسفانŸا
نم Êاعي لاز ام قيرفلا نأا فÎعن نكل ،ةÒطÿا تلواÙا
تقو بر-قأا ‘ ه-كراد-ت ي-غ-ب-ن-ي يذ-لا ي-مو-ج-ه-لا ل-م-ع--لا ‘ سصق--ن

ل .ليبن.«ةنك‡



مهصسألأ ةيبلاغل ةكلاŸأ ةيلوÎبلأ ةكرصشلأ ›وؤوصسم نأاب اندكأأ Úح ،ةقباصسلأ اندأدعأأ ‘ اندرفنأ دق انك
دبع ةفÓخ لجأأ نمرامح ناصسح ،فيطصس قافول قباصسلأ سسيئرلأ Úيعت ‘ ايلم ركفت ،كأرطانوصس

كأرطانوصس ›وؤوصسم نأاب انل تدكأأ ةميلع رداصصم نأأ ليلدب ،يدانلأ سسأأر ىلع سساŸأأ رصصانلأ
ةنيدم نبأ نأأ املع ،ةيدولوŸأ ةصسائر لجأأ نم رامح عم ةيمصسر ةيرصس تاصضوافم ‘ نودجأوتي

،ديدج نم هرأوصشم ثعب لجأأ نم ةياغلل اصسمحتم أدب لب ،ةركفلأ سضراعي ⁄ ةرأوفلأ Úع
يهو ،ةيصضاŸأ تأونصسلأ ةليط نوقباصسلأ هنع زجع ام قيق– وحن ةيدولوŸأ ةدايق ل اŸو

.679١ ماع ذنم يدانلأ نئأزخ نع بئاغلأ يراقلأ بقللاب جيوتتلأ

 بشسانŸا ناكŸا ‘ بشسانŸا لجرلا رامح
،رامح ناصسح فيطصس قافول قباصسلأ سسيئرلأ نأأ ،ةيدولوŸأ تيب ‘ نانثإأ فلتخي ل
ةÈخ كلÁ هنأأ امك ،ةركلأ نوؤوصش Òيصست ‘ ةعصسأو ةÈخ لÁو ةيوق ةيصصخصش دعي

ليلد Òخو ،يفياطصسلأ رصسنلل اصسيئر ناك Úح اهبصستكأ يتلأو نيدايŸأ ‘ ةعصسأو
تلعج ،قاقحتصسإأو ةرأدج نع4١02 ةنصس ةيراقلأ ةمجنلأ قيقحتل هداق Òخألأ نأأ

،بصسانŸأ ناŸأ ‘ بصسانŸأ لجرلأ هنوÈتعيو هتأدوه‹ نونمثي هيبfi لك
ةدايقل ةصصرفلأ هحنمو همأدقتصسإأ ‘ Òكفتلل كاطانوصس ةرأدإاب عفد يذلأ رمألأ
. تاجيوتتلأ ةصصنم دوعصص وحن يدانلأ

تادودعم تحبشصأا شساŸأا شسيئرلا مايأا
‘ Óيوط رمعي نل سساŸأأ رصصانلأ دبع ةرأدإلأ سسل‹ سسيئر نإاف ،هيف سشل ا‡و

‘ هلصشفو ،رخأل موي نم هلاطت يتلأ تأداقتنإلأ لظ ‘ ةصصاخ ،بصصنŸأ أذه
،ةÒبك تايد– ىلع لبقŸأ ،ةيدولوŸاب ةصصاخ ةيلاثم ةيعون تامأدقتصسإأ نامصض

عانقإأ نم كأرطانوصس ولوئصسم نك“ نإأو ةصصاخ تأدودعم تحبصصأأ سساŸأأ مايأاف
 Úصسح. يدانلأ ةصسائر ةمهم ›وتو يدحتلأ عفرب رامح ناصسح

ــه244١ ناصضمر١0 ـل قفأوŸأ١202 ليرفأأ3١ ءاثÓثلأ لوأ’ا فÙÎا
رئاز÷ا ةيدولوم

... فانئتصس’ا ةصصح لÓخ اذه ثدح

 تاقحتشسŸا مهيقلت مدع ىلع اجاجتحا تابيردتلا ةشصح نوعطاقي نوبعÓلا
ق-ير-ف ا-هأر--جأأ ي--ت--لأ فا--ن--ئ--ت--صسلأ ة--صصح تد--ه--صش
،نا-ي--ن--ب--لأ Úع ز--كرÃ سسمأأ ة--ح--ي--ب--صص ،ة--يدو--لوŸأ

9 رصضح ثيح ،تابيردتلل ÚبعÓلأ ةيبلغأأ ةعطاقم
ة-ع-طا-قŸأ هذ-ه ي-تأا-تو ،لوألأ ق-ير--ف--لأ ن--م Úب--عل
دو-صشح د-ئا-ق-لأ ءÓ-مز ي-ق-ل-ت مد-ع ى-ل-ع ا-جا--ج--ت--حأ

رر-ك-ت-ي-ل ،ا-ه-ب نو-ن-يد-ي ي-ت-لأ ة-ي-لاŸأ م-ه-تا-ق--ح--ت--صسم
ةيدولوŸأ ةدوع د-ع-ب ةر-صشا-ب-م ة-ع-طا-قŸأ و-يرا-ن-ي-صس
ةصسفانم نم يئاهنلأ عبرلأ رودلأ ¤إأ روبعلأ ةÒصشأاتب
ما-مأأ ي-صسنو-ت-لأ سسدأر بع-ل-م ن-م ،لا-ط-بألأ ة--ط--بأر
ةيعصضولأ مزأات نم تدأز يتلأ ةجرÿأ يهو ،يجÎلأ
يذلأ ،سساŸأأ رصصانلأ دبع سسيئرلأ ةدايقب ةيرأدإلأ

›و-ئ-صسÃ ئرا-ط عا-م-ت-جأ د--ق--ع--ي نأأ ر--ظ--ت--نŸأ ن--م
ة-ي-لاŸأ ة-ي-ع--صضو--لأ ة--يو--صست ل--جأأ ن--م كأر--طا--نو--صس
. ÚبعÓلاب ةصصاÿأ

 فانئتشسإ’ا ةشصح اورشضحي ⁄ قيرفلا رداوك
ةصصح دهصشت ⁄ ،ركذلأ انفلصسأأ امكو ،قايصسلأ تأذ ‘

ناينبلأ Úع زكرÃ ق-ير-ف-لأ ا-هد-ق-ع ي-ت-لأ فا-ن-ئ-ت-صسلأ
،Òخلب ةروصص ‘ قيرفلأ ردأوك روصضح ،سسمأأ ةحيبصص
ة-م--ئا--ق--لأو Ó--صسيإأ ،يدأد--ع ،قأر--ح ،دو--صشح ،يو--ير--ف

ءأوصس ةيلاŸأ مهتاقحتصسم مهيقلت مدع ةجحب ،ةليوط
نوندي يتلأ ةيرهصشلأ روجألأ وأأ تايرابŸأ حنÃ قلعتŸأ
عفر-ل ة-ل-ي-صسو ن-م Òخ-ل-ب فأد-ه-لأ قا-فر د-ج-ي ⁄و ،ا-ه-ب

نع ةعطا-قŸا-ب ىو-صس ،ة-ي-ن-عŸأ تا-ه÷أ ىد-ل م-ه-تو-صص
مهتيعصضو ةيوصست ةياغ ¤إأ ةدوعلأ مهصضفرو تابيردتلأ
. ةقلاعلأ ةيلاŸأ

 شسنوت نم ةدوعلا دعب مهتاديدهت اوذفن
مهتأديده-ت أوذ-ف-ن د-ق ،ة-يدو-لوŸأ و-ب-عل نو-ك-ي أذ-ه-بو
ةعطاقم أوصضفري ⁄ Úح ،اقباصس ةرأدإÓل اهوهجو يتلأ

ة-يأر-لأ أو-فر-صشو يد-ح-ت-لأ أو-ع-فر ل--ب ،ي--جÎلأ ةأرا--ب--م
لداعتلأ أوصضرف امدعب ،ةيراقلأ ةصسفانŸأ ‘ ةينطولأ
أودا-عو ،ي-صسنو-ت-لأ ي-جÎلأ رد-صصتŸأ ى-ل-ع ي-با--ج--يإلأ
رودلأ ¤إأ روبعلأ نام-صضب م-ه-ل تح-م-صس ة-ن-ي-م-ث ة-ط-ق-ن-ب
هذه ةعطاقŸأ ىلع نورصصي مهلعج ام أذهو ،مداقلأ
. ةرأدإلأ هذختتصس يتلأ رأرقلأ راظتنأ ‘ ةرŸأ

 لوأ’ا قيرفلا عم اوبردت فيدرلا نم Úبع’ ةدع
اهنع باغ يتلأ فانئتصسلأ ةصصح تدهصش ،لباقŸأ ‘

امدعب ةرأدإلأ ىلع اجاŒأ ،ÚبعÓلأ ةيبلغأأو ردأوكلأ
Úبعل ةدع ةكراصشم ،ةيلاŸأ مهتاقحتصسم مهل مدقت ⁄
لجأأ نم رباكألأ عم أوبردت نيذلأ،فيدرلأ قيرف نم
لجأأ نم ةصصرفلأ Úلغتصسم اعبطو ،ةصص◊أ ءاغلإأ مدع
ل-ما-ع ن-م ةدا-ف-ت-صسإÓ--ل ءا--م--صسألأ سضع--ب--ب كا--ك--ت--حإلأ
قيرفلأ ‘ دجأوتلاب حومطلأ ديصسŒ ل اŸو ،ةÿÈأ
. Óبقتصسم لوألأ

ةحاح نب شسار◊ا بردم و ششوباب اهداق ةشص◊ا
ةيحابصصلأ ةيبيردتلأ ةصص◊أ ىلع فرصشأأ ،لباقŸأ ‘

نأذللأ ،ةحاح نب سسأر◊أ بردمو سشوباب ،سسمأأ راهنل
ةصصاخ ،ةرأدإلأ نظ نصسح دنع ناكو ةيلوؤوصسŸأ Óم–
رداقلأ دبع قباصسلأ بردملل ةيمصسرلأ ةلاقتصسإلأ لظ ‘
سشوباب موقيل ،سشورمع لداع لوألأ هدعاصسمو Êأرمع
نأأ ل-مأأ ى-ل-ع ،ة-حا-ح ن-ب ة-ق-فر يدا-ن-لأ هاŒأ ه-ب--جأو--ب
لجرلأو ،ةبصسانŸأ ةفيلÿأ داجيإأ ¤إأ ةرأدإلأ لصصوتت
ى-ل-ع ل-ب-قŸأ ،يدا-ن-لأ بيرد-ت ة-م-ه-م ›و-ت--ل بصسا--نŸأ

عبر رودلأ ‘ ةيراقلأ ةصسفانŸأ اهزربأأ ةÒبك تايد–
 . يئاهنلأ

 لهأاتلا نامشض دعب ةرادإ’ا دوعو يه نيأا
هذ-ه نو-لءا-صست-ي ي◊ا-صص ردا-ق--لأ د--ب--ع سسرا◊أ قا--فر
ذنم ،ةرأدإلأ اهتمدق يتلأ دوعولأ ةقيقح نع ،ةرŸأ
نويلم08 ـلأ ةميق ÚبعÓلأ حنÃ سساŸأأ دعو Úح مايأأ

نأأ م-غر-ف ،مدا-ق-لأ رود-لأ ¤إأ ل-هأا-ت-لأ لا-ح ‘ م--ي--ت--ن--صس
لهأاتلأ ةطقنب تداعو يدحتلأ عف نم تن“ ةيدولوŸأ

ي-ف-ت ⁄ ةرأدإلأ نأأ لإأ ،ي--صسنو--ت--لأ ي--جÎلأ بع--ل--م ن--م
ة-ظ-ي-ف-ح را-ثأأ يذ--لأ ر--مألأ ،ا--ه--ي--ب--عل هاŒ ا--هد--عو--ب
بأرصضإلأ نولصصأويصس كصش نود نم نيذلأ ،ÚبعÓلأ

مهتاقحتصسم ىلع م-ه-لو-صصح ة-يا-غ ¤إأ تا-ب-يرد-ت-لأ ن-ع
سساŸأأ سسيئرلأ ةرأدإأ نأاب انل Úبتي انه نمو ،ةيلاŸأ

عييصضت يدافتل ،اهيبعل تاقحت-صسم د-يد-صست-ب ة-ب-لا-ط-م
أديعب باهذلل ةÒبك تايناكمإأ نع نابأأ يدان لبقتصسم

 Úصسح. ةيراقلأ ةصسفانŸأ ‘

 ناخشسفي ششورمعو Êارمع
ةيدولوŸا عم ايمشسر امهيدقع

 تمشص ‘ نارداغيو
يف-ط-ل هد-عا-صسمو Êأر-م-ع ردا-ق-لأ د-ب-ع ه-برد-م ل-ي-حر ،ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-م يدا-ن م-ّصسر

هدقع خصسُف يثÓثلأ نأاب يدانلأ حصضوأأو ،نانجوب لامك Êدبلأ رصضÙأو يصشورمع
ةطبأر يئاهن عبرل لهأاتلأ ةقروب سسنوت نم هتدوع دعب ةرصشابم أذهو ،يصضأÎلاب
ى-ل-عو،ةرأد-ج ن-ع ي-صسنو-ت-لأ ي-جÎلأ يدا-ن ق-فأر Úح ،ة-ي-ق-ير-فإلأ لا--ط--بألأ

ناكو ،ةرودلأ هذه نم أركبم يصصقأأ يذلأ يرصصŸأ كلامزلأ  يدان باصسح
رداغيصس هنأأ ةرأدإÓلو مÓعإلأ لئاصسول دكأأ دق Êأرمع Êاصسملتلأ ينقتلأ

ةدايق ‘ هلصشف ىلع مهنم أÒبعت ،يصسنوتلأ يجÎلأ ةجيتن تناك امهم
دق ناك يتلأ ةÁزهلأ دعب أذهو ،ةحيحصصلأ ةكصسلأ وحن ةيدولوŸأ
ةلو÷أ باصس◊ يرصصŸأ كلامزلأ مامأأ هصضرأأ ىلع قيرفلأ اهاقلت
. تاعومÛأ رود نم ةصسماÿأ

طقف امهتاقحتشسم يقلت لباقم هدقع خشسف يثÓثلا
ىرخا تاشضيوعت ىلع لوشص◊ا نود

دق ناك يثÓثلأ نإاف ،ةصصاخ رداصصم نم هانملع ام بصسحو
ةيلاŸأ امهتاقحتصسم يقلت لباقم ،يدانلأ عم هدقع خصسف
يذلأ رمألأ وهو ،ىرخأأ تاصضيوعت ىلع لوصص◊أ نود ،طقف

تمصص ‘ رداغ يذلأ ،ينفلأ مقاطلأو ةرأدإلأ Úب قافتإلاب ”
ل-ك ه-يد-عا-صسمو Êأر-م-ع ا-ي-ن--م--ت--م ،ة--ج--صض يأأ ثأد--حإأ نود
نأأ دعب ،يراقلأ ةصصاخو يلÙأ هرأوصشم ‘ قيرفلل قيفوتلأ

‘ دجأوتلأ نامصض نم تنك“و ،ديعب نم ةيدولوŸأ تداع
. يئاهنلأ عبرلأ رودلأ

 راشصنأÓل ةبشسنلاب ثدحÓلا مهليحر
كل-ت-ب ،ة-يدو-لوŸأ ن-ع ز-ي-غ-ن ل--ي--ب--ن ق--با--صسلأ بردŸأ ل--ي--حر
ةجصض ثد-حأأ ،سساŸأأ ةرأدإأ فر-ط ن-م ة-ي-ف-صسع-ت-لأ ة-ق-ير-ط-لأ
ةيبعصشلأ ةيصضايرلأ طاصسوألأ ‘ ةعصسأو ةلبلبو ،ةÒبك ةيمÓعإأ
عمجأأ يذلأ ،زيغن بردŸأ عم ةدصشبو نماصضتت تحأر يتلأ
Òغ ،ÚلوؤوصسŸأ فرط نم ةرمأؤوŸأو ةرقحلل سضرعت هنأأ لكلأ
برد--مو سشور--م--ع ه--يد--عا--صسمو Êأر--م--ع بردŸأ ل--ي--حر نأأ
ةصصاخو ةيدولوŸأ ‘ ثدحÓلأ ةباثÃ ناك ،نانجوب سسأر◊أ
ىلع ديدصش بصضغ ةلاح ‘ نودجأوتي نيذلأ ،راصصنأÓل ةبصسنلاب
نمصض قيرفلأ نأأ مغر ،ةعاصسلأ د◊ ديد÷اب يتأات ⁄ يتلأ ةرأدإلأ
 Úصسح. يئاهنلأ عبر رودلأ ‘ هدجأوت

... اقباصس هب اندرفنا املثم
 رامح ناشسح عم تاشضوافم ‘ كرطانوشس ›وؤوشسم

ةمداقلا ةليلقلا تاعاشسلا ‘ هبيشصنت متي دقو

 يداـــــــــنلا تاـــــــــمامتها لـــــــــخدي راـــــــــجح فـــــــــيرشش
Êارـــــــــمع ةـــــــــفيلخ هدـــــــــيرت ةرادإ’او

ةرئأد ،ل-ي-ق-ت-شسŸأ ة-يدŸأ ي-بŸوأأ برد-م را-ج-ح ف-ير-شش ل-خد ،ةلبقŸأ ةÎفلأ لÓخ قيرفلأ بيردت ›وتل ،ةرأدإلأ تامامتهأ دق راجح ناكو ،Êأرمع رداقلأ دبع ليقتشسŸأ بردملل افلخ ةمزألأ ببشسب ،ة-يدŸأ ي-بŸوأأ بيرد-ت ن-م ه-ت-لا-ق-ت-شسا-ب مد-ق-ت ام ،مشسوŸأ ةقÓطنأ ذنم يدانلأ اهب رÁ يتلأ ةقناÿأ ةيلاŸأ تلاق-ت-نلأ ةÎف لÓ-خ Úب-عÓ-ل ة-ي-عا-م-ج ةر-ج-ه ¤إأ ىدأأ نأاب انل تدكأأ دق ةميلع ردا-شصم تنا-كو ،ة-ي-شضق-نŸأ ة-يو-ت-ششلأ ةينفلأ رومألأ مامز ›وتل ةوق-ب Úح-ششرŸأ د-حأأ ح-ب-شصأأ را-ج-ح يذلأ ،ليقتشسŸأ Êأرمع رداقلأ دبع نم ًلدب ،يمشصاعلأ يدانلل .يشضأÎلاب سسمأأ هدقع خشسف
هعم دقاعتلا ىلع ةرادإ’ا زفحي ماول عم هراوششم

عشضت ،يدانلأ ةرأدإأ تلعج يتلأ ةيشسيئرلأ بابشسألأ Úب نمو رأوششŸأ وه ،يدانلأ بيردتل اهتايولوأأ نمشض راجح فيرشش مشسإأ يبŸوأأ قباشسلأ ه-يدا-ن ع-م Òخألأ ه-مد-ق يذ-لأ زا-ت-مŸأو ع-ئأر-لأ ‘ مشسوŸأ أذه ءأوشضألأ فطخي نأأ راجح عاطتشسأ Úح ،ةيدŸأ جئاتن قيقحتل مأول ةدايق ‘ ح‚ هنأأو ةشصاخ ،يلÙأ يرودلأ ،¤وألأ ةطبأرلل يشضاŸأ مشسوŸأ هدوعشص دعب ،ةلوطبلأ ‘ ةرهبم ‘ عبأرلأ زكرŸأ ‘ وهو ةيدŸأ يبŸوأأ راجح رداغ دق راجح ناكو Úشسح.مئأزه5و ،تلداعت5و تأراشصتنأ9 اهنم اهعمج ،ةطقن23 ديشصرب بيتÎلأ لودج

... تاعزانŸا ةن÷ نم حيرصستلا ىلع هلصص– دعب

ةرادإ’او ةيدولوŸاب قحتلي هللا حتف رهاط فلششلا ةيعمج بع’
ةيمامأ’ا ةرطاقلا ‘ اÒثك هيلع لوعت

نم امدا-ق ر-ها-ط ه-ل-لأ ح-ت-ف بعÓ-لأ ع-م هد-قا-ع-ت ،ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-م يدا-ن ن-ل-عأأ
‘ يمصصاعلأ يدانلأ لاقو ،4202 فيصص ىتح دتÁ دقعب ،فلصشلأ ةيعمج فوفصص
رئأز÷أ ةيدولوم ةرأدإأ نلعت» :«كوب سسيفلأ» ىلع يمصسرلأ هباصسح Èع نايب
03 هتدم دقعب ،رهاط هللأ حتف فلصشلأ ةيعم÷ قباصسلأ بعÓلأ عم اهدقاعت
ثيح ،يمامألأ طÿأ ‘ نيزيمŸأ ÚبعÓلأ Úب نم هللأ حتف Èتعيو أذه ،«أرهصش
عم ،ةيصضاŸأ تأونصسلأ ‘ ةتفل تايوتصسم مدقو ،ةيموجه زكأرم ةدع ‘ طصشني
ىلع أÒثك ديد÷أ دفأو-لأ ى-ل-ع ة-يدو-لوŸأ ةرأدإأ لو-ع-تو ،ف-ل-صشلأ ة-ي-ع-م-ج ه-يدا-ن

تايوتصسŸأ لصضفب ةÒبك تابوع-صص ا-ه-ت-ه-جأو ي-ت-لأ ،ة-ي-ما-مألأ ةر-طا-ق-لأ ىو-ت-صسم
 Úصسح. ةيجلع نبو ظيف◊أ دبع ،يويرف نملكل ةبذبذتŸأ
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فيطشس قافو

عفادم يتيز Òثخ دمfi يرئاز÷ا لّجشس
قافو قبشسألا هقيرفل هتدوع يبيللا رشصنلا

نم ةÒخألا قئاقدلا ‘ هعيقوتب ،فيطشس
ة--م--ئا--ق ع--فÒل ،و--تا--كŸÒا لا--جآا ة---يا---ه---ن
ميشسر-ت د-ع-ب تازا-جإا3 ¤إا Úمد-ق-ت--شسŸا

نيدلا رشصنو وباج نمؤوŸا دبع يئانثلا مشض
.ةنبل نب
لئابقلا ةبيبششل قباشسلا عفادŸا مشض ءاجو
ىلع ينفلا مقاطلاو ةرادإلا ضصرح دكؤويل
ضسجاهلا ىقبي يذلا  عافدلا روfi ميعدت
تاظ-ح-ل-لا ة-يا-غ ¤إا رار-شس ضسي-ئر-ل-ل Èكألا
نأا دعبف،تلاقتنلا قوشس رمع نم ةÒخألا
عفادم مشض ةقفشص يكوكلا بردŸا ضضفر
را-ي-خ ى-ل-ع ق-فاو  ي-ع--ي--بر ة--يدŸا ي--بŸوأا
هتÈخ ¤إا رظنلاب يتيز يروÙا عفادŸا
‘  نّوكت يتيز بعÓلا نأا ةشصاخ ،ةليوطلا
عفادم بشصنم ‘ قافولل ىرغشصلا تائفلا

fiيرو .

دا–’ا نم جورÿا ةقرو رظتني يتيز
هلهأات مشسÒل يبيللا

ل-ي-هأا-ت م-ي-شسر-ت ة-فÙÎا ة-ط-بار-لا تل-جأا
دعب فيطشس قافو فوفشص ‘ يتيز عفادŸا
‘  و--تا--كŸÒا لا--جآا ة--يا--ه--ن ل--ب--ق ع--قو نا
ةيدا–لا نم هجورخ ةقرو  لوشصو راظتنا

لÓخ بعلي ناك ثيح ،مدقلا ةركل ةيبيللا
يبيللا قيرفلا رداغ نا دعب باهذلا ةلحرم
عو-شضÿا-ب ا-مز--ل--م ه--ل--ع--ج--ي ا--م ةÎف ذ--ن--م
تاÒشضحتلا ةداعل ضصاخ يبيردت جمانÈل
هيلع ناهرلا لبق ةيندبلا هتيزهاج نامشضو

يام4 نم ةيادب  ةيمشسرلا ةشسفانŸا ‘
.بايلا ةلحرم قÓطنا دعوم لبقŸا

ايمشسر لهأات ةنبل نب – وباج يئانثلا
ضسيمÿا لهؤوم Òغ هنكل

ةنبل ن-ب -و-با-ج ي-ئا-ن-ث-لا ل-هأا-ت ل-با-قŸا ‘
نوكي نلو ،فيطشس قافو فوفشص ‘ ايمشسر
ما-مأا ضسي-مÿا ة-ه-جاو-م رو-شضح--ب ا--ي--ن--ع--م
ةرخأاتم ةارابŸا نا ببشسب لئابقلا ةبيبشش
لهؤوم يئانثلا نكي ⁄ ثيح ،51 ةلو÷ا نع

ي--ل---شصألا د---عوŸا ‘ ف---ي---ط---شس قا---فو ‘
ةياغ ¤إا رظتني ي-ئا-ن-ث-لا ى-ق-ب-يو  ةارا-ب-م-ل-ل

يام4 موي بايلا ةلحرم قÓطنا دعوم
ه--ئÓ--مز ع--م ة--كرا--ششŸا ل--جأا ن--م مدا--ق--لا
.يمشسر روهظ لوأا ليجشستو

نلو ايقيرفإا لهؤوم Òغ يثÓثلا
فاكلا ةشسفانم ‘ كراششي

ةنبل نب، وباج مدقتشسŸا يثÓثلا نوكي نل

¤إا ةيقيرفإلا ةشسفانŸاب اينعم يتيز Òثخو
فاكلا ضساك نم ةيلا◊ا ةخشسنلا ةياهن ةياغ
‘ ليهأاتلا لاجآا ةÎف دوجو مدع ببشسب
هذه ةياه-ن ة-يا-غ ¤إا ة-ي-ق-ير-فإلا ة-شسفا-نŸا
يثÓثلا نأا ةشصاخ ،ةقباشسŸا نم ةخشسنلا

ة-شسفا-نŸا هذ-ه ‘ ق-ير-ف يأا ع--م ل--هؤو--ي ⁄
ةيدولوم دادعت نمشض لهؤوم وباج نأا مغر
لإا ،لاطبألا ةطبار ة-شسفا-ن-م ‘ ة-م-شصا-ع-لا
ق---ير---ف ع---م ة---ق----ي----قد يأا كرا----ششي ⁄ ه----نأا
‘ ل-هأا-ت-لا-ب ه-ل ح-م-شسي ا-م و-هو،ة--يدو--لوŸا

. رخآا قيرف

نبو ضسمأا بردتلا رششاب يتيز–وباج
مويلا رظتنم ةنبل

ي-ت-يز،و-با-ج مد-ق-ت-شسŸا ي--ثÓ--ث--لا ل--ج--شسي
تا-ب-يرد--ت ‘ هرو--شضح ة--ن--ب--ل ن--ب Òه--ظ--لاو
مويلا ةشصح نم ةيادب ةيفياطشسلا ةليكششتلا
د--عو--م ن--ع ضسمأا ي--ثÓ--ث--لا با--غ نأا د--ع--ب
ةيق-ب ة-ق-فر Òشضح-ت-لا ة-ياد-بو فا-ن-ئ-ت-شسلا
يتيز-وباج يئانثلا نو-ك-ي-شس ثي-ح ه-ئÓ-مز

ءاو-جأا تا-ير-كذ ةدا-ع-ت-شسا ع-م د-عو--م ى--ل--ع
ه-جو-لا ف-ششت-ك-ي-شس Úح ‘ ،يا--م8 بع-ل-م
ءاو-جأا  ة-ن-ب--ل ن--ب ر--شسيألا Òه--ظ--لا د--يد÷ا
.تابيردتلا ‘ مويلا هل روهظ لوأا ‘ قيرفلا

ب/ليلخ

مدقلا ةركل يبيللا دا–’ا نم هجورخ ةقرو لوصصو راظتنا ‘

روـــÙا مـيعدت نـمشضي يكوكلاو ةظ◊ رـــــخآا ‘ عـــــــقوي يـــتيز

ايقيرفإا بونج ¤إا لقنتلا
ليرفأا81 دحأ’ا موي ايمشسر
مقاطلأ عم قيصسنتلاب ةرأدإلأ تطبصض

ايقيرفإأ بونج ¤إأ لقنتلأ دعوم ينفلأ
دعوم لبق مايأأ3 يأ ليرفأ81 دحألأ ¤إأ

نم12 ءاعبرألأ موي بقترŸأ ةأرابŸأ
ةرأدإلأ ترصشاب ثيح  رهصشلأ سسفن

دأدعتلأ نأ تقو ‘ ةيرفصسلأ تابيترت
عوبصسألأ ةياهن ةياغ ¤إأ  لغصشنم

مامأأ ةرخأاتŸأ ةأرابŸأ دعوÒ Ÿصضحتلاب
ةرهصس  يرŒ يتلأ لئابقلأ ةبيبصش

ةجا◊أ سسمأ ‘ قيرفلأ ثيح سسيمÿأ
ةرأدصصب دأرفنلأ لجأأ نم زوفلأ ¤أ

بقللأ عأزتنأ نم بأÎقلأو بيتÎلأ
. يوتصشلأ

ةيلشصنق دعوم نع رخأاتت ةرادإ’ا
ضسمأا ايقيرفإا بونج

سسمأ روصض◊أ نع ةرأدلأ ترخات
عم هتددح يذلأ دعوŸأ سسفن ‘ Úنثلأ

عأديإأ لجأأ نم ايقيرفإأ بونج ةيلصصنق
ببصسب ةÒصشأاتلأ ىلع لوصص◊أ بلط فلم

لماك ءاهنأ نم ةرأدلأ نك“ مدع
ةفاصضأ ةيلصصنقلأ اهتبلط يتلأ قئاثولأ
رقم ¤إأ ÚبعÓلأ روصضح ةرورصض يبلأ

رخأ دعوم ددحتي نأ راظتنأ ‘ ةيلصصنقلأ
.ةمداقلأ ةليلقلأ تاعاصسلأ ‘

ةشصح فشصن اورجأا نويشساشس’ا
باغ يوارقو اورداغو

فانئتصسÓل ةيبيردتلأ ةصص◊أ تفرع
ةيصضرأأ ىلع سسمأأ ةحيبصص ترج يتلأ

تبعل يتلأ رصصانعلأ ءافتكأ يام8 بعلم
ءأرجإاب دحألأ ةرهصس ابميينأ مامأأ ةيصساصسأأ

فصصن تمأد ةفيفخ ةيبيردت ةصصح
سسرا◊أ ءاقفر رداغ ثيح ،ةÎف

ةيقب تلصصأو اميف أركبم بعلŸأ ةيريأذخ
بردŸأ فأرصشإأ ت– بردتلأ رصصانعلأ
تفرع دقو  دعاصسŸأ همقاطو يكوكلأ

يوأرق Òمأأ نأديŸأ طصسو  بايغ ةصص◊أ
. ةصضماغ بابصسأل

نع باغ باشصŸا يعابرلا
فانئتشس’ا

يبيرعل  نم لك باصصŸأ يعابرلأ نكي ⁄
ةصصح ‘ أرصضاح ةلاصصيمو ةصشغ، ‘أوعل،

لأزل ثيح سسمأأ ةحيبصص فانئتصسلأ
يجÓع جمانرب ›إأ عصضخي يعابرلأ

يبطلأ مقاطلأ فأرصشإأ ت– فثكم
ابصس– هيفاعت ‘ ليجعتلأ سضرغب

ايقيرفإأ بونج ›إأ ةمداقلأ ةجرخلل
¤إأ ةجا◊أ سسمأأ ‘ قيرفلأ نوكيصس ثيح
بعليصس هنأأ ةصصاخ ةحبأرلأ قأروألأ لماك

. فاكلأ ةصسفانم ‘ هÒصصم
ب/ليلخ

قلأاتي مومغدو بيخي ⁄ يتومول Êاغلا

ايقيرفإا بونج ‘ ثÓثلا طاقنلاب دعي يكوكلاو ودن’روأا رذني قافولا
ضسمأا لوأا ةرهشس هقيرف هققح يذلا ضضيرعلا زوفلا دعب  فيطشس قافو ةليكششت  تهجو
ةيشسمأل ةلبقŸا ةلو÷ا ضسفانŸ ةجهللا ديدشش اراذنإا يقيرفإا بون÷ا ابميينا يدان مامأا
نو-ب-عÓ-لا ه-مد-ق يذ-لا يو-ق-لا ىو-ت-شسŸا د-ع-ب ضستاÒب ود-نلروأا ما-مأا مدا-ق-لا ءا--ع--برألا
رابتعلا در لجأا نم ةارابŸا لÓغتشسا ةيفيك تفرع يتلا ةباششلا رشصانعلا ضصوشصÿابو
بردم لعج ام  ةرومعو يشسودنق، مومغد هب رهظ يذلا قلأاتلا بقع ضصوشصÿابو
،ودنلروأا ةهجاوŸ ابشس– هقيرف اياون يفخي ل ةارابŸا ةياهن ‘ يكوكلا ليبن ةليكششتلا

عبرلا ›إا لهأاتلا ةقرو عازتنا قابشس ›إا انديعي زوفلا اذه»:هلوقب  ةحارشص نلعأا Úح
لجا نم ةوق لكب ةمداقلا ةهجاوŸا بعلنشسو ةمئاق انظوظح لماك ىلع ىقبيو  يئاهن
.»ةجيتنلاو ءادألاب هققحنشسو زوفلا ىوشس انل رايخ ل»: فاشضأاو «ايقيرفإا بونج ‘ زوفلا

قلأاتي مومغدو رابتع’ا نودري نابششلا
لجأا نم ضسمأا لوأا ةرهشس ةهجاوم لÓغتشسا ةيفيك ةيفياطشسلا ةليكششتلل ةباششلا رشصانعلا تفرع
مامأا مششتÙا روهظلا دعب اهتقحل يتلا تاداقتنلا ىلع درلاو اهتاردق ةحشص ىلع ديكأاتلا
تاردق مومغدو ةرومع، يشسودنق نابأا ثيح ايÒجين ‘ عوبشسأا نم Ìكأا لبق  ضسفانŸا ضسفن
Úفده عيقوت ءارو تناك Úتمشساح Úترير“ ءارو ناك يذلا مومغد ميحر  ضصوشصÿابو ةÒبك
. ةديج ةقيرطب هلغوت دعب  ءاز÷ا ةلكر ءارو ناك هنأا ¤إا ةفاشضإا

ةبيبششلا مامأا  رظتنمو بيخي ⁄ يتومول Êاغلا
02 ‘ هلوخد ذنم يتومول لايناد Êاغلا مجاهŸا ىلع ةطلشسم ءاوشضألا لك تناك
نم نيرهشش نم Ìكأل راشصنأÓل راظتنا لوط دعب ةارابŸا نم ةÒخألا ةقيقد
ضسأاب ل تاردق نع يتوموŸ مجاهŸا نابأا ثيح ،ةركلا بعادي هتيؤور لجأا
ن-م ة-ياد-ب تلو÷ا مدا-ق ‘ هرو-ه-ظ بقÎي ع--ي--م÷ا ل--ع--ج ا‡ ،ا--ه--ب

مكح يأا رادشصإا لبق  لئابقلا ةبيبشش مامأا ضسيمÿا ةرهشس ةهجاوم
. هاوتشسم ىلع

مامأا يزاغنب زوف ةلاح ‘ ايفاك نوكي دق ودن’روأا مامأا لداعتلا
ابميينا

زو-ف-لا بق-ع ل-هأا-ت-لا ‘ ي-ف-يا-ط--شسلا ق--ير--ف--لا  ظو--ظ--ح تدادزا

ةعومÛا تاباشسح ‘ ةبعشص ةلداعم حبشصأاو ضسمأا لوأا ةرهشس ابميينا مامأا ضضيرعلا
دق  طاقن5 ¤إا هتليشصح عفرو ايقيرفإا بونج نم طقف لداعتلا ةطقنب هتدوع نأا ةشصاخ
ابميينا فيشضتشسي Úح ةمداقلا ةلو÷ا ‘ يزاغنب يلهأا زاف ةلاح ‘ لهأاتلل ةيفاك نوكت

ةيدجب ايÒجين ‘ ةÒخألا ةارابŸا ضستاÒب ودنلروأا بعل ةلاح ‘و  هناديم ةيشضرأا يلع
يزاغنب يلهأا يكوكلا ليبن  بردŸا لابششأا لبقتشسي ثيح فيطشس ‘ مشس◊ا ءاقل لبق

ةÒخأ’ا ةلو÷ا ¤إا لجأاتت ÚلهأاتŸا ةيوه
ÚلهأاتŸا Úقيرفلا نع فششكت ⁄ فيطشس قافو اهيف دجاوتي يتلا ةعومÛا تلازل
Úتلو÷ا راظتنا ‘ امئاق ضسنابشسوشسلا يقب ثيح ةعبارلا ةلو÷ا ةياغ ¤إا يمشسر لكششب
لهأاتلا ةقرو عازتنل   رفوأا ظوظح  كلÁ ضستاÒب ودنلروأا ردشصتŸا نا مغر  ÚتيقبتŸا
هناديم ةيشضرأا قوف ةمداقلا ةلو÷ا لابقتشسلا ةيلشضفأا عم طاقن8 يلع هتزايح مكحب

¤إا قافولا ةجاح ¤إا  رظنلاب رطاıاب ةفوفfi يفياطشسلا قيرفلل هتهجاوم نا ةشصاخ
ةراشسخ نا امك   طاقن7 ¤إا لوشصولاو ودنلرواب ةحاطإلا يلع هتردقو  ةارابŸا طاقن
4 كلتÁ يذلا يزاغنب يلهأا ¤إا ةمداقلا هتجرخ ‘  طاقن6 بحاشص يÒجينلا ابميينا
نم ةÒخألا ةارابŸا ‘ زوفلاب ابلاطم نوكيشسو رفشصلا ةطقن ›إا هظوظح ديعتشس  طاقن

.لهأاتلا لجا
ب/ليلخ

ضضـــــــيوعت حــــــــن“ تاــــــــعازنلا ةـــــــــــن÷
ةـــمارشش باــــششلل نوـــــيلم06

نأديŸأ طصسو ىوك-صش ف-ل-م ‘ م-ك◊أ سسمأأ تا-عأز-ن-لأ ة-ن÷ ترد-صصأأ

لث“ نويلم008 ةميقب تاصضيوعت ىلع لوصص◊اب بلاط يذلأ ةمأرصش

هدرط رأرق ىلع أدنتصسم  مصسأوم5 ىلع دتÁ يذلأ دقعلأ ةÎف ةميق

دعب ةرأدإلأ حلاصص ‘ مك◊أ يتأايل مصسوŸأ ةيأدب ‘ بردتلأ نم هعنمو

نويلم06 غلبÃ ةمأرصش باصشلأ سضيوعت رأرق رأدصصإاب ةنجللأ تفتكأ نأ

تأداقتنأ تهجو دق تناك يتلأ  ةرأدإلأ حايترأ مك◊أ راثأأ ثيح طقف

ثيح  ةنوملقوب مجاهŸأ ىوكصش ةيصضق ‘ تاعأزنلأ ةن÷ ¤إأ ةعذل

. ةيصضايرلأ ةمكÙأ ىدل  نعط Ëدقت ةرأدإلأ تررق

ةيشضايرلا ةمكÙا ¤إا ءوجللا ررق ةمارشش
ةحيبصص تاعأزنلأ ةن÷ رأرق رودصص دعب ةرصشابم ةكمأرصش باصشلأ ررق

راصشتصسأ نأ دعب ة-ي-صضا-ير-لأ ة-م-كÙأ ىد-ل ن-ع-ط-لأ تأءأر-جإأ ‘ سسمأأ

fiأ ميعدتو هفقوم نع عافدلل فلم عمج ‘ رصشاب ثيح هيماŸفل

نم دافتصسأ يذلأ بعÓلأ بصسح هقوقح نمصضي هلعŒ يتلأ نئأرقلاب

.ةنجللأ اهتردصصأأ يتلأ تأرأرقلأ نمصض نم حيرصستلأ ةقرو
ب/ليلخ



تايرابŸا ديعاوم ىلع اÒخأا ةمسصاعلا دا–إا فرعت
صسأاك يئاهن نمث ‘ وأا ةلوطبلا ‘ ءاوسس ةلبقŸا ثÓثلا
دا–’ا فر-ع-ت ا-م-ك ،ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ما-مأا ة-ط-بار-لا

با-يإ’ا ة-ل-حر-م ن-م ¤وأ’ا ة-لو÷ا ةارا-ب-م د-عو-م ى-ل-ع
نماثلا بعلÃ فيطسس قافو هفيسضÃ عمجتسس يتلاو
مقاطلا نم اÒبك اطغسض رمأ’ا اذه ليزيسس ثيح ،يام
ن-ع ر-ّب-ع يذ-لا دود-غز Òن-م بردŸا ة-سصا-خو ي-ن--ف--لا

ءارجإا ديعاوم ةفرعم مدع ببسسب قباسس تقو ‘ هقلق
.ايبسسن هتاباسسح طلخأا ام اذهو ،ةلبقŸا تايرابŸا

قباصسلا اهدعؤم ‘ بعلتصس بابصشلا ةارابم
دادزو--ل--ب با--ب--سش ما--مأا ةر--خأا--تŸا ةارا--بŸا بع--ل--ت---سسو

ن-م ا-ق-با-سس ددÙا ا-هد-عو-م ‘81 ة-لو÷ا با--سس◊
نأا ينعي ام ،يرا÷ا ليرفأا٠٣ موي يأا ،ةطبارلا فرط

قوفت ةدŸو ةسسفانم نود ‘اسضإا تقول ىقبيسس قيرفلا
‘ قيرفلا يبع’ لعجي يذلا رمأ’ا وهو ،Úعوبسسأ’ا

ن-م Úلوؤو-سسŸا كر– ي-عد-ت-سسي ا-م ،ة-يرا-ب-جإا ة-ل-ط-ع
لجأا نم لقأ’ا ىلع Úتنثا وأا ةيدو ةارابم ة‹رب لجأا
اوظ-فا-ح-يو ،ة-سسفا-نŸا ءاو-جأا ‘ يردو-ك ءا-ق-فر ءا-ق-بإا

يتلا ىرخأ’ا قرفلا صضعب لثم يسسفانتلا مهقسسن ىلع
،دادزو-ل--ب با--ب--سش ةرو--سص ‘ تا--يرا--ب--م ةد--ع بع--ل--ت--سس
.ىرخأا قرف رئاز÷ا ةيدولوم

يام4 مؤي فيطصس قافو ءاقلو
ل-ب-قŸا يا-م ر-ه-سش ن-م ع-بار-لا مو-ي ة-ط--بار--لا تدد--حو
يذ-لا د-عوŸا و-هو ،با-يإ’ا ة-ل-حر-م قÓ-ط-ن’ اد-عو--م
باسس◊ فيطسس قافو ةهجاوŸ دا–’ا هيف لقنتيسس
ام بسسح ايئدبم ةلوطبلا نم ةرسشع ةعسساتلا ةلو÷ا
نأا يأا ،ة-ي-م-سسر-لا ا-ه-ت-ح-ف-سص ‘ ق-ير-ف-لا ةرادإا ه--تر--سشن
ةارابم دعب طقف مايأا ةعبرأا دعب قافولا هجاويسس قيرفلا

ام رايدلا جراخ نابعليسس نيءاقللا Óكو ،دادزولب بابسش
قيقحتل Úب-عÓ-لا فر-ط ن-م ا-ي-لا-ع از-ي-كر-ت ي-عد-ت-سسي
.ةيباجيإا ةجيتن

يام8 مؤي جمرب صسأاكلا ‘ Òبكلا يبرادلا
Úب Òب-ك-لا ي-براد-لا ءا-ق-ل د-عو-م ة--ط--بار--لا ت‹ر--ب و
ن-م ي-ئا-ه-ن-لا ن-م-ث رود-لا با-سس◊ ة-يدو--لوŸاو دا–’ا
رمع بعلÃ يام رهسش نم نماثلا موي ةطبارلا صسأاك

‘ ةارابŸا بعلت نأا بقترŸا نمو ،Úغولوبب يدامح
اÃ ،فسصنو ةرسشاعلا ةعاسسلا نم ةيادب ةيناسضمر ةرهسس
ه-ي-ل-ع نا-ك ا-م اذ-هو ،ةرا-نإ’ا ر-فو-ي Úغو-لو-ب بع--ل--م نأا
دا–’ا ثحبيسس ثيح ،طرافلا رهسشلا ةلوطبلا يبراد
ةرادإ’ا ناو ةسصاخ رودلا اذه روبعو زوفلا قيق– نع
.مسسوŸا اذه اهل افده صسأاكلاب جيوتتلا عسضت

اÒخأا تاÒصضحتلا جمانرب طبصضيصس دودغز
نم Òخأا دودغز Òنم ةدايقب ينفلا مقاطلا نكمتيو

لظ ‘ ،ةلبقŸا ديعاوملل تاÒسضحتلا جمانرب طبسض
ثيح ،ةلبقŸا تايرابŸا جمانرب نع ةطبارلا نÓعإا

ةلوطبلا ةمقل Òسضحتلا ةراطسسو-سس ة-ل-ي-ك-سشت ر-سشا-ب-ت-سس
طاقن-لا د-سصح نو-ك-ي-سس فد-ه-لاو دادزو-ل-ب با-ب-سش ما-مأا

فيطسس ¤إا كلذ دعب لقنتلا لجأا نم Òغ ’ ثÓثلا
ذإا ،Òبكلا يبرادلا لبق ىرخأا ةيباجيإا ةجيتن قيقحتل
نم نك‡ ددع Èكأا دسصحب ىوسس دودغز ىسضري نل
باÎق’او بيتÎلا ملسس ‘ نزاوتلا ةداعتسس’ طاقنلا

.ةرادسصلا باحسصأا نم
ب .ب

قيرفلأ وتاكÃÒ نولئافتم راسصنأ’أ

،يوتسشلا وتاكŸÒا ةياهن دعب لؤوافتلا ةمق ‘ دا–إ’ا راسصنأا دجاوتي
و-تا-كŸÒا ‘ ءاو-سس ق-ير-ف-لا ةرادإا ا-ه-ب تما-ق ي-ت-لا تا-ق-ف-سصلا او--ن--م--ثو
ءامسسأا فطخ لÓخ نم ،يئاتنثتسس’ا وتاكŸÒا ‘ اهلبق وأا يسضقنŸا

دد÷ا نوÈتعي ثيح ،ميليبو وكوبوأا ،يجيعن ،فيسصول رارغ ىلع ةمهم
لجأا نم بايإ’ا ةلحرم لÓخو ،بيرقلا لبقتسسŸا ‘ قيرفلل ابسسكم
.¤وأ’ا راودأ’ا ىلع ةسسفانŸاو ةحيحسصلا ةكسسلا ¤إا دا–’ا ةداعإا

ؤكؤبوأاو يجيعن نم Òثكلا نورظتني
،موجهلا طخ ‘ وكوبوأا و يجيعن نم Òثكلا ةراطسسوسس قاسشع رظتنيو
ةكراسشم لوأا ذنم قلأات يذلا ميليب دماح ةيلاعف صسفنب اونوكي نأا نونمتيو
ةرادإ’ا تنك“و ايران اموجه دا–’ا كلÁ حبسصأا ثيح ،قيرفلا عم هل

مجاهŸا حا‚ لمأا ىلع ،ةقيرط لسضفأاب صصويfi بايغ صضيوعت نم
ةدوعلا ‘ قيرفلا ةمهم نأاو ةسصاخ ،هنم ةوجرŸا ةفاسضإ’ا مدقيو Êاغلا
ةيحان ن-م وأا ة-ما-نزر-لا ة-ي-حا-ن ن-م ءاو-سس ة-ل-ه-سس نو-ك-ت ن-ل مو-يدو-ب-لا ¤إا
.ةدع قرف نم ةديدسشلا ةسسفانŸا

صشؤعب ةقفصص لؤح نؤمصسقنم و
يتلا ،صشوعب يراوه ةقفسص لوح دوسسأ’او رمحأ’ا Úنوللا يبfi مسسقناو
ةرادإ’ا رر--ق--ت نأا ل--ب---ق ¤وأ’ا ة---ل---هو---لا ‘ ءاŸا ‘ ط---ق---سست نأا تدا---ك
اذه راسصنأ’ا صضعب نمث ثيح ،هتباسصإا مغر بعÓلا تامدخب ظافتح’ا
نم يئاهنلا هيفاعت دعب Òثكلا Ëدقت هنكÁ بعÓلا نأاب اودكأاو رارقلا
حيرسست نولسضفي او-نا-كو رار-ق-لا ن-م صضع-ب-لا ع-ن-ت-ق-ي ⁄ ا-م-ن-ي-ب ،ة-با-سصإ’ا
ةارابŸا نم ةيادب ةفاسضإ’ا Ëدقت هنكÁ زهاج مسسإا بلجو بعÓلا
ب .ب.ةلبقŸا

؟ةرخأاتŸا دادزؤلب بابصش ةارابم و بايإلا ةلحرŸ مكتاÒصض– Òصست فيك ،لوأا
ارخؤوم اندعتبا اننأا حيحسص ،ةÒبك ةيدجب ينفلا مقاطلا ةقفر لمعنو يداع لكسشب رسضحن ^
.ةوقب ةدوعلا ىلع نومزاع اننكل ،ةلوطبلا فقوت ببسسب ةسسفانŸا نم

؟اهارت فيك ،يرا÷ا رهصشلا ةياهن مكرظتنت دادزؤلب بابصش ةارابم لازت ل
انتمهم اذهل ،ةيسضاŸا تايرابŸا ‘ ةوقب داعو Òبك قيرف مامأا ةلهسس نوكت نل ةارابŸا ^

.ثÓثلا طاقنلا دسصحو زوفلا قيق– ¤إا فدهن اننأا ’إا ،ةلهسس نوكت نل

ىلع ةصسفانŸا هنكÁ قيرفلا ناب نظت له ،ةعباصسلا ةبترŸا ‘ دجاؤتي دا–لا
؟لوألا بتارŸا

وه ةبترŸا هذه ‘ اندجاوت ‘ ببسسلا ،ةياغلل ةبعسص نوكتسس ةمهŸا نأا كنع يفخأا ’ ^
ايجيردت اندع كلذ دع-ب ن-ك-ل ،¤وأ’ا ت’و÷ا ‘ طا-ق-ن ةد-ع-ل ا-ن-ع-ي-ي-سضتو ة-ب-ع-سصلا ا-ن-ت-ياد-ب
.لسضفأا انتبترم Úسسحتل فدهنو

؟لوألا قيرفلا بردم فرط نم ةتافتلا رظتنت له
رباكأ’ا عم تبردت نأاو › قبسس دقل ،لوأ’ا قيرفلا ‘ بعلل حمطي باسش بع’ لك ،عبطلاب ^

.دودغز بردŸا ةقث لانأا ىتح Òبك ىوتسسم مدقأا نأا ىن“أاو

Ã؟متخت نأا ديرت اذا
مسسوŸا ءاهنإا لجأا نم انيدل ام لسضفأا مدقنو ،ةدوعلا ةلحرم ‘ لسضفأا نوكن نأا ىن“أا ^

ب .ب.لوأ’ا قيرفلا فوفسص ‘ دجاوتلاب يدوهج جوتأا ’ ⁄و ،ةوقب

ــه٢441 ناسضمر1٠ ـل قفاوŸا1٢٠٢ ليرفأا٣1 ءاثÓثلا لوأ’أ فÙÎأ

fiليهأاتلأ ةداعإأ ةيلمع لسصأوي صصوي

ليهأاتلا ةداعإا ةيلمع صصؤيfi نÁأا قيرفلا مجاهم لصصاؤي ة-ي-ل-م-ع-لا را-ثآا ن-م صصل-خ-ت-ل-ل ،ة-صصاÿا تادا-ي-ع-لا ىد--حإا--ب ‘ دجاؤتي ثيح ،ةبكرلا ىؤتصسم ىلع اهارجأا يتلا ةيحار÷ا ىلع رؤمألا Òصست ثيح ،يكر◊ا لي-هأا-ت-لا ن-م ة-ل-حر-م ر-خآا ل-ب-ق ة-ل-حرŸا هذ-ه ءا-ه-نإل بعÓ-لا Òصسيو مار--ي ا--م ن--صسحأا ¤إا كلذ دعب ةدؤعلاو ايئاهن ‘اع-ت-ل-ل ىر-خأا ل-حار-م ةر-صشا-ب-م .بعŸÓا ءاؤجأا
ابيرق تÓصضعلا ةيؤقت رصشابيصس دعب ةرصشابم تÓصضعلا ة-يؤ-ق-ت ة-ي-ل-م-ع صصؤ-يfi ر-صشا-ب-ي-صسو ةدŸ ةلحرŸا مودتصس ثيح ،ليهأاتلا ةداعإا ةيلمع نم ءاهتنلا Êدبلا رصضÙا فار-صشإا ت– نؤ-ك-ت-صسو ،ل-قألا ى-ل-ع ن-ير-ه-صش ىؤتصسم ىلع لكاصشم يأا يدافت-ل ،ي-ب-ط-لا م-قا-ط-لاو ق-ير-ف-ل-ل لجأا نم ةياغلل ةمهمو ةصساصسح ةيلمعلا نأا مك-ح-ب ،ة-ي-ل-م-ع-لا صضكرلا ‘ عورصشلا لبق ،ةيندبلا هت-قا-ي-ل-ل بعÓ-لا ةدا-ع-ت-صسا .ةمهم ىرخأا لحارمو

صسمأا تقلطنا ديد÷ا صصيمقلا عيب ةيلمع نم مدقŸا قيرفلل ديد÷ا صصيمقلا عيب ةيلمع ،صسمأا تقلطنا قيرط نع عيبلا ناك ثيح ،«اباك» ةيلاطيإلا ةمÓعلا فرط تفاهتو ،قباصس تؤق ‘ ق-ير-ف-لا ةرادإا ه-ت-ن-ل-عأا ا-م-ك تنÎنلا راختفلاو مهقيرف صصيمق ءانتقا لجأا نم ةراطصسؤصس قاصشع .ةيلاع ةدؤجبو ةÒبك ةيŸاع ةمÓع نم هنؤك هب

ةمصصاعلا دا–إا

أرهسش81 عقوُي يجرع
ع-م ي-جر-ع يد-لو م-جا-هŸا ل-سسل-سسم ى-ه-ت-نا
ل---ب---قو صسمأا لوأا ةر---ه----سس ياد Úسسح ر----سصن
ـل هعيقوتب ،ةيوتسشلا تÓيوحتلا ةÎف ءاسضقنا

تابيردتلا رسشاب امدعب قيرفلا ‘ ارهسش81
ةدوعلا ىلع ةرادإ’ا عم قفتاو ةÎف ذنم هعم
ةرهسس عقاولا صضرأا ىلع قافت’ا اذه مجÎيل
لÓب بردŸا هنم رظتني يذلا وهو ،دحأ’ا
هنم Êاعي يذلا زجعلا ةيطغتل Òثكلا يريزد
.ةيمامأ’ا هترطاق ىوتسسم ىلع قيرفلا

ةرادإلا قّرؤؤُت ÚحّرصسŸا ةيصضق
رر-ق ي-ت-لا ة-سسمÿا ر-سصا-ن-ع-لا ة-ي-سضق تلاز’
ةÎف ‘ اهنع ءانغتسس’ا يريزد لÓب بردŸا
ةرادإ’ا قرؤو-ت ة-ي-لا◊ا ة-يو-ت-سشلا تÓ-يو-ح-ت--لا
ة-يد-يد◊ا ة-سضب-ق-لا رار-م-ت--سسا ل--ظ ‘ اÒث--ك
ناقزرم نابعسش يسضايرلا ريدŸا Úبو مهنيب

ء’ؤوه صضفري ثيح ،مهحيرسست قئاثو لوح

ىلع لوسص◊ا نود ىرخأا قرف وحن ليحرلا
ةيوتسشلا تÓيوحتلا ةÎف نأا ةسصاخ مهلاومأا
ا-م و-هو ،ا--ي--م--سسر د--حأ’ا صسمأا لوأا تسضق--نا
ة-ل-حر-م ‘ ة-ي-ق-ي-ق-ح ة--طرو ‘ ةرادإ’ا ع--سضي
.ةدوعلا

قيرفلا نم باحصسنلاب دعي ناقزرم
نا--قزر--م نا--ب--ع--سش ي--سضا--ير--لا ر--يدŸا د--عو

‘ هبسصنم نم باحسسن’اب راسصنأ’ا ادد‹
اهيلع ناك يتلا ةديدسشلا بسضغلا ةلاح لظ

ةÒخأ’ا ةيجاجتح’ا ةفقولا لÓخ راسصنأ’ا
مهطخسس نع اوÈع ثيح ،يدانلا رقم مامأا

دلو ةقفر قير-ف-ل-ل هÒي-سست ة-ق-ير-ط ن-مو ه-ن-م
نا--قزر--م ءا--فو را--سصنأ’ا ر--ظ--ت--ن---يو ،›Òمز
ل-جا-ع-لا بير-ق-لا ‘ ق-ير-ف-لا كر--تو هد--ه--ع--ب
اهيف دكؤوي يتلا هتاحيرسصت نم اوهرك امدعب
م . م .ىودج نود قيرفلا نم هليحر

دا–Óل ةلبقŸأ ةثÓثلأ تأءاقللأ ديعأوم طبسضت ةطبأرلأ

ياد Úصسح رصصن

ةدوعلأ انفده» :(فيدرلأ بع’) جأرسس
«ةدوعلأ ةلحرم ‘ ةوقب

حاجنب يبطلأ صصحفلأ زاتجي وكوبأأ
Êاغلا ،دا–’ا فوفسص ‘ ديد÷ا مدقتسسŸا زاتجا
صسمأا حاجنب ينيتورلا يبطلا صصحفلا وكوبوأا يماوك
ارداق هلعجي ام ،يسضايرلا بطلل ينطولا زكرŸاب

ن-م ة-ياد-ب ة-عو-مÛا ع-م برد-ت-لا ‘ عور-سشلا ى-ل-ع
،Úغولوب بعلÃ فانئتسس’ا ةسصح صشماه ىلع مويلا
تاعاسسلا ‘ نطولا صضرأاب قحتلا دق وكوبوأا ناكو
موكي-سسو ه-لا-م-عأا ل-ي-كو ة-ق-فر د-حأ’ا مو-ي ن-م ¤وأ’ا

موي فيطسس قافو ةارابÃ ةيادب بردŸا مامأا احاتم
.نيرسشعلا ةلو÷ا باسس◊ يام عيارلا



عوبسسألا راوح

تايدج قباسسلا ›ودلا حتف ءادسصأا ةدير÷ هبلق يرومعل هراوسشم نع ثد– نيأا، بعŸÓا ايابÿا نم ديدعلا افسشاك يوركلا هقاحتلا ليسصافت لوح رارسسأ’او اذكو قرفلا ديدعب بختنŸا عم هتبرŒ،اهترداغم ةخسسارلا تاءاقللا زربأاو ينطولا ةسصق، هتايرابم بعسصأا، هنهذ ‘ ‘ ةيبهذلا ةركلا نم هنامرح هنوعلاطت Ìكأاو اذه لك،9002 بعÓلا عم انراوح لÓخ نم مويلا .يرومعل تايدج قينأ’ا
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ةرارغوب ةراسس :هترواح
ةيادبلا ‘

نأا نكÁ له
ىلع انعلطت

كلازتعا ببسس
‘ تنأا و ئجافŸا

؟كئاطع جوأا
اذه ةقيق◊ا ‘ ^

ةجيتن ءاج رارقلا
Òبكلا طغضضلا

تنك يذلا
‘ هل ضضرعتأا

قرفلا ديدع
نم ءاوضس
وأا راضصنألا
فورظلا
ةياهنلا ‘و،

اÃ يضضار انأا
لÓخ هتمدق
يوركلا يراوضشم

كرت امود تدرأاو
ةفيظن يتحفضص

ركذتي نأاو ةفرضشمو
تازا‚إلا راضصنألا

نأا امك، › ةحجانلا
ةركلا ىوتضسم

انأاو Òغت ةيرئاز÷ا
ام تمدق يننأا تضسضسحأا
نأا تدجوف عيطتضسأا
وه › ةبضسنلاب نضسحألا

.لازتعإلا

ت’اسصتا تيقلت له
؟كلازتعا دعب ةدوعلل
ةدوعلل اضضورع تيقلت معن ^

،›ازتعإا دعب بعŸÓا ءاوجأل
رارق نأل كلذ تضضفر ينكل

ةعانق نع هتذختا لازتعإلا
نل و ⁄و لّوطم Òكفت دعبو

.كلذ ىلع مدنأا

⁄أا
‘ ركفت

⁄اع لوخد
؟ بيردتلا

انأاف، اقÓطإا ل ^
ناك،لازتعإلا تررق امدنع
ينعي ةماع ةفضصب ةضضايرلا نع كلذ

نأا ‘ ىتح لب طقف بعÓك ضسيل
ةقÓع هل بضصنم يأا لغضشأا

.ةضضايرلاب

نع اديعب ةبرŒ لوأا
تنوكت يذلا قيرفلا

روسس وهو هيف

عم تناك ن’زغلا
انثّدح ،وداراب يدان

¤إا كلاقتنإا ةسصق نع
؟كابلا

عم لاضصتا يدل ناك ^
نيدلا Òخ كابلا ضسيئر
يلع ضضرع يذلا يضشطز
Òغ، هقيرفب قاحتللا
اددÎم تنك ةيادبلا ‘ يننأا

هيدل نكت ⁄ اهنيح وداراب يدان نأا مكحب ادج
دق تناك قرف ةدعب ةنراقم ةÒبك ةيبعضش
. ةÎفلا تاذ ‘ يعم تلضصاوت

؟كيأار Òيغتل كعفد يذلا ام
قيرفلا ضسيئر عم يلضصاوت دعب هنأا ةقيق◊ا ^

يلمع اضصخضش هيف تيأار «يضشطز نيدلا Òخ»
،هقيق– ¤إا فدهي عورضشم هيدل كلذك هيزنو
اذهل ءاضضمإلاو ييأار Òيغتل ينعفد اذه لكو
.هيف تح‚ هلل دم◊او قيرفلا

ةÎفلا ‘ يسشطزب كتقÓع تناك فيك
؟ فافلل اسسيئر اهيف ناك يتلا

يضشطز نيدلا Òخ عم ينتطبر يتلا ةقÓعلا ^
لب، طقف يدان ضسيئرب بعل ةقÓع تضسيل
تنك اŸاطو ةوخأاو ةقادضص ةقÓع تناك
ةÒضسŸا ‘ لضضف هل ناكو › Èكأا اخأا هÈتعأا
لوط هنأا Òغ ،ÿÒا لك هل ىن“أاو اهتيدأا يتلا

لاضصتلا لواحأا ⁄ ةيدا–إلا ةضسائر هيلوت ةدم
معدلا وأا ةدعاضسŸا بلط ضضرغب ةضصاخ هب
.لاكضشألا نم لكضش يأاب

كيدل تناك وداراب دعب
ةدع عم ت’اسصتإا ةدع
سساسسأا يأا ىلع، قرف
قافول ءاسضمإ’ا تÎخإا
؟تاذلاب فيطسس

نم ديدعلا يدل ناك حيحضص ^
تÎخإا يننأا Òغ ضضورعلا
ناك هرابتعإاب قافولل ءاضضمإلا

ةدعاق هلو قرفلا ح‚أا نم
ةÎفلا كلت ‘ ةÒبك ةيÒهامج

هنمضض بعلل حمطي بعل يأاو
.قرفلا يقابل يتاماÎحإا عم

ءارو ببسسلا وهام
يدانلل كترداغم

؟يفياطسسلا
قافولا يترداغم ءارو ببضسلا ^
تناك يتلا تافÿÓا يه

Úبو ينيب ةرم لك ‘ ثد–
ةلمحو، يركز بردŸا
يدضض اهنضش يتلا تاموجهلا
وه و ،راضصنألا نم ديدعلا
ةرداغŸ ينعفد يذلا رمألا
.ةعجر نود قيرفلا

؟اهدعب ةهجولا تناك نيأا
اهيف ترداغ يتلا ةÎفلا ‘ ^

يدل نكي ⁄ قافولا

عم ىوضس تلاضصتإا
‘ نكل ،يبيللا دا–إلا
تاذلاب ةÎفلا كلت
‘ تاضشوانŸا تأادب
يب لضصتي ملف، ايبيل
يبŸوأا نم راودم ىوضس
عم تيضضمأا فلضشلا
كلذ ناكو قيرفلا
،ديدضش طابحإاب ابوحضصم

تنك يذلا قيرفلا ىوتضسم Úب نراقأا تنك دقف
نم عونب ترعضش اهنيح ،›ا◊ا قيرفلاو هيف
عم انلقنت لÓخو مايأا دعب نكل ،اهنيح مدنلا
،برغŸا ‘ قيرفلا عم ضصبرت ءارجإل قيرفلا

ثيح نم قيرفلل ايلك يترظن تÒغت اهنيح
انلضص– ثيح ÚبعÓل ›اعلا ىوتضسŸاو ءادألا

عم تبعلو1102 ‘ ةفfiÎ  ةلوطب لوأا ىلع
.طقف ةنضس قيرفلا

فلسش يبŸوأا ‘ ادج حجان مسسوم تيسضق
Ÿ؟ةأاجف هترداغ اذا

‘ لكاضشم يأا يدل نكت ⁄ ةقيق◊ا ‘ ^
Úببضس كانه نكل ،ضسكعلاب لب فلضش يبŸوأا
.هترداغÊ Ÿاعفد

؟ امهام
‘ فلضشلا يبŸوأا قيرف ¤إا تممضضنا انأا ^
اÒثك يتلئاعب اقلعتم تنك انأاو ،ةنضس92 نضس
نكي ⁄ دعبلا اذهو ةمضصاعلاب ةدجاوتم يهو
كلت ‘و ةيضسفنلا ةيحانلا نم حايترإلاب Êرعضشي
دا–إا اهنم ضضورعلا نم ديدعلا تيقلت ةÎفلا
نم ينبضساني هنأل ضضرعلا تلبق دقو ةمضصاعلا

. ةلئاعلا تيب نم برقلا ةيحان

؟Êاثلا ببسسلا نع اذام
لك ةنضس92 نضس ‘ ةقيقح ^
هلبقتضسم Úمأات ‘ ركفي ضصخضش
ةمضصاعلا دا–إاو يحاونلا لك نم
همدق ا‡ لضضفأا اضضرع › مدق
تارم ثÓثب فلضشلا يبŸوأا
يرارق ‘ اÒبك ارود بعل اذهو،
تيضضمأا دق تنك يننأا Òغ، اضضيأا

تمدقو طقف دحاو مضسوŸ مهعم
.هÁدقت عيطتضسأا تنك ام

نيأا ةمسصاعلا دا–إا دعب
؟ةهجولا تناك

‘و،دادزولب بابضش عم تيضضمأا ^
اذهب اهيف تقحتلا يتلا ةÎفلا
Úبعل ةدع مضض ” يدانلا

مهتبرŒو ىوتضسŸا يطضسوتم
ضضعب عم ةنراقŸاب ةطيضسب
‘ نيزراب اوناك نيذلا ÚبعÓلا
حيبر،انأا مهضسأار ىلعو ةÎفلا كلت
نأا فورعŸاو ةلضسعو
روهمج هيدل دادزولب
‘و بلطتمو Òبك

يأا ثودح ةلاح
ل قيرفلا ‘ ةلكضشم
ءوضضلا طيلضست متي

دد÷ا ÚبعÓلا ىلع
نيزرابلا ىلع لب
⁄ اذهل، انأا ةضصاخو

راضصنألا نم Òبكلا طغضضلا لم–أا
هعم امضسوم تيضضمأا

ةرداغŸا تررقو
.اهدعب

؟اهدعب اذام
يترداغم دعب ^

لضصتا ةÎفب دادزولبل
Âاغ ضسرا◊ا يب

بلط، ضسابعلب دا–إا عم ىضضمأا دق ناك دقو
¤إا مامضضنلاب يعانقإا يدانلا ضسيئر هنم
تناك يتلا ةيوقلا ةقادضصلا مكحب قيرفلا
ضضوافتلا دعب نكل تضضفر ةيادبلا ‘ ،انطبرت
عم تيضضمأا عورضشŸاو ضضرعلاب يعانتقاو
.مدنأا ⁄ هلل دم◊او قيرفلا

كراوسشم ‘ ةطfi رخآا تناك هذه
؟كلذ تررق فيك

لبق، دحاو مضسوŸ ضسابعلبل تيضضمأا تنك ^
رداق Òغ يننأا ضسحأا تأادب هتياهن

طغضضلا نم ديزŸا لم– ىلع
لك تمدق يننأا تيأارو، لكاضشŸاو
تررق كلذل ةركلل يننكÁام
.لازتعلاو ةرداغŸا

ابيرق تنك تارŸا نم ديدعلا ‘
لئابقلا ةبيبسش عم ءاسضمإ’ا نم
؟اذاŸ ،كلذ ثدحي ⁄ نكل

لئابقلا ةبيبضش ^
يأاو قيرع يدان

ملحي بعل
اذه عم عيقوتلاب
نكل يدانلا
⁄ ظ◊ا فضسأÓل
¤إا ‘ فقي

هذه ‘ يبناج
نكل، ةطقنلا
نأا يباجيإلا ءيضشلا
لقأا نكت ⁄ اهل تبعل يتلا قرفلا

قافو لثم لئابقلا ةبيبضش نم انأاضش
لكو... ةمضصاعلا دا–إا، فيطضس
ىلع تلضص– مهل تبعل يتلا قرفلا
.مهعم باقلأا

ينطولا بختنŸا سصيمق تلمح
ميقت فيك ةبسسانم نم Ìكأا ‘
؟ ةبرجتلا هذه
هتمدق امع ضضار انأا هلل دم◊ا ^
تنك يننأا مغر،ينطولا بختنŸا ‘

روخف انأاو  ديزŸا Ëدقت ىلع ارداق
ةليلق ةبضسنب ولو تمهاضس يننأاب
فضسأÓل،يرئاز÷ا بعضشلا داعضسإاب

انتارابم دعب تبضصأا دق تنك اهنيح
ةدŸ ةباضصإلا تمادو ادناور ‘

دعأا ⁄ اهدعبو رهضشأا ةثÓث قوفت
.ينطولا بختنملل

ةدع سضوخ ةسصرف كل تناك
بختنŸا عم تايرابم

؟كيدل اهزربأا يهام،ينطولا
رئاز÷ا ةلباقم0102 ⁄اعلا ضسأاك تايفضصت ^
يتركاذ ‘ خضسرت ءاقل Ìكأا يه لاغنضسلا دضض
اهدعب ةيادبلا ‘ Úمزهنم انك اننأا ثيح،
ةضصاخ، فادهأا ثÓثب انزفو عضضولا انكرادت
نمو ›اع ىوتضسم وذ قيرف ناك لاغنضسلا نأا
.هتÁزه بعضصلا
فÎحي ⁄ اذاŸ لفا◊ا راوسشŸا اذه دعب

؟تايدج
،فاÎحإÓل تلاضصتلا نم ديدعلا يدل ناك ^

لوقن امكو كلاذب حمضست ⁄ فورظلا نكل
» يبر بوتكم»
نأا نكÁ له فورظلاب دسصقت اذام
؟لسصفت

نوكأا فاÎحÓل لاضصتا Êدري ةرم لك ‘ ^
رارقلاف Êديق اذهو،Úعم قيرف عم دقع ديق

. مدنأا ل كلذلو طقف يديب نكي ⁄
ةركلا نم تمرح كنأا حيحسص له

؟9002 ‘ ةيبهذلا
امضسوم تيدأا دق تنك انأاف حيحضص اذه لجأا ^
يتداهضش ضسيلو عيم÷ا ةداهضشب هذهو ايفارخ

تنك جئاتنلا نÓعإا نم ةÒضصق ةÎف لبقف ،انأا
ةزئا÷ا حن“ نأا لبق ‘ زوفلل Èكألا حضشرŸا
.عيم÷ا أاجافو Êأاجاف اذهو يفياضص قيفرل

لÓخ اهتيدأا ةارابم بعسصأا يهام
؟يوركلا كراوسشم

دا–إا عم › تناك اهتيدأا ةارابم بعضصأا ^
.3102 ةنضس رئاز÷ا ةيدولوم دضض ةمضصاعلا

؟ثدح اذام
ناكو ةيروهم÷ا ضسأاك يئاهن ةارابم تناك ^

05 لÓخ ةيدولوŸا لع زفي ⁄ ةمضصاعلا دا–إا
Òبك طغضض كانه ناك ينعي يئاهنلا ‘ ةنضس
قيرفلا ىدل ةيلاعلا تايونعŸاب ةنراقم انيلع
انل دبل ناكو ادج ةبعضص ةضسفانم تناك، رخآلا

.انزف هلل دم◊او زوفلا نم

لÓخ هيلع تمدن ءيسش Ìكأا وه ام
؟كراوسشم

ءيضش لكف ءيضش ىلع مدنأا ⁄ هلل دم◊ا ^
.ةمات ةعانق نع نوكي هب موقأا

قيرفلا وه نم
هرسصاني يذلا

؟تايدج
عجضشأا ل انأا ^

حيحضص،قيرف يأا
يتلا قرفلل ليمأا
ل نكل اهل تبعل
زي‡ قيرف دجوي
.يدل

قيرفلا نعاذام
؟هعجسشت يذلا يبوروأ’ا

.ديردم لايرل ءايفوألا نيرضصانŸا نم انأا ^
خيراتلا ‘ يرئازج بع’ لسضفأا وه نم
؟كل ةبسسنلاب

^ ÿعزانم نود يمولب رضض.
كراوسشم ‘ كل ىركذ لسضفأا يهام
؟ينهŸا

ماعل يبرع بعل لضضفأا بقلب يجيوتت ^
.ىركذ لضضفأا7002
؟ىركذ أاوسسأا نع اذام

دعب نلزغلا روضس ‘ تناك › ىركذ أاوضسأا ^
Úضسح رضصن دضض ثلاثلا مضسقلا ¤إا انطوقضس
.ياد
؟ةÒخأا ةملك

هذه ىلع بعŸÓا ءادضصأا ةديرج ركضشأا ^
حاجنلا نم ديزŸا اهل ىن“أاو ةبيطلا ةتافتللا
.ءاsرُقلا لكل يتاي–و قلأاتلاو

ةرارغوب ةراسس :هترواح

عوبسسألا راوح

يروـــــــمعل تايدج تايدج

اذهو رسضÿا عم يتبرŒ نع ٍسضار
يتركاذ ‘ اخسسار يقب يذلا ءاقللا

لئابقلا ةبيبسش
بعل يأاو قيرع قيرف

هناولأا لمحب ملحي

قافو سضرع تلّسضف ديدع ىلع فيطسس ةمهŸا سضورعلا

يتلا تاموجهلا ةلمح
ينتعفد يدسض ّنَسشُت تناك

Ÿقرف ةدع ةرداغ

ةراطسسوسس Úب سسأاكلا يئاهن
تهجاو ام بعسصأا ةيدولوŸا و

يوركلا يراوسشم لÓخ

ةقÓع ينطبرت
Òخ عم ةديطو

⁄و يسشطز نيدلا
هبسصنم لغتسسأا
فافلل سسيئرك

ةقÓع ينطبرت
Òخ عم ةديطو

⁄و يسشطز نيدلا
هبسصنم لغتسسأا
فافلل سسيئرك

ادبأا بعÓملل ةدوعلا ‘ ركفأا لو فÎحأا ⁄ بابسسألا هذهل



ــه2441 ناسضمر10 ـل قفاوŸا1202 ليرفأا٣1 ءاثÓثلاةيدنألا رابخأا
دأدزولب بابشش

ةــــــلوطبلل نوغرفتيو تابيردتلل نودوــــــعي ةـــــــبيقعلا دلوأا

ةيدو ةأرابم ة‹رب مدع ببشسب ءاتشسم دودرشش

ةعم÷ا ةرهصس سسأاكلا ةهجاوŸ تاÒصضحتلا ‘ عرصشت اباكلا
دعب ةرسشابم  ةدا÷ا تاÒسضحتلا جÈلا يلهأا ةليكسشت ترسشاب
ةطبارلا سسأاك ةسسفانم نم61 رودلا ةهجاوم ة‹رب ميسسرت

ةيسضرأا ىلع نارهو ةيدولوم قيرف يلهألا فيسضتسسي ثيح
ر-ط-سس د-ق-ف  مدا-ق-لا ة-ع-م÷ا ةر--ه--سس جÈلا--ب توأا02 بع-ل-م
ا‹ا-نر-ب دودر-سش يد-ف-م بردŸا ةدا-ي-ق-ب ي--ن--ف--لا م--قا--ط--لا
.دعوŸا اذهل ابسس– ايبيردت
تاÒسض– ى-ل-ع ر-ثؤو-ت د-ق ي-ت-لا ة-ي-ب-ل-سسلا ة-ط--ق--ن--لا ى--ق--ب--تو
دا-ج-يإا ‘ د-يد÷ا بردŸا ة-ب-غر ق-ي-ق– مد-ع ة--ل--ي--ك--سشت--لا

اهيلع نهاري ناك يتلا ةارابŸا يهو ايدو يرابتلل سسفانم
ةهج نم ÚبعÓلا ةيزهاج ىدم ىلع فوقولا لجأا نم اÒثك
‘ هلعŒ يتلاو ة-ل-ي-ك-سشت-ل-ل ة-ي-عا-م÷او ة-يدر-ف-لا تارد-ق-لاو
بعللا ةقيرطو ةيسساسسألا ةليكسشتلا عسضو دسصق ديج عقوم
د-عو-م باÎقا ع-مو ن-ك-ل ة-ي-م-سسر-لا ة-سسفا--نŸا لو--خد ل--ب--ق
ف-فfl ج-ما-نÈب ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ي-ف-ت-كا  سسأا-ك-لا ة-ه-جاو--م

Ãةيندبلا ةيزها÷ا نامسضل ايموي ةيبيردت ةسصح لدع .
ةقÓطنلا قيقحتل لهأاتلا ىلع رصصي دودرصش

سساك ةسسفانم لخديسس هقيرف نأا دودرسش يلهألا بردم دكأا

ة-قرو عاز-ت-نا نأا اÈت-ع-م ةو-ق ل-ك-ب مدا-ق-لا ة-ع-م÷ا ة-ط-بار--لا
ةيقيق◊ا ةقÓطنلا ة-با-ثÃ د-ع-ي ي-ئا-ه-ن ن-م-ث-لا ¤إا ل-هأا-ت-لا
ÚتهجاوŸاب ةيادب ة-لو-ط-ب-لا ة-سسفا-ن-م لو-خد  ل-ب-ق ه-ق-ير-ف-ل
ثي-ح ة-م-سصا-ع--لا ة--يدو--لو--م م--ث دادزو--ل--ب ما--مأا Úتر--خأا--تŸا

لهأات قيق– ديرنو ةوق لكب ةعم÷ا ةهجاوم لخدنسس»:لاق
رامغ لوخد لبق  يقيرفل ةيجولوكسسيبلا ةبثولا ةباثÃ نوكي
.» ةلوطبلا

ءاعبرألا ادغ بردŸا ةزاجإا بلŒ ةرادإلا
ةطبارلا رقم ¤إا ادغ جÈلا يلهأا ةرادإا نع Óث‡ لقتني
يد-ف--م د--يد÷ا بردŸا ةزا--جإا بل--ج ل--جأا ن--م ة--فÙÎا

41 طرافلا دحألا  ةزاجإلا بلط فلم تعدوأا نأا دعب دودرسش
فسصنو مسسوم ىلع دتÁ دقع ىلع بردŸا عيقوت دعب ةعاسس
ةيسسمأا ءلدبلا ةكد ىلع بردŸا دجاوت ىلع ةرادإلا نهارتو
. نارهو ةيدولوم مامأا سسأاكلا ةهجاوم لÓخ ةعم÷ا

دعاصسم بردم عم دقاعتلا فلم يوطتو
ع-م د-قا-ع-ت-لا  ف-ل-م ي-م-سسر ل-ك-سشب جÈلا ي--ل--هأا ةرادإا تو--ط

يذلا  دودرسش بردŸا عم تثد– نا دعب دعاسسم بردم
«رود-ب» د-با--ع سسار◊ا برد--م ة--ق--فر ل--م--ع--لا ى--ل--ع ق--فاو
Êد-ب ر-سضfiو د-عا-سسم برد-م ¤إا ة--جا◊ا مد--عو بسسح--ف

لفكتي اميف هدرفÊ Ãدبلا بنا÷اب لفكتيسس هنأا دكأا ثيح
رارق ءاجو  كلذك دعاسسŸا بردŸا رودب سسار◊ا بردم
ع-م تسضوا-ف-ت نأا د-ع-ب ة-سصا-خ ة-ت-ح-ب ة-ي-لا-م با-ب-سسأل ةرادإلا
ة-ي-لاŸا ه-ب-لا-ط-م ي-تأا-ت-ل  Êا-م-ي-ل-سس جا-ح د-عا--سسŸا بردŸا
.ايئاهن ةحفسصلا يط ررقت ةرادإلا لعجتل

ةارابŸا لبق ›ام قيبصست عيزوت ىلع نهاري ةصسفافع
تاهاŒلا عيمج ‘ مايألا هذه ةسسفافع سسيئرلا كرحتي

›ام قيبسست عيزوت نم هنكÁ ›ام فÓغ نامسض لجأا نم
نارهو ةيدولوم مامأا ةعم÷ا ةهجاوم دعوم لبق ÚبعÓل

ط--سسو ءا--ي--ت--سسلاو بسضغ--لا تلا--ح  ة--ياد---ب د---ع---ب ة---سصا---خ
مهعم هب تمزتلا يذلا دعوŸا ةرادإلا زواŒ عم ةعومÛا
لÓخ ن-م ة-سسفا-ف-ع سسي-ئر-لا د-ير-يو ة-ير-ه-سش ةر-جأا ة-يو-سست-ل
ةعومÛا لخاد بسضغلا سصاسصتما ›اŸا قيبسستلا عيزوت
ب/ليلخ.ةعم÷ا ةهجاوŸ زيكÎلا نامسضو

لاطبأا يرودب بابسشلا ةليكسشت هب تداع يذلا زوفلا حبسصأا
‘ يسضاŸا نم يقيرفإا بون÷ا زنواد ناسص مامأا ايقيرفإا
ءاقلل مهتاÒسض– دويعسس ءاقفر رسشاب امدعب قيرفلا تيب
يدان ىلع افويسض نولحي امدنع ةينطولا ةلوطبلا ‘ مداقلا

ثيح ،Òخألا اذه بعلم ىلع ةلجأام ةارابم ‘ ةرقم م‚
.ةارابŸا هذه ‘ مهÒكفت سسمأا ذنم اوأادب

سسمأا ةيبيردت ةصصح ىرجأا قيرفلا
اÒسض– ةيعام÷ا مهتاببيردت خاسسن دئاقلا ءاقفر فنأاتسسا
يه ةيبيردت ةسصح اورجأا امدعب اذهو ةمداقلا ةارابملل
نأا رظتنŸا نمو اذه ،سسمأا موي عوبسسألا اذه مهل ¤وألا
موي ىتح ايموي ةسصح لدعÃ اهتابيردت ةليكسشتلا لسصاوت
هذ-ه ي-ن-ف-لا م--قا--ط--لا ل--غ--ت--سسي--سس ن--يأا ،مدا--ق--لا سسي--مÿا
قيرف-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب فور◊ا ى-ل-ع طا-ق-ن-لا ع-سضو-ل سصسص◊ا
.ةعم÷ا اذه لخديسس يذلا

عاجÎصسإلا ىلع زكر يتخب
ةدا-عإا ى-ل-ع سسمأا ة-سصح ‘ با-ب-سشل-ل ي-ن-ف-لا م-قا-ط--لا ز--كر
ءاخÎسسإلا ل-جأا ن-م ة-سص◊ا تنا-ك ن-يأا Úب-ب-عÓ-ل ة-قا-ي-ل-لا
دعب ¤وألا ةسص◊ا اهنأا اÃ لمعلا ةÒتو عفر متي ⁄و طقفو
¤إا ق--ير--ف--لا م--سسق ي--ن--ف--لا م--قا--ط--لا ،ز--نواد نا---سص ءا---ق---ل

ءاقللا ‘ Úيسساسسأاك اوكراسش نيذللا نوبعÓلاف Úتعوم‹
لوألا فسصنلا ‘ Êدبلا رسضÙا ةقفر اوبردت يسضاŸا

ةيداع ةيبيردت ةسصح اورجأا دقف نورخلا امأا ةسص◊ا نم
.ةركلاب Óيلق اوبعليو Êاثلا فسصنلا ‘ اوعمتجي نأا لبق

ةلوطبلا ‘ Òكفتلا ىلع رصصأاو ÚبعÓلاب عمتجإا
برد-م ع-م-ت-جإا سسمأا مو-ي-ل ة-ي-ب-يرد-ت-لا ة-سص◊ا ة-ياد-ب ل-ب--ق
ءاقل نع Óيلق ثيد◊ا لجأا نم ÚبعÓلا عم يتخب بابسشلا

،لاطبألا يرود يئاهن عبرل يخيراتلا لهأاتلاو زنواد ناسص
نم بلاط ثيح ،ةمداقلا ةÎفلل ةديدج فادهأا Òطسست عم
ةدو-ع-لا ل-جأا ن-م ة-مدا-ق-لا ةÎف-لا ‘ او-نوا-ه-ت-ي لأا ه-ي--ب--عل
ةارابŸا نأا ملعي وهف ،ةلوطبلا ‘ ةيباجيإلا جئاتنلا قيقحتل
قيرف-لا ل-ب-ق-ت-سسم دد-ح-ت-سس ي-ت-لا ي-ه يرود-لا ‘ ة-ل-جأاŸا

fiايل.

«غارفلا ةلحرم انزواŒ اننأا ديكأاتلا انيلع»:ÚبعÓل يتخب
د-ع-ب ة-ب-ع-سص ا-ما-يأا او-سشا-ع ه-ي-ب-عل نأا اد-ي-ج ي-ت-خ-ب م--ل--ع--ي
ةليقثلا ةÁز-ه-لا ذ-ن-م م-ه-ت-لا-ط ي-ت-لا ة-عذÓ-لا تادا-ق-ت-نإلا
يعيبطلا اهار‹ ¤إا رومألا دوعتل ،زنواد ناسص مامأا باهذ

عم سسمأا هعامتجإا ‘ كلذل ،ةÒخألا ةعبرألا تايرابŸا ‘
‘ انح‚ دقل»:لاقو ةطقنلا هذه نع مهثدح ÚبعÓلا

دعب Òبك مسسوم Ëدقتل لمألا ةداعإاو يئاهنلا عبرل لهأاتلا
لعف ىلع نورداق مكنأاب مكب قثأا انأا ،ةيلاتتŸا تاÌعتلا

‘ ةيباجيإلا ج-ئا-ت-ن-لا ة-ل-سصاو-م ا-ن-ي-ل-ع م-سسوŸا اذ-ه ءي-سش
زواŒ بابسشلا نأا عيمجلل ديكأاتلل ةرقم مامأا مداقلا ءاقللا

«.غارفلا ةلحرم

دارفنإا ىلع افنأاتصسإا خاصسنو Ìيخلب
ءاوجأل Îيخلب راتflو خاسسم نيدلا سسمسش يئانثلا داع
مامأا قيرفلل ةيسضاŸا ةارابŸا نع امهبايغ دعب تابيردتلا

دارفنإا ىلع افنأاتسسإا يئانثلا ،ةباسصإلا يعادب زنواد ناسص
اسصاخ ا‹انرب امهل سصسصخ يذلا Êدبلا رسضÙا ةقفر
،ةيعام÷ا تابيردتلا ءاوجأل اعيرسس ةدوعلاو هيلع لمعلل
.ةÒبك ةبسسنب ةرقم ءاقلب Úينعم انوكي نلو اذهو

راصصنألا نم Èتعم ددع روصضحب ترج ةصص◊ا
راسصنأا نم ددع روسضح سسمأا مويل ةيبيردتلا ةسص◊ا تفرع
ع--م او--ثد– ن--يأا توأا02 بع-ل-م تا-جرد-م ى-ل-ع با-ب-سشلا
ةلسصاوم لجأا نم ةسص◊ا ةليط مهوعجسشو Óيلق ÚبعÓلا
ىلع ديد÷اب سسيل يذلا رمألا وهو ،ةيباجيإا جئاتن Ëدقت

بن-ج م-ه-فو-قو او-ت-ب-ثأا يذ-لا يدادزو--ل--ب--لا يدا--ن--لا قا--سشع
.مسسوŸا ةيادب ذنم مئاد لكسشب مهقيرف

نانعو Êاميصس ،›ولج ،تادبع دوقع خصسفت ةرادإلا
تاعاسسلا ‘ سشار◊ا دا–ا تيب ‘ ثادحألا تعراسست
لامج بردŸا عم ” يتلا يسضاÎلاب قÓطلا دعب ةيسضاŸا

ÒسسŸا بت--كŸا تع--م--ج ،ج--ئا--ت--ن--لا با--ي--غ بب--سسب دا--ن---م
fiةرادإلا اهتعسضو يتلا رسصانعلا نم ديدعلا عم تاثدا ‘

لÓ-خ ة-فا-سضإا يأا او-مد-ق-ي ⁄ ا-مد-ع-ب Úحر--سسŸا ة--م--ئا--ق
خسسف ىلع ايمسسر قافتلا ”و ةلوطبلا نم لوألا فسصنلا

ن-يذ-لا نا-ن-عو Êا-م-ي-سس ،›و-ل--ج ،تاد--ب--ع ن--م ل--ك دو--ق--ع
.ايمسسر قيرفلا نورداغيسس

نايقاب فلخيو يريديصس
‘ ف-ل-خ-يو ير-يد-ي-سس ي-ئا-ن-ث--لا تع--سضو ةرادإلا تنا--كو
ر-خأا ‘ تع-جار--ت ا--ه--نأا Òغ ا--سضيأا Úحر--سسŸا ة--م--ئا--ق

لÓ-خ ق-ير-ف-لا ‘ ي-ئا-ن-ث-لا-ب ظا-ف-ت-حلا ترر-قو ة--ظ◊

ءارو ناك فلخي نأا ةسصاخ مسسوŸا نم Êاثلا فسصنلا
عيم÷ا هنم رظتنيو تايرابŸا سضعب ‘ زوفلا قيق–

يئانثلا حنم Êامي-ل-سسو-ب ر-ف-ع-ج سسي-ئر-لا رر-قو ،Òث-ك-لا
كرادتلا لمأا ى-ل-ع راو-سشŸا ة-ي-ق-ب لÓ-خ ة-ي-نا-ث ة-سصر-ف
.ةليكسشتلل ةوجرŸا ةفاسضإلا Ëدقتو

اصضيأا هدقع خصسفي بلاطوب
د-عا-سسŸا بردŸا ن-ع ءا-ن-غ-ت-سسلا ةرادإلا ترر--ق ا--م--ك
مقاطلا ‘ دانم لامك ةقفر لمع يذلا بلاطوب ديعسس
دقعلا خسسف دعب هترداغم ىلع هعم قافتلا ”و ،ينفلا
ع-م قا-ف-تلا ” Úح ‘ دا-ن-م ة-ق-فر ردا-غ-ي-ل ،ي-سضاÎلا-ب
ةدا-ي-قو ءا-ق-ب-لا ى-ل-ع ح--يا--سس نا--م--حد Êد--ب--لا ر--سضÙا
‘ د-يد--ج برد--م ع--م قا--ف--تلا ة--يا--غ ¤إا تا--ب--يرد--ت--لا

ةسصح ‘ ارسضاح ناك يذلا وهو ،ةيسضاŸا تاعاسسلا
.دحألا سسمأا لوأا ةيسشع ترج يتلا فانئتسسلا

قيرفلا بيردتل برقألا يديزوب
ÚبردŸا سضعب عم تاسضوافم ‘ تلخد ةرادإلا نأا انملعو
ىلع يديزوب فسسوي دجويو دانم لامج بردŸا ليحر دعب
هتيلقع ¤إا رظنلاب يدانلا بيردتل ÚبولطŸا ةمئاق سسأار
دوعسص ءارو ناك يذلا وهو ،Êاثلا مسسقلا ءاوجأل هتفرعمو
نأا لبق رابكلا ةÒظح وحن يسضاŸا مسسوŸا نازيلغ عيرسس
ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-سش ى--ل--ع ›ا◊ا م--سسوŸا ة--ياد--ب ‘ فر--سشي
عامجإلا يديزوب ققحي ثيح ،ىوتسسŸا ‘ جئاتن ققحيو
.يدانلا ‘ عيم÷ا طسسو

م . م

تاصضوافم ثعب ‘ ركفي يحاي
Œقيرفلا زئاكر دوقع ديد

يسضايرلا ريدŸا نوكيسس
يحاي بابسشلل ديد÷ا
ةÎفلا ‘ Òبك لمع مامأا
نم ديدعلاف ،ةمداقلا
يهتنتسس قيرفلا زئاكر

لبقŸا فيسصلا مهدوقع
لذبب بلاطم وهف كلذل

لجأا نم هدهج راسصق
ديدجتب مهعانقإا

نأاو ةسصاخ مهدوقع
ظافتحإلاو رارقتسسإلا

،يدادزولبلا يدانلا قاسشعل لوألا بلطŸا وه زئاكرلاب
ةبسسنلاب Òبك يد– نوكي دق عوسضوŸا اذه كلذل
هلمحتسس ام راظتنإا ‘ هتايناكمإا ديكأات لجأا نم يحايل
.ةمداقلا مايألا

مهزربأا راصشوبو دويعصس
ةياهن دويعسس Òمأا بابسشلا باعلأا عناسص دقع يهتنيسس
Êاثلا دئاقلل ةبسسنلاب ءيسشلا سسفن وهو مسسوŸا اذه
ناتزيكر ناÈتعي يئانثلا ،راسشوب نايفسص قيرفلل
رمأا امهئاقبو امهلوسصو ذنم ةليكسشتلا ‘ ناتيسساسسأا
كلذل قيرفلا تييب Úفراعلا ةداهسشب دسسجتي نأا بجي

نأا لبق ةمداق مسساوŸ امهتامدخ نامسض يحاي ىلع
عيم◊اف ،مسسوŸا ةياهن لبق امهيلع سضورعلا لاهنت
ةيدنألا نم ديدعلا رادار ىلع نادجاوتي امهنأا ملعي
ةÎفلا ‘ يسشيرق ليحرو ،دويعسس ةسصاخ ةيجيلÿا
ناك هنأاو ةسصاخ يئانثلا دقع ديدŒ لجؤوي دق ةيسضاŸا

.امهعم سضوافت دق

ششأر◊أ دا–إأ

نع نوـــــــــــــصضار راـــــــــــــصصنألا
قـــــــــــــيرفلا «وتاــــكÒم»

لمعلأ نم ماتلأ مهاشضر دأدزولب بابشش قاششع ىدبأأ
ةيشضاŸأ تÓيوحتلأ ةÎف ‘ ةرأدإلأ هب تماق يذلأ

معد قيرفلاف ،يشضاŸأ دحألأ موي ىهتنإأ يذلأو
هللأ فلخ امهو موجهلأ طخ ىوتشسم ىلع ÚبعÓب

بابششلأ تيبب Úفراعلأ امهÈتعإأ نيأأ يقوزرمو
نأأو ةشصاخ ايلاح ÚحاتŸأ ÚبعÓلأ لشضفأأ نم امهنأأ
ةيلÙأ ةيدنألأ زربأأ نم مهتفطخ ةرامع ةرأدإأ
.مهم رظتنم وه ام أومدقي نأأ ‘ Úلمآأ

!ةدوعلا ةلحرم ‘ امجاهم21 ب بابصشلا
نم ةيأدب يدأدزولبلأ ينفلأ مقاطلأ ةزوحب حبشصيشس
زكأرŸأ فلتfl ‘ نوطششني ابعل21 ةدوعلأ ةلحرم
،دويعشس Òمأأ نم لكب رمألأ قلعتيو ،ةيموجهلأ

،Òخلب ،Òكاب ،يمشساق ،لوحلب ،عبيوشس ،وششب ،وبكوك
نيديد÷أ نيدفأولل ةفاشضإلاب مداخلب ،ويلشسوب
ÚبعÓلأ نم Òبك ددع ،هللأ فلخو يقوزرم
ينفلأ مقاطلأ نوحيÒشسو ةفاشضإلأ Ëدقت مهناكمإاب

.تاباشصإلأ ميحج لشصأوت أذإأ أÒثك

جÈلأ يلهأأ
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ةيوصسنلا مدقلا ةرك

لوترف ةيسضار ةبردŸا
ةعسسوم ةليكسشت نياعت

ةبع’43 نم

ير--ئاز÷ا ي--ن--طو--لا بخ--ت--نŸا ة--برد--م تن--يا---ع
ة-ل-ي-ك-ضشت ،لو-تر-ف ة-ي-ضضار ،مد-ق-لا ةر--ك--ل يو--ضسن--لا

ةÁد-ق ر-ضصا-ن-ع Úب ا--م ،ة--ب--ع’43 ن-م ة-ع-ضسو--م
ا--ب--ضس– ،ي--ضسفا--ن--ت ق--ير--ف Òضضح--ت---ل ،ةد---يد---جو
ا--ي--ق--ير--فإا ·أا ضسا--ك--ل ة--ل--ب--قŸا تا--ي---ئا---ضصقÓ---ل
،برغŸاب2202 ةنضس ةررقŸا ،تاديضسلل
ةجاحب ناك ينطولا بختنŸا» نأا لوترف تÈتعاو
نم ,ةيÒضضحتلا تا-ع-م-ج-ت-لا هذ-ه ل-ث-م ›ا ة-ضسا-م
ءارج ,ىرخا ةهج نمو ةلوطبلا فقوت ببضسب ةهج

يذلا91-ديفوكب ة-ط-ب-ترŸا ة-ي-ح-ضصلا فور-ظ-لا
هذ-ه .ة-ن-ضس ن-م Ìكأ’ تا-طا-ضشن-لا ل-ك ا-ب-ير-ق-ت ّل-ضش
.«تاضصبÎلا هذه ميظنت ةداعإ’ ةيتاوم ةضصرف
ةلوطبلا فانئتضسا» ناف ةينطولا ةبردŸا بضسحو
نكمتت يكل تابعÓل ةبضسنلاب ديج رمأا ,ةيوضسنلا

,ةمظتنم ةقيرطبو ةضسفانŸا ءاوجأا ‘ ءاقبلا نم
.«نهتيدنا عم ىتح
ا--ي--ق--ير--فإا ·أا ضسأا--ك تا--ي--ف--ضصت ¤ا ة--فا--ضضإ’ا--بو
ا--ضضيأا ير--ئاز÷ا بخ--ت--نŸا ر--ضضح--ي ,تاد--ي--ضسل--ل
Ú 62ب ا---م ةÎف---لا ‘ ةرر---قŸا ,بر---ع---لا ضسأا---ك---ل
.(رضصم) ةرهاقلاب لبقŸا Èمتبضس61 و ضسطضسغأا

ةيدا–’ا ضسأار  ىلع ,ناب-ع-ل بي-ب-ح ,ه-تد-ه-ع ة-ي-ه-ت-نŸا ضسي-ئر-لا بخ-ت-نا
لاغضشأا  لÓخ ,(4202-1202) ةديدج ةيبŸوا ةدهعل ديلا ةركل ةيرئاز÷ا
ةيبŸو’ا  ةنجللا رقÃ ضسما  ترج يتلا ةيباختن’ا ةماعلا ةيعم÷ا
.ةمضصاعلا رئاز÷اب نونكع Íب ةيرئاز÷ا ةيضضايرلاو
ÈعŸا99ـلا لضصأا نم اتوضص05 ىلع ضسيئرلا-حضشŸÎا ةمئاق تلضص– و

و يويلع رهاط ,ةياجب ةطبار ضسيئر ةمئاق ةدئافل اتوضص33  لباقم ,اهنع
.تويلع Úضساي ,ةدكيكضس لمأا ةبيبضش  يدان ضسيئر حلاضصل61
مدقت يذلا نعطلا دعب ةضسائرلا لجأا نم قابضسلل داع دق ناك Òخأ’ا اذه
ةينطولا ةيضضايرلا تائيهلا لكايه ديدŒ راضسم ةعباتŸ ةينطولا  ةنجلل هب
تقو ‘ هداعبتضسا ” امدعب ,دحأ’ا ضسمأا ءاضسم هتجيتن  نع تنلعأا يتلاو
ةيدا–’ا ىوتضسم ىلع نوعطلا و  تاحيضشÎلا يتن÷ لبق نم قباضس
.ديلا ةركل ةيرئاز÷ا
بابضشلا ةرازو لث‡ نم لك روضضح ةيباختن’ا ةماعلا ةيعم÷ا تفرعو
.يئاضضق رضضfiو قازرلا  دبع ,ةضضايرلاو
ةرازو-ب ة-ما-ع-لا ة-ي-ضشت-فŸا نا بعŸÓا ءاد-ضصا ة-ي-مو-ي ردا-ضصم تم--ل--ع و
‘ ةميضسج تازواŒ و تاظف– ةدع تدجو دق ةضضايرلا و بابضشلا
⁄ يذلا مهبŸا ›اŸا ريرقتلا نم اقÓطنا ةيدا–Óل ةيلاŸا دراوŸا
⁄ ىرخا ةهج نم و ضضئاف ما نويد تكرت دق ةيدا–’ا تناك اذا لضصفي

Œا  دŸا ا-ه-ب زا-ف ي-ت-لا ة-ح-ن-م-ل-ل ارا-ثا ة-ما-ع-لا ة-ي-ضشت-فŸينطولا بخ-ت-ن
وروا  ف’ا ةرضشع ب ةرقŸا و ايقيرفا ةلوطب ‘ ثلاثلا زكرŸاب هجيوتتب
ليخادم ضصخي اميف و  ةعاضسلا د◊ ÚبعÓلا اهنم دفتضسي ⁄ يتلا و
ةيلام ة-م-ي-ق نو-ع-فد-ي ن-يذ-لا و ر-ئاز÷ا جرا-خ او-فÎحا ن-يذ-لا Úب-عÓ-لا

ب Úبع’ا ددع ردقي و جراخ بعلل مهحيرضست لجا نم ةيدا–Óل ةÈتعم
Úبع’ ةعبرا ىلع ةيدا–’ا تنلعا اميف فfiÎ بع’ رضشع ةضسمخ
طقف

نم افوخ و تايضسائرلا قابضس ‘ هضسفن بيبح نابعل ضضرفي نا لجا نم و
ىلع Òيضستلا ‘ ةÒطÿا هتازواŒ ببضسب حضشÎلا نم  ةيضصولا هعن“ نا

ة-ي-لارد-ف-نو-ك-لا و ›ود--لا دا–Ó--ل نا--ب--ع--ل ى--ك--ت--ضشا ة--يدا–’ا ىو--ت--ضسم
ةيرئاز÷ا ةلودلا نا مهملعا و ةضضايرلا و بابضشلا ةرازو  نع ةيقيرف’ا

كل“ ةينعŸا حلاضصŸا نا مغر حضشÎلا نم همر– و لخدتلا لوا–
يذلا رم’ا وه و  ةيدا–’ا ضسأار ىلع نابعل Òيضست نيدت ةليقث تافلم
لخدتلا ‘ ةرازولل ق◊ا حنÁ يرئاز÷ا نوناقلا ن’ بيبح نابعل فاخا

›اŸا معدلا حمنت يتلا يه ةلودلا ن’ ›اŸا  Òيضستلا ءوضس دكأاتي امدنع
ىدل لخدتلا ةلواحÃ ةرازولا نابعل مهتا و   اهنوؤوضش ةيدا–’ا Òيضستل
تا-يرÛ ر-ضشا-ب-م ل-ق-ن م-ي-ظ-ن-ت ى-ل-ع م-ه-ع-م ق-ف-تاوو ة-ي-لود-لا تا-ئ-ي--ه--لا
ةدرابلا بر◊ا نلعا دق نابعل اذهب نوكي و ويديفلا ةينقت Èع تاباختن’ا

.ةيدا–’ا Òيضست لجا نم ›اŸا معدلا هحن“ يتلا هتيضصو ىلع
يروصصنم ةلوخ

بختني نابعل بيب◊
سسار ىلع ةيناث ةدهعل

  ديلا ةرك ةيدا–ا

راــــــــــــــــــــــهسشإا
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: نـــــــيد دـــــــمحا ةـــــــمكÓملل يـــــــنطولا بـــــــختنŸا بردـــــــم

ةيلاديم نع ثيد◊ا
دعب نوكيسس  ةيبŸوا

ةمداقلا تاسصبÎلا
ثدحتي نا نيد دمحا ةمكÓملل ينطولا بردŸا ضضفر

ةيبŸوا ةيلاديŸ ينطولا بختنŸا قيق– ةيناكما نع
حضضوا و Òضضحتلا مه‹انرب ‘ رضضÿا قلطني نا لبق
و ة-م-كŸÓا قا-ضشع ل--ك--ل و ما--ع--لا يأار--ل--ل ن--ل--ع--ي--ضس ه--نا
قيق– ةيناكما نع ةيرئاز÷ا ةضضايرلا نع ÚلوؤوضسŸا

ةثÓثلا تاضصبÎلا ءرجا دعب نوكيضس اهمدع نم ةيلاديم
بختنŸا رضصانعل يقيقح مييقتب موقيضس نيا ةمداقلا
تابختنÃ مهعمŒ تاضصبرت ‘ ةكراضشŸا دعب ينطولا
عضضي و اينقت و ايندب Òضضحتلا متير عفÒضس نيا ىرخا
لماضش ميي-ق-ت ن-م ن-ك-م-ت-ي-ضس ا-هد-ن-ع ةÒخ’ا تا-ضسم-ل-لا

ŸÓا هيمكÿا ةيزهاج اهنيح كردي و ةضسمŸÓمكÚ
متيرلا عفرل كاكتح’ا انسصقني

ةيحضصلا فورظلا نا ’ا ةمظتنم تابيردتلل نا ينطولا بردŸا فضشك ةينطولا ةبخنلا تاÒضضحتل ةدوعلابو
عفر ‘ اÒثك تظفخ و ينفلا مقاطلا ةمهم نم اÒثك تبعضص لودلا فلتfl اهضضرفت يتلا ةياقولا تاءارجا و
نم ىلعا ىوتضسم وا ىوتضسŸا ضسفن ‘ نيرخا ÚمكÓم عم اوكتحي نا بجي ÚمكÓم’ا ن’ تابيردتلا ةÒتو
طاقن ةفرعم ىلع ÚبردŸا دعاضسي يذلا رم’ا وه و ةينقتلا ءاطخ’ا حيحضصت و تاراهŸا ريوطت لجا

هيمكÓم و هنا دكا ىرخا ةهج نم و ةفلتfl فورظ ضضرف نهارلا عضضولا نا ’ا مكÓم لك ةوق و فعضض
ليث“ نضسحا  يرئاز÷ا زافقلا ليث“ و يدحتلا عفرل نيزهاج

ويكوط لبق ةيÒسضحتلا ÚمكŸÓا ةهجو ايكرت و اسسنرف ناتسسكابزوا
اهدعب و ناتضسكبزوأاب ةيÒضض– تاضصبرت نم نودفتضسي فوضس نيرئاز÷ا ÚمكŸÓا نا نيد دمحا نلعا و
كÎضشم Òضض– لجا نم  ةضصرفلا نيورئاز÷ا ÚمكŸÓا  لغتضسيضس نيا ةيبوروا ةرود مظنتضس يتلا اضسنرف
ةنجللا هيلع تنلعا يذلا و ايكÎب Òخا ضصبÎب مهتاÒضض– يضسيلف ءاقفر متخيل Úيبوروا ÚمكÓم ةدع عم
. ةيبŸو’ا باعل’ا ‘ ةكراضشملل ويكوط ¤ا ةرضشابم بختنŸا لقنتي اهدعب لبق نم ةيبŸو’ا

ناسضمر رهسش عم انمازت ةيمÓسسا ةلود  اهنوك ناسسكبزوا انÎخا
ةبضسنلاب روظÙا ‘ عوقولا رضضÿا بنجتي نيا ةيمÓضس’ا  اهتنايد ¤ا ناتضسكابزوا رايتخا ببضس نيد عجرا و
رهضشلا موضص نم نونكمتيضس مهنا امك  لÓ◊او مار◊ا لك’ا ضسجاه ماما بختنŸا نوكي نل و ت’وكأاملل
.ةينيدلا رئاعضشلا مها نم ةدحاو قيبطت ‘ رئاز÷ا نع فلتخت نل ةلود ‘ ةيداع ةقيرطب ليضضفلا
عم هدعب ىرخ’ا و راطف’ا لبق دحاو مويلا ‘ Úتضصح ةÒتوب نوكتضس تابيردتلا نا ينطولا بردŸا فضشك و
نع ÚمكŸÓا بورهلا بنجتل هدعب و مونلا لبق و لك’ا دعب و لبق متت يتلا ÚمكŸÓا نازوأ’ ةقيقد ةعباتم
ةبقارم بجوتضسي اذهل و مونلا دعب مارغ008ىتح نوضصقني دق ÚمكŸÓا نا قايضسلا تاذ ‘ دكا و مهنازوا
. نازوأÓل ةقيقد

7776006112
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0102 ناوج81
0 اÎل‚ا0 رئاز÷ا

هÒظ------ن ير------ئأز÷أ بخ------ت------نŸأ جر-------حأأ
ر-ف-ظ-ل-ل ةو-ق-ب Úح-ششرŸأ د-حأأ يز--ي--ل‚’أ
ي-ت-لأ ⁄ا-ع-لأ سسأا--ك قÓ--ط--نأ ل--ب--ق بق--ل--لا--ب
ةقئاشص علطم ‘ ايقيرفإأ بونج اهتفاشضتشسأ

هلداعتب ةنيمث ةطقن هنم عزتنأ امدنع ،0102
ىلع0102 نأوج81 ةعم÷أ موي ابلشس هعم
‘ نوا--ت بيا--ك ‘ «تن--يو--ب ن--ير--غ» بع--ل--م
تا--شسفا--ن--م ن--م ة--ي--نا---ث---لأ ة---لو÷أ ن---م---شض

.ايقيرفأأ بونج لايدنوŸ ةثلاثلأ ةعومÛأ
تايئاهنلأ ‘ رئأزجلل ¤وأ’أ ةطقنلأ يهو
42 با-ي-غ د-ع-ب ا-ه-ي-لإأ دو-ع-ت ي-ت--لأو ة--ي--لا◊أ

¤إأ ل-هأا-ت-لأ ‘ ا-ه-لا-مآأ ى-ل-ع تق-بأا-ف ،ا-ما--ع
Òخأ’أ ز--كرŸأ ل--ت– ثي--ح Êا---ث---لأ رود---لأ
ترشسخ يتلأ اينيفولشس فلخ طاقن3 قرافب
قرافبو ،¤وأ’أ ةلو÷أ ‘1-رفشص اهمامأأ
ي-ت-لأ أÎل‚إأو ةد-ح-تŸأ تا-ي’و-لأ ف-ل-خ ةد-حأو ة-ط-ق-ن
دعب ›أوتلأ ىلع ةيناثلأ ةرملل لداعتلأ خف ‘ تطقشس
تناكو.¤وأ’أ ةلو÷أ ‘Ú 1-1يكÒمأ’أ مامأأ ¤وأ’أ

سسفن ‘2-2 ةدحتŸأ تاي’ولأ عم تلداعت اينيفولشس
ة-لو÷أ تنا-كو.ا-ه-تأذ ة-عو-مÛأ ن-م-شض ا-شضيأأ مو-ي-لأ
تاي’ولأ عم رئأز÷أ تبعل ثيح ةمشساح ةÒخأ’أ ةثلاثلأ
تروب ‘ أÎل‚إأ عم اينيفولشسو ،ايروتيرب ‘ ةدحتŸأ
نيذلأ يزيل‚’أ بختنŸأ وبع’ حجني ⁄و.ثيبأزيلأ
‘ يراه Òمأ’أ هقيقششو مايلو Òمأ’أ يرظان مامأأ أوبعل
يذلأ وليباك ويباف ›اطيإ’أ مهبردم ¤إأ ةيده Ëدقت
نيددهم أوتابو Úتشسلأو عبأرلأ هدÓيم ديعب مويلأ لفتحأ
ةÒبك ’امآأ نودقعي نيذلأ مهو لوأ’أ رودلأ نم جورÿاب

با-ق-لأ’أ ة-حا-شس ¤إأ ةدو-ع-ل-ل ة-ي-لا◊أ ة-لو-ط-ب--لأ ى--ل--ع
’اطبأأ أوجوت ا-مد-ن-ع6691 ماع ذنم مه-ن-ع ة-ب-ئا-غ-لأ
ديعب جاحلب لفتحأ ،لباقŸأ ‘.مهشضرأأ ىلع ⁄اعلل

ةمشسبلأ ةداعإأ مهم لداعتب نيرششعلأو نماثلأ هدÓيم
.اينيفولشس مامأأ ةراشسÿأ دعب هئÓمز ايfi ¤إأ

ةدحتŸا تاي’ولا ماما هلداعت دعب
ةيكيرم’ا

رئاز÷ا ماما لداعتلا خف ‘ نوطقضسي زيل‚’ا
تابختنŸأ مامأأ هتا-نا-ع-م يز-ي-ل‚’أ بخ-ت-نŸأ ع-با-ت
رفشص-1 رشصم ىلع سسفنلأ قششب زاف ثيح ةيبرعلأ
خ---ف ‘ ط---ق---شسو (8991) ر-ف--شص-1 سسنو------تو (0991)
باغو.(6891) رفشص-رفشص برغŸأ مامأ لداعتلأ

ببشسب يششواشش يزوف فيطشس قافو ىمرم سسراح
ةشص◊أ ‘ ىرشسيلأ هتبكر ‘ اهل سضرعت يتلأ ةباشصإ’أ
ءابطأأ3 ةراششتشسأ دعبو يشضاŸأ ءاثÓثلأ ةيبيردتلأ
مدع نم مغرلأ ىلع يششواشش بعل ةلاحتشسأ أودكأأ نيذلأ

ىمرم سسراح هزكرم مكحب هنأأ ¤إأ نيÒششم م’آاب هروعشش
وأأ تأركلأ داعبإ’ أÒثك كرحتلأو ءاقتر’اب ددهم» وهف
ىلع ةرثؤوم ه-ت-كرا-ششم نو-ك-ت د-ق ›ا-ت-لا-بو ا-ه-ل يد-شصت-لأ
يأأ ‘ ه-لأد-ب-ت-شسأ ¤إأ بردŸأ ر-ط-شضي د-قو ة--ل--ي--ك--ششت--لأ

.«ةأرابŸأ ‘ ليدبت نم ةدافتشس’أ ةشصرف عيشضتو ةظ◊
هناكم لح يذلأو يششواششل يرأرطشض’أ بايغلأ ناكو

ي◊وبم سسيأر يراغلبلأ ايفوشص ايفÓشس ىمرم سسراح
تهجأو يتلأ ةليكششتلأ ‘ طقف Êاثلأ Òيغتلأ ،باهو
نأدعشس حبأر ينف-لأ ر-يدŸأ ظ-ف-ت-حأ ا-مد-ع-ب ا-ي-ن-ي-فو-ل-شس
روبج قيفر انيثأ كيأ مجاهم ءانثتشساب ÚبعÓلأ عيمجب
يذلأ زوبدوب سضاير وششوشس مجاهŸ هناكم كرت يذلأ
ه--تأرا--ب--م ة--ب--شسا--نŸا--ب سضو--خ---ي
ع--م ¤وأ’أ ة--ي--م--شسر--لأ ة--ي---لود---لأ
رأر-غ ى-ل-ع ير-ئأز÷أ بخ-ت--نŸأ

دعب-ت-شسأ ،ل-با-قŸأ ‘.ي◊وبم
و-ل-ي-با-ك و-ي-با-ف ›ا-ط-يإ’أ بردŸأ

تربور ماه تشسو ىمرم سسراح
نأأ ود-ب-يو ،ة-ل-ي-ك-ششت-لأ ن-م ن-ير--غ
لئاشسو تاطو-غ-شضل خ-شضر و-ل-ي-با-ك
تدقتنأ يتلأ ةيناطيÈلأ مÓعإ’أ
‘ ايشساشسأأ نيرغ كأرششإأ ةدششب
تا---ي’و---لأ ما---مأأ ¤وأ’أ ةأرا---بŸأ
أا--ط---خ بك---ترأ ثي---ح ةد---ح---تŸأ

ه-كا-ب-شش ي-ق-ل--ت ‘ بب--شست ا--حدا--ف
تنيلك ةديدشست نم لداعتلأ فده
سسراحب ولي-با-ك ع-فدو.يشسبÁد

ىلع ايشساشسأأ سسميج ديفيد مرشضıأ ماه تشسو ىمرم
بب-شسب هرود-ب ا-عا-م--جإأ ى--ق--ل--ي ’ Òخأ’أ نأأ ن--م م--غر--لأ
تدهششو.ا-شضيأأ ا-ه-ب-ك-تر-ي ي-ت-لأ ة-حدا-ف--لأ ءا--ط--خأ’أ
ةأرابŸأ عم ةنراقم نيرخآأ Úليدبت ةيزيل‚’أ ةليكششتلأ
و-ل-ي-با-ك كر-ششأأ ثي-ح ،ةد--ح--تŸأ تا--ي’و--لأ ما--مأأ ¤وأ’أ

عفأدم ناكم ايشسا-شسأأ ر-غأرا-ك ي-م-ي-ج لو-بر-ف-ي-ل ع-فأد-م
تÓشضع ‘ ةباشصإ’ سضرعت يذلأ غنيك ›ديل ماهنتوت
اميف ،ÚيكÒمأ’أ مامأأ لوأ’أ طوششلأ ةياهن ‘ بلاÙأ

¤إأ يرا--ب ثيرا--غ ي--ت--ي--شس Îشسششنا--م ط--شسو بع’ دا--ع
باشسح ىلع كلذ ناكو ةباشصإ’أ نم هيفاعت دعب ةليكششتلأ

رهظي ⁄ يذلأ Ôليم سسميج Óيف نوتشسأ طشسو بع’
وليباك رطشضأو ةدحتŸأ تاي’ولأ مامأأ ديج لكششب هرودب
ىلعو.سسبيليف تيأر نوششب03 ةقيقدلأ ‘ هلأدبتشسأ ¤إأ

لوأأ اطوشش يرئأز÷أ بختنŸأ مدق ¤وأ’أ هتأرابم رأرغ
لششو زيلكنإ’أ ىلع هتيلشضفأأ سضرف ‘ هلÓخ ح‚ اعئأر

نم نكمتي نأأ نود نكل ،طشسولأ طخو مهيمجاهم ةكرح
رم-ت-شسأ ،ل-با-قŸأ ‘.فأد-هأأ ¤إأ ةر-ط-ي-شسلأ ة-م-جر-ت

مهتمدقم ‘و يزيل‚’أ بختنŸأ مو‚ قيرب ناتفخ
’إأ يرئأز÷أ عافدلأ ةباقر خف ‘ عقو يذلأ Êور نيأو
نأأ لبق ىتح عطقت تناك يتلأ ت’واÙأ نم ردن اميف
.هئÓمز دحأ ¤إأ اهرير“ وأأ ةركلأ ديدشست ‘ ركفي
نأأ ل-ب-ق Êا-ث-لأ طو-ششلأ ‘ ا-ه-ت-ي-ل-شضفأأ ر-ئأز÷أ تع-با--تو
Òبك لكششب أوطغشض نيذلأ زيلكنإ’أ ¤إأ ةرطيشسلأ لوحتت

نوشش لوخد دعب اشصوشصخ ي◊وبم سسرا◊أ ىمرم ىلع
نكل وفيدو نون-ي-ل نا-ك-م و-ف-يد نا-مÒجو سسب-ي-ل-ي-ف تيأر

نود
.ىودج

قئاقد ‘ ءاقللا
ي◊وبم سسرا◊أ عدخي درأÒج داك :4د @
. ةبوعشصب Òخأ’أ اهطقتلأ ةطقاشس ةرك نم

ةدترم ةمجهب يرئأز÷أ انبختنم در :5د@
رو-م-ط--م ¤إأ ا--هرر--م يذ--لأ زو--بدو--ب ا--هدا--ق
Òخأ’أ ¤إأ اهداعأأو للشستلأ ةديشصم رشسكف
لخدتف اهددشسي ⁄ هنأأ ديب ةقطنŸأ لخأد
.رطÿأ دعبأو عافدلأ

عطقل بشسانم تيقوت ‘ ةرقوب لخدت  :6د@
ل--خأد در--ف---نŸأ لو---ك ي---ل---ششأ ما---مأأ ةر---ك---لأ

. ةقطنŸأ
ناكو ةأرابŸأ تاير‹ ‘ يرئأز÷أ بختنŸأ مك–و
لوشصولأ ةدع تأرم لواحو ةركلأ ىلع أذأوحتشسأ Ìكأ’أ
كا-ب-ترأ Ó-غ-ت-شسم سسم-ي-ج د-ي--ف--يد سسرا◊أ ى--مر--م ¤إأ
.ىودج نود نكل يزيل‚’أ عافدلأ

ىمرم ديد-ه-ت-ل03 ة--ق--ي--قد--لأ أÎل‚إأ ر--ظ--ت--نأ :03د@
يدي Úب نكل درأÒج دئاقلل ةيوق ةديدشست نم ي◊وبم
.سسرا◊أ

هيدشصتب ققfi فده نم هامرم ي◊وبم ذقنأأو :33د@
.Úتعفد ىلع ةبيرق ةفاشسم نم درابمÓل ةيوق ةديدشستل

ف-شصت-ن-م ن--م ع--ئأر يدر--ف دو--ه--جÊ Ãا--يز در :63د @
نÁأ’أ م-ئا-ق-لأ رأو-ج-ب ة-يو--ق ةد--يد--شست--ب ها--ه--نأأ بع--لŸأ

.سسمي÷

ةفذق نكل يزيل‚’أ بختنملل ةÒطخ ةمجه  :93د  @
 .ي◊وبم سسرا◊أ يدي Úب يهتنت يراب ثيراغ

02 نم ةديدشست نم ي◊وبم عدخي Êور داك :44د  @
. بشسانم تيقوت ‘ اهطقتلأ Òخأ’أ نأأ ديب أÎم

ز-ي-ل-ك-ن’أ ى-ل-ع ة-ي-ب-هذ ة-شصر--ف درأÒج تو--ف :65د  @
بهذ نم قبط ىلع ةرك ىقلت امدنع ليجشستلأ حاتتف’
اهديدشست لدب ةفحأز ةيشضرع اهررمف ةقطنŸأ لخأد
.رطÿأ دعبيو عافدلأ لخدتيل

ةرك دعبأأو بشسانم تيقوت ‘ سشيلح لخدت :26د  @
. بقأرŸأ Òغ Êور مامأأ نم ةينكر ¤إأ هشسأأرب

.نوششب ناكم وليباك عفد :36د  @
قبط ىلع ةرك يدهي يÒت داكو سسبيليف تيأر  :46د  @

ةدا-عإ’ ه--ت--لواfi ‘ رو--م--ط--م ¤إأ بهذ ن--م
ن-م جر-خ Òخأ’أ نأأ د-ي-ب سسم-ي--ج ¤إأ ةر--ك--لأ

.فقوŸأ ذقنأأو هنيرع
بشسا-ن-م تي-قو-ت ‘ سشي-ل-ح ل-خد-ت :07د  @

ل-خأد ل-غو-ت ر-ثإأ ي-ك-شسي-ه-ل ة-يو-ق ةر-ك د-ع-بأأو
. ةقطنŸأ

ةيناثلأ ةيموجهلأ هتقرو وليباك بعلو :47د  @
،يكشسيه ناكم وفيد نيامÒج لخدأ امدنع
نود-ب-ع لا-م-ج-ب ع-فد-لا-ب نأد-ع-شس ه-ي--ل--ع درو
.زوبدوب ناكم

ة-شسŸ لوأأ ن-م ا-ه-ل-ع-ف-ي و--ف--يد دا--ك :57د  @
عا-فد-لأ ن-ك-ل ة-ق-ط-نŸأ ل-خأد ل-غو-ت ا-مد-ن-ع
. رطÿأ دعبأو داشصرŸاب ناك يرئأز÷أ

كأرششإاب ةÒخأ’أ هتقرو وليباك بعل :18د  @
كلذ نم مغرلأ ىلعو سشتوأرك Îيب قÓمعلأ

⁄
سسرا◊أ كا-ب-شش ز-ه ‘ ح--ج--ن--ي

ةفاظن ى-ل-ع ظ-فا-حو د-عوŸأ د-ن-ع نا-ك يذ-لأ ي◊و-ب-م
.هكابشش

.ةياهنلأ ةرفاشص مك◊أ نÓعإأ :4+09د  @
: (رئاز÷ا بختنم بردم) نادعسس حبار

«اÒبكو ايوق ابختنم انفقوأا »
ن-ع نأد-ع-شس ح-بأر ير--ئأز÷أ بخ--ت--نŸأ برد--م بر--عأأ

نم هقيرف هعزتنأ يذلأ Úمثلأ لداعتلاب ةÒبكلأ هتداعشس
ةلو÷أ ‘ نوات بياك ‘ ةعم÷أ يزيل‚’أ بختنŸأ
0102 لايدنوŸ ةثلاثلأ ةعومÛأ تاشسفانم نم ةيناثلأ

ةأرابŸأ ة-با-ه-ن د-ع-ب نأد-ع-شس لا-قو .ا-ي-ق-ير-فأأ بو-ن-ج ‘
ابختنم انفقوأأو ةعئأر ةأرابم انمدق» مÓع’أ لئاشسول
تنك» افيشضم ،«ÚيŸاعلأ هموجنب أÎل‚إأ همشسأ أÒبك
ةأرا-بŸأ ءأو-جأأ ‘ Úب-عÓ-لأ لو-خد مد-ع ن-م ا-فو--خ--ت--م
ما--مأأ أد--ن أو--ف--قوو د--عوŸأ ‘ أو--نا--ك م--ه--ن--ك--ل أر--ك--ب--م
ل-ب-ق تل-ق» ع-با-تو .«لا-يد-نوŸا-ب ج-يو--ت--ت--ل--ل Úح--ششرŸأ
اهنأأ دقتعأو ةديج ةأرابم مدقن نأأ ىن“أأ يننأاب ةأرابŸأ
نكت ⁄ ف-شسأÓ-ل ،Úب-خ-ت-نŸأ ن-مو كلذ-ك ل-ع-ف-لا-ب تنا-ك

ن-م سصر-ف-لأ سضع-ب كا-ن-ه تنا-ك ن--ك--ل ،فأد--هأأ كا--ن--ه
⁄ كلذ ن-ك-ل زو-ف-لأ Úب-خ-ت-نŸأ نا-ك-مإا-ب نا-ك ،Úفر-ط--لأ
اننأأ وه ةأرابŸأ هذه ‘ مهŸأ» Óئاق فدرأأو .«لشصحي

مامأأ ةراشسÿأ دعب نزأوتلأو ةقثلأ ةداعتشسأ ‘ انح‚
لقت ’ ةأرابم انمدق اننأأ نم مغرلأ ىلع اينيفولشس

قئاقدلأ ‘ انرشسخ فشسأÓلو ةÒخأ’أ مامأأ ةدوج
Òبك بختنم مامأأو ةفرششم تناك انتدوع ،ةÒخأ’أ

ةجيتنلأ ببشس نأأ نأدعشس حشضوأأو .«أÎل‚إأ لثم
بعلي ⁄ ،ةيشساشسأ’أ ةليكششتلأ ةداعتشسأ» وه ةدي÷أ
تا-يرا-بŸأ ‘ Úي-شسا-شسأ’أ Úب-عÓ-لأ ن--م د--يد--ع--لأ
أودا--ع---ت---شسأ نآ’أو ،ة---با---شصإ’أ بب---شسب ة---يدأد---عإ’أ

أومدق ›اتلابو ةليكششتلأ لخأد مهتناكمو مهتيفاع
مدقنشسو نشس– ‘ اننأأ قباشسلأ ‘ تلق ،اعئأر ءأدأأ

نأ’ ةدحتŸأ تاي’ولأ مامأأ كلذك لشضفأأ اشضرع
رود-لأ ¤إأ ل-هأا-ت-لأ ‘ ة-م--ئا--ق لأز--ت ’ ا--ن--ظو--ظ--ح

يدحتلأ بشسك هنأأ ةلوقم نأدعشس سضفرو .«Êاثلأ
’ ر-مأ’أ نأ’ كلذ د-ق-ت-عأأ ’» لا-قو ،و--ل--ي--با--ك ما--مأأ
ذيفنت ‘ ÚبعÓلأ قفوت ىدم ىلع لب انيلع فقوتي

ÚبجعŸأ نم انأأو Òبك برد-م و-ل-ي-با-ك ،تا-م-ي-ل-ع-ت-لأ
⁄ يذلأ يزيل‚’أ بختنŸأ ‘ هب موقي يذلأ لمعلاب
 .«انتهجأوم ‘ هموي ‘ نكي

: (اÎل‚ا بختنم بردم) وليباك
«لداعتلا تقحتضسا رئاز÷او انل ثدحي اذام فرعا ’ »
ةأرابŸأ ةياهن بقع يزيل‚’أ بختنŸأ بختنم فشسأات
مشسح انناكمإاب ناك «هلوقب لداعتلاب  تهتنأ يتلأ لداعتلاب
ةديدعلأ سصرفلأ ¤إأ رظنلاب ،ةرم نم Ìكأأ ‘ ةأرابŸأ
بع-ل را-ئز÷أ بخ-ت-ن-م ،ي-ق-ير-ف ر-شصا-ن-ع-ل تح-ي-تأأ ي-ت-لأ
ةفاظن ىلع ظفاحي فيك فرع ،ةرذح ةقيرطب ةأرابŸأ

ان-يد-ل تلأز ا-م «ا-ف-ي-شضم .«لدا-ع-ت-لأ ق-ح-ت-شسا-ف ،ه-كا-ب-شش
’ ·نآ’أ نحن ا‡ لشضفأأ نوكن نأأ رظتنأأ ·ىرخأأ ةأرابم
·ىوتشسŸأ طوبه نم مأأ ،طغشضلأ نم Êاعن له فرعأأ
بختنŸأ وه أذه سسيل ·ةÒثك تأرك ةدع انرشسخ دقل
نو--ك--ي كلذ نإا---ف أد---ي---ج بع---ل---ت ’ Úح ،فر---عأأ يذ---لأ

ام نآ’أ نوفرعي نوبعÓلأو ،لماكلاب بختنŸأ ةيلوؤوشسم
.«اينيفولشس دشض هولعفي نأأ يغبني

عيم÷ا ةداهسشب
فوتامرإا ناضشفار يكابزوأ’ا مكحلل ةلماك ةمÓع

م-ك◊أ ع-ي-م÷أ ةدا-ه-ششب أد-ج ر-يد-ق-ت-بو ءا-ق-ل--لأ رأدأ
فو--تا--مرإأ ل--خدو ،فو--تا--مرإأ نا---ششفأر ي---كا---بزوأ’أ
مك◊أ دعي ذإأ ،3002 ماعل دوعي لفاح ›ود لجشسب
سسا-ك تا-ي-ئا-ه-ن ‘ كرا-شش يذ-لأ د-ي-حو-لأ ي-ك--بزوأ’أ
مكحك فنشصم ناكو ،0102 ةرود ةياغ ىيلأ ⁄اعلأ

ةزئا÷أ هذه لان دقو يويشسآ’أ دا–إ’أ لبق نم ماع
.8002و9002 يماع

... عبتي

اوبع’ اهسضاخ يتلا ةيلو-جر-لا ةارا-بŸا ل-ي-سصا-ف-ت ن-ع ثيد◊ا ¤إا مو-ي-لا ة-ق-ل-ح ‘ ل-سصن
سساك تايئاهن نم ةيناثلا ةلو÷ا نمسض0102 ناوج81  موي يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا
نم Êايز Ëرك ءÓمز نك“ ،تانهكتلا لك سسكعف ،ايقيرفإا بونج اهتفاسضتسسا يتلا ⁄اعلا
اهبعل ،ءاقل ي-ف  فادها نودب لداعتلا هيلع سضرغف دعب ،يزيل‚’ا بختنŸا «جاعزإا»
ناك سصرفلا نم ديدعلا قلخو ،ةديج ةقيرطب ينطولا بختنŸا
ىرت.ادحاو افده نولو اهنم ليجسستلا رسضÿا اوبع’ ناكمإاب
ظوظح تقبا يتلا ،ةيخيراتلا ةهجاوŸا هذه تايثيح يهام
ابردم لا-ق اذا-مو ؟Êا-ث-لا رود-لا غو-ل-ب ‘ ة-م-ئا-ق ا-ن-ب-خ-ت-ن-م
بنا÷ا نم وليباكو يرئاز÷ا بنا÷ا نم نادعسس ÚبختنŸا
اروف اهنع مكبيجنسس يتلا ةلئسسأ’ا Úب نم مكلت ؟يزيل‚’ا

خيرات زيلاهد Èع ةد-ي-ع-سس ة-ل-حر-ف ،دد-ع-لا اذ-ه ة-ق-ل-ح ‘
.«رسضÿا» تايرابم

لÓقتضس’ا ذنم «رضضÿا» تايرابم

بختنŸا رسصانع ^
تبعل يتلا ينطولا
دعب اهل ةارابم لوأا

لÓقتسس’ا

يدهم Ëرك :دادعإا

اÎل‚ا ماما لداعتŸا رئاز÷ا بختنم^

اÎل‚او رئاز÷ا ءاقل نم ةطقل^

اÎل‚ا ماما لداعتلاب اÒثك حرف نادعسس حبار بردŸا^ رئاز÷ا ماما لداعتلل فسسأات يزيل‚’ا بختنŸا بردم وليباك^

ايقيرفإا بونج ‘ اÎل‚ا عم لداعتت رئاز÷ا

(801ـلا ةقل◊ا)
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ى-ن--ع--م ا--م :لاؤو--سسلا
هنإاف موسصلا لإا ) ثيدح

؟( هب يزجأا انأاو ›
يلعلا هللا دبع دماح ماملا هنع بجي
نبا لمع لك ) : ملصسو هيلع هللا ىلصص لاق هنع هللا يصضر ةريره يبأا نع:باو÷ا
مكدحأا موصص موي ناك اذإاف ، ةنج مايصصلاو ، هب يزجأا انأاو › هنإاف موصصلا ’إا هل مدآا
،مئاصص Êإا ، مئاصص Êإا :لقيلف هلتاق وأا دحأا هباصس نإاف ، بخصصي ’و ، ثفري Óف ،
( هموصصب حرف هبر يقل اذإاو ، هرطفب حرف رطفأا اذإا ، امهحرفي ناتحرف مئاصصلل

ةفعاصضŸا Òغب هللا دنع هباصسح نإا يأا ، › هنإاف موصصلا ’إا ىنعمو هيلع قفتم
Òثكب كلذ نم مظعأا وه لب ، فعصض ةئامعبصس ¤إا اهلاثمأا رصشعب ةنصس◊ا ةمولعŸا
: لوقي مكبر نإا ) اهظفلو يذمÎلا ةياور ‘ ىنعŸا اذه ىلع لدي ام درو دقو ،
.( هب يزجأا انأاو › موصصلاو فعصض ةئامعبصس ¤إا اهلاثمأا رصشعب ةنصسح لك
ا-نأا-ف نÓ-ف ’إا ، اذ-كو اذ-ك-ب م-ه-تا-ي-ط-عأا ضسا-ن-لا او-ط--عأا كلŸا لو--ق--ي ا--م--ك كلذو
لاق اذهلو ، باصسح Òغب اÒبك نوكيصس ءاطعلا نأا ¤إا ةراصشإا كلذ ‘و ، هيطعأاصس

. Èصصلا ةدابع مايصصلاو ( باصسح Òغب مهرجأا نورباصصلا ىفوي ا‰إا ) ¤اعت

ةدئافلاب مكيلع دوعت نا ،كباجعإا لانتو مكقورت نا ىنمتن عيسضاوŸا نم ةقاب Èع ايموي مكيلع لطنسس ،ميظعلا ناسضمر رهسش مايأا رادم ىلعو ،ددعلا اذه نم ةيادب
يتلا ةيخيراتلا ثادحألا مهاو ،ميلسستلاو تÓسصلا هيلع دمË fiركلا يبنلا ةÒسس عم فقوتنسس امك ،ةيعدألاو تامولعŸا نم ايرث اقبط مكل مدقنسس مويلا ددع ‘.ةعفنŸاو

.روفغم بنذو لوبقم مايسص عيمجلل لوقن ،ددعلا اذه عسضاوم عم مككÎن  نا لبقو ،Ëركلا رهسشلا نم مويلا اذه لثم ‘ تثدح

¤ِا ِهيف ينْبuرَق sمُهّللَا
نِم ِهيف ينْبuنَجَو ، َكِتاصضرَم
ينقuفَو َو ، َكِتامِقَنَو َكِطَخَصس
َكِتَمحَرِب ، َكِتايا ِةَئارِقِل ِهيف

. Úَمحاّرلا َمَحرأا اي

ــه2441 ناصضمر10 ـل قفاوŸا1202 ليرفأا31 ءاثÓثلا

هسسرحي لاŸا نأل.. لاŸا نم Òخ ملعلا
ةقفنلا هينفت لاŸاو.. كسسرحي ملعلا و
ملعلاو.. قافنإلا ىل-ع و-كز-ي م-ل-ع-لا و

تا-م.. ه-ي-ل--ع مو--كfi لاŸا و م--كا--ح
ءامل-ع-لا و.. ءا-ي-حأا م-هو لاŸا و-نزا-خ

ةدوقفم مهئابعأا.. رهدلا يقبام نوقاب
 ةدوجوم بلقلا ‘ مهراثآا و

:ناسضمر نم لولا

ىمصس هنأا يبنلا نع درو اذهلو ؛هيلع نير“و ،Èصصلا ىلع ديوعت موصصلاف ،Èصصلا ةصسردمو ،Èصصلا رهصش ناصضمر
.يذمÎلا هجرخأا » Èصصلا فصصن موصصلا » :لاق هنع رخآا ثيدح ‘و ،Èصصلا رهصش ناصضمر رهصش
عمتŒو ،ةŸؤوŸا هللا رادقأا ىلع Èصصو ،هللا مراfi نع Èصصو ،هللا ةعاط ىلع Èصص :عاونأا ةثÓث Èصصلا نإا مث

،تاوهصشلا نم مئاصصلا ىلع هللا مرح اّمع اÈصصو ،هللا ةعاط ىلع اÈصص هيف نإاف ؛موصصلا ‘ اهلك ةثÓثلا هذه
 .ندبلاو ضسفنلا فعصضو ،ضشطعلاو ،عو÷ا ⁄أا نم مئاصصلل لصصحي ام ىلع اÈصصو
ْمُهُبيِصصُي َ’ ْمُهsنَأاِب َكِلَٰذ » :نيدهاÛا ‘ ¤اعت لاق امك هبحاصص هيلع باثي تاعاطلا لامعأا نم ئصشانلا ⁄أ’ا اذهو

ِهِب مُهَل َبِتُك s’ِإا Óًْيsن xوُدَع ْنِم َنوُلاَنَي َ’َو َراsفُكْلا ُظيِغَي اًئِطْوَم َنوُئَطَي َ’َو ِهsللا ِليِبَصس يِف ٌةَصصَمْخَم َ’َو ٌبَصصَن َ’َو ٌأاَمَظ
.(021:ةبوتلا) ةروصس .«Úَِنِصسْحُمْلا َرْجَأا ُعيِصضُي َ’ َهsللا sنِإا ٰ ٌحِلاَصص ٌلَمَع
نع Úحيحصصلا ‘ تبث دقف ،Úمئاصصلا ءازج ¤وتي لجو زع هللا نأا كلذ ،ةصصاخ ةفعاصضم فعاصضي موصصلا نإا لب
» :لجو زع هللا لاق .» فعصض ةئامعبصس ¤إا اهلاثمأا رصشعب ةنصس◊ا هل مدآا نبا لمع لك » :لاق يبنلا نع ةريره يبأا
.ثيد◊ا » يلجأا نم هبارصشو هماعطو هتوهصش كرت هنإا ؛هب يزجأا انأاو › هنإاف مايصصلا ’إا

يبأا نعف ،تائيصسلاو بونذلا Òفكتو ،ةرفغŸاو ةبوتلا رهصش ،ناصضمر رهصش
تاولصصلا) :ملصسو هيلع هللا ىلصص هللا لوصسر لاق :لاق هنع هللا يصضر ةريره
اذإا نهنيب اŸ تارفكم ،ناصضمر ¤إا ناصضمرو ،ةعم÷ا ¤إا ةعم÷او ،ضسمÿا
.(ملصسم هاور (رئابكلا تبنتجا

رفغ ،هللا دنع باوثلاو رجأÓل ًاباصستحاو ،هللا دوعوÃ ًاناÁإا هماقو هماصص نم
نم» :لاق ملصسو هيلع هللا ىلصص يبنلا نأا «حيحصصلا» يفف ،هبنذ نم مدقت ام هل

.«هبنذ نم مدقت ام هل رِفُغ ًاباصستحاو ًاناÁإا ناصضمر ماصص
.«هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ًاباصستحاو ًاناÁإا ناصضمر ماق نم» :لاقو
.«هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ًاباصستحاو ًاناÁإا ردقلا ةليل ماق نم» :ًاصضيأا لاقو
ليÈج هيلع اعد كلذب ،هللا هدعبأاو هفنأا مغر دقف هل رفغُي ملف هكردأا نمو

كنظ امف ،ملصسو هيلع هللا ىلصص انيبن ةوعدلا كلت ىلع نsمأاو ،مÓصسلا هيلع
.هللا قلخ Òخ اهيلع نّمؤوي ،هللا ةكئÓم لصضفأا نم ةوعدب

-ملسسو هيلع هللا ىلسص- هللادبع نب دمfi لوسسرلا ةÒسس
ŸÚاعلا بر تلاسسر ”اخ لماحو ،ءايبنألا مامإاو قلÿا ديسس

مسسنتن ،هتايح بورد ىف لوجتنسس يذلا يمألا يبنلا ،سسانلا ¤إا
ءارحسص ىف ىعسسنو ،هرابخأا عمسستنو ،هتاوطخ بقعتنو ،هتÒسس

سسملتن يك خيراتلا بتك بلقنو سشتفنو ،ثحبن ةيبرعلا ةريز÷ا
علاطنو ،ةثعبلا لبق ⁄اعلا لاوحأا دهاسشنسس كلت انتلحر ىفو ،هراثآا
فيكو ،؟اًرسس ةوعدلا أادب فيك مهفتنو ،يحولا لوزن لبق هتايح لوسصف
هيلع هللا ىلسص- وه جرخ فيك لب ،؟ةكم نم اهب جرخ فيكو ،؟اهب رهج
ةلودلا هتوعدل سسسسأا ثيح ،ةرونŸا هتنيدم ¤إا اًرجاهم ةكم نم -ملسسو
نع اًعافد ؟سشيرق رافك ةلاسسبب دهاج فيك ىÔسسو ،سسانلل اهلم– يتلا

هللا ىلسص- هللا لوسسر لسسك امو .ةندهلا امهن-ي-ب تع-قو ى-ت-ح ،ه-ت-ن-يد-م
ةندهلا لعج لب ،هتلود ىف ةحارلا ¤إا دلخ امو ،طق اهدعب -ملسسو هيلع

لوخد ناكو ،حتفلا ناك نأا ¤إا ،ق◊ا رون رسشنيو ،نيدلا رمأا تبثيل ةسصرف
فرعنو هتيب حملن نأا ىسسنن نل كلت انتلحر ىفو .اًجاوفأا هللا نيد ىف سسانلا

.ةقارب تازجعم نم هيدي ىلع هللا لعجام كردنو ،هتفسص
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تعقو ،م237- ـه411 ةنصس مويلا اذه ‘ ^
ضشي÷ا Úب اصسنرف ‘ ءادهصشلا طÓب ةكرعم
ا-ه--ي--فو ي‚ر--ف’ا ضشي÷ا Úبو ي--مÓ--صسإ’ا
ن-م-حر-لاد-ب--ع م--ل--صسŸا د--ئا--ق--لا د--ه--صشت--صسا
ن-م ةÌك-ل م--صسلا اذ--ه--ب تي--م--صسو ي--ق--فا--غ--لا
.ÚملصسŸا نم اهيف دهصشتصسا

لوأ’ا ‘ :رصصم يمÓصسإ’ا حتفلا لوخد ^
توأا31 ق-----فاوŸا ـه02 ما--ع نا---صضمر ن---م
ن--ب ر--م--ع Úن---مؤوŸا Òمأا د---ه---ع ‘و ،م146
ح--ت--ف--لا ل---خد ه---ن---ع ه---ل---لا ي---صضر با---طÿا
ورمع لطبلا دئاقلا دي ىلع رصصم يمÓصسإ’ا
رصصم تحبصصأاو هنع هللا يصضر ضصاعلا نب
.ةيمÓصسإا اًدلب

رهصش نم لوأ’ا ‘ :نويلباب نصصح راصصح ^
ضسطصسغأا31 ق----فاوŸا ـه02 ما--ع نا--صضمر
ن--صصح ضصا--ع--لا ن--ب ور--م---ع ر---صصا---ح ،م146
َدو-ن-ج ه-ق-ير-ط ‘ ح-صست-كا نأا د-ع-ب نو--ي--ل--با--ب
.مورلا

ـه19 نا-صضمر1 ‘ :ضسلد--نأ’ا ح--ت--ف ءد---ب ^
فيرط ةدايقب نوملصسŸا لزن م017 قفاوŸا
ي--بو--ن÷ا ئ--طا--صشلا ¤إا ير--بÈلا كلا--م ن---ب
،ةيبون÷ا روغثلا ضضعب اوزغو ضسلدنأ’ا دÓبل
Òصصُن نب ىصسوم ناكو ،ضسلدنأ’ا حتف أادبو
قيرطلا فاصشتك’ كلام نب فيرط ثعب دق
.ضسلدنأ’ا وزغل

د--ئاو--ف نا ثيد◊ا بط--لا تب--ثا
ىصص– ’و دعت ’ مايصصلا عفانمو
لع-ج ا-مد-ن-ع نآار-ق-لا نأا كرد-ن-ل
ى--ل--ع ًا--ب---جاو ًا---صضر---ف ما---ي---صصلا
رصصعلا ءابطأا قبصس ا‰إا ملصسŸا
¤إا مو--ي--لا م--ه--تو--عد ‘ ثيد◊ا

جئاتنلا اوأار امدعب مايصصلا اذه
اذ--ه ا--ه--مد--ق--ي ي--ت--لا ةر---ه---بŸا
‘ نا--صسنإÓ--ل بي--ج--ع--لا حÓ---صسلا

.ضضارمأ’ا فلتfl ةهجاوم
ضضار-مأ’ا ن--م Òث--ك--ل ءاود--لا نإا

عيمجف ،انم لك لخاد ‘ دوجوم
موصصلا نأا مويلا نودكؤوي ءابطأ’ا

ىتح ناصسنإا لكل ةيويح ةرورصض
،م-صس÷ا ح-ي-ح-صص ود-ب-ي نا--ك و--لو
ةايح لÓخ مكاÎت يتلا مومصسلاف
’إا ا---ه---ت---لازإا ن---كÁ ’ نا----صسنإ’ا
ماعط-لا ن-ع عا-ن-ت-م’او ما-ي-صصلا-ب
:ءا-ب-طأ’ا د-حأا لو-ق-ي .بار--صشلاو
‘ انم دحاو لك مصسج ¤إا لخدي
يذ---لا ءاŸا ن---م ه----تا----ي----ح ةÎف
وليك يتئم نم Ìكأا طقف هبرصشي

داوŸاو ندا------عŸا ن------م مار-------غ
ا---ن----م د----حاو ل----كو (2) ة--ما---صسلا
يذ----لا ءاو----ه----لا ‘ كل----ه-----ت-----صسي
نم تامارغوليك ةدع هقصشنتصسي
ل--ث--م ة--ثو--لŸاو ة--ما---صسلا داوŸا

نو----بر-----ك-----لا د-----ي-----صسا-----كأا
ضصاصصرلاو

.تيÈكلاو
...عبتي



ليصصافت فصشكي قباصسلأ رامين ليكو
اماع31 نصس ىف ديردم لاير شضرع

رامين يليزاÈلا مجنلل قباصسلا لامعألا ليكو ،وÒبير Ôجاف رجف
لي-صصا-ف-ت ن-ع ةأا-جا-ف-م ،نا-مÒج نا-صس سسيرا-ب بعل ،ا-ف-ل-ي-صس اد
31 رمع ‘ ناك امدنع امدعب ديردم لاير عم بعÓلا Úب سضوافتلا

لاق ىتلا Ôجاف تاحيرصصت ةيصسنرفلا بيكيل ةفيحصص زربأاو .اًماع
ةدŸ ءاج ،اًماع31 هرمع ناك امدنع ديردم ¤إا رامين ءاج» :اهيف

عيقوتلا ةميق عفدل دادعتصسا ىل-ع د-يرد-م لا-ير نا-كو ا-ًمو-ي٠٢
ا‡ ،رامين بتار ةدايزب ماق اهنيح سسوتناصس سسيئر نكلو ،هعم

ىلع ةفيحصصلا تفاصضأاو .«ليزاÈلا ‘ ءاقبلاب ركفي هدلاو لعج
،ديردم ‘ اًعئار اًتقو رامين ىصضق » :قباصسلا رامين ليكو ناصسل

‘و ،هتقيقصشو هتدلاو ةقرافم ديري ل هنأل يكبي ناك هنكلو
نم اوبلطو كان-ه ةرو-ط-صسأا ح-ب-صصي-صس ه-نأا-ب هوÈخأا ل-يزاÈلا

تقولا سسفن ‘و رثأاتي هدلاو لعج ا‡ ،هعم لصصاوتي نأا هيليب
.«سضرعلا عفرو لاومألا عفد ىلع ةردقلا سسوتناصس ىدل ناك
ىدان نأا نع ،ةيناطيÈلا «سسيÈصسكإا» ةفيحصص تفصشك اميف
يليزاÈلا مجنلا عم دقاعتلا ىف بغري ىنابصسإلا ةنولصشرب
دعب ،مصسوŸا ةياهنب تلاقتنلا حتف ةداعإا دنع افليصس اد رامين

Œتا-صضوا-ف-م د-ي-م Œناصس سسيراب ه-يدا-ن ع-م هد-قا-ع-ت د-يد
اتروبل ناوخ ةنولصشرب سسيئر نإا ،ةفيحصصلا تلاقو  .نامÒج

تلاقتنلا ةÎف ىف رامين ع-م د-قا-ع-ت-لا ةدا-عإا ى-ل-ع ح-ت-ف-ن-م
،ةيفحصصلا ريراقتلا بصسحبو .ةينابصسإا ريراقتل اقفو ،ةيفيصصلا

سسيراب عم دقاعت-لا تا-ثداfi ›ود-لا ي-ل-يزاÈلا بعÓ-لا ف-قوأا
ةقفر بعلل ةنولصشÈل ةدوعلا ىف هتبغر نع اًبرعم ،نامÒج ناصس

.يصسيم لينويل ينيتنجرألا مجنلا قباصسلا هليمز

يبعل ىلعأا ةمئاق ،يتيصس Îصسصشنام قيرف بعل  نيورب يد Úفيك يكيجلبلا مجنلا ردصصت
عوبصسألا يتيصسلا عم هدقاعت ددم نأا دعب ،›ا◊ا مصسوŸا ‘ بتاورلل ايصضاقت يزيل‚إلا يرودلا

دق نيورب يد ناكو .5٢٠٢ فيصص ىتح يوامصسلا عم رمتصسيل ،ةمداق مصساوم4 ةدŸ ،ىصضاŸا
Úفدهب ÊاŸألا دنو“رود ايصسوروب قيرف هفيصض ىلع يتيصس Îصسصشنام راصصتنا ‘ افده لجصس
نمصض «دا–لا» بعلم ىلع ،ىصضاŸا ءاثÓثلا ءاصسم Úقيرفلا عمج ىذلا ءاقللا ىف ،فده لباقم

ÚبعÓلا نمصض هرايتخا متيل ،ابوروأا لاطبأا يرود ةقباصسŸ يئاهنلا عبر رودلا باهذ تاصسفانم
،ةيناطيÈلا «نصص» ةفيحصص تفصشكو .ةقباصسŸا ‘ ةلو÷ا بعل ةزئاجب زوفلل ÚحصشرŸا ةعبرألا
ديد÷ا هدقع ‘ نيورب يد اهردصصت يتلاو ،يتاورلل ايصضاقت جيلÈÁÒلا يبعل ىلعأا ةمئاق نع
.هيدان عم ايعوبصسأا ينيلÎصسإا هينج فلأا583 غلبي ابتار يكيجلبلا مجنلا ىصضاقتي ثيح ،يتيصسلا عم
غلبي ابتار ىصضاقتي يذلا دتيانوي Îصسصشنام سسراح ايخ يد ديفيد Êابصسإلا ىلع نيورب يد قوفتو

.ايعوبصسأا ينيلÎصسإا فلأا573

،يزيل‚إلأ يسسليسشت قيرفل ينفلأ ريدŸأ ليخوت سساموت ÊاŸألأ ىدبأأ
أذ-ه ا-بوروأأ لا-ط-بأأ يرود بق-ل-ب زو-ف-لأ ‘ ه-ق-ير-ف سصر-ف نأا--سشب ه--لؤوا--ف--ت
زولبلأ عمŒ يتلأ يئاهنلأ عبر رودلل بايإلأ ةأرابم لبق كلذو ،مسسوŸأ
،«نأوخزيب زيسشناسس نومأر» بعلم ىلع ›اغتÈلأ وتروب دسض مويلأ
.ةفيظن ةيئانثب اباهذ زوفلأ يزيل‚لأ قيرفلأ ققح نأأ دعب
اÃر» :ةأرابملل يفحسصلأ ر“ؤوŸأ لÓخ ليخوت لاقو
،ا-ن-ت-ب-غر ءا-ف-خأ ي-ن-ن-كÁ ل ،ي-ئا--ه--ن--ل--ل تل--سصو أذأ
ةموظنموو Òبك حومط هيدل Òبك يدان يسسليسشت
زوفلل انه انأأ ،ىÈكلأ باقلألأ لكب زوفلاب بغرت
نو-ك-ي نأأ دو-ن ا-ن-ك أذإأو ،تا-يرا-بŸأو با-ق-لألا--ب
بقللاب زوفلأ ‘ ةسصرف انيدل

يأأ نأل أد-غ زو-ف-ن نأ ا-ن-ي-ل--ع
انيلع بسصعتسس ىرخأ ةجيتن
اما“ ىسسنن نأ انيلع ،رومألأ
:فا-سضأأو .«با-هذ-لأ ة-ج-ي-ت-ن
انم-ك– با-هذ-لأ ةأرا-ب-م ‘»
نا--ي---حألأ سضع---بو ةأرا---بŸا---ب

ت– ن-م بور--ه--لأ ا--ن--لوا--ح
نود-ب ا-ن--ح--فا--كو ط--غ--سضلأ
،طو--ب--هو دو--ع--سص ،ةر--ك--لأ
لمعب نوموقي أوناك وتروب
بنا-ج ‘ ة-يدد--ع ة--فا--ث--ك
أذ--هو بع--لŸأ ن---م د---حأو
ن--عو .«م--ه---تدو---ج ح---سضو---ي
ديردم لاير ة-ه-جأو-م ة-ي-نا-ك-مإأ

ل نحن» :لاق يئاهنلأ فسصن رودلأ ‘
،هدسض بعللأ بعسصي قيرف نحن ،قيرف يأأ نم فاخن
Òغن ل نحن ،ان-سسف-نأأ ‘ Úق-ثأوو ة-يو-ق ة-ل-ي-ك-سشت ا-ن-يد-ل
.«ةأرابم لك ‘ ءأدأأ لسضفأأ مدقن نأأ امئأد دون ،انبولسسأأ

..وــــــتروــــــب دــــــشض يــــشسليششت

1٢٠٢ ليرفأا31 ءاثÓثلا
ــه٢441 ناصضمر1٠ ـل قفاوŸا

باهذلأ ةجيتن نايصسن انيلع :ليخوت
بقللأ نم انبرقي زوفلأو

ابوروأأ لاطبأأ يرود

ةطخ نومصسري خنويم نرياب مو‚
نامÒج ناصس دصض أداتنوÁرلأ

دسض ةجيتنلأ ‘ ةدوعلأ ىلع مهتردقب ÊاŸألأ خنويم نرياب مو‚ نمؤوي
.ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن عبر بايإأ ‘ يسسنرفلأ نامÒج ناسس سسيراب
ًاباهذ نامÒج نا-سس ما-مأأ ا-ن-يرآأ ز-نا-ي-لأأ ه-ب-ع-ل3Ã-2 خنو-ي-م نر-يا-ب ر-سسخو
قراف-ب زو-ف-لا-ب ا-ب-لا-ط-م يرا-فا-ب-لأ قÓ-م-ع-لأ ل-ع-ج-ي ا‡ ،ي-سضاŸأ ءا-ع-برألأ

.يئاهنلأ فسصنل لهأاتلل Úفده
يتلأ تاباسصإلأ ةÌكو ،بقللأ لماح ىلع بناج نم ةمهŸأ ةبوعسص مغرو
يكسسفودنافيل تربور موجهلأ يم‚ بايغب ،رخآأ بناج نم اهنم Êاعي
‘ خنويم نرياب يبعل نم ةقث كانه نإاف ،ةباسصإÓل يربانج يجÒسسو
ةيسضاŸأ ةخسسنلأ ‘ مهفيسصو دسض أداتنوÁرلأ قيق– ىلع قيرفلأ ةردق
،هدئاقو خنويم نرياب ىمرم سسراح ،ريون ليونام لاقو.لاطبألأ يرود نم

ىلحتن نأأ انيلع» :ÊاŸألأ يرودلل يمسسرلأ عقوŸأ اهلقن تاحيرسصت ‘
ثيح نم ءأوسس ،حيحسصلأ لكسشلاب ءاقللأ عم لماعتن نأأو ،ينهذلأ ءودهلاب
.«ÚبعÓلأ عرسسأأ نم ةعوم‹ دسض تابثلأ وأأ زيفحتلأ
:أداتنوÁرلأ قيقحتل هقيرفل ةيسسفنلأو ةينفلأ ةتسشورلأ عسضو ريون لسصأوو
ت– م-ه-ع-سضن نأأو ،ة-ي-مو-ج-ه ةر-ك بع-ل-ن نأأو ،ءود-ه-لا-ب ى-ل-ح--ت--ن نأأ بج--ي»
ىد-ل» :ه-لو-ق-ب ة-ي-عا-فد-لأ سسيرا-ب بو-ي-ع ¤إأ ر-يو-ن را-سشأأو .«ا-م-ئأد ط-غ-سضلأ
يتلأ سصرفلأ ددع سسفن قلخ ‘ انح‚ ولو ،عافدلأ ‘ لكاسشم سسيراب

.«زوفلأ قيق– نم نكمتنسسف ،ًاباهذ اهانقلخ
فده بحاسصو خنويم نرياب مجاهم رلوم سساموت ثد– ،هتأذ هاŒلأ ‘و
ءايسشألأ نم ديدعلاب موقن نأأ انيلع» :لوقلاب ،باهذلأ ءاقل ‘ Êاثلأ قيرفلأ
Ìكأأ نوكن نأأ بجيو ،ىرخأأ ءايسشأأ بنجتن نأأو ،باهذلأ ‘ اهب انمق يتلأ
ءا-ه-نإأ ‘ ةد◊ا-ب ل-ح-ت-ن ⁄ ن-ك-لو ن-يد-ي-ج ا-ن-ك ،عا--فد--لأو مو--ج--ه--لأ ‘ ة--قد
 .«تامجهلأ
موجهلأ نم لوحتلأ ‘و ،ًايعافد نسسحتن نأأ بجي» :ثد– عافدلأ نعو
نم نحن ةياهنلأ ‘و ،ةدوعلأ ‘ ةيقيقح ةسصرف انيدل نوكتسس اهتقو ،عافدلل
نرياب Òهظ ،زيفيد و-سسنو-ف-لأأ يد-ن-ك-لأ .«ف-قوŸأ أذ-ه ‘ ا-ن-سسف-نأأ ا-ن-ع-سضو
،انسسح ءÓب انيلبأأو سصرفلأ نم ديدعلأ انل تحيتأأ باهذلأ ‘» :لاق ،خنويم
ةيوق ةيلقع انيدل» :افيسضم ،«بايإلأ ءاقل ‘ ةسصرف كانه لأزت ل نكل

.«رومألأ Òيغت ىلع ةردقو ةسصرفو ديكأاتلاب
هتردقب قيرفلأ ناÁإأ ىلع هرودب دكأأ ،نريابلأ طسسو بعل ،سشيميك أوسشوج
:هلوقب ،ًاباهذ ينفلأ نرياب قوفت ة-ق-ي-ق-ح ¤إأ ًأدا-ن-ت-سسأ ة-ج-ي-ت-ن-لأ بل-ق ى-ل-ع
نكل باهذلأ ‘ لسضفألأ انك ،لسضفألأ قيرفلأ اننأل لهأاتنسس اننأأ دقتعأأ»
نمؤوأأ تلز ام نكلو ،ءأدألأ عم ةبسسانتم لو انعم ةجيتنلأ نكت ⁄ فسسأÓل
.«ةجيتنلأ بلق ىلع انتردقب
ةيلقعلأ انيدلف ،ةيلقعلأ ¤إأ دوعيسس رمألأ» :نأأ ىلع نريابلأ Òهظ ددسشو
.«باهذلأ ءاقل ‘ يفكي اÚ Ãلاعف نكن ملف ،ةيلعافلل جاتحن اننكل
ءاقل ‘ سسا-فا-ن رو-ل-ي-ك سسرا◊أ ى-مر-م ى-ل-ع ة-ب-يو-سصت13 نريا-ب-لأ بو-سصو
6 ن-م تأر--م3 سسيرا-ب ل-ج-سس ا-م-ي-ف ،Úتر-م لإأ ا-ه-ن-م ل-ج-سسي ⁄ ،با-هذ-لأ
.تابيوسصت
يبابم نايليك ‘ ةلثمتŸأ سسيرابل ةيموجهلأ ىوقلأ عم لماعتلأ ةيفيك نعو
Êاثلأ ماقو ةيئانث لوألأ لجسس ثيح ،لوألأ ءاقللأ يم‚ افليسس أد رامينو
تأرم3 يبابمو رامين Èع انامرم دده سسيراب» :ثد– ،فأدهأأ3 ةعانسصب
انذوحتسسأ اننكل ،فأدهألأ Òغ اسصرف مهل ركذتأأ لو ،لوألأ ءاقللأ ‘ طقف
.«فأدهأأ ¤إأ اهليو– انيلع بجوتي نآلأو ،سصرفلأ انل تحيتأأو ةركلأ ىلع
نأأ بجي ،بعلŸأ سضرأأ ىلع ًأدئاق نوكي نأأ عيم÷أ ىلع بجي» :لمكأأو
نأأو ،هسسفنب ًامات ًاناÁإأ نمؤوي نأأو ،مويلأ أذه ‘ هتيسصخسش بعل لك رهظي
 .«ةسصرفلأ انل حاتت Úح لجسسن
ديردم لاير ءاقل ‘ هفقومو ›ا◊أ خنويم نرياب فقوم Úب نراق سشيميك
-1 قيرفلأ رسسخ Úح ،8102 ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن فسصن ‘ Êابسسإلأ

2Ãهتيلسضفأأ مغر2-2 لداعتلاب بايإلأ ‘ ةلوطبلأ نم جرخ مث ،ًاباهذ هبعل
.اهتقو بعلŸأ سضرأأ ىلع ةينفلأ
لسضفألأ انك ،ًأديج ةأرابŸأ كلت ركذتأأ تلز ام» :لاق ةهجأوŸأ كلت نعو
دق نوكن نأأ ىن“أأو ،يفكي اÚ Ãلاعف نكن ⁄ نكل ،ًاميظع ءأدأأ انمدقو
،انجرخ اننكل ÚتأرابŸأ ‘ أأوسسألأ قيرفلأ نكن ⁄ اهتقو ،كلذ نم انملعت

كانه لأزي ل كلذ مغر نكل ،انرسسخو باهذلأ ‘ لسضفألأ انك ةرŸأ هذه
.«كلذ ملعي سسيرابو ،هلجأأ نم بعلل Òثكلأ

:نامÒج ناشس بردم ونيتيششتوب
خنويم نرياب ىلع زوفلأ رأركت انفده

⁄اعلاب قيرف يوقأأ
سسيراب قيرفل ينفلأ ريدŸأ ونيتي-سشتو-ب و-ي-سسيروا-م ي-ن-ت-ي-ن-جرألأ د-كأأ

ى-ل-ع زو-ف-لأ رأر-ك-ت فد-ه-ت-سسي ه-نأأ ،ي-سسنر-ف-لأ نا-مÒج نا--سس
مويلأ امهعمجتسس يتلأ ةأرابŸأ ‘ ÊاŸألأ خنويم نرياب

يرود ةلوطب نم ةينامثلأ رود بايإأ تاسسفانم نمسض
.ابوروأأ لاطبأأ
ر“ؤوŸأ ‘ ونيتيسشتوب ويسسيورام ينيتنجرألأ لاقو
‘ قيرف لسضفأأ هجأون نحن » :ةأرابملل يفحسصلأ
.«⁄اعلأو ابوروأأ
اميسس ل ،انتقيرط ‘ Òثكلأ Òغن نل» :فاسضأأو
نرياب نأأ دقتعأأ ،بعللأ ‘ انراكفأأو انتفسسلف
.«كلذ ىلع لمعيسس رخآلأ وه خنويم
حلاسصل يهتنأ Úقيرفلأ Úب باهذلأ ءاقل ناك
قيق– نم نك“ يذلأ نامÒج ناسس سسيراب
رقع ‘ Úفدهل ة-ي-ثÓ-ث-ب نر-يا-ب-لأ ى-ل-ع زو-ف-لأ
ءأر-مألأ ة-ق-يد-ح-ب با-يإلأ ءا--ق--ل ل--ع--سشي--ل ،هرأد
.يسسيرابلأ يدانلأ لقعم
،د-ع-ب فر-ع-ن ل» :سسو-ي-ن-ي-كرا--م ف--قو--م لو--حو
اÃر نكل ،ل مأأ ةأرابŸأ أأدبيسس ناك أذإأ أًدغ ىÔسس
لا◊أ سسف-ن و-هو ءلد-ب-لأ د--عا--ق--م ى--ل--ع نو--ك--ي
امنيب يزنيرولف فقوÃ ةنراقم يتأÒفل ةبسسنلاب
.«انعم يدراكيإأ دجأوتي نل

ىف قلق
ةبوقع نم نÓيم

ناتلز فاقيإأ
ششتيفوميهأربإأ

،سسما ةيفحصص ريراقت تركذ
نÓيم يصس هيا يدان نأا

نم ةلاح سشيعي  ›اطيإلا
ةن÷ نايبل بقÎلاو قلقلا
›اطيإلا دا–لاب تابوقعلا

ادغ ردصصي فوصس يذلا
ناتلز ةيصضق نأاصشب ءاثÓثلا

مجاهم سشتيفوميهاربإا
.قيرفلا

امف ،  ريراقتلا تاذ بصسحبو
سضومغلا نم ةلاح كانه لاز

اهب قطن يتلا تاملكلا لوح
نأا اهنأاصش نم يتلاو يديوصسلا

ويباف مك◊ا لعف ةدر Òثت
قيرفلا ةارابم لÓخ اكيصسرام

.امراب مامأا
Úح ‘ : ةفيحصصلا تفاصضأاو

ةقاطبلا ىلع ناتلز لصصح
لك لبق Úعتي ثيح ءارم◊ا

ريرقت ةءارق ةرورصض ءيصش
ةارابŸا دعب هدعأا يذلا مك◊ا

يÒنوصسورلا اهب زاف يتلا
.1-3 ةجيتنب

ةياور بصسحب هنأا تحصضوأاو
يÒنوصسورلا نإاف ،بعÓلا

ءيصسي ⁄ اربإا نأاب عنتقم
ونافيتصس هحرصش ام وهو مكحلل

روف قيرفلا بردم ›ويب
:لاق امدنع ةارابŸا ءاهتنا

⁄ هنأا ¤ حصضوأا ناتلز
همÎحي ⁄ اذإاو مكحلل ءيصسي

رذتعي نم لوأا نوكيصسف
كانه ناكو مك◊او هئÓمزل

.«ةناهإا نودب نكلو سشاقن

ÚبعÓلأ ىــــــــلعأأ ردــــــــصصتي نــــــــيورب يد
يزــــــــيل‚إلأ يرودــــــــلأ ‘ ءأرــــــــجإأ


