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fiا ةظفاŸناجره
›ودلا يئامنيسسلا
ءاقل ‘ نسساغدمإا

:““راو◊ا““ عم
!؟›اŸا معدلا نم انقح نيأا

٢ صص3 صص

مايأا لÓخ رئاز÷ا لصصيصس انوروك حاقل مايأا لÓخ رئاز÷ا لصصيصس انوروك حاقل
 ..تاحاقل ةدع ينتقنسس ¯

يـــــــــفتكن نـــــــلو
طقف ””‘-كينتوبسس””ـب

احاتم نوكيسس حيقلتلا ¯
Èعو Úيرئاز÷ا لكل

تايولوأا

تايفسشتسسŸا¯
ةيحسصلا تادحولاو

 حيقلتلا ةيادبل ةزهاج

ةعر÷ا Úب قرافلا ¯
 ةيناثلاو ¤وألا

عيباــسسأا3

:فسشكي راروف ..رانيد رايلم٥١ ةنيزÿا تفلك ¤وألا ةعفدلا نإا لاق

٤ صص

حئافصص تيقلت
ءارمأا نم بهذ
اهتعبو جيلÿا

!““راوكصسلا““ ‘

 ـه٢٤٤١ لوألا ىدامج٦٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج٠١ دحألا

›دي ىيحيوأا
تاــــــــحيرسصتب

:فÎعيو ..ةÒثم

ةيلخادلا ريزو
:ةلولا رـــــمأاي

اوــــــــــــبراح
ةيطارقوÒبلا

اوــــــــــــــقفارو
نيرمثتصسŸا

،ةعانسصلا ريزو
تيآا تاحرف

:يفني يلع

طورصش Îفد
بــــــــيكرت
تارايصسلا
يزيجعت Òغ

٩-٨ صص

٥ صص

٩١ دـــيفوك

ةعاصس٤٢لÓخ تايفو٥و ةباصصإا٦٥٢ لقنلا رــــيزو ماهم يهني سسيئرلا
ةــيرئاز÷ا ةـــيو÷ا رــيدمو

3 صص

ةبعسصلا ةلمعلاب ماعطإلا مزاول داÒتسسا ببسسب



!عاطقلإ تاحÓصصإإ دصض ةهجوم ةلمح كانه :قيزر
يتلا تاحÓسصإ’ا دسض ةهجوŸا ةلم◊ا»ـب ا-ه-ت-م-سسأا ا‡ ةرا-ج-ت-لا ةرازو ترذ-ح

.اهب لدي ⁄ تاحيرسصت ةراجتلا ريزول بسسن-ت ا-ه-نإا ة-ل-ئا-ق ،””عا-ط-ق-لا ا-هر-سشا-ب
يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم ىلع تاحفسص نأا ،اهل نايب ‘ ،ةرازولا تحسضوأاو
قيزر لامك عاطقلا ريزول بسسنتل تاق-ي-ب-ط-ت-لاو تا-ي-ن-ق-ت-لا سضع-ب ل-م-ع-ت-سست
ةهجوم ةلمح ‘ جردني رمأ’ا نأا ةÈتعم ،ةحسصلا نم اهل سساسسأا ’ تاحيرسصت
كل-ت ءارو نو-ف-ق-ي ن-م نأا ةرا-ج-ت-لا ةرازو تÈت-عاو .ة-ن-ي-ع-م تا-ه-ج ا-هدو-ق-ت
ةراجتلا عاطق ‘ ةسصاخ ةديد÷ا رئاز÷ا تاهجوت مهتجعزأا فارطأا تاحفسصلا
لÓخ نم ةÁدقلا تاسسرامŸا نم ديدعلا ىلع ايجيردت ءاسضقلا ‘ عورسشلاو””
نأا نايبلا فاسضأا امك .””ةراجتلا عاطق اهيف عرسش يتلا ةيرذ÷ا تاحÓسصإ’ا

فرط نم ةداسضم ةروث”” تراثأا ت’Óتخ’ا Ëوقتو حÓسصإ’ا ‘ ةرازولا دوهج
بيذاكأ’او ةلبل-ب-لا ر-سشنو بذا-ك-لا ءا-عد’او ة-ف-سصلا لا-ح-ت-ن’ لÓ-خ ن-م نو-ع-سسي ن-يذ-لا ة-ق-ي-سضلا ح-لا-سصŸا با-ح-سصأا

.””ةراجتلا عاطقب سساسسملل ةسسئاي ةلواfi ‘ تاءاÎف’او

! ينهŸإ جامدإلإ لامع ميصسرت نوصضفري صصإوخ
وسضع ،يواسش رهاطلا فسشك

ة-ي-ناز-يŸاو ة--ي--لاŸا ة--ن÷
ي----ب----ع----سشلا سسلÛا-----ب

سضفر ن--ع ،ي---ن---طو---لا
سصاوÿا Úمد-خ-ت-سسŸا

زا--ه--ج لا--م--ع جا---مدإا
ى----ل----ع ةد----عا----سسŸا
‘ ي---ن----هŸا جا----مدإ’ا
،نطولا تاي’و بلغأا

ليغسشتلا ريزو ايعاد
هذ-ه--ب ل--ف--ك--ت--لا ¤إا
.ةئفلا
رهاطلا بئانلا حرطو
ر--يزو ى---ل---ع يوا---سش

لاؤوسس Èع ،بوبعج يمسشاهلا ،يعامت-ج’ا نا-م-سضلاو ل-ي-غ-سشت-لاو ل-م-ع-لا
‘ ةخرؤوŸا52 مقر ةكÎسشŸا ةيرازولا ةميلعتلا سصوسصخب ’اكسشإا ،يباتك
،633_9١ مقر يذيفنتلا موسسرŸا قيبطت تايفيكل ةددÙاÈ 9١02مسسيد9١

بسصانم ‘ ينهŸا جامدإ’ا ىلع ةدعاسسŸا زاهج لامع ميسسرت سصاوÿا سضفرو
لمعلا ريزول هلاؤوسس سصن ‘ ةينازيŸاو ةيلاŸا ةن÷ وسضع حÎقاو .ةمئاد لمع

سصاوÿا ىدل جامدإ’ا يزاهج يبسستنÃ لفكتلا يعامتج’ا نامسضلاو ليغسشتلاو
لامع ةئف لمسشتل ةيوسستلا تاءار-جإا ع-ي-سسو-ت وأا ،ما-ع-لا عا-ط-ق-لا ¤إا م-ه-ل-يو–و

.سصاوÿا ىدل Úلماعلا يعامتج’او ينهŸا جامدإ’ا

 دهعتيو نئمطيباقرع
نأا ،با-قر--ع د--مfi ،م--جا--نŸا ر--يزو د--كأا

لÓ-غ-ت-سسا ف-قو-ل ل-خد-ت--ت--سس ه◊ا--سصم
عفر ‘ ةقلوط ةيدلبب ةكي-ب-سشلا ة-ق-ط-ن-م
لÓ-خ با-قر-ع ر-يزو-لا ف-سشكو .لا--مر--لا

’ هنأا ةركسسب ةي’ول هتداق ةيناديم ةرايز
ة-ع-ي-ب-ط-لا با--سسح ى--ل--ع تارا--م--ث--ت--سسا

ى-ل--ع ه--ت--با--جإا لÓ--خ اذ--هو ،نا--سسنإ’او
ليوحتب دهعتو ،ةقطنŸا ناكسس ت’اغسشنا
نأا رابتعا ىلع ىرخأا ةه-ج ¤إا ر-م-ث-ت-سسŸا
تاذ فسشك امك .ةيوعر ةيب-ه-سس ة-ق-ط-نŸا
ةئيبلا ىلع ظاف◊ا عم سضرأ’ا ةعيبطب سساسسŸا مد-ع ى-ل-ع ل-م-ع-ي-سس ه-نأا ثد-ح-تŸا

.مجانŸا عاطقل ةعبات تارامثتسسا اهيف زجنت يتلا قطانŸا ‘ اذهو ،ناسسنإ’او

قـفاوŸا  م١202 يفناج0١ دحأ’ا2
 ـه244١ لوأ’ا ىدامج62

:ة’ولا رمأاي ةيلخادلا ريزو

نيرــمثتصسŸإ إوــــقفإرو ةـــيطإرقوÒبلإ إوـــبراح
نايب بسسحو .ÚبدتنŸا ة’ولاو ةيروهم÷ا ة’و عم ،دعب نع رسضاحتلا ةينقتب اعامتجا ،تبسسلا سسمأا ،دوجلب لامك ،ةيلخادلا ريزو سسأارت
 .لظلا قطانم ةيمنت فلم هلهتسسم ‘ عامتجإ’ا لوانت دقف ،ةرازولل

ةلجعتسسم ةليدب تاءارجإا ذاختاو ،ةيروهم÷ا سسيئر تاميلعتل اذيفنت ،تايوتسسŸا ىسصقأ’ لمعلا ةÒتو عفر ةرورسض ىلع دوجلب ددسشو
لÓخ ةيسشيعŸا فورظلاب طبترا ام اميسس ’ ،قطانŸا هذه ينكاسس نع Íغلا عفر ¤إا ةفاسضإ’اب ،اهؤواسصحإا ” يتلا ةيومنتلا سصئاقنلاب لفكتلل
ةيرارمتسسا نامسضو ،جولثلا مكارت ةجيتن كلاسسŸا حتفو ،برسشلل ة◊اسصلا هايŸاو زاغلاب ÚينعŸا ديوزتب رمأ’ا قلعتيو ،ءاتسشلا لسصف

.ةيسساسسأ’ا داوŸاب نيومتلا
ةظقيلا نم لاع ىوتسسم ىلع ءاقبإ’ا ةرورسض ىلع ريزولا دكأا ،انوروك ةحئاج راسشتناب ةلسصلا تاذ ةيئابولا ةيعسضولا ةعباتم سصوسصخبو

امك ،ةيئابولا ةيعسضولا ءاوتحاب حمسسي اÚ ÃلخدتŸا عيمج عم قيسسنتلا ¤إا ةفاسضإ’اب ،ةررقŸا ةيئاقولا Òبادتلا ذيفنت ‘ ةمارسصلاو
.ئراط يأا كرادتل يلÙا ىوتسسŸا ىلع ةينآ’ا تاءارجإ’ا ذاختا ةيمهأاب ركذ

ميمعتل دوه÷ا فيثكت رارمتسسا ¤إا ريزولا ا-عدو .ذ-ي-مÓ-ت-لا سسرد“ فور-ظ ة-ع-با-تÃ عا-م-ت-ج’ا سصخ ،ل-سصت-م ف-ل-م ‘و
’ ،يسسردŸا ليسصحتلل ىلثم فورظ Òفوت اهيسستكي يتلا ةيولوأ’اب اركذم ،ينطولا باÎلا Èع سسرادŸا عيمجب اهنيسس–
.ةئفدتلاو يسسردŸا ماعطإ’او لقنتلا لÓخ نم اميسس

يتلا Òبادتلا ذيفنت ‘ يسضŸا ةرورسض ىلع ريزولا دكأا ،يداسصتق’ا سشاعنإ’ا تايلآا ديسسŒ راطإا ‘و ،ىرخأا ةهج نم
 .ةوÌلل ةقÓخ ةيلfi ةيكيمانيدب اهتقفارمو ينطولا ططıا اهنمسضتي

تاردابŸا رير– ¤إا ةفاسضإ’اب ،نيرمثتسسŸا ةقفارم نامسضو ةيطارقوÒبلا لاكسشأا لك ةبراfi ىلع ةيكيمانيدلا دمتعتو
ةيلÙا ةيداسصتق’ا تÓهؤوملل لثمأ’ا لÓغتسس’اب حمسست تاعاطقلا ةددعتم ةيرسصع ةبراقم قفو ةيت’واقŸا ريوطتو

ديسشرتو يلÙا Òيسستلا ‘ ريذبتلا لاكسشأا لك ةحفاكم سصوسصخب ةمراسص تاميلعت ريزولا ىدسسأا امك .نطولا تاي’ول
.ةيمومعلا تاقفنلا

اكيرمأإ عم انزإوت Ìكأإ ةقÓعل ةيتإوم ةلحرŸإ :ةنيرق نب
دب-ع ،ي-ن-طو-لا ءا-ن-ب-لا ة-كر-ح سسي-ئر Èت-عا
ءاطعإ’ ةيتاوم ةلحرŸا نأا ،ةنيرق نب رداقلا

ر--ئاز÷ا Úب ة---كار---سشل---ل د---يد---ج ع---فد
ءا-ن-بو ،ة-ي-ك-ير-مژلا ةد-ح-تŸا تا-ي’و--لاو
تاÒيغتلل رظن-لا-ب ا-نزاو-ت Ìكأا ة-قÓ-ع
ة-كر-ح تلا-قو .سضي-بأ’ا تي-ب--لا ى--ل--ع

دفو ةرايز ىلع ابيقعت ينطو-لا ءا-ن-ب-لا
رئاز÷ا ¤ا ¤و-ت-سسŸا ع-ي-فر ي-ك-ير-مأا

ة-لود-لا بتا-ك د-عا--سسم ه--سسأار ى--ل--ع
فلكŸا يكيرمأ’ا ةي-جراÿا نوؤو-سشل-ل
نإا ،ايقيرفإا لامسشو طسسوأ’ا قرسشلاب

ىو-ت-سسم ة-ي-قر-ت ‘ ة--سصر--ف كا--ن--ه
د--يد--ج ع--فد ءا--ط--عإاو ،تا--قÓ---ع---لا
خيرات ام-ه-يد-ل Úت-لود Úب ة-كار-سشل-ل

،ة-ي-با--ج--يإ’ا تا--قÓ--ع--لا ن--م ل--يو--ط
’ ،امهنيب ةكارسشلا و‰ ‘ Úتلودلا حلاسصم نأا ةكر◊ا تÈتعاو .ةكÎسشم حلاسصم نامسساقتتو
ةيميلقإا ةلودك ةعورسشŸا رئاز÷ا تاحومطل احسضاو امهفت سضرف-ي ،ا-ه-ن-م ة-يدا-سصت-ق’ا ا-م-ي-سس
معد ىلع ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا تاي’ولا لمعو ،كلذب ميلسستلاو ،ةدئاقو لب ،ةقطنŸا ‘ ةلعاف
،ةقطنŸا اهفرعت يتلا تاعازنلل لول◊ا داجيإاو تامزأ’ا ةلحلح ‘ اهيعاسسمو رئاز÷ا دوه÷ ىوقأا

رارقإ’او ،يقيرفإ’ا لحاسسلا لودو ›امو ايبيل تامزأا رارغ ىلع ،ءاقرفلا Úب راو◊ا عيجسشت Èع
،نم’ا سسل‹ تارارقو ،ةيلودلا ةيعرسشلا فنك ‘ اهÒسصم ريرقت ‘ ةعورسشŸا بوعسشلا قوقحب
فقوŸا م-ي-ي-ق-ت ةدا-عإاو ،هÒسصم ر-ير-ق-ت ‘ يوار-ح-سصلا بع-سشلا ةدارإا ماÎحا سصو-سصÿا ه-جو ى-ل-عو
.هتلود ةماقإا ‘ هقح بعسشلا اذهل نمسضي اÃ ةينيطسسلفلا ةيسضقلا نم يكيرمأ’ا

AIS طــــــــــــسسو :عــــــــــبطلا
ةخسسن0032 :سسمأا خسسن ددع

cƒa«ó 91:

ةباصصإإ652
لÓخ تايفو5و

ةعاصس42ـلإ
ن---ع ،سسمأا ،ة---ح---سصلا ةرازو تن----ل----عأا
سسوÒفب ةديد-ج ة-با-سصإا652 ليج-سست
ةعاسس42ـلا لÓ-خ ،د-ج-ت-سسŸا ا--نورو--ك
.ةÒخأ’ا

ة--ن÷ ن--ع مÓ--عإ’ا--ب ف---ل---كŸا بسسحو
لامج ،انوروك سسوÒف د-سصرو ة-ع-با-تŸا

تاباسصإ’ا ةليسصح تعفترإا دقف ،راروف
ددع عفترا Úح ‘ .ةلاح3١9١0١ ¤إا

ةلاح3082 ¤إا سسوÒف-لا ا-يا--ح--سض
تايفو5 ل-ي--ج--سست د--ع--ب ،ةا--فو

902 تل-ثا“ ا-م-ن-ي--ب .ةد--يد--ج
سسوÒف ن-م ءا-ف-سشل-ل ة-لا--ح

دد--ع ل--سصي--ل ،ا--نورو--ك
١١096 Úفا---ع----تŸا

.ةلاح

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 ىدامج٦٢  قـفأوŸأ  م١٢٠٢ يفناج٠١ دحأ’أ

:يرقم ..عماج ينطو عورصشم ¤إأ اعد

لوح داج راوح قÓطإا
..تاباختن’ا نوناق

ةرورـــــــــــــــشض
د-ب-ع ،م-ل-صسلأ ع-م-ت‹ ة-كر-ح سسي-ئر ل-م--ح

لا-غ-صشأأ لÓ-خ ه-ل ة-م-ل-ك ‘ ،ير-ق--م قأزر--لأ
تا-يد-ح-ت-لأو ر-ئأز÷أ““ ة--ي--ن--طو--لأ ةود--ن--لأ
تائ-ي-ه-لأو بأز-حأ’أو ة-ط-ل-صسلأ ““ ة-ي-جراÿأ
كأر◊أ لصشف ببصس اهفايطأأ لكب ةيصسايصسلأ

ناقتح’أ ةلا-ح ة-ج-ي-ت-ن ه-فأد-هأأ ق-ي-ق– ‘
¤إأ تدأأو دهصشŸأ أذه تللخت يتلأ عأرصصلأو
تافر-صصت-لأ سضع-ب ¤إأ ة-فا-صضإ’ا-ب ،ه-فأر-ح-نأ
سضع-ب ق--با--صست لÓ--خ ن--م وأأ ،ة--يو--ب--ع--صشلأ
ه-ه-ي-جو--تو كأر◊أ لÓ--غ--ت--صس’ فأر--طأ’أ
لجأأ نم وأأ ،اهل ةيصساي-صس بصسا-ك-م ق-ي-ق-ح-ت-ل
ة-ي--صسا--ي--صسلأ ل--ئأد--ب--لأ فا--ع--صضإأو ءا--صصقإأ
اهتزهجأأ را-صسك-نأ لد-ب ةز-ها÷أو ة-ج-صضا-ن-لأ
.ريوزتلاب ةمخصضŸأ ةيبز◊أ

¤إأ تدعت ةيوبعصشلأ رهاظŸأ  هذه نأأ أÈتعأو
لعفب هايإأ ةحصست-ك-م ي-ب-ع-صشلأ ىو-ت-صسŸأ د-ح
سضرف لجأأ نم فأرطأ’أ سضعب عرصستو عصشج

خيراتو ديصصر يأأ ا-ه-ل نو-ك-ي نأأ نود ا-ه-صسف-ن
وأأ ءا-ن-ث-ت-صسأ نود ن-م ع-ي-م÷أ ى-ل--ع ›ا--صضن

.زيي“
تايولوأأ Úب نم نأأ قايصسلأ سسفن ‘ فاصضأأو

فورظلأ لك Òفوت  ¤إأ ةوعدلأ تناك هبزح
ة-ي-فا--ق--ث--لأو ة--ي--صسا--ي--صسلأو ة--ي--نو--نا--ق--لأ

تأذ تاصسصسؤوم ءانب ¤إأ ةفداهلأ ةيعامتج’أو
خا-ن-م سسير-ك--ت--ب ح--م--صسي ا‡ ،ة--ي--قأد--صصم
.اهفاعصضإأ لدب اهل يصسايصسلأ سسفانتلأ
تايباجيإ’أ نإأ لوقلاب يرقم كرأدت ،لباقŸاب
اهنكÁ ةعجر Òغ ¤إأ كأر◊أ اهدصسج يتلأ
ة-فا-ق-ث لÓ-غ-ت-صسا-ب كرد-ت-صسن ا--ن--ل--عŒ نأأ
ةدوعو Òيغت-لأ ة-ي-نا-ك-مإا-ب ناÁإ’أو ة-ير◊أ

دا-صسف-لأ را-ب-ت-عا-ب ،ه-ل-صصأأ ¤إأ م-ي-ق--لأ م--ّل--صس
،أÒطخ أركن-م Ó-م-ع ي-با-خ-ت-ن’أ ر-يوز-ت-لأو
،قلم-ت-لأو ة-يزا-ه-ت-ن’أ تا-عا-ق-ف ر-صسك أذ-كو
ةديأزŸأو ردصصتلأ نوصشخي اه-با-ح-صصأأ ل-ع-جو
.ةيصسايصسلأ

ل-م-ح-ت-ل ة-ل-عا-ف-لأ فأر-طأ’أ ف-ل-تfl ا--عدو
دا-ج نوا-ع-ت ق-ي-ق-ح-ت-ل ي-ع-صسلأو ة-ي-لوؤو-صسŸأ

ينطو عورصشم““ قÓطإأو ،ة-غا-ي-صصل ح-ير-صصو
اهي-ط-ع-يو ة-ي-ل-خأد-لأ ة-ه-ب÷أ زز-ع-ي  ““ع-ما-ج
،ةيجراÿأ رطاıأ ة-ه-جأو-م ‘ Èكأأ ة-عا-ن-م
تأذ تا--صسصسؤو--م ءا--ن--ب--ل ا--صضيأأ نوا--ع---ت---لأو
رئأز÷اب روبعلل ةيبعصش ةيعرصشو ةيقأدصصم
‘ ة-ي-م-ن-ت-لأ ة-ل-ج-ع-ب ع-فد-لأو نا-مأ’أ ر--ب ¤إأ

flأ فلتÛت’ا.
ةيصسايصسلأ تا-حÓ-صصإ’أ هذ-ه حا‚ نأأ د-كأأو
رأو◊أو نوا--ع--ت--لأ  ة--يد--ج ىدÃ نو--هر---م
ءأو--جأ’أ ف--ي--ط--ل--ت لÓ--خ ن--م روا--صشت--لأو
ناقتح’أ رهاظم لك ةلأزإأ  Èع ةيصسايصسلأ
زواŒو ،ي--مد--ع--لأ با--ط--ق--ت--صس’أو كل---هŸأ
ةيقطانŸأو ة-يو-ه÷أو ة-ي-قر-ع-لأ تا-عأر-صصلأ

ج-مأÈلأ Úب ة-صسفا--نŸأو سشا--ق--ن--لأ ل--يو–و
.هتايفلخ بصسح لك راكفأ’أو
سصوصصخب لوؤوصسمو داج رأوح قÓطإ’ اعدو
ةهأزن تانامصض Òفوتو ،تا-با-خ-ت-ن’أ نو-نا-ق
لودج ىلع قافت’أو ة-ف-ل-تıأ تا-با-خ-ت-ن’أ

لاكصشأأ نم لكصش لك نع داعتب’أو اهميظنت
.بأزحأ’أ Úب ةصسفانŸأ ‘ ةرأدإ’أ لخدت
بأز--حأ’أ را--ب---ت---عأ نأأ ثد---ح---تŸأ ح---صضوأأو
ة-لود-لأ تا-صسصسؤو-م ن-م ة-ي-ن-طو تا--صسصسؤو--م
ت’واfi نع دا-ع-ت-ب’أو ا-ه-مأÎحأ ي-صضت-ق-ي
رابتعأ ¤إأ ة-فا-صضإ’ا-ب ،ا-ه-كا-برإأ وأأ ا-ه-فا-ع-صضإأ

‘ ايصساصسأأ اك-ير-صش ÊدŸأ ع-م-تÛأ تا-ي-ع-م-ج
ايعامتجأو ايداصصتقأو ايصسايصس دلبلأ ريوطت
.ايفاقثو

ياب رمعأأ

سسئير نم رمٔاب““ هنأا ،سسمأا ،¤وأ’ا ةرازولل نايب ‘ ءاجو
اريزو هتفصصب Êاه رهز-ل ما-ه-م ءا-ه-نإا ” ،ة-يرو-ه-م÷ا
طوطخلل ماعلا ريدŸا سسيئر-لا لز-ع ” ا-م-ك ،ل-ق-ن-ل-ل
ماعطإ’ا تامدخ نع لؤوصسŸا اذكو ،ةيرئاز÷ا ةيو÷ا
تاذ حصضؤاو.ردصصŸا تاذ فيصضي ““اهصسفن ةكرصشلاب
طوطÿا ةكرصش مايق دعب ءاج رارقلا اذه““ نأا ردصصŸا
طاصشنب ةطبترم مزاولل داÒتصسا ةيلمعب ةيرئاز÷ا ةيو÷ا

فرظلا رابت-ع’ا Úع-ب ذ-خأ’ا نود ،ما-ع-طإ’ا تا-مد-خ
ةيمارلا ةي-لاŸا تا-ه-ي-جو-ت-لاو ي-ن-طو-لا يدا-صصت-ق’ا
ءÓيإا ةرورصضو ةبعصصلا ةلمعلل ÓÊقع Òي-صست سسير-ك-ت-ل

رهزل نأا ¤إا ةراصشإ’ا ردŒ .““ينطولا جاتنإÓل ةيولؤ’ا
‘ دارج زيزعلا دبع ةموكح ‘ لقنلل اريزو نّيع Êاه
ناوج رهصش فصصتن-م ىر-ج يذ-لا ي-مو-ك◊ا ل-يد-ع-ت-لا
ماع ريدم بصصنم سشÓع سشوخب لغصش Úح ‘ ،يصضاŸا
افلخ ،ةير-ئاز÷ا ة-يو÷ا طو-طÿا ة-كر-صشل ة-با-ي-ن-لا-ب

Ùةلابردوب ودبع دم، Ÿكذتلل .تاونصس عبرأا ةدÒ،
ةيو÷ا طوطÿا ةكرصشل ةباينلاب ماعلا ريدŸا لغصش دقف
Ìكأا ةليط ةيرئاز÷ا ةيو÷ا طوطÿا ‘ بصصانم ةدع
‘5791 ةنصس ‘ ةينهŸا هتÒصسم أادب دقو ،ةنصس04 نم
نيرايطلل بردمك كلذك لمعو ،نابر مث رايطك ةكرصشلا
Úعيل ةيو÷ا تايلمعلا ريدمو نيوك-ت-لا ر-يد-م بئا-ن-كو
.لÓغتصس’ا مصسقل اريدم

،يـقارب يقزرأا ،ة-ي-ئاŸا دراوŸا ر-يزو ه-جو
›اجعتصسا عباط تاذ تاميلعتلا ن-م ة-ل-م-ج

‘ عارصسإ’ا اهمهأاو ،Úي-ئ’و-لا ن-ير-يد-م-ل-ل
تلجصس يتلا عيراصشŸا فلتfl زا‚إا ةÒتو
ماÎحا عم ي-لÙا ىو-ت-صسŸا ى-ل-ع ار-خأا-ت

ناكصس ديوزت نامصض عم ،اهديصسŒ ديعاوم
Èع برصشلل ة◊اصصلا هايŸاب لظلا قطانم
سسرام رهصش ةياهن لبق ينطولا باÎلا لماك
،لبقŸا
،ةرازولا رقÃ سسمأا ،يـقارب يقزرأا سسأارتو
ةليصص◊ا سضرعل سصصصخ ايمييقت اعا-م-ت-جا
،ةزجنŸا ةيعاطق-لا ع-يرا-صشم-ل-ل ة-يو-ن-صسلا

اذكو لظلا قطانم ريوطتب قلعت ام ةصصاخ
اهنأاصش نم يتلا ت’ؤواصستلا نم ةلمج حرطل
.قطانŸا تاذل ةيومنتلا ةلجعلا عفد
ه-تر-صضح يذ-لا عا-م--ت--ج’ا اذ--ه ل--خد--ي
دراوŸا وريدمو عاطقلل ةيزكرŸا تاراطإ’ا
تامازتلا ديصسŒ راطإا ‘ تاي’ولل ةيئاŸا
ةÒخأ’ا ه-تا-ه-ي-جو-تو ة-يرو-ه--م÷ا سسي--ئر
ةفاك Èع لظلا قطانÃ لف-ك-ت-لا-ب ة-صصاÿا
.نطولا تاي’و
ةيمنت ةرورصض ىلع ريزولا دكأا ،ءاقللا لÓخو
ديصسÚ Œصس–  ىلع لمعلا عم ،لظلا قطانم
هذه ةنكاصس د-يوز-ت-ب ة-ق-ل-ع-تŸا ع-يرا-صشŸا
سسفن ‘ اددصشم ،بورصشلا هايŸاب قطانŸا
ميمصص ‘ نطاوŸا عصضو ةيولوأا ىلع تقولا
.عاطقلا تاطاصشنو ةيجيتاÎصسا
ةبوعصص مغر ه-نأا ،ي-قار-ب ر-يزو-لا زر-بأا د-قو

ةحئاج ءارج نم اهللخت امو ةطرافلا ةنصسلا
ةلمج ىلع ي-ب-ل-صسلا هر-ثأاو ،91 ديفو-ك ءا-بو
اذ-كو ة-يدا-صصت-ق’او ة-ي-عا-م-ت-ج’ا ةا-ي◊ا
حصش لÓ-خ ن-م اذ-كو ،ا-ه-ن-م ة-ي-تا-صسصسؤوŸا
⁄ اهلك ،دحاو نآا ‘ ›اŸا رثأ’او راطمأ’ا
Òيصست ‘ ةهبا‹و ادومصص ’إا انعاطق دزت

 .هل ةلكوŸا تايلمعلا لم‹
اذهل يصساصسأ’ا روÙا ،لظلا قطانم تناكو
ماهلا جمانÈلا رثأا ميي-ق-ت ” ثي-ح ،ءا-ق-ل-لا
،0202 ‘ ة--مو--ك◊ا ه--ب تمد--ق--ت يذ---لا

غلبÃ ةديدع عيرا-صشم ل-يو“ ‘ ل-ث-م-تŸاو
.عاطقلل تصصصصخ جد رايلم46 قوفي ›امجإا
عاطقل ةيعونلا ةزف-ق-لا-ب ر-يزو-لا ر-كذ ا-م-ك
ةيباجيإ’ا ةليصص◊ا لÓخ نم ةيئاŸا دراوŸا
يتلا تامزأ’ا مغر0202 ةنصس ‘ ةلجصسŸا

يتلا عيراصشم ةدع مÓتصساو ،عاطقلا اهدهصش
ة-ي-مو-م-ع-لا ة-مدÿا Úصس– ‘ م-ها-صست-صس
ها-يŸا Òفو-ت لا‹ ‘ ة-صصا-خ ،ها--ي--م--ل--ل
،Òه-ط-ت-لا لا‹ اذ-كو ،بر-صشل-ل ة◊ا--صصلا
ع-يرا-صشŸا ل-ج سشا-ع-نإا ةدا-عإا ¤إا ة-فا--صضإا

ةلجعلا عفد ا-ه-نأا-صش ن-م ي-ت-لاو ،ة-ف-قو-تŸا
.يلÙا ىوتصسŸا ىلع ةيومنتلا
” ،ةرازول-ل نا-ي-ب بصسحو ،دد-صصلا اذ-ه ‘و
عورصشم0431 اهن-م عور-صشم6232 مÓت-صسا

ها-يŸا-ب ل-ظ-لا ق-طا-ن-م د-يوز-ت-ل ة-ه-جو-م
عمت-صسا ءا-ق-ل-لا لÓ-خو .بر-صشل-ل ة◊ا-صصلا
ة-ي-ع-صضو سصخ-ت سضور-ع ةد-ع ¤إا ر-يزو--لا
ر-يو-ط-ت ¤إا ة-فدا-ه-لاو ةر-ط-صسŸا ج-ماÈلا

د-يد– ¤إا ة-فا-صضإ’ا-ب ،ل-ظ--لا ق--طا--ن--م
ديصسŒ نود تلاح يتلا ليقارعلا سصيخصشتو
‘و .قطانŸا تاذل ةيومنتلا عيراصشŸا سضعب

ة-لود-لا نأا ر--يزو--لا ح--صضوأا ،را--طإ’ا اذ--ه
لفكتلا دصصق اÈتعم ايلام افÓغ تصصصصخ
Ãخ نم يذلا ،لظلا قطانÓعيم÷ا اعد هل
Ãعصضو امك ،نأاصشلا اذه ‘ ل-م-ع-لا ة-ل-صصاو

يتلا ةيو-ن-عŸاو ة-يداŸا تا-نا-ك-مإ’ا ة-فا-ك
،ليبن-لا عور-صشŸا اذ-ه د-ي-صسŒ ‘ د-عا-صست

،ةفلتfl تابصسانم ‘ هل قب-صس ا-م-ك ،اد-كؤو-م
عيمج لابقتصساو ت’اغصشن’ا ةفاك-ل عا-م-صسلا
قيعت يتلا ليقارع-لا وأا ءارآ’او تا-حور-ط-لا

لدابتو راو◊ا نأاب هنم اناÁإا اذهو ،مهلمع
ىلجتتو تا-ب-ق-ع-لا ل-يز-ي ن-م هد-حو ىؤور-لا
ة-قا-ط ن-م ع-فر-ت ي-ت-لا ة--يدÛا لو--ل◊ا

.يدحتلا ةهبا‹و انعاطق
ن-م ة-ل-م-ج ر-يزو-لا ه-جو ،ر-خآا قا--ي--صس ‘

يريدملل ›اجعتصسا عباط تاذ تام-ي-ل-ع-ت-لا
زا‚إا ةÒتو ‘ عارصسإ’ا ا-ه-م-هأاو Úي-ئ’و-لا

flا ف-ل-تŸىلع ارخأات تلجصس يتلا ع-يرا-صش
د-ي-عاو-م ماÎحا ع--م ي--لÙا ىو--ت--صسŸا

Œقطانم ناكصس ديوزت نامصض عم ،اهديصس
لماك Èع برصشل-ل ة◊ا-صصلا ها-يŸا-ب ل-ظ-لا
سسرام ر-ه-صش ة-يا-ه-ن ل-ب-ق ي-ن-طو-لا باÎلا
لامكتصسا يرا÷ا قطانŸا ديوزتو ،لبقŸا
نم دحلل ةتباث جيرا-ه-صصب ا-ه-ي-ف ع-يرا-صشŸا

مÓ-عإ’ا تاو-ن-ق ح-ت-فو ،نا-ك-صسلا ةا-نا-ع--م
لصصاوتŸا رصشنلا لÓخ نم اذهو ،لاصصت’او
يواكصش لابقتصساو تادجتصسŸاو تامولعملل
ديق عيراصشملل ةبصسنلا-ب ة-صصا-خ ،Úن-طاوŸا
.ماعلا يأارلا ريونت ليبصس ‘ كلذو ،زا‚إ’ا
ى-ل-ع ه-ت-م-ل-ك ‘ ر-يزو-لا دد-صش ،Òخأ’ا ‘و
،ةيفافصشلا اذكو ةيلوؤو-صسŸا حور-ب ي-ل-ح-ت-لا

ةديدج ةنصس لبقتصسن اننإا““ عي-م-ج-ل-ل ا-ن-ي-ب-م
ةنصس انيوط نأا دعب ةيونعمو ةيدام تاناكمإاب

يعوصضوم مي-ي-ق-ت ن-م ل-م– اÃ ،ة-ب-ي-صصع
دوعي اÃ اهميلصستو عيراصشŸا ةفاك ديصسجتل

ةدافتصس’ا نم انينطاوم تايجاح ةيبلت ىلع
،اعم عفرن مويلاو ،ة-يو-ي◊ا ةداŸا هذ-ه ن-م
نم د-يزŸا لذ-بو ل-م-ع-لا ن-م ىر-خأا ةÒتو
قيقحتل انعاطق عفد ىلع ناهرلا ةفعاصضم
ىل-ع ا-صسا-صسأا ةا-ق-لŸا تا-يد-ح-ت-لا ع-ي-م-ج
ع .نيدلأرون.““مهقتاع

 ةبعصصلأ ةلمعلاب ماعطإ’أ مزأول دأÒتصسأ ببصسب

ةيرئاز÷ا ةيو÷ا ريدمو لقنلا ريزو ماهم يهني سسيئرلا
يلÙا جاتنإلا عيجصشتو داÒتصسلا ةروتاف سصيلقت ىلع ارارم ددصش سسيئرلا ¯

ة◊اشصلا هايŸاب لظلا قطانم ناكشس ديوزت نامشض
لـــــبقŸا سسراـــم ةــــياهن لــــبق برششـــلل

لظلا قطانÃ لفكتلل اÈتعم ايلام افÓغ تصصصصخ ةــلودلا ¯
عيراــــصشـŸا فـــلتfl زاــــ‚إا ةÒــــتو ‘ عارـــــصسإلا ¯

برصشلل ة◊اصصلا هايŸاب لظلا قطانم ديوزتل ةهجوم عورصشم0431 اهنم ،عورصشم6232 مÓتصسا ¯

ح .فوؤورلأ دبع

:يفني يلع تيآأ تاحرف ،ةعانصصلأ ريزو

يزيجعت Òغ تارايشسلا بيكرت طورشش Îفد
ءاج هنأا ¤إا اÒصشم ،هل جوري ام لثم ةيزيجعت اطورصش انمصضتم تارايصسلا بيكرت طورصش Îفد نوكي نأا ،يلع تيآا تاحرف ،ةعانصصلا ريزو ىفن
هيف درو امع لزانتلا مدع كلذك ةموك◊ا قح نمو ،طورصشلا Îفد داقتنا ء’ؤوه قح نم هنأا اÈتعم ،دÓبلا ةحلصصم عم ايصشا“ تارغثلا دصسل

. دÓبلل ةيداصصتق’ا ةحلصصملل ةاعارم
ةيقيقح ةعانصص قلخ ىلع زكترت ةموك◊ا ةرظن نأا ،““بعصشلا ىدتنم““ ىلع افيصض هلوزن ىدل يلع تيآا تاحرف ةعانصصلا ريزو ،سسمأا ،حصضوأاو
هاŒا ‘ فارطأ’ا سضعب ركفي نأا لوقعŸا Òغ نم هنأاو ،ىرخأا ةلحرم ‘ ةيلوأ’او ةعنصصŸا فصصن داوŸا داÒتصسا نع ءانغتصس’اب حمصست

،ةفرعŸا داصصتقإا ‘ طارخن’ا نودب يوق داصصتقا ثعب نكÁ ’ هنأا ،ةيلا◊ا فورظلا هيصضتقت امو دÓبلل ةيداصصتق’ا ةحلصصŸا سسكع
ةحلصصم عصضو بجي لب ،ةيتاذلا نع داعتب’ا ةرورصضب يلع تيآا لاق ،ىرخأا ةهج نم .لاÛا اذه ‘ تاءافك كل“ رئاز÷ا نأا اصصوصصخ

نم جاتنإ’او بيكÎلا ءاطغ ت– داÒتصس’ا دهع ىهتنا :يلع تيآا تاحرف ةعانصصلا عاطق ىلع لوأ’ا لوؤوصسŸا لاقو .رابتعا لك قوف دÓبلا
،هتاذ قايصسلا ‘ ادقتنم ،نويدلا نم ةليقث ةكرت ثرو عمÛا اذه نإا مهارب يلع تيآا لاق  ،راج◊ا بكرم لوح هثيدح ‘و ،اذه .ةيكرم÷ا تازايتم’او تاءافعإ’ا نم ةدافتصس’ا لجأا

ىلع :يلع تيآا لاق ،اهب ءاقتر’ا ةيفيكو ةيليوحتلا تاعانصصلا نأاصشب هثيدح ‘و.يقيقح يداصصتقا ططخÃ بكرŸا اذه ثعب متيصس هنأا ىلع ادكؤوم ،ةنصس03 ذنم مجانŸا Òيصست ةعيبط
ÒياعŸ بيجتصست ’ اهنأ’ يداعلا حÓفلا اهجتني يتلا ةيحÓفلا تاجتنŸا مادختصسا نكÁ ’ ذإا ،يليوحتلا طاصشنلل ةهجوŸا ةيحÓفلا تاجتنŸا جاتنإا ‘ رامثتصس’ا عناصصŸا باحصصأا
. لاÛا اذه ‘ تاءافك كل“ رئاز÷ا نأا اصصوصصخ ،ةفرعŸا داصصتقا ‘ طارخن’ا نود يوق داصصتقا ءانب نكÁ ’ هنأا افيصضم ،ليوحتلا ةيلمعل اصساصسأا ةهجوŸا تاجتنŸا
سسأار ىلع Úصصتfl نيÒصسم Úيعت ىلع لمعت ةموك◊ا نأا ادكؤوم ،ةلادعلا مامأا اهباحصصأا دجاوتي يتلا تاصسصسؤوŸا سسÓفإا بنŒ ىلع لمعن :يلع تيآا ريزولا لاق ،هتاذ قايصسلا ‘و
‘ رظنلا ةداعإا بجيو ،ينطولا داصصتق’ا جيصسن ‘ ةصصاخ ةناكم اهيدل تاعمÛا هذه نأ’ ،تاباصسح ظفاحÃ اهÒيصست نكÁ ’و ،ايئاصضق اهباحصصأا عباتي يتلا ،ةيعانصصلا تاعمÛا
.Óبقتصسم اهÒيصست

يلع ديصس ةÒصصن

يقأرب يقزرأأ ريزولأ
نيريدŸأ رمأاي

:Úيئ’ولأ

 ،لقنلل أريزو هتفصصب ،Êاه رهزل ماهم ،نوبت ديÛأ دبع ،ةيروهم÷أ سسيئر ىهنأأ
.ةباينلاب لقنلأ ريزو ماهÃ مايقلل ،ةيمومعلأ لاغصشٔ’أ ريزو  ،يلعيصش قوراف فيلكت ”و



فرط نم هباوجتسسا لÓخ
:لÓسس ..يسضاقلا

قرخأأ ⁄ انأأ
!نوناـــــــقلأ

كلاŸا د-ب-ع ،ق-ب-شسأ’ا لوأ’ا ر-يزو-لا ى-ف-ن
صصخي اميف ،هيلإا هجوŸا مهتلا لك ،لÓشس
يفÿا ليومت-لاو تارا-ي-شسلا بي-كر-ت ف-ل-م
اÈتعم ،ةشسماÿا ةدهعلل ةيباختن’ا ةلمحلل
،لوأ’ا ريزولا نم Ìكأا ماهم ¤وتي ناك هنأا
هنأاو ،قباشسلا صسيئرلا جمانرب قبطي ناك هنأاو

.نوناقلا قرخي ⁄
مهتلا صسفنب ابير-ق-ت ع-با-ت-م تنأا :ةيشضاق-لا
ليومتلا ةمهت ةفاشضإا عم ،ىيحيوأا اهب عباتŸا
-ةشسماÿا ةدهعلل ةيباختن’ا ةلمحلل يفÿا

؟اهب فÎعت له
مهتلا لك يفنأا قيقحتلا ةيادب ذنم:لÓشس
دج فورظ ‘ ’وأا اريزو تنك -›إا ةهجوŸا

،اشضيرم ناك صسي-ئر-لا ..ة-شسا-شسحو ة-ب-ع-شص
⁄و -لوأ’ا ريزولا نم Ìكأا ماهم ¤وتأا تنكو
اياشضقلاو Òيشست-لا ا-يا-شضق ‘ ا-ما“ ل-خدأا
-صسيئرلا جمانرب طقف قبطأا تنك ،ةيرادإ’ا

ام ،دعبلا لك اديعب تنكو ..افظوم نكأا ⁄
ة-شسا-ي-شسلا لو-ح ة-ي-ه-ي-جو-ت ة-لا-شسر اد--ع
 .ةيداشصتق’ا
ن-م نا-ك تارا-ي-شسلا بي-كر-ت صصو--شصخ--بو
كلهتشسن انك اننأ’ -اهيف قلطنن نأا يرورشضلا

داÒتشس’ ر’ود رايل-م7 ن-م Ìكأا4102 ‘
.تارايشسلا
قر-خأا ’و تو-مأا““ -نو-نا-ق-لا قر-خأا ⁄ ا-نأا
.““نوناقلا
عاز-ت-نا ا-ن-ظ--ح’ ةر--م ل--ك ‘ :ةيشضا-ق-لا
ببشس ام ة-ن-ي-ع-م ة-ئ-ي-ه ن-م تا-ي-حÓ-شصلا

.يبنجأ’ا كيرششلا كطرشش
صسانلاو Úترم تاي’ولا روزأا تنك““:لÓشس
يكل تقولا يدل نكي ⁄ ا-نأا -““ي-ن-ع-ب-ت عا-ق
لك تايحÓ-شص تمÎحاو ،ءي-شش ل-ك ع-ب-ت-تأا
.ةرازو
؟نوناقلا اومزتلت ⁄ اذاŸ:ةيشضاقلا

-بيجي ’ لÓشس
ام ..قوشسلا اذه ‘ عاق صشتنك ام انأا““ :لÓشس
..““رومأ’ا داه عبتن عاق صشتنك

ثد◊ا4 ـه٢٤٤1 لوألا ىدامج٦٢  قـفاوŸا  م1٢٠٢ يفناج٠1 دحألا

ةلمح قÓطإا ىلع هفارششإا لÓخ صسمأا ،راروف دافأاو
هجتت رئاز÷ا““ :نأا ،انوروك صسوÒف دشض ةيشسيشس–

احشضوم ،““دحاوب ءافتك’ا مدعو تاحاقل ةدع ءانتق’
تاحاقللا نم Òبك دد-ع ى-ل-ع دا-م-ت-ع’ا بج-ي ه-نأا
‘ تطرخنا رئاز÷اف ،ةلودلا تاجايتحا ةي-ط-غ-ت-ل

تاحاقل ىلع لوشص◊ا نمشضتل ““صسكافوك““ ة-م-ظ-ن-م
،ةيفاك تشسيل ةانتقŸا تاحا-ق-ل-لا-ف كلذ ع-م ،ة-ن-مآا
جراخ ىرخأا تاحاقل ىل-ع دا-م-ت-ع’ا م-ت-ي-شس كلذ-ل
.ةمظنŸا قاطن

نمآلأ حاقللأ رايتخأ ىلع سصرحن
ةنجللاو ةيرئاز÷ا ةلودلا :نأا ثدحتŸا تاذ دكأاو
صصر– انوروك صسوÒف يششفت ةعباتمو دشصرل ةيملعلا

نع انلعم Úنطاوملل نمآاو عجان حاقل را-ي-ت-خا ى-ل-ع
فرغو ةزهجأا نم ةيكيتشسيجوللا لئاشسولا لك Òفوت
02و8 نم لقأ’ ظف◊او نيزختلل ةأايهم ديمجتلاو ديÈتلا
هذه لقنل تانحاششو بئاقح بناج ¤إا حاقلل ةيوئم ةجرد
نإاف ،ةعباتلا لئاشسولا هذه ‘ صصقن ليجشست ةلاح ‘و ،ةداŸا
ىرخأا تاعاطقو ةيلخاد-لا ر-يزو ف-ل-ك ة-يرو-ه-م÷ا صسي-ئر
عيم÷ حيقلت ةلمح نامشض دشصق اهل ةعباتلا لئاشسولاب اهمعدل

.نطولا قطانم
لوأأ روتصساب دهعŸ هجويصس حاقللأ

هنيزخت متيشس حاقللا““ :نأا ¤إا ةحشصلا ةرازوب لوؤوشسŸا راششأاو

مث ،ةمشصاعلاب روتشساب دهعم ىوتشسم ىلع ›وأا لكششب هظفحو
هرودب موقيل ،ةي’و لك ىوتشسم ىلع دحاو زكرم رايتخا متي
مايقلل اهÒشض– ” يتلا زكارŸا ىلع تاحاقللا هذه عيزوتب
تاذ فيشضي ،““ايجيردت ةيمكلا مÓتشسا دعب حيقلتلا ة-ي-ل-م-ع-ب
،حيقلتلا ‘ ةيولوأ’ا كل“ يتلا تائفلا صصوشصخبو .لوؤوشسŸا
نوكيشس انوروك صسوÒف-ل دا-شضŸا حا-ق-ل-لا““ :نأا رارو-ف ف-ششك
نهŸا باحشصأاو ةحشصلا عاطق لامعل ¤وأ’ا ةجردلاب اهجوم
ةهباÛ ¤وأ’ا فو-ف-شصلا ‘ نو-ف-ق-ي ن‡ ة-ي-ج-ي-تاÎشس’ا
صضار-مأ’ا با-ح-شصأاو Úن-شسŸا ¤إا ة-فا-شضإ’ا--ب ،صسوÒف--لا
.““ةنشس81 قوف ام نويداعلا صصاخششأ’ا مهنولي ،ةنمزŸا

ايرابجإأ سسيل حيقلتلأ
ةينطولا ةنج-ل-ل ي-م-شسر-لا ق-طا-ن-لا ف-ششك
Úب ةينمزلا ةÎفلا نأا انوروك صسوÒف دشصرل
3 نوكت حاقللا نم ةيناثلاو ¤وأ’ا ةعر÷ا
ÚنطاوŸا عيم÷ حيقلتلا نأا ام-ك ،ع-ي-با-شسأا

نوكيشس ،اÒبك اتقو قر-غ-ت-شسي ا-نورو-ك د-شض
.يرابجإا Òغو عيمجلل احاتم
’ نآ’ا د◊““ :ه-نأا ثد-ح-تŸا تاذ ح--شضوأاو
ةمظنم فرط نم ةدمتعم تاحاقل يأا دجوت
تاحاق-ل كا-ن-ه ن-ك-ل ،ة-يŸا-ع-لا ة-ح-شصلا

رباfl كانه Úح ‘ ،اهنادلب ‘ ةلجشسم
دامتعا لجأ’ ةمظنم-ل-ل ا-ه-تا-ف-ل-م تمد-ق
كينتوبشس““ يشسورلا حاقللا اهنمو ،اهاتاحاقل

‘““.
ةيملعلا ةنجللا صسيئر عفاد ،قايشسلا تاذ ‘
Ÿا-نورو-ك ءا-بو ي-ششف-ت د-شصرو ة-ع--با--ت ‘

يشسورلا حاقللا رئاز÷ا رايتخا ىلع ،راروف لامج ،رئاز÷ا
لوأا نا-ك ي-شسور-لا حا-ق-ل-لا““ :لا-ق ثي-ح ،““‘ -كي-ن-تو-ب-شس““
‘ هتيلاعف تبثأا دقو ،ا-ه-ن-ع نÓ-عإ’ا ” ي-ت-لا تا-حا-ق-ل-لا
ةنراقم ةيلا-ع-ف ه-يد-ل نأا ا-م-ك ،ا-ي-شسور ‘ ¤وأ’ا برا-ج-ت-لا
.““ةبعشصلا ت’ا◊ا ىتح يطغيو ىرخأ’ا تاحاقللاب
ةلم◊ا هذه““ :نأا راروف دافأا ،حيقلتلا ةلمح نع ثيد◊ابو
انوروك صسوÒف دشض صسيشسحتلل ةحشصلا ةرازو اهتقلطأا يتلا

ذخأا ةرورشض ىلع نطاوŸا ثحو عÓطإا دشصق ،رهششأ’ مودتشس
ةروطخ ¤إا رظنلاب ،ÚنطاوŸا ةيقبلو هشسفنل ةيامح حاقللا
.““صسوÒفلا

 :فسشكي راروف ..رانيد رايلم51 ةنيزÿا تفلك ¤وألا ةعفدلا نإا لاق

 مايأأ لÓـخ رــــئأز÷أ لصصيصس انوروك حاقل
طقف ““‘– كينتوبصس““ ـب يفتكت نلو ..تاحاقل ةدع ينتقتصس رئاز÷ا ¯

تايولوأا Èعو Úيرئاز÷ا لكل احاتم نوكيصس حيقلتلا ¯
 حيقلتلا ةيادبل ةزهاج ةيحصصلا تادحولاو تايفصشتصسŸا ¯

عيباصسأا3 ةيناثلاو ¤وألا ةعر÷ا Úب قرافلا ¯
 ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم نم صصيخÎلا ىلع حاقل يأا لصصحي ⁄ نآلا د◊¯

ح .فوؤورلا دبع

اجاتنإا نطولا تاي’و نم د-يد-ع-لا تد-ه-شش
ثيح ،هكاوفلاو رشضÿا ‘ Òظنلا عطقنم
ىو-ت-شسم ‘ ة-ي-عارز-لا ل-ي-شصاÙا تنا-ك
ةرفو-لا ة-ي-حا-ن ن-م ÚحÓ-ف-لا تا-ع-ل-ط-ت
باشصن-لا جا-ت-نإ’ا اذ-ه ىد-ع-ت-ي-ل ،ةدو÷او
ببشس ام ،رشضÿا راعشسأا Êدت ‘ مهاشسيو

. ÚحÓفلا ىدل ةحداف رئاشسخ
روشصلا نم ديدع-لا تر-ششت-نا ،قا-ي-شسلا ‘و

““كوبشسياف““ يعامتج’ا لشصاوتلا عقوم Èع
Úب ايمرم مطامطلا لوشصfi ا-ه-ي-ف ر-ه-ظ
ارظن ،فو-شس داو ة-ي’و ‘ لا-مر-لا نا-ب-ث-ك
بايغو ةلم÷ا قاوشسأا ‘ اهراعشسأا يواهتل

اهقيوشستل حمشست ي-ت-لا ن-يز-خ-ت-لا ل-كا-ي-ه
عنا-شصŸ حدا-ف-لا صصق-ن-لا ا-شضيأاو ،ا-ي-لاو-ت
صصت“ نأا اهل نكمŸا نم ي-ت-لا ل-يو-ح-ت-لا

. ةثراكلا نم حÓفلا ظف–و جاتنإ’ا صضئاف
ةــــقفأرم بجي

 ÚـــــــحÓفلأ
ة-ي-ع-م÷ا صسي-ئر دد--شش ،دد--شصلا تاذ ‘و
رهاطلا جا◊ا ،Úيفر◊او راجتلل ةينطولا
ÚحÓفلا ةقفارم ةرور-شض ى-ل-ع ،راو-ن-لو-ب
يتلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةغا-ي-شص ةدا-عإاو
يمر نأا ¤إا اÒششم ،داÒتشس’ا ىلع عجششت
فيلاكتلا ¤إا عجار مهليشصاÚ ÙحÓفلا
. يئاذغلا ليوحتلا صصقنو اهين÷ ةÒبكلا
راونلوب ثح ““راو◊ا““ ةيمو-ي-ل ح-ير-شصت ‘و
لا‹ ‘ را-م--ث--ت--شس’ا لا--م--عأ’ا لا--جر
نم ىلثŸا ةدافتشسÓل ةيليوحتلا ة-عا-ن-شصلا
ىلثم ةيجيتاÎشسا قيق–و ،Òفولا جوتنŸا
نم يحÓفلا رارقتشس’ا ىمشسي اŸ لوشصولل
.  جوتنŸا ةيحان

 ÚحÓفلل ةيجيتأÎصسأ
 ةراصسÿأ يدافتل

ةينطولا ةمظنŸا صسيئر د-كأا ،ه-ت-ه-ج ن-م
ىلع ،يدبز ىفطشصم ،كلهت-شسŸا ة-يا-م◊
يدافت فدهب ة-ي-ج-ي-تاÎشسا ع-شضو ةرور-شض
جتنŸا ديد– اهللختي ،ÚحÓ-ف-لا ةرا-شسخ
ي-لÙا كÓ-ه-ت-شس’ا ي-ف-ك-ت-ل ة-ي-م-ك-لاو
هر-يد-شصت ن-كÁ يذ-لا صضئا-ف-لا د--يد–و

. اقح’
بايغ نإا يدبز لاق ““راو◊ا““ عم هثيدح ‘و
ام اعون رثأا ةنمقرلاو ةيحÓفلا تاهيجوتلا

تدهشش يتلا ةي-حÓ-ف-لا تا-ج-ت-نŸا ى-ل-ع
ام ،جاتنإ’ا ‘ ةي-ئاو-ششع ثد-ح-تŸا بشسح

،ةحداف رئاشسخ نودبكت-ي ÚحÓ-ف-لا ل-ع-ج
يتلا ليوحتلا عناشصم صصقن ¤إا ةفاشضإ’اب
. Óبقتشسم اهيف رامثتشس’ا بجي

 مصسوم لك ‘ رركتت دهاصشŸأ سسفن
داشصتق’ا ذا-ت-شسأا ثد– ،ه-تاذ قا-ي-شسلا ‘

طوؤوانرغ يفطل ،زولوت ةعماج-ب ي-عارز-لا
ةدبكتŸا رئاشسÿاو ÚحÓفلا ةيعشضو نع،

لثم رركتت فشسأÓل““ لاق ثيح ،ةرم لك ‘
هذه ين-ج م-شساو-م ل-ك ‘ د-ها-ششŸا هذ-ه
هذه ‘ انققح اننأا مغرلاب يتلاو ،تاجتنŸا
عفتري جاتنإ’ا ىنحنمو ةديج جئاتن بعششلا
راقتفا نأا ’إا ،ىرخأ’ ةنشس ن-م رار-ق-ت-شسا-ب
صصتfl يعانشص جيشسنل ينطولا داشصتق’ا

ةاذا-حÃ ة-شصا-خ ،ي-ئاذ-غ-لا ل-يو-ح-ت-لا--ب
مد-ع زÈي ،ىÈك-لا ة-ي-جا-ت-نإ’ا صضاو-حأ’ا

ايلاح ةرفوتŸا ةيليوحتلا تاعانشصلا ةردق
رششابŸا Òثأاتلا ›اتلابو ،هنم ةدافتشس’ا نم
يحÓفلا عاطقلا ‘ ةلجشسŸا جئاتنلا ىلع
جا-ت-نإ’ا عا-ف-ترا Úب Òب-ك-لا ل-لÿا زار-بإاو
ةعانشصلا نأا ثي-ح-ب ،جراıاو ي-حÓ-ف-لا
صصتمŸاو مهأ’ا نوبزلا Èتعت ةي-ل-يو-ح-ت-لا
لكاششم ل-ظ ‘ ي-حÓ-ف-لا جا-ت-نإÓ-ل Èكأ’ا
ببشسب ايونشس ÚحÓفلا قرؤوت يتلا قيوشستلا
تاينواعتلا بايغو ةين-طو-لا قو-شسلا ع-ب-ششت
يراŒ صضوافت ةوق لث“ يت-لا ة-ي-حÓ-ف-لا
ف-ع-شض ه-ي--لإا فا--شضي ،حÓ--ف--لا ي--م–و
صضعب ىلع ام-ئاد ا-هرا-شصت-قاو تاردا-شصلا
تاردا-ب-مو قاو-شسأ’ا صسف-نو تا--ج--ت--نŸا

fiراظتنا ‘ ءاكرششلا صضعبل ةمششت Œدين
قو--شسلا لو--خد--ل ة--مزÓ--لا ل--ئا--شسو---لا
ـل حيرشصت ‘ ثدحتŸا فاشضأاو .““ةيقيرفإ’ا
ةينطولا ةحÓفلا نإا-ف ،›ا-ت-لا-ب““ :““راو◊ا““

لك دينŒ ¤إا لجا-ع ل-ك-ششب مو-ي-لا جا-ت–
ثعبل ةينوناقلاو ةيلاŸا ،ةيرادإ’ا لئاشسولا

ةردقلا اهل ةيقيقح ةيئاذغ ةيليو– ةعانشص
ديازتŸا يحÓفلا جاتنإ’ا باع-ي-ت-شسا ى-ل-ع
نم ديدعلا مغر ةديج جئات-ن ق-ق-ح-ي يذ-لا
جاتنإا ‘ مكح-ت-لا صصق-ن ا-ه-ن-م صصئا-ق-ن-لا
قر-ط-لا لا-م-ع-ت-شساو ،ا-ي-لfi تÓ--خدŸا
تايلآا نم حÓفلا Úك“و جاتنإ’ا ‘ ةثيد◊ا
يحÓفلا داششرإ’ا فيثكتو اهي-لإا لو-شصو-ل-ل
.““تÓخدŸا راعشسأا ‘ مكحتلاو
مامته’ا ةرورشض ىلع ثدح-تŸا د-كأا ا-م-ك
افشصاو ،يئاذغلا ليوحتلا عاطقب Òبك لكششب
ةيرورشض ةادأا هنأ’ ““ادج يرورشضلا““ ـب هايإا

هÒثأاتو يحÓفلا جاتنإ’ا عيونتو ة-ي-م-ن-ت ‘
،هتيجاتنإا عفرو حÓفلا لخد ىلع رششابŸا
Èع اشساشسأا رÁ عاطق-لا اذ-ه-ب صضو-ه-ن-لاو
 .يقفأ’او يدومعلا لماكتلا ةجرد زيزعت
تقو ‘ ةحÓفلا ةرازو تدكأا دقف ،ةراششإÓل
تاعان-شصلا ر-يو-ط-ت ة-ي-م-هأا ى-ل-ع ق-با-شس
فلتÒ flفوت نامشضل ةيليوحتلا ةي-ئاذ-غ-لا
ن-م ة-ي-تأا-تŸا ة-ي-لÙا ة-ي-ئاذ-غ-لا داوŸا
اهداÒتشسا صصيلقتو ةيحÓفلا تاجو-ت-نŸا

نم ÚحÓفلا ةيام◊ ةهج نمو ،ةهج نم
هتاجت-ن-م دا-شسك بب-شسب ة-ل-م-تfi ر-ئا-شسخ

ناعاطقلاف ،فلتلل اهشضر-ع-تو ة-ي-حÓ-ف-لا
ةيم-ن-ت ن-كÓ Á-ف ،ا-م-ه-شضع-ب-ل نÓ-م-ك-م
تاعان-شصلا لا‹ ‘ ة-ي-ن-طو-لا تارد-ق-لا
عاطقلا ةيمنتب ’إا ة-ي-ل-يو-ح-ت-لا ة-ي-ئاذ-غ-لا
م-عد-ب كلذو ،ة-ي-لوأ’ا ةدا-م-ل-ل ي-جا-ت-نإ’ا
تاينقتلا لاخدإاو عا-ط-ق-لا ‘ را-م-ث-ت-شس’ا
.هتنرشصعب ةليفكلا ةثيد◊ا
ة-عا-ن-شصلا نأا ءاÿÈا ن-م د-يد-ع-لا ىر--يو
كل“ اهنأ’ ،ةيرورشض رئاز÷ا-ب ة-ي-ئاذ-غ-لا

،ةيلوأ’ا ةداŸا يهو ،ةيشسفانت ةز-ي-م ا-ه-ي-ف
حا‚ صصر--ف--ف تار---ششؤو---م ةد---ع زÈتو
رئاز÷ا ‘ ةيليوحتلا ةيئاذغلا تاعانشصلا
ةشصاÿا ليو-ح-ت-لا ع-نا-شصم-ف ،اد-ج ةÒب-ك
امك ،Òثكلا فلكت ’ ةيئاذغلا تاعانشصلاب
يهف ،ةيلاع تايجولونكت ¤إا جات– ’ اهنأا

لئاشسو Òفوت-ك ة-ن-ي-ع-م طور-شش ¤إا جا-ت–
،تاجتنŸا فل-ت يدا-ف-ت-ل ةد-ي÷ا ظ-ف◊ا
ةبقارŸاو ةفاظنلا طورشش ل-ك ر-فو-ت اذ-كو
،ةلهشس ةبرŒ يهو تاجت-ن-م-ل-ل ة-ي-ح-شصلا

. Úشصتıا بشسح
ف .ليبن

اذه لÓخ لسصتسس حاقلل ¤وألا ةنحسشلا نأا راروف لامج انوروك سسوÒف ةعباتمو دسصرل ةيملعلا ةنجللا مسساب يمسسرلا قطانلا فسشك
.ةيروهم÷ا سسيئر تاميلعت قفو رهسشلا اذه نوسضغ ‘ قلطنتسس حيقلتلا ةيلمع نأا ادكؤوم ،عوبسسألا

جوتنŸا Úمثتل عناسصم حتف اولجعتسسا ءاÈخ
ليوحتلأ عناصصم بايغل مطامطلأ نم نانطأأ نم نوصصلختي نوحÓف:““راو◊ا““ ـل نوفسشكيو ..يحÓفلا

ةيحÓفلا تاجتنŸا ىلع رثأا ةنمقرلاو تاهيجوتلا بايغ :يدبز ¯       ادج ةÒبك لوصصÙا ينج فيلاكت:راونلوب ¯
يحÓفلا جاتنإÓل صصتمŸاو مهألا نوبزلا ةيليوحتلا ةعانصصلا:طوؤوانرغ ¯



ة-عا-ق ل-خد--ت سسلÛا ة--ل--ي--ك--ششت :03:9
.تاشسل÷ا

بو--جfi ةد--ب :Úم--ه--تŸا لو---خد :04:9
ةنيÁ ،لÓشس كلاŸا دبع ،يفشسوي فشسويو
دعب نع لاشصت’ا طبرو ،ةعاقلا ¤إا Êوهرز
ةلدابعلا نجشس ‘ دوجوŸا ىيحيوأا دمحأاب
.نيرخآا Úمهتمو
رشسأا عنم نودقتني ÚماÙا نم ددع :64:9
.ةعاقلا لوخد نم ÚمهتŸا

‘ ن-ع-ط-ي لÓ-شسو ى-ي-ح-يوأا عا--فد :00:01
ماÎحا-ب بلا-ط-يو ،ة-م-كاÙا ة-ي--نو--نا--ق
نو-ك ة-ي-ئا-شضق-لا ة-ع-با-تŸا ‘ رو-ت--شسد--لا

.ةلودلل ايلعلا ةمكÙا ‘ نوكت امهتعباتم
‘ رظنلل ةعاق-لا ردا-غ-ت ة-ي-شضا-ق-لا :12:01

.عافدلا بلط
دعب عفدلا بل-ط سضفر-ت ة-ي-شضا-ق-لا :05:01
.روتشسدلا

50:11: fiلاط-بإا-ب بلا-ط-ي ي-ف-شسو-ي ي-ما
فلŸا ‘ ةجردŸاو ةزجنŸا ةÿÈا ريراقت

.ريرقتلا دعم ةيوه جاردإا مدع لظ ‘
جئاتن غيلبت ” هنأا دكؤوت ةماعلا ةباينلا :01:11
هل سسيل ع-فد-لا اذ-ه-لو ،Úما-ح-م-ل-ل ةÿÈا
ةÿÈا د-ع-م م-شسا نأاو ة-ح-شصلا ن-م سسا-شسأا

فورعم
تÓئاع نم دارفأ’ حمشست ةيشضاقلا :02:11
.ةشسل÷ا روشضحب ÚمهتŸا

دمحأ’ ةهجوŸا مهتلا ولتت ةيشضاقلا :14:11
.ىيحيوأا

ةباين-لا فر-ط ن-م ع-با-ت-م تنأا :ة-ي-شضا-ق-لا
Ãءوشسب قلعتت لاعفأ’او مهت-لا ن-م ة-عو-م-ج

؟ةفيظولا لÓغتشسا
يذلا نعطلا لوبق ىلع هلل دم◊ا :ىيحيوأا

حتت ⁄ ¤وأ’ا ةمكاÙا ءانثأا ،يقح ‘ ردشص
..ةيفاكلا تاحورششلاب ء’دإÓل ةشصرفلا ›

ةعبشسلا مهتلا ىلع ةبوجأ’ا ل-ك-ب مد-ق-تأا-شسو
سضفرت ،اهلوح ةطقن02 مدقأاو اهشضفرأا يتلا
.تازايتم’ا حنمو ةفيظولا لÓغتشسا ةمهت
ةلداع نوكتشس ةمكاÙا :هعطاقت ةيشضاقلا
.ÚمهتŸا عيم÷ ةبشسنلابو كل ةبشسنلاب
لوأا ريزوك مكماهم ›وت ىدل متمق :ةيشضاقلا
متمق ..رامثتشسÓل ين-طو-لا سسل‹ سسي-ئرو
ةرازو لد-ب م-ك◊ا-شصم ¤إا ا-ه--ل--يو--ح--ت--ب
؟ةعانشصلا
سسلÛا فرط ن-م نا-ك رار-ق-لا :ى-ي-ح-يوأا
وه كاذنآا ةعانشصلا ريزوو …‘رط نم سسيلو

ناكو سسلÛا ‘ اوشضع ناك يفشسوي فشسوي
.هيأارب ›ديو تاعامتج’ا رشضحي
سشمهت ⁄ كنأاب كتباجإا نم مهفأا :ةيشضاقلا
مهروشضحو ””يد-نوأا»و ة-عا-ن-شصلا ةرازو رود
.دحأا ىتح ةيزم ’و كتيزم Óب ناك
ذاختا ةطلشس كيدل نا-ك ة-ي-نا-ث-لا ة-ط-ق-ن-لا
..رامثتشسÓ-ل ي-ن-طو-لا سسلÛا ‘ رار-ق-لا

Ÿةماعلا ة-نا-مأ’ا تل-ق-ن تقو-لا كلذ ‘ اذا
؟تارايشسلا بيكرت فلم حتفو
..ي-تا-ي-لوؤو-شسم ن-م بر-ه-تأا ⁄ :ى-ي--ح--يوأا
يأا سسردي ’ رامثت-شسÓ-ل ي-ن-طو-لا سسلÛا

تافلŸا هذهو ..””يدنوأا”” هتمدق اذإا ’إا فلم
.ةعانشصلا ةرازو كارششإاب اهلك تناك
ةنامأ’ا لقنل عفادلا نع ينبŒ ⁄ :ةيشضاقلا

.ديدحتلاب تقولا كلذ ‘
سسردي رامثتشسÓل ينطولا سسلÛا :ىيحيوأا
تيتأا انأا …رئاز÷ا ‘ رامثتشس’ا تافلم لك

ا-ه-ل ن--ك--ت ⁄ ة--عا--ن--شصلا ةرازو …7102‘
نكي ⁄و ..تا-ف-لŸا ة-شسارد-ل تا-ي-نا-ك-مإ’ا

ةنامأÓل لقنلا اذه ءارج ةئيشس ةين ةيأا كانه
Ÿوأ’ا ةرازولا حلاشص¤.

براوششوب قبشسأ’ا ةعانشصلا ريزو :ةي-شضا-ق-لا
ةرازو-ل ة-ما-ع-لا ة-نا-مأ’ا ل-ق-ن-ب ا-شضيأا ما--ق
؟ةعانشصلا
امدنع …يعم لمعي ⁄ براوششو-ب :ى-ي-ح-يوا
ةشسائر ناويد ريدم لمعأا انأا تنك اريزو ناك
’و ةمو-ك◊ا فر-عأا ن-ك-ل ⁄و ة-يرو-ه-م÷ا

Áاهشضعب عم سسوؤورلا طبر نك.
ةعانشصلا ةلحرم ‘ تلخد رئاز÷ا :ةيشضاقلا
‘ نوكي نأا ردجأ’ا ناك ..تارايشسلا بيكرتو
ريزوك مك◊اشصم سسيلو ةعانشصلا ةرازو دي
>لوأا
نكي ⁄ رامثتشسÓل ينطولا سسلÛا :ىيحيوأا

سسردي ناكو ،تارايشسلا بيكÎب طقف اشصاخ
.تارامثتشس’او ىرخأ’ا تارازولا تافلم لك
بيكÎب5+5 ةمئاق ديدحتب متمق :ةيشضاقلا
ي--ت--لا ر--يا--عŸا ي--ه ا--م ..تارا---ي---شسلا
؟اهو“دمتعا
كانه ناك ةعانشصلا ةرازو ‘ كاذنآا :ىيحيوأا

ريزوو ،تارايشسلا بيكÎل احورطم افلم98
لجشسلاب اشصاخ اف-ل-م88 نأاب دكأا ةرا-ج-ت-لا
نأا وه دحاو رايعم ىلع اندمتعاو ..يراجتلا

.ناديŸا ‘ اوناك ء’ؤوه
وبياششع فلم كانه له :هعطاقت ة-ي-شضا-ق-لا
؟وتوأا ليÁإاو باربرو
ةرازو فلم ‘ او-نو-ك-ي ⁄ ء’ؤو-ه :ى-ي-ح-يوأا
ةشسمÿا ء’ؤوهو ..سسلÛا ما-مأا ة-عا-ن-شصلا
انكمتل مهطاششن ‘ اولشصاو ول مهتركذ يذلا

.ر’ود ÒيÓم6 داÒتشسا نم
فارششتشسÓل انه انشسل :هعطاق-ت ة-ي-شضا-ق-لا
.1202 نع ثيد◊او
لوÎبلاو دÓب-لا كر-ت داÒت-شس’ا :ى-ي-ح-يوأا

¤إا أاجلت ةلودلا لعج ا‡…سضف-خ-نا هر-ع-شس
.تارايشسلا بيكرت
اوناك ء’ؤوه نأاب لوقت تنأا ين-ع-ي ة-ي-شضا-ق-لا

مك انل لوقت نأا نكÁ له ..دÓبلا نوذقنيشس
.اهريدشصتو تارايشسلا عينشصتب انمق
عفادب مهÎخا ⁄ هذه ة-عا-م÷ا :ى-ي-ح-يوأا

‘ نوطششنيو Úماد-خ او-نا-ك ل-ب ،ي-شصخ-شش
⁄ تكتششا يتلا فارطأ’ا نأا امك ..لاÛا
تقلطنا ةÎفب اهدعبو ..ةمÓعلا مهنم عزنأا
.ةعانشصلا ةرازو ‘ تاجاجتح’ا
نم وه يفشسوي ةعانشصلا ريزو له :يشضاقلا
؟04 ةمئاق كيلع حÎقا
ءاغلإا يلع حÎقا نم وه دكؤوأا معن :ىيحيوأا
.. ةديدج ةمئاق دادعإاو ¤وأ’ا ةمئاقلا
ةيناديم ةشساردب اوموقت ⁄ اذاŸ :ةيشضاقلا

اينوناق ةطقشسم موشسرلا نوكتو قوشسلا لوح
Ÿ؟ةلودلا حلاشص

موشسرم تمد-ق ة-عا-ن-شصلا ةرازو :ى-ي-ح-يوأا
لوأا ريزو …تارايشسلا بيكرت ءا-شضف Úن-ق-ت-ل

…هتمرب رئاز÷ا داشصتقا نع لوؤوشسم
موشسرŸا ءاغلإا ىرحأاو ¤وأا ناك :ة-ي-شضا-ق-لا

.Úناوقلا قرخ ةحابتشسا نم
هنأا انيقل ،هلل لامك-لا ..ي-تد-ي-شس :ى-ي-ح-يوأا
ىلع تظفاح ةمئاقلاو ..ةيفاك تشسيل ةلا◊ا
ةزه-جأا داÒت-شسا8102 ‘ …ما---ع---لا لاŸا
ان-ل-شصوو …ر’ود ÒيÓ-م3 تغ-ل-ب بي-كÎلا
.ثيÎن نأا لشضفأ’ا نم هنأا ةعانقل
ا‰إاو ةشصاÿا ةحلشصŸا انمهت ’ :ةيشضاقلا
.دÓبلل ةماعلا ةحلشصŸا انمهت
اوناك ةمئاقلا ا‰إاو ،ادحأا Îخا ⁄ :ىيحيوأا

لك ع-م06 سسي-لو5+5 م--ه ناد---يŸا ‘
ناك اكيرمأا Òفشس .يتديشس مكل يتاماÎحا
،Úي-شسنر-ف-ل-ل تارا-ي-شسلا م-ت-ح-ن-م لو--ق--ي
ةلاشسر هذهو ،Úينيشصلاو …ناŸأ’ا ،Úينابايلا

هذه .Úيك-ير-مأ’ا ن-ير-م-ث-ت-شسم-ل-ل ة-ئ-ي-شس
دعبو ،ةيكيرمأ’ا ةرافشسلا ‘ تمدق ىواكششلا
⁄ يت-لا درو-ف ة-مÓ-ع ا-ن-ف-شضأا ةرا-ششت-شس’ا
ددوتأا تنك انأا يتديشس …اه-ل-م-ع ‘ ق-ل-ط-ن-ت

جرا-خ ر-م-ث-ت-شستو ي-تأا-ت ي-ك--ل ا--ك--ير--مأ’
.داشصتق’ا عفر لجأا نم انلمعو تاقورÙا
‘ زوزعم فلم لهشس ىيحيوأا اولاق :ىيحيوأا

.’ لوقأا انأا …اموي51
ول ،ثادحأ’ا قبتشست ’ :هعطا-ق-ت ة-ي-شضا-ق-لا

ي-ت-لا ة-شسÓ-شسلا هذ-ه ل-ك-ب رو--مأ’ا ”Òشس
.مويلا انه انك اŸ اهنع نوثدحتت
هددح-ي سسلÛا لا-م-عأا لود-ج :ى-ي-ح-يوأا

حÎقتو تافلŸا سضر-ع-ب مو-ق-تو ..””يد-نوأا””
اذه ىلعو ..تازايتم’ا نم د-ي-ف-ت-شسي ه-نأا-ب
ررقي رامثتشس’ا ين-طو-لا سسلÛا سسا-شسأ’ا
.ررقي نم انأا تشسلو عامجإ’اب
تنأا كنأ’ ةيلوؤوشسŸا نم برهتت ’ :ةيشضاقلا

.سسلÛا سسأاÎي نم
ة-مو-ك◊ا تÒشس لوأا ر-يزو-ك ا-نأا :ى-ي-ح-يوأا
‘ ا-مو-ي ر-كذ-ي ⁄ ا--ما--ع21 سس-ل-Ûاو
لوبق ىلع ادحأا تمغرأا ي-ن-نأا-ب ة-فا-ح-شصلا

لوقأا…سسيئرلل ريرقتلا علطي موي لكو …فلم
.ةيروهم÷ا سسيئر طيروت لجأا نم سسيل اذه
ةلواط ىلع مد-ق ن-ع-ط-لا اذاŸ :ة-ي-شضا-ق-لا
اذامو ةينعŸا تاه÷ا سسيلو ،¤وأ’ا ةرازولا
بحاشص زوز-ع-م ه-مد-ق يذ-لا ن-ع-ط-لا نا-ك
.””يÒشش”” ةمÓع
نم وه لوأ’ا ريزولا نأا يداقتعا ‘ :ىيحيوأا
.ةاباÙاب نكت ⁄و5+5 ةمئاق ىلع ىشضمأا
نونلعتو موشسرŸا نوزواجتت متنك :ةيشضاقلا

..فورظلا بشسح تارارق
6 لقأ’ا ىلع بلطتي موشسرŸا Òيغت :ىيحيوأا
’و يرياب انمهي ’ ةموكح-ك ن-ح-نو ،ر-ه-ششأا

ا-ن-م-ه-ي ا-م ،د-م-حأا ن-ب د-م-حأا ’و زوز-ع-م
.…ينطولا داشصتق’ا
…موشسرŸا ليدعتب اوموقت ⁄ اذاŸ :ةيشضاقلا
.رهششأا6 بلطتي ليدعتلا :ىيحيوا
.Úناوقلا قرخ نم نشسحأا رهششأا6 :ةيشضاقلا
دومج كانه نوكيشس رهششأا6 نكل :ىيحيوأا
.طاششنلا فقوتو
لشص– ⁄ Úناوقلا قرخ ةحابتشسا :ةيشضاقلا

…دÓب يأا ‘
تارÈم دŒ تنك لوأا ريزوك اذاŸ :ةيشضاقلا

Ÿتازا-ي-ت-ما ح--ن Ÿل-ما-ع-تÚ لا-جٱا ح-ن-مو
.ةيفاشضإا
نم Êءاج زوزعŸ ديدمتلا حاÎقا :ىيحيوأا

ق◊ا  هل سسيل نإا لوقأا ’و ةعانشصلا ريزو لبق
عيم÷ ارهشش21 حنم تحÎقاو تقفاو انأاو
دحأا نكمتي ⁄9102 ليرفأا ‘و .ÚلماعتŸا

طورششل ة-با-ج-ت-شس’ا ن-م Úل-ما-ع-تŸا ن-م
يهو نجشسلا ‘ ارهشش81 تيشضق ..موشسرŸا

.فلŸا اذه ةشسارد لجأا نم › ةشصرف
…ةÒبك ت’Óتخا كا-ن-ه تنا-ك :ة-ي-شضا-ق-لا

ةداعإا لجأا نم يفشسو-ي-ل ة-ل-شسار-م م-ت-مد-ق
كير-ششلا ءا-غ-لإاو طور-ششلا Îفد ‘ ر-ظ-ن-لا
.يبنجأ’ا
لجأا نم يفشسوي ىلع ط-غ-شضا ⁄ :ى-ي-ح-يوأا
يبنجأ’ا كيرششلاو ..يبنجأ’ا كيرششلا ءاغلإا

Ÿا سسأار ‘ لخدي اŸاو لاŸام بكرم عنشص
.رامثتشسÓل دحاو ر’ود سشطحي

5 ثد◊أ  ـه2441 لوألا ىدامج62  قـفاؤŸا  م1202 يفناج01 دحألا

:فÎعيو ..ةÒثم تاحيرشصتب ›دي ىيحيوأا

 !ءادوصسلا قوصسلا ‘ اهتعبو جيلÿا ءارمأا نم بهذ حئافصص تيقلت
  .ةوسشرلأ قلتأأ ⁄و ’أومأأ برهأأ ⁄ ،ةرم05 ترفاسس ¯

مهلمع دهج نم مهتورثو ..““مأر◊أ ششوÓك ام““ يد’وأأ ¯
     .هتقفأوÃ تناك يتأرأرق لك نكل ..ةقيلفتوب طيروت ديرأأ ’ ¯

 تاقورÙأ جراخ رئأز÷أ  ‘ رامثتسسÓل اكيرمأأ تلسسوت¯
““Úمأدخ““ مهنأ’ Úلماعتم ةسسمخ انÎخأ ¯

 ةمئاقلأ ءاغلإأ يلع حÎقأ نم يفسسويو ..ةمÓعلأ نم لماعتم يأأ در‚ ⁄ ¯
ةعابط ةكرسش هل رخآأو ““جاسسنوأأ““ نم دافتسسأ مهدحأأ ..““ةيسسانزب““ أوسسيل يئانبأأ ¯

لؤتاب ديعشس

ةيدير-ب تا-با-شسح كل“ كنأا-ب ر-ه-ظأا ق-ي-ق-ح-ت-لا :ةيشضا-ق-لا
؟اهردشصم ؤه ام ةهبشش لfi ةيكنب ىرخأاو
خيراؤتلا ‘ سضاÎفا كان-ه ..ةؤ-ششر-لا-ب Êؤ-م-ه-تا :ىيح-يوأا

ةقÓع ل لاؤمألا هذهو …4102 ‘ هتحتفLDB ‘ يباشسح
ديري يذلا …ةشسائرلا ‘ يلمعب لو لوأا ريزؤك ›امعأاب اهلع
‘ دؤجؤŸا رشضحمل-ل بهذ-ي ل-ي-شصا-ف-ت-لاو ق-ئا-ق◊ا ة-فر-ع-م
لاؤ-مألا نإا لؤ-قأا ي-ك-ل ا-نؤ-ن‹ تشسل ا--نأا …ع--بار--لا ق--با--ط--لا

،رشضحم-ل-ل اذ-ه ى-ل-ع ع-قوأا ⁄ ا-نأاو ...ءا-قد-شصألا ا-هرد-شصم
› تنا-ك ا-نأا .ح--ير--شصت--لا اذ--ه عÎخا ق--قÙا را--ششت--شسŸاو
،ج-ي-لÿا لود-لا ن-م ءار-مأا ر--ئاز÷ا روز--ي نا--كو ،تا--قÓ--ع
كؤنبلل تهجؤتو ،ةيبهذ كئابشس Êؤ-ح-ن-م ،ا-ياد-ه تي-ق-ل-تو
ام اهعيبل ةيزاؤŸا قؤشسلا ¤إا تهجؤتو …اهؤشضفر نكل اهعيبل
⁄و ينبل مه-ت-لؤ-ح لاؤ-مألاو .8102 ¤إا4102 تاؤ-ن-شس Úب

يننأا ن-م م-غر-لا-ب لاؤ-مألا سضي-ي-ب-ت-ب م-قأا ⁄و ،ا-ئ-ي-شش ف-خأا
كلت لمحأا ⁄ ةشصاخ ،ةرئاط Èع ةرم05 نم Ìكأل ترفاشس
.يعم كئابشسلا
قؤ-شسلا ‘ ا-ه-ت-ع-بو ا-ياد-ه تي-ق--ل--ت لوأا ر--يزؤ--ك :ةيشضا-ق-لا
؟عيبلا ةيلمع ت“ فيك ..ةيزاؤŸا
تي-شسن :لؤ-ق-لا-ب ي-ف-ت-ك-يو ة-با-جإلا ن-م بر-ه-ت-ي ى--ي--ح--يوأا
.اؤهشس يتاباشسحب حيرشصتلا
كدلوأا ..ايقÓخأاو لوأا ريزو كنأا لؤقعŸا نم له:ةيشضاقلا
.ةراجتلا ‘ نؤلمعي
ا-نأاو ،ةÒغ-شص تا-كر-شش م-ه-يد--ل تنا--ك يدلوأا ا--نأا :ىي-ح-يوأا

امو وارشش ام ؤعاب ام““ ةلودلا عم امؤي اؤلماعتي ⁄و ،مهتدعاشس
تقر-غ ي-ن-نأا ؤ-ل ي-شش“ ة-ي-فا-ف-ششلا تي--ل--خ ؤ--ل …““مار◊ واد
.نيدرؤتشسŸا ديد– ةمئاق ىلع تعقو7102 ‘ …رئاز÷ا

رانيد نؤيلم053 غلبÃ اهتعب ةيبهذ ةكيبشس06و اياده تيقلت
.7102و4102 تاؤنشس Úب ام ةيزاؤŸا قؤشسلا ‘

جاشسنؤل نم دافتشسا ŸÚ ينبا ..ؤشسنزبي سشؤناك ام يدلوأا““
ام يدلوأا …ةعا-ب-ط-لا ‘ ة-كر-شش ه-يد-ل تنا-ك م-ي-ك-ح ي-ن-باو
تاشسشسؤؤŸا عم اؤمدخ ام ةلودلا عم ؤمدخ ام مار◊ سشوÓك
.““ةيمؤمعلا
يشش“ دÓبل تيل-خ ؤ-ل ة-م-كÙا ة-ئ-ي-ه ما-مأا تل-ق :ةيشضاق-لا
؟كقيلعت ؤه ام …قرغت ةيفافششلاب
Úبو ينيب ةلجشسم تÓشسارمو ،ةيفافششب تلمع انأا:ىيحيوأا

يننأا ينعي ام ..اهيلع عÓطلا م-ك-ن-كÁو ،Úلوؤؤ-شسŸا د-يد-ع
.يلمع ‘ افافشش تنك
كحيرشصت لا-ح ل-ك ى-ل-ع :ىيح-يوأا ى-ل-ع در-ي ما-ع-لا بئا-ن-لا
سسكع حرشصت تنأا نآلاو …ةمكاÙا ؤيديف ‘ لجشسم قباشسلا

..تلق ام
رايلم03 زواجت-ي يذ-لا كغ-ل-ب-م ن-ع تحر-شص :ماعلا بئا-ن-لا

تلظ يتلاو ،ة-ي-ب-هذ كئا-ب-شس ل-ك-شش ى-ل-ع ا-ياد-ه-ك م-ي-ت-ن-شس
نأا ترر-ق ثي-ح8102 ة-با-غ ¤إا2002 ماعلا ذن-م كتزؤ-ح-ب
ldb يكنب باشسح ‘ اهغلبم عشضتو اهعيبت
اريزو نأا لقعي له ..ءادؤشسلا قؤشسلا ‘ اهتعب كنأا تحرشصو
قؤ--شسلا--ب ه--تا--فر--شصتو هÒي--شست ‘ فÎع--ي ا--ق---با---شس لوأا
؟ةيلمعلا ت“ فيك ..؟ةيزاؤŸا
…اهحرششل انه تشسلو اهدعاؤق اهل ةيزاؤŸا قؤشسلا:ىيحيوأا
؟ةيلمعلا ت“ فيك :ماعلا بئانلا
اؤ-ما-ق ه-ل-ل د-م◊ا ،ة-ق-ث يوذ سصا-خ-ششأا-ب تل--شصتا :ىي-ح-يوأا
سصاخششأا مهو ،›اؤ-مأا تي-ق-ل-تو كئا-ب-شسلا ع-ي-بو فر-شصت-لا-ب
.فلŸا نع نوديعب

،ةيباختنلا ةلم◊ا ليؤ“و تارايشسلا بيكرت فلÃ ةقلعتŸا فانئتشسلا ةشسلج ‘ كلذو ،لامعألا لاجرو Úقباشسلا ÚلوؤؤشسŸا ةمكاfi ‘ رئاز÷ا ءاشضق سسل‹ عرشش
.ةيزاؤŸا قؤشسلا ‘ اهعيب ىلع مدقأا ثيح ،بهذ ةكيبشسÚ 06يجيلخ ءارمأا حنÃ قلعتت ةÒثم تاحيرشصتب قبشسألا لوألا ريزؤلا ¤دأاو

لاوــــمألا ضضـــييبت فــلم
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تاه÷ا نم ،رمعم يديسس ةعقب نا-ك-سس ر-ظ-ت-ن-ي
ةعقوق نم مهجارخإ’ تدعو اÃ مازتل’ا ةيسصولا
يذ-لا يرزŸا ع-سضو-لا را-ب-ت-عا-ب ،ششي-م--ه--ت--لا
ىلع لمتحي دعي ⁄ ،تاونسس ذنم هيف نوطبختي
لبق ةيسصولا تاه÷ا لخدت بحوتسسيو ،قÓطإ’ا
.مهتمسص نع اوجرخي نأا

لسصاوتم هايŸا عيزوت بذبذت لسسلسسم
تاطلسسلا ،رمعم يديسس ةع-ق-ب و-ن-طا-ق د-سشا-ن-ي
ةينعŸا حلاسصŸا ىدل لجاعلا لخدتلا ةيلÙا

بذبذتلا لكسشŸ ةيدجو ةعير-سس لو-ل-ح دا-ج-يإ’
حبكو ،برسشلل ة◊اسصلا هايŸا عيزوت ‘ لسصا◊ا
يذلا رمأ’ا ،عيزوتلا ةيلمعب فلكŸا لماعلا بيسست
بوسص ة-ل-يو-ط تا-فا-سسم ع-ط-ق ى-ل-ع م-هÈج-ي
ءا-ي-حأ’او ة-ي-نا-ك-سسلا تا-ع-م-ج-ت-لاو ق-طا-نŸا
وقلاز ةعقبو زكرم ةيريانب رارغ ىلع ،ةرواÛا

داجنتسس’ا نع Óسضف ،ةيوي◊ا ةداŸا هذه بل÷
Ãةلوه‹ اهنوك اهتروطخ م-غر ج-يرا-ه-سصلا ها-ي

لسصي ثيح ،اهفيلاكت عافترا بناج ¤إا ردسصŸا
‘ جد0021 دودح ¤إا دحاولا جير-ه-سصلا ن-م-ث
.ناكسسلا لهاك لقثأا ام ،ةÒثك نايحأا

نم ةيفاسضإا ةطوكب بلاطم
يفيرلا نكسسلا

ةسصح شصيسصختب اسضيأا ناكسسلا بلاطيو
يفيرلا نكسسلا جما-نر-ب ن-م ة-ي-فا-سضإا
لفكتلا دسصق ،رمع-م يد-ي-سس ة-ع-ق-ب-ل
ةعدوŸا تابلطلا نم لئاهلا دد-ع-لا-ب

ىل-ع ة-ق-ط-نŸا ي-ن-طاو-م ل-ب-ق ن-م
معد نم ةدافتسسÓل ،ةيدلبلا ىوتسسم
نوك ،يفيرلا نك-سسلا ءا-ن-ب-ل ة-لود-لا
” ي--ت---لا ة---ق---با---سسلا شصسص◊ا
⁄ ةقط-نŸا نا-ك-سسل ا-ه-سصي-سصخ-ت
اذه ‘ Úب-غار-لا دد-ع بعو-ت-سست
ن-يد-كؤو-م ،ن--ك--سسلا ن--م عو--ن--لا
مئÓي يفيرلا نكسسلا نأا ””راو◊ا»ـل

شصرحي ثيح ،ةقطنŸا ة-ع-ي-ب-ط
‘ رارق-ت-سس’ا ى-ل-ع ا-هو-ن-طا-ق
زيزعت ‘ مهاسسي نأا هنأاسش نم ام وهو ،مهتقطنم
.ةيفيرلا ةيمنتلا

ناكسسلا صسجاه ةيمومعلا ةرانإلا صصقن
،ةيمومعلا ةرانإ’ا ‘ اÒبك اسصقن ةقطنŸا وكسشت

ام وهو ،ةيناكسسلا تاعمجتلا ىوتسسم ىلع ةسصاخ
،اهب ةنطاقلا تÓئاعلا نم ديدع-لا ءا-ي-ت-سسا Òث-ي

ـ يدؤوي ةيمومعلا ةرانإ’ا شصق-ن نأا را-ب-ت-عا ى-ل-ع
ي◊ا ينطاق ىلع تاءادتعا ثودح ¤إا -مهبسسح
مهبلطم ناكسسلا دد-ج-ي ه-ي-ل-عو ،م-ه-تا-ك-ل-ت‡و
عيراسشم جاردإ’ لخدتلا دسصق ةيلÙا تاطلسسلل
ءاهنإاو ةقط-نŸا-ب ة-ي-مو-م-ع-لا ةرا-نإ’ا ز-يز-ع-ت-ل

 .مهتاناعم

ةيعرفلا قرطلاو كلاسسŸا تيفزت
 حلم بلطم

تتاب ثيح ،ةقناخ ةلزع ةقطنŸا ناكسس ششيعي
قر-ط-لاو كلا-سسŸا ع-ب-ط-ت تا-ب--طŸاو ر--ف◊ا
،مهتاناعم قمعي يذلا ر-مأ’ا ،ي-ح-ل-ل ة-ي-عر-ف-لا

¤إا قرطلا لوحتت نيأا ءا-ت-سشلا ل-سصف ‘ ة-سصا-خ
طوقسس عم ةدكارلا هايŸا نم تاعقنتسسمو كرب
ديدع Èجي ام وهو ،راطمأ’ا هايم تارطق ¤وأا
هذه نكر ىلع ،تابكرŸا باح-سصأا ن-م نا-ك-سسلا
.ةقرسسلل اهسضرعي ام ،مهتانكسس نع اديعب ةÒخأ’ا
تاه÷ا اولسسار مهنإاف ،ء’ؤو-ه Òب-ع-ت د-ح ى-ل-عو
لولح داجيإا دسصق ةديدع تابسسانم ‘ ةيسصولا
اناذآا دŒ ⁄ ةرركتŸا مهتاءادن نأا Òغ ،لكسشملل

.ةيغاسص

تÓه‡ عسضوب نوبلاطي ناكسسلا
دسصق لخدتلا ةيلÙا تاطلسسلا ناكسسلا دسشاني
يعرفلا قيرط-لا ىو-ت-سسم ى-ل-ع تÓ-ه‡ ع-سضو
اذهو ،وقلاز ةعقبو ةقطنŸا ز-كر-م Úب ط-بار-لا
ارظن ةق-ط-نŸا-ب رور-م ثداو-ح عو-قو يدا-ف-ت-ل
راسشأا امك .تابكرŸا باحسصأ’ ةطرفŸا ةعرسسلل
ارطخ ل-ك-سشي ح-ب-سصأا ق-ير-ط-لا نأا ¤إا نا-ك-سسلا

رابكو ذيمÓتلا مهنم اميسس’ ،مه-ي-ل-ع ا-ي-ق-ي-ق-ح
هنأا رابتعا ىلع ،نسسلا

ةيئادتبا ةسسرد-م ق-ير-ط-لا ةاذا-حÃ د-جاو-ت-ت
قلق ردسصم ىح-سضأا يذ-لا ر-مأ’ا ،جÓ-ع ة-عا-قو

يتلا ةيمويلا ةاناعŸا ل-ظ ‘ ،ة-ق-ط-نŸا ›ا-هأ’
.مهدسصاقم غولبل ايموي اهنودبكتي

ةيناكسسلا تاعمجتلاب يموي روكيد ةمامقلا
د-يد-ع ‘ خا-سسوأ’ا را-سشت--نا ةر--ها--ظ ل--ك--سشت
ةطقن رمعم يديسس ةعقبب ةيناكسسلا تاع-م-ج-ت-لا

””راو◊ا»ـل اوثد– ن‡ ديدعلا Èع ثيح ،ءادوسس
تاطلسسلا لهاŒ ءارج ديدسشلا مهسضاعتما نع
ةقطنŸا زيزعت-ب ق-ل-ع-تŸا م-ه-ب-ل-طŸ ة-ي-لÙا
ةيواح دوجو ¤إا نيÒسشم ،ة-ما-م-ق-لا تا-يوا-ح-ب
ةلاح ‘ Òبكلا مج◊ا نم طقف ةدحاو ةمامق
‘ -مهبسسح ـ بب-سست-ي ا-م ،ة-ق-ط-نŸا-ب ة-ئÎه-م

نم ناكسسلا وكسشي امك .ةمامقلل يئاوسشعلا يمرلا
نع كيهان ،ةقطنŸاب ةفاظنلا لامع تايرود ةلق
تاعمجتلاب تايافنلا عمج تايلمع ماظتنا مدع
،يحلل ماعلا هجولا هوسش يذلا عسضولا ،ةيناكسسلا
ةيدلبلا تاطلسسلا ةبلاطم ¤إا ÚنطاوŸاب عفدو
لاط يتلا مهتاناعم ءا-ه-نإ’ ل-جا-ع-لا ل-خد-ت-لا-ب
‘ ،””ةبسضهلا”” يح ينطاق نم ددع عجرأاو .اهدمأا

‘ تايافنلا م-كار-ت بب-سس ،””راو◊ا»ـل م-ه-ث-يد-ح
ـ لو– يذلا ،ي◊ا ءايحأاو عراوسش

ة-غر-ف-م ¤إا ـ م--ه--ب--سسح
با--ي--غ ¤إا ،ة--ي--مو--م--ع

ة----سصسصıا تا-----يوا◊ا
اذكو ،ةما-م-ق-لا ع-ي-م-ج-ت-ل

‘ ةفا-ظ-ن-لا لا-م-ع ل-طا“
بناج ¤إا ،مهمامهÃ مايقلا
داتعلا ‘ حداف شصقن ليجسست
با-ي-غو ة-فا-ظ-ن-لا لا--م--عو
،ءا-سضي-ب-لا ر-ئاز÷ا ع-يرا--سشم
ر-خآ’ا شضع-ب-لا ع-جرأا ا-م--ي--ف
يئاوسشع-لا ي-مر-لا ¤إا ع-سضو-لا
شضع-ب ل-ب-ق ن-م تا-يا--ف--ن--ل--ل
Òسسلا نود لاح يدلا ÚنطاوŸا
،ةمامقلا عمج تايلمع-ل ن-سس◊ا
راسشتنا مقاف-ت ¤إا يدؤو-ي ا-م و-هو
ركبŸا وز-غ-لاو ة-ن-ت-ن-لا ح-ئاور-لا
د--يد--ع--ل ةرا--سضلا تار--سشح--ل--ل

حا-سست-كا ن-ع Ó-سضف ،ة-ي-نا-ك-سسلا تا-ع-م-ج-ت--لا
ءايحأÓ-ل بÓ-ك-لا ة-سصا-خ ،ة-لا-سضلا تا-ناو-ي◊ا
تÓئاعلا فوخت نم داز يذلا رمأ’ا ،تاقرطلاو
.ةئبوأ’او شضارمأ’او مهب ةقدÙا رطاıا نم

مهقحب نوبلاطي رمعم يديسس بابسش
فيظوتلا ‘

تاطلسسلا نم ةقطنŸا بابسش نم ديدعلا بلاطي
ةلاطبلا حبسش نم مهلاسشت-ن’ ل-خد-ت-لا ة-ي-ئ’و-لا
يقبت يتلاو ،رسسأ’ا ف’آا ةايح ددهي تاب يذلا
ةكبسشك ةليلقلا تاد-عا-سسŸا شضع-ب ن-م تا-ت-ق-ت
تابلطتمو تايجا-ح ي-ب-ل-ت ’ ي-ت-لاو ل-ي-غ-سشت-لا

تاذ شضيفلا ةقطنم نأا عمو .ةÒقفلا تÓئاعلا
ةحÓفلل ة◊اسصو ةبسصخ شضارأاو ي-حÓ-ف ع-با-ط
ىقرت نأا اهل عفسشي ⁄ كلذ نأا ’إا ،حÓسصتسس’او
نيذلا بابسشلا نم ديدعلا تاعل-ط-ت ىو-ت-سسم ¤إا
نع اديعب ة-حÓ-ف-لاو ي-عر-لا ة-فر-ح او-ن-ه-ت-ما

يبلت ’و ىقرت ’ تتاب يتلاو ،ةلودلا تادعاسسم
رسسأ’ا نم ديدعلا نأا مغرو .نيÒثكلا تايجاح
،نماسضتلا تادعاسسمو جامدإ’ا زاهج نم تاتقت
مزأا ليغسشتلا ةلاكول عرف ¤إا ةيدلبلا راقتفا نأا ’إا
بسصانم نع نوفز-ع-ي ة-ي-ب-لا-غ-لا ل-ع-جو رو-مأ’ا
نم اهل نوسضرعتي يتلا ليقارعلل ارظن ،جامدإ’ا

ةحونمŸا شصسص◊ا نع كيهان ،ÚلوؤوسسŸا لبق
ةلاكولا يزاهج Úب ر“ ىقبت يتلاو ،تائفلا هتاهل
اهلعجي ا‡ ،ةيدلبلا تاطلسسو ليغسشتلل ةيلÙا
لاعفأا دودر ةراثإا هنأاسش نم اغارفو اتقو قرغتسست

Œا هاŸنيديفتسس.

ةبئاغ ةينابسشلا قفارŸا
تاطلسسلا ةرو-كذŸا ة-ق-ط-نŸا نا-ك-سس بلا-ط-ي
ةيسضاير قفارم زا‚إا لجأا نم لخدتلاب ةيلÙا
،ةيمويلا مهت’اغسشناب لفكتلاو ي◊ا-ب ة-ي-نا-ب-سشو

غارفإا نم مهنك“ ،ة-يراو-ج بعÓ-م رار-غ ى-ل-ع
تاقوأا ءلمو ،ةهج نم مهبهاوم لقسصو مهتاقاط
‘ نوÒثك ع-م-جأاو .ىر-خأا ة-ه-ج ن-م م-ه-غار-ف

لكايهل-ل ما-ت با-ي-غ ى-ل-ع ””راو◊ا»ـل م-ه-ث-يد-ح
نأا مغر ،مهيحب ةيهيفÎلاو ةيسضايرلا ،ةيفا-ق-ث-لا

يرسض◊ا ط-يÙا ل-خاد د-جاو-ت-ي Òخأ’ا اذ-ه
ةيدلبلاب ءايحأ’ا Èكأاو مدقأا نم Èتعيو ،ةنيدملل
مظعم رطسضي ثيح ،ةيناك-سس ة-فا-ث-ك ا-هÌكأاو
ءايحأ’او قطا-نŸا ¤إا ل-ق-ن-ت-ل-ل ي◊ا با-ب-سش
ةسسرا‡ لجأا نم ز-كر-م ة-ير-يا-ن-ب-ك ةرواÛا
،هيلعو .تاسضايرلا فلتflو مدقلا ةرك ةسضاير
ةيبلت ةينعŸا تاط-ل-سسلا ي◊ا نا-ب-سش د-سشا-ن-ي

قفارمو ة-يراو-ج بعÓ-م زا‚إاو م-ه-ب-لا-ط-م
Úتورلا رسسكتو ةلزعلا نم مهجرخت ةي-ه-ي-فر-ت
مقافت لظ ‘ ةسصاخ ،اي-مو-ي ه-نو-سشي-ع-ي يذ-لا

،ةقطنŸاب لمعلا شصرف بايغو ةلاطبلا ةلكسشم
تاردıا ⁄اع جولو ¤إا مهسضعبب عفد ام وهو
.ةيعامتج’ا تافآ’او

نم ،فلششلا ةي’و ةمشصاعل ةيقرششلا ةيلامششلا ةه÷اب ةيريانب ةيدلب رقم نع ملك50 وحنب دعبت يتلا ،رمعم يديشس ةعقب ناكشس بلاطي
اهنأاشش نم يتلا ةيومنتلا عيراششŸا نم مهنيك“و ،ليوط دمأا ذنم ةقلاعلا مهت’اغششنا ةلمج ‘ رظنلا ةيشصولا تاه÷او ةيلÙا تاطلشسلا

ÚلمË، fiركلا ششيعلا طورشش طشسبأا نع اثحب ليحرلل Òثكلا رطشضا امدعب ،مهتقطنم ‘ ءاقبلا ىلع مهعيجششتو ةيمويلا مهتايح ليهشست
.مهت’اغششناب لفكتلا هاŒ تمشصلا اومزتلا نيذلا Úلوؤوشسملل اهنوششيعي يتلا ةلزعلا ةرارم

 تلول“ .Òمشس :فلششلا

 ..ةـــــــيريانبب رــــــمعم يدــــــيسس ةــــــعقب
ةــــــيمنتلا راــــظتنا ‘ ةــــيئادب ةاـــــــيح



Òبعتلا نع ةينغ روسصلا
شضيحارم ،ثيد◊او

،نازيلغ ةيدلبب ةيمومع
⁄ Áإا اهعسضو ىلع ر’

ترسسك ،رهسشأا ةعسضب
  ؟ملعي دحأا ’ نم ،اهباوبأا

ضشيع
ت

ووووووشش
ف

ةنيدÃ ““ىيحي نب قيدسصلا دمfi““ ىفسشتسسم معدتي نأا بقتري
معدب اذهو ،ةر-ط-سسق-لا تا-ي-ل-م-ع ءار-جإ’ ة-سصا-خ ة-عا-ق-ب ل-ج-ي-ج
.ةروا‹ تاي’و نم ءابطأا نم ةقفارمو

يئ’ولا يبعسشلا شسلÛا اهن-سضت-حا يذ-لا ل-م-ع-لا ة-سسل-ج ته-ت-نا
ةعاق ءاسشنإا لب-سس ة-سسراد-ل تسصسصخ ي-ت-لاو ،ار-خؤو-م ل-ج-ي-ج-ب

ةيئافسشتسس’ا ةيمومعلا ةسسسسؤوŸاب ةرطسسقلا تايلمعب ةسصاخ
ةذتاسسأ’ا نم ددع مزتلي نأا ىلع ،قافت’اب ةي’ولا ةمسصاعب
ةدد-ع-تŸا ح-لا--سصŸا ءا--سسؤور ،بل--ق--لا شضار--مأا ‘ Úسصتıا

ةسصتıا ةيبطلا زكارŸا ءاب-طأاو ة-ي-ب-ط-لا تا-سصا-سصت-خ’
،ةمسصاعلا رئاز÷اب ““شسوسسم ين-ب““ ى-ف-سشت-سسم ن-م ل-ك-ب

ىفسشتسسÃ يبطلا مقاطلا نيوكتو ةقفارÃ ،ةياجبب يعما÷ا ىفسشتسسŸاو وزو يزيتب ةدخ نب عارد
““fiةي’ولاب لمعلا مهل قبسس ء’ؤوه عيمج نوكل اذهو ،راطإ’ا اذه ‘ لجيجب ““يحي نب قيدسصلا دم

لÓخ اسضيأا ” امك .ÊوÎكلإ’ا يبلقلا شضبانلا عسضو شصوسصخب رهسشأا لبق تدقع ةمأاوت راطإا ‘
ةقلعتŸاو ةيلاŸاو ةيداŸا رومأ’ا شسرادتل Óبقتسسم ىرخأا تاعامتجا دقع ىلع قافت’ا هتاذ ءاقللا
ةحيلسص .شش :لجيج.تايلمعلا ةعاق ةئيهت ةيلمعب

7

ةوطÿا ةقفارŸ ةياجبو وزو يزيت ..ةمسصاعلا نم ءابطأا
لجيج ىفششتشسÃ ةرطشسقلا تايلمعل ةعاق ءاششنإا وحن

ةيدلبب ““تبسصاق-ت““ ة-ير-ق با-ب-سش ا-عد
تا-ط-ل-سسلا ،وزو يز-ي-ت ة-ي’و-ب ن-جرا
دومfi ›او-لا ا-ه-سسأار ى-ل-عو ،ة-ي-لÙا

يراو---ج بع---ل----م زا‚إا ¤إا ،ع----ما----ج
ءار---سضخ تا---حا----سسم شصي----سصخ----تو
تÓئاعلل اسسفن-ت-م نو-ك-ت-ل ا-ه-ت-ئ-ي-ه-تو
. ةيرقلاب ةميقŸا

با-ب-سشلاو تÓ-ئا-ع--لا شضع--ب بسسحو
ن-م Êا-ع-ت م-ه-ت--ير--ق  نإا--ف ،““راو◊ا»ـل
ل--ب--ق ن--م ءا---سصقإ’او ششي---م---ه---ت---لا
بب--سس ن--ع Úل--ئا--سست---م ،Úلوؤو---سسŸا

يوت– نأا اه-نأا-سش ن-م ة-ي-سضا-ير  ق-فار-م ن-م م-ه-نا-مر-ح

فارحن’ا ⁄اع نع مهدعبتو بهاوŸا
.يقÓخأ’ا

ة-ي-ن-عŸا تا-ه÷ا نا-ك--سسلا د--سشا--نو
ام ةسصاخ ،مهنع Íغلا عفر ةرورسضب
ق--فارŸا ف--ل--تÒ flفو---ت---ب ق---ل---ع---ت
. مهئانبأا ةدئافل ةيهيفÎلا

هب حرسص ام بسسحو ،ىرخأا ةهج نم
ز-يز-ع ،ة-سضا-ير-لاو با--ب--سشلا ر--يد--م

بعÓم ةدع ة‹ر-ب ” د-ق-ف ،Òها-ط
نمو ة،يدلبلا ميلقإا ‘ ىرخأا ةيراوج

. ابيرق اهمÓتسسا رظتنŸا
ت .شسÓيغأا :وزو يزيت

““تبشصاقت““ بابشش
بعلÃ نوبلاطي
 بششوششعم يراوج

يرحبلا ديشصلا عاطقب ضضوهنلا ىلع ددششي نتايحي
ة----------ي’و ›او د----------كأا
ى---ي---ح---ي ،شسادر---مو----ب
هفو-قو لÓ-خ ،ن-تا-ي-ح-ي

عا-ط-ق ة--ي--ع--سضو ى--ل--ع
ير----ح----ب----لا د----ي----سصلا

،ة-يد-ي-سصلا تا-ج--ت--نŸاو
لك ليلذت ةرورسض ى-ل-ع

ما-م-ت-ه’او تا-بو-ع--سصلا
Úي--ن--هŸا ت’ا--غ--سشنا---ب
،مهلمع فورظ Úسس–و
تا-سسسسؤوŸا ق--ل--خ اذ--كو
‘ اه-ع-ي-سسو-تو ةر-غ-سصŸا

 .لاÛا اذه
ى-ل-ع فو-قو-لاو با-ب-سشلا ء’ؤو--ه ة--ق--فار--م نأا--ب ›او--لا زر--بأاو
ةينطولا ةلاكولا راطإا ‘ اهعيسسوت-ل م-ه-تد-نا-سسمو م-ه-ع-يرا-سشم
.يلÙا جاتنإÓل اعيجسشت دعي ،ةيت’واقŸا ةيقرتو معدل
يرومزب ةيديسصلا نفسسلا حÓ-سصإاو ءا-ن-ب ة-سشرو ›او-لا ن-يا-عو
يرحبلا د-ي-سصلا ر-يد-م تا-حور-سش ¤إا ع-م-ت-سسا ثي-ح ،ير-ح-ب-لا

ىلع Úمئا-ق-لا اذ-كو شسادر-مو-ب ة-ي’و-ل ة-يد-ي-سصلا تا-ج-ت-نŸاو
،تانج باك ةيدلبب نياع امك .نيدايسصلا ت’اغسشناو ةسشرولا
لمع ىلع فقو   شسلد ةيدلببو .ءانيملل ةطاحإ’ا رادج لاغسشأا

جردنت ةرايزلا نأاب اركذم ،يرحبلا ديسصلل هجوŸا لاب◊ا ةسشرو
ءانغتسس’او ةيلfi ةعانسص ¤إا لوسصولل ةلوذبŸا دوه÷ا نمسض
شسيياق-م ق-فو ة-ي-لfi داوÃ ن-ف-سسلا ة-عا-ن-سصل داÒت-سس’ا ن-ع
عاسضوأا Úسس–و عيجسشتلاو ةمئادلا ةقفارŸا قيرط نع ،ةيلود
. تاسشرولا باحسصأاو نيدايسصلا

ح .ةÒسصن :شسادرموب

ةيئادتبا ذيمÓت ليو– دعب
بابسشلا راد ¤إا ““›Óسش فسسوي““

  لخدتلاب ةفل÷ا ›او نوبلاطي ءايلوألا
““›Óسش فسسوي““ ةسسردم ذيمÓ-ت ءا-ي-لوأا ششي-ع-ي
ىلع ،ما-يأ’ا هذ-ه ،ة-ف-ل÷ا ة-يد-ل-ب-ب ة-ي-ئاد-ت-ب’ا

ليو– دع-ب م-هد’وأا ةا-ي-ح ى-ل-ع فوÿا شسجا-ه
بابسشلا راد ¤إا شسماÿاو عبارلاو ثلاثلا فسصلا
““flفول flا ““‘ولÙميتنسسب ةيذاÎقيرطلا تا
.يسسيئرلا

يتلا ةيرزŸا ةلا◊ا دعب ذ-ي-مÓ-ت-لا ل-يو– ءا-جو
¤إا  ذيمÓتلا  ليو– نأا Òغ   ،ةظ◊ يأا ‘ رايهن’ا ¤إا ةليآا تتاب اهنأا ىتح ،ةسسردŸا اهيلع تحسضأا
ةلواÈ fiتعا ام ،““ج’وكيÈلا»ـب هوفسصو نيذلا ءايلوأ’ا يسضري ⁄ ،““‘ولfl فولfl““ بابسشلا راد
.ةيدلبلا فرط نم ةلوؤوسسم Òغ
رقم نع اÒثك دعبت ’ يتلا ةسسردŸا ةيعسضوب ملع ىلع ›اولا ناك اذإا ام لوح ءايلوأ’ا شضعب لءاسستو

ةيعسضولا هذه ¤إا تسضفأا يتلا ةيقيق◊ا بابسسأ’ا ‘ قيقح-ت-لاو  ل-خد-ت-لا-ب ها-يإا Úب-لا-ط-م ،ه-ت-ما-قإا
Ãسش فسسوي““ ةسسردÓ‹““، خ ءارجإا عمÈةينقت ة fiةيئادتب’ا ماسسقأا روتسسم فسشكل ةديا.

شسانهب ءاهب :ةفل÷ا

Úعب ايمهاشست ايعامتجا انكشس851 عورششم نم نوديفتشسŸا
 نوثيغتشسي ناينبلا

Úعب ايمهاسست ايعامت-جا ا-ن-ك-سس851 عور-سشم ن-م  نود-ي-ف-ت-سسŸا ا--عد
.عورسشŸا لاغسشأا ءاهنإ’ لواقŸا ىلع طغسضلا ¤إا ،ناينبلا

““راو◊ا““ تلسصح يتلا مهتلاسسر ‘ ءاج ام-ل-ث-م ،ن-يد-ي-ف-ت-سسŸا بسسحو
نأاب اودقتعاو ،7002 ةنسس تانكسسلا اوÎسشا مهنإاف ،اهنم ةخسسن ىلع

،مهتاعلطت ىوتسسم ‘ نكي ⁄ هنأا Òغ ،اهزا‚إا ‘ عرسسيسس لواقŸا
.ةلماك ةنسس31 رورم مغر لاغسشأ’ا هتنت ⁄و

لواقŸا ةاسضاق-م ة-ي-سصو-لا تا-ه÷ا ى-ل-ع نود-ي-ف-ت-سسŸا حÎقاو
امدعب كلذو ،تانكسسلا زا‚إا لاغسشأا لامكتسسا ىلع هلم◊

Úتف’ ،هماهم ءادأا ىلع هرابجإا ‘ ةيدولا قرطلاب اولسشف
 .نكسسلا ةمزأا عم ةÒبكلا مهتاناعم ¤إا

ي .ةكيلم :رئاز÷ا
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4 مهيمحي فقسسو ءاذغلاو شسابلل ةجاحب لافطأا

Úشسح ةلئاع نورشصاحي درششتلاو زوعلاو دÈلا
ةريوبلاب يبيرعل

لظ ‘ ةبعسص دج ةيعامتجا  اعاسضوأا ،ةريوبلاب ةريد ةيدلبب فاوسشل ةيرقب ،يبيرعل Úسسح ةلئاع ششيعت
عفسشت ⁄ ذإا ،ÚيلÙا ÚلوؤوسسŸا ششيمهتو لهاŒ  اهتاناعم نم داز ،ةÁركلا ةاي◊ا طورسش طسسبأا بايغ

.هتلئاع دارفأا يوأاي قئ’ لزنم ىلع هلوسصح ‘ ةلئاعلا برل ةرركتŸا ىواكسشلا
تاونسس4وÚ 6تنب ،لافطأا ةعبرأ’ بأاو جوزتم ،ةنسس63 رمعلا نم غلابلا ،Úسسح يبيرعل ديسسلا طبختيو
Òغ هنأا امك ،ةÁركلا ةاي◊ا طورسش طسسبأ’ دقتفي تيب ‘ ةبعسص دج ةايح ‘ ،ةنسس21و2 نيدلوو
مايأ’ا هذه ‘و ذإا ،لمعلا نع لطاع هنوك ةلئاعلا دارفأ’ ةيطغأ’او ءاذغلاو شسابللا Òفوت ىلع رداق
طقاسستب ةفورعم ةقطنŸا نأا ملعلا عم ايفاح يسشÁ نم مهنمو ةثر شسبÓم لافطأ’ا يدتري ةدرابلا
.ايونسس جولثلا

ايموي هعرجتي يذلا ⁄أ’ا ىدم نع يبيرعل ديسسلا رّبع ،““راو◊ا““ ـل هثيدح ‘
نع اسضيأا اÈعم ،ءاذغ-لا شصق-نو دÈلا ن-م نو-بذ-ع-ت-ي هدا-ب-كأا تاذ-ل-ف ىر-ي و-هو
ةيرزŸا هعاسضوأ’ ةيد-ل-ب-لا نوؤو-سش ن-ع لوأ’ا لوؤو-سسŸا ل-هاŒ  ن-م ه-ئا-ي-ت-سسا
6 ةبارق ذنم ةيدلبلا نم ةن÷ ’إا هرزت ⁄ ذإا ،ةرركتŸا هيواكسش نم مغرلاب
›اول لجاعلا لخدتلا ةرورسضب بلاطي  هلعج ام وهو ،ىودج نود نكلو تاونسس

لوسص◊ا نم هنيك“و ةيرزŸا ةلا◊ا هذه نم هتلئاع لاسشتنا  لجأا نم ةريوبلا
‘ هتدعاسسم ÚنسسÙا نم بلاط امك ،لجاعلا بيرقلا ‘ يعامتجا نكسس ىلع
ةلاعإا نم نكمتي ىتح ءا-ن-ب-لا وأا ن-جاود-لا ة-ي-بر-ت لا‹ ‘ ل-م-ع ى-ل-ع لو-سص◊ا
.هئانبأا

بولق-ل-ل ى-ن-سست-ي ى-ت-ح ،55.31.54.6550 ي-ب-ير-ع--ل د--ي--سسلا ع--سضي ،كلذ ¤إا
لحكل ،ةي’ولا ›اول هسسفن ءادنلا اهجوم ،نوعلا دي هل Ëدقت ،ةميحرلا

يوأاي انكسس هحنمو هتانا-ع-م ى-ل-ع فو-قو-لا ل-جأ’ ،مÓ-سسلا د-ب-ع طا-ي-ع
.هلافطأا

لاقع —اف :ةريوبلا



ي-ن-ف-لا د-عوŸا اذ-ه م-ي-ظ-ن--ت ل--ي--ضصا--ف--ت لو--ح
نا--جر--هŸا م--قا--ط ،ه---ب ة---ط---يÙا فور---ظ---لاو
““راو◊ا ““ ـل نووري نضساغدمإا ›ودلا يئامنيضسلا
دلو يذلا ديد÷ا ينفلا دولوŸا اذه عم مهتايموي
....اÒثك رمعيضسو اÒبك

Ÿنصساغدمإا““ اذا““...
›ودلا يئامنيضسلا ناجرهŸا لمح ةيعجرم لوح

لاق ،ةيخيرات ةيضصخضش مضسا ،““نضساغدمإا““ مضسا
fiا ظ-فاŸاو نا-جر-هıماضصع ،ي-ئا-م-ن-ي-ضسلا جر

ق-ير-ف-لا نإا ،““راو◊ا ““ ـل ه--ث--يد--ح ‘ ،تي--ضشع--ت
م-ضسا قÓ-طإا د-م-ع-ت ي-ن-ف-لا د-عوŸا اذ--ه--ل ÒضسŸا
نم دحاوو ةيغيزامألا ةي-ضصخ-ضشلا ““ن-ضسا-غد-مإا““

ناجرهŸا اذه لÓ-خ ن-م ا-ندرأا ،ا-يد-ي-مو-ن كو-ل-م
تا-ي-ضصخ--ضشلا ن--م جذو--م--ن--لا اذ--ه ثع--ب ةدا--عإا
¤إا خ--يرا--ت--لا ق--م--ع ‘ ة--برا--ضضلا ة--ير--ئاز÷ا
نم لكآاتي هÈق وأا هحيرضض نأا ةضصاخ ،ةهجاولا

ل-يآا و-هو ة-ير-ع-ت-لا ل-ماو--ع ل--ع--ف--ب ر--خآل Úح
رداضصŸا بضسح ـ دوعي ثيح همدقل ارظن ،رايهنÓل
نحنو ،دÓيŸا ل-ب-ق٤ ـلا نرقلا ¤إا ـ ة-ي-خ-يرا-ت-لا
ة-ير-ئاز÷ا تا-ي-ضصخ-ضشلا Ëر-ك-ت د--ير--ن كلذ--ب
لجأا نم اهلاضضنب خيراتلا اهل دهضشي يتلا ةليضصألا
لÓ-خ ن-م ،ة-ير--ئاز--ج ر--ئاز÷ا ى--ل--ع ظا--ف◊ا
بلاكتلا دضض اهوضضاخ يتلا تامواقŸاو بور◊ا
نحن اهو ،ةيرئاز÷ا ا-ي-فار-غ÷ا ى-ل-ع ي-ب-ن-جألا
اذ-ه لÓ-خ ن-م ءو-ضضلا ا-ه-ي-ل-ع ط-ل-ضسن-ضس مو-ي-لا
ول ذبحو ،ديدج نم نايعلل فضشكتتل ناجرهŸا
هزنتكت ام راهظإا ةيلوÈ 8٤ع انبابضش سضوخي
يتلا ةيراضضح حورضصو عÓقو ⁄اعم نم رئاز÷ا

ة-ير-ئاز÷ا ة-ي-ضصخ--ضشلا ج--ي--ضسن ن--م--ضض د--ع--ت
ةلودلا ‘ ةينعŸا تاه-ج-ل-ل ءاد-ن و-هو ،ةرد-ج-تŸا
ملعŸا ا-ه-ل را-ب-ت-علا ةدا-عإا ةرور-ضضب ة-ير-ئاز÷ا
بع---ضشلا ة---قار---ع ن---ع م---ن---ي يذ----لا ير----ثألا
....يرئاز÷ا

صصتخيصس ““نصساغدمإا““ ناجرهم
...ةيئاورلاو ةÒصصقلا مÓفأ’اب

نا----جر----هŸا ظ-----فاfiد-------كأاو ،اذ-------ه

،تيضشعت ماضصع ،““نضساغدمإا““ ›ودلا يئامنيضسلا
اورر--ق ه--ي--ل--ع Úم--ئا--ق--لا نأا ،ه--تاذ دد---ضصلا ‘

ةÒضصقلا مÓفأÓل هنم ¤وألا ةعبطلا سصيضصخت
لوانتت نأا ىلع ،ةيلودلاو ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-ئاور-لاو
هظافح بنا-ج ¤إا ،ه-ل-لا نذإا-ب ،ة-ل-ب-قŸا تارود-لا

،ةفلتfl تائف ‘ ةÒضصقلا مÓفألا ،هط‰ ىلع
يقئاثولا ملي-ف-لا ،ر-ضص◊ا ل لا-ثŸا ل-ي-ب-ضس ى-ل-ع

 ...Òضصقلا

فاصشكتصسا ..““نصساغدمإا““ ناجرهم
Ÿةنتاب ةي’وب ةيحايصس دصصاق 

يئامنيضسلا جرıا لوقي ،عيم÷ا ىلع ىفخي لو
““ن-ضسا-غد-مإا““ ي-ئا-م-ن-ي-ضسلا نا-جر--ه--م ظ--فاfiو
مÎ– يتلا لودلا نأا ،تيضشعت ماضصع ،›ودلا
ام لك اهمحر ‘ ثحبلل لضصاوتم يعضس ‘ اهضسفن
،اهزيح ‘ لخدت يتلا سضرألا ‘ اهتيقحأا تبثي
يذلا رابغلا سضفنتو هدامر نم هثعب ىلع لمعتو
هيلعو ،ادد‹ حطضسلل هديعتو Úنضس ذنم هاضسك
تاودأا ىد--حإا نو--ك--ي نأا ها--ندرأا نا--جر--هŸا اذ--ه

⁄ا--عŸا ى--ل--ع ز--ي--كÎلاو ي--حا--ي--ضسلا ج--يوÎلا
تافاقثللو،ةددعتŸاةيراضض◊ا

لوقي ـ ءاطعإل ةنتاب ةقطنم زي“ يتلا ةيبعضشلا
لعج انفدهو ،ةيلولا هذهل ديدج سسفن ـ ماضصع

ـ كلذب نو-ك-نو ،ة-حا-ي-ضسلا ة-مد-خ ‘ ا-م-ن-ي-ضسلا
عاطق نم لك Úب انطبر دق ـ هتاذ ثدحتŸا فيضضي
تاعانضصلاو ةحايضسلاو نونف-لاو ة-فا-ق-ث-لا ةرازو
عاطق نأا Óعف ةموكحلل Úب-ن ى-ت-ح ة-يد-ي-ل-ق-ت-لا
نضسحأا ام اذإا ةوÌلل ردمو جتنم عاطق ةفاقثلا
يتلا راك-فألا ة-ل-ت-ضشÃ ءا-ن-ت-علاو ه-ماد-خ-ت-ضسا

،ينفلا لمعلل سشطعتŸا بابضشلا ةليfl ‘ رودت
يحايضسلا هجولا زاربإا هنم فدهلا ناجرهŸا اذهو
.ةقطنملل

...ثد◊ا قمع ‘ بابصشلل لغصشلا بصصانم
يئامنيضسلا ناجرهم نأا ىلع ،تيضشعت ماضصع دكأا
لغضشلا بضصا-ن-م ح-ت-ف-ي-ضس ›ود-لا ““ن-ضسا-غد-مإا““

ناجرهŸا مايأا فر-ع-ت-ضس ثي-ح ،ة-يلو-لا با-ب-ضشل
جراخ نمو رئاز÷ا يحاون لك نم سسانلا دفاوت
مهضسفنأل قلخب بابضشلا ءلؤوهل حمضسي ام ،نطولا

يأا هاري ا-م بضسح ل-ك ،ةدد-ع-ت-م ل-غ-ضش بضصا-ن-م
قطانŸا ‘ ‘ارغوتفلا ريوضصتلا نف ءاوضس ،مهنم
لÓ-خ ن-م دو-فو-لا ا-هروز-ت ي-ت--لا ة--ي--حا--ي--ضسلا

مهلاهمظنن فوضس يتلا تارايزلا
ىرخأاتامدخو

ةنتاب نأا ةضصاخ ،ةقطنŸا ةنكاضس اهنم ديفتضسي
كف مزل-ت-ضسي ا-م ،ل-ظ-لا ق-طا-ن-م ن-م-ضض تف-ن-ضص

.تيضشعت فيضضي ،اهيلع راضص◊ا

ةيعيجصشت تاقباصسم حتفي ““نصساغدمإا““
،تي-ضشع-ت ما-ضصع ،ي-ئا-م--ن--ي--ضسلا جرıا ح--ضضوأا

““ن-ضسا-غد-مإا““ ي-ئا-م-ن-ي-ضسلا نا--جر--هŸا ظ--فاfiو
اقافأا حتفتضس ةينفلا ةرهاظتلا هذه نأا ،›ودلا

Úجرfl سسم-خ ح-لا--ضصل ة--ع--ج--ضشمو ةد--يد--ج
مهعيجضشت متيضس ثيح ،ةنتاب ةيلوب Úيئامنيضس
Ÿا ةلضصاوŸنم ،يئامنيضسلا لعفلا لا‹ ‘ راوضش

متيضسو ،““ةنتاب اماروناب““ اهيلع انقلطأا نكر لÓخ
مامأا ناجرهŸا اذه راطإا ‘ ينفلا مهجوتنم سضرع

.›ودلا ثد◊ا اذه رضضحتضس يتلا عوم÷ا

بتكم ¤إا لصصي اÒصصق امليف054
ناجرهŸا ةرادإا

نا-جر-ه-م ظ--فاfiو ي--ئا--م--ن--ي--ضسلا جرıا لا--ق
،تيضشعت ماضصع ،›ودلا ““نضساغدمإا““ يئامنيضسلا

نم اÒضصق امل-ي-ف٠5٤ نع وبري ا-م ا-ن-ب-ت-ك-م درو
ة-ضصتfl ة-ن÷ مو-ق-تو ،ن-طو--لا جرا--خو ل--خاد
.ةينطو مÓفأا٠١و ،ايلود امليف٢١ رايتخاب

ةياعرلا انتحنم ةفاقثلا ةرازو
يداŸا معدلا نم تلصصنتو

يئام-ن-ي-ضسلا نا-جر-ه-م-ل-ل ÒضسŸا ق-ير-ف-لا بر-عأا
هنوناعي ام ءارج هفضسأا نع ،›ودلا ““نضساغدما““

ةرازو لف-ك-ت مد-ع ءار-ج ة-ي-لا-م تا-ق-يا-ضضم ن-م
نم هباحضصأا لوعي يذلا ناجرهŸا اذ-ه-ب ة-فا-ق-ث-لا

ةيبرعلا امنيضسلل ةلبق رئاز÷ا لعج ىلع هلÓخ
هنكل  ـة-لا-حو-ب لو-ق-ي ـ Òب-ك ا-ن-م-ل-ح ،ة-يŸا-ع-لاو
،ه-ي-ل-عو .ءو-ضضلا ¤إا ه-جر-خ-ي ن-م ¤إا ة-جا-ح--ب
،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو بطاخن ،ءلؤوه فيضضي
ةرازو ن-م ة-ضصا--خ ة--ي--ناز--ي--م د--ضصر ةرور--ضضب
لكب Òضسلاو ثد◊ا اذه تÓجعب عفدل ةفاقثلا
نكل فرضش اهنأا مغر ريزولا ةيعرف ،مÓضسو نمأا
نوكت نأا سضورفŸا ن-مو ،ا-ن-ق-ح ن-م ›اŸا م-عد-لا
” ه-نأا لإا ،نا-جر-ه-م-ل-ل م-عدŸاو لوألا ي--عار--لا

مغرب ،دعب هميضسرت متي ⁄ هنأا ةجحب كلذ سضفر
““ ةينواعتل عبات ـ ةلاحوب فيضضي ـ ناجرهŸا نأا نم
ةرازو ن-م ةد-م-ت-ع-م ةÒخألا هذ-هو ،““ة-ضسم--ل--لا
ةيفاقث ةينواعتك اهق-ح ن-م ›ا-ت-لا-بو ،ة-فا-ق-ث-لا

ي--قا--ب--ك ›اŸا م---عد---لا ى---ل---ع لو---ضص◊ا
دقف ـ ةلاحوب لوقي ـ ةحارضص .تايعم÷ا

ةينوناق رطأا ¤إا ناجرهŸا ةرادإا تأا÷
ـ نا-جر-هŸاو ،م-عد-لا ى-ل-ع لو-ضصح--ل--ل

ةمخضض لاومأا ¤إا ةجاحب سسيل ـ هبضسح
م-ي-ظ-ن-ت ¤إا م-هو-ق-با-ضس ن-م ل-ع--ف ا--م--ك

ى-ت-ح Úب-حر-م ل-ب ،ق-با--ضسلا ‘ تا--نا--جر--هŸا
،Óيبضس اهيلإا عاطتضسا نŸ تامدÿا مهل Ëدقتب

متي ⁄٠٢٠٢ ماعل ةفاقثلا ةرازو ةينازيم نأا املع
ةيفاقثلا ديعاوŸا بلغأا نأل ـ لاق امك ـ ،اهفرضص

ىر-خأاو ،ي-ئرŸا ر-ضضا-ح-ت-لا ة-ي-ن-ق-ت Èع تم-ظ-ن
،انوروك سسوÒف ببضسب ة-ق-حل لا-جآل ة-ل-جؤو-م
دكؤوي يمضسر رارق كانه نأا امك .ةدم‹ يقابلاو
‘ ةفاقثلا عاطقل هجوŸا ›اŸا فÓغلا ةفعاضضم
  .ÚمظنŸا ءلؤوه لوقي ،١٢٠٢ ةيلاŸا نوناق
نا-جر-هŸا ةر-ضسأا نأا ¤إا م-ظ-نŸا ق-ير--ف--لا را--ضشأاو
تاضسضسؤوŸا ديدع ‘ م-عد-لا تا-ف-ل-م ل-ك تع-ضضو
ر-ئاز÷او ة-ن--تا--ب ن--م ة--ي--مو--م--ع--لاو ة--ضصاÿا
اذه ميضسرت اولوا-ح اذإا Ó-ب-ق-ت-ضسمو ،ة-م-ضصا-ع-لا
...ةفاقثلا ةرازو عم سضوافتنضس ناجرهŸا

مازتل’اب ءافولا راظتنا ‘
““نضساغدمإا““ ناجرهŸا ىلع نو-م-ئا-ق-لا ر-ظ-ت-ن-ي
تعطق يتلا فارطألا نم ،›ود-لا ي-ئا-م-ن-ضسلا
مازتللا ةيلاŸا ةدناضسŸا Ëدقت-ب دو-ه-ع-لا م-ه-ل
ةفلغألا ¤إا ةجاحب نا-جر-هŸا نأل ،م-هدو-عو-ب
انيقل-ت د-ق-ل ءلؤو-ه لا-قو .تا-مدÿا وأا ة-ي-لاŸا
ىلع اهق-ي-ق– را-ظ-ت-نا ‘ دو-عو-لا ن-م Òث-ك-لا
لك فرضص انرودب مزت-ل-ن ن-ح-نو ،ع-قاو-لا سضرأا

فيضضي ـ اننأل ،هلا‹ ‘ ةنيزÿا لخدي رانيد
املع ،بياضسلا لاŸا دضض  ـةلاحوب ديم◊ا دبع

هتينازيم ىدع-ت-ت ل ـ او-لا-ق ا-م-ك ـ نا-جر-هŸا نأا
هجو رهظن نأا ديرن اننأل ،ميتنضس نويلم٠57
فو-ي-ضض Úعأا ‘ ا--قر--ضشمو ا--فر--ضشم ر--ئاز÷ا
ي-ت-لا تاÁر-ك-ت-لا ة-م-ي-ق لÓ-خ ن-م ،ر--ئاز÷ا

ةينطولا ةي-ن-ف-لا هو-جو-لا سضع-ب ا-ه-ب سصخ-ن-ضس
جرıا رارغ ى-ل-ع ،ا-ن-تردا-غ ي-ت-لا ة-ي-بر-ع-لاو
،د-ما-ح د-ي-حو جرıا ،ي--ل--ع ”ا--ح يرو--ضسلا

،يركضسعلا رامع ةيرئاز÷ا امنيضسلا ةنوقيأاو
،““نفلا قوضس »ـب ىمضسŸا ناجرهŸا نكر راطإا ‘

ةحا-ضس ‘ ي-حا-ي-ضسو ‘ا-ق-ث سضر-ع-م م-ي-ظ-نو
و-ل-ي-ه ““ م-ل-ي-ف-ل سصا-خ سضر-ع اذ--كو ،حر--ضسŸا
عرد ن--ع Ó--ضضف ،ة--فا--ق--ث--لا راد ‘ ““سسي--لو--ب
دلبلا ¤إا رئاز÷ا هعم لمحيضس يذلا ،ناجرهŸا
تا-ي-ضصخ-ضشلا لÓ-خ ن-م ،ه--ب ل--ح--ي--ضس يذ--لا
.هيلع تلضص– يتلا ةيئامنيضسلا

لÓخ يحصصلا لوكوتوÈلاب نومزتلم
ناجرهŸا مايأا

ا--م--ن--ي--ضسل--ل ›ود--لا نا---جر---هŸا ءا---ضضعأا د---كأا
عيمج ق-ي-ب-ط-ت-ب نو-مز-ت-ل-م م-ه-نأا ،““ن-ضسا-غد-مإا““
نم ،““9١ ـديفوك““ سسوÒف نم ةيئاقولا تاءارجإلا

ةمزÓلا ةي-ح-ضصلا تاءار-جإلا ن-م ة-ل-م-ج لÓ-خ
ىلع اظافح اهÒفاذحب اهقي-ب-ط-ت ر-ظ-ت-ن-ي ي-ت-لا

.ةرهاظتلا هذه ‘ ÚكراضشŸا عيمج ةمÓضس

...ةعبقلا عفرن ء’ؤوهل
ا--م--ن--ي--ضسل ›ود--لا نا--جر---هŸا م---قا---ط د---كأا
ةيداŸا تايناكملا ةلق مغر مهنأا ،““نضساغدمإا““
نم مات لفكتو ةياعرو ةدناضسم اودجو مهنأا لإا
ةلودلا بتاك مه-ت-مد-ق-م ‘و ،فار-طألا سضع-ب
جاتنإلاو ةيفارغوتامنيضسلا ةعانضصلاب فلكŸا
ةيريدم ،ةنتاب ›او ،يÒحضس فضسوي ،‘اقثلا
ةضسضسؤوŸا ريدم اذكو ،اهتاذ ةيلولل ةحايضسلا
ة-ن-تا-ب حر-ضسمو را-ه-ضشإلاو ر-ضشن-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا

ةفاقثلا راد ريدمو ةنتاب نم سصاوÿا سضعبو
.اهتاذ ةيلولاب

ةرصسأا ““نصساغدمإا““ عم انلكصش دقل
ةمجصسنمو ةمغانتم

نا-جر-هŸا-ب مÓ-عإلا ر-يد-م لا-ق ،ه--ت--ه--ج ن--م
ديم◊ا دبع ،›ودلا ““نضساغدما““ يئامنيضسلا
ريدم ةمهم تل-ب-ق د-ق-ل  ،““راو◊ا ““ ـل ،ة-لا-حو-ب
هذهل ÒضسŸا مقاطلا نمضض نوكأا نأاو ،مÓعإلا
ديدع ىلع ءانب ،ةيلودلا ة-ي-ن-ف-لا ةر-ها-ظ-ت-لا
ةزيم-تŸا ي-تا-قÓ-ع ا-ه-ت-مد-ق-م ‘و ،با-ب-ضسألا

ما--ضصع ،نا--جر--هŸا ظ--فاfi ع--م ة--م--ي--م◊او
ثد◊ا اذهل Úق-فارŸا ع-ي-م-ج اذ-كو ،تي-ضشع-ت
انمق يذلا لمعلل نودهضشي مهتهج نم ،ينفلا
ىلع ،انتعمج يتلا ةينفلا تارهاظتلا لÓخ هب

ةلاحو-ب لا-قو .›ود-لا دا-ق“ نا-جر-ه-م رار-غ

ةر-ضسأا ل-ك-ضشن ا-ن-ل-ع-ج ثد◊ا اذ-ه ،ة-حار--ضص
لك ““نضساغدمإا““ كلŸا عم ةمغانتمو ةمجضسنم

ةيلاعفلا هذه حا‚إا لجأا نمو ،هضصاضصتخا ‘
يزاوتلاب ةيمÓعلا ناجرهŸا ةطيرخ تعضضو
نÓعإلا ذن-مو .م-ي-ظ-ن-ت-لا اذ-ه ‘ ةو-خإلا ع-م
،تيضشعت ماضصع ،ظفاÙا فرط ن-م ي-م-ضسر-لا

تاءاقللا نم ديدعلا انمظن ،ناجرهŸا اذه نع
ةيلودلاو ةين-طو-لا ة-فا-ح-ضصلا ىو-ت-ضسم ى-ل-ع

ع-قاوŸا Èعو ير-ضصب-لا ي-ع-م--ضسلاو ة--بو--ت--كŸا
تا-ح-ف-ضص ل-ي-ك-ضشت-ب ا-ن-م-ق ا-م-ك ،ة-ي--م--ضسر--لا
،يعامتجلا لضصاوتلا ةكبضش ىلع ناجر-ه-م-ل-ل

Úمتهملل ينفلا سسرعلا اذه ةركف لضصون ىتح
Úجرflو Úنا-ن-ف ن-م ي-ئا-م-ن-ي-ضسلا نأا--ضشلا--ب

نفلا قاضشعو ةي-م-ضسر-لا ة-ي-ن-عŸا تا-ط-ل-ضسلاو
،نطولا جراخو لخاد نم روهم÷ا نم عباضسلا

ما-ع-لا ىد-ل فور-ع-م نا-جر-هŸا اذ--ه ح--ب--ضصأاو
.يمÓعإلا مخزلا لÓخ نم سصاÿاو

›ودلا امنيصسلا ناجرهم
نكلو اÒبك دلو ““نصساغدمإا““

ن-ح-ن ،لو-ق-ي ة-لا-حو-ب د-ي-م◊ا د-ب-ع ل-ضصاوو
ناجرهم ة-ن-تا-ب ة-يلو ل-ع‚ نأا ى-ل-ع ن-هار-ن
›اتلاب رئاز÷ا نوكتو ،›ود عباط وذ امنيضس

اهتاداع سسدقتو مÎ– يتلا نادلبلا فضصم ‘
.تانا-جر-ه-م اذ-ك-ه ‘ ا-هد-ي-لا-ق-تو
نأا ـ ديم◊ا دب-ع ف-ي-ضضي ـ ح-ي-ح-ضص
ادولوم د-ع-ي ““ن-ضسا-غد-مإا““ نا-جر-ه-م

ار-ظ--ن اÒب--ك د--لو ه--نأا لإا اد--يد--ج
ىد-ضصلاو ه-ب ي-ظ-ح يذ-لا ل-ب-ق-ت-ل-ل
ةجاحب هنأا لإا ،هفرع يذلا ميظعلا
امدق يضضŸاو هب لفكتلاو ةياعر ¤إا
ةمئاق ‘ Óبقتضسم هميضسرت وحن هب
ةرازو ةدنجأاب ةيلود-لا تا-نا-جر-هŸا
ةعبطلا نإا لوقأاو د-ي-عأاو ،ة-فا-ق-ث-لا
يتلا ةيضساضسألا ة-ن-ب-ل-لا ي-ه ¤وألا
نوكتل اهحا‚إا ىلع رهضسن نأا بجي
ةكضس ىلع Òضسلا ةلضصاوŸ دوقوك انل
تفر-ع ي-ت-لا ة-ي-لود-لا تا-نا-جر-هŸا

¤وألا ةوطÿا ةحارضص .اÒبك ازوف
،هتاذ تقولا ‘ ةيرا-ح-ت-ناو ة-ب-ع-ضص
املع ،““حجنن وأا حجنن ا-مإا““ ا-نرا-ع-ضشو
ىد-ضص ا-ه-ل ي-ت--لا مÓ--فألا بل--غأا نأا

ىتحو ةنتا-ب-ب ا-ه-يرو-ضصت ” ي-ن-طو
هذه مهتوه-ت-ضسا بنا-جألا Úجرıا
.اهباحر ‘ امÓفأا اوروضصو ةيلولا

ةيمÓعإ’ا ةقفارŸا
ءÓمزلا ىلعو ةيرورصض

انعصضو مهفت
نا--جر---هÃ مÓ---عإلا ر---يد---م د---كأا
ديم◊ا د-ب-ع ،›ود-لا ““ن-ضسا-غد-مإا““

نوهرم ثدح يأا حا‚ نأا ،ةلاحوب
يتلا ،ةدا÷ا ة-ي-مÓ-عإلا ة-ق-فارŸا-ب
Èع ثد◊ا تاير‹و تايثيح لقنت
تاÒم-ك-لا تا-ضسد--عو تا--ح--ف--ضصلا

مامأاو هنأا لإا ،ة-ف-ل-تıا تا-ضشا-ضشلاو
نا-جر-هŸا ةرادإل ة-ي-لاŸا دراوŸا ح-ضش

انلعج فاك معد ىل-ع ا-ن-لو-ضصح مد-ع-ل ار-ظ-نو
مدعل Úيفاح-ضصلاو تاو-ن-ق-لا دد-ع ن-م سصل-ق-ن

دح ¤إاو ،ةيمÓعإلا ةرضسألا ءاويإا نم اننك“
را-ظ-ت-نا ‘ دو-عو-لا ىو-ضس ق-ل-ت-ن ⁄ ة--عا--ضسلا

Œل ةلاحوب فيضضي ةقيقح...ايعقاو اهديضس
ىوتضسم نم عفÒل ءاج يذلا يفحضصلاب رماغأا
املع ،هماقÃ حلضصت ل ءاويإا زكارم ‘ ناجرهŸا
،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر جمانرب نأا
ة-با-ضشلا تا-قا-ط-لا ى-ل-ع ه-لÓ-خ ن-م د-م-ت--ع--ي
Òغ ةكيمانيدو ةيكرح قلخ ‘ ÊدŸا عمتÛاو
ناجرهم مظنت ⁄ رئاز÷ا ىلع راع ،ةيديلقت
ةر-ها-ق-لاو سسنو-تو ةز-غ تل-ع-ف ا-م ل-ث-م ›ود
...برغŸاو

ةيحايصس تاجرخو ةيصضاير تارود
›ودلا ““نصساغدمإا““ ةدنجأا نمصض

امنيضسلا ناجرهم سشماه ىلع م-ي-ظ-ن-ت م-ت-ي-ضس
ىلع مئاقلا مقاطلا بضسح ،›ودلا ““نضساغدمإا““

تاجرخو ةيضضاير تار-ها-ظ-ت ،نا-جر-هŸا اذ-ه
اذه ‘ ةكراضشŸا دوفولا عضضن ىتح ةيحايضس
نم ةطضشنألا عونتو ةمات ةيحيرأا ‘ ناجرهŸا

تلو-جو ة-يدو تÓ-با-ق-مو ة--ي--ضضا--ير تارود
د-ضصا-قŸا ف-ل-تfl ¤إا م-هدو--ق--ت ة--ي--حا--ي--ضس
.ةنتاب ةيلو اهيلع عبÎت يتلا ةيحايضسلا

...7102 ةنصس ةركفك أادب
ا-م-ن-ي-ضسل-ل ›ود-لا نا-جر--هŸا ظ--فاfi ح--ضضوأا
،هتاذ قايضسلا ‘ ،تيضشعت ماضصع ،““نضساغدمإا““
ىل-عو ،7١٠٢ ذنم ترمخ-ت نا-جر-هŸا ةر-ك-ف نأا

يذيفنتلا ريدŸا لوقي ،عبرألا تاونضسلا رادم
،““راو◊ا ““ ـل تيŸوت مÓضسلا فيضس ،ناجرهملل

⁄ Áبيلاضسألاو قرطلا ‘ اوركفو لإا موي ر
ةضسوردم ةركفلا كلت جارخإل اهعابتا بجاولا
،ا-ي-ناد-ي--م هد--ي--ضسŒو دو--جو--لا ¤إا بناو÷ا

قلعتي ام لك ‘ سصخ-ل-ت-ت ه-ت-م-ه-م نأا ا-ح-ضضو-م
” دقو ،ناجرهŸا ةرود داقعنا لبق Òضضحتلاب
تاجرÿا ميظنت هنم ،مهم دج جمانرب Òطضست
‘اقثلا دعبلا ىلع ءوضضلا طيلضستو ةيحايضسلا

‘ ةينابضش تاءافك ىلع نيدمتعم يحايضسلاو
ة-ي-ضضرأا ا-نز‚أا د-قو ،م-ي-ظ--ن--ت--لا ة--ير--يد--م
لوقي  ،نتاب نم قلطنت ةيرئاز-ج ة-ي-ئا-م-ن-ي-ضس
تاناجرهŸا ىÈك ةضسفانÃ انل حمضست ،تيŸوت
لضصاوتلا عقاوم ‘ انضسفنأا انضضرف دقو ،ةيŸاعلا
ماعلا قضسنŸا حضضوأا ،هت-ه-ج ن-م ،ي-عا-م-ت-جلا
هتمهم هنأا ،Úمألا دمfi هللا باج ،ناجرهملل
تاه÷ا نم ديدعلا عم ق-ي-ضسن-ت-لا ‘ سصخ-ل-ت-ت
نانفلا بناج ¤إا ،ناجرهŸا ةرادإا عم ةيمضسرلا
،ةرابج يلع ،ناجرهملل ينفلا ريدŸاو فورعŸا

ظفاÙا بئان وهو ،تيضشعت رداقلا دبع اذكو
ماضسح Êاطلضس اذكو ،ةيلاŸاو ةرادإلاب فلكمو
بناج ¤إا ،ةماعلا تاقÓعلاب فلكم وهو نيدلا

نم تاراطإا مهو ،دمحا لحكل ميظنتلا ريدم
  .تاعما÷ا يجرخ

؟““نصساغدمإا““ وه نم
¤إا هخيرات دوعي ،يدي-مو-ن كل-م ““ن-ضسا-غد-مإا»
حيرضض د-م-ت-ضسيو .دÓ-يŸا ل-ب-ق ع-بار-لا نر-ق-لا
ة-ير-بÈلا Êا--بŸا ن--م ه--لو--ضصأا ““ن--ضسا--غد--ما““
تاذ ““ة-ن-يزا-ب-لا““ م-ضسا-ب ة-فور-عŸاو ةÁد--ق--لا
اذ-ه نو-ك-ت-ي ،ي-طورıا Êاو-ط-ضسألا ل-ك-ضشلا
،لكضشلا Êاوطضسأا ي-ل-ف-ضس م-ضسق ن-م ح-ير-ضضلا
ةيمهو باوبأا ثÓثو ،ايرود  ادومع٠٦ هللختي
.تاجرد يذ لكضشلا يطورfl مضسق ولعب
هلخدم امأا ،نفدلا وبق حيرضضلا اذه طضسوتي
،طورıا قنع نم ة-ي-قر-ضشلا ة-ه÷ا ‘ ع-ق-ي-ف
٤١، نوبراكلاب خيراتلا ةقيرط ىلع دامتعلابو

لبق عبارلا نر-ق-لا ¤إا ه-ئا-ن-ب خ-يرا-ت عا-جرإا ”
يه يتلا ““نضساغدما““ ةملك نأا رهظيو ،دÓيŸا
ةÈقŸا لماك ىلع قلطت تناك  عم÷ا ةغيضصب
عافترلاو٦8.85 هرطق ،ح-ير-ضضلا-ب ة-ط-يÙا
ةنضس ين-طو م-ل-ع-م-ك ف-ن-ضصو ،م٠5.8١ يلك-لا

٠٠9١.
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يلع ديضس ةÒضصن

fiا ةظفاŸراو◊ا““  عم ءاقل ‘ ““نضساغدمإا““ ›ودلا يئامنيضسلا ناجره““:

؟›اŸأ معدلأ نم انقح نيأأ
انضسوماق ‘ دجوي ل ““لضشفلا»و  ..يحضصلا لوكوتوÈلاب مزتلنضس ^
مداقلا يرفيف مل◊ا ققحنضسو ..7١٠٢ ماع ةركفب انأادب^

 ةرهاظتلل اراعضش ““نضساغدما““ رايتخا ببضس اذه^
لمعلا لضصاونضس ةبعضصلا فورظلا مغر^

بضسح ،درفتŸا ينفلا ‘اقثلا سسرعلا اذه مؤويضسو ،نضساغدمإا ›ودلا يئامنيضسلا ناجرهملل ¤وألا ةعبطلا تايلاعف ،لخادلا يرفيف8١ ¤إا5١ نم ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ ةنتاب ةيلو دهضشتضس
ةينفلا هتابضستكم قيق– ¤إا قوتيو حومطلا هوضسكي باضش قيرف همظن ناجرهم ..ةيŸاعلاو ةيبرعلا ،ةينطولا امنيضسلا لا‹ ‘ ةÈخو ليوط عاب اهل يتلا ةينفلا ءامضسألا رابك ،هيلع Úمئاقلا

عقي يذلا ““نضساغدمإا““ ةيديمونلا كولم رابك دحأا نم همضسا قتضشا يذلا ناجرهŸا اذه ىلع قلطأا يذلا زيمŸا ناونعلا لÓخ نم ديلتلا رئاز÷ا يضضام ةركاذلا ¤إا ديعيضس ثدح...ةيرطفلاو
يئامنيضسلا ءاضضفلا قفأا ينفلا دعوŸا اذه عضسي نأا Úنمتم ،ناضسنإلا خيراتلا لضصافم ‘ هروذجب دتمŸا يرئاز÷ا خيراتلا قبع هتايط Úب نمضضتي ،ةنتاب ةيلو رذعŸا ةرئاد ةيموب ةيدلبب هحيرضض

هايانث ‘ يوحي يذلا يئامنيضسلا طيرضشلا قاضشع لكو Úيداضصتقلا ÚلماعتŸا اذكو ،نفلاو ةفاقثلا عاطق ىلع ةيضصولا ةرازولاو يئامنيضسلا نفلا لا‹ ‘ Úلعافلا لبق نم هينبت ” ام اذإا ›ودلا
...سضرألا ىلع ناضسنإلا مومه

؟›اŸأ معدلأ نم انقح نيأأ



1202 يفناج01 دحأ’ا
ىدامج62  قـفاوŸا  م

1202 يفناج01 دحأ’ا10 ـه2441 لوأ’ا
ىدامج62  قـفاوŸا  م

 ـه2441 لوأ’ا

Êارف لاــمج :دادعإا Êارف لاــمج :دادعإا
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ة-لو-ط-ب Úير-ئاز-ج Úعرا-شصم ة-شسم-خ سضو-خ--ي
ةÎف--لا ‘ ة‹ŸÈا (ر--ط--ق) ة--حود--لا---ب ÎشساŸا
بشسك فدهب ،›ا◊ا يفناج31 ¤إا11 نم ةدتمŸا
لهأاتلل مه-ظو-ظ-ح م-ي-عد-تو طا-ق-ن-لا ن-م د-يزŸا

 .لبقŸا فيشصلا (نابايلا) ويكوط دايبŸوأ’
ةعم÷ا موي ةحودلا ¤إا يرئاز÷ا دفولا هجوتو
قلعتŸا مراشصلا يحشصلا لوكوتوÈلل اوعشضخ نيأا
ه-ت-شضر-ف يذ--لاو د--ج--ت--شسŸا ا--نورو--ك سسوÒف--ب
ةلو-ط-ب-لا ذ-ن-م-ف ،ود-ي-ج-ل-ل ة-ي-لود-لا ة-يدا–’ا
‘ ر-ق-ششغدÃ تر-ج ي-ت-لا ةÒخأ’ا ة-ي-ق-ير--فإ’ا

نو---عرا---شصŸا د---ف---ت---شسي ⁄ ،Èم---شسيد ر---ه----شش
ماد د-حاو يÒشض– سصبر-ت ن-م ’إا نو--ير--ئاز÷ا

ÚبردŸاو Úيشضايرلل حمشس يذ-لاو ما-يأا ة-ي-نا-م-ث
سضع-ب ح-ي-ح-شصت-ل ي-ن-ف-لا بنا÷ا ى-ل-ع ل-م-ع--لا--ب
ةحودلا دعوم لÓخ اهيدافت بجي يتلا ءاطخأ’ا

.كراششم004 نم Ìكأا عمجيشس يذلاو

 قلأاتلا ةلسصاوŸ نوحمطي
ةلوطبل مهل-هأا-ت نو-ير-ئاز÷ا نو-عرا-شصŸا ع-ط-قو
‘ اهيلع اولشص– يت-لا ج-ئا-ت-ن-لا ل-شضف-ب ة-حود-لا
تايشضف3 ،ةيبهذ1) ةÒخأ’ا ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا

دبع ن-م ل-ك-ب ر-مأ’ا ق-ل-ع-ت-يو .(نا-ت-يز-نور-ب2و
يحتف ،(غل-ك09- /ايŸا-ع13) يشضام نب ن-م-حر-لا

13) ةلشسع اي-نو-شص ،(غ-ل-ك37 /ايŸا-ع43) نيرو-ن
87- / ايŸاع23) لÓعو رثوك ،(غلك87 + / ايلماع
 .(غلك36/ ايŸاع23) يشضاقلب ةنيمأاو (غلك
ظوظح نإاف ،ةيلودلا ةيدا–’ا بيترت بشسحو
¤إا .ةمئاق ىقب-ت و-ي-كو-ط د-عوŸ ““ر-شضÿا““ ل-هأا-ت

ـب دعوŸا اذه ‘ ايقيرفإا رشضحتشس ،رئاز÷ا بناج
 .07 ›امجإا نم ةلود11 نم اًيشضاير72

نم ددع Èكأا لهأاتل حمطن““ :ةسشبطوب
““ويكوطل ÚعراسصŸا

ةيرئاز÷ا ةيدا–’اب ينطولا ينفلا ريدŸا حرشص
ةكراششŸا هذه نكت ⁄““ :ةششبطوب ميلشس ،وديجلل

ط-ب-ترŸا ي-ح-شصلا ع-شضو-لا ع-م Òشضح-ت-لا ة-ل-ه--شس
ة-ط-ق-ن و-ه ة-حود-لا د-عو-م-ف ،ا-نورو-ك سسوÒف-ب

Úبيرقلا كئلوأا ةشصاخ ،Úيشضايرلل ةمهم لو–
يتلا طاقنلا ¤إا رظن-لا-ب ،دا-ي-بŸوأÓ-ل ل-هأا-ت-لا ن-م
رطق ‘ طق-ف د-جاو-ت-لا نأا ا-م-ك .ا-ه-ب-شسك م-ت-ي-شس
 .““ةطقن002 نمشضيشس
¤إا ةفاشضإ’اب““ :Óئاق هثيدح ينفلا ريدŸا متتخاو
نو--عرا--شصŸا سضو--خ--ي--شس ،ة--حود--لا ة---لو---ط---ب
برغŸا ‘1202 ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا نويرئاز÷ا

 .““(1202  ةيليوج) رÛا ‘ ⁄اعلا ةلوطبو

يرئاز÷ا ودي÷ا
ةيبŸوأ’ا هلامآا قلعي

 Úعراسصم5 ىلع

ديلا لايدنوم ‘ برعلا

Ìــــكأا ةـــــنعارفلا
 رسضÿاو ..ةكراسشم

 Êاثلا زكرŸا ‘
⁄اعلا سسأاك ةلوطب ‘ ةيبرع-لا تا-كرا-ششŸا ذو-ح-ت-شست
ةيبعشش ديازت لشضفب امئاد Òبك مامتها ىلع ديلا ةركل
ع-م ة-شصا-خ ،Úي-شضاŸا ن-يد-ق-ع-لا راد-م ى-ل-ع ة-ب-ع-ل-لا
رطقو سسنوتو رشصم تابختنم اهتكرت يتلا تامشصبلا

امدنعو .ÚيشضاŸا نيدقع-لا لÓ-خ ة-لو-ط-ب-لا هذ-ه ‘
رشصم) ةمداقلا ⁄اعلا سسأاك ةلوطب تا-ي-لا-ع-ف ق-ل-ط-ن-ت
عم تابختن-م6 ةكراششم ةلو-ط-ب-لا د-ه-ششت-شس ،(1202
23 ¤إا ةلوطبلا ‘ ة-كرا-ششŸا تا-ب-خ-ت-نŸا دد-ع دا-يدزا

يتلا ¤وأ’ا ةرŸا تشسيل هذهو .¤وأ’ا ةرملل ابختنم
ةخشسنب ةيبرعلا تابختنŸا نم ددعلا اذه اهيف كراششي
يشسايقلا مقر-لا3002 ةخ-شسن تد-ه-شش ثي-ح ،ةد-حاو
ةد-حاو ة-خ-شسن ‘ ة-ي-بر-ع--لا ةر--ك--لا ي--ل--ث‡ دد--ع--ل

Ãيه ،تابختنم7 تشضاخ امدنع كلذو ،ديلا لايدنو
رطقو ةيدوع-شسلاو بر-غŸاو سسنو-تو ر-ئاز÷او ر-شصم““

ىلع تذوحتشسا امدعب ةلو-ط-ب-لا تا-ي-لا-ع-ف ““تيو-ك-لاو
ةخشسنلا كلت ‘ ايقيرفأا ةراقل ةعبرأ’ا دعاقŸا عيمج
.ايشسآا ةراقل ةثÓثلا دعاقŸاو

 زا‚إا لسضفأا ةبحاسص رطق
 Êاثلا زكرŸاب لايدنوŸا ‘

‘ ةيبرعلا تا-ب-خ-ت-نŸا ن-م دد-ع-لا اذ-ه ة-كرا-ششم ع-مو
ةلوطبلا ةماقإاو ،ةلبقŸا مايأ’ا لÓخ ةبقترŸا ةخشسنلا

ىلع ةلوطبلا ن-م ة-خ-شسن-لا هذ-ه ذو-ح-ت-شست ،ر-شصم ‘
بختنملل ةعئارلا ةمشصبلا دعب اميشس ’ ،Èكأا مامتها
يذلا زا‚إ’او هشضرأا ى-ل-ع5102 ةخشسن ‘ يرط-ق-لا

ةيزنورب زار-حإا-ب9102 ‘ ة-ير-شصŸا د-ي-لا ه-ت-ق--ق--ح
لايدنوم بقلب زوفلاو (8991 ديلاوم) بابششلا لايدنوم
 .(0002 ديلاوم) Úئششانلا

ةخشسن ‘ Êاثلا زكرŸاب ير-ط-ق-لا بخ-ت-نŸا زو-ف نا-كو
تا-كرا-ششŸا خ-يرا-ت ‘ نآ’ا ى-ت-ح ل--شضفأ’ا و--ه5102
ةزراب ةمشصب لوأا نكلو ،ةيŸاعلا ةلو-ط-ب-لا-ب ة-ي-بر-ع-لا
قيرط نع تناك لايدنوŸا ‘ ة-ي-بر-ع-لا تا-ب-خ-ت-ن-م-ل-ل
ةخشسن ‘ عبارلا زكرŸا لتحا امدنع يرشصŸا بختنŸا

‘ يشسنو-ت-لا بخ-ت-نŸا هرر-ك ا-م و-هو ،ا-شسنر-ف-ب1002
.هشضرأا ىلع5002 ةخشسن

 عيم÷ا نومدقتي ةنعارفلا
يشسايقلا مقرلا ىلع اشضيأا يرشصŸا بختنŸا ذوحتشسيو
ثيح ةيبرعلا تابختنŸا عيمج Úب نم تاكراششŸا ددعل
ناك هنأا املع ،هخيرات ‘61 ةرملل ةلوطبلا سضوخي
⁄اعلا ت’وطب ‘ ةكراششم ة-ي-بر-ع-لا تا-ب-خ-ت-نŸا لوأا
‘4691 ة----خ----شسن لÓ----خ ن----م كلذو ،د----ي----ل----ل
يشسنوتلاو يرئاز÷ا ÚبختنŸا مث ،ايكافولشسو-ك-ي-ششت
‘ رشضخل-ل ة-كرا-ششم لوأا تنا-ك ثي-ح ،ة-كرا-ششم51ـب

4791Ãأا لا--يد--نوŸر-خآا تنا-ك ا-م-ك ،ة-ي-قر-ششلا ا-ي-نا
زكرŸا رشضÿا لتحا نيأا ر-ط-ق لا-يد-نو-م ‘ ة-كرا-ششم
نم ل-ك م-ث ،تا-كرا-ششم9ـب ةيدوعشسلا ا-ه-ت-ل-ت م-ث ،42
اÒخأاو ،تاكراششم7ـب برغŸاو ،تاكراششم8ـب تيوكلا

.تاكراششم4ـب نيرحبلا بختنم

ير-ئاز÷ا ›ود-لا ع--فادŸا ل--ج--شس
نيدايملل هتدوع ينيعبشس نب يمار

ة-ه-جاو-م ة-ب-شسا-نÃ كلذو ،ادد‹
خابدÓغن-ششنا-م ا-ي-شسيرو-ب ه-ق-ير-ف
،خينويم نرياب مامأا اهيف اوزاف يتلا
نع باغ امدعبو ،Úفدهل ةيثÓثب
ةدŸ ةيشساشسأ’ا خابدÓغ ةل-ي-ك-ششت
ةيلشضع ةباشصإا دعب ابيرقت نيرهشش
ن-ك-ل ““ا-نورو-ك““ ع-م ل-كا-ششم ا-ه-ت-ل-ت

ةشسفانŸا ءاو-جأا ¤إا ه-تدو-ع لÓ-خ
مدق نريابلا ما-مأا ي-شسا-شسأا ل-ك-ششب
قÓ-م-ع-لا ما-مأا از-ي‡ ا-ي-عا-فد ءادأا
.يرافابلا

نم مغر-لا-بو ،ي-ن-ي-ع-ب-شس ن-ب ي-مار
تشسي-ل ةدŸ ن-يدا-يŸا ن-ع هدا-ع-ت--با
ر--ششع--ل ه--ت--عا--شضإاو ةÒشصق---لا---ب
ت’وطبلا عيمج ‘ ةلماك تايرابم
نأا ’إا ،خابدÓغششنو-م ا-ي-شسور-ب ع-م

نم Ìكأا تناك نيدايŸا ¤إا هتدوع
ناك مشصÿا نأا اشصو-شصخ ،ة-ق-فو-م
ىوقأا نم ادحاوو ايناŸأا ‘ دان ىوقأا
تقو---لا ‘ ⁄ا---ع---لا ‘ ة---يد----نأ’ا
.نهارلا

درافابو Êاسس ىلع ذفانŸا لماك قلغأا
ةيئانث ىلع ذفانŸا لك قلغ نم ينيعبشس نب نك“و
‘ ه-ما-مأا ق-فو ÊاŸأ’ا م-ج-ن-لا Ó-ف ،درا-فا-بو Êا--شس
مدق ⁄اعلا سسأاك لطب ’و ،تابشسانŸا نم ديدعلا
ولع تبثي نأا عاطتشسا لب ،هتهجاوم ‘ ركذت ءايششأا

يذلا لوأ’ا فدهلا ءارو ناكو ،ÚبعÓلا مامأا هبعك
›ا-ع-لا ه-ط-غ-شض لÓ-خ ن-م غا-بدÓ-غ-ل حور-لا دا-عأا

 .ةركلل هشصÓختشساو
ة-ي-حا-ن-لا ي  اد-ي-ج ىو-ت-شسم ي-ن-ي-ع-ب-شس ن-ب مد-قو
نبا عاطتشسا ثيح ،سصوشصÿا هجو ىلع ةيعافدلا

سسفانŸا نم تارك5 سصلختشسي نأا ةنيطنشسق ةنيدم
‘ ةركلل ا-شصÓ-خ-ت-شسا Úب-عÓ-لا Ìكأا ن-م د-حاو-ك
 .ةارابŸا

يكيتك-ت-لا ج-شضن-لا
ودارا-----ب بعÓ------ل
رو--ط--تو ق--با--شسلا

فر-ظ ‘ هاو-ت-شسم
حبشصي هلعج زيجو
زربأا Úب نم ادحاو
‘ ر---شصا----ن----ع----لا

ى--ل--ع ه---ب---شصن---م
يقيرفإ’ا ىوتشسŸا

نك-ي ⁄ نإا ،ا-ي-لا-ح
ى--ل--ع م--ه---ل---شضفأا
لمأا ىلع ،قÓطإ’ا
روهظلا لشصاوي نأا
‘ ىوتشسŸا سسفنب
.ةلبقŸا تايرابŸا

نريابلا حبسش تاب
مسسوم لك

ثيد-ح ه-نأا م--غرو
دهعلا
’إا ،اغيل-شسد-ن-ب-لا-ب

مامأا تاهجاوŸا ‘ ابعشص امقر تاب ينيعبشس نب نأا
ةدحاو ةنشس ‘ نيراشصت-نا ق-ق-ح ثي-ح ،يرا-فا-ب-لا

’و ةيشضاŸا ةنشسلا ’ رشسخي ⁄ يذلا نريابلا ىلع
اهنم نانثا ،تاءاقل ةثÓث ‘ ىوشس ةيلا◊ا ةنشسلا
كلذو ،Ëاهنفوه مامأا دحاوو ينيعبشس نب قافر مامأا

نب كارششإا ىلع زور خابدÓغ بردم رارشصإا دكأا ام
ةلآا فاقيإا ىلع هتردقب هملعل ،ةهجاوŸا ‘ ينيعبشس
.ةيموجهلا نرياب

’ويدراوغ ديب ل◊او..زرfi رمدت ةقث ةمزأا

بابششلا لخاد رد-شصم ف-ششك
تاشضوافم ةقيقح ،يدوعشسلا
Îشسي--ل بع’ ع---م ،يدا---ن---لا

مÓ--شسإا ير--ئاز÷ا ،ي--ت--ي---شس
  .Êاميلشس
نم اًدحاو Êام-ي-ل-شس سشي-ع-يو
حبشصأا نأا دعب ،همشساوم أاوشسأا

بردŸا تا-----با-----شسح جرا-----خ
هحا‚ مغر ،زرجور نادنيرب

ةياغلل زي‡ هجوب روهظلا ‘
،يشسنرفلا وكانوم يدان ةقفر

تد--كأاو .ي---شضاŸا م---شسوŸا ‘
ة-يدو-ع-شس ة-ي-ف-ح-شص ردا--شصم
يدا-ن-لا ‘ لوؤو-شسم ن-ع Ó-ق-ن
دحأا وه Êاميلشس نأا يدوعشسلا
نم اهحرط ” ي-ت-لا ءا-م-شسأ’ا
ةÎف لÓخ اهعم دقاعتلا لجأا
حشضوأا ،ةيوتششلا ت’ا-ق-ت-ن’ا
ديفت يتلا راب-خأÓ-ل ة-ح-شص ’ ه-نأا ه-تاذ رد-شصŸا
:لاقو ،بعÓل ايم-شسر ا-شضر-ع يدا-ن-لا Ëد-ق-ت-ب
مدقي ⁄ نكل ،ةحورطŸا ءامشسأ’ا نم Êاميلشس““
ةÎفلا ‘ بع’ يأ’ يمشسر سضرع يأا يدانلا
Êاميلشس بناجب مشسا نم Ìكأا كانه ،ةيشضاŸا

لÓخ مهتامدخ ىلع لوشص◊اب ةرادإ’ا بغرت
Ú◊ رمأ’ا اذه ليجأات ” نكل ،ةلبقŸا ةÎفلا

دعبو ،ةيلاŸا ةءافكلا ةداهشش ىلع يدانلا لوشصح
،سسمأا موي ةيلاŸا ةءافكلا ى-ل-ع يدا-ن-لا لو-شصح
ÚلبقŸا Úمويلا لÓخ عامتجا كا-ن-ه نو-ك-ي-شس
سسي--لو ،سضور--ع--لا Ëد---ق---ت ثح---ب ل---جأا ن---م
ة-م-ئا-ق--لا ‘ Êا--م--ي--ل--شس د--جاو--ت ةرور--شضلا--ب
 .““ةيئاهنلا

 اسضيأا هتلاح بقاري نويل يدان
ةلاح بقÎي نويل يدان لازي ’ رخآا بناج نم
ديردم وكيتل-تأا يدا-ن كر– د-ع-ب-ف ،Êا-م-ي-ل-شس
هفوفشص ميعدتل ةياغلل ةداج ةوطخ ،Êابشسإ’ا

Ãد يشسنرف يدانلا مجاهÁام بشسحب يليب

““بيكيل““ ةفيحشص تفششك
مدقت Êابشسإ’ا يدانلا نأا
ةراعتشس’ يمشسر سضرعب
د-ن--ب دو--جو ع--م ى--شسو--م
ا-م-ك .ا--ي--ئا--ه--ن ه--ئار--ششل
تو--ف““ ة--ك--ب--شش تفا---شضأا

ءارششلا دن-ب نأا ““و-تا-كÒم
وروي نوي-ل-م53 هتم-ي-ق
ةداعإا نم ة-ب-شسن فÓ-خ-ب
 .Óبقتشسم يلبÁد عيب
يدانلا ولوؤوشسم ليÁ ’و
‘ طيرف-ت-ل-ل ،ي-شسنر-ف-لا

داجيإا لبق ،يلبÁد ىشسوم
.ه--ل بشسا--نŸا ل---يد---ب---لا

يدا-----ن------لا نأا تر------كذو
مئاد لشصاوت ‘ يشسنرفلا
ير-ئاز÷ا م-جا-هŸا م--شضل
يذ-لا ،Êا-م-ي-ل-شس مÓ--شسإا

Áع-م هد-قا-ع-ت خ-شسف د-ع-ب ا-ًنا‹ ل-حر-ي نأا ن-ك
.هتياهن نم رهششأا6 لبق ،يتيشس Îشسيل

  يرمعلبب قاحتلÓل ادج سسمحتُم
قاحتلÓل اÒبك اشسامح يرئاز÷ا ›ودلا رهظأا
وتاكŸÒا لÓخ ،يشسنرفلا نويل كيبŸوأا يدانب
عم ةيلا◊ا هتمزأا نم جورخلل ،يرا÷ا يوتششلا
نأاب ““بيكيل““ ةدير-ج تف-ششكو .ي-ت-ي-شس Îشسي-ل

ةرادإا عم يم-شسر ل-ك-ششب سضوا-ف-ت ة-بر◊ا سسأار
فوفشص ميعدتل ،سس’وأا لاششيم نوج سسيئرلا

ة-ب--غر دو--جو رد--شصŸا تاذ تد--كأاو .ه--ق--ير--ف
‘ ““ميلشس ربوشس““ ةيؤورل Úفرط-لا ن-م ة-لدا-ب-ت-ُم
 .يرمعلا نب لامج هنطاوم عم ةليكششتلا سسفن
عم دقعب ا-ط-ب-تر-ُم ،نا-ي-ن-ب-لا Úع ن-با لاز-ي ’و
ى-ع-شسيو ،1202 ناو-ج ة-يا-غ ¤ا ““ز-ي-شسكو-ف--لا““

حمطيو .لاجآ’ا برقأا ‘ مازتلإ’ا اذه خشسفل
وهو ،ءاوجأ’ا Òيغتل ،ءارحشصلا يبراحُم فاده
‘ زيل‚إ’ا لخدتي ’ يكل ،مازتلإا يأا نم رُح

.هÒشصم ديد–

هعسضو بقاري نويلو ..Êاميلسس ديري يدوعسسلا بابسشلا

دوــعيسس رـــــسصان نب
 يرايلاك ةــهجاوم ‘

ةليكششت ‘ ًاÒبك ًاغارف رشصان نب ل-ي-عا-م-شسإا ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا كر-ت
سسوتنفوج هشسفانم دشض Òخأ’ا ءاقل-لا ‘ ًا-شصو-شصخ ،نÓ-ي-م ه-ق-ير-ف
،““وÒشس ناشس““ هبعلم ىلع ةيثÓث-ب ““يÒنو-شسور-لا““ ه-ي-ف مز-ه-نا يذ-لا

اذه ›اطيإ’ا يرودلا ةلوطب ‘ قيرفلل ةراشسخ لوأا تناك يتلا يهو
 .مشسوŸا

نم ءافششلا لجأا نم عارشص ‘ ةيشضاŸا مايأ’ا لÓخ رشصان نب لخدو
Èمشسيد رهشش فشصتنم اهل سضرعت دق ناك ي-ت-لا ة-ي-ل-شضع-لا ة-با-شصإ’ا
ةدوع باÎقا تدكأا ةيباجيإ’ا رابخأ’ا رخآا نأا ’إا ،امراب دشض يشضاŸا
 .›ا◊ا رهششلا ةياهن لبق هقيرف عم ةكراششملل بعÓلا

ليعامشسإا ةدوع نإاف ةيلاطيإ’ا ““تروبشس وليد اتيزاغ’““ ةفيحشصل ًاقفو
نÓيم هقيرف اهبعليشس يتلا ةارابŸا ‘ نوكتشس ة-شسفا-ن-م-ل-ل ر-شصا-ن ن-ب

ةباشصإ’ا نم ًابيرقت يفشش نأا دعب ،›ا◊ا يفناج81 موي يرايلاك دشض
 .ةيشضاŸا ةمهŸا تاءاقللا نم هتمرحو اهنم Êاعُي يتلا ةيلشضعلا

 هقافر ةيقب عم ةنمازتم هتدوع
‘ ءامشسأ’ا نم ديدعلا ،›ويب ونافتي-شس ،نÓ-ي-م ق-ير-ف برد-م د-ق-فو
نع باغ رشصان نب ¤إا ةفاشضإاف ،ةباشصإ’ا ببشسب ةÒخأ’ا تايرابŸا

نا-ت’ز يد-يو-شسلا م-جا-هŸا مر-شضıا ن-م ل-ك ““يÒنو-شسور-لا““ ق-ير--ف
كلذكو تبشسلا موي ونيروت ةارابم ‘ ةدوعلل حششرŸا سشتيفوميهاربا
 .زركياميلياشس سسكيلأا باششلا يكيجلبلا

‘ ايربÓك يديف-يد نÁأ’ا Òه-ظ-لا كار-ششإ’ ›و-ي-ب بردŸا ر-ط-شضاو
كلذكو باشصŸا رشصان نب بايغ لظ ‘ سسوتنفوج دشض بعلŸا طشسو
¤إا ةفاشضإا ،انوروك سسوÒف نم سشتينورك ي-شضار ي-ن-شسو-ب-لا ةا-نا-ع-م
.وتنفينيب قيرف دشض هدرط دعب ›انوت وردناشس ىلع ةطلشسŸا ةبوقعلا

باجعإا Òثي مÓغ
 ةلفط ببسسب نايلطلا

كلذو ،ايلاطيإا ‘ باجعإ’ا مÓغ يزوف ينطولا بختنŸا عفادم راثأا
لجر مÓغ يزوف نأا Úبت ثيح ،اهب ماق يتلا ةÒخأ’ا هتجرخ دعب
نم غلبت ةاتف بعÓلا راز ،عقاولا ‘ .ةياغلل سساشسحو فيطلو نواعتم
‘ يكوششلا تÓشضعلا رومشض نم ردان لكششب ةباشصم تاونشس5 رمعلا
يشسفنتلا زاهجلل يعيبطلا ءادأ’ا نمشضي ’ سضرم وهو ،هروشص دششأا

ءار-جإ’ ورو-ي ف’آا6ـب اهل عÈت د-ق نا-ك ا-مد-ع-ب-ف ،فار-طأ’ا ل-ششيو
سصاÿا هشصيمق اهادهأاو ةرŸا هذه اهلزنŸ ه-جو-ت ،ة-ي-حار-ج ة-ي-ل-م-ع
قولخ مدقلا ةرك بع’ نم ةليمج ةتفل  يهو ،اهعم ةروشص طقتلاو
.سسانلا عم Êواعتلا هشسح فلأ’ا ةرملل دكأا

 هططخ جراخ هعسضي لازي’ ›وبان
نأا ’إا ،مهحرشستشس يذلا ÚبعÓلا ةم-ئا-ق ن-ع ةراد-غ-لا م-ت-ك-ت م-غرو
نع ثحبي لازي ’ يدانلل يشضايرلا ريدŸا نأا تدكأا ““وتاكÒم ويششتلاك““

هتركفم ‘ عشضي لازي ’ ثيح ،مÓغ يرئاز÷ا بعÓلا دقع عيب لبشس
اطبترم همودق ىقبي يذلا يŸÒاب نوشسرÁإا يشسليششت يدان بع’

.يدانلا نع مÓغ ليحرب

 ملسسيسس نارهو بعلم
 مداقلا ليرفأا ‘

Ó-با-ق د-يد÷ا نار-هو بع-ل-م نو-ك--ي نأا ر--ظ--ت--ن--ي
اذهو ،مداقلا ليرفأا رهشش نم ةياد-ب ،لÓ-غ-ت-شسÓ-ل

‘ ما-ق-ُت-شس ي-ت-لا ة-ي-ط-شسو-تŸا با-ع-لأÓ--ل ا--ب--شس–
.ةمداقلا ةنشسلا ‘ ،يرئاز÷ا برغلا ةمشصاع
ةرازو ‘ تا-ي--شضا--ير--لا تآا--ششنŸُا ر--يد--م ح--شضوأاو
رئازجلل ةÒبك ةفاشضإا نوكيشس ،ديد÷ا بكرŸُا نأاب ،يمود اشضر ،ةشضايرلاو بابششلا

ةبششوششعُم ةيشضرأاب ازيمتم ،رئاز÷ا برغ ‘ ديد÷ا بكرŸُا زيمتيو  .Óبقتشسُم
عشضو ررقت ،لشصفنُم قايشس ‘و .ادج ةيلاع ةدوج تاذ ،““ERBIF RIA““ ايعانطشصإا

نم لغتشسُيل ،مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–’ا فرشصت ت– ديد÷ا ةعيلقلا بعلم
.ةباششلا تابختنŸا

 نريابلل دوسسأ’ا حبسشلا هنأا دكؤويو دوعي ينيعبسس نب
يشضاŸا مشسوŸا لÓخ هق-لأا-ت م-غر

ي-ت-ي-شس Îشسششنا-م ة-ل-ي--ك--ششت ‘
يرئاز÷ا مجنلا داع ،يز-ي-ل‚إ’ا

عم ًادد‹ ةاناع-م-ل-ل زرfi سضا-ير
’ويدراوغ بيب Êاب-شسإ’ا ه-برد-م
ناكو ،يرا÷ا مشسوŸا ةيادب ذنم

fiويدراوغ ة-ق-ث عز-ت-نا د-ق زر’
،ي----شضاŸا م----شسوŸا لÓ----خ ًاÒخأا
‘ Êا-ب-شسإ’ا بردŸا ه--ب ع--فد--ي--ل
33 لÓخ زنز-ي-ت-ي-شسلا ة-ل-ي-ك-ششت
يز--ي--ل‚إ’ا يرود--لا ‘ ةارا--ب---م
›ود--لا م--ج--ن---لا ح‚ ،زا---ت---مŸا
11 ليجشست ‘ ا-ه-لÓ-خ ير-ئاز÷ا

،هئÓمزل فاد-هأا9 عن-شصو ًا-فد-ه
ي---ب---ع’ ل---شضفأا Úب ن---م نا---كو
  .مشسوŸا لاوط قيرفلا

،يشضاŸا لاطبأ’ا يرود مشسوم ‘و
فد--ه ل--ي---ج---شست ‘ زرfi ح‚

4 ة-عا-ن-شصب ما-ق ه-ن-ك-لو ،د--ي--حو
تايرابم7 لÓخ هئÓمزل فادهأا

 .ةيراقلا ةقباشسŸا ‘ اهب كراشش

لايرلا ةهجاوم ذنم تأادب ةمزأ’ا
 بايإ’ا ‘

فا-ن-ئ-ت-شساو ““ا-نورو-ك““ ة-مزأا د--ع--ب
ةهجاوم ‘ يت-ي-شسلا تنا-ك م-شسوŸا

با-يإا ‘ د-يرد-م لا-ير ما-مأا ة-ما--ه
م-شسوŸا ن-م ا-بوروأا لا-ط-بأا ة-ط--بار
‘ زرfi ق-لأا-ت م-غر ن-ك-ل ،ي-شضاŸا
ةمئاقلا لخد-ي ⁄ ه-نا ’إا با-هذ-لا

بعÓ-لا ل-ع-ج ا-م و-هو ،با--يإ’ا ‘
‘ هيلع ر-ثأا ا-م و-هو ،اد-ج ا-ن-يز-ح

لا◊ا لsدبت ثيح ،›ا◊ا مشسوŸا
داعو ،يرئاز÷ا مجن-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب
ىناع يتلا ’ويدراوغ ء’دب ةكدل
‘ ا--ه--ي--ل--ع سسو---ل÷ا تاÎف ن---م
رهظتل ،ًا-شضيأا ي-شضاŸا ل-ب-ق م-شسوŸا

هبردمو بعÓلا Úب حط-شسلا ى-ل-ع
ة--ب--شسن ن--م ل--ل--ق--ت ،ة--ق--ث ة--مزأا

ذنمو .ر-ئاز÷ا م‚ تا-كرا--ششم
،1202-0202 م--شسو--م ة--قÓ---ط---نا

ة--ل---ي---ك---ششت---لا ‘ زرfi كرا---شش
لÓخ يتيشس ÎشسششناŸ ةيشساشسأ’ا

،غيلÈÁÒلا ‘ طق-ف تا-يرا-ب-م9
هنأا امك ،Úتارابم ‘ ليدبك لخدو

لÓ-خ فاد-هأ’ا ل-ي-ج-شست ‘ ح‚
،ةيلÙا ةقباشسŸاب ط-ق-ف Úتارا-ب-م

كابشش ‘ ًادحاو ًافده لّجشس ثيح
،ي-ت-ي-شس Îشسي-ل ق-با-شسلا ه-ق-ير--ف
‘ ““كير--تا--ه““ ة--ي--ثÓ--ث فا--شضأاو
.يلنÒب كابشش

عجارت
ًادها-شش ا-بوروأا لا-ط-بأا يرود نا-كو
سضا-ير ما-قرأا ع-جار-ت ى--ل--ع ًا--شضيأا

fiا اذ--ه زرŸكرا-شش ثي-ح ،م--شسو
تايرابم5 لÓخ يرئاز÷ا مجنلا

⁄ ه-ن-ك-لو ،ة-يرا-ق-لا ة-ق-با-شسŸا ‘
يأا ةعا-ن-شص وأا ل-ي-ج-شست ‘ ح-ج-ن-ي
يرئاز÷ا مجنلا ىنمتيو .فادهأا

ًافلت1202fl ما----ع نو----ك-----ي نأا
ع--م ه--تÒشسم ‘ ه--ل ة--ب---شسن---لا---ب
نأاو ًاشصو-شصخ ،ي-ت-ي-شس Îشسششنا-م
’و-يدراو-غ بي-ب Êا-ب-شسإ’ا بردŸا

لÓخ ديدج زكرم ‘ هكارششإا ررق
Îشسششنا-م ما-مأا ي-براد--لا ةارا--ب--م
دا–’ا سسأا----ك ‘ د----ت----يا----نو-----ي
زو-ف-ب ته-ت-نا ي-ت-لاو ،يز--ي--ل‚إ’ا
.در نود Úفدهب زنزيتيشسلا

رح مجاهم
بعÓلا ةبرجتب ’و-يدراو-غ ما-قو

زكرŸا وهو ،ر◊ا مجاهŸا زكرم ‘
ل-ير-با-غ ةدا-ع ه-ب كرا-ششي يذ-لا

.وريو-غأا و-ي-جÒشس وأا سسو-شسي-خ
زرfi حا‚ مدع نم مغرلا ىلعو

ناك هنأا ’إا ،فادهأ’ا ليجشست ‘
ة--ل--ي--ك--ششت ‘ ً’ا--ّع--ف ًار---شصن---ع

تدا--ششأا ثي--ح ،ز--نز--ي---ت---ي---شسلا

ىوتشسŸاب ةيناط-يÈلا ة-فا-ح-شصلا
م---غر بعÓ----لا ه----مّد----ق يذ----لا

.هزكرم Òغ ‘ هتكراششم

دق بعÓلاو ..ةÒبك تايد–
 هتناكم ديعتسسي

ةد-ع تا--يد– زرfi ر--ظ--ت--ن--تو
ما-ع ‘ ي-ت-ي-شس Îشسششنا-م ة-ق-فر
ةدوعلل قيرفلا ىعشسي ثيح ،1202
يرود--لا ‘ ة--مد--قŸا ز--كار--م ¤إا
ل--ت--ح--ي ذإا ،زا--ت--مŸا يز--ي--ل‚إ’ا
‘ سسماÿا زكرŸا ًاي-لا-ح ق-ير-ف-لا

5 قرافبو ةقباشسŸا بيترت لودج
،لو-بر-ف-ي-ل رد-شصتŸا ن--ع طا--ق--ن
ه-ت-ب-ع-ج ‘ ق-ير-ف-لا كلÁ ن-ك-لو
هل لف-ك-ي-شس Úت-ل-جؤو-م Úتارا-ب-م
زد-ير-لا ة-م-حاز-م ا--م--ه--ب زو--ف--لا

عار-شص ‘ د-ت-يا-نو--ي Îشسششنا--مو
.ةرادشصلا

مامأا ةسسفانملل مويلا دوعي سسانوأا
 انيتنرويف

ةشسفانŸا ةم-غ-ن ،سسا-نوأا مدآا ،ير-ئاز÷ا ›ود-لا د-ي-ع-ت-شسي
Ãف مامأا ›اطيإ’ا ويششتلاكلا نم71 ةلو÷ا ةبشسانÒانيتنو

نم ىفاعت امدع-ب ،ا-ي-لا-ط-يإا ‘ ةرا-شس ارا-ب-خأا ى-ق-ل-ت ا-مد-ع-ب
ىوتشسُم ىلع ،يشضاŸا عوبشسأ’ا اهل سضر-ع-ت ي-ت-لا ة-با-شصإ’ا
،ةيرحشسلا تاشسمللا بحاشص نوكي-شسو ،ة-بر-قŸُا تÓ-شضع-لا

ة-ه-جاو-م ة-ب-شسا-نÃ ،مو-ي-لا ،يرا-ي-لا-ك ه-يدا-ن ع-م ار-شضا--ح
““ركو÷ا““ رود يراشسي-لا ل-غ-ششي نأا بق-تر-ُيو  .ا-ن-ي-ت-نرو-ي-ف

،ةيندبلا ةيحانلا نم %001 ةبشسنب زهاج Òغ هنأاو ةشصاخ
دق ،ايقيرفإا لطب ناكو  .ةشسفانŸا نع ليوطلا هفقوت ببشسب

لكاششŸاو انورو-ك سسوÒف بب-شسب ،Úل-ما-ك ن-ير-ه-شش ع-ي-شض
.ةرم لك ‘ هقحÓُت يتلا ةيلشضعلا

رارسسأا دجوت ’““ :روليد
ةرباثŸاو ..ةاي◊ا ‘

““يقلأات ببسس
هيليبنوم يدان بع’ ،روليد يدنأا فششك
هقلأات ءارو رشسلا نع ،ينطولا بختنŸاو

ل-شصو ه-نأا اد-كؤو-م ،ÚشضاŸا Úم--شسوŸا ‘
،لمعلاو ةر-با-ثŸا ل-شضف-ب ىو-ت-شسŸا اذ-ه-ل
سصا-خ بردÃ ه-ت-نا-ع-ت-شسا ن-ع كي-ها--ن
““ ع---------قوŸ ح---------ير---------شصت ‘ لا----------قو
edalliapzella““: ““’ رار-شسأا د--جو--ي  ‘

ن-م تد-كأا-ت Úم-شسو--م ل--ب--ق--ف ،ةا--ي◊ا
تنع-ت-شسا د-قو ،Êد-ب-لا ل-م-ع-لا ةرور-شض

Ãنوميشس نا-ي-لروأا ى-عد-ي سصا-خ برد،
جرا-خ ي--تÎف لاو--ط ي--ع--م نا--ك ثي--ح

ى-ل-ع ه-ع-م برد-تا تن-ك ثي--ح ،يدا--ن--لا
ةÒثك روما ميظنتلا نع كيهان ،دارفنا

،مو--ن--لا تا--قوأا بنا--ج ن--م ي--تا--ي--ح ‘
تدفتشسا ام و-هو ،ة-حار-لاو ،تا-ب-جو-لاو
ديزŸا قيقحتل امئاد ح-م-طأاو اÒث-ك ه-ن-م
¤إا لو-شصو-ل-ل Êا-ف-ت-لاو ل-م-ع-لا--ب ن--ك--ل
.““Èكأا ىوتشسم

 يرانكلا مامأا وكيسسÓكلل زهاج دا–’ا
ةÒبكلا ةهجاوملل اهتادادعتشسا رئاز÷ا دا–ا ةليكششت مويلا يهنت
يشسنرفلا بردŸا دكأا دقو ،ادغ لئابقلا ةبيبشش مامأا اهرظتنت يتلا
ةزهاج تحبشصأا هتليكششت نأا يجورف يÒت ةمشصاعلا دا–إا قيرفل
Ÿنث’ا موي لئابقلا ةبيبشش ةهجاوÚ ‘ نم ةعباشسلا ةلو÷ا راطإا
 .ةفÙÎا ةطبارلا

بردŸا تاحيرشصت  ةراطشسوشس قيرفل ةيمشسرلا ةحفشصلا تلقنو
تابيردت ا-ه-ي-ف يرŒ ي-ت-لا ءاو-جأ’ا ن-ع ثد– يذ-لا ي-شسنر-ف-لا
‘ ةبيبششلا ةكراششم ببشسب ةلوطبلا فقوت ةÎف لÓخ دا–إ’ا

انيرجأا ثيح ،ةÎفلا هذه لÓخ اديج انلمع““ :Óئاق فاكلا سسأاك
ل-جأا ن-م اذ-هو عا-جÎشس’ا ة-شصح ل-ب-ق ،Úت-ي-ب--يرد--ت Úت--شصح

نأا دقتعأا امك ،لئابقلا ةبيبشش مامأا ةل-ب-قŸا ة-ه-جاو-م-ل-ل Òشضح-ت-لا
¤إا ةجاحب نحن ..ةهجاوŸا هذهل %001 ةبشسنب نيزهاج ÚبعÓلا
.““ةارابŸا ةياغ ¤إا هب موقنشسو ،عاجÎشس’ا نم ديزŸا
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تاذلا ريوطت

ىعصسا
دادÎصسل

كد‹
حÓسص راسشتسسŸا /ملقب

بلاطوب نيدلا

عا--جÎسسا ل--جأا ن--م ى--ع--سسا
ل--جأا ن--م ،كسسف--ن--ب كت--ق--ث
ي--ت--لا كت--نا--ك--م عا---جÎسسا

دوعت نأا لجأا نم ،كنم تبلسس
ةو-ق .ة-م-ي-ل-سسلا كتر-ط-ف ¤إا

كنم اهذخأا-ي ⁄ كت-ي-سصخ-سش
و فوÿا اهذخأا لب ،نورخآلا
ل--ت---حا يذ---لا نز◊او Í÷ا

وحن يسضŸا نع كعنمو كبلق
.كحومط
دق ،يسضاŸا ¤إا نّحن ام اÒثك
انعسضو ،انتلوطبل ادهم نوكي
عم ا-ن-ك-ح-سض ،ا-ن-تا-م-سصب ه-ي-ف
انتوق تزرب ،نÿÓاو قافرلا

ا-نرار-سصإا ،ا-ن-ترار-ق ذا-خ-تا ‘
دقل ..ةمقلا ¤إا لوسصولا ىلع
.اديعب اهدعب انلحرو ..انك
بقÎلاو فوÿا ¤إا ا--ن--ل---حر
مؤواسشتلا ¤إا انل-حر ،ي-ب-ل-سسلا

Ãإا ،ن-مز-لا ا--ن--ل هؤو--ب--خ--ي ا¤
و-ح-ن ا-ي-ع-سس ي--سضŸا ‘ ددÎلا
ى-سشخ-ن ا-ن-ح-ب-سصأا ،ا-ن--مÓ--حأا
اندتعا ،اننا-ك-م ن-م كر-ح-ت-لا

،نا-مآلاو ة-حار--لا ة--ق--ط--ن--م
ثبي ام ل-ك-ل ءاد-عأا ا-ن-ح-ب-سصأا

يعسسلل انوعديو ةكر◊ا انيف
،اند‹ عجÎن ىتم ،ل-م-ع-لاو
مأا ،تا-قوألا ي-ه-ت-ن-ت نأا د-ع--بأا
 .ايتع Èكلا نم غلبن نأا دعب
ظقيتسسا ،قيدسص اي ظقيتسسا

كناز--------حأاو كفواfl ن--------م
ةمداقلا تاظحل-لا ل-ب-ق-ت-سساو
كب--ل--ق ح--ت--فا ،بحر رد---سصب
اوعداو ط-ط-خ ،ل-ب-ق-ت-سسم-ل-ل
 .كمÓحأا كغلبي نأا هللا
تاظحل-لا ا-ق-ح ، ةز-ج-ع-م تنأا
عئار كنأا كÈخت-سس ة-مدا-ق-لا

اديعسس سشي-ع-ت نأا ق-ح-ت-سستو
.ظقيتسسا.. ليوط تقول

لكسشب ةينهŸا كتايح ‘و ماع لكسشب كتايح ‘ ر“
،ةŸؤوم اه-تا-ياد-ب ‘ نو-ك-ت ثاد-حأاو ف-قاوÃ سصا-خ
وأا دعوم نودب كيلع لخدتو كل ةأاجافم نوكت دقو
!!.. راذنإا قباسس
ليحر وأا لمعلا ماظن ‘ Òغتك ..لاثŸا ليبسس ىلع
ىلع كلوسصح وأا ،زفfiو ةودق ليمز وأا ،زيمُم ريدم
كليو–# Èخ وأا .. كل يسضرم Òغ يفيظو مييقت
Ÿكحيرسستو كتامدخ نع ءانغتسسا وأا ةديدج ماه
يتلا فقاوŸا وأا ثادحألا نم اهÒغو  ! ..لمعلا نم
ديج لكسشب اهل ةباجتسسلا وأا اهلبقت كيلع بعسصي
اقيمع ارثأا وأا ةمدسص كلخاد ‘ ثدحتف ،يسسايقو
اطابحإا كل ببسستف كيلع ةيسسكع هجئاتن نوكت دق
لبقت مدع وأا رارمتسسلا ‘ ةبغر مدعو ارمذت وأا
هذه نأا ر-مألا ة-ق-ي-ق-ح ‘ ن-ك-لو .د-يد÷ا ع-سضو-لا
تامي-ع-ط-ت-لا-ب ة-ه-ي-ب-سش ي-ه ف-قاوŸا وأا تا-مد-سصلا
بولسسأاو كئادأا نم نسس–و كيوق-ت ي-ت-لا ة-يو-ي◊ا

طبسض ةداعإا ‘ كدعاسستو ،كطاسشن ددŒو كلمع
ىو--ت--سسم ن--م ع--فر--تو ،كفاد--هأا هاŒ كت--ل--سصو--ب
.Èكأا ةيلعافو ةءافكب ةدوعلل رارسصإلاو ةيعفادلا

نم سصلخت-لاو ،كتارد-ق م-ي-ي-ق-ت د-ي-ع-ت كل-عŒو
كتاقÓ-ع ط-ب-سض د-ي-ع-تو ،كلو-ح ن-م تا-ت-ت-سشŸا
ن--م ن--سس–و كل--سصاو--ت تارا---ه---مو ،ة---ي---ن---هŸا
ةلحرÃ ر“ دقف ،كتاقوأل ل-ث-مألا كرا-م-ث-ت-سسا

كل ببسست رمتسسم ينيتور طمنب ةليوط ةيلمع
‘ افعسضو يلمعلا دوÈلاو يفيظولا ءاخÎسسلا
دقفتف ،رعسشت ل ثيح نم ةي-جا-ت-نإلاو ةءا-ف-ك-لا

كنو-ط-خ-ت-ي و كلو-ح ن-م مد-ق-ت-يو ،Èكأا ا-سصر--ف
Ãلحار!!

ة-ي-ن-هŸا كتا-ي-ح ‘ تا-مد-سصلا نو-ك-ت د-ق كلذ--ل
ةيوي◊ا مامزب اكسس‡و ايوق كئاقبل امهم اردسصم
طو-ق-سس ن-م كذ-ق-ن-ي-ل ةا‚ قو-ط وأا طا--سشن--لاو
.يثراكو يودم

؟ءاينغأا اوحبسصأا فيك
 ÚحفاكŸا لامعألا لاجر رهصشأا حا‚ سصصصق

؟بويتويلا نم لاŸا حبرت فيك
حابرألاو تادهاصشŸا قيقحتل Úئدتبملل حئاصصن

ةيعقاو ةاي◊ا ‘ حا‚ سصسصق
ل--سشف ة---ل---حرÃ رورŸا د---ع---ب

سسا-ن-لا ن-م د-يد-ع-ل-ل ة--ل--يو--ط
ن-كر لÓ-خ ن-م م-ك-ل ا-ه-مد-ق--ن
م-ك-ي-ط-ع-ن ى-ت-ح ““لاŸا عا-ن-سص““

ام لسشفلا نأا مكل تبثنو ةعفد
كنم رارقب أاد-ب-ي ق-ير-ط لإا و-ه
رارمتسسا ن-ع ف-قو-ت-ت ا-مد-ن-ع

fiل-سشف-لا-ف ،حا-ج-ن-ل-ل كت--لوا
ي-سضŸا-ب مو-ق-ي ن-م تنأا ق-ير--ط
ن-م ذ-خ-ت--ت نأا كي--ل--عو ،ه--ي--ف

Œًاديدج ًاقيرط ةلسشافلا كبرا
هل-ع-ف-ب ما-ق ا-م اذ-هو ،حا-ج-ن-ل-ل
كلذ-كو ⁄ا-ع-لا ءا-ي-ن-غأا ى-ن-غأا
ةمسصب او-كر-ت ن-يذ-لا Òها-سشŸا

،ةير-سشب-لا خ-يرا-ت ‘ ةز-ي-م-ت-م
ةعو-م‹ در-سسب مو-ق-ن فو-سسو
براجتلا نع ةرسصتfl سصسصق
ةعوم‹ اهب ّرم يتلا ة-ل-سشا-ف-لا

ÒهاسشŸاو ءاين-غألا ن-م ةÒب-ك
نأا اهدع-ب او-عا-ط-ت-سسا ن-يذ-لاو
¤إا او-ل-سصوو ا-ه-ي-ل-ع او-ب-ل-غ-ت--ي

.انعم اوعباتف ،حاجنلا قيرط

‘ حا‚ شصسصق
ةيعقاو ةاي◊ا

هسضر-ع-ن فو-سس ا-م نإا
رسصتقت ل براŒ نم
،ءاين-غألا ى-ل-ع ط-ق-ف
ةور-ث سسي-ل حا-ج-ن-لا--ف
رود ًا--سضيأا ا‰إاو ًا--م--ئاد
سصاخسشأا هب ماق زيم-ت-م
‘ ة---مÓ---ع ح----ب----سصأاو
ا-ن-ع-م ع-با-ت-ف ،خ-يرا--ت--لا
.ةيلاتلا تارقفلا

فيتسس لامعألا لجر
زبوج

،ل-بآا ة-كر--سش بحا--سص و--ه
رقم لÓخ نم اهأادب يتلاو
،تارا-ي-سسل-ل جار--ج ‘ نا--ك
ةاسسأاÃ فيتسس ةاي-ح تأاد-بو
نأا ¤إا هلاقتناو هل هيوبأا كرت
دقو ،ينبتلاب ةر-سسأا ع-م سشي-ع-ي
ةسساردلا بناج ¤إا لمعلاب ماق
،تا-ي-نوÎك--لإلا ىو--ه--ي نا--كو

نأا رر------قو ة‹Èلا سسرد-------ف
جارج ا-هر-ق-م ة-كر-سش سسسسؤو-ي
– لبآا ““ ةكرسش يهو ،تارايسسلل
elppA““.
ة---كر---سشلا تح‚ نأا د----ع----بو
Úسسسسؤوم ءاكرسش هعم حبسصأاو

ةكر-سشلا ن-ك-ل ،ا-ه-ن-م هدر-ط ”
ته---جاو هدر----ط ” نأا د----ع----ب

هب اونا-ع-ت-سسا-ف ةÒب-ك ر-ئا-سسخ
،ة-كر-سشلا هذ-ه ذ-ق--ن--ي ى--ت--ح
يه اهلعجي نأا عاطتسسا لعفلابو
جا----ت----نإا لا‹ ‘ ة-----ع-----بŸÎا
.⁄اعلا ‘ فتاوهلا

جÒبركوز كرام
ةا-ي-ح ة-سصق در--سسب مو--ق--ن ن--ل
ن---ع ة---ي---ن---غ ا---ه---نأل كرا---م
مو-ق-ن فو-سس ن-ك-ل ،ف-ير-ع-ت-لا
ي-ت--لا ل--سشف--لا ة--طfi در--سسب
ىنغأا Êاث ¤إا هتلّوحو ه-ت-ل-با-ق
هتركذ ام بسسح ،⁄اعلا ءاينغأا

Úف-لأا ما--ع--ل سسبرو--ف ة--م--ئا--ق
امدنعف ،رسشع ةع-ب-سسو

نÓ-----------عإا ”
عقوم م-خ-سضأا-ك ““كو-ب سسي-ف-لا““

هنأا ،ًايŸاع يعامتجلا لسصاوتلل
،ة-م-ها-سسم ة-كر-سشل لو– د--ق
هتكرسش مهسس نأاب كرام ئجوف

ه--سضر--ع ا‡ ،ًاد--ج سضف---خ---نإا
ÿب-ك ةرا-سسÒعم قفاو-ت-ت ⁄ ة

،ءاÌلاو حاجنلاب هتاعقوت
دو-هÛاو Èسصلا--ب ن--ك--ل
نأا كرا---م عا---ط---ت----سسإا

ردقت ةورث ىلع لسصحي
Ãكلت د-ع-ب رلود را-ي-ل

،ن--ير--ه--سشب ة---ثدا◊ا
ن-م ه-ب ما-ق ا--م بب--سسب

تاريوطتو تÓيد-ع-ت
.““كوب سسيفلا““ ‘

نوليإا لامعألا لجر
كسسام

م--ت--ي ⁄ م--سسا و---ه
⁄ا--ع ‘ ه--لواد---ت
هنأا م-غر ءا-ير-ثألا

ءا-ير-ثأا ىر-ثأا ن--م
و---ه---ف ،⁄ا----ع----لا
يذيفنتلا سسيئرلا

ة--------كر--------سش Èكأل
ecapS““ ىمسست يتلاو ءاسضفلل
x«، ةر-ثؤو-م ة-ي-سصخ-سش و--هو ‘
،ءاسضف-لا مو-ل-ع-ب سصاÿا لاÛا

ن--م د--ع--ُت ة--كر--سشلا نأا ثي---ح
اذ--ه ‘ ةد--ئار---لا تا---كر---سشلا
.لاÛا

ة-لا--كو نأا ر--كذ--لا--ب ر--يد÷او
امدنع ““اسسان““ ةيŸا-ع-لا ءا-سضف-لا

نم تاقوألا نم تقو ‘ تناع
تنا-ع-ت-سسا ،ة-ي-لاŸا دراوŸا ة-ل-ق
ةسصاÿا ةيئا-سضف-لا تا-ب-كرŸا-ب
،““سسكإا سسي---ب----سس““ ة----كر----سشب
ة-لا--كو نو--ل--يإا ذ--ق--نأا كلذ--بو
،ل-سشف-لا ن-م ة-يŸا-ع-لا ءا-سضف-لا

سسسسؤو---مو بحا---سص نآلا و---هو
.تارايسسلل ““srotoM““ ةكرسش
ه-تا-ي-ح ة-ياد-ب ‘ ى--نا--ع د--قو
ي-ك-ل ى-ت-ح لا-م دو--جو مد--ع--ل
اذ-ه نا-ك نإاو ،ما-ع-ط لوا-ن--ت--ي
ل هنأا ينعي ه-نإا-ف ًا-ئ-ي-سش ي-ن-ع-ي
ليحتسسŸاب ىمسسي ءيسشل دوجو
.مÓحأا نم هانمتت ام ذيفنت مامأا

عوسضوم م-ك-ل ا-ن-سضر-ع اذ-ك-هو
ةا----ي◊ا ‘ حا‚ سصسصق ن-----ع
ًاقيدسص حاجنلا نأا تبثت ةيعقاو
يتأاي ًامئاد حاجن-لا نأاو ل-سشف-ل-ل
برا-ج-ت-لا ن-م ةدا-ف-ت-سسلا ن--م
طاب-ترا كا-ن-ه نأاو ،ة-ل-سشا-ف-لا

Úبو ةلواÙا راركت Úب قيثو
،حاجنلل ة-يا-ه-ن-لا ‘ ا-نرا-ظ-ت-نا
رسشنب اومو-ق-ت نأا م-ك-ن-م و-جر-ن
ة-ع-م-سش نو-ك-ي ى-ت--ح لا----قŸا

د--ير--ي ن--م ق--ير---ط ءي---سضت
.حاجنلا

ةسصنم Òهاسشم نم ح-ب-سص-ُت ي-ك-ل
كتا-ن--ق كل نو--ك--يو ،بو--ي--تو--ي
ةÒب-ك-لا داد--عألا تاذ ة--سصاÿا

⁄اعلا ىوتسسم ىلع ÚعباتŸا نم
دو--هÛا لذ--ب كي--ل--ع ي--غ--ب--ن--ي
نإا ثيح ،كملح قيقحتل تقولاو
نم Ìكأا ةلحرلا ‘ نُمكت ةعتŸا
.هسسفن حاجنلل لوسصولا

مد-ق-ُن ن-كر--لا اذ--ه لÓ--خ ن--مو
نم يت-لا ح-ئا-سصن-لا سضع-ب م-ك-ي-لإا

ةد--عا---سسŸا Ëد---ق---ت ا---ه---نأا---سش
ةسصنم ‘ Úئدت-بŸا سصا-خ-سشأÓ-ل
Ìكألا د-ع--ُي يذ--لاو ،بو--ي--تو--ي
،ةفلتıا ع-قاوŸا Úب ا-ًماد-خ-ت-سسا

سضرعنسس ةي-لا-ت-لا رو-ط-سسلا ‘و
مكتدعاسسم اهنكمُي حئاسصن مكيلإا
تاونق حا‚ حيتافم ىلع فرعتلل
ا-ه-ب ح-سصن-ي ي-ت-لاو ،بو--ي--تو--ي--لا

سصا--خ--سشألاو ÊوÎك--لإلا ق--يو---سست---لا ءاÈخ
.بويتوي ةسصنم ‘ نيزرابلا

رارمتسساب ويديفلا عطاقم عفر ىلع ظفاح
،تاهويديفلا سضرعب بوي-تو-ي-لا ع-قو-م سصت-خ-ي
ه-ن-ع ثح-ب-ي ا-ن-ي-ع-م ا-عو-سضو-م ن-م-سضت-ت ي-ت--لا
سص ‘ ح-ج-ن-ت ي-ك-لو ،نود-ها-سشŸا ىلع ةا-ن-ق ع-ن-ُ
يغ-ب-ن-ي Úع-با-تŸا ن-م د-يد-ع-لا بذŒ بو-ي-تو-ي

ل ىتح رارمتسساب ةحاسسلا ىلع دجاوتلا كيلع
تاونقلاب نولغسشنيو كتانق نيد-ها-سشŸا ى-سسن-ي
رمتسسŸا دجاوتلا ن-م دو-سصقŸا سسي-لو ،ىر-خألا
كلذ-ل ،ى-ن-ع-م ل-م– ل تا-هو-يد-ي-ف ر-سشن-ت نأا
ةفداه ويديف ع-طا-ق-م ع-فر ر-مألا كن-م بل-ط-ت-ي

.عفنلاو ةدافإلا مدقُي يذلا ىنعŸا لم–
دنع لمŸُا Úتورلا عا-ب-تا بنŒ كي-ل-ع ي-غ-ب-ن-ي
سصب كما-ي-ق ةسصنم ىلع هعفر متيسس و-يد-ي-ف ع-ن-ُ
دوجوŸا ويديفلا مسستي نأا بجي ثيح ،بويتوي

تتبثأاو ،ةعرسسلاو دُدجتلاب بويتوي ةانق ىلع

ايجولونكتلا لا‹ ‘ تاءاسصحإلاو تاسساردلا
ةيرارمتسسلا ىلع ظفاحُت ل يتلا تاونقلا نأا

5 اًيموي دقفت بويتو-ي ة-سصن-م ى-ل-ع د-جاو-ت-لاو
ظفاح كلذ بُنجتلو ،ريدقت لقأا ىلع Úعباتم

ن-يد-ها-سشŸا ¤إا ل-سصت-ل كتا-ن-ق د-جاو--ت ى--ل--ع
.ÚعباتŸاو

مدقŸُا ويديفلا نومسضŸ بسسانم ناونع راتخا
نم ة-باذ÷ا ن-يوا-ن-ع-لا نأا ه-ي-ل-ع فرا-ع-تŸُا ن-م
انن-ك-م-ُيو ،ئرا-ق-لا Úع بذŒ ي-ت-لا ر-سصا-ن-ع-لا

لا‹ ‘ سسيل ماع لكسشب ةدعاقلا كلت ميمعت
،طقف يعامتجلا لسصاوتلا عقاومو ايجولونكتلا
كرا-ي-ت-خا نأا ة-فر-ع-م كي-ل-ع بجو--ت--ي كلذ--ل
‘ Òخألاو لوألا مكِحتŸُا وه حيحسصلا ناونعلل

،رارقلا هذاختا ›اتلابو ،دهاسشŸا ها-ب-ت-نا بذ-ج
.هيطخت وأا ويديفلا ةدهاسشÃ ءاوسس
ىوتfi عنُسصب كمايق دنع كيلع يغبني كلذل

ماي-ق-لا ،كب ة-سصاÿا بو-ي-تو-ي-لا ةا-ن-ق-ل فدا-ه

كلذ ع-م بسسا-ن--ت--ي ناو--ن--ع را--ي--ت--خا--ب
،ةيقادسصŸاو ةيبذا÷اب مسستي ،ىوتÙا

ةيسضق حرطي ناونعلا نوكي نأا زوجي Óف
نومسضم نأاب دهاسشŸا أا-جا-ف-ت-يو ة-ن-ي-ع-ُم
.ىرخأا ةيسضق سضرعيو لوانتي ويديفلا
ناو-ن-ع-ل كرا-ي-ت-خا ة-ي--م--هأا بنا--ج ¤إا

موقت يذلا ويديفلا ىوتfi عم بسسانم
ة-سصن-م لÓ-خ ن--م هÁد--ق--تو ه--ع--فر--ب
نأا ةاعارم كيلع يغبن-ي ه-نإا-ف ،بو-ي-تو-ي
لماوعلا نم يه ةيحاتفُم تا-م-ل-ك دو-جو
د-ها-سشŸا ى-ل-ع ل--ه--سس--ُت ي--ت--لا ة--م--هŸا

ويديف-لا ع-ط-ق-م ¤إا لو-سصو-لا ثحا-ب-لاو
.كب سصاÿا
تاملك نع ةرابع يه ةيحاتفŸا تاملكلا
سضورعŸا كعوسضوم ىوتحÃ ةقÓع اهل
سصخسشلا ىلع لهسسُت ،ويديفلا لÓخ نم
،ثح-ب-لا ج-ئا--ت--ن ‘ كدا--ج--يإا ثحا--ب--لا
سصاÿا ويدي-ف-لا ¤إا لو-سصو-لا ›ا-ت-لا-بو

اهنأا ‘ اه-ت-ي-م-هأا ن-ُم-ك-ت ا-م-ك .ه-تد-ها-سشمو كب
ىتح ثحبلا ةيلمع ‘ اًرهاظ كلعج عيطتسست
ل سصخسشلا اهب ثحب-ي ي-ت-لا ة-م-ل-ك-لا تنا-ك نإاو
ىل-عو ،كب سصاÿا و-يد-ي-ف-لا ىو-ت-حÃ ق-ل-ع-ت-ت
مادختسسا كيلع يغبني هنأا لإا كلذ نم مغرلا

،ه-مد-ق-ُت يذ-لا ىو-تÙا-ب ة-ي-حا-ت-ف-م تا--م--ل--ك
.عوسضوŸا عم بسسانتتو

بويتوي ىلع ةسصاÿا كتانق تايئاسصحإا عبات
ح-ئا-سصن ا-ي-جو-لو-ن-ك-ت--لا--ب نو--سصسصخ--تŸُا مد--ق
حئاسصنلا كلت مهأا ناكو ،بويتويلا ‘ Úئدتبملل
ة--ع--با--ت--مو ة--سصاÿا م--ه--تا--ن--ق--ب ما--م--ت--هلا
اهل يتلاو ،مهتانق ى-ل-ع ةدو-جوŸا تا-ي-ئا-سصحإلا

تلسصح يذلا ىوتسسŸا ىلع فرعتلا ‘ Òبك رود
نم نك-م-ت-ت-سس اذ-ه لÓ-خ ن-مو ،كتا-ن-ق ه-ي-ل-ع

امك ،اهميعدتو كيدل ةوقلا طاقن ىلع فوقولا
كتانقب ةدوجوŸا فعسضلا طاقن ىلع فرعتتسس
.اهÁوقتل اًدهاج ىعسستو

 نــــف
ششـــــيعلا

 نــــف
ششـــــيعلا

عانصص
لاŸا

Êدتل امئاسشتم سضعبلا لعŒ مومه نم هب انقرغت امو لكاسشم نم انيلع هيقلت امو عاجوأا نم هلم– اÃ ةاي◊ا نإا
يتلا بابسسألا نم يهو ،اهÒغوأا ةلسشافلا ةيفطاعلا تاقÓعلا وأا ةيسسفنلا تامدسصلا ببسسب اÃرل وأا يسشيعŸا عسضولا

Œا براجتلا نم ةعبان ةرظنلا هذه نوكتو ،«ءاقسشو سسأاي» ةرظن اهيلإا نورظنيو ةاي◊ا نوبحي ل مهلعŸؤوŸةاي◊اب ة
،ةاي◊ا ىلع تافسصو ًاماكحأا نوقلطي مهتلعج نز◊او ⁄ألا معط نم هوقاذ امو ءلؤوه اهيف هاناع امو

هظح نأاب مزجي ثلاثو ،ةاي◊اب هل ناكم ل هنأاب يعدي رخآاو ،““باذع يتايح““ لوقي سضعبلا ىÔف
ءلؤوه دنع مؤواسشتلا دح لسصيو ،يهتسشي ل ام قفو رومألا يرŒو ًامئاد هدناعت ةاي◊او ،ءيسس
ًامئاد مهاÎف ،مهتايح ىلع كلذ لك سسكعنيف ““راحتنلا تلواfi»و ““توŸا ين“““ ¤إا سصاخسشألا

ل مهتثداÙ اورطسضا نإاو نيرخآلا نوطلاخي لو ادحأا نوحزاÁ لو نوكحسضي ل هجولا يسسباع
هذه نوكت دقو ،ةسشيعŸا هذهب ًاعرذ اوقاسض مهنأاو اهمومهو ةاي◊ا لكاسشم نع مهمÓك زواجتي
نز◊ا ةلحرم نم انلاح Òغتيو يهتنتو موي يتأاي ـسس نكل ،لوطألا يهو بعسصألا يه ةلحرŸا

يه كلت ..ديدج نم رقتسستل انسسفنأا عجرتو ا-نرد-ق-ب ة-عا-ن-ق-لاو ى-سضر-لا ة-ل-حر-م ¤إا ى-سسألاو
fiيتأاي ل لمألاف ،لمألا عنسص ‘ انتلوا Ãل نإا ًاقح ..هعنسصن نم نحن هدرفÓنف هلو ،عانُسص لمأ،

دبلو ،راسصبألاو رئاسصبلا رهبتو ،لوقعلا بلختو ،نويعلا رُسست ،ةعيدب ناولأا تاذ ةعونتم هروسصو
سسأايو مهب ًامويو حرفو طاسشنو ةداعسسب نوكن ًامويف ،رومألا Òغتت اهنارودبو رودت نأا مايأÓل
ةايح Òيغت ةعانسص ،لمألا ةعانسص نقتن نأا دبل ةايحلل رمتسسŸا نارودلا ىلع بلغتنلو طابحإاو
،هفاقيإا جاومألا عيطتسست ل لمألا هناونع بكرÃ مايألا جاومأا ىلع بلقتي ،اهنقتي نم ناسسنإلا

هب ايحن لمأل ًاعيمج جاتحن كلذل ،حسضاو قيرطو ةوق لمألا نأل تاماودلا هفرŒ نأا نكÁ لو
ةعانسص تناك اذهل ،انطبحُأا نإا انعجسشيو ،انطقسس نإا انسضهنيو ،انفقوت نإا انعفدي ،هلجأا نم سشيعن

فيك ،لوÎب نود نم ةرايسسلاك لمأا نود نم ناسسنإلا نإا ،اهتاذ سسفنلا نم ناك نإا ةاي◊ا دوقو لمجأا امو ،لمألا
انرسصبأا نأا ذنم انعم دلو لمألا ،ديرُي اذامو بهاذ وه نيأا ¤إا فرعيسس فيكو ركفيسس فيكو Òسسيسس فيكو سشيعيسس
،ةلوفطلا Êامأا قيق– لمأاب بابسشلا سشيعتو ،ًاموي بابسشلا لمأاب كتلوفط سشيعت ،ءايسشألا هوجو انيدايأا تسسŸو
ةاي◊ا يه اذكه ،ًا◊اسص تلمع كنأا لمأاب ةخوخيسشلا سشيعتو ،كبابسش ءاطخأا نم ملعتلا لمأاب ةلوجرلا سشيعتو
.لمأاب

حاجنلاو نزاوتلا

؟ةيصصخصشلا ةاي◊او لمعلا Úب نزاوتلا قق– فيك
دادزتو Èكت ةينهŸاو ةي-سصخ-سشلا كتا-ي-لوؤو-سسم نأا ظ-حÓ-ت-سس ،ن-سسلا ‘ تمّد-ق-ت ا-م-ّل-ك

نزاوتلا ىلع ظاف◊ا ةّيمهأا قثبنت انه نمو ،اًنايحأا اهيلع ةرطيسسلا بعسصي دق ةÒتوب
امّنإاو ،كحا‚و كتحار نامسضل طقف سسيل ،لمعلاو ةيسصخسشلا ةاي◊ا نم ّلك Úب

كيلع نودمتعي نيذلا سصاخسشألا ددع دادزا امّلكو .اًسضيأا كلوح نم ةيهافر قيقحتل
،حاجنلاو نزاوتلا ،نزاوتلا اذه قيق– ةيمهأا تدادزا ،(لزنŸا ‘ وأا لمعلا ‘ ءاوسس)

‘ حاجنلا نع عقاولا ‘ رّبعي هّنإا لب ،بسسحو Ìكأا لام بسسك ينعي ل حاجنلاف
وأا ،ّمهم ليمع عم ة-ق-ف-سص د-ق-ع كلذ نا-ك ًءاو-سس ،ىر-خألا ةا-ي◊ا بناو-ج ع-ي-م-ج
امدنع ققحتي حاجنلا ،رخآا ىنعÃ .اًقح مهّزعت نيذلا سصاخسشألا برقلاب دجاوتلا

نم ودبي اّ‡ مغرلا ىلعو ،ةفلتıا كتايح بناوج عيمج Úب ةنزاوŸا نم نّكمتت
ةرباثŸا نم Òثكلا ¤إا جاتحي ةلحرŸا هذه ¤إا لوسصولا ّنأا ّلإا ،لهسس رمأا هّنأا

ىلع لمعلاب أادبأا فيك ،نزاوتلا ؟ىرت اي أادبت فيكف .دا÷ا لمعلاو طيطختلاو
Úعب كتايح رسصانع عيمج ذخأا ¤إا كتايح ‘ نزاوتلا قلخ جاتحي ؟هقيق–

سسق-ن نأا ن-كÁ ي-ت-لاو ،را-ب-ت-علا ،ةيلخاد رسصانع :Úتيسسا-سسأا Úت-ئ-ف ¤إا ا-ه-م-ّ
.كيف يحورلا بنا÷او كلقعو كبلق اهت– جردنيو ،سصخسشك تنأا كلمسشت

لثم ،نكامأا وأا سصاخسشأا نم كب ةطيÙا لماوعلا ّلك لمسشت ةيجراخ رسصانع
نزاوتلا قق– ىّتحو .هيفÎلا لئاسسوو ةلئاعلا ،ةيعامتجلا تاطاسشنلا ،لمعلا
رمثتسست ده÷او تقولا نم مك دّد– نأا ًلّوأا كيلع ،اهعيمج رسصانعلا هذه Úب

كسسفن لأاسساو اًملقو ةقرو رسضحأا ،اًنسسح .لباقŸاب هاقلتت يذلا امو ،اهنم ّلك ‘
كتايح بولسسأا لوح ةركف ذخأاتل اهنع ةبا-جإلا لوا-ح م-ث ،ة-ي-لا-ت-لا ة-ل-ئ-سسألا
تاطاسشنلل ،نيرخآÓل اًتقو سصسصخأا نأا يننكÁ فيك يسسفنل تقو :ًلوأا :›ا◊ا
يسسفن حنم عم اهنم اًءزج نوكأا نأا ديرأا يتلا ءايسشألاو ،اهب مايقلا ‘ بغرأا يتلا

يسسفن ىّد–أا فيك لقعلا :اًينا-ث ؟يدر-فÃ ه-ي-سضقأا › تقو سصي-سصخ-تو ا-ه-ق-ح
عم يتاقÓع ‘ رمثتسسأا له بلقلا :اًثلاث ؟حاتري يك يلقعل سصرف قلخ عم ،اًيركف
نيرخآÓل يطعأا له رخآا ىنعÃ ؟يعم مهتقÓع ‘ مه نورمثتسسي ام ردقب يÒغ

يّذغأا له ؟بجي امك يتحسصب متهم انأا له ةحسصلا :اًعبار ؟مهنم ىقلتأا ام ردقب
ام هتاذ تقولا ‘ يسسفنل اًحيتُم بجي امك ةيسضايرلا نيرامتلاب موقأاو ،ادّيج يسسفن
زيف– ىلع سصيرح انأا له لمعلا :اًسسماخ ؟ءاخÎسسلاو ةحارلا تاÎف نم يفكي

ّلكب عاتمتسسلا ىلع سصر◊ا عم يلمع ‘ حا‚ نم هيلإا حمطأا ام قيقحتل يسسفن
حيتأا فيك ةيعامتجلا ةاي◊ا :اًسسداسس ؟فدهلا قيق– وحن هذه يتلحر ‘ ةظ◊

،فراعŸاو ءاقدسصألا عم ةيعامتجلا يتايحب عا-ت-م-ت-سسلا ر-سضا◊ا تقو-لا ‘ ي-سسف-ن-ل
ةدوج اذ اًتقو قلخأا فيك يتاي-ح كير-سش :ا-ًع-با-سس ؟ي-تو-ل-خو ي-سسف-ن-ل تقو سصي-سصخ-تو

ةلئاعلا :اًنماث .رخآلا فرطلل ةدو÷ا تاذبو فاك تقو سصيسصخت ىلع سصر◊ا عم يسسفنل
ةيحسصلا دود◊ا ىلع ظاف◊ا عم ،ةدتمŸا يتلئاع هاŒ يتايلوؤوسسمو يتابجاوب موقأا فيك

سصر◊ا عم اًقح اهب عتمتسسأا يتلا ةطسشنألاب مايقلل اتقو قلخأا فيك هيفÎلا :اًعسسات ؟ةبسسانŸا
؟اهيف ةغلابŸاو طارفإلا مدع ىلع

بسصانمو ءاسسن

ًاكنب سسأارت ةأارما
ًايصسيئر ًايكيرمأا
خيراتلا ‘ ةرم لوأل

ي--ت--ي--سس““ ة--عو--م‹ تع--ن--سص
Úج اهنييع-ت-ب خ-يرا-ت-لا ““بور-ج

سسي---ئر----لا بسصن----م ‘ رز----ير----ف
حبسصتل ،ةكرسشلل ›اتلا يذي-ف-ن-ت-لا

ًايكيرمأا ًاكنب سسأاÎت ةأارما لوأا كلذب
.خيراتلا ‘ ًايسسيئر

سسأارت ي-ت-لا ،رز-ير-ف ¤و-ت-ت نأا رر-قŸا ن-مو
،تابروك لكيام ماهم ،Úكلهتسسملل ““كنب يتيسس““ًايلاح

.كنب-لا ‘ ل-م-ع-لا ن-م ًا-ما-ع73 دعب دعاق-ت-ل-ل ط-ط-خ-ي يذ-لا
‘ هبسصنم ‘ اهاسضق يتلا8ـلا تاونسسلا لÓخ تابروك دعاسسو
.Òبكلا داسسكلا دعب كنب يتيسس رارقتسسا

انأاو ةدع تاونسسل Úج عم تلمع دقل““ :نايب ‘ تابروك لاقو
اهنأا ملعأا ،اهميقو اهتÈخو اهتدايق لسضفب .ينفلخت نأاب روخف
.““ةزيمتم ةيذيفنت ةريدم حبسصتسس
بسصنŸا ةثيرو تنيع ًاماع61 ذنم كنبلا ‘ لمعت يتلا ،رزيرف

.سسيئرلا بسصنŸ كنب يتيسس اهعفر امدنع ،ربوتكأا ‘
‘ ىوتسسŸا تاعيفر تايرخأا ءاسسن ىطخ ىلع رزيرف Òسستو

تلمع يت-لا كي-سشتوار-ك ›ا-سس م-ه-ن-ي-ب ن-م ،ل-يو-م-ت-لا لا‹
لÓخ اكيرمأا فوأا كنبو كنب يتيسس ‘ ¤وأا ةيذيفنت ةريدم
تني-ع ي-ت-لا كي-ل نا-يرا-مو ،8002 ما-ع-لا ‘ ة-ي-لاŸا ة--مزألا

ماعلا ‘ ““سسيسشت ناغروم يب يج““ ةكرسشل ةيلام ةريدم
2102.

يطايتحلا سسل‹ Úلي تيناج تداق ،ماعلا عاطقلا ‘
¤إا4102 نم ،⁄اعلا ‘ يزكرم كنب ىوقأا ،›ارديفلا

،ي-بوروألا يز-كرŸا كن--ب--لا ًا--ي--لا--ح دو--ق--تو .8102
دقنلا قودن-سص تسسأار-ت ي-ت-لا ،درا-غل Úت-سسير-ك
ينفرسشي““ :نايب ‘ رزيرف تلاقو .ًاقباسس ›ودلا

هتدايق ىلع كيام ركسشأاو ةرادإلا سسل‹ رارق
اهل ةعئار ةسسسسؤوم كن-ب ي-ت-ي-سس .ه-م-عدو

انأا .قر-سشم ل-ب-ق-ت-سسمو رو-خ-ف خ-يرا-ت
‘ يئÓمز ¤إا مامسضنÓل ةسسمحتم

.““›اتلا لسصفلا ةباتك

ةعانسص لمألا

لمألا ةعانصص
 ةاي◊ا دوقو

 Úسسح ناسضمر روتكدلا
ةيرادإلا ةيمنتلاو يميظنتلا ريوطتلا Òبخ

تاذلا ريوطت

ةمدصصلل جات– له
؟ةيفيظولا

بردŸاو ذاتسسألا /اهبتكي
قازر بعسصم

حبرلا
ÊوÎكلإلا



يتامدÿا طاصشنلا فييكت ‘ تاعاطقلا نم ددع تعرصشو ،اذه
هيل“ امو نهارلا يداصصتقلا عصضولا تاب-ل-ط-ت-م ع-م يدا-صصت-قلاو
ىلع ـ ءاÈخ Òبعت دح ىلع ـ نهارت يتلا ،ةلودلل ةديد÷ا ةصسايصسلا
ناهرلاو تامدÿا عاطق طيصشنتو ينطولا داصصتقلا تارداصص عيونت

ةينابصشلا ة-ي-تلوا-قŸا-ب م-ت-ه-ي ي-ع-ما-ج ن-يو-ك-ت تا-جرfl ى-ل-ع
تا-صسصسؤوŸا ن-م د-يد-ع-لا تعر-صش د--قو .تا--ن--صضا◊او
Úلما◊ا ةبلطلل نيو-ك-ت ج-مار-ب Òطأا-ت ‘ ة-ي-ع-ما÷ا

Ÿا معد نأا ودبيو .ةجتنم عيراصشıع ةيعما÷ا رباÈ
لكصشي ةيومنتلا ةعفنŸا تاذ ثحبلا عيراصشÃ ىمصسي ام
،يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا عاطق ‘ ةديدج ةبراقم
تاذ ة-يÁدا-كألا ثو-ح-ب-لا م-عد ى-ل--ع ز--كر--ي يذ--لا
هيلع حلي ام نمصضو .ةيتامدÿاو ةيداصصتقلا ةيدودرŸا
ينقتلا دعبلا تاذ مولعلاو داصصتقلا ‘ ءاÈخو نوثحاب
،ةثيد◊ا تايجولونكتلاب لصصتي امو ،يعانصصلاو ينفلاو
تاعماجلل ةعباتلا ““ةيتلواقŸا رود““ طاصشن ليعفت نإاف
تاردقلل ا-ع-ب-ت ة-ي-م-هألا ة-يا-غ ‘و ا-يرور-صض ى-ح-صضأا
لما◊ا بابصشلا نم ديدع-لا ىد-ل ةدو-جوŸا ة-ي-عاد-بإلا

Ÿداصصتقلا ةرطاق كير– ‘ ةيمهأا اهل ةيراكتبا عيراصش
.ينطولا

ةيولوأا عيراصشŸا يلماح ةقفارم
لما◊ا ىتحو يعما÷ا بابصشلا نم د-يد-ع-لا ح-لأا نأاو ق-ب-صسو ،اذ-ه
ةيمصسرلا ةقفارŸا Òفوت ةيمومعلا تاطلصسلا ىلع ،ةينهم تاداهصشل
ديدعلا حرط نأا دعب كلذو ،عيراصشŸا يلما◊ ةيعونلا ةيتاصسصسؤوŸا

هذ-ه ي-ل-ما--ح ن--م

مهطاصشن ةيعصضو ضصخت تلاغصشنا با-ب-صشلا ن-يردا-بŸاو ع-يرا-صشŸا
لما◊ا بابصشلا نم عصساو عاطق رصصي ذإا ،ةر-غ-صصŸا م-ه-تا-صسصسؤو-مو

Ÿيتلا ،ةرغصصم عيراصش Áةجتنم ةرغصصم تاصسصسؤوم ‘ رطؤوت نأا نك
نأا نكÁ يتلا ةيرادإلا تاءارجإلا فيفخت ى-ل-ع ،ةوÌلاو ة-مد-خ-ل-ل
ديدعلا عفاري ذإا ،ةرغصصŸا هتصسصسؤوم ءاصشنإا ‘ عورصشŸا لماح رخؤوت

مهيأار انعلطتصسا نيذلا ،اصضيأا ءاÿÈاو Úيمداكألا Úثحابلا نم
‘ بابصشلا نيرمثتصسملل لاعف خانمو ةي-صضرأا Òفو-ت ة-ي-م-هأا لو-ح

flفلاو ةيعانصصلا تاعاطقلا فلتÓاو ةيحÿمهزيفحتل ةيتامد
يعما÷ا بابصشلا طاصسوأا ‘ عادبإلاو راكتبلا رصشنو لمعلا ىلع
داصصتقلا ةموظنم ريوطت ‘ مهاصست يتلا ،ع-يرا-صشم-ل-ل ل-ما◊او
ةيمهألا ةياغ ‘ تايطعم كنب Òفوت عم هتاءادأا ليعفتو ،ينطولا
ةيعو-نو م-ه-ع-يرا-صشمو م-هداد-ع-تو ع-يرا-صشŸا ي-ل-ما-ح ضصخ-ي
دوعت نأا نكÁ يتلا ،تلاÛا فلتfl ‘ ةطصشنلا تاصسصسؤوŸا
ىوتصسŸا ىلع ةيومنتلا ة-ي-كر◊او دا-صصت-قلا ى-ل-ع ةد-ئا-ف-لا-ب
‘ ءاÿÈاو ةذتاصسألا نم ديد-ع-لا دد-صشيو .ي-ن-طو-لاو ي-لÙا
عيراصشŸا يلما◊ ةينطو ةيقاطب Òفوت ةيمهأا ىلع فارصشتصسلا
نأا نكÁ ذإا ،ةوÌلل ةجتنŸاو ةعدبŸا تاصسصسؤوŸاو ةرغصصŸا
‘ ةصصاخ ،هتاذب امئاق ايداصصتقا اجيصسن تاصسصسؤوŸا هذه لكصشت

نم اباÎقاو ةيويح Ìكألا لاÛا اذهب ىنعت ةرازو ةدوجو لظ
.لاعفلا يجاتنإلا دعبلا تاذ ةيراكتبلا ةفاقثلا
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تاصسصسؤوŸا ءاصشنإا وحن هجوتلا ىغط ذإا ،ةيمومعلا تاطلصسلل ةهŸا تايولوأ’ا دحأا لكصشت ركتبŸا داصصتق’ا تابراقم ىلع ناهرلا نأا ودبي
يعما÷ا بابصشلا ،ةمظنŸا سسيصسحتلاو لاصصت’ا ةطصشنأا نمصض ،مويلا وعدت يتلا ،تاعاطقلا نم ديدعلا ءادأا ىلع تانصضا◊او ةئصشانلا
اهل رفوت يتلا ةئصشانلاو ةرغصصŸا تاصسصسؤوŸا ءاصشنإا ‘ مهراصسم ةقفارŸ ةينعŸا تاعاطقلاو تاصسصسؤوŸا نم برقتلا ¤إا عيراصشŸ لما◊او
ثحبلاو فارصشتصسÓل ةيعرفلاو ةيزكرŸا اهتايريدم Èع ،ارخؤوم يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو تقربأا دقو .يرورصضلا معدلا ةلودلا

معدل ءاصضف ءاصشنإا ¤إا ةمهŸا تاصصاصصتخ’ا نم ددع ‘ ايلعلا سسرادŸا ةصصاخو ةيعما÷ا تاصسصسؤوŸا اهيف وعدت تÓصسارم ،يملعلا
‘ ةيعادبإ’ا تاقاطلا معدو تاءافكلا ‘ رامثتصسÓل مهŸا راصسŸا اذه وحن هجوتلا ىلع ةبلطلا زيف–و ةئصشانلا تاصسصسؤوŸاو تانصضا◊ا

.ةيتامدÿاو ةيداصصتق’ا ةيدودرŸا تاذ ةطصشنأ’ا نم ديدعلا

    ركتبŸا داصصتق’ا تابراقم ىلع ناهر
ةيداسصتقا تايد– ةسضرفت ليدب ..ةئسشانلا تاسسسسؤوŸا

:““رؤدق ةرؤدوب““ روسسيفÈلإ ÂاغتسسÃ ةحÓفلل ايلعلإ ةسسردŸإ ريدم

ةئسشانلا تاسسسسؤوŸا ريوطت ‘ مهاسسي يملعلا ثحبلا

‘ يعما÷إ نيوكتلل ايل-ع-لإ صسرإدŸإ ة-ي-م-هأإ نؤر-ت ف-ي-ك
؟ةيحÓفلإ مولعلإ
افيصض ةرم لوأل هيف لزنأا يذلا يفحصصلا ءاقللا اذه ةيادب ‘^^
مكÈنŸ ليز÷ا ركصشلاب مدق-تأا ،““ة-ير-ئاز÷ا راو◊ا““ ةد-ير-ج ى-ل-ع
ثحابك › حيتت يتلا ةيفحصصلا ةتافتللا هذه ىلع مهŸا يمÓعإلا
ثيد◊ا ،ةحÓفلل ايلعلا ةصسردŸا نع لوؤوصسم نوكأا نأا لبق يÁداكأا

تاهجوتلا ةيمهأاو ،ةيحÓفلا مولعلا ‘ يملعلا ثحبلا تاناهر نع
تاعاطقلا ‘ ةئصشانلا تاصسصسؤوŸا معد لا‹ ‘ ةلودلل ةديد÷ا
ىلع ًءانب لكصشت يداقتعا ‘ يتلا ،ةحÓفلاو ةيعانصصلاو ةيداصصتقلا
بجي ايجيتاÎصسا اعاطق ،رئاز÷ا اهب عتمتت يتلا ةمهŸا تÓهؤوŸا
معادلاو ةوÌلل ةجتنŸا تاعاطق-لا ة-مد-ق-م ‘ نو-ك-ي-ل ه-ب ع-فد-لا
‘ ةصصاخ هتاءادآا عونتت نأا بجي يذلا ،ينطولا داصصتقÓل يصساصسألا

دامتعلا مدع ضضرفت يتلاو ،ةعراصستŸا ةيداصصتقلا تلوحتلا لظ
نإاف ،مهŸا مكلاؤوصس ىلع ةباجإاو .تاقورÙا تادئاع ىلع اÒثك
يتلا تايلولا كلت نم Âاغتصسمو ةيحÓفلا مولعلل ايلع ضسرادم دوجو
عاطقل امهم ايŒاÎصسا هجوت Èتعي ،ةحÓفلل ايلع ةصسردم اهب طصشنت
زا‚إا ةبراقم نمصض دمتعي يذلا ،يملعلا ثحبلاو ›ا-ع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا
تاراطإÓل يعونلا ينهŸاو يÁداكألا نيوكتلا ىلع ايلعلا ضسرادŸا
عادبإلاو طيطختلاو Òطأاتلا ايفيظو اهقتاع ىلع عقي يتلا ،ةيعما÷ا

ةيمومعلا تاصسصسؤوŸا ف-ل-تfl ‘ ف-ئا-ظو-لا ة-صسرا‡ تارا-صسم ‘
يعما÷ا نيوكتلا ةنودم ىلع ءانبو .ةعانصصلاو ة-يدا-صصت-قلا ى-ت-حو
تاصصصصختلا نم ديدعلا نإاف ،ةحÓفلل ايلعلا ةصسردŸاب ةحوتفŸا
ليغصشتلا تا-برا-ق-م ح-صضاو ل-ك-صشب ضسمÓ-ت ة-صسردŸا-ب ة-حو-ت-فŸا
لاعف كيرصش ضسرادŸا ›اتلابو ،يحÓفلا عاط-ق-لا ‘ را-م-ث-ت-صسلاو
قفرŸا ةيمهأا نمكت انه نمو ،ةوÌلل جتنŸاو يداصصتقلا لعافلل
.قايصسلا اذه ‘ يعما÷ا

باعيتسسلإ تإردقؤ ةسسردŸاب نيوكتلإ جمإرب مهأإ يه ام
؟ةيلا◊إ
ىلع نهارلا تقولا ‘ رفوتت ÂاغتصسÃ ةحÓفلل ايلعلا ةصسردŸا^^
روطلاو يÒصضحتلا ميلعتلا روط ىلع Úعزوم اي-ع-ما-ج ا-ب-لا-ط326
ةذتاصسألا دادعت نإاف ،يجوغاديبلا Òطأاتلا ضصوصصخب امأا .هيلي يذلا
‘ اثحاب اذاتصسأا Úصسمÿا زواجتي ةحÓفلل ايلعلا ةصسردŸاب Úثحابلا

flدا-كألا بتر-لا ف-ل-تÁةنصسلا حاتتفا ن-م-صض ،ار-خؤو-م ” د-قو ،ة-ي
دمتعت امك .ةيÁداكألا ةيقÎلا ةبصسانÃ مهنم ددع Ëركت ةيعما÷ا
ىلع ةحوتفŸا ةي-ع-ما÷ا تا-صصصصخ-ت-لا ة-طرا-خ ن-م-صض ة-صسردŸا
اهيلع ضصني يتلا دقاعتلا غيصص نمصض Úكراصشمو Úنواعتم ةذتاصسأا
تاعاقو تاجردŸا نم Èتعم ددع ىلع ةصسردŸا يوت–و ،نوناقلا
بيردتل-ل تاءا-صضفو تار-صضاÙا
‘و .ثحبلل رباflو نيو-ك-ت-لاو
لصصتي يذ-لا بنا÷ا ة-ق-ي-ق◊ا
ةي-ك-ت-صسجو-ل-لا تا-ي-نا-ك-مإلا-ب
‘ ا-ن-ت-ب-ل-ط ز-ف-ح--ي ة--يداŸاو
ىل-ع ،ةدو-جوŸا تا-صصصصخ-ت-لا
عم يلعافت حيرم وج ‘ نيوكتلا

ةئيه

يتلا ةيرادإلا تاراطإلا لكو ،اÒبك اريدقت اهل نكأا يتلا ،ضسيردتلا
نود مهيف تدجو ذإا ،ضصصصختŸا يعما÷ا ءاصضفلا اذه نمصض لغتصشت

ابيرقت تاونصس ثÓث لبق يبيصصنت ذنم ةيلاع ةءافكب ءادألا ةلما‹
ضساصسألا وه يد-لا ي-كرا-صشت-لا ل-م-ع-لا ضسحو ة-صسردŸا ضسأار ى-ل-ع
ةديج باعيتصسلا تاردق نإاف ›اتلابو ،ةصسردŸا طاصشنل كرÙاو
‘ ةيعما÷ا تاصصصصختلا ةنودŸ ة-ب-صسن-لا-ب ا-مأا .ا-ه-ي-ف م-ك-ح-ت-مو
ةيامح““ اهنم ،ةيعماج تاصصصصخت ةتصس ىلع يوت– يهف ،ةصسردŸا
ةبÎلا مولع ،تاباغلا ةئيهتو ةرادإا ،ةعارزلا ايجولو-ن-ك-تو تا-تا-ب-ن-لا
تاصصصصخت يهو ،Êاوي◊ا جاتنإلا مولعو يتابن Úصس–و جاتنإا ،ةئيبلاو
مهنك“و ،يحÓفلا عاطقلا ‘ ةعصساو ةينهم اقافأا ةبلطلل حيتت ةمهم
تÓهؤوŸاو نيوكتلا ىلع ءانب ،ةجت-ن-م تا-صسصسؤو-م ى-ت-ح ءا-صشنإا ن-م
.ةيفرعŸا

؟تاعاطقؤ تاسسسسؤوم عم ةكإرسش تايقافتإ ةمث له
ةحÓفلل ايلعلا ةصسردŸا ع-مŒ ي-ت-لا تا-ي-قا-ف-تÓ-ل ة-ب-صسن-لا-ب^^
ÃاغتصسÂ ا ن-م د--يد--ع--لاعمŸة-يدا-صصت-قلا تا-صسصسؤو

رخآا ‘ اهدادعت غلب دقف ،ة-ي-مو-م-ع-لاو
عم ةاصض‡ ةيقاف-تا72 ءاصصحإاو مييق-ت

عباتنو ،ةفلتıا تاصسصسؤوŸا نم ددع
تايقافتلا هذه دونب ديصسŒ ةنامأا لكب
Úفرط-ل-ل ة-مز-لŸا
ةيرود تاءاق-ل-ب
مييقتو

.جهن‡
دقتعأاو

جيصسنلا ع-م ة-حÓ-ف-ل-ل ا-ي-ل-ع-لا ة-صسردŸا ع-مŒ ي-ت-لا ة-كار-صشلا نأا
انتبلط نكÁ يحÓفلا عاطقلا ‘ طصشنلا يداصصتقلا يتاصسصسؤوŸا
نم ةصسردŸا-ب ي-ع-ما÷ا م-ي-ل-ع-ت-لا راو-طأا ف-ل-تÚ ‘ flي-ع-ما÷ا
بلاطلا اهجاتحي يتلاو ،ةرمتصسŸا ةينهŸا تاصصبÎلا نم ةدافتصسلا
تايقافتلا هذه مهاصست امك .ينهŸاو يعما÷ا هراصسم ‘ يعما÷ا

ةصسردŸاب ةطصشن ثحب قرف اهمدقت يتلا ةيÁداكألا ثوحبلا عصضو ‘
يلfi ىوتصسم ىلع دصسجي يحÓف يومنت جمانربو دهج يأا ةمدخ ‘

ةحÓفلل ايلعلا ةصسردŸا ىوتصسم ىلع لمعن نحنو ،ينطو ىتح وأا
وحن ةيقيقح ةدارإا لكصشت تايقافتلا نأا ىرنو ،ةيؤورلاو ركفلا اذهب

Ìكأا ةعما÷ا لعج ‘ مهاصسي لاعف يداصصتقا دعب تاذ ةكارصش قيق–
عاطقلا ركذلاب ضصخ-نو ،ة-يدا-صصت-قلا ة-ي-كر◊ا ‘ ا-طا-صشنو اÒثأا-ت
عيونتلاو عادبإلاو راكتبلا تابراقم ¤إا مويلا جاتحي يذلا يحÓفلا

دحأا ةحÓفلا لعج ام وهو ،مهŸا ةلودلا ناهر قيقحتل طاصشنلا ‘
داصصتقلا زيزعت ‘ ةمهاصسŸاو ،يئاذغلا نمأÓل ةنماصضلا تاعاطقلا
.ينطولا

عا-ط-ق-لإ ‘ ة-ئ-سشا-ن-لإ تا-سسسسؤوŸإ ة-ي--م--هأإ نؤر--ت ف--ي--ك
؟يحÓفلإ
ةقيق◊ا ‘ اÒخ ا-نر-صشب-ت-صسا د-ق-ل ،ة-ي-م-هألا ة-يا-غ ‘ لاؤو-صس^^
ÃصسارÓخأا تÒتصسا ” ،ةÓيملعلا ثحبلل تايريدم لبق نم اهم،

،يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازوب فارصشتصسلاو ةعباتملل ىرخأاو
ةيحÓفلا مولعلا ضصصصخ-ت ‘ Úي-ع-ما÷ا ة-ب-ل-ط-لا بط-ق-ت-صست

ة-حار-صص و-عد-تو ،ة-ل-صصلا تاذ تا-صصصصخ--ت--لا ف--ل--تflو
تا-صسصسؤوŸاو تا-ن-صضا◊ا-ب ما--م--ت--هلا ¤إا تÓ--صسارŸا

يعماج بابصش نم اهباحصصأل حيتت نأا نكÁ يتلا ،ةئصشانلا
عاطقلا ‘ تاصسصسؤوم ءاصشنإا نم ضصصصختلا ‘ تÓهؤوم هل
تامدخ ‘ طصشنت وأا ةيحÓف تاجت-ن-م مد-ق-ت ي-حÓ-ف-لا

‘ نيرمثتصسملل تاراصشتصسا مدقت يحÓفلا عاطقلا نمصض
لمعلا نإاف ›اتلابو ،Úلعاف Úجتنم نم يحÓفلا عاطقلا
مهأا نم Èتعي يريدقت ‘ ةئصشانلا تاصسصسؤوŸا طاصشن نمصض

دقو ،اهيلع لاغتصشلا بجي يتلا ةيصساصسألا ة-م-هŸا تا-نا-هر-لا
ايلعلا ةصسردŸاب يعما÷ا بابصشلاو ة-ب-ل-ط-لا ضسي-صس– ‘ ا-ن-عر-صش
قيرط نع ةرغصصم تاصسصسؤوم ءاصشنإا ‘ Òكفتلا ة-ي-م-هأا-ب ة-حÓ-ف-ل-ل
تاءادأÓلو ةيحÓفلا مولعلل ة-ي-عو-ن-لا ة-فا-صضإلا Ëد-ق-تو را-ك-ت-بلا
راكتبلا نم راصسŸ اصضيأا جات– يتلا ،يحÓفلا عاطقلا ‘ ةدوجوŸا

ىلع فرصشنصس اننأا امك .هيلع لا-غ-ت-صشلا بج-ي ا-م و-هو ،عاد-بإلاو
ةحÓفلل ايلعلا ةصسردŸاب يملعلا ثحبلل ةيجولونكت ةصصنم ليعفت
ةصسايصس يأل امهم ازكترم اصضيأا لكصشت يتلا ةيحÓفلا مولعلا ‘و

.ةينطوو ةيلfi تايوتصسم ىلع جهتنت ةيحÓف

ايلعلإ ةسسردŸإ ريدم Èتعإ ،يحÓفلإ عاطقلإ ‘ ‘إرسشتسسلإ هجوتلإؤ يملعلإ ثحبلإ عقوŸ ةيجيتإÎسسإلإ ةيمهألإ نزت قمعأإ اهنإإ لاق ةيؤؤر
مولعلإ ‘ Úيعما÷إ ةبلطلإ ‘ رامثتسسلإؤ تانسضا◊إؤ ةئسشانلإ تاسسسسؤوŸإ ءاسشنإإ نأإ ،““رؤدق ةرؤدوب““ روسسيفÈلإ ،ÂاغتسسÃ ةحÓفلل

تاسسسسؤوم عم يكراسشتلإ لمعلإؤ يÁداكألإ ءإدآلإ مقإوطب ةحÓفلل ايلعلإ ةسسردŸإ اهيلع لغتسشت يتلإ ةمهŸإ تايولؤألإ دحأإ لكسشي ةيحÓفلإ
ةديرج هب صصخ يفحسص رإوح ‘ؤ .يحÓفلإ عاطقلإ ‘ ةيداسصتقإ ةيكرح جاتنإإ ‘ مهاسستؤ ةمهم تامدخ يحÓفلإ عاطقلل مدقت تاعاطقؤ

هل ›وت يذلإ مهŸإ هجوتلإ نإإ ،ةيذغتلإؤ ءإذغلإ ايجولونكت Èتfl ريدمؤ ةيحÓفلإ مولعلإ ‘ ›اعلإ ميلعتلإ ذاتسسأإ لاق ،““ةيرئإز÷إ رإو◊إ““
نم ديدعلإ ‘ Úثحابلإ ةذتاسسألإ Úك“ؤ ،ةيعما÷إ رباıإ ءإدأإ ‘ ةيداسصتقلإ ةبراقŸإ معد ىلع زكتري ىوسصقلإ ةيمهألإ ةيسصولإ ةرإزولإ

Òطسست نم نكÁ يجيتإÎسسإإ تايطعم كنب Òفوتؤ ينطولإ داسصتقلإ معد ‘ ةمهاسسŸإ نم ةلاعفلإ ةيومنتلإ ةيدؤدرŸإ تإذ ةمهŸإ مولعلإ
. يحÓفلإ عاطقلإ اهنم ،ةمهŸإ تاعاطقلإ ‘ ةيعون ةيمومع تاسسايسس



‘ Úينيطصسلفلا ÚلقتعŸا فرغو ماصسقأا ماحتقا نإا
ةوقلا مادختصساو يل-ي-ئار-صسإلا لÓ-ت-حلا نو-ج-صس
يداع ماحتقا در‹ دعت ⁄ ،لزُعلا قحب ةطرفŸا

ثبعلاو ،(ةعون‡ داوم) نع ًاثحب ينيتور سشيتفتو
فÓتاو ةيصصخصشلا سضارغألاو ةصصاÿا تاينتقŸاب
يهو .ديعبلا يصضاŸا ‘ ثد-ح-ي نا-ك ا-م-ك ،ا-ه-صضع-ب
نم رباع ءادتعا وأا ةردانو ةيدرف ةصسرا‡ تصسيل
⁄ امك .طقف يطرصشلا كاذ وأا طباصضلا اذه لبق
نم اهبحاصصي امو تاءادت-علاو تا-ما-ح-ت-قلا د-ع-ت
زاغ-لا سشرو تاوار-ه-لا ماد-خ-ت-صساو ع-م-قو ل-ي-ك-ن-ت
ا-ي-ئا-ن-ث-ت-صسا ا-ثد-ح Úل-ق-ت-عŸا ن-م دد-ع ة--با--صصاو
.بصسحف ةيرهصشو ةيعوبصسأا ةرهاظ وأا ،ايمصسومو
مادختصساو تاءادتعلاو تاماحتقلا تحصضأا ا‰إاو
ىدل ةيصساصسأا ةمصسو ًاتباث اكول-صس ة-طر-فŸا ةو-ق-لا

،ةيليئارصسإلا ةينمألا ة-صسصسؤوŸا ‘ ل-م-ع-ي ن-م ل-ك
Úل-ق-ت-عŸا ة-ل-ما-ع-م ن-م ا--ي--صسا--صسأا اءز--ج تد--غو
ىدار-ف ،ىر-صسألا ق-ح-ب ذ-ف-ن-تو ،Úي-ن-ي-ط-صسل--ف--لا

اهنأا ةجردل ،ًاراهنو Óًيل تاقوألا لك ‘و ،ةعامجو
‘ ةرم نم Ìكأا دحاولا نجصسلا لخاد انايحأا رركتت
عوبصسأا لÓخ ةديدع تارم ثد–و ،دحاولا مويلا

‘و ،ةليلق مايأا لب-ق ““ر-فو-ع““ ‘ ل-صصح ا-م-ك د-حاو
تيقوت ‘ نجصس نم Ìكأا ‘ ثد– ةÒثك تارم
ةر-ها-ظ-لا تع-صستا ةÒخألا تاو-ن-صسلا ‘و .د--حاو
داد-عأا ع-ف-تراو ا--ف--ن--ع تد--ت--صشاو ًادد--ع تدادزاو
سضفخُي وأا تاماحتقلا فقوتت ⁄و امك .ÚباصصŸا

ا‰او ،““ا--نورو--ك““ ن--مز ‘ ا--هاو---ت---صسمو ا---هدد---ع
ةروطخ رابتعلا Úعب ذخألا نود Ìكأا تدعاصصت
،ىودعلا راصشتنا ةيلامتحاو ةطلاıاو كاكتحلا

عافترا ¤ا تدأا يتلا بابصسألا نم اذه ناك اÃرلو
فوف-صص Úب ““ا-نورو-ك““ سسور-يا-ف-ب Úبا-صصŸا داد-عأا
نأاب :لوقن نأا ءيصش ‘ ةغلابŸا نم سسيلو .ىرصسألا
‘ ،ةئيصس ةعمصسب عتمتت لÓتحلا نوجصس ةرادإا

ل-فا◊ا خ-يرا-ت--لا اذ--ه ل--ك بب--صسب ،دد--صصلا اذ--ه
.مئار÷او تاكاهتنلاب

رفوع ‘ ارخؤوم لصصح ام نأا ىلع دكؤون انه نمو
امو .كانه ةفل-تıا ما-صسقألا ‘ رر-ك-تŸا د-ه-صشŸاو

،نوÁرو عوبلجو ود‹ ‘ بيرقلا سسمألاب ثدح
وه ،ىرخأا نوجصس ‘ اقحل ثدحي نأا نكÁ امو

يه ثادحألاو ،Òغتي ⁄و تباث دهصشم نم ءزج
اÃ ،ءاوصس دح ىلع ةفاك نوجصسلا ‘ Ìكأاو اهتاذ
دهصشŸا تاب معن .لافطألاو ءا-صسن-لا ي-ن-ج-صس ا-ه-ي-ف
› ناكو ،نمز ذنم راركتلا ةمئاد ثادحألاو ،ًاتباث
اذ-ه لو-ح تاراد-صصلاو تارو-صشنŸا ن-م د-يد--ع--لا
.عوصضوŸا

لامعتصسا ‘ طارفلا سسكعت يتلا ثادحألا كلت
داهصشت-صسا ¤ا تدأا ،لّز-ُع-لا Úل-ق-ت-عŸا ق-ح-ب ةو-ق-لا

ةÒعأاب مهتباصصا دعب Úينيطصسلف Úلقتعم ةعبصس
نÓقتعŸا طقصس نأا ذنم ،نجصسلا لخاد مهو ةيران
بقنلا لقت-ع-م ‘ يدو-م-صسلا ما-صسبو او-صشلا د-ع-صسأا
جتحا نا دعب889١ ماع سسطصسغأا/بآا٦١ خيراتب
اذه .م-ه-لا-ق-ت-عا فور-ظ ى-ل-ع ًا-ي-م-ل-صس Úل-ق-ت-عŸا
تاباصصإاب ÚلقتعŸا نم تائŸا ةباصصا ¤إا ةفاصضإلاب

flمدختصسُت يت-لا تاءاد-ت-علا كل-ت ءار-ج ة-ف-ل-ت
رخآا ناكو ،لتقلاو عمقلا تاودأاو لئاصسو ةفاك اهيف
““ود‹““ ن--ج--صس ‘ سسمألا--ب ل--ج--ُصس ا--م Úبا---صصŸا
.ةلتÙا Úطصسلف لامصش افيح ةنيدم نم بيرقلا

¤ا ة--ي--ل--ي--ئار---صسإلا نو---ج---صسلا ةرادا ءو÷ نأا
ق-ح-ب ة-طر-فŸا ةو-ق-لا ماد-خ-ت-صساو تا-ما--ح--ت--قلا
ة-ف-ل-تfl ع-ئارذ ت– Úي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا Úل-ق--ت--عŸا

ةكرابÃ ىظ– ةصسايصس يه ا‰إا ،ةيهاو تارÈمو
يتلاو لÓتحلا ةلود ‘ ايلع-لا تا-ه÷ا ع-ي-ج-صشتو
تفرع ةصصاخ عمق تاد-حو سضر-غ-لا اذ-ه-ل تل-ّك-صش
زامي-لاو ادا-صست-ي-مو روردو نو-صشخ-ن :تاو-ق م-صسا-ب
نم تادحولا كلت Úب فÓتخا دجوي لو .اهÒغو

ةع-ي-ب-طو فاد-هألاو ح-ي-ل-صست-لاو بيرد-ت-لا ثي-ح
ةفلتfl ةحلصسأاب ةدوزمو ًاديج ةبردم يهف ،ماهŸا

لي-صسŸا زا-غ-لاو تاوار-ه-لاو سضي-بألا حÓ-صسلا ا-ه-ن-م
ةي-ئا-بر-ه-ك ةز-ه-جأاو قرا◊ا سصا-صصر-لاو عو-مد-ل-ل
ةÒث--ك نا---ي---حأا ‘و ،م---صس÷ا ‘ ًا---ملآا ثد---ح---ُت
ةيرانلا ةحلصسألاب اصضيأا ةدوزمو ،بÓكلا مدختصست
امك .ًايلود ةمرÙاو ةلتاقلا ةي◊ا ةÒخذلا تاذ
ةيبرح تادحو ‘ اومدخ نأا مهل قبصس ءاÈخ مصضت

flتحلا سشيج ‘ ،ةفلتÓيليئارصسإلا ل.
لقن ‘ لثمت-ت ،تاد-حو-لا هذ-ه-ل ة-ل-كوŸا ما-هŸا نإا

¤إا ن-ج-صسلا ن-م وأا ،ر-خآل ن-ج--صس ن--م Úل--ق--ت--عŸا
سضاÎعا وأا ،ءا-ن-ج-صسلا بور--ه ع--ن--مو ،ة--م--كاÙا

مهتامظنم لبق نم مهرير–و اهتمجاهمو مهتلفاق
نجصسلا ىلع ةرطيصسلا ¤إا ةفاصضإلاب ،كلذ ءانثأا

ةهجاومو ،ىرصسأÓل تاجاجتحا يأا ىلع ءاصضقلاو
،تÓقتعŸاو نوجصسلا لخاد ئراوطلا تلاح ةفاك

Ãىلع ءادتعلا وأا نئاهر زاجتحا تايلمع اهيف ا
.Úناجصسلا

كل-ت فاد-هأا نأا-ب د-كؤو-ت تا-ي-ط--عŸا ة--فا--ك ن--ك--لو
،ن-مألاو ة-صسار◊ا عو-صضو-م ىد--ع--ت--ت تاد--حو--لا

فدهتصست ةنلعŸا Òغ فادهألا نم ةلمج كانهو
ن-م ة-لا-ح ثاد-حاو ةÒصسألا ة--كر◊ا رار--ق--ت--صسا
سسا-صسŸا ة-لواfiو ،ىر-صسأÓ-ل ي-ل--خاد--لا كا--برلا
،مهنم ماقتنلاو ىر-صسأÓ-ل ة-ي-صصخ-صشلا تا-نو-كŸا-ب
،مهب يو-ن-عŸاو ي-صسف-ن-لاو يد-صس÷ا ىذألا قا◊إاو
م-ه-ت-نا-هاو م-ه-للذإل ي-ع-صسلاو م-ه-ت-مار-ك-ب سسŸاو
نم هÒغو يرا-ع-لا سشي-ت-ف-ت-لا Èع م-هزاز-ف-ت-صساو
مهيلع ةرطي-صسلا ¤ا لو-صصو ،ة-ن-ي-هŸا تاءار-جلا

ىلع مهرابجإاو مهتافرصصتو مهكولصس ‘ مكحتلاو
ر-ماوأا ذ-ي-ف-ن-تو ع-قاو-لا ر-مألا ة-صسا-ي-صسب لو-ب--ق--لا

كلت مئارج تدتما امك .نوجصسلا ةرادا تاهيجوتو

رعاصشŸاب سسŸا ¤إا ،نايحألا نم Òثك ‘ ،تادحولا
ةفيرصشلا فحاصصŸا فذقك ،ةي-ن-يد-لا تا-صسد-قŸاو
اهئاقلإاو ،اهقيز“و ،اهي-ل-ع سسود-لاو ،سضرألا ى-ل-ع

انايحأاو .ةدع تارم ثدح اذهو ؛هايŸا تارود ‘
ةيطغتلل تاما-ح-ت-قلا كل-ت نو-ج-صسلا ةرادا ذ-ف-ن-ُت

فر◊ وأا ن-ج--صسلا تاذ ‘ تل--صصح ثاد--حأا ى--ل--ع
اهنأاكو ،ىرخأا نوجصس ‘ تعقو ثادحأا نع راظنألا

ديد– ‘ مكحتلاو رخآل ناكم نم انلقن ¤إا ىعصست
  .انتعباتمو انمامتها تايولوأا

تا-صسصسؤو-م-ك ا-ن-ق-تا-ع ى-ل-ع ع-ق-ي ه-نأا-ب ىرأا اذ-ه-ل
،Úي-مÓ-عاو Úي--قو--ق--حو Úصصتflو Úلوؤو--صسمو
،نوجصسلا ل-خاد Úل-ق-ت-عŸاو ىر-صسألا ة-كرا-صشÃو
اهحن-مو م-ئار÷ا كل-ت ى-ل-ع Ìكأا ءو-صضلا ط-ي-ل-صست
مÓعلا لئاصسو Èعو ةباتكلا ‘ عصسوأا تاحاصسم
ةيمÓعلا تاصصنŸاو تابصسانŸا ةفاك ‘و ةفلتıا
دا÷ا كرحتلاو ،اهحصضف ى-ل-ع ل-م-ع-لاو ،ةدد-ع-تŸا
تصسيلو ،ةÒطخ ةرهاظ اهرابتعاب اهيلإا يدصصتلل

.كانهو انه ةرباع ثادحأا در‹
امو تاماحتقلا كلت قيثوت ىلع اصضيأا لمعلا بجيو
ًايملع ًاقيثوت اهتايثيح لكب تاءادتعا نم اهبحاصصي
موقت يتلا ““تاهويديفلا““ نم ةدافتصسلاو Óًماصشو
ىرخألاو ةن-ي-ف-لا Úب ا-ه-ب-ير-صست-ب نو-ج-صسلا ةرادا

ةصصاخ ،تاماحتقلا كل-ت ن-م اءز-ج ق-ثو-ت ي-ت-لاو
Úب تاباصصا ¤إا تدأاو ءادهصش اهيف طقصس يتلا كلت

هجا-ت-ح-ن-صس اذ-ه-ف .Úل-ق-ت-عŸاو ىر-صسألا فو-ف-صص
قحب همئارج ى-ل-ع لÓ-ت-حلا ة-ق-حÓ-م ‘ ا-ق-حل

وحن كر-ح-ت-لا يرور-صضلا ن-م-ف نآلا ا-مأا .ىر-صسألا
ل-م-ح-ت-ت ي-ك ة-ي-لود-لا تا-صسصسؤوŸا ى-ل-ع ط-غ--صضلا

ÚلقتعŸاو ىرصسأÓل ةيام◊ا رفو-تو ا-ه-تا-ي-لوؤو-صسم
تاوق تاءادتعاو ناجصسلا سشطب نم Úينيطصسلفلا
رار-م-ت-صساو ““ا-نورو-ك““ سسور-يا--ف ر--ط--خو ع--م--ق--لا
،قو-ب-صسم Òغ ل-ك-صشب ي-ل-ي-ئار-صسإلا را-ت-ه--ت--صسلا

ل-ق-ت-ع-م ‘ تاءاد-ت-علاو تا-ما-ح-ت--قلا رار--ك--تو
.““رفوع““

فلؤوŸا نع ^
ةدحو سسيئرو ،ررÒ fiصسأا ،ةناورف رصصانلا دبع

ىرصسألا نوؤوصش ةئيه ‘ قيثوتلاو تاصساردلا
.ينيطصسلفلا ينطولا سسلÛا وصضعو ،نيررÙاو

لخدي يسصمعلا دمÒ fiسسألا  :ةطينق
 لÓتحلا نوجسس ‘ رسشع Êاثلا هماع

نوئصش ةئيه ةرادإا ةن÷ سسيئر ةطينق نصسح ذاتصسألا دافأا
دمÒ fiصسألا نأاب ةيبون÷ا تاظفاÙا ‘ نيررÙاو ىرصسألا

عاطق لامصش ايلابج ميfl نم اماع (١3) يصصمعلا نيدلا دامع
ر-صشع يدا◊ا ه-ما-ع9٠/١٠/١٢٠٢ تب-صسلا اد-غ ي-ه-ن-ي ةز-غ
حصضوأاو  .لÓت-حلا نو-ج-صس ‘ ر-صشع Êا-ث-لا ه-ما-ع ل-خد-يو
سشيج لبق نم ايناديم لقتعا دق يصصمعلا Òصسألا نأاب ةطينق
ةوقل هيدصصت ءانثأا9/١/9٠٠٢ خيراتب يليئارصسإلا لÓتحلا
ايلابج يقرصش ، مÓصسلا يح لخاد تلغوت ةلجار ةيليئارصسإا

اماع3٢ ةدŸ نجصسلاب هيلع مكح دقو ةزغ يلع بر◊ا لÓخ
نجصس ‘ ايلاح عبقيو بزعأا وهو لÓت-حلا ة-موا-ق-م ة-م-ه-ت-ب

.نÓقصسع

ليئارسسإا تبلاط ةدحتŸا ·ألا :ركب وبأا
ىرسسأÓل انوروك تاحاقل Ëدقتب

ةينيطصسلف-لا ن-يررÙاو ىر-صسألا نوؤو-صش ة-ئ-ي-ه سسي-ئر لا-ق
Ëدقتب ليئارصسإا تب-لا-ط ةد-ح-تŸا ·ألا““ نإا ،ر-ك-ب و-بأا يرد-ق
ةطلصس اهرابتعاب Úينيط-صسل-ف-لا ىر-صسأÓ-ل ا-نورو-ك تا-حا-ق-ل
.““مهل مزلي ام Ëدقت نع ةلوؤوصسم لÓتحا

و--بأا لا--ق ،ة--ي--لÙا ““سسد--ق--لا تو---صص““ ة---عاذإل ثيد---ح ‘و
بلا-طŸ فا-طŸا ة-يا-ه-ن ‘ لÓ-ت-حلا ع-صضخ-ي نأا ع-قو-ت-ن““ر-ك-ب
د-ع-ب ا-نورو-ك سسوÒف-ب سصاÿا ل-صصŸا م-ه-ئا-ط--عإاو ىر--صسألا
انمق““ فاصضأاو ““.Òبك لك-صشب نو-ج-صسلا ل-خاد ءا-بو-لا را-صشت-نا
ى-فÓ-ت-ن ى-ت-ح رو-ه-صش ة-ثÓ--ث ةدŸ ىر--صسألا بتاور فر--صصب
قرط داجيإل لمعنو كونبلا ىلع سضرفت دق يتلا تابوقعلا
كو-ن-ب-لا تق-ل-غأا نأا د-ع-ب ىر-صسألا تا-صصصصfl ع-فد--ل ىر--خأا

لك لاط لÓتحلا ريذ– نأا-ب ح-صضوأا ر-ك-ب و-بأا““ .م-ه-تا-با-صسح
نود ىرصسألا تاباصسح عم لماعتلا تفقوأا اهعيمجو كونبلا
نم نكمتي ل دق لÓقتصسلا كنب““ نأا ¤ا اÒصشم ،ءانثتصسا

¤إا هل يليئارصسا ديدهت دوجول ىرصسألا تاصصصصfl فرصص
كون-ب-لا““ لا-قو .““ه-ع-م ىر-خألا كو-ن-ب-لا نوا-ع-ت مد-ع بنا-ج

لاح اهتيامح ةيناكما نع تلءاصستو انل تهجوت ةينيطصسلفلا
ىصشخت كونبلا““ افيصضم .““ذيفنتلا زيح يركصسعلا رمألا لوخد
ردصصأاو اهيف Úلماع ةمكاfiو لاق-ت-عا-ب لÓ-ت-حلا ما-ي-ق ن-م
فدهتصسا يذلا يكيرمألا رارقلا رارغ ىلع ةمكfi تارارق
““.رلود نويلم٠٠7 هÁرغتو تاونصس لبق يبرعلا كنبلا

ىرسسألا نوؤوسش ةئيه سسيئر
‘ عقارق ىسسيع قباسسلا نيررÙاو

““سسدقلا توسص““ ةعاذإل ثيدح
ىر---صسألا عا----صضوأا -
ماع نو-ج-صسلا ل-خاد
نا-ك ي--صضاŸا٠٢٠٢
ةÁر÷ا ما---------------ع

ق---ح---ب ة---م---ظ----نŸا
٤ كا-ن-هو ،ىر--صسألا

لÓخ اوقترا ءادهصش
ي-هو ي-صضاŸا ما--ع--لا
دد-ع-ل ة-ب-صسن ى-ل--عأا
ل----خاد ءاد----ه----صشلا
ما---ع ‘ نو---ج----صسلا

.دحاو
ةباصصإا ةلا-ح٠٦١ -
Úب انوروك سسوÒفب

ىر---صسألا فو---ف---صص
ةجيتن Èتعيو ىرصسألا ةا-ي-ح ى-ل-ع ةرو-ط-خ ل-ك-صشي ا-م و-هو
ل-خاد سسرا“ ي-ت-لا ي-ب-ط-لا لا-م-هإلا ة-صسا-ي-صسل ة--ع--قو--ت--م
.نوجصسلا

¤إا انوروك سسوÒف لقن نوجصسلا ةحلصصم دمعت دعبتصسن ل -
وه سسوÒفلا دصض تاحاقل ىرصسألا ءاطعا مدعو ،ىرصسألا

.ىصضرŸا ىرصسألا مادعإاب قبصسم رارق
ةد-ح-تŸا ·ألا تارار-ق ة-فا--كو ة--ي--لود--لا Úناو--ق--لا ق--فو -
،نو-ج-صسلا ل-خاد ىر--صسألا ةا--ي--ح ن--ع لوؤو--صسم لÓ--ت--حلا

دصض ةيعامج ة-ثرا-ك ¤إا يدؤو-ي-صس ا-نورو-ك سسوÒف را-صشت-ناو
.ىرصسألا

قوقح تاصسصسؤومو ةينيط-صسل-ف-لا ة-ط-ل-صسلا ع-فر-ت نأا حÎقا -
لÓتحلا ةبلا-طŸ ةد-ح-تŸا ·أÓ-ل ة-ل-جا-ع ةر-كذ-م نا-صسنإلا

لÓتحلا تاطلصس ىلع طغصضللو ،ىرصسأÓل تاحاقللا ءاطعإل
نوجصسلا لخاد ةياقولاو ةمÓصسلا تاءارجإا عابتل

ةبلاطملل ًاماع١٢٠٢ ›ا◊ا ماعلا نوكي نأا و ،لمعلا بولطم -
.لÓتحلا نوجصس لخاد نم ىصضرŸا ىرصسألا نع جارفإلاب
اهدصشأاو Úناوقلا رط-خأا ن-م ي-ف-صسع-ت-لا يرادإلا لا-ق-ت-علا -
لاقتعا ةلا-ح٠٠١١ ن-م Ìكأا كا-ن-هو ،Òصسألا ى-ل-ع ًا-ي-صسف-ن
.٠٢٠٢ ماع لÓخ يرادإا

يرادإلا لاقتعلا دصض نوجصسلا لخاد تاجاجتحلا ةجوم -
مويلا اماع٤3 يديبزلا ليÈج Òصسألا بارصضإاو ،فقوتت ⁄
.ةصسايصسلا هذهل ىرصسألا سضفرل ًلامكتصسا وه

رورصس وبأا ديم◊ا دبع نصسح رصصان Òصسألا لخد
هدلاو اهلÓخ دقف ،لÓتحلا نوجصس ‘9٢ـلا هماع
تÓقتعم نم هنبا جورخب هتي-ن-مأا ق-ق-ح-ت-ت نأا ل-ب-ق
تاقفصص ة-فا-ك ن-م ر-صصا-ن م-صسا فذ-ح .لÓ-ت-حلا

مأا““ دادو هتقيقصش نإاف كلذ مغرو ،ىرصسألا لدابت
لمأاو ىرصشب ديد÷ا ماعلا نوكي نأا ىنمتت ““حماصس
ام يتلا ،هتدلاو ناصضحأل ه-تدو-عو ر-صصا-ن ة-ير-ح-ب

فيصضتو .رصصان قناعت نأا لمأاب سضرŸا مواقت تلاز
نم سصÿÓاو لاوحألا Òغتت نأا ŸÚاعلا برب انلمأا““

اهانعرŒ يتلا يصسآاŸاو هنوجصسو لÓتحلا ةماود
نحنو ،يهتنتو أادبت تاونصسلا تناكف ،ماع لك ‘

ايندلا هذه نم ديرن لو مÓحألاو Êامألا سشيعن
فلخ نم ىرصسألا ة-فا-كو ي-ق-ي-ق-صشل جر-ف-لا ىو-صس
.““نابصضقلا

رسصان ةايح
‘ flةدياع مي Ãصسألا دلو ،م◊ تيب ةظفاحÒ

ةنوكŸا هتلئاع ‘ سسماÿا دعيو ،ًاماع٠5 لبق رصصن
تافصصلا لكب عت“““ هتقيقصش لوقتو .سصاخصشأا8 نم
بحو هيدلاو رب اهتمدقم ‘و ،ةليم÷ا لئاصصÿاو
حومطلاو ه-ن-طوو ه-ت-ل-ئا-ع

،ميلعتلاو لبقتصسŸاب Òبكلا
م-يıا سسراد-م ‘ سسرد--ف

حا--ج--ن---لا ق---ق---ح ى---ت---ح
لمكتو ““ةماعلا ة-يو-نا-ث-لا-ب
م◊ تيب ةعما-ج-ب ق-ح-ت-لا““

،يز--ي---ل‚إا بدأا سصصصخ---ت
ىهنأا ىت-ح ه-ت-صسارد ع-با-تو
عطق امدن-ع تاو-ن-صس ثÓ-ث
هلوحو ه-ق-ير-ط لÓ-ت-حلا

.““Òصسأل ملع بلاط نم

مك◊او لاقتعلا
سشاع رصصان نأا دادو يورت

ع--مو ،ة--ي--ع--ي--ب--ط ةا--ي---ح
ناك ،ه-ت-صسارد-ب ه-ما-م-ت-ها
““ ح-ت-ف““ ة-كر-ح ‘ ًا-ط-صشا--ن
ناعير ‘ اهيلإا ىم-ت-نا ي-ت-لا
ثلاثلا خ-يرا-ت-بو ،با-ب-صشلا

لزنم لÓتحلا محتقا ،399١ ماع Êاثلا نوناك نم
ة-فر-ع-م نود ه-ل-ق-ت-عاو لا-ج تي-ب ‘ ه-ل ق--يد--صص

ةيبقأا ‘ ةليوط ةÎفل زجتحا““ فيصضتو ،بابصسألا
رابخألا تعطقناو ة-ي-بو-ك-صسŸا ن-ج-صسب ق-ي-ق-ح-ت-لا

.““هنع
تصضرفو هترايز تعنمو هتلزع تارباıا““ ،لمكتو

فوÿا ة-ل-ئا-ع-ل-ل بب-صس ا‡ ه-لو-ح Óً-ما--ك اًرا--صصح
¤إا هولقن ،ةبيهر ةاناع-م د-ع-ب““ ة-ف-ي-صضم ،““ق-ل-ق-لاو
هتمكاfi ليجأا-تو د-يد“ رر-ك-تو ،ة-ل-مر-لا ن-ج-صس

يذلا ،دبؤوŸا نجصسلاب مكوح ىتح Úماع نم Ìكأل
ه-تÁز-ع ن-م ل-ن-ي ⁄ ه-ن-ك-ل ،ا-ن-ل ة--مد--صص ل--ك--صش
.““هتايونعمو

يدحتلاو دومسصلا
بط-صشب تا-مد-صصلا ›او-تو تاو-ن-صسلا رور--م م--غر
دادو لوقت ،تاقفصصلاو لدابتلا تايلمع نم همصسا
نجصسلاف ،يدحتلاو ةلوطبلل اًجذو‰ رصصان دصسج““

ىد– ا‰إاو ،هل ةبصسنلاب ةا-صسأا-مو ةا-نا-ع-م ن-ك-ي ⁄
يميلعت-لا هراو-صشم ل-م-كأا ،ةو-قو ناÁإا-ب لÓ-ت-حلا

مو-ل-ع-لا-ب سسو-يرو-لا-ك-ب-لا ةدا--ه--صش ى--ل--ع ل--صصحو
ةلحر ‘ ةظ◊ لك رمثتصسا““ فيصضتو ،““ةيصسايصسلا
‘ ÒتصسجاŸا ةداهصش ىلع لصصحو عباتف ،هلاقتعا

نم ةيصسايصسلا مول-ع-لا
و-بأا سسد-ق-لا ة-ع--ما--ج
فرصشي اًي-لا-حو ،سسيد
ىر---صسألا د---عا---صسيو
نابصضقلا فلخ ةبلطلا

تارصضاÙا مهل مدقيو
Èكأا Èت--ع---ت ي---ت---لاو
يد– ة--------لا---------صسر
.““لÓتحÓل

ةباتكلا ةبهوم
ع-ت“ ،ه-لا-ق-ت-عا ل-ب-ق
ةباتك ة-ب-هوÃ ر-صصا-ن
دقو ،Ìن-لاو ر-طاوÿا

ةعلا-طŸا ى-ل-ع سصر-ح
ي---ت---لا ة----صسارد----لاو
ة-ي-م-ن-ت ‘ ه-تد-عا-صس
ه--تارد--قو ه--ب---هاو---م
ر---كذ---تو ،ة---ي----بدألا

هتايح ةÒصسو ةصصق نع اًباتك فلأا هنأا ،هتقيقصش
نو--ج--صسلا ل--خادو لا--ق--ت--علا ل--ب--ق ه---ت---برŒو

دئاصصقلا نم ةعوم‹ ف-لأا كلذ-ك ،ة-ي-ل-ي-ئار-صسإلا
متيصس ه-ف-ي-لأا-ت ن-م سصا-خ ناو-يد ‘ ا-هز-ه-ج ي-ت-لا

لوح ةباتكلا ‘ هزيكÎل ةفاصضإا ،ا-ًب-ير-ق ه-ت-عا-ب-ط
flةيعامتجلاو ةينطولا اياصضقلا فلت.

دلاولا ليحر
وبأا ينيعبصسلا هدلاو عم هديطو ةقÓعب رصصان طبترا
اًمود فقوو هترايز ىلع بظاو““ دادو لوقتو ،دبعلا
يقب لب هنع اًموي رخأاتي ⁄ ،هتايونعم عفري هبناجب
،هتيرح لجأا نم لصضانيو تاماصصتعلا ‘ كراصشي
ما----ع ‘ ‘و----تو ة----ط----ل÷ سضر----ع----ت ه----ن----ك----ل

ناك ثيح هقفارت هتينمأا تيقب““ ،فيصضتو.““799١
وهو لحرو ،هفافزو رصصا-ن ة-ير-ح-ب حر-ف-ي نأا ه-ل-مأا
هب◊ رصسحتيو يكبي لاز ام يذلا رصصانب انيصصوي
ةيني-نا-م-ث-لا ي-تد-لاو““ ل-م-ك-تو ،““هد-لاو-ب ه-ق-ل-ع-تو
ىلع اهرمع تاو-ن-صس تصشا-ع ،““د-ب-ع-لا مأا““ ة-نو-يز-م
⁄ يتلا ه-ترا-يز د-عو-م ر-ظ-ت-ن-ت نو-ج-صسلا تا-باو-ب
،Êاعتو ةصضيرم تناك ول ىتح ،اًمو-ي ا-ه-ن-ع ر-خأا-ت-ت
.““هتيرح ىتح هصشيعت يذلا لمألا اهÈتعت تناكف
اهتدلاول ةبصسنلاب ناك ةرايزلا موي نأا دادو ركذتت

رصصان اهدبك ةذلف ىÎصس اهنأل ةÒبك ةحرفو ديع
بعاصصŸاو تابقعلاو قا-صشŸا ل-م– ى-ل-ع تدا-ت-عا““
،زجاو◊ا ىلع هدونجو لÓ-ت-حلا ا-ه-ل-ع-ت-ف-ي ي-ت-لا

عمصستو ةيجاجزلا ةذفانلا مغر هارت تناك امدنعو
لوق-تو .ةو-ق دادز-تو ا-ه-ي-لإا ا-ه-حور دو-ع-ت ،ه-تو-صص

هيلع اهنانئمطاو ةديج ةحصصب رصصان اهتيؤور در‹““
نكل ،اهتايحو اهتيصسف-ن Òغ-ت-تو حر-ف-تو ى-فا-صشت-ت
‘ ل-صصا-فŸاو ير-ك-صسلاو ط-غ-صضلا سضار--مأا بب--صسب
ةرداق دعت ⁄ Úنيعلا ‘ ةطل÷ اهصضرعتو Úمدقلا

ŸÚاعلا برل ءاعدلا ديحولا اهحÓصسو ،هترايز ىلع
Úب ر-صصا-ن ة-يؤور-ب حر-ف-ت ى-ت-ح ا-هر-م--ع--ب د--م--ي--ل
.““اهناصضحأا

ىرخأا روسص
هماع رصصان Òصسألا لبقتصسا ،““Ëراده““ نجصس ‘

ءا-ع-مألا كرا-ع-م ىر--صسألا كرا--صش د--قو ،د--يد÷ا
رهظلا ‘ عاجوأاو ⁄أا نم Êاعي لاز امو ،ةيواÿا
لوقتو ،نامر◊او لزعلاو قيق-ح-ت-لا را-ثآا ة-ج-ي-ت-ن
لاز ام ،ةليو-ط-لا تاو-ن-صسلا هذ-ه م-غر““ ه-ت-ق-ي-ق-صش
ن-م ر-يد-ق-ت-لاو ماÎحلاو ة-بÙا-ب ى-ظ-ح-ي ر-صصا-ن
كانه حبصصأا هلاقتعا ذ-ن-مو ،Òب-ك-لا ل-ب-ق Òغ-صصلا

ةلئاعلا ‘ ا‰إاو انتلئاع ‘ طقف سسيل اÒبك اغارف
ةنيهر انحارفأا““ في-صضتو .““ل-ك-ك م-يıاو ةرا◊او
يتدلاو تكب انجوزت ا-مد-ن-ع ى-ت-ح-ف ،ه-ع-م ر-صسألا
،اًديفح٠3 اهيدل نأا مغر Ìكأا مويلا ⁄أاتتو ،هبايغل
روصصلا لÓخ نم لإا مهمعو مهلاخ نوفرعي ل مهف
،““هدو-م-صصو ه-تلو-ط-ب ن-ع م-ه-تد-جو ه-يور--ن ا--مو
،ليوطلا رمعلا اذ-ه لÓ-خ اوÈك ا-نؤوا-ن-بأا““ ل-م-ك-تو
رصصان لاز امو ،جوزتو تاعما÷ا نم جرخت نم مهنم

ةقفصص كانه نوكي نأا ىنمتن نكل ،نابصضقلا فلخ
تاظ◊ سشيعنل ،اهي-ف ر-صصا-ن م-صسا جاردإاو ةد-يد-ج
ل .““انتايحو هتايح ‘ ددجتم لمأاو حرفو ةداعصس
ىلع هدعاصسي ،لمأا نود سشيعي نأا ناصسنإلا ردقي
اهيف نوكي ،لصضفأا ةايح-ب م-ل◊او عا-جوألا زا-ي-ت-جا
،ه-ت-ل-ئا-ع نا-صضحأا Úبو نا-ب--صضق--لا جرا--خ Òصسألا

ي-حر-صسŸا لا-ق ا-م-ك ““ل--مألا--ب نو--مو--كfi ا--ن--نإا»ـف
.سسونو هللا دعصس يروصسلا
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ىدامج٦٢  قـفاوŸا  م
 ـه٢٤٤١ لوألا
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ىدامج٦٢  قـفاوŸا  م
 ـه٢٤٤١ لوألا

رورسس وبأا رسصانلاقتعا ىلع اًماع92  لمألاب نوموكfi اننإا

 ..نوجسسلا ‘ ىرسسألا يقبت ةحجان تاسضوافŸ ىنعم ل
اهزومر نع جارفإلا ‘ لسشفت ةرمثم ةمواقŸ ةميق لو

يتلا تاونصسلا نوددعت متنأاو :كوبصسيفلا Èع هتحفصص ىلع ةناورف رصصانلا دبع ةينيطصسلفلا ةÒصسألا ةكر◊ا نوؤوصشب سصتıا ثحابلا بتك
رير– اهفده ناك ةيلمع ذيفنت دعب لقتعا Ëرك نأاب اوركذتت نا مكيلع ،ةنصس83 ¤ا تلصصو دقو نجصسلا ‘ سسنوي Ëرك Òصسألا اهاصضق
،هرير– نع ةيصسايصسلا تاصضوافŸا تزجع اميف ،589١ماع لدابتلا ةقفصص ‘ هنع جارفلا تصضفر لÓتحلا ةلود نأا اصضيأا  اوركذتو  .ىرصسلا

ةرمثم ةمواقŸ ةميق لو نوجصسلا ‘ ىرصسألا يقبت ةحجان تاصضوافŸ ىنعم ل نإا :لوقلا دد‚ انهو !..هديق رصسك ‘ (طيلاصش) ةقفصص تلصشفو
تاونصسلا نم مقرلا اذه ¤ا نيرخآلا ىرصسلا نم دحأا لصصي ل نأا ،مواقŸاو سضوافŸا نم مويلا بولطŸاو .ةمواقŸا زومر نع جارفإلا ‘ لصشفت
ميهاربإاو يداصش وبأاو ءÓعو ديلوو لئانو رهامو Ëرك اهاصضق يتلا تاونصسلا تددع املك لجÿابو ،Ëرك مصسا ددرا انأاو رخفلاب رعصشأا .ةيلاتتŸا

ىرصسألا ةير◊ اماع .ىرصسألاو سسدقلاو نطولا ةير◊ اماع ،١٢٠٢ ماعلا نوكي نأا ميظعلا يلعلا هللا لأاصسن .لوطت ةمئاقلاو دئارو يدصشرو
.نطولا ةيرح رجف أارقن ىرصسلا ةيرح عمف ..ىمادقلا

سسدقلا -Úنج - يدومصس يلع  /ريرقت

ةسسايسس نم اءزج ناك ““رفوع““ ‘ ثدح ام

ةÒصسألا ة--كر◊ا نوؤو--صشب ثحا---ب---لا بت---ك
ىلع ة-ناور-ف ر-صصا-ن-لا د-ب-ع ة-ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا

ديهصشلا موي ‘““ :كوبصسي-ف-لا Èع ه-ت-ح-ف-صص
انئادهصشل ارابكإاو لÓجإا ينحنن ينيطصسلفلا
،مهتايحصضتلو مهل اريد-ق-تو اءا-فو ،ما-ظ-ع-لا

انصسوؤور ىلع اناجيتو اعيمج انم مركلا مهو
ا-ن-تر-كاذ ‘ ة-ع--صساو ة--حا--صسم نو--ل--ت--ح--يو
ةداهصشلا ةرصضح ‘ موي-لا ن-ح-نو .ا-ن-تد-ئ-فأاو
ةكر◊ا ءادهصش رصضحتصسن ا-ن-نإا-ف ءاد-ه-صشلاو
(٦٢٢) ءامصسأا ركذت-صسنو ةÒصسألا ة-ي-ن-طو-لا
مهنيب ،لاقتعلا دعب ءادهصش اوطقصس اÒصسأا
ا-ب--ب--صس ي--ب--ط--لا لا--م--هإلا نا--ك اÒصسأا (١7)

ءار-ج اود-ه--صشت--صسا (37)و ،،مهدا-ه-صشت-صسل
د--ع--ب اود--ه--صشت--صسا ىر---صسأا (7) ،بيذ-ع-ت--لا
،لقتعŸا لخاد مهو ةيران ةÒعأاب م-ه-ت-با-صصا
ت“و ادمع اولتق اÒصسأا (57) ¤ا ةفاصضإلاب

.لاقتعلا دعب مهتيفصصت
ماعلا لÓخ اوقترا ءلؤوه نم ءادهصش (٤) نأاو
ىرت دادعإلا ركذتصسن نحنو ،٠٢٠٢ مرصصنŸا
انمامأا ىÔف ،ةقرصشم روصصو ةئيصضم تاحول
ةغارم قحصساو ركع و-بأا م-صسا-قو م-ح-ف-لا و-بأا

يعارلا ميهاربإاو مصساقلا رمعو ةلود سسيناو
ىفطصصمو Úناعزلا ةي-ط-عو او-صشلا د-ع-صسأاو
دمصصلا دبعو يلع خ-ي-صشلا د-لا-خو يوا-ك-ع-لا

رعو وبا لامكو ةيدمح وبا ةرصسيمو تازيرح
” ن--م ءلؤو--ه،Òث--ك--لا Òث---ك---لا م---هÒغو
مهيلا فاصضي اميف ،7٦9١ ماعلا ذنم مهقيثوت
اودهصشتصسا -مهؤواصصحإا متي ⁄- نيرخآا تائم
سضارمأاب نيرثأاتم نجصسلا نم مهجورخ دعب
.نو--ج--صسلا ن--ع ا--هو--ثروو ا--ه--ب او--ب---ي---صصأا

يد‹و لوغلا ديلوو يودب زياف رصضحتصسنف
دارمو عيرذ وبا فرصشاو ديز وبأا لياهو دامح

ىصسيع ايركزو سضو-ع ر-ف-ع-جو تو-كا-صس و-با
ةرصضح ‘و ،لوطت ةلفاقلاو ناملصس دومfiو
Úب نم ىرصسا (8) نأاب ركذن ءادهصشلا ءلؤوه
تلاز ا-مو نو-ج-صسلا ل-خاد اود-ه-صشت--صسا ن--م
بناجب مهنيماثج زجت– لÓتحلا تاطلصس
Úينيطصسلف ءادهصشل نامثج (٠5٢) نم Ìكأا

Œت-حلا تا-ط-ل-صس م-هز-ج-تÓفرعي ام ‘ ل
Ãث وا ما-قرلا ر-با-ق-Óا تا-جŸءلؤو-هو ،ى-تو

ة-ن-مزاو ة-ف-ل--تfl فور--ظ ‘ اود--ه--صشت--صسا
مئار÷ا Èكاو عصشبا نم ةدحاو ‘ ،ةددعتم
يتلا ة-ي-نو-نا-ق-لاو ة-ي-نا-صسنلاو ة-ي-قÓ-خلا

انهو .يليئارصسلا لÓت-حلا ة-لود ا-ه-فÎق-ت
دعب ءادهصشلا ىصشخت ةلود ناب :لوقلا دد‚

ل ،مهروبق ‘ مهو تاومألا فاختو ،مهتوم
Áحفاكيو موا-ق-ي لاز ا-م بع-صش مز-ه-ت نا ن-ك

.ىرصسألاو ءادهصشلا نم لفاوق مدقيو

(7/١) ينيطصسلفلا ديهصشلا موي ‘

 تاوـمألا فاــــختو ،مهتوم دعب ءادهسشلا ىسشخت ةلود
مواقي لاز ام ابعسش مزهت نأا نكÁ ل ،مهروبق ‘ مهو

ْسصقرت ٌةلفط نجّسسلا .. ميل ةسصقر
..ةسسّدقم ٍةليخأا قوف

 اًحرف سصقرت ةميغ ميل
  ٍروفصصع نويلمك ُسصقرت

 يبلق ناصصغأا ىلع
سشيورد دومÙ ماÎحلا عم
سصقر-ت ٌة-ل-ف-ط ن-ج-ّصسلا قو-ف ْ
..ةصسّدقم ٍةليخأا

 ْةصصقر
 Úْتصصقر
ْةعبارو ْةثلاثو
،ةدحاو ةلمج ‘ هرصصت-خ-ت-ل

ميل ةصصقر يه
ةاي◊او ةّير◊ا ةصصقر يهو
ا-ه-تا-يآا عا-ق-يإا دّدرأا--صس ي--ت--لا
ٍتاو--ن--صسل ،ة---ّير◊ا ن---يد---ل
ةّير◊ا نيد سسرامتلو ،لايجألا اهعا-ق-يإا ى-ل-ع Èك-ت-ل تاو-ن-صسو
ليبن ةديفح يهف ،ميل ةليم÷ا ةلفطلا ةصصقر يه هذه .ٌةصصقرك
ىلع تبنأاو لإا ع-ي-صضت ة-صصر-ف كÎي ل ،ر-ئا-ثو ي-ب-ن ل-ب ،ر-ئا-ثو

ٍحÓفك لمأÓل ينغي وهف ،لبانصس جر-مو حر-ف-لا ا-ن-ت-ناز-نز نارد-ج
،ةفلصصلا ن-ج-صسلا نارد-ج ¤إا ير-ج-ي ي-ك هر-ظ-ت-ن-يو ،ٍسسر-م-ت-م
ةباحرل قناÿا اننيزانز ءاوه ّحصش نم جرخنل ،لبانصسلا تبنتف
ن-ق-ت-ي xي-ب-ن ةز-ج-ع-م ي-ه ،م-ي-ل ةد-ي-ف◊ا ة-صصقر .ه--ع--م راو◊ا
لي-لد ‘ ي-ب-ن-لا-ب هو-عدأا نأا Ìك-ت-صسي ثي-ح ،ه-يد-يرŸ تاز-ج-عŸا

ينغيو ىّنغ ““ةير◊ا نيد““ ،ديدج - Ëدق نيد ّيبن وه- هعصضاوت
صشلا ه-تا-يآا ناصسرفلا لاز لو ،خيراتلا رجف ذن-م ءا-ي-ب-نألاو ءار-ع-ّ
فلآاو ،سسار--فو ،د--ئار ،ن--صسح ،ة--صسّد--قŸا هرا--ن نو---صسر---ح---ي
ةاي◊ا بهول نمزلا رابغ طصشك نولواح-ي ن-م م-ه-ف ..نا-صسر-ف-لا

اياقبلا تحن نف نونقّتي ٌعانصص مهف .. رصشبللو انل ةعناي ءارصضخ
نيد وه اذه سسيلوأا .حرفو ةداعصس ةياك◊ اهولوحيل ةنيز◊ا
صسلا بهو ،Úي-ق-ي-ق◊ا ءا-ي-ب-نلا ر-صشب-ل-ل حر-ف-لاو ل-مألاو ةدا-ع-ّ

ىقبنصس ،ةّير◊ا نيدل ٌسسوقط يه ميل ةصصقر ..معن .ÚبّذعŸاو
.ةمداقلا لايجألا اهظف– يك هتايآا لّترن

حلفم رذنم : ينيطصسلفلا Òصسألا ملقب
يوارحصصلا نوÁر نجصس *

ةناورف Êوع رصصانلا دبع/ملقب*
‘ قيثوتلاو تاصساردلا ةدحو سسيئر

ىرصسألا نوؤوصش ةئيه
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لجأأ نم برغلل ديدج ديدهت ‘
يذ--لأ ر--ظ◊أ ع--فر ¤إأ ه---ع---فد
ةرأدإ’أ تا--بو---ق---ع ه---ت---سضر---ف
حول ،نأر-ه-ط ى-ل-ع ة-ي-ك-ير-مأ’أ

Êأريإ’أ ناÈŸلأ ةسسائر ‘ وسضع
ةيلودلأ ةلاكولأ يسشتف-م در-ط-ب
 .ةيرذلأ ةقاطلل
يÒمأأ د---م---حأأ بئا---ن---لأ لا---قو
تاي’ولأ ع-فر-ت ⁄ أذإأ““ :Êا-هر-ف
ة--ي--لاŸأ تا--بو--ق--ع--لأ ةد--ح---تŸأ

12 لولحب ةيطفنلأو ةيفرسصŸأو
ديكأاتلاب درطنسس ،1202 ريأÈف
ةقاطلل ةيلودلأ ةلاكولأ يسشتفم
فقو-ن-سسو ،دل-ب-لأ ن-م ة-يرذ-لأ

لوكوتوÈلل يعوط-لأ ذ-ي-ف-ن-ت-لأ
 .““‘اسضإ’أ

ةمظ-ن-م م-سسا-ب ثد-ح-تŸأ دد-هو
زور--ه---ب ،ة---يرذ---لأ ة---قا---ط---لأ

بيسصخت ةبسسن عفرب ،يدنولامك
قيلعت د-ع-ب %09 ¤إأ موينأرو-ي-لأ
.يوو-ن-لأ قا-ف-ت’ا-ب ا-ه-تا-مأز-ت-لأ

نويزفلتلل تا-ح-ير-سصت ‘ لا-قو
ةردا--ق تتا---ب نأر---يإأ ،Êأر---يإ’أ
بي--سصخ---ت ى---ل---ع ة---لو---ه---سسب
%02 نم ىلعأأ ةبسسنب موينأرويلأ

يتأات .““%09 ¤إأ ىتح لسصت دقو
تأديدهتلأو تاح-ير-سصت-لأ كل-ت

ن--م د--يد--ع---لأ Èت---ع---ي تقو ‘

بيسصختلأ نأأ ءأÿÈأ
د----هÁ %02 ة-ب-سسن--ب
ىلع ةردقلل قير-ط-لأ
ع--ن--سص ¤إأ لو--سصو--لأ

ن-ك-ل ،ة-يوو-ن ة-ل-ب-ن-ق
Úينأريإ’أ Úلوؤو-سسŸأ
م-ه-فد-ه نإأ نو-لو-ق--ي
ى-ل-ع لو-سص◊أ سسي-ل

نا-كو .يوو--ن حل--سس
م---سسا----ب ثد----ح----تŸأ
ي---------بوروأ’أ دا–’أ
نأريإأ نإأ ،وناتسس Îيب
ءا-فو-لأ ن-ع تل--سصن--ت
بجوÃ ا-ه-تا-مأز-ت-لا-ب
،ةديد÷أ تأءأرجإ’أ

ق--ل--ق ن---ع ًا---بر---ع---م
نم ةياغ-ل-ل ل-سسكور-ب
تا-ط-ل-سسلأ تا-فر--سصت

 .ةينأريإ’أ
اهتامأزتلأ تسصلق نأريإأ نأأ ركذي
ىلع ،يوونلأ قافت’أ ‘ ةدرأولأ

ماعلأ نم ويام ذنم لحأرم سسمخ
با--ح---سسنأ ى---ل---ع أًدر ،ي---سضاŸأ
بمرت دلانود يكيرمأ’أ سسيئرلأ

ترر-ك ا-م ا-ب-لا-غو .قا-ف-ت’أ ن-م
لح ‘ نوكتسس اهنأأ ةÎفلأ كلت

⁄ لاح ‘ اهتامأزتلأ ةفاك نع
لودلأ ام-ي-سس ’ ،بر-غ-لأ ح-ج-ن-ي
لأز---ت ’ ي----ت----لأ ة----ي----بوروأ’أ

‘ يوونلأ قا-ف-ت’ا-ب ة-ك-سسم-ت-م
رثأأ فيفختو ا-ه-ن-ع ر-ظ◊أ ع-فر
.ةيكÒمأ’أ تابوقعلأ

 ..برغلإ ددهي ناÈŸلإ :نإريإإ
““ةيرذلإ ةقاطلإ يسشتفم درطنسس““

قـــحب اكيرمأإ رإرق :قإرعلإ
دسش◊إ اــــيسشيلم سسيئر

يــــــــــــــــعيسشلإ
،سسمأأ ،تبر-------------عأأ
ةيقأرعلأ ة-ي-جراÿأ

نم ا-ه-بأر-غ-ت-سسأ ن-ع
ن-ع ردا-سصلأ رأر-ق--لأ

ة-------------نأزÿأ ةرأزو
ق-ح-ب ،ة-ي--ك--ير--مأ’أ

ا--ي--سشي---ل---م سسي---ئر
،ي-ع--ي--سشلأ د--سش◊أ

.سضا--ي--ف---لأ ح---لا---ف
 .ةلوبقم Òغ ةأاجافم لثÁ رأرقلأ نأأ نايب ‘ تÈتعأو
‘ ةديد÷أو ةيلا◊أ ةرأدإ’أ عم ةيانعب عباتتسس اهنأأ تدكأأ ،كلذ ¤إأ

ءامسسأأ قحب ةيكيرمأ’أ ةنأزÿأ نع ةرداسصلأ تأرأرقلأ عيمج نطنسشأو
 .كلذ تاعبت ة÷اعم ىلع لمعلأو ،ةيقأرع
ىلع تا-بو-ق-ع ،ة-ع-م÷أ ءا-سسم ،تسضر-ف ة-ي-ك-ير-مأ’أ ة-نأزÿأ تنا-كو
تامجه نسش هليهسستو ناسسنإ’أ قوق◊ تاكاهتناب ةط-ب-تر-م ،سضا-ي-ف-لأ
ًأءزج ناك يعيسشلأ دسش◊أ ايسشيلم سسيئر نإأ ،نايب ‘ تلاقو .ةيباهرإأ

تلكسشت يتلأ يبعسشلأ دسش◊أ تايسشيليم ةداق نم فلأاتت ةمزأأ ةيلخ نم
سسر◊أ نم معدب دلبلأ ‘ تاجا-ج-ت-ح’أ ع-م-ق-ل9102 ما-ع ر--خأوأأ ‘

ةلسصأوÃ نأريإ’ ةيلأوŸأ دسش◊أ لئاسصف تمهتأ امك .Êأريإ’أ يروثلأ
ةرح تاباختنأ ¤إأ نوعدي نيذلأ Úطسشانلأ دسض لايتغأ تلمح نسش
 .ةفيظن ةموكحو ناسسنإ’أ قوقح مأÎحأو ةهيزنو
سضايفلأ ،Úسشتونم نفيتسس ي-ك-ير-مأ’أ ة-ي-جراÿأ ر-يزو م-ه-تأ ،هرود-ب
ن-م هÒغو سضا-ي-ف ح-لا-ف““ :ل-ئا-ق ،ن-ير-ها-ظ-تŸأ ل--ت--ق ‘ ة--كرا--سشŸا--ب
ىلع أوفرسشأأو أوهجو نأرهط عم Úفلا-ح-تŸأ Úي-سسا-ي-سسلأو ن-يدد-سشتŸأ

دسض ةف-ي-ن-ع ة-ل-م-ح أو-ن-سشو ،ŸÚا-سسŸأ Úي-قأر-ع-لأ ن-ير-ها-ظ-تŸأ ل-ت-ق
 .““ÊدŸأ عمتÛأو ةيقأرعلأ ةيطأرقÁدلأ
لئاسصفلأ ن-م د-يد-ع-لأ ر-م-ت-سست Úح ‘ تتأأ تا-بو-ق-ع-لأ كل-ت نأأ ر-كذ-ي
تأوقلأ دسض تأديد-ه-ت-لأ قل-طإا-ب د-سش◊أ ن-م-سض ة-يو-سضنŸأ ة-ح-ل-سسŸأ
.دلبلأ نم اهجورخب ةبلاطم ،ةيكيرمأ’أ

لقنلأ ةرأزو تنلعأأ
مط– ،ةيسسي-نود-نإ’أ

ةكر-سش ة-ع-با-ت ةر-ئا-ط
ة------يو÷أ طو------طÿأ
““اياجيويرسس““
برقلاب ةيسسي-نود-ن’أ

اميف .يك’ ةريزج نم
” هنأأ ةيرح-ب-لأ تد-كأأ

م-ط– نا-ك--م د--يد–
ر-سشا-ب-ت-سسو ةر-ئا--ط--لأ

تا-ي-ل-م-ع ذا-ق-نإ’أ قر--ف
نأاب قباسس تقو ‘ تدافأأ ل-ق-ن-لأ ةرأزو م-سسا-ب ة-ثد-ح-ت-م تنا-كو Úجا-ن ن-ع ثح-ب-لأ
ةيسسينودنإ’أ ةمسصاعلأ نم اهعلقإأ دعب اسصخسش26 لقت لقت تناك ةدوقفŸأ ةرئاطلأ

تعلقأأ005-737 غنيوب زأرط نم ةرئاط نإأ ،يتأوأريإأ اتيدأأ تلاقو .ةيلخأد ةلحر ‘
ةعاسسلأ ةبقأرŸأ جÈب لاسصت’أ تدقفو ،ءاسسم65:1 ةعاسسلأ ›أوح ‘ اتركاج نم
 .ءاسسم04:2
09 قرغتسست ةلحر ‘ تناك ةرئاطلأ نأأ نايب ‘ نأÒطلأ ةكرسش تحسضوأأ ،اهتهج نم
ةريزج ‘ يبرغلأ ناتناميلاك ميلقإأ ةمسصاع ،كانايتنوب ¤إأ اتركاج نم ابيرقت ةقيقد
دأرفأأ نم ة-ت-سسو ،لا-ف-طأأ01 مهني-ب ا-ب-كأر65 اهنتم ىلعو ،ةي-سسي-نود-نإ’أ و-ي-نرو-ب
،اتركاج لامسش ماطح ءأزجأأ ىلع روثعلاب ةيلfi ملعإأ لئاسسو تدافأأ اميف .مقاطلأ
،كلذ ¤إأ ماط◊أ هنإأ ليق اŸ ةروسصم عطاقم عقأوŸأ سضعب ترسشنو ،ةرئاطلل اهنأأ دقتعُي
ةيسسينودنإ’أ ةرئاطلأ نأأ ،Îيوت ىلع تأرئاطلأ بقعتل42 رأدأر تيلف ةمدخ تركذ
للخ هيف قل– تناك يذلأ عافتر’أ نع مدق ف’آأ ةرسشع نم Ìكأأ ةفاسسم تلزن
نأأ تحسضوأأو .علقإ’أ نم طقف قئاقد عبرأأ ›أوح دعب كلذو ،ةدحأو ةقيقد نم لقأأ

غنيوب زأرط نم ةرئاطلأ نأاب ديفت بقعت-لأ تا-نا-ي-ب ‘ ةدرأو-لأ ل-ي-ج-سست-لأ ل-ي-سصا-ف-ت
‘ ليبخرأأ ةلود Èكأأ ،ايسسينودنإأ نأأ ركذي .اماع72 لبق ةمدÿأ تلخدو737-005
ثدأوح نم امود Êاعت ،ةمسسن نويلم062 نم Ìكأأ اهناكسس ددع غلبي يتلأو ⁄اعلأ
ةيتحتلأ ةينبلأو تأرابعلأ ىلع ظاظتك’أ ببسسب ةيو÷أو ةيرحبلأو ةيÈلأ لقنلأ

.ةملسسلأ Òياعم فعسضو ةÁدقلأ

ةيعامج ةÈقم فاسشتكإ ..ايبيل
ةنوهرت ‘ ةديدج

ةÈقم ىلع رو-ث-ع-لأ ،تب-سسلأ ،ة-ي-ب-ي-ل-لأ ة-مو-ك◊أ تن-ل-عأأ
ةمسصاعلأ بونج ،ةنو-هر-ت ة-ن-يد-م ‘ ةد-يد-ج ة-ي-عا-م-ج
ثحبلأ ةرأدإأ ريدم لاق ،لوسضانألل حيرسصت ‘و .سسلبأرط
نيدوقفŸأ ىلع فرعتلأو ثحبلل ةماعلأ ةئيهلاب تافرلأ نع

ةÈقم تفسشتكأ هتئيه قرف نإأ ،قيفوت يفطل ،(ةيموكح)
.ةنوهرب ،““2 طبرلأ عورسشم““ ةقطنم ‘ ةديدج ةيعامج
نم ثثج4 لاسشتنأ نم تنك“ قرفلأ““ نأأ قيفوت فاسضأأو
يبيللأ لوؤوسسŸأ راسشأأو .““ثحبلأ لسصأوت تلأزامو ،ةÈقŸأ
يلكلأ ددعلأ ىلع فرعتلأ متي ⁄ ،ةظحللأ ىتح هنأأ ¤إأ
 .ةÈقŸأ ‘ ةدوجوŸأ ثثجلل
رباقŸأ نم ديدعلأ ،ةئيهلأ تفسشتكأ ،يسضاŸأ وينوي5 ذنمو
ةرطيسسل ةعسضاخ تناك يتلأ ةنوهرت ةنيدم ‘ ةيعام÷أ

خيراتلأ لبق ،Îفح ةف-ي-ل-خ ي-بل-ق-ن’أ لأÔ÷أ ا-ي-سشي-ل-م
ثيح ،احلسسم اعأرسص ،تأونسس ذنم ايبيل Êاعتو .روكذŸأ

،ةيبرغو ةي-بر-ع لود ن-م م-عد-ب ،Îف-ح ا-ي-سشي-ل-م عزا-ن-ت
ىلتق طقسسأأ ام ،ةطلسسلأو ةيعرسشلأ ىلع ةيبيللأ ةموك◊أ

32 ذنمو .لئاه يدام رامد بناجب ،ÚيندŸأ Úب ىحرجو
،رانلأ قلطإأ فقول قا-ف-تأ ا-ي-ب-ي-ل دو-سسي ،ي-سضاŸأ ر-بو-ت-كأأ

قيق– م-غر ،ر-خآ’أو Ú◊أ Úب Îف-ح ا-ي-سشي-ل-م ه-قر-خ-ت
يركسسعلأ ÚيوتسسŸأ ىلع تا-سضوا-ف-م ‘ ا-مد-ق-ت ءا-قر-ف-لأ

 .يومدلأ عأزنلل يملسس لح ¤إأ لسصوتلل يسسايسسلأو

..ًابكإر26 لقت ةرئاط مط– :ايسسينودنإإ
لافطأإ01 مهنيب

ةيسسامولبد



23 ةيسسامولبد  ـه2441 لوألأ ىدامج62  قـفأوŸأ  م1202 يفناج01 دحألأ

لتحي  يرئاز÷ا رفسسلا زاوج
ايبرع ةرسشاعلاو  ايŸاع29 ةبترŸا

ايŸاع29 ة-ب-ترŸأ ‘ ير-ئأز÷أ ر-ف-سسلأ زأو--ج ل--ح
امأأ ،رفسسلأ تأزأوج ةوق رسشؤوم بسسح ايبرع01ـلأو
زأو÷أ ناكف0202 ماعل ⁄اعلأ ‘ رفسس زأوج ىوقأأ
،xednI tropssaP yelneH رسشؤوم دعيو ،Êابايلأ
‘ رفسسلأ تأزأوج بيترت يرود لكسشب ددحي يذلأ
رtد-سصت ه-لÓ-خ ن-م أد-ب ،0202 ماعل ًاث-يد– ⁄ا-ع-لأ

نيزكرŸأ ‘ يروفاغنسسلأو Êا-با-ي-لأ ر-ف-سسلأ يزأو-ج
بي-تر-ت ظو-ح-ل-م ل-ك-سشب ع-جأر-تو ،Êا--ث--لأو لوألأ

مدقت لباقم ،ÊاطيÈلأو يكيرمألأ رفسسلأ يزأوج
 .يتأرامإلأ رفسسلأ زأوج بيترت ‘
نميلأو نانبلو ايروسسو قأرعلأ تفنسص ،8102 ماعلأ ‘

هذه ونطأوم عيطتسسي ذإأ ،يلنيه ةمئاق ليذ ‘ نأريإأو نأدوسسلأو ايبيلو Úطسسلفو
Òغتي ⁄و ،ةÒسشأات نود نم ⁄اعلأ لوح لودلأ نم نك‡ ددع لقأأ لوخد نأدلبلأ

نيرداق نويروسسلأ لأزي ل .0202 ‘ لسضفأأ رومألأ حبسصت ⁄و ،9102 ‘ عسضولأ أذه
نوعيطتسسيف نويقأرعلأ امأأ ،يسضاŸأ ماعلاك ةÒسشأات نود طقف ةلود92 لوخد ىلع
نانبل ونطأوم .ةلود73 نولخديف نويبيللأ امأأ ،ةلود33 نوينميلأو ،ةلود82 لوخد
رئأز÷أو رسصم امأأ ،ةلود73 نأدوسسلأو ،ةÒسشأات نود ةلود04 نولخدي
ى-ل-ع ة-لود (15) (05) (94) لوخد اه-ي-ن-طأوŸ ح-ي-ت-ت-ف ندرألأو
ًاظوحلم ًأرو-ط-ت ق-ق-ح ي-تأرا-مإلأ ر-ف-سسلأ زأو-ج .›أو-ت-لأ

ًأزكرم74 تأرامإلأ تمدقت دقف ،يسضاŸأ دقعلأ لÓخ
زكرŸأ لتحتل ،ةي-سضاŸأ ر-سشع-لأ تأو-ن-سسلأ لÓ-خ

عيطتسسي ثي-ح ،0202 ماعلأ ‘ رسشع ن-ما-ث-لأ
،ةÒسشأات نود ة-لود171 لوخد اهونطأو-م
ةرايز ىلع نيرداق نويتأرامإلأ ناك امنيب

يسضاŸأ ماعلأ لÓخ أزيف نود ةلود761
9102. 

نابايلأ نم لك ترّدسصت9102 ماعلأ ‘
نإأ ذإأ ،¤وألأ ة-ب-ترŸأ ةرو-فا--غ--ن--سسو

لوخدلأ حيتي امهنم لك رفسس زأوج
،ةÒسشأا----ت نود ة-----لود981 ¤إأ

رفسسلأ زأوج نم ةرأدسصلأ Úعزتنم
‘ ًا--يŸا---ع لوألأ نا---ك يذ---لأ ÊاŸألأ

عسضولأ نسس–0202 لولح عم .8102
ن-ك“ نا-با-ي-لأ تتا--ب ذإأ ،Úت--لود--لأ ‘

،ةÒسشأات نود191 لوخد نم اهينطأوم
ةيناثلأ ةبترŸأ تلتحأ يتلأ ةروفاغنسس امأأ

.ةلود091 ¤إأ لوخدلأ حي-ت-ت-ف ما-ع-لأ أذ-ه
ماعلأ ‘ عسضولأ ىلع ةنم-ي-ه-م ا-ي-سسآأ نأأ ود-ب-يو
،ثلاثلأ زكرŸأ ‘ ةيبون÷أ ايروك زÈت ذإأ ،0202
ثيح ،ًاسضيأأ زكرŸأ سسفن لت– يتلأ ،ايناŸأأ عم لداعتتو
.ةÒسشأات نود نم981 لوخد Úتلودلأ نم لك ينطأوŸ حاتي

ةبولطŸا تاءارجإلا هذه
رفسسلا لبق Úيرئاز÷ا نم

ايناطيرب ¤إا

نع ةي-نا-ط-يÈلأ ة-ي-جراÿأ ةرأزو تن-ل-عأأ
ةحئاج راسشتنأ لظ ‘ دÓبلأ لوخد طورسش
نيرفاسسŸأ عيمج ىلع مزل-ي ثي-ح ،ا-نورو-ك
ةجيتن Ëدقت ⁄ا-ع-لأ ءا-ح-نأأ ن-م Úمدا-ق-لأ

لبق91-ديفوك نم م-هو-ل-خ تب-ث-ت سصح-ف
ىلع مزلي ،ايناطيرب ¤إأ مودقلل مهترداغم

مهيف نÃ ،اينا-ط-ير-ب ¤إأ Úمدا-ق-لأ ع-ي-م-ج
تبثت سصحف ةجيتن Ëدقت ،نو-ي-نا-ط-يÈلأ

ةعاسس27 لبق ىرجُي91-ديفوك نم مهولخ
سضرفُت فوسسو ،اينا-ط-ير-ب ¤إأ ةردا-غŸأ ن-م

005 اهردق ةيروف ةمأرغ نيرفاسسŸأ ىلع
هذ-ه ة-ف-لاfl لا-ح ‘ ي-ن-ي-لÎسسإأ ه-ي-ن--ج

 .ةرداغŸأ لبق سصحف ءأرجإاب تاميلعتلأ
نم Úمداقلأ نيرفاسسŸأ““ نأأ نايبلأ فاسضأأو
مزلي ةنمآلأ لودلأ ةمئاق ىلع تسسيل لود

01 ةدŸ يتأذلأ لزعلأ مأزتلأ كلذك مهيلع
سصح-ف ة-ج-ي-ت-ن ن-ع ر--ظ--ن--لأ سضغ--ب ،ما--يأأ

رئأز÷أ ىلع ق-ب-ط-ن-ي ا-م أذ-هو ““91-ديفوك
‘ ة-ن-مآلأ لود-لأ ن-م-سض ف-ن-سصت ⁄ ي-ت-لأ

ةرأزو اهترسشن ي-ت-لأ ة-م-ئا-ق-لأ
ةيجراÿأ

.ةيناطيÈلأ رئاز÷ا ىدل يوارحسصلا Òفسسلا
وتانلا فقوÃ ديسشي

يبرغŸأ ماظنلأ نإأ ،رمع بلاط رداقلأ دبع ،رئأز÷اب ةيوأرحسصلأ ةيروهم÷أ Òفسس لاق
ةيلودلأ ةيعرسشلأ ىلع هدر“ ببسسب ““›ودلأ عم-تÛأ ن-م ىر-خألأ ىو-ل-ت ة-ع-ف-سصلأ ى-ق-ل-ت-ي““

قح ىلع ةي‡ألأ تأرأرقلأ دكؤوت يتلأ ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ‘ عقأولأ رمألأ ةسسايسس سضرف هتلواfiو
 .ÒسصŸأ ريرقت ‘ اهبعسش

بعسشلأ عم ةينماسضتلأ ةفقولأ سشماه ىلع ،رئأز÷أ ءابنألأ ةلاكول حيرسصت ‘ يوأرحسصلأ Òفسسلأ لاقو
ةرافسسلأ رقÃ ءاسسنلل يرئأز÷أ ىدتنŸأ اهمظن يتلأ ،تايوأر-ح-سصلأ ءا-سسن-لأ ع-م ة-سصا-خ ة-ف-سصبو يوأر-ح-سصلأ

نم ءأزجأأ جردت برغملل ةيفأرغج ةطيرÿ (وتانلأ) يسسلطألأ فلح ةمظنم بحسس نإأ - رئأز÷اب ةيوأرحسصلأ
ةيبرغلأ ءأرحسصلأ و برغŸأ Úب ايلود اهب فÎعŸأ دود◊أ حوسضوب دد– ةديدج ىرخأأ جأردإأو ،ةيبرغلأ ءأرحسصلأ
ةطراÿأ ‘ رمثتسسيو ،ةÒبك ةجسض قلتخي نأأ لواح نزıأ ماظن““ نأأ احسضوم ،““يبرغŸأ ماظنلل ةÒبك ةعفسص““ لكسشي

ءأرحسصلأ و برغŸأ Úب ايلود اهب فÎعŸأ دود◊أ ةيأدبلأ ‘ نمسضتت ⁄ يتلأ يسسلطألأ لامسش فلح ةمظنŸ ¤وألأ
حوسضوب دد–““ ةديدج ةطيرخب ةÁدقلأ ةطيرÿأ بحسسب ةمظنŸأ موقت نأأ لبق ،““يئاهن فقوم هنأ أدقتعم ،ةيبرغلأ
 .““ايلود اهب فÎعŸأ دود◊أ

جمانرب لوح لاقم نم تبحسس دق يسسلطألأ لامسش فلح ةمظنم تناكو
برغملل ةيفأرغج ةطيرخ (PEED) فلحلل عباتلأ عافدلأ ميلعت زيزعت

وتانلأ فلح بحسس دقو .ةلتÙأ ةيبرغلأ ءأرحسصلأ نم ءأزجأأ جردت
فÎعŸأ دود◊أ حوسضوب دد– ةديدج ةطيرخب ةÁدقلأ ةطيرÿأ

نأأ رمع بلاط د-كأأو .بر-غŸأو ة-ي-بر-غ-لأ ءأر-ح-سصلأ Úب ا-ي-لود ا-ه-ب
قافتأ نم ةلتÙأ ةيبرغلأ ءأرحسصلل يبوروألأ دا–لأ ءانثتسسأ

،““سصا-ب Îنأ““ ـب ة-فور-عŸأ تÓ-فا◊ا-ب با-كر-ل-ل ›ود-لأ ل-ق-ن-لأ
رمألأ مسضهي ⁄ يذلأ ،نزıأ ماظنل ىرخأأ ةعفسص““ لكسشي

لبق تامولعŸأ هذه يفنل ،هتفاحسص دينŒ ¤إأ عراسسو
رسشنيو ،يمسسرلأ هعقو-م ى-ل-ع دا–لأ ه-ح-سضف-ي نأأ

لمسشت ل اهنأأ دكؤوت يتلأ ،ةي-قا-ف-تلأ نو-م-سضم
ميلقإاك ةفنسصŸأ ،ةيوأر-ح-سصلأ ي-سضأرألأ

.““لقتسسم Òغ

ةيجاجتحا ةفقو:ايزيلام
رئاز÷ا ةرافسس مامأا

ة---ي---لا÷أ ن---م دد----ع ،سسمأأ ،م----ظ----ن
ةيجاجتحأ ةفقو ايزيلام ‘ ةيرئأز÷أ
ةبلاطŸأ لجأأ نم ،رئأز÷أ ةرافسس مامأأ
تأرهاظتŸأ ىد-حإأ تلا-قو ،م-ه-ئÓ-جإا-ب
،مهولبقت-سسي ⁄ ةرا-ف-سسلأ ح-لا-سصم نإأ““

.““تأÒسشأاتلأ ةيحÓسص ءاهتنأ ¤إأ ةفاسضإلاب ةبعسص ةيداŸأ مهفورظ نأأو
Úح ¤إأ ةقلغم ةيو÷أو ةيرحبلأو ةيÈلأ دود◊أ ىلع ءاقبإلأ تررق تاطلسسلأ نأأ ركذي
ةيو÷أ دود◊أ حت-ف م-ت-ي نأأ ع-قو-تŸأ ن-مو ،د-ج-ت-سسŸأ ا-نورو-ك سسوÒف ى-ل-ع را-سصت-نلأ

.حيقلتلأ ةيلمع ‘ أدبلأ دعب ةيÈلأو ةيرحبلأو



ةثلاثلا ةيركصسعلا ةيحانلاب

 راششبب يركشسعلا يشسامخلل ةينطولا ةلوطبلا تايلاعف ماتتخا
يصضايرلا بكرŸاب ،شسمأا ،ةثلاثلا ةيرك-صسع-لا ة-ي-حا-ن-لا د-ئا-ق بئا-ن ،ن-يد-لا ر-صصا-ن ل-ي-صضف ءاو-ل-لا فر-صشأا
يصضايرلا مصسوملل يركصسعلا يصسامخلل ةينطولا ةلوطبلا تايلاعف ماتتخا ىلع ،راصشبب يوه÷ا يركصسعلا

ةكراصشم تفرع يتلاو ،١202 يفناج90 ¤إا٤0 نم ةدتمŸا ةÎفلا ‘ ةيحانلا اهتنصضتحا يتلا ،١202/0202
ىÈكلا تادحولا ،ةيركصسعلا يحاونلا ،تاوقلا تادايق فلتfl اولثم ،اقيرف5١ ىلع نوعزوتي ،ايصضاير32١
ينطولا عافدلا ةرازول ةكÎصشŸا حلاصصŸاو ةرادإلا ة-ير-يد-م ¤إا ة-فا-صضإلا-ب ،ي-ب-ع-صشلا ي-ن-طو-لا ششي-ج-ل-ل
 .٤ع ن/ةصصاÿا تاوقلل ايلعلا ةصسردŸاو
:يهو تاصصصصخت ةدع ‘ ÚصسفانتŸا Úب ةيلاع ةيصضاير احورو ةÒبك ةصسفانم ةرهاظتلا هذه تفرعو
يمر ،عناوŸا روبع ،Îم05 ةفاصسŸ زجاو◊اب ةحابصسلا ،Îم002 ةفاصسم نم ةيلآلا فصصن ةيقدنبلاب يمرلا
تناكو ،عباتتلا قابصس ةصسفانم ¤إا ةفاصضإلاب ،Îموليك80 ةفاصسم ىلع يفيرلا ودعلا ،ةيوديلا لبانقلا
.¤وألا ةيركصسعلا ةيحانلا قيرف بيصصن نم قرفلا بصسحو يدرفلا ÚيوتصسŸا ىلع ةرطيصسلا

.Úجوتملل شسوؤوكلاو تايلاديŸا ميلصست ” ةصسفانŸا ةياهن ‘
و .ق

ةيريدŸاب مÓعإ’اب فلكŸا دكأا
دئارلا ،ةيندŸا ةيامحلل ةما-ع-لا
ضسمأا ،ن-يد-لا ي--يfi ن--ب ح--بار
اوكله ضصخصش621 نأا ،ةليصسŸاب
د-ي-صسكأا يدا-حأا زا-غ-ب ا-قا-ن-ت-خا
فاعصسإا ¤إا ةفاصضإ’اب ،نو-بر-ك-لا

اولقن نيرخآا0002 نع لقي ’ ام
ن-طو-لا Èع تا-ي-ف-صشت-صسŸا ¤إا

ضسفن فاصضأاو .0202 ةنصس لÓخ
يصسيصس– ءاقل لÓ-خ ،لوؤو-صسŸا
،ةرهاظلا هذه راطخأا نم ةياقولل
”1202 ة-ن-صس ع-ل-ط-م ذ-ن-م نأا
893 فاع-صسإاو ةا-فو62 ليج-صست
زاغ مهقاصشن-ت-صسا ءار-ج ضصخ-صش
ا-م ،نو-بر-ك-لا د-ي--صسكأا يدا--حأا
‘ زيكÎلا -ه-ب-صسح- ى-عد-ت-صسا
نم ةياقولل ةيصسيصسحتلا تÓم◊ا

دصص– لازت ’ يتلا ةرهاظلا هذه
ي-ت-لا تا--ي’و--لا ى--ل--ع حاورأ’ا

نم ةعفترم ت’اح ا-ه-ب تل-ج-صس
لÓ--خ ن--م كلذو ،تا--يا--فو--لا
مهدمو ÚنطاوŸا ن-م بر-ق-ت-لا
قلعتت ةيئاقو حئاصصنو تاداصشرإاب
لئا-صسو ع-م ل-ما-ع-ت-لا ة-ي-ف-ي-ك-ب
ةمزÓلا تاطايتح’او Úخ-صست-لا
نأا دعبو .تاقا-ن-ت-خ’ا بن-ج-ت-ل
لصضفأا ىقب-ت ة-ي-عو-ت-لا نأا Èت-عا

،ةرهاظلا هذه نم ةياقولل ةقيرط
اذ-ه لÓ-خ ط-با-صضلا تاذ ر--كذ
ةيريد-م ه-ت-م-ظ-ن يذ-لا ءا-ق-ل-لا
ةياقولل ةي’ولاب ةيندŸا ةيام◊ا

يداحأا زاغب قانتخ’ا رطاfl نم
لوأا ةبطخ نأاب نوبر-ك-لا د-ي-صسكأا
ة-م-ئأا ا-ه-صصصصخ ة-ع--م÷ا ضسمأا
ةروطخب ضسيصسح-ت-ل-ل د-جا-صسŸا

ثح لÓ-خ ن-م ةر-ها-ظ-لا هذ--ه
ديق-ت-لا ةرور-صض ى-ل-ع Úل-صصŸا
يدا-ف-ت-ل ة-ي-ئا-قو-لا Òباد-ت-لا--ب
.تماصصلا لتاقلاب قانتخ’ا

لÓب لوأا مزŸÓا راصشأا ،هتهج نم
ةيلÙا ةيريدŸا ن-م ،ي-ج-ي-ع-ن
ة-ي’و نأا-ب ،ة-ي-ندŸا ة-يا-م-ح-ل-ل
0202 ةنصس لÓخ تلجصس ةليصسŸا
اقانتخا ضصاخ-صشأا (6) ةتصس ةا-فو
،نو-بر-ك--لا د--ي--صسكأا لوأا زا--غ--ب
،نيرخآا ا-صصخ-صش33 فا-ع-صسإاو
ن-م ¤وأ’ا ما-يأ’ا ‘ نأا ا-ف-ي-صضم
(1) ضصخصش كله ،يرا÷ا ماعلا
ىوتصسم ىلع نورخآا11 فعصسأاو
.ةي’ولا

بتكم ضسي-ئر را-صشأا ،ه-ت-ه-ج ن-م
ةينطولا ةيعمجلل ةلي-صسŸا ة-ي’و

،يتخب دعاصس ،كلهتصسŸا ةيام◊
ةزهجأا ىلع ةباقرلا رود نأا ¤إا
ا-ه-ت-ق-با-ط-م ىد-مو Úخ-صست-لا

Ÿيا-عÒ صسلا-Óعتي ة-مÚ أادبي نأا
عنصصŸا وأا داÒتصس’ا ردصصم نم
ةيئ’ولا تايريدŸا ¤وتت نأا لبق
Òبادتلا ذاختا ةمه-م ةرا-ج-ت-ل-ل
ةقباطم مدع توبث لاح ةمزÓلا

،ةمÓصسلا ÒياعŸ لئاصسولا هذه
نم ه-نأا ل-با-قŸا ‘ زر-بأا ه-ن-ك-ل

ل-صصح-تŸا تا-ي-ط-عŸا لÓ--خ
ة-يا-م◊ا ح-لا-صصم ن-م ا-ه-ي-ل--ع
با-ب-صسأا بل-غأا نإا--ف ،ة--ي--ندŸا
ةقباطم مدعب قلعتت ’““ قانتخ’ا
Òيا-ع-م ع-م Úخ-صست-لا ل-ئا--صسو
د--ي--ق--ت مد--ع ل--ب ،ة--مÓ--صسلا

لمعت يتلا ةزهجأ’ا يل-م-ع-ت-صسم
ةيئاقولا تاطاي-ت-ح’ا-ب زا-غ-لا-ب
ة-يو-ه-ت-لا رار-غ ى-ل-ع ة-مزÓ-لا
ة--ب--قار--م مد---عو ة---مزÓ---لا
.““نخادŸا

ةــــــــــــــــيعمج
نماشضتت ““زويدار““

نوـــــــــميم نب عم
 فداــــــهلبو

اهل ضضرعت يتلا ةÒطÿا ةيحصصلا ةكعولا دعب
نارهو ةيدولوم موجه بلقو ›ودلا بعÓلا
اذكو ،نوميم نب بيبح ،اقباصس ضسابعلب دا–او

روث ينبل قباصس بع’ ،فداه-ل-ب ردا-ق-لا د-ب-ع
ةردا-ب-م ‘و ،نار-هو ة-يدو-لو-مو ة-ي-ع--م--جو
ةدق ةصسائرب زويدار ةيعم-ج تراز ،ة-ي-ن-ما-صضت
ىلع ةيورك ةيصضاير ءام-صسأا-ب ا-قو-فر-م ،‘ا-صش
،يصسوف ،ةقرز نب ،لاصصنح ›ودلا مك◊ا رارغ
فوقولاو امهتحصص ىلع نانئمطÓل ،يرزامو
،ةÒطخ تناك امهتباصصإا نأا ة-صصا-خ ،ا-م-ه-ع-م
‘ نوميم نب بيبح هل ضضرعت ام رارغ ىلع
يذلا فداهلب رداقلا دبعو يردصصلا ضصفقلا
ىوتصسم ىلع ةقيقد ةي-حار-ج ة-ي-ل-م-ع ىر-جأا
.ىنميلا Úعلا

نايب لوقي- اوركذت روصض◊او زويدار ةيعمج
مدق ةرك نمز ،ة-ب-صسا-نŸا هذ-ه-ب““ -ة-ي-ع-م÷ا
بعÓم ‘ نوميم نب بيبح هلعف امو ليم÷ا
تاجيوتت ‘ هتمها-صسمو ،ير-ئاز÷ا ر-ط-ق-لا

تاونصس ةيروهمجلل ضسوؤوك3ـب نارهو ةيدولوم
ةنصس رئاز÷ا ة-لو-ط-بو6991و4891 ،3891
وأا بعÓك ءاوصس ،ة-ي-بر-ع-لا ضسوؤو-ك-لاو6991
لصصاوي يذلا فداهلب رداقلا د-ب-عو ،برد-م-ك
ةينابصشلا تائفلا بيردت ‘ ةل-ي-ب-ن-لا ه-ت-م-ه-م
ةيعمج قرفل بعللا هلازتعا د-ع-ب ةوار-م-ح-ل-ل
اهعم جوت يت-لا رو-ث ي-ن-بو نار-هو ة-يدو-لو-مو
.““ةيروهم÷ ضسأاكب

نيذه Ëركتل كلذك ةبصسانم تناك ةرايزلا هذه
تاي-لاد-ي-مو تادا-ه-صشب Úفور-عŸا Úم-صس’ا
نب همدق اÃ قيلت ىرخأا تادعاصسمو فاÎعا

ثيح ،ةيرئاز÷ا مدقلا ةركب فداهلابو نوميم
نماصضتو ةتافتل’ا هذهب امهتداعصس نع ابرعأا
فرظلا اذه ‘ ام-ه-ع-م ءا-مد-ق-لا Úب-عÓ-لا
.نايبلا فيصضي ،بعصصلا

و .ق

ع .يؤول

فيفخ يلع .د :هبتكي
اوناك دقف ،ًةنيتم Úيرئازجـلا Úب ةمحللا تناك شسمألاب
تابصسانم يـف ،ةÒبكلا تÓئاعلا نا-صضحأا ‘ نو-ع-م-ت-جـي
،اًعم ُءاصسuن-لاو ،ا-ًع-م ُلا-جuر-لا ي-ق-ت-ل-ي ،ةدuد-ع-ت-مو ةÒث-ك
،اهراغصص عم ةلئاعلا را-ب-ك ي-ق-ت-ل-ي ا-مـك ،ا-ًع-م لا-ف-طألاو
كلت ‘ نورواصشتي او-نا-ك ..لا-ي-جألا ل-صصاو-ت-ت كلذ-بو
مهصضعب دعاصسيف ،مهـصضعب جئاوح نوفرعيو ،شسلاجمـلا
،مهـنيب امـيــف نماصضّتلا عاونأا ل-صضفأا نو-ق-uق-حـيو ،ا-صضع-ب
يـف ةرuذ-جـت-م ٌة-ّي-عا-مـت-جا ُد-ي-لا-ق-ت كلذ مـعد--ت نا--كو
Úب ُعsدصصتت ىرُعلا ْتأادب دوقع ذنم هّنأا Òغ ،عمـتجمـلا
ببصسب ،مهنيب Îفت يقÓّتلا لماوع ْتأادبو ،Úيرئازجـلا
وأا ةّيفيظو وأا ةّيعانصص تاعّمـجـت يـف نكصسلا ىـلإا لّوحّتلا
لماو-ع بب-صسبو ،ة-ن-يد-مـلا ىـلإا فا-يرألا ن-م لا-ق-ت-نلا
اهصضعبو ،يعامتـجا اهـصضعبو ،يداصصتقا اهـصضعب ،ىرخأا

يـف اًناÒج نونكصسي شساّنلا حبصصأاف ،ّيـفاقثو wيصساّيصس
ل دق لب ،رخآلا مهنم دحاولا فرعي لو ةدحاو ةرامـع
ٍدحاو tلك قلغيل ،هنم ُشسsجوتي دقو ،هَراج ُراجـلا مuلَكُي

صش با-ب ه-صسف-ن ىـل-ع وأا ناعوج ُرا-جـلا ُتي-ب-ي د-قو ،ه-ت-sق-ُ
 ..!هنع لأاصسي وأا هلاحـب يردي دحأا لو ،اًصضيرم

يـف اًجَذومـن َنوكت نأا ةريدج ًةبصسانم ،شسمأا موي تصشع
انناÒج ُدحأا ماق ذإا ،نماصضّتلاو براقّتلا ةفاقث خيصسرت
ه-يو-ن-ت-لا ّق-حـت-صست ،اvد-ج ٍة-ل-ي-مـج ٍةردا--ب--مـب ،مار--ك--لا

انُديعت اهـsنألو ،قمـعلا يـف ةّي-نا-صسنإا ا-هـ-ّنأل ،م-ي-م-ع-ت-لاو
يـف ا-ند-ي-لا-ق-ت ىـلإاو ا-ن-ت-لا-صصأا ىـلإا Úير--ئاز--جـلا ن--حـن
ع-ي-مـج ن-ح-ن ا-نا-عد د-ق-ف ،مر-ك-لاو ي-خآا-ّت-لاو برا-ق-ت-لا

امدنعو ،هتيب يـف ئفاد يوخأا ءاصشع ةبدأام ىـلإا ،هناÒج
ةبصسانم كانه شسيل هّنأاب انباجأا ،ةبصسانمـلا نع هانلأاصس

براقّتلا لجأا نم ،يـناÒج عمـجأا نأا ُتدرأا امـsنإاو ،ةّصصاخ
..طقف اًعم شسولجـلاو ثيدحـلا ل-جأا ن-مو ،ا-ن-ن-ي-ب ا-مـي-ف
انْلوانت ،اًعئار اvيناصسناو ا-ّيو-خأا اّو-ج ا-ًع-ي-مـج ا-ن-صشع د-قو
صشلا ا-ن-بر-صشو ،ءا-صش-َع-لا ثيدحـلا فارطأا ان-بذا-جــتو ،يا-ّ

نماصضّتلاب ٍشساصسحإا عم انقÎفا sمـث ،انكحـصضو انطصسبناو
.ىوقأا
ُلأاصسي ول اذام :يصسفن Úبو ينيب ُتلءاصست ،قاÎفلا دعب

ّمـث ؟هعم برا-ق-ّت-ل-ل ى-ع-صسيو ،هرا-ج ن-ع ا-ّن-م د-حاو ل-ك
نم عم اّنم ٍدحاو لك براقتي نأا دعبف ،ةردابمـلا عّصسوتت
صضيأا برا-ق-ت-ي ،ن-ك--صسمـلا يـف هروا--جـي يـف ه-ل-ي-مز ع-م ا-ً
،ةفاقّثلا يـفو ةصساّيصسلا ‘ نوفلتخمـلا براقتيو ،لمـعلا
صضع-ب روا-ح-ي-ل صضعب م-ه-ُ صضعب مهـفيو اً براقتيو ،اصضعب مهُ
لايجأا عم شسمألا ُليجو ،هنع ِلوؤوصسمـلا عم ُلوؤوصسمـلا
ام يتلا ز-جاو-حـلا زوا-جـت-ن نأا ا-ن-ن-ك-مـي ل ه-ّنأل ..مو-ي-لا

وه ُماÎحÓل ناك اذإا ّلإا ،انـَفّلخـتو انَتَقرُف عنصصت ْتئتف
..Úير--ئاز--جـلا ل---ك Úب Èُكألا ُكÎصشمـلا م---صسا---ق---لا
اوفلتخا Úيصساّيصس كلذكو Úفsقثُم ُفرعأا :ةبصسانمـلاب
نم اًدوُقُع م-هـن-ي-ب ُع-ُطا-ق-ّت-لا ماد-ف ،ر-ظ-ّن-لا تا-ه-ُجو يـف
..!مهـئانبأا ىـلإا َةعيطقلا نوثuروُي دقو ،نمزلا
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ةــــــفاقث
براَقsتلا

 ـه2٤٤١ لوألا ىدامج٦2  قـفاوŸا  م١202 يفناج0١ دحألا
0202 لÓخ نطولا Èع

اقانتخا صصخشش621 كÓه
 نوبركلا ديشسكأا يداحأا زاغب

eƒGb«``â
Gdü°``ÓI

24

GdØé``````ô     :      82: 60

Gd¶¡````ô     :      45: 21

Gd©ü°```ô     :      03: 51

GŸ¨ôÜ     :      15:71

Gd©û°ÉA     :      51: 91

‘ Úينفلاو ÚيحرصسŸا داقنلا ديدع ثدحتي
ةينفلا لامعألا نم Òثكلا ىلع رصصاعŸا نمزلا

ة-نوآلا ‘ ا-ه-صسف-ن تصضر-ف ي-ت-لا ة-ي-مارد--لاو
ا-يا-صضق-لا د-يد-ع كلذ-ب ة--لوا--ن--ت--م ،ةÒخألا
كلذ-ك ما-م-ت-هلاو ششا-ق-ن-لاو لد-ج-ل-ل ةÒثŸا

تاقÓعلا وأا نمألا وأا ةصسايصسلا لا‹ ‘ ءاوصس
يبرعلا انŸاع ‘ عيصضاوŸا Ìكأا لعلو ،ةيلودلا
ا-يا-صضق لوا-ن-ت-ت ي-ت-لا لا-م-عألا ي-ه ارا-صشت-نا
ةلاطبلاو رقفلاك هتارهظ“ فلت-خÃ ع-م-تÛا

،ةيعمتÛاو ة-ير-صسألا تا-قÓ-ع-لاو ةÁر÷او
يتلا عيصضاوŸا شضعب ىتح لوانت ¤إا تبهذو لب
تاهوباطلا وأا عونمŸا ة-نا-خ ‘ تف-ن-صص اŸا-ط-ل
ع-م-تÛا د-ي-لا-ق-ت نأل ا-ه-ح-ت-ف زو-ج-ي ل ي-ت--لا

ن-م عو-ن-لا اذ-ه شضفر-ت ة--ظ--فاÙا ه--تادا--عو
ذوذ-صشلاو با--صصت--غلا ا--يا--صضق--ك ششا--ق--ن--لا
لو-ح لد÷ا ا-يا-صضقو ششر--ح--ت--لاو ي--صسن÷ا

‘ ةاواصسŸا اياصضقك انتا-ي-ح ‘ ن-يد-لا رو-صضح
قوقحو ،تارصصاقلا جاوزو ،باج◊او ،ثاŸÒا
ةيصسفنلا ىتحو ،ةيعمتÛاو ةيصسايصسلا ةأارŸا

ل-ب-ق ا-م ة-ي-صسن÷ا تا-قÓ-ع-لاو ،ة--يد--صس÷او
جار-خ ة-ي-صسن÷ا تا-قÓ-ع-لا كلذ-كو ،جاوز--لا
،تابزاع-لا تا-ه-مألا عو-صضو-مو ،جاوز-لا قا-ط-ن
لد--جو Úي--عر--صشلا Òغ ءا--ن--بألا قو---ق---حو
.خلإا ...مهب Êوناقلاو يعرصشلا فاÎعلا
مدعو عي-صضاوŸا هذ-ه ة-ي-صسا-صسح م-غرو ن-ك-ل
نإاف ،اهصضرعو اهتصشقان-م قر-ط ى-ل-ع قا-ف-تلا
ة-نوآلا ‘ تغ-ط ي-ت-لا تÓ-صسل--صسŸاو مÓ--فألا
ن----يد----ها----صشŸا ÚيÓ----م تبذ----جو ةÒخألا

ة-ي-بر-ع-لا ة-صشا-صشلا ى-ل-ع ن-م-ي-ه-ت تح-ب-صصأاو
يتلا ة-ي-خ-يرا-ت-لا تÓ-صسل-صسŸا ي-ه ة-يŸا-ع-لاو
Ú–افلا اندادجأا تلوطب ىلع زكرت تحبصصأا

لوغŸاو Úيح-ي-صسŸا ع-م ةر-يرŸا م-ه-تا-عار-صصو
ي-ت-لا ةر-م-ع-ت-صسŸا تا-يرو-طاÈملا ف-ل-تflو
ل-ك نأا ة-جرد-ل ،ير-صشب-لا خ-يرا-ت--لا ا--ه--فر--ع

فرا÷ا دŸا اذه مامأا تمزقت ىرخألا عيصضاوŸا
ةبقح ‘ ةيناريإلا مÓفألاك تÓصسلصسŸا هذهل

ءا--ي--ب--نألا شصصصق تد--صسج ي--ت--لا ة--ق--با---صس
يذلاو ،مÓصسلا هيلع فصسوي يبنلا :لصسلصسمك

هرصسأاب ⁄اعلا ‘ نيدهاصشŸا ÚيÓم بطقتصسا
ةيخيرا-ت-لا ة-ي-كÎلا تÓ-صسل-صسŸا ¤إا لو-صصو
ةمايقو ،ىÈكلا ةقجÓصسلا ةصضهن لصسلصسمك
ةلودلا شسصسؤوم نام-ث-ع ل-صسل-صسمو ،لر-غ-طرأا
ديم◊ا دبع ناطلصسلا لصسلصسمو ،ةينا-م-ث-ع-لا
لودلا نم Òثكلا ‘ شسفانتلا علدناو ،Êاثلا

حر--ط--لا اذ--ه ¤إا ةدو--ع--لاو عو--جر--لا ى--ل---ع
نوÒثك ىري تÓصسلصسم ،ز-ي-م-تŸا ي-خ-يرا-ت-لا
:اهنأاب
اهفرعت ل يتلا ةيخيراتلا ثداوح-ل-ل تصضر-ع-ت
لو ةصسرادم لو ةعلاطم ل ةيلا◊ا لايجألا
لحارŸا ‘ ةيصسارد جهانمك ىتح لو ،امامتها
‘ للÿا طاقن نم هذهو ،اهعيمج ةيميلعتلا

تلزعنا يتلا ةديد÷ا لايجألا Òطأاتو نيوكت
ةفلتıا ةيخيراتلا اهتادادتما نع لعاف لعفب
فرع-ن ل ن-يذ-لا لا-ط-بألا ن-م Òث-ك-لا دا‹أاو
.Óصصأا مهفرعن ل لب ،Òثكلا مهنع
ي-ف-طا-ع-لا بنا÷ا تÓ-صسل-صسŸا هذ--ه تصسمل

تامازهنلا لعفب Óصصأا هتلاح ةمزأاتŸا يقلتملل
ة-ي-مÓ-صسإلا ة-مألا ا-ه-صشي-ع-ت ي-ت--لا ةÒث--ك--لا

،هصشيعن يذلا اذه فعصضلا رصصع ‘ ةيبرعلاو
ينهذلا رفŸاو يصسفنلا ذŸÓا ةباثÃ تحبصصأاف
يراصض◊ا رايهنلا ةلاح نم اتقؤوم ولو جورخلل
ةيخيرا-ت ثداو-ح-ب زاز-ت-علاو ه-صشي-ع-ن يذ-لا

بعصصأا فورظو لقأا تاناكمإاب اندادجأا اهعنصص
تيقوت رايتخا نإاف ›اتلابو ،Òثكب انفورظ نم
تاه÷ا لبق نم ةيخيرا-ت-لا تÓ-صسل-صسŸا هذ-ه

وياني-صسو ا-م-عدو Ó-يو“ ا-ه-ف-ل-خ ف-ق-ت ي-ت-لا
ادج اقفوم اراي-ت-خا نا-ك ا-ق-يو-صستو ا-جار-خإاو
ىلع Òبكلاو يروطصسألا لابقإلا وه ليلدلاو
اهلوح تناك امهم ةيقارلا ةينفلا لامعألا هذه
نومصضŸا وأا لكصشلا لوح لدج وأا تاداقتنا نم

.ءاوصسلا ىلع
ثادحأاو دقعو تايلا-ك-صشإاو د-ها-صشم تط-ب-ترا

عارصصلاب تÓصسلصسŸا هذه تÓعافتو كراعمو
ةيبرغلا ةمظ-نألا هدو-ق-ت يذ-لا ›ا◊ا يŸا-ع-لا

ام ،يŸاعلا رارقلا ىلع نميهت يتلا ةيلامصسأارلاو
ةيوق ةلاصسر هنأا ÚظحŸÓا نم Òثكلا هÈتعا

رركت نأا اهنكÁ هنأا ىلع ةدعاصصلا ىوقلا نم
‘ داد-جألا تلو--ط--بو تارا--صصت--ناو م--حÓ--م
حر-صسŸا ‘ مو-ي-لا Úم-ك-ح-تŸا داد-جأا ة-ه-جاو-م
نأاب ملعن امدنع ةصصاخ ،›ودلا دهصشŸاو يŸاعلا

يكرتو Êاريإا جات-نإا ن-م ي-ه تÓ-صسل-صسŸا هذ-ه
ىلع نادرمتم ناد-ل-ب ا-م-هو ،¤وألا ة-جرد-لا-ب
ةيراصض◊ا امهتايفلخ مكحب ةيŸاعلا ةصسايصسلا

ةملك امهل نو-ك-ي نأا ا-ه-ت-لواfiو ة-ي-خ-يرا-ت-لاو
ةصسايصسلا ‘ طغصض قاروأاو يأارو ةوقو نأاصشو
مز÷ا نكÁ هنإاف هيل-عو ،ة-يŸا-ع-لا ة-ي-جراÿا
ا‰إاو ،ةئيرب وأا ةيطابتعا لامعأا تصسيل اهنأاب
ةمظع نايبل ةيلامو ةيمصسر تاهج اهفلخ فقت
ايفارغ÷ا رخفو تاراصصتنلا ةب-ي-هو خ-يرا-ت-لا

يأا ‘ رركت-ت نأا ن-كÁ ي-ت-لا ةرا-صض◊ا ةدو-جو
همك– يذلا خيرا-ت-لا اذ-ه تا-ظ◊ ن-م ة-ظ◊

.لدبتلاو Òغتلا �صس
⁄ا-ع-لا ‘ Òي-غ-ت-لا ىو-ق-ل ة-يو-ق ل-ئا-صسر ي-ه

ليحتصسم ءيصش ل هنأا ىلع يبرعلاو يمÓصسإلا
امك يراصض◊ا قوفتلاو ةدايرلا ¤إا ةدوعلا ‘

ةيوق محÓم اوعنصص نيذلا اننادجأا كلذ لعف
،ةفلتıا خيراتلا تاطÈ fiع ة-ي-ئا-ن-ث-ت-صساو
لا-ي-جأÓ-ل ه-تاذ تقو-لا ‘ ة-لا-صسر ا--ه--نأا ا--م--ك
خ-يرا-ت-لا-ب ا-ه-طا-ب-ترا ح-ب-صصأا ي-ت-لا ةد--يد÷ا

اهتقÓعو ةصشه نا-طوألا-ب ا-ه-ت-ل-صصو ا-ف-ي-ع-صض
.ةبذبذتم ةيراصض◊ا ميقلاب
ةروطخ لقي ل مÓفألاو تÓصسلصسŸا حÓصس نإا

ءاوصس ،ىرخألا ةحلصسألا يقاب نع ةيمهأا لو
وأا ي-ئا-ي-م-ي-ك-لا وأا يوو-ن-لا وأا ي-بر◊ا حÓ-صسلا

،يملع-لا وأا يدا-صصت-قلاو ›اŸا حÓ-صسلا ى-ت-ح
فاد--هأا ن--م د--حاو ل--صسل--صسم هز--ج--ن--ي ا--م--ف
تارصشع هقيق– نع زجعت دق ةيجيتاÎصسا
لاŸاو د-ه÷ا قرا--ف ع--م ،ىر--خألا ل--ئا--صسو--لا

ةيك-ير-مألا ة-يرو-طاÈمإلا رو-ط-ت-ف ،ن-مز-لاو
ةيروطاÈمإاب كلذك ةرور-صضلا-ب ط-ب-ترا Ó-ث-م
عزانم Óبو ةيوق لازت لو تناك يتلا ““دويلوه““

طقف شسيل ،ةيŸاعلا ةيئامنيصسلا ةعانصصلا ‘
Ãاصضيأا نكلو ،دلبلا ىلع ›ام دئاع نم هرفوت ا
Ãةمظع مدخت ةقيمع لئاصسر نم هل قوصست ا

اذهو ،يŸاعلا حرصسŸا ىلع اه-تدا-ي-صسو ا-ك-ير-مأا
.اديد– يبرعلا انŸاع ‘ هدقتفن يذلا
ةرورصضلاب طبترت ةيئام-ن-ي-صسلا ة-عا-ن-صصلا نإا
،دلبلل ›اŸاو يداصصتقلاو يصسايصسلا عصضولاب
بير--ق تقو ¤إاو Ó--ث--م ع--م--صسي نا--ك ن---م---ف
غوزب عم نكل ،ةيكÎلا وأا ةيناريإلا امنيصسلاب
ام-ه-ع-م غز-ب Úم-هŸا ن-يد-ل-ب-لا ن-يذ-ه ة-صضه-ن
اهنيب نمو تلاÛا ديدع ‘ قوفتلاو روطتلا
تÓصسلصسŸا ةعانصصو اماردلاو نفلاو ليثمتلا

يŸا-ع-لاو ي-خ--يرا--ت--لا د--ع--ب--لا تاذ مÓ--فألاو
.مهŸا يراصض◊او
طا-ط--ح--نلا ل--ظ ‘ تءا--ج ة--ي--ن--ف لا--م--عأا

‘ امنيصسلاو امارد-لا هد-ه-صشت يذ-لا ع-جاÎلاو
لد÷ا اياصضق ‘ تقرغ يتلاو ،يبرعلا انŸاع
فاصضي ،ةهافتلاو ةيحطصسلا يحو ‘ تعقوو
ويرانيصسلا ة-مزأاو ل-يو-م-ت-لا ل-كا-صشم كلذ ¤إا

ةمكا◊ا ةمظنألا معدو جا-ت-نإلا تا-صسصسؤو-مو
تاعوصضوŸا لوانت ‘ ةير◊ا بايغ عم زاحنŸا

لمع لك ىل-ع شضر-ف-ي يذ-لا بي-قر-لا شصق-مو
ام لك ¤إا رفي يبرعلا دهاصشŸا نم لعج ،ينف
ةيخيراتلا تÓصسلصسŸا ةصصاخ-بو ،ي-ب-ن-جأا و-ه

‘ طقف شسي-ل د-ها-صشŸا تر-ه-بأا ي-ت-لا ةÒخألا
ةيلامج ‘ ى-ت-ح ل-ب ،ثاد-حألاو و-يرا-ن-ي-صسلا
م-ي-م-صصت-لاو جار-خإلاو ر-يو-صصت--لاو ل--ك--صشلا

اديعب كذخأات يتلا ةيرصصبلا عدÿا فلتflو
.Òثأاتلاو رحصسلاو ةيبذا÷ا ‘

ايوق نوكت نأا امإاف ،ةئزجتلل ةلباق Òغ ةوقلاف
ل-ك ‘ ن-ير-خآلا ى-ل-ع ة-لا-ع وأا ءي--صش ل--ك ‘

.ءيصش

هللا دبعوب ةيمجع نب .د
يفحصص بتاك

رـسسلا ..ةـيخيراــتلا تÓـسسلسسŸا
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