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نولمعي فــظوم ÚيÓم ةـتصس
!يزإوــŸإ عاــــطقلإ ‘

 ةعانشصلا ةفرغ صسيئر
 ““ةـــــنغزم““ ةراـــــــــجتلاو
:““راو◊ا““ ـل ةبغز دمfiا

اهناكمإاب رئإز÷إ
نم Ìـــكأإ ريدصصت

..رلود ÒيÓم٤
٤ صص

٨ صص

انوروك حاقل ل
عوـــبصسألإ إذه
انوروك حاقل ل
عوـــبصسألإ إذه

حاقللا لوصصو ¯
 جـــــــمÈم

رهصشلا لÓخ
يراـــــ÷ا

مÓعإا متيصس¯
 ÚنطاوŸا

مÓتصسا روف
حاقللا
حاقللا¯

 روكذŸا
دكؤوي ⁄

همÓتصسا

 :ئطاخ لكششب تمهف راروف تاحيرشصت نإا تلاق ةحشصلا ةرازو

براـحنصس
ةــــــــــــــــــفآإ
داـصسفلإ

٣ صص

 ـه٢٤٤١ لوأ’ا ىدامج٩٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج٣١ ءاعبرأ’ا

:بوهيملب ريزولا ..رفشصلا نم تناك هتقÓطنا نإا لاق

ةيمهأا ىلع ددشش
ةاـي◊ا ةقلخأا
..ةيعامتج’ا

:يدهملب

مائولل ثإرت ..رياني
مـــــــــــحإÎلإو

نوــــــفقثم
نورـــشضحتشسي

لافتح’ا ‘ مهتاداع
ةـــــــــبشسانŸاب

:نودكؤويو

ديÈلا ريزو
:فــــششكي

 عــــــــفÔصس
ةـــــــــــــعرصس
تنÎــنإلإ

اــــــــــبيرق
٥ صص

٣ صص

٩١ دـــيفوك

ةعاصس٤٢ لÓخ تايفو٤و ةباصصإإ٢٧٢

٣ صص



يرـــــــشصان
لبقتشسي

آدفو
 اـــــيناŸرب

ر-يزو ل-ب-ق-ت--شسأ
نكشسلأ

ةن÷ نع ايناŸرب أدفو ،ةرأزولأ ّرقÃ ،يرشصان لامك ،ةنيدŸأو نأرمعلأو
.ينطولأ يبعششلأ سسلÛاب ةينأرمعلأ ةئيهتلأو ّيرلأو زيهجتلأو ناكشسإ’أ

لأزلزلأ ءأرج نيررشضتŸأ ةيعشضوب لفكتلأ لوح ءاقللأ أذه روح“ دقو
.ةدكيكشسو ةليم يتي’و برشض يذلأ

دمfi ،ةرأزولل ماعلأ Úمأ’أ كلذك هرشضح ءاقللأ أذه نأأ ركذلاب ريدج
.ةناهز بيب◊أ

ديد÷آ اهرقم ‘ ””رآو◊آ””ـل ةلما‹ ةرايزب موقي Êامشصع
تأراطإأ ة-ق-فر ،Êا-م-شصع Ê ŸÚاÈŸلأ ،““بع-ششلأ تو-شص““ بز-ح سسي-ئر ما-ق

ديد÷أ رقŸأ ‘ ةيرئأز÷أ رأو◊أ ةشسشسؤوم مقاطل ةلما‹ ةرايزب هبزح
فلتخÃ هل قفأرŸأ دفولأو Êامشصع فاط ثيح ،ةمشصاعلاب نيأرشصقيتب

،““رأو◊أ ىدتنم““ ةعاق ¤إأ ’وشصو ،ريرحتلأ ةعاق نم ،ةشسشسؤوŸأ ماشسقأأ
ريونت ليبشس ‘ ةشسشسؤوŸأ مقاط اهب موقي يتلأ تأدوهÛأ لك كراب ثيح
أديششم ،ة-قد-لأو ة-ي-فأÎح’أ ف-ن-ك ‘ ة-مو-ل-عŸأ ل-ق-نو ،ما-ع-لأ يأأر-لأ

 .ماعلأ يأأرلأ ىدل ةشسشسؤوŸأ اهكل“ يتلأ ةبيطلأ ةعمشسلاب

حاقللآ ءانتق’ روتشساب دهعŸ ةيئانثتشسآ ةمهاشسم
54.١ هتميق ›ام دامتعأ ليو– نمشضتي يشسائر موشسرم١202 ةنشسل ةيمشسرلأ ةدير÷أ نم لوأ’أ ددعلأ ‘ ردشص

03 موي خرؤوŸأ موشسرŸأ سصنيو .انوروك سسوÒفل داشضŸأ حاقللأ ءانتقأ لجأأ نم ،روتشساب دهعم ةينأزيم ¤إأ جد رايلم
ةحشصلأ ةرأزو ةينأزيم ‘ ةلمتÙأ تاق-ف-ن-لأ با-ب ن-م جد را-ي-ل-م54.١ ›اŸأ دامتع’أ ل-يو– ى-ل-ع مر-شصنŸأ Èم-شسيد

داشضم حاقل ةلودلأ باشس◊ ءأرشش نأونعب روتشساب دهعŸ ةيئانثتشسأ ةمهاشسم باب ¤إأ تايفششتشسŸأ حÓشصإأو ناكشسلأو
.9١ ديفوك سسوÒفب

نأأ رظتني اميف ،انوروك حاقل ءانتق’ جد رايلم2 ¤إأ لشصت وأأ جد رايلم5.١ ةينأزيم نع تثد– دق ةحشصلأ ةرأزو تناكو
نمشضي يذلأ ““سسكافوك““ جمانرب راطإأ ‘ ىرخأأ لودو رئأزجلل ىرخأأ تاحاقل Òفوت ‘ ةيŸاعلأ ةحشصلأ ةمظنم مهاشست

.تاحاقلل لداعلأ عيزوتلأ

رياني :دآرج
انتركآذ لعجي
ةيح ةيبعششلآ

د-ب-ع ،لوأ’أ ر-يزو-لأ أا--ن--ه
Úيرئأز÷أ ،دأرج زيز-ع-لأ

لولحب رجهŸأو لخأدلأ ‘
ة--ي---غ---يزا---مأ’أ ة---ن---شسلأ
ع-قوÃ ة-ي-م-شسر-لأ ه--ت--ح--ف--شصب دأر--ج بت--كو .١٧92 ةد---يد÷أ

،١٧92 ةديد÷أ ة-ي-غ-يزا-مأ’أ ة-ن-شسلأ ا-ن-ي-ل-ع ل–““ :كو-ب-شسيا-ف
،ةيح ةيبعششلأ انتركأذ لعجي اندأدجأأ نع هانثرأوت امك ريانيو
.ةينطولأ ةيوهلأ نع Òبعتو ،انعمتÛ ‘اقثلأ عونتلل ءاعو هنإأ
نوكي نأأ هللأ لأاشسأأو ،رجهŸأو لخأدلاب Úيرئأزجلل Êامتلأ بيطأأ
سساقشسأأ ،زاقمأأ سساقشسأأ .ءانهلأو ةكÈلأو Òخ-ل-ل Ó-ما-ح ““ما-ع-لأ““
.““Óيام أدنأأ يريأزدأأ ذوذقأويإأ حوبرمأأ

قـفأوŸأ  م١202 يفناج3١ ءاعبرأ’أ2
 ـه244١ لوأ’أ ىدامج92

:Úيرئآزجلل نوبت سسيئرلآ
سساقمأآ سساقشسأآ

،سسمأأ ،نوبت ديÛأ دبع ،ةيروهم÷أ سسيئر مدقت
ةنشسلأ لولح ةبشسانÃ يرئأز÷أ بعششلل Êاهتلأ ّرحأاب

ةكربو Òخ ةنشس نوكت نأأ اينمتم ،ةديد÷أ ةيغيزامأ’أ
هتحف-شص ‘ ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر بت-كو .ءا-خرو

:Îيوت يعامتج’أ لشصأوتلأ عقوم ىلع
““Ãةيغيزامأ’أ ةنشسلأ لولح ة-ب-شسا-ن

بع-ششلأ ل-ك ¤إأ مد--ق--تأأ ،ةد--يد÷أ
سصل-خأأو Êا-ه-ت-لأ ر-حأا--ب ير--ئأز÷أ

نوكت نأأ ¤اعت هللأ Óئاشس ،Êامأ’أ
..ءا---خرو ة---كر---بو Òخ ة---ن---شس
.““سساقمأأ سساقشسأأ

 ةعانشصلآ ةرآزول ةيلاجعتشسآ تآءآرجإآ
ةلمج ذاختاب ،مهأرب يلع تيآأ تاحرف ،ةعانشصلأ ريزو دهعت
““NAMREG““ بكرم ذاقنإ’ ةيلاجعتشس’أ تأءأرجإ’أ نم
ةلوم◊أ داتع ةعانشصل ةنيطنشسق ةي’وب ةرامشسلأ Úعب
سسلÛاب بئانلأ  عم ءاقل لÓخ ريزولأ دكأأو .سسيدكتلأو
تماق ةكرششلأ نأأ ،فÓخ نب رشضÿ ،ينطولأ يبعششلأ
ةداعإأ تأءأرجإأ لÓخ نم اهطاششن ثعب ططfl دأدعإاب

لجأ’أ طشسوتم سضرق ¤إأ اه-ل-يو–و نو-يد-لأ ة-لود-ج
ينطولأ كنب-لأ ع-م حا-برأ’أ م-شسا-ق-ت غ-ي-شص ة-ع-جأر-مو
543- لغششلأ بشصان-م ى-ل-ع ظا-ف◊أ د-شصق ير-ئأز÷أ

نوكيشس يذلأ كنبلأ ح-لا-شصم ى-ل-ع ظا-ف◊أو -بشصن-م
Ãشسأ هرودقÎظافتح’أ أذكو ،ايجيردت هشضورق دأد

بلطلأ ا-ه-ي-ف نو-ك-ي ثي-ح ،قو-شسلأ ‘ بكرŸأ سصشصح-ب
ددع عافترأ ¤إأ أÒششم ،رأرمتشساب ديأز-ت-مو ا-ي-ق-ي-ق-ح

ثد–و .Úلماعتم ةدع فرط نم ةل-ج-شسŸأ تا-ي-ب-ل-ط-لأ
ريوطت لثم ةيتأذ تأدوهجÃ ت’آ’أ ريوطت نع ريزولأ

04 غلب يلfi جامدأ لدعÃو نط02 ةعشسب ةيديدح ةعفأر
،جراÿأ ن-م درو-ت-شست بير-ق تقو-ل تنا-ك ي-ت--لأو ،ة--ئاŸا--ب
ل– قيرط ةطراخ عشضوب ةكرششلأ تماق ،كلذ ¤إأ ةفاشضإ’اب

fiأ لÿأ ريوطت ‘ ةيلاجعتشس’أ ططŸتعت يتلأ ةلوانÈ ةمهم
.يداشصتق’أ سشاعنإ’أ راطإأ ‘ ةيشساشسأأ

AIS طــــــــــــشسو :عــــــــــبطلأ
ةخشسن0032 :سسمأأ خشسن ددع

:9١ ديفوك

4و ةباشصإآ272
ةعاشس42 لÓخ تايفو

ن-ع ،سسمأأ ،ة-ح-شصلأ ةرأزو تن-ل-عأأ
ةد-يد-ج ة-با--شصإأ2٧2 ل-ي--ج--شست
لÓ-خ ،د-ج-ت-شسŸأ ا-نورو--ك سسوÒف--ب
فلكŸأ بشسحو .ةÒخأ’أ ةعاشس42ـلأ
د-شصرو ة-ع-با-تŸأ ة-ن÷ ن-ع مÓ-عإ’ا--ب
د-ق-ف ،رأرو-ف لا-م-ج ،ا-نورو--ك سسوÒف
¤إأ تا--با--شصإ’أ ة--ل--ي--شصح تع---ف---ترأ

دد-ع ع-ف-ترأ Úح ‘ ،ة-لا-ح١4620١
ةلاح6١82 ¤إأ سسوÒف-لأ ا-يا-ح--شض

تايفو4 ل-ي--ج--شست د--ع--ب ،ةا--فو
ةلاح502 تلثا“ امنيب ،ةديدج
،انوروك سسوÒف نم ءافششلل

Úفا--ع--تŸأ دد--ع ل--شصي--ل
.ةلاح80696

رئأز÷أ
٧١

نأرهو
9١

ةـــبانع
6١

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

023-59-73-03

ةشصاخ ةن÷ ليكششت
ةيبÎلآ ةرآزوب

‘ ،ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو تنلعأأ
Úماعلأ ءانمأ’أ ¤إأ ةهجوم ةركذم
ÚقشسنŸأو ،ةيباقن-لأ تا-م-ظ-ن-م-ل-ل
ةيباق-ن-لأ تا-م-ظ-ن-م-ل-ل Úي-ن-طو-لأ
تامظنŸأ ءا-شسؤور أذ-كو ،ةد-م-ت-عŸأ
ليك-ششت ن-ع ةد-م-ت-عŸأ ة-ي-با-ق-ن-لأ

.Úي-عا-م-ت-ج’أ ءا-كر-ششلأ ت’ا-غ-ششنأ ة÷ا--عŸ ة--شصا--خ ة--ن÷
نم ةحورطŸأ ت’اغششن’أ ة÷اعم سصخت اهنأأ ةركذŸأ حشضوتو
ا-ه-ن-م ة-ي-ن-هŸأ ،ة-ي-ن-طو-لأ ة-ي-بÎلأ ةرأزو ى-ل-ع تا-با-ق-ن-لأ ل-ب--ق
،ةقباشسلأ ةيئانثلأ تأءاقللأ لÓخ تحرط يتلأو ،ةيعامتج’أو
ةمهم ،ةرأزولل ماعلأ سشتفŸأ ةشسائر-ب ةد-يد÷أ ة-ن-ج-ل-ل تل-كوأأو
وأأ Úفظوملل ينهŸأ راشسŸاب ت’اغششن’أ هذه ة÷اعمو ةشسأرد
ÚينعŸأ ةيعأد ،Úفظوملل ةيدرفلأ ت’اغششن’اب ةقلعتŸأ كلت
لجأأ نم ماعلأ سشتفŸأ عم لشصأوتلأ ةدمتعŸأ ةيباقنلأ تامظنŸأ نم

.اهنأاششب دودر ىلع لوشص◊أو مهت’اغششنأ حرط

0302 قافآآ يوقاط جذو‰
لاقتن’أ ريزو سسأأرت
تاقا-ط-لأو يو-قا-ط-لأ
سسم---شش ،ةدد---ج---تŸأ
،رو--ت---ي---شش ن---يد---لأ
سصشصخ ا--عا--م---ت---جأ
يوقاط جذو‰ عشضول

دا-فأأو .0302 قا--فآأ ‘
نأأ ،ةرأزو--ل---ل نا---ي---ب
يلث‡ مشض عامتج’أ
،تأرأزولأ نم ديدعلأ

جذو‰ عشضول سصشصخ
،0302 قافآأ ‘ يوقاط
ن------ّم------شضت ثي-------ح

قافآأ ‘ ي-ن-طو يو-قا-ط جذو‰ ‘ Òك-ف-ت-لأ عا-م-ت-ج’أ
¤أ ءوجللأ لا‹ ‘ ة-يŸا-ع-لأ برا-ج-ت-لأ سضر-عو0302
ةيجي-تأÎشس’أ نإأ ةرأزو-لأ تلا-قو .ة-مأد-ت-شسŸأ درأوŸأ
ةنياعم لوح ز-ك-تÎشس0302 قفأأ ةينطولأ ةيو-قا-ط-لأ
كÓهتشس’أو جاتنإ’أ روطتو ةقاطلأ نم تا-طا-ي-ت-ح’أ
رابت-ع’أ Úع-ب جذو-م-ن-لأ أذ-ه ذ-خأا-ي-شسو .Úيو-قا-ط-لأ
رئأز÷أ نوكت ىت-ح ⁄ا-ع-لأ ا-هد-ه-شش ي-ت-لأ ت’و-ح-ت-لأ

فاشضأأو .ةثيد◊أ تاينقتلأو تايجولونك-ت-ل-ل ة-ب-كأو-م
،ريذبتلأ ¤إأ يدؤوي داتعŸأ يوقاطلأ جذومنلأ نأأ نايبلأ

رششع لÓخ دلبلأ اههجأويشس لكاششم ‘ ببشستي ام وه
Úب را-ي-ت--خ’أ ةرور--شض ¤إأ ةرأزو--لأ تعدو ،تأو--ن--شس
لو– جذو‰ ميمشصت لجأأ نم ،دأÒتشس’أو ريدشصتلأ

نايبلأ حشضوأأو .ةنورŸاب مشستيو حومط ديدج يوقاط
تاعوم‹ ليكششت ىلع عامتج’أ لÓخ قافت’أ ” هنأأ

.ةقوثوم تامولعم عمجو لولح داجيإأ ةيغب لمع



3 ثد◊ا  ـه2441 لوأ’أ ىدامج92  قـفأوŸأ  م1202 يفناج31 ءاعبرأ’أ

رفصصلأ نم تناك هتقÓطنأ نإأ لاق
:بوهيملب ..تايطعŸأ بايغ ببصسب

فظوم ÚيÓم ةتسس
عاطقلآ ‘ نولمعي

!يزآوŸآ
..ايلوÎب ادلب تسسيل رئاز÷ا ¯

عيطتسسن ’ دق0302 ‘و
طفن ليمرب ريدسصت

ريزولأ ىدل بدتنŸأ ريزولأ Èتعأ
،فأر--صشت--صس’ا---ب ف---ل---كŸأ لوأ’أ

fiرئأز÷أ ،بوهيم نب فيرصش دم
ام سسك-ع أذ-هو ،›وÎب Òغ أد-ل-ب

.ةقباصس تأÎف ‘ هل جيوÎلأ ”
لÓخ ،بوهيم نب فيرصش حصضوأأو

مورو--ف ى--ل--ع ا--ف--ي--صض ه---لو---ل---ح
دعت رئأز÷أ نأاب ،سسمأأ ،““بعصشلأ““

دكؤوي امو ،ةÒغصص ة-ي-لوÎب ة-لود
ةمظنم ‘31 اهبترم هبصسح كلذ
ةرخأاتم ةبترم Èتعت يتلأو ،كبوأأ

نأأ ¤إأ ثد---ح---تŸأ را----صشأأو .أد----ج
تاقور-ح-م-ل-ل ي-لÙأ كÓ-ه-ت-صس’أ
،ر-ئأز÷أ ‘ ع-ف-تر-م د-ج ى--ح--صضأأ

أد-ج ي-با-ج-يإأ ر-مأأ و--ه““ :ا--ع--با--ت--م
نكل ،ةقرصشم ةرو-صص ا-ن-ل ي-ط-ع-يو
نأأ م--ل--ع--ي نأأ بج--ي ما--ع--لأ يأأر--لأ
نم Òثكب Èكأأ دأر-فأ’أ كÓ-ه-ت-صسأ
.““يعانصصلأ كÓهتصس’أ

ىد--ل بد--ت--نŸأ ر--يزو--لأ فا---صضأأو
فأرصشتصس’اب فلكŸأ لوأ’أ ريزولأ

‘ رأر-م-ت-صس’أ““ :قا-ي-صسلأ أذ--ه ‘
0302 ىت-ح5202 ‘ حر-ط-لأ أذ--ه
ريدصصت نع ةزجاع رئأز÷أ لعجي
ر-يزو-لأ لا--ق .““لوÎب ل--ي--مر--ب يأأ
فلكŸأ لوأ’أ ريزولأ ىدل بدتنŸأ
نب فيرصش دمfi ،فأر-صشت-صس’ا-ب
““انوروك““ سسوÒف ةمزأأ نإأ ،بوهيم

‘ ه---عا---ط---ق ل----م----ع تل----ط----ع
ط---طÿأ ع---صضوو فأر---صشت---صس’أ
راصشأأو .ةيلبق-ت-صسŸأ ة-يدا-صصت-ق’أ

ه◊اصصم نأأ ¤إأ بوهيم نب فيرصش
ىدŸأ ىلع ةيجهنم عصضو ‘ تركف
تامزأ’أ ةهبا‹ ل-جأأ ن-م د-ي-ع-ب-لأ
أاجافتتل ةيلبقت-صسŸأ ة-يدا-صصت-ق’أ
ا-ه-ق-ل-خ ي-ت-لأ ة-ي-ح-صصلأ ة-مزأ’ا--ب
رئأز÷اب ““انوروك““ سسوÒف يصشفت
ثدحتŸأ فصشكو .لكك ⁄اعلأ ‘و
ه-عا--ط--ق--ل ة--مو--ك◊أ بل--ط ن--ع
يطخت لجأأ نم لح داجيإأ ةرورصضب
ترثأأ اهنوكل ةيحصصلأ ةمزأ’أ راثآأ

دا-صصت-ق’أ ى-ل-ع ا--ي--ب--ل--صس أÒثأا--ت
بب-صسب كلذ-ك و-ه سشه-لأ ي-ن-طو-لأ
لÓ-خ ا-ه-صشا-ع ي-ت-لأ تأزأز-ت--ه’أ

.ةلماك ةيرصشع
كلÁ ’ ه-نأا-ب ه-تأذ لوؤو-صسŸأ د-كأأو
ام ،ت’اÛأ ةفا-ك ‘ تا-ي-ط-ع-م يأأ

نم لمعلأ ‘ قلطنت ه◊اصصم لعج
باغ Òكفتلأ نأاك““ :افيصضم ،رفصصلأ

ردقو .““ةنصس03 ةدŸ رئأز÷أ نع
‘ Úطصشنلأ لامعلأ دد-ع ،ر-يزو-لأ
ة-ت-صس ن-م  Ìكأا-ب يزأوŸأ عا-ط-ق--لأ

05 ة-ب-ي--صسن--ب يأأ ،ل--ما--ع ÚيÓ--م
،رئأز÷أ ‘ لامعلأ ددع نم ةئاŸاب
،لماع نوي-ل-م21 مهدد-ع غ-لا-ب-لأ

ةلاطب-لأ ل-ك-صشم ل-ح-ي ه-نأأ أد-كؤو-م
ىلع Óبقتصسم هتأÒثأات نكل ايلاح

.ة-ي-ثرا-ك ة-ي-مو-م--ع--لأ ة--ن--يزÿأ
رئأز÷أ نأأ هتأذ لوؤوصسŸأ فÎعأو
ا---ع---صضو ،9102 ة----يا----ه----ن تثرو
.اصشه ايداصصتقأ

نأا--ب ،ا--ه--ل نا--ي--ب ‘ ،ةرازؤ--لا تح--شضوأاو
دشصر ةنجلل يمشسرلا ق-طا-ن-لا تا-ح-ير-شصت
لامج ،رئاز÷ا ‘ انورؤك سسوÒف ةعباتمو
،ئطاخ لكششب اهÒشسفت ” ،ةعاذÓل ،رارؤف
د-كؤؤ-ي ⁄ ،لاؤ-حألا ن-م لا-ح يأا-ب““ :ع-با--تو
.““رؤكذŸا حاقللا مÓتشسا
،سسمأا ،مÓ-عإلا ل-ئا-شسو د--يد--ع تلواد--تو
نأا ¤إا Òششت رارؤ--ف لا--م÷ تا--ح--ير---شصت
حا-ق-ل-لا ن-م ة-ع-فد لوأا م-ل-ت-شست-شس ر-ئاز÷ا
Úمؤيلا نؤشضغ ‘ يجاتلا سسوÒفلل داشضŸا
.ةرازؤلا هتفن يذلا رمألا ؤهو ،ÚلبقŸا
ةرازو هب تلدأا يذلا ح-ي-شضؤ-ت-لا اذ-ه ما-مأاو
ل نأا بقترŸا نم هنإاف ماعلا يأارلل  ةحشصلا
لÓ-خ حا-ق-ل-لا اذ-ه ن-م  ة-ع--فد لوأا ل--شصت

.عؤبشسألااذه
Œمشساب يمشسرلا قطانلا نأا ¤إا ةراششإلا رد

سسوÒف يششفت ةعباتمو دشصرل ةيملعلا ةنجللا
لامج ،ةحشصلا ةرازؤب ةياقؤلا ريدمو انورؤك
لابقتشسا كششو ىلع رئاز÷ا نأا نلعأا ،رارؤف
داشضŸا يشسورلا حاقللا نم ¤وألا ةنحششلا
.““5 كينتؤبشس““ دجتشسŸا انورؤك سسوÒفل
لابقتشسا““ :نأا حيرشصتلا تاذ ‘ رارؤف حشضوأاو
فقؤتي ثيحب يأا ادج كيششو ¤وألا ةنحششلا

رئاز÷ا رؤتشساب دهعم هب مؤقي ام ىلع كلذ
ءانتقل يشسورلا كير-ششلا ع-م تاءار-جإا ن-م
متيشس حيقلتلا ة-ل-م-ح““ نأا ا-ف-ي-شضم ““حا-ق-ل-لا
يذلا حاقللا لاب-ق-ت-شسا رؤ-ف ا-ه-ي-ف عور-ششلا

.““انا‹ نؤكيشس
حا-ق-ل-لا ى-ل-ع ةوÓ-ع““ ه-نإا لوؤؤ-شسŸا لا--قو
،““ةعؤنتم نؤكتشس تاداد-مإلا نإا-ف ي-شسور-لا

ط-غ-شض““ دؤ-جو ¤ا دد-شصلا اذ-ه ‘ ا--ت--فل
ما-ظ-ن را-طإا ‘و ،ر-ئاز÷ا نأا Òغ ،يŸا--ع
فيشضي ،ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظ-نŸ سسكا-فؤ-ك

يثÓثلا لÓخ لبقت-شست-شس““ رارؤ-ف رؤ-ت-كد-لا
ÚيÓم01 ¤إاÚ 8ب ام1202 ةنشس نم لوألا

لاقو ،““ناكشسلا نم ةئاŸاب02 حيقلتل ةعرج
انمهت ىرخأا تاحاقل كانه““ قايشسلا سسفن ‘

حا-ق-ل تاز-ي‡ سسف-ن ا-ه-يد-ل نأا را-ب-ت-عا--ب
ÊاطيÈلا حاقل-لا رار-غ ى-ل-ع5 كينتؤب-شس
.““اكينيزاÎشسا
ةحشصلا ةرازو نأا ¤إا رارؤ-ف رؤ-ت-كد-لا تف-لو

يريدم عم اعامتجا يشضاŸا دحألا تدقع
فدهب““84ـلا تايلؤلل ةيمؤ-م-ع-لا ة-ح-شصلا

ةلمح قÓطنا لبق ةÒخألا تاميلعتلا Ëدقت
رؤح“ عامتجلا اذه نأا احشضؤم ،““حيقلتلا

ةيلمعل طيطختلاو ما-ع-لا م-ي-ظ-ن-ت-لا““ لؤ-ح
ـب اهددع ردقŸا ةحشصلا لكايه Èع حيقلتلا

.““ةدحو000.8
فده ترطشس““ رئاز÷ا نإا لؤقي درطتشساو
ناكشسلا نم ةئاŸاب08 نع لقي ل ام حيقلت
دؤجو““ ¤إا اÒششم ،““ةعام÷ا ةعانم قيقحتل
ة-ح-شصلا ؤ-مد-خ-ت-شسم ا-م-ي-شس ل تا--يؤ--لوأا
ة--شضر--ع Ìكألا سصا--خ--ششألاو Úن---شسŸاو
.““رطخلل
مودتشس حيقلتلا ةل-م-ح““ نإا-ف ،رارؤ-ف بشسحو
ةرورشض هنمو ،ةلماك ةنشس اÃرو ،رهششأا ةدعل
حيقلت ىنشستي ىتح حاقللاب تادادمإلا ة‹رب
اذه ‘ ازÈم ““ةيؤلوألا يوذ سصاخششألا لك
‘ هناكشس حيقلت دلب يأل نكÁ ل““ هنأا ددشصلا
ءدبلا يرور-شضلا ن-م ›ا-ت-لا-بو ،Òشصق تقو
.““حاقللا نم ةÒغشص ةيمكب
ى-ل-ع ةوÓ-ع ه-نأا قا-ي--شسلا تاذ ‘ ح--شضوأاو
دينŒ متيشس““ اهعشضو متيشس يت-لا تا-ب-ي-تÎلا

لظلا قطانم ىؤت-شسم ى-ل-ع ة-ل-ق-ن-ت-م قر-ف
قرفلا هذه نإاأا افيشضم ،““ةيئا-ن-لا ق-طا-نŸاو
سشي÷ا تادحو فرط نم ا-ه-م-عد م-ت-ي-شس““
‘ ةÒبك ةÈخب عتمتت يتلا يبعششلا ينطؤلا
.““لاÛا

ةيرؤهم÷ا سسيئر نإا فاقوألاو ةينيدلا نوؤؤششلا ريزو لاق
ةقلخأا ةيمهأا ىلع دكأا ،دÓبلا نوؤؤشش حÓشصإا نع هثيدح ‘

حÓشصإلا ةغبشصب غبشصنت نأا يغبني يتلا ةيعامتجلا ةاي◊ا
ةمؤك◊ا نأا افيشضم ،اهنيششي ام لك نع دعتبتو ةهازنلاو
اهيعشس ‘ تاعاطقلا ة-ن-م-قر-ب““ ا-ه‹ا-نر-ب ‘ تمز-ت-لا

Ÿبلا ةحفاكÒغ ‘ ةطلشسلا لامعتشساو ةيطارقوÒ fiهل““.
ةودن حاتتفا ىلع هفارششإا ىدل ،يدهملب فشسؤي حشضوأاو

ي-مÓ-شسلا ه-ق-ف-لا ‘ دا-شسف-لا ةر-ها-ظ ة÷ا-ع-م““ لؤ-ح
ةرورشض ىلع  ،““ةيلودلا تايقافتلاو يرئاز÷ا نؤناقلاو
يتلا تايلآلاو ديد÷ا رؤتشسدلا لÓخ نم ،ايؤشس لمعلا
رخنت  يت-لا ةر-ها-ظ-لا هذ-ه ة-ح-فا-ك-م ى-ل-ع ،ا-هد-جوأا
ينعي اهتق-ل-خأاو ةا-ي◊ا حÓ-شصإا نأا ¤إا اÒششم ،ع-م-تÛا
لوؤؤشسŸا فششك قايشسلا ‘و ،““مÓشسإلا قÓخأاب مازتللا““
ةددعتم ةن÷ ءاششنإا نع ةينيدلا نوؤؤششلا عاطق ىلع لوألا
ءانب ةيط-م-ن-ب ق-ل-ع-ت-ي سصن ة-شسارد ءا-ه-نإل تا-عا-ط-ق-لا
ءاشضقلاو تاقفنلا ديششرت عاؤنأا نم عؤن““ ؤهو ،دجاشسŸا

.““عاطتشسŸا ردق داشسفلا نع داعتبÓل ريذبتلا ىلع
لؤح ترؤح“ ي-ت-لا ةود-ن-لا ‘ نؤ-ل-خد-تŸا د-كأاو اذ-ه
،ةمشصاعلا رئاز÷اب تمظن يتلا ،داشسفلا ةرهاظ ة÷اعم
نؤمشضم عم ىششامتي اÃ ةماعلا ةاي◊ا ةقلخأا ةرورشض ىلع
نم ةياقؤلل درفلا ىدل ةديقعلا تيبثتو ةيمÓشسإلا ةعيرششلا
.هتحفاكمو داشسفلا
Úب نواعت ةيقافتا راطإا ‘ لخدت يتلا ةودنلا هذه لÓخو
ةرازوو هتحفاكمو داشسفلا نم ةياقؤلل ة-ي-ن-طؤ-لا ة-ئ-ي-ه-لا
نأا ناديعشس لÓب ذاتشسألا Èتعا ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤؤششلا
،لودلا ددهت يتلا ةرشصا-عŸا تا-فآلا زر-بأا““ ن-م دا-شسف-لا

قرشستو ةاي◊ا رهاظم دد-ه-ت ا-م-ك ،ة-ي-ما-ن-لا ا-شصؤ-شصخ
¤إا ةفاشضإلاب ،لشضفأا لب-ق-ت-شسم ‘ با-ب-ششلا تا-حؤ-م-ط
راششتنا ‘ ةمهاشسŸاو ةيداشصت-قلا تا-شسشسؤؤŸا ة-عز-عز
.““لودلا رارقتشسا ددهي اÃ اهلاكششأاب ةÁر÷ا
ةينطؤلا ةئيهل-ل ي-ن-طؤ-لا Úمألا دّد-شش ،ه-تاذ را-طإلا ‘و
،لÓعشش يبرعلا يلؤم ،هتحفاكمو داشسفلا ن-م ة-يا-قؤ-ل-ل

داشسفلا نم ةياقؤلل ةماعلا ةا-ي◊ا ة-ق-ل-خأا ةرور-شض ى-ل-ع
نأا ¤إا اتفل ،ةرهاظلا هذهل بشسنألا جÓع-لا ا-هرا-ب-ت-عا-ب
ديلو““ ناشسنإلا نأاو ““درفلل ةينيؤكت ةشسردم““ لثÁ عمتÛا
اهيف اÃ اهعبطت يتلا رهاؤظلاب رثأاتي ›ا-ت-لا-بو ،ه-ت-ئ-ي-ب

هترياشسمو ةماعلا تاداعل-ل ه-خؤ-شضر لÓ-خ ن-م دا-شسف-لا
اÒششم ،““ةفآلا هذه راششتنا ‘ دعاشسي اÃ ةعام÷ا فرعل
لمعت هتحفاكمو داشسفلا نم ةياقؤلل ةينطؤلا ةئيهلا نأا ¤إا

نم ةعؤم‹ لÓخ نم ةر-ها-ظ-لا هذ-ه ةر-شصاfi““ ى-ل-ع
ةحفاكŸ ةي-ن-طو ة-ي-ج-ي-تاÎشسا جاردإا ا-هزر-بأا Òباد-ت-لا
ع-م نوا-ع-ت تا-ي-قا-ف--تا مار--بإاو (5202-1202) دا-شسف-لا

فاقوألاو ةينيدلا نوؤؤششلا عاطق اهيف اÃ ةديدع تاعاطق
باطÿا لÓخ نم ةيعؤتلا ىلع عاطقلا اذه لمعي ثيحب
.““تاودنلا ميظنتو يدجشسŸا
راطإا ،نانششم ريديإا د-نfi ذا-ت-شسألا قر-ط-ت ،را-طإلا ‘و
نم ةيئاقؤلا تايلآلا ¤ا ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤؤششلا ةرازؤب
داشسفلل ةدراط ةيعمت‹ ةئيب داجيإا ¤إا فدهت يتلا داشسفلا
¤ا ةرازؤ-لا ي-ع-شس ازÈم ،““حÓ-شصإلا ى-ل-ع ة--ع--ج--ششمو
مدخي اÃ داشسفلا ةحفاكŸ ينطؤلا ده÷ا ‘ ماهشسإلا““
.““نطؤلل ايلعلا ةحلشصŸا
يظح ثيح ،ةيملعلا مÓقألا سضعب Ëركت ةودنلا للخت امك
نآارقلل م-جÎمو ر-شسف-م لوأا ،بي-ط-لا د-نfi جا◊ا ي-شس
نوؤؤششلا ةرازو نم Ëركتب ،ةيغيزامألا ة-غ-ل-لا ¤إا Ëر-ك-لا
تارادشصإا نم ناؤنع001 نم ديزأا هؤوادهإا ” ثيح ةينيدلا
Ëركلا نآارقلا نم ةديدج خشسن عبط بناج ¤إا ،ةرازؤلا
.ةيغيزامألا ةغللاب

يلع ديصس ةÒصصن

 ئطاخ لكصشب تمهف رأروف تاحيرصصت نإأ تلاق ةحصصلأ ةرأزو

عوـبسسألآ آذه اــنوروك حاـــقل ل
حاقللا مÓتسسا روف ÚنطاوŸا مÓعإا متيسس ¯

يرا÷ا رهسشلا لÓخ جمÈم حاقللا لوسصو ¯
همÓتسسا دكؤوي ⁄ روكذŸا حاقللا ¯

ح .ع

يعامتج’أ نامصضلأ عاطق ةنمقر راطإأ ‘

حيرسصتلآ قÓطإآ
ةيسضرŸآ لطعلاب

تنÎنإلآ Èع
ي--ن--طو--لأ قود--ن--صصلأ ر--ئأز÷أ ة--لا---كو تعر---صش
عيجصشتل ةيصسيصس– ةلمح ةيعامتج’أ تاينمأاتلل
لطعلاب ح-ير-صصت-لأ ‘ عور-صشلا-ب ا-ه-ي-لأ Úب-صست-نŸأ
.ت’اكولأ ¤أ لقنتلأ ءانع نود دعب نع ةيصضرŸأ

ط-ي-صسب-تو ة-ي-مو-م-ع-لأ ة-مدÿأ Úصس– را--طإأ ‘و
نع قئاثولأ بلطو ةنمقرلاب ةيرأدإ’أ تأءأرجإ’أ
ين-طو-لأ قود-ن-صصل-ل ر-ئأز÷أ ة-لا-كو م-ظ-ن-ت ،د-ع-ب
ةلمح ءأرجأ’أ لامعلل ة-ي-عا-م-ت-ج’أ تا-ن-ي-مأا-ت-ل-ل
يفناج71 ة-يا--غ ¤أ ة--ي--صسي--صس–و ة--ي--مÓ--عإأ
،دعب نع ةيصضرŸأ ةلط-ع-لا-ب ح-ير-صصت-لأ سصو-صصخ-ب
تا-مو-ل-عŸأ تا-ي-جو-لو-ن-ك-ت ى-ل--ع أدا--م--ت--عأ كلذو
هر-ط-صس يذ--لأ ة--نر--صصع--لأ ج--ما--نÈل ة--ل--صصأو--مو
بر-ق-ت-لأ ل-جأأ ن-م1202 ة-ن-صس لÓ--خ قود--ن--صصلأ

ةمدÿأ Úصس–و ÚنطأوŸأ ت’اغصشنا-ب ل-ف-ك-ت-لأو
:ط--بأر--لأ Èع ءا--ن--ه--لأ ءا--صضف Èع ة--ي--مو--م--ع--لأ
zd.sanc.aanahle//:ptth
،ءاصضفلأ أذه اهب زيمتي يتلأ تامدÿأ رأرغ ىلعو
قل-ع-ت-ت ةد-يد-ج ة-ي-م-قر ة-مد-خ قود-ن-صصلأ جردأأ
تنÎنإ’أ Èع ةيصضرŸأ ةلطعلاب حيرصصتلأ ةيناكمإاب
خصسنو ءاصضفلأ أذ-ه-ب تا-مو-ل-عŸأ ن-يود-ت لÓ-خ ن-م
¤إأ لقنتلأ ءانع نود ،ةيصضرŸأ ةدا-ه-صشلأ ه-ن-م-قرو
عÓطإ’أ ايعامتجأ هل نمؤوملل نكمو ،عفدلأ زكأرم

Èع ةيصضرŸأ ةل-ط-ع-لا-ب ح-ير-صصت-لأ تأو-ط-خ ى-ل-ع
ت– هتعصضو يذلأ ليلدلأ قيرط نع ءانهلأ ءاصضف
قود-ن-صصلأ““ كو-ب-صسا-ف-لأ ة--ح--ف--صص Èع ه--فر--صصت
ءأرجأ’أ لامعلل ةيعامتج’أ تان-ي-مأا-ت-ل-ل ي-ن-طو-لأ

ام-ك ،ءا-ن-ه-لأ ءا-صضف Èع وأأ ““ر-ئأز÷أ ة-ي’و ة-لا-كو
Áوأأ لاقنلأ هفتاه ىلع قيبطتلأ أذه ليم– هنك
.رتويبمكلأ ىلع
ةلطعلأ عأديإاب مزلم ايعامتجأ هل نمؤوŸأ ،Òكذتلل
اقبط كلذو ،ةعاصس84 ىدعتي ’ تقو ‘ ةيصضرŸأ
يرفيف31 خيراتل ق-فأوŸأ يذ-ي-ف-ن-ت-لأ مو-صسر-م-ل-ل

لÓخ هرقم نأونع نيودت هيلع بجوتي امك ،4891
ةرأدإأ عم لكصشم يأأ يدافت لجأأ نم ةيصضرŸأ ةلطعلأ
.اهماهم ءأدأأ ءانثأأ يعامتج’أ نامصضلأ

تياصش ةيصضأر

:يدهملب ..ةيعامتج’أ ةاي◊أ ةقلخأأ ةيمهأأ ىلع ددصش

داـــسسفلآ ةــــفآآ براــــحنسس
ريذبتلا ةبراfiو دجاسسŸا ءانبل ةديدج ط‰ ¯
ةيطارقوÒبلا ةبراfi ىلع ةمزاع ةموك◊ا ¯

ءاÌلا قيقحتل ةطلسسلا لامعتسساو

رهصشلأ لÓخ ““انوروك““ سسوÒفل داصضŸأ حاقللأ لوصصو ة‹رب تايفصشتصسŸأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو حلاصصم تدكأأ
.همÓتصسأ روف ÚنطأوŸأ مÓعإأ متيصس هنأاب تدكأأو ،يرا÷أ



 ةيمومعلا تاكرششلا طاششن نإا لاق
:خورخر ..ةئاŸاب5٢ ـب عجارت

تزاف راديسسوك
عورسشم ةقفسصب

ايقيرفإا ‘

Úلواقم-ل-ل ي-ن-طو-لأ دا–لأ سسي-ئر ف-صشك
ما-ع-لأ ر--يدŸأ سسي--ئر--لأ ،Úي--مو--م--ع--لأ
طا-صشن نأأ ،خور-خر ر-صضÿ ،رأد-ي--صسو--ك--ل
52 ¤إأÚ 81ب عجأرت ةيمومع-لأ تا-كر-صشلأ
تا-ي-عأد-ت بب--صسب ،0202 لÓ-خ ة--ئاŸا--ب

.انوروك تاحئاج
لوأأ هتفا-صضصسأ لÓ-خ ،خور-خر بر-غ-ت-صسأو
يتلأ ةيلايÿأ ماقرألأ ،ةعأذإلأ موروفب سسمأأ
نويدلأ حصسم نع مÓعإلأ لئاصسو اهل-قا-ن-ت-ت
ةيمومعلأ تاصسصسؤوملل ةمد-قŸأ سضور-ق-لأو
ىلع أددصشم ،ة-ي-لا-م ل-كا-صشم Êا-ع-ت ي-ت-لأ

Òهطتلأو نويدلأ حصسم Úب قيرفتلأ ةرورصض
.سضورقلأو ›اŸأ
نأأ رأديصسوكل ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأ حصضوأأو

ا-ه-ن-م تدا-ف-ت-صسأ ي-ت-لأ سضور-ق-لأ م-ج-ح
ا-ه-ن-م Òب-ك ءز-ج ة-ي-مو-م-ع-لأ تا-صسصسؤوŸأ
ةمعدم ةيمومع تامدخ Ëدقت ‘ مدختصسي

‘ اهصسفن دجتصس ›اتلابو ،ةلودلأ فرط نم
نأأ –خورخر بصسح– يعيبطلأ نمو ،ةراصسخ
هذه حصسŸ ةلودلأ رطصضتو ا-ه-نو-يد م-كأÎت
عباط تأذ ةيداصصتقأ تاصسصسؤوم يهف نويدلأ

.ةلودلأ اهنع ىلختت نأأ نكÁ لو يمومع
قرفت ل ةلودلأ نأأ خورخر دكأأ ،قايصسلأ ‘و
تا-صسصسؤوŸأو ة-ي-مو-م-ع-لأ تا-صسصسؤوŸأ Úب
سضور-ق-لأ ‘ نا-يوا-صست-ي ثي--ح ،ة--صصاÿأ
نأأ ¤إأ أÒصشم ،كونبلأ فرط نم ةحونمŸأ
ل-كا-صشم ه-جأو-ت ي-ت-لأ ة-صصاÿأ تا-كر-صشلأ
سسكع ،لامعلأ حيرصست اهناكمإاب ة-يدا-صصت-قأ
اهعباط ع-نÁ ي-ت-لأ ة-ي-مو-م-ع-لأ تا-كر-صشلأ
خا-نŸا-ب طو-بر-م و-هو ،كلذ ي-مو--م--ع--لأ
ه-ي-ف سسرا-م-ُي يذ-لأ ما--ع--لأ يدا--صصت--قلأ
.طاصشنلأ

لـكصشت ةيمومعلأ تاكرصشلأ نأأ خورخر ركذو
جي-صسن-لأ ن-م ة-ئاŸا-ب03وÚ 52ب ا-----م
با--صست--حأ نود ر--ئأز÷أ ‘ يدا--صصت--قلأ
تاقورÙأ عاطق ‘ ةطصشا-ن-لأ تا-كر-صشلأ
Èت-ع-م م-قر و-هو ،تلا-صصتلأو كو-ن-ب--لأو
دج ينطولأ داصصتقلاب سضوهنلأ ‘ هÒثأاتو
.Òبك
Úلواق-م-ل-ل ي-ن-طو-لأ دا–لأ سسي-ئر لا-قو
نم جورخلل ةيلاثŸأ ةفصصولأ نإأ Úيمومعلأ
تا-صسصسؤوŸأ ا-ه-ه-جأو-ت ي--ت--لأ ل--كا--صشŸأ
ةداعإأ يه ةماع ةفصصب ةيمومعلأ ةيداصصتقلأ
ه-تا-ه-ل لأو-مألأ سسوؤور Òي-صست ‘ ر-ظ--ن--لأ
أÒصشم ،ةلودلأ فرط نم ةكولمŸأ تاكرصشلأ
نم لك-صشت-ت ة-ئ-ي-ه ثأد-ح-ت-صسأ حأÎقأ ¤إأ

Òي-صست-ب ل-ف-ك-ت-ت Úيدا--صصت--قأو ن--يÒصسم
.لأومألأ سسوؤور ‘ ةلودلأ تامهاصسم
ع-م‹ لا--م--عأأ م--قر نأأ خور--خر ف--صشكو
لداعي ام رانيد رايلم902 ـلأ زهاني رأديصسوك
‘ ةكرصش ثلاث نوكتل اهلهأأ ام رلود رايلم2
نم ايراق ةيناثلأو ،مج◊أ ثيح نم ايقيرفإأ

،ة-ق-قÙأ ج--ئا--ت--ن--لأو تأزا‚إلأ ثي--ح
رأديصسوك تلصص– تا-كر-صشلأ ن-م ا-هÒغ-كو

¤إأ ةفاصضإأ ،ا-هد-يد-صست ”و ،سضور-ق ى-ل-ع
كلذو ،خورخر دكؤوي ،اهنويد عيمج ديدصست
زا‚إاك ةديدج تاطاصشن اهماح-ت-قأ ل-صضف-ب
¤إأ أÒصشم ،وŸÎأ لاغصشأأو قافنألأو دودصسلأ
حتف د-ع-ب ة-ي-جرا-خ قأو-صسأأ و-ح-ن ه-جو-ت-لأ
زا‚إأ ددصصب رأد-ي-صسو-ك نأأ ا-م-ل-ع .دود◊أ

.ايقيرفإأ ‘ Òغصص عورصشم
و .ق

ثد◊ا4 ـه٢٤٤١ لوأ’ا ىدامج٩٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج٣١ ءاعبرأ’ا

سضع-ب Ëد-ق-ت –نا-ي--ب--لأ بصسح– ” ا--م--ك
،عيزوتلأ ةكبصش زيزعت سصوصصخب تاحÎقŸأ
ةصصاخ ،بلطلأ ةيبلتو ع-ل-صسلأ ةر-فو نا-م-صضل

،كÓ-ه-ت-صسلأ ة-ع-صسأو تا-ج--ت--نŸأ ى--ل--ع
تأءأرجٕلأ نم ةلمج Ëدق-ت ¤إأ ة-فا-صضإلا-ب
عيبلاك ،ةرم لوٕلو ،ليصضفلأ رهصشلاب ةصصاÿأ
دأوم ةدعل يجيوÎلأ ع-ي-ب-لأو سضي-ف-خ-ت-لا-ب
عامتجلأ رصضحو ،ناصضمر رهصش ‘ تاينتقمو

flأ ةيرأزولأ تاعاطقلأ يلث‡ فلتŸةينع،
Úيفر◊أو راجتلل ماعلأ دا–لأ يلث‡ أذكو
¤ٕأ ةفاصضٕلاب ،Úيفر◊أو راجتلأ ة-ي-ع-م-جو

flأ ةيامح تايعمج فلتŸكلهتصس. 
 ةماهلا طاقنلا نم ديدعلا ضسŸ ءاقللا
سسيئر ،ةره-صش ن-ب بأز-ح لا-ق ،قا-ي-صسلأ ‘و
ءاقل نإأ ،Úيفر◊أو راجتلل ينطولأ دا–لأ
يتلأ تايعم÷أ فل-تfl ع-م ةرا-ج-ت-لأ ر-يزو
كلهتصسŸأ ةيامحو Úيفر◊أو راجتلاب ىنعت

Ÿصض– ،ةماهلأ طاقنلأ ن-م د-يد-ع-لأ سسÒأ
ةيحان نم ةصصاخ ،Ëر-ك-لأ نا-صضمر ر-ه-صشل-ل

كÓهتصسلأ ةعصسأو دأوŸأ ‘ راعصسألأ طبصض
 .ةبراصضŸأو سشغلأ عمقو
نإأ ةرهصش نب لاق ““رأو◊أ““ ةيمويل حيرصصت ‘و

في-ق-صست ة-نا-خ ‘ تب-صص تا-حأÎقلأ ل-ج
اÃ ،كÓ-ه-ت-صسلأ ة--ع--صسأو دأوŸأ را--ع--صسأأ
،Úنطأوملل ة-ي-ئأر-صشلأ ةرد-ق-لأو ى-صشا-م-ت-ي

انمأزت ،فيعصضلأ لخدلأ باحصصأأ ةئف ةصصاخ
نأأ ¤إأ أÒصشم ،ل-ي-صضف-لأ ر-ه-صشلأ بر-ق ع--م
اهترصشابم ت“ دعوŸأ أذ-ه-ل تأÒصضح-ت-لأ

تاصسرامملل يدصصتلأو قوصسلأ طبصضل أركبم
 .راعصسألاب بعÓتلأ فدهتصست يتلأ

ةرم لوأل ةيلfi ضضراعم ميظنت
ةينطولأ ةيعم÷أ سسيئر را-صشأأ ،ه-ت-ه-ج ن-م

،رأونلوب رهاطلأ جا◊أ ،Úيفر◊أو راج-ت-ل-ل
يهو اهيلع قا-ف-تلأ ” ي-ت-لأ ة-ط-ق-ن-لأ ¤إأ
أذ-ه نأأ أزÈم ،ة-ي-لfi سضرا-ع-م م-ي-ظ--ن--ت

بتكو .ةرم لوأل ه-ق-ي-ب-ط-ت م-ت-ي-صس ءأر-جإلأ
لصصأوت-لأ ع-قوÃ ه-ت-ح-ف-صص ى-ل-ع رأو-ن-لو-ب
ميظنت ةّرم لّوأل ““ كوبصسصسياف ي-عا-م-ت-جلأ

عيبلأو سضيفختلاب عيبلأ أذكو ةّيلfi سضراعم
 ..““ناصضمر رهصش لÓخ يجيوÎلأ
راطإأ ‘) ةمداقلأ تاعامتجلأ روحم-ت-ت-صسو
نيومتلأ لوح (ناصضمر ر-ه-صشل تأÒصضح-ت-لأ
أذ-كو ة-ب-قأرŸأو ة-ّي-كÓ-ه--ت--صسلأ دأوŸا--ب
 .““دايعألأو لطعلأ لÓخ ةموأدŸأ
نايب ‘ ،ةراجتلأ ةرأزو تدكأأ دقف ،ةراصشإÓل
د-صض““ ة-ه-جو-م ة-ل--م--ح كا--ن--ه نأأ ،ا--ه--ل

ىوتصسم ىلع اهيف عر-صش ي-ت-لأ تا-حÓ-صصإلأ
تاحفصص Èع ““ةنيعم تاهج““ اهدوقت عاطقلأ
لصصأوتلأ عقأوم ىلع ““ةهوب-صشم““ تا-با-صسحو
‘ انظحل““ ناي-ب-لأ فا-صضأأو .ي-عا-م-ت-جلأ
تاحفصصلأ سضعب Èع رصشني ام ةÒخألأ ةنوآلأ
لصصأوتلأ تاكبصش ىلع ةهوبصشŸأ تاباصس◊أو
تاينقتلأ سضع-ب لا-م-ع-ت-صسا-ب ي-عا-م-ت-جلأ
اهل سساصسأأ ل تاحيرصصت بصسنب تاقيبطتلأو
ةهجوم ةلمح ‘ ةراجتلأ ريزول ةحصصلأ نم
ودبي هنأأ نايبلأ دروأأو  .““ةنيعم تاهج اهدوقت
تاه-جو-ت ا-ه-ت-ج-عزأأ““ تا-عا-م÷أ هذ-ه نأأ
،ةراجتلأ عاطق ‘ ةصصاخ ،ةديد÷أ رئأز÷أ
‘ عورصشلأو ،ريزولأ ا-ه-ي-ل-ع فر-صشي ي-ت-لأو
ن-م د-يد-ع-لأ ى-ل-ع ا-ي--ج--يرد--ت ءا--صضق--لأ
تاحÓصصإلأ لÓخ نم ةÁدقلأ تاصسرامŸأ
 .““ةراجتلأ عاطق اهيف عرصش يتلأ ةيرذ÷أ
حÓصصإلأ ‘ ةرأزولأ دوهج نأأ نايبلأ فاصضأأو
نم ةداصضم ةروث““ تراثأأ تلÓتخلأ Ëوقتو

نيذلأ ةق-ي-صضلأ ح-لا-صصŸأ با-ح-صصأأ فر-ط
ءاعدلأو ةفصصلأ لاحتنأ لÓ-خ ن-م نو-ع-صسي
تأءأÎفلأو بيذاكألأو ةلبلبلأ رصشنو بذاكلأ

‘ fiةراجتلأ عاطقب سساصسملل ةصسئاي ةلوا““. 
ق◊أ لما-ك ا-ه-ل نأأ ةرا-ج-ت-لأ ةرأزو تد-كأأو

ةعباتŸاب ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ةفاك ذاختل
لكصشب م-ها-صسي ن-م ل-ك ق-ح ‘ ة-ي-ئا-صضق-لأ

تأءاعدلأ هذه رصشن ‘ رصشابم Òغ وأأ رصشابم
تاحÓصصإأ مهتج-عزأأ ن-يذ-لأ ن-م ة-ل-طا-ب-لأ
 .““عاطقلأ

ة-ي-ك-ل-صسلأ تÓ-صصأوŸأو د-يÈلأ ر-يزو ن--ل--عأأ
متيصس هنأأ ،سسمأأ ،رأزموب ميهأربإأ ،ةيكلصسÓلأو
،رئأز÷أ ‘ تنÎنإÓل ىندألأ قفدت ةعرصس عفر

‘ ل-ث-م-ت-ي Òصصق-لأ ىدŸأ ى-ل-ع فد-ه--لأ نأل
ةدهاصشÃ حمصسي ا‡ ،اغيم8 ¤أ4 نم لاقتنلأ
ىرخأأ Úماصضمو ةقدلأ ةيلاع ةيعونب و-يد-ي-ف-لأ
ةلاكو هب سصخ ثيدح ‘و .ةفاصضم ةميق تأذ
لوقي ريزو-لأ حر-صص ،سسمأأ ،ة-ير-ئأز÷أ ءا-ب-نألأ
يتلأ تنÎنإÓل ىندألأ ةعرصسلأ ع-فر-ب مو-ق-ن-صس““
ىلع فدهلأ نمكي ثي-ح ،ا-غ-ي-م2 ايلاح غل-ب-ت
ة-عر-صس ى-ندأأ ¤أ لو-صصو-لأ ‘ Òصصق--لأ ىدŸأ
نطأوŸأ نكمتي ىتح اغيم8 ¤أÚ 4ب ام حوأÎت

ةفاصضم ةميق تأذ تامدخ نم ةدا-ف-ت-صسلأ ن-م
يذ ويديفلأو بلطلأ دنع ويد-ي-ف-لأ رأر-غ ى-ل-ع
،0202 ةنصس ‘و .رأزمو بصسح ““ةيلا-ع-لأ ة-قد-لأ

سضورع سضي-ف-خ-ت-ب ر-ئأز÷أ تلا-صصتأ تما-ق
05 ـب ةلثامتŸأ Òغ ةيمقرلأ كأÎصشلأ طوطخ
،اغيم2 ةغلابلأ ىندألأ ةعرصسلأ نأأ Òغ ،ةئŸاب
نم ةيفاك Òغ ىقبت8102 ذنم Òغت ⁄ يتلأو
بصسح بيولأ ىلع حيرم حفصصتب حامصسلأ لجأأ
ة-عر-صسلأ هذ-ه ةدا-يز نأأ فا-صضأأ ا-م-ك .ر-يزو-لأ
ديأزتم كÓهتصسأ كانه هنأل ،ةيرورصض تحصضأأ
حصضوأأ ،ىرخأأ ةهج نم .دلبلأ ‘ رباعلأ طيرصشلل
نم ديفتصسي نطأوŸأ ناك يصضاŸأ ‘ هنأأ رأزموب
ا‡ ““فلكم““ رعصسب ““ةنومصضم Òغ““ قفدت ةعرصس

،ةغيصصلأ هذه رايتخأ ىلع كÎصشŸأ عجصشي ⁄
تلاصصتأ نم تب-ل-ط““ نأا-صشلأ أذ-ه ‘ ا-ف-ي-صضم
ةزفfi ةيراŒ ةيج-ي-تأÎصسأ دا-م-ت-عأ ر-ئأز÷أ
لماfi وح-ن ه-جو-ت-لأ ى-ل-ع Úن-طأوŸأ ع-فد-ل

نأأ بجي““ لماعتŸأ نأأ ¤أ ريزولأ راصشأأو .““ةيلاع
ةمدÿأ سضر-ع لÓ-خ ن-م ن-طأوŸأ ن-ئ-م-ط-ي
.““ةرقتصسمو ةيقيقح ةعرصسب ةبولطŸأ
يذ-لأ ““ق-فد-ت-لأ ءط-ب““ لو-ح لأؤو-صس ى-ل-ع أدرو
مهفتي هنأأ رأزموب دكأأ ،نوكÎصشŸأ هنم يكتصشي
نأأ ¤أ أÒصشم ،Úكلهت-صسم-ل-ل بب-صسŸأ جا-عزلأ

Úصس– لجأأ نم اهدصشح ” ل-ئا-صسو-لأ ع-ي-م-ج
لجأأ نم لئاصسولأ عيمج انرفو““ Ó-ئا-ق ق-فد-ت-لأ
ةيلا◊أ ةنرصصعلأ لÓخ نم ة-ي-ع-صضو-لأ ة-يو-صست
تلاصصتلأ عاطقل ةعباتلأ ةيدعاق-لأ ل-كا-ي-ه-ل-ل
.““ةيكلصسÓلأو ةيكلصسلأ
اهترصشاب يتلأ ةماهلأ لامعألاب ريزولأ ركذ امك
عم ›ودلأ رباعلأ طيرصشلأ زيزعت اهنم رئأز÷أ
يرحبلأ لبا-ك-لأ0202 ةن-صس ة-يا-ه-ن ل-ي-غ-صشت
دق ةقاطبlavlA/ lavrO ةيرصصبلأ فايلألاب
ةرم02 لدا-ع-ي ا-م يأأ ،تي-بأÒت04 ¤أ ل--صصت
تÓصصولأ اهيلإأ فاصضت دلبلل ةيلا◊أ تايجا◊أ
‘ عر-صش ي-ت-لأ ىر-خألأ ة-ثÓ-ث-لأ ة--ير--ح--ب--لأ
.اهلÓغتصسأ
لاصصتلأ Úصس– ل-جأأ ن-مو ،ه-تأذ قا-ي-صسلأ ‘و
ددصصب رئأز÷أ نأأ ¤إأ ريزولأ راصشأأ ،تنÎنإلاب
بيولأ ةقلامعل تنÎنإلأ أابfl ةصسايصس““ ذ-ي-ف-ن-ت

Ãنوزامأأو كوبصسيافو لغوغ) عقأوم كلذ ‘ ا
.““(تفوصسوركيامو
ءاهتنلأ ددصصب رئأز÷أ تلاصصتأ““ نأأ فاصضأأو
قاطنلأ ر-فو-ي نأأ ن-كÁ يذ-لأ ف-لŸأ أذ-ه ن-م
،““لو-صصو-لأ ن-مز ن-م ل-ل-ق-يو ›ود--لأ يددÎلأ
.يلÙأ ىوتÙأ عيجصشت ¤إأ ةفاصضإلاب
ةركأذ مدأوخ كلت“ رئأز÷أ نأأ Òكذتلأ ردجي
اهل حمصسي ا‡ ،لغوغل ةصصصصfl تقؤوم نيزخت
يددÎلأ قاطنلأ ىل-ع ل-قأأ ل-ك-صشب دا-م-ت-علا-ب
.بوتوي ،لاثŸأ ليبصس ىلع ،يبصسنلأ ›ودلأ

متيو جراÿأ نم ويديف عطقم سضرع متي امدنعف
‘ اًيئاقلت هنيزخ-ت م-ت-ي ،ةر-م لوأل ه-تد-ها-صشم
نكÁ كلذبو .رئأز÷أ تلاصصتأ ةكرصش مدأوخ
نود تأرŸأ نم يئاهن ل ددعل ويديفلأ ةدهاصشم
.›ودلأ يددÎلأ قاطنلأ ¤إأ ءوجللأ ¤إأ ةجا◊أ
نم ءاهتنلأ ايلا-ح ير-ج-ي ه-نأأ ر-يزو-لأ ح-صضوأأو
أركذم ““ماقرألأ ةيلومحÃ قلعتي موصسرم دأدعإأ
ةطلصس ىلع اهصضرع ” دق ¤وألأ ةدوصسŸأ““ نأأ

ريدقتلل ةينوÎكلإلأ تلاصصتلأو ديÈلأ طبصض

ةماعلأ ةنامألأ ¤إأ دعب امي-ف ا-ه-ل-يو– م-ت-ي-صسو
.““ةموكحلل
نوبزلل حيتت ماقرألأ ةيلومfi نأأ ريزولأ فاصضأأو
Òغ لا-ح ‘ ه--م--قر--ب ظا--ف--ت--حلأ ‘ ق◊أ
Úب ةصسفانŸأ عيجصشتب حمصسي ام وهو ،لماعتŸأ

عصسوأأ تأرايخ Òفوتب لاقنلأ فتاهلأ يلماعتم
.نوبزلل
حمصست ةمدخ““ ين-طو-لأ لأو-ج-ت-لأ سصو-صصخ-بو

Ÿةدافتصسلأ هنئابزل حيتي نأأ لاقن فتاه لماعت
ريزولأ حرصص ،““نيرخآلأ ÚلماعتŸأ تاكبصش نم
ديصسجتل ةينعŸأ فأرطألأ لك عم لمعن نحن““
.““ينطولأ لأوجتلأ
ةكراصشملل نÓعأ انقلطأأ د-ق-ل““ لو-ق-لا-ب ع-با-تو
بابرأأو كلهتصسŸأ ةيا-م-ح تا-م-ظ-ن-م ح-لا-صصل
مهلك أودبأأ يذلأ ءأÿÈأو Úلماع-تŸأو ل-م-ع-لأ

هذ-ه ذ-ي-ف-ن-ت ل-جأأ ن-م أو-ع-فأرو م-ه-ت-ق-فأو-م
،عاطقلأ نع لوألأ لوؤوصسŸأ بصسحو .““ماكحلأ

ةطلصس““ ¤إأ دوع-ي ما-ك-حألأ هذ-ه ق-ي-ب-ط-ت نإا-ف
أذه ىلع روا-صشت-لا-ب““ ل-م-ع-ن ن-ح-نو ““ط-ب-صضلأ
فتاهلل ةثÓثلأ ÚلماعتŸأ ىلع Úعتيو ،““فلŸأ
عامتجلأ (وديروأأو يزاجو سسيلي-بو-م) لا-ق-ن-لأ
ينيبلأ طبرلل جولاتكو مهطبرت ةيقا-ف-تأ ع-صضو-ل
.نوناقلأ هيلع سصني امك
راطإأ ‘ جردنت ماكحألأ هذه نأأ رأزموب حصضوأأو
ططfl هنمصضت يذلأ ي-ج-ي-تأÎصسلأ ه-جو-ت-لأ

،يمقر لو– قيق– ¤إأ يمأرلأ ةموك◊أ لمع
نم كلذو ،اندلبل ةمأدتصسم ةيمنت لماع هنوكل

عوبر لك Èع لداع لكصشب لاصصتلأ Úصس– لÓخ
.نطولأ
ىنبلأ لدابتو ماكحلأ هذه قيبطت““ لوقلاب عباتو
لاقنلأ فتاهلأ يلماعتŸ ناحمصسيصس ة-ي-ت-ح-ت-لأ
Ëدقتل ةيك-ب-صشلأ م-ه-تأرد-ق لدا-ب-ت-ب تبا-ث-لأو

‘ نونكصسي نم ةصصاخ نئابزلل ةيقأر تامدخ
.““ةاطغم Òغو ةيئان قطانم

تياشش ةيشضار

:““راو◊ا““ ـل راجتلا ولث‡ ..اهطبشضل ةطخ تعشضو ةرازولا نإا اولاق

راعسسألا بيهلو ةبراسضŸا رسسكل ناسضمر ‘““دلوسصلا““
كÓهتشس’ا ةعشساو داوŸا راعشسأا فيقشست ‘ تلث“ تاحاÎق’ا :ةرهشش نب ¯

 نيومتلا لوح ةمداقلا تاعامتج’ا روحمتتشس :راونلوب ¯
 ةبقارŸاو ةّيكÓهتشس’ا داوŸاب

ف .ليبن

نوناق ضضرع
رامثتسسلا

ىلع ديد÷ا
يرفيف ناÈŸلا

لبقŸا
Ëد--ق--ت ة--مو--ك◊ا مز--ت---ع---ت
را-م-ث-ت--شس’ا نو--نا--ق عور--ششم
ر----ه----شش ناÈŸلا ¤إا د-----يد÷ا

يذ--لا و--هو ،ل--ب--قŸا ير--ف--ي--ف
ن-م ة-عا-ن-شصلا ةرازو ه-ت-ع-شضو
‘ را-م-ث-ت-شس’ا ر-يو--ط--ت ل--جأا
 .رئاز÷ا

ةديد÷ا تاءار-جإ’ا ل-م-ششتو
‘ رامثتشس’ا ريوطتل ةذختŸا
رام-ث-ت-شس’ا ة-ي-قر-تو ر-ئاز÷ا
را---ق---ع---لا Òي---شستو ج----ت----نŸا
‘ ةيفافششلا ءافشضإا ،يعانشصلا

ن-م ،طا--ششن--لا اذ--ه ة--شسرا‡
تا--ي--حÓ---شص د---يد– لÓ---خ

را-م-ث-ت-شسÓ-ل ي-ن-طو-لا سسلÛا
ديد– ةمهم ا-م-ي-شس ’ ،ة-قد-ب
ةيمنت ةشسايشسو تايجيتاÎشسا
،ة---ه---ج ن---م را---م---ث---ت----شس’ا

تاع-ير-ششت-لا ى-ل-ع ة-قدا-شصŸاو
ة----شصاÿا ة-----ي-----م-----هأ’ا تاذ
ةهج ن-م ي-ن-طو-لا دا-شصت-ق’ا-ب
.ىرخأا

ة-ق-با-شس تا-ح-ير-شصت-ل ا--ق--فوو
،ةموكح-ل-ل ي-م-شسر-لا ق-طا-ن-ل-ل

نوناق ثدحتشسي ،رميحلب رامع
ةدا--عإا د--يد÷ا را--م--ث--ت--شس’ا

ة-ي-ن-طو-لا ة-لا-كو-لا ة--ل--ك--ي--ه
ةطقنك را-م-ث-ت-شس’ا ر-يو-ط-ت-ل
م----عد----ل ةد----ي----حو لا----شصتا
ة--ي--قر---تو ن---ير---م---ث---ت---شسŸا
نع ر-ظ-ن-لا سضغ-ب را-م-ث-ت-شس’ا

.مدقŸا رامثتشس’ا ةميق
ع.ن

:ديÈلا ريزو ..ةيولوأا تحشضأا اهنإا لاق

:فتاهلا مقر ىلع ءاقبإلاو لماعتŸا Òيغتب حمسسي ديدج موسسرم
ابيرق تنÎنإلا ةعرسس عفÔسس

ةيحان نم ةشصاخ ،اهنيو“و قاوشسٕ’ا طبشض اهنٕاشش نم يتلا تاءارجٕ’ا نم ديدعلل ،قيزر لامك ،ةراجتلا ريزو قرطت
 تايلمع ليهشستو ةعباتم ةن÷ عامتجا لÓخ نطاوملل ةيئارششلا ةردقلا ىلع ظاف◊او راعشسٕ’ا

 .ةرازولا نايب بشسح ،ناشضمر رهشش لÓخ قوشسلا نيو“
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لبقتشسا ةيروهم÷ا سسيئر ^
ةيلاردفنوك ءاشسؤور ارخؤوم
لث“ ام مكيأارب ..لمعلا بابرأا

تاشسشسؤوملل ةوطÿا هذه
؟ةيداشصتقلا

ديسسŒ ‘ مهاسست ،ةماه ةوطخ يه اعبط
،ينطولا داسصت-قÓ-ل ة-ي-ق-ي-ق-ح ة-قÓ-ط-نا
زواŒ ىلع ةيداسصتق’ا تاسسسسؤوŸا قفارتو
ةمهاسسŸا لجأا نم ،اههجاوت يتلا ليقارعلا

.يوق داسصتقا ءانبو اهسسفن ريوطت ‘
نماكم اديج كردي هنأا تبثأا نوبت سسيئرلا
لÓخ Òبك-لا هد-ي-سصر م-ها-سس د-قو ،ل-لÿا
ريزو ¤إا ةرئاد سسيئر نم بئاقح ةدع هيلوت
ءانب سسسسأا عسضو ىلع ،سسيئر مث لوأا ريزو ¤إا
ءا-سسؤور-لا سسك--ع ،Úت--مو يو--ق دا--سصت--قا
.Úقباسسلا

’ مهاسستسس سسيئرلا اهب ىلحتي يتلا ةÿÈاف
fiا سصي-خ-سشت ‘ ة-لاÿاو ل-لŸيتلا لكاسش

.ينطولا داسصتق’ا تلقرع اŸاط
‘ �ق-ي ’ دا--سصت--ق’ا نأا كردأا سسي--ئر--لا
هل يرادإ’ا نأا رابتعاب ..ة-ق-ل-غŸا بتا-كŸا
ةيسسارد هل ناديŸا لجر نأا Úح ‘ ،ةرظن
نأا كردي سسيئرلاف ›اتلابو ،ةلماسشو ةعسساو
نم دب ’و ةردا-بŸا حور ه-م-ك– دا-سصت-ق’ا

.هرير–
ةرازو ةموك◊ا ‘ نوكت نأا ىن“أا ايسصخسش

تاعاط-ق Úب ع-مŒ دا-سصت-ق’ا ‘ ة-سصا-خ
ةحÓفلا فارسشت-سس’او ةرا-ج-ت-لاو ة-ي-لاŸا
لماكت قيق– نم نكمتن ىت-ح ،ة-عا-ن-سصلاو
.ينطولا داسصتق’ا تانوكم Úب
نع ةرادإ’ا دي عفرل تقولا ناح هنأا دقتعأا
سسيلو هنينقتب ط-ق-ف ءا-ف-ت-ك’او دا-سصت-ق’ا
قلخي يسسايسسلا نأا دكؤوي ع-قاو-لا-ف ،هÒي-سست

كلذ ‘ Òسسي يذلا وه يداسصتق’ا نكل ،اوج
.هدسسجي يذلا ديحولا وهو ،و÷ا

نوبت سسيئرلا ةوطخ نإا-ف ،ي-تا-ظ-حÓ-م ‘
ةوطخ يهو ،ديد-ج د-ه-ع-ل ةد-يد-ج ة-ياد-ب
تارادإ’ا ة-فا-ك ن--م و--جر--ن ،ة--ي--با--ج--يإا
،ةوطÿا سسفن اوعبتي نأا ة’ولاو ÚلوؤوسسŸاو

طمنلاب Òسسي ’ داسصتق’ا نأا اومهفي نأا دب ’
نآ’ا دب ’ ›اتلابو ،ادج ةÒبك يهف ةيرادإ’ا
لك ةيسصوسصخ لوح ةقدب ةمولعŸا رفوتت نأا
ة-يز-كر-م ل-ك-سشم ى-ل-ع ءا--سضق--لاو ة--ي’و
ة-ق-ط-ن-م ل-ك-ل-ف ،تارو-سصت-لاو تارار-ق-لا

،ةيعامت-ج’او ة-ي-فا-ق-ث-لا ا-ه-تا-ي-سصو-سصخ
.تايسصوسصÿا هذه يعاري داسصتق’او

بسسح ،ف-ل--تfl طا--سشن ل--ك ،›ا--ت--لا--بو
Òيسست ديري نم ،ة-ق-ط-ن-م ل-ك ة-ي-سصو-سصخ

تاددfi ةفرعم نم نم هل دب ’ يداسصتق’ا
.داسصتق’ا

عفرل افده رطشس سسيئرلا  ^
عاطق جراخ ريدشصتلا ةميق
ÒيÓم ةعبرأا ¤إا تاقورÙا

؟رلود
،Òثك-ب م-قر-لا زواŒ ى-ل-ع ةردا-ق ر-ئاز÷ا

ايراŒ رئاز÷او ،ريدسصتلا-ب مو-ق-ن ا-ي-لا-ح
ناك ول ىتح اهترداسص ر-يو-ط-ت ى-ل-ع ةردا-ق
ن-ك-ل ،ر-ف-سصلا ت– فر-سصلا ي-طا-ي--ت--حا
عسضو نم د-ب ’ فد-ه-لا اذ-ه ¤إا لو-سصو-ل-ل
ÚجتنŸاو نيردسصمل-ل تاز-ي-ف–و Úناو-ق
وحن باهذلاو مه-جا-ت-نإا ر-يو-ط-ت ل-جأا ن-م
دد– ي-ت-لا ي-ه ةد-عا-ق-لا-ف ر--يد--سصت--لا
.ت’اكسشإ’ا
قو-سسلا جرا-خ ه-سضر-ف ن-كÁ ’ ر-يد-سصت--لا
ام كردن نأا انيلع دب ’ ›اتلابو ،ةيرئاز÷ا

كلذ جتننل ةيجراÿا قوسسلا ‘ بولطم وه
.يŸاعلا قوسسلا كلذب محتقتو

نأا دحاو نآا ‘ ردسصŸاو ي-سسا-ي-سسل-ل د-ب ’
،ةيجراÿا قوسسلا ‘ بولطم وه ام املعي

ىلع هدهج زيكرت نم جتنŸا نك-م-ت-ي ى-ت-ح
وز-غ د-سصق ا-هر-يو-ط-تو تا-ج-ت-نŸا هذ-ه
لك تايسصوسصخ ةفر-ع-م ن-م د-ب ’ ،قو-سسلا

،حبرلا اهفده ةكرسشلاف ،هجات– امو قوسس
تامزي‰اكيم قلÿ ىعسسي داسصتق’ا لجرو
.ريدسصتلا

سصخ---سشن نأا د---ب ’
‘ تا-ب-ق-ع-لا سضع-ب
ا‡ Ìكأا ر-يد-سصت--لا

‘ ن----ئا-----ك و-----ه
اهسسردن ..داÒتسس’ا
بولطم وه ام ملعنو
جا-----ت-----نإ’ا ن-----م
.يرئاز÷ا
نو-ك-ي ’ ر-يد-سصت-لا
’ لب ،يسسايسس رارقب

Áسضر--ف ا---ن---ن---ك
نم ’إا اسضرف انجاتنإا

ةدوجو ةدو÷ا لÓخ

عاونأا دوجأا نم ةيرئاز÷ا رومتلاف ،ةئيهتلا
ديلا نأا مكحب ،طسسوتم اهر-ع-سسو ،رو-م-ت-لا
اهسسفن تدجو ›اتلابو ،ةفلكت لقأاب ةلماعلا

.ةيŸاعلا قوسسلا Òف
ةقفارŸا تاءارجإا Úسس– بلطتي ريدسصتلا
ا‰إاو ،ةنيزÿا حلاسصل سسيل ،ةيلم-ع-لا هذ-ه-ل
‘ ةقثلا عسضو نم دب ’ ،داسصتق’ا حلاسصل
جوتنŸا ةيعون عفرو ،يداسصتق’ا لماعتŸا

Ú– نأا رئاز÷ا ىلع ...ايسسفانت نوكي ىتح
،هترادإا ةيفيكو جوتنŸا غم لماعتلا ةقيرط
نيدروتسسملل لاجملل ح-سسف-ت Úناو-ق ع-سضوو
نمو ،جوتنŸا ءانت-ق’ ر-ئاز÷ا ¤إا مود-ق-لا
ىري داÒتسس’ا تايلمعل عباتŸاف ،رئاز÷ا
تÓيهسستلا حن-م ل-ه-سست ⁄ا-ع-لا لود ل-ك نأا
¤إا نوهجوتي نويرئاز÷اف ،ن-يدرو-ت-سسم-ل-ل

دارŸا تا-ج-ت-نŸا را-ي-ت-خ’ لود--لا هذ--ه
دب ’ ريدسصتلا عم رمأ’ا كلذك ،اهداÒتسسا
رئاز÷ا ¤إا اوتأاي نأا بناجأ’ا Úلما-ع-ت-م-ل-ل
حجنت ىتح ،كا-ن-ه ¤إا ع-ل-سسلا ل-ق-ن سسي-لو
.ريدسصتلا ةيجيتاÎسسا

عفرت نأا ديرت ايلعلا تاط-ل-سسلا نأا ح-ي-ح-سص
’ يسسايسسلا رارقلا نكل ،ريدسصتلا تايوتسسم

Áيذلا نوناقلا نأ’ ،ةيلمعلا ‘ لخدتلا هنك
،بلطلاو سضرعلا-ب ط-ب-تر-م ه-ي-لإا د-ن-ت-سسي
نم ريدسصتلا ةيناكمإا سضرفي قوسسلا قطنمو

ةدع تازيف– تعسضو تاطلسسلا نكل ،همدع
.1202 ةيلاŸا نوناق ‘ نيردسصملل

رمأا ةيئاب÷ا تازيفحتلا نع ثدحتن امدنع
،رخآا ءيسش ةيكرم÷ا تازي-ف-ح-ت-لا ا-م-ن-ي-ب
ديد÷ا ةيلاŸا نوناق اهب ءاج يتلا ايازŸاو

،ريدسصت-لا تا-ي-ل-م-ع ع-ي-ج-سشت-ل ي-ف-ك-ت ’
عسضوو تاءارجإ’ا طيسسبت بلطتت ةيلمعلاف

تاءار--جإ’او ة--يرادإ’ا تارار--ق--ل--ل د---ح
تازيف– رارقإا نم دب ’و ،ة-ي-طار-قوÒب-لا

..رارقلا ةيزكرم ىلع ءا-سضق-لاو ة-ي-كر-م-ج
ةراجتلل ةيئ’و ةفرغ84 اهب رئاز÷ا روسصت
لقنت طÎسشي نو-نا-ق-لا ن-ك-ل ،ة-عا-ن-سصلاوو
ةراج-ت-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-فر-غ-لا ¤إا ج-ت-نŸا
ةداهسش ىلع لوسص◊ا ل-جأا ن-م ة-عا-ن-سصلاو
اذه لقعي له ،هجو-ت-ن-م ر-يد-سصت-ل أا-سشنŸا
 ؟رمأ’ا

دوي راردأا ةي’و نم جتنم نوكي نأا سضÎفنلف
رئاز÷ا تدهسش تقو ‘ ،هتاجوتنم ريدسصت

مك ،تاي’ولا Úب لقنلا ةكر-ح ا-ما-ت ا-ف-قو-ت
تقو ‘ ،ةقيثولا هذه ىلع لوسصحلل يسضقي
ةيئ’ولا ةفرغلل تايحÓسص حنم ىدجأ’ا ناك
.ةمهŸاب مايقلا لجأا نم
،ةردابŸا حور ىلع يسضقت Òيسستلا ةيزكرم
..ةيفافسشب لمعلل تاءارجإا Úنقت نم دب ’و
ركذلا تفلسسأا امك ةيئاب÷ا تاز-ي-ف-ح-ت-لا-ف
ةموظنم  عسضو نم دب’و ،يفكت ’ اهدحو
.نيردسصملل ةقفارم لماسش
ل-ما-ع--تŸا ‘ ة--ق--ث--لا ع--سضو ن--م د--ب ’
،Úناوقلا رار-ق-ت-سسا نا-م-سضو يدا-سصت-ق’ا

لماعتŸا-ب اÒث-ك ر-سضأا رار-ق-ت-سس’ا با-ي-غ
. يداسصتق’ا
هلابقتسساو ،رمأ’ا اذه كردأا نوبت سسيئرلا
،مهل ةقثلا حنم Úيداسصتق’ا Úل-ما-ع-ت-م-ل-ل
.ةيطارقوÒبلا ىلع ءاسضقلل تقولا ناحو

يلختلا يرئاز÷ا عرسشŸاو تارازولا ىلع
¤إا ةدوعلا لÓخ نم ،رارق-لا ة-يدا-حأا ى-ل-ع
Úناوقلا د-يد–و ط-ب-سض ل-جأا ن-م ع-قاو-لا
Òغ نمف ،ةيداسصتق’ا ةيلم-ع-ل-ل ة-م-ظ-نŸا
ةنسسلا ‘ ةيلا-م-ل-ل Úنو-نا-ق ن-سس لو-ق-عŸا
.داسصتق’ا روطت ىلع دهسشي ’ اذه ،ةدحاولا
ىلع ءاوسس ،لج-ع-ت-سسم ع-سضو ‘ نآ’ا ن-ح-ن
ببسسب ر-ئاز÷ا ‘ اذ-كو ⁄ا-ع-لا ىو-ت-سسŸا
تقولا ناح ›اتلابو ،ةيحسصلا ةمزأ’ا Òثأات
نيردسصملل هجوŸا باطÿا ةيعون Òي-غ-ت-ل
ىل-ع ءا-ق-بإ’ا اذ-كو ،تاز-ي-ف– م-ه-ح-ن-مو
ىلع تاونسس رسشعل ةي-نو-نا-ق-لا ة-مو-ظ-نŸا

لكسشŸا لح نع ىلختت نأا ةلودلا ىلع لقأ’ا
رارقلا ةيداحأا نم جورÿاو ،ةيرادإا تارارقب
كارسشإا وحن هجوتلا نم دب ’ ،رماوأ’ا حنمو
نم جور-خ-ل-ل  ÊدŸا ع-م-تÛا تا-ي-لا-ع-ف
Úل-ما-ع-تŸا ‘ ة-ق--ث ح--ن--م ع--م ،ة--مزأ’ا
.Úيداسصتق’ا

ىلع اÒثك لوعت رئاز÷ا  ^
‘ ةيلÙا ةعانشصلا
..ةيداشصتقلا ةيجيتاÎشسلا

 ؟رايÿا ةعا‚ نورت فيك
قوسسلا ‘ اهسسف-ن سضر-ف ر-ئاز÷ا نا-ك-مإا-ب
،ةيليوحتلا ةعان-سصلا لÓ-خ ن-م ة-ي-جراÿا
Úسس– لÓخ نم ىوسس كلذ نوكي ’ نكل
ةئيهتلا بيلا-سسأا ر-يو-ط-تو جا-ت-نإ’ا ة-ي-عو-ن
ةيقيوسست ةيج-ي-تاÎسسا ي-ن-ب-تو ،بي-ل-ع-ت-لاو

يتأاـي امنيح يبنجأ’ا لماع-تŸا-ف ،ة-ير-سصع
ردسصŸا جوتنŸا دجي نأا دب ’ رئاز÷ا ¤إا

اذهو ،كانه هينتقي امع لسصأ’ا قبط ةروسص
.يسساسسأا رمأا

ىتح لخادلا ‘ جات-نإ’ا ر-يو-ط-ت ن-م د-ب ’

دب ’ ييأار بسسح ،جراÿا ‘ هسسفن سضرفي
نم ىوسس متي ’و ،داسصتقÓل يقيقح ءانب نم
مامأا نحنف ،جوتنملل يقيقح ريوطت لÓخ
ةهجاولا وأا ،يسش لك لبق رئاز÷ا امإا ،Úلح

.ءيسش لك لبق ةيرئاز÷ا
تاسسسسؤوŸا مهاسست ،ةمدقتŸا لودلا يفف
مهسست ام تارم عبرأاب ةطسسوتŸاو ةÒغسصلا

’ ›اتلابو ،ةياب÷ا ‘ ىÈكلا تاكرسشلا هيف
عم ملقأاتت نأا ةيداسصتق’ا تا-سسسسؤو-م-ل-ل د-ب
.يداسصتق’ا مدخي اÃ عسضولا
لازي ’ رئاز÷ا ‘ ىÈكلا تاكرسشلا هاŒا

fiتاكرسشلا حج-ن-ت ’ لاو-مأ’ا-ف ،ا-م-سشت..
تاكرسشلا ىلع دوهتي ⁄ يرئاز÷ا عمتÛا
.ىÈكلا

زكر نوبت سسيئرلا جمانرب ^
ةئششانلا تاكرششلا ىلع
اهرود نورت فيك ..ةرغشصŸاو

؟داشصتقلا ‘
’ Áا رود را-ك-نإا ن-كŸا تا-سسسسؤوŸةر-غ-سص
،يداسصتق’ا عقاولاو عمتÛا ‘ ةئسشانلاو
نم تقلطنا ⁄اعلا ‘ تا-كر-سشلا تا-يÈك-ف
أادب يذلا تفوسسوركيم رارغ ىلع ،رفسصلا
‘ ةكرسش Èكأا عبار حبسصأاو بآارم ‘ اهطاسشن
.⁄اعلا
لÓخ نم ةموك◊ا اهانب-ت ي-ت-لا تاءر-جإ’ا
هذ--ه--ل تاز--ي--ف–و تÓ--ي--ه--سست رار---قإا
ةسسسسؤوم ةمÓع حنمو ،ةمهم دج تاسسسسؤوŸا
نع اديعب اهليومتل قودنسص عسضو عم ةئسشانو
‘ مهاسسيسس كونبلا اهحن“ يتلا سضورقلا
.تاكرسشلا هذه حا‚إا

تاكرسشلاب ’إا داسصت-ق’ا مو-ق-ي ’ ةر-م لوأ’
لمسشت ’ عيراسشŸا هذه ..ةئسشانلاو ةÒغسصلا

flاهلسشف لاح ‘ رطا.
ةيادب اوششياع نويرئاز÷ا ^

‘ ةشسوشسfi تادايز ةنشسلا
Úلماعتمك ..راعشسألا
؟ببشسلا وه ام Úيداشصتقا
لوأ’ا ،ناببسس اهدرم راعسسأ’ا ‘ تادايزلا
بايغ اذكو رانيدلا ةميق را-ي-ه-نا-ب ق-ل-ع-ت-ي
مرح عيزوتلاف ،ئاز÷ا ‘ عيزوتلا تاكبسش
اŸ جاتنإ’ا ىوتسسم ر-يو-ط-ت ن-م دا-سصت-ق’ا
.ةيحÓفلا تاجتنŸا نع ثدحتن
ةميق سضافخناب قلعتŸا ببسسلل ةبسسنلاب امأا
ةميقب ةيلوأا داوم داÒتسسا هنع بترت ،رانيدلا
جوت-نŸا ة-م-ي-ق  ى-ل-ع سسك-ع-نا ا-م ،ى-ل-عأا
ةلا◊ا هذه ‘ يراجتلا قطنŸاف ،يئاهنلا
يقبت ةسسسسؤوŸاو ،دوجو Óلا وأا ءا-ق-ب-لا ا-مإا
،اهدوجو نامسضل حبرلا سشماه ىلع امئاد
،بلطلاو سضرعلل عسضخي يراجتلا قطنŸاف
يذلا رعسسلاب عيبلا ‘ ةير◊ا سصخسش لكلو
.ءاسشي

حاجنل لول◊ا ىرت فيك ^
 *؟رئاز÷ا ‘ ÊوÎكلإلا عفدلا
،ÊوÎكلإ’ا عفدلا ميمعت ¤إا ىعسست ةموك◊ا
ةفاكو ةكبسشلا Òفوت اذه لك نم مهأ’ا نكل
ع-ي-ج-سشت لÓ-خ ن-م ،ة-مزÓ-لا ل-ئا--سسو--لا
يتلا ةمدÿا هذه ي-ن-ب-ت ى-ل-ع Úير-ئاز÷ا

ىلع ة-ي-با-ج-يإا تا-سسا-ك-ع-نا ا-ه-ل نو-ك-ت-سس
.ءاوسس دح ىلع نطاوŸاو داسصتق’ا

:““راو◊ا““ ـل ةبغز دمfiا ..““ةنغزم““ ةراجتلاو ةعانشصلا ةفرغ سسيئر

نم Ìكأا ريدصصت اهناكمإاب رئاز÷ا
لول◊ا يه هذهو..ر’ود ÒيÓم4

 Úيداصصــتق’ا Úلماـــعتملل ةـــقثلا تــحنم سسيئرلا ةوــــطخ ¯

لوتاب ديعشس :هرواح

نم دب ’ ¯
ةطخ عشضو

ةلماكتم
عيجششتل
ريدشصتلا

نيردشصŸا عيجششتل يفكت ’ ةيئاب÷ا تازيفحتلا¯
تاردابŸا رير–و رارقلا ةيزكرم ىلع ءاشضقلا ةلودلا ىلع ¯

ةرادإ’ا ةوطشس نم داشصتق’ا رير– نم دب ’ ¯
..تاجتنŸا راعشسأا تعفترا بابشسأ’ا هذهل ¯

،تاقورÙا عاطق جراخ ريدشصتلا عيجششتل اهÒفوت ةلودلا ىلع بجي يتلا تايلآلا نع ““راو◊ا““ اذه ‘ ““ةنغزم““ ةراجتلاو ةعانشصلل ةراجتلا ةفرخ سسيئر فششكي
نيرمثتشسŸا هجاوت يتلا ليقارعلا ةلحلح ‘ نوبت سسيئرلا ةردق اعقوتم ،نوبت سسيئرلا اهيلع ثح يتلا رلود ÒيÓم ةعبرألا فقشس زواŒو

 ،للÿا نماكÃ عشساولا هكاردإاو ةيلوؤوشسŸا بشصانم فلتfl ‘ هجردت لÓخ نم ةليوطلا هتبرجتل رظنلاب داشصتقلا ريوطتو ،Úيرئاز÷ا
. Úيداشصتقلا Úلماعتملل ةقثلا حنمو ،ةرادإلا ةوطشس نم داشصتقلا ريرحتل تقولا ناح هنأا ادكؤوم
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 ـه2٤٤1 لوألأ ىدامج92  قـفأوŸأ

””يرومرم””بيجتسسي له;;
؟””ةم‚””ةديسسلإ ءإدنل

د-ي-ب-ع ردا-ق-لأ د-ب-ع”” ةد-ي-سسلأ د-سشا-ن--ت
ن-مو-مأأ ،نا-سسم-ل-ت ة--يلو ›أو ،””ة--م‚

.اهتانبو اهيوأاي انك-سس ا-ه-ح-ن-م ،يرو-مر-م
تلسصح ي-ت-لأ ةد-ي-سسلأ ة-لا-سسر بسسحو
نطقت”” اهنإاف ،اهنم ةخسسن ىلع ””رأو◊أ””

8991 ذنم ةق-ل-ط-مو ،لو-ح-ف-لأ ة-يد-ل-ب-ب
اتيب اهيدل شسيل هنأأ Òغ ،نا-ت-ن-ب ا-ه-يد-لو
اهنأاب ةحسضوم ،””5002 ةنسس فلŸأ تعدوأأ اهنأأ عم ،اهتانب هيف يوأات

اهنأأ عم اهفلم ¤إأ فت-ل-ي ⁄و ل-ي-حر-ت ة-ي-ل-م-ع يأأ ن-م د-ف-ت-سست ⁄
اهقح ذخأات ⁄”” ـ تلاق امك ـ اسضيأأ اهنأأو اميسسل ،هيلإأ ةسسام ةجاحب
نم يقزر ردسصمو لمعأأ ل”” :ةديسسلأ لوقتو .””اهيدلأو ثرإأ نم
أذ-ل ،جد0003ـلأ ىدعتت ل يتلأ ة-ي-عا-م-ت-جلأ ة-ك-ب-سشلأ ة-ح-ن-م
.””عراسشلأ ‘ ي-تا-ن-بو ى-ق-بأأ ل ى-ت-حو ا-فر-غ ر-ج-ت-سسأل ن-يد-ت-سسأأ

اهدعو دق ،ىفطسصم جاحلب ةيدلبلأ شسيئر نأاب ،ةديسسلأ تفسشكو
Ãغ ،انكسس اهحنÒ هدعوب ‘وي ⁄ هنأأ.

ا-ه-م-ه ل-م-ح ة-يلو-لأ ›أو ،””ة-م‚”” ةد-ي-سسلأ د-سشا--ن--ت ،كلذ ¤إأ
عراسشلأ ‘ مويلأ تأذ اهسسفن دŒ نأأ لبق ،اهيوأاي نكسسب اهفاسصنإأو
.اهيتنبأ عم

نر .ديرف :ناسسملت

نيديفتسسŸإ ةمئاق لامكتسسإ بجي :””شسوم   ديهج””
 يفناج13 لبق ناسضمر ةحنم نم

¤إأ ،شسوم ديهج ،ةيدŸأ ›أو اعد
دأد-عإأ ‘ ع-ير-سست-لأ ةرور--سض
نيدي-ف-ت-سسŸأ م-ئأو-ق Úي–و
ل-ه-مأأو ،نا-سضمر ة-ح-ن--م ن--م
13 ةياغ ¤إأ اهي-ل-ع Úم-ئا-ق-لأ

اهحنم نامسضل يرا÷أ يفناج
Ÿقيسسنتلاب كلذو ،اهيقح-ت-سس
نوؤو-سشلأ ح-لا--سصم ع--م ما--ت--لأ
‘ ›أو-لأ شصل-خو .ة-ي-ن-يد-لأ
،ةيو÷أ تابلقتلل ه-عا-م-ت-جأ

دو--ه--ج ›أو--لأ ن--م--ث ثي---ح
flأ ف---ل---تŸي--ت---لأ ح---لا---سص

Œخ ا--ي---نأد---ي---م تد---سس--Óل
عسضو رأر-م-ت-سسأ ¤إأ ا-عدو ،ةÒخألأ ة-يو÷أ تا-ب-ل-ق-ت-لأ
،تاقرطلأ ىوتسسم ىلع فرسصتلأ ديق تا-ي-لآلأو دا-ت-ع-لأ

يتلأ حلاسصŸأ عيمج رافنتسساب عيرسسلأ لخدتلأ نامسضو
تÓخدتلأ فلتfl حا‚إل اهنيب ا-م-ي-ف ق-ي-سسن-ت-لأ بجو
ىوتسسم ىلع ءأويإلأ زكأرم حتفك تاقرطلأ ىوتسسم ىلع

ل-ف-ك-ت-ل-ل ا-ه-ب تا-مز-ل-ت-سسŸأ ة-فا-ك Òفو-تو ،تا--قر--ط--لأ
ءأرجإاك ،ةيو÷أ تابلقت-لأ بب-سسب Úق-لا-ع-لأ Úن-طأوŸا-ب
ى-ل-ع عا-م-ت--جلأ ما--ت--خ ‘ ›أو--لأ شصر--حو ،يزأÎحأ

ةيانعلأ هئÓيإأو ةيعامتجلأ تائزجت-لأ ف-ل-م ة-ع-با-ت-م
شصوسصخب ةينوناقلأ تأءأرجإلأ لامكت-سسأو ىو-سصق-لأ

برقأأ ‘ اه-ن-م Úن-طأوŸأ Úك“و ة-ي-ك-لŸأ دو-ق-ع ح-ن-م
.ةيقبتŸأ تائزجتلل ةبسسنلاب لاجآلأ

يديعسس .حبأر :ةيدŸأ

نكسسلإ تافلم ةسسإردل ةيرورسض ةيفافسشلإ ..””ةي◊وب ىسسيع»
ةي-فا-ف-سشلأ نأأ ى-ل-ع ،”” ة-ي◊و-ب ى-سسي-ع ”” ،Âا-غ-ت-سسم ة-يلو ›أو دد-سش
ةيولوأأ لكسشي تافلملل ة-ق-ي-قد ة-سسأردو ط-ي-ق-ن-ت-لأ Òيا-عÃ مأز-ت-للأو

عاطق Òيسست نأأ ىلع أدكؤوم ،ةيسصولأ ةيلÙأ ةرأدإلأ حلاسصŸ ةبسسنلاب
‘ ÚلوؤوسسŸأ لبق نم ةيقيقح ةدأرإأو Èسص ¤إأ جاتحي ةيلولاب نكسسلأ

flاكير– بلطتيو ،تا-عا-ط-ق-لأ ف-ل-ت ıأ فلتŸأ ةيومنتلأ عيراسشŸةرخأات
نكسسلأ ةغيسص ‘ ةينكسس جمأرب اهنم ،نآلأ دح ¤إأ اهميلسست متي ⁄ يتلأ

نم ددعب زجنت يتلأ ،””لدع”” ة-غ-ي-سصب ة-سصاÿأ تا-ن-ك-سسلأو م-عدŸأ ي-مو-م-ع-لأ
.”” نأرغزمو ايديتسس ،ةدايسص ”” اهنم ،ةيلولأ تايدلب

شصخت يتلأ تلاغسشنلأ لقنو نكسسلأ عاط-ق ع-يرا-سشŸ ة-يو-لوألأ ءا-ط-عإا-ب ر-ئأود-لأ ءا-سسؤور ة-فا-ك ›أو-لأ ر-مأأو ،أذ-ه
.ءأوسس دح ىلع ،ÚقأرŸأو ÚبتتكŸأ

Êأورم .م :Âاغتسسم

›أو دّد------ج
ر-سضÿ ،ف-ل-سشلأ

مأز---ت---لأ ،شسأد----سس
قطانم فلÃ تاطلسسلأ
عيراسشŸأ لÓخ نم ،لظلأ
هذهل ةهجوŸأ تأدا-ف-ت-سسلأو

ة--ن--سسلأ ع--ل--ط--م ع--م ق---طا---نŸأ
ل-ف-ك--ت--لأ ى--ل--ع أد--كؤو--م ،ة--يرا÷أ

لÓ--خ كلذو ،Úن--طأوŸأ تلا---غ---سشنا---ب
،عوبسسألأ ةياه-ن ه-تدا-ق ي-ت-لأ ة-ي-نأد-يŸأ ةرا-يز-لأ

فقو ثيح ،رداقلأ دبع نب دلوأأ ةرئأد تايدلبل
ةلجسسŸأ شصئاقن-لأو ل-كا-سشŸأ ن-م دد-ع ى-ل-ع

Ãتايدلبلأ فلتخ.
ةرا-يز-لأ لÓ--خ ،شسأد--سس ›أو--لأ را--سشأأو

عفرل هجوŸأ يوم-ن-ت-لأ ط-ط-خ-م-ل-ل ا-ه-تأذ
،ل-ظ-لأ ق-طا--نÚ Ãن--طأوŸأ ن--ع Íغ--لأ

لذ-ب-ُت ة-ث-ي-ث-ح ي-عا-سسم نأا--ب أد--كؤو--م
ـ هظحÓيسس ام وهو ،عيراسشŸأ ديسسجتل

يتلأ تايولوألأ قفو ،نطأوŸأ -هبسسح
هسسفن لوؤوسسŸأ ددسشو .اهدأدعإأ متي
ةنكاسسلأ تلاغسشناب لفكتلأ نأأ ىلع

نأا-ب ا-ه-ب-ن-م ،ل-سضا-ف-ت نود نو-ك--ي--سس
‘ لا-ع-ف أرود ه--ل نو--ك--ي--سس ن--طأوŸأ

يت-لأ تأءا-ق-ل-لأ لÓ-خ ن-م كلذ ق-ي-ق–
عسضولأ ةعباتم دسصق ÊدŸأ عمتÛأ تانوكم عم دقعتسس
.يومنتلأ

تلول“ Òمسس :فلسشلأ

ىعسسن ..””شسإدسس””
لفكتلإ ‘ فاسصنإلل

Ãلظلإ قطان 

نوسضإر راسشب ناكسس
 ””بتاكلب دمfi””نع

ةيلول ÊدŸأ عمتجملل ةيرئأز÷أ ةينطولأ ةمظنŸأ تسسمتلأ
ىلع ءاقبإلأ ،نوب-ت د-يÛأ د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷أ شسي-ئر ن-م ،را-سشب
 .ةيلولأ شسأأر ىلع هئاقبإاب كلذو ،””بتاكلب دمfi””›أولأ

عمتجملل ةيرئأز÷أ ةينطولأ ةمظنŸأ ءاسضعأأ هجو ،اهعون نم ةقباسس ‘و
اهلÓخ نم نوسسمتلي ،نوبت ديÛأ د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷أ شسي-ئر-ل ة-لا-سسر ÊدŸأ
ه‹انرب ما“إأ Úح ¤إأ راسشب ةيلو شسأأر ىلع ايلأو بتاكلب دمfi ىلع ءاقبإلأ

.يومنتلأ
ىلع مهاسضر أودبأأ دق راسشب ناكسس نإاف ،””رابخأÓل ةيرئأز÷أ””ÊوÎكللأ عقوŸأ ‘ ءاج املثم ،ةمظنŸأ ءاسضعأأ بسسحو
ةلاسسرلأ نأأ ¤إأ Úتفل ،ةيومنتلأ عيراسشŸأ لامكتسسل هيلع ءاقبإلأ هنم نومسستلي أذل ،بتاكلب دمfi ةيلولأ ›أو ءأدأأ

.””ةيروهم÷أ شسيئر اهرقأأ يتلأ تأÒيغتلأ ةجوم مامأأ اميسسل ،ةلولأ ةكرح هسس“ نأأ نم ةيسشخ”” تهجو
نأاب نيزÈم ،””›ا◊أ راسشب ةيلو ›أو مودق دعب لإأ تلخ تأونسس ذنم اكر– دهسشت ⁄ راسشب ةيلو”” نإاف ،ةمظنŸأ ةلاسسر بسسحو
.””ةبوكنم ةقطنم ¤إأ لكك راسشب ةيلو تلوح ةسساسسح تاعاطق ةدع روهدت ببسسب أÒثك همودق لبق أوناع”” ÚنطأوŸأ

ةيومنت جمأرب لÓخ نم ايوق اعفد اهاطعأأ امدعب كلذو ،ةرفح ىفسش ىلع تناك يتلأ راسشب ةيلو ذقنأأ ،بتاكلب دمfi ›أولأ””نإأ ،ةمظنŸأ تلاقو
.””ةيلولأ هذه هلÓخ نم ششعنأأ ،Òسصق  يسسايق فرظ ‘ تلاÛأو تاعاطقلأ لك تسسم

ي .ديلو :راسشب

 ÚسسعاقتŸإ ÚلواقŸإ دوقع خسسفب ددهي ششوبرك»
نوناق قيبطتو ةفقوتŸأو ةرخأاتŸأ عيراسشŸأ ثعبب ،ششوبرك نيدلأ لامك ،ةŸاق ةيلو ›أو رمأأ
خسسف ةياغ ¤إأ باهذلأو ةسسعاقتŸأو ةرخأاتŸأ تلواقŸأ ىلع هÒفأذحب ةيمومعلل تاقفسصلأ
.Óبقتسسم عيراسشم نم ديفتسست ل يكل ةيلولاب ءأدوسسلأ ةمئاقلأ نمسض اهعسضوو دوقعلأ

ةئيهتلل ةيلولأ جمانرب ةعباتŸ ءايحألأ نا÷و ةيوعم÷أ ةكر◊أ عم هعامتجأ ‘ ›أولأ دكأأو
ةداعإأ ‘ عأرسسإلأو ليقأرعلأ عفر ةرورسض ¤إأ ،تايدلبلأ ىوتسسم ىلع يرسض◊أ Úسسحتلأو
،لاغسشألأ ةيعون ىلع فوقولل ةينقتلأ ناجللأ رود ليعفتو ةرمتسسŸأ ةعباتŸأ ،لاغسشألأ ثعب
¤إأ لوسصولل ةيلÙأ تاطلسسلأ بناج ¤إأ ،ة-يد-ل-ب-لا-ب ة-ي-م-ن-ت-لأ را-سسم ة-ق-فأر-م ى-ل-ع ،دد-سشم
يتلأ ،تايدلب-لأ ي-قا-ب-ل ة-ل-ثا‡ ل-م-ع تا-سسل-ج ›أو-لأ شصسصخ-ي-سسو ،أذ-ه.ةو-جرŸأ فأد-هألأ
ع.شسنأأ :ةŸاق.اهتعباتŸ ةيلولأ Èع ةيرسض◊أ ةئيهتلأ جمانرب نم تدافتسسأ

نكسسلإ نم نيديفتسسŸإ مئإوق دإدعإإ لجعتسسي ””يراج””
،يراج دوعسسم ،نأرهو ›أو دكأأ

رم-ت-سسŸأ ل-م-ع-لأ ةرور-سض ى-ل-ع
م----ئأو----ق دأد-----عإل بوؤود-----لأو
تا-ن-ك-سسلأ ن-م ن--يد--ي--ف--ت--سسŸأ
ةثÓثلأ اهغي-سصب ة-ي-عا-م-ت-جلأ
نكسسلأ دئأز طي-ق-ن-ت-لأ تا-ف-ل-م)
نأرهو تايدل-ب-ل Ëد-ق-لأ ششه-لأ

،(ة-يو-سضو-ف-لأ تا--ع--مÛأ د--ئأز
لوألأ يثÓثلأ ةياهن لبق أذهو
¤إأ ة--فا--سضإأ ،ة---ن---سسلأ هذ---ه---ل
يتغيسص نم ةينكسسلأ شصسص◊أ

ي-ت-لأ م--عدŸأ يو--قÎلأو لد--ع
.ةلبقŸأ مايألأ ‘ ملتسستسس
لÓ-خ ،يرا-ج دو--ع--سسم دد--سشو

بو-جو ى-ل-ع Òخألأ ه--عا--م--ت--جأ
ةيلمع Òسض–و ،مئأوقلأ هذه نع جأرفإلأ ‘ عأرسسإلأ
ة-يد-ل-ب-ب Ëد-ق-لأ ششه-لأ ن-ك-سسلأ ي-ن-طا-ق نا-ك-سسإأ ةدا-عإأ

ليحÎلاب ةينعŸأ تايانبلل مئأوق دأدعإأ لÓخ نم ،نأرهو
ةÿÈأ ز-كر-م فر-ط ن-م ءأر-م◊أ ة-ناÿأ ‘ ة-ف-ن--سصŸأو
ف-ل-تfl ن-م ة-نو-ك-م ة--ن÷ Èع،CTC شصيخ-سشت-لأو
شضعب ينطاق ناكسسإأ ةداعإأ ةيلمع Òسض–و ،ÚلخدتŸأ
ةينكسس شصسصح شصيسصخت ” يتلأ ،ةيوسضوفلأ تاعمÛأ
اهعيراسشم فرع-ت ي-ت-لأو ،ا-ق-با-سس ةا-سصÙأو ا-ق-ب-سسم ا-ه-ل
ةمراسص تاميلعت ا-يد-سسم ،زا‚إلأ ‘ ا-مد-ق-ت ة-ي-ن-ك-سسلأ

ةÒتو نم عفرلأو ةفقوتŸأ ةينكسسلأ عيراسشŸأ ثعب ةداعإل
.اهيلع قفتŸأ لاجآلأ ‘ اهمÓتسسأ فدهب لاغسشألأ Òسس

ي .شسينأأ دمfi :نأرهو



زا‚إا لاغششأا تمدقت اÒخأا
د-يد÷ا يرا--ج--ت--لا ز--كرŸا

Ãدعب اذهو ،لجي-ج ة-ن-يد
ةلماك تاونشس ةرششع رورم

لو-ه-م ق-ير-ح ع’د--نا ن--ع
،““راو-ف’““ Ëد-ق-لا ز--كرŸا--ب
ع-ي-م--ج ى--ل--ع ى--تأا يذ--لاو
بّبشسو هب ةدوجوŸا تÙÓا

را-ج-ت-ل-ل ة-حدا--ف ر--ئا--شسخ
،حورطŸا لاؤو-شسلاو ،كاذ-نآا

ر-ظ-ت-ن-ن ىر-خأا ة--ن--شس م--ك
.؟لاغششأ’ا ءاهتن’

ششيع
ووووووسشت

ف

ة-ي-ل-خاد-لا ةرازو ن-م ة-ل-شسار-م ،ضسمأا لوأا ،ف-ي--ط--شس ة--ي’و ح--لا--شصم تق--ل--ت
يدلبلا يبعششلا ضسلÛا ضسيئر جامدإا ةداعإا ¤إا اهوعدت ،ةيلÙا تاعام÷او
لماكلا رابتع’ا هل ةداعإاو هبشصنم ¤إا ،““يشسيمح ديعشسلا ““ ،ةششومع ةيدلبل
نم بلطب ءاج رارقلا ،رهشش ÚثÓثلا تقاف ةدŸ ةيظف– ةروشصب هفيقوت دعب
.ءاشضقلا نم ةءاÈلا ىلع هلوشصح دعب ،ةلبع لامك ،ةي’ولا ›او
يبعششلا ضسلÛا ضسيئر نإاف ،اه-ل-ي-شصا-ف-تو ة-ي-شضق-لا هذ-ه تا-ي-ث-ي-ح ن-عو
‘ نيرخآا Úبختن-م ةر-ششع ة-ق-فر ن-ل-عأا ،ي-شسي-م-ح د-ي-ع-شسلا ،يد-ل-ب-لا
فيشص ‘ كلذ ثدح ،مهبشصانم ن-م ة-ي-عا-م-ج ة-لا-ق-ت-شسا ن-ع ،ضسلÛا

يركشسعم رشصان قباشسلا ›اولا رارق ىلع مهنم اجاجتحا ،8102 ةنشس
‘ لثمتم عورششم زا‚إا لجأا نم نيرمثتشسŸا دحأا حلاشصل ،ةيدلبلا ميلقإا ‘ عقت ةيشضرأا ةعطق حنم

ضساشسأ’ا ‘ اهتيكلم دوعت ةعطقلا كلت نأ’ نوبختنŸا كاذنآا هشضفر ام وهو ،ةشصاخ ةيبط ةدايع
بابشسأ’ ءانبلا ةشصخر ىلع اهباحشصأا لوشصح نود ،تاونشس رششع لبق اهزا‚إا ” ةيعامتجا ةئزجتل
ةيئاشضق ىوعد قباشسلا ›اولا كرح ،ةيعام÷ا ةلاقتشس’ا نع نÓعإ’ا دعب ةرششابمو.ةيطارقوÒب

فيشص ‘و فيطشس ةمكfi نكل ،ةفيظولا لÓغتشسا ءوشس ةمهتب ،ليقتشسŸا ةيدلبلا ضسيئر دشض
نم مغرلابو .هيلإا ةبوشسنŸا مهتلا عيمج نم هتءاÈب يشضاقلا يئاهنلا اهمكح تردشصأا ،9102 ةنشس
هب-شصن-م ¤إا ي-شسي-م-ح ةدو-ع ،كاذ-نآا تشضفر ة-ي-ئ’و-لا تا-ط-ل-شسلا نأا Òغ ،ةءاÈلا م-ك-ح رود-شص

لامك ،›ا◊ا ›اولا نكمتي نأا لبق ،ةيظف– ةروشصب هماهم نم هفيقوت رارق تددج ثيح ،يلشصأ’ا
ةيدلب ينطاوم نم ةدناشسŸا فيقوتلا ةÎف ‘ دجو ينعŸا نأا و ةشصاخ ،هل رابتع’ا ةداعإا نم ،ةلبع
هبارعل . ح:فيطشس.فيطشس ةي’ول ةيلامششلا ةه÷ا ‘ ةعقاولا ،ةششومع

7

ارهشش0٣ ماد فقوت دعب
 هبسصنم ¤إا ةسشومع ةيدلب شسيئر ديعت ةيلخادلا ةرازو

ةيراقع بويج نم نوديفتشسŸا بلاط
Ãنب ةيدلبب ،ةدافتشسا تاررقم بجو

ةيلÙا تاطلشسلا ،ةره-شش ن-ب ر-شصا-ن-لا
مهميلشستب اذهو ،مهتيعشضو ة-يو-شست-ب

50 ذنم اهنورظتني يتلا ةيكلŸا دوقع
ءانب-لا ”أا م-ه-شضع-ب نأا ثي-ح ،تاو-ن-شس
مهنمو هءانبأا اهثروو ‘و-ت ن-م م-ه-ن-مو
لوشص◊ا Úح ¤إا انكاشس كرحي ⁄ نم

.ءانبلا ةشصخرو ةيكلŸا دقع ىلع
رشصانلا نب ةيدلبب ةلئاع00٣ لازت ام
ةلئاع002 اهنم ،ةيراقعلا اهت-ي-ع-شضو ة-يو-شست ر-ظ-ت-ن-ت
بوي÷ا باشسح ىلع ءا-ن-ب ي-شضارأا ع-ط-ق ن-م تدا-ف-ت-شسا

نب ةنيدم طشسوب ةرششتنŸا ة-يرا-ق-ع-لا
تانكشس ءانب ضضرغب ةرهشش نب رشصانلا

متي ⁄ هنأا ’إا ،5102 ةنشس ذنم ،ةيدرف
..ة---ي---ك---لŸا دو---ق---ع ن----ع جار----فإ’ا
ءانبلل يشضارأا عط-ق ى-ل-ع نو-ل-شصح-تŸا
⁄5و٣ Úتي-ف-ير-لا Úت-ئر-ج-ت-لا-ب
..ةقباطŸا ةداهشش ىلع اولشصحتي
كل--ت دŒ ة--ي--ع--شضو--لا هذ---ه ما---مأاو
،دودشسم قيرط مامأا اهشسفن تÓ-ئا-ع-لا

اهتانكشس ءانب ‘ عور-ششلا ا-ه-ن-كÓ Á-ف
.ءانبلا ةناعإا ىلع اهلوشصح ’و

ضص .Âاغ :طاوغأ’ا

نم نوديفتسسŸا
رسصانلا Íب يسضارألا

دوقعب نوبلاطي
 ةيكلŸا

يوبÎلاو يسسفنلا زكرŸا قحÓي ششيمهتلا
Ÿج◊ا ةقحلÒة  

اينهذ Úقا-عŸا ءا-ي-لوأا د-ششا-ن
ةي’و ›او ،ةÒج◊ا ةرئادب
ر--ك--بو--بأا د--ي--شسلا ،ة---ل---قرو
لخدت-لا ،ة-ت-شسو-ب ق-يد-شصلا
م-ه-تا-نا-ع-م ءا-ه-نإ’ ل-جا--ع--لا

ضصئا-ق-ن-لا ل-ك--ب ل--ف--ك--ت--لاو
ىوتشسم ى-ل-ع ت’ا-غ-ششن’او
يو--بÎلاو ي--شسف--ن--لا ز--كرŸا
ةشصاÿا تاجاي-ت-حإ’ا يوذ-ل
Ÿج◊ا ة--ق--ح--لÒع-با-ت--لاو ،ة

اينهذ ÚقاعŸا ءايلوأا ةيعم÷
.ةلقروب
5102 ةنشس حتتفا زكرŸا نإاف ،ةيعم÷ا يلث‡ بشسحو
ةيحانلا نم ءاوشس ،اينهذ اقاعم Óفط6٣ نم Ìكأ’ هتامدخ مدقيو
ء’ؤوه ع-م ة-ي-شضر-م ج-ئا-ت-ن ق-ق-حو ،ة-ي-جو-غاد-ي-ب-لا وأا ة-ي-شسف-ن-لا
ديدع كانهف ـ ة-ي-ع-م÷ا ي-ل-ث‡ بشسح ـ ف-شسأÓ-ل ن-ك-ل ،لا-ف-طأ’ا
لظلا قطانم نم اهل ة-ع-با-ت-لا ىر-ق-لاو ة-ي-لا-ع-لا ة-يد-ل-ب-ب لا-ف-طأ’ا

fiمرÚ يلث‡  بشسح ،بجوتشسي ام ،لقنلا ةليشسو بايغ ببشسب
زكرŸا حنمو  ةي’ولا ›او لخدت ،““راو◊ا»ـل اودكأا املثم ،ةيعم÷ا

ةيعم÷ا بلاطت امك .لافطأ’ا لقن مهل ىنشستي ىتح ،لقنلا ةليشسو
ءاوتح’ ىرخأا ماشسقأا ةفاشضإاو   زكرملل ةيلخادلا ةحاشسلا ةئيهتب
¤إا ةقحلŸا هذه جات– امك .لافطأÓل موي دعب اموي ديازتŸا ددعلا

.نشسحأاو ىقرأا تامدخ Ëدقتل ضسراحو Êاتشسبو ةفاظن تÓماع
لجاعلا بيرقلا ‘ لمأا قيرب نورظتني مهؤوايلوأاو لافطأ’ا ىقبيو
.ةلقروب لوأ’ا يذيفنتلا لوؤوشسŸا نم بلاطŸا هتاهب لفكتلل

مÓشسلا دبع .موغلشش :ةلقرو

ةلجاو÷ا لزعت ةياجب ناكسس تاجاجتحا
ضضعب ونطاوم اهنششي يتلا ةيومنت-لا تا-جا-ج-ت-ح’ا تف-ّل-خ

قلغ ‘ بب-شست-ت ا-م ا-ب-لا-غ ي-ت-لاو ،ة-يا-ج-ب ة-ي’و تا-يد-ل-ب
ينطاوم ىلع ةيبل-شس تا-ي-عاد-ت ،٣٤ مقر ينطولا ق-ير-ط-لا

.ةمات ةلزع ‘ مهشسفنأا اودجو نيذلا ،لجيج ةي’و
ن‡ مهبلغأاو ،ةيعشضولا هذه نم نيررشضتŸا ضضعب Èتعاو

Èتعي ثدحي ام نأا ،جÓعلا وأا ةشساردلا ،لمعلل ءاوشس ،رمتشسم لكششب ةمشصاعلا رئاز÷ا ¤إا نولقنتي
ءاشضق نع ÚنطاوŸا لطع يذلا ةيوي◊ا ةينطولا تاقرطلا عطق ةيلمع راركت عم ةيقيقح ةلزهم

لجيج ةي’و نأا ¤إا رظنلاب ،ةنلعم Òغ راشصح ةلاح ‘ مهلخدأاو ةفلتıا مهتاهجو غولبو مهلغاششم
يتلا ذفانŸا بايغ ¤إا ةفاشضإا ،ةيعيبطلا ةيحانلا نم ةلوزعم اهتلعج يتلا ةيلب÷ا اهشسيراشضتب زيمتت

زا‚إا رخأات نإا ،نورخآا لاق امك .ةلوهشسو ةيحيرأا لك-ب ةرواÛا تا-ي’و-لا ¤إا ل-ق-ن-ت-لا ا-ه-نا-ك-شسل ح-ي-ت-ت
بئانلا تلاق امك .قيرطلا اذهل ةنيهر ةلجاو÷ا لعج ،ةملعلا-نج نج رايشسلا قيرطلا ذفنم عورششم

طبشضلابو ،ةياجب ةي’وب Úنطاقلا ÚنطاوŸا ضضعب ءو÷ نإا ،ةشضارع ناÁإا ،ينطولا يبعششلا ضسلÛاب
ىلع Òبك لكششب رثأا ،رركتم لكششب٣٤ مقر ينطولا قيرطلا قلغ ¤إا ،لجيج ةي’ول ةيذاÙا تايدلبلاب
.تاي’ولا فلتfl ¤إا لقنت-لا ن-م م-ه-مر-حو Úن-طاوŸا ل-ك ح-لا-شصم ن-هر ذإا ،ضشي-نرو-ك-لا ة-م-شصا-ع نا-ك-شس
Òغ ةيعما÷ا تايفششتشسŸا ¤إا ÚهجوتŸا ىشضرŸا ىلع ضساق دج دعي كولشسلا اذه نأا ةثدحتŸا تحشضوأاو

قيرطلا ذفنم عورششم لامكتشسا رخأات ¤إا تدأا يتلا ليقارعلاب عشضولا اذه بئانلا تطبرو .لجيجب ةرفوتŸا
ةه÷ا تاي’وو ضشينروكلا ةمشصاع Úب طبري ةيديد◊ا ةكشسلل طخ مادعنا اذكو ،ةملعلا-نج نج رايشسلا
 .تاه÷ا فلتÈ flع اهقÓغنا ¤إا تدأاو ةي’ولا اهششيعت يتلا ةلزعلا مقاف اذه لك ،ةيبرغلا

لخدتلا ةرورشض ¤إا ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا ريزو ةشضارع ةديشسلا تعدو ،اذه
.ةاناعŸا هذه نم ÚنطاوŸا ضصيلختو عشضولا اذه ة÷اعم ىلع ةينعŸا تاطلشسلا ثح لجأا نم لجاعلا

ةحيلشص .ضش :لجيج

 دجسسم ءانب عورسشم ديسسجتب نوبلاطي ةفلاخوبب انكسسم851 ناكسس
نوؤوششلا ريدمو ةيلÙا تاطلشسلا ، وزو يزيت ةي’و ‘ ةفلاخوب ةيرقب انكشسم851 يح ناكشس بلاطي

،قرو ىلع Èح يقب عورششŸا نأا ¤إا Úتف’ ،ي◊اب دجشسم ءانب عورششم ديشسŒ ،فاقوأ’او ةينيدلا
عورششم لوح ةينعŸا تاه÷ا دوعو نم ديدششلا مهرمذت نع ي◊ا ناكشس برعأاو.ةلوه‹ بابشسأ’

¤إا لقنتلا ىلع نيÈ‹ مهشسفنأا اودجو مهنأاب نيزÈم ،هديشسŒ متي  نأا نود دجشسم زا‚إا
.نونشسم مهنم Òثكلا نأا ةشصاخ ،ةرواÛا دجاشسŸا

ةشصشصıا ةيشضرأ’ا ةعطقلا نأا ةشصاخ ،ةينعŸا تاه÷ا لطا“ وه ناكشسلا ضسوفن ‘ زحي امو
ي◊ا ناكشس تاحيرشصت بشسح ـ قبي ⁄و ،ةليوط ةÎف ذنم اهرايتخا ” دجشسم ءانبل

.حرشصلا اذه قÓطنا ةراششإا ءاطعإا ىوشس  ـ ““راو◊ا““  ةيمويل
⁄ عشضولا رابتعاب ،عورششŸا ديشسŒ ةيشصولا تاه÷ا ىلع ناكشسلا ددششي ،كلذ ¤إا

.لمتحي دعي
ت .ضسÓيغأا :وزو يزيت

 ـه2٤٤1 لوأ’ا ىدامج92  قـفاوŸا  م1202 يفناج٣1 ءاعبرأ’ا

Úتنشس ذنم هلاغششأا تهتنا

ريزو نولجعتسسي ““خويسشلا راد““ ناكسس
اريرسس06 ىفسشتسسم حتف ةحسصلا

ذنم لطعŸا مهملح قيق– ‘ ةفل÷ا ةي’وب خويششلا راد ةيدلب ينطاوŸ ةيملشسلا تاجاجتح’او ىواكششلا عفنت ⁄
ءارششتشسا ببشسب كلذو ،Úتنشس ذنم لاغششأ’ا هب ةيهتنŸاو تاونشس8 ذنم لجشسŸا اريرشس06ـلا ىفششتشسم حتفب ،تاونشس
 .ة’ابمÓلاو لطامتلا ةشسايشس ÚلوؤوشسŸا جاهتناو ةيطارقوÒبلا

تارÃÈ لغتشسمÒغ ،حور Óب Óكيه لظ هزا‚إا ما“إا دعبو ،هناكم حواري عورششŸاو ة’و لدبتشساو تاموك◊ا تÒغت
راد ةيدلب نأاكو ،ÚبختنŸا بلغأا نم قبطŸا توكشسلا اهداز ،عقاولا ضضرأا ىلع دشسجتت ⁄ ةيطاطم دوعوو ةيفيوشست
.نوبختنم اهلثÁ ’ خويششلا
،0202 يرفيف11   ‘ ةخرؤوم ةلشسارم ‘ ،ةيشضاŸا ةنشسلا ةمدÿا زيح هلوخدب دعو ناكشسلاو ةحشصلا ريزو ّنأا ÙÒاو

تلشصو لاغششأ’ا ةبشسن““ نأاب ريزولا حشضوأا ثيح ،يباتك لاؤوشس دعب ÊاŸرب بئانل ةهجوم ،اهنم ةخشسن ىلع ““راو◊ا““ تلشص–
،زيهجتلا نع اّمأا .““ةنيدŸا زاغ ةكبششب هطبرو ةيحار÷ا تايلمعلا فرغ ىوتشسم ىلع تÓيدعتلا ضضعب ىوشس قبت ⁄و ،09%

⁄ دعولا كلذ نأا Òغ ،““تقؤوŸا حنŸا تاءارجإا روط ‘ وهو ،›ام غلبم هل ضصشصخ زيهجتلا ““ ّنأاب ،هّدر ‘ ةحشصلا ريزو دكأاف
امف ،ةنشسلا براقي ام ذنم تقؤوŸا حنŸاب هامشس امع ريزولا در نم خويششلا راد ينطاوم ضضعب برغتشسيو .عقاولا ضضرأا ىلع دشسجي

.ناكشسلا لءاشستي ؟دعو ام ديشسŒ نع هرخأات ببشس وه امو ،لطعت يذلا
ىفششتشسم نششد ثيح ،لوأ’ا ريزولل ةÒخأ’ا ةرايزلا ‘ ىفششتشسŸا Úششدت ة‹رب مدع خويششلا راد ناكشس بشضغ نم داز امو

ة‹رب تبجح له ،ناكشسلا لءاشستيو .لاغششأ’ا هب ةهيتنŸا مهافششت-شسŸ تف-ت-ل-ي ⁄ ا-م-ي-ف ،ا-ي-ل-م-ع ى-ح-شضأا يذ-لا ن-يÒب-لا
ءارو نمو ،ثدح اذام مأا ؟ةرركتŸا دوعولا ةشسايشس حشضف متي ’ ىتح ادمع لوأ’ا ريزولا ةرايز نم خويششلا راد ىفششتشسم

؟ىشضرملل حتتفي ’ ⁄و ؟Úششدتلا نم خويششلا راد ىفششتشسم ءاشصقإا
.مهتمشص نع اوجرخي نأا لبق ،هنيششدت ةحشصلا ريزو خويششلا راد ناكشس لجعتشسي ،كلذ ¤إا

ضسانهب .ءاهب :ةفل÷ا



:نودكؤويو ريانيب لافتح’ا ‘ مهتاداع نورسضحتسسي نويرئازج نوفقثم
يعامتج’او ‘اقثلا اهكضسامتب ةيوق رئاز÷او ماع لك ..””ريان ””

 ÿÒاب لؤوافت““ ةيغيزامأ’ا ةنسسلا سسأار ^

: جرعأ’ا ينيسساو يئاورلا
Òخ فلأاب ةي◊ا انتركاذو ةنسس لك

ا-ن-تر-كاذو ة-ن--سس ل--ك““ ناو--ن--ع ت–و
ي-ن-ي--سساو بت--ك ،““Òخ ف--لأا--ب ة--ي◊ا
ة---ن---سسلا سسأار ة---ب---سسا---نÃ جر---عأ’ا
ىلع سصاÿا هباسسح Èع ة-ي-غ-يزا-مأ’ا
،ريا-ّن-لا بÎقا ا-م-ل-ك““ :““كو-ب سسي-ف-لا““

اّنح اهلبقو ي-مأا تنا-ك ،ه-ي-م-سسن اذ-ك-ه
(دحأ’ا) ّد◊ا قوسس ¤إا بهذت ،ةنطاف

قوسس وأا ،نانوت قوسس وأا ،سشاسشعل ‘
نم اه-تا-ي-جا-ح ل-ك يÎسشتو ،ة-ي-ن-غ-م
،و-ي-ل-ف ،ة-ط-با-ن-لا :ة-عو-ن--تŸا ىو--ل◊ا

...Îعزلا ةول-ح ،بي-ط-ق-ل ،سسير-با-ك
،زو--ل--لاو ،يدا--سش◊ا فا÷ا ر--م--ت--لاو
،بيبزلاو ،سضيبلاو ،قدنبلاو ،زو÷او
سسكوكÈلا رسض–و مسشرسشلا يلغت مث
هيف ح-م-سسي ءا-سشع نو-ك-يو ،(ل-غÈلا)
.دود-ح Ó-ب ىو-ل◊ا ل-كأا-ب لا--ف--طأÓ--ل
رطÃ ةددهم ءامسسلا ميغت امدنعو
يبارزلا Úلماح جرخن ،فيثك
رطŸا نم بلطنو ءارم◊ا
ا-ن-كÎيو ،ف-قو--ت--ي نأا
‘ ىسشعتنو ،لف-ت-ح-ن
ى-ل-ع بع--ل--نو حارŸا

ي--ك--نا--ك---لا ءو---سض
يّنغ-ن .ل-ي-برا-ك-لاو
ن--ح--نو ر--ط--م--ل---ل
ا--ن--سسوؤور ،سصقر--ن

ي-------بارز-------لا ت–
““ ةيقاولا
ام ،يبسص يبسص ونللا اي
ى-ت-ح ..ّي-ل--ع سشي--ب--سصت
ينيطغيو .. وّمح ايوخ يجي
ا-ن-ع-م-سسي ا-م اÒث-كو ..ة-ي-برز-لا-ب
’ تاقوأ’ا بلغأا ‘و ،ف-قو-ت-ي-ف ر-طŸا
،ةورار-سض دادز-ي-ف ،ا-ن-تاءاد-ن-ل ع-م-سسي
سسا-ق-سشا..ا-سضيأا ج-ل-ث-لا ط-ق-سسي د--قو
.““سساقمأا

حياسسلا بيب◊ا يئاورلا
لافتحلا انثرو نيوبألا باهذ دعب

هثّرونف ريانلاب
‘ ح-يا-سسلا بي-ب◊ا ي--ئاور--لا لا--قو

ىل-ع سصاÿا ه-با-سسح Èع ه-ل رو-سشن-م
سساڤسسا (ْرياّني) ْريانل““ :““كوب سسيفلا““
Úب قر---ف---لا تي---عو ذ---م..سسا---ڤ---ما
يتدلاو تدجو ،اهتابسسانمو ةمعطأ’ا

ر-ه-سش ن-م Êا-ث-لا عو-ب-سسأ’ا ة--ياد--ب ‘
،لوف ،بلسص حمق) مسشرسشلا دعت ،رياني

ل-ك ع-سضتو ،(سسد-ع ،ا--ي--بو--ل ،سصم--ح
لبقو ،Úموي ةدŸ ردق ‘ ءاŸا ‘ ءيسش
ران ىلع ردقلا عسضت رسشع يدا◊ا ةليل

حلŸا ةفاسضإاو ،ءاŸا Òي-غ-ت د-ع-ب ة-ئدا-ه
:افيسضم .““ةرسشقŸا ةفا÷ا مطا-م-ط-لاو
ه-لوا-ن--ت ‘ عر--سشن ›اوŸا مو--ي--لا ‘و““

‘ ،ءاسشعلا ‘و ءادغلا دن-عو ا-حا-ب-سص
تيز عم ةيراخف مث (ةي-ن-ي-ط) نو-ح-سص

.““نوتيزلا
،هكاوفلا مسساوم تيعو ذنمو““ :عباتو

ريانلا ةليل لولح لبق ناك يدلاو نإاف
““ةر-سشق-لا““) ط-ّلıا يÎسشي ،عو-ب-سسأا-ب
Úت ““›ا-ب-ح““ ،طو--غ--سضم ر--سشق--م Úت

،ق-ت-سسف ،وا-كوا-ك ،زو-ل ،رو“ ،ف--ف‹

.““(لاقتربو ىولح ،زوج ،طولب ،قدنب
هلك كلذ ةئبخت متت مأ’ا عم ؤوطاوتبو
نم رسشع Êاثلا ةليل) ريا-ن-لا ة-ل-ي-ل ¤إا

لو-ح ق-ل-ح-ت-ن ثي-ح ،(ي-ف-نا-ج ر--ه--سش
دع-بو ،(دودرŸا وأا) سسكو-كÈلا ة-ع-سصق
ةعسصقلا وأا) افل◊ا قبط رسضحي اهعفر
كل-ت ط-ل-خ-ت ه-ي-ف يذ-لا ،(ة-ي--ب--سشÿا
مأ’ا اه-عزو-ت م-ث ه-كاو-ف-لاو تار-سسكŸا

وأا نوحسص ‘ اهعسضنف Úف-ك-لا-ب ا-ن-ي-ل-ع
اهو..سضرغلل تطيخ ناتك نم سسايكأا
ا--ن--ثرو ن--يو--بأ’ا با--هذ د--ع--ب ن--ح---ن
نم ريانلا ..هثّرونف ريانلاب لافتح’ا
’ؤوا-ف-ت ة-ير-ئاز÷ا سسو-ق-ط-لا ل-م--جأا
تار-م-ث--لا ةÌكو ة--م--ع--ن--لاو ÿÒا--ب
ي-غ-يزا-مأا ءا-ف-ت-حا ر-يا-ن-لا ..لÓ-غ-لاو

ا-ه-ل-ك ر-ئاز÷ا ناو-لأا-ب ى-ي-ْح-ُي ،سصلا-خ
،رئاز÷او ماع لك ..اهمÓحأاو اهقاوذأاو

ةزيمتم ،ةدحولا ‘ ةددعتم ،مÓسس ‘
ةيوق اهخيراتب ةك-سسم-ت-م ،ا-ه-ت-فا-ق-ث-ب
.““يعامتج’ا اهكسسامتب

fiدارف يقزرأا دم:
مائولل ثارت ...ريان ديع

محاÎلاو
نإا““ :دارف يقزرأا د-مfi ثحا-ب-لا لا-قو
ةيغيزا-مأ’ا ة-ن-سسلا سسأار-ب لا-ف-ت-ح’ا
كسسم-ت-لا ن-ع Òب-ع-ت و-ه (ر-يا-ن د-ي-ع)
ىلع لاّدلا لي-سصأ’ا ‘ا-ق-ث-لا ثوروŸا-ب

،ةيقيرفإا لا-م-سش ‘ ةرا-سض◊ا ق-م-ع
سس“ رار-غ ى-ل-ع بوعسش عي-م-ج ك-ّ
..ةيخ-يرا-ت-لا ا-ه-ت-قار-ع-ب ⁄ا-ع-لا

‘اقثلا انثوروÓ Ãه-سسو Ó-هأا-ف
يمÓسسإ’او يبرعلاو يغيزامأ’ا

ا-مو ،ّي-ط-سسو-تŸاو ي-ق-ير--فإ’او
‘ دداو----ت----لاو م-----حاÎلا عورأا
““!ةعّونتŸا دايعأ’ا

:فيرسشوب رداقلا دبع
 كÎسشم يراسضح ثرإا

:فيرسشوب رداقلا دبع يمÓعإ’ا لاقو
نا-ك  ة-ن-سس ل-ك ن-م ر-يا-ن-يـب لا-ف-ت-ح’ا““
،تÓئاعلا عيمج هيي– ، ايبعسش ’افتحا

انثوروم  قايسس ‘ طقف جردني نكي ⁄
،ةّيوه نم ءزج ناك ،‘اقثلا وأا يبعسشلا

ة-ي-ها-م ‘  ثح-ب-ت ا-ن-تÓ--ئا--ع ن--ك--ت ⁄
د-حأا ن-ك-ي ⁄ ..مو-ي-لا اذ-ه-ب لا-ف-ت--ح’ا
،ةنتفلل ًءا-ق-تا سسي-ل ،سشب-ن-ي نأا لوا-ح-ي
حرفو Òبك بحب ه-ن-سضت-ح-ن اذ-ك-ه ا‰إاو

انت-يو-ه ن-ع ه-ل-سصف ن-كÁ ’ ءز-ج ه-نأ’
نحن اننيب ةكÎسشŸا انتفاقثو انخيراتو
نإا لو-ق-ت تنا-ك ي-مأا Ó-ث-م ،Úير--ئاز÷ا
لأافو ،Òخ ىرسشب وه ““ريان»ـب لافتح’ا

لوقت تناك ا-م-ي-ف ،ة-ن-سسلا ة-ياد-ب-ل Òخ
اهسسفن ين“ يهو ،هللا ا-ه-م-حر ،ي-تد-ج

ماع...ماعلا اذه نوكي نأا طقف ىن“أا““
““ةّبا-سصلا»ـب ي-ن-ع-ت تنا-ك ،““ ة-ّبا-سصو Òخ

ة-ي-حÓ-ف-لا ل-ي-سصاÙا ‘ ةر-فوو ة-ل-غ-لا
““ريان““ لازي ’و ناك دقل ...ةيعارزلاو
يبعسشلا لايıا ‘ ““Òخ ةراسشب““ لكسشي
ا-سضيأا ل--ك--سشي نا--ك ..ير-ئاز--ج ل--ك--ل

fiةلاحب سسفنلا زيزعت ‘ ةمهم ةط  ““
نحنو انسسفنأا  اهب نحسشن  ةبيهر ““لمأا
ي-ع-م÷ا ي-عو-لا نإا ...ة-ن--سسلا أاد--ب--ن
مهنأا نوكردي م-ه-ل-ع-ج-ي  Úير-ئاز-ج-ل-ل
دو--جو--لا ةر--ئاد ن--ع لز--عÃ او--سسي---ل
ة-ير-ئاز÷ا تاذ-لا ق-ي-ق–و ل-ع--ف--لاو
بوعسشلا يقاب نع ةز-ي-م-تŸاو ةدر-ف-نŸا

نم ةدمتسسŸا  تاسسرامŸا نم Òثكلا ‘
زتعأا ...كÎسشŸا يرا---سض◊ا ا---ن---ثرإا
زتعأا ، يمÓسسإاب زتعأا... يتيرئازجب
.““يتيغيزامأاب
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ةيعجرŸا ةلضضعم
’ Áاع نوكي نأا دحاولا درفلل نكŸلك ‘ ا
هدارفأا لك نوكي نأا عمتجملل نكÁ ’و ،ءيسش
عم-ت‹ ل-ك-ل نو-ك-ي نأا بجو كلذ-ل ،ءا-م-ل-ع
،هُدارفأا اهيلإا دوع-ي ي-ت-لا ة-ي-م-ل-ع-لا ه-ع-جار-م
ٌق-ف-sت-م ٌبادآا عو-جر-لا اذ-ه ق-فار--ت نأا بجوو
ُريدقت اهسسأار ىلع ،اعيم-ج ·أ’ا Úب ا-ه-ي-ل-ع
‘ بدأا-ت-لاو ،(تا--ي--ع--جرŸا وأا) ع--جارŸا كل--ت

ل---هأا Òغ ة---لدا‹ مد----عو ،ا----ه----با----ط----خ
بادآ’ا هذه تمدعنا اذإاف ،اهايإا سصاسصتخ’ا

ةمث قبي ⁄ لب ،ةيعجرملل ىنعم َةمث َقبي ⁄
ةمث َقبي ⁄و ،ملع ةمث قبي ⁄و ،ةيعجرم
تامÓع نم ةمÓعو ،ر-سضح-ت-لا را-ثآا ن-م ر-ثأا
قيرط ‘ Òسسلا تارسشؤوم نم رسشؤومو ،يقرلا
.ةراسض◊ا

وه مويلا انعمت‹ نأا عوسضوŸا ‘ فسسؤوŸا
هذه تسسيلو ،اهبلق ‘ ةيعجرŸا ةلكسشم نم
اهتيّمسس كلذل ،ةبكرم لب ةط-ي-سسب ة-ل-ك-سشŸا

عم لماعتلا بادآا قرخ ةلسضعم اهنإا ،ةلِسضعم
نم Òثك ةرادج مدعو ،ةهج نم تايعجرŸا
ةهج نم َعجارم اونوكي نأا سصاسصتخ’ا لهأا

نوكي Úح رمأ’ا ة÷اعم َبعسصأا امف ،ةيناث
! دقعتلا نم وحنلا اذه ىلع

Úب ةلسصاف َدودح ’ مويلا انعمت‹ ‘
Òغو سصتıا Úبو ،⁄ا--ع---لا Òغو ⁄ا---ع---لا
ط-باو-سض ’و ،م-ل-ع-تŸاو م-ّل-عŸا Úبو ،سصتıا

َبادآا ’و ،Úت--ه÷ا Úب ة--قÓ--ع--لا ط--ب---سضت
Ìكأا امف ،Úفرطلا Úب لماعتلا دنع ىعارت
له÷اب همهتيو هَبيبط ُهuفسسُي سضيرŸا دŒ ام
لداجي َبلاطلا دŒ ام Ìكأا امو ،Òسصقتلا وأا
ملعلا ن-م ا-ه-ي-ف ه-ل سسي-ل َل-ئا-سسم ‘ هَذا-ت-سسأا

قوذلا ةلقو ءاف÷ا ‘ ٍةياغ بولسسأاب ءيسش
ام Ìكأا امو ،كلذ نم عفرأا وأا هّدن وه ا‰أاك

Œل-ك ‘ لدا-ج-ي ءي--سش ل--ك ن--م غرا--ف--لا د
ىلع لواطتيو ،ءي-سش ل-ك ‘ ي-ت-ف-ُيو ،ءي-سش
ملع ‘ سصاسصتخاو ةÈخو ملع بحاسص لك
م-ل-ع-لاو ،ى-سضو-ف ر-مأ’ا ا‰أا-ك ،مو--ل--ع--لا ن--م
ه-ب دا-ج ا-م يأار-لاو ،ةأار-ج مÓ--ك--لاو ،لاŒرا
! ملعلا هب َقطنأا ام ’ رطاÿا

ةلسضعم ¤إا لوحتتف ةل-ك-سشŸا م-ظ-ع-تو
سصاسصتخ’ا ل-هأا ي-ط-ع-ي Úح ة-م-ِك-ح-ت-سسم
،اهعيمج تايعجرŸا ىلع لواطت-ل-ل َة-ع-يرذ-لا

Ãردبي امو ،لازهلاو فعسضلا نم مهنم رهظي ا
Òسصقتلاو له÷ا ىلع لدت قÓخأا نم مهنم
سسيل ةرتاكدلا نم م-ك-ف ،ةءادر-لا ع-ي-ج-سشتو
يتلا ةداهسشلا كلت Òغ روتكدلا بقل نم مهل
،مهتافلم َنمسض داسسفلاو ةءادرلا نمز اهعسضو
نم هل سسيل نّيعم نأاسش ‘ سصتfl نم مكو
،ءاوسشع طبخ اهÌني ٍتاملك ىوسس هيف ملعلا

وأا ،ي-سسا-ي-سس Òب-خ ه-نأا-ب فو-سصو-م ن-م م-كو
‘ ه-ي-نذأا ¤إا قرا-غ و-هو ،ي-مÓ--سسإا ٌة--ي--عاد
وأا سسانلا ىلع سسيبلتلا وأا داسسفلا وأا له÷ا

! اعيمج اهيف
‘ ةيراسضحو ةي-قÓ-خأا ة-ل-سضع-م ا-ه-نإا

دوهجب ’إا ىتأاتي نل اهحÓسصإا نإاو ،ميمسصلا
م-ي-ل-ع-ت-لاو ة-ي-بÎلا ىو-ت--سسم ى--ل--ع ةÒب--ك
ة-ع-جا-ن-لا ة-سصلıا ة-ي-سسا--ي--سسلا ة÷ا--عŸاو
Ÿنيأا ؟كلذ نم ن-ح-ن ن-يأاو ..ةءادر-لا ة-ل-سضع
؟كلذ نم نحن

لجنموب كلŸا دبع:ذاتسس’ا ملقب

ب .ناÁإا :اهتعمج

¤إا اوداعو ،““رياني““ ةيغيزامأ’ا ةنسسلا سسأارب لافتح’ا ‘ مهتاداع نويرئازج نوفقثم رسضحتسسا
براقتلاو كسسامتلاو حرفلل ةطfi اهوÈتعا ثيح ،ةبسسانŸا هذهل نورسضحي اوناك فيكو مهتلوفط

. فÓتخ’ا لدب



:دكؤوتو ةيرثأ’أ عقأوŸأ ةيامح ىلع ددضشت ةيأدرغ نم ةفاقثلأ ةريزو

عيم÷إ ةيلوؤوضسم ‘اقثلإ ثإÎلل رابتع’إ ةداعإإ
ةفاقثلأ ‘ رامثتضسإ’أ عيجضشتل ةمئŸÓأ طورضشلأ Òفوت  ىلع لمعن ^

ى--ل---ع ةر---يزو---لأ تدد---ضشو
⁄اعمو عقأوم اهدقفت سشماه
Êاثلأ مويلأ راطإأ ‘ ةيخيرات
رود ىلع ،ةي’ولل اهترايز نم
نا---ك---ضسلأو ÊدŸأ ع---م---تÛأ
رود بنا------ج ¤إأ ،Úي------لÙأ
‘ ،ة-ي-مو-م-ع--لأ تا--ط--ل--ضسلأ
را-ب-ت-ع’أ ةدا-عإأو ة-ظ-فاÙأ

‘ا--ق--ث---لأ ثأÎلأ Úم---ث---تو
أذ--ه ‘ تلا--قو ،ي---ن---طو---لأ
ى--ل--ع Úع--ت--ي““ :سصو--ضصÿأ
ج-ي-ضسن-لأو Úي-لÙأ نا-ك-ضسلأ
رود-لأ ا--يدؤو--ي نأأ يو--ع--م÷أ
ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ا-م-ه--ب طو--نŸأ
ل-ي--هأا--ت ةدا--عإأو ة--يا--م--ح--ب
ي-خ-يرا-ت-لأ ثأÎلأ Úم--ث--تو
ن----م ثوروŸأ ‘ا----ق-----ث-----لأو
.““اندأدجأأ

ة--حا--ضسل ا--ه--ترا---يز ىد---لو
ي---ت---لأ ةÁد---ق---لأ قو----ضسلأ

بأز-ي-م ة-م-ضصا-ع ط-ضسو--ت--ت
قيتعلأ رضصقلأ د-ج-ضسم أذ-كو
نب ةدي-ضسلأ ت◊أأ ،ة-يأدر-غ-ب
Úم-ث-ت ةرور-ضض ى--ل--ع ةدود
’ ،ةيخيراتلأ ⁄اعŸأ ةيقرتو
ة--ي--ن--يد--لأ ع--قأوŸأ ا--م--ي---ضس
ىلع ،ة-ف-ن-ضصŸأ ة-يز-ئا-ن÷أو
اÃ ةي-خ-يرا-ت-لأ ع-قأوŸأ رأر-غ
ةيبذاج زيزعت ىل-ع د-عا-ضسي
ةحايضسلأ ة-ي-قر-تو ة-ق-ط-نŸأ
.ةيفاقثلأ

تاهي-جو-ت ةر-يزو-لأ تط-عأأو
ةدا---عإأ لا----غ----ضشأأ قÓ----طإ’

⁄ا--عŸأ سضع--ب--ل را--ب--ت---ع’أ
ة--يز--ئا--ن÷أ ة--ي--خ--يرا--ت--لأ

ي-ت-لأ ،بأز--يÃ ة--ي--ن--يد--لأو
ل--مأو--ع ل--ع---ف---ب ترر---ضضت
ةم-ها-ضسÃ كلذو ،رو-هد-ت-لأ
ة-----يو-----ع------م÷أ ة------كر◊أ

ةئيه) ةي-ن-يد-لأ تا-ط-ل-ضسلأو
ىلع اهنيمثت سضرغب (ةبأزعلأ
ةداŸأ مأÎحأ أأد--ب--م سسا---ضسأأ
.ةيلضصأ’أ

Òيضستلاب ةبضسانŸاب تداضشأأو
ة---برا---ق---م ن---م---ضض ج---مدŸأ

ع--م روا--ضشتو ة--ي---م---ها---ضست
flأ ف-ل-تŸل-خد-تÚ أÙي-لÚ

Úم-ث-تو ة-ظ-فاÙأ ل-جأأ ن--م
تلاقو ،ةقطنŸأ هذهب ثأÎلأ

ةقطنم دعت ““ :ددضصلأ أذه ‘

ل-ك-ضشتو ة--ضسرد--م بأز--ي--م
ة-يا-م-ح سصو-ضصخ-ب ا--جذو‰

ع-قأوŸأو ة-ي-خ-يرا-ت-لأ ⁄ا-عŸأ
ثي-ح ن-م ا-ضضيأأو ،ة-ف--ن--ضصŸأ

ي-ن-بŸأ يداŸأ ثأÎلأ Úم--ث--ت
ل--ك--ضشي يذ--لأ ي--خ--يرا--ت--لأ
،ةنكاضسلل ةيراضض◊أ ةيوهلأ

ثأدحإأ ‘ مهاضسي نأأ نكÁو
.““نطولأ ةيمنتل ةورث
ة--فا--ق--ث--لأ ةر---يزو تد---كأأو
ا-ه-ت-ل-ضصأو-م لÓ-خ نو-ن-ف-لأو
،ةي’ولأ هذهب ةرايز-لأ هذ-ه-ل
ديد÷أ يرضض◊أ عمجتلأ نأأ
‘ هد-يوز-ت م-ت-ي--ضس ،““و--ضشن““
يتلأ ةيرأوج ةبتكÃ بيرقلأ
تملتضسأو اهلاغضشأأ تلمكتضسأ

Œاهتأزيه.
رضصقلأ ةدود نب تن-يا-ع ا-م-ك
ف-ط-ع-لأ ة-يد-ل-ب-ب ق-ي-ت--ع--لأ

ح--ير--ضض يز--ئا--ن÷أ ع--قوŸأو
لبق ،مي-هأر-بإأ جا◊أ خ-ي-ضشلأ
رضصق ¤إأ اهترايز لضصأوت نأأ
ر----ضض–و ن----قز----ي ي-----ن-----ب
ة-ن-ضسلأ سسأأر-ب ت’ا-ف-ت--ح’أ
رياني ) ةديد÷أ ةيغيزامأ’أ

17٩2).
ة---فا---ق---ث---لأ ةر---يزو تث---ح
،ةدود نب ة-ك-ي-ل-م ،نو-ن-ف-لأو
ة--ي’و--لأ ن--م ،د---حأ’أ مو---ي

ملك572) ،ةعي-نŸأ ة-بد-ت-نŸأ
Úي-ن-هŸأ ،(ة-يأدر--غ بو--ن--ج
لعج““ ¤إأ عا-ط-ق-لأ ءا-كر-ضشو
ة-ي-م-ن-ت-ل-ل ا-كرfi ة-فا-ق-ث--لأ
ةيعامت-ج’أو ة-يدا-ضصت-قإ’أ
. ““نطولل
سشماه ىلع ،ةريزولأ تعدو
تعر-ضش ي-ت-لأ ل-م-ع-لأ ةرا-يز
،ة-يأدر--غ ة--ي’و ¤إأ ا--ه--ي--ف
‘ رامثتضسإÓل عاطقلأ يينهم
ةيمن-ت ‘ ة-م-ها-ضسŸأو لاÛأ
ريوطتو ماÿأ ي-لÙأ œا-ن-لأ
ةÒضشم ،““‘اقثلأ دا-ضصت-قإ’أ““
لمعت ةيرأزولأ اهترئأد نأأ ¤إأ

طور--ضشلأ Òفو--ت ل---جأأ ن---م
رامثتضسإ’أ عيجضشتل ةمئŸÓأ

‘ flعا--ط--ق ت’ا‹ ف--ل--ت
ةعانضصلأ امي-ضس’ ،ة-فا-ق-ث-لأ
لÓخ نم ةيفأرغوتامنيضسلأ
نو--نا---ق ة---ع---جأر---م حأÎقأ
.امنيضسلأ

Ëدقلأ رضصقلل اهترايز ىدلو
ا-ثأر-ت ف-ن--ضصŸأ ،ة--ع--ي--نŸا--ب
ن-ب تن-ل-عأأ ،5٩٩1 ‘ ا-ي-ن-طو
‘““ ثأد--ح---ت---ضسأ ن---ع ةدود
نأو-يد-ل-ل ا--عر--ف ،““بير--ق--لأ
تاكلت-مŸأ Òي-ضست-ل ي-ن-طو-لأ
سضرغب ة-ع-ي-نŸا-ب ة-ي-فا-ق-ث-لأ
‘اقثلأ مل-عŸأ أذ-ه-ب ل-ف-ك-ت-لأ

.روهدتلأ نم هتيام◊
ةر-يزو-لأ تح-ن-م كلذ ل-ب--قو

بتكلأو تاعوبطŸأ نم ةضصح
ة-ع-قأو--لأ سسرأدŸأ ةد--ئا--ف--ل

Ãأ) ل--ظ--لأ ق--طا--نŸةرو--ضصن
ةيقرت فدهب ،(Âاغ يضساحو
.ةئضشانلأ طاضسوأأ ‘ ةعلاطŸأ

ن-ب تب-ل-ط ،را-طإ’أ أذ--ه ‘و
ة-ي-لÙأ تا-ط-ل-ضسلأ ن-م ةدود
لظلأ قطانم Èع ثأدحتضسأ

ة----------ضصضصfl تأءا----------ضضف
تقولأ ‘ ةدكؤوم ،ةعلاط-م-ل-ل
ا--ه---تر---ئأد نأأ ى---ل---ع ،ه---تأذ
Òفو-ت ن-م-ضضت-ضس ة--يرأزو--لأ
.بتكلأ

ة-فا-ق-ث-لأ ةر-يزو تل-ق--ن--تو
ى-ف-ضشت--ضسم ¤إأ نو--ن--ف--لأو
““fiا-ب-ع-ضش د-مÊ““ ا-بŸةعين،

اه-نا-فر-ع ن-ع ه-ي-ف ة-بر-ع-م
ي-مد-خ-ت-ضسŸ ا--هر--يد--ق--تو
‘ م--ه ن--يذ---لأ ،ة---ح---ضصلأ
ةحفاكم ‘ ةيمامأ’أ ةهب÷أ

ا-----نورو-----ك ة-----ح------ئا------ج
عزو-ت نأأ ل-ب-ق ،(٩1-ديفوك)
رف-ضس تأزأو-ج““ م-ه-تد-ئا-ف-ل
روضضحب مهل حمضست ““ةيفاقث

flة-----ط-----ضشنأ’أ ف-----ل-----ت
Èع ةيفاقثلأ تأرهاظ-ت-لأو
.نطولأ
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ب .ناÁإأ

 يجاح ليبضسلضس ةبتاكلل ““ةÌعبم لئاضسر““ رودضص
ةلبنضس ،يجاح ليبضسلضس ةباضشلأ ةبتاكلل ““ةÌعبم لئاضسر““ باتك ،عيزوتلأو رضشنلل فقثŸأ رأد نع ردضص
.ةكيرب ةنيدم نم ، اعيبر71ـلأ ةبحاضص
اياضضقلأ فلتfl ¤إأ ةبتاكلأ ا-ه-ي-ف قر-ط-ت-ت ي-ت-لأ ة-ي-بدأ’أ ر-طأوÿأ ن-م ة-عو-م‹ با-ت-ك-لأ ن-م-ضضت د-قو
سضعبو ،ةضصاÿأ تاجايتحإ’أ تأذ ةأأرŸأ ،نمدŸأو ةقلطŸأ ةأأرملل سسانلأ ةرظنك ،ةيعامتج’أو ةيناضسنإ’أ
ئراقلأ Òغي نأأ ىنمتت اهنأأ  ¤إأ ليبضسلضس تراضشأأ ،اهباتك نع اهثيدح ‘و .نوقهأرŸأ اهب رÁ يتلأ براجتلأ
نوكي نأأو ،هللأ بحو لمأ’أ هقامعأأ ‘ سسرغيو هحور تاملظ ليزي نأأو ،عمتÛأ نم ةديدع تائفل هترظن

.Òغلل ابfiو بلقلأ بيط هذه انايند ‘
سش.و

Ãرياني ت’افتحأ ةبضسان

ةمخضض ةينف ةيفاقث ةرهاظت
““ةونضش لبج ‘““

ة-ن-ضسلأ سسأأر ة-ب-ضسا-نÃ ،د-غ مو-ي سسا-ير-لأ ر-ضصق  م-ظ--ن--ي
ديلاقتلأو تأداعلأو لافتح’اب ةضصاخ ةرهاظت ةيغيزامأ’أ
.ةزابيتب ““ةونضش““ لبج ‘ ديعلأ أذهب ةضصاÿأ

،ةزياف سشا-ير ه-تد-كأأ ا-م بضسح ،ةر-ها-ظ-ت-لأ هذ-ه ي-مر-تو
‘ا-ق-ث-لأ ثوروŸأ زأر-بإأ““ ¤إأ ،ر-ح-ب-لأ سسا-ير ر--ضصق ةر--يد--م
.““ةونضش لبج ةقطنŸ يغيزامأ’أ

سسوقطلأ لوح تأرضضاfi ةرهاظتلأ هذه جمانرب لمضشيو
فرعت ةرضضاfi اضضيأأو ،ةونضش لبج ‘ ريانيب لافتح’أو
سضرعمو ،ةقطنŸاب سصاخ يئانغ عبط وهو ،““ناينأدلأ““ عباطب
تيبلأ تايوتfi نم تاعوم‹ مدقي ““يونضشلأ رأد““ نأونعب
ةضشرفأأو تامزلتضسمو ةيراخف Êأوأأ نم ةونضش لبجب يلئاعلأ

.يلÙأ خبطŸأ نم قابطأأ أذكو ،لمعلأ تأودأأو
اهدعأأ ةيملع ةيفاقث ةرهاظت طا-ضشن-لأ أذ-ه ق-ب-ضسو ،أذ-ه
ةعماج)راثآ’أ دهعم عم نواعتلاب ،ةفاق-ث-لأو نو-ن-ف-لأ ز-كر-م
سسأأرب ’ا-ف-ت-حأ ،(روذ-ج) ““نأروزإأ““ نأو-ن-ع ت– (2رئأز÷أ
.رياني21ـلأ ‘ ايونضس اهب يفتحي يتلأ ةيغيزامأ’أ ةنضسلأ

نم ددع ة‹رب ةرهاظتلأ نم ةيحابضصلأ ةÎفلأ تدهضشو
طيضشنت نم ،ر-ئأز-ج-ل-ل Ëد-ق-لأ خ-يرا-ت-لأ لو-ح تأر-ضضاÙأ
.رئأز÷أ ةعماج نم راثآ’أ ملع لا‹ ‘ ةذتاضسأأو Úثحاب
،ةÁد-ق-لأ را-ثآ’أ لو-ح تأر-ضضاÙأ ع--ي--ضضأو--م ترو--ح“و

يعأرزلأ طمنلأ أذكو ،فر◊أو Êأرمعلأ طمنلأ اهنم ةضصاخ
.يقضسلأو سسقطلاب هتقÓعو كأذنآأ أدئاضس ناك يذلأ

كلت ،ةرهاظتلأ هذه ‘ تمدق يتلأ تأرضضاÙأ Úب نمو
لÓخ نم ينيطن-ضسق-لأ يد-ي-مو-ن-لأ ن-ك-ضسŸأ تلوا-ن-ت ي-ت-لأ

نا--تر--ضضاÙأ تم--عد د--قو .سسيد--ي--تو ا--تÒضس ي--جذو‰
روضصب امهيضضرع ،يرهأوط ةميكح.د»و ““لتنهم ةديهج.د““

ة-لا-ضصأأ ى-ل-ع ةد-ها-ضش تلأزا-م ي-ت-لأ ة--ير--ثأ’أ ع--قأو--م--ل--ل
معدو عيجضشت ةرورضض ا-تد-كأأو ،تي-ب-لأ أذ-ه ة-ي-ضصو-ضصخو
هذه ‘ ةي-نأر-م-ع-لأ را-ثآ’أ ا-يا-ق-ب ن-ع بي-ق-ن-ت-لأ تا-ي-ل-م-ع

،(نأديمح ينب ةيدلب) سسيديت ة-ن-يد-م ا-م-ي-ضس’ ،ة-ق-ط-نŸأ
.فاضشتكÓل ةديدجو Èكأأ ةضصرف يطعت يتلأ

نم ةفلاضسلأ زومرلأ ¤إأ ،جأرضس ةم‚ ةذاتضسأ’أ تقرطتو
يتلأ ل-ي-ثا-م-ت-لأو زو-مر-لأ كل-ت ة-ضصا-خ ،ير-ئأز÷أ ثأÎلأ

ةبق◊أ كل-ت ‘ ة-ي-ن-ثو-لأ تأدا-ب-ع-لأو سسو-ق-ط-لا-ب ق-ل-ع-ت-ت
.ةيخيراتلأ

لوح تاضشرو ر-ضصق-لأ ن-ضضت-حأ ،تأر-ضضاÙأ بنا-ج ¤إأو
فحت-م ة-كرا-ضشÃ ة-ي-غ-يزا-مأ’أ زو-مر-لأو ““غا-ن-ي-ف-ي-ت-لأ““
رضصق ةبتكم ةزوح ‘ يتلأ بتكلل سضرعم اضضيأأو ،ودرابلأ

نانفلل عيقوتلا-ب ع-ي-ب م-ي-ظ-ن-ت بنا-ج ¤إأ ،ر-ح-ب-لأ سسا-ير
““زومرلأ مÓك““ نأونعب ،سشو-م-ح ن-يد-لأرو-ن ي-ل-ي-ك-ضشت-لأ
selobmys ed seloraP،ثحبو ينف لمع ةرمث وهو

ةجضسنأ’أو Êأوأ’أ نيزت يتلأ ةيربÈلأ زومرلأ خيرات ‘
ىطعأأ ،راعضشأاب ةبوحضصم ةÁدقلأ ة-ير-ئأز÷أ تو-ي-ب-لأو
نم هلمحي ام نع Òبعتلأو زمرلل ةملكلأ اهلÓخ نم نانفلأ

.لئاضسرو ناعم
ةفاقثلأو نونفلأ زكرم ةريدم ،سشاير ةزياف تحضضوأأو
ة-ب-ضسا-ن-م ةر-ها-ظ-ت-لأ هذ-ه نأأ ،ر-ح--ب--لأ سسا--ير ر--ضصق--ل
نم ،رئأز÷أ ‘ ةÁد-ق-لأ ندŸأ ى-ل-ع ءو-ضضلأ ط-ي-ل-ضست-ل““

‘ زومر-لأ لÓ-خ ن-م ا-ضضيأأو ،ة-ن-ي-ط-ن-ضسق جذو‰ لÓ-خ
ـ تلا-ق ا-م-ك ـ كلذ--ك ة--ضصر--ف ي--هو ،““ير--ئأز÷أ ثأÎلأ
سسأأرب ةقلعتŸأ ديلاقتلأو تأدا-ع-لأو ثأÎلا-ب ف-ير-ع-ت-ل-ل
.ةيغيزامأ’أ ةنضسلأ

،يغيزامأ’أ بدأ’أ ىه-قÃ ًءا-ضسم ةر-ها-ظ-ت-لأ ل-ضصأو-ت-تو
نوطضشني نيذلأ ءابدأ’أو ءأرعضشلأ نم ةعوم‹ روضضحب

.““ موزلأ““ جمانرب Èع كلذو ،يغيزامأ’أ بدأ’أ لقح ‘

رابتع’أ ةداعإأو ةظفاÙأ نأأ ،ةيأدرغب ,سسمأأ لوأأ ،ةدود نب ةكيلم ،نونفلأو ةفاقثلأ ةريزو تدكأأ
.ÊدŸأ عمتÛأ اميضس’ ،عيم÷أ مهت ةيضضق نوكت نأأ يغبني يدامÓلأو يداŸأ ‘اقثلأ ثأÎلل
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ى-ضسي-ع ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا ل-ضصاو--ي
دعب ضسيتيب لاير عم قلأا-ت-لا يد-نا-م
زوفلا قيقحتل ه-تدا-ي-ق ن-م ن-ك“ نأا
 .Úنثإ’ا ةرهضس اكضسيوه مامأا

فد-ه-لا ل-ي-ج-ضست ‘ يد--نا--م ح‚و
‘87 ةق-ي-قد-لا ‘ ه-ق-ير-ف-ل لوأ’ا
0-2 ة-ج-ي-ت-ن-ب ته-ت-نا ي-ت-لا ةارا--بŸا
فده .يضسلد-نأ’ا ق-ير-ف-لا ح-لا-ضصل

اذه هل ثلاثلا وه ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا
ىلعأا يهو ،ضسيتيب لاير عم مضسوŸا

قيرفلل همام-ضضنا ذ-ن-م ه-ل ة-ل-ي-ضصح
يدنا-م د-ق-ع نأا ر-كذ-ي .ي-ضسلد-نأ’ا
،يرا÷ا م-ضسوŸا ة-يا-ه-ن ع-م ي-ه-ت-ن-ي
ق-ير-ف يأا ع-م ضضوا--ف--ت--لا ه--ن--كÁو
.نآ’ا نم رح بعلك

انأاو امهم ازوف انققح““ :يدنام
 ““ادج ديعضس

بختنŸا عفادم يدنام ىضسيع برعأا
نع Êابضس’ا ضسيتيب لايرو ينطولا

يدان ما-مأا ق-قÙا زو-ف-لا-ب ه-تدا-ع-ضس
فدهلاب هتداعضس ايدب-مو ،ا-ك-ضسيو-ه

تا-ح-ير-ضصت ‘ كلذو ه-ل-ج-ضس يذ-لا
يتلاو ““euqramsedle““ عقوم اهلقن
ارا--ضصت--نا نا--ك د--ق--ل““ :ا--ه--ي--ف لا--ق
نآ’او ،بعضص قير-ف ما-مأا ا-ق-ح-ت-ضسم

.لاونŸا اذه ىلع رمت-ضسن نأا ا-ن-ي-ل-ع
.اد-ج ةد-ي-ج بع-لŸا ة-ي-ضضرأا تنا--ك
ماق يذلا اكضسيو يدان ئنهن نأا انيلع
نيذه ‘ طقضس ام دعب د-ي-ج ل-م-ع-ب
ان-ن-ك-ل جو-ل-ث-لا ن-م Òث-ك-لا Úمو-ي-لا

 .““ازهاج بعلŸا اندجو
لكضشب بعل هقير-ف نأا يد-نا-م د-كأاو

فاضضأاو ةياهنلا ¤إا ةيادبلا نم ديج
لاقو ،ةجيتنلاب ةياغ-ل-ل د-ي-ع-ضس ه-نأا
د-ع-ب  ة-ب-ع-ضص ةÎف-ب ا-نرر-م د--ق--ل»:

ان-ي-ل-ع نا-ك ه-نأ’ ي-بر-يد-لا ةرا-ضسخ
¤إا بضضغلا كلذ انلوح نكل ،زوفلا

،اك-ضسيو-ه ‘ زو-ف-لا ل-جا ن-م ز-فا-ح
انيلعو    Òخأ’ا ‘ انل قق– ام وهو
اذإا هنأ’ وحنلا اذه ىلع رارمتضس’ا

نم زوفلا برقأا نوكن-ضس كلذ ا-ن-ل-ع-ف
ل-جا ن-م ا-ضضيأا د-ي-ع-ضسو ،ةرا--ضسÿا
‘ م-ها-ضس يذ-لاو ل-ج-ضسŸا فد--ه--لا
.““ققÙا زوفلا

‘ فده ثلاث عقوي يدنام
صسيتيب عم مضسوŸا

بولطم ليضضفلب
Ÿنب ةلماز

تضسيو ‘ ةمحر
 ماه

ل-ي-ضضف-ل-ب قا-ح-ضسإا ل--خد
يرئاز÷ا ›ودلا مجاهŸا

‘ flبضسحب كلذو ،يزيل‚’ا ماه تضسيو يدان تاطط
““swen.sremmah ““ عقوŸ يدانلا ‘ لوؤوضسم هركذ ام
بردŸا نأا د-كأا ثي-ح ،Êد-ن-ل-لا يدا-ن-لا را-ب--خأا--ب ضصتıا

›ا◊ا رهضشلا ‘ مجاهم عم دقاعتلا بلط ضسيوم ديفيد
وحن رلاه نايتضسابيضس مجاهŸا ل-ي-حر ضضيو-ع-ت ل-جأا ن-م
يدا-ن م-جا-ه-م ع-م د-قا-ع-ت-لا بل--ط ه--نا م--غرو ،ضسكا--جأا
ةرادإ’ا ن-ك-ل ،ر-ك-ب و-بأا تنا-ضسن-ي-ف ي-كÎلا ضشا-ت-ك--ضشي--ب
عم دقاعتلا ةلأاضسم دقعت ةلاح ‘ نيرخآا Úمضسا تعضضو
يدان مجاهم ينيد يورت نم لك تعضضو ثيح ،ركب وبأا

Ëاهنفوه يدان مجا-ه-م ل-ي-ضضو-ف-ل-ب قا-ح-ضسإاو ،درو-ف-تاو
.ÊاŸأ’ا

 ايلاطيإا ‘ ناك امدنع يدانلا مامتها لfi ناك
طfi نا--ك ير--ئاز÷ا م--جا--هŸا نأا رد--ضصŸا ضسف--ن د--كأاو
بعلي ناك امدنع مضساوم ةعبرأا لبق Êدنلا يدانلا مامتها

،هعم دقاعتلا يوني نا-ك ثي-ح ،›ا-ط-يإ’ا ا-مرا-ب يدا-ن ‘
ىدأا ام وهو ،حاجنلاب للكت ⁄ Úيدانلا Úب تاضضوافŸا نكل

دوعيل ،ماه تضسيو نع قباضسلا نويل يدان بع’ داعتب’
 .هتركفم ‘ هعضضيل ىرخأا ةرم

 هبلج ىلع ةرادإ’ا صسمحي ةمحرب دجاوتط
عقوملل ماه تضسيو يدان ‘ لوؤوضسŸا ردضصŸا فضشك امك
ضسفن نم دعي يذلاو ،ليضضفلب عم دقاعتلل رخآا ببضس نع
امك ،ةمحر نب ديعضس ““زرماهلا»ـل ›ا◊ا  بعللا ةيضسنج

،هنأاضشب ةضسمحتم ةرادغلا لعج ام ،امهضضعب نافرعي امهنأا
‘ ملقأاتلا لجأا نم ةÒبك ةبو-ع-ضص د-ج-ي ن-ل ه-نأا ة-ضصا-خ

ير-ئاز÷ا ل-ي-مز و-ه ل-ي-ضضف-ل-ب قا-ح-ضسإا““ :لا-قو اÎل‚إا
Ëاهنفوه يدان عم ةÒثك اًفادهأا زرحيو ةمحر نب ديعضس

‘ هتÒضسم ةيادب ‘ هب قباضسلا ‘ Úمتهم انك ،ايناŸأا ‘
حاتم بع’ وه نآ’او ،هعم قافت’ لضصن ⁄ اننكل ايلاطيإا
.““ هعم دقاعتن نأا لواحنضسو ،انل

 دكأاتت يرايلاك مامأا رضصان نب  ةدوع
ن-م ،نل-ي-م ط-ضسو بع’ ر-ضصا-ن ن-ب ل-ي-عا--م--ضسإا بÎقا
 .بعلŸا ¤إا ةدوعلا

للخ ةبكرلا راتوأا ‘ ةباضصإ’ ضضرعت رضصان نب ناكو
ةلحرŸا ‘ نآ’ا هنكل ،›ا-ط-يإ’ا يرود-لا-ب ا-مرا-ب ةارا-ب-م
اًقفوو .بعلŸا ¤إا ةدوعلاو ليهأاتلا ةداعإا نم ةيئاهنلا
نبا نإاف ،ةيلاطيإ’ا ““تروبضسيل يد اتيزاغ’““ ةفيحضصل
نليم ةارابم ‘ ء’دبلا دعاقم ىل-ع د-جاو-ت-ي-ضس ر-ضصا-ن
يرود-لا ن-م81 ة-لو÷ا-ب ،ل-ب-قŸا Úن-ثإ’ا ،يرا-ي--لا--كو
حانج ،ضسركيميلاضس ضسيضسكيلأا ¤إا تراضشأاو .›اطيإ’ا

ىفاعت هنكل ،رضصا-ن ن-ب ة-با-ضصإا ضسف-ن ن-م Êا-ع-ي ،نل-ي-م
.يرايلاك دضض اًيضساضسأا بعللا ع-ي-ط-ت-ضسيو ل-ضضفأا ل-ك-ضشب
ضشتيفوميهاربإا نا-ت’ز يد-يو-ضسلا م-ج-ن-لا نأا تح-ضضوأاو
ىلع لضصح امدعب ،يرايلاك دضض اًيضساضسأا اًضضيأا كراضشيضس
امك .›اطيإ’ا يرودلا ‘ ونيروت مامأا بعلل ةليلق قئاقد
نمث ‘ قيرفلا ضسفن ةهجاوم نم ءزج ‘ ““اربإا““ كراضش
.ضسمأا ايلاطيإا ضسأاك يئاهن

،ي--كÎلا ““xrops““ ع-قو-م ف--ضشك
يدا------------ن ةراد-------------غ نأا ،ضسمأا

بعللا عفدل ىعضست يارضست’اغ
›وغيف نايفضس يرئاز÷ا ›ودلا
عيبب كلذو ،يدانلا نع ل-ي-حر-ل-ل

تبلط يت-لا قر-ف-لا د-حأ’ هد-ق-ع
عا-ف-ترا بب-ضسب كلذو ،ه-تا-مد--خ
5.3ـل ل-ضصي يذ-لا ه-ب-تار ة-م--ي--ق
يوني ثيح ،ايون-ضس ورو-ي نو-ي-ل-م
ن-م ضصل-خ-ت-لا ي-كÎلا ق--ير--ف--لا
‘ نزاوتلا ثادحإ’ هيبع’ ضضعب
يتلا ةيونضسلا قير-ف-لا ة-ي-ناز-ي-م
ةÒخأ’ا ةÎفلا ‘ اÒثك ترثأات
دجتضسŸا ““انوروك ““ ضسوÒف لعفب
.⁄اعلا ةيدنأا لج ضسم يذلا

لهاك لقثي ةدنهلب ةقفر هبتار
 ةيكÎلا ةرادإ’ا

ادرأاو ةدنهلب ةقفر هبتار ىقبيو
لقثأا ام وهو ،وروي نويلم5.3 غلبي ثيح ،يكÎلا يدانلا ‘ ىلعأ’ا وه ناروت
نكل ،هيبع’ بتاور ضضيفخت لجا نم ادهاج ىعضسي يذلا يكÎلا يدانلا لهاك
ةيكÎلا ةرادغلا بضضغ نم داز ام وهو ،هرجأا ضضيفخت ضضفر Òخأ’ا يثلثلا
نكل ،ةيلاŸا ةنزاوŸا قيق– لجأا نم ،ةدحاو ةعفد مهنم ضصلختلا يونت يتلا

.بابضسأا ةدعل ›ا◊ا وتاكŸÒا ‘ اهل ققحتي نل كلذ

 بعÓل يدج صضرع يأا دجوي ’ هنأا لكضشŸا
دوجو مدع وه يدانلا نم ›وغيف جورخ لقرعي يذلا Èكأ’ا لكضشŸا ىقبيو
د-ير-ي ’ ه-ناو ة-ضصا-خ ،يدا-ن-لا ةردا-غ-م ى-ل-ع ه-ضسم– بعل-ل ة-يو-ق ضضور-ع

ةيدن’ا رايخ نأا امك ،ابوروأا ‘ ’و ،ايكرت ‘ Êاثلا فضصلا ةيدنا ¤إا لاقتن’ا

احورط-م ضسي-ل ة-ي-ج-ي-لÿا
،اباضش لازي ’ هنأا اÃ ،همامأا

‘ Ìكأا بع-ل--لا ‘ بغر--يو
ةلأاضسم لعج ام وهو ،ابوروأا

اد--ج ة--ب--ع--ضص ه--ق--يو--ضست
.يكÎلا يدانلل

نأا ديري ’ ÒËت حيتاف
 هنع ينغتضسي

ل--قر--ع--ت ىر--خأا ة--لأا---ضسم
وتاكŸÒا ‘ بعللا لاقتنا
بردŸا نأا ي--------هو ،›ا◊ا
قث-ي ÒËت ح-ي-تا-ف ي-كÎلا

دمتعيو ،اÒث-ك ه-تارد-ق ‘
دقو ،يضساضسأا لكضشب هيلع
لاق Úح انلع كلذب حرضص
ا-ي-نو-ق ع-م لدا-ع--ت--لا د--ع--ب

هذ---ه ل---ث---م ‘““ :رو---ب---ضس
Úبعلل جات-ح-ن تا-ه-جاوŸا

تارير“ Ëدقتو تاحاضسŸا حتف ىلع رداقلا ديحولا دعي يذلا ›وغيف ةدوجب
 .““نآ’ا باضصم هنكل اÒثك هجاتحن نحنو ،ةمضساح

 ءاوجأ’ا Òيغت ديري ’و لوبنطضسا ‘ حاترم ›وغيف
بعلي ثيح ،يكÎلا يدانلا ‘ ادج حاترم ›وغيف نأا ريرقتلا دكأا ،هبناج نم
لك نم مهأ’او ،هل راضصنأ’ا بح نع كيهان ،اÒثك هيف قثي بردŸاو ،ايضساضسأا

نأا اÃ ،رخآا يبوروأا يدان يأا ‘ ايلاح هدجي نل ،ايلاع ابتار ىقلتي هنأا وه كلذ
ببضسب ⁄اعلا ىلع تغط يتلا ةيلاŸا ةمزأ’ا لعفب ترثأات ةÒبكلا ةيدنأ’ا لج

flف تافلÒا ““انروك““ ضسوŸدجتضس.  
لامج Êارف

ديلا ةرك لايدنوم ‘ ةكراضشملل ةرهاقلا ¤إا نولضصي ““رضضÿا““

دد-ع را-ضصت-قا ع--م
تابختنŸا
ةيقيرفأ’ا
‘ ة------كرا-------ضشŸا
⁄ا--ع--لا ة--لو--ط--ب
ديلا ةر-ك-ل1202

Ã6 ى---ل----ع ر----ضص
ةفاضضإا ،تابخت-ن-م
يرضصŸا بختنم-ل-ل
تع-قوأا ،ف-ي--ضضŸا

ة-لو-ط-ب-لا ة-عر--ق
ينطولا Úبخ-ت-نŸا

بخ--ت--نŸا ة--ق---فر
‘ ي--------بر---------غŸا

ةد-حاو ة-عو-م‹
لوأ’ا رود-----لا------ب
امدنعو .ةلوطبل-ل
نو-ك-ي-ضس ،مو-ي-لا ة-لو-ط-ب-لا تا-ي-لا-ع-ف ق-ل-ط-ن-ت
عم دعوم ىلع نايقيرفإ’ا نايبر-ع-لا نا-ب-خ-ت-نŸا

‘ نايقتلي ثي-ح ،ا-م-ه-ن-ي-ب ا-م-ي-ف ر-ك-ب-م ماد-ضص
رودلاب ةضسدا-ضسلا ة-عو-مÛا تا-يرا-ب-م حا-ت-ت-فا
نكلو ،رضصم اهفيضضتضست ي-ت-لا ة-لو-ط-ب-ل-ل لوأ’ا
’ دق ،دغ موي امهنيب ركبŸا مادضصلا اذه ةجيتن
ايوضس روبعلا ‘ اÒثك Úقيرفلا ضصرف ىلع رثؤوي
.ةلوطبلل (يضسيئرلا رودلا) Êاثلا رودلا ¤إا

ةضصرف ناكلتÁ ““صسلطأ’ا دوضسأا»و ““رضضÿا““
 ايوضس روبعلل

ايوضس روبعلل ةديج ةضصر-ف نا-ق-ير-ف-لا كل-تÁو
يت-لا ة-عو-مÛا هذ-ه Èع ي-ضسي-ئر-لا رود-لا ¤إا

،›اغتÈلاو يدنلضسيأ’ا ÚبختنŸا ام-ه-ع-م م-ضضت
اهنأاب ة-عو-مÛا هذ-ه ‘ ة-ه-جاوŸا م-ضست-ت ثي-ح

Úقيرف ىلع اهراضصتقا لظ ‘ ةيقيرفأا ةيبوروأا
يأا ه-ب م-ضست-ت ’ ا-م و-هو ،Úترا-ق-لا ن-م ل-ك ن--م

.ة-لو-ط-ب-ل-ل لوأ’ا رود--لا ‘ ىر--خأا ة--عو--م‹
نم Èكأ’ا ردقلاب يدنلضسيأ’ا بختنŸا ىظحيو
رودلا ¤إا ةعومÛا هذه نم روبعلل تاحيضشÎلا
اميف ،تآاجا-ف-م ثود-ح ة-لا-ح ‘ ’إا ،ي-ضسي-ئر-لا

‘ ىر-خأ’ا ة-ثل-ث-لا تا-ب-خ-ت-نŸا ضصر-ف ود--ب--ت
Úتقاطبلا ىلع ةضسفانملل ة-برا-ق-ت-م ة-عو-مÛا
.ةعومÛا هذه نم Úيرخأ’ا

  ةعومÛا ‘ فعضضأ’ا ةقل◊ا لاغتÈلا
‘ اÒبك اخيرات ›اغتÈلا بختنŸا كلتÁ ’و
ضسأا-ك ت’و-ط-ب ‘ ة-ضصا-خو ،د--ي--لا ةر--ك ⁄ا--ع

ةرملل لايدنوŸا قيرف-لا ضضو-خ-ي ثي-ح ،⁄ا-ع-لا
زا‚إا لضضفأا ناكو ،هخيرات ‘ طقف ةعبارلا

ةكراضشم ثد-حأا ‘21ـلا زكرŸا للت-حا و-ه ه-ل
 .3002 ةخضسن ‘ كلذو هل ةقباضس
ق--ير--ف--لا دا--ع ،ي--بوروأ’ا ىو---ت---ضسŸا ى---ل---عو
للخ نم ·أ’ا ضسأا-ك ت’و-ط-ب ‘ ة-كرا-ضشم-ل-ل
تنا-كو ،6002 ذنم ¤وأ’ا ةر-م-ل-ل0202 ةخ-ضسن
خيرات ‘ هل ةضسداضسلا يه0202 ‘ هتكراضشم
ثيح هل ةجيتن لضضفأا تد-ه-ضش ا-م-ك ،ة-لو-ط-ب-لا
اعفاد كلذ نو-ك-ي د-قو .ضسدا-ضسلا ز-كرŸا ل-ت-حا

ةديد÷ا ةخضسنلا ‘ قلأاتلا ىلع قيرفلل اÒبك
،ةلبقŸا ما-يأ’ا لل-خ ر-ضصم ا-ه-ف-ي-ضضت-ضست ي-ت-لا

نم هقوفت تابختنم ةثلثب مدط-ضصي-ضس ه-ن-ك-لو
كراضش ثيح ،ةيŸاعلا ة-لو-ط-ب-لا-ب ةÿÈا ثي-ح

ةرم02 لا-يد-نوŸا ‘ يد--ن--ل--ضسيأ’ا بخ--ت--نŸا
بختنملل ةقبا-ضس ة-كرا-ضشم٤1 لباقم ،ة-ق-با-ضس
بختنم-ل-ل ة-ق-با-ضس تا-كرا-ضشم6و ير---ئاز÷ا
ير-ئاز÷ا Úب-خ-ت-نŸا ن-م ا--يأا ن--ك--لو ،ي--بر--غŸا

ةجيتن لضضفأ’ لو-ضصو-لا ع-ط-ت-ضسي ⁄ ي-بر-غŸاو
لضضفأا تناك ثيح ،›اغ-تÈلا ق-ير-ف-لا ا-ه-ق-ق-ح

‘31ـلا زكرŸا يه يرئاز÷ا بختنمل-ل ة-ج-ي-ت-ن
71ـلا زكرŸا يه يبرغŸا بختنمللو1002 ةخضسن

.9991 ةخضسن ‘

ةعومÛا ديضستل اظح رفوأ’ا ادنلضسيأا
بختنŸا كلتÁ ،ةبعل-ل ›ود-لا دا–ل-ل ا-ق-ب-طو
تابختنم يقاب ىلع احضضاو ا-قو-ف-ت يد-ن-ل-ضسيأ’ا
نم يأا مامأا رضسخ نأا هل قبضسي ⁄ امك ،ةعومÛا
‘ ةعومÛا هذهب ىرخأ’ا ةثل-ث-لا تا-ب-خ-ت-نŸا
 .ةيضضاŸا ⁄اعلا ضسأاك ت’وطب
‘ ةفلتıا تايرابŸا جئا-ت-ن ن-ع ر-ظ-ن-لا ضضغ-بو
ىلع ادعقم اهتاضسفانم نمضضتضس ،ةعومÛا هذه

رودلا ‘ ةيبرعلاو ةيقيرفأ’ا ديلا ةركل لقأ’ا
.رضص1202Ã ديلا لايدنوŸ يضسيئرلا

يبرع مادضص ‘ رئاز÷او برغŸا
ديلا لايدنوÒ Ãثم

لك لذبنضس““:تروب ن’أا
لهأاتلل انعضسو ‘ ام
““Êاثلا رودلا ¤إا

،ديلا ةركل ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا برد-م د-كأا
‘ ام لك لذبيضس هقيرف نأا ،تروب ن’أا

بختنŸا مامأا ةارابŸا للخ Êاثلا رودلا ¤إا لهأاتلاو هموي ‘ نوكيل هعضسو
نم رضصم اهنضض– يتلا ةبعلل ⁄اعلا ةلوطبل ¤وأ’ا ةلو÷ا نمضض ،يبرغŸا

¤وأ’ا ةارابŸا نوكت امدنع““ :لئاق  تروب حرضصو .يرا÷ا يفناج13¤إا31
‘ ام لك لذبنضس . ابعضص نوكي رمأ’اف ،Êاثلا رودلا ¤إا لهأاتلل حاتفŸا يه
بختنŸا مامأا فدهلا اذه قيق–و هموي ‘ يرئاز÷ا بختنŸا نوكيل انعضسو
ةبضسنلاب يباجيإا رمأا اذهف  انبعل ةقيرطو انتاردق زاربإا ‘ انح‚ اذإا .يبرغŸا
ةقيرطب رخأ’ا وه بعل اذإا و حومطلا ضسفن هل رخآ’ا وه يبرغŸا بختنŸا .انل

.Êاثلا رودلا ¤إا روبعلل ةجاحب نحن نكل ،ةبعضص ةلباقŸا نوكتضسف ،ةديج
ةÒبكلا  قرفلا ةهجاومو روطتلا ¤إا ةجاح ‘ مهنأ’ نوبعللا هذبحي ام اذه

.““بيتÎلا تايرابم بعل نم نضسحأا

 ““زوفلا ىلع نومزاع اننكل ،يوق يبرغŸا بختنŸا““
بختنم وه““ :يضسنرفلا ينقتلا لاق ““ضسلطأ’ا دوضسأا»ـل ةينفلا تاناكمإ’ا  نعو
ةعفترم هتايونعمو اÒثك روطت  دقل .ةينفلا تاردقلا نم Òثكلا ىلع زوحي
امأا ،تلباقŸا ن-م Òث-ك-لا بع-ل-ي ⁄و ،ير-ئاز÷ا هÒظ-ن ه-ب-ضشي ق-ير-ف و-هو
بختنŸا ،⁄اعلا ة-لو-ط-ب ‘ ر-ئاز÷ا ي-ل-ث-مŸ لوأ’ا رود-لا ‘ ر-خآ’ا ضسفا-نŸا
نم يوقو مجضسنم ق-ير-ف ه-نإا““ :ل-ئا-ق ي-ن-طو-لا بردŸا ح-ضضوأا-ف ،›ا-غ-تÈلا
ÚفÚ fiÎبخت-نŸا ل-كو ، اد-ن-ل-ضسيأا ن-م ن-ضسحأا و-هو  ة-ي-ند-ب-لا ة-ي-حا-ن-لا

اعقوتم ،اهتهجاوŸ ةجا◊ا ضسمأا ‘ نحنو ةركلاب ظافتح’ا ةيفيك ناديجيو
.““ةيندبلا ةيحانلا نم تابوعضص رضضÿا دجي نأا

““لهأاتلا ىلع نومزاع اننكل تاÒضضحتلا صصقن مغر““
:لئاق  فÎعا ،لايدنوŸا لبق اŸ ينطولا بختنŸا تاÒضض– ضصخي اميفو
ايفاك اددع بعلن ⁄ ،تاناكمإا نم هيلع انرفوت ام دودح ‘و ،ةضصقان تناك““

بعضص يحضص فرظ ‘ ،ة-حا-تŸا تا-نا-ك-مإ’ا بضسح ا-نر-ضضحو تل-با-قŸا ن-م
اهللخ نوبعللا لذبو تاضصبرت انضضخ لباقŸاب نكل ،91 -ديفوك ءابو ءارج
ةلوطبلا فقوت رثؤوي ’ نأا ىن“أا .ةيفاك نوكت نأا ىن“أاو ةÈتعم ادوهج

اونوكي ناو ÚيلÙا Úبعللا دودرم ىلع اÒثك (ةضسفانŸا ضصقن) ةينطولا
نوبعللا . ةضسفانŸا هذهل اديج Úبعللا ترضضح .رضصم دعوم ‘ نيزهاج

بعل ةقيرط مهيد-لو Úي-لÙا Úب-عل-لا ع-م بج-ي ا-م-ك او‹د-نا نو-فÙÎا
.““اعيمج مهتادوهÛ ةجاحب نحن .ةديج ةيعامج

““بقلل اينابضسإاو كرا‰دلا ،ايتاورك حضشرأا““
،جيوÔلا ،ايتاورك ،نم لك ركذف ،بقللاب جيوتتلل ةحضشرŸا تابختنŸا نع امأا
عجارت يتلا اضسنرف لقا ةجردبو مهتوق نع اونابأا نيذلا اينابضساو كرا‰دلا

نأا رابتعاب ¤وأ’ا راودأ’ا بعلل ةحضشرŸا رضصم ¤إا ةفاضضإا ،ام اعون اهاوتضسم
ةدع ذنم قضسنلا ضسفن ىلع Òضست يهو ،نيزيمتŸا Úبعللا نم ليج اهيدل

 .رايدلا لخاد بعلت اهنأا امك تاونضس
لايدنوŸا اذهل ينفلا ىو-ت-ضسŸا نو-ك-ي نأا ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا برد-م ع-قو-تو
روهم÷ا فرط نم ةضشوضشم Òغو بعللا ىلع ةزكرم قرفلا لك نأ’ ،اقومرم
.انوروك ضسوÒف ىودع نم فوختلا نايضسن نود بعلل ضشطعتم لكلاو

 ““رضضخلل يبيردتب روخف““
،““رضضÿا““ ـل ةينفلا ةضضراعلا ى-ل-ع فار-ضشإل-ل ه-تدا-ع-ضس ترو-ب ىد-بأا اÒخأا

هتدايق ‘ ةقثلا يحنمو يرئاز÷ا بختنŸا يبيردتب روخف دج انأا““ :لئاق
ىلع ةليقث ةيلوؤوضسم يهو هثعب ةداعإا يه يتمهم .غارف ةÎفب هرورم دعب

.يلهاك

نودعتضسم نحن :نابل
رئاز÷ا فيرضشتل

لبق ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–’ا ضسي-ئر نا-ب-ل حر-ضصو
نولمعيضس مهنأا دكأا ثي-ح ،ةر-ها-ق-لا ¤إا ة-ل-حر-لا

فيرضشتو لقأ’ا ى-ل-ع Êا-ث-لا رود-ل-ل رورŸا ى-ل-ع
:لا--قو ،ة--يŸا--ع--لا ة--ضسفا--نŸا هذ---ه ‘ ر---ئاز÷ا
ققحن هللا ءاضش نإاو ،ةلوطبلا هذهل ز-ها-ج بخ-ت-نŸاو ة-ع-ف-تر-م تا-يو-ن-عŸا““

مهنأا ةضصاخ ،ةيلوؤوضسŸاب نوعاو Úبعللا لك ،نولئافتم نحنو ةديج ةيادب
عيم÷ا نظ نضسح دنع نوكن نأا ىنمتنو ةيŸاعلا ةلوطبلا ‘ نوكراضشيضس

ايناŸأ’ تاكراضشŸا ‘ يضسايق مقر
روضضح ‘ يضسايقلا مقر-لا كلÁ يذ-لا د-ل-ب-لا ة-كرا-ضشم62ـب اي-ناŸأا تح-ضضأا

ضسأارلا قرف لجضست امنيب ،رضص72Ãـلا هتعبط ماقت يذلا ديلا ةرك لايدنوم
¤وأ’ا اهتكراضشم ياوغوروأ’او ةيطارقÁدلا وغنوكلا ةيروهمج ،رضضخأ’ا

 .اهخيرات ‘
و8791 ،8391) تارم ثلث يŸاعلا بقللاب جوتŸا- ÊاŸأ’ا قيرفلا مدقتيو
كرا‰دلا ،(باقلأا٤ /52) ديوضسلا نم لك تاكراضشŸا ددع بيترت ‘ ،(7002
ددع ‘ يضسايقلا مقرلا ةبحاضص يهو (32) اضسنرف ،(٤2)9102 ⁄اعلا لطب
 .(نابقل /12) اينابضسإاو (تارم6) تاجيوتتلا

 بايغ ةنضس02 دعب ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا تاي’ولا ةدوع
لوأا دو-ع-ت-ف ،5102 ذ-ن-م ل-فÙا اذ-ه ن-ع بئا-غ-لا ،ير-ئاز÷ا بخ--ت--نŸا ا--مأا

،ةضسداضسلا ةعومÛا ‘ رئاز÷ا وضسفانم يضصحيو .٤791 ةنضسل هل ةكراضشم
(تاكراضشم3) لاغتÈلا امنيب ،(تاكراضشم7) برغŸاو (ةكراضشم12) ادنلضسيأا

،اÒخأاو .اهيضضارأا ىلع3002 ةعبط ذنم ةيŸاعلا ةضسفانŸا ‘ كراضشت ملف
‘ ةر--ضضا--ح ،1002 ذنم ةبئاغ-لا ،ة-ي-ك-ير-مأ’ا ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا نو-ك-ت-ضس
.اهل ةرم عباضس ‘ ،رضصم لايدنوم

عم بواجتي يرمعلب
ةدج يلهأا صضرع

ةيئدبم ةقفاوم ىلع ةدج يلهأا لضصح
،يرمعلب لام-ج ير-ئاز÷ا ›ود-لا ن-م

للخ ،يدوعضسلا يرودلل ةدوعلا ىلع
 .›ا◊ا يوتضشلا وتاكŸÒا

‘ ةيفاÎحا ةبرŒ ير-م-ع-ل-ب ضضا-خو
ل-ب-ق ،با-ب-ضشلا يدا-ن ع-م ة-يدو--ع--ضسلا

نويل ¤إا يرا÷ا مضسوŸا علطم هليحر
ةرادإا ع-م تا-فل-خ بب-ضسب ،ي-ضسنر-ف-لا
ضسمأا ةيفحضص ريراقت تلاقو .ثويللا
ما“إا را-طإا ‘ ى-ع-ضسي ،ةد-ج ي-ل--هأا نإا

نع ءانغتضس’ا ¤إا ،ير-م-ع-ل-ب ة-ق-ف-ضص
 .قيرفلاب بناجأ’ا ةمئاق ‘ يرمعلبل اناكم يلخيل ،يلfi ليدبب هضضيوعتو ،قيرفلا رضسيأا Òهظ اميل ضساكول يليزاÈلا

م‚ ““ضشنولا““ يدمح دومfi يرضصŸا عم يدانلا تاضضوافم تل-ضشف ا-مد-ع-ب ير-ئاز÷ا ع-فادŸا ى-ل-ع ي-ل-هأ’ا را-ي-ت-خا ع-قوو
 .ضشتيفيوليم ينفلا ريدملل لوأ’ا رايÿا ناك يذلا ،كلامزلا

وتاكŸÒا ‘ ددج ÚفfiÎ عم دقاعتلا هل حيتت يتلا ،ةيلاŸا ةءافكلا ةداهضش ىلع لوضص◊ا ‘ يلهأ’ا ةرادإا تح‚و
.يوتضشلا

 ›وغيف نم صصلختلل ىعضست يارضست’اغ ةرادإا

،رهظ ديلا ةركل  ينطولا بختنŸا ةثعب تلضصو
ةحيبضصلا ‘ تلقنت امدعب ةرهاقلا ¤إا ،ضسمأا

Ïم ى-ل-ع كلذو ،ن-يد-مو-ب يراو-ه را-ط--م ن--م
راوضشŸا ةيادب لجأا نم رضصم ¤إا ةضصاخ ةرئاط
 .ديلا ةرك لايدنوم ‘

دغ موي برغŸا مامأا ةضسفانŸا ““رضضÿا““ رضشابُيو
Úح ‘ ،ي-ف-نا-ج61 موي ادن-ل-ضسيأا ءا-ق-ل ل-ب-ق
مامأا لوأ’ا رودلا ينطولا بخ-ت-نŸا م-ت-ت-خ-ي-ضس

.يفناج81 موي لاغتÈلا

بختنŸا لبقتضسا ريزولا
 قلأاتلا ىلع مهزفحو

رقم ‘ د-ي-لا ةر-ك-ل ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا ي-ظ-ح
ر-يزو ةرا-يز-ب ة-م-ضصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب م-ه-ت-ما--قإا
يذلا ،يدلاخ يلع ديضس ،ةضضايرلاو بابضشلا

لجأا نم هعاطقو ةلودلا تا-ع-ي-ج-ضشت ه-ل مد-ق

ةبضسانÃ ةيبا-ج-يإا ة-ج-ي-ت-ن-ب ةدو-ع-لاو ق-لأا-ت-لا
لا-قو .ر-ضص1202Ã-لايدنو-م ‘ ه-ت-كرا-ضشم
ءاضضعأاو ينطولا قيرفلا يبع’ ابطاfl ريزولا
مكلقنت لبق مكترايز › فرضش““ :ينفلا مقاطلا
⁄ا--ع--لا ة--لو--ط--ب ‘ ة--كرا--ضشم--ل--ل ر--ضصم ¤إا

ة-لود-لا م-عد د-يد-ج-ت-ل ة--ضصر--ف هذ--ه.1202
لكب مكبناج-ب ا-ه-فو-قوو م-ك-ل ق-ل-طŸا ةرازو-لاو
قلأاتلا ل-جأا ن-م ة-يو-ن-عŸاو ة-يداŸا تا-نا-ك-مإ’ا

قيفوتلا ىن“أا .ةضسفا-نŸا هذ-ه را-م-غ ضضو-خو
‘ هتدارإا ىلع نهÈي نأاو ،ينطولا بختنملل

لفÙا اذه ‘ ادي-ع-ب با-هذ-لاو يد-ح-ت-لا ع-فر
قثاو انأا .ايلاع ةينطولا ةيارلا عفرو ›ودلا

.ليث“ نضسحأا ر-ئاز÷ا نو-ل-ث-م-ت-ضس م-ك-نأا ن-م
ةبضسانŸاب اضضيأا امدقم ،““مكيلع ة-ق-ل-ع-م ا-ن-لا-مآا
تروب ن’أا ينطولا بردملل هريدقتو هنافرع““

.““قيرفلا ةدايق ‘

 معدنل انه نحن““ :يركاوضس
 ““لايدنوŸا لبق بختنŸا

ةضضايرب ةفلكŸا ةلودلا ةبتاك تلاق ،اهتهج نم
Ëدقتل مويلا انئج““ :يركاوضس ةميلضس ،ةبخنلا

حا‚ ى-ن“أا .م-ك-ي-لإا ع-ي-ج-ضشت-لاو م-عد-لا ل-ك
ىلع انتدوع يتلا ةيرئاز÷ا ديلا ةرك قلأاتو
ةضضاير ةمدخ ‘ انعاطق .ةيباجي’ا جئاتنلا
ىن“أا و ⁄اعلا ةلوطب ‘ قفوم ظح .ةبخنلا
.““حاجنلا لك مكل

““رضضÿا““ لمأا نوفÙÎا
 لايدنوŸا ‘

ينفلا ر-يدŸا ترو-ب ن’أا ي-ضسنر-ف-لا را-ت-خا
ابع’02 ديلا ةركل ير-ئاز÷ا بخ-ت-ن-م-ل-ل
يتلا ⁄اعلا ةلوطب ‘ ةكراضشملل ادادعتضسا

يفناج13وÚ 31ب ر-ضصم ا-ه-ف-ي--ضضت--ضست
 .يرا÷ا

اهنع فضشك يتلا Úبعللا ةمئاق تمضضو
ةكبضش ىلع هتحفضص Èع يرئاز÷ا دا–’ا

ضسرا◊ا :م------ه ،Úف8fiÎ كو-ب-ضسي-ف
ماضشهو ،لله نيدلا رونو ،نابضضغ ةفيلخ
جا-ح ى-ف-ط-ضصمو ،ضشا-ب-ع-ك ما--ضشهو ،دواد
،ميحر رداقو ،حان-جو-ب ة-ما-ضسأاو ،قودا-ضص
Úب ع-م÷ا ترو-ب ل-ضضفو .يد-ب--ع بو--يأاو

م--ه--ل ق--ب--ضسو ةÿÈا نو---ك---لÚ Áب---ع’
دوعضسم دئاقلا لثم لايدنوŸا ‘ ةكراضشŸا
ميحرلا دب-عو رو-ب-ه-ضش ضضا-يرو ،ضسو-كر-ب
بابضش نيرخآاو ،ميحرو ضشا-ب-ع-كو ،حا-ير-ب
يŸاعلا لفÙا ‘ لوأ’ا مهروهظل نوعلطتي
يتلا بابضشلل ماعلا ةلوطب ‘ اوكراضش امدعب
ةفيلخ لثم7102 ماع ر-ئاز÷ا ‘ تم-ي-قأا

جا--حو ،لل--ه ن--يد---لا رو---نو ،نا---ب---ضضع
 .يروكو يدبعو ،قوداضص
ى-ل-ع ترو-ب ن’أا بردŸا دا-م--ت--عا ي--تأا--يو
ةيلÙا  ةلوطبلا فقوت ببضسب ÚفÙÎا

ىو--ت--ضسم ى--ل--ع ر--ثأا ا--م و--هو ر--ئاز÷ا ‘
د--جاو---ت---ي Úح ‘ ،Úي---لÙا Úب---عل---لا
ن-م م-ه-ن-ك“ ةد-ي-ج ة-مرو-ف ‘ نو-فÙÎا

.لايدنوŸا ‘ قرافلا عنضص

ةركل ⁄اعلا ةلوطب ةماقإا
روهمج نودب رضصم ‘ ديلا
ديلا ةركل ⁄اعلا ةلوطب ةماقإا رضصم تنلعأا
مويلا نم72ـلا اهتخضسن ‘ اهفيضضتضست يتلا
.روه-م-ج نود-ب ،يرا÷ا ي-ف-نا-ج13 ¤إا

ةركل ⁄اعلا ةلوطبل ايلعلا ةنجللا تدقعو
ةضسا-ئر-ب ،ضسمأا ،ا-عا-م-ت-جا لا-جر-ل-ل د-ي-لا

،›وبدم ىفطضصم يرضصŸا ءارزولا ضسيئر
ة-ب-ع-ل-ل ›ود-لا دا–’ا ضسي-ئر رو--ضضح--بو

تا-ب-ي-تÎلا ة--ع--با--تŸ ،ى--ف--ط--ضصم ن--ضسح
نايب بضسحب ،ةلوطبلا قلطن’ ة-ي-ئا-ه-ن-لا

 .يموكح
نوكت نأا ىلع ،عامتج’ا للخ قافت’ا ”و

،Òهامج نودب ةلوطب-لا تا-يرا-ب-م ع-ي-م-ج
تاءار-----جإ’ا ة-----مز-----ح ن-----م-----ضض كلذو
يدضصتلل رضصم اهذخت-ت ي-ت-لا ة-يزاÎح’ا
،(91-ديفو-ك) د-ج-ت-ضسŸا ا-نورو-ك ضسوÒف-ل
Úيملعإ’ا ى-ل-ع رو-ضض◊ا ر-ضصت-ق-ي ا-م-ي-ف
دا–’ا تا-ب-ل-ط-ت-مو تاو-عد-لا ن-م دد--عو
 .›ودلا

 ةيدنأ’ا بقاعتو اهتاديدهت ذفنت طابضضن’ا ةن÷
طا-ب-ضضن’ا ة-ن÷ تذ--ف--ن
ةركل ةيرئاز÷ا ةطبارلاب
ةبقاعÃ اهتاديدهت مدق-لا
ن-ع ة-ف-ل--خ--تŸا ة--يد--نأ’ا
لوضص◊ا فلم لا-م-ك-ت-ضسا

يدا---ن---لا ةزا---جإا ى----ل----ع
يفناج01 ل--ب--ق فÙÎا

ضضر-----ف ترر------قو .1202
ا-هرد--ق ة--ي--لا--م ة--مار--غ
ى-ل--ع را--ن--يد000002
ن--ع ةر--خأا--تŸا ة--يد---نأ’ا

قلعتيو ،اهتا-ف-ل-م ة-يو-ضست
،رئاز÷ا ة-يدو-لوÃ ر-مأ’ا

قا--فو ،دادزو--ل--ب با--ب---ضش
،ضسابعلب دا–ا ،جÈلا يلهأا ،رئاز÷ا دا–ا ،نارهو ةيدولوم ،ياد Úضسح رضصن ،فيطضس
91 ةداŸا تقبط اهنأا ،ةفÙÎا ةطبارلل يمضسرلا عقوŸا Èع نايب ‘ تدكأاو .نازيلغ عيرضسو
طورضشل ةيدنأ’ا لاثتما مدعل ،مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–’اب ضصاÿا طابضضن’ا نوناق نم
ةيدنألل ةيناث ةلهم ةنجللا تحنم امك .فاÎح’ا ةضصخر حنÃ ةضصاÿا تادنتضسŸا عاديإا
لبق ضسمأا نم اًرابتعا ،اًموي03 مودتضس ،يرئاز÷ا دا–’ا طورضشب مازتل’ا نع ةرخأاتŸا

.ديضصرلا نم طاقنلا مضصخ ¤إا لضصت دق ةديدج تابوقع طيلضست
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تاذلا ريوطت

ةشضايرلإ
انلافطأ’

نداو نب ناصضمر سضاير /اهبتكي
،لافطألا توصص وه انتاعمت‹ ‘ فعصضألا توصصلا اÃر
اذإاو ،مهيف ركفن نم رخآا مه-ف را-م-ث-ت-صسلا ‘ ا-نر-ك-ف اذإاو
يه انناهذأا ¤إا ردابتي ام لوأاف مهيف رامثتصسلا ‘ انركف
سسورد--لا ل--جأا ن--م لاŸا Òفو--ت ›ا--ت--لا--بو ،ة--صسارد--لا
،تÓئاعلا ىلع اÒبك ائبع تح-ب-صصأا ي-ت-لا ،ة-ي-صصو-صصÿا

اهيف مكحتلا بجو ،ّبدو ّبه نم لكل ةيوصضوف اقوصسو
نوكت ىتح ةينئتمو ةلماصش ةصسارد اهتصساردو اهتبقارمو
لافطألا ‘ رامثتصسلاو .مده ل-ما-ع سسي-لو ءا-ن-ب ل-ما-ع
أادبي ،هللا همحر ،يبن نب كلام ركفŸا كلذ ¤إا Òصشي امك

ةمهم دج ةراصشإا هذهو ،مهتدلو نم ¤وألا ةظحللا ‘
نافÓتخي Úبعصشب ةعصساو ةفاقثو براŒ هل ركفم نم

جهنŸا مادختصسا ىل-ع ة-ق-ئا-ف-لا ه-ترد-قو ،سضقا-ن-ت-لا د-ح
رخأاتو بوعصش ةصضهن بابصسأاب ةقيمعلا ةفرعŸاو نراقŸا
.ىرخأا

تلا‹و ةد-يد-ع ه-جوأا ه-ل لا-ف-طألا ‘ را-م--ث--ت--صسلاو
وه ،لاقŸا اذه ‘ هيلع دكؤوأا نأا تدرأا يذلاو ،ةعصساصش
عصساولا راصشتنلا مكحبف ،ةصضايرلا لا‹ ‘ رامثتصسلا
تاهمألاو ءابآلا نكصست يتلا قلقلا ةلاحو اي-جو-لو-ن-ك-ت-ل-ل
تافاطتخلاو ،ةنمآا دعت ⁄ يتلا عراوصشلا نم فواıاو
ببصسب رخآل Úح نم انمد-صصت ي-ت-لا لا-ف-طأÓ-ل ةرر-ك-تŸا
ىقبي نأا رومألا ءايلوأا ةياغ حبصصأا ،ة-يوا-صسأاŸا ا-ه-تا-يا-ه-ن
ىتحو ةصساردلا ‘ مويلا ةياهن دعب تقولا مظعم مهلافطأا

نيديحو ناردج عبرأا Úب لزانŸا ‘ ةيصسردŸا لطعلا ‘
دحأا ل ،ةيتوبكنعلا ةكبصشلا ⁄اع ‘ Úقراغ ،مهفرغ ‘

مÓظلا فرغ يأا ‘و نولصصتي نم عمو نولعفي اذام يردي
نورعصشي مهف ،نوصضار ءايلوألا نأا و-ه م-هŸا ،نو-كر-ح-ت-ي
ل م-هو ،م-ه-ي Ó-ف كلذ اد-ع ا-مأا ،م-ه-ن-ي-ب م-ه-نأل نا-مألا--ب
ّلإا م-ه-ن-م نو-ك-لÁ لو نور-ي ل م-ه-نأا ف-صسأÓ-ل نو-كرد--ي
مهتودقو مهتابغرو مهصسيصساحأاو مهلوقع اّمأا ،مهداصسجأا

ل نولوه‹ ،نورخآا اهيف مكحتب حبصصأا دقف مهتامامتهاو
.ائيصش مهنع ملعي دحأا

ة-ق-ي-م-عو ةد-يد-ع ىر-خأا با-ب-صسألو با-ب--صسألا هذ--ه--لو
نع ىرخأا تلاقم ‘ لبقتصسŸا ‘ هللا لوحب اهلوانتنصس
،ي-صضا-ير-لا را-م-ث-ت-صسلا ءا-ج ،ةÒطÿا ةر-ها-ظ-لا هذ-ه
،ازيكرت ىوقأاو اروصضح Ìكأا ل-ف-ط-لا ل-عŒ ة-صضا-ير-لا-ف
،دصس÷او لقعلا Úب مهŸا طبارلا كلذ يوقت ،ءاكذ دصشأاو
يمنت ،اطاصشن Ìكأا مهلعŒو ،مهصسفنأاب مهتقث نم ديزت
،نصسحألا قيق– ¤إا امود مهعفدتو ،ةيدصس÷ا مهتينب
Úبو مهنيب اعنام ارادج نوكتو ،مهتصسارد ‘ مهدعاصستو
ةكبصشلا ‘ م-ي-صشه-لا ‘ را-ن-لا-ك ةر-صشت-نŸا مÓ-ظ-لا فر-غ

،ةصضايرلا يأا ،اهنأا امك ،ةءاÈلا دصصÎت يتلا ةيتوبكنعلا
ةدا-ه-صشو ،ة-ي-ق-ي-ق-ح تا-قد-صصل لا‹و قÓ-خأاو ماز--ت--لإا
‘ اهبحاصص ديف-ت ة-صسارد-لا ةدا-ه-صش بنا-ج ¤إا ة-ي-فا-صضإا
.بيردتلاو فاÎحلا ⁄اع جولول لبقتصسŸا

يتلا ةيبا-ج-يإلا ر-صصا-ن-ع-لا كل-ت ق-ق– تا-صضا-ير-لا ل-كو
اهÌكأا ةيعافدلاو ةيلاتقلا تاصضايرلا ىقبت نكل ،تركذ
اهيف درفلا روsطَتو ،درفلا ىلع دمتعت اهنأل ،اعفنو ةدئاف
¤إا هعم رمتصست اهرامثو ،اعيرصسو اظحÓمو ازكرم نوكي
.خيصشي نأا
نم Òبك ددع دهاصشأا سسلاج انأاو ،لاقŸا اذه بتكأا Êإا
ة-يو-ي-ح م-ه-ل-ك ،ي-تار-ك-لا ة-صضا-ير نو-صسراÁ لا--ف--طألا

،مدقتم مازح لين لجأا نم ناحتما موي وه مويلا ،طاصشنو
ءايلوألا ،هرخآا نع ءيلت‡ تارايصسلا نكر ناكم تكرت
اوءاج ،ةرماع ةداعصس مهرمغت ،بحب تابيردتلا نوعباتي
هذه ‘ مهنوق-فار-ي ،م-ه-نو-م-عد-ي ،م-ه-لا-ف-طأا نود-نا-صسي
،مهلافطأا ‘ نورمثتصسي ،مهتايح نم ةصساصس◊ا ةÎفلا
ءانب ،ءا-ن-ب-لا ةÒصسم ل-صصاو-ي يذ-لا ل-ي÷ا نو-ن-ب-ي م-ه-نإا
مهترظنو مهتف-صسل-ف ه-ب-ل-ط-ت يذ-لا نا-صسنإلاو ةرا-صض◊ا
   .ةايحلل
‘ سضورفمو مهم رامثتصسا لافطألا ةصضاير تحبصصأا دقل
،ةديدع ةيبرغ لودو Úصصلاو نابايلا ‘ ،ةمدقتŸا لودلا
رامثتصسا ا‰إاو ،ةصساردلا ‘ ةيصساصسأا ةدامك طقف سسيل
اهبلطي لكلا ة-ن-صسح ةدا-عو اد-ج ة-م-ه-م ة-فا-ق-ثو ي-مو-ي
ل نأاو ،اذه كرادتن نأا ا-ن-ي-ل-ع بجو اذ-ه-لو ،ا-ه-ع-ج-صشيو
اهنأاب دقت-ع-نو ة-ي-صصو-صصÿا سسورد-لا ى-ل-ع ط-ق-ف ز-كر-ن
Ëدقتو هابتنلا ءايلوألا ى-ل-عو ،ي-ق-ي-ق◊ا را-م-ث-ت-صسلا
اهرامثو ةÒبك اهدئاوف نإاف ،م-ه-لا-ف-طأا ةد-عا-صسŸ د-ه÷ا

موي باطÿا نب رمع قدصص دقو ،Óجاع مأا Óجآا ةبيط
.ليÿا بوكرو ةيامرلاو ةحابصسلا مهدلوأا اوملع :لاق
اهل نوليÁ يتلا ةصضايرلا مهدلوأل اوراتخي نأا ءايلوأÓلو
.اهتصسرا‡ ‘ نوبغريو

ةليشصألا ةهكنلاو ..عيفرلا قوذلا
؟ةيجوزلإ ةاي◊إ ‘ للŸإ هجإون فيكقيرعلا سسكسسكلا قبط ةياكحو رياني ديع ؟ةيجوزلإ ةاي◊إ ‘ للŸإ هجإون فيك

نأا ن-----كÚ Áجوز-----لا Úب ب◊ا
Úفرطلا نم Óًك رع-صش اذإا د-ق-ف-ُي
سشع-ف ،ر-خآلا بل--ق كل--ت--ما ه--نأا

ة--بÙا نأا بقر--ت ى--ل--ع ًا---م---ئاد
،قلاÿا ديب بولقلا نأاو ،قزرلاك
ل-ي-م-ج-ب ة--م--ع--ن--لا او--ن--صسحأا--ف
لو ،مازت-للا قد-صصو ما-م-ت-هلا

Œا او-ل-عŸم-ك-تا-ي-ح ‘ بد-ي ل-ل،
هجاوت يت-لا ل-كا-صشŸا ن-م ل-لŸا-ف
دعب ةصصا-خو ،ة-ي-جوز-لا ةا-ي◊ا
ن---م ¤وألا سسمÿا تاو---ن----صسلا
لزعني Úجوز-لا د-ج-ن-ف ،جاوز-لا

لوحت-تو ر-خآلا ن-ع ا-م-ه-ن-م Óً-ك
روب سضرأا ¤إا ةيجوزلا ة-قÓ-ع-لا

ةدوŸاو ب◊ا ا--ه---ي---ف تب---ن---ي ل
ن--م Óً--ك ر--ظ--ن--يو ،ءا--ط---ع---لاو
ماهتلا ةرظن-ب ر-خآÓ-ل Úجوز-لا
Óًك نأاكو ،موللا ءاقلإاب ةبحاصصŸا

!ببصسلا تنأا رخآÓل لوقي مهنم
يطعي ام-ه-ي-ل-ك نأا ة-ق-ي-ق◊ا ‘و
بو-ل-صسألا--ب سسي--ل ن--ك--لو ب◊ا
نم يه ةأارŸا نألو ،هيف بوغرŸا
،عر-صسأا ل-لŸا ا-ه-ي--ل--ع سسك--ع--ن--ي
ًا-ي-صسف-ن ا-ه-ي-ل-ع ر-ثؤو-ي ›ا-ت-لا--بو
اهنيب ةقÓ-ع-لا ى-ل-عو ًا-ي-ف-طا-عو
،دد-صصلا اذ-ه ‘و .ا--ه--جوز Úبو
) يرصسيوصسلاروصسيفوÈلا لو-ق-ي
اياصضق ‘ ثحابلا ،(Úصساي ىنيو
،ة-ي-جوز-لا تا-قÓ-ع-لاو ةر-صسألا
كل-ت“ ن--م ي--ه ةأارŸا نإا لو--ق--ي
يهو ،ةيجوزلا ةداعصسلا حا-ت-ف-م

مظعم لولح اهديب كصس“ يتلا
جوزلا عم اهجاوت يتلا تÓكصشŸا
.ةرصسألا وأا
،ه-يأار-ل ي-تو-صص م-صضأا ا-نأاو م--ع--ن
ميظنت مامز كل“ نم يه ةأارŸاف
Êو-ك-ت ى-ت-حو ،ا-ه-ت-ي-ب-ب رو--مألا

ي-م-ل-صست-صست ل ة-ح-جا--ن ة--جوز
كتايولوأا بيترت يديعأاو للملل
:يتآلا قيرط نع ديدج نم
جوز----لا ةروا----ح----م----ف :راو◊ا(1)
ة-ق-ير-ط-ب ن-ك-لو ل-لŸا سصو-صصخ--ب
دد-ه-ي ه-نأا سسا-صسأا ى-ل-ع ة-ف-ي--ط--ل

جوزلا مهفت يعاود نم ،ام-ك-تا-ي-ح
كعم نواعتلا ›اتلابو ،رمألا اذهل
هيلع بلغتلل
داجيإا كيلع-ف :تقو-لا م-ي-ظ-ن-ت (2)
تاردابŸا ذاختل ‘اكلا تقولا
ة--با--تر--لا ى--ل--ع ءا--صضق--ل---ل
،كتايح‘ Úتور----لاو
ججحتلامدعو
ةÌكوبعتلاب
لاغصشنلا

ناك امهم ةي-ل-ئا-ع-لا تا-ي-لوؤو-صسŸاو
ر-ثؤو--ي--صس ه--نأل ،ًا--ح--ي--ح--صص كلذ
كجوز-ب كت-قÓ-ع ى-ل-ع بل-صسلا--ب
ه--م--ت--ه--م Êو--ك--ت ⁄ نإا و ن--ك--لو
بحي لجرلاف ،مامتهلا ي-ق-ل-خا-ف
رد-ق-تو ه-ب م-ت-ه-ت ى-ت-لا ة--جوز--لا

.هدوجو
ةأارŸا ى---ل---ع :ةأا----جا----فŸا حور (3)

Úح نم اهدلوأاو اه-جوز ةأا-جا-ف-م
Úتور-ل-ل ر-يا-غ-م ج--ما--نÈب ر--خآل

ءا-ن-ثأا ة-صصا-خو دا-ت--عŸا ي--مو--ي--لا
ىو-ت-صسŸا ى-ل--ع ا--صضيأاو ،ل--ط--ع--لا
ما-ي-ق-لا ة-جوز-لا ى-ل-ع ي-ف-طا-ع--لا
،ا-ه-جوز ا-هد-ه-ع-ي ⁄ تاÒي-غ--ت--ب

ةد---يد---ج سسبÓ---م ءا---ن---ت---قا----ك
مامتهلاو

كتقانأاب

جوز-لا ل-ع-ج-ي-صس اذ-ه-ف ،ة--صصاÿا
ه-ت-جوز د-ق-ف-ي ⁄ ه-نأا ف-صشت--ك--ي
لو ،اه-ب-حأا اŸا-ط-ل ي-ت-لا ة-ل-ي-م÷ا

ى-ل-ع ظا-ف◊ا ‘ ًا-مو--ي Êوا--ه--ت--ت
.كلامجو كتثونأا
ة--جوز--لا Êو--ك :ح--ما---صست---لا (4)
ًا-م-ئاد ر-ظ-ت-ن-ت ل ي-ت-لا ة-ل-قا--ع--لا

لب ،ًامئاد ة◊اصصŸاب اهجوز ةردابم
ىتح هعم هfiاصستم نوكت نأا بجي
لو ،امكنيب فÿÓا ةو-ه سصل-ق-ت-ت
ل ًام-ي-ح-ج ئدا-ه-لا سشع-لا ح-ب-صصي
!!!قاطي
دحأا للŸا نأا ةركفب ينيهتصست Óف
ام اذهو ،ةيجوزلا ةنايÿا بابصسأا

كزفحيو ةÁزع-لا كي-ف يو-ق-ي-صس
،للŸا ىلع بلغتلل راكفألا لك لعفل
ًاحور كل“ ي-ت-لا ة-جوز-لا Êو-ك-ف
ًا-عا-ب-طو ًة-ب-ي-ط ًا-صسف-نو ة-ح-م--صس
ىلع ةرداق ةط-ل-صست-م Òغ ة-ئدا-ه

نا----ن◊ا----ب ا----ه----جوز ءاو----ت----حا
لأا ىل-ع ي-صصر-حاو ،ما-م-ت-هلاو
.امكتايح ¤إا للŸا لخدي

،مصشألا ةرجرج لا-ب-ج سسك-صسك ن-م
ة-ق--ل--عŸا رو--صس÷ا ى--ل--ع Úجر--ع--م
¤إا  ا-جو-لو ،ةر-حا-صسلا ة-ن-ي-ط-ن--صسق
ر--ح--ب--لا سسور--ع ل--ج--ي--ج قا--م--عأا
بر--غ---لا ةر---هو---ج ¤إا ،ط---صسو---تŸا
ر-ح-صسب ارور-م نا-صسم--ل--ت ير--ئاز÷ا

تا--ب--ح Òصست ،Òب--ك--لا ا--ن---بو---ن---ج
‘ ن-مز-لا Èع ة-ل-حر ‘ سسك--صسك--لا

اقبط Òخألا ‘ لكصشتل ،يهب بكوم
نم مغرب ،ةقيمعلا رئازجلل ايصسيئر
يتلا داوŸاو هÒصض– قرط فÓتخا

هقاوذأا ‘ فÓتخاو ،هيهط ‘ لخدت
ديصس ةلكألا هذ-ه ى-ق-ب-ت ،ه-ن-ي-يز-تو
ل-ك ‘ ة-ير-ئاز÷ا ة-ل-ئا--ع--لا د--ئاو--م
ةيخيراتلا دهاوصشلا دكؤوتو ،ةبصسانم

““ ة-ل--كأل يرا--صض◊ا ءا--م--ت--نلا ن--ع
.رئاز÷ا ¤إا ““يصسكصسكلا

،رحبلا هكاوف ،لشسعلا ،بيبزلا
ضضيبلا ،تاورشضÿا ،رمتلا
يشسكشسكلا دادعإل تايلوقابلاو

ع-ب-ط-م نا-كرأا Èع لو-ج--ت--ن ن--ح--نو
يذ-لا ،““ة-ير-ئاز÷ا ةأارŸا تا--عاد--بإا““
بث--ك ن--ع فر--ع--ت--لا سضر--غ--ب د--عأا

،ي-خ-يرا-ت-لا ه-ج-ه-ن ى-ل-ع عÓ--طلاو
عاو-نألا ن-م ل-ئا-ه-لا م-ك-لا ا--ن--ظ--حل

ا-ن-ن-طو ه-ب ر-خز يذ-لا ي-صسك--صسك--لا
ثي--ح ،تل--خ رو---صصع Èع ر---ئاز÷ا

ةي-فا-ق-ث-لا ة-ي-لا-ع-ف-لا هذ-ه تح-م-صس
عاو--نأا فا--صشت--كاو Ìكأا فر---ع---ت---لا

flمخزلل ةجيتنو ،قبطلا اذهل ةفلت
،ي---خ---يرا---ت---لا ‘ر----عŸا م----كاÎلاو
عونت ¤إا تّدأا اهلك ىرخأا تاÒثأاتلو
رهظأا ا-م اذ-هو ،خ-ب-طŸا اذ-ه ‘ Òب-ك
ةلكألا هذه دادعإا ‘ انيابتو افÓتخا
نمو ،ىرخأا ¤إا ةقطنم نم ةيبعصشلا
د‚ هخبط ‘ لخدت يتلا داوŸا Úب
،ايبوللا ،سسد-ع-لا ،ة-نا-ب-ل÷ا ،لو-ف-لا
،ر-ح-ب-لا ه-كاو--ف ،ل--صسع--لا ،بي--بز--لا
،تا-ي-لو-قا-ب-لا ،سضي-ب-لا ،تاور-صضÿا
،سسرغلا رمتلا ،ركصسلا
طو-ل-ب-لا ،ةرذ-لا ،Òع-صشلا ،ق-ي-قد--لا

ا-ه-ن-م ع-ن-صصت ... ة-يÈلا سشئا--صشحو
ةيبهذلا تابح
نم Òثكلا ةيرئاز÷ا ةأارŸا لمعتصست
،ي-صسك-صسك-لا تا-ب-ح ة-عا-ن-صصل داوŸا

ي-هو ،ا-ع-ئار ا-قاذ-م كلذ-ب ي-ط-ع-ت--ف
طو-ل-ب-لا ،ةرذ-لا ،Òع-صشلا ،ق-ي-قد--لا

داوŸا هذ-ه ن-مو ،ة--يÈلا سشئا--صشحو
،ةرذ---لا ،Òع---صشلا ،ق---ي---قد---لا د‚

متي امك ،ة-يÈلا سشئا-صشحو طو-ل-ب-لا
ءارأا ¤إا ادا-ن-ت-صسا ق-طا--نŸا سضع--ب ‘

تع-ل-ط-ت-صسا ي-ت-لا ،تا-خ-ب-ط-لا كل--ت
نأا ،عو-صضوŸا لو-ح ن--هءارأا ““راو◊ا““

عنصصت سسكصسكلا تابح سضعب كانه
نو-ك-ي يذ-لا ق-ي-قد-لا ةدا-م جز-م ن-م
ق-ي-قد--ب بل--صصلا ح--م--ق--لا  هرد--صصم
نم مهنمو ،Úللا حمقلا نم جرختصسŸا

Áب جزÚ تدا-----مÚ ث وأا----Óداو----م ث
Òخألا ‘ ي-ط-ع-ي-ل ،ا--ف--نأا ةرو--كذŸا
ةفلتfl تايم-صست-بو ةدد-ع-ت-م عاو-نأا
ر-خأا ‘ بصصي يذ-لا ،ق-ب--ط--لا اذ--ه--ل
ي---صسك----صسك----لا ““بلا----ق ‘ فا----طŸا
.““يرئاز÷ا

يصسون-صس لو-ق-ت ،دد-صصلا اذ-ه ‘و
سسكصسك نإا ،طاوغألا ةيلو نم ىليل

نمو ،ةصصاخ ةزيم ه-ل ة-ق-ط-نŸا هذ-ه
هÒصض– ‘ ل-خد--ت ي--ت--لا داوŸا Úب

،““ايوباكلا““ اه-ن-م ،داوŸا ن-م ة-عو-م‹
،م-ح-ل-لاو ة-عر--ق--لا ،رز÷ا ،تف--ل--لا

ي-ت-لا تار-ه-ب-لا سضع-ب ه-ي-لإا فا-صضتو
ةدام لث-م ،ةز-ي‡ ة-ه-ك-ن ه-ل ي-ط-ع-ت
،مطا-م-ط-لا ،خ-ي-صشلا بي-صش ،ة-ب-ل◊ا

ر“ بكصس متي هيهط نم غارفلا دعبو

fiا ‘ ىلŸا ىلع ءاŸاعباط يطعيل قر
هذه رهتصشت ام-ك .قرŸا اذ-ه-ل ا-صصا-خ

ةخابط-لا تاذ ¤إا ادا-ن-ت-صسا ة-يلو-لا
وهو ،““دودرŸا““ وأا ““سسكوكÈلا ““ قبطب
نوكي نك-ل ““سسك-صسك-لا““ ةدا-م ه-ب-صشي
معطب ،لكصشلا ثيح نم هنم نصشخأا
و ف-فÛا سشم-صشŸاو ي-ح-صصلا مو-ث-لا
.سسامرهلا

دبع ةخابطلا ترصضح ،اه-ت-ه-ج ن-مو
يزيلإا ةيلو تناج نم ةزيزع Ëادلا

““ةلŒ ““ زبخ ،يرئاز÷ا بون÷ا نم
،““وبلك ““ ةÒمخ عم حمقلا نم عونصصŸا

‘ لخدت يذلا ““تات-ف-ل““ ق-ب-ط اذ-كو
حمق-لا ةدا-م ة-ي-عا-ن-صصلا ه-ت-ب-ي-كر-ت
ىلع عصضويو Úللاو بلصصلا ه-ي-عو-ن-ب

نم قئاقر هنم عنصصتو ةنيجع لكصش
اهنييزت متي ا-ه-ي-ه-ط د-ع-بو ،Úج-ع-لا
سسد--ع--لا--ب ر---صضح---ي يذ---لا قرŸا---ب
،ةفلتfl لباوتو لصصبلاو مطامطلاو
،““ام““ ،““خيصشلا ةي◊““ وأا ةطيبر لثم
سسار ،Òب-ج-ن-ك--صس ،ل--ح--ك--ل دو--ع--لا
،نو-م-ك-لا ،سضرألا ة--م‚ ،تو--نا◊ا
.محللاو ،دوصسألا لفلفلا ،رازبل
ةي-نا-صسم-ل-ت-لا ““ة-ف-صسلا““ تنا-ك ا-م-ي-ف

ـ اذه ‘و ثيح ،خبطŸا اذهب ةرصضاح
ـديبع ةزعوب سسجرن ةديصسلا لوقت
لوعفŸا يراصس لازام قبطلا اذه نإا

““ة-ف-صسلا»و ،Êا-صسم-ل--ت--لا تي--ب--لا ‘
فا-صضي سسك-صسك تا-ب-ح ن-ع ةرا-ب--ع

يأا ،زو-ل-لا ،بي-بز--لا ،ل--صسع--لا ه--ي--لإا
.تيبلا برل ةيئارصشلا ةردقلا بصسح
‘ ةأارŸا د‚ بو-ه-صسلا ة-ق-ط-ن-م ‘و
ق-ب-ط-ب ر-خ-ت-ف-ت ة-ف--ل÷ا ة--ق--ط--ن--م
ثي---ح ،سسي---فر---لا
ةديصسلا انت-ف–أا
Êدم ة-ي-ها-ط-لا

ة-ق-ير-ط-ب ةد--ح
اذ---------ه Òصض–

عون-صصŸا ق-ب-ط-لا
ر“ دي-م-صسلا ن-م
ةدبز-لاو سسر-غ-لا
نا--------هد---------لا وأا
ن--م جر--خ--ت---صسŸا

،ة-ج-ع-ن-لا بي--ل--ح
ة------ل------كأا ي-------هو
ة-صصا-خ ،ةرو-ه-صشم
مو--ي--لا لو--ل--ح ع--م
وأا عيبر-لا ن-م لوألا

.منغلا زج
يزيت ةق-ط-ن-م ن-مو
ةد---ي---صسلا تتأا ،وزو
قبطب ة-ي-ما-صس ما-صص

يذ----لا سسك----صسك-----لا
ةهكنب هÒصض– ةقيرط نمصض لخدت
ة--كرا--بŸا نو--ت--يز--لا ةر---ج---صش تيز
ن-------م ىر-------خأا عاو-------نأاو سصم◊او
‘ ة-صصا-خ ة-فور-عŸا ،تا-يو-لا-ق--ب--لا

وأا محللا ¤إا ةفاصضإلاب ،ءاتصشلا لصصف
.تاورصضÿا

ةخابطلا تر-صضح ة-ن-ي-ط-ن-صسق ن-مو

ق--ب--ط ر---فا---صصو---ب ا---يرا---ب ةر---هاŸا
سسكصسكلاو ،ر-ف-ظ-لا-ب ة-خو-صشخ-صشلا
م◊و جا--جد--لا--ب ““روÙ»ـب ى--م--صسŸا
.تاورصضÿا ¤إا ةفاصضإلاب ،فورÿا
نب تف–أا دقف ةلقرو ةقطنم نع امأا

يرئاز÷ا خبطŸا ناكرأا ةيقر ةÁرك
نم عونصصŸا يهصشلا سسكصسكلا قبطب
نم ةجرختصسŸا ةي-ح-صصلا با-صشعألا
،فيصسلا لقم ،Îعزلا لثم ةعيبطلا
¤إا داوŸا هذه فا-صضتو ،ة-فو-طر-ق-لا

فورÿا م◊ ه-----ب ر-----م-----حأا قر-----م
نم يفصصŸا رمتلا ءا-مو ،فو-لزو-ب-لاو
¤إا ة--فا--صضإلا--ب ،ر--م---ت---لا ا---يا---ق---ب
،ر-م-حأا ل-ف-ل-فو لو-ف-لاو تاور-صضÿا
سسكصسكلا قب-ط ن-م ه-صسف-ن ف-ن-صصلا

،ةيادرغ ةن-يد-م نا-ك-صس د-ن-ع هد‚
ا-كو-ل ةد-ي-صسلا ا-ن-ل ه-تد-كأا ا-م بصسح

.فولزوبلا ءانثتصساب ىليل
انفدا-صصي ط-صسو-تŸا ر-ح-ب-لا ةؤو-لؤو-ل-بو

نيدرصسلا وأا تو◊اب سسكصسكلا قبط
،ل-ج-ي-ج ة-يلو ه-ب ر--ه--ت--صشت يذ--لا

سضيرع ةجا◊ا ان-ل ه-تد-كأا ا-م-ب-صسح
سسك-صسك-لا اذ-كو ،ءار-هز-لا ة-م-طا--ف
ا-ب-ير--ق--ت .تاور--صضخ نود سضي--بألا
ندŸا يقاب ‘ هد‚ هصسفن سسكصسكلا
،لاصشرصش ،Âاغتصسم لثم ،ةيلحاصسلا

تر-صضح ا-م-ك .ةد-ك-ي-ك-صسو ةزا-ب-ي--ت
سسيفرلا““ قبط ةدرو نارمع ةديصسلا
نعو ،سسيصسخر ةر-صسكو ““يوار-يز-لا
ر--ئاز÷ا ن--م ي---بر---غ---لا ل---حا---صسلا
ة-ق-ط-ن-م ط-ب--صضلا--بو ،ة--م--صصا--ع--لا

ة--جا◊ا تر--صضح--ت--صسا لا---صشر---صش

ق---ب---ط سضا----ير ة----يرو----ح
وأا منغلا سشرك ““ ةراودلاب سسكوكÈلا
ةد-ن-جأا ن-م  ““نا-ب-صصع-لا““ وأا ““ر--ق--ب--لا

.تونا◊ا سسار ةهكنب ليصصألا خبطم
عاد-بإا ن-م ة--نر--قŸا ¤إا ة--فا--صضإلا--ب
ةن-يد-م ن-م ةد-ي-ع سشو-ل-ع ةد-ي-صسلا
ةماّم◊ا سسكصسكو لغÈلاو ،ةعيلقلا
‘ تننفت ،دورو-لا ة-ن-يد-م ة-يد-ل-ب-لا

،خ-ب-ط-لا ن-ف ‘ ةر-هاŸا ا--م--ه--ع--ن--صص
فلصشلا ةنيدم ¤إا ،ةقيزر Êاملقوب
رحبلا رحصس تعنصص يتلا ةيلحاصسلا
ةد--ي--صسلا تف–أا  ثي--ح ،ط--صسو--تŸا

هذه ‘ ةمصصاعلا ةدئام ،ةديبز حارف
وأا موم◊ا سسكصسك قبطب ة-ي-لا-ع-ف-لا

ن-ع ةرا-ب-ع Òخألا اذ-هو ،لا--ح--ل◊
اذ--ه د--ع---يو ،قاذŸا ةر---م ة---ب---صشع

مد--ق--ي ،ةدو÷ا ع--ي--فر  سسك--صسك---لا
ةياجب نمو .ركصسلاو بيارلا بيل◊اب
تر-صضح ،ة-فر-عŸاو م-ل-ع-لا ة--ن--يد--م
““ قبط ثزوزع“ ىصسوم نب ةديصسلا

قيقدلا نم عن-صصي يذ-لا ،““Úبا-بر-ك-ت
هيعون-ب م-ح-ل-لاو تار-ه-ب-لاو ن-صشÿا

يتلا ةل-كألا هذ-ه ،تيز-لاو سضي-ب-لاو
سصاÿا همعط هل ةقطنŸا اهب رهتصشت
.عيفرلا هقوذو

قبط ةياكحو ...رياني ديع
قيرعلا ضسكشسكلا

بحا--صص ،و--ل◊ ي--ل--ع د---ي---صس د---كأا
‘ ديلاب يصسك-صسك-لا ل-ت-ف ة-صسصسؤو-م

ع-م--تÛا نأا ،““راو◊ا ““ ع--م ه--ث--يد--ح
رهصش نم21 لولحب داتعا يرئاز÷ا

لا-ف-ت-حلا ،ما--ع ل--ك ن--م ي--ف--نا--ج
راصصتناب ا-صسا-صسأا ة-ط-ب-تر-م ىر-كذ-ب
““قا-ن-صشو-صش““ لوألا ي-غ-يزا-مألا كلŸا

نيذلا ،ةنعارفلا ىلع م/ق059 ةنصس
لامصش ق-طا-ن-م ¤إا لو-خد-لا او-لوا-ح

كلت تناك ثيح ،اه-بو-ن-جو ا-ي-ق-ير-فإا
نم تÒغ ةلصصافو ةمصساح ةكرعŸا

امك .Ëدقلا خ-يرا-ت-لا ل-ك-صش ا-ه-نأا-صش
Ëوقت ‘ اصضيأا خيرا-ت-لا اذ-ه ط-ب-ترا
Ëو-ق-ت-لا--ب ى--م--صسي ا--م ¤إا ر--يا--ن--لا
‘ نوحÓفلا هعبت-ي يذ-لا ي-حÓ-ف-لا

،سسرغلاو يقصسلا طب-صضل م-ه-تا-عارز
،ثر◊ا مصسوم ةياهن رياني لكصشي ذإا

ةبصسانŸاب توي-ب-لا تا-بر مو-ق-ت ثي-ح
نوكت ةلئاعلل ةصصاخ تابجو دادعإاب

Òع-صشلا ةدا-م ن-م ة-عو--ن--صصم ةدا--ع
ق--ب--ط ا--ه--ت--مد--ق--م ‘و ،ح--م--ق---لاو
نم ةيبعصش تÓكأا اصضيأاو ،يصسكصسكلا
،ة--ت--صشر---لا ل---ث---م ،ه---تاذ رد---صصŸا
ا-م اذ-هو ،ةد-يÎلاو ة--خو--صشخ--صشلا
ل----صصأا نأا ـ و----ل◊ لو----ق-----ي ـ Úب-----ي
ير-ئاز÷ا خ-ب-طŸا و-ه ي--صسك--صسك--لا
.Ëدقلا

ةد-ي-م-ح تح-صضوأا ،ا-ه-ت-ه--ج ن--م
ة-ظ-فاfi ،سسو--صسقأا

ي-ن-طو-لا نا-جر--هŸا
نأا ،ةأارŸا تاعادبإل
ردا------صصŸا سضع------ب
Òصشت ةي-خ-يرا-ت-لا
ة--------ل--------كأا نأا ¤إا
تاذ ي--صسك--صسك--لا
،ةير-ئاز-ج لو-صصأا

ـ هد-كؤو-ت ا-م كلذو
““ ةخرؤوŸا ـاهبصسح
““سسن-لو-ب ي-صسو--ل
تف-صشت-كا ي--ت--لا
ة--يرا---خ---ف Êاوأا

تناك ،ر-ئاز÷ا-ب
ةأارŸا اهلمع-ت-صست
ليق ة-ير-ئاز÷ا
كلت هبصشت ا-ه-نإا
اهلمعتصسن ي-ت-لا

Ò-----صض------– ‘
‘ سسكصسكلا ق-ب-ط

‘ اهيلع Ìع ثيح ،مو-ي-لا ا-ن-ن-هار
،““اصسينيصسام““ ده-ع ¤إا دو-ع-ت رو-ب-ق
Êاثلا Úنرقلا ¤إا دوعت ةÎف ‘ يأا

تيرجأا ا-م-ك ،دÓ-يŸا ل-ب-ق ثلا-ث-لاو
ترا-ي-ت ة-ق-ط-نÃ ىر-خأا تا-ير-ف-ح

ـ ةديمح لوقت ـ يرئاز÷ا برغلاب
سسكصسكلا قبط دوجو ى-ل-ع د-ه-صشت
 .رئاز÷اب

يلع ديصس ةÒصصن

ل-حارŸا م-هأا ن-م ة-ق-هارŸا ة-ل-حر-م ّد-ع-ت
ةايح ‘ ةرو-ط-خو Ó-عا-ف-تو ة-ي-صسا-صسح

‘ قر-ط قÎف-م ل-ث“ ا-ه-نأا اذإا ،نا-صسنإلا
لكصشتت اهيفو ،ا-ب-ل-صس وأا ا-با-ج-يإا ا-ه-تا-ي-ح
يتلا ىÈكلا ⁄اعŸا ددحتتو ه-ت-ي-صصخ-صش
هطيfi ‘ هتافرصصتو هتايكو-ل-صس ه-جو-ت
ثدحي اŸ ةصسا-صسح ي-ه-ف ..ي-عا-م-ت-جلا

ةي-لا-ع-ف-ناو ة-ي-م-صسج تاÒغ-ت ن-م ا-ه-ي-ف
‘ ق-هارŸا ل-عŒ ة-ي-صسف-نو ة-ي-ف--طا--عو
رظن ‘ نوكت تافرصصتب فرصصتي بلاغلا
هاŒا تاذ ه-ب نو-ط-ي-ح-ي ن‡ ن--ير--خآلا

‘ رصشابم لكصشب هيلع رثؤوي ا‡ ،يبلصس
ÚلماعتŸاو هب ÚطيÙا هاŒ هلاعفأا دودر
نم ةرظن-لا هذ-ه-ف ،ر-صشا-ب-م ل-ك-صشب ه-ع-م
‘ نوكت ÚقهارŸا تافرصصتل نيدصشارلا

تنا-ك اذإا ة-صصا-خ ،ةد-صشلاو ةد◊ا ة-يا-غ
ةقهارŸا عون نم ةقهارŸا ةلحرم ةعيبط

ءايلوألا ةرظن لك-صشت اذ-لو ،ة-ي-ناود-ع-لا
Œا مهئانبأا هاŸقهارÚ ماعÓ ايصساصسأا ‘
،ÚقهارŸا فرط نم لعفلا دودر ديد–

تناك يباجيإا لعافتو ءاوتحا ناك املكف
امأا ،حيحصصلا اهراصسم ‘ امهنيب ةقÓعلا
ايبلصس لما-ع-ت-لا نو-ك-ي-ف سسك-ع-لا نا-ك اذإا

،نوصسلو  نلوك بتاكلا لوقي .اجنصشتمو
Óقن ،““يكذلا بابصشلاو سسن÷ا““ هباتك ‘
،نو-تÎصسي-صشت يز-ي-ل‚إلا بتا-ك-لا ن--ع
⁄اعلا أÓتÁ اذاŸ :موي تاذ لؤواصست Úح

،Úلصشافلا را-ب-ك-لاو ءا-ي-كذألا لا-ف-طألا-ب
ةيصصخصشلا يتÈخ ن-مو ،ه-لو-ق-ب با-جأا-ف
تانيرصشعلا ‘ أادبت لصشفلا رداوب نأا ىرأا

ءاكذلا قنتخي ىتح دعاصصتتو رمعلا نم
دنع نيرخآلا عم ف-طا-ع-ت-لاو ي-ق-ي-ق◊ا

انل سصخلت ةباجإلا هذه نإا .ÚثÓثلا نصس
‘ ن-يد-صشار-لا تا-ي-كو--ل--صس Òثأا--ت ىد--م
ققحن نا اندرأا اذإاو .ÚقهارŸا تافرصصت
ىلع لمعن نأا انيلعف م-ه-ل ة-ي-لÓ-ق-ت-صسلا

ةا-عار-مو ة-ي-لÓ-ق--ت--صسلا حور ة--يو--ق--ت
معدلÓخ نم ›اعفنلا و-م-ن-لا بناو-ج
ىلع قهارŸا بيردت ،هصسفنب قهارŸا ةقث
ى-ل-ع م-هد-يو-ع-ت ،ي-ن-ف-لا لا-م÷ا قوذ-ت
م--ه--ف تلا--ع---ف---نلا ط---ب---صضو ة---نورŸا

،حيحصصلا هيجوتلا اههيجوتو مهرعاصشم
نأا ن-كÁ ة-ب-ع-ل ى-ل-ع لا-ث-م بر--صضأا--صسو
ةرا-ه-م ى-ل-ع ق-هارŸا ا-ه-لÓ-خ ن-م برد--ن
 .اهيلع بردتلاو  ةيلÓقتصسلا

:ةبعللا تاير‹
‘ ÚكÎصشŸا نم ةعو-م‹ را-ي-ت-خا م-ت-ي
يبيردتلا زكرŸا ‘ وأا ي-صسارد-لا ل-صصف-لا

لمعتصسي ثيحب ،ايدرف قبا-صست-لا نو-ك-يو
،ليصسغلل كباصشمو هيلع سسولجلل يصسرك
.ليصسغلل كباصشم1 قباصستم لكل ثي-ح-ب

ةعب-ق ع-صضو-ت ةر-صشا-ب-م ي-صسر-ك-لا ف-ل-خ
قباصستلا ÚقباصستŸا نم بل-ط-ي ،ة-بو-ل-ق-م

،هفلخ يتلا ة-ع-ب-ق-لا بو-صص ى-مر-لا ى-ل-ع
ليصسغ-لا كب-صشم ل-خد-ي نأا بج-ي ثي-ح-ب
عمجي يذلا قباصستŸا زوفي .ةعبقلا لخاد
باعلألا هذه لثم لÓخ نم ،طاقن Èكأا

لصصاوتلا روصسج ىنبن اننإاف تابيردتلاو
. ةيباجيإا ةروصصب ÚقهارŸا عم راو◊او

Êرواح

نوقهإرŸإ
ةيلÓقتشس’إو

رباج ديعصسلا /اهبتكي
يرصسأا راصشتصسم

تاقÓعلا ‘ بردمو
 ةيجوزلا

ةد’ولاو لم◊ا
تانيماتيفو ءإذغ

لما◊إ
بل----غأا ى----ل----ع لو----صصح----ل-----ل

ي-ت-لا ندا-عŸاو تا-ن-ي-ما-ت-ي-ف-لا
ءاذغ لوانت انيلع ،اهل جاتحن

ن--ك--لو ،عّو--ن--ت--مو ي--ح---صص
نŸ وأا ل-ما-ح-ل-ل ة-ب--صسن--لا--ب

بج-ي--ف ،ل--م◊ا--ب بغر--ت
بنا÷ا اذ-ه--ب ما--م--ت--هلا

.Èكأا لكصشب
هذ---ه كل ا---ن---ع---م---ج اذ---ل
مهأا حصضوت يتلا ةيناطيÈلا ةينطولا ةحصصلا تامدخ نم تامولعŸا
دنع وأا لم◊ا ةÎف ‘ اه-ن-ي-جا-ت– ي-ت-لا ندا-عŸاو تا-ن-ي-ما-ت-ي-ف-لا

:لم◊ا ثودحب كتبغر
نم مارغوركي-م004 لوانت ءا-ب-طألا حÎق-ي :كي-لو-ف-لا سضما-ح -

هلوانتب رارمتصسلاو لم◊ا ثودح لب-ق ا-ي-مو-ي كي-لو-ف-لا سضما-ح
Ÿلم◊ا نم عوبصسأا21 ةد.

Úن÷ا و‰ ‘ لكاصشم ثودح ةروطخ نم للقي كيلوفلا سضماح
ىلع يوت– يتلا ةيئاذغلا داوŸا ،لم◊ا نم ¤وألا ةÎفلا لÓخ
.ءارصضÿا قاروألا تاذ رصضÿا يه كيلوفلا سضماح

تاعصضرŸاو ل-ماو◊ا كلذ-كو ،Úغ-لا-ب-لا سصا-خ-صشألا :د Úما-ت-ي-ف -
ةÎف ‘ ةصصاخ ،ايموي د Úماتيف نم مارغوركيم01 لوانتل ةجاحب
ىلع لمعي د Úماتيف .سسمصشلا ةعصشأل سضرعتلا مدع دنع وأا ءاتصشلا
ةحصص ىلع ظافحلل مصس÷ا ‘ تافصسوفلاو مويصسلاكلا ةيمك ميظنت

نع د Úماتيف ىل-ع لو-صص◊ا ن-كÁ .تÓ-صضع-لاو ما-ظ-ع-لا ،نا-ن-صسألا
كلذك ،نيدرصسلاو نوملصسلاك نوهدلاب ةينغلا كامصسألا لوانت قيرط

.ءارم◊ا موحللاو سضيبلا
¤إا يدؤويو بعتلاب روعصشلا ببصسي مصس÷ا ‘ ديد◊ا سصقن :ديد◊ا -

كلذكو ةففÛا هكاوفلا ،رصضÿا ،موحللا ،مدلا رقفب فرعي ام وأا ايمينألا
.ديد◊ا ىلع يوت– اهلك ،تارصسكŸا

‘ دجويو اهتحصص ىلع ظفاحيو ايÿÓا يمحي Úماتيفلا اذه :يصس Úماتيف -
رصضخألا لفلفلا ،Òصصع وأا ةهكاف ناك ءاوصس ،لاقتÈلاك تاورصضخو هكاوف ةدع

.اطاطبلاو يلكوÈلا ،ةلوارفلا ،رمحألاو
،بيل◊ا ‘ رفوتم وهو كلفط نانصسأاو ماظعل ادج يرورصض مويصسلاكلا :مويصسلاكلا -

ه-ي-لا فا-صضŸا ا-يو-صصلا بي-ل-ح ،و-فو-ت-لا ،ءار-صضÿا قاروألا تاذ ر-صضÿا ،Íل--لا ،Í÷ا
.مويصسلاكلا

كعورششم كلفط
ميلشس لفط ءاششنإإ ةيفيك

؟ةيشسفن دقع نودب
ةاي◊ا لغاصشم لظ ‘ ““ةي-صسنŸا““ ءا-ي-لوألا ة-م-ه-م ة-ي-بÎلا

جاوزلا حبصصأاو ،ةي-ن-ي-تور ةا-ي-ح سشي-ع-ن ا-ن-ح-ب-صصأا ،ة-ي-مو-ي-لا
لب ،لا-ي-جألا Èع ا-ها-ن-ثراو-ت ع-م-تÛا ‘ ةدا-ع در‹ با‚إلاو

اندوعت ة‹Èك اهديعن يتلا تاداعلا هتاهل يفخ ءلو انيدل حبصصأاو
نأا انيصسنو ،مهتاداع بكاونل طقف بجننو جوزتن اننأا اندقتعاف ،اهيلع

Òخ سضرألا رامعإا يهو ،اهلجأا نم انقلخ ةلاصسر مهأا با‚إلاو جاوزلا
...اهايإا هللا انبهو ةنا-مأا م-ظ-عأا لا-ف-طألا نأاو ،را-م-عإا

اهانثروو ،ةي-صسف-ن ل-كا-صشمو د-ق-ع كلذ-ك ا-ن-ثراو-ت
⁄ انيف ةدوجوم اهنأل ،انلافطأل يعوو دصصق نودب

،اهع-م ل-ما-ع-ت-ن ف-ي-ك د-حأا ا-نÈخ-ي ⁄و ا-ه÷ا-ع-ن
انعم اهلمحن اننأا انيصسن اننأا ةجردل اهيلع اندتعاو

ىل-ع ا-نÈجأا ع-م-تÛا نأل ،ا-ن-ي-ف ةدو-جو-م ا-ه-نأاو
،ادج ةيدا-ع ا-هار-ن ا-ن-ح-ب-صصأاو ،ا-ه-ع-م م-ل-قأا-ت-لا

يقلنلف نكل ،انؤوابآا هيلع اندجو ام اذه فصسأÓل
نأا سضورفŸا يذلا يقيق◊ا عصضولا ىلع ةرظن
اننآارق هب ءاجام ىلع ةرظن يقلنلف ،هيلع نوكن
نم وه سسيلأا Ëركلا انلوصسر هب ءاج امو Ëركلا
،““هتي-عر ن-ع لوؤو-صسم م-ك-ل-كو عار م-ك-ل-ك““ لا-ق
نحن نيأا :قدصص ةظ◊ ‘و مويلا انصسفنأا لأاصسنف
اذامو انصسفنأل انمدق اذام ؟ةي-لوؤو-صسŸا ه-تا-ه ن-م

حلصصن نأا سضورفŸا ن-م سسي-لأا !ا-ن-لا-ف-طأل ا-ن-مد-ق
!اذهك مخصض عورصشم ىلع مد-ق-ن نأا ل-ب-ق ا-ن-صسف-نأا

‘ ةمهاصسŸاو ،ناصسنإا ةي-صصخ-صش ة-عا-ن-صص عور-صشم
نأا لبق اديج ركفن نأا سضورفŸا نم سسيلأا ،ليج ءانب

نودب اعبط كلذو ،هفارحنا ‘ اببصس نوكنو Óفط بجنن
انصسفنأا يكزنو سسردنو ملع-ت-نو ثح-ب-ن نأا سضور-فŸا ن-م سسي-لأا ،د-صصق

نأا سضورفŸا نم سسيلأا ،ةمداقلا لايجأÓلو انلافطأل ةودق Òخ نوكنل
ءايلوألا ءاطخأا ركني دحأا ل ،ءايوصسأا لافطأا بجننل ءايوصسأا نوكن

دحأا لو ،ربدتم لكل ادج ةحصضاو تتاب يتلا ةيبÎلا ‘ مويلا
Áمهيعو ىوتصسم كلذ نأل ،هصسفن تقولا ‘ مهمولي نأا نك،
ذ-خأا-يو م-ه-ق-ير-ط ‘ م-هد-عا-صسي نŸ ة-جا-ح-ب ا-صضيأا م-ه--ف

ةصضهن رصس““ امئاد اهديعأا-صسو ،نا-مألا ر-ب ¤إا م-ه-يد-يأا-ب
انيلع انلافطأا يبرن نأا لبقو ،ةيبÎلا نم أادبت ·ألا

.““لوأا انصسفنأا ةيبÎب
ةكلم ةصشلÓع ةلوخ ةروتكدلا عم^

ةيعامتجلا ةيلوؤوصسŸا

ةيجوز تاقÓع

ةيئاصصخألا /اهبتكت
سسابع ناÁإا ةيعامتجلا



ةيمنتلا ليعفتو طيسشنت ‘ فحاتŸا رود
..ةيفاقثلا ةحايسسلاو ةيداسصتقلا

،ن-طو-لا ةرا-شضح-ب ف-ير-ع-ت-لا ‘ رود ف-حا-ت-م-ل--ل
¤إا ىدؤوي ا‡ ،ةيناشسنإلا ةراشض◊ا ءانب ‘ اهماهشسإاو
نأا امك .ءامتنإلاو ،رخفلا ،زازتعإلا رعا-ششم ة-ي-م-ن-ت
،ينفلا قوذلاب ءاقترلا ‘ ةÒبك ةيم-هأا ف-حا-ت-م-ل-ل
،ةيŸاعلا ةراشض◊ا ‘ ةم-هŸا ن-يدا-يŸا د-حأا ي-ه-ف
ةيميلعت فادهأل اهشسيشسأات ى-ل-ع ⁄ا-ع-لا لود مو-ق-تو
نم ةÒبك دادعأا بذ÷ ةيداشصتقاو ةيخيراتو ةيفاقثو
لا‹ ىف ًامهم ًارود فحا-تŸا بع-ل-تو .Úح-ئا-شسلا
هجاوت يتلا ،دشصاقŸا ‘ ًاشصوشصخ ةيحايشسلا ةيمنتلا

حايشسلا Úب لعافتلل نيدايم ةباثÃ يهف ،ًاديازتم ًاو‰
‘ طيشسو-لا Èت-ع-ت ي-ه-ف ،ة-ي-لÙا تا-ع-م-تÛاو

نأا بجي كلذل ،‘اقثلاو يحايشسلا لدابتلا تاقÓع
قطانŸا ثرإاو خيرات ىلع حئاشسلا عÓطإا ىلع زكرن
فحاتŸاو ةحايشسلا Úب ة-قÓ-ع-لا-ف ،ا-هروز-ي ي-ت-لا

طيششنت ‘ ًامهم ًارود بعلت ةحايشسلاف ،ةيلدابت ةقÓع
اهلخد ةدايز ›اتلابو ،اهراوز ددع ةدايزو فحاتŸا

بذج ‘ مهشستف فحاتŸا امأا .ةبعشصلا ةلمعلا نم
زكرت يتلا قطانŸا ىف ةشصاخ ،حايشسلا نم ديزŸا

تقولا ىف فحاتŸا دعتو .ةيفاقثلا ةحا-ي-شسلا ى-ل-ع
نونفل-ل ة-شسرد-مو ة-فا-ق-ث-ل-ل ز-كر-م ة-با-ثÃ ›ا◊ا
،ةعتŸاو هيفÎلل ةليشسو اهنوك نع Óً-شضف ة-ف-ل-تıا

ةنيمثلا ءايششألا ظف◊ نزاfl تشسيل مويلا فحاتمف
مدقت ةيفاق-ثو ة-ي-م-ل-ع تا-شسشسؤو-م ي-ه ل-ب ،ط-ق-ف
ينطولا فحتŸا Èتعيو .باذج لكشش ‘ تامولعŸا
وهف ،هتامدخ ددعتل ةبشسن ًاحوتفم ًافحتم ةمشصاعلاب
فلتfl اهب دجو-ت ي-ت-لا ةد-ها-ششلا ف-حا-تŸا د-حأا
تناك يتلا سضارغألا فل-تflو ة-شسب-لألاو سضار-غألا
فحاتŸا تلاز لو ،ةيرئاز÷ا ةرو-ث-لا ‘ ل-م-ع-ت-شست

ىلع بجوتي ا‡ نير-ئاز-لاو حا-ي-شسل-ل ًا-م-ئاد ًا-فد-ه
طاششنلا اذه ةيمنت ىف ًاÒبك ًارود بعلت نأا انفحاتم
ىلع فرعتلا ثحب-لا اذ-ه فد-ه-ت-شسيو .ى-حا-ي-شسلا
ىد-مو ،ي-حا-ي-شسلا بذ÷ا ‘ ا--هرودو ف--حا--تŸا
ترهظأاو .ةيحايشسلا ةفاق-ث-لا ر-ششن-ل ةادأا-ك ا-هÒثأا-ت
،ةيحايشسلا ةفاقثلل ردشصم يه فحاتŸا نأا جئاتنلا

Áطلاو اهتءارق بو-ع-ششلا ل-ك-ل ن-كÓدقو .اهيلع ع
اهرودو فحاتŸا ةيمهأاب ةيعوتلاب نويÁداكأا ىشصوأا

رششنلا تاونق لÓخ نم ةيحايشسلا ةفاقثلا رششن ‘
اهل جيوÎلاو ،لشصاوتلا لئاشسوو ةنمقر-لا ة-ف-ل-تıا

..ةينطو تÓكو Èع

‘ ةيحايسسلا تلاكولا رود
ةيرثألا ⁄اعŸاب فيرعتلا

،رئاز÷ا ‘ مويلا ةيحايشسلا تلاكولا نع ثيد◊ا نإا
Ìكأا امامتها ›وت يتلا تلاكولا كلت نع ثيد◊ا وه
ةيرثألا ⁄اعŸاب فيرعتلا نم Èكأا تارمعلاو جحلل
ةيداشصتقلا ةيمنتلا راطإا ‘ لخدت يتلا ،ةيخيراتلاو
0004 ›اوح رئاز÷ا ‘ د‚ ثيح ،ة-ي-عا-م-ت-جلاو
وحن تÓحرلا ‘ طششني اهنم Òبكلا ءز÷ا ،ةلاكو
لامهإاو ةيÁداكألا ثعبلا  تÓحرو ةيبروألا لودلا
ةرمعلاو ج◊ا نأا حيحشص ..مهتراشضحب فيرعتلا رود
ام مكحب يباجيإا يشش لمعلا وأا ملعتلا لجأا نم رفشسلاو
راكفألاو تاÿÈا لدابتو روطت ن-م ⁄ا-ع-لا هد-ه-ششي
مخزلا اذهل جيوÎلا يهو ةيلوؤوشسم هل نأا لإا ،ةديد÷ا
ÊابŸاو تاداعلاو نونفلا ‘ لثمتŸا ‘اقثلاو ينفلا
يتلا ءارحشصلا بونج ةشصاخو تامام◊او روشصقلاو

عونتو ة-حا-شسŸا ثي-ح ن-م ز-ي-ح Èكأا ى-ل-ع يو-ت–
اهب جلاعي ي-ت-لا لا-مر-لاو .سسم-ششلا بور-غو خا-نŸا
عيجششت نوكي اذه-بو ،ة-ن-مزŸا سضار-مألا با-ح-شصأا
Ëدقت ‘Ìكأا ةمهاشسŸا ىلع ةي-حا-ي-شسلا تلا-كو-لا
اهفراعم Úي– هيلعو ،يثاÎلا جوتنملل روشص نشسحأا

 .ةيخيراتلا تايطعŸاب رمألا قلعت ام ةشصاخ

يدايرلا اهرودو ةيديلقتلا تاعانسصلا
ةيفاقثلا ةحايسسلا طيسشنت ‘

ثيح ،ةحايشسلا ةهجو سسكعت ةيديلق-ت-لا تا-ج-ت-نŸا
جتنŸا ‘ رهظت يتلا ةيفاقثلا هتايشصوشصخ دلب لكل
بلجب ةليفكلا يه تايشصو-شصÿا هذ-ه ،يد-ي-ل-ق-ت-لا
نوك هرعاششم كير–و هبيج ةغدغد ،يبنجألا حئاشسلا

حمشست ةيفاقث تايشصوشصخب عت-م-ت-ت د-ل-ب-لا ق-طا-ن-م
كلت ‘ ة-ي-حا-ي-شسلا ⁄ا-ع-م-ل-ل ي-ل-خاد-لا ج-يوÎلا-ب
ةحايشسلا لا‹ ‘ Ìكأا ةرو-شصلا ح-شضت-تو .ق-طا-نŸا
يتأات تامدÿاو لكايهلا بناج ¤إا ثيح ،ةيلخادلا
ةيديلقتلا ةعانشصلا نإا ثيح ،ةيديلق-ت-لا تا-ج-ت-نŸا
›اتلابو ،ةوÌلا قلخو ةلاطبلا سصاشصتما ‘ مهاشست

ىلع ارطخ لكششي اهلامهإا تاب ثيح ‘اقث نازخ يه
،اهلfi ةثيد◊ا ايجولونكتلا لولحو ‘اقثلا ثوروŸا

ةيديلقت-لا قاو-شسألا رود ةÒخألا هذ-ه تدد-ح ثي-ح
..بيتÎلا ليذ ‘ تيقبو

راوزلاو راثآلا ةيام◊ نمألا ةيمهأا
باطقتسساو بذج لماع

وه ةيرود ةبقارمو كردو ةطرشش نم نمألا عشضو نإا
نمألاو ةيام◊ا اياشضق ةهجاوŸ ماع لكششب ظاف◊ا
ائيشس ودبي ماع لكششب عشضولاو ،عقوŸا ىلع ظافحلل

،بيرخت لامعأاو ةينوناقلا Òغ تايرف◊ا لÓخ نم
،ةÁدقلا راثآÓل ميمرتو ةنايشص دوجو مدع ىلع ةلدأاو
ئطاشش وأا فحتم وأا يرثأا ملعم ‘ نمألا رفوت نإاو
لئاهلا لابقإلا لÓخ نم ةحايشسلا ةيكيمانيد طششني

مامجتشسلا لجأا نم يتأات يت-لا تÓ-ئا-ع-لا ل-ب-ق ن-م
نمألا مادعنا نأا لإا ،فاششكتشسلا ‘ اهتبغرو هزنتلاو
فوزعو ،حايشسلا درط ¤إا تارŸا نم Òثكلا ‘ ىدأا

مهدحأا لوقي ثيح ،عقوم يأا ةرايز نع Òخألا اذه
ةقششمو بعت دعب فيشصلا ‘ ةحايشسلا ¤إا يتأان امدنع
كرتو انتارايشس نكر نم فاخ-ن ا-ن-ك ،ر-ف-شسلا ءا-ن-عو
كتفلا وأا ةقرشسلا ةيششخ اننييعأا نع ةديعب انشضارغأا
... اهب ررشضلاو

ءيسسي خاسسوأÓل يئاوسشعلا يمرلا
ةيحايسسلا ⁄اعŸا ¤إا

سسكعلا امنيب حايشسلل بذج لماع ةفاظنلا نأا كشش ل
⁄اعŸا ةفاظنو ةيامحب ة-لود-لا ما-م-ت-ها نإا ،كلذ-ك
ةراجتلا ةيكرح لعفيو طششني ة-ي-خ-يرا-ت-لاو ة-ير-ثألا

سضعبلا عتمتشسي نأا قئÓلا ن-م سسي-ل-ف،را-م-ث-ت-شسلاو
تاهزتنŸاو ءيطاوششلا ىلع مهتاعمŒو مهتلاحرب
اياقب نم ةموك ناكŸا ‘ نوكÎي مث ةماعلا قئاد◊او
نم اهÒغو ةيكيتشسÓبلا داوŸا تا-ف-لflو ما-ع-ط-لا
،ةيرطفلا ةاي◊اب رشضتو ةئيبلا يذؤوت يتلا تايافنلا
تارشش◊ا رثاكتو سضارمألا رششن ‘ مهاشست اشضيأاو
ام اذه ،يراشضح Òغ كولشسل ة-ج-ي-ت-ن ،سضراو-ق-لاو
يبنجألا حئاشسلل درط لماع ىرخأاب وأا ةجردب نوكي

...ةشصاخ

نوكلÁ ل نويحايسس نودسشرم
 ةيملع تÓهؤوم

رمألا قلعت اذإا ةشصا-خو ،Òغ-لا ع-م ل-ما-ع-ت-لا ن-ف نإا
ةمات ةيارد ىلع دششرŸا نوكي نأا طÎششي ،يبنجألاب
لماع اشضيأاو ه-ي-ف و-ه يذ-لا م-ل-عŸا وأا ة-ق-ط-نŸا-ب
ذخأل  وأا طقف هزنتلل يتأاي ل حئاشسلا نأل ،سصشصختلا

عشضو لجأا نم يتأا-ي ن-م كا-ن-ه ل-ب ،ىر-كذ-ل-ل رو-شص
مدعف ،جرختلا لئاشسر ءاششنإا لجأا نم ةبلط وأا ةشسارد
‘ بشستي دق ءلؤوه لك ع-م ل-ما-ع-ت-لا ى-ل-ع ةرد-ق-لا

ى-ل-ع بجو ثي-ح ،ع-قوŸا اذ-ه ن-ع راوز-لا فوز-ع
ءاطعإا لجأا نم ءافكأا سسانأا دينجتب موقت نأا ةياشصولا

ليعفتو ،رئاز÷ا ‘ ةحاي-شسلا ن-ع ة-ي-با-ج-يإا ةرو-شص
.نطولا عوبر Èع ةيحايشسلا ةفاقثلا طيششنتو

نودب ةيخيراتلاو ةيرثألا ⁄اعŸا
 ةيمومع ضضيحارم

نوبلاطي راثآلا ءاملعو ÊدŸا عم-تÛا تا-م-ظ-ن-م
.. ةيركف تاودن دقعو ةيفاقث تايعمج سسيشسأاتب

،ةفاقثلاو ركفلل ةينطولا ةطبارلا سسيئر نم لك بلاط
ةينطولا ةمظنŸا سسيئرو ،ىفطشصم ما-ط-ي-ب د-ي-شسلا
،ءادهششلا ةلاشسر غيلبتو ةركاذلا ى-ل-ع ة-ظ-فا-ح-م-ل-ل
تاودنو تايقتلم ميظنتب ،يرشضخ Ëركلا دبع ديشسلا
لجأا  نم لاÛا ‘ نوشصتfl اهنط-ششن-ي ة-ي-خ-يرا-ت
ة-شضما-غ-لا طا-ق-ن-لا ف-ل-تfl ءار-ثإاو سسي-شسح--ت--لا
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 دوادوب كوÈم /جاتروبور

Úهونم ،دÓبلا اهب رخزت يتلا عقاوŸاب فيرعتلاو
⁄ا-عŸا هذ-ه ى-ل-ع ة-ظ-فاÙا ة-ي-م--هأا ىد--م ¤إا
يأا ،ةيطفنلا ةوÌلل ةليدبلا ةوÌلا اهنوك اهل حيوÎلاو

 .ةحايشسلل دوجو كانه نكي ⁄ ام داشصتقÓل دوجو ل

..عئاسضلا زنكلا ةيوارحسصلا ةحايسسلا
نم هل امو ةيوارحشصلا ةحايشسلا هبعلت يذلا رودلا نإا

ريد÷ا وه-ف ،ح-ئا-شسلا ن-م ي-تأا-ي يدا-شصت-قا دودر-م
د‚و ،Úيشصتıا لب-ق ن-م ة-يا-ن-ع-لاو ما-م-ت-هلا-ب
لÓخ اهترايزب حشصنُي يتلا قطانŸا Ìكأا نم نوميميت
ءودهلا نع ثحب-ت تن-ك اذإا ا-شصو-شصخ ،ءا-ت-ششلا ةÎف
‘ عقتو ،““ءارحشصلا سسورع““ ىمشست يتلاو ،ةنيكشسلاو
يتلا ،Úعلا ةقطنم ¤إا ةبشسنلاب هشسفن ءيششلا .راردأا
عتمتلل حايشسلا اهيلإا جحي ،اه-تا-حاو لا-م-ج-ب در-ف-ن-ت
نابثك Úب سسمششلا ىراو-ت-ت ا-مد-ن-ع نو-ك-لا را-ف-شصب
رخزت  ي-ت-لا سسا-ب-ع ي-ن-بو ،بور-غ-لا تقو لا-مر-لا

Ãاع ةفورعم ةيلبج تاعفترŸلابج ىشسنن نأا نود ،اي
ةقطنم يهو ،يرئاز÷ا بو-ن÷ا ى-شصقأا ‘ را-ق-ه-لا

جحيو ،ايونشس حايشسلا نم فلآلا ا-هروز-ي ة-ي-حا-ي-شس
نادلب فلتfl نم ةعيبطلا لامجب نو-مر-غŸا ا-ه-ي-لإا
حايشسلل  ادشصقمو اذفنمو ادروم نوكت يلتلاابو ،⁄اعلا
ةيلخادلا ةراجتلا طيششنتو ةيفاقثلا ةحايشسلا زيزعتو

نع Èعت يتلا تارهوÛاو ةيديلقتلا ةشسبلألا ًةشصاخ
ةبشسنلاب هشسفن ءيششلاو ،ءارحشصلا ةراشضحو ثوروم
عقوŸا ارخؤومو ،ةليمجو بازم داوو دامح ينب ةعلقل
.فيطشسب سشن◊ا Úعب يرثألا

ةيمومع ضضيحارم نودب ةيرثأا ⁄اعم
ناكÃ لزنت نأا ف-ي◊ا ن-م ه-نإا حا-ي-شسلا د-حأا لو-ق-ي
ةبشسنلاب ةشصا-خ ،ها-ي-م ةرود ه-ب د-جو-ت لو ي-حا-ي-شس
..ةنمزم سضارمأا مهيدل نيذلا كئلوأل

:””راو◊ا»ـل ةيلهاوسس دمحأا يداسصتقلا Òبÿا
ىنبلا طيسشنت ‘ رود اهل ةيحايسسلا رثآاŸا

هل ةقفارŸا تامدÿا عاطقو ةيتحتلا
دمحأا د-ي-شسلا يدا-شصت-قلا Òبÿاو رو-ت-كد-لا د-كو-ي
ةيداشصتقلا تاعاطقلا Úب نم ةحايشسلا نأا ،ةيلهاوشس
Èتعي Òبك يرامثتشسا عاطق اهنأاو ،رئاز÷ا ‘ ةمهŸا

لوهشسب ىظ– ر-ئاز÷ا-ف ،ةÒب-ك-لا تا-مو-قŸا ن-م
اذه ىدأاو ،فحاتمو ةيرثأا ⁄اعم لحاوشسو باشضهو
‘ رامثتشسلا عونت ¤إا يداŸا Òغو يداŸا عونتلا

ىلع ةدئار ةراŒ ززعي ا‡ ةيعيبطلا تانوكŸا هذه
دق تامدخلل عاطق د‚ ثيح ،ي-ن-طو-لا ىو-ت-شسŸا

نيرمثتشسŸا دشصقم وه يذلا ،عونتلا اذه ببشسب لعف
،قيرطلا طوطخ ىلع ،ةيحايشسلا تاعجتنŸا ةشصاخو
‘ ةمهŸا تاودألا نم ما-ع-طلاو ءاو-يإلاو ل-ق-ن-لا-ف

رثآاŸا سضعبب فيرعتلا لجأا نم مو-ي-لا-ف ،ة-حا-ي-شسلا
ةيتامدÿا تاعاطقلا عيمج رفوت نم دب ل ةيحايشسلا
ةورث قلخ ›اتلا-بو ،ن-كا-مألا كل-ت ¤إا ل-شصو-ت ي-ت-لا
نم ةيلبقلا تامدÿا انه ركذلاب سصخأاو،ةيداشصتقا
قطانŸا هذ-ه ¤إا ة-ل-شصوŸا تا-قر-ط-لاو تآا-ششنŸا
هدو-شسي خا-ن-م ر-فو-ت ل-ظ ‘ فور-ظ-لا ل-ج Òفو--تو
ةيمشسوŸا لطعلا ءاشضمإا لجأا نم نمألاو رارقتشسلا
 ةينطولا تابشسانŸاو
تÙÓا نأا ا-م-ك .ة-ق-فارŸا تا--مدÿا ر--فو--ت نإا
سشاعتنا ىلع زفحي راجإلا ققششو قدانفلاو ةيراجتلا
نيرمثتشسŸا زيف–و ةهج نم ةيكÓهتشسلا ةراجتلا

هشسفن ءي-ششلاو ،ة-ي-نا-ث ة-ه-ج ن-م ق-فارŸا لا‹ ‘
تنÎنألاك ةقفارŸا ىرخألا تا-مد-خ-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب
دلبلاو ةه÷ا Úب طيشسولا بعلت يتلا لقنلا لئاشسوو
 .اهÒغو ...ةرخابلاو ةرئاطلاك فيشضتشسŸا

قلخن نأا نكÁ يرثأا عقوم لك نأا ¤إا Òبÿا Òششيو
،لمع سصرف قلخت ةيداشصتقا تارا-م-ث-ت-شسا هراو-ج-ب
ةميق كلذ ‘ انل جتني ةير-شض◊ا ق-طا-نŸا ل-ي-ع-ف-تو

fiةلاطبلا سصاشصتما ›اتلابو ،ةيل.
يتامدخ رود وه ة-حا-ي-شسلا ه-ب-ع-ل-ت يذ-لا رود-لا نإا
ءاششنإاو ةوÌلا هذه عيشسوت ةلود يأل نكÁ ،زايتماب
ةدارإلا-ب ى-تأا-ي ًا-ع-ب-ط اذ-هو ة-يرور-شضلا تا--مدÿا
سسيئر هيلع رشصأا ام اذهو ،دÓبلل ايلع-لا ة-ي-شسا-ي-شسلا
نأا دكأا يذلا ،نوبت ديÛا دبع ديشسلا ةيروهم÷ا
ًةشصاخ ،ةيطفنلا ةوÌلا دعب ليدبلا يه ةيرثألا ⁄اعلا
بعلي ثيح ،ةيرششبلا تاءافكلا ‘ ة-ل-ث-م-تŸا ةدارإلا
،بناجألاو ÚيلÙا زيف– ‘ ازراب ارود قيوشستلا

ج◊ا يلماع ىلع دمت-ع-ت تلا-كو-لا ن-م Òث-ك-لا نأل
نيدفاولا بناجألا حايشسلا بلج نود طقف ةرمعلاو

ةدايزلا ›اتلابو ،ةلمعلا بلج لجأا نم نطولا سضرأل
مهم لماع اذهو ،ةبعشصلا ةلمعلاو يموقلا لخدلا ‘
ليعفتو ماÿا ل-خد-لا ةدا-يز ‘ ن-طو-لا دا-شصت-قا ‘
تاددحÃ ءاقترÓ-ل ة-يا-ب÷او بئار-شضلا ل-ي-خاد-م
ىلع دمتعت لودلا نم Òثكلا نأل ،يداشصتقلا ومنلا
بجوتي امك .تاقورÙا نع ليدب عاطقك ةحايشسلا

‘ تاءارغلا وأا تازيفحتلاو د-ي÷ا ق-يو-شست-لا ا-ن-م
متهن ⁄ ام داشصتقÓل دوجو ل اذهلو،عيبلا سضورع
...دÓبلا ‘ ةيحايشسلا ⁄اعŸا فلتfl يعارنو

فيرعتلا ‘ مÓعإلا ةمهاسسم
ةيحايسسلا ⁄اعŸاب

،يحايشسلا بذ÷او جيوÎلا ‘ ةشصاخ مÓعإلا رود ىلجتيو
حئاشسلا عانقإا ‘ ًاÒطخ ًارود مÓعإلا لئاشسو بعلت ثيح
ىلع ةرداق يه املثم ،نادلبلا نم دلب ¤إا مودقلاب هئارغإاو
تاعاششإلاو ةبذاكلا تاياعدلا ثبو دلبلا اذه ةروشص هيوششت

نم كلذ Òغو هي-لإا مود-ق-لا ن-م ح-ئا-شسلا ف-يو-خ-تو ه-ن-ع
 ..هتايح ىلع ًافوخ هترداغÃ هحشصنت يتلا بيلاشسألا
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ةطسشنألا زربأا دحأا ةحايسسلا Èتعت
امامتها لودلا اهل ›وت يتلا ةيداسصتقلا

يسساسسأا ردسصم اهنوكل ارظن اÒبك
ةفاسضإلاب ،ةبعسصلا ةلمعلا نم ليخادملل
Ÿبكلا اهتمهاسسÒةيمنتلا قيق– ‘ ة ‘
ةكر◊ا طيسشنتو ،تلاÛا ىتسش
اهل يتلا ةحايسسلا عاونأا Úب نمو .ةيفاقثلا
ةحايسسلا انيدل ،ةيمنتلا ‘ ةÒبك ةيمهأا
ةمهاسسŸا ىلع دمتعت يتلاو ،ةيفاقثلا

تاطاسشنلا فلتfl روسضحو ةكراسشŸاو
ةيخيراتلا نكامألا ةرايزو ،ةيفاقثلا

تاطاسشنلا هتاه لكسشت ثيح ،ةيرثألاو
ام اذهو ،رخآا ¤إا ناكم نم لقنتلل اببسس
كلت ‘ ةرمتسسم ةيكرح ‘ ببسستي
ةمظنŸاو ⁄اعŸا كلتل ةنسضا◊ا نكامألا

ıرارغ ىلع ،ةيفاقثلا تاطاسشنلا فلت
تابسسانŸاو تÓف◊او تاناجرهŸا
ةيمنت نم كلذ نع جتني امو ،ةيمسسوŸا
و‰ لÓخ نم ةيعامتجاو ةيداسصتقا
Òفوت اذكو ،يحايسسلا جتنŸا ىلع بلطلا

بسسن نم ليلقتلاو لغسشلا بسصانم
.ةلاطبلا

نهري ةيرثألإ ⁄اعŸإ لامهإإ
 رئإز÷إ ‘ ةيفاقثلإ ةحايسسلإ

!ةراق ةمسصاع رئاز÷او جراÿا ¤إا نوبهذي حايسسلا فلآا

:””كلاŸا دبع ةلوزقوب .د .أا””  ةليسسŸاب ””فايسضوب دمfi”” ةعماجب  راثآلا ملع ذاتسسأا

 يـــــــــــجيتاÎسساو مـــــــــــــهم يـــــــــــحايسس عــــــــــــقوم رــــــــــئاز÷ا
ةلوزقوب .د”” ذاتسسألا فسشك
نأا  ،هعم راوح ‘ ،””كلاŸا دبع
لجو زع هللا اهابح رئاز÷ا

Ãسسا عقوÎنمسض مهم يجيتا
‘ ةدئارلا ةيقيرفإلا لودلا

ام ءاوسس ،ةحايسسلا لا‹
وأا ةيداŸا راثآلاب رمألا قلعت

... ةيداŸا Òغ

تارا-سض◊ا تم--ها--سس ف--ي--ك
⁄ا-عŸا ل-ك--سشت ‘ ةÁد--ق--لا
؟ةيخيراتلاو ةيرثألا

نحن ،رئاز÷ا نع مل-ك-ت-ن ا-مد-ن-ع^
تارا--شض◊ا ن--م Òث---ك---لا ¤إا Òششن
لامشش ناشسنإا ¤إا دوعت ايا-ق-ب د-جاو-تو
عقاوŸا نم Òثكلا كانهو ،ا-ي-ق-ير-فإا
عقاوŸا هذهف ،ناشسنإلا اهب رقتشسا يتلا
،تارا-شض◊ا دو-جو ‘ ا-ب-ب--شس تنا--ك
رئاز÷ا ‘ ةÁد-ق تارا-شضح دو-جوو
ة--ي--ط--نز--ي--ب--لاو ة--ي--نا--مور--لا--ك
Òثكلا نع ملكتن انهو ،خلا..ةيقينفلاو
لاششرشش نم لكب ةينامورلا اياقبلا نم
ةيلو قرشش ةفراطŸاب ةقليششب ةنيدمو
تف-ل-خ تارا-شض◊ا هذ-ه ،ة-ل-ي--شسŸا
لfi حب-شصأا يو-ن-ع-مو يدا-م د-ي-شصر
تاطلشسلاو ÚخرؤوŸا مام-ت-هاو ثح-ب
ل-جأا ن--م را--ثآلا لا--جرو ة--ي--لÙا
كل-ت خ-يرا-ت ة-با-ت-ك ‘ ة--م--ها--شسŸا
ةد-ع-ل ا-م ةÎف-ل ة-خرؤوŸا ة-ق-ط--نŸا

ةفرخزلاو نفلاو نار-م-ع-لا-ك تلا‹
يدا-شصت-قلاو ي-عا-م-ت-جلا لاÛاو
Êا-بŸاو رو--شصق--لا ‘ ة--ل--ث--م--تŸا
انهو ،اياوزلاو سسرادŸاو دجاشسŸاو

يأا ،ديشصرلا اذه ىلع ملكت-ن ا-مد-ن-ع
Ãد-عا-شسيو ي-با-ج-يإا و--ها--م ى--ن--ع

خيرات ةبات-ك ‘ Úم-ت-هŸاو ÚخروŸا
ةظفاحملل ةروثلا خيرات ةباتكو مهدلب

.ةينطولا ةركاذلا ىلع

فيك وأا ديد÷ا هجوتلا وهام
Áغ---ت---سسا ن----ك---Óا لŸع---قاو

ةحايسسلا زيز-ع-ت ‘ ة-ير-ثألا
؟ةيفاقثلا

ةجردل مهم ادج مهم لاؤوشس وه اÃر^
،ةشضيرعلا طوطÿا عشضن انلع-ج-ي ه-نأا

ع-قاوŸا هذ-ه-ب ما-م--ت--هلا نأا ثي--ح
ةظفاÙاو اهتنايشص لÓخ نم ةيرثألا

دشصقمو دشصرم نوكت ›اتلابو ،اهيلع
نأا نوديري نيذ-لا حا-ي-شسلا ن-م Òث-ك-ل
،ةراشض◊ا كلت ايا-ق-ب ى-ل-ع او-ع-ل-ط-ي
ه-جو-تو د-ي-ششر-ت ‘ ا-شضيأا ن--م--ك--يو
امدنع ةلودلا نأا ملعن نحنو ،ةحايشسلا
لخد اهل نوكيشس ةيرثأا عقاوم اهل نوكت
¤إا جا-ت-ح-ي ح-ئا-شسلا نأل ،يدا-شصت--قا
فورظلا ةئيه-ت ¤إا جا-ت-ح-يو ة-ل-ي-شسو
.ةحارلا لئاشسوو
نع حا-ي-شسلا ن-م Òث-ك-لا فوز-ع ىر-ن
؟ىرتاي بابشسألا يهام ،عقاوŸا سضعب

ام ةشصاخ ،حايشسلا نم Òثكلا فوزع
عجار ،ينمألا بنا÷اب بناجألاب قلعت
اهنم لماوع ةدع ¤إا

يتلا ةيرور-شضلا ق-فارŸا ر-فو-ت مد-ع
¤إا هترايز لÓخ حئاشسلل ةقفارم نوكت
،فحتŸا وأا ملعŸا وأا ة-ق-ط-نŸا كل-ت

ن-مألا ر-فو-ت لا-ثŸا ل-ي--ب--شس ى--ل--ع
،هد-ل-ب ‘ ه-نأا ح-ئا-شسلا را--ع--ششت--شساو
لشصاوت ة-ك-ب-شش دو-جو ¤إا ة-فا-شضإلا-ب

دششرŸا لدب ملعŸا اذ-ه-ل ة-ط-ير-خو
نم نأا  مويلا هارن ام اشضيأا ،يحايشسلا
،هترايشس نكري نيأا دجي ل نم حايشسلا

عقاوŸا نإا  لو-ق-ن ا-ن-ل-ع-ج-ي ا-م اذ-ه
هذه لكو ،قفارم ىلع جات– ةيرثألا
وأا ةرششابم ةقيرطب تمهاشس لماوعلا

ن-م Òث-ك-لا فوز-ع ‘ ر-ششا--ب--م Òغ
لك ايونشس لعج ا‡ ،ÚيلÙا حايشسلا
ايكرتو ابروأا ¤إا نول-ق-ن-ت-ي ن-ير-ئاز-لا
رئاز÷ا نأا اوشسنو ،ةقي-ق-ششلا سسنو-تو

نأا ريد÷ا ناك انه نمو ،ةراق ةمشصاع
ن---طاوŸا اذاŸ ،لاؤو---شسلا حر---ط---ي
دلب ¤إا بهذيو هدلب كÎي يرئاز÷ا
ن-م ة-عو-م‹ لا-م-هإا د--ي--كأا ،ر--خآا
...لوألا ببشسلا وه عقاوŸا

‘ ةÒخألا هذه مهاسست فيك
؟ةيفاقثلا ةحايسسلا طيسشنت

لوألا ،ناعون حئاشسلا نأا عئاششلا نم^
تاراشض◊ا اياقب ةفرعم لجأا نم يتأاي
سضعب ءار-ششو ة-يرا-كذ-ت رو-شص ذ-خألو
،اهÒغو ..ةبتيزلاو ةينف-لا تا-حو-ل-لا
ل-جأا ن-م ي-تأا-ي ر-خآلا ح-ئا-شسلا ن-ك-ل
ةيرثألا عقاوŸا سضعب ى-ل-ع فو-قو-لا
هديشصرو هفراعم طيششنتو ةيخيراتلاو
ةفرعمو يعامتجلا لعافتلا لجأا نم

جتني ام ،ةقطنŸا كلت رارشسأاو ايابخ
ةروشص يطعت ةيحايشس ةفاقث اذه نع
زيف–و ةقطنŸا كل-ت ن-ع ة-ي-با-ج-يإا
لدابتل اهيل-ع او-ب-ت-ك-ي نأا-ب ÚخرؤوŸا
د‚ ان-هو ،بو-ع-ششلا Úب تا-فا-ق-ث-لا
ا-ه-ن-ئاز-خو ا-ها-ياوز Úب ف--حا--تŸا

ةعوم‹و ةينفلا فحتلا نم ةعوم‹
ةبقح ¤إا دوعت يتلا ةيرثألا ىقللا نم
فحتم د‚ فحاتŸا هذه Úب نمو  ،م
فحتم ،ةمشصاعلا رئاز÷اب ““ودرا-ب-لا““

ةرازولاف ،ة-ن-شض◊او راردأا ،ف-ي-ط-شس
ديدج هجوت وحن هجوتلا ىلع تلمع
،نطولا عوبر ‘ ف-حا-تŸا ح-ت-ف و-هو
،حاتŸا هذه ‘ عونت-لا ¤إا ة-فا-شضإلا-ب

،نيدهاÛا سصخت ةي-خ-يرا-ت كا-ن-ه
نأا نود ،اهÒغو دوقنو سسبÓم كانهو
سضعب مشضت يتلا نونفلا سضع-ب ى-شسن-ن
.ةيديلقتلا تاعانشصلاو فر◊ا

اذاÚ Ãخرؤومو Úثحا-ب-ك م-ت-نأا
هذه ىلع Úم-ئا-ق-لا نو-ح-سصن-ت
لfi ى---ق---ب---ت ي---ت---لا ع---قاوŸا
Èع ‘اقث لي-ع-ف-تو لÓ-غ-ت-سسا
؟لايجألا

اذه ‘ ثحبلا عجششن ÚيÁداكأاك نحن^
ناكمإاب يذلا ديحولا لق◊ا هنأل ،لق◊ا
اهتقاط رمثتشستو هيف رمثتشست نأا ةلودلا
نوكيو ،ةيملعلا تاءا-ف-ك-لاو ة-ي-نا-ب-ششلا
نع رظنلا سضغب ،ةيطفنلا ةوÌلل Óيدب
نم ةيملعلا بخنلا عيجششتو تارداشصلا
راثآلا نم ةعومÛ براŒ عشضو لجأا
،سضرألا نطاب ‘ ةرومطم تلزام يتلا

⁄ ر-ئاز÷ا ‘ ة-ير-ثألا زو-ن-ك-لا نأل
بجو اذهلو ،بيقنتلا نم اهقح ذخأات

‘ ثحبلاو ظاعتلا انÒغ نمو انيلع
نم تا-ي-لآاو ةد-يد-ج جراflو ل-ب-شس
اندÓب ‘ ةحايشسلا ر-يو-ط-ت ا-ه-نأا-شش
لÓ-خ ن--م ة--مو--ظ--نŸا حÓ--شصإاو
نيرمثتشسŸا نم Òثكلا باط-ق-ت-شسا
حايشسلاو ةيملعلا تاءافكلاو بناجألا

.... سصوشصÿا هجو ىلع

ةرايزب نوحسصني نويناسسفن
ةيرثألا ⁄اعŸا

،ششاد-ع-ب ةÒم-سس ،ة-ي--نا--سسف--ن--لا ة÷ا--عŸا لو--ق--ت
ةيفاقثلا ةاي◊ا  ززعت ةيرثألا ⁄اعŸا نإا ،””راو◊ا»ـل
ن-م ا-م-ه-م ارود بع-ل-ت ثي-ح ،ي-سسف-ن--لا بنا÷ا ن--م
نم فيفختلا ‘ مهاسست اه-نأل ة-ي-سسف-ن-لا ة-ي-حا-ن-لا

،لمعلا بعت دعب حايسسلل ةاي◊او لمعلا تاطوغسض
غيرفت دعب ةيبا-ج-يإلا ه-ت-قا-ط د-يدŒ ‘ م-ها-سستو
ءاخÎسسا ةباثÃ اهنإاف ›اتلابو ،ةيبلسسلا تاقاطلا
ن-ع شسي-ف-ن-ت-لاو حرŸا حور بل-جو ق-ي-م--ع ي--سسف--ن
بجو ةيسسفنلا تاطوغسض دعب-ف ،ه-ي-فÎلاو شسف-ن-لا

ىق-نأاو ل-م-جأا و-ه ا-م-ي-ف ا-ه-غر-ف-ت-سسي نأا ءرŸا ى-ل-ع
ةحايسسلا نم Ìكأا ءي-سش ا-ي-ند-لا ‘ شسي-لو ،ر-ه-طأاو
ناسسنإلا بطقتسست ⁄اعمو ةيرثأا زومر Úب هزنتلاو

يسسفنلا  جÓعلا نم ة-عر-ج ا-ه-نأا-كو ،ا-حورو اد-سسج
ةاي◊اف ،هسسفنب هتقث ززعيو ءرŸا ةقاط ددجي يذلا
نوكي-ل حور-لا ن-ع ه-ي-فر-ت ا‰إاو ،ل-م-ع ط-ق-ف شسي-ل
ة-ير-ثألا ⁄ا--عŸا--ف ،ل--ب--ق يذ ن--ع ىو--قأا نا--سسنإلا

رئازلا ةيسسفن Úسس– ‘ Òبك رود اهل ةيخيراتلاو
...

رئاز÷ا ‘ ةيحايسسلا ⁄اعŸا مهأا هذه
مظعم بغري يتلا لود-لا ة-مد-ق-م ‘ ر-ئاز÷ا د-ع-ت
ىلع ةر-سشا-ع-لا ثي-ح ،ا-ه-ي-لإا ر-ف-سسلا ‘ Úير-ئاز÷ا

Òثكلا اهيدلف ،ة-حا-سسŸا ثي-ح ن-م ⁄ا-ع-لا ىو-ت-سسم
نم ةياد-ب حا-ي-سسل-ل هÁد-ق-ت مز-ل-ت-سسي ا-م Òث-ك-لاو
لاي-مأا داد-ت-ما ى-ل-ع فار-طألا ة-ي-ماŸÎا ل-حاو-سسلا

ةينامورلا راثآلا نم Òثكلاو ةيوارحسصلا ةعيبطلاو
لوأا ركذن رسص◊ا ل لا-ثŸا ل-ي-ب-سس ى-ل-ع ،ةÁد-ق-لا

¤إا ةفاسضإلاب ،ديه-سشلا ما-ق-م و-ه ر-ئاز÷ا ‘ م-ل-ع-م
هكرت اينارمع اثوروم Èتعي يذلا ةواسشتك دجسسم
نأا نود ،كلذ ىلع ةدهاسش ةب-سصق-لاو نو-ي-نا-م-ث-ع-لا
تناسس”” ةعل-قو ة-ما◊ا-ب برا-ج-ت-لا ة-ق-يد-ح ى-سسن-ن
ةيحايسسلا ق-طا-نŸا ن-م د-ع-ت م-هأا ن-م ي-ت-لا ،””زور-ك
اÎم924 اهعافترا غلبي يتلاو ،رئاز÷ا ‘ ةدوجوŸا

نر-ق-لا ‘ نا-ب-سسإلا ا-هد-ي-سش ،ر-ح-ب-لا ح-ط--سس قو--ف
ن-سسح”” د-ج-سسم  اذ-ه ¤إا فا-سضي ،ر--سشع شسدا--سسلا
لوأا”” ةحاسس اسضيأاو ،7971 ةنسس ديسش يذلا ،””اسشاب
،ةيريرحتلا ةروثلا ىركذ ¤إا ز-مر-ي ي-ت-لا ””Èم-فو-ن
يرئاز÷ا قرسشلاو ،داق“و  ةليمج ىسسنن نأا نود
،””ردا-ق-لا د--ب--ع Òمألا”” د--ج--سسم ه--ب د--جو--ي يذ--لا
قطانÒ Ãبكلا انبونج رخزيو .ةياروقو ةنيطنسسقب
ةيلوب ةيادب ،راوزلل ةلبق دع-ت ة-ي-حا-ي-سس تا-حاوو
مسساب هيلع قلطي يذلا رسصقلا د‚ ثيح ،ةيادرغ
بازم يداو ةمسصاع د-ع-ي  يذ-لا ،تا-حاو-لا ةر-هو-ج
يداو ‘ ةطق-ن ى-ل-عأا د-ن-ع م8401 هؤوا-ن-ب ” يذ-لاو
ةدلبو ةرحاسسلا  نوميميت ةدلب اسضيأا ركذنو ،بازم
ةلسسلسس كلذكو ،حلاسص Úعو راقه لابجو تيغات

...كارأا لابج
يتلا ¤وألا ةراد-سصلا ل-ت– ر-ئاز÷ا ى-ق-ب-تو ،اذ-ه
‘ دو-جوŸا ،⁄ا-ع-لا ‘ بور-غ ن--سسحأا ا--ه--ب د--جو--ي

“Ôتسسا.
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‘ سضرŸا اهدعقأا يتلا ،ةعيصضرلا ،““Úجول““
،ايندلا ىرتو اهينيع حتفت نأا لبق ،سشارفلا

،اهنارقأا يقابك اهتلوفط سشيعت نأا نود لاحو
،ا-ه-صسف-ن-ل ءي-صش ل-ع-ف ى-ل-ع ىو-ق-ت ’ ي-ه--ف

ع-فرو ا-ه-صسف-ن ةد-عا-صسم ن-ع ا-ما“ ةز-جا--ع
امع Òبعتلا ىلع ردقت ’ اهنأا ىتح ،اهدصسج

امو هبغرت امو هŸأاتت امعو هيناعت
ةعبرأا ..اي-ند-لا هذ-ه ن-م هد-ير-ت
ليل اهقفاري سضرŸاو ةلماك رهصشأا
،ةيناث لكو ةقيقد لك اهعم ،راهن
مّدقي ⁄ ا-م ا-ه-ق-فار-ي ل-ظ-ي د-قو
د------ي نو------ن-------صسÙاو نوÿÒا
زجع امد-ع-ب ،نو-ع-لاو ةد-عا-صسŸا

رايلم1ـلا ع--م--ج ن--ع ا--هاد--لاو
مقر ،ميتنصس نويلم007و ميتنصس
ىل-ع ردا-ق Èكأا ه-ل-لا ن-ك-ل ،Òب-ك
ايندلا ةّنج نوديري نم Òخصست
 .ةرخآ’او
““ركبوب““ ة-ل-ئا-ع سشي-ع-تو تصشا-ع
ف-صشك-ي ا-م-ل-ث-م ،ا-ه--تد’و ذ--ن--م
،ةكلاح ا-ما-يأا ،““راو◊ا»ـل ا-هد-لاو
⁄ مهف ،ةاناعŸاو م’آ’ا-ب ة-ئ-ي-ل-م
اوأا-ن-ه-ي ⁄و ،ن-ف-ج م-ه-ل سضم-غ-ي
اوحرفي ⁄و ،ةا-ي-ح-ل-ل ا-ه-مود-ق-ب
ن‡ Òثكلاو Òثكلا حرف ا-م-ل-ث-م
مهتايح أÁÓ ليمج عيصضرب مهصشارف نادزا

.ةطبغو ةداعصسو احرف
ن-م نو-ل-ق-ت-ن-ي م-هو ““Ú÷““ تد--لو نأا ذ--ن--م
،ةحصصŸ ةحصصم نمو ،ىفصشتصسŸ ىفصشتصسم
،ةيحارج تايلمع اهل تيرجأا دقو ،اهجÓعل

ادح عصضت ⁄و عفنت ⁄ تايلمعلا هذه نأا Òغ
Ÿب-ت ا-مد-ع-ب ،ا-ه-صضرÚ، ءابطأ’ا دكؤوي املثم،
دبك عرزل ةصسام ةجاحب اهنأاب ،اهدلاو لوقي

.ايكÎب ةيلمعلا اهل ىرŒ نأا ىلع ،ةديدج
‘ ًايلاح ةدوجوم يتنبا““ :Ú÷““ دلاو لوقيو
لاز-ت ا-مو ،نار-هو-ب لا-ت-صسن--ك ى--ف--صشت--صسم

امو ،ةيبطلا ةزهجأ’ا ت– سشيعت
عرا-صصتو ط-ب-خ-ت-تو Êا--ع--ت تلاز
تلاز ا-مو ،ءا-ق-ب--لا ل--جأ’ ،سضرŸا

،ÚنصسÙا نم اهثيغي ن-م ر-ظ-ت-ن-ت
،““ا--ه--تا--ي--ح ذا--ق--نإ’ ،ن---يÿÒاو
هناحبصس ه-لا-ق ا-م لو-قأا““ :ا-ف-ي-صضم
ايحأا ا‰أاكف اهاي-حأا ن-َمو““ ¤ا-ع-تو
لمحي نأا لمآا اذل ،““اعيمج سسانلا
،›ا◊ او--فأار--يو ي--م--ه ع--ي--م÷ا

،يتنبا جÓع ىلع ي-ن-نود-عا-صسيو
007و رايلم Òفوت نع تزجع انأاف
مقرلا نأ’ ،عيطتصسأا ’و ،مي-ت-ن-صس
،ةيعامتج’ا ‘ورظب اصسايق Òبك
Êدعاصسي نأا ى-ن“أاو ل-مآا ه-ي-ل-عو
نأ’ ،ليلقلاب ولو ،يئادن أارقي نم
،عفنيو Èكي دق ليل-ق-لا-ب ل-ي-ل-ق-لا

اومحراو ،نونصسÙا اهيأا Êوثيغأاف
.““ اهم’آا نم ““Ú÷““ يتنبا

ثيد-ح-ب ““ر-ك-بو-ب““ د--ي--صسلا ر--كذو
:مÓ-صسلاو ةÓ-صصلا ل-صضفأا ه-ي-ل--ع لو--صسر--لا
‘ ا-صصلا-خ ،““ه-ِل-عا--ف--ك ÿÒا ى--ل--ع ّلاد--لا““

ةد-عا-صسŸا Ëد-ق-ت ع-ط-ت-صسي ’ ن-م““ :ه-ئاد--ن
ةد-عا-صسŸا Ëد-ق-ت ه-ت-عا-ط-ت-صسا-ب-ف ،ة-يداŸا
 .““يتنب’ ءاعدلاب ،ةيونعŸا

 ةفلكت
 اهتيلمع
رايلم1

007و
نويلم
 ميتنصس

ةعيسضرلا
““Úجول““
..مكيدانت

Êودعاسس
ىفسشأل

4ـلا زواجتي ’ اهرمع ،ترايت-ب ةد-نر-ف ة-يد-ل-ب ن-م ،ة-ع-ي-صضر ،““Úجو-ل ر-ك-بو-ب““
يهف ..رعصشت نأا نودو ملعت نأا نود ،اÒبك Óمح اهلمحي نأا ردقلا ءاصش ..رهصشأا

ىأارم مامأا تم-صصب ⁄أا-ت-تو ،تا-ي-ف-صشت-صسŸا ن-م جر-خ-ت ’و ةز-ه-جأ’ا-ب سسف-ن-ت-ت
ّدج ّدج لمح مامأا ،نيflÒو نيÈ‹ امهيصسفن ادجو ناذللا اهادلاو ..اهيدلاو
ةاناعم مأ’او بأ’ا يكبي ..رهاظلاو نطابلا لقعلا هروصصتي ا‡ Ìكأا لب ،ليقث
Òغ امهيصسفن ادجو امدعب ،اهجÓع نع امهزج-ع ةرار-م نار-صسح-ت-يو ا-ه-ي-ت-ن-با

،Òخو ،نصسfi نم لهف ،ا-ه-تاوادŸ م-ي-ت-ن-صس007و رايل-م1 ،عم-ج ن-ع ن-يردا-ق
  .اهدلاو لءاصستيو يداني ،““Ú÷““ جÓعل ،ةلئاعلا دعاصسي

U°ób``á L`ÉQjá
انوـــيلم12
 اـــهجاتحي طــقف
““دــــــباع““ لــــــفطلا
امك ،تاونصس01ـلا وذ ““دباع ناوه““ لفطلا جاتحي
12ـلا زواج-ت-ت ’ ة-يدا-م ةد-عا-صسم ¤إا ،““راو◊ا““ ـل هد-لاو ف-صشك
زاهجو ،ايبط اريرصس ،مهل ءانت-قا ل-جأ’ كلذو ،م-ي-ت-ن-صس نو-ي-ل-م
.طاıا جارختصسا ةلآاو ،Úصسجكأا

ايكرح قاعم) ةصصاÿا تاجايتح’ا يوذ نم هنإاف ،هدلاو بصسحو
ردقت يتلا ،ةي-ب-ط-لا تاد-عŸا هذ-ه ¤إا ة-صسا-م ة-جا-ح-بو ،(001٪
‘ ةيحارج ةيلمع ىلع Óبقم هنوك ،ميتنصس نويلم12 ـب اهتفلكت
نأا نصسfi لك بلاطي ،هي-ل-عو ،نار-هو-ب ،لا-ت-صسن-ك ى-ف-صشت-صسم
ىلع هدعاصسيو هل حمصسي ام عم÷ يزمر رانيدب ولو هدعاصسي
:مقرلا اذه ىلع هب لاصصت’او ةزهجأ’ا هذه هنب’ ءارصش

8391032870

 ةينماصضت ةلفاق ميظنتل

 اهتدعاسسم رظتنت ناŸوأا Úعل ““ÿÒا سسان““ ةيعمج
موحرŸا مصساب ةينماصضت ةل-فا-ق ‘ ناŸوأا Úع-ل ““ÿÒا سسا-ن““ ة-ي-ع-م-ج تعر-صش

flع ة-يد-ل-ب ر-صشاد-مو ىر-ق و-ح-ن ،لا-م-ج سشا-نÚ وأاŸف-ي-ط-صسب نا، Ÿةدعاصس
اهتدعاصسم ÚنصسÙا لك ةيعم÷ا وعدت ،ةبصسا-نŸا هذ-ه-بو .ةزو-عŸا تÓ-ئا-ع-لا

سشانfl““ موحرŸا مصساب ةلفا-ق-ل-ل ة-صصصصıا ،ة-ي-ن-ما-صضت-لا ة-ف-ق-لا ءل-م ى-ل-ع
ىلع ،ةيئاذغلا داوŸا ةفقلا ‘ م-ه-صصق-ن-ي ا-م نأا-ب ن-يزÈم،““لامج

،نياجعلا سصم◊ا ،ايبوللا ،ةوه-ق-لا رار-غ
مطامطلا ،ركصسلا ،لÿا ،ةÒمÿا

،سسد-ع-لا ،تيز--لا ،ةÒمÿا ،نو--ج--عŸا ،ةÈصصŸا
.زورلا ،ةنابل÷ا

f````óGAGä

يصساح ،نارهو ةي’و نم ،““يقابلا دب-ع مدآا يرا-م-غ““ ع-ي-صضر-لا ثي-غ-ت-صسي
هتدعاصسم ،ةميحرلا بولقلا يوذ ،ةنصس هرمع زواجتي ’ يذلا ،فينوب

.ميتنصس نويلم001ـب ،هل عÈتلا لÓخ نم ،جÓعلا ىلع
هحصصن د-قو ،بل-ق-لا ‘ بق-ث ه-يد-ل ه-ن-با نإا-ف ،““مدآا““ ل-ف-ط-لا ›و بصسحو
يتلا ةيلمعلا يهو تقو بر-قأا ‘ ،ة-ي-حار÷ا ة-ي-ل-م-ع-لا ءار-جإا-ب ءا-ب-طأ’ا

غلبŸا اذه Òفوت ىلع رداق Òغ عيطتصسي ’ هنأا Òغ ،نويلم001  هفلكت
.هنبا ذاقنإ’ هتدعاصسم ¤إا ةميحرلا بولقلا وعدي اذل ،›اŸا

اذه ىلع لاصصت’ا عيطتصسي ،ةدعا-صسŸا Ëد-ق-ت بغر-ي ن-م ل-ك-ل ،ه-ي-ل-عو

هبلق ‘ بقثب باصصم

  ميتنسس نويلم001 ¤إا ةجاحب ““مدآا““ لفطلا
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 نوني ةكيلم :رئاز÷ا نوني ةكيلم :رئاز÷ا نوني ةكيلم :رئاز÷ا
““ةليفدلا Úع““ ة-ير-ق ‘ ششي-ع-ت نأا
ى-ندأا ى-ندأا Ó-ب ،ما-ط-ي-ب ة--يد--ل--ب--ب

ة--ل---ي---م÷ا ،ةا---ي◊ا تا---يرور---ضض
ر-مأاو ،بع-ضص د-ج اذ-ه--ف ،ة--ح--يرŸا
¤إاو ،ادج ليوط شسفن ¤إا جاتحي
تا---ه÷ا ع---م Èكأاو لو---طأا لا---ضضن
لم–و موي تاذ خضضÎل ،ةيضصولا
ل-كا--ضشم ءاو--ت--حا ى--ل--ع ا--ه--ضسف--ن

ةضشيع اوضشي-ع-ي ى-ت-ح ،ا-ه-ي-ن-طاو-م
  .اهنع يضضرم ةيضضار

يعيبط زاغ لدب ةروراق
نب ي-ح-ت-ف بيذو-ب ن-طاوŸا ف-ضصي

لا-ضصتا ‘ ،د-ي--ضصلا ن--ب م--ي--هار--با
ةقطنŸا هذ-ه-ب م-ه-تا-ي-ح ،““راو◊ا»ـب

،ل-ظ-لا ق-طا-ن-م ن-م--ضض ة--ف--ن--ضصŸا
بايغ ببضسب ،ةليحتضسŸاو ةبعضصلاب

ةا-نا--ع--م نأا ازÈم ،ةا--ي◊ا طور--ضش
ة-ل-ضصاو-ت-م ة-ل-ي--فد--لا Úع ة--ير--ق
ةيم-هو-لا ع-يرا-ضشŸا ع-م ةر-م-ت-ضسمو
ةلضصاوتم لازت ام ل-ب ،Úلوؤو-ضسم-ل-ل
لخدتت ⁄ ام ،ةلضصاو-ت-م ل-ظ-ت-ضسو
شسيئر في ⁄ ا-مو ة-ي-ن-عŸا تا-ه÷ا

يتلا مهدوعوب نوبختنŸاو ةيدلبلا
تÓ----م◊ا لÓ----خ ا----هو----ع----ط----ق
ّنأا ¤إا Úت---ف’ ،ة---ي---با---خ----ت----ن’ا
نلو ةمئاق ىقبت-ضس م-ه-تا-جا-ج-ت-حا

مهبلا-ط-م ق-ق-ح-ت-ت نأا ¤إا ف-قو-ت-ت
.مهتايح فورظ نضسحتتو

شسفن بضسح ،زاغلا لكضشم نوكيو
ي-ت-لا ل-كا-ضشŸا شسأار ى-ل-ع ،ن-طاوŸا

،ميحج ¤إا اهتلوحو مهتايح تضصغن
م-ه-تد-عو ة-ي-ضصو-لا تا-ه÷ا نأا ع--م
ثع-ب-ب ،تارŸا ن-م Òث--ك ‘و اÒث--ك
رمأ’ا وهو ،يعيبطلا زاغلا عورضشم
⁄و ق--ق--ح--ت--ي ⁄ يذ--لا د--عو---لاو
د◊ ،ع-قاو-لا شضرأا ى-ل-ع د-ضسج--ت--ي
Òغو ةلوه‹ ىقبت بابضسأ’ ،مويلا

لضصاوتتلو ،مهل ةبضسن-لا-ب ة-ح-ضضاو
ةروراق نع ثيث◊ا مه-ث-ح-ب ة-ل-حر
م-ه-تا-نا-ع-م ا-ه-ع-م ل-ضصاو-ت-تو ،زا--غ

ل-ضصف لÓ-خ ا--م--ي--ضس ’ ،ةÒب--ك--لا
‘ مهضسفنأا نودج-ي ثي-ح ،ءا-ت-ضشلا

لكضشم مهقحÓي ،مهرمأا نم ةÒح
مهل رفوت ،زاغ ةروراق ءانتق’ Òبك
،ي-ه-ط-لا م-ه-ل ن-م-ضضتو ة-ئ--فد--ت--لا

ةداŸا هذه ن-م مر-ح-ن َ⁄ :Ó-ئا-ضست-م
نم اننامرح ءارو ن-مو ؟ة-يو-قا-ط-لا

تارم هب اندعو يذلا زاغلا عورضشم
ي-ت-لا با-ب-ضسأ’ا ي-ه ا-مو ؟ةد-يد--ع
نم انÒغك ا-ن-تدا-ف-ت-ضسا نود تلا-ح
ةنتاب ةي’وو ماطيب ة-يد-ل-ب نا-ك-ضس
؟ةيوقاطلا ةداŸا هذه نم

فرعت ⁄ ةئÎهم تاقرط
تاونسس ذنم ديبعتلا

اه-ضشي-ع-ي ة-ل-ثا‡ ةا-نا-ع-مو ة-ق-ضشم
تاقرطلا عم ،““ةليفدلا Úع““ ناكضس
نأا نود ،تاو--ن--ضس ذ--ن---م ،ة---ئÎهŸا
ىلع ÚلوؤوضسŸا نكاضس كلذ كرحي
املثم ،دوعولا رابتعاب ،عقاولا شضرأا
ةÒث--ك ،ن--طاوŸا شسف---ن ف---ضشك---ي
ىلع هنأا Òغ ،ملك6 ديبعتل ةÒثكو
در‹ د-عو-لا ى-ق-ب-ي““ ع-قاو--لا شضرأا

شسف-ن ةر--م ل--ك ‘ قرو ى--ل--ع Èح
تا-بو-ع-ضصلا ¤إا تف-ل-ي-ل ،““ة-با--ج’ا
لضصف لÓخ اهنوضشيعي يتلا ةÒبكلا
¤إا ةقطنŸا لوحت-ت ثي-ح ،ءا-ت-ضشلا
ىلع تابكرŸا باحضصأا زجعي ،لاحوأا

عي-ب با-ح-ضصأا م-ه-ي-ف نÃ ،ا-هرو-ب-ع
نو-ضضفر-ي ن-يذ-لا زا--غ--لا تارورا--ق
مهتابكر-م ة-با-ضصإا ة-فاfl ل-ق-ن-ت-لا
Ó-خد-ت بجو-ت--ضسي ا--م ،بط--ع--لا--ب

ديبعتل ة-ي-ضصو-لا تا-ه-ج-ل-ل Ó-جا-ع
.تاقرطلا هذه

ناكسسلا قحÓي ششطعلا
بايغ عم ناكضسلا ةانا-ع-م ر-م-ت-ضستو
م-ظ-ع-م--ف ،بر--ضشل--ل ح--لا--ضصلا ءاŸا
بيذو--ب ن--طاوŸا بضسح ،نا--ك---ضسلا

’ ،ديضصلا ن-ب م-ي-هار-با ن-ب ي-ح-ت-ف
دعب ةضصاخ ،بورضشلا ءاŸا م-ه-ل-ضصي
ةد-حاو-ب ءاŸا ة--خ--ضضم لاد--ب--ت--ضسا

ءاÎها نع Óضضف ،ةفيعضض اهتقاط
ششط--ع--لا نأا ¤إا اÒضشم ،بو--ب--نأ’ا

،ما--يأ’ا راد--م ى--ل--ع م--ه--ق---حÓ---ي
⁄ ءاŸا مهل عيبت يت-لا ج-يرا-ه-ضصلاو
ام ،ز-ج-ع-لا ة-ي-ط-غ-ت-ل ة-ي-فا-ك د-ع-ت
،ةيضصولا تاه÷ا لخدت يعدتضسي

نع اوجرخي نأا لبق ،لكضشŸا ل◊
د-ع-ي ⁄ ر-مأ’ا را-ب-ت-عا-ب ،م-ه-ت-م-ضص
.قÓطإ’ا ىلع لمتحي

تويبلا ىلع مuيخي مÓظلا
Úع““ ناكضس هنم يكتضشي ام Úب نمو
نأا ثيح ،ءابرهكلا لكضشم ،““ةليفدلا
لوÙا ن---ع لزا---نŸا شضع---ب د---ع----ب

نم مهتدافتضسا نود لاح يئابرهكلا
¤إا تÓئاعلا شضعبب عفد ام ،ةرانإ’ا
،ةيئاو-ضشع قر-ط-ب ا-ه-تو-ي-ب لا-ضصيإا

كلذ نأا ع-م ،ا--ضضرأا طو--يÿا ي--مرو
،لافطأ’ا اميضس ’ ،م-ه-تا-ي-ح دد-ه-ي

فاخت تحب-ضصأا تÓ-ئا-ع-لا ّنأا ى-ت-ح
ةقعضصب باضصت نأا نم اهلافطأا ىلع
.ةيئابرهك
نطاوŸا تاذ فضشكي ،اذه نم Ìكأا

ةكبضشلا عيضسوتل قلطأا عورضشم نع
تا-ن-ك-ضسلا لا-ضصيإاو ة-ي-ئا-بر--ه--ك--لا
بحاضص نأا Òغ ،ءابرهكلاب ةديعبلا
.لحرو هلمكي ⁄ عورضشŸا

بيذو--ب د--ي--ضسلا لو--ق--ي بر--غأ’او
¤إا ا-ن-ل-ق-ن-ت ا-مد-ن-ع ى-ت-ح““ ي-ح-ت-ف
لوح شسيئرلا عم انثد–و ةيدلبلا

هلعف امو ءابرهكلا ةعضسوت عورضشم
،ءيضشب هل ملع ’ هنأا Úبت ،لواقŸا
ر-ق-مو لوا-قŸا م-ضسا ن-ع ا-ن-لأا-ضس ل-ب

.““انبارغتضسا راثأا ام ،هنكضس

ةيفاك Òغ ةدحاو ةلفاح
Úسسردمتملل

مهرودب ةيرقلا ذي-مÓ-ت نأا ود-ب-يو
،ل-كا-ضشŸاو ةا-نا-عŸا نو-م--ضسا--ق--ت--ي
شسيياقم تاذ ةلفا-ح با-ي-غ بب-ضسب
،م-ه-ت-ضسرد-م ¤إا م-ه-ل-ق-ت ة-لو-ق-ع-م
اهايإا مهتط-عأا ة-ل-فا-ح ن-ع ا-ف-ضشا-ك
  .شضرغلاب يفت ’ اهنأا Òغ ،ةيدلبلا

ة-يد-ل-ب-لا““ :ي-ح-ت-ف بيذو-ب لو-ق-يو
،ة-ل-فا-ح ه-ب-ضش وأا ة-ل-فا-ح ا-ن-ت-ط-عأا

’و ا-ه-نا-ك-م ن-م كر-ح-ت-ت دا-ك-لا--بو

ف-ي-ضضي-ل ،““ذ-ي-مÓ-ت-لا د-ع-ل ع-ضست-ت
54 د-ع-ب ’إا ق-ل--ط--ن--ت ’ ة--ل--فا◊ا““

ةيدلب ¤إا ذيمÓتلا لضصوتل ،ةقيقد
’ اهÒضس ةعرضس نأا ى-ت-ح ،ما-ط-ي-ب
ا-م ،ة-عا-ضسلا ‘ م-ل-ك02ـلا ىدعت-ت
د-عوŸا ‘ لو-ضصو-لا ن-ع م-ه-ل-ط-ع--ي
’““ ¤إا اÒضشم ،““مهضسردمتل ددÙا
نكلو ،ةعرضسلا ‘ ةدايزلاب بلاطأا

ةعرضسب دوق-ي ق-ئا-ضسلا ل-قأ’ا ى-ل-ع
ةفاضضإا ةرورضضب ابلاطم ،““ة-لو-ق-ع-م

ن-ع ط-غ-ضضلا ع-فر-ل ىر-خأا ة-ل-فا--ح
ل--ك Úك“و ةد--ي--حو--لا ة--ل---فا◊ا
¤إا با---هذ---لا ن---م ذ---ي---مÓ----ت----لا

.مهضسرادم
Úع““ ةيرق ناكضس دضشاني ،كلذ ¤إا
‘ ،ة-ي-ضصو-لا تا--ه÷ا ““ة--ل--ي--فد--لا

مهمه لم◊ ،ةي’ولا ›او اهتمدقم
ى-ل-ع ل-ق-ن-ت-لاو ،د÷ا ل-مfi ى-ل-ع
برق نع عÓطÓل ةقطنŸا ىوتضسم
.مهتاناعم هنيع مأاب ةيؤورو

نامرحلل رخآآ هجو ..““ةليفدلا Úع““ ..““ةليفدلا Úع““
اÃرو ،طقف مايأا ةعضضب اهيف ىقبيو ،ةنتاب ةي’وب ماطيب ةيدلبب ““ةليفدلا Úع““ ةيرق رزي نم
تلضشف اهنأا Òغ ..ةنتاف ،ةبÓخ ةعيبط ..اهتعيبط لامجب راهبناو لمأات ةفقو فقي ،تاعيوضس

ظاف◊او اهنوضصو اهتيام◊ ،مههابتنا تفلو ،ÚلوؤوضسŸا ءارغإا ‘ ،Òبعتلا حضص نإا ،اعيرذ Óضشف
رادم ىلع ،ةقاضشلاو ةليوطلا مهتÓحرو مهضسؤوبو اهينطاق ةاناعم نم ايلج كلذ ودبيو ..اهيلع

Òني ءابرهك طيخو ،ششطعلا لبت ءام ةرطقو ،ناكŸا ئفدي زاغ ةروراق نع اثحب ،ةليوط تاونضس
اهيلوؤوضسم ن’ذخ حضضفتو فضشكت ،ناولأ’او لاكضشأ’ا ةفلتfl ىرخأا لكاضشمو ،مهتملظ

..ةيدلبلا شسيئر مهيبختنم شسأار ىلعو ،نوبختنŸا مهتمدقم ‘ ،مهماهم ءادأا نع مهلطا“و
 ،اهÒفاذحب اهوقبط ول دوعو ،ةيباختن’ا مهتÓمح لÓخ اهوعطق ادوعو اوثكن نولوؤوضسم

.““رونلا““ ¤إا ““لظلا““ نم ““ةليفدلا Úع““ ناكضس اوجرخأ’ ،عقاولا شضرأا ىلع
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ةحلسسم ةعوم‹ هتهّجو ريذ– نع تامولعم (IBF) ““يآا يب فإا““ يكيرمألا ›اردفلا تاقيقحتلا بتكم ركذ

سسيئرلا لزعل روتسسد-لا ن-م52ـلا ليدعتلا ليعفت ىلع سسرغنوكلا قفاو اذإا ةمخسض ةسضا-ف-ت-نا م-ي-ظ-ن-ت-ب
 .يرا÷ا رياني02 موي هتيلو ءاهتنا لبق بمارت دلانود
نإاف -›اردفلا تاقيقحتلا بتكم نع Óقن- (CBA) ““يسس يب هيإا““ ةكبسش اهترسشن يتلا تامولعŸا قفوو
مكاÙا ماحتقا ىلع سضّر–و ،يرا÷ا رهسشلا نم61 موي نطنسشاو ¤إا هجوتلل ططخت ةعومÛا هذه
كلت ططخت امك .ندياب وج بختنŸا سسيئرلا بيسصنت موي لبق بمارت لزع لاح ‘ ةيلاردف ّراقمو
نم61ـلا نم اءدب ،05ـلا تايلولا ‘ ةيعيرسشتلا سسلاÛا ّراقم مامأا ةحلسسم تاجاجتحا ميظنتل ةعومÛا

نم رسصنع ف-لأا51 رسشنب (نوغاتنبلا) عافدلا ةرازو تحمسس د-قو .بي-سصن-ت-لا مو-ي ى-ت-حو ر-ه-سشلا اذ-ه
،نوسسناكوه لايناد لاÔ÷ا ينطولا سسر◊ا دئاق عقوتو ،سسيئرلا بيسصنت لفح Úمأاتل ينطولا سسر◊ا

دادمإلاو لقن-لا Úمأا-تو ن-مألا ز-يز-ع-ت-ل تب-سسلا لو-ل-ح-ب ة-ن-يدŸا ‘ فلآا01 وحن ا-ه-ماو-ق تاو-ق ر-سشن
.تلاسصتلاو

ئرأوطلأ ةلاح نلعي بمأرت
‘ ئراو-ط ة-لا-ح ن-ل-عأا بمار-ت د-لا-نود سسي-ئر-لا نإا ،نا-ي-ب ‘ ،سضي-بألا تي-ب-لا لا-ق ،كلذ نو--سضغ ‘

ةيلاردفلا ةدعاسسŸا هيجوتب رمأاو ،يرا÷ا رهسشلا نم42ـلاو11ـلا Úب ام ةÎفلا ‘ نطنسشاو ةمسصاعلا
 .بختنŸا سسيئرلا بيسصنت ىلع ةبتŸÎا ةئراطلا فورظلا ببسسب ةمسصاعلا ةباجتسسا ‘ ةمهاسسملل
مدع ¤إا اهناكسس ،ةمسصاعلل ÚتذاÙا دنÓيÒمو اينيجرف يتيلوو نطنسشاو ةمسصاعلا تاطلسس تعدو

نايب ‘ كلذ ءاج .ايسضاÎفا ةكراسشŸاب ءافتكلاو ،ندياب وج بختنŸا سسيئرلا بيسصنت لفح روسضح
نأا نايبلا دكأاو .بيسصنتلا لف◊ يÒسض– عامتجا بقع ،ثÓثلا قطانŸا ‘ ةيلÙا تاطلسسلل كÎسشم

ةيلÙا تاط-ل-سسلا
ع--م ل---م---ع---ت---سس
‘ ا---ه---ئا----كر----سش

ةموك◊ا
نامسضل ةي-لارد-ف-لا
ة--ق--ط--ن--م ة--مÓ--سس

،ىÈك-لا ة-م--سصا--ع--لا
نطن-سشاو م-سضت ي-ت-لاو

ا--ي--ن--ي--جر--ف لا---م---سشو
بنا-ج ن--م .د--نÓ--يÒمو

مÓعإا ل-ئا-سسو تل-ق-ن ،ر-خآا
ن-مألا ر--يزو ن--ع ة--ي--كÒمأا

فلوو داسشت ةلاكولاب ي-مو-ق-لا
ة---ير---سسلا ة----مدÿا ر----مأا ه----نأا

بي--سصن--ت م---سسارÒ Ÿسضح---ت---لا---ب
ءاعبرألا ،ندياب وج بختنŸا سسيئرلا

.يرا÷ا رهسشلا نم91ـلا نم لدب ،لبقŸا
Òك---ب---ت---لا رار---ق نأا ر----يزو----لا فا----سضأاو

ىلع ءاج ندياب بيسصنت مسسارŸ تاÒسضحتلاب
نم لاقتسسا فلوو نإا ““زوين سسكوف““ لسسارم لاق ،تاحيرسصتلا هذه ديعب ئجافم روطت ‘و .سسرغنوكلا ماحتقا ثادحأا ةيفلخ
بمارت يهني نأا ¤إا راظتنلا نكÁ ل هنإا ،فيسش مدآا باونلا سسل‹ ‘ تارابختسسلا ةن÷ سسيئر لاق ،هتهج نم .هبسصنم
نم ةيقبتŸا مايألا لÓخ ارارسضأا ثدحي دق بمارت نأا ،(CBNSM) ““يسس يب نإا سسإا مإا““ ةكبسش عم ءاقل ‘ فاسضأاو ،هتيلو
اثد– سسنب كيام هبئانو بمارت دلانود يكÒمألا سسيئرلا نأا (NNC) ““نإا نإا يسس““ ةكبسش تفسشك ،لسصتم قايسس ‘ .هتيلو
نع ““زوين سسكوف““ ةكبسش تلقن امك .ةيسسائرلا تاباختنلا جئاتن ىلع قيدسصتلا ذنم ةرم لوأل يواسضيبلا بتكŸا ‘ ةليللا

نع زÎيور تلقن امك .سضيبألا تيبلاب امهئاقل لÓخ ةديج تاثداfi ايرجأا هبئانو سسيئرلا نإا هلوق بمارت ةرادإاب لوؤوسسم
Òبعت قفو ،امهتيلو ءاهتنا ىتح دÓبلا لجأا نم لمعلا ‘ رارمتسسلاب تاثحابŸا لÓخ ادهعت Úبنا÷ا نأا بمارت ةرادإاب لوؤوسسم
.لوؤوسسŸا

بمأÎل ةديؤوم ةينيÁ ةعامج ءاضضعأ’ تاباضس◊أ ف’آأ قلغي Îيوت
(nonAQ) ““نونأا ويك““ ةعامج ¤إا دوعي ىوتÙ اهبلغأا ‘ جورت باسسح فلأا07 نم Ìكأا ،يئاهن لكسشبو ،قلع هنإا Îيوت عقوم لاق
رقŸا مامأا بمارت دلانود يكيرمألا سسيئرلا راسصنأا جتحا رخآا بناج نم ،ةرماؤوŸا تايرظنل جورت يتلا ةينيميلا ةيكيرمألا
 .سسيئرلا باسسح اهفاقيإا ىلع اجاجتحا اينروفيلاك ةيلوب Îيوت ةكرسشل سسيئرلا

باÎقا عم فنعلا علدنا ‘ ببسستي دق ىوتfi رسشن ىلع دويق قيبطتب همايق قايسس ‘ Òهسشلا لسصاوتلا عقوم ةوطخ تءاجو
يتلا ةفينعلا ثادحأÓل ارظن““ نايب ‘ Îيوت لاقو .يرا÷ا رهسشلا نم نيرسشعلا ‘ ندياب وج بختنŸا سسيئرلا بيسصنت دعوم
تناك يتلا تاباسس◊ا فلآل ايئاهن اقيلعت ةعم÷ا رسصع نم ارابتعا انأادب ،ىذألا رطاfl ديازتلو ،نطنسشاو ةمسصاعلا اهتدهسش

flكراسشَتل ¤وألا ةجردلاب ةسصّسص fiنيعم اسصاخسشأا نأا نايبلا حسضوأاو .““نونأا ويك ىوتÚ كأا ةرادإا نولوتي اوناكÌ ىلع باسسح نم
دامتعاب يسضاŸا ءاعبرألا سسرغنوكلا مايق ةادغ اهثيد– ” دق راسضلا ىوتÙاب هفسصو ام رسشنب ةقلعتŸا هتاسسايسس نأا افيسضم ،Îيوت
‘ ةحلسسم تارهاظم ميظنتل ىرخأا نكامأاو Îيوت ىلع رسشتنت ططخ““ نم هنايب ‘ عقوŸا رذحو .ةيسسائرلا تاباختنلا ةجيتن
 .““›ا◊ا رهسشلا نم71 ‘ سسرغنوكلا ىنبم ىلع ناث موجه نسش كلذ ‘ اÃ ،لبقتسسŸا

يلغتسسمو ناطيسشلا ةدبع نم ةيŸاع ةيلاÈيل ةفئاط دسض ةيرسس ابرح نسشي هنأا ىرتو ،بمارت سسيئرلا ““نونأا ويك““ ةعامج ديؤوتو
نفيك باونلا سسل‹ ‘ ةيروهم÷ا ةيلقألا ميعز نأاب ةعلطم رداسصم نع (ocitiloP) ““وكيتيلوب““ ةفيحسص تدافأاو .ايسسنج لافطألا

نم نإا لاقو ،يسضاŸا عوبسسألا سسرغنوكلا ماحتقا نأاسشب (IBF) (يآا يب فإا) ›اردفلا تاقيقحتلا بتكم نم تاطاحإا ىقلت يثراكم
ةسسيئرلا لسصاوتلا عقاوم ةيبلاغ تذخّتاو .سسرغنوكلا ماحتقا ءارو فقي ن-م م-ه ““نو-نأا و-ي-ك““ عا-ب-تأاو Úي-ن-يÚ Áفر-ط-تÃ م-ه-ف-سصو

⁄اعلا ‘ اهتروسص هّوسشو دÓبلا مدسص ثدح ‘ ،ةدع تاعاسس ىدم ىلع بارÿاو فنعلاو بعرلا هيف اوعرزو (سسرغنوكلا) لوتيباكلا ىنبم بمارت راسصنأا محتقا ذنم ةقوبسسم Òغ تاءارجإا
ل معازم بمارت ددريو ،ندياب وج هسسفانم اهيف زافو ،يسضاŸا Èمفون3 ‘ تيرجأا ةيسسائر تاباختنا جئاتنب لوبقلا سضفري يذلا بمارت تاباسسح ةمئاد ةروسصب كوبسسيفو Îيوت قلع دقف .عمجأا

.تاباختنلا ةقرسسب اهل سساسسأا

بمأرت لزعل هتاكر– لضصأوي بأونلأ سسل‹
Áا سسيئرلا ةيحنت لجأا نم هتاكر– ‘ امدق يكيرمألا باونلا سسل‹ يسضŸثح امنيب ،بمارت دلانود هتيلو ةيهتن

كانه سسيل هنأاب ÚيطارقÁدلا ةلدا‹ ىلع خويسشلا سسلجÚ Ãيروهم÷ا بمارت رهسصو راسشتسسم Ôسشوك ديراج
همدق يذلا رارقلا عورسشم ىلع ءاثÓثلا باونلا سسل‹ تّوسصي نأا ررقŸا نمو .ةمكاÙا تاءارجإل فاك تقو

هذه يتأاتو .روتسسدلا نم52ـلا ليدعتلا ليعفت ¤إا ،سسيئرلا بئان سسنب كيام وعدي يذلاو ،نويطارقÁدلا
هنأا هيف دكأا يذلا ،(IBF) ““يآا يب فإا““ يكيرمألا ›اردفلا تاقيقحتلا بتكم نايب نم دحاو موي دعب تاكرحتلا

Áىلع سسرغنوكلا قفاو اذإا ةمخسض ةسضافتنا ميظنتب ةحلسسم ةعوم‹ هتهّجو ريذ– نع تامولعم كلت
.يرا÷ا رياني02 موي هتيلو ءاهتنا لبق بمارت دلانود سسيئرلا لزعل روتسسدلا نم52ـلا ليدعتلا ليعفت

هذه نإاف -›اردفلا تاقيقحتلا بتكم نع Óقن- (CBA) ““يسس يب هيإا““ ةكبسش اهترسشن يتلا تامولعŸا قفوو
ّراقمو مكاÙا ماحتقا ىلع سضّرحُتو ،يرا÷ا رهسشلا نم61 موي نطنسشاو ¤إا هجوتلل ططخت ةعومÛا

بئان ليدعتلا حنÁو .ندياب وج بختنŸا سسي-ئر-لا بي-سصن-ت مو-ي ل-ب-ق بمار-ت لز-ع لا-ح ‘ ة-ي-لارد-ف
قيرط نع هبسصنم نم سسيئرلا لزع ىلع ةردقلا ،ةموك◊ا ءاسضعأا بلغأا ¤إا ةفاسضإلاب ،سسيئرلا

ءاعبرألا مويلا باونلا سسل‹ دقعي ،راسسŸا اذه عم يزاوتلابو .هماهم ءادأل لهؤوم Òغ هنأا نÓعإا
باونلا يسسل‹ ‘ هلوبق ” ام اذإا ،هتمكاÙ تاءارجإا ءدب حيتيسس اÃ ،درمتلا ىلع سضيرحتلاب بمارت مهتي ،ÚيطارقÁد Úعرسشم3 همدق ماهتا رارق عورسشم ‘ رظنتسس ةسسلج

كانه نأا ¤إا اÒسشم ،““بمارت لزع تاءارجإا ىلع ءاعبرألا مويلا تيوسصتلاب موقيسس سسلÛا““ نإا نروبيÓك سسميج باونلا سسل‹ ‘ زرابلا يطارقÁدلا وسضعلا لاقو .خويسشلاو
سسمأا باونلا نم هÒغل مسضنيسس““ هنإا دير موت باونلا سسل‹ ‘ يروهم÷ا وسضعلا لاق ،لباقŸا ‘ .خويسشلا سسل‹ نم تسسيل اهنكلو ،Úيروهم÷ا بناج نم نواعتلا تاراسشإا سضعب

.““سسرغنوكلا ىنبم ىلع هراسصنأا موجه نأاسشب Òخأات نود ةبسساÙا قق– نامسضل ،بمارت سسيئرلا خبوي رارق حرطل ءاثÓثلا

نم تأرـــيذ–:اكيرمأأ
اهدوقت ةـــمخضض ةضضافتنأ

ةـــحلضسم ةــــــــعوم‹



هÒظن عم ايفتاه ثداحتي دإرج
سسكيتشساك نوج يشسنرفلإ

د--ب--ع ،لوألا ر--يزو--لا ثدا–
ع-م ،ا-ي-ف-تا-ه ،دار-ج ز-يز--ع--لا
نو--ج ،ي---شسنر---ف---لا هÒظ---ن
ا-ه-لÓ-خ بر-عأا ،سسك-ي-ت-شسا-ك
““ا-م-ه-حا-ي-ترا““ ن-ع نا-فر-ط--لا
Ÿع-لا ىو-ت-شس-Óةيئا-ن-ث-لا تا-ق
ى-ل-ع ““د-يد-ششلا““ ا-م-ه-شصر-حو
ةكارشش ءان-ب ل-جأا ن-م ل-م-ع-لا
ةحلشصم مدخي اÃ ةيئانثتشسا
ه-ب دا-فأا ا-م بشسح ،ن-يد-ل--ب--لا
 .لوألا ريزولا حلاشصŸ نايب
نع ةبشسانŸا هذهب ابرعأا سسك-ي-ت-شسا-ك نو-جو دار-ج ز-يز-ع-لا د-ب-ع نأا رد-شصŸا تاذ ح-شضوأاو
ىوتشسم ىلعأا ىلع تلدابتلا ماظتنا اهزيÁ يتلا ةيئانثلا تاقÓعلا ىوتشسŸ امهحايترا““

فلتfl ‘ يشسنرفلا - يرئاز÷ا نوا-ع-ت-لا قا-فآا لو-ح م-ئاد-لا روا-ششت-لاو
ديدششلا امهشصرح““ ددشصلا اذه ‘ نافرطلا ددجو .““تلاÛا

اقفو ،ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شسا ة-كار-شش ءا-ن-ب ل-جأا ن-م ل-م-ع-لا ى-ل-ع
نوا-ع-ت-لا ز-يز-ع-ت ا-ه-نأا-شش ن-م ،Úب-نا÷ا تا-ع-ل-ط--ت--ل
،نيدلبلا ةحلشصم مدخي اÃ يشسنرفلا - يرئاز÷ا

ل--ق--نو را--م--ث---ت---شسلا ثي---ح ن---م ة---شصا---خ
نلوألا ناريزولا قرطت امك .““ايجولونكتلا

تاÒشضح--ت--لا““ ¤إا -نا--ي--ب---لا ف---ي---شضي-
ة--ن--ج--ل--ل ة--شسماÿا ةرود--ل--ل ة--يرا÷ا
- ةيرئاز÷ا ىوتشسŸا ةعيفر ةيموك◊ا
‘ ابيرق اهدا-ق-ع-نا رر-قŸا ،ة-ي-شسنر-ف-لا
لعج ةرورشض ىلع ديكأاتلا عم ،رئاز÷ا

‘ ةقراف ةظ◊ ماهلا قاقحتشسلا اذه
Úب نوا-ع-ت-لا ع-يو-ن-تو ءار-ثإاو د-ي-طو--ت
 .““نيدلبلا

يحشصلا قايشسلاب ةقلعتŸا لئاشسŸا““ تناكو
٩١-ديفوك ءابو راششتنا نع مجانلا يŸاعلا

Úب ة-ي-ف-تا-ه-لا ةŸا-كŸا لا-م-عأا لود--ج ى--ل--ع
نلوألا ناريزولا قفتا امك .““Úلوألا نيريزولا

عيم-ج لو-ح ة-ي-ئا-ن-ث-لا تاروا-ششŸا ة-ل-شصاو-م““ ى-ل-ع
تاذ ق-فو ،““ي-شسنر--ف--لا - ير--ئاز÷ا نوا--ع--ت--لا بناو--ج

.ردشصŸا

:ةـــــيدوعشسلإ -رـــئإز÷إ
مهافت ةركذم ىلع عيقوتلإ

ناكشسإلإ لا‹ ‘ نواعتلل

عيقوت ،دع-ب ن-ع ي-ئرŸا ل-شصاو-ت-لا ة-ي-ن-ق-ت Èع ”
نار-م-ع-لاو ن--ك--شسلا ةرازو Úب م--ها--ف--ت ةر--كذ--م
Úب نواعتلا سصخت ةيدوعشسلا اهتÒظن و ةنيدŸاو
نايب هب دافأا امبشسح ،ناكشسإلا لا‹ ‘ نيدلبلا
 .ةنيدŸا و نارمعلا و نكشسلا ةرازول
نم اهيلع عيقوتلا ” يتلا ةركذŸا هذه مجÎتو

ريزو و يرشصان لامك ديشسلا عاطقلا ريزو فرط
دماح نب هللا دبع ن-ب د-جا-م يدو-ع-شسلا نا-ك-شسإلا
Úب كÎششŸا نواعتلاو ةقادشصلا رشصاوأا““ ،ليق◊ا
تاÿÈا لدا-ب-ت-ل تاو-ن-ق زز-ع-ت ا-م--ك ،ن--يد--ل--ب--لا
نايب فيشضي ““ ناكشسإلا لا‹ ‘ ةينفلاو ةيرادإلا
لشصاوتلا عقوÃ اهباشسح ىلع هترششن يذلا ةرازولا
عيقوتلا مشسارم تفرع و .(كوبشسياف) يعامتجلا

ةيبرعلا ةكلمŸا ‘ رئاز÷ا Òفشس نم لك روشضح
ةرازو رقÃ قودشصلا دبع دمحأا ديشسلا ةيدوعشسلا
Úمر◊ا مداخ Òفشس اذكو ،ةيدوعشسلا ناكشسإلا
ميهاربإا نب زيزعلا دب-ع ر-ئاز÷ا ىد-ل Úف-ير-ششلا
 .ةنيدŸاو نارمعلاو نكشسلا ةرازو رقÃ ينيÒمعلا

¤إا ،هتاذ نايبلا بشسح ،ةركذŸا هذه فدهت امك
Óشضف ناكشسإلا لا‹ ‘ يئانثلا نواعتلا زيزعت““

ة-كرا-ششŸ ة-ب-شسا-نŸا ل-ب-شسلا ة-ئ-ي-ه--ت““ ن--ع
ذيفن-ت ‘ تا-كر-ششلاو تا-ه÷ا

ىنبو ةينكشس عيراششم
Ó--ك ‘ ة--ي--ت–

.““نيدلبلا :يرئإزج Òبخ
Óماك إزاهج دششحي نزıإ

‘ Óماك ازاهج عشضي يبرغŸا ماظنلا نأا ،ةيركشسعلا نوؤوششلا ‘ Òبÿا ،يميظع دمحأا ذاتشسألا دكأا
بعششلا Òشصم ريرقتو ةيبرغلا ءارحشصلا ‘ عازنلا ةيوشست راشسم ةلقرعل ““تامولعم برح““ ذيفنتو طيطخت

.يوارحشصلا
ءارحشصلا ‘ عشضولاب ةقلعتم تامولعمو رابخأا نم رششني اŸ هتعباتم لÓخ نم هنإا - (جاو) عم راوح ‘ Òبÿا لاقو

راطإا ‘ لخدت تايلمع ذيفنتو طيطختب فلكم لماك زاهج دوجو ظحل““ -يعامتجلا لشصاوتلا تاشصنم Èع ةيبرغلا
عم باطÿا ةدحو رشصنع““ رفوت  ،ةيبرغŸا عقاوŸاو تاحفشصلا نم ديدعلا ىوتfi لÓخ نم سسŸو ،““تامولعŸا برح““
تايجيتاÎشسا ‘ ةلمعتشسŸاو ةفورعŸا بيلاشسألا ¤إا ءو-ج-ل-لاو ة-ف-ل-تfl تارا-ب-عو بي-لا-شسأا-ب تا-مو-ل-عŸا سسف-ن رار-ك-ت
ام ةلأاشسم ‘ ““ةشصشصختŸا““ تاحفشصلا نم Òبك مك دوجو ¤إا تفلو .““عانقإلا

تامولعم نع ثحبلا ” املك ثيح ،““ةيبون÷ا ميلاقألا»ـب برغŸا ‘ هنومشسي
““ومنلا““ نع ملكتتو جورت عقاومو تاحفشص كتهجاوو لإا ةيبرغŸا ةكلمŸا نع

هذهو ،ةيبرغلا ءارحشصلا ناكشس هب عتمتي يذلا ““رارقتشسلا»و ““روطتلا»و
¤إا ةفاشضإلاب اذ-ه .تا-مو-ل-عŸا بر-ح لا‹ ‘ ة-فور-ع-م ة-شسرا‡ ا-شضيأا

بع--ششلا Úب سسي--لو بر--غŸاو ر---ئاز÷ا Úب و---ه عار---شصلا نأا را---ه---ظإا
فقوŸا بابشسأا ‘ سضوÿا نود ،يبرغŸا يكلŸا رشصقلاو يوارحشصلا

.هÒشصم ريرقت ‘ يوارحشصلا بعششلا ق◊ معدŸا يرئاز÷ا
Úيوارحشصلا ÚنطاوŸا راهظإا ¤إا يبرغŸا ماظنلا أاجلي امك

ي-با-هرإلاو ف-ي-ن-ع-لاو ““ق-ير-ط-لا ع-طا--ق““ ةرو--شص ‘
““ÿÒا دير-ت ل““ ة-ي-ب-ن-جأا ىو-ق-ل ل-ي-م-ع-لاو

.““ةيبرغŸا ةكلمملل

لمع ةرايز ‘ مودقوب
ايقيرفإإ بونج ¤إإ

‘ مود-قو-ب يÈشص ،ة-ي-جراÿا نوؤو--ششلا ر--يزو ،عر--شش
امبشسح ،ايق-ير-فإا بو-ن-ج ¤إا Úمو-ي مود-ت ل-م-ع ةرا-يز
ح-شضوأاو .ة-ي-جراÿا نوؤو-ششلا ةرازو-ل نا-ي-ب ه-ي-لإا را-ششأا
تاءاقل““ ،ةرايزلا هذه لÓخ ،يرجيشس مودقوب نأا نايبلا

امك ،رود-نا-ب يد-ي-لا-ن ،ة-ي-ق-ير-فا بو-ن÷ا ه-تÒظ-ن ع-م
،قيدشصلا دلبلا اذهل ايلعلا تاطلشسلا لبق نم لبقتشسُيشس
تلاÛا ‘ يئانثلا نواعتلل قمعم مييقت ءارجإا فدهب
 .““ةيفاقثلاو ةيراجتلاو ةيداشصتقلاو ةيشسايشسلا
ءارآلا لدابت-ل““ ة-شصر-ف ا-شضيأا ةرا-يز-لا هذ-ه ل-ك-ششت-شسو

ايقيرفإا ‘ نمألاو ملشسلاب ةقلعتŸا لئاشسŸا فلتfl لوح نيدلبلا Úب ةمئاقلا رواششتلا ديلاقت راطإا ‘ تÓيلحتلاو
لخاد ةينمألاو ةيشسايشسلا عيشضاوŸاب ةطبترŸا ةماهلا لئاشسŸا لوح قيشسنت-لا ز-يز-ع-ت-ب ح-م-شست-شس ا-م-ك .⁄ا-ع-لاو

.““ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنŸا

 ـه٢٤٤١ لوألا ىدامج٩٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج٣١ ءاعبرألا
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 دوجولإ نم ناتنضس..““سسرب Èخ““
يفناج لؤلحب
نؤكت1202
تر----م د----ق
ناتنشس
ىلع ناتل-ما-ك
سسيشسأات
يتلاو ““سسرب Èخ““ ةلماششلا ةينوÎكلإ’ا ةدير÷ا
نم دحاو رهشش لبق يأا9102 يفناج ‘ تشسشسأات
ةديرج تشسشسأا-تو .كرا-بŸا ي-ب-ع-ششلا كار◊ا
ةفاحشصلل سسرا‡ بابشش يديأا ىلع ““سسرب Èخ““
نم ““سسرب Èخ““ Èتعتو .تاؤنشس ذنم ةينوÎكلإ’ا
نم ،رئاز÷ا ‘ ةينوÎكلإ’ا دئار÷ا مهأا Úب

ىتحو بيتÎلاو ةيمؤي-لا تارا-يز-لا دد-ع ثي-ح
عم ةكارشش ““سسرب Èخ““ كل“ ا-م-ي-ف ،را-ششت-ن’ا
‘ يرابخإا قيبطت Èكأا يرابخإ’ا سضبن قيبطت
003 ةبارقب عباتم نؤيلم32 ـب طشسوأ’ا قرششلا
 . عباتم فلأا
تا--حا‚  ة--ي--نوÎك--لإ’ا ةد--ير÷ا تفر---عو
ليبشس ‘ Èكأا تايدحتل ةفاشضإا ،ةÒبك تارؤطتو

ىقري ين-طو ح-جا-ن ي-مÓ-عإا ىؤ-تfi ق-ي-ق–
Ÿا ةفاحشصلا ىؤتشسÙÎةف.

ل ءزجو ،ملشسإلا ضضرأا رئاز÷ا نإا ...““
ضضرأاو ،Òبكلا ي-بر-ع-لا بر-غŸا ن-م أاز-ج-ت-ي

زتعت ،ةيقيرفإاو ةيطشسوتم دلبو ،ةيبرع
.““...Èمفون لوأا ةروث ؛اهتروث عاعششإاب

روتشسدلا ةجابيد ‘ ةدوجو-م ةر-ق-ف ه-تا-ه
6٩٩١ ةنشس رو-ت-شسد ¤إا دو-ع-تو ،ير-ئاز÷ا

ةرقفلا هتاه نإا .Òتاشسدلا لك ‘ تلاز امو
‘ مل-شسإلا رود ‘ Úق-ي-لا-ب كششلا ع-ط-ق-ت
ضشياعتلل عقاوك اشضيأاو ،عمج ةوقك رئاز÷ا

 .حماشستلاو
هشضفر مويلا ضضعبلا لواحي يذلا عقاولاف
لئلد-لاو د-هاو-ششلا ل-ك نأا م-غر ،هرا-ك-نإاو
،اهلك ايقيرفإا لامشش نأا ىلع لدت ةيخيراتلا

ا-ه-ي-ف تل-خاد-ت د-ق ،ا-ه-ن-م ءز-ج ر--ئاز÷او
تجزا“و ترهشصنا اهنكلو ،ةددعتم تايوه
ةيئانثف““ ةدحاو ةفي-لو-ت ‘ ا-هدد-ع-ت م-غر
اهيلع تشسشسأات يتلا يه ““راهشصنلاو ددعتلا

يتايوه نوكم كانه ضسيلو ،ةقطنŸا ةيوه
لك ترهشصنا دقف ،ه-لز-ع ن-كÁ وأا لوز-ع-م
تمدعنا كلذلو ،خيراتلا ةقتوب ‘ تانوكŸا

يبرعلا برغŸا ةقطنم ‘ ةي-ف-ئا-ط-لا ةر-ك-ف
،قر-ششŸا ‘ دو-جو-م و-ه ا-م ضسك-ع ،Òب-ك-لا

ة-م--ح--ل--لا و--ه لاز--ي ا--مو مل--شسإلا نا--كو
مغر ،اهلك ة-مألا Úب تف-لأا ي-ت-لا ة-شسد-قŸا
اشسنر-ف ن-م ةدد-ج-تŸاو ةÁد-ق-لا تلواÙا

¤إا ةفداهلا ةقرفلا داجيإل اشسنرف بزحو
 .ةدحولل تتفŸا عزانتلا ثادحإا
،مدقلا ذنمو ،اعيمج نويرئاز÷ا لظ دقل
يثارتو ‘اقث نوكمك ““ريا-نأا““ ـب نو-ل-ف-ت-ح-ي
لمأاتلاو ةحلفلاو ثر◊او ثيغلل مشسومو

ةباشصلاو ةلغلا““ ه-ي-ف Ìك-ت كرا-ب-م ما-ع ‘
Òثكلا نأا ةجرد ¤إا ““.. داشص◊او ين÷او
انه نمو ““برعلا ماع““ هنومشسي قطانŸا نم

:يتأاي ام حيشضوت انيلع

لب ،ة-ي-قر-ع ة-ي-شضق تشسي-ل ة-ي-غ-يزا-مألا-
عم ناشسنإلا لعاف-تو م-ي-قو ة-فا-ق-ثو ثار-ت
ى-ل-ع ة-م-ئا-ق ةرا-شضح د-لو--ف ،ا--ي--فار--غ÷ا
.جازتملاو ضشياعتلا

ل-ب ،قا-ن-ششي-ششو ““ر-يا-ن-لا““ Úب ة-قل-ع ل  -
ةقلع هل باشسحو Ëوقتب ةطبترم ةلأاشسŸا
هب لمعلا أادب ،ىعارز-لا ى-حل-ف-لا م-شسوŸا-ب
ر-يا-ن-ي لوأا مو-ي ي--ن--ب--ت نأاو ،م .ق٢٤ ى-ف
ةياهن ‘ رئاز÷ا ‘ ةيغيزامألل لافتحلل
اذهو ،تا-ن-ي-ع-ب-شسلا تا-ياد-بو تا-ن-ي-ت-شسلا
‘ ةيغيزامألا ةيشضقلا ة÷اعم مدع ببشسب
ة÷دأا ”و ،يراشضح ‘اقث نوك-م-ك ا-ه-ت-قو
د-ع-ب-لا ف-ي-ظو-تو ا-ه-شسي--ي--شستو ة--لأا--شسŸا
ادعب اهءاطعإا ضضع-ب-لا لوا-حو ي-غ-يزا-مألا

.ايفئاط
ةقطنم ‘ ةروشصfi تشسي-ل ة-ي-غ-يزا-مألا -
ةعوم‹٢١ نع Òبع-ت ي-ه ل-ب ،ل-ئا-ب-ق-لا
دل-ب ‘ ،ر-ئاز÷ا ‘ ةر-ششت-ن-م ة-ي-غ--يزا--مأا

ىفو ،لاششرشش ىفو ،رئاز÷ا قرششو ،ةواوز
مهددعتب قراوتلاو ،ناشسملتب ضسونشس ىنب

““ريانيب““ لفتحن امكو ،ىÈكلا ءارحشصلا ‘
ةن-شسلا ضسأار-ب قراو-ت-لا ع-م ل-ف-ت-ح-ن ا-ن-نإا-ف
ىهو ،ءاروششاع ةبشسانŸ ةفداشصŸا ةيقراتلا

:ـب ا-هÒغو تنا-ج ‘ م-هد-ن--ع فر--ع--ي ا--م
 .““ابيبشس““

لعف درك اشضيأا تءاج ةيغيزامألا ةلأاشسŸا  -
ةيغيزامألا ةيموقلا نأاو ،ةيموقلا ةركف نع
:اهانعمو ثلثلا ديلا ع-با-شصأا را-ع-شش تع-فر
:ةيغيزامألابو ،ناشسنإلاو- ةغللاو- ضضرألا
يذ-لا دد-ع-ت-لا نأاو (-نا--ك--فأا -لاوأا -لا--كأا)

ه-ل-با-ق-م زر-ب ة-ي-بر-ع-لا ة-ي-مو-ق-لا ه-ت-شضفر
فر--ط ن--م را--ه--شصنلا ضضفرو لاز---ع---نلا
.غيزامألا

نم وه يشسنرفلا رام-ع-ت-شسلا نإا-ف ،كلذ-لو

ةيشضق اهنم لعج لواح وأا ،ةيغيزامألا ايحأا
ة-موا-قŸا تي-ي-ت-ف-ت فد-ه-ب اذ-هو ،ة-ي-قر-ع

ضصو-شصن-ب تبا-ث و-ه ا-م اذ-هو ،ة-ير--ئاز÷ا
،ةيرامعتشسلا اشسنرف نع تردشص ةينوناق
ÚيجولوبوÎنألا نم Òثك تاباتك ‘ رهظو
رئازج““ با-ت-ك ‘ درو ا-م ل-ث-م Úي-شسنر-ف-لا
Úي-شسنر-ف-لا ه-ي-ف-لؤوÚ““ Ÿي-جو--لو--بوÎنألا
. ““ناتاف دولك نوج““و““اكول بيلف““

،ملشسإلا امهنيب عمج برعلاو غيزامألا نإا  -
جواز-تو جا-مد-ناو را--ه--شصنا كا--ن--ه نا--كو
ة-ي-غ-يزا-مألا زو-مر ن-م اÒث-ك نأاو ،جزا“و

يه ام لثم مهÒغ نم Ìكأا ةيبرعلا اومدخ
ي-ت-لا ة-ي-غ-يزا-مألا ““Êو-ع--م--شسلا““ ة--ل--ئا--ع
رهاط خيششلا““ اهنم ناكو ماششلا ¤إا ترجاه

تا-يو-نا-ث-لاو ضسرادŸا ضسشسؤو-م ““ير--ئاز÷ا
ة-ي-ن-طو-لا ة-ب-ت-كŸا ضسشسؤو-مو ،ة-ير--شصع--لا
ةبت-كŸا-ب““ فر-ع-ت تنا-ك ي-ت-لاو ،ة-يرو-شسلا
ÚشسشسؤوŸا نا-كرألا د-حأا و-هو ““ة-ير-ها-ظ-لا

Ûضسشسأاو٩١٩١ ‘ كانه ةيبرعلا ةغللا عم
ما--قو ضسد--ق--لا ‘ ة---يد---لاÿا ة---ب---ت---كŸا
.٠٠٩١ ةنشس اهتشسرهفب
نبا اهفلأا يتلا ““يطعم نبا ةيفلأا““ ‘ هلثمو
اهلاونم ىل-عو ،ير-ئاز÷ا يواوز-لا ي-ط-ع-م
دمfi““ اشضيأا ركذنو .كلام نبا ةيفلأا تفلأا
فلؤوم يغيزامألا يشسوشسلا ميهاربإا ىلع نب

هيغ-يزا-مألا-ب ه-ب-ت-ك د-قو ““ضضو◊ا““ با-ت-ك
ة-ق-ير--ط ى--ل--ع و--هو ،ة--ي--بر--ع فور--ح--ب
.““ÊاوÒقلا ديز يبأل ةلاشسرلا““

رعاششلا ““عيزامألا يب-ن-ت-م““ ر-كذ ن-م د-ب لو
رعشش ناويد هل يذلا ““دنfiوأا دنfi يشس““

 .ةيبرع فورحب ةيغيزامألاب
ة-ي-بر-ع-لاو ة-ي--غ--يزا--مألا نأا ي--شسن--ن لو -
كلذ ركذ امك ““داشضلا““ فرح ‘ ناكÎششي
““لشضفألا داه÷ا““ با-ت-ك ‘ ““نا-قزوأا را-م-ع““

.هتللد هل رمألا اذهو
ضسوقطلاو ÊاعŸا ضضعبل هيبنتلا نم دب ل -
حر-ف-لا ةر-ك-ف-ب ة-ط-ب-ترŸا ة--ي--لا--ف--ت--حلا

حر-شسŸاو ضصقر-لاو ءا-ن-غ--لاو لا--ف--ت--حلاو
ا-ه--ي--ف تجز--ت--ما ي--ت--لاو ،رو--ل--ك--لو--ف--لاو
تادا-ع-لا ضضع-بو خ--يرا--ت--لا--ب ةرو--ط--شسألا
بر◊او راشصتنلاو ةعا-ج-ششلاو ة-ي-ن-يد-لا

وأا تاشصقرلا نم عاونأا رشسفي ا‡ زومرلاو
يهو ،تاداعلا ضضعبو ةعنقألا ضضعب ءادترا

ةئيب ع-قاو ن-ع ةÈع-م تا-كر-حو تا-كو-ل-شس
،Ëدقلا خيراتلا ‘ اهشسوقط ا-ه-ل ة-ي-نا-شسنإا

تيق-بو ،كلذ د-ع-ب مل-شسإلا ا-ه-بذ-ه ن-ك-لو
،له÷ا ةجيتن عمتÛا ‘ اهرهاظم ضضعب
هيل-ع ضصن ا-م-ك ،ي-مل-شسإلا ن-يد-لا ل-ظ-يو
لظتو ،ةمألا هتاهل ع-ما÷ا و-ه ،رو-ت-شسد-لا
ح----ما----شست----لاو مل----شسإلا ضضرأا ر----ئاز÷ا

.ضشياعتلاو
جرا-خ ا-ن--ئا--قد--شصأل ة--شصا--خ ة--ظ--حل--م
موي فداشصي وه ““ريان““ وأا ““رياني““ :رئاز÷ا

هلشصأا مشسوم وهو ،ةنشس لك نم يفناج٢١
فداشصي وهو ،ةنشس لك هب لفتحي يحلف
““ىتوŸا ›ايللاب فرع-ي ا-م وأا Èنا-ج““ ة-يا-ه-ن
Èمشسيد٢ موي نم أادبت ةليل Úعبرأا يهو
” موي-لا اذ-هو ..ي-ف-نا-ج٢١ ‘ يه-ت-ن-تو
،تانيعبشسلا ةيادب ‘ ا-ي-شسا-ي-شس ه-ف-ي-ظو-ت
.ةÒثك اداعبأا ذخأاي أادبو

،ارخؤؤ-م ل-ج-ي-ج ة-ي’و تد-ه-شش
ة-ل-فا-ق قÓ-ط-نا ةرا-ششإا ءا-ط-عإا

ةأارŸا جا-مدإا لؤ-ح ة-ي-شسي--شس–
نم تيبلاب ة-ل-ما-ع-لاو ة-ي-ف-ير-لا

ة--لود--لا م--عد ج--مار--ب لÓ--خ
ةلفاق ¤إا ةفاشضإا اذه ،ةفلتıا
نم ديدعلا تمشض ىرخأا ةينماشضت
تÓئاعلل ةهجؤŸا تاد-عا-شسŸا
.لظلا قطانÃ ةزؤعŸا

ةيشسيشسحتلا ةينطؤلا ةلفاقلا هذه
اهقÓ-ط-نا ى-ل-ع تفر-ششأا ي-ت-لا
ريزو ،ؤكيرك رثؤك نماشضتلا ةريزو
ةقفر ،وديمح د-مfi ة-حا-ي-شسلا
،لجيج ةي’ؤل ةيلÙا تاطلشسلا

¤إا اهب اماق يتلا ةرايزلا رثإا ىلع
نأا بقتر-ي ،Úن-ثإ’ا مؤ-ي ة-ي’ؤ-لا
لخدتو لماك رهشش ةدŸ ر-م-ت-شست

ةيفيرلا ةأارŸا ع-ي-ج-ششت را-طإا ‘
اهجامدإاو تيبلاب ةلماعلا ةأارŸاو

لÓخ نم ةمادتشسŸا ةيمنتلا ‘
،جاتنإ’ا ىلع اهتدعاشسمو اهمعد

هذه نأا ؤكيرك ةريزؤلا دكأا ثيح
تاميلعتل اذيف-ن-ت ي-تأا-ت ةؤ-طÿا

ة-ق-ل-ع-تŸا ة-يرؤ-ه-م÷ا سسي--ئر
ةمعادلا ةمؤك◊ا دؤهج فيثكتب

جا--ت--نإ’ا ‘ ةأارŸا طار---خ---ن’
لÓ--خ ن--م اذ--هو ،ي--ن--طؤ---لا
يتلا ةلودلا ةزه-جأا-ب ف-ير-ع-ت-لا
 .سضرغلا اذهل تأاششنأا

اشضيأا ” ،كلذ عم نمازتلاب
ة-ل-فا-ق قÓ-ط-نا ةرا-ششإا ءا-ط-عإا
ةدئافل ةيبطو ةي-ن-ما-شضت ة-ي-ئ’و
قطانÃ ةزؤعم ةلئاع ةئم نم Ìكأا
ىؤتشسم ىل-ع ةد-جاؤ-تŸا ل-ظ-لا
تمشضو ،ةيلب÷ا ةلا-ب-غ ة-يد-ل-ب-ب
ةزهجأاو ةيئاذ-غ داؤ-مو ،ة-ششر-فأا

لاق ،سصؤ-شصÿا اذ-ه-بو .ة-ي-ب-ط
د-م-حأا ،ة-يد-ل-ب--لا هذ--ه سسي--ئر
فدهتشست ةلفاقلا نإا ،يم-ي-هار-ب
ديدحتلابو لظلا ق-طا-ن-م سضع-ب

،ؤ-لد-نأاو ةد-ياŸا ي-ت--ق--ط--ن--م
Ãحيقلت ةلمحو ةينيع تاد-عا-شس
اذكو ةيمشسؤŸا ازنؤن-ل-ف-نأ’ا ن-م
بابششللو ةأارملل ةيؤ-عؤ-ت ة-ل-م-ح

ع--يرا--ششم زا‚ا ‘ Úب--غار---لا
لكل هركشش نع ا-بر-ع-م ،ةر-غ-شصم
Úشس– ‘ هلمأاو ،اهب ÚكراششŸا
هذه ناكشسل ةيششي-عŸا فور-ظ-لا
.قطانŸا

نوضضفري وطÓب ةرامع وررضضتم
ةحيرف Íب ““لايضسوضس““تانكضس

ةدا-عإا ةرا-ه-نŸا و-طل-ب ةرا-م-ع نا-ك--شس ،ضسمأا ،ضضفر
نوبلاطيو ةحير-ف ن-ب ة-يد-ل-ب-ب ق-ق-شش ‘ م-ه-نا-ك-شسا
،نارهو ةيدلبب ي-كÈلا ي◊ ““لا-ي-شسو-شس““ تا-ن-ك-شسب
رايهنا دعب نيررشضتم انكاشس٠٢ ¤ا لشصي مهددعو
  .Òششبلا يديشس اقباشس وطلب يحب مهترامع
،Úغرشسم ةيدلبب ءاويإا زكرم مهل Òخشست ” هنأا عمو
لقنتلا اوشضفر نيررشضتŸا ناكشسلا نكل ،هزيهŒ ”و
بشسح ،ةماقإلل مهيوذ ¤ا اولقنتو ءاويإلا زكرم ¤ا

،ضسمأا ،دارم Êومحر نارهو ةرئاد ضسيئر هب حرشص ام
م-ه-ل ز-ي-هŒ ” ه-نأا ¤إا اÒششم ،ة-ي-ف-ح--شص ةود--ن ‘
نب ةيدل-ب-ب ة-عا-شس٤٢ فر-ظ ‘ ةد--يد--ج ةرا--م--ع
نكل ،ةدافت-شسلا تارار-ق م-ه-ل Ëد-ق-ت ”و ،ة-ح-ير-ف
‘ مهناكشسإا ةداعإا-ب او-ب-ل-طو نا-كŸا او-شضفر نا-ك-شسلا

،زا‚إلا رو-ط عور-ششم ن-م--شض ي--كÈلا ي--ح ق--ق--شش
فرشصلا تاونقو ءابر-ه-ك-لاو ءاŸا ¤ا ر-ق-ت-ف-ي يذ-لاو
  .يحشصلا

نيذلا ناكشسلا ةيلولل ماعلا Úمألا لبقتشساو اذه
نب ةيدلب تانكشس ¤ا مهلق-ن-ت ةد-ششب م-ه-شضفر اود-بأا

نأا را-ب-ت-عا ى-ل-ع ،ا-ه-ب لا-غ-ششلا ة-ي-ه-ت-نŸا ة-ح--ير--ف
ام وهو ،نارهو ةيدل-ب ط-يfi جرا-خ ع-ق-ت تا-ن-ك-شسلا

ع-ي-م-ج نأا را-ب-ت-عا ى-ل-ع ،ةر-ئاد-لا ح-لا-شصم ه-ت-شضفر
ناويد لبق نم اهزا‚إا ” يتلا ة-ي-ن-ك-شسلا ع-يرا-ششŸا
اهنمو ،نارهو ةيدلب جرا-خ ع-ق-ت يرا-ق-ع-لا Òي-شست-لا

تانكشسو تليلت يداو ةيدلبب عقت ةينكشس عيراششم
 .اهÒغو ةحيرف نبو ةويطب ةيدلبب ىرخأا

لامآا .ع :نارهو

:ضسادرموب ةيلو

ةنضسلإ سسأإر ءايحإإ
تلافتحاب ةيغيزامألإ

  ةينطولإ ةيوهلاب كضسمتت
نأا ،نتايحي ىيحي ،ضسادرموب ةيلو ›او دكأا
يتلا ةيغيزامألا ة-ن-شسلا ضسأار-ب تلا-ف-ت-حلا
،ضسادرموب ةيلوب تايدل-ب ةد-ع ا-ه-ت-ن-شضت-حا

‘ كÎششت  ،ةقطنم لك ديلاقت فلتخا ىلع
ماد عونتمو يرث جمانÈب تزي“ ثيحب ،رياني
د-ي-لا-ق-ت-لاو تادا-ع-لا ا-ه-لل-خ تزر-بأا ،Úمو-ي
ةيغ-يزا-مألا ة-ن-شسلا ضسأار ءا-ي-حإا-ب ة-ط-ب-ترŸا

Ï“ ي-ت-لا م-ي-ق-لاو  عو-ن-تŸا ا-ه--ئار--ثو ،١7٩٢
ة---يو---خألاو ة---ي---عا----م----ت----جلا ر----شصاوألا

ءاق-ب ى-ل-ع ل-م-ع-ي-شس ا-م و-هو ،ة-ي-ن-ما-شضت-لاو
،يدامل-لاو يداŸا ثاÎلا اذ-ه ة-يرار-م-ت-شساو
تنشضتحا يتلا Êوميم ديششر ةفاقثلا رادبف
ضضرا-ع-م م-ي-ظ-ن-ت-ب ،تلا-ف-ت-حلا ةر-ها--ظ--ت
اهنم ،ةيغيزامألا تاعانشصلا تلم-شش ةدد-ع-ت-م
بناج ضصخلت ،ةيديلقتلا تلوكأاŸاو ةشسبلألا

نونانف هطششن ،يرئاز÷ا ‘اقثلا ثوروŸا نم
لك-ششت ،ن-طو-لا عو-بر ف-ل-تfl ن-م ءار-ع-ششو
لو-ح ضسادر-مو-ب ة-يلو ن-ع ةر-غ-شصم ةرو-شص

يغيزامألا يثاÎلاو ‘اق-ث-لا د-ع-ب-لاو ثوروŸا
¤إا رظنلاب ،ةيلولا اهب زيمتت يتلا ةقطنملل
ةيخيراتو ةي-فا-ق-ث تا-مو-ق-م ن-م ه-يو-ت– ا-م
ل-ما-نأا ا-ه-تد-شسج ة-ي-ن-ف تا-حو-ل ‘ لز-ت-خ--ت
.ةيديلقتلا ةعانشصلا ‘ ÚعدبŸا

لافتحلا تايلاعف قلطنل Êاثلا مويلا ‘و
نيأا لامع ةيدلب نم ةيغيزامألا ةنشسلا ضسأارب

ضسا-ب-ل-لا ة-ل-فا-ق قل-ط--نا ةرا--ششإا ءا--ط--عإا ”
يتلا ةزيت ةيرقب يثاÎلا يديلقتلا يغيزامألا

اهيف تد-شسج ،ءا-شسف-ي-شسف ة-حو-ل ‘ تن-يز-ت
ميظ-ن-ت اذ-كو ،‘ا-ق-ث-لا ي-غ-يزا-مألا خ-يرا-ت-لا

ثاÎلا لز-ت-خا ،ق-ل-ط-لا ءاو--ه--لا ‘ ضضر--ع--م
فلتfl ديلاق-ت ل-م-شش ،ل-ي-شصألا ي-غ-يزا-مألا
تلو-كأاŸا ¤إا ة-فا-شضإلا-ب ،ة-يلو-لا-ب ق-طا-نŸا
‘اقثلا ثوروŸا ىلع ظفا– يتلا ةيديلقتلا
.يغيزامألا

يه ةشسوتام ةيرق ،رماع-لا ة-ب-ع-شش ة-يد-ل-ب-بو
لا-ف-ت--حلا تا--ي--لا--ع--ف تن--شضت--حا ىر--خألا
ةي-غ-يزا-مألا ة-ن-شسلا ضسأار لو-ل-ح-ب ي-م-شسر-لا
ضضراعŸا ف-ل-تfl لل-خ ن-م١7٩٢ ةد-يد÷ا
ةشضايرلاو ةيديلقتلا ةيفاق-ث-لا ،ة-ي-خ-يرا-ت-لا
تا-شسشسؤو-مو تا-ي-ع-م-ج فر-ط ن-م ة--م--ظ--نŸا

تاعان-شصلا ف-ل-تfl ى-ل-ع تو-ت-حا ،ة-ي-فا-ق-ث
ظفت– قطانŸا هذه تلاز ام يتلا ةيديلقتلا
قطان-م ةد-ع ه-ب ر-خز-ت ‘ا-ق-ث ثورو-م-ك ا-ه-ب
ةيفاقث)، را-ثد-نلا ن-م ه-ت-يا-م-حو ة-يلو-لا-ب
ضصرحن ديلاقتلاو تاداع-لا هذ-ه (ة-ي-خ-يرا-تو
هذ-هو ،لا-ي-جأل ا-ه-ل-ي-شصو-تو ا-ه-ت-ما-قإا ى--ل--ع

ىرخأا ةيوبرتو ةيعامتجا داع-بأا ا-ه-ل ر-ها-ظŸا
،ة-ن-شسلا ما-يأا راد-م ى-ل-ع ا-ه-لو--ع--ف--م ير--شسي
قطانŸا هذه ءانبأا ضصرح ‘ ا-ه-م-هأا ى-ل-ج-ت-تو
.ةلئاعلا دارفأا لك كارششإاو ةكراششŸا ىلع
ة-ن-با ن-م ل-ك Ëر-ك-ت ” ،ا-شضيأا ة-ب-شسا--نŸا--بو
ةمركوب نان-ف-لاو ،د-مfi ضشور-م-ع د-ي-ه-ششلا
.يقزرأا

ح .ةÒشصن

راششوف هللا ءاطع .د

..Òخب رئاز÷او ماع لك

ةحيلشص .ضش :لجيج

 ـه٢٤٤١ لوألا ىدامج٩٢  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج٣١ ءاعبرألا
..لظلا قطانÃ ةزوعŸا تلئاعلا تفدهتشسا ىرخأا ةلفاق ¤إا ةفاشضإا

لجيجب ةيفيرلإ ةأإرŸإ معدل ةينماضضت ةلفاق

دايشص بيطلا
لطي Òبك جاجز ينيÁ ىلعو ،رطام يوتشش وج ‘
اهراجششأا عوذ-جو برا-ج-ت-لا ة-ق-يد-ح تا-تا-ب-ن ى-ل-ع

بيدألا نع يقئاثو مليف انمامأا ضضَرعُي ناك ؛ةflاششلا
ام-ل-ي-ف ن-ك-ي ⁄ ،ة-قڨود-ه ن-ب د-ي-م◊ا د-ب-ع ل-حار-لا

تايشصخشش تاداهشش Èع يقيقح مليف هنكلو ،اروشصم
هْت-ب-حا-شصو ة-قڨود-ه ن-ب تر-شصا-ع ةÒب-ك ة-ير-ئاز-ج
لاشضنلاب ىألŸا هتا-ي-ح ن-م ة-ف-ل-تfl ل-حار-م ة-ب-ي-ط

ثد– دقل ،ي-بدألا جا-ت-نإلاو ي-شسا-ي-شسلا - ير-ك-ف-لا
› ولحي يذلا ،Òكابوب زيزعلا دبع لشضافلا ذاتشسألا
دهاششلاب هفشصأا نأاو ،روشصعلل رباعلا فقثŸاب هبقلأا نأا

،لوز-ت ن-ل ي-ت-لا ة-ي-فا-ق-ث-لا ةر-كاذ-لاو نر-ق-لا ى-ل--ع
قافر دحأا ضصلخ ›ليج بيدألا اشضيأا انل ثد–و
تادا-ه-شش و-يارو-ب ذا-ت-شسألا فا-شضأا ا-م-ك ،ةڨقود-ه ن-ب
ةيشصخششب طبترŸا ديد÷ا ر“ؤوŸا اذه ،كلذك ىرخأا

احا‚ لثÁ ةيرئاز÷ا ةيبرع-لا ة-ياور-ل-ل ة-شس-uشسؤو-م
Ëد-ق عور-ششŸ ثع-ب ةدا-عإاو ة-فا-ق-ث-لا ةرازو-ل ار-ها-ب
ذاتشسألا انقيدشص ¤وطلا ديلاب هي-ف م-ه-شسأا ؛دد-ج-ت-ي
ريدم ريÈي لي-عا-م-شسإا رو-ت-كد-لا ي-ئاور-لا بتا-ك-لاو
ًةزهزه يرظن ‘ لثم دقو ،ةفاقثلا ةرازوب باتكلا
،ةيشضاŸا Úثلثلا تاو-ن-شسلا ة-ل-ي-ط عا-ط-ق-لا دو-كر-ل
نب ديم◊ا دبع ةيشصخشش ‘ ارشصحنم رمألا ضسيلو
بدأل-ل از-مر ل--ثÁ ه--نو--ك--ل ل--ب ،بشسح--ف ة--قڨود--ه

ة-ي-ن-طو-لا ة-ل-ع-ششلا دا-ق--يإا ‘ ح‚ يذ--لا ير--ئاز÷ا
ةيرئاز÷ا ميقلا ن-م ة-ع-با-ن ة-ي-فا-ق-ث ةرو-ث قل-طإاو
يشسنرفلا للتحلا ىعشس يتلا ميقلا كلت ،ةشصلاÿا

اهَقَلأا َدِمخُي نأا ةيملعإلاو ةيقارششتشسلا هتلآا Èع
تاداهششلا لل-خ ن-م تفر-ع د-ق-ل ،ا-ه-ق-ير-ب ئ-ف-ط-ُيو
⁄ ارومأا لشضافألا انخويشش نم اهتعمشس يتلا ةي◊ا

تلا-قŸا ن-م بو-ت-كŸا ح-ي-ح-ششلا Èع ة-حا--ت--ُم ن--ك--ت
ةيزا÷ا““ بحاشص انبيدأاف ،ةڨقوده نب نع تاشساردلاو
دق ““بون÷ا حير»و ““ديدج موي ادغ»و ““ضشياوردلاو
عفري داك-ي ل لو-ج-خ ة-ع-شضاو-ت-م ة-ي-شصخ-شش اذ نا-ك
ءاشسلجو بدألا بل-ط-ل ه-شسف-ن لذا-ب ،هرواÙ ه-شسأار
هلامو هشسفنب ىعشسي ناك هنأا امك ،ةفاحشصلاو ةفاقثلا

ضسأار-ت د-قو ،ه-نود-شصق-ي ن-يذ-لا ضسا-ن-لا ح-لا--شصم ‘
تيغلأا نأا موي ةفاقثلل ينطولا ضسلÛا Òبكلا بيدألا

ةيزاوم ةبترم هل تيطعأاو ،ةفا-ق-ث-لا ةرازو ة-ب-ي-ق-ح
اهن-م ة-ي-بدأا ع-يرا-ششم ةد-ع ضسشسأاو ،ÊاÈŸلا بئا-ن-ل-ل

اهتل-ع-ج ة-يŸا-ع ةو-ظ-ح تلا-ن ي-ت-لا ““ة-ياور-لا““ ة-ل‹
ةيبدأا ةل‹ ن-شسحأا-ك ا-يŸا-ع ¤وألا ة-ب-ترŸا-ب ر-ف-ظ-ت

تلÛاب ضصاÿا ›ودلا ايلاط-يإا ضضر-ع-م ‘ ة-ي-بر-ع
،امجÎم ناك لحارلا بيدألا نأا تملع امك ،ةيبدألا

مدق دقو ،باشضتقاب Òكابوب انل اهركذ ةمولعŸا هذهو
يموتلا Úمايلا ذات-شسألاو ي-ششير– د-مfi ذا-ت-شسألا

بدأا نم ة-ف-ل-تfl بناو-ج تلوا-ن-ت ة-م-ي-ق تل-خاد-م
ر“ؤوŸا اذه نأا نظأا ،ةڨوده نب ديم◊ا دبع بتاكلا
ءايحإا هنكÁ ةما◊ا ةينطو-لا ة-ب-ت-كŸا-ب ىر-ج يذ-لا

امك ركفلاو ةفاقثلل ةمئاد ةمشصا-ع-ك ر-ئاز÷ا ة-نا-ك-م
.هلبق امو تانينامثلا دقع ‘ لعف تناك

ماـــهسسلا ماـــــــــــــــــغنأا
ءاـــــــــــــيحإإ
ةقڨوده نب

تــيقاوم
ةÓــشصلا
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٦0 :٨٢      :     رــــــجفلا

٢١ :45      :     رــــهظلا

5١ :03      :     رـــشصعلا

٢5:٧١      :     برغŸا

٩١ :٦١      :     ءاششعلا



هذه الصحيفة تم تحميل 
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سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

Downloaded  from  :    Medias DZ Portail

jounraux algeriens

https://medias-dz.com/
https://medias-dz.com/journaux-algeriens-pdf.php
https://medias-dz.com/journaux-algeriens-pdf.php

