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راـــــــــعصسألإ ‘ ةدـــــيدج تإداـــــــيز
!Úــــــــــــــيرــئإزــ÷إ““مدــــــــــصصت““

:““راوــ◊ا““ ـل لÓعشش لامج ،ةيديد◊ا ككشسلاب لقنلا ةكرششل لاشصت’ا ريدم

ثــــعب ةــيناــكمإإ ضسردن
ةـــــيليللإ طوــــطÿإ

5١-٤١ صص٤ صص

ةيطإرقوÒبلإ  ىلع ءاصضقلإ بجي
 داــــــــصصتقÓل ةـــــــــلقرعŸإ

ةيطإرقوÒبلإ  ىلع ءاصضقلإ بجي
 داــــــــصصتقÓل ةـــــــــلقرعŸإ

:رمأايو ..لمعلا بابرأا تايلاردفنوك نع Úلث‡ يقتلي نوبت صسيئرلا

3 صص

غــــــــــــuلبنصس
ضســـــــــــيئرلإ

Œضضعب تإزوا
تإرإدإلإ

5 صص

 ـه٢٤٤١ لوأ’ا ىدامج٢٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢يفناج٦٠ ءاعبرأ’ا

:““راو◊ا““ Èع رطÿا صسوقان نوقدي ءاÈخ ..ركشسلاو تيزلا اهزربأا ،تاجتنم ةدع تsشسم

’ تائيهو تارازو نإا لاق
بودنم صضئارع ىلع درت

:صسنوـي Ëرك ..ةــطاشسولا

دا–’ا صسيئر
تاكرششل يرئاز÷ا

،Úمأاتلا ةداعإاو Úمأاتلا
 ةيشسيم نب فشسوي

:““راوـــــــ◊ا““ ـل

اـــــنوروك ةـــــمزأإ
لامعأإ مقر تصصلق

 Úمأاتلإ تاكرصش

نم ديدعلا تلمشش
تازيفحتلاو ايازŸا

طورصشلإ هذـه
ةدـــــــــــــيد÷إ

 ةداـــفتصسÓل
ضضورـق نم
““جاصسنوأإ““

3 صص

3 صص

٩١ دـــيفوك

ةعاصس٤٢لÓخ تايفو٥و ةباصصإإ٨٢٢

ينطولا جاتنإ’ا ةدايز ¯
ريدصصت ‘ قÓطن’او

 ايلfi ةعنصصŸا داوŸا

..Óجاع ةيلاŸا عاطق ةنمقر¯
بعل ‘رصصŸا عاطقلا ىلعو

 ةيلاعف Ìكأا رود

ىلع لوصص◊ا ليهصست ¯
Úطوتل يرورصضلا راقعلا

تارامثتصس’ا

بصصانم قلخ ¯
Èع ةديدج

 نطولا



؟ةحصصلإ ريزو ملعي له
دوم-ح ة-سسي-ف-ن ى-ف-سشت-سسÃ موÎن-سسلا ة-عر-ج ت– بل-ق-لا ى-سضر-م ىد-بأا
لثمتŸاو ،هذاختا ” يذلا يئاجفلا رارقلا نم ديدسشلا  مهسضاعتما ،ةمسصاعلاب

Ìكأا ذنم هب مهجÓع نوقلتي نيذلا مهو ،ىفسشتسسŸاب بلقلا flÈ قلغ ‘
هنأا ’إا ،مهل مدقت تناك ىرخأا تامدخو ليلا– ءارجإا قيرط نع ةنسس02 نم
مهنأا مغر ،““ىسضرŸا درط»و ،ıÈا قلغ ةرادإ’ا تررق ،اهاحسضو ةليل Úبو
‘ نمأ’ا ناوعأا نأا -““راو◊ا““ ردسصم لوقي- كلذ نم ىهدأ’او ،نسسلا ‘ رابك
.مهجاجتحا غÓبإ’ ىفسشتسسŸا ةريدم ¤إا لوسصولا نم مهوعنم ىفسشتسسŸا

دغ موي ةيجاجتحا ة-ف-قو م-ي-ظ-ن-ت اورر-ق ى-سضرŸا نأا ““راو◊ا““ رد-سصم د-كأاو
Úلوؤوسسملل مهتوسصو مهبسضغ لاسصيإ’ ىفسشتسسŸا ةرادإا رقم مامأا سسيمÿا

ىفسشتسسŸا ‘ لمعت ىرخأا حئارسشو يبطلا هبسش لا-م-عو ة-لدا-ي-سصلا نأا -ا-نرد-سصم لو-ق-ي- ا-م-ل-ع ،ة-ح-سصلا ةرازو-ب
ةحئاج لظ ‘ ةسصاخ ،““ايفسسعت““ هوÈتعا يذلا رارقلا اذه نم مهبارغتسسا نيدبم ،ىسضرŸا ء’ؤوه عم ةنماسضتم
؟رارقلا اذه فقويو ةحسصلا ريزو لخدتي لهف ..انوروك

 مدلاب عÈتلل ةينطو ةلمح قÓطنإ
باÎلا لماك Èع ةنسسلا رادم ىلع دتمتسسو ،مدلاب عÈتلل ةينطولا ةلم◊ا ،ةمسصاعلا رئاز÷ا نم ،سسمأا ،تقلطنا

ةحئاج راسشتنا لظ ‘ ،ةيوي◊ا ةداŸا هذه نم تايمكب ةيحسصلا زكارŸاو تايفسشتسسŸا نيو“ ¤إا فدهتو ،ينطولا
ةيلاردفنكلا اهمظنتو ،قيزر لامك ،ةراجتلا ريزو اهقÓ-ط-نا ى-ل-ع فر-سشأا ي-ت-لا ةردا-بŸا هذ-ه ي-تأا-تو .ا-نورو-ك
،ةيرئاز÷ا ةيمÓسسإ’ا ةفاسشكلاو يرئاز÷ا رمحأ’ا لÓهلا عم نواعتلاب ،ÚنطاوŸا لمعلا بابرأ’ ةيرئاز÷ا

‘ ةسصاخ ،ةيوي◊ا ةداŸا هذهب ةيحسصلا زكارŸاو تايفسشتسسŸا ليومتل ،““ةايح ذقنأا -يمدب عÈتأا““ :راعسش ت–
.انوروك سسوÒف راسشتنا لظ
،ÚنطاوŸاب يحسص لفكت نسسحأا نامسضلو مدلل ةينطولا ةلاكولل اميعدت ةلم◊ا هذه يتأات ،ÚمظنŸا بسسحو

.مد ةرطقل ةجا◊ا uسسمأاب مهو ،ةيحارج تايلمع ءارجإ’ تايفسشتسسŸاب نيدجاوتŸا كئلوأا ةسصاخ
روسص ىقرأا دسسجي ،““زايتماب Êاسسنإاو ينماسضت““ ى-ع-سسم مد-لا-ب عÈت-لا نأا ةرا-ج-ت-لا ر-يزو د-كأا ،ة-ب-سسا-نŸا-بو
ةردابŸا هذه نأا ادكؤوم ،طيسسبلا نطاوŸا ¤إا لامعأ’ا لجر نم ،يرئاز÷ا بعسشلا تانوكم Úب محÓتلا
.““انوروك ةحئاج لظ ‘ ةسصاخ هناوخإا عم نماسضتلا ‘ ناسسنإ’ا هب موقي ام مظعأاو ىقرأا““

 نكصسلإ عاطقل ةيباجيإإ ةليصصح
ةليسص◊ هميقت ‘ انوروك سسوÒف مغر ةداعسسلا ةمق ‘ همقاط ةقفر ،يرسصان لامك ،نكسسلا ريزو نأا ودبي
دسسأ’ا ةسصح تناك ثيح ،غيسصلا لكب تقلطنا يتلا عيراسشŸاو تانكسس نم ز‚أا ام ميقي وهو ،نكسسلا عاطق

،نطولا Èع نكسس فلا05١ نم Ìكأا0202 مسسوŸ قÓطنا ةراسشإا تيطعأا ثيح ،لدع ةلاكو عيراسشم ةغيسصل
دوقع ةيوسستو نطولا Èع تعزو يتلا لدع تانكسس ف’آا بناج ¤إا فلأا54 ¤ا ةمسصاعلاب ديازتŸا بلطلل ارظنو

اذكو ةيكمانيد ىرخأا غيسص تفرع امكppl. ةيراقعلا ةيقÎلا ةغيسص بناج ¤إا ،نكسس فلأا55 جمانÈل١ لدع
APL عيراسشŸ ة’ولا فرط نم ةيراقع ةيعوأا حنم راظتنا ‘ Òبكلا بون÷او ايلعلا باسضهلا ‘ يسضارأا عطق عيزوت

ipne. ةيراقعلا ةيقÎلا ةسسسسؤوموldaA لدع ةلاكو رارغ ىلع نكسسلا عاطق ةنمقر بناج ¤إا ،ةلطعتŸا

..ةئيبلإ يمحنصس إذكه :Êاه
قلطأا عاطقلا نأاب ،سسمأا ،Êاه رهزل ،لقنلا ريزو دكأا
ةقيدسص ةليسسو هلعجي ام ةقاطلل يبيرجتلا جذومنلا
دبع ةيروهم÷ا سسيئر تاميلعتل ا-ق-ي-ب-ط-ت ،ة-ئ-ي-ب-ل-ل
،عا-ط-ق-لا ن-ع لوأ’ا لوؤو-سسŸا Èت-عاو .نو-ب-ت د--يÛا

ديوزت ةي-ل-م-ع قÓ-ط-نا ى-ل-ع ،سسمأا ،ه-فار-سشإا لÓ-خ
حبسصأاو ،عاطقلا نأا ،دوقو-لا ي-ئا-ن-ث كر-حÃ ““ازو-ت-يإا““

fiىلع دمتعي لازي ’ يذلا ،ةينطولا ةيمنتلا ‘ ايرو
حلا-سصم نأا ى-ل-ع ادّد-سشم ،ة-ئ-ي-ب-ل-ل ة-ثو-لŸا تا-قا-ط-لا

فاسضأاو .اهكÓهتسسا ةنلقع ‘ ادهج رخدت ⁄ هترازو
تاقاطلا ىلع دامتع’اب عئاسضبلاو سصاخسشأ’ا نم ديزŸا لقن عاطقلا فده نأا لقنلا ريزو
يملعلا ثحبلا ريوطتو رامثتسسÓل ةحناسس ةسصرف اهنأا اÈتعم ،طيÙا ةيام◊ ةفيظنلا

.راكتب’او

قـفاوŸا  م١202يفناج60 ءاعبرأ’ا2
 ـه244١ لوأ’ا ىدامج22

اصسنرفب ““ىقرألإ““ يرئإز÷إ مامإلإ باطخ
مامإ’ا باطخ نإا ،سسمأا ،يدهملب فسسو-ي ،فا-قوأ’او ة-ي-ن-يد-لا نوؤو-سشلا ر-يزو لا-ق

.اسسنرفب باطخ ““ىقرأاو ىلعأا““ دعي يرئاز÷ا
يرئاز÷ا مامإ’ا باطخ نأا ،يدهملب فسسوي ،ةينيدلا نوؤوسشلا ريزو حسضوأاو

،““ةيسسنرفلا تاطلسسلا ةداهسشب كلذ»و ةيطسسو-لاو مÓ-سسإ’ا ة-لا-سسر غ-ّل-ب-ي
ةماعلا ةفاقثلاب ةسصاخ ىرخأاو Ëركلا نآارقلاب ةسصاخ ةن÷ دوجو ادكؤوم

.““اهب سسانلا نوبطاخيسس ةمئأ’ا““ نأا رابتعاب ةيسسنرفلا ةغللاو
36 ¤إا ح-سشÎل-ل را--طإا50١ ايلا-ح يو-ف-سشلا نا-ح-ت-م’ا ‘ كرا-سشيو

 .سسردم مامإا اذكو يسسيئر ذاتسسأا مامإاو ذاتسسأا مامإا بسصنم
ةيبيردت ةلحرŸ نوعسضخيسس رابتخ’ا ‘ Úحجانلا نأا يدهملب دكأاو

ÃخÈ ب نوا-ع-ت-لا ة-ل-ي-سصح نا-ك يذ-لا تا-غ-ل-لاÚ ا-سسنر-فو ر-ئاز÷ا
ةلحرŸا هذه نأا ¤إا ةينيدلا نوؤوسشلا ريزو راسشأاو .مهتاردق ةيوقتل

مÓسسإ’او رئاز÷ا ةلاسسر غيل-ب-ت ن-م را-ب-ت-خ’ا ‘ Úح-جا-ن-لا ن-ك“
.““ةبÙاو ةيطسسولاو

 ÊوÒماكلإ Òفصسلإ عم تافايصض ءاقل ىوحف إذه
تاسسسسؤوŸاب فل-كŸا لوأ’ا ر-يزو-لا ىد-ل بد-ت-نŸا ر-يزو-لا ل-ب-ق-ت-سسا
نوÒماكلا Òفسس ،سسمأا ،ةرازولا رقÃ ،تافايسض ميسسن ،ةرغسصŸا
زيزعت لبسس نافرطلا لوانت ثيح ،وفابم فيزوج دولك ،رئاز÷اب
.ةرازولل نايب هب دافأا امبسسح ،نيدلبلا Úب ةكارسشلاو نواعتلا

مامته’ا تاذ عيسضاوŸا نافرطلا ثحاب-ت ،ءا-ق-ل-لا اذ-ه لÓ-خو
‘ نيدلبلا Úب ةكارسشو نواعت سصرف قلخ اميسس ’ ،كÎسشŸا

لواقŸا بابسشل ةسصرفلا ءاطعإاو ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸا ت’ا‹
،عقاولا سضرأا ىلع ةكÎسشم عيراسشم دي-سسج-ت-ل ن-يد-ل-ب-لا ‘

.ردسصŸا سسفن فيسضي
ةيرازولا هترئاد دادعتسسا تافايسض ىدبأا ،قايسسلا اذه ‘و
ثعب ‘ مهاسست يتلا نواعتلا تاردابمو سصرف عيمج ةسساردل
لاÛا ‘ نوÒماكلاو رئاز÷ا Úب يئانثلا نواعتلا زيزعتو
تا-طا-سشن-ب ة-ل-سصلا تاذ ن-يدا-يŸا ‘ ة--سصا--خ ،يدا--سصت--ق’ا
ةرغسصŸا ةيداسصتق’ا ةسسسسؤوŸا عيجسشت لÓ-خ ن-م ،عا-ط-ق-لا

.ةيجراÿا قاوسسأ’ا فلتfl ىلع حاتفن’ا ىلع
جمانرب عسضو ‘ هتب-غر ÊوÒما-ك-لا Òف-سسلا د-كأا ،ه-ت-ه-ج ن-م
قلخ ‘ رئاز÷ا ةبرŒ نم ةدافتسس’اب هدÓبل حمسسي نواعت
هناكمإاب عاطقلا اذه نأا ةسصاخ ،ةر-غ-سصŸا تا-سسسسؤوŸا ع-ي-ج-سشتو

 .نايبلا حسضوي ،بابسشلل ليغسشتلا سصرف نم ديدعلا قلخ
كÎسشŸا لمعلا ‘ ءدبلا ةرورسض ىلع نافرطلا قفتا ،Òخأ’ا ‘

‘ نيدلبلا تاعلطت بسسح يئانث-لا نوا-ع-ت-لا ىو-ت-سسم ع-فر ل-جأا ن-م
ت’ا‹ عيونتل ةديدج ةيكيمانيدب عفدلاو ،ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸا لا‹

.ةكارسشلا

AIS طــــــــــــسسو :عــــــــــبطلا
ةخسسن0032 :سسمأا خسسن ددع

:9١ ديفوك

ةباصصإإ822
 تايفو5و

ةعاصس42 لÓخ
نع ،سسمأا ،ةحسصلا ةرازو تنلعأا

سسوÒفب ةديدج ةباسصإا822 ليجسست
.ةعاسس42 لÓخ تايفو5و ،انوروك

ةن÷ نع مÓعإ’اب فلكŸا بسسحو
لامج ،انوروك سسوÒف دسصرو ةعباتŸا
تاباسصإ’ا ةليسصح تعفترا دقف ،راروف
.سسوÒفلاب ةدكؤوم ةلاح3٧800١ ¤إا

سسوÒفلا اياحسض ددع عفترا Úح ‘
5 ليجسست دعب ،ةافو ةلاح28٧2 ¤إا

68١ تلثا“ امنيب .ةديدج تايفو
سسوÒف نم ءافسشلل ةلاح

ددع لـــــسصـيل ،اـنوروك
Ú 58١86ـــفاعتŸا

.ةـــــــلاح

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’أ ىدامج٢٢  قـفأوŸأ  م١٢٠٢يفناج٦٠ ءاعبرأ’أ

..ةقباصسلأ تاصسرامŸأ عم ةعيطقلل اعد
:سسنوي Ëرك

ةيروهم÷إ سسيئر غلبنسس
Œتإرإدإلإ سضعب تإزوا

درت ’ تائيهلاو تارازولا ضضعب¯
ةطاسسولا بودنم ضضئارع ىلع

 ةفسص نولحتني ضصاخسشأا ¯
 ةيروهم÷ا طيسسو

يدام دئاع نم ةدافتسسÓل
ىلع يسضقنسس ¯

ةوسشرلاو ةيطارقوÒبلا
ط----ي----شسو د----كأا
Ëر-ك ة-يرو-ه-م÷ا
نأا ،سسمأا ،سسنو----ي
يروتشسدلا ليدعتلا
بل--ط--ت---ي Òخأ’ا

Œنم ع-ي-م÷ا د-ن
ثاد-----حإا ل-----جأا
تاÒيغتلا
ءا-ن-ب-ل ة-يرور-شضلا
.ةديد÷ا  رئاز÷ا

تاطلشسلاب هعمج ءا-ق-ل لÓ-خ سسنو-ي لا-قو
نمحرلا دبع دلو ة-فا-ق-ث-لا راد-ب ة-ي-لÙا
يذلا يروتشسدلا ليدعتلا ةقيثو““ نإا ،يكاك
اهيلع عيقوتلا لبق يبعششلا ءاتفتشس’ا Èع رم
ةيروهم÷ا سسيئر لبق نم يشضاŸا عوبشسأ’ا

ةياردو ادينŒ انم بلطتت نوبت ديÛا دبع
لجأ’ و-ب-شصت ي-ت-لا Úن-طاوŸا تا-ع-ل-ط-ت-ب
رئاز-ج ءا-ن-ب-ل ة-يرور-شض تاÒي-غ-ت ثاد-حإا

فنك ‘ ةروطتم ،ةيوق ،ةكشسام-ت-م ةد-يد-ج
.““ةاواشسŸاو ةلادعلا
انيلع يغبني““ Óئاق ةيروهم÷ا طيشسو عباتو
Úن---طاوŸا ت’ا---غ---ششن’ ي----غ----شصن نأا
نيدهاج يعشسلاو ،ةفلتıا مهتامامته’و
تاشسرامŸا عم ةيلعفلا ةعيطقلا ثادحإا ¤إا
نأا ددشصلا اذه ‘ ركذو .““ةقباشسلا ةيبلشسلا

داد-عإا دد-شصب ة-يرو-ه-م÷ا ط-ي-شسو ة-ئ-ي-ه
¤إا هعفر متيشس يذ-لا ،يو-ن-شسلا ا-هر-ير-ق-ت
اهتاطاششن نمشضتي يذلاو ،ةيروهم÷ا سسيئر

¤إا اتف’ ،يلÙاو ينطولا ىوتشسŸا ىلع
تاعاطقلاب قلعت ام اشضيأا لمششي ريرقتلا نأا
تبا-ج-ت-شسا ي-ت--لا تا--ي’و--لاو ة--يرازو--لا
ة-طا-شسو-لا هاŒا ة-ي-نو-نا-ق-لا ا-ه-تا-ب-جاو-ل
.““كلذل بجتشست ⁄ يتلا ىرخأ’او
يتلا ةئيهلا طاششن ريرقت-لا اذ-ه ن-م-شضت-يو

ف’آا8 ءاهز ة÷اعم نم نآ’ا د◊ تنك“
نطاو-م ف’آا3 ةبارق تلبقت-شساو ة-شضير-ع
ت’ا--غ--ششن’ا م--هأا لو--ح لا--ح سضر---عو
ة-يا-م◊او ة-ح-شصلا ا-م-ي-شس ’ ،ة-عو--فرŸا
Òيشستو ليغششت-لاو ن-ك-شسلاو ة-ي-عا-م-ت-ج’ا

Úشس–و ةيوبÎلا ةموظنŸاو راقعلا لا‹
فيشضي ،اهÒغو ÚنطاوŸا ةششيعم فورظ
.ةيروهم÷ا طيشسو
نأا ى-ل-ع ءا-ق-ل-لا اذ-ه لÓ-خ سسنو--ي د--كأاو
Èع ةيروه÷ا ة-طا-شسو-ل ي-لÙا بود-نŸا
سسيئر رار-ق-ب Úع-م لوؤو-شسم و-ه تا-ي’و-لا
‘ اقفومو ابرقمو Óهشسم نوكيل ةيروهم÷ا
نوكت نأا ىلع““ ÚنطاوŸا حلاشصل هتÓخدت

ةردقلاو ةبيطلا ةعم-شسلاو قÓ-خأ’ا ه-تز-ي-م
.““زيي“ وأا ةقرفت نود راو◊او ءاغشصإ’ا ىلع
نم سسنوي Ëرك ةيروه-م÷ا ط-ي-شسو رذ-حو
ةيروهم÷ا طيشسو ةفشص نولحتني سصاخششأا

هذهو ،يدام ل-با-قÃ سسا-ن-لا ل-كا-ششم ل◊
‘ تلحفت-شسا ثد-ح-تŸا بشسح ةر-ها-ظ-لا

 .نطولا نم تاي’و ةدع
ع-م ه-ع-م-ج ءا-ق-ل سشما-ه ى-ل-ع ،فا--شضأاو
عمتÛا نع Úلث‡و ÚيلÙا ÚلوؤوشسŸا
ةيروهم÷ا ةطا-شسو نأا ،Âا-غ-ت-شسÊ ÃدŸا

،ةÒطÿا تافآ’ا هذه ةبراحÃ ل-ف-ك-ت-ت-شس
›ا◊ا ع-شضو--لا ة--شسارد لÓ--خ ن--م كلذو
راششتنا ¤إا تدأا يتلا بابشسأ’او عم-ت-ج-م-ل-ل

ما-ج-شسنا-ب سس“ ي-ت--لا ر--هاو--ظ--لا هذ--ه
سضع-ب و-لوؤو--شسم دد--ه ا--م--ك .ع--م--تÛا
’ يتلا ةيرازو رئاودو ةيذيفنتلا تايريدŸا
فرط نم لشسرت يتلا سضئار-ع-لا ى-ل-ع در-ت
ددشصب ه◊اشصم نأا ازÈم ،يئ’ولا بودنŸا
اذكو ةطاشسولا ةلي-شصح لو-ح ر-ير-ق-ت زا‚إا
يئ’ولا بودنŸا فداشصت يت-لا ل-ي-قار-ع-لا

نأا اف-ي-شضم ،ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر-ل ل-شسÎشس
ءاشضقلا““ لجأ’ تئششنأا ةيروه-م÷ا ة-طا-شسو

قفرŸاو ةرادإ’ا ‘ ةيبلشسلا رهاظŸا ىلع
ةيبوشسÙاو ةيطارقوÒبلا رارغ ىلع ماعلا
 .““تاكاهتن’ا لاكششأا عيمجو

ب .ديعصس

نع Úلث‡ ،سسمأا ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر ّسصخ
ةقلعتŸا اياشضقلا ثحبل لابقتشساب لمعلا بابرأا  تايلاردفنوك
ي-ل-ث‡ Ëد-ق-ت د-ع-بو .ي-ن--طو--لا دا--شصت--ق’ا سشا--ع--نإا--ب
مهتاطاششن ةيعشضو لوح ة-ي-فاو سضور-ع-ل تا-ي-لارد-ف-نو-ك-لا
ةرورشضب تاهيجوتلا سسيئرلا ىدشسأا ،ةيداشصتق’او ةيعانشصلا

Úعاطقلا ‘ ينطولا جاتنإ’ا ةدايز لجأا نم لمعلا ةلشصاوم
فلتfl ‘ فئاظو-لا ى-ل-ع ظا-ف◊او ،سصاÿاو ي-مو-م-ع-لا
نشسحتلا عم ة-شصا-خ ،ة-ي-عا-ن-شصلاو ة-يدا-شصت-ق’ا ت’اÛا
ةيكر◊ا ثعب ىلع دعاشسي ا‡ ،يحشصلا ع-شضو-ل-ل ظو-ح-لŸا
ةيمويلا ةاي◊اب ةطبترŸا تاطاششنلا اميشس ’ ،ةيداشصتق’ا
Úشس– ‘ رارمتشس’ا ةي-م-هأا ى-ل-ع ثح ا-م-ك .Úن-طاو-م-ل-ل
داوم ةيطغت لمششيل ه-ع-يو-ن-تو ي-حÓ-ف-لا جا-ت-نإ’ا ر-يو-ط-تو
تيزلاو ركشسلاو موحللاو بيل◊ا قوحشسمك ،ايلاح ةدروتشسم
‘ قÓطن’ا ىلع ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر ح-لأا ا-م-ك .فÓ-عأ’او
ةنشسل رطشسŸا فدهلا غولبل ايلfi ةعنشصŸا داوŸا ريدشصت
4 غولبو ،ر’ود رايلم3وÚ 2ب ام حواÎت ةدايز قيقحتل ،1202
ءاطعإا ةرورشض عم ،تاقورÙا جراخ تارداشص ر’ود رايلم
ثادحتشساو ،ةيقيرفإ’ا لودلا لوحن ريدشصتلل ةشصاخ ةيمهأا

سسيئر رمأا امك .ةيرئاز÷ا فراشصŸاو كونبلا نع تايلث‡
معدل ةيلاعف Ìكأا رود بعلب ‘رشصŸا عا-ط-ق-لا ة-يرو-ه-م÷ا
،Úينطولا نيرمثتشسŸا ةيرومأام لي-ه-شستو ي-ن-طو-لا جا-ت-نإ’ا
ةئيطبلا تاءارجإ’او ةيطارقوÒبلا لاكششأا لك ىلع ءاشضقلاو
ىلع لمعلاب سسيئرلا رمأا امك .ينطولا داشصتقÓل ةلقرعŸاو

كÓمأا اميشس ’ ،سصوشصÿا هجو ىلع ةيلاŸا عاطق ةنمقر
¤إا لوشصولل ،لاجآ’ا برقأا ‘ ،كرام÷او بئارشضلاو ةلودلا
،راقعلا ةلأاشسم ‘و .تÓماعتلا فلتfl ‘ ةماتلا ةيفافششلا
ÚيوتشسŸا ىلع ةمزÓلا تاءارجإ’ا لك ذاختاب سسيئرلا هّجو
يرورشضلا راقعلا ىلع لوشص◊ا ليهشستل يلÙاو يزكرŸا
لك ‘ ةديدج لغشش بشصانم قلخو ،تارا-م-ث-ت-شس’ا Úطو-ت-ل
نأا ىلع ،ىرخأا ةرم ،سسيئرلا ّحلأا ،ماتÿا ‘و .نطولا ءاجرأا

،ةيشسفانت ةعانشص ءانب ‘ نُمكي ينطولا داشصتق’ا لبقتشسم
Óيدب نوكي ،روطتم يتا-مد-خ عا-ط-قو ،ة-عو-ن-ت-م ة-حÓ-فو

تادئاعل ةطرفم ةيعبت نم جور-خ-ل-ل ا-ماد-ت-شسمو ا-ي-ق-ي-ق-ح
اودق تايلاردفنوكلا ءاشسؤور نأا ركذلاب ريدج .تاقورÙا

سشا-ع-نإ’ا ة-ط-خ حا‚إا ‘ م-ه-كار-ششإ’ سسي-ئر-ل-ل م-هر-ك-شش
ءادأا ةلشصاوم ‘ قيفوتلاو ةحشصلا ماود هل Úّنمتم ،يداشصتق’ا

.نطولاو بعششلل ًةمدخ ةيماشسلا هماهم

ةشسشسؤوŸاب لاشصت’ا ريدم فششك
كك-شسلا-ب ل-ق-ن-ل-ل ة--ي--ن--طو--لا
نع ،لÓع-شش لا-م-ج ،ة-يد-يد◊ا

 ةيناكمإا ةشسارد-ب ة-كر-ششلا ما-ي-ق
اهفييكتو ةيليللا طو-طÿا ةدو-ع
فÒ flغ ،رج◊ا تي-قاو-م ع-م
تازوا-ج-ت-لا سضع--ب ل--ي--ج--شست
 ،ي---ح---شصلا لو----كو----توÈل----ل
نشس◊ا Òشسلا ىلع رثؤوت نل يتلاو
.تاراطقلا ةدوعل
ةيمويب لاشصتا ‘ لÓعشش حشضوأاو
ة--شسشسؤوŸا““ :نأا ،سسمأا ،““راو◊ا““
ةيديد◊ا ككشسلاب لقنلل ةينطولا
ةدوع ةيناكمإا ينقت لكششب سسردت
اهفييكتب كلذو ،ةيليللا طوطÿا

عم ،يحشصلا رج◊ا تيقاوم عم
تقولا ‘ نكÚ ’ Áح ‘ ،Òشصقلا ىدŸا ىلع Òشسلا ‘ تابارطشضا لجشسي نأا نكÁ يذلا ةكبششلا ىلع طغشضلا ةاعارم
    .““نيرفاشسŸا فرط نم ةsرشسأ’ا مادختشسا ةلاحتشسا ببشسب دقارم يو– يتلا تاراطقلا ةدوع ›ا◊ا
بلغأا““ :نأا لÓعشش دافأا ،تÓحرلل يجيردتلا فانئتشس’ا دعب نيرفاشسŸا فرط نم يحشصلا لوكوتوÈلا ماÎحا ىدم نعو
ىلعف ،يدشس÷ا دعابتو ةمامكلل ءادترا نم ةشصتıا ناجللا فرط نم عوشضوŸا يحشصلا لوكوتوÈلا نومÎحي نيرفاشسŸا

انرودو ،ينطولا ىوتشسŸا ىلع تÓحرلا ديازت عمو ايموي ديازتي ددعلاو ،رفاشسم فلأا48 نم Ìكأا سسمأا لوأا انلقن لاثŸا ليبشس
يتلاو ،يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم ىلع ةرششتنŸا روشصلا نعو .““ةمÓشسو نامأا ‘ هلقنو نطاوŸا ةحشص ةيامح ىلع رهشسلا وه
لكب انلجشس““ :ةشسشسؤوŸا تاذب لاشصت’ا ريدم لاق ،تاراطقلا لخاد ماعلا ماظنلاو ةيحشصلا ت’وكوتوÈلل تاقورÿا سضعب Úبت
Òبك لكششبو مfiÎ يحشصلا لوكوتوÈلا نأا اندكأا امكف ،ماعلا ماظنلا ىلع رثؤوت نأا اهل نكÁ ’ نكل ،تازواجتلا سضعب فشسأا
.““تاراطقلا ةكبشش ىلع طغشضلا ةدايزو رج◊ا تاقوأا باÎقا عم اشصوشصخ ،هفرعت يذلا طغشضلا نم مغرلاب تاراطقلا لخاد
مراشصلا قيبطتلا ىلع سصر◊ا عم ،ينطولا ىوتشسŸا ىلع تاراطقلل ةيجيردتلا ةدوعلا ‘ ةكرششلا رارمتشسا لÓعشش دكأاو
¤إا ÚنطاوŸا اعد امك ،نمآا لكششب هلقنل انامشضو نطاوŸا ةمÓشسو ةحشصل ةيامح هجاردإا ” يذلا يحشصلا لوكوتوÈلل
.تاراطقلل نشس◊ا Òشسلا رارمتشسا نامشضل ةيئاقولا Òبادتلاب مازتل’ا

Œب ام لقنلاو تاراطقلل ةيجيردتلا ةدوعلا رارق تردشصأا ¤وأ’ا ةرازولا نأا ¤إا ةراششإ’ا ردÚ دحاو نآا ‘ يشسكاطلاو تاي’ولا،
نم ةيئاقولا Òبادتلل مراشصلا ماÎح’ا ةرورشض ىلع ديكأاتلا عم ،انوروك سسوÒفب تاباشصإ’ا ددع ‘ لجشسŸا عجاÎلا دعب
‘ ةيئابولا ةيعشضولا روطت قفو ةيناث ةلحرمك ةيئابرهكلا دعاشصŸاو وŸÎا ةدوع نأا حلاشصŸا تاذ تدافأا Úح ‘ ،سسوÒفلا

.مايأ’ا مداق
حمشس ام ،تايفولا اذكو تاباشصإ’ا ددع ثيح نم ةÒخأ’ا ةنوآ’ا ‘ اظوحلم انشس– ةيئابولا ةيعشضولا تدهشش دقف ،Òكذتلل
   .طاششنلا ¤إا لقنلا لئاشسوو ةطششنأ’ا نم ديدعلا ةدوعب

ح .فوؤورلأ دبع

:رمأايو ..لمعلأ بابرأأ تايلأردفنوك نع Úلث‡ يقتلي نوبت سسيئرلأ

 داسصتقÓل ةلقرعŸإ ةيطإرقوÒبلإ  ىلع ءاسضقلإ بجي
 ايلfi ةعنسصŸا داوŸا ريدسصت ‘ قÓطن’او ينطولا جاتنإ’ا ةدايز¯

 ةيلاعف Ìكأا رود بعل ‘رسصŸا عاطقلا ىلعو ..Óجاع ةيلاŸا عاطق ةنمقر ¯
تارامثتسس’ا Úطوتل يرورسضلا راقعلا ىلع لوسص◊ا ليهسست ¯

 نطولا Èع ةديدج بسصانم قلخ ¯

سشأولع نيدلأرون

:روتيصش ..تاكولصسلأ Òيغت ¤إأ اعد

““توزاŸإ““ دروتسسن نل
‘ 1202

ر---يزو ف---ششك
لاقتن’ا
يوقاطلا
تاقاطلاو
،ةددجتŸا

ن-يد-لا سسم-شش
،سسمأا ،روت-ي-شش
ر--ئاز÷ا نأا---ب
008 كل-ه-ت--شست

Îم نو--ي--ل---م
Îم رايلم04 لداعي ام يأا ،زاغلا نم ايعوبشسأا بعكم
06 كلهتشست اميف ،ر’ود نويلم003 ةميقب ايونشس بعكم
.ايونشس ماÿا لوÎبلا نم نط نويلم
ديوزت ةيلمع قÓ-طإا لÓ-خ ،سسمأا ،رو-ت-ي-شش فا-شضأاو
ةلشصاوŸا اننكÁ ’ هنأاب دوقولا يئانث كرحÃ ““ازوتيإا““

نوكيشس0302 قا-فأا ‘و ،هذ-ه كÓ-ه-ت-شس’ا ةÒتو ‘
عباتو .كلهتشسن وأا عيبن ءاوشس زا-غ-لا ‘ ز-ج-ع ا-ند-ن-ع
،““تاكولشسلا Òيغ-ت بج-ي …ناوأ’ا نآا““ :لو-ق-ي رو-ت-ي-شش
سسيئر اهيلع دّدشش يتلا ةديد÷ا ةشسايشسلا نأا افيشضم
ةقيق◊ا لو-ق ي-ه نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷ا
لجأا نم ائيشش كÎن نأا بجيو ،Úن-طاو-م-ل-ل ع-قاو-لاو
لوÎبلا ىلع دمتع-ن نأا بج-ي ’ ..ة-مدا-ق-لا لا-ي-جأ’ا
0302 قافآا ‘و ،ام اموي ناي-ف-ت-خ-ي-شس م-ه-نأ’ زا-غ-لاو
،لكك ⁄اعلا ‘ اهكÓهتشسا متي نل توزاŸاو نيزنبلا

حبشصيشسو ..ءابرهكلاب Òشست تارايشس كا-ن-ه نو-ك-ي-شس
.““ةيمومعلا ةحشصلا ىلع رطخ لازايدلا
دوقولا نم رايلم2 دروتشست رئاز÷ا نأا ريزولا فششكو
’1202 ةنشس ‘ هنأا ىلع حّلأا سسيئرلا نأا امك ،ايونشس
جذو‰ عشضو بجي هنأاب روتيشش فاشضأاو .ائيشش دروتشسن

بج-ي ة-يو-قا-ط-لا داوŸا را-ع-شسأا““ :Ó-ئا-ق ،يو-قا--ط
’ نيذلا ÚنطاوŸا ى-ل-ع سسي-ل ن-ك-لو …ا-ه-ت-ع-جار-م
تازايت-م’ا ن-م ة-ئاŸا-ب08 ... اÒث-ك نو-ك-ل-ه-ت-شسي
ةرورشض ىلع ريزولا ددششو .““اهيقحتشسم Òغل بهذتشس
تاقاطلا لÓغتشساو ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا دراوŸا كÓ-ه-ت-شسا
دبع ةيروهم÷ا سسيئر هيلع ح-لأا ا-م و-هو ،ة-ي-شسم-ششلا
.نوبت ديÛا

سش .ةيصضأر

:““رأو◊أ““ ـل لÓعصش لامج ،ةيديد◊أ ككصسلاب لقنلأ ةكرصشل لاصصت’أ ريدم

ةـــيليللإ طوـــطÿإ ثــعب ةيناــــكمإإ سسردن
تازواجتلا ضضعبل فسسأانو ..يحسصلا لوكوتوÈلا نومÎحي نورفاسسŸا¯

راـــــطقلا Èع اــــيموي رفاـــسسم ف’آا9 ›اوـــح انلجسس¯
 ايلاح دقارم يو– يتلا تاراطقلل ةدوع ’¯

تايلأردفنوك نع ÚلثمÃ هعمج عامتجأ بقع ةماه تأرأرقو تايصصوت ةدع نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر ردصصأأ
 تايلأردفنوك نع Úلث‡ عم نوبت سسيئرلأ ثحابت ،ةيروهم÷أ ةصسائر حلاصصم نايب قفوو .لمعلأ بابرأأ

.ينطولأ داصصتق’أ سشاعنإاب ةقلعتŸأ اياصضقلأ ،لمعلأ بابرأأ



ةبعسصلأ ةلمعلاب ليخأدم tرديسس

حـــيتي دــــيدج قيبطت
تايÎضشم عفد نيرجاهملل

مهبراقأأ ىلع اهعيزوتو
رـــــئأز÷أ ‘

داضصتقاب ةفلكŸا ةبدت-نŸا ةرازو-لا تن-ل-عأا
،اهل نايب ‘ ،ةئضشانلا تاضسضسؤوŸاو ةفرعŸا
ةئضشانلا ةضسضسؤوŸا هتقلطأا قيبطت نع ،شسمأا
جراÿاب ÚميقŸا Úيرئازجلل حيتي ’’” ”’’
ةلمعلاب رئاز÷اب مهبراقأا تا-يÎضشم ع-فد-ب
فلتخÃ مهلزانم ¤إا اهليضصوت عم ةبعضصلا
نإاف ،ردضصŸا تاذ بضسحو .نطولا تايلو

قلطأا يذلا تامدÿا ددعتم قيبطتلا اذه
ة-ي-لا-ج-ل-ل ح-م-ضسي ’’ناو ” ”’’ م-ضسا ه-ي-ل-ع
ةقاطبب تايبلطلا ن-م-ث’’ ع-فد-ب ة-ير-ئاز÷ا

عم شسيÈضسكا ناكيÒمأاو دراكÎضسامو ازيف
رئاز÷اب مهبراقأا فتاه مقرو ناونع عضضو
لÓخ اهليضصوتب اهدعب ’’ناو ” ”’’ لفكتلل
موي نم وأا عيرضسلا ديÈلا قيرط نع Úتعاضس
.ةماقإلا ةقطنم بضسح ،مايأا5 ¤إا
ةمضصاعلا ر-ئاز÷ا ي-ف-ف’’ نا-ي-ب-لا ‘ ءا-جو
لÓخ ناكضسلل تايبلطلا ليضصوت متيضس ،Óثم
مو-ق-ت ’’ناو ” ”’’ نأا ا-ف-ي-ضضم ’’ة-عا-ضس42
لضصأا نم ةيلو12 ‘ ايلاح ليضصوتلا ةمدخب
اذ-ه نأا ة-بد-ت-نŸا ةرازو-لا تح--ضضوأاو .84
ةحئاج هتزيم قايضس ‘ قلطأا دق قيبطتلا
تÓقنتلا نم Òبك لكضشب تّدح يتلا انوروك

ةيلا÷ا نأا ةفيضضم ،ا-ه-جرا-خو ر-ئاز÷ا ‘
ءاقل ن-م ن-ك-م-ت-ت ⁄ جراÿا ‘ ة-ير-ئاز÷ا
ةمزألا لعفب ا-ب-ير-ق-ت ة-ن-ضس ذ-ن-م ا-ه-برا-قأا
        .ةيحضصلا

ةبعضصلأ ةلمعلاب ليخأدم tردي قيبطت
متت يتلا تاعوفدŸا’’ نأا ةرازولا تحضضوأاو
تاباضسح ¤إا اهليو– متي ةبعضصلا ةل-م-ع-لا-ب
يطايتحا ‘ مهاضسي ا‡ ،رانيدلاب ’’” ”’’
دكأات دق ’’” ”’’ نأا ةدكؤوم ،’’دÓبلل فرضصلا
ل ،حئاضصنلاو تاراضشتضسلا نم ديدعلا دعب
شضرعلا نأا ،ةيلودلا كونبلا دحأا نم اميضس
يرئاز÷ا ميظنتلا عم ناقفاوتي ة-ي-ل-م-ع-لاو
.هب لومعŸا
نأا ¤إا ةرازو-لا ترا-ضشأا ،قا-ي--ضسلا اذ--ه ‘و
¤إا ةيرئاز÷ا ةيلا÷ا نم ةيلاŸا تاقفدتلا
رلود رايلم2 داكلاب تغلب ةيلضصألا مهدÓب

لوؤو-ضسم د--كأا ،دد--ضصلا اذ--ه ‘ .8102 ‘
روكذŸا Êوزعوب ميلضس ’’ناو ” ”’’ ةمدخ
يبلت تامدخو تاجتنم ممضصن’’ :نايبلا ‘

وهو دحاو فده-ب ة-ي-لÙا تا-جا-ي-ت-حلا
ىلع نولضصحي م-ه-ف .شسا-ن-لا ةا-ي-ح Úضس–

ىتحو Èكأا ةلوهضسب مهمه-ت ي-ت-لا تا-مدÿا
ناكم ‘ دجوت ل يتلا ةركتبŸا تامدخلل
.’’اروبضسايد ” ”’ لثم رخآا
اضضيأا رفوي ’’” ”’’ قيبطت نأا نايبلا فيضضيو
ذخأل ةضصرفلا ةيراجتلا تامÓعلاو راجتلل
نأاو ،ةينوÎكلإلا ةراجتلا ‘ ةردابŸا مامز
ه--ن--كÁ ر--خآا يراŒ طا--ضشن وأا عزو--م يأا
ابوحضصم قيبطتلا Èع ه-تا-ج-ت-نŸ ج-يوÎلا
-ةرازولا بضسح- اذكهو .ليضصو-ت ة-مد-خ-ب
‘ Òب-ك ل-ك-ضشب م-ها-ضسي’’ ’’ناو ” ”’’ نإا--ف
.’’رئاز÷ا ‘ يرا÷ا يمقرلا عيرضستلا
داضصتقاب فلكŸا بد-ت-نŸا ر-يزو-لا حر-ضصو
دعب ديلو Úضساي ةئضشانلا تاكرضشلاو ةفرعŸا
ةكرضشلا ئنهأا’’ ديد÷ا قيبطتلا اذه Ëدقت
ةردا-بŸا هذ-ه ى--ل--ع ’’” ”’’ ة--ئ--ضشا--ن--لا
.’’ةزاتمŸا
مدقت يتلا ¤وألا ةرŸا يه هذه لوقي عباتو
ةمدÿا هذه لثم ة-ير-ئاز-ج ة-كر-ضش ا-ه-ي-ف

تقولا شسفن ‘ ققحتضس ي-ت-لاو ،ا-ن-ت-ي-لا÷
افيضضم ،’’رئازجلل ةبعضصلا ة-ل-م-ع-لا-ب Ó-خد
ع-ي-ط-ت-ضست ر-ئاز÷ا نأا مو-ي-لا تب-ث-ي اذ-ه’’
ةئضشانلا اهتا-كر-ضش ة-عار-ب ى-ل-ع دا-م-ت-علا
Óقان نوكت نأا اضضيأاو ،اهدا-ضصت-قا ع-يو-ن-ت-ل
.’’›اŸا لومضشلل

ب .ديعسس
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ايازŸا نم ديدعلا ديد÷ا موضسرŸا لمحو
ثادحتضسا لجأا نم بابضشل-ل تاز-ي-ف-ح-ت-لاو
طرضش ءاغلإا ‘ تلث“و ،ةرغ-ضصم تا-ضسضسؤو-م
عيراضشŸاو راكفألا يلما-ح ى-ل-ع ة-لا-ط-ب-لا
زاهج اهحنÁ يتلا تازايتملا نم ةدافتضسÓل
ةطضشنألا ثادحإا ‘ ةيتلواقŸا ةيمنتو معد
اهحنÁ يتلا ايازŸا نم ةدافتضسلا عيضسوتو
تائف-ل ة-ط-ضشنألا ع-ي-ضسو-ت را-طإا ‘ زا-ه÷ا
ÚحÓفلا-ك ع-يرا-ضشŸا ي-ل-ما-ح ن-م ىر-خأا
ةحجان-لا ع-يرا-ضشŸا با-ح-ضصأاو Úي-فر◊او
Òضسيتل ةينطولا ةلاكولا زاهج نم ةديفتضسŸا
.رغضصŸا شضرقلا

ليومتلل شضورقلأ ةبضسن عفر
 ةـــــئاŸاب05 ¤إأ يئانثلأ

شضرقلا ةميق عفر ،اضضيأا موضسرŸا نمضضتو
غلبم ن-م ة-ئاŸا-ب05 ¤إا ئ--فا---كŸا Òغ
ةمهاضسŸا ة-ب-ضسن شضي-ف-خ-تو ،را-م-ث-ت-ضسلا
غ-ل-ب-م ن-م ة-ئاŸا-ب05 ¤إا ة--ي--ضصخ--ضشلا
ليومتلا ةغيضصل ةبضسنلاب اذ-هو ،را-م-ث-ت-ضسلا
ليو“ ةداعإا شصوضصخب امأا ،طق-ف ي-ئا-ن-ث-لا
م-ه-ل ن-كÁ ه--نإا--ف ،ةÌع--تŸا تا--ضسضسؤوŸا
اقفو مهعيراضشم ليو“ ةداعإا نم ةدافتضسلا
هذه ديفتضستو ،يثÓ-ث-لا ل-يو-م-ت-لا ة-غ-ي-ضصل
تازايتملا ةفاك ن-م ةر-غ-ضصŸا تا-ضسضسؤوŸا
دد–و ،ئفا-كŸا Òغ شضر-ق-لا ءا-ن-ث-ت-ضسا-ب
طور-ضشب ة-ي-ن-عŸا ةر-غ--ضصŸا تا--ضسضسؤوŸا
كÎضشم يرازو رارقب اهليو“ ةداعإا تايفيكو

ف--ل--كŸا ر--يزو--لاو ة---ي---لاŸا ر---يزو Úب
.ةرغضصŸا تاضسضسؤوŸاب
قودنضصلا اهحنÁ ي-ت-لا ة-نا-عإلا شصضصخ-تو
ليومت-ل با-ب-ضشلا ل-ي-غ-ضشت م-عد-ل ي-ن-طو-لا
بابضشلا وأا باضشلا هزــــجني يذلا عورضشŸا
ةيعامج وأا ةيدرف ةفضصب عيراضشــــــŸا يوذ
ميظنتلاو عيرضشتلل اق-ب-ط ع-مŒ ل-ك-ضش ‘ وأا
باضشلا ةدافتضسا شصخي اميفو . هب لومعŸا

،ةعباتŸاو ةقفارŸاو نيو-ك-ت-لا ج-مار-ب ن-م
نود عيراضشŸا ووذ باب-ضشلا د-ي-ف-ت-ضسي ه-نإا-ف
ةينطولا ةلاكولل ةينقتلا ةدعاضسŸا نم لباقم
اهتراضشتضسا نمو ةيتلواقŸا ةيم-ن-تو م-عد-ل
ةلاكولل نكÁ امك ،اهتعباتم اذكو اهتقفارمو

ءاÈخ بتاكÃ ةناعتضسلا ةراضشتضسلا راطإا ‘
fiيلÚ، ا ¤إا ةفاضضإاŸاهرفوت يتلا ةدعاضس

نم عيراضشŸا يلماح بابضشلا ءلؤوهل ةلاكولا
.ةعباتمو ةقفارمو ةينيوكت جمارب

انويلم05 ¤إأ لضصت شضورق
يراـــــŒ لـــfi ءأرـــــــكل

شضرق ةرورضضلا دنع حنÁ ،ددضصلا تاذ ‘و
ةئامضسمخ غلبم زواجتي ل ئفاكم Òغ ‘اضضإا
ناكم وأا لÙا راجيإاب لفك-ت-ل-ل را-ن-يد ف-لأا
شصضصıا ئ-ناوŸا ىو-ت-ضسم ى-ل-ع و-ضسر-لا

تامدÿاو ع-ل-ضسلا جا-ت-نإا ة-ط-ضشنأا ثاد-حإل
اذه حنÁو ،ةميقŸا Òغ ةطضشنألا ءانثتضساب

بابضشلا وأا باضشلا أاجلي امدنع طقف شضرقلا
ةلحرم ‘ يكنبلا ليومتلا ¤إا عيراضشŸا ووذ
Òغ شضرق-لا نأا ا-م-ك ،تا-طا-ضشن-لا ثاد-حإا
رانيد نويلم زواجتي ل لÓغتضسÓل ئفاكŸا

يوذ بابضشلل نكÁو ،مي-ت-ن-ضس نو-ي-ل-م001
قطانم ‘ تfiÓ نم ةدافتضسلا عيراضشŸا
ةزه‹ ةضصضصختمو ةر-غ-ضصŸا تا-طا-ضشن-لا
علضسلا جاتنإا طاضشنل ةبضسنلاب را-ج-يإلا غ-ي-ضصب
. تامدÿاو
‘ اهيلع شصوضصنŸا ةوÓعلا غلبم Òغتي امك
69-432 مقر يضسائرلا موضسرŸا نم7 ةداŸا

يجولونكتلا هاوتfiو عورضشŸا ةيمهأا بضسح
.ينطولا وأا يلÙا داضصتقلا ‘ هرثأا اذكو
ةلا-كو-ل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا Úع-ت-ضسي نأا ن-كÁو
بنا÷ا مي-ي-ق-ت ر-ضصا-ن-ع ر-يد-ق-ت-ل ءاÈخ-ب
زواجتت نأا نكÁ لو ،عورضشملل يجولونكتلا
ة-ف-ل-ك ن-م %01 ة-ب-ضسن ةرو-كذŸا ةوÓ--ع--لا
هذه حنم تايفيكو طورضش دد–و ،رامثتضسلا
فلكŸا ر-يزو-لا ن-م رار-ق بجوÃ ةوÓ-ع-لا
وأا كنب-لا ر-فو-ت-يو ةر-غ-ضصŸا تا-ضسضسؤوŸا-ب
ىلع شضرقلا فلم ة÷اعŸ ةيلاŸا ةضسضسؤوŸا
ىدل هعاديإا خيرات نم نار-ه-ضش ها-ضصقأا ل-جأا

. ه◊اضصم
ةلاكولل ةماعلا ةيريدŸا ىوتضسم ىلع ثد–
ل لجأا ‘ لضصفلاب فلكتو نعطلل ةينطو ةن÷

‘ فلŸا عاديإا خيرات نم اموي03 زواجتي
بابضشلا فرط نم اهيلع ةضضورعŸا نوعطلا
نم مهعيراضشم تضضفر يتلا عيراضشŸا يوذ

عيراضشم ليو“و دامتعاو ءاقتنا نا÷ فرط
. تايلولا ىوتضسم ىلع رامثتضسلا

،حوتفم بارضضإا ‘ لوخدلاب ةراجتلا عاطق وفظوم دده
مغر ،ةيلآلا ةيقÎلاو رطÿا ةحنم نم م-ه-نا-مر-ح بب-ضسب
.ةراجتلا ةرازو اهتقلطأا يتلا ةديدعلا دوعولا
ةينطولا ةباقنلل يباقنلا عرفلا ةلث‡ ،يرامع ماهضس تدكأاو

نأا ’’راو◊ا’’ـل ح-ير-ضصت ‘ ،ة-يا-قو-لاو ة--با--قر--لا ناو--عأل
ةباقرلا ناوعأا لبق ن-م ه-ن-ع نÓ-عإلا ” يذ-لا بار-ضضإلا
نود تلاح يتلا ةبعضصلا ةيعضضولل ة-ج-ي-ت-ن ءا-ج ة-يا-قو-لاو

¤إا ةفاضضإلا-ب ،ه-جو ل-م-كأا ى-ل-ع م-ه-ما-هŸ م-ه-ت-ضسرا‡
انوروك ءابو راضشتنا نابإا اهيف  اولمع يتلا ةبعضصلا فورظلا
¤وألا فو-ف-ضصلا ‘ ة-ئ-ف-لا هذ-ه تنا-ك ثي-ح ،91 ديفو-ك

Ÿراكتحلاو ششغلا عمقو ةدو÷ا ةبقار .
،ةياقولاو ةباقرلا ناوعأا اهب يدا-ن-ي ي-ت-لا بلا-طŸا ن-عو
يضساضسألا نوناقلا ليدعت اهمهأا ،ةطيضسب اهنإا يرامع تلاق
تاوÓعلا ةيحان ن-م اÒث-ك لا-م-ع-لا ا-ه-ب-ضسح م-ل-ظ يذ-لا
01 لك ةيلآلا ةيقÎلا قح لي-ع-ف-ت ¤إا ة-فا-ضضإلا-ب ،بتر-لاو
نأا قايضسلا ‘ ةزÈم ،Úناوقلاو شصوضصنلا بضسح ،تاونضس
عم قفاوتت ل يتلاو ةباقرلا ناوعأا اهاق-ل-ت-ي ي-ت-لا رو-جألا
ةحنمو انوروك ةحنم نم او-مر-ح م-ه-نأاو ،لوذ-بŸا د-ه÷ا
. رطÿا
نأا ةياقولاو ةباقرلا ناوعأل يباقنلا عرفلا ةلث‡ تفاضضأاو
ةبضسن ىقل هب او-ما-ق يذ-لا ل-ما-ضشلا ي-ن-طو-لا بار-ضضإلا
ةيئلولا تا-ي-ضشت-فŸا بل-غأا ة-كرا-ضشÃ ةÒب-ك ة-با-ج-ت-ضسا
. ةيدود◊ا تايريدŸاو
يمدختضسŸ ةينطولا ةباق-ن-لا ه-ي-لإا تعد يذ-لا بار-ضضإلا
لامعلل ماعلا دا–لا ءاول ت– ةيوضضنŸا ،ةراجتلا ةرازو
ةبلاطملل ،ي-ف-نا-ج ع-بار-لاو ثلا-ث-لا ي-مو-ي ،Úير-ئاز÷ا
ىوتضسŸا Úضس–و ،ةعورضشŸاب اهت-ف-ضصو ي-ت-لا قو-ق◊ا-ب
اوبلاط نأا قبضس نيذلا ،ةباقرلا ناوعأل يضشيعŸاو ينهŸا
،اهيلع اولضصحي ⁄ يتلا ،تازايتملاو قوق◊ا نم ديدعلاب
. ىرخأا تاعاطق اهيلع تلضص– اميف

بارضضإا ‘ لوخدلا رارق ،ةراجتلا يمدختضسم ةباقن ترربو
،1202 يفناج4و3ـل ÚقفاوŸا Úنثلاو دحألا يموي ينطو
دحألا موي نم ءادتبا رخآا ينطو بارضضإاب ناعبتيضس ناذللاو
اقفو ،رهضشلا شسفن نم31 ةياغ ¤إاو يفناج01ـل قفاوŸا

Ÿةلادعلا حلاضصم شضفرب ،بار-ضضإلا-ب را-ع-ضشإلا ‘ ءا-ج ا
ةلضصÙا ةيلاŸا غلابŸا بضص ،تامارغلا ليضصحتب ةفلكŸا

‘ ،ة-با-قر-لا ناو-عأا فر-ط ن-م ةررÙا ر--ضضاÙا ن--م
ءاضشنإاب قلعتŸا832_60 نوناق-لا ق-فو شصاÿا با-ضس◊ا

ديفتضسي عاطقلا ناك نأا دعب ،ةيليمكتلا ليخادŸا قودنضص
حÎقم قيبطت مدعو ،ةيلاŸا ةرازو ليضص– لظ ‘ ،اهنم
ةبضسن شصيضصختب ،ةراجتلا ةرازو هتنبت يذلا ةينطولا ةباقنلا

مهرابتعاب ،يراجتلا لجضسلل ينطولا زكرŸا تاداريإا نم
،حÎقŸا اذه نأا نم مغرلاب ،اهليضص– ‘ يضساضسألا لماعلا

شسÁ ل ،بار-ضضإلا-ب را-ع-ضشإÓ-ل ق-فرŸا نا--ي--ب--لا بضسح
Ãتعيو ةلودلا ةينازيÈ فظوملل ازفاح .
فورظلا Úب نم نأا ةباقنلا تاذ تدكأا ،رخآا ديعضص ىلع
ريزو ةيبلت مدع ،بار-ضضإلا رار-ق ذا-خ-تل ا-ه-ت-ع-فد ي-ت-لا
لامعل ةينهŸاو ةيعامت-جلا بلا-طŸا ة-ي-ضضرأل ةرا-ج-ت-لا
يلث‡ عم ةددعتŸا تاءاقللاو تاعامتجلا مغر ،ةراجتلا
ةيئانثتضسا ة-ضصخر ح-ن-م مد-ع شصخألا-بو ،ةرا-ج-ت-لا ةرازو
مهتÈخ تقاف اقباضس ةرازولا مهتضصحأا فظوم2691 ةيقÎل
،ةيقرت نود ،ةنضس82 تلا◊ا شضعب ‘ تلضصوو ،تاونضس01
بضصانم حنم مدعو ،تاعاطقلا يقاب اهنم تدافتضسا املثم
ىلع اولضص– ن-يذ-لا Úف-ظوŸا ة-ي-قر-ت ل-جأا ن-م ة-ي-لا-م
ليدعت رخأات نع Óضضف ،ينهŸا مهراضسم لÓخ ،تاداهضش
مدعو ،ةيراجتلا ةباقرلا ‘ اهب لومعŸا Úناوقلا شضعب
‘ مهدجاوت مغر ،انرورك ةحنم نم ةباقرلا ناوعأا ةدافتضسا
مهضسفنأا Úضضرعم ةبراضضŸاو راكتحلا ةبراÙ ناديŸا
. رطخلل

ف .ليبن

تأزيفحتلأو ايأزŸأ نم ديدعلأ تلمسش

““جاضسنوأأ““ شضورق نم ةدافتضسÓل ةدـيد÷أ طورضشلأ هذه
ةئاŸاب05 ¤إإ يئانثلإ ليومتلإ ‘ ““دانإإ““ ليو“ ةميق عفر ¯

ةئاŸاب51 ¤إإ يثÓثلإ ليومتلإ ‘ ةيسصخسشلإ ةمهاسسŸإ عفر ¯
تإونسس ثÓثل ةيئابج هبسشو ةيئابج تإءافعإإ ¯
يراŒ لfi ءإركل انويلم05 ¤إإ لسصت ضضورق ¯

طاسشنلإ عيسسوتل ةرغسصŸإ تاسسسسؤوملل تإءافعإإو ضضورقو ..ةلاطبلإ طرسش ءاغلإإ¯

ف .ليبن

ينطولأ قودنسصلأ ريدم
:يعامتجلأ نامسضلأ

لضصت تاضضيوعت
ةئاŸاب001 ¤إأ
انوروكب Úباضصملل

ينطولأ قودنسصل-ل ما-ع-لأ ر-يدŸأ سسي-ئر-لأ ف-سشك
هنأأ ،ةياف◊ نامحرلأ دبع ،يعامتجلأ نامسضلل

سضيو-ع-ت ل-جأأ ن-م تأءأر-جإلأ ة--فا--ك ذا--خ--تأ ”
امهم ةئاŸا-ب001 ةبسسن-ب كلذو ،ا-نورو-ك ى-سضر-م
نأأ ¤أ أÒسشم ،ةيعامتجلأ ةيطغتلأ ةبسسن تناك
سسي-ئر ن-م رأر-ق د--ع--ب تءا--ج تأءأر--جإلأ هذ--ه

.نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ
نامسضلل ينطولأ قودنسصلل ماعلأ ريدŸأ فاسضأأو
هنأاب ،سسمأأ ،ةياف◊ نامحرلأ دب-ع ،ي-عا-م-ت-جلأ

ددع ناك امهم ةلماك انوروك ءابعأأ سضيوعت متيسس
ليلاحتلأ سضيو-ع-ت-ب ر-مألأ ق-ل-ع-ت-يو ،ل-ي-لا-ح-ت-لأ
رابتخلأو““RCP»و ““Òنا-ك-سسلأ““ ة-ي--ب--ط--لأ
ـب ردقي ›ام غلبم سصيسصخت ” ثيح ،يجولويبلأ

لÓخ انوروك تاسصوحف سضيوعتل رانيد رايلم42
نأوج03 ¤إأ ي-ف-نا-ج ن-م يأأ ،لوألأ ي--سسأد--سسلأ

.رمألأ ىسضتقأ أذإأ ديدجتلل ةلباق
ران-يد فلآأ5 د-يد– ” ه-نأا-ب ثد-ح-تŸأ ع--با--تو
0051وrcp ـل را-ن-يد0053و Òناكسسلل سضيو-ع-ت
ينعŸأ مزلي ثيح ،يجولو-ي-ب-لأ را-ب-ت-خÓ-ل را-ن-يد
ىلع لوسصحلل يبطلأ ريرقتلأو ةفسصولأ Ëدقتب
.انوروك تاسضيوعت
لÓخ ” هنأأ ¤أ ثدحتŸأ راسشأأ ،ىرخأأ ةهج نم
ةلطعلا-ب ح-ير-سصت-لأ ة-ي-سصا-خ قÓ-طإأ توأأ ر-ه-سش
¤إأ أÒسشم ،ءانهلأ قيبطت Èع اينوÎكلإأ ةيسضرŸأ
رانيد نوي-ل-م31 ¤أ Òسشت تأءا-----------سصحإلأ نأأ

81 ةميقب0202 ‘ ةيسضرŸأ لطعلل يموي سضيوعت
.رانيد رايلم

تياسش ةيسضأر

ةيلآلأ ةيقÎلأو رطÿأ ةحنÃ أوبلاط

ششغلأ عمقو ةباقرلأ نأوعأأ
حوتفم بأرضضإأ ‘ لوخدلاب نوددهي

يوذ بابسشلل ةمدقŸأ ةدافتسسلأ طورسش لّدعي يذلأ يذيفنتلأ موسسرŸأ نع ،ةيمسسرلأ ةدير÷أ نم Òخألأ ددعلأ ‘ ،ةموك◊أ تجرفأأ
.““ةيتلواقŸأ ةيقرتو معدل ةينطولأ ةلاكولأ““ ¤إأ ““جاسسنوأأ““ بابسشلأ ليغسشت معد زاهج ليو– دعب ،عيراسشŸأ
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يلع ديسس ةÒسصن يلع ديسس ةÒسصن يلع ديسس ةÒسصن

،تاجتنم ةدع تسسم
تيزلا اهزربأا

ءاÈخ ..ركسسلاو
ضسوقان نوقدي

Èع رطÿا
:””راو◊ا””

ة-نوآلا ‘ ة-ي--ئاذ--غ--لا تÙÓا راŒ ضضر--ف
نم ديدعلا تسسم ةديدج تادايز ةÒخألا
ىلع ،كÓهتسسلا ةعسساو ةيئاذغلا تاجتنŸا

اÃ ،علسسلا ف-ل-تflو ر-ك-سسلاو تيز-لا رار-غ
فعاسضتل  ،نئاجعلا ،فيظنتلا تاجتنم اهيف
يدرت لظ ‘ ،طيسسب-لا ن-طاوŸا ةا-نا-ع-م ن-م
يتلا ةيح-سصلا ة-مزألاو ة-ي-ئار-سشلا ةرد-ق-لا
.ةلاطبلا ىلع لامعلا فلآا تلاحأا
داوŸا تfiÓ ن--م د--يد---ع---لا تراز ””راو◊ا»
ةقيقح ءاسصقتسسل ةم-سصا-ع-لا-ب ة-ي-ئاذ-غ-لا
ارخؤوم اهسضرف يتلا ،ة-ي-ئاو-سشع-لا تادا-يز-لا
تو-يز ‘ تادا-يز رار-قإا ” ثي-ح ،را--ج--ت--لا
ارانيد02 تل-----سصو ةد-----ئاŸا
‘ ىرخأا تادايزو ،ةحي-ف-سصل-ل
Òناند5 ـب تددح ركسسلا ةدام
.دحاولا مارغوليكلل
،””ةد-يد÷ا”” تادا-يز--لا تسسمو
‘ اهعون نم ةيناثلا دعت يتلا
،ةد-ئاŸا تو-يز ،ة-ن-سس ن-م ل--قأا

ةراجتلا ر-يزو تا-ي-سصو-ت م-غر
ÚجتنŸا رعسس طبسض ةرورسضب
.ÚمعدŸا

تدهسش تاج-ت-ن-م ةد-ع تنا-كو
اهرعسس ‘ اعافترا عيباسسأا لبق
ةبلعلل اير-ئاز-ج ارا-ن-يد51 ـ--ب
انراسسفتسسا لÓ-خو .ةد-حاو-لا

دكأا ،تادايزلا هذ-ه بب-سس ن-ع
ىلع ” راعسسألا عفر نأا راجتلا

،ة--ل---م÷ا قاو---سسأا ىو---ت---سسم
ىوسس ديفتسسي ل ةئزجتلا رجات نأا رابتعاب
جو-ت-نŸا ‘ حا-برألا ن-م ة-ن-ي-ع-م ة-ب-سسن ن--م
ضسيل ه-نأا قا-ي-سسلا تاذ ‘ ن-يزÈم ،د-حاو-لا

ءا-ق-ل-ت ن-م را-ع-سسألا ع-فر م-ه-ت-ح-ل--سصم ن--م
.مهسسفنأا

قوسسب ةلمج رجات ،د-مfi لا-ق ،ه-ت-ه-ج ن-م
راع-سسأا تع-فر ن-م ي-ه ع-نا-سصŸا نإا ،را-م-سسلا
دهسش قو-سسلا نأا ا-م-ي-سس ل ،ة-ي-ئاذ-غ-لا داوŸا
،تاجتنŸا هذ-ه-ب ن-يو-م-ت-لا ‘ ا-حدا-ف ا-سصق-ن
،ةيولوألا ةداŸاب عناسصŸا نيو“ ضصقن ةجحب
راعسسألا ‘ ””ةÒبك”” تادايز رارقإاب أاجافتنل
.ثدحتŸا فيسضي ،راذنإا قباسس يأا نود
را-ج-ت-لا دا–لا ى-ل-ع لوألا لوؤو-سسŸا د-كأاو
اذه با-ب-سسأا لو-ح ه-م-ل-ع مد-ع Úي-فر◊او
ي-ت--لا ة--ه÷ا د--يد– م--ت--ي ⁄ ،عا--ف--ترلا
ا--عد Úح ‘ ،ه--نأا--سش ‘ رار--ق---لا ترد---سصأا
كلهتسسŸا ة-يا-م-حو نو-يدا-سصت-قلا ءاÿÈا
لجأا نم ل-جا-ع-لا ة-لود-لا ل-خد-ت ةرور-سضب

قوسسلا ةيامحو ةيئار-سشلا ةرد-ق-لا ة-يا-م-ح

ةعسساولا داوŸا ‘ ÚبراسضŸا نم ةيرئاز÷ا
.ةلودلا لبق نم ةمعدŸاو كÓهتسسلا

نوبعÓتي نوجتنم
ةمعدم علسس راعسسأاب

بازح Úيفر◊او راجتلا دا–ا ضسيئر دقتنا
تادايزلا ””راو◊ا”” ـل  ه-ث-يد-ح ‘ ةر-ه-سش ن-ب
ةمعدŸا ةيسساسسألا داوŸا ضضعب تلاط يتلا

داوŸا لث“ يتلا ىر-خأاو ،تيز-لاو ر-ك-سسلا-ك
تاجتنŸا ةعا-ن-سص ‘ ل-خد-ت ي-ت-لا ة-ي-لوألا
ÚببسستŸا ¤إا لوسصولا لجأا نمو ،ةفلتıا

لاسسرإاب هتئي-ه ح-لا-سصم تما-ق تادا-يز-لا ‘
ضضر---ع---ب ة---ل---م÷ا راŒ ¤إا تÓ----سسار----م
.اهردسصمو تادايزلا هذه لوح راسسفتسسلا

راعسسأا رسشؤوم عفر ىلع لوؤوسسŸا نم لوحو
داوŸا اذ--كو ة--م---عدŸا ة---ي---سسا---سسألا داوŸا
تا-ي-ط-ع-م كلÁ ل ه-نأا ¤إا را-سشأا ،ة--ي--لوألا

 .ةرهاظلا هذه لوح ةحيحسص
عافترا نأا ةرهسش نب حسضوأا ،ىرخأا ةهج نم
ة--ه--جوŸا ةÒمÿا ا--سضيأا تسسم را---ع---سسألا
لوخدلا نوددهي مهرودب مهو ،نيزا-ب-خ-ل-ل

،زبÿا ةدحو رعسس عفرب نودانيو بارسضإا ‘
عرا-سصن ن-ح-ن ،ةر-ه-سش ن-ب لو-ق-ي ،ة-حار-سص

ة--مزأاو ة--ه--ج ن--م ءا--بو--لا ة---مزأا :Úت---مزأا
فسصنو ةيكÓهتسسلا داوŸا ضضعبل تادايزلا
حسضويل داع هنأا لإا ،ىرخأا ةهج نم ةعنسصŸا
ن--ع ثح--ب---لا ة---ل---سصاو---م ‘ ه◊ا---سصم نأا
عسضو متيسسو ،تادايزلا هذه ‘ ÚببسستŸا

،اهدهع قباسس ¤إا راعسسألا ةداعإاو ،مهل دح
Úيفر◊او راج-ت-لا دا–ا ءا-سضعأا نأا اد-كؤو-م

ةا-عار-م قو-سسلا با-ت-ت-سسا ى-ل-ع نور--ها--سس
ىلع اظافحو ،كلهتسسملل ةيئارسشلا ةردقلل
 .ةيلخادلا ةهب÷ا رارقتسسا

،عافترÓل ةحسشرŸا ةيئاذغلا داوŸا Úب نمو
ة-ي-ئاذ-غ-لا تا-ج--ت--نŸا ،ةر--ه--سش ن--ب لو--ق--ي
ل-ق-ن-لا ة-كر-ح ق-ي-ل-ع-ت بب-سسب ،ةدرو-ت-سسŸا
ببسسب لودلا Úب ام يÈلاو يرحبلاو يو÷ا

،داوŸا هذ-هو ،ا-نورو-ك ءا-بو را-سشت-نا ي-خو-ت
ضضرعلا نوناقل عسضخت ،ةر-ه-سش ن-ب ف-ي-سضي
ىرخألا ةيئاذ-غ-لا داوŸا ي-قا-ب ا-مأا ،بل-ط-لاو
امك ضسيلو ،وه امك ىقبيسس اهراعسسأا رسشؤومف
داوŸا ةلسسلسس نمسض اهنأاب ضضعبلا هل جوري

ايعاد ،اهراعسسأا عفرب ةينعŸا
ليجعتب ة-ي-ن-عŸا تا-ط-ل-سسلا
ماÎحا ع--م دود◊ا ح--ت--ف---ب
ىت-ح ي-ح-سصلا لو-كو-توÈلا

،ة-ي-ن-طو-لا قو-سسلا نزاو-ت-ت
”أا ‘ كل--ه--ت--سسŸا ل--ع---جو
.ةيحيرألا

نوكتسس ةنسس1202
نم ايداسصتقا ةبعسص

 ..اهتيادب
قسسنŸا نجهتسسا ،هته-ج ن-م
ةينطولا ةمظنمل-ل ي-ن-طو-لا

يدا-ف ،كل-ه-ت-سسŸا ة--يا--م◊
راعسسأا عفر ةرهاظ نم ،مي“

ةمعدŸاو عسساولا كÓهتسسلا تاذ تاجتنŸا
ـل هثيدح ‘ مي“ عقوتيو ،ةلودلا فرط نم
ةبعسص نوك-ت-سس1202 ة---ن---سس نأا ””راو◊ا””
،ةنهارلا تايطعŸا نم ا-قÓ-ط-نا ،ا-يدا-سصت-قا
،م-ي“ ف-ي--سضي ،ط--ق--ف ضسمألا--ب””

اعافترا نئاجع-لا تا-ج-ت-ن-م تفر-ع
عفر ةلأاسسم ة-ه-جاو-لا ¤إا حر-ط-ت-ل
ضضعبو ةمعدŸا داوŸا راعسسأا رسشؤوم
ةر-ها-ظ-لا ي--هو ،ة--ي--لوألا داوŸا
ى-ل-ع بل-سسلا-ب دو-ع-ت-سس ي-ت-لا

هجاو-ي يذ-لا ن-طاوŸا بي-ج
عم لماعتلا ‘ تا-بو-ع-سصلا
.””قوسسلا

ابيرقت دعب :مي“ لاقو
ررسضتو ر-ج◊ا ن-م ما-ع

ىلع ÚكلهتسسŸاو راجتلا
ةجوم تءاج ءاوسس دح

ديزتل را-ع-سسألا عا-ف-ترا
ةا---نا----ع----م ةد----ح ن----م

اهÈتعت راعسسألا هذه نأا ادكؤوم ،كلهتسسŸا
راعسسألا عافترا ن-م ة-جوŸ ة-ياد-ب ة-م-ظ-نŸا
ر-سضي-سس ا-ه-عرا-سستو ،قو-ب-سسم Òغ ل-ك-سشب
نم رانيدلا ةميق Êد-ت-ف ،Ìكأا كل-ه-ت-سسŸا-ب

قوسسلا ‘ نومكحتي نم ضضعب عسشجو ةهج
بي-ه-ل ¤إا ه-ب-سسح نا--يدؤو--ي--سس ،ة--ه--ج ن--م
هتئيه بلاط-ت ةد-م ذ-ن-م ه-ي-ل-عو ،را-ع-سسألا
30/30 رمألا نم ةسسماÿا ةداŸا لامعتسساب
ةلودل-ل ح-م-سسي يذ-لا ة-سسفا-نŸا نو-نا-ق ن-م
ة--ع--سساو داوŸ را--ع--سسألا ضضع---ب Úن---ق---ت---ب
نمسضن ةجر◊ا تاÎفلا لÓخ كÓهتسسلا
ةنيعم ةÎفل قو-سسلا ط-ب-سض ءار-جإلا اذ-ه-ب
ةسصا-خ ،ا-ن-قاو-سسأل ءود-ه-لا ةدو-ع Úح ¤إا
ناسضمر رهسش باوبأا ىلع ،مي“ فيسضي ،اننأا
ذنم ةيلآا ةفسصب راعسسألا هي-ف ع-ف-تر-ت يذ-لا

.تاونسس
يتلا تافرسصتلل هفسسأا نع ثدحتŸا برعأاو
نو-برا-سضŸا را-ج-ت-لاو نو-ج-ت-نŸا ا-ه-ي--ف ع--قو
هسشيعت يذلا يح-سصلا فر-ظ-لا نو-ل-غ-ت-سسŸا
ةحئاج ءارج ⁄اعلا لود رارغ ىلع رئاز÷ا

،ق-ح ه-جو نود را-ع-سسألا او-ع-فرو ،ا-نورو-ك
،كلهتسسملل ةيئارسشلا ةردق-لا ةا-عار-م نود
نإا :هثيدح ضضرعم ‘ لوقي مي“ فاسضأاو

ةيكÓهتسسلا داوملل راعسسألا عافترا ةرهاظ
ة--با--سصإلا تلا--ح ¤وأا رو--ه--ظ ع---م تأاد---ب
ادا-ع-بأا تذ-خأا ا--ه--نأا لإا ،ا--نورو--ك ضسوÒف--ب

Òغ عا-ف-ترلا اذ--ه نأا ¤إا اÒسشم ،ةÒط--خ
ةرا-ج--ت--لا ةرازو ح--لا--سصم ى--ل--ع قو--ب--سسŸا
ةداŸا قفو داوŸا ضضع-ب ف-ي-ق-سست-ل ل-خد-ت-لا
ةراج-ت-لا عا-ط-ق-ل ح-م-سست ي-ت-لا ة-ي-نو-نا-ق-لا
طبسضل ةيئا-ن-ث-ت-سسلا تلا◊ا ‘ ل-خد-ت-لا
كلذو ،عسساولا كÓهتسسلا تاذ داوŸا راعسسأا

،ÚبراسضŸا راجتلا عسشجو عمط حبك لجأا نم
.كلهتسسŸا ىلع ةلماسش ةيامح ضضرف ةيغب

ةردقلا ددهي رانيدلا يواهت
ةيئارسشلا

‘ Òبÿا ى------ف-------ن
،ةيلودلا ةرا-ج-ت-لا
ل-ي--ب--ن رو--ت--كد--لا

هثيدح ‘ ،ةع-م-ج
نوكت نأا ””راو◊ا”” ـل
ع-فر ” ي-ت-لا داوŸا
‘ ا-----هرا-----ع-----سسأا

ةي-ن-طو-لا قو-سسلا
تيز--------لا ن--------م
داوŸاو ر---ك---سسلاو

قو-سسلا ‘ ا--هر--ع--سس ع--ف--ترا د--ق ة--ي--لوألا
ةجردلاب اهعافترا بب-سس ع-جرأاو ،ة-ي-لود-لا
يواهتو يرئاز÷ا رانيدلا قلزنا ¤إا ¤وألا
براسضت ¤إا ع-جر-ي لو ،ة-ي-ئار-سشلا ةرد-ق-لا
ليبسس يلع ة-ف-ل-ك-ت-لا ‘ ن-يدرو-ت-سسŸا د-ع-ب
 .ةيŸاعلا تاسصروبلا ‘ لاثŸا

نأا ‘ ل-ث-م-ت-ت ة-ي-سضق-لا نإا ة-ع-م-ج لو-ق-يو
‘ ةير◊ا قطنŸ عسضخت داوŸا هذه راعسسأا
ةرور--سض ¤إا ا--ي--عاد ،ة--ير--ئاز÷ا قو---سسلا

حتفو ،راعسسألا فيقسستو كلهتسسŸا ةيامح
،Úسسفا-ن-ت-م-ل-ل داوŸا ه-تا-ه-ل ةر◊ا ق-طا-نŸا

ر-سسكو ،ة-ي-ق-ي-ق◊ا ا-ه-نا-م-ثأا-ب عا-ب-ت ى-ت--ح
ل ىتحو ،افنآا ةروكذŸا داوŸا كلتل راكتحلا
قو--سسلا نودرو--ت--سسŸا ءلؤو---ه ل---غ---ت---سسي
يتلا كلت نم ىلعأا راعسسأاب نوعيبي مهكÎيو
،لاثŸا ليبسس ىلعو ،ةسصروب-لا ‘ ا-ه-ب عا-ب-ت
007 ـب عابت يتلا ةوهقلا رعسس ،ةعمج فيسضي
،طقف جد004 ¤إا لزني نأا ضضÎفŸا نم جد
داوŸاو تويزلاو ركسسلا ةدام ¤إا ةفاسضإلاب
،اهرعسس فعاسضتي يتلا ىرخألا ةدروتسسŸا
،كلذو ،ةينطولا قاوسسألا ‘ ،ةعمج لوقي

باسسحو ةباقر-لا با-ي-غ ¤إا ع-جار ،ه-ب-سسح
دوجو نع œانلا ة-لود-لا ن-م ح-بر-لا ضشما-ه
ةر◊ا قطانŸا اعيرسس حتف بجي Êوناق غارف
رلود2 ةيŸاعلا تاسصرو-ب-لا ‘ عا-ب-ي م-ح-ل-لا
؟...للÿا نيأاف رلود21 رئاز÷ا ‘ نكل

تاحيسضوت ءاطعإا ةراجتلا ةرازو ىلع
راعسسألا عافترا ةرهاظ لوح

،يدا--سصت--قلا Òبÿا ع--جرأا ،ه--ت--ه--ج ن---م
ـل هثيدح ‘ ،ضشيرب ردا-ق-لا د-ب-ع رو-ت-كد-لا
ةيكÓهتسسلا داوŸا را-ع-سسأا عا-ف-ترا ””راو◊ا””
نأا ¤إا ،ة--ي--لوألا داوŸا ضضع---بو ،ة---م---عدŸا
ةيسساسسألا  داوŸا هذه نأا ‘ نمكت ةلكسشŸا
ÚجتنŸا نم ليلق ددع ةسضبق ت– تحبسصأا

هيلعو ،ةلقلا راكتحا ةيعسضو  ‘ اوحبسصأاو
ددعتو  Úجتنملل ةسسفانŸا لا‹ حتف بجو
داوŸا  هذه جاتنإا ‘ Úيداسصتقلا ÚلماعتŸا

ةددfi طباوسضو طورسش Îفدب  اهتقفارمو
ح--لا---سصم ة---يا---م◊ ة---لود---لا فر---ط ن---م
راعسسألاب بعÓتلا يدا-ف-ت-لو ،Úك-ل-ه-ت-سسŸا

با-سسح ى-ل-ع  ة-يدا-ع Òغ حا-برأا ق--ي--ق–و
ضصل-خو ،Úن-طاو-م-ل-ل ة-ي--ئار--سشلا ةرد--ق--لا
ة-ه÷ا  ل-ع-ف در ر-ظ-ت-ن-نو لو--ق--ي--ل ضشير--ب
ءاطعإل راجتلا ةرازو ‘ ةلثمتŸا ةيمسسرلا
.ةلأاسسŸا لوح تاحيسضوتلا

فـلم

!Úـيرئاز÷ا ““مدسصت““ راعسسألا ‘ ةديدج تادايز
راكتح’ا رشسكل لخدتلا ةلودلا ىلع :مي“ يداف ¯          ةموهفم Òغ ةديد÷ا تادايزلا:ةرهشش نب ¯

راــــكتح’ا رــــشسكو راـــمثتشس’ا مامأا لاــــÛا حـــتف ةــــــلودلا ىلع :ششيرب ¯
  ةيلودلا قاوشسأ’ا ‘ اهرعشس فاعشضأا عابت تاجتنم :ةعمج ¯



fiيــل
 ـه٢٤٤١ لوأ’ا ىدامج٢٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢يفناج٦٠ ءاعبرأ’ا

6

نم د-يد-ع-لا Ëد-ق-ت ا-ضضيأا ةرود-لا هذ-ه تفر-ع
سسلÛا ءاضضعأا اهلÓخ حرط يتلا ،تÓخدتلا
 .تايدلبلا عيمج ‘ ÚنطاوŸا ت’اغضشنا

ةيحصصلا تامدÿا معدب بلاطم
Ãلظلا قطان

سسيئر بئان اعد ،ةحضصلا عاطقب قل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
ةيلÙا تاطلضسلا ،يتيمكل رمع ،ةحضصلا ةن÷

‘ ةيليللا ةبوانŸا حتف-ب ل-ي-ج-ع-ت-لا ةرور-ضض ¤إا
،يحي د’وأا ةيدلبب Úنثإ’ا فوضشب يحضصلا زكرŸا
Òضشب““ ىفضشتضسم ىلع طغضضلا ف-ي-ف-خ-ت-ل اذ-هو
ةاناعم نم ليلقتلاو ،ةيل-يŸا ة-يد-ل-ب-ب ““يرو-ت-ن-م
هذه ¤إا Óيل لقنتلل نورطضضي نيذلا ÚنطاوŸا
عاطقل ةيلام ةناعإا سصيضصخت ¤إا ةفاضضإا ،ةيدلبلا
تايدلبلل فاعضسإ’ا تارايضس ءانتقا دضصق ةحضصلا
تايدلب اهبلغأاو ،فاعضسإا ةرايضس ىلع رفوتت ’ يتلا

جرب ةيدلب ،ةلابغ ةيدلب ي-هو ،ة-لوز-ع-م ة-ي-ل-ب-ج
ةيدلب اذكو سسيجاي نب ةعيردوب ة-يد-ل-ب ،ر-ه-ط-لا

قر-ط-ت ،قا-ي-ضسلا اذ--ه ‘و .لو--ج--ع داو يÒخ
ةبوانŸا ة-ط-ق-ن ¤إا ة-ضسل÷ا هذ-ه ‘ بخ-ت-نŸا
ةيدلبب ةديد÷ا تا-مدÿا ةدد-ع-تŸا ةدا-ي-ع-لا-ب
تادايع ليجضستب اضضيأا تاطلضسلا ابلاطم ،ةيليŸا
يÒخ ةيدلب ،زيزعلا دبع يديضس ةيدلب نم لكب
ةوÓع ،ةنضسكات ةيدلبو سسواق ةيدلب ،لوجع داو

تارقم لÓغتضساب سصاÿا حاÎق’ا ديدŒ ىلع
هذ-ه-ب ةدو-جوŸا ةر-غا--ضشلا يد--ل--ب--لا سسر◊ا
.تامدÿا ةددعتم تادايعك تايدلبلا

عيزوت نود تلاح ةيرادإا ليقارع
ةددÙا اهلاجآا ‘ تانكصسلا

،وكوضص ةزيرب ،Òمعتلاو نكضسلا ةن÷ ةضسيئرل ناك
ةيلمع اهيف تنمث ،نكضسلا عاطق سصخت تÓخدت
ة-ت-قؤوŸا ة-ي--م--ضس’ا م--ئاو--ق--لا ن--ع نÓ--عإ’ا
Èع يراجيإ’ا يمومعلا نكضسلا نم نيديفتضسملل

flت’اح دوجوب هيونتلا اذكو ،تايد-ل-ب-لا ف-ل-ت
ثيح ،مئاوقلا هتاه نمضض اهؤوامضسأا درت ⁄ ةيرزم
ةداعإ’ رئاودلا ءاضسؤورل ءاد-ن ة-ثد-ح-تŸا ته-جو
.ةلبقŸا مئاوقلا دادعإا دنع مهت’اح ‘ رظنلا
اهحايترا نع اضضيأا ةنج-ل-لا ة-ضسي-ئر تر-ّب-ع ا-م-ك

فرط نم ةلوذبŸا تادو-ه-ج-م-ل-ل

نا-ك-ضس ل-ي-حÎل ة-ي-لÙا تا-ط-ل-ضسلا ›وؤو-ضسم
،ةيليŸاب طوقضسلل ةل-يآ’ا ““تح-ير-با-ت““ تارا-م-ع
دوه÷ا في-ث-ك-ت ةرور-ضض ¤إا قا-ي-ضسلا ‘ ة-ي-عاد
امك .نودرضسا عقوÃ تا-ك-ب-ضشلا ف-ل-تfl زا‚إ’
تانكضسل ةيجراÿا ةئيهتلا ةيع-ضضو ن-ع تلءا-ضست
مغر ،اهب لاغضشأ’ا ةيهتنŸا ““وÁا بانك»و ““لدع““
ةضصاخ ،ةرم لك ‘ اهعيزو-ت-ب ةرر-ك-تŸا دو-عو-لا

عقوÃ ةدوجوŸا ةينكضسلا عيراضشŸاب قلعتي اميف
ناطيغزمو يوزمآا عقومو ،ةناوعلا ةيدلبب رازيميت
تفرع عيراضشŸا هذه نأا ةدكؤوم ،لجيج ةيدلبب

ةيئ’ولا تايريدŸا فلتÚ flب ةيرادإا ل-ي-قار-ع
ىلعو .ةددÙا اهلاجآا ‘ ا-ه-ع-يزو-ت نود تلا-ح
اهءا-ق-ل ةز-ير-ب ةد-ي-ضسلا تد-كأا ،ةرود-لا سشما-ه

Ãت’اغضشن’ا ع-ي-م-ج-ب ه-غ-ي-ل-ب-تو ن-ك-ضسلا ر-يد
جماربو معدŸا يوقÎلا نكضسلا جماÈب ةضصاÿا
لا-غ-ضشأا ‘ اÒب-ك ار-خأا-ت فر-ع-ت ي-ت-لا ،““لد--ع““
نودر-ضساو ة-يدا-ضشلا ع-قوÃ ة--ضصا--خ ،ا--هزا‚إا
نإا تلاق امك .““لدع““ تانكضسل ةÒخأ’ا ةضص◊او
طبرلا لاغضشأا نأا اهل دكأا رئاز÷ا ت’اضصتا ريدم
Úكمتل ،عوبضسأ’ا اذه قلطنتضس ةيرضصبلا فايلأ’اب
امك .تارامعلل اهتئيه-ت ما“إا ن-م ““لد-ع““ ة-لا-كو
ةلجضسŸا ق’زن’ا رطخ ةيضضق حرطب اضضيأا تماق

ةيلاكضشإاو ،Òهاطلاب يمها-ضست ن-ك-ضسم001 ‘
ناردج نم ’دب مدختضسŸا ““سسولاث’ا““ ةراجح

لوزن دعب اهراي-ه-ناو ““لد-ع““ ع-قاو-م ‘ م-عد-لا
 .راطمأ’ا

ةيئاŸا دراوŸا ..ةيبÎلا ..لقنلا
ةمئاق ‘ ةصضايرلاو بابصشلاو

تايولوألا
ت’اغضشن’ا نم ةلمج اضضيأا ÚبختنŸا سضعب حرط

ء’ؤوه بلاط ثيح ،ةفلتfl تاعاطقب ةقلعتŸا
تاعمجتلا فلتfl ‘ لقن-لا طو-ط-خ ع-ي-ضسو-ت-ب
اهنمو ،ةي’ولا تا-يد-ل-ب ع-ي-م-ج Èع ة-ي-نا-ك-ضسلا
ةتضشمو ،Òهاطلاب حلاضص د’وأا ينك-ضسلا بط-ق-لا
¤إا ةفاضضإا ،ةفقضشلا ةيدلبب ةضشوضشعأاو ،تاجيلول

طبري يذلا قيرطلا عورضشم ءايحإا ةداعإا بلط
ناقرف ينب ة-ق-ط-نÃ لو-ج-ع داو يÒخ ة-يد-ل-ب
رطضشلا نأا املع ،ةدك-ي-ك-ضس ة-ي’و ع-م ة-يدود◊ا
ذ-ن-م لا-غ-ضشأ’ا ه-ب تف-قو-ت عور-ضشŸا ن-م لوأ’ا

سشينروك ةباثÈ Ãتعي هنأا نم مغرلا ىلع ،تاونضس
،ةي’ولا نم ةيقرضشلا ةه-ج-ل-ل

ديضصل-ل ءا-ن-ي-م زا‚إا-ب ة-ب-لا-طŸا ى-ل-ع ةوÓ-ع
ةيقرضشلا ةه÷اب ةيرحب تاهجاو ةئيهتو ،ةهزنلاو
ةه÷ا ئطاوضش ىلع طغضضلا فيفخ-ت-ل ،ة-ي’و-ل-ل
يلحاضسلا طيرضشلا رفوت مدع م-ك-ح-ب ،ة-ي-بر-غ-لا
ةهزنلاو ديضصلل ءانيم ىلع ةي’ولل ةيقرضشلا ةهجلل
ئطاضش نم ءادتبا ،ةأايهم ةيرحب تاهجاو ىلع ’و
.ناقرف ينب ئطاضش ¤إا ’وضصو تضسوضسات

ءاهتنا دعوم نع نوبختنم لءاضست ،رخآا بناج نم
،ةي’ولا نم تايدلب تضس ديوزتب ةضصاÿا لاغضشأ’ا
،ةراط-ضس ،سشورد-خ ي-ح-ي د’وأا ،ة-ي-ل-يŸا ي-هو

ها-يŸا-ب ،ح-بار د’وأاو فور-ع-م يد-ي-ضس ،ة-لا-ب-غ
،““ةبايضسوب““ دضس نم اقÓ-ط-نا بر-ضشل-ل ة◊ا-ضصلا
عورضشمك ةيبÎلا عاطق عيراضشم ةيعضضو نع اضضيأاو
يتلاو ،2102 ذنم لجضسŸا ““ةلميج““ ةيوناث زا‚إا

لح داج-يإا ¤إا او-عد ا-م-ك .مو-ي-لا د-ح ¤إا ر-ت ⁄
Ÿغ-ت-ضسا ة-ل-ك-ضش-Óةي-ف-ي-ظو-لا تا-ن-ك-ضسلا ل ‘

تقولا ‘ ،ءابرغ فرط نم ةيئادتبإ’ا سسرادŸا
ءاضضعأا سصرحو .اهنم ءاردŸا هيف مرحي يذلا
لاغضشنا لاضصيإا ىلع ي-ئ’و-لا ي-ب-ع-ضشلا سسلÛا

زا‚إاب سصاÿا ةف-ق-ضشلا ة-يد-ل-ب با-ب-ضش
ة--ب---ضشو---ضشعŸا بعŸÓا

Ãمهتقطن

.ةيلÙا تاطلضسلل

ءارجإل Òصضحتلا :لجيج ›او
انوروك سسوÒف دصض حيقلتلا ةلمح

ةرود لÓخ ،لاكلك رداقلا دبع ،لجيج ›او دكأا
Òضضح-ت-لا ‘ عور-ضشلا ى-ل-ع ،ي-ئ’و-لا سسلÛا
سسوÒف دضض حي-ق-ل-ت-لا ة-ل-م-ح ءار-جإ’ ق-ب-ضسŸا
Úمأ’ا نم لك فيلكت ” ،ددضصلا اذه ‘و .انوروك
سسلاÛا ءاضسؤورو رئاودلا ءاضسؤور ،ةي’ولل ماعلا
نكامأÓل قيقد ءاضصحإا ءارجإاب ،ةيدلبلا ةيبعضشلا
اضضرع هتاذ لوؤوضسŸا مدق امك .نيزختلا لئاضسوو
تذختا يتلا تاءارجإ’او Òبادتلا لوح ازجوم
ةيئانثتضسا افورظ تفرع يتلاو ،0202 ةنضس لÓخ
ة-ع-با-تŸا ‘ ل-ث-م-ت-ت Òباد-ت-لا هذ-ه ،ة-ب-ع-ضصو
قيضسنتب ةفلكŸا ةي-ئ’و-لا ة-ن-ج-ل-ل ة-ي-عو-ب-ضسأ’ا
انوروك سسوÒف نم ةياقولل يعا-ط-ق-لا طا-ضشن-لا
حتف ،ةي’ولاب ةيح-ضصلا ة-ي-ع-ضضو-ل-ل ““91 ـديفو-ك““

ةيدلب سشنحوبب ةيبÎلا ة-ير-يدŸ ة-حار-لا ز-كر-م
،ناطرضسلا ىضضرم ةدئافل ه-لÓ-غ-ت-ضس’ ،ل-ج-ي-ج
ىلع انوروك ىضضرŸ ةيفاضضإا ةرضسأا Òفوت دضصق
““ىيحي نب قيدضصلا دمfi““ ى-ف-ضشت-ضسم ىو-ت-ضسم
ةذختŸا Òبادتلل ا-ضضيأا قر-ط-ت ا-م-ك .ل-ج-ي-ج-ب
ي-ضسردŸا لو-خد--لا حا‚إا ى--ل--ع فار--ضشإÓ--ل
،لاكلك ›او-لا دا-ضشأا د-قو .ي-ن-هŸاو ي-ع-ما÷او
‘ ةحضصلا عاطق لبق نم ةلوذبŸا تادوهÛاب
‘ ÊدŸا عمتÛا تايلاع-فو ءا-بو-ل-ل يد-ضصت-لا
،هنم ةياقولا ‘ ةمهاضسملل ةينماضضتلا ةبهلا راطإا

ةÒبك ةجردب مهاضس يذلا نطاوŸا يعوب اهونم
اضضيأا ثد– امك .ةحئا÷ا هذه راضشتنا حبك ‘
ة-ي-مو-م-ع-لا تا-ن-ك-ضسلا ع-يزو-ت ‘ عور-ضشلا ن-ع
نم ةينكضس ةدحو1361 عيزوت ” ثيح ،ةيراجيإ’ا

ةيلمعلاو ع-يزو-ت-ل-ل سصضصıا ج-ما-نÈلا ن-م-ضض
ىلع رفوتت يتلا تايدلبلا يقاب لمضشتل ةرمتضسم
عيزوت ةرور-ضض ى-ل-ع ادد-ضشم ،ة-ي-ن-ك-ضس تاد-حو
تاضساردل اقفو ،اهيقحتضسم ¤إا ة-لود-لا تا-نا-عإا
.ةيفافضش لكبو ةينوناقو ةقيقد

ةحيلشص .سش

فلتخÃ ةشصاÿا ت’اغششن’او بلاطŸا نم ةلمج ،ةعبارلا ةيداعلا ةرودلا لاغششأا لÓخ ،يئ’ولا يبعششلا سسلÛا يبختنم سضعب مدق
.ةحشصلاو نكشسلا يتمزأا لح اهتمدقم ‘ ،لجيج ةي’وب ةشساشس◊ا تاعاطقلا

سش .ةحيلشص :لجيج

 لجيجب يئ’ولا يبعششلا سسلجملل ةعبارلا ةيداعلا ةرودلا

 مهأا ناكصسلا ةايح Úصس–و نكصسلا..ةـــــــــحصصلا
ةلجاو÷ا لاب لغصشي ام



 ةراطقو ماظعل مأا يتيدلبل Úيلام ÚفÓغ حنÁ ةفل÷ا ›او
ةيرق ديوزتل ه-ت-ق-فاو-م ،ي-مود ›Ó-ي-ج ،ة-ف-ل÷ا ›او ى-ط-عأا

دود◊ا رخآا ‘ عقت يتلا ،ماظ-ع-ل مأا ة-يد-ل-ب-ب ة-لوز-عŸا به-ي-ق-لا
حتف ة‹رب عم لجاعلا بيرقلا ‘ ءابرهكلاب ،ةي’ولل ةيبون÷ا

مدقو ،لظلا قطانم ىدحإا اهرابتعاب اهنع ةلزعلا كفل كلسسم
فÓغ نم تدافتسسا يتلا ،ماظعل مأا ةيدلبل فاعسسإا ةرايسس ›اولا

لوؤوسسŸا نم ةب-قارÃ ة-ي-م-ن-ت-لا ثع-ب-ل ،ارا-ي-ل-م٤1 ةم-ي-ق-ب ›ا-م
يتلا ،ةراطق ةيدلبل ارايلم0٢ غلبم مدق يذلا ،لوأ’ا يذيفنتلا

هلكسشي امو دعسسم ةيدلبب اهطبري يذلا قيرطلا ‘ رظنلاب دعو
 .رطخ نم

صسانهب .ءاهب :ةفل÷ا

ديهّسشلا““ ةطسسوتÃ يرادإ’او يوبÎلا مقاطلاو ذيمÓتلا ءايلوأا يكتسشي
صصقن نم ،ةدوف ينب ةيدلبب ““ريذنلا دمfi ةزيعم““ ةيوناثو ،““حبار رمع

مغر ةيسساردلا تارج◊ا بلغأا ‘ اهمادعناو ÚتسسسسؤوŸا Úتاهب ةئفدتلا
.تاونسس ذنم رركتت ةلا◊ا هذه نأا مكحب ،ةيبÎلا ةيريدŸ ةلكسشŸا عفر
دمfi““ ةيونا-ث ذ-ي-مÓ-تو لا-م-عو ةذ-تا-سسأا ع-م ““راو◊ا»ـل لا-سصتا ‘و
’ تارج◊اب ةئفدتلا تادحو مظعم نأا عيم÷ا دكأا ،““ةزيعم ريذنلا

زيح عسضو يذلا ،ةيزكرŸا ةئ-فد-ت-لا زا-ه-ج مد-ق بب-سسب ل-غ-ت-سشت
ةدام رفوت مغر توزاŸا ةداÃ لمعي  وهو ،٤991 ةنسس ةمدÿا
نوموقي ةسسسسؤوŸاب ةنايسصلا لامع نأا اوفاسضأاو ،يعيبطلا زاغلا
لكسشŸا نكل بطعلا حÓ-سصإ’ ةر-م ل-ك ‘ ة-ي-ع-ي-قر-ت لو-ل-ح-ب
بلجو ةئفدتلا زاهج Òيغتب ىوسس دعي ⁄ ل◊او مئاد حبسصأا

اسضيأا انل اودكأا ذيمÓتلا.تاسسسسؤوŸا يقاب ‘ هب لومعم وه امك يعيبطلا زاغلا ةداÃ لمعي ديدج رخآا
عفر امنيب ،ىودج نود نكل تاجاجتحا ةدعب اوماق دقو ،ةدراب دج تارجح ‘ نوسسردمتي مهنأا
لسصف لح املكو ،تاونسس٤ نم ديزأا ذنم نوناعي مهنأا انل نيدكؤوم ايلاع مهتوسص ةطسسوتŸا ةذتاسسأا
ىلع دمتعت ةطسسوتŸا تيقب امنيب ،تاونسس01 ذنم يعيبطلا زاغلا نم ةيدلبلا ةدافتسسا مغر ،ءاتسشلا

،توزاŸا ةدام
وهو ،ةسسسسؤوŸا هنم Êاعت رخآا لكسشم كانه ،ةئفدتلا نم ةذتاسسأ’او ذيمÓتلا ةاناعم ¤إا ةفاسضإاو

نا÷ ةدع ةرايز مغرو ،ذيمÓتلا ىلع ارطخ لكسشيو ام موي ‘ طوقسسلل ليآ’ا لئاŸا روسسلا رطخ
 .ةذتاسسأ’ا لوقي ،ادغ نوكي نل ل◊ا نأا ’إا ةÒخأ’ا تاونسسلا ‘ ةسسسسؤوملل ةينقت

هبارعل .ح :فيطسس

7

 ةدوف ينبب ةطشسوتمو ةيوناثب ةئفدتلا سصقن

تارسشع-لا ،صسمأا را-ه-ن مد-قأا
ذ--ي--مÓ---ت---لا ءا---ي---لوأا ن---م
ةيئادتب’ا ةسسردŸاب
،““نا--سضمر تيأا ن---يو---خأ’ا»

Ãةيدل-ب-ب ن-سسو-ل-ما ة-ق-ط-ن
،وزو يزيت ةي’و ‘ رازيمث

ة--كر--ح م--ي--ظ---ن---ت ى---ل---ع
قاطنلا ةعسساو ةيجا-ج-ت-حا

عنم ىلع مهمادقإا لÓخ نم
دعاقÃ قاحتل’ا نم مهئانبأا
.ةسساردلا

ءا-ي-لوأا ع-ن-م نإا-ف ،ة-قو-ثو--م ة--ي--لfi ردا--سصم بسسحو

¤إا باهذلا نم مهءانبأا ذ-ي-مÓ-ت-لا
م-ه-سضفر ن-ع اÒب-ع-ت م-ه-ت-سسرد--م
نمو ،صسردمتلل  ةئيسسلا فورظلل
هذهب يسسردŸا معطŸا بايغ ا-ه-ن-ي-ب
ل-ع--ج--ي ا‡ ة--يو--بÎلا ة--سسسسؤوŸا
لوا--ن--ت نور--ط--سضي ذ--ي--مÓ---ت---لا
،ءاتسشلا لسصف ‘ ةدرابلا تابجولا
ى-ل--ع ا--ب--ل--سس ر--ثؤو--ي يذ--لا ر--مأ’ا

راثأا يذ-لاو ،ي-سسارد-لا م-هدودر-م
ن-ع م-ه--جر--خأاو ءا--ي--لوأ’ا بسضغ

    .مهتمسص
  ت .صسÓيغأا :وزو يزيت

ذيمÓت ءايلوأا
نيوخألا”” ةشسردم

””ناشضمر تيأا
Áمهءانبأا نوعن
سسردمتلا نم

  هناكم حواري لازام Ëدق ينكسس جمانرب
؟ناشضمر كلاŸا دبع Íب ةيمهاشستلا تانكشسلا ملشست ىتم
ةد-حو Úنا-م-ث عور-سشم لازا--م
ن-ك-سسلا ة-غ-ي--سص ‘ ة--ي--ن--ك--سس
دبع ن-ب ة-يد-ل-ب-ب ،ي-م-ها-سست-لا
.هناكم حواري ،ناسضمر كلاŸا

ةد--يد--ع--لا ل--ئا--سسر--لا م---غرو
ا---ه---عدوأا ي---ت---لا ىوا---ك---سشلاو
اذ--ه--ب نو--ي---ن---عŸا نو---ن---طاوŸا
⁄ يذ-لا ي--ن--ك--سسلا ج--ما--نÈلا
جمانÈلا اذه نأا ’إا دعب ملسسي
طبختي لاز ام Ëدقلا ينكسسلا

رورم م-غر ةد-يد-ع ل-كا-سشم ‘
‘و .ينكسسلا عورسشŸا اذه لاغسشأا قÓطنا ىلع ةنسس ةرسشع ةتسس
‘ Ëدقلا ينكسسلا ج-ما-نÈلا ن-م نود-ي-ف-ت-سسŸا دّد-ج ،را-طإ’ا اذ-ه
عاطق حلاسصمو ةيئ’ولا تاطلسسلل مهتلاسسر ،““يمهاسستلا ““ ةغيسص

بقاعت ثيح ،تاونسس ذنم قلاعلا لكسشŸا اذه لحو لخدتلل نكسسلا
ةيفاكلا تانيمطتلا Ëدقت ’و ،دعب هلح متي ⁄و نولوؤوسسم هيلع
ذنم عورسشŸا اهدهسش يتلا ةديدعلا لكاسشŸا لظ ‘ نيديفتسسملل
.هلاغسشا قÓطنا

نكسسلا ة-غ-ي-سص ‘ ة-ي-ن-ك-سسلا ج-ماÈلا ن-م د-يد-ع-لا تلازا-مو ،اذ-ه
،زا‚إ’ا ‘ ىرخأا لكاسشم نم ىرخأ’ا يه Êاعت معدŸا يمومعلا

Âاغتسسم ةيدلبب زجنت ،ةغ-ي-سصلا هذ-ه ‘ ة-ي-ن-ك-سس ع-يرا-سشم ا-ه-ن-م
ت’واقŸا نأا ودب-يو .نار-غز-مو صشا‡ ي-سسا-حو ىر-سسا-م ة-يد-ل-بو
لامكتسسا لجأا نم نمزلا نآ’ا قباسست عيراسشŸا هذه زا‚إاب ةفلكŸا
دعب ةسصاخ ،ةددÙا لاجآ’ا ‘ ينكسسلا عورسشŸا ميلسستو لاغسشأ’ا
دوقع خسسفو ،نكسسلا عاطق ‘ ت’واق-م ا-ه-ت-ق-ل-ت ي-ت-لا تاراذ-عإ’ا
.تاونسس ذنم ةينكسس عيراسشÃ ةفلكŸا اهنم ديدعلا ةطسشنأا

Êاورم.م :Âاغتسسم

جراخ تاشسيورلاب ””ةركشسلا”” يح
ايومنت ةيطغتلا لا‹

يذلا و ،تاسسيورلا ةيدلبب ““ةركسس““ يح ناكسس يكتسشي
ةفاثكب ،ةلقرو ةي’و ىوتسسم ىلع ءايحأ’ا Èكأا نم Èتعي
حدافو حسضاف بايغ نم ،ةمسسن فلأا0٦ براقت ةيناكسس
مهبلاط-م نإا-ف ،نا-ك-سسلا بسسحو.ة-يو-م-ن-ت-لا ع-يرا-سشم-ل-ل
مهناذآ’ ÚلوؤوسسŸا قلغ مامأا لانŸا بع-سص ا-م-ل-ح تح-ب-سصأا

نم مهنامرح ببسس نع نولءاسستي مهلعجي ام ،ةقطنŸاب ةي-م-ن-ت-لا ة-ل-ج-ع ع-فد م-ه-سضفرو م-ه-باو-بأاو
تÓم◊ا لÓخ اهوعطق او-نا-ك ي-ت-لا م-هدو-عو-ل Úب-خ-ت-نŸاو ة-يد-ل-ب-لا صسي-ئر ثك-ن بب-سسو ،م-ه-ق-ح

ركبوبأا ،ةلقرو ةي’و ›او ،““راو◊ا““ ةيموي عم مهل لاسصتا ‘ ،““ةركسس““ يح ناكسس دسشانيو.ةيباختن’ا
،ةيراŒو ةيسضايرو ةيتامدخ قفارم زا‚إا رارغ ىلع ،مهتايجاح ةيبلتو لخدتلا ،ةتسسوب قيدسصلا
راسشتنا ‘ ببسست ا‡ ،ي◊ا ءاحنأا مظعم ‘ ةمامقلل عيظفلا راسشتن’او ةيمومعلا ةرانإ’ا بايغ نيدقتنم

.ةيدلبلا فرط نم ةفلكŸا ةمامقلا لقن تانحاسش رخأات ببسسب ةراسضلا تارسش◊او ةهيركلا حئاورلل بيهر
ةددعتم ةدايع بايغو ،عراوسشلا صضعب ‘ يحسصلا فرسصلا هايم برسست نم ناكسسلا يكتسشي ،كلذ نم Ìكأاو

دكأاو ،ت’اغسشنإ’ا هتاه لكب لفكتلاب ÚنطاوŸا Òخأ’ا اذه نأامط ،ةيدلبلا صسيئرب انلاسصتا ‘ و .تامدÿا
هنأا دكأا امك ،يحسصلا فرسصلا هايم برسست وأا ةيمومعلا ةرانإ’ا اهنم ،ءادوسسلا طاقنلا لك ة÷اعم متيسس هنأا
ديق يه يتلا جÓعلا ةعاق زا‚إا لامكتسسا متيسسو ،Óبقتسسم ي◊اب تامدÿا ةددعتم ةدايع كانه نوكتسس
مÓسسلا دبع .موغلسش :ةلقرو.اهنم ةوجرŸا ةفاسضإ’ا مدقتل زا‚إ’ا

 مهتيعشضو ةيوشستب نوبلاطي ةقارششلاب ””نازاويد”” ناكشس
فسسوي ةمسصاعلا ›او ،ةقارسشلا ةيدلبب (ةسشيسش دمحا صشوح) ـب فورعŸا ،““نازاويد““ صشوح ناكسس اعد

ةقئ’ تانكسس ¤إا مهليحرت وأا ءانبلا ةيلمع لامكتسس’ مهتيبثتب ءاوسس مهتيعسضو ةيوسست ¤إا ،ةفرسش
نع ،““راو◊ا»ـل مهحيرسصت ‘ ““ةسشيسش دمحا““ صشوح ناكسس Èعو .مهتماركو مهتزع نم ىقبت ام ظف–

كلت نم انللم““ :Úلئاق ،مهتيعسضو ةيوسست صصوسصخب مهلهاŒو دوعولل ÚلوؤوسسŸا ثكن نم مهئايتسسا
ةيوسست انل نودكؤوي ةرم لك ‘ ثيح ،ةيدلبلا باوبأا انقرط املك نولوؤوسسŸا انعم اهعطقي يتلا دوعولا

ناكسسلا بسسحو.““لقأا ’و Ìكأا ’ ادوعو در‹ ىقبت دوعولا كلت نأاب دكأاتن ةرم لك ‘و ،انتيعسضو
كلت نم مهنك“ ⁄ ةينعŸا تاطلسسلا نأا ’إا ،نرق فسصن ةبارق ذنم ةقطنŸا كلت ‘ نوسشيعي مهنإاف

ءانبلا ةيلمع لامكتسسا ىلع نومدقي ’ مهلعج ام وهو ،مهتيبثت وأا مهليحÎب ءاوسس ،يسضارأ’ا
 .يسضارأ’ا عطقل ةيكلŸا قئاثو ىلع مهتزايح مدعل مدهلا رارق مهلاطي نأا نم Úفوختم

قلعتŸا ةيروهم÷ا صسيئر جمانرب ذيفنت راطإا ‘ ،ةقارسشلا ةيدلب صسيئر نم ةتافتلا ‘و
ةيمومعلا ةرانإ’او يعيبطلا زاغلاب ““ةسشيسش دمحا““ صشوح ديوزت ّ” ،لّظلا قطانم ةيمنتب

‘ نكل ،ةتافتل’ا هذهل مهركسشو مهحرف نع ناكسسلا رّبع ثيح ،قيرطلا ديبعت اذكو
يتلا يسضارأ’ا ةيكلم دوقع ةيوسست ‘ لثمتŸا يسساسسأ’ا مهبلطم ةيبلت راظتنا

.يسشيعŸا مهراطإا نّسس– ةقئ’ ققسش ¤إا مهليحرت وأا ،اهيف نوسشيعي
ح .بويأا :رئاز÷ا

 ـه٢٤٤1 لوأ’ا ىدامج٢٢  قـفاوŸا  م1٢0٢يفناج٦0 ءاعبرأ’ا

ةلئاع053ـلا بلطم دنع فلششلا ›او لزني له;;
؟نايز يديشس ةيرقب ””زولقلا””يحب

دعب ىلع عقت يتلا ،““ةنجات““ ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا ،نايز يديسس ةيرقب ““زولقلا““ يحب ةلئاع053 ءاهز هجاوت
،ةليوط تاونسس رادم ىلع اهلهاك تقهرأا بعاتŸا نم ةلمج ،فلسشلا ةي’و رقم برغ لامسش ملك83 ›اوح
لك بايغ لظ ‘ ،ةيدلبلا ىرقو ءايحأا يقاب رارغ ىلع ،ةيمنتلا عيراسشم ‘ اهقح نم اذه دفتسست ⁄ ثيح
بايغ ¤إا ’وسصو ،تاقرطلا ءاÎهاو يحسصلا فرسصلا ةكبسش مادعناب ةيادب ،اهب ةيسشيعŸا ةاي◊ا قفارم
،““راو◊ا““ Èع ةي’ولا ›او ةدسشانم ¤إا ناكسسلا عفد يذلا رمأ’ا ،ةيسضايرلا قفارŸا بناج ¤إا يعيبطلا زاغلا

فنسصي يذلا ،مهيح ةدئافل ةيومنتلا عيراسشŸا نم ةلمج ة‹رب قيرط نع يسشيعŸا مهعقاو Òيغت لجأا نم
ةعيلط ‘ ي◊اب يحسصلا فرسصلا تاونق مادعنا يتأايو .مهسضعب لوق دح ىلع ،ةيرسض◊ا ءايحأ’ا نمسض
نم ةبيرقلا ةيدوأ’او ةيديلقتلا رف◊اب نونيعتسسي مهلع-ج ا‡ ،ه-ي-ن-طا-ق ةا-ي-ح صصغ-ن-ت ي-ت-لا صصئا-ق-ن-لا

مهقلق نم دازو ،يئيبلا ثولتلا ردسصم ةهيركلا حئاورلا تحبسصأا ثيح ،ةرذقلا هايŸا فرسصل مهتانكسس
تÓئاعلا بلغأا لازت ’ ،قايسسلا ‘ .ةثولŸا هايŸا برسست نع ةمجانلا صضارمأ’ا يسشفت لامتحا نأاسشب

دح ىلع ىرخأ’ا ت’امعتسس’او برسشلل ة◊اسصلا هايŸا ةردنو صشطعلا Êاعت ،““زولقلا““ يحب ةنطاقلا
تاعاطقن’ا نع Óسضف ،برسشلل ة◊اسصلا هايŸا ةكبسشب تانكسسلا لك طبر ميمعت مدع لظ ‘ ،ءاوسس

دسسل باودلاب داجنتسس’ا ىلع مهÈجي يذلا رمأ’ا ،ةديدع عيباسسأ’ لسصت يتلاو ،هايملل ةرركتŸا
ناكسس نيومتل يسسيئرلاو يسساسسأ’ا ردسصŸا ،دوقع ذنم ،ةيعيبطلا رداسصŸا Èتعت ذإا ،مهتاجاح

يكتسشي امك .اهيداترم ىلع اهتروطخ مغر ت’امعتسس’ا فلتflو برسشلل حلاسصلا ءاŸاب ةقطنŸا
ىلع اهتاذ ةيدلبلاب نايز يديسس ةيرقب ¤إا يدؤوŸا يسسيئرلا قيرطلا ةلاح روهدت نم ناكسسلا

ةعقر عاسستا لظ ‘ ،ةقطنŸا ناكسسل ةبسسنلاب ةاي◊ا نايرسش ةباثÈ Ãتعي يذلاو ،ملك10 ةفاسسم
كلاسسŸا ديبعتب ةقطنŸا ›اهأا بلاطي ،قايسسلا اذه ‘و .هتلاط يتلا تاءاÎه’او تاعدسصتلا
مسسوم لÓخ ةسصاخ ،ةقطنŸا ناكسس ىلع ةقناخ ةلزع صضرفت تحسضأا يتلاو ،ةقطنŸاب ةيباÎلا
 .ءاتسشلا

تلول“ Òمسس :فلسشلا



  سسيركتلا ¤إا سسيسسأاتلا نم ةيرئاز÷ا ةياورلا

 ””ةقوده نب ديم◊ا دبع”” لحارلا بيدألا لامعأا ةضشقانŸ ةينطو ةودن

 انوروك سسوÒف ببسسب

ةنيطنضسق حرضسÃ ””رئبلا”” ةيحرضسم ضضرع
 روهمج نودب يوه÷ا

Œةياورلا““ ةينطولا ةودنلا عم
¤إا سسيسسأا-ت-لا ن-م ة-ير-ئاز÷ا
ةثÓث رادم ىل-ع  ،““سسير-ك-ت-لا
ن-م Úسصتflو ةذ-تا--سسأا ،ما--يأا

flن---طو---لا تا---ي’و ف---ل---ت،
ي-ئاور-لا لا-م-عأا نو-سشقا-ن-ي-سس
ن--ب د--ي--م◊ا د--ب--ع ل--حار---لا

ةرازو-ل نا-ي-ب بسسح ،ة--قود--ه
ىلع ““راو◊ا““ تعلطا ،ةفاق-ث-لا
.هنم ةخسسن
د--ب--ع نأا ¤إا نا--ي--ب--لا را---سشأاو
ل-ك-سش ،ة-قود--ه ن--ب د--ي--م◊ا
،ير-ئاز÷ا در-سسلا ‘ ةر--ف--ط““

‘ ةيسسيسسأات ه-لا-م-عأا Èت-ع-تو
دوقعل ،ةيبرعلا ةغللاب ةباتكلا

امو ئراق-لا ه-ب ى-ف-ت-حا ة-ل-ما-ك
¤إا ه-لا-م-عأا تم-جر-ت ...لاز-ي

Ëدقت ‘ تمهاسسو ،تاغل ةّدع
،ة-ّير-ئاز÷ا ةا-ي◊ا ل-ي-سصا-ف-ت

ثي-ح ن-م قّو-ف-ت-لا-ب تم-سس-ّتاو
،اهتقو ‘ يباتكلا عونلاو ىنبŸا

ّيئانثت-سس’ا ه-ي-عو ا-ه-ي-ف زÈف
ّسصنلا مّدقو ،ةّيئاوّرلا ةباتكلاب

نوكي-ل ،لا-م-ت-ك’ا ¤إا بر-قأ’ا
ة--ياوّر--ل--ل سسي--سسأا--ت---لا مر---ه

،ةّي-بر-ع-لا ة-غ-ّل-لا-ب ة-ّير-ئاز÷ا
نم Òثكلا ى-سضم هر-ثإا ى-ل-عو

،ةقحاّللا لايجأ’ا ‘ با-ت-ك-لا
ة--ّي---ع---قاو---ل---ل نوزا---ح---ن---ي
تار---ّي---غ---ت---م نو---حر---سشيو
ةفاق-ّث-لاو ع-م-تÛا تا-يد–و
. ““تاياك◊اب
ن-ب د-ي-م◊ا د-ب--ع د--لو د--قو
5٢9١ ر-يا-ن-ي9 ‘ ة---قود---ه
جر----ب ة----ي’و) ةرو----سصنŸا----ب
ربوتكأا ‘ ‘و-تو ،(جر-ير-عو-ب

سسردو ،ر---ئاز÷ا---ب٦99١
Ãةنيطنسسقب ةينا-ت-ك-لا د-ه-ع

ةنوتيزلا عماجب قاحتل’ا لبق
.سسنوتب
ة--ي--ئاور تا--ف--لؤو--م ةد--ع ه--ل
دعتو ،ةيحر-سسمو ة-ير-ع-سشو
ن-م ““بو--ن÷ا ح--ير““ ه--ت--ياور
يتلاو ،ةيئاورلا هلامعأا رهسشأا
نم يمارد لمع ¤إا تسسبتقا
،سضاير ميلسس لحارلا جارخإا

ايرهامج احا‚ ملي-ف-لا لا-نو
.اÒبك

،Úن--ث’ا مو--ي ن--سضت--حا
يو----------ه÷ا حر-----------سسŸا
د--مfi““ ة--ن--ي--ط--ن--سسق--ل
،““Êا--قر--ف--لا ر---ها---ط---لا
‘ر------سشلا سضر-------ع-------لا
Ÿر--ئ---ب---لا ““ ة---ي---حر---سس““

““حرسسŸا هوجو““ ة-ي-ع-م÷
لظ ‘ ،ةد-ي-ل-ب-لا ة-ي’و-ل

ءانثتسساب روهم÷ا باي-غ
Úنا------ن------ف------لا سضع------ب
ءابو ببسسب Úي-ف-ح-سصلاو
د---ج----ت----سسŸا ا----نورو----ك
.(9١-ديفوك)

ل--م--ع---لا اذ---ه ز---كر---يو
ن-ب ى-ل-ي-ل ه--ت--جر--خأا يذ--لا ،حر--سسŸا

بتا-ك-ل-ل ي-حر-سسم سصن ن-ع ،ة-ي-ط--ع
نوج ،يدنلريإ’ا يئاور-لاو ي-حر-سسŸا

،(9٠9١-١78١ ) ،غ-ن-ي-سس نو-ت-غ-ن-ي-ل-ي-م
نم سسبتقŸاو ،““Úسسيدقلا رئب““ ناونعب

جوز ى--ل--ع ،طا--بر سشوÒم--ع فر--ط
ناملحي (ةجوزو جوز) فوف-ك-م ن-سسم
اŸاع ا-م-ه-ل-خاد-ب نا-ير-يو ل-سضفأا د-غ-ب
ةب-ي-ط-لا-ب Úئ-ي-ل-م ا-سصا-خ-سشأاو ا-يدرو
.مهنيب اميف ةدعاسسŸاو ءاخسسلاو
ي-ق-ت-ل-ي ،ة-ي--حر--سسŸا راو--طأا بسسحو
رئبلا ءام هيلع حÎق-ي ج-لا-عÃ جوز-لا
،ر-سصب-لا ةدا-ع-ت-سسا ل-جأا ن-م ةز-ج-عŸا

جوز-لا ع-جÎسسيو ةز-ج-عŸا ثد-ح-ت--ف
افسشتك-ي-ل ر-ظ-ن-لا نا-ن-سسŸا ة-جوز-لاو
ةوسسق اذكو ةيسشحوو ةعاسشب اهدعب
ن-م ا-م-ه-ن-سض با-خ نأا د-ع-ب-ف ،سسا-ن--لا
،ل-سضفأا ا-ه-نأا-ب اد-ق-ت-عا ي--ت--لا ةا--ي◊ا
ناذللا هتجوز  جوزلا دعب اميف سضفري
ثودح نيريرسض د-يد-ج ن-م ا-ح-ب-سصأا

ىلع ءاقبلا نÓسضفيو ىر-خأا ةز-ج-ع-م
ا-م-هŸا-ع ه-ي-ف اد-جو يذ--لا ا--م--ه--لا--ح

.Òثكب لسضفأا يلخادلا
يت-لا ة-ي-حر-سسŸا هذ-ه راودأا ىدأا د-قو
ن-م ل-ك ،ف-سصنو ة-عا-سس تقر-غ-ت--سسا

fiةيطع نب يليلو سشواسش كيرب دم
يوا-سسم ة-ح-ي-ت-فو طا-بر سشوÒم--عو
ع--قو ا--م--ي--ف ،ي--ل--يا---م---ح ل---سصي---فو
.سشواسش كيرب دمfi ،ايفارغونيسسلا

يو----ه÷ا حر----سسŸا ر-----يد-----م د-----كأاو
نأا-ب ،سشÒم د-م-حأا ،ة--ن--ي--ط--ن--سسق--ل
ءاج ““رئبلا““ ةيحرسسŸ ‘رسشلا سضرعلا

ي-حر-سسŸا طا--سشن--لا ءا--ي--حإا ةدا--عإ’
اهتسضرف عاطقنا ةÎف دعب ةنيطنسسقب
ا-نورو-ك سسوÒف ي-سشف--ت تا--ي--عاد--ت
نأا-ب ة-ب-سسا-نŸا-ب ح--سضوأاو ،د--ج--ت--سسŸا

لمعلا اذ-ه-ل ‘ر-سشلا سضر-ع-لا Ëد-ق-ت
تاهي-جو-ت را-طإا ‘ جرد-ن-ي ي-حر-سسŸا

¤إا ةيمارلا نو-ن-ف-لاو ة-فا-ق-ث-لا ةرازو
تا-ي-نوا-ع-ت-لاو تا-ي-ع--م÷ا ة--ق--فار--م
قودنسصلا نمسض ةديفتسسŸا ةيفاق-ث-لا
ة-ي-ن-ق-ت-لاو ن-ف-لا ر-يو-ط-ت-ل ي-ن-طو--لا

ةيقرتو ةيفارغوتامنسسلا ةعا-ن-سصلاو
.بدأ’او نونفلا
ةنيطنسسقل يوه÷ا حرسسŸا نأا ركذي
““fiاقرف رهاطلا دمÊ““، فنأاتسسا دق

‘ Ëد--ق--ت لÓ--خ ن---م ه---تا---طا---سشن
‘ر--سشلا سضر--ع--لا ،Òخأ’ا Èم---سسيد
.““جايكم““ ناونعب يحرسسŸا لمعلل

ف .ق

تاي’ولا فلتfl نم تاباسش تابتاكل

Óمع03 عمجي ..””رون اهرغث نم””
 ةÒضصقلا ةضصقلا ‘

موسسوم ديدج فلؤوÃ ةيبدأ’ا ةب-ت-كŸا تزز-ع-ت
‘ Óم-ع٠3 م-سضي يذ-لاو ،““رو-ن ا-هر-غ-ث ن--م»ـب
نم تاباسش تابتاكل ،ةرطاÿاو ةÒسصقلا ةسصقلا

flنطولا تاي’و فلت.
حيرسصت ‘ ،ةقرŸو-ب ما-ئو ،ة-ب-تا-ك-لا تح-سضوأاو
نوكتŸا فلؤوŸا نأاب ،ةيرئاز÷ا ءا-ب-نأ’ا ة-لا-كو-ل

““يليهدلا““ راد ن-ع ردا-سصلاو ،ة-ح-ف-سص٠٠١ ن-م
““عماج باتك““ ‘ لثمت-ي ،ة-ل-ي-م ة-ي’و-ب ر-سشن-ل-ل
يتلا ،ةثدحتŸا هتر-ك-ف د-ي-سسŒ ى-ل-ع تفر-سشأا
اهتليمز ةيعÃ ةÒسصقلا سصسصقلا عمجب تمتها
ىلع فارسشإ’اب تلف-ك-ت ي-ت-لا ،سسو-ن-ي-ع لا-ف-نأا
.ةرطاÿاب قلعتŸاو ،لمعلا نم Êاثلا مسسقلا

‘ اهب كراسشŸا لامعأ’ا عي-سضاو-م تعو-ن-ت د-قو
لايÿاو حرفلاو نز◊ا Úب يبدأ’ا فنسصŸا اذه
اŸ اهتيؤورو ةأارŸا ةفطا-ع ف-ي-ظو-ت ع-م ،ع-قاو-لاو
موهفم بولسسأا دامتعا لÓخ نم اهلوح نم رودي
.همامتها بذجيو ئراقلل

ةكراسشŸا اهل تقبسس يتلا ،ةقرŸوب ةبتاكلا بسسحو
رسشن نم فد-ه-لا نإا-ف ،ة-ع-ما-ج بت-ك٤ زا---‚إا ‘

تاقاطلاب فيرعتلا و-ه ،““رو-ن ا-هر-غ-ث ن-م““ ف-لؤو-م
ا-سصو-سصخ ،بدأ’او ة-با-ت-ك-لا لا‹ ‘ ة-ي-نا-ب-سشلا
‘ تاكراسشŸا بلغأا نأاب ةفيسضم ،““يوسسنلا رسصنعلا
عيراسشم نه ر-طاو-خ وأا سصسصق لÓ-خ ن-م ل-م-ع-لا

ر-سشن-ل ة-سصر-ف-لا ن-ه-ل ن-سست-ت ⁄““ ن-ك-ل تا-ب--تا--ك
fiدقتو نهت’واË اميسس’ ،““ءارقلل نهسسفنأا ‘

.نهيدل ةيداŸا تاناكمإ’ا فعسض لظ
⁄ لامعأ’ا عمج نإاف ،اهتاذ ةثدحتŸا بسسحو
لÓغتسسا عم اسصوسصخ ،Óيو-ط ا-ت-قو قر-غ-ت-سسي
فرا--ع--ت بب--سس نا--ك يذ--لا ،قرزأ’ا ءا---سضف---لا
هيف تارسضا◊ا تابتاكلاب لمعلا ىلع ÚتفرسشŸا

روف تق’ ةركفلا نأاب ةديفم ،نهلامعأا لÓخ نم
نم ديدعلا فرط نم ’وب-قو ا-ب-ي-حر-ت ا-ه-حر-ط
يعامتج’ا لسصاوتلا ع-قاو-م Èع ن-ه-تا-ق-يد-سص

‘ ت’واfiو ة-ي-بدأا ت’و-ي-م ن-ه-يد-ل ي-تاو-ل-لا
.ةباتكلا لا‹

جراخ نم ىت-ح بي-حÎب ةر-ك-ف-لا تي-ظ-ح ا-م-ك
قارعلا نم ةبتاك اه-ي-ف تكرا-سش ثي-ح ،ر-ئاز÷ا

بسسح- دعي يذلا ،لمعلا اذه ‘ فرسش ةفيسضك
لا‹ ‘ ةباسش بهاوŸ ةذفان““ -ه-ي-ل-ع ة-فر-سشŸا
اهراك-فأا ى-ن-ب-ت-ي ن-م ر-ظ-ت-ن-ت ة-با-ت-ك-لاو بدأ’ا

.““عقاولا سضرأا ‘ اهدسسجيو
م .و
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he†¢o GÿÉWô

ةليضضفلا قÓخألا نم لَمهŸا بنا÷ا
اذام :ةحارسصب بجُتل مث تئسش اذإا كسسفن لأاسستل
نع سسان-لا لو-ق ع-م-سست تنأاو كن-هذ ‘ ل-ث-م-ت-ي
’أا ؟““قولخ““ لجر وأا ،لسضاف لجر هنإا :ام سصخسش
قفرلاو ةقابللاو ةنويللا لاسصخ كلاب ‘ محازتي
ة-ف-ع-لاو قد-سصلاو ءا-ي◊او مر-ك-لاو ة--م--حر--لاو
يتلا ةقيقرلا قÓخأ’ا نم كلذ ¤إا امو ،ةنامأ’او
اذه نم مهَلسصي نل مهنأا ¤إا اهءازإا سسانلا نئمطي
نم ىرخأ’ا قÓخأ’ا نيأاف ؟ىذأا ““قولÿا““ لجرلا

،ٍتا-ب-ثو ٍة-عا-ج-سشو ،ٍءا-بإاو ةّز--عو ،ٍمز--عو ٍمز--ح
ٍة-م-ك-حو ،ة-سسا-ي-كو ة-ن-ط--فو ،ٍرا--قوو ٍة--ب--ي--هو
يتلا ةيوقلا قÓخأ’ا نم كلذ ¤إا امو ،ةسسارفو
هعزعزت ’ لبج مامأا مهنأا اهءازإا سسانلا رعسشي
ركام هلفغتسسي ’و ،ّرذلا ثبع هلاني ’و ،حايرلا

هذه تسسيلأا ؟Èجتم دسسفم هلغتسسي ’و ،ثيبخ
؟ةديم◊ا ةلسضافلا قÓخأ’ا نم
فاسصتا ‘ ،كسش ’و ةيرورسض ةقيقرلا قÓخأ’ا
لخد ام»ـف ،ءانثلاب هتراد-جو ل-سضف-لا-ب نا-سسنإ’ا
ةيرسشبلا مّلعم لاق امك ““هَناز ’إا ءيسش ‘ قفرلا

fiيفكت له نكلو ،ملسسو هي-ل-ع ه-ل-لا ى-ل-سص د-م
،ةÁركلا ةاي◊ا ةعانسصل ةقيقرلا قÓخأ’ا هذه
هدسشني ام كاكتفاو ،ةيرسشبلا رارقتسسا نامسضو
؟ةير◊او ةلادعلا نم ناسسنإ’ا
نوك-ي نأا و-ه نا-سسنإÓ-ل ي-قÓ-خأا ع-سضو ل-سضفأا نإا

عم هلماعت بولسسأاو هتاعزنو هعابط ‘ انزاوتم
،ا-ه-ما-ق-مو ا-ه-ع-سضو-م ‘ ة-قر-لا قÓ-خأا :سسا--ن--لا

رعاسشلا لاق دقو ،اهنآاو اهعسضوم ‘ ةوقلا قÓخأاو
:يبرعلا

wرسضُم ... Óعلاب فيسسلا ِعسضوم ‘ ىدنلا ُعسضوو
ىدنلا ِعسضوم ‘ ِفيسسلا ِعسضوك
،كو-ل-سسلا ي-كز-لا ،ع-ب-ط-لا ح-ي--ح--سصلا نا--سسنإ’ا
مرا-ك-م ع-م-ج-ي يذ-لا كلذ و--ه ،ا--ق--ح ل--سضا--ف--لا
،ةوقلا ةهجو ةقرلا ةهج :اه-ي-ت-ه-ج ن-م قÓ-خأ’ا

،““ةءورŸا»ـب بر-ع-لا ر-ّب-ع يذ-لا و-ه ع-م÷ا اذ--هو
ٌملِح ،ةعاجسشو ٌة-حا-م-سس ،ةد‚و ٌمر-ك ةءورŸا-ف
عمتŒ ⁄ نمو ،ةنطفو ٌةانأا ،ةبيهو ءايح ،مزحو
لاق دقو ،اÒثك هيلع لsوعُي ’ قÓخأ’ا هذه هل
هللا ¤إا tبحأاو Òٌخ يوقلا نمؤوŸا) :Èكأ’ا مuلعŸا

لوقب باجعإا اÁأا بجعأاو ،(فيعسضلا نمؤوŸا نم
 :رعاسشلا

 ُهل نكي ⁄ اذإاٍ ملِح ‘ Òَخ ’و
ارsدكُي نأا ُهَوفسص يم– ُرداوب

 ُهل نكي ⁄ اذإا ٍلهج ‘ Òَخ ’و
اردسصأا َرمأ’ا َدروأا ام اذإا ٌميلح

⁄ اذإا ةقرلا نع ةيÿÒا ي-ف-ت-ن-ت ف-ي-ك ر-ظ-نا-ف
اهقفارت ⁄ اذإا ةوقلا نعو ،اهَيمحتل ةوقلا اهقفارت
نزاوتلا وه كلذف ،اهظف–و اهنم َيمحتل ةقرلا
ةيناسسنإÓلو اهرارق-ت-سسا ةا-ي-ح-ل-ل ظ-ف-ح-ي يذ-لا

مانأ’ا Òخ هيلع نا-ك يذ-لا و-ه كلذو ،ا-ه-ت-مار-ك
يغبني ام ىلع اهuبنم لئاقلا وهو ،ةيرسشبلا ةودقو
ُنمؤوŸا) :ةو-ق-لا قÓ-خأا ن-م ن-مؤوŸا ه-ب ى-ل-ح-ت-ي نأا

سس-uي-ك ٍدحاو ٍر-ح-ج ن-م ُن-مؤوŸا ُغد-ل-ُي ’)و (ن-ِط-َف ٌ
.(Úترم

اوتفتلي نأا ةيبÎلاو حÓسصإ’او ظعولا لهأا ىلع
ة-ل-سضا-ف-لا قÓ-خأ’ا ن-م ل-َم-هŸا بنا÷ا اذ--ه ¤إا
ناسسنإ’ا ريوسصت نع اوّفكي نأا مهيلع ،ةديم◊ا
نسسحُي يذلا جَذاسسلا ناسسنإ’ا هنأا ول امك لسضافلا
َعفدي نأا نسسحُي وأا ،ّسشني نأا نسسحي ’و sسشهي نأا
نا-سسنإ’ا نإا ،م-ل-ظ-لا َع-فد--ي نأا ن--سسح--ُي ’و َلاŸا
ةقرلا قÓ-خأا Úب ع-ما÷ا نا-سسنإ’ا و-ه ل-سضا-ف-لا

.ةوقلا قÓخأاو

لجنموب كلŸا دبع:ذاتسس’ا ملقب

ب.ناÁإا

موي ةقوده نب ديم◊ا دبع يئاورلا لامعأا لوح ةينطو ةودن ميظنت ،نونفلاو ةفاقثلا ةرازو مزتعت
.ةمسصاعلا رئاز÷اب ةما◊ا ةينطولا ةبتكŸاب ،لبقŸا تبسسلا
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ديدج نم ةدوعلل حفاكت ةيŸاعلا امنيصسلا

نÓ--عإإ ن--م م--غر--لإ ى--ل---عو
نا-جر--هŸإ ى--ل--ع Úم--ئا--ق--لإ
ةيويسسآ’إ ام-ن-ي-سسل-ل ¤ود-لإ
ءاغلإإ نع ،ا-سسنر-ف ‘ ““ا-ك-ي-ف““

ماعلل1202 ي--ف--نا--ج ةرود
هتماقإإ نم ’د-ب ،ه-ي-ل-ي يذ-لإ

نأإ ’إإ ،ايسضإÎفإ هدعوم ىف
ن-م ةÒب-ك ة-عو-م‹ كا-ن-ه

جات-نإ’إ تا-كر-سشو Úنا-ن-ف-لإ
رإرمتسسإ تدكأإ ىئا-م-ن-ي-سسلإ

مهمÓ-فأإ ذ-ي-ف-ن-ت ‘ م-ه-ل-م-ع
إذه لÓخ اعابت اهحرط متيل
.ماعلإ

Úنا-ن-ف-لإ سسأإر ى--ل--ع ءا--جو
‘ نور--م--ت--سسي--سس ن---يذ---لإ

ل-ث-مŸإ ،م-ه--مÓ--فأإ ر--يو--سصت
يذلإ ،زور-ك مو-ت ى-ك-ير-مأ’إ
ن-م ع-با-سسلإ ءز÷إ نأإ ن--ل--عأإ

““ةلي-ح-ت-سسم ة-م-ه-م““ ه-م-ل-ي-ف
Èم-فو-ن ‘ ه-حر-ط م--ت--ي--سس
.لبقŸإ

ىدنهلإ نان-ف-لإ ا-سضيأإ ن-ل-عأإو
ىف أإدبيسس هنأإ ،ناخ ناملسس
ةيإدب ديد÷إ همليف ريوسصت
إدإدعتسسإ ،لب-قŸإ سسرا-م ن-م
ديع م-سسو-م لÓ-خ ه-حر-ط-ل
همليف لوانتيسس ثيح ،رطفلإ

نايدأ’إ Úب حماسستلإ ةيسضق
.ىديموك لكسشب نكلو
Ó-----ي-----م تن-----ل-----عأإ ا-----سضيأإ

م-ل-ي-ف ة-ل-ط-ب ،سشت-ي-فو-فو-ج
ثلا-ث-لإ نأإ ،““Îن-ه Îسسنو-م““

،لبقŸإ ليرفأإ نم نيرسشعلإو
،هحرطل يمسسرلإ دعوŸإ وه
نم Ìكأإ هريوسصت ليجأات دعب
.ةحئا÷إ ببسسب ةرم

تن-ل-عأإ ،ر-خآإ د-ي-ع-سص ى--ل--ع
جا-ت-نإÓ-ل ““ل--فرا--م““ ة--كر--سش
اهتط-ير-خ ن-ع ى-ئا-م-ن-ي-سسلإ
ةد--كؤو--م ،د--يد÷إ ما---ع---ل---ل
ى---ف ل---م---ع---لإ رإر---م---ت---سسإ

ا--ق--ب--ط ا--ه--تا--هو--يدو--ت---سسإ
،ة---يزإÎح’إ تإءإر---جإÓ---ل

كا-ن-ه نأإ ¤إإ ترا--سشأإ ثي--ح
دوويلوه مو‚ نم ةعوم‹

ا-ه-ت-م-ئا-ق ¤إإ نو-م--سضن--ي--سس
:م-هزر-بأإ ،1202 ما--ع لÓ--خ

›ا--تا--نو ›و--ج ا---ن---ي---ل‚أإ
.نا“روب
““لفرام““ حرطت نأإ ررقŸإ نمو

ة---ت---سسو مÓ----فأإ ة----سسم----خ
م-ل-ي-ف ا-ه--م--هأإ ،تÓ--سسل--سسم
ةرو---ط---سسأإو ي---سش غ---نا---سش““
،ل-ب-قŸإ ير-ف-ي--ف ‘ ““”إوÿإ
دهسشي م-ل-ي-ف لوأإ د-ع-ي يذ-لإ
لوسصأإ نم قراخ لطب ةلوطب
ة-لو-ط-ب ن-م و-هو ،ة-يو-ي--سسآإ

.„ويل ىنوتو ويل وميسس
«لفرام» ةمئاق نمسضتت اسضيأإ

‘ ““ة--يد--بأ’إ““ م--ل--ي--ف حر--ط
ن--م و--هو ،ل--ب--قŸإ Èم--فو---ن
›و--ج ا--ن--ي--ل‚أإ ة---لو---ط---ب
بنا--ج--ب ،ندا--م درا--سشت--يرو
““ م--ل--ي--ف ن--م Êا--ث---لإ ءز÷إ
نم و-هو ،““ „إÎسس بي-ب-ط-لإ

تك---يد---ن----ي----ب ة----لو----ط----ب
ثي-بإز-ي-لإإو سشتا--برا--ب--مو--ك
ن-م ع-بإر--لإ ءز÷إو ،ن--سسلوأإ

‘ هحرط ررقŸإ ““رو-ث““ م-ل-ي-ف
ن--م و--هو ،ل--ب--قŸإ Èم--فو---ن
ثروسسم-ي-ه سسير-ك ة-لو-ط-ب
.نا“روب ¤اتنو
ل--سسل--سسم ¤إإ ة---فا---سضإ’ا---ب
ةلوطب نم ،““نوي-سسي-فإد-نإو““
لو--بو ن---سسلوأإ ثي---بإز---ي---لإإ
،““يكول““ لسسل-سسمو ،ى-نا-ت-ي-ب
،نو-ت-سسلد--ه مو--ت ة--لو--ط--ب
عيبرلإ ‘ ناسضرعيسس نيذللإ
؟..إذإإ إذام لسسلسسمو ،لبقŸإ
لسصف لÓخ سضرعيسس يذلإ
ة-لو-ط-ب ن-م و--هو ،ف--ي--سصلإ

ل-سسل-سسمو ،تيإر ىر--ف--ي--ج
ه--سضر--ع رر---قŸإ ،““ي---كو---ه““

و-هو ،ف-يرÿإ ل-سصف لÓ-خ
،Ôير ي-مÒج ة--لو--ط--ب ن--م
⁄ يذلإ ““ةرفيسش““  لسسلسسمو
ه-حر-ط د-عو-م د-يد– م-ت-ي

هتلو-ط-ب بع-ل-يو ،نآ’إ ى-ت-ح
.ىلع ’اسشرهام

تنلعأإ ،هسسف-ن قا-ي-سسلإ ى-فو
ن--ع «Êز--يد تلإو» ة--كر--سش
سسماÿإ ءز÷إ حرط اهرإرق
انا-يد-نإإ» مÓ-فأإ ة-ل-سسل-سس ن-م

ي-ت-لإ ة-لو-ط--ب ن--م ،«ز--نو--ج
نإو--ج ‘ درو--ف نو--سسيرا--ه
ل--ي--جأا--ت د--ع--ب كلذو ،1202
.Úماعل رمتسسإ

ن-ع «ى-نز-يد» تن--ل--عأإ ا--م--ك
اهحرط ررقŸإ اهمÓفأإ ة-م-ئا-ق

م-ل-ي-ف ا-هزر-بأإ ،1202 لÓ--خ
ة--لو--ط--ب ن---م  ““كلŸإ ل---جر““

ا-م-ل-ي-فو ،ي-سشتو-ت ي-ل-نا-ت-سس
alleurC ةكرح-تŸإ مو-سسر-لإ

اير»و ،نوتسس اÁإإ ةلوطب نم
م--ل--ي--فو ،““Òخأ’إ Úن--ت---لإو
ة-لو-ط-ب ن-م ““ة-با-غ-لإ ة-ل-حر““

ى-ل-يÁإإو نو--سسنو--ج ن--يإود
ها-يŸإ““ م-ل-ي-ف بنا-ج-ب ،تن--ل--ب
ن-ب ة-لو-ط-ب ن-م ،““ة-ق-ي-م-ع--لإ
مليفو ،سسامرأإ ىد انآإو كيلفأإ
انيل‚أإ ةلوطب نم ““ ةيدبأ’إ““

،نو-ت-ج-ن-يرا-ه تي-كو ›و-ج
بنا÷إ ة----سصق ““ م----ل----ي----فو
.““يبرغلإ
مÓفأ’إ سضع-ب كا-ن-ه ا-سضيأإ
روهمجلل اهحرط Ìعت يتلإ
ا-ه-ن-ك-لو ،ة-ح--ئا÷إ بب--سسب
لÓخ حرط-ت-سس د-ي-كأا-ت-لا-ب
م---ل---ي---ف :ا---ه---م----هأإ ،1202
ناطيسشلإ...ةذوعسشلإ““

ررقŸإ ““كلذ ل-ع-فأإ ي-ن-ل-ع-ج
،لبقŸإ  ةيليوج ىف هحرط
رر-قŸإ ““ة--يد--بأ’إ““ م--ل--ي--فو

،ل-ب-قŸإ ر-يإÈف ‘ ه--حر--ط
ىذلإ  ““سسو-ي-برو-م““ م-ل-ي-فو
،لبقŸإ سسرا-م ‘ حر-ط-ي-سس
م-ل--ي--ف ن--م Êا--ث--لإ ءز÷إو
يذ-لإ ““ق--سشنŸإ نا--غ بو--ت““

ة-ي--ل--يو--ج ى--ف حر--ط--ي--سس
ة--ل--ت--ق““ م--ل--ي--فو ،ل--ب---قŸإ
‘ حرطيسس يذلإ ،““نيولاهلإ
.لبقŸإ ربوتكأإ
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““لوه‹ ديق““ Èع تاصصنŸا ¤إا اهقيرط حتتفت ةيروصسلا اماردلا
تاسصنŸإ Èع ةيروسسلإ امإردلل ةد-يد-ج ة-قÓ-ط-نإإ

ع-م نو-ك-ت فو-سس ة-يإد-ب-لإو ،ة-ي-نوÎك--لإ’إ
فو-سس يذ-لإ ،““لو-ه‹ د-ي--ق ““ ل--سسل--سسم
.اهإدحإإ Èع ًابيرق سضرعي
نم دوعسسم ريدسس جرıإ ىهتنإ دقلف
ديق““ نإونعب يمإرد لسسلسسم ريوسصت
،تاقلح Êا-م-ث ن-م ف-لؤوŸإ ““يدإر-فإإ

ق--يو--سشت--لإ عو--ن ن--م ل--م--ع و--هو
Íل وبأإ دمfi فيلأات نم ،ةراثإ’إو
‘ كرا--سشت---يو ،ي---جزا---ي ءإو---لو
معنŸإ دبعو طايخ لسساب هت-لو-ط-ب

ا-ي-هو نا-ب-ع-سش با-ه-يإإو ير--يا--م--ع
نم ةبخن ¤إإ ةفاسضإ’اب ،ي-ل-سشعر-م

.ةيروسسلإ امإردلإ مو‚
جا--ت--نإ’إ و--ه ل--سسل--سسŸإ إذ--ه د--ع--يو

،سشيسشم دمfi جتن-م-ل-ل لوأ’إ يرو-سسلإ
ة-ير-سصŸإ تا-جا--ت--نإ’إ ن--م ة--ل--سسل--سس د--ع--ب

،ينيجوإ ›ايل ،¤وأ’إ ةديسسلإ ،سسونو ،سسمسشلإ ئفطت ’ ،ءاسسŸإ إذه ،ليتوإ دنإرج اهنيب نم ،ةحجانلإ
.راسص يللإ هد وهأإ ،يقيرط ،ايندلإ ةوÓح ،سسمسشلإ يز
.ةيبرعلإو ةيروسسلإ لامعأ’إ نم Òبك ددع جاتنإاب ،ةلبقŸإ ةÎفلإ لÓخ ،سشيسشم موقيسس امك

تاملك نود رثؤوم ويديفب Êابحرلا سسايلا ىعنت زوÒف
ةÒبكلإ ةمجن-لإ تع-ن
را---ق---ي---سسوŸإ زوÒف
ل--حإر--لإ Êا--ن--ب--ل--لإ
Êا--ب--حر--لإ سسا--ي--لإ
Èع ر-ثؤو-م و-يد-ي-ف--ب

ي-سصخ-سشلإ ا-ه-با-سسح
سسي-ف““ ع--قو--م ى--ل--ع
ه-تا-فو د--ع--ب ،““كو--ب

ه---ت----با----سصإإ ءإر----ج
ا-----نورو------ك سسوÒف
ر-م-ع ن-ع ،د--ج--ت--سسŸإ
سسايلإإ لحإرلل تاطقل ويديفلإ ىف رهظيو ،اماع38 زهاني
““ةينابحرلإ ةيوخأ’إ““ Úحلت نم ى-ق-ي-سسو-م ع-م ،Êا-ب-حر-لإ

.““ةرا◊إ ابحأ’إ إورجه““ ةينغأ’
سسايلإإ راقيسسوŸإ ةافوب ةينانبل مÓعإإ لئاسسو تدافأإ تناكو
قيقسشلإ وه راقيسسوŸإو ،اماع38 ـلإ زهان رمع نع ىنابحرلإ
،ىنابحرلإ روسصنمو ىسصا-ع Úل-حإر-لإ ن-يو-خأÓ-ل ر-غ-سصأ’إ

.نانبل لبج ةظفاfi ‘8391 ماع ديلإوم نم وهو
اًنحلم لمع ،Òبك يقيسسوم وه Êابحرلإ سسايلإإ نأإ ركذي
نم Ìكأإ ن◊ ،إÎسسكروأإ دئاقو ،Êا-غأÓ-ل ا-ًب-تا-كو ا-ًعزو-مو
ىقيسسوم فلأإو ،ةيبرع اهنم0002 ،ةفوزعمو ةينغأإ0052
سضيأإو ،ة-ير-سصم مÓ-فأإ ا-ه-ن-م ،ا--م--ل--ي--ف52ـل ة-ير-يو-سصت ا-ً
ŸسسلسسÓك تافوزعمو ،تÓاهرهسشأإ نم ،ونايبلإ ىلع ةيكيسس
““يتبيبح““ مليفو ““يتماسستبإو يعومدو يمد““ مليف ىقيسسوم
.““ليللإ فزاع““ لسسلسسمو ““يتايح مايأإ لمجأإ““ مليفو
Êاغأ’إ نم ديدعلإ ‘ زوÒف ةينانبللإ ةنانفلإ عم نواعتو
““كعم»و ““ةيسسنŸإ ةسضوأ’إ»و ““كبح رول اي““ اهنم ،ةÒهسشلإ

Êولتق»و ““رإدلإ انيج»و ““كنيبو ينيب»و ““رإورولإ Òط اي»و
اي ياي ياي»و ““انسصلخ لوقنم»و ““نإوخإإ اي»و ““دوسسلإ انويع
.““›ايللإ رهسس»و ““نامزلإ ناك»و ““ينيسسان
Êابحرلإ يسصاعو روسصنم هيوخأإ بناج ¤إإ سسايلإإ لكسشو
نويزفلتلل ي-ب-هذ-لإ ل-ي÷ا-ب ف-سصو-ُي ا-م ،زوÒف ة-بر-طŸإو
.نانبل ‘ ىقيسسوŸإو حرسسŸإو
نم ةلاح ،Êابحرلإ سسايلإإ Êانبللإ راقيسسوŸإ ليحر ثدحأإو
نويق-ي-سسو-م ردا-ب-ف ،ي-ن-ف-لإ ط-سسو-لإ ‘ نز◊إو ة-مد-سصلإ

يتلإ ةدلاÿإ تامسصب-لا-ب ن-ير-كذ-م ،ه-ي-ع-ن ¤إإ نو-بر-ط-مو
.نمزلإ نم دوقع ىدم ىلع لفا◊إ هراسسم ‘ اهكرت
عقوم ىلع ةديرغت ‘ ،ا-سسي-لإإ ة-ي-نا-ن-ب-ل-لإ ة-بر-طŸإ تب-ت-كو
لآإ نم ةقلامعلإ ثلاث““ ر-سسخ-ي ه-ل-م-كأا-ب نا-ن-ب-ل نأإ ،““Îيو-ت““

قداسص نانف ..Êابحر سسايلإإ ميظع-لإ را-ق-ي-سسوŸإ ،Êا-ب-حر
رركتي ’ هنإإ ة-ل-ئا-ق ،““ة-م-ل-ك-لإ ى-ن-ع-م ل-ك-ب عد-ب-مو بfiو

Ãإ هلامعأإو هترطفبو هتبهوÿةدلا““.
طيرسش““ :ةلئاق ،Îيوت Èع ،اباسس لوكين ةمجنلإ تدرغو

سشاقنلاب ويدوتسس’إ مايأإ ةولح تايركذو يمإدق قرم ليوط
نامزلإ ناك»و ““ينيسسان اي»و سستاكروفلإ مايأإ تÓيجسستو
تنك كنأ’ حرم ة-نا-ي-ل-م تا-ير-كذ ..““ي-عر-م و-ب ا-يو ““نا-كو
هللإ ..كهجو قرافت تناك ام ة-ك-ح-سضلإو ،ة-ج-ه-ب-لإ بح-ت-ب
ءامسسلاب كسسفن نوكتو Êابحرلإ سسايلإإ ذاتسسأإ اي كمحري
.““Úن مإدمو داجو ناسسغ رّبسصيو

اهتباصصإا نلعت دعو ةنانفلا
 انوروك سسوÒفب

إÈخ دعو ةيدوعسسلإ ةنانفلإ تنلعأإ
ن-ع تف-سشك ذإإ ،رو-ه-م--ج--ل--ل ا--ن--يز--ح

مهنم ةبلاط ،انوروك سسوÒفب اهتباسصإإ
ى-ل-ع تب-ت-كو ،ءا-ف-سشلا-ب ا--ه--ل ءا--عد--لإ

لسصإو-ت-لإ ع-قو-م ى-ل-ع سصاÿإ ا-ه-با-سسح
لاح لك ىلع هللإ دم◊إ““ :يعامتج’إ

ة-ج-ي-ت-ن-لإ تع-ل-طو ي-ت-با--سصإإ تد--كأا--ت
.““مكتإوعد ةيباجيإ

ن-م إÒب-ك إدد-ع د--عو ت--ّق--ل--ت د--قو
يذلإ ،ÚعباتŸإ لبق نم تاقي-ل-ع-ت-لإ

.لجاعلإ ءافسشلاب اهل إوعد
تاموبلأإ رخآإ نأإ هركذ ريد÷إ

مو-ب-لأإ و-ه ة-ي-ئا-ن-غ-لإ د--عو
ىلع ةيمسسرلإ اهتانق ىلع اقباسس هتحرط دق تناك يذلإ ،““كبحإ يليو““

.روهم÷إ نم Òبك ددع باجعإإ ىق’ دقو ،بويتوي

نم ديدعلإ فقوت ثيح ،ةليوط ةÎفل ⁄اعلإ ‘ امنيسسلإ ةعانسص كابرإإ ‘ انوروك ةحئاج تببسست
ةيŸاعلإ امنيسسلإ عانسص نكلو ،0202 ماع لÓخ ريوسصتلإ تاهويدوتسسإ تقلغأإو عباسسلإ نفلإ تاناجرهم

.مرسصنŸإ ماعلإ نم ’اح لسضفأإ1202 ماع نوكي نأإ نولمأاي
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،نيورب يد نفيك يكيجلبلا نأا مغر
هقيرف عم هدق-ع-ب ا-ًط-ب-تر-م لاز-ي ل
فسصت-ن-م ى-ت-ح ي-ت-ي-سس Îسسسشنا-م
ى--ع--سست يدا--ن--لا ةرادإا نأا لإا ،2202

ى-ت-ح د-ق-ع--لا د--يد“ ¤إا ةد--ها--ج
ةرادإا تمدق ،كلذ لجأا نمو .5202

سضر--ع““ يدا--ن--لا ع-نا-سصل ““ا-ًم-خ--سض ا--ً
ل--جأا ن--م ،ا---ًما---ع92 ،با--ع---لألا
Òت-خا ه-نأا ة-سصا-خ ،ه-ب ظا-ف-ت-حلا

يرود-------لا ‘ بعل ل-------سضفأا--------ك
ماعلا ““غيلÁÒرب““ زاتمŸا يزيل‚إلا
 .يسضاŸا

ÊاŸألا ““تروبسش دليب““ ع-قو-م لا-قو
ىلع ا-ًي-لا-ح ل-سصح-ي ن-يور-ب يد sنإا

نكل ،اًيعوبسسأا اًبتار وروي فلأا313
ه--ئار--غإل ى--ع--سست يدا---ن---لا ةرادإا
هعفر لÓخ نم ،قيرفلا ‘ ءاقبلاب
،ا-ًي-عو-ب-سسأا ورو-ي ف--لأا063 ¤إا
7.81 وحن يونسسلا ه-ب-تار ح-ب-سصي-ل
ة-ف--ي--ح--سص ن--ك--ل ،ورو--ي نو--ي--ل--م
يد نأا تركذ ،ةيناطيÈلا ““زÁاتلا““

سضر-ع-لا ن-ع ا-ًي-سضار سسي-ل ن-يور-ب
نأا و--ه بب--سسلاو ،يدا--ن---ل---ل لوألا
يرودلا ‘ بعل لسضفأاك هرايتخا
نأا بج-ي ي-سضاŸا ما-ع-لا يز-ي-ل‚إلا
بتارلا بسسحبف ،نابسس◊اب ذخؤوي
،نيورب يد ىلع سضورعŸا يونسسلا

‘ عبارلا يكيجلبلا مجنلا حبسصيسس
‘ اًر-جأا Ìكألا Úب-عÓ-لا ة-م--ئا--ق
نم لك فل-خ ،يز-ي-ل‚إلا يرود-لا

،ل-يزوأا دو-ع-سسم لا-ن-سسرآا ي--َب--عل
3.02) غ-نا-ي--ما--بوأا كيÁÒإا Òي--بو
سسراحو ،(امهنم لكل ورو-ي نو-ي-ل-م
ايخ يد ديفاد دت-يا-نو-ي Îسسسشنا-م
يد سضفر نكل ،(وروي نويلم8.12)
ن-م مد-قŸا لوألا سضر-ع-لا ن--يور--ب
ه-نأا ةرور-سضلا--ب ي--ن--ع--ي ل ه--يدا--ن
ةف-ي-ح-سص تر-كذ د-ق-ف ،هردا-غ-ي-سس

Úب تا--سضوا--فŸا نأا ““ل--ي--م ي--ل--يد““
نم هنإا تلاقو ،ةرم-ت-سسم Úفر-ط-لا
اÒًخأا نافرط-لا ق-ف-ت-ي نأا سضÎفŸا

.دقعلا ديد“ ىلع

سضرعلأ““ سضفري نيورب يد
يتيسس نام ‘ ديدجتلل ““مخسضلأ

ةعرق دعوم نلعي فاكلأ
لاطبألأ يرود تاعوم‹

ءارجإا ،““فاك““ مد-ق-لا ةر-ك-ل ي-ق-ير-فإلا دا–لا ن-ل-عأا
23ـلا رودو ،اي-ق-ير-فإا لا-ط-بأا يرود تا-عو-م‹ ة-عر-ق
يفناج8 ةعم÷ا موي ،ةيلارديفنو-ك-لا سسأا-ك-ل Êا-ث-لا
.ةرهاقلاب

لا-ط-بأا يرود-ل ةÒخألا ة-خ-سسن-لا-ب ي--ل--هألا جو--تو
اميف ،(1-2) كلامزلا هنطاوم ىلع هزوف دعب ،ايقيرفإا

هزوف دعب ،ةيلارديفنوكلاب ،يبرغŸا ناكرب ةسضهن زاف
‘ فاكلا لاقو .در نود فدهب يرسصŸا زديماÒب ىلع
تيقوتب اًرهظ ةدحاولا ‘ ىرجتسس ةعرقلا نإا ،هل نايب
دا–لا فسشك ام-ك ،ر-سصÃ فا-ك-لا ر-ق-م ‘ ،ةر-ها-ق-لا
:يتآلاك تءاج يتلاو ،تلو÷ا ديعاوم نع يقيرفإلا
1202  يرفيف21/31 - ¤وألا ةلو÷ا •
1202 يرفيف32 - ةيناثلا ةلو÷ا •
1202 سسرام5/6 - ةثلاثلا ةلو÷ا •
1202 سسرام61 - ةعبارلا ةلو÷ا •
1202 ليرفأا2/3 - ةسسماÿا ةلو÷ا •
1202 ليرفأا9/01 - ةسسداسسلا ةلو÷ا •

““Êاثلا““23ـلا رود يتهجاوم د-عو-م فا-ك-لا ن-ل-عأا ا-م-ك
41 موي باهذلا ةارابم ماقتسس ثيح ،ةيلارديفنوكلاب
نم12 موي بايإلا ةهجاوم ماقت نأا ىلع ،1202 يرفيف
.هتاذ رهسشلا

مسس◊ ىعسسي ديردم لاير
سسومأر عم ديدجتلأ

ديدجتلا تاسضوافم ‘ اًمراسص اًفقوم ديردم لاير ذختا
‘ هدقع يهتني يذلا ،قيرفلا دئاق ،سسومار ويجÒسسل
نأا تمعز ةينا-ب-سسإا ر-يرا-ق-ت تنا-كو .ل-ب-قŸا ف-ي-سصلا

،هيدل يتلا ىرخألا سضور-ع-لا ة-سشقا-ن-م رر-ق سسو-مار
لÓ-خ نا-مÒج نا-سس سسيرا-ب ¤إا لا-ق-ت--نلا ة--سصا--خ

نإاف ،Êابسسإلا ““ورتاوك““ جمانÈل اًقفوو .لبقŸا مسسوŸا
بتار-لا ى-ل-ع د-يرد-م لا-يرو سسو-مار Úب فÓ-ت--خلا
.Úماع ةدŸ دقع ىلع نافرطلا قفتا امدعب ،يونسسلا

هبتار سسفن ىلع لوسص◊ا ديري سسومار نأا ¤إا راسشأاو
بلطي يكلŸا يدان-لا ن-ك-ل ،(ورو-ي نو-ي-ل-م21) ›ا-◊ا

فور-ظ-لا ع-م ف--ي--ك--ت--ل--ل ،%01 ة-ب-سسن-ب ه-سضي-ف--خ--ت
.ا-نورو-ك سسوÒف ة-مزأا ا-ه-ت-ف-ل-خ ي-ت-لا ة-يدا-سصت-قلا

نأا دقتعي ديردم لاير نأا Êابسسإلا جمانÈلا حسضوأاو
نم هنأل ،ديدجتلا ىلع ةياه-ن-لا ‘ ق-فاو-ي-سس سسو-مار
.ةيداŸا هطورسشب يفي يبوروأا ٍدان داجيإا بعسصلا

هتامدخ ىلع قابسسلأ محتقي يتيسس Îسسسشنام
،ديردم لاير دئا-قو ع-فاد-م ،سسو-مار و-ي-جÒسس ل-خد

اءدب هفوفسصل همسضل ،يتيسس Îسسسشنام يدان تاباسسح
نإا-ف ،““NPSE““ ة-ك-ب-سش بسسح-بو .ل-ب-قŸا م-سسوŸا ن-م
عم ثدحي ام ل-ك بث-ك ن-ع ع-با-ت-ي يز-ي-ل‚إلا يدا-ن-لا

قافتل لسصوتي ⁄ اذإا ،هعم دقاعتلا سسرديو ،سسومار
 .ديدجتلل ديردم لاير ةرادإا عم
،يتيسس ÎسسسشناŸ ةفاسضإلاب هنأا ¤إا ةكبسشلا تراسشأاو
،Êابسسإلا ›ودلا مسضب ةم-ت-ه-م ىر-خأا ة-يد-نأا د-جو-ت
دقع يهتنيو .ماه-ن-تو-تو نا-مÒج نا-سس سسيرا-ب ل-ث-م
لو ،›ا◊ا مسسوŸا ةياهنب ،ديردم لاير عم سسومار
ثيح ،ديدجتلا ىلع هيدان عم قفتي ⁄ نآلا ىتح لاز
.ةرمتسسم تاسضوافŸا تلاز ام

يسسنرفلا Òسصم نأاسشب اًيئاهن اًرارق ةنولسشرب ذختا
وتاكŸÒا لÓخ ،قيرفلا مجاهم ،نامزيرغ ناوطنأا
““ترو-ب-سس““ ة-ف-ي-ح--سصل ا--ًق--فوو .يرا÷ا يو--ت--سشلا
عيب ‘ هÒكفت مدع دكأا ةنولسشرب نإاف ،ةينابسسإلا

روهظ مدع مغر ،يرا÷ا يفناج لÓخ نامزيرغ
ترا--سشأاو .نآلا ى--ت--ح د--ي--ج ىو--ت--سسÃ بعÓ---لا
لسصاوي ةنو-ل-سشر-ب نأا ¤إا ة-ي-نا-ب-سسإلا ة-ف-ي-ح-سصلا
ىلع رداق Òخألا نأا قثيو ،نامزيرغ ىلع ناهرلا

لÓخ قلأاتلاو Êولات-ك-لا ق-ير-ف-لا ع-م ه-ف-قو-م بل-ق
ىلع نامزيرغ عسضو نأا تحسضوأاو .ةلبقŸا ةÎفلا

اÒًثك لادبتسسÓل هسضرعت وأا اًرخؤوم ءلدبلا دعاقم
بعلي نأا ‘ ناموك دلانور بردŸا ةبغر ¤إا دوعي
،يرديب بناجب ي-م-هو م-جا-ه-م-ك ي-سسي-م ل-ي-نو-ي-ل
.موجه-لا ‘ تا-حا-سسŸا سضع-ب ه-ح-نÁ ر-خآا حا-ن-جو
كردي نامزيرغ نأا ىلع رسصي ةنولسشرب نأا تركذو
¤إا دوعي ىتح هب ماي-ق-لا ه-ي-ل-ع بج-ي ا-م ط-ب-سضلا-ب
دحأاك هاوتسسم ديعتسسيو ،ةي-سسا-سسألا ة-ل-ي-ك-سشت-لا
.⁄اعلا يمجاهم لسضفأا

أًرسس جيوب دقع ددجيو ..
ةدŸ ه-ي-ب-عل د-حأا د-ق-ع ة-نو--ل--سشر--ب يدا--ن دد--ج
يد-ن-لو-ه-لا ع-م فÓ-خ ‘ ه-لو-خد م-غر ،Úم-سسو--م
ا-ًق-فوو .ا-سسرا-ب-ل-ل ي-ن-ف-لا ر-يدŸا ،نا-مو-ك د--لا--نور
دقع نإاف ،ةينابسسإلا ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحسصل

،›ا◊ا مسسوŸا دعب يهتني ةنولسشرب عم جيوب يكير
،Úمسسوم ةدŸ هديدمتب Êولات-ك-لا يدا-ن-لا ما-ق اذ-ل
نأا ¤إا تراسشأاو .بعÓلا عيقوت ىلع لعفلاب لسصحو
Úمسسوم ةدŸ جيوب طبر اودارأا ةنولسشرب ›وؤوسسم
وأا تاباختنلا ةج-ي-ت-ن ن-ع ر-ظ-ن-لا سضغ-ب ،Úل-ب-ق-م
ل Êولاتكلا يدانلا نأا تحسضوأاو .ÚبردŸا تابغر
جيوب ديدŒ نأاسشب يمسسر نا-ي-ب راد-سصإل ط-ط-خ-ي

ةميقب يئازج طرسش عسضو عم ،3202 فيسص ىتح

،ناموك عم جيوب ةقÓع ترتوتو .وروي نويلم001
ثدحي ام برسسي بعÓلا نأا Òخألا داقتعا ببسسب

لسصحي لو .مÓعإلا ¤إا ةنولسشرب سسبÓم ةفرغ ‘
،ةنولسشرب عم ةكراسشملل ةيفاك ةحاسسم ىلع جيوب

.ةراعإلا ليبسس ىلع هليحرب ناموك ىسصوأا امك

سسمأأ نأرم لجأأ انوروك
سسمأا حابسص ،هنارم ليجأاتل ةنولسشرب قيرف رطسضا
،مويلا وابليب كيتلتأا ةهجاوŸ اًدادع-ت-سسا ،ءا-ثÓ-ث-لا

 .اغيللا نم ةيناثلا ةلو÷ا تÓجؤوم نمسض
ةباسصإا ن-ع Úن-ثإلا ءا-سسم ن-ل-عأا ة-نو-ل-سشر-ب نا-كو
سسوÒفب لوألا قير-ف-ل-ل ي-ن-ف-لا زا-ه÷ا-ب ن-يو-سضع

““وف-ي-ترو-ب-يد ود-نو-م““ ة-ف-ي-ح-سصل ا-ًق-فوو .ا-نورو-ك
رقم ¤إا اورسضح ةنولسشرب يبعل نإاف ،ةينابسسإلا
انوروك تارابتخا ءارجإل ،سسمأا حابسص ،تابيردتلا

” هنأا ¤إا تراسشأاو .لزنŸا ¤إا اوداع مث ،ةديدج
،ًءاسسم ماقيل ةنو-ل-سشÈل ي-حا-ب-سصلا نارŸا ل-ي-جأا-ت

ر“ؤوŸا هعمو ،انوروك تارابتخا جئاتن روهظ بقع
¤إا ةفاسضإلاب ،ناموك د-لا-نور برد-م-ل-ل ي-ف-ح-سصلا
ةفيحسصلا تحسضوأاو .ءاقلل قير-ف-لا ة-م-ئا-ق نÓ-عإا
ءودهلا نم ةلاح ةنولسشر-ب دو-سست ه-نأا ة-ي-نا-ب-سسإلا

Œإا ةجاح ‘ اسسرابلا نأا ثيح ،وابليب ةارابم ها¤
يك ،ةمئاقلاب لوألا قيرفلا نم طقف Úبعل ةعبسس
.ةهجاوŸا سضوخي

 مويلا دادزولب بابسش - ينيكلا ايهامروغ

تاعومÛأ رود وحن حوتفم قيرط ‘ بابسشلأ

د--ي--م--ع نو--ك--ي---سس
ةير-ئاز÷ا ة-يد-نألا

ر-ئاز÷ا ة--يدو--لو--م
ع--م د---عو---م ى---ل---ع
مويلا ةماه ةه-جاو-م
يدا------ن-------لا ما-------مأا
يسسقافسصلا
بع--لÃ ي--سسنو--ت---لا
يÒهŸا بي------ط-------لا
ة-عا-سسلا ن-م ة-ياد-ب
نمسض ،ءاسسم ةثلاثلا
رود----------لا با----------يإا
Êا-ث-لا يد-ي-ه-م--ت--لا
لا-ط--بألا ة--ط--بار--ل
Ëدروب قافر نوكيسس ثيح ،مدقلا ةركل ةيقيرفإلا

ةÒسشأات عاطتقا لجأا نم طقف دو-م-سصلا-ب Úب-لا-ط-م
ةيئانثب مهزوف دعب ،ةسسفانŸا نم تاعومÛا رود
يعدتسسا دقو .ةيليوج5 بعلÃ باهذلا ‘ ةفيظن
ةمئاقلل ،يعيبر دو-ل-ي-م ،ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ع-فاد-م
،يسسنوت-لا ي-سسقا-ف-سصلا يدا-ن-لا ة-ه-جاوÃ ة-ي-ن-عŸا

هتحفسص ىلع يمسصاعلا يدانلا هنع نلعأا ام بسسح
 .““كوبسسياف““ ىلع
ةيدŸا يبŸوأا مامأا ةباسصإل سضرعت دق يعيبر ناكو
نم ةيناثلا ةلو÷ا راطإا ‘ ،يسضاŸا Èمسسيد51 موي
 .ةفÙÎا ¤وألا ةطبارلا

ناد-يŸا ط-سسو با-ي-غ ر-م-ت-سسي ،ىر--خأا ة--ه--ج ن--م
امك ،سضرŸا بب-سسب ،و-با-ج ن-مؤوŸا د-ب-ع ،ي-مو-ج-ه-لا
داع يذلا يدنومايد يدواد Óسسيإا يراوفيإلا بيغي
بسسحو .لم-ع-لا ة-سصخر د-يدŒ ل-جأا ن-م ه-ن-طو-ل
نب يدهم بعÓلا داعبتسسا ” دقف ،ردسصŸا سسفن

.ةينف تارايتخل ةمئاقلا نع ةيجلع

 هكرسشي نل زيغن نكل ..تهتنأ Óسسيإأ ةمزأأ
ءاهنإا نم ،رئاز÷ا ةيدولوم يدان ةرادإا سسل‹ نك“

،يدواد Óسسيإا ،›اغنسسلا طسسولا طخ بعل ةمزأا
Êاثلا رودلا بايإا ءاقل سضوخ نع ةعاسس84 لبق
 .يسسنوتلا يسسقافسصلا دسض ،ايقيرفأا لاطبأا يرودب
ةاراب-م بق-ع هدÓ-ب ¤إا ردا-غ د-ق ›ا-غ-ن-سسلا نا-كو
،رئاز÷اب لمعلا ةسصخر ديدŒ لجأا نم باهذلا

،سسنوت ‘ ةليكسشتلاب قاحللا نم نكمتي ⁄ هنأا Òغ
 .ناجديبأا ‘ اههجاو ةÒبك تابوعسص ببسسب اذهو
‘ ،رئاز÷ا Òف-سس نإا-ف ة-ي-مÓ-عإا ر-يرا-ق-ت بسسحو

ةرازو ىد-ل ا-ًي-سصخ-سش ل--خد--ت ،جا--ع--لا ل--حا--سس

،ةيراوف-يإلا ة-ي-جراÿا
بعÓلا ة-ل-ك-سشم ى-ه-نأاو
.سسنو-ت ¤إا ردا-غ يذ-لا

نأا تد--كأا ،ردا--سصŸا تاذ
ررق ،زيغن ل-ي-ب-ن بردŸا
ن--م بعÓ---لا طا---ق---سسإا

ةحاتŸا هتارايخ ة-ح-ئل
‘ ،ةارابŸا ‘ ةكراسشملل

ن---م ه---تا---نا---ع---م ل----ظ
.قاهرإلا

معديسس مأرغ ءÓع
يسسقافسصلأ

يسسقافسصلا يسضايرلا يدانلا نو-ك-ي-سس ،ه-ت-ه-ج ن-م
›Èزه سضيوعت ىلع اÁاباهذ ةفيظن ةيئانثب هت.

لزني نأا ةيمتح مامأا نوكيسس بون÷ا ةمسصاع يدان
‘ را-م-ث-ت-سسÓ-ل ير-ئاز÷ا ى-مرŸا م-جا-ه-يو ةو--ق--ب

ةيفلÿا هقطانم Úمأات ةرورسض عم هيعفادم فعسض
نأا رظتنيو .هتّيعسضو دقعت دق تآاجافم ةيأل ايدافت
هقاروأا بعلي نأا ¤إا ناب-ل-جو-ب سسي-نأا بردŸا د-م-ع-ي
‘ هلك هسضيب عسضو نأا كلذ ةيادبلا ذنم ةيموجهلا

ىمرم ¤إا اركبم هلوسصو ¤إا دوقي دق ةدحاو ةلسس
نوكت نل يتلا ةارابŸا نم لهسسي دق اÃ ةيدولوŸا

نب لÓب ءÓمزل ةيموجهلا ةوقلا لظ ‘ ادبأا ةلهسس
دئاق نوكي نأا رظت-ن-ي ،ر-يا-غ-م قا-ي-سس ‘و .ة-حا-سس
ازها-ج مار-غ ءÓ-ع ط-سساوأÓ-ل ي-سسنو-ت-لا بخ-ت-نŸا
يسسنوتلا بعلŸا ةارابم ‘ هتباسصإا مغر ةهجاوملل
مارغ ةيزهاج ىلع ينفلا راطإلا لوعيو ..ةÒخألا
Êاه عفادŸا دا-ع-ب-ت-سسا ه-كر-ت يذ-لا رو-غ-سشلا د-سسل

 .هدقع ديدŒ ‘ لطاÁ يذلا ومامع

مسسوŸأ ةأرابُم بعلنسس““ :نابلجوب
““رئأز÷أ ةيدولوم مامأأ

،يسسقافسصلا يدانلا بردم ،نابل-جو-ب سسي-نأا Èت-عا
،رئاز÷ا ةيدولوم مامأا هلابسشأل ة-مدا-ق-لا ة-ه-جاوŸا

ةطبار نم Êا-ث-لا يد-ي-ه-م-ت-لا رود-لا با-يإا را-طإا ‘
.““مسسوŸا ةارابُم»ـب ةيقيرفإلا لاطبألا

ل““ :Óئاق جاطر-ق رو-سسن-ل ق-ب-سسألا م-ج-ن-لا حّر-سصو
م-غر ،تا-عو-مÛا رود-ل ل-هأا-ت--ل--ل fiÚا--ط لاز--ن

ةارابُم بعل-ن-سس ،در نود Úفد-ه-ب ا-با-هذ ا-ن-ترا-سسخ
ل-ك نأل ،ن-يزاوŸا بل-ق ‘ حا-ج-ن-لا ل-مأا-نو ،م--سسوŸا

.““مدقلا ةرك ⁄اع ‘ ادراو ىقبي ءيسش

ينيعبسس نب ىلع لّوعي زور وكرام
 نرياب مامأأ

ايسساسسأا ةكراسشملل ينيعبسس نب يمار يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا هجتي
نرياب يدان قÓمعلا مامأا خابدÓغنسشنام ايسسور-ب ه-ق-ير-ف ة-ه-جاو-م ‘

ام بسسحب كلذو ،اغيلسسدن-ب-ل-ل51 ةلو÷ا تاءاقل ة-م-ق ‘ ،خ-ي-نو-ي-م
وكرام بردŸا اهقلطأا يتلا تاحيرسصتلا دعب ةيناŸأا مÓعإا لئاسسو هتدكأا

‘ ينيعبسس ن-ب د-جاو-ت ““enilno-pr““ عقوم د-كأا ثي-ح ،ما-يأا ل-ب-ق زور
نيأا دليفيب ايينيمرأا مامأا هقيرف عم ادد‹ ةكراسشملل داع امدعب ،ءاقللا
وأا تافعاسضم يأا نم يمار Êاعي ⁄ ةلاح ‘ هنأا تدكأاو ،قئاقد01 بعل
.ايسساسسأا نوكيسس هنإاف قاهرإا

 ريون كابسش ‘ يسضاŸأ مسسوŸأ ةيئانث لجسس
زور بردŸا فرط نم بعلل ةدسشب بولطم ينيعبسس نب نأاب عقوŸا ركذو
Úح ،يسضاŸا مسسوŸا نم باهذلا ةهجاوم لطب ناك هنأا اÃ ،هئÓمزو
ةهجاوŸا يهو ،ءازج ةبرسض مث سسأارلاب فده نم ةعئار ةيئانث لجسس
لبق تاقباسسŸا لك ‘ نريابلا اهرسسخ يتلا ةÒخألا Èتعت تناك يتلا
ناف كلذل ،Ëاهنفوه مامأا يسضاŸا Èمفون ‘ اهدبكت يتلا ةراسسÿا

.ةÒبك ةيونعم ةعفد هقافر هحنميسس ينيعبسس نب دجاوت

 هبايغ ‘ نيرمألأ ىناع عافدلأ
ن-ب با-ي-غ ةÎف ‘ ن-ير-مألا خا-بدÓ-غ عا-فد ى-نا--ع ،ر--خآا بنا--ج ن--م
هفلخ يذلا بعÓلا نأا امك ،فادهألا نم Òثكلا ىقلت ثيح ،ينيعبسس
‘ فعسض ةطقن ةباثÃ ناكو ،ةسصرفلا لÓغتسسا نسسحي ⁄ تدنرب
ه-كار-سشإا ‘ Òك-ف-ت-لا ¤إا زور و-كرا-م بردŸا-ب ع-فد ا-م و-هو ،ق-ير--ف--لا
قئاع يأا لكسشي نل كلذ نكل ،قيرفلا نع نيرهسشل هبايغ مغر ايسساسسأا
ا‰إاو ،ةيلسضع ةباسصإا نم Êاعي نكي ⁄ هنأا اÃ قلأاتلا لجأا نم همامأا

نأا لبق ة-يدا-ع ة-ف-سصب برد-ت-ي نا-كو ““ا-نورو-ك““ سسوÒف بب-سسب با-غ
.تابيردتلا ءاوجأل يسضاŸا عوبسسألا ‘ هقافر عم لخدي

 ..نكل ،ايفاك سسيل قئاقد01 ‘ هتكراسشم
نرياب ايلاح ⁄اعلاو ابوروأا قÓمع ةهباجÃ قلعتت ةهجاوŸا نأا اÃو
نوكتسس ةمهŸا نإاف ،ابوروأا ‘ موجه طخ ىوقأا مسضي يذلا خينويم
بعل يذلا وهو ،هتيزهاج لماك عم ىتح ينيعبسس نب ىلع ادج ةبعسص
ةعاجسشلاب كلذ سضوعيسس نكل ،دليفيب اين-ي-مرأا ما-مأا ط-ق-ف ق-ئا-قد01
.موجهلا ‘ ل اŸو يفلÿا طÿا ‘ ةفاسضإلا حنم ىلع ارداق نوكيسسو

““ايسساسسأأ هيلع دمتعنسسو زهاج ينيعبسس نب““ :زور
يمار““ :Óئاق ينيعبسس نب ةلأاسسم لوح زور وكرام حرسص ،هبناج نم
يفف ،هجاتحن نحنو ،يسضاŸا همسسوم ‘ كلذ تبثأا دقو ،عئار عفادم

نوكيسس هنإا-ف ،ة-با-سصإا يأل سضر-ع-ت-ي ⁄و د-ي-ج ل-ك-سشب برد-ت ة-لا-ح
،ةمقلا هذه ‘ اÒثك هيلع دمتع-ن ن-ح-ن ،نر-يا-ب ة-ه-جاو-م ‘ ار-سضا-ح
،لقألا ىلع اطوسش بعليل هزه‚ نأا لواحنسس ازهاج نكي ⁄ ول ىتحو

Ãدليفيب اينيمرأا مامأا قئاقد01 بعل هنأا ا““.
لامج Êارف

 ناقرز ةهجأوم ‘ ةيلوبو ةجديكوأأ
تناسس بعلم نوكيسس
،مويلا ،نايروفمي-سس
ع--م د---عو---م ى---ل---ع
‘ ةديدج ة-ه-جاو-م
يسسنرف-لا ة-لو-ط-ب-لا
ثي----ح ،ةزا----ت-----مŸا

زتيم يدان هجاو-ي-سس
‘ ودرو----ب هÒظ-----ن
،81 ة-لو÷ا حا-ت-ت-فا

ءاقللا نوكيسس ثيح
ير--ئاز--ج ع--با---ط---ب

fiثي----------------ح ،سض
يدان يئانث هجاويسس
ينطولا بختنŸا ‘ امهليمز ةيلوب ديرفو ةدجيكوأا ردنسسكلأا زتيم
ةهجاوŸا نوكتسس ثيج ،ناقرز يدهم ودروب بعل ناديم طسسوتمو

Ãثلل ديدج د– ةباثÓةمدقتم زكارم وحن مهقيرف لقن لجأا نم يث،
ةيلوب ةسصاخ ،ةÒخألا ةÎفلا ‘ مهقرف مو‚ نم اوتاب مهنأا ةسصاخ

ةرم قلأاتلا نع ناقرز ثحبي Úح ‘ ،زتيم ‘ رهسشلا م‚ Òتخا يذلا
نم ناك يذلا وهو ،ةيسضاŸا تاهجاوŸا ‘ كلذ نع بايغ دعب ىرخأا
.ةفرع نب ةقفر ودروب ‘ ÚبعÓلا نسسحأا

ءاتسشلأ ‘ نامزيرغ ءاقبب كسسمتم ةنولسشرب
افيسض مويلا رهظ دعب دادزولب بابسش قيرف لحي

رود ىلع هنيعو اي-ها-مرو-غ يدا-ن ق-ير-ف ى-ل-ع
زئافلا وهو ،ايقيرفإا لاطبأا يرودل تاعومÛا
ةجيتن ،ةفيظن ةيسساد-سسب ا-با-هذ ءا-ن-ع نود-ب

ءÓ-مز أا-ج-ل-ي ⁄ و-ل Èكأا نو-ك-ت نأا ن--كÁ نا--ك
ةعاسس عبر ‘ يسضارعتسسلا بعللا ¤إا دويعسس
 .ءاقللا نم ةÒخألا

زا-ف ،ر-ئاز÷ا ‘ با-هذ-لا ةارا-ب-م لÓ--خ ن--مو
ةقحاسس ةجيتنب ايهامروغ ىلع دادزولب بابسش
ة-ل-حرŸ ه-ل-هأا-ت ةÒب-ك ة-ب-سسن-ب ا-ن-ما--سض (6-0)
بح-سس ة-ي-ل-م-ع ير-ج-ت-سس ي-ت--لا تا--عو--مÛا

 .ةرهاقلاب لبقŸا ةعم÷ا موي اهتعرق
ةينيكلا ةمسصاعلل دحألا دادزولب بابسش لقنتو

مجاهŸا تامدخ نم اسصوقنم ،ةسصاخ ةلحر ‘
fiمأا د-مÚ لوح-ل-ب ةز-م-ح فاد-ه-لاو ع-ب-يو-سس

،ة-بر-قŸا تÓ-سضع-لا ىو-ت-سسم ى--ل--ع Úبا--سصŸا
.Úعوبسسأا ةدŸ نابيغيسس نيذللاو

..أدح ىلع ةلحرم لك Òسسنسس““ :يسشيرق
““انتاحومط فقسس نم عفÔسسو

دادزولب بابسشل يسسفانتلا بطقلا ريدم حسضوأا
وه يدانلل لوألا فده-لا نأا-ب ي-سشير-ق ق-ي-فو-ت
لاطبألا ةطبار ن-م تا-عو-مÛا رود-ل ل-هأا-ت-لا
‘ دجاوتلا وه نآلا انفده““ :هلوقب ةيقيرفإلا

نأا انيلع بجي .ىÔسس اهدعبو تاعومÛا رود
رود انزواŒ ام ةلاح ‘ يجيردت لكسشب Òسسن
.““انفادهأا فقسس نم عفÔسس تاعومÛا

 قيرفلأ تلبقتسسأ اينيكب رئأز÷أ ةÒفسس
ىم-ل-سس ،ا-ي-ن-ي-ك-ب ر-ئاز÷ا ةÒف-سس تل-ب-ق-ت-سسا

ر-قÃ دادزو-ل-ب با-ب-سش ق-ير-ف ة-ث-ع--ب ،يداد--ح

ة-ي-ن-ي-ك-لا ة-م-سصا-ع-لا-ب ة-ير-ئاز÷ا ةرا--ف--سسلا
ى-ل-ع سصا-خ ءا-سشع م-ي-ظ-ن-ت ” ن-يأا ،ي--بوÒن
ةيرئاز÷ا ةÒفسسلا ترسشنو .ÚبعÓلا فرسش
ةيمسسرلا اهتحفسص ىلع ةديرغت يدادح ىملسس
ءاج ““Îيوت““ يعا-م-ت-جلا ل-سصاو-ت-لا ة-ك-ب-سشب
دادزولب بابسش قيرف لابقتسساب تررسس““ :اهيف
روغ قيرف ةهجاوŸ اينيك-يبوÒنب طح يذلا

Êاثلا يدي-ه-م-ت-لا رود-لا با-يإا با-سس◊ ي-ها-م
قيفوتلاب .مدقلا ةركل ايقيرفإا لاطبأا ةطبارل
.““انقيرفل هللا نذإاب

 أدج ةبعسص ةيعسضو ‘ ايهامروغ
بابسشلا هجاويسس يذلا ينيكلا يدانلا دجاوتي

ةيلاŸا ةمزألا ببسسب ادج ةب-ع-سص ة-ي-ع-سضو ‘
يدا--ن ةرادإا تد--سشا--نو ،ا--ه--ن--م Êا--ع--ي ي--ت--لا

يوركلا اهقيرف يعّجسش-ُم ي-ن-ي-ك-لا ا-ي-ها-مرو-غ
ةه-جاو-م ل-ي-ب-ق ،ا-ي-لا-م Úب-عÓ-لا ةد-عا-سسم-ِب
بلطو .ءاعبرألا اذه دادزول-ب با-ب-سش ف-ي-سضلا

مهقيرف راسصنأا ن-م ا-ي-ها-مرو-غ يدا-ن و-لوؤو-سسم
ÚبعÓلا بارسضإا دع-ب ،ا-ي-لا-م عÈّت-لا يور-ك-لا

‘ ،دادزولب بابسش ةهجاوم مدع-ِب م-هد-يد-ه-تو
.ةقلاع ةيلام تا-ق-ح-ت-سسم م-ه-ل-ي-ن مد-ع لا-ح
مد-ع ي-ن-ي-ك-لا ا-ي-ها-مرو-غ يدا-ن ةرادإا ترّر-بو
ةنيزÿا ءاوخِب ،ةي-لاŸا تا-ق-ح-ت-سسŸا د-يد-سست
تابيردت رسضحو .ةقناخ ةيلام ةمزأا اهتاناعمو
،دحألا ،اهتايلاّعف تميُقأا يتلا ايهامروغ قيرف

ر-يرا-ق-ت ه-تر-كذ ا-م-ك .ط-ق-ف Úب--عل ةر--سشع
نا-سسل ى-ل-ع تل-ق-ن ي-ت-لا ،ة-ي-لfi ة--ي--ف--ح--سص

ديدسستِب مزتلي هنإا هلوق يدانلل ›اŸا لوؤوسسŸا
 .لاجآلا برقأا ‘ هيبعÓل ةيلاŸا تاقحتسسŸا

ماهتأ نأاسشب ديدج روطت
باسصتغلأ ةيسضق ‘ ودلانور

ماهتاب ةسصاÿا ةيسضقلا ‘ ديدج روطت رهظ
م‚ ،ود--لا--نور و--نا--ي---ت---سسير---ك ›ا---غ---تÈلا

ةسضرا-ع با-سصت-غا ‘ طرو-ت-لا-ب ،سسو-ت-ن-فو-ج
اجرويام نيرثاك ءايزألا ةسضراع تناكو .ءايزأا
قدنف ‘ اهباسصتغاو اهتمجاهÃ ودلانور تمهتا

سسوتنفوج م‚ نكل ،9002 ماع سساغيف سسل
 .ءاعدلا اذه ىفن
نإاف ،ة-ي-نا-ط-يÈلا ““ن-سص اذ““ ة-ف-ي-ح-سصل ا-ًق-فوو
ةمكÙا ¤إا باهذلاب بلاطم Òغ تاب ودلانور
د-سض ة-ي-سضق-لا ‘ ةد-يد--ج ةدا--ه--سشب ءلدإلاو
‘ لسصفي-سس ن-م نأا ¤إا كلذ دو-ع-يو .ا-جرو-يا-م
كلذل ،““Úفلfi ةئيه““ سسيلو ““مّكحُم““ ةيسضقلا

 .ةمكÙا ‘ دجاوتلل رطسضم Òغ ودلانور نإاف
فلأا092 ىلع تل-سصح ا-ه-نأا ا-جرو-يا-م تم-عزو
اًقاف-تا ه-ع-م تع-قوو ،ود-لا-نور ن-م ي-ن-ي-لÎسسإا
نكل .هتقحÓم مد-عو ،ثد-ح ا-م ءا-سشفإا مد-ع-ل

تاسضيوعت بلطتو ،تقولا كلذ ‘ اًيلقع ةكردم Òغ تناك اهنإا لوقتل ءايزألا ةسضراع تداع
.ةديد÷ا ىوعدلا ‘ ينيلÎسسإا فلأا561 اهردق

ةهجأوم ‘ رولييد
ت– ايليسسرام
 سشأوب راظنأأ
بعل نسسحأا نوكيسس ،هبناج نم

رهسشلا يسسنرفلا يرودلا ‘
دعوم ىلع روليد يدنأا طرافلا

Úح ،ادج ةماه ةهجاوم عم
يدان موردوليف بعلم ىلع يقÓي
ةمق دعي ءاقل ‘ ،ايليسسرام
رظنلاب ،ةلو÷ا تاءاقل
هرهظأا يذلا Òبكلا ىوتسسملل
،ةÒخألا ةÎفلا ‘ ناقيرفلا

ىهنأا يذلا هيليبنوم ةسصاخ
.ةÒبك ةوقب ةنسسلا

 راظنألأ ت– روليد
مجاهم نوكيسس ،رخآا بناج نم
روليد يدنأا ينطولا بختنŸا

ايليسسرام يدان بردم راظنأا ت–
نع ثحبي يذلا سشاوب سشÓيف
نم مجاهÃ اسسنرف قÓمع زيزعت
ام بسسحب كلذو ،عيفرلا زارطلا
،ةيسسنرفلا ةفاحسصلا هتدكأا

هنأا اÃ اعباتم روليد نوكيسس ثيح
‘ ÚبعÓلا نسسحأا نم Èتعي
نع كيهان ،يسسنرفلا يرودلا

قÓمعل لاقتنلا هليسضفت
هنأا ارارم دكأا هنأا اÃ ،بون÷ا
.يدانلا اذه قسشعي

ليجسستلاب بلاطم
  يفيدهتلأ هلجسس معدل
›ودلا مجاهŸا نوكيسسو
‘ ليجسستلاب ابلاطم يرئاز÷ا

معد لجأا نم ةهجاوŸا هذه
8 كلتÁ ثيح ،يفيدهتلا هلجسس
يبابم نع فادهأا4 قرافب فادهأا

يرودلا ‘اده ردسصتم
مجاهم ايد يلوب مث ،يسسنرفلا
ةرسشعب سسÁر بعلم يدان
يبماكيإا وكوت لاÒم مث فادهأا

ثيح ،نويل يدان فاده
بقل لجأا نم ةوقب عراسصيسس
 .›ا◊ا مسسوŸا ‘ فادهلا

سسيرول لجأأ نم سسافانب ةيحسضتلل ططخي نامÒج ناسس
وتاكŸÒا لÓخ يسسيرابلا قيرفلا ‘ نيزرابلا Úب-عÓ-لا د-حأا-ب ة-ي-ح-سضت-لا نا-مÒج نا-سس سسيرا-ب و-لوؤو-سسم يو-ن-ي
يكيراتسسوكلا سسرا◊ا ةرماغم ءاهنإا يوني نامÒج ناسس نإاف ،يسسنرفلا ““el01trops““ عقوŸ اًقفوو .لبقŸا يفيسصلا

ديدج سسراح نع ثحبيسس نامÒج ناسس نأا ¤إا يسسنرفلا عقوŸا راسشأاو .لبقŸا فيسصلا ‘ قيرفلا عم سسافان روليك
دقاعتلاب نامÒج ناسس تطبر ريراقتلا نم ديدعلا تناكو .يسسيرابلا قيرفلا ةلكيه ةداعإا ةطخ نمسض ،فيسصلا ‘

ويسسيروام ديد÷ا بردŸا عم ةدي÷ا هتقÓع ببسسب ،Òبسستو-ه ما-ه-ن-تو-ت سسرا-ح ،سسيرو-ل و-غو-ه ي-سسنر-ف-لا ع-م
 .ونيتيكوب
.وروي نويلمÒ 51ظن9102 فيسص ‘ نامÒج ناسس ¤إا ديردم لاير نم لقتنا سسافان نأا ركذي

سسيراب عم ¤وألأ ونيتيكوب ةأرابم جراخ رامين
‘ ،افيلسس اد رامين يليزاÈلا هم‚ روهمج نامÒج ناسس سسيراب رسسخ

نم81 ةلو÷ا ‘ ،ءاعبرألا مويلا ،نا-ي-ت-يإا تنا-سس ة-ه-جاو-م
لوألا روهظلا يه مويلا ةارابم نوكتسسو .يسسنرفلا يرودلا
ديد÷ا ينفلا ريدŸا ،ونيتيكو-ب و-ي-سسيروا-م ي-ن-ي-ت-ن-جرأÓ-ل
 .ليخوت سساموت ÊاŸأÓل اًفلخ ،سسيرابل

،سسيراب نارم نع بيغت رامين نإاف ،ةيسسنرفلا ““ولراك تنوم““ ةعاذإل اًقفوو
تحسضوأاو .مويلا ةهجاوŸ قيرفلا ةمئاق نم هداعبتسسا كلذب دكأاتيل ،سسمأا
،مايأا ذنم ينفلا زاه÷ا ىدل كسش لfi تناك ةارابŸا ‘ رامين ةكراسشم نأا
كانه نأا تراسشأاو .يسسيرابلا قيرفلا تابيردت نع رمتسسŸا هبيغت ببسسب

يزنيرولف وردناسسيلأا لثم ةدكؤوم Òغ مهتكراسشم لازت ل نيرخآا Úبعل
.يبميبميك لينسسيربو اوازروك Úفيلو ولينادو سسيديراب وردنايلو

رئاز÷ا ةيدولوم -يسسقافسصلا يدانلا

 لهأاتلل سسنوت ‘ دومسصلاب بلاطم ديمعلأ



ةنسس مود-ق-ب ة-ير-سشب-لا تر-سشب-ت-سسا
اهنأاكو0202 ةنسس ىلع ةمقتنم1202
ةحئاج ةمزأا ثودح ‘ ببسستŸا يه
ل ن-مز-لا نأا م--غر ،ا--نورو--ك سسوÒف
يذلا نكل ،نمزلا وه نمزلا-ف لد-ب-ت-ي
،نمزلا اذهل ناسسنإلا ةرظن يه Òغتي
يسشفت نم تكت-سشا  ة-ي-نا-سسنإلا ل-ك-ف
سسوف-ن-لا بهرأا يذ-لا سسوÒف-لا اذ-ه

املظ0202 ةنسس تم-ه-تاو ة-ير-سشب-لا
عون ناك امهم-ف ،ا-ه-تءار-ب م-غر اروزو
وهف ،اينابر وأا ناك اعنطسصم ،سسوÒفلا

تŒÈ يتلا ةيناسسنإÓل هللا نم باقع
،ا--ي--ت--عو ادا--سسف  سضرألا ‘ تغ---طو
نلف Óع امهمو ناسسنإلا ىغ-ط ا-م-ه-م-ف
اهيأا كيلع ا-م-ف ،ءا-م-سسلا جار-بأا ل-سصي
Òغتو  كسسفن عجارت نأا لإا ناسسنإلا
نوكلل كترظن Òغتو دوجولل كترظن
َهsللا sنِإا““ :¤اعت لاق ،كتاي◊و نمزللو

ا-َم اوُر-uي-َغ-ُي ى-sت-َح ٍمْو-َق-ِب ا-َم ُر--uي--َغ--ُي ل
نأا د---كأا---تو ،[11:دعرلا] ـ““ْمِهِسس-ُف-ْنَأا-ِب
كيلع بجي ام تنأا لب Òغتي ل نمزلا
،كسسفن هاŒو ،كقلاخ هاÒ Œغتت نأا

رظنلا ةداعإا بجي لب ،كÒغ هاŒو
دجوت ل هبتنا ،عيم÷ا عم كلماعت ‘

بجي ،ةينا‹ ايادهب ةديدج تاونسس
نأاو ةديد-ج Òك-ف-ت قر-ط م-ل-ع-ت-ت نأا

ىرت ل اهنأا مغر ة-ح-ئا÷ا-ف ،رو-ط-ت-ت
لمعب روط-ت-ت ا-ه-نأا لإا ةدرÛا Úع-لا-ب

ى-ت-ح رار-م-ت-سسا-ب ةد-يد--ج تار--ف--ط
ةلواfi لك ىلع بلغتت نأا عيطتسست
اهيأا كلاب امف ،ا-ه-ي-ل-ع ءا-سضق-لا د-ير-ت
هذ-ه ى-ل-ع سشي-ع-ت ف-ي-ك-ف ،نا-سسنإلا
ل يذلا ناسسنإلاف ؟Òغتت لو سضرألا
نع فقو يذلا ناسسنإا امئاد وه Òغتي
انك نإاو تيم وهف ومني ل نمو ،ومنلا
،سضرألا هذ-ه ى--ل--ع كر--ح--ت--ي هار--ن
م-ل-ع ن-م تل-سصو ا-م-ه--م كنأا ر--كذ--تو
،هنانكأا و نوكلا رارسسأا نم تفسشتكاو
امهمو ،هنم ليلقلل  لإا لسصت نل كنإاف
زر----------بأا و ى----------قرأا ¤إا تل-----------سصو
Òيغت عيطتسست نلف ،تايجولو-ن-ك-ت-لا

هللا ديب وه يذلا نوكلا ماظن نزاوت
،دمع Òغب سضرألاو تاوم-سسلا ق-لا-خ
نا--سسنإلا كلذ ي--ق--ب--ت ا--م--ئاد تنأا---ف
سسنِْإلا َق-ِل-ُخَو““ ف-ي-ع-سضلا سض ُنا-َ ـ““اًفيِعَ
.(82 ـ ءاسسنلا)

نكمتت نأا سضفرت اهجوز ةلئاع
اهلفط ءاقل نم نايليل

Òجفت ةبوبيغ نم قيفتضست نايليل
ماع يأار ةيضضق ¤إا لوحتتو ..توÒب
نا-ي-ل--ي--ل ة--سصق تر--سشت--نا نإا ا--م
راجفنا ‘ تبيسصأا يت-لا ،و-ت-ي-ع-سش
5 دعب ًايجيردت قيفتسستل ،توÒب
تلو– ىتح ،اهتبوبيغ نم رهسشأا

،ما-ع يأار ة-ي-سضق ¤إا ا--ه--ت--ي--سضق
نكمتت نأا سضفرت اهجوز ة-ل-ئا-ع-ف
دق ءاقل ،اهلفط ءا-ق-ل ن-م نا-ي-ل-ي-ل
نايلي-ل جÓ-ع ز-يز-ع-ت ‘ م-ها-سسي
.ةاي◊ا ¤إا اهتدوعو
ِتايلمع ُل-ك ه-ي-ب-ن ف-ع-سست ⁄و
ِةيام◊ اهنسش ي-ت-لا ر-ف-لاو ِر-ك-لا

َلÓ-خ سسمÿا ه-ِتا-ن-ب ِة-لو--ف--ط
نايليل هُتÒغسصف ،نانبل ِبورح

يتلا توÒب ِراجفنا نم ْملسست ⁄
اهيف َعسضتل ناجدي-بأا ن-م ا-ه-تراز
َلÓخ َباسصت-ل ،لوألا ا-هَدو-لو-م
ِءار-سشل ِقاو-سسألا ‘ ا-هِد--جاو--ت

.اهِجوزل ٍةيده
ُءا---بر---غ ا---ه---ل---ق---ن نأا د---ع----بو
اهُدلاو أارجت-ي ⁄ ى-ف-سشت-سسم-ل-ل

ا-م-هَءا-ق-ل sن-ك-ل .ا-ه-ِت-يؤور ى--ل--ع
¤إا اه-ِتدو-ع َل-مأا َل-ع-سشأا Òخألا
دق ُءاب-طألا نا-ك ا-مد-ع-ب ِةا-ي◊ا

.لمألا اودقف
اهِتفرغ ‘ نايليلو رهسشأا ُةسسمخ

fiنأا لإا ،اهِتلئاعب ٌةطا Œاهَبوا
‘ ا-ع-سساو ًىد--سص ى--قل Òَخألا
ُلازي ل يذ-لا Êا-ن-ب-ل-لا ِعرا-سشلا
،أافرŸا ِراجفنا ِتاع-ب-ت ن-م Êا-ع-ي
ٍة--ل--ي--ل Úب تلو– نا--ي--ل--ي--ل---ف
.ةمسصاعلا ِلمأا ¤إا اهاحسضو
¤إا اهَلق-ن نا-ي-ل-ي-ل ُجÓ-ع ُم-ت-ح-ُي
َفور-----ظ------لا sن------ك------ل جراÿا
َمامأا اقئاع ُفقت دق َةيداسصتقلا

.اهِتاوادم
نايليل نامرح نع ثيد◊ا دعبو
أافرم راجفنا ‘ ةباسصŸا ،وتيعسش
ن-م ا-ه-ت-ل-ئا-ع نا-مر--حو ،توÒب
،ع-ي-سضر-لا ا--ه--ل--ف--ط ةد--ها--سشم
ة-ي-عر--سشلا ة--م--كÙا ترد--سصأا
رفسس عنÃ ارارق ايلعلا ةيرفع÷ا
هتد-ج ¤إا ه-م-ي-ل-سستو ،ل-ف-ط-لا

اًي-مو-ي تا-عا-سس ع-برأا ه-مأا ةد-لاو
ةسضيرŸا همأا نم هبيرقت فدهب
ى--ف--سشت--سسم ‘ ُد--ُقر---َت ي---ت---لا
.توÒب ‘ ةيكيرمألا ةعما÷ا

تابثإل ىوعد عفرت ةينيتنجرأا ةاتف
 يقيق◊ا اهدلاو وه انودارام نأا

عقاولاب ةلسصتم ““سسوف-ن-لا Òغ-ُت سسو-ل-ف-لا““ ة-لو-ق-م نأا ود-ب-ي
ىعدت مدق ةرك ةبعل يهو ةينيتنجرأا ةاتف تماق ثيح ،ةدسشب

ةروطسسأا نأا تابثإل ةيئاسضق ىوعد عفرب ،لوت-ي-فور-بل ا-ي-ن-ي-جو-ي
وه ،ÚيŸÓاب ردقي ثرإا هفلخ كرت يذلا ،انودارام لحارلا بعŸÓا
.يقيق◊ا اهدلاو
نعÈ 0202مفون رهسش ‘ ،انودارام وغييد مدقلا ةرك ةروطسسأا ةافو ذنمو
ةسصاخ ،اًعيرسس اهيلإا راظنألا اينيجوي تبذج ،ةيبلق ةبون رثإا اًماع2٦ رمع

Úبت ةيفحسصلا ريراقتلا بسسحبو .لحارلا بعÓلا ةنبا اهنأا تعدا نأا دعب
ةيوهب اهرابخإا ”و ةÒغسص ةلفط تناك امدن-ع ا-ه-ي-ن-ب-ت ” ا-ي-ن-ي-ج-يو-ي نأا

.نيرهسش لبق اهتدلاو عم اهلمسش ⁄ ءانثأا يقيق◊ا اهدلاو
رمعلا نم ةغلابلا اينيجوي نكت ⁄ انودارام ةافو دعب هنأا ركذلاب ريد÷ا

كانه نا-ك ثي-ح ،ل-حار-لا ة-ن-با ا-ه-نأا تعدا ي-ت-لا ةد-ي-حو-لا ا-ًما-ع52
مهب فاÎعلا متي يك نوبرا-ح-ي ا-ه-ت-ل-كا-سش ى-ل-ع نور-خآا سصا-خ-سشأا

وغايتناسس مدقلا ةرك بعل مهنيب نمو ،انوداراÚ Ÿيعرسش ءانبأاك
.(اًماع42) ليغ ›اغام ةباسشلاو (اًماع91) ارل

نأا لمتÙا نمف ،““ثرو تي-ن ي-تÈي-ل-ي-سس““ ع-قو-م بسسح-بو
نم ÚيŸÓا تارسشع انودارام لحارلا ديسصر ‘ نوكي

ة-يا-عر دو--ق--ع ن--م ط--ق--ف كلذو تارلود--لا
.ةديدع ةيŸاع ةيراŒ تامÓعل

خرضصتضست0202 ةنضس
ملظ نم دجنتضست وأا

ةيناضسنإلا

مÓكلا Òخ ةيŸاعلا ةحضصلا نم ناطرضش ..ماعلا اذه انوروك يهتني اذكه

Ÿاذا Áثك ليÒتانئاكلا دوجو قيدصصت ¤إا نو
 ةيئاصضفلا

موثا÷ا Úب طبرت تاضسارد
!ةيئاضضفلا تانئاكلاو

 اـــــنه نم
كاــــنهو

همدختضست همون ةفرغ ‘ اقفن فضشتكي جوز
 !اهقيضشع ةلباقŸ هتجوز

 بوقن ةبيبح ةبتاكلا

ءانبلا ‘ مدختسسُي اهسضعب
كيلع وبماضشلا ‘ ةراضض داوم

Œنآلا اهبن!
يوا◊ا وبماسشلا نع داعتبلا انيلع بجي هنأاب انرابخإا متي ام ًامئاد

هذه ةيمهأاب ًاقح نمؤوأا انأاو ر-ع-سشلا-ب ةر-سضم ة-ي-ئا-ي-م-ي-ك داو-م ى-ل-ع
يه ام نكل ،هطقاسستو هرسسكتو رعسشلا فافج كبنŒ يتلا ةحيسصنلا
؟ديدحتلا هجو ىلع اهنع دعتبن نأا بجي يتلا ةيئايميكلا داوŸا
كل تعمج ؟غوبسصم مأا فاج مأا ينهد وه له ،كرعسش عون ىلع رمألا فقوتي

،ًاملقو ةقرو يرسضحأا ،رمألا اذه لوح هتفرعم نيديرت ام لك ريرقتلا اذه ‘
لأا بجي يتلا ةيئايميكلا داوŸا uÊودو ةيلاتلا روطسسلا ‘ كرعسش عون نع يسشuتفو
ةبلع ىلع ةدراولا تاميلعتلا ةلب-قŸا ةرŸا ‘ ي-ئر-ق-ت-ل كب سصاÿا و-ب-ما-سشلا ‘ د-جاو-ت-ت
:كرعسشل بسسنألا يراتختو قيقد لكسشب وبماسشلا

.ًافلتfl ًانوكم03 ¤إا01 نم برقي ام ىلع يوت– تابيكرت نع ةرابع وبماسشلا عاونأا مظعم
‘ ًايسساسسأا ًانوكم خاسسوألاو تويز-لا ن-م سسأار-لا ةور-ف سصل-خ-ي يذ-لا ف-ظ-نŸا Èت-ع-يو

Ú B5ماتيف لاكسشأا نم لكسش ىلع وبماسشلا يوتحي دق ،ًاسضيأا.وبماسشلا عاونأا عيمج
حن“و سسأارلا ةورف ةبوطر ىلع ظفا– ةبطرم ةدام وهو ،لونيثنابلا ىمسسي
.ةفيطل ةحئار

ÚيŸÓا رسشبتسسا ،عيباسسأا لبق انوروك دسض تاحاقللا ءاطعإا تÓمح ءدب عم
،ىودع Ìكأا سسوÒفلا نم ةروحتم ةلÓسس روهظ نأا لإا ،ًاÒخ ⁄اعلا لوح
طبحأا ،نادلبلا نم رخآا ددع ‘ مث نمو ،ايقيرفإا بونجو ايناطيرب ‘ اميسسل

 .نيÒثكلا لامآا
،ةديد÷ا ةلÓسسلا تارو– سسردت لازت ل يتلا ةيŸاعلا ةحسصلا ةمظنم نأا لإا
لÓخ انوروك ىلع راسصتنÓل رداوب كانه ،ترهظ يتلا باعسصلا مغر هنأا تدكأا

.ةمÓسسلاو ةفاظنلاب مازتللا ،كلذل Úطرسش ةددعم ،ماعلا اذه
يب يب““ ةكبسشـل حيرسصت ‘ ،سسيراه تيرغرام ،ةمظنŸا مسساب ةثدحتŸا تلاقو
ةسضفخنم تلدعم ى-ل-ع ظا-ف◊ا م-هŸا ن-م :ي-سضاŸا تب-سسلا ة-ي-نا-ط-يÈلا ““ي-سس
سساسسحإلاو ،سسانلا كولسس ىلع دمتعي اذه نكل ،ميعطتلا ةيلمع ءانثأا ىودعلل
.““سسوÒفلا رطخ هاŒ ةيلوؤوسسŸاب

اهدنعو ،ىودعلا تلدعم تسضفخنا اذإا لإا لاعف نوكي ل حاقللا““ نأا تدكأا امك
ةفاك ىلع هنأا تحسضوأاو .““ءابولا ىلع رسصتنا دق ناسسنإلا نإا لوقن نأا عيطتسسن
.دعابتلاو امهميقعتو نيديلا لسسغ ÒياعÃ مازتللاو ةيلوؤوسسŸاب يلحتلا سسانلا
‘ انورو-ك داد-ع رار-م-ت-سساو ،⁄ا-ع-لا لو-ح Úبا-سصŸا داد-عأا د-ياز-ت ع-م اذ-ه ي-تأا-ي
Ìكأا ÚباسصŸا ددع غلب ثيح ،ةدحتŸا تايلولا ‘ اميسسل ةيسسايق ماقرأا ليجسست
.انويلم02 نم
سسوÒفلاب اوبيسصأا ةم-سسن نو-ي-ل-م48 ن-م Ìكأا نأا ،زÎيور-ل ءا--سصحإا ر--ه--ظأا د--قو
نويلم ¤إا تا-ي-فو-لا دد-ع ›ا-م-جإا ل-سصو Úح ‘ ،⁄ا-ع-لا ىو-ت-سسم ى-ل-ع د-ج-ت-سسŸا

.ةافو483928و
تلاح ¤وأا فاسشت-كا ذ-ن-م ق-طا-ن-مو لود012 ن-م Ìكأا ‘ تا-با-سصإا ل-ي--ج--سست ”و
.È 9102مسسيد ‘ Úسصلا ‘ ةباسصإلا
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كيسسكŸا ‘ تعقو يت-لا ة-ب-ير-غ-لا ة-سصق-لا هذ-ه تبذ-ج
باسش ماق ثيح ،ةي-سضاŸا ما-يألا لÓ-خ ع-ي-م÷ا ما-م-ت-ها

رفحب ،ءانبلا لا‹ ‘ لمعيو ،وينوطنأا ىعدي يكيسسكم
تهتناو ،اهتيب ‘ هتقيسشع رير-سس ى-ت-ح ه-ت-ي-ب ن-م ق-ف-ن
.ةلماك ليسصافتلل جوزلا فسشكب ةياك◊ا

ليد زÓيف نم ءانب لماع وهو ،وينوطنأا ناك ،ليسصافتلا ‘و
ىتحو ،Óيماب ىعدت ةجوزتم ةأارما عم ةقÓع ىلع ،ودارب
قفن رفحب ماق هتقيسشع روزي وهو هاري دحأا ل نأا دكأاتي

لزنم ¤إا هلزنم نم قيرطلا لوط ىلع دتÁ سضرألا ت–
.قفنلا لخاد رسسلا ‘ نÓباقتي احبسصأاو ةأارŸا

هلزنم ¤إا يخروخ ىعديو جوزلا داع مايألا نم موي ‘و
ه-مو-ن ة-فر-غ ‘ ق-ف-ن دو-جو ف-سشت-ك-ي-ل ر-ك-ب--م تقو ‘

يرسسلا قفنلا ¤إا فحزلاب ماقف ،ريرسسلا ت– هلخدمو
أادب Êاوث لÓخو ،وينوطنأا لزنم ‘ هسسفن دجو ىتح

ةجوزلا مايقب رمألا ىهتناو يديألاب ناكراعتي نÓجرلا
.ةطرسشلاب لاسصتلاب
دحأا ماق نأا قبسسي ⁄و عيمجل-ل ة-ئ-جا-ف-م تنا-ك ة-سصق-لا
رثإا ىلعو ،ةيرسسلا ةقيرطلا هذهب ةنايخلل طيطختلاب
داور هيلع قلطأا يذلا قفنلا روسصو رابخأا لوادت ” كلذ
.““ب◊ا قفن““ كيسسكŸا ‘ لسصاوتلا عقاوم

سسا-نأا ن-ع ًاÒث-ك ا-ن-ع-م--سس
ةرئاط ًانوحسص اوأار م-ه-نأا او-م-سسقأا

قو-ف ق-ّل-ح-ُت ة-ي-ئا-سضف تا-ن-ئا--ك ل--م–
تايرظن نع Òثكلا انأارقو ،مهلزانم حطسسأا

يفخُت ىمظع-لا لود-لا نأا ي-عّد-ت ي-ت-لا ةر-ماؤوŸا
اوراز ةيئاسضف تاقولfl دوجو لوح ةيرسس قئاثو
نيÒثكلا نأا نع Óًسضف اذه ،ًاقبسسم سضرألا بكوك
لا-يÿا بت-ك ا-ه-ب ّج-ع-ت ي-ت-لا سصسصق-لا نو-قّد-سصي
.هسسفن عوسضوŸا لوح يملعلا

ىلع سسوملم ليلد ا-ن-يد-ل د-جو-ي ل ر-مألا ع-قاو ‘
مزجي كلذ عم نكل ،ىرخألا تارÛا ‘ ةايح دوجو
تسسيل ةي-ئا-سضف-لا تا-ن-ئا-ك-لا نأا نوÒث-ك-لا

ا-ن-ب-كو-ك تراز ل-ب ،بسسح-ف ةدو--جو--م
ىلع ًاما“ ميتعتلا ”و ،ةديدع تارم
ةدسشب ءلؤوه ل-يÁ اذا-م-ل-ف ،عو-سضوŸا
؟كلت ةرماؤوŸا تايرظن قيدسصت ¤إا

:ةلمتÙا تاباجإلا مكيلإا
م-ل-ع ذا-ت-سسأا ،ا--تا--ي--بأا ورد--نأا كرا--سش
اتو-كاد““ ة-ع-ما-ج ‘ د-عا-سسŸا سسف-ن-لا
ةد--ح--تŸا تا--يلو--لا--ب ““ة--ي--لا--م--سشلا
ناونعب ةسسارد فيلأات ‘ ة-ي-ك-ير-مألا
““enola ton era eW““، ن-ح-ن““ وأا
.7102 ماع ‘ ،““نيديحو انسسل
sنأا ة---سسارد---لا كل----ت تد----جو د----قو
دو-جو-ب نو-ن-مؤو-ي ن-يذ-لا سصا--خ--سشألا
¤إا Óًي-م ل-قأا م-ه ة-ي-ئا-سضف-لا تا-ن-ئا-ك-لا
نيد-لا ا-ن-ح-نÁ““ :ا-تا-ي-بأا لو-ق-ي .نا-يدألا-ب ناÁإلا
انتايح ودبت ،ةيمهألاب ًاروعسشو فدهلاب ًاسساسسحإا

سضفرن امدنعو ،فداه ٍوح-ن ى-ل-ع ة-ط-طfl ا-ه-sنأا-ك
روعسشلا ‘ ةمئاد ةحلم ةبغر انيدل نوكت نيدلا
ةجاحب نوكن ،ةاي◊ا ‘ ىزغŸا داج-يإاو ة-ي-م-هألا-ب
نكل .““فده داجيإا ¤إا ة-جا-ح-بو ،تا-ح-ي-سضو-ت ¤إا

نع ىلختي سصخسش يأا sنأا ةرورسضلاب ينعي ل اذه
تار-ماؤو-م ‘ دا-ق-ت-علا-ب أاد-ب-ي-سس ن-يد-لا-ب ناÁإلا
تا-ن-ئا-ك-لا ف-ط-خو ة-لو-هÛا ةر-ئا-ط-لا ما--سسجألا
نكل ،ليبقلا اذه نم ءاي-سشأاو ،ر-سشب-ل-ل ة-ي-ئا-سضف-لا

ةيرسشب ةبغر حجرألا ىلع زÈي ةينيدÓلا ينبت
Ëدق لاؤوسسل تاباجإا ىلع لوسص◊ا ‘ ةكÎسشم
.““؟انه نحن اذاŸ““ :ةياغلل
سسف-ن-لا م-ل-ع ةذا-ت-سسأا ،سسÓ-غود ن-يرا--ك لو--ق--ت
sنإا ،ة--يز--ي--ل‚إلا ““tneK““ ةعما-ج-ب ي-عا-م-ت-جلا
طا-ب-ترلا ¤إا ل-يÁ ةر-ماؤوŸا تا-ير-ظ-ن--ب ناÁإلا““

،يميلعتلا ىوتسسŸا كلذكو ،ةي-ن-يد-لا ةد-ي-ق-ع-لا-ب
ميل-ع-ت ىو-ت-سسم ع-ف-ترا ا-م-ل-ك لا-ثŸا ل-ي-ب-سس ى-ل-ع

.““ةرماؤوŸا تايرظنل هسضفر داز سصخسشلا

عقاولا نم بورهلا ‘ ةبغرلا
سضعب ‘ ًاÒبك ًاراسشتنا ةرماؤوŸا تاير-ظ-ن ر-سشت-ن-ت
نم عقاولا نم بورهلا ¤إا نوÒثك أاجلي ذإا ،لودلا

ةل‹ ‘ درو اŸ ًاقفو ،ةرماؤوŸا تايرظن ينبت لÓخ
sucoF ecneicSلاÈةيناطي.
ة-كر-سش ا-ه-تر-جأا ة-ي-ئا-سصق-ت-سسا ة--سسارد تد--جو
““sospI““ ل-Óنأا ،0202 ر-يا-ن-ي ‘ ،ثا-ح-بأs ًاّي-ك-ير-مأا

ما-سسجألا دو-جو-ب ن--مؤو--ي Úن--ثا ل--ك ن--م ًاد--حاو
قابطألاب ةفورعŸا) ةيوهلا ةلوه‹ ةر-ئا-ط-لا

دق ةيئاسضف تانئاك كانه sنأاو ،(ةرئاطلا
.لعفلاب سضرألا تراز

ةسساردلا هذه جئاتن ترهظ
سسوÒف ة-ح-ئا-ج ل-ب-ق

ًاقلق Ìكأا Ú◊ا كلذ ذنم نوÒثك حبسصأا ،انوروك
كلت تد-ي-عأا اذإا ن-ك-ل ،ل-ب-ق-ت-سسŸا نأا-سشب ًا-با-ي-تراو
 ؟ةبسسنلا عفتÎسس لهف ›ا◊ا تقولا ‘ ةسساردلا

¤إا ةرماؤوŸا تايرظن لي“““ :سسÓغود نيراك لوقت
سسانلا رعسشي امدنع .تامزألا تاقوأا ‘ راهدزلا
ةرماؤوŸا تايرظن ¤إا نوأاجلي دق طابحإلاو ةلزعلاب

‘ fiمهسسفنأا ءاسضرإل ةلوا““.

يو÷ا ليوزور لقح ةثداح
سسا-ن-لا sنأا ‘ ةر-ماؤوŸا تا-ير-ظ-ن ة-ل-ك-سشم ن--م--ك--ت
سضحدت يتلا ةيقطنŸا تاÒسسفتلا لك نولهاجتي

ةرماؤوŸا نم ًاءزج اهرا-ب-ت-عا ى-ل-ع ،تار-ماؤوŸا هذ-ه
.كلذك
Úقيلاو ةفرعŸا ¤إا سسانلا جاتح-ي““ :ن-يرا-ك لو-ق-ت
ًاسضيأا اورعسشي يكلو ،مّكح-ت-لاو نا-مألا-ب اور-ع-سشي-ل
.اهيلإا نومتني يتلا تانايكلاو مهسسفنأا نع اسضرلاب
ةجاح ىّبلُت ل امدنع ةباذج ةرماؤوŸا تايرظن ودبت
تاحيسضو-ت Ëد-ق-ت لÓ-خ ن-م ة-فر-عŸا ¤إا سسا-ن-لا

.““ثادحأÓل ةيقطنم تاÒسسفت وأا ةيمسسر
ةيŸاعلا بر◊ا نم ةÒسصق ةÎف دعب ،7491 ماع ‘

‘ ٍلاع عافترا نم طقسس دا-ط-ن-م م-ط– ،ة-ي-نا-ث-لا
و-ك-ي-سسك-مو-ي-ن ة-يلو-ب ة-يو÷ا ل--يوزور ةد--عا--ق
در‹ اهّنأا كاذنآا يم-سسر-لا در-لا نا-ك ،ة-ي-ك-ير-مألا

فحسصلا سضعب نكل ،يديلقت داطنم مّط– ةثداح
ةنلعم ،فل-تfl ل-ك-سشب ة-سصق-لا تور ة-ي-ك-ير-مألا
ليوزور لقح ‘ مطحتم رئاط قب-ط ى-ل-ع رو-ث-ع-لا
 .يو÷ا
نم ةعو-ن-ت-م ة-عو-م‹ Ú◊ا كلذ ذ-ن-م تق-ل-ط-نا
ثدحتت اذه انموي ىتح ةرمتسسŸا ةرماؤوŸا تايرظن

تاقولıاو ةيوهلا ةلوه‹ ةرئاطلا ماسسجألا نع
.ةيئاسضفلا

اذه sنأا ى-ل-ع4991 ماع يموك◊ا د-ي-كأا-ت-لا م-غرو
يرسسلا ““لو-غو-م““ عور-سشم ن-م ًاءز-ج نا-ك دا-ط-نŸا
نولازي ل سسانلا نإاف ،ي-ك-ير-مألا سشي-ج-ل-ل ع-با-ت-لا
،ًلوه‹ ًارئاط ًامسسج ناك داطنŸا اذه sنأا نودقتعي
لخاد ام ٍناكÃ ةأابfl يئاسضف نئاكل ةثج ةمث نأاو
ةقطنŸا»ـب هامسسŸا ة-ير-ك-سسع-لا ةد-عا-ق-لا

.ادافين ةيلو بونج ،15″
لو-ق-ي ،كلذ ى-ل-ع ًا--ق--ي--ل--ع--ت
سسف-ن-لا ⁄ا-ع ،سشن-ير-ف سسير--ك
ة--ي--ل--ك--ب ير---خ---ف---لا ذا---ت---سسألاو
ءيسشلا““ :ةيزيل‚إلا ““ثيم-سسد-لو-ج““
هيمسسن ام مث ،قبسسŸا داقتعلا وه مهŸا

ةيلزانتلا ة÷اعŸا ط-م-ن-ب سسف-ن-لا م-ل-ع ‘
(gnissecorp nwod-pot)، نإاsةقيرطلا ه
كت-فر-ع-مو كتاد-ق-ت-ع-م ا-ه-ب ع-ي-ط-ت-سست ي-ت--لا
.““كتاعقوتو كتارّوسصت ليكسشت ةقباسسلا
دو-جو-ب ن-مؤو-ي ا-م سصخ-سش نا-ك اذإا ،ىر-خأا ةرا-ب-ع--ب
يأا sنأا حجرألا ىلع دقتعي فوسسف ةرئاطلا قابطألا

.رئاط قبط وه ءامسسلا ‘ عمل ءوسض

ةيئاسضفلا تاقولıاب هتقÓعو موثا÷ا
ماع درافراه ةعماج اهترجأا ةيثحب ةسسارد تطلسس
لوبقل ناسسنإلا دادعتسسا ىدم ىلع َءوسضلا2002
.ةيئاسضف تاقولfl دوجو ةركف
نم ةعوم‹ :تا-عو-م‹Ú 3ب ة-سسارد-لا تنرا-ق
نم مهفطخ ” دق هنأا نودقتعي نيذلا سصاخسشألا

نع ةيح تايركذ نوكلÁو ةيئاسضفلا تانئاكلا لبق
تسضرعت ا-ه-sنأا ن-مؤو-ت ة-ي-نا-ث ة-عو-م‹و ،ة-ع-قاو-لا
ةعوم‹و ،ليسصافتلا ركذتت ل اهنكل ،فاطتخÓل
.تاءاعدلا هذه لثم دقتعت ل ةثلاث
اوناك ¤وألا ةعو-مÛا دار-فأا sنأا ة-بر-ج-ت-لا تد-جو
سسكع ىلع ،ةبذاك تايركذ د-ي-لو-ت-ل ة-سضر-ع Ìكأا
.معازŸا هذه سضفرت يتلا ةثلاثلا ةعومÛا دارفأا
ةبغرلاو يرسشبلا ل-ق-ع-لا ةو-ق-ب ًاÒكذ-ت اذ-ه د-ع-ي
:سشنيرف لوق-ي .ا-م ٍءي-سشب ناÁإلا ‘ ة-ي-نا-سسنإلا
مهتايح ‘ ةفلتfl ءايسشأا نورسسفي سصاخسشأا ةمث““

مهsنأل ،ةي-ئا-سضف تا-ن-ئا-ك ن-م فا-ط-ت-خا ا-ه-sنأا ى-ل-ع
.““اهÒسسفت نع نوزجعي
داقتعلا ة-لأا-سسم ر-سسف-ت ىر-خأا تا-ير-ظ-ن ة-م-ث
رمتسسم ثحب اهنيب نم ،ةيئاسضف تانئاك دوجوب

م-ه-يد-ل ن-يذ-لا كئ--لوأا سضع--ب نا--ك اذإا ا--م لو--ح
ةيئاسضف تانئاك بناج نم فاطتخلاب تاءاعدا

.ةلوفطلا ةلحرم ‘ ةلماعم ةءاسسإل اوسضّرعت دق
دوجوب داقتعلا تا-سسارد-لا سضع-ب ًا-سضيأا تط-بر
،(موثا÷ا) مونلا للسش ةلا-ح-ب ة-ي-ئا-سضف تا-ن-ئا-ك

مكحتلل تقؤوم نادقف نم سصخسشلا Êاعي ثيح
،ظاقيتسسلا دعب وأا مونلا لبق امإا تÓسضعلا ‘

ةكر◊ا ىلع رداق Òغ نكل ،ًايعاو اهنيح نوكيو
ة-لا-ح ‘ ًا-سضيأا سصخ-سشلا با-سصي د-ق .مÓ-ك-لا وأا

وأا ةيرسصبلا وأا ةيعمسسلا ةسسولهلاب مونلا للسش
ةبرŒ اهلعجي يذلا رمألا ،قان-ت-خلا-ب ر-ع-سشي

flةياغلل ةفي.
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Úمأاتلا ةداعإاو Úمأاتلا تاكرسشل ينطولا دا–لا متسسأارت
تعسضوو انوروك ة-ح-ئا-ج تب-كاو ة-ي-ئا-ن-ث-ت-سسا فور-ظ ‘

ةيعسضو نع انوثد– نأا مكل له ..يد– ‘ Úمأاتلا عاطق
؟نهارلا تقولا ‘ Úمأاتلا عاطق

Úمأاتلأ تاكرضشل يرئأز÷أ دا–Ó-ل ا-ضسي-ئر تب-خ-ت-نأ م-ع-ن^^
ةيعم÷أ ءاضضعأأ فرط نم ،0202 نأوج92 موي Úمأاتـلأ ةداعإأو
،›اضسك نيدلأ لامج ديضسلل افلخ ،ةيئانثتضسأ فورظ ‘ ةماعلأ
.ةيلاŸأ ةرأزول اماع انيمأأ نّيع يذلأ

املثم Úمأاتلأ تاكرضش باحضصأأ تأاجاف ““انوروك““ ة-ح-ئا-ج ا-ع-ب-ط
‘ ةيداضصتق’أ تاعاطقلأ ةفاك تعضضو ثيح ،لكك ⁄اعلأ تأاجاف

رثأات Úمأاتلأ طاضشن نأأ ملعلأ عم ،Úمأاتلأ عاطق اهيف اÃ يد–
ناكو ،ةيحضصلأ ةمزأ’أ لعفب ةيداضصتق’أ تا-عا-ط-ق-لأ ن-م هÒغ-ك
تضسم يتلأ ةيلاŸأو ةيداضصتق’أ ةمزأ’أ لعف-ب ر-ثأا-ت د-ق عا-ط-ق-لأ
¤إأ ىدأأ ا‡ طفنلأ راع-ضسأأ ضضا-ف-خ-نأو ع-جأر-ت ل-ع-ف-ب ر-ئأز÷أ
دأÒتضسأ عجأرت نأأ ثي-ح ،ة-ع-ضضأو-ت-م و‰ ة-ب-ضسن ل-ي-ج-ضست

مأزلإأ نأأ نع Óضضف ،Úمأا-تـلأ عا-ط-ق ى-ل-ع أÒث-ك ر-ثأأ تأرا-ي-ضسلأ
Òثأاتلأ هل ناك ثولتلأ ىلع م-ضسر-لأ ل-ي-ضصح-ت-ب Úمأا-ت-لأ تا-كر-ضش
 .Úمأاتـلأ تاكرضش لامعأأ مقر  ىلع رضشابŸأ
Úب ةيوقلأ ةضسفا-نŸأ ،Úمأا-تـلأ تا-كر-ضش و‰ ع-جأر-ت با-ب-ضسأأ Úب ن-مو

flف راضشتنأ أذكو ،تاكرضشلأ فلتÒهنع بترت يذلأ ،““91  ـ ديفوك““ ضسو
” ›اتلابو ،هئأوتحأ لجأأ نم  تأءأرجإ’أو Òبأدتلأ نم ةلضسلضس ذاختأ
لكضشب ضسكعنأ ام وهو ،يداضصتق’أ طاضشنلأ ‘ ؤوطابت ليجضست

.Úمأاتلأ عاطق ىلع رضشابم
طاضشن نأأ ’إأ ،لمأوعلأو فورظلأ هذه لك مغر هنأأ مكملعأأو
تامدÿأ Ëدقت نع فقو-ت-ي⁄ Úمأا--ت--لأ
،ةينقتلأو ةيداŸأ تأردقلأقفو

هذه م-غر أد-ما-ضص ي-ق-بو
.تامزأ’أ
لك لÓخ نم Úمأات-لأ عا-ط-ق
هيف Úل-خد-تŸأو Úل-ما-ع-تŸأ

ة-فا--ك أوذ--خ--تأ
تأءأرجإ’أ
ةيا-م◊ ة-مزÓ-لأ

نئا-بز-لأو لا-م-ع-لأ
نم مهتÓئا-عو
أذ--ه ي--ضشف--ت
ءابولأ

أومÎحأو
ةفاك

يقب ثيح ،دÓبلل ايلعلأ تاطلضسلأ فرط نم ةذختŸأ تأءأرجإ’أ
عم ملقأاتلأ لÓخ نم يلكلأ رج◊أ ةÎف ةليط لمعي Úمأاتلأ عاطق
.تأءأرجإ’أ كلت

رطاıا ةيطغتل اهومتحÎقا يتلا ةينيمأاتلا لول◊ا يهام
ة--مزألا ءار--ج ة--ل--م--تÙا ر---ئا---سسÿاو

 ؟ةدئاسسلا ةيحسصلا
قأوضسأأ ةيبلغأأ رئأز÷أ ‘ ايلاح^^
ر-طاıا-ب ة-ق-ل-ع--تŸأ Úمأا--ت--لأ

Òغ ةلمتÙأ رطاıأو ةيحضصلأ
مدع ¤إأ دوع-ي بب-ضسلأو ،ة-ن-مؤو-م
طقف ا‰إأو ةيدا-م رأر-ضضأأ دو-جو
Úمأاتلأ عاطق ‘و ،ةيلام رأرضضأأ
يدام ضساضسأأ هل ضسيل يذلأ ررضضلأ
’ Áركفن أذه مغر نكل ،هضضيوعت نك

تا-ي-نا-ك-مإأ ق-فو لو--ل--ح دا--ج--يإأ ‘
رظتننو ،نئابزلأ تايجاح ةيبلتل تاكرضشلأ

ةررضضتŸأ تاكرضشلأ ةدئافل Òبأدت ةموك◊أ ذختتنأأ
 .ةيحضصلأ ةمزأ’أ ءأرج

،Úمأاتلا عاطق ‘ تاءافك نم نوكم لمع جوف متبسصن
ةينيمأات لولح Ëدقتو نهارلا عسضولا ةسسارد هتمهم
اذه لسصو نيأا ،ءابولا نع ةمجانلا رئاسسÿاب لفكتلل

؟عورسشŸا
لضضفأأ نع ثحبت Úمأاتلأ قأوضسأأ لك ايلاح ةقيق◊أ ‘^^

.رئاضسÿأ ضضيوعتل قرطلأ لثمأأو لول◊أ
لمع جوف بضصنأأ نأأ فرضشلأ › ناك دا–’أ ىوتضسم ىلع
ةمهم هل تلكوأأ ثيح ،Úمأاتلأ تاكرضش تأراطإأ نم نوكم
زاهج وأأ ماظن ءاضشنإأ ةيناكمإأ ةضسأردو ثحبلأو Òكفتلأ

ثرأوكلأ ةيطغت هقتا-ع ل-ع ذ-خأا-ي ضصا-خ
لÓخ لمعلأ جوف انبضصن دقو ،ةيحضصلأ
تاعامتجأ ةدع ا-ند-ق-عو ،ة-ف-ئا-ضصلأ

Ãأر-خؤو-م ا-ن-م-ق ا-م-ك .دا–’أ ر--ق،
متيضس ثيح ،›وأ’أ ريرقتلأ دأدعإاب

نم هتضشقا-ن-م ل-جأأ ن-م ه-ضضر-ع
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لوتاب ديعسس :راوح

تاحÎقمو تايضصوت ةدع هنع ضضخمتيضسو ،دا–’أ ءاضضعأأ فرط
لولح Ëدقت ةيناكمإاب اضساضسأأ قلعتت ،ةيمومعلأ تاطلضسلأ ¤إأ هجوت
.Óبقتضسم رطاıأ ةيطغتل ةينيمأات

ثادحتسساب قلعتŸا ةيرو-ه-م÷ا سسي-ئر حاÎقا م-ت-ن-م-ث
دعييذلا ،ةحسصلا عاطق يمدختسسŸ سصاخ Úمأات

عاطق دوه÷ ةلودلا فرط نم انافرع
تامولعم انومتيطعأا Óه ،ةحسصلا

هذ---ه لو---ح ة---سضي---ف---ت----سسم
ة---ي---ن---ي---مأا---ت---لا تا----مدÿا
Ÿ؟ةحسصلا عاطق يمدختسس

ضسيئر رأرق نّمث دا–’أ اعبط^^
ثأدحتضساب يضضا-ق-لأ ة-يرو-ه-م÷أ
عاطق ي-مد-خ-ت-ضسÃ ضصا-خ Úمأا-ت
لثÁ هنوك رأرق-لا-ب بحرو ،ة-ح-ضصلأ

كلضسلأ أذهل ةلودلأ فرط نم انافرع
هذ-ه لÓ-خ ن-طو-ل-ل Òث-ك-لأ مّد--ق يذ--لأ
زأربإ’ ة-ضصر-ف د-ع-ي رأر-ق-لأ نأأ ا-م-ك .ة-ح-ئا÷أ

مهم دج وهو ،ضصاخضشأ’أ ىلع Úمأاتلأ تاكرضش تÓهؤومو تأردق
Úمأات تاينقتو تأردق ريوطت ى-ل-ع ةÈ‹ نو-ك-ت-ضس ثي-ح ،ا-ه-ل
.رئأز÷أ ‘ ضصاخضشأ’أ

،ل-م-ع-لا ‘ اد-يد-ج ا-ط‰ تسضر-ف ة-ي-ح-سصلا ة-مزألا
لÓخ اهومتثدحتسسا يتلا ةديد÷ا تامدÿا يهام
؟ةقباسسلا ةÎفلا
اهتذختأ يتلأ Òبأدتلأ ةلمجب Òكذتلل ةحناضسلأ هذه منتغأأ^^
دضصق ÚنطأوŸأ ةد-ئا-ف-ل Úمأا-ت-لأ تا-كر-ضش
ةÎف لÓخ ت’اكولأ ¤إأ لقنتلأ يدافت
ررق ثيح ،لما-ضشلأو ي-ل-ك-لأ ر-ج◊أ
Úمأاتلأ تاكرضش قيرط نع دا–’أ

Úمأاتلأ دو-ق-ع ة-ي-حÓ-ضص د-يد“
نئابزلأ مأزلإأ نود يئاقل-ت ل-ك-ضشب
ىلع ا-هد-يد-ج-ت-ل ل-ق-ن-ت-لا-ب

أذه ضسمو ،ت’اكولأ ىو-ت-ضسم
تا-ب-كرŸأ با-ح-ضصأأ رأر-ق--لأ
ةضصاخ ،رفضسلأ ى-ل-ع Úمأا-ت-لأو
دعب جراÿاب Úقلاعلأ ÚنطأوŸأ

تفكع ثيح ،يو÷أ لاÛأ قلغ
ةقفأر-م ى-ل-ع Úمأا-ت-لأ تا-كر-ضش
امك .ةÎفلأ كلت لأوط اه-ن-ئا-بز
ى-ل-ع تا-كر-ضشلأ تد-م-ت-عأ

نع لمع-لأ تا-مد-خ
ثيح ،د-ع-ب-لأ

عم لضصأوتلأ ىلع Úمأات-لأ عا-ط-ق ‘ Úل-ما-ع-تŸأ ل-ج ف-ك-ع
د-يÈلأ ،ةÒضصق-لأ ة-ي-ضصن-لأ ل-ئا-ضسر-لأ ق-ير-ط ن-ع ن-ئا-بز--لأ
 .فتاهلأ وأأ ÊوÎكل’أ

،ةحئا÷ا لعفب سضفخنا دق لامعألا مقر نأا دكؤوŸا نم
اذ-ه ‘ ة-ل-ج-سسŸا ما-قرألا ر-خآا ن-ع ا-نو-م-ت-ع-ل-طأا Ó-ه
؟راطإلا

،ةيحضصلأ ةمزأ’أ اهي-ف اÃ ،ةÒخأ’أ تا-مزأ’أ ة-ق-ي-ق◊أ ‘^^
لÓخ عجأرت يذلأ ،Úمأاتلأ تاكرضش لامعأأ مقر ىلع أÒثك ترثأأ
01 ةبضسنب توأأ13 ةياغ ¤إأ يفناج —افلأ نم ةدتمŸأ ةÎفلأ
لامعأأ مقر ىلع ة-ي-ح-ضصلأ ة-مزأ’أ Òثأا-ت ا-ي-ل-ج أد-بو ،ة-ئاŸا-ب
” ثيح ،ةيضضاŸأ ةنضسلأ نم اهضسفن ةÎفلاب ةنراقم تاكرضشلأ

001 ليجضست ” اميف ،رانيد رايلم09ـب ردق لامعأأ مقر قيق–
دضض Úمأاتلأ ءانثتضسابف ،9102 ةنضس نم اهضسفن ةÎفلأ ‘ رانيد رايلم

ةبضسنب Úمأاتلأ لا‹ ‘ ىرخأ’أ عورفلأ ةفاك ترثأات دقف ،قئأر◊أ
وهو ،ةئاŸاب43 ةياغ ¤أ ةئاŸابÚ 6ب ام حوأÎت ،ةتوافتم
لÓخ عيراضشŸأ لج فقوت لظ ‘ يعيبط رمأأ

.يحضصلأ رج◊أ ةÎف
عجأرت دقف ،تأرايضسلأ عاطق امأأ

،ةئاŸاب9 ةبضسنب لامعأ’أ مقر
ضضا-ف-خ-نأ ة-ب-ضسن نأأ Úح ‘
¤إأ ضصاخضشأ’أ ىل-ع Úمأا-ت-لأ

ا-ضسا-ضسأأ أذ-هو ،ة-ئاŸا-ب61
ن-م ر-ف-ضسلأ ة-كر-ح ف-قو-ت-ل

يو÷أ لقن-لأ ف-ي-قو-ت لÓ-خ
” امك .دود◊أ قلغو يرحبلأو

ديدضست مدع ةبضسن ‘ عافترأ ليجضست
تاكرضش اهب نيد-ت ي-ت-لأ تا-ق-ح-ت-ضسŸأ

،ةئاŸاب01 ةبضسنب تاضسضسؤوملل Úمأاتلأ
،تاطاضشنلأ لك فقوت ¤إأ عجأر أذهو

ة-ي-لاŸأ تأرد-ق-لأ ى--ل--ع ر--ثأأ ا--م
ا-م ،ة-يدا-ضصت-ق’أ تا-ضسضسؤو-م-ل-ل

طا-ضسقأأ د-يد-ضست ن-م ا-ه--مر--ح
تماق امك .اه-ل-ي-جأا-تو Úمأا-تـلأ

ةيعضضولل رظنلاب Úمأاتلأ تاكرضش
تاضسضسؤوŸأ نم ديدعل-ل ة-ي-لاŸأ

ديدضستلأ ة-ي-ل-م-ع ة-لود-ج ¤إأ
ن-ضس– ة-يا-غ ¤إأ ا-ه-ل-ي-جأا-تو
.اهل ›اŸأ عضضولأ

يتلا تلاÛا Ìكأا يهام
،Úمأاتلا قوسس ‘ ترثأات
Úمأا-ت ،تارا-ي-سسلا قو-سس

رفسسلا Úمأات مأا ،عيراسشŸا
؟سصاخسشألاو
‘ هر-كذ › ق-ب--ضس ا--م--ك^^

Ìكأ’أ نإاف ،قبضس يذلأ لأؤوضسلأ
،عيراضشŸأ ىلع Úمأا-ت-لأ أر-ثأا-ت
ضصاخضشأ’أ ى-ل-ع Úمأا-ت-لأ ه-ي-ل-ي
.تأرايضسلأو

جارفنلا ةيادب نو-ع-قو-ت-ت ل-ه
؟ةيعيبطلا ةاي◊ا ¤إا ةدوعلا عم
ىلع لئافتم اي-ضصخ-ضش ا-نأأ ا-ع-ب-ط^^

،هضسفن تقولأ ‘ نيرذح نوك-ن نأأ ا-ن-ي-ل-ع ن-ك-ل ،بير-ق-لأ ىدŸأ
ريوطت نم نك“ دحأأ ’و ،ءابولأ روطت مهف دحأ’ نكÁ ’ ايلاحف

flأ هططŸفأرضشتضسأو يلبقتضس flخ هلمع ططÓتأونضسلأ ل
اهب عتمتي يتلأ ةيلاŸأ تأردقلأ نم قثأو يننأ’ لئافتم .ةلبقŸأ

ططÿأ دأدعإأ اهناكمإاب يتلأ تأءا-ف-ك-لأ أذ-كو ،Úمأا-ت-لأ عا-ط-ق
ديد– مدع ببضسب نورذح اننك-ل ،ئرا-ط يأأ ة-ه-جأوŸ ة-مزÓ-لأ
.هيلع ءاضضقلأ دعومو ءابولأ روطت ةيفيك

ل Òثكلاو ،ةيلبقتسسŸا هفادهأاو ه‹ارب رّيغ سضعبلا
Áقوسس دو-ع-ي-سس نا-ك نإا ،ة-ي-ل-ب-ق-ت-سسم ةر-ظ-ن نو-ك-ل-ت

؟ل مأا هدهع قباسس ¤إا Úمأاتلا
ةنضسلأ ةياهن ةياغ ¤إأ طاضشنلأ ة-ل-ضصأوŸ ا-ن-ع-فد-ي لؤوا-ف-ت-لأ^^

01 نم لقأأ ¤إأ لامعأ’أ مقر ‘ عجأÎلأ ةبضسن ضصيلقت ىلع لمعلأو
.ةمزأ’أ زواجتنضس نكل بعضص عضضولأ ..ةئاŸاب
لك ايلاح ،نمثب ردقت ’ يتلأ ÚنطأوŸأ ةحضص ةيامح يه ةيولوأ’أ

زيكÎلأ لÓخ نم ،ةيقفأوت لولح نع ثحبت لودلأ
¤إأ ،يداضصتق’أو يحضصلأ بنا÷أ ةيامح ىلع

نوكيضس ديكأأ امنيح ،ءابولل حاقل داجيإأ ةياغ
حاقل داج-يإأ لا-ح ي-ف-ف ،جأر-ف-نأ كا-ن-ه

ة-ن--ضسلأ ن--م لوأ’أ ي--ضسأد--ضسلأ لÓ--خ
هضسفن ىوت-ضسŸأ ¤إأ دو-ع-ن-ضس ،ة-ل-ب-قŸأ
ةنضس ن-م Êا-ث-لأ ف-ضصن-لأ ‘ ل-ج-ضسŸأ
1202. 

ج-ما-نر-ب ثع-ب را-طإا ‘ م-ك-تا-حاÎقا ي-ه ا--م
؟يداسصتقلا سشاعنإلا

ةداعإأو Úمأاتلأ تاكرضشل يرئأز÷أ دا–’أ ‘ نحن^^
لجأأ نم ةموك◊أ اهب تماق يتلأ تأءاق-ل-لأ لÓ-خ ا-ن-م-ها-ضس ،Úمأا-ت-لأ

تاحأÎق’أ ةفاك انمدقو لمعلأ تاضشرو ‘ انكراضش ثيح ،داضصتق’أ ضشاعنإأ
رمأ’أ قلعتيو ،يداضصتق’أ ضشاعنإ’أ جمانرب ‘ Úمأاتلأ عاطق ةمهاضسم لوح
نكÁو ةيداضصتق’أ ةيكر◊أ ضشاعنإاب حمضسي يذلأ ضضيو-ع-ت-لأ ن-م Úمأا-ت-لا-ب
.اهطاضشن ثعب ةداعإأ نم تاضضيوعتلأ لع ةزئا◊أ تاكرضشلل
Òفوت قيرط نع يداضصتق’أ لاÛأ ‘ زيزعت ‘ انتم-ه-م ل-ث-م-ت-ت ا-م-ك
نع ›اŸأ عاطقلأ ‘ اهرامثتضسأو Úمأاتلأ تاكرضش اهعمŒ يتلأ لأومأ’أ

.ينطولأ داضصتق’أ ليومتل اهخضض لجأأ نم تأدنضسلأ قيرط

تاكرسش لبق نم تاداقتنا تيق-ل ثو-ل-ت-لا ى-ل-ع ة-ب-ير-سضلا
؟مكعاطق ىلع اهÒثأات ناك فيك ،ÚنطاوŸاو Úمأاتلا

ةيلاŸأ نوناق ‘ هجأردإأ ” تابكرŸأ ىلع مضسرلأ نإاف مولعم وهامك^^
ةنيزÿأ ةدئافل اهعفدو اهليضص– ىلع Úمأاتلأ تاكرضش تÈجأأو ،0202
ترقأأ Úمأاتلأ تاكرضش نأأ ÚنطأوŸأ ىدل ماعلأ موهفŸأ ناكو .ةيمومعلأ
Òثكلأ رطضضأ عضضولأ أذه مامأأو ،جد0003وÚ 0051ب ام حوأÎت تأدايز
ضضعب نع أولختو ،Úمأاتلل ةضصضصıأ ةينأزيŸأ دام-ت-ع’ ن-ئا-بز-لأ ن-م
،Úمأاتلأ تاكرضش ’و نطأوŸأ ’ حلاضص ‘ نكي ⁄ ام وهو ،تايطغتلأ

ةيطغت نضسحأأ Òفوت وه هقيقحتل Úمأاتلأ تاكرضش ىعضست يذلأ فدهلاف
ليجضست لاح ‘ ضضيوعت نضسحأأ نم Òخأ’أ أذه ديفتضسي ىتح ،نطأوملل

ىلع Úمأاتلأ لامعأأ مقر ىلع أÒثك رثأأ مضسرلأ فضسأ’أ عم نكل .ثداح
ءافعإاب ،كأذنآأ انبلاط نحن ،Òب-ك ل-ك-ضشب ع-جأر-ت ه-ب-ب-ضسبو ،تأرا-ي-ضسلأ

ذخؤوي ⁄ نكل لكك عاطقلأ ىلع كلذ Òثأاتل اهليضص– نم Úمأاتلأ تاكرضش
نوناق دأدعإأ لبق ةيلاŸأ ريزو ةلضسأرم اندواعو ،ةيضضاŸأ ةنضسلأ انبلطب
تاكرضش ءافعإأ ةرورضض ىلع نئأرقلأو ةلدأ’أ ةفاك انمدقو ،1202 ةيلاŸأ
ةقلعتŸأ48 ةداŸأ ءاغلإأ ررقت هلل دم◊أو ،مضسرلأ ليضص– نم Úمأاتلأ
يذ-لأ ،1202 ةيلاŸأ نو-نا-ق عور-ضشم ‘ تا-ب-كرŸأ ىلع مضسر-لا-ب
.هيلع ةقداضصŸأ ىنمتن

14M```ƒGQ ـه٢٤٤١ لوألا ىدامج٢٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢يفناج٦٠ ءاعبرألا

يرئاز÷ا دإ–’ا سسيئر قرطتي
،Úمأإتلا ةدإعإاو Úمأإتلا تإكرسشل
¤إا ،راو◊ا اذه ‘ ،ةيسسيم نب فسسوي
عإطق ىلع ةيحسصلا ةمزأ’ا تاÒثأإت
مقر ‘ إسضإفخنا لجسس يذلا ،Úمأإتلا
ازÈم ،ةئإŸإب01 ةبسسنب لإمعأ’ا
ىلع مسسرلا نع يلختلا ةيمهأا
غلإبلا Òثأإتلا هل نإك يذلا تإبكرŸا

Úمأإتلا لإمعأا مقر عجارت ىلع
ةمزح نع إفسشإك ،تارإيسسلا ىلع
¤إا إهعفر متيسس تإحاÎق’ا نم
مإظن ثادحتسسا لجأا نم ةموك◊ا
.ةيحسصلا ثراوكلا ىلع Úمأإتلل

ةيحÓسص ديد“
ىلع Úمأاتلا

رفسسلاو تارايسسلا

رج◊ا ببسسب
.يلكلا

اسشاعتنا عقوتن

‘ Úمأاتلا قوسس ‘

نم Êاثلا يسسادسسلا

.١٢٠٢ ةنسس

ةدع انذختا

ةدعاسسÒ Ÿبادت

ةزجاعلا تاكرسشلا

.ديدسستلا نع

:””راو◊ا»ـل ةيسسيم نم فسسوي Úمأإتلا ةدإعإاو Úمأإتلا تإكرسشل يرئاز÷ا دإ–’ا سسيئر

يبطلا كلسسلل سصإخ Úمأإت رارقإإب ةيروهم÷ا سسيئر رارق نّمثن^

لامعأا مقر تصصّلق ““انوروك““ ةمزأا
ةئاŸاب01ـب Úمأاتلا تاكرصش

لامعأا مقر تصصّلق ““انوروك““ ةمزأا
ةئاŸاب01ـب Úمأاتلا تاكرصش



ف-ل-ت-خÃ دا-ق-ن-لا ح-ج--ن--ي ⁄ كلذ ع--م ؛ن--ك--ل
ةددfi طباوصض ¤إا اولصصوتي نأا ‘ مهصسرادم
نفلا نوك-ي ل د-ق ،ة-ياور-ل-ل مو-ه-ف-م Ëد-ق-ت-ل
ذإا ،داsقtنلا Òظانم نع اًيuفختم هدحو يئاورلا

صشلا ه-ق-ب-صس u-ود-م ه-ب تر-خز يذ-لا ُر-ْعsلك تان
دا-ق-ن ن-ك-م-ت--ي ⁄ كلذ ع--مو ،لاز--ت لو ·ألا
ام :لاؤوصس ىلع ةباجإلا ىلع اوقفتي نأا رعصشلا
نوكَيَفَأا ،صصلا-خ يÒظ-ن-ت مو-ه-ف-م-ك ؟ر-ع-uصشلا

ةيهامتُم ىقبت نأا ةيبدألا لاكصشألا ُرَدَق Óًثم
مو-صسر-لاو دود-ح-ل-ل عو-صضÿا صضفر-ت اذ--ك--ه
نكÁ يذلا نكلو ؛اÃر ؟ةيقطنŸا فيراعتلاو
يتلا رصصانعلا كلت وه اًموم-ع ه-ي-ل-ع ق-فاو-ت-لا
اهعون ناك امهم ةياور لك ‘ رفوتت نأا بجي
ا-هرا-ت-خ-ي ي-ت-لا در-صسلا ة-ق-ير--ط تنا--ك ا--vيأاو
ددعتو ةياورلا ةكبح ءانب نأا كصش Óف ،بتاكلا
تاراو◊او ثاد--حألا ةرا--ثإاو تا--ي--صصخ---صشلا

رو-ه--ظو Êا--كŸاو Êا--مز--لا را--طإلا ل--tك--صشتو
رصصانعلا لثÁ كلذ لك ،ةيدرصسلا تاقيلعتلا
‘ اهعلاطن ةياور يأا ‘ اهدجنصس ةيصساصسألا
نأا ا-vي-ل--ج ود--ب--ي اذ--ل ،تا--غ--ل--لا ن--م ة--غ--ل يأا
ةباتك ع-م ق-ي-ثو ٍو-ح-ن-ب ط-ب-تر-ت ““ة-يدد-ع-ت-لا““
عبانلا تاوصصألا فÓتخا نأا :ىنعÃ ،ةياورلا

در-صسلا ا-ياوزو ر-ظ-ن-لا تا-ه-جو فÓ-ت--خا ن--م
ل يذلا صصاخصشألاو ثادحألا ىلع قيلعتلاو
تا-ي-صصخ-صشلا ن-م ةر-م ل-ك ر--ه--ظ--ي ه--نأا كصش
رهوج نأا كلذ ل-ك ي-ن-ع-ي ؛ة-ياور-ل-ل ةدد-ع-تŸا
ام وأا ددعتلا وه ثيد◊ا اهموهفم ‘ ةياورلا

Áمَصسُأا نأا › نكuدب ُهَيÁولو ،ةياورلا ةيطارق
اذه لمأاتن ىتح تقو-لا صضع-ب ا-ن-صسف-نأل ا-ن–أا
Úبو ة-ياور--لا Úب هرو--صضح َنِزاو--ُنو ظ--ح--لŸَا
نأا دجنصس لاثŸا ليبصس ىل-ع ر-ع-صشلاو ة-صصق-لا
لا-ك--صشألا ه--تا--ه Úب ير--هو÷ا فÓ--ت--خلا
ة-ياور-لا ه-ي-ب-صشت ا-ن-ن--كÁ ه--نأا و--ه ة--ي--بدألا
رهظت امنيب ،ةيقيقح ةيطارقÁد ةيروهمجب
بز◊ا ماظن وأا ›ومصش ماظن ةروصص ‘ ةصصقلا
Úب قورفلا انل ددحتت اذكه ،اًبيرقت ،دحاولا
ةياورلا Úبو ةفلتıا ةيبدألا صسانجألا
ةيصسنرفلا ةروثلا عم Óً-ع-ف ْتر-ه-ظ ي-ت-لا

طtلصست دصض ةيبوروألا بوعصشلا كارَحو
.كولŸُا ةيروتاتكيدو ةصسينكلا

رظنلا ةداعإل ةلواfi ¤إا ينعفد كلذ لك
هب ْتبِتُك ٌعون وهو ،ةياورلا عاونأا دحأا ‘
،ةرومغŸاو ةروهصشŸا ن-يوا-ن-ع-لا تار-صشع
اهيف نوك-ي ي-ت-لا ة-ياور-لا كلذ-ب ي-ن-عأاو
اهتا-ي-صصخ-صش ن-م ًة-ي-صصخ-صش و-ه ُدرا-صسلا
يذلا توصصلا نأا يأا ،فلؤوŸا اهعنصصي يتلا
اذه ةءارق ‘ عرصشي Úح ئراقلا هعمصسي
طقف ةدحاو ةيصصخ-صش تو-صص و-ه صصن-لا

نوكتف ،اهت-يا-ه-ن ¤إا ة-ياور-لا ة-ياد-ب ن-م
ليصصافتلا ةفاك ىلع ًةعلsطُم ةيصصخصشلا هذه
نم ىرخألا تايصصخصشلا فاصصوأاو ثادحألاو
لكب ًةطيحُمو ،ةيناصسفنو ةينامصسج فاصصوأا

ىتحو تاكر◊او تاراو◊او ثادحألا قئاقد

يتلا رطاوÿاو راكفألاو ةيصسف-ن-لا ثيدا-حألا
Œتايصصخصشلا نم ةيصصخصش لك لخاد ‘ لو

َلsوحتي نأاب ُعفدي ام وهو ،ةياورلا ‘ ةيقبتŸا
صسف--ن بتا--ك--لا ا-ه-تاذ ة-ي-صصخ-صشلا كل-ت ¤إا ُه--ُ

نوكي نأا لدب ثيحب ،اهتافصصاوم لك صصمقتيو

لك ىلع علطي يذلا ميلعلا دراصسلا وه فلؤوŸا
نوكت اهÒغو ثيداحألاو ثادحألاو ةنمزألا
رود ل-ث“ ا-م ا-ًب-لا-غو ،ةرا-تıا ة--ي--صصخ--صشلا
ىلع ةيلك ةروصصب ذوحتصست يتلا يه ؛ةلوطبلا

يذلا لاكصشإلا ر-ه-ظ-ي ا-ن-هو ،ة-ف-ي-ظو-لا كل-ت
حور-لا ي--ه ي--ت--لا ة--ياور--لا حور--ب ط--ب--تر--ي
ن-ع ا-ما“ ا--هز--ي“ ي--ت--لا ة--ي--طار--قوÁد--لا
ق-ل-ط-ُن نأا ا-ن-ل ف-ي--ك--ف ،ىر--خألا صسا--ن--جألا

هيف مك-ح-ت-ت ٍدر-صس ى-ل-ع ““ة-ياور-لا““ ح-ل-ط-صصم
تاي-صصخ-صشلا ن-م ةد-حاو ة-ي-صصخ-صش
يذ-لا ا-مو ؟بتا-ك-لا ا-ه-ق-ل-خ-ي ي--ت--لا
كل-ت نو-ك--ت نأا قد--صص--ُن ا--ن--ل--ع--ج--ي
د◊ا كلذ ¤إا ًة-ن-ي--مأا ة--ي--صصخ--صشلا
صص-ُق-ت نأا ‘ لاÛا ا-ه-ل كÎن يذ--لا s

تايصصخصشلا ايافخو ايابخ لك انيلع
اvوُدع اهصضعب نوكي دق يتلا ىرخألا
ف--ي--كو ؟در--صسلا ة--ك--ب---ح ‘ ا---ه---ل
نامزلا ةدودfi ةد-حاو ة-ي-صصخ-صشل
لك ىل-ع ع-ل-ط-ت نأا ةرد-ق-لاو نا-كŸاو
ىفختو رهظت يتلا لي-صصا-ف-ت-لا كل-ت

ةنمزأاو ةنكمأا ‘ صصنلا صصوخُصش Èع
لثم نأا نظأا ؟ادج ةدعابتم نوكت دق
ل---ث“ ا---هÒغو ة---ل---ئ---صسألا هذ---ه

ل-ك-صشلا اذ-ه صسي-نŒ ‘ ة-ي-ل-ع-ف ة-ي--لا--ك--صشإا
َدعبأا ةيصصخصشلا يترظن ‘ ودبي يذلا يئاورلا

د-ق ا‰إاو ،ة-ياور-ك ُه-َف-uن-َصص-ُن نأا ن-ع نو-ك-ي ا--م
عاو-نأا د-حأا ‘ ه-ف-ي-ن-صصت ةدا--عإا ¤إا tر--َط--صض--ُن
تاماقŸا نف Òبك دح ¤إا هبصشُت يتلا ةصصقلا
تايصصخ-صشلا ىد-حإا نو-ك ثي-ح ن-م ة-ي-بر-ع-لا
ءيصش لك يك– يتلا يه ةصصقلا ‘ ةدراولا

تاراو◊ا لك انل لقنتو ثادحألا لك فصصتو
طبتري امو تاي-صصخ-صشلاو ءا-ي-صشألا فا-صصوأاو
تاياكح انرصضحتصسا ولو ،ناكمو نامز نم اهب
““دازرهصش““ دج-ن-صس ا-ن-نإا-ف ““ة-ل-ي-لو ة-ل-ي-ل ف-لأا““

ةديعُم وأا صصصصقلا هذه ةفلؤوم يه اهرابتعاب
برقأا اهنأا دجنصس ؛طقف اهل ًةلقان وأا اهليكصشتل
عو-ن-لا اذ-ه ن-م ثيد◊ا ة-ياور-لا مو-ه-ف--م ¤إا
دراصسلا هيف نوكي يذلاو ،هنع ثد–أا يذلا
،صصنلا صصوخصش نم ةدحاو ةيصصخصش م-ي-ل-ع-لا

دقنل صسيل اًباب حتفت هذه رظنلا تاراثَم sلعلو
ةيبرع صصوصصن ن-م عو-ن-لا اذ-ه ت– ب-ِت-ُك ا-م
صسيصسأاتل قيرطلا ةئيهتل لب ةعئار ةيبنجأاو

لو ةياورلا وه صسيل هتاذب مئاق يبدأا صسنج
ه-خ-يرا-ت ه-ل نو-ك-ي-صسو ،ة-ما-قŸا لو ة--صصق--لا
نع رظنلا uصضَغب ةصصاÿا هتايدرصسو صصاÿا
.هيلع قَلطُيصس يذلا يقفاوتلا حلطصصŸا
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ٌةيشصخشش نوكت نأإ ةيلاكششإإ
ميـلعلإ دراـشسلإ يه  ةيئإور

ةليط يئأورلأ نفلأ ىحضضأأ
اًبيرقت هراضشتنأ ءدب نم Úنرق
عأونأأ لك بطقتضسي Ìكأأ وأأ
ىدل ةيهضشلأ Òثُيو باsتُكلأ
Úضصاsضصقلأو ءأرعضشلأ
صصوضصنلأو ويرانيضسلأ يبتاكو
نم اهÒغو ةيحرضسŸأ
مَرَج لو ،ةيبدألأ لاكضشألأ
كلذ لك قوف تتاب ةيأورلأ نأأ

نم Òٍثكل ىحرلأ َبطُق يه
ْذإأ ،ةيناضسنإلأ مولعلأ
نم هب زيمتت اÃ تعاطتضسأ
براجتلأو يئاك◊أ لكضشلأ
ةيعمتÛأو ةيضصخضشلأ
لث“ نأأ يضصنلأ مج◊أو
وأأ ةيزأوُم ةرمتضسم ةقيثو
نع نايحألأ صضعب ‘ ةليدب

صصوضصنو خيراتلأ قئاثو
صسفنلأ ءاملعو ةفضسÓفلأ
نيركفŸأو عامتجلأو
نأل كلذو ،اًضضيأأ uÚيضسايضسلأ
نف ¤إأ أاجلي ام اًبلاغ يئأورلأ
ةضسرا‡ درÛ صسيل ةيأورلأ
نظي دق امك ةيلضستلأو يك◊أ
أذه ةميق نولهجي نم ُصضعب
ةيأورلأ ‘ ىري هنإأ لب ؛uنفلأ
ءو÷ نطو وأأ ايقيقح اًبرهم
ام لوق هيف هنكÁ ىرحألاب
نود يغتبي امك صشيعلأو ءاضشي
›اتلابف ،دحأأ نم ةباقر

Áةيأورلأ نأأ معزن نأأ اننك
صسيل ٍزأوُم ٌمَلاع اهتأذ دحب
ىتح لب يفطاعلأ لقعلل طقف
ةقيثو اهنأأ امك ،هضسفن بتاكلل
تاضسأردلل عضضخت تحضضأأ
نم طقف صسيل ةيÁداكألأ

لب ينفلأو يوغللأ اهبناج
Ãاعٍ مضسر نم هنمضضتت ا‹
عمتÛأ خيراتل ةقدلأ
ام لكو ةضسايضسلأو ةفاقثلأو
.كلذ ءأرج جتنيو لعافتي

دايصص بيطلا :بتاكلا ملقب
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ع-م نوا-ع-ت-لا-ب ““سسد-ق-لأ““ ل--شصأو--ت
ة-كر◊أ نوؤو-ششل دا-ه-ج و-بأأ ز-كر--م
رششن ،سسدقلأ ةعماج ‘ ةÒشسألأ

Œشسألأ ة---------------------كر◊أ براÒة
ل-خأد ة-ي-لا-شضن-لأ ة-ي-ن-ي-ط-شسل-ف-لأ

،ةي-ل-ي-ئأر-شسإلأ تÓ-ق-ت-عŸأ جرا-خو
م--حŸÓأ هذ---ه ق---ي---ثو---ت---ل كلذو
.ةمداقلأ لايجأÓل ةيلوطبلأ

وبأا يلع““ ورمع يلع ديهضشلا
 ةÒضسمو ةÒضس ““ةحيلم

يلع ورمع ةمÓشس دمحأ يلع دلو
نم ديبع يدأو ةبرخ ‘ ةحيلم وبأأ

ة-ب-ك-ن-لأ ل-ي-ب--ق أرود ةد--ل--ب بر--خ
نم ر-ششع ع-با-شسلأ خ-يرا-ت-ب Úما-ع-ب

تر-------شسخ  ،م٦٤9١ ما--ع طا--ب---شش
ماع ةبكن ‘ اهيشضأرأأ مظعم هتلئاع
يدأو ‘ ماقŸأ مه-ب ر-ق-ت-شسأو8٤9١
ةدلأو داع ماع-لأ سسف-ن ‘و ،د-ي-ب-ع

لخأد-لأ ¤إأ ور-م-ع ة-مÓ-شس د-م-حأ
ةل-تÙأ ةÁأود-لأ ةد-ل-ب ¤إأ ل-تÙأ

ة-عورز--م ق--ير--ط--لأ تنا--ك ثي--ح
¤إأ ىدأأ ام مغل هب رجفنأو ماغلألاب
ءا-ح-نأأ ‘ ة-غ-لا-ب حور-ج-ب ه-ت-با-شصإأ

‘ هلزنم ¤إأ هقافر هب داع ،همشسج
مايأأ ةدع دعب هنأأ لإأ ،ديبع يدأو
زواŒ دق يلع ناكو ،أديهشش ىقترأ

وه ناك ،رهششأأ ةعشضبب Êاثلأ هماع
تايتف ةعبرأأ عم هدلأول Èكألأ نبلأ
ترهتششأ يتلأ ةحيلم هتخأأ نهÈكأأ

Ãهئافت-خأ د-ع-ب ه-ي-ت-ي-شضق ة-ع-با-ت
 .(٤١/٢/9١٠٢) ماع تيفوت ىتح

نا-كو ،ه-م-ع ف-ن--ك ‘ ي--ل--ع أا--ششن
¤إأ ه--تأو--خأأ ة--لا--عإأ ‘ هد--عا--شسي

‘ ة--شسأرد--لأ ه--ت--ل--شصأو--م بنا--ج
بهذي ناك يتلأ أرود ةدلب سسرأدم
مأد-قألأ ى-ل-ع ا-ي-ششم ا-ي-مو-ي ا-ه-ي--لإأ
Ÿمك رششع ي-ن-ثأ ن-ع د-يز-ت ة-فا-شس
ةداهشش ى-ل-ع ل-شصح نأأ ¤إأ ،ا-ي-مو-ي
يلع قحتلأ .3٦9١ ماع ةيدأدعإلأ
تنا-كو ،7٦9١ ماع لبق ميظ-ن-ت-لا-ب
ميظنت ‘ قح-ت-لأ د-ق ه-نأأ ة-يأد-ب-لأ

fiةينطولأ ةهب÷أ““ مشسأ ت– يل
تنا-ك يذ-لأو ““Úط-شسل-ف ر-ير-ح-ت--ل
ل-ي-لÿأ أرود لا-ب-ج ‘ ه-ت-قÓ-ط-نأ

د-م--حأ ه--تأدا--ي--ق زر--بأ ن--م نا--كو
نم ةدوعلأ ىشسوم ⁄اشسو يروجعلأ
تيح ،أرود نم زأزق دمحأو عبشسلأ
كل-ت ¤إأ ة-ح-ي-ل-م و-بأ ي--ل--ع م--شضنأ
هلي-ج ءا-ن-بأأ ن-م ل-ك ع-م ة-عو-مÛأ

fiورمع م-ط-ير-قأ ل-ي-عا-م-شسإأ د-م
(يماط-ق-لأ) د-مfiو ور-م-ع ل-ي-ب-نو
بر--ح ز--يز--ع---لأ د---ب---عو بور◊أ
ةدوأو-ع-لأ ف--شسو--يو ة--م--حÓ--ت--لأ
 .““ بيعشش““ ـب فورعŸأ

تاطلشسلأ تلق-ت-عأ٦٦9١ ما----ع ‘
،أرود با-ب-شش ن-م أدد-ع ة--ي--ندرألأ

يو-شضن-م م-ه-ن-م أءز-ج نا-ك يذ-لأو
ريرحتل ةينطولأ ةهب÷أ ءأول ت–

اهلامعأأ ةروكاب ناك يتلأو Úطشسلف
fiيليئأرشسإأ ط-با-شض ف-ط-خ ة-لوا

لوأا-ب ه-ت-لدا-بŸ ع-ب-شسلأ ة-ن-يد-م ن-م
ىشسوم دمحأأ““ حتف ةكرح نم Òشسأأ

ةيلمعلأ كلت ‘ دهششتشسأو ““همÓشس
زأز-ق ردا-ق-لأ د-ب-ع د-م-حأأ ن--م ل--ك
و-بأأ) بو--قر--ع و--بأ د--مfi ن--شسحو
ن-م-شض ن-م نا-كو ،أرود ن--م (بلا--غ

Êدرألأ ءاقرزلأ نجشس ‘ ÚلقتعŸأ
بي-ع-شش ةدأو-ع-لأ ف-شسو--ي ن--م ل--ك

و-بأأ ي-ل-ع ع-م أدرا-ط-م ح-ب-شصأأ يذ-لأ
ليبنو ،لب÷أ ةعوم‹ ‘ ةح-ي-ل-م

دب-ع ن-شسحو ةدو-ع حا-ف-كو ور-م-ع
وبأ ي-ل-ع نا-ك د-قو ،ةدوأو-ع-لأ ه-ل-لأ

نأأ لإأ لاقت-عÓ-ل ا-بو-ل-ط-م ة-ح-ي-ل-م
،هلاقتعأ نود لاح مشسلأ فÓتخأ

ةي-م-شسر-لأ قأروألأ ‘ ه-م-شسأ نو-ك
يلع مشساب فورعم وهو ورمع يلع

ءا-قرز-لأ ن-ج-شس ‘و ،ة-ح-ي-ل--م و--بأأ
تلا-جر د-حأا-ب Úل-ق-ت-عŸأ أو-ق--ت--لأ

وبأ ىعديو حتف ةكرح
أو--م--شضنأ ثي--ح ر--ئا---ث

¤إأ هلÓ-خ ن-م ا-ع-ي-م-ج
ق-ل-طأأو ،ح-ت--ف ة--كر--ح
بر◊أ ليبق مه-حأر-شس
خيراتب ليلقب7٦9١ ماع
مشضنأ دقو7٦9١ /3/٢٢
د-ع-ب ة-ح-ي-ل-م و-بأ ي-ل-ع
ة-كر-ح ¤أ م-ه-ع-م كلذ
يلع تأركذم ‘و . حتف
ةرو-ه-مŸأ ة-ح--ي--ل--م و--بأأ
‘ لوقي يتلأو هعيقوتب
هذ-ه بت-كأ““ ا-ه-ت-مد-ق-م
اشسأÈن نوكتل تامل-ك-لأ

¤إأ ي---------شضاŸأ ن----------م
ليج ن-ح-ن ،ل-ب-ق-ت-شسŸأ
ءبع-لأ ا-ن-ل-م-ح ةرو-ث-لأ
دشسافلأ عقأوقلأ Òيغتل
ةدأرإأو ءا------مد------لا------ب
هنأأ ¤إأ Òششي ،““رأرحألأ

تا-----طا-----ششن-----ب ما-----ق
ةد--يد--ع ة--ير---ك---شسع

هتدراطم ل-ب-ق تأأد-ت-بأ
ه--قا--ح--ت--لأو لÓ--ت--حلأ تأو---ق---ل

Ãهنأاب اهيف لوقيو ،لب÷أ ةعومج
¤إأ أرشس رداغ7٦9١ ماع برح دعب
نم داع مث ،ندرألأ رهن Èع ندرألأ
7٦9١ ماع نم لوليأأ رهشش ‘ ندرألأ
بيرد--ت--لأ ى--ل--ع ل--شصح نأأ د--ع---ب
ةدايق نم ا-ف-ي-ل-ك-ت ى-ق-ل-تو ،مزÓ-لأ

تاعوم‹ ل-ي-ك-ششت-ب ح-ت-ف ة-كر-ح
يقبو ،ةلتÙأ سضرألأ ‘ ةيركشسع
ليكششتل لظلأ ‘ لمعي Óماك اماع

حÓ----شسلأ Òفو-----تو ة-----عو-----مÛأ
هطاششن ةروكاب تنا-كو ،ر-ئا-خذ-لأو

ىركذ ‘8٦9١ ةنشس لوأأ نوناك ‘
لإأ ،ةينيطشسلفلأ ةروث-لأ ة-قÓ-ط-نأ
دق ةيلمعلأ نأأ هتأركذم ‘ رقي هنأأ

‘ ا-هرأر-ك-ت د-ي-ع-ي ه-ن-ك-ل ،تل-ششف
تل-ل-ك-ت ا-ه-نأأ د-كؤو-يو9٦9١/9٢/١
ةشسرا‡ ‘ رمتشسأ دقو ،حا-ج-ن-لا-ب
ما--ق نأأ ¤إأ ة--ق--ط--نŸأ ‘ ه--طا--ششن
خ-يرا--ت--ب ة--ير--ك--شسع ة--ي--ل--م--ع--ب

،هتأركذم ‘ ءاج امك9٦9١/5١/٤

هر--مأأ تف--ششت--كأ ا---هر---ثإأ ى---ل---عو
تمهأدف ،ةيليئأرشسإلأ تأرباخم-ل-ل
هلزن-م تأر-باıأو سشي÷أ ن-م ةو-ق

أدجأوتم نكي ⁄ هنأأ لإأ ،هلاقتعل
يلع ررقو ،ةليللأ كلت ‘ تيبلأ ‘

قا-ح-ت-للأو ةدرا-طŸأ ة-ح-ي-ل--م و--بأأ
Ãكلذ نا--كو ،ل---ب÷أ ة---عو---م---ج

هلاقت-نأ د-ع-ب .3٢/٤/9٦9١ خيرات-ب
تمشضو ةعومÛأ تÈك ،لب÷أ ¤إأ

،ةدوأوعلأ هللأ دبع ل-ي-ل-خ ن-م Ó-ك

،نأوطع وبأأ سسجابو ،ي-ع-بر ي-ل-عو
م-ي-هأر-بإأو ،ةدوأو-ع-لأ Èج د-مfiو
ةدوأوعلأ فشسويو ،دمfi لآأ ⁄اشس
،عيبأردلأ ليقع ىفطشصمو ،بيعشش
تعشسوتو ،ور-م-ع دا-م-ح ف-شسو-يو
دود-ح ة-يد-ع-ت-م ا-ه--طا--ششن ةر--ئأد

fiأ ة-ظ-فاÿلخأدلأ لمششت-ل ل-ي-ل
ةدعب أوماق ثيح8٤9١ ماع لتÙأ

اهشضعب ¤إأ راششأأ ،ةيركشسع تايلمع
تلوfi ف-شسن ل-ث-م ه-تأر-كذ-م ‘

طوطخو هايم رابآأو ءابرهك ةدمعأأو
فشسان تأوبع عرزو د-يد-ح ة-ك-شس
ىرقلأ نم ديدعلأ ‘ تاقرط ىلع

ةفليوخ لثم ةرجهŸأ ةينيطشسل-ف-لأ
 .اهÒغو ةباشصقو
هتأركذم ‘ ةحيلم وبأ يلع Òششيو
وه ماق٠79١ /3١/٦ خيراتب هنأأ ¤أ

ة-عو-م‹ ن-م ه-قا-فر ع-م ة-ح-ي--ل--م
ى-ل-ع Ó-ي-ل را-ن--لأ قÓ--طإا--ب ل--ب÷أ
أرود ةد-ل-ب ‘ د-جأو-ت ي-ل--ي--ئأر--شسإأ

بتاكلأ لو-ق-يو ،ه-ترا-ي-شس قأر-حإأو

fiكلذ نأأ ةرو--م--ن---لأ بل---ط دو---م
اشسدنهم لمعي يذلأو ،يليئأرشسإلأ

سسيقي-ق-فأ ق-ير-ط ل-ي-هأا-ت ةدا-عإل
سسرا-ح ه-ت-ق-فر-ب نا-ك ،أرود بر--غ
ىل-ع ءÓ-ي-ت-شسلأو ه-ت-با-شصإأ ت“و
.هحÓشس

 ةيزاكتر’ا دعاوقلا
ةركف لب÷أ ةعوم‹ تشسشسأأ دقل

‘ ة-يزا-ك-ترلأ د-عأو-ق--لأ
تناك يتلأ ليلÿأ ةقطنم
ةروث-لأ تا-عأد-بإأ م-هأأ ن-م
ة-لوا-حÃ ة-ي-ن-ي-ط-شسل-ف-لأ
ةيركشسع-لأ ةدا-ي-ق-لأ ل-ق-ن
‘ ة-----ل-----تÙأ سضرألأ ¤أ

fiة-لوا Ùةبرج-ت-لأ ةا-كا
Ìكأأ ن-مو ،ة-ي-ما-ن-ت-ي-ف--لأ
اهيف تقمعت يت-لأ ق-طا-نŸأ

أرود لابج ةبرج-ت-لأ هذ-ه
‘ fiأ ة----ظ----فاÿل---ي---ل

‘ را--ج--ف تي---ب لا---ب---جو
لابجو م◊ تيب ة-ق-ط-ن-م
ة-ق-ط-ن-م ‘ كيرو--ف تي--ب
ةد-عا-ق-لأ تنا-كو ،سسل-با-ن
د-ع-ب أرود ‘ ة-يزا-ك-ترلأ

فشصتنم ىتحو7٦9١ ماع
ة--طfi تا--ن---ي---ع---ب---شسلأ
ن-م Úمدا-ق-لأ Úي-ئأد-ف-ل-ل
¤إأ Úه-----ج------تŸأو ندرألأ

نيد-ئا-ع-لأ وأ ،ةز-غ عا-ط-ق
ندرألأ ¤إأ ةزغ عاطق نم
‘ ا-ما-يأأ نو-م-ي-ق-ي أو-نا-كو

نأأ ل----ب----ق أرود لا----ب-----ج
 .أورداغي
ر--شسأ و--هو حأو--حو--لأ Úمأأ لو--ق--ي

fiةعو-م‹ ع-م تي-ق-ت-لأ د-ق-ل :رر
تنا--كو جراÿأ ن--م ة--مدا--ق تنا--ك
تنك نيذ-لأ ن-يدرا-طŸأ ن-ع ثح-ب-ت

ي-ن-فر-ع د-قو م-ه-ب ة--قÓ--ع ى--ل--ع
،ليوطلأ بويأأ وهو همشساب مهدحأ

ل-ي-ل-خ درا-طŸا-ب تغ--ل--بأأ نأأ د--ع--بو
ا-ه-نأأ ي-ن-م-ل-عأأ م-هدو-جو-ب ةدأو-ع-لأ

رقتشستو ندرألأ نم يتأات تايرود
نم مهنمو تقولأ سضعبل ةقطنŸأ ‘

¤أ دوعي وأأ ةزغ عاطق ¤أ هجوتي
تناكو ،هتمهم يدؤوي نأأ دعب ندرألأ

Òفو-ت ي-ه ة-ي-شسا--شسألأ م--ت--م--ه--م
لأو-مألأو ر--ئا--خذ--لأو ة--ح--ل--شسألأ
كانه ناكو .لخأدلأ ‘ Úيئأدفلل
أرود ةد--ل--ب يدرا--ط--م Úب نو--ع---ت
ناك ثيح ليلÿأ ةنيدم يدراطمو
و-بأ د-ي-ه-ششلأ ع-م تأءا-ق--ل--لأ سضع--ب
.رزيم وبأأ حÓشص ديهششلأو روشصنم

ةلواfi ¤إأ ةحيلم وبأ يلع سضرعت
روزيل ءاج امدنع ةلششا-ف لا-ق-ت-عأ

Úح٠79١ /3١/٦ خيراتب هت-ل-ئا-ع
سشي÷أ ن--م ةÒب---ك ةو---ق تم---هأد
ترشصا-حو تا-ي-حورŸا-ب ة-مو-عد-م
““هشسرخ يدأو““ ىلع لطŸأ ‘ هلزنم

ز-ف-ق-لأو جورÿأ عا-ط--ت--شسأ ثي--ح
تأوق هتقحل د-قو ،يدأو-لأ هاŒا-ب
،رانلأ نم ل-بأو قÓ-طإا-ب لÓ-ت-حلأ
‘ لوخدلأو رأرفلأ نم نك“ هنأ لإأ

تناك Úح ‘ ،قمعلأ ةليلق ةراغم
مو---ق---ت سشي÷أ ن---م تا---عو---م‹

رانلأ قÓ-طإأو ة-ق-ط-نŸأ ط-ي-ششم-ت-ب
‘ قوقششلأو فوهكلأ ‘ فئأذقلأو
ةفيذق دون÷أ قلطأأو ،يدأولأ كلذ
نشصحتي ناك يذ-لأ ف-ه-ك-لأ هاŒا-ب
نود تلاح هللأ ةيانع نأأ لإأ ،هيف
. ىذأاب هتباشصإأ

:ةحيلم وبأا يلع راثآا ءافتخا
نإاف ،لزنŸأ ¤إأ ةدوعلأ رطخ مغر
مهلزانم نوروز-ي أو-نا-ك ن-يدرا-طŸأ
ي-ل-ع نا-ك ،ىر-خألأو ة-ن-ي-ف--لأ Úب
قود-ن-شص ة-ف-ي-ط--ل ه--ت--خأأ Èت--ع--ي
نإأ :ةفي-ط-ل ه-ت-خأأ لو-ق-ت ،هرأر-شسأأ

ن-م ي-ل-ع ¤إأ تل--شصو د--ق ة--لا--شسر
لاشسرإأ ” دق هنأاب هغ-ل-ب-ت ةدا-ي-ق-لأ
ةطقن““ ‘ لأومأأو رئا-خذو ة-ح-ل-شسأأ

ناكم يه ةتيŸأ ةط-ق-ن-لأو ،““ة-ت-ي-م
ر-ئا-خذ وأأ ة-ح--ل--شسأأ ه--ي--ف ع--شضو--ت
فور-ع--م Òغ سصخ--شش ة--ط--شسأو--ب
Òخألأ بهذ-يو ،ي-ن-عŸأ سصخ-ششل-ل
نامشضل ايقتل-ي نأأ نود ا-هرا-شضحإا-ب
¤إأ ةلاشسرلأ تددح دقو ،ةيرشسلأ
ةدلب برغ عق-ت ة-ت-يŸأ ة-ط-ق-ن-لأ نأأ
،““ةبورخ وبأأ““ ماقم برق ةيرهاظلأ

هتي-ن-ب ي-ن-غ-ل-بأ د-ق ه-نأا-ب ف-ي-شضتو
نأأ املع ،ةقطنŸأ كلت ¤إأ باهذلأ

لو ة-ي-ل-ه-شس ة--ق--ط--نŸأ ة--ع--ي--ب--ط
،ةلوهشسب اهيف ءافتخلأ ع-ي-ط-ت-شسي
نم Èع را-ب-خإلأ ع-با-تأأ نأأ ي-ن-غ-ل-بأأ
ا-م أذإأو ،ة--ي--ل--ي--ئأر--شسإلأ ة--عأذإلأ

وأأ لا-ق--ت--عأ ن--ع را--ب--خأأ تع--م--شس
لوق-يو ،و-ه نو-ك-ي-شسف دا-ه-ششت-شسأ
نأأ ةدوأو-ع-لأ ر-ق-شص  ل-ي-ل-خ د-م--حأ
نم هورذح هت-عو-م‹ ن-م ءا-شضعأأ
رشصأأ هنكل  ناكŸأ كلذ ¤إأ باهذلأ

¤إأ ةعومÛأ ةجا◊ باهذلأ ىلع
ةفيطل هتخأأ لوقت .لاŸأو حÓشسلأ
ةليل ‘ هجوت ة-ح-ي-ل-م و-بأأ ي-ل-ع نإأ

مويلأ ‘و ناكŸأ كلذ ¤إأ١79١/5/١
نم رابخألأ ةرششن ‘ تعمشس ›اتلأ
لشصح دق ناب ةيليئأرشسإلأ ةعأذإلأ
Úموا---قŸأ د---حأ ع---م كا---ب---ت----ششأ
هتباشصإأ نع رفشسأأ Úي-ن-ي-ط-شسل-ف-لأ
كلذ ذن-مو ،ه-لا-ق-ت-عأ ”و حور-ج-ب
ةحيلم وبأ يلع راثآأ تفتخأ خيراتلأ

.نيدوقفŸأ لجشس ‘ ًامشسأ حبشصأأو
ذ-ن-م ه-ن-ع ثح-ب-لأ ه-تر-شسأأ تع-با-ت
تيح ÿÈأ اهعا-م-شسل لوألأ مو-ي-لأ

رمحألأ بي-ل-شصلأ ¤إأ ه-ت-خأأ تجو-ت
تاطلشسلأ نأأ لإأ ر-مألا-ب م-ه-تÈخأأو
، هدو-جو تر-ك-نأأ ة--ي--ل--ي--ئأر--شسإلأ

نم يواكششلأ نم ديدعلاب تمدقتو
،رشضخألأ طÿأ نم Úماfi لÓخ
Òغ ةرو--شصب م---ه---غÓ---بإأ ” د---قو
كا-ن-ه نو-ك--ت اÃر ه--نأأ ة--ي--م--شسر
نك-ل ل-ي-ئأر-شسإأ ‘ ة-ير-شس نو-ج-شس
‘و ،تانهكت-لأ را-طإأ ‘ ي-ق-ب ر-مألأ

ةفيط-ل ه-ت-خأأ تي-فو-ت9١٠٢ ما--ع
‘ اه-ت-قا-ط ى-شصقأأ ل-م-ع-ت ⁄ ي-هو
ىلع هل Ìع-ت نأأ نود ه-ن-ع ثح-ب-لأ
. رثأ
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قـفأوŸأ  م١٢٠٢يفناج
لوألأ ىدامج٢٢

 ـه٢٤٤١

““ةحيلم وبأا يلع““ورمع يلع ديهضشلل ةيلاضضنلا ةبرجتلا
نوؤوششل داهج وبأأ زكرم

ةÒشسألأ ةكر◊أ



›22Oh ـه٢441 لوألا ىدامج٢٢  قـفاوŸا  م1٢٠٢يفناج٦٠ ءاعبرألا
14ـلا ةيجيلÿا ةمقلل يماتÿا نايبلا ةيبرعلا جيلÿا لودل نواعتلا سسل‹ لود دوفو ءاسسؤورو ةداق عّقو

 .ةيدوعسسلاب Óعلا ةظفاfi ‘ ةدقعنŸا
ىلع اوعّقو جيلÿا ةداق نإا -ةمقلا سسأارت يذلا- ناملسس نب دمÒ fiمألا يدوعسسلا دهعلا ›و لاقو
يتلا ةعاجسشلا تاوطÿا ىلع جيلÿا لود ةداقل ركسشلا مّدقو ،رارقتسسلاو نماسضتلا ديكأاتل نايب
تدأا ةدحتŸا تايلولاو تيوكلا دوهج نإا يدوعسسلا دهعلا ›و لاق ،حاتتفلا ةملك ‘و .اهب اوماق
ةهجاوŸ دوه÷ا ديحوت ¤إا يدوعسسلا دهعلا ›و اعدو .Óعلا نايب قافتا ¤إا لوسصولل عيم÷ا نواعتب
ةمادهلا عيراسشŸاو ،ةيتسسيلابلاو ةيوونلا ناريإا جمارب اسصوسصخ اهلث“ يتلاو ،ةقطنŸا ‘ تايدحتلا
زعوأا ،زيزعلا دبع نب ناملسس يدوعسسلا كلŸا نأا ¤إا راسشأاو .هÒبعت قفو ،اهؤوÓكو اهّذفني يتلا

Òمأا) حابسصلا ربا÷ا دمحألا حابسص خيسشلاو (لحارلا نامُع ناطلسس) سسوباق ناطلسسلا يَمسسا قÓطإاب
 .ةمقلا ىلع ،هللا امهمحر (لحارلا تيوكلا

يجيلÿا لمعلا معدل يتأات ةمقلا نأا حابسصلا ربا÷ا دمحألا فاون خيسشلا تيوكلا Òمأا دكأا ،هرودب
ةيكيرمألا دوه÷ا تيوكلا Òمأا نّمثو .ةقطنŸا بوعسش هيلإا وبسصت ام قيقحتل ىعسستو كÎسشŸا

نايب»و ةمقلل يماتÿا نايبلا ىلع نويجيلÿا ةداقلا عقوي نأا لبق ،ةقطنŸا لود Úب عدسصلا بأارل
 .””Óعلا

ةيÈلا اهدودحو اهئاوجأا حتف ديعتسس ةيدوعسسلا نأا ةمقلا ءدب نم تاعاسس لبق تيوكلا تنلعأاو
دمحأا خيسشلا يتيوكلا ةيجراÿا ريزو لاقو .ةنسسلا فسصنو تاونسس3 دعب رطق عم ةيرحبلاو
لآا دمح نب مي“ خيسشلا رطق ةلود Òمأا عم ايفتاه لاسصتا ىرجأا تيوكلا Òمأا نإا ،حابسصلا رسصان
.ناملسس نب دمÒ fiمألا يدوعسسلا دهعلا ›وو Êاث

رطق Òمأا لبقتصسي يدوعصسلا دهعلا ›و
Óعلا رأطم ‘ قأنعلأب

،يدو-ع-سسلا د-ه-ع-لا ›و ل-ب--ق--ت--سسا
،رطق Òمأا ،ناملسس نب دمÒ fiمألا
قانعب ،Êاث لآا دمح نب مي“ خيسشلا

Óع-لا را-ط-م ¤إا ه-لو-سصو ءا-ن-ثأا را-ح
‘ كراسشŸا يرطقلا دفولا سسأار ىلع

›و لدا--ب--تو .14ـلا ةيجي-لÿا ة-م-ق-لا
فار-طأا ر-ط-ق Òمأاو يدو-ع-سسلا د--ه--ع--لا

د-ه-ع-لا ›و ق-فار م-ث ،ا-ق-نا-ع-تو ثيد◊ا
رقم ¤إا هتل-قأا ي-ت-لا ةرا-ي-سسلا ¤إا ه-ف-ي-سض

يبرغ ›امسش Óعلا ةنيدم ‘ ةمقلا داقعنا
 .ةيدوعسسلا

‘ ة-كرا-سشم-ل-ل ا-سضيأا Ó-ع-لا را-ط-م ¤إا ل--سصوو
خيسشلا تيوك-لا Òمأا ن-م ل-ك ة-ي-ج-ي-لÿا ة-م-ق-لا

نيرحبلا دهع ›وو ،حابسصلا ربا÷ا دمحألا فاون
نوؤوسشل ءارزولا سسيئر بئان ديعسس لآا دومfi نب دهفو ،ةفيلخ لآا دمح نب ناملسس Òمألا ءارزولا سسل‹ سسيئر

 .تارامإلا ةلود سسيئر بئان موتكم لآا دسشار نب دمfi خيسشلاو ،Êامعلا ءارزولا سسل‹

ةملكلل ةعمأج نوأعتلا سسل‹ ةمق :يدوعصسلا دهعلا ›و
فصصلل ةدحوم

ةيدوعسسلا ةسسايسس نأا ،عافدلا ريزو ،ءارزولا سسل‹ سسيئر بئان يدوعسسلا دهعلا ›و ،ناملسس نب دمÒ fiمألا دكأا
ةعماج ،نواعتلا سسل‹ ةمق نأا فاسضأاو .يجيلÿا نواعتلا سسل‹ لودل ايلعلا حلاسصŸا قيقحتل خسسار جهن ىلع موقت
،لمسشلا ّملل نواعتلا سسل‹ لود ةداق تاعلطت ةمقلا لÓخ تمجرت ةكلمŸا نأا عبات امك .فسصلل ةدحومو ةملكلل
تززع ةمقلا نأا حسضوأا كلذ ¤إا .ةقطنŸا اهدهسشت يتلا تايدحتلا ةهجاوم ‘ نماسضتلل ًاسضيأا ىعسست اهنأا ىلع ًاددسشم
رّخسست هدÓب نأا ىلع ددسشو .رطق عم دود◊او ءاوجألا حتف ىلع ةيدوعسسلا ةقفاوم ًانلعم ،راهدزلاو ÿÒا ةÒسسم
 .ةيبرعلا لودلاو نواعتلا سسل‹ لود بوعسشل نمألاو ÿÒا حلاسصل دوه÷ا لك
نأا فاسضأاو .رطقو ةيدوعسسلا Úب دود◊او ءاوجألا حتف نلعأا ،حابسصلا رسصان دمحأا ،يتيوكلا ةيجراÿا ريزو ناكو
قافتلا ًادكؤوم ،رطق Òمأاو يدوعسسلا دهعلا ›وب Úلاسصتا ىرجأا حابسصلا ربا÷ا دمحألا فاون خيسشلا تيوكلا Òمأا

ىلع اودكأا اهعيمج فارطألا نأا يتيوكلا لوؤوسسŸا عباتو .نيدلبلا Úب ةيرحبلاو ةيÈلا دود◊او ءاوجألا حتف ىلع
Óُعلا ‘ ،ءاثÓثلا14 ـلا اهترود ةدقع نواعتلا سسل‹ ةمق نأا ¤إا راسشي .ةملكلا عمجو لمسشلا ّ⁄و فسصلا ةدحو ةرورسض

.سسلÛا ‘ ءاسضعألا لودلا ةداق ةكراسشمو ،ناملسس كلŸا نم ةوعدب ةكلمŸا يبرغ لامسش

..““يخيرأت زأ‚إا““
ئنهي تيوكلا Òمأا

““Óعلا““ قأفتأب جيلÿا ةدأق
قافتا ¤إا لسصوتلاب ةتسسلا جيلÿا ةداق ،حابسصلا دمحألا فاون خيسشلا تيوكلا Òمأا أانه

ةيجيلÿا ةمقلا ‘ ةيحاتتفلا هتملك لÓخ كلذ ءاج .””يخيراتلا زا‚إلا»ـب هايإا افسصاو ،””Óعلا””
””ةيرابخإلا”” ةيئاسضفل زفلتم ثب قفو ،رطق Òمأا روسضحب ةيدوعسسلا Óعلا ةنيدم ‘ ةدقعنŸا ،14ـلا

نÓعإا ‘ يخيرات زا‚إا نم انل قق– ام ىلع ةئنهتلاب اعيمج مكل مدقتأا”” :فاون لاقو .ةيمسسرلا ةيدوعسسلا
دلانود يكيرمألا سسيئرلاو جيلÿا ةداق دوهج”” فاون نمثو .””Óعلا قافتا ىلع عيقوتلا ¤إا انلسصوت نع مويلا

،يجيلÿا قافتÓل ةمعادلا ةسصلıا دو-ه÷ا لذ-ب-ل ،Ôسشو-ك د-يرا-ج سضي-بألا تي-ب-لا يرا-سشت-سسم Òب-كو ،بمار-ت
اذه ‘ هلذب يذلا ءانبلاو سصلıا رودلا ركذتسسن اننإا”” :فاسضأاو .””تاحومطو لامآا نم انبوعسش هيلإا علطتت ام قيق–و

دوه÷ا نم ديزŸا لذب ىلع رسصمو جيلÿا لود ةداق سصرح نمثأا امك”” :عباتو .””قافتلا اذه حا‚ ‘ Òبك لكسشب مهاسس يذلاو ،ربا÷ا دمحألا حابسص خيسشلا لحارلا (يتيوكلا) Òمألا ددسصلا
هيلع انظافح نأا اننيقي رخآا بناج ‘ سسكعي هنأا امك هتيمهأاب انتعانقو هيلع انسصرح دسسجي ا‰إا نماسضتلا قافتاب مويلا اننÓعإا ةيمسست”” :Óئاق فاون ىسضمو .””انبوعسشل ÿÒا هيف ام لك قيقحتل
خيسشلاو سسوباق ناطلسسلا”” ةمقب ،14ـلا ةيجيلÿا ةمقلا ةيمسستب ةيدوعسسلا ةردابŸ ريدقتلاو ءانثلا غلاب نع برعأا امك .””ةيبرعلا انتمأا ةدحوو كسسا“ ىلع انسصر◊ اًرارمتسساو ًلامكتسسا دعي

 .ةيناسسنإلاو ةيلودلاو ةيمÓسسإلاو ةيبرعلا اياسضقلا ةمدخ ‘ امهئاطع تاونسسو Úلحارلا ةÒسسŸ ًاريدقت ،””دمحألا حابسص
لسصوت تيوكلا نÓعإا ةادغ ،””Óعلا”” ةمق داقعنا يتأايو .””Óعلا”” نايبو ةمقلل يماتÿا نايبلا ىلع ،14ـلا ةيجيلÿا ةمقلا ‘ ةكراسشŸا دوفولا ءاسسؤورو ةداق عقو ،ةيحاتتفلا ةسسل÷ا ماتخ ‘و

 .ةيجيلÿا ةمزألا تايعادت ة÷اعم ¤إا ةفاسضإا ،نيدلبلا Úب ةيرحبلاو ةيÈلا دود◊او ءاوجألا حتف ةداعإاب قافتا ¤إا رطقو ةيدوعسسلا

نوأعتلا سسل‹ ‘ ة◊أصصŸا دوهجب قأطنلا عصساو بيحرت
نواعتلا سسل‹ ةدحو ةداعتسسا عجسشي تاقÓعلا عيبطت”” نإا ،وناتسس Îيب ،يبوروألا دا–لا مسساب يمسسرلا ثدحتŸا لاق
.يبرعلا جيلÿا لودل نواعتلا سسل‹ لود ‘ ءاقسشألا Úب ةمحللا ةداعإل ةقداسصلا دوه÷اب نميلا بحر ””يجيلÿا

‘ ةدقعنŸا14 ـلا ةيجيلÿا ةمقلا جلاعت نأا ¤إا نميلا علطت نع ،ءاثÓثلا ،نايب ‘ ةينميلا ةيجراÿا ةرازو تبرعأاوذ
بوعسشو ةداق تاعلطتل ًاقيق– يعيبطلا اهار‹ ¤إا ةيجيلÿا تاقÓعلا ةدوعو ةقلاعلا اياسضقلا ،ةيدوعسسلا Óعلا ةنيدم
مهتمدقم ‘و ،ةيبرعلا جيلÿا لودل نواعتلا سسل‹ لود ةداق سصر◊ ›اعلا نميلا ريدقت نع نايبلا Èعو .ةقطنŸا

ةهجاوم لجأا نم لمسشلا ّ⁄و فسصلا ديحو-ت ى-ل-ع ،دو-ع-سس لآا ز-يز-ع-لاد-ب-ع ن-ب نا-م-ل-سس كلŸا Úف-ير-سشلا Úمر◊ا مدا-خ
فاون خيسشلا تيوكلا Òمأا دوهج اهسسأار ىلعو ،نأاسشلا ذه ‘ ةلوذبŸا دوه÷ا نمثو .ةقطنŸا اهدهسشت يتلا تايدحتلا
ىنثأا ،ىرخأا ةيحان نمو .حابسصلا ربا÷ا دمحألا حابسص لحارلا Òمألا دوه÷ ًاجيوتت تءاج يتلاو ،حابسصلا ربا÷ا دمحألا
دا–لا مسساب يمسسرلا ثدحتŸا لاقو .رطق عم ةكÎسشŸا دود◊ا حتف ةيدوعسسلا رارق ىلع ،ءاثÓثلا ،يبوروألا دا–لا
 .””يجيلÿا نواعتلا سسل‹ ةدحو ةداعتسسا عجسشي تاقÓعلا عيبطت”” نإا ،وناتسس Îيب ،يبوروألا

Óعلا راطم ‘ Êاث لآا دمح نب مي“ ر-ط-ق Òمأا ،ءا-ثÓ-ث-لا ،نا-م-ل-سس ن-ب د-مÒ fiمألا ،يدو-ع-سسلا د-ه-ع-لا ›و ل-ب-ق-ت-سساو
لهاعلا نم ةوعدب ،Óعلا ‘ يبرعلا جيلÿا لودل نواعتلا سسل14Ûـلا ةمقلا لامعأا ،ءاثÓثلا ،تقلطناو .ةيدوعسسلاب
يدوعسسلا

ةيدوعسسلاب14ـلا ةيجيلÿا ةمقلا

دـــــــــــــــــــــــــــــــــيكأأتلا
فصصلا ةدـحو ىلع



:Êاسسنإ’ا راو◊ا زكرم
 ايسساسسأا““ ارود بعلت رئاز÷ا

ةيبيللا ةمزأ’ا لح ‘ ““ايباجيإاو
،دنلراه ديف-يد ،Êا-سسنلا راو◊ا ز-كر-م سسي-ئر ،سسمأا ،لا-ق
‘ ا-ي-سسا-سسأا ارود بع-ل-ت““ ر-ئاز÷ا نإا ،ة-م-سصا--ع--لا ر--ئاز÷ا--ب
نم تاب هنأا ادكؤوم ،““ايب-ي-ل ‘و ة-ق-ط-نŸا ‘ ع-سضو-لا رار-ق-ت-سسا
نمألا ةدوع لجأا نم ىؤورلا ديحوتو ،دلبلا عم قيسسنتلا يمت◊ا

ءاÿÈا نم دفو سسأار ىلع اهب موقي يتلا ،ةرايزلا ةبسسانÃ ،(جاو) ـل حيرسصت ‘ دنلراه ديفيد دكأاو .ايبيل ‘
رودلا““ ¤ا رظنلاب ،““مهŸا تيقوتلا اذه ‘““ يتأات رئاز÷ا ةرايز نأا ،ايبيل ‘ عازنلا ةيوسست لبسس ثحبل ،رئازجلل
ةمظنŸ لثممك““ فاسضأاو .““ديعبب سسيل يذلا““و ،““ايبيل ‘ نمألا ‘و ةقطنŸا رارقتسسا ‘ هبعلت يذلا يسسيئرلا

نحنو ،ايباجيإاو ادج امهم ارود بعلت يتلا ،رئاز÷ا عم قسسنن نأا ايمتح تاب هنإاف ،نمألا لوح ةطاسسولاب متهت
سسيئر ،ةبسسانŸاب ،دنلراه ديفيد ديسسلا أانهو .““ىؤورلا دي-حو-تو ة-ير-ئاز÷ا تا-ط-ل-سسلا ع-م ق-ي-سسن-ت-ل-ل ا-ن-ه

روتسسدلا ىلع يرئاز÷ا بعسشلا أانه امك ،نطولا سضرا ¤ا هتدوعو هئافسش ىلع نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا
ةرايزلا نأا ،Êاسسنلا راو◊ا زكرÃ ايسسأا برغو ايقيرفإا لامسشب سصاÿا راسشتسسم دكأا ،هتهج نم .““ديد÷ا

دادÎسسا ‘ يبيللا بعسشلا ةدعاسسŸ ،راو÷ا لود عمو ،ةيرئاز÷ا تاطلسسلا عم رواسشتلاو نواعتلا““ راطإا ‘ يتأات
ل ،رئاز÷ا اهنمو نادلب كانه““ نأا ،لسصتم قايسس ‘ حسضوأاو .““تلاط يتلا ةمزألا ءاهنإاو ،ةينطولا ةدايسسلا

ةدعاسسŸ نادلبلا نم فنسصلا اذه عم رواسشتلا““ -هبسسح- بجوتسسي ام ،““رارقتسسلا Òغ اهل عامطأا لو ،تاحومط
تفلو .““اهعم رواسشتلل زكرŸا عفد ام وهو ،ةيرئاز÷ا ةبراقŸا نم ادج بيرق زكرŸا ليل–““ نأا ¤إا اÒسشم ،““Úيبيللا
نمو ،““ادج ةعسساولا ةيجراÿا تÓخدتلا““ يه ايبيل ‘ ةمزألا رارمتسسا لماوع دحا نم نأا ¤إا قيدسصلا ةيمأا ديسسلا
ةروÒسس لوح لاؤوسس ىلع هدر ‘و .ةمزألا قمعت ةقيق◊ا ‘ يهو ةدعاسسŸا ىوعدب انايحأا لخدتت““ لوقي ،لود اهنيب
راو◊ا زكرÃ ايسسأا برغو ايقيرفإا لامسشب سصاÿا راسشتسسŸا لاق ،ةدحتŸاآا‡ألا فارسشإا ت– ايبيل ‘ راو◊ا راسسم
‘ راو÷ا لودل يسساسسألا رود ىلع اددسشم ،““ذيفنتلا ‘ ةلكسشŸا نكل ةحيحسص قيرطلا ةطراخ نإا““ قيدسصلا ةيمأا ،Êاسسنإلا

ميمرت ةداعإا ةلواحÃ ةقلعتŸا تاطاسسولا لك ‘ ادج طسشن Êاسسنإلا راو◊ا زكرم““ نأا ¤إا لوؤوسسŸا تاذ راسشأاو .ةمزألا ةلحلح
Úلعافلا ةدعاسسم ‘ سساسسألا ‘ رو-ح-م-ت-ي ه-طا-سشن نأا اÈت-ع-م ،““تاو-ن-سس٠١ ذنم ماسسقنلا عدسص بارو ،ة-ي-ب-ي-ل-لا ة-لود-لا
.ةمزألا ةيوسستل ةدحتŸا ·ألا ‘ Úيمسسرلا

زيزعتل امهتدارإا ا-ي-نا-ت-يرو-مو ر-ئاز÷ا تدد-ج
رثإا ،ةحسصلا لا‹ ‘ اميسس ل ،يئانثلا نواعتلا

ريزو Úنثلا سسمأا ا-ه-ب ما-ق ي-ت-لا ل-م-ع ةرا-يز
دبع ،تايفسشتسسŸا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا
”و .ماه دفو سسأار ىلع ،ديزوب نب نامحرلا

Œخ ةدارإلا هذ-ه د-يد-Óعمج يذلا ءا-ق-ل-لا ل
د-لو د-مÊ، fiا-ت-يروŸا لوألا ر-يزو-لا ن--م ل--ك
حÓ--سصإاو نا--ك--سسلاو ة--ح--سصلا ر--يزوو ،لÓ---ب
نب نامحرلا د-ب-ع رو-سسفوÈلا ،تا-ي-ف-سشت-سسŸا
ةح-سصلا ر-يزو ىد-ل بد-ت-نŸا ر-يزو-لاو، د-يزو-ب
ل-ي-عا-م-سسإا ،تا-ي-ف-سشت-سسŸا حÓ-سصإا-ب ف--ل--كŸا

عي-قو-ت““ ن-ع نا-فر-ط-لا ف-سشك ثي-ح ،حا-ب-سصم
نب ناكو .““ا-ب-ير-ق ي-ح-سصلا لاÛا ‘ ة-ي-قا-ف-تا
ةحسصلا ر-يزو فر-ط ن-م ل-ب-ق-ت-سسا د-ق د-يزو-ب
ةسسلج ادقعو ،د-ما-ح د-لو ور-يذ-ن ،Êا-ت-يروŸا

مهت يتلا تلاÛا فلتfl اهلÓ-خ لوا-ن-ت ل-م-ع
ام لك انوروك سسوÒف يسشفت ةعباتمو دسصرل ةيملعلا ةنجللا ءاسضعأا نم نوكتŸا يبطلا مقاطلا سضرع امك ،نيدلبلاب ةحسصلا عاطق
ÊاتيروŸا يبطلا مقاطلا هتهج نم سضرعو .عسضولا تاروطت عم لئاسسولا فييكتو سسوÒفلا حبكل ةيرئاز÷ا تاطلسسلا هب تماق

flعلا ‘ ““حدافلا سصقنلا““ اهتمدقم ‘ ةحئا÷اب لفكتلا تهجاو يتلا ““ليقارعلا““ فلتÓج Ãجيسسكولا ةداÚ، ع ثيحÈ ريزولا
ةدعاسسم““ ¤إا يرئاز÷ا هÒظن ÊاتيروŸا ةحسصلا ريزو اعد امك . ةيوي◊ا ةداŸا هذهل جاتنإا ةدحو ءاسشنإل هتدارإا نع ÊاتيروŸا
لا‹ ‘ يئانثلا نواعتلا معد ¤إا ةفاسضإا لاÛا اذه ‘ ةدئارلا اهتبرŒ مكحب كلذو ةئبوألا ةبقارمو دسصر ماظن قÓطإل ““هدلب
ةيمهألا نم دماح دلو وريذن Èتعاو .يحسصلا لاÛا ‘ تايطعŸا لدابتو ةنايسصلاو يملعلا ثحبلاو نيوكتلاو تايفسشتسسŸا حÓسصإا
دد– ““لمع جاوفأا ءاسشنإا ةرورسض““ ¤إا ايعاد ىرخأا ةيبنجأا لود ¤إا ءوجللا نم لدب ةيودألا ءانتقا ‘ رئاز÷ا ىلع دامتعلا

flا ريزولا ددسش هتهج نم .يحسصلا عاطقلا ‘ نواعتلا تلا‹ فلتŸا بدتنŸسصإاب فلكÓا حŸرسصنعلا عسضو ىلع تايفسشتسس
Úب نماسضتلا ناب ادكؤوم““ ناديŸا ‘ مدقت يأا قيق– نكÁ““ل هنودب يذلاو نيدلبلاب يحسصلا عاطقلا تامامتها ةمدقم ‘ يرسشبلا
.““تاقÓعلا ريوطتل مازتلا نسسحأا ““ايناتيرومو رئاز÷ا Úقيقسشلا نيدلبلا

 لاكنولاياف ويثام نايروك Úيعت
 رئاز÷اب ناكيتافلل اÒفسس

نم رئاز÷اب ناكيتافلل اÒفسس لاكنولايا-ف و-ي-ثا-م نا-يرو-ك ن-ّي-ُع
نايب ‘ ،Úنثلا سسمأا لوأا ،درو امبسسح ،اوسسنرف ابابلا فرط
لاكنولاياف ويثام نايروك دلو .جرا-ف-يد لو-ب ،ر-ئاز÷ا ف-ق-سسأل

انهاك هبيسصنت ” و دنهلاب روتافادافب٦٦9١ سسطسسغأا٤ خيراتب
‘ عبات-ي نا-كو١99١ ةنسس ماياتوكل راب-لŸا نا-ير-سسلا ة-ي-سشر-بأل

ةياغ ¤إا هلسصوأا يذلا يسسنكلا نوناقلا ‘ انيوكت تقولا سسفن
ةحلسصŸا ¤إا يدنهلا فقسسألا لخد ،899١ ةنسس ‘و .هاروتكدلا
تا-ي-ل-ي-ث-م-ت-لا ‘ ل-م-عو ›و-سسر-لا ي-سسر-ك-ل-ل ة-ي-سسا-مو-ل--بد--لا
ةيروهمجو ايروكو اينيغب ›و-سسر-لا ي-سسر-ك-ل-ل ة-ي-سسا-مو-ل-بد-لا
اÒفسس Úُع ،٦١٠٢ ‘و .رسصمو رÛاو سشيدÓغنبو ناكينيمودلا
.ناميلسس رزج ‘و ةديد÷ا اينيغ اوباب ‘ ناكيتافلل

تابلط لابقتسسا زكرم حتف ةداعإا
اسسنرف وحن ةÒسشأاتلا

ةÒسشأاتلا حن-م ‘ سصسصخ-تŸا ““لا-بو-ل-غ سسأا فأا ‘““ ز-كر-م ن-ل-عأا
3 خيرات نم ءادتبا ادد‹ هباوبأا حتف ةداعإا نع ،اسسنرف لوخدل

لبقتسسي-سس ه-نأا ¤إا ،ه-ل نا-ي-ب ‘ ز-كرŸا را-سشأاو ،يرا÷ا ي-ف-نا-ج
” امدعب اسسنرفل لوخدلا تاÒسشأاتل Úيرئاز÷ا تابلط ادد‹

تابلط لابقتسسا““ نأا حسضوأاو ،انوروك ة-ح-ئا-ج بب-سسب ا-ه-ق-ي-ل-ع-ت
يفناج3 نم ءادتبا متتسس اسسنرفل لوخدلا ةÒسشأاتل Úيرئاز÷ا

ةعبارلا ¤إا احا-ب-سص8 ة-عا-سسلا ن-م د-حأا مو-ي ل-ك لÓ-خ اذ--هو
ابيرق متيسسف ،اق-با-سس د-ي-عاوŸا اوز-ج-ح نŸ ة-ب-سسن-لا-بو ،““ءا-سسم
امك ،ةديدج خيراوت ‘ مهت‹رب ةداعإا لجأا نم ،مهب لاسصتلا
ىلع رسصتقي ايلاح ةÒسشأاتلا تابلط Ëدقت نأا هتاذ نايبلا دافأا

‘ ة-م-ئاد-لا ة-ما-قإلا تاÒسشأا-تو ة-ل-يو-ط-لا ة-ما--قإلا تاÒسشأا--ت
.اسسنرف

يروسسلا Òفسسلا لبقتسسي بوبعج
،يعامتجلا نامسضلاو ليغسشتلاو لم-ع-لا ر-يزو ،سسمأا ل-ب-ق-ت-سسا
ة-يرو-سسلا ة-ي-بر-ع-لا ة-يرو-ه-م÷ا Òف-سس ،بو-ب-ع-ج ي-م-سشا--ه--لا
ناك ءاقللا نأا لمعلا ةرازول نايب دافأاو .Âاغلا Ò‰ ،رئاز÷اب
عمŒ يتلا ةيخيراتلا ةقاد-سصلا تا-قÓ-ع سضار-ع-ت-سسل ة-سصر-ف
،كÎسشŸا مامتهلا تاذ عيسضاوŸا اثحابت امك .ايروسسو رئاز÷ا

‘ نيد-ل-ب-لا Úب ة-م-ئا-ق-لا ة-كار-سشلاو نوا-ع-ت-لا سصر-ف ا-م-ي-سسل
ردسصŸا فيسضي- يعامتجلا نامسضلاو ليغسشتلاو لمعلا تلا‹

لبسس ثحبل هعاط-ق داد-ع-ت-سسا بو-ب-ع-ج ر-يزو-لا ىد-بأاو .-ه-تاذ
‘ ،نيدلبلا Úب يئا-ن-ث-لا نوا-ع-ت-لا ز-يز-ع-تو ثع-ب ةدا-عإا تا-ي-لآاو
ةداعسس بحر ،هتهج نم .عاطقلا تاطاسشنب ةلسصلا تاذ نيدايم
ليغسشتلاو لمعلا ريزو فر-ط ن-م ة-مد-قŸا تا-حÎقŸا-ب Òف-سسلا

ريوطتل ر-طأا ع-سضو ‘ ه-ت-ب-غر اد-كؤو-م ،ي-عا-م-ت-جلا نا-م-سضلاو
لÓخ نم اميسسل رواسشتلا بيرقتو ي-ئا-ن-ث-لا نوا-ع-ت-لا تا-قÓ-ع
كÎسشŸا لمعلا ىلع نافرطلا قفّتاو .براجتلاو تاÿÈا لدابت
ىوتسسم عفر ىلع Ó-ب-ق-ت-سسم ل-م-ع-لاو ىؤور-لا د-ي-حو-ت ل-جأا ن-م

نيدلبلا تاعلطت بسسح يئا-ن-ث-لا نوا-ع-ت-لا
ع---فد----لاو ،Úق----ي----ق----سشلا

ةديدج ةيكما-ن-يد-ب
تلا‹ عيونتل

.ةكارسشلا موجهلا ةدسشب نيدت رئاز÷ا
رجينلا برغب يباهرإ’ا

طرافلا تبسسلا فدهتسسا يذلا يباهرإلا موجهلا تارابعلا دسشأاب رئاز÷ا تنادأا
بعسشلاو ة-مو-ك◊ا ع-م ا-ه-ن-ما-سضت ن-ع ة-بر-ع-م ,ر-ج-ي-ن-لا بر-غ نا-ع-ق-ت Úت-ير-ق

ءاجو .ةيجراÿا نوؤوسشلا ةرازول نايب Úنثلا سسمأا لوأا هب دافأا امبسسح ،يÒجينلا
يذلا يومدلا يباهرلا موجهلا ةدسشب نيدت رئاز÷ا““ نأا ةيجراÿا نوؤوسشلا ةرازول نايب ‘

نم ديدعلا طوقسس ‘ ببسست يذلاو رجينلا برغ يرادمورازو و‚ابموسشت يتيرق فدهتسسا
يزاعتلا رحأاب رئاز÷ا تمدقت ،ةميللا فورظلا هذه ‘و .““لزعلا ÚيندŸا Úب ىحر÷او ىلتقلا

نع تبرعأا امك ،قيقسشلا رجينلا بعسشو ةموكح عم ل-ما-ك-لا ا-ه-ن-ما-سضت ةد-كؤو-م ،ا-يا-ح-سضلا ر-سسأل
لسضفب اذهو ،ةرهاظلا هذه اهسضرفت يتلا تايدحتلا عفر نم نكمتيسس را÷ا دلبلا اذه نأا اهتعانق
معدب خسسارلا اهمازتلا رئاز÷ا تددج ،ىرخأا ةهج نم .نايبلا فيسضي ،عاجسشلا هبعسش ةدحو
تبسسلا مهعرسصم Êدم٠٠١ يقل ،Òكذتلل .باهرلا ىلع ءاسضقلا ¤ا ةيمارلا ةيلودلا دوه÷ا

سسيئر هدكأا امبسسح ،رجينلا برغ Úتيرقلا Úت-ه تفد-ه-ت-سسا ة-ي-با-هرإا تا-م-ج-ه ‘ طرا-ف-لا
لتقم ‘ موجهلا اذه ببسست ،لوؤوسسŸا تاذ بسسحو .Úتيرقلا نيذه اهب عقت يتلا ةيدلبلا

،يرادمورازب نير-خآا٠3و و‚ابموسشتب ا-ي-ند-م٠7
موجهلا اذه هنأا افيسضم ،اسصخسش5٢ بيسصأا اميف

ةيسسائرلا تاباختنلا جئاتن نع نلإلا موي ءاج
ريزوو مكا◊ا بز◊ا حسشر-م ا-ه-ب زا-ف ي-ت-لا

99,93) موزاب دمfi ق-با-سسلا ة-ي-ل-خاد-لا
د-ه-ع-ت يذ-لا (تاو-سصلا ن--م ة--ئŸا--ب

تا--عا--م÷ا ة--براfi م---عد---ب
.ةيباهرلا

يسسنوتلا هÒظن عم ايفتاه ثداحتي دارج
يسشيسشŸا ماسشه

ةموك◊ا سسيئر ع-م ا-ي-ف-تا-ه ،دار-ج ز-يز-ع-لا د-ب-ع ،لوألا ر-يزو-لا ثدا–
.لوألا ريزولا حلاسصŸ نايب هدروأا ام بسسح ،يسشيسشŸا ماسشه ،يسسنوتلا

نماسضتلاو ةوخألا رسصاوأا ةناتŸ امهحايترا““ نع يسشيسشŸاو دارج Èع دقو
لجأا نم لمعلا ‘ ةكÎسشŸا امهتدارإا نعو نيدلبلا Úب ةمئاقلا نواعتلاو
بسسح— Úفرطلا Úب تاثداÙا تحمسس امك .““رمتسسŸا اهخيسسرتو اهتيوقت
نواعتلا سصرفو ة-ي-ئا-ن-ث-لا تا-قÓ-ع-لا ع-قاو““ سضار-ع-ت-سسا-ب —رد-سصŸا سسف-ن
فكعي يتلا ةيئانثلا تاقاقحتسسلا داقعنل ابسس– يسسنوتلا-يرئاز÷ا

أانهو .““نواعتلل ىÈكلا ةطلتıا ةنجللا اميسس ل ،اهÒسض– ىلع نادلبلا
لدابتيل ،يرا÷ا يفناج لÓخ ةدحتŸا ·أÓل نمألا سسل‹ ةسسائر سسنوت ›وت ىلع ةيسسنوتلا ةموك◊ا سسيئر ,ةبسسانŸاب ,لوألا ريزولا
رظن تاهجو قفاوت حايتراب ليجسستلا عم كÎسشŸا مامتهلا تاذ ةيلودلاو ةيميلقإلا اياسضقلا لوح رظنلا تاهجو““ دعب اميف ،نافرطلا
تاثداÙا ماتخ ‘و .““اياسضقلا هذه لوح يئانثلا رواسشتلا زيزعتو ةلسصاوÃ امهمازتلا ىلع ديكأاتلاو ،ةقطنŸا ‘ عسضولا نأاسشب نيدلبلا

.““رئاز÷ا ¤إا ةرايزب مايقلل ةيسسنوتلا ةموك◊ا سسيئرل ةوعد لوألا ريزولا هجو““ —نايبلا فيسضي—

 ـه٢٤٤١ لوألا ىدامج٢٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢يفناج٦٠ ءاعبرألا
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نواعتلا زيزعت ىلع ديكأاتلا:ايناتيروم - رئاز÷ا
ةــــحسصلا لاـــ‹ ‘ اـــميسس ’ ،يئاــــنثلا



ف’آا01 نم دــــيزأا زــــجحو صصخصش فيقوت
ءاــــصضيبلا Úـــعب ةدــــلقم ةـــــمصش صســــيك

ضسيك ف’آأ01 نم ديزأأ زجح نم ءاسضيبلأ Úعب ثلاثلأ يرسض◊أ نمأ’اب ةطرسشلأ رسصانع تنك“
” ثيح ضسمأأ لوأأ راهن ¤إأ اهتايثيح دوعت ةيسضقلأ . هيف هبتسشم ضصخسش فيقوت عم ةدلقم ةمسش
تاير– ىلع ءانب ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك ذا-خ-تأ د-ع-ب ءا-سضي-ب-لأ Úع ة-ن-يدÃ ن-ك-سسم ضشي-ت-ف-ت
ةيمك طبسض نم ةيلمعلأ تنكم ثيح ،ءاسضيبلأ Úعب ثلاثلأ يرسض◊أ نمأ’أ رسصانع لبق نم ةينأديم
،ةيسضقلأ ‘ هيف هبتسشم ضصخسش فيقوت عم ،ضسيك55701 ‘ تلث“ ةدلقم ةمسشلأ ةدام نم ةÈتعم
نيرداسص ““ضضبقلاب رمأأ لfi»و ““راسضحإأو طبسض رمأأ لfi““ :هنأأ Úبت يذلأو ،ةنسس25 رمعلأ نم غلبي

تاموقŸأ ةبسسنو ةيرهو÷أ تافسصلأ ‘ كلهتسسŸأ ةعداfl ةحنج““ :ةمهت نع ،ةيئاسضقلأ تاه÷أ نع
تامÓع ديلقت ةحنج ،ةعلسسلأ بيكرت ‘ ضشغلأ قيرط نعو ةيلايتحأ قرط ةطسسأوب علسسلل ةمزÓلأ

Œأ ليو– متيل ““ةيراÙأو تأزوجŸعب ثلاثلأ يرسض◊أ نمأ’أ رقم ¤إأ هيف هبتسشÚ ءاسضيبلأ.
” ،ةرجاتŸأ ضضرغل (ةمسش) ةدلقم ةعاسضب ةزايح ةيسضق نع يئأزج فلم هدسض ز‚أأ هيف هبتسشŸأ

.ةسصتıأ حلاسصŸأ ¤أ تأزوجÙأ ميلسست متي اميف ،ةيئاسضقلأ تاه÷أ مامأأ هÁدقت
ي◊اسص قراط :يقأوبلأ مأأ

ةيبطلأ لفأوقلأ ةيعمج تقلطأأ
عم قيسسنت-لا-ب ““ÿÒأ ف-ي-ط-سس““
ةياقولأو نمألل ةينطولأ ةيعم÷أ

ءايحألأ ةيعمجو ،تاقرطلأ Èع
سساÁر ةيعمجو ،ةلتلأ ةيمنتلأو
ةيدلبل ة-ي-ف-ير-لأ ةأأرŸأ ة-ي-قÎل
قطانم وحن ةيبط لفاق ،ةما◊أ
ةيلول ةيبو-ن÷أ ة-ه÷ا-ب ل-ظ-لأ

‘ ةمها-سسŸأ د-سصق ،ف-ي-ط-سس
ةسصاخ ،ةلماك تاسصوحف Ëدقت
نوناعي قطانŸأ هذ-ه نا-ك-سس ّنأأ
سسي--لو نا---مر◊أو ر---ق---ف---لأ
.جلعلل لقنتلأ مه-ت-عا-ط-ت-سسا-ب

عبرأل ،23 مقر ةلفاقلأ تسصسصخ
ةما◊أ تايدلب فلتخÃ قطانم
مأأو ،حلد Èق ةقطنمك ،بلاطوبو
نم مهÒغو ،ورجا-بو ،ما-ظ-ع-لأ
وهو ،ةمورÙأ ةيئانلأ قطانŸأ

ل-مأرألأو ما-ت-يألأ ة-ئ-ف-ب سصا-خ
تاجاي-ت-حلأ يوذو ن-يزو-عŸأو
Úن-------مؤوŸأ Òغ ة--------سصاÿأ
ءابطأأ فأرسشإأ ت–و ،ايعامتجأ
،ماع بط: مهنم ركذن Úيئاسصخأأ
سضأر--مألأ  بل--ق---لأ سضأر---مأأ
ة---حأر---جو بطو ة---يرد---سصلأ
ى-ل--ك--لأ ة--حأر--ج ،ما--ظ--ع--لأ
¤إأ ةفاسضإلاب ،ةيلوبلأ كلاسسŸأو
فنألأ ةحأرج ،ةماعلأ ةحأر÷أ
ن-م ا-هÒغو ةر-ج-ن◊أو نذألأو

ة--يودأأ Òفو--ت ع--م ،سضأر---مألأ
ام ة÷اعم ” ثيح ،ى-سضر-م-ل-ل
دوجو عم سضيرم008 نم براقي

،ة-ع-با-تŸأ ت– ى-ق-ب-ت تلا-ح
ةيط-غأأ ع-م ة-ف-ق001 ع-يزو-تو
5و ةديدجو ةلم-ع-ت-سسم ة-سسب-لأأو
.يعيبطلأ زاغلأ ئفأدم
ءابو لوسصو ذنم23 ةلفاقلأ يهو
،ر-----ئأز÷أ ¤إأ91 د-ي--فو--ك
بسسح ،ة-ي-ل-م-ع-لأ ل-سصأو-ت-ت-سسو
،يلع دي-ع-سس م-ي-هأر-بإأ ح-ير-سصت
ءايحألأ ة-ي-ع-م-ج بت-ك-م سسي-ئر
،ةلبقŸأ مايألأ للخ ،ةي-م-ن-ت-لأو
لظلأ قطانم نم ديدعلأ سس“و
سضرغب ةيلول-ل ع-برألأ تا-ه÷ا-ب
هدهب ةنطاقلأ تلئاعلأ ةدافتسسأ
،ةيحسصلأ ةيطغتلأ ن-م ق-طا-نŸأ
ن----م د----يد----ع----لأ تم-----سضو
هب-سشو ة-ي-ب-ط-لأ تا-سصا-سصت-خلأ

Úيئا-سصخأأ بنا-ج ¤أ ،ة-ي-ب-ط-لأ
ل-ف-ك-ت-ل-ل تل-با-قو Úي-نا-سسف-ن
تماق ثي-ح ،ل-مأو◊أ ءا-سسن-لا-ب
ةماعلأ ةي-ب-ط-لأ تا-سصو-ح-ف-لا-ب
لزانŸأ ىوتسسم ىلع ةسصتıأو
،ةÒق-ف-لأو ةزو-عŸأ تل-ئا-ع-ل--ل
دي-عأو-مو تا-ه-ي-جو-ت ءا-ط-عإأو
جل-ع-لأ ة-ع-با-تŸ ى--سضر--م--ل--ل
Úعب ةيئا-ف-سشت-سسلأ ة-سسسسؤوŸا-ب
،ف-ي--ط--سسو ،ناŸأو Úعو ،لأزآأ
أذ--كو ،ة--سصاÿأ تأدا--ي---ع---لأو
اهقطانم دقتفت يتلأ تل-ئا-ع-ل-ل
¤أ ةفاسضإلاب ،ةيحسصلأ ةيطغت-ل-ل

اميف ،ةيوعوتو ةيسسيسس– تلمح
ديفوك ةحئاج نم ةياقولأ سصخي
زاغب قانت-خلأ ر-طاfl ن-مو ،91
¤أ ةفاسضإلاب ،نو-بر-ك-لأ يدا-حأأ
يد-ث-لأ نا-طر-سسب سسي-سسح--ت--لأ
      .يلئاعلأ طيطختلأو

 ةدحو0021 زجح نارهو نمأا
    ةيلوحكلا تابورصشŸا نم

،نأرهوب ينطولأ كردلل ةيميل-ق’أ ة-قر-ف-لأ تن-ك“
مقرلأ قيرط نع ة-ي-ف-تا-ه ةŸا-ك-م ر-ثإأ ى-ل-عو ،ضسمأأ
اهب وغنوك ونور عون نم ةرايسس دوجو اهدافم رسضخأ’أ

لجأأ نم ةي-لو-ح-ك-لأ تا-بور-سشŸأ ن-م ةÈت-ع-م ة-ي-م-ك
ت“ كلذ رثإأ ىلع ،ةيعرسش Òغ ةقيرطب اهرير“

ةرايسسلأ هذه ناكم ديد– متيل تايرحتلأ ةرسشابم
Úب طبأر-لأ40 مقر ينطولأ قيرط-لأ ىو-ت-سسم ى-ل-ع
ضشيتفت دعب ،قئاسس نودب ركسسعمو نأرهو يتي’و
نم ةد-حو0021 ىلع اه-ل-خأد-ب رو-ث-ع-لأ ” ة-ب-كرŸأ
،ماجحأ’أو عأونأ’أ ةفل-تfl ة-ي-لو-ح-ك-لأ تا-بور-سشŸأ

ةيميلقإ’أ ةقرفلأ ر-ق-م ¤أ ا-ه-ل-يو– ” رو-ف-لأ ى-ل-ع
 .قيقحتلأ ةلسصأوم لجأأ نم ةمركلاب ينطولأ كردلل
 لامآأ .ع :نأرهو

نيدوجوŸأ ةعبسسلأ ءأدهسشلأ تافر نفد ةداعإ’
 رمأوعلأ ةيرقب

ةيصضرأا صصصصخت نيدهاÛا ةمظنم
  صسيطافوبب ءادهصشلا عبرم زا‚إ’

نأرهو ةي’ول نيدهاÛأ ةمظنم نم ءاسضعأأ نياع
ة-م-ظ-نŸ ة-با-ي--ن--لا--ب ي--ئ’و--لأ Úمأ’أ ة--ق--فر ،ضسمأ
ضسلÛأ ضسيئر فأرسشإأو ةرئأدلأ بودنمو نيدهاÛأ
ةسصسصıأ ةيسضرأ’أ ضسي-طا-فو-ب ة-يد-ل-ب-ل ي-ب-ع-سشلأ

ةيلمع راطإأ ‘ رمأوعلأ ةيرقب ءأدهسشلأ عبرم زا‚إ’
ة--ع--ب--سسلأ ءأد--ه--سشلأ تا--فر ن--فد ةدا--عإأو ل---يو–

ةرئأد ،ضسيطافوب ةيدلب ،رمأوعلأ ةيرقب نيدوجوŸأ
ناكسس هنسسحتسسأ يذلأ ءأرجإ’أ وهو   .تÓيلت يدأو
ةدا-عإأ ءأر-ج ضسي-طا-فو-ب ة-يد-ل-ب-ب ر-مأو-ع--لأ ة--ير--ق
 .ةديÛأ ةروثلأ لاطبأأ نم ةيرقلأ ءأدهسشل رابتع’أ

لامآأ .ع :نأرهو

زجحو صصاخصشأا ةعبرأا فيقوت
يقاوبلا مأاب صسولهم صصرق441

ة-ح-ل-سصŸا-ب  مأر-جإ’أ ع-م-ق ة-قر-ف ر-سصا--ن--ع تن--ك“
ةعبرأأ فيقو-ت ن-م ة-ي-ئا-سضق-لأ ة-طر-سشل-ل ة-ي-ئ’و-لأ
،ايلقع ةرثؤوم ةيودأأ نم ضصرق441 زجحو ضصاخسشأأ

.ةيلقعلأ تأرثؤوŸاب ةرجاتŸأ تأدئاع نم ةيلام غلابمو
دعب82.21.0202 خيرات ¤إأ دوعت ةيسضقلأ تايثيح

Ïم ىلع ضصاخسشأأ ماي-ق ا-هدا-ف-م ة-مو-ل-ع-م ءا-ق-ت-سسأ
ةيودأأ ءأرسشو عيب ةقفسص مأربإا-ب ة-ي-حا-ي-سس ة-ب-كر-م
تاحبأ’أ فيثكت متيل ، يقأوبلأ مأأ ةنيدÃ ةسسولهم
دجأوت ناكم د-يد– ا-هر-ثإأ ى-ل-ع ”و ،تا-ير-ح-ت-لأو
اهفي-قو-ت ” ة-م-كfi ة-ط-خ ع-سضو-بو ،ة-ب-كرŸأ هذ-ه
ةثÓث-ب ر-مأ’أ ق-ل-ع-ت-يو ،م-ه-ي-ف ه-ب-ت-سشŸأ ف-ي-قو-تو
ثيح ، ةنسس63 وÚ 33ب مهرامعأأ حوأÎت ضصاخسشأأ

ءأود نم ةلوسسبك021 هب ضسيك ىلع مهتزوحب Ìع
ىرخأأ ت’وسسبك8 ¤إأ ةفاسضإأ ،غلمÚ 051لباغيرب
ةيسضقلأ ‘ قيقحتلابو ، مهيف هبتسشŸأ دحأأ ةزوحب
قلعتيو ،هفيقوتو عبأر ضصخسش ةيوه ديد– نم نكم
71 طبسض عم ةنسس85 رمعلأ نم غلبي ضصخسشب رمأ’أ

ةنيدÃ نئاكلأ هنكسسÃ ةفلتfl ةيودأأ نم ةلوسسبك
. هسشيتفت ةيلمع دعب يقأوبلأ مأأ
يرئأزج فلم مهدسض ز‚أأ ةعبرأ’أ م-ه-ي-ف ه-ب-ت-سشŸأ

،ةحسصلأ ةنهŸ ةيعرسشلأ Òغ ةسسرامŸأ““ :ةيسضق نع
ةين’ديسص ةيودأ’ ةرجاتŸأو عيزو-تو ل-ق-نو ةزا-ي-ح
يرسشبلأ كÓهتسسÓل ةهجوم ةردfl ضصئاسصخ تأذ
ةعورسشم Òغ ةيلايتحأ بيلاسسأاب ا-ه-ي-ل-ع ل-سصح-ت-م
ة-م-ظ-ن-م ة-ي-مأر-جإأ ة-عا-م-ج را--طإأ ‘ ة--سصخر نود
مامأأ هبجوÃ أومدق ،““كرfi تأذ ةبكرم لامعتسساب
. يقأوبلأ مأأ ةمكfi ةباين

ي◊اسص قراط :يقأوبلأ مأأ

هبأرعل .ح :فيطسس

 ـه2441 لوأ’أ ىدامج22  قـفأوŸأ  م1202يفناج60 ءاعبرأ’أ
تÓئاعلل ةيحسصلأ ةيطغتلأ فدهب

تاصصاصصتخ’ا ةدّدعتم ةيبط ةلفاق
فيطصسب ةيبون÷ا قطانملل

تــيقاوم
ةÓــشصلا
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٦٠ :٨٢      :     رــــــجفلا

٢١ :٢٥      :     رــــهظلا

٥١ :٦٢      :     رـــشصعلا

٧٤:٧١      :     برغŸا

٩١ :١١      :     ءاششعلا

ضصيو-ع د-ه-ع-ب ر“ دÓ--ب--لأو
فأر------طأ’أ دد------ع-------ت-------م
مأزح ةقئاسضو ،تابذاج-ت-لأو
،تأر-مأؤوŸأ ن--م ه--ي--ف ي--ن--مأأ

ءي-سشلأ ءأد-ع-لأ ة-ن-ي--غ--سضو
ا-مو ،ه-ن-م Ëد--ق--لأ Òث--ك--لأ
م-ه نÃ مو-عد-م ثد-ح-ت-سسأ

ين-ي-ن-جو ،ةد’و-لأ ي-ث-يد-ح
.ةئسشنتلأ

fiهراتخن نأأ انل ردق ول طي
Ÿهيف انرسشتسسأ ولو ،انلعف ا Ÿا
.انيسضر
نأأ ضضيغب رامدتسسأ ءاسش نكل
ة-نو-ح-سشŸأ ه-ت-ل-ع-ف ل--ع--ف--ي
ثيح نم ،اهلعفف ضسئاسسدلاب
يقبي نأأ دأرأأ درُط اŸ ودع هنأأ

ثب---خ---ب روا----ن----ي رأو÷أ ‘
ىبأاي يذ-لأ دو-ن-ك-لأ دو-سس◊أ
نŸ مدق-ت-لأو هÒغ-ل رو-ط-ت-لأ

.هأوسس
أذ--ه قو---ب---سسم Òغ فر---ظ

ناك ول ،دÓبلأ هسشيعت يذلأ
لمتحأ اŸ ا-ه-ع-سضو ‘ ا-هÒغ

.ديزŸأ

ةسسا-م ة-جا-ح ‘ ي-ه فر-ظ
،اهئانبأأ دوهج فتاكت ¤إأ هيف
‘ م-هد-سضا-ع-تو م--هرزآا--تو

عمŒ ،ةدحأو ةيلخأد ةهبج
برا--------سشŸأو ل--------ها--------نŸأ

دحأو ف-سص ‘ تا-ه-جو-ت-لأو
أدسسو اعين-م ا-ن-سصح ،د-حو-م
ل---ك ة---ه---جأو---م ‘ ا---يو----ق
امو اهنم فلسس ام تايدحتلأ
نأأ بغري نم ل-كو ،د-ج-ت-سسأ
ىأانت رؤوب ‘ ر-ئأز÷أ ل-خد-ي

،اهفاعت تاعقن-ت-سسمو ،ا-ه-ن-ع
ابيرق هتي-ع-سضو تنا-ك ا-م-ه-م
.أديعب مأأ ناك
د-يد-سشلأ ف-سسأÓ-ل ا-يو ن-ك-ل
كÙأ أذ--ه ى--ل--ع د--ل---ب---لأو
اه-ئا-ن-بأأ ن-م ر-ه-ظ-ي ،بع-سصلأ

،ايركف أذوذسش نولمحي ن‡
نوثفني ،ةيفاقث ة-سسر-ط-غو
ا------هزواŒ ا------مو-------م-------سس
مهعي-بر تب-نو ،نو-ير-ئأز÷أ

نور-ق ذ-ن-م ،ا-ه-ت-ن--مد ى--ل--ع
.تلخ
ا-مو م-ه-ت-ط-عأأ ن‡ ي-تأا--ي--ف

ظا-ق-يإأ نو--لوا--ح--ي ،تل--خ--ب
،د-حو-ت ’و قر--ف--ت تأر--ع--ن

.ملت ’و قز“
ةز-ع م--ه--تذ--خأأ ن‡ م--ه--نإأ
ن-م م-ه-نأا-ب ،ضسف-ن-لا-ب م--ثإ’أ
ةدقاح مهتفاقثو ىهُنلأ ›وأأ

.مهيلع ةدودرم
م-ه-سسف--نأأ نو--ب--سسح--ي م--هو
¤إأ م--ه---ع---فد---ي رور---غ---لأو
لك أوظفح نم مهنأأ ،ةيواهلأ

يعدي نم راع كأذو ،ءيسش
¤إأ ر-ظ-ن-ي نأأ نود ة-فا-ق-ث-لأ

و-هو ،كل-ت ه-ت-فا-ق-ث ة-بد--ح
ه-ن-طو ¤إأ ةءا-سسإ’أ ل-ي--ك--ي
.هنع هل ليدب ’ يذلأ
نوكت نأأ ودعت ’ ةفاقث اهنإأ

Ãة-ي-سسجر-ن ة-يأو--ِغ ة--با--ث
ةÒثŸأ لو-ق-ع-لأ يوذ ضسب-ل-ت
رئامسضلأ باح-سصأأ ن-م Ïف-ل-ل
.ةنطأوم ةتيŸأ

ة-با-ثÃ نو--ك--ت نأأ ود--ع--ت ’
ن-م د-عا-سست ةرو-جأا-م مÓ-قأأ

ضضقن-ي نأأ ه-سسف-ن ه-ل لو-خ-ت
ة-ي-ن--طو--لأ ةد--حو--لأ ى--ل--ع

لم– ،ةيلاب ماهوأاب اهككفيل
قزمتلأو بيرختلأ نثأرب نم
مهراكفأأ ةنا-ت-ن ه-ب حو-ف-ت ا-م
بسصانت يهو ،مهئأرآأ ضسؤوبو
،ةينطولأ ةدحولل ةيهأر-ك-لأ

ة---نا---خ ‘ كلذ---ب بسصت----ف
.نيدقا◊أو  ءأدعأ’أ

نأأ ءأدهسشلأ نطو ظح نمف
ود-ب-تو ،م--ه--قأروأأ ف--سشك--ت
زÈتو ،م-ها--يأو--ن نا--ي--ع--ل--ل

‘ م--ه--ت’واfi ة---لا---ح---سض
ر-سصا-ن-ع كسسا“ ‘ ن-ع-ط-لأ
م-حÓ-تو ة-ي-ن-طو-لأ ة-يو-ه-لأ
ىد--ل ة--سسد--قŸأ ا---هدا---ع---بأأ
ر--يد÷أ ير--ئأز÷أ بع--سشلأ
دÒف ،مهفيز ةي-سصا-ن ع-ف-سسب

¤إأ مهتبيخ لا-سصن ةدا-ع-لا-ك
ن’ذ---خ رو---ح---ن ل---تا---ق---م
.اهقافخإأو مهتفاقث

ةعودعد يسشايعلأ .أأ

قافخإلا ةفاقث

راـسشف هــــــــللأ ءاــــطع /د.أأ

فــحزلا
وــــــــــــــــحن

!..ايقيرفإا

وه ةدرابلأ بر◊أ دعب ام ةلحرم ‘ ›ودلأ ماظنلأ حمÓم زربأأ نم
،ليزأÈلأو ،ايكرت :لثم ،ةدعاسصلأ ةطسسوتŸأ ىوقلأ رأودأأ  ةدايز
،ةيسضاŸأ رسشعلأ تأونسسلأ ‘ Êوي-ه-سصلأ نا-ي-ك-لأ ى-ت-حو ،نأر-يإأو

مامته’أ نم Òثكلأ ءÓيإأ متي ⁄و ،ىوقلأ نم ةعسسأو ةعوم‹
أأدب ثيح ،ةراقلأ ‘ ذوفنلأ ةدايز لجأأ نم ديد÷أ يكÎلأ هجوتلل
بجر““ ناك امدنع3002 ماع ايقيرفإأ ىلع معانلأ يكÎلأ مامته’أ

.ءأرزولل اًسسيئر ““ناغودرأأ بيط
ةرأزو ‘ ايقيرفإأ نوؤوسشل ماعلأ ريدŸأ بئان ““لأزم يفسست““ لوقيو
‘ ثدحي ام نإأو ،قلغمو Òغسص ⁄اعلأ نإأ :ةيليئأرسسإ’أ ةيجراÿأ
‘ ثدحي اŸ ةبسسنلاب ةسصاخ ،رخآ’أ ناكŸأ ىلع رثؤوي ناكم يأأ
أذإأو ،ةيفأرغ÷أ ةيحانلأ نم ليئأرسسإ’ ةراج Èتعت يتلأ ايقيرفإأ

 .““أÒثك ررسضتتسس ليئأرسسإأ نإاف ،كانه مÓسسإ’أ ىسشفت ام
ةيلك ‘““ نابيأ ابآأ““ قبسسأ’أ يليئأرسسإ’أ ةيجراÿأ ريزو حسضوأأو
يداسصتق’أ ليئأرسسإأ ل-ب-ق-ت-سسم““ نأأ ،4691 ماع ينطو-لأ عا-فد-لأ

لودلأ ‘ يداسصتق’أ ا-ه-طا-سشن ى-ل-ع ،Òب-ك د-ح ¤إأ ،د-م-ت-ع-ي-سس
ضضرفي هرودب أذهو ،ةينيتÓلأ اكيرمأأو ايقيرفإأو ايسسآأ ‘ ةيمانلأ

.““لودلأ هذه عم اهتاقÓع ةكبسش ريوطت اهيلع
رايعŸأ ¤إأ فاسضي يداسصتقأ رايعÃ ايقير-فإا-ب ما-م-ت-ه’أ ط-ب-ترأو
:هنيح ‘ نويروغ نب هلاق ا‡و .يجيتأÎسسأوي÷أو يسسايسسلأ
تÓيإأ قيسضم ‘ ةحŸÓأ ةيرح Úمأات دعب تحبسصأأ ايقيرفإأ نإأ““

““.ةيلودلأ ليئأرسسإأ تاقÓع ‘ ةيولوأ’أ لت–
ة-ي-جراÿأ ةرأزو ‘إأ ةرأدإÓ-ل ًأر-يد-م نا-ك يذ-لأ ““م-ي-سشي-ل““ لا-قو
‘ ليئأرسسإأ ديفي يوق لماع يه ايقيرفإأ ةقأدسص نإأ ““ةيليئأرسسإ’أ
برعلأ عانقإأ نكÁ ىتح رود تأذ نوكت دقو ،يويسسآأورفآ’أ ⁄اعلأ
جر-خ-ت ضسا-سسأ’أ أذ-ه ى-ل-عو ،ي-م-ل-سسلأ ضشيا-ع-ت-لأ ‘ Òك-ف-ت-لا-ب
.اهتلزع نم ليئأرسسإأ

تابذبذ Èع ضضرأ’أ ىلع ةرطيسسلل عأرسصلأ حبسصيسس ،أÓبقتسسمو
..ةيركسسعلأ ةوقلا-ب ضسي-ل ...يو÷أ فÓ-غ-لأو حو-ت-فŸأ ءا-سضف-لأ

لسصأوتلأ ايجولون-ك-ت لÓ-خ ن-م ة-ي-م-ل-ع-لأ تا-عأÎخ’ا-ب ن-ك-لو
دو-ن-ج نود-ب ا-بور-ح Ó-ب-ق-ت-سسم ⁄ا-ع-لأ د-ه-سشي-سسو ،لا--سصت’أو
تا-م--ج--ه--لأو ،ة--ي--نأÈي--سسلأ بور◊أ Èع تأر--ئا--طو تا--با--بدو
ة--ن--سصر--ق---لأو Òك---ه---ت---لأو قأÎخ’أ Èعو ..ة---ي---نوÎك---لإ’أ

فرغو بتاك-م ل-خأد ن-مو .بي-قر وأأ بي-سسح نود ...Òمد-ت-لأو
بيلاسسأأو ...قراخ ءاكذ ووذ ضسي-سسأو-جو زر-ك-ه Èع ..ة-ق-ل-غ-م
ةديعب قطانم ‘ مهنوك ...اهيلع مهتبسساfi وأأ اهتابثإأ بعسصي
ل-ي-لد-لأ با-ي-غ د-ن-عو ...م-ه-ت-ب-سساfi وأأ م-ه-فا-سشت-كأ بع--سصيو
’ ىواعد وأأ نع ةرابع مهتلأ لظت ..ةÁر÷أ تابثإأ ةبوعسصو

 ...اهراكنإأو اهسضحد لهسسلأ نمو ،ةينوناق ةميق يأأ لم–
’ا‹ ،ةسصاخ يبرعلأ برغŸأو ،امومع ايقير-فإأ نو-ك-ت-سس ا-ب-لا-غو
Ÿخ نم ،اياسضق أذكه لثÓل fiويهسصلأ لغلغتلأ ت’واÊ رسشنو
بيتر-تو ا-ي-جو-لو-ن-ك-ت ثا-ح-بأا-ب ما-ي-ق-لأو ،تا-سسسسؤو-مو تا-كر-سش
،ةيحاي-سسو ة-يدا-سصت-قأ تا-كر-سش ءا-ط-غ ت– نوا-ع-ت ق-ي-سسن-تو
ايجولونكتلأ نع مل-ك-ت-ن اŸو .ىر-خأأ فأد-هأأو دا-ع-بأأ تأذ ا-ه-ن-ك-لو
بور◊أو ة-ي-م-قر-لأ بور-حو حÓ-سسلأ ا-ي-جو--لو--ن--ك--ت ¤أ Òسشن
. ةديد÷أ عيبطتلأ بيلاسسأأ نم فدهلأ وه أذهو .ةيموثر÷أ

attalafechar1966@gmail.com



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 
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