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يفناج ةياهن
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ناــــــــــــــــــــكم ’
““ةراـــــكصشلا““ ـل

تاقاقحتصس’ا ‘
ةــمداـــــقلا

ناــــــــــــــــــــكم ’
““ةراـــــكصشلا““ ـل

تاقاقحتصس’ا ‘
ةــمداـــــقلا

لعجأا ⁄ نإا¯
..Óيحتصسم ريوزتلا

 هلعجأأصس
هبحأصصل حبرم Òغ

نوــــــــــنأق ¯
ديد÷ا تأبأختن’ا

نــــــــــمصضيصس
 يوذ ÚحصشÎم

““فأظن»و ىوتصسم
 يأ’ ىدصصتن نحن¯

fiسس“ دق ةلوأ
Ãةيقادصص
عاÎق’ا

ةلقتسسŸا ةينطؤلا ةطلسسلا صسيئر
‘رسش دـمfi ،تاباختنÓل

:““راؤــ◊ا ىدـتنم““ ‘

٥-٤  صص

 ـه٢٤٤١ Êاثلا ىدامج١٠  قـفاؤŸا  م١٢٠٢ يفناج٤١ صسيمÿا

““راوــ◊ا““ / يبيور بعصصم :رـــيوصصت

رداـــــــــــــــــــــــــــق ششـــــــــــي÷ا
ةــــعيدولا نوــــــصص ىـلع

:دكؤؤي ةحيرقنسش ديعسس قيرفلا

3 صص



ةرايز ‘ ةيجراÿا ريزو
وتوضسيل ةلودل

¤إا لمع ةرايز-ب ،سسمأا ،مود-قو-ب يÈصص ،ة-ي-جراÿا نوؤو-صشلا ر-يزو ما-ق
.ةيجراÿا نوؤوصشلا ةرازول نايب هب دافأا امبصسح ،وتوصسيل ةكل‡

لوألا ريزولا لابق-ت-صسا-ب مود-قو-ب د-ي-صسلا ي-ظ-ح ،ةرا-يز-لا هذ-ه لÓ-خو
ةيجراÿا نوؤوصشلا ةر-يزو ه-تÒظ-ن ع-م ثدا–و ،ورو-جا-م ي-صست-ي-ك-يو-م
.ياوكامار وبيصستام ةديصسلا ةيلودلا تاقÓعلاو
ةيئانثلا تاقÓعلا عقاو لوح تروح“ تاثداÙا““ نأا ردصصŸا تاذ حصضوأاو
.““تاعاطقلا ددعتم نواعتلا زيزعت لئاصسوو لبصس ةصساردو ،نيدلبلا Úب
تلاصصتلا فيثكتو Êوناقلا راطإلا لامكتصسا ةرورصض ىلع ديكأاتلا ”و
.ةكÎصشŸا ةنجلل ةيحاتتفلا ةرودلا داقعنل ابصس– تايوتصسŸا لك ىلع
،كÎصشŸا مامتهلا تاذ ةيلودلاو ةيميلقإلا لئاصسم-ل-ل قر-ط-ت-لا ” ا-م-ك

تامظنŸا ىوتصسم ىلع قيصسنتلا قيمعت ةرورصض ىلع نافرطلا قفتا ثيح
ملصسلا تلا‹ ‘ ةيراقلا ةمظنŸا فادهأا قيق–و ›ودلا نوناقلا ئدابم نع عافدلا لجأا نم ةيلودلاو ةيميلقإلا

·ألاو يقيرفإلا دا–لا لمعي نأا ةرورصض ىلع نافرطلا دكأا ،ةيبرغلا ءارحصصلا سصخي اميفو.ةيمنتلاو نمألاو
.رامعتصسلا ةيفصصت راصسم لامكتصسا هنأاصش نم يقيقح راصسم قÓطإا لجأا نم رواصشتلاب ةدحتŸا

 هدعو دنع ةيدŸا ›او
ةيو-ي-حو ا-طا-صشن ة-يدŸا ة-يلو فر-ع-ت

سسوم ديهج ،ةيدŸا ›او لصضف ثيح
Èع  ه-ل-ق-ن-تو ة-ي-ناد--يŸا ه--تا--جر--خ
لظ-لا ق-طا-ن-مو ة-ي-ئا-ن-لا تا-يد-ل-ب-لا

بنا-ج ¤إا تلا-غ-صشنلا-ب ل-ف-ك-ت-ل--ل
تانكصسلا عيزو-ت-ل هد-عو-ب ه-ماز-ت-لا

ام وهو ةيلولا ر-ق-مو ر-ئاود-لا Èع
اذكو ،نكصسلا يبلا-ط رود-صص ج-ل-ثأا
ةئيبلا ةفاظنو لامج ىلع  ظاف◊ا
ي-عوو ة-يد--ل--ب--لا لا--م--ع ل--صضف--ب
.ÚنطاوŸا

ديÈلا زكارÃ لاومأ’ا بحضسل دح ىضصقأا ميتنضسنويلم0٢
ىوتصسم ىلع اهبحصس نكÁ يتلا غلابملل ىصصقألا د◊ا عفر ررقت هنأا رئاز÷ا ديرب ةصسصسؤوم تنلعأا
.١٢٠٢ يفناج4١ دغلا موي نم ءادتبا اذهو يرئازج رانيد٠٠٠.٠٠٢ ¤إا ةيديÈلا بتاكŸا كيبابصش

ةيديÈلا تامدÿا ىوتصسÃ ءاق-ترÓ-ل ة-ي-مار-لا ة-ل-صصاو-تŸا دو-ه÷ا ن-م-صض ءار-جإلا اذ-ه جرد-ن-يو
.مهب لفكتلاو مهلابقتصسا فورظ Úصس– يعاصسمو Úنطاوملل ةمدقŸا

داÒتضس’ ةينوÎكلإا ةباوب
ةضساضس◊ا داوŸا ريدضصتو

،سسمأا ،راطع ديÛا دبع ،ة-قا-ط-لا ر-يزو فر-صشأا
ةصصاخ ،يرازولا عاطقلا ‘ ةنمقرلا تايلمع ىلع
ةصصصصıا ةديد÷ا ةينوÎك-لإلا ة-باو-ب-لا ا-ه-ن-م
داوŸا ر-يد-صصتو داÒت-صسا سصي-خار-تو ح-يرا-صصت-ل
.ةرازولل نايب بصسح ،ةصساصس◊ا

ة-ح-ف-صصلا ى-ل--ع ر--صشن يذ--لا نا--ي--ب--لا ‘ ءا--جو
ريزو نأا ،كوبصسيا-ف-لا ى-ل-ع ةرازو-ل-ل ة-ي-م-صسر-لا
يريدمو تايلم-ع-لا ة-فر-غ د-ق-ف-ت-ب ما-ق ة-قا-ط-لا

لك ىلع فرصشت يتلا ةيوقاطلا كÓمألا ةيامح
.ةحلصصŸا هذه
هذه ىوتصسم ىلع لمع-ت ي-ت-لا تارا-طإلاو Úصسد-ن-هŸا ع-م ر-يزو-لا ثد– ،قا-ي-صسلا اذ-ه ‘و
يصضŸا ةرورصضو ،يلبقتصسŸا روصصتلا لوح عاطقلا ةنمقر عيراصشÃ لفكتت يتلاو ،ةيريدŸا

.لاÛا اذه ‘ تاروطتلا لك ةبكاومو ةنرصصعلاو ثيدحتلا وحن امدق

قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج4١ سسيمÿا2
 ـه٢44١ Êاثلا ىدامج١٠

““ةضسوضسدŸا ةضسوضسلا““ رضس فضشكي ‘رضش
ىدتنم““ فيصض ،تاباخت-نلا ة-ب-قارŸ ة-ي-ن-طو-لا ة-ط-ل-صسلا سسي-ئر ،‘ر-صش د-مfi ف-صشك
ة-صسو-صسلا““ ة-ل-م-ج ه-ي-ف جردأا ح-ير-صصت-ب ›د-ي ه-ت-ل-ع-ج ي-ت--لا ي--عاود--لا ن--ع ،““راو◊ا

‘ انيابت قلخ يذلاو ،روتصسد-لا ن-ع ءا-ت-ف-ت-صسلا ج-ئا-ت-ن نÓ-عإا بق-ع ،““ة-صسو-صسدŸا
.رظنلا تاهجوو تÓيلحتلا

تايطعم ىلع ءانب ماكحأا رادصصإا ىلع نيدوعتم انك ،ءاصضقلا ‘““ لاقو
،كلذك سسيل رمألا ةصسايصسلا ‘ نك-ل ،ع-ي-م÷ا ما-مأا ة-مو-ل-ع-مو ة-فا-ف-صش

.رخآا ءيصش ريدقتلاو ءيصش ةمولعŸا نأاب يحوي ناصسنإلا نأا ةصصاخ
نأا تاباختنÓل ةلقتصسŸا ةط-ل-صسلا را-طإا ‘ ا-ن-صسŸ““ قا-ي-صسلا ‘ فا-صضأاو

نل ينكل ،اذه تصصخصش دقو ،تلاÛا لكو تايوتصسŸا لك ‘ اماغلأا كلانه
،ق-ب-صسألا ما-ظ-ن-لا تا--ف--لfl ي--ه ة--صسو--صسدŸا ة--صسو--صسلاو ،م--هر--كذأا

ىلع ليلد تاباخت-نÓ-ل ة-ل-ق-ت-صسŸا ة-ي-ن-طو-لا ة-ط-ل-صسلا ثاد-ح-ت-صساو
‘ قباصسلا ماظنلا اهب موقي ناك يتلا تاصسرامŸا لك عم ةعيطقلا

.تاباختنلا لا‹

حنمأا ⁄:دادح
اــــــــــــــــــــــــــــميتنضس
 ةقيلفتوب ةلم◊

لا---م---عألا ل----جر لا----ق
،داد-ح ي-ل-ع ،نو-ج--صسŸا
ا-م-ي-ت-ن-صس ح--نÁ ⁄ ه--نإا
Ÿة----ل----م◊ا ة-----ير-----يد
ام Òغ نم ،ةي-با-خ-ت-نلا

ق--ي---ق---صش ه---ن---م بل---ط
.ةقيلفتوب ديعصس سسيئرلا

¤إا لاومألا ذخأا بلط سسيئرلا قيقصش نإا دادح لاقو
‘ لوألا يصضاق-لا را-صشت-صسم نأا ¤إا اÒصشم ،ه-ب-ت-ك-م
ديدصستل ÒيŸÓا ذخأا ىلع دوعتم هنأا ادكؤوم دÓبلا

راصسفتصسا ىلع درلا دادح سضفرو .لامعلا تاقحتصسم
نم ر-مأا نود-ب كر-ح-ت-ي نأا ن-كÁ ل و-ي-صسفألا نأا لو-ح

لام-عألا لا-جر ى-ل-ع ط-غ-صضلا ” نا-ك نإاو ..ة-صسا-ئر-لا
ليومتل تارايصسلا بيكر-ت ‘ Úصصصصخ-تŸا م-ه-ن-م ة-صصا-خ

.راصسفتصسلا ىلع درلا نم برهت ،يدارإا لكصشب مأا ةلم◊ا

AIS طــــــــــــصسو :عــــــــــبطلا
ةخصسن٠٠٣٢ :سسمأا خصسن ددع

 :9١ ديفوك

ةباضصإا٩١٢
لÓخ تايفو٣و

ةــعاضس٤٢
ةنجلل يمصسر-لا ق-طا-ن-لا ف-صشك
ءا-بو ي-صشف-ت ة-ع--با--ت--مو د--صصر
لا--م---ج ،ر---ئاز÷ا ‘ ا---نورو---ك
9١٢ ليجصست نع ،سسمأا ،راروف
سسوÒف--ب ةد--يد--ج ة---با---صصإا

ةعاصس4٢ ‘ ا------نورو------ك
‘ رارو--ف را--صشأاو .ةÒخألا

ةيمويلا ةيفحصصلا هتودن
تايفو٣ لي-ج-صست ¤إا

سسوÒف بب-------صسب
.انوروك

رئاز÷ا
٧١

نارهو
9١

ةـــبانع
6١

 ،تورل ةامصسŸا ةيراقعلا ةينواعتلا
02-73-59-023رئاز÷ا - مداÿا رئب .١٧ مقر

023-59-73-03

ءاودل دوجو ’
 ““ديفاــــــمور““

بلقلل رضضم
““لاديصص““ عم‹ Èتعا
لوح ةلوادتŸا رابخألا

““ديفامور““ ءاود دوجو
قاوصسألاب  بلقلل رصضم
يتلا ،““ةبذاك ةعاصشإا““

سسفنب ةرم لكب رصشنت
.تيقوتلا

نأا لاديصص عم‹ تدكأاو
در‹ ةلوادتŸا رابخألا
فدهلا ،ةصضرغم ةعاصشإا

تاجتنم برصض اهنم
.ةصسصسؤوŸا

لاديصص تنأامطو
ةدوج لوح ÚنطاوŸا

قفو نوكت يتلا ،اهتاجتنم
.اهب لومعŸا Òياعم
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 ةفاكل ةحوتفم تاحيسشÎلأ
ةيبÎلأ عاطق لامع

““ةــــيقرت““ ةسصنم
Ÿتاـــبلط ة÷اع

بسصانملل حسشÎلا
اــــــــــيـلعلا

ةيتامو-ل-عŸأ ة-م-ظ-نأ’أ ر-يد-م ف-سشك
Âا-غ ة--ي--ن--طو--لأ ة--ي--بÎلأ ةرأزو--ب

““ةيقرت““ ةيمقرلأ ةسصنŸأ نأأ ،ةرامع
،ة-مدÿأ ز--ي--ح سسمأأ تل--خد ي--ت--لأ

عا---ط---ق Òسست Úسس– ¤إأ فد---ه---ت
ة÷اعم لجأأ نم ،ةي-ن-طو-لأ ة-ي-بÎلأ

ح-سشÎلأو ة-ي-قÎلأ تا-ب-ل-ط ع-ي--م--ج
ةفافسش ةقير-ط-ب ا-ي-ل-ع-لأ بسصا-ن-م-ل-ل
يرسشبلأ لخدتلأ سصيلقتو ةيدايحو
.ÒياعŸأ نم ةعوم‹ ىلع ًءانب
ه-لوز-ن ىد-ل ،ةرا-م-ع Âا--غ ح--سضوأأو
““حابسصلأ فيسض““ جمانرب ىلع ا-ف-ي-سض
نأأ ،سسمأأ ،¤وأ’أ ة-ي-عأذإ’أ ةا-ن-ق--ل--ل
روÙأ راطإأ ‘ لخدت ةيلمعلأ هذه““
يذلأ ةرأزولأ لمع ططfl نم ثلاثلأ
عا---ط---ق Òسست Úسس– ¤إأ فد---ه---ي
ماظنلأ أذه““ نأأ ¤إأ أÒسشم ““ةيبÎلأ
هر-يو-ط--تو ه--م--ي--م--سصت ” ي--كذ--لأ

ة÷ا---ع----م ل----جأأ ن----م ا----سصي----سصخ
‘ ةدوجوŸأ سصئاق-ن-لأو ت’Ó-ت-خ’أ
Òغ حلاسصŸأ سضعبب ءأدأ’أو Òيسستلأ
œان اهبلغأأ يتلأو ،ةرأزولل ةزكرمŸأ

ايلعلأ بسصا-نŸأ ن-م دد-ع رو-غ-سش ن-ع
فيلكتلاب Úمدختسسم Úيعت وأأ ،اهيف

دو----جو م----غر ،بسصا----نŸأ هذ-----ه ‘
طور--سشلأ نو---فو---ت---سسي Úف---ظو---م
تÓهؤوŸأ ىلع نورفوتيو ،ةينوناقلأ
هذ--ه ل--غ--سشب م--ه--ل ح--م--سست ي--ت---لأ
ىلع رسشابم لكسشب رثأأ ا‡ ،ةÒخأ’أ
اهئأدأأو حلاسصŸأ هذهل نسس◊أ Òسسلأ

،ةمدقŸأ تامدÿأ ةيعونو اهتيلاعفو
.““ينهŸأ اهدودرم ىلع ›اتلابو
ةيعسضولأ هذ-ه ة÷ا-ع-م““ نأأ فا-سضأأو
،عاطق-لأ ›وؤو-سسم قرؤو-ت تتا-ب ي-ت-لأ

دمتعت ةديدج تايلآأ Èع امتح ر“
عم ىسشامتت ،ةث-يد-ح بي-لا-سسأأ ى-ل-ع

ي--ت--لأو ،تأرو--ط--ت--لأو ت’و--ح--ت--لأ
ة-مو-ظ-نŸأ ى-ل-ع ا-با-ج-يإأ سسك-ع-ن-ت-سس
زواŒ ا---ه---نأا---سش ن---مو ،ة---يو----بÎلأ
نم د– يتلأ تا-قو-عŸأو تا-بو-ع-سصلأ
ا-ه-ما-هŸ ةز-كر-مŸأ Òغ ح-لا--سصŸأ ءأدأأ
ة-ي-عو-ن--لا--بو ،بو--ل--طŸأ ل--ك--سشلا--ب
اقبط ةرّطسسŸأ لاجآ’أ ‘و ةبوغرŸأ
.““ةددÙأ Òياعملل

ةيتامولعŸأ ةمظ-نأ’أ ر-يد-م بسسحو
ة--ي--ل--م--ع نإا--ف ،ة---ي---بÎلأ ةرأزو ‘

لام-ع ل-ك-ل ة-حو-ت-ف-م تا-ح-ي-سشÎلأ
نم أذهو ،ةبتر23 سصختو ،عاطقلأ

ن‡ لامع-لأ ل-ك-ل لاÛأ ح-ت-ف لÓ-خ
Èع ةكراسشملل ةءافكلأ مهيف رفوتت
ن-يود-تو ي--سصخ--سش با--سسح ءا--سشنإأ
    .لماع لكب ةسصاÿأ تامولعŸأ

ع-فد-لأ سصو-سصخ-بو ،ر-خآأ بنا-ج ن--م
‘ ل-ي-ج--سست--لأ قو--ق◊ ÊوÎك--لإ’أ
،1202 ةرودل ةيسسردŸأ تاناحتم’أ

أÒبك ابواŒ تيقل اهنأأ Âاغ فسشك
Úح--سشŸÎأو ءا--ي---لوأ’أ ل---ب---ق ن---م
را--طإأ ‘ ل--خد--ت ي--ت--لأو ،رأر---حأ’أ
ةرأزو Úب مئأدلأ رمتسسŸأ ق-ي-سسن-ت-لأ
تÓسصأوŸأو د-يÈلأ ةرأزوو ة-ي-بÎلأ
ب .ديعسس.ةيكلسسÓلأو ةيكلسسلأ

،ةحيرڨنشش ديعشس قيرفلا دقع ،عا-فد-لا ةرازو-ل نا-ي-ب بشسحو
،ينطولا عافدلا ةرازو رقم ىوتشسم ىلع لمع عامتجا ،سسمأا
ماعلا ‘ هزا‚إا ” اŸ مييقت ءارجإا راطإا ‘ عامتج’ا ءاجو
تايد– نم يبعششلا ينطولا سشي÷ا رظتني امو ،مرشصنŸا
.طشسوتŸاو بيرقلا لبقتشسŸا ‘ اهعفر Úعتي
ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا Úمأ’ا نم لك ءاقللا اذه رشضحو
ماعلا بقارŸا ¤إا ةفاشضإ’اب ،رئاودلا ءاشسؤورو تاوقلا ةداقو
عافدلا ةرازول ةيزكرŸا حلاشصŸا ءاشسؤورو نيريدŸاو سشيجلل
.يبعششلا ينطولا سشي÷ا ناكرأ’و ينطولا
اهيف ددج ،ةيهيجوت ةملك قيرف-لا ى-ق-لأا ،ة-ب-شسا-نŸا تاذ-بو
يدÓيŸا ،نيديد÷ا Úماعلا لولح ةبشسانÃ ةرا◊ا هيناهت
.1792 يغيزامأ’او ،1202
ناكرأا ةشسائر ماهم هيلوت ذنم ،ديدششلا هشصرح ،قيرفلا دكأاو
ةحشضاو قيرط ةطيرخ ديد– ىلع ،يبعششلا ينطولا سشي÷ا
سسيئر ريدق-تو تا-ي– م-ك-ي-لإا فزأا““ نأا ¤إا اÒششم ،⁄ا-عŸا
ليبشس ‘ ،سشي÷ا اهلذبي يتلا دوه÷ا لك ىلع ،ةيروهم÷ا
.““نطولا عوبر ةفاك ‘ ةنيكشسلاو نمأ’ا تابجوم Òفوت
نأا ذنم ،سصر◊ا د-يد-شش تشصر-ح د-ق-ل““ :ق-ير-ف-لا فا-شضأاو

ناكرأا ةشسائر ماهم تيلوتو ،ةيروهم÷ا سسيئر ةقثب تيظح
ديد– ىلع ،يشضاŸا ماعلا ةيادب ،يبعششلا ينطولا سشي÷ا

.““ةحشضاو قيرط ةطيرخ

‘ ،اهŸاعم خيشسرت ىلع تلمع““ :سشي÷ا ناكرأا سسيئر عباتو
تارايزلا لÓخ ،تادحولا ةداقو ÚلوؤوشسŸا فلتfl ناهذأا
يحاونلاو تاوقلا تادا-ي-ق ¤إا ا-ه-ب تم-ق ي-ت-لا ة-ي-ناد-يŸا
قا-شسنأ’ا ف-ل-تfl ع-م تا-عا-م-ت-ج’ا لÓ-خو ،ة-ير-ك-شسع-لا
.““ةيدايقلا
ىلع Úعتي يتلا ةل-ما-ششلا ة-يؤور-لا هذ-ه ه-نأا ق-ير-ف-لا فدرأاو
‘ ماتلا طارخن’او ،اهراكفأا مشضهو ،اهحورب ديقتلا عيم÷ا
.اهيمارمو اهفادهأا
انتاعل-ط-تو ا-ن-لا-مآا ع-ي-م-ج ق-ي-ق– ة-يا-غ ¤إا ،كلذ ي-تأا-يو
‘ نوكي ،روطتمو ،يرشصع ،يوق سشيج ءانب ‘ ةعورششŸا

ةفاشضإ’اب ،قيرفلا فيشضي ،ةديد÷ا رئاز÷ا ةعمشس ىوتشسم
تاناهر بشسكو تايدحتلا ةفاك عفر هناكمإاب ،سشيج ءانب ¤إا
لكب Òشسي ،هيشضاÃ روخف سشيج ،نيرششعلاو دحاولا نرقلا
.دعاولا لبقتشسŸا وحن تابث
عيم÷ا نم بلطتت ةشضÎعŸا تايدحتلا نأا ىلع قيرفلا دكأاو
Úقي ىلع هنأاب افيشضم ،رئاز÷ا ةمظع ىوتشسم ¤إا ءاقتر’ا
رداق ،ةليوطلا هتÈخ مكحب ،يبعششلا ينطولا سشي÷ا نأا مات

ةقّثلا ىوتشسم ‘ نوكي نأاو ،ةعيدولا نوشصو ،ةنامأ’ا ءادأا ىلع
.ميظعلا انبعشش اهب ُهَحّششو يتلا
ةميظع تايدحتلا هذه نإا ،معن““ :ةحيرق-ن-شش ق-ير-ف-لا دروأاو
¤إا يقترن نأا اعيمج انم بلطتتو ،تقولا سسفن ‘ ،ةÒطخو
.““رئاز÷ا ةمظع ىوتشسم
رم ىلع اندÓب ردق ناك دقلف““ :سشي÷ا ناكرأا سسيئر فاشضأاو

،اهيلع راشصتن’او تايدحتلا ةهجاوم وه ،لازي ’و خيراتلا
نأا مات Úقي ىلع هنأا اÒششم ،““تايح-شضت ن-م ا-ه-ف-ل-ك ا-م-ه-م
‘ اهب-شست-كا ي-ت-لا تار-ْبÿِاو بِرا-ج-ّت-لا ن-م كلÁ ،َسشي÷ا

سسورُدلا فلتflو ،يجم-ه-لا با-هرإ’ا ع-م ر-يرŸا ه-عار-شص
يباجيإ’ا فيكتلا ¤إا ة-فا-شضإ’ا-ب ،ا-ه-ب ّر-م ي-ت-لا ة-ي-شسا-ق-لا
.ةّيجولونكّتلاو ةّيملعلا رشصعلا تاّدجتشسم عم ،سشيجلل
سشي÷ا نأا ،هتملك ماتخ ‘ ،ةحيرقنشش دي-ع-شس ق-ير-ف-لا د-كأاو
‘ نوكي نأاو ،ةعيدولا نوشصيو ،ةنامأ’ا يدؤوي نأا ىلع ٌرداقل

.ميظعلا انبعشش اهب ُهَحّششو يتلا ةقّثلا ىوتشسم

ن-م دد-ع ة-م-كاfi ر-م-ت-سست ،›أو-ت-لأ ى-ل-ع ع-بأر-لأ مو--ي--ل--ل
‘ ،نوجسسلأ ÚعدوŸأ داسسف اياسضق ‘ ÚطروتŸأ ÚلوؤوسسŸأ

هÒظنو لÓسس كلاŸأ دبع Úلوأ’أ نيريزولأ فلم اهتمدقم
ةلمحلل يفÿأ ليومتلأ ةيسضق ‘ ÚطروتŸأ ىيحيوأأ دمحأأ
،تأرايسسلأ بيكرت عناسصŸ ةحونمŸأ تأزايتم’أو ةيباختن’أ

نأوعأأ  Òثأاب ةقلعتŸأو هي-لإأ ه-جوŸأ م-ه-ت-لأ نا-سسح يوا-بر-ع
Òغ تأزايت-مأ ى-ل-ع لو-سص◊أو لأو-مأ’أ سضي-ي-ب-تو ة-لود-لأ

يتحنجب عباتŸأو ةمكاÙأ لÓ-خ لÓ-سس سسرا-ف ،ة-ق-ح-ت-سسم
لوسص◊أ لجأأ نم Úيمومع Úفظوم سضير– ‘ ةكراسشŸاب

Òثأات ةطلسس نم ةدافتسس’أو ةقحتسسم Òغ تأزايتمأ ىلع
.ةيمومعلأ نأوعأ’أ

هيلإا ةبوسسنŸا مهتلا يفني لÓسس شسراف
ي-ت-ح-ن-ج-ب ع-با-تŸأو ة-م-كاÙأ لÓ-خ ،لÓ--سس سسرا--ف ر--ك--نأأ
لوسص◊أ لجأأ نم Úيمومع Úفظوم سضير– ‘ ةكراسشŸاب

Òثات ةطلسس نم ةدافتسس’أ و ةقحتسسم Òغ تأزايتمأ ىلع
يسضاق ىلع هدر ‘ هيلإأ ةبوسسنŸأ مهتلاب ،ةيمومعلأ نأوع’أ
ةمكاÙأ نأأو ،Óيسصفتو ةلمج مهتلأ ركنأأ““ Óئاق ،قيقحتلأ
،Úمومع Úفظوم يأأ سضرحأأ ⁄و ،روتسسŸأ تفسشك ¤وأ’أ

ء’ؤو-ه ع-م ة-ه-جأو-م ل-م-عأأ نأأ ق-ي-ق-ح-ت--لأ لÓ--خ تب--ل--طو
ن-م د-ف-ت-سسأأ ⁄و ،سضير– كا-ن-ه ن-ك-ي ⁄ ه-نأأو ،Úف--ظوŸأ
نم ذفتسست ⁄ اهيف امهاسسم تنك يتلأ ةكرسشلأو ،تأزايتمأ
ةيمومعلأ كونبلاب ةقÓع اهدنع ةطقن نأأو ،تأزايتمأ يأأ
تلماعت لب ،يمومع كنب يأأ نم دفتسست ⁄ ““لماج““ ةكرسشلأ

.كلذ تبثت يتلأ قئاثولأ لك يدنعو ،ةسصاخ كونب عم
باجأأ ..ةكرسشلأ هذهب قحتلأ فيك لوح يسضاقلأ لأؤوسس ‘و
،زوزعم ديسسلأ ع-م ة-قÓ-ع يد-ن-ع تنا-ك ا-نأأ““ لÓ-سس سسرا-ف
تيرسشو8002 ةنسس ‘ اهتسسسسأأ لق-ن ة-كر-سش يد-ن-ع تنا-ك
اهميلسست متي ⁄ تأدعŸأو ،زوزعم ةكرسش دنع نم تأدعم

يتيعسضو يوسسأأ يكل هتلباق-م تب-ل-طو تدوا-ع ا-هد-ع-بو ،›
تقلخ زوزعم د-ي-سسلأ ع-م ة-ل-با-قŸأ تل-م-ك ي-كو ي-ت-ل-ك-سشمو
.““ةقÓعلأ

 ةكارسش ‘ لخد لÓسس شسراف
اهترداغم يوني ناكو يرياب عم

يرياب لامعأ’أ لجرلأ عم قيقحتلأ لوح يسضاقلأ لأؤوسس ‘و
سسراف در ، ةفاسضإأ ىتح مدقي ⁄ لÓسس سسراف نإأ لاق يذلأ

لمع ‘ رسشاب هنأأو ،ةكرسشلأ هذهل ةفاسضإأ تمدق انأأ““ لÓسس
هدلأو ناك Úح ،9002 ‘ اهنم جرخو4002 ةنسس ةكأرسشلأ
يتلأ ةكأر-سشلأ ة-ع-ي-ب-ط لو-حو ،““لوأأ ر-يزو بسصن-م ل-غ-سشي
اهتمدقو ،ةميقب لاŸاب تناك““ لÓسس سسراف لاق ،اهب موقي

““.مهسسأ’أ ءأرسش هتنكم يتلأ قثوŸأ دنع
سسراف اهميق ثيح ،كيرسشك هب لخد يذلأ ›اŸأ غلبŸأ لوحو
نويلم04و ،ةكرسشلأ لام سسأأر نم جد ÚيÓم9  ـب لÓسس
هد-ن-ع تنا-ك لوأأ أر-يزو ح-ب-سصي نأأ ل-ب-ق هد-لأو نأأو ،را--ن--يد
ةنسس ةكرسشلأ ‘ لخد هنأأو ،لق-ن-لأ ‘ ة-سصسصخ-ت-م ة-كر-سش
هنأأو ،ةرأدإأ سسل‹ سسيئرك هينيعت ”5102 ةنسس ‘و .3102
دعب اميف عجأرت هنكل ،ةكرسشلل تافاسضإأ Ëدقت يوني ناك

كلتل ةلئاط احابرأأ ق-ق-ح ه-نأأو ،ا-ه-تردا-غ-م يو-ن-ي نا-ك ه-نأ’

 ..ةكرسشلأ

يقيقح عارسص ¤إا تدأا جاسسنوأا ةيقافتا :ناسسح يوابرع
اهتعانسصو تارايسسلا داÒتسسا Úب

مهتلأ ناسسح يوابرع لامعأ’أ لجر هرودب ركنأأ ،هتهج نم
لأومأ’أ سضييبتو ةلودلأ نأوعأأ Òثأاتب ةقلعتŸأو هيلإأ هجوŸأ

نإأ لا--قو ،ة--ق--ح--ت--سسم Òغ تأزا--ي--ت--مأ ى--ل--ع لو--سص◊أو
د-عو-م ،بور-ق لا-بو-ل-ق ع-م‹ ا-ه-ب ما-ق ي-ت-لأ تأرا-م-ت--سس’أ
ثدح نأوج ‘ فسسأÓل هنأأ ’إأ9102 ةنسس Èمفون اهقÓطنأ

جامدإ’أ ةبسسن نأأو ،تايبوللأ عم برح ‘ لخد هنأأو ،لكسشم
بسصنم فلأأ03 رفوي ناك ،ةئاŸاب09 ¤إأ لسصتسس تناك هيف

عم ريدسصتلل يروك لماعت-م ع-م د-قا-ع-ت-لا-ب ما-ق ه-نأأو ،ل-م-ع
ايروك ¤إأ يع-ما-ج005 لا-سسرإأ ” ه-نأأو ،ا-بوروأأو ا-ي-ق-ير-فإأ
هذه لكÈ 9102مفون جاسسنوأأ عم ةيقافتأ أوسضمأأو ةيبون÷أ
ءيسشلأ أذه ،ةعانسصلل ةقيقح ةيسضرأأ تق-ل-خ تا-ي-قا-ف-ت’أ
دأÒتسسأو تأرايسسلأ ة-عا-ن-سص Úب ي-ق-ي-ق-ح عأر-سص ¤إأ ىدأأ
.““رئأز÷أ ‘ تأرايسسلأ

 راقعلا ىلع تلسص– :ناسسح يوابرع
رامثتسس’ا راطإا ‘ يعانسصلا

‘ ناك تأرا-ي-سسلأ بي-كÎب د-ي-لو-ت-لأ ع-ن-سصم ءا-سشنإأ لو-حو
ةسسيئرلأ يتديسس لبق ناك““ ناسسح يوابرع در ،8102 سسرام

ةيليوج ‘ تقلطنأو ،ررقŸأ ىلع تلسص– .7102 ةيليوج ‘
ةيقافتأ ةكرسشو ةيئابج تأءافعأ ىلع لوسص◊أ نودب7102
ءاعولاب قلعتي ام ‘و .““8102 سسرام ‘ تناك ‘ رامثتسس’أ
ةكرسشل اعبات ناك يذلأ هتكرسش هيف تأاسشنأ يذلأ يراقعلأ

تلسص– يتلأ ةينوناقلأ ةغيسصلأ يه امو ،لبق نم ةينطو
را-طإأ ‘ ه-ي-ل-ع ل-سص– ه-نأا-ب نا-سسح يوا--بر--ع در ،ه--ي--ل--ع

ءاسشنإ’ عورسشملل ةيلامجإ’أ ةفلكت-لأ تغ-ل-بو ،را-م-ث-ت-سس’أ
07 ـب ةمهاسسŸأ لث“و ،ميتنسس رايلم31 نم Ìكأأ ¤إأ هعنسصم
عيجسشت لجأأ نم ةيئاب÷أ تأءافعإ’أ نأأ ¤إأ أÒسشم ،ةئŸاب
.يسضاقلل لوقي انبويج ‘ اهعسضن ’ رامثتسس’أ

لسصنتي يفسسويو ..دكؤوي ىيحيوأا دمحأا
لوح ىيحيوأأ دمحأأ قبسسأ’أ لوأ’أ ريزولأ ةلءاسسم لÓخو
فلم ى-ل-ع ة-ق-فأوŸأ ل-ب-ق برأو-سشو-ب Èخأأ  ه-نأأ د-كؤو-ي أذإأ ا-م

+5 ةمئاقلأ أوع-سضو ا-مد-ن-ع :ى-ي-ح-يوأأ د-م-حأأ در ،يوا-بر-ع
تلق لأوقأأ كانه تناك يفسسوي فسسوي هبلج يذلأ فلŸأ5
يرحتلأ دعبو ،زيفولغ ىلع ىر– يفسسوي فسسوي ديسسلل

ره-سش ‘04 ةمئاق ‘ يوابرع دي-سسل-ل دا-م-ت-ع’أ ه-ح-ن-م ”
ةحلسصم يأأ ن-م ر-ير-ق-ت يأأ ي-ن-تأا-ي ⁄و .8102 ةنسس يرف-ي-ف
،قو-سسلأ ‘ تا-عا-سشإأ كا-ن-ه نا-ك ،سصو-سصÿأ أذ-ه-ب ة-ي-ن-مأأ

ةدع كانه نأأو ،طقف ““زيفولغ““ سسيل ،تافلم ةدع انلجأأو
قيق– يأأ لمعي ⁄ وهو ،دكأاتلأ يفسسوي نم تبلطو ،تافلم

،رهسشأأ3 دعبو ،ينمأأ قيقحتب دكأاتي ⁄و ،نمأ’أ حلاسصم دنع
در Úح ‘ ،04 ـلأ ةمئاق ‘ ““زيفولق““ لمع يفسسوي ديسسلأ
يكل تايحÓسص يأأ يدل سسي-ل ا-نأأ :ي-سضا-ق-لأ ى-ل-ع ي-ف-سسو-ي
يلع ديسس ةÒسصن.““اينمأأ اقيق– لمعأأ

:دكؤوي ةحيرقنسش ديعسس قيرفلأ

ةعيدولا نوسص ىلع رداق ششي÷ا
لوتاب ديعسس

:رميحلب ..ةديدسشلأ ةسسفانŸأ مغر

حاقل نم ةعفد ءانتقا
Úسصلا نم انوروك

يفناج ةياهن
ةموكحلل يمشسرلا قطان-لا لا-شصت’ا ر-يزو ف-ششك
حاقللا ¤إا ةفاشضإا هنأا ،رميحلب رامع روشسيفوÈلا
ةنحشش رئاز÷ا ملتشست نأا رظتنŸا نم ،يشسورلا
Úشصلا ةيروه-م-ج ن-م ل-شصت حا-ق-ل-لا ن-م ىر-خأا
.›ا◊ا يفناج رهشش ةياهن لبق ةيبعششلا
،سسمأا ،ةموك◊ا سسل‹ عامت-ج’ ه-ل-ي-شصف-ت ‘و
Èع دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا هشسأارت يذلا
ف-ششك ،د-ع-ب ن-ع ي-ئرŸا ل-شصاو-ت-لا ة--ي--ن--ق--ت
مدق ةيلاŸا ريزو نأا Òمحلب رامع روشسيفوÈلا

موشسرŸا ممتيو لدع-ي ي-شسا-ئر مو-شسر-م عور-ششم
ددحي يذلاو0202 ةنشس رداشصلا
مار-بإا تاءار-جإ’ ة-ف-ي-كŸا ة--شصاÿا Òباد--ت--لا
سسوÒف نم ةياقولا راطإا ‘ ةيمومعلا تاقفشصلا
 هتحفاكمو انوروك
Òبادت ثادحتشسا ¤إا اشسا-شسأا عور-ششŸا فد-ه-يو

دشض حاقللا ىلع لوشص◊ا تاءارجإا لهشست ةديدج
حلŸا يŸاعلا بل-ط-لا ل-ظ ‘ ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج
،حاقللا اذهب دوزتلل ةÒبكلا ةي-لود-لا ة-شسفا-نŸاو

نم7 ةداŸا ليدعت عورششŸا حÎقي ،اذه لجأ’
ة-ح-ل-شصŸا Úك“ د-شصق ي-شسا--ئر--لا مو--شسرŸا
Ëدقت يدافت نم ةيئانثتشسا ة-ف-شصبو ةد-قا-ع-تŸا
فرطلا نم ةطÎششŸا تاقيبشستلا دادÎشسا ةلافك
.ةيداعلا فورظلا ‘ دقاعتŸا
فيكتلا ليدعتلا اذه نأاشش نم هنأا ريزولا فاشضأاو
،ايلود ةدمتعŸا ليوم-ت-لاو ع-فد-لا تاءار-جإا ع-م
دشض حاقللا ىلع لوشص◊ا ‘ ليطعت يأ’ ايدافت
سشقا-ن ا-م-ك .بشسا-نŸا تقو-لا ‘ ا-نورو-ك ءا--بو

قلعتي يذيفن-ت مو-شسر-م عور-ششم ءارزو-لا سسل‹
بتاكم ةدئافب ةقبشسم سصيخارت حنم تا-ي-ف-ي-ك-ب
يعورششم ةقا-ط-لا ر-يزو مد-ق ا-م-ك ،تا-شسارد-لا

يتلا تاعييمتلاو زاغلا لوح ،Úيذيفنت Úموشسرم
مدق امك .تاقورÙا لا‹ ‘ ةلودلا اهحن“

تاعاطق ةنمقرب قلعتي ا-عور-ششم ة-ي-لاŸا ر-يزو
نم ،ةيموم-ع-لا كÓ-مأ’او كرا-م÷او بئار-شضلا
ه-ق-ل-خأاو ة-هاز-ن-لاو ة-ي-فا-ف-ششلا ءا-ف--شضإا ل--جأا
.ةيداشصتق’او ةيلاŸا تاطاششنلا
‘ تاقفشصلا حنÃ تاميلعت لوأ’ا ريزولا ىطعأاو

ءاطعإا ،Úيرئاز÷ا Úلماعتملل تامدÿا لا‹
ةرورشض ىلع حلأاو ،ةيرئاز÷ا تاءافك-ل-ل ة-شصر-ف
.لاÛا ‘ ةيرازولا رئاودلا فلتÚ flب قيشسنتلا

ب .ديعسس

عبأرلأ اهموي ‘ ةÒثم قئاقح زرفت ةمكاÙأ

تارايسسلا بيكرت تايبول Úب ““عارسصلا““ جاسسنوأا ةيقافتا ترجف اذكه
9002 ‘ يرياب ةكرسش نم تبحسسنأو ..ءيرب انأأ :لÓسس سسراف

تايدحتلأ نأأ ىلع ،يبعسشلأ ينطولأ سشي÷أ ناكرأأ سسيئر ،ةحيرڨنسش ديعسس قيرفلأ دكأأ
 ةمظع ىوتسسم ¤إأ ءاقتر’أ  عيم÷أ نم بلطتت ةسضÎعŸأ



 ـه٢44١ Êاثلا ىدامج١٠  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج4١ سسيمÿا ـه٢44١ Êاثلا ىدامج١٠  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج4١ سسيمÿا
45 رإوـــــــ◊إىدــــــتنم

ةمداقلإ تاقاقحتسسلإ ‘““ةراكسشلإ““ـل ناكم ل
 هلعجأأصس ..Óيحتصسم ريوزتلإ لعجأإ ⁄ نإإ ¯

هبحأصصل حبرم Òغ
 نمصضيصس ديد÷إ تأبأختن’إ نونأق ¯•

””فأظن»و ىوتصسم يوذ ÚحصشÎم
عإÎق’إ ةيقإدصصÃ سس“ دق ةلوأfi يأ’ ىدصصتن نحن ¯

تأبأختن’إ بتأكم يرطؤوم ىوتصسم Êدت ¯
›أ◊إ نونأقلإ هببصس

 عإÎق’إ ةهإزن نأمصضل ةديدج Òبإدت ¯
ديد÷إ نونأقلإ ‘

،حصشÎلل أنزfl سسيل ÊدŸإ عمتÛإ ¯
ةيطإرقÁدلإ معدي نم وه لب

ةيروتصسدلإ ةيطإرقÁدلإ قمعي ديد÷إ تأبأختن’إ نونأق ¯
””ةصسوصسدŸإ ةصسوصسلإ”” ةرأبع قÓطإإ رصس إذه ¯

فارطألا ةفاك ايعاد ،ةمداقلا تاقاقحتسسلا ميظنتل ةزهاج نوكتسس ه◊اسصم نإا تاباختنÓل ةلقتسسŸا ةينطولا ةطلسسلا سسيئر لاق
ىلع ةقيقح Èعت ،ىوتسسŸا ‘ ةفافسشو ةهيزن تاقاقحتسسا نامسض لجأا نم تاباختنÓل ةينطولا ةطلسسلا دي ‘ اهدي عسضو ¤إا ةلعافلا
لÓغتسساو ““ةراكسشلا»ـل ادح عسضيسس تاباختنÓل ديد÷ا نوناقلا نأا ““راو◊ا““ ىدتنم ‘ سسمأا هتفاسضتسسا ىدل ‘رسش دافأاو .بعسشلا توسص
هرودب ‘رسش قرطتو .قباسسلا ماظنلل ةيباختنلا تاسسرامŸا عم ةعيطق هرودب ثدحيسسو ،ةيباختنا بسصانم ¤إا لوسصولا لجأا نم ذوفنلا

     . طاقنلا نم اهÒغو حسشÎلا طورسش ةيباختنلا مئاوقلا رارغ ىلع ،ةيباختنلا ديعاوŸا سصخت يتلا رواÙا ديدع ¤إا

:ةيطغت:““راو◊ا ىدتنم““ ‘ ‘رسش دمfi ،تاباختنÓل ةلقتسسŸا ةينطولا ةطلسسلا سسيئر
ف .لـــــــــــيبن /ح فوؤورلا دبع

 :ريوصصت
يــــــبيور بـعسصم

ة-ي--ن--طو--لا ة--ط--ل--سسلا سسي--ئر لا--ق
لهتسسم ‘ ،‘رسش دمfi ،تاباختنÓل

محر نم تد-لو ة-ط-ل-سسلا نإا ه-ت-م-ل-ك
لاق ثيح ،كلذ ‘ جرح لو ،كار◊ا
اذه لوقنو ،كار◊ا محر نم اندلو““

ناك ›اتلابو ،لدعو ةيعوسضوم لكب
ةيهام بعوتسسنو مهلتسسن نأا انبجاو
بلا--ط اذاŸو كار--ح--ل--ل بل--طŸا اذ--ه
ة--ي--ن--طو--لا ة--ط---ل---سسلا سسي---سسأا---ت
ناك عبطلاب““ فا-سضأاو ،““تا-با-خ-ت-نÓ-ل
تاسسرا‡ نم قبسس اŸ لعف ةدر كلذ
ةرسشابم ةق-ير-ط-ب تب-ب-سست ة-ي-ب-ل-سس
ي--ت--لا تا--مزألا ‘ ةر--سشا--ب---م Òغو
ةمكو◊ا ‘ لÓتخاو ،دÓبلا اهتفرع

جها-ن-م-ل-ل رو-سصت ا-ن-ل نا-كو ،ة-ما-ع-لا
اهدامتعا انيلع يغبني يتلا ةي-ل-م-ع-لا

ةباجتسسا ةيلاعفلل ةطل-سسلا ءا-ط-عإل

،ا-ه-ي-ل--ع تسسسسأا ي--ت--لا بلا--ط--م--ل--ل
ىتح ةيلخاد ةيجي-تاÎسسا ا-ن-ع-سضوو
تلواfi ل--ك ما--مأا ق--ير--ط--لا د--سسن
ا--نذ--خأاو ،تتأا ثي--ح ن--م ر--يوز--ت--لا
تلواÙ ىدسصتن ىتح انتا-طا-ي-ت-حا
ةظفاÙاو عاÎقلا ةيقادسصÃ سسŸا

 .““باختنلا ةهازن ىلع
ةطلسسلا سسي-ئر ،‘ر-سش د-مfi د-كأاو
هنأا ،تاباختنÓل ةلقت-سسŸا ة-ي-ن-طو-لا
ىلع اددسشم ،لاومألا Òيسست سضفري
.بعسشلا تاوسصأا Òيسستل ءاج هنأا

‘رسش دمfi حسضوأا ،ىرخأا ةهج نمو
مقي ⁄و ،مهنكامأا ‘ ÚقسسنŸا لك نأا
.قسسنم يأا ماهم ءاهنإا وأا Òيغتب
د-ق نا--ك ه--نأا لوؤو--سسŸا تاذ ف--سشكو
نم لك-ل ي-ل-ي-هأا-ت ق-ي-ق– ن-ع ن-ل-عأا
ةلقتسسŸا ةينطولا ةطلسسلاب لغتسشي

ق-ي-ق-ح-ت-لا نأا اد-كؤو-م ،تا-با-خ-ت-نÓ-ل
ن-يذ-لا Úف-ظوŸا سضع--ب ن--ع ف--سشك
،ةيسسايسس بازحأل Úمتنم اوناك
نأا-ب ى--سضر--ي د--حأا ل““ :‘ر--سش دروأاو
ةطلسسلا ن-م ف-ظو-م د-ج-يو ح-سشÎي
.““بازحألا دحأا نم سسوسسدم

  تاقبوŸإ نم ناك ريوزتلإ دسص
دافأا ،ريوزتلا نع هثيدح سضرعم ‘و
هذه دسص نأا ““راو◊ا ىدتنم““ فيسض

ن--م نا---ك ق---با---سسلا ‘ تا---سسرا---مŸا
ناك قباسسلا ‘““ لا-ق ثي-ح ،تا-ق-بوŸا

‘ تلقو ،تاقبوŸا ن-م ر-يوز-ت-لا د-سص
ر--يوز--ت---لا ل---ع---جأا ⁄ نإا ق---با---سسلا

ا-ح-بر-م ه-ل--ع--جأا ن--ل--ف Ó--ي--ح--ت--سسم
دوجوم فيسشرألا ›اتلابو ،هبحاسصل
ى--ل--ع عÓ--طÓ--ل Úث--حا---ب---لا ما---مأا
ي-ت-لا ة-ي-نو--نا--ق--لا تا--مز--ي--نا--ك--يŸا

رسضÙا اهنم ،تقولا كلذ ‘ اهانعسضو
بولسسأاب انلمع يذ-لا زر-ف-لا-ب سصاÿا

،⁄ا--ع--لا ‘ ل--ب---ق ن---م ثد---ح---ي ⁄
دافأاو ““هلÓخ نم ريوزتلا ليحتسسيو

ةلقتسسم ةطلسسك انل مهŸا““ قايسسلا ‘
ةلواfi يأا لجسسن ⁄ اننأا تاباختنÓل
ةلحرŸا هذه ‘ نآلا ن-ك-ل ،ر-يوز-ت-ل-ل
ل ماظن لع-ج ن-م ا-ن-ل د-ب ل ة-ي-لا◊ا
‘و ،ريوزتلاب ةناعتسسلا ي-عد-ت-سسي
Úب ةاواسسŸا ىلع ظفاحي تقولا سسفن
د-ي-سسŒو ،Úح-سشŸÎاو Úب--خا--ن--لا
اهنع جرد-ن-ت ي-ت-لا ي-ن-طو-لا قا-فو-ل-ل
ل يتلا قودنسصلا ةج-ي-ت-ن-ب ءا-سضر-لا

.““اهيلع رابغ

 ءاتفتسسلإ ‘ تابوعسصلإ ديدع انهجإو
لÓخ ،‘رسش جرع ،ددسصلا تاذ ‘و
ته-جاو ي-ت-لا تا-بو-ع-سصل-ل ،ه-ت-م-ل--ك
ة-ل--ق--ت--سسŸا ة--ي--ن--طو--لا ة--ط--ل--سسلا
ميظنت ة-ي-ل-م-ع لÓ-خ تا-با-خ-ت-نÓ-ل
ثي-ح ،رو-ت-سسد-لا ن-ع ءا-ت--ف--ت--سسلا

ليسصافت مظني ⁄ نوناقلا نأا فسشك
عسضو مز-لأا ا-م ،ءا-ت-ف-ت-سسلا ة-ي-ل-م-ع
ةيئاتفتسسلا ةيلمعلا Òيسستل Úناوق
.لÓتخا ثودح نود

 حسضوي ‘رسش .. ةسسوسسدŸإ ةسسوسسلإ
نع ““راو◊ا ىدتن-م““ ف-ي-سض ف-سشكو
حيرسصتب ›دي هتلعج يتلا يعاودلا
ة---سسو---سسلا““ ة---ل---م---ج ه---ي----ف جردأا
ج-ئا-ت-ن نÓ--عإا بق--ع ،““ ة--سسو--سسدŸا
يذ-لاو ،رو-ت-سسد-لا ن-ع ءا-ت-ف-ت--سسلا

تاهجوو تÓيلحت-لا ‘ ا-ن-يا-ب-ت ق-ل-خ
ان-ك ،ءا-سضق-لا ‘““ لا-ق ثي-ح ،ر-ظ-ن-لا

ىلع ءانب ماكحإا رادسصإا ىلع نيدوعتم
ما-مأا ة-مو-ل-ع-مو ة-فا-ف-سش تا-ي--ط--ع--م
ر-مألا ة-ي-سسا-ي-سسلا ‘ ن-ك-ل ،ع-ي-م÷ا
نا--سسنإلا نأا ة--سصا--خ ،كلذ--ك سسي--ل
ريدقتلاو ءيسش ةمو-ل-عŸا نأا-ب ي-حو-ي
خيسشلا لاق ام رسضحتسساو ،رخآا ءيسش
تافلfl نإا :سسيداب نب ديم◊ا دبع

ةلودلا ءانب قيعت ىقبتسس رامعتسسلا
دعب ة-ن-سس٠4 وأا٠3 ـل ة--ير--ئاز÷ا
‘ مود-ي ما-ظ-ن ل--كو ،لÓ--ق--ت--سسلا

ناك نإا ،ه-تار-ثؤو-م ف-ل-خ-ي ة-م-كو◊ا
نإاو ،يبلسس وه ام Ìكأا ايباجيإا اماظن
ةيبلسس ارا-ثآا كر-ت ما-ظ-ن-لا اذ-ه نا-ك
Úلث‡ تاسسرا‡ نع ةد-لو-ت-م ي-ه-ف
Òيغتلا ةلاح ‘ ›اتلابو ،ماظنلا اذه

⁄ يذ-لا ما-ظ-ن-ل-ل ع-ير-سسلاو تغا-بŸا
ماظنلل ةرسشابŸا ةيفسصت-لا ه-ي-ف ن-ك-ت

قيلي اÃ ديد÷ا ماظن-لا ي-تأا-ي ى-ت-ح
‘ فاسضأاو ،““ه-ب ى-تأا يذ-لا رو-سصت-لا-ب
ة-ط-ل-سسلا را--طإا ‘ ا--ن--سسŸ““ قا--ي--سسلا
اماغلأا كلانه نأا تاباختنÓل ةلقتسسŸا

دقو ،تلاÛا لكو تايوتسسŸا لك ‘
،م-هر-كذأا ن-ل ي-ن-ك-ل ،اذ-ه تسصخ--سش
تافلfl ي-ه ة-سسو-سسدŸا ة-سسو-سسلاو
ةطلسسلا ثادحتسساو ،قبسسألا ماظنلا
ليلد تاباختنÓل ةلقتسسŸا ةي-ن-طو-لا

يتلا تاسسرامŸا لك عم ةعيطقلا ىلع
لا‹ ‘ قباسسلا ماظنلا اهب موقي ناك
نم يتأات ةي-عور-سشŸاو ،تا-با-خ-ت-نلا

ةدارإا مجÎت ةهيزن تاباختنا لÓخ
ظاف◊ا ىلع هل-لا ا-ند-ها-عو بع-سشلا

انهجو ا-م-ك ،ة-ناـــــمألا هذـــــه ى-لـــع
بابسشلاو ةي-ن-طو-لا ة-ب-خ-ن-ل-ل ءادــــن
Ÿتو-سص ى-ل-ع ظا-ف-ح-ل-ل ا-ن--تد--عا--سس
ا-ن-ل-ج-سس ءاد-ن-ل--ل ة--با--جإاو ،بع--سشلا

مهانيمسس عوطتم فلأا573 ةكراسشم
افلأا٠9 مهنم ان‹د ،ة-نا-مألا ظا-ف-ح
فلأا66 ‘ ي-ن-طو-لا ىو-ت-سسŸا ى-ل--ع
ددعلا اذه ع-ف-تر-ي نأا ى-ن“أاو بت-ك-م
ى-ل-ع د-ع-ت-سسم عو-ط-ت-م نو-ي--ل--م ¤إا
.““ةنامألا ىلع ةــظفاÙا

ة-ي-نا-ك-مإا سصو-سصخ-ب ، ‘ر-سش لا--ق
ÊوÎك--لإلا تيو--سصت--لا دا--م--ت--عا

ة-ي-ع-ير-سشت-لا تا-با-خ-ت-نلا لÓ--خ
ح--ير--سصبو ،ة--مدا--ق--لا ة---ي---لÙاو
دق ةيلآلا هذ-ه دا-م-ت-عا““ :ةرا-ب-ع-لا
،ر-يوز-ت-لا ن-م د-يد-ج ا-عو-ن د-لو--ي

نكل ،ةدوجوم ةيناكمإلا نأا حيحسص
نم ةطلسسلا ىدل تا-ظ-ف– كا-ن-ه

ثيح نم ،تيو-سصت-لا اذ-ه دا-م-ت-عا
ل نأا-ب ل-ما-ك نا-م-سض د-جو-ي ل ه-نأا
،تاوفهو تاب-ير-سست كا-ن-ه نو-ك-ي
لوؤوسسمك تاباختنلا سشعي ⁄ نمو

ةيعسضو م-ث ،ا-ه-ترو-ط-خ فر-ع-ي ل
مهل-ك نو-ك-لÁ ل ن-يذ-لا Úن-طاوŸا

،تيو--سصت--لا ل--جا ن--م بي--سساو--ح
Òخألا ا-نر-ير-ق-ت نأا ن-م م-غر--لا--ب

›اتلابو ،اينوÎكلإا هيل-ع ا-ن-قدا-سص
¤إا ة-ق-ير-ط-لا سسف-ن-ب ل-سصاو-ن--سس
ل-م-ت– ل ة-غ-ي-سص دا--ج--يإا ة--يا--غ

نل أاطÿا نم ةبسسن لقأا نأل ،أاطÿا
.““ةلوبقم نوكت

مهأإ نطإوŸإ توسص ةنايسص
،ة-كرا-سشŸا ة-ب-سسن يد– ن--ع ا--مأا

ءاتفتسسلا ‘ اهف-ع-سض سصو-سصخ-بو
دكؤوي ،اهنيسس– ةيناكمإاو يبعسشلا

ةبسسنلا وه مهŸا““ :نأا لوؤوسسŸا تاذ
‘ ة--نا---مألاو قود---ن---سصلا ل---خاد
و-ه ة-ط-ل-سسلا ما-ه--مو ،تيو--سصت--لا

،ةيروتسسدلا ةيطارقÁدلا قيمعت
،كلذ ىلع دكؤوي ديد÷ا نوناقلاو
ع-فر ‘ رار-م-ت-سسلا ا-ن-ب--جاو ن--مو
نوك ،يبعسشلا يطارقÁدلا يعولا
ردسصŸا وه هتوسص ي-عاو-لا ن-طاوŸا
وهو ،ةيطارقÁدلا هذه قي-ق-ح-ت-ل

هيف ىري نم راتخي رمألا ةياهن ‘

.““ةنامأاب Òسسي نأا تافسصاوŸا

ةيقاطبلإ بإزحألإ ميلسستل لا‹ ل
Úبخانلل ةينطولإ

ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-قا-ط-ب-لا سصو--سصخ--بو
بازحألا نم ددع بلاطمو ،Úبخانلل
:Óئاق ‘رسش حسضوأا ،اهيلع عÓطلاب
رخآا فرط يأا وأا بازحأÓل نكÁ ل““
ةينطولا ة-ي-قا-ط-ب-لا ى-ل-ع ع-ل-ط-ي نأا
راطإا ‘و ة-ط-ل-سسلا اد-ع ،Úب-خا-ن-ل-ل

fiيسستلا سصخي دودÒ ادع ،طقفو
.““نك‡ Òغ رمألاف كلذ

يدحتلإ عفرل ةزهاج ةطلسسلإ
ميظنت-ل ة-ط-ل-سسلا ة-يز-ها-ج ن-عو
،ةمداقلا تاي-ع-ير-سشت-لاو تا-ي-لÙا

ةلقت-سسŸا ة-ط-ل-سسلا سسي-ئر ف-سشك
ي-ت-لا ة-ئ-ي-ه-لا““ :نأا تا-با-خ--ت--نÓ--ل
ن-م ل-ك--سشم يأا كل“ ل ا--ه--سسأاÎن

‘ مكحتلاو ةيرسشبلا ةوÌلا ثيح
ةيلمعلا ةبقارمو ميظن-ت-ل تا-ي-لآلا
هانققح امف ،نومسضم ة-ي-با-خ-ت-نلا

تبثي ةيسضاŸا تاقاقحتسسلا لÓخ
،اد----ج لا----ع ىو----ت-----سسÃو ،كلذ
ة-ي-عو-ن نو-ك ةÿÈا ‘ لا-ك--سشإلا
ن-ع ف-ل-ت-خ-ت ي-ت-لاو تا-با-خ-ت-نلا
ى-ل-ع ى-ت-حو ي-ت--لا تا--ي--سسا--ئر--لا
‘ ي-سضاŸا ي-ب-ع-سشلا ءا-ت--ف--ت--سسلا

نأا ل-مأا-ن كلذ ع-م ،طا-ق-ن-لا د-يد-ع
ا-ه-ي-ف اÃ ع-ي-م÷ا ن-م نو--ع--لا د‚

نا-م-سض ل-جأا ن-م مÓ-عإلا ل-ئا--سسو
تاعلطتلا ىوتسسم ‘ تاقاق-ح-ت-سسا
‘ ،نو-ن-طاوŸا ا-ه-ي-لإا و-ب-سصي ي--ت--لا

ي-ت-لا ة-ي-فا-ف-سشلاو ءود-ه-لا ف-ن--ك
ةنامأا هنوك ،ن-طاوŸا تو-سص ظ-ف–

   .““اهنوسصن نأا بجوتي

ريوزتلإ نم اعون دلوي دق ÊوÎكلإلإ تيوسصتلإ كإرـــ◊إ مــــحر نـــم اـــندلو

أارطيسس يتلا ىÈكلا رواÙا نع ثيدحلل اسضيأا ‘رسش جرعو
لثمأا انأا““ لاق ثيح ديد÷ا تاباختنلا نوناق ‘ Òيغتلا اهيلع

افلكم تسسلو ،تاباختنلا ةبقارŸ ةلقتسسŸا ةينطولا ةطلسسلا
ثادحإل فلكم ينكل ،ةقباسسلا ماظنلا عم ة-ع-ي-ط-ق-لا ثاد-حإا-ب
لاقو ““تاباختنلا عم قباسسلا ماظنلا تا-سسرا‡ ع-م ة-ع-ي-ط-ق-لا
Òغ ““ةراكسشلا““ نم لعجيسس ديد÷ا يباختنلا طمنلا““ اسضيأا

Úحو ،اهاقلتي يذلا وأا اهمدقي يذلل ءاوسس ،اهبحاسصل ةديفم
نأا دكؤوأا ينكل ،ايلج اذه رهظ-ي-سس عور-سشŸا ن-ع ف-سشك-لا م-ت-ي

،دوجوم هنأل هانركتبا اننأا يعدن لو Òغتيسس باختنلا ط‰
ةقيرطب نوبختنم هنع جردنيسس فيكي-سس يذ-لا ما-ظ-ن-لا ن-ك-ل

بلطت-ت ح-سشÎلا Òيا-ع-م نأا ة-سصا-خ ،دود◊ا د-ع-بأل ة-فا-ف-سش
.““ةيروهم÷ا سسيئر تاديكأات بسسح ÒياعŸا ديدع
ة-ل-ق-ت-سسŸا ة-ي-ن-طو-لا ة-ط-ل-سسلا سسي-ئر ،‘ر--سش د--مfi لا--قو
نمسضتيسس ،ديد÷ا تاباختنلا نوناق عورسشم نإا ،تاباختنÓل
ف-ي-ي-ك-ت تلوا--ح ه◊ا--سصم نأا ¤إا اÒسشم ،ةد--يد--ج Òيا--ع--م
ة--حا--سسلا ‘ تاÒغ--تŸا ع--م تا--با--خ--ت--نلا نو--نا---ق عور---سشم
.ةيسسايسسلا

كسشو ى-ل-ع تا-با-خ-ت-نلا نو-نا-ق عور--سشم نأا ثد--ح--تŸا د--كأاو
.ةÒخألا تاسشوتورلل عسضخي وهو ،ءاهتنلا

ةيملعلإ ةداهسشلإ
سضعب ‘ ةيعطق

 فئاظولإ

ة-ي-ن-طو-لا ة-ط--ل--سسلا سسي--ئر ثد– ا--م--ك
حسشÎلل سسيياقŸا سضعب نع تا-با-خ-ت-نÓ-ل

نأا ازÈم ،ةمداقلا تاقاقح-ت-سسÓ-ل ا-ب-سس–
سضعب ‘ ةيعطق نوكتسس ةيملعلا ةداهسشلا
نوكتف ىرخألا فئاظولا ‘ امأا ،فئاظولا
بابسشلا مامأا حوتفم لاÛا““ لاقو ،ةيبسسن
هذ-ه نأل ءا-سسن-لاو Úي-ع-ما÷ا ة-ب-ل--ط--لاو
.““ديد÷ا ماظنلا تازيم نم رسصانعلا

ةبقإرŸ ديدج زاهج
 تاباختنلإ

ة--ل--ق--ت--سسŸا ة--ط--ل--سسلا سسي---ئر ف---سشكو
ديدج زاهج ثادحت-سسا ن-ع تا-با-خ-ت-نÓ-ل
ة---ب---قارÃ سصت---خ---ي ة---ط---ل---سسلا ل---خاد
زا-ه÷ا اذ-ه““ :نأا د-كأا ثي-ح ،تا-با-خ-ت--نلا

هتمهم ،ةطلسسلا لمع نع Óقتسسم نوكيسس
نم نوكتت ،تاباختنلا ةبقارم ةيسساسسألا

ةبقارم اهنأاسش نم يتلا تائيهلا نع Úلث‡
تاطلسسلا نم برق-لا-ب نو-ك-تو ،Òي-سست-لاو
تاقاقحتسسلا ةهازن ىلع رهسسلل ةيئلولا
.““ةمداقلا

به نم سسيل““ نأا ¤إا ‘رسش دمfi راسشأاو
جتني-سس نو-نا-ق-لا عور-سشمو ،ح-سشÎي بدو
““فاظن““ ÚحسشÎم
ةدا-ه--سشلا نإا--ف ،‘ر--سش لو--ق د--ح ى--ل--عو
‘و ،بسصانŸا سضعب ‘ سضرفتسس ةي-م-ل-ع-لا

.ىندألا د◊ا نوكتسس ىرخأا بسصانم
داسسفلا ةبراfi““ نأا ةطلسسلا سسيئر حرسصو
ةي-فا-ف-سش ى-ل-ع ر-ه-سسلا ق-ير-ط ن-ع نو-ك-ت

رهسست ةنجلب ،ةيبا-خ-ت-نلا ة-ل-م◊ا ل-يو“
.““كلذ ىلع
يتأاي-سس د-يد÷ا عور-سشŸا نأا ‘ر-سش زر-بأاو
،ذو-ف-ن-لا قو-سس ة-ب-قارŸ ط-باو-سضلا سضع-ب-ب
.اهل ادح اعسضاو

نيرطؤوŸإ ةمئاق
متيسس إذكه ..

Óبقتسسم اهديد–
بتاكŸا ‘ نيرطؤوŸا ةمئاق لوحو
يتلا ““تايبوسسÙا““ يدافتو
عسضو ‘ فارطألا سضعب اهجهتنت

ناك بيعلا““ :نأا ‘رسش دافأا ،ءلؤوه
هنأل ،Ëدقلا نوناقلا ‘ هردسصم
رّطؤوŸا نوكي نأا طÎسشي ناك
اهيف Úعي يتلا ةيدلبلا ‘ انطاق
ىلع ينبم عمتÛاو ،Òطأاتلل
وه امك ةيسصخسشلا تاقÓعلا

›اتلابو ،عيم÷ا ىدل فورعم
تاباختنلا نوناق ‘ ةيلآا انلخدأا
رطؤوŸا نوكي نأا طÎسشت ديد÷ا

يدافتل اذهو ،ةيلولا يبخان نم
قح اهل بازحألاو ،لكسشŸا اذه

يدافتل تانامسض كانهو ،درلا
.““فقاوŸا هذه

ÚبودنŸإ لكل يليهأات قيق–
لكل اسضورفم نوكيسس يليهأاتلا قيقحتلّا““ :نأا ‘رسش دافأا ،ÚبودنŸا لوح قيق– حتف نع امأا

هنأا حرسص نم لاثŸا ليبسس ىلع كانهف ،مئاد لكسشب هب لمعلا متيسسو ،ةطلسسلا ‘ مهاسسي نم
ةطلسسلا نوكت نأا سضفرنو ،سضعبلا قلقي اذه ،انعم لمعلل هانسضفرف بزح ‘ احسشÎم ناك
.““ةيليهأاتلا تاقيقحتلا هيلع نوكت نأا نود نم ةطلسسلا ‘ نوكيسس دحأا لو ،ايبول

 بابسشلل حوتفم لاÛإ
بابسشلا““ :نإا لاق ثيح ،ةيسسايسسلا ةاي◊ا ‘ بابسشلا جامدإا ىلع لوؤوسسŸا تاذ هرودب دكأاو
سصوسصخبف ،ةيسسايسسلا ةاي◊ا جلي نأا ىلع لمعنسسو ،لبقتسسŸا ‘ Óعاف ارسصنع نوكيسس
معدب نوكيسسف رارحألا ÚحسشŸÎا نع امأا ،مهبازحأا مهب لفكتت بازحألا لخاد نيدجاوتŸا
ةيسسايسسلا تاكÎعŸا لوخدو لمعلا نم هنكمتسس يتلاو ،هل ةيمسسرلا ةلم◊ا ليو“و ةلودلا

.““Óبقتسسم

ناتيناŸرب ناتدهع
 بئاـــــن لــــــكل

‘رسش لاق ،قايسسلا سسفن ‘و
ة--ي--ناÈŸلا تاد---ه---ع---لا““ :نإا

Úتد-ه-ع-ب ةددfi نو--ك--ت--سس
نزاوتلا قلخ لجأا ن-م ،ط-ق-ف
اهسسأار ىلعو ،تاسسسسؤوŸا Úب

دكأا يتلا ،ةيروهم÷ا ةسسائر
ةÎف--لا نأا سسي--ئر--لا ا--ه--ي---ف
يه Úتدهعب ةددfi نوكتسس
نأا ‘ م-------هألاو ،ىر-------خألا

‘ تا-----سسسسؤوŸا م-----ها------سست
نم رايتخاو هتارايتخا  ‘ رظنلا ةداعإا ةيرح نطاوŸا كرت ¤إا ةفاسضإلاب ،نطاوŸا مامسضنا
.““ÊدŸا سس◊ا ىلع يسصخسشلا حومطلا ىغطي ل ىتح ،همدخي

..ةئاŸاب4 ةبسسن ءاغلإإ
درإو رمألإ

تاباختنÓل ةينطولا ةطلسسلا سسيئر قرطتو
تÓ-ي-ك-سشت-لا ن-م دد-ع--ل ة--ّلÙا بلا--طŸا ¤إا
ءاغلإاب ،اهنم ““ةÒغسصلا““ اسصوسصخ ،ةيسسايسسلا

سسلاÛا لو-خد-ل ة-ئاŸا--ب4 ةد-عا--ق طر--سش
دوجوم لماع وه طرسشلا““ :نأا دافأا ،ةبختنŸا

رابتعلا Úعب ذخؤويسس نكلو ،ةمظنألا لك ‘
لاÛا حتف ادج يعيبطلا نم هنأل بلطلا اذه
ما-مأا ق-ئا-ع يأا د--جو--ي لو ،باز--حألا هذ--ه--ل
اومدقي يك ÚحسشŸÎاو ةيسسايسسلا بازحألا
.““نوناقلا ديسسŒو ماÎحا راطإا ‘ مهسسفنأا

بعسشلإ توسص Òيسستل انه نحن
لإومألإ سسيلو

اهتحتف يتلا تاقيقح-ت-لا ن-ع ‘ر-سش ثد–و
سصوسصخب ةيئلولا تايبودنŸا لخاد ةطلسسلا
دكأا ثيح ،تاباختنلا ةينازيŸ ›اŸا Òيسستلا

Òسسأا نأا ،سضفرأا تلز امو ،سضفرأا انأا““ :Óئاق
تا-با-خ-ت-نلا Òي-سست-ل ا-ن-ه ن-ح-ن-ف ،لاو--مألا

،انتيلÓقسسا ىلع ظافحلف ،بعسشلا تاوسصأاو
سصوسصخب ا-مأا ،Úبود-نŸا-ب ل-ف-ك-ت-ي ن-م ن-ح-ن
تاسسسسؤوŸا ا-هر-ّي-سست-ف ة-ي-ت-سسجو-ل-لا رو-مألا
Òي-سست ة-ه-ب-سش يأا د-جو-ت لو ،ا-ه-ب ة-ي--ن--عŸا
لف-ك-ت-ي ن-م ة-ب-سساÙا سسل‹و ة-ي-ناز-ي-م-ل-ل
يرطؤوم نم عوسضوŸا بلب لفكتن نحنو ،كلذب
.““طقفو ةطلسسلا سصخي امو بتاكŸا

Òغتتسس يتلإ ىÈكلإ رواÙإ يه هذه
ديد÷إ تاباختنلإ نوناق ‘
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هتلاحأا ةلاطب ىلع ششيعي ةيدلبلا بابشش نم تارششعلا لازامو
عورششم وأا عنشصم ىلع ةيدلبلا رفوتت ’ ذإا ،غارفلا ىلع اركاب
عيراششÃ بلاطي يذلا ،بابششلا نم تائŸا فظوي يرامثتشسا
ةحئاج هتشضرف ا-م ل-ظ ‘ لو-هÛا هÒشصم ذ-ق-ن-ت ة-ي-عو-ن
يتلا ،تÓئاعلا ىلع ىرخأا بعاتم نم ىرخأ’ا يه ““انوروكلا““
زواجتل ““ ةقر◊ا““ وأا ةيزاوŸا قوشسلا بابششلا اهؤوانبأا راتخي
Âاغتشسم تايدلب لمجأا ىدحإاب مهتايموي قفاري ⁄ؤوم عقاو
 .ةيلحاشسلا

..رم عقاول ليدب ةيزاوŸا قوسسلا
قوشسب ةراجتلا نهتÁ نيذلا بابششلا نم ددع انل لاقو ،اذه

،““انوروكلا““ ةحئاج ببشسب اÒثك عجارت يذلا ،يمويلا ““جاجح““
ديحولا ليدبلا Èتعي ةيدلبلاب ةراجتلا ‘ يزاوŸا طاششنلا نإا
نيذلا ،““جاجح““ بابشش نم تارششعلا هيف طبختي رم عقاول
ةرماغŸاو ةيعرششلا Òغ ةرجهلا رايخ اشضيأا مهنم ددع لشضفي

قرؤوي اŸؤو-م ا-ع-شضو ه-نور-ي ا-م زوا-ج-ت-ل توŸا براو-ق Èع
بابششلا نم تار-ششع-لا ر-شصيو .م-ه-تÓ-ئا-ع لا-حو تا-ي-مو-ي
ةرورشض ىلع ،مهعم انثد– نيذلا جاجح ة-يد-ل-ب-ب ي-ع-ما÷ا
بابششلل لمع بشصانم رفوت ةيحايشس ةيرامثتشسا عيراششم زا‚إا
ىلع رفوتت جاج◊ ةرواÛا تايدلبلا نأاو ةشصاخ ،لاطبلا

تناك نإاو بشصانم رفوت يتلا ةيحايشسلا تآاششنŸا نم ددع
fiغ ،بابششلل ةدودÒ ةيكرح نمشضت اشضيأا اهنأا Œةيرا Áنك

اهشساشسأا ىلع فظوي ةيومن-ت ىر-خأا ع-يرا-ششم بط-ق-ت-شست نأا
.تاداهششلا يلماح نم بابشش
طيشسب ولو عنشصم يأ’ نآ’ا دح ¤إا جاجح ةيدلب رقتفتو ،اذه
نم Èت-عŸا دد-ع-لا ف-ظو-ي ي-عو-ن يرا-م-ث-ت-شسا عور-ششم وأا
.بابششلا

...دعب لغتسست ⁄ تÓهؤوم
لك ‘ بطقتشست ئطاوشش ةثÓث ىلع جاجح ةيدلب رفوتتو ،اذه
جراخو لخاد نم ÚفاطشصŸا نم ف’آ’ا فايطشصا مشسوم
ع-يرا-ششŸ ما-ت-لا با-ي-غ-لا و-ه ظ--حŸÓا نأا Òغ ،ن--طو--لا
باطقتشسا اهشساشسأا ىلع نكÁ ةيعون ةيحايشس ة-يرا-م-ث-ت-شسا
دجي ’ امك  .قطنŸاب لاطبلا بابششلا ن-م ة-ل-ما-ع-لا د-ي-لا
عاطقلا ‘ يرامثتشسا عورششم يأا جاجح ة-يد-ل-ب-ب با-ب-ششلا

رارغ ىلع ،لم-ع بشصا-ن-م م-ه-ل ر-فو-ي نأا ن-كÁ ي-حا-ي-شسلا
دبع نبو نارغزم تايدلبب ةدوجوŸا ةيقدن-ف-لا تا-ع-مÛا
ةيحايشسلا تÓهؤوŸا تلازام ذإا ،Âاغتشسمو ناشضمر كلاŸا

ة-ل-غ-ت-شسم Òغ جا-ج-ح ة-يد-ل--ب--ب ةدو--جوŸا
ىوتشسŸاب

ن-م دازا-م و--هو ،بو--ل--طŸا
يذلا اهبابششو ةيدلبلا بعاتم
كل“ تاعاط-ق جرا-خ ثح-ب-ي
ةمهم تÓهؤوم ةيدلب-لا ا-ه-ي-ف
.ةمئاد لمع شصرف نع

تاطلسسلا كرادتت ىتم
عسضولا

ةرئاد شسأار ىلع هبيشصن-ت ذ-ن-م
شسيئر نهاري ،ر-شضÿ يد-ي-شس

تارششعلا ¤إا هتاداق يتلا ةيناديŸا تاجرÿا ىلع ةرئادلا
ةيومنت عيراششم نم دف-ت-شست ⁄ ي-ت-لا ر-ششادŸاو ىر-ق-لا ن-م
بابششلا ت’اغششن’ ةرئادلل ديد÷ا دفاولا عمتشسا امك .ةيعون

Ãفو-ت تشصخ ي-ت-لاو ،ل-ظ-لا ق-طا-نÒ ةمئادلا لمعلا شصرف
تايدلبب ةينهم اقافآا دجي ’ يذ-لا ،با-ب-ششل-ل ة-ت-قؤوŸا Òغو

يتلا وجاجح ةيدلب اهيف اÃ ،رشضÿ يديشس ةرئاد
،لام÷ا ةياغ ‘ يلحاشس طيرششب عتمتت
ةيعون ةيحايشس تآاششنم ىلع رفوتت ’و
تاطلشسلا هجاوتو .لمع بشصانم رفوت
شسلÛاو رشضÿ يديشس ةرئادب ةيلÙا
مهأ’ا ،ةمهم تايد– ،جا-ج◊ يد-ل-ب-لا
رفوي ديدج يومن-ت را-شسم كير– ا-ه-ي-ف
‘ رامثتشس’ا حيتيو ،بابششلل ةينهم اقافآا
ةيدلب اهئارو نم ينŒ ةيرامثتشسا عيراششم
ةرئادل ةعباتلا تايدلبلا نم اهÒغو جاجح
لدب ةÈتعم ةيلام ليخادم ،رشضÿ يديشس
.ةي’ولا ىلع يلكلا دامتع’ا

نمسض يراŒ ءاسضفو عنسصم
..بلاطŸا

ةيلحاشسلا جاجح ةيدلب ناكشس نم ديدعلا ددج
عنشصم زا‚إاب ةيئ’ولا تاط-ل-شسل-ل م-ه-ب-ل-ط-م

تارششعلا نكÁ شصاخ وأا يمومع يرامثتشسا عورششم نمشض
ةلاطبلا عقاو Ó-ع-ف نو-ششي-ع-ي ن-يذ-لا ة-يد-ل-ب-لا با-ب-شش ن-م
ةيدلبلا ناكشس بلاطي ام-ك .ل-م-ع بشصا-ن-م ن-م ةدا-ف-ت-شس’ا
Òغ ةيراجتلا ةكر◊ا بعوتشسي مظنم يراŒ ءاشضف زا‚إاب
،تارŸا نم ديدعلا ‘ تببشس يت-لاو ،ة-يد-ل-ب-لا-ب ة-م-ظ-نŸا

ذإا ،يراجتلا طاششنلا ‘ ىشضوفو ةيدلبلا طشسو ىلع اطغشض
ةيدلبلل يشسيئرلا عراششلا ةفشصرأا بابششلا نم تارششعلا لتحي

Ÿا يراجتلا طاششنلا ةشسرامŸاو يزاوŸىقبي يذلا ،يمشسو
ةشصاخ ،جاجح ةيدلبب بابششلل اباطقتشسا Ìكأ’ا ةطششنأ’ا نم
ةيعامتجا لكاششم نم Êاعيو ةتباث لمع شصرف دجي ’ يذلا
.ةبعشص ةيدامو

نيذلا ةيدلبلا بابسشل حيتت يعانسصو يحايسس عباط تاذ عيراسشم زا‚إا نع ،Âاغتسسم ةي’و قرسش ““جاجح ةيدلب““ ناكسس تاونسس ذنم عفاري
ةياغ ‘ يلحاسس طيرسشب عتمتت جاجح ةيدلب نأاو اميسس’ ،ةينهم قافآا قيق–و ةتباث لمع بسصانÃ رفظلا ““توŸا براوق““ Èع نورحبي

.يحايسس وه ام نع ةيمهأا لقت ’ ىرخأ’ا يه ةيحÓف تÓهؤوÃو ،ةيمهأ’ا
 Êاورم .م :Âاغتسسم

 ةـــــــــيحايسس ةــــــــقطنم ““ جاـــــــجح““ ةــــــــيدلب
 اــــــــــهيلوؤؤسسم ةــــــــتافتلا رـــــــــظتنت



fiÓأذه ،راثدنلأ مواقت شسيئرلأ ت
قوشس ةقرفب شسيئرلأ تfiÓ لاح وه

هذ--ه ،ي--قأو--شسلأ ة--يد--ل--ب ة--ع---م÷أ
مويلأ مواقتو لامهإلأ Êاعت ةÒخألأ
يجيتأÎشسإلأ اهعقو-م م-غر را-ثد-نلأ

٤6 مقر ينطولأ قير-ط-لأ ة-فا-ح ى-ل-ع
،ا--هزا‚إأ ذ--ن--م ل--غ--ت--شست ⁄ ي---ه---ف
ةيدلبلأ حلا-شصم نأأ ر-كذ-لا-ب ر-يد÷أو
Òغ ةيرأدإأ عورف ةدع ىلع اهتحÎقأ
،ا-ه-ن-م ةدا-ف-ت-شسلأ شضفر عر-ف ل-ك نأأ
 .ىمشسم Òغ لجأأ ¤إأ ةلمهم ىقبتل

سشيع
ووووووسشت

ف

تاطلشسلأ ،شسنتب امعدم ا-يو-قر-ت ا-ن-ك-شس06 ةشصح نم نودي-ف-ت-شسŸأ د-ششا-ن-ي
،ةيلولاب يذيفنتلأ زاه÷أ نع لوألأ لوؤوشسŸأ اهشسأأر ىلعو ،ةيئلولأ ةيلÙأ

ÿتافتللأ لجأأ نم لخدتلاب ليجعتلأ ،شسأدشس رشض Ÿتدتمأ يتلأ مهتاناع
لاط يتلأ مهققشش لÓغتشسأ لجأأ نم حيتافŸأ مهميلشستو ،ةنشس21 رأدم ىلع

.اهل مهراظتنأ
Òخأاتلأ لايح مهرمذ-ت ن-ع ،““رأو◊أ»ـل ن-يد-ي-ف-ت-شسŸأ شضع-ب ر-ّب-ع د-قو
ةنشسلأ نم ةÒخألأ رهششألأ لÓخ ةÒثك أدوعو مهيقلت مغرف ،لجشسŸأ
ةيئلو-لأ تا-ط-ل-شسلأ ة-فا-ك رو-شضح-ب م-ه-ق-ق-شش مÓ-ت-شسا-ب ،ة-مر-شصنŸأ

قق– كلذ نم ءيشش ل هنأأ Òغ ،È 9102مفون11 خيراتب ةيلÙأو
ىÈكلأ لاغششألأ عيمج ءاهنإأ ىلع ةديدع رهششأأ ءاشضقنأ دعب راظتنلأ أومئشس مهنأأ ذإأ ،عقأولأ شضرأأ ىلع

فورظ ششيعي مهنم ديدعلأ نأأ امك ،تانكشسلأ نم نيديف-ت-شسŸأ Òب-ع-ت د-ح ى-ل-ع عور-ششŸا-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ
مهلهاك لقثأأ ا‡ شصأوÿأ دنع ءأركلأ طاشسقأأ عفدي لأزي ل مهشضعب نأأ ¤إأ ةفاشضإأ ،ةرهاق ةيعامتجأ
حيتافŸأ ىلع لوشص◊أ Úنمتم ،رخأاتلأ أذه نم مهبشضغو مهئايتشسأ نع Òبعتلل مهب عفد ام وهو ،Ìكأأ

.لاجآلأ برقأأ ‘ اهيف نوطبختي يتلأ ةاناعŸأ مج◊ ةيلÙأ تاطلشسلأ تفتلت نأأو ،لاجآلأ برقأأ ‘
Œأ نأأ ¤إأ ةرا-ششإلأ ردŸأ تاهجلل مهتأءأد-ن أو-ع-فر تا-ن-ك-شسلأ هذ-ه ن-م ن-يد-ي-ف-ت-شسŸةدع ‘ ةينع

ءابرهكلأو زاغلأ تانكشسلأ ديوزتو ةئيهتلأ تايلمع لامكتشسأ ‘ رŸÈأ Òغ رخأاتلاب أديدنت تابشسانم
،انكاشس كر– ⁄ ةلوؤوشسŸأ تاه÷أ نأأ Òغ مهققشش حيتافم مهميلشست ›اتلابو ،بورششلأ ءاŸأو
ةمزأأ عم امعدم ايوقرت انكشس06 ةشصح نم ةديفتشسŸأ تÓئاعلأ ةاناعم لشسلشسم تاقلح لشصأوتتل
تلول“ Òمشس :فلششلأ .رخآأ راعششإأ ¤إأ نكشسلأ

7

مهققسش حيتافÃ نوبلاطيو نوسضفتني سسنتب امعدم ايوقرت انكسس06 وبتتكم

باب ةيد-ل-ب نا-ك-شس لءا-شست-ي
خيرات نع ،ةمشصاعلاب يدأولأ
ة----م----ئا-----ق ن-----ع جأر-----فإلأ
ن-ك-شسلأ ن-م ن-يد--ي--ف--ت--شسŸأ
.يعامتجلأ

نأا--ب ،نا--ك--شسلأ شضع--ب زÈيو
جرفت ⁄ يدأو-لأ با-ب ة-يد-ل-ب

ةنشس21 ذنم نيديفتشسŸأ نع
ن-م Òث-ك-لأ Òث-ي ا-م ،ة-ل-ما-ك
با-ب-شسألأ لو-ح تلؤوا-شست-لأ
جأر--فإلأ نود تلا---ح ي---ت---لأ

نم فواfl زرف-ي ا-مو ،ا-ه-ن-ع

ح-ن--مو تا--ب--عÓ--ت ل--ي--ج--شست
Òغو ءا---بر---غ---ل تا---ن----ك----شس
.اهيقحتشسم
نوششيعي مهنأاب ناكشسلأ دكؤويو

،ةقيشض تويب ‘ ا-ك-ن-شض ةا-ي-ح
نع اهتÓئاع دأرفأأ ددع ديزي
،Úتفرغ نم ةقشش ‘ أدرف31
ن--ع نÓ--عإلأ بجو--ت--شسي ا---م
تانكشسل مهلي-حر-تو ة-م-ئا-ق-لأ

م-ه-تز-ع ن-م ى-ق-ب-ت ا-م ظ--ف–
؟مهتمأركو

ي .ةكيلم :رئأز÷أ

ةمئاق نع جرفي ىتم
نم نيديفتسسŸا

يعامتجلا نكسسلا
؟يداولا بابب

 Êاعت Òبكلا بلقلاب Òغسصلا بلقلا
ةيدلب-ب Òغ-شصلأ بل-ق-لأ ة-ن-كا-شس ع-فر
تلاغششنلأ نم ةلمج ،Òبكلأ بلقلأ

ةخشسن ىلع ““رأو◊أ““ زو– ةلاشسر ‘
مهتاناعم نع ةنكاشسلأ فششكو .اهنم
ةقطنŸأ ‘ Êاكشس عمÈ Œكأاب ةيمويلأ
عبطت يتلأ ةÒثكلأ شصئاقن-لأ ة-ج-ي-ت-ن
اهتمدقم ‘ يتأاي يتلأو ،ةيرقلأ ›اهأأ
ناك-شسلأ ف-ي-شضيو .ي-ع-ي-ب-ط-لأ زا-غ-لأ
قÓطنأ دعب أÒخ أور-ششب-ت-شسأ م-ه-نأا-ب
ف--ل--تfl ط---بر ” ثي---ح ،عور---ششŸأ
ةعا-شسلأ د-ح ¤إأ ة-مدÿأ ز-ي-ح ل-خد-ي ⁄ ه-ن-ك-ل زا-غ-لا-ب نا-ك-شسلأ

،نولوؤوشسŸأ اهب دعو يت-لأ دو-عو-لأ م-غر ،ة-لو-ه‹ ى-ق-ب-ت با-ب-شسأل
هذه ةشصاخ ناكشسلأ بعا-ت-م دأدز-تو ،تا-ئد-ه-م لإأ ن-ك-ت ⁄ ي-ت-لأو
بلطلأ دأدزي ثيح ،ةقطنŸأ برشضت يتلأ دÈلأ ةجوم لعفب ،مايألأ

Òبكلأ شصقنلأ لظ ‘ مهقرؤوت تتاب يتلأ ناتوبلأ زاغ تأروراق ىلع
⁄ مهبعاتم نأاب مهتلا-شسر ‘ نا-ك-شسلأ ف-ي-شضيو .زا-غ-لأ تأرورا-ق-ل
طبرلأ مأدعنأ ¤إأ تدتمأ لب ،طقف يع-ي-ب-ط-لأ زا-غ-لأ ى-ل-ع ر-شصت-ق-ت
نودمتعي ثيح ،ناكشسلل Òبكلأ ددعلأ مغر يحشصلأ فرشصلأ تأونقب

رف◊أ قيرط نع مهتÓشضف نم شصلختلأ ‘ ةشصاÿأ مهتايناكمإأ ىلع
ىلع ءأوشس ةغلا-ب رأر-شضأأ ن-م ا-ه-ي-ف ا-مو ن-ف-ع-ت-لأ ر-ف◊ ي-ئأو-ششع-لأ

ةشسردم طبر عورششم نأأو ةشصاخ ،مهدابكأأ تأذلف ىلع وأأ مهتحشص
،أرخؤوم قلط-نأ د-ق  ة-ير-ق-لا-ب ي-ح-شصلأ فر-شصلأ تأو-ن-ق-ب ““›د-ب-ع““

.ناكشسلأ نم ددع Èكأأ شسÁ ىتح طبرلأ ةيلمع عيشسوتب Úبلاطم
دشس ماظن نم هايŸأ ةكبششب ةيرقلأ طبر عورششم ةنكاشسلأ تنمثو
ةمزأأ Òبك لكششب يشضقيشسو ،ةياهن-لأ ى-ل-ع فرا-شش يذ-لأ ،ة-شضا-ي-ب
ةكبششل ةفيعشضلأ ةيط-غ-ت-ل-ل م-ه-ث-يد-ح ‘ نا-ك-شسلأ شصل-خو .ها-يŸأ
لولح عم شسمأد مÓظ ¤إأ ةيرقلأ لوحتت ثيح ،ةيفيرلأ ةرانإلأ
 .مهبلاطم ءأوتحأ دشصق تاطلشسلل ةثاغتشسأ ءأدن Úهجوم ،ليللأ

 يديعشس .حبأر :ةيدŸأ

ناكسس بلاطم ةسسردمو ةرانإلا ..قيرطلا
ةرهسش نب رسصان نب

،ةرهشش نب رشصان نب ةيدلبب ة-ي-ف-ير-لأ تا-ئز-ج-ت-لأ نا-ك-شس بلا-ط-ي
لجأأ نم ةيلÙأو ةيئلولأ تاطلشسل-ل ل-جا-ع-لأ ل-خد-ت-لأ ةرور-شضب

نأأ دعب ةيومنت عيراششم شصيشصختب ،مهتششيعم ىوتشسم Úشس–
نب ةيدلب لخدÃ يبرغلأ ي◊أ ناكشس لأزي ام.102 ةنشس هئاششنإأ ذنم ششيمهتلأو نايشسنلأ يط ي◊أ يقب

ةئيهتلأ شصخت يتلأ عيراششŸأ نمشض مهيح جأردإأ لجأأ نم ةيلÙأ تاطلشسلأ لخدتب نوبلاطي ،ةرهشش نب رشصانلأ
Úلجأرلأ ىتحو لقنتلأ تابكرŸأ باحشصأأ ىلع رذعت اهنم ،لكاششم ةدع نوناعي ي◊أ ينطاق نوك ،ةيرشض◊أ

طقاشست رثإأ ةيئاŸأ كÈلأو لاحوألأ ‘ قرغت ي◊أ تاقرط نوك ،ذيمÓتلأ ةشصاخ ةÒبك لكاششم نودجي نيذلأ
مكزت ةهيرك حئأور اهنم ثعبنت ةعشسأو ةيئام اكرب ايلاح لكششت يتلأ يحشصلأ فرشصلأ تأونق تاناشضيفو راطمألأ

ةفشصرألأ زا‚إاب ي◊أ ةئيهتب نوينعŸأ بلاطي ،هيلعو.شضوعابو نأديد نم تأرشش◊أ راششتنأ ‘ مهاشستو فونألأ
،افيشص ةماشسلأ تأرشش◊أو ءاتشش لاحوألأ مكأÎب Úنطأوملل قلق ردشصم لكششي تاب يذلأو ،هطشسوب قرطلأ ديبعتو

يتلأ عيراششŸأ نمشض هجأردإأ وأأ هيلع وه ا‡ هجأرخإل ةيمهأأ هئاطعإأ نود لوشصفلأ لك ‘ رركتي لظ يذلأ دهششŸأ وهو
ةيلÙأ تاطلشسلأ أوبلاط امك ،يدلبلاب ءايحأأ ةدع تلمشش يتلأ تيفزتلأ تايلمع رأرغ ىلع ،أرخؤوم ةيدلبلأ اهب تيظح

لبق نم تاكلتمŸأ ىلع ءأدتعلأو ةقرشسلأ ةرهاظ يمانت ¤إأ اهبايغ ىدأأ يتلأ ةيمومعلأ ةرانإلأ لكششم لح ‘ عأرشسإلاب
‘ اميشسل ،نأÒ◊أ رشصق ةرئأدب كلذ يششفت نأأ دعب ةشصاخ ،ةقطنŸأ ‘ بعرلأ أوعرز نيذلأ ،فرحنŸأ بابششلأ شضعب
ثعب لجأأ نم لخدتلاب ،يعدأرب رداقلأ دبع ديشسلأ ،ةيلولأ ›أو ،ناكشسلأ بلاطي ،هتأذ تقولأ ‘و.يحشصلأ رج◊أ تقو
،نآلأ دح ¤إأ افقوتم لأز لو رهششأأ60 نم Ìكأأ ذنم مهيحب اهتيشضرأأ تÒتخأ يتلأ ةيئأدتبلأ ةشسردŸأ زا‚إأ عورششم
مهنع ففخي ثيح ،مهئايلوأأو ذيمÓتلأ ىدل املح تاب ةشسردŸأ عورششم.ةيديدح نابشضق ةطشسأوب اهŸاعم مشسر ءانثتشساب

ذيمÓت ةدع حأورأأ قهز ¤إأ ىدأأ ام أÒثك يتلأ ،قيرطلأ عطق راطخأل مهشسفنأأ Úشضرعم ةديعبلأ شسرأدŸأ ¤إأ لقنتلأ ءانع
شص .Âاغ :طأوغألأ.اهنم ةدوعلأ وأأ ةشسردŸأ ¤إأ مهقيرط ‘ مهو

 ينمأا زكرÃ مهتبلاطم نوددجي ““نثارح““ يح ناكسس
Œأ تاطلشسلأ لخدتب ،لجيج ةيدلبب ““نثأرح““ يح ناكشس نم تأرششعلأ بلاطم تددÙخ نم ،ةلجاع ةروشصب ةيلÓل

بعر تراثأأو بابششلأ نم ةعوم‹ Úب ترج يتلأ ةفينعلأ تامأدشصلأ دعب أذهو ،ةقطنŸاب ينمأأ زكرم ثأدحتشسأ
شضرع Èع ةقطنŸأ نع ليحر-لأ ة-لواfi ¤إأ ه-نا-ك-شس ن-م دد-ع-ب ي◊ا-ب ع-شضو-لأ ةرو-ط-خ تدأأ د-قو.كا-ن-ه Úن-طأوŸأ

نورخآأ لاق امك .مهتايموي مزل يذلأ مئأدلأ قلقلأ ةلا◊ دح عشضول يعامتجلأ لشصأوتلأ عقأوم Èع عيبلل مهتانكشس
تناك ةيلولاب ىرخأأ ءايحأأ نأأ ليلدب ،ةÒبك ةبشسنب تÓفنلأ ةلاح نم دحيشس ،““نثأرح»ـب ةطرششلل رقم حتف نإأ

 .اهب ينمألأ دجأوتلأ زيزعت دعب تÒغت نآلأ اهرومأأ نكل ىشضم تقو ‘ Óثا‡ اعشضو دهششت
ÚنطأوŸأ حأورأأ ةيامحو تاعا-م÷أ هذ-ه طا-ششن ة-ح-فا-كŸ ة-ي-ن-مألأ ةز-ه-جألأ دو-ه-ج تر-م-ثأأ ،ر-خآأ بنا-ج ن-م

‘ أوطروت نيذلأ شصاخششألأ نم ديدعلل ينطولأ كردلأ تأدحو فيقوت  ،ي◊أ أذه ىوتشسم ىلع مهتاكلت‡و
ةحلشسأأ زجح ¤إأ ةفاشضإأ ،ةبراقتمو ةفلتfl تأÎف ىلع ي◊أ اهفرع يتلأ تأراجششلأو فنعلأ ثأدحأأ

مهعم قيقحتلأ دعب ءلؤوه شضعب ليبشس ءÓخإأ نع اشضيأأ تÓخدتلأ هذه ترفشسأأ دقو .تابكرمو ءاشضيب
امأأ .ةيئاشضقلأ تاه÷أ مامأأ رخآأ ددع Ëدقتو مهدشض ةيئاشضق رشضاfi رير– عم مهيلإأ عامتشسلأو

ةعومÛاب مÓعإلأ ةيلخ شسيئر ،قورز شسراف مدقŸأ فششك دقف ،ةÒخألأ تامأدشصلاب قلعتب اميف
تاباشصع نم رأرششأأ ةعوم‹ فيقوت نع ،طقف Úموي لبق ،لجيجب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ

ةفلتfl ةحلشسأأ زجح ¤إأ ةفاشضإأ ،شصاخششأأ ةعبرأأ نم نوكتت ،““نثأرح““ يحب ءايحألأ
.شش :لجيج.تأءأدتعلأ ‘ لمعتشست ةبكرم ىلع ةوÓع ،ماجحألأو عأونألأ

 ـهÊ 2٤٤1اثلأ ىدامج10  قـفأوŸأ  م1202 يفناج٤1 شسيمÿأ

 مهتيدلب دأدشسنأ نم رهششأأ ةثÓث نم Ìكأأ دعب;

““Úسسو ينب““ ةيدلب ينطاوم ةلاسسر ‘ ءاج ام اذه
 فيطسس ›اول

ŸÒأ Úب رايتلأ عاطقنأ دعب يقيقح دأدشسنأ ةلاح ،يشضاŸأ ربوتكأأ رهشش ذنم ،““Úشسو ينب““ ةيدلبل يبعششلأ شسلÛأ ششيعي
.يبعششلأ شسلÛأ نهأرل يداعلأ Òشسلأ نود لاح يذلأ رمألأ ،ÚبختنŸأ ةيبلغأأو
تأزواŒ نع فششكت ،ةلبع لامك ،ةيلولأ ›أو ¤إأ ةلاشسر ،فيطشس ةيلو لامشش ،““Úشسو ينب““ ةيدلب ينطأوم نم ددع هّجوو

تاقفن نمشضتت يتلأ ةيلوألأ ةينأز-يŸأ د-ي-مŒ ه-ن-ع بتر-ت يذ-لأ ،دأد-شسنلأ ق-ف-ن ‘ ه-ب جز-لأو شسلÛأ Òشس ق-ي-ع-ت ةÒط-خ
حنمو ،ةيشسردŸأ معاطŸأ تايجاح ةيبلتو ،ةيمومعلأ ةرانإلأو ةقاطلأ فيلاكتو ،ÚفظوŸأو لامعلأ روجأأ ةلتك اهنم ،ةيرابجإأ

.ةشصاÿأ تاجايتحلأ يوذ
ىلع تيوشصتلأ أوشضع51 لشصأأ نم ءاشضعأأ90 شضفر““ ،اهنم ةخشسن ىلع ““رأو◊أ““ تلشصح يتلأ ،مهتلاشسر ‘ ناكشسلأ زربأأو
بابشسأأ““ ـ اهتأذ ةلاشسرلأ ‘ ءاج املثم ـ Úعجرم ،““ةرئأدلأ شسيئر فرط نم اهشسأأرت مغر ،يرا÷أ عوبشسألأ ةيأدب ،ةلوأدŸأ
وأأ ةلوأدم نودب مهبتأور ديمŒ عم ةرد◊أ عرفب بودنم أذكو بأون30 بأدتنأ ŸÒأ ىغلأأ امدعب ،ةيدلبلأ شسيئر ¤إأ دأدشسنلأ
راثئتشسأو ،هدرفÃ اهت‹ربوCPDـلأ عيراششم ةيولوأأ ‘ شسلÛأ ةراششتشسأ مدع““ ¤إأ ةفاشضإلاب ،““مهرابخإأ وأأ مهرأذعإأ

ةن÷ شسيئرو Òمعتلأ ةن÷ شسيئر يشضاقت اهنم ،تاقفنلأ ديششرت مدع““ أذكو ،““ةيدلبلأ عيراششم لج ىلع دحأو لواقم
،لواقم Êاثلأو ،ةمئأد ةفشصب ةمشصاعلاب نطقي لوألأ) ايئاهن مهماهم ةلوأزم مدع مغر ةلماك مهبتأور ةيعامتجلأ نوؤوششلأ

ةيمهأأ مغر ةيلوألأ ةينأزيŸأ ىلع ةقداشصŸأ ءاشضعألأ شضفر““ ¤إأ نيÒششم ،““اهلهأأ Òغل انوروك ةحنم عيزوت ” اميف
وأأ ةباين يأأ ىلع ةلتك لوشصح مدعك ،شسلÛاب ءاشضعألأ شضعبل ةقيشضلأ تاباشسحلل أرظن ةيرابجإلأ تاقفنلأ

ذنم ةيدلب شسيئرك فيشصول شسابعب فÎعت ل ةلتكلأ تلظ““ دقف ،ةلاشسرلأ بشسحو .““ةن÷ ةشسائر
لÓغتشسأ ديري رخآأ فرطو ،يوشضوفلأ ءانبلأ رششن ‘ شسمغنأ شضعبلأو ،6/21/7102 موي هبيشصنت

،““ةنشس نم ديزأأ ذنم ةيدلبلاب قحتلي ⁄ وأأ ماهم يأأ شسراÁ ⁄ رخآلأ شضعبلأو ،ةيدلبلأ لئاشسو
ةيلوألأ ةينأزيŸأ ىلع ةقداشصŸأ ›أولأ ديشسلل لوخي نوناقلأ““ ـ ةلاشسرلأ لوقت ـ ةياهنلأ ‘ نكل
    .““همدع نم دأدشسنأ دوجو نع فششكلاب ةليفك يهو ،ةمداقلأ تاشسل÷أ راظتنأ ‘ ،ةيدلبلل

هبأرعل .ح :فيطشس



:““رأوــــ◊أ““ـل اهـــــبلق حــــتفت مـــيحر ءافيه ةنانفلأ

ةــيرئأز÷أ ةدرو ةناـــنفلأ ةاــيح ةÒسس ديسسجتب ملحأأ
:““رأوــــ◊أ““ـل اهـــــبلق حــــتفت مـــيحر ءافيه ةنانفلأ

ةــيرئأز÷أ ةدرو ةناـــنفلأ ةاــيح ةÒسس ديسسجتب ملحأأ

..انتديرجب ةفيسض كب ابحرم ^
فسشتكإأ امو ،كتايأدب نع انيثدح
 ؟ليثمتلأو ءانغلأ ‘ كتبهوم
تناك يتايأدب .ةفاسضتسس’أ ىلع ًأركسش
نم يه يتدلأو -مسستبت- يتلوفط ذنم
يرمع ناك امد-ن-ع ي-ت-ب-هو-م تف-سشت-كأ

زا-ف-ل-ت-لأ د-ها--سشأأ تن--ك ،Úت--ن--سس
Êا---غأ’أ صضع---ب ن◊ د---ي---عأأو
ان-كو ،كلذ تظ-حÓ-ف ة-قد-بو

نطولأ جراخ صشيعن ا-ه-ن-ي-ح
تأأد-ب ا-مد-ن-عو ،ا-سسنر--ف--ب
تحبسصأأ مÓ-ك-لأو ق-ط-ن-لأ
ة----سسردŸأ ‘و ،ي----ن----غأأ

تÓفح مدقن انك كلذك
فزعلأ تملعتو ،ةيئا-ن-غ
انكو را-ت-ي-ق-لأ ة-لآأ ى-ل-ع
ايسسردم احر-سسم مد-ق-ن
.كلذك

نا◊أأ““ ‘ تكراسش ^
كل ناكو ““7 بابسشو

نع انيثدح ..روسضح
Œكيدل تناك لهو ،كتبر

تاقباسسÃُ ةكراسشŸُأ ‘ ةين
ي““Ëداكأأ راتسس““ ـك ةيبرع
؟Óثم ““صسيوف وذ»و
نا◊أأ““ ‘ تكرا---سش Óً---ع----ف
يمليف ريوسصت دعب ““بابسشو
تعيسض ا-ه-ل-ب-ق ن-ك-ل ،لوأ’أ

راتسس““ ‘ ةكراسشŸُأ ةسصرف
تمد---ق Êو----ك ““يÁدا----كأأ
يرفسس نكل ،غ-ن-ي-ت-سسا-ك-لأ
ة-ن÷ ل-ع--ج ا--سسنر--ف ¤إأ
ًاسصخسش رات-خ-ت ءا-ق-ت-ن’أ
‘ يتبرŒو ،Êاكم رخآأ
تنا--ك ““با--ب--سشو نا◊أأ““

ظ---ف---ت---حأأو ،ة---ع----ئأر
،ة-ل-ي--م--ج تا--ير--كذ--ب
ة--------عا---------سسلأ د◊و
عم تاقأدسص ينط-بر-ت
،ة-سسردŸأ ذ-ي--مÓ--ت
ا-ند-ف-ت-سسأ د-ق--لو
ن---م ًأÒث----ك

 .انتكراسشُم
تسسردو ،ةيبنجأأ تاغُل ةجيرخ تنأأ ^

نأأ نكمُي له ..ةيزيل‚إأ ةغل
لمع ‘ ًاقح’ كأرن

؟يبنجأأ يئامنيسس
انأأ حيحسص ،م-ع-ن (م-سست-ب-ت)

ة-ي-ب-ن-جأأ تا-غ--ل ة--ج--ير--خ
:تا----غ----ل ةد----ع ن-----ق-----تأأو

ة-ي-سسنر-ف-لأو ة--يز--ي--ل‚إ’أ
ةيلاطيإ’أو ةي-سسور-لأو

ةيبرعلأ مأ’أ ة-غ-ل-لأو
،لا◊أ ة-ع-ي--ب--ط--ب

ت--------تأأ نإأ ’ ⁄و
ةسصرفلأ

ديكأاف ةبسسا-نŸُأ
كراسشأاسس
لمعب

يئامنيسس
نو---ك ،ر----خآأ

Œيتبر
⁄ا---ع----ب ¤وأ’أ

تنا-ك ل--ي--ث--م--ت--لأ
عمو عباسسلأ ن-ف-لا-ب

‘ ي-ب-ن-جأأ ق-ير-ف
ل--م---ح م---ل---ي---ف

بأو-بأأ  :نأو--ن--ع
صسمسشلأ

رئأز÷أ““
.““دبأÓل

ءافيه ^
نم
تانانفلأ

،لامعأأ ةدعب كحا‚ دعبف ،تاحومطلأ
تعنسص ““لÓ◊أ د’وأأ““ لسسلسسم اهرخآأ

رئأز÷اب كروهمج بلقب ةناكم
ام ..يبرعلأ نطولابو
كعيراسشم يه

؟ةمداقلأ
،ةÒب-ك ي-تا-حو-م-ط

نإأو ،دودح اهل صسيل
¤إأ ل-سصأأ ه-ل-لأ ءا--سش
ي-----ت-----لأ فأد-----هأ’أ

،يتÒسسÃ اه-تر-ط-سس
ةد---ع › تمد----ق----ت
ي-حا‚ د-ع-ب لا-م-عأأ

نكلو ““لÓ◊أ د’وأأ““ لسسلسسم ‘
دقفأأ ’ ي-ك-ل ة-كرا-سشŸُا-ب ة-سصير-ح د-ج ا-نأأ
‘ يتكراسشــُم دعب اهتب-سست-كأ ي-ت-لأ ة-نا-كŸأ
’ ةيلبقتسسŸُأ يعيرا-سشم ،ي-مأرد-لأ ل-م-ع-لأ

يد-ل نا-ك  ،ة--عا--سسلأ د◊ ي--م--سسر ءي--سش
قÓغإأو انوروكلأ ببسسب نكل ،رسصÃ صضرع

نوكتسس ،رفاسسأأ ⁄ رئأز÷اب يو÷أ لاÛأ
اهب يروهمج غ-ل-بأا-سسو ىر-خأأ صصر-ف كا-ن-ُه
  .هللأ ءاسش نإأ ًاـــبيرق

وأأ ةعيذم كأرن نأأ نكÁ لهو .. ^
تلعف امك اينويزفلت ا‹انرب Úمدقت
؟تانانفلأ صضعب
صسيل ،’ ⁄ ةب-سسا-نــŸُأ ة-سصر-ف-لأ تءا-ج نإأ
.عنام يدل

ةليهسس ةنانفلأ عم ةقأدسص كطبرت ^
Èنم نم اهل Úلوقت أذام ..ملعم

له لءاسستي روهمُ÷أو ،انتديرج
؟اهعم رخآأ لمع كعمجيسس

ةد-ي-ج ة-قÓ-ع ي--ن--ط--بر--ت
ة--مfiÎ ة--قأد--سصو

ة-ل-ي-ه-سس ع-م ة-بfiو
ةبوهوم ة-نا-ن-ف ي-ه
،ة-ب-ي--ط ة--نا--سسنإأو
ةرورسسم نو-كأا-سسو
ا-ه-ع-م ي-ن-ع-م--ج و--ل
ه---ل ر---خآأ عور---سشم

لوقأأ ،هنزوو هلقث
Èن--م Èع ا---ه---ل

هللأ مكتد-ير-ج
كل ىن“أأ ،ةقولخ ةنانف تنأأ ،كقفوي
هللأ كقزري نأأو ،كتا-ي-ح ‘ حا-ج-ن-لأ

  .كتين بسسح ىلع
أرخؤوم تقلطأأ ^

لمعب تكراسشو ““يبيبح““ بيلك ويديف
لمح يدرولأ رهسشلاب صصاخ يوعوت عئأر

عم ““لمأأ نياك““ :نأونع
صشوبط ةيم’
ةميكحو
..ي‚ولوب

هذه نع انيثدح
لهو ،لامعأ’أ

عيراسشم كانُه
 ؟قفأ’اب ىرخأأ

““ي-ب-ي-ب--ح““ ة--ي--ن--غأأ
ة-----سصا-----خ تنا------ك
⁄ اهنكلو ،في-سصلا-ب

ي-ت-لأ ا-نورو-ك-لأ بب-سسب ا-ه-ت-قو-ب ر-ه-سشن-ت
¤إأ ةينغأأ برقأأو ،تا-با-سس◊أ ل-ك تط-ل-خأأ

اهيدلو ا-ه-ت-ن◊ ي-ت-لأ ““ة-يا-ك-ح““ ي-ه ي-ب-ل-ق
““لمأأ نياك““ ةينغأأ امأأ ،يدنع ةسصاخ ةناكم
جتنŸُأ قيدسصلأو خأ’أ فأرسشإأو ةركف تناكف
،هعم لماع-ت-لأ › ق-ب-سس يذ-لأ د-مfi ر-هزأأ
ي-مÓ-عإ’أ م-كÈن-م ن-م ة-ي-ح-ت-لأ ه-ل ه-جوأأ

لكل ةيده Êا-سسنإأ ل-م-ع و-ه ““ل-مأأ ن-يا-ك»و
ءاسش نإأو ،مهسسوفن ‘ لمأ’أ ثعبل ىسضرŸأ
عباط تأذ ىرخأأ لام-عأأ كا-ن-ه نو-ك-ت ه-ل-لأ
 .نيرخآأ Úنانف عم يعامتجأ

ةينغأأ ^
ةراسش
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اهتبهوم اهتدلأو تفسشتكأ فيكو ،ءانغلأو ىـــقيسسوŸاب اهـــقلعت ىدمو ةلوفطلأ تايركذ انيلع صصقت يهو اهبلق انل تحتف ،زيمتŸُأو بذعلأ اهتوسصب
اهتسسأرد نع انتفيسض تثد– امك ،بابسشو  نا◊أاب اهتكراسشُم ةياغ ¤إأ ناقتإاب هددرتو ن◊ لك عم زكرت تناك امدنع Úـــتنسسلأ زواجتي ⁄ اهرمعو

ركذ بناج ¤إأ ،ةيŸاع ءامسسأأ عم امنيسسلأ ⁄اع جولو ‘ اهحومطو ““ةيلاطيإ’أو ةيسسورلأو ةيسسنرفلأو ةيزيل‚إ’أ““ ةيبنجأأ تاغل ةدعل اهناقتإأو
لسسلسسÃ تكراسش مث ““دبأÓل رئأز÷أ““ صسمسشلأ بأوبأأ :نأونع لمح يŸاع يئامنيسس مليفب اهل ةكراسشُم لوأاب تـــــقلأات انتفيسض .اهيناغأأ صضعب

اهرود عم مهفطاعتو روهم÷أ ةبfi تبسسكو Ìكأأ اهم‚ عطسس نكل ““ةزيول““ رودب ““دودح Óب““ ةيهاكفلأ ةلسسلسسلاب اهدعبو ““رسشاعلأ روسشاع““
Ãأ د’وأأ““ لسسلسس◊Óأو ةنانفلأ اهنإأ ..““ةليلد  رود تدّسسج امدنع ““لŸُأ ةلثمŸرأو◊أ أذه اهعم انلجسسو اهب انلسصتأ ،ميحر ءافيه ةبوهو. 
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‘ اهتمدق يتلأ ““لÓ◊أ د’وأأ““ لسسلسسم
تعنسص دروكلأ هللأ دبع نانفلأ عم ويد

وه امو ،كل ينعت أذام ..ًأرهاب ًاحا‚
‘ ›اعلأ كسساسسحإأو كرثأات ءأرو رسسلأ
؟ءأدأ’أ

يتحر يلم““ ةينغأأ
ةزيزع ةينغأأ ““ام اي

،ي---ب---ل----ق ى----ل----ع
ي-تد-ج-ب Êر-كذ-تو
ا-ن-ك ،ه-ل-لأ ا-ه-م--حر

ا--هد--ن--ع ع---م---ت‚
لك يلئا-ع-لأ تي-ب-لا-ب
تناك عوبسسأأ ة-يا-ه-ن

دعسستو ًأÒثك انب–
ع--م--تŒ ا---مد---ن---ع

صصخأ’ابو ،ةينغأ’أ هذه ،اهلمكأا-ب ة-ل-ئا-ع-لأ
يبلق زهي ““انتم’ ةدحو رأد ‘ انك““ عطقم
،اهب تسسسسحأأو ،أÒثك تام-ل-ك-لا-ب تر-ثأا-تو
لك تو-ي-ب تل-خدو تح‚ ة-ي-ن-غأ’أ Óً-ع-فو
اهدنعو اهب أور-ثأا-تو ة-ير-ئأز÷أ تÓ-ئا-ع-لأ

 .مهيدل ةسصاخ ةناكم
قيرط رسصتخي لام÷أ نأأ نيرت له ^

مأأ ،ةنانفلل ةبسسنلاب حاجنلأو ةرهسشلأ
تطخت اهيلع تزكر ىرخأأ رومأأ كانه

؟يجراÿأ لكسشلأ
ةر-ه-سشلأ ق-ير-ط لا-م÷أ ر-سصت--خ--ي ن--ك‡

كانه يسصخسشلأ ييأأر بسسح نكل ،حاجنلأو
يهو ،صضعبلأ اهجه-ت-نأ ل-ه-سسأأ ىر-خأأ قر-ط

يعا-م-ت-ج’أ ل-سصأو-ت-لأ ع-قأو-م لا-م-ع-ت-سسأ
عم ل-ي-سصف-ت-لا-ب تا-ي-مو-ي-لأ ل-ك ة-كرا-سشمو
انأأ ،عونلأ أذ-ه ن-م تسسل ي-ن-ن-ك-ل ،Úع-با-تŸُأ

صصخسش لكو يروسصو ›ا-م-عأأ ر-سشنأأ ط-ق-ف
 .هتأرايتخأ ‘ رح

عقأوم كتدعاسس ىدم يأأ ¤إأ ^
جيوÎلأ ‘ يعامتج’أ لسصأوتلأ

ةرهاظل ِتسضرعت  لهو ،كلامعأ’
؟اهعم ِتلماعت فيكو ،رمنتلأ

يعامت-ج’أ ل-سصأو-ت-لأ ع-قأو-م ي-ن-تد-عا-سس
عم رمتسسم لسصأوت ىلع انأأو ،لا◊أ ةعيبطب
ةرهاظ نع امأأ ،زيزعلأ يروهمجو ÚعباتŸُأ
صسي-ل ن-ك-لو ،ا-ه-ل تسضر-ع-ت د-ق-ف ر-م-ن--ت--لأ
يتلأ عقأوŸأ صضعب ‘ لب ،ةسصاÿأ يتحفسصب
ر-ثأا-تأأ ’ ي-ن-ن-ك-ل ،Úنا-ن-ف-لأ را-ب-خأأ ر-سشن--ت
مهنوك صضعبلأ ىلع قفسشأأ لب ،مهتافرسصتب
اسصاخسشأأ مهÈتعأأو ،ةاي◊اب فده نود نم
اسصاخسشأأ نومجاهي مهنوك ،اي-سسف-ن ى-سضر-م
ةرهاظلأ هذهو ،ببسس نود نم مهنوبسسيو

ةÒخأ’أ ة---نوآ’ا---ب تر---سشت---نأو ةÒط----خ
صضرÃ نوباسصي دق صسانلأ صضعبو ،فسسأÓل
.رمنتلأ ببسسب نورحتني ىتح وأأ يسسفن

ىلع تانانفلأ زكرُت ام ةداع ^
له ..لمع يأاب ةقفأوŸأ لبق ويرانيسسلأ

اسضرع““ ميحر ءافيه““ تسضفر نأأ قبسس
؟بابسسأ’أ يه امو ،ًاينف
لبق ويرانيسسلأ ىل-ع ًأÒث-ك ز-كرأأ ا-نأأ د-ي-كأأ

ةباثÃ › ةب-سسن-لا-ب ،م-هأ’أ و-ه-ف ،ة-ق-فأوŸُأ
صضفر › قبسسو ،حاتفŸأ وأأ يرقفلأ دومعلأ

،ين-ب-ج-ع-ي ⁄ رود-لأ نأ’ لا-م-عأ’أ صضع-ب
ي--ت---حأر د---جأأ ’ تأر---مو

ي-ق-ت-نأأ ا-نأا-ف ،صضر-ع-لأ ل-ب-قأأ ’و ،رذ-ت-عأا-ف
روهظلأ ينمهي ’ ،د-يد-سش صصر-ح-ب ›ا-م-عأأ

اهكرتأاسس يت-لأ ة-م-سصب-لأو ر-ثأ’أ ل-ب ،ط-ق-ف
.هراتخأأ لمع يأأ ‘ ““يروهمج““ يقلتŸُأ دنع

نانف كانــُه له ^
نيدوت Úعُم

 ؟لمعب هتكراسشُم
‘ فو--قو--لأ ى---ن“أأ

عم ةلوطب ينف لمع
دمحأأ ريدقلأ نانفلأ
يذ--لأ ى--سسي---ع ن---ب
هعم لماعتلأ › قبسس
يئامن-ي-سسلأ م-ل-ي-ف-لا-ب
أددجُم انيقتلأو لوأ’أ

⁄ رودلأ نكل ““لÓ◊أ د’وأأ““ لسسلسسُم ‘
يŸاعلأ ديعسصلأ ىلع امأأ ،هعم أرسشابُم نكي
نا--ن--ف--لأ ع--م ل--م--ع ‘ ة--كرا---سشŸُأ ى---ن“أأ
ر--ها--ط ي--سسنر--ف--لأ ير--ئأز÷أ

ةÒب-ك ة-ي– ،م-ي-حر
Êو-ج نا-ن-ف--لأو ه--ل
ودرا---نو---ي---ل و بيد
نان-ف-لأو و-ير-با-ك-يد
ودرا-ك-ير ›ا-ط-يإ’أ

ويسشراماكسس
ا-ك-ي-نو-م ة-نا--ن--ف--لأو
   .يسشوليب

رودلأ وه ام ^
Úحمطت يذلأ
كل حن“ ⁄و ةينفلأ كلامعأاب هتيدأاتب
ةيسصخسش كانه لهو ،دعب ةسصرفلأ

 ؟اهب ةرثأاتم تنأأ ةيخيرات
يت-لأ ت’ا◊أو رأودأ’أ ن-م د-يد-ع-لأ كا-ن-ه

يتلأ رأودأ’أ بحأأو ،لمعب اهديسسŒ ديرأأ
ا-يد–و ة-ع-ت-م كلذ ‘ د-جأأ ،ي-ن-ه-ب--سشت ’
ي-تأرد-ق-ل ا-فا--سشت--كأ كلذ Èت--عأو ،أÒب--ك
ديسسŒ ديرأأ يتلأ ةنانفلأ امأأ ،ةي-ل-ي-ث-م-ت-لأ

ةلحأرلأ ةريدقلأ ةنانفلأ يهف اهتايح ةÒسس
تا--ي---سصخ---سشلأ ن---مو ،ة---ير---ئأز÷أ ةدرو
نم ةديهسش رود ديسسجتب ملحأأ ةيخيراتلأ

انأأ ،ةديÛأ ةيرير-ح-ت-لأ ةرو-ث-لأ تأد-ي-ه-سش
تايرئأز÷أ رئأر◊أ تÓطبلاب أدج ةرثأاتم
صشيعتل نه-با-ب-سش Úن-فأأ ي-تأو-ل-لأ تا-يو-ق-لأ
ةودق نهÈتعأأ انأأو ،ةلقتسسم ةرح رئأز÷أ
،تأد--ما--سص ،تا--يو--ق ،تا--ف--ق---ث---م ءا---سسن
ةيرئأزج ةأأرمأ لكو نهاسسنن نل تÓيمجو

انئأدهسشل دولÿأو دهÛأ نهب رختفت ةرح
 .رأربأ’أ

تانانفلأ نم ديدعلأ نأأ انظح’ ^
ريوسصتلأ تاسسلجب أرخؤوُم نممتهي

كولب كانيأأرو ،ةيفأÎح’أ
رعسش ةسصقو ديدج
تمق له ..ةفلتخُم

ريوسصت تاسسلجب
جيوÎلاب ةسصاخ

يديلقتلأ صسابلل
 ؟يرئأز÷أ
تا----سسل----ج م----ع----ن

ًأدج ةمهُم ر-يو-سصت-لأ
⁄ يننك-ل ،نا-ن-ف يأ’

تا----سسل----ج-----ب م-----قأأ
ًابيرق هللأ ءاسش نإأ ،ةملكلأ ىنعÃ ةيفأÎحأ
صسابلل  أÒثك جورأأ ⁄و ،كلذ ىلع لمعأاسس
برقأاب لواحأاسس نكلو ،يرئأز÷أ يديلقتلأ

نع Òبعتلل كلذ  ًأدج ينفرسشـُـي ةسصرــُف
ةيوهلأو ءامتن’أ نعو ،ةـــي-ن-غ-لأ ا-ن-ت-فا-ق-ث

  .ةينطولأ
ةيموجنلأ و ليثمتلأ ⁄اع نع ًأديعب ^

اهتقو  ءافيه يسضقت فيك ءأوسضأ’أ و
انوروكلأ ءابو راسشتنإأ عم تلماعت فيكو
؟ ةلسضفŸُأ كتيأوه يهام
تيبلاب Óًيوط ًاتقو تيسضق صسا-ن-لأ ة-ي-ق-ب-ك
Òيغت دنعو ›زنŸأ و يحسصلأ رج◊أ مايأأ
ة--سسرا--م--ُم ‘ كلذ تي--ل--غ--ت--سسإأ تي---قأوŸأ
ةرايزو ةعيبطلأ أÒثك  بحأأ انأأ و ةسضايرلأ
و ةحأرلاب  رعسشأأ ين-ل-ع-ج-ي كلذ-ف تا-با-غ-لأ
،ة-ع-لا-طŸُأ قا-سش-ُع ن-م ا-نأأو ة-ن-ي--نأا--م--ط--لأ

ةفر-عŸأ و-ه ،ي-تا-ي-ح-ب أد-ج م-ه-م با-ت-ك-لأو
انأأ ،› ق-ي-فرو صسي-ل-ج ن-سسحأأ ،ة-فا-ق-ث-لأو
صسل-جأأ ا-م ًا-م-ئأدو ،ل-ق-ع-ل-ل ة-م-ع--ن هÈت--عأأ

⁄اع نع Êدعبي كلذف ،بتُكلأ عم ةديحو
يلخأدلأ مÓسسلاب صسحأأ ينلعجيو تاهافتلأ

.ةميلسس ةقيرطب ركفأأو
روسشاع““ ةلسسلسسب كأÔسس له ^

ىرخأأ اسضورع تيقلت لهو ““3 رسشاعلأ
رهسش ‘ كروهمج ىلع Úلطت ىتح
؟لبقŸأ ناسضمر
ةلسسلسس ‘ يروهمج ىلع لطأأ نل فسسأÓل
رر-ق و-يرا-ن-ي--سسلأ نأ’ ““3 رسشا-ع-لأ رو-سشا-ع““

كا-ن-ه نو-ك-ت-سس ه-ل-لأ ءا--سش نإأ ن--ك--ل ،كلذ
ا-مد-ن-ع كلذ-ب حر-سصأا-سسو ،ىر-خأأ لا--م--عأأ

 .ةيمسسر رومأ’أ نوكت
ءأرقلل اهنيهجوت ةيماتخ ةملك ^

 ..كروهم÷و
هبحو هتقث ىلع زيز-ع-لأ يرو-ه-م-ج ر-ك-سشأأ

ن-سسح د-ن-ع نو-كأأ نأأ ى-ن“أأو ،› ه--م--عدو
،لسضفأ’أ ه-ل مد-قأأو ،ي-ب ه-ن-ظو ه-تا-ع-ل-ط-ت
نوك-ت نأأو1202 ةديعسس ة-ن-سس ه-ل ى-ن“أأو
،ليمج وه ام لكو ،ب◊أو مÓسسلاب ةئيلم
انتاي◊ دوعنو ءابولأ أذه هللأ انع عفري نأأو

    .ةيعيبطلأ

ملعم ةليهسس¯
ةبوهوم ةنانف

ةرورسسم نوكأاسسو
اهعم ينعمج ول

رخآأ عورسشم

ةينغألأ ¯
يتحر يلم““
Êركذت ““اماي

يتدجب

‘ يحا‚ ¯
دلوأأ““ لسسلسسُم

ينلعج ““لÓ◊أ
‘ Ìكأأ زكرأأ

›امعأأ  ءاقتنأ

تاغل ةجيرخ انأأ ¯
ةدع نقتأأو ،ةيبنجأأ

نأأ يملحو ،تاغل
لمع ‘ كراسشأأ
 يŸاع يئامنيسس

 ةزـــــــيإأ لاــــــمآأ :اهترواح

رفسسلأ نم انتعنم انوروك نكل ،رسصÃ ينف لمعب ةكراسشُملل ًاسضرع تيقلت
:تاغل ةدع نقتأأو ةيبنجأأ تاغل ةجيرخ انأأ

 ةــيسسورلأو ةـــيسسنرفلأو ةـــيزيل‚إلأ
ةيبرعلأ مألأ ةغللأو ةيلاطيإلأو
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““سسآأ““ ة---ي---ف---ح---سص ع---قو---م ثد–
سسمأأ تي-سصلأ ة-ع-ئأذ-لأ ة-ي-نا-ب-سس’أ
ير--ئأز÷أ ›ود--لأ ن--ع با--ه--سسإا---ب

يدان عم أرخؤوم قلأاتŸأ يدنام ىسسيع
نسسحأأ هتÈتعأ ثيح ،سسيتيب لاير
‘ Êا--ب--سسإ’أ يرود---لأ ‘ ع---فأد---م
ل----سضف----ب كلذو ،›ا◊أ ر----ه-----سشلأ

جئاتنلأ ةدوع ‘ ةلاعفلأ هتمهاسسم
.أرخؤوم يسسلدنأ’أ يدانلل ةيباجيإ’أ

يع-سس ن-ع ة-ي-ف-ح-سصلأ تف-سشك ا-م-ك
بعÓلأ دقع ديدج-ت-ل يدا-ن-لأ ةرأدإأ
،›ا◊أ مسسوŸأ ةياهنب يهتني يذلأ

ل-يو--نا--م بردŸأ ن--م بل--ط--ب كلذو
.ينيرغلب

تداعأا هتدوع
 يفلÿا طخلل رارقتضس’ا

تبراق ةدŸ قيرفلأ نع هبايغ دعبو
مث ةبوقعلأ ببسسب ،فسصنلأو رهسشلأ
دجتسسŸأ ““انوروك““ سسوÒفب هتباسصإأ

ع-جأر-ت تفر-ع ي-ت--لأ ةÎف--لأ ي--هو
fiرهظو ،يدا-ن-لأ ج-ئا-ت-ن ‘ سسو-سس

،يفلÿأ طÿأ ‘ رأر-ق-ت-سس’أ مد-ع
نم Òثكلأ ى-ق-ل-ت-ي لا-ير-لأ ل-ع-ج ا-م
بعلل هعوجر د-ع-ب ن-ط-ل ،فأد-هأ’أ
طÿأ ¤إأ رأرقت-سس’أ دا-ع ا-ي-سسا-سسأأ
د-ع-ي ⁄و ،ىو-قأأ تا-ب يذ-لأ ي-ف-لÿأ
ثدح ام سسكع ةÒثك افأدهأأ ىقلتي
.ةيسضاŸأ ةنسسلأ ةياهن عم

يرودلا ‘ فاده عفادم Ìكأا
 مضسوŸا اذه Êابضسإ’ا

عافدلأ ‘ يدنام رود رسصتقي ⁄و
ليجسستل هأدعت لب ،ىمرŸأ نع طقف
زو--ف---لأ ىد---هأأ يذ---لأو ،فأد---هأ’أ
‘ اغيللأ ‘ اك-سسيو-ه ما-مأأ ه-ق-ير-ف-ل
ه-ق-ير-ف دا-ق ن-يأأ ،ه-ل ة-ه-جأو-م ر-خآأ

قر-ف  ة-م-حز ن-م جورÿأو زو--ف--ل--ل
أذه هل ثلا-ث-لأ فد-ه-لأ و-هو ،عا-ق-لأ
ةمئاق سسأأر ىلع هعسضو ام ،مسسوŸأ
بع’ ةقفر ÚعفأدŸأ نم Úفأدهلأ
وه لج-سس يذ-لأ و-غرو-ب را-ب-يإأ يدا-ن
لعج ام وهو ،فأدهأأ ةثÓث رخآ’أ
‘ عفأدم نسسحأاك هراتخت ةفيحسصلأ
،نأرافو ،سسومأر ىلع اقوفتم اغيللأ
Úبع’ ةدعو ،يت-ي-ت-موأأو ي-ل-غ-نو-ل
.نيرخآأ

 هيف قثي ينيرغلب
 هل ديدجتلاب بلاطو

ينيرغلب ليونام يليسشلأ بردŸأ Òغ
عفأدملل د-يد-ج-ت-لأ ة-لأا-سسم ‘ ه-يأأر
نا-ك ا-مد--ع--ب--ف ،ير--ئأز÷أ ›ود--لأ
لييكزإأ ايسسنلاف عفأدم مسضب بلاطي

ى-ل-ع ه-ل--سضف--ي نا--ك يذ--لأ ،يأرا--غ
ةر-م ه-يأأر Òغ ه-نأأ ود--ب--ي ،يد--نا--م
ةرور---سضب ةرأدإ’أ بلا---طو ،ىر---خأأ
أدج قلأاتم هنأو ةسصاخ ،هل ديدجتلأ

مدع نع كيهان ،ةÒخأ’أ ةنوآ’أ ‘
قوسسلأ ‘ هتافسصأوÚ Ãبع’ رفوت

لسضفي ينيرغلب نإا-ف كلذ-ل ،ا-ي-لا-ح
عم دقاعتي نأأ ىلع هعم ديدجتلأ

ليوط تقو همزلي ر-خآأ ع-فأد-م
.ملقأاتلل

 ةهجاوم ‘ هؤوادأا
مجنلا هلعج اكضسيوه

قيرفلا ‘ لوأ’ا
ع-ئأر-لأ ءأدأÓ-ل ر-ظ-ن--لا--بو
نإاف ،اكسسيوه ما-مأأ مد-قŸأ

لوأ’أ م-ج-ن-لأ تا-ب يد-نا-م
امسساح تاب امدعب ،قيرف-ل-ل

د◊ اهبعل يتلأ تاهجأوŸأ ‘
‘ لهأاتلأ ‘ مهاسس دقف ،نآ’أ

لعج ام وه اغيل-لأ زو-ف-لأ م-ث سسأا-ك-لأ
م‚ نوكيل هي-ل-ع ط-ل-سست ءأو-سضأ’أ
.›ا◊أ رهسشلأ ‘ قيرفلأ

لقرعت ةيلاŸا ةمزأ’ا
.. نكل ،هعم تاضضوافŸا

باب قلغي ⁄ يدنام ىسسيع نأأ مغرو
’إأ ،ايئاهن يدان-لأ ع-م د-يد-ج-ت-لأ
ةدا-يز د--ير--ي ه--نأأ

‘ ةÈتع-م

يدا-ن-لأ ةرأدإأ ل-ع-ج ا-م و-هو ،ه-ب-تأر
ا-ي-لا-ح ن-ك-ل ،ه-سضفر--ت ي--سسلد--نأ’أ

تا-ب ه-نأأو ة-سصا--خ كلذ سسرد--ت--سس
بع’ عم دقاعتلأ نأأ اÃ احلم ابلطم
،ديدجتلأ ن-م Ìكأأ ا-ه-ف-ل-ك-ي-سس ر-خآأ
Úح--سشر--م Úفر--ط--لأ نا---ف كلذ---ل
ة--لوا--ط ى--ل--ع أدد‹ سسو--ل--ج--ل---ل
لبقتسسم ريرقت لجأ نم تاسضوافŸأ

.يدانلأ ‘ بعÓلأ

اغيللا ‘ عفادم لضضفأا يدنام
هئاقبب كضسمتم صسيتيبو

دقاعتلاب متهم امراب يدان
 صسانو مدآا عم

›ودلأ عم دقا-ع-ت-لأ ط-خ ›ا-ط-يإ’أ ا-مرا-ب يدا-ن ل-خد
يرايلاك يدانل أراعم بعلي يذلأ ،سسانو مدآأ يرئأز÷أ

ياكسس““ بسسحو ،هدقع  كلتÁ يذلأ ›وبن يدان نم
نم ةيولوأاك هعسضي امراب يدان نإاف ةيلاطيإ’أ ““روبسس
اهÈتعي ةقفسص ‘ ،مداقلأ فيسصلأ هعم دقاعتلأ لجأأ
ةداعتسسأ لجأأ نم ةبسسانم ،حير÷أ ›اطيإ’أ قÓمعلأ
بقع مسسأوم لبق هدقف يذلأ قيرفلأ قيرب نم سضعبلأ
.ةتحب ةيداسصتقأ بابسسأ’ ايندلأ ماسسقأÓل هطاقسسإأ

دامتع’اب هقيرب ةداعتضسا ديري ›اطيإ’ا قÓمعلا
تيوكلامو هيلع

ةدعب زاف يذ-لأو ،Òه-سشلأ ›ا-ط-يإ’أ يدا-ن-لأ ى-ع-سسيو
سسأا-ك ة-سصا-خ ،ي-سضاŸأ نر-ق-لأ تا-ن-ي-ع-سست ‘ با--ق--لأأ
ثيح ،هدا‹أأ نم ءزج ةداعتسس’ ،يبوروأ’أ دا–’أ
سسا-نو مدآأ رأر-غ ى-ل-ع با-ب-سشلأ ن-م ة-ل-ث ى-ل-ع لو-ع-ي
ه-نا-ف كلذ-ل ،كلذ-ك ›و-با-ن يدا-ن بع’ تيو-ك--لا--مو
.قيرفلأ ةيوقتل تاقفسصلأ نم ديدعلأ مسضل ىعسسي

 هءاقب ديري اضضيأا يرايلاك
نكل ،يرايلاك ¤إأ همودق نم أÒثك بعلي ⁄ هنأأ مغرو
،رخآأ م-سسوŸ ه-ترا-عإأ د-يد“ د-ير-ي ›ا-ط-يإ’أ يدا-ن-لأ

ة-مو-ظ-ن-م ‘ أد-يور أد-يور ل-خد-ي أأد--ب ه--نأأ ة--سصا--خ
رود بع-ل ن-ع ة-با-سصإ’أ ىو-سس ه-ف-قو-ت ⁄و ،ق-ير-ف--لأ
هتناكم ديعتسسي نأأ رظتني هتدوع روف نكل ،يسساسسأأ

‘ يدا-ن-لأ ءا--ق--ب ‘ ا--ما--ه أرود بع--ل--يو ق--ير--ف--لأ ‘
.““ايÒسسلأ““

ةيفأرخ فأدهأأو كيرتاه

حا‚وبب لزغتت Òهام÷ا

¤إأ دسسلأ هيدان حا‚و-ب دأد-غ-ب ير-ئأز÷أ م-ج-ن-لأ دا-ق
ةثÓثب ليحدلأ ه-ف-ي-سض ى-ل-ع ق-ح-ت-سسم ٍزو-ف ق-ي-ق–

يتلأ ةيوقلأ ةهجأوŸأ ‘ د-ي-حو فد-ه ل-با-ق-م فأد-هأأ
نمسض ،مسساج نب دمح بع-ل-م ى-ل-ع ،ا-م-ه-ن-ي-ب تع-م-ج
،ر--ط---ق مو‚ يرود ن---م (41)ـلأ عوب-سسأ’أ تا-سسفا-ن-م
ةقباسسŸأ ةرأدسص ‘ قيلحتلأ ‘اسشت ةبي-ت-ك ل-سصأو-ت-ل
نود ةهجأوŸأ نم جورÿأ حا‚وب دأدغب ىبأأو .ةيلÙأ

ثلاثلأ فدهلأ ليجسست نم نك“ امدعب ،هتمسصب كرت
،ةنيمث طاقن3 دسسلأ يدهيل ،““كيرتاه““ هل يسصخسشلأ

سشرع ىلع ا-ه-ع-بر-ت ‘ا-سشت بردŸأ ة-ب-ي-ت-ك ل-سصأو-تو
اميف ،ةطق-ن83 د-ي-سصر-ب ر-ط--ق مو‚ يرود ةرأد--سص

Œةطقن72 دنع ليحدلأ ديسصر دم. 

Úفادهلا ةرادضص ‘ يليÓب ىلع قرافلا قمع
Úبو ه-ن-ي-ب قرا-ف-لأ حا‚و-ب دأد-غ-ب ير-ئأز÷أ ق-م-عو
يدان بع’ يليÓب فسسوي ينطولأ بختنŸأ ‘ هليمز
زكرŸأ ‘ دأدغب دجأوت-ي ثي-ح ،فأد-هأأ ة-ثÓ-ث-ل ر-ط-ق
لجسس يذلأ يليÓب كلتÚ Áح ‘ ،افده51ـب لوأ’أ

.افده21 نايرلأ مامأأ هقيرف ةراسسخ ‘ افده

 هببضسب لعتضشت يعامتج’ا لضصاوتلا عقاوم
ل-سصأو-ت-لأ ع-قو-م ‘ ة-ي-سضا-ير-لأ Òها-م÷أ تعرا-سسو

ا-ه-تدا-ع-سس ن-ع ،Òب-ع-ت-لأ ¤إأ ““Îيو-ت““ ي-عا-م-ت--ج’أ
حا‚وب دأدغب يرئأز÷أ مجنلأ هلعف اÃ ةÒبكلأ

نم هنك“و ،ليحدلأ د-سض ة-يو-ق-لأ ة-ه-جأوŸأ ‘
رسشابŸأ هسسفانم كابسش ‘ ““كيرتاه““ ليجسست

.رطق مو‚ يرود بقل ىلع

 ‘ارÿا بعÓلاب هفضصو صضعبلا
م-ج-ن-لأ ة-ي-سضا-ير--لأ Òها--م÷أ تف--سصوو
،““‘أرÿأ»ـب حا‚و--ب دأد---غ---ب ير---ئأز÷أ
د-سض تا-ه-جأوŸأ ‘ ه-مد-ق-ي ا--م ة--ج--ي--ت--ن

Èع ام-ي-ف ،ر-ط-ق مو‚ يرود ‘ ه-مو-سصخ
فأدهأ’اب ةÒبكلأ مهتدا-ع-سس ن-ع ة-ي-ق-ب-لأ

مجاه-م ا-ه-ل-ج-سس ي-ت-لأ ““كير-تا-ه““ ة-ثÓ-ث-لأ
كراب Úح ‘ ،ليحدلأ كا-ب-سش ‘ ““م-ي-عز-لأ““

.ةيلÙأ ةقباسسملل دسسلأ ةرأدسص مهسضعب

مويلأ ةيسسمأأ ديلأ ةر-ك-ل ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ ل-خد-ي
ديلأ ةركل ⁄اعلأ سسأاك نم لوأ’أ رودلأ تاسسفانم
بخ-ت-نŸأ ة-ه-جأوÃ كلذو ،ر-سصم ا-ه-ن-سضت– ي--ت--لأ
ة-يرأدإ’أ ة-م-سصا-ع-لأ ة-عا-ق--ب ق--ي--ق--سشلأ ي--بر--غŸأ
‘ مدق عسضو لجأأ نم زوفلأ ىلع مهنيعو ،ةديد÷أ
د– مامأأ سسوكرب قافر نوكيسس ثيح ،مداقلأ رودلأ

امهسضعبل Úبخ-ت-نŸأ ة-فر-عŸ ر-ظ-ن-لا-ب ،أد-ج بع-سص
‘ امهتعمج يتلأ ةد-يد-ع-لأ تا-ه-جأوŸأ ‘ ،سضع-ب-لأ

ن’أأ لابسشأأ نإاف كلذلو ،تابختنملل ايقيرفإأ سسأاك
تسسيل اهنكل ،ةبعسص ةمه-م ما-مأأ نو-نو-ك-ي-سس ترو-ب
‘ م-ه-ل زو-ف لوأأ ل-ي-ج-سست ل-جأأ ن-م ة-ل--ي--ح--ت--سسم
.أدنلسسيأأو لاغتÈلأ نم لك ةاقÓم لبق لايدنوŸأ

..بردŸا صسجاه Òضضحتلا صصقن
 ةرضضاح حورلا نكل

بخانلل ةبسسنلاب اسسجاه Òسضح-ت-لأ سصق-ن ى-ق-ب-يو
أرأر-م كلذ ن-ع ثد– يذ-لأ ترو-ب ن’أأ ي-ن--طو--لأ

تاهجأوم يأأ سضخي ⁄ بختنŸأ نأأ ةسصاخ ،أرأركتو
نكت ⁄ يتلأو ،أدنلوب ةرود ‘ هتكراسشم أدع ،ةيدو
ةينطولأ ةلوطبلأ فقوت لظ ‘ Òسضح-ت-ل-ل ة-ي-فا-ك
سضو-خ-ي نأأ ا-مأز-ل نا-ك كلذ-ل ،ر--ه--سشأأ01 ةبأر-ق-ل
⁄ كلذ نكل ،ةيدو تاهجأوم01 لقأ’أ ىلع بختنŸأ
كلذ سضيوعت ىلع ينف-لأ م-قا-ط-لأ لو-ع-يو ،ثد-ح-ي
ىدل ةفورعŸأ ةيلاتقلأو ةيلا-ع-لأ ة-يو-ن-عŸأ حور-لا-ب
.تأرودلأ هذه لثم ‘ Úيرئأز÷أ

 ديلا ةركل ينطولا بختنŸا زفحي  دامح
ةيبŸوأ’أ ةنجللأ سسيئر دامح نمحرلأ دبع هجو

ةركل هدÓب بخت-نŸ ة-يز-ي-ف– ة-لا-سسر ة-ير-ئأز÷أ
،⁄اعلأ ةلوطب ‘ ةكراسشملل دعتسسي يذلأ ، ديلأ

حيرسصت ‘ دامح لاقو .رسصÃ  سسمأأ قلطنأ يتلأ
ةركل انبختنŸ حاجنلأو قيفوتلأ لك ىن“أأ““ :روسصم
.نوبعÓلأ اهب رم يتلأ ةبعسصلأ ةلحرŸأ مغر ديلأ
ءا-سضعأأ ل-ك م-عد-ت ة-ير-ئأز÷أ ة-ي-بŸوأ’أ ة-ن-ج-ل-لأ
تناكو .““مهفلخ فقتو رسصÃ نيدجأو-تŸأ ة-ث-ع-ب-لأ
ديلأ بختنم تدعاسس ةيرئأز÷أ ةيبŸوأ’أ ةنجللأ
فلأأ052 وحن غلبت ةلجاع ةيلام ةدعاسسم فرسصب
ةيطغت ‘ هتدعاسسŸ ةبعلل ينطولأ دا–Óل ر’ود
ةرأزو تأدعاسسم لوخد رخأات لظ ‘ ،هتاجايتحأ
 .دا–’أ تاباسس◊ ةسضايرلأو بابسشلأ

ام اعون بيرغ ويرانيسس ‘

نويدوعضسلاو ..يلهأ’ا صضرع ىلع قفاوي يرمعلب

يرئأز÷أ ›ودلأ مجاهŸأ نوكيسس
يو-ق عأر-سصل أروfi رو-ل-يد يد-نأأ
يز-ي-ل‚’أ يرود-لأ ة--يد--نأأ Úب
و----تا----كŸÒأ ‘ كلذو ،زا----ت----مŸأ
ى-ع-سسي ثي--ح ،›ا◊أ يو--ت--سشلأ
زÈي ثيح ،همسض ¤إأ دان نم Ìكأأ
لسساكوينو نوتبماهرف-لوو ا-يدا-ن
مسض لوح عأرسص ‘ نايزيل‚إ’أ

ه-ي-ي-ل-ي-ب-نو-م  م-جا-ه--م ة--ق--ف--سص
ةÎف لÓ-----خ ،ي------سسنر------ف------لأ
.ةيرا÷أ ةيوتسشلأ ت’اقتن’أ

 همضضل برقأ’ا زفلولا
““ن-سص يذ““ ة-ف-ي-ح-سص بسسح--بو

نوتبماهرفلوو نإاف ،ةيز-ي-ل‚إ’أ
يدنآأ يرئأز÷أ عم دقاعتلاب متهم
ه-ي-ي-ل-ي-ب-نو--م م--جا--ه--م ،رو--ل--يد
زفلولأ نأأ ¤إأ ةÒسشم ،يسسنرفلأ

عم دقاعتلاب اًسضيأأ متهم ،لسساكوين نأأ تفاسضأأو .ةلبقŸأ ةليلقلأ مايأ’أ لÓخ اًسضرع مدقي نأأ عقوتم
ةقفر هابتنÓل تفلم لكسشب زرب يذلأ ،بعÓلاب أÒثك بجعم يدانلأ نأأ ةحسضوم ،يرئأز÷أ مجاهŸأ

. هييليبنوم

 هلاقتنا ةميق نوكتضس وروي نويلم41
لكسشب تعفترأ ،(ا-ًما-ع92) روليد ةميق نأأ ،ة-ف-ي-ح-سصلأ تح-سضوأأو
41 عفد Úيدانلأ ىلع Úعتي ثيح ،ةÒخأ’أ مسسأوŸأ ‘ Òبك
مجاهم تامدخ ىلع لوسصحلل يني-لÎسسإأ ه-ي-ن-ج نو-ي-ل-م
ىلع وتناسس ونون ،نوتب-ما-هر-ف-لوو ر-سصيو .ÚبراÙأ
لوؤوأر مجاهŸأ بايغ سضيوع-ت-ل ،رو-ل-يد مأد-ق-ت-سسأ

ببسسب ،مسسوŸأ ةياهنل بيغيسس يذلأ ،زينيميخ
.ةمجم÷أ ‘ رسسكل هسضرعت

1 غيللا ‘ يرئازجلل يئانثتضسا مضسوم
هقيرف ةقفر أزي‡ امسسوم روليد مدقيو

ةأرابم61 ‘ كرا-سش ثي-ح ،ي--سسنر--ف--لأ
مدقو ،فأدهأأ8 اهلÓخ لجسس ،يرودلاب

ءأرو نا-ك ثي-ح ،ة-م-سسا--ح تأر--ير“6
‘ ة-سصا-خ ،ه-ق--ير--ف تأرا--سصت--نأ بل--غأأ
نع كيها-ن ،م-سسوŸأ ن-م Êا-ث-لأ ف-سصن-لأ

مامأأ ةيسضاŸأ ةهجأوŸأ ‘ رسضÿأ عم هقلأات
ناكو Óيمج افده لجسس ثيح ،يوبابÁز
يذلأو ““رسضÿأ““ هب داع يذلأ لداعتلأ ءأرو
. ناكلل لهأاتلاب مهل حمسس

اــــيوق اـــعارضص لــعضشي  روليد
““غيلÈÁÒلا““لــــخاد

نارـــــــهو ةيدولوم
دــقع خــضسفي

Êوزاــــــك
،سسمأأ ،نأرهو ةيدولوم يدان نلعأأ

ه-برد--م ع--م هد--قا--ع--ت خ--سسف  ن--ع
Êوزا----ك درا----نÒب ي----سسنر----ف-----لأ
عقوم ىلع يمسسرلأ هبا-سسح Èع Êأر-هو-لأ يدا-ن-لأ لا-قو .ي-سضأÎلا-ب
،Êوزا-ك درا-نÒب بردŸأ د-ق-ع خ-سسف مو-ي-لأ حا-ب-سص ”““ :““كو-ب-سسي-ف““

فورظلأ نأأ يدانلأ ناي-ب فا-سضأأو .““ي-سضأÎلا-ب تÈل-ي-ج ن’أأ ه-ب-ئا-نو
بايغ ببسسب ،ةÒخأ’أ ةÎفلأ ‘ ةيدولوŸأ اهب رÁ يتلأ ةبعسصلأ ةيلاŸأ
سسل‹ سسيئر تعفد ،يدانلأ ةدعاسسم نع ةاعرلأ فوزعو روهم÷أ
ةيدولوم د-قا-ع-تو .بردŸأ د-ق-ع خ-سسف ¤إأ ،يوا-يfi بي-ط-لأ ،ةرأدإ’أ

ىلع فرسشأأ ثيح ،يسضاŸأ Èم-ت-ب-سس ‘ ،ا-ًما-عÊ، 95وزاك ع-م نأر-هو
ققح ،ةقباسسŸاب تأءاقل7 ‘ هداقو ،ديد÷أ مسسوملل قيرفلأ تأدأدعإأ

نأرهو ةيدولوم ،Êوزاك كÎيو .ت’داعت ةسسمخو نيراسصتنأ اهلÓخ
11 عمج نأأ دعب ،¤وأ’أ ةفÙÎأ ةطبأرلأ ‘ سسداسسلأ زكرŸأ ‘ وهو
.ةراسسخ يأأ نود نم ،ةطقن

موــــــــيلا دوـــعي ةــــــكبد نب
 نواعتلا ةباوب نم ةضسفانملل

،أر--يÒف كي--ي---نا---ي د---كأأ
ة-يز-ها-ج ،ح-ت-ف-لأ برد-م
ة--فا--سضت--سس’ ه---ق---ير---ف
ى-ل-ع    ،مو-ي-لأ ،نوا-ع--ت--لأ

دبع Òمأ’أ ةنيد-م بع-ل-م
،ءاسسحأ’اب يولج نب هللأ

يرودل31ـلأ ةلو÷أ نمسض
ن--ب د---مÒ fiمأ’أ سسأا---ك
ثيح ،ÚفÎحملل ناملسس
›ود-لأ بعÓ-لأ نو-ك-ي-سس
نايفسس ةكبد نب يرئأز÷أ

ه-تدو-ع ع-م د-عو--م ى--ل--ع
نع باغ امدعب نيداي-م-ل-ل
بب-سسب Úي-سضا-م ن-يءا-ق-ل
 .ةبوقعلأ

ةكبد نب ةدوع““ : اريÒف
انحنمتضس بيب◊او

““ ةعئار تارايخ
ىوقأأ كلتÁو مظنم قير-ف ه-نأأ ¤إأ أÒسشم ،نوا-ع-ت-لأ أر-يÒف حد-ت-مأو
لÓخ طق-ف فأد-هأأ6 ىو-سس ها-مر-م ج-ل-ي ⁄ ثي-ح ،يرود-لأ ‘ عا--فد
لمعلأو ›اعلأ زيكÎلأ بلطتت ةأرابŸأ نأأ احسضوم  ،ةيسضاŸأ ت’و÷أ
ظاف◊أ ‘ حاجنلأ مغر““ :يفحسصلأ ر“ؤوŸأ ‘ أريÒف لاقو .نزأوتب

كانه نأأ ’إأ ،ةدحولأ مامأأ ةيسضاŸأ ةهجأوŸأ ‘ انكابسش ةفاظن ىلع
دعب اميسس ’ ،اهحيحسصت ىلع تابيردتلأ لÓخ انلمع ،ءاطخأ’أ سضعب

اهزربأأ ةلبقŸأ ةهجأوŸأ ‘ قيرفلأ معدتسس يتلأ ءامسسأ’أ سضعب ةدوع
بيب◊أ نسسحو هفاقيإأ ةÎف ىهنأأ يذلأ ةكبد نب نايفسس يرئأز÷أ

قيرفلأ ةمئاق ‘ وسضلأ دمfi ليجسست كلذكو ،ةباسصإ’أ نم ىفاعت
يتلأ تاباسصإ’أ ةلسسلسس دعب ،اًيبسسن ةحاتم تأرايÿأ لعجي ام أذهو

ددع Èكأأ انبسسكو ةلحرŸأ كلت زواŒ ‘ انح‚ دقو ،قيرفلاب تق◊
.““طاقنلأ نم

““يرودلا ‘ عافد ىوقأا ةهجاوŸ لول◊ا كل‰““ :ةكبد نب
ةبعسصلاب نواعتلأ ةهجأوم ةكبد نب نايفسس يرئأز÷أ بعÓلأ فسصو
هذهل هئÓمزو هدأدعتسسأ ىلع أددسشم ،دي÷أ دأدعإÓل جات– يتلأو

سسا-م◊أ ا-هدو-سسي ءأو-جأ’أ““ :ة-ك-بد ن-ب ح-سضوأأو .ة--ه--جأوŸأ
‘ ةيباجيإأ ج-ئا-ت-ن ق-ي-ق– د-ع-ب ة-ع-ف-ترŸأ تا-يو-ن-عŸأو

ق-ي-ق-ح-ت-ل ن-يد-ها-ج ى-ع-سسنو ة-ي--سضاŸأ ت’و÷أ
ةوق نعو .““نواعتلأ انفيسض مامأأ ثÓثلأ طاقنلأ

مه-عا-فد كسش Ó-ب““ لا-ق ،Êوا-ع-ت-لأ عا-فد-لأ
حيتافŸأ كلت انيدل نكلو ايلاع ءأدأأ مدقي

ى-ل-ع ن-يردا-ق ه--ل--لأ نذإا--بو لو--ل◊أو
.““مهكابسش ¤إأ لوسصولأ

00.81 ىلع مويلأ  برغŸأ – رئأز÷أ

 راضصتن’ا Òغا رايخ نوكلÁ ’ ““ رضضÿا““
ير---ئأز÷أ ن---م ي---ل---هأ’أ بÎقأ

نويل يدان عفأدم يرمع-ل-ب لا-م-ج
لÓ---خ ه---م---سضل ،ي----سسنر----ف----لأ
.ةي-لا◊أ ة-يو-ت-سشلأ ت’ا-ق-ت-ن’أ

Úب ةيوÓ-هأ’أ ةرأدإ’أ ل-سضا-ف-تو
يدنام ىسسي-عو ير-م-ع-ل-ب لا-م-ج
،Êاب-سسإ’أ سسي-ت-ي-ب لا-ير ع-فأد-م
دو--مfi ير--سصŸأ جر--خ نأأ د---ع---ب

Úح-سشرŸأ ن-م ،(سشنو-لأ) يد-م--ح
سضفرب ،يوÓهأ’أ عا-فد-لأ م-عد-ل
دقو .هنع لزانتلأ كلامزلأ هيدان
نأأ ةيدوعسس مÓعإأ لئاسسو تدكأأ

ه-ت-ق-فأو-م ح-ن-م ير-م-ع-ل-ب لا-م--ج
لجأأ نم يلهأ’أ يدان-ل-ل ة-ي-ئد-بŸأ
بب--سسب كلذو ،ه◊ا--سصل بع--ل---لأ

ة-كد ‘ د-جأو-ت-لأ ن-م ه--تا--نا--ع--م
.يسسنرفلأ نويل يدان عم ء’دبلأ

..نكل ،هتقفاوم حنم بعÓلا
ىلع قفأو يرمعلب لامج نأأ مغرو
يدان-لأ  ن-ك-ل ،ه-ل مد-قŸأ سضر-ع-لأ
تأد-ج-ت-سسŸأ ه-ت-ح-سضوأأ ا--م بسسح--ب ،ع--جأÎي
ام  يلهأ’أ نأأ مغرو .سسمأأ ةدرأولأ ةيفحسصلأ
‘ زكري أذل ،هعافد طخ Úسس– ‘ لمأاي لأزي
بع’ مسض ىلع ة-يو-ت-سشلأ ت’ا-ق-ت-ن’أ قو-سس

رهظو .يفلÿأ طÿأ ةدايق ىلع رداق ،ديدج
نو--ي--ل كي--بŸوأأ يدا--ن م‚ ،ير--م--ع--ل--ب م---سسأ
‘ ق--با--سس تقو ‘ ق--لأا--ت يذ--لأ ،ي--سسنر--ف---لأ

ىلع ،با-ب-سشلأ ع-م ÚفÙÎأ يرود تا-سسفا-ن-م

ثد–و .ي-ل-هأ’أ يدا-ن-لأ تا-ما-م-ت-هأ ة--لوا--ط
يرودلأ جمانرب Èع ،يمهفلأ دجام يمÓعإ’أ

‘ ةلسصا◊أ تأروط-ت-لأ ر-خآأ نأا-سشب ،د-ي-لو ع-م
يرمعلب لامج““ :هلو-ق-ب ،ة-ير-ئأز÷أ ة-ق-ف-سصلأ

نكل ،لاقتن’أ ‘ بغر-ي و-ه .ة-ب-ير-غ ه-ت-سصق
رو--مأ’أ سضع--ب نأا---سشب ةددÎم ي---ل---هأ’أ ةرأدإأ
،ديج عسضولأ مهل لوقأأو .ةقفسصلأ ‘ ةينوناقلأ
.““رأرقلأ أوذختأ

 لانŸا ديعب يدنام
يدو-ع-سسلأ ي-ل-هأ’أ ةرأدإأ نأأ م-غرو
ىسسيع عم دقاعتلل ةدهاج ىعسست
‘ نو-ك--ي ن--ل كلذ نأأ ’إأ ،يد--نا--م
لاير بع’  نأأو ةسصاخ ،اهلوانتم
ليحرلأ يوني ’ Êابسسإ’أ سسيتيب

يدا--ن--لأ ن--ع ›ا◊أ ي--ف---نا---ج ‘
،ايسساسسأأ بع-ل-ي ه-نأ اÊ، Ãا-ب-سس’أ

ن-ع كي-ها-ن ،أد-ي-ج ا-ب-تأر لا--ن--يو
Îنإأ ن--م ة--يو--ق سضور--ع د--جأو--ت
ه-ن٫إا-ف كلذ-ل ،ا-ي-كر-ت ن-مو نÓ--ي--م
¤إأ ايلاح اغي-ل-لأ ‘ ءا-ق-ب-لأ ل-سضف-ي

مداقلأ فيسصلأ ‘ هدقع ةياهن Úح
ديد– لجأ نم أر-ح نو-ك-ي-سس ن-يأأ

.هتهجو

ةقيقح  فضشكي يلهأ’ا صسيئر
يرمعلب  عم تاضضوافŸا

سسي-ئر ة-ن-مؤو-م ه-لإ’أ د-ب-ع ف-سشك
تاسضوافم ةقيقح ،يل-هأ’أ يدا-ن-لأ
يدم-ح دو-مfi ير-سصŸأ ع-م ه-يدا-ن

هلإ’أ دبع لاقو .ير-م-ع-ل-ب لا-م-ج ير-ئأز÷أو
Èع ““ةينأويدلأ““ جمانÈل تاحيرسصت ‘ ةنمؤوم
د-يرأأ ’““ :ة-يدو-ع-سسلأ ة-ي-سضا-ير--لأ تأو--ن--ق--لأ

حلاسص ‘ ءيسش يأأ نكلو ،اهنيعب ءامسسأأ ديد–
تافلŸأ سضعب كا-ن-ه .ه-ي-ل-ع ل-م-ع-ن-سس يدا-ن-لأ
ةرسشابم نلعنسس يهتنن امنيحو ،اهئاهنإ’ ىعسسن
.““يوÓهأ’أ روهمجلل

هتلمح أادب يضشطز
نم افيفلا ةيوضضعل

صسمأا نوÒماكلا

سسي--ئر ،ي--سشطز ن--يد---لأ Òخ ه---جو---ت
،سسمأأ ،مد-ق-لأ ةر-ك--ل ير--ئأز÷أ دا–’أ
ةلوط-ب حا-ت-ت-فأ رو-سض◊ نوÒما-ك-لأ ¤إأ
ي-ت-لأ Úي-لÙأ Úب-عÓ-ل ا--ي--ق--ير--فإأ ·أأ

ىتح رمتسستو لبقŸأ تبسسلأ موي قلطنت
ماعلأ Úمأ’أ ،يسشطز قفأرو  ،يرفيف7
وسضعو ،دعسس دمfi ،يرئأز÷أ دا–Óل
روسضح رسصتقي نلو .لولهب رامع دا–’أ

تايرابŸأ ةعباتم ىلع هيقفأرمو ،يسشطز
هتدن-جأأ نو-ك-ت-سس ل-ب ،““نا-سشلأ““ـل ¤وأ’أ

هئأرظن عم ةيئان-ث-لأ تأءا-ق-ل-لا-ب ة-ئ-ي-ل-م
ي-ق-ير-فأ’أ دا–’أ ‘ ق-طا-نŸأ ءا--سسؤورو
دا–’أ سسل‹ تا-با-خ-ت-ن’ أدأد-ع--ت--سسأ
21 ‘ ةررقŸأ (افيف) مدقلأ ةركل ›ودلأ

 .ةيبرغŸأ طابرلأ ةنيدÃ لبقŸأ سسرام
ةفيظن ةلمح نوك-ي-سس ا-نرا-ع-سش““ :دو-ب-ع
““ ةيدجو
ةر-ئأد ر-يد-م ،دو-ب-ع يا--ب ح--لا--سص لا--قو
ةر--ك---ل ير---ئأز÷أ دا–’ا---ب لا---سصت’أ
،ةيرئأز÷أ ةعأذإÓل حيرسصت ‘ ،مدقلأ
ةيباختن’أ هتلم-ح ق-ل-ط-ي-سس ي-سشطز نإأ

علطتي هنأأ أدكؤوم ،نوÒماكلأ نم ايمسسر
سسفانتيو .““ةيدج““ و ““ةفيظن ““ ةلمح ¤إأ

يرسصŸأو ،عجقل يزوف يبرغŸأ عم يسشطز
نم غنود-ن و-فا-ت-سسو-غو ،ةد-ير و-بأأ Êا-ه
‘ نيد-ع-ق-م ى-ل-ع ة-ي-ئأو-ت-سس’أ ا-ي-ن-ي-غ

نوكيل ،يسشطز علطتيو .ا-ف-ي-ف-لأ سسل‹
ةيوسضعلأ لغسشي يذ-لأ Êا-ث-لأ ير-ئأز÷أ

.ةوأرور دمfi هفلسس دعب افيفلأ ‘

يدانلا رذنت افيفلا
 ةيرضصنلا ىوكضش دعب يقيرفإ’ا

ةعباتلأ تاعأزنلأ ةن÷ نم ةلسسأرم يقيرفإ’أ يدانلأ ةرأدإأ تقلت
يأد Úسسح رسصن ىوكسش نأاسشب ،““افيف““ مدقلأ ةركل ›ودلأ دا–Óل

‘ ءاجو .نا“وب نيدلأ نيز بعÓ-لأ ة-ق-ف-سصب ة-ق-ل-ع-تŸأ ،ير-ئأز÷أ
قيرفلأ ىوكسش ىل-ع در-لا-ب بلا-ط-م ي-ق-ير-فإ’أ نأأ ،ا-ف-ي-ف-لأ ة-ل-سسأر-م

،ةيسضقلأ ‘ تبلأ لبق ،لبقŸأ  يرفيف1 موي هاسصقأأ لجأأ ‘ يرئأز÷أ
ةرأدإأ نأأ ¤إأ ةرا--سشإ’أ ردŒ .يأد Úسسح ر--سصن بلا--ط--م دا--م--ت---عأو
،ةيسسنوتلأ كونبلأ دحأأ نم ،رانيد فلأأ246 ليو– تدكأأ ،يقيرفإ’أ

⁄و ،ايلود هب لومعŸأ قفو نكت ⁄ ليوحتلأ ةقيرط نأأ ودبي نكل
،نا“وب نيدلأ نيز نأأ ركذي .يأد Úسس◊ يكنبلأ باسسحلل لسصت

 .يسضاŸأ Èمتبسس ‘ ،يقيرفإ’أ ةدئافل تأونسس3 ةدŸ أدقع ىسضمأأ

زــــــــــــــــــــــــــــــتيم
انوروك نم هم‚ ‘اعت نلعي

يرئأز÷أ هبع’ ةدوع  ،يسسنرفلأ زتيم يدان نلعأأ
،ةيعام÷أ تابيردتلأ ‘ ةكراسشملل ،ةي’وب ديرف

.دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب ةباسصإ’أ نم هيفاعت دعب
مدعو ،أدرفنم بيردتلأو باي-غ-لأ ن-م عو-ب-سسأأ د-ع-بو
،سسينو ودروب ما-مأأ ه-ق-ير-ف-ل Úتأرا-ب-م ‘ ة-كرا-سشŸأ

دقو ،ةباسصإ’أ ن-م ير-ئأز÷أ با-ع-لأ’أ ع-نا-سص ى-فا-ع-ت
.نويل دسض ةلبقŸأ هقير-ف ةأرا-ب-م ‘ هرو-سضح ل-ج-سسي
ه-ت-ح-ف-سص Èع نا-ي-ب ‘ ي--سسنر--ف--لأ يدا--ن--لأ ف--سشكو

¤إأ داع يرئأز÷أ مجنلأ نأأ ،““Îيو-ت““ ى-ل-ع ة-ي-م-سسر-لأ
رابتخأ ةجيتن تءاج امد-ع-ب ،ة-ي-عا-م÷أ تا-ب-يرد-ت-لأ
ىلع افيسض زتيم لحيو .ة-ي-ب-ل-سس ه-ب ة-سصاÿأ ا-نورو-ك

يرودلأ نم02ـلأ عوبسسأ’أ راطإأ ‘ ،دحأ’أ أذه ،نويل
. يسسنرفلأ



 ـهÊ 2441اثلا ىدامج10  قـفاوŸا  م1202 يفناج41 شسيمÿا ـهÊ 2441اثلا ىدامج10  قـفاوŸا  م1202 يفناج41 شسيمÿا

اوقدصصت ’ وأا اوقدصص
!رسشبلاك يسش“ حيسسا“

حيسسامتلا عاونأا شضع-ب نأا ›ود ي-ث-ح-ب ق-ير-ف ئ-جو-ف
لثم Úتيفلÿا ا-ه-ي-قا-سس ى-ل-ع Òسست تنا-ك ةÁد-ق-لا
،راتمأا ةثÓث نم Ìكأا اهلوط غ-ل-ب-يو ،تارو-سصا-ن-يد-لا

«وجنيسش» ةعماج ‘ يملع يثحب قيرف فسشتكا ثيح
ةعماج ‘ ءاملع عم نواعت-لا-ب ،ة-ي-بو-ن÷ا ا-يورو-ك ‘

را--ثآلا ن--م ة--عو--م‹ ،ة--ي--ك--ير--مألا «ودارو--لو---ك»
ل-ب-ق تسشا-ع ،ًاد-ج ةÁد-ق ح-ي-سسا-م-ت-ل ة-يرو-ف--حألا

رفوتت ل ةبيرغ ةفسصب تزي“ اهنكل ،Úنسسلا ÚيÓم
.›ا◊ا انرسصع ‘ اهتÓيثم ىدل
تاراسسŸا ن-م ة-عو-م‹ ي-ث-ح-ب ي-م-ل-ع ق-ير-ف د-جوو
،ةيبون÷ا ايروك ‘ عئار لكسشب ةظوفfi ةيروفحألا
ر---سصع---لا ن---م ةÒح---ب بسساور ‘ ا---هرا---ثآا تي---ق----ب
ًاراثآا حيسسامتلا ن-م ة-عو-م‹ تكر-تو.يÒسشا-ب-ط-لا

Úب ًاÎميتنسس42 ¤إا81 ›اوح اهلوط غلبي ،اهمادقأل
021 ¤إا011 لبق تسشاع ،ةرجحتŸا ةينيطلا بسساورلا

«يسس يب يب» ةفيحسص بسسحبو.نآلا لبق ةنسس نويلم
نع انموهفم رّيغي فاسشتكلا اذ-ه نإا-ف ،ة-ي-نا-ط-يÈلا
.›ا◊ا انتقو ‘ ششيعت يتلا ةيلا◊ا حيسسامتلا

نأا ‘ Òكفتلا ¤إا شسانلا ليÁ» :ةسساردلا ‘ ءاجو
ي-ه-ف ،Òث-ك-لا ل-ع-ف-ت ل تا-ناو-ي-ح ي-ه ح-ي-سسا-م--ت--لا

ىلع ةيخÎسسم مويلا لاوط ىقبت ،ةكر◊ا ةلسساكتم
اذه نكل ،⁄اعلا لوح ناكم نم Ìكأا ‘ راهنألا فافسض

.«ثحبلا اذه جئاتن دعب فلتخي موهفŸا
ةع-ما-ج ‘ ير-خ-ف-لا ذا-ت-سسألا ،ي-ل-كو-ل ن-ترا-م لا-قو
ح--ير--سصت ‘ ،ةد--ح--تŸا تا---يلو---لا ‘ «ودارو---لو---ك»
تاذ تنا-ك لا-ح ‘ ،ح-ي-سسا-م-ت-لا هذ-ه» :ة-ف-ي-ح-سصل--ل
.«شسكيÒت روسصانيد وأا ةماعنلا هبسشت يهف ،Úمدق
هذ-ه ءا-ط-عإا-ب هؤوÓ-مزو ي--ل--كو--ل رو--سسي--فوÈلا ما--ق
يتلاو «sidnarg supohcartaB» مسسا حيسسامت-لا

اهنأا ىلع لدت ،شضرألا ىلع اهمادقأاب تاراسسم تمسسر
Úمدق ىلع يأا ؛ةيفلÿا ا-ه-ماد-قأا ى-ل-ع ي-سش“ تنا-ك
فاÎعلا نأا ¤إا نوثحا-ب-لا را-سشأاو .ر-سشب-لا-ك ،ط-ق-ف
تا-عو-ب-طŸا ى-ل-ع ط-ق-ف د-م-ت-ع-ي تا-قو-لıا دو-جو--ب
هذه ودبت ثيح .اه-ف-ل-خ ا-ه-ت-كر-ت ي-ت-لا ة-يرو-ف-حألا
Èكأا تنا-ك نإاو ،Òب-ك د-ح ¤إا ة-ه-با-سشت-م لا--ك--سشألا
تسشاع يتلا حيسسامتلا اهكÎت يتلا اياقبلا نم Òثكب

.ًابيرقت ماع ÚيÓم01 لبق يسسارو÷ا رسصعلا ‘
ع-ي-م-ج ة-يؤور ا-ن-ن-كÁ» :ي-ل-كو-ل رو-سسي--فوÈلا لا--قو
¤إا رظنت كنأا ول امك لÓتلا ‘ (Òفاحألا) لئلدلا
ًامدق (حيسسامتلا) تعسضو دقل» :فاسضأاو ،«كيدي راثآا
يهو ،نزاوتلا رابتخا زايتجا اهنكÁو ،ىرخألا مامأا

مادقأل ًاراثآا كÎت نأا نود نم ،ميقتسسم طخب يسش“
وسس غنويك ،روسسيفوÈلا قيرفلا شسيئر لاقو.«ةيمامأا

ايروك ‘ ميلعتلل ةينطولا «وجنيسش» ةعماج نم ،ميك
قولıا بعك اهمسسر يتلا تاعبطلا قمع نإا» ةيبون÷ا
.«ةماقتسسا Ìكألا عسضولا ةركف ًاسضيأا معدي Ëدقلا

،تامÓعلا هذه جمد ” امدنع» :روسسيفوÈلا فاسضأاو
،فلÿا ‘ ليذلا بحسسل تامÓع يأا دوجو مدع عم
كر-ح-ت-ت تا-قو--لıا هذ--ه نأا ح--سضاو--لا ن--م ح--ب--سصأا
ةقيرطلا شسفنب كرحتت تناك» :Óًئاق عباتو.«Úمدقب
راثآا نكل ،تاروسصانيدلا نم ديدعلا اهب كرحتي يتلا
،تارو--سصا--ن--يد---لا ع---ن---سص ن---م ن---ك---ت ⁄ ماد---قألا
،عباسصألا ىلع يسش“ رويطلا دافحأاو تاروسصانيدلا
ةكرات ،اهمادقأا حطسسأا ىلع يسشم-ت-ف ح-ي-سسا-م-ت-لا ا-مأا

.«رسشبلا لثم ،ةحسضاو بعك تاعبط

امدنع ،باسش يليوزنف دايسص ةايح ‘ ةيئانثتسسا Ìكألا ةظحللا تأادب
ةÒقف ةيرق ›اهأل لمألا يطعيل Úمث زنكل لوألا طيÿا فسشتكا

لوح انورو-ك شسوÒف را-سشت-نا د-ع-ب ة-يدا-سصت-قلا م-ه-لاو-حأا ترو-هد-ت
.⁄اعلا
يبيراكلا لحاسسلا ىلع ريدسصقلاب فوق-سسŸا ه-خو-ك ¤إا ه-تدو-ع ءا-ن-ثأا
،ئطاسشلا لوط ىلع ألأÓتي ًائيسش شسيرل ناŸوي دايسصلا ىأار ،Óيوزنفل

،ءارذعلا Ëرم ةروسص اهيلع ةيبهذ ةيلاديم عفرو ،لمرلا Úب هدي عفر
.«زÁات كرويوين» عقوم بسسح
زيهŒ ةعانسص قطانم مهأا نم مايألا نم موي ‘ «اكاوج» ةيرق تناك
نيزنبلا شصقن ببسسب ةÒقف  تح-ب-سصأا ا-ه-ن-ك-ل ،Ó-يوز-ن-ف ‘ كا-م-سسألا

لمألا عوطسس نكلو ،ةÒغسصلا كامسسألا ةئبعت عناسصم مظعم قÓغإاو
..زنكلا اذه ىلع روثعلا ذنم أادب ةيرقلا ›اهأل

مسضنا ام ناعرسس ةيبهذلا ةعطقلا ىلع دايسصلا روثع Èخ راسشتنا دعب
نع ثحبلا ةيلمع ‘ ةمسسن0002 مهددع غلابلا ةيرقلا ناكسس مظعم
رف◊او ،ةيرحبلا ةهجاولا نم Èسش لك طي-سشم-ت-ب او-ما-ق ثي-ح ،ز-ن-ك-لا

اذه ةيام◊ ئطاسشلا ىلع مونلا ىتحو ،ةكلاهتŸا ديسصلا براوق لوح
.Úمثلا زنكلا

تارهوÛا نم عطقلا تائم ن-ع م-ه-ث-ح-ب ف-سشك ،Èم-ت-ب-سس ر-خاوأا ذ-ن-م
مدق ا‡ ،مهئطاوسش ىلع هايŸا اهتفرج يتلا يل◊او ،ةيسضفلاو ةيبهذلا
رايهنلا راثآا ة÷اعÓً - Ÿيوط مدت ⁄ نإاو - ةنيمث ةسصرف Úيورقلل
..Óيوزنف ‘ هل ةياهن ل يذلا يداسصتقلا

ىلع ةدحاو ةنيمث ةعطق ىلع اوÌع مهنإا Úيورقلا نم تارسشعلا لاق
ةدكؤوم Òغ ريراقت عم ،بهذلا نم ًا“اخ نوكت ام ةداع يتلاو ،لقألا

0051 ¤إا لسصي غلبÃ ةف-سشت-كŸا ع-ط-ق-لا شضع-ب عا-ب شضع-ب-لا نأا-ب د-ي-ف-ت
عطقلا هذهب ىهت-نا ف-ي-كو بهذ-لا ءا-ج ن-يأا ن-م فر-ع-ي د-حأا ل.رلود
ةيرقلا ئطاسش نم مادقألا نم تائم عسضب لوط ىلع ةرثانتم فاطŸا
شضعبب هورسسف نيذلاو ،ةيرقلا ناكسس ةÒح راثأا زغللا اذه ،ةÒقفلا
ىلع شصاخ لكسشب تاÒسسفتلا دمت-ع-تو ،ة-ير-ق-لا ثار-ت ن-م Òطا-سسألا
.يبيراكلا ةنسصارق Òطاسسأا
‘ «ايراب» ةريزج هبسش ‘ «اكاوج» ةيرق لوح جرعتŸا لحاسسلا للختي
ماع ‘...نيرماغملل ذŸÓا ترفو اŸاطل يتلا رز÷او ناجلÿا ،Óيوزنف
اكيرمأا ةراق همدق أاطت يبوروأا لوأا شسوبمولوك رفوتسسيرك حبسصأا8941
¤إا لخدŸا دجو هنأا ًادقتعم ،«ايراب» ةريزج هبسش هلوخدب ةيبون÷ا
لبق نم مظتنم موجهل يلحاسسلا طÿا شضرعت ،قباسس تقو ‘.ةن÷ا
ًاذÓم ›ا◊ا تقولا ‘ دعُي امنيب ،Úيسسنرفلاو Úيدنلوهلا ةنسصارقلا
Ÿا ي--بر--هıن-يذ--لا ثيد◊ا ر--سصع--لا ة--ن--سصار--ق--لو ،دو--قو--لاو تارد
.نيدايسصلا نوفدهتسسي
ىل-ع بهذ-لا ششر-ب او-ما-ق اÃر Úلوؤو-سسŸا نإا ة-مو-ك◊ا و-سضرا-ع-م لا-ق
ةيسشيعŸا فورظلا ىلع ÚيلÙا ناكسسلا تاجاجتحا ةئدهتل ئطاسشلا
ًادونج ة-مو-ك◊ا ل-سسر-ت نأا ن-م م-ه-ق-ل-ق ن-ع نور-خآا بر-عأاو ،ة-عورŸا
Ÿيورق-لا شضع-ب ف-سصو.م-هز-ن-ك ةردا-سصÚ شضعبلاو ،ةمعن هنأاب بهذلا
.هسسملي شصخسش يأا ىلع يسضقت نأا اهنأاسش نم ةنعل وه رخآلا
ةعطق ىلع زÁات كرويوين ةفيحسص ه-تر-جأا ي-ئا-ي-م-ي-ك را-ب-ت-خا را-سشأا

نأا ¤إا «اكاوج» ئطا-سش ى-ل-ع تف-سش-ُت-كا ة-ي-ب-هذ ة-ل-سسل-سس ن-م ةÒغ-سص
.ةÒخألا دوقعلا ‘ ابوروأا ‘ تعنُسص دق نوكت نأا لمتÙا نم ةعطقلا
81 رايع ةدو÷ا ›اع بهذلا نم ةعونسصم ةلسسلسسلا نأا رابتخلا رهظأا

.Óيوزنف ‘ تارهوجملل يلÙا جاتنإلا ‘ عئاسش Òغ اذهو ،ًاطاÒق

ارتابويلكو وينوطنأا نفدمو ..توŸا ىتح شصقرلا ءابو ..روتكيه ةقعاسص ..حيرلا بقثو وكوك Óيروغلا

مــــــــــلاعلا ‘ ئـــــــــــطاوسش01 رــــــــــــطخأااÒصسفت اهل ةيرصشبلا دŒ ⁄و ⁄اعلا تÒح ازغل81
ًايلاثم ًاذÓمو ًائداهو Óًيمج ًاناكم ئطاوسشلا Èتعُت
نكÁ ،ةاي◊ا ءابعأاو ةيلمعلا ةاي◊ا نم بورهلل
ءاوهو ءاقرزلا طيÙا هايمو ةلهذŸا جاومألا كلتل
ل نكل .شصخسش يأا بلق رسسأات نأا يرطعلا رحبلا

يتديسس ،⁄اعلا ‘ ةÒط-خ ئ-طاو-سش كا-ن-ه لاز-ت
حايسسل-ل ة-ت-ي‡ ًا-نا-ي-حأا Òت-ع-ت ا-ه-نأل ،ا-هد-سصر-ت
rehtaew.ـل اقفو Úحابسسلاو

ئطاسشلا فرعي :ايقيرفإا بونجب يابسسناج ةريزج
«latipaC krahS etihW taerG» مسساب ًاسضيأا

ةعئار تاجوم ىلع يوت-ح-ي ه-نأا ن-م م-غر-لا ى-ل-عو
كامسسأا نم Òبك ددع ىلع يوتحي هنأا لإا ،هزنتلل
.ةلوجتŸا ششرقلا

ءانثأا :ا-ي-نرو-ف-ي-لا-ك ‘ تي--ت--سس ا--سسلو--ب ئ--طا--سش
asloB» ئ-طا-سش ى-ل-ع ي-سسم--سشلا ما--م--ح--ت--سسلا
hcaeB etatS acihC» دق Œةقفرب كسسفن د

مسضت يتلا ئ-طاو-سشلا Ìكأا Èت-ع-ي ثي-ح ،ى-ع-فألا
.يعافألاو Úباعثلا

‘ رفسسلا ةعجارم ةنودŸ ًاقفو:ششتيب اينيجÒف
ئطاسشلا و-ه ا-ي-ن-ي-جÒف ئ-طا-سش نا-ك ،4102 ما-ع

ببسسب كلذو ،⁄ا-ع-لا ‘ ةرو-ط-خ Ìكألا ع-سسا-ت-لا
.ةيÈلا بلاعثلا

بنا÷ا ىل-ع :نامادنأا رزج-ب ة-ي-لا-م-سشلا ةر-يز÷ا
عقت يدنهلا طيÙا ‘ لا-غ-ن-ب-لا ج-ي-ل-خ ن-م ر-خآلا

،شضيبأا يلمر ئطاسش عم ةليمج ةيئاوتسسا ةريزج
،⁄اعلا ‘ لئابقلا رطخأا نم ةدحاول نطوم يهف
ن-م فر-ع-ُت ي-ت-لاو  «eselenitneS» ةليب-ق ي-هو
.رسشبلا مو◊ ىلكآا

ئطاو-سشلا ن-م Èت-ع-ي:ياواهب اول-ي-ك ئ-طا-سش
د-جاو-ت بب-سسب ،⁄ا-ع-لا ى--ف ةرو--ط--خ Ìكألا
ىلع ةÌكب رسشتنت يت-لاو ،ة-ي-نا-كÈلا م-م◊ا

.ئطاسشلا لوط

‘ ر-ك-ف-ن ا-مد--ن--ع :Úسصلا--ب ن--سشت--ن--سش ئ--طا--سش
وأا ةمخسضلا تارايتلا ‘ ركفن ةرطÿا ئطاوسشلا
تا-قو--لıا وأا ،ر--سشب--لا ل--كأا--ت ي--ت--لا تا--ناو--ي◊ا
ًائيسش مدقي ئطاسشلا اذه نإاف ،كلذ عمو .ةعذÓلا

flيدؤوي ىذلا رمألا ،ديدسشلا ماحزلا وهو لأا ًافلت
.لافطأÓل ةبسسنلاب فطÿا ثداوح نم Òثكلا ¤إا

Ìكأا نم Èتعي:لاغتÈلا ‘ يترون ود ايارب ئطاسش
،ةمخسضلاو ةلئاهلا جاومألاب ظتكت يتلا ئطاوسشلا
.ةروطخ نكامألا Ìكأا نم هلعجي يذلا رمألا

‘ روثأام لوق كانه:ايلاÎسسأاب ›امسشلا ميلقإلا
ه-نأا شضÎفا ،ا-م ءي-سش كر– اذإا ه-نأا--ب ا--ي--لاÎسسأا

Áا ‘ شصوغت امدن-ع-ف ،كل-ت-ق-ي نأا ن-كŸكانه هاي،
رطخأا دحأا نم ةغدل شضرع-ت-ت نأا-ب ر-طا-خ-ت كنإا-ف
رحبلا ليدنق يوتحي ثيح ،ر-ح-ب-لا ل-يد-ن-ق عاو-نأا
دعت يتلاو نيÎم اهلو-ط غ-ل-ب-ي بلاfl ى-ل-ع ع-برŸا

.ةماسسلا تاغدللا فلآل ًانطوم

‘ ر-ك-ف-ت ا-مد-ن-ع :يا-ب-موÃ ي-تا-بو--سشت ئ--طا--سش
ة--م--ل--ك ‘ Òك--ف--ت--لا ¤إا ل--ي“ كنإا--ف ئ--طا--سشلا
هنوكل ،كلذ نع ديعب ئطاسشلا اذه نكل ،«ةليمج»
.⁄اعلا ‘ ًاثولت ئطاوسشلا Ìكأا

ن-م Èت-ع-ي:ةدحتŸا ة-ك-ل-مŸا-ب بما-كرو-م ج-ي-ل-خ
لامرلا ببسسب ،ةدحتŸا ةكلمŸا ‘ ةرطÿا نكامألا
.اهفداسصت دق يتلا ةكرحتŸا

 اـــــيند
بئارغلا
 اـــــيند
بئارغلا

هنأا ةجردل ،ًادج ةردان ةينيج ةرفط ‘ نوكراسشتي ““وبأا““ ةلئاع ‘ لاجرلا نأا ودبي ثيح ،ةردان ةينيج ةرفطب نودولوي شصاخسشألا شضعب
22 رمعلا نم غلابلا ،““ركراسس وبأا““ ششيعي .عباسصأا تامسصب مهيدل تسسيل مهف ،⁄اعلا ‘ تÓئاعلا نم ةÒغسص ةنفح ىلع طقف رثؤوت اهنأا دقتعُي
،نْيعرازم هدجو هدلاو ناك اميف ،بيرق تقو ىتح يبط دعاسسمك لمعي ناكو ،ةيلامسشلا يهاسشجار ةقطنم ‘ ةيرق ‘ هترسسأا عم ،ًاماع
.““يسس يب يب لإا““ ةلاكول ًاقفو
لوأل تفسشتكاو ،عسساو قاطن ىلع ةفورعم تحبسصأا ةلاح ،ايفيلغوتامريدأا يه ،اهب ةباسصم ركراسس ةلئاع نأا حجرŸا نم يتلا ةردانلا ةلا◊او

شضارمألا بيبطب ،Úتيإا Îيبب ،اهرمع نم تانيرسشعلا رخاوأا ‘ ،ةيرسسيوسس ةأارما تلسصتا امدنع ؛7002 ماع ‘ ةرم
ةدوجوŸا ةروسصلا عم اههجو قباطت مغرف ،ةدحتŸا تايلولا لوخد ‘ ةلكسشم هجاوت تناك ثيح ،يرسسيوسسلا ةيدل÷ا

.عباسصأا تامسصب اهيدل نكت ⁄ هنأل ؛اهل عباسصأا تامسصب يأا ليجسست نم كرام÷ا طابسض نكمتي ⁄ نكل ،اهرفسس زاوج ‘
.““ةلكسشم هنأا ىلع رمألا ‘ ركف هنأا دقتعأا ل““ :““وبأا““ لاقو ،““وبأا““ دج مايأا ًامهم ًارمأا عباسصأا تامسصب دوجو نكي ⁄و
ةدعاق تناكو ،Úغلابلا عيم÷ ةينطولا ةيوهلا تاقاطب ششيدÓغنب تمدق ،8002 ماع ‘ ًايبسص لازي ل ““وبأا““ ناك امدنع

يذلاو ،““وبأا““ دلاو ،ركراسس لمأل ةقاطب رادسصإا ةيفيك نوكبترŸا نوفظوŸا فرعي ⁄و.ماهبإلا ةمسصب بلطتت تانايبلا
شصخرو رفسسلا تازاو÷ ةيمازلإا عباسصألا تامسصب تحبسصأاو.““عبسصإا ةمسصب دجوت ل»ـب ةموتfl ًاÒخأا اهيلع لسصح

.ةيبط ةن÷ نم ةداهسش زاربإاب رفسس زاوج ىلع لوسص◊ا نم لمأا نّك“ ،تلواfi ةدع دعبو ،0102 ماع ‘ ةدايقلا
،راطŸا ‘ اههجاوي دق يتلا لكاسشŸا نم هتيسشÿ ًايئزج كلذ عجريو ،ًاقلطم هرفسس زاوج لمأا مدختسسي ⁄ ،كلذ عمو
ةسصخر ىلع لسصحي ⁄ هنأا لإا ،يعارزلا لاÛا ‘ هلمعل يرورسض رمأا ةيرانلا ةجاردلا بوكر نأا نم مغرلا ىلعو
.ةدايق
ةمسصب Ëدقت عطتسسأا ⁄ يننأل ؛ةسصخر › اوردسصي ⁄ مهنكل ،رابتخلا تزتجاو ،موسسرلا تعفد دقل““ :لمأا لاقو

هÁرغت ” دقف ،هفاقيإا متي امدنع ًامئاد كلذ هدعاسسي ل نكل ،هعم شصيخÎلا موسسر عفد لاسصيإا لمأا لمحيو.““عبسصإا
.Úترم

هذه نإا““ :Óًئاق لمأا فاسضأاو .ةمارغلا نع امهنم يأا لزانتي ⁄ نكل ،امهل هعباسصأا فارطأا عفرو ،ÚكبترŸا Úطباسضلل هتلاح حرسش هنإا لمأا لاقو
Œةبر fiةبسسنلاب ًامئاد ةجر ‹““.

.لومÙا فتاهلل ةحيرسش ءارسش لجأا نم ؛ةينطولا تانايبلا ةدعاق عم عبسصإلا ةمسصب ةقباطم ةموك◊ا تمزلأا ،6102 ماع ‘و
ىلع يعبسصإا اهيف عسضأا ةرم لك ‘ دمجتي مه‹انرب لظو ،ةحيرسش ءارسشل تبهذ امدنع Úكبترم اودب دقل““ :ةرخاسس ةماسستباب ““وبأا““ لاقو

.هتدلاو مسساب ةرداسص حئارسش نآلا روكذلا هتلئاع دارفأا عيمج مدختسسيو ،ةحيرسش ءارسش نم ““وبأا““ عنم ” دقو .““راعسشتسسلا زاهج

‘ ،غروبندنار-ب ‘ را-ثآلا ءا-م-ل-ع ف-سشت-كا
Óً-ك-ي-ه ،ه-عو-ن ن-م Òث-مو ردا-ن فا--سشت--كا

ام حواÎي اهرمع نأا دقتعي ،ةأارمل ًايمظع
ءاملعلا ةÒح را-ثأا ،ما-ع0054وÚ 0004ب
.Úثحابلاو
اذاŸو ،تتام فيك ةفرعم نو-ث-حا-ب-لا د-ير-ي
.يداع Òغ عسضو ‘ تنفد

لامعأا ءانثأا يمظعلا ل-ك-ي-ه-لا فا-سشت-كا ”
ة-ق-ط-ن-م ‘ حا-ير-لا تا--ن--ي--برو--ت--ل ر--ف◊ا
201 ›اوح دعُب ىل-ع ة-ع-قاو-لا ،كرا-مر-كوأا

.Úلرب جراخ Îموليك
بتكم نم ،فبوكسسوارك فو-ت-سسير-ك لا-قو
بسصن-لا ى-ل-ع ظا-ف-ح-ل-ل جÈند-نار-ب ة-يلو
dpe: ةيناŸألا ءاب-نألا ة-لا-كو-ل ،يرا-كذ-ت-لا
لبق0052وÚ 0022ب تنفد ةأارŸا نأا دقتعُي»

«.دÓيŸا
ةيمهأا» اهيلع روثعلا نم ل-عŒ ةأارŸا ن-فد-ل ةدا-ت-عŸا Òغ ة-ق-ير-ط-لا نأا فا-سضأاو
،اتوجيزر فوتسسيركو يكسسنيسشتوكسسور بيليف راثآلا ⁄اع لاق.«ةيلاع ةيملع

فوفfi عسضو ‘ يمظعلا لكيهلا ىلع روثعلا ” هنإا ،فاسشتكلا اذهب اماق ناذللا
.ةÈقم ‘ شسيلو ،ةنطوتسسم نم برقلاب ةرفح ‘

،«ًاÒثمو ًاردان ًافاسشتكا» ناك فاسشتكلا نإاdpeـل يكسسنيسشتوكسسور لاقو
عم ،اهيعارذو اهيقاسس دسش عم ،نÁألا اهبناج ىلع ةيقلتسسم ةأارŸا تناك ثيح

¤إا ا-ه-تر-ظ-نو قر--سشلا ¤إا ا--ه--سسأار ه--ي--جو--ت
.لامسشلا

مد-قأا ن-م ،ة-ي-ع-سضو-لا هذ-ه ‘ ن-فد-لا د-ع--يو
ر-سصع-لا ‘ ًا-عو-ي-سش ا-هÌكأاو ن-فد--لا عا--سضوأا
.ابوروأاب ثيد◊ا يرج◊ا
لبق0002 ¤إا0006 نم ةÎفلا هذه ترمتسسا
ةلحرم ن-م ر-سشب-لا لا-ق-ت-نا تد-ه-سشو ،دÓ-يŸا
.ةعارزلا ¤إا ديسصلاو ماعطلا نع ثحبلا

ق-ي-قد-لا خ-يرا-ت-لا نأا ¤إا نو-ث-حا--ب--لا را--سشأاو
ةجاح كانه لاز-ت لو ،ح-سضاو Òغ ل-ك-ي-ه-ل-ل
Ÿل-ك-ي-ه-لا ر-م-ع د-يد-ح-ت-ل ؛ثح-ب-لا ن--م د--يز
.توŸا دنع ةأارŸا رمعو يمظعلا

كلÁ يذ-لا ،ي-ك-سسن--ي--سشتو--ك--سسور حّر--سصو
ةفيح-سصل ،ة-ير-ثألاsoreahcrA ة-كر--سش
« :legeipssegaT⁄ نم اذه لثم ًافاسشتكا دجأا

هذهب ًادمع اهعسضو ” دق ةأارŸا نأا ¤إا Òسشي اذه نأا هليمزو وه دقتعي«.!لبق
.Èقلا ‘ ةطاسسبب اهعسضو متي ⁄و ،ةقيرطلا
لكيهلا رمع نع لسضفأا ةركف ىلع لوسصح-ل-ل تارا-ب-ت-خا نآلا نو-ث-حا-ب-لا ير-ج-ي
.ةأارŸا تتام فيك كلذكو ،يمظعلا

كانه نكت ⁄ ظ◊ا ءوسسل» :«لجيبسشجات» ةفيحسصل يكسسنيسشتوكسسور لاقو
ناك عقوŸا نكل ..ةأارŸا ةايح نع ديزŸا انÈخت نأا نكÈ Áقلا ‘ ىرخأا تافاسشتكا

fiا راجحأاب ًاطاŸنادي».

لايÿا نم برغأا
ةلئاع ةصصق

ةيصشدÓغنب
Óب ةلماك
!تامصصب

طخةÒقف ةيرق ›اهأا ذقنأا يذلا ضضماغلا زنكلا ةياكح
رمحأا

ام ببسسلو ،لوهÛاب ءيل-م خ-يرا-ت-لا
ىلع زيكÎلا ¤إا لي‰ ر-سشب-ك ا-ن-نإا-ف
قئاق◊ا نم Ìكأا ةسضماغلا ءايسشألا
تنك اذإا اذل ،اهرا-ك-نإا ن-كÁ ل ي-ت-لا

ثحب-ت تنأا-ف ،شضو-م-غ-لا شضع-ب ب–
يتلا ة-م-ئا-ق-لا هذ-ه نأل ،جÓ-ع ن-ع
adnaP deroB ،دروب عقوم اهعمج

ةيخيراتلا ثادحألا شضعب ‘ ثحبت
اًءدب ،اهحرسش ‘ ءاملعلا لسشف يتلا

لازي ل ماع0002 هرمع نامثج نم
                            .ششومرو رعسش هيلع

وكوك Óيروغلا
ةغ-ل ““و-كو-ك““ Ó-يرو-غ-لا م-ي-ل-ع-ت ”

Úسسنارف ةط-سساو-ب ةرا-سشإلا
نا--ك ىذ--لا ،نو--سسر--تا--ب
اه-ب-يرد-ت ى-ل-ع ل-م-ع-ي
،ا-ه--ل نا--سسنإا بر--قأاو
ن---------م تن---------ك“و
شسانلا عم لسصاو-ت-لا

‘و .ا--ه--لÓ--خ ن---م
ن-ع ل-ئ-ُسس ،ة-ل-با-ق-م
ق-------م--------ع ىد--------م

fiوكو-ك ع-م م-ه-تا-ثدا،
‘ تأاد--ب د--ق--ل““ :با--جأاو
اهترجأا ةثداfi عم ركبم تقو
ي-مد-ق--م د--حأا ع--م و--كو--ك
.توŸا نع اهل ةياعرلا

ةياعرلا مدقم شضرع
Ó-ك-ي-ه و-كو-ك ى-ل--ع
له““ ،لأاسسو ايم-ظ-ع
““؟تي-م وأا ي--ح اذ--ه
،تيم““ و-كو-ك تلا-قو
،وكوك تلاق ،““ىطغم
م--ث ،““ح---ير---م بق---ث““
تأاجا-فو ،ا-عادو تط-عأا

نم Òث-ك-لا ة-با-جإلا هذ-ه
اعسساو لا‹ تكر-تو شسا-ن-لا
  ..ةيفسسلفلا تاسشقانملل

روتكيه ةقعاضص
،ماع لك نم شسرام ¤إا Èمتبسس نم
روتك-ي-ه ى-عد-ت ة-ق-عا-سص ل-ك-سشت-ت
،ا-ي-لاÎسسأا ‘ يو-ي-ت رز-ج بر--سضتو
ا-سضيأا رو-ت-ك-ي-ه ة-ق-عا-سصلا فر-ع-تو
دحأا هنأل ،ن-خ-سسŸا رو-ت-ك-ي-ه م-سسا-ب
،اًقاسستا ة-يد-عر-لا ف-سصاو-ع-لا Ìكأا

مسسلا اذهب ةق-عا-سصلا ة-ي-م-سست ”و
ةيŸاعلا بر◊ا لÓخ د-ئار ل-ب-ق ن-م
نم ديدعلا زكرم تلاز امو ،ةيناثلا

ى--ل--ع ،ة--يو÷ا دا--سصرألا تا--سسارد
ءاÈخ ن-م د-يد-ع--لا نأا ن--م م--غر--لا
هذ-ه او-سسرد د--ق ة--يو÷ا دا--سصرألا
Òسسفتب اوتأاي ⁄ مهنأا لإا ،ةرهاظلا

روهظ رارمتسسا ببسس لو-ح ح-ي-ح-سص
.ةيدعرلا ةفسصاعلا

يذلا صضماغلا صصقرلا نوعاط
توŸا ىتح نوضصقري صسانلا لعج

““شصقر-لا نو-عا-ط““ بر-سض ،8151 ‘
004 با--سصأا ىذ--لاو ،جرو--ب--سساÎسس
نود شصقرلا ىلع مهÈجأاو شصخسش
شصاخسشألا ءلؤوه شضعب تام ،ةحار
وأا قاهرإلا وأا ةي-ب-ل-ق-لا تا-بو-ن-لا ن-م
.ةيغامدلا تاتكسسلا

8151 ماع نم ويلوي ‘ ءيسش لك أادب
ةديسسلا ىعد-ت ةأار-ما تأاد-ب ا-مد-ن-ع
ط---سسو ‘ شصقر----لا----ب ا----ي----فور----ت
دعب اميف اهيلإا مسضناو ،جروبسساÎسس
نم ةزي-جو ةÎف د-ع-بو ا-سصخ-سش43
004 ›او-ح ¤إا نو-عا-ط--لا را--سشت--نا

لتقتسس ،ةدحاو ةطقن دنع ،شصخسش
كردأاو ،اي-مو-ي ا-سصخ-سش51 ›او--ح

نكي ⁄ اذه نأا تاطلسسلاو ءابطألا
،ةع-ي-ب-ط-ل-ل ة-قرا-خ با-ب-سسأا بب-سسب

بب-سسب نا-ك ءا-بو-لا اذ-ه نأا ى--عداو
جÓع نم لدب نكلو ،““را◊ا مدلا““
ءا---ب---طألا م---ه----ح----سصن ى----سضرŸا
ن-ع ي-سسا-سسأا ل-ك--سشب ““شصقر--لا--ب““

.ةيبسشخ ةلحرم مهئانب قيرط
ثيد◊ا نوثاراŸا ءادع نأا دقتعيو
اذه ‘ دومسصلا ىلع ارداق نوكي نل
ىتح ،ةفثكŸا تانيرم-ت-لا ن-م عو-ن-لا
نيدكأاتم ءاملعلا نكي ⁄ اذه انموي

،بيهرلا ءابولا اذه ببسس نم اما“
م-م-سست-لا بب-سسب كلذ نو--ك--ي د--ق--ف
ةماسسلا تاجتنŸا نع مجانلا يئاذغلا
ي-سسف-ن شضر--م ة--لا--ح تنا--ك اÃر وأا
.يعام÷ا أاسشنŸا

ادنك ‘ تيونإا ةيرق ناكضس ءافتخا
‘ ةÒغ-سصلا تيو-نإلا ة-ير-ق تنا-ك
يدا-ي-سص ل-ب-ق ن-م ة-فور-ع-م اد-ن--ك
نم اهب نورÁ اوناك نيذلا ،ءارفلا

،0391 ما-ع ‘ ن--ك--لو ،ر--خآل Úح
دا-ي-سص ل-خد ،بير-غ ءي-سش ثد--ح

رقم ¤إا ل-ي-بل و-ج ى-عد-ي ءار-ف-لا
شصخ-سش ى-ل-ع Ìع--ي ⁄و ةر--يز÷ا

.كانه دحاو
بÓك7 ىلع رو-ث-ع-لا ” ع-قاو-لا ‘

،Èق ‘ عو÷ا ن-م ة-ت-ي-م تا--جلز
”و ،ناسسنإلا عنسص نم هنأاكو ادب
شصاخسشألا ىلع روثعلل ثحب ءارجإا
روثع-لا م-ت-ي ⁄ ن-ك-لو ،ن-يدو-ق-فŸا

.ةدحاو ةثج ىلع

لماك لكضشب براق مقاط ءافتخا
براقلا قرغ مدع نم مغرلا ىلع

ةيراŒ ةن-ي-ف-سسatiyoJ نا---ك
‘ ة--سضما--غ فور--ظ ‘ تف---ت---خا

،5591 ماع ‘ ئداهلا طيÙا بونج
مهفن نأا نكÁ اننأا نم مغرلا ىلع
يسسآاŸاو ،قرغت نف-سسلا نأا ا-ع-ي-م-ج

عم لا◊ا وه اذه نكي ⁄ ،ثد–
.زغللا اذه
نأا ةقيقح وه عيم÷ا هابتنا تفل ام
نكي ⁄ ةقيرطب تينب دق ةنيفسسلا

اهقارغإل لامت-حا يأا ا-ي-ل-م-ع ا-ه-ي-ف
ى-ل-ع رو-ث-ع-لا در-جÃو ،ل--ع--ف--لا--ب
اءزج كانه لازي ل ناك ةنيفسسلا

⁄ ن-ك-لو ،ءاŸا جرا-خ ا-ه-ن-م اÒب--ك
.دحاو شصخسش كانه نكي
52 لسصألا ‘ لم– ةنيفسسلا تناك
متي ⁄ ثحبلا ءانثأا نكلو ،اسصخسش
هذه تكرت ،شصخسش يأا ىلع روثعلا
لو-ح ةÒ◊ا ن-م Òث-ك-لا ة--سصق--لا

ةطاسسبب مقاطلا ءا-ق-ب مد-ع بب-سس
متي ⁄ فيكو ،ةنيفسسلا Ïم ىلع

.مهداسسجأا نم يأا ىلع روثعلا

طئارÿا ‘ ةدوجوŸا اجيمرب ةريزج
يفتخت6481 ماع ىتح

ajemreB ةر-يز-ج ا-ه-نأا-ب فر--ع--ُت
ىلع تدهوسش يتلا موتناف ةريزج

›امسشلا لحاسسلا ةلا-ب-ق ط-ئارÿا
Òث-ي ا-م ،ن-ير-سشع-لا نر-ق-لا ى-ت--ح

نأا وه ةر-يز÷ا هذ-ه ‘ ما-م-ت-هلا
ناك ،اًئي-سش د-ج-ي ⁄ ا-ه-ن-ع ثح-ب-لا

Áم--سسا ه--ي--ل--ع ق---ل---ط---ُي نأا ن---ك
راسشأا امدنع ثح-ب-لا أاد-ب ،ةر-يز÷ا

اهل شسيل ةريز÷ا نأا ¤إا ام شصخسش
‘ طفنلا قوقحو ،ةيقيقح دودح
.كيسسكŸا جيلخ
Ãتا--ط---ل---سسلا تأاد---ب نأا در---ج ‘

⁄ هذه شضرألا ةعطق نع ثحبلا
اذه انموي ىتح ،ءاŸا ىوسس اودجي

اذإا ام حسضو-ي نأا د-حأا ع-ي-ط-ت-سسي ل
.همدع نم ةدوجوم ةريز÷ا تناك

ةي’و ‘ امو◊ رط“ ءامضسلا
يكاتنك

ثد-ح ،6781 ما--ع ‘ ىر--خأا ةر--م
ةيلو ‘ ةيئاوسشع Ìكألا ءيسشلا

ششد““ مسساب نآلا فرعيو ،يكا-ت-ن-ك
تنا-ك ا-م-ن-ي-ب ،““ي-كا-ت-ن-ك مو-ح--ل--لا
عنسصت ةلي-م÷ا ششتوار-ك ةد-ي-سسلا
نأا تظحل ،اهتفرسش ىلع نوباسصلا

ن-م ط-ق-سسي ا-ب-ير-غ ا-ئ-ي-سش كا-ن-ه
ه-نأا ن-م ةد-كأا-ت-م تنا-كو ،ءا-م-سسلا

هنأا ةرم لوأل دقتعي ناك ام ،م◊
حبسصأا ام ناعرسس ه-ل-لا ن-م ة-مÓ-ع
،ءاملعلا نم ديدعلا مامتها عسضوم
قوذ-ت ى-ل-ع اوأارŒ ن-يذ-لا كئ--لوأا
نأا لمتÙا نم ه-نأا او-م-عز ،م-ح-ل-لا
نكل ،نلزغ وأا فورخ م◊ نوكي
هنأا ةيادب-لا ‘ اود-ق-ت-عا ءا-م-ل-ع-لا

وأا نا-سص◊ ة--ئر ج--ي--سسن نا--ك اÃر
ا-م ى-ل-ع هذ-ه نأل ،ير-سشب ع-ي--سضر
.ابيرقت ةقباطتم ،ودبي

ةÒبك ةجسض راثأا ،بيرغ مسسج وكيسسكم وين ةيلو ندم ىدحإل ةعباتلا يوزور ةنيدم ىلع طقسس ،Úماعب ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا ءاهتنا دعب يأا ،7491 ماعلا ‘
اهلّو–و ،ةنيدŸا ‘ رسشتنت يكيرمألا ششي÷ا تادحو تناك ،ئراوط دوجو دنع مÓفألا ‘ اهدهاسشن يتلا امك ةديدسش ةعرسسبو ،ةقطنŸا ›اهأل رعذلاب ببسستو
تاريذ– يأا نودب لاوجتلا رظح قرخي نطاوم يأا ىلع ةرسشابُم رانلا قلطُي فوسس هنأاب ششي÷ا ريذ– ةجردل ،›اهألا ىلع لاوجتلل ًارظح شضرفتو ةيركسسع ةنكثل
ةيرسس تسضرفو ،مسس÷ا اذه لوح رابخألا عيمج ةيطغتب ةيكيرمألا ةموك◊ا تماق دقف لا◊ا ةعيبطبو ،ًادج Òطخو مج رمأا دوجو نع ًاعابطنا انيطعي ا‡ ،ةقبسسُم
طقسس ام ّنأا نع Úيفاحسصلا شضعب ةطسساوب ًايجيردت فسشكلا ” نأا ¤إا «شسقطلا ةسساردل داطنم» در‹ هرابتعاب Úنسسلا تارسشع ىدم ىلع هعم تلماعتو هيلع ةقلطم

لك تبلق يتلا ةظحللا تءاج نأا ¤إا ةظحللا هذه ىتح تمسصلا ترثآا ةموك◊ا ،ةيسضرأا Òغ تاقولı ةبيرغلا ثث÷ا شضعب ىلع يوتحي ًارئاط ًاقبط ناك يوزور ىلع
هبيرسستب ماق يسضاŸا نرقلا نم تانيعسستلا فسصتنُم ‘ ةيئاسضفلا تاقولıا هذه دحأا حيرسشت ةيلمع لجسسُي ويديف طيرسش نع فسشكلا ”و ،بقع ىلع ًاسسأار رومألا

،تاينيعبرألا ¤إا Óًعف دوعت طيرسشلل ةيمليفلا ةداŸا ّنأا اÒماكلل ةع-ن-سصŸا ة-كر-سشلا ن-م ءاÈخ نÓ-عإاو ط-ير-سشلا اذ-ه ن-ع ف-سشك-لا د-ع-بو ،د-عا-ق-ت-ُم ي-ك-ير-مأا را-ي-ط
ماعلا يأارلا لاهناو ،ةدحتŸُا تايلولا ‘ دعقت ⁄و ايندلا تماق ،Ëدقلا طيرسشلا اذه ‘ ةيئامنيسس عدخ كانه نوكت نأا ةبوعسص اودكأا دوويلوه نم ءاÈخب ةناعتسسلاو
ثد–و ،ةيلامسشلا ادنلريأل ةيمسسر ةرايز ‘ ناك (نوتنيلك ليب) اهتقو يكيرمألا شسيئرلا ّنأا ةجردل ،رÈم Òغ متكتب عوسضوŸا عم لماعتتو ،شسانلا نع ةمهم قئاقح يفخت اهرابتعاب ،ةيكيرمألا ةموك◊ا ىلع يسساقلا دقنلاب هلك
Êوعلطي ⁄ مهنإاف ،ةيئاسضفلا تاقولخملل ثثجب تظفتحا ةيو÷ا تاوقلا ّنأاو ،لعفلاب ثدح اذه ناك ولو ،7491 ماعلا ‘ يوزور ةنيدÃ ةيئاسضف نفسس مدطسصت ⁄ ،يملع دح ىلع» :Óًئاق عوسضوŸا اذه لوح يكيرمألا بعسشلا ¤إا

.«ًاقÓطإا رمألا ىلع
يتلا ةروطتŸا ايجولونكتلاب اهسسفنل راثئتسسلا تلسضف اهنأا وهو ،Èخلل ةيكيرمألا ةموك◊ا ءافخإل ًاÒسسفت دجو هنكلو ،قÓطنلا اذه نامز ىتحو ،اهيلع نمو يه اهقÓطنا ناكŸ وأا ،ةبكرŸا هذه طوقسسل Òسسفت يأا دجي ⁄ ملعلا
.لودلا ةيقبل ًاقحل اهعيبو ايجولونكتلا هذه نم ةدافتسسلاو ،شضرألا ىتحو ًادج ديعب ناكم نم ةيئاسضف ةنيفسس لقن تعاطتسسا

ةــــــــعاضسلا تاـــــقيق–
ءاملعلا ةÒح Òثي ماع0004 هرمع يمظع لكيه

وكيسسكم وين ‘ ءاسضف ةنيفسسءاملعلا تÒح ةضضماغ رهاوظ



:يمÓعإاو يعماج ذاتصسأا ..Êاورم دمfi .د
يعامتج’ا لسصاؤتلا عقاؤم ‘ نورثؤؤŸا

مÓعإ’ا لئاسسو ‘ مهسسفنأا اؤسضرف

،يمÓعإ’او يعما÷ا ذات-شسأ’ا ر-ظ-ن ة-ه-جو تد-شصر ““راو◊ا““

:لاق Òخأ’ا اذه ،ةرهاظ-لا لا-ي-ح ،Êاور-م د-مfi رو-ت-كد-لا
تاونق ءاششنإا ‘ بابششلا نم عشساو عاطق طارخنا نأا دقتعأا

بهاوم جيوÎل ةيرشصب ةيعمشس داوم جاتنإا ‘و ““بويتويلا““ ىلع
‘ ’و– لكششي ةفلتfl عيشضاوم نمشض راكفأا حرط وأا ةطششنأاو
هاŒ يعام-ت-ج’ا ل-شصاو-ت-لا ع-قاوÚ Ÿمد-خ-ت-شسŸا كو-ل-شس
هكرحي نم كانهف ،ÊوÎكلإ’ا ءاشضفلا ‘ ةيلاشصت’ا طئاشسولا
نم ديدعلاف اذل ،دودfi قا-ط-ن ‘ و-لو ةر-ه-ششلا ن-ع ثح-ب-لا
نع نوثحب-ي ““ي-عا-م-ت-ج’ا ل-شصاو-ت-لا ع-قاو-م ‘ ن-ير-ثؤوŸا““
اذه ناك نإاو ،نيدهاششŸاو ÚعباتŸا نم ددع Èكأا باطقتشسا

سسايقلل Óباق نوكي نأا بجي يذلا ىوتÙا ةميق باشسح ىلع
اذهل ،رطؤوم لمع ةناخ ‘ هعشضن وأا ايمÓعإا هفنشصن نا اندرأا اذإا

يه ،يعامتج’ا لشصاوتلا تاشصنم ‘ ““نيرثؤوŸا““ ةرهاظ نإاف
اشضيأا سصيح“و ةشساردل يريدقت ‘ جات–و ةدجتشسم ةرهاظ

نكÁ يتلا مÓعإ’او لاشصت’ا ثوحب ‘ ةشصاخ يثحبو يÁداكأا
نأا امك .ةيلاشصتا ويشسوشسلا اهداعبأاب ةرهاظلا عم ىطاعتت نأا
‘ عراشستم لو– ¤إا لي– عقاولا ‘ اهتاطاقشسإاب ةرهاظلا
‘ تلو– يتلا ةديد÷ا مÓعإ’او لاشصت’ا لئاشسو مادختشسا

تايشصخششو زومر جاتنإاو Òثأاتلل طئاشسو ¤إا ““ايديم وين““ لظ
نإا-ف ›ا-ت-لا-بو ،ي-شضاÎف’ا ءا-شضف-لا ‘ رو-شضحو تي--شص تاذ
Ìكأ’ا حلطشصŸا اذه نأا مغر يأار ةداق مويلا نولكششي نيرثؤوŸا

يتلا بخنلا ليكششتب طبترم مÓعإ’ا ثوحبو تايبدأا ‘ اروشضح
ةرو-شصلا ةو-ق ن-ك-لو ،د-ي-شصرو را-شسم ن-ع رو-ه-م÷ا بطا-خ-ت
انتئيب ‘ لشصاوتلا عقاوم ‘ نيرثؤوŸا ء’ؤوهل فثكŸا روشض◊او
ةÒبك Òثأاتلا ىلع بابشش مهو مهنم ديدعلا ةردق لعج ةيلÙا
لئاشسو ىلع ىتح اÒثأا-ت م-ه-شضع-ب عا-ق-يإا سضر-ف د-قو ،ة-يو-قو
ةينويزفلت جمارب ‘ ء’ؤوه نم ددع تفاشضتشسا يتلا مÓع’ا
تاقيبطت ‘ عشساولا م-ه-طار-خ-ناو م-هÒثأا-ت ل-ع-لو ،ة-ي-عاذإاو
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تلول“ Òمصس :عÓطتصسا

ةعباتم Ìكأا مهلعج يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم ‘ تاطاششنو
يتلا تاعابششإ’اب ةطبترم ةلأاشسŸا نإاف اذل ،مهÒغب ةنراقم
ÚمدختشسŸا رو-ه-م÷ با-ب-ششلا نور-ثؤوŸا ء’ؤو-ه ا-ه-ق-ق-ح-ي
كلد Òغو ““كوبشسيافلا““ ةفاثكب نولمعتشسي نيذلا ،ÚعباتŸاو
.““ÊوÎكل’ا ءاشضفلا ‘ لشصاوتلا عقاوم نم

 :لÓع دمfi يفحصصلا
““مارغتسسن’ا““ ‘ نيرثؤؤŸا ىلع دامتع’ا

 ةيحسص ةرهاظ ةيهيفÎلا جماÈلا طيسشنتل

Èع هل روششنم ‘ ،لÓ-ع د-مfi ‘ا-ح-شصلا لا-ق ،ه-ت-ه-ج ن-م
مÓعإ’ا ةشسارد ‘ تاونشس8 تيشضق ““ :““كوب سسيف““ ىلع هباشسح
ةرهاقلا ‘ تاو-ن-شس4)و (ر-ئاز÷ا ‘ تاو-ن-شس4) ،ةعما÷ا-ب
تاونقلا سضعب دامتعا ةرهاظ نإا لوقلا عيطتشسأاو ،(““Òتشسجام““
(مارغتشسن’ا ‘ نيرثؤوŸا) مشسا مهيلع قلطي نم ىلع ةشصاÿا
طيششنتب رمأ’ا قلعت ام لاح ‘ ةيحشص ةرهاظ يه  ،Ëدقتلل
،ازيمتم اطششنم كنم عنشصت ’ ةعما÷اف ..ةيهيفÎلا جماÈلا
انأاو مÓكلا اذه لوقأا ،كلذ تبثي ناديŸاو ةبهوŸا اهدحو
يعماج ذاتشسأا دجوي Óف ،Óًثم لوزل ايديمون ةيوفعب بجعم
ةعيشضم يه انايحأا ةعما÷ا .ةأار÷ا كلت كميلعت هتعاطتشساب
لوشص◊ا اهنم فدهلا ناك ام اذإا ةبهوملل ءيطب تومو تقولل

نع ثحبي لظي يذلا وه يقيق◊ا حجانلاو ،طقف ةداهششلا ىلع
نم نوجرختي نيذلا مظعم ةلكششمو ،ةفيظو دجي نأا دعب لمع
نيرثؤوŸا سضعب ةلكششمو ،ةفيظولا ىلع مهزيكرت وه ةعما÷ا

د‚ اذهل ،ةماعلا مهتفاقث ريوط-ت ى-ل-ع م-ه-لا-غ-ت-ششا مد-ع ‘
د‚و ،ةششاششلا مامأا ايديمون ةيؤورل نيزح مويلا لوأ’ا فنشصلا
تلو– دقو ،انايحأا ةيرخشسلاو دقنلل ة-شضر-ع Êا-ث-لا ف-ن-شصلا
ةراثإ’ا ىلع زيكÎلا ةدششل سضعبلا Úع ‘ ةحاقو ¤إا ةأار÷ا

.““ةماعلا ةفاقثلا باشسح ىلع

 :يعماج ذاتصسأا ..مÓصسلا دبع يليلع .د
ءاÌلا““ـل ةليسسو ىحسضأا ““يمÓعإا““ بقل

هيطعي ’ ءيسشلا دقافو ..““عيرسسلا
‘ ““يمÓعإا““ بقل““ نأا ،يليلع مÓشسلا دب-ع رو-ت-كد-لا د-ق-ت-ع-ي
‘ ىرخأا بشساكم قيق–و عيرشسلا ءاÌلا ةفيظو حبشصأا رئاز÷ا

ةيعامتج’ا ةهاجو-لا ى-ل-ع لو-شص◊او لا-م-عأ’او لاŸا ⁄ا-ع
ةفشص تحبشصأاو ،تنÎنإ’ا Èع راششتن’ا ةعرشس لظ ‘ ةشصاخ
تتابو ،طورشش يأا نود نمو عيمجلل ةحاتم يمÓعإا ةفيظوو
تاشصقارو Úنانف بل÷ قيرطلا لهشستشست ةيئاشضفلا تاونقلا

يتلا ةديد÷ا ةنهŸا يهو ،جماÈلا اومدقيل Úبرطمو يهÓم
عÓطإ’او ةغللا ناقتإا هنم بلطتي يذلا يمÓعإ’ا لfi تلح
‘ .““ةيليلحتلا ةيؤورلاو ةماعلا ةفاقثلا نم Òبك ردقب يلحتلاو
تحبشصأا دقل““ :““راو◊ا»ـل يليلع روت-كد-لا لا-ق ،ه-تاذ قا-ي-شسلا

يأا نود نم هل ةنهم ’ نم ةنهم رئاز÷ا ‘ ““مÓعإ’ا““ ةنهم
،مÓعإ’ا اهب موقي يتلا ةلاشسرلا ةعيبطب قبشسم ملع وأا ةشسارد
عقاوŸا ةفاك اهلقنت يتلاو ةششاششلا ىلع ةطيشسبلا تاظحللا نأاو
عمتÛا ىلع ارطخ نوكت دقو ÚيŸÓا اهاقلتي ،ةينوÎكلإ’ا
دامتعاو ميظنتلا نم ديز-م ¤إا جا-ت-ح-ي ر-مأ’ا نأاو ،ير-ئاز÷ا

ÒياعŸ ًاقفو هب فشصتي نمو مÓعإ’ا عاطق ميظنتل سصاخ نوناق
fiخدلا نأاو ،ةددÓا ىلع ءŸلمعلا تايشساشسأاب اومزتلي ⁄ ةنه

،““هيطعي ’ ءيششلا دقاف““ ليق امكو ،يعيبط اذهو يمÓعإ’ا
ىلع مهلوشصح مدعل تاعئاششلل يشسيئر ردشصم مهنأا نع Óًشضف
’ اÃر ةحيحشص اهنأاب اونقيأا نإا ىتحو ةحيحشصلا تامولعŸا
نوببشستي كلذب مهو ،اهتحشص نم ققحت-لا م-ه-شسف-نأا نو-ف-ل-ك-ي
ةقيق◊ا .ةيقادشصŸا نع ًاديعب ير-ئاز÷ا ع-م-تÛا كا-برإا-ب
ًايفاحشص تاب رئاز÷ا ‘ سصخشش لك نأا اهب رقن نأا بجي يتلا
درف يأا ىرن انحبشصأا مويلا يمÓعإ’ا دهششŸا ‘و ،ايمÓعإاو
عقاوم ىلع باشسح وأا ةحفشص حتف عيطتشسي عمتÛا دارفأا نم
ةيحشضلاو ،ديري ام رششنو رابخأ’ا لوادتو يعامتج’ا لشصاوتلا
رقتفي يذلا مÓعإ’ا نم عونلا اذه ‘ ةيقادشصŸا نوكت ًانايحأا
اولغتشسا ديدعلا نأاو ةشصاخ ،نايحأ’ا نم Òثك ‘ ةيقادشصŸا ¤إا

ثيد◊اف ،ةمادهلاو ةطولغŸا راكفأ’ا جيوÎل لئاشسولا هذه
ءاشضفلا لظ ‘ ةفاحشصلاو مÓعإ’ا ةنهم ىلع ءÓخد نع مويلا
هذهو ،ءÓخد-لا ن-م Òث-ك-لا كا-ن-ه د-ي-كأا-ت-لا-بو ،ÊوÎك-لإ’ا
لكششب اهت÷اعم نكÁ ’و ،مويلا انعقاو ‘ اهنم Êاعن ةيلاكششإ’ا
نم اهعÓتقاو تاعيرششتلاو تاشسايشسلاو Úناوقلا Èع ’إا لماك

نكÁ ’و بنا÷ا اذه ‘ ةبعشص ةباقرلا نأا رابتعاب ،اهروذج
تاونقلا سضعب ءاردم ¤إا ًءادن هجوأا ،ةبشسانŸا هذهبو .اهطبشض

Úنانفلاو ÚشصشصختŸا Òغ ماحقإا ىلع اوفقوتي نأا ةيئاشضفلا
مهليو–و جمارب اومدقيل يهŸÓا تاشصقار نايحأ’ا سضعب ‘و

نم ةدافتشسÓل فلتfl ىنعÚ ÃيمÓعإا ¤إا اهاحشضو ةليل ‘
ةرهtششلا تاءارغإا عمو .ةانقلل يداŸا حبرلا قيق– ‘ مهترهشش
Òٌثك ْتلزانت ،ةيرششب رداوك Òفوت فدهبو ،روهظلا ّبح سسَوهو
ؤوفكلا يمÓعإ’ا رايتخا Òياعم نع ة-ي-مÓ-عإ’ا تاو-ن-ق-لا ن-م
اًنومشضم ليزهلا مÓعإ’ا ة-جو-م ت-َب-كرو ،ة-ل-هؤوŸا رداو-ك-لاو
،جيرهتلا عاونأاب دهاششŸُاو عمتشسŸُا باذتجا اهtمهف ،Óًكششو
ريدقت نود مهنم ةدافتشسÓل قفتا ام-ف-ي-ك فو-ي-شض دا-ي-ط-شصاو

اًددع تفّظوو ،نقتُم يراوِح ّسصنل دادعإا قباشس ’و ،قحتشسُم
بادآا وأا ةيمÓعإ’ا ÒياعŸا ىندأا مهيد-ل ر-فو-ت-ت ’ ن-يذ-لا ن-م
ةطشساولل هيف ةبَلغلا ،هÒغك حبشصأا يمÓعإ’ا طشسولاف ،راو◊ا
بقل قÓطإا ¤إا نيÒثك عفد ا‡ ،تÓماجŸُاو ةيبوشسÙاو
ىدحإا ‘ مهروهظ درÛ ،مهشسفنأا ىلع ““ةيمÓعإا»و ““يمÓعإا““

لشصاوتلا لئاشسو ‘ مهِراهتششا وأا ةفل-ت-خ-ُمـلا مÓ-عإ’ا ل-ئا-شسو
نم لّجبŸا بقللا اذه مهلين فرشش اولاني نأا نود !!يعامتج’ا

ةشسارد دعب ةشصشصختم ةيÁدا-كأا وأا ة-ي-م-شسر ة-ي-فا-ق-ث تا-ه-ج
يفيظو جّردتو ،مÓعإ’ا ت’ا‹ ‘ ةÈخ وأا ،ةدمتعم ةداهششو
بقللا كلذ راشصف ،لاÛا تاذ ‘ ةذتاشسأاو ءاÈُخ فارششإاب

.““لمجأ’ا ıÈا نود رهظŸا هّمه ،ّبدو ّبه نم لكل ةشضرع

:يعماج ذاتصسأا ..رباصص يرحب .د
““ايديم لايسشؤسس»ـلا Òهاسشم ماحتقا
ıعإ’ا لئاسسو فلتÓةيحسص دج ةرهاظ م

فيطشس ةعماج سسفنلا ملع ذاتشسأا ،رباشص يرحب روتكدلا امأا
فلتı ““ايديم لايششوشس»ـلا Òهاششم ماحتقا نإا““ :نأا ىÒف ،20
فلتfl سصوشصÿابو يئرŸا مÓعإ’ا ةشصاخ ،مÓعإ’ا لئاشسو
ةعيبط اهتشضرف ةيحشص دج ةرهاظ وه ،ةينويزفل-ت-لا تاو-ن-ق-لا
مجح ةدايزل ةيمÓعإ’ا تاونقلا اهتلغتشساو يرئاز÷ا دهاششŸا

يتأاي ““ايديم لايششوشسلا““ ‘ لعافلا نأاو ة-شصا-خ ،ا-ه-يد-ها-ششم
دح ‘ ةانقلا اهكل“ ’ دق ةيÒهامج ةدعاق كلÁ وهو ةانقلل
قوشسلا زي“ يتلا ةشسفانŸا لظ ‘ يداع دج رمأا وهو ،اهتاذ
ثيح نم ء’ؤوهل رظنن Úح قرفن نأا انيلع نكل ،مويلا يمÓعإ’ا
نأ’ ،ÚيمÓعإا مهعيمج ىلع قل-ط-ن نأا ن-كÓ Á-ف ،ة-ي-م-شست-لا
ةيقرت ¤إا فدهت ةلاشسر وهف ة-ن-ه-م نو-ك-ي نأا ل-ب-ق ي-مÓ-عإ’ا
اهلاطبأا نوكي يتلا سصشص◊ا نم Òثكلا ‘و ،هتيعوتو عمتÛا

عشضخي هنأا امك ،عمتÛا مدخت ةلاشسر يأا يدؤوت ’ دق ء’ؤوه
لك سسيل هنأ’ يعما÷ا نيوكتلا دشصقأا ’ انأا انهو ،Úعم نيوكتل

نأا كلذ ،يمÓعإا وه مÓعإ’ا لا‹ ‘ ةيعماج ةداهشش لماح
ÒهاششŸ نكÁ انهو ،هشسفن تقولا ‘ ملعو نف وه مÓعإ’ا
‘ مهتاءافك اوروطيو مهشسفنأا اونوكي نأا ““ا-يد-ي-م لا-ي-ششو-شسلا““
يلماح هنع زجع-ي ا-حا‚ نو-ع-ن-شصي د-قو ي-مÓ-عإ’ا لاÛا
انتاشسشسؤوم ‘ ءاوشس ،هركنن نأا نكÁ ’ عقاو اذهو ،تاداهششلا
نأا براجتلاو عقاولا تبثأا دقو ،لكك ⁄اعلا ‘ وأا ةيرئاز÷ا

ةباتكلا نع نوزجعي نايحأ’ا نم Òثكلا ‘ تاداهششلا يلماح
تÓهؤوم طÎششي يذلا Êويز-ف-ل-ت-لا Ëد-ق-ت-لا وأا ة-ي-ف-ح-شصلا
Òهاششم هب موقي يذلا ل-عا-ف-ت-لاو ل-شصاو-ت-لا ل-ع-لو ،تاÈخو
ةينويزفلتلا تاشسشسؤوŸاب مهقاحتلا لب-ق ““ا-يد-ي-م لا-ي-ششو-شسلا““

‘ مهف ،ةعرشسب مه-جا-مد-نإاو م-هر-يو-ط-ت ‘ م-ها-شس ة-شصا-خ
ملعلاو تاشسشسؤوŸا رود يتأا-ي ا-ن-هو ،ةÿÈا نو-ك-لÁ سسا-شسأ’ا
مد-خ-ي بلا-ق ‘ ا-ه-ب-شصيو بهاوŸاو تاÿÈا كل-ت ل-ق-شصي-ل
ةزيمتم ةمدخ Ëدق-ت و-ه سسا-شسأ’ا-ف ،ة-ما-ع ة-ف-شصب مÓ-عإ’ا
كانه نأا ىرن امكف ،كلذ ىلع سسفانتي لكلا انهو ،دهاششملل
اوح‚ ““ايديم لاي-ششو-شسلا““ ن-م Òها-ششم-ك اوؤوا-ج Úي-مÓ-عإا
سسيلو ةفلتfl تاشصشصخت ‘- Úيعما÷ا اشضيأا كانه ،ايمÓعإا
دقتعأا انهو ،مهزي“و مهحا‚ مهرودب اوتبثأا -طقف مÓعإ’ا
ىلعو ةهج نم تاÿÈاو تÓهؤوŸا ىلع ى-ي-ن-ب-م حا-ج-ن-لا نأا
عا-ط-ق-ك مÓ-عإ’ا-ف ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م ة-ي-شصخ-ششلا تا-م-شسلا
تارابتعا ةدعل تائفلا لكو عيم÷ا هيف كراششتي يجيتاÎشسإا
نأا دقتعأا انأاف اذل ،يمÓعإ’ا ةعيبطو دهاششŸا ةعيبطب قلعتت
ةرهاظ وه مÓعإ’ا ⁄اعل ““ايديم لايششوشسلا““ Òهاششم لوخد

مهتاÈخ لقشصب ء’ؤوه جامدإا قيرط نع اهعيجششت بجو ةيحشص
ىلع ظاف◊او مÓعإ’ا ةقلخأا ‘ مهاشسي اÃ اشضيأا مهنيوكتو
لماك عقت ان-هو ،ءي-شش يأا ل-ب-ق ة-لا-شسر و-ه-ف مÓ-عإ’ا ة-لا-شسر
كلذ اهيلع بجوتي يتلا ةيمÓعإ’ا تاشسشسؤوŸا ىلع ةيلوؤوشسŸا

Ãا ء’ؤو-ه حا‚ ن-م-شضي اŸها-ششÒ ا ق-ير-ط ن-عŸةمهاشس ‘
بهاوŸا لÓغتشسا-ف ،ن-ك‡ ر-مأا و-هو ل-شضفأÓ-ل م-هر-يو-ط-ت
ةيمÓعإا ةدوج نامشضل يرور-شض د-ج ر-مأا ا-ه-ن-م ةدا-ف-ت-شس’او
.““يرئاز÷ا دهاششملل
نإاف““ ،يرحب روتكدلا فيشضي ةي-جو-لو-ك-ي-شسلا ة-ي-حا-ن-لا ن-مو
عم ةحشضاو ةيجولوكيشس ةقÓع ه-ط-بر-ت ير-ئاز÷ا د-ها-ششŸا

مهتيؤور ىلع عÓطإ’اب مهتعبات-م لÓ-خ ن-م ،Òها-ششŸا ء’ؤو-ه
يتلا رهاظŸا نم اهÒغو سسابللا ،مÓكلا ةقيرطو مهتاروشصتو
ةفرعمو عÓطإ’ا ‘ ةبغرلاب قلعت ام ةشصاخ ،دهاششŸا اهب متهي
هوجو-لا-ب ة-نرا-ق-م Òها-ششŸا ء’ؤو-ه ل-ب-ق-ت ة-عر-شسو ،ر-خآ’ا
اديور اديور اهشسفن عنشصت يه ةديد÷ا هوجولا نأا عم ،ةديد÷ا
دقو ةيلحرم نوكت دق ÒهاششŸا ةرهاظف ،اهشسفنل سسشسؤوت يهو
ىقبي يذلا وه يقيق◊ا يمÓعإ’ا نكل ،بيغتو ةمقلل لشصت

ةلاشسرلاب نمؤوي هنأ’ ،’ وأا ةمقلا لشصو ءاوشس هلا‹ ‘ اعدبم
.““اهيدؤوي يتلا ةليبنلا

14QhHƒQJÉê ـه٢٤٤١ Êاثلا ىدامج١٠  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج٤١ سسيمÿا

ةباثÃ ““يعامتج’ا لصصاوتلا““ عقاوم تحصضأا
تاونق نم مÓعإ’ا لقح وحن روبع رصسج
ةصصاخو ،ةيقرو فحصصو ةيعاذإاو ةيئاصضف
ءارآ’ا تدصصر ““راو◊ا““ .يئرŸا مÓعإ’ا
»ـلا Òهاصشم ماحتقا ةرهاظ لوح ةنيابتŸا

ةدعاق مهل تحبصصأا ن‡ ““ ايديم لصشوصس
تعمجو ،مÓعإ’ا لاÚ Ûعباتمو ةيÒهامج
رداوكلاو ÚيÁداكأ’ا نم ددع رظن تاهجو
دقو ،مÓعإ’او ةفاحصصلا لا‹ ‘ بخنلاو
دج ةرهاظلا ىري نم Úب مهؤوارآا تنيابت

يرئاز÷ا دهاصشŸا ةعيبط اهتصضرف ةيحصص
مجح ةدايزل ةيمÓعإ’ا تاونقلا اهتلغتصساو
‘ لعافلا نأاو ةصصاخ ،اهيدهاصشم
كلÁ وهو ةانقلل يتأاي ““ايديم لايصشوصسلا““

دح ‘ ةانقلا اهكل“ ’ دق ةيÒهامج ةدعاق
ةصصاخو مÓعإ’ا ةعمصس نأا ىري نمو ،اهتاذ
نأاو اصصوصصخ ,كÙا ىلع تحبصصأا يئرŸا
نوÒعي ’ ““ايديم لايصشوصسلا““ Òهاصشم سضعب
حا‚ تاموقمو مÓعإ’ا تايقÓخأ’ رابتعا يأا
قدصصلا ‘ زكÎت يتلا ةيمÓعإ’ا ةلاصسرلا

ةيفافصشلاو لماعتلا ‘ ةنامأ’او لقنلا ‘و
.حوصضولاو

flب نؤسصتÚ ةرهاظلل ضضراعمو ديؤؤم
لايششوشس””ـلا Òهاششم ماحتقا
لد÷ا Òثي مÓعإلا لق◊ ””ايديم

لايششوشس””ـلا Òهاششم ماحتقا
لد÷ا Òثي مÓعإلا لق◊ ””ايديم



ةŸا-شسم Úشسح Òشسأ’ا ة-ل--ئا--ع تÈع
مد-لا نا-طر-شس سضر-م ن-م Êا-ع-ي يذ-لا
نز◊ا-ب ا-هرو-ع-شش ن-ع ،““ا-ي-م-ي-كو-ل--لا““

اهنبا ةلاح هيلإا تلشصو ام ىلع بشضغلاو
اهنم ىشضمأا اماع نيرششعب هيلع موكÙا

تف-شصو ثي-ح ،ة-ن-شس ةر-ششع ة-ي-نا-م-ث
لا-م-هإ’ا ة-ج-ي-ت-ن ةÒطÿا-ب ه-ت--لا--ح

لÓ-ت-ح’ا تا-ط-ل-شس ل-ب-ق ن-م ي-ب-ط--لا
Úشسح Òشسأ’ا دلاو لاقو .يليئارشس’ا

نإا ،م◊ تي--ب ة--ن---يد---م ن---م ةŸا---شسم
تا-ط-ل-شس ل-ب-ق ن-م د-م-ع-تŸا لا--م--هإ’ا
تامظنŸا لبق نم Òشصقتلاو لÓتح’ا
ا-ه-شسأار ى-ل-عو ،ة-ي-لود-لا ة--ي--قو--ق◊ا
ف-ع-شضلا ة-لا-حو ،ر--م--حأ’ا بي--ل--شصلا

‘ Úلوؤو--شسŸا ل--ب--ق ن--م نا--ي--شسن---لاو
دار--ف--ت--شس’ يدؤو--تو تدأا ،ة--ط--ل--شسلا
ن-م م-ه-ب-يذ-ع-تو ىر-شسأ’ا-ب لÓ-ت-ح’ا

ةلثمتŸا ءيطبلا توŸا تاشسايشس لÓخ
د-مfi فا-شضأاو .ي--ب--ط--لا لا--م--هإ’ا--ب
ع--م ثيد--ح ‘ Òشسأ’ا د---لاو ةŸا---شسŸا

نأا،NNP ةيرابخ’ا Úطشسلف ةكبشش
لÓخ اهنبا عم لشصاوتت تنا-ك ة-ل-ئا-ع-لا
هشضرم نع انثدحي نكي ⁄و ،تارايزلا

⁄ ثيح ،يبطلا لامه’ا نم هتاناعمو
نا-كو ،سضرŸا-ب ه-ت-با-شصإا-ب م-ل-ع-ي ن-ك--ي
ذ-ن-م ى-ف-ششŸا ¤ا با--هذ--لا--ب بلا--ط--ي
،كلذ لÓ----ت----ح’ا سضفرو Úت----ن----شس
هلقن ” هعشضو روهد-ت د-ع-بو ار-خؤو-مو
مقاف-تو نا-طر-شسلا-ب ه-ت-با-شصإا Úب-ت-ي-ل

يبطلا لامهإ’ا ةجيتن ةيحشصلا هتلاح
لاقو .هل مزÓلا جÓعلا Ëدقت مدعو
Òشصقت كانه نإا ،Úشسح Òشسأ’ا دلاو
ى-ل-عو ،ة-ي-لود-لا تا-م-ظ-نŸا ل-ب-ق ن--م
‘ ،›ود-لا ر-م-حأ’ا بي-ل-شصلا ا--ه--شسأار
،ىشضرŸا ىرشسأ’او هنبا ةلاح ة-ع-با-ت-م
رمحأ’ا بيلشصلل هجوت هنأا ¤إا اÒششم
هنولأاشسي بيلشصلا نأاب أاجا-ف-ت-ي-ل مو-ي-لا

نوملعي ’ مهنأاو هنبا نع تامولعŸا نع
نأا ى-ل-ع ادد-ششم ،ه-شضر-م ل--ي--شصا--ف--ت
ق--ث--ي نأا بج--ي ’ ر--م--حأ’ا بي--ل---شصلا
لوخدلل كرحتلاو لÓتح’ا تاطلشسب
فرعيل ىرشسأ’اب ءاق-ت-ل’او نو-ج-شسل-ل

نأا نودب هنأا ادكؤوم ،مهتاناعم ةقيقح
لكششب ىرشسأ’ا ةلباقÃ بيلشصلا موقي
كانه نوك-ينل رششا-ب-م

‘ مهنأ’ مهعشضو نع ةيقيقح تامولعم
ةيعام÷ا ةدابإÓل نو-شضر-ع-ت-يو ر-ط-خ
د-حأا ي-ب-ط-لا لا--م--هإ’او ،Òشصق--ت--لاو
د-لاو د-ششا--نو .ةدا--بإ’ا هذ--ه لا--ك--ششأا
ىر-شسأ’ا ن-ع جار-فإ’ا ةŸا-شسŸا Òشسأ’ا

مهنيب نمو ،ىشضرŸا اشصوشصخو اعيمج
ن--م ق--ب---ت---ي ⁄ يذ---لا Úشسح ه---ن---با

fiنأا دعب ارهشش نيرششع ىوشس هتيموك
‘ اماع رششع ةينامث نم Ìكأا ىشضمأا

Ëد-ق-ت ل-جأا ن--م نو--ج--شسلا بها--ي--غ
دمعتي لÓت-ح’ا نأ’ ،ا-ن-ه ه-ل جÓ-ع-لا

لاقو .ىر-شسأÓ-ل جÓ-ع-لا Ëد-ق-ت مد-ع
ىلع لم-ع-لا-ب بلا-طأا““ :ةŸا-شسŸا د-لاو-لا
رود كا--ن--ه نأا ا--م--ك ،ه--ن---ع جار---فإ’ا
،ىر-شسأ’ا ع-م ر-شصق-ت ي-ت-لا ة-ط-ل-شسل--ل
ا-ه-ت--ب--لا--طÃ رار--م--ت--شس’ا ةرور--شضو
نأ’ ىشضرŸا اشصوشصخ ،مهنع جارفإ’اب
Òخأات دمعتتو م-ه÷ا-ع-ت ’ ل-ي-ئار-شسا
مهئاطعإاب موقتو تاداي-ع-لا ¤إا م-ه-ل-ق-ن
تا-ه÷ا بلا-طأا ي-ن-نأا ا-م-ك .تا-ن-ك--شسم
،تدجو نإا ناشسن’ا قوقحو ةشصتıا

هل قوقح ’ يني-ط-شسل-ف-لا بع-ششلا نأ’
.““رشصقم عيم÷ا نأ’ ،ودبي ام ىلع
سسيئرلا ةŸا-شسŸا Òشسأ’ا د-لاو د-ششا-نو

fiل-خد-ت-لا-ب نزا-م و--بأا سسا--ب--ع دو--م
بلا-ط ا--م--ك .ىر--شسأ’ا ن--ع جار--فÓ--ل
اهيدل يتلا ناشسنإ’ا قوقح تاشسشسؤوم
ن-ع جار-فإ’ا ى-ل-ع ل-م-ع-لا ي-ح Òم-شض
قوقح كانه ل-ه Ó-ئا-شست-م ،ىر-شسأ’ا

بج-ي ،م-ه-تÓ-ئا-عو ىر-شسأÓ-ل نا-شسنإا
ل---كو سضيرŸا ي---ن---با ن---ع جار---فإ’ا

لÓ-ب لا--ق ،ه--ت--ي--حا--ن ن--م .ىر--شسأ’ا
م-ه-نإا ،Úشسح Òشسأ’ا ق-ي-ق-شش ةŸا-شسŸا
جر-ف-ي ن-يذ--لا ىر--شسأ’ا ل--ك نوروز--ي

عاشضوأا ىلع فر-ع-ت-لا ل-جأا ن-م م-ه-ن-ع
جرفŸا ىرشسأ’ا دحأا نأا احشضوم ،مهنبا

ثيح ،هعشضو مهل حرشش ،ارخؤوم مهنع
نكل نطب-لا ‘ ل-كا-ششم ن-م Êا-ع-ي نا-ك
⁄و ه-ب م-ت-ه-ت ⁄ نو-ج-شسلا ة-ح--ل--شصم
هشصحف Òخأات اودمعتو جÓعلل ه-ل-ق-ن-ت
Ÿتنشس ةدÚ، هتلاح تءاشس امدنعو ”
با-شص م--ه--نأا غ--ل--بأاو سصح--ف--ل--ل هذ--خأا
ىرشسأ’ا ثيد-ح نأا د-كأاو ،نا-طر-شسلا-ب
كان-ه نأا د-كؤو-ي ىر-شسأ’ا تا-شسشسؤو-مو
نأا امك نوجشسلا ةرادإا ل-ب-ق ن-م لا-م-هإا

تاه÷ا ن-م ‘ا-ك ما-م-ت-ها مد-ع كا-ن-ه
سضرÃ اهغÓبإا ” يتلا ةين-ي-ط-شسل-ف-لا
تاه÷ا ابلاطم ،ةŸاشسم Úشسح Òشسأ’ا
مويلا اننإا لاقو ،دا÷ا لمعلاب ةشصتıا

نزام وبأا سسيئرلا دششانن ةŸاشسم ةلئاعك
جارفÓل يعشسلاو ىر-شسأ’ا-ب ما-م-ت-ه’ا

دانشسإ’ انبعشش ءا-ن-بأا ا-عد ا-م-ك .م-ه-ن-ع
هت-ل-ئا-ع ‘ د-جو-ي ’ ن-م نأ’ ىر-شسأ’ا
ه-ت-مو--م--ع ءا--ن--بأا ىد--ل د--جو--ي Òشسأا

لشصت نأا اينمتم ،ىرشسأا اعيمج هبراقأاو
وبأا سسابع دو-مfi سسي-ئر-ل-ل ة-لا-شسر-لا

نأا ع-م--شسن مو--ي ل--ك ‘ را--ششأاو .نزا--م
،نود-ه-ششت-شسي ى-شضر-م ىر-شسا كا-ن-ه
داهششتشسا نع موي-لا ع-م-شسن ا-ن-نأا ثي-ح

fiشص د--م-Óل-ب-قو ا-مز-ح ‘ ن-يد-لا ح
كلذلو ،تعلط دواد د-ي-ه-ششلا ع-ي-با-شسأا
ىرشسأ’ا نأ’ ة-عر-شسب كر-ح-ت-لا بج-ي

Áبك ارطخ نوهجاويو ءطبب نوتوÒا
تاشسرا‡ لعفب مهتاي-ح ى-ل-ع

.لÓتح’ا

ينيطشسلفلا Òشسأ’ا يدان
Úيرادإ’ا ىرشسأ’ا عم ةينماشضت ةفقو
ماعطلا نع ÚبرشضŸا

Òشسأ’ا يدان نلعأا
‘ ي-ن-ي-ط-شسل-ف--لا

fiا ة-ظ-فاÿليل،
قÓ--------طإا ن--------ع
نماشضتلل تايلاع-ف
ىر-------شسأ’ا ع-------م
ن-----ع Úبر-----شضŸا
ةنيدم نم ماعطلا

بو-------ن-------ج ارود
كلذ ءاج ،ليلÿا

ة----ف----قو لÓ-----خ
ا-م-عد ة-ي-ن-ما-شضت
ىرشسأÓل ادا-ن-شسإاو
Úيرادإ’ا
ن-----ع Úبر-----شضŸا
ةنيدم نم ماعطلا

ن-----يذ-----لاو ،ارود
رشسك ةكرعم اوأادب
يرادإ’ا لاقت-ع’ا

م-ه-ق--ح عاز--ت--ن’
:م--هو ة--ير◊ا---ب

fiد---يا---كو دو---م
،سسوفشسفلا

و-با ر--ف--ن--شضغ--لاو
د-ئا-شسو ،ناو-ط--ع

د-ب-عو ،ةرو-م--ن--لا
،Òشسأ’ا يدان ناكو .يطيوشس زيزعلا

›اهأا نا÷و ،ىرشسأ’ا نوؤوشش ةئيهو
او-م-ظ-ن د-ق ،ح-ت-ف ة-كر-حو ،ىر--شسأ’ا
اهيف كراشش يتلاو ،ةينماشضتلا ةفقولا

ن---ع Úبر---شضŸا ىر---شسأ’ا تÓ---ئا----ع
ة-ي-ن-طو-لا ىو-ق-لا و-ل-ث‡و ،ما--ع--ط--لا

Úعفادم عمŒو ةظ-فاÙا تا-ي-لا-ع-فو

›ا-هأا ة--ن÷و نا--شسنإ’ا قو--ق--ح ن--ع
ع-فرو .ن-يررÙا ىر--شسأ’او ىر--شسأ’ا
ىرشسأ’ا روشص ة-ف-قو-لا ‘ نو-كرا-ششŸا
تطخ تاطفايو ماعطلا نع ÚبرشضŸا

بي-ل-شصلا بلا-ط-ت تارا-ع--شش ا--ه--ي--ل--ع
طغشضلا ةيلودلا تاشسشسؤوŸاو رمحأ’ا

ةباجتشسÓل لÓ-ت-ح’ا ة-مو-ك-ح ى-ل-ع
Ÿا ىرشسأ’ا بلاطŸبرشضÚ ماعطلا نع.
،راجنلا د‹ا ثد– ةفقولا ةيادب ‘و
‘ ين-ي-ط-شسل-ف-لا Òشس’ا يدا-ن ر-يد-م

fiا ة-ظ-فاÿطنا نع انل-ع-م ،ل-ي-لÓق
ىر-شسأ’ا ع--م ن--ما--شضت--لا تا--ي--لا--ع--ف
،ما--ع--ط---لا ن---ع Úبر---شضŸا Úيراد’ا

ل-شصاو--ي--شس Òشسأ’ا يدا--ن نأا اد--كؤو--م
ةÒشسأ’ا ة-كر-ح-ل-ل دا-ن-شسإ’او م-عد-لا

د-ي-ق ن-م م--ه--قو--ق--ح عاز--ت--نا ى--ت--ح
رارمتشسا نإا :را-ج-ن-لا لا-قو .نا-ج-شسلا
عافد-ل-ل Úيرادإ’ا ىر-شسأ’ا تا-بار-شضإا

ة-مو-ك--ح نأا د--كؤو--ي م--ه--ت--مار--ك ن--ع
ا-ه-تاءار-جإا ‘ ةر-م--ت--شسم لÓ--ت--ح’ا
ا-ب-لا-ط-م ،ىر-شسأ’ا ق-ح-ب ة-ي--با--ق--ع--لا
ا-هرود ذ--خأا--ب ة--ي--لود--لا تا--شسشسؤوŸا
.ا-نار-شسا ن-ع عا--فد--لا ‘ ي--ق--ي--ق◊ا

ةموكح نأا راجنلا دكأا هتملك لÓخو
نم ةÁزه هيجوتل ططخت لÓتح’ا

ةيحتلا اهجو-م ،ىر-شس’ا ر-شسك لÓ-خ
ةدا--ي--ق--لاو نزا--م و---با سسي---ئر---لا ¤إا
يذلا تباثلا فقوŸا ىلع ةينيطشسلفلا
سساشسŸاو ىرشس’ا بتاور عطق سضفري
،ةر-جا‚ م-ي-هار-با بلا-ط ا-م-ي-ف .ا-ه-ب
ةيشضق ليعفتب ىر-شسأ’ا ة-ئ-ي-ه ر-يد-م
ةيلودلا لفاÙا ‘ يرادإ’ا لاقتع’ا

’ا-ق-ت-عا Èت-عاو .ا-ي-لود مرfi ه-نو-ك
ة-مو-ك--ح لاز--ت’ ا--م--ي--ف ا--ي--ف--شسع--ت
لاقتع’ا ةشساي-شس سسرا“ لÓ-ت-ح’ا
ءا-ن-بأا د--شض ج--ه--ن‡ ل--ك--ششب يرادإ’ا
ىوقلا ةملك ‘و .ينيطشسلفلا بعششلا

لÓتحلا نوجسس ‘ ةديدج اًماوعأا نولخدي ىرسسأا ةعبرأا
لÓتح’ا نوجشس ‘ ةديدج ًاماوعأا ىرشسأا ةعبرأا لخد
:مهو

نم ،(اًماع15) رماع ليمج لامج ليمج Òشسأ’ا لخد -1
‘ ›اوت-لا ى-ل-ع12 ـلا ه-ما-ع ،سسل-با-ن ة-ظ-فاfi نا-ك-شس
.اًماع82 نجشسلاب موكfi وهو ،لÓتح’ا نوجشس
83) سشيغرب سشحولا يجان هللا دبع Òشسأ’ا لخد -2
نوج-شس ‘02 ـلا هما-ع ،Úن-ج م-يfl نا-ك-شس ن-م ،(ا-ًما-ع

هقيقشش نأا ًاملع ،ًاماع32 نجشسلاب موكfi وهو ،لÓتح’ا
امك ،ًاماع81 نجشسلاب ًامكح يشضقي نمحرلا دبع Òشسأ’ا
ةشضافتنا لÓخ ىرششب ةبلاط-لا ه-ت-ق-ي-ق-شش تد-ه-ششت-شسا
.ىشصق’ا

نم ،(اًماع6٤) عرق وبأا دمfi ليلخ داوج Òشسأ’ا لخد -3
‘ ›اوتلا ى-ل-ع02 ـلا هما-ع ،ه-ل-لا مار ة-ظ-فاfi نا-ك-شس
.ًاماع٤2 نجشسلاب موكfi وهو ،لÓتح’ا نوجشس
نم ،(اًماع93) سسيول Úشسح دلاخ مثيه Òشسأ’ا لخد -٤
›اوتلا ىلع رششع نماثلا هماع ،مركلوط ةظفاfi ناكشس

.دبؤوŸا نجشسلاب موكfi وهو ،لÓتح’ا نوجشس ‘
يدومشس يلع  /ريرقت

 ءادهسشلا ىرسسألا فلم حتفي ديدج ديهسش
نم حتفي ،(نيدلا حÓشص دمfi) ررÙا Òشسأ’ا داهششتشسا

د-ع-ب او-ق-ترا ن-يذ-لا ن--يررÙا ىر--شسأ’ا ف--ل--م د--يد--ج
ءانثأا سضارمأا نم هوثرو ام ءارج ةزيجو تاÎفب مهرر–

ةÒثك ءامشسأا راشضحتشسا ¤إا اذه انعفديو ،مهنجشس ةÎف
ديكأاتلا ¤أا اندوقي ا‡ ،بابشسأ’او فورظلا تاذب تلحر
:ةيمهأا ىلع
Ìكأا باÎق’او ةلماكلا ةيلوؤو-شسŸا لÓ-ت-ح’ا ل-ي-م– -
ليكششتل تايان÷ا ةمكfi اميشس’ ،ةيلودلا مكاÙا ¤ا
يل-ي-ئار-شس’ا را-ت-ه-ت-شس’ا رار-م-ت-شسا ل-ظ ‘ ة-عدار ةادأا

.باقعلا نم تÓفإ’او
نوجشس لخاد ةيحشصلا عاشضوأ’ا ىلع ءوشضلا طيلشست -
قحب ةفÎقŸا ةيبطلا مئار÷او ي-ل-ي-ئار-شس’ا لÓ-ت-ح’ا
 .ÚلقتعŸاو ىرشسأ’ا

ىشضرŸا دادعأا ةدايزو ناطرشسلا سضرم يششفت بابشسأا -
 .ىرشسأ’ا فوفشص ‘

جارفإ’ا لجأا نم ةيشسايشسلاو ةينوناقلا دوه÷ا فيثكت -
ذا-ق-نإ’ ةÒطÿا سضار-مأ’ا يوذ ى--شضرŸا ىر--شسأ’ا ن--ع
.توŸا رطخ نم مهتايح
ءار-جإاو ،ن-يررÙا ل-ك ،ن-يررÙا ىر--شسأ’ا نا--شضت--حا -
مهيلع رهظت ⁄ نإاو ىتح ،مهل ةينا‹و ةلماشش تاشصوحف
نأا تر--ه--ظأا ةد--يد--ع تا--شسارد--ف ،ة--با---شص’ا سضار---عأا
اهل مهجورخ دعب نيررÙا ى-ل-ع ر-ه-ظ-ت ي-ت-لا سضار-مأ’ا

.نجشسلاب ةقÓع
ةدلب ناكشس نم ،(اماع02) نيدلا حÓشص Òشسأ’ا نأا ركذي

لقتعا دق نا-ك ،ة-ل-تÙا سسد-ق-لا ة-ن-يد-م لا-م-شش ا-مز-ح
شسلا-ب ه-ي-ل-ع م-ك-حو ،9102-٤-7 خيرات-ب ،Úماع ةدŸ نج-ّ
نأا دعب رهششأا ةدع لبق لÓتح’ا تاطلشس هنع تجرفأاو
تا-جÓ-ع-لا ه-ل مد-ق-ت ⁄و هد-شسج ‘ سضرŸا ىر--ششت--شسا
ايبط ’امهإا تشسرا-م ل-ب ه-لا-ق-ت-عا ةÎف لÓ-خ ة-مزÓ-لا

.هقحب ايقيقحو ادمعتم
ةناورف رشصانلا دبع :بتك

لÓتحلا نوجسس ‘ ةدقوم روسصنم Òسسألا ةاناعم
شسلا-ب مو-كÙا ةد-قو-م رو-شصن-م د-ع-قŸُا Òشسأ’ا دّبؤوŸا نج-ّ
خيرات ذن-م يأا2002 ماع ذنم ةجرح ة-با-شصإا ن-م Êا-ع-ي
ة-ظ-فاfi ‘ ة-ّيواّز-لا ة-ير-ق نا-ّك-شس ن-م و-ه ،ه-لا-ق--ت--عا

› لوقيو فشصولا قوف-ي ⁄أا-ب ي-ن-ثّد-ح-ي نا-ك ،تي-ف-ل-شس
ءاشضق لجأا نم ماّم◊ا لوخد عيطتشسأا نأا هللا نم ىّن“أا

!!ةاي◊ا هذه ‘ هاّن“أا ام لك اذهف يتجاح
ليم÷ا حابّشصلا ةقارششإا ىري نأا وأا هنع جرفُي نأا ّنمتي ⁄

قّوذتي وأا ىري نأا وأا ،تيفل-شس ‘ نو-ت-يّز-لا را-ج-ششأا ى-ل-ع
افايو افيح ‘ ةّينيط-شسل-ف-لا ة-ه-كا-ف-لا ذ-يذ-لو لا-ق-تÈلا

شسلا ر-ئ-بو سسل-با--نو ل--ي--لÿاو ه--ل--لا مارو ة--ل--مّر--لاو ع-ب-ّ
!ةرشصاّنلاو
بارت لّبقيل اًبا-هذو ة-ئ-ي-ج سضرأ’ا عرذ-ي نأا ّن-م-ت-ي ⁄و
،سصفقلا جراخ باحشصأ’او بابحأ’ا ةيؤور ’و ،Úطشسلف
تّرقتشسا يتلا كلت هجول رظني نأا ةظحلل ولو ّنمتي ⁄و

⁄ امك ،ةوارط ةوّشسقلا نم تلعجو ةÎفل هبلق قمع ‘
دي نم ةبولقŸا ةلكأا ’و تاه-ّمأ’ا ل-م-جأا د-ي ة-شسŸ ّن-م-ت-ي
نأا عطتشسي ⁄ امك ،هيبأا هجو ةششاششب ةيؤور ’و ،هتدلاو
عاتمتشس’ا ’و !ظ-ئا-قو را-ح مو-ي ‘ ءاŸا بر-شش ى-ّن-م-ت-ي
ششلا خ-ي-ط-ب-لا ل-كأا وأا زر-ك-لا تا-ّب-ح م-شضق-ب بنع-لا وأا ي-ه-ّ
اهاّنم-ت-ي ي-ت-لا تا-ي-ن-مأ’ا ن-م Òث-ك-لا-ف ،و-ل◊ا ّي-ل-ي-لÿا
ةقطنم ‘ اهّنأا م-غر ه-يد-ل ة-ّيو-لوأا-ب ن-ك-ت ⁄ نو-ل-ق-ت-عŸا
ىلع ةروتبŸا هتينمأا ترشصتقاو ،مÓحأ’ا امّبرو تاينمأ’ا
⁄أاتم Òشسأا ةينمأا هذه !ةجا◊ا ءاشضقل يششŸا وأا Òّشسلا
شسلا ىشضمأا نأا دعب ةل-مّر-لا ة-ل-شصق-م ‘ ع-ب-ق-ي لاوّطلا Úنّ
 .هدحول ماّم◊ا لخدي نأا طقف ىّنمتي هّنإا ،رشسأ’ا لخاد

تابيرح بتار Òشسأ’ا :ملقب

لوأ’ا هلاقتعا نم ةير◊ا Òب-ع ه-م-شسن-ت ن-م ر-ه-ششأا٤ دع-ب
لÓتح’ا داعأا ،نابشضقلا فلخ تاونشس5 هلÓخ ىشضق يذلا

‘ (ًاماع62) ةنياحط ديفم رشصان فرششأا ررÙا Òشسأ’ا جز
.ةديدج ةاناعم هتلئاعو سشيعيل ،نوجشسلا بهايغ
’““ :““موك تود سسدقلا»ـل لانم ةينيشسمÿا هتدلاو لوقتو
يذلا يدبك ةذلف ىلع عومدو نزح نود ر“ ةظ◊ دجوت
ةفرعم نود ةريرم ةاناعم ةلحر دع-ب ة-ي-نا-ث ةر-م هو-ل-ق-ت-عا
انارشسأا ةيرح رداشصي لÓتح’ا ىقبيشس ىتم ¤إاف ،بابشسأ’ا

‘ .““؟ةŸاظلا هنوجشس Úب عيشضت يت-لا م-ه-تا-ي-ح-ب م-ك-ح-ت-يو
هتلئاع ءانبأا Èكأا فرششأا ى-بر-تو أا-ششنو د-لو ،Úن-ج ة-ن-يد-م
امدعب هميلعت لمكي ⁄““ :هتدلاو لوقتو ،رافنأا7 نم ةنوكŸا
‘ ةدعاشسملل ةيلوؤوشسŸا لم– ررقو ةماعلا ةيوناثلا ىهنأا
زي“ ،معطم ‘ اهرخآا نه-م ةد-ع ‘ ل-م-ع ،ا-ن-تر-شسأا ة-لا-عإا
ىظحي يتلا ةلئاعلا لجأ’ Êا-ف-ت-لاو ة-ي-ح-شضت-لاو ءا-ط-ع-لا-ب

Ãبك ةناكÒ92/1 خيرات رجفو ،اهيف دحاو لك بولق ‘ ة/
انولزع ،انلزنم لÓتح’ا دونج نم تارششعلا محتقا ،6102

Òشسكتو لزنŸا سشيتفت-ب ا-ه-لÓ-خ او-ما-ق ،ةد-حاو ة-فر-غ ‘
fiهيلع اودتعا““ :فيشضتو .““فرششأا عم قيقحتلاو هتايوت

،هعادوب انل حامشسلا نود اننيب نم هوعزتناو حŸÈا برشضلاب
يتلا ةمل÷ا نجشس ‘ قيقحتلا ةيبقأا ¤إا هوداتقاو هوديقو
نامر◊ا نم ا-ه-لÓ-خ ى-نا-ع ن-ير-ه-شش ن-م Ìكأا ا-ه-ي-ف ى-شضق
ن-ج-شس ‘ هزا-ج-ت-حا لÓ-خو ،ه-ع-شضو ل-ه‚ ا-ن-كو لز-ع-لاو

ىلع ةدع تارم ةير-ك-شسع-لا م-كاÙا ى-ل-ع هو-شضر-ع ،ود‹
ةفاشضإا ،رهششأا5 يلعفلا نجشسلاب هيلع مكح ىتح ماع رادم
فرششأا لsقنت ،هلاقتعا لÓخ .““ةينمأا مهتب رهششأا ةعبرأا ¤إا
كان-هو ،نوÁر ن-ج-شس ¤إا ل-شصو ى-ت-ح ،ةد-ع ٍنو-ج-شس Úب

نم تاونشس دعب لقُتعا امدنع ةداعشسو حرف تاظ◊ سشاع
موكÙا نادمح بايذ اطع فشسو-ي ه-لا-خ با-ي-غ-لاو قار-ف-لا
.ًاماع81 نوجشسلا ‘ ىشضمأا هنأا ًاملع ،Úترم دبؤوŸا نجشسلاب
ًاعم اششاع ذإا ،هلاخ عم هعامتجاب فرششأا حرف““ :لانم لوقتو
ةبÙاب هلاخ هرمغ ثيح روشصلاو تايركذلا طشسو رهششأا٤
ن-م تن-ك“ ا-مد-ن-ع ا-ه-شسف-ن ة-حر-ف-لا ا-ن-ششعو ،ة-يا-عر--لاو

لقن لÓتح’ا ررق امدنعو ،هتاذ نجشسلا ‘ ًاعم امهترايز
لانم ركذتت .““Òبك لكششب رثأاتو ًاÒثك هلاخ نزح ،فرششأا

نم ديعشسلا رطفلا ديع مايأا عبار فرششأا اهنبا رر– ةظ◊
/62/5 خيرات ‘ هتيموكfi لماك ىشضق امدعب بقنلا نجشس
لوأ’““ :لوقتو ،هتلئاع ةايح ¤إا حرفلا داعأا فيكو ،0202
،نيديع ديعلا ناكف ،فرششأا رر– عم انلزنم ديعلا لخد ةرم
‘ ءاقدشصأ’او براقأ’او لهأ’ا ىدل ةداعشسلا ءاوجأا تمعو
لÓتح’اف ،Óمتكت ⁄ انتحرفو انتداعشس نكل ،Úنج ةنيدم
ينبا لاقتعاب ةيناث ةرم انتايح سصغن-ي-ل دا-شصرŸا-ب ا-ن-ل نا-ك
فرششأا مأا عومد رمهنت .““0202 /01 /32 خيرات رجف فرششأا

هتيرحب ÚئنهŸا لبقتشسن انلز ام انك““ :لوقتو ،اهثيدح لÓخ
مهادي لÓتح’اب انئجوف ىتح ه-جاوزو ه-تا-ي◊ ط-ط-خ-نو
تاظ◊ تناك ،ةيشسيئرلا تاباوبلا هدونج رّجف امدعب انلزنم
رمد مهتداعكو ،انع ين-با او-لز-ع ا-مد-ن-ع ة-عور-مو ة-مدا-شص
عجولا ةظ◊ نكل ،كلذب متهن ⁄و ،اوبّرخو لÓتح’ا دونج

انم هوفطتخاو هينيع اوبشصعو هيدي اوديق امدنع ىÈكلا
ترركتو ،انعادوب هل حامشسلا مدعو بابشسأ’ا ةفرعم نود
‘ قيقحتلا ةيبقأا ‘ هزاجتحا لÓخ ةاناعŸاو قلقلا ةماود
ىلع انقلق طشسو ،رهششلا فشصنو رهشش ةدŸ ةمل÷ا نجشس
مأا يورتو .““Êاثلا هلاقتعا بب-شسب ا-ن-ت-فر-ع-م مد-ع-ل هÒشصم
فر-ششأا ن-ع جار-فإ’ا سضفر-ي لاز-ي ’ لÓ-ت-ح’ا نأا فر--ششأا
ةيركشسعلا ةباينلا““ :لوقتو ،ود‹ نج-شس ‘ ًا-ي-لا-ح ع-با-ق-لا

عوبشسأا لكف ،رمتشسŸا قلق-لا سشي-ع-نو ،ا-ن-با-شصعأا-ب بعÓ-ت-ت
راظتناب هفيقوت ددŒ يتلا ⁄اشس ةمكfi ىلع هنوشضرعي
ةمكÙا ىلع هشضرع ىرج مويلا ىتحو ،ماهتا ةحئ’ دادعإا

⁄ هلاق-ت-عا ذ-ن-م““ :ف-ي-شضتو .““ًا-فو-قو-م لاز-ي ’و تار-م7
،انوروك سسوÒف راششتنا ببشسب هتيؤورو هترايز نم نكمتن
تاباشصإا نع انعم-شس ا-م-ل-ك ا-ن-فو-خو ا-ن-ق-ل-ق دادز-ي مو-ي ل-كو

ىلع سشي-ع-ن ا-ن-ح-ب-شصأا ى-ت-ح ىر-شسأ’ا فو-ف-شص ‘ ةد-يد-ج
Òفوت سضفريو مهعاشضوأا ل-م-ه-ُي لÓ-ت-ح’ا نأ’ ،ا-ن-با-شصعأا

مأا لو-ق-ت ،⁄أاو نز-ح-ب .““م-ه-ل ة-يا-م◊او ة--يا--قو--لا Òباد--ت
ملف ،Òخأ’ا هلاقتعا ذنم يعومد فŒ ’و يكبأا““ :فرششأا
،تاشسل÷او تاقوأ’ا لك ‘ هدقتفأاو ،هقارف ىلع ًةرداق دعأا

يذلا لزنŸا ‘ هتاقيقششو هناوخإا ع-م-ت-ج-ي ا-مد-ن-ع ًة-شصا-خ

لÓتح’ا لتق د-ق-ف ،ه-با-ي-غ ل-ظ ‘ ا-ن-ل-ث-م ًا-ن-يز-ح ح-ب-شصأا
دها-ششأاو ه-ت-فر-غ ل-خدأا ا-مد-ن-ع ي-ع-جو دادز-يو ،ا-ن-ت-حر-ف
هرر– دعب اهيلع لشصح يتلا ايادهلاو هب ةشصاÿا سضارغأ’ا

جرفُي نأا ŸÚاعلا برب ناÁإا يلكو ةرباشص ينكل ،اهب أانهي ⁄و
لمكأا فرششأا ّنأا هركذ ريد÷ا .““ًابيرق انيلإا دوعيو ينبا برك

ىشضمو ،حاجنب ةماعلا ةيوناثلا ةشسارد لوأ’ا هلاقتعا لÓخ
يقبو ةيشسايشسلا مولعلا سصشصخت ‘ ةيعما÷ا هتشسارد ‘

.هتداهشش ىلع هلوشصح لبق رر– هنكل ،جرختلل ليلقلا هل
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فلخ تاونشس5 هئاشضق دعب رsر– ..ةنياحط فرششأا Òشسألا
هلاقتعا لÓتحلا داعأاو نابشضقلا

:ةيرابخإ’ا Úطشسلف ةكبششل ةŸاشسم Úشسح سضيرŸا Òشسأ’ا دلاو
ىرسسألاب لÓتحلا لبق نم دمعتم لامهإا كانهو هنع جارفإÓل لمعلا سسيئرلا دسشانن

زكرم ماع ريدم جا◊ا وبأا دهف روتكدلا لّمح
ةلود سسدقلا ةعماج ‘ ةÒشسأ’ا ةكر◊ا نوؤوششل  داهج وبأا

ررÙا Òشسأ’ا داهششتشسا نع ةلماكلا ةيلوؤوشسŸا يليئارشسإ’ا لÓتح’ا
fiشص د--م--Óيذ-لاو ،سسد-ق-لا ءا-شضق ا-مز-ح ةد-ل-ب ن-م ن-يد--لا ح

نع زجعلاو يحشصلا هعشضو روهد-ت ة-ج-ي-ت-ن ،سسمأا ءا-شسم د-ه-ششت-شسا
تÓ-ق-ت-عŸا ل-خاد نا-طر-شسلا سضرÃ ه-ت-با-شصإ’ كلذو ،ه--تا--ي--ح ذا--ق--نإا

فاشضأاو .ةيحشصلا هتلاح تمقافت ىتح هنم ىناع يذلا دمعتŸا لامهإ’او
ىر-شسأ’ا تا-ئ-م ¤إا فا-شضي ن-يد-لا حÓ-شص د-ي-ه-ششلا نإا ،جا◊ا و-بأا رو-ت-كد-لا

ةÎفب لÓتح’ا تÓقتعم ن-م م-ه-جور-خ د-ع-ب اود-ه-ششت-شسا ن-يذ-لا ن-يررÙا
يذلا دمعتŸا يبطلا لامهإ’او ةÒطخ سضارمأاب مه-ت-با-شصإ’ ة-ج-ي-ت-ن ة-ط-ي-شسب
نم مهنم رأاثلاو ىرشسأ’ا لتق ¤إا دمعي لÓتح’ا نأا ¤إا اÒششم ،هنم اوناعي

ةيقوق◊ا تامظنŸا لبق نم اهنع توكشسŸاو ةحشضافلا ةشسايشسلا هذه لÓخ
دق ناك اما-ع02 رمعلا نم غلابلاو نيدلا حÓ-شص د-ي-ه-ششلا نأا دا-فأاو .ة-ي-لود-لا
بيشصأا هلاقتعا نم روهشش دعبو ،Úماع ةدŸ نجشسلاب مكحو9102 ماعب لقتعا

Ãتح’ا ع-فد ا‡ ،ه-ت-لا-ح تم-قا-ف-تو نا-طر-شسلا سضرÓل لÓنأا دعب هنع جارفإ
نع ة-ل-ما-ك-لا ة-ي-لوؤو-شسŸا لÓ-ت-ح’ا ل-م-ح-ي ا-م و-هو ،توŸا عرا-شصي ه-نأا د-كأا-ت
توكشسو ›ودلا رمحأ’ا بيلشصلا ةمظنÃ طونŸا رودلا لوح جا◊ا وبأا روتكدلا لءاشستو .هداهششتشسا
لÓتح’ا ةلودل اعيجششت Èتعي ام وهو ،ÚلايكÃ ليكلاو مئار÷ا هذه لثم نع ةيقوق◊ا تامظنŸا
 .انبعشش ءانبأا قحب اهمئارج ‘ امدق يشضملل يليئارشسإ’ا

.. جا◊ا وبأا دهف روتكدلا
ررÙا Òسسألا داهسشتسسا

fiسص دمÓنيدلا ح

ةيرابخ’ا Úطشسلف ةكبشش :ريرقتÚنج ـ يدومشس يلع  :ريرقت

ا-ند-عو دÓ÷ا ردا-غ...تو-شصلا ق-ن--ت--خإا...طو--شسلا ع--فُر
....Úجشسلا يتاوكحلل

دو--ما--ع لا--ق حر÷ا ف--عر ع--م...ح--ب--شصلا ة---ششا---ششغ ‘
...حْبَششلا
،سضرفو ةلفان دÓبلل كبلق يطعم اي....سضرأ’ا حلم اي انأا

هتد-ق-فأاو سساو-ن ا-بأا تل-م-ثأ’ ًا-ماد-ُم تنا-ك و-ل ءا-مد تبر-شش
...سساو◊ا

سساد-كأا ي-عار-لا مو-ك-تو...م-ح-ف-لا و--بأا فز--ن ا--ن--ه ي--ت–
يزيزع....محل-لا باذو يوا-ك-ع-لا حور توذ ا-ن-ه...م-ظ-ع

ءام نم عرك نمك ٌرُم يمف جازŸا قئار Òغ مويلا Êإا حوبششŸا
’ راد÷ا نم ¤دŸُا اذه كنودف ديزŸا تدرأا نإا ...جاجأا
نزخُي قذاح ٍوار وهف...هولعي أادشصلاو ثعلاو هلكشش كنرغي
.هوقلع راد÷ا ¤إا ذُم اياك◊ا

سصاق توشص هÓت ءود-ه م-ث كا-ك-ت-حاو ز-يزأا ›ا-ع ر-ير-شص
 :ديقلا لاق ديدج

رذعت نأا وجرأا ءدبلا ‘....ءابأ’ا بَشسَنُمو ءامشسأ’ا ديشس اي
لازت ’ يتغل تتاب يتلا مكتغلف Êاشسل ةناطرو Êايب ةكاكر
...اهُرُبخَأا ⁄ ملك نونف اهيفو اهÈشسأا ⁄ ةقيمع اهروحب
تجرخ ءادعأ’ا سضغب ‘ يميشسقو ءادلا ‘ يقيفر اي انأا
ن-م داد-ح ي-ن-عو-ط ...ن-يرو-ل-لا لا-ب-ج م-حر ن-م ا-ي-ند--ل--ل
ءوشسلو ....هجرُب ن-م م-ئا-ششت-م ه-جوز-ب مر-ب سسي-شسنر-ف-لا
شش ع-لا-ط-لا ⁄ هنأا هللا تدمح م-ث تر-مذ-ت ة-ل-شسل-شس ي-ن-ل-َك-َ
عِرَششُمُو باذعلا يدمرشس اي مهŸا....ةلشصقŸا ةئيه ينطعي
ا--ن--ب--حا--شص يد--ي Úب ن--م تل--ق--ُن...با--ب ف--لأا ر--ج--ف---ل---ل
¤إا ،بج-ع-ت ’ داد-ب--ت--شسإ’او ر--ه--ق--لا ر--كو ¤إا....داد◊ا
ايÓب تدهششف Êوق-ل-ع هراد-ج ى-ل-عو Êوذ-خأا ل-ي-ت-شسا-ب-لا

لوط دعب ليكلا سضافو لجرŸا لمتعا نأا ¤إا اياكح تعمشسو
’و سسنإا ةردق مهعنÁ ⁄ نشص◊ا سسيشسنرفلا مهادف ليل
هتفرع سسيشسد ثيبخ ءاج سسيشسنرفلا Úبو ...نج زجاعم
‘ سسانلا ناك ....ةÒفشض اهت– نم ›دي ةÒغشص ةعبق نم
دويق .هعبقلا بحاشص ’إا ديعولا نوليكي ةاغبلل ديدشش جره

نونف نع لأاشس ...هعترم نيزانزلا تتابو هتدَشش ديد◊ا
مث بيب◊ا مشض هردشصل اهمشضو ةقرو ‘ اهنود ،بيذعتلا

بتك سسادكأاب Êأاب-خ ناد-ع-م-شش ل-ف-شسأا ...ردا-غو ي-ن-ل-م-ح
ّيلع ولتي موي لك تابو ...Êرثد ةيشسادشس مو‚ اهولعت
ديشستلاو موعزŸا يبشسلا ، دÓبلاو داعيŸاو تاتششلا رابخأا

....موتfi دعوك رششبلا ىلع
برو هÓ--با--ك--لا ن--ع ثي--بÿا د--ن--ع ي--شسبfi ‘ تع--م--شس
ا-نأا-ف ئ-شش ي-ن-ع-ن-ق-ي ⁄...ر--ششب--لا مد ءا--ق--نو ....دو--ن÷ا
....رزÿا ةكل‡ ةشصق لك ملعأا سساشسأ’اب

ىلع Êوجرخأا كاذ يشسبfi نم يشضاŸا نرقلا تانيعبرأا ‘
‘ ...Êوبحشس اذه مكئطاشش قو-فو Êو-ق-لأا ة-ن-ي-ف-شس ر-ه-ظ

ىهلمف ىهقم مث ن-مو...سستو-ب-ي-ك ة-باو-ب ي-ب اور-نز ءد-ب-لا
...انه ¤إا يب اوتأا اهدعب
‘ ا-م ل-م-جأا ا-هارآا يدÓ-ب م-كدÓ-ب تتا-ب هذ-ه ي-ت-ل--حر ‘و
...ىنُدلا

’ Úجه يدرفُم نأا يتقثل تماشص تنك نيرششعلا يتاونشس ‘
....Úطو سضرأا ثارfi هŸاع حÓف همهفي
يدÓ-ب-ل دد-شسأا تل-ُق تيأار ا--م لو--ه--لو ن--يد--ق--ع--لا رورÃو
....نيدلا ةديد÷ا

ف--ي--ششرأا...نو--ج--ششلا ثعا--ب ...نو--ج--شسلا سصا--ق تب---ف
نع مهثدحأا ÚحوبششŸا يدايأا ىلع قيقر قيفر نيروشسأاŸا
...ليوط دت‡ مهلا تاب نإاو رجفو رشصنب اونقويف ليتشسابلا

بعر ةعلق ‘ ثدحي ⁄ ام تيأارو تعمشس اذه انشسبfi ‘و
....نوبروشسلا عجارم هلجشست ⁄و نوبروبلا

’ ة-يدا-شس ...رزÿا ة-ن-ي-ه-شصت-ُم هد-ب-ع--ي ًا--ه--لإا توŸا تيأار
...رجح ’و رششب اهليختي

اوفÎقإا ....محللا اوقرح....مظعلا اوقحشس يليلخ اي انه
يذ---ه ا---م ه---ل---لاو ’....نو---ن---ج---ل---ل ل---شصو---ي ا----م ل----ك
ةيزانلا فئÓخ ء’ؤوه....ةقح ةقرfi هذه.....نوجشسب
....ةقتعŸا Òطاشسأ’او ةيداشسلاو

...هوقرحأا دوقفŸا مهتوبات....هوشسدقي ⁄ مهدوبعم ىتح
يذ-ه....ة-ب-ي-ج-ع-لا ة-غ-ل-لاو...ة-ب-ير-غ-لا ن-ح--شسلا يذ--ه

انرحب ‘ ةجوم ’إا اوشسيل...ةبيرŸا اهتين-طا-ب-ب تاد-ق-ت-عŸا
...يدتعم لك ونشص....يشضقنتشس
نم ءاجو...سسأارلا سسيك طب-ه م-ث Ó-ع.... سسأا-ي-لا دد-ب-ت

ق-ي-فر تم-شصإا...سسأا-ب يذ ن-ك-لو ًا-قو-نfl تو-شصلا ه-ف--ل--خ
هترود ذخأايشس طوشسلاو بÎق-ت ا-ن-م ى-طÿا-ف....سسب◊ا
و-ب-خ-ت ن-ل ثيد-ح ة-ي-ق-ب ا-ن-لو....ه-تو-لÿ ا-ن-م ل-ك د-ع-ي--ل

...هتلعشش
ةرود تأادبو...هتهبج فُحَت ةينŸا نابرغ...ناجشسلا لخد
......هتورذ عجولا غلبف توŸا

يشسوي÷ا ءاعد :ملقب

(2) ..اياكحو حبشش
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ن-ط-ن-ششاو““ ة-ف-ي-ح-شص تلا-ق
ةي-جراÿا ر-يزو نإا ““تشسو-ب
موقي ويبموب كيام يكيرمأ’ا
تف-ل-ل ة-ق-ئ’ Òغ ة-ل--م--ح--ب
ه-ق--ير--ط ‘ و--هو را--ظ--نأ’ا
لÓ-خ ن-م ،ه--ب--شصن--م كÎل
‘ اهرششني يتلا تاديرغتلا

Îيوت ‘ ي-م-شسر-لا ه-با-شسح
تارا---ع----ششلا----ب ة----ل----فا◊ا
را--خ--ت--ف’او ة--ي--شسا--ي--شسلا
 .هتازا‚إاب
‘ ة----ف----ي----ح-----شصلا رذ–و
كل-ت نأا ن-م ا-ه-ت-ي--حا--ت--ت--فا
اهب موق-ي ي-ت-لا تا-ي-حر-شسŸا
ه◊ا-شصم ة-مدÿ و-ي--ب--مو--ب
نأاب نآ’ا دده-ت ،ة-ي-شصخ-ششلا

فششك ثيح ،ةل-تا-ق ح-ب-شصت
ةياهن ةلط-ع لÓ-خ با-ق-ن-لا
ن-م ة-ل-شسل-شس ن-ع عو-ب-شسأ’ا
دويقلا ءاغلإا لمششت تارارقلا
عم ةيشسامولبدلا ت’اشصت’ا ىلع دوقع ذنم ةشضورفŸا

ف-ي-ن-شصتو ،با-هرإ’ا ة-ح-ئ’ ‘ ا-بو-ك جاردإاو ،ناو-يا-ت
 .ةيباهرإا ةمظنم نميلا ‘ Úيثو◊ا نيدرمتŸا ةعامج
يتلا ةثÓثلا تارارق-لا نإا ““تشسو-ب ن-ط-ن-ششاو““ لو-ق-تو
ىشضوف قلخ اهنأاشش نم بمارت ةيجراخ ريزو اهنع نلعأا

ند-يا-ب و-ج بخ-ت-نŸا ضسي-ئر-لا ةرادإا ى--ل--ع Úع--ت--ي--شس
ءارجإ’ا تايعادت اهدششأا نوكي دقو ،اقح’ اهفيظنت
ةيلودلا ةثاغإ’ا ولوؤوشسم لوقي يذلاو ،نميلاب ضصاÿا
.ةعا‹ ‘ بر◊ا هتقزم يذلا د-ل-ب-لا ل-خد-ي د-ق ه-نإا

ةقيرطلا يه ةيملشسلا ةيوشستلا نأا ةفيحشصلا فيشضتو
‘ ةيناشسنإ’ا ئراوطلا ةلاحو بر◊ا ءاهنإ’ ةديحولا
ة-م-ظ-ن-م Úي-ثو◊ا ف-ي-ن-شصت نأا-شش ن-م نأاو ،ن--م--ي--لا
رارقلا نأا اÃو .يملشس ل◊ لشصوتلا ةلقرع ةيباهرإا
Úيثو◊ا فينشصتب يشضاقلاو ،ويبموب هنع نلعأا يذلا

زيح لخديشس ،ةفيحشصلل مÓكلاو ،ة-ي-با-هرإا ة-م-ظ-ن-م

رياني91 مو-ي ذ-ي-ف-ن--ت--لا
دحاو موي لبق يأا ،يرا÷ا

ةرادإاو و-ه ه--تردا--غ--م ن--م
نوكي نلف ،ةطلشسلا بمارت
ع--م ل--ما--ع--ت--ل--ل ار--ط--شضم
كلذ-ب و--هو ،ه--تا--ي--عاد--ت
ضسبل ’ لكششب امغل كÎي
 .ندياب ةرادإ’ هيف
““تشسوب نطن-ششاو““ لو-ق-تو
يتلا ىر-خأ’ا تارار-ق-لا نإا
لم– ويبمو-ب ا-ه-ن-ع ن-ل-عأا

ة-مو-غ-لŸا خا-خ-ف-لا تا-م--شس
اهدحأا مزلُي ثيح ،ا-ه-شسف-ن
قنح ةراثإاب ةلبقŸا ةرادإ’ا
Úب ةمزأا رجفي دقو- Úكب
تا----------ي’و----------لاو Úشصلا
لÓخ نم كلذو ،-ةدحتŸا
ى---ل---ع دو---ي---ق---لا ءا---غ---لإا
Úلوؤو-شسŸا Úب ت’ا-شصت’ا

Úي-ناو-يا-ت--لاو Úي--كÒمأ’ا
 .اماع04 ذنم ةمئاقلا
باهرإÓل ةيعار ةلود ابوك فينشصت دي-ع-ي-ف Êا-ث-لا ا-مأا
،فينشصت-لا كلذ تع-فر د-ق ا-ما-بوأا ةرادإا تنا-ك نأا د-ع-ب

لوؤوار ضسيئرلا ةدايقب يبوكلا ماظنلا نأا نم مغرلا ىلع
ةد--عا--شسم ‘ ثيد--ح ل--ج--شس ه--يد--ل ضسي--ل وÎشسا--ك
 .Úيباهرإ’ا

يف-خ-ي ’ يذ-لا ،و-ي-ب-مو-ب نأا ¤إا ة-ف-ي-ح-شصلا تشصل-خو
طاقن ليجشست ¤إا عرا-شسي-شس ،ة-ي-شسا-ئر-لا ه-تا-حو-م-ط
مدقأا اذإا ةيكÒمأ’ا ح-لا-شصŸا با-شسح ى-ل-ع ة-ي-شسا-ي-شس
لبقŸا ةيجراÿا ريزوو ند-يا-ب و-ج بخ-ت-نŸا ضسي-ئر-لا
يتلا تاءارجإ’ا كلت نع عجاÎلا ىلع نكنيلب Êوتنأا
دكؤوت ةرخاشسو ةشصيخر ةيجيتاÎشسا يهو ،اهنع نلعأا

ىلع خيراتلا هردشصيشس بلاغلا ‘ يذلا مك◊ا ةحشص
‘ قÓطإ’ا ىلع ةيجراÿا ءارزو أاوشسأا دحأاك ويبموب
.ةدحتŸا تاي’ولا خيرات

 ةموغلŸا خاخفلا يه هذه:تسسوب نطنسشاو
ندياــــبل وــــــيبموب اــــــهبسصني يتلا

ةنجللا تاعامتجا قÓطنا..ايبيل
فينجب ةيراسشتسس’ا

Úب راوح ةلوج فينج ‘ ةدحتŸا ·أ’ا رقم ‘ ،ضسمأا ،تقلطنا
تقثبنا يتلاو ،ةيراششتشس’ا ةنجللا ىوتشسم ىلع Úيبيللا ءاقرفلا

Èمفون ‘ ضسنوت ‘ دق-ع-نا يذ-لا راو-ح-ل-ل ي-شسا-ي-شسلا ى-ق-ت-لŸا ن-ع
را-ي-ت-خا تا-ي-لآا ى-ل-ع ق-فاو-ت-لا ¤إا راو◊ا ة-لو-ج فد-ه-تو ،ي-شضاŸا
 .ايبيل ‘ ةيشسايشسلا ةمزأ’ا ءاهنإا يعاشسم نمشض ةيذيفنتلا ةطلشسلا

تايلآا نأاششب قفاوتلا ¤إا ةيراششتشس’ا ةنجللا تاعامتجا فدهتو
نم لكششم يشسائر ضسل‹ ‘ ةلث‡ دÓبلل ةيذيفنت ةطلشس رايتخا

·أ’ا م-شسا-ب ثد-ح-ت-م نا-كو ،ة-مو-ك◊ا ة-شسا-ئرو Úب-ئا-نو ضسي--ئر
‘ لمعتشس ةيبيللا ةيراششتشس’ا ةنجللا نإا لاق فينج ‘ ةدحتŸا
 .لبقŸا Èمشسيد42 موي تاباختن’ا يرŒ ثيحب ددfi ينمز راطإا

مامأا دودfi تقولا نإا فينج ‘ ةدحتŸا ·أ’ا مشساب ثدحتم لاقو
قطانŸا فلتfl نولثÁ اوشضع81 نم ةنوكŸا ةيراششتشس’ا ةنجللا
فارطأا قافتا ¤إا ةرا-ششإا ‘ ،ة-ي-شسا-ي-شسلا تÓ-ي-ك-ششت-لاو ة-ي-ب-ي-ل-لا
 .ماعلا اذه ةياهن تاباختن’ا ءارجإا ىلع ايبيل ‘ عارشصلا

ءارو يرŒ راو◊ا ةشسل-ج نإا ف-ي-ن-ج ‘ ة-ي-مÓ-عإا ردا-شصم تلا-قو
‘ ÚكراششŸا ىدل حايترا ةلا-ح كا-ن-ه نأا ا-ف-ي-شضم ،ة-ق-ل-غ-م باو-بأا
‘ ىÈك-لا لود-لا ءار-ف-شسو ة-ي‡أ’ا ة-ث-ع-ب--لا ىد--لو عا--م--ت--ج’ا

يه ةيراششتشس’ا ةن-ج-ل-لا ءا-شضعأا ة-م-ه-م نأا تح-شضوأاو .ضسل-بار-ط
ضسلÛا ءاشضعأا رايتخا ةيلآا نأاششب اهيلع قفاوتم ةغيشص ¤إا لشصوتلا
نوكي نأا ىلع اقافتا ةمث نأا افي-شضم ،ة-مو-ك◊ا ة-شسا-ئرو ي-شسا-ئر-لا

نم ةموك◊ا ضسيئرو ،قرششلا ةقطنم نم يشسائرلا ضسلÛا ضسيئر
حيششرت ةيلآا نأاششب ةمئاق لازت ’ تافÿÓا نكلو ،ةيبرغلا ةقطنŸا

ر-م-ت-شست نأا رر-قŸا ن-مو  .بشصا-نŸا هذ-ه-ل تا-ي-شصخ-ششلا را--ي--ت--خاو
ماعلا ÚمأÓل ةشصاÿا ةلثمŸا ةياعرب لبقŸا تبشسلا ىتح تاشسل÷ا
.زمايلو Êافيتشس ةبانإ’اب ايبيل ‘ ةدحتŸا ·أÓل

قرخو ديعشصتلا-ب ا-ي-بو-ي-ثإا نادو-شسلا م-ه-تا
عقاوم تل-ت-حا ه-تاو-ق نو-ك-ت نأا ى-ف-نو ،ه-ئاو-جأا

ضسل‹ ضسيئر دقفت Úح ‘ ،ةيبويثإا ةيركشسع
هتاوق ناهÈلا حاتفلا دب-ع Êادو-شسلا ةدا-ي-شسلا

ار--خؤو--م د--ه--شش يذ--لا يدود◊ا ط--ير---ششلا ‘
ة-ي-جراÿا تلا-ق د-ق-ف ،ة-ير-ك-شسع تا-ه-جاو--م
تقÎخا ةيبويثإا ةرئاط نإا ءاعبرأ’ا ةينادوشسلا
‘- ةرازولا تفاشضأاو ،Êادوشسلا يو÷ا لاÛا
نوكت نأا نكÁ ديعشصتلا اذه نأا -يفحشص نايب
ةقطنŸا ‘ رتوتلا د-يز-يو ،ة-م-ي-خو بقاو-ع ه-ل
 .ةيدود◊ا

كلذ لبق تنلعأا ةينادوشسلا ةيجراÿا تناكو
ة-ي-لfi ‘ ›و-كو ة-ي-ل-لا ي-ت--ق--ط--ن--م ضضر--ع--ت
تاباشصع““ نم رداغ حلشسم ناودعب هتفشصو اŸ ضسمأا ايبويثإا عم دود◊ا برق (دÓبلا يقرشش) ةششيرقلا
مهعيمج ،Úتديشس نادقفو ل-ف-طو تاد-ي-شس5 لتقم -نايب ‘- ةرازو-لا تد-كأاو  .““ة-ي-بو-ي-ثإ’ا ة-ت-ف-ششلا

لثم ةنادإا ةيميلقإ’ا تامظنŸاو ›ودلا عمتÛا تدششانو ،داشص◊ا تايلمع ‘ Úكمهنم اوناك ،نوينادوشس
 .نايبلا قفو ،اروف اهفاقيإاب ةبلاطم ،ةيمارجإ’اب اهتفشصو يتلا لامعأ’ا هذه
هتاوق نأا -Úعوبشسأا وحن ترمتشسا ةحلشسم تاهجاوم دعب- يشضاŸا رهششلا ةياهن نلعأا نادوشسلا ناكو
ةي’وب ةششقفلا ةقطنم ‘ ةحلشسم ةيبويثإا تاعوم‹ اهيلع رطيشست تناك يتلا يشضارأ’ا لك تداعتشسا
.نويبويثإا نوعرازم اهنطوتشسي ناكو ،ةيلودلا نادو-شسلا دود-ح ن-م-شض ع-ق-ت ة-ق-ط-ن-م ي-هو ،فرا-شضق-لا

لبقو .موطرÿا هتفن ام وهو ،اهيشضارأا ‘ لغوتلاب ةينادوشسلا تاوقلا ايبويثإا تمهتا امدنع رتوتلا مقافتو
لاتلبي موطرÿا ‘ يبويثإ’ا Òفشسلا بلاط ،يبويثإا يوج قرخ نع Êادوشس نايب رودشص نم تاعاشس
.نيدلبلا Úب يملشس لكششب فÿÓا لحُي ىتح ةقباشسلا اهعقاوم ¤إا ةينادوشسلا تاوقلا باحشسناب وÒمأا

دود◊ا ةقطنÃ تاروطتلا ةششقانŸ ةينادوشسلا دود◊ا ةيشضوفم عامتجا لÓخ يبويثإ’ا Òفشسلا لاقو
ميلقإا ‘ لاتقلاب ةيبويثإ’ا تاوقلا لاغششنا رثإا ةئجافم ةيركشسع لامعأاب ماق نادوشسلا نإا ؛ايبويثإا عم
اهفشصو ام راطإا ‘ ةشصاخ ،عقاوم9 ةينادوشسلا تاوقلا لت– نأا اعقوتم نكي ⁄ هنأا فاشضأاو .يارغيت
اÃ تماق ةينادوشسلا تاوقلا نأا يبويثإ’ا Òفشسلا عباتو .هÒبعت دح ىلع ،نيدلبلا Úب ةزيمŸا تاقÓعلاب
،حيحشصت ¤إا جاتحي كلذ نأا اÈتعم ،ةيشسامولبدلا دوه÷ا تلقرع ةئجافم ةيركشسع لامعأاب اهفشصو

ةقطنŸا ‘ يركشسعلا دشش◊ا رارمتشسا ءازإا اهÈشص دافن نم نادوشسلا ترذح ايبويثإا تناكو .هلوق بشسح
مÓعإ’ا ريزو درو .ةيشسامولبدلا دوه÷ا Èع رتوتلا ليتف عزن ت’واfi مغر ،اهيلع عزانتŸا ةيدود◊ا
،ايبويثإا عم ابرح ديرت ’ موطرÿا نإا لوقلاب حلاشص دمfi لشصيف ةموك◊ا مشساب ثدحتŸاو Êادوشسلا

.ناودع يأا ىلع دÎشس اهتاوق نكل

Êويهسصلا نايكلا فادهتسسا
Ÿايروسس ‘ ةيناريإا عقاو

ردشصم فششك
يتارابختشسا
نأا ي-----ك-----ير-----مأا

نا-ي-ك-لا تا-بر--شض
ى-ل-ع Êو-ي-ه--شصلا

ت“ ايروشس قرشش
،يكÒمأا نوا-ع-ت-ب
فادهتشس’ كلذو
تاعدوتشسم
،ةيناريإا ة-ح-ل-شسأا

ءابنأ’ا تبراشضتو
دد-------ع نأا-------ششب
ثي--ح ،ا--يا--ح--شضلا

 .تارششعلا طوقشس رداشصŸا ضضعب تردق
يكيرمأا يتارابختشسا لوؤوشسم نع ضسرب دتيششوشسأا ةلاكو تلقنو
ىلع ءانب تذفن ةينو-ي-ه-شصلا ة-يو÷ا تا-بر-شضلا نإا ه-لو-ق ع-ي-فر
كيام ةيجراÿا ريزو نأا ادكؤوم ،ةيكÒمأا ةيرابختشسا تامولعم
يشسوي Êويهشصلا تارابختشس’ا زاهج ضسيئر عم اهششقان ويبموب

نأا لوؤوشسŸا حشضوأاو .نطنششاوب معطم ‘ ماع عامتجا ‘ Úهوك
ريد ةظفاfi ‘ تاعدوتشسŸا نم ةلشسلشس تفدهتشسا تابرشضلا
.اهزيهŒو ةيناريإ’ا ةحلشسأ’ا نيزختل مدختشست تناك ،روزلا

ةيناريإ’ا تايششيلŸا نم ر-شصا-ن-ع01 نإا ة-ي-لfi ردا-شصم تلا-قو
نم Òبك ددع نع اشضيأا رفشسأا فشصقلا نإاو ،تاراغلا ءارج اولتق
ضصاخ ىفششتشسم ¤إا مهلقن ”و ،ةيناريإ’ا تاوقلا ‘ ىحر÷ا
.نا-كŸا ن-م باÎق’ا ع-ن-ُمو ة-ق-ط-نŸا ‘ ة-ي--نار--يإ’ا تاو--ق--لا--ب
Èكأ’ا Èتع-ي Êو-ي-ه-شصلا نا-ي-ك-لا ف-شصق نأا ردا-شصŸا تح-شضوأاو
،ةراغ52 نم Ìكأا ¤إا تاراغلا ددع لشصو ثيح ،ايروشس يقرشش
 .لامكوبلاو نيدايŸاو روزلا ريد ندم لمششو
تاعدوتشسمو روزلا ر-يد را-ط-م ط-يfi تار-ئا-ط-لا تفد-ه-ت-شساو
تاوقلل ليدبت زكرمو ،““ضشا-ي-ع تا-عدو-ت-شسم““ ى-م-شست ة-ح-ل-شسأا
نم .رشصنع001 نم Ìكأا ةداع هيف دجوي روزلا ريد ‘ ةيناريإ’ا

لوؤوشسم Êاريإا ردشصم نع ةيناريإا مÓعإا لئاشسو تلقن ،اهبناج
ريد ىلع Êويهشصلا ءادتع’ا ‘ Úيناريإا ىلتقل دوجو ’““ هلوق
يركشسع ردشصم نع ةيروشسلا ءابنأ’ا ةلاكو تلقن امك .““روزلا

روزلا ريد ةظفاfi هل تشضرعت ةنياهشصلل ايوج افشصق نإا هلوق
.رئاشسÿا مجح نع نلعي نأا نود

 ..هئاوجأا قرخب ايبويثإا مهتي نادوسسلا
 ديعسصتلا نم رذحيو

Oh‹



فرط نم لوطم لابقتشساب ،ايروتيرب ‘ ،مودقوب يÈشص ،ةيجراÿا نوؤوششلا ريزو يظح
 .ةيجراÿا نوؤوششلا ةرازول نايب هدافأا امبشسح ،ازوفامار ليÒشس ،يقيرفإلا بون÷ا سسيئرلا
ءاقللا اذه ،ايقيرفإا بونج ¤إا لمع ةرايز يرجي يذلا مودقوب منتغا ،هتاذ نايبلا بشسحو

ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر ،هيخأا نم ةيوخألاو ةرا◊ا تايحتلا ازوفامار سسيئرلا ¤إا لقنيل
ءافشضإاب همازتلاو نيدلبلا Úب ةيجيتاÎشسإلا ةكارششلا ةيوقت-ب تبا-ث-لا ه-ك-شس“ ن-ع ه-غ-ل-ب-يو ،نو-ب-ت
 .””يئانثلا نواعتلا ىلع ةديدج ةيكرح

معدلاو ةقادشصلاو نماشضتلل ةزيمتŸاو ةيخيراتلا رشصاوألا ةدو÷ هحايترا”” نع ازوفامار برعأا ،هبناج نم
هتدارإا”” نع يقيرفإلا بون÷ا سسيئرلا برعأا امك .””Úقيقششلا Úبعششلا Úب تاقÓعلا تعبط اŸاط ل يتلا لدابتŸا

ةيداشصتقلاو ةينمألاو ةيشسايشسلا هداعبأا ‘ يئانثلا نواعتلا ريوطت ىل-ع ،نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع ،ه-ق-ي-ق-شش ع-م ل-م-ع-لا ‘
 .””نيدلبلا ‘ ةحاتŸا سصرفلل لثمأا لÓغتشسا لجأل ،ةيفاقثلاو
مامتهلا تاذ ةيلودلاو ةيميلقإلا لئاشسŸا لوا-ن-ت-ل ة-شصر-ف ل-ك-شش د-ق”” ءا-ق-ل-لا اذ-ه نأا ة-ي-جراÿا نوؤو-ششلا ةرازو نا-ي-ب ح-شضوأاو

تاهجو قفاوتو تايوتشسŸا لك ىلع رواششتلا ديلاقتب اشضيأا ةداششإÓلو ،ايقيرفإا ‘ ةيمنتلاو ملشسلاب ةقلعتŸا كلت ةشصاخبو ،كÎششŸا
 .””ةيلودلاو ةيميلقإلا لفاÙا ‘ نيدلبلا فقاوم رظنلا
ةيمنتلاو ملشسلا تاردابم ةيقÎل ةثيث◊ا اهدوهجبو يقيرفإلا دا–لا سسأار ىلع ايقيرفإا بون÷ ةديششرلا ةدايقلاب”” مودقوب داششأا ،ددشصلا اذه ‘و
 .””انوروك ةحئاج اهشضرفت يتلا ىÈكلا ليقارعلا نم مغرلاب ،يراقلا ىوتشسŸا ىلع
ملشسلل ةمدخ ،ةدحتŸا ·ألا نمأا سسل‹ ‘ مئاد Òغ وشضعك اهتدهع لÓخ ةنيمثلا امهتمهاشسم ىلع ايقيرفإا بونج ةيرئاز÷ا ةيشسامولبدلا سسيئر أانه”” ىرخأا ةيحان نم

هتاي– لقنب مودقوب ريزولا”” ازوفامار سسيئرلا فل-ك ،Òخألا ‘و .””⁄ا-ع-لاو ا-ي-ق-ير-فإا ‘ ة-لدا-ع-لا ا-يا-شضق-لاو رار-ق-ت-شسلاو
دلبل يقرلاو مدقتلا نم ديزÃو ،نوبت ديÛا دبع هيخأا ،ةيروهم÷ا سسيئرل ءانهلاو ةحشصلا روفوÃ هتاين“و ةشصلاÿا
.””هبعششو رئاز÷ا

ةيئانثلإ تاقÓعلإ قيمعت ىلع ناقفتت ايروتيربو رئإز÷إ
،يقيرفإا بون÷ا نواعتلاو ةيلودلا تاقÓعلا ةريزوو ،مودقوب يÈشص ،ةيجراÿا نوؤوششلا ريزو نم لك لشصوت
،يراجتلاو يداشصتقلا لاÛا ‘ ايمشس ل ،نيدلبلا Úب يئانثلا نواعتلا زيزعت ىلع قافتا ¤إا ،رودناب يديلان
نا ةيجراÿا ةرازول نايب حشضوأاو .ةيلودلاو ةيميلقإلا اياشضقلا هاŒا فقاوŸا براقتل امهحايترا نع Úبرعم
نم هتÒظن عم ””ةقمعم تارواششم”” ىرجأا ايقيرفإا بونج ¤إا اهب موقي يتلا لمعلا ةرايز راطا ‘ ،مودقوب

،””اهزيزعت لئاشسوو لبشس ثحبو ةيئانثلا تاقÓعلل قمعم سصحف ءارجإا”” نم نافرطلا تنكم ايقيرفإا بونج
ةيجيتاÎشسإلا ةكارششلاو ةيخيراتلا ةيشسايشسلا تاقÓعلا ةدوج»ـب رودنابو مودقوب نم لك بحر ثيح

 .””ايروتيربو رئاز÷ا Úب
‘ يئانثلا نواعتلا ةيوقتو قيمعت”” ىلع قافتلا ¤إا -نايب-لا بشسح- ة-ي-شسا-مو-ل-بد-لا ا-شسي-ئر ل-شصو-تو
ةيبلتو ةزاتمŸا ةيشسايشسلا تاقÓعلا ىوتشسم ¤إا هب ءاقترلا فدهب ةيراجتلاو ةيداشصتقلا تلاÛا

،ةياغلا هذهل اقيق–و .””ةيهافرلاو مÓشسلا قيق– لجأا نم Úقي-ق-ششلا Úب-ع-ششلا حو-م-طو تا-ع-ل-ط-ت
ةÒتو عيرشست”” نابنا÷ا رر-ق ،نا-ي-ب-لا فا-شضأا

ديحوتل سضوافتلا ديق تاقا-ف-تلا ع-يرا-ششم
نوا--ع--ت--لا Òشسي يذ--لا Êو--نا--ق--لا را--طإلا

ة-ن-ج-ل-ل ة-ل-ب-قŸا ةرود-ل-ل ا-ب-شس– ””ي-ئا-ن--ث--لا
‘ لامعألا تاعمت‹ Úب تلدابتلا زيزعتل ةمزÓلا تايلآلا عشضو”” -ردشصŸا تاذ بشسح- نابنا÷ا ررق امك .””ايلعلا ةيئانثلا
ركذ ،ةيلودلاو ةيميلقإلا لئاشسŸا سصخي اميفو .””نيدلبلا تاداشصتقا اهب عتمتي يتلا ةلئاهلا تاناكمإلا لÓغتشسا لجأا نم نيدلبلا
‘و .””تاعارشصلاو تامزأÓل ةيملشسلا ةيوشستلاو ةيلودلا ةيعرششلا راشسم هاŒ فقاوŸا براقت حايتراب Óجشس Úفرطلا”” نأا نايبلا

عاشضوألا كلذ ‘ اÃ ،ةراقلا ‘ ةيشسيئرلا رتوتلا رؤوب ‘ تاروطتلا رخآا ””رودناب يديلان هتÒظنو موداقوب سضرعتشسا ،ددشصلا اذه
ةرورشض”” ىلع ةبشسانŸاب اددششو ””يقيرفإلا نرقلاو طشسولاو لحاشسلا ةقطن-مو ›ا-مو ة-ي-بر-غ-لا ءار-ح-شصلاو ا-ي-ب-ي-ل ‘ ةد-ئا-شسلا

ةنمآا ةراق ايقيرفإا لعج»و ””قدانبلا تاكشسإا”” ¤إا ةفداهلا يقيرفألا دا–Óل ةليبنلاو ةيشسيئرلا فادهألا قيقحتل دوه÷ا ةفعاشضم
.””ةرهدزمو

ةيبرغلإ ءإرحسصلل ي‡ألإ ثوعبŸإ Úيعتل نإوعدت ايقيرفإإ بونجو رئإز÷إ
‘ ،رودناب يديلان ،ايقيرفإا بون÷ نواعتلاو ة-ي-لود-لا تا-قÓ-ع-لا ةر-يزو ع-م ،مود-قو-ب يÈشص ،ة-ي-جراÿا نوؤو-ششلا ر-يزو ثح-ب
اذهل ةدحتŸا ·أÓل ماعلا ÚمأÓل يشصخشش ثوعبŸ يروف Úيعتل ””لماكلا”” امهمعد اددج ثيح ،ةيبرغلا ءارحشصلا ةيشضق ،ايروتيرب
 .لتÙا ميلقإلا

Úيعتل لماكلا اهمعد نع ناريزولا برعأا ،-ايقيرفإا بون÷ مودقوب يÈشص اهارجأا يتلا لمعلا ةرايز ةبشسانÃ- كÎششم نايب ‘و
لظ يذلا بشصنŸا وهو ،ةيبرغلا ءارحشصلا ¤إا يشصخششلا هثوعبŸ سسيÒتوغ وينوطنا ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمألا لبق نم يروف
تارتوتلا دعاشصت ءازإا ،امهقلق ””غلاب”” نع رودنابو مودقوب برعأاو .9١٠٢ ماع ويام ‘ رلهوك تشسروه ÊاŸألا ةلاقتشسا ذنم ارغاشش
ءارجإا Èع ÒشصŸا ريرقت ‘ هقح يوارحشصلا بعششلل لفكي مئادو لداع يشسايشس ل◊ معادلا امهفقوم ىلع راطإلا اذه ‘ ادكأاو ةلتÙا ةيوارحشصلا يشضارألا ‘ ةيركشسعلا
ةراقلا ‘ ينمألاو يشسايشسلا عشضولا لوح رظنلا تاهجو رودنابو مودقوب لدابت امك .ةلشصلا تاذ تارارقلا اذكو (١99١)٠96 نمألا سسل‹ رارقل اقفو ،هيزنو رح ءاتفتشسا
.اهئازجأا سضعب ‘ عارشصلاو رارقتشسلا مدع رارمتشسا ¤إا قلقب نيÒششم ،ةيقيرفإلا

ملسسلإو نمألإ اياسضق ‘ تاثداfi :ايقيرفإإ بونج-رئإز÷إ
مÓشسلاب ةقلعتم اياشضق لوح رظنلا تاهجو ،ايروتيرب ‘ ،رودناب يديلان ،ايقيرفإا بون÷ نواعتلاو ةيلودلا تاقÓعلا ةريزوو ،مودقوب يÈشص ،ةيجراÿا نوؤوششلا ريزو لدابت
  .ةلتÙا ةيبرغلا ءارحشصلاو ،›امو ايبيل ‘ عشضولا اميشسل ،ةيقيرفإلا ةراقلا ‘ نمألاو

،ةدحتŸا ·ألا اهدوقت يتلا ةيشسايشسلا ةيلمعلا اهيف اÃ ،ايبيل ‘ تاروطتلا رخآا ،رودناب هتÒظنو مودقوب ثحبو
ددششو .ايقيرفإا بون÷ ةيرئاز÷ا ةيشسامولبدلا سسيئر اهيرجي لمع ةرايز ةبشسانÃ كÎششم نايب هركذ امبشسح

هتكراششم فيثكت»ـب ،ايبيلب ةينعŸا ىوتشسŸا ةعيفرلا ةنجللا لÓخ نم يقيرفإلا دا–لا مايق ةرورشض ىلع نابنا÷ا
فيشضي ،””يبنجألا لخدتلل ادح عشضوو ،دÓبلا ةمÓشسو ةدحو ظفحي اÃ نويبيللا اهدوقي ةيشسايشس ةيلمع نامشضل
 .نايبلا

يشضارألا ‘ ةيركشسعلا تارتوتلا دعاشصت ءازإا امهقلق غلاب نع نابنا÷ا برعأا ،ةيبرغلا ءارحشصلاب قلعتي اميفو
اÚ، Ãبنا÷ا نم لوبقمو  مئادو لداع يشسايشس ل◊ معادلا  امهفقوم ،راطإلا اذه ‘ ادكأاو ،ةلتÙا ةيوارحشصلا
 .نايبلل اقفو ،لداعو رح ءاتفتشسا ءارجإا Èع ÒشصŸا ريرقت ‘ هقح يوارحشصلا بعششلل  نمشضي
ةيروهمجو ىطشسولا ايقيرفإاو ،يقيرفإلا لحاشسلا ةقطنم ‘ عشضولا لوح  ،نيريزولا Úب تاثحابŸا تروح“ امك
،ةيقيرفإلا ةراقلا ‘ ةيمانتŸا ةيباهرإلا تاديدهتلا بناج ¤إا  ،ىطشسولا ايقيرفإا ةيروهمجو ةيطارقÁدلا وغنوكلا

،ةيقيرفإلا ةراقلا ءازجأا سضعب ‘ تاعازنلاو رارقتشساÓلا ةلاح رار-م-ت-شسل ،ا-م-ه-لا-غ-ششنا ن-ع نار-يزو-لا بر-عأا ثي-ح
 .نايبلا بشسح ،هلاكششأا عيمجب فرطتلاو باهرإلا ”” تارابعلا دششأا»ـب  نيركنتشسم
عم قيشسنتلاب هدوهج يقيرفإلا دا–لا فثك-ي نأا ةرور-شض”” ى-ل-ع ا-ي-ق-ير-فإا بو-ن-جو ر-ئاز÷ا تق-ف-تا ،قا-ي-شسلا تاذ ‘و
رارقتشسلاو مÓشسلا قيق– لجا نم اعم لمعلل”” امهمازتلا اتددجو ،””ايقيرفإا ‘ قدانبلا تاكشسإا فده قيقحتل هئاكرشش
.نايبلا قفو ،””ةراقلا ‘ ةمادتشسŸا ةيمنتلاو

 ـه٢٤٤١ Êاثلا ىدامج١٠  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج٤١ سسيمÿا
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ايقيرفإإ بونج سسيئر



سسادرموب ةيدلب حلاسصم
ةسصخر نودب اتويب مدهت

صسادرموب ةيدلبل ةيلÙا تاطلسسلا تمدقأا
رايلبسصلا يحب ةيوسضوفلا تويب Ëدهت ىلع
،صسادرموب ةيدلب صسيئر د-كأاو .صسادر-مو-ب-ب

ماق امدعب ءاج Ëد-ه-ت-لا نأا-ب ،رو-كا-ب ر-ف-ع-ج
ة-سصسصfl صضرأا ى-ل-ع ءÓ-ي-ت-سسلا-ب ءلؤو--ه
دييسشتو ةيموم-ع ق-فار-مو ع-يرا-سشم زا‚إل

ةيانب مده ةيلمع ت“و  .ةيوسضوف تاءانب
صسادر-مو-ب ة-يد-ل-ب ط-سسو ‘ ة-سصخر نود--ب
ي-ب-ع-سشلا صسلÛا صسي-ئر ن--م ل--ك رو--سضح--ب
Òمعتلا ةن÷ صسي-ئرو صسادر-مو-ب-ل يد-ل-ب-لا
،صسادرموب نمأل ةينمألا تاطلسسلا و ةيدلبلل
زا‚إل ةيسضرألا ةعطقلا عاجÎسسا لجا نم
ح .ةÒسصن :صسادرموب.ةيمومع قفارم

تاردıا نم غلك5 زجحي ةسسبت نمأا
نمأاب يرحتلاو ثحبلا ةقرف ،صسمأا ،تزجح
ة-ي-ب-ع-سشلا ءا-ي-حألا د-حأا ‘ ،ة-سسب-ت ة--يلو

Ãع ةبقارم دعب ،ةسسبت ةنيدÈ طاقن ةدع
‘ تاردıا نم غلك5٠ ،صصاسصتخلا عاطقب

لخاد ما-ك-حإا-ب ةأا-بfl تنا-ك ح-ئا-ف-سص ل-ك-سش
٤ فيقوتو ،Úمك رثإا ىلع ةيحايسس ةبكرم
ةيلو-لا ن-مأا ر-ق-م ¤إا م-ه-ل-يو–و صصا-خ-سشأا

 .ةيسضقلا ‘ قيق– حتفو
ة-ي-نو-نا-ق-لا تاءار-جإلا ة--فا--ك ما“إا د--ع--بو
ليكو مامأا مهي-ف ه-ب-ت-سشŸا Ëد-ق-تو ة-مزÓ-لا
‘ ردسص ،ةسسب-ت ة-م-كfi ىد-ل ة-يرو-ه-م÷ا

تقؤوŸا صسب◊ا ‘ عاديإلاب يسضقي ارمأا مهقح
.ةمكاÙا ةسسلج راظتنا ‘

 ر .ماسصع :ةسسبت

ة--ثÓ--ث كلÁ نا---سسنإا ل---ك
حتف ة-ي-ف-ي-ك ،ة-م-ه-م باو-بأا

اهعم لماعتلاو باوبألا هذه
ى-ل-ع ه-ترد-ق ىد-م دد--ح--ي
ه--تا--ي--ح--ب عا--ت---م---ت---سسلا

..ي--سسف--ن--لا هرار--ق--ت--سساو
با-ه-يإا““ رو-ت--كد--لا بسسح--ف
مو--ل---ع ‘ Òبÿا ““ير---ك---ف
هذ-ه-ف ،ةرادإلاو ة-ي-م-ن--ت--لا
با-ب ي-ه ة-ثÓ-ث--لا باو--بألا
و--هو ه--ما--مأا با--بو ي--سضاŸا
¤إا يزاوم بابو ،لب-ق-ت-سسŸا

..ر----سضا◊ا و----هو هراو----ج
باب لك عم لما-ع-ت-ن ف-ي-ك-ف
ل-جأا ن-م ا-ح-ي-ح-سص Ó-ما-ع-ت

ن-ع ةد-ي-ع-ب ةد-ي-غر ةا-ي--ح
ملآلاو تا---------عار----------سصلا

تا--ير--كذ---لاو تا---ب---يÿاو
.ةميلألا
:ي-سضاŸا با-ب :لوألا با-ب--لا

Áبابلا اذه حتفت نأا كنك
صسوردلاو Èعلا ماه-ل-ت-سسل

كرسضاح ‘ كد-ي-ف-ت ي-ت-لا
هيقبت ل نكلو ،كلبقتسسمو
تاظحللا ىلع اÒثك احوتفم
،ا--ه--ت--سشع ي---ت---لا ةر---يرŸا

،ملظلاو را-سسك-نلا تا-ظ◊
ى-ل-ع با-ب-لا اذ-ه ق--ل--غ--ت--ف
ا--ن--ي--ج--سس Òسصتو كسسف---ن
Ÿل--ك ي--عد--ت--سست ،كي--سضا

كمطحو كمل-ظ ن-م ة-ظ◊
ىسشت-ناو كل-ب-ق-ت-سسم ر-مدو
ا-ه--ت--فرذ ي--ت--لا كعو--مد--ب

ةرظن قلأا ،كطوقسس ةظ◊
ام امهل-ت-سسم كي-سضا-م ى-ل-ع
،مامأÓل كع-فد-يو كز-ف-ح-ي
م-ث ه-سسورد ن-م اد-ي-ف-ت-سسم
..كءارو هقلغأا
:لبقتسسŸا باب :Êاثلا بابلا
طيطختلل بابلا اذه ح-ت-ف-ن

ا-م فار-سشت--سساو ا--ن--تا--ي◊
يلبقتسسم حا‚ نم انرظتني
نأل با-ب-لا اذ-ه ق-ل--غ--ن م--ث
ا-حو-ت-ف-م با-ب-لا اذ-ه ءا-ق-بإا

Òكفتلاو قل-ق-لا ا-ن-ل بب-سسي
باسصعألا قاهرإاو ل-يو-ط-لا

ا-ن-ت-ظ◊ ى--سسن--ن م--ث ن--مو
ع-ت-م-ت--سسن Ó--ف ،ة--ن--هار--لا
قل-ق ة-ج-ي-ت-ن-لاو ،ا-ن-تا-ي-ح-ب
دق ءايسشأا و ماهوأاو فوخو

. ققحتت ل
:رسضا◊ا باب :ثلاثلا بابلا
كت--------ظ◊ لإا كل“ ل تنأا
د--ق ي--سضاŸا--ف ، ة--ن--هار---لا
تيو-طو ه-تا--ظ◊ تسضق--نا

بيغ لبقتسسŸا و هتا-ح-ف-سص
مل-ف با-ب-سضلا ف-ل-خ راو-ت-م
نآلا ؟نآلا صشي-ع-لا ى--سسن--ت
نأاو زج-ن-ت نأا كن-كÁ ط-ق-ف
اسسابل يد-تر-ت نأاو م-سست-ب-ت

نأا ،رطعب رط-ع-ت-تو Ó-ي-م-ج
كتÓسص يلسصت و اباتك أارقت

ارورسس لخدت نأا ،اهتقو ‘
لسصت نأا ،نا-سسنإا بل-ق ى-ل-ع
ا-نا-سسنإا صشي-ع-ت نأا ،كم--حر
.. ركفم لقعو ميلسس بلقب

كذخأاي نأا اذه ىنعم صسيل
طيطختلا ىسسنت-ف ر-سضا◊ا
Ÿكفادهأا مسسر و كلب-ق-ت-سس
ءد--ب--لاو ىدŸا ةد--ي--ع---ب---لا
و---ح----ن ¤وألا ةو----طÿا----ب

.. اهقيق–
ن--سسحأا ئرا--ق--لا يز--يز---ع

باو-بألا هذ--ه لا--م--ع--ت--سسا
و ايندلا ‘ ةداعسسلاب زوفتل
صسا-ن--لا Ìكأا ا--م--ف ةر--خآلا
لماعتلا اونسسح-ي ⁄ ن-يذ-لا

تنا--ك--ف باو--بألا هذ--ه ع---م
لسشفلا يه ةيمت◊ا ةياهنلا

عار---سصلاو بار----ط----سضلاو
نم فوÿا و بيهرلا قلقلاو
. !لوهÛا

سستيأر نمويه““ ةمّظنم تدق-ت-نأ
““يد--شصت ة---ق---ير---ط““  ،““سشتوو
ديدهتلأ““ـل ةيشسنر-ف-لأ ة-مو-ك◊أ
ةÒخأ’أ ّنأأ ةÈت-ع-م ،““ي-با--هرإ’أ
تأديدهتلاب ةماع مÓشسإ’أ طبرت
ّيذيفنتلأ ريدŸأ لاقو .ةيباهرإ’أ
لÓخ ،ثور ثينيك ،ة-م-ّظ-ن-م-ل-ل

ة-لا-كو ه-ع-م ا-ه-تر-جأأ ة-ل-با-ق--م
رود-شص ة-ي-ششع ““سسر-ب سسنأر--ف““
نحن““ :ةمظنملل يونشسلأ ريرقتلأ

يدشصت ةقيرط ءأزإأ ةياغلل نوقلق
ديدهت-ل-ل ة-ي-شسنر-ف-لأ ة-مو-ك◊أ
لا-م-عأأ كا-ن-ه م-ع-ن .ي-با-هرإ’أ

ةمو-ك◊أ نأأ ود-ب-ي ن-ك-ل ،ف-ن-ع
Úبو ة-ما-ع مÓ-شسإ’أ Úب يزأو--ت
أاطخ أذهو ،يباهرإ’أ د-يد-ه-ت-لأ

ا-شسنر-ف““ نأأ ثور Èت-عأو .““حدا-ف
بجي ،ةيناملعلأ اهديلاق-ت م-غرو
ق--ح مأÎح’ ة--ل--ي---شسو دŒ نأأ
نع Òبع-ت-لا-بو ناÁإ’ا-ب سسا-ن-لأ

’ رمأ’أ أذه نأأ اŸاط ،مهناÁإأ
أذإأ““ :فاشضأأو .““فنع ىلع يوطني
ا-م ا-ن-مؤو-م ة-مو-ك◊أ تن-ط-ي-شش
نإاف ،فنعلأو ناÁإ’أ Úب تواشسو

نع سسان-لأ د-ع-ب-ي-شس ر-مأ’أ أذ-ه
وح-ن نا-يدأ’أ ع-فد-ي-شسو ة-لود-لأ
فاطŸأ ةياهن ‘ ،ةيرشس ةطششنأأ

.““ةروطÿأ ةياغب رمأ’أ أذه
ناكÃ ةيم-هأ’أ ن-م““ :ثور لا-قو
‘ا-ح-شص ل-م--ع ه--نأا--ب رأر--قإ’أ

،عورششم ةنطأوم طاششنو ،عورششم
ةطرششل-ل رو-شص طا-ق-ت-لأ م-ت-ي نأأ

نم دحلل ةليشسوك ةهجأوم لÓخ
.““Úيطرششلأ تاكاهتنأ
ةلدأ’أ هذ-ه م-ك-ئا-غ-لإا-ب““ :ع-با-تو
نم ةطرششلأ نو-ن-ّك“ ة-ير-شصب-لأ

دّر‹ نإأ .ا-ه-ل و-ل-ح-ي ا-م ل-ع--ف
ايفاك اموي نكي ⁄ ةداهششب ء’دإ’أ

Ÿة--لدأ’أ .ة--طر--ششلأ ة---لءا---شس
.““ةيشساشسأأ دعت ةيرشصبلأ

 ةكبسش ككفي نارهو كرد
 ةيرثألا فحتلا ‘ رجاتت

ةعومجملل ةعباتلا ةيفاقثلا تاكلتمŸا ةيامح ةقرف تنكم
ةكبسش كي-ك-ف-ت ن-م نار-هو-ل ي-ن-طو-لا كرد-ل-ل ة-ي-م-ي-ل-قإلا
،ةنيمثلا ةيرثألا فحتلا ‘ ةرجاتŸا ‘ ةسصتfl ةيمارجإا

نم ديدعلا زجحب تحمسس ةيلمع ‘ ،Úسصخسش نم نوكتت
مويلا ملع امبسسح ،ةذوعسشلا ‘ لم-ع-ت-سست ءا-ي-سشأاو ع-ط-ق-لا
.ينمألا كلسسلا تاذل لاسصتلا ةيلخ ىدل ءاثÓثلا

ةيفاقثلا تاكلتمŸا ةيامح ةقرف نأا  ةيلÿا تاذ تحسضوأاو
ةك-ب-سش كي-ك-ف-ت-ب تما-ق ثا-ح-بألا ة-ل-ي-سصف ع-م ق-ي-سسن-ت-لا-ب
ةميقلا تاذ ةيرثألا عطقلا ‘ ةراجتلا ‘ ةسصتfl ةيمارجإا
2٤و33 رمعلا نم ناغلبي Úسصخسش فيقو-ت ع-م ة-ي-خ-يرا-ت-لا

ما-ي-ق-لا دد-سصب ا-نا-ك ،ترا-ي-ت ة-يلو ن-م نارد-ح-ن-ي ،ة--ن--سس
ةناعتسسلاب ةيرثأا عقاوم Èع ةسصخر نود ةيرثأا تايرفحب
.ةذوعسشلل زومرو ةÁدق بتكب
Úسصخسش مايقب ديفت تامولعم ىلع ءانب ،ةيلمعلا ت“ دقو
،ةي-نو-نا-ق Òغو ة-ير-سس ة-ف-سصب ة-ير-ثأا ع-ط-ق ‘ ةر-جا-تŸا-ب
تح-م-سس ة-ي-ل-م-ع-لا نأا زر-بأا يذ-لا رد-سصŸا صسف-ن-ل ادا-ن-ت--سسا
ةيرسصŸا ةكلملل Úلاث“ رارغ ى-ل-ع ع-ط-ق ةد-ع عا-جÎسسا-ب
79و ،ةقرافألا ةهلآلا دحأل زنوÈلا نم لاث“و ،يتيترفين
ةيولعلا ةلودلل دوعت ةسضفلا نم ةعطق78 اهنم ةيدقن ةعطق
عطق عبرأاو ةبلاغألا ةبق◊ بهذلا نم Úتعطقو ،(برغŸا)
¤ا دوعت ةسضفلا نم عطقو ةينامور ةدÓقو ةينامور ةيدقن
و اسسنرف و ادنÓيات نم ةرسصاعم عطق ثÓثو نيدحوŸا ةÎف
““نا-ب-ع-ث-لا Úع““ نا-ي-عد-ت ما-خر-لا ن-م ن-ير--ج--حو ،بر--غŸا

صسمسش) ÁÚدق Úباتك ¤ا ةفاسضا ،ةذوعسشلا ‘ نÓمعتسست
.(ىÈكلا فراعŸا

›اوحب ردقت فحتلا هذهل ةي-لا-م-جإلا ة-م-ي-ق-لا نأا فا-سضأاو
ÚمهتŸا Ëد-ق-ت م-ت-ي-سس ه-نأا ¤ا اÒسشم ،جد نو-ي-ل-م13ر7٤
.قيقحتلا ةياهن دعب ةلادعلل

صسنأا ديلو دمfi :نارهو

تارايسس باـــحسصأا
يسضرم لقنل فاعسسإلا
 نوجتحي نارهوب  ىلكلا

نامشضلأ ةير-يد-م ر-ق-م ،سسمأأ حا-ب-شص ،د-ه-شش
لبق نم تاجاج-ت-حأ ،نأر-هو-ب ي-عا-م-ت-ج’أ
تأرا-ي-شس با-ح-شصأأ ن-م سصأوÿأ Úل-قا--ن--لأ
يشضرملل يحشصلأ ل-ق-ن-ب ة-شصاÿأ فا-ع-شسإ’أ
ةشصاÿأ تأدايعلأ ¤أ يل-ك-لأ ءأد-ب Úبا-شصŸأ

أذهو ““ زيلايد““ يلكلأ لشسغ ةيلمع مهل ءأرجإ’
ةماعلأ ةيريدم Úب ة-مŸÈأ ة-ي-قا-ف-ت’أ ق-فو
ةشصاÿأ تأداي-ع-لأو ي-عا-م-ت-ج’أ نا-م-شضل-ل

طغشضلأ فيفختل أذهو ،يشضرŸأ لا-ب-ق-ت-شس’
ي-ل-ك-لأ سضأر-مأ’ ة-ي-ب-ط--لأ ح--لا--شصŸأ ن--ع
نوجتÙأ بلطو .تايفششتشسŸاب ةدجأوتŸأ
لخدم مامأأ فاعشسإ’أ تأراي-شس أو-ن-كر ن-يذ-لأ

مهتاقحتشسم يقلتب Úب-لا-ط-م ““سسا-ن-ك““ ر-ق-م
لث‡ هب حرشص ام بشسح ،نيرهشش ذنم ةيلاŸأ
¤أ ““رأو◊أ““ ـل د-مfi رو-ك-شش ن-ب Úج--تÙأ

سسانك عم ةيقافت’أ دونب مأÎحأ مدع بناج
اقÓطنأ ،ةشصاÿأ تأدايعلأ ¤أ يشضرŸأ لقنل

 . مهلزانم نم
يعامتج’أ نام-شضلأر-يد-م د-كأأ ،ه-ت-ه-ج ن-م
““رأو◊أ““ ـل يفطل يلشسم روتكد ،نأرهو ةلاكول
ةشسشسؤوم ي-عا-م-ت-ج’أ نا-م-شضلأ قود-ن-شص نأأ
ÚلماعتŸأ عيم÷أ ىلعو Úنأوقب Òشست ةينطو
احشضوم ،اهمأÎحاب يعامتج’أ نا-م-شضلأ ع-م
سصأوخنيلقان عم عامتجأ دقع ” مايأأ ذنم هنأ

لوح سضوافتلل فاعشسإ’أ تأرايشس باحشصأأ نم
ام قفو ةيلاŸأ مهتاقحتشسم د-يد-شست ة-ي-ل-م-ع

Áلمعلأ ةيقافتأ دو-ن-ب بشسحو نو-نا-ق-لأ ه-ي-ل
ةرايشس21 براقي مهدد-عو ،م-ه-ع-م ة-مŸÈأ
انوناق كلانه نأأ أومهفتي ⁄ مهنأأ ’إأ ،فاعشسأ
يحشصلأ لقنلأ تاقحتشسم ديدشست هبجوÃ متي
طبرت يتلأ ةفاشسŸأ نم اقÓ-ط-نأ ي-شضر-م-ل-ل

يرجيشس يتلأ ةدايعلأ نا-ك-مو سضيرŸأ لز-ن-م
ةفاشسŸأ كلت ايلام مييقت مثنمو ““زيلايد““ اهيف
ام وهو ،نوناقلأ هب حمشسي ام قفو اهنمث ددشسيو

يقلت نودير-ي ن-يذ-لأ نو-قا-ن-لأ ه-م-ه-ف-ت-ي ⁄
با-شست-حأ نود ي-شضرŸأ ل-ق--ن تا--شضيو--ع--ت
أوماق يتلأ ةيقافت’أ اهيلع سصنت يتلأ ةفاشسŸأ
راششأأو .ةيريدŸأ عم دقاعتلل اهيلع عي-قو-ت-لا-ب

لوؤوشسم ةلءاشسÃ ما-ق ه-نأأ ¤إأ ي-ف-ط-ل ي-ل-شسم
ديدشستلأ ةقيرط لوح ةير-يدŸا-ب تا-شضيو-ع-ت
قفو Òشست رومأ’أ عيمج نأأ Úبتو تاقحتشسŸأ

بعÓتلأ نكÁ ’و ،نونا-ق-لأ ه-ي-ل-ع سصن-ي ا-م
نأأ أÈتعم ،نوناقلأ قرخ وأأ قودنشصلأ لأومأاب

بعÓتلل طغشض ةقرو و-ه Úل-قا-ن-لأ جا-ج-ت-ح
  . قودنشصلأ لأومأاب

   لامآا .ع:نارهو

..كتايح ‘ ةثÓثلا باوبألا يه ام
؟اهعم لماعتت فيكو

صش .ةليسسو :رئاز÷ا

 ثحابلاو بتاكلا
 :ةيرسشبلا ةيمنتلا ‘

يلع رــــــــــــمعم يردسش
moc.liamg@irdehcila

 ـهÊ 2٤٤1اثلا ىدامج1٠  قـفاوŸا  م12٠2 يفناج٤1 صسيمÿا
ةيباهرإلا تاديدهتلاب مÓسسإلا طبرب اهتمهتا

اسسنرف دقتنت ““سشتوو سستيار نمويه““

نداو نـــب صضاــير

!..ءوده لكب

 ةديعسس ةيحÓف ةنسس
رياني21 مو-ي ،Úمو-ي ل-ب-ق ر-ئاز÷ا ‘ ا-ن-ل-ف-ت-حا
و-لو ،ة-ي-حÓ-ف-لا ة-ي-غ-يزا-مألا ة-ن--سسلا ة--ياد--ب--ب
اهيناعم ةيلافتحلا هذه ن-م ذ-خأا-ن نأا ع-ي-ط-ت-سسن
 ةديدع صصرف نم ىرخأا ةسصرف تناكل ،ةيباجيإلا

يقرلاو راهدزلÓ-جأا ن-م ا-ن-يد-يأا Úب ن-م ع-ي-سضت
.حاجنلاو
ةيغيزامألا ةنسسلا ةيادب وأا ،رياني نم رسشع Êاثلا
انركذي نأا لجأا نم ةنسس لك اندواعي ،ةيحÓفلا
ل-ب-ق-ت-سسمو ا-مو-م-ع ة-ي-نا-سسنإلا ل-ب-ق-ت-سسم نأا--ب
ن-م-ف ،صضرألا ة-مد-خ ‘ و-ه ير-ئاز÷ا نا--سسنإلا
يفتكي نم ،هئامسس ‘ مكح-ت-ي ه-سضرأا ‘ م-ك-ح-ت-ي
هسسابل جسسنيسس ،ام-ت-ح ،ه-سضرأا تاÒخ ن-م ا-ي-تاذ
ة-ي--ندŸا ه--ت--عا--ن--سص رو--ط--ت--تو هءاود ع--ن--سصيو
قيقحتل ةرابج تاو-ط-خ و-ط-خ-يو ،ة-ير-ك-سسع-لاو
هافرلاو ءاخرلا ققحي ،ةدو÷ا ةيلاع ايجولونكت
.ةيعامتجلاةلادعلا ›اتلابو
،اÒبك امامتها هلون ⁄ يذلا يقيق◊ا رسسلا نإا

،صضرألا ةمدخ وه ةديدع لود قوفت ¤إا ىدأاو
ةورث نم صضرألاب طبترم وهاملك ىلع زيكÎلاو
قسشع يذلا لوألا ناسسنإلاف ،ةيناويحو ةيحÓف
هقسشع ّلإاهذ-ه ه-تدا-ع ن-ع ه-ف-قو-ت ⁄ لا-حÎلا
Òغ ا-ه-مر-كو ا-هءا-ط--ع ،ا--ه--ت--بو--سصخ ،صضرأÓ--ل
.يهانتŸا

فدهلا كلذ ققحنو صضرألا ةمدخ ‘ حجنن يكلو
¤إا ،صضرألا ةفاقث ¤إا دوعن نأا نم دب ل ،دوسشنŸا
بجي ام كاردإا ¤إا ،رياّني رهسشل ةيقيق◊ا ÊاعŸا
ة-ي-غ-يزا-مأا ة-ن-سس ل-ك ة-ياد-ب د-ن--ع ه--ب مو--ق--ن نأا

.ةيحÓف
كلذ ديعن نأا دب ل ،صضرألا ةفاقثل دوعن ىتحو
ن-طاوŸا Úب ب◊ا كلذو ة-م-ح-ل-لا كل-تو ط-بار--لا

ةسصرف ةنسس لك نم رياّني نم لع‚ نأا ،صضرألاو
،ر--ئاز÷ا صضرأا ة--مدÿ ةد--يد--ج ة---قÓ---ط---نل
.اهلابجو اهباسضه ،اهبوهسس ،اهءارحسص

حور نم تسسيل ،كانهو انه راثت يتلا كراعŸا نإا
ةنسسلا ةيادبل يقيق◊ا ىنعŸا ي-ط-ع-ت لو ر-يا-ّن-ي
عنسصي نأا د-ير-ي يذ-لاو ،ة-ي-حÓ-ف-لا ة-ي-غ-يزا-مألا

ىتح ،مويلا هسضرأا مدخي نأا هيلعادي‹ اخيرات
،ة-مدا-ق-لا لا-ي-جألا ه-ما-ق-م ع--فر--تو ه--ب د--ع--سست
صسيلو ةرمثمةدلو اسضرأا انم ر-ظ-ت-ن-ت لا-ي-جألا-ف

 .هعفن نم Ìكأا هررسض اميقع لادج

تــيقاوم
ةÓــشصلا
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٦٠ :٨٢      :     رــــــجفلا

٢١ :٦5      :     رــــهظلا

5١ :٤3      :     رـــشصعلا

٦5:٧١      :     برغŸا

٩١ :٩١      :     ءاششعلا
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