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لوــــــكوتوÈلإ نــع ءيـصش لـــــك
ةينآإرقلإ سسرإدŸاب يحصصلإ

ىوصصقلإ ةعرصسلإ ¤إإ لاقتن’إ انيلع ىوصصقلإ ةعرصسلإ ¤إإ لاقتن’إ انيلع
يبلسسلاو يباجيإلا Úب حواÎي يرازولا ءادألا

ةلسصاوم ¯
قÓطإل تاÒسضحتلا

حيقلتلا ةيلمع
يفناج لÓخ

قيق– حتف ¯
لوح يئاسضق

حمقلا داÒتسسا
ششوسشغŸا

 ةرورــــــــسض ¯
تاعاطقلا ليعفت
رسشابم رثأا اهل يتلا

نطاوŸا ىلع

يكنبلا ماظنلا ¯
رماوأاو ..ءادوسس ةطقن

‘ يسشيتفت لمعب
 كونبلا لك

:ءارزولا صسل‹ عامتجا لÓخ رمأاي نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا صسيئر

٣ صص

نوروــــــــــــــــــــخف
مـــــــــــــــــــــكلمعب
 ›وـطبلإ

٤ صص

 ـه٢٤٤١ لوألا ىدامج٠٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢يفناج٤٠ Úنثإلا

:““راو◊ا““ ـل فششكي قوزع دمÊ، fiآارقلا ميلعتلاو ينيدلا هيجوتلا ريدم

روزي ةحيرڨنشش قيرفلا
باهرإلا ةحفاكم تادحو

،ةزابيت ‘ ““نوملشسم““ ـب
:حرــــــــــــشصيو

٤ صص

9١ دـــيفوك

ةعاصس42لÓخ تايفو3و ةباصصإإ942



ينطولا بجاولا ءادهسش يuزعيليجوق
،سسمأأ ،ليجوق حلاصص ،ة-با-ي-ن-لا-ب ة-مأ’أ سسل‹ سسي-ئر ثع-ب

دعصس يكرابم بيقرلأ نيديهصشلأ يتلئاع ¤إأ ةيزعت ةلاصسر
نيذللأ ق◊أ دبع سشو-صشي-ع د-يا-ق لوأ’أ ف-ير-ع-لأو ن-يد-لأ
ة-عو-م‹ ع-م كا-ب-ت-صشأ ر-ثإأ فر-صشلأ نأد-ي-م ‘ أد-ه-صشت-صسأ
ينطولأ سشي÷أ دأرفأأ ةفاكو ،ةزابيت ةي’و يحأونب ةيباهرإأ
أابن تيقلت ⁄أأو ةرصسحب““ :هتلاصسر ‘ ليجوق بتكو .يبعصشلأ
فيرعلأو يكرابم نيدلأ دعصس بيقر-لأ Úل-ط-ب-لأ دا-ه-صشت-صسأ
هنمأأو نطولأ ةمرح نع ناحفاني امهو ،سشوصشيع دياق لوأ’أ
بطÿأ أذه مامأأ ين-ع-صسي ’و ...ةزا-ب-ي-ت ة-ي’و-ب ة-يأرو-ق-ب
يصسفن نع ةلاصصأأ مكل برعأأ نأأ ’إأ -ليجوق فيصضي -لل÷أ

رحأأ نع ،ةمأ’أ سسل‹ ءاصضعأأ ةداصسلأو تأديصسلأ نع ةباينو
ينطولأ سشي÷أ ‘ مهئاقفر ةفاك ¤إأو ،ةفاك Úلطبلأ نيديهصشلأ لهأأ ¤إأ مكلÓخ نمو يزاعتلأ
سضايح نع فورظلأ لك ‘ دوذي يذلأ ،ةرأدجو قحب ينطو-لأ ر-ير-ح-ت-لأ سشي-ج ل-ي-ل-صس ،ي-ب-ع-صشلأ
.““هتدحوو نطولأ

هتمحر عصسأوب امهدمغتيو امهبأوث لزجي نأأ ريدقلأ يلعلأ هللأ لأاصسن““ لوقلاب هتلاصسر ليجوق متخو
.““نوعجأر هيلإأ انإأو هلل انإأو .أرورصسو ةرصضن امهيقليو هنأرفغو

0202 لÓخ ايباهرإا73 ديي–
ديي– نم ،باهرإ’أ ةحفاكم راطإأ ‘ ،ينطولأ يبعصشلأ سشي÷أ تأدحو تنك“

عافدلأ ةرأزول نايب هب دافأأ امبصسح ،0202 ةمرصصنŸأ ةنصسلأ لÓخ ايباهرإأ٧3
ةنصسل ينطولأ يبعصشلأ سشيجلل ةيتا-ي-ل-م-ع-لأ ة-ل-ي-صص◊أ ترا-صشأأو .ي-ن-طو-لأ

نم تأد-حو-لأ ف-ل-تfl تن-ك“ با-هرإ’أ ة-ح-فا-ك-م را-طإأ ‘““ ه-نأأ ¤إأ ،0202
أذكو نيرخآأ9 فيقوتو هيلع ءاصضقلأ ” ايباهرإأ١2 مهنم ايباهرإأ٧3 ديي–

تاعام÷أ معد رصصانع نم رصصنع80١ فيقوت بناج ¤إأ ،٧ مÓصستصسأ
اصسدصسم04 طب-صض ن-ع كي-ها-ن أا-ب١52fl Òمدتو ف-صشكو ة-ي-با-هرإ’أ

فانصصأ’أ فلتfl نم ا-ي-لآأ ا-صسد-صسم52و فانصصأ’أ فل-تfl ن-م ا-صشا-صشر
فانصصأ’أ فلتfl نم ةيقدنب942 طبصض ”““ هنأأ نايبلأ فاصضأأو .““اصضيأأ

١93 Òمدتو فصشكو ةيران ةقلط0١٧46 نع ةوÓع ةÒخذ نزا4٧flو
.نأديم ةراظن١3 طبصض ¤إأ ةفاصضإأ ،ةرجفتŸأ دأوŸأ نم غك١38،Ò 585مدتو فصشكو فانصصأ’أ فلتfl نم مغلو ةلبنق
،تأردfl رجات820١ فيقوت نم ،دود◊أ ةيامحو ةمظنŸأ ةÁر÷أ ةبراfi راطإأ ‘ تأدحولأ تأذ تنك“ ،ىرخأأ ةهج نم
ÚبرهŸأ نم55٧4 فيقوت عم ،سسولهم سصرق868١١63 زجحو ،Úياكوكلأ نم غك98.٧2و ،جلاعŸأ فيكلأ نم راطنق2،30٧ زجحو

 .نداعŸأ فصشكل زاهج68١و يئابرهك دلوم0643و طغصض ةقرطم6٧32 زجحو ،ÚبقنŸأو
¤إأ ةفاصضإأ ،ةيئأذغلأ دأوŸأ نم نط١542و Îل809403١ ـب تردق دوقولأ نم تايمك زجح ¤إأ ،نايبلأ فدري ،ةه÷أ تأذ تلصصوتو

2533844 تردق ةيران باعلأأ أذكو لاصصتأ زاهج56٧3و ةبقأرم أÒماك١505و ةبكرم١00١ زجح ¤إأ ةفاصضأ غبتلأ نم راطنق2564
.ةدحو

Èع) ةيعرصش Òغ ةرجه ةلوا48١8fi طابحإأ نم ةمرصصنŸأ ةنصسلأ لÓخ تأدحولأ تأذ تنك“ ،ةيعرصشلأ Òغ ةرجهلأ ةحفاكم لا‹ ‘و
.تايصسن÷أ فلتfl نم يعرصش Òغ رجاهم5803 فيقوتو (عنصصلأ ةيديلقت برأوق

 ةرورسض ةيوق تاسسسسؤوم دوجو :يلع تيآا
دو-جو ة-ي-م-هأأ ى-ل-ع ،سسمأأ ،ي-ل-ع تيآأ تا-حر-ف ة-عا-ن--صصلأ ر--يزو د--كأأ

¤إأ ةفاصضإ’اب ،ينطولأ داصصتقÓل مئأد سشاعنإأ نامصضل ةيوق تاصسصسؤوم
.ديعبلأو طصسوتŸأ ÚيدŸأ ىلع ةيجيتأÎصسأو ةيلكيه تاحÓصصإأ

تيآأ تاحرف ،رئأز÷أ ‘ ةعانصصلأ عاطق نع لو’أ لوؤوصسŸأ ىرجأأ دقو
ة-ي-لأرد-ف-ن-ك-لأ سسي-ئر ع-م ا-يروا-صشت ءا-ق-ل ةرأزو-لأ ر-قÃ ،سسمأأ ،ي-ل--ع

قرطتو .يلقع يماصس، Ú (CPAC)نطأوŸأ- لمعلأ بابرأ’ ةيرئأز÷أ
لبصس اثحبو يداصصت-ق’أ سشا-ع-نإ’أ ة-ط-خ ¤إأ ءا-ق-ل-لأ لÓ-خ نا-ب-نا÷أ

Œاهحا‚أو اهديصس. 
سسي-ئر تا-ع-ل-ط-تو ت’ا-غ-صشنأ ¤أ ر-يزو-لأ ع-م-ت-صسأ ،قا-ي-صسلأ أذ-ه ‘و
تاصسصسؤوŸأ هجأوت يتلأ ليقأرعلاب اهنم قلعت ام اميصس ’ ،ةيلأردفنكلأ

،ةيرأدإ’أ تأءأرجإ’أ طيصسب-تو Úصس– تا-ي-نا-ك-مإأ ة-صسأرد ةرور-صضو
 .يعانصصلأ راقعلأ ىلع لوصص◊أ تأءأرجإأ ¤إأ ةفاصضإأ

لئاصسولأ لكب ططıأ أذه حا‚إأ ةيغب ةعانصصلأ ةرأزو ةقفأرŸ ةيلأردفنكلأ دأدعتصسأ يلقع ىدبأأ ،هبناج نم
لدابتلأ ةيعونل هحايترأ نع ابرعم ،9١ ديفوك ةحئاجب ةطبترŸأ ةيحصصلأ ةمزأ’أ تايعأدت مامأأ اميصس’ ةحاتŸأ

.Úفرطلأ Úب رأو◊أ ةلصصأوÃ هلؤوافت أذكو ةحورطŸأ عيصضأوŸأ فلتfl ‘ ريزولأ ديصسلأ عم

قـفأوŸأ  م١202يفناجÚ 40نثإ’أ2
 ـه244١ لوأ’أ ىدامج02

داهسشتسسا ‘ يuزعي نوبت سسيئرلا
حبار دمfi يدسشار فيرعلا

ي-ن-طو-لأ سشي÷أ ةر-صسأأ نو-ب-ت د-يÛأ د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر ىز--ع
‘ حبأر دمfi يدصشأر فيرعلأ ينطولأ بجأولأ ديهصش ةلئاعو يبعصشلأ
‘ ةيروهم÷أ سسيئر لاقو .فرصشلأ نأديم ‘ Òخأ’أ أذه داهصشتصسأ
نز◊أ نم ديزÃ ترثأات““ Îيوت ىل-ع ي-م-صسر-لأ ه-با-صسح ى-ل-ع ةد-ير-غ-ت

اعفأدم حبأر دمfi يدصشأر فيرعلأ ،سسواصشأ’أ نبأ داهصشتصساب ىصسأ’أو
نوبت سسيئرلأ فاصضأأو.““ىمعأ’أ باهرإ’أ اياق-ب د-صض ة-لا-صسب-ب ه-ن-طو ن-ع

ديهصش ةلئاعلو ،يبعصشلأ ينطولأ سشي÷أ ةرصسأ’ ىرخأأ ةرم ّيزاعت““
حيصسف هن-ك-صسي نأأ ل-جو ّز-ع ¤وŸأ ا-ًي-عأد ،ي-ن-طو-لأ بجأو-لأ

هيلإأ اّنإأو هلل اّنإأ .هت-م-حر ع-صسأو-ب هد-م-غ-ت-يو ه-تا-ّن-ج
.““نوعجأر

‘ ه--يزا--ع--ت مد--ق د--ق نو--ب--ت سسي--ئر--لأ نا--كو
ن-يد-لأ د-ع-صس ي-كرا-ب-م بي--قر--لأ دا--ه--صشت--صسأ

.سشوصشيع دياق لوأ’أ فيرعلأو

ءافسشلا ةقاطب ةيحÓسص ديد“
يعامتج’أ نامصضلل ينطولأ قودنصصلأ ررق

Úنمؤوملل ءافصشلأ ةقاطب ةيحÓصص ديد“
تأءأر---جإ’أ را---طإأ ‘ ا---ي----عا----م----ت----جأ
.انوروك ةحئاجب ةقلعتŸأ ةيئانثتصس’أ

ةمظنŸأ اهترصشن يتلأ ةقيثولأ بصسحو
نإا-ف ،كل-ه-ت-صسŸأ ة-يا-م◊ ة-ي--ن--طو--لأ
فرط نم ذختŸأ يئانثتصس’أ ءأرجإ’أ
نا--م--صضل---ل ي---ن---طو---لأ قود---ن---صصلأ
ةلدا-ي-صصلأ ¤إأ ه-جوŸأو ي-عا-م-ت-ج’أ
ة-قا-ط-ب ة-ي-حÓ--صص د--يد“ ل--م--صشي
لبقŸأ سسرام ةياهن ةياغ ¤إأ ءافصشلأ
Úلماعلأ ايعامتجأ Úنمؤوملل ةبصسنلاب
ة-ي--ل--يو--ج —ا--ف--لأ ¤إأ ر--خآأ د--يد“و
.Úلماعلأ Òغ ايعامتجأ Úنمؤوملل
نا-م-صضل--ل ي--ن--طو--لأ قود--ن--صصلأ نا--كو
لمع-لأ ف-قو ن-ع ن-ل-عأأ د-ق ي-عا-م-ت-ج’أ
ديدمتب ةقلعتŸأ ةيئانثت-صس’أ تأءأر-جإ’ا-ب

ةحئاج ببصسب ايلآأ ءافصشلأ ةقا-ط-ب ة-ي-حÓ-صص
ع-جأÎي نأأ ل-ب-ق مر-صصنŸأ Èم--صسيد ‘ ا--نورو--ك
.هنع

AIS طــــــــــــصسو :عــــــــــبطلأ
ةخصسن0032 :سسمأأ خصسن ددع

:9١ ديفوك

ةباسصإا942
 تايفو3و ةديدج

ةعاسس42 لÓخ
ةديدج ةباصصإأ942 ،سسمأأ ،ةحصصلأ ةرأزو تلجصس
.ةعاصس42 لÓ-خ ،ا-نورو-ك سسوÒف-ب تا-ي--فو3و
دصصرو ةعباتŸأ ةن÷ نع مÓعإ’اب فلكŸأ بصسحو
تع-ف-ترأ د-ق-ف ،رأرو-ف لا-م--ج ،ا--نورو--ك سسوÒف

ةدكؤوم ةلا-ح80400١ ¤إأ تابا-صصإ’أ ة-ل-ي-صصح
ا-يا-ح--صض دد--ع ع--ف--ترأ Úح ‘ .سسوÒف--لا--ب

د-ع-ب ،ةا-فو ة-لا--ح١٧٧2 ¤إأ سسوÒف------لأ
تلثا“ امنيب .ةديدج تايفو3 ليجصست

سسوÒف ن-م ءا-ف-صشل-ل ة-لا--ح٧9١
ÚفاعتŸأ ددع لصصيل ،انوروك

.ةلاح808٧6

رئأز÷أ
٧١

نأرهو
9١

ةـــبانع
6١

 ،تور’ ةامصسŸأ ةيراقعلأ ةينواعتلأ
02-73-59-023رئأز÷أ - مداÿأ رئب .١٧ مقر

023-59-73-03

ةــــيلخادلا
قيبطت قلطت
زـــــــمر ةءارق
ةـــــــباجتسس’ا
rQةعيرسسلا
ة-ي-ل-خأد-لأ ةرأزو تن--ل--عأأ

ن-ع ة-ي-لÙأ تا--عا--م÷أو
زمر ةءأرقل قيبطت رأدصصإأ
rQ ةعيرصسلأ ةبا-ج-ت-صس’أ

قئاثو جأرخت-صسأ ل-جأأ ن-م
.ةيندŸأ ةلا◊أ

‘ ةيلخأدلأ ةرأزو تدافأأو
اه-ت-ح-ف-صص ى-ل-ع ا-ه-ل نا-ي-ب
ءأرجإ’أ نأأ ،كوبصسياف-لا-ب
د-ي-صسŒ ل--جأأ ن--م ي--تأا--ي
.ة---ي----نوÎك----لإ’أ ةرأدإ’أ

ةءأرق قيب-ط-ت ن-ك-م-ي-صسو
ةعيرصسلأ ةباجت-صس’أ ز-مر
rQة--فا--ك ةءأر--ق ن--م
اهيلع رفوتت يتلأ تامولعŸأ
Èع ةجرختصسŸأ ةقي-ثو-لأ
.ÊوÎكلإ’أ عقوŸأ



3 ثد◊ا  ـه2٤٤1 لوألا ىدامج02  قـفاوŸا  م1202يفناج٤0 Úنثإلا

روـتـشسد ..ايمشسر
ةدـيدـ÷ا رــئازجــلا
ذــيفنـتلا زّيــح لــخدـي

ةيمضسرلا ةدير÷ا نم Òخألا ددعلا ‘ رضشن
يروتضسدلا ليدعتلا رادضصإاب قلعتŸا موضسرŸا
Èم-فو-ن لوأا ءا-ت-ف-ت--ضسا ‘ ه--ي--ل--ع قدا--ضصŸا
يرو-ت-ضسد-لا ل-يد-ع-ت-لا ن-م-ضضت-يو .مر-ضصنŸا
د-يÛا د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر ع-قو يذ--لا

ةلمج ،هرادضصإاب قلعتŸا موضسرŸا ى-ل-ع نو-ب-ت
أاد-ب-م سسير-ك-ت ¤إا ي-مر-ت ي--ت--لا رواÙا ن--م
ةد-يد÷ا ر-ئاز÷ا ءا-ن-بو ة-ث-يد◊ا ة-لود--لا
دهعت يتلا تامازتللا مهأا دحأا تلكضش يتلا
.نوبت سسيئرلا اهديضسجتب
،دÓبلل ىمضسألا نوناقلا ل-يد-ع-ت ل-م-ضش د-قو
نيرهضش لبق ةيبعضشلا ةيكزتلاب يظح يذلا

قوق◊ا-ب ل-ضصت-ت ة-ي-ضسا-ضسأا رواfi ،نآلا ن-م
لضصفلا زيزعتو ةماعلا تاير◊او ةيضساضسألا
ةمكfi ءاضشنإا اذكو ،اهنزاوتو تاطلضسلا Úب
،يرو-ت-ضسد-لا سسلÛا لfi ل– ة-يرو--ت--ضسد
نم ةياقولاب قلعتت ىرخأا رواfi نع Óضضف
ن--م كلذ Òغ ¤إا ،ه--ت--ح--فا--ك---مو دا---ضسف---لا
دÓبلل لوألا يضضا-ق-لا مز-ت-لا ي-ت-لا فاد-هألا
ÚنمأÓل انامضض ،عقاولا سضرأا ىلع اهديضسجتب
 .يطارقÁدلاو Êوناقلا

ت“ ،ل-يد-ع-ت-لا اذ-ه ى-ضضت--قÃو ،ه--نأا ا--م--ك
ا-هرود ز-يز-ع-تو تا-ئ-ي-ه-لا ن--م دد--ع ةÎضسد
ةيفافضشلل ايلعلا ةطلضسلا رارغ ىلع ،يباقرلا

ةطلضسلاو هتحفا-ك-مو دا-ضسف-لا ن-م ة-يا-قو-لاو
ةدام جاردإا عم ،تاباختنÓل ةلقتضسŸا ةينطولا

عمتجملل ينطو-لا د-ضصرŸا-ب ق-ل-ع-ت-ت ةد-يد-ج
ىد-ل ة-يرا-ضشت-ضسا ة-ئ-ي-ه د--ع--ي يذ--لا ÊدŸا

ءارآا Ëد-ق-ت-ب ل-ف-ك-ت-ت ة-يرو--ه--م÷ا سسي--ئر
‘ Úلعافلا تلاغضشناب ةقل-ع-ت-م تا-ي-ضصو-تو
 .ÊدŸا عمتÛا

سسف-ن ى-ل-ع ءا-ن-بو ،” ،ة-ل-ضص يذ قا-ي-ضس ‘و
يدا--ضصت--قلا سسلÛا ة--ي--قر--ت ،ل--يد--ع--ت--لا

عÓطضضلا نم نك-م-ت-ي ى-ت-ح ي-عا-م-ت-جلاو
،رار-ق-لا ة-عا-ن-ضص ‘ د-ئار يرا-ضشت-ضسا رود--ب
.عمتÛا تائف فلتÚ flب راو◊ا زيزعتو
نمضض اضضيأا هثاد-ح-ت-ضسا ” ا-م زر-بأا Úب ن-مو
ى-ل-ع ة-جا-ب-يد-لا ‘ سصن-لا ،ل-يد-ع-ت--لا اذ--ه
ناك يذلا ““ليضصألا““ يبعضشلا كار◊ا ةÎضسد
ةراضشإلا عم ،9102 رياÈف22 موي قلطنا دق
بعضشلا ةير-ق-ب-ع““ سسك-ع-ي رو-ت-ضسد-لا نا ¤إا

هتاعلط-ت ن-ع Èع-ت ي-ت-لا ة-ي-فا-ضصلا ه-تآار-مو
ة-ي-عا-م-ت-جلا تلو-ح-ت-لا جا-ت-نو هرار--ضصإاو
.““اهثدحأا يتلا ةقيمعلا ةيضسايضسلاو

اياضضقلا عم اهفوقو مهجعزأا
:رميحلب ..ةلداعلا

اهل ضضرعتت يتلا تÓم◊ا
ةديدج تشسيلرئاز÷ا

،ةموكحلل يمضسرلا قطانلا لاضصتلا ريزو دكأا
يتلا ةي-مÓ-عإلا تÓ-م◊ا نأا ،ر-م-ي-ح-ل-ب را-م-ع
فقيو ،ةد-يد-ج تضسي-ل ر-ئاز÷ا ا-ه-ل سضر-ع-ت-ت
مهجعزي نوفورعمو نوح-ير-ضص ءاد-عأا ا-هءارو
Òغت مغر Òغتت ل ئدابم ىلع رئاز÷ا فوقو
.⁄اعلا ‘ ةيضسايضسلا ةطراÿا

قرضشلا ءابنأا ةلاكو عم ءاقل ‘ ،رميحلب فاضضأاو
ة-قاو-ت-لا بو-ع-ضشلا د-نا-ضست يدÓ--ب““ ،ط--ضسوألا
يأا لبقت لو ةلداعلا اياضضقلا معد-تو ة-ير-ح-ل-ل
ا-ضسرد ى-ط-عأا بع-ضشلا نأا ا-ح-ضضو-م ،““ة-موا--ضسم
نوؤو-ضشلا ‘ ل-خد-ت-لا ه-ضضفر-ب تا--ه÷ا كل--ت--ل
تابضسانم ةد-ع ‘ جر-خو ر-ئاز-ج-ل-ل ة-ي-ل-خاد-لا
.نطولل هءامتناو هبح تبثي
ة--حا--ضسلا ¤إا ر--ئاز÷ا ةدو--ع نأا ح--ضضوأا ا--م--ك
وه ةقطنŸا ‘ يعيبطلا اهرود اهبعلو ةيلودلا

ىلع سضاضضقنلا اهفده لود تاططfl دضسفأا ام
عرز دعب ةقطنŸا بوعضشل ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا تاوÌلا
كير–و د-حاو-لا بع-ضشلا ءا-ن-بأا Úب ة--ن--ت--ف--لا
ىلع باهرإلا مومضس ثبو تاعاز-ن-لاو تار-ع-ن-لا
سشي÷ا هيلع فقو اÃ اد-ه-ضشت-ضسم ،م-ه-ي-ضضارأا
هلاضشفإاو تاططfl نم ارخؤوم يبعضشلا ينطولا
لاقف انوروك ءابو ةبراfi سصوضصخب امأا.اهل
ةرطيضسلا ةكرعم تحبر ةمو-ك◊ا نإا ر-م-ي-ح-ل-ب

ةرمتضسم بر◊ا نأاو ءا-بو-لا را-ضشت-نا رؤو-ب ى-ل-ع
فرظلا نم ايئاهن جورÿا ىتح سسوÒفلا دضض

زواŒ ‘ براŒ رئازج-ل-ل نأا ا-ف-ي-ضضم ،بع-ضصلا
‘ ةÈخ اهيدلو ،ةيداضصتقلا تابوعضصلاو نÙا
. ةيئانثتضسلا فورظلا عم لماعتلا

عقاول لا-ضصتلا ر-يزو قر-ط-ت ة-ي-نا-ث ة-ه-ج ن-م
دجوت ل هنإا Óئاق ،ر-ئاز÷ا ‘ Òب-ع-ت-لا ة-ير-ح
سسبح لو ،رئاز÷اب يمÓعإلا لمعلا ىلع دويق
سصوضصنب قلعتي رمألا نأا اÈت-ع-م ،Úي-ف-ح-ضصل-ل
ينهŸا يمÓعإلا لمعلل رابتعلا ديعت ةينوناق
.فÙÎا

عيرلا ءارو Úقد-ن-خ-تŸا ةر-ضصاfi ” ه-نإا لا-قو
ريرمتل ةيمÓ-عإا راودأل Úضصم-ق-تŸاو ÓÊ-عإلا

flبير-ق او-تا-ب م-ه-نأاو ة-هو-ب-ضشم تا-ط-طÚ نم
درجÃ ماعلا يأارلا مامأا ةبضساÙا ¤إا جورÿا

تا-ضسرا-مŸا ل-ك ن-م ي--مÓ--عإلا لاÛا Òه--ط--ت
سصوضصنلا رادضصإا ة-ياد-ب ع-م كلذو ،ة-هو-ب-ضشŸا
رومألا نم Òثكلا ‘ رظنلا ةداعإاو ةيميظنتلا
.ةيلكيهلا

مÓ-عإلا-ب سصا--خ نو--نا--ق داد--عإل را--ضشأا ا--م--ك
ة-ع-ي-ب-ط د-يد– ح-ي-ت--ي ا--م و--هو ،ÊوÎك--لإلا
ةيمÓعإا ةدام رضشنت يتلا ةيمÓعإلا تاضسضسؤوŸا

نا-ك-مو ،ا-هر-يد-ي ن--م ة--فر--ع--مو ،تنÎنإلا ‘
نضسو ا-ي-لfi ا-ه-ن-ي-طو-ت ةرور-ضض ع-م ا-هد-جاو-ت
‘ ÚلغتضشŸا Úيف-ح-ضصلا ى-ت-ح ي-م-ح-ي نو-نا-ق
.ريزولا بضسحب لاÛا

ب .ديعضس

دبع صسأأرت““ :ةيروهم÷أ ةصسائرل نايب لاقو
دئاقلأ ،ة-يرو-ه-م÷أ صسي-ئر ،نو-ب-ت د-يÛأ
عافدلأ ر-يزو ،ة-ح-ل-صسŸأ تأو-ق-ل-ل ى-ل-عألأ
صصصصُخ ،ءأرزولأ صسلÛ اعامتجأ ،ينطولأ
ف-ل-تı ة-يو-ن-صسلأ ة-ل-ي-صص◊أ م-ي-ي--ق--ت--ل
دعبو ،0202 ةنصس لÓخ ةيرأزولأ تاعاطقلأ
،ةيروهم÷أ صسيئر ىّن“ ةصسلجل-ل ه-حا-ت-ت-فأ

قيفوتلأو رئأز-ج-ل-ل ة-ق-فو-م ةد-يد-ج ة-ن-صس
مييقتلأ نأأ صسيئرلأ Èتعأو .يموك◊أ مقاطلل
امومع حوأÎي0202 ةن-صسل يرأزو-لأ ءأدألأو
ىطعأأ ،ا-هد-ع-ب .ي-ب-ل-صسلأو ي-با-ج-يإلأ Úب
زيزعلأ دبع لوألأ ريزول-ل ة-م-ل-ك-لأ صسي-ئر-لأ

ءأدأأ ةليصصح لوح لماصش صضرع Ëدقتل دأرج
ىدصسأأو .ةمرصصنŸأ ةنصسلأ لÓ-خ ة-مو-ك◊أ
اهل يتلأ تاعاطقلأ ليعفت ةرورصضب هتاميلعت
،Úنطأوملل ةيمويلأ ةاي◊أ ىلع رصشابم رثأأ
ماعلأ علطم ىوصصقلأ ةعرصسلأ ¤إأ لاقتنلأو
تاعاطقلأ ‘ صسوملŸأ مدقتلأ انمثم ،1202
ة-ي-نلد-ي-صصلأ ة-عا-ن-صصلا-ك ة-ي--م--هألأ تأذ
ل-ي-غ-صشت م-عدو ،ة-ئ--صشا--ن--لأ تا--صسصسؤوŸأو
.““بابصشلأ
ىطعأأ ،لوألأ ريزولأ صضر-ع ما-ت-ت-خأ د-ع-بو
يفف ،ةفلتfl تاهيجوت ة-يرو-ه-م÷أ صسي-ئر
ىدبأأ ،ةيلÙأ تاعام÷أو ةيلخأدلأ عاطق
Òيصست ن-ع ها-صضر مد-ع ة-يرو-ه-م÷أ صسي-ئر
انهو ،لظلأ قطانم صصوصصخب ةلولأ صضعب
ةيمنتلأ جمأرب Úب لصصفلأ ةرورصض ىلع حلأأ
تأردا-بŸأ صضع-ب ل-ي-ج-صست ع--م ة--ي--لÙأ
قيرط نع زاغلأو ءاŸاب نيومتلاك ةيباجيإلأ
،ة-يدود◊أ ق-طا--نŸأ صضع--ب ‘ تا--نأزÿأ

بلج ةرهاظ رأرم-ت-صسأ ن-م صسي-ئر-لأ رّذ-حو
حأر ةاصسأام لّث“ يتلأ ةيئأدبلأ قرطلاب هايŸأ

.لافطألأ اهتيحصض
نأأ ةيروهم÷أ صسيئر دكأأ ،ةيلاŸأ عاطق ‘و
لأزت ل عاط-ق-لأ أذ-ه ‘ ءأدو-صسلأ ة-ط-ق-ن-لأ
داعُي نأأ يغبني يذلأ يكنبلأ ماظنلأ ‘ لثمتت
ىلع ايصشيتفت Óمع بلطتي ام ،ر-ظ-ن-لأ ه-ي-ف
فلÃ قلعتي ام ‘ ةصصاخ ،كونبلأ لك ىوتصسم
ر-مأأ ا-م-ك .صضور-ق-لأ ح-ن-م ‘ ة-ي-فا-ف--صشلأ
ةبراÙ كرام÷أ عاطق ةنمقر ‘ عأرصسإلاب
‘ لأومألأ صصاصصت-مأو ،Òتأو-ف-لأ م-ي-خ-صضت
.ةيزأوŸأ قوصسلأ

،يملعلأ ثحبلأو ›اعلأ مي-ل-ع-ت-لأ عا-ط-ق ‘
ةيلÓقتصسأ ديصسŒ ةرورصض ىلع صسيئرلأ رصصأأ
ةرمثŸُأ ةكأرصشلأ وحن هجوت-لأو ة-ع-ما-ج ل-ك
¤إأ هجوو ،ةيبنجألأ تاعما÷أ عم ةمأأوتلأو
ةينطولأ تاع-ما÷أ Úب نوا-ع-ت-لأ ةÒتو ع-فر
ةبراق-م ي-ّن-ب-ت Èع ة-ي-ب-ن-جألأ ا-ه-تأÒظ-نو

ةرطاق ¤إأ ةعما÷أ ليو– نم نك“ ةحتفنم
راكتبلأ لÓخ نم ينطولأ داصصتقÓل ةيقيقح
.يقيبطتلأ ثحبلأو
ةرورصض ىلع ةفاقثلأ عاطق ‘ صسيئرلأ حلأأو
لا‹ ‘ لجصسŸأ فعصضلل يروفلأ كرأدتلأ
دعب لصصت ⁄ يتلأ ةيفأرغوتامنيصسلأ ةعانصصلأ
فلآأ قلخ ى-ل-ع ردا-ق يدا-صصت-قأ درو-م ¤إأ

Òبك لكصشب ةمهاصسŸأ هنكÁ لغصشلأ بصصانم
.ينطولأ داصصتقلأ صشاعنإأ ‘

دكأأ ،تايئاصصحإلأو ةنم-قر-لأ عا-ط-ق ‘ ا-مأأ
ة-ن-م-قر را-صسم ‘ عأر-صسإلأ ةرور--صض ى--ل--ع

flةيمهألأ تأذ ةصساصس◊أ تاعاطقلأ فلت
كرام÷أو بئأرصضلأ اميصس ل ،ة-يدا-صصت-قلأ
ةيمومعلأ تاطلصسلأ نكمتت ىتح ،كÓمألأو
ع-صضو-ل ة-يرور-صضلأ تأودألأ كÓ--ت--مأ ن--م
.اهمييقتو اهذيفنتو اهتاصسايصس

ةموك◊أ فلك ،ينطولأ نماصضت-لأ عا-ط-ق ‘
Ãزيزعت لجأأ نم اهدوهج ةفعاصض flفلت

‘ ةثكاŸأ ةأأرŸأ ةدئافل ة-ه-جوŸأ تا-ي-لآلأ
‘ طأرخنلأ ىلع اهعيجصشت لجأأ نم تيبلأ

.ينطولأ جاتنإلأ راصسم
ةرورصض ى-ل-ع د-كأأ ،م-جا-نŸأ عا-ط-ق ‘ ا-مأأ

ةيمجنŸأ درأوŸأ Úمثتل ل-م-ع-لأ ة-ل-صصأو-م
ةيمهأأ ىل-ع أدد-صشم ،ا-ندÓ-ب ا-هزو– ي-ت-لأ
لÓغتصسلأ ‘ نك‡ تقو برقأأ ‘ عورصشلأ
كنزلأ مجنمو ،تÓيبج راغ مجنŸ يلعفلأ
ةرورصض عم ،روز-ي-مأأ يدأو ‘ تا-ف-صسو-ف-لأو
عيراصشŸأ قÓطإل تابيتÎلأ يقاب لامكتصسأ
.عاطقلأ أذه ‘ ىÈكلأ ةلكيهŸأ
ةلصصأوم ةرورصض ىلع دكأأ ،ةحصصلأ عاطق ‘و
حيقلتلأ ةيلمع قÓطإل ةمزÓلأ تأÒصضحتلأ

قفوو يفناج ر-ه-صش91 - دي-فو-ك ءا-بو د-صض
لك حنم ةرورصضب ر-مأأ ا-م-ك ،م-كfi م-ي-ظ-ن-ت
ةعانصص قÓطإأ لجأأ نم ةمزÓلأ تÓيهصستلأ

fiلوطصسألأ ريوط-ت-ب ح-م-صست ن-ف-صسل-ل ة-ي-ل
ديوزتل ةيجاتنإلأ تأرد-ق-لأ ع-فرو ي-ن-طو-لأ
ثحب-ب ة-مو-ك◊أ ف-ل-كو ،ي-ن-طو-لأ قو-صسلأ
عم ديصصلأ لا‹ ‘ ةكأرصش عيراصشم قÓطإأ

flة-ق-ي-ق-صشلأ لود-لأ ‘ ءا--كر--صشلأ ف--ل--ت
.ةقيدصصلأو
رمأأ ،ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓفلأ عاطق لوحو
ةيصضق ‘ ي-ئا-صضق ق-ي-ق– ح-ت-ف-ب صسي-ئر-لأ
فّلكو ،اينأوتيل نم صشوصشغŸأ حمقلأ دأÒتصسأ
‘ يتابصساfi قيقدت ءأرجإا-ب ة-ي-لاŸأ ر-يزو
.بوبحلل ينهŸأ يرئأز÷أ نأويدلأ
ىلع ةينلديصصلأ ةعانصصلأ عاطق ‘ حلأأ امك
أذه ‘ ةرطصسŸأ فأدهألأ ذي-ف-ن-ت ة-ي-م-هأأ
ينطولأ جاتنإلأ تأردق عفر لجأأ نم عاطقلأ

‘ flأ ف--ل--تŸصضف-خو ة-ي-نلد-ي-صصلأ دأو
 .ةنصسلأ هذه لولحب تأدرأولأ

ينطولأ صشي÷أ ناكرأأ صسيئر ،ةحيرڨنصش ديع-صس ق-ير-ف-لأ ما-ق
““نوملصسم““ ةقطنÃ ةيركصسعلأ تأدحولأ ¤إأ ةرايزب ،يبعصشلأ
ةحفاكم ةيلمع حا‚ رثإأ ىلع ،ةرايزلأ هذه تءاجو .ةزابيتب
ينطولأ صشيجلل ةزرفم ،لوألأ صسمأأ اهتذفن يتلأ ،باهرإلأ
.Úيباهرإأ4 ىلع ءاصضقلأ نم تنكمو ،يبعصشلأ
Úعب قيرفلأ بطاخ ،ين-طو-لأ عا-فد-لأ ةرأزو-ل نا-ي-ب بصسحو
اهلÓخ داصشأأ ةيزيف– ةملكب تأد-حو-لأ هذ-ه دأر-فأأ نا-كŸأ
Úيركصسعلأ دأرفألأ ¤إأ ،قيرفلأ لقنو .›وطبلأ لمعلأ أذهب
عيجصشتو ريدقتو تاي– ،ةيعونلأ ةيلمعلأ هذه ‘ ÚكراصشŸأ
يقتلأأ نأأ ىلع تصصرح دقل““ :قيرفلأ دروأأو .ةيروهم÷أ صسيئر
اهو“ذفن يتلأ ،باهرإلأ ةحفاكم ةيلمع حا‚ رثإأ ىلع ،مكب
انتأدحو دأرفأأ متنأأ متنك“““ :ةحيرقنصش فاصضأأو .““صسمأأ موي
،نيÒطخ Úيومد Úيباهرإأ ةعبرأأ ىلع ءاصضقلأ نم ،ةلصسابلأ
ريدقتو تاي– مكغلبأأ““ :قيرفلأ عباتو .““مهتحلصسأأ عاجÎصسأو

›وطبلأ لمعلأ أذه Òظن ،ةيروهم÷أ صسيئر ديصسلأ عيجصشتو
هون امك .““هب ءأدتقÓل عيم÷أ وعدنو ،هب نوروخف نحن يذلأ
صشي÷أ تأدحو تئتف ام يتلأ ةيباجيإلأ جئا-ت-ن-لا-ب ق-ير-ف-لأ

وهو ،ةمظنŸأ ةÁر÷أو باهرإلأ ةحفاكم لا‹ ‘ اهقق–
‘ ينمألأ عصضولأ ‘ ،ةلماك ة-ف-صصب م-ك-ح-ت-لأ ‘ م-ها-صس ا-م
.قيرفلأ فيصضي ،اندÓب
¤إأ ةصصلاÿأ ةيبلقلأ هيزاعت صشي÷أ ناكرأأ صسيئر ددج امك
دروأأو .ينطولأ بجأولأ يد-ي-ه-صش تÓ-ئا-عو ›ا-هأأو ءÓ-مز
مكمصسابو صصاÿأ يمصساب ،مدقتأأ نأأ ينتوفي ل امك““ :قيرفلأ

يديهصش تÓئاعو ›اهأأ ¤إأ ةصصلاÿأ ةيبلقلأ انيزاعتب ،اعيمج
لوألأ فيرعلأو يكرابم نيدلأ دعصس بيقرلأ ،ينطولأ بجأولأ

نيديهصشلأ““ :ةحيرقنصش فاصضأأو .““صشوصشيع دياق ق◊أ دبع
تاعام÷أ ةهجأوم ‘ ،فرصشلأ نأدي-م ‘ ا-ط-ق-صس ن-يذ-ل-لأ
اننطوو انبعصش رأرقتصسأو نمأأ نع اعافدو ،ةيومدلأ ةيباهرإلأ

دأر--فأأ ،أدد‹ ،ق---ير---ف---لأ ثح ،Òخألأ ‘و  .““ر---ئأز÷أ
،رذ◊أو ةظقيلأ تاجرد ىلعأا-ب ي-ل-ح-ت-لأ ى-ل-ع ،تأد-حو-لأ
امك .ةÁزعو ةمأرصصب باهرإلأ لول-ف ة-ح-فا-ك-م ة-ل-صصأو-مو

نم ،ةينصضŸأو ةصصلıأ دوه÷أ نم ديزŸأ لذب ىلع مهثح
لصضفب ،ةققÙأ ةيتايلمعلأ تابصستكŸأ ىلع ظاف◊أ لجأأ
صشي÷أ دأرفأأ اهمدقيو اهمد-ق ي-ت-لأ ما-صس÷أ تا-ي-ح-صضت-لأ
:ةحيرقنصش قيرفلأ دروأأو .نمألأ حلاصصمو يبع-صشلأ ي-ن-طو-لأ
مكيلع Úعتي ،اصسدقم ابجأو دعي بصساكŸأ هذه ىلع ظاف◊أ““
Úعب قيرفلأ فقو كلذ بقعو  .““ةزعو فرصش لكب هب مايقلأ
فورظ ىلعو تأدحولأ هذهل يتايلمعلأ ليكصشتلأ ىلع ،ناكŸأ

حئاصصن ،تأدحولأ هذ-ه دأر-فأل ،ق-ير-ف-لأ ىد-صسأأو .ا-ه-ل-م-ع
،ةيباهرإلأ تاعام÷أ ةحفاكم لا‹ ‘ ةم-ي-ق تا-ه-ي-جو-تو
.ةليوطلأ ةينأديŸأ هتÈخ نم اقÓطنأ

و .ق

:ءارزولا سسل‹ عامتجا لÓخ رمأاي نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر

ىوـــشصقلا ةــــعرشسلا ¤إا لاقتن’ا انيلع

 ›وـــطبلا مــكلمعب نوروــــخف

سشاولع نيدلا رون

ايحيصضوت انتايب ،بوبحلل ينهŸأ يرئأز÷أ نأويدلأ ردصصأأ
بقع ،تأوز-غ-لأ ءا-ن-يÃ ةزو-جÙأ ةر-خا-ب-لأ صصو-صصخ-ب
بصسحو .محفلأ ةداÃ ةلوم◊أ نم ءزج طÓتخأ فاصشتكأ
ز-ج◊أ تأءأر-جإا-ب تما-ق ح-لا-صصم نإا-ف ،نأو-يد-ل-ل نا-ي--ب
ىلع Úللأ حمقلاب ةلمfi تناك يتلأ ةرخابلأ ىلع يظفحتلأ

ءاج رأرقلأ أذه نإأ نأويدلأ لاقو .تأوزغلأ ءانيم ىوتصسم
.محفلأ ةداÃ ةلوم◊أ نم ءز-ج طÓ-ت-خأ فا-صشت-كأ بق-ع
““صسوكيرغ““ ةرخابلاب قلعتي رمألأ نإاف ،نايبلأ تأذ بصسحو
هردصصم Úللأ حمقلأ نم نط00482 ـب ةلمfi تناك يتلأ
““روÒكول““ نومŸأ حم-ق-لأ د-يرو-ت-ب ما-قو .ا-ي-نو-ت-صسإأ ة-لود
(RUERUCEL) أ هتهجو تأوزغلأ ءانيم وحنÙةدد
خيراتب هغيرفت ةيلمع ترصشوب ثيح ،Òغتت ⁄ يتلأو ،افلاصس
روصضحبو اهب لومعŸأ ةبقأرŸأ تأءأرجإأ قفو Èمصسيد91
.نايبلأ بصسح ،ÚينعŸأ لك
تا-نأز-خ عا-ق ‘ أو-ظ-حل Úب-قأرŸأ نأأ نا-ي-ب-لأ فا-صضأأو
يتلأ غيرفتلأ ةيلمع فيقوت متيل ،ءأدوصس ةدام دجأوت ةرخابلأ
عا-ق ‘ ة-ظ-حŸÓأ ةداŸأ طÓ-ت-خأ ‘ بب-صست-ت--صس تنا--ك

ةرخابلأ Ïم ىلع ىقبتل ،هبحصس لاح ‘ حمقلاب تانأزÿأ
هغيرفت ” ام امنيب ،نط025.4762 اهردق حمقلأ نم ةيمك
لكل قباطمو هيف طÓتخأ لو ميلصس حمق نم ةرخابلأ نم
ةÈخ ءأرجإاب نأويدلأ حلاصصم كلذ رثإأ ىلع موقتل ،ÒياعŸأ
نم ةرخابلأ هتلقن محف يه ءأدوصسلأ ةداŸأ نأأ اهجئاتن تنابأأ

⁄و هيلع فقي ⁄ ام وهو ،بجي امك اهفيظنت متي ⁄و لبق
عم دقا-ع-تŸأ (SGS) نحصشلأ د-ن-ع بقأرŸأ ه-ي-لإأ ر-صشي
دونبلأ مÎحي ⁄ يذلأ بوبحلل ينهŸأ يرئأز÷أ نأويدلأ
ههاŒأ ذختت-صسو ،ة-ب-قأرŸأ ة-ي-ل-م-ع ‘ ا-ه-ي-ل-ع ق-ف-تŸأ
.ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ
يرئأز÷أ نأويدلأ حلاصصم تماق ،ةÿÈأ جئاتن ىلع ءانبو
ىدل جاجتحأ عأديإاب ،Èمصسيد72 خيراتب ،بوبحلل ينهŸأ
ةعاصضبلأ ةميق لثÁ يكنب نامصض عأديإأ هنم تبلطو ،لقانلأ
،Èمصسيد92 خيراتبو .رأرصضألأو ةرخابلأ Ïم ىلع ةيقبتŸأ
ىدل نأويدلأ حلاصصم تعدوأأ لقانلأ لاث-ت-مأ مد-ع-ل أر-ظ-نو
قح ‘ يظف– زجح رأدصصإأ بلط تأوزغلأ ةمكfi صسيئر
13 خيراتب ةمكÙأ صسيئر هردصصأأ يذلأ رمألأ وهو ،ةرخابلأ

ىدل نامصضلأ خصض تأءأرجإاب لقانلأ اهدعب رصشابيل ،Èمصسيد
خيراتب بوبحلل ينهŸأ يرئأز÷أ نأويدلأ هملتصسيل كنبلأ

 .1202 يفناج30
صضفري هنأأ ¤إأ بوبحلل ينهŸأ يرئأز÷أ نأويدلأ راصشأأو
حمقلأ رداصصÒ Ãهصشتلأ تايلمع ‘ صضوÿأ اعطاق اصضفر
اهنم مهفي دق يتلأ حمقلاب ةلومŸأ نأدلبلاب لو ،تناك امهم
نع دعبلأ لك ديعب هنأأ نأويدلأ دكأأو .ام ةه÷ زي– اهنأأ
وه ديحولأ هصصرحو ،رخآأ ىل-ع رد-صصم د-ل-ب ة-ف-ك ح-ي-جر-ت

،طورصشلأ Îفدل قباطم ح-م-ق ءا-ن-ت-قا-ب دÓ-ب-لأ ة-ح-ل-صصم
ق-فو كلذو ،هرد-صصم ن-ع ر-ظ-ن-لأ صضغ-ب ،ر-ع-صس ل-صضفأا-بو
تأرابتعأ يأأ نع أديعبو ،اهب لومعŸأ ةيراجتلأ Úنأوقلأ
هذه ‘ تلÓتخأ نم لّجصس ام نأأ نأويدلأ دكؤويو .ىرخأأ
بقأرŸأو لقانلأ نم Òصصق-ت-ل صسا-صسألا-ب دو-ع-ي ة-ي-صضق-لأ
(SGS). حاب نأويدلأ ديصشيوÎتائيه عيمج ةعا‚و ةيفأ

هتقث اهيف عصضي يتلأ ئنأوŸأ ىوتصسم ىلع حمقلأ ةبقأرم
نيرهاصسلأ نأويدلأ تأراطإأو لامع ةفاك ىلع ينثيو ةلماكلأ

ب .نايفضس.مهماهم ءأدأأ ىلع

باهرإلا ةحفاكم تادحو روزي ةحيرڨنضش قيرفلا
:حرضصيو ..ةزابيت ‘ ““نوملضسم““ ـب

يفناج لÓخ حيقلتلا ةيلمع قÓطإل تاÒسضحتلا ةلسصاوم ¯يبلسسلاو يباجيإلا Úب حواÎي0202 ‘ يرازولا ءادألا ¯
نطاوŸا ىلع رسشابم رثأا اهل يتلا تاعاطقلا ليعفت ةرورسض ¯ششوسشغŸا حمقلا داÒتسسا لوح يئاسضق قيق– حتف ¯

تاعاطقلا ليعفت ةرورضضب هتاميلعت ،نوبت ديÛا دبع ،ينطولا عافدلا ريزو ،ةحلضسŸا تاوقلل ىلعألا دئاقلا ،ةيروهم÷ا سسيئر ىدضسأا
تاعاطقلا ‘ سسوملŸا مدقتلا انمثم ،1202 ماعلا علطم ىوضصقلا ةعرضسلا ¤إا لاقتنلاو ،Úنطاوملل ةيمويلا ةاي◊ا ىلع رضشابم رثأا اهل يتلا

ةمزÓلا تاÒضضحتلا ةلضصاوم ةرورضض ىلع دكأا اميف ،بابضشلا ليغضشت معدو ،ةئضشانلا تاضسضسؤوŸاو ةينلديضصلا ةعانضصلاك ةيمهألا تاذ
.مكfi ميظنت قفوو يفناج رهضش91 - ديفوك ءابو دضض حيقلتلا ةيلمع قÓطإل

حضضوي بوب◊ا ناويد
 ةمومشسŸا ةنيرفلاب ةلمfi ةرخاب زجح نع ءيشش لك:فضشكيو



ةقوبسسم Òغ درب ةجوم ليجسست

رسصاـــــ– جوــــلثلا
!تاـــــي’و ةدــــع

..رورŸا ثداوح تارسشع ¯
لخدتت تاطلسسلاو

ةلزعلا كفل
مظعم اهتفرع يتلأ ةيو÷أ تاب-ل-ق-ت-لأ تدأأ
ن-م د-يد-ع-لأ ق-ل--غ ¤إأ ،ن--طو--لأ تا--ي’و
قر-ط-لا-ب رورŸأ ة-كر-ح ل-ششو تا-قر-ط-لأ
ددع ليجشستو ،تاي’ولاب ةيئ’ولأو ةينطولأ

.رورŸأ ثدأوح نم
ةدع قلغ ‘ جولثلل فيثكلأ طقاشستلأ فلخو

لخدت ىعدتشسأ ام ،ةريوبلأ ةي’وب تاقرط
Ÿأ ح--لا--شصÙلا-غ-ششأ’أ ة-ير-يد-مو ة--ي--ل

،جولثلأ تاحشساك مأد-خ-ت-شسا-ب ة-ي-مو-م-ع-لأ
.تاقرطلأ ريرحتل
جولثلأ تقلغأأ ،ةياجبو وزو يزيت ي-ت-ي’و-بو
مامأأ ،ةيئ’وو ةينطو تاقرط عبشس نم Ìكأأ
ام-ك ،رورŸأ ة-كر-حو تا-ب-كرŸأ با-ح-شصأأ

سسفنو ،رششأدŸأو ىرقلأ نم ديدعلأ تلزع
Úعو ةديعشس تا-ي’و ى-ل-ع ق-ب-ط-ن-ي ر-مأ’أ
.تليشسمشسيتو سضيبلأو ىلفدلأ
،يمومعلأ نويزفلتلأ عقوم هلقن ام بشسحو

طقاشست نإاف ،ةيمومعلأ لاغششأ’أ ةيريدم نع
ةكرح ‘ ””يلك للشش”” ليجشست ¤إأ ىدأأ جولثلأ

.تابكرŸأ Òشس
‘ ،6 مقر ينطولأ قيرطلاب رمأ’أ ق-ل-ع-ت-يو
””ةديعشس”” دششأروب ةيدلب Úب طبأرلأ هرطشش
مقر ينطولأ قيرطلأ ¤إأ ةفاشضإ’اب ،سضيبلأو
،””ةديعشس”” يبر-ع-لأ ي’و-م ة-يد-ل-ب Úب401
.سسابعلب يديشسو
ةكرح ‘ ةÒبك تابوع-شص ل-ي-ج-شست ” ا-م-ك
‘29 مقر ي-ن-طو-لأ ق-ير-ط-لأ Èع رورŸأ

””ةديعشس”” بو-ي ة-يد-ل-ب Úب ط-بأر-لأ هر-ط-شش
مقر ينطولأ قيرطلأ أذكو ،سسابعلب يديشسو
ةي’وب ،””ةديعشس”” ميهأربإأ د’وأأ ةيدلب Úب49
.ترايت
لاغششأ’أ ةيريدŸ ةناي-شصلأ نأو-عأأ ف-ك-ع-يو
ةيندŸأ ةيام◊أ ر-شصا-ن-ع ع-م ة-ي-مو-م-ع-لأ
رواÙأ هذه حتف ىلع تا-يد-ل-ب-لأ لا-م-عو
¤إأ ،جولثلأ طقا-شست ىدأأو أذ-ه ،ة-ي-قر-ط-لأ
‘ ةÒبك تابوعشصو تا-عا-ط-ق-نأ ل-ي-ج-شست

ة-ي--ف--ير--لأ كلا--شسŸأ Èع Òشسلأ ة--كر--ح
نم لكب رمأ’أ قلعتيو ،ةيدلب-لأ تا-قر-ط-لأو
.ركبوب يديشسو بويو ةنشساشس◊أ تايدلب
ةي’ول ةيندŸأ ة-يا-م◊أ تأد-حو تل-ج-شسو
ةدع ةطرافلأ ة-عا-شس42ـلأ لل-خ ة-يدŸأ

بب-شسب تا-قر-ط-ل-ل ق-ل-غو رور--م ثدأو--ح
تأذل نايب بشسحو ،جولثلل فيثكلأ طقاشستلأ
ةبوانŸأ ةÎف للخ تلجشس دقف ،حلاشصŸأ
لكششتو تاقرط-لأ ن-م د-يد-ع-لأ ق-ل-غ سسمأأ
.ديل÷أ
ليجشست ” هنأأ ةيندŸأ ةيام◊أ نايب فاشضأأو
ليجشست ع-م تأÎف ى-ل-ع جو-ل-ث-ل-ل ط-قا-شست
ةنيد-م قر-ط تفر-عو ،د-ي-ل-ج-ل-ل ط-قا-شست
د’وأأ ،نانرفلأ ،Êوكشسام ،واكشش نب ،ةيدŸأ

.ةبيششع ،ميهأربإأ د’وأأ ،ڨأرد ،Îنع
قيرطلأ ةلا◊ ةبشسنلاب هنأأ ¤إأ نايبلأ راششأأو
يترئأد Úب طبأرلأ ””بونج لامشش”” رايشسلأ
ببشسب كلشسŸأ ة-ب-ع-شص ة-يدŸأو ة-ي-قأوÈلأ
قيرط-لأ ¤إأ ة-فا-شضإ’ا-ب ،د-ي-ل÷أو جو-ل-ث-لأ
تبشس ةيدل-ب Úب ط-بأر-لأ06 مقر ين-طو-لأ

كلشسŸأ ةبعشص قيرطلأ ةلاح ةيدلبو زيزع
.جولثلأ ببشسب
40 ذاقنإ’ ة-ي-ندŸأ ة-يا-م◊أ تل-خد-ت ا-م-ك
سضعب Èع ا-ه-تا-ب-كرÃ ةرو-شصfi تل-ئا-ع
،نيرحبيت ةقطنÃ د-يد-ح-ت-لا-بو كلا-شسŸأ
ةجيتن ةروشصfi ةرايشس داعبإ’ اشضيأأ تلخدتو
ق-ير-ط-لا-ب جو-ل-ث-لأ م-كأر-تو تا--ق’ز--ن’أ
رامشسلأ عأرذ ةيدلب Úب طبأرلأ ي-با-ن-ت-ج’أ
.يلطع ينبو
ثداح ةيندŸأ ةيام◊أ حلاشصم تلجشس دقو
مقر ينطولأ قيرط ىوتشسم ىلع عقو رورم
ةباشصإأ ‘ ببشست ،ةيدŸأ ةر-ئأدو ة-يد-ل-ب10
رخآأ رورم ثداح ليجشست ” امك ،سصخشش
مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتشسم ىلع ةطأرششب
.Úتنحاشش فأرحنأ ‘ لث“10
ىو-ت-شسم ى-ل-ع ر-خآأ رور-م ثدا-ح ل-ّج-شسو
ينطولأ قيرطلاب ةيدŸأ ةيد-ل-ب ةز-غأز-غ-لأ
فلخ ةيعفن ةرايشس فأرحنأ ‘ لث“10 مقر
ةنشس72) رمعلأ نم ناغلبي Úشصخشش ةباشصإأ
.ةفلتfl تاباشصإأ امهيدل (ةنشس43و

ب .ديعسس

ثد◊ا4 ـه٢٤٤١ لوأ’ا ىدامج٠٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢يفناج٤٠ Úنثإ’ا

،””رأو◊أ”” ةيموي-ب لا-شصتأ ‘ قوز-ع ح-شضوأأو
فرط نم رداشصلأ ناي-ب-لأ د-ع-ب”” :ه-نأأ ،سسمأأ
ةينيدلأ نوؤوششلأ ةرأزو تمدق ،¤وأ’أ ةرأزولأ
ىلع اهتايريدم ةفاكل تام-ي-ل-ع-ت فا-قوأ’أو
في-ظ-ن-ت ‘ عور-ششلا-ب ي-ن-طو-لأ ىو-ت-شسŸأ
ةينآأرقلأ سسرأدŸأ ةفا-ك ز-ي-هŒو م-ي-ق-ع-تو
سسوردلأ فانئتشسأ ‘ عرششي نأأ ىلع ،ايأوزلأو
،كلذل ةزهاج ةشسردم لكل مويلأ نم ةيأدب
ةاي◊أ ةدوعو اهلك اهحتف Úح ¤إأ لشصأوتيو
عاعششإأ زكأرم اهرابتعاب ، اهلخأد ةيعيبطلأ
.””ةمألل يحور
ةينعم سسرأدم كانه”” :لئاق قوزع فاشضأأو
امأأ ،اهحتف نكÁ ’ ىر-خأأو ح-ت-ف-لأ ةدا-عإا-ب
ةلشصفنŸأ وأأ ةلشصتŸأ يهو اهحتف نكÁ يتلأ

ح--ت--ف ن--كÚ ’ Áح ‘ ،د--جا--شسŸأ ن---ع
يتلأ دجاشسŸاب ةلشصتŸأ ةينآأرقلأ سسرأدŸأ

ايلعلأ تاطلشسلأ فرط ن-م د-ع-ب سصخر-ي ⁄
يجيردتلأ رأر-ق-لأ ا-ه-ل-م-ششي ⁄و ا-ه-ح-ت-ف-ب
.””حتفلل
ظافحل-ل ة-يرور-شضلأ طور-ششلأ سصو-شصخ-بو

دكؤوي ،سسرأدŸأ هذه يداترم ة-مل-شس ى-ل-ع
لك”” :نأأ ةرأزولاب ي-ن-يد-لأ ه-ي-جو-ت-لأ ر-يد-م
ىشصوŸأو انوروك سسوÒف نم ةياقولأ طورشش
ةرورشض نم ،ةيملعلأ ةنجل-لأ فر-ط ن-م ا-ه-ب
لخأد ةبلطلأ Úب يدشس÷أ دعابتلأ مأÎحأ
أذكو ،ةمامكلأ ءأدترأو م-ي-ق-ع-ت-لأو ما-شسقأ’أ
نم جورÿأو لوخدلأ دنع ماحدز’أ يدافت
،ة-ب-ل-ط-لأ ةرأر-ح ة-جرد سسا-ي-قو ،ما-شسقأ’أ
لخأد نكا-مأ’أ Òي-غ-ت مد-ع ى-ل-ع سصر◊أو
.””ةيحشصلأ ةملشسلأ ىلع اظافح ماشسقأ’أ

لشصفي ،سسيردتلأ ‘ دمتعŸأ ماظنلأ نع امأأ
fiتاميلعت تردشصأأ ةرأزولأ”” :نأأ قوزع دن

وه امك ماشسقأ’أ لخأد جيوفتلأ ماظن دامتعاب
مأود--ب ا--مإأ ،ة--يو--بÎلأ ما--شسقأ’أ ‘ لا◊أ

ددع فشصنل حامشسلاب امإأو ،يئاشسمو يحابشص
أذهو ،دحأولأ مشسقلأ لخأد نيداتعŸأ ةبلطلأ

عم اهفييكتو ةينآأرقلأ سسرأدŸأ ةعيبط بشسح
لكل ةشصرفلأ يطعيشس ا‡ ،يحشصلأ عشضولأ

داع لكششب عوجرلاب ةينآأرقلأ سسرأدŸأ ةبلط
.””مهدعاقم ¤إأ

يتلأ تائ-ف-لأ سصو-شصخ-بو ،ر-خآأ بنا-ج ن-م
سسرأدŸأ دا-ي-تر’ ةدو-ع-لا-ب ا-ه-ل ح-م-شسي-شس
ةرأزولاب Êآأرقلأ ميلعتلأ ريدم دافأأ ،ةينآأرقلأ
ماشسقأأ ¤إأ ةدوعلاب ةين-ع-م تا-ئ-ف-لأ ل-ك”” :نأأ

جرا-خ وأأ ل-خأد ءأو-شس Êآأر-ق-لأ م-ي-ل--ع--ت--لأ
سضأرمأ’أ باح-شصأأ ءا-ن-ث-ت-شسا-ب ،د-جا-شسŸأ
مهل نوكتشس ن-يذ-لأ ن-شسلأ را-ب-ك وأأ ة-ن-مزŸأ
ةيعشضولأ نشس– لاح ‘ لبقتشسم ةشصرفلأ
.””ءابولأ لأوزو ةيئابولأ

حتف ايلعلأ تاطلشسلأ رأرق قوزع نشسحتشسأو
زكرم اهايإأ أÈتعم ،ةينآأر-ق-لأ سسأدŸأ هذ-ه
ةينيدلأ ةيبÎلأ نم ززعي ،يركفو ينيد عاعششإأ
‘ ،عمتÛأ تائف لكل ةيحورلأو ةيملعلأو
ىلع دجاشسŸأ يقاب حتفل حا-م-شسلأ را-ظ-ت-نأ
. نطولأ عوبر
ماشسقأ’أو سسرأدŸأ نأأ ةميل-ع-ت-لأ تح-شضوأأو
يه يجيردتلأ حتفلأ رأرقب ةينعŸأ ةينآأرقلأ
ماظن-لأ تأذ ا-يأوز-لأو ة-ي-نآأر-ق-لأ سسرأدŸأ

نع ةلشصفنŸأ ةينآأرقلأ سسرأدŸأ ،يلخأدلأ
ة-ي-نآأر-ق--لأ سسرأدŸأ ا--شضيأأو ،د--جا--شسŸأ
حتفلأ رأرق اهلمشش يتلأ دجاشسŸاب ةلشصتŸأ
ةعبات-لأ ة-ي-نآأر-ق-لأ ما-شسقأ’أو ،ي-ج-يرد-ت-لأ
.يجيردتلأ حتفلأ رأرق اهلمشش يتلأ دجاشسملل
دجاشسŸاب ةلشصتŸأ ةينآأر-ق-لأ سسرأدŸأ ا-مأأ
يجيردتلأ ح-ت-ف-لأ رأر-ق ا-ه-ل-م-ششي ⁄ ي-ت-لأ
⁄ يتلأ دجاشسملل ةعباتلأ ةينآأرقلأ ماشسقأ’أو
Òغ يهف يجيردتلأ ح-ت-ف-لأ رأر-ق ا-ه-ل-م-ششي

فانئتشسأ عنÁ امك ،حت-ف-لأ ةدا-عإا-ب ة-ي-ن-ع-م
سضأرمأ’أ باحشصأأ ىل-ع Êآأر-ق-لأ م-ي-ل-ع-ت-لأ
نشسلأ رابكو ةيرمعلأ تائفلأ لك نم ةنمزŸأ

وfi ةئف نمو رابكلل Êآأرقلأ ميلعتلأ ةئف نم
ةناعتشس’أ ىلع ةميل-ع-ت-لأ ي-شصو-تو .ة-ي-مأ’أ
لهأأو ÊدŸأ عمتÛأو ةيلÙأ تاطلشسلاب
ةيداŸأ تاناكمإ’أ Òفوت ‘ ناشسحإ’أو Èلأ
يحشصلأ لوكو-توÈلأ ق-ي-ب-ط-ت-ل ة-يرور-شضلأ
’ ،حلاشصŸأ فلتfl عم نواعتلأو ق-ي-شسن-ت-لأ

قيبطتلأ دشصق ة-ي-ح-شصلأ ح-لا-شصŸأ ا-م-ي-شس
ةفاشضإ’اب ،ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ هذهل لثمأ’أ
قيلعت للخ نم ةيعوتلأ تلمح ميظنت ¤إأ

ايأوز-لأ ل-خأد-م ‘ ة-ي-ه-ي-جو-ت تا-ق-شصل-م
ةقفأرمو ،اهل-خأد-بو ة-ي-نآأر-ق-لأ سسرأدŸأو
ةيئ’ولأ ةعباتŸأ نا÷ فرط ن-م ة-ي-ل-م-ع-لأ
ةرأدإ’ا-ب ة-ع-با-تŸأ ة-ن÷ ع-م ق-ي--شسن--ت--لأو
.ةيزكرŸأ

Œتردشصأأ ¤وأ’أ ةرأزولأ نأأ ¤إأ ةراششإ’أ رد
مأد قلغ دعب ةينآأرقلأ سسرأدŸأ حتفب رأرق
،انوروك ءابو يششفت رثإأ رهششأأ ةينامث نم Ìكأأ

يحشص لوكوتورب قيبطت ةرورشض ىلع ةددششم
يششفت لظ ‘ تآاجاف-م ة-يأ’ ا-يدا-ف-ت مرا-شص
.””انوروك”” سسوÒف

لقنلل ةين-طو-لأ ة-كر-ششلأ ،سسمأأ ،تف-نأا-ت-شسأ
ذنم تفقوت يتلأ اهتلحر ةيديد◊أ ةكشسلاب
،91 ديفوك انوروك ءابو ىودع يششفت ةيأدب

رئأز÷أ ‘ ةيشسايشسلأ ةداي-ق-لأ تأا-ترأ ثي-ح
Œنم دحلل راط-ق-لا-ب ل-ق-ن-لأ ة-كر-ح د-ي-م

ةحئاج رؤوب سصي-ل-ق-تو Úن-طأوŸأ تل-ق-ن-ت
. انوروك
لقنلل ةينطولأ ةكرششلأ تنل-عأأ ،قا-ي-شسلأ ‘و
ن-ع ،ا-ه-ل نا-ي-ب ‘  ،ة-يد--يد◊أ كك--شسلا--ب
ام نيرفاشسŸأ لقن تأراطق طاششن فانئتشسأ
تأراطقلأو ةبلطلأ لقن تأراطقو ندŸأ Úب
. ىÈكلأ طوطÿأو ةيوه÷أ
فانئتشس’أ أذ-ه نأأ ة-كر-ششلأ نا-ي-ب ‘ ءا-جو
رأرقل اعبت يتأاي Úتل-حر-م ى-ل-ع م-ت-ي يذ-لأ
فا-ن-ئ--ت--شس’أ سصو--شصخ--ب لوأ’أ ر--يزو--لأ
Úب لق-ن-لأ ة-كر◊ بقأر-مـلأو ي-ج-يرد-ت-لأ
.راطقلاب تاي’ولأ
-نايبلأ تأذ فيشضي- ¤وأ’أ ةلحرŸأ قلعتتو
ةفورعŸأ)  ندŸأ Úب ام تأراطق قلطنأ»ـب
ةبلطلأ لقن تأراطقو (يحأوشضلأ تأراطقب
.””يفناج3 دحأ’أ موي نم ةيأدب
Úب ام تأرا-ط-ق-لأ Òشس تا-قوأأ د-يد– ”و
ةياغ ¤إأ احابشص (00.60) ةشسداشسلأ ةعاشسلأ
ذخأ’أ عم ،ءاشسم (00.81) ةشسداشسلأ ةعاشسلأ
›زنŸأ يئز÷أ رج◊أ تيقوت رابتع’أ Úعب
‘ (احاب-شص ة-شسماÿأ ¤إأ ءا-شسم ة-ن-ما-ث-لأ)
ندŸأ Úب ام طوطÿأ امأأ.ةينعŸأ تاي’ولأ
64 ة‹رب متف ،ةينثلأ- ةم-شصا-ع-لأ ر-ئأز÷أ
ةمشصاعلأ رئأز÷أو (ابايإأ32 اباهذ32) ةلحر
41 ة‹رب ” دقف يشسيع يدأوو وزو يزيت-
4) تلحر ةينامثو (ابايإأ7 اباهذ7) ةلحر
يدأو- ةينثلأ سصخي ام-ي-ف (ا-با-يإأ4و ابا-هذ
.يشسيع
،ةدلأرز- ةمشصاعلأ ر-ئأز÷أ سصو-شصخ-ب ا-مأأ

11 ابا-هذ11) ةل-حر22 ة‹رب ا-شضيأأ م-ت-ف
(ابايإأ91و اباهذ91) ةلحر83 ة‹ربو (ابايإأ

،نورفعلأ- ةمشصاعلأ ر-ئأز÷أ سصخ-ي ا-م-ي-ف
.ردشصŸأ تأذ بشسح
سسيمخ) ةبلطلأ لقن طوطخب قلعت-ي ا-م-ي-فو
باهذÚ (1تلحر ة‹رب ” (فلششلأ- ةنايلم
” ،رامع يديشس- ةبانعل ةبشسنلابو (بايإأ1
نع لشضف (بايإأ6 باهذ6) ةلحر21 ة‹رب
Úع- ةنتابب قلعتي اميف تلحر ةتشس ة‹رب
تأذ حشضوي (بايإأ3 باهذ3) سسيدشسف- ةتوت
.نايبلأ
ة-يو-ه÷أ تأرا-ط-ق-لا-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ا-مأأ
فانئ-ت-شسأ ة‹ر-ب م-ت-ف ىÈك-لأ طو-طÿأو
تأراطقلأ أدع ام مويلأ نم ةيأدب اهطاششن

لوكوتوÈلأ قيبطتل اعبت ،ةرشسأ’اب ةزهÛأ
نع نلعإ’أ متيشسو ا-ه-ن-ت-م ى-ل-ع ي-ح-شصلأ
طوطÿأ هذهب ةشصاÿأ تل-حر-لأ ج-ما-نر-ب

 .نايبلأ بشسح ،يفناج3 دحأ’أ أدغ
Úل-ما◊أ ا-ه-ن-ئا-بز ة-كر-ششلأ تم-ل-عأأ ا-م-ك
Òغ ةدŸأ نأا--ب كأÎشش’أ تا---قا---ط---ب---ل
متيشس تلحرلأ فقوت ةÎف للخ ةلمعتشسŸأ
مهنم ىجري”” هيلعو ،ةدŸأ سسفنب اهشضيوعت
سضرغلأ أذهل تاطÙأ كيبابشش  نم برقتلأ
دعأوقب مرا-شصلأ مأز-ت-ل’أ ¤إأ ا-شضيأأ ة-ي-عأد
رفشس لجأأ نم يعامتج’أ دعابتلأو ةحشصلأ
.””نمآأ
لقنلل ةينطولأ ةكرششلأ تدبكت دقف ،ةراششإلل
قيلعت ذنم ةÒبك ةراشسخ ةيديد◊أ ككشسلاب

هتشضرف يذ-لأ ة-يد-يد◊أ كك-شسلا-ب ل-ق-ن-لأ
›أوحب ا-نورو-ك سسوÒف را-ششت-نأ ة-ح-فا-ك-م
ةقاط لباقم لقأ’أ ىلع رفاشسم نويلم Úثلث
امبشسح ،ايونشس رفاشسم نويلم04ـب ردقت لقن
كلاŸأ دبع ةكرششلاب للغتشس’أ ريدم هنلعأأ

.ةمشصاعلأ رئأز÷اب Úنث’أ مويلأ ،يوأزمح
ر-يد-م ،Ëر-ك-لأ د-ب-ع يوأز--م--ح ح--شضوأأو
ةكشسلاب لقنلل ةينطولأ ةكرششلاب لل-غ-ت-شس’أ
ل-ق-ن”” نأأ ،ق-با-شس ح-ير--شصت ‘ ،ة--يد--يد◊أ
ةيمومعلأ ةكرششلل حمشس يذلأ و-ه ع-ئا-شضب-لأ
ءدب ذنم هنأ’ نآ’أ ىتح اهنايك ىلع ظاف◊اب
تدقف يشضاŸأ سسرام22 ‘ يحشصلأ رج◊أ
.””لقأ’أ ىلع رفاشسم نويلم03 ةكرششلأ

ف .ليبن

:““راو◊ا““ ـل فسشكي قوزع دمfi ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازوب Êارقلا ميلعتلاو ينيدلا هيجوتلا ريدم

ةينآارقلا سسرادŸاب يحسصلا لوكوتوÈلا نع ليسصافتلا لك
ةيرورسض ..يدسس÷ا دعابتلاو ةمامكلا ءادترا ،ميقعتلا¯

 ةقلغŸا دجاسسŸاب ةطبترŸا ءانثتسساب ةدوعلاب ةينعم سسرادŸا لك ¯
 ةدوعلا نم نونثتسسم نسسلا رابكو ةنمزŸا سضارمألا باحسصأا ¯

  كاكتحلا يدافتل ماسسقألا لخاد جيوفتلا ماظن دامتعا ¯

ح .فوؤورلا دبع

:ةيديد◊ا ككسسلا ةكرسشب لقنلا ريدم

 فلأا021 زواجتت يحاوسضلا راطق باعيتسسا ةقاط
Òغ نئابزلأ تاكأÎششأ تاقاطب ديد“ متيشس هنأأ ،يرومق Òمشس ،ةيديد◊أ ككشسلاب نيرفاشسŸأ لقنلل ةينطولأ ةكرششلاب لقنلأ ريدم دكأأ
.ايموي رفاشسم فلأأ021 لقنيشس يحأوشضلأ راطق نأأ ¤إأ أÒششم ،ةلغتشسŸأ
ةبشسنلاب ةشصاخ كأÎشش’أ تاقاطب ديدŒ متي امثير ةÁدقلأ تاكأÎشش’أ لوبق متيشس هنأأ ،ةيرئأز÷أ ةعأذإلل حيرشصت ‘ ،يرومق دروأأو
.Úتلحرم ىلع متيشس ،ةيوه÷أ تأراطقلأو ندŸأ Úب ام تأراطقلأ طاششن فانئتشسأ ةداعإأ نأأ فششك امك ،ةبلطلل
رأدقÃ ،ةديلبلأو ،وزو يزيتو ،سسأدرموبو ،ةمشصاعلأ رئأز÷أ يهو ،تاي’وÚ 4ب طبرت يتلأ تلحرلأ ةداعإأ ‘ ¤وأ’أ ةلحرŸأ لثمتتو
.ايموي ةلحر821
02 سصيشصخت متيشس هنأأ ىلع أÒششم ،ءاشسم ةشسداشسلأ ةعاشسلأ ةياغ ¤إأ احابشص ةشسداشسلأ ةعاشسلأ ىلع سسمأأ ةيأدب ¤وأ’أ ةلحرŸأ تقلطنأو
.ةبلطلأ لقنل راطق
ىدع ام ،ىÈكلأ طوطÿأو ةيوه÷أ تأراطقلأ سصختو ايموي ةلحر002 لدعÚ، Ãنث’أ مويلأ نم ةيأدب ،ةيناثلأ ةلحرŸأ قلطنتشس امنيب
.ةرشسأ’اب ةزهÛأ تأراطقلأ
لامعتشسأ متيشس هنأأ ¤إأ أÒششم ،ايموي دعقم فلأأ021و فلأأÚ 001ب ام ردقت ،رئأز÷أ ةيحاشضب باعيتشس’أ ةقاط نأأ يرومق Òمشس فششكو
.ظاظتك’أ بانتج’ ÊوÎكلإ’أ عفدلأ قيرط نع زج◊أو ركأذتلأ ءانتقأ

ب .ديعسس

مويلا نم ةيادب ةينآارقلا سسرادŸا ةدوع نع ،قوزع دنfi ،ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازوب Êآارقلا ميلعتلاو ينيدلا هيجوتلا ريدم فسشك
. اهيداترم ةمÓسسل انامسض اذهو ةيئاقولا طورسشلاب مراسصلا مازتل’ا ةرورسض ىلع اددسشم ،يجيردت لكسشبو

يحسص لوكوتورب طسسو
تاراـــطقلا Èع لـــقنلا ةدوــــع تــناك اذـــكهمراسص



شضع-ب ءو-ج--ل--ب ر--مألا ق--ل--ع--ت--يو
ءارم◊ا مو◊و ةيضشاŸا ةرضسامضس
ةديعبو ةيفخ نأاضضلا ى-ث-نأا ح-بذ-ب

كلذ نولع-ف-ي ،ة-با-قر-لا Úعأا ن-ع
لا‹ ‘ نول-عا-ف-لا ءلؤو-ه لو-ق-ي
مهثيدح ‘ داضصت-قلاو ة-حÓ-ف-لا
بتÎي ام باضستحا نود ““راو◊ا»ـل
ا-ه-نأا ا-ه-ت-مد-ق-م ‘و ،ل-كا-ضشم ن-م
،ةيناوي◊ا ةوÌلل اديدهت لكضشت
ةيناوي◊ا ةلÓضسلا ىلع ءاضضقلاو
رارغ ىلع رئاز÷ا اهب فرعت يتلا
زعاŸاو ينضض◊او ›Ó÷ا ششبكلا
حلاضصŸا ىلع بج-ي ي-ت-لا ي-بر-ع-لا
ة-ي-ج-ي-تاÎضسا ع-ضضو ة-ي-حÓ-ف--لا
ة-ي-عو-ن-لا هذ-ه ى-ل-ع ظا--ف--ح--ل--ل
.⁄اعلا ‘ ةديرفلا

ةعدار Úناوق ضضرف بجي
Ùىثنأا حبذ ةرهاظ ةبرا

فورÿا
يحÓفلا Òبÿا لاق ،قايضسلا ‘و
ـل ه-ث--يد--ح ‘ رو--ضصن--م ى--ضسي--ع

ما-ن--غألا شسوؤور ح--بذ نإا ““راو◊ا““
شضع-ب ‘ ة-فور--عŸا جا--ع--ن--لا ن--م
فارÿا اذكو ““ةلخرلا““ ـب قطانŸا
هذه شسرا“ ةر-ها-ظ ي-ه ،ثا-نإلا
حباذم ‘ ةباقرلا Úعأا نع اديعب

ى-ندأا ى-ل-ع ر-فو-ت-ت ل ة-ي-ئاو--ضشع
مÎ– لو ة--فا--ظ---ن---لا طور---ضش
اذ--ه ‘ ا---ه---ب لو---م---عŸا Òيا---عŸا
نوعمجي راŒ فرط نم طاضشنلا
،ةراز÷او ة--ي--ضشاŸا Úم---ضست Úب
فارÿا ثا------نإا نوÎضشي م-------هو
جاعنلا اذكو (لقأا وأا ةنضس) راغضصلا

ةيغب اه-ن-ي-م-ضست-ب نو-مو-ق-ي ثي-ح
ةيبلضسلا راثآلا ةاعارم نود حبذلا

اذ-كو ،ي-ن-طو-لا دا-ضصت-قلا ى--ل--ع
،كلهتضسŸا ة-ح-ضص ى-ل-ع ا-هر-ط-خ
نم عو-ن-لا اذ-ه ن-ع ثح-ب-لا م-ت-يو
،روضصنم ى-ضسي-ع لو-ق-ي ،ة-ي-ضشاŸا
ةنراقم شضفخنŸا ا-هر-ع-ضس بب-ضسب
ن-م-ضضي يذ-لاو ،نا-فرÿا ر-ع--ضسب

عا-ب-ت ا-مد-ن-ع ح-ير-م ح-بر ششما-ه
.ةئزجتلاب ام◊

ى-ضسي-ع ي-حÓ--ف--لا Òبÿا د--كأاو
هذ-ه نأا ه-تاذ را-طإلا ‘ رو--ضصن--م
ام وهو ،انوناق ةعون‡ ةر-ها-ظ-لا
مقر يذ-ي-ف-ن-ت-لا مو-ضسرŸا هد-كؤو-ي
Èمضسيد٢٢ ‘ خرؤو----Ÿا٤15-19

تا---ناو---ي◊ا---ب شصاÿا1991
ل-خاد ا-ه-ح-بذ عو-ن-مŸاو حو-م-ضسŸا
نإا لوقيل داعو ،ة-يد-ل-ب-لا ح-باذŸا
ةضصاخ ةرهاظلا هذ-ه لا-ح-ف-ت-ضسا

نأا هنأاضش نم ةيلخادلا قطانŸا ‘
‘ مهاضسيو ةيضشاŸا شسوؤور ددهي
ايعاد ،تلÓضسلا شضع-ب شضار-ق-نا
تحضضأا لب ،اهتبراfi ةرورضض ¤إا

ةبقاعمو اه-عدر-ب ة-ح-ل-م ةرور-ضض
هب لومعŸا عيرضشت-ل-ل ف-لاfl ل-ك

.راطإلا اذه ‘

ىلع ةباقرلا ضضرف بجي
منغلا ىثنأا ةيام◊ حباذŸا

ةنجللا شسيئر ح-ضضوأا ،ه-ت-ه-ج ن-م
ناورم ،ءارم◊ا موحلل ة-ي-ن-طو-لا

با--ب--ضسألا ن--م نأا ““راو◊ا““ ـل Òخ
ىلع ةرثؤوŸا ل-ماو-ع-لاو ة-ضسي-ئر-لا
‘ ءار---م◊ا مو---ح---ل---لا را---ع---ضسأا
شضع------ب ءو÷ و------ه ،قاو------ضسألا
مو-ح-ل-لا ةر--ضسا--م--ضسو ن--يراز÷ا
وأا فورÿا ىثنأا حبذ ¤إا ءارم◊ا
لقأاب اهم◊ عيب ىلع لمعلاو زعاŸا

،م-ن-غ-لا ر-كذ م◊ ه-ب عا-ب-ي ن--م--ث
مارغوليكلا عي-ب-ت ا-هدŒ ه-ي-ل-عو
قطانŸا شضعب ‘ محللا نم دحاولا

نع Òثكب لقأا ر-ع-ضسب ن-طو-لا ن-م
ىÈك-لا ندŸا ‘ عا-ب-ي يذ--لا كلذ

 ،ةمضصاعلا رئاز÷ا رارغ ىلع
نوعضش÷ا راجتلا شضعب أاجلي ثيح

هعنÁ اذهو ،ةيضشاŸا ىثنأا حبذ ¤إا
ف-لاflو ،ا-تا-ب ا--ع--ن--م نو--نا--ق--لا
شسيل ،اهب لومعŸا ح-بذ-لا Úناو-ق-ل
نأل ،ا-ي-لود ل-ب ،ر-ئاز÷ا ‘ ط-ق-ف
قو-ف--ن ¤إا ،ه--ب--ضسح ،يدؤو--ي كلذ
ا--ه--ب ز--ي--م--ت--ت ي--ت--لا تلÓ--ضسلا
ناور-م بلا-ط-ي ه-ي-ل-عو ،ر--ئاز÷ا

شضر-ف ة-ي-ن--عŸا تا--ط--ل--ضسلا Òخ
ن--يذ--لا ءلؤو--ه ى--ل--ع ة--با--قر---لا
،ي-ن-طو-لا دا--ضصت--قلا نو--مد--ه--ي
ة--ي--ناو---ي◊ا ةوÌلا نودد---ه---يو
ة-لÓ-ضسل-ل ي-عو-ن-لا شضار-ق--نلا--ب
ن-م ي-هو ،ر-ئاز÷ا ا-ه-ب ة-فور--عŸا
فيك»ـف ،⁄اعلا ‘ نافرÿا دوجأا

مو-ح-ل-لا ‘ ةر-فو-لا ا-ن-يد-ل نو-ك-ت
،ريدضصتلا و-ح-ن ه-ج-ت-نو ءار-م◊ا

نو-ضضكر-ي ن-يذ-لا ءلؤو-ه لا-ث-مأاو
نو-مو--ق--ي ع--ير--ضسلا ح--بر--لا ءارو
تلÓ-ضسلا ى-ل--ع ي--مو--ي ل--ك--ضشب
يتلا ةي-ناو-ي◊ا ةوÌلا ة-ي-عو-نو
.““...رئاز÷ا اهب رخزت

ءايربأا نحن :نولاsوم
ن-م ل-ك د--كأا ،ه--تاذ قا--ي--ضسلا ‘و
ة--ي---ن---ه ن---ب ⁄ا---ضس جا◊ا لاّوŸا

ةرئاد ةيلو نم ،يلع نب دمfiو
ة-يلو ة--يÓÁ--ع--لا ة--يد--ل--ب زاڨع
““راو◊ا““ عم امهثيدح ‘ ركضسعم
ن--م ة---ما---ت---لا ةءاÈلا ÚلاّوŸا نأا

شسيلو ،نأاضضلا ىث-نأا ح-بذ ةر-ها-ظ
دح ‘ ةيلمعلا نأل ،اهيف دي مهل
ارارضضأا ببضست ،ا-م-ه-ب-ضسح ،ا-ه-تاذ
ي-عر-لا طا-ضشن ي-ضسرا-مŸ ة-حدا-ف
ن-ع Úبر-ع--م ،¤وألا ة--جرد--لا--ب
لمعلا ءازإا د-يد-ضشلا ا-م-ه-ئا-ي-ت-ضسا

شضع-ب ن-ع ردا-ضصلا لوؤو--ضسŸا Òغ
ةيضشاŸا قاوضسأا ةرضسامضسو راجتلا
ثا--نإا ءار--ضش نو--ل--ضضف--ي ن--يذ---لا
نامثأا شضافخنل زعاŸاو فورÿا

مو◊ راجتل اهعيب م-ت-يو ،ا-ه-مو◊
ن--يراز÷ا ¤إا م--ه--ن--مو ءار--م◊ا

.ةضسخب نامثأاب اهعيبو
دمfi لاّوŸا لاق ،ددضصلا اذه ‘و

مو-ح-ل-لا ةر-ضسا-م-ضس نإا ي--ل--ع ن--ب
نوموقي قطانŸا ديدع ‘ ءارم◊ا
مهنم اركذ افورخ٠3 Óثم ءارضشب

،ةÒخألا رعضس شضافخنل ثانإا٠1
نأا اد---ي---ق----ع----ت ر----مألا داز ا----مو
ة-ي-ضشاŸا ي-بر-م لو-ق-ي ،ن-يراز÷ا

fiيدع-ت-لا اذ-ه نإا ،ي-ل-ع ن-ب د-م
متي نأاضضلا ىثنأا حبذ ىلع خراضصلا
نوحلي نيذلا ن-يراز÷ا ن-م ر-مأا-ب

ةيئاوضشعلا حباذŸا ‘ ءاطضشن ىلع
ةرها-ظ-لا هذ-ه نو-ضسراÁ ن-يذ-لا

،ةباقرلا Úعأا نع اديع-بو ة-ي-ف-خ
ملعب Òضست ةيلمعلا هذه نأا ادكؤوم
.ةرطايبلا نم
ةيضشاŸا يبرم لاق ،ىرخأا ةهج نم
ةيضضق نإا ة-ي-ن-ه ن-ب ⁄ا-ضس جا◊ا

لاّوŸاب ترضضأا فورÿا ىثنأا حبذ
يتلا ةيناوي◊ا ةلÓضسلا ةيعونبو

ةرورضض ¤إا ايعاد ،رئاز÷ا زي“
شضر-ف-ب عا-ط--ق--لا ر--يزو ل--خد--ت
ةوÌل----ل ة----مزÓ----لا ة----يا----م◊ا
ح-بذ نأل ،ة-ير-ئاز÷ا ة-ي-ناو-ي◊ا
دده-ت-ي ار-ط-خ ة-ج-ت-نŸا ة-ج-ع-ن-لا

ر---ط----خ ن----م ما----ن----غألا شسوؤور

  .شضارقنلا
لاّوŸا دنع هانضسŸ ءايتضسلا شسفن
ÚحÓ-------ف--------لا دا–ا و--------ضضعو
نم ةليباركو-ب د-مÚ fiير-ئاز÷ا

ثا-نإا ح-بذ ة-لأا-ضسم ن-م نا--ضسم--ل--ت
ا-م-هرا-ب-ت--عا--ب ،ز--عاŸاو فورÿا

‘ ةدا-يز--لا ردا--ضصم ن--م ارد--ضصم
،ة-ي-ناو-ي◊ا ةوÌلا شسوؤور دد--ع
نع ابأا لاّوم انأا““ ةل-ي-بار-كو-ب لا-قو

هذه ةضسرا‡ لÓخ رأا ⁄و ،دج
نأا اهتثرو يت-لا ة-ف-ير-ضشلا ة-ن-هŸا

دنع لإا نأاضضلا ى-ث-نأا ح-بذ-ب ا-ن-م-ق
ا-ه-ت-با-ضصإا لا--ح ‘ يأا ،ةرور--ضضلا

Ãادكؤوم ،““عيطقلل ةيامح ام شضر
تاملظ ‘ متت““ اهح-بذ ة-ي-ل-م-ع نأا
بيقر لو بيضسح ل ثيح ،حباذŸا

ح-باذŸا Òي-ضست ‘ دا-ج ما-ظ--ن لو
مو-ح-ل-لا ةر-ضسا-م-ضس مو-ق--ت ي--ت--لا
ةرطايبلاك فارطألا شضعب ؤوطاوتب
،““مو---ح----ل----لا راŒو ن----يراز÷او
يتلا ةجتنŸا ةلخرلا حبذ““ فاضضأاو

Áط-ق-ف شسي-ل ا-نو-نا-ق كلذ ع--ن ‘
،ع--م--جأا ⁄ا--ع--لا ‘ ل--ب ،ر--ئاز÷ا

عا--ي--ضضلا ن--م ةوÌل--ل ة--يا---م---ح
دقل ةليباركوب لاقو ،““شضارقنلاو
هذه عنŸ تاءادنلا نم يتوضص حب““
نŸ ةا--ي--ح ل ه--نأا لإا ةر---ها---ظ---لا

.““يدانت

 ةÁرج نأاصضلا ىثنأا حبذ
 ةيناوي◊ا ةوÌلا قح ‘

ÚحÓفلل ماعلا دا–ا شسيئر رّذح
Èع ،يوي-ل-ع د-مÚ، fiير-ئاز÷ا
وأا فورÿا ىثنأا حبذ نم ““راو◊ا““
،ة-ج-ت-ن-م ةادأا ا-هرا-ب-ت-عا-ب ز-عاŸا

¤إا لاق امك يدؤوي فو-ضس ا-ه-ح-بذو
ةوÌلا ة-----لÓ-----ضس شضار------ق------نا
ا--ه--ب فر--ع--ت ي--ت--لا ة--ي--ناو--ي◊ا
يويلع ف-ي-ضضي ة-ضصا-خ ،ر-ئاز÷ا
فورÿا ىثنأا ر-ثا-ك-ت تي-قاو-م نأا

Èم--ضسيد ر--ه--ضش لÓ---خ ز---عاŸاو
لوؤو-ضسŸا ا-عدو ،اذ-ه .ي--ف--نا--جو
ÚحÓفلل ماعلا دا–ا ىلع لوألا
ة-ي-ن-عŸا تا-ط--ل--ضسلا Úير--ئاز÷ا
ةباقرلا شضرف ةحÓفلا ح-لا-ضصŸا-ب

قاو-ضسأا ةر-ضسا-م-ضس ى-ل-ع ة-مرا-ضص
نوحبذي نيذ-لا ءار-م◊ا مو-ح-ل-لا
ار--ظ--ن ،ز--عاŸا وأا فورÿا ى--ث---نأا
اهم◊ هب عابي يذلا شسخبلا نمثلل

،ن--طو--لا ن--م ق--طا--نŸا شضع---ب ‘
تا---ضسرا---مŸا هذ---ه نأا ¤إا اÒضشم
Úعأا ن-ع اد-ي-ع--بو ار--ضس م--ظ--ن--ت
اهحبذ نأا ادكؤوم ،ةباقر-لا ح-لا-ضصم

flمز-ل-ت-ضسي ا-م ،نو-نا-ق-ل-ل ة--ف--لا
حباذملل دح عضضو ةرورضض هبضسح

ةباقرلا ةيلآا زيزعتو اةيو-ضضو-ف-لا

ي-ضسرا‡ ى-ل--ع ة--ي--لا--م ة--مار--غ
شضعب ىلع نأاضضلا ىثنأا حبذ ةيلمع

ن--يذ--لا ن--يراز÷او ةر--طا--ي--ب--لا
ف-ي-ضضي اذ-ه م-ه-ل-م-ع-ب نو--ع--ضسي

ةوÌلا ىل-ع ءا-ضضق-لا ¤إا يو-ي-ل-ع
.ةيناوي◊ا

ىثنأل ةجهن‡ ةرادإا تايلمع
منغلا

ر-طاfl لو-حو ،دد-ضصلا اذ--ه ‘و
ى-ل-ع م-ن-غ-لا ى-ث-نأا ح-بذ ة-ي-ل--م--ع

Òبÿا حضضوأا ،ينطولا داضصتقلا
‘ نضس◊وأا ي-بر-ع-لا يدا-ضصت-قلا

عجري““ :Óئا-ق ““راو◊ا““ ـل ه-ث-يد-ح

ةد---ع ¤إا فورÿا ى---ث----نأا ح----بذ
ا-هر-ع-ضس ا-ه-ت-مد-ق--م ‘ ،با--ب--ضسأا
ةلهضس اهلع-ج-ي ا-م اذ-ه ،شضف-خ-نŸا
شسأايلا نضسل اهلوضصو دنعو ،عيبلا

ثي-ح ،جا-ت-نإلا ى-ل--ع ةردا--ق Òغ
رطضضيف ،هيلع ةلاع لاّوŸا اهاري
¤إا ةفاضضإلاب ،ح-بذ-ل-ل ا-ه-ع-ي-ب ¤إا
‘ اضضفار ،فÓعألا راعضسأا عافترا
يتلا تاضسرامŸا هذه هتاذ قايضسلا

ي-ت-لاو ،ة-لوؤو-ضسم Òغ-ب ا-ه--ف--ضصو
ماظنل نوفلاıا راجتلا ا-ه-ب مو-ق-ي
ةي-ل-م-ع-لا هذ-ه نأا اد-كؤو-م ،ح-بذ-لا

ةوÌل-ل ¤وألا ة-جرد-لا--ب دد--ه--ت
اهقيرط ‘ Òضست يتلا ةيناوي◊ا
هذ--ه تدازو ،شضار--ق--نلا و---ح---ن
نضس◊وأا لوقي امقا-ف-ت ة-ضسرا-مŸا

بلطلا شضفخنا ثيح٠٢٠٢ ةنضس
فقوت دعب ةضصاخ ،مو-ح-ل-لا ى-ل-ع

ءابو لعفب ةيرا-ج-ت-لا تا-طا-ضشن-لا
اذه ،معاطŸا اهتعيلط ‘و ،انوروك
ىثنأا راع-ضسأا شضا-ف-خ-نا ¤إا ىدأا ا-م
¤إا اÒضشم ،لهذم لكضشب مانغألا
¤إا جا-ت– ة-ي-ناو--ي◊ا ةوÌلا نأا
اهيلع ةظفا-ح-م-ل-ل ة-ي-ج-ي-تاÎضسا

فÓ-عأا را-ع-ضسأا ف-ق--ضس د--يد–و
.لاوŸا معدو

نمو ..حابم منغلا ىثنأا م◊ لكأا
هدييقت مكا◊ا قح

¤إا شضعبلا باهذ لوح هاوتف ‘و
م◊ ل-كأا ة-هار-ك-ب ىو-ت-ف راد-ضصإا
‘ رو-ت-كد-لا لا--ق ،نأا--ضضلا ى--ث--نأا
يرهاط Òخلب نوناقلاو ةعيرضشلا
نإا ““راو◊ا““ ـل ي--------------------ضسيردإلا
تع-ضضو ة-ي-مÓ-ضسإلا ة--ع--ير--ضشلا

.طقف حبذلا ةق-ير-ط ‘ ط-باو-ضض
هل-لا ى-ل-ضص ه-ل-لا لو-ضسر لا-ق ا-م-ك
م-كد-حأا د-ح-ي-ل-ف““ م-ل-ضسو ه--ي--ل--ع
هيلعو ،““هتح-ي-بذ حÒلو ه-تر-ف-ضش
زئاج وه ام ل-ك ي-ضسيردإلا لو-ق-ي
دا--عو ،ح--بذ--لا بجاو و--ه ل--كألا
ة-لا--ح كا--ن--ه ط--ق--ف““ :لو--ق--ي--ل
حابم حبذلا نأا ةهج نم ةيئانثتضسا
ةيعرضشلا ةدعاقلاو ،ما-ع ل-ك-ضشب
،حابŸا دييقت رمألا ›ول قحي هنأا

›و ردضصي نأا نكÁ ه-ي-ل-ع ءا-ن-بو
نود ثانإلا حبذ عنÃ ارارق رمألا
ةوÌلا ىلع ةظ-فا-ح-م-ل-ل رو-كذ-لا
‘ ه-ب لو-م-ع-م و-هو ،ة-ي--ناو--ي◊ا

.““لودلا نم Òثك
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:““راوـــ◊ا““ نوحضضوي ةـــحÓفلا ‘ ءاÈخو نوـــلاّوم ..مــنغلا ىــثنأا حـــبذ نــــم اورsذح

!ةداـبإلل ““ةــيناوـي◊ا ةوÌلا““ ضضuرعت تاباصصع
ةينأوي◊أ ةوÌلأ ددهي فورÿأ ىثنأأ حبذ :روسصنم ىسسيع ¯
اهيلع ةظفاÙأ بجي ةجتنم ةأدأأ فورÿأ ىثنأأ :يويلع ¯

ةباقرلأ نع أديعب ةينأوي◊أ ةوÌلل ردهو ةÁرج ةيلمعلأ :Òخ نأورم ¯
ينطولأ داسصتقÓل ديدهت فورÿأ ىثنأأ حبذ :نسس◊وأأ ¯

 ةدابإÓل ضضرعتت ةجتنŸأ ““ةلخرلأ““:نولأّوŸأ ¯
ايداسصتقأ عون‡و اعرسش لÓح فورÿأ ثانإأ حبذ :يسسيردإلأ ¯

يلع ديضس ةÒضصن

،يداضصتقلا ششاعنإلا ططfl ‘11 ـلا تاضشرولا Úب نم هتنمضضو ،هريوطت وحن ةوعدلاو ،ةحÓفلا عاطق ىلع ةموك◊ا هيف لوعت تقو ‘
 ،يداضصتقلا عاطقلا  ىلع ةÒطÿاب يضشاوŸا يبرمو يحÓفلا عاطقلا ‘ نولعافلاو ءاÿÈا اهفضصو ةرهاظ حطضسلا ¤إا وفطت

.ةيناوي◊ا ةوÌلا جاتنإلا ةيلمع فعضضتو ةلÓضسلا شضارقنلا ¤إا يدؤوت امك
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ةرودلا ارخؤوم تدقعنا ^
يبعششلا سسلجملل ةيداعلا
كلذب ،ةيدŸا ةي’ول يئ’ولا

ذنم رششع ةعبارلا ةرودلا نوكت
لودج وه ام .. سسلÛا بيشصنت
؟ةرودلا هتاه لامعأا
Èمشسيد رهششل ةيداعلا ةرودلا تدقعنا

ة-ع-بار-لا ةرود-لا كلذ-ب نو-ك-ت-ل0202
،ةئيهلا هذه ىلع انب-ي-شصن-ت ذ-ن-م ر-ششع
را-طإا ‘ ا-ن-ع-شسو--ب ا--م ا--ن--ل--م--ع ثي--ح--ب
بناج ¤إا نوكنل انل ةلوıا تايحÓشصلا
‘ ة-ي-ل-عا-ف Ìكأا ة-يذ-ي-ف-ن-ت-لا ة-ئ-ي-ه-لا

،ةيدŸا ة-ي’و ‘ ة-ي-م-ن-ت-لا ة-لآا كير–
ى-ل-ع تارود-لا هذ--ه لÓ--خ ا--نر--ه--شسو
ةيومنتلا تاعا-ط-ق-لا ف-ل-تfl ح-ير-ششت
عشضوو سصئاق-ن-لا د-يد-ح-ت-ل ة-شسا-شس◊ا
ةنكمŸا لول◊ا حاÎقاو ،ءادلا ىلع ديلا

،ةدو--جوŸا ة--ي--لاŸا تارد--ق--لا را---طإا ‘
ع-م ق-ي-شسن-ت-لا-ب سصر◊ا ل-ك ا-ن-شصر-حو
،دحاو فده لجأا نم يذيفنتلا زاه÷ا
Úشس–و ،نطاوŸا نع Íغلا عفر وهو ’أا

‘ ا-ن-ي-ع-شس ثي-ح ،ة-ي-ششي--عŸا ه--فور--ظ
مهأا ىلع فوقولا ىلع ةقباشسلا انتارود
ة-ح-شصلا ن-م ة-شسا--شس◊ا تا--عا--ط--ق--لا

ير-لاو ة-حÓ-ف-لاو ن-ك-شسلاو ة--ي--بÎلاو
نم ا-هÒغو ي-ن-هŸا ن-يو-ك-ت-لاو ل-ق-ن-لاو
ةفرعم عاطتشسŸا ردق ان-لوا-حو ،تا-ف-لŸا
ة-ي-كر◊ا نود تلا-ح ي--ت--لا با--ب--شسأ’ا
تاعاطق-لا هذ-ه ‘ ةو-جرŸا ة-يو-م-ن-ت-لا
عم هذه انترود تن-ماز-ت ا-م-ك ،ة-يو-ي◊ا
ةدع ىلع رئاز÷ا اهب ر“ يتلا فورظلا
ةي-شسا-ي-شسلا فور-ظ-لا-ب اءد-ب ،ةد-ع-شصأا

،ةيميلقإ’او اهنم ةيلودلا ةيداشصتق’او
اهتافلflو ةيحشصلا ة-مزأ’ا تا-ي-عاد-تو
ىلع ى-ت-ح غ-لا-ب-لا ر-ثأ’ا ا-ه-ل نا-ك ي-ت-لا
فورظلا لعلو ،ايداشصتقا ىÈكلا لودلا
ىلع ةÒخأ’ا ةÎفلا لÓخ انب ةطيÙا
ليلد Òخ ›ودلاو يم-ي-ل-قإ’ا د-ي-ع-شصلا

ةم-ظ-ع م-ي-ظ-ع-لا د-ل-ب-لا اذ-ه Èك ى-ل-ع
Èع ما-شس÷ا ه--تا--ي--ح--شضتو ه--خ--يرا--ت
.روشصعلاو ةنمزأ’ا

رظتنت ةيدŸا ةي’و ^
ةيمنتلا ‘ ةيلعف ةقÓطنا
ثيح ،ةلماششلا ةيقيق◊ا

مكنأا متحرشص
لك نوشصيرح

ىلع سصر◊ا

بناج ¤إا دوه÷ا ةلشصاوم
اهشسأار ىلعو ،ةيذيفنتلا ةئيهلا
اذهو ،ةيدŸا ةي’و ›او ديشسلا
عيمج ‘ ةيلÙا ةيمنتلا عفدب
لÓغتشس’ا لÓخ نم تاعاطقلا
..ةحاتŸا تاناكمإÓل لثمأ’ا

؟اذه نع انثدح
لامع لك ييحنل ةب-شسا-نŸا هذ-ه م-ن-ت-غأا
Úيرادإاو Úملعمو ةذتاشسأا ن-م ة-ي-بÎلا

م-ه-حا‚إاو ل-م-ع-لا ‘ م-ه-ي-نا-ف--ت ى--ل--ع
يتلا تابوعشصلا مغر يشسردŸا لوخدلل
ف-ل-تfl ‘ عا-ط-ق-لا ةذ-تا-شسأا ا-ه-ي-نا-ع-ي
دعابت-لا ما-ظ-ن ق-ي-ب-ط-ت ءار-ج راو-طأ’ا
ي-عا-شسلا م-ج◊ا ةدا-يزو ي-عا-م--ت--ج’ا
ل-ك-ل ر-يد-ق-ت ة--ي--ح--ت--ف ،ي--عو--ب--شسأ’ا
نأا مهل ن-يد-كؤو-م ،Úم-ل-عŸاو ةذ-تا-شسأ’ا
مهتاي-ح-شضتو م-هدو-ه-ج رد-ق-ت ة-لود-لا

¤إا هب نوموقي يذلا بجاولا ةشسادقو
امك ،ىرخأ’ا تا-عا-ط-ق-لا لا-م-ع بنا-ج

ناك-شس ””راو◊ا”” ةد-ير-ج Èن-م ن-م ر-كذأا
سصر◊ا لك نوشصيرح اننأا ةيدŸا ةي’و
ةئيهلا بناج ¤إا دوه÷ا ةلشصاوم ىلع

›او ديشسلا ا-ه-شسأار ى-ل-ع ،ة-يذ-ي-ف-ن-ت-لا
ع-فد ‘ ،سسو-م د--ي--ه--ج ،ة--يدŸا ة--ي’و
نم تاعاطقلا عيمج ‘ ةيلÙا ةيمنتلا

تاناك-مإÓ-ل ل-ث-مأ’ا لÓ-غ-ت-شس’ا لÓ-خ
ناكشس رششبن ةحشصلا عاطق يفف ةحاتŸا
ز--كر--م عور--ششم ن--م Ó--ك نأا ة--ي’و---لا

ز-ي-هŒ اذ-كو نا-طر-شسلا ة-ح--فا--ك--م
ه-ت-ل-حر-م ‘ طÓ-با-ت ى-ف--ششت--شسم
تا--ق--ف--شصلا ة--ن÷ ىد--ل ةÒخأ’ا
،يزكرŸا ىوتشسŸا ىلع ةيعاطقلا

ديشسلا نإاف ،ةلوفطلاو ةمومأ’ا زكرم امأا
بثك نع فلŸا عباتي ةيدŸا ةي’و ›او

زا‚إاب ةقلعتŸا تاءارجإ’ا لا-م-ك-ت-شس’
اذهب سضوهنلا ةيغبو ،ماهلا عورششŸا اذه

حتف ¤إا نيدهاج ىعشسن اننإاف ،عاطقلا
Èع ةدجاو-تŸا ة-ي-ح-شصلا ل-كا-ي-ه-لا ل-ك
جÓ--ع--لا تا--عا--ق ن--م ة--ي’و---لا بار---ت
تا---مدÿا ةدد---ع---ت---م تادا----ي----ع----لاو
ق-فو ،ر-كذ-لا ة-ف-لا-شس تا-ي-ف--ششت--شسŸاو

ةشسورد-م ة-ي-ح-شص ة-ط-ير-خ
‘ رمأ’ا كلذكو ،يغبني امك
ق---فوو ،ة---ي---بÎلا عا----ط----ق
ة-ط--ير--خو ة--ي--ج--ي--تاÎشسا

لÓخ نم ةحشضاو ة-ي-شسرد-م
،ةيدل-ب ل-ك ‘ ة-يو-نا-ث زا‚إا

،ةيوبÎلا لكا-ي-ه-لا ل-ي-هأا-تو
لمأان امك ،تايئادتب’ا ةشصاخ

ا-م ل-ب-ق--ت--شسŸا ‘ د--شسŒ نأا
ناو-يد-لا-ب ه-ي-ل--ع ح--ل--ط--شصا
ةيشسردŸا تامدخلل ي-ن-طو-لا

ةعباتمو ةقفارم نمشضن ىتح
‘ ةيوبÎلا لكاي-ه-ل-ل ةد-ي-ج

›اتلا-بو ،ي-ئاد-ت-ب’ا رو-ط-لا
د-ي÷ا سسرد--م--ت--لا نا--م--شض
‘ ةشصاخ ،ذيمÓتلا ان-ئا-ن-بأ’

اهتمدقم ‘و ةيئان-لا ق-طا-نŸا
.لظلا قطانم

عاطقل ةبشسنلاب ^
ةي’و ‘ ةحÓفلا
رخزت ام مغرف ،ةيدŸا
فلتfl نم ةيدŸا ةي’و هب
نأا ’إا ،ةيعيبطلا تاموقŸا
سساشس◊ا عاطقلا اذهب سضوهنلا

ةيقيق◊ا ةيمنتلا نود لازي ’
تاموقŸاو بشسانتت يتلا
؟ةيدŸا ةي’ول ةيحÓفلا
‘ ةحÓفلا عاطق نع ثيدحلل ةبشسنلاب
ةئيه بيشصنت ذنم ا-ن-نإا-ف ،ة-يدŸا ة-ي’و

‘ نيدهاج لواحن نحنو رقوŸا انشسل‹
نود تلاح ي-ت-لا با-ب-شسأ’ا ن-ع ثح-ب-لا
بشسا-ن-ت-ت ي-ت-لا ة-ي-ق-ي-ق◊ا ة-ي-م-ن--ت--لا

اه-ب ر-خز-ت ي-ت-لا ة-ي-حÓ-ف-لا تا-مو-قŸاو
تا--مو--قŸا ف--ل---تfl ‘ ة---يدŸا ة---ي’و
ةيتاب-ن-لا ةوÌلا ر-يو-ط-ت-ل ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا

سضوهنلل عجششŸا عونتلا قفو ةيناوي◊او
ىشسنن نأا نود ،سساشس◊ا عا-ط-ق-لا اذ-ه-ب
ناك يذلا رامثتشس’ا قايشسلا سسفن ‘و

تا-عا-م-ت-جا ل-ك لÓ-خ سسر-ف-لا ط-بر-م
سسلÛا تا-ي-شصو-تو تا-ششا-ق-نو تارودو
لعفلا كير– د-شصق ي-ي’و-لا ي-ب-ع-ششلا
دعب ةشصاخ ،ةي’ولا هذه ‘ يداشصتق’ا
رايشسلا قيرطلا حتفب تللكت يتلا قافآ’ا

.بونج ـ لامشش

ةيقيق◊ا ةيعشضولا يه ام ^
يحÓفلاو يعانشصلا رامثتشسÓل

؟ةيدŸا ةي’و ‘
‘ ي-عا-ن-شصلا را-ق-ع-لا Òه-ط-ت ف-ل--م نإا
كير–و ل-ي-ع-ف-ت ¤إا ة-جا-ح-ب ة-ي’و-لا

،اهÒفاذحب Úناوقلا قيبطتو طيششنتو
08 قوفي ام عاجÎشسا نم اننكميشس ثيح
نإاف هيل-عو ،ر-يد-ق-ت ل-قأا ى-ل-ع ارا-ت-ك-ه

ةيولوأا نم Èتعي راقعلا اذه عاجÎشسا
بيرقلا ‘ رونلا ىÎشس يتلا تايولوأ’ا
ةيعانشصلا قطانŸا لج نأا امك ،لجاعلا
ة-ل-هؤو-م Òغ را-م-ث--ت--شسÓ--ل ة--شصشصıا
،ةفلتıا ط-بر-لا ة-ك-ب-شش با-ي-غ بب-شسب
ة-ق-ط-نŸا نإا-ف ،لا--ثŸا ل--ي--ب--شس ى--ل--ع--ف
يراخبلا رشصقب رم◊ سضيفلا ةيعانشصلا

Ãيتلاو ،راتك-ه002 ـب رد-ق-ت ة-حا--شس
نيرمثتشسŸا بلج ‘ اÒثك اهيلع لوعن

فÓ-غ-لا لاز ’و ة-ل--هؤو--م Òغ لاز--ت ’
ادم‹ ةقطنŸا هذه ة-ئ-ي-ه-ت-ل سصشصıا

ة-لا--كو--لا فار--ششإا ت– عور--ششم و--هو

يراقعلا طبشضلاو ةطاشسو-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا
د-ي-م-ج-ت-لا ه-ن-ع ع-فر-ي نأا ل--مأا--ن يذ--لا
نيرم-ث-ت-شسŸا ن-م Èت-ع-م دد-ع Úك-م-ت-ل
لا‹ ‘ رامثتشس’ا ‘ يلعفلا قÓطنÓل
لا‹ ‘ ا--مأا ،ي---عا---ن---شصلا عا---ط---ق---لا
كÓ-مأ’ا نإا-ف ،ي-حÓ-ف-لا را-م--ث--ت--شس’ا
فلأا05 ـب ةرد-قŸاو ة-لود--ل--ل ة--شصاÿا

عاو-نأا دو-جأا ن-م Èت-ع-ت يذ-لاو ،را-ت-ك-ه
اهنوك ،ةي’و-لا ‘ ة-ي-حÓ-ف-لا ي-شضارأ’ا

02 لث“ يتلاو ،نير-م-عŸا ن-ع ة-ثورو-م
ةعزوم ،ةيحÓفلا ي-شضارأ’ا ن-م ة-ئاŸا-ب

ةيعامج ةيحÓف تارمث-ت-شسم ل-ك-شش ‘
حلاشصŸا بلا-ط-ن ا-ن-نإا-ف اذ-ه-لو ،ة-يدر-فو
دو-ق-ع ة-يو-شست ة-ل-شصاوÃ ة-ي--حÓ--ف--لا
رداشصلا30/01 نوناقلا راطإا ‘ زايتم’ا

تع-ط-ق ة-ق-ي-ق◊ا ‘ ي-ت-لاو0102 ‘
م-ي-ل-شست ¤إا تل--شصوو ةÒب--ك ا--طاو--ششا

ةئاŸاب79 ةبشسنب يأا ،زايتما دقع7562
ةدافتشسا نم دوقعلا هذه نكمتشس ثيحب

معد اهنم تازايت-ما ةد-ع ن-م ا-ه-با-ح-شصأا
دوقع ماربإا نم مهنيك“ ةشصاخ ةلودلا
را-----طإا ‘ سصاوÿا ع-----م ة------كار------ششلا
‘ ةحÓفلا عاطق نأا ثيح ،رامثتشس’ا

ةقÓع ’ ةداج ةعباتم ¤إا ةشسام ةجاح
¤إا ة-جا-ح ‘ ا‰إاو ،تا-نا-ك--مإ’ا--ب ا--ه--ل

امك ،زيف–و ليعفتو طيششنتو كير–
ة-ي’و ›او د-ي--شسلا ‘ Òب--ك ا--ن--ل--مأا نأا
ىلع هنيي-ع-ت ذ-ن-م سسو-م د-ي-ه-ج ة-يدŸا

ةيلوؤوشسم نأا فرعن ثيح ،ةي’ولا سسأار
ق-تا-ع ى-ل-ع ع-ق-ت ة-ي-م-ن-ت-لا-ب سضو-ه-ن-لا
Úبختنمو يذ-ي-ف-ن-ت زا-ه-ج ن-م ع-ي-م÷ا

ع-م-ت‹و ىر-خأ’ا تا-ئ-ي-ه-لا ف--ل--تflو
اعيمج انم بجوتشسي يذلا رمأ’ا ،Êدم
.ىؤورلا ديحوتو دوه÷ا رفاظت

اهب متخن ةÒخأا ةملك ^
.انراوح

ة--يدÓ--يŸا ة--ن--شسلا ة--ياد--ب ‘ ن--ح--نو
لÓ-خ ا-ن-عدو نأا د-ع-ب1202 ةد-يد÷ا
اياحشضلا نم ديدعلا تشضم يتلا ةنشسلا
،ءابولا ببشسب توŸا م-ه-ف-ط-ت-خا ن-يذ-لا

ةد--ير--ج Èن--م ÈنŸا اذ--ه لÓ--خ ن--مو
اذه ايا-ح-شض ل-ك ى-ل-ع م-حÎن ””راو◊ا””
¤وŸا نم Úجار ،انوعدو نيذلا ءابولا

،هتمحر عشساوب مهدمغتي نأا لجو زع
عيمشس هنإا ،ÚباشصŸا عي-م-ج ي-ف-ششي نأاو

ةي’و ›او د-ي-شسلا ر-ك-ششأا ا-م-ك .بي‹

ر-يد-ق-ت ر--ك--شش سسو--م د--ي--ه--ج ة--يدŸا
هدوه-ج ا-ي-مو-ي ع-با-ت-ن ن-ح-نو ،نا-فر-عو
‘ ةلاعفلاو ةعجانلا هتشسا-ي-شس ع-با-ت-نو
ركششلا هلÓخ نمو ،تاعاط-ق-لا Òي-شست
ن-م ة--ي’و--لا تارا--طإا ل--ك--ل لو--شصو--م

flا ف-ل-تŸا ح-لا-شصıيرادإا نم ة-شصتÚ
ددجأا ام-ك ،تارا-طإ’ا ل-كو Úب-خ-ت-ن-مو
يب-ع-ششلا سسلÛا ءا-شضعأا ل-ك-ل ير-ك-شش
‘ مهينافت ىلع ةيدŸا ةي’ول يئ’ولا
لقن ىل-ع د-يد-ششلا م-ه-شصر-حو ل-م-ع-لا
يمويلا مهروشضحو ن-طاوŸا ت’ا-غ-ششنا

عور-ششŸ م-ه-ت-ششقا-ن-مو م-ه--ت--ع--با--ت--مو
لÓخ نم1202 ةنشسل ةيلوأ’ا ةينازيŸا

ةيريدم ةيعÃ تاعا-م-ت-ج’ا ة-ل-شسل-شس
ير-ك-شش ى-شسنأا ’ ا-م-ك ،ة-ي-لÙا ةرادإ’ا
تحاتأا ي-ت-لا ””راو◊ا”” ةد-ير÷ ل-يز÷ا

ة-ن-كا-شسو ي-ل-هأا ة-ب--طاfl ة--شصر--ف ›
مقاط لك-ل حا-ج-ن-لا ل-ك-ف ة-يدŸا ة-ي’و
 .ةدير÷ا

سصرح نع ،ةعقروب قوراف ،ةيدŸا ةي’ول يئ’ولا يبعششلا سسلÛا سسيئر ثد– ””راو◊ا”” هب سصخ راوح ‘
ةلوıا تايحÓشصلا لÓخ نمو ،هبيشصنت ذنم ةيداعلا هتارود لÓخ نمو ،ةيدŸا ةي’ول يئ’ولا يبعششلا سسلÛا
سسيئر دكأا امك ،ءادلا ىلع ديلا عشضوو سصئاقنلا ديدحتل ةشساشس◊ا ةيومنتلا تاعاطقلا فلتfl حيرششت ىلع ،هل

ةي’و ›او اهشسأار ىلعو ،يذيفنتلا زاه÷ا عم قيشسنتلاب ،سصر◊ا لك هشصرح ىلع يئ’ولا يبعششلا سسلÛا
ثدحتŸا تاذ جرع امك .ةيششيعŸا هفورظ Úشس–و نطاوŸا نع Íغلا عفر وهو ’أا دحاو فده لجأا نم ،ةيدŸا

لÓخ نم ،تاعاطقلا عيمج ‘ ةيلÙا ةيمنتلا عفد ‘ ةيذيفنتلا ةئيهلا بناج ¤إا سسلÛا دوهج ةلشصاوم ىلع
Ëدقتب هراوح ةيدŸا ةي’ول يئ’ولا يبعششلا سسلÛا سسيئر متخ امك ،ةحاتŸا تاناكمإÓل لثمأ’ا لÓغتشس’ا

 ،نطاوŸا ت’اغششنا لقن ىلع ديدششلا مهشصرحو ،لمعلا ‘ مهينافت ىلع سسلÛا ءاشضعأا لكل ركششلا
.1202 ةنشسل ةيلوأ’ا ةينازيŸا عورششŸ مهتششقانمو مهتعباتمو ،يمويلا مهروشضحو

ءانشس لÓب

:””راو◊ا””ـل ةعقروب قوراف ،ةيدŸا ةي’ول يئ’ولا يبعششلا سسلÛا سسيئر
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ط-ق-ضست نأا ي--ف--ك--ي
ةفيفخ رطم تارطق
‘ عراوضشلا قر-غ-ت-ل
رو------ضصلاو ،ها-------يŸا
يحب ةطقتلŸا ةي◊ا

باب-ب ة-ي-ل-يو-ج5
،ةمضصاعلا ‘ راوزلا

ى--ل---ع ل---ي---لد Òخ
.كلذ

ششيع
ت

ووووووصش
ف

وزو يزتب ،ةيل◊احر ةقطنÃ دجاوتŸا ،””رمحا فاك”” يح ناكضس بلاطي
.ةيمومعلا ةرانإÓل يئابرهكلا طغضضلا فعضض لكضشم ةيوضستب
مهجاعزنا نع ةÒبك ةيناكضس ةفاثك مضضي يذلا ي◊ا ناكضس برعأاو
‘ مهاضس كلذ نأا ¤إا Úتفل ،ةيمومعلا ةرانإلا بايغ نم ديدضشلا
ةقطنŸا نأا ةضصاخ ،Óيل ةراŸاب نوضصبÎي نيذلا ضصوضصللا راضشتنا

.يضسيع يداوو ةيعما÷ا ةماقإلا نع ةديعب Òغ
اذه ببضسب ةيقي-ق-ح ةا-نا-ع-م نو-ضشي-ع-ي م-ه-نأا-ب نا-ك-ضسلا زÈيو
نأا ةلغتضشŸا ةيئابرهكلا ةدمعألا ضضعب يحوت ل ثيح ،لكضشŸا
ةمل-ظ-ل-ل اًر-ظ-ن م-هŸا ي-مو-م-ع-لا ق-فرŸا اذ-ه-ب لو-ضصو-م ي◊ا
حيباضصŸا لاغتضشا مد-ع ¤إا ة-فا-ضضإا ،ه-م-ع-ت ي-ت-لا ة-ك-لا◊ا
Êاعت يذلا هضسفن لكضشŸا وهو ،نايحألا ضضعب ‘ اًيئاهن
خيضسو يضسيع داو يح رارغ ىلع ،ءايحألا نم ديدعلا هنم
.رودمأا
نم عفرلاب ةيضصولا تاه÷ا ي◊ا ناكضس بلاطي ،كلذ ¤إا
.ةثراك ثد– نأا لبق يئابرهكلا طغضضلا

 ت .ضسÓيغأا :وزو يزيت

7

ةيمومعلا ةرانإلاب نوبلاطي ““رمحا فاك““ يح ناكصس

ام وأا ””يواغرد”” ينكضسلا عمÛا نأا مغر
رقم ن-ع د-ع-ب-ي ل ””ل-ياو-ن-لا»ـب ى-م-ضسي
،Îم٠٠8 ـب ىوضس Òضصقلا Úع ةيدلب
ن-م Òث-ك-ل-ل ر-ق-ت-ف--ي ي◊ا اذ--ه نأا لإا

.تاونضس ذنم ةاي◊ا تايرورضض
بضسح ،Òضصق------لا Úع Èت-------ع-------تو
ن-م ،””راو◊ا»ـل نا-ك-ضسلا تا--ح--ير--ضصت
تاذ نأا Òغ ،اي-ل-ع-لا با-ضضه-لا ق-طا-ن-م
مغر ةلوه‹ بابضسأل زاغلا ةكبضشب هطبر متي ⁄ ي◊ا

ةجرد لجضست ثيح ،ةق-ط-نŸا كل-ت-ب ة-ع-ي-ب-ط-لا ةوا-ضسق
ل-ضصف-ل ¤وألا ما--يألا ‘ ا--ه--تا--يو--ت--ضسم ى--ندأا ةرار◊ا
عورضشم نم ي◊ا نامرح ناكضسلا بر-غ-ت-ضساو .ءا-ت-ضشلا

ىقبت يتلا يحضصلا فرضصلا تاونقب طبرلا
رف◊ا لعفب رطÿا ديازت لظ ‘ مهضسجاه

ةيلÙا تاطل-ضسلا Úب-لا-ط-م ،ة-ي-ئاو-ضشع-لا
فرضصلا تاونقب مهطبرل عورضشم ليجضستب
ىرخأا ةه-ج ن-مو ،ة-ه-ج ن-ماذ-ه ي-ح-ضصلا
م-ه-ت-يد-ل-ب تا-ط-ل-ضس ى-ل-ع نا-ك-ضسلا با-عأا
ءاÎها ل-ع-ف-ب ا-ه-نو-ضشي-ع-ي ي-ت-لا ة-لز-ع--لا
قيرطلاب  مهطبري يذلا يد-ل-ب-لا ق-ير-ط-لا

هلوط ديزي ل يذلاو ،ةيدلبلا رقم ىتح٤9 مقر يئلولا
ي◊ا ذ--ي--مÓ--ت ةا--نا---ع---م ن---م داز ا‡ ،Îم٠٠6 ن--ع

ى-ل-ع ةدو--جوŸا ة--يو--بÎلا تا--ضسضسؤوŸا--ب Úضسرد--م--تŸا
 يديعضس .حبار :ةيدŸا.مهتيدلب ىوتضسم

““لياونلا““ ةاناعم
Òصصقلا Úعب

ةرمتصسم

فلصشلاب زا‚إلا روط ‘APL ةغيصصب ةينكصس ةدحو0072
،فلضشلا ةيلول نكضسلا ر-يد-م لا-ق
عيراضشŸا ف-ل-تfl زا‚إا لا-غ-ضشأا نإا
لجأا نم ةلضصاوتم ىقبت ة-ي-ن-ك-ضسلا
اه-لا-جآا ‘ ا-ه-ع-يزو-تو ا-ه-لا-م-ك-ت-ضسا
نأا ¤إا اتفل ،اهيلع قفتŸا ةينوناقلا

تانك-ضس ن-م ف-ل-ضشلا ة-يلو ة-ضصح
،ةدحو٠٠7٢ تغلب معدŸا يوقÎلا

ف--ل--ضشلا ةر--ئاد--ل تضصضصخ ثي--ح
٠711 تعزو ا-م--ي--ف ،ةد--حو٠351
. ىرخألا رئاودلا يقاب ىلع ةدحو
ءارجإا ةيمهأل هتاذ لوؤوضسŸا راضشأاو
،تلواقŸا ىلع اهعيزوت اذكو نيديفتضسŸا عقاوم ديد– ‘ ةعرقلا
روضضحب Ìكأا ةيفافضش ةيلمعلا ىلع يفضضي نأا هنأاضش نم يذلا رمألا

fiي-ضضارألا را-ي-ت-خا ” ه-نإا ،ن-ك-ضسلا ر-يد-م لا-قو . ي-ئا-ضضق ر--ضض
قطانŸا فلتfl ‘ اهيلع ةينكضسلا ةغيضصلا هذه ءانبل ةضصضصıا
ضصوضصخبو .اهنأاضشب ةعرقلا ءارجإا ” يتلا ،اهتاذ ةيلوألا ةضصحلل
اذكو Úقرمل-ل ي-ضضارألا ل-يو-ح-ت-ل ةد-م-ت-عŸا ة-يرادإلا تاءار-جإلا

لوؤوضسŸا بضسح ةمدقتم د-ج بضسن ‘ ي-ه-ف ءا-ن-ب-لا ضصخرو دو-ق-ع
متي نأا ىلع ،ع-قاو-م3٠ ‘ لاغضشألا قÓطنا-ب ح-م-ضس ا-م و-هو ،ه-تاذ
ةحضصلا عاطق ريدم دكأاو .ةمداقلا مايألا ‘ تلواقŸا يقاب بيضصنت
ايعاد ،ةدي-ج نو-ك-ت-ضس زا‚إلا ة-ي-عو-ن نأا ى-ل-ع ،ف-ل-ضشلا ة-يلو-ب
ةيفيك ىلع Ìكأا فرعتلل نكضسلا ةيريدم نم برقتلل نيديفتضسŸا

.تانكضسلل ›امجإلا غلبŸا اذكو ،رطضشألا عفد
ى-ط-عأا ،ضساد-ضس ر-ضضÿ ،ف-ل-ضشلا ة-يلو ›او نأا ،ر-كذ-لا-ب ر-يد-ج

مئاوقلا طبضض ‘ عار-ضسإلا-ب ر-ئاود-لا ءا-ضسؤور-ل ة-مرا-ضص تا-م-ي-ل-ع-ت
اهراهضشإا ةرورضض ىلع دكأاو ،تانكضسلا نم نيديفتضسملل ةيمضسلا

 .ةديد÷ا ةنضسلا ةيادب عم
تلول“ Òمضس :فلضشلا

تايدلبلا ءاصسؤور مهتي نتايحي
ةيوبÎلا قفارŸا زا‚إا Òخأاتب ÚلواقŸاو

ضسلÛا عامتجا هضسأار-ت لÓ-خ ،ضسادر-مو-ب ›او ه-جو
عيراضشŸا ةيعضضو ةضسارد-ل ضصضصخ يذ-لا يذ-ي-ف-ن-ت-لا
ر-خأا-ت ‘ ما-ه-تلا ع-با-ضصأا ه-جو ،ا-هراو-طأا-ب ة-يو-بÎلا
ءا---ضسؤور---ل  زا‚إلا ثي---ح ن---م ة---يو---بÎلا تآا---ضشنŸا
ءاضسؤور رخأاتل افضسأاتمو ابضضاغ ›اولا ادبو.تايدلبلا
ابلاطم ،ةيوبÎلا تاضسضسؤوŸا لامكتضسا نع تا-يد-ل-ب-لا

لكايه زا‚إاب ةفلكŸا تلواقملل اههجو اهضسفن ةمهتلا.لاجآلا برقأا ‘ عضضولا كرادت ةرورضضب مهايإا
ةينقتلاو ةيرادإلا مهدعاوق راف-ن-ت-ضسا ة-ي-ن-عŸا تارادإلاو تا-يد-ل-ب-لا ءا-ضسؤور ى-ل-ع ادد-ضشم ،عا-ط-ق-لا
نم”” :Óئاق ،لاغضشألا ما“إا ÚلواقŸا ىلع ديدضشتلاو ،زا‚إلا تاضشرو ةنياعŸ ةيناديŸا تارايزلا فيثكتو
ركذو .””مهلجرأا ت– نم طاضسبلا بحضسنضس اه-ي-ل-ع ق-ف-تŸا ةددÙا تاءار-جإلا-ب Úلوا-قŸا ن-م مز-ت-ل-ي ⁄

فيفختو يباجيلا دودرŸا قيقحتل ،ةيوبÎلا لكايهلا فلتfl رفوت ى-ل-ع ف-قو-ت-ي نا-هر-لا نأا-ب ن-تا-ي-ح-ي
٢6 رارغ ىلع ،ةيبÎلا عاطقب عيراضشم ةدع نع ديمجتلا عفر نع ›اولا فضشكو.ماضسقألا ىلع طغضضلا

ديمجتلا عفر ” امك .طضسوتŸا روطلاب ةضصاخ ةيلمع81و ،يئادتبلا روطلاب ةضصاخ ةيلمع5٤ اهنم ،ةيلمع
 .ايضسردم اعم‹5٢زا‚إا ةيلمع دعب قلطنت ⁄ Úح ‘ ،يوناثلا روطلا ضصخت ةيلمع71 ىلع

ةنضس ‘ لجضست فوضس ىرخأا تايلمع كانهو ،ةديدج تايلمع8 ليجضست ” دقف ،معاطملل ةبضسنلاب امأا
.يضسردŸا لوخدلل اÒضض– اذهو ،1٢٠٢

ح .ةÒضصن :ضسادرموب

›اولا لخدتب نوبلاطي لÓصسلا رصصقب امعدم ايوقرت انكصس05 نم نوديفتصسŸا
›اولا ،ترايتب لÓضسلا رضصقب امعدم ايوقرت انكضس٠5 نم نوديفتضسŸا اعد

.عورضشŸا لامكتضسا ىلع يراقعلا يقرŸا لمحو لخدتلا لجأا نم
،٢1٠٢ ةنضس تقلطنا عورضشŸا لاغضشأا نإاف ،نيديفتضسŸا ضضعب بضسحو

نأا Òغ ،ةليلق تاونضس فرظ ‘ مهحيتافم نوملتضسيضس مهنأا اودقتعاو
.هتنت ⁄ هلاغضشأا نوك باخ مهداقتعا

عيزوت ” دقو ،انكضس٠51 مضضي عورضشŸا نأاب نوديفتضسŸا حضضويو
ديب لضصاوتتضس ةيلمعلا نأا اونظو ،نكضس٠٠1 ،ةنضس نم Ìكأا لبق

وأا تا-ح-ي-ضضو-ت وأا تار-يÈت يأا م-ه-ل Ëد-ق-ت نود تف-قو-ت ا--ه--نأا
نوضشيعي مهنأاو ةضصاخ ،مهبضضغأا ام ،تان-ي-م-ط-تو تارذ-ت-عا

غرفأا يذلا راجيإلاو ق-ي-ضضلا ل-ك-ضشم ع-م ة-ب-ع-ضص ا-فور-ظ
ة-يلو-لا ›او ى-ل-ع ن-يدد-ضشمو Úب-لا-ط-م ،م-ه-بو-ي-ج

لا-غ-ضشألا لا-م-ك--ت--ضسل لوا--قŸا ىد--ل ل--خد--ت--لا
.مهحيتافم مهميلضستو

ر .ماضصع :ترايت

 ـه٢٤٤1 لوألا ىدامج٠٢  قـفاوŸا  م1٢٠٢يفناج٤٠ Úنثإلا

  ÚبختنŸا تÓخدتو ÚضسدنهŸا ةباقن طغضض دعب

زا‚إا ةصصقانم يغلي ةفل÷ا ›او
تايدلبلا نم ددعب حباصسم

نم ددعب حباضسم زا‚إاو ةضساردب ةقلعتŸاو ،مايأا ذنم اهتنلعأا يتلا ةضصقانŸا ةفل÷ا ةيلول ةيلÙا ةرادإلا ةيريدم تغلأا
.تايدلبلا

لامعألا مقر اميضسل ،اهيف غلابŸا طورضشلا تدقتنا يتلا ،ÚيرامعŸا ÚضسدنهŸا ةباقن طغضض ت– ةرادإلا ةيريدم ءاغلإا ءاجو
تقلأا انوروك ةمزأا نأاو اميضسل ،نيÒثكلا ةكراضشم  ـاهبضسح ـ نهري ام ،ةÒخألا تاونضس ثÓثلل رايلم1ـب ردق يذلا ،زجنŸا

بجوتضست يتلا طورضشلا رتافد Òضض– ةيهام نع لؤواضست ‘ زا‚إلاب ةضساردلا طبر ةبرغتضسم ،ÚلماعتŸا لك ىلع اهلÓظب
.تاقفضصلا نوناق قفو ›ا◊ا فرظلاب اهطبرو ةÈخو ةقد

نع عجاÎلا ¤إا ىدأا ام مهنم ادفو ىقتلا دق نوكي يذلا ،ةيلولا ›او ةباقنلا تلضسار دقف ،””راو◊ا””رداضصم بضسحو
‘ حضضاف Òخأات ¤إا يدؤويضس ام اذهو ،زا‚إلا نع ةضساردلا لضصفو ةنزاوتم ةقيرطب هفييكت ةداعإا عم نÓعإلا

.اهناكم حوارت تقب يتلا حباضسŸا زا‚إا
ةرادإلا ريدم فرط نم ،ةيضضاŸا ةنضسلا ‘ ىرخأا حباضسم زا‚إا ةقفضصل تحنم دق عيراضشم تناكو ،اذه

نود تقؤوŸا حنŸا ” نأا دعب ،تلؤواضست ةدع اهتباضش اهنأا مغر ةجضض ةيأا Ìت ⁄و ،قباضسلا ةيلÙا
.قيق– Óب ترم اهنأا لإا ،ةبÎلا ةضساردو تايضضرألا رايتخا

ةبضسانم تافييكتب ةضصقانŸا ءاغلإا ¤إا ىدأا ›اولا ىدل مهلخدت نأاب ÚبختنŸا ضضعب فضشكيو
ةضسفانŸا ضصرفلا Òفوت لضضف ›اولا نأا انرداضصم Òضشت امنيب ،ةقبضسم ةيباختنا فادهأابو

تبحضس تاضساردلا بتاكم ضضعب نأا ¤إا راضشيو .راو◊او لاضصتلا لبضس هحتفب ةيفافضشب
فضسن نÓعإÓل ةيناث ةءارق ةداعإاو لاطبإلا نأا لإا ،اهتافلŸ ءافيتضسا طورضشلا رتافد

.مهتكراضشم
ضسانهب .ءاهب :ةفل÷ا



:ةدود نب ةكيلم ةفاقثلا ةريزو
ادلاخ ششاطقب قازرم ىقبيصس

ةÒبكلا هلامعأاب
،ةدود نب ة-ك-ي-ل-م ،ة-فا-ق-ث-لا ةر-يزو تع-ن
ثيح ،ضشاطق-ب قازر-م م-جŸÎاو بتا-ك-لا

بتا-ك ..دو--لÿا ¤إا ضشا--ط--ق--ب”” :تب--ت--ك
⁄ألا نم Òثكب ..هللا ةمذ ‘ ةصسورÙا
يرئاز÷ا بتاكلا ةافو ةعجاف انل-ب-ق-ت-صسا
جاتنإلا بحا-صص ضشا-ط-ق-ب قازر-م Òب-ك-لا
،هصصوخصشو هتاميثب ّيئانث-ت-صسالا ّي-بدألا
‘ ءاطع-لا ن-م تاو-ن-صس د-ع-ب ا-ّن-ع ل-حر-ي
‘ راو-صشم د-ع-بو ،ة-م-جر-ّت-لاو ة-با-ت--ك--لا
:ةفيصضم ،””ةّيافاقّثلا ةفاحصصلاو ةفاحّصصلا
اروصضح لج-صسي نأا ضشا-ط-ق-ب عا-ط-ت-صسا””

flنر-ق-لا ن-م تا-ن-ي-نا-م-ث-لا ‘ ا--ف--ل--ت
هيعوب ّيبرعلا دهصشŸا أاجافو ،يصضاŸا
ىقبيصس ..ةيدرصسلا ةباتكلاب Òبكلا

ه-لا-م-عأا-ب اد-لا-خ ضشا-ط-ق-ب قازر-م
””رحبلاو مصسوŸا»و ””ةزوك”” ةÒبكلا

””نامحد ايوخ»و ””لازغلا مد»و
””ه---تÒصس بت----ك----ي ر----طŸا»و
.””ة-ن-ق-تŸا ه-ف– ن-م ا-هÒغو
ح-فا-كŸا ضشا-ط-ق-ب”” :تع--با--تو
نّو--كو ه--م--صسا ع--ن---صص يذ---لا

،ايماصصع ةقيمعلا ه-ت-ّي-صصخ-صش
رو--صضح--ب ه--تا--ي---ح ‘ دّر---ف---ت
ضشاعو ،ÚعفŸÎا ءامظعلا

Œة--ي--صسا--ق برا ⁄
ن-------م Òغ--------ت

.””هتلاصصأاو هتاهجوت

:Òمع دوادوب مجŸÎاو بتاكلا
Úيرئاز÷ا باّتكلا رابك دحأا Èتعي

 اطاصشن مهÌكأاو
‘ ،Òمع دوادوب ،مجŸÎاو ثحابلا لاقو
ةا-فو ي-ن-غ-ل-ب”” :ضشا-ط-ق-ب قازر--م ل--ي--حر
ضشاطقب قازرم Òبكلا يرئاز÷ا بتاكلا
را-ب-ك د-حأا Èت-ع-ي يذ--لاو ،(١٢٠٢-5٤9١)
ا-طا-صشن م-هÌكأاو Úير-ئاز÷ا با--ّت--ك--لا

ىر-ثأا ،ة-م-جÎلاو ف-ي-لأا-ت-لا ‘ ا-عّو-ن-تو
ضصصصق-لا تار-صشع-ب ة-ير-ئاز÷ا ة-ب--ت--كŸا

ا-م-ك ،ة-يد-ق-ن-لا تا-صسارد-لاو تا-ياور--لاو
ة-ي-ئاور-لا لا-م-عألا ن-م د-يد-ع-لا م-جر--ت
تاغللا ةباتكو ةءارق د-ي-ج-ي ،ة-يد-ق-ن-لاو
ة--ي--صسنر---ف---لا ،ة---ي---بر---ع---لا :ثÓ---ث---لا

ت– ةياور هلامعأا رخآا نم ،ةيزيل‚لاو
فر--ط ى--ل--ع ضسلŒ ة--ن--يد--م”” :ناو--ن--ع

.””٠٢٠٢ ي-صضاŸا ما-ع-لا ترد-صص ،””ر-ح--ب--لا
ضصاÿا هباصسح Èع هل روصشنم ‘ افيصضم

هلام-عأا م-هأا ن-مو”” :””كو-ب ضسي-ف-لا”” ى-ل-ع
879١ ماعلا تردصص ””رحبلا دارج”” ةيبدألا

،ةفاقثلاو مÓعإلا ةرازوب لامآا ةل‹ نع
ةينطولا ةصسصسؤوŸا نع٤89١ ماعلا «ةزوك»
نع689١ ماعلا ””رحبلاو ضسموŸا”” ،باتكلل
ايا-ق-ب”” ،””ج-ي-لز-لا راد”” ،ا-ه-صسف-ن ة-صسصسؤوŸا

،679١ ماعلا «ةÒهظ-لا رو-ي-ط» ،””نا-صصر-ق
مÓ----عإلا ةرازو----ب لا----مآا ة----ل‹ ر----صشن
نع389١ ما-ع-لا ””ةاز-ب-لا”” ،ة--فا--ق--ث--لاو
.ع-يزو-ت-لاو ر-صشن-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-كر-صشلا

نع689١ ما-ع--لا «مÓ--ظ--لا ‘ ةز--ف--ق»
مد» اصضيأا ،باتك-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-صسصسؤوŸا
ل ام ثدحي» ،«نارباكلا زوزع» ،«لازغلا

ما--ع--لا ””نا--م--حد ا--يو--خ»و «ثد---ح---ي
را---طإا ‘ ترد----صص ي----ت----لاور،7٠٠٢
،ةيبرعلا ةفاق-ث-لا ة-م-صصا-ع ر-ئاز÷ا
،١١٠٢ ماع «قلطلا ءاوهلا ‘ ةصصقر»
بطر-----لا» ،توÒب/بادآلا راد ن------ع

ة-ي-ن-غأا» ،«ة-م-صسب ا--عادو» ،«ضسبا--ي--لاو
ةياور ،6١٠٢ ماع «دنوهن»و «توŸاو ثعبلا
نع7١٠٢ فيصص ‘ «هتÒصس بتكي رطŸا»
ةزئاج» لا-ن ا-ه-ل-صضف-بو ،””با-نآا”” ة-صسصسؤو-م
،ةثلاثلا اهترود ‘ «ةياوّر-ل-ل را-ب-ج ا-ي-صسآا
.È 7١٠٢مصسيد رخاوأا

:يبيط قيفر رعاصشلا
..اعادو ششاطقب قازرم

ةفاقثلل ةراصسخ هليحر
 ةيرئاز÷ا

ر---عا---صشلا Èت----عاو
هنأا ،يبيط ق-ي-فر

قازرم لي-حر-ب

ابتاك ةيرئاز÷ا ةفاقثلا ترصسخ ضشاطقب
.دوقع ةليط اهئارثإا ‘ مهاصس افقثمو
ضصاÿا هباصسح Èع هل روصشنم ‘ ركذو
ضشاطقب ىلع تفّرعت”” :””كوب ضسيفلا”” ىلع
هيف خّرأا يذلا ””لازغلا مد”” هصصن لÓخ نم

Ùيران رايع-ب399١ ةنصس هلاي-ت-غا ة-لوا
ردقلا فطل لول هتايح يهنُي داكو هباصصأا
ةباتكو رارم-ت-صسلا ضشا-ط-ق-ب ن-ّك-م يذ-لا
امهيف زاف ،نيدقع لÓخ ىرخأا ضصوصصن
لامعأا رصشنو ،ارخؤوم راّبج ايصسآا ةزئاجب

نوف-ق-ثŸا هر-صضح-ت-صسي نأا ل-مآا ...ةÒث-ك
هصصوصصن ءاّرق-لا د-ّل-خ-ي نأاو ،رار-م-ت-صسا-ب
كمحر ..اهتصساردو ا-ه-تءار-ق-ب ة-ل-ي-م÷ا
حيصسف كبهوو ريدقلا يئاوّر-لا ا-ه-يأا ه-ل-لا

.””هنانج

:يصسيلغوا فصسوي دقانلا
انيم ةنح ..ششاطقب قازرم

 ةيرئاز÷ا ةياورلا
Úب”” :ي-صسي-ل-غوأا ف-صسو-ي د-قا-ن-لا بت-كو
١٢٠٢ يفناج) فيصصلاو ءا-ت-صشلا ي-َت-ل-حر
نو-ع-ب-صسو تصس ي-صضق-ن--ت (5٤9١ ناو--جو
Òبكلا يرئاز÷ا بتا-ك-لا ا-ه-صشا-ع ،ة-ن-صس
ايوغلو ايصسايصس Óصضانم ضشا-ط-ق-ب قازر-م
ارا-ثآا هءارو ا-كرا-ت ،ا-ي-عاد-بإاو ا-ي--فا--ق--ثو

ةيصصصصقلاو ةيئاورلا لامعألا نم ةدلاخ
ل”” :اف-ي-صضم ،””ة-ي-ف-ح-صصلاو ة-ي-م-جÎلاو
،ام-ي-م-ح ا-ق-يد-صص نا-ك ل-حار-لا نأا م-عزأا

هتفرع ي-ن-ن-ك-ل ،ه-ي-عدأا ل فر-صش كلذ-ف
ا-صصو-صصخو ،ة-ي-ئاور-لا ه-تا-با-ت--ك ‘ ،لوأا

679١ (ةÒهظلا ‘ رويط) ¤وألا هتياور
،ةعما÷ا ›وخد تايادب ‘ اه-تأار-ق ي-ت-لا

رهاطلا ةمدقم /¤وألا اهتب-ت-ع-ب ا-ب-ج-ع-م
هنأا اهلÓخ نم ›إا ليُخ يتلاو) ،اهل راطو
هقيدصص عم ءادتعا مدع ةد-ها-ع-م م-ي-ق-ي
ي-ئاور-لا نا--كŸا نا--م--صسا--ق--ت--ي ،دود--ل--لا

Ãا ثيح ،اهبجوŸرحبلاو ةنيد Ÿامو ،قازر
نبا انأا ،(!راطول فايرألاو ىرقلا نم ىقبت
لهأا قئارط فلأاي ⁄ لازام يذلا فيرلا
ْتخصسرت يتلا ةياورلا يطاعت ‘ ةنيدŸا

ةيفير ًةمحلم ¤وألا ةليلقلا يتاءارق ‘
قازرÃ ُتبجعُأا”” :عبا-تو ،””!ة-يرا-ت-ي-لور-ب
يتليfl ‘ ه-ل-صصفأا نأا ي-ل-ع بع-صص يذ-لا

ا‡ ُتنقيأا دقو..ةياورلا لطب/دارم نع
ل-ي-صصا-ف-ت-ب ة-يدر-صسلا ه-تÈخ ن--م ُتيأار
هنع تأارق ا‡ ديكوتبو ،يرحبلا ءاصضفلا

ي-ن-ي-صساوو ف-يا-صصŸ ة-يد-ق-ن تا-با-ت-ك ‘
ن-م بط-ق ل-جر-لا نإا ...يرا-صسو ر-ما-عو
نأا ن-كÁ ي-ن-نأاو ،(ر-ح--ب--لا بدأا) با--ط--قأا
ة-ن-ي-م ا-ن-ح) ة-يواز-لا هذ-ه ن-م ه-ي--م--صسأا
نم ه-ل ُتأار-ق م-ث .!(ة-ير-ئاز÷ا ة-ياور-لا
يهو ،””لازغلا مد”” ةياور ةرخأاتŸا هلامعأا
ل ام ثدحي»و ””نامحد ايوخ”” بناج ¤إا
يرار-ب) ه-ت-ي-ثÓ-ث ن-م-صض ع-ق-ت ،””ثد-ح-ي
نم ا-قÓ-ط-نا َتوŸا ف-صسل-ف-ُت ي-ت-لا (توŸا

Œةيصصخصش ةبر (fiيتلا لايتغلا ةلوا
ن--ع Ó---صضف ،(399١ ة-ن-صس ا-ه-ل ضضر--ع--ت
مÓعإÓل ايلعلا ضسلاÛا ‘ ىرخأا تلاصضن
نع كي-ها-ن ،ة-ي-بر-ع-لا ة-غ-لاو ة-ي-بÎلاو
‘ اهلهتصسا يتلا ¤وألا ةيفحصصلا هتنهم
هدوهج ¤إا ةفاصضإاو .لÓقتصسلا لهتصسم
ضضعبل ه-ت-م-جÎك) ةÒب-ك-لا ة-ي-م-جÎلا

ج-ير-خ و-هو ،(ةرد-جو-ب د-ي--صشر تا--ياور
‘ رمتصساو .””969١ ةنصس ةمجÎلا مصسق

قازرم ¤إا ُتفرعت”” :لحارلا نع هثيدح
اهنأا م-عزأا) ة-ي-صصخ-صش ة-فر-ع-م ضشا-ط-ق-ب

ة--ل--حر تاذ ،٠١٠٢ ضسرا-م ‘ (ة-ق-ي--م--ع
،ةيرطقلا طوطÿا ىلع) ةر-خا-ف ة-يو-ج
ارور----م ،ي----ب----ظو----بأا ¤إا (¤وأا ة----جرد
ةيجيلÿا ةنتفلا ةنfi ل-ب-ق ،ة-حود-لا-ب
!ىÈكلا

دمحأا .د”” Òبك-لا ا-ن-ق-يد-صص ا-ن-ث-لا-ث نا-ك
ا-ن-كر-تو مو-ن-ل-ل م-ل-صست-صسا يذ-لا ،””رو-ن-م
لبق Óيوط انثد– .ءيصش لك ‘ ضضوخن
نم دصسألا ةصصحب راث-ئ-ت-صسلا د-م-ع-تأا نأا
هلابحب ةفأار ،ةلحرلا نمز يقاب ‘ مÓكلا
ةÒصسعلا هتّحُب دباكي هارأا انأاو ةيتوصصلا
ركذأا !ردغلا ةصصاصصر هيف اه-ْت-َكر-ت ي-ت-لا
لاق-م ضشما-ه ى-ل-ع Ó-يو-ط ا-ن-ثد– ا-ن-نأا

ن--ع ،””رار--حألا تو--صص”” ‘ ه--ل ل--ي--م---ج
،م-ي-ظ-ع-لا ير--ئاز÷ا بتا--ك--لا هذا--ت--صسأا
لوهÛا ،(٠79١ /7٠9١) يدعصس قيدصصلا

‘ رو-ه-صشŸاو ،Úير-ئاز÷ا مو-م--ع د--ن--ع
،تانيثÓثلا ةياهن ذنم ةيرصصŸا ةعما÷ا

Òهصشلا فوصسليفلا ةمÓّعلا ر-ّي-ح يذ-لاو
طرفب (Úصسح هط ذاتصسأا) يمهف روصصنم
فيك قازرم › ىور دقو !هتهابنو هئاكذ
ة-ي-صصا-ن كل-ت-ما يذ-لا هذا--ت--صسأا--ب ر--ثأا--ت
ةينيتÓلاو ةيزيل‚إلا ن-ق-تأاو ة-ي-بر-ع-لا

يتلا ةيصسنرفلا نع Ó-صضف ،ة-ي-نا-نو-ي-لاو
لبق ةيرصصŸا تايوناثلا ‘ Óيوط اهصسّرد

،لÓقت-صسلا ع-ل-ط-م ر-ئاز÷ا ¤إا ه-تدو-ع
هجهنم نع هثيدح بذعتصسي ناك فيكو

هقيدصص عم ةيزيل‚إلا هملعت تايادب ‘
د-م-حأا ي-ل-ع Òب-ك-لا ي-حر-صسŸا ر-عا--صشلا
ثيداحألا كلت ‘ هركذأا ا‡و ...Òثكاب
قازرم اي يرد-تأا :ه-ل تل-ق ي-ن-نأا ة-ع-ت-مŸا
!؟نورخآلا هفرعي ل ام كنع فرعأا يننأا

نأا أاصشأا ⁄ !اصشهدنم امصست-ب-م ›إا ر-ظ-ن-ف
فرعأا :Óئاق تفدرأاف ،هصشا-هد-نا لو-ط-ي
تدادزا--ف !ر--عا--صشلا ضشا--ط--ق---ب قازر---م
اÃرو ،هراعصشأا ة-ل-ق-ب ه-ت-يارد-ل ه-ت-صشهد
‘ اهب-ل-غأا ر-صشن ه-نألو ،ا-صضيأا ا-ه-ت-طا-صسب
!Óصصأا يدÓيم خ-يرا-ت-ل ة-ق-با-صس خ-يراو-ت
Úح تلاز ا--م نا--عر--صس ه--ت--صشهد ن--ك--ل
بدألا خ--يرا--ت--ل ي--ب--ح نأا ه--ل ُتح---صضوأا
ام وه فيصشرأÓل يقصشع هعمو ،يرئاز÷ا
‘ ةرو-صشن-م د-ئا-صصق ه-ل أار-قأا نأا › حا--تأا
‘ ىر-خأاو ،تا-ن-ي--ت--صسلا ما--يأا (بع--صشلا)

،؛تانيعبصسلا ما-يأا (ي-عو-ب-صسألا د-هاÛا)
ةل-حر-لا كل-ت › تف-صشك د-ق-ل”” :ا-ف-ي-صضم
Óيبن ابيط اصصلfl اين-طو Ó-جر ة-ع-ئار-لا

ا-هدا-ع-بأا ى-ت-صش ‘ ه-ت-يو-ه ع-م ا◊ا-صصت-م
كاذ امو ،ةينيدلاو ة-يو-غ-ل-لاو ة-ي-قر-ع-لا
ليلصس ،ليصصأا ينطو يغيزامأا نع بيرغب
ةصسردمو (ةيمÓصسإلا ةبيبصشلا) ةصسردم
كلت دعب قتلن ⁄ ...ةي-بر-ع-لا بيذ-ه-ت-لا
لÓخ فتا-ه-لا Èع لإا ةد-لاÿا ة-ل-حر-لا
تعجف ىتح ،ةعطقت-م ة-ل-ي-ل-ق تلا-صصتا
ديدج ماع علطم ‘  موؤوصشŸا هليحر أابنب
...!ا-صضيأا نز-ح-ل-ل ر-خآا ما-ع ه-نأا-ب رذ-ن--ي
اهيأا هتمحر بي-بآا-صشب ن-م-حر-لا كد-م-غ-ت
.””!Òبكلا عدبŸا بتاكلا فقثŸا ينطولا

:حئاصسلا بيب◊ا يئاورلا
ةصصقلا باتك مهأا نم دحاو

نيرصصاعŸا Úيرئاز÷ا ةياورلاو
:ديقفلا حئا-صسلا بي-ب◊ا ي-ئاور-لا ى-ثرو
¤إا لم– ””ةÒهظ-لا رو-ي-ط”” !ة-ع-جا-ف-لا””

‘ ان-برد ق-ي-فرو ا-ن-ق-يد-صص ى-ل-عألا ه-بر
،ه-يز-ن-لا ،Ëر-ك-لا ،ز--يز--ع--لا ة--با--ت--ك--لا
ضشا--ط--ق---ب قازر---م ي---بألاو ف---ير---صشلا
باتك مهأا نم دحاو هنإا ..(١٢٠٢-5٤9١)
،نيرصصاعŸا Úيرئاز÷ا ةياورلاو ةصصقلا

ى--قرأا ن--مو ،Úي--مÓ--عإلا ر--ه--صشأا ن---مو
Èصصلا ه-ل-هأل ،ة-ي-بر-ع-لا ¤إا Úم--جŸÎا

ةصصلاÿا يزا-ع-ت ه-ت-ل-ئا-ع-لو ،ناو-ل-صسلاو
ة-م-حر-لا ه--ل ،ة--ي--ب--ل--ق--لا ي--تا--صساو--مو
.””ةنيكصسلاو

:Êاويزلا دمحأا قيدصص يئاورلا
قح ‘ تاداهصش بتكت نأا ىن“أا

 ششاطقب
نأا ،Êاويزلا دمحأا قيدصص بتاكلا برعأاو
يذ-لا ضشا-ط-ق-ب ق-ح ‘ تادا-ه-صش بت-ك--ت
،هنم Úبرقم اوناك ن‡ ،ميظعلاب هفصصو
ذخأا امدنع ،اهيف هتيأار ةرم رخآا”” :افيصضم
ميك– ة-ن÷ ضسي-ئر هرا-ب-ت-عا-ب ة-م-ل-ك-لا

ناك ..نوتلهلا قدنفب رابج ايصسآا ةزئاج
،نطقلاك لق وأا ،بي-ل◊ا-ك ا-ي-فا-صص ود-ب-ي
د-ي-ع-صسلا يذا-ت--صسأا ا--م--ئاد ر--كذ--ي ا--م--ك
.””Úجاطوب

:جرعألا ينيصساو يئاورلا
راحبلا اعادو ..قازرم ششاطقب

Òخألا
ينيصساو يئاورلا ى-ثر ةر-ثؤو-م تا-م-ل-ك-بو
اعادو ..قازرم ضشاطقب”” :لحارلا جرعألا
يزيزع انب تل-ع-ف اذا-م ..Òخألا را-ح-ب-لا

د-ها-صشمو ةا-ي◊ا تب-ح-صسنا ل-ه ،قازر-م
؟يقيدصص اي ةلفغ Úح ىلع اذكه ؟رونلا
ىتح ،ءيصش لك تمواق .قدصصأا ل داكأا

تقÎخا ي---ت---لا با---هرإلا تا---صصا---صصر
مهنظن مهبحن نيذ-لا ي-ق-ي-ق-ح ،كغد-صص
ةنايخب رعصشأا ⁄ .توŸا نع ىأانم ‘ امود
Òط تا-م .نآلا ا-ه-ب ر-ع-صشأا ا-م-ل-ث--م توŸا
ةوصسقل نا-ط-ب-ق-لا م-ل-صست-صساو ،ةÒه-ظ-لا
.مدلا ةرئاد نم لازغلا بحصسناو ،توŸا
يئاورلا اه-يأا مÓ-صسلاو ة-م-حر-لا كحور-ل
،ملقلا رصسكناو هلماكب ليج ديصس .Òبكلا

،ءيصش لك دصست قل◊ا ‘ نادقفلا ةرارم
.ةاي◊ا ‘ ةبغرلا ىتح

:ةرازعوب دمfi بتاكلا
ليم÷ا ملقلا شسراف قازرم

لجÎي
قازرم ”” :لجرلا ليحر ‘ ةرازعوب بتكو
ل ..ل--جÎي ل--ي--م÷ا م--ل---ق---لا ضسرا---ف
داكت ،تا-م-ل-ك-لا لو فور◊ا ي-ن-عوا-ط-ت
تاÈعلا ينيع نكصستو تارابعلا Êرجهت

يعم-صس ¤إا ى-ها-ن-ت نأا د-ع-ب ،ءا-صسŸا اذ-ه
ي-ف-ح-صص بتا-كو ز-يز-ع ق-يد-صص ل-ي--حر
لبنأاب نوكصسم ناصسنإاو عدبم عŸأاو يئاورو
قÓخألاو ةيناصسنإلاو ة-ي-ن-طو-لا م-ي-ق-لا
.ةيلاعلا ةقماصسلا
Òغ ¤إا ضشا-ط-ق-ب قازر-م ا--نردا--غ د--ق--ل

انع باغ نإا هنك-لو ،ا-ن-عدو-ي ⁄و ة-ع-جر
اÃ هركذن ىق-ب-ن-صسف اد-صسج ءا-صسŸا اذ-ه
.ةيقار ةيعادبإا لامعأا نم هكرت
ن-با ي-ل-ئا-ب-ق-لا ي-غ-يزا--مألا اذ--ه قازر--م
مجŸÎاو ةيبرعلا ةغللا قصشاع ،ةمصصاعلا
ة--ي--صسنر--ف--لا Úت--غ--ل--لا ن--م ن--ك---م---تŸا

تانيعبصس ‘ هفاصشتكا ” ،ةيزيل‚لاو
Òبكلا يئاورلا فر-ط ن-م ي-صضاŸا نر-ق-لا
يصس أابنت د-ق-ف ،را-طو ر-ها-ط-لا ق-يد-صصلا
¤وألا ةياورلا ىلع علطا امدنع رهاطلا
ضشا-ط--ق--ب  قازرŸ (ةÒه--ظ--لا ‘ رو--ي--ط)

Ãناك يذلا باصشلا كلذل دعاو لبقتصس
حارو”” :افيصضم ،””هرمع تانيثÓث ‘ اهتقو
5٤9١ ما--ع رو--ن--لا ىأار يذ--لا ضشا--ط--ق--ب

Ãضسردو ة--م--صصا--ع--لا ر--ئاز÷ا ة---ن---يد
Ãلا ة--صسردÎد--ن--ع بيذ--ه--ت--لاو ة--ي--ب

قيق-صش ءÓ-صضف ن-صس◊ا د-مfi ذا-ت-صسألا
fiصضف يهابلاو ،رهاطلا دمÓلصصاوي ء

ه-ت-صسارد لÓ-ق-ت-صسلا ةدا-ع--ت--صسا بق--ع
ة-ع-ما-ج-ب ة-م-جÎلا ة-ي-ل-ك-ب ة-ي--ع--ما÷ا
399١ ماع باهرإلا ن-ك-م-ت-ي ⁄ .ر-ئاز÷ا

يتلا ةرداغلا تاصصاصصرلا نم مغرلاب هنم
تاصصاصصرلا كلت تداكو هدصسج تقÎخا

ي-ه-ن-ت تدا-ك ل-ب ط-ق-ف ه-تو-صص د-ق-ف-ت ل
عدبيل هرم-ع ‘ دد-م ه-ل-لا ن-ك-ل ،ه-تا-ي-ح
ضضع--ب ىر--ي ي--ت--لا (لاز--غ--لا مد) ة--ياور
كلت يحو نم تناك اهنأاب هتاعادبإا يعباتم
ىر-يو ،ه-ت-لا-ط ي-ت-لا ةردا-غ-لا ة-ي-ل-م-ع-لا
ن-ع ي-ك-ح ي-ه ””لاز--غ--لا مد”” نأا نور--خآا

.””فايصضوب دمfi لحارلا لايتغا ةيلمع
ةنيدŸا بتاك قازرم لحارلا كرت”” :عباتو
راطو رهاط-لا ي-ئاور-لا ف-صصو د-ح ى-ل-ع

ي-ت-لا ة-ي-عاد-بإلا لا-م-عألا ن-م د-يد-ع-لا
اعادوف ..لايجألا فلتfl اهب هر-كذ-ت-صس
ة-ياور-لاو ر-ح-ب-لا ق-صشا--ع ا--ي قازر--م ا--ي
.””ةيقارلا ةيبرعلا ةغللا قصشاعو ةنيدŸاو

:يتفم Òصشب يئاورلا
رئاز÷ا ‘ يئاورلا دهصشملل ةÒبك ةراصسخ

يئاورلا ةافو”” :يتفم Òصشب يئاورلا لاقو
ةÒب-ك ةرا-صسخ ضشا-ط-ق-ب قازر-م Òب-ك-لا
مغرلا ىلع..رئاز÷ا ‘ يئاورلا دهصشملل
ضشيعيو جيجصضلا هركي ناك لحارلا نأا نم
ةناب÷ا لايتغلا ةلواfi ذنم ..ةباتكلل

ا-ه-ن-م ا‚ ي-ت-لاو ،تا-ن-ي-ع-صست--لا ةÎف ‘
ةصصق بتاكو يئاور”” :افيصضم ،””ةبوجعأاب
ه--تلا--قÃ فور--ع--مو م--جÎمو ةÒصصق
ن-صسح-ي نا-ك د-ق-لو ،ة-ل-ي--م÷ا ة--ي--بدألا
ةءار--ق--لاو ة--ي--صسنر--ف--لا--ب ة--با---ت---ك---لا
يتلا ةيبرعلاب بتك هنكلو ،ةيزيل‚لاب
.””هلامعأا مظعم اهب رصشن
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ب.ناÁإا : اهتعمج

:ضشاطقب قازرم بتاكلاو مجŸÎا نوثري نوفقثم

..Òخألا راحبلا اعادو
ادلاخ ىقبتسس

 ةيبدألا كلامعأاب
ةيرئاز÷ا ةيفاقثلا ةحاصسلل ةÒبك ةراصسخ ””ضشاطقب”” ليحر ^

ةÒبك ةراصسخ ،ضشاطقب قازرم ،مجŸÎاو بتاكلا ليحر نويرئازج نوفقثم Èتعا
ةصصقلاو ةياورلا ‘ ةزيمتŸا هلامعأا لÓخ نم اهارثأا يتلا ،ةيرئاز÷ا ةفاقثلا ةحاصسلل

Èع هوثرو ،ةÒخألا ةÎفلا ‘ ةصصاخ ءاوصضألا نع هداعتبا مغر ةمجÎلاو
.””كوب ضسيفلا”” ىلع ةصصاÿا مهتاحفصص
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ىلع ياد Úشسح رشصن ةرادإا فكعت
ليحر دعب ،ديدج بردم نع ثحبلا
ةيادبلا بقع ،يوانكل ريذن بردŸا
ة--ط--بار--لا ة--ق--با---شسم ‘ ةÌع---تŸا
يوانكل حŸأا امدعب ،¤وأ’ا ةفÙÎا
ه-ف-ي-شض ما-مأا ق-ير-ف-لا ةرا-شسخ د-ع-ب
ةاراب-م ‘ ،ة-ع-م÷ا ف-ي-ط-شس قا-فو
نم ة-شسماÿا ة-ل-حرŸا ن-ع ة-ل-جؤو-م
ادكؤوم ،هليحر ¤إا يرودلا ةقباشسم

نأا ىر-ي ه-نأا ة-ي-عاذإا تا-ح-ير-شصت ‘
ة-ح-ل-شصŸ ل-شضفأ’ا و-ه رار-ق--لا اذ--ه
 .ياد Úشسح رشصن
هتحفشص Èع ياد Úشسح رشصن ركذو
يعامتج’ا لشصاوت-لا ة-ك-ب-شش ى-ل-ع

Úب-عÓ-لا نأا ،د-حأ’ا ““كو--ب--شسي--ف““
ت– مو-ي-لا تا-ب-يرد-ت-لا ¤إا اودا--ع

نوا--عŸا ي---ن---ف---لا زا---ه÷ا فار---ششإا
بردŸا نم لكششتي يذلاو ،يوانكلل

برد-مو ،ة-ع-م-جو-ب ي-ل-ع د-عا--شسŸا
برد-مو ،را-ك-نو-ب م-ي-ك-ح ة-قا-ي--ل--لا

نود ،ضشيمرك د-ير-ف ى-مرŸا ضسار-ح
  .ليشصافتلا نم ديزŸا ‘ ضضوÿا

رشصن ةرادإا نأا تفششك ةعلطم رداشصم
عم تاشضوافم ‘ تعرشش ياد Úشسح
نيدلا زع م-ه-ن-ي-ب ÚبردŸا ن-م دد-ع

بيردت هل قبشس يذلا ،يدوج تيآا
Úم-ي-لاو ،ق-با--شس تقو ‘ ق--ير--ف--لا
بيرد-ت ن-ع ل-حر يذ-لا ،ةرار-غو--ب
م-شسوŸا ة-ياد-ب ع-م ضسا-ب--ع--ل--ب دا–ا
د-ي-ق ن-ع Úلوؤو-شسŸا ز--ج--ع بب--شسب
‘ قيرفلا مهم-شض ن-يذ-لا Úب-عÓ-لا

راششي .ةيف-ي-شصلا ت’ا-ق-ت-ن’ا ةÎف
زكرŸا لتحي ياد Úشسح رشصن نأا ¤إا

يرود--لا بي--تر--ت لود--ج---ب81ـلا
،طا-ق-ن ثÓ-ث د--ي--شصر--ب ير--ئاز÷ا

ثÓثو ت’داعت ةثÓ-ث ن-م ا-ه-ع-م-ج
.مئازه

 اشضيأا حÎقم يديزوب
بردŸا ىر----خأا ردا-----شصم تط-----برو
ةشصاخ ،قيرف-لا-ب يد-يزو-ب ف-شسو-ي
تا-ب-شسا-ن-م ‘ ة-ير--شصن--لا برد ه--نأا

ق-ح-ت-ل-ي نأا تح-جر ثي-ح ،ةد-يد-ع
بيردت نم هبا-ح-شسنا د-ع-ب يدا-ن-لا-ب

دقعلا خشسف يتلا ل-ئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-شش
ه-ج-ت-يو ،ار-خؤو-م ي-شضاÎلا-ب ا-ه--ع--م
ةينفلا ةشضراعلا ضسأار ى-ل-ع نو-ك-ي-ل
.ةيرشصنلل

ةرارـــــــغوبو يدوج تيآا
 ةــــــفÿÓ ناحششرم
سسأار ىلع يوانكل

 ةــــــــيرشصنلا

‘ لوهÛا وحن Òشست ““ومز’““
ةشسائرلل ÚحششŸÎا بايغ

،نارهو ةيعمج تيب ‘ ÿÒاب رششبت ’ روم’ا نا ودبي
يدا-ن-لا ة-شسا-ئر قا-ب-شسل Úح-ششŸÎا فوز-ع ل--ظ ‘ كلذو
ةماعلا ةيعم÷ا  د-ق-ع ل-ب-ق يذ-ي-ف-ن-ت-لا ه-ب-ت-ك-مو يوا-ه-لا
،ايناث Óيجأات فرعت دق يتلاو ،موي-لا ةرر-قŸا ة-ي-با-خ-ت-ن’ا

‘ ط-ششا-ن-لا يدا-ن-لا اذ-ه ةرادإا ىد-ل ضسمأا م-ل--ع ا--م بشسح
 .مدقلا ةركل ةيناثلا ةطبارلا

¤وأ’ا ةرŸا ‘ تل-جأا-ت د-ق ة-ي-با-خ-ت-ن’ا ة-ي-ع-م÷ا تنا-كو
لمت-ح-ي يذ-لا ÒشصŸا و-هو ،بب-شسلا تاذ-ل مر-شصنŸا د-حأ’ا

،هتدهع ةيهتنŸا ضسيئرلا نأا اÃ““ ،دغلا دعوم هفرعي نأا ادج
Ëد-ق-ت-ل لا-مآ’ا ل-ك ه-ي-ل-ع تق-ل-ع يذ-لاو ،رو--غ--ب ناور--م
حششÎلا مد-ع ن-م ه-ف-قو-م ى-ل-ع ار-شصم لاز-ي ’ ،ه-ح-ششر-ت
يدانلل ماعلا Òجا-نŸا ه-ب حر-شص ا-م ق-فو ،““ةد-يد-ج ةد-ه-ع-ل
نأ’و ،ةيرئاز÷ا ءابنأ’ا تÓكول رامع نب يراوه Êارهولا
يتلا ةيشضايرلا ةكرششلا مهشسأا ةيبلغأا كلÁ يواهلا يدانلا

حمطي يذلا ،Òخأ’ا نإاف ،مدقلا ةرك قيرف نوؤوشش Òشست
لاح ‘ لوه‹ ÒشصÃ ددهم ،¤وأ’ا ةطبارلا ¤إا دوعشصلل
يدانلا اهفر-ع-ي ي-ت-لا داد-شسن’ا ة-ي-ع-شضو تر-م-ت-شسا اذإا ا-م
اميشس ’ ،لوؤوشسŸا ضسفن هنم رذحي يذلا رمأ’ا وهو ،يواهلا

ررقŸا ةيناثلا ةطبارلا ة-لو-ط-ب قÓ-ط-نا د-عو-م باÎقا ع-م
 .لبقŸا يرفيف21 مويل

قÓطنا نم رهشش لبق بردم نودب لوأ’ا قيرفلا
 تاشسفانŸا

هنأا ثدحتŸا تاذ دافأا دقف ،مدقلا ةرك قيرف ضصوشصخبو
ديد÷ا مشسوم-ل-ل ه-تاÒشض– ‘ تب-شسلا ضسمأا لوأا ق-ل-ط-نا
لغتششا يذلا ،ميلشس مشساق ديد÷ا Êدبلا رشضÙا فارششإاب

رارغ ىلع ،¤وأ’ا ةطبارلا نم ةيدنأا ةدع عم قباشس تقو ‘
Úيعت راظتنا ‘ كلذو ،رئاز÷ا ةيدولومو فيطشس قافو
 .يدانلا Òجانم فيشضي ،يشسيئر بردم
ت’اشصتا قباشس تقو ‘ ترششاب دق ةيعم÷ا ةرادإا تناكو
نأا ’إا ،بشصنŸا اذه هدانشسإ’ ›داشش نب لامج بردŸا عم
ضسفن هيلإا راششأا امك ،تاشضوافŸا ‘ دعب امدقتي ⁄ Úفرطلا
دق ““ةديد÷ا ةنيدŸا““ يدان ة-ل-ي-ك-ششت نأا و ا-م-ل-ع ،رد-شصŸا

ةÎف لÓخ ددج Úبع’ ةرششع نع لقي ’ اÃ تمعدت
ليحر لباقŸاب تفرع اهنكل ،ةمرشصنŸا ةيفيشصلا تÓيوحتلا

.طرافلا مشسوŸا يبع’ نم Èتعم ددع

عشضي سسومار
اطرشش

عم ديدجتلل
ديردم لاير

Êا------ب------شسإ’ا ع-------شضو
دئاق ،ضسومار و-ي-جÒشس
نم اًطرشش ،ديردم لاير
دقع ىلع عيقو-ت-لا ل-جأا

.يكلŸا يدانلا عم ديدج
عم ضسومار دقع يهتنيو

¤إا نافرطلا لشصي ⁄و ،لبقŸا ف-ي-شصلا ‘ ي-ك-لŸا ق-ير-ف-لا
 .نآ’ا ىتح ديدجتلا نأاششب قافتا

ضسومار نإاف ،ةينابشسإ’ا ““لاÎنشس اشسنفيد““ ةكبششل اًقفوو
،3202 فيشص ىتح ديدجتلل ديردم لاير ضضرع ىلع قفاو
تراششأاو .ديد÷ا دقعلا ‘ هبتار ضضفخ ضضراعي ⁄ امك
ةميقب تآافاكم ىلع لوشص◊ا طقف طÎششا ضسومار نأا ¤إا

.دحاولا مشسوŸاب ةارا-ب-م03 ‘ كرا-شش اذإا ،ورو-ي Êو-ي--ل--م
،اًدقعم لازي ’ ديدجتلا نم ضسومار فقوم نأا تحشضوأاو
ةيناكمإا نأاششب ديردم لاير ىدل لؤوافت ةلاح كانه نكل
نم ديدعلا تركذو .ديد÷ا دقعلا لوح قافتا ¤إا لشصوتلا
لاير عم لازتع’ا وه ضسومار فده نأا ،ةيفحشصلا ريراقتلا

.ديردم

رئاز÷ا ةيدولوم نع Úب-ع’ ة-ثÓ-ث با-ي-غ د-كأا-ت
يشسنوتلا يشسقافشصلا هفيشضم مامأا هتهجاوم لÓخ

لاطبأا يرود-ل23ـلا رود با-يإا ‘ ،ل-ب-قŸا ءا-ع-برأ’ا
نموŸا دبع نوكي نل ثي-ح ،مد-ق-لا ةر-ك-ل ا-ي-ق-ير-فأا

نوينعم Óشسيإا يراوفيإ’او ةيجلع نب يدهم ،وباج
.ةهجاوŸاب
ةكبشش ىلع هتحفشص Èع يرئاز÷ا يدانلا فششكو
42 نأا ،دحأ’ا ““كوبشسي-ف““ ي-عا-م-ت-ج’ا ل-شصاو-ت-لا

دو-ل-ي-م م-ه-ن-ي-ب ضسقا-ف-شص ¤إا نور-فا-شسي-شس ا-ب-ع’
نايناعي اناك نيذللا Ëدروب نمحرلا دبعو ،يعيبر
.يلشضع جنششت نم

 دعب ءافششلل لثامتي ⁄ وباج
،وباج نموŸا دبع باعلأ’ا عناشص بايغ دكأات لباقŸاب
ءافششلل هلثا“ مدع ةجيتن تابيردتلا نع هبايغل
ط-شسو-لا بع’ ¤إا ة-فا-شضإا ،در-ب ة-لز-ن ن--م ما--ت--لا
جراخ دجاوت-ي يذ-لا ،Ó-شسيإا يد-نوÁد يراو-ف-يإ’ا
نب يدهم مجاهŸاو ،ةيرادإا قاروأا ةيوشستل رئاز÷ا

ليبن ينفلا ريدŸا نم رارق-ب بي-غ-ي يذ-لا ،ة-ي-ج-ل-ع
 .زيغن

 سسنوتل سسمأا تلقنت ةليكششتلا
¤إا ،دحأ’ا ضسمأا ،رئاز÷ا ةيدولوم ةثعب ترفاشس
،ةشصاخ ةرئاط Ïم ىلع ةيشسنوتلا ضسقافشص ةنيدم
رود غو-ل-بو ة-ي-با-ج--يإا ة--ج--ي--ت--ن ق--ي--ق– ‘ Ó--مأا
Úفدهب باهذلا ةارا-ب-م ‘ زو-ف-لا د-ع-ب تا-عو-مÛا

 .در نود
ةنيدم ¤إا هلوشصو دعب افيفخ انارم قيرفلا ضضاخو
Úت-شصح ير-ج--ي نأا ى--ل--ع ضسمأا ءا--شسم ضسقا--ف--شص
.ءاثÓثلاو Úنثإ’ا يموي Úتيبيردت

Òشضحتلا ‘ انعرشش““ :زيغن
““ناينبلا Úعب ءاقللا اذهل

ةهجاوملل مهدادعتشسا نع زيغن ليبن بردŸا دكأا
:لاقو يشسقافشصلا يشضايرلا يدان-لا ما-مأا ة-ب-ق-ترŸا
،ناينبلا Úعب ءا-ق-ل-لا اذ-ه-ل Òشضح-ت-لا ‘ ا-ن-عر-شش““

عاجÎشس’او ملقأاتلل اركبم ضسنوتل لق-ن-ت-لا ا-نر-قو
نأا ركذأا نأا بجي ،ءاقللا اذه-ل ا-م-ه-م نو-ك-ي-شس يذ-لا

ةارابم نع اما“ ة-ف-ل-تfl نو-ك-ت-شس با-يإ’ا ةارا-ب-م
،ه-ناد-ي-م قو-ف د-ي-ن-عو يو-ق ق-ير-ف ما-مأا با-هذ--لا

،باهذلا ةÁزه دعب انم رأاثلا نع ثحبيشس ضسفانŸا
،ضسنوت ‘ ةيوق لاعفأا دودر تفلخ اهنأا اشصوشصخ
اذه ديدج نم باقلأ’ا ةقناعŸ حمطي قيرفلا نوك
قاروأا ل-ك كلÁو بنا-جأا Úب-ع’ بد-ت--نا ،م--شسوŸا
،نهذلا ‘ بعلتشسو ادج ةبعشص ةهجاوŸا ،حاجنلا

Òبك زيكÎب اه-شضو-خ-ن-شس ة-ل-شصا-ف ة-ه-جاو-م ي-هو
،تاعومÛا رود غولب ‘ حومطلاو ةÁزعو ةدارإاو
لقأ’ا ى-ل-ع ع-جÎشسن-شس ا-ن-ّنأا و-ه ي-با-ج-يإ’ا ر-مأ’ا

يذ-لا فد-ه-لا ق-ي-ق– ل-جا ن-م ة-ثÓ-ث وأا Úب--ع’
.““هيلإا وبشصن

ير-----ئاز÷ا حا-----ن÷ا ثد–
ن--ع لاز--غ د--ي--ششر ›ود---لا
ق--با--شسلا ›ا--ط--يإ’ا ه--يدا---ن
ةدŸ هعم بعل يذلا انيتنرويف

نم ةراعإ’ا ليب-شس ى-ل-ع ما-ع
ي----ت----ي----شس Îشسي----ل يدا-----ن
‘ كلذو ،يز---------ي---------ل‚’ا

ع------قوŸ تا-------ح-------ير-------شصت
““ti.anitneroiF““ ثي-------------ح

ي---ت---لا ةÎف----لا ن----ع ثد–
امدنع““ :لاقو كان-ه ا-ها-شضق
‘ ن-كأا ⁄ ،ي-ن-ي-ششن’ ل-شصو

تن-ك ،ة-ياد-ب-لا ‘ ه--ط--ط--خ
تلشصاو يننكل ،قيرفلا جراخ

نم ةلشسلشس ضضوخ نم تنك“ ،ةلوطبلا نم لوأ’ا ءز÷ا ةياهن دعب .اًدبأا ملشستشسأا نأا نود لمعلا
امامتها ›وي ينيششتاي ناك ،يتافشص تتبثأا ،طشسولا طخ بعÓل ديد÷ا رودلا لشضفبو ،تايرابŸا

 .““ةيناشسنإ’ا ةيحانلا نم ديج ضصخششو ،ÚبعÓلاب ةديج ةقÓع هل تناكو ،ةيعافدلا ةيحانلل اÒبك

““هتقادشصب زتعأاو ..اÒثك Êدعاشس يÒبير““
،يدانلا ‘ هل قيدشص زعأاب هفشصو يذلا يÒبير عم هتقÓع نع ›ا◊ا ضشاتكيششب بع’ ثد– مث
،ةيناشسنإ’ا ةيحانلا نم عئار بع’ هنإا ،انيتنرويف ‘ كنارف ةلباقŸ ةشصرفلا › تحيتأا دقل““ :لاقو
› اهمدقي ناك يتلا هحئاشصن لشضفبو ،اÒًثك Êدعاشس دقل ،لاشصتا ىلع انلز امو ،اÒثك Êدعاشس دقف

عم تايرابŸا لبقو ،مويلا ىتح .با-هذ-لا ‘ اد-ج ةر-تا-ف ةÎف د-ع-ب ياو-ت-شسم ةدا-ع-ت-شسا ن-م تن-ك“
ادج عئار ضصخشش اقح هنإا ،يزيفحتل تايرابŸا لبق › اهلاق يتلا تاملكلا يتركاذل دوعت ،ضشاتكيششب
.““هتقادشصب زتعأاو

 ““نكل ..’ويفلا ‘ ليوط مشسوŸ ءاقبلا يونأا تنك““
هنكل .›اطي’ا يدانلا ‘ ءاقبلا ‘ هتبغر نع فششكلاب هثيدح قباشسلا نويل يدان بع’ ىهنأا
تنك ،عبطلاب ،معن““ :لاقو ضشاتكششيب يكÎلا يدانلا ¤إا هعيب ‘ يتيشس Îشسيل يدان ةبغرب مدطشصا
لكششب مشسوŸا انيهنأا دقل ،قيرفلا اذه ‘ ةديج ةلاحب يننأا ترعشش ،انيتنرويف ‘ ءاقبلا ‘ بغرأا

Úيدانلا Úب تاشضوافŸا دؤوت ⁄ ،ظ◊ا ءوشسل .بعلŸا ضضرأا ىلع اÒًثك تعتمتشساو تبعل دقل .ديج
اذهل بعللاب ادج ديعشس انأاو ،انه ةبيط تايركذ لمحأا يننكل ،’ويفلا رداغأ’ ،ديدج قافتا ¤إا

.““ايلاطيإا ‘ Òبكلاو قيرعلا يدانلا

..’ويفلا ‘ ءاقبلا تببحأا““:لازغ
““كلذ سضفر Îشسيل نكل

رشصان Íل ةيقوشسلا ةميقلا
 رمتشسم عافترا ‘

رشصان نب ليعامشسإا نÓيم يدا-ن بعÓ-ل ة-ي-قو-شسلا ة-م-ي-ق-لا تع-ف-ترا
‘ ضصتıا ““تكرام رافشسنار-ت““ ع-قو-م بشسح ورو-ي نو-ي-ل-م04 قوفت-ل
‘ ةميق ÍيبعÓلا ىلعأا نم رشصان نب تاب ثيح ،ÚبعÓلا ت’اقتنا
امع اÒبك اعافترا بعÓلا ةميق تدهشش دقو ،ا-ي-ل-ك ا-ي-لا-ط-يإاو نÓ-يŸا

نويلم51 مث ،وروي نويلم7ـب تأادب ثيح ،مشساوم3 لبق هيلع تناك
04 ¤إا ’وشصو ةيشضاŸا ةنشسلا ةياه-ن ل-ب-ق ورو-ي نو-ي-ل-م33 ¤إا ورو-ي
.ةديد÷ا ةنشسلا ةيادب عم وروي نويلم

 نوكي نلو ،دارفنا ىلع لمعلا لشصاوي
 يرايلاك ةهجاوم لبق ازهاج

ىلع بردتلا ىلع نÓيم يدا-نو ““ر-شضÿا““ ناد-ي-م ط-شسو-ت-م ف-ك-ع-يو
لبق هب تŸsأا يتلا ةباشصإ’ا نم اعيرشس ‘اعتلا لجأا نم كلذو ،دارفنا

فشصتنم ازهاج نوكي-ل ة-ي-شضا-ير-لا ة-لا-شصلا ‘ برد-ت-ي ثي-ح ،ر-ه-شش
امك ،ضسمأا وتنيفني-ب ة-ه-جاو-م ن-ع ر-شصا-ن ن-ب  با-غ ذإا ،›ا◊ا ر-ه-ششلا

ةلوطبلا ‘ ونيروت يتهجاوم مث ،ضسوتن-فو-ج ة-ه-جاو-م ن-ع بي-غ-ي-شس
يرودلا ‘ يرايلاك مامأا ةÒبك ةبشسنب ارشضاح نوكي نأا ىلع ،ضسأاكلاو
.›اطيإ’ا

 لامج Êارف

ةيرفشس نع نابيغي عبيوشسو لوحلب
 يبوÒن وحن بابششلا

بابشش ة-ث-ع-ب تل-ق-ن-ت
¤إا ،ضسمأا ،دادزو---ل---ب
ةي-ن-ي-ك-لا ة-م-شصا-ع-لا
ل----جأا ن----م ي----بوÒن
‘ ايهامروغ ةهجاوم
يديهمتلا رودلا بايإا
لاطبأا ةطبارل Êا-ث-لا
زو-ف-لا د-ع-ب ا-ي-ق-ير-فإا

5 بع-ل-م ى-ل-ع ا-با--هذ
ي--بŸوأ’ا ة--ي--ل--يو---ج

،ةفي-ظ-ن ة-ي-شساد-شسب
همجاهم بايغ طشسو
لوحلب ةزمح هفادهو
Ÿعوبشسأا ةدÚ يعادب
ح--شضوأاو .ة--با---شصإ’ا
هتحفشص Èع بابششلا

نأا ،““كوبشسي-ف““ ى-ل-ع
اهارجأا يتلا فوششكلا

ا--ب--ع’ ضسمأا حا--ب--شص
ةز--م---ح ،ق---ير---ف---لا
ىوتشسم ىلع قزم-ت-ب ا-م-ه-ت-با-شصإا تر-ه-ظأا ،ع-ب-يو-شس د-مfiو ،لو-ح-ل-ب
 .ةشسفانŸا نع اموي51 ةدŸ نابيغيشس ثيح ،ةماشضلا ةلشضعلا
،مشسوŸا ةيادب ذنم دادزولب بابششل فادهأا5 لجشس لوحلب نأا ركذي
 .ايقيرفإا لاطبأا يرود ‘ دحاو فدهو ،يلÙا يرودلا ‘4 اهنم

حابرم اهمشسا ةيشضق دجوت ’
بابششل يشسفانتلا بطقلا ريدم ،يششيرق قيفوت ىفن ،ىرخأا ةهج نم
نإا يششيرق لاقو .حابرم اياغ ضسرا◊ا اهمشسا ةيشضق دوجو ،دادزولب
،ةعم÷ا ضسمأا قيرفلا هشضاخ يذلا ،فيفÿا نارŸا نع باغ حابرم

،ق-با-شس تقو ‘ أا-ط-خأا ضسرا◊ا نأا ح-شضوأاو .ه-ب ا-ي-ن-ع-م ن-ك-ي ⁄ ه-نأ’
مدع-ل ه-ب-شضغ بب-شسب ،ه-ئÓ-مز ما-مأا ة-ب-شسا-ن-م Òغ تا-م-ل-ك-ب ظ-ف-ل-تو
يرود نم يديهمتلا رود-لا با-هذ ‘ ،ي-ب-ي-ل-لا ر-شصن-لا ما-مأا ة-كرا-ششŸا
 .ايقيرفإا لاطبأا

تارايÿ هلبقت ىدبأاو اق-ح’ ر-مأ’ا م-ه-ف-ت ،حا-بر-م نأا ي-ششير-ق زر-بأاو
نأا فاشضأاو .يشساشسأ’ا ليكششتلا رايتخا نع لوؤوشسŸا ،ينفلا زاه÷ا

لاطبأا يرودب تاعومÛا رودل هلهأات دعب نمشضي ⁄ ،دادزولب بابشش
ةارابم ‘ ايهامروغ ىلع ة-ف-ي-ظ-ن ة-ي-شساد-شسب زو-ف-لا م-غر ،ا-ي-ق-ير-فإا
قيرفلا ةثعب نأا فششك امك .ضسفانŸا ماÎحا ةرورشضب ابلاطم ،باهذلا
ضضوختشس  يبوÒن ¤إا ،ة-شصا-خ ةر-ئا-ط Ïم ى-ل-ع ضسمأا تل-ق-ن-ت ي-ت-لا

.ءاثÓثلاو Úنث’ا يموي Úبيردت Úتشصح

نايناعي Ëدروبو يعيبر

يشسقافشصلا ةهجاوم نع نوبيغي ةيجلع نبو Óشسيإا ،وباج م---ج----ن----لا ةدو----ع تر----ششن
ينيعبشس نب يمار يرئاز÷ا
ايشسورب يدان عم ةشسفا-ن-م-ل-ل
ةلوطبلا ‘ خا-بدÓ-غ-ن-ششنا-م
فوفشص ‘ ةداعشسلا ةيناŸأ’ا
د-ع--ب كلذو ،ÊاŸأ’ا يدا--ن--لا

ببشسب باي-غ-لا ن-م ن-ير-ه-شش
هرثأات تاف-لfl ن-م ه-تا-نا-ع-م
كراششو ““ا-نورو-ك““ ضسوÒف-ب

‘ تبشسلا ةارابم ‘ ل-يد-ب-ك
اينيمرأا ما-مأا ق-ئا-قد01 ر-خآا
زوفب تهتنا يتلاو ،دل-ي-ف-ل-ي-ب
 .در نود فدهب هقيرف
ي-م--شسر--لا با--شس◊ا ر--ششنو
ن-ب ةدو-ع““ :ÊاŸأ’ا ق-ير-ف-ل--ل

ماعلل راشس Èخ لوأا ينيعبشس
ةوق لكششيشس ثيح ““ديد÷ا
ةهجاوŸا لبق يدانلل ةيفاشضإا
مداقلا ةعم÷ا موي ةبقترŸا
نر-يا-ب يدا-ن قÓ-م-ع--لا ما--مأا

نأا ر-ظ-ت-ن-ي ثي-ح ،خ-ن-يو-ي--م
زور بردŸا ه--ي--ل--ع لو---ع---ي
.ضسفانŸا ةوقل ارظن ،يشساشسأاك

 ةوقب هتدوعب ليفك قئاقد01 بعل
ط-ق-ف ار-خؤو-م دا-عو ،ا-ب-ير-ق--ت ن--ير--ه--شش ةدŸ با--غ بعÓ--لا نأا م--غرو
ى-ل-ع ردا-ق ه-نا نور-ي ناŸأ’ا ن-ك-ل ،ط-ق-ف ق-ئا-قد01 هبعلب ،ةشسفان-م-ل-ل
ةعرج هحنÃ ةليفك قئاقد01 نأاو ،ةمداقلا ةهجاوŸا ‘ هتناكم ةداعتشسا

دعي هنأا ةشصاخ ،Óبقتشسم يشساشسأاك لوخدل-ل ة-يو-ق ة-ي-ند-بو ة-يو-ن-ع-م

هدجاوتو ،يدان-لا ‘ ة-ي-شسا-شسأا ة-ع-ط-ق
Áيذلا ،عافدلل نانئمط’او نامأ’ا حن

.هبايغ نم اÒثك نياعي

نم Òثكلا ىقلت يفلÿا طÿا
 هبايغ يق فادهأ’ا

خابدÓغنششنام اي-شسور-ب يدا-ن نأا م-غرو
Áلا د-يد-ع كل-ت-Óب-عÚ اŸإا ،نيزات-م’

بعÓلا بايغ ةÎف ‘ اÒثك ىناع هنأا
ين-ي-ع-ب-شس ن-ب ي-مار ير-ئاز÷ا ›ود-لا
رشسخي نأا يدانلا داكو ،اÒثك لاط يذلا
ةطبار ‘ ةشصاخ ،هفاد-هأا ن-م د-يد-ع-لا
‘ فاد-هأا6 ىقل-ت ن-يأا ،ا-بوروأا لا-ط-بأا

ةهجاوŸا ‘ لهأاتو داع هنكل ،Úتهجاوم
›اطيإ’ا Îنإ’ا Ìعت ببشسب ،ةÒخأ’ا
امك ،Êاركوأ’ا كشسينود راتخاشش مامأا

‘ فاد-هأ’ا ن-م Òث-ك-لا يدا-ن-لا ى-ق-ل-ت
عيم÷ا لعج ام وهو ،ةيناŸأ’ا ةلوطبلا
نأا ةشصاخ ،Èشصلا غرافب هتدوع رظتني
ةرغثلا دشس ‘ حجني ⁄ تدنف هشسفانم
 .يرئاز÷ا اهكرت يتلا

   ةÒبك ةبشسنب نريابلا ةهجاوم ‘ ايشساشسأا هيلع دمتعيشس زور
ةهجاوŸ ازهاج نوكيشس ينيعبشس نب ناف زور بردŸا تاحيرشصت بشسحو
‘ ،يشساشسأاك كراششي نا رظتني نيأا ،ةيناŸأ’ا ةلوطبلا ‘ ،خينويم نرياب
دحأاب قلعتبي رم’ا نأا ةشصاخ ،اديدج اشسفن عفدلا حنŸ كلذو ،ءاقللا
دجاوتب قدشصي ’ ل-ك-ششب بعر-م ه-مو-ج-هو ،ا-بوروأا ‘ يداو-ن-لا ل-شضفأا

ةيعافدلا ه-قاروأا ل-ك د-جاو-ت نا-ف كلذ-ل ،ي-ك-شسفود-نا-ف-ي-لو ير-با-ن-ج
.ينيعبشس نب كلذ ‘ اÃ بولطم

 يدوعشسلا يرودلا ‘ ÚتهجاوÃ بقاعي ةكبد نب
ةكبد نب نايفشس يدوعشسلا حتفلا يدان فوفشص ‘ يرئاز÷ا بعÓلا ضضرعت
امدعب كلذو ،زاتمŸا يدوعشسلا يرودلا ‘ Úتهجاوم نع بايغلاب ةبوقعلل

هيقلت دعب داعبإ’ا ةبوقع يدوعشسلا دا–’اب طابشضن’ا ةن÷ هيلع تطلشس
.يلشصيفلا مامأا يدوعشسلا حتفلا هقيرف ةهجاو-م لÓ-خ ءار-م◊ا ة-قا-ط-ب-لا

ءارم◊ا ةقاطبلاب رئاز÷ا ةيدولوŸ قباشسلا بعÓلا ةهجاوŸا مكح درطو
Óخدت كانه نأا تبثأا يتلاو ““راف-لا““ ة-ي-ن-ق-ت ¤إا هدا-م-ت-عا بق-ع ةر-ششا-ب-م

يرودلا ‘اده ضسماخ Ëرغت ” امك .مشصÿا ىلع ةكبد نب لبق نم انششخ
 .يدوعشس لاير فلأا02 غلبÃ فادهأا ةشسمخب
 رثأاتت دق بختنŸاب قاحتل’ا ‘ هلامآا

‘ هحومط نأا ةقباشس ةيفح-شص تا-ح-ير-شصت ‘ ف-ششك د-ق ة-ك-بد ن-ب نا-كو
باوبأا قرط ‘ لمأ’ا دقفي ⁄ هنأا ىلع اددششم ،يرئاز÷ا بختنŸا فوفشص ¤إا ةدوعلا وه ›ا◊ا تقولا
ارظن ،رخبتت دق هلامآا نإاف نيءاقل نع هداعبإا لظ ‘ نكل ،ةديدششلا ةشسفانŸا نم مغرلاب ادد‹ رشضÿا
تايفشصت ‘ مداقلا دعوŸا نم نيرهشش لبق هدودرم ىلع رثأات دق ةبوقعلاو ،يدعاشصت قشسن ‘ هدجاوتل

.اناوشستوبو ايبماز نم لك مامأا ايقيرفإا ·أا ضسأاك

سساــــــــــــنو مدآا
لشصاويو باشصم

باــــــــــــــــــــيغلا
 يرايلاك نع

مدآا ير-ئاز÷ا ›ود-لا بعÓ-لا ل--شصاو--ي
ثيح ،يرايلاك هقيرف نع بايغلا ضسانو
ضسمأا ةهجاوم نع بيغي نأا ررقŸا نم ناك
ن-ل-عأا ثي-ح ،ةرر-قŸا ›و-با-ن يدا-ن ما--مأا
يرئاز÷ا بايغ وكشسيششنارف يد بردŸا
.ةباشصإ’ا ببشسب
ن-ع بئا-غ ءار-ح-شصلا برا-ح-ُم نأا ر-كذ--ي
ضسوÒف بب--شسب ،ةÎف ذ--ن--م ة--شسفا---نŸُا

ة-مدÿا جرا--خ ه--كر--ت يذ--لا ،ا--نورو--ك
ل-ط--ب بع--ل--ي ⁄و .Úل--ما--ك ن--ير--ه--ششل
ذنم طقف تايرابُم تشس ىو-شس ،ا-ي-ق-ير-فإا
طقف اهن-م ثÓ-ث ،يرا÷ا م-شسوŸا ة-ياد-ب

.يشساشسأاك

مامأا قلأاتلا نع ثحبي ناك
““Êويترابلا““

ن--م ير--ئاز÷ا ›ود--لا بعÓ--لا مر--حو
ورانيج قيرفلا بردم ىلع درلا ةشصرف

ثيح ،›و-با-ن ن-ع هد-ع-بأا يذ-لا وزو-تا-غ
نأا دكؤويل ءاقللا اذه ‘ قلأاتلا دوي ناك
هنأاو ،ائطاخ ناك هقح ‘ ذختŸا رارقلا

Áيذلا ،›اطيإ’ا يدانلا ‘ ةناكم كلت
.Úمشسوم لبق ودروب يدان نم همدقتشسا

يميهارب Òثأات نم للقي نايرلا ‘ بع’
ةلو÷ا نمشض  ةيليشسلا مامأا هقيرف اهل ضضرعت يتلا ةراشسÿا نإا ،نايرلا بع’ ،عازه زيزعلا دبع لاق
لÓخ ،عازه فاشضأاو .ةهجاوŸا اهب ترم يتلا فور-ظ-ل-ل ة-ج-ي-ت-ن تءا-ج ،ير-ط-ق-لا يرود-لا ن-م21ـلا

دقو ،ةيدرفلا ءاطخأ’ا ضضعب اهلÓخ انبكترا ،ةبعشص ةارابم تناك““ :ءاقللا بقع مÓعإÓل تاحيرشصت
 .““فقوŸا ةبوعشص نم داز ام وهو ،ةجيتنلا ‘ مدقتلا دعب بعلŸا قلغ ‘ ةيليشسلا ح‚

ىلع دمتعي قيرف دجوي ’““ :لاق ،يميهارب Úشساي ،يرئاز÷ا فÙÎا ىوتشسÃ نايرلا رثأات نعو
‘ كلذ يتأاي .““تاراشصتن’ا انققح كلذ مغرو ،انوروكب هتباشصإا تقو يميهارب باغ دقو ،دحاو بع’

ÚبعÓلا مهأا دحأا وه يميهارب نأا نÓب نارول يشسنرفلا قيرفلل ديد÷ا بردŸا هيف دكأا يذلا تقولا
.يدانلا عم هعورششم يق ضساشسأ’ا رج◊ا هÈتعي هنأاو ،قيرفلا ‘

دتيانوي Îشسششنام
ابغوب ىلع دازŸا حتفي

لوب يشسنرفلا عيب نأاششب اًمشسا-ح اًرار-ق د-ت-يا-نو-ي Îشسششنا-م ذ-خ-تا
ابغوب طبتريو .›ا◊ا مشسوŸا لÓخ ،قيرفلا طشسو بع’ ،ابغوب
ريرا-ق-ت ن-ك-ل ،1202 في-شص ى-ت-ح د-ت-يا-نو-ي Îشسششنا-م ع-م د-ق-ع-ب

 .رخآا مشسوŸ ديدمتلا دنب لعف يزيل‚إ’ا يدانلا نأا تمعز ةيفحشص
دتيانوي Îشسششنام ةرادإا نإاف ،ةيناطيÈلا ““روÒم““ ةفيحشصل اًقفوو
بعÓلا ضضفر امدعب ،لبقŸا فيشصلا ‘ عي-ب-ل-ل ا-ب-غو-ب حر-ط ترر-ق
نأا ¤إا تراششأاو .رم◊ا Úطايششلا عم د-يد-ج د-ق-ع ى-ل-ع ع-ي-قو-ت-لا
ةمتهم نامÒج ناشس ضسيرا-بو ضسو-ت-ن-فو-جو د-يرد-م لا-ير ة-يد-نأا
موشسر ةدايز ¤إا ةديازŸا هذه يدؤوت نأا دتيانوي لمأايو ،ابغوب مشضب
 .ةقفشصلا

يشسنرفلا بعÓلا نأاب اًرخؤوم حرشص ،ابغوب ليكو ،’ويار ونيم ناكو
.دتيانوي Îشسششنام نع ليحرلاو ءاوجأ’ا Òيغت ¤إا ةجاح ‘

نريابلا ةهجاوم لبق خابدÓغنششنام حرفتينيعبشس نب ةدوع



اهنإأ ،ابيع ةرثÌلأ تسسيل““
يوسستلوت –““سضرم

مÓكلأ نم اجاعزإأ Ìكأأ دجوي ل
ه-فأو-ت لو-ح ثد-ح-ت-لأو غرا-ف-لأ
ا-مد-ن-ع ة-ق--ي--ق◊أ ‘و ،رو--مألأ

ةÒب-ك ة-حا-سسم كا--ن--ه نو--ك--ت
.لاعفألأ ةحاسسم لقت مÓكلل
نوكت يتلأ يه ةيحسصلأ ة-ئ-ي-ب-لأ

،ا-تو-سص ى-ل-عألأ لا-ع-فألأ ا-ه--ي--ف
.Óيجبت Ìكألأو ،أÒثأات Ìكألأ
ل-سصأو-ت-لأ تا-ح-ف--سصو ي--ها--قŸأ
سصسص◊أو ا-ي-لا-ح ي-عا-م-ت--جلأ
ةيمÓعلأو ةيعأذإلأو ةيزفلتلأ
تائي-ب-لأ Ìكأأ ن-م ة-ما-ع ة-ف-سصب
رخافتŸأ انأÓل ام-ي-خ-سضتو ا-ثو-ل-ت
ة---ي---ب---ل---سسلأ ءأو---سس ،ءأرآلا----ب
مÓكلأ وأأ ةيوسضفلأ وأأ ةمئاسشتŸأ

دحأأ ينعت ل يتلأ اياسضقلأ لوح
ة--ي--م--هأأ تأذ تسسي---ل ي---ت---لأ وأأ

.ةيلحرم
،نف مÓكلأ ةلقو تمسصلأ رايتخأ

نإأو ،ا-سضيأأ ةا-ي-ح بو--ل--سسأأ و--هو
،Ìكأأ أز---ي---ف– د---ير----ت تن----ك
ل-ئا-سسو-لأ م--هأأ د--حأأ تم--سصلا--ف

ءأرسشلأو عي-ب-لأ تا-ق-ف-سص ما“إل
أذإأ ة--سصا--خ ،لا--م--عألأ ةدا---يرو
ل-ث-م ا-قو--سس م--ح--ت--ق--ت نأأ تدرأأ
ماهأرق نوج لوقي ثيح ،Úسصلأ

نإأ امأأ :““نآلأ Úسصلأ““ باتك فلؤوم
ع---ن---ت---ق---م Òغ لأز---ت ل تن---ك
،تم-سصلأ بر-ج-ف ،م-ه--تا--با--جإا--ب
،ر--مألأ ‘ نور--ك--ف--ي م--ه--كر---تأ

Òي-غ-ت-ل ة-سصر-ف--لأ م--ه--ح--ن--مأو
كردت نأأ يغبني نك-ل ،م-ه-ف-قو-م
نم نود-ع-ي Úي-ن-ي-سصلأ نأأ ا-سضيأأ
‘ ةÈخ ⁄ا-ع-لأ بو-ع-سش ل--سضفأأ
 .تمسصلأ لامعتسسأ
ة-ل--ي--سسو تم--سصلأ نا--ك نإأ ا--مأأ
،ا-ه-لا-م-ع-ت-سسأ كي--ل--ع بع--سصي
نأأ كرد-ت نأأ ن--م ل--قأأ سسي--ل--ف

Úي----ن-----ي-----سصلأ كءÓ-----م-----ع
.““أÒثك هنومدختسسي

تأرسشع ىلع تقوفت
ةلود21 نم تاقباسستŸأ
ةكلم بقلب زوفت ةيبرغم
0202 ماعل برعلا لامج

ماهلإأ ،ة-ي-بر-غŸأ ة-با-سشلأ تزا-ف
لا-م-ج ة-ك-ل-م بق-ل-ب ،ي-فıا--ب
تميقأأ ةقباسسم ‘0202 برعلأ

Ãى---ل---ع تقو----ف----ت ذإأ ،ر----سص
نم ،ة-لود21 نم تاق-با-سست-م
،رسصمو ،سسنوتو ،ايبي-ل ا-ه-ن-ي-ب
،ي-تو-ب--ي--جو ،ر--م--ق--لأ رز--جو
،لا-----مو-----سصلأو ،نأدو------سسلأو
.قأرعلأو ،رئأز÷أو ،ندرألأو
ناهرون ةيرسصŸأ تدسصح اميف
،¤وألأ ةفيسصولأ بق-ل ،د-م-حأأ

مÓ--حأأ ة--ي--سسنو---ت---لأ تلا---نو
ة--ف--ي--سصو--لأ بق--ل ،يد--يو--سس
بق-ل ءا--ج Úح ‘ ،ة--ي--نا--ث--لأ
بيسصن نم ةثلاث-لأ ة-ف-ي-سصو-لأ
بق-لو ،د-يز ا-ه-سس ة--ير--ئأز÷أ
بيسصن نم ةعبأر-لأ ة-ف-ي-سصو-لأ
.دمحأأ Ëرم ةيقأرعلأ

،ه---سسف---ن ل---ف◊أ لÓ---خ ”و
،تانانفلأ نم ةعو-م‹ Ëر-ك-ت
،نسسح داعسس ةيبرغŸأ ةنانفلاك
امك ،Èنع لاهنو ،Èط Úلدامو

سساŸألأ ن--م ”ا--خ Ëد--ق--ت ”
Ÿي-ت-لأ ،بر--ع--لأ لا--م--ج ة--ك--ل

نم سشورب ى-ل-ع ًا-سضيأأ تل-سصح
.بهذلأ

رمع مي-ك-ح-ت-لأ ة-ن÷ سسأأر-تو
تا---حأر---ج ذا---ت----سسأأ ،دا----سشر
اهتيوسضع ‘ تsمسضو ،ليمجتلأ

ليكو قي-قر-لأ ل-سصي-ف ن-م Óً-ك
،سسنو--ت ة--لود--ب ة---ق---با---سسŸأ

دوأد قأرسشإأ لي-م-ج-ت-لأ ةÒب-خو
،قأر-ع-لأ ة--لود ن--م نا--ط--ل--سسلأ

Òبع ةيŸاعلأ ءايزألأ ةممسصمو
نا-ن--ح ة--ي--مÓ--عإلأو ،با--ط--خ
،نانبلب ةقباسسŸأ ة-ل-ي-كو Úسسح
ةقباسسŸأ ةليكو يماسشلأ داعسسو

يتايبلأ ىذسشو ،برغŸأ ةلود ‘
،ماسشلأ دÓب-ب ة-ق-با-سسŸأ ة-ل-ي-كو
بي‚و اكيرا-ك ما-سصع نا-ن-ف-لأو
.نسس◊اب
غلبت يفıأ ماهلإأ نأأ ¤إأ راسشي
ةلسصاحو ،ًاما-ع82 رم-ع-لأ ن-م

ة--ب--ع--سش ‘ Òت--سسجاŸأ ى--ل--ع
.داسصتقلأ

Áهاسشمو مو‚ عم ثيد◊أ كنكÒ
““دوويلوه““

اهيكÎسشŸ ًانخاسس ًاطخ قلطت ““صسكيلفتن““
1202 ماع مهتادهاسشم رايتخل

1202 ماع ءدب ¤إأ اهب ÚكÎسشŸأ ،ديد÷أ ماعلأ نم موي لوأأ ‘ ،سسكيلفتن تعد
نودعتسسم Òهاسشم مو‚ هب لمعي يذلأ ،تاحيسشÎلل نخاسسلأ طÿاب لاسصتلاب

Ÿأ هذه سسكيلفتن تنلعأأ ذإأ ،كتأدهاسشم ‘ كتدعاسسÿع ةمدÈ يقيسسوم لمع رسشن
لامعأÓل ًاينطو ًأديسشن اهلعجيenyS gnaL dluA ةينغأأ لtيخت ديعي Îيوت ىلع

.ةكبسشلأ قاسشع باجعإأ تراثأأ يتلأ ةياعدلأ يهو ،سسكيلفتن ىلع ةدوجوŸأ
‘ ÚكÎسشŸأ ناكمإاب تاب هنإاف ،0202 رياني2 تبسسلأ،elbahsaM عقوŸ ريرقت بسسح

،Îيوت ىلع عوسضوŸأ أذه ىلع قيلعتلأ وأأ ،ةبرجتلاب رورŸأو نخاسسلأ طÿأ بلط سسكيلفتن
 .ةسصسصfl تاحيسشرت بلط لجأأ نم
نأأ نكÁ يتلأ تأرايÿأ يه هذهف ،لسصتت Úح ثدحيسس ام فرعت نأأ طقف ديرت تنك نإأو
:لعفلأ دودر ¤إأ ةفاسضإأ اهراتخت

Óًهأأ““ :لوقت ،اهيف غلابم ةروسصب ةسسمحتمو ةحرم فتاهلأ ىلع ةديسس دŒ ،لسصتت Úح
مكل همدقت ،سسكيلفتن نم د-يد÷أ ما-ع-لا-ب تا-ح-ي-سشÎل-ل ن-خا-سسلأ طÿأ ‘ م-ك-ب ًا-ب-حر-مو
تنك نإأو .0202 ماع سسيل هنإأ ،لقألأ ىلع1202““ :فيسضتو .““1202 ماعلأ ‘ سسكيلفتن

نأل أذهف ،رثدنأو هلامعتسسأ فقوت يذلأ نخاسسلأ طÿأ سسكيلفتن تداعأأ أذاŸ لءاسستت
.““ةÁدقلأ ءايسشألأ عنسص ةداعإأ ب– دوويلوه

دوت يذلأ ““روهسشŸأ لغسشŸأ““ مقر ةباتك نآلأ توسصلأ كنم بلطي ،““دوويلوه ركذ ىلع»
ىلع لسصحتل ةيئأوسشع ماقرأأ Úمخت كنكÁ .هفرعت كنأأ سضأÎفاب ،هعم ثيد◊أ

اكبيسش نانÒك دجتسسو666 بلطأ ،لاثŸأ ليبسس ىلع) .ًاقبسسم ةلجسسم لئاسسر
anirbaS fo serutnevdA gnillihC لسسلسسم نم دووÌيل Úفاغو

مد-ع ل-سضف-ت تن-ك نإأ ن-ك-ل .(ة-ب-عر-م تÓ--سسل--سسم كل نا--ح--سشر--ي
ةسصق Èع ÒهاسشŸأ ماقرأل لماك ليلد ىلع لسصحاف ،Úمختلأ

نم لئاسسر دجتسس .سسكيلفتن نم ةيمسسرلأ مأرغتسسنإأ
،سسا-ي-سسÓ-غإأ ل-ي-ير-با-غو ،غ-نا-ي .هوأأ ي-م--ي--ج

،و--تا--ب ل--ي--سشي--مو ،›و--ك لو--هأرو
.مهÒغو

مÓكلا ةÌك

مÓكلا Òخ تاباسصإلاب ةيŸاع ةرفطؤ ““رزياف““ حاقل رقت ةيŸاعلا ةحسصلا

كلاسصفناب أابنتيو يسسايسسلا كهّجوت فرعي
ككيرسش نع

ةيسصخسش رارسسأا01
كنع ““كوبسسيف““ اهفرعي

 اـــــنه نم
كاــــنهو

 ..““–لإأو يبلط لبقأ““
لوبق هسضفرل لمعلا ‘ قباسسلا هسسيئر دuدهي لجر

 هباسسح ىلع هتقادسص

سشوطق ايركز /اهبتكي

نحللا ““ةيؤؤر““ نم نونكمتي ءاملع
ةيلآلا هذهب عمتسسŸا خم صصحفب فؤزعŸا

Áأ ه-جو ى-ل-ع ر-ه-ظ-ي نأأ ن-كŸباعت عمت-سسÒ أ سسكعتŸرعاسش
نم قيرف فسشتكأ نكل ،ىقيسسوŸأ نم ةنيعم عأونأأ اهÒثت يتلأ
سضيأأ Úيد-ن-ل-ن-ف-لأ ءا-م-ل-ع-لأ متي يذلأ  نحللأ ““ةيؤور““ مهنا-ك-مإا-ب نأأ ،ا-ً

Úنر-لا-ب ر-يو-سصت-لأ ة-ط-سسأو-ب ع-م-ت-سسŸأ خ-م سصح-ف لÓ-خ ن-م ،ه-فز--ع
ملعتلأ مأدختسساب.ةيناطيÈلأ ““ليم يليد““ ه-تر-سشن اŸ ا-ق-فو ،ي-سسي-طا-ن-غŸأ
ةعماج ‘ نوثحاب لسصوت ،يفيظو-لأ ي-سسي-طا-ن-غŸأ Úنر-لا-ب ر-يو-سصت-لأو ›آلأ

ليغسشت دنع طسشنت ةي-كر◊أو ة-ي-ع-م-سسلأ ةر-سشق-لأ نأأ ¤إأ ،ة-يد-ن-ل-ن-ف-لأ و-كرو-ت
،ةيتوسصلأ رسصانعلأ ةيعمسسلأ ةرسشقلأ جلاعت.نز◊أ وأأ ةداعسسلأ ىلع ثعبت ىقيسسوم
مهلت ىقيسسوŸأ نأأ ةقيقحب ةيكر◊أ ةرسشقلأ طب-تر-ت نأأ ن-كÁو ،ن-ح-ل-لأو عا-ق-يإلأ ل-ث-م
cimedacA drofxO: ةيرودب ةروسشنŸأ ةسسأردلأ جئاتن ‘ نوثحابلأ لاقو.ةكر◊أ رعاسشم
““Áزف– نأأ ىقيسسوملل نك Œتناك أذإأ ام لوح لدج كانه نكلو ،فطأوعلل ةيوق ةيتأذ ةبر

ثأدحألأ اهÒثت يتلأ رعاسشŸأ لثم ةيبسصعلأ رئأودلأ سسفن ‘ كÎسشت تاباجتسسلأ هذه
اهببسست يتلأ فطأوعلل يفيظولأ يبسصعلأ سساسسألأ ةسسأرد ” ،أذل .اًيجولويب ةمهŸأ
ةيقيسسوم تاعوطقم ¤إأ أوعمتسسأ نيذلأ سصاخسشألأ نم ةÒبك ةنيع ‘ ىقيسسوŸأ

. ًايفطاع ةبأذج

ةيŸاعلأ ةحسصلأ ةمظنم تّرقأأ ،انوروك سسوÒف ّدسض ميعطت تÓمح ةدع لود ترسشاب امدعب
ددعب ةدايز ⁄اعلأ ده-سشي Úح ‘ ،““كي-ت-نو-يا-ب –رز-يا-ف““ حا-ق-ل-ل ئرا-ط-لأ مأد-خ-ت-سسلأ ًأÒخأأ
نويلÃ ىدوأأو ،ًايŸاع ةمسسن نويلم8.28 نم Ìكأأ نآلأ ىتح باسصأأ يذلأ ،سسوÒفلاب تاباسصإلأ

.““زÎيور»ـل ءاسصحإأ بسسحب ،مهنم ًاسصخسش920808و
داسضŸأ ““كيتنوياب»و ““رز-يا-ف““ ي-ت-كر-سش حا-ق-ل ،سسي-مÿأ ،ة-يŸا-ع-لأ ة-ح-سصلأ ة-م-ظ-ن-م تجردأأو
بابلأ حتفت ةوطÿأ نأأ تÈتعأو .ئراطلأ مأدختسسلأ تاحاقلل اهتمئاق نمسض انوروك سسوÒفل
.ءابولأ دسض اهينطأوم Úسص–و حاقللأ دأÒتسسأ ىلع ةقفأوŸاب ليجعتلل لودلأ مامأأ

نامسضل ةياغلل ةيباجيإأ ةوطخ اهنإأ““ ،ةمظنملل ماعلأ ريدŸأ ةدعاسسم ،واميسس Óيغنايرام تلاقو
ىلع ديدسشتلأ ديرأأ يننكل ،⁄اعلأ ىوتسسم ىلع ““91–ديفوك““ تاحاقل ¤إأ لوسصولأ ىلع ةردقلأ

ةيبلتل ةمزÓلأ تاحاق-ل-لأ تأدأد-مإأ ن-م ‘ا-ك-لأ رد-ق-لأ جا-ت-نإل Èكأأ ة-يŸا-ع دو-ه-ج لذ-ب ةرور-سض
.““ناكم لك ‘ رطخلل ةسضرعŸأ تائفلأ تاجايتحأ

،ابوروأأ ‘ ““91–ديفوك““ حاقل جاتنإأ ةدايزل تقولأ قباسست اهنأأ ،ةيناŸألأ ““كيتنوياب““ ةكرسش تركذو
.ةدمتعم ىرخأأ تاحاقل دوجو مدع اهفّلخ يتلأ ““ةرغثلأ““ ّدسس فدهب
،ةيعوبسسألأ ““لغيبسش رد““ ةفيح-سصل ،““كي-ت-نو-يا-ب““ ة-كر-سش ي-سسسسؤو-م د-حأأ ،Úها-سش رو-غوأأ لا-قو
اهدسس انيلعو ةدمتعم ىرخأأ تاحاقل دوجو مدع ببسسب ةرغث كانه ،ًايدرو سسيل ›ا◊أ عسضولأ““
.““انحاقلب
يبوروألأ دا–لأ نأأ ،““لغيبسش رد““ ،““كيتنوياب““ سسيسسأات ‘ تكراسش يتلأ ،يسسيروت ميلزوأأ تغلبأأو
ىلع يŸاعلأ قابسسلل ًأرظن ،اهنيب رايتخÓل ““Úفلتıأ نيدروŸأ نم ةلسس““ كانه نوكيسس هنأأ سضÎفأ

.ءابولأ ىلع يسضقي حاقل ريوطت
نم حبسصأأ كلذ دعب نكلو ،يقطنم جهنلأ أذه لثم““ نأأ ،Úهاسش ةجوز ًاسضيأأ يهو ،يسسيروت تحسضوأأو
Úهاسش راسشأأو .““ةعرسسب (تاحاقللأ) ميلسست ىلع نيرداق أونوكي نل نيÒثك نأأ ام ةلحرم ‘ حسضأولأ
‘ اهليغسشتو ةيناŸألأ غروبرام ةنيدم ‘ ةديدج عينسصت ةأاسشنم Úسشدت ¤إأ ىعسست ““كيتنوياب““ نأأ ¤إأ

ىلع كلذ دعب ةرداق نوكت نأأ سضÎفŸأ نمو ،““هل ًاططfl ناك ا‡ Òثكب ركبأأ تقو ‘““ ،(طابسش) ريأÈف
.1202 ماع نم لوألأ فسصنلأ ‘ حاقللأ نم ةيفاسضإأ ةعرج نويلم052 جاتنإأ

ةدايزل ابوروأأ ‘ ةيودأأ عينسصت تاكرسش سسمخ ع-م تا-ق-ف-سص ًا-سضيأأ أو-مر-بأأ م-ه-نأأ ¤إأ ي-سسيرو-ت تت-ف-لو
ةياهن لولحب““ Úهاسش دافأأو .ىرخأأ ةسصسصختم تاكرسش عم ةيراج تاسضوافŸأ نأأ ¤إأ ًةÒسشم ،جاتنإلأ
.““اهجاتنإأ نكÁ يتلأ ةيفاسضإلأ ةيمكلأ رأدقم انل ًاحسضأو نوكي نأأ بجي ،(Êاثلأ نوناك) رياني

 ـه2٤٤1 لوألأ ىدامج02  قـفأوŸأ  م1202يفناج٤0 Úنثإلأ ـه2٤٤1 لوألأ ىدامج02  قـفأوŸأ  م1202يفناج٤0 Úنثإلأ

ا-تو-كأد ثرو-ن ة-يلو ‘ ة-م-كÙأ ته-جو ،ة-ب-ير-غ ة-ع-قأو ‘
هسسيئر لتقب دده يكيرمأأ لجر ¤إأ ةيئانج ةمهت ةيكيرمألأ
بل-ط لو-ب-ق ن-ع Òخألأ عا-ن-ت-مأ بب-سسب ل-م-ع-لأ ‘ ق--با--سسلأ

 .كوبسسيف يعامتجلأ لسصأوتلأ عقوم ىلع هتقأدسص
لجرلأ نإأ تلاق ةي-ك-ير-مألأdlareH notsilliW ةفيح-سص

لسسرأأ ،ًاماع92 رمعلأ نم غلابلأ ،كيسشتروب بيليك يكيرمألأ
.دÓيŸأ ديع ةيسشع لمعلأ ‘ قباسسلأ هسسيئرل ةقأدسص بلط
⁄ يذ-لأ تقو-لأ ‘ ه-نأأ ¤إأ ة-ف-ي-ح-سصلأ ترا-سشأأ د-ق--ف كلذ--ك
لسسرŸأ ةقأدسصلأ بلط ىلع ةقفأوŸأ كيسشتروب هيف ملسستي
:اهنيب نم ديدهت لئاسسر لاسسرإأ ¤إأ أا÷ ،قباسسلأ هسسيئر ¤إأ
ر-ير-ق-ت لو-ق د-ح ى-ل-ع ““كل-ت-قأا-سس وأأ ة-قأد-سصلأ بل-ط ل-ب-قأ““

لوألأ ‘ رسشن يذلأ ،ةيكيرمألأtsoP kroY weN ةفيحسص
  .1202 رياني نم

‘ قباسسلأ هسسيئر مسسأ ركذُي ⁄ ،ريرقتلأ بسسحو لباقŸأ ‘
،كيسشتروبب سصاÿأ كوبسسيف باسسح ىلع نكل ،تأدنتسسŸأ
ةفيظو رخآأ نإأ باسس◊أ تامولعم لوقت ،ًاقيدسص055 هل يذلأ
ىتح ةقاطلأ تامدRGÿ ةكرسش ‘ طوطخ لغسشم تناك هل
اي كل ًاقحسس““ :ةفيظولل يعرفلأ نأونعلأ لوقيو ،0202 سسرام
رمحأأ ًاناطيسش ل-ثÁ يÒب-ع-ت ه-جو ا-ه-ع-ب-ت-ي ،““ن-ك-نأد ي-ل-ي-ك
.هجولأ
وطسسلأ يتيانجب مهtتأ كيسشترو-بأأ ¤إأ را-سشأأ كلذ-ك ر-ير-ق-ت-لأ

72 ‘ ةمكÙأ مامأأ لثميسسو ،ةعقأولأ هذه ببسسب عيوÎلأو
.هل ةهجوŸأ مهتلل عامتسسأ ةسسلج لجأأ نم1202 رياني

نأأ ًا-ع-ي-م-ج فر-ع-ن
كه----ت----ن----ي كو----ب----سسي-----ف

ل--ل--ق--ي كلذ ع--م ،ا--ن--ت--ي---سصو---سصخ
انتايح ىلع هلّفطت ىدم نأاسش نم نوÒثكلأ

،هلّيخت كنكÁ ا‡ أأوسسأأ رمألأ نكل .ةيسصخسشلأ
ىلع سسسسجتلأ دن-ع ““كو-ب-سسي-ف““ ل-ّف-ط-ت ف-ق-ي Ó-ف

انتايح ط‰ ¤إأ رمألأ دتÁ لب ،انتطسشنأأو انتامامتهأ
ل-ئا-سسمو ا-نرأر-سسأأ ق-م-عأأو ة-ي-سسا-ي-سسلأ ا-ن-تأزا--ي--ح--نأو
 .ًأدحأأ اهب Èخن لأأ حجرألأ ىلع ّدون ىرخأأ ةيسصخسش
Ìكأأ كفرعي هنأأ ةجردل بثك نع كبقأري كوبسسيف نإأ

،لجاعلأ بيرقلأ ‘ كردتسس املثمو .كسسفن فرعت ا‡
سضفر ى-ّت-ح وأأ كو-ب--سسي--ف ى--ل--ع كبا--سسح فذ--ح نإا--ف
هعنÁ نل هب ةلسصلأ تأذ تامدÿأ نم ّيأأ وأأ همأدختسسأ

ةيسصخسش ةحفسص سسسسؤوي كوبسسيف عقومف .كعّبتت نم
نم ًايأأ مدختسست ن-ك-ت ⁄ نإأو ى-ّت-ح ،ا-ه-ي-ل-ع ي-ق-ب-ُيو كل

 .سضيف نم سضيغ ىوسس سسيل أذهو ،هتامدخ

يسسايسسلأ كهجوت
ىّتح ،يسسايسسلأ يركفلأ كهّجوت كوبسسيف عقوم فرعي
⁄و هتاقيبطت نم يأأ Èع هنع تحسصفأأ دق نكت ⁄ نإأو
سشرŸأ د-حأأ ة--ح--ف--سصب با--ج--عإلأ رز ّط--ق ط--غ--سضت Úح-ّ
Èع ةيسسايسسلأ كلويم كوبسسيف دد-ح-يو .Úي-با-خ-ت-نلأ

كلت مدختسسي مث ،هتامدخ لÓخ نم كتطسشنأأ سصحف
.ظفاfi وأأ ،يط-سسو وأأ ،›أÈي-ل-ك كف-ّن-سص-ُي-ل تا-مو-ل-عŸأ

تسسيل ةيسسايسسلأ كتاعانق اهب فّنسصي يتلأ ةقيرطلأو
عم كلعافت عبتتي ع-قوŸأ نأأ نو-ل-لfi د-ق-ت-ع-يو .ة-ح-سضأو
كبا-ج-عإأ ،لا-ثŸأ ل-ي-ب-سس ى-ل-ع ،ة-ي-سسا-ي-سسلأ تا--سسسسؤوŸأ
efliR lanoitaN – ةحلسسأÓل يموقلأ دا–لأ““ ةحفسصب
noitaicossA““ هبتني كوبسسيف لعجيسس اهعم لعافتلأ وأأ

.ظفاÙأ رايتلل كئامتنأ ¤إأ

ةيفطاعلأ كتايح
رهسشأأ لبق ،ب◊أ ‘ ًاعقأو نوكت امنيح كوبسسيف فرعي
ليل– لسضفبف .ةيسصخسشلأ كتحفسص ىلع أذه نÓعإأ نم
كوبسسيف ناكمإاب ،تانايبلأ (تانويليرت ىّتح وأأ) تأرايلم
.ÚبقترŸأ قاسشعلأ لاعفأاب ؤوبنتلأ
امنيح ًا-ب-ير-ق ثد-ح-ي-سس ا-م ًا-ئ-ي-سش نأأ كو-ب-سسي-ف فر-ع-ي
Úب ةكراسشŸأو تا-ق-ي-ل-ع-ت-لأ ‘ ة-ئ-جا-ف-م ةدا-يز ظ-حÓ-ي
مهطابترأ عّقوت-ُي ن-م ر-سشن-ي ،ط-ّسسو-تŸأ ي-ف-ف .Úسصخ-سش
‘ روسشنم35.1 سضعبلأ مهسضعب تاباسسح ىلع ًايفطاع

دأدزيو .ًايمسسر مهطابترأ مÓعإأ نم ًاموي58 لبق مويلأ
ةقÓعلأ ءدب لبق مويلأ ‘ روسشنم76.1 طسسوتم ¤إأ كلذ
Úح Óًيلق أاطابتت تأروسشنŸأ كلت ةÒتو نأأ لإأ ،ًاموي21 ـب
،امهتاقيلعت لقت ماع لكسشبو .ام-ه-ت-قÓ-ع نا-sب-ِحŸُأ أأد-ب-ي
ًائيسش ينعي ل سصيلقتلأ أذه نأأ لإأ ،امهلعافتو ،امهلئاسسرو
.ةّيحسص ةقÓعلأ نأأ ينعي وهف ،ةللد هل تناك نإأو ،ًائيسس
كلذكو ،ةقÓعلأ ءدب دعب رسشنُت يتلأ تاقيلعتلأ يوت–و
نم ةميق Ìكأأ ىوتfi ىلع ًامئأد تÓعافتلأو لئاسسرلأ

.ةقÓعلأ ءدب لبق سضعبلأ امهسضعبل اهÓسسرأأ يتلأ كلت

ل-ئا-سسر-لأو ةÒسصق-لأ ل--ئا--سسر--لأو تلا--سصتلأ ل--ج--سس
طئاسسولأ ةددعتم
ةلاسسر لكو ،ةŸاكم لك ليسصافتب كوبسسيف عقوم ظفتحي
وأأ ا-ه-ل-سسر-ت ط-ئا-سسو-لأ ةدد-ع-ت-م ة-لا-سسر ل-كو ،ة--ي--سصن
كلت سصوسصخب ءيسش لكب كلذك ظفتح-يو ،ا-ه-ل-ب-ق-ت-سست
ÚلسصتŸأ ماقرأأو ،ءامسسألأ كلذ ‘ اÃ ،ةيفتاهلأ تاŸاكŸأ

،تيقأوŸأو ،خيرأوتلأو ،ل-ئا-سسر-لأ ي-ل-ب-ق-ت-سسم تا-نا-ي-بو
.ةيفتاهلأ تاŸاكŸأ ةّدمو
ماع ‘ .تأونسسل تامولعŸأ كل-ت-ب كو-ب-سسي-ف ظ-ف-ت-ح-يو
فيسشرأأ أولsمح نيذلأ– ÚمدختسسŸأ سضعب دجو ،8102

،كوبسسيف مهل اهلجسس تامولعم لمسشي يذلأ مهتانايب
¤إأ اهخيرات دوعي ةيسصن لئاسسرو تاŸاكÓً Ÿجسس

 .5102 ماع
ما-ظ-ن ي-مد-خ--ت--سسم ظ--ح ن--سس◊و

كاهتنلأ أذ-ه،SOi ليغ-سشت
ة-ي-سصو-سصخ-ل-ل خرا--سصلأ

ل ذإأ ،ديوردنأأ ليغسشت ماظن يمدختسسÃ بسسحف قحلي
هذه لثم ¤إأ لوسصو-لأ تا-ق-ي-ب-ط-ت-ل-ل ل-بآأ ة-كر-سش ح-ي-ت-ت
 .تامولعŸأ

كو-ب-سسي-ف Úمد-خ-ت-سسŸأ ن-م د-يد-ع-لأ م--ه--تأ ،كلذ ع--مو
Òغ ةقيرطب مهلئاسسرو مهتاŸاكم تا-نا-ي-ب ¤إأ لو-سصو-لا-ب
،ديوردنأأ ليغسشت ماظن نم ةثيد◊أ خسسنلأ ‘ ةينوناق
،تاŸاكŸأ تانايب ¤إأ لوسصولأ بلطب كوبسسيف مزلت يتلأ

معزيو .ةددعتŸأ طئاسسولأ لئاسسرو ،ةيسصنلأ لئاسسرلأو
مهلئاسسرو مهتاŸا-ك-م ¤إأ ل-سصو د-ق كو-ب-سسي-ف نأأ ءلؤو-ه
.لوسصولأ بلط سضفر لبق ىّتح

ةاي◊أ ‘ كدوجو
أو-فذ-ح وأأ كو-ب-سسي-ف ع-قو-م نو-مد-خ-ت-سسي ل نوÒث-ك--لأ

،كلذ عمو ،ةيسصوسصÿاب ةقلعتم فواfl رثإأ مهتاباسسح
نإأ .كو-ب-سسي-ف جا-عزإأ ن-ع ىأا-نÃ م--ه--نأأ ي--ن--ع--ي ل أذ--ه
مدختسست ن-ك-ت ⁄ نإأو ى-ّت-ح كنأا-سشب ثÎك-ي كو-ب-سسي-ف

حجرألأ ىلعو ،ةاي◊أ ديق ىلع كنأأ فرعي وهف ،هتامدخ
تاباسسح مهيدل عيم÷اف ،كوبسسيف ىلع ًاباسسح كل ّدعأأ

،هنومدختسسي ءاقدسصأأ مهيدل اŸاط ،كوبسسيف عقوم ىلع
مهئاقدسصأأ ءاقدسصأل ءاقدسصأأ وأأ ،مهئاقدسصأل ءاقدسصأأ وأأ

كلثم مه نŸ لظلأ تاباسسح كوبسسيف سسسسؤوي .خلإأ ..
ىلع تامولعŸأ ززعيو ،عقوŸأ ىلع تاباسسح مهيدل سسيلو

ىل-ع تا-با-سسح كؤوا-قد-سصأأ أا-سشنأأ ا-م-ل-ك ي-ّل-ظ-لأ كبا-سسح
طبري .هيلع مهتّسصاخ لاسصتلأ تاهج أوعفرو كوبسسيف
امني-ح ي-ق-ي-ق◊أ كبا-سسح-ب ي-ّل-ظ-لأ كبا-سسح كو-ب-سسي-ف
حÎقي ةقيرط-لأ هذ-ه-بو ،فا-طŸأ ة-يا-ه-ن ‘ ه-ي-لإأ م-سضن-ت
كسسفنب عفرت ⁄ أذإأ مهتفا-سضإأ كي-ل-ع ن-يذ-لأ ءا-قد-سصألأ
.كفتاه ىلع ةحاتŸأ لاسصتلأ تانايب

‘أرغ÷أ كعقوم
تامولعŸاب غلابلأ همامتهل ةئيسس ةعمسس لجوج بسستكأ
،ًأر-ِسس ه-سسفا-ن-ي ًا-ع-قو-م ة-ّم-ث نأأ لإأ ،كع-قوÃ ة-ق-ل--ع--تŸأ

عقأوŸأ تانايب ةقرسس““ ـب ةقلعتŸأ لئاسسŸأ ‘ هنع ىسضاغتنو
.كوبسسيف وه سسفانŸُأ أذهو ،““ةيناكŸأ
نأاب رعسشت تنك نإأو ،ةظ◊ لك ‘ كناكم كوبسسيف فرعي
تامولعŸأ كلت نّزخي هنأأ ًاسضيأأ فرعتلف ،بيرم رمأأ كلذ

ىّتح ،هيلإأ تبهذ ناكم لك فرعي وهف أذل ،همدأوخ ىلع
 .ًاموي اهترز كنأأ تيسسن يتلأ نكامألأ كلت
كوبسسيف قيبطت مأدختسساب كو-ب-سسي-ف ة-كر-سش كع-ّب-ت-ت

نإأو ىّتح ،تقولأ لأوط كعّبتت تاقيبطتلاف ،كفتاه ىلع
رايخ عيم÷أ ىلع كوبسسيف سضرعيو .اهمدختسست نكت ⁄

.قيبطتلل ةحاتŸأ عبتتلأ سصأوخ نم د◊أ
عقوŸأ ديد– ةيسصاخ ى-ل-ع كو-ب-سسي-ف د-م-ت-ع-ي ل Úحو
نأونعو،iF-iW ةكبسش مأدختسسأ ¤إأ أاجلي هنإاف ،كفتاهب

PI،لّجسست يتلأ نكامألأو ،حّفسصتلأ تأداعو ،ثوتولبلأو
اهعفرت يتلأ لاسصتلأ تاهجو ،عقوŸأ Èع اهيلإأ كلوسصو
ل ،ع-قوŸأ د-يد– ة-ي-سصا-خ سسك-ع ى-ل-عو .ع--قوŸأ ى--ل--ع

Áأ كلت ليغسشت فاقيإأ كنكÿسصئاسص.

لم◊أ
أذإأ كلمح ةيلامتحأو Óًماح ِتنك أذإأ ام كوبسسيف فرعي

امنيح يسشهدنت ل أذل ،›ا◊أ تقولأ ‘ كلذك Êوكت ⁄
ذإأ ،لافطألاب ةيانعلأ تامزلتسسم تانÓعإأ ةيؤور ‘ نيأأدبت
لمأو◊أ فأدهتسسأ Úنلعمل-ل كو-ب-سسي-ف ع-قو-م ح-ي-ت-ي

تن-ك أذإأ كنو-فد--ه--ت--سسي--سسو
.كلمح ‘ Úّكسشت
ن--ع حا--سصفإلأ كو--ب--سسي---ف سضفرو
ىلع فّرعتلأ لبسسب ةقلعتŸأ تا-مو-ل-عŸأ
‘ مدختسسي هنإأ لاق هنكل ،ىلب◊أ ءاسسنلأ
امنيح تأديسسلأ اهرسشنت تانايب ةردان نايحأأ
رمألأ ع-قأو ‘ ف-سشك-لأ أذ-هو ،ن-ه-ل-م-ح ّن-ل-ع-ُي
لاب ةئدهت هب سضÎفي ناك نإأو ىّتح ،ًأدج بيرم
تأرو-سشن-م نو-ك-ت نأأ سضÎف--ي ذإأ ،تا--مد--خ--ت--سسŸأ
ام ةفرعŸ حجرألأ ةقيرطلأ يه ةيسصخسشلأ ةحفسصلأ
ى-ّت-ح أذ-هو ؟كلذ-ك سسي-لأأ ،ى-ل-ب-ح ةد-ي--سسلأ تنا--ك أذإأ
قرط نأاسشب ÚنلعŸأ دحأل كوبسسيف هلاق ام عم سضراعتي
ةيلامتحأ فرعي هنإأ لاق ذإأ ،لمأو◊أ ءاسسنلأ ىلع هفّرعت

.عقوŸاب نهتاحفسص ىلع هنرسشني ام ىلع ءانب ءاسسنلأ لمح
سسف-ي ⁄و ليدعت نإاف ،““رسشنلأ““ ـب هي-ن-ع-ي ا-م كو-ب-سسي-ف ر-ّ
دي-حو-لأ ى-ن-عŸأ سسي-ل أذ-ه ن-ك-لو ،ًأرو-سشن-م د-ع-ي ة-لا◊أ
لد÷أ ‘ تققح يتلأ،egA dA ةّل‹ تلاقو .روسشنملل
نإأ ،لمأوحلل كوب-سسي-ف تا-نÓ-عإأ فأد-ه-ت-سسأ لو-ح را-ثŸأ
نع فسشكلاب قلعتي امي-ف ““سضو-م-غ-لأ تد-ّم-ع-ت““ ة-كر-سشلأ

 .ىلب◊أ ءاسسنلأ ديد– قرط

كمون ط‰
يأأ ناكمإابو .ًاظقيتسسم وأأ ًامئان تنك أذإأ ام كوبسسيف فرعي
ه--ل--ّهؤو--ي اÃ ة‹Èلأ ن--ع ل--ي--ل--ق--لأ فر--ع--ي– سصخ---سش

ىلع ةلسسأرŸأ قيب-ط-ت ن-م تا-مو-ل-عŸأ كل-ت سصÓ-خ-ت-سسل
.كمون ط‰ فرعي نأأ –كوبسسيف
مدختسست يتلأ تيقأوŸأ دد– سصئاسصخ كوبسسيف لمسشي
هب طونم ٍدوكبو .كتزه-جأأ ن-م يأأ ى-ل-ع ق-ي-ب-ط-ت-لأ ا-ه-ي-ف
ةم-ئا-ق ن-م-سض م-ه ن-م ع-ي-م-ج ة-لا-ح ة-فر-ع-م ع-ي-ط-ت-سسي
هؤوا-قد-سصأأ نا-ك أذإأ ا-م ة-فر-ع-م ءر-م-ل-ل ن-كÁ ،كئا-قد-سصأأ

نود Úل-سصت-م وأأ ،Úل-سصت-م Òغ وأأ ،تنÎنإلا-ب Úل-سصت--م
ديدحتل ًاقحل تامولعŸأ كلت مأدختسسأ نكÁو .لعافت
.ظقيتسستو اهيف مانت يتلأ تيقأوŸأ

نويسسنŸأو نولحأرلأ كؤوابرقأأ
Òمسشك،odomziG عقوÃ بتاكلأ Ìع ،7102 ماع ‘
هيلع كو-ب-سسي-ف حÎقأ ا-م-ن-ي-ح ه-ت-ب-ير-ق ى-ل-ع ،ل-ي-ه

ءاقدسصأأ يأأ Úنثلأ ىدل نكي ⁄ .ةقيدسصك اهتفاسضإأ
ايقتلي ⁄و ،ةفلتfl ةل-ئا-ع ءا-م-سسأأ ا-م-ه-لو ،ÚكÎسشم
ةلئاع نم امهنأأ كوبسسيف ملع ،كلذ عمو ،ًاماع53 ذنم
.ةدحأو
دحأو ماع دعب هّدج قيقسش نم تجّوزت دق اكيبر تناك
ىقتلأ يتلأ ةديحولأ ةّرŸأ يه هذه تناكو ،هدلوم نم
نوكÎسشم ءاقدسصأأ امهيدل نكي ⁄و .اهلÓخ نانثلأ

تناك ذإأ ،سضعبلأ امهسضع-ب ن-ع ًأد-ي-ع-ب نا-ن-ك-سسي ا-نا-كو
 .أديرولف ‘ ليه نكسسي امنيب وياهوأأ ‘ اكيبر سشيعت
نه –رتروب ىعديو– يجولويبلأ ليه دج ىّلخت دقو
نمو ،ليه ىعدي ٌسصخسش ًاقحل هانبتو ،هدهم ‘ ليه
كل-ت ن-م ًا-ما-ع53 د-ع-بو .ه-ب-ق-ل بسست-كأ ا-ن--ه

عمج ‘ كوب-سسي-ف ط-ّسسو-ت ،ة-ع-قأو-لأ
.ةّد÷أ هتّمعب ليه



ةنهم نوذقني ةÒقف تÓئاع بابرأا
راثدنلا نم ’’‘اكسسإلا’’

،راثدنلا نم ءارقفلا ا-هذ-ق-نأا ة-ن-ه-م ‘ا-ك-ضسإلا
ءايحألا ‘ ةدوجوم لازت ل اهنأا لإا اهتطاضسب مغرف
‘ ةÈخ مهل صصاخضشأا اهلواز-ي ثي-ح ،ة-ي-ب-ع-ضشلا
يتلا ةلمعتضسŸاو ةÁدقلا ةيذحألا بيترتو ةداعإا

متي ىتح ،ديدج نم ة-نا-ي-ضصو ع-ي-قر-ت ¤إا جا-ت–
ةربإلاو طيÿا لÓخ نم ةيناث ةرم ا-ه-لا-م-ع-ت-ضسا
ءوضضلا طيلضست انلواح دقلو ،ةمعانلا ÒماضسŸاو

انتقو ‘ صضرقنت داك-ت ي-ت-لا ة-فر◊ا هذ-ه ى-ل-ع
جاتروبورلا اذه ‘ انعورضش دنع اننأا كلذ ،›ا◊ا

‘ Úلماعلا ددع نع ثحبلا ةياد-ب-لا ‘ ا-ن-لوا-ح
ا-ه-نأاو ة-ضصا-خ ،ىود-ج نود ن-ك-ل ة-فر◊ا هذ--ه
ةيعمج وأا ةباقن يأا ت– ةيوضضنم تضسيل ةحيرضش
عراوضشلا ¤إا لوزنلا انÎخاف ،اهقوقح نع عفادت
ةÒبكلا ندŸا صضعبب Úيفاكضسإلا ءلؤوه نع اثحب
ةبانع ،ةنتاب ،ةن-ي-ط-ن-ضسق-ك ،ير-ئاز÷ا قر-ضشلا-ب
‘ ““Êودروكلا““ دجاوتي لازي ل يتلاو ،فيطضسو
.ةيبعضشلا اهئايحأا

ةنيطنضسقب ““ةيدكلا““ قوضس نم تقل-ط-نا ا-ن-ت-لو-ج

نع اثحب هاندضصق يذ-لا ي-ب-ع-ضشلا قو-ضسلا اذ-ه ،ي-ضضاŸا عو-ب-ضسألا
قوضسلا نم برقلاب لfi نم ذختا دحاو ‘اكضسإا اندجوف ،‘اكضسإا

هنأا لإا هعم ثدحتلا انلواح ،ةيذحألا عيقرت ةنهم ةضسرامŸ اناكم
لÓخ اهاندضصق يتلا ةيبلغألا نأا ¤إا ةراضشإلا ردŒ انهو ،كلذ صضفر

نوضسراÁ وأا نوكلÁ نيذلا ة-ضصا-خ ،ل-م-ع-لا اذ-ه زا‚إا
مهللا ،انعم ثيد◊ا اوضضفر ،تfiÓ لخاد مهماهم
.مهنم ةلقلا هاوفأا نم ““اهانقرضس““ تاداهضش ةعضضب لإا
‘ لمعلا اوراتخا نيذلا ÚيفاكضسإÓ-ل ة-ب-ضسن-لا-ب ا-مأا
لÓخ اوعمجأا دقل  ،رخآا ءيضش كلذف ،قلطلا ءاوهلا
ببضسب ةنهŸا عجارت ىلع مهب انتعمج يتلا ةضشدردلا

004 اهراعضسأا زواجتت ل يتلا ةينيضصلا ةيذحألا وزغ
،ةثÓث وأا نيرهضش دعب اهت-ي-حÓ-ضص ي-ه-ت-ن-تو ،را-ن-يد
هضسفن رعضسلاب ديدج ءاذح ءانتقل اهبحاضص رطضضيف
¤إا أاجليو ،ةديج ةيعون اذ ءاذح يÎضشي نأا صضوع
 .ةدم دعب فلتلل صضرعتو ثدح نإا هعيقرت

نيوكتلا ةرازو فرط نم لامهإا
ةحايسسلا ةرازوو ينهŸا

ةيذحألا رطاfl نولهجي صسانلا““ مهدحأا قّلع انهو
‘ ،““اهرع-ضس بب-ضسب ا-هءارو نو-ضضكر-يو ،ة-ي-ن-ي-ضصلا
لبق نم ةنهŸا لام-هإا ن-ع نور-خآا ثد– ل-با-قŸا
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يتلا تاضصضصختلا نمضض ةيمهأا اهل طعت ⁄ يتلا ينهŸا نيوكتلا ةرازو
يهو ،اهدوجو ىلع ظافحلل ل-قألا ى-ل-ع اذ-هو ،ا-يو-ن-ضس ا-ه-ح-ت-ف-ت
تاعانضصلاو ةحاي-ضسلا ةرازو ى-ل-ع ع-ق-ت ي-ت-لا ا-ه-ضسف-ن ة-ي-لوؤو-ضسŸا
ةفرح ىلع ظافحلل ةردابم يأاب ـ مهبضسح ـ مقت ⁄ يتلا ةيديلقتلا
.لاوزلا ¤إا اهقيرط ‘ ةيديلقت
درضس يذلا ،‘اكضسإا لوأاب انئاقل ‘و ،““مراد صصÓب““ ةحاضسبو ةبانع ‘و

هذهب Úيفاكضسإلا عراضش ¤إا انل-ضصو نأا ¤إا ا-ه-ضسف-ن ةا-نا-عŸا ا-ن-ي-ل-ع
نيذلا ““Úينودروكلا““ نم م-ه-م دد-ع ز-كر“ د-ه-ضشي ثي-ح ،ة-ن-يدŸا
يذلا قوضسلل يزاوŸا عراضشلا نأا ةضصاخ ،نئابزلا دايطضصا نولواحي
ةيلويلع ةرواÛا تايلولا قطانم فلتfl نم اعضساو اقفدت دهضشي

ةنهم نم يمويلا فورضصŸا Úمأاتل ه-ل-ك اذ-هو ،ل-قألا ى-ل-ع ة-با-ن-ع
 .اضشورق لإا ردت ل تحبضصأا

ÿبلقب ‘اكضسإا مدقأا يضسارهقوضسلا رضض
:ةبانع ةنيدم

 ’’Êاطعأا ام ىلع هلل دم◊ا’’
يذلاو ،صسارهأا قوضس هتيلول ةبضسن ،““يضسارهقوضسلا““ رضضÿ ديضسلا

هذهب رقتضساو صشيعلا ةمقل نع اثحب تانيعبضسلا ‘ ةبانع ¤إا ءاج
تضسيل ‘اكضسإلا ةنهم نإا ،ةضشدردلا هذه ‘ لاق ،ةنيدŸا

Èضصلا نم Òثكلا بلطتت ةمدخ يه لب ،ءاÌلل اردضصم
هذ-ه ى-ل-ع ر-فو-ت-ي ل يذ-لا ‘ر◊او ،تا-ب--ث--لاو
.ةنهŸا ‘ Óيوط رّمعي نل طورضشلا

تمدق اذام ،لمعلا نم ةنسس24 دعب
؟ةقرطŸاو ÒماسسŸا كل

لÓخ يقزر ردضصم تناك اه-نأا ي-ف-ك-ي^
تضسضسأاو اتي-ب تح-ت-ف ا-ه-بو ،ةدŸا هذ-ه
.ةلئاع

فيك ،Òث-ك-لا مد-ق-ت ’ م-ك-ت-ن-ه-م
اذهب كتلئاع تا-ب-ل-ط-ت-م ل-ك ي-ب-ل-ت
؟طيسسبلا لخدلا
،نئابزلا ددع ببضسب ليلقلا حبرن انك ،اÁدق^

،ىرخأا ¤إا ةنضس نم اروهدت دادزت ةيعضضولا نأا لإا
عفد ةرورضض مامأا هضسفن صصخضشلا دجي امدنع ةضصاخ

ةيبلت ¤إا ةفاضضإلاب ،ءابرهكلا ةروتاف فيلاكتو بئارضضلا
ثيح ،هللا دمحأا ،كلذ عم نكل .موي لك دادزت ةرضسأا تايجاح
مهنم بلطأا نأا نود نكل ،تيبلا فيراضصم ‘ يتدعاضسÃ يئانبأا موقي
نم Ìكأا اهب كضسمتي وهو ،هتمارك لإا كلÁ ل ““Êودروكلا““ نأل ،كلذ
.هلام صسأار اهنأل ،رخآا صصخضش يأا

؟مكل اقئاع عراسشلا ‘ ةسسفانŸا لكسشت له
لمعي يذلا ‘اكضسإلاف ،ةطقن ن-م Ìكأا ¤إا ا-ن-ه ةرا-ضشإلا ي-غ-ب-ن-ي^

ةلآا لثم ،عراضشلا ‘اكضسإا اه-ي-ل-ع ر-فو-ت-ي ل ل-م-ع تاودأا ه-ل لÙا-ب
ءاذحلل انحيلضصت دنع اننأا امك .ةيذحألا ةطايÿ ةضصضصıا ةطايÿا
ءارغ عضضوب صسيلو ،جراÿا نمو لخادلا نم هلضصنل لماكلاب هكفب موقن
اهعضضو بجي مزاولو تايناكمإا بلطتت ةيلمعلا هذهو ،طقف Òماضسمو

¤إا ةفاضضإلاب ،لمعلا ةفلكت عفري ام وهو ،هحÓضصإا دارŸا ءاذ◊ا ‘
Óجضس كل‰ اننأا مكحب Úمأاتلاو بئارضضلا فيلاكت ايرود عفدن اننأا

Œف م-ه ا-مأا ،ا-يرا-Ó ا نوبلطي اذ-ل ،م-ه-ب-ضسا-ح-ي د-حأاŸيذلا لباق
اهعفدب نومزلم غلابم مهرظتنت ل رهضشلا ةياهن ‘ هنأل ،مهبضساني

.انلثم

؟ةنهŸا عجارت ‘ ببسسلا وهام ،كيأار ‘

،اهقحتضست يتلا ةيمهألا ا-ه-ط-ع-ت ⁄ ة-لود-لا نأل ،د-ي-كأا لا-م-هإلا^
ام وهو ،هيلع عيجضشتلاو لاÛا اذه ‘ ن-يو-ك-ت-لا با-ي-غ ل-ي-لد-لاو
نم Òثكلا قبي ⁄ ةيلا◊ا تايطعملل قفو هنأل ،اهرارمتضسا نمضضي
،اهنهتÁ نم دŒ ⁄ اذإا ايئاهن ةنهŸا هذه يفتختضسو Úيفاكضسإلا

.راقتحا ةرظن اهيلإا رظنيو اهنع اديعب حبضصأا ›ا◊ا لي÷ا نأا ةضصاخ
ناكمإاب دعي ⁄ ،ةئاŸاب05 ةبضسنب لمعلا عجارتو ›ا◊ا عضضولا قفوو
هيلع عضضولا ناك املثم هعم رخآا صصخضش ليغضشت لfi بحاضص يأا

.بابضشلل ةفر◊ا تاينف Úقلتب حمضست فورظلا تناك ثيح ،اقباضس

:ةنضس06 تقاف ةينهم ةÒضسم ..ناملق دمحأا
دهاÛا ةحنم نع تيلخت

’’Êودروكلا’’ ةنهÃ تكسس“و
Òغ طيضسبلاو Òغضصلا هلfi ‘ انلبقتضسا

هرا--ج ن--ع د--ي--ع--ب

يتلا لمعلا مزاولو ةضسدكŸا نئابزلا ةيذحأا Úب ،““يضسارهقوضسلا““
ة-يا-ه-ن ¤إا د-ت“ ي-ت-لاو ،ة-يذ-حألا ح-ي-ل-ضصت تاو--ن--ضسل خرؤو--ت

تاÒغتلا هجو ‘ دومضصلا ‘ هدناضست مويلا يهو ،تانيضسمÿا
ةجرد ةنهŸا تغ-ل-ب نأا ¤إا ،ع-م-تÛا ى-ل-ع تأار-ط ي-ت-لا

حيلضصت ةعنضص ملعت ،هتيلوب5391 ديلاوم نم وه .دوكرلا
ةبانع ¤إا اهدعب لقنت ،Èكألا هقيقضش دي ىلع ةيذحألا

عراضشب رقت-ضسا4691 ‘و ،ن-كا-مأا ةد-ع ‘ ل-م-ع ثي-ح
اÒغضص اناكد كلÁ مويلا وهو ،Úيفر◊ا ةيقب عم ةير◊ا
ددÎلا ىلع نئابزلا دّوعت ،تÙÓا نم ةعوم‹ طضسو
،اهتعانضصب ةيذحألا حيلضصت ¤إا ةفاضضإلاب موقي ناك ،هيلع
دل÷ا يÎضشيف ،رعضسلا ةلوقعم ةيلوألا ةداŸا تناك ثيح

راعضسألا تزفق نأا ¤إا اهبيكÎب موقيو لعنلا تابكرم يقابو
Úيفاكضسإلا ددع عجاÎيل ،كلذب مايقلا ه-نا-ك-مإا-ب د-ع-ي ⁄و

ةلقل اهعانضص اهرجه نأا دعب ةقطنŸاب ديحولا مويلا حبضصيو
.لخدلا

ـ هبضسح ـ هنأل ،ةرارÃ ةنهŸا ‘ هرمع لحارم ناملق دمحا يوري
مغرف ،اهعجارت رارمتضسا لظ ‘ اهئايحإل لا‹ كانه دعي ⁄

fiةروتافو بئارضضلا عفدب امزلم هضسفن دجي هنأا لإا لخدلا ةيدود
لوقي ،لافطأا ةينامث نم ةلئاع بر وه هلك كلذ قوفو ،ءابرهكلا
مهنم ثÓث ،ةعضضاوتŸا ةنهŸا لضضفب بتارŸا ىلعأا ‘ مويلا مهنإا
ـ هبضسح ـ ليلد اذهو ،ةراجتلا ‘ لمعي رخآاو ةلودلا ‘ تاراطإا

ةيماضس تاراطإا عمتجملل مدقتو ءابجنلا دلت ءارقفلا ةنهم نأا ىلع
غلبتل ،ةلئاط احابرأا ردت نهم ‘ نولمعي اونا-ك ءا-بآا ا-ه-ن-ع ز-ج-ع
‘ كراضش هنأا مغر ،نيدهاÛا ةحنم نع ىل-خ-ت-ي نأا ه-ت-ي-ح-ضضت
اهب ظفتحي لازل تÓضصو هلو لاŸاب نيدهاÛا ليومتب ةروثلا
نم يدلب رير-ح-ت-ل تكرا-ضش ا-نأا““ ا-ه-ن-ع لا-ق ي-ت-لاو ،ا-ن-مو-ي ¤إا
.““كلذ نع Óباقم ديرأا لو ،رامعتضسلا
،مهتاكولضس تفلتخا نإاو مهنإا انثدfi لوقي ،نئابزلا ¤إا ةدوعلابو
مهتيذحأا نوكÎي نم مهنمف ،مهمومه نم ديزي مهنم صضعبلا نأا لإا
‘ .عازنلا ثدحيف اهنوبلطي Ìكأا وأا ةنضس دعبو ،اهيلإا نودوعي لو
نأا دعب ،اهنوكÎيو مهتيذحأا نورضضح-ي نور-خآا كا-ن-ه ،ل-با-قŸا
هنوحنÁ اهنوملتضسي امدنعو نوقفاويف اهحيلضصت لباقÃ مهÈخي

ةنهŸا نأل ،كلذ نم ايدام ررضضت هنأا دجيف ،لقأا ايدام Óباقم
صضفري امدنع ررضض نود هتعلضس عاجÎضسا هنكÁ عيب ةيلمع تضسيل
وأا ءاذ◊ا نم ÒماضسŸا عÓتقا هنكÁ ل ثيح ،ءانتقلا نوبزلا

.رخآا نوبز عم هحبر ام رضسخي هضسفن دجيف ،طيÿا عزن ىتح

 تÓحÃ نوبلاطي عراسشلا ويفاكسسإا
،فيضصرلا ىلع ““ةضشابع““ قوضس ‘ لمعي يذلا ،““ حبار جا◊ا““ دكؤويو
لاجر تادراطم رارغ ىلع ،لكاضشŸا نم Òث-ك-لا م-ه-فدا-ضصت ه-نأا
مهل رفوت نأاب ةيلÙا تاطلضسلا ،هتاذ ثدحتŸا دضشانو .نمألا

fiÓت Ÿوناق لكضشب مهطاضشن ةضسرامÊ بلغأا نأا نوك مظتنمو
ىلعو هتنهم نأا افيضضم ،ة-ط-ي-ضسب-لا ة-ق-ب-ط-لا ن-م Úي-فا-ك-ضسإلا
لك دادزت يتلا هترضسأا تايجاح ةيبلت نم هنك“ اهنأا لإا اهتطاضسب
‘ هنودعاضسي هءانبأا نأا راضشأا ثيح ،هللا دمحي كلذ عم نكل موي
هفضصو بضسحبو هنأل ،مهنم كلذ بلطي نأا نودب تيبلا فيلاكت
يأا نم Ìكأا اهب كضسم-ت-ي و-هو ه-ت-مار-ك لإا كلÁ ل ““Êودرو-ك-لا““

،مهل اقئاع لكضشت ةضسفانŸا نأا امك ،هلام صسأار اهنوك رخآا صصخضش
ةفضصرألا ىلع مهتن-ه-م نو-ضسراÁ ن-يذ-لاو تÙÓا با-ح-ضصأا-ف
ل لمع تاودأا هل لÙا ‘ لمعي يذلا ‘اكضسإلاف ،ءاوضس اوضسيل
ةيذحألا ةطايخ ةلآا لثم عراضشلا ‘ لمعي يذلا ‘اكضسإÓل رفوتت
كلÓ Áف عراضشلا ‘اكضسا امأا ،ةروط-تŸا ل-ئا-ضسو-لا ن-م ا-هÒغو
ثدحتŸا ىريو ،اهب لمعي يتلا Òماضسمو ةربإلاو طيÿا ىوضس
بلغأا كÓت-ما مد-ع و-ه ‘ا-ك-ضسإلا ه-جاو-ت ة-ب-ق-ع م-هأا نأا ه-تاذ
ةيوضضوف ةقيرطب ةنهملل مهتضسرا‡و ،‘ر◊ا ةقاطبل Úيفر◊ا
   .ÚضصبŸÎا نيوكت ‘ مهيلع دامتعلا ةمهم نم بعضصت

14QhHƒQJÉê ـه244١ لوأ’ا ىدامج٠2  قـفاوŸا  م١2٠2يفناجÚ 4٠نثإ’ا

وه ببسسلاو ،ايلاح نويرئاز÷ا اههجاوي يتلا ةبعسصلا تامهŸا نم تحبسصأا ةبيقح وأا ءاذح حيلسصتل ‘اكسسإا نع ثحبلا ةلحر
ةسسفانŸاو لوخدŸا ةلق ببسسب ،‘اكسسإÓل ةبسسنلاب ةقناخ ةمزأا انوروك ةحئاج تدازو ،ةÒخألا تاونسسلا ‘ Úيفر◊ا ءلؤوه ددع سصلقت

يهو ،ايŸاع يرحبلاو يو÷ا لقنلا فقوت مغر ةÒبك تايمكب رئاز÷ا لخدي يذلا ،ينيسصلا جوتنŸا اهلكسشي حبسصأا يتلا ةسسرسشلا
 .اهتءادر ببسسب اهحيلسصت عيطتسسي نل ،هتÈخ تناك امهم ،‘اكسسإلا نإاف ،فلتلل تسضّرعت نإا يتلا  ةيذحألا

،نويرئاز÷ا اهيلع لبقي يتلا نهŸا Úب نم ‘اكسسإلا ةفرح تناك ،تانينامثلا ةيادب ةياغ ¤إاو ةيرامعتسسلا ةبق◊ا ¤إا Óيلق ةدوعلابو
نألو ،نمألاو سشيعلا ةمقل نع اثحب فيرلاو ىرقلا لهأل اÒبك احوزن ىÈكلا ندŸا تدهسش ثيح ،ةيرامعتسسلا ةبق◊ا لÓخ ةسصاخ
تائم اهوحن قاسسنا ،اهعيقرتو ةيذحألا حسسم ةينقتل ةطيسسب ةفرعم در‹ لب ،ةليوط ةÈخ وأا ايملع Óهؤوم بلطتت نكت ⁄ ةنهŸا

.قازÎسسÓل هب سسأاب ل اردسصم اهيف اودجو نيذلا Úيرئاز÷ا

 ينيسصلا ’’سسوباكلا’’ نوهجاويو بئاق◊او ةيذحألا رمع نوليطي
اهذقنأا ةنهم ..‘اكسسإلا

راثدنلا نم ءارقفلا



نكمتŸا ،ةيبرعلا ةغللا نع ّيوقلا عفادŸا كلذ كلذك وهف
تاراعتسسلاو تايانكلا لامع-ت-سسا-ب نرŸا ا-ه-مد-خ-ت-سسا ن-م
هتقÓع نعو ،ةل-ي-م÷ا تا-م-ل-ك-لا ‘ را-سسم ه-ل ،تازاÛاو
تاغللا لك بحأا يننأا لوقلا يلع““ :لوقي ،ةملكلاب هطابتراو
،ةيبرعلا ةغللاو ،مألا يتغل ،ةيغيزامألا ةغللا اهنقتأا يّتلا

لّكسشت اهتاذ دح ‘ ةملكلاف ..ةيز-ي-ل‚لاو ة-ي-سسنر-ف-لاو
اهنم دحاو عاقيإا ،ةدحاو ةملك ينيفكت ..هسسفن نومسضŸا

سساسسألا ‘ انأا .ةياور وأا ةّسصق وأا ةيÌن ةديسصق ئسشنأل
ةناكŸا اهتغل تحنم يّتلا ةرا-سض◊ا كل-ت-ل ي-م-ت-ن-ي سصخ-سش
اذكه..““يبدألاو يّنفلا Òبعّتلا لا‹ ‘ ةÒخألاو ¤وألا
لسصاو كلذ ءانثأا ‘و ،٢69١ ماع ذنم يفحسصلا هراوسشم أادب
ةداهسشب جرختف ،ر-ئاز÷ا ة-ع-ما-ج ‘ ة-ي-ع-ما÷ا ه-ت-سسارد
اهدعب ،(يز-ي-ل‚إا ي-سسنر-ف ي-بر-ع) ة-م-جÎلا ‘ ةزا-جإلا
ًابئان Úع مث ،تاونسس ةدعل مÓعإلا ةرازو ‘ لمعلل بدتنا
ةد-ع ‘ بت-ك-ي ى-ق-بو ،(د-هاÛا) ة--ل‹ ر--ير– سسي--ئر--ل

نطولا :ا-ه-ن-م ،ة-ي-سسنر-ف-لاو ة-ي-بر-ع-لا-ب د-ئار-جو ف-ح-سص
ءاب-نألا ة-لا-كو ‘ ل-م-ع ا-م-ك ،ا-هÒغو د-هاÛاو بع-سشلاو
،مÓ-عإÓ-ل ى-ل--عألا سسلÛا ‘ او--سضع نا--كو ،ة--ير--ئاز÷ا

‘ او-سضعو ،ة-ي-بر-ع-لا ة-غ-ل--ل ى--ل--عألا سسلÛا ‘ اًو--سضعو
ة-بو-ت-كŸا ة-فا-ح-سصل-ل Ó-ث‡و ،ة-ي-بÎل--ل ى--ل--عألا سسلÛا

ه-سسسسأا يذ-لا ي-ن-طو-لا يرا--سشت--سسلا سسلÛا ‘ اًو--سضعو
لماع وسضعو ،٢99١ ماع فايسضوب دمfi قباسسلا سسيئرلا

سضرعت399١ ة-ن--سس ‘و .Úير--ئاز÷ا با--ت--ك--لا دا–ا ‘
Ùاهنم ا‚و ،هسسأار ‘ ةسصا-سصر-ب بي-سصأاو ،لا-ي-ت-غا ة-لوا

،سسلÛاب هتيوسضع نع ىلخت ةرسشابم ا-هد-ع-ب ،ة-بو-ج-عأا-ب
هلامعأا تّلظ امك ،هسسفن ‘ اًقيمع اًرثأا ةثدا◊ا تكرت دقف
هتا-ف-لؤو-مو ةÒث-ك-لا ه-تلا-ق-م Úب ة-عّزو-م ة-ل-يو-ط Úن-سس
هتاذ ‘ اًنوفدم اهسضعبو ،ةيسصسصقلاو ةيدقنلاو ةيئاورلا
لوقيف .ءادوسسلا ةيرسشعلا نمز ‘ انŸاع قرافُت تداك يتلا

،ينتلغسش ةباتكلا نكل لا-م-عألا سضع-ب تم-جر-ت ا-ي-سصخ-سش
،اهديسسŒ عطتسسأا ⁄ نكل ةÒثك ةمجرت عيراسشم ّيدل

لوقيو .““..ىوهو قسشع نع ةرابع يدنع ةمجÎلا ّنأل
عز-ت-ن-ت ي-هو ا-ه-تد-ه-سشو ع-لد-ن-ت ي-هو ةرو-ث--لا تد--ه--سش““
اذه ج-لا-عأا نأا ّد-بل نا-ك ›ا-ت-لا-بو لÓ-ق-ت-سسلا
-ةرو-ث-لا- عو--سضوŸا

لفط ة-يواز ن-م
Úن◊او ،Òغسص

ي-------------سضاŸا ¤إا
عقاو-لا-ب ط-ب-تر-م
..ه-سشي--عأا يذ--لا

تن--ك ا--ي--سصخ---سش
ةا-ي◊ا ّنأا رّو--سصتأا

عورأاو لمجأا نوكت
تايحسضتلاب اسسا-ي-ق
اهمّدق يتلا ماسس÷ا
،ير-ئاز÷ا بع--سشلا
بناو-ج كا-ن-ه ن-ك-ل

وهو ،ةÒثك ة-ي-ب-ل-سس
¤إا Úنحلل ينعفدي ام
ه---ب---ناو---جو ي---سضاŸا
اذ---ه ‘و .ة---قر---سشŸا

رظنأا انأاف ،ينيد بناج
عمتÛا ¤إاو يتايح ¤إا
ة--يواز ن---م ير---ئاز÷ا

ةباتكلا ّنأا ىنعÃ ةينيد
ن-ع لا-قو ،““ة-ي--لوؤو--سسم
‘ ي-ه ة-ي-طار--قÁد--لا““
ن----م عو----ن لّوألا ما-----قŸا
،ثر◊او ،ر--ف◊ا---بما-ي-ق-لا ّد-بل :ة-ن-ت-سسب--لا

ة-ير-ح ن-عو ““ل-سصاو-تŸا بي-سشع-ّت-لا-ب ما-ي-ق-لاو ،ي-ق--ّسسلاو
ىلع تماق ةيسسايّسسلا ةبعّللا ّنأا دقتعأا““ :لوقيف ،Òبعّتلا
يه Òبعّتلا ‘ ةير◊ا هذه ،Úعسستلا تاونسس ذنم اهسساسسأا
ةداج ةيسصسصق تاعوم‹ هتÒسسم Èع رسشن ،““يقيقح رمأا

لوأانم ءادتبا ةجسضان ةبرŒ نع Èعت ةليمجو
‘ هسصوسصن تغلب ثيحب ،ةياورو هل ةسصق
بت---ك ا---م---ك ،تا---ياور ةد---ع لاÛا اذ----ه
‘ تمدُق ةزف-ل-ت-لاو ة-عاذإÓ-ل تÓ-سسل-سسم
ةد-ع ة-م-جÎب ما-قو ،ا-ه-جرا-خو ر-ئاز÷ا
ة-ياور-لا لا‹ ‘ ا-ه--ن--م ة--ي--بدأا لا--م--عأا
م-جر-ت ة-سصق-لا ‘و ةرد-جو--ب د--ي--سشر--ل

ةراتıا ،““ءارم◊ا ةحا-ف-ت-لا““ ة-عو-م‹
امك ،ÚيŸاع باتُك ةدع نم عيفر قوذب

Úت--غ--ل--لا--ب ه--تا---عاد---بإا سضع---ب بت---ك
هعادبإا نأا لإا ،ةيزيل‚لاو ةيسسنرفلا
اهÒغ نم Ìكأا اهبحأا يتلا ة-ي-بر-ع-لا-ب
بناج ¤إا لظو .يقابلا ىلع ىغط دق
ة-ي-فا-ق-ث-لا تلا-قŸا ر-سشن-ي ه-ل-ك كلذ
نادلبلا سضعبو ر-ئاز÷ا ‘ ة-ي-بدألاو
تلا-قŸا هذ-ه ،قر-سشŸا ‘ ة-ي-بر-ع-لا
ى-ل-ع ع-سساو عÓ-طإا ن-ع م-ن-ت ي--ت--لا
اÁدق ةيŸاعلاو ة-ي-بر-ع-لا ة-فا-ق-ث-لا

‘ لحارلا انل كرت ثيح .اثيدحو
ن---م Òث---ك----لا ،ي----ئاوّر----لا لاÛا
Úب ن--مو ،سصسصق--لاو تا---ياوّر---لا

ةسصقر ،ةÒهظلا رويط““ :هتافلؤوم
،رحب-لا دار-ج ،ق-ل-ط-لا ءاو-ه-لا ‘

،جيلّزلا راد ،ناسصرق اياقب ،نامحد ايوخ ،نارباكلا زوزع
،تايظحاج ،سسبايلاو بطرلا ،ر-ح-ب-لا سسمو-م ،لاز-غ-لا مد
لحارلا ناك ..““اÒفلاو ،توŸاو ثعبلا ةينغأا ،ةمسسب ًاعادو
بيدألا ةايح نم عبنت نأا يغبني ةيعادبإلا ةباتكلا نأا نمؤوي

هفرعي يذلا هطيfi نمو ،هتبرŒو
نع ةÈعم هلامعأا تءاج دقو ،اديج
هتياور ،Óث-م ،تنا-ك-ف ،را-طإلا اذ-ه
679١ ““ةÒه-ظ-لا ‘ رو-ي-ط““ ،¤وألا

ن-مز ه-ت-لو-ف-ط ن-م بناو-ج رو-سصت
ة-ياور تمد-قو ،ر-ير-ح--ت--لا ةرو--ث
ةروسص989١ ““نار-با-ك--لا زوز--ع““

ةيرخ-سسلا ن-م Òث-ك ا-ه-ي-ف ةÈع-م
لحرتو ،لحارم نم ة-ل-حر-م ن-ع
،٠٠٠٢ ““نا--م--حد ا--يو--خ““ ة--ياور
ر-سضا◊او ي-سضاŸا Èع ئرا-ق-لا-ب

ةبرŒ مدقت ا-م-ك ،ل-ب-ق-ت-سسŸاو
،ة-ي-م-هألاو ق-م--ع--لا ‘ ة--يا--غ
““لاز--غ--لا مد““ ة--ياور مد--ق---تو

رم يتلا ةريرŸا ةبرجتلا ،٢٠٠٢
اذإاو ،هلايتغا ةلواfi دنع اهب

وجني نأا هل ءاسش دق ردقلا ناك
،قمعأا حر÷ا نإاف ،توŸا نم

‘ ة-سصقر““ ة-ياور ي-تأا--ت م--ث
لمع-ت ،١١٠٢ ““قلط-لا ءاو-ه-لا

نف-ع-ت-م ع-قاو ة-ير-ع-ت ى-ل-ع
با--هرإلا ه--ي--ف سشيا--ع--ت--ي

ايفاŸاو ةسسايسسلاو
براسضتو

ح--لا--سصم ،ح---لا---سصŸا
هدو-سسي اŸا-ع مد-ق-ت ا-ه-نأا ة--سصÿÓاو ،را--ب--ك--لا
.فلختلاو نفعتلا

رمأÓل هبتنا نم لّوأا راّطو رهاطلا لحارلا ناك
امدنع ،يسضاŸا نرقلا تاينيعبسس فسصتنم ‘

،““ةÒه-ظ-لا ‘ رو-ي-ط““ ¤وألا ه-ت--ياور--ل مّد--ق
،رئاز÷ا ‘ ةنيدŸا بتاك دÓيÃ اهنيح رّسشبو
يذلا ““فيرلا““ لبا-ق-م ““ة-ن-يدŸا بدأا““ دÓ-ي-مو

Úي---ئاور---لا را---ب----ك ب‚أا
،Úيرئاز÷ا

ا-م سسك-ع ى-ل-ع
‘ فور-ع-م و-ه

ةياورلا
لاقو ،ة-يŸا-ع-لا

لمآا يننإا““ ه-ن-ع
‘ ىرأا نأا
ةمداقلا هلامعأا
حورل ءانب ًابتاك

ي-ت-لا نا--سسنإلا
سسأا-ي ا-ه-م-ط--ح

ة-ل-يو-ط نور--ق
لÓغتسسلا ن-م
ءا-ن-ب ،ر-ه--ق--لاو

لبق-ت-سسŸا ‘ ة-ق-ثاو ةر-ظ-ن-ل
ل-ك-لً ا-مد-ه-م ً،ا-سضيأا ًا-مّد-ه-م ًا-ب--تا--كو

هنع لاق امك �.““ة-ئ-طاÿا م-ي-ها-فŸا
ةبسسنلاب ةظفللا ،براÙاك هنإا““ اسضيأا
هفده ،هتاذب لقتسسم ،يران رايع هيلإا
ةينفلا ةروسصلاو ،وه امك حسضاولا ىنعŸا
د--قا--ن--لا ه--ن--ع لو--ق---يو ،““ي---ه ا---م---ك

‘ سشر◊ ةراونل عÓطتسسا ‘ رماع فولfl يÁداكألاو
ملقلا كلذ““ :““رحبلا ىكح يذلا كلذ سشاولع قازرم““ اهباتك
بدأÓ-ل نأا ار-ِك-ب-م كردأا يذ-لاو ف-ج-ي ل يذ--لا ي--ن--طو--لا

نأا هيلع ةيبدألا ةباتكلا قيرط راتخا نم نأاو ،هتيسصوسصخ
ةبسصÿا هتركاذ ‘ َملْمَل دقو ..بدألا ةيبدأا ىلع ظفاحي
انيفقثم عŸأا نم هنإا ..يŸاعلاو يبرعلا بدألا عئاور نم sزع ام
ىبأاف ،هملق رْسسك نم باهرإلا تاسصاسصر ْنsكمتت ⁄ نيذلا

هنإا ..ًاسصلْخُم ًاسصلاخ ًاينطوً ادادم ليسسي نأا لإا ملقلا اذه
لsسصنتي ⁄و ،اهفرعو رئاز÷ا تلو– بكاو يذلا بتاكلا
نإا لب ،عقاولل رَكنتي وأا ركفلاو ةسسايسسلا ‘ هتاباتك نم اموي
ذاتسسألا هنع لا-ق ا-م-ك .““ه-لا-م-عأا بل-سص ‘ ع-ق-ي ه-ل-ك كلذ
سشاطقب““ عÓط-ت-سسلا سسف-ن ‘ كلذ-ك Úجا-طو-ب د-ي-ع-سس

تاذلا ماÎحاو عسضاوتلاو قÓخأÓل ،فقثملل يلعف جذو‰
ةفر-ع-م ه-ل ..ي-ق-ي-ق-ح ع-جر-م ه-نإا .ة-ير-سشب-لا ة-مار-ك-لاو
،ةينÓقعو ةجهن‡و ةقيقدو ةبعسشتم ،ةتفل ةيعوسسوم
ةياورلا باطقأا دحأا و-هو ..اÒث-ك رو-ه-ظ-لا بح-ي ل ه-ن-ك-ل
،ةرسصاعŸا رئاز÷ا خيرات ‘ ةفاقثلاو ةسصقلاو ةمجÎلاو
ثحابلاو بتاكلا امأا ،““..ناركنو سشيمهت نم هق◊ ام مغر

fiفم دمÓا سسفن بسسح دكؤوي كلذك وهف ،حŸىلع عجر
ةقداسصلا ة-م-ل-ك-لا-ب او-ن-مآا ن-يذ-لا Úف-ق-ثŸا ن-م د-ع-ُي““ :ه-نأا

نم وهو ..Òبك Èسصب اهقاسشم اولم–و سصÓخإاب اهومدخو
ىرثأاو ةيبرعلا-ب ة-بو-ت-كŸا ة-ير-ئاز÷ا ة-ياور-لا ي-سسسسؤو-م

زربأا نع بتكي لظ امك ،ةعونتŸا هتاءارقب ةيفاقثلا انتايح
ةفسسل-ف-لا ›ا‹ ‘ ة-سصا-خ-بو ةر-سصا-عŸا ة-فا-ق-ث-لا مÓ-عأا

ÚيŸاعلا ءابدألا لجب فيرعتلا ‘ كلذب مهسسأاف ،بدألاو
نمؤوي امك .ةعونتŸا هتاءار-ق-ب ة-ي-فا-ق-ث-لا ا-ن-تا-ي-ح ىر-ثأاو

اه-ل و-عد-يو ،ا-ه-ن-م سصا-ن-م ل ي-ت-لا ة-ثاد◊ا-ب
،ر-سصب-تو ة-سسا-م--ح--ب

ة-ثاد-ح ي-هو
داز ¤إا دنسست
ا--ن---ثار---ت ن---م

¤إاو Òن-ت--سسŸا
ةي-عاو ة-فر-ع-م
تاذلاب
.““ةيرئاز÷ا
سصاقلا هنع لاقو
ىفطسصم دقا-ن-لاو
‘ ي---------سسا----------ف

عÓطتسسلا
لظ““ ركذلا قباسسلا
ه---ت---برŒ رو---ط---ي
ن-ع اد-ي-ع-ب ءود--ه--ب
ةرما-غŸاو بير-ج-ت-لا
ران ىلع ه-بدأا ج-سضن-ف
ل-ظ ه-نإا--ف ..ة--ئدا--ه
ه-------تÒسسم لاو--------ط

flا-سصل Ûةفاق-ث-لا لا
ة-سصقو ة-ياور ،بدألاو
تلا-ق-مو تÓ-سسل-سسمو
ز-ي“و ،ة-ي-بدأا ة-ي-فا-ق-ث

بو-ل-سسألا رو-سضح-ب ه-بدأا
ة----غ-----ل-----لاو ،Úسصر-----لا

.““ةليم÷ا
ةيرئاز÷ا ةياور-لا ة-ي-نو-ف-م-ي-سس ‘ ز-ي-م-تŸا تو-سصلا ل-ظ
رئاز÷اب تبسسلا اذه هتافو ىتح اده-ت‹ ا-عد-ب-م ا-ج-ت-ن-م
،سضرŸا عم عارسص دعب ةنسس57ـلا زهاني رمع نع ةمسصاعلا

.ةمسصاعلاب راطقلا ةÈقÃ ديقفلا ةزانج عييسشت متيسسو
.هللا همحر
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هــــللا كــــمحري قازرــم اــــــعادو

،ششاطقب لحارلا ىسسنن ’ ىتح
،يئاورلا ،بتاكلا يرئاز÷ا وهف
،يفحسصلا ،شصاقلا ،بيدأ’ا
بتاكو ،تسسيرانيسسلا ،مجŸÎا
ةيبرعلا ةغللا قسشاع ،حرسسŸا
ةباتكلا ىلع هرارسصإا ‘ حسضاولا
هتداجإا مغر اهب عادبإ’او
‘ دلُو دقف ،تاغل ةدعل هناقتإاو
Úعلا يح ‘5491 ناوج31
‘ ملعت ،ةمسصاعلاب ةدرابلا

شسرادŸا ‘ ةيبرعلا ةغللا هابسص
اهيلع فرسشت تناك يتلا ةر◊ا

ÚملسسŸا ءاملعلا ةيعمج
دقف ةيسسنرفلا امأا ،Úيرئاز÷ا
ةيمسسرلا شسرادŸا ‘ اهملعت
ءاجو ،ةيماظنلا ةيسسنرفلا

مسسرلا قيرط نع بدأ’اب هفغسش
حتفت امك ،ىقيسسوŸا مث ،ً’وأا

ءاوسس ،Êاسسنإ’ا ثاÎلا ىلع
،يبنجأ’ا وأا يمÓسسإ’ا يبرعلا
ثيد◊او Ëركلا نآارقلا أارقف
امك ،ةيبدأ’ا راثآ’او ،فيرسشلا
ةسصاخو Úيسسنرفلا باتكلل أارق
ءارعسشو ،91 نرقلا ءابدأا
اذه نم تانيعبرأ’او تانيثÓثلا
باتكلا نم ديدعلل أارقو ،نرقلا
ىلعو ،ةيزيل‚إ’ا ةغللاب
يكيرمأ’ا يئاورلا مهسسأار
‘ Úنسس لبق ،““ياوغنمه““

ذنم““ :دّكؤوي ،““يبرعلا““ ةل‹
‘ انأاو ،فر◊ا ىنعم تفرع
ماع ،رمعلا نم ةثلاثلا نسس
ةقÓعلا دطوأا ينتدجو ،8491
لب ،ةباتكلاو ةءارقلا Úب اًيئاقلت
نأا تÈتعا ام اÒًثك يننإا
عادبإ’ا نم ءزج ةءارقلا
ـب فرُع هنأا ىتح ،““يبدأ’ا
هنع لوقيف ،““فÙÎا ئراقلا““
فÎ– نيراّحب ةلئاع نم انأا““

رحبلاو ،5191 ماع نم رحبلا
زمرلا وه مث ،ً’وأا زبÿا وه
املك هادم عسسّتي يذلا Òبكلا
ّلك هيف دجأا انأا ،هيلإا ترظن

،رحبلا ةلابق نكسسأا ،ءيسش
نود موي ّيلع ّرÁ نأا ليحتسسيو
،““هيّسسمأاو هحّبسصأا نأا

بيطلا دمfi-د



ة-صصاÿا ة-ي-قو-ق◊ا تا-صسصسؤوŸا ة-ع-با--تŸ ا--ًق--فوو
لÓ----ت----ح’ا تاو----ق نإا----ف ،ىر-----صسأ’ا نوؤو-----صشب
،ةً/اينيط-صسل-ف (٤36٤)وحن تلقت-عا ،ي-ل-ي-ئار-صسإ’ا

نم (82١)و ً،Óفط (3٤5) مهنيب نم ؛0202 ماع لÓخ
يرادإ’ا لا-ق-ت-ع’ا ر-ماوأا دد-ع ل--صصوو ،ءا--صسن--لا
.يرادإا لاقتعا رمأا (٤١١١) ةرداصصلا

نا--صسنإ’ا قو--ق--حو ىر--صسأ’ا تا--صسصسؤو--م Òصشتو
Òصسأ’ا يدانو ،نيررÙاو ىرصسأ’ا نوؤوصش ةئيه)
Òصسأ’ا ةياعرل Òمصضلا ةصسصسؤومو ،يني-ط-صسل-ف-لا

ةول-ح يداو تا-مو-ل-ع-م ز-كر-مو ،نا-صسنإ’ا قو-ق-حو
مو-ي-لا ا-ه-ن-ع رد-صص يو-ن-صس ر-ير-ق--ت ‘ (ناو--ل--صس–
Úل---ق---ت---عŸاو ىر---صسأ’ا دد---ع نأا ¤إا ،سسي----مÿا
ةياهن ىتح غلب لÓتح’ا نوجصس ‘ Úينيطصسلفلا

(00٤٤) وح-نÈ 0202م-صسيد /لوأ’ا نو-نا-ك ر-ه-صش
ÚلقتعŸا ددع غلب اميف ،ةÒصسأا (0٤) مهنم ،Òصسأا
وحن لÓت-ح’ا نو-ج-صس ‘ ن-ير-صصا-ق-لاو لا-ف-طأ’ا
و-ح-ن ¤إا Úيرادإ’ا Úل-ق-ت-عŸا دد-عو ،Óً-ف-ط (07١)
ةكر◊ا ءادهصش ددع ل-صصو ا-م-ي-ف ،Óً-ق-ت-ع-م (083)
ةعبرأا ى-ق-ترا ثي-ح ،اًد-ي-ه-صش (622) ¤إا ةÒ---صسأ’ا
ما-ع-لا لÓ--خ لÓ--ت--ح’ا نو--ج--صس ل--خاد ىر--صسأا
يد-ع-صسو ،ي-ثو-غÈلا ن-يد-لا رو-ن) :م-هو مر-صصنŸا
 .(رعو وبأا لامكو ،بيطÿا دووادو ،يلبارغلا

ًاماكحأا مهقحب ردصص نيذلا ىرصسأ’ا ددع لصصوو
صسلا--ب ة-صسم-خ م-ه-ن--م اÒًصسأا (3٤5) ¤إا د-بؤوŸا ن-ج--ّ
نم Òصسأا م-ك-ح ى-ل-عأاو ،0202 ماع-لا لÓ-خ ىر-صسأا
(76) هتدمو يثو-غÈلا ه-ل-لا د-ب-ع Òصسأ’ا م-ه-ن-ي-ب
 .اًدبؤوم
(007) ة-بار-ق ى-صضرŸا ىر-صسأ’ا دد-ع ل-صصو ا-م-ي--ف
ةنمزم ة-ي-صضر-م ة-لا-ح (003) ة-بار-ق م-ه-ن-م Òصسأا

ة--يا--عرو بصسا--ن--م جÓ--ع--ل ة--جا--ح--بو ةÒط--خو
ت’ا-ح ةر-صشع كا-ن-ه ل-قأ’ا ى--ل--عو ،ةر--م--ت--صسم
نم ،ةتوافتم تاجردب ماروأابو ناطرصسلاب Úباصصم
Èكأا وهو ،ًاماع (١8) يكبوصشلا داؤوف Òصسأ’ا مهنيب
 .اّنصس ىرصسأ’ا
ةدا-ي-ع““ ن-ج-صس ‘ ى-صضرŸا ىر-صسأ’ا ءا-م--صسأا زر--بأا
،هد-قو-م رو-صصن-م ،سشيوا--صشلا د--لا--خ) :““ة--ل--مر--لا

قفوم ،حلاصص حلاصص ،عرقأ’ا سضهان ،دادر مصصتعم
مهلاقتعا تاونصس ذنمو مهتيبلاغ نأا ًاملع .(قورعلا

قافر مهل دهصشت-صسا د-قو ،ة-ل-مر-لا ةدا-ي-ع ‘ م-هو
،كايد وبأا يماصس مهنم ،مه-ع-م تاو-ن-صسل اوز-ج-ت-حا

 .رعو وبأا لامكو ،حياصسلا ماصسبو
Èع لÓ-ت--ح’ا م--ه--ل--ت--ق ن--يذ--لا ىر--صسأ’ا دد--ع

(ءيطبلا لتقلا) دمعتŸا يبطلا لامهإ’ا تاءارجإا
¤إا لصصو –ةجهن‡و ةتباث ةصسايصس نم ءزج يهو
 .م769١ ماع ذنم كلذو (١7)

ىر-صسأا Ú (8)ماثج زا-ج-ت-حا لÓ-ت-ح’ا ل-صصاو-يو
يذلا ةلود سسينأا :مهو نوجصسلا لخاد اودهصشتصسا
زيزعو ،م089١ ماع نÓقصسع نجصس ‘ دهصشتصُسا

راصصنو ،دوراب سسرافو ،م8١02 ماع ذنم تاصسيوع
اودهصشتصُسا مهتعبرأاو ،حياصسلا ما-صسبو ،ة-ق-طا-ق-ط
يد--ع--صس Òصسأ’او ،م9١02 مر-صصنŸا ما-ع--لا لÓ--خ

ر-عو و--بأا لا--م--كو ،بي--طÿا دووادو ،ي--ل--بار--غ--لا
 .0202 ماعلا لÓخ اودهصشتصُسا

عيقوت لبق ÚلقتعŸا ىماد-ق-لا ىر-صسأ’ا دد-ع غ-ل-بو
ناÒصسأ’ا م-ه--مد--قأا ً،اÒصسأا (62) ،ولصسوأا ةي-قا-ف-تا

رياني ذنم نÓق-ت-عŸا سسنو-ي ر-ها-مو ،سسنو-ي Ëر-ك
ل-ئا-ن Òصسأ’او ،ل-صصاو--ت--م ل--ك--صشب--م389١ ما----ع

‘ لا-ق-ت-عا ةÎف لو-طأا ي-صضق-ي يذ-لا ي-ثو--غÈلا
(0٤) Ìكأا اه-عو-م‹ ا-م ،ةÒصسأ’ا ة-كر◊ا خ-يرا-ت

رر–و ،لصصاوتم لكصشب ًاماع (٤3) اهنم ىصضق ً،اماع
ديُعأا نأا ¤إا ،(رارحأ’ا ءافو) ةقفصص ‘١١02 ماع

سسلÛا باو-------ن دد-------عو  .٤١02 ما-ع ه-لا-ق--ت--عا
 .باون Ú (9)لقتعŸاو ةÒخأ’ا هترود ‘ يعيرصشتلا

يتلا لاقتع’ا تايلمع ةبسسن ‘ ةءارق
0202 ماع رادم ىلع لÓتح’ا اهذفن

نو-نا-ك ر-ه-صش ‘ ت’ا-ق-ت-عا ة-ب-صسن ى--ل--عأا تغ--ل--ب
تناكو ،لاقتعا ةلاح (69٤)ـب ،0202 رياني/Êاثلا
/ ناصسين رهصش ‘ تلجُصس دق ت’اقتعا ةبصسن ىندأا
هنأا ’إا ،لاقت-عا ة-لا-ح (79١) تغل-بو ،0202 ليربأا

تايلمع نم لÓتح’ا دّعصص ويام /رايأا رهصش ذنمو
ءابو راصشت-نا د-عا-صصت م-غر ة-ج-ه-ن-مŸا لا-ق-ت-ع’ا
 .0202 سسرام /راذآا رهصش ذنم ““انوروك““

ةبصسن ىل-عأا نأا ى-ل-ع ىر-صسأ’ا تا-صسصسؤو-م د-كؤو-تو
اهتادلبو سسدقلا ‘ تلجُصس تاظفاÙا ‘ ت’اقتعا

،مر-صصنŸا ما-ع-لا ة-يا-ه-ن ى-ت-ح ما-ع-لا ة-ياد-ب ذ--ن--م
‘ اهÓعأا تناك لاقتعا ةلاح (579١) ¤إا تلصصوو
،لاقتعا ةلاح (2٤6) تلجُصس ثيح ،ةيوصسيعلا ةدلب
3 نهنيب ءاصسنلا نم (00١)و ،اًرصصاق (363) اهنيب نم
ن-م لÓ-ت-ح’ا تا--ط--ل--صس تد--ّع--صصو  .تار--صصا--ق
ةهجاوم دهصشت يتلا تاميıاو تادلبلل فادهتصسا

تاميıاو تادلبلا ةصصاخ ،لÓتح’ا عم ةرمتصسم
ءاز-جأا ى-ل-ع ة-ما-قŸُا تا-ن-طو-ت-صسŸا ن-م ة-ب-ير-ق--لا

 .ةينيطصسلفلا يصضارأ’ا نم ةعصساو
تاعما÷ا بÓط لاقتع’ا تايلمع تفدهتصسا امك

‘ fiوأا ةيعام-ت-جا ة-م-ها-صسم يأا سضيو-ق-ت-ل ة-لوا
ع-م-ت-ج-م-ل-ل ة-ع-فار ل--ك--صش--ُت نأا ن--كÁ ة--ي--لا--صضن
ناكف ،ينطولا يعولا ثب ‘ مهاصسُتو ،ينيطصسلفلا

‘ ،سصوصصÿا هجو ى-ل-ع تيزÒب ة-ع-ما-ج ة-ب-ل-ط
Úب لاقتع’ا ت’اح تلصصوو ،فادهتصس’ا ةرؤوب

Ìكأ’0202 ماعلا لÓخ تاعما÷ا ةبلط فوفصص
.لاقتعا ةلاح07 نم

ءابولا ةهجاوم ‘ لÓتح’ا نوجسس ‘ ىرسسأ’ا
ةيليكنتلا لÓتح’ا نوجسس ةرادإا تاسسايسسو

اهتاكاهتنا يليئارصسإ’ا لÓتح’ا تاطلصس تلصصاو
ÚنطاوŸا قحب ،ةمsظنُم فنعو ع-م-ق تا-ي-ل-م-ع Èع

ه-ي-ف ه-جاو-ت يذ-لا تقو-لا ي-ف-ف ،Úي-ن-ي-ط-صسل-ف--لا
سسوÒف لÓ-ت-ح’ا مد-خ-ت-صسا ،ءا-بو-لا ة-ير-صشب--لا
ق-ح-ب ل-ي-ك-ن-تو ع-م-ق ةادأا-ك ،د-ج-ت--صسŸُا ““ا--نورو--ك““
ة-ل-م÷ را-ب-ت-عا ى-ندأا نود ،ىر-صسأ’او Úل--ق--ت--عŸا
Úينيطصسل-ف-لا ىر-صسأ’ا ÒصصÃ ة-ط-يÙا فواıا

نو-ج-صس ل-ك--صش--ُت ثي--ح ،ءا--بو--لا را--صشت--نا ءاّر--ج

،سضارمأ’ا راصشت-نا ى-ل-ع ةز-فfi ة-ئ-ي-ب لÓ-ت-ح’ا
عنŸ ةمزÓلا ةيئاقولا تاءارجإ’ا مادعنا عم ةصصاخ
حلصصت ’ نوجصسلا نوك ¤ا ًةفاصضإا ءابولا يصشفت
،م0202 سسرام /راذآا رهصش ذنمو ّ.يمدآ’ا سشيعلل
ةحلصصم ةرادإا تنلعأا ،ئراوط-لا ة-لا-ح نÓ-عإا ع-مو
دويق تصضر-فو ،تاءار-جإ’ا ن-م ة-ل-م-ج ،نو-ج-صسلا

ÚماÙا لمعب قلعتي ا-م-ي-ف تا-يو-ت-صسم ةد-ع ى-ل-ع
ة-ير-ك-صسع--لا م--كاÙا ‘ ىر--صسأ’ا ن--ع Úع--فادŸا

ف-قو ¤إا ة-فا-صضإا ،لÓ-ت-حÓ-ل ة-ع-با-ت-لا ة-ي-ندŸاو
يذ-لا ر-مأ’ا ،ÚماÙاو ىر-صسأ’ا تÓ-ئا--ع تارا--يز
نم مقافو ،فعاصضم لزع ‘ ًايلعف ىرصسأ’ا عصضو
تمدقأا امك ،اهتدِحو ةيلاقتع’ا فورظلا ةبوعصص
،““ا-ن-ي-ت-نا-ك-لا““ ن-م ةد-يد-ع فا-ن-صصأا بح--صس ى--ل--ع
‘ تايرورصضلا نم دعت تافظنم نم عاونأا تلمصشو
.ةلحرŸا هذه
ي-ت-لا ق-ئا-ق◊ا ن-م ة-ل-م--ج تا--صسصسؤوŸا تد--صصرو
لÓتح’ا تاوق مايق :اهن-م ءا-بو-لا را-صشت-نا تق-فار
ة/ينيطصسلف ة/نطاو-م (0063) نم Ìكأا لاقت-عا-ب
نثتصست ⁄و ،““انوروك““ سسوÒف راصشتنا ةيادب ذنم

،نّصسلا رابكو ،ءاصّسنلاو لافطأ’ا لاقتع’ا تÓمح
ع-م-ق ةادأ’ ءا-بو--لا لوّ– ّذإا ،ى--حر÷او ى--صضرŸاو
ل-ي-ج-صست د-ياز-ت م-غرو ،ىر-صسأ’ا ق--ح--ب ف--ن--عو
ن-ير-صشت ‘ ا-م-ي-صس’ ،م-ه-فو-ف--صص Úب تا--با--صصإ’ا
لÓ---ت---ح’ا تاو---ق نأا ’إا ،È 0202م-فو-ن /Êا-ث-لا
،ةجهنمŸا ةيمويلا لاقتع’ا تايلمع ‘ ترمتصسا

Úل-ق-ت-عŸا ق-ح-ب بي-هر-تو ع-م--ق ا--ه--ق--فار ي--ت--لاو
(0٤١) ليربأا /ناصسين ذ-ن-م تل-ج-ُصسو .م-ه-تÓ-ئا-عو
فوفصص Úب دج-ت-صسŸُا ““ا-نورو-ك““ سسوÒف-ب ة-با-صصإا
ةرادإا لبق نم هنع نÓعإ’ا ” اŸ اًقفو ،ىرصسأ’ا

.ةينعŸا تاصسصسؤوŸا ةعباتمو ،لÓتح’ا نوجصس
رطاfl ةيلامتحا ن-م لا-ق-ت-ع’ا تا-ي-ل-م-ع تدازو
Úبو ،Úينيطصسلفلا Úن-طاوŸا Úب ءا-بو-لا را-صشت-نا

ذاختا نود لزانŸا ةمهادم Èع ،ÚلقتعŸا فوفصص
ن-م ة--يا--قو--ل--ل ة--مزÓ--لا ة--ي--ح--صصلا تاءار--جإ’ا
تازافقلاو تامامك-لا ءاد-ترا ثي-ح ن-م ،سسوÒف-لا
وأا ل--هأÓ--ل سسوÒف--لا ل--ق--ن ع--نŸ ،ى--ندأ’ا د◊ا---ب
تلجصس لÓ-ت-ح’ا تاو-ق نأاو ًة-صصا-خ ،ل-ق-ت-ع-م-ل-ل
نع ادع ،اهدونج فوفصص ‘ ةيلاع تاباصصإا ةبصسن
ذإا ،ةÒبك دادعأاب ÚنطاوŸا لزان-م نو-ل-خد-ي م-ه-نأا

دو-ن-ج ما-ي-ق-ب ،Úن-طاو--م ن--م تادا--ه--صش تل--ج--ُصس
ةماعلا نكامأ’او حطصسأ’ا ىلع قصصبلاب لÓتح’ا

.لزانملل مهماحتقا ةيلمع ءانثأا
ق-ي-م-ع-ت ‘ ة--يز--كر--م ة--ع--يرذ--ل ءا--بو--لا لّو–و
ا-ه-ن-م ،Úل-ق-ت-عŸاو ىر-صسأ’ا قو-ق◊ تا-كا-ه--ت--ن’ا

تفقوت يتلا ،مهيماfiو مهتÓئاع تارايز ةلقرع
ىرج مث ،ءابولا راصشتنا ة-ياد-ب ع-م ة-ت-قؤو-م ةÎف-ل
هذه تلّو– ًايلعفو ،ةددfi دويق نمصض اهفانئتصسا
،ىر-صسأ’ا تÓ-ئا-ع-ل ة-ي-فا-صضإا ةا-نا-ع-م ¤إا دو-ي-ق-لا

ا‡ ،فعاصضم لزع ‘ ىرصسأ’ا عصضو ‘ تمهاصسو
لازت ام ثيح ،مهÒصصم ىلع اًفعاصضمً ارطخ لكصش
ءابولا راصشتنا ةيلامتحا نم ةÒبك تافوخت كانه
““عوبلج““ نجصس َدِهَصش ذإا ،عصسوأا ٍلكصشب مهفوفصص Úب

Ìكأا ليجصست ،È 0202مفون /Êاثلا نيرصشت لÓخ
.ىرصسأ’ا فوفصص Úب ةباصصإا00١ نم
ة-م-ي-صسج تا-كا-ه-ت-نا ةرو-كذŸا تا-صسصسؤوŸا تع-با-ت
،فيقوتلاو قيقحتلا زكارم ‘ نولقتعŸا اهل سضرعت

’ زكارم ‘ مهن-م تار-صشع-لا زا-ج-ت-حا ىر-ج ثي-ح
ىرج امك ،ةيمدآ’ا ةاي◊ا طورصش ىندأا اهيف رفوتت

ةرادإا تلزعف ،““نو-ي-صصت-ع““و ،““ةراو-ح““ ّيز-كر-م ‘
‘ ًاموي02 ىلع ديزت تاÎفل ÚلقتعŸا نوجصسلا

ى-م-صسم ت– ة-ي-نا-صسنإا Òغو ،ة-يوا-صسأا-م فور--ظ
لÓتح’ا ةزهجأا تل-صصاو ا-م-ك  ،““ي-ح-صصلا ر-ج◊ا““

اهبيلاصسأاب ،قيقحتلا ةيبقأا لخاد ÚلقتعŸا بيذعتب
سضعب ‘ ءابولا تمدختصساو ،ةيدصس÷او ةيصسفنلا
نع ادع ،مهباهرإاو ÚلقتعŸا ىلع طغصضلل ت’ا◊ا
،زاجتح’او لاقتع’ا زكارم ‘ ةيواصسأاŸا فورظلا

ÚلقتعŸا نم ÚفوقوŸا زاجتحا ى-ل-ع تد-م-ع د-ق-ف
لخاد مهلا-ق-ت-عا ى-ل-ع ¤وأ’ا تا-عا-صسلا ‘ دد÷ا
بناج ¤إا ،تاعاصسل هيف مهئاقبإاو قيصض ““Ôيتنوك““

اهلخدت ’ نيزانز ‘ ،ÚلقتعŸا فيقوت متي كلذ
ة-بو-طر--لا ة--ي--لا--ع ،ءاو--ه--لا وأا سسم--صشلا ة--ع--صشأا

ما-م-ح ا-ه-ل-خاد ‘و ،ةرذ-ق ا--ه--ت--ي--صضرأا ،ةرار◊او
راصشتن’ ةبصصخ ةئي-ب كلذ-ب ل-ك-صش-ُت-ل ،فو-صشك-م
،فيظنتلاو ميقعتلا داوم مادعنا نع ادع ،ةئبوأ’ا

ل-يد-ب-ت وأا ما-م-ح-ت-صس’ا ن-م Úل-ق-ت-عŸا نا--مر--حو
 .ةليوط ةÎفل مهصسبÓم
ةيلمع ءاهتنا دعب ىرصسأ’ا ىلع رطاıا لقت ’و
‘و ىرصسأ’ا-ف ،نو-ج-صسلا ¤إا م-ه-ل-ق-نو ق-ي-ق-ح-ت-لا
نم نوناعي ،ءابولا را-صشت-نا تق-ب-صس ي-ت-لا تا-قوأ’ا

د◊ا اه-ي-ف ى-عار-ي ’ ة-ب-ع-صص ة-ي-لا-ق-ت-عا فور-ظ
،رصسأ’او زاجت-حÓ-ل ة-ي-لود-لا Òيا-عŸا ن-م ى-ندأ’ا
Úب ءابولا رصشنو لقنل ةلوهصس لكصشي يذلا رمأ’ا
ًايŸاع سضورفŸا يحصصلا دعابتلا نأا امك ،ىرصسأ’ا
دادعأا عم هقيق– نكÁ ’ ءابولا راصشتنا نم دحلل
ىرصسأا6 وحن دجاوتي ثيح ،فرغلا لخاد ىرصسأ’ا

يذلا رمأ’ا ،–ةÒغصص اهتحاصسم– ةفرغ ّلك لخاد
Úب ىودعلا ل-ق-ن ة-ي-لا-م-ت-حا عا-ف-ترا ‘ م-ها-صس-ُي

.ىرصسأ’ا فوفصص
،هÓعأا ركذ ام لك ذيفنت ‘ لÓتح’ا فتكي ⁄و
،ةيرصصنع تارارق رادصصإا ¤إا رمأ’ا هب لصصو لب
فارعأ’او Úناوقلا لكل ةد-يد-ج ة-ع-ف-صص ل-ك-صش-ُت
م-ي-ع-ط-ت نو-ك-ي نأا ‘ً ار-خؤو--م تل--ث“ ،ة--ي--لود--لا
اًنوهرم ““ا-نورو-ك““ سسوÒف د-صض حا-ق-ل-لا-ب ىر-صسأ’ا
ءاطعإا نوكي ’ ثيحبو ،لÓتح’ا ةموكح رارقب
تائفلا رخأا لب تايولوأ’ا نم-صض ىر-صسأÓ-ل حا-ق-ل-لا
 .حاقللا اهل مدقي نأا نكÁ يتلا

ةرور-صضل ا-ه-ئاد-ن ة-ك-ير-صشلا تا-صسصسؤوŸا تدد--جو
فورظ ىلع عÓطÓل ةدياfi ةيلود ةن÷ دوجو
عنŸ ةمزÓلا ةيحصصلا تاءارجإ’ا ةبقارمو ىرصسأ’ا
تائف نع جارفإ’ا لجأا نم لخدتلاو ،ءابولا راصشتنا

،ن--صسلا را--ب--كو ى--صضرŸا ا--م--ي--صس’ ىر--صسأ’ا ن--م
فارصشإا ت– حاقللا Òفو-تو ،ءا-صسن-لاو لا-ف-طأ’او
.دياfi فرط ةبقارمو

 عبتي
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ىدامج02  قـفاوŸا  م
 ـه2٤٤١ لوأ’ا

 :ىرصسأ’ا تاصسصسؤوم ..0202 ماع لÓخ

لـــــــــــــــقتعا لÓـــــــــتح’ا
يــــنيطسسلف0064نم Ìكأا

ليكنتلا ةصسايصس ،م0202 ماع لÓخ ،يليئارصسإ’ا لÓتح’ا تاطلصس تلصصاو
قيثاوŸا اهتلفك يتلا ÚلقتعŸاو ىرصسأ’ا قوق◊ ةمظنŸا اهتاكاهتناو ،جهنمŸا

،ينيطصسلفلا عقاولا ىلع اهصضرفت يتلا فنعلا ةينب نم ءزجك ،ةيلودلا فارعأ’او
نوجصسلا ‘ ىرصسأ’او ،ÚلقتعŸا ةيصضق عقاو تاكاهتن’ا نم ةلمج تردصصت ثيح

 يتلا ت’وحتلاو ،““انوروك““ سسوÒف راصشتنا عم اميصس ’ ،ةيليئارصسإ’ا
نوجصس ةرادإا اهتصضرف يتلا تاءارجإ’ا نم ةلمج Èع ،ءابولا تقفار

  .ةيلاقتع’ا فورظلا مقافت ‘ تمهاصسو ،لÓتح’ا
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رار-قإا ة-ي-مÓ-سسإلا تا-ع-ما÷ا ة-ط-بار تكرا-ب
نوا-ع-ت-لا ة-م-ظ-ن-م ة--ي--جرا--خ ءارزو صسل‹

‘ اهرسشنو ””ةمركŸا ة-ك-م ة-ق-ي-ثو”” ي-مÓ-سسإلا
ةلسصلا تاذ ةيمي-ل-قإلاو ة-ي-ن-طو-لا تا-سسسسؤوŸا
تا-سسسسؤوŸا ءاو-سس ،ي--مÓ--سسإلا ⁄ا--ع--لا--ب
،ةيفاقثلا وأا  ةيميلع-ت-لا وأا ة-ي-ن-يد-لا

اذ-ه نأا ة-ط-بار-لا نا--ي--ب ح--سضوأاو
قاقح-ت-سسلا د-كؤو-ي رار-ق-لا
ة-ق-ي--ثو--لا هذ--ه--ل Òب--ك--لا
اها-سضمأا ي-ت-لا ة-ي-خ-يرا-ت-لا
ٍتفم يتئامو ٍفلأا نم Ìكأا

ة--ع--برأا ن--م Ìكأاو ⁄ا---عو
ر-ك-ف-م ة-ئا-م-سسم--خو فلآا
ة--فا--ك نو--ل--ثÁ ي--مÓ--سسإا
ف-----ئاو------ط------لاو بهاذŸا
م-ه-ت-ل-ب--ق ‘ ة--ي--مÓ--سسإلا
ة--مر--كŸا ة--كÃ ة--ع---ما÷ا

م--ه--ت--ط--بار ة--ل--ظ--م ت–
⁄ا-ع-لا ة-ط--بار”” ة--يŸا--ع--لا
ن-م ة-يا-عر-ب ،””ي-مÓ--سسإلا
Úمر◊ا مدا--------خ ند---------ل
نب نام-ل-سس كلŸا Úف-ير-سشلا

عباتو .دوعسس لآا زيزعلا دبع
تا---ع---ما÷ا ة---ط---بار نا----ي----ب
ة-ق-ي-ثو-لا هذ-ه نأا-ب ة-ي-مÓ-سسإلا

مÓ-سسإلا م-ي--ق ا--ه--تا--ي--ط ‘ ل--م–
،ءاع-م-ج ة-ي-نا-سسنإلا ح-لا-سصل ة-ع-ي-فر-لا

Úب نواعتلاو مهافتلاو حماسستلا ميق ةخسسرم
باعيتسسا بوجو ى-ل-ع ةد-كؤو-م لود-لاو بو-ع-سشلا

 .عونتلاو فÓتخلا ‘ Óعو لج قلاÿا ةنسس
ناي-ب ‘ ة-ي-مÓ-سسإلا تا-ع-ما÷ا ة-ط-بار تدد-سشو
ةماسسأا روت-كد-لا ذا-ت-سسألا ما-ع-لا ا-ه-ن-ي-مأا  هرد-سصأا

يتلا ةيمÓسسإلا تا-ع-ما÷ا ة-ط-بار نأا ،د-ب-ع-لا
ةعما-ج (002) نم Ìكأا ا-ه-ت-ل-ظ-م ت– ل-م-سشت
ةÒنتسسŸا ÊاعŸا ةيمهأا ىلع دكؤوت ،⁄اعلا لوح
رارقب ةلومسشŸا ،ةقيثولا ‘ ةدراولا ةيفاسضلاو

لود ة-ي-جرا-خ ءارزو-ل Òب-ك-لا ءا-ف-ت-حلا
ةرود لÓ---خ ي---مÓ---سسإلا ⁄ا----ع----لا

‘ ةد--ق--ع--نŸا (74) ـلا م---ه---سسل‹
كرابتو ،رجينلا ة-يرو-ه-م-ج

تا-----ع------ما÷ا ة------ط------بار
؛ةوطÿا هذ-ه ة-ي-مÓ-سسإلا
مهاف-ت-لاو ح-ما-سست-لا م-ع-ي-ل
بو--ع--سشلا Úب نوا--ع--ت---لاو
مهتانايد فل-ت-خÃ لود-لاو
نمألا زيزعتو ،مه-تا-فا-ق-ثو
 .يملسسلا صشياعتلاو
دوهجب دبعلا روت-كد-لا هو-نو
ي-مÓ-سسإلا ⁄ا-ع-لا ة--ط--بار
Ëدقت اهسسفن ىلع تلآا يتلا

هلادتعاو مÓسسإلا ةيطسسو
فر-ع-ي-ل ؛ه--ل--ك ⁄ا--ع--لا ¤إا

ىلع مئاقلا مÓسسإلا ةقيقح
ةدوŸاو ة-ي--نا--سسنإلا ةو--خألا
يŸاعلا مÓسسلا رسشنو ةبÙاو

ة-براfiو لد-ع-لا ى-ل-ع م-ئا-ق--لا
:فا--سضأاو .با--هرإلاو فر--ط--ت--لا

ةكم ةقيثول لامكلا دقِع لمتكا دقل””
ةيجرا-خ ءارزو صسل‹ نÓ-عإا-ب ة-مر-كŸا

دامتعاو رار-قإا ،ي-مÓ-سسإلا نوا-ع-ت-لا ة-م-ظ-ن-م
تاسسسسؤوŸا ‘ ةيعجرم ةقيثو ةمركŸا ةكم ةقيثو
⁄ا-ع-لا-ب ة-ل-سصلا تاذ ة-ي-م--ي--ل--قإلاو ة--ي--ن--طو--لا
ة-ي-م-ي-ل-ع-ت-لا تا-سسسسؤوŸا كلذ ‘ اÃ ،ي--مÓ--سسإلا

.””ةفاك مهنادلب ‘ ةيفاقثلاو ةينيدلاو

لودلا رارقإا كرابت ةيمÓسسإ’ا تاعما÷ا ةطبار
ةمركŸا ةكم ةقيثول ةيمÓسسإ’ا

14ـلا ةمقلا ناونع يداسصتق’ا فلŸا :يجيلÿا نواعتلا شسل‹
صسلجملل14 ةمقلا ءاثÓثلا ادغ دقعت
لامسش ،Óُعلا ‘ نواعتلا صسلÛ ىلعألا

،ة-يدو-ع-سسلا ة-ي-بر-ع-لا ة-ك-ل--مŸا بر--غ
Úف-ير-سشلا Úمر◊ا مدا-خ ن-م ةو-عد-ب
دوعسس لآا زيزعلا دبع نب ناملسس كلŸا

‘ ءا---سضعألا لود ةدا---ق ة----كرا----سشمو
 .يجيلÿا نواعتلا صسل‹

ما--ع--لا Úمألا د---كأا ،نأا---سشلا اذ---ه ‘و
Ûا نوا-ع-ت-لا صسلÿف فيان ي-ج-ي-لÓح

‘ اهدقع عمزŸا صسلجملل14 ةرودلا داقعنا نأا ،دحألا ،فرج◊ا كرابم
يتلا ةيئانثتسسلا فورظلا نم مغرلا ىلع ،1202 رياني5 موي صضايرلا

Áا لود ةداق صصرح دكؤوي ⁄اعلا اهب رÛصسل‹ ىلع ظاف◊ا ‘ صسل
.تايدحتلاو تابوعسصلا زواŒ ىلع ةرداق ةكسسامتم ةموظنمك نواعتلا

يجيلÿا لماكتلاو نواعتلا تلا‹ عيمج زيزعت ةيمهأا دكؤون”” لاق امك
صسل‹ ةÒسسم نم صسماÿا دقعلل ناونعك يداسصتقلا فلŸاب Úعفاد
‘اعتلا ةداعإا ‘ ماهسسإÓل كÎسشŸا لمعلا معدو زيزعت Èع نواعتلا
ةحئا÷ا دعب اهتعيبط ¤إا ةاي◊ا ةدوعو ومنلا ةداعتسساو يداسصتقلا

صسل‹ نأا ¤إا فرج◊ا راسشأاو .””ةمادتسسŸا ةيمنتلا فادهأا قيق–و
ىدم ىلع ةيلماكتلا تاعورسشŸاو تازا‚إلا نم ديدعلا ققح نواعتلا
دا–لاو ،ةكÎسشŸا ةيج-ي-لÿا قو-سسلا ا-ه-ن-م ة-ي-سضاŸا ع-برألا دو-ق-ع-لا
ديدعلاو لاومألا صسوؤور لقنت ةيرحو ،يئابرهكلا طبرلاو ،يكرم÷ا

يتلاو نواعتلا صسل‹ ونطاوم اهب عتمتي يتلا ىرخألا تابسستكŸا نم
‘و .قرسشم لبقتسسم ءانبل ةÒسسŸا هذه نم ةلبقŸا ةلحرملل صسسسؤوت
Úمر◊ا مدا-خ نأا ،ي-ج-ي--لÿا نوا--ع--ت--لا صسل‹ ن--ل--عأا ،ق--با--سس تقو
صسلÛ ماع-لا Úمألا ف-ل-ك ز-يز-ع-لا د-ب-ع ن-ب نا-م-ل-سس كلŸا Úف-ير-سشلا
‘ ةكراسشملل صسلÛا لود ةداق ¤إا تاوعدلا لقنب يجيلÿا نواعتلا
 .صسلجملل14 ةرودلا لامعأا
نم نوكتيو نواعتلا صسلÛ ايلعلا ةطلسسلا وه ىلعألا صسلÛا نأاب ركذي
لث“و ،ة-ن-سس ل-ك ة-يدا-ع ةرود ‘ ع-م-ت-ج-يو ءا-سضعألا لود-لا ءا-سسؤور
نواعتلا صسل‹ ةÒسسم ‘ ةديدج ةلحرم Úعبرألاو دحاولا ةرودلا
قلخ ‘ لثمتت صسلÛا رمع نم صسماÿا دقعلا ¤إا لوخدلاب يجيلÿا
مهليهأاتو يجيلÿا بابسشلا Úك“و يجيلÿا ن-طاو-م-ل-ل ةد-يد-ج قا-فآا
عمت‹ ءانبل ىدŸا ىلع ةيجيلÿا ةيمنتلاو دا-سصت-قلا ة-ل-ج-ع ةدا-ي-ق-ل

.نكمتم يجيلخ

ي--ف--ح--سصلا ثحا--ب--لا ف--سشك
تار-باıا ‘ ق-با-سسلا ل-ي-م--ع--لاو
Èع ،صسا-كو-ب د-ير--ف ،ة--ي--بر--غŸا

نع (42 نا) كوبسسيف ىلع هتانق
صشي÷ا ةداي-ق تل-ل-خ-ت تارا-ي-ه-نإا
بر◊ا علد---نا د---ع---ب ي---بر---غŸا
،ةي-بر-غ-لا ءار-ح-سصلا ‘ ة-ي-نا-ث-لا

يبرغŸا يتارباıا زاه÷ا نأا ازÈم
ناج-ل-لا ‘ ل-ي-م-ع006 ف-ظو-ي
تÓ--م--ح ن--سشل ة---ي---نوÎك---لإلا

جرا-خو ل-خاد ة-ل-ل-سضم صشيو-سشت
‘ قباسسلا ليمعلا فاسضأاو .برغŸا
دج»ـب اهفسصو ةيسسامولبد رداسصم نع Óقن ،ةيبرغŸا يسضارألا ةبقارŸ ةماعلا ةيريدŸا

تاهجاوŸا لÓخ اوبيسصأا نيذلا ةبراغŸا دون÷ا صضعب لقن يبرغŸا صشي÷ا نأا ””ةقوثوم
‘”” ÚتلتÙا ةرامسسلاو ةلخادلا تايفسشتسسم ¤إا يوارحسصلا صشي÷ا عم ةيركسسعلا

 .””ةيحسصلا مهتلاح ىلع قبطم تمسصو ةددسشم تاءارجإا لظ
دمfi”” نأاب ،يبنجأا يسسامولبد ردسصم نم تامولعم ىقلت هنأا لاق يذلا ،يفحسصلا دكأاو
راد÷ا لوط ىلع صشي÷ا رسشن ‘ ةيتسسجولو ةيميظنت تابوعسص هجاوي صسداسسلا
احسضاو ابارطسضا كانه”” نأا ¤ا ا-ت-فل ،يوار-ح-سصلا صشي÷ا تاو-ق ة-ه-جاوŸ ””ل-سصا-ف-لا

يركسسع رارف تلا-ح ةد-ع كا-ن-ه”” نإا-ف ،ق-با-سسلا ل-ي-م-ع-لا بسسحو .””دو-ن÷ا ط-سسو
ءارحسصلا نم ةلتÙا ءازجألا ‘ ةعقاولا تانكثلا صضعب ‘ رماوأÓل نايسصع تلاحو
ت– Úيركسسعلا ةداقلا نم ديدعلا عسضو دعب”” اميسس ل ””برغŸا ‘ ىرخأاو ةيبرغلا
ةلق ¤ا”” هتانق ‘ قباسسلا ليمعلا زربأاو .””تارباıا زاهج لبق نم ةبقارŸاو عامتسسلا
ةيركسسعلا صسبŸÓا حسش طسسو ،لسصافلا راد÷ا لوط ىلع نيدجاوتŸا دون÷ا دادعأا

فوفسص ‘ تاقاقسشنإلا ةلأاسسŸ هتراثإا نع Óسضف ةÒخذلاو ةحلسسألا ةلقو ماعطلاو
 .””يبرغŸا صشي÷ا

ةداقلا عسضو ليسصفتلاب ””يتارابختسسا ل-ي-م-ع نو-ي-ع-ب بر-غŸا”” با-ت-ك ف-لؤو-م حر-سشيو
كانه”” نأا احسضوم ،اهيلع لسص– ””ةÒط-خ تا-ب-ير-سست”” لÓ-خ ن-م ،ة-برا-غŸا دو-ن÷او
ةدا-ق-لا فواfl ط-سسو اذ-ه ،دو-ن÷ا ى-ل-ع ما-ع-ط-لاو حÓ--سسلا ع--يزو--ت ‘ بار--ط--سضا

.””قباسسلا ‘ هنم ىسشخي ناك ام لثم ،دون÷ا ىلع ةرطيسسلا نادقف نم Úيركسسعلا

..دادغب ‘ كارح
شصخرŸا Òغ حÓسسلا عزنل

تا-----ط-----ل-----سسلا تدد------ج
اهمزع ،دحألا مويلا ،ةيقارعلا
‘ تل-ف-تŸا حÓ-سسل-ل يد-سصت-لا
ة---لا---كو تن---ل---عأاو .داد---غ----ب
ا-ه-نأا نا-ي-ب ‘ تارا-ب--خ--ت--سسلا
عز-ن-ل ة-ي-ن-مأا ة-ي-ل-م-ع--ب تأاد--ب
‘ صصخرŸا Òغ حÓ-------------سسلا
ةذفنم ،ة-ي-قار-ع-لا ة-م-سصا-ع-لا

Êاد-ي-م صشي-ت--ف--ت تا--ي--ل--م--ع
دادغب راطÃ ةطيÙا قطانملل
اهزرافم تحسضوأا امك .›ودلا
جوفلا تارابخ-ت-سسا-ب ة-ل-ث-م-تŸا
صسماÿا ءاو----ل----لا ثلا-----ث-----لا

ة-ير-يدŸ نا-ع-با-ت-لا صسدا-سسلاو
تأادب ةيلخادلا ةرازو ‘ ةيدا–لا ةطرسشلا تارابختسسا

ةذتاسسألاو ةينادم◊ا يتقطنم نمسض صشيتفتلا تا-ي-ل-م-ع
‘ fiخ تد-كأا ة-مو-ك◊ا نأا ¤إا را-سشي ،داد-غ-ب ة-ظ-فا-Óل

تلفتŸا حÓسسلا رسصح ‘ امدق يسضŸا اهمزع ةيسضاŸا مايألا
مو-ج-ه-لا د-ع-ب ا-م-ي-سس ل ،ة-ي-ب-ن-جألا تا-ث-ع-ب-لا ة--يا--م--حو
ةرافسسلا طيfi يسضاŸا رهسشلا فدهتسسا يذلا يخوراسصلا
 .ءارسضÿا ةقطنŸا ‘ ةيكÒمألا

ا-ه-ئارزو صسي-ئر تا-ح-ير-سصتو ة-مو-ك◊ا تا-كر– ترا-ثأاو
ةيلاوŸا لئاسصف-لا ن-م دد-ع ءا-ي-ت-سسا ي-م-ظا-ك-لا ى-ف-ط-سصم

 .ةدعوتمو ةددهم تدر يتلا ،ناريإل
هللا بزح بئاتك تددج ،يمظاكلا ةطلسسل ديدج د– ‘و
عزنب دحأل حمسست نل اهنأا اهديكأات ،دحألا مويلا ،ةيقارعلا

ةيقارعلا ةمسصاع-لا د-ه-سشت ا-م ا-ب-لا-غ ه-نأا ر-كذ-ي ا-ه-حÓ-سس
ةق-ط-نŸا هاŒا-ب ا-سشو-ي-تا-ك-لا خ-يراو-سصل قÓ-طإا تا-ي-ل-م-ع

نع زجاعلا رهظÃ اهرهظيو ةموك◊ا جرحي ام ،ءارسضÿا
.ناريإل ةيلاوŸا لئاسصفلا كلت تلفتو نمألا ىلع ةرطيسسلا

نسشب ناريإا نم Úموعدم Úحلسسم نطنسشاو مهتت Úح ‘
تآاسشنŸا ىلع رخآل Úح نم ة-ي-خورا-سصلا تا-م-ج-ه-لا كل-ت

.ةيكÒمألا

يبرغŸا ششي÷ا:قباسس ليمع
طبختلاو كابتر’ا نم ةلاح ششيعي

Oh‹



‘ ةدحتŸا ·أÓل ماعلا ÚمأÓل ةسصاÿا ةلثمŸا تنلعأا
ةنجللا سسيسسأات ،زمايلو Êاف-ي-ت-سس ،ة-با-نإلا-ب ا-ي-ب-ي-ل
يسسايسسلا راو◊ا ىقتلم نع ةقث-ب-نŸا ة-يرا-سشت-سسلا
ى-ق-ت-لŸا ءا-سضعأل ا-ه-نا-ن-ت-ما ن-ع ة-بر-ع-م ،ي--ب--ي--ل--لا
Ÿألا ةثعب تلاقو .““ةءانبلا و ةلاع-ف-لا““ م-ه-ت-كرا-سش·
احيسشرت8٢ هعوم‹ ام تقلت““ اهنإا نايب ‘ ةدحتŸا

هادبأا يذلا ““سسام◊ا““ ـب ةديسشم ،““ىقتلŸا نم ةيكزتو
 .ةيكزتلاو حيسشÎلا ةيلمع ‘ ىقتلŸا ءاسضعأا

8١ ¤إا ةيراسشتسسلا ةنجللا عيسسوت ةثعبلا تررقو
عسساو يسسايسسو ‘ارغج عونت نامسض لجأا نم اوسضع

بابسشلاو ةأارŸا ةكراسشم نامسض ¤إا ةفاسضإا ،قاطنلا
ةنجل-لا ة-يلو““ نأا تح-سضوأاو .ة-ي-فا-ق-ث-لا تا-نو-كŸاو
نوكتسسو مراسص لك-سشب ا-ي-ن-مز ةددfi ة-يرا-سشت-سسلا

رايتخاب ةلسصلا تاذ ةقلا-ع-لا ا-يا-سضق-لا ة-سشقا-ن-م ة-ي-سسي-ئر-لا ا-ه-ت-م-ه-م
ةيلمعو ةسسوملم تايسصوت Ëدقتو ،ةدحوŸا ةيذيفنتلا ةطلسسلا
ةثعبلا تددسشو .““يقتلملل ةماعلا ة-سسل÷ا ا-ه-نأا-سشب رر-ق-ت-ل
٤٢ ‘ ىقبي ةينطولا تاباختنلا دعوم نأا ىلع ةي‡ألا

هنأا ةدكؤوم ، اهيلإا ةبسسنلاب اتباث ارمأا١٢٠٢ Èمسسيد
¤إاو .““هنع يلختلا نكÁ ل فدهو يداسشرإا أادبم““

ي-ب-ي-ل-لا راو◊ا ى-ق-ت--لÃ ءا--سضعأا بلا--ط ،كلذ
لا-ك-سشأا ة-فا-ك ع-ن-م»ـب ›ود--لا ن--مألا سسل‹

جار-خإاو ي-ب-ن-جألا ير-ك--سسع--لا د--جاو--ت--لا
.““ايبيل نم ةيبن-جألا د-عاو-ق-لاو ة-قز-ترŸا

ف-سصن ة-بار-ق نو-ل-ثÁ ًاو-سضع63 ا--عدو
(ًاوسضع٤7 مهددع غلابلا) ىقتلŸا ءاسضعأا
لمعلا ¤إا ةيبيللا ةيسسايسسلا بخنلا لك““

ةيقفاوت ةيسسايسس لول◊ لو-سصو-ل-ل ا-ع-م
ةدا-ي--سسو ةد--حو ى--ل--ع ة--ظ--فا--ح--م--ل--ل
¤إا ءا-سضعألا تف-لو .““ا-ي-ب-ي-ل رار-ق-ت-سساو
تÓخدتلا لاكسشأا فلتı ةيبلسسلا راثآلا““
¤إا تدأا يتلاو ،ايبي-ل نوؤو-سش ‘ ة-ي-ب-ن-جألا

دÓ--ب--لا ى--ل--ع ة--قز--ترŸاو حÓ--سسلا ق--فد--ت
¤إا او-عدو .““ة-ي-لود-لا تارار-ق-ل--ل ة--ف--لاıا--ب
طور-سش Òفو-ت-ل ة◊ا-سصم-ل--ل ة--ن÷““ ل--ي--ك--سشت
ةيولوأاك ،ةلماسشلا ةينطو-لا ة◊ا-سصŸا تا-ب-ل-ط-ت-مو
قق-ح-ي اÃ ،ةد-يد÷ا ة-يذ-ي-ف-ن-ت-لا ة-ط-ل-سسلا ج-ما-نÈل
نامسضو ،Úحزانلاو نيرجهŸاو نيدعبŸا قوق◊ ةباجتسسلا

قفو ةلبقŸا ةيباختنلا تاقاقحتسسلا ‘ ةيواسستŸا مهتكراسشم
.““ةمزÓلا ةيرورسضلا Òبادتلا

ضسيسسأات نلعت ايبيل ¤إا ةي‡ألا ةثوعبŸا
ةيراــــسشتسسلا ةـــــنجللا

ŒرË يرئاز÷ا بعسشلا
 يسسنرفلا رامعتسسÓل

ضصن ¤إا جاتحي ل
يعيرسشت

ةركاذلاب فلكŸا ةيروهم÷ا سسيئر راسشتسسم دكأا
،ةمسصاعلا رئاز÷اب ،يخيسش ديÛا دبع ،ةينطولا
يرئاز÷ا بعسشلا همsرج يسسنرفلا رامعتسسلا نأا
.يعيرسشت سصن ¤إا Ëرجتلا اذه جاتحي لو هتsمرب
سشماه ىلع ،Úيفاحسصلل حيرسصت ‘ يخيسش لاقو

ةينطولا ةسسردم-ل-ل9٤ ـلا ة-ع-فد-لا جر-خ-ت ل-ف--ح
Ëد---ق---ت ‘ رار---حأا ناÈŸلا باو----ن““ نإا ،ةرادإÓ----ل
،اهيلع ةقداسصŸاو اهتسشقانمو اه-ت-سساردو ع-يرا-سشŸا

هلك بعسشلا نإاف رامع-ت-سسلا ËرŒ سصخ-ي ا-م-ي-فو
فاسضأاو .““سصن ¤إا كلذ جاتحي لو رامعتسسلا مsرج

فلŸ ةبسسنلاب تا-يو-لوألا ن-م سسي-ل““ ر-مألا اذ-ه نأا
،ددسصلا اذه ‘و .““هنع لوؤوسسم انأا يذلا ةركاذلا

ه-ي-جو-ت““ ¤إا ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر را--سشت--سسم ا--عد
يرئاز÷ا بعسشلل يخيراتلا راسسŸا زاربإل دوه÷ا

¤إا اÒسشم ،““طيسسبلا نطاوŸا لوانتم ‘ هعسضوو
انل ةيسساسسألا ةمهŸا““ يه هذه نأا

ي-ط--ع--ن نأا د--ير--ن ا--ن--نأل
ه-ت-نا-ك-م خ-يرا-ت-ل--ل

‘ ة-ي-ق-ي-ق◊ا
.““عمتÛا

هتامجه لسصاوي يوارحسصلا ضشي÷ا
لÓتحلا عقاوم ىلع

يلمرلا راد÷ا لوط ىلع يبرغŸا لÓتحلا دونج لقاعم دسض ةزكرŸا هتاموجه يوارحسصلا سشي÷ا لسصاو
 .ةيوارحسصلا عافدلا ةرازول نايب دافأا امبسسح ،(راعلا و لذلا رادج)

تّنسش يوارحسصلا سشي÷ا تاوق““ نا -سسمأا (سصاو) ةيوارحسصلا ءابنألا ةلاكو هتدروأا امبسسح-١5 مقر نايبلا ‘ ءاجو
سشي÷ا نأا نايبلا فاسضأاو .““ةزوح عاطق ةسشير◊ ةقطنم  ‘ يبرغŸا لÓتحلا تاوق فدهتسسا ،سسمأا افينع افسصق

عاطق بتيكŸ ةقطنم رارغ ىلع يبرغŸا لÓتحلا دعاوق قدنخت طاقن ةدع مويلا رمدم فسصقب فدهتسسا““ يوارحسصلا
ةقطنم ¤ا ةفاسضإلاب ،لاقمأا عاطق ةعاقلا ي-ل-ق-مأا ة-ق-ط-ن-مو ةزو-ح

تاوق فينع فسصق فدهتسسا امك .““لاق-مأا عا-ط-ق تا-م-ت-لا ي-ل-ق-مأا
عاطق سشيركعلا ةخبسس ةقطن-م ‘ ةز-كر-م-تŸا ي-بر-غŸا لÓ-ت-حلا
دعاوق““ نأا نايبلا فاسضأاو .ةرامسسلا عاطق ىفسصلا يدوأاو ةرامسسلا

ةقطنم ‘ ،يوارحسصلا سشي÷ا لبق نم تفسصق دق ىرخأا ةيبرغم
¤ا ةفاسضإلاب Úتيلاتتم Úترم تفسصق يتلا سسبÙا عاطق دقعل

تايثاÌل ةق-ط-ن-مو سسبÙا عا-ط-ق ة-ب-كر-مأا يدوأا Úت-ق-ط-نŸا
 .““ةتلقلا عاطق

يوار--ح--سصلا سشي÷ا تاد--حو تا--مو--ج--ه““ ل--سصاو--ت---تو
ي-بر--غŸا لÓ--ت--حلا سشي--ج تاز--كر“ ة--فد--ه--ت--سسم

رسشع ثلاثلا ذنم كلذو  راعلارادج ءارو ةعقوقتŸا
لÓتحلا تاوق تقرخ امدعب يسضاŸا Èمفون

د-ع-ب را-ن-لا قÓ-طإا ف-قو قا-ف-تا ي-بر--غŸا
Úي---ندŸا ى---ل---ع ا----ه----مو----ج----ه

لز-ع-لا Úيوار--ح--سصلا

رئاز÷ا ىدل يدوعسسلا Òفسسلا
فياــــــــــــــن Òمألا زكرم““ ملسسي

ةيفسصتل دوعسس لآا زيزعلا دبع نب
““ىلكلا ضضارمأاو مدلا

دبع ،رئاز÷ا ىدل نـيفيرسشلا Úمر◊ا مداخ رـيفسس ةداعسس ماق
Òمألا زكرم““ ميلسستب ،سسمأا ،ين-يÒم-ع-لا م-ي-هار-بإا ن-ب ز-يز-ع-لا
ىلكلا سضارمأاو مدلا ةيفسصتل دوعسس لآا زيزعلا دبع نب فيان
،راون يبأا هللا دبع ،ةركسسب ةيلو ›او ¤إا ““ةيلوبلا كلاسسŸاو
ةبه زكرŸا اذه نأا ينيÒمعلا Òف-سسلا ح-سضوأا ة-ب-سسا-نŸا هذ-ه-بو
زيزعلا دبع نب فيان Òمألا يكـــلŸا ومسسلا بحاـــسص نم ةمدقم

دكؤوت ةبهلا هذه نأاو ،ةركسسب ةيلو ¤إا (هللا همحر) دوعسس لآا
ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمŸا ‘ Úق-ي-ق-سشلا Úب-ع-سشلا Úب ط-بر-ت ي-ت-لا ة-يو-خألاو ة-ي-نا-سسنإلا ط-باور-لا ةو-ق ى-ل-ع
ىلع هنانتماو هركسش  نع ةركسسب ةيلو ›او Èع هتيحان نم .ةيبعسشلا ةيطارقÁدلا ةيرئاز÷ا ةيروهم÷او

.ىرخأا تايلو ¤إا رفسسلا ءانع ةقطنŸا ناكسس ىلع ففخيسس هنأا ىلع ًادكؤوم ،زكرŸا ءاسشنإا

 ـه٢٤٤١ لوألا ىدامج٠٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢يفناج٤٠ Úنثإلا
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‘ لّوŒأا سسمألا----ب تن-----ك
لجأا ن-م ن-ك-لو ،ءار-ششلا ل-جأا ن-م سسي-ل قو-ّشسلا

وأا Óخُب سسيل كلذو ،ةشضورعŸا علشسلا ةدهاششم
بتاّر-لا نأل ن-ك-لو ،ه-ل-لا ح-م-شس ل ي-ن-م ة--نا--ت--ن
،هدعوم ‘ ءاج ول ىتحو ،Óيلق رخأات يرهششلا

دÓب ‘ ...سسمّللا نود ةدهاششŸاب يفتكأاشس تنك
.!!..رانيد٠59 ـب نيدرشسلا وليك ..نيدرشسلا
ثيد◊اب ينباو ي-ت-ل-ئا-ع ي-شصوأا تح-ب-شصأا اذ-ه-ل
..““مودت ل ةمعّنلا نإاف اونششوششخا““ لوقي يذلا

،ةمعنلا يه نيأاو““ اقحام اقحاشس ينبا ّدر يتأايف
اي تنششوششخا دقل ،اهلجأا ن-م ن-ششو-ششخ-ن ى-ت-ح

.““حاشس“ دلج › جرخي داك ىتح يبأا
ىلع ةيحتلا يقلأا ،قوّشسلا ةقورأا Úب فوطأا تنك
ق-ّل-عأا م-ث ،را-ع-شسألا ن-ع م-ه-لأا-شسأا م-ث ،ة-عا-ب--لا
تركذتو ،باو÷ا ¤إا عامتشسلا دعب Òفشصتلاب
مÓ-فألا د-حأا ‘ ا-ه-ت-ع-م-شس ي-ت--لا ة--لو--قŸا كل--ت
ادع ام ،دÓبلا هذه ‘ Óغ ءيشش لك““ :ةيبرعلا
.““ناشسنإلا

،يفط-ع-م بي-ج سسشسح-ت-ت د-ي-ب تر-ع-شش ةأا-ج-فو
ل يكذلا سصّللا نأل ،يبغ ّسصل دي اهنأاب تكردأاف
،افطعم سسبلي يلثم مدعم فظوم ةقرشس ‘ ركفي
ف-ط-عŸا بي-ج ‘ ا-ئ-ي--شش ع--شضت ل سسا--ن--لا نألو
اهب حشس‰ يتلا ،ةيقرولا ليدانŸا ىوشس يجراÿا
.يبيج ‘ هتللب Óيدنم تيشسن دق تنكو ،انفونأا
هدي عشضو هنأا هنم انظ قرولا ليدنم سصللا ذخأا

ةبلعلا رششحي وهو يمامأا يششÁ حارو ،ةورث ىلع
ف-شصن ‘ ي-شش“ تنأا““ :› لا--ق م--ث ،ه--ب--ي--ج ‘

.““رورملل لا‹ › كÎت ⁄ ،قيرطلا
قلعت انوروك نأل ،للبŸا ليدنŸا رذحا ““ :هل تلقف
.““هب
ل““ :لاق مث ،يمامأا ةبلعلا فذ-ق ،ي-ن-م-ه-ف ه-نألو
ىلع ةبوطرلا ببشس نع لءاشستأا انأاو ،هللا كحّبر
.““..دوقنلا قرو

 فينوب ىفطسصم

صصـــــــللأ
فيرظلأ

 ةيندŸأ ةيام◊أ
زاغ نم ةلئاع ذقنت
 نوبركلأ يداحأأ

نم ةيندŸا ةيام◊ا ةدحو تنك“
زاغب قانتخلا نم ةلئاع ذاقنإا
‘ ،سسمأا لوأا ةليل ،نوبركلا يداحأا
برغ ،واودوب ةرئادب ،جاده دلوأا
نم ةلئاعلا نوكتتو.سسادرموب
Úب مهرامعأا حواÎت ،دارفٔا ةعبرٔا

مهذاقنإا ” ،ةنشس7٤و٠١
نم بشسانŸا تقولا ‘ مهفاعشسإاو

‘ ةيندŸا ةيام◊ا رشصانع فرط
تركذ امك .ليللا فشصتنم دودح
ةلئاعلا دارفأا نأا حلاشصŸا تاذ
” سسفنتلا ‘ ةبوعشص نم نوناعي

دلوأا يحشصلا عاطق ¤ا مهليو–
ح .ةÒشصن :سسادرموب.ىشسوم

ءامل-ع-ل يŸا-ع-لأ دا–’أ رد-صصأأ
بوجوب ،ةديدج ىوتف ÚملصسŸأ
لÓتحÓل ة-ل-ما-صشلأ ة-ع-طا-قŸأ
كلذ ‘ اÃ ،ي---ل---ي---ئأر----صسإ’أ

نأأ ¤إأ ،ًا-يدا-صصت-قأ ه-ت-ع-طا-ق--م
ي-صضأرأ’أ ة-فا-ك ن--م بح--صسن--ي
نايب ‘ دا–’أ بلاطو .ةلتÙأ
ةي-م-صسر-لأ ه-ت-ح-ف-صص Èع هر-صشن

Ãعيقوت لمحو ،““كوبصسي-ف““ ع-قو
هنيمأأو ،Êوصسيرلأ دم-حأأ ه-صسي-ئر
هرقلأ نيد-لأ ي-يfi ي-ل-ع ما-ع-لأ
لÓتح’أ ةلود ةع-طا-قÃ ،ي-غأد
،ا-ه-تا-ج--ت--ن--مو (ل--ي--ئأر--صسإأ)
انرايدو انصضرأأ لت– اهرابت-عا-ب““

اننأوخإأ ىلع ›وت-صستو يد-ت-ع-تو
Úط-صسل-ف-ب م-هرا-يدو م-ه--صضرأأو
تلأز ا--مو ،ة--يرو--صسلأ ن’و÷أو
.““ىصصقأ’أ دجصسŸأ ىلع رطيصست
،كلذ ىلع ءانب““ :دا–’أ درطتصسأ

قو--صسي وأأ يÎصشي ن--م ل--ك نإا--ف
وهف Úبصصاغلأ ÚلتÙأ تاجتنم
.““ةÁر÷أ هذه ‘ كÎصشمو مثآأ
ةلدأ’أ““ نأأ ¤إأ دا–’أ راصشأأ امك
دصصاقŸأو ،ةعطاق-لأ ة-ي-عر-صشلأ
،ةÈتعŸأ حلا-صصŸأو ،ة-ي-عر-صشلأ
ة-ع-طا-قŸأ بو-جو ى-ل--ع لد--ت
ع-ل-صسلأ ع--ي--م÷ ة--يدا--صصت--ق’أ

تاينقتلأو تامدÿأو عئا-صضب-لأو
،بصصاغلأ لتÙأ اهجت-ن-ُي ي-ت-لأ

’و اهؤوأرصش ’و اهعيب زوجي Óف
’و ،اهب عافتن’أ ’و ،اهدأÒتصسأ
نأأ حصضوأأو .““اهجيورتو اهقيوصست
نمصض لخدت اهلك تاجتنŸأ هذه““
،هنم جتني ام وأأ بوصصغŸأ لاŸأ

باصصتغأ ن-ع ةد-لو-ت-م تمأد ا-م
لزا---نŸأو عرأزŸأو ي----صضأرأ’أ
ة---لود ن---ع ةŒا---نو ،ها---يŸأو
ÚنطوتصسŸأ تاباصصعو لÓتح’أ
.““ÚلتÙأ

هيلع صصنت فقوم
 ةيلودلأ Úنأوقلأ

ÚملصسŸأ ءاملع دا–أ د-كأأ ا-م-ك
،نأودعلأ عدر““ نأأ نم هفقوم ىلع
يصضأرأ’أ نم نيد-ت-عŸأ جأر-خإأو

عيم-ج-ب م-ه-ت-موا-ق-مو ة-ل-تÙأ
ة-صضير-ف ة-عور-صشŸأ ل-ئا-صسو--لأ

نأأو ،ةينا-صسنإأ ةرور-صضو ة-ي-عر-صش
لئاصسو-لأ ع-ي-م-ج-ب م-ه-ت-موا-ق-م
ه-ي-ل-ع صصن-ي ق--ح ة--عور--صشŸأ
·أ’أ تأرأرقو ةيلودلأ Úنأوقلأ
،ةيلودلأ تأدهاعŸأو ،ةد-ح-تŸأ
.““لودلأ Òتاصسدو
صصوصصنلأ صضعب ¤إأ نايبلأ راصشأأو
نم24 ةداŸأ اهنم ،ةي-نو-نا-ق-لأ

يت-لأ ،7091 ماع-ل يا-ه’ ة-ح-ئ’
ةلودلأ صضرأأ Èتعت““ هنأأ ىلع صصنت

fiح ة-ل-تÚ ةطلصسلأ ت– نوك-ت
¤إأ ًأÒصشم ،““ودعلأ صشي÷ ةيلعفلأ
تأرأر-ق-لأ تأر-صشع كا-ن--ه““ نأأ
قح ى-ل-ع لد-ت ةد-ح-تŸأ ·أÓ-ل
رير–و ،نأودعلأ دصصو ةمواقŸأ
.““ةلتÙأ يصضأرأ’أ

نأرهوب لاطب فلأأ63 نم Ìكأأ
0202 ةنشس

ا-عا-ف-ترا نار-هو ة-يلو-ب ة-لا-ط-ب-لا ‘ ن-يو-شضنŸا دد--ع ل--ّج--شس
fiخ اشسوشسÓا ةنشسلا لŸيششفت ةدايز ببشسب ،٠٢٠٢ ةيشضقن

ةيريدŸ ةيمشسر ريراقت تفششكو .رئاز÷ا ‘9١-ديفوك ءابو
‘ ياك-شش دار-م ة-ح-ل-شصŸا سسي-ئر بشسح ،ة-يلو-لا-ب ل-ي-غ-ششت-لا

تاون-شسلا لÓ-خ ع-جار-ت ي-ت-لا ما-قرأا نأا-ب ،““راو◊ا““ع-م ه-ث-يد-ح
،ةئاŸاب67.١١ ¤إا ةنشسلا هذه تعفترا ،ةئاŸاب8 ةبشسنب ةÒخألا

 ..٠٢٠٢ ‘ ةيلولاب لمع بلط3١6و افلأا63 ـب ليجشست نع اديفم
ةبشسن ينهŸا نيوكتلا وجيرخ لكششي ،Úلاطبلا ةئف ›امجإا نمو
9.7٢ ›اعلا ميلعتلا يجيرخ ةبشسن لكششت اميف ،ةئاŸاب6٢.٤
 .ةئاŸاب
ة-ن-شسلا لÓ-خ ل-م-ع-لا قو-شس ‘ جا--مدإا ثد--ح--تŸا تاذ ح--شضوأاو
سسيئر لاق .يتامدÿا لاÛا ‘٠3٤٤ هنم لاطب٠٢98 ةطرافلا
رثأاب مهروجا اوقلت مه-جا-مدا ” ن-يذ-لا نو-لا-ط-ب-لا““ :ة-ح-ل-شصŸا

ةياهن لبق لمعلا قوشس ‘ ررخأا دادعأا جامدإا متي نأا ¤إا يعجر
ةيشصولا ةرازولا تاميلعتل اذيفنت اذهو ،١٢٠٢ ةيرا÷ا ةنشسلا
 .““لمعلا نع Úلطاعلاو Úلاطبلا ددع نم سصيلقتل

 لامآا .ع :نارهو

فقوت ءاشضيبلأ Úع ةطرشش
ةلواfi ةيشضق ‘ Úشصخشش

زج–و يدمعلأ لتقلأ
ايران احÓشس

ةرئاد نمأاب ةيئاشضقلا ة-طر-ششلا ر-شصا-ن-ع ن-ك“
فنشصلا نم يران حÓشس زجح نم ءاشضيبلا Úع

فيقوت عم قئاثو نودب (ديشص ةيقدنب) سسماÿا
لتقلا ةلواfi ةيشضق ‘ امهيف هبتششم Úشصخشش
.يرانلا حÓشسلاب يدمعلا
نم عبارلا ةل-ي-ل ¤إا ا-ه-تا-ي-ث-ي-ح دو-ع-ت ة-ي-ل-م-ع-لا

فشصنلاو ةنماثلا ةعا-شسلا ى-ل-ع٠٢٠٢ Èم-شسيد
Úعب عبارلا يرشض◊ا نمألا لبقتشسا ثيح Óيل
ىوكشش Ëدقت سضرغل سصاخششأا ةثÓث ءاشضيبلا

لبق نم ةيرا-ن تا-ق-ل-ط-ل م-ه-شضر-ع-ت عو-شضو-م ‘
لبقتشسŸا يح ىوتشسم ىل-ع Úلو-ه‹ سصا-خ-ششأا
رارشضأل مهتبكرم اهلÓخ تشضرعت ءاشضيبلا Úعب
تقل-ت تي-قو-ت-لا سسف-ن ‘و ،ي-جراÿا ا-ه-ل-ك-ي-ه-ب

ةŸاكم ءاشضيبلا Úع ةرئاد نمأاب ةطرششلا رشصانع
ة-ي-ب-ط-لا تلا-ج-ع-ت-شسلا م-شسق ن--م ة--ي--ف--تا--ه
Úشصخششل مهلابقتشسا اهدافم يلÙا ىفششتشسملل
ءارج لجرألا ىوت-شسم ى-ل-ع تا-با-شصإل ا-شضر-ع-ت

ىلع Úلوه‹ سصاخششأا لب-ق ن-م ة-يرا-ن تا-ق-ل-ط
ةطخ عشضو دعبو روفلا ىلع ،ي◊ا سسفن ىوتشسم
نيأا ،نا-كŸا Úع ¤إا ل-ق-ن-ت-لا ” ة-م-كfi ة-ي-ن-مأا

فوفلم يران حÓشسل مه-ي-مر د-ع-ب رار-ف-لا-ب اوذل
ع--م (٢١ رايع د-ي-شص ة-ي-قد-ن-ب) سشا-م-ق ة-ع-ط-ق-ب
سشي-طارÿ ة-غرا-ف ه-فر-ظأا ة--ثÓ--ث عا--جÎشسا
.٢١ رايع ديشص ةيقدنب
فيثك-ت-بو ،ة-ي-شضق-لا ‘ ق-ي-ق-ح-ت-ل-ل ارار-م-ت-شسا
هبتششŸا ةيوه ديد– ” ،ثاح-بألاو تا-ير-ح-ت-لا

امهيف هبتششم Úشصخشش في-قو-ت ” ثي-ح م-ه-ي-ف
٢٤ و6٢ رمعلا نم ناغل-ب-ي ا-ي-ئا-شضق نا-قو-ب-شسم
.ةنشس
نع يئازج فلم امهد-شض ز‚أا ا-م-ه-ي-ف ه-ب-ت-ششŸا

ةحنجو ،يدمعلا لتقلا ةلواfi ةيانج““ :ةيشضق
نود سسماÿا ف-ن-شصلا ن-م يرا-ن حÓ-شس ةزا-ي--ح
ةيئاشضقلا تاه÷ا ما-مأا ه-ب-جوÃ ا-مد-ق ““ة-شصخر
.ايميلقإا ةشصتıا

ي◊اشص قراط :يقاوبلا مأا

 بــــبشستي دـــــــيل÷أ
  ةيرورم ثدأوح5 ‘

قطانم سضعب ىلع تطقاشست ي-ت-لا جو-ل-ث-لا بق-ع
نود ةرار◊ا تاجرد سضافخناو فيطشس ةيلو
تلجشس ،ديل÷ا نم تاقبط تلكشش يتلاو ،رفشصلا

،ف-ي-ط-شس ة-يلو-ل ة-ي--ندŸا ة--يا--م◊ا ح--لا--شصم
رورم ثداوح (5٠) ةشسمخ ،دحألا اذه ةحيبشص
يتيدلب ميلقإا ‘ رايشسلا قير-ط-لا ىو-ت-شسم ى-ل-ع
فارحناب قلعتم اهمظع-م ،ف-ي-ط-شسو تا-نرآا Úع
نزو-لا ن-م ة-ي-ع-ف-ن ىر-خأاو ة-ي-حا-ي-شس تا-ب-كر-م
سصاخششأا8 ة-با-شصإا لا-م-جإا تف-ل--خ ،ف--ي--فÿا
ةدجنلا قرف تلوت ،ةروطÿا ةتوافتم تاجردب
سصاÿا ة-ي-ندŸا ة-يا-م-ح-ل-ل مد-ق--تŸا ز--كر--م--ل--ل
ة-شسي-ئر-لا ةد-حو-لا اذ-كو را--ي--شسلا ق--ير--ط--لا--ب
¤إا Úبا---شصŸا ءÓ---جإاو فا---ع---شسإا ف---ي---ط----شسب
.فيطشس يعما÷ا ىفششتشسŸا تلاجعتشسا

هبارعل .ح :فيطشس

 ر .ماشصع :تلاكو

تــيقاوم
ةÓــسصلا
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٦٠ :٨٢      :     رــــــجفلا

٢١ :٢٥      :     رــــهظلا

٥١ :٦٢      :     رـــسصعلا

٧٤:٧١      :     برغŸا

٩١ :١١      :     ءأسشعلا

 ـه٢٤٤١ لوألا ىدامج٠٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢يفناج٤٠ Úنثإلا
 ةديدج ىوتف ‘ ÚملشسŸا ءاملعل يŸاعلا دا–لا

ÚلتÙأ تاجتنم قوشسي وأأ يÎششي نم لك
مــــــثآأ وــــهف Úـــــبشصاغلأ

‘ ى-ل-ج-ت-ت ن-مز-لا ق--ئار--ح
لا-ع-ت-ششلا ،نا--شسنإلا سسأار
رع-ششلا و-شسك-ي-ل ،سضا-ي-ب-لا-ب

ي-----ه تشسي-----ل.. ة------ل------ح
تاياهنلاب اناذ-يإا ةرور-شضلا-ب
ة-ياد-ب ي--ه ل--ب ة--ي--م--ت◊ا
‘ اديعب سصو-غ-لاو ة-م-ك◊ا
ها-ن-ك-ت-شساو تاذ--لا قا--م--عأا
د-ق ي-ت-لا ة-ق--ي--ق◊ا راو--غأا

اهارت ل ام ةلحرم ‘ نوكت
سشبغ امه-ي-ل-ع كي-ن-ي-ع نأل

ملعن نحنو ةبر-ج-ت-لا سصق-ن
ةبا-غ-لا ‘ ق-ير-ح ل-ك ع-م نأا

دا-مر-لا-ف ة-با-غ--لا دد--ج--ت--ت
ثعبنتف دا-م-شس ¤إا لو-ح-ت-ي
كلذ-ك د--يد--ج ن--م ةا--ي◊ا
ةا--ي◊ا ة--با--غ ‘ ق---ئار◊ا

¤إا ر---ئا---شسÿا لو---ح---ت----ت
.. Âاغمو بشساكم
يمÓشسإلا موهفŸا ‘ بيششلا

ن--ب ر--م--ع ن--ع---ف رو---ن و---ه

نأا هنع هللا يشضر باطÿا
ملشسو هيلع هللا ىلشص يبنلا

‘ ة-ب-ي-شش با-شش ن--م) :لا--ق
موي ارو-ن ه-ل تنا-ك مÓ-شسإلا
،نا-ب-ح ن-با هاور (ة-ما-ي-ق--لا

هللا يشضر ةريره يبأا نعو
هللا ى-ل-شص ي-ب-ن-لا ن-ع ه-ن-ع
اوفتنت ل) :لاق ملشسو هيلع

مو--ي ٌرو---ن ه---نإا---ف ،بي---ششلا
‘ ةبيشش باشش نمو ،ةمايقلا
ا---ه---ب ه---ل بت---ُك ،مÓ---شسإلا

ا-ه-ب ه--ن--ع ّط--ُحو ،ة--ن--شسح
(ةجرد اهب هل عِفُرو ،ةئيطخ
ه--ن--شسحو نا--ب--ح ن---با هاور
.Êابلألا

لإا ،رونلا ةفشسلف لف– اذام
؟ة--ع--طا---شسلا ة---ق---ي---ق◊ا

نا---شسنإا رو---ن---لا نا---شسنإا----ف
‘اشص ،ركفلا قيمع رشصبتم
،ةقي-ق◊ا د-ششن-ي ناد-جو-لا

،راو-نألا ل-ب رو--ن--لا ل--ق--عو

تافاقث ىل-ع ح-ت-ف-ت-م ل-ق-ع
افشص ام اه-ن-م ذ-خأا-ي ،⁄ا-ع-لا

طقتلي لقع ،ردك ام كÎيو
Úتاشسب نم ليمج وه ام لك
..ءارشضÿا ةيناشسنإلا
و-ه ،ا-ب-ي-شش سسأار-لا ل-ع-ت-ششا

ةمك◊ا لعششم لمح ةظ◊
زواŒو ة-فر--عŸاو م--ل--ع--لاو

Œة-شصقا-ن-لا با-ب-ششلا برا،
تاذ-لا ةآار-م ¤إا ر-ظ-ن-لا و--ه
ل ةم-ي-ك-ح ة-ق-ي-م-ع ةر-ظ-ن
ة-ي-نÓ-ك--ششلا ى--ل--ع ز--كر--ت
دشس÷ا يÎعت يت-لا ة-يداŸا
تاذ-لا ه-ن-ك ‘ سصو-غ--ت ل--ب
ة----ن----مزأا Èع ة----يراو-----تŸا
.. تاراشسكنلا و تابيÿا

؟ داوشسلا ةفشسل-ف ن-ع اذا-مو
وه ،اداوشس سسأارلا لاعتششاف
سضوÿاو با--ب--ششلا ة--ياد--ب
ا-مو تا--ياد--ب--لا تار--ما--غ--م
ةو-قو سصق-ن ن--م ا--ه--يÎع--ي

،راد-ح--ناو و--م--شسو رور--غو
روثتو اناي-حأا ل-ق-ع-لا بي-غ-ي
تاظحللا Ìكأا امو ةفطاعلا
نا-شسنإا ا-ه-ي-ف قر--غ--ي ي--ت--لا
هفذقت ،ي÷ رحب ‘ داوشسلا
ئطاوشش ¤إا ةبرجتلا جاومأا

لا-ع-ت-ششا Úب-ف.! ة--لو--ه‹
لا-ع-ت-ششلاو اداو-شس سسأار--لا
ةبرجتلا نم ةفاشسم ا-شضا-ي-ب
كرتو دادعتشسلاو ةÿÈاو
يلختلاو ةشصقانلا تاياد-ب-لا

بابششلا فطاوع حومج نع
ن-ما-ي ر-ششبأا-ف .ة-ف--شصا--ع--لا

كرو-ن و--ه--ف هر--ع--شش با--شش
كلذ تا-م-ل-ظ ط--شسو ع--ششŸا
...بيهرلا مويلا

ةــــفسسلف ‘ تÓــــــمأأت
داوــــسسلاو ضضأــيبلا

ةيمنتلا ‘ ثحابلاو بتاكلا
 :ةـــــــيرششبلا

يلع رــــــــمعم يردشش
moc.liamg@irdehcila
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