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دـــــعو اــــــ‡رــــــبكألإ ءزـــ÷إ
 قـــــــق– سســــــيئرلإ هـــــب

يتباث للب يبŸوألإ ءإدعلإ
 :””رإوـــــــــــــــ◊إ””ـل

ةيإرلإ عفر يملح
اـــــــيلاع ةينطولإ

وـــــيكوط ‘
٤ صص٢ صص

تإءاــــــــــــــــــــــفعإإ ل
عــناصصŸ ةـيبيرصض

تإرايصسلإ بيكرت
تاونصس سسمخ لÓخ لغصش بصصنم فلأا062 ¯

داÒتصس’ا Òتاوف نم ةئاŸاب53¯
!اقباصس اـهميخصضت ”

ةروـــتاف سصــيلقت ¯
 دارـــــــــــيتصس’ا

 ر’ود رايلم8 ـب
ةـــــــــــــنراقم

9102 ماعب

 ،ةــــــــــــــــــــــــــــيلاŸإ رـــــــــــيزو
:فسشكي نامحرلإ دبع نب نÁأإ

٤ صص

3 صص

 ـه٢٤٤١ لوألإ ىدامج١٢  قـفإوŸإ  م١٢٠٢يفناج٥٠ ءاثلثلإ

““راوــ◊ا““ / يبيور بعصصم :رـــيوصصت

راقعلإ ةيسضق ‘
 يـــحايسسلإ

تإونصس عبصس
اــــــــــــــنجصس

ىيحيوأل

صسنوي Ëرك
:رذــــــــحي

اـــــــــنلجصس
ىواــــــــــــــــكصش
ببصسب ةديدع

ةوــــصشرلإ
٠١ صص

ةــــــلصصإوم
ةــــــظقيلإ

عــيمج ىلع
تاـيوتصسŸإ

ةيروهم÷إ صسيئر
صسلجملل اعامتجإ صسأإÎي

:رمأايو نمألل ىلعألإ

3 صص

٩١ دـــيفوك

ةعاصس٤٢لÓخ تايفو٥و ةباصصإإ٧٣٢
:رـميحلب ..اهتقو ‘ رهظتسس ةموك◊إ لمع جئاتن نإإ لاق



لوح راطع هلاق ام إذه
لظلإ قطانم عيراصشم

ىدل ،سسمأا ،راطع د-يÛا د-ب-ع ،ة-قا-ط-لا ر-يزو ا-عد
ةلسصاوم ¤إا ،عاطقلا تاراطإا ع-م ا-عا-م-ت-جا ه-سسؤور-ت
قطانم ‘ ةيمنتلا اياسضقب لفكتلا ةÒتو نم عفرلاو
Èع ةرازولا هتر-سشن يذ-لا نا-ي-ب-لا ‘ ءا-جو .ل-ظ-لا

:كوبسسيف يعامتج’ا ل-سصاو-ت-لا ع-قوÃ ا-ه-ت-ح-ف-سص
،راطع ديÛا دبع ،ة-قا-ط-لا ر-يزو ،Úن-ث’ا سسأار-ت““
ثيح ،ةقاطلا عاطقل يمييقتلا يعوبسسأ’ا عامتج’ا

ةد-ع ¤إا ا-يز-كر-م ةرازو-لا تارا-طإا ع-م ه-ي-ف قر-ط--ت
هتاذ ردسصŸا حسضوأا امك .““كلذ ةÒتو عفرو لظلا قطانÃ لفكتلا ‘ ةلسصاوŸا اهنم ،تافلم
تلخدو اهما“إا ”““ يتلا عاطقلا ةنمقر عيراسشم ¤إا  عامتج’ا اذه لÓخ قرطتلا ” هنأا

ةرازولا يراسشتسسم عم راط-ع ثح-ب ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م .““ة-ن-سسلا ة-ياد-ب لÓ-غ-ت-سس’ا ز-ي-ح
لÓخ نم ةقاطلا عاطق ريوطتو ةيمنت راطإا ‘ لخدت ىرخأا تافلم ةيزكرŸا تاراطإ’او
.““ةددÙا لاجآÓل مراسصلا ماÎح’ا ىلع سصر◊او ده÷ا نم ديزم لذب““

 ةقيلفتوب ديعصس ليو–
سشإر◊إ نجصس ¤إإ

نع ينطولا عافدلا ةرازو تنلعأا
قباسسلا سسيئرلا قي-ق-سش ل-يو–
نج-سس ¤ا ة-ق-ي-ل-ف-تو-ب د-ي-ع-سس
ةرازول نايب ‘ ءاجو .سشار◊ا
سسل‹ رارقل اذيفن-ت““ عا-فد-لا
ير--ك--سسع--لا فا--ن---ئ---ت---سس’ا
ةدقعنŸا هتسسلج ‘ ةديل-ب-لا-ب
،١202 ي-ف-نا--ج20 خ-يرا-ت--ب
” هنأا املع ماعلا يأارلا طيحن
،١202 يفناج30 ،دحأ’ا ءاسسم

ديعسس ةقيلف-تو-ب م-ه-تŸا ل-يو–
ةياقولل ةيركسسع-لا ة-سسسسؤوŸا ن-م

¤إا ةد--ي--ل--ب--لا--ب ة--ي--بÎلا ةدا--عإاو
ل-ي-هأا-ت-لاو ة-ي-بÎلا ةدا-عإا ة-سسسسؤو-م

ي-ئاز÷ا بط-ق-لا ما-مأا ة-يرو-ه-م÷ا ل-ي-كو فر-سصت ت– ه-ع--سضو ” ثي--ح ““سشار◊ا--ب
.اياسضق ةدعب اعباتم هنوك دمfiا يديسس ةمكحÃ ›اŸاو يداسصتق’ا

رصشابت ةيلاŸإ ةيصشتفم
بوب◊إ نإويدب تاقيق–

ةيلاملل ةماعلا ةيسشتفŸا نم رسصانع ،سسمأا ،لسصو
ناو-يد ة-ير-يد-م ر-ق-م ¤إا ة-ي-لاŸا ةرازو-ل ع-با--ت--لا
لو-ح ل-ما--سش ق--ي--ق– ح--ت--ف ” ثي--ح ،بو--ب◊ا
اذيفنت ق-ي-ق-ح-ت-لا ءا-جو .ي-تا-ب-سساÙا Òي-سست-لا

ديÛا دبع ،ةيروه-م÷ا سسي-ئر ا-هرد-سصأا ر-ماوأ’
 .نامحرلا دبع نب نÁأا ،ةيلاŸا ريزول ،نوبت
،نوبت ديÛا د-ب-ع ،ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر ر-مأا د-قو
حمقلا داÒتسسا ةيسضق ‘ ي-ئا-سضق ق-ي-ق– ح-ت-ف-ب
ريزو ،نوبت سسيئرلا فلكو ،ايناوتيل نم سشوسشغŸا
ءارزولا سسلÛ اعامتجا هسسؤورت سشماه ىلع كلذ يتأا-يو .بو-ب◊ا ناو-يد ‘ ي-تا-ب-سساfi ق-ي-قد-ت ءار-جإا-ب ة-ي-لاŸا

ترجف دق ةديدج ةيسضق تناكو .0202 ةنسس لÓخ ةيرازولا تاعاطقلا فلتı ةيونسسلا ةليسص◊ا مييقتل سصسصخ
دعب اهنأاسش نم ةيناثلا ةحيسضفلا دعتو ،محفلاب ا-ه-جز-مو بو-ب◊ا-ب ةأا-ب-ع-م ةر-خا-ب فا-سشت-كا د-ع-ب ،ي-سضاŸا تب-سسلا
.ايناوتيل نم ةمداق ،دسسافلا حمقلا نم ةÈتعم تايمك داÒتسسا

قـفاوŸا  م١202يفناج50 ءاثÓثلا2
 ـه244١ لوأ’ا ىدامج١2

ةديدع ىواكصش :سسنوي Ëرك
!ةوصشرلإ ببصسب انلصصت

توسص لب ،بعسشلا توسص سسيل ةيروهم÷ا طيسسو بودنم نإا ،سسنوي Ëرك ،ةيروهم÷ا طيسسو لاق
لكاسشم لح ‘ ةطاسسولاب مايقلا ‘ روحمتت ةيروهم÷ا طيسسو ماهم نأا ¤إا اÒسشم ،نوبختنŸا مه بعسشلا

.ÚنطاوŸا
،ةرادإ’ا ‘ افظوم سسيلو ،ايسضاق وأا ايلاو سسيلو ،ايماfi سسيل بودنŸا نأا سسنوي Ëرك فاسضأاو

تائف لكل عامتسسÓل ةدعتسسم ةلودلا نأا ادكؤوم ،ةسسائرلا نم Úعم ةينطو ةيسصخسش وهف
.ةيسساسسأ’ا تاير◊او قوق◊ا ةيامح طيسسولا رودو ،مهت’اغسشنا عيم÷و بعسشلا

كانهو ،تارادإاو ة’و مهسسفنأا نوبّسصني ءاطسسولا سضعب كانه نأا ¤إا ثدحتŸا تاذ راسشأاو
هرود بودنŸا نأا سسنوي Ëرك حسضوأاو .مهتيحÓسص نم سسيل اذهو ،ةسسايسسلا ‘ لخدتي نم
يونسسلا ريرقتلا نأا ادكؤوم ،دÓبلل Òخ وه امو ،ةرادإ’او نطاوŸا قوقح نع عافدلاو داي◊ا

.بيرق نع Óسصفمو ازهاج نوكيسس
تلحفتسسا نأا د-ع-ب تارازو-لا سضع-ب ‘ ى-ت-ح ىوا-ك-سش ل-ي-ج-سست ” ه-نأا سسنو-ي Ëر-ك د-كأاو
ذيفنت لجأا نم لخدتلا بودنŸا ق-ح ن-م ه-نأا اد-كؤو-م ،ا-هاد-حإا ق-باو-ط ع-ي-م-ج ‘ ةو-سشر-لا

.مكاÙا تارارق

لجÎي يقزر فيرصش ليمزلإ
ةلي-ل ،ه-ل-لا ة-م-حر ¤إا ل-ق-ت-نا
،يقزر فيرسش ،لوأ’ا سسمأا
دحأاو قبسسأ’ا ماعلا ريدŸا
ÚسسسسؤوŸا ءا---------سضعأ’ا

ن---ع،““ÿÈا““ ةد---ير÷
.ةنسس85 ز-ها-ن ر-م-ع

ل--حر يذ--لا مو--حرŸا
،ة-ي-ب-ل-ق ة-ت-ك-سس ر--ثإا

‘ ه--تا---م---سصب كر---ت
،““ÿÈا““ عم‹ خيرات
د--حأا نا--ك نأا د--ع--ب--ف
ÚسسسسؤوŸا ءا-----سضعأ’ا
ةدع لغ-سش ،ةد-ير-ج-ل-ل

““ÿÈا““ عقوم نع Óقنو .ÚتÎف ىلع ماع ريدم اهنيب نم بسصانم
،ةديرجلل هترادإا لÓخ ريرحتلا ةعاق نم بيرق دج ناك ديقفلا نإاف

اسضيأاو ،ليسصافتلا قدأا ى-ل-ع فو-قو-لاو Òي-سست-لا ‘ ة-مار-سصلا-ب فر-ع
.راو◊او Êاسسنإ’ا لماعتلا

‘ نامعن يديسسب ،رسصعلا ةÓسص د-ع-ب سسمأا ،ىÌلا د-ي-ق-ف-لا نا-م-ث-ج يروو
.هتانج حيسسف هنكسسأاو ديقفلا هللا محرف ،وزو يزيت ةي’وب ثراو د’وأا ةيرق

AIS طــــــــــــسسو :عــــــــــبطلا
ةخسسن0032 :سسمأا خسسن ددع

9١ ديفوك

ةباصصإإ732
لÓخ تايفو5و

ةعاصس42ـلإ
ر-ئاز÷ا ‘9١-ديفوك سسوÒفب ةديد-ج ة-با-سصإا٧32 لي-ج-سست ”

ةيملعلا ةنجللا ،سسمأا ،تنلعأا امبسسح ،ةÒخأ’ا ةعاسس42ـلا لÓخ
ددعلا عفتري اذهبو .رئاز÷ا ‘ ةحئا÷ا ةع-با-ت-مو د-سصر-ب ة-ف-ل-كŸا

” امك .ةلاح54600١ ¤إا سسوÒفلاب ةدكؤوŸا تاباسصإÓل ›امجإ’ا
›امجإا غلبيل سسوÒفلاب ةباسصإ’ا رثإا ةديدج تايفو5 ليجسست

نم يرفيف رهسش رخاوأا رئاز÷ا ‘ ةحئا÷ا ةيادب ذنم تايفولا
لامج روتكدلا فاسضأاو .ةافو ةلاح6٧٧2 ¤إا يسضاŸا ماعلا

ةلاح١9١ نأا ،ةيملعلا ةنجللل يمسسرلا قطانلا ،راروف
ةعاسس42ـلا لÓخ سسوÒفلا نم ءافسشلل تلثا“

ت’ا◊ ›امجإ’ا ددع-لا غ-ل-ب-ي-ل ،ةÒخأ’ا
 .ةلاح999٧6 ‘اعتلا

رئاز÷ا
٧١

نارهو
9١

ةـــبانع
6١

 ،تور’ ةامسسŸا ةيراقعلا ةينواعتلا
02-73-59-023رئاز÷ا - مداÿا رئب .١٧ مقر

023-59-73-03



3 ثد◊ا  ـه٢٤٤١ لوأ’ا ىدامج١٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢يفناج٥٠ ءاثÓثلا

اعامتجا سسأاÎي ةيروهم÷ا سسيئر
:رمأايو نمأÓل ىلعأ’ا سسلجملل

ىلع ةظقيلا ةلضصاوم
تايوتضسŸا عيمج

د-ب-ع ة-يرو--ه--م÷ا سسي--ئر ،سسمأا ،سسأار--ت
تاو-ق-ل-ل ى-ل-عأ’ا د-ئا-ق-لا ،نو-ب-ت د-يÛا
اعامتجا ،ينطولا عافدلا ر-يزو ،ة-ح-ل-سسŸا
سصُخ ،نمأÓل ى-ل-عأ’ا سسل-ج-م-ل-ل مييقتل سصّ
يسسايسسلا ا-م-ي-سس ’ دÓ-ب-ل-ل ما-ع-لا ع-سضو-لا
‘ ةÒخأ’ا تارو--ط--ت--لاو ،يدا--سصت--ق’او
دعبو .›ودلاو رسشابŸا يميلقإ’ا طيÙا
ءاسضعأ’ ةملكلا ةيروهم÷ا سسيئر ىطعأا نأا
ل-ئا-سسŸا لو-ح ن-مأÓ-ل ى--ل--عأ’ا سسلÛا
ناي-ب بسسح ،لا-م-عأ’ا لود-ج ‘ ة-جردŸا
لك ذاختاب سسيئرلا رمأا ““ ةيروهم÷ا ةسسائرل
ةيداسصتقا ةقÓطنا معدل ةمزÓلا Òبادتلا

ءابو هفلخ يذلا دوكرلا دع-ب ة-سصا-خ ،ة-يو-ق
رايهناو ينطولا داسصتق’ا ىلع91 ـ ديفوك
عيجسشتل ططfl عسضو  عم ،طفنلا راعسسأا
Úعاط-ق-لا كار-سشإا-ب ،Úج-ت-نŸا ز-ي-ف–و
سسيئر اّيح ،ة-ب-سسا-نŸا-بو .ما-ع-لاو سصاÿا
تادوهÛا ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا
ى-ل--ع ة--ظ--فاÙا ل--جأا ن--م ة--لوذ--بŸا
رتوتم يميلقإا طيfi ‘ ،ماعلا رارقتسس’ا
ىلع سسيئرلا حلأا ،ماتÿا ‘و .دّقعم ّدجو

عيمج ىلع رذ◊او ةظق-ي-لا ءا-ق-بإا ةرور-سض
جو-لو ن-م ر-ئاز÷ا Úك-م-ت-ل ،تا-يو-ت-سسŸا
ف-ي-ك-ت-ي اÃ ،ة-ل-ب-قŸا ة-م-هŸا ل--حارŸا
Òغ تاروطت-لا ع-م ،1202 ماعلا تا-يد–و
ةنوآ’ا ‘ ةقطنŸا اهتفرع يتلا ةقوبسسŸا
يميلقإ’ا لاÛا ن-م-سض ة-سصا-خو ،ةÒخأ’ا
.رواÛا

ع.ن

سسيردتلا نم مهنامرح ببسسب

بلاطي فلخ نب
يلماح فاضصنإاب

 شسناضسيللا ةداهضش
ةفضسلفلا ‘

ي-ب-ع-سشلا سسلÛا-ب بئا-ن--لا ،سسمأا ،ه--جو
¤إا ةلسسار-م ،فÓ-خ ن-ب ر-سضÿ ،ي-ن-طو-لا
نم بلاطي ،دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا

يلماح ف-ي-ظو-ت ف-ل-م ة÷ا-عÃ ا-ه-لÓ-خ
ماظنلاب ة-ف-سسل-ف-لا ‘ سسنا-سسي-ل-لا ةدا-ه-سش
يلماح لاغسشنا فÓخ نب عفرو .يكيسسÓكلا

ماظنلا ‘ ةفسسلف-لا ‘ سسنا-سسي-ل-لا ةدا-ه-سش
حبسش نم مهذاقنإاو (يكيسسÓك ماظن) Ëدقلا
نم مهنامرحو بسصانŸا ةلق ببسسب ةلاطبلا
نأا د-ع-ب ،ÎسساŸا ةدا-ه--سشب ’إا سسيرد--ت--لا
اهب فÎعم Òغ سسناسسيللا ةداهسش تحبسصأا

ةئفلا هذه نإا ردسصŸا لاقو .لمعلا قوسس ‘
نم مهئاسصقإاو مهتداه-سش ءا-غ-لإا-ب تأا-جا-ف-ت
ميلعتلا تاقباسسم ‘ ةكرا-سشŸاو سسيرد-ت-لا
مغر ،ÎسساŸا ةداهسش طرسش ببسسب يوناثلا
حمسست يتلا تاراهŸاو ‘ر-عŸا م-هد-ي-سصر
يو-نا-ث-لا ن-يرو-ط-لا ‘ سسيرد-ت-لا-ب م--ه--ل
ة-غ-ل-لا ةدا-م-ك ىر-خأا داو-م ‘ ط-سسو-تŸاو
فÓخ نب اعدو .تايعامتج’ا وأا ة-ي-بر-ع-لا
فاسصنإا لجأا نم لخدتلا ¤إا لوأ’ا ريزولا

ةدا--ه--سش ءا--ط--عإاو Úجر--خ--تŸا ء’ؤو---ه
نم اهÒغك اهتناكم ةفسسلفلا ‘ سسناسسيللا
ةيسساسسأ’ا Úناوقلا ‘ ةلدا-عŸا تادا-ه-سشلا
و .ق·يمومعلا فيظولل

قرسشلا ءابنأا ةلاكو عم راوح ‘ ريزولا لاقو
‘ ةلبقŸا تاوطÿا نع هثيدح ‘ ،طسسوأ’ا
ةسصاخ ،ةديد÷ا رئاز÷ا ءانب وحن قيرطلا
ام جئاتن““ نأا ،ةيروتسسدلا تÓ-يد-ع-ت-لا د-ع-ب
،نوبت سسيئرلا نم تاهيجوتب مويلا هب موقن
ةنبللا نأا دحأا قدسصي نلو اهتقو ‘ رهظتسس
نمز ‘ تعسضو ةلماسشلا تاحÓسصإÓل ¤وأ’ا
.““انوروك ةحئاج نع ةمجانلا ةيحسصلا ةمزأ’ا
تاسسسسؤوŸاب مامته’ا““ لوؤوسسŸا تاذ دافأا و
كارسشإاو ةئ-سشا-ن-لاو ة-ط-سسو-تŸاو ةÒغ-سصلا
د-حأا ن-ك-ي ⁄ ةر--ك--ف--ك ÊدŸا ع--م--تÛا
نأا عيمجلل Úبت انوروك ةمزأا ‘و ،اهقدسصيل
رخآا مÓك ناديمللو ،ادج ابئاسص ناك حرطلا
.““ÚككسشŸا لك ىلع ةباجإÓل
““ نأا ةموك◊ا مسساب يمسسرلا قطانلا فسشكو
ل-ك عور-سشم و--ه ةد--يد÷ا ر--ئاز÷ا ءا--ن--ب
اهتسشاع يت-لا فور-ظ-لا م-غرو ،Úير-ئاز÷ا
هب دعو ام نأا ’إا ،0202 ماعلا لÓخ رئاز÷ا
ءز÷ا ق-ق– نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع سسي-ئر-لا
ةقيمع تاحÓسصإاب د-عو ثي-ح ،ه-ن-م Èكأ’ا
ةموظنم Òيغتو Úنطاو-م-ل-ل ة-ق-ث-لا ةدا-عإاو
تا--سسسسؤوŸا Òي--سست ط‰ Òي--غ--تو م--ك◊ا
ةمهاسسملل نطولا ءانبأا مامأا قئاوعلا ليلذتو

.““داسصتق’ا ءانب ‘
ا ملعإلل يوضضعلا نوناقلا ليدعت

1202 ةنضسل ةضشرو Èك
تÓم◊ا نأا رميحلب دكأا ،ددسصلا تاذ ‘ و
تسسيل رئاز÷ا اهل سضرعتت يتلا ةيمÓعإ’ا

تÓم◊ا كلت فل-خ Úف-قاو-لا نأاو ةد-يد-ج
،نوفورعمو نوحيرسص ءادعأا م-ه ة-سضر-غŸا
’ ئدابم ىل-ع ر-ئاز÷ا فو-قو م-ه-ج-عز-يو
‘ ة-ي-سسا-ي-سسلا ة-طراÿا Òغ-ت م-غر Òغ-ت--ت
.⁄اعلا
بوعسشلا دنا-سست يدÓ-ب““ قا-ي-سسلا ‘ زر-با و
’و ةلداعلا اياسضقلا معدتو ةيرحلل ةقاوتلا
اسسرد ىطعأا بع-سشلاو ،ة-موا-سسم يأا ل-ب-ق-ت
نوؤوسشلا ‘ لخدتلا ه-سضفر-ب تا-ه÷ا كل-ت-ل

تابسسانم ةدع ‘ جرخو رئازجلل ةيلخادلا
¤إا اÒسشم ،““›اغلا نطولل هءامتناو هبح تبثي
اهبعلو ةيلودلا ةحاسسلا ¤إا رئاز÷ا ةدوع““ نأا
دسسفأا ام وه ةقطنŸا ‘ يع-ي-ب-ط-لا ا-هرود

flىلع سضاسضقن’ا وه اهفده لود تاطط
عرز دعب ةقطنŸا بوعسشل ةيعيبطلا تاوÌلا
كير–و دحاولا بع-سشلا ءا-ن-بأا Úب ة-ن-ت-ف-لا
باهرإ’ا مومسس ثبو تا-عاز-ن-لاو تار-ع-ن-لا

هفسشك ام لع-ل““ فا-سضأا و .““م-ه-ي-سضارأا ى-ل-ع
ن-م ار-خؤو-م ي-ب--ع--سشلا ي--ن--طو--لا سشي÷ا

flكأ’ ،اهل هلاسشفإاو تاططÈ ام ىلع ليلد
           .““لوقأا

ماعلا يأارلا مامأا بضساحتضس فارطأا
يملعإ’ا لاÛا Òهطت دعب

تاءاعد’ا لاسصت’ا ريزو ىفن ، قايسسلا ‘و
رئاز÷اب يمÓعإ’ا لمعلا ىلع دويق دوجوب
يتلا ةينوناق-لا سصو-سصن-لا تنا-ك اذإا ““ لا-قو
ينهŸا يمÓعإ’ا لم-ع-ل-ل را-ب-ت-ع’ا د-ي-ع-ت
ليلد اذهف ،ادويق سضعبلا رظن ‘ فÙÎا

عيرلا ءارو ÚقدنختŸا نم Òث-ك-لا نأا ى-ل-ع
ة-ي-مÓ-عإا راودأ’ Úسصم--ق--تŸاو ÓÊ--عإ’ا
ت“ د-ق ة-هو-ب-سشم تا-ط-طfl ر-ير-م--ت--ل

fiبيرق اوتا-بو م-ه-تر-سصاÚ ا نمÿإا جور¤
Òهطت درجÃ ماعلا يأارلا ما-مأا ة-ب-سساÙا
تا-سسرا-مŸا ل--ك ن--م ي--مÓ--عإ’ا لاÛا
راد-سصإا ة-ياد-ب ع-م ة-سصا--خ ،ة--هو--ب--سشŸا
Òثكلا ‘ رظنلا ةداعإاو ةيميظنتلا سصوسصنلا

.““ةيلكيهلا رومأ’ا نم
سسبح سضعبلا هيمسسي ام امأا““ ثدحتŸا دافأاو
’و نوناقلل عسضا-خ ر-مأا اذ-ه-ف Úي-ف-ح-سصلا
هيأار نع Òبعتلاب ه-سسب-ح ” سصخ-سش د-جو-ي
.““يمÓعإاك
تاطلسسلا نأا ريزولا د-كأا ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-مو
اميف ةيفافسشلا ىهتنÃ تلما-ع-ت ة-ير-ئاز÷ا
نوبت ديÛا د-ب-ع سسي-ئر-لا ة-با-سصإا سصخ-ي
⁄ تا--ع--ئا--سشلا نأا ’إا ا--نورو--ك سسوÒف---ب
هتادهعت Úب نم نوبت سسيئرلا““ لاقو.فقوتت

ةيفافسشب لماعتلا وه ةيباختن’ا ه-ت-ل-م-ح ‘
دعب ةرسشا-ب-م ل-ع-ف-لا-ب ” ا-م و-هو حو-سضوو
بعسشلا نأا افيسضم ،““انوروك سسوÒفب هتباسصإا
تاعئا-سشلا قد-سصي نأا ن-م ى-كذأا““ ير-ئاز÷ا
،اهءارو فقي ن-مو ا-هرد-سصم فر-ع-ن ي-ت-لا
.““دلبلا رارقتسسا برسض وه امئاد اهفدهو

ÚككسشŸا  هاوفأا تتكسسأا سسيئرلا ةدوع
مسساب يمسسرلا قطانلا لا-سصت’ا ر-يزو لا-قو

وهو نوبت سسيئرلا روهظ درجÃ““ ،ةموك◊ا
قيقدلا هباطخ ىقلأاو ديج لك-سشب ى-فا-ع-ت-ي
،ن-طو-لا جرا-خو ل--خاد فار--طأ’ ه--جوŸا

¤إا رمأ’ا اهب لسصو يتلا هاوفأ’ا كلت تتكسس
ةروسشنŸا تامولعŸا ‘ كيكسشتلا نم دعبأا

نوبت سسيئرلا وه اهو ،ةيمسسرلا تاونقلا Èع
باوج نم لهف ،ةديج ةحسصب هدلب ¤إا دوعي
نأا تاعئاسشلا باحسصأا مهفي يك اذه نم ىوقأا
ىلع اهديري نم دجوي ’و ةدسساف مهتعاسضب
.““ءادهسشلا سضرأا
ةمزأ’ا ىلع ةرطيسسلا ‘ رئاز÷ا دوهج نعو
راسشتنا نع ة-م-جا-ن-لا ة-يŸا-ع-لا ة-ي-ح-سصلا

ي-م-سسر-لا ق-طا-ن-لا دد-ج ،ا-نورو-ك سسوÒف
تحبر رئاز÷ا““ نأا ىلع ديكأاتلا ة-مو-ك-ح-ل-ل

ءابولا راسشتنا رؤوب ى-ل-ع ةر-ط-ي-سسلا ة-كر-ع-م
ى-ت-ح سسوÒف-لا د-سض ةر--م--ت--سسم بر◊او
اÒسشم .““بعسصلا فرظلا نم ايئاهن جورÿا
نÙا زواŒ ‘ براŒ ر-ئاز--ج--ل--ل نأا ¤إا
مغر““ هنأا Èتعاو ،ةيداسصت-ق’ا تا-بو-ع-سصلاو
⁄ اندÓب نأا ’إا ،ةلودلل ةيعامتج’ا ةديقعلا
⁄اعلا رثأات تقو ‘ ةسشهلا تائفلا نع لختت
.““داسصتق’ا ىلع ةحئا÷ا تايعادتب هرسسأاب
- ةيرئاز÷ا تاقÓعلا ¤إا رميحلب قرطت امك
ةيخيراتلا تاقÓعلا»ب اهفسصوو ،ة-ير-سصŸا
لك ‘ دهسشت تناك يتلاو ،يبرع-لا ا-ه-ق-م-ع-ب
سسكعي يذلا ىوتسسŸا-ب ءا-ق-ترا ،تا-طÙا
ة-ي-بر-ع-لا Úت-ق-ط-نŸا ‘ ن--يد--ل--ب--لا نزو
نأا لا-سصت’ا ر-يزو ح-سضوأاو .““ة-ي-ق--ير--فأ’او
‘ يرسصŸا - يرئاز÷ا يمÓعإ’ا نواعتلا

عقو قافت’ دوعي نويزفلتلاو ةعاذإ’ا لا‹
را-طإا ‘4102 ةنسس ةرهاقلاب ن-يد-ل-ب-لا Úب

يذلاو6102 ‘ هيلع قداسصŸا ةكارسشلا ةن÷
رسشابŸا يمÓعإ’ا نواعتلا سساسسأا رجح دعي
Úب نواعتلا ةي-سضرأ’ اد-ه‡و ن-يد-ل-ب-لا Úب
نويز-ف-ل-ت-لا ت’ا‹ ف-ل-تÚ ‘ flي-ن-هŸا
.ةعاذإ’او
Úب يمÓ-عإ’ا نوا-ع-ت-لا ¤إا ر-يزو-لا را-سشأاو
اسضيأا دسسجتي نيدلبلل ةيمÓعإ’ا تاسسسسؤوŸا

يتلا ةيبرعلا لودلا تاعاذإا دا–ا لÓخ نم
.هيف ’اعف اوسضع رئاز÷او رسصم نم لك دعت

:رــــميحلب..اهتقو ‘ رهظتسس ةموك◊ا لمع جئاتن نإا لاق

 قــق– شسيئرلا هــب دــعو اـــ‡ Èكأ’ا ءزـــ÷ا
Úيرئاز÷ا لك عورششم ةديد÷ا رئاز÷ا ءانب ¯

ةديدج تشسيل رئاز÷ا اهل ضضرعتت يتلا ةيمÓعإلا تÓم◊ا ¯
  ةلداعلا اياشضقلا معدتو ةيرحلل ةقاوتلا بوعششلا دناشست رئاز÷ا ¯

 لود تاططfl دشسفأا ةيلودلا ةحاشسلا ¤إا رئاز÷ا ةدوع ¯
 نوناقلل عشضاخ رمأا Úيفحشصلا ضسبح ضضعبلا هيمشسي ام ¯

ف .ليبن

ىلع جولثلا مكارت ببسسب ةقلغم تاقرطلا نم ديدعلا لازت ’
ثيح ،نطولا تاي’و نم ديدعلا سسم يذلا بارطسض’ا رثإا
.يبعسشلا ينطولا سشي÷ا رسصانع تلخدت
ةيو÷ا تابلقت-لا ر-ثإا ى-ل-ع““ عا-فد-لا ةرازو نا-ي-ب ‘ ءا-جو
سضعب تسسم يتلاو ،جولثلا ط-قا-سست-ب ة-بو-ح-سصŸا ةÒخأ’ا
ةيركسسعلا ةيحانلا تادحو لسصاوت ،نطولل ةيبرغلا تاي’ولا
ناكسسلل ةدعاسسŸاو نوعلا دي دم ةيغب اهتادوه‹ ةيناثلا
حتف ‘ اسساسسأا ةلثمتŸاو نيررسضتŸا ›اهأ’او ،ÚبوكنŸا
تايلآا Òخسست لÓخ نم اذهو ،جول-ث-لا ة-لازإاو ،تا-قر-ط-لا
.““قرطلاو كلاسسŸا حتفل دارفأاو تادعمو

ةعبات زرافم اهب تماق يتلا تÓخدتلل ةلسصاوم““ فاسضأاو
ةيلمع تقلطنا يتلاو ،سسابعلب يديسس يركسسع-لا عا-ط-ق-ل-ل
،عبسسلا داو ،ةكÓ“ قطانم نم لكب كلاسسŸاو قرطلا حتف
مهناسسحتسسا نع نونطاوŸا رّبعو .““غÓت اذكو ءاŸا سسار
سشيجلل ةليبنلا تادوهج-م-ل-ل م-ه-نا-فر-عو ةردا-بŸا هذ-ه-ل
ةدعاسسŸاو نوعلا دي دم ¤إا ة-ي-مار-لا ي-ب-ع-سشلا ي-ن-طو-لا
ناكسس ةسصاخ ،مهبناج ¤إا م-ئاد-لا فو-قو-لاو Úن-طاو-م-ل-ل
ةفاك ةيمومعلا لاغسشأ’ا عاطق دن-جو .ة-لوز-عŸا ق-طا-نŸا
قرط-لا ح-ت-ف ةدا-عإا ل-جأا ن-م ة-يداŸاو ة-ير-سشب-لا دراوŸا
ءوسس رثإا اذه يتأاي ثيح ،ةيو÷ا تابلقتلا ءارج ةعوطقŸا
‘ نطولا نم تاي’و ةدع اهتدهسش يتلا ةيو÷ا لاوحأ’ا
.يفناج3و ÈمسسيدÚ 13ب ةدتمŸا ةÎفلا
نم ةدحو004 نم Ìكأا Òخسست سصوسصÿا اذهب ” دقو

ذيفنت ىلع رهسسلل ،راطإاو نوع0021و ،ت’آ’او تادعŸا
حلŸا نم ،نط005 نم ديزأا مادختسسا ”و .تÓخدتلا ةفاك

تارايهن’ا ة÷اعمو تابكرŸا ةكرح ليهسستو جولثلا ةلازإ’
تل-م-سش د-قو .لا-مر-لاو ةد-كار-لا ها-يŸا ة-لازإاو ة-ي-سضر-لا
،ةياجب ،ةنتاب ،يقاوبلا مأا ،فلسشلا يه ةي’و62 تÓخدتلا

Úع ،ىلفد-لا Úع ،نا-سسم-ل-ت ،ة-سسب-ت ـةر-يو-ب-لا ،ةد-ي-ل-ب-لا
يزيت ،ةفل÷ا ،ةماعنلا ،تراي-ت اذ-كو .ر-ك-سسع-م ،تن-سشو“

،سسابعلب يديسس ،ةدكيكسس ،فيطسس ،لجيج ،رئاز÷ا ،وزو
تليسسمسسيت ،سسادرموب ،جيريرعوب جرب ،Âاغتسسم ،ةيدŸا
 ب .ديعسس.سسارهأا قوسسو

سسيئر نم تاهيجوتب ةموك◊ا اهترسشاب يتلا ةلماسشلا تاحÓسصإ’ا جئاتن نأا ،رميحلب رامع ،ةموكحلل يمسسرلا قطانلا لاسصت’ا ريزو دكأا
. قق– دق نوبت سسيئرلا هب دعو ا‡ Èكأ’ا ءز÷ا نأا ¤إا اÒسشم ،اهتقو ‘ رهظتسس ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا

مكارت ببسسب
تاي’و ةدـــعب ةــلزعلا كــفل لــخدتي ششي÷اجولثلا



نÓعزو لوغ نيدأا اميف
تاوــــنشس ثÓثب

عــــــــبشس نـــجشسلإ
ىـــيحيوأ’ تإونشس

راـقعلإ ةيشضق ‘
يـــــــــــــحايشسلإ

،سسمأأ ،د-مfiأ يد-ي-شس ة-م-كfi ترد--شصأأ
تأؤنشس3وÚ 7ب ام حوأÎت ةيئاشضق اماكحأأ

دمحأأ قبشسلأ لولأ ر-يزؤ-لأ ق-ح ‘ ا-شسب-ح
لا-غ-ششأÓ-ل Úق-با-شسلأ ن-ير-يزوو ي-ي-ح--يوأأ
،نÓعز Êاغلأ دبعو لؤغ رامع ةي-مؤ-م-ع-لأ
عاطق ‘ داشسفلاب ةلشص تأذ مهتب ÚعباتŸأ
.ةدكيكشسب ةحايشسلأ
تأؤنشس7ـب ييحيوأأ دمحأأ ةمكÙأ تنأدأأو

اميف ،ةيلام ةمأرغ جد نؤيلمو أذفان اشسبح
ـب لؤغ رامعو نÓعز ينغلأ دبع قح ‘ مكح
ةمأرغ جد نؤيلمو أذفا-ن ا-شسب-ح تأؤ-ن-شس3
.ةيلام
أذفان اشسبح تأؤ-ن-شس4ـب مكح رد-شص ا-م-ك
نب رمثتشسŸأ قح ‘ ةيلام ةمأرغ جد نؤيلمو
نؤيلمو أذفان اشسبح Úماعو ،دمfi حشسيف
Úقباشسلأ ةلؤ-لأ ق-ح ‘ ة-ي-لا-م ة-مأر-غ جد
،يرجح فؤفردو يزؤف Úشسح نب ةدكيكشسل
ـب ›ابردؤب دمfi قباشسلأ ›أؤلأ نيدأأ اميف
.أذفان اشسبح تأؤنشس5
لك نيدأأ دقف ،ÚمهتŸأ يقابب قلعتي اميفو
ريدمو ،أذفان اشسبح Úماعب لامك نأؤلع نم
،اشسبح Úماعب ديششر ةرامع ةلودلأ كÓمأأ

نيدلأ فيشس نيدأأ اميف ،ذفان Òغ ماع اهنم
نب دمfi لا-م-عألأ ل-جر ل‚) ح-شسي-ف ن-ب
.أذفان اشسبح Úماعب (حيشسف
يديشس ةمكfi ىدل ةيرؤهم÷أ ليكو ناكو
أذفان اشسبح ة-ن-شس21 سسمت-لأ د-ق د-مfiأ
دمحأأ ن-م ل-ك ق-ح ‘ جد نؤ-ي-ل-م ة-مأر-غو
أذفان اشسبح تأؤنشس01و لؤغ رامعو ىيحيوأأ
.نÓعز Êاغلأ دبع قح ‘ ةمأرغلأ سسفنو
أذفان اشسبح تأؤن-شس01 اشضيأأ سسمتلأ ا-م-ك
قباشسلأ ›أؤلأ دشض ةيلام ةمأرغ جد نؤيلمو
هذه ‘ عباتŸأ ›ابردؤب دمfi ةد-ك-ي-ك-شسل
حنمو ةيمؤمع لأؤمأأ ديدبت مه-ت-ب ة-ي-شضق-لأ
ءاعو ‘ لثمت-ت ة-ق-ح-ت-شسم Òغ تأزا-ي-ت-مأ

نب دمfi لام-عألأ ل-جر ةد-ئا-ف-ل يرا-ق-ع
ةيلام ةمأرغو أذفان اشسبح تأؤنشس8و حيشسف
قبشسألأ ›أؤلأ نم ل-ك-ل جد نؤ-ي-ل-م ا-هرد-ق
ل-جر أذ-كو ،Úشسح ن-ب يزؤ-ف ةد-ك-ي-ك--شسل
ةبؤقع بناج ¤أ ،حيشسف نب دمfi لامعألأ

اهردق ةيلام ةمأرغو أذفان اشسبح تأؤنشس7
قباشس ›أو ،يرجح فؤفرد قح ‘ جد نؤيلم
.ةدكيكشسل
تأذ-ب ة-يرؤ-ه-م÷أ ل-ي-كو ا-شضيأأ سسم-ت--لأو
أذفان اشسب-ح تأؤ-ن-شس6 ةبؤق-ع ة-م-كÙأ
ةرامع دشض جد نؤيلم اهردق ةيلام ةمأرغو
سسمتلأ اميف ،حيشسف نب نيدلأ فيشسو ديششر

جد نؤيلمو أدفان ا-شسب-ح تأؤ-ن-شس5 ةبؤق-ع
.قباشس راطإأ ،نأؤيلع لامك قح ‘ ةمأرغ
ةدكيكشس ةيلؤب راقعلأ بهن ةيشضق ‘ عبؤتو
تأزايتمأ حنمو ةفيظؤلأ لÓغتشسأ ءؤشس مهتب

نم لك ةيمؤمع لأؤمأأ ديدبتو ةقحتشسم Òغ
ريزؤلأو ،حي-شسف ن-ب د-مfi لا-م-عألأ ل-جر
أريزو أذكو ى-ي-ح-يوأأ د-م-حأأ ق-با-شسلأ لوألأ
رمع Úقباشسلأ ةيمؤمعلأ لا-غ-ششألأو ل-ق-ن-لأ

ةلو نم دد-عو نÓ-عز Êا-غ-لأ د-ب-عو لؤ-غ
تايريدم ةدعب تأراطإأو Úقباشسلأ ةدكيكشس
.ةيلؤلأ تأذب ةيذيفنت

ب .ديعشس

ثد◊إ4 ـه2٤٤1 لوأ’ا ىدامج12  قـفاوŸا  م1202يفناج50 ءاثÓثلا

لÓ-خ ،سسمأأ ،نا-م-حر-لأ د-ب-ع ن-ب ح-شضوأأو
:نأأ ،¤وألأ ةيعأذإلأ ةانقلأ ىلع افيشض هلؤلح

ةماخشض بابشسأأ زربأأ دحأأ Òتأؤفلأ ميخشضت““
ةجاح لاثŸأ ليب-شس ى-ل-ع-ف ،تأدرأؤ-لأ م-قر
رايلم82-72 ةميقب تأدرأؤل ةينطؤلأ قؤشسلأ
ةم-ي-ق تغ-ل-ب Úح ‘ ،ط-ق-ف ا-يؤ-ن-شس رلود
زربأاك4102 ةنشس رلود راي-ل-م46 تأدرأؤلأ

.““كلذ ىلع لاثم
 تإدرإولإ ‘ انمك–

ح-لا-شصم““ :Ó-ئا-ق ثد-ح--تŸأ تأذ فا--شضأأو
ن-م د-ح-ل--ل تأدرأؤ--لأ ‘ تم--ك– ةرأزؤ--لأ
” تأريدقتلأ بشسحف ،يتاينأزيŸأ لÓتخلأ
Èمشسيد13 ةياغ ¤إأ دأÒتشسلأ ةرؤتاف سصيلقت
نأأ افيشضم ،9102 ـب ةنراقم رلود ÒيÓم8ـب

Ì ‘ 1202كأأ مقرلأ سصيلقتل ةيشضام ه◊اشصم
.ةينطؤلأ قؤشسلأ نيؤ“ ىلع Òثأاتلأ نود

 ةينإزيŸإ ت’Óتخ’إ حÓشصإإ
‘ ه◊اشصم قÓطنأ نمحرلأ دبع نب دكأأو
ىؤتشسŸ دÓبلاب ةدؤعلأو تاقفن-لأ د-ي-ششر-ت““
تلÓ-ت-خلأ حÓ-شصإا--ب ح--م--شسي يؤ--م--ن--ت
مخشض يحÓشصإأ جمانر-ب Èع ،ة-ي-تا-نأز-يŸأ
ةيكنبلأ ةيلاŸأو ةيمؤمعلأ ةيلاملل ة-ب-شسن-لا-ب
ةششرو لوأأ نع افششاك ،““تان-ي-مأا-ت-لأ عا-ط-قو

جأردإأ ” ثيح ،يبيرشضلأ حÓشصإÓل تشصشصخ
امك ، ةبؤلطŸأ ةيئاب÷أ تÓيهشستلأو تايلآلأ
قافنإل ةيلاŸأ ةرأزو ةبقأر-م ى-ل-ع ن-هأر-ن““
ءد--ب ” ثي--ح ،ة--مأر---شصب ما---ع---لأ لاŸأ
تاشسشسؤؤم سضعب ىلع ةي-با-قر-لأ تأءأر-جإلأ

مكحتلأو تاقفنلأ ديششÎل ةؤط-خ-ك ،ة-لود-لأ
ىلع Òثأاتلأ هنأاشش نم ا-ف-ششق-ت سسي-لو ا-ه-ي-ف
ةرأدإأ ةنمقر سصؤشصخبو .““تاشسشسؤؤŸأ طاششن
،ةبؤلطŸأ ةعرشسلل لؤشصؤلأ مدعو بئأرشضلأ
Òشست ةنمقر-لأ““ :نأأ ¤إأ ة-ي-لاŸأ ر-يزو را-ششأأ

” ثيح ،ةرأزؤلأ هترطشس يذلأ ىحنŸأ ىلع
ةيرأؤج زكأرم3و ايبيرشض أزكرم42 ةنمقر
اهنيب نم ،تا-شسشسؤؤŸأ تا-يÈك تا-ير-يد-مو
زكرم-ك ىÈك-لأ ة-ي-ب-ير-شضلأ ز-كأرŸأ سضع-ب
ةر-يؤ-ب-لأ يز-كر-مو ،ى--ط--شسؤ--لأ ر--ئأز÷أ

.““Âاغتشسم
تإرداشصلإ ةيقرت ىلع ناهرلإ

ينطولإ جوتنŸإ معدو
دقف ،تأرايشسلأ بيكرت فلÃ قلعت اميف امأأ
تأءا-ف-عإلأ نأأ نا-م-حر-لأ د-ب--ع ن--ب دا--فأأ

DKSوDKC سس“ ي-ت-لأ ة-ي-ب-ير-شضلأ
تدأأ اهنأل ةيركشسعلأ ةعانشصلأ ىلع رشصتقت
تمدقو ين-طؤ-لأ دا-شصت-قلأ هاŒأ ا-ه-ب-جأو
.ينطؤلأ داشصتقÓل ةفاشضم ةميق
جؤ-ت-نŸأ جأردإأ ” ه-نأأ ة-ي-لاŸأ ر--يزو د--كأأو
تÓيهشستو ،1202 ةيلاŸأ نؤناق ‘ ينطؤلأ

¤إأ جؤلؤلل سسفانمو يؤق جا-ت-نإل ة-ي-كر-م-ج
تأءافعإلأ  نأأ ¤إأ أÒششم ،ةيجراÿأ قأؤشسألأ
اهفده1202 ة-ي-لاŸأ نؤ-نا-ق ‘ ةدؤ-جؤŸأ
.تأرداشصلأو ينطؤلأ جاتنإلأ ةيقرت

بشصنم فلأإÒ 062فوت
4202 لبق لغشش

ةمؤك◊أ نإأ ةيلاŸأ ريزو لاق ،ىرخأأ ةهج نم
لغشش بشصن-م ف-لأأÒ 062فؤت ىل-ع ة-مزا-ع
‘ احشضؤم ،ةمداقلأ تأؤنشس سسمÿأ لÓخ

ةؤقلأ عجأرت نع هثيدح لÓخ ،قايشسلأ تأذ
ةلمعلأ نأأ ،ير-ئأز÷أ را-ن-يد-ل-ل  ة-ي-ئأر-ششلأ
انداشصتقأ»و داشصتقلأ ةلاح امؤ-م-ع سسك-ع-ت

هلؤوافت ايدبم ““دأÒتشسلأو عيرلأ ىل-ع ي-ن-ب-م
جمانÈلأ قيبطت دعب رانيدلأ ةيعشضو نشسحتب
.سسيئرلل يداشصتقلأ

معدلل لداعلإ Òغ عيزوتلل اعإدو
ىلع لوألأ لوؤؤشسŸأ فششك ،ىرخأأ ةهج نم
سصا-شصت-مأ تأءأر--جإأ نأأ ة--ي--لاŸأ عا--ط--ق
تأأد-ب د-ق ة-يزأؤŸأ قؤ-شسلأ ن-م تÓ-م-ع--لأ
Èتعي كؤنبلأ Úب فرشص قؤشس قلخو ،لعفلاب
ةقيرطلأ أدقتنم ،راطإلأ أذه ‘ ءأرجإأ لوأأ
تائ-ف-ل-ل ه-جؤŸأ م-عد-لأ ع-يزؤ-ت-ل ة-ي-لا◊أ
أÒششم ““لداع Òغلأ““ ـب هفشصو يذلأ ةزؤعŸأ
ة-ن-شس ن-م لوألأ ف-شصن-لأ د-يد– ” ه-نأأ ¤أ

م-عد-لأ أذ-ه ل-شصي-ل ل--جأأ ر--خآا--ك1202
.هباحشصأل

بدت-نŸأ ر-يزؤ-لأ ف-ششك
ةزمح ،ةيوأرحشصلأ ةئيبلل
ن-ع ،خ--ي--ششلأ د--ي--شس لآأ
زا‚إأ ‘ اب-ير-ق عور-ششلأ

ةد-حؤ-لأ ة--حأو عور--ششم
ل-جأأ ن-م ،ة-ي--ق--ير--فإلأ
يئيبلأ ثأÎلاب ة-يا-ن-ع-لأ
أذ----كو يوأر----ح----شصلأ
ة-يوأر-ح-شصلأ ة-م-ظ-نألأ
ةي-كر-ح ق-ل-خ-ت-شس ي-ت-لأ
ةÒبك ةعفنمو ةيدا-شصت-قأ
خا-نŸأ نزأؤ-تو ة-ئ-ي-ب-ل-ل
.يجؤلؤيبلأ عيؤنتلأو
،Úنثإلأ سسمأأ .خي-ششلأ د-ي-شس لآأ ةز-م-ح ح-شضوأأو

““حابشصلأ فيشض““ جمانرب ىلع افيشض هلوزن لÓخ
ةراششإأ ءاطعإأ متيشس““ هنأأ ،¤وألأ ةيعأذإلأ ةانقلل
ةلي-ل-ق-لأ ما-يألأ لÓ-خ عور-ششŸأ أذ-ه قÓ-ط-نأ
ةدع عم نواعتلاب تشسأÔ“ ةيلو نم ةمداقلأ

درأؤŸأو ة-حÓ-ف-لأ ةرأزو ا-هزر-بأأ ،تا-عا-ط--ق
ةيلم-ع-لأ هذ-ه““ نأأ ¤إأ ر-يزؤ-لأ را-ششأأو ““ة-ي-ئاŸأ

ÊدŸأ عمتÛأ يشساشسألأ كيرششلأ اهيف نؤكيشس
عم هيقشسو هتيامحو هئا-ن-ب ‘ م-ها-شسي-شس يذ-لأ
ا-شضيأأ ة-كرا-ششÃو ،ه-جؤ-ت-ن-م ن-م ةدا-ف-ت--شسلأ
.““ةرغشصŸأ تاشسشسؤؤŸأ
لمجأأو نشسحأأ ةقباشسÃ حابشصلأ فيشض داششأأ امك
،¤وألأ اهتعبط ‘0202 ةنشسل رئأز÷أ ‘ ةحأو

عورششŸ أديه“ اهÈتعأ يتلأ
،ة-ي-ق-ير-فإلأ ةد-حؤ-لأ ة--حأو
ةقباشسŸأ هذه““ نأأ ¤إأ أÒششم
‘ اهعؤن نم ¤وألأ Èتعت يتلأ
ة-يا-عر-ب تي-ظ--ح ،ر--ئأز÷أ
د-ب--ع ة--يرؤ--ه--م÷أ سسي--ئر
اجأور تفرعو ،نؤبت ديÛأ
تفرع ةديدشش ةشسفانمو أÒبك
:ي-هو تا-حأو ثÓ-ث ج-يؤ-ت-ت
سضي-ب-لا-ب ة--ن--يز--ير--ب رأردأأ
.فودنتو
ديشس لآأ Èتعأ ،رخآأ بناج نم
ةفيظو هيدل هعاطق نأأ خيششلأ

ةمÓشسب سس“ يت-لأ تا-شسشسؤؤŸأ ى-ل-ع ة-ي-با-قر
كانه نؤكي نأأ بجي هنأأ ىل-ع أدد-ششم ،ة-ئ-ي-ب-لأ
ةئيبلأ ةيام◊ تاعاطقلأ عي-م-ج Úب ا-م نوا-ع-ت
ىؤتشسم ىلع ثؤلتلأ ةلأزإل ةيجيتأÎشسأ عشضوو
قطانŸأ ةشصاخ ،ةيحايشسلأو ة-ير-ثألأ ق-طا-نŸأ
،يحشصلأ فرشصلأ ببشسب ة-ثؤ-لŸأ ة-يوأر-ح-شصلأ
تايافنلاك ةقاطلأ ن-ع œا-ن-لأ ثؤ-ل-ت-لأ كلذ-كو
.لأراكشسألأ تؤيز ةشصاخو ةيلوÎبلأ
فششك ،ةيوأرحشصلأ ةيئيبلأ ة-طر-شش سصؤ-شصخ-بو
متيشس““ هنأأ ةيوأرحشصلأ ةئيبل-ل بد-ت-نŸأ ر-يزؤ-لأ

عشضو ” نأأ دعب عورششŸأ أذه نم ءاهتنلأ ابيرق
.““ةÒخألأ تاشسمللأ

تياشش ةيشضار

:نامحرلا دبع نب ..ةيلاŸا نوناق ‘ ةرهاظلا نم دحلل تاءارجإا نع ثد–

!اقباشس اهميخشضت ” دإÒتشس’إ Òتإوف  نم ةئاŸاب53
 تإرايضسلإ بيكرت عناضصŸ ةيبيرضض تإءافعإإ ’ ¯

ةيجراÿإ قوضسلل ينطولإ جوتنŸإ جولول ةيلاŸإ نوناق ‘ ةيكرمج تÓيهضست ¯
9102 ماعب ةنراقم ر’ود ÒيÓم8 ـب دإÒتضس’إ ةروتاف صصيلقت ¯

ةمإرضصب ماعلإ لاŸإ قافنإإ بقإÔضس ¯

ح .فوؤورلا دبع

:ةينيدلا نوؤوششلا ريزو ..Êآارق لكيه فلأا02 نع فششك

بلاط فلأإ008 نم ديزأإ
دجاشسŸإ ‘ نوشسردي

،فاقوألأو ة-ي-ن-يد-لأ نوؤؤ-ششلأ ر-يزو ن-ل-عأأ
فلأأ02 ›أؤح  دؤجو نع ،يدهملب فشسؤي

،رئأز÷أ ‘ Êآأرقلأ ميلعتلأ نامشضل لكيه
.ملعم005و افلأأ02 هيلع فرششي
يتلأ تأءاشصحإلأ سضعب ،سسمأأ ،ريزؤلأ مدقو
Úيرئأز÷أو ةلودلأ مامتهأ هب-شسح سسك-ع-ت
هفأرششإأ لÓخ دكأأ ثيح ،Ëرك-لأ نآأر-ق-لا-ب

ةينآأرقلأ سسرأدŸاب ةشسأردلأ قÓطنأ ىلع
Ãة-ب-ق-لأ ‘ يد-يرا-ق-ب يرا-شصنألأ د-ج-شس

زؤ– ر-ئأز÷أ نأأ ،ة-م-شصا-ع-لأ ر--ئأز÷ا--ب
ميلعت-لأ ‘ ر-طؤؤ-م005و اف-لأأ02 ›أؤ-ح

فلأأ008 ›أؤح Òطأاتو ميل-ع-ت-ل ،Êآأر-ق-لأ
.ةينآأرقلأ سسرأدŸاب ،ذيملت005و
ةشسردم85 دؤجو نع يدهملب فشسؤي فششك ،ة-م-شصا-ع-لأ ر-ئأز÷أ سصؤ-شصخ-بو
ميلعت وأأ سسردمتلأ نشس نود ام لافطألأ لابقتشساب ينعت Êآأرق مشسق0101و ةينآأرق
.انشس Èكأأ مه نÊ Ÿآأرقلأ
Ëركلأ نآأرقلأ نأأ أدكؤؤم ،ديد÷أ Êآأرقلأ مشسؤŸأ قÓطنأ ىلع ريزؤلأ فرششأأ و
سصخي اميف رئأز÷أ هفرعت يذلأ مخزلأ نأأ افيشضم ،نيدتو قÓخأأو ملعو ةكرب

ةلودلأو Úيرئأز÷أ ةيانع رئأز÷أ ىلع ليلد هيرطؤؤمو Êآأرقلأ ميلعتلأ لكايه
.ةينآأرقلأ سسرأدŸأ حتفب ءايلوألأ ةحرفب لدتشسم ،ميلعتلأ أذهب
لؤكؤتوÈلل مراشصلأ قيبطتلأ ىلع سصرحتشس ه◊اشصم نأأ يدهملب فشسؤي دكأأو
حتف نأأ احشضؤم ،دجاشسملل ةبشسنلاب نأاششلأ ناك املثم سسرأدŸأ هذه ‘ يحشصلأ
عيمج حتف راظتنأ ‘ يئز÷أ حتفلأ راطإأ ‘ لخدي ةينآأرقلأ سسرأدŸأ سضعب

 .نطؤلأ دجاشسم
ةبلطلأ فلآأ لابقتشسأ ‘ ايأوزلأو ةينآأرقلأ سسرأدŸأ سسمأأ تعرشش دقو ،أذه
يذلأ يجيردتلأ حتفلأ رأرقب ةينعŸأ سسرأدŸأ يهو ،Êآأرقلأ ميلعلتلل لافطألأو

.لوألأ ريزؤلأ فرط نم أرخؤؤم ردشص
ع .ن

 ..ةيداشصتقا ةيكرح قلختشس ةيوارحشصلا ةمظنأ’ا نإا لاق
ةــــيوارحشصلا ةـــئيبلا رـــيزو

 ةــــــئيبلل ةــــطرشش ءاششنإإ
اـــبيرق ..ةيوإرـــــحشصلإ

ةروتاف لم‹ نم ةئاŸاب53 ¤إاÚ 03ب ام تلّكشش Òتاوفلا ميخشضت ةبشسن نأا ،نمحرلا دبع نب نÁأا ،ةيلاŸا ريزو فششك
ةيلاŸا نوناق ‘ تÓيهشستو تاءارجإا ةدع لاخدإا ” هنأا ادكؤوم ،ةيشضاŸا تاونشسلا لÓخ داÒتشس’ا

.ةرهاظلا هذه نم دحلل1202 ةنشسل
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‘ Úصس◊ا تيان دمحأا قرطلا Èع نمأÓل ينطولا زكرŸا سسيئر زعوأا
لماعلا ¤إا تاقرط-لا با-هرإا ةر-ها-ظ م-قا-ف-ت با-ب-صسأا ““راو◊ا““ ـل ه-ث-يد-ح

Úناوق و رورŸا دعاوق ماÎحا مدع نع ةŒانلاو %٥9 ةبصسنب يرصشبلا
قطانŸا ‘ ةصصاخ ةعرصسلا ‘ طارفإلا ةيناثلا ةبترŸا ‘ يتأايو ،رورŸا
.ةيراصض◊ا

مه رورŸا ثداو-ح ‘ Úطرو-تŸا ن-م ة-ئاŸا-ب٥٢ ةبصسن نإا ثد-ح-تŸا لا-قو
نولكصشي ءلؤوهو ،Úماع نم لقأا ذنم ةقايصسلا ةصصخر ىلع نولصصحتŸا

ايموي دصص– يتلا تاقرطلا Èع ثداو◊ا ددع ديازت ‘ ايصساصسأا Óماع
تاقرطلا باهرإا نأا ¤إا هتاذ قايصسلا ‘ اÒصشم ،ىحر÷او ىلتقلا تارصشع
حبصصت ،ديل÷ا طقاصست عمو ،قرطلا ثيح ءاتصشلا لصصف لولح عم مقافتي
اياحصض ددعل ةيوصسأاŸا ةليصص◊ا ‘ ببصستت يتلا يهو ،ةجزل ةيصضرألا

قطانŸا ‘و ،ةيدلبلاو ةع-ير-صسلاو ة-ي-ن-طو-لا قر-ط-لا Èع رورŸا ثداو-ح
..ناكصسلاب ةلهآلا

رورم ثداح يواسست ..قاهرإلا ،يعولا ةلق ،مونلا
ـل مهثيدح ‘ تاقرطلا نمأا ‘ ءاÿÈا عجرأا ،قايصسلا ‘و ،مهتهج نم

،¤وألا ةجردلاب يرصشبلا لماعلا ¤إا تاقرطلا رزا‹ بابصسأا ““راو◊ا““
ين-ق-ت-لا ر-صصن-ع-لا ¤إا -لا-ق ا-م-ك- دو-ع-ي ي-قا-ب-لاو ،ة-ئاŸا-ب99 ةب-صسن-بو
يتلا ةفيıا ماقرألاو ةليقثلا ةليصصحلل مهفصسأا نع Úبرعم ،يكيناكيŸا

ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا ح-لا-صصم ا-ه-ل--ج--صست ي--ت--لا رورŸا ثداو--ح بصسن ل--ث“
،ةرايصسلا قرطلاو ةينطولا ا-ن-تا-قر-ط Èع ىر-خألا ة-ي-ن-مألا كÓ-صسألاو
بعتلاو ،ةفاصسŸا لوطل ارظنو ،رزاÛا هذهل يدصصتلا ةرورصض ¤إا ايعاد
رمألا ،ةدايقلا ءانثأا مونلل Úقئاصسلا نم ديدعلا أاجلي ،رفصسلل بحاصصŸا
ام ،اهراصسم نع اهفارحناو ةلفا◊ا بÓقنا ¤إا -ةلاfi ل- يصضفي يذلا
ىلتقلا مهنم ءايربأا نورفاصسم هتيحصض ،ةتي‡ رورم ثداوح ¤إا يدؤوي
.ىلكثلا تÓئاعلاو ىحر÷او

ملك006 زواجتي ل ةفاسسŸا لدعمو ..‘اسضإا قئاسسو قئاسس
قيبطتو ،تاقرطلا ثداوح نم ليلقتلاو ،يئاقولا لمعلا ليعفت لجأا نمو
هراذنإاو ،ىوصصق زيكرت ةلاح ‘ قئاصسلا لعجو ،ةيرورŸا ةمÓصسلا دعاوق

Ãا ق-ير-ط-لا رزا-جŸÎا تدت-ها ،ي-عو-لا ة-ل-ق ن-ع ة-ب-تŸةينطولا ةصسصسؤو
يراصضح بولصسأا راكتبا ىلع ،ةبورخ ةيÈلا ةطÙا لÓغتصساو Òيصستل
‘اصضإا قئاصسو قئاصس دوجو رابجإا ‘ لث“ ،ةصصاÿا ا-ه-ل-ئا-صسو-ب زا-ي-ت-ما-ب
ىلع دكؤوت امك ،ةليوطلا تافاصسŸا ‘ ةصصا-خ ،ة-ل-فا◊ا ةدا-ي-ق نلدا-ب-ت-ي

‘ باكرلا لوصصو نامصضل ملك٠٠6 ةفاصسم زواŒ مدع Úقئاصسلا ءلؤوه
ةيصسيصس– تاصسلج- اهتاذ ةصسصسؤوŸا تدنجو اذه .رارقتصساو نمأا ةلاح

ةبكرŸا عم لماعتلا ةيفيكو ةنهŸا لو-صصأا م-ه-ن-ي-ق-ل-ت-ل Úصضبا-ق-لا ةد-ئا-ف-ل
.مونلل هتاجاحو بعتلا ةلاح ‘ ههيبنتو قئاصسلا ةدعاصسمو

:““راو◊ا““ ـل ةيندŸا ةيام◊اب مÓعإلاو تايئاصصحإÓل يعرفلا ريدŸا

تاقرطلا ثداوح اببسس روهتلاو ةيؤورلا فعسض
هذه ‘ رئاز÷ا اهتدهصش يتلا ةيخانŸا فورظلا نأا روصشاع قوراف  ديقعلا ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸاب مÓعإلاو تايئاصصحإÓل يعرفلا ريدŸا فصشك
Òبكلا Òثأاتلل ةفاصضإلاب ،قيرطلل ماعلا قصسنلاو قئاصسلل ةحيحصصلا ةيؤورلا ىلع رثؤوت ثيح ،رورŸا ثداوح لدعم عافترا ‘ ةÒبك ةجردب تمهاصس ةلحرŸا
ديوزتو ةرانإلا ةيحان نم ةصصاخ ،تارايصسلل ةينقتلا ةبقارŸاو ةنايصصلا ةرورصض ىلع روصشاع دكأا ““راو◊ا““ ةيمويل حيرصصت ‘و  .راطمألا هثد– يذلا
جورÿا ثدحتŸا بصسح بحتصسŸا نمو ،بابصضلا ةفاثكو ةيو÷ا عاصضوألا يدرت ةلاح ‘ ةقايصسلا يدافت عم ،تاراطإلاو حباكŸا لئاصسب ايلاوت ةرايصسلا
ببصسلا نأا ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸاب مÓعإلاو تايئاصصحإÓل يعرفلا ريدŸا دافأا امك .ةيو÷ا عاصضوألا يدرت ةلاح ‘ لزانŸا نم ىوصصقلا ةرورصضلل
نوكت تلا◊ا نم ديدعلا ‘ يتلاو ،ةنيابتŸا تاقرطلا ةلاح كلذ ىلع دز ،ةينون÷ا ةعرصسلا وه ةÒخألا ةنوآلا ‘ رورŸا ثداوح لدعم دايدزل يصسيئرلا

هتلئاعو هصسفن بنجي نأا هنأاصش نم يعولاب هيل–و ةلداعŸا ‘ يصساصسألا لماعلا وه ناصسنإلا نأا ¤إا اÒصشم ،اهبÓقناو اهراصسم نع تابكرŸا رادحنا ‘ اببصس
.ةلفغ وأا سشيط ةظ◊ ‘ ثود◊ا اهل نكمŸا نم يتلا ثراوكلا ةعيرصسلا قرطلا داورو
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:““راو◊ا““ ـل ةمÓصسلا قيرط ةيعمج سسيئر ..ثداو◊ا ءارو تابكرŸا ةيعون نإا لاق

تاقرطلا رزا‹ ىلع ءاسضقلل ةينطو ةن÷
ةينطو ةن÷ ءاصشنإا ¤إا ،ةباروب Úصسح ،ة-مÓ-صسلا ق-ير-ط ة-ي-ع-م-ج سسي-ئر ا-عد
،اهل ببصسŸاو ببصسلا نع فصشكي ىتح رورŸا ثداوح بابصسأا قمع ‘ قيقحتلل
تاءافكلاب ىلبح ،ةباروب لوقي ،ر-ئاز÷او ،تا-قر-ط-لا ن-مأا ‘ ءاÈخ ن-م ف-لأا-ت-ت
¤ا ةجاحب انصسلو ،ةرايصسلا لصصافم لوح ةلماصشو ةلماك ةيارد اهل يتلا رداوكلاو
ينطولا دا–لا سسيئر عجرأاو  .هدلب ليصصافتب ىردأا يرئاز÷اف ،يبنجألا Òبÿا
¤إا ¤وألا ةجردلاب تاقرطلا ثداوح بابصسأا ،ةبارعل Úصسح ،سصاوÿا يلقانل
سساعنلاب مهروعصشو Úقئاصسلا مون ةلق رطاfl نع رجني ثيح ،ةيرصشب بابصسأا
احاورأا دصص– يتلا رورŸا ثداوح عوقو Óيل رفصسلا لÓخ ةصصاخ ،ةدايقلا ءانثأا
يتلا ةÎف رطخأا نأا ىلع ادكؤوم ،ىحر÷ا نم ة-لو-ه-م اداد-عأا ف-ل-خ-تو ة-ل-م÷ا-ب

تاقرط Èع احابصص ةعبارلاو ةيناثلا Úب نو-ك-ت تا-قر-ط-لا ثداو-ح ا-ه-ي-ف ثد–
.ةعيرصسلا

حاورألا دسصحي لامهإلا
بصسح ،رورŸا ثداوح عوقو ¤إا يدؤوت يتلا ةلصص تاذ ىرخألا بابصسألا Úب نمو

ةعيبط ثيح نم ةبكرŸا ةزهجأا سصحف ةيلمعب موقي ل قئاصسلا نأا ،ةبارعل Úصسح
دافتي ىتح ايوق اهكمصس نوكي نأا بجي يتلا ،ءاتصشلا لصصف ‘ ةصصاخ ،تÓجعلا
فيصضي ،ىرخأا ةر-ها-ظ ¤إا ة-فا-صضإلا-ب ،د-ي-ل÷ا ة-موا-ق-م ع-ي-ط-ت-صسيو قلز-نلا
يهو ،Òصسلا ةيلمع لÓخ ةميلصسلا ةيؤورلا دقتفي قئاصسلا لعŒ يتلاو ،ةبارعل

لصصف ءاصضقنا دعب ةرصشابم تاب-كر-م-ل-ل ي-ما-مألا جا-جز-لا ة-ح-صس‡ Òي-غ-ت مد-ع
عيطتصست لو اظيلغ اهصسملم لع-ج-ي ا‡ را-ب-غ-لا-ب ة-ل-مfi نو-ك-ت ثي-ح ،ف-ي-صصلا
بعصصيو ،ةبكرملل يمامألا جاجزلا ىلع طق-صست ي-ت-لا را-ط-مألا ح-صسم ة-ح-صسمŸا
.Òطخ ثداح ¤إا يدؤويو ،حوصضوب قيرطلا ةيؤور قئاصسلا ىلع ›اتلاب

 ⁄اعلا ‘ دوجألا ةيركسسعلا ةرايسسلا
،ةبارعل Úصسح ،سصاوÿا يلقانل ينطولا دا–لا سسيئر هون ،هتاذ راطإلا ‘و
ثيح ،ةطرافلا تاونصسلا ‘ ةباصصعلا اهب تماق يتلا ةلوؤوصسŸا Òغ تاصسرامŸاب

رفوتت ل يتلا تانحاصشلاو تÓفا◊ا ةصصاخ تارايصسلا تاكرام سضعب ينتقت تناك
سضوع ،تي‡ ثداح ¤إا ةظ◊ ةيأا ‘ اهبحاصص سضرعتو ،Òصسلا سسيياقم  ىلع

تاذ سسديصسرŸا ةرايصسل ةيركصسعلا ةعانصصلاب ،هتاذ ثدحتŸا فيصضي ،مامتهلا
تارايصسلا قوصس ‘ مكحتلا نيدصسفملل ةصصرفلا تكرتو ،ايŸاع ةدي÷ا ةعمصسلا
.يرورŸا نامألا طورصش ىلع رفوتت ل تارايصس اهونمصضو ةيرئاز÷ا

اهب تئلم يتلا ايلود ةعون-مŸا تارا-ي-صسلا ة-ي-عو-ن ن-م ة-بار-ع-ل ن-ج-ه-ت-صساو ،اذ-ه
ةمÓصسلا نمصضت يتلا طباوصضلا ىلع رفوتت ل يتلا ةينطولا تارايصسلا ةÒظح

.ايموي تاقرطلا باهرإا ‘ تببصستو ةيرورŸا

 نمأÓل ينطولا زكرŸا سسيئر
Úصس◊ا تيان قرطلا Èع

:““راو◊ا““ ـل دكأا
اهببسس رورŸا ثداوح Ìكأا

ددـــ÷ا نوــــقئاسسلا

روهتلا ةيحصض اوطقصس نيذلا ÚنطاوŸا نم Òبك ددع ةايحب تدوأا رزا‹ تفلخ ،ينطولا ىوتصسŸا ىلع رورŸا ثداوح نم Òبك اددع ةÒخألا ةنوآلا تفرع
وه ثداو◊ا هذهل سسيئرلاو لوألا ببصسŸا نأا ىرت يتلا ةينمألا حلاصصŸاو ةيمومعلا حلاصصŸا نم عامجإاب ،نايحألا مظعم ‘ (يرصشبلا لماعلا) ةيلوؤوصسمÓلاو

  .ةليلو موي لك ‘ ةيرصشب حاورأا دصص–و ةرم لك ‘ رركتت يتلا ةرهاظلا هذه نم دحلل ةبصسانŸا لول◊ا داجيإا راظتنا ‘ اذه لك ،يرصشبلا لماعلا

دصص– لازت ل
..حاورألا
نوصصتflو

سسوقان نوقدي
رـــــــــطÿا

ةينمألا تاطلصسلا اذكو ،ةيمومعلا حلاصصŸا اهمدقت يتلا تاريذحتلا نم مغرلاب
Ãا ثداوح نإاف ،اهرئاود فلتخŸم◊ا نم مغرلابو ،ةرم لك ‘ رركتت رورÓت

روهتلا نأا لإا ،اهيدافت ىتح وأا ثداو◊ا هذه نم ليلقتلل ةيوعوتلاو ةيصسيصسحتلا
ليلدلا لعلو .ةرم لك ‘ ثراوك ¤إا يدؤوتو فقوŸا ديصس ىقبت ةطرفŸا ةعرصسلاو
يتلاو ،يصضاŸا Èمصسيد ‘ ةيماد ثداوح نم رئاز÷ا هتدهصش ام وه كلذ ىلع

يتلا ةليصص◊ا يهو ،Úتئام نم Ìكأا حرجو اصصخصش ÚثÓث نم Ìكأا ةايحب ىدوأا
يذلا ميلألا ثدا◊ا ¤ا ةفاصضإا ،اهل دح عصضو بجوتيو اهنع يصضاغتلا نكÁ ل
  .حاورألا تارصشع هتيحصض حار يتلاو تصساÔ“ ةيلوب طقف مايأا لبق لصصح

يرسشبلا لماعلا اهببسس ثداو◊ا بلغأا
عارذلا نكل ،يرصشبلا لماعلاب رورŸا ثداوح لج طبرن نأا نكÁ ل لا◊ا ةعيبطب
هتيلوؤوصسم مد-عو هرو-ه-ت ،سسا-صسألا ة-ق-ل◊او ،ى-ق-ب-ي ثداو◊ا هذ-ه ‘ لو-طألا

لباقŸاب ،““ءايربألا““ اهتيحصض بهذي ةيرورم رزا‹ ¤إا ةرم لك ‘ يدؤوت يتلاو

تابلقتلاو خانŸا لماع رارغ ىلع ثداو◊ا هذه ‘ ببصستت ىرخأا لماوع كانه
بنŒ يتلا سسيياقŸا عم اهقباط-ت ىد-مو ة-ب-كرŸا ل-ما-ع ¤إا ة-فا-صضإلا-ب ،ة-يو÷ا

ةعمت‹ لماوعلا هذه لك ،تقولا سسفن ‘ ةتيمŸاو ةميلألا ثداو◊ا هذه عوقو
.ةميلألا ثداو◊ا ‘ ببصس دعت

 ةروهتŸا ةقايسسلا ““ËرŒ““ وحن
Ìكأا تاءارجإا قيبطتب رورŸا ثداو-ح ة-برا-حÃ ة-ي-مو-م-ع-لا تا-ط-ل-صسلا تد-ه-ع-ت

رمأا ،قايصسلا ‘و .حاورألاب كتفت تلاز ام يتلا ةفآلا هذه نم د◊ا ةيغب ةمارصص
ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختاب ،رهصشأا ذنم ،نوب-ت د-يÛا د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر

نيذلا يصسردŸاو يمومعلا لقن-لا تÓ-فا-ح ي-ق-ئا-صس كو-ل-صس Ëر-ج-ت-ل ““ة-مزÓ-لا““
رو-ه-ت-لا وأا لا-م-هإلا ن-ع م-جا-ن ير-صشب أا-ط-خ بب-صسب ا--يا--ح--صض ‘ نو--ب--ب--صست--ي““

تاءارجإلا لمصشت نأا بوجو ىلع ةيروهم÷ا سسيئر ددصش امك .““ةيلوؤوصسمÓلاو
ةيلقعلاو ةيصسفنلا مهتحصص نم دكأاتلا لبق Úقئاصسلا اوفظو نيذلا ÚمدختصسŸا

تاءارجإلا ديدصشتب نوبت ديÛا دبع رمأا ،قايصسلا تاذ ‘و .ينهŸا مهراصسمو
لقنلا لئاصسول ةبصسنلاب ةصصاخ ،ةقايصسلا ‘ يمارجإلا كولصسلا دصض ةمراصصلا
حاورأا ن-م ا-ي-مو-ي هد-صص– رورŸا ثداو-ح تتا-ب اŸ ار--ظ--ن ،ي--صسردŸاو ي--عا--م÷ا
.Úيرئاز÷ا

ناتبولطم رذ◊او ةطي◊ا ..كلذ راظتنا ‘
دادعإاو ةيروهم÷ا سسيئر اهب رمأا ي-ت-لا تا-ي-صصو-ت-لا-ب ل-م-ع-لا ة-ياد-ب را-ظ-ت-نا ‘

انيلع بجوتي ،ةيرورŸا مئار÷او رزاÛا هذهل دح عصضول ةيرورصضلا سصوصصنلا
‘ روهتلا مدعو سسفنلا طبصضو ةقايصسلا لÓخ رذ◊او ةطي◊ا ذاختا اعيمج
نأا زوجي ل ا-حاورأا ل-م– ةÒخألا هذ-ه نأل ،تÓ-فا◊ا ى-ت-حو تا-ب-كرŸا ةدا-ي-ق
لئاصسوب مازتللاو ةÒبك ةيلوؤوصسŸا نوك ،ةكلهتلا ¤إا اهب عفدن نأاو ،اهب رماغن
يدافتل يرورصض قÓطنلا لبق ةبكرŸا ةبقارمو نامألا مازح رارغ ىلع ةياقولا
.موي لك عقت يتلا يصسآاŸا

فـلم

!؟تاقرطلا رزا‹فقوي نم
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نلو نشسحتي نل ،راششبن يزيت ةيدلب لاح نأأ ودبي
مأدا-م ،ة-ي-مو-ي-لأ ةا-ي◊أ ‘ ة-ي-قر-ت يأأ فر-ع--ي
اÚ ÃثÎكم Òغو عقوŸأ نع نوبئاغ نولوؤوشسŸأ
بايغ ببشسب ةلشصأوتم ةاناعم نم ناكشسلأ هششيعي
.ةاي◊أ تايرورشض ىندأأ

..ةدودfi ةيحصص تامدخ
وأا ةياجب ¤إا نلقتني لماو◊او

زكرم فيطصس
¤إأ ةشسام ةجاحب ةمشسن فلأأ23 نم Ìكأأ لأزام
نم Ìكأأ ‘ عراششلأ تبهلأأ يتلأ ةيحشصلأ تامدÿأ

،ةيدلبلاب راŸأ يشسيئرلأ قيرطلأ قلغب كلذو ،ةرم
ةدد-ع-ت-م ةدا-ي-ع ل-ي-ج-شست ةرور-شضب Úب-لا-ط--م
املثم ،أرير-شس06-ب ى-ف-ششت-شسم وأأ تا-مدÿأ

،ةÒخألأ ةدŸأ ‘ سسأدنعوب ةيدلب هيلع تلشص–
يحشص زكرم ىلع راششبن يزيت ة-يد-ل-ب ر-فو-ت-ت ذإأ
نم لكب نيرخآأ Úعرفو ،ةيدلبلأ زكرÃ يشسيئر
مرح يذلأ رمألأ ،““ونانتم»و ““ةماششوب ““ ةقطنم
.جÓعلأ ‘ مهقح نم ناكشسلأ نم تائŸأ
ىلع ةيحشصلأ ز-كأرŸأ هذ-ه تا-مد-خ ر-شصت-ق-تو

ىشضرŸأ رطشضي اميف ،طقف ةماعلأ تاشصوحفلأ
ةيدلب وحن ،ةديعب تافاشسŸ لقنتلأ ¤إأ لمأو◊أو

ةحورŸأ ةقطنم ىتح وأأ ةÒبكل Úع وأأ ةششومع
هذه دأدزتو ،ةياجب ةيلوب ةطأرخ ةيدلبل ةعباتلأ
طقاشستت يذلأ ،ءاتششلأ لشصف ءانثأأ ةوشسق ةاناعŸأ

سصقن عمو ،ةقطنŸأ هذه ‘ ةÌك-ب جو-ل-ث-لأ ه-ي-ف
نا-ك-شسلأ د-ج-ن-ت-شسي ا-م أÒث-ك ل-ق-ن-لأ ل--ئا--شسو
.لمأو◊أو ىشضرŸأ لقنل تانحاششلأو تأرأر÷اب
‘ ،رباشص دي-م◊أ د-ب-ع ،ة-يد-ل-ب-لأ سسي-ئر د-كأأو

حلمو يعرشش بلطŸأ نأا-ب ،““رأو◊أ““-ل ه-ث-يد-ح
عمج نع اف-ششا-ك ،ة-ق-ط-نŸأ نا-ك-شس ل-ك-ل ق-حو
يتلأو5102 ‘ نا-ك-شسلأ ن-م فلآلأ تا-ع-ي-قو-ت
زا‚إأ بلطÃ ةقفرم ةينعŸأ تاطلشسلل اهÁدقت

بŒ ⁄ ةحشصلأ ةرأزو نأأ Òغ Òبك يحشص قفرم
زكرŸأ نأأ مغرو .نآلأ ىتح لاغششنلأ أذه ىلع
فرط نم هم-ي-مر-ت ” د-ق ة-يد-ل-ب-لا-ب ي-ح-شصلأ
،ةلح نشسحأأ ‘ راشصو ةيلÙأ ةيÿÒأ تايعم÷أ
بلطم ىقبي ثيح ،ةياغلل ةدودfi هتامدخ نأأ لإأ
ىشضرÃ لفكتي أريرشس06ـب ىفششتشسم وه ناكشسلأ

،ةرواÛأ درابلأ دأولأ ةيدلب ىشضرÃو ةقطنŸأ
يتلأ ،سسأدنعوب ةيدلبب لا◊أ هي-ل-ع و-ه ا-م-ل-ث-م

06ـب لماكتم ىف-ششت-شسم عور-ششم ى-ل-ع تل-شص–
.أريرشس

طغصضلا طوطخ
ةقطنŸا مر– طصسوتŸا

يعيبطلا زاغلا نم
ن-م را-ششب-ن يز-ي-ت ة-يد-ل-ب Èت-ع--ت
لاشصيإأ نم تنك“ يتلأ تا-يد-ل-ب-لأ
59ـلأ تقاف ةبشسنب يعيبط-لأ زا-غ-لأ
‘ ،ة-يد-ل-ب-لأ بأر-ت Èع ة--ئاŸا--ب
ةماعلأ ةبشسن-لأ تنا-ك يذ-لأ تقو-لأ
لبق ةئاŸاب33 زواجتت ل ةيطغتلل
اعم72Œ طبر ” ثيح ،8102 ةنشس
Òغ ،ةيوي◊أ ةداŸأ هذهب اي-نا-ك-شس
طشسوب طشسوتŸأ طغشضلأ رورم نأأ
مهمرح ةيناكشسلأ تاعمجتلأ سضعب

،ةيدلبلأ سسيئر دكأأو .يعيبطلأ زاغلأ ليشصوت نم
⁄ ،ةيدلبلأ زكرÃ ،ءاعبرألأ يحب لزنم04 نأاب
،ببشسلأ أذهل زاغلأ نم ةدافتشسلأ ن-م أو-ن-ك-م-ت-ي
ثيح ،““وناتنم““ ةقطنÃ رخآأ لزنم24 ¤إأ ةفاشضإأ

›أو اهلÓ-خ ن-مو ،ة-قا-ط-لأ ةرأزو ة-ل-شسأر-م ”

ليو– غلبÃ لفكتلاب دعو يذلأ ،قباشسلأ ةيلولأ
2.5ـلأ براقي غلبÃ ةيئا-بر-ه-ك-لأ ةد-م-عألأ هذ-ه
ةيشضرأأ ةيدلبلأ تشصشصخ ثي-ح ،م-ي-ت-ن-شس را-ي-ل-م
أذه بنجتل ةي-ئا-بر-ه-ك ةد-م-عأأ01 نا-شضت-حل
.Óبقتشسم لاكششإلأ

ةÁدق عيزوتلا ةكبصش
ةرركتم تاعاطقناو

هايملل
راششبن يزيت ةيدلب ناك-شس ي-ك-ت-ششي

،برششلأ هايم ‘ ةيقيقح ةمزأأ نم
يدأو هايم نم ديفتشست اهنأأ مغرف
سصقن يأأ نودبو يلك لكششب درابلأ

اهنوك ¤إأ ةفاشضإأ ،ةنشسلأ مايأأ ةليط
طقاشستلاب عتمتت ةيل-ب-ج ة-ق-ط-ن-م
نم نوناع-ي ا-ه-نا-ك-شس نأ لإأ ،ا-شضيأأ
ءا-ت-ششلأ ل-شصف ز-ع ‘ ءاŸأ سصق--ن
ة-ل-ث-مألأ زر-بأأ Úب ن-مو ،ج-ل--ث--لأو
اهناكشس دكأأ يتلأ ،““ةماششوب““ ةقطنم
ة-ل-ي-ط م-ه-ن--ع بي--غ--ي ءاŸأ نأا--ب
ناكشس ¤إأ ةفاشضإأ ،Úلماك Úعوبشسأأ

““ةنوعلق““-ب انكشسم98 رأرغ ىلع ،ءا-ي-حأأ ةد-ع
مهرطشضي ا‡ ،زكرم راششبن يزيتو ““ءاعبرألأ»و

جيرا-ه-شصلأ ها-يÃ دوز-ت-لأ ¤إأ
Ãت غ-لا-بÎ009و008 ميب حوأ

وهو ،دحأو-لأ ج-ير-ه-شصل-ل جد
م-ه-ف-يرا-شصم ن-م د--يز--يا--م
ةيبلاغ نأأو اشصوشصخ ،ةيمويلأ
يوذ نم ةقطنŸاب ÚنطأوŸأ
.فيعشضلأ لخدلأ
ةيدلبب ة-ي-ع-شضو-لأ هذ-ه ن-عو
سسي-ئر د-كأأ ،را-ششب--ن يز--ي--ت
¤إأ دوعي ر-مألأ نأا-ب ة-يد-ل-ب-لأ

غلبي يتلأ ،عيزوتلأ ةكبشش مدق
اهزا‚إأ دوعيو ،مك17 اهلوط

ط-بر-لأ دأزو ،1002 ة-ن-شس ¤إأ
ةيناكشسلأ ةفاثكلأو يئأو-ششع-لأ

ةيدلبلأ نوكت نأاب ى-ف-ن ف-ي-ح ،ة-مزألأ ةد-ح ن-م
نأأ ¤إأ أÒششم ،›ا◊أ تقولأ ‘ ءاŸأ ¤إأ ةجاحب
،عيزوتلأ ءوشسو ةكبششلأ مدق وه يقيق◊أ لكششŸأ
هايملل ةيرئأز÷أ حلاشصم هشسفن تقولأ ‘ ايعأد
ةيناكشسلأ تاعمجتلأ سضعب Òي-شست-ب ل-ف-ك-ت-لأ ¤إأ
نع تزجع يتلأ ،ه◊اشصم ىلع طغشضلأ فيفختل
.كلذل ةمزÓلأ ةلماعلأ ديلأ Òفوت

نولغتصسي نوفظوŸاو رقم نود ةيدلب
ةبتكŸاو ةصضورلا

راششبن يزيت ةيدلبب نوفظوŸأو لام-ع-لأ ل-غ-ت-شسي
لÓغتشسأ متي اميف ،ةينقت ةحلشصمك ةيدلبلأ ةشضور
،ÚفظوŸأ يقابو ةيدلبلأ سسيئرل رقمك ةبتكŸأ
يتلأ مدهلأ ةيلمع ¤إأ لاكششإلأ أذه بابشسأأ دوعتو
لجأأ نم3102 ةنشس رخأوأأ ‘ Ëدقلأ رقŸأ تشسم
دامتعأ ” ثيح ،ةيدلبلاب قيلي ديدج رقم زا‚إأ

ءاهنإل ىتح فكي ⁄ يذلأ ميتنشس ÒيÓم60 غلبم
.Èكلأ ةينمشسإلأ لاغششألأ
ÒيÓم40ـلأ زهاني رخآأ غلبم دشصر راظتنأ ‘و
ةيدلبلأ ناكشس ىقبي ،زيهجتلأو ءانبلأ ما“إل ميتنشس

fiغتشسأ نم نومرÓأو ةشضورلأ لŸةيدلبلأ ةبتك.

لقنلا تاقفصص Òيصست ‘ تاقيق–
ةيدلبلاب يصسردŸا

دعب بقÎلأ نم ةلاح راششبن يزيت ةيدلب سشيعت
ةيدلبلاب ÚيلÙأ ÚبختنŸأ نم أوشضع21 لوثم
،لأزأأ Úع ةمكfi ىدل قي-ق-ح-ت-لأ ي-شضا-ق ما-مأأ
تاقفشص مأربإأ ةيشضق ‘ مهيلإأ عا-م-ت-شسÓ-ل أذ-هو
ةفلاfl نوك-ت د-ق8102 ةنشس يشسردŸأ ل-ق-ن-لأ
ةموأدŸأ ىلع ةقداشصŸأ ت“ ثي-ح ،نو-نا-ق-ل-ل
اهيلع سصوشصنŸأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ عابتأ نود

نÓعإأ رششن يعدتشست يتلأو ،تاقفشصلأ نوناق ‘
ةميقلأ نأل ،Úت-ي-ن-طو Úتد-ير-ج ‘ ة-شصقا-نŸأ
رايلم1.2 غلبم قوفت عورششŸأ أذهل ة-ي-لا-م-جإلأ

ة-ق-ف-شصلأ هذ-ه ح-ن-م سسلÛأ نأأ Òغ ،م-ي-ت-ن-شس
نأأ لبق Ó-قا-ن52 عم قيقحت-لأ ع-م ،ي-شضأÎلا-ب
عشضو ”و ،ÚبختنŸأ ءاشضعألأ تاقيقحتلأ لمششت
ةباقرلأ ت– ماعلأ بتاكلأو ةيدلبلأ سسيئر نم لك
81 لشصأأ نم ءاشضعألأ يقاب ¤إأ ةفاشضإأ ،ةيئاشضقلأ

 .يدلبلأ سسلÛأ نولكششي ابختنم

ةمزأ’ا لÓخ ناكسسلا رارقتسسا ‘ تمهاسس يتلا ةيومنتلا تايلمعلا نم Òثكلا ،فيطسس ةي’ول ةيلامسشلا ةباوبلا ،راسشبن يزيت ةيدلب تفرع
لاز ’ ثيح ،اهرامثب يتأات ⁄ تايلمعلا كلت لك نأا Òغ ،ةياجبو فيطسس Úب ةيدودح ةقطنم اهرابتعاب ،تانيعسستلا تاونسس ‘ ةينمأ’ا

.مهتايح وفسص مهيلع صصغنيو مهقحÓي نامر◊ا
 هبارعل .ح:فيطسس

فيطسس

 راــــــــــــششبن يزــــــــــــيت قـــــــــــــحÓي ناــــــــــــــمر◊ا



ايلام أدروم ّدعي هنأأ مغر
كÓ--مأأ ن--مو ا--ي---فا---صضإأ
ة-فا-صضإأ ““بأو-ج““ ة-يد-ل-ب
،ايحايصس املعم هنوك ¤إأ
فر-ط ن-م ل-م-ه-م ه-نأأ لإأ
لأزي امو ،ةينعŸأ تاه÷أ
ذ-ن--م را--ثد--نلأ موا--ق--ي
ل-ب ،ة-ن--صس0٢ ة--بأر--ق
ىتمف ،لÓطأأ ¤إأ لو–و
؟ةيدلبلأ كرحتت

سشيع
ووووووصشت

ف
ة-يد-ل-ب نا-ك-صس ،ي-مود ›Ó-ي-ج ،ة-ف-ل÷أ ة-يلو ›أو نأا-م-ط

.مهبلاطم ءأوتحاب ،““راطقلأ““
نإأ ،ناكصسلأ يلث‡ ه-لا-ب-ق-ت-صسأ ىد-ل ،سسمأأ لوأأ ›أو-لأ لا-قو
طا-ق-ن-لأ ل-ك سسرد-ن-صس ،ا-ه-ي--ن--طأو--م ة--مد--خ ‘ ة--لود--لأ““
،ةحاتŸأ تايناكمإÓل اقفو لكاصشŸأ لك للذنصسو ،ةحورطŸأ

ىلع سصرحي يذلأ ،ةيروهم÷أ سسيئر تاهيجوتب Óمعو
ةحوتفم بأوبألأ““ :فيصضيل ،““لظلأ قطانÃ مامتهلأ
راطإأ ‘ ÊدŸأ عمتÛأ تايلاعفو Úنطأوملل عامتصسÓل
 .““يكراصشت

لبق نم مهلابقتصسأ ةصصرف نا-ك-صسلأ ز-ه-ت-نأو ،أذ-ه
ا-ه-ت-مد-ق-م ‘ ،م-ه-تلا-غ-صشنأ زر-بأأ حر-ط-ل ›أو--لأ
ن-م دد-ع-ل ةرر-ك-تŸأ تا-با-ي-غ-لأ ن-م م-هءا-ي-ت--صسأ

بايغو ،ةيلولأ بونج عقت ةقطنم ‘ ذيمÓتلل يوبÎلأ دودرŸأ ىلع رثأأ ام ةذتاصسألأ
.ءابطألأ سصقنو فاعصسإلأ ةرايصس
،ةصصاخ رابأأ رفحو ةيفيرلأ ءابرهكلأ Òفوت ¤إأ ÚحÓفلأ نم ÚلخدتŸأ سضعب اعد امك
قيق– ةن÷ دافيإاب Úبلاطم ،ةيدلبلأ ›وؤوصسم ىلع رانلأ حتف ‘ سضعبلأ نأوتي ⁄ اميف
 .Òيصستلأ ءوصس روتصسم فصشكل ةيرأدإأ

سسانهب .ءاهب :ةفل÷أ
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““راطقلا““ ناكصس نئمطي ةفل÷ا ›او

رصشأدمو ىرق ناكصس نم ديدعلأ يكتصشي
ة-ير-ق د-يد-ح-ت--لا--بو ،ة--لا--ب--غ ة--يد--ل--ب
را-ي-ت-لأ ف-ع-صض ة-مزأأ ن-م ،““ة-نا--ح--ير--لأ““
ىلع ةوÓع أذ-ه ،ة-ق-ط-نŸا-ب ي-ئا-بر-ه-ك-لأ
ةداŸأ هذ--ه--ل ةرر--ك--تŸأ تا--عا--ط---ق---نإلأ
 .ةيوي◊أ

ببصس نأأ ةلابغ ةيدلب حلاصصم تدكأأ دقو
يذلأ لوÙأ عزن ¤إأ دوعي ةلكصشŸأ هذه
أذه ،تأونصس ةدع ذنم ةقطنŸأ دوزي ناك
ريدÃ لاصصتأو ةعباتمو ةيمصسر ةلصسأرم لfi ناك رمألأ

ىوتصسم ىلع ““زاغلنوصس““ زاغلأو ءابر-ه-ك-لأ ع-يزو-ت ة-كر-صش
عو-صضوŸأ ة-ع-با-تÃ أدو-عو مد-ق يذ-لأو ،ة-ي-ل-يŸأ ة-ن-يد--م

دصصق ةعيرصسلأو ةلجا-ع-لأ لو-ل◊أ دا-ج-يإأو
تا-ي-مو--ي قرأأ يذ--لأ ،ل--لÿأ أذ--ه حÓ--صصإأ
ءلؤو-ه د-كأأ ا-م-ك .ة-ير-ق-لأ هذ-ه-ب نا--ك--صسلأ
روهدت ةمزأأ نم ا-صضيأأ م-ه-تا-نا-ع-م نا-ك-صسلأ

ن-ما-مر-لأ Úب ط-بأر-لأ ق-ير-ط-لأ ة--ي--ع--صضو
 .هتاعيرفتو ةناحيرلأو
جأردإاب ةيدلبلأ و-لوؤو-صسم د-ه-ع-ت د-قو ،أذ-ه
نمصض هلي-هأا-تو ق-ير-ط-لأ د-ي-ب-ع-ت عور-صشم
ةنصسل يدلبلأ ي-ب-ع-صشلأ سسلÛأ تا-حÎق-م

قطانÃ كلاصسŸأ ةئيهتو حتف عورصشم ¤إأ ةفاصضإأ ،١٢0٢
.ةيلب÷أ ةيدلبلأ هذه بأرت Èع ةديدع

ةحيلصص .سش :لجيج

ةيرق ناكصس
““ةناحيرلا““
نم نوكتصشي

رايتلا فعصض
يئابرهكلا

 ةلتلا يتاصشÃ ءابرهك نود يفير نكصسم003
ةيدلبل ةينقت-لأ ح-لا-صصŸأ تصصحأأ
ة-يلو بو-ن-ج ة-ع-قأو-لأ ،ة-ل--ت--لأ

ة-ئا-م-ثÓ-ث ن-م Ìكأأ ،ف--ي--ط--صس
ا-م ،ءا-بر-ه-ك نود ي-ف-ير ن-ك--صسم

سصي-صصخ-ت بل-ط ع-فر-ت ا-ه-ل--ع--ج
عيمج طبر لجأأ نم ›ام فÓغ

،ةيفيرلأ ءا-بر-ه-ك-لا-ب تا-ن-ك-صسلأ
ردقت ةيطغت ةبصسن غولب مث نمو

Ãا-ب ة-ئاŸي-تا-صشم ع-ي-م-ج ‘ ة-ئا
.ة-------يد-------ل-------ب--------لأ ىر--------قو
ة--ي--ن--ق---ت---لأ ح---لا---صصŸأ بصسحو
ىلع قفأو ›أولأ نإا-ف ،ة-يد-ل-ب-ل-ل
ةميقلأ نأأو ام-ي-صسل ،ةد-يد÷أ ة-ي-لاŸأ ة-ن-صسلأ ‘ عور-صشŸأ ة‹ر-ب
.ميتن-صس نو-ي-ل-م004و را--ي--ل--م م--قر زوا--ج--ت--ت ل ة--ي--لا--م--جإلأ

،سسود يزيزعل ،ةلتلأ ةيدلبل يدلبلأ يبعصشلأ سسلÛأ سسيئر لاقو
ىلع عورصشŸأ ةصسأرد تعصضو دق ه◊اصصم نأاب ،““رأو◊أ»ـل ثيدح ‘

‘ ،““زاغلنوصس““ ةصسصسؤوم ىتحو ةيلولل ةقا-ط-لأ ة-ير-يد-م ىو-ت-صسم
ةنصسلأ ةيأدب ‘ ةي-صصو-لأ تا-ه÷أ ل-ب-ق ن-م ة-ق-فأوŸأ ذ-خأأ را-ظ-ت-نأ
.ةديد÷أ

دقف ،يعيبطلأ زاغلاب دعب اهطبر متي ⁄ يتلأ تانكصسلأ ددع نعو
يتيرق ‘ ات-ي-ب06 وه يقيق◊أ مقرلأ نأأ ةي-ن-ق-ت-لأ ح-لا-صصŸأ تد-كأأ

ة‹رب ىلع هصسفن تقو-لأ ‘ د-ي-كأا-ت-لأ ع-م ،Òب-لأ ة-كر-حو ة-لا-ب-صش
ةينأزي-م ر-فو-ت ل-ظ ‘ ،١٢0٢ ةديد÷أ ة-ن-صسلأ ة-يأد-ب ‘ عور-صشŸأ
.مزÓ-------لأ ›اŸأ فÓ-------غ-------لأ ى--------ل--------ع ة--------يد--------ل--------ب--------لأ

نإاف ،لاغصشألأ ‘ عورصشلأ دعب ةرصشابمو هنأأ ةيدلبلأ سسيئر حصضوأأو
ةئام ةبصسن ¤إأ لصصتصس ةلتلأ يتا-صشم ع-ي-م-ج ‘ زا-غ-لا-ب ة-ي-ط-غ-ت-لأ
 .ةئاŸاب

هبأرعل .ح :فيطصس

0054 نم نوديفتصسŸا
Œنوبصضاغ ةلقرو ةيدلبب ةئز

،ةئز00٥4Œ ةصصح نم نيديفتصسŸأ سضع-ب ر-ك-ن-ت-صسأ
يتلأ ةعرقلأ ةقيرط ،ةلقرو ةيدلبب ،أرخؤوم ةعزوŸأ

000١ ديد– لجأأ نم ةقلغم بأوبأاب ةيدلبلأ اهب تماق
ةئز00٥4Œ ةلمج نم ةيلاŸأ ةنا-عإلأ ن-م د-ي-ف-ت-صسم
ءا-ي--حألأ نا÷و ة--م--ئألأ سضع--ب رو--صضح--بو ،ة--عزوŸأ

سضعب هصضفر ام وه و ،انوروك ةحئاجب ةصصاÿأ ةيئاقولأ تأءأرجإلأ ببصسب ،نيديفتصسŸأ نع Úلث‡و
ةيلمعلأ ةبقأرŸ روصض◊أ نم مهعنم ببصسب ةفافصش Òغ ةيلمعلأ أوÈتعأ نيذلأ ،تايعم÷أو نيديفتصسŸأ
¤إأ ةفاصضإلاب ،نيديفتصسŸأ لكل ةناعإلأ سصيصصختب أوبلاطو ،لداع Òغ عيزوتلأ أذه أوÈتعأو ،برق نع

ىلع يوت– ةلقرو ةيدلب نأل ،نكصسلأ أوبلاطو بابصشلأ ةيقب اهنم ديفتصسي ىرخأأ سصصصح عيزوتب ةبلاطŸأ
اهصسأأر ىلعو ةيلÙأ تاطلصسلأ ،““رأو◊أ““ ةديرج عم مهل رأوح ‘ ءاطصشنلأ سضعب دصشانو .ةعصساصش تاحاصسم
تابلطتم لك ىلع يوت– ةديدج ةنيدم قلخ ةرورصضب ،هتصسوب قيدصصلأ ركبوبأأ ديصسلأ ،ةيلولأ ›أو

94 مقر ينطولأ قيرطلأ بناجب ةنيدŸأ هتاه نوكت نأأ أوحÎقأو ،ةيرورصضلأ تامدÿأو قفأرŸأو ةاي◊أ
أدج ةÒبكلأ ةيناكصسلأ ةفاثكلأ و يحصصلأ فرصصلأ تاكبصشل ةرركتŸأ لكاصشŸأ بصسب ،ةيأدرغ ةيلو ¤إأ يدؤوŸأ

.نأديŸأ ‘ اهديصسŒ ةياغ ¤إأ Êامأأ در‹ بلاطŸأ هتاه لك ىقبتل ،ةيلا◊أ ةنيدŸأ ىوتصسم ىلع
مÓصسلأ دبع .موغلصش :ةلقرو

فلتلا ¤إا ةصضرعم ““رارغم““ـب ةجتنم ةلخن فلأا13 نم ديزأا
يديصسو ةمامعوب خيصشلأ ةعلقو ““Êاتحتلأ رأرغم““ تاحأو فرعت

ايخيرات اثرإأ لث“ يتلأ ،ةماعنلأ ة-يلو-ب رأر-غ-م ةر-ئأد-ب م-ي-هأر-ب
ةورث سصلقت ‘ تببصست روهدتلأ نم ةلا-ح ،ا-م-ه-م ا-ي-جو-لو-ك-يإأو

 .ةÒبكلأ ةيحايصسلأ تاموقŸأ تأذ ةه÷أ هذهب ليخنلأ
ام ليخنلأ راجصشأأ نم ةنوكŸأ ةيعيبطلأ ةرهو÷أ هذه لكصشتو

ةيئيبلأ تاحوللأ لمجأأ ىدحإأ ،ةجتنم ةلخن فلأأ١3 قوفي
رظانŸأو ةبصصÿأ ةبÎلأو ءاŸأ ىلع رفوتت ثيح ،ةيلولاب

ةÁد-ق-لأ رو-صصق-لأ تأءا-ن-ب ا--ه--ع--ن--صصت ي--ت--لأ ة--بÿÓأ
تاطfiو (هايŸأ ميصسقتل ةيديلقت ةمظنأأ) Òقاقفلأو

ةفاصضإأ ،تأءاصضفلأ هذه طصسوب ةيرخصصلأ سشوقنلأ
اصسفنتم دعت يتلأو اهلخأد ةصشعنŸأ ءأوجألأ ¤إأ

ل-صصف ‘ ا-م--ي--صسل ،حا--ي--صسلأو ن--ير--ئأز--ل--ل
 .فيصصلأ

يمÓصس ميهأربأ :ةماعنلأ

 ـه٢44١ لوألأ ىدامج١٢  قـفأوŸأ  م١٢0٢يفناج٥0 ءاثÓثلأ

..لماع004 لصصفي لوزغوبب ““وياد““ عم‹
 ؟سسوم ديهج ›اولا لخدتي له

لوزغوبب ةديد÷أ ةنيدŸأ زا‚إاب ةفل-كŸأ ،““و-يأد““ ع-م‹ ةرأدإأ م-ه-ت-ل-صصف ن-يذ-لأ ل-ما-ع004 نأأ ود-ب-ي
مهذاقنإل ةيصصولأو ةينعŸأ تاه÷أ لخد-ت-ت ⁄ ا-م ع-صسأو-لأ ا-ه-با-ب ن-م ة-لا-ط-ب-لأ نو-ل-خد-ي-صس ،ة-يدŸا-ب
.مهفاصصنإأو
هنوك ديد÷أ دقعلأ ىلع عيقوتلأ مهصضفر دعب مهلصصف ” دقف ،““رأو◊أ»ـب أولصصتأ نيذلأ لامعلأ بصسحو

ةليل Úب مهصسفنأأ أودجيل ،تلÓتخلأ نم Òثكلأ هبو ةيعامتجلأو ةي-ن-هŸأ م-ه-ب-لا-ط-مو ى-صشا-م-ت-ي ل
ةرأدإلأ نأأ Òغ Ëدقلأ دقعلأ ةغيصصب لمعلاب أوبلاط مهنأأ ¤إأ Úتفل ،لمع نود Úلاطب اهاحصضو

.تصضفر
ذنم ،لوزغوب ةنيدŸ ةيتحتلأ ةينبلأ زا‚إاب فلكŸأ ،““ويأد““ عم‹ ‘ نولمعي مهنأاب لامعلأ حصضوأأو

نأاب Úفصشاك ،ةيعامتجلأو ةينهŸأ مهقوقح لك نم Úمورfiو ةيصساق فورظ ‘ كلذو ،تأونصس
.لمعلأ نع عفأدي يباقن عرف سسيصسأات تصضفر ةرأدإلأ

ةصصاخ ،لكصشŸأ ة÷اعمو لخدتلل ،سسوم ديهج ،ةيدŸأ ةيلو ›أو ‘ أÒثك لامعلأ لمأايو
يأأ مويلأ دŒ دعت ⁄ تÓئاع بابرأأ مهلجو ،أدج ةيصساق ةيعامتجأ افورظ نوصشيعي مهنأأو

.هنم تاتقت لخد
تصضفرو ةرأدإلأ مهتلصصف نأأ دعب تاجاجتحأ ةلصسلصس أومظن دق لماع004ـلأ ناكو ،أذه

Œصسم ميظنت اهرخآأ ،مهدوقع ديدÒرقم ¤إأ لوزغوب نم مأدقألأ ىلع ايصشم ةيملصس ة
أذهو ،ةيدŸأ ىلع ةمكأŸÎأ جولثلأ زع ‘ تأÎمول-ي-ك-لأ ن-م تأر-صشع-لأ Úع-طا-ق ،ة-يلو-لأ

؟لامعلأ بلطŸ ›أولأ بيجتصسيصس له هيلعو ،مهتوصص ةيلولأ نع لوألأ لوؤوصسŸأ عامصسإل
؟ةلاطبلأ نم مهذقنيو مهفصصنيصس لهو

يديعصس .حبأر :ةيدŸأ



:ششاطقب قازرŸ رابتع’ا در ¤إا وعدي Òمع دوادوب ثحابلا

لامهإÓل ضضرعتت ل ىتح هتاطؤطfl رسشن ‘ عارسسإلا بجي
فاحجإلل شضرعت هنكل يرئاز÷ا بدألل هملق رّخشس ششاطقب^

Ãةي’و٤١ نم انانف6٢ ةكراشش

 ناسسملتب ةيمÓسسإلا نؤنفلل يسضاÎفا نؤلاسص

اذ--ه نإا ،Òم---ع دوادو---ب لا---قو
رابتع’ا در ه-نأا-شش ن-م ءار-جإ’ا
بدأ’ا ةمدÿ هملق رخشس بتاكل
،ةيرئاز÷ا ةفاقثلاو ير-ئاز÷ا

ءا---شصقإ’او فا---ح----جإ’ا م----غر
.هل شضرعت يذلا Òبكلا

روششنم ‘ ،هتاذ بتاكلا حشضوأاو
ى-ل-ع شصاÿا ه--با--شسح Èع ه--ل
نأا ى-ن--م--ت--ن”” :””كو--ب شسي--ف--لا””

نأاششلا ىلع نوم-ئا-ق-لا كراد-ت-ي
عارشسإ’اب ،رمأ’ا اندنع ‘ا-ق-ث-لا

،ةديد÷ا هتا-طو-طfl ر-ششن ‘
امك لامهإلل شضر-ع-ت-ت ’ ى-ت-ح
نأاو ،ن-ير-خآا با--ّت--ك ع--م ثد--ح
ة-ي--ن--طو--لا ة--شسشسؤوŸا ى--ع--شست
هلامعأا رششنل ةيعبطŸا نو-ن-ف-ل-ل
⁄ يتلا هتبغرل ةيبلت ة-ل-ما-ك-لا

اخورشش ·ر-ن ا-ن-ل-ع-ل ،ق-ق-ح-ت-ت
يذلا Òبكلا بتاكلا اذه تباشصأا

بدأ’ا ة--مدÿ ه--م--ل--ق ر---ّخ---شس
،ةيرئاز÷ا ةفاقثلاو ير-ئاز÷ا

فاحجإ’ا نم Òثكل شضّرعت دقو
.ءاشصقإ’او
هار--جأا راو--ح ‘”” :Òم--ع ر--كذو
›او-ح ذ-ن-م قازر--م ششا--ط--ق--ب
ن--ع ف---ششك ،تاو---ن---شس ثل---ث

flةزهاج ةيبدأا لامعأا تاطوط
⁄ ةيشسنرفلاو ةيبرعلا Úتغللاب
:لا-ق ثي-ح ،ر-ششن-لا ا--ه--ل ح--ت--ي
ةÒث-ك ةد-يد--ج رو--مأا يد--ن--ع””
شصشصق ة-عو-م‹ ،ة-ي-بر--ع--لا--ب

رششع م-شضت ””و-ن-ي-مود”” :ةÒشصق
ا-ه-مد-قأا ⁄ ة-ي-بر--ع--لا--ب شصشصق
ة-ي-شسنر-ف-لا-ب يد-ن-ع ،ر-ششن--ل--ل

ة-قرز-لاو”” ة-ي-شصشصق ة-عو-م‹
شصشصق رششع اشضيأا مشضت ””امئاد
””يو--شسو---ل”” راد---ل ا---ه---ت---مد---ق
اهنأاب ينتباجأا اهنكل ،ةي-شسنر-ف-لا

،ةÒشصق-لا شصشصق--لا ر--ششن--ت ’
...ىر-خأا تا--ياور ¤إا ة--فا--شضإا

ة---ي---تاذ ة---ل---شسل---شس كا----ن----ه
ت’اقم رششع مشضت ةيشسنرفلاب

¤إا جا-ت– ة-ح--ف--شص٠6١ ن---م
لوانتي عو-شضو-م ل-ك ،ة-ع-جار-م

ي--شسنر--ف بتا--ك---ب ي---ت---قل---ع
كاج ركذأا ،8٤9١ ذنم رئاز÷ابو
اوشسنارف ،تراكيد ،امود ،اديرد
.مهÒغو وماك ،راي-ب-ل ،نو-غارأا

اد-يرد كا-ج ن-ع ثد–أا ل--ث--م
ن--ع اذ--كو ،را--ي---بأ’ا---ب دو---لوŸا

يتلا ةن-يدŸا هذ-ه ‘ ي-ت-لو-ف-ط
ن-ع تاÎمو-ل-ي-ك ثل-ث-ب د-ع-ب-ت
.””تدلو ثيح ””ششارف ناتنوف””

م----جŸÎاو ي-----ئاور-----لا د-----لوو
‘ ششاطقب  قازر-م ،ي-ف-ح-شصلاو
،٥٤9١  ما----ع ن----م ناو-----ج3١
أاد--بو ،ة--م--شصا--ع--لا ر---ئاز÷ا---ب
‘ ‘ا-ح-شصك ي-با-ت-ك-لا هراو-ششم

ءابنأ’ا ة-لا-كو-ب٢69١  ما-------ع
فحشصلا ن-م دد-عو ة-ير-ئاز÷ا

،ةيشسنرفلاو ةيبرع-لا د-ئار÷او
تا--ياورو تا--ف--لؤو--م ةد--ع ه--لو
ة-ي-بر-ع--لا Úت--غ--ل--لا--ب شصشصقو
رويط”” اهنيب ن-مو ،ة-ي-شسنر-ف-لاو
ءاو-ه-لا ‘ ة-شصقر»و ””ةÒه--ظ--لا
اياقب»و ””رحب-لا دار-ج»و ””ق-ل-ط-لا

ه-ل ل-م-ع ر-خآا نا-كو ،””نا-شصر--ق
ةشسشسؤوŸا نع رداشصلا ،””ورتاوك””
،را-ه-ششإ’او ر-ششن-ل-ل ة-ي-ن--طو--لا

.مايأ’ا هذه ردشصيشس يذلاو
ماشسو7١٠٢ ‘ لا------ن د-------قو
فشصم نم ينطولا قاق-ح-ت-شس’ا
ايشسآا ةزئاج زا-ح ا-م-ك ،””ر-يد-ج””

رطŸا”” هلمع نع ةياور-ل-ل را-ب-ج
.””هتÒشس بتكي
تاياور ةدع ششاطقب مجرت امك
ىلع ،ةيبرعلا ¤إا ةيشسنرفلا نم

ن---م ما---عو ما---ع ف---لأا”” رار----غ
دقو ،ةردجوب د-ي-ششر-ل ””Úن◊ا

د--ق---ن---لا لا‹ ‘ ا---شضيأا بت---ك
.ويرانيشسلاو
ماع399١ ‘ ل-حار-لا شضر--ع--تو

Ùةعامج لبق نم لايتغا ةلوا
ا-هر-ثإا ى-ل-ع بي-شصأا ،ة-ي--با--هرإا
اه-ن-م ا‚ شسأار-لا ‘ ة-شصا-شصر-ب
.ةبوجعأاب

نو-لا-شصل-ل ة-ي-نا-ث-لا ة-ع-ب-ط-لا ما-ق--ت
نو--ن--ف--ل--ل ي---شضاÎف’ا ي---ن---طو---لا
ز--كر--م ن--م ةردا--بÃ ،ة--ي--مل--شسإ’ا
.ناشسملت ةي’ول شضراعŸاو نونفلا

ة-م-ظ-نŸا ة-ع--ب--ط--لا هذ--ه فر--ع--تو
ةيفاقث-لا ة-ي-ع-م÷ا ع-م ق-ي-شسن-ت-لا-ب
9 ةياغ ¤إا ة-يدŸا ة-ي’و-ل ””م-ي-قر-لا””

ةكراششم ،يرا÷ا  يف-نا-ج ر-ه-شش ن-م
ةينف تاحولب ،ةي’و٤١ نم انانف6٢
طÿا فيظو-ت ا-ه-ي-ف ” ة-ي-ل-ي-ك-ششت
ة-لا-كو-ل ه-ب دا-فأا ا-م-ب-شسح ،ي-بر--ع--لا
ز-كرŸا ر-يد-م ،ة-ير-ئاز÷ا ءا--ب--نأ’ا
.Úمأا ةلفدوب ،روكذŸا

نو--لا--شصلا اذ--ه ن---م---شضت---يو
ةحول7٤ شضرع يشضاÎف’ا

” ة--ي--ل--ي--ك--ششت ة--ي--ن---ف
٠٥١ Úب ن-م ا-هؤوا-ق-ت-نا
ةن÷ لبق نم ةحول
ءا-شضعأا ن-م ة-نو-ك-م
ةيفاقثلا ةيعم÷ا
ةي’ول ””م-ي-قر-لا””
ةيدŸا
‘ ة---شصشصخ----تŸا

طÿا Úقلتو ةباتك
6١ ذ--ن--م ي--بر--ع---لا

تزا-ح ثي--ح ،ة--ن--شس
ةينطو زئاو-ج ى-ل-ع
‘ ة---------ي---------لودو
طÿا تا-نا-جر-ه-م
ق--فو ،ي--بر--ع--لا
ردشصملل
.هتاذ
امك
جمرب

ميظنت ةرهاظت-لا هذ-ه ششما-ه ى-ل-ع
ة--ي---شضاÎفا تار---شضاfiو تا---ششرو

طÿا فيظوتو ةباتك تاينقت لوح
خيراتو يليك-ششت-لا ن-ف-لا ‘ ي-بر-ع-لا

،روشصعلا Èع يبر-ع-لا طÿا رو-ط-تو
ة-ي-ع--م÷ا ن--م ءا--شضعأا ا--ه--ط--ششن--ي
.ةروكذŸا

¤إا ةر-ها-ظ-ت--لا هذ--ه فد--ه--تو
لا‹ ‘ ةاوهلا Úنانفلا نيوكت
نفلا ‘ يبر-ع-لا طÿا ف-ي-ظو-ت

للخ نم ،يليكششتلا
Úم-ث--تو تا--ششرو--لا

.ثاÎلا اذه
ةعب-ط-لا نإا-ف ،Òكذ-ت-ل-ل

نو-لا-شصلا اذ-ه--ل ¤وأ’ا
ن--------ف---------ل تشصشصخ
قيشسنتلاب تامن-م-نŸا

تامنمنŸا فحت-م ع-م
ي---مل----شسإ’ا طÿاو

ر--ئاز÷ا--ب ة--فر--خز---لاو
ا---م---ي---ف ،ة---م---شصا---ع----لا

ةثلاثلا ةعبطلا شصشصختشس
Òششأا ا-م-ك ،ة-فر-خز-لا ن-ف--ل

.هيلإا
ف .ق

 ةلود7١ ةكراششم فرع

ةبانع ناجرهÃ زئاؤج3 كتفت ليزاÈلا
  ›ودلا مليفلل

وغ’ ،يليزاÈلا جرخملل ،””وغيتشسا-ك”” Òشصق-لا م-ل-ي-ف-لا جو-ت
يشضاÎف’ا ناجرهمل-ل ة-ي-ب-هذ-لا ة-باو-ب-لا ةز-ئا-ج-ب ،Úل-ي-ك
،(٠٢٠٢ Èم-شسيد ةرود) ة-با-ن-ع-ل Òشصق-لا ›ود-لا م-ل-ي--ف--ل--ل

ناميلشس ،ناجر-ه-م-ل-ل لا-شصت’ا-ب ف-ل-كŸا ن-م م-ل-ع ا-م-ب-شسح
.شسراف
نا-جر-هŸا ن-م ة-ع-ب-ط-لا هذ-ه-ل ة-ي-شضف--لا ة--باو--ب--لا تدا--عو
Òشصقلا يرئاز÷ا مليفلل Òشصقلا ›ودلا مليفلل يشضاÎف’ا
ةزئا÷ا مشساقت اميف ،نوقع هللا دبع جر-خ-م-ل-ل ،””ةرو-ط-شس””
مهنم Úنثا ،ةÒشصق ملفأا ةثلث ةعبطلا هذهل ةيزنوÈلا

ا-ت-شسو-ك ا-يرا-م Úجر-خ-م-ل-ل ””و-تÈمأا”” ا-م-هو ،ل--يزاÈلا ن--م
،شسازروب ولشسوك وبشسكير جرخملل ””راوينيا»و وبول لايفارو
.ريود نوج جرخملل ””،لياك”” ناونعب شسزيل‚إا ثلاثلاو
””ةئيطÿا”” ناÒشصقلا ناميلفلا ميكحتلا ةن÷ هيونتب شصخو
Ÿيدازا ا-م-ن-ي-شس»و ،ندرأ’ا ن-م لو-غز-لا ي”” Ÿنم ‘ر-ط يد-ه
يذلا ،ناجرهŸا اذهل لاشصت’اب فلكŸا هب دافأا اŸ اقفو ،ناريإا

يليزاÈلا مليفلل تداع ›اجر رود نشسحأا ةزئاج نأا حرشص
بيشصن نم يئاشسن رود نشسحأا ةزئاج تناك اميف ،””وغيتشساك””
.””ةروطشس”” يرئاز÷ا مليفلا

يرئاز÷ا مليفلا ةعبطلا هذهل ىÈكلا روهم÷ا ةزئاج لانو
هركذ اŸ ادانتشسا ،شسوفنم ملشسإا هجرı ،””ةحول ‘ ةايح””

٠٢٠٢ Èمشسيد ة-ع-ب-ط نأا ¤إا را-ششأا يذ-لا ،شسرا-ف نا-م-ي-ل-شس
.ةلود7١ نولثÁ اÒشصق اميلف6٥ ةكراششم تدهشش

و /م.و
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 ـه٢٤٤١ لوأ’ا ىدامج١٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢يفناج٥٠ ءاثلثلا

””اتيلول عباشصأا””
ةياورب Úعتسست ةينيطسسلف ةسسسسؤؤم
مهئارآا نع Òبعتلل جرعألا ينيسساو

ة--شسشسؤوŸا تششقا--ن
ةينيطشسلفلا
ةيمنتلاو Úكم-ت-ل-ل
،””مروف-ير”” ة-ي-لÙا

ع---با----شصأا”” ة----ياور
بتا-ك-ل-ل ،””ا-ت-ي-لو--ل
ي-ن-ي-شساو ي-بر-ع--لا
رو-شضح--ب ،جر--عأ’ا

ن-----م ة-----عو------م‹
شسل--با--نو شسا--بو--ط تا--ظ--فاfi ن--م با--ب---ششلا

يملعإ’ا زكرŸا ‘ ششاقنلا ناك ثيح ،ةيليقلقو
ةيمهأا نايب فدهب كلذو ،ةطلب تامدخ ةنجلل
نع Òبعتلاو عادبإلل ةحا-شسم با-ب-ششلا ءا-ط-عإا
.مهئارآا

مث ،بتاكلاو ةياورلا لوح شضرع-ب ءا-ق-ل-لا أاد-بو
باÎغ’ا عو-شضو-م شضر-ع-ل Úكرا-ششŸا قر--ط--ت
نم ابره عادبإ’ا لواحي يذ-لا ،ي-بر-ع-لا با-ششل-ل
،هءارآا ءارج اهيلإا شضر-ع-ت-ي-شس ي-ت-لا تا-ق-حلŸا

ينيطشسلفلا بابششلا عقاو ىلع كلذ شسكع ”و
تا-م-يıا با-ب-شش ى-ل-ع ز-ي-كÎلاو ما-ع ل-ك--ششب
نع Òبعتل ةحاشسم نود-ج-ي ’ نودا-ك-ي ن-يذ-لا
.تاميıا ‘ ةحاشسŸا قيشضل مهبهاومو مهشسفنأا

ءدبلا ةيمهأا ىلع د-ع-ب ا-م-ي-ف نو-كرا-ششŸا ز-كرو
،قيشضلا مهطيfiو مهشسفنأا نم Òيغت-لا ة-ط-خ-ب
عاد-بإل-ل ة-شصر-ف م-ه--شسف--نأا ءا--ط--عإا ة--لواfiو
.Òبعتلاو
ز-كارŸا تا-طا-ششن ن-م-شض ءا-ق--ل--لا اذ--ه ي--تأا--يو
عورششم نمشض ةشسشسؤوŸا اهذفنت يتلا ةيفاقثلا
،Úينيطشسلفلا Úئجللا تاميfl ‘ ،””دويق لب””

ةيعمتÛا ةكرا-ششŸا ز-يز-ع-ت ¤ا فد-ه-ي يذ-لاو
ة-ما-ع تا-شسا-ي-شس ر-يو-ط-تو ،ة-ششم-هŸا تا-ئ-ف-ل-ل
ا-م-ي-شس’ ،با-ب-ششلا تا-جا-ي-ت-ح’ ة-ب-ي-ج--ت--شسم
تا-عو-مÛا Úب نوا-ع-ت--لا ز--يز--ع--تو ،ءا--شسن--لا
قطا-نŸا ‘ ة-يد-عا-ق-لا تا-شسشسؤوŸاو ة-ي-با-ب-ششلا
،Úينيطشسلفلا Úئجللا تام-يflو ج ة-ف-ن-شصŸا

كل-ت-ل ة-ي-ل-خاد-لا م-ظ--ن--لاو ة--لدأ’ا ر--يو--ط--تو
د-ي-ششر-لا م-ك◊ا ئدا-ب-م خ-ي--شسÎل تا--شسشسؤوŸا
Úب ‘اقثلاو يعامتج’ا كشسامتلا ةدايز فدهب
.ةفلتıا ةعمتÛا تانوكŸا

م .و

ب .ناÁإا

تاطوطfl رششن ‘ عارشسإلل ،رئاز÷ا ‘ ‘اقثلا نأاششلا ىلع Úمئاقلا ،Òمع دوادوب ،مجŸÎاو بتاكلا اعد
.باتكلا نم Òثكلا عم ثدح امك ،لامهإلل شضرعتت ’ ىتح ،ششاطقب قازرم لحارلا يئاورلا



 يبيطخ ديعسسل

QhGjá ''M£Ö S°ôGj«Øƒ'' càÉHá GŸÉCS°ÉI heÉCS°ÉI GdµàÉHá
ثيل-ث-ت-لا أاد-ب-مو در-سسلا ة-ي-ع-جر-م -ًلوأا
يعاونألا

دعب جرخت ⁄ يتلا تاياورلا نم اهنأا مغر
نم (Úتيرسشع نم Ìكأا يسضم دعب ىتح)

ة-ير-سشع-لاو تا-ن--ي--ع--سست--لا ة--مزأا راد--م
،اهثادحأل يعجرم عو-سضو-م-ك ،ءادو-سسلا

ًاسصن ““وفيييارسس بطح““ ةياور تدب دقف
بتاكلا عمج ،يدر-سسلا ءا-م-ت-نلا ي-ثÓ-ث
:Úب هيف
يتلا ةياورلا كلت) ›ا–رلا درسسلا -1
ة-ي-باÎغا ة-ي-نا-ك-م ة--ل--حر ر--ثإا تب--ت--ُك
.(اهبتاكل

تانيعسستلا ةمزأا) يتابسسانŸا درسسلاو -٢
.(ةنسسوبلاو رئاز÷ا ‘

اÒماك هجتت يذلا ي-ن-هذ-لا در-سسلاو -3
تا-ي-سصخ--سشلا ل--خاود ¤إا ه--ي--ف يوار--لا

.اهقامعأا راوغتسساو
ة---يدر---سسلا طا‰ألا تح---ن---م د----قو
نم ءاوسس ،ًانكاد ًانول صصنل-ل ة-ثÓ-ث-لا

ي------باÎغلا با------طÿا ة-------ه-------ج
وأا ،ةل–رŸا ةيسسيئرلا تا-ي-سصخ-سشل-ل
ملظŸا يواسسأاŸا خيرا-ت-لا ة-ع-ي-ب-ط ن-م
هتايسصخسش ةيواز نم وأا ،هدرسست يذلا
ام ،ةرئاغ ةيسسفن تاملظ ىلع ةيوطنŸا

ةفرغب اهثيثأات ‘ ةهيبسش ةياورلا لعج
ة-ما--ت--ع ثي--ح ن--م ،رو--سصلا صضي--م–

اهحاتفنا مغر ًايزمر ةقل-غŸا ا-ه-تاءا-سضف
ةÁدق روسص ةعومجÃ ثثأاتت ،ًا-ي-ل-ك-سش
ي-تا-سسأا-م ن-ع ،ةد-ع ا--ياوز ‘ ة--ق--ل--ع--م
ةÎف ‘ ÚتنمازتŸا ة-ن-سسو-ب-لاو ر-ئاز÷ا
.تانيعسستلا

صصنلا اذه ‘ ةيدرسسلا روسصلا تدب دقو
يبايسسنا لسصاوتب ة-يا-ن-ع ا‰ود ةÌع-ب-م
رو-سصلا هذ-ه م-كاÎت-ل ،ا-ه-ن-ي-ب ي-ق-ط-ن--م
را-سسم ة-ق-ي-ع-م ئرا--ق--لا ما--مأا د--سشت–و
ةرات هلسصافم Úب ةدعابمو ،ةرات درسسلا

كلذو ،ةثلاث ةرات هلبح ةعطاقو ،ةيناث
ماجسسنا Òغ ‘ مكاÎتو قسصÓتت Úح
Áئراقلا هب ثبسشتي ًانيعم ًاقط-ن-م ا-ه-ح-ن
يذ-لا بط◊ا م-كاÎب ه-ي-ب-سش و-ح-ن ى-ل-ع
باطÿا امأا .صصنلا ناونع هنع ثدحتي
ةيراكذتسسلا تا-سضمو-لا ه-ي-ل-ع بل-غ-ت-ف
صشÓفلا نو-ك-ي نأا ن-ك-ل ،[كا-ب صشÓ-ف-لا]
ءاسضفلا ىلع ةنمي-هŸا ة-ي-ن-ق-ت-لا و-ه كا-ب
،صصن-لا عا-برأا ة-ثÓ-ث ع-ل-ت-ب-يو ،يدر-سسلا
وأا كاب صشÓف اهلك ةياورلا حبسصت ثيحب
بيغي ةلا◊ا هذه ‘ صشÓفلا نإاف ،داكت
ًاسصلاخ ًايراكذتسسا ًاسضوح صصنلا حبسصيو
(kcaB erup)، صضمولا ةيسصاخ دقفيو
(cinhcet hsafl eht)، درسسلا نهار نأل

ٍصضاÃ نا-نو-هر-م ه-سسف--ن درا--سسلا اذ--كو
اهرسسأاب ةياورلا هيف تقد-ن-خ-ت يوا-سسأا-م
لوأا اذه لعلو .اهتايسصخسش هيف تنجسسو
نأا د-ع-ب ،ئرا-ق-لا ه-ل-با-ق--ي يذ--لا بط◊ا
وفييارسس امأا ،ةياورلا ناونع هيلع هليحي
اهيلإا بسسنيو ناونعلا اهنع ثدحتي يتلا

ئرا--ق--لا نإا--ف ،(يز--مر---لا) بط◊ا اذ---ه
‘ ل-جؤوŸا ا-هر-يÈت ر-ظ-ت-ن-ي ى--ق--ب--ي--سس
.صصنلا نومسضم

ة-قÓ-ع) ا-م-ي-سسكوÈلا ة-ي-كر-ح -ًا-ي--نا--ث
(ةيناكŸا تاءاسضفلاب تايسصخسشلا

٠٢3 ‘ و-ف--ي--يار--سس بط--ح ة--ياور ع--ق--ت
درسسلا ط‰ ¤إا يمتنŸا اهقسش ‘ ،ةحفسص

¤إا بتاكلا ة-ل-حر ر-ثإا ج-ت-نŸا) ›ا–رلا
.(هسصنل ًايروfi ًءاسضف نوكت يتلا دÓبلا

،ةيناكم تاءاسضف ةثÓث ةياورلا مسساقتت

:امهو نايسشماه نانثا
ةمسصاعلا يتنيدم ًاديد–و) رئاز÷ا -1
.(ةداعسسوبو
ا-ه-ت-م-سصا-ع ًاد-يد–و) ة-ن-سسو--ب--لا -٢
.(وفييارسس
ءا--سضف--لا و--هو) ثلا--ث--لا ءا--سضف---لا -3
اهتمسصاع ًاديد–و) اينيفولسس -(يزكرŸا
ة-ن-يدŸا هذ-ه ة-يز-كر-مو ،(ا-نا--ي--ل--بو--ي--ل
ءاقتلا ةطق-ن ا-ه-نو-ك ن-م ة-ع-با-ن ةÒخألا
ÚتئجÓ-لا Úت-ي-سسي-ئر-لا Úت-ي-سصخ-سشلا
ن-م ا-نا-ف-يإاو ر-ئاز÷ا ن-م م-ي-ل-سس) ا-ه--ي--لإا
يه انايل-بو-ي-ل نأا ن-ع Óً-سضف ،(ة-ن-سسو-ب-لا
،ثادحألا مهأاو بلغأل يسسيئرلا بسصŸا

ةنيدم ثادحأا ةزايح ،مهألا وهو ًاثلاثو
يطخو يقرو مجح Èكأا ىلع ا-نا-ي-ل-بو-ي-ل
ي-ت-ن-يد-م با-سسح ى-ل--ع ،با--طÿا ن--مو
Úتللا ةيرئاز÷ا ةمسصا-ع-لاو و-ف-ي-يار-سس
Úتكرات ،اهتياهنو ثادحألا ةيادب اتلكسش
تلوحتلاو تاعارسصلاب مدتÙا اه-ط-سسو
تحسستكا يتلا انايلبويل ةنيدŸ ئراوطلاو

ثادحألا ةورذ تزاحو تاءاسضفلا عيمج
تاءاسضف ةم-سصا-ع ا-ه-ل-ع-ج-ي ا-م ،ا-ه-م-هأاو
.زايتماب ةياورلا

ة--كر--ح نأا لإا ،7٢3 ـلا اهتا-ح-ف-سص م-غرو
ل Êا-كŸا ءا-سضف-لا ى--ل--ع تا--ي--سصخ--سشلا

ةيسصخسشلا ةيكرح -:Úتكر◊ا زوا-ج-ت-ت

¤إا ر-ئاز÷ا ن-م م-ي-ل-سس :ة--ي--سسي--ئر--لا
¤إا اينيفولسس نم ًادئاع مث ،اينيفولسس
:ةيوناثلا ةيسصخسشلا ةكرح -رئاز÷ا
نم ،(ميلسس ةقيدسص)صشت-ي-لو-ب ا-نا-ف-يإا
نم ةدئاع مث اينيفولسس ¤إا ةنسسوبلا

¤إا ًاديد–و) ةنسسوبلا ¤إا اينيفولسس
.(وفييارسس

ة--كر◊ا ة--سسد--ن--ه ح---ن“ اذ---ك---ه
ثي--ح ن--م - ة--يو--لوألا ة---يدر---سسلا

ة-م-سصا-ع-ل-ل -ثاد-حألا ة--ير--هو--ج
ى-ل-ع ا-نا-ي-ل-بو-ي-ل ة--ي--ن--ي--فو--ل--سسلا
ق-فوو .Úت-ي-ق-ب-تŸا Úت-م--سصا--ع--لا
ل– ،اه-سسف-ن ة-يدر-سسلا ة-يو-لوألا
دع-ب ة-ي-نا-ث-لا ة-ب-تر-لا ‘ ر-ئاز÷ا

ة-ي-عو-ن ثي--ح ن--م ا--نا--ي--ل--بو--ي--ل
تايسصخسشلا ىو-ت-سسمو ثاد-حألا
لطب ةنيدم اهنوك ،اهيف ةل-عا-ف-لا
ةخسسن وه يذلا ،(ميلسس) ةياورلا
ي-ئاور-لا ن-م ة-ي-ل-ي-ي-خ-ت ة--يÒسس

لثمتي ثيحب ،هسسفن يبيطخ ديعسسلا
بتاكلا ةايح تاجرعنم نم Òثكلا ميلسس
يحورلا هطابتراو ،مÓ-عإلا ‘ ه-ت-ن-ه-مو
ىقبتي امنيب ،ةداعسسوب ةنيدÃ طلسستŸا

ةمسصاعلا ًايجيتاÎسسا ةثلاثلا ةبترŸا ‘
تذ-خأا ا-ه-نو-ك ،و-ف-ي-يار-سس ة-ي-ن--سسو--ب--لا
ةرماغŸا ‘ مامت-هلا ن-م ل-قألا بي-سصن-لا
ن--طو--م ىو--سس ن---ك---ت ⁄و ،ة---يدر---سسلا

،(صشتيلوب انافيإا) يه ةدعاسسم ةيسصخسش
ي-ت-لا ا-هد-ل-ب بور-حو ا-ه-ت-ل-ئا--ع صسؤو--بو
ةرا÷ا و--ح--ن ةر--ج--ه--لا ى--ل--ع ا--ه--تÈجأا

ميلسسب اهتمسصاع ‘ يقتل-ت-ل ا-ي-ن-ي-فو-ل-سس
،اهدل-ب ¤إا ة-ب-ئا-خ دو-ع-ت م-ث ،ير-ئاز÷ا
،يعامتجلا اه-سسؤو-ب ل-سسل-سسم ل-سصاو-ت-ل
ىد-ل لؤوا-سست ن--م Ìكأا حر--ط--ي ا--م و--هو
‘ ةيمهأا ن-كا-مألا ر-خآل ف-ي-ك :ئرا-ق-لا
نأا تا-ي-سصخ-سشلاو در-سسلا ة-ي-ج-ي-تاÎسسا
،ةياورلا فÓ-غ ‘ ا-يو-لوأا ًاز-كر-م أاو-ب-ت-ي
Úيسسيئرلا ÚناكŸا باسسح ىلع اهناونعو
ة-م-سصا-ع-لا)و ،(ة-ير-ئاز÷ا ة-م--سصا--ع--لا)
طرفلو يتلاو ،(انايل-بو-ي-ل ة-ي-ن-ي-فو-ل-سسلا
يئاورلا اهنم لعجي ⁄ ةيدرسسلا اهتيمهأا

ةمسصاع لب ،بسسحف اينيفولسسل ةمسصاع
Ùا ىوتŸمغرو .اهرسسأاب ةيدرسسلا ةرماغ

ة-ن-يدŸا هذ-ه-ل ة-ير-هو÷ا ة-نا--كŸا هذ--ه
تحسستكا يتلا (ةينيفول-سسلا ة-م-سصا-ع-لا)

fiا تاءاسضفو ىوتŸنود ةيدرسسلا ةرماغ
روهظلا ‘ ظح يأا اهل نكي ⁄ هنإاف ،عزانم

‘ لو ،اهفÓغ ‘ لو ةياورلا ناونع ‘ ل
،وفييارسس ةنيدŸ صصسصخ يذلا ،اهناونع
⁄ ًايسشماه ًءاسضف اهنوك نم مغرلا ىلع
ةا-ي-ح تا-ي-ث-ي◊ ىو-سس ًا--سصسصfl ن--ك--ي
انافيإا :ةدعاسسŸا /ةيونا-ث-لا ة-ي-سصخ-سشلا
بتاكلا حنÁ نأل ىنعم يأاف ؟؟..صشتيلوب
ل-قأل ة-ياور-لا ناو-ن-عو فÓ-غ ة-لو--ط--ب
‘ ة-ي-سشما--ه ا--هÌكأاو ًا--ظ--ح ن--كا--مألا

ناكŸا اذهل ةقÓع يأا مادعنا عم ،هتياور
(وفييارسس) ناونعلا لتحي يذلا يسشماهلا
لا-ك-سشإا لوأا و-هو ؟ه-تر-ما-غ-مو ل-ط-ب-لا--ب
ةياورلا هذه ئراق صضÎعي يجيتاÎسسا

ًاينف ةرŸÈا Òغ ةيدرسسلا تارايÿا لوح
.ًايسصن لو

›ا–رلا درسسلا ‘ ‘رعŸا رايÿا -ًاثلاث
اذ ًايلايfl ًازجنُم ›ا–رلا درسسلا Èتعٌي

هو‰ لحارم لمتكت ذإا ،ةي-ع-قاو ة-ي-ف-ل-خ
دق نوكت ةيعقاو ةيناكم ةلحر رثإا ىلع
،ة--يÒغ تاءا---سضف ¤إا بتا---ك---لا تدا---ق

صصن ثيثأاتل ًايلايخو ًايويؤور ًامخز هحن“
ن-كا-مأاو ثاد-حأاو تا--ي--سصخ--سشب يدر--سس
ةد-عا-ق ه-يد--ل ل--ك--سشي ا‡ ،تا--فا--ق--ثو
رثألا اهل نو-ك-ي ة-ي-فر-ع-مو ة-ي-تا-مو-ل-ع-م
ن-م ⁄او-ع-لا كل-ت ف-سشك ةدارإا ‘ زرا-ب-لا

،ه-ئار-ق-ل بتا-ك-لا ا-ه-مد-ق-ي ة-ياور لÓ-خ
كل-ت رز-ت ⁄ ي-ت-لا ة-ئ-ف-لا كل--ت صصا--خو
ل–را يتلا ةيÒغلا ةينا-كŸا تاءا-سضف-لا
يدرسس رجنÃ اه-ن-م ءا-جو بتا-ك-لا ا-ه-ي-لإا
ام نكل .اهناسسنإاو اهŸاعمو اهركف مجÎي
وه ،درسس اذكهب Úيثيد◊ا انباتك بيعي
ةفرعŸاو ةمولعŸا خسضب قلطŸا مهلاغسشنا
با-سسح ى-ل-ع ئرا-ق-ل-ل ة-ي-فا-سشك--ت--سسلا
ة-با-ت-ك ه-ي-سضت-ق-ت يذ-لا ،ي-ن-ف-لا بل--طŸا
وهو ،ىندألا هدح ‘ هفدهتسستو ةياورلا

ة-ل-ت-ك ›ا–رلا در-سسلا ل-ج ل-ع-ج-ي ا--م
وأا ،ةياورلا ةيئاور ىلع بلغت ةيتامولعم

ة---فر----عŸا Ëد----ق----ت ح----سست----ك----ي Úح
،لمعلل ةين-ف-لا ة-يؤور-لا ة-ي-فا-سشك-ت-سسلا

بط--ح““ ة--ياور ‘ ًا--ي--ل--ج زÈي ا--م و---هو
هدسشح صصنلا ىلع بلغ ثيح ،““وفييارسس
ايفÓسسغوي لوح تامولعŸا نم لئاه مكل
وأا ى-ط-غ ا‡ ،ا-ي-ن-ي-فو-ل-سسو ة-ن-سسو-ب--لاو
ةد--ق--ع--لاو ة--ك--ب◊ا ى--غ--لأا ىر---حألا---ب
يذلا ،صصنلا نع اتباغ Úتللا Úتيئاورلا
‘ صشاع (ميلسس) يرئازج باسش نع يكحي
.يفحسصك ةمسصاعلا ‘ تانيعسستلا ةيادب
اهب لغتسشي يتلا ةفيحسصلا صضرعت دعب
ل-م-ع Ó-ب ه-سسف-ن د-جو ف-ي-قو-ت--لا ¤إا

باهذلل ًافلم ًامدقم ،ةرجهلا ‘ ركفيو
هفلم نكل ،همع ةرايزل ا-ي-ن-ي-فو-ل-سس ¤إا
لسصف-لا ‘ ةأا-ج-فو هد‚ ن-ك-ل .صضفر-ي
ة-م-سصا-ع-لا عراو-سش ‘ لو-ج-ت-ي Êا-ث--لا
تارÈم نود انا-ي-ل-بو-ي-ل ة-ي-ن-ي-فو-ل-سسلا

ثادحأا لبح طبرت تامولعم وأا ةيدرسس
ة-م--سصا--ع--لا) Úت--ن--يدŸا Úب ه--ت--ل--حر
ةين-ي-فو-ل-سسلا ة-م-سصا-ع-لاو ة-ير-ئاز÷ا
ةيفيك لقألا ىلع حسضوت وأا ،(انايلبويل
 .اهيلإا هلوسصو
ةسصق عم بوانتلاب ة-ياور-لا ى-ك– ا-م-ك
انافيإا] ةينسسوبلا ةاتفلا ةياكح ،ميلسس
¤إا ا-هرود-ب ر-فا-سست ي-ت-لا ،[صشت-ي-لو--ب
لغتسشت اهد‚ ثيح ،اينيفولسس ةرا÷ا
فيزŸا معلا) دمحأا يسس ىهقم ‘ ةلدان
ثيح كان-ه،(ي-ق-ي-ق◊ا هو-بأاو م-ي-ل-سسل
ناقÎفيو ام-ه-باÎغا ةا-سسأا-م ع-طا-ق-ت-ت

هنكل لدابتم بحب امهيدلب ¤إا نيدئاع
.Ïيبئاÿا امهيسسفن تاملظ ‘ موتكم

9

 ـه٢٤٤1 لوألا ىدامج1٢  قـفاوŸا  م1٢٠٢يفناج٥٠ ءاثÓثلا

1ج/يرحب Úمألا دمfi :دقانلا ملقب

fü¢ hb†°«á



50 ءاثÓثلأ
قـفأوŸأ  م1202يفناج

لوأ’أ ىدامج12
50 ءاثÓثلأ10 ـه2441

م1202يفناج
ىدامج12  قـفأوŸأ

 ـه2441 لوأ’أ

Êأرف لاــمج :دأدعإأ Êأرف لاــمج :دأدعإأ

11

روبسس اينوق مامأإ بيغيسس ›وغيف
ابيرق هتدوع رظتني ÒËتو

 لدجلل Òثم فرسصت
قــــــــــــيقسش نم

سسوـــمإر

ويجÒصس لامعأأ ليكوو قيقصش ،سسومأر هينير لخد
لو-ح را-ثŸأ لد÷أ ‘ ،د-يرد-م لا-ير د--ئا--ق ،سسو--مأر
ن-ع ل-ي-حر-لأ وأأ ءا-ق-ب-لأ ن-م ،›ود-لأ ع-فأدŸأ ف--قو--م
دقع يهت-ن-ي نأأ رر-قŸأ ن-مو .ي-ك-لŸأ ق-ير-ف-لأ فو-ف-صص
رهصشأأ6 دعب يأأ ،لبقŸأ فيصصلأ ‘ (اًماع43) سسومأر
ثد-ح-ت-لأ ‘ أًر-ح بعÓ-لأ ح-ب-صصأأ ›ا--ت--لا--بو ،ط--ق--ف
ي-ف-نا-ج ن-م ة-يأد-ب ،ر-خآأ ق-ير-ف يأأ ع--م سضوا--ف--ت--لأو
ىلع هباصسح Èع ودير-ف-لأأ ي-ف-ح-صصلأ بت-كو .يرا÷أ

حرصشي نأأ ،ام سصخصش ىل-ع Úع-ت-ي-صس““ :““Îيو-ت““ ع-قو-م
كدئاقل حمصست نأأ ،ةلحرŸأ هذه ¤إأ انلصصو أذاŸو فيك
عو-ن ‘ ر-ه-ظ-ي نأأ ،د-يرد-م لا-ير Òطا-صسأأ ن-م د-حأوو
قيرف يأ’ عيقوتلأ مهنكÁ نيذلأ ÚبعÓلأ نم فيخصس
،لد÷أ نم ةلاح ‘ سسومأر قيقصش ببصستو .““ةيرحب
ىلع ،وديرفلأأ يف-ح-صصلأ ةد-ير-غ-ت ر-صشن-ب ما-ق ا-مد-ع-ب

،ديردم لاير ىلع موللاب يقلي هنأأو أدب ثيح ،هباصسح
.نآ’أ ىتح سسومأر دقع ديدŒ ىلع مهتقفأوم  مدعل
أولاق سسومأر ةلئا-ع نأأ ،““ا-كرا-م““ ة-ف-ي-ح-صص تح-صضوأأو
.ً’وبقم اًصضرع مهل مدقيل ،يدانلأ نورظتني مهنإأ

قاحللإ نم Óسسيإإ عنم
ةهجإوم  لبق ديمعلاب

 يسسقافسصلإ
نأد-ي-م ط-صسو-ت-م ،Ó-صسيإأ يدوأد ›ا-غ-ن--صسلأ ه--جأو--ي
،هقيرف ةهجأوم نع بايغلأ رطخ ،رئأز÷أ ةيدولوم
رودلأ بايإأ ‘ د-غ مو-ي ،ي-صسنو-ت-لأ ي-صسقا-ف-صصلأ د-صض

بوكر نم هعنم ببصسب ،ايقيرفإأ لاطبأأ يرود نم Êاثلأ
ناكو .سسنوت وحن رأوفيد توك ن-م ة-ه-ج-تŸأ ةر-ئا-ط-لأ
ةأرا-ب-م بق-ع هدÓ-ب ¤إأ ردا-غ د-ق ›ا-غ-ن-صسلأ بعÓ-لأ
ةصصخر ديدŒ لجأأ نم ة-ي-ل-يو-ج5 بعلÃ ،با-هذ-لأ
Èع نايب ‘ يمصصاعلأ يدانلأ لاقو .رئأز÷اب لمعلأ

⁄ ،أرظتنم ناك ام سسكع““ :““كوبصسياف““ ىلع هتحفصص
،Óصسيإأ يدوأد نأديŸأ طصسوتم مويلأ ةحيبصص نكمتي
ةÒبك تابوعصص ببصسب أذهو ،ةليكصشتلاب قاحللأ نم
،اًماع22 بحاصص نأأ نايبلأ دكأأو .““ناجديبأأ ‘ اههجأو
مغر ،سسنوت وحن ةهجتŸأ ةرئاطلأ ¤إأ دوعصصلأ نم عنم
بع’ ه-نأأ تب-ث-ت ي--ت--لأ ق--ئا--ثو--لأ ة--فا--ك ه--كÓ--ت--مأ
متخو .قدنفلأ تأزوجح ¤إأ ةفاصضإ’ا-ب ،ة-يدو-لو-م-ل-ل
‘ ر-ئأز÷أ Òف-صس ع-م يدا-ن-لأ ةرأدإأ تل-صصأو--تو أذ--ه““

بعÓلأ ةدعاصسمو ،لكصشŸأ لح لجأأ نم ،جاعلأ لحاصس
ةليكصشتلاب قاحللأو ةيصسنوت-لأ ي-صضأرأ’أ لو-خد ى-ل-ع

.““ءاعبرأ’أ ةأرابم سضوÿ مويلأ

سضا-ير ير-ئأز÷أ ›ود-لأ بعÓ-لأ دا-ع--بإأ ر--ج--ف
fiةيصساصسأ’أ ةليكصشتلأ نع زر Ÿهقيرف ةهجأو

يتلأو ي-صسل-ي-صشت يدا-ن ما-مأأ ي-ت-ي-صس Îصسصشنا-م
بصضغ فده لباقم ةيثÓثب يتيصسلأ زوفب تهتنأ
،اصضرلأ مدع تامÓع هي-ل-ع تد-ب يذ-لأ ““زور-ح““
ةÒخأ’أ تا-ه-جأوŸأ ‘ ا-ي-طا-ي-ت-حأ تا-ب ا-مد--ع--ب
نامرفب ،زا-ت-مŸأ يز-ي-ل‚’أ يرود-لأ ‘ يدا-ن-ل-ل
هبايغ تا-بو ،’و-يدرأو-غ بي-ب Êا-ب-صسإ’أ بردŸأ

كلذو ،ةلجصسم ة-مÓ-ع ةÒب-ك-لأ تا-ه-جأوŸأ ن-ع
ايصساصسأأ ا-ه-ي-ف كرا-صشي ةر-م ل-ك ‘ ه-ق-لأا-ت م-غر
.لانصسرأأ مامأأ عئأر فده ليجصست اهرخآأ ناكو

... نكل تإرايÿإ نم ديدعلإ كلتÁ بعÓلإ
نأأ ’إأ ،ةحأرصص اهنلعي ⁄ زرfi نأأ نم مغرلابو
لاق-ت-ن’ا-ب هرأر-ق بقÎت ة-يد-نأ’أ ن-م د-يد-ع-لأ
هتيعصضو ل-ظ ‘ ،يوا-م-صسلأ يدا-ن-لأ ن-ع أد-ي-ع-ب
،ةديدع تأرايخ مامأأ هلعجي تام وهو ،ةبعصصلأ
عفترŸأ هبتأر وه همامأأ ديحولأ قئاعلأ ىقبي نكل

وهو ،وروي نو-ي-ل-م21 ة-بأر-ق لا-ن-ي ثي-ح ،أد-ج
يتلأ ةيلا◊أ ةيعصضولل رظنلاب ،أدج عفترم بتأر
ىعصست يتلأو ةيبوروأ’أ ةيدنأ’أ ا-ه-ي-ف د-جأو-ت-ت
سسوÒف تا-ف-لfi بب-صسب قا-ف--نإ’أ سضي--ف--خ--ت--ل
.““انوروك““

 هديري ‘ويلإو.. ةراعإلإ ليبسس ىلع جرخي دق
هيلع مت– ةيلا◊أ هتيعصضو نأأ ’إأ ،هيف طيرفتلأ يوني ’ يتيصسلأ نأأ مغرو
مدع لظ ‘ تاق-ف-ن-لأ د-ي-صشر-ت ل-جأأ ن-م ر-خآأ دا-ن ¤إأ لا-ق-ت-ن’ا-ب ه-ل حا-م-صسلأ
Úبع’5ـل هنأدقف مغر يذلأو ،Êاب-صسإ’أ بردŸأ فر-ط ن-م ه-ي-ل-ع دا-م-ت-ع’أ

ى-ل-ع د-م-ت-ع-ي ⁄ ه-نأ ’إأ ،ا-نورو-ك بب--صسب
fiيدا-ن-لأ ‘و-ي-لأ ى-ق-ب-يو ،ا-ي--صسا--صسأأ زر

أÒث-ك ه-جا-ت-ح-ي ه-نأأ اÃ ،ه-م-صضل بر--قأ’أ
ةدوعب معدتيصس يذلأ ديردم لاير سسكع
’و ،ةباصصإ’أ نم نير-ه-صش د-ع-ب و-غ-يردور
ةيوتصشلأ قوصسلأ ‘ لوخدلأ زيÒب ديري
.تاقفنلأ سضيفخت لجأ نم

دودسسم قيرطل لسصت Êابسسإلاب هتقÓع
زرÚ fiب ةقÓعلأ نإاف ،لاقي ام لك مغرو
،دودصسم قيرطل تلصصو Êابصسإ’أ بردŸأو

،اتاتب ةداعصسلاب رعصشي ’ زرfi نأأ ةصصاخ
هنأأ ةصصاخ ،هبعل ةقيرط نم حصضأو كلذو

دنع ةزيمتŸأ تايوتصسŸأ كلت مدقي دعي ⁄
بختنŸأ عم بعلي املثم ،ا-ي-صسا-صسأأ ه-لو-خد
‘ ىتح امئأد ÚعبتتŸأ رهبي نيأأ ينطولأ
.ايقيرفإأ لاغدأأ

ثد◊أ عنصصت هل فيلخ فوؤور ةدناصسم
““ترو-ب-صس Úب““ ق-ل-ع-م ة-جر--خ تع--ن--صصو
،سسمأأ ثد◊أ ف-ي-ل-خ فوؤور ة-ير--ط--ق--لأ

يدان بردم يصسنوتلأ  دقتنأ Úح كلذو
بي-ب ،يز--ي--ل--ك--نإ’أ ي--ت--ي--صس Îصسصشنا--م

ن-م هدا-م-ت-عأ مد--ع بب--صسب ،’و--يدرأو--غ
لÓخو .ء’دبلأ دعاقم ىلع هعصضو لÓخ نم ،زرfi سضاير هم‚ ىلع ديدج

ةنولصشرب بردŸ هداقتنأ ماهصس ًا-ه-جو-م ف-ي-ل-خ لا-ق ،ة-ه-جأوŸأ ى-ل-ع ه-ق-ي-ل-ع-ت
بيب ملظ ىلع يÔه يÒتو هيروت ايايو يÔهو نات’زو وتيإأ أولأاصسأ““ :قباصسلأ

طقصس ’ويدرأوغ عانق ،بيب اي زرfi كÓت-ما-ب م-ل-ح-ي برد-م ل-ك ،’و-يدرأو-غ
.““موي كيل ⁄اظ اي ،يرئأز÷أ مجنلل بردŸأ أذه هرك ىدÃ ةقيق◊أ تنابو

 يركز ةلاقإل هجتي  يدوعسسلإ كمسض
ذاختأ ددصصب كمصض يدان ةرأدإأ نأأ ةيدوعصس ريراقت تفصشك
قيرفلأ بردم يركز ن-ب ن-يد-لأ رو-ن ير-ئأز÷أ ة-لا-قإا-ب رأر-ق
““ةيصضايرلأ42““ ةا-ن-ق ه-تر-كذ اŸ ًا-ق-فوو .مد-ق-لأ ةر-ك-ل لوأ’أ
بردŸأ ة-لا-قإأ ة-لأا-صسم سسرد-ت كم-صض ةرأدإأ نأا-ف ة-يدو-ع--صسلأ
هتاح-ير-صصت ة-ي-ف-ل-خ ى-ل-ع ير-كز ن-ب ن-يد-لأ رو-ن ير-ئأز÷أ
نم يركز نب ةلاقإأ ت“ لاح نأأ ¤إأ ةانقلأ تراصشأأو .ةيصضاŸأ

يدانلاب ةينصسلأ تائفلأ ريدم ¤وتيصسف كمصض قرف بيردت
يتأاي .تقؤوم لكصشب ةيلوؤوصسŸأ سشتيزير Òمصسيرك يتأوركلأ

يركز نب بردŸأ اهقلطأأ يتلأ ةÒثŸأ تاحيرصصتلأ دعب كلذ
Òثت اهرودب يتلأو ،ةÒخأ’أ قيرفلأ تا-يرا-ب-م ة-يا-ه-ن بق-ع

سسأا-ك يرود ة-لو-ط-ب قر-ف بي-تر-ت كم-صض ل-يذ-ت--يو .لد÷أ
دعب طاق-ن8 ديصصرب ÚفÎح-م-ل-ل نا-م-ل-صس ن-ب د-مÒ fiمأ’أ

خف ‘ طقصسو Úلداعتو نيزوف ققح ُثيح ةلوج11 رورم
عم ةمداقلأ هتأرابم ‘ كمصض يقتليو .تايرابم7 ‘ ةÁزهلأ
ةلو÷أ تاصسفانم نمصض ،مداقلأ يفناج9 تبصسلأ موي دا–’أ
.يدوعصسلأ ÚفÙÎأ يرود ةلوطب نم21ـلأ

fiلويدرإوغ ببسسب يتيسسلإ نع ليحرلإ لوبط قدي زر

ةيبŸوأ’أ باع-لأÓ-ل تأÒصضح-ت-لأ يرŒ ف-ي-ك
؟لÓب

قاضسو مدق ىلع تاÒضضحتلا ىرŒ ›ا◊ا تقولا ‘^^
دعوم لولح لبق ةيزهاج ىضصقأا ¤إا لوضصولا لجأا نم
دقو ،اهيف ةفرضشم ةكراضشŸ حمطن يذلا ويكوط دايبŸوأا

ضصبرت نم ةيادب رئاز÷ا ‘ انه تاضصبÎلا ضضعب انضضخ
‘ لخدن نأا رظتننو ،انل ادج اديفم ناك يذلا ةدجكيت
ى-ل-ع ل-ضصح-ن نأا را-ظ-ت-نا ‘ ،ف-ي-ط-ضس ‘ ر-خآا ضصبر-ت
.رئاز÷ا جراخ ضصبÎلا لجأا نم تاÒضشأاتلا

سسوÒف ةأا---طو ت– نا----ك ه----ل----ك ⁄ا----ع----لأ
؟كلذ لعفب ترثأات له ..““انوروك““

⁄اعلا باضصأا ءابو وهو ،ءابولا اذهب اÒثك انرثأات معن^^
،اÒثك انيف رثأا ام ،ةيضضايرلا تاطاضشنلا لك فقوأاو ،عمجأا

ام وهو ،ايلك يو÷ا لاÛا قلغأا ثيح ،اندÓب ‘ ةضصاخ
تاضصبÎلا ضضعب ءارجإا يونن انك ثيح ،انتاÒضض– ‘ رثأا

لك ىلع نكل ،تارهاظت ةدع ‘ ةكراضشŸاو جراÿا ‘
هذه زواجتن نأا مهŸاو ،ءيضش  لك نم ¤وأا ضسانلا ةحضص

.ءابولا اذه انع عفري نأاو ،ةنÙا

‘ بصص دايبŸوأ’أ دعوم ليجأات نأأ دقتعت له
؟سسكعلأ مأأ مك◊اصص

Ìكأا رضضح-ن نأا-ب ا-ن-ل ح-م-ضس ل-ي-جأا-ت-لا نأا ح-ي-ح-ضص^^
‘ يو÷ا لاÛا قلغ نإاف ملعت ا-م-ك ن-ك-ل ،دا-ي-بŸوأÓ-ل
نكل ،تاÒضضحتلا ةيحان نم Óيلق رثأات-ن ا-ن-ل-ع-ج ا-ندÓ-ب
عفرلا لجأا نم تقو نم ىقبت ام ىلع زكرن نأا نآلا مهŸا

ةلهضس نوكت نل يتلا ةيبŸوألا ةرودلا لبق تادادعتضسلا نم
.Úيئادعلا Úب Èكأا نوكيضس ضسفانتلا نأا اÃ ،ةرŸاب

سسيلأأ ..ةيمصسرلأ ةصسفانŸأ سضوعي ءيصش ’
؟كلذك

⁄و ،دارفنا ىلع بردتأا تنك يننأا مغرف ،حيحضص اذه^^
نم امئاد عفرت ةيمضسرلا تاضسفا-نŸا ن-ك-ل ،اد-بأا ف-قو-تأا
وأا ةيدرفلا ةضضايرلا ‘ ءاو-ضس ،Úي-ضضا-ير-لا تاداد-ع-ت-ضسا
لضصأا نأا لواحأاضسو فقوتأا ⁄ يننأا مهŸا نكل ،ةيعام÷ا
.دايبŸوألا دعوم باÎقا عم ةيزهاج ىضصقأا ¤إا

ةصسفانملل أزها-ج نو-ك-ت-صس كنأأ د-ق-ت-ع-ت ل-ه
؟ةمداقلأ ةرودلأ ‘ ةوقب

نكل ،تاÒضضحتلا لمتكت ⁄ ›ا◊ا تقولا ‘^^
ىلع ةدايز ،لمعلا لئاضسو Òفوتو دا÷ا لمعلاب

،ه-ل-لا ءا-ضش نإا ،ة-ي-جرا-خ تا-ضصبر-ت ضضو-خ
 .ويكوط ‘ ةوقب ةضسفانملل ازهاج نوكأاضس

تناك ام امئأد ىوقلأ باعلأأ
يطغ-ت ي-ت-لأ ةر-ج-صشلأ

ةباغ
..تاقافخإ’أ

ىر--ت ل--ه
كنأأ

رداق

هذه ‘ ةيبŸوأأ ة-ي-لأد-ي-م ر-ئأز÷أ ح-ن-م ى-ل-ع
؟ةرودلأ

ةيبŸوأا ةيلاديم ىلع لضصحي نأاب ملحي يضضاير يأا^^
ةينطولا ةيارلا عفر نع امئاد ثحبأا انأاو ،اهنول ناك امهم
ىلع زكرأا نآلا انأاو ،ةلهضس نوكت نل ةمهŸا نكل ،ايلاع
امدنعف ،نك‡ ءيضش لك نوكيضس اهدعبو ،يئاهنلل لوضصولا
يضضاير لكو ،ةقيقح مل◊ا حبضصي ةÒخألا ةطحملل لهأاتت
.ةيبŸوأا ةيلاديÃ زوفلا ىلع رداق

تر-فو ،ة-ي-صضاŸأتأونصسلأ سسكع ىلع
ةنصسلأأذ----ه م----ك----ل
ةصصاخةحنم
فر-ط ن-م

لجأأ نم ةيفاك يه له كرظن ‘ ..ةرأزولأ
؟دايبŸوأ’أ لثم دعوÒ Ÿصضحتلأ

،انل تضصضصخ يتلا ةيلاŸا ةميقلا دعب فرعأا ل انأا^^
كلت Òضست نم يه ىوقلا باعلأل ةيرئاز÷ا  ةيدا–لا نأل
اهب موقنضس يتلا تاضصبÎلا ‘ كلذ رهظيضس نكل ،ةحنŸا

لئاضسو ان-ل تر-فو ة-يدا–لا مو-م-ع-لا ى-ل-عو ،جراÿا ‘
،ةÒغضصو ةÒبك لك ‘ انعم ةفقاو يهو ،ةيرورضضلا لمعلا
فيرضشت لجأا نم يد÷ا Òضضحتلا ىلع زكرن نحنف كلذل
.رئاز÷ا

؟ايلاح مكهجأوت يتلأ لكاصشŸأ مهأأ يه ام
لئاضسو ةيحان نم لكاضشم دجوت ل ›ا◊ا تقولا ‘^^

،جراÿا ‘ Òضضحتلا وه انقرؤوي يذلا لكضشŸا نكل ،لمعلا
ن-طو-لا جرا-خ تا-ضصبر-ت ة‹ر-ب را-ظ-ت--نا ‘ ن--ح--ن--ف
نأا عيطتضسن ل اننأا اÃ ،›ا-ع-لا ىو-ت-ضسŸا-ب  كا-ك-ت-حلاو
ةيجراخ تا-ضصبر-ت ضضو-خ-ب لإا ا-ناو-ت-ضسم ى-ل-ع م-ك-ح-ن
.ةيŸاع تاضسفانمو

يتلأ ⁄اعلأ ةلوطب ‘ مكتكراصشم ميقت فيك
؟رطقب تيرجأأ

،Òضضحتلا ‘ ضصقن نم اÒثك تيناع ،⁄اعلا ةلوطب ‘^^
Ãا كل-ت-ل اد-ي-ج ر-ضضحأا ⁄ ي-ن-نأا اŸنأا ةضصاخ ،ةضسفا-ن
طا-ضشن-لاو ،ا-ق-ل-غ-م نا--ك ا--ندÓ--ب ‘ يو÷ا لاÛا

ىلع ترضصتقا تاÒضضحتلاو ،اقلع-م نا-ك ي-ضضا-ير-لا
ةلوطبلا لخدأا ينلعج ام وهو ،طقف يدرفلا لمعلا

نكل ،ÚضسفانŸا ةيقب ضسكع Òضضحتلا ‘ ارخأاتم
،هتمد-ق يذ-لا ىو-ت-ضسŸا ن-ع ضضار ا-نأا ل-ك ى-ل-ع

.ةيضسفانتلا ةيحان نم اÒثك ينتدافأا ةرودلاو

Úئأد-ع-لا-ب كا-ك--ت--ح’أ لÓ--خ ن--م
؟كصسفن فنصصت نيأأ ..Úيلودلأ

نأا ن----كÁ ل ›ا◊ا تقو----لا ‘^^
،هيلإا تلضصو يذ-لا ىو-ت-ضسŸا فر-عأا

‘ يد÷ا لو--خد--لا د--ع--ب ن--ك---ل
تاضصبÎلا نم ةضسلضسو تاÒضضحتلا

‘ ازهاج نوكأاضس ين-نأا د-ق-ت-عأا
تقولا

نإا يذلا ،معدلا وه نآلا هجاتحن ام لج نكل ،بضسانŸا
‘ لقألا ىلع تايئاهنلا ¤إا لضصأا نأا ىلع رداق يننإاف رفوت
.دايبŸوألا

‘ Úصسر-م-تŸأ Úئأد-ع-لأ ن-م د-يد-ع-لأ د-جو--ي
نم ..دايبŸوأ’أ ‘ كراصشŸأ ين-طو-لأ بخ-ت-نŸأ

؟رئأزجلل ةيلأديم زرحي نأأ عقوتت
مه-ن-م ،ىو-ت-ضسŸا ‘ Úئاد-ع ةد-ع كل-ت“ ر-ئاز÷ا^^

نأا عقوتأا نم وه ‘ولfl نكلو ،ةدعروبو ‘ولfl قيفوت
هل قبضسو ،ةÒبك ةÈخ كلتÁ هنأا اÃ رئازجلل بهذلا زرحي
ةدعروبو ،ةيضضاŸا تارودلا ‘ تايلاديم ثÓث زرحأا نأا

نأا نكÁ لو ،ادج ةبعضص ““يراضشعلا““ ةقباضسم نكل حضشرم
‘ولfl ىقبي نكل ،ةضسفانŸا مضضخ ‘ لإا اهتجيتن عقوتت
هنأاو ةضصاخ ،ةيبهذ ةيلاديم ىلع لوضصحلل لوألا حضشرŸا

.جيوتتلا تاضصنم قوف دوعضصلا ىلع دوعتم

نومدقي له ..مهع-م تنأأ ل-ما-ع-ت-ت ف-ي-كو ..
؟ةرودلأ هذه لبق حئاصصنلأ مكل

هنأا ديكأاو ،ادج ةÒبك ةÈخ كلتÁ ‘ولfl ةقيق◊ا ‘
رظتنن ام امئاد تاضصبÎلا ‘ نحنو ،كلذب اÒثك Êديفيضس
،ةبخنلا يي-ضضا-ير ن-م وأا ÚبردŸا ن-م ءاو-ضس ،ح-ئا-ضصن-لا

علطتنو ،Úيرئاز÷ا نظ نضسح دنع نوكن نأا انلك انفدهف
  .لضضفألا Ëدقتل

..طصسوتŸأ سضيبأ’أ رحبلأ با-ع-لأأ م-كر-ظ-ت-ن-ت
ل--م--صشي ›ا◊أ كتأÒصض– ج--ما---نر---ب ل---ه

؟اصضيأأ اهل Òصضحتلأ
تاÒضضحتلا جمانرب تطبضض ›ا◊ا تقولا ‘ ،معن^^

رحبلا باعلأا مث ،ويكوطب ةيبŸوألا باعلأÓل يب ضصاÿا
لوعأا يتلاو ،نارهو ‘ يرجتضس يتلا طضسوتŸا ضضيبألا

بعضشلا داعضسإاو ةيبهذ ةيلاديم لين لجأا نم اÒثك اهيلع
 .ةوقب ـ كضش نود نم ـ اندناضسيضس يذلا ،يرئاز÷ا

؟ةصضايرلأ هذه ‘ ةيلبقتصسŸأ كفأدهأأ يه ام
،دايبŸوألا ‘ يراوضشم ىلع زكرأا ›ا◊ا تقولا ‘^^
¤إا لوضصولاو رئاز÷ا ف-ير-ضشت ن-ع ا-م-ئاد ثح-بأا ثي-ح

لوأا زا‚إا ةباثÃ نوكتضس يتلاو ،ةرودلا هذه ‘ يئاهنلا
،ةيبŸوأا ةيلاديم زرحأا نأا ملحأا يضضاير لككو ،قيرطلا
يلع نكل ،ةيميلقإلاو ةيراقلا ،ةينطولا باقلألا نم Òثكلاو
¤إا لضصأاضس يننأا دكأاتم ‘اكلا معدلا عمو ،دا÷ا لمعلاب

.يتاحومط قيق–

ناك دامح ة-ي-بŸوأ’أ ة-ن-ج-ل-ل ›ا◊أ سسي-ئر-لأ
نوكت نأ’ تنأأ حمطت له ..اقباصس ايبŸوأأ ءأدع
؟لأزتع’أ دعب أÒصسم مأأ ابردم

انأاف ،ةوطÿا كلت ‘ ايدج ركفأا ⁄ نآلا ةقيق◊ا ‘^^
نكل ،يرث راوضشم قيقحتل حمطأا ثيح ،يراوضشم ةيادب ‘

نأا بحأا يننأا ثيح ،هيلإا Êدضشي ام وه بيردتلا نأا دقتعأا
اÒثك ترثأات ثيح ،ةمداقلا لايجأÓ-ل ه-ت-م-ل-ع-ت ا-م ل-ق-نأا
يننأا دقتعأا كلذل ،يراوضشم ‘ Êودعاضس يذلا ÚبردŸاب
.بيردتلل هŒأاضس

.ةÒخأأ ةملك
Êدعاضس يذلا ،ميمحأا ديعضس بردŸا ركضشأا نأا دوأا^^

ثيح ،يركضسعلا بختنŸا ‘ ةضصاخ ،يراوضشم ‘ اÒثك
يلهأات ‘ مهاضس ام-ك ،ق-لأا-ت-لا ل-جأا ن-م اÒث-ك Êد-عا-ضس
فقوو ،اÒثك ينتدافأا يتلا هحئا-ضصن ل-ضضف-ب دا-ي-بŸوأÓ-ل

زر– نأا ى-ن“أا ا-م-ك ،ة-ب-ع-ضصلا تا-قوألا ‘ اÒث-ك ي-ع-م
ةيارلا عفر لجأا نم تايلاديŸا نم اÒبك اددع رئاز÷ا
.ايلاع ةينطولا

 ناكلإ تايفسصت ‘ اموجه ىوقألإ ““رسضÿإ““
2202 ايقيرفإأ ·أأ سسأاكل ةلهؤوŸأ تايفصصتلاب ةصصاÿأ ماقرأ’أ ،““اكيرفأأ لآأ““ عقوم  سضرعتصسأ
موقت نأأ لبق ،لبقŸأ يرفيف6 ¤إأ يفناجÚ 9ب ام اهؤوأرجإأ اعمزُم ناك يتلأو ،نوÒماكلاب
تأذ اهرصشن يتلأ ماقرأ’أ ةغلل اقفوو .““انوروك““ سسوÒف تايعأدت ببصسب اهليجأاتب ““فاكلأ““
ةلهؤوŸأ تايفصصتلأ نم ةعبرأ’أ ت’و÷أ ‘ افيدهت تابختنŸأ Ìكأأ دعُت رئأز÷اف ،ردصصŸأ
بختنم فعصضأأ بيصسنيرب و يموتواصس Èتعُت اميف ،افده11 تلجصس ثيح ،““نوÒماكلأ ناك»ـل
‘ فده72.2 طصسوتÃ افده632 ليجصست ،تايفصصتلأ تدهصش امك .افده11 هيقلتب ايعافد
تابختنŸأ اهيف تظفاح ثيح ،تبعُل يتلأ ةيلكلأ تأءاقللأ نم401 لÓخ كلذو ،ةأرابم لك

كلÁ يذلأ ديحولأ بختنŸأ لاغنيصسلأ Èتعُي ،لباقŸاب .اهكابصش ةفاظن ىلع ةبصسانم27 لÓخ
ةعبرأ’أ تايرابŸأ لÓخ ةلماك ةطقن21 ىلع زاح هنأأ رابتعاب تايفصصتلأ ‘ ›اثŸأ لجصسلأ
 .ةصسفانŸأ لÓخ ةطقن يأأ لني ⁄ ثيح ،فعصضأ’أ بيصسنيربو يموتواصس قيرف Èتعي اميف ،اهصضاخ يتلأ

 Úفإدهلإ بيترت ‘ ايناث لح حا‚وب
فأدهب اعوبتم ،““زلغيإأ ربوصس““ عم فأدهأأ ةعبرأأ لجصس نأأ دعب ،نآ’أ ىتح تايفصصتلأ ‘ فأده لصضفأأ وه ،Úميصسوأأ روتكيف ،يÒجينلأ دعُي اميف
ةرود ¤إأ لهأاتلأ نامصض نم نآ’أ د◊ تابختنم5 تنك“و .ÚبعÓلأ نم ديدعلأ عم ةبترŸأ مصساقتيو فأدهأأ3 لجصس يذلأ حا‚وب دأدغب ،““رصضÿأ““

يتلأ تابختنŸأ يهو ،مظنŸأ دلبلأ نوÒماكلأو سسنوت ،›ام ،لاغنيصسلأ ،رئأز÷اب رمأ’أ قلعتيو ،ابختنم42 اهيف كراصشُيصس يتلأ ايقيرفإأ ·أأ سسأاك
.““1 سسنوت ،2 رئأز÷أ ،باقلأأ5 نوÒماكلأ““ اهعوم‹ ‘ ةيقيرفإأ باقلأأ8 لكصشُت

يجوزلإ ‘ ÒتسسنŸإ ةرودب جوتت وبيإإ
ةرودب يجوزلأ لودج ‘ افوكصسيصس انآأ ةيكيصشتلأ اه-ت-ل-ي-مز ة-ق-فر و-ب-يأ سسا-ن-يأ ة-ير-ئأز÷أ تجو-ت

ةيبرصصلأو زناغ انويف ةيرصسيوصسلأ نم نوكŸأ يئانثلأ ىلع امهزوف دعب ،سسنوتب ةيلودلأ ÒتصسنŸأ
،3-6 ةجيتنب ¤وأ’أ ةعومÛاب ةي-ك-ي-صشت-لأ ة-ب-عÓ-لأ ة-ق-فر و-ب-يإأ تزا-فو .(0-2) سشتيفوميغ اني-ل-يإأ
ىلع ىرŒ يتلأ ،ةصسفانŸأ هذه زئأوج غلبتو .1-6 عقأوب ةيناثلأ ةعومÛأ ‘ امهيتصسفانم أزواجتتل
ةبعÓل ةبصسنلاب ÒتصسنŸاب ةيناثلأ يه ةرودلأ هذه دعتو .ر’ود فلأأ51 ةميق ،ةعيرصس تاحاصسم
.ةباصصإأ نم اهتدوع ذنم ،5102 ‘ تايطصسولل ايقيرفإأ ةلطب ،ةيرئأز÷أ

 :““رأو◊أ““ـل يتباث لÓب يبŸوأ’أ ءأدعلأ

““وـــيكوط ‘ اــيلاع ةـــينطولإ ةـــيإرلإ عــفر يــملح““
^flوأ’أ ‘ بهذلأ زأرحإ’ ةداعلأ قوف حصشرم ‘ولŸدايب
يد÷أ Òصضحتلأ لجأأ نم ةيجراÿأ تاصصبÎلأ Èصصلأ غرافب رظتنن^
““اهيف قلأاتلأ ديرأأو ..نأرهو باعلأأ ‘ نآ’أ نم ركفأأ^

ىلع فكعي يذلأ فثكŸأ جمانÈلأ نع يتباث لÓب يرئأز÷أ ءأدعلأ فصشك ،““رأو◊أ““ هب سصخ قيصش رأوح ‘
أزهاج نوكيصس هنأأ دكأأ ثيح ،ويكوط ةينابايلأ ةمصصاعلاب ةمداقلأ ةيبŸوأ’أ باعلأÓل أدأدعتصسأ هذيفنت
فلتfl نع ثد– امك ،عنأوم Îم0003 قابصسل ةصصصصıأ تايلأديŸأ ىدحإأ ىلع ةصسفانŸأ لجأأ نم

 .دايبŸوأ’أ دعبو لبق ةيصصخصشلأ هتاحومط أذكو ،دايبŸوأÓل لهأاتلأ لبق اهصشاع يتلأ تاطÙأ

بايغ نع ة-ي-كر-ت ة-ي-ف-ح-صص ر-يرا-ق-ت تد-كأأ
نايف-صس ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ نأد-ي-م ط-صسو-ت-م
مامأأ يأرصست’اغ هقيرف  ةهجأوم نع ›وغيف
يكÎلأ يرودلأ نم71 ةلو÷أ ‘ روبصس اينوق
نأأ ي---كÎلأ ““maska ““ ع-قو-م د-كأأو ،زا-ت--مŸأ

ةيصضايرلأ ةعاقلأ ‘ بردتي لأزي ’ ›وغيف
نوك-ي ن-لو ي-ع-ي-ب-ط-لأ جÓ-ع-لأ ي-ئا-صصخأأ ع-م

،اينوق ةهجأوم ‘ ةكرا-صشم-ل-ل مو-ي-لأ أز-ها-ج
بيغي يتلأ ةيناث-لأ ة-ه-جأوŸأ نو-ك-ت-صس ي-ت-لأ

ةلو÷أ ‘ روبصس ايلاطنأ ةهجأو-م د-ع-ب ا-ه-ن-ع
 .يبلصسلأ لداعتلاب تهتنأ يتلأو ةطرافلأ

ةجيتنلأ تانكل انعم ›وغيف ناك ول »: ÒËت
flايلاطنأأ مامأأ ةفلت““

يأر-صست’ا-غ برد-م ÒËت ح-ي--تا--ف حر--صصو
‘ ببصس م-هأأ نا-ك ›و-غ-ي-ف با-ي-غ نأا-ب سسمأأ
‘ لا-ق ثي-ح ،رو-ب-صس ا-ي-لا-ط-نأأ ما-مأأ Ìع-ت--لأ

تناك ايلاطنأأ ةهجأوم »: ةيفحصص تاحيرصصت
نم ةيفاكلأ ةحاصسŸأ اهيف د‚ ⁄و ،ةدقعم
قلغأأ دقل ،ليجصستلل ةقيقح سصرف قلخ لجأ
›وغيف ¤إأ ةجاحب انكو ،ذفانŸأ لكم سسفانŸأ

امئأد تناك هتاكر– نأأ اÃ ،ةهجأوŸأ هذه ‘
Ìعتلأ نأأ دقتعأأو ،هئÓمز مامأأ قيرطلأ حتفت
ة-ي-ن-ف-لأ ه-تأز-يÃ بع’ با-ي-غ--ل هدر--م نا--ك
نم ىقبت اميف أÒثك هجاتحن نحنو ةيندبلأو
.““ مصسوŸأ

لامج Êأرف



لادبتسسا وه ةعلاطŸا بح““
ـ““ةعتŸا نم تاعاسسب مأاسسلا تاعاسس

 ويكسسيتنوم
،دولج حرف دمfi ئنهأا نأا تببحأا
ى-ل-ع ة-ن-ي-ط-ن-سسق ي-ت-ن--يد--م ن--با

ةءار-ق-لا يد– بق-ل--ب ه--ج--يو--ت--ت
لفط وهو ،تارامإ’ا ةلودب يبرعلا

ةقباسسم ‘ ،تاون-سس7 زواجت-ي ⁄
Œا زواŸم3 ا-ه-ي-ف نو-كرا-سشÓيÚ

 .يدحتم
كراسشم ÚيÓ-م3 مز-ه-ي ⁄ و--ه
مز-ه ،ا-ع-ي-م-ج ا-ن-مز-ه ل-ب ط-ق--ف
طع-ت ⁄ ي-ت-لا ة-لذا-خ-تŸا ةدار’ا

مز-ه ،بت-ك-لاو ةءار-ق-ل-ل ة-يا--عر
ةهفاتلا انتامامتها مز-ه ،ا-ن-م-م-ه

مز-ه ،تا-ي-لا-م-ك-لا Úب ة-قر-ف--تŸا
مزه ،““يركب ارق ارق ›““ انراعسش
‘ قرغت تحب-سصأا ي-ت-لا ا-ن-لو-ق-ع

،ة-ي-ب-ل-سسلا را-ك-فأ’ا ‘و تا--يداŸا
ى-ل-ع ةر-ثا-ن-تŸا ا-نر-عا--سشم مز--ه
.دحأا يأا مهت ’ اياسضق
اهيذغت يتلا ،ةيوقلا ةرطفلا اهنإا
ام ةيباجيإ’ا ةيحسصلا تابسستكŸا
انيلع اكلم جوتي دمfi لثم لعجي

 .اعيمج
لثم يه دمÙ ةبسسنلاب ةءارقلا
ءاذغ يه ،ءاŸاو ءاو-ه-لاو ءاذ-غ-لا
¤إا مسس÷ا جاتحي امل-ث-م ل-ق-ع-ل-ل

زواجتت امدنع .رارمتسسÓل ءاذغ
ىلع ةسساردلاو ةءارق-ل-ل ا-ن-ت-يؤور
‘ ة-ي-ل-ي-سص– طا-ق-ن در‹ ا-ه--نأا
اهب رخت-ف-ن ة-فا-ق-ث وأا ،نا-ح-ت-م’ا
تاحف-سص دد-ع وأا ،ن-ير-خآ’ا ما-مأا

عيطتسسن ،طقف اني-ل-ع ة-سضور-ف-م
ي-ق--ي--ق◊ا ى--ن--عŸا ¤إا ل--سصن نأا
⁄اع ،ر-خآا ⁄ا-ع ا-ه-نأاو ةءار-ق-ل-ل
تاÿÈاو برا--ج--ت--لا---ب ءي---ل---م
ةءار-ق-لا ،ة-ي-فر-عŸا تا-م-كاÎلاو
،ةركفم لوقع ىلع فر-ع-ت-لا ي-ه

براŒ ،ةر---يز---غ تا----ما----ه----سسإا
ر-سصت-خ--ت ا--ه--م--ل--كأا--ب تارا--سضح

.تاملكب
Áو ناكم لك ‘ قل– نأا كنك‘

نأا ةءارقلل تح-م-سس اذإا نا-مز ل-ك
ار-ح كل-عŒو كي-حا-ن-ج نو--ك--ت
.اعئارو

ةيدوعسس جاوز دعب لدج
اهقئاسس نم ةيرث

 Êاتسسكابلا
عقاوم Èع نوطسشان لعافت
عم ،يعامت-ج’ا ل-سصاو-ت-لا

تاد-ي-سس ىد--حإا جاوز Èخ
ةيبرعلا ةكلمŸا ‘ لامعأ’ا
با--سش ن--م ،ة---يدو---ع---سسلا
ل-م-ع-ي ،Òق--ف Êا--ت--سسكا--ب

.اهيدل قئاسسك
ىعدت ةيدو-ع-سس تجوز-تو
53) بوبÙا هللا دبع وهسس
اهتورث ردق-ت ي-ت-لا ،(ا-ما-ع
ن-م ،ر’ود را-ي-ل-م8 وح-ن-ب

خيراتب Êاتسسكابلا اهقئاسس
.يسضاŸا Èمسسيد03
ا---سضيأا بو----بÙا كل----ت“و
تارا--ق--ع--لا ن--م د--يد--ع--لا
ةكم ‘ قدانفلاو ةينكسسلا
،ةرو-نŸا ة-ن-يدŸاو ة-مر--كŸا
جار----بأا ¤إا ة----فا----سضإ’ا----ب

.اسسنرف ‘ ةينكسس
Èع اذك-ه ““ظو-ظ-ح ا-ي-ند»
نم مهتأاجافم نع نوطسشان

لواد-ت د--ع--ب ،جاوز--لا Èخ
فا-فز--ل و--يد--ي--ف ع--ط--ق--م
ركنتسسا ا-م-ي-ف ،Úسسور-ع-لا
Úلئاق ،أابنلا رخآ’ا سضعبلا
ة-لfl تا-كر-ح ر--سشن““ ه--نإا
،ما--ع--لا قوذ---لاو بادآ’ا---ب
ة-ل-ي-خد ة-فا-ق-ث-ل ج-يور-تو
,““يدو-ع-سسلا ع-م-تÛا ى-ل--ع
.مهÒبعت قفو
¤إا ر--ظ--ن ر--خآ’ا سضع--ب--لا
رو---ظ---ن---م ن---م فا---فز----لا
اوÈتعا ثيح ،““يسسنامور““
د--ق لا--م--عأ’ا ةد---ي---سس نأا

،ا-ه-ب-ل-ق هدارأا نÃ تجوز-ت
رخآ’ا سضعبلا برسض امنيب
ةد---ي----سسلا جاوز----ب ل----ثŸا

يبنلاب دليوخ تنب ةجيدخ
fiه-ي-ل-ع ه-ل-لا ى--ل--سص د--م

.ملسسو

كرحتي ””مئانلا Òمأ’ا””
 اماع51 ذنم ةبوبيغ ‘ ..ديدج نم

اروسصم اعطقم ““ةيدوعسسلا ءابنأا““ ةحفسص ترسشن
وهو ،دو-ع-سس لآا لÓ-ط ن-ب د-لا-خ ن-ب د-ي-لو-لا ÒمأÓ-ل

ناكو .اماع51 ذنم ةبوبيغ ‘ دقري ناكو ،هدي كرحي
ربوتكأا ‘ Ú÷اعملل ةباجتسسا اسضيأا كر– نأا هل قبسس

.يسضاŸا
Òمأ’ا““ ن-ع ا-ه-ي-ف رد-سصي ي-ت-لا ¤وأ’ا ةرŸا تسسي--ل هذ--هو
هكير– رهظت روسص هل تطقتلا نأا قبسس ذإا ،تاكرح ،““مئانلا

.5102 ماعلا ‘ Úته÷ا نم ،هسسأار
ةل-يو-ط-لا ة-بو-ب-ي-غ-لا هذ-ه ‘ بب-سست يذ-لا ثدا◊ا ع-قوو
ةيل-ك-لا-ب ه-م-ي-ل-ع-ت ه-ي-ق-ل-ت لÓ-خ ،5002 ما-ع ،د-ي-لو-ل--ل

لخدت بلطت يغامد فيزن هع-م ثد-حو ،ة-ير-ك-سسع-لا
غامدلا ‘ رارسضأ’ا نكل ،ةدحتŸا تاي’ولا نم ءابطأا

.ةبوبيغ ‘ هتكرت
يعانسصلا سسفنتلا ةزهجأا عفر هدلاو سضفرو

ى-ل-ع ر--سصأاو ،Ú◊ا كلذ ذ--ن--م ،ه--ن--ع
نأا--ب Ó--مآا ،ه--ت--لا--ح ه--ع--با---ت---م

.قيفتسسي

!ةايح ةءارقلا

مÓكلا Òخ اماع89 زهاني رمع نع لحري Òهششلا يشسنرفلا ءايزألا ممشصم
ءايزأ’ا ةروثب فتكي ⁄ يذلا نادراك رايب ليحر

نادقفب ءاشسنلا رئاشسخ مقاف ءابولا راششتنا
ششيمهتلاو فنعلاو لمعلا

دادزا …ءاسسنلا ىلع ّرم ريرم ماع
تابسستكŸا تعجارتو فنعلا

 اـــــنه نم
كاــــنهو

ةقيدحب دوسسأا ةعبرأ’ للسستي ””انوروك””
اينابسسإاب تاناويح

سشوطق ايركز /اهبتكي

ءانثأا قارعلاب مأاو بأا لاقتعا
ر’ود ف’آا7ـب امهلفط امهعيب

ءانثأا ‘ اّمأاو ابأا ،ةيقار-ع-لا ة-ي-ن-مأ’ا تا-ط-ل-سسلا تل-ق-ت-عا
fiا ءايحأ’ا دحأا ‘ امهلفط ع-ي-ب ا-م-ه-ت-لواŸةمسصاعلاب ةروهسش

.دادغب
لجر ىلع سضبقلا تقلأا اهنإا ،نايب ‘ ،ةيقارعلا ةيلخادلا ةرازو تلاقو
ةحسضوم ،تاونسس سسمخ رمعلا نم غلابلا ،امهلفطب راŒ’ا ةمهتب هتجوزو
ةيريد-م ‘ تارا-ب-خ-ت-سس’ا ة-لا-كو زرا-ف-م ن-م ي-ن-ف ق-ير-ف ل-ي-ك-سشت ”““ ه-نأا
.““ةمظنŸا ةÁر÷ا تارابختسسا

دوجوب ةيرابختسسا تامولعم دورو دعب ءاج قيرفلا اذه ليكسشت نأا ¤إا نايبلا راسشأاو
.هيدلاو لبق نم لفط عيب لÓخ نم ،رسشبلاب راŒا ةيلمع
ىلع سضبقلا ” ،يرابختسس’ا ده÷ا فيثكت دعب““ هنأا ةيقارعلا ةرازولا تحسضوأاو
غلبÃ ،تاونسس سسمÿا يذ ،امهلفط امهعيب ءانثأا ‘ ،دوهسشŸا مر÷اب ÚمهتŸا

‘ ةداركلا ةق-ط-ن-م ‘ (ي-ك-ير-مأا ر’ود ف’آا7) يقارع را-ن-يد ÚيÓ-م01
.““ةيقارعلا ةمسصاعلا

رايب Òهسشلا يسسنرفلا ءايزأ’ا ممسصم ةافو ،ةيسسنر-ف-لا نو-ن-ف-لا ة-يÁدا-كأا تن-ل-عأا
لسصاوتلل Îيوت عقوم ‘ اهتحفسص ىلع ةديرغت ‘ ا،ماع89 زهاني رمع نع ،نادراك
.يعامتج’ا

ةمسصاعلا برغ ،ييون ةقطنم ‘ ،يكيرمأ’ا ىفسشتسسŸا ‘ ةاي◊ا نادراك قرافو
.ةيسسنرفلا

دقل .لحر نادراك رايب ،اعيمج انتلئاعل ةياغلل نيزح موي هنإا““ نايب ‘ هترسسأا تبتكو
ىلع رسصتقي ⁄ اديرف اينف اثرإا ⁄اعلاو ا-سسنر-ف-ل ا-كرا-ت نر-ق-لا Òب-ك-لا م-م-سصŸا Èع

ةليط اهرهظأا يتلا ةأار÷او دينعلا هحومطب نوروخ-ف ا-ن-ع-ي-م-ج““ تفا-سضأاو .““ة-سضوŸا
‘ ح‚ دقو ،بسضنت ’ ةقاط بحاسصو بهاوŸا ددعتم ارسصاعم Óجر ناك دقل .هتايح
.““ت’دابتلاو لوسصأ’ا ةŸوع تاجوم عم يسشامتلا ‘ ادج ركبم تقو
‘ ابÓقنا ثدحأا .2291 ماع ايلاطيإا ديلاوم نم ،Òهسش يسسنرف ءايزأا ممسصم نادراكو
امك ،ةيرسصع تاسسŸ نم هلخدأا اÃ تانيعبسسلاو تانيتسسلا ‘ ةسضوŸاو ءايزأ’ا ⁄اع

ةمÓع همسسا لعج ‘ هحا‚ رثإا ةسضوŸا ⁄اع ىلع ةرفط نم هلخدأا اÃ اسضيأا رهتسشا
Œثك نادراك قبسس ذإا ،اهنزو اهل ةزراب ةيراÒرجتم لخاد هميماسصتل ““ةيواز““ حتف ‘ ني

.ةيلاجر ءايزأا سضورع Ëدقتو Òبك
ءاحنأا ‘ راسشتن’ا ىلع ةردق هل رفوي ناك سصيخاÎلل اماظن عسساو قاطن ىلع دمتعا امك
روطعلاو رئاجسسلاو قنعلا تاطبر لمسشت ةعونتم تاجت-ن-م ى-ل-ع ه-م-سسا ا-ع-سضاو ،⁄ا-ع-لا

.ةيندعŸا هايŸاو
·أ’ا ةمظنŸ ةنسس◊ا اياونلل اÒفسس هنييعت ”و ،0591 ماع ةÒهسشلا هئايزأا راد سسسسأاو
ربوتكأا61 ‘ هحيسشرت ” امك .1991 ماع (وكسسنويلا) ةفاقثلاو ملعلاو ةيبÎلل ةدحتŸا

.ةدحتŸا ·أÓل ةعباتلا ةعارزلاو ةيذغأ’ا ةمظنŸ ةنسس◊ا اياونلل اÒفسس ،9002
،نونفلل ةيسسنرفلا ةيÁداكأ’اب ،ر◊ا عادبإ’ا مسسق ‘ اوسضع نادراك راسص2991 ماع ‘و
.6181 ماع ‘ تسسسسأات اسسنرف دهعŸ ةعباتلا سسمÿا تايÁداكأ’ا نم ةدحاو يهو

 ـه2441 لوأ’ا ىدامج12  قـفاوŸا  م1202يفناج50 ءاثÓثلا ـه2441 لوأ’ا ىدامج12  قـفاوŸا  م1202يفناج50 ءاثÓثلا

اهيدل نيدوجوŸا دوسسأ’ا نم4 ةباسصإا اينابسسإا ‘ تاناويح ةقيدح تنلعأا
عسسوأا ةروسصب سسوÒفلا لاقتنا ءدب نم فواfl طسسو ،انوروك سسوÒفب
.تاناوي◊ا Úب
اهمسضت يتلا دوسسأ’ا نم ةعبرأا نأا ،ةنولسشرب ‘ تاناوي◊ا ةقيدح تنلعأاو
  .ءافسشلل تلثا“و Èمفون ‘ ““91–ديفوك““ سسوÒفب تبيسصأا

نأا نايب ‘ ،اينابسسإا قرسش لامسش ‘ ةعقاولا ةنيدŸا ةقيدح تحسضوأاو
سضراوع““ تئافلا رهسشلا اودسصر ةع-برأ’ا دو-سسأ’ا ة-يا-عر ى-ل-ع Úم-ئا-ق-لا

نم ةعبارلا ‘ ركذ دسسأاو ًاماع61 غلبت تاءوبل ثÓث ىدل ““ةفيفخ ةيسسفنت
.هرمع
جÓعل عبتŸا كلذ-ل ا-ه-با-سشم““ ًا-ير-ير-سس ’و-كو-تور-ب نأا ¤إا نا-ي-ب-لا را-سشأاو
تاباهتلÓل داسضم جÓع عم ،ةعبرأ’ا تاناوي◊ا جÓع ‘ قبط ““ازنولفنإ’ا

تداعتسساو ““يبا-ج-يإا ل-ك-سشب تبا-ج-ت-سسا““ ا-ه-نأا ًاد-كؤو-م ،ة-ق-ي-قد ة-ب-قار-مو
 .اهتيفاع
تلسصاوت ةينولاتاكلا ةمسصاعلا ‘ تاناوي◊ا ةقيدح ةرادإا نأا نايبلا دافأاو
‘ يرطيبلا زاه÷ا Óًثم مهنم ،Úيلود ءاÈخ““ عم تاباسصإ’ا روهظ ىدل

¤إا ًارظن ،ةدحتŸا تاي’ولا ‘ تاناويحلل ةيكرويوينلا سسكنورب ةقيدح
سسوÒف--ب تا--ناو--ي--ح ة--با--سصإا ت’ا--ح تق--ثو ي--ت--لا ةد--ي--حو---لا ا---ه---نأا

ةبوعسص يأا ًاقÓطإا رهظت ⁄ دوسسأ’ا““ نأا نايبلا حرسشو  .““2–فوك–سسراسس
،ًاموي51 دعب سضراوع-لا ل-ك تف-ت-خاو ،ىر-خأا سضراو-ع يأا وأا سسف-ن-ت-لا ‘

نيذلا Úفظوملل ةددÒ fiبادت تذختاو .““سسطعلاو لاعسسلا ءانثتسساب
ةمامك عسضو اهنم ،مهيلإا ىودعلا لاقتنا رطخ بنجتل دوسسأ’ا هذهب نونتعي
¤إا ةفاسضإا ،ةيجاجز ةهجاو عسضوو ةسصاخ ةيقاو براوجو ““3 يب فإا فغ““
  .ماز◊ا ةطسساوب ةياعرلا يمدقم لازنإا

ةÒهسشلا سسكنورب ةقيدح نم ر‰ ةباسصإا تتبث ،ليرفأا رهسش ةيادب ‘و
تلقتنا ىودعلا نأا دقتعُيو ،““91–ديفوك““ سسوÒفب كرويوين ‘ تاناويحلل
    .هنيح ‘ سضراوع ةيأا هيلع رهظت ⁄ سسراح نم ناوي◊ا ¤إا

سسوÒفب تاناوي◊ا نم ددع ةباسصإا ⁄اعلا نم ةدع ءاحنأا ‘ تدِسصر دقو
  .كنم تاناويحو بÓكو ططق اهنيب ،ةحئا÷ا ةيادب ذنم دجتسسŸا انوروك

ماع نوكي نأا عقوتŸا نم ناك
ق-ي--ق– ‘ ا--م--سسا--ح ا--ما--ع ،0202

،كلذ ن-م ’د--بو ،Úسسن÷ا Úب ةاوا--سسŸا
عجارت ¤إا ،““91 ـ ديفوك““ ةحئاج راسشتنا ىدأا

دوقعلا ‘ ءاسسنلل تقق– يتلا بسساكŸا نم Òثكلا
رطÿ لسضفأا ةايح ‘ ةأارŸا ظوظح اسضرعم ةيسضاŸا

.سساكتن’ا
ءاسسنلا نم ÚيŸÓا تدقف ،⁄اعلا نم ةÒثك ءاحنأا ‘و
،د-عا-سصتŸا ير-سسأ’ا ف-ن-ع-لا ¤إا ن-سضر-ع-تو ن-ه-ف-ئا--ظو
قلقلل ÒثŸا رمأ’ا نكل ،نهفوفسص ‘ رقفلا ةوجف تعسستاو
ءاسسنلل تقق– يت-لا بسسا-كŸا ‘ ة-سسا-ك-ت-نا ثود-ح و-ه
.Úنسسلا تارسشع ىدم ىلع سسفنأ’ا قسشب
رقفلا ةوجف عاسستا دايدزا ةدحتŸا ·أ’ا ءاÈخ عقوتيو
عجاÎلا طسسو1202 ماع ‘ Úسسن÷ا Úب
.يداسصتق’ا

نأا ةدحتŸا ·أ’ا ةم-ظ-نŸ ر-ير-ق-ت د-كأاو
مدع هجوأا تقّمع د-ق ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج

نع تفسشكو ،لبق نم ةدوجوŸا ةاواسسŸا
ةيعامتج’ا مظ-ن-لا ‘ ف-ع-سضلا طا-ق-ن
اهرودب يتلا ةيداسصتق’او ةيسسايسسلاو
عيمج ‘ ةحئا÷ا لعفب اهراثآا تمخسضت
داسصتق’ا ¤إا ةحسصلا نم اءدب ،ت’اÛا

ة-----يا-----م◊ا ¤إا ’و-----سصو ن-----مأ’ا------ف
““91 – دي-فوـك““ را-ثآا نأاو ،ة-ي-عا-م-ت-ج’ا
ببسسب تايتفلاو ءاسسن-لا ى-ل-ع م-قا-ف-ت-ت

.نهسسنج
ةئŸا ‘06 نم برقي ام نأا ريرقتلا ركذو
‘ ن-ل-م-ع-ي ⁄ا-ع--لا لو--ح ءا--سسن--لا ن--م
Óخد Íسسكيو ،يمسسرلا Òغ داسصتق’ا
Ìكأا نهو ،لقأا ’ام اسضيأا نرفويو لقأا

.رقفلا نثارب ‘ عوقولا رطÿ ةسضرع
،تاكرسشلا قÓغإاو قاوسسأ’ا رايهنا عمو
‘و .ءاسسنلا فئاظو نم ÚيŸÓا تفتخا
ة-عو-فد-م ن-ه-لا-م-عأا ءا-سسن-لا ه-ي-ف تد-ق-ف يذ-لا تقو--لا
لكسشب بتاورلا ةعوفدم Òغ لامعأ’ا تدادزا ،بتاورلا

رابك تاجايتحا دا-يدزاو سسرادŸا قÓ-غإ’ ة-ج-ي-ت-ن Òب-ك
ددهتل قوبسسم Òغ لكسشب عمتŒ لماوعلا هذهو ،نسسلا

.ةحاتŸا سصرفلا نم اهمر–و ةأارŸا قوقح

بتار نود نم دهج
ةياعرب نمقي ءاسسنلا تناك ،انوروك ة-ح-ئا-ج ل-ب-ق ى-ت-ح
فاعسضأا ةثÓث غلبي ›زنم لمعبو ،بتارلا ةعوفدم Òغ
اذه نكل ،ةدحتŸا ·أ’ا تانايبل اقفو ،لاجرلا هب موقي ام
دسسأ’ا بيسصن ءاسسنلا تذخأا ثيح0202 ماع ‘ عفترا

’ نيذلا لا-ف-طأ’او Úبا-سصŸا ةر-سسأ’ا دار-فأا ة-يا-عر ن-م
.ةسسردŸا ¤إا نوبهذي
لمع نأا ةينغ لود سسمخ ‘ ءابآÓل يأار عÓطتسسا رهظأاو
¤إا ابيرقت فعاسضت دق لزنŸا ‘ بتار نود نم تاهمأ’ا

ن-م Ìكأا ثل-ث-لا ن-م بر-ق-ي ا-م ،عو-ب-سسأ’ا ‘ ة-عا-سس56
.ءابآ’ا

كانه نإا ،ايناطيرب ‘ ةيئاسسن ةاواسسم ةعوم‹ تلاقو
ميسسقت ثيح نم ““تانيسسمÿا ¤إا ةدوعلا ىلع تارسشؤوم““
.لمعلا

ةعبرأاب ن-م-ق-ي ءا-سسن-لا نأا ثا-ح-بأ’ا تد-جو ،ا-ي-كر-ت ‘و
ءانثأا لاجرلا لثم ةياعرلاو ةي-لز-نŸا لا-م-عأ’ا فا-ع-سضأا

.قÓغإ’ا تايلمع

ةفيظولا ةراسسخ
تاعاطقلاب بسسانتم Òغ لكسشب انوروك ةحئاج ترسضأا
كلذ ‘ اÃ ،ءا-سسن-لا ن-م ةÒب-ك اداد--عأا ف--ظو--ت ي--ت--لا
.ةحايسسلاو ةئزجتلا ةراŒو ةفايسضلا

بتاورلا ةعوفدŸا نهلامعأا نم ءاسسنلا سضعب تسصلق امك
نأا ريراقتلا دحأا دجوو .ةيفاسضإا ةياعر تابجاو ›وتل

‘74 ةبسسنب ةسضرع Ìكأا نك اÎل‚إا ‘ تاهمأ’ا
.اهكرت وأا نهفئاظو نادقفل ءابآ’ا نم ةئŸا

‘ ةيمانلا لودلاب ءاسسنلا مظعم لمعتو
نود ن-م ي-م-سسر-لا Òغ دا-سصت--ق’ا

.ةلامعلا حيرسست دسض ةيامح
ا---ق---فو ،ا---ي---ن---ي---ك ‘و

وأا ف-ئا-ظو-لا ءا-سسن-لا ن-م ة--ئŸا ‘02 تدقف ،ةموك-ح-ل-ل
.لاجرلا نم ةئŸا ‘21ـب ةنراقم لخدلا
لامعلا ىلع سصاخ لكسشب ر-مد-م Òثأا-ت ءا-بو-ل-ل نا-ك د-ق-ل
سضعب درطب لمعلا باح-سصأا ما-ق ،نا-ن-ب-ل ‘و .ن-ير-جا-هŸا
ع-فد ى-ل-ع م-ه-ترد-ق مد-ع بب-سسب تا-ي-ب-ن-جأ’ا تا-مداÿا

.نهبتاور

›زنŸا فنعلا
،0202 ما-ع ‘ ف-ح-سصلا ن-يوا-ن-ع ›ز-نŸا ف-ن-ع-لا ل-ت-حا

‘ تارسصاfi ءاسسنلا تكرت قÓغإ’ا تايلمع نأاو اميسس’
.Úفينعلا نهجاوزأا عم لزانŸا

ةدايز ¤إا يدؤوت دق ةمزأ’ا نأا نم ةدحتŸا ·أ’ا ترذحو
ها-يإا ة-ف-سصاو ،ير-سسأ’ا ف-ن--ع--لا ‘ ة--ئŸا ‘02 ةبسسن-ب
ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمأ’ا ا-عد د-قو .““ل-ظ-لا ة-ح-ئا-ج»ـب
.““تويبلا ‘ ةنده ¤إا لسصوتلا““ ¤إا ،سشيÒتوغ وينوطنأا

›زنŸا فنعلا ت’اح ‘ اÒبك اعافترا سسنوت تلجسسو
ه-تد-كأا ا-م ق-فو ،›ز-نŸا ر-ج-ح-ل-ل ¤وأ’ا ع-ي-با-سسأ’ا ذ-ن-م
دسض فنع-لا لا‹ ‘ ة-ط-سشا-ن-لا تا-ي-ع-م÷او تا-م-ظ-نŸا
مقرلا ىلع ةدراولا تاŸاكŸا هنع تفسشك ام قفوو ،ةأارŸا
(9981) ءاسسنلا د-سض ف-ن-ع-لا ة-موا-قŸ سصسصıا ر-سضخأ’ا
.نسسلا رابكو ةلوفطلاو ةرسسأ’او ةأارŸا ةرازوب
‘ اعافترا نكامأ’ا سضعب ‘ ةدعاسسŸا طوطخ تدهسشو
قÓغإ’ا تايلمع نكل ،فاع-سضأا ة-سسم-خ راد-قÃ تاŸا-كŸا

.تامدÿا ¤إا لوسصولا اياحسضلا ىلع بعسصلا نم تلعج
ءا-سضق ن-كا-مأاو قدا-ن-ف-لا ل-يو-ح-ت-ب لود-لا سضع-ب تما--قو
عيجسشتل تارداب-م تع-سضوو ،ءو÷ ن-كا-مأا ¤إا تÓ-ط-ع-لا
ربوسسلا ¤إا مهباهذ ءانثأا ةدعاسسŸا بلط ىلع اياحسضلا

ت’اح ةدايز نع ريراقت تدرو امك .ةيلديسصلا وأا تكرام
.قÓغإ’ا تايلمع لÓخ ءاسسنلا لتق

تايتفلا ميلعت
مظعم ‘ سسرادŸا قÓغإا ‘ ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج تب-ب-سست
.تايتفلا نم ÚيŸÓا تائم ىلع رثأا ا‡ ،لودلا

ديدعلا نأا ،ايقيرفأا ‘ لفطلا قوقح تاعامج ىسشختو
لكسشب ةسسردŸا نم نهحير-سست م-ت-ي د-ق تا-ي-ت-ف-لا ن-م
سسكع ىلع لمعلا نم ادوقع رطخلل سضرعي ام ،مئاد
.Úسسن÷ا Úب روذ÷ا ةقي-م-ع-لا ةاوا-سسŸا مد-ع ه-جوأا

سضر-ع--ت ر--ط--خ ةدا--يز ¤إا سسرادŸا قÓ--غإا ىدأا ا--م--ك
Úح ‘ ،تارسصاقلا جاوزو يسسن÷ا فن-ع-ل-ل تا-ي-ت-ف-لا
ةسسرا‡““ ىلع سضعبلا عقدŸا رقفلا Èجأا

ءارسشل ““لاŸا ل-با-ق-م سسن÷ا
تغ--ل--بأا د--قو .تا---ي---سسا---سسأ’ا
ن-ع ل-ع-ف-لا-ب لود-لا ن-م د-يد-ع--لا

ل-م◊ا ت’ا--ح ‘ تار--ف--ط ثود--ح
Òثي ام ،تا-ق-هارŸا Úب ر-ك-بŸا جاوز-لاو
’ دق تايتفلا نم ديدعلا نأا نم فواıا
.ىرخأا ةرم ميلعتلا ¤إا ندعي

تارسصاقلا جاوز
31 روهظ ¤إا ءابولا يدؤوي نأا ةدحتŸا ·أ’ا تعقوت
،لبقŸا دقعلا لÓخ ةيفاسضإا ركبم جاوز ةلاح نويلم
هذه ءاهنإ’ ل-م-ع-لا ن-م دو-ق-ع ءا-غ-لإا ¤إا يدؤو-ي د-ق ا-م
جيوزت ¤إا رسسأ’ا ديازتŸا رقفلا عفدي ثيح ،ةسسرامŸا
.اركبم اهتانب
،اي-بو-ي-ثإا ‘ ر-طاıا م-قا-ف-ت ¤إا سسرادŸا قÓ-غإا ىدأاو

قÓغإا ذ-ن-م تا-ي-ت-ف-لا تا-ئ-م تا-ط-ل-سسلا تذ-ق-نأا ثي-ح
تا---سسسسؤوŸا ىد---حإا تغ----ل----بأا ،يوÓ----م ‘و .سسرادŸا
تاŸا-كŸا ‘ ة--ئŸا ‘053 ةبسسنب عا-ف-ترا ن-ع ة-يÿÒا
.عيبرلا ‘ يرسسقلا جاوزلاو تارسصاقلا جاوزب ةطبترŸا

اركبم اهتانب جيوزت ¤إا رسسأ’ا عفدي رقف
Ìكأا تايتفلا نم Úنويلم سضّرعت ةدحتŸا ·أ’ا تعقوت

،لبقŸا دقعلا ‘ ناتخ-ل-ل ق-با-سسلا ‘ ا-ع-قو-ت-م نا-ك اّ‡
ءاهنإ’ ةلوذبŸا دوه÷ا انوروك سسوريا-ف ل-ط-ع-ي ثي-ح
.ةسسرامŸا هذه
عيمج ‘ ثانإ’ا ناتخ ت’دعم ةدايز نع غÓبإ’ا ”و
تايل-م-ع را-ب-ت-عا ع-م ،ا-ه-بر-غو ا-ي-ق-ير-فإا قر-سش ءا-ح-نأا
متي نأا نود ةسسرامŸا هذ-ه ذ-ي-ف-ن-ت-ل ة-سصر-ف قÓ-غإ’ا
.اهفاسشتكا

عا-ف-ترا ¤إا تّدأا ة-ي-لاŸا ة-ق-ئا-سضلا نإا ءا-ط-سشن لو-ق-يو
ه-نأا نود-ق-ت-ع-ي ءا-بآ’ا نأ’ ت’ا◊ا سضع-ب ‘ را-ع-سسأ’ا
لسضفأا لكسشب ““سسورعلا رهم““ ىلع لوسص◊ا مهناكمإاب
.اهناتخ ” اذإا

نأا ،(فيسسينوي) ةلوفطلل ةدحتŸا ·أ’ا ةمظنم رّدقتو
لاموسصلا ‘ تايت-ف-لاو ءا-سسن-لا ن-م ة-ئŸا ‘89 ةب-سسن

.ناتخ ةيلمعل نعسضخ
ةسسرا‡ ءاهنإاب اودهعت نيذلا ،اينيك ‘ ءاطسشن دافأاو
ناتخ تايل-م-ع ذ-ي-ف-ن-ت-ب ،2202 ما-ع لو-ل-ح--ب نا--تÿا

رخافتلا متي ثيح ،اينيكب ا-يرو-ك ل-ئا-ب-ق ‘ ة-ي-عا-م-ج
.نهيلع ايادهلا قادغإاو ندŸا زكارم ‘ تايتفلاب
ىلع ءاسضقلل ةينطولا ةنجللا9102 ويام ‘ تسسسسأاتو

ةسسرامŸا هذه رارسضأاب ةيعوتلا ةدايزو ثانإ’ا ناتخ
م-سضتو .6991 ما-ع-لا ذ-ن-م ر-سصم ‘ ا-نو-نا-ق ةرو--ظÙا
سسئانكلاو رهزأ’او ةينعŸا تارازولا نم ءاسضعأا ةنجللا
.ةيرسصŸا

·أ’ا ةمظنم) فسسي-نو-ي-لا ن-ع ردا-سص ر-ير-ق-ت ق-فوو
ادلب03 ‘ سسراÁ ثانإ’ا ناتخ نإاف ،(ةلوفطلل ةدحتŸا

نادلب سضع-بو ط-سسوأ’ا قر-سشلاو ا-ي-ق-ير-فأا ناد-ل-ب ن-م
ءاهنإا وحن ظوحلŸا مدقتلا لك نم مغرلابو .ايسسآا قرسش
‘ تايتفلا نم ÚيŸÓا رطسضت ،ةفينعلا ةسسرامŸا هذه
51 نع نهنم ديدعلا رامعأا لقت يتÓلا ،نادلبلا هذه
.ةيلمعلا هذهل عوسضÿا ¤إا ،اماع



جاجدلا ل-جرأا ر-يد-صصت ةر-ك-ف تءا-ج ف-ي-ك ،ة-ياد-ب
نم جا-جد-لا ل-جرأا Èت-ع-ت ثي-ح ،يو-ي-صسآ’ا قو-صسل-ل
‘ نمثلا ةظهابلا تا-ب-جو-لا

؟ةيويصسآ’ا لودلا
مكحب تءاج جاجدلا لجرأا ريدشصتل عورششم ءاششنإا ةركف ،لوأا^^

،جاجدلا لجرأا جوتنم اوبلط ثيح ،Úينيشصلا سضعب عم يتقادشص
‘ نيدروم نع ثحب-ن ا-ن-ك ر-مألا ة-ياد-ب ‘و

Òفوت ىلع ةرداق رئاز÷ا عناشصم
اجد-لا ل-جرأا» ةداŸا هذ-ه

د‚ ⁄ ن----ك-----ل ،«
عناشصم

تافشصاوŸاب
يتلا

اهبلطي
قوشسلا

،يويشسآلا
ا--ن---ه ن---م
ةركف تءا-ج

ءاششنإا
عورششم

لجرأا ر-يد-شصت-ل
ة-يلو ‘ جا-جد--لا

أاد--ب ثي--ح ،ة---يدŸا
جوفب7102 ‘ جا--ت---نإلا

،(Óماع02) لامعلا نم Òغشص
نآلا لشصيل عورششŸا اهدع-ب رو-ط-ت-ي-ل

ماعلا ةياهن لبق لشصيشس لامعلا ددع نأا امك ،Óماع072 نم Ìكأل
ثيح ،عنشصŸا باعيتشسا ةقاط يهو ،لماع004 نم Ìكأل

،لماع007 ةبارق ليغ-ششت و-ه ي-حو-م-ط نإا
عيشسوت ةيناك-مإا ا-ن-ل تر-فو-ت نإا اذ-هو

اراقع انحنÃ اذهو ،عنشصŸا طاششن
ةيكرحب عفديشس اذهو ،ا-ي-عا-ن-شص
،ةيلولا ‘ يداشصتقلا طا-ششن-لا

نم Òثكل لغشش بشصانم داجيإاو
.تÓئاعلا بابرأا

سسوÒف ة---ح---ئا----ج تر----ثأا
ى--ل--ع ““9١ـ د-ي--فو--ك““ ا--نورو--ك

،ةما-ع ة-ف-صصب يŸا-ع-لا دا-صصت-ق’ا
ة--ف--صصب ير--ئاز÷ا دا--صصت--ق’ا ى--ل---عو

طاصشن ىلع انوروك سسوÒف Òثأات ناك فيك ،ةصصاخ
ناك يذلا ،ينيصصلا قوصسلا قلغ دعب ةصصاخ ،عنصصŸا
؟جاجدلا لجرأا ريدصصت ةيلمعل يويصسآا قوصس مهأا
تا-كرÙا ””91 ـ د-ي-فو-ك”” د-ج-ت-شسŸا ا-نورو-ك سسوÒف ل-شش^^

يويشسآلا قÓمعلا Úشصلا Èتعي ثيح ،ينيشصلا داشصتقÓل ةشسيئرلا
‘ اÒثك اذه رثأاو ،جاجدلا لجرأا ريدشصت ةيلمعل يويشسآا قوشس مهأا

سضعب ثودح ‘و ،Úشصلل ةشصاخ ،جاجدلا لجرأا ريدشصت ةيلمع
اقوشس Èتعي هنأل ،جاجدلا لجرأا ريدشصت ةيفيك ‘ عنشصملل ليقارعلا

‘ اÒثك رثأا اذهو ،ىرخألا ةيويشسآلا لودلا نم Ìكأا احبرمو اديج
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لÓب ءانصس /هترواح

راششتنا ةيادبل ¤وألا رهششألا ةثÓثلا لÓخ ةشصاخ ،عنشصŸا طاششن
عجÎشسن انأادب نآلا ،ريدشصتلا تايلم-ع ف-قو-تو ،ا-نورو-ك سسوÒف
ىقبي نكلو ،مانتيفلا ةلودل جاجدلا لجرأا ريدشصتب ايجيردت انطاششن
ةداعإا انلمأا ،ةراجتلا هتاه ‘ حبرŸاو لشضفألا وه ينيشصلا قوشسلا

لامك ،ةراجتلا ريزو ةرايز لÓخ ثيح ،ابيرق ينيشصلا قوشسلا حتف
كيرششلا ةثداfi ىلع هشصرح ان-ل د-كأا ،ع-ن-شصم-ل-ل ةÒخألا ،ق-يزر
يتلا ،Úشصلا ¤إا جاجدلا لجرأا ريدشصت ةيلمع ثعب ةيغب ،ينيشصلا
.ىرخألا ةيويشسآلا لودلا نم Ìكأا امهم اقوشس Èتعت

ةركف نوبرغتصسيو نولءا-صست-ي Úير-ئاز÷ا ن-م Òث-ك
ام-ي-فو ،ة-يو-ي-صسآ’ا لود-ل-ل جا-جد-لا ل-جرأا ر-يد-صصت
‘ اÒثك بلطلا اهيلع Ìكي يتلا ةداŸا هتاه لمعتصست
؟يويصسآ’ا قوصسلا
ززقتيو ،لبازŸا ‘ ىقلت تاونشس لبق تناك يتلا جاجدلا لجرأا^^
قوشسلا ‘ ةوقب ةبولطم يه ،بÓكلاو ططقلل ىقلتو ،عيم÷ا اهنم
جا--جد--لا ل--جرأانزو نإا ثيح ،ةيلايخ راع-شسأا-بو ،يو-ي-شسآلا
يأا ،ابيرقت ةئŸاب7 لثÁ ةدحاولا

لجرأا نم ايموي ا-ن-ط لدا-ع-ي ا-م
،دحاو حبذم اهر-فو-ي جا-جد-لا
لكل ايفاشضإا ابشسكم د-ع-ي اذ-هو
لماك سشاعنإا نكÁو ،حباذŸا
‘ ن-جاود-لا ة-ي-بر-ت طا--ششن
هيف كلهت-شسي د-ل-ب ‘ ،ر-ئاز÷ا
نويل-م ع-بر ة-بار-ق Úير-ئاز÷ا

ن-م ا-يو-ن--شس ن--ط
موحللا
ءاشضيبلا

،ايلfi ةجت-نŸا
جاجدلا لجرأا لمعتشست ثيح
‘ ةر-خا-ف-لا م--عا--طŸا ‘

،اي-شسآا قر-شش بو-ن-جو Úشصلا

،نمثلا ةظهابلا تابجو-لا ن-م Èت-ع-تو
رشصنع وهو ،موينيليشسلاب ةين-غ ا-ه-نو-ك
،ة-ي-قرد-لا ةد-غ-لا ف-ئا--ظو ط--ششن--ي
ن-م ةÒب-ك تا-ي-م-ك ى-ل-ع يو-ت-ح--يو
بابششلا ىلع ظفاحي يذلا Úجلوكلا
داوم ةعانشص ‘ لخدي امك ،لام÷او
.ةيŸاعلا ليمجتلا
نإا-ف ،تا--مو--ل--عŸا سضع--ب بشسحو

رئاشصعلا نم جا-جد-لا ل-جرأا Òشصع
م---عا---طŸا ‘ ةردا---ن----لا

يهط متي ثيح ،ة-ي-ن-ي-شصلا
‘ لكؤو-تو جا-جد-لا ل-جرأا

دعب ،نادلبلا نم ديد-ع-لا
ةيجراÿا ةقبط-لا ة-لازإا

اذهو ،بلشصلا دل÷ا نم
م◊ ةيقب نع افلتfl ازي‡ اشسملم Úمدقلا يطعي

Úجلوكلا Úتورب ةدا-م نإا ثي-ح ،جا-جد-لا
ادج ةديفم جا-جد-لا ل-جرأا ‘ ةدو-جوŸا

لعجي ام ،ماظعلا ةحشص ةيوقتلو ومنلل
فعشضل ايلاثم Óح جاجدلا لجرأا نم
 .نيويشسآلا دنع مزيتامورلا

ن--م Òب--ك دد--ع ل---عا---ف---ت
تا--صصن---م ي---مد---خ---ت---صسم
‘ ي-عا-م-ت-ج’ا ل-صصاو-ت--لا
ر---يزو نÓ---عإا ع---م ر---ئاز÷ا
ءدب نع ،قيزر لامك ،ةراجتلا

وحن جاجدلا لجرأا ريدصصت ةيلمع
ةعذ’ ةيرخصس تغط ثي-ح ،ما-ن-ت-ي-ف-لا
ةيلمع ىلع تاديرغتلاو تانيود-ت-لا ى-ل-ع

و-ح-ن ير-ئاز÷ا جا-جد--لا ل--جرأا ر--يد--صصت
هذ-ه ى-ل-ع م-كدر نا-ك ف--ي--ك ،ما--ن--ت--ي--ف--لا

؟ةيبلصسلا تاقيلعتلا
ةيمهأا ن-م او-ل-ل-ق نودر-غŸاو نو-نودŸا ءلؤو-ه^^

يننأا مهكاردإا مدعل اذهو ،هتيمهأا مغر عورششŸا
حومطو ةادرإا-بو ،مد-ع-لا ن-م ي-عور-ششم تأاد-ب
يذلا عنشصŸا اذه ،عنشصŸا طاششن عيشسوتب تمق
عنشصŸا طاششن عيشسوت ع-م ،ة-ل-ئا-ع072 لغ-ششي
ددع لشصيل ،ةيجا-ت-نإلاو جا-ت-نإلا ة-قا-ط ع-فرو
،لماع004 نم Ìكأل ماعلا ةياهن لبق لامعلا
لامعأا مقر انققحو .عنشصŸا باعيتشسا ةقاط يهو

مقر عفر انلمأاو ،رلود نويلم قاف يشضاŸا ماعلا ‘
نم نورخشسي نيذ-لاو ،رلود نو-ي-ل-م6 ¤إا لا-م-عألا

يتلا تايافنلا هذه ..جاجدلا ل-جرأا ر-يد-شصت ة-ي-ل-م-ع
قو-شسلا ى-ف رلود-لا ¤إا لو-ح-ت-ت
هذه نإا مهل لوقأا ،يويشسآلا
ةيبلشسلا تاقي-ل-ع-ت-لا
انديزت نل ةيرخشسلاو

ارار---شصإا لإا
احومطو
يشضملل

عفدو ،ا-مد-ق
طا-ششن--لا ة--ي--كر--ح

ة-يلو ‘ يدا-شصت-قلا
Èت-ع-ت ي-ت-لا ،ة--يدŸا

.يعانشصلا رامثتشسلا ‘ امهم ايجيتاÎشسا اعقوم

؟ةيلبقتصسŸا مكعيراصشم مهأا ام
طاششن عيشسوت يه ةيلبقتشسŸا انعيراششم^^
لÓخ نم هلامعأا مقر فقشس عفرو ،عنشصŸا

نوكي اذ-هو ،ة-ي-جا-ت-نإلاو جا-ت-نإلا ةدا-يز
Ãطاششن عيشسوتل ايعا-ن-شص ارا-ق-ع ا-ن-ح-ن

ة-يلو ›او د-ي-شسلا ‘ ا-ن-ل--مأا ،ع--ن--شصŸا
اراقع انح-نÁ نأا ،سسو-م د-ي-ه-ج ،ة-يدŸا
رامثتشسÓل همعدب فورعم و-هو ،ا-ي-عا-ن-شص

Èكأا ليغششت وه انفده نأا امك .ةيدŸا ةيلوب
لغشش بشصانم Òفوت سصقن لظ ‘ ،لامعلا نم ددع

.تÓئاعلا بابرأا نم Òثكل

؟ةÒخأا ةملك
هتاه ةحاتإا ىلع ””راو◊ا»ـل ليز÷ا يرك-ششب ي-ث-يد-ح م-ت-خأا^^

جاجدلا لجرأا ريدشصت ةيلمعو عنشصŸا طاششن نع ثيدحلل ةشصرفلا
لجرأا) تايافنلا هذه نأا ملعي ل Òثكلا نأل ،ةيويشسآلا لودلل

.يويشسآلا قوشسلا ‘ رلود ¤إا لوحتت (جاجدلا

14M```ƒGQ ـه٢٤٤١ لوأ’ا ىدامج١٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢يفناج٥٠ ءاثÓثلا

ÚينودŸا سضعب

اورخصس نيدرغŸاو

مغر يعورصشم نم

’ مهو ،هحا‚و هتيمهأا

عنصصŸا نأا نوكردي

 .ةلئاع٠7٢ لغصشي

Úتورب ةدام

ةدوجوŸا Úج’وكلا

ةديفم جاجدلا لجرأا ‘

ةحصص ةيوقتلو ومنلل ادج

لجرأا نم لعجي ا‡ ماظعلا

لكصشŸ ايلاثم Óح جاجدلا

دنع مزيتامورلا

.Úيويصسآ’ا

تاونصس لبق تناك يتلا جاجدلا لجرأا
اهنم ززقتيو لبازŸا ‘ ىقلت ةليوط

تتاب ،بÓكلاو ططقلل ىقلتو عيم÷ا
قوصسلا ‘ ةوقب ةمويلا ةبولطم
ام وهو ،ةيلايخ راعصسأابو يويصسآ’ا
داؤوف ،باصشلا لامعأ’ا لجر مهلأا

هعورصشم ‘ قÓطنÓل ،روتنه
لودلل جزاطلا جاجدلا لجرأا ريدصصت
قاف لامعأا مقر ققحيل ،ةيويصسآ’ا

هعمج يذلا ءاقللا ‘و .ر’ود نويلم
ماعلا ريدŸا ثد– ،““راو◊ا““ عم
،““ريدصصتلل سسصسورب ورقا““ عنصصملل

يتلا هعورصشم ديصسŒ ةيادب نع
اعفاد ناك هحومط نكل ةبعصص تناك
هراوح لÓخ جرع امك .امدق يصضملل

طاصشن ىلع ةيرخصسلا تÓمح ىلع
نم ÚنودŸا سضعب للق ثيح ،عنصصŸا
فيصضي- اذه نكل ،عورصشŸا ةيمهأا
ىلع مهنثي ⁄  -روتنه داؤوف ديصسلا

طاصشن عيصسوت ‘ مهحومط ةلصصاوم
نويلم نم هلامعأا مقر عفرو عنصصŸا

ليغصشتو ر’ود نويلم6 ىتح ر’ود
Ìكأا ةفرعŸو ،لامعلا نم ددع Èكأا

لجرأا ريدصصت طاصشن ىلع ليصصافت
‘ عورصشŸا اذه ةيمهأاو جاجدلا
اذه ““راو◊ا»ـل ناك ،يويصسآ’ا قوصسلا
ورقا» عنصصŸ ماعلا ريدŸا عم راو◊ا
جاجدلا لجرأا ريدصصتل « سسصسورب
.روتنه داؤوف ،جزاطلا

 :جاجدلإ لجرأإ ريدصصتل ““سسصسورب ورقإ““ عنصصŸ ماعلإ ريدŸإ روتنه دإؤوف

ر’ود نويلم6 ¤إإ انلامعأإ مقر عفر ¤إإ حمطن ^

‘ حبرŸا رامثتسس’ا ..جاجدلا لجرأا
يويسسآ’ا قوسسلا

‘ حبرŸا رامثتسس’ا ..جاجدلا لجرأا
يويسسآ’ا قوسسلا



مهتاؤشصأا ..تادجاŸا انتاÒشسأاو ل-شساؤ-ب-لا ا-نار-شسأا
هفارطأا تلشش نم مهنمف ،⁄أاتت مهداشسجأاو ،نئت
ن-م نا-ك ءاؤ-شس ،م-ه--ئا--شضعأا ف--ئا--ظو تل--ط--ع--تو
نم وأا مهداشسجأا قÎخا يذلا Êؤيهشصلا سصاشصرلا

اهعبتت يت-لا ة-ح-جا-ن-لا Òغ جÓ-ع-لا براŒ لÓ-خ
عم دمعتم لك-ششب م-ه-ع-م نؤ-ج-شسلا ة-ح-ل-شصم ةرادإا

قحب مهمئارج باكترا ‘ دشصÎلاو رارشصإلا قبشس
.يدحتلاو دؤمشصلاو Èشصلا تلاÔج انلاطبأا
ي-تاؤ-خأا ،د-جا--مألا ي--تؤ--خإا
ي-----برد قا-----فر ،تاد------جاŸا
ن--ير--با---شصلا ن---يد---ما---شصلا
عÓق ‘ ÚشسرمتŸا Úت-با-ث-لا
،ءار--ق--لا ي---ئاز---عأا ،ر---شسألا
ا-نأا ا-م-ف ..ل-شضا-فألا ي-ت-ب-حأا
ط-ي-ل-شست ؤ-ه مؤ-ي-لا هدد--شصب
تلا-ح ر-ط-خأا ى-ل-ع ءؤ--شضلا
سضار-مأا-ب Úبا-شصŸا ىر--شسألا

flنؤه-جاؤ-ي ن-يذ-لاو ة-ف-ل-ت
م-ه-ع-ي-م-جو ،ءي-ط-ب--لا تؤŸا
ةيح-شص فور-ظ ن-م نؤ-نا-ع-ي
ة---يوا---شسأا----مو ة----ي----ثرا----ك
ءؤ-شسلا ة-غ-لا-ب ه-ي-لا-ق--ت--عاو
ةشسايشس ةجي-ت-ن ة-بؤ-ع-شصلاو
، يبطلا لامهإلا

نؤجشس ‘ ةبع-شصلا ة-ي-شضرŸا تلا◊ا ن-م Èت-ع-يو
هنع جارفإلاو هجÓع بجؤتشست يتلاو لÓتحلا
““ي-شسد--قŸا Òشسألا ؤ--ه ي--ح--شصلا ه--ع--شضو ءؤ--شسل
ؤبأا““ــب ىنكŸا نايزابلا اشضر نيد-لا ءÓ-ع ““ف-ي-ف-ك-لا

ةمÓع ؤهف ،ًاعي-بر نؤ-ت-شسلاو ة-ي-نا-ث-لا ن-با ““لا-م-ك
ةكر◊ا نيوانع نم اناؤن-عو ا-ي-لا-شضن از-مرو ةزرا-ب
نم Èتعيو ،ىمادقلا ىرشسألا نم ادحاوو ةÒشسألا

،ي-شسد-ق-م Òشسأا مد-قأا سسدا-شسو ىر-شسألا ءاد-م-ع
لبق هلاقتعل ¤وألا ةظحللا ذن-م ر-شصب-ل-ل د-قا-فو
⁄أا د-با-ك-ي لاز ل يذ-لاو ،ًا-ما--ع ÚثÓ--ثو ة--ع--برأا
نامر◊او دعبلا ناز-حأاو قار-ف-لا ة-عؤ-لو ن-ج-شسلا

ةؤبع راجفنا ةجيتن هاني-ع د-ق-ف ،سضار-مألا ع-جوو
نيذلا ءÓمعلا سضعب نم سصلختلا لجأا نم ةفشسان
نجشس ‘ ًايلاح عبقيو ،Úيئاد-ف-لا نؤ-ع-با-ت-ي اؤ-نا-ك
راتهتشساو ةلطا‡و يبط لامهإا اهقفاري ،نÓقشسع
Ëدقت ‘ هتايحب نؤجشسلا ةحلشصم ةرادإا لبق نم
‘ ىرشسألا لك لاحك هلاح نإاف ،هل مزÓلا جÓعلا

ن-م تÓ-يؤ-لا نؤ-نا-ع-ي ن-يذ-لا لÓ-ت-حلا نؤ--ج--شس
مهجÓع دمعتت يتلا ةيرشصنعلا ةرادإلا تاشسايشس
مهتلا◊ ميلشس سصيخششتب مايق-لا نود تا-ن-ك-شسŸا-ب
ةشسيرف هكÎل سضارمألا عم ةرمتشسŸا م-ه-تا-نا-ع-مو
٥2 رشسألا ‘ ىشضمأا دقو ،هدشسجب كتفي سضرملل

رارحلا ءافو ة-ق-ف-شص ‘ ه-ن-ع جار-فألا د-ع-ب ًا-ما-ع
خيراتب هلاقتعا لÓتحلا داعأاو ““طيلاشش ةقفشص““

Úماع Òغ هجاوز ىلع يشضÁ ⁄و م٤102/81/6
..دبؤؤŸا نجشسلاب ًامكح يشضقي يذلاو
:““ريرشضلا““ يشسدقŸا Òشسألا

““لامك ؤبأا““ نايزابلا اشضر دمحا نيدلا ءÓع -
،72/6/8٥91 -:دÓيŸا خيرات
ةد-ل-ب-لا ‘ ة-يد-ع-شسلا ةرا-ح ‘ -:ة-ما--قإلا نا--ك--م
سسدقلاب ةÁدقلا
ةلشضافلا ةديشسلا نم جوزتم -:ةيعامتجلا ةلا◊ا
نهو Úتنبا ءانبألا نم ه-لو بأاو ة-ششت-ن-لا ن-ير-شسن

..رانمو راشصتنا
اد-ه-ت‹ ه-ت-لؤ-ف-ط ذ-ن-م نا-ك -:ي--م--ل--ع--لا ل--هؤؤŸا
ىت-ح ة-ير-ك-ب-لا ة-شسردŸا-ب تق-ح-ت-لاو ة-شسارد-لا-ب
ماتيلا راد ¤ا مث نمو يئادتبلا سسداشسلا فشصلا
دعبو ،ةدحاو ةنشس اه-ي-ف ي-شضق ثي-ح ة-ي-مÓ-شسلا

حÓ-شص عرا-شش ‘ ة-ي-م-ي-هار-بلا ة-ي-ل-ك--لا ¤ا كلذ
كرت اهدعبو ،يدادعلا ثلاثلا فشصلا ىتح نيدلا
ًاقحلو ره-ششا6 ةدم ًايكيناكي-م ل-م-عو ة-شسارد-لا

يذلا ةدلاو ع-م ل-م-ع
نا-هد د-ه--ع--ت--م نا--ك
ىلع لشصح““(ةششارط)
ةيهيجؤت-لا ةدا-ه-ششلا

مغر ،نجشسلا ‘ ؤهو
نكلو ر-شصب-لا ناد-ق-ف
تاد-ششا--نŸا ل--ع--ف--بو
ة---طر---شش تح---م---شس
ة-لآا لا-خدإا-ب ن-ج-شسلا
ي---ك كلذو ،ل----ير----ب
ةشساردلا نم نك-م-ت-ي
دعب اهترداشص اه-ن-ك-لو
-كلذ
-:ةÁر-ك-لا ة-ل-ئا--ع--لا

ه--ت--ل--ئا--ع نؤ--ك---ت---ت
هد-لو ن-م ة-ل-شضا--ف--لا

72 خيرات-ب ى-فؤ-ت يذ-لاو ““نا-يزا-ب-لا د-م-حأا““ جا◊ا
نجشس ةرادإا ا-ه-ن-ي-ح تشضفرو9002 ماع Èمت-ب-شس

عييششت ‘ ةكراششŸاو هعادؤب هل حامشسلا ““عؤبلج““
همأا دقف ءÓع Òشسألاو ،Òخألا هاؤثم ¤إا هنامثج

/ ةؤخإلا نم هلو ةماو ليحر نم ماع نم لقأا دعب
..يشضر -نامثع - ءÓع - رمع
،02/٤/6891 -:لاقتعلا خيرات
نÓقشسع -:لاقتعلا ناكم
دبؤؤŸا نجشسلاب -:مك◊ا
م-ي-ظ-ن-تو ل-ي-ك-ششت -:ه-ي-لإا ة-ه-جؤŸا ة--م--ه--ت--لا

نا-ي-ك-لا د-شض ة-ير-ك-شسعو ة-ي-ئاد-ف تا--عؤ--م‹
Êؤيهشصلا
ميهافم هّيدل نؤكتت تأادب٥791 ماعلا ‘-:هلاقتعا

ركفلا نع ةديدج ةيؤور هد-ن-ع رؤ-ل-ب-ت-تو ةد-يد-ج
فؤفشص ¤إا7791 ماعلا ‘ مشضناف ،يرؤثلا ينطؤلا

ا-شضر ن-يد-لا ءÓ-ع Òشسألا ى--شضق ،ح--ت--ف ة--كر--ح
ثÓ--ث ى--ل--ع ،ن--ج--شسلا ‘ ًا---ما---ع٥2 نا-يزا-ب--لا

‘ ¤وألا ةر-م-ل-ل ءÓ--ع ل--ِق--ُت--عا د--ق--ف،ل--حار--م
02/٤/1891 ‘ ه--حار--شس قÓ---طإا ”و9791/٤/02
ةيناثلا ةرŸا ‘ لقتعاو ,هدشض ةلدألا رفؤت مدعل
ةمكÙا ه-ي-ل-ع تم-ك-ح د-قو٤/21/1891 خيرا-ت-ب
قلطأاو ،ًاماع نيرششع ةدŸ نجشسلاب ““ةيليئارشسإلا““

،٥891 ماع ،ىرشسأÓل لدابت ةيلمع نمشض هحارشس
داعو .هيلإا ةهّجؤم ةمه-ت ّيأا-ب فÎع-ي ⁄ ا-ه-ن-ي-حو

مِكُحو02/6/6891 ماع هلقتعاو لÓتحلا سشيج
ميظنتو ليكششت ةمهتب ةاي◊ا ىدم نجشسلاب هيلع

،لÓتحلا سشيج دشض ل-م-ع-ت ة-ي-ئاد-ف تا-عؤ-م‹
رار-حألا ءا-فو ة-ق-ف-شص ن-م-شض ه--ن--ع جار--فألا ”و
خيراتب هلاقتعا ديعاو1102 ربؤتكأا11 ‘ ““طيلاشش““

هيلا هجؤŸا ممهت-لاو د-بؤؤŸا-ب م-ك-حو٤102 /81/6
،يŸاعلا ةأارŸا مؤيل ناجرهم ‘ ةكراششŸا يه تناك
،يشسردم لافتحا ‘ هتكراششمو ،مألا ديعل رخآاو
ةيداعم ةهج نم ًابتار هيقلت ةمهت ¤إا ةفاشضإلاب

Òشسألا ى-ق-ل-ت-ي ذإا ““ة-ي-ن-ي--ط--شسل--ف--لا ة--ط--ل--شسلا““
flع ة-ير-ه-ششلا ه-تا-شصشصÈهلاقتعا ةلي-شصحو ا-ه

لÓ-ت-حلا نؤ-ج-شس ‘ ًا-ما--ع13 ن--م Ìكأا تغ--ل---ب
..Êؤيهشصلا

ءÓع Òشسألا لواح9791 ماعلا ‘ رشصبلا نادقف
ءÓ-م-ع-لا د-حأا Òج-ف-ت ي-شسل-با-ن-لا لا-م-ك ه-ق-ي-فرو
,Úيئادفلا تاطاششن عباتي نا-ك يذ-لاو Ú-ّي-شسد-قŸا

مهشضعب سضّرعو ،مهتاكّر– ىلع لÓتحلا عِلطُيو
ةؤبع هل اؤ-ع-شضؤ-ف ،ل-ت-ق-لاو بيذ-ع-ت-لاو ن-ج-شسل-ل
,امهب ترجفنا ةلبنقلا نكلو ةرايشسلا لخاد ةفشسان

دقف ؤه امأا ،يشسلبانلا لامك هقيدشص َيّفؤت اهنيح
دعب .هي-ن-ي-عو هد-شسج ‘ ةÒط-خ حور-ج-ب بي-شصأا

نجشس ¤إا هتداقو لÓت-حلا تاؤ-ق ه-ت-ل-ق-ت-عا كلذ
ىشسقأا ¤إا نايزا-ب-لا سضّر-ع-ت كا-ن-هو ،ة-ي-بؤ-ك-شسŸا
,هحارج اؤّلغتشسا ثيح  ،بيذعتلا عاؤنأا

Òجفتلا نع هتيلوؤؤشسÃ فÎعي ْنأا ىلع هؤمواشسو
‘و ,فاÎعلا سضفر هنكلو ,هينيع ة÷اعم لباقم
ىفششتشسم ‘ لمعي ““يليئارشسإا““ رؤشسيفورب ةداهشش
هّنأا نايزابلا ةلئاع غلبأا يذلا ،مراك Úع/ اشساده
ْنأا دعب ،هينيع دؤن÷ا طاخأا هعم قيقحتلا لÓخ
ّنإا هتلئاعل لاق امكو ،اهب راشصبإلا لمأا كانه ناك
‘ مئان ؤهو ةدرابلا هايŸا هيلع نؤقلي اؤناك دؤن÷ا
بيذعتلا نم ةرّركتم تايل-م-ع د-ع-بو .ى-ف-ششت-شسŸا

ءابطألا رطشضاو ،ةيحشصلا نايزابلا عاشضوأا تّدرت
ًارطخ لّكششي تاب ْنأا دعب ،لاحطلا لاشصئتشسا ¤إا

سضّر-ع-م ؤ-هو ه--تا--ي--ح ى--ل--ع ن-م Òٍث-ك طا-ق-ت-لل ٌ
ايا-ظ-ششب ه-شسأار ة-با-شصإا ¤ا ة-فا-شضإلا-ب ,سضار-مألا
..هل سضّرعت يذلا راجفنلا
نايزابلا ءÓع -:ÒشسأÓل ةيشضرŸا ةلا◊ا
ة-ي-ح-شص عا-شضوأا ن-م Êا-ع-ي نا-يزا--ب ءÓ--ع Òشسألا

مزيتامورلاو رشصبلا نادقف نم Êا-ع-ي ؤ-ه-ف ة-يرز-م
” د-قو ةد-عŸا ‘ ا-ملآاو ه-ي-قا--شس ‘ ةدا--ح ا--ملآاو
ىقلتي لو هلاقتعا ةÎف لÓخ هلاحط لاشصئتشسا
دمعتي سسك-ع-لا ل-ب ه-تا-ي-ح ذا-ق-نإل مزÓ-لا جÓ-ع-لا
.هلامهإاب يرشصنعلا لÓتحلا

رئامشضلا باحشصأا د-ششا-نأا ›ا-ق-م رؤ-ط-شس ى-ل-ع ن-م
ة-ي-لود-لا تا-ئ-ي--ه--لاو تا--شسشسؤؤŸا ة--فا--كو ة--ي◊ا

ءابطأا ةمظنمو ةيŸاعلا ةحشصلا ة-م-ظ-ن-م ة-شصا-خو
Òشسألا ةايح ذاقنإل لجاعلا ل-خد-ت-لا-ب دود-ح Ó-ب

،ه-ل ة-ي-نر-ق ة-عارز ‘ عار-شسإلا-ب نا-يزا-ب-لا ءÓ--ع
جارفإلاو ةرؤتبŸا همدقل يعان-شص فر-ط بي-كر-تو
-نؤجشسلا جراخ هل مزÓلا جÓعلا Ëدقتل هنع

تادجاŸا انتاÒشسأاو انار-شسأل ة-ير◊ا ل-ك ة-ير◊ا
سضار-مأا-ب Úبا-شصŸا ى-شضر-م-ل-ل ل-جا-ع-لا ءا-ف--ششلاو
,يؤ-ل-ك-لا ل-ششف-لاو Úت-ئر-لاو بل-ق--لاو نا--طر--شسلا

لل-ششلاو مز-ي-تا-مور-لاو ؤ-بر-لاو ماروألاو ،د-ب-ك-لاو
ة--كا--ت--ف--لا سضار--مألا ن--م ا---هÒغو ،ي---ف---شصن---لا
..ناشسنإلاب

عوبسسأا نع نلعت ““نودماسص““
نع جارفإÓل ›ودلا لمعلا

عيمجو تادعسس دئاقلا
Úينيطسسلفلا ىرسسألا

قÓطإا نع ىرشسألا نع عافدلل نود-ما-شص ة-ك-ب-شش تن-ل-عأا
ةÎفلا ‘ تادعشس دمحأا دئاقلا عم ي‡ألا نماشضتلا عؤبشسأا

‘ ةكبششلا تثحو .مداقلا1202 رياني32 ¤إا٥1 Úب ام
Úطشسلف عم فقي نم لك يمشسرلا اه-ع-قؤ-م ى-ل-ع ح-ير-شصت
مظنُي يذلا ›ودلا عؤبشسألا اذه ¤إا مامشضنÓل ةلادعلاو

قÓطإا لجأا نم طغشضلل1202 رياني٥1- 32 Úب ةÎفلا ‘
،Úينيطشسلفلا ىر-شسألا ع-ي-م-جو تاد-ع-شس د-ئا-ق-لا حار-شس
دئاقلا عم ينماشضتلا عؤبشسألا اذه نع  نÓعإلا““ نأا ةدكؤؤم
ع-م ًا-ن-ماز-ت ي-تأا-ي تاد-ع-شس د-م-حأا ي‡ألاو ي-ن-ي-ط-شسل-ف-لا
،هيلع رئا÷ا Êؤيهشصلا مكح-ل-ل ةر-ششع ة-ي-نا-ث-لا ىر-كذ-لا

‘ ةزغ عاطق ىلع رداغلا Êؤيهشصلا مؤجهلا ىركذ ًاشضيأاو
ةعشساتلا ىركذلا ةيششعو ةك-ب-ششلا تي-ن-َبو ““.ما-ع-لا سسف-ن

نأا ةينيطشسلفلا ةطلشسلا لبق نم تادعشس لاقتعل ةرششع
لÓتحلا عم ينمألا نواعتلا قايشس ‘ ءاج لاقتعلا اذه““

عشساؤلا يبعششلا سضفرلا مغر اذه انمؤي ىتح لشصاؤتŸاو
(لاقتعا) ىلع تمدقأا ةطلشسلا““ نأا تفاشضأاو تلاق امك ““.هل

عبرا ةدŸ مهتنجشسو ،ة-بذا-ك ع-ئارذ ت– ه-قا-فرو تاد-ع-شس
،““احيرا نجشس Êؤيهشصلا لÓتحلا مجاهي نأا لبق ،تاؤنشس

ل-ثÁ ه-قا-فرو تاد-ع-شس د-ئا-ق-لا ق-ح-ب ثد-ح ا-م نأا ة-ت-فل
نم ينيطشسلفلا بعششلا ىل-ع ةر-مدŸا ج-ئا-ت-ن-لا ن-م ةد-حاو
ءانثا هنأا ةكبششلا تدكأاو تلاق امك ““.ؤلشسوأا - ديردم راشسم
تادعشس دئاق-لا زا-ج-ت-حا ” ا-ح-يرا ن-ج-شس ‘ م-هزا-ج-ت-حا

ىلع للدي ام ،ةيناطيربو ةيكيرمأا ةشسارح ت– هقافرو
ام ،مهنجشس ‘ ايناطيربو ةدحتŸا تايلؤلل رششابŸا طرؤتلا
.ة-ي-شضق-لا هذ-ه ‘ ›ود-لا كر-ح-ت-لا ةرور-شض بجؤ-ت-شسي
نؤكتشس ›ودلا عؤبشسألا اذه لÓخ اهنأا ةكبششلا تدافأاو
عزنو1202 ما-ع ع-ي-ب-ط-ت-لا د-شض ة-ع-شساو ة-ل-م-ح كا-ن--ه

ةعطاقŸا تÓمح زيزعتو Êؤيهشصلا نايكلا نع ةيعرششلا
ام ىرشسأا حارشس قÓ-طا ل-جأا ن-م ط-غ-شضلا رار-م-ت-شساو ،ه-ل
لشضانŸا ةشصاخ ةيلودلا نؤجشسلا سضعب ‘ نيزجتfi اؤلاز
ذنم اشسنرف ‘ نؤجشسŸا ه-ل-لاد-ب-ع جرؤ-ج ي‡ألا ي-بر-ع-لا
ماع ذنم هنع جارفإلا رارق نم مغرلا ىلع ًاماع63 نم Ìكأا

عيمجو تادعشس نع جارفلا تاؤعد ¤إا ةفاشضإلاب ،9991
بعششلا عم ÚفطاعتŸاو ⁄اعلا رارحأا لك تعدو .ىرشسلا
اذ-ه ‘ ة-كرا-ششŸا ¤إا ىر-شسألا ة-ي-شضقو ي-ن--ي--ط--شسل--ف--لا
نم ةفلتıا ةطششنألا ميظنت لÓخ نم ›ودلا عؤبشسألا
،ةحؤتفŸا ةماعلا نكامألاو تاحاشسلا ‘ ماشصتعاو جاجتحا
.تاراعششلاو رؤشصلاو ؤيديفلا لئاشسر لÓخ نم وأا

لسصاوي يديبز ليÈج Òسسألا
اموي42 ذنم ماعطلا نع هبارسضإا

يرادإلا هلاقتعل اسضفر
نوؤؤ-شش ة--ئ--ي--ه تدا--فأا
نأا ،نيررÙاو ىرشسألا
ل-----------------يÈج Òشسألا
نم (اما-ع٤3) يديبز-لا

flن-ج م--يÚ، ل-شصاؤ-ي
ن-ع حؤ-ت--فŸا ه--بار--شضإا
ع-بارـلا مؤ-ي-ل-ل ما-ع-ط-لا

›اؤتلا ىلع نيرششعلاو
ه---لا---ق---ت---عل ا----شضفر
.يفشسعتلا يرادإلا

ة-ئ-ي-ه-لا سسي--ئر تف--لو
نأا ¤إا ر-ك-ب ؤ-بأا ءاؤ--ل--لا
يديبز ليÈج Òشسألا
ة---ناز---نز ‘ ع---ب----ق----ي
هتلقت-عا د-قو ،ود-ي‹ ن-ج-شسب01 مقر م-شسق-ب ة-يدار-ف-نا

ةمهتب٥2/2/0202 خيراتب ةيليئارشسإلا لÓتحلا تاطلشس
رهششأا01 نجشسلاب هيلع مكحو كؤبشسيفلا ىلع سضيرحتلا

خيراتب هنع جارفلا ررقŸا نم ناكو ،لكيشش0002 ةمارغو
يرادا لاقتعا ةركذم راشضحإاب ئجؤف هنأا لإا ،71/21/0202
نأا رك-ب ؤ-بأا فا-شضأاو .ه-ن-ع جار-فلا مؤ-ي ر-ه-ششأا6 ةدŸ ه--ل
‘ ةب-ع-شصو ة-ي-شسا-ق فور-ظ ن-م Êا-ع-ي يد-ي-بز-لا Òشسألا
ةي-ئا-بر-ه-ك-لا ةز-ه-جلا ع-ي-م-ج بح-شس ” ثي-ح ن-يزا-نز-لا

سسبÓم ىتح هءاطعا متي لو ،هنم ةيشصخششلا تاينتقŸاو
ةرمت-شسم تا-ششي-ت-ف-ت ن-ج-شسلا ةرادإا يرŒ ا-م-ك ،ة-ي-ل-خاد
يديبزلا Êاعي ،لاقو .ةعاشسلا رادم ىلع هقحب ةزفتشسمو
ةمزأاو ماظعلاو لشصافŸاب ⁄أا نم بارشضإلا نم امؤي12 دعب
.نلا ىتح تامارجؤليك6 هنزو نم رشسخ دقو سسفنتلاب
‘ ى-شضمأا ،ق-با-شس Òشسأا يد--ي--بز--لا Òشسألا نأا ¤إا را--شش--ُي
ماع هنع جرفُأاو ،لشصاؤتم لكششب اماع21 لÓتحلا نؤجشس
نيÒشسألا قيق-شش ؤ-هو ،Úل-ف-ط-ل بأاو جوز-ت-م ؤ-هو ،6102
.يديبزلا دووادو ايركز

Úب لمح ماع رمعلا نم ىشضقناو ،0202 ماع ىشضم
ثاد-حألاو ة-ب-ع-شصلا تا-طÙا ن--م Òث--ك--لا ه--تا--ي--ط

ًا-ما-ع نا-ك .م-ه-يوذو ىر-شسأÓ-ل ة-ب-شسن-لا-ب ة-ي-شسا-ق--لا
باعشصلا مكارتو ثادحألا ةمحز ثيح نم ايئانثتشسا

ل--ئاوأا ،ة--ق--ط--نŸا ‘ ““ا--نورؤ--ك““ ة--ح--ئا--ج را--ششت--ناو
رادج تقÎخا يت-لاو ،ي-شضاŸا ما-ع-لا ن-م سسرا-م/راذآا
نم Ìكأا تباشصاو فرغلاو ماشسقألا تمهادو نؤجشسلا

با-ب-شسألا ن-م Òث-ك ل--ع--ف--ب ،اÒشسأا Úشسم--خو ة--ئ--م
تامدÿاو ةياعرلا ءؤ-شس :ا-هزر-بأا ل-ع-لو .ل-ماؤ-ع-لاو
ةايحب يليئار-شسإلا را-ت-ه-ت-شسلا رار-م-ت-شساو ة-ي-ب-ط-لا
دعي ⁄و .ةيحشصلا م-ه-عا-شضوأاو Úل-ق-ت-عŸاو ىر-شسألا

،يليئارشسإلا ناج-شسلاو ““ا-نورؤ-ك““ Úب ا-م ًا-قر-ف كا-ن-ه
بِذعُيو داشسجألا مجاهُي ،لتاق ““سسور-يا-ف““ ا-م-هÓ-ك-ف
اذكه .حورلا لتقيو دشس÷او سسفنلا يذؤؤيو ناشسنإلا

ا-نورؤ--ك سسور--يا--ف ؤ--ه اذ--هو ،ًا--مود نا--ج--شسلا نا--ك
““انورؤك““و يليئارشسإلا ناجشسلا عمتجا ناو .دجتشسŸا
Úل-ق-ت-عŸاو ىر-شسألا ةا-نا--ع--م تم--قا--ف--ت د--ج--ت--شسŸا
ف-قؤ-ت-ت ⁄ ،““ا-نورؤ-ك““ ن-مز ي-ف-ف  .Úي-ن-ي-ط-شسل-ف--لا
ةقطنŸا ‘ ةحئا÷ا راششتنا ذنم لجُشسو ،تلاقتعلا

ن-م Ìكأا لا-ق-ت-عا ي--شضاŸا ما--ع--لا ن--م سسرا--م راذآا ‘
‘ زاجت-حلا فور-ظ تي-ق-بو ،ة/ي-ن-ي-ط-شسل-ف (0063)

ة-ل-ما-عŸا د-عاؤ-قو ،ا-ه-لا-ح ى-ل-ع لÓ-ت--حلا نؤ--ج--شس
امك ،Òيغت نود بيذعتلا تاودأاو قيقحتلا فورظو
اهتاءار-جا ىؤ-ت-شسم ن-م نؤ-ج-شسلا ةرادا سضف-خ-ُت ⁄و
ةاعارم نود ،(نمألا) ي-عاود-ب ًا-ي-مؤ-ي ا-هذ-ف-ن-ُت ي-ت-لا

ÿاو كا-ك-ت-حلا ةرؤ-طıراششتنا ةيلا-م-ت-حاو ة-ط-لا
ةمÓشسلا تاءارجا نؤجشسلا ةرادإا ذختت ⁄و ،ىودعلا

تاب ىتح ،ةياقؤلا تاودأا رفؤت ⁄و ،ةيام◊ا Òبادتو
مجاهُيو نؤجشسلا Úب لقنتي Óًيقث ًافيشض سسوريافلا
ىتح ،ًاÒشسأا (6٥1) باشصأاف ،اهيذؤؤُيو ىرشسألا داشسجأا

ةيلي-ئار-شسإلا ة-ياور-ل-ل ًا-ق-فو ،رؤ-ط-شسلا هذ-ه ة-با-ت-ك
ىلع للدت تارششؤؤŸا لكو ،ًادبأاو امود اهيف كؤكششŸا
تاطلشس ِفتكت ⁄ .عا-ف-ترÓ-ل ح-ششر-م دد-ع-لا اذ-ه نأا
نؤناقلا ىلع لياحت-ل-ل تع-شس ا‰إاو ،كلذ-ب لÓ-ت-حلا
سضعب ذاختا Èع ةينعŸا تاشسشسؤؤŸا تابلاطمو ›ودلا
فيظؤت ¤ا تعشسو امك ،نؤجشسلا لخاد تاءارجلا

ةمقافمو مهيوذو ىرشسلا ةبقاعŸ ““انورؤك““ سسورياف
يد-شس÷او ي-شسف-ن-لا بيذ-ع-ت-لا نأا-كو ،م--ه--تا--نا--ع--م
ًايفاك دع-ي ⁄ ن-يزؤ-جÙا ع-يؤŒو ي-ب-ط-لا لا-م-هإلاو

ترداشصف ،اهدقح سسيفنتو يماقتنلا اهمهن عابششإل
تارايز مامأا ليقارع تعشضوو لهألا ةرايز ‘ ق◊ا
ة-ع-يرذ-ب ة-ي-ئا-ن-ث-ت--شسا تاءار--جا تشضر--فو ÚماÙا
جاتحي ةدعاق ¤ا لؤحتت نا ىششخُي يتلاو ،““انورؤك““

نمز لبق هيلع تناك ام ¤ا عاشضولا ةداعإاو اهÒيغت
تاؤ--طÿاو تا--ي--ح--شضت--لا ن--م Òث--ك ¤إا ““ا--نورؤ---ك““
تاباشصلا ديازتو بعشصلا عقاؤلا اذه مامأاو .ةيلاشضنلا
،ÚلقتعŸاو ىرشسألا فؤفشص Úب لتاق-لا سسور-يا-ف-لا-ب
¤ا ةجاحبو ،ده÷ا نم ديزم لذب ¤ا ةجاحب اننإاف
:اهزربأاو ،تاؤطÿا نم Òثك

،ا-ن-ئادأل ،ي-عؤ-شضؤ-مو ل-ما-شش م--ي--ي--ق--ت ءار--جإا  -1
ةيلÙا ناشسنإلا قؤقح تامظنمو دارفأاو تاشسشسؤؤمك
ءدب ذنم ،ةفاك Úطشسلف ‘ ةلماعلا مÓعإلا لئاشسوو
ةيلÙا تايؤتشسŸاو دعشصلا ةفاك ى-ل-ع ،ا-نورؤ-ك ة-مزأا

.ةيلودلاو ةيميلقلاو

ةر-ئاد ع-ي-شسؤ-ت ن-م-شضي اÌ Ãكأا ا-ن-ئادأا ل-ي--ع--ف--ت -2
ل-ع-جو ،ىر-شسألا ا-يا-شضق-ل Úم-عاد--لاو Úن--ما--شضتŸا
‘ نيزؤجÙا ةاناعم راعششتشسل ةشصرف ›زنŸا رج◊ا

دؤه÷ا لكل ›اعلا ا-نر-يد-ق-ت ع-م .لÓ-ت-حلا نؤ-ج-شس
لبق نم ةشصا-خو ›ود-لا ىؤ-ت-شسŸا ى-ل-ع كلذ-ُب ي-ت-لا
ىر-شسأا ةر-شصا-نŸ ي-بوروألا ف-لا-ح-ت-لا ‘ ا-ن-ئا-قد--شصأا

.Úطشسلف

اهرابجإل ،ةيلودلا تاشسشسؤؤŸا ىلع Ìكا طغشضلا  -3
طغشضلاو ،اهÒثأاتو اهلعفو اهباطخ ىؤتشسÃ ءاقترÓل

دؤفؤلا ماما هنؤجشس باؤبا حت-ف-ي ي-ك لÓ-ت-حلا ى-ل-ع
تا-ي-قا-ف-تلا ماÎحاو ،ةد-ياÙا ة-ي-لود-لا ة-ي--ب--ط--لا

ÚلقتعŸاو ىرشسلا عم هلماع-ت ‘ ة-ي-لود-لا ق-ي-ثاؤŸاو

سسور-يا-ف--لا--ب ة--با--شصإلا وا تؤŸا ن--م م--ه--ت--يا--م--حو
.ةÒطÿا سضارملاو

،ةيلودلا تاشسشسؤؤŸا ة-ب-لا-ط-م ¤ا ا-ندؤ-ق-ي اذ-هو  -٤
،رمحألا بيلشصلاو ةيŸاعلا ةحشصلا يتمظنم ةشصاخو
دقو ،نؤجشسلا ¤ا دياfi ›ود يبط دفو لاشسرا ¤ا
بثك نع عÓطÓل ،ايرورشضو ًا-جا-ع ا-ب-ل-ط-م اذ-ه تا-ب

جÓعلا Ëدقتو كانه ةيحشصلا عاشضوألا ةعيبط ىلع
ءار-جا ى-ل--ع فار--ششلاو ى--شضرŸا ىر--شسأÓ--ل مزÓ--لا

تاحاقللا مهئاطعاو ىرشسألا ةفاكل ةلماشش تاشصؤحف
.اهاياؤنو نؤجشسلا ةرادإاب قثن ل اننأا ثيح .ةمزÓلا

ىرشسلا ن-ع جار-فإلا-ب ة-ب-لا-طŸا ‘ رار-م-ت-شسلا  -٥
،لا---ف---طلاو ن---شسلا را----ب----كو تاÒشسألاو ى----شضرŸا
ةباشصإلا رطÿ ةشضر-ع Ìكلا تا-ئ-ف-لا م-هرا-ب-ت-عا-ب
تار-ششع تل-ع-ف ا-م رار-غ ى-ل-ع ،““ا-نورؤ-ك““ سسور-يا-ف-ب
ةلود اهيف اÃ ،اه-يد-ل ءا-ن-ج-شسلا ن-ع تجر-فاو لود-لا
ءا--ن--ج--شسلا تا--ئ--م ن--ع تجر--فا ي--ت--لا لÓ---ت---حلا
جارفلا سضفرتو انورؤك ةمزا ةيادب عم Úيليئارشسلا

ةيرشصنعلا سسكعت ةؤط-خ ‘  ،ي-ن-ي-ط-شسل-ف Òشسا ن-ع
.يرشصنعلا زييمتلاو

ل-جأا ن-م كÎششŸا نوا-ع-ت-لاو ي-عا-م÷ا ل-م-ع--لا  -6
ةيلودلا تايلآلاو ةيشسايشسلا تاودألا ةفاك فيظؤت

ة-يا-م-حو تؤŸا ر-ط-خ ن-م ى-شضرŸا ىر-شسألا ة-يا--م◊
سسوريافو سضار-مألا-ب ة-با-شصلا ر-ط-خ ن-م ن-ير-خآلا
ة-ي-نا-شسنإلا ة-يا-م◊ا Òفؤ--ت--ف .ل--تا--ق--لا ““ا--نورؤ--ك““

.ةحلم ةرورشض تاب ÚلقتعŸاو ىرشسأÓ-ل ة-ي-نؤ-نا-ق-لاو
.كلذ قيقحتل لعافلاو دا÷ا كرحتلل ناوألا نآا دقو
.عيم÷ا ةمهمو ةيعامج ةيلوؤؤشسم هذهو

،بهؤُي لو عزتنُي ق◊ا نأا كردن نأا دب ل ماتÿا ‘و
اÃو ةيحشصلا ةياعرلا ‘ ÚلقتعŸاو ىرشسألا قؤقحو
›ودلا نؤناقلاو Êاشسنإلا ›ودلا نؤناقلا عم مجشسني

لمعو طغاشض لعف نود رفؤتت نل ،ناشسنإلا قؤق◊
.عيم÷ا هيف كراششُي رثؤؤم

فلؤؤŸا نع
نوؤؤششب سصتflو ررÒ fiشسا ،ةناورف رشصانلا دبع*
ي---ن---طؤ---لا سسلÛا ؤ---شضعو ،ن----يررÙاو ىر----شسألا
‘ قيثؤتلاو تاشساردلا ةدحو سسيئرو ،ينيطشسلفلا

ة-ن-ج-ل-لا ؤ-شضعو ن-يررÙاو ىر-شسألا نوؤؤ-شش ة-ئ--ي--ه
 .ةزغ عاطقب ةئيهلا نوؤؤشش ةرادإل ةفلكŸا
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هلعف بولطŸاو ىرسسألاو ““انوروك““

 تاـــــباسصإلا ددع عافترا
 ““اــــــــــــــــــنوروــــــك““ ضسوÒـــــــــفب

(3) مسسق ‘ ىرسسألا فوفسص Úب
ةباسصإا61 ¤إا ““بقنلا““ ‘

ىرشسألا فؤفشص Úب تاباشصإلا ددع تعفترا :Òشسألا يدان - هللا مار
¤إا ،““يوارحشصلا بقنلا““ نجشس ‘  (3) مشسق ‘ ،““انورؤك““ سسوÒفب
.ي-شضاŸا سسي-مÿا مؤ-ي Òشسأا ة-با-شصإا ن-ع نÓ-عإلا ذ--ن--م كلذو ،(61)

رؤهظ عم عافترÓل ة-ح-ششر-م تا-با-شصإلا دد-ع نأا ،Òشسألا يدا-ن د-كأاو
‘ (8) مشسق ¤إا ÚباشصŸا ىرشسألا عيمج تلقن ،نجشسلا ةرادإا نأا ¤إا اًتفل ،اÒًشسأا (37) هيف عبقي يذلاو ،رؤكذŸا مشسقلا لخاد ىرشسألا ىلع سضارعأا

ةيلوؤؤشسŸا لÓتحلا نؤجشس ةرادإا Òشسألا يدان لّمحو .““انورؤك““ سسوÒفب ÚباشصŸا ىرشسألا زاجتحل سصشصخ يذلا مشسقلا ؤهو ،““نؤÁر““ نجشس
ددجو   .ىشضرمو نّشسلا ‘ رابك مهنيب ،Òشسأا0021 نع ديزي ام هيف عبقي ““بقنلا““ نجشس نأا اميشس ل ،““بقنلا““ نجشس ‘ ىرشسألا ةايحو Òشصم نع ةلماكلا
ةرورشضو ،لجاع ٍلكششب ،نّشسلا رابكو ىشضرŸا ىرشسألا نع يرؤفلا جارفإÓل لÓتحلا ىلع طغشضلا ةرورشضب ،›ودلا عمتجملل ،هبلاطم Òشسألا يدان
.ةيحشصلا مهعاشضوأاو ىرشسألا تانيع جئاتن ىلع فارششإÓل ةدياfi ةيبط ةن÷ دؤجو

““نايزابلا نيدلا ءÓع““ فيفكلا Òسسألا
لÓتحلا نوجسس ‘ ضضرŸا عراسصي

ةدؤف ميهاربإا يماشس -: ملقب

نأا-ب ة-ي-بؤ-ن÷ا تا-ظ-فاÙا ‘ ن-يررÙاو ىر-شسألا نؤ-ئ-شش ة-ئ-ي-ه تدا-فأا
لامشش ةرطاطعلا ةيرق نم (اًماع٤3) راطعلا دمfi دعشسأا ماشسح Òشسألا

لخديو رششع يدا◊ا هماع٤/1/1202   قفاؤŸا Úنثلا يهني ةزغ عاطق
ةن÷ سسيئر ةطينق نشسح دافأاو . لÓتحلا نؤجشس ‘ رششع Êاثلا هماع

دق راطعلا Òشسألا نإاف ،ةئيهلا تاناي-ب بشسح-بو ه-نأا ةز-غ-ب ة-ئ-ي-ه-لا ةرادإا
11 اهنم ىشضمأا ،اًماع81 ةدŸ نجشسلاب مكحو9002 /1 /٤ خيراتب لقتعا

Èع ““تانج““ رك-ب-لا ه-تدؤ-لؤÃ قزرو جوز-ت-م Òشسألا نأا ¤إا ا-ت-فل ،ا-ًما-ع
.٥102 ماع ةبرهŸا فطنلا

‘ نيررÙاو ىرشسألا نؤئشش ةئيه ةرادا ةن÷ سسيئر ةطينق نشسح دافأا
26) يواكع نشسح دمfi رمع ناطبقلا Òشسألا ناب ةيبؤن÷ا تاظفاÙا

نم عبارلا قفاؤŸا Úنثلا ادغ يهني ةزغ ةنيدÃ رشصنلا يح نم (ًاماع
. لÓتحلا نؤجشس ‘ نورششعـلا هماع لخديو  رششع عشساتلا هماع رياني
ةرشصاfi دعب٤/2/2002 خيراتب لقتعا يواكع Òشسألا نا ةطينق ركذو
يلع ناك نم لاقتعاو دود-شسا ءا-ن-ي-م ›ا ا-هدا-ي-ت-قاو (A نيراك) ةني-ف-شس

.ةلتÙا ةينيطشسلفلا يشضارألا ل-خاد ¤إا ة-ح-ل-شسأا ل-ق-ن ة-م-ه-ت-ب ا-ه-ن-ت-م
هلاقتعا نم تاؤنشس ةدع د-ع-ب ترد-شصأا لÓ-ت-حلا ة-م-كfi نأا-ب فا-شضأاو

Ëدقتو ،رؤظfi ميظنت ¤إا ءامتنلا ةمهتب ًاماع٥2 ةدŸ نجشسلاب ًامكح
Òشسألا نأا ةطينق ركذو .ةحلشسŸا ةينيطشسل-ف-لا تا-م-ي-ظ-ن-ن-ت-ل-ل م-عد-لا

عم سشيعتو (ُا-ما-ع82) كلم ىمشست ةديحو ةن-با ه-يد-لو جوز-ت-م يوا-ك-ع
.ايبيل ‘ ةيوازلا ةنيدم ‘ اهتدلاو

لÓتحلا نوجسس ‘ رسشع Êاثلا هماع لخدي راطعلا ماسسح Òسسألا :ةطينق

لÓتحلا نوجسس ‘ نورسشعلا هماع لخدي يواكع رمع ناطبقلا Òسسلا :ةطينق

وفعلا ةمظنم بلاطت ةزغب ىرسسألا ةئيه
جارفإÓل لÓتحلا ىلع طغسضلاب ةيلودلا

انوروك ببسسب ىرسسألا نع
نوؤؤ-شش ة-ئ-ي--ه تب--لا--ط

‘ ن--يررÙاو ىر---شسألا
ة-ي--بؤ--ن÷ا تا--ظ--فاÙا

ةيلودلا ؤفع-لا ة-م-ظ-ن-م
ة-لود ى--ل--ع ط--غ--شضلا--ب
نع جار-فإÓ-ل لÓ-ت-حلا
Úل--ق---ت---عŸاو ىر---شسألا
Úعباقلا Úيني-ط-شسل-ف-لا

نم َاب-شس– ا-ه-نؤ-ج-شس ‘
سسوÒف-----ب ىود-----ع-----لا

تائŸا دؤ-جؤ-لو ،ا-نورؤ-ك
ى---شضرŸا ىر---شسألا ن---م
ة---ن----مز----م سضار----مأا----ب
را---ب---ك ن---م تار----ششعو
‘ نيررÙاو ىرشسألا نؤئشش ةئيه ةرادإا ةن÷ سسيئر ددششو .نشسلا
ةبلاطŸا ةيمهأا ىلع ةطين-ق ن-شسح ذا-ت-شسألا ة-ي-بؤ-ن÷ا تا-ظ-فاÙا
،ةيلودلا ؤفعلا ةمظنم فر-ط ن-م ⁄ا-ع-لا لود-ل ة-لدا-ع-لاو ةد-حؤŸا

Úيشسايشسلا ÚلقتعŸا نع جارفإÓل لودلا نم ددع تبلاط اهنأا ثيح
ءؤشسو نؤجشسلا ظاظ-ت-كا ن-م ة-ق-ثؤ-م فواfl بب-شسب ا-ه-نؤ-ج-شس ‘

لÓتحلا ةلود بلاطت ⁄ اهنأا Úح ‘ ،ةيحشصلا ةياعرلاو ةيانعلا
ةاناعŸا سسفن نؤناعي نيذلا Úين-ي-ط-شسل-ف-لا ىر-شسألا ن-ع جار-فإلا-ب
رملا اذه نا-ب ة-ط-ي-ن-ق فدرأاو .ة-ي-ل-ي-ئار-شسلا نؤ-ج-شسلا ‘ Ìكأاو

قؤقح ميقو ئدابم رششن يلع اهشصرح يعدت ةيلود ةمظنÃ قيليل
رمألا قلعتي امدنع ةشصاخ ،اهلمع ىف ÚلايكÃ ليكت نأاب ناشسنإلا
رود ىلع ادكؤؤ-م ،ى-ل-ي-ئار-شسإلا لÓ-ت-حلا تا-ط-ل-شس سس“ ا-يا-شضق-ب
امنيأا ناشسنإلا قؤقح مئار÷ يدشصتلا ‘ تاشسشسؤؤŸا هذه بجاوو
ؤه لÓتحلا اذه نأا ⁄اعلا Òكذت ةرورشض عم زيي“ نود تدجو
نؤناقلا ةمؤظنم ىدحتي ه-نأا-بو ،ثيد◊ا ⁄ا-ع-لا ى-ف لÓ-ت-حا ر-خآا
نهارلا رشصعلا قÓخأاو ميقلا لك سسكع Òشسيو Êاشسنإلاو ›ودلا
لÓقتشسلاو ةير◊ا ىف اهقح ⁄اعلا بؤع-شش ل-ك ح-ن-م ى-ل-ع ى-ن-بŸا

.ÒشصŸا ريرقتو

ةناورف Êؤع رشصانلا دبع:ملقب

اهمامأا راذتعلاب تاجارفإلا ةن÷ بلط ضضفري رسصاق Òسسأا
Ÿهمكح ىلع اسضيفخت هحن

رشصاقلا Òشسألا نأا ،تبشسلا مؤيلا ،نيررÙاو ىرشسألا نوؤؤشش ةئيه تدافأا
تاجارفلا ةن÷ بل-ط سضفر ،ه-ل-لا مار ن-م ا-ما-ع71 ‘اشص يلع د-م-حأا

اشضيفخت هحنم لباقم اهمامأا راذتعلا ودي‹ نجشس ‘ ةيليئارشسلا
 .امؤي03 ـل (سشيلشش) همكح ىلع
،62/6/0202 خيرات ذنم لقتع-م ،‘ا-شص ر-شصا-ق-لا نإا ة-ئ-ي-ه-لا تلا-قو
ىرشسألا مشسق ‘ ايلاح عبقيو ،رهششأا8 ةدŸ نجشسلاب هيلع مكحو
لشصاؤت لÓتحلا تاطلشس نأا ¤ا تتفلو .ودي‹ نجشسب لافطألا
عششبا ةشسرا‡و لافطألا ىرشسألا لاقتعا تايل-م-ع ج-ه-ن‡ ل-ك-ششب
نم ةرخأاتم تاعاشس ‘ مهلزانم نم مهلاقتعاك ،مهقحب تاكاهتنلا
ماعط نود نم مهئاقبإاو ،فيقؤتلاو قيقحتلا زكارم ¤إا مهلقنو ،ليللا

لحشسلاو برشضلا-ب م-ه-ي-ل-ع ءاد-ت-علاو ،ا-نا-ي-حأا سسبÓ-م وأا بار-شش وأا
عازتنل مهبيهرتو مهديدهتو ،مهل ةيبانلا ظافلألاو مئاتششلا هيجؤتو

ةيÈعلا ةغّللاب ةبؤتكم تادافإا ىلع عيقؤتلل مهعفدو ،مهنم تافاÎعلا
مهشضيرعتو ،قيقحّتلا لÓخ Êؤناقلا مهّقح نم مهنامرحو ،اهتمجرت نود

ةظهاب ةيلام تامار-غو ةر-ئا-ج ما-ك-حأا راد-شصإاو ة-لدا-ع-لا Òغ تا-م-كا-ح-م-ل-ل
.ةلؤفطلا قؤقح ئدابمو ةيمدآلا فارعلا لك فلاخت ةرؤشصب ،مهقحب

تعن
ىرشسألا نوؤؤشش ةئيه

اهشسيئرب ة-ل-ث‡ ن-يررÙاو
،ر-ك-ب ؤ-بأا يرد-ق ءاؤ-ل-لا ›ا-ع--م
دادÎشسل ةينطؤلا ةلم◊ا قشسنم

⁄اشس لشضانŸا خألا ءادهششلا Úماثج
دعب سسمأا مؤي ةينŸا هتفاو يذلاو ،ةلخ

 .ناطرشسلا سضرم عم عارشص
ةلخ ديقفلا ةلئاع نم ،ركب ؤبأا ءاؤللا مدقتو

نز◊ا ر--عا--ششم قد--شصأاو يزا--ع--ت---لا ر---حأا---ب
عشساؤب ه-م-حر-ي نأا ه-ل-لا ن-م ًا-ي-ن-م-ت-م ،ةا-شساؤŸاو

 .ناؤلشسلاو Èشصلا هيوذ مهليو هتمحر
،ةيطارقÁدلا ةهب÷ا يشسشسؤؤم دحأا ةلخ ⁄اشس خألا نأا هركذ ريد÷ا نم
ما-قرألا ر-با-ق-م ‘ ن-يز-ج-تÙا ءاد-ه-ششلا ة-ع-با-ت-م ‘ ما-ه رود ه-ل نا--كو
ًاناؤنع تحبشصأا يتلا ةينطؤلا ةلمحلل هشسيشسأات لÓخ نم ،ةيليئارشسإلا

ءادهششلا Úماثج نم تائŸا دادÎشسا ‘ تمهاشسو ،ًايلودو ًايÒهامج
تا-شسرا-مŸا ح-شضف ‘ ا-ي-شسا-شسأا ًارود تب-ع-لو ،Úي-ن-ي-ط--شسل--ف--لا
.ءادهششلا هاŒ ةيليئارشسإلا

ةئيه
ىعنت ىرسسألا
ةلم◊ا قسسنم

دادÎسسل ةينطولا
خألا ءادهسشلا Úماثج

⁄اسس لسضانŸا
ةلخ
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‘ ة-ي-صسا-ي-صسلا طا-صسوأ’ا تد-ه--صش
ءازإا ةبصضا-غ ل-ع-ف دودر ن-ط-ن-صشاو
سسيئرل-ل ة-ي-ف-تا-ه ةŸا-ك-م بير-صست
بمار-ت د-لا-نود ه-ت-ي’و ة-ي--ه--ت--نŸا
ةي’و Òتركصس ىلع ا-ه-ي-ف ط-غ-صضي

،تاباختن’ا جئاتن Òيغتل ايجروج
نوق-با-صس عا-فد ءارزو رد-صصأا ا-م-ي-ف
لد÷اب سشي÷ا ةقÓع نأاصشب انايب
.تاباخت-ن’ا ة-مÓ-صس لو-ح ر-ئاد-لا

ن-ط-ن-صشاو ة-ف-ي-ح-صص تر--صشن د--قو
notgnihsaW ehT) تصسو----ب
tsoP) ا--ك--مŸة-بر-صسم ة-ي-ف--تا--ه ة
دلانود هت-ي’و ة-ي-ه-ت-نŸا سسي-ئر-ل-ل
Òتر-ك-صس ى-ل-ع ا-ه-ي-ف ح-ل--ي بمار--ت

11 داجيإا““ لجأا نم ايجروج ةي’و
ةجي-ت-ن بل-ق-ل ““ا-تو-صص087و ا-ف--لأا
 .ه◊اصصل ةيصسائرلا تاباختن’ا

ةŸا-كŸا هذ-ه نإا ة-ف-ي-ح-صصلا تلا-قو
تبصسلا ترج فولأاŸا نع ةجراÿا

،ة-ل-ما-ك ة--عا--صس ةدŸ تر--م--ت--صساو
دق ا-ه-نإا م-ه-لو-ق ءاÈخ ن-ع تل-ق-نو
ا-ق-فوو .ة-ي-نو-نا-ق ت’ا-ك-صشإا Òث--ت
نم عطاقم ترصشن يتلا- ةفيحصصلل
مدختصسا دقف -اهعقوم Èع ةŸاكŸا

ة-ب-طاfl ‘ ةد-ع بي-لا-صسأا بمار--ت
دار-ب ا--ي--جرو--ج ة--ي’و Òتر--ك--صس
-هلثم يروهمج و-هو- ر-غÈصسن-فار
،ل-صسو-ت-لاو ءار--طإ’ا Úب تعو--ن--ت

تاعب-ت-ب د-يد-ه-ت-لاو خ-ي-بو-ت-لا Úبو
سضفر اذإا ة-ح--صضاو Òغ ة--ي--ئا--ن--ج

هنأا ةجردل ،همعاز-م ع-م بوا-ج-ت-لا
ةر--طاfl““ بك--تر---ي ه---نإا ه---ل لا---ق
 .““ةÒبك
سضفر ةŸا-------كŸا ةد-------م لاو-------طو
ه-يرا-صشت-صسم Òب-كو ر--غÈصسن--فار
ى-ل-ع بمار-ت رار-صصإا Úي--نو--نا--ق--لا

زر-ف تا-ي-ل--م--ع ‘ بعÓ--ت ثود--ح
ئك-ت-ي ه-نأا ه-ل ا-ح-صضوأاو ،تاو-صصأ’ا

،اهل سساصسأا ’ ةرماؤوم تايرظن ىلع
ندياب وج بختنŸا سسيئرلا زوف نأاو

977و ا-ف-لأا11 قرا-ف-ب ة--ي’و--لا ‘
اعد ،هتهج نم .قيقدو لداع اتوصص
سسل‹ ‘ Úي--طار--قÁد---لا Òب---ك
ءار---جإ’ ن---برود كيد خو----ي----صشلا

بمارت ةŸاكم نأاصشب يئانج قيق–
 .ةبرصسŸا

و-ك-ي--ت--ي--لو--ب ة--ف--ي--ح--صص تل--ق--نو
(ocitiloP) دلا بئانلا نعÁيطارق
بمار-ت ةŸا-ك-م نإا ه-لو-ق ف-ي-صش مدآا
مادخ-ت-صس’ ةءا-صسإا ع-صشبأا ة-بر-صسŸا
ةعيب-ط تاذ نو-ك-ت د-قو ،ة-ط-ل-صسلا
Òب--ك وا--ب بو--ب ا---مأا .ة---ي---مار---جإا

و-ج بخ-ت-نŸا سسي-ئر-لا يرا-صشت-صسم
عطاق ليلد ةŸاكŸا نأا Èتعاف ندياب

زر-ف ءا-غ--لإا بمار--ت ة--لواfi ى--ل--ع
قيفلتل ايجروج ‘ ةينوناق تاوصصأا
ةŸاكم““ نأا فا-صضأاو .ىر-خأا تاو-صصأا

هديدهت ىلع ليلد ةبرصسŸا بمارت
ةجيتن Òيغ-ت-ل ه-بز-ح ن-م ’وؤو-صسم
 .““تاباختن’ا

سسيراه ’اماك تفصصو ،اهبناج نم
بمارت دوهج بختنŸا سسيئرلا ةبئان

ةي’و ‘ تاباختن’ا جئا-ت-ن ءا-غ-لإ’
مادخت-صسا ةءا-صسإا““ ا-ه-نأا-ب ا-ي-جرو-ج
.““ةطلصسلل ةئيرج

 ..جئاتنلا بلق نأاصشب

نطنسشأو زهي بمأÎل ةـŸاكم بيرسست

تايسشيلŸ تأرهاظم:قأرعلأ
 ىركذ ‘ يعيسشلأ دسش◊أ

 Êاــــــميلسس لـــــــــــتقم
ف’آ’ا تار-----صشع ددر
تاعام÷ا يد-يؤو-م ن-م
يتلا ةحلصسŸا ةيقارعلا

تافاته ناريإا اهم-عد-ت
تا--ي’و--ل--ل ة--يدا--ع---م
،دادغب ط-صسو ةد-ح-تŸا
،د------------حأ’ا سسمأا لوأا
ل-ت-ق-م ىر-كذ-ل ءا-ي-حإا
ير--ك--صسع--لا د--ئا--ق---لا
م-----صسا------ق Êار------يإ’ا

د--ئا---قو Êا---م---ي---ل---صس
ة-ي--قار--ع ة--عا--م--ج--ب
 .هتقفرب ناك ةحلصسم
‘ ةدحتŸا تاي’ولاو ناريإا Úب ر-تو-ت-لا ةد-ح د-عا-صصت ع-م دا-صشت-ح’ا ن-ماز-ت
ن-م Òث-ك بلا-طو بمار-ت د-لا-نود ي-ك-ير-مأ’ا سسي-ئر-لا ةرادإ’ ةÒخأ’ا ما-يأ’ا
.رأاثلاب نيدصشتÙا

سسرحلل ةعباتلا ةصصاÿا تاوقلا ةدحو ،سسدقلا قليف دئاق Êاميلصس لتُقو
،يعيصشلا دصش◊ا تايصشيلم سسيئر بئان ،سسدنهŸا يدهم وبأاو ،Êاريإ’ا يروثلا

تفدهتصسا ةÒصسم ةرئاط-ب ة-ي-ك-ير-مأا ة-بر-صض ‘0202 ر-يا-ن-ي ن-م ثلا-ث-لا ‘
 .دادغب راطم ‘ امهبكوم
نوحلصسم اهن-صش تا-م-ج-ه-ل ر-بدŸا ل-ق-ع-لا ه-نأا-ب Êا-م-ي-ل-صس ن-ط-ن-صشاو تم-ه-تاو
Úب ءادعلا هلتقم لقنو ةقطنŸا ‘ ةيكيرمأ’ا تاوقلا ىلع ناريإا عم نوفلاحتم
عاصستا نم اقلق راثأاو ليثم هل قبصسي ⁄ ىوتصسم ¤إا ناريإاو ةدحتŸا تاي’ولا

.عارصصلا ةعقر
تايارو ةيقارعلا مÓعأ’اب ريرحتلا ةحاصس ‘ اوعمŒ نيذلا نورهاظتŸا حولو

اكيرمأا““ لث-م ةد-ح-تŸا تا-ي’و-ل-ل ة-يدا-ع-م تا-فا-ت-ه اوددرو ي-ب-ع-صشلا د-صش◊ا
 .سسدنهŸاو Êاميلصس روصص اوعفرو ،““Èكأ’ا ناطيصشلا

ةباجتصسا ةيقارعلا ةمصصاعلا طصسوب ريرحتلا ةحاصس ىلع نورهاظتŸا قفدتو
يب-ع-صشلا د-صش◊ا تاو-ق ل-ك-صشت ة-ح-ل-صسŸا تا-عا-م÷ا ن-م دد-ع ن-م تاو-عد-ل
Úل-جر-ل-ل ةÒب-ك رو-صصب ة-حا-صسلا تصصغو .نار-يإا ن-م سسا-صسأ’ا ‘ ة-مو-عدŸا

ىلع ةلطŸا ÊابŸا ىلع ىرخأا روصص تقلُع امك موجهلا ‘ اولتق نيرخآ’ روصصو
.ناديŸا

Úنث’ا ن-م ة-ياد-ب
لوأا ا-ي-نا-ط-ير-ب نو-ك--ت
⁄ا------ع------لا ‘ ة------لود
حا---ق---ل مد---خ----ت----صست
-اكينيزاÎصسأا
اذه Èتعيو .دروفصسكأا
ة--ف--ل--ك ل--قأا حا--ق--ل---لا

ل--ه--صسأا ه--ن---يز---خ---تو
ي--حا--ق--ل--ب ة--نرا---ق---م
انريدوم
،كيتنوياب/زريافو
Ìكأا كلذ--ب نو--ك---ي---ل
تÓ--م--ح ع--م ا--ف--ي--ك--ت
عصساو قاطن ىلع حيق-ل-ت-لا

نوكتصسو حاقللا اذه نم ةعرج نويلم ةئم ىلع تصصوأا اهنأا ةحصصلا ةرازو تدافأاو .ةنراقم
ءابو راصشتنا دحلل Òبادتلا ادد‹ ددصشت نأا لامت-حا ع-م .Úن-ث’ا ةر-فاو-ت-م ا-ه-ن-م ا-ف-لأا025
جتنŸا دروفصسكأا ةعماجو اكينيزاÎصسأا حاقل مادختصساب Úنث’ا ايناطيرب عرصشت ،91-ديفوك

‘ flتÈ اطيربÊ نث’او .كلذ ىلع مدقت ⁄اعلا ‘ ةلود لوأا كلذب حبصصتلÚ ريزو لاق
‘ ةعيرصس ةÒتوب ديازتت91-ديفوكب تاباصصإ’ا دادعأا نإا كوكناه تام ÊاطيÈلا ةحصصلا
حبك ةلواÙ ةيفاصضإا تاءارجإا يأا سضر-ف د-ع-ب-ت-صست ’ ة-مو-ك◊ا نإاو ،دÓ-ب-لا ق-طا-ن-م سضع-ب
.دÓبلا ىوتصسم ىلع اماع ’زع لمصشي اÃ يصشفتلا

Ìكأا كلذب نوكيل ،لهصسأا هنيزختو ةفلك لقأا دروفصسكأا ةعماجو اكينيزاÎصسأا حاقل Èتعيو
نيذللا كيتنوياب/زريافو انريدوم يحاقلب ةنراقم عصساو قاطن ىلع حيقلتلا تÓمح عم افيكت
نويلم نم Ìكأا نأا ¤إا راصشيو .ةدحتŸا تاي’ولا اميصس ’و ةدع لود ‘ اعزوو امهل سصخُر
علطم حيقلتلا ةلمح ءدب ذنم كيتنوياب/زرياف حاقل نآ’ا ىتح اوقلت ايناطيرب ‘ سصخصش
حا--ق--ل ن--م ة--عر--ج نو--ي--ل--م ة--ئ--م ى--ل--ع ة--ي--نا--ط--يÈلا تا--ط--ل--صسلا تصصوأاو .Èم---صسيد
ةرازو تركذ ام ىل-ع Úن-ث’ا ةر-فاو-ت-م ا-ه-ن-م ا-ف-لأا025 نوكتصسو ،دروفصسكأا-اك-ي-ن-يزاÎصسأا
 .انهار ةرفاوتم037 ¤إا فاصضت ،ةحصصلا

لكصشي .ÊاطيÈلا ملعلا ةجيتن ىتأا يذلا دروفصسكأا حاقل قلطأا نأا Êدعصسي““ كوكناه لاقو
نأاب Úعمجأا سسانلل لمأ’ا ديعي نأا لمآاو بيهرلا سسوÒفلا اذه دصض انحافك ‘ ’و– كلذ
دروفصسكأا-اكينيزاÎصسأا حاقلل كلذك Úتنجرأ’ا تصصخرو .““انم ىأارÃ تتاب ةحئا÷ا ةياهن
ةمصسن رايلم3,1 اهناكصس ددع غلابلا ةلودلا هذهل حمصسيصس يذلا رمأ’ا دحأ’ا دنهلا نع Óصضف

Ãمح عصسوأا ىدحإا ةرصشابÓاعلا ‘ ميعطتلا ت⁄.

برسس ءأرسش ديري Êويهسصلأ نايكلأ
‘اسضإأ53-فإأ تÓتاقم

عافدلا ريزو لاق
ي-ن-ي-ب ،Êو--ي--ه--صصلا

د-ير-ي ه-نإا ،سست-نا-ج
هدÓ-------ب يÎصشت نأا

ن--م ا--ث--لا--ث ا--بر---صس
ح-ب--صشلا تÓ--تا--ق--م
تاي’ولا نم53-فإا
لمأاي ه-نإاو ،ةد-ح-تŸا

م-ت-ت نأا ة-ي-نا-ك-مإا ‘
ءاهتنا لبق ةق-ف-صصلا

سسي----ئر----لا ة----ي’و
02 ‘ بمارت دلانود
 .يرا÷ا رهصشلا نم
““ل-ي-ئار--صسإا““ يرŒو

fiع--------م تا---------ثدا
ةيفيك نأاصشب نط-ن-صشاو
ىلع بمارت ةرادإا تقفاو نأا دعب يركصسعلا اهقوفت ىلع ظاف◊ا

.يصضاŸا ماعلا تارا-مإÓ-ل53-فإا تÓتاقم عيبل ةلم-تfi ة-ق-ف-صص
طقف ةنياهصصلل ىوصس ةحاتم تارئاطلا كلت نكت ⁄ ،قباصسلا ‘و

جاتحن كصش نود““ تن-ياو نويزفلتل سستناج لاقو .ةقطنŸا ‘
نم نابرصس انيدل ›ا◊ا تقولا ‘ .53-فإا ةمظنأا ‘ عصسوتن نأا
ن-م ه-ت-ب-ل-ط ا-م اذ-ه .كلذ ‘ ع-صسو-ت-ن-صس ا-ن-نأا د-ق--ت--عأا .53-فإا
ثحب مث53-فإا نم رخآا برصس ءارصش دوأا““ فاصضأاو .““Úيكيرمأ’ا

53-فإا نم ديزŸا ءارصش ‘ رمتصسنصس له ،(كلذ دعب) ... هلعفن ام
دد-ع سست-نا-ج دد--ح--ي ⁄و ““؟51-فإا تÓ-تا-ق-م ¤إا لو-ح-ت--لا مأا

 .ديد÷ا برصسلا ‘ هؤوارصش حÎقŸا53-فإا تارئاط
لعفلاب نيدوجوŸا Úبرصسلا نإا عافدلا ةرازو ‘ نولوؤوصسم لاقو
ةيفÓتئ’ا ةموك◊ا تككفتو .ةرئاط05 نامصضي ةنياهصصلا ىدل
وهاينتن Úماين-ب ءارزو-لا سسي-ئر ع-م سست-نا-ج م-صضت تنا-ك ي-ت-لا
‘ ةماع تاباختنا ءارجإا دعوم ديدحتل ىدأا ا‡ يصضاŸا رهصشلا

ليكصشت Ú◊ ام-ه-ي-ب-صصن-م ‘ نÓ-جر-لا ى-ق-ب-ي-صسو .سسرا-م32
 .تيوصصتلا دعب ةديدج ةموكح
ةقفصص مÈت-صس Êو-ي-ه-صصلا نا-ي-ك-لا نا-ك اذإا ا-م-ع ه-لاؤو-صس ىد-لو
،بمارت ةي’و ءاهتنا لبق ةدحتŸا تاي’ولا عم ةيعافدلا ءارصشلا

نأ’ جات– عافدلا ةينازيم نأا دقتعأا .كلذ ىن“أا““ سستناج لاق
ديهكول ةكرصش اهعنصصت53-فإا تÓتاقمو .““بصسانم لكصشب رادت

.51-فإا تÓتاقم جنيوب عنصصت امنيب ،نترام

مأدختسساب أأدبت ⁄اعلأ ‘ ةلود لوأأ ايناطيرب
دروفسسكأأ-اكينيزأÎسسأأ حاقل

Oh‹
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ة---يدو---لو---م يدا---ن ةرأدإأ ،سسمأأ ،تلا---ق
رئأز÷أ Òفصس عم تلصصأوت اهنإأ رئأز÷أ
ةلكصشم لح لجأأ نم رأوفيد توك ىدل

،Ó-صسيإأ يدوأد ›ا-غ-ن-ي-صسلأ ا-ه--ب--عل
أدغ ه-جأو-ي نأأ ر-ظ-ت-نŸأ ن-م ثي-ح

هÒظ--ن ير---ئأز÷أ ق---ير---ف---لأ
ىلع ،يصسنوتلأ ي-صسقا-ف-صصلأ

لا-ط-بأأ يرود ن-م Êا-ث-لأ رود-لأ با-يإأ تا-صسفا-ن-م ن-م-صض ،““يÒهŸأ بي-ط-لأ““ بع-ل-م
¤إأ رأوفيد توك نم ةهجتŸأ ةرئاطلأ بوكر نم هعنم ببصسب كلذو ،ايقيرفأأ

 .سسنوت
لجأأ نم ،باهذ-لأ ةأرا-ب-م بق-ع هدÓ-ب ‘ ›ا-غ-ن-ي-صسلأ بعÓ-لأ د-جأو-تو

Œع انايب يدانلأ ردصصأأو .رئأز÷اب لمعلأ ةصصخر ديدÈ هتحفصص
:هيف لاق ،““كوبصسيف““ ي-عا-م-ت-جلأ ل-صصأو-ت-لأ ع-قوÃ ة-ي-م-صسر-لأ

طصسوتم مويلأ ةحيب-صص ن-ك-م-ت-ي ⁄ ،أر-ظ-ت-ن-م نا-ك ا-م سسك-ع““
ببصسب أذهو ،ةليكصشتلاب قاحللأ نم ،Óصسيإأ يدوأد نأديŸأ

نأأ نايبلأ دكأأو .““ناجدي-بأأ ‘ ا-ه-ه-جأو ةÒب-ك تا-بو-ع-صص
ةهجتŸأ ةرئاطلأ ¤إأ دوعصصلأ نم عنم اًماع22 بحاصص

تبثت يتلأ قئاثولأ ةفاك هكÓتمأ مغر ،سسنوت وحن
تأزوجح ¤إأ ةفاصضإلاب ،ةيدولوملل بعل هنأأ

يدانلأ ةرأدإأ تلصصأوتو أذه““ متخو .قدنفلأ
نم ،جاع-لأ ل-حا-صس ‘ ر-ئأز÷أ Òف-صس ع-م

بعÓلأ ةدعاصسمو ،ةلكصشŸأ لح لجأأ
ةيصسنو-ت-لأ ي-صضأرألأ لو-خد ى-ل-ع

مو-ي-لأ ة-ل-ي-ك-صشت-لا-ب قا-ح-ل--لأو
ÿءاعبرألأ ةأرابم سضو““.

 رئإز÷إ ةÒفصس
اــــــــــــــــــيــــــنيك ىدـــــــــل

دإدزولب بابصش لبقتصست
،تلبقتصسأ
ة-م-ي-ل--صس ،سسمأأ

ةÒفصس يدأد-ح
ىد---ل ر----ئأز÷أ

ق-ير-ف ،ا-ي-ن--ي--ك
دأدزو-ل-ب با-ب-صش
بع---ل----ي يذ----لأ
ةأرا--ب--م مو--ي--لأ
يرود-ب ةدو-ع--لأ

لا-ط-بأأ ة--ط--بأر
د-صض ا-ي--ق--ير--فإأ
ينيكلأ ق-ير-ف-لأ

ا---ي---ها---م رو---غ
تبتكو
Èع ةÒف---------صسلأ

قيرف لابقتصساب تررصس““ Îيوت ىلع اهباصسح
ط---ح يذ---لأ دأدزو---ل---ب ي---صضا---ير با----ب----صش
روغ قيرف ةهجأوŸ ةحرابلأ اي-ن-ي-ك-ي-بوÒن-ب
Êاثلأ يديهمت-لأ رود-لأ با-يإأ با-صس◊ ا-ي-ها-م
قيفوتلاب .مدقلأ ةركل ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأرل
 .انقيرفل هللأ نذإاب

يصسامولبد Òغ حيرصصت
!!يرئإزج يصسامولبد نم

،سسمأأ ،لا-----ق
يصسامولبدلأ
يرئأز÷أ

تينج ديعصس
ر-----ئأز÷أ نإأ
د-----ع------ت ⁄““

كراصشت
ع--م Òث--ك---لأ

ةيبلاغ
لودلأ
““ةيبرعلأ

فاصضأأو
‘ تي------ن------ج

Îيوت Èع يم-صسر-لأ ه-با-صسح ى-ل-ع ةد-ير-غ-ت
عم اه-ط-بأور زز-ع-ت نأأ ر-ئأز÷أ ى-ل-ع ي-غ-ب-ن-ي““
ل-حا-صسلأ لود-ب ًأءد-ب ،ة-ي-ق-ير-فإلأ نأد-ل-ب--لأ
ة-ب-لا-ط-م ى-ل-ع ق-ل-ع تي-ن--ج نا--كو ““ةرواÛأ

ةرورصضب نونح ةزيول لام-ع-لأ بز-ح ة-صسي-ئر
.ةيبرعلأ لودلأ ةعماج نم رئأز÷أ باحصسنأ
نم لوأأ ناك يرئأز÷أ يصسامولبدلأ نأأ ركذي
د-ع-ب ن-مألأو م-ل-صسلأ سضو-ف-م بصصن-م ل-غ-صشي
هفلخو2002 ةنصس يقيرفإلأ دا–لأ سسيصسأات

وه رخآأ يرئأزج يصسامولبد بصصنŸأ سسفن ‘
أريزو هنييعت متي نأأ لب-ق ،ةر-ما-م-ع-ل نا-ط-مر
رئأز÷أ Òفصس ةرمامعل سضوعو ،ة-ي-جرا-خ-ل-ل
.يقرصش ليعامصسإأ وكصسوم ‘ قباصسلأ

كراصشي ةــــقاطلإ رــــيزو
يرإزولإ عاــــــمتج’إ ‘

Ûكبوأإ ةــعوم+
‘ ،را-ط-ع د-يÛأ د-ب-ع ،ة-قا-ط--لأ ر--يزو ،سسمأأ ،كرا--صش
Òغ لودلأو كبوأأ ةمظنم لودل31ـلأ يرأزولأ عامتجلأ
نايب نع ةيرئأز÷أ ةعأذإلأ هتلقن امبصسحو .ءاصضعألأ
طفنلأ قوصس عاصضوأأ ةصسأردل عامتجلأ سصصصخ ،ةرأزولل
أذه مصضو .Òصصقلأ ىدŸأ ىل-ع ا-هرو-ط-ت قا-فآأو ة-يŸا-ع-لأ

نÓعإأ ىلع ةعقوŸأ ةمظنŸأ ‘ ءاصضعأأ Òغ01و كبوأأ ‘ ءاصضعأأ ةلود31 اهنم ةلود32 ،عامتجلأ
قافتأ ةعباتŸ ةكÎصشŸأ ةيرأزولأ ةبقأرŸأ ةنجلل52ـلأ عامتجلأ ،+كبوأأ عامتجأ قبصسو أذه .نواعتلأ
لودلل جاتنإلأ سضفخ تامأزتلل لاثتملأ ىوتصسم ةنجللأ ميقت نأأ رظتنŸأ نم ناكو .كبوأأ Òغو كبوأأ

 .È 0202مصسيد رهصشل نواعتلأ نÓعإأ ىلع ةعقوŸأ

رـيزو
ةـــحصصلإ
¤إإ لـــــــــصصي
ةـــــــــــــــــمصصاعلإ
طصشكإون ةيناتيروŸإ

دبع ،ةحصصلأ ريزو ،سسمأأ ،لح
قفأرŸأ دفولأو ديزوب نب نامحرلأ
ةيروهم÷أ ةمصصا-ع طو-صشكأو-ن-ب ه-ل
دفولأ لا-ب-ق-ت-صسأ ‘ نا-كو .ة-ي-نا-ت-يروŸأ
د-مÊ، fiا-ت-يروŸأ ة-ح-صصلأ ر-يزو ،يرأزو-لأ
،ايناتيروÃ رئأز÷أ Òفصسو ،د-ما-ح د-لو ر-يذ-ن
 .يدودنخ نيدلأ رون
ةحصصلأ ر-يزو ف-صشك ،ا-ي-نا-ت-يرو-م ¤إأ ر-ف-صسلأ ل-ب-قو
ن-ب نا-م-حر-لأ د-ب-ع ،تا-ي-ف-صشت-صسŸأ حÓ-صصإأو نا-ك-صسلأو
ةيروهم÷أ عم ةينماصضت ة-م-هÃ مو-ق-ت ر-ئأز÷أ نأأ ،د-يزو-ب
يرأوه راطم نم ديزوب نب لاقو .ةيناتيروŸأ ةيمÓصسإلأ
ن-م أÒب-ك أدد-ع نÓ-م– نا-تر-ئا-ط كا-ن-ه نإأ ن-يد-مو-ب
.ايناتيروم ‘ ءاقصشألأ حلاصصل يب-ط-لأ دا-ت-ع-لأو ة-يودألأ

ةقفر لمعب مو-ق-ي-صس ي-ب-ط-لأ د-فو-لأ نأأ ر-يزو-لأ فا-صضأأو
Úب لدابتŸأ نواعتلأ راطإأ ‘و ،ÊاتيروŸأ يبطلأ مقاطلأ
 .ةيروهم÷أ سسيئر تاميلعتل اقيبطتو ،نيدلبلأ

‘ ر-ئأز÷أ ىد-ل Êا-ت-يروŸأ Òف-صسلأ لا--ق ،ه--ت--ه--ج ن--م
هتمدق يذلأ م-عد-لأ ى-ل-ع ر-ئأز÷أ ر-ك-صشأأ““ ه-ل ح-ير-صصت
‘ هتبرŒ مدقيصس يذلأ يبطلأ دفو-لأ ة-صصا-خ ،ا-ند-ل-ب-ل
.““يحصصلأ لاÛأ

لصصتت ةيدولوŸإ ةرإدإإ
ىدل رئإز÷إ Òفصسب

رإوفيد توك



ةيندŸا ةيام◊ا
لسشتنت ةداعسسوبل
لخاد نم Úتيحسض

يديلقت رئب
،ةداعشسوبل ةيندŸا ةيام◊ا ناوعأا لششتنا

رئ-ب ل-خاد ن-م Úت-ي-ح-شض ،شسمأا ءا-شسم
ةيدل-ب ‘ ة-بار-غ-لا ة-ق-ط-نÃ يد-ي-ل-ق-ت
.ةليشسŸا ةيلو ةنابÿا
نإاف ،ةيندŸا ة-يا-م◊ا ح-لا-شصم بشسحو
ةيونا-ث-لا ةد-حو-ل-ل Úع-با-ت-لا ا-ه-ناو-عأا
شسمأا لوأا ءا-شسم او-ل-خد-ت   ةدا--ع--شسو--ب

Ãا ةرئادو ةيدلبب ةبارغلا ة-ق-ط-نÿةناب
Úتيحشض لاششتنا لجأا نم ةليشسŸا ةيلوب

رئبلا ،ناتشسبب يدي-ل-ق-ت ر-ئ-ب ل-خاد ن-م
30 ›اوح هرطقو راتمأا80 ›اوح هقمع
.راتمأا
Úت-ي-ح-شضلا نأا رد--شصŸا تاذ فا--شضأاو
دقو ،ةنشس35و73 امهارامع ÚتيفوتŸا

.ةداعشسوب ىفششتشسم ¤إا امهلقن ”
ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا ة-ير-يد--م تدد--جو
ةرورشضب Úنطاوملل اهءاد-ن ة-ل-ي-شسŸا-ب
يدافت-ل ا-ه-ج-ي-ي-شست وأا را-بآلا ة-ي-ط-غ-ت
.ثداو◊ا

ر .ماضصع :ةليضسŸا

ة--عرا---ضست---م تارو---ط---ت
ة---ي---ضضق---لا ا---ه---ت---فر---ع

ا-ي-ناد-ي--م ،ة--يوار--ح--ضصلا
ةحلضسŸا لامعأ’ا دد-ج-ت-ب
ادر نويوارحضصلا اهب موقي

ةيلمع برغŸا قÓطإا ىلع
ة-ق-ط--ن--م ‘ ة--ير--ك--ضسع

د-ع-ب ا-ي-لودو ،تار-كر-ك--لا
يكيرمأ’ا ضسيئر-لا نÓ-عإا

‘ رضساÿا بمارت دلانود
فاÎعا تا---با---خ---ت----ن’ا
ةدايضسب ةدحتŸا تا-ي’و-لا
ي--ضضارأ’ا ى--ل---ع بر---غŸا
نم ةدحاو ‘ ةيوارحضصلا
رظن-لا-ب ةر-ثؤوŸا تآا-جا-فŸا
ا-ك-ير-مأا ل-ق-ثو م-ج--ح ¤إا
’و ةمضساح تضسيل اه-ن-ك-ل
‘ ةدع تارابتع’ ةقراف
عا--ن--ت---قا ا---ه---ت---مد---ق---م
نأا مهضسف-نأا Úيوار-ح-ضصلا
‘ ا-ه-ل نا-ك-م ’ ة-قد--ضصلا

،ةيلودلا تاقÓ-ع-لا ل-ق-ح

معدل مهنامضض ¤إا ةفاضضإا
هرهظ مهل ردي ⁄ فيلح

‘ ناو----ت----ي ⁄و ة----ظ◊
هم-عدو م-ه-ت-ي-ضضق ةر-ضصن
ة--ي--م--ل--ضسلا لو---ل---ح---ل---ل
اذه ،ةي‡أ’ا تارار-ق-ل-لو
،ر--ئاز÷ا و---ه ف---ي---ل◊ا
⁄ يتلا ةديحو-لا ة-لود-لا

⁄و ة-ي--ئا--بر◊ا ا--ه--ضس“
،ةيتامغاÈلا ةغلل عضضخت
ةر--م ن--م Ìكأا ‘ تد--كأاو
عازنلا ‘ افرط تضسيل اهنأا

‘ ةحل-ضصم يأا د-ضشن-ت ’و
،اهÒغ ‘ وأا ةلودلا هذه
و-هو يأاد-ب-م ا-ه-ف-قو-م نأاو
تا-كر-ح ةد-نا-ضسمو م--عد
نم عبان أادبم وهو ررحتلا
نأا خ----ضسار----لا ا----ه-----ناÁإا
يه ةيوارحضصلا ةي-ضضق-لا

،رامعتضسا ةيفضصت ة-ي-ضضق
Úيوار--ح--ضصلا ق--ح ن--مو
نود م--هÒضصم ر--ير---ق---ت

.هاركإا
يذ--لا Òب--ك--لا م---عد---لاو
بع-ضشل-ل ر-ئاز÷ا ه-مد-ق-ت
نايعلل حضضاو يوار-ح-ضصلا

تا--قÓ--ع م--ك--ح---ب رÈمو
تارا----ب-----ت-----ع’و راو÷ا
Úمثتب تيِظ-ح ة-ي-نا-ضسنإا

،ةيلودلا تائ-ي-ه-لا د-يد-ع
‘ ل-خد-ي م-عد ه-نأا ا--م--ك
‘ ر--ئاز÷ا فو--قو را---طإا

.ةلداعلا اياضضقلا فضص
ءار-ح--ضصلا ف--ل--م ل--ثÁو
فÿÓا ة-----ي-----بر-----غ-----لا
بر---غŸا Úب ي---ضسا----ضسأ’ا

بتر--ت يذ---لا ،ر---ئاز÷او
ةيÈلا دود◊ا قل-غ ه-ن-ع
،٤99١ ذ-ن-م ن-يد-ل-ب-لا Úب
ةÒخأ’ا تاروطتلا مغرو
رئاز÷ا ىق-ب-ت ،ة-ل-ضصا◊ا

يوارحضصلا بعضشلل ادنضس
امود كلذ ىلع تبأاد املثم
ىرخأا لود عم كرحتلا عم

ة-يؤور-لا ضسف-ن ا-ه--كرا--ضشت
ا------ي------ضسورو Úضصلا-------ك
يŸاعلا Òمضضلا ةبطاflو

تزاح ةيضضقلا نأا اميضس’
ن---------م Ìكأا ‘ فاÎع’ا

ا-ه--ت--ف--ضصنأاو ،ي‡أا رار--ق
fiةيلودلا لدعلا ةمك ‘

ح-نÃ تر-قأا ي-ت--لا يا--ه’
ريرقت قح ةقطنŸا ناكضس
.ÒضصŸا

ةيوارحضصلا تافقولا Úبف
،ة---ير----ئاز÷ا ف----قاوŸاو
هراضصتنا خيراتلا نل-ع-ي-ضس
ق◊ا دو-ع-ي-ضسو ة-لاد-ع-ل-ل
هجو م-ط-ل-ي-ضسو ه-ل-هأا ¤إا
.ÚنهارŸا

،ءاملعلا نم ة-عو-م‹ تف-ششت-كا
شسوÒف Òثأات ن-ع ة-شسارد لÓ-خ
دو-جو ،غا-مد-لا ى-ل--ع ا--نورو--ك

ق-قر-ت ن-ع œا-ن ف-ل-ت تا-مÓ-ع
نكل ،ةيومد-لا ة-ي-عوألا بر-شستو

ةحشصلا دهعم نم ،ءاملعلا ءلؤوه
اودهاششي ⁄ ،يكيرمألا ي-ن-طو-لا
دو---جو ى---ل---ع تا---مÓ---ع يأا
-VoC-SRAS2‘ تاني-ع
نأا ¤إا Òششي ا‡ ،ة-----ج-----شسنألا
مو-ج-ه بب-شسب ن-ك--ي ⁄ رر--شضلا

.غامدلا ىلع رششابم يشسوÒف
اهترششن ي-ت-لا ،ة-شسارد-لا تلا-قو

dnalgnE weN  ة----ل‹
enicideM fo lanruoJ،

غا-مد نأا اود--جو ءا--م--ل--ع--لا نإا
د-ق ا-نورو-ك شسوÒف--ب با--شصŸا
ة-ي-عوألا ف-ل-ت-ل ة-شضر-ع نو-ك--ي
ةشساردلا تلدو .ةقيقدلا ةيومدلا

در ‘ نمكي دق كلذ ببشس نأا ىلع
لوخد ىلع مشسجلل يباهتلا لعف
.شسوÒفلا
ةقمعم ةشسارد ءا-م-ل-ع-لا ىر-جأاو
91 ن-م خŸا ة-ج-شسنأا تا-ن-ي--ع--ل

مه-ت-با-شصإا د-ع-ب او-تا-م ا-شضير-م
نم ةÎف-لا ‘ ،ا-نورو-ك شسوÒف-ب

تحوارت ،0202 ويلوي ¤إا شسرام
ناك ،ةنشس37 ¤إا5 نم مهرامعأا

Ìكأا وأا لماع مهنم ديدعلا ىدل
شضر--م :ر--طÿا ل--ماو--ع ن--م
شضار-مأاو ،ة-ن-م-شسلاو ،ير-ك-شسلا
،ة-يو-مد--لا ة--ي--عوألاو بل--ق--لا
تا-شصو-ح-ف تف--ششكو .ا--هÒغو
طا-ق-ن ةد-ع دو-جو ن-ع غا-مد-لا

دوجو ¤إا Òششت خŸا ‘ ةعطاشس
عقب-لا شضع-ب كلذ-كو ،با-ه-ت-للا
.فيزنلا ¤إا Òششت يتلا ةنكادلا

 نط1 زجحي ناسسملت كرد
 جلاعŸا فيكلا نم غلك003و

دحاو هعوم‹ ام زجح ناشسملتل كرام÷ا حلاشصم تلجشس
دافأا امبشسح ،0202 لÓخ جلاعŸا فيكلا نم غلك003و نط

زاه÷ا اذهل ةيوه÷ا ةيريدم-ل-ل لا-شصتلا ة-ي-لÿ نا-ي-ب ه-ب
.ناشسملتب يماظنلا
ةيريدملل Úعباتلا كرام÷ا رشصانع نأا ردشصŸا تاذ ركذو
ةيشضقنŸا ةنشسلا لÓخ اوماق ناشسملتل كرامجلل ةيوه÷ا
93 ة÷اعÃ يبعششلا ينطولا ششي÷ا دارفأا عم ق-ي-شسن-ت-لا-ب
حمشس ا‡ ،تاردıا بيرهتو ةرجاتŸا-ب ق-ل-ع-ت-ت ة-ي-شضق
تايلمع ‘ جلاعŸا فيكلا نم ةروكذŸا ة-ي-م-ك-لا ز-ج-ح-ب

.اشصخشش77 فيقوت نم تنكم ةقرفتم
ةشصاخ ىرخأا ةيشضق041 ة÷اعم ةÎفلا شسفن لÓخ ” امك

Ãشصخشش371 فيقوت اهنأاششب ” ،بيرهتلا اياشضق فلتخ.
نم تايلمع-لا هذ-ه لÓ-خ ةزو-جÙا داوŸا تعو-ن-ت د-قو
007.92و رئاجشس ةششوطرخ375.1و اشسولهم اشصرق480.11
تابورششŸا ن-م ةد-حو369.94و (ةمشش) غب-ت-لا ن-م ةد-حو
 .ردشصŸا تاذ قفو ،ةشسبلأاو نوشسح رئاط006و ةيلوحكلا
كرام÷ا رشصانع فرط نم ة÷اعŸا اياشضقلا تحمشس دقو
9و ةبكر-م271 زجح نم ،ةÎفلا شسف-ن لÓ-خ ،نا-شسم-ل-ت-ل
تاذل ادانتشسا ،بيرهتلا تايلمع ‘ لغتشست تناك تانحاشش
.نايبلا
252 نم ديزأاب ةزوجÙا داوملل ةيلامجإلا ةميقلا تردقو
امك ،جد نويلم628 ةيكرم÷ا ةمارغلا تقاف اميف ،جد نويلم
.هيلإا Òششأا

ح .ةبيهو :ناضسملت

 فلضشلا ،ةضسبت ¤إا تلقنت
تدهأاو ..ضسارهأا قوضسو

مهتÓئاعل تارمع

 ““زوـــــيدار““ ةـــــيعمج
ءادهسش مركتو روزت

 ينطولا بجاولا

ين-طو-لا ششي÷ا دار-فأا ه-مد-ق-ي اÃ ا-فاÎعا
ةيامح لجأا نم ماشسج تايحشضت نم يبعششلا

ةيعمج تل-ق-ن-ت ،ه-ن-ع عا-فد-لاو ن-طو-لا اذ-ه
Úب-عÓ-لاو ‘ا-شش ةدا-ق ة-شسا--ئر--ب ““زو--يدار““
¤إا ،ةقرز نب ناوشضرو ةيراغم ليشضف Úيلودلا
قوشسو فلششلاب ةنجاتو ةشسبتب ةنيو-ع-لا ة-يد-ل-ب
بجاولا ءاده-ششل يزا-ع-ت-لا Ëد-ق-ت-ل شسار-هأا
دعشس يكرابم ،ق◊ا دب-ع ششو-ششي-ع ي-ن-طو-لا
مهو اودهششتشسا نيذلا ح-بار يد-ششارو ن-يد-لا
ردغلا يدايأا دشض نطو-لا اذ-ه ن-ع نو-ع-فاد-ي
اوقل نيذلاو ،ةزابيت ةيلو لابج ‘ باهرإلاو
.يرئاز÷ا بعششلا نم انافرعو افطاعت
ةءارق د-ع-بو ه-نإا-ف““ ،ة-ي-ع-م÷ا نا-ي-ب بشسحو
،ةرهاطلا م-ه-حاورأا ى-ل-ع ا-م-حر-ت ة–ا-ف-لا

تÓئا-ع-ل يزا-ع-ت-لا زو-يدار ة-ي-ع-م-ج تمد-ق
قا-ق-ح-ت-شسا ة-م-شسوأا م-ه-ل تد-هأا ،ءاد-ه-ششلا
¤إا ةرمعو ،نافرعلا تا-ي-لاد-ي-مو تادا-ه-ششو
ةر-ثؤو-م ءاو-جأا ‘ كلذو ،ة-شسد-قŸا عا-ق--ب--لا
يهو ،Úيرك-شسع-لا ءا-بر-قأاو نا-ك-شس رو-شضح-ب
ءادهششلا تÓئاع اهتنشسحتشسا يتلا ةتا-ف-ت-للا

Úهونم ،زويدار ةيعمج لقنتو Ëركت نيركاشش
تادايقو ةيرئاز÷ا ةلودلل Òب-ك-لا فو-قو-لا-ب
مهئانبأا داهششتشسا نأاو ،يبعششلا ينطولا ششي÷ا

Ãنم مهتايحب اوحشض مهنأل ةلئاعلل رخف ةباث
.““›اغلا نطولا اذه ةيامح لجأا

ةداق ،زويدار ةيعمج شسيئر دكأا ،ىرخأا ةهج نم
ششي÷ا دارفأل ماشس÷ا تايحشضتلا نأا ،‘اشش
نطولا ةامح ةباثÃ مه نيذلا يبعششلا ينطولا
نأاو ،محرتو فاÎعاو لÓجإا ةفقو نوقحتشسي
ةديششرلا اهتادايقو اهبعششو اهششي-ج-ب ر-ئاز÷ا

اياقبو ةنتفلا ةاعد هجو ‘ داشصرŸاب فقتشس
.““باهرإلا

ب .نايفضس

ةــــخود نــب جاــح

hbØ```````Éä U°ëôGhjá

ر .ماضصع :ت’اكو

 ـه٢٤٤١ لوأ’ا ىدامج١٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢يفناج٥٠ ءاثÓثلا
:Úيكيرمأا ءاــــملع بضسح

 غاـــــمدلا ىلع رـــثؤوت اــــنوروك
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دايضص بيطلا
دا–’ا نإا هتلفا-ن ن-م ’ لو-ق-لا ة-ضضير-ف ن-م نو-ك-ي د-ق
امدعب يأا ،اvيح ضضِهُجأا لب ؛بضسحف اتيم دلوي ⁄ يبراغŸا
نأ’ ،م--حر--لا ل--خاد Úن--ج و--هو حور--لا ه--ي--ف تخ--ِف--ُن
ركفلا ذفانم ى-ل-ع ةر-ط-ي-ضسلا م-ك-حأا يذ-لا را-م-ع-ت-ضس’ا
ىتح ايبغ ضسيل ابيرقت نامزلا نم Úنرق ةليط يبراغŸا
ناردأا ا-ه-ضسف-ن ن-ع ضضف-ن-ت ة-ي-برا-غ--م ةد--حو--ب ل--ب--ق--ي
ل-غوŸا ي-بوروأ’ا خ-ضسŸاو Êا-ط-ي-ت--ضس’ا را--م--ع--ت--ضس’ا
ةرا-ضض◊ا ن-م ا-ضسا-ضسأا ة-ج-هو-تŸا ا-ه-حور ‘ ه--حار--ج--ب
نإا ،لخادتŸا خيراتلاو ةكَرا-ضشتŸا تا-فا-ق-ث-لاو ةد-حاو-لا
دا–Óل ارضشابم اديدهت ةرضشابم ي-ن-ع-ي ا-ي-برا-غ-م ادا–ا
للÙا Òبعت دح ىلع لاوز-ل-ل ل-يآ’ا زو-ج-ع-لا ي-بوروأ’ا
دواد لدا-ع ة-يدر-ك-لا لو-ضصأ’ا يذ ي--كÎلا ي--ف--ح--ضصلا

ةيبراغŸا ةدحولا نإا لب بضسحو اذه ضسيل ،ولغوأا فينح
ةوادعلا ديدضشو ضضهانم يمÓضسإا يبعضش عمÈ Œكأا يه
امك ،همعدت يتلا ةيلايÈم’ا ىوقلاو Êويهضصلا نايكلل
دود◊ا نم ةدتمŸا Òبكلا يمÓضسإ’ا برغŸا ايفارغج نأا
هايم نمو ،يضسلطأ’ا طيÙا ها-ي-م ى-ت-ح ر-ضصŸ ة-ي-بر-غ-لا
ءار-ح-ضصلا لا-مر ق-م-ع ¤إا ط-ضسو-تŸا ضضي--بأ’ا ر--ح--ب--لا
يخانŸا اهعو-ن-ت-ب ىÈك-لا ة-ي-فار-غ÷ا هذ-ه نإا ؛ىÈك-لا

ا-ه-ع--قو--مو ة--ير--ح--ب--لاو ة--يÈلا ا--ه--تاور--ثو ي--باÎلاو
يŸاعلاو يميلقإ’او يراقلا ÚيوتضسŸا ىلع يجيتاÎضس’ا

Áاهل نوكيضس ىمظع ةيضسايضس ةوق روهظ كلذ لك لث
نم نوكيو ،ةمضسا◊ا اياضضقلا نم Òثك ‘ لضصفلا لوقلا

اقرضش اهل ةرواÛا تامزأ’ا ل-ك ل-ح ‘ ة-كرا-ضشŸا ا-ه-ق-ح
ةيلعف ةلح-ل-ح ا-ه-نو-ك ن-ع Ó-ضضف ،ل-قأ’ا ى-ل-ع ’ا-م-ضشو
ةيبراغŸا ةنَطاوŸا قح نأا رابتعاب ةيوارحضصلا ةيضضقلل

،ةعضساولا ايفارغ÷ا هذه نكضسي ن-طاو-م ل-ك ل-م-ضشي-ضس
ةضصفقو ءاروجاتو ةقربو ضسلبارط لثم ءامضسأا نوكتضسو
ناضسملتو تضساÔ“و ةفل÷او ةبانعو ناوÒقلاو لبانو
ءامضسأا نوكتضس ..طوضشقاونو نويعلاو ضشكارمو ةجنطو
دادتما ىلع ةرثانتم ة-ي-نو-ت-نا-ك ’و ة-ير-ط-ُق Òغ ند-م
يدرولا مضسرلا اذه نكل ،دوضشنŸا دا–’ا اذه ةحاضسم
فقثم ’و ،ركام يضسايضس Èع ىتأاتي نل هب ملحن يذلا

لامضشلا اذه ‘ نآ’ا نحن ،ةيلَبَق تاعمت‹ ’و يفيظو
ةضسيعت ةقيضض ةيرئارضض تاضسايضس نم Êاعن يقيرفإ’ا

Úب ةقÓعلا ه-ب-ضشت ي-ت-لا كل-ت ة-ير-ئار-ضضلا-ب دو-ضصقŸاو
‘ ةقراغ ةبضصعتم ةيلبق تاعمت‹ ‘ ضشيعنو ،تاsرَضضلا
نأا ‘اثأ’ا ةثلا-ثو ،اد-ج ةÒغ-ضصلا ة-ي-قر-ِع-لا تاواد-ع-لا
رئاغضص نع ىماضستت نأا وجرن انك يتلا ةفقثŸا ةبخنلا
نم ةيلد÷ا تازازَ◊ا ‘ بَكtرلا sدَح تضسطغ دق رومأ’ا

خيراتلاب خفتن-ت ،ةsدا-ضضت-م ة-ي-ضس-ُك-ضس-ُك ة-ي-ل-ق-ع لÓ-خ
لازأا ’و تلماعت ،عقاولاب رجفنتو ة-ضسا-ي-ضسلا-ب ع-فد-ن-تو
ا-ي-ب-ي-لو بر-غŸا ن-م ءا-قد-ضصأا ع-م تاو-ن-ضس ذ-ن-م ل-ما-ع-تأا

وأا ةمضصاعلا رئاز÷ا نم ءاقدضصأا عم لماعتأا امك ضسنوتو
نÓ-ي-ف-ك ي--عو--لاو ة--بÙا نأا ن--ظأا ،راردأا وأا ف--ي--ط--ضس
وأا ة-ضسا-ضسلا بيذا-كأا نود يو-ق بر-غ-م ءا-ن-ب-ب ا-م-هد-حو
.ÚفقثŸا فاضصنأا تاضصرخت

ماـــهسسلا ماـــــــــــــــــغنأا
نود دا–ا
!سســـكسسك



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

