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رئاز÷ا ةيدولوملئابقلا ةبيبسش1–0 يسسقافسصلا يدانلا

fiةـــــيبهذلا ةرـــــكلا ‘ رّكفأا لو ةروـــطسسأا رـــــجام» :زرــــــ»

 اــــباسصُم رداـــــغُيو لداــــعتي ضساــنو
وــــــــــــــتنيفينيب ماــــــــــــــمأا

ةرواسسلا ةبيبسش0 –2 ةمسصاعلا .إا

ىــــلع رــــسصي و ءاـــسصقإلا ضضــفري زيغنيـئاهنلا فـسصن ‘ اـمدق عـسضي يراــنكلا
ءاــــسضيبلا رادــــلا ‘ خــــيراتلا لوـــــخد

 دادزوــــــــــــــــــــلب باــــــــــبسش نــــــــــحن» :يوارد
«يداــــــــــــــــــــن يأا اــــــــــــــــــــنفيخي لو

دادزولب بابشش

راــبتخإلا ‘ حــــجني ناروز
دوـــــسسي لــئافتلاو يراقلا

يدادزوـــــلبلا عراـــــــسشلا

لّجسسُيو ةدقعلا كفي ةمحر نب
ماـــــهتسسيو عـــــم فدـــــه لّوأا

زتيم ةرداــــــــغم رّرــــــــقُي ةـــــــــيلوب

«لــــــــــيزاÈلا ‘ اــــــــــسسنرف ةهجاوم ىــــــــــنمتن انكو يــــــــــسضاملب عــــــــــم رــــــــــخآا لايدنوم بــــــــــعل دــــــــــيرن»

ةوطخب انمق »:نافل
«لهأاتلا وحن ةÒبك

سسيـــــــمÿا اذـــــــه برـــــــغŸا ¤إا رـــــــفاسستسس ةـــــــيدولوŸا

بلقلا» :زيغن
عنسصيسس يرئاز÷ا

رادلا ‘ قرافلا
«ءاسضيبلا

موـــــــيدوبلا نم بÎـــــــقيو ةرواسسلاب حـــــــيطي داـــــــ–إلا

ةباسصإاب ارثأاتم جرخ فيسصولو عباسسلا فدهلا ¤إا لسصي يمسساقلب

فيطسس قافو2 –2 نازيلغ عيرسس

دـــينع قيرف ماــمأا مــهألاب يـــفتكي قاـــفولا



لداـــــــــــــعتي سساــــــــنو
مامأأ اباسصُم رداغُيو
وــــــــــــــتنيفينيب

مدأا يرئاز÷ا ›ودلا كراشش
هقيرف ةارابم ‘ ايشساشسأا سسانو
مامأا سسمأا ةيششع Êوتورك
لداعتلاب تهتنا يتلا وتنيفينيب
لبق ام ةلو÷ا ‘ هلثŸ فدهب
›اطيإلا يرودلا نم Òخألا
اذه لبق هقيرف طقشس امدعب
ام هتداعك سسانو مّدقو ،ءاقللا

لششف هنأا Òغ اÒثك كر–و هيلع
نأا لبق ءاقللا ‘ هتامشصب كرت ‘

كيلغ عفادŸا نم ةباشصإا ىقلتي
بعللا ةلشصاوم ‘ لششفي هلعج
.ناديŸا ةيشضرأا رداغيو

خيرات ›وخدب ديعسس» :سسانو
«قيرفلأ
ةياغلل اديعشس سسانو مدأا ادبو
يذلا يشضاŸا سسيمÿا هفدهب

Êوتورك يدان خيرات لخدي هلعج
خيرات ‘ فده عرشسأا هليجشستل
،›اطيإلا يرودلا ‘ يدانلا
وه Ìكأا هدعشسأا ام هنأا لاقو
نأا لواحيشس هقيرف نأاو راشصتنلا
‘ انباشسح اعابطنا كÎي
لجأا نم ÚتيقبتŸا ÚتارابŸا

     .«طاقنلا نم ددع Èكأا عمج
ةزمح . م

بـــــــعÓـŸأ نوــــــيعــه2441 لاوشش5٠ ـل قفاوŸا12٠2 يامÚ 71نثإلا

ةيثÓثب سضفتني يقورز

سسمأا ةيششع يتناوت يدان زاف
غاه نيد ودأا مامأا Úفدهل ةيثÓثب

يرودلا نم43 ةلو÷ا مشسرب
هيف كراشش ءاقل ‘ يدنلوهلا

ايشساشسأا يقورز زمار يرئاز÷ا
‘ ناكو ةقيقد Úعشستلا ةليط

زواŒ ىلع هقيرف ةدعاشسŸ دعوŸا
    .ماهلا ءاقللا اذه ‘ هشسفانم ةبقع

ةزمح . م

ليجسستلأ نع زجعي ولفرد
ديدج نم

‘ ولفرد ةماشسأا يرئاز÷ا ›ودلا لششف
‘ Ëاهنرأا سشيتيف هقيرف عم ليجشستللا

سسمأا مادÎشسمأا سسكاجأا قÓمعلا ةهجاوم
سسكايأا زوفب تهتنا يتلا ةارابŸا ‘

دا–ا بعل كراششو ،دحاو لباقم ةيثÓثب
36 ةقيقدلا �م ةيادب قاباشس ةمشصاعلا

مغرو ،سسفانŸا كابشش ¤إا لشصي نأا نود
لبق ام ةلو÷ا ‘ ةيثÓث لجشس هقيرف نأا

.اشضيأا لجشسي ⁄ هنأا لإا ،ةيشضاŸا راتخُيو «1غيللأ» ¤إأ دعسصي ةكدأدز
مسسوملل ةيلاثŸأ ةليكسشتلأ ‘

¤وألا ة--جرد--لا ¤إا دو--ع--شص توو--ف نو--مÒل---ك يدا---ن م---ّشسر
نو-ك ما-مأا ة-ق-با-شسلا ة-لو÷ا ‘ ه--ترا--شسخ م--غر ة--ي--شسنر--ف--لا
وه ايرئازج ابعل فوفشص ‘ مشضي ثيح ،دحاول Úفدهب

هقيرف دوعشص ‘ Òفو طقشسب مهاشس يذلا ةكدادز ميكح
هلعج ام وهو ،يوركلا موشسŸا ةليط همّدق ام ¤إا رظنلاب
ةيشسنرفلا ةيناثلا ةجردلا ‘ مشسوŸا ةليكششت نمشض راتخُي
رّبع ثيح ،«2غيللا» ‘ ةقلأاتŸا رشصانعلا زربأا بناج ¤إا

‘ اهششاع يتلا تابوعشصلا دعب زا‚لا دهب هتداعشس نع
ةزمح . م    .يوركلا هراوششم

ثّد– ،دحألا سسمأا ةيششع ،ةيشسنرفلا «يشس ،مأا ،رأا» ةانق Èع هل لخدت ‘
لاقو ،ةيŸاعلا ةيبهذلا ةركلاب زوفلا ‘ هظوظح نع يرئاز÷ا مجنلا

متهم انأاو نآلا ةيبهذلا ةركلا ‘ Òكفتلا عيطتشسأا ل ؟ةيبهذلا ةركلا» :اهنع
زرfi مّدق امك ،«لبقŸا يام92 موي لاطبألا يرود يئاهن ىلع زكرمو
سسأاك بقلب مهج-يو-ت-ت ى-ل-ع ادد‹ ي-ت-ي-شس ر-شسي-ل ق-با-شسلا ه-ق-ير-ف-ل ه-ي-نا-ه-ت
م‚ لا--ق ،ر---خأا قا---ي---شس ‘و ،ي---شسل---ي---ششت ما---مأا تب---شسلا سسمأا لوأا دا–لا
رجام حبارو نيورب يد بناج ¤إا بعللا ‘ ةÒبك ةعتم دجأا» :«رشضÿا»
.«اÒثك تانراقŸا بحأا لو ةروطشسأا

ةهجأوم ديرُن انكو يسضاملب عم رخأأ لايدنوم بعل ديرن»
«اسسنرف

بختنŸا عم ⁄اعلا سسأاك ¤إا لوشصولا ¤إا ىعشسي هنأا زرfi سضاير لاقو
لامج سشتوك-لا ع-م» :زرfi لا-قو ،ة-ير-ط-ق-لا ي-شضارألا-ب ق-لأا-ت-لاو ي-ن-طو-لا
ىرخأا ةرم ⁄اعلا سسأاك بعل ديرن ÚبعÓلا نم ›ا◊ا لي÷او يشضاملب

ديرن انكف يشضاŸا لايدنوŸا ‘ ايناŸأا ءاقل ‘ امأا ،ايشسور ‘ انلعف املثم
هنأا ديكأاتلا زرfi دّدج امك ،«يئاهنلا عبر ‘ اشسنرف ةاقÓم لجأا نم لهأاتلا
.ايلاح ايليشسرام ـل بعللا ‘ ركفي لو اÎل‚إا ‘ يوركلا هراوششم ءاهنا ديير

fiسسيل ئنهُي زرÎ يزيل‚إ’أ دا–’أ سسأاكب هجيوتتب
Îشسيل قباشسلا هقيرف جيوتت ةشصرف زرfi سضاير يرئاز÷ا مجنلا تّوفي ⁄
فدهب يشسليششت باشسح ىلع يزيل‚لا دا–لا سسأاكب تبشسلا ءاشسم يتيشس
خيرات ‘ لوألا زا‚لا اذه ىلع ةقباشسلا هقيرفل هيناهت مّدقو ،در نود

بقلب جيوتتلا وحن قيرفلا اذه داق دق زرfi سضاير ناك امدعب يدانلا
هباشسح Èع ةديرغت زرfi رششن ثيح ،اقباشس زاتمŸا يزيل‚إلا يرودلا

يبعل لماكل ةروشصب ةقفرم «كوبشسياف» يعامتجلا لشصاوتلا عقوم ىلع
.يزيل‚إلا دا–لا سسأاك Úلماح مهو رشسيل

زرfi ةفيلخ ىلع Ìعي رفاهول
ةفيلخ ىلع Ìع يشسنرفلا رفاهول يدان نأا «وتاكÒم توووف» عقوم فششك
،قيرعلا قيرفلا اذه نم هتÒشسم أادب يذلا زرfi سضاير يرئاز÷ا مجنلا
ام وهو ،اماع61 نم لقأا قيرف عم قلأاتŸا Òشصبل نب سسايلإا ـب رمألا قلعتيو

برق نع هدّشصÎت يتلا ةÒبكلا قرفلا نم ديدعلا راظنأا هيلإا بلجي هلعج
زرfi سضاير ›ا◊ا يتيشس Îشسششنام م‚ ىطخ ىلع Òشسي نأا ‘ عمطتو
ثّدحتيو ،ةيŸاعلا وحن هقيرط قششي نأا لبق قيرفلا اذه نم قلطنا يذلا
.ةلئاهلا هتاناكمإا نعو Òشصبل نب نع اÒثك سصاشصتخلا لهأا

«› ةبسسنلاب حÓسص نم لسضفأأ زرfi» :رانور
زرfi سضاير يرئاز÷ا مجنلا نع رانور ‘Òه يشسنرفلا بردŸا ثّد–
يرشصŸا مجنلاب هتنراقم ن-عو ة-ير-ط-ق-لا «سسأا-ك-لا» ةا-ن-ق-ل تا-ح-ير-شصت ‘

وه › ةبشسنلاب لشضفألا» :لاق ثيح ،حÓشص دمfi لورفيل ‘ طششانلا
بخ-ت-نŸا برد-م فا-شضأاو ،«حÓ-شص با-شسح ى-ل-ع هرا-ت--خأاو ،زرfi سضا--ير
،باقلألا ىلع لشصحتي نم ىوشس رايتخا ايلاح يننكمُي ل» :اقباشس يبرغŸا
بختنم بردم فاشضأاو ،«ةيبوروألا لاطبألا ةطبار بقل ىلع سسفانتيو
،موجنلاب جعي قيرف ‘ ةيشساشسأا ةزيكر Èتعُي سضاير» :›ا◊ا ةيدوعشسلا
ةزمح . م .«Úهلاب سسيل رمأا اذهو ،يتيشس رشسششنام همشسا

تاي-لا-ع-ف ى-ل-ع را-ت-شسلا لاد-شسإا د-ع-ب
،تبشسلا سسمأا لوأا ،يكÎلا يرودلا
يرودلا بقل-ب سشا-ت-ك-ي-ششي-ب ج-يو-ت-ت-ب
ير--ئاز÷ا م---ج---ن---لا لا---ن ،ي---لÙا
‘ رر‡ لشضفأا ةزئاج ،لازغ ديششر
ةرير“71 مّد--ق ا--مد--ع---ب يرود---لا

يرود-لا ‘ م--شسوŸا اذ--ه ة--م--شسا--ح
ءا-ق-ل ‘ ا-هر-خأا فاد--هأا8 ل-ّج-شسو

لاز-غ م-ّط-حو ،م--شسا◊ا ي--ب--ي--تزا--غ
هنأا مغر ايكرت ‘ ماقرألا لك Òغشصلا
ل-ك-شش ى-ل-ع سشا-ت-ك-ي--ششي--ب ‘ بع--ل--ي
.يتيشس Îشسيل نم طقف ةراعإا

ةيرانلأ ةجأردلأ ةياكح سسني ⁄
جيوتتلأ دعب اهب لفتحأو

Òيغت فرغ ‘ هلافتحا نع Óشضفو
ديششر ماق ،بقللاب زوفلا دعب يرئاز÷ا ملعلاب سسبŸÓا

سضعبو هئÓمز ةق-فر ة-شصا-خ ة-ق-ير-ط-ب لا-ف-ت-حلا-ب لاز-غ
ة-جارد-لا ¤إا ةرا-ششإلا لÓ-خ ن-م ي-ن-ف-لا م-قا-ط-لا ءا--شضعأا
ع-قاو-م ‘ ثد◊ا تع-ن-شص ي-ت--لا ةرو--شصلا ي--هو ،ة--يرا--ن--لا
اه-ب ” ي-ت-لا ة-ق-ير-ط-لا ¤إا Òششتو ي-عا-م-ت-جلا ل-شصاو-ت-لا

لازغ ديششر ليهأات فلم عشضو
ر--خأا ‘ ة--ي--كÎلا ة--ط--بار---لا ‘

تÓ----يو----ح----ت----لا ةÎف ق----ئا----قد
ل داك امدعب ةيشضاŸا ةيفيشصلا
.ديد÷ا هقيرف ‘ لّهؤوُي

يئاهن ‘ Òكفتلأ انيلع» :لأزغ
«ةيئانثلأ ديرُنو سسأاكلأ

د-ي-ششر ير-ئاز÷ا ›ود-لا ر--ّب--ع
ج-يو-ت-ت-لا-ب ه-تدا--ع--شس ن--ع لاز--غ
ةرم لوأل يكÎلا يرودلا بقلب

يذ-لا رود-لا-ب هو--نو ه--تÒشسم ‘
ا--شصا--خ Úب--عÓ--لا ل--ك ه--ب ما---ق
سشت-ي-يل مدأا ه-ق-يد--شص ر--كذ--لا--ب
ببشسب ءاقل رخأا نع باغ يذلا
›ود------لا ن------ك------ل ،ة------با------شصإلا

يئاهن ‘ ماه دعوم هرظتني هقيرف نأا فششك يرئاز÷ا
،اءعبرألا اذه ءاشسم روبشس ايلاطنأا ةهجاوÃ ايكرت سسأاك
لجأا نم سسأاكلا يئاهن ىلع نآلا زيكÎلا انيلع» :لاقو
 .«ةيئانثلاب مشسوŸا ءاهنا واهب جيوتتلا

ةزمح . م

يكÎلأ يرودلأ ‘ رّر‡ لسضفأأ ةزئاجب جّوتي لأزغ

 رّرـــقُي ةــــــي’وب دــــيرف
زــــــتيم ةرداــــــغــم

،«لوبتوف سسنارف» ةفيحشص تفششك
ير-ئاز÷ا م-ج--ن--لا نأا ،د--حألا سسمأا

›ا◊ا هقيرف كرت ررق ةيلوب ديرف
م-شسوŸا ة-يا-ه-ن ‘ ي-شسنر-ف-لا ز-ت-ي--م
قيرف وحن لاقتنلاو ›ا◊ا
ه-تا--حو--م--ط ي--ّب--ل--ي Èكأا
باقلألا ىلع سسفانيو
و--ل--ع تب--ثأا ا--مد--ع--ب
مشسوŸا اذه ه-ب-ع-ك
ه--ي--ف ق--لأا--ت يذ---لا
ثي--------ح ،اÒث---------ك
فادهأا5 ل-ّج-شس
تارير“8 مّدقو

‘ ة-----م-----شسا------ح
يرودلا
وهو ،يشسنرف-لا
د---جو----ي يذ----لا

fiما---م----ت----ها ل
قرفلا نم د-يد-ع-لا
ةروشص ‘ هد-ير-ت ي-ت-لا
   .ايليشسرام كيبŸوأا

ةزمح . م

fiأ بحأأ ’و ةروطسسأأ رجام ،ايلاح ةيبهذلأ ةركلأ ‘ رّكفأأ ’» :زرŸتانراق»



...3202 ةنضسل ايقيرفإا ·أا شسأاك تايئاهن
اماع71 نم لقأا ةئف ةرود ايمصسر نصضت– رئاز÷ا

·أÓل أيقيرفإا ضسأأكل تأيئأهن ميظنت فرسش ،رئازجلل مدقلا ةركل ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا تدنسسأا
ضسمأا لوأا ةيقيرفإ’ا ةيوركلا ةئيهلا هنع تنلعأا أم بسسح ،3202 ةخسسن ،أمأع71 نم لقأ’ فنسص

ةمسصأعلأب تبسسلا عمتÛا ،فأكلل يذيفنتلا بتكŸا عأمتجا لÓخ رارقلا اذه ذأختا ”و ،تبسسلا
.يبيسستوم ضسيرتأب يقيرفإ’ا بون÷ا ةسسأئرب ›أغيك ةيدناورلا
دعب ،أمأع71 نم لقأ’ «نأكلا» تأيئأهن  ،رئاز÷ا أهيف نسضتحتسس يتلا ةينأثلا ةرŸا هذه ،Òكذتلل
.(3-1) يبمأغلا بختنŸا مأمأا ةسسفأنŸا يئأهن ‘ تمزهنا ثيح ،9002 ةخسسن

تايئاهنلا ناضضتح’ بعÓم3
بعÓم ةثÓث ترأتخا دق ،مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدأ–’ا تنأك و

:يه و ةسسفأ-ن-م-ل-ل51 ـلا ة-خ-سسن-لا نأ-سضت-ح’ ح-ي-سشÎل ف-ل-م ن-م--سض
ركأسشت ىفطسصم بعلمو ةيليوج5 بعلم ،نارهوب ديد÷ا بعلŸا

أهنأأب ،يرف-ي-ف4 مو-ي تن-ل-عأا د-ق «فأ-ف-لا» تنأ-ك أ-م-ك ،ةد-ي-ل-ب--لأ--ب
فلم Ëدقتب ةسضأيرلاو بأبسشلا ةرازو ةقفاوم ىلع تلسص–
.يرأقلا دعوŸا اذه نأسضتح’ أهحيسشرت

برغŸأب41 ـلا ةخسسنلا هذه يرŒ نأا ،ررقŸا نم نأك و
،رئاز÷ا  أهل تلهأأت يتلا ،يسضأŸا ضسرأم13وÚ 31ب أم

يسشفتو ةيحسصلا ةيعسضولا ببسسب أهؤوأغلإا متي نأا لبق
ةزمح . م             .«أنوروك» ءأبو

ماهتصسيو عم فده لّوأا لّجصسُيو ةدقعلا كفي ةمحر نب
هقيرف ناولأأب هل فده لوأا ىلع مسصبلا لجأا نم يزيل‚إ’ا يرودلا نم73 ةلو÷ا ةمحر نب ديعسس يرئاز÷ا مجنلا رظتنا
نم يزيل‚إ’ا دروفتنيرب نم يسضأŸا فيسصلا هيلإا لقتنا يذلا مأهتسسيو ديد÷ا
‘ زيمŸا هفده لسضفب ةرأسسÿا يقلت نم هقيرف عنم ثيح ،¤وأ’ا ةجردلا

هيف نأك تقو ‘ ءأقللا رمع نم قئأقد ثÓث رخأا ‘ نوتيارب كأبسش
›ودلا فدهلا اذه لعجيسسو ،زوفلا قيق– وحن Òسسي يلÙا قيرفلا
مغر ىرخأا فادهأا ليجسستو ةوقب يرودلا ءأهنا ¤إا حمطي يرئاز÷ا
.ءأقللا اذه ‘ Óيدب بعل هنأا

«ىرخأا افادهأا ةمحر نب لجضسي نأا ىّنمتن» :شسيوم
›ودلا ليجسستب اديعسس ضسيوم ديفاد مأهتسسيو بردم ادبو
ىنثأاو ،«زرمأهلا» عم هل فده لوأ’ ةمحر نب يرئاز÷ا

مأمأا36 ةقيقدلا نم ةيادب Óيدب لخد Úح همّدق أم ىلع
مدخت ’ يتلا ةيئأهنلا ةجيتنلا ىلع هرّسس– مغر نوتيارب

ةيبوروأا ةكرأسشم نأم-سض ¤إا ح-مأ-ط-لا ه-ق-ير-ف ة-ح-ل-سصم
نب أنب-ل-ج أ-مد-ن-ع» :ضسيو-م لأ-قو ،ل-ب-قŸا م-سسوŸا
هنأا رأبتع’ا Úع ‘ أنعسضو أنقيرف ¤إا ةمحر
لوأ’ا هفده لجأا نم ديعسس هنأاو ،لجسسيسس
اذ-ك-ه ر-م-ت-سسي نأا ى-ن“أاو ق-ير--ف--لا ع--م
‘ ىر-----خأا أ-----فاد------هأا ل------ّج------سسيو
ةزمح . م.«ةلبقŸا تأيرأبŸا

..هتاناعم ببضس هتايح بولضسأاو هتضشيعم ط‰ نوكي نأا ىفن
ةبعصص تاظ◊ تصشع» :لاطع
ببصس يه ةفيعصض فايلأا ّيدلو

«ةررّكتŸا يتاباصصإا بأ-ب-سسأا ن-ع ،لأ-ط-ع ف--سسو--ي ي--سسنر--ف--لا ضسي--ن بع’و ير--ئاز÷ا ›ود--لا ثد– عقوم هب ضصخ راوح ‘ كلذو ،هيدأن ةقفر أهيلإا ضضرعتي يتلا ةيلاوتŸا تأبأسصإ’ا مويلا ،ةسسأسسح تأظ◊ تسشع Êأا يفخأا ’» :لأطع لأقو ،يسسنرفلا » نأتأم ضسين» ةدأعتسس’ نأكمإ’ا دق أينÓقع نوكأا نأا لوأحأا ،أيدسسج نسسحأاو لسضفأا Êأأب رعسشأا »:قبأسسلا ودارأب يدأن بع’ فأسضأاو ،«Óبقتسسم رومأ’ا نسسحتت نأا لمآا ،ياوتسسم ،يدوهج أنأيحأا ريدأا تنك ،تأبأسصإ’ا هذه فقول لعفأأسس اذأم نع لءأسستأا تنك أŸأطل .«يسسفن يذأا ’ ىتح ضضكرلا لبق Òكفتلا ةجرد ¤إا
«فfiÎ خاّبط ّيدلو اينابضسإا ‘ ةيدضسج ليلا– تيرجأا» تأبأسصإ’ا رركت ءارو ضضعبلا هاري يذلا يسشيعŸا هط‰ نع «رسضÿا» بع’ ثد–و ‘ كيكسشتلا يغبني ا » :ةّرم ّلك ‘ أهل ضضّرعتي يتلا ضسأنلا نكل ،يحسص طمنب عتمتي يذلا ،يتأيح بولسسأا نكÁ ادج ةعيفر ةيلسضع فأيلأا يدل نأا نوفرعي ’ هتاذ لأط-ع م-ت-خو ،«Úئاد-ع-لا فأ-ي-لأأ-ب ى-ت-ح أ-ه-ت-نرأ-ق-م تيرجأا دقل ،يتأبأسصإ’ ةددعتم تاÒسسفت كأنه» :همÓك ةلكسشم تسسيل أهنأا ملعأا تنك ،أينأبسسإا ‘ ةيدسسج ليلأ– ،Êدعأسسي فfiÎ خأبط يدلو ،اًديج لكأا أنأا ،ةأي◊ا ط‰ ‘ لو– يد-ل نأ-ك ،ىر-خأا ة--ل--ك--سشم كأ--ن--ه تنأ--ك ،ءأŸا بر--سشأا ةزمح . م  .«يفكي أÃ ةيوق نكت ⁄ تÓسضع ،ينطب ‘ ،يرهظ

ــه2441 لاوسش50 ـل قفاوŸا1202 يأمÚ 71نثإ’ا ثد◊ا

...يبيتزوغ مامأا لضصفلا ةارابم ‘ امضساح ناك
نايرول ءاقل نع ةظ◊ رخأا ‘ باغ ةيلوبفاجع تاونصس5 دعب يكÎلا يرودلاب جيوتتلل ضشاكتصشيب دوقي لازغ

،ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا بأ-غ
هقيرف نع ،ةي’وب ديرف
ىد-ل ضسمأا ةر-ه-سس ز-ت--ي--م
نيرول ىلع أفيسض هلوزن

نم73 ة--لو÷ا بأ--سس◊
،ي----سسنر----ف-----لا يرود-----لا
ر--خأا ‘ ر--ع---سش أ---مد---ع---ب

بعأ-تŸا ضضع-ب--ب ة--ظ◊
نود تلأح يتلا ةيلسضعلا
‘ ه-ق--ير--ف ع--م هد--جاو--ت

،ة--مأ--ه--لا ةارأ--بŸا هذ---ه
يتينوطنأا بردŸا أأجليل
ة-م-ئأ-ق-لا ن-م هدأ-ع--با ¤إا
رخأا ‘ ءأق-ل-لأ-ب ة-ي-ن-عŸا

هنزو مغر ةيبيردت ةسصح
هقيرف ةليكسشت ‘ Òبكلا
ـل لّوأ’ا مج-ن-لا هرأ-ب-ت-عأ-ب

          .مسسوŸا اذه زتيم
ةزمح . م

fiطقصسي ضسراف دم
امور «يبراد» ‘

ضسرأ--ف د--مfi ير--ئاز÷ا ›ود--لا كرأ---سش
أ--مور Úب «و--ك--ي--بŸوأ’ا» ة--م---ق ‘ Ó---يد---ب
ةيلأط-يإ’ا ة-م-سصأ-ع-لا «ي-براد» ‘ و-ي-سست’و
تدأع يتلا ةارأبŸا يهو ،ضسمأا لوأا ةرهسس
«بأ-ئذ-لا» يدأ-ن-ل ةÒخأ’ا ة--م--ل--ك--لا أ--ه--ي--ف
ضسرأ-ف د-مfi كرأ-سشو ،ة-ف-ي-ظ-ن ة-ي--ئأ--ن--ث--ب
هدأفن-ت-سسا د-ع-ب37 ة-ق--ي--قد--لا ن--م ة--ياد--ب
ةقفر لسشف هنأا Òغ ارخؤوم ةيلآ’ا ةيوقعلا

هذه ‘ ةيبأجيإا ةجيتن قيق– ‘ هقيرف
نأمسض ‘ هظوظح لمأك دقفيل ،ةارأبŸا

مسسوŸا أبوروأا لأطبأا يرود ‘ ةكرأسشم
    .لبقŸا

ةزمح . م

لاز-غ د-ي-سشر ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا دأ--ق
بقلب جيوتتلا وحن ضشأتكيسشيب هقيرف

ر----خأا ‘ ي----كÎلا يرود-----لا
مأه زوفب ةدو-ع-لأ-ب ة-لو-ج

د----حاو نأا ‘ بع-----سصو
يب-ي-تزو-غ بع-ل-م ن-م

ضسمأا لوأا ءأ------------سسم
م--سصب--ي---ل ،تب---سسلا

م---سسو----م ى----ل----ع
ة-يأ-غ--ل--ل ز--ي‡
ه-------نأا م--------غر

ى-ل-ع بع-ل-ي
لكسش
ةرأعإا
ن--م ط--ق--ف
هقيرف

يلسصأ’ا
يت-ي-سس Îسسي-ل

،يزيل‚إ’ا
ع--ن--سص ثي---ح
لازغ

ثد◊ا
زربأ’ا

م-سسوŸا اذ--ه
ح‚و أ-ي-كر--ت ‘
هق-ير-ف ة-ف-ك ح-ي-جر-ت ‘
بأ---------سسح ى----------ل----------ع

م---غر يارأ----سست’أ----غ
Úب Òب--ك--لا عار--سصلا
رخأا ىت-ح Úق-ير-ف-لا

م--------سسوŸا ق--------ئأ--------قد
.›أ◊ا

هفده لّجضس
لّوحو نماثلا

حارفأا
¤إا ياراضست’اغ

نازحأا
Ëر-------غ-------لا نأ-------كو

يذ-لا يارأ-سست’أ-غ
›ود---لا ه---ل بع---ل----ي

وحن قيرط ‘ ›وغف نأيفسس يرئاز÷ا
أمنيح يرودلا بقلب جيوتتلأب لأفتح’ا
Êأ---ي ه---ف---ي---سض ى---ل---ع أ---ب---ل---غ---ت----م نأ----ك
تقو ‘ دحاو-ل ة-ي-ثÓ-ث-ب رو-ب-سسأ-ي-طÓ-م
فدهب ن-يÌع-ت-م لاز-غ ءأ-ق-فر ه-ي-ف نأ-ك

Ÿسصحتي نأا ل-ب-ق ،ي-ب-ي-تزو-غ مأ-مأا ه-ل-ث لّ
ةقيقدلا ‘ ءازج ةلكر ىلع ضشأتكسشيب
ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا أ-هذ-ي-ف-ن-ت ي-ّلو--ت96
بأ-سصعأا ةدو-ب-ب لاز-غ د-ي--سشر
‘ ةركلا أعسضاو ةÒبك
ضسفأ-----نŸا كأ-----ب-----سش

لّوحتتل ،هقيرفل ةّفكلا أحّجرمو ةعورب
ةيأهن دعب نازحأا ¤إا يارأسست’أغ حارفأا

.ةيÒسصŸا ةلو÷ا هذه
ششاتكيضشيب ـل ماوعأا5 تماد ةاناعم ىهنأا
وه ضشأتكسشيب هب جّوت يذلا يرودلا بقل

يذلا قيرعلا قيرفلا اذه خيرأت ‘51
قّوذتي ⁄ هنكل ،3091 ضسرأم91 ضسّسسأأت

،7102 ةنسس ذنم يرودلأب جيوتتلا معط
ق--ير--ف--لا تي--ب ‘ ع--ي--م÷ا ى--ل---ع نأ---كو
مج-ن-لا مود-ق رأ-ظ-ت-نا دو-سسأ’او ضضي-بأ’ا
تاونسس5 د-ع-ب لاز-غ د-ي-سشر ير--ئاز÷ا

¤إا دو-ع-ي يرود--لا بق--ل ة--يؤور ل--جأا ن--م
Òب-ك-لا ه-ق-لأأ-ت ل-سضف-ب م-ه-ق-ير-ف ن--ئاز--خ
ن--ك--ي ⁄ تقو ‘ ةÒفو--لا ه--ت--م--هأ--سسمو
دعب قلأأ-ت-لا ل-جأا ن-م د-حأا ه-ي-ل-ع ن-هار-ي

Œأطيإ’ا أنيتنرويف ‘ ةلسشأف ةبر‹.
يرئاز÷ا ملعلاب لفتحا

هنوÈتعي راضصنأ’او
ّرضسلا ةملك

م--ج--ن--لا ة---حر---ف تنأ---كو
لازغ ديسشر يرئاز÷ا

ةر--فأ--سص د---ع---ب ةÒب---ك
يتلا ةيئأهنلا مك◊ا

ج-يو-ت-ت ن-ع تن-ل-عأا
أيمسسر ضشأتكيسشيب
يرود-----لا بق-----ل-----ب

ÁÚرغلا عم Òبك عارسص دعب يكÎلا
ثي--ح ،ي--سشتأ--بÔي--فو يارأ--سست’أ--غ
Òي--غ--ت فر--غ ‘ ’و--ط---م ل---ف---ت---حا
ي--ب--ي--تزأ--غ يدأ--ن بع---لÃ ضسبŸÓا

وهو ،يرئاز÷ا م-ل-ع-لا ه-ع-م Ó-مأ-ح
ه--ت--حر--ف ن--ع ار--خؤو--م ر--ّب--ع يذ---لا
ل-ي-ث“و ه-م-ل-ح ق-ي-ق--ح--ت--ب ةÒب--ك--لا
هقيقسش ةق-فر ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا

اونثأا رأسصنأ’ا ّنأا أمك ،ردأقلا دبع
‘ م-سسأ◊ا لاز-غ رود ى-ل--ع اÒث--ك
مسسوŸا اذه يرودلا بقلب جيوتتلا

ة---ي---نأ---م---ث---لا ه---فاد----هأا ل----سضف----ب
  .71 ةمسسأ◊ا هتارير“و

ةزمح . م

ÚنماضضتŸا «رضضÿا» مو‚ ¤إا مضضنا

...Úطضسلفو ةزغ لهأا عم

نابج نايحألا ضضعب ‘ تمصصلا» :روليد

«هيفخي اميف بنذُمو دصسافو

يد-نأا ،ي-سسنر-ف-لا ي-ي-لو-ب-نو-م م‚و ير--ئاز÷ا ›ود--لا ،دّر--غ

ضضّرعتي أم نأأسشب «Îيوت» ىلع ةيمسسرلا هتحفسص ىلع ،روليد

،Êويهسصلا لÓتح’ا نم ةيناودع تأمجه نم ةزغ عأطق هل

نأبج نأيحأ’ا ضضعب ‘ هنكل ،بهذ نم تمسصلا» :لوقي بتكو

تأملكلا هذه تءأجو ،«هيفخي أميف ئطاوتمو بنذمو دسسأفو

ةينيطسسلفلا ةيسضقلا عم هنم نمأسضتك روليد أهبتك يتلا ةيوقلا

نم ةيلأتتم ةيوج تارأغل ضضرعتي يذلا ينيطسسلفلا بعسشلاو

نيذلا «رسضÿا» مو‚ ةيقب ¤إا مسضنيل ،Êويهسصلا ناودعلا

عقاوم Èع مهل تاروسشنم ‘ ةنأب÷ا تاءادتع’ا هذه اونادأا

           .يعأمتج’ا لسصاوتلا
ةزمح . م



لوأ’إ فÙÎإــه2441 لاوصش٥0 ـل قفاوŸا1202 يام٧1 Úنثإ’ا

 لئابقلا .سش1 ـ0 يشسقافشصلا يدانلا

 يـــــــئاــــهنلإ فـــــــشصن ‘ اــــــــــــمدق عــــــــشضت ةـــبيبششلإ
يدانلا مامأا اهدعاوق جراخ Òبكو مهم زوف قيق– نم سسمأا لئابقلا ةبيبصش تنك“

مدقتب ةارابŸا تهتنا ثيح ،فاكلا سسأاكل يئاهنلا عبر رودلا باهذ ‘ يصسقافصصلا
،ماكحإاب ةذفنم ءازج ةلكر رثإا حياصس نب اصضر بعÓلا عيقوت نم در نود فدهب يرانكلا
ءاقل راظتنا ‘ يئاهنلا فصصن رودلا ‘ امدق تعصضو نوكت ةبيبصشلا نإاف ةجيتنلا هذهبو
...›ا◊ا يام32 موي ةيصسمأا وزو يزيت ‘ نوكيصس يذلا ةدوعلا

 ديدهت لوأإ ‘ ةديدشستب لواحي ةÒعشش نب
ةيصشخ ÚبعÓلا Óك فرط نم ديدصش رذح ةارابŸا نم ¤وأ’ا ةلحرŸا ةيادب تفرع
‘ ازكترم ناك بعللا نأا ثيح ،تايطعŸا لك Òغي نأا نكÁ تغابم فده يأا يقلت
(21د) لوصصو ةياغ ¤إا ليجصستلل ةÒطخو ةحيرصص ت’واfi ليجصست نود ناديŸا طصسو
اذه ،ةفيرصش نب ديلو Òهظلا ةيحان ررÁ نأا لبق ىرصسيلا ةه÷ا ىلع حياصس نب قلطنا نيأا
فراصشم نم هظح برج يذلا ةÒعصش نب ¤إا لصصتل عافدلا اهدعبأا ةيلاع ةرك حتف Òخأ’ا

 .راطإ’ا قوف ترم هترك نأا Òغ ،تايلمعلا ةقطنم

 ةيناثلإ ةلواÙإ ‘ حجني داكو
،ةقطنŸا نع عافدلا ىلع سصر◊ا Úب مظنم لكصشب اهبعل ةيلئابقلا ةليكصشتلا تلصصاو
نب دمfi بعÓلا ماق ،(91د) ‘و ،قرافلا عنصصل ةصسكاعŸا تامجهلا ىلع دامتع’او
ةديدصستب هلمع يهني نأا لبق ،ناديŸا طصسو ىوتصسم ىلع ليمج يدرف لمعب ةÒعصش
 .ةÒبك ةبوعصصب لولعب سسرا◊ا اهل ىدصصت Îم04 ›اوح نم ةيخوراصص

 لوأ’إ طؤششلإ نم ةقيقد رخآإ ‘ ءإزج ةلكر عيشضي طإؤششلإ
نع سضرأ’ا باحصصأا بناج نم تناك ةارابŸا نم ¤وأ’ا ةلحرŸا ‘ ةلواfi رطخأا

ةÒخأ’ا ةقيقدلا ‘ ءازج ةلكر ىلع لوصص◊ا نم نك“ يذلا طاوصشلا مجاهŸا قيرط
هصسفن بعÓلا اهذيفنت ¤وتو ،طوب نب ةماصسأا سسرا◊ا فرط نم ةلقرع ¤إا هصضرعت دعب
راطإ’ا جراخ هترك ترمو ةيلاع هتديدصست تناك ثيح ،اقفوم نكي ⁄ هنكل طاوصشلا يأا

ةلحرŸا يهتنتل ،سساصسح دج تقو ‘ ةجيتنلا ‘ Ëدقتلل ةنيمث ةصصرف هقيرف نع اتوفم
 .Úقيرفلا Úب يبلصسلا لداعتلاب ةارابŸا نم ¤وأ’ا

 ليجشستلإ ‘ حجني حياشس نبو ءإزج ةلكر ىلع لشصحي ةفيرشش نب
نيأا لوأ’ا طوصشلا ويرانيصس سسفنب ابيرقت تناك دقف ،ةارابŸا نم ةيناثلا ةلحرŸا امأا
‘و ،ليجصستلا ت’واfiو ةيميظنتلا ةيحانلا نم سسفانŸا نم لصضفأا ةبيبصشلا تناك
ةق-ط-ن-م ل-خاد ا-ه-ع-يزو-ت لوا-حو ىر-صسي-لا ة-ه÷ا ى-ل-ع ةر-ك ة-ف-ير-صش ن-ب ع-جÎصسا ،(06د)
ةلكر نع نÓعإ’ا ‘ مك◊ا ناوتي ملف ،يصسقافصصلا يعفادم دحأا ديب مدطصصتل تايلمعلا

مدقت نع نلعأاو قبصسلا فده عقو يذلا حياصس نب اصضر مجاهŸا ماكحإاب اهذفن ءازج
 .ةجيتنلا ‘ يرانكلا

 طؤب نب ناشضحأإ Úب ةركلإو ددشسي ةلؤشص
لعفي ⁄ يصسقافصصلا نأا ثيح امصشتfi ناك لوأ’ا ةبيبصشلا فده دعب ÚيلÙا لعف در
ةصسكاعم ةمجه يصسنوتلا لثمŸا داق (18د) ‘و ،ةيباجيإا ةجيتن قيقحتل Òثكلا ءيصشلا
ةماصسأا سسرا◊ا اهل ىدصصت ةيوق ةديدصستب هظح برج يذلا ةلوصص مجاهŸا دنع تهتنا
 .ةلوهصسب طوب نب

68 رامع دمحإ ةيشسإر
لواح يذلا يصسقافصصلا يدانلا بناج نم امئاد تناك Êاثلا طوصشلا ‘ ةلواfi رخآا
ترم نيأا ،(68د) ‘ كلذ ناكو ،لداعتلا فده لقأ’ا ىلع ليجصستو ةجيتنلا ‘ ةدوعلا
ةفلاfl دعب طوب نب سسرا◊ا ىمرم نع ليلقب ةيبناج رامع دمحأا عفادŸا ةيصسأار

يئاهنلا عبر رودلا باهذ ‘ رايدلا جراخ ةبيبصشلل Úمث زوفب ةارابŸا يهتنتل ،ةديج
.در نود فدهب فاكلا سسأاكل

ل .ليبن

‘ دحإو Òيغت يرجي ناف’
  دؤعي ةÒعشش نبو ةليكششتلإ

رودلا نم باهذلا ةهجاوŸ ابشس– ،اعقوتم ناك املثم
ررق ،يشسقافشصلا يدانلاو ةب-ي-ب-ششلا Úب ي-ئا-ه-ن-لا ع-بر
ةليكششتلا رارقتشسا ىلع ظاف◊ا ناف’ سسينيد بردŸا

يشضاŸا ءاقللاب ةنراقم ةÒثك تاÒيغت ءارجإا مدعو
ءارجإاب يشسنرفلا ىفتكا ثيح ،نارهو ةيدولوم مامأا

دهشش يذلا ناديŸا ط-شسو ىو-ت-شسم ى-ل-ع د-حاو Òي-غ-ت
‘ نا--ك نأا د--ع--ب ةÒع--شش ن--ب د--مfi بعÓ---لا ةدو---ع

Òغ نادم Úشساي سضوعو يشضاŸا ءاقللا ‘ طايتح’ا
⁄ نا-ف’ سسي-ن-يد نأا ةرا-ششإ’ا ردŒو ،ا-يرا--ق ل--هؤوŸا
ة--طÿا--ب بع--ل ا‰إاو ،ة--ي--عا--فد ة--ط--خ---ب ل---خد---ي
اشضرو ةي◊وب ايركز ÚمجاهŸاب4/4/٢ ةيكيشسÓكلا
 .حياشس نب

  ناف’ تاباشسح جراخ امئإد ،يدؤلغ
ام ناف’ سسينيد بردŸا نأا ودبي ،اعقوتم ناك املثم
مجاهŸا هب ع-ت-م-ت-ي يذ-لا ىو-ت-شسŸا-ب ع-ن-ت-ق-م Òغ لاز
نع هداعبإا ” يذلا يدولغ ماب اغن’اغنÓيك ›وغنوكلا
،هل حيرشصت ‘و ،›اوتلا ىلع ةشسماÿا ةرملل ةمئاقلا

Ìكأا لمعلاب بلاطم يدولغ نأا ناف’ بردŸا فششك
قو-ف هŸا-ع-م دا-ج-يإاو ي-ق-ي-ق◊ا هاو-ت--شسم عا--جÎشس’

ةشصرف ى-ل-ع لو-شص◊ا ى-ل-ع ع-ل-ط-ت-ي نأا ل-ب-ق ناد-يŸا
تا-مد-خ-ب ي-شسنر-ف-لا بردŸا ى-ح--شض ا--م--ك ،ةد--يد--ج

ةينعŸا ةمئاقلا ليكششت-ل ر-ك-ي-ششبو سشود-ح Úب-عÓ-لا
 .سسنوت ¤إا قيرفلا عم امهلقنت مغر ةارابŸاب

 مؤجهلإ ششعنأإو تايطعŸإ Òغ ةيلاعؤب لؤخد
Êاثلا طوششلا ةيادب عم ناف’ سسينيد بردŸا ىرجأا
جارخإاب كلذو ،ةليكششتلا ‘ اد-حاو اÒي-غ-ت ةارا-ب-م-ل-ل
ةيلاعوب ةليشسك باششلا مجاهŸا ماحقإاو ةي◊وب ايركز
طخلل ةÒبك ةفاشضإا مدقو اقفوم ’وخد لجشس يذلا
عافد ‘ Óتا-ق ا-م-شس نا-ك ة-ي-لا-عو-ب نأا ثي-ح ،ي-ما-مأ’ا
سصرفلا ن-م د-يد-ع-لا ءارو نا-كو ي-شسقا-ف-شصلا يدا-ن-لا
ةركلا ءارو ناك هنأا امك ،سسفانŸا تكبرأا يتلا ةÒطÿا
ةلكر اهرثإا ىلع تتأا يتلاو ةبيبششلا اهتعجÎشسا يتلا
 .ةفيرشش نب ةعيزوت دعب ءاز÷ا

ؤنؤتؤك ‘ نؤكيشس فاكلإ شسأاك يئاهن
نع مدقلا ةركل ة-ي-ق-ير-فإ’ا ة-ي-لارد-ف-نو-ك-لا تن-ل-عأا
Úت--شسفا--نŸا ي--ئا--ه--ن ن--شضت--ح--ت--شس ي--ت--لا ناد--ل--ب--لا
ايقيرفإا لاطبأا ةطبار يئا-ه-ن نأا ثي-ح ،Úت-ي-ق-ير-فإ’ا
‘ نوكيشسف فاكلا سسأاك يئاهن امنيب ،برغŸا ‘ نوكيشس

 .ونوتوك Úنيبلا ةمشصاع
 ةإرابŸإ ةحيبشص ةيحايشس ةلؤج ‘ إؤجرخ نؤبعÓّلإ
هذه لÓخ ةبيبششلا تÓقنت لك ‘ ةداعلا ترج املثم
هشسأار ىلعو ينفلا مقاطلا جمرب ،ةيقيرفإ’ا ةشسفانŸا
ةارابŸا ةحيبشص ةلوج ÚبعÓل ناف’ سسينيد بردŸا
ةنيدÃ يكلŸا رشصقلا قدنف يحاوشض ‘ يششملل سسمأا

طغشضلا ةلازإا اهنيب نم فادهأا ةدعل كلذو سسقافشص
رظتنت تناك يتلا ةم-هŸا ةارا-بŸا ل-ب-ق ة-عو-مÛا ن-ع

ظاف◊ا ،يشسقافشصلا يدانلا مامأا ةيشسمأ’ا ‘ ÚبعÓلا
،تÓشضعلا ءاخÎشساو زيكÎلا نم ة-جرد ى-ل-عأا ى-ل-ع
¤إا ة-جا◊ا سسمأا ‘ ة-ب-ي-ب-ششلا ي--ب--ع’ نأاو ة--شصا--خ

هل عشضخي يذلا ف-ث-كŸا ج-ما-نÈلا ل-ظ ‘ عا-جÎشس’ا
هذ-ه نأا ةرا-ششإ’ا ع-م ،ة-ثÓ-ث-لا تا-ه-ب÷ا ‘ ق-ير--ف--لا
 .ةقيقد51 دعتت ⁄ ةلو÷ا

 «لــــــهأاتلإ ؤــــــحن ةÒبك ةؤــــــطخب اــــــنمق» :ناــــــف’
زوفلا نع اهيف ثد– ةيفحشص ةودن ناف’ سسينيد بردŸا دقع ،ءاقللا ةياهن دعب
‘ مويلا انمك– ،عقاولا ‘ »:Óئاق فششكو ،يشسقافشصلا يدانلا مامأا ققÙا مهŸا
فيدهتلل ةحناشسلا ةحيرشصلا سصرفلا نم ديدعلا انقلخ ثيح ،يغبني امك ةارابŸا

ةيلاعفلا تناكو ،يغبني امك تاميلعتلا اوقبط نوبعÓلا ،سسفانŸا قيرفلاب ةنراقم
ديزŸا ليجشست انعشسوب ناكو لوأ’ا فدهلا انلجشس نيأا Êاثلا طوششلا ‘ ةرشضاح

،امومع ،اهعييشضت ىلع مدنن ’أا ىن“أاو ،انمامأا تحيتأا يتلا ت’واÙا ¤إا رظنلاب
‘ ديكأاتلا انيلعو ،يئاهنلا فشصنلا ¤إا لهأاتلا و-ح-ن ةÒب-ك ةو-ط-خ-ب ا-ن-م-ق مو-ي-لا

.«وزو يزيت ‘ عوبشسأا دعب ةدوعلا ةارابم

 «بقلب جيؤتتلإ ¤إإ فدهنو ةيباجيإإ باهذلإ ‘ انتليشصح» :نورمح
ثد– ،ةيصضاÎف’ا فحصصلا ىدحإا ‘ هارجأا راوح ‘

طاقن ةدع نع نورمح يقزر ةيلئابقلا ةليكصشتلا دئاق
ةثÓثلا تاهب÷ا ‘ اهفادهأاو ةبيبصشلا راوصشÃ ةقلعتم
ع-م هÒصصم ¤إا ة-فا-صضإا ،م-صسوŸا اذ--ه ا--ه--ب--ع--ل--ت ي--ت--لا
،مصسوŸا ةياهن دعب قيرفلا هترداغم ةيناكمإاو ةبيبصشلا
»:Óئاق ةبيبصشلا راوصشم نع هثيدح نورمح لهتصسا دقو
لوقلا نكÁ ،نآ’ا دح ىلع هانققح ام لك ¤إا رظنلاب
،ةيباجيإا دج تنا-ك با-هذ-لا ة-ل-حر-م ‘ ا-ن-ت-ل-ي-صصح نأا

ع-بر ¤إا رورŸا-ب فاد-هأ’ا ¤وأا ا-ن-ق-ق-ح ا-ن-نأاو ة-صصا-خ
‘ با-هذ-لا ة-ل-حر-م ا-ن-ئا-ه-نإاو ،فا-ك--لا سسأا--ك ي--ئا--ه--ن
ة-ط-بار-لا سسأا-ك ‘ ى-ت-حو ،مو-يدو-ب--لا ى--ل--ع ة--لو--ط--ب--لا
 .«يئاهنلا عبر ¤إا لهأاتلا نم انك“ ةينطولا

 «هقاحتلإ ذنم ةبيبششلل إديدج إدعب ىطعأإ ناف’ »
اÒثك نور-م-ح ي-قزر بعÓ-لا ى-ن-ثا ،ه-ث-يد-ح قا-ي-صس ‘
نأا فÎع-ن »:Ó-ئا-ق د-كأاو ،نا-ف’ سسي-ن-يد ه-برد-م ى-ل--ع

Ÿا ةصسŸذنمف ،ةبيبصشلا ‘ ةحصضاو تناك ناف’ برد
ىو-ت-صسم ع-ف-ترا ة-صصا-خو ،ج-ئا-ت-ن-لا تن-صس– ه-قا--ح--ت--لا
ناف’ نأا ةراصشإ’ا ع-م ،ها-ب-ت-نÓ-ل تف-ل-م ل-ك-صشب ق-ير-ف-لا

،ةعومÛا لخاد طابصضن’اب بعÓتي ’و ادج مراصص
ىتح ةفعاصضم تادوه‹ لذب انم بلطي ةرم لك ‘و
ه-نأا ا-م-ك ،ةارا-بŸا مو-ي بو-ل-طŸا ىو--ت--صسŸا ‘ نو--ك--ن

بنا÷ا ىلع زكريو ÚبعÓلا عم اÒثك ثدحتي بردم
 .«تايدحتلا لك عفر ىلع اندعاصس ام اذهو يصسفنلا

 «ةدؤعلإ ةلحرم ‘ يتيلاعف عاجÎشس’ إدهاج لمعأاشس»
اذ-ه يرا-ن-ك-لا ع-م ي-صصخ-صشلا هدودر-م سصو-صصخ--ب ا--مأا
سصقن لكصشم نم ىناع هّنأا نورمح فÎعي ،مصسوŸا
فادهأا ةثÓثب ،Ó-ع-ف »:Ó-ئا-ق ف-صشك ثي-ح ،ة-ي-لا-ع-ف-لا

Èتعت يتليصصح نأا فÎعأا ،باهذلا ةلحرم ‘ طقف
Ìكأا نوكأا ىتح يعصسوب ام لك لذبأاصس نكل ،ةفيعصض
ةدوعلا ةيناكمإا سسامتلا نأ’ ،ةدوعلا ةلحرم ‘ ةيلاعف
ددع Èكأا ليجصست ينم بلطتي ابوروأا ‘ بعللا ¤إا

 .«فادهأ’ا نم نك‡
 «ابوروأإ ‘ بعللإ ¤إإ ةدؤعلل حمطأإ تلز ام»

بعÓ-لا ف-صشك ،ه-تا-حو-م-طو ه-فاد-هأا ن--ع ثيد◊ا--بو

لواحأا Êأا يفخأا ’ ،لا◊ا تقولا ‘ »:Óئاق نورمح
دقعلا فيرصشتو ةبيبصشلا عم يلمع ىلع طقف زيكÎلا
وه ›امعأا ليكو نأا ثيح ،قيرفلا اذهب ينطبري يذلا
نكل ،ت’اصصتا دوجو ةلاح ‘ سضوافتلاب لفكتي يذلا

‘ بعللا ¤إا ةدوعلا ¤إا حمطأا تلز ام Êأا ديكأا ،امومع
 .«بع’ يأا ملح Èتعيو حصضاو رمأا اذهف ،ابوروأا

مامأإ يتكراششم مدعل عيمجلل ىرخأإ ةرم رذتعأإ»
 «يشسقافشصلإ

ه-تاراذ-ت-عا نور-م-ح ي-قزر بعÓ-لا مد--ق ،ىر--خأا ةر--م
زرا-ت-صس ا-صسبا-ن ءا-ق-ل ‘ ه-ب ما-ق يذ-لا فر-صصت--لا بب--صسب
نم ةب-ي-ب-صشلا نا-مر-حو Úتارا-بŸ ة-بو-ق-ع ه-ف-ل-ك يذ-لاو

ما--مأا با--يإ’او با---هذ---لا ي---ت---ه---جاو---م ‘ ه---تا---مد---خ
ف-صسأÓ-ل ،Ó--ع--ف »:Ó--ئا--ق ف--صشك ثي--ح ،ي--صسقا--ف--صصلا
يصسقافصصلا يدانلا يءاقل ‘ ارصضاح نوكأا نل ديدصشلا
ةرم مدقأاو ،‘رصصت ىلع اÒثك تمدن ،ةبوقعلا ببصسب
م-قا-ط-لا ،ةرادإ’ا ،را-صصنأ’ا ل-ك ما-مأا يراذ--ت--عا ىر--خأا
مدعب دعأاو خفلا ‘ تعقو ،ÚبعÓلا يئÓمزو ينفلا
 ل .ليبن.«Óبقتصسم فرصصتلا اذه راركت

راــــــــــــــــــــــهششإإ
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يدلبلا يبعششلا سسلÛا سسيئر

تقؤؤŸإ حنŸإ نع نÓعإإ



¤إا رفاضستضس ةيدولوŸا
سسيمÿا اذه برغŸا

ةيو÷ا طوطÿا ةكرشش عم رئاز÷ا ةيدولوم ةرادإا تقفتا
نم سسيمÿا اذه برغŸا ¤إا لاحرلا دشش ىلع ةيرئاز÷ا
دادو-لا ما-مأا ةدو-ع-لا ة-ه--جاوŸ تاÒشضح--ت--لا ة--ل--شصاو--م ل--جأا
نم ءادتبإا لبقŸا تبشسلا موي فاكلا اه‹رب يتلاو يواشضيبلا
‘ قيرفلا ر-فا-شسي نأا ر-ظ-ت-ن-ي ثي-ح .ءا-شسم ة-ن-ما-ث-لا ة-عا-شسلا

دو--جو مد--عو يو÷ا لاÛا ق--ل--غ ل--ظ ‘ ة--شصا---خ ةر---ئا---ط
رامع ةرادإ’ا سسل‹ سسيئر دفولا سسأاÎيشسو ،ةيداع تÓحر
ةÒغشصو ةÒبك لك ىلع فقيو ÚبعÓلا زفحي ىتح ةيمهارب

.برغŸا ‘ كانه

بايإ’ا ةارابم لبق دادولا زفحي فاكلا
رادلا ةيبرغŸا ةمشصاعلا مدقلا ةركل يقيرفإ’ا دا–إ’ا  راتخإا
لاطبأا يرود نم ةيلا◊ا ةخشسنلا  يئاهن ناشضتح’ ءاشضيبلا

يتلاو ةيماتÿا ةارا-بŸا ة-غ-ي-شص Òي-غ-ت  ترر-ق ا-مد-ع-ب ا-ي-ق-ير-فإا
يتلا ةيئانثتشس’ا فورظلا ببشسب دياfi دلب ‘ ةرم لوأ’ بعلتشس

ازفاح نوكيشس رارقلا اذه لثم نأا ديكأ’او .انوروك ةحئاج اهتشضرف
تب-شسلا ة-يدو-لوŸا ة-ب-ق-ع زواŒ ل-جأا ن-م يوا-شضي-ب-لا دادو-ل-ل ا-ي-فا--شضإا
ةشصرف عييشضت نويدادولا سضفري ثيح.يبهذلا عبرŸا غولبو لبقŸا

.مهخيرات ‘ ثلاثلا بقللا زارحأ’ مهدلب ‘ يئاهنلا سضوخ

تاجردŸا ‘ راضصنأ’ا دجاوت ىلع ايمضسر جتحي دادولا
اولشسار دق يواشضيب-لا دادو-لا ›وؤو-شسم نأا ة-ي-بر-غ-م ة-ي-مÓ-عإا ر-يرا-ق-ت تد-كأا

ةيدولوم راشصنأا نم ةعوم‹ دجاوت نع ايمشسر اورشسفتشسا و ادد‹ فاكلا
نود ة‹Èم تناك ةارابŸا نأا مغر ةيليوج5 بعلم تاجردم ‘ رئاز÷ا

قيق– حتف ¤إا دادولا سسيئر اعد ثيح.يحشصلا لوكوتوÈلا ببشسب روهمج
نع رشسفتشساو هفتاهب ءيشش لك روشص يذلا ةارابŸا ظفاfi عم ةيشضقلا ‘

ةارابم ‘ راشصنأ’ا نم ةعوم‹ روشضح زايتمإا نم هقيرف ةدافتشسا ةيناكما
.ةدوعلا

ــه٢44١ لاوشش5٠ ـل قفاوŸا١٢٠٢ يامÚ 7١نثإ’ا لوأ’ا فÙÎا
eƒdƒOjá G÷õGFô

ءاضضيبلا رادلا ‘ خيراتلا لوخد ىلع رضصي و ءاضصقإ’ا سضفري زيغن

بهذنضسو دادولا ىضشخن ’» :Òخلب
«لهأاتلا لجأا نم برغŸا ¤إا

هتاحيرصصت ‘ Òخلب رؤنلا دبع رئاز÷ا ةيدؤلؤم مجاهم دكؤؤي
هئÓمزو هنأاو يصضاŸا نم تحبصصأا  دق باهذلا ةارابم ةجيتن نأا

برغŸا نم لهأاتلا ةقاطبب ةدؤعلاو يدحتلا عفر ىلع نؤمزاع
‘ انعرصشو باهذلا ةارابم ةحفصص انيؤط» Óئاق حرصصو

يأا لو دادؤلا ل ىصشخن ل .بايإلا ةعقؤÒ Ÿصضحتلا
رؤمألا .هناديم قؤف بعصص سسفانŸا نأا مغر قيرف
نود بعلنصسو ءاصضيبلا رادلا ‘ ة-ف-ل-تfl نؤ-ك-ت-صس

ةلواطلا بلقن ل ⁄و انيدل ام لك مدقنصس. ةدقع
ة-قا-ط-ب--ب ر--ئاز÷ا ¤إا دؤ--ع--نو ة--برا--غŸا ى--ل--ع

.«لهأاتلا

بعلÃ لبقŸا تبشسلا ءاشسم اهرظتنت يتلا ةيخيراتلا ةهجاوملل Òشضحتلا ‘ سسمأا ذنم رئاز÷ا ةيدولوم ةبيتك تعرشش
ةلشصاومو يدحتلا عفر ىلع مزع اهلكو ايقيرفإا لاطبأا ةطبار يئاهن عبر بايإا مشسرب يبرغŸا دادولا مامأا ءاشضيبلا رادلا
نأا زيغن ليبن بردŸا سضفري ثيح ،اباهذ ةليكششتلا هتمدق يذلا عشضاوتŸا ءاد’ا مغر ةيناثلا ةمجنلا وحن مل◊ا
د‹أا خيرات لوخدو لهأاتلا ةقاطبب ةدوعلا ىلع رشصيو ةيليوج5 ةعقوم ‘ لداعتلا دعب مÓشستشسإ’ا ةيار عفري
.79 –69 مشسوم ةخشسن ذنم ةقباشسŸا ط‰ Òيغت دعب يئاهنلا عبرلا رودلل ةيدولوŸا دوقي بردم لوأاك تاقباشسŸا

بايإ’ا ءاقلل اديج Òضضحتلاو باهذلا ةبيخ زواجتب هيبع’ بلاط
مويب مهأافاك ثيح دادولا ةارابم دعب سسبŸÓا ظفح فرغ ‘ هلابششأا زيغن ليبن رئاز÷ا ةيدولوم بردم عمتجا
5 ةعقوم ةحفشص يط ةرورشضب مهبلاط مث ،باهذلا ةارابم ‘ اهولذب يتلا ةÒبكلا تادوهÛا دعب ةحار

رادلا بعلم نوكيشس يتلا ةدوعلا ةارابم ءاوجأا ‘ لوخدلا لجأا نم لداعتلا ةبيخ زواŒو ةيليوج
ريوطتو ءاطخأ’ا حيحشصت ةلواfi لجأا نم اديج Òشضحتلا ةرورشض ىلع ددششو اهل احرشسم ءاشضيبلا
.ةيقيرفإ’ا ةقباشسŸا ءامشس ‘ ةيرئاز÷ا ةركلا فيرششتو هجو لشضفأاب روهظلل ءادأ’ا

ةبراغŸا ىلع ةلواطلا بلقل يقيقح سسودنموك ديري
هتبغر نلعأاو باهذلا ةارابم ءاطخأا راركتب حمشسي نل هنأا هيبع’ عم هثيدح ‘ زيغن بردŸا دكأا

مغر ءاشضيبلا رادلا ةعقوم ‘ لبقŸا تبشسلا يقيقح سسودنموك اونوكي ىتح هيبع’ ةئبعت ‘
ادج يوق قيرف مهنأا اودكأا نيذلا ةبراغŸا ىلع ةلواطلا بلق ىلع رشصي ثيح .ةيرومأاŸا ةبوعشص
تا-يرا-بŸا ن-م عو-ن-لا اذ-ه ‘ ةÒب-ك ةÈخ ه-يد-ل ي-ترز-ن--ب--لا بردŸا نأاو ة--شصا--خ ه--ناد--ي--م قو--ف
.هل ةبشسنلاب احوتفم اباتك تحبشصأا ةيدولوŸاو

ةيقيقح ةروثب ددهيو ÚبعÓلا سضعب ةقافتضسا رظتني
يذلا عشضاوتŸا ءادأ’ا وه باهذلا ةارابم ‘ ينفلا مقاطلا بجعت ⁄ يتلا طاقنلا Úب نمو
Ëدروب ،Óشسيإا طشسولا يثÓثو يتÓع نÁأ’ا عفادŸا ةروشص ‘ ابناج اورم نيذلا ÚبعÓلا سضعب همدق
‘ مهيدل ام Ëدقتو ةقافتشسإ’اب هلابششأا زيغن بردŸا بلاط ثيح ،هشسفنل Óظ ناك يذلا يدادعوو
⁄ نيذلا ÚبعÓلا سضعب داعبإاو ةليكششتلا ىلع ةيقيقح ةروث ثادحأاب دده امك ءاشضيبلا رادلا ةعقوم
.ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا ‘ مهشسفن سضرف ‘ اولششفو تاباشصإ’ا نم Òبك ددع دوجو ةشصرف اولغتشسي

موجهلل نزاوتلا ةداعإ’ يويرف ةدوع ىلع لوعي
ةطقنلا يواشضيبلا دادولا مامأا لبقŸا تبشسلا ةعقوم ‘ يويرف يماشس مجاهملل ةبقترŸا ةدوعلا ىقبتو
طÿا نزاوت ةداعإا لجأا نم هفاده ةدوع ىلع اÒثك لوعي يذلا زيغن ليبن بردŸا ةبيتك ‘ ةئيشضŸا
نود بعللاو ةطÿا Òيغت ىلع ينفلا مقاطلا Èجأاو باهذلا ةارابم ‘ ابيهر اغارف كرت امدعب يمامأ’ا
دعاشسيو نÁأ’ا قاورلل دوعي نأا رظتني يذلا دوششح دئاقلا ¤إا ةفاشضإ’اب اذهو.يقيقح ةبرح سسأار
.ايموجهو ايعافد هتÈخ لشضفب هقيرف

«ازاك» ةمحلم ةداعإا ىلع نومزاع نوبعÓلا
نم اوداع امدعب اذهو ةعفترم تايونعÃ تابيردتلا ءاوجأا ¤إا سسمأا ءاشسم رئاز÷ا ةيدولوم وبع’ داع
ةمحلم ةداعإاو ةيلوطب ةارابم ءادأا ىلع مهمزع اودكأا ثيح،يعيبر فده لشضفب ةراشسÿا اودافتو ديعب
فدهب زوفلا اوققحو برعلا لاطبأا يرود ‘ يواشضيبلا ءاجرلا مامأا ءاشضيبلا رادلا بعلÃ طرافلا مشسوŸا
 .رفشصل
Úبا-شصŸا ةدو-ع-ب ىو-قأا نو-ك-ي-شس ق-ير-ف-لا نأا نود-كؤو-ي Úب-عÓ-لا نا ’إا ،ة-ل-ه-شس تشسي-ل ة-يرو--مأاŸا نأا م--غرو
.اشضيأا هيبع’ ةÈخو دادولا ةليكششت ةوق مامأا دنلل دنلا نوفقي فيك نوفرعيشسو

«ءاضضيبلا رادلا ‘ قرافلا عنضصيضس يرئاز÷ا بلقلا» :زيغن
بايإ’ا ةارابم نع ثد–و ةيحشضلا بوث ‘ برغŸا ¤إا هقيرف لقنتي نأا سضفر دق زيغن ليبن بردŸا ناكو

ديعب نم اندع اننأا ظ◊ا نشس◊.بايإ’ا ةارابم ‘ ةفلتfl نوكتشس رومأ’ا » Óئاق ةيفحشصلا هتودن لÓخ
انتحلشسأا رشضحن نأا انيلعو ءاشضيبلا رادلا ‘ ةلشصاف ةقيقد Úعشست انرظتنت . يعيبر لشضفب ايلاغ افده انلجشسو

مهأاو ÚباشصŸا ةدوع عم ىوقأا نوكنشس اننأا دكأاتم يننكل هناديم ىلع اديج يوق قيرف دادولا.ةهجاوملل اديج
عنشصيشس يذلا وه يرئاز÷ا بلقلا نأا دكأاتمو ةينطولا ةيارلاب رمأ’ا قلعتي اŸ يحشضي يرئاز÷ا نأا وه ءيشش
¢Ü - GCfù   .«بايإ’ا ةعقوم ‘ قرافلا



ةاراـــــــــــــبŸا دعؤم عم قـــــــــــــحتلاو فـــــــــــــلصشلا ‘ اـــــــــــــيقب ‘لو ةــــــــــــــيافلح
ةنيدم ‘ هدجاوت تاعاصس ةليط دادعتلا بنج ›إا دوعوب ÒجانŸا ›إا ةفاصضإا ‘ل لامك يواهلا ضسيئرو ةيافلح دهف ماعلا ريدŸا نكي ⁄
ءاقتلا  نود نم ةرصشابم نازيلغ بعلم  ›ا ةرصشابم لقنتلاو ضسما موصس ةليط فلصشلا ‘ ءاقبلا ثÓثلا نوÒصسŸا لصضف نا دعب نازيلغ
. لقنتلا دعوم لبق ÚبعÓل ماعلا ريدŸا اهيلع فصشك دق ناك ةحنŸا ةميقو تازيفحتلا ةلاصسم نا ةصصاخ مهعم عامتجلا وأا ÚبعÓلا

ءاــــــــــــــــصشع ةــــــــــــــــبدام نود نــــــــــــــــم داــــــــــــــــعو زؤــــــــــــــــفي فــــــــــــــــيدرلا
›ا لقنتلا ›ا فيدرلا عراصس ثيح  Êامصصع مجاهŸا ةيئانث لصضفب نازيلغ عيرصس هÒظن ماما زوفلا فيطصس قافو فيدر دادعت ققح

ءاصشعلا ةبدام ضصوصصÿابو ةدوعلا ةيرفصس فيراصصم Òفوت نامصضل نيÒصسŸا عم ثيد◊ا لجا نم رباكألا دفو  ةماقإا رقم ثيح قدنفلا
تادب ةرادالا نا ودبيو  ءاصشعلا ةبدام نود نم ملك008 فوفت ةفاصسم عطقو  ةدوعلا نولصضفي مهلعج ام نيÒصسملل ارثأا اودجي ⁄ ثيح
. باحصسنلا ›ا هعفد لجا نم فيدرلا بردم  يلع طغصضلا ةصسرا‡ ‘

لوألا فÙÎاــه244١ لاوصش50 ـل قفاوŸا١202 يامÚ 7١نثإلا

 فيطسس قافو2 –2 نازيلغ عيرسس

دــــــــــــــينع قـــــــــــيرـــــــف ماــــــــــــــمأا مـــــــهألاب يــــــــــــــفتكي قاــــــــــــــفؤلا

راظتنا ‘ بيتÎلا ةرادصص يلع ةليكصشتلا تظفاح ثيح ةجيتنلا ‘ ةدوعلا ةيفيك فرع دينع ضسفانم ماما لداعتلا ةطقنب ةدوعلاو مهلاب فيطصس قافو ىفتكا
تيا مك◊او ةلقرعلل ضضرعت ةقطنŸا لخاد3 د ‘ ةصشغ مجاهŸا لغوت دعب ةوقب ›وألا ةلحرŸا فيطصس قافو ةليكصشت تادب . ةمداقلا تلو÷ا ‘ لصضفلا

‘ راقوصس مجاهŸا دارفنا دعب عيرصسلا نم اعيرصس درلا يتأايل6 د ‘ هقيرفل لوألا فدهلا Óجصسم بعÓلا ضسفن اذفن  ءازج ةلكر نÓعإا ‘ رخأاتي ⁄ رماع
دلا ةياغ ›ا ناديŸا طصسو ‘ بعللا رصصحنيل  يمرŸا طخ نم ةركلا جرخيو لخدتي يصشكاكب نكل يÒخ ضسرا◊ا ضسار قوف ةركلا عفري  هجول اهجو8 د
يÒخ ضسرا◊ا اهل يدصصت هفذقب درفنيو غواري52 د ‘ رونŸ ناديŸا طصسو مث ةصصرفلا هيلع توف ةبقارŸا ‘ اطخ  نكل راقوصس ›إا داوع نم ةحتف02
ةÒخألا ةقيقدلا دهصشتل ةينكرلا ›إا جرختو عافدلاب مدطصصت ةقطنŸا لخاد هفذقبو82 د ‘ لغوتب ةصشغ هيلع در يمرŸا قوف هتفذق نكل راقوصس ›إا دوعتو
تفرع Êاثلا طوصشلا ةيادب . لوألا طوصشلا ةياهن مك◊ا نلعي نأا لبق  يÒخ ضسرا◊ا اهل يدصصت هفذقب داوع مجاهŸا دارفنا نأا دعب عيرصسلل ةصصرف رطخا54
دي ضسملت25 د ‘ رونŸ ةفذق مث يÒخ ضسرا◊ا اهل يدصصت74 د ‘ داوع ةفذقب ةيادب يÒخ ضسرا◊ا ةقطنم يلع طغصضلا  عيرصسلا ؤورصصانع ضضرف
رونŸ لغوت رثات يلع85 د ‘ ناث فدهب رمثا يذلا  عيرصسلا طغصض ضصلاوتيل ةجيتنلا لدعم ةزعوب مهاف اهذقن ءازج ةلكر نلعي رماع تيا مك◊ا يصشكاكب
احجرم Êاثلا فدهلا عقوي هجول اهجو ةصشغ ›إا رومع نم هرير“ رثا يلع36 د ‘ ةصشغ مجاهŸا هيلع در هقيرفل Êاثلا فدهلا لجصسي ةبوصصم ةفذقبو
ترم58 ذ ‘ يديعصس ليدبلا ةفلاfl مث يمرŸا طخ يلع نم ةركلا يÒخ ضسرا◊ا جرخا  نأا دعب ثلاثلا فدهلا فيصضي نا37 د ‘ عيرصسلا داكو ةفكلا

ب/ليلخ. لداعتلاب ةارابŸا ةياهن مك◊ا نلعليل  ةيبناج

ةباصصلاب ارثاتم  جورÿا بلط ‘اؤعل
هلعج53 د ‘ صسفانŸا يبعل دحا نم لخدت ›إا هسضرعت ذنم ارثأاتم ‘اوعل فسسوي بعÓلا ادب
يكوكلا بردŸا عجارت نأا دعب ةبوعسصب هلمكأا يذلاو  لوألا طوسشلا لامكإا مدعو Òيغتلا بلطي

لسصاو ثيح هناكم لوخدلل مومغد باسشلا رسضح نا دعب  بعللا هتلسصاوم لسضفو هÒيغت يلع
.ةباسصإلاب ارثأاتم رداغي نا لبق Êاثلا طوسشلا نم ةعاسس عبرلا بعÓلا

سسابعلب مامأا بقاعم يوارق
‘ ناديŸا رداغ ثيح  Êاثلا راذنإلا يلع هلوسصح دعب ءارم◊ا ةقاطبلا يوارق Òما دئاقلا يقلت
ةلئاط ت– هلعجي ام صسفانŸا يبعل دحا ماما نسشخ لخدت دعب ةارابŸا نم ةÒخألا ةقيقدلا
يام8 بعلم ةيسضرأا يلع  صسابعلب دا–ا ماما ةمداقلا ةهجاوŸا روسضح نم همر– ةيلآلا ةبوقعلا

. ةبوقعلا ةيرياذخ صسرا◊ا هليمز  ذفنتسسي تقو ‘

ةيرياذخ  ةناكم ددهيو قلاتي يÒخ سسرا◊ا
كراسشي ⁄ ثيح Êاعي يذلا ةسسفانŸا صصقن مغر  ديج يوتسسم نع يÒخ يركب صسرا◊ا نابا
صصرفل يدسصت نأا دعب بنا÷ا اذه نم رثأاتي ⁄ هنا ›إا  مسسوŸا ةيلادب ذنم ةارابم يا ‘ صسرا◊ا

نم طقف لولا طوسشلا ‘ هقيرف ذقنا ثيح ةÒبك ةقثب بعلو ةفلتfl تايعسضو نمو ةÒطخ
ةلسصاوŸ هل عفسشي يوتسسŸا اذه نأا لهف داوع ةركو راقوسس ةركل يدسصت نا دعب Úيقيقح Úفده

.ةيرياذخ ةحازإاو ةمداقلا ةارابŸا ايسساسسأا بعللا

هبصصنم ›ا ‘اؤعل داعأا يكؤكلا
هتناكم داعتصسا ةرؤمعو يلصصألا
نازيلغ عيرصس  تهجاو يتلا ةيصساصسألا ةليكصشتلا تفرع
لÓخ  ةب-ك-ترŸا ءا-ط-خألا ا-ه-ت-ل-مأا تÓ-يد-ع-ت ةد-ع ضسمأا
موجهلا ‘ ةصصاخ  ناصسملت دادو مامأا ةقباصسلا ةهجاوŸا
ةيصساصسألا هتنا-ك-م ةرو-م-ع با-صشلا ةدا-ع-ت-صسا فر-ع يذ-لاو

امك  قباصسلا ءاقللا لÓخ يتومول Êاغلا حلاصصل اهعيصض يتلا
ف-ل-خ ‘او-ع-ل ر-صسيألا Òه-ظ-لا د-جاو-ت-ب مو--ج--ه--لا م--عد--ت

يذلا يلصصألا هبصصنم داعتصسا نأا دعب ÚمجاهŸا
ةيدولوم نم امداق فيطصس قافو همصض ناك
يذلا يكوك-لا نا-كو  Úم-صسو-م ل-ب-ق ة-م-ل-ع-لا

رصسيا Òهظ ›إا هلوحو بعÓلا بصصنم Òغ
عيرصسلا مامأا ضسما ةهجاوم فرعت نا لبق
. هبصصنم ‘اوعل  ةداعتصسا

ديدج يÒخو ›اد ،دؤصشح
ةيصساصسلا ةليكصشتلا

لوا  ةيصسا-صسألا ة-ل-ي-ك-صشت-لا تفر-ع ا-م-ك
ةيادب ذنم يركب يÒخ ضسراحلل روهظ
باصشلا يئانثلا داعتصسا اميف  مصسوŸا
باصشلا  عفادŸاو ›اد ناديŸا طصسو

اديفتصسم  ةيصسا-صسألا ه-ت-نا-ك-م دو-صشح
ع-فادŸا تدوا-ع ي-ت-لا ة-با--صصإلا ن--م
يلع دكا دوصشح نا ةصصاخ  يبيرعل

تايرابŸا لÓ-خ  م-ظ-ت-نŸا هاو-ت-صسم
. اهيف كراصش يتلا

 ÚمجاهŸا رذح يكؤكلا
سصرفلا عييصضت نم

هتاهيجوت ‘ يكوكلا بردŸا زكر
رصصانع يل-ع ةارا-بŸا ل-ب-ق ة-ي-ن-ف-لا
ةرو-م-ع ن-م ل-ك رذ-ح ن-يا مو-ج-ه--لا
ع--ي--ي--صضت ن--م ة--صشغو ي--صسود---ن---ق،
ي-ثÓ-ث-لا ثحو ة-ح-نا-صسلا ضصر-ف-لا
يمرŸا ماما زيكÎلا ةرورصض يلع

ارذfi ديج لكصشب ةركلا لÓغتصساو
ةقباصسلا تايرابŸا ويرانيصس راركت نم

ة-صضا-ف-ت-ن-للا ةرور-صضب ع-ي--م÷ا بلا--طو،
تلو÷ا ‘ ةليكصشتلا هتفرع يذلا  عجاÎلا راثا وfiو
ب/ليلخ. ةÒخألا

ديدجتب مهعانقإا ةيمتح مامأا ةرادإلا
مسسوŸا ةياهن لبق دوقعلا

،‘اؤــــعل ،طـــــينحج ،يــــصشكاكب
 ةــــــــصشغو يراــــــــبد ،لــــــــيد‰

دــــــــقعلا ةــــــــياهن يــــــــف
›ا◊ا مسسوŸا ةياهن عم فيطسس قافو ةرادإا تايد– دادزت
ي-ل-ع ظا-ف◊ا ل-جا ن--م ›اŸا بنا÷ا ن--م صصو--سصÿا--بو
نيذلاو زئاكرلا زر-با صصو-سصÿا-بو ة-ل-ي-ك-سشت-لا رار-ق-ت-سسا
قلعتي رمألا نأا ةسصاخ  ي-سسا-سسألا داد-ع-ت-لا ةاو-ن نو-ل-ك-سشي
يلع  راسصنألا طسسوو ةليكسشت-لا ل-خاد ا-ه-نزو ا-ه-ل ءا-م-سسأا-ب

وأا ةسشغ نيدلا ماسسح مجاهŸا، طينحج مركأا دئاقلا رارغ
يرا-بد، ي-سشكا-ك-ب ن-م ل-ك م-ه-ي-لإا فا-سضيو  ‘او-ع-ل ف-سسو-ي
ةياهن عم دقعلا ةياهن ‘ مهعيمج دجوي نيذلاو ليد‰و
. ›ا◊ا مسسوŸا

ديدجتلا ةيلمع لقرعيسس روجألا صضيفخت حÎقم
دوقع  ديدŒ يلع زئاكرلا عانقإا ‘ ةرادإلا ةمهم دادزت
ديسسŒ ‘ يسضŸا يلع ةرادإلا رارسصإا امدنع زئاكرلا لسضفأا

د-ق تنا-ك ثي-ح ر-سصا-ن-ع-لا هذ-ه رو-جأا صضي-ف-خ-ت حÎق-م
صضيفخت  طينحج يلع ةيوسستلا ةيلمع لÓخ  تحÎقا
ذئتقو بعÓلا هسضفر يذلا حÎقŸا وهو ةيرهسشلا هترجأا

نم ديعلاب يظ-ح-ي م-سسوŸا ة-يا-ه-ن ع-مو بعÓ-لا نا ة-سصا-خ
.ءامسسألا ةيقبو ةسشغ رارغ يلع  صضورعلا

ديدجتلا نع ثيد◊ا لبق ةقلاعلا تاقحتسسŸا ةيوسست
Òفوت  مهدوقع ةيهتنŸا رسصانعلا عانقا ةيلمع بلطتت امك
‘ا-ك-لا ›اŸا فÓ-غ-لا ة-ي-ط-غ-ت ن-م-سضي Èت-ع-م ›ا-م فÓ--غ
نكÁ ل يتلاو  ءامسسلا هذهل ةقلاعلا تاقحتسسŸا ةيوسستل
لماك ديدسست نود نم دقعلا ديد“ فلم  ‘ اهعم صضوÿا
لكل ةيرهسش روجأا6 نع لقت نل يتلاو ةقلاعلا روجألا لكل

ب/ليلخ. ›ا◊ا  مسسوŸا ةياهن عم بعل

سسابعلب ةهجاوم نم ةيادب فرسصتلا ت– مدقتسسŸا يثÓثلا

 لـــــــــهؤؤيو لصصت يتيز جورخ ةـــــــــقرو
يـــــــــبطلا فلŸا عدؤت ةرادإلاو ايمصسر

ةـــــــــنبل نب-ؤـــــــــباج يـــــــــئانثلل
ةركل يبيللا دا–لا نم يتيز Òثخ نÁألا Òهظلا جورخ ةقرو تلصصو
يدان ةرادإا مدقت ⁄ ثيح بعÓلا عيقوت نم رهصش ›اوح دعب مدقلا
حيرصست ضصوصصخب ضضاÎعا يأا يتيز هل بعلي ناك يذلا يبيللا رصصنلا
ر-ح-ب ة-ط-بار-لا ن-م بعÓ-لا ةزا-جإا جار-خ-ت-صسا ةرادإلا نا-ك-مإا-بو بعÓ-لا
دا–ا  مامأا ةمداقلا ةلو÷ا ةهجاوم هروصض◊ ابصس– ›ا◊ا عوبصسألا
›إا ةرادإلا تعراصس  مغر يذلا ةنبل نب-وباج يئانثلا رارغ يلع ضسابعلب
يئانثلا يتزاجإا ةرادإلا تبلج ثيح يئانثلل لماكلا يبطلا فلŸا عاديإا
. نازيلغ ›إا اهتداق يتلا ةيرفصسلا عم انمازت

سسابعلب مامأا يكؤكلا فرصصت ت– يتيزو ةنبل نب ،ؤباج
ليبن بردŸا فرصصت ت– يئاهنو يمصسر لكصشبو مدقتصسŸا يثÓثلا  نوكيصس
دا–ا فيطصس قافو فيصضتصسي ثيح مداقلا ةلو÷ا ةارابم  نم ةيادب يكوكلا
بايإلا ةلحرم نم ةثلاثلا ةلو÷ا باصس◊ يام8 بعلم ةيصضرأا يلع ضسابعلب
‘ ةرركتŸا تابايغلا ةهجاوŸ  ينفلا مقاطلل ةيفاصضإا لولح يطعيصس ام وهو
. تاباصصإلا ضسجاه ببصسب دادعتلا لخاد ةرم لك

يدحتلا عفرل يثÓثلا ةيلؤئصسم نم ديزي يتؤمؤل عانقإا مدع
ةيلمع حا‚ ديكأات يد– مامأا وباجو ةنبل نب، يتيز يثÓثلا نوكيصس
تÓ-يو-ح-ت-لا قو-صس ة-ياد-ب ذ-ن-م ةرادإلا ا-ه-ب تما-ق ي-ت-لا تا-ماد--ق--ت--صسلا
مجاهŸا بلج يلع ةرادإلا تمدقأا نيأا طرافلا يفناج رهصش ةيئانثتصسلا
⁄ بعÓلا نمكل Òصسع ضضاfl دعب لهأات يذلا يتومول لايناد Êاغلا
لعجي ام دادعتلا نمصض ةيصساصسأا ةناكم نامصض نمو عانقإلا نم نكمتي
نم ديزي ام  روهم÷ا راظنأا ره‹ ت– ضسابعلب ءاقل نم ةيادب يثÓثلا

ب/ليلخ. هتاردق ةحصص يلع ديكأاتلا ‘ يثÓثلا ةيلوؤوصسم



سشو--ما--مز Úمأ’ا د--مfi دا–’ا سسرا--ح نأا ود--ب---ي
ءاق-ل ‘ ة-ي-لا-ث-م ة-ق-ير-ط-ب د-ئا-ق-لا رود ذ-خأا
عم ثيد◊ا نع فقوتي ⁄ ثيح ،سسمأا
لواحو ،ةه-جاوŸا ة-ياد-ب ذ-ن-م ه-ئÓ-مز

م--ه--ح--ن--مو م---ه---ه---ي---جو---ت ةر---م ل---ك ‘
بردŸا با--ي--غ ا--صضو--ع--م ،ح--ئا--صصن--لا
لصضفأاب طايتحإ’ا يصسرك نع دودغز

.ةنك‡ ةقيرط

 ¤إإ لسصي يمسساقلب
عباسسلإ فدهلإ

ع-با-صس ي-م-صسا-ق-ل-ب ل-ي-عا-م-صسا ع--ّقو
،ةلوطبلا ‘ مصسوŸا اذه هفادهأا
كا---ب---صش ز---ه ن---م ن---ك“ ا----مد----ع----ب
،Úتر--م ى---ل---ع يد---ي---ع---صس سسرا◊ا
ةراد-صص ‘ يردو-ك ةز-م-ح-ب ق--ح--ت--ل--ي--ل

.قيرفلا ‘اده

 ىلع إوجتحإ ةرواسسلإ وبعل
(44د) ‘ مك◊إ

ةارا-بŸا م--ك--ح ى--ل--ع ةروا--صسلا و--ب--ع’ ج--ت--حا
ءاز-ج ة-ل-كر ن-ع Òخأ’ا نÓ--عإا بق--ع بار--عا
م---ك◊ا رار---ق او---ل---ب---ق---ت---ي ⁄ ثي---ح ،دا–Ó---ل
ق-ح-ت-صسي ’و يدا-ع-لا-ب ر-ك-بو-ب ل-خد-ت اوÈت-عاو
.ءازج ةلكر

 هجو ‘ إرإذنإإ رهسشأإ مك◊إ
(35د) ‘ تيلاج

ه-جو ‘ ءار-ف-صص ة-قا-ط--ب ةارا--بŸا م--ك--ح ر--ه--صشأا
(35د) دودح ‘ تيلاج ىفطصصم ةرواصسلا بردم
تارار-ق-لا ى-ل-ع ةرر-ك-تŸا ه-تا-جا-ج--ت--حا بب--صسب
.ةيميكحتلا

ةباسصإاب إرثأاتم جرخ فيسصول
ةيصضرأا فيصصول مثيه دا–Óل نÁأ’ا Òهظلا كرت
ىو-ت-صسم ى-ل-ع ة-با-صصإا-ب ار-ثأا--ت--م (17د) ‘ ناد------يŸا
ةروا-صسلا ي-ب-ع’ د-حأا ع-م ه-كا-ك--ت--حا د--ع--ب ل--حا--ك--لا
Êاوصضر هصضو-عو ،ى-ف-صشت-صسŸا ¤إا ه-ل-ق-ن تعد-ت-صسا
ةهجاوŸا راوطأا لمكأا يذلا

رهاطلا دا–’ا ناديم طصسوتم ىقلت
لواح امدعب (52د) ‘ اراذنإا ةفيلخ نب

flةلكر ىلع لوصصحلل مك◊ا ةعدا
م-----ك◊ا ن-----ك-----ل ،ءاز-----ج

ا-ب-ير-ق نا--ك بار--عا
ة---ط---ق----ل----لا ن----م

ةقاطبلا رهصشأاو
‘ ءار--ف---صصلا

ببصسب هجو
.هيومتلا

‘ يدوعسسم
ةسصاخ ةإرابم

ة-ب-ي-ب-صش م-جا-ه-م ه--جاو
لÓ-------------ب ةروا--------------صسلا

ةارا--ب--م ‘ يدو--ع---صسم
ق-با-صسلا ه-ق--ير--ف سسمأا
يذلا ،ةمصصاعلا دا–ا
هصصيمق لمح نأاو قبصس
،ط----صساوأ’ا ف----ن----صص ‘
بع---ل---م ¤إا دا----ع ثي----ح

‘ ىر-خأا ةر--م Úغو--لو--ب
،ه-ل ة-ب-صسن-لا-ب سصا-خ ءا-ق-ل

ةقÓع كلÁ هنأاو اميصس’
قا------صشع ع------م ةد-------ي-------ج
.ةراطصسوصس

زاف دا–لإ فيدر
جإرسس فدهب

دا–’ا ف----يدر ق-----ق-----ح
باصسح ىلع امهم ازوف
ةروا-صسلا ة-ب--ي--ب--صش ف--يدر

ه--ل--ج--صس ف--ي--ظ--ن فد--ه---ب
ةك-صس ¤إا ق-ير-ف-لا دو-ع-ي-ل ،28 ة-ق-ي-قد-لا ‘ جار-صس

نكمتيو ،Úتيلاتت-م ÚتÁز-ه د-ع-ب تارا-صصت-ن’ا
با-صسح ى-ل-ع ة-م-ه-م طا-ق-ن ثÓ-ث ة-فا-صضإا ن-م
33 ديصصرب ةعباصسلا ةبترŸا ‘ مهلعŒ دئارلا

ةطقن
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يــــسساسسأإ ةـــنيسشوبو ةيموجه ةــــطخب لــخد دودـــغز

تهجاو يتلا ةليكصشتلاب ةنراقم ،ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا ىلع Úنثا نيÒيغت دودغز Òنم ةمصصاعلا دا–ا بردم ىرجأا
بصصنم ‘ ةرصشموب ماحقإا لÓخ نم ناديŸا طصسو ‘ لوأ’ا Òيغتلا ناكو ،ةقباصسلا ةارابŸا ‘ رئاز÷ا ةيدولوم
ذنم يراوز لوخد ‘ Êاثلا Òيغتلا لث“ Úح ‘ ،ةبوقعلا يعادب باغ يذلا ةدومح نب باصسح ىلع بعل عناصص

ىفاعت امدعب يداع لكصشب ةنيصشوب ةكراصشم ةهجاوŸا تدهصش امك ،باصصŸا ميليب باصسح ىلع موجهلا ‘ ةيادبلا
.يبرادلا ءاقل ‘ اهل سضرعت يتلا ةباصصإ’ا نم ايئاهن

تاباسصإلإ ببسسب إوباغ Úبعل4
ةتيصش ،ةعاصش نب نم لكب رمأ’ا قلعتيو تاباصصإ’ا ببصسب ،سسمأ’ا ءاقل ‘ دا–’ا ةليكصشت نع Úبع’ ةعبرأا باغ
ةوعدلا هجوي دودغز بردŸا لعج ام ،اهنم نوناعي يتلا تاباصصإ’ا نم يعابرلا فاعتي ⁄ ثيح ،ميليبو يردوكو
دق اناك امدعب جÓعلا نÓصصاويو ةيصسيامخو سصويfi بايغ لصصاوتي امنيب ،ارخؤوم اوباغ نيذلا ÚبعÓلا سضعبل
.ناوأ’ا لبق مصسوŸا ايهنأا

ةيسساسسألإ ةليكسشتلإ ¤إإ دوعي ةرسشموب
نع باغ يذلا ةدومح نب هليمز سضوعو ،ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا ¤إا هتدوع ةرصشموب اصضر باعلأ’ا عناصص لجصسو
يبرعلب سسلج امنيب ،ةفيلخ نبو ةرمح نم لك بناج ¤إا طصسولا ‘ هناكم داعتصسا ثيح ،ةبوقعلا يعادب ةهجاوŸا

ناديم طصسو بصصنم ‘ ىرخأا ةرم ةرمح هيلع دودغز لصضف ثيح ،هتيزهاج مغر طايتحإ’ا دعاقم ‘ ىرخأا ةرم
.ةيندبلا هتيزهاج لصضفب يعافد

81 ةمئاق ¤إإ نإدوعي نايلعو لوسس
81 ةمئاق نمصض انوكيل ’وصس ناديŸا طصسوتمو نايلع مجاهŸا نم لكل ةوعدلا هيجوتل ينفلا مقاطلا رطصضاو

يئانثلا ءاعدتصس’ ارخآا Óح دودغز دجي ⁄ ثيح ،ةينف بابصسأ’ ةطرافلا تاءاقللا نع اباغ ناذللا امهو ،ابع’
¤إا اداع امدعب كصش نود نم يئانثلا تايونعم عفري يذلا رمأ’ا وهو ،ةتيصشو ةعاصش نب نم لك سضيوعت لجأا نم
.ديدج نم بردŸا تاباصسح

روسشاعو زودنغ نع ىلخت دودغز
زودنغ سسرا◊ا نم لك نع ىلختي نأا لبق ،سسمأا ةارابŸ ابصس– ابع’ نيرصشعل ةوعدلا هجو دق دودغز ناكو
،ىرخأا ةارابŸ قيرفلا نع بايغلا نÓصصاوي يئانثلا لعج ام ،ةهجاوŸا ةحيبصص لبق روصشاع نÁأ’ا Òهظلاو

Ü. Ü.ديد÷ا ينفلا مقاطلا ةدايق ت– ةارابم يأ’ ىعدتصسي ⁄ يذلا زودنغ سسراحلل ةبصسنلاب ةصصاخ

ىلع ةفيظن ةيئانثب ازوف ،سسمأا ةمصصاعلا دا–ا ققح
،ةلوطبلا نم12 ةلو÷ا باصس◊ ةرواصسلا ةبيبصش باصسح
،Úغولوبب يدامح رمع بعلÃ ىرج يذلا ءاقللا ‘

ل-ي-عا-م-صسا م-جا-ه-م-ل-ل دا–’ا زو-ف ‘ ل--صضف--لا دو--ع--يو
ثÓث هقير-ف ا-ه-ب ىد-هأا ة-ي-ئا-ن-ث ع-قو يذ-لا ي-م-صسا-ق-ل-ب
.ةنيمث طاقن

ةعإÈب ششومامز اهدسصي يديإز ةيسسأإر
Ó--ك ن--م ة--ع--صضاو--ت--م ة--ياد--ب ةارا--بŸا ة---ياد---ب تفر---ع
عبرلا ةليط ركذت ةÒطخ اصصرف دهصشن ⁄و ،Úقيرفلا

لوأا اندهصش ىتح (81د) ةياغ ¤إا انرظتناو ،لوأ’ا ةعاصس
ةينكر رثإا ىلع ةرواصسلا ةحلصصŸ تناكو ةيقيقح ةصصرف
نكل ةيوق ةيصسأارب يدياز ا-ه-ل-غ-ت-صسا ى-ن-م-ي-لا ة-ه÷ا ن-م
د--صصو بصسا--نŸا نا--كŸا ‘ نا---ك سشو---ما---مز سسرا◊ا
.ةبوعصصب ةرمكلا

ءإزج ةلكر نم دا–Óل مدقتلإ حنÁ يمسساقلب
لبق ،ةهجاوÓŸغ راوطأا ىلع يئاوصشعلا بعللا مّيخو
يمصساقلب قيرط نع ءاقللا فادهأا لوأا (54د) دهصشت نأا

نم هتلقرع دعب وكوبوأا اهيلع لصص– ،ءازج ةلكر نم
،تايلمعلا ةقطنم لخاد ركبوب ةرواصسلا عفادم فرط

.فيظن فدهب دا–’ا قوفتب لوأ’ا طوصشلا يهتنيل
flيديعسس اهدسصي يمسساقلب ةفلا

ةيادب عم Êاث فده ليجصست ةراطصسوصس وبع’ لواحو
ةفلاfl ذفني ي-م-صسا-ق-ل-ب (15د) ‘و ،ةي-نا-ث-لا ة-ل-حرŸا

ناك يديعصس سسرا◊ا نكل ،ىرصسيلا ةه÷ا نم ةرصشابم
.ةركلا دصص نم نك“و بصسانŸا ناكŸا ‘

يدوعسسم ةيخوراسص دسص ‘ قلأاتي اÁز
قيرط نع (45د) ‘ ءاجو اÒثك ةرواصسلا در رخأاتي ⁄و

نم ةي-خورا-صص ةد-يد-صست ه-جو يذ-لا يدو-ع-صسم ق-لأا-تŸا
flث ›او-ح د-ع-ب ن-م ةر--صشا--ب--م ة--ف--لا-ÓثÚ مÎن-ك-ل ،ا

لبق ،ةركلا دصص ‘ هرودب اعراب ناك سشومامز سسرا◊ا
.ةدودعم Êاوث دعب بعÓلا سسفن نم ةيناث ةرك دصصي نأا

Êاثلإ ليجسست ةسصرف عيسضي وكوبوأإ
ةمجه رثإا ىلع دا–Óل ىرخأا ةصصرف (95د) تدهصشو
عم ةركلا لدابتي نأا لبق ،يراوز اهداق ةعيرصس ةدترم
سسرا◊ا عم اهجول اهجو هصسفن دجو Òخأ’ا ،وكوبوأا

ةيقيقح ةصصرف اردهم ،ةيبناج ترم هترك ةركل ددصسيو
.ليجصستلل

يدوعسسم مامأإ ىرخأإ ةرم قلمعتي اÁز
مامأا (16د) ‘ ىرخأا ةرم سشومامز سسرا◊ا قلمعتو
ةيصسأارلا هترك دصص امدعب ،يدوعصسم ةرواصسلا مجاهم
ه-كا-ب-صش ة-فا-ظ-ن ى-ل-ع ا-ظ-فاfi ةÒب-ك ة--عاÈب ة--يو--ق--لا
ن-م ق-لأا--ت--ي اÁز (46د) ‘و ،ه-ئÓ-مز-ل نا-مأ’ا ا-ح-نا--مو

.ةيوقلا دعصس ةديدصست دصصيو ديدج

ةليمج ةقيرطب Êاثلإ لجسسي يمسساقلب
ل--ي--ج--صست ن--م دا–إ’ا ن--ك“ ،بع---ل---لا ىر‹ سسك---عو
ةعيرصس ةدترم ةمجه رثإا ىلع Ê ‘ (37)اثلا فدهلا
يمصساقلب اه-ل-غ-ت-صسا ،’و-صس ل-يد-ب-لا ن-م ة-ع-ئار ةر-ير“و
ةيوازلا ‘ ةركلا نكري نأا لبق عفادŸا غوار ،ةعاÈب
رّيغت ⁄ اهنكل سصرفلا سضعب اندهصش كلذ دعب .ةديعبلا

Úمث زوفب ءاقللا يهتنيل ،ةجيتنلا ىوتصسم ىلع ائيصش
Ü. Ü.ةراطصسوصس ءانبأ’

موــــــــيدوــــــــبلإ نـــــم بÎــــــــقيو ةرواــــــــسسلاب حــــــــيطي داــــــــ–إلإ

إرإذنإإ لان ةفيلخ نب
هيومتلإ ببسسب  فــــقوتي ⁄ ششوــــمامز

هــــئÓمز هـــيجوت نـــع



دغ مو-ي د-ع-ب ةد-ي-ل-ب-لإ دا-ح-ّتإإ ةرإدإإ شسل‹ د-ق-ع-ي نأإ ر-ظ-ت-ن-ي
،›اسشرسش نب يلعديسس يدانلل ماعلإ ريدŸاب عامتجإ ءاعبرأ’إ
قيرف اهسضوخيسس يتلإ ةإرابŸإ نم ›إوŸإ مويلإ ‘ إذهو
نونكع نباب Êإرقم ديهسشلإ بعلÃ ءاثÓثلإ دغ موي دا–’إ
ةلوطب نم رسشع ةسسداسسلإ ةلو÷إ نمسض يلÙإ مجنلإ مامأإ
.Êاثلإ مسسقلإ
ةديلبلإ دا–إ ق-ير-ف ل-ت-ح-ي نو-ن-ك-ع ن-ب م‚ ة-ه-جإو-م ل-ب-قو
،ةطقن54 لسصأإ نم طقف طاقن تسس ديسصرب Òخأ’إ زكرŸإ
ءانبأإ عسضي يذلإ رمأ’إ ،ةاجنلإ زكرم نع ةطقن31ـب رخأاتيو
ةجردلإ ¤إإ Úلزانلإ لوأإ ةمئاق نمسض ايئدبم دورولإ ةنيدم
.ةثلاثلإ

راسسŸا حيحسصتل راسصنأ’ا نم طغسضب يتأاي عامتج’ا
ما-ع-لإ ر-يدŸا-ب ةد-ي-ل-ب-لإ دا-ح-ّتإإ ةرإدإإ شسل‹ عا-م-ت-جإ ي--تأا--ي
،قيرفلإ راسصنأإ نم طغسض دعب ،›اسشرسش نب يلعديسس يدانلل

د-يد-سشلإ م-هر-مذ-ت ن-ع إوÈع د-ق م-ه-ن--م Òث--ك--لإ نا--ك ثي--ح
هاŒ يدا-ن-لإ ةرإدإإ شسل‹ ءا-سضعأإ ع-ي-م÷ ما-ت-لإ تو--ك--سسلا--ب
يلعديسس يدانلإ ةرإدإإ شسل‹ شسيئر اهجهتنإ يتلإ ةسسايسسلإ
ثيح ،يسضاŸإ مسسوŸإ لÓخ هبسصنم هيلوت ذنم ›اسشرسش نب

جئاتنلإ ببسسب شسيل ةكوحسضأإ ¤إإ دورولإ ةنيدم قيرف لّوح
،هÒي-سست ة-ق-ير-ط ¤إإ ل--ب بسسح--ف م--سسوŸإ إذ--ه ة--ل--ج--سسŸإ

نا-ي-ف-سس ق-با-سسلإ برد-م-ل-ل ءا-سضي-ب-لإ ة-قرو-لإ ه-ح-نÃ ة--سصا--خ
،بر-سشو ر-هد-لإ ا-ه-ي-ل-ع ل-كأإ ءا-م-سسأإ مد-ق-ت-سسإ يذ-لإ ،ة--م--سشن
يدا--ن--لإ نو--يد ة--ي--سضق هاŒ تم--سصلإ ه--مإز--ت--لإ ن--ع كي--ها--ن
،مدقلإ ةركل ةيرئإز÷إ ةيدا–’إ فرط نم هيلع ةبتŸÎإ
مامأإ ةلوطبلإ نم ¤وأ’إ ةلو÷إ ةإرابم ةيسشع ترجفنإ يتلإو
ءاقللإ بعل ةديلبلإ دا–إ قيرف رطسضإ ثيح ،ةداعسسوب لمإ
.دحإول ةيثÓثب رسسخف ،فيدرلإ نم ةليكسشتب
لب ،د◊إ إذه دنع ›اسشرسش نب شسيئرلإ  لزاهم فقوتت ⁄و

ن-م د-يد-ع-لإ هدا-ع-بإا-ب ،ة-قورÙإ شضرأ’إ ة-سسا-ي--سس ‘ ىدا“
،دا–Óل يرقفلإ دومعلإ نولكسشي إوناك نيذلإ قيرفلإ ءانبأإ
،زيجإوعب ةمسشن نايفسس بردŸإ نم بلطب مهسضيوعت ”و
طقسسي نإ يهيدبلإ نم ناكف ،لوهكلإ ةلوطب ‘ بعلل حلسصت
.ةدوعلإ ةلحرم ةيإدب لبق ةديلبلإ دا–إ قيرف
ديدهتو ،ةديلبلإ دا–إ قيرف ‘ عاسضوأ’إ هيلإإ تلآإ اŸ إرظنو
ةيريدم ر-ق-م ما-مأإو ة-ي’و-لإ ر-ق-م ما-مأإ ر-ه-م-ج-ت-لا-ب را-سصنأ’إ
شسانأإ بلاfl نم قيرفلإ ذاقنإإ لجإ نم ةسضايرلإو ةبيبسشلإ

دا-ح-ّتإإ ةرإدإإ شسل‹ ع-م-ت-ج-ت-سس ،ا-م-ي-ط– ق-ير-ف-لإ إو-م-ط-ح
حيحسصتل ›اسشرسش نب يلعديسس يدانلل ماعلإ ريدŸاب ةديلبلإ

.قيرفلإ راسسم

›اسشرسش نب ليحرب نوبلاطي راسصنأ’ا
ة-ل-ك-سشم نأإ ةد-ي-ل-ب-لإ دا–إ Òها-م-ج ط-سسو ءا-ن-ثأإ ف-ل-ت-خ-ي ’
،›ا-سشر-سش ن-ب ي-ل-ع د-ي-سس يدا-ن-لإ شسي-ئر ‘ ن-م-ك-ت ق-ير--ف--لإ

تب-ع-تأإ ه-مود-ق ذ-ن-م ق-ير-ف-لإ ا-ه-ي-ف Òسسي ي-ت-لإ ة-ق--ير--ط--لا--ف
دز ،ةبرجتلإو ةÿÈإ ¤إإ هداقتف’ ،لكك قيرفلإو راسصنأ’إ

م-سسوŸإ قÓ-ط-نإ تق-ب-سس ي--ت--لإ ه--تا--ح--ير--سصت نإ كلذ ى--ل--ع

م-سسوŸإ ة-لو-ط-ب ر--م--ع ن--م ة--لو--ج لوأإ ع--م تف--سشك ،يرا÷إ
نإ اÃو ،ع-قإو-لإ ¤إو ة-ق-ي-ق◊إ ¤إإ د-ن--ت--سست ’ ا--ه--نأإ يرا÷إ
نا-سسل لا-ح ،إد-ج ةÒب-ك ة-ب-سسن-ب ه-لوز-ن د-كأا-ت ةد-ي--ل--ب--لإ دا–إ
.«›اسشرسش نباي لحرإ »:دحإو نويديلبلإ

ةن÷ Úيعت وحنو ةفسشنŸا يمري دق ›اسشرسش نب
قيرفلا Òيسستل ةتقؤوم

لÓخ ةفسشنŸإ Ëدقتب ›اسشرسش نب  مدقي نإ إدج رظتني
،قيرفلإ ةرإدإإ شسل‹ ءاسضعأإ ةقفر هدقعيسس يذلإ عامتج’إ

ة-ي-ثرا-ك-لإ ج-ئا-ت-ن-لإ ة-ي-لوؤو-سسم ه-ل-ّم-ح--ي ع--ي--م÷إ نإو ة--سصا--خ
‘ هيلع دسسحي ’ عقوم ‘ هدوجوف ،مسسوŸإ إذه ةلجسسŸإ
ةرورسضب قيرفلإ راسصنأإ عيمج ةبلاطم ¤إإ ةفاسضإإ ،يدانلإ
نأإو ةسصاخ ،ةلا-ق-ت-سس’إ ¤إإ ه-ع-فد-ت-سس ل-مإو-ع ا-ه-ل-ك ،ه-ل-ي-حر
يتلإ ةمهŸإ ‘ هلسشف نع ةرم نم Ìكأإ حرسص دق ناك لجرلإ

دا–إ ةداعإاب قيرفلإ راسصنأإ دعو يذلإ وهو ،اهلجإ نم ءيج
.مسسوŸإ إذه لوأ’إ ينطولإ مسسقلإ ¤إإ ةديلبلإ

ايلام ةديلبلا دا–ا ةدعاسسم نوسضفري نويعانسصلا
يداŸإ معدلإ دي Ëد-ق-ت ةد-ي-ل-ب-لإ ة-ن-يد-م و-ي-عا-ن-سص ل-سصإو-ي
ن-ب شسي-ئر-لإ ت’واfi ع-ي-م-ج تءا-ب ثي--ح ،دا–’إ ق--ير--ف--ل

لام-عأإ ل-جر و-لو فا-ط-ع-ت-سسإ ا-سضر ل-ي-ن-ل ل-سشف-لا-ب ›ا-سشر-سش
شسل‹ ءاسضعأإ ىتح شضفر كلذ نم Ìكأإ لب ،ةنيدŸاب دحإو
ةنيدŸإ ييعانسص نم مهعيمج نولكسشتي نيذلإو يدانلإ ةرإدإإ

ةمزأ’إ بعسشت نم دإز يذلإ رمأ’إ ،قيرفلل معد يأإ مهحنم
ءو÷ لا-ح ‘ Ìكأإ ة-ي-لاŸإ ة-مزأ’إ ف-عا-سضت-ت د-قو ،ة--ي--لاŸإ
ة--ن÷ ¤إإ ة--ي--لاŸإ م--ه--تا---ق---ح---ت---سسÃ نو---نإدŸإ Úب---عÓ---لإ
.مدقلإ ةركل يرئإز÷إ دا–Óل ةعباتلإ تاعزانŸإ

لبقŸا مسسوŸا ةلوطب لوخد نم مرحي دق ةديلبلا دا–ا
ةيعسضولإ ءإرج ة-سصيو-ع ا-ما-يأإ ةد-ي-ل-ب-لإ دا–إ ق-ير-ف ر-ظ-ت-ن-ت
ة-مزأ’إ بع-سشت ن-م د-يز-ي-سس ا‡و ،ا-ه-ن-م Êا-ع-ي ي-ت-لإ ة-ي-لاŸإ
يهو ،يدانلإ نويد ةيلوؤوسسم لم– Úيعانسصلإ شضفر ةيلاŸإ
لوخد نم همر–و ،اياظسش ¤إإ قيرفلإ رجفت دق يتلإ نويدلإ
دق يتلإو هنويد ةيوسست مدع لاح ‘ ،لبقŸإ مسسوŸإ ةلوطب
.ميتنسس ÒيÓم ةسسمÿإ نع ديزت
تإريذ– تهجو دق ،فافلل ةعباتلإ تاعزانŸإ ةن÷ تناكو
شسل‹ شسي-ئر ›ا-سشر-سش ن-ب ي-ل-عد-ي-سس ¤إإ ة-ج-ه-ل-لإ ةد-يد-سش
تإذل ةيلاŸإ هتاقحتسسم نم ءزج هحنم دعب يدانلإ ةرإدإإ
نم ¤وأ’إ ةلو÷إ نمسض ةدا-ع-سسو-ب ل-مإ ةإرا-ب-م د-ع-ب ة-ن-ج-ل-لإ
ةيوسستب ةنجللإ تإذل إدوعو حنم امك ،يرا÷إ مسسوŸإ ةلوطب

،لبقŸإ مسسوŸإ ةلوطب قÓطنإ لبق يدانلإ نويد نم ىقبتام
.قيرفلإ هيف طسشنيسس يذلإ مسسقلإ ناك امهم
يتلإ ›اسشرسش نب شسيئرلإ دوعو تلبق دق تناك ،ةنجللإ تإذ
نع يدانلإ نويد ةيوسست مدع لاح ‘ هيلعو ،ةيباتك تناك
دق ،ةيسساق تا-بو-ق-ع ¤إإ دا–إ ق-ير-ف شضر-ع-ت-ي-سسف ،ا-هر-خآإ
.لبقŸإ مسسوŸإ ةلوطب لوخد نم هنامرحب لسصت
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ةديلبلإ دا–إإ

تمشصلإ نم رهششأإ ثÓث دعب

«ةديلبلا دا–’ ةيثراكلا جئاتنلا ةيلوؤوسسم لم–أا ’» :ةمسشن
مسسوŸا اذه قيرفلا اهلجسس يتلا ةيثراكلا جئاتنلا ةمسشن نايفسس ةديلبلا دا–ا قيرفل قباسسلا بردŸا أارب
ةلو÷ا ‘ قيرفلا كرت هنوك ،دحاو زوفو ت’داعت ثÓثو ةراسسخ11ـل ةلوج51 لÓخ اهدسصحب
قيرفلا اهيف لداعت يتلا ةبقلا دئار ةارابم دعب هتلاقإاب ›اسشرسش نب يدانلا شسيئر رارق دعب ةثلاثلا
ةرادإا نا ،ةيرئاز÷ا ةيئاسضفلا تاونق-لا ىد-ح’ ة-م-سشن نا-ي-ف-سس لو-ق بسسحو .فاد-هأا نود-ب ه-سضرأا-ب
ديسسجتل ةسصرفلا هل طعت ⁄ ثيح ،ةثلاثلا ةلو÷ا ‘ قيرفلا نع هداعبإا دعب ،هتلاقإاب تعرسست قيرفلا
فاسضأاو .«لوأ’ا ينطولا مسسقلا ¤إا ةديلبلا دا–ا قيرفل هتدايق ‘ لثمتŸاو ،هلمحي ناك يذلا عورسشŸا
ةديلبلا دا–ا قيرف تكرت يننأا حيح-سص »:ةد-ي-ل-ب-لا دا–ا Òها-م-ج فر-ط ن-م ه-ي-ل-ع بو-سضغŸا بردŸا
ةلو÷ا ‘ ¤وأ’ا انتراسسخ نا ملعي نا عيم÷ا نع بجي نكل ،دحاو لداعتو Úتراسسخ نم طقف ةطقنب
مدعل ،فيدرلا نم ÚبعÓب ءاقللا انبعل اننوك ةيقطنم تناك ،ةداعسسوب لما مامأا ينكارب بعلÃ ¤وأ’ا

نب يدانلا شسيئر اهلمحتي ÚبعÓلا ليهأات مدع ةلكسشمو ،ÚمدقتسسŸا Úيسساسسأ’ا ÚبعÓلا ليهأات
لما مامأا ¤وأ’ا انتارابم لبق ÚبعÓلا ليهأات مدع ةبغم نم ةرم نم Ìكأا هترذح دقف ،›اسشرسش
نم ناكف بابسشلا نم Úبع’ ديعتسسا يسسفن دجأ’ ،هل هلوقأا تنك اÃ ›ابي نكي ⁄ هنكل ،ةداعسسوب
قيق– انناكمإاب ناكو ،ةديج ةارابم انمدق ةياجب ةبيبسش مامأا ›اوŸا ءاقللا ‘و ،ءاقللا رسسخن نا يقطنŸا
،ديج ءادأا انمدقو ،لداعتلاب انيفتكا ،ةبقلا دئار مامأا › ةبسسنلاب Òخأ’او ثلاثلا ءاقللا ‘و ،لداعتلا
بردم يأ’ ثدحي يداع رمأا وهو ،يداعبإاب ارارق تذختاف ،اهيلع لسصÙا ةطقنلا لبقتت ⁄ ةرادإ’ا نكل

لداعتو دحاو ءاقلب ’إا زاف ،طقف طاقن شسمخ ’إا دسصح ةارابم21 ،يليحر دعب ةديلبلا دا–ا قيرف ققح اذام »:ةمسشن نايفسس هلاق ا‡و .«ناك
يدهم Ëرك.«قيرفلا ‘ وه نم اهلمحتي جئاتن ،ةراسسخ11 لجسسو Úنثا ‘

ششإر◊إ دا–إإ
راسسŸا حيحسصتل راسصنأ’ا نم طغسضب

ةدــــيلبلا داــــــحّتإا ةرادإا شســــــل‹ عاــــــمتجإا
›اسشرــــــسش نب يــــــلعديسس ماعلا ريدŸاب

بــــسسكل ÚـــــبعÓل ةــــيلام تازــــيف–
«رـــــــــــــــسساوكلا» طاـــــــــــــــقن

ما-ه د-عو-م ى-ل-ع ششار◊ا دا–ا نو-ك-ي-سس
دادو ىلع اف-ي-سض ل-ح-ي Úح د-غ-لا ة-ي-سشع
ة-ج-ي-ت-ن ن-ع ثح-ب-لا ة-م-ه-م ‘ كيرا-فو--ب
ثحبي يذلا زوفلا قيق– ’ ⁄و ةيباجيإا

ةسصاخ ةدوعلا ةلحرم لÓخ قيرفلا هنع
⁄ لاز’ يذلا يسسينول دلاخ بردŸا عم
هلعج ام وهو ،هفار-سشإا ت– ق-ير-ف-لا ز-ف-ي
نم Óماك دازلاب ةدوعلاب هيبع’ ىلع رسصي
.ةمهŸا ةبوعسص مغر لاقتÈلا ةنيدم

شصئاقنلا ة÷اعم ¤إا ىعسس
لÓ-خ ي--سسي--نو--ل د--لا--خ بردŸا ى--ع--سسو
كرابŸا رطفلا ديع تقبسس يتلا شصسص◊ا

فيكت ¤إا تاب-يرد-ت-لا ¤إا ةدو-ع-لا ذ-ن-مو
ءادأ’ا ‘ رامثت-سس’او ه-ي-ب-ع’ ع-م ل-م-ع-لا
ءاقل ‘ ةليكسشت-لا ع-ب تر-ه-ظ يذ-لا ع-ن-قŸا

رقع ‘ Ìع-ت-لا م-غر Òخأ’ا ة-ب-ق-لا د-ئار
دادو ىلع زوفلا ق-ي-ق– ل-جأا ن-م ،را-يد-لا
اد-ج Ó-ئا-ف-ت-م اد-ب ه-نأا ة-سصا-خ كيرا-فو-ب

Ãم-ل-ح دا-ع-ت-با م-غر ق-ير-ف-لا ل-ب--ق--ت--سس
.دوعسصلا

موجهلا ةسضافتنا رظتني
م-ه-ي-ف اÃ يدا-ن-لا تي-ب ‘ ع-ي-م÷ا ع-جرأاو
تاÌع-ت-لا بب-سس ي-سسي-نو-ل د--لا--خ بردŸا
Êاع-ي يذ-لا Òب-ك-لا شصق-ن-لا ¤إا ةÒخأ’ا

يسشار◊ا بردŸا ىعسس اذهل ،موجهلا هنم
عم هتايونعم عفرو هيبع’ عم ثيد◊ا ¤إا

،ةسصرف ىندأا لÓغتسسا ةرورسضب مهتبلاطم
ةيدوع ديد÷ا ه-جو-لا ءا-ق-فر د-عو د-قو
نم ةيادب ÚسسفانŸا كا-ب-سش ¤إا لو-سصو-لا-ب
لا‹ يأا كان-ه د-ع-ي ⁄ ه-نأ’ د-غ-لا ءا-ق-ل
م . م   .مهبسسح Óبقتسسم أاطخلل

كـــــــــيرافوب ‘ زوـــــــــفلا ىـــــــــلع رـــــــــسصُي يـــــــــسسينول

ةيلام تإزيف– كيرافوب دإدو ةرإدإإ تدعو
نم بع’ لكل ÚيÓم5ـب ردقت ÚبعÓل ةمهم
‘ ،ششإر◊إ دا–إ قيرف طاقن مهبسسك لجأإ
ةعيلقلإ بعلÃ ءاثÓثلإ إدغ ةررقŸإ ةإرابŸإ

ة-لو-ط-ب ن--م ر--سشع ة--سسدا--سسلإ ة--لو÷إ ن--م--سض
.Êاثلإ ينطولإ مسسقلإ
دإدو ق-ير-ف ل-ت-ح-ي د--غ مو--ي ة--ه--جإو--م ل--ب--قو
ةطقن42 د-ي-سصر-ب ع-بإر-لإ ز-كرŸإ كيرا--فو--ب

،ششإر◊إ دا–إ ق-ير-ف--ل ة--ط--ق--ن81 ل-با-ق-م
يذ-لإ ر-مأ’إ ،ة-ي-بذا÷إ ز--كر--م ‘ د--جإو--تŸإ

.شسفانتلإو ةراثإ’إ ‘ ةمق ءاقللإ نم لعجيسس

مهثحيو ÚبعÓلاب عمتجي حيلف ديعسس
ششار◊ا دا–ا مزهب

كيرافوب دإدو قيرف ‘ لوأ’إ لجرلإ شصخ
ةيإدب لبق لوطم عامتجاب هيبع’ حيلف ديعسس
ر-ط-ف-لإ د-ي-ع د-ع-ب ¤وأ’إ ة-ي-ب-يرد-ت--لإ ة--سص◊إ
بع----لÃ شسمإ لوأإ تر----ج ي----ت----لإو كرا----بŸإ
ابسس– كيرافوب ةنيدÃ زاقر دمfi ديهسشلإ

Ÿششإر◊إ دا–إ ةإراب.
عم حيلف ديعسس شسيئرلإ ثد– ءاقللإ لÓخو
عيمج ‘ ةÒبك يتقث »:مهل هلاق ا‡و ،هلابسشأإ
مزه-ب م-ك-ي-ل-ع ،ي-ن-ف-لإ م-قا-ط-لإ ‘و Úب-عÓ-لإ
ة--ي--لا--م غ--لا---بÃ م---كد---مأا---سسو ششإر◊إ دا–إ

fiÎمكدعسستسس ةم».

شسيئرل ناك ،ÚبعÓلاب هعامتجإ ¤إإ ةفاسضإإ
مقاطلإ عم لوطم عامتجإ حيلف ديعسس يدانلإ
شسيئر-لإ بردŸإ ن-م ل-ك هدو-ق-ي يذ-لإ ي-ن-ف-لإ
.ةيركوب شسايلإ هدعاسسمو لÓهوب لامك
ع-قإو ن--ع نا--فر--ط--لإ ثد– ءا--ق--ل--لإ لÓ--خو
نع ثد– امك ،ÚبعÓ-لإ ة-ي-ع-سضوو ،ق-ير-ف-لإ
حيلف ديعسس دعو لÓخو ششإر◊إ دا–إ ءاقل
،مكءإرو فقي لكلإ نإ» : هلوقب ينفلإ مقاطلإ

دا–إ مامأإ انÒهامج داعسسإإ ’إإ مكيلع امف
.«ششإر◊إ

قباسسلا هقيرف ةهجاوم ‘ لÓهوب
ششار◊ا دا–ا

د--غ مو--ي لÓ--هو--ب لا--م--ك بردŸإ ه--جإو--ي--سس
بع---لÃ ششإر◊إ دا–إ ق----با----سسلإ ه----ق----ير----ف
نم رأاثلإ هلÓخ نم لواحيسس ءاقل ‘ ،ةعيلقلإ

‘ ه-ن-م در-ط د-ق نا-ك يذ-لإ ق-با--سسلإ ه--ق--ير--ف
.ةدرط رسش يسضاŸإ لبقام مسسوŸإ
دا–إ بردم ىعسسيسس ،ةلباقŸإ ةه÷إ ‘ نكل
دإدو طا--ق--ن بسسك ي--سسي--نو--ل د--لا--خ ششإر◊إ
ة-ق-ط-ن-م ن-م Ó-ي-ل-ق و-لو دا-ع-ت--بÓ--ل كيرا--فو--ب
دق ناك يسسينول دلاخ نأإو ةسصاخ ،ةيبذا÷إ

كيرافوب  دإدو ةإرابم طاقن نأإ إرخؤوم حرسص
ىقبت اميف قيرفلإ راسسم ديد– ‘ ةمهم دج
يدهم Ëرك.ةلوطبلإ رمع نم

كيرافوب دادو
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:›ابرد سسابع ةركصسب ةطبار سسيئر

«حــــــــــششÎلا يــــــــــف قــــــــــ◊ا هــــــــــيدل سســــــــــيل وـــــــــــششاعم»
يذيفنتلأ بتكŸأ ةيوصضعل حصشرŸأ و ›ابرد سسابع ةركصسب ةطبأر سسيئر فصشك
وصشاع نب ناميلصس نأ وكرح نب ةمئاق نمصض  ممهلأ يوذل ةيرئأز÷أ ةيدا–Óل

حصشÎلأ ‘ ق◊أ هيدل سسيل ةيدا–لأ ةصسائرل ةحصشرŸأ ىرخألأ ةمئاقلأ سسيئر
يئاصضق رصضfi روصضح نود و يديألأ عفرب  راصشب ةطبأر سسأأر Óلع هباختنأ ” هنأل
اهلقأ ةدŸ ةصضايرلل هتصسرا‡ تبثت ي-ت-لأ ة-مزÓ-لأ ق-ئا-ثو-لأ ر-صضح-ي ⁄ ه-نأ ا-م-ك
اهيلع رصشؤوم  مأزتللأ ةقاطب و ةيصضايرلأ تأزاجإلأ لاصسرإأ لودج يه و  Úتدهع
. ةيدا–لأأ و ةطبأرلأ و يدانلأ لبق نم

ةينوناق تاقورخ دوجو ببشسب تاباختنلا ليجأات ديرن
ةيعم÷أ لاغصشأ ليجأاتب بلاطي هنأ ›ابرد سسابع ةركصسب ةطبأر سسيئر حصضوأ
ءأدصصأ ةديرج لأؤوصس ىلع هدر ‘ و ةينو-نا-ق تأزواŒ تل-ج-صسه-نل ة-ي-با-خ-ت-نلأ
Úنأوقلأ هيلع سصنت امبصسح مهيصسفانم حصشرت ‘ انعط أومدق أذأ ام لوح  بعŸÓأ

عوصضوŸأ ‘ لصصفلأ تصضفر اهنأ Òغ اهانمدق يتلأ تأزأÎحلأ تدكأ يتلأ ةيدا–Óل ةعباتلأ نوعطلأ ةن÷ ىوتصسم ىلع انعط مدق هنأ دكأ
ناجللأ نل » فاصضأ و Úنأوقلأ مأÎحأ مدع نم مغرلاب Úتمئاقلأ حصشرت ىلع تقفأو يتلأ و ةيرأزولأ ةينطولأ ةنجللأ ¤أ رمألأ تكرت و

⁄ –Îلجر هنأل تأزواجتلأ هذه ‘ لصضفي و رأرق ذخأايل  ايصصخصش يدلاخ يلع ديصس ةصضايرلأ و بابصشلأ ريزو لخدت بلطأ نوناقلأ م
دوجو ىلع هونأ و  تافلŸأ ةعجأرم نم دبل و رمحأ طخ ةينطولأ ةبخنلأ ةصضاير و ةلودلأ Úنأوق و  ةلودلل ةعبات يه Úنأوقلأ و ةلود

Êوناق قرخ اصضيأ دعي أذه و نوعطلأ و تاحيصشÎلأ ةن÷ ‘  مهتاطبأر نم Úيصصقم نيوصضع
ءاوجألا ةبرهكل Úيشضايرلا لامعتشسا نم أاÈتي ›ابرد

ةيباختنلأ ةيعم÷أ روصضح مهنم أوبلط و Úيصضايرلأ لامعتصسأ ءأرو أوناك مهنأ أوكرح نب  ةمئاق تلاط يتلأ تاماهتلأ سصخي اميف و
رابخإلأ نوعباتي Úيصضايرلأ نأ  حصضوأأ و رمألأ أذه نم ›ابرد سسابع أأÈت  ةيباختنلأ ةيعم÷أ لاغصشأ تاير‹  Òكعت و ةرصشوصش ثأدحإل
ةيعم÷أ ءاصضعأ هيف ميقي يذلأ قدنفلأ ¤أ  ةيباختنلأ ةيعم÷أ ءأرجإأ ةليل  أورصضح مهنأ فصشك و  يعامتجلأ لصصأوتلأ لئاصسو Èع

أوناك   مهنأ مهنأ Òغ ةماعلأ ةيعمجلل رومألأ كرت و لخدتلأ مدع مهنم بلاط و ريوزتلأ لامعتصسأ لاح ‘ لأزتعلاب أوددهو ةماعلأ
 يوصصنم ةلوخ                                   .ةروزم تافلم لامعتصسأ نوصضفري و ةيبŸولأ باعلألأ ىلع Úلبقم  مهنأل Úيرصصم

تا-جا-ي-ت-ح’ا يوذ-ل ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا و-ي--ضضا--ير بب--ضست
تناك يتلا ةيباختن’ا ةيعم÷ا لاغضشأا ءاغلإا ‘ ةضصاÿا

و ي-ضضا-ير-لا ي-جو-لو-ن-ك-ت-لا د-ه-عŸا-ب  د-حأ’ا سسمأا ةرر-ق-م
مويلا ماقتضس ثيح ةعاضس نورضشع و ةعبرأا ةدŸ اهليجأات

Ãو’ا ة-ن--ج--ل--لا ر--قŸة-ي-ع-م÷ا لا-غ-ضشا ل-ي-جأا-ت رار-ق ة-ي-ب
ة-ن÷ ءا-ضضعأا Úب ة--كÎضشم ة--ن÷ ه--تذ--خ--تا ة--ي--با--خ--ت--ن’ا
و  ةيدا–Óل ماعلا Úمأ’ا و نوعطلا ةن÷ و تاحيضشÎلا

اميف  ÚتحضشرŸا Úتمئاقلا ىدحإا سسيئر وضشاعم ناميلضس
و عامتج’ا روضضح  ةيناثلا ةمئاقلا سسيئر وكرح نب سضفر
ي-ت-لا داد-ضسن’ا ة-لا-ح د--ع--ب ءا--ضضعأ’ا ء’ؤو--ه ع--م--ت--جا د--ق
ةينطولا ةبخنلا ويضضاير روضضحب ةيعم÷ا لاغضشا اهتدهضش

ةيعمجلل يمتني ’ سصخضش يا روضضح عنÁ نوناقلا ن’
ةيعم÷ا ءارجإا ىلع ةرازولا ةلث‡ ترضصأا تقو ‘  ةماعلا
ةرداغم نويضضايرلا سضفر Úح ‘ اهداعيم ‘ ةيباختن’ا
ةطرضشلا ناوعأا لخدت مغر ةعاقلا

وششاعم ةمئاق اوشضفر نويشضايرلا
لاغضشا روضضح Úيضضايرلاب تعفد يتلا بابضسأ’ا نم و
ناميلضس ةمئاقل مهضضفر و-ه ا-ه-ف-قو-ل ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا

ت“ يذلا قباضسلا بتكŸا تافلfl نم اهنأ’ وضشاعم
امك  مهبضسح  ةضضايرلا و بابضشلا ةرازو لبق نم هتيحنت
  ةيعرضش Òغ ةمئاق اهنأا

ةصصاÿا تاجايتح’ا يوذ

لاــــــــــغششأا نوــــــــــغلي نوــــــــــيشضايرلا
ةــــــــــيباختنلا ةــــــــــيعم÷ا

fiا بع’ نارقم دمŸا ءادصصا ةدير÷ سسر÷ا ةركل ينطولا بختنŸÓبع :

«اــــــــــيشصخشش رــــــــــيزولا لــــــــــخدت دــــــــــيرن»

راــــــــــــــــــــــهششإا

راــــــــــــــــــــــهششإا
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انه رضضاح هنا سسر÷ا ةركل ينطولا بختنŸا بع’ حضضوا
تازواج-ت-لا و ةر-ق◊ا-ب د-يد-ن-ت-ل-ل Úي-ضضا-ير-لا ه-ئÓ-مز ة-ق-فر
يتلا وضشاعم حضشرŸا ةمئاقل مهضضفر نع اÒبعت و ةينوناقلا

” يذ-لا ›ارد-ي-ف--لا بت--كŸا ن--م ءا--ضضعأا ا--ه--ف--ل--خ لاز--ي ’
ىضصقŸا بتكŸا معد لوح ةلدا كلÁ هنا دكا و هؤواضصقإا
و وضشاعم حضشرŸا ةيعرضش ‘ ككضش هنا امك وضشاعم ةمئاقل
ةينامث ةءافك ةداهضش ىلع زوحي ’ هن’ يعرضش Òغ هÈتعا

هنا فضشك  امك ةيدا–’ا حئاول هيلع سصنت امبضسح  تاونضس
و ةيدا–’ا نم هجارخإا ” يذلا ةيدا–’ا فيضشرأاب بلاط
يلع ديضس ريزولا لخدتي نا نارقم بلاط قايضسلا تاذ ‘
ةبقارم و ةضساردل ةلودلا ةبتاك يركاوضس ةميلضس و يدلاخ
ÚحضشرŸا تافلم
زوف ن-م ن-ق-ي-ت-م ه-نا نار-ق-م ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا بع’ د-كأاو
هنأ’ ةيعم÷ا لاغضشأا قÓط-نا ل-ب-ق و-ضشا-ع-م نا-م-ي-ل-ضس ة-م-ئا-ق
نا نارقم فاضضأا و اوكرح نب ةمئاق ىلع Úتوضصب قوفتم
هنا دكا و  ةروزم وضشاعم ةمئاق ءاضضعأا اهمدق يتلا تافلŸا

Áنم هئاقفر و بلاط هنا امك هلوقي ام ىلع تاتابثإ’ا لك كل
تافلم نع مهل فضشكت نا ةضضايرلا و بابضشلا ةرازو ةلث‡

بلاطم سصوضصخبو ÚحضشرŸا تضضفر اهنكل  ÚحضشرŸا
ةرورضض ىلع نارقم ددضش  اهلجا نم اورضضح يتلا Úيضضايرلا
دكأاتلا ىلع ايضصخضش  يدلاخ ريزولا فارضشإا و ةيعم÷ا ءاغلإا

دكأا و نهارلا عضضولا نم اوذأات مهنأ’ ÚحضشرŸا تافلم نم
و  هيف نوقثي مهنأ’ ناك امهم ريزولا رارق لبقتيضس هنا نارقم
يه و ةي-نا-ث-لا ة-م-ئا-ق-لا نود-يؤو-ي Úي-ضضا-ير-لا نا نار-ق-م د-ن-ف
فرط عم اوضسيل هنا لاق و فرضصتلا اذهب اوكرح نب ةمئاق
يوذ ةضضاير نوÒضسي ءافكأا سصاخضشأا نوديري مهنكل Úعم
.ةضصاÿا تاجايتح’ا

«بيلح ةوهقلا و ةرشسكلا  ىلع رطفا تنك ناشضمر رهشش ‘»
نارقم لاق ممهلا يوذ ةضضاير هضشيعت يذلا داضسفلاب اديدنت و
ةيدا–’ا نولخدي سصاخضشأا  كانه  تاباضصعلا نم انافك »

ةمخف تارايضسب اهنم نوجرخي و ةيرزم ةيعامتجا ةلاح ‘
د‚ ’ و Êاعن نويضضايرلا نحن و اذه  مهل نيأا نم لءاضستأا

ةوهق-لا و ةر-ضسك-لا ر-ط-فا تن-ك ي-ن-نا ه-ل-لا-ب م-ضسقا و ه-ل-كأا-ن ا-م
جرهŸاب Êومضسأا و يد’وأا و انا ناضضمر رهضش ‘ بيل◊ا

لغتضشا يننأا امك هلكأا ام بلطأ’ تاهويديف رضشنا تنك يننأ’

                                 «يتلئاعل سشيعلا رفوا ىتح ’امح مويلا
تلمعتشسا ةشسفانŸا ةمئاقلاو زازتبا ثدحام

ةلبلب ثادحإل Úيشضايرلا
سسما Úيضضايرلا روضضح ناو سشاعم ناميلضس حضشرŸا حضضوا

اهليجأات و اهئاغلا ‘ مهببضست و ةيباختن’ا ةيعم÷ا لاغضشا ‘
ويضضاير تلمعتضسا يتلا ةيناثلا ةمئاقلا فرط نم زازتبا وه
نم  تÓفا◊اب مهورضضحأا و ةنتاب يدان و ›وÎبلا عمÛا
ة-ي-ع-م÷ا لا-غ-ضشا ف-ي-قو-ت فد--ه--ب  ل--كا--ضشŸا ثاد--حإا ل--جا
مهنأ’ تاباختن’اب هزوف نم نيدكأاتم اوناك مهنأ’ ةيباختن’ا
ام لك نا دكا و Úتوضصب ىرخأ’ا ةمئاقلا ىلع Úقوفتم انك

” ه-نا و-ضشا-ع--م فا--ضضأا و ل--ب--ق ن--م ه--ل ط--طfl نا--ك ثد--ح
مغر ةيناثلا ةمئاقلا ءاضضعأ’ا و Úيضضايرلا لبق نم هزازفتضسا
اذه ‘ و هتيعرضش مدعب هومهتا امك لخدتي ⁄ و اديعب ناك هنا
كلذ و يدايأ’ا عفرب هباختنا ” هنا وضشاعم حضضوا ددضصلا

ة--ن÷ و د--ي--حو ح--ضشر--م ة--لا--ح ‘  ة--ط--بار---لا ح---ئاو---ل بضسح

هÁدقت ” و يلخادلا نوناقلاب اوبلاط ةرازولا و تاحيضشÎلا
و بردمك ةنضس71 ذنم ةضضايرلا سسراÁ هنا دكا امك  امهل

دكؤوي ةيدا–’ا فيضشرا نا امك قئاثولا لك كلÁ و  Òضسم
03 كلÁ ناك هنا وضشاعم حضضوأا ةلضص وذ قايضس ‘ و    كلذ
حبضصا نا ¤ا مهنم Òبك ددع ءاضصقا ”و هتمئاق ‘ وضضع
‘  ةرازولل ةعباتلا نوعطلا ةن÷ لبق نم كلذ و41 مهددع
ا-ه-نا م-غر ىر-خأ’ا ة-م--ئا--ق--لا ن--م ف--ل--م يا سضفر--ي ⁄ Úح

ةتضس اهددع و ةلمتكم Òغ تافلم يوت–
هليجأات ىلع قفاو هنا دكأا تاباختن’ا ليجأات سصخي اميف اما

و داد-ضسن’ا يدا-ف-ت ل-جا ن-م ة-ما-ع-لا ة--ح--ل--ضصŸا بل--غ ه--نأ’
سسمأا ة-ح-ي-ب-ضص ة-ي-ع-م÷ا ا-ه-ت-ضشا-ع ي-ت-لا ة-بر-ه-كŸا ءاو-جأ’ا

نا مكح-ب ة-عا-ضس42 زوا--ج--ت--ت ’ ةÎف ¤ا ل--جؤو--ت نا طر---ضش
ةيعم÷ا ءارجا ناكم Òيغت و مهفئاظوب Úطبترم ءاضضعأ’ا

ي--م--ت--ن--ي ’ و--ضضع يا لو--خد ع--نŸ مزÓ--لا ن--مأ’ا Òفو--ت ع--م
نمأ’ا Òفوتل  بضسن’ا ةيبŸو’ا ةنجللا رقم Èتعيو  ةيعمجلل
. ةيباختن’ا ةيعم÷ا لاغضش’ نضس◊ا Òضسلل  مزÓلا



دادولا ةارابم»
ة-ب-ع--صص تنا--ك
ق----ير----ف ما----مأا

ى--ل--ع م---ظ---ن---م
عيمج

،طوطÿا
ديدعلا انل صصلخو
،تا--بو--ع---صصلا ن---م
ر-ك-صشأا يرود-ب ا--نأاو
ى----ل-----ع Úب-----عÓ-----لا
ة----يو----ق----لا م----ه----تدارإا
م-غر-لا-ب ع-ئار-لا م-ه--ئادأاو
انيدأا ...ةديدع-لا تا-با-ي-غ-لا ن-م
ف-صسأÓ--ل ن--ك--ل ع--ئار لوا طو--صش
يقلتب ايلاغ انفلك أاطخ انبكترإا

لهأاتلا نكل ،رايدلا لخاد انه فده
ةارابم ‘ بعلنصسو انك‡ لازي ’
.«ءاصضيبلا رادلاب ةدوعلا

ةإرابم بقع) زيغن ليبن
(يواسضيبلإ دإدولإ

كلذو ةدحتŸا ةكلمŸاو اصسنرف Úب وكيب صسكياصس ةيقافتا ماربإا -6191
.ةينامثعلا ةلودلا يواهت دعب ايصسآا برغ ‘ ذوفنلا قطانم ديدحتل

ر-ثرآا كا-م لاÔ÷ا ر-مأا-ي تل-فزور Úل-ك-نار-ف ي-ك-ير--مأ’ا صسي--ئر--لا -2491
.اهيف ةيكيرمأ’ا تاعافدلا رايهنا رثإا Úبلفلا نم جورÿاب
‘ ›اعلا دصسلا نم ¤وأ’ا ةلحرŸا ‘ لمعلا ءاهتناب ت’افتحا -4691
.رصصم
ةعيطق دعب برغŸاو رئاز÷ا Úب ةيصسامولبدلا تاقÓعلا ةدوع -8891
.ةنصس21 تماد
Òجفتب كلذو دلاخ نصسح خيصشلا ةينانبللا ةيروهم÷ا يتفم لايتغا -9891
.هترايصس
.6/1 ةجيتنب كلامزلا يدان ىلع يلهأ’ا يدانلا زوف -2002
فرع ام وهو ةيبرغŸا ءاصضيبلا رادلا ةنيدم ىلع يباهرإا موجه -3002
.«ءاصضيبلا رادلا تاÒجفت»ـب
.اًيمصسر ةطلصسلا ملصستي يزوكراصس ’وكين يصسنرفلا صسيئرلا -7002
يبيللا صشي÷ا نم تاوق Úب يزاغنب ةنيدم ‘ تاكابتصشا ع’دنا -4102
ةعيرصشلا راصصنأا ميظنتل ةرصصانم تاعوم‹ و Îفح ةفيلخ ءاوللا ةدايقب
.ةماركلا ةيلمعـب ًاقح’ فرع اميف
5102- fiىلع مادعإ’اب امكح ردصصت ةيرصصم ةمك fiصسيئرلا يصسرم دم
.ÚملصسŸا ناوخإ’ا ةعامج دارفأا نم ًاصصخصش051و لوزعŸا يرصصŸا

صسأاك ماكح دحأا يصسادرŸا دهف فقوت ةصضايرلل ةيدوعصسلا ةئيهلا -8102
.داصسف ةيصضق ‘ هماهتا دعب ،ةاي◊ا ىدم8102 ⁄اعلا

وه ةبصسا◊ا ةلآ’ا عflÎ نأا ملعت له ^
.م5871 ةنصس يصسنرفلا لاكصساب زيلب

Îيل74.0 هثدحي ام نأا ملعت له  ^
ا-م لدا-ع-ي را-ج-ف-نا ن--م لوÎب--لا ن--م
.تيمانيدلا نم غك54.0 نزو هثدحي

ديد◊ا نم نطلا نزو نأا ملعت له ^
نانطأا ةثÓث حبصصي اما“ أادصصي نأا دعب

نأا ن---كÁ ها---يŸا نأا م---ل---ع---ت ل----ه ^
لصضفأا نوكت و عطق ةادأاك مدختصست

.داح حÓصس يأا نم
ي-صضا--ير--لا ⁄ا--ع--لا نأا م--ل--ع--ت ل--ه ^

ر----ك----ت----با د----ق ن----تو----ي----ن قا-----ح-----صسإا
.يئادتبإ’ا ثلاثلا فصصلا ‘ وهو ةيددعلاةتلاوتŸا

.قئاقد8 ‘ صضرأ’ا ¤إا لصصي صسمصشلا ءوصض نأا ملعت له ^
اميف قيقرلا صسأاكلا نم Ìكأا رصسكلل صضرعم كيمصسلا صسأاكلا نأا ملعت له ^
.نخاصس بورصشم هب عصضو اذإا

ببصسب كلذو ةيناث8و قئاقد7 نم Ìكأا رمتصسي ’ فوصسكلا نأا ملعت له ^
.صسمصشلا لوح صضرأ’ا اهب رودت يتلا ةعرصسلا

ن-م ا-هاو-تfi ي-ث-ل-ث لدا-ع-ي ا-م د-ق-ف-ت بي-ل◊ا ة-جا-جز نأا م-ل-ع--ت ل--ه ^
.راهنلا ءوصض ‘ Úتعاصس ›اوح تعصضو ام اذإا «ب» Úماتيف

.ليم نويلم39 ›اوح دعبت و صسمصشلا يه صضرأ’ا ¤إا م‚ برقأا ^
رهن هيلي Óيم75104 هلوط و لينلا رهن وه ⁄اعلا ‘ راهنأ’ا لوطأا ^

.يبصسيصسŸا رهنف نوزمأ’ا

. كمصسلا داطصصأا فيك ينملع نكلو  ،ةكمصس ينطعت ’ ^
.ةيناث ‘ ملكتو ،ةنصس ‘ ركف ^
. ناصسنإا ماطح قوف ،ةداعصسلا كلت ةنوعلم ^
. ةمكحلل نمث ’و ،نمث بهذلل ^
. دحا بجاو صسيل عيم÷ا بجاو ^
.جرعأا هنأا كلمحي يذلا لجرلا Èخت ’ ^

كسســـــــــــــفن فـــــــــــقث

Ãإ رطفلإ ديع ةبسسانŸيرئإز÷إ عيمج ¤إإ مدقتإ نإ › بيطي ،كرابÚ
«بعŸÓإ ءإدسصأإ» ةديرج قاسشع ةسصاخ ةبطاق ةيمÓسسإ’إ ةم’إو

انقيرط رونيو انلاعفأإو انلإوحأإ حلسصي نإ ،¤وŸإ نم ايجإر ةرا◊إ Êاهتلاب
ةإزغلإ رهق نم Úينيطسسلفلإ اننإوخإإ رسصني نإو ،دابعلإو دÓبلإ عفنيام ¤إإ

...برعلإ مهبانذإإو ةنياهسصلإ
عقوŸإ Èع انتلسسإرÃ إوسسنت ’ ،مويلإ ةحفسص عم مككÎن نإ لبقو

رونت مكعيسضإومف،moc.liamg@mirakiddam :›اتلإ ÊوÎكل’إ
امكو ،مكنظ نسسح دنع نوكنل انتÁزع نم ديزت مكتإداقتنإو انتحفسص

.مويلإ ءاعدب هللإ ةكرب ىلع انتحفسص أإدبن ،ددع لك ‘ ”دوعت

نب ىيحي»و ، «مصصاع نب رصصن» مه (خلا..ق ، ج ، ب) : لثم Ëركلا نآارقلا فورح طيقنتب ماق نم لوأا ^
 Ëركلا نآارقلا ةءارق برعلا Òغو برعلا ىلع رصسي ا‡ ، «زمره نب نمحرلا دبع»و ، «رمعي

«ةبوتلا» ةروصس يه ةلمصسبلاب أادبت ’ طقف ةدحاو ةروصسو ، ةروصس (311) ةلمصسبلاب أادبت يتلا روصسلا ددع ^
 . نابزح ءز÷او ، اًءزج Ë (03)ركلا نآارقلا ءازجأا ددع ^
.عابرأا (4) ¤إا مصسقم بز◊او ، اًبزح Ë (06)ركلا نآارقلا بازحأا ددع ^
 . اًعبُر (042) نآارقلا عابرأا ددع ^
،اًفرح (076323)هفورح ددعو ، ةملك (43977) هتاملك ددعو ، ةيآا Ë (6326)ركلا نآارقلا تايآا ددع ^

. اًبيرقت ةطقن (0305101) هطاقن ددعو
.فور◊او تاملكلاو تايآ’ا ددعل ةديدع ىرخأا تاءاصصحإا كانهو ^

زيزعلإ دبع نب رم-ع ر-يزو ةو-ي-ح ن-ب ءا-جر لا-ق
:سسماÿإ يدسشإرلإ ةفيلÿإ
ةنيدŸإ ىلع ًايلإو ناك اŸ زيزعلإ دبع نب رمع عم تنك»

وه : لاق هيف رظن املف ،مهرد ةئامسسمخب هل هتيÎسشاف ،ًابوث هل يÎسشأإ ينلسسرأاف
.!نمثلإ سصيخر هنأإ ’ول ديج

Ÿملسسملل ةفيلخ راسص اÚ، سشأ’ ينثعبÎسشاف ًابوث هل يÎمهإرد ةسسمخب هل هتي !
.!نمثلإ ›اغ هنأإ ’ول ديج وه : لاق هيف رظن املف
.تيكب همÓك تعمسس املف : ءاجر لاق
؟ ءاجر اي كيكبي ام : رمع › لاقف
.فقوŸإ إذه رسس ةويح نب ءاجرل رمع فسشكف هنع تلق امو تإونسس لبق كبوث تركذت : تلق

....«ةقإوت ًاسسفن › نإإ«ءاجر اي لاقو

ــه2441 لاوصش50 ـل قفاوŸا1202 يامÚ 71نثإ’ا

بوعسشلإ لاثمأإ  ـــــــــ

ةروثأام لإوقأإــــــــــ ؟ كتامولعŸ فسض ــــــ

يدهم Ëرك :دإدعإإ

لصصاح يصسور ةقيقد ءايحأا ⁄اع ،فوكينصشتيم ايليإا -5481
.8091 ماع بطلا ‘ لبون ةزئاج ىلع
.ةيرصصم ةنانف ،ةيدهŸا ةÒنم -5881
.يكيرمأا لث‡ ،ادنوف يÔه -5091
.يكافولصسوكيصشت مدق ةرك بع’ صشتوب Úنوتنأا -7091
.يكيصسكم بتاك ،وفلور ناوخ -7191
ةزئاج ىلع لصصاح يكيرمأا يداصصتقا ،رليم نوتÒم -3291
.0991 ماع ةيداصصتق’ا مولعلا ‘ لبون
.يليزارب مدق ةرك بع’ ،صسوتناصس نوتلين -7291
.يرصصم يمÓصسإا يعادو ⁄اع ،لاصسعلا دمحأا -8291
.›اطيإ’ا نÓيم Îنإا يدان صسيئر ،يتاروم وميصسام -5491
ىلع لصصاح ÊاŸأا ءايزيف ⁄اع ،زترونديب صسناهوي -0591

.7891 ماع ءايزيفلا ‘ لبون ةزئاج
.يصسنرف فلؤوم ،دوت ليوناÁإا -1591
.ةيكيرمأا ةينغم ،نوصسكاج تيناج -6691
.يكافولصس مدق ةرك مكح ،ليخيم صشوبول -8691
.ينيتنجرأا مدق ةرك بع’ ،Êولاكصس لينويل -8791
.Êابصسإا مدق ةرك بع’ ،وزنولأا لكيام -0891
.ةيروصس ةلث‡ ،دمحأا اينارو ةينانبل ةينغم ،مرجع يصسنان -3891
.ةيناŸأا مدق ةرك ةبع’ ،غاتيم ا‚ا -5891
بع’ ،ويك يدنأاو يرطق مدق ةرك بع’ ،رصصان يلع -6891
.يدنلريأا مدق ةرك

امد رط“ ءامسسلا
اجافت  ،8291 ةنسس نم رهسشلإ إذه لثم ‘

ًابحسس مهتيؤورب ايلوغنم تإدلب ىدحإ ›اهأإ
رط“ ءامسسلإ إذإإ مث و÷إ ‘ نوكتت ة“اق
يوا--م--سسلإ مد---لإ بسضخو ، ! ر---م---حأإ ًا---مد
’و ًا-عز-ف إور-ف-ف ، م-هءا-ي-سشأإو م-ه-سسبÓ--م
نأإ إو-ن-ق--يأإو عز÷إ ةد--سش ن--م ه--ل ة--ه--جو
نإو ، موقت نأإ تكسشوأإ وأإ تماق دق ةمايقلإ

كلذب ًإرإذ-نإإ ’إإ سسي-ل يو-مد-لإ ر-طŸإ كلذ
هدا-ب-ع ى-ل-ع ق-لاÿإ بسضغ ى-ل-ع Óً--ي--لدو
نيذلإ نوليلقلإ نوي-بوروأ’إ لوا-ح ًا-ث-ب-عو
مهومهفيو ، ›اهأ’إ عور إوئدهي نأإ كانه

يداع رطم وه ا‰إإ يومدلإ رطŸإ كلذ نأإ
دقو رمحأ’إ بوطلإ بإÎب طلتخإ هنكلو
 . ةفسصاع هتراثأإ

تنو-مÒل-ك ‘ ًا-سضيأإ كلذ ل-ث-م ثد-ح د--قو
ن-ك-ي ⁄و د-ي-ع-ب Òغ د-ه-ع ذ-ن-م ا-سسنر-ف--ب
مهنإوخإإ نم ل-قأإ نو-ي-سسنر-ف-لإ نو-حÓ-ف-لإ
ةبيرغلإ ةرهاظلإ هذه نم ًاعزف ÚيلوغŸإ
. ة-عا-سسلإ بإÎقإو ة-ما-ي-ق-لإ ن-م ًا-فو-خ وأإ

كراتولبو ليجÒفو سسوÒموه انثد-ح-يو
روسصعلإ ‘ ًإرإرم ط-ق-سس يو-مد-لإ ر-طŸإ نأا-ب
ًاببسس ةرم لك هطوقسس ناكو ًاسضيأإ ةÁدقلإ

‘ flمهنيب بعرلإ راسشتنأإو ›اهأ’إ فوا . 
هبسشي ىتح هنول رمحي ا‰إإ رطŸإ نأإ عقإولإو
حايرلإ اهÒثت ةنولم دإوÃ هطÓتخاب مدلإ

.كلذ Òغ هل ليلعت ’و هطوقسس ليبق

نوÒف ناوخ ينيتنجر’ا
 علسصأ’ا رحاسسلا  ...

رحاصسلاب نوÒف نايت-صسب-ي-صس ناو-خ بق-ل-ي
ة-ب-هو--م و ءا--كذ ن--م ل--م--ح--ي اÒ Ÿغ--صصلا

م--هأاو ل--صضفأا ن---م ه---نأا ًاد---كؤو---م ة---قرا---خ
دا‹أا ع-ن-صص ,⁄ا-ع-لا ‘ بع-ل--لا ي--ع--نا--صص

‘ ل-صشف-لا فر-ع ه-ن-ك-ل ،ة-ي-لا-ط-ي’ا يداو-ن--لا ن--م د--يد--ع--لا
،ايلاطيا ¤إا ه-تدا-عأا ة-با-صصإ’ا ة-ن-ع-لو ،د-ت-يا-نو-ي Îصسي-صشنا-م
¤إا مدق ثيح نم دوعيل ،Îن’ا عم باقلأا نم Òثكلا ققحف
.صستــنايدوتصس يدان ‘ هتÒصسم يهنيو Úتنجرأ’ا
ة-م-صصا-ع-لا ن--ع د--ع--ب--ت ي--ت--لا ا--تÓ--ب’  ة--ن--يدÃ نوÒف د--لو
نم عصساتلا ‘ ملك06 ›اوح صسيريآا صسنيوب ةينيتنجرأ’ا

.5791 ماع صسرام
‘ قباصسلا Òهصشلا بعÓل نبأا وه نوÒف نايتصسبيصس ناوخ
ناو هل قبصس يذلا ،نومار  ينيتنجرأ’ا صساتنيديتصسا يدان
..تاونصس ةدعل ييتنجر’ا بختنملل بعل
ةصضراع م‚ ،ايرام ىعدت نوÒف نايتصسبيصس ناوخ ةدلاو
حمارب ةمدقمو ،تاينيعبصسلا علطم ‘ Úتنجرأ’ا ‘ ءايز’ا
.هئاقصشأا Èكأا وه نوÒف نايتصسبيصس ناوخ امك ،ةينويزفلت

ةصضاير ةصسرا‡ بحأا هنا نوÒف نايتصسبيصس ناوخ نع فرع
¤إا  ةصسرامبب افوغصش ناكف ،ةصسردŸا هلوخد لبق مدقلا ةرك
لوقت ظقيتصسا املكو ،مدق ةرك هتداصسو ىتح عصضي نا دعب ’ا ماني ’ ناكف ،هعنم نم هترصسأا نكمتت ’ ةجرد
دعب ’ا تكصسي نلو ،ءاكبلاب ايلاع حيصصيف اهدجي ⁄ اذاو ،اهقصشعي ناك يتلا ةركلا كلت نع ثحبيو ’ا هتدلاو
دŒ تناك يتلا ايرام هتداول امئاد مÓكلاو انايحأا ناك امك ،ةداصسولا ت– اهعصضو ديعيل هترك عجÎصسي نا

عبتي .ةيلزنŸا اهتايجاح ةيبلتب نايتصسبيصس ناوخ اهنبا عانقإاب ةÒبك تابوعصص

مويلإ ¿Gd∏¡º d∂ G◊ªó Y∏≈ GC¿ H∏¨àæÉ T°¡ô Qe†°É}مويلإ
, Gd∏¡º J≤Ñπ eæÉ Gdü°«ÉΩ hGd≤«ÉΩ , hGCMù°ø dæÉ
GÿàÉΩ , Gd∏¡º GLÈ cù°ôfÉ Y∏≈ aôG¥ T°¡ôfÉ ,
hGCYó√ Y∏«æÉ GCYƒGeÉk YójóI hGCReæá eójóI ,
hGL©∏¬ T°ÉgóGk dæÉ ’ Y∏«æÉ , Gd∏¡º GL©∏æÉ a«¬

eø Yà≤ÉF∂ eø GdæÉQ , hGL©∏æÉ a«¬ eø
GŸ≤ÑƒdÚ GdØÉFõjøz.

{Gd∏¡º d∂ G◊ªó Y∏≈ GC¿ H∏¨àæÉ T°¡ô Qe†°É¿
, Gd∏¡º J≤Ñπ eæÉ Gdü°«ÉΩ hGd≤«ÉΩ , hGCMù°ø dæÉ
GÿàÉΩ , Gd∏¡º GLÈ cù°ôfÉ Y∏≈ aôG¥ T°¡ôfÉ ,
hGCYó√ Y∏«æÉ GCYƒGeÉk YójóI hGCReæá eójóI ,
hGL©∏¬ T°ÉgóGk dæÉ ’ Y∏«æÉ , Gd∏¡º GL©∏æÉ a«¬

eø Yà≤ÉF∂ eø GdæÉQ , hGL©∏æÉ a«¬ eø
GŸ≤ÑƒdÚ GdØÉFõjøz.
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:يام 71

:مويلإ مقر

051 لوأإ ي--ها---م :لإؤو---سسلإ
‘ ينطولإ بختنملل ةكراسشم
د---ع---ب ة---ي---لود ة---سسفا---ن----م
؟لÓقتسس’إ
بختن-م-ل-ل ة-كرا-صشم لوأا :بإو-÷إ
د-ع-ب ة--ي--لود ة--صسفا--ن--م ‘ ي--ن--طو--لا
‘5691 ةنصس ‘ تناك ،لÓقتصس’ا
ترج يتلا ةيقيرفإ’ا باعلأ’ا ةرود

.ليفازارب ةيلوغنوكلا ةمصصاعلاب

Áن-يذ-لإ ءإد-ه-سشلإ دد-ع م-قر-لإ إذ--ه ل--ث
ودعلإ لبان-ق-ب سسمإ را-ه-ن د-ح ¤إإ إو-ط-ق-سس
ددعلإو ،ةيبأ’إ ةزغ ءانبأإ ىلع Êويهسصلإ

ة-ن-يا--ه--سصلإ نإ اŸا--ط عا--ف--ترÓ--ل ح--سشر--م
بع-سشلإ ى-ل-ع م-ه-ت-سسر-ط--غ ‘ نودا--م--ت--م
ان-نوÿ د-ي-حو-لإ ا-نؤوإز-عو ،ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لإ
م-ه-تر-سصن-ب ءا-عد-لإ و-ه Úي-ن-ي-ط--سسل--ف--لإ

ة-نوÿإو ة-ن-يا-ه-سصلإ ه-جو ‘ م--ه--تو--ب--ثو
.برعلإ

:يام

ــــــــــ مويلإ حيرسصت ـــــــ

بلقلا تاقفخ لدعم
لصصي بلق-لا تا-ق-ف-خ لّد-ع-م
وأا ةقيقدلا ‘ ةقفخ27 ¤إا
وأا ة-عا-صسلا ‘ ة-ق--ف--خ234.
امل-ع ،ة-ن-صسلا ‘00234873

هنزو امأا . هداعبأا كلذكو رخآا ¤إا صصخصش نم فلتخي بلقلا مجح نا
وهف ءاصسنلا دنع هنزو طصسوتم امأا لاجرلل ةبصسنلاب مغ523 وهف طصسوتŸا

.هنزوو مصس÷ا مجح عم توافتي نكلو مغ542

سسا--ن--لإ ن--م Òث--ك--لإ – ي---سش“ ’
د-ع-ب ي-سشŸإ ىود-ج-ب نود-ق--ت--ع--ي
رمعت كلعجتسس ةوطخ ةئام لكأ’إ

ةقيق◊إ ‘ ،ما-ع Úع-سستو ة-ع-سست
ي-سشŸإ نأ’ ،ح-ي-ح--سص Òغ إذ--ه نأإ
ن-م ي-م-سضه-لإ زا-ه÷إ ل--ط--ع--ي--سس
ةمعطأ’إ نم ءإذ-غ-لإ سصÓ-خ-ت-سسإإ
.وتلإ ‘ اهانلكأإ يتلإ

.«قرسست تنأإو كتفاسش اهنأإ لوقت يهإر ةأإرŸإ » قراسسلل يسضاقلإ
.«ةدقإر تناك بذكت يهإر» :قراسسلإ هل لاق

انعم مسستبإإ



ل--شصاو---ت---لا ع---قاو---م Èع هار---جأا ر---ششا---ب---م ثب ‘
با-ب--شش ناد--ي--م ط--شسو بع’ ما--ق ،ي--عا--م--ت--ج’ا
د---حأا ة---ل---ئ---شسأا ن---ع ة---با---جإ’ا---ب يوارد دادزو---ل---ب

ة-ي-ف-ي-كو ي-جÎلا ة-ل-با-ق-م شصو-شصخ--ب Úي--ف--ح--شصلا
...ةرقم مامأا ءاشصقإ’ا دعب ةشصاخ اهل Òشضحتلا

؟ناك فيكو يجÎلأ ءاقل نع انثدح لوأأ
اÚ Ãقيرفلا ىلع ةدقعمو ةبعشص ةارابم تناك دقل

انقثو نحن ،ةراشسÿا لمحتيشس انم دحأا ’ هنأا
زوفلا وهو مهأ’ا قيق– انلواحو انشسفنأاب

،كلذ انل ناكو فادهأا لابقتشسا مدعو
Òشسن انلعجو انررح لوأ’ا فدهلا

انمغرأا دقل ،ديرن امك ةارابŸا
تار---ك---لا بع---ل ى---ل---ع ي---جÎلا

اهب زوفلا ‘ انح‚و ةليوطلا
.اهلك

مكتأÒصض– تناك فيك
؟ةأرابŸأ هذهل
ةر--ق--م ما--مأا ا--نر--شسخ د---ق---ل

رمأ’ا ،شسأاكلا نم انجرخو
ا--ن--ي--ل--ع اد--ج ا--ب--ع--شص نا---ك

ا--ن---جر---خ ا---ن---نأاو ة---شصا---خ
انعيشضو ح-ي-جÎلا تÓ-كر-ب
م-غر ،شصر-ف-لا ن-م Òث-ك-لا

بردŸا انب عمت-جاو ةÁز-ع ل-ك-ب تا-ب-يرد-ت-ل-ل ا-ند-ع كلذ
،لبقتشسŸا ‘ Òكفتلاو ةرقم ءاقل نايشسن انم بلط ناروز

شسفانŸا ةشسارد انلواح ةارابŸا هذهل ةديج لكب انرشضح
اوره-ظأا Úب-عÓ-لا ل-ك ،ه-ف-ع-شضو ه-تو-ق طا-ق-ن ى-ل-ع بع-ل-ل

.انفده ¤إا انلشصوو عوبشسأ’ا ةليط ةÒبك ةيدج

؟كقيلعت ام ،زايتماب ءاقللأ لجر تنك دقل
اذه هاŒا يبجاوب تمق انأا ،مهيلع ام اومدق يئÓمز لك
Ëدق-تو ل-ي-ج-شست-لا ‘ ه-ل-لا ي-ن-ق-فو د-ق-ل ،ط-ق-فو يدا-ن-لا

رود ‘ ة-شصا-خ اد-ج ل-ي-م-ج ر--مأا اذ--ه ة--م--شسا--ح ةر--ير“
ايئاقلت زفfi نوكت لاطبأ’ا يرود ‘ ،اذه لثم مدقتم
مويلا نحنو ،ىرخأا ةرم ةشصرفلا هذه كيتأات ’ دق كنأ’
،رخآا يدان يأا انفيخي ’و دادزولب بابشش شصيمقب بعلن
اذ-ه يد-هأا ،ن-ظ-لا بي-خأا ⁄و ة-ق-ث ل--ك--ب ءا--ق--ل--لا تل--خد
.راشصنأ’ا عيم÷ راشصتن’ا

؟كيأأر بصسح بايإلأ ءاقل نوكيصس فيك
‘ لوخدلاو باهذلا ءاقل نايشسن ةلواfi نآ’ا ذنم انيلع
Ìكأا بع-شصت-شس رو--مأ’ا شسدار ‘ ،با--يإ’ا ةارا--ب--م ءاو--جأا

،ة-ق--با--شسŸا ‘ ةÒب--ك ةÈخ كل--تÁ م--شصÿا نأاو ة--شصا--خ
نم شسنوتل بهذنشس نحن ةيدجب ةارابŸا هذهل رشضحنشس
ىنمتن ،كلذ Òغ ءيشش ’و لهأاتلا ةقاطبب ةدوعلا لجأا
لاطبأ’ا يرود يئاه-ن ف-شصن غو-ل-ب ا-نأ’ ا-ن-فد-ه-ل لو-شصو-لا
.ميظع زا‚إا

قـــــــلقلل وـــــــعدت تاـــــــكيرت ةــــــــباسصإا
ةارابم نم Êاثلا طوششلا ‘ تاكيرت لÓب بابششلا ناديم طشسوتم جرخ

اذ-ه نأا بعŸÓا ءاد-شصأا ردا-شصم ف-ششك-ت-ل ،ة-با--شصإ’ا ي--عاد--ب ي--جÎلا
ازهاج نوكي ’ دقو لحاكلا ىوتشسم ىلع ةيوق ةباشصإا ىقلت Òخأ’ا

Ÿبايإ’ا ةاراب Ãمقاطلا لمعيشسو اذه ،ةداح م’آاب شسحي هنأا ا
عم بردتلاو ةدوعلل هيزيهŒ لجأا نم مايأ’ا هذه هعم يبطلا
.ةعرشس ىشصقأاب ةعومÛا

صصوسصخب Êزاخيم ةديرغت
ثد◊ا عنسصت قازيرم

ة----يدو----لوŸ ق-----با-----شسلا بردŸا ما-----ق
ر-ششن-ب Êزا-خ--ي--م د--مfi ر--ئاز÷ا

قاز--ير--م با--ب--ششلا بع’ ةرو--شص
ط-----شسو-----تŸ ىر------خأا ةرو------شصو
ثيح ،Óشسيإا رئاز÷ا ةيدولوم
هذه ةرادإا عييشضتل هنم فشسأات
قز---ير---م تا---مدÿ ةÒخأ’ا
ي---هو ،با---ب----ششلا ح----لا----شصل
تع--ن--شص ي--ت--لا ةد--ير--غ--ت--لا
ع-----------قاو------------م Èع ثد◊ا
ي--عا--م--ت--ج’ا ل--شصاو--ت---لا
دادزو-ل--ب با--ب--شش را--شصنأاو
ا-م-ئاد نور-خا-ف-ت-ي ن-يذ-لا

بعÓ-لا اذ-ه ة-قر--شس ن--م
.ةيدولوŸا نم بوهوŸا

ةطبار يئاهن فشصن ‘ مدق عشضو نم دادزولب بابشش قيرف نك“
موي ةفيظن ةيئانثب يشسنوتلا يجÎلا ىلع اباهذ هزوفب ايقيرفإا لاطبأا
بردŸا ة-ك-ن-ح-ب ا-ه-ي-ف ع-ي-م÷ا فÎعا ةارا-ب-م ‘ ،ي-شضاŸا تب-شسلا
لخد يتلا ةليكششتلا ببشسب اذهو ششتيفولونام ناروز بابششلل ديد÷ا
ةيحانلا نم ةشصاخ يجÎلا نم اهتÒظن ىلع تقوفت يتلاو ءاقللا اهب
يدادزولبلا يدانلا قاششعل لئافتلا زوفلا اذه داعأا ثيح ،ةيكيتكتلا
.ةطبارلا شسأاك نم جورÿا دعب

أاطخ نود بعلو دعوŸا ‘ ناك عافدلا
ثيح يجÎلا ءاقل ‘ ةÒبك ةارابم بابششلل يعافدلا يعابرلا مدق
يأا اوبكتري ⁄و تاركلا بلغأا ‘ رورŸا نم مشصÿا موجه اوعنم
لماك مادختشس’ Êابعششلا بردŸا اوÈجأا نيأا ،ةقيقد09 ةليط أاطخ

امهيشسفن ديكأاتب ىرخأا ةرم اح‚ راششوبو دادكف ،ةيموجهلا هقاروأا
ايموجه ابيط ادودرم مدق يذلا Ìيخلبل ةبشسنلاب رمأ’ا شسفن وهو
يردبلا شسينأا يجÎلل لوأ’ا مجنلا ةكرح خاشسن لشش Úح ‘ ،ايعافدو
.هيلع ةقيشصل ةباقرب

ءانث لfi قازيرمو قرافلا عنسص طسسولا يعابر
تكشسأاو ناديŸا طشسو ‘ ةبشسانŸا ةفيلوتلا داجيإا ‘ ناروز ح‚

يعابرلا ببشست ثيح ،ةليكششتلا كلتب هلوخد دعب نيدقتنŸا هاوفأا
يوارد لجشس ثيح زوفلا اذه ‘ رششابم لكششب هيلع دمتعا يذلا
اميف ،يوارد نم ةريرمتب Êاثلا دويعشس فاشضأاو يŸاشس نم ةريرمتب
Óبقتشسم هل اوأابنت ةارابŸا عبات نم لك نم ءانثلا قازيرم باششلا يقل

.ىرخأ’ ةارابم نم دكؤوي هنأا اÃ ارهاز

موجهلا ‘ لوزعم ناك وبكوكو مهأ’ا ز‚أا دويعسس
هذه ‘ ناروز ه-ي-ل-ع د-م-ت-عإا يذ-لا ي-مو-ج-ه-لا ي-ئا-ن-ث-لا مد-ق-ي ⁄

لبقتشسي ⁄و ةيحيرأاب يجÎلا عافد بعلو Òثكلا ءيششلا ةارابŸا
فدهلل هليجشستب دويعشس هيف ح‚ مهأ’ا نكل ،ةÒثك ةÒطخ تارك
‘ ءادوشسلا ةطقنلا نكل ،اهيلع لشص– ةشصرف فشصن نم Êاثلا

ةروطخ يأا عنشصي ⁄و ’وزعم ناك يذلا وبكوك وه بابششلا موجه
ناروز ىلع بجي يذلا رمأ’ا وهو ،ةÒثك تارك هلشصت ⁄ ىتحو
.بايإ’ا ءاقلل ابشس– هيلع لمعلا

ءاقللا اذه ‘ يجÎلا نم ةÈخ Ìكأا ناك بابسشلا
يجÎلا نم ةÈخ Ìكأا ناكو ءاكذب ةارابŸا هذه بابششلا Òشس
مشساوŸا ‘ لاطبأ’ا يرود بعل نم وه يدادزولبلا يدانلا نأاكو
يللfi ىتح هنع ثد– يذلا رمأ’ا وهو يجÎلا شسيلو ةقباشسلا

مقاطلا هب ماق يذلا Òبكلا لمعلا نمثيو «شستروبشس Úيب» تاونق
.ةÎفلا هذه ةليط ينفلا

يراــــــــــــق راــــــــــــبتخإا لوأا ‘ حــــــــــــ‚ ناروز
با-ب-شش ع-م ا-يرا-ق ناروز-ل ¤وأ’ا ي-ه ة-ي-شضاŸا ةارا-بŸا Èت-ع-ت
‘ اهب زي“ يتلا ةكن◊او ةÿÈا لك هيف دكأا هنكل ،دادزولب

Êادو-شسلا لÓ-ه-لا ة-ق-فر ا-ي-ق-ير-فإا لا-غدأا-ب ة-ل-يو--ط--لا ه--تÒشسم
ع-ي-م÷ا ق-ف-تا ثي-ح ،ير-شصŸا كلا-مز--لاو

شضرف نم ح‚و Êاب-ع-ششلا هÒظ-ن ى-ل-ع «ا-ي-ك-ي-ت-ك-ت» قو-ف-ت ه-نأا
.مهبعل ةقيرط Òيغت ىلع مشصÿا ماغرإاو يجÎلا ىلع هبولشسأا

ةرقم ةسسكن اوسسنو ةداعسسلا ةمق ‘ راسصنأ’ا
دعب دادزولب بابشش تيب دوشستل ةرماغلا ةداعشسلاو ةحرفŸا رابخأ’ا داع
لك تايونعم عفر ‘ اببشس ةجيتنلا هذه نوكتل ،يجÎلا ىلع Òخأ’ا زوفلا

عوبشسأ’ا ‘ مهباشصأا يذلا شسأايلا دعب شضيبأ’او رمحأ’ا Úنوللا قششعي نم
د’وأا لامآا ،ةطبارلا شسأاك نم جورÿاو ةرقم نم ةراشسÿا بقع يشضاŸا
بعلم ىلع ىرخأا ةيباجيإا ةجيتن نورظتني ثيح انه فقوتت ⁄ ةبيقعلا
ì.Ü«.ةلوطبلا يئاهن فشصن غولبو شسدار

دأدزولب بابصش

1٢٠٢ يام٧1 Úنثإلأ
ــه٢441 لأوصش٥٠ ـل قفأوŸأ

 دادزوـــــــــــــلب باـــــــــــــبسش نـــــــــــــحن» :يوارد
«يداـــــــــــــن يأا اـــــــــــــنفيخي ’و

Úــــــــــــــــطسسلف
صشَبو ٌبيِرَق ٌحْتَفَو ِهsللأ َنِم ٌر-ْصص-َن ا-َه-َنو-tب-ِح-ُت ٰىَر-ْخُأأَو» uِر
(فصصلأ ةروصس نم31 ةيآلأ ) «Úَِنِمْؤوُمْلأ

ةملكلأ يه..ةعناŸأ ةعما÷أ ة-م-ل-ك-لأ ي-ه Úط-صسل-ف
يه..ةعومصسمو ةبوتكم.. مÓكلأ لك نع ينْغُت يتلأ
فر ىلع يصضايرلأ نأاصشلأ نكرل Êرطصضت يتلأ ةملكلأ
.هدعوم Úحي ىتح راظتنلأ

مد نم فورحب بتكتل تصضفتنأ..ةمواقŸأ Úطصسلف
انل لوقتل.. عيصضي ل ق◊أ نأأ انل لوقتل تصضفتنأ..
نمز لاط امهم كلذ Òغ نوكت نلو انصضرأأ َضضرألأ ّنأأ
دناصسُن نأأ انم ديرتو لع-ف-لا-ب تصضف-ت-نأ..دأد-ب-ت-صسلأ
كل‰ ل نيذلأ ÚكاصسŸأ نحن..ءا-عد-لأو تا-م-ل-ك-لا-ب

ع-ي-ب-لأ ن-مز د-ي-ع-ب د-مأأ ذ-ن-م ضشي-ع-ن ا-ن-نأل كلذ Òغ
.عيبطتلأو
وأأ ايبرع ا-نأا-صش د-ع-ت ⁄ ة-ل-ي-ل-ق ما-يأأ لÓ-خ Úط-صسل-ف
لوح حأرج خيصشلأ يح ‘ عصشبلأ دأدبتصسلأ..ايمÓصسإأ

‘ هتوصص عمُصس مولظŸأ ُفصصق..فصصق ¤إأ ةزغ تمصص
مو‚ كّرح ⁄اظلل مولظŸأ ُفصصق..⁄اعلأ ءاحنأأ لك
ةوخنلأ كّرح..تايصسن÷أ ل-ك ن-م Òها-صشŸأو ةر-ك-لأ
ليبصس ىلع ولو كرحتت نأأ راظتنأ ‘ انيف ةدماÿأ
.انماsكُح ىدل ناÁإلأ فعصضأأ

نطوم Úطصسلف..ةعناŸأ ةعما÷أ ة-م-ل-ك-لأ Úط-صسل-ف
عيصضرلأ ىتح لاط-بألأو ءأد-ه-صشلأ ن-طو-م..ى-صصقألأ

فورحب بتكيل Êويهصصلأ فصصق-لأ ن-م و-ج-ن-ي م-ه-ن-م
ةلاصسر هجوي ٌنأونع..دومصصلل رخآأ ًانأو-ن-ع زا-ج-عإلأ

. اهل رمع ل ةيحصضتلأ نأأ يعن ىتح انل ةحصضأو
ةملكلأ يه..ةمواقŸأ Úط-صسل-ف..دو-م-صصلأ Úط-صسل-ف
ررقŸأ ‘ اهصسردن ة-ي-صضق د-ع-ت ⁄..ة-ع-ناŸأ ة-ع-ما÷أ
ن-م-صض ا-ي-مو-ي ا-ب-جأو نو-ك-ت نأأ بج-ي ل--ب ي--صسأرد--لأ
.رصصنلأ هللأ بتكي نأأ ¤إأ انتايموي
لو Úه-فا-ت-لأ تأد-ير-غ-ت-ب أو-م-ت-ه-ت ل :مÓ-ك-لأ ر-خآأ

ةرهصشلأ نع نوثحبي ضصاخصشأأ وحن مكمامتهأ أوتّتصشت
ل نم قح ‘ اهوعّيصضت Óف ةمواقم ةملكلأ..نمث يأاب
.قحتصسي

يراـــــــــــــــــــق راـــــــــــــــــــبتخإا لوأا ‘ حـــــــجني ناروز

يدادزوــــــــــــلبلا عراــــــــــــسشلا دوــــــــــــسسي لـــــــــــــئافتلاو


