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ببصسلإ وه إذه ..ةيكمصسلإ ةروثلإ صصقن
نإا ،يخورف دمحأا ديسس ،ةيديسصلا تاجتنŸاو يرحبلا ديسصلا ريزو لاق
›اعأا ‘ ديسصلاو نفسسلا ءانب ›اجÃ لمع-لا ي-ه ا-ي-لا-ح عا-ط-ق-لا ة-يو-لوأا
هنأ’ ،ةموك◊ا سسل‹ هيلع قداسص جمانÈلا اذه نأا ¤إا اÒسشم ،راحبلا

fiيغت ‘ مهسسيسسو ،مهمو يروÒ ‰يرحبلا ديسصلا ‘ داسصتق’ا ط.
ةانقلل ““حابسصلا فيسض““ جمانرب ىلع افيسض هلوزن ىدل ،يخورف حسضوأاو
ةفاك عم يسضاŸا ناوج رهسش ذنم تاسشرو ةدع حتف ” هنأا ،سسمأا ،¤وأ’ا
تاسشرولا لوا-ن-تو ،لو-ل◊ا ن-ع ثح-ب-لاو سصئا-ق-ن-لا سصي-خ-سشت-ل Úي-ن-عŸا
ةسشرولا امأا .رايغلا عطق Òفوتو ةنايسصلاو ةÒغسصلا نفسسلا ءانب ةسصاÿا
وهو ،راحبلا ›اعأاب رحبت يتلا ةÒبكلا نفسسلاب قلعتتف -فيسضي- ةثلاثلا

سصتfl عم‹ ءاسشنإا ددسصب ةرازولا نأا يخورف فسشك ،رحبلا ›اعأاب ديسصلا بناج نأاسشبو  .انيلع ديدج ناديم
ئناوŸا سضعب نأا ¤إا اÒسشم ،Úسصتfl دوجو لظ ‘ نفسسلا هذه ةعانسص اهبلطتت يتلا ايجولونكتلا ‘ نيوكتلاب
نأا ةبسسانŸاب حسضوأاو .ةعانسصلا هذه Óبقتسسم نسضتحتسس لاسشرسشب ةينادم◊او ةبانعو ويزرأاو نوراهوب لثم
حتفيسس امك .ينطولا جامدن’ا قيق–و ايجولونكتلا لقن ةطيرسش ،ناديŸا ‘ عاب اهل لود عم دقعتسس تاكارسش
ءاسصحإا متيسسو ،ÚلاÛا ‘ رامثتسسÓل بلط08 وحن تقلت ةرازولا““ نأا ¤إا اÒسشم ،رامثتسس’ا مامأا لاÛا -لوقي-

.““لبقŸا سسيمÿا مظنتسس ةيسضاÎفا ةودن لÓخ ÚلاÛاب عيراسشŸا عيمج

 ايجيردت بابصشلإ رود حتف
.Úنث’ا مويلا نم ءادتبا ،بابسشلا رودل بقارŸاو يجيردتلا حتفلا  ‘ عورسشلا نع ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو ،سسمأا ،تنلعأا

حلاسصم نايبل اعبت كلذو ،مويلا نم ءادتبإا بابسشلا رودل بقارŸاو يجيردتلا حتفلا ررقت هنأا ،اهل نايب ‘ ،ةرازولا تركذو
عم ،١202 يفناج4١ ‘ خرؤوŸا ،9١ ديفوك ةحئاجب ةطبترŸا ةيحسصلا ةمزأ’ا Òيسستو ةياقولا Òبادتب قلعتŸا لوأ’ا ريزولا

عم قيسسنتلاب ،انوروك ةحئاج روطت ةعباتŸ ةيملعلا ةينطولا ةنجللا فرط نم دمتعŸا يحسصلا لوكوتوÈلل مراسصلا لاثتم’ا
نوفلكم ،بابسشلا تايعمجو ،تاي’ولاب ةسضايرلاو بابسشلا يريدم نأا ةرازولا  تدكأاو .ةسضايرلا بطل ينطولا زكرŸا

.انوروك سسوÒف راسشتن’ ايدافت ،راـطإ’ا اذه ‘ دمتعŸا يحسصلا لوكوتوÈلل مراسصلا قيبطتلا نامسض ىلع رهسسلاب

ةينيد ةدصشرم694 جامدإ’  Óماك نآإرقلإ ظفح طرصش ءاغلإاب بلاطم
ةينيدلا نوؤوسشلا ريزو ،يواسش رهاط ،سسلÛاب ةينازيŸاو ةيلاŸا ةن÷ وسضعو ،ينطولا يبعسشلا سسلÛاب بئانلا بلاط
.Óماك نآارقلا ظفح طرسش ءاغلإاب ايئانثتسسا نهبسصانم ‘ ةينيد ةدسشرم005 ةبارق جامدإاب يدهملب فسسوي فاقوأ’او
‘ ايلعف نهماهم نسسرام تاينعŸا نأا ىلع ،يباتك لاؤوسس سصن ‘ ريزولا ¤إا هجوŸا هبلطم ‘ يواسش رهاطلا بئانلا دنتسساو
حلاسصم فرط نم هيلإا نههيجوت دعب ،ةينيدلا نوؤوسشلا عاطق ‘ تاونسس0١ ةليط ةرمتسسمو ةيداع ةفسصبو ةبترلا تاذ
.ةيمÓعإ’او ةيباقعلا تاسسسسؤوŸاو ةينآارقلا سسرادŸاو دجاسسŸاب ظعولاو ينيدلا داسشرإ’ا ةسسرامŸ ليغسشتلا تايريدم
ةماعلا ةيريدŸا حلاسصم نأا مغر ،Óماك نآارقلا ظفح طرسشب اقلعم يقب تاينيدلا تادسشرŸا جامدإا نإا يواسش رهاطلا لاقو

‘ تاسصبÎمك ةينيد ةدسشرم694 ـل ةيئانثتسسا ةفسصب جامدإا ىلع اهتقفاوم تدبأا يرادإ’ا حÓسصإ’او ةيمومعلا ةفيظولل
ينهŸا جامدإ’ا ىلع ةدعاسسŸا يزاهج نم نيديفتسسŸا جامدإا نمسضتŸا9١02-2١ ‘ رداسصلا9١633 مقر يذيفنتلا موسسرŸا راطإا
5١ ظفحب يعما÷ا نيوكتلا ‘ تابلاطم تاينيدلا تادسشرŸا نأا ¤إا ردسصŸا راسشأاو .تاداهسشلا يلما◊ يعامتج’ا جامدإ’او
نم Óماك نارقلا ظفح طرسش نود ءانثتسسا اهبسصنم ‘ ةينيد ةدسشرم694 جامدإاب سصيخÎلا نأا افيسضم ،ريدقت Ìكأا ىلع ابزح

.نطولا دجاسسŸ نسس◊ا Òسسلا نامسض هنأاسش

 رإو◊إ نم دب ’ :ةزغن
 لامعأ’إ لاجر Úب

ةيلاردفنوك-لا ة-سسي-ئر ،ةز-غ-ن ةد-ي-ع-سس تد-ق-ت-نا
لسصا◊ا سضومغلا ،ةيرئاز÷ا تاسسسسؤوملل ةماعلا
حتف ةرورسض ىل-ع ةدد-سشم ،ع-يرا-سشŸا ح-ن-م نأا-سشب

ةباسصع““ تازواŒ فقول لامعأ’ا لاجر عم راوح
.اهفسصو دح ىلع ““ةيفخ
نإا ““راو◊ا ىدتنم““ ‘ ،سسمأا ،ةزغن ةديعسس تلاقو
⁄ اÒثك Úمولظ-مو فا-ظ-ن لا-م-عأا لا-جر كا-ن-ه
طورسش Îفدبو سساقŸا ىلع عسضوت عيراسشم كانه نأا ةثدحتŸا تفسشكو ،““مهقوقح اوذخأاي

ةداعإ’ لامعأ’ا لاجر عم راوح حتفل ةجا◊ا ىلع ةدكؤوم ،عورسشŸا بحاسص سساقم ىلع
يتلا تازواجتلا هذه ىلع ءاقبإ’ا ى-ل-ع ““ة-ي-ف-خ ة-با-سصع““ ل-م-ع ل-ظ ‘ ا-ه-با-سصن ¤إا رو-مأ’ا

هنأا ةثدحتŸا تÈتعا ،لظلا قطانم سصوسصخبو .ينطولا داسصتق’ا ىلع ابلسس سسكعنتسس
تانكسس حنمو ةيحÓفلا يسضارأ’ا ةعارزو عناسصم ةماقإ’ اهسصيسصخت ÚيلÙا ÚلوؤوسسŸا ىلع
Ÿا ‘ اهينطاوŸة’ولا سضعب ءادأا ةدقتنم ،ند.
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ايجيردــت انوروك حاقل عيزوـت :لاحر
ةيملعلا ةنجللا وسضعو ،تايفسشتسسŸا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازوب ةيحسصلا حلاسصملل ماعلا ريدŸا دكأا
Ÿةيلمع ‘ عورسشلل بهأات ةلاح ‘ ةيبطلا مقطأ’ا لك نأا ،لاحر سسايلإا ،انوروك ءابو يسشفت دسصرو ةعبات
لكل ةيناكسسلا ةفاثكلا يعارتو ةيجيردت ةفسصب نوكتسس حاق-ل-لا ع-يزو-ت ة-ي-ل-م-ع نأا ¤إا اÒسشم ،ح-ي-ق-ل-ت-لا

ة-ي-ح-سصلا ح-لا-سصŸا ل-ك نأا ،¤وأ’ا ة-ي-عاذإ’ا ةا--ن--ق--ل--ل ح--ير--سصت ‘ ،سسمأا ،لا--حر ف--سشكو .ة--ق--ط--ن--م
حيقلتلا ةيلمع““ نأا ¤إا اÒسشم ،حاقللا لابقتسس’ ةزهاج ،ينطولا باÎلا لماك Èع ،ةيئافسشتسس’او

 .““ةنسسلا لوط ىلعو ةيجيردت نوكتسس
حاقللا““ نأا ةيسصولا ةرازولاب ةيحسصلا حلاسصملل ماعلا ريدŸا حسضوأا ،لسصتم قايسس ‘

ةفاثكلا اسضيأا بسسحو ،ةرفوتŸا ة-ي-م-ك-لا بسسح ،ة-ي-ج-يرد-ت ة-ق-ير-ط-ب عزو-ي-سس
،حيقلتلاب ةينعŸا تائفلا ددح دق يملعلا سسلÛا““ نأابو ““ةقطنم لكل ةينكسسلا

.““ةيجيتاÎسس’ا تاعاطقلاو ةحسصلا عاطق يمدختسسŸ نوكتسس ةيولوأ’او
”““ هنأا ،سساعد ليدع دمfi ،ةنيطنسسق ةي’وب ةحسصلا ريدم دكأا ،هتهج نم

Èع حيقلتلا لحارم ةفاك ة-ع-با-تÃ ل-ف-ك-ت-ت-سس ،ي-ب-ط ق-ير-ف04١ ليك-سشت
قطانŸا Èع ةلقنتم ىرخأاو ،ةنيطنسسق ةي’وب ةيئافسشتسس’ا تاسسسسؤوŸا

ةيزهاجب ÚنطاوŸا ةفاك ةي’ولا تلذب ةحسصلا ريدم نأامط امك ،““ةيئانلا
.انوروك سسوÒف دسض حيقلتلا ةلمح حا‚إ’ عاطقلا

 ةيوإرحصصلإ ةحايصسلإ ت’اكو هيلإإ تعد ام إذه
ن-م ة-ل-م-ج تسساÔم-ت-ب ة-ي-فا-ق-ث-لا تا-ي-ع-م÷او ة-ي-حا-ي-سسلا ت’ا-كو--لا تع--فر
،ةيرئاز÷ا ةيحايسسلا ةهجولل جيوÎلاو اه-طا-سشن ل-قر-ع-ت ي-ت-لا ت’ا-غ-سشن’ا

ةبسسنلاب ةÒسشأا-ت-لا ى-ل-ع لو-سص◊ا تاءار-جإا ل-ي-ه-سست ‘ ا-سسا-سسأا ة-ل-ث-م-تŸاو
لÓخو .بون÷ا تاي’وب ةيحايسسلا تاناكمإÓل جيوÎلاو بناجأ’ا حايسسلل
ت’ا-كو-لا ي-ل-ث-مÃ ي-ن-طو-لا ي-ب-ع-سشلا سسلÛا-ب ة-حا-ي-سسلا ة-ن÷ عا-م-ت--جا
نأا دكأا ،يردان رسضÿ ةسسائرب تسساÔمتب ةيفاقثلا تايعم÷او ةيحايسسلا
بسسح لك ،تاعاطقلا لك دوهج رفاظت بلطتي ةحايسسلا عاطقب سضوهنلا
ةفاقثلا ةن÷ مامتها زربأا امك ،ةفاق-ث-لاو ة-ئ-ي-ب-لاو ل-ق-ن-لا-ك ،ه-سصا-سصت-خا

ةيوارحسصلا ةحايسسلاو ةماع ة-حا-ي-سسلا ر-يو-ط-ت-ب لا-سصت’او ة-حا-ي-سسلاو
‘ Úلعافلاو ةيحايسسلا ت’ا-كو-لا ي-ل-ث‡ ت’ا-غ-سشنا ترو-ح“و .ة-سصا-خ

ثيح ،انوروك ةحئاج ءارج ةقطنŸاب يحايسسلا طاسشنلا عجارت لوح لاÛا
ةÒسشأاتلا ىلع لوسص◊ا تاءارجإا ل-ي-ه-سست ى-ل-ع ل-م-ع-لا ةرور-سضب او-ب-لا-ط

تاي’وب ة-ي-حا-ي-سسلا تا-ي-نا-ك-مإÓ-ل ج-يوÎلاو بنا-جأ’ا حاو-سسل-ل ة-ب-سسن-لا-ب
حتف ةيمهأا ىلع تسساÔمتب ةيحايسسلا ت’اكولا ولث‡ ددسش امك ،بون÷ا
¤إا اوقرطت امك ،اهنم ةدوجوŸا ليهأا-تو ة-ي-حا-ي-سسلا ق-طا-نŸا و-ح-ن تا-قر-ط-لا

ةفاسضإا ،عاطقلا ‘ ةطسشانلا تايعم÷ا معدو ةحايسسلل ينطولا سسلÛا ليعفت
.ةحايسسلا عاطق ‘ رامثتسسÓل همعدو بابسشلا عيجسشت ¤إا

Úعو مازق Úع نم لكب ةفاقثلل ةبدتنم تايريدم دوجو مدعل نولخدتŸا هبنو
معدو ةفاقثلا رودو تابتكŸاك ةيفاقثلا لكايهلا ليهأاتو حتف ةداعإاب اوبلاطو ،حلاسص

.جوتنŸا قيوسستل نكامأا Òفوتو لظلا قطانم ‘ ةيديلقتلا ةعانسصلا

AIS طــــــــــــسسو :عــــــــــبطلا
ةخسسن0032 :سسمأا خسسن ددع

٢٢٢
تايفو5و ةباصصإإ

ةعاصس4٢ لÓخ
،سسمأا ،ة-ح-سصلا ةرازو تن--ل--عأا

ةيدج ةباسصإا222 ليجسست نع
لÓخ ،دجتسسŸا انوروك سسوÒفب
بسسحو  .ةÒخأ’ا ة--عا--سس42ـلا
ة--ن÷ ن--ع مÓ--عإ’ا---ب ف---ل---كŸا
،انوروك سسوÒف دسصرو ةعباتŸا
د-ق-ف ،رارو-ف لا-م--ج رو--ت--كد--لا

تا-با-سصإ’ا ة-ل-ي-سصح تع--ف--ترا
.ةلاح33830١ ¤إا سسوÒفلاب

،تايفو5 ليجسست ” ام-ن-ي-ب
ا--يا--ح--سض دد--ع ع---ف---تÒل

ي---جا---ت---لا سسوÒف----لا
6382 ¤إا دÓ--ب---لا---ب

.ةافو ةلاح

رئاز÷ا
٧١

نارهو
9١

ةـــبانع
6١
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تاعفأرŸأ ةياهن دعب

يتيسضق ‘ مك◊اب قطنلا
ليؤ“و تارايسسلا بيكرت

يفناج82 مؤي ةلم◊ا
ليؤمتلأ فلم ةمكاfi ةشسل-ج ي-شضا-ق دد-ح

9102 تايشسائرل ةيباختنلأ ةلمحلل يفÿأ
ءاشضق سسلجÃ تأرايشسلأ عناشصم تأزايتمأو
.ماكحألاب قطنلل يفناج82 خيرات ةمشصاعلأ
ةيشضق ‘ ÚمهتŸأ عافد تاعفأرم تهتنأو
ةلمحلل يفÿأ ليؤمتلأو تأراي-شسلأ بي-كر-ت
قلعتيو ،ةقيلفتؤب زيزعلأ دبعل ة-ي-با-خ-ت-نلأ
مهمدق-ت-ي ءأرزو4ـب ة-ي--شضق--لأ ‘ ر--مألأ
ىيحيوأأ دمحأأ ناق-ب-شسألأ نلوألأ نأر-يزؤ-لأ
ر-يزو ¤إأ ة-فا--شضإأ ،لÓ--شس كلاŸأ د--ب--عو
ريزوو يفشسؤ-ي ف-شسؤ-ي ق-ب-شسألأ ة-عا-ن-شصلأ
ةغللأ تناكو .ةدب بؤجfi قبشسألأ ةراجتلأ
ةعفأرم لك ‘ ةيغاطلأ ةغللأ يه ةينؤناقلأ
،ةهاكفلأ عباطب رخآأ ¤إأ Úح نم تجزتمأ

‘ fiتور رشسك عافدلأ نم ةلواÚ أÙةمكا
ةيطبشضلأ اهتدتنشسأ يتلأ عئاقؤلأ لقث ليقثلأ
،تقؤلأ نم بيشصن Úمهتملل ناكو .Úمهتملل

ايند يشضاقلأ مهل اهتحنم ةÒخأأ ةملك ءاقلإل
تلاشسأأ ةمكاfi ىلع راتشسلأ لأدشسإأ لبق ،دأز
.طرافلأ ماعلأ ذنم È◊أ نم Òثكلأ

ب .سسنأأ

:فسشكي ديÈلأ ريزو

نم رانيد رايلم659 بحسس
0202 ‘ ›آلا فارسصلا

ةيكل-شسلأ تÓ-شصأؤŸأو د-يÈلأ ر-يزو ف-ششك
بحشس ” هنأأ ،رأزمؤب ميهأربإأ ،ةيكلشسÓلأو
فأرشصلأ ةزهجأأ نم رانيد رايلم659 نم Ìكأأ
لÓ-خ رأز-مؤ-ب فا-شضأأو .0202 ة-ن-شس ›آلأ
غلبم نأأ ،ديÈلل يقيرفإلأ مؤيلاب لافتحلأ
فرع ›آلأ فأرشصلأ ةزهجأأ نم تابؤحشسلأ
ةيشصاخ تفرع امك .ةئاŸاب51 ةبشسنب ةدايز
784 ة-ب-شسن--ب ةدا--يز تنÎنإلأ Èع ع--فد--لأ
فلأ399و نيÓ-م3 ل-ي-ج-شست ”و ة-ئاŸا-ب

نأأ ر--يزؤ--لأ فا--شضأأو .0202 ةنشس ة-ي-ل-م-ع
عفدلأ ةز-ه-جأأ ى-ل-ع ةّذ-ف-نŸأ تا-ي-ل-م-ع-لأ
.ةئاŸاب377 ن-م Ìكأأ تغ--ل--ب ÊوÎك--لإلأ
تدع تذختأ ة-مؤ-ك◊أ نأأ ر-يزؤ-لأ ف-ششكو
نم فيفخ-ت-ل-ل د-يÈلأ عا-ط-ق ‘ تأءأر-جإأ

ةمدÿأ رأرمتشسأ نام-شضل ا-نورؤ-ك ة-ح-ئا-ج
و .ق.ةيمؤمعلأ

يزعي يقيرفإلا ناÈŸلا
اياحسض ‘ رئاز÷ا

ةسسبتب ناب÷ا راجفنلا
را-ششت-شسŸأ ،يد-ن÷أ ى-ف--ط--شصم مد--ق--ت
،ي-ق-ير-فإلأ ناÈŸلأ سسي-ئر-ل ي-شسا--ي--شسلأ
تÓئاع-لو ،ر-ئأز-ج-ل-ل ة-شصلاÿأ ه-يزا-ع-ت-ب

عقو يذلأ سسيشسÿأ يباهرإلأ لمعلأ اياحشض
لتقم نع رفشسأأو ةشسبت ةيلؤب ناجيلث ةيدلبب

رثإأ ،نيرخآأ ةثÓث ةباشصإأو سصاخششأأ ةشسمخ
.مهترايشس رورم تقو ةلبنق راجفنأ
هردشصأأ نايب ‘ ،يدن÷أ ىفطشصم فشصوو
هذه لثم ،ة-يرا-ب-خإأ ع-قأؤ-م ه-ت-ل-ق-ن ،سسمأأ
ا-ه-نأل ،ة-نا-ب÷ا-ب ة--ي--با--هرإلأ لا--م--عألأ
،Úنمآلأ ءايربألأ عورتو ÚيندŸأ فدهتشست““

،““ةيوامشسلأ عئأرششلأ ع-ي-م-ج ع-م ى-فا-ن-ت-تو
دؤه÷أ لك دششحب ›ودلأ عمتÛأ ابلاطم
هلاشصئتشسأو باهرإلأ ىلع ءاشضقلأ لجأأ نم
ةرهاظلأ هذه تحبشصأأ نأأ دعب هروذج نم

مل-شسلأو ن-مألأ ى-ل-ع ا-م-هأد أر-ط-خ ل-ث“
ي-شسا-ي-شسلأ را-ششت-شسŸأ مد-ق-تو .Úي-لود-لأ
ءأزعلأ سصلاخب يقير-فإلأ ناÈŸلأ سسي-ئر-ل
بع-ششلأو ا-يا-ح--شضلأ ر--شسأأ ¤إأ ةا--شسأؤŸأو
هللأ ¤أ ءاعدلاب اهجؤتم ،قيقششلأ يرئأز÷أ

ثدا◊أ أذه ءأد-ه-شش د-م-غ-ت-ي نأأ ل-جو ز-ع
،هتانج حيشسف مهنكشسي نأأو ،هت-م-حر ع-شسأؤ-ب
ءاف-ششلا-ب Úبا-شصŸأ ع-ي-م-ج ى-ل-ع نÁ نأأو
أؤقل Úنطأؤ-م ة-شسم-خ نأأ ر-كذ-ي .ل-جا-ع-لأ

حور-ج-ب نور-خآأ ة-ثÓ-ث بي-شصأأو ،م-ه-ف-ت-ح
سسيمÿأ مغل راجفنأ رثإأ ،ةرؤطÿأ ةتوافتم
ناك يتلأ ةيعفنلأ ةبكرŸأ رورم دنع يشضاŸأ

،مورلأ قينخ دأؤب ،ايا-ح-شضلأ ا-ه-ن-ت-م ى-ل-ع
ب .ع.ةشسبت ةيلؤب ،ناجيلث ةيدلبب

،سسمأأ ،ينطؤلأ عافدلأ ةرأزؤل نايب بشسحو
يتايلمعلأ عاطقلأ نم ةرايزلأ تلهتشسأ دقف
،لابقتشسلأ مشسأرم دعبب ،فودنتب يبؤن÷أ
ى-ف-ط-شصم ءأؤ-ل-لأ ة-ق-فر ،ق-ير-ف-لأ سسأأر--ت
،ةثلاثلأ ةيركشسعلأ ةيحانلأ دئاق يل-ي-عا-م-شس
عاطقلأ دأرفأأو تأراطإأ هرشضح ايهيجؤت ءاقل
دأرفأأ اهعبات ،ةملك قيرفلأ ىقلأأو .يتايلمعلأ

ةينقت Èع ةيحانلأ تأدحوو تاعاطق عيمج
:قيرفلأ دروأأو.دعب نع ي-ئرŸأ ر-شضا-ح-ت-لأ
سصلıأ سصر◊أ أذه ءأرو نم ىعشسن اننإأ““

مأؤق تأردق زيزعت ةلشصأؤم ¤إأ ،ÊافتŸأو
Úمأاتو ،يبعششلأ ينطؤلأ سشي-ج-ل-ل ة-كر-عŸأ

كلذ يتأايو ،““هتيزهاج نم عفرلأ تابلطتم
Ãشس– نمشضي اÚ يتايلمعلأ ءأدألأ ةيقرتو

،سشي÷أ تانؤكمو تÓيكششت ةفاكل ›اتقلأو
.تايدحتلأ ة-فا-ك ع-فر ى-ل-ع أردا-ق نؤ-ك-ي-ل
ةفاك لؤقأأ““ :ةح-ير-ق-ن-شش ق-ير-ف-لأ فا-شضأأو
ةمدخ ،اهتعيب-ط تنا-ك ا-م-ه-م تا-يد-ح-ت-لأ

Ÿمأدقأل اتيبثتو ،ا-ي-ل-ع-لأ ر-ئأز÷أ ة-ح-ل-شص

Úك-شسم-تŸأ ا-ه-ئا-ن-بأأ ..ءا-ي-فوألأ ا-ه-ئا-ن-بأأ
اهنمأأو اهلÓقت-شسأو ا-ه-تدا-ي-شسو ا-ه-تد-حؤ-ب
رحد ىلع مزعلأ نيدقا-ع-لأو ،ا-هرأر-ق-ت-شسأو
كل--ت ،““ة--يدا--عŸأ تا--ط--طıأ ة---فا---ك
بيرقلأ سسمألأ ‘ تلششف يتلأ تاططıأ

،باهرإلأ ةمؤثرـج فيظؤت ‘ اعيرذ Óششف

ةئيندلأ لئاشسؤلأ نم ىرخأأ ة-ل-ي-شسو ه-ل-ع-جو
ةهؤبششŸأ فأدهألأ قي-ق-ح-ت-ل ،ة-مأد-ه-لأو
قيرفلأ دكأأو .قير-ف-لأ ف-ي-شضي ،ة-شضر-غŸأو
لششفتشس تلواÙأ هذه نأأ ةحيرقنشش ديعشس
.ةشسيشسÿأ اهتأروانم ةفاك ‘ أدغو مؤيلأ

،ليشصألأ ينطؤلأ جهنلأ نأأ قيرفلأ دكأأو أذه

سصÓخإأ لكب ،هلÓخ نم سشي÷أ لمعي يذلأ
هدعب ام ف-ير-ششت ه-تأذ د-ح ‘ ؤ-ه ،Êا-ف-تو
دروأأو .يبعششلأ ين-طؤ-لأ سشي-ج-ل-ل ف-ير-ششت
نم قحتشست ةبيط-لأ سضرألأ هذ-ه““ :ق-ير-ف-لأ

ليل طبأريو ،اهعؤبر ةفاك يمحي نأأ انششيج
ةينطؤلأ اهدودح ةفاك فرا-ششم ى-ل-ع را-ه-ن
ج-ه-نŸأ أذ-ه ذا-خ-تأ““ :ا-ف-ي-شضم ،““ةد-يدŸأ
هدعب ام ف-ير-ششت ه-تأذ د-ح ‘ ؤ-ه د-يد-شسلأ
ليلشس ،يبعششلأ ين-طؤ-لأ سشي-ج-ل-ل ف-ير-ششت

نأأ قيرفلأ دكأأو .““ينطؤلأ ر-ير-ح-ت-لأ سشي-ج
هب-جأؤ-ب مؤ-ق-ي ؤ-هو ،أد-بأأ ى-شسن-ي ل سشي÷أ
رشضحتشسي نأاب ،هدÓبو هبعشش ؤ-ح-ن ي-ن-طؤ-لأ
رخأز-لأ ر-ئأز÷أ ي-شضا-م ،د-يد-شش نـع-م-ت-ب
ةؤق ثعأؤ-ب ه-ن-م م-ه-ل-ت-شسيو ،تلؤ-ط-ب-لا-ب
.ةدأرإلأ

تأدحؤلأ نم ددع دقفتب قيرفلأ ماقو أذه
ىدشسأأو دود◊أ ىل-ع ة-ط-بأرŸأ ة-ي-لا-ت-ق-لأ

اهتداقل ،تاهيجؤتلأو تاميلعتلأ ن-م ة-ل-م-ج
¤إأ ،تاميلعتلأ هذه يمرتو .اهيمد-خ-ت-شسمو
ةفاكل يدشصتلل ،رذ◊أو ةطي◊أ ة-ف-عا-شضم
.رطاıأو تافآلأ

ءابو ةعباتمو دشصرل ةيملعلأ ةنجلل يمشسرلأ قطانلأ حشضوأأ
‘ حيقلتلأ ةيل-م-ع ‘ قÓ-ط-نلأ نأأ ،رأرؤ-ف لا-م-ج ،ا-نورؤ-ك
متيشس امك ،حاقللأ نم ةنحشش لوأأ يقلت رؤف قلطنيشس رئأز÷أ
يحشصلأ زكرŸاب ةعاشس فشصن حاقللأ يق-ل-ت-م ى-ل-ع ءا-ق-بإلأ

Ÿخ ،سسمأأ ،رأرؤف لامج لاقو .هتلاح ةعباتÓافيشض هلوزن ل
سسوÒف ةهجأؤŸ لح ل هنإأ ،ةيناث-لأ ة-ي-عأذإلأ ةا-ن-ق-لأ ى-ل-ع
يحشص زكأرم8 سصيشصخت ” ثيح ،حيقل-ت-لأ ىؤ-شس ا-نورؤ-ك
ةيحشص زكأرم سصشصختشس اميف ،ميعطتلأ ةيلمع ‘ قÓطنÓل

ثدحتŸأ نأامطو .لظلأ قطانم ناكشس م-ي-ع-ط-ت-ل ة-ل-ق-ن-ت-م
،رئأز÷أ اهينتقتشس يتلأ تاحاقللأ نمأأو ةيلا-ع-ف سصؤ-شصخ-ب

حاقل ن-م ة-عر-ج ف-لأأ005 م-ل-ت-شست نأأ رر-قŸأ ن-م ثي--ح
عم تاثداÙأ لشصأؤتت اميف ،¤وأأ ةلحرمك ““‘ كينتؤبشس““

حاقللأ نم ¤وألأ ةنحششلأ ةيمك د-يد-ح-ت-ل ي-ن-ي-شصلأ بنا÷أ
Úتعرجب سصخششلأ سسفن حيقلت متيشس هنأأ احشضؤم ،ينيشصلأ

ةلمحب Úينعم Òغ لافطألأ نأأ دكأأ رأرؤف .حاقللأ سسفن نم
نم ةئاŸاب07 حيقلت ¤إأ حمطي اميف ،انورؤك دشض حيقلتلأ
نإأ لهجي يذلأ ءابؤلأ ةهجأؤŸ ديحوو دحأو لحك Úيرئأز÷أ
عجأرت ¤إأ أÒششم ،هÒبعت دح ىلع Óبقت-شسم رؤ-ح-ت-ي-شس نا-ك
رذحو .تاباشصإلأ ددع عجأرت دعب ةيئاقؤلأ Òبأدتلاب مأزتللأ

لابقتشساب ةرطاfl نؤكيشس دود◊أ حتف نأأ نم رأرؤف لامج
.انورؤك سسوÒف نم ةديد÷أ ةرفطلأ
حتف ةلأاشسم داعبتشسأ دكؤؤتل رأرؤف لام-ج تا-ح-ير-شصت ي-تأا-تو
Úقلاعلأ نم تأءأدنلأ لشصأؤت مغر نهأرلأ تقؤلأ ‘ دود◊أ
ثيح ،ددfiو يؤشضؤف ءÓجإأ ىلع دامتعلأ نم لدب اهحتفل

ةدافتشسلأ لجأأ نم ةمواشسملل سضرعتلأ نم نؤقلاعلأ ىكتششأ
¤إأ مهع-فد ا-م ؤ-هو ،ن-طؤ-لأ سضرأأ ؤ-ح-ن ءÓ-جإأ ة-ل-حر ن-م
جراÿأ ‘ ةيرئأز÷أ تايلشصنقلأو تأرافشسلأ مامأأ جاجتحلأ

‘ fiة-با-ج-ت-شسلأ ¤إأ تا-ط-ل-شسلأ ع-فد-ل ة-لوا Ÿحتف بلط
.دود◊أ

‘ ÚنطأؤŸأ نواهت نأأ رأرؤف لامج Èتعأ ،ىرخأأ ةهج نم
لشسغو ةمامكلأ ءأدترأ نم ةي-ئا-قؤ-لأ تأءأر-جإلا-ب مأز-ت-للأ
فلأأ71 ةورذ ¤إأ ىدأأ ،يعامتجلأ دعابتلأو ماظتناب نيديلأ

52و ةيشضاŸأ ةفئاشصلأ ‘ ¤وألأ ةجؤŸأ لÓخ ةباشصإأ ةلاح
ددششو .يشضاŸأ Èمفؤن رهشش ةيناثلأ ةجؤŸأ لÓخ ةلاح فلأأ
،سسوÒفلأ عم سشياعتلأ ىلع دؤعتلأ ةرورشض ىلع ثدحتŸأ
ع .ن.ةيزأÎحلأ Òبأدتلاب مراشصلأ ديقتلأو

Îم رايلم7.2 نم Ìكأأ0202 ةنشس هايملل ةيرئأز÷أ تجتنأأ
ىؤتشسŸأ ىلع ةنكاشسلأ ديوزتل بورششلأ ءاŸأ نم بعكم
.ايمؤي بعكم Îم نؤيلم3.7 لداعي ام يأأ ،ينطؤلأ
اهعقؤم ‘ هاي-م-ل-ل ة-ير-ئأز÷أ ه-تر-ششن ؤ-يد-ي-ف ‘ ءا-جو
‘ هنأأ ،0202 ةنشسل اهتليشصح لؤح ،كؤبشسيف ىلع يمشسرلأ
بورششلأ ءاŸأ Òفؤتل ةيمؤمعلأ ةمدÿأ ةيرأرمتشسأ راطإأ
Ìكأأ ةشسشسؤؤŸأ تدنج ،ةحئا÷أ فورظ مغر Úنطأؤملل

نشسحأأ Òفؤتل ةدعشصألأ عيمج ى-ل-ع ل-ما-ع ف-لأأ43 نم
.ÚنطأؤŸأ ةدئافل تامدÿأ
تماق ،يئاŸأ درؤŸأ رد-ه-ل د-ح ع-شضؤ-ل ا-ه-ن-م ا-ي-ع-شسو
برشست فلأأ022 نم Ìكأأ حÓشصإاب0202 لÓخ ةشسشسؤؤŸأ

تشضق اميف مؤيلأ ‘ يئام برشست306 لداعي ام يأأ ،يئام
.يئأؤششع طبر0004 نم Ìكأأ ىلع
ليهأات ةداعإأ لاغششأأ نم ءاهتنلأ0202 ةنشس تفرع امك
كيهان ملك462 ةفاشسم Èع كلذو ،ندم ةشسمخ ‘ ةكبششلأ

ةرتؤفلأ نم ليلقتل-ل دأد-ع ف-لأأ602 ن-م Ìكأأ ع-شضو ن-ع
نامشضل ةيئاŸأ تاششنŸأ ةنايشص لا‹ ‘ امأأ .ةيفأز÷أ
لÓخ هايملل ةيرئأز÷أ تماق دقف ،ىؤشصقلأ ةيزها÷أ

امو ،رئب062 نم ديزأأو ،بقن0014 نم Ìكأأ زا‚إاب0202
ة÷اعŸ ةط001fi نم Ìكأأو ،خشض ةط0002fi نع ديزي
نأزخ0018 نم Ìكأأ ةÎفلأ تأذ لÓخ تز‚أأ امك .هايŸأ

،بعكم Îم نؤيلم7ر8 ـب ردقت ةيلامجإأ ةقاط يذ يئام
ةلتكلأ ةيدا-حأ ة-ط31fiو ،نداعŸأ عز-ن-ل ة-ط02fiو
 .رحبلأ هايم ةيلحتل
تأذ بشسح -0202 ةنشس ةزجنŸأ عيراششŸأ هذه Úب نمو
جرب تايلو نم لكب ةع-قأو ة-يد-ل-ب11 نيؤ“ -رد-شصŸأ
كلذو ،بورششلأ ءاŸاب ةلي-شسŸأو ف-ي-ط-شسو ج-ير-ير-عؤ-ب
تيدشسلت دشس نم اقÓطنأ ةمشسن فلأأ621 نم Ìكأ ةدئافل
.ةريؤبلأ ةيلؤب دجأؤتŸأ
نيؤمتب ةÎفلأ تأذ لÓخ هايمل-ل ة-ير-ئأز÷أ تما-ق ا-م-ك

775 نم Ìكأأ ةدئافل كلذو ،يقأؤبلأ مأأ ةيلؤب رئأود ةشسمخ
Úعب دجأؤتŸأ سسي-كروأأ د-شس ن-م ا-قÓ-ط-نأ ة-م-شسن ف-لأ
.يقأؤبلأ مأأ ةيلؤب نوركفلأ
ها-يŸأ ل-يؤ– زا‚إأ كلذ-ك ع-يرا-ششŸأ Úب ن-م د-جؤ--يو
ةمشسن ف-لأأ001و نؤ-ي-ل-م ن-م Ìكأل بر-ششل-ل ة◊ا--شصلأ
ميعدت أذكو ،نأؤهم دشسل ة÷اعŸأ ةطfi نم اقÓطنأ

ةنتاب ةيلؤب تايدلب ثÓث ةدئافل بورششلأ ءاŸاب نيؤمتلأ
دشس نم اقÓطنأ كلذو ،ةمشسن فلأأ802 نم Ìكأأ حلاشصل
.رودŸأ ةيدك
لجأأ نم هايŸأ ةدؤجو ةيعؤن ةبقأرم زيزعت لا‹ ‘ امأأ
اهنأأ ةشسشسؤؤŸأ تحشضوأاف ،ةيمؤمعلأ ةحشصلأ ىلع ظاف◊أ

Èع رباıأ زيهجت-ل ةد-يد-ج تأد-ع-م ءا-ن-ت-قا-ب تما-ق
0202 ةنشس تماق اهنأأ قايشسلأ تأذ ‘ تفاشضأأو .تأدحؤلأ
032 نم ديزأأو ،رؤلكلل ةنيع نؤيلم2.7 نم Ìكأأ ءأرجإاب
ليل– فلأأ062 نع قؤفي امو ،يجؤلؤيÎكب ليل– فلأأ

.يئايمكؤيزيف
ÊوÎكللأ عفدلأ زيزع-ت0202 تفرع ،ىرخأأ ة-ه-ج ن-م
تلاكؤلل نئابزلأ لقنت بنŒو عفدلأ ة-ي-ل-م-ع ل-ي-ه-شست-ل
امك ،ءابؤلأ يششفت ةÎف لÓخ ةشسشسؤؤملل ةعباتلأ ةيراجتلأ

ةشسشسؤؤملل ةيلخأدلأ ةك-ب-ششلأ ط-بر ةÎف-لأ هذ-ه لÓ-خ ”
اهيلإأ لؤشصؤلأ Úشس–و ةمؤلعŸأ ريودت ليهشستل تنÎنلاب

يديشسو ةريؤبلأو فيطشس) ةيجذؤمنلأ تأدحؤلأ نم لك ‘
هذه نأأ تحشضوأأ يتلأ ،ةقيثؤ-لأ سسف-ن بشسح ،(سسا-ب-ع-ل-ب
تتفلو .ينطؤلأ ىؤتشسŸأ ىلع ايجيردت ممعتشس ةيلمعلأ
زكرم عورششم قÓطإأ ةÎفلأ تأذ ‘ ” هنأأ ¤إأ ةشسشسؤؤŸأ
تأدعŸأ ة-ب-قأرŸ ع‚ألأ ل◊أ ؤ-هو ،ة-ك-ب-ششلأ ل-ي-غ-ششت
.ةماعلأ ةيريدŸأ ىؤتشسم ىلع ةدجأؤتŸأ تامدÿأو
0202 ةنشس هايملل ةيرئأز÷أ تمدقأأ ،ةمدÿأ Úشسحتلو

لجأأ نم ةئششانلأ تاشسشسؤؤŸأ عم ةيقافتأ144 مأربإأ ىلع
ى-شضت-قÃ كلذو ،تا-بر-شست-لأ حÓ-شصإأو تأدأد-ع-لأ ع-شضو
ةرأزؤلأو ةيئاŸأ درأؤŸأ يترأزو Úب ة-مŸÈأ ة-ي-قا-ف-تلأ
.ةرغشصŸأ تاشسشسؤؤŸاب ةفلكŸأ ةبدتنŸأ

ب .سسنأأ

:ةحيرقنسش قيرفلأ ..لسشفتسس ةيئأدعلأ تاططıأ نإأ لاق

ىؤسصق ةيؤلوأا دود◊ا Úمأات

..ةرــــــطاfl دودــــ◊ا حـــــتف

:هايملل ةيرئأز÷أ ..بعكم Îم رايلم7.2 عيزوت نع تفسشك

0202 لÓخ هايملل برسست فلأا022

لوتاب ديعسس

0202 لÓخ

مظعŸ اعجارت لجسسُي ةقاطلا عاطق
 تارسشؤؤŸا

،0202 لÓخ ةقاطلأ عاطق تأزا‚إل ةيلوألأ جئاتنلأ ترهظأأ
ءابو راششتنأ تايعأدت ببشسب ،تأرششؤؤŸأ مظعŸ ›زانت ىنحنم
ريؤطتلأو فاششكتشسلأ دؤهج تعجأرتو أذه .انورؤك سسوÒف
ةرؤفÎ fiم فلأأ584 ¤إأ لشصتل ،““ةئاŸابÒ ““-44بك لكششب

ماع ‘ رئب562 لباقم رئب661 رفح نم ءاهتنلأ عم ،0202 ماع
اهنيب نم ،افاششتكأ81 قيق– ،ةنشسلأ هذه لÓخ ” امك .9102
.زاغلل تافاششتكأ3و ،زاغلأ تافثك7Ÿو طفنلل تافاششتكأ8
241 غلب دقف ،تاقورحملل قؤشسŸأ ›وألأ جاتنإلأ سصؤشصخبو
نط نؤيلم751 لباقم ،0202 ةياهن ئفاكم طفن نط نؤيلم
دقف ،ريركتلأ عاطقب قلعتي اميفو .9102 لÓخ ئفاكم طفن
‘اشصŸأ ىؤتشسم ىلع رركŸأ طف-ن-لأ م-ج-ح سضا-ف-خ-نأ ىدأأ

¤إأ لشصيل ،ةيلوÎبلأ تاجتنŸأ جاتنإأ ‘ سصقن ¤إأ ،0202 لÓخ
ةبشسنلابو .ةئاŸاب1.6- فيفط سضافخناب يأأ ،نط نؤيلم82
يأأ ،بعك-م Îم نؤ-ي-ل-م42 غلب دق-ف لا-شسŸأ زا-غ-لأ جا-ت-نإل
.9102ـب ةنراقم ةئاŸاب11 هردق سضافخناب

ىلع بلطلأ ‘ أÒبك اشضافخنأ ةيلخأدلأ قؤشسلأ تدهششو أذه
زاغلل ينطؤلأ كÓهتشسلأ سضفخنأو .اهعأؤنأأ عيمجب ةقاطلأ
0202 ‘ طفن ئفاك-م نؤ-ي-ل-م95 ¤إأ ةيلوÎبلأ تا-ج-ت-نŸأو
دقو .ةئاŸاب31- لدعÃ يأأ ،9102 ‘ نط نؤيلم76 لباقم
،ةشصاخ ةيطفنلأ تاجتنŸأ نم ينطؤ-لأ كÓ-ه-ت-شسلأ ل-ج-شس
فرع امك .9102 ماعب ةنراقم ةئاŸاب71- غلب أÒبك اشضافخنأ
ةبشسنب اشسؤشسfi اشضافخنأ يعيبطلأ زاغلل ينطؤلأ كÓهتشسلأ

.0202 ةياهن ةئاŸاب7-
لبق نم ةلوذبŸأ دؤه÷أ تنكم دقف ،ءابرهكلاب قلعتي اميفو

¤إأ ءابرهكلأ ديلؤتل ةيلامجإلأ ةقاطلأ عفر نم زاغلنؤشس عم‹
،كلذ نم سسكعلأ ىلعو .9102 ‘22 لباقم طأواجيج32
ةئاŸاب3 ةبشسنب ماعلأ أذه لÓخ ءابر-ه-ك-لأ جا-ت-نإأ سضف-خ-نأ
لدابتلأ سصخي امي-فو .ة-عا-شس تأوأÒت47 ¤إأ لشصيل ابير-ق-ت
ةياهنب ةدؤتشسŸأ ةيلوÎبلأ تاجتنŸأ مجح سصلقت ،يراجتلأ

94- ةبشسنب اشضافخ-نأ Ó-ج-شسم ن-ط نؤ-ي-ل-م3.1 ¤إأ0202
28 اهمجح غلب دقف تاقورÙأ تأرداشصل ةبشسنلابو .ةئاŸاب

04و ةئاŸاب11 اشضافخنأ ةلجشسم ،طفن لداع-م ن-ط نؤ-ي-ل-م
و .ق.›أؤتلأ ىلع ةئاŸاب

ةلمحب Úينعم Òغ لافطألأ نإأ لاق
:رأروـــــف ..حـــــيقلتلأ

 ىوسصق ةيمهأأ ›وت سشيجلل ايلعلأ ةدايقلأ نأأ ،يبعسشلأ ينطولأ سشي÷أ ناكرأأ سسيئر ،ةحيرڤنسش ديعسس قيرفلأ دكأأ
Ÿمأات ةلأاسسÚ ةينطولأ اندودح ةفاك.
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45 راوـــــــ◊اىدــــــتنم

تازواـــجتلاب ضســـيئرلا غــــــلبنسس
 ةرادإلا بيلاود ‘ تصشصشع ةيبوصسÙاو ةرق◊ا ¯

ٍسضاق لو لاو لو اريزو سسيل طيصسولا بودنم ¯
 طيصسولا بودنم حÓصس ةدي÷ا ةعمصسلاو ةيداي◊ا ¯

 اهلوح انكرـ–و ةليقث داصسف تافلم انيقلت ¯
 قلعتت انلصصت يتلا سضئارعلا Ìكأا ¯

 راقعلاو لمعلاو نكصسلاب
..ةوصشرلل يصشفتو تافارحنا انلجصس ¯

يونصسلا انريرقت ‘ اهانركذو
راصشتنا ‘ ببصست ÚيطارقوÒبلا باقعل ¯

 ةيبوصسÙاو ةرق◊ا

يسشفت ىدÃ قلعتت ةÒثم ليسصافت نع ،““رآو◊آ ىدتنم““ىلع افيسض هلوزن ىدل ،صسنوي Ëرك ،ةيروهم÷آ طيسسو ةلودلآ ريزو فسشكي
.ةرآدإ’آ بيلآود ‘ تسشسشع يتلآو ةفآ’آ هذه ةفعاسضم ىلع تعجسش باقعÓلآ ةسسايسس نأآ آدكؤوم ،ديعسص نم Ìكأآ ىلع ،ةيطآرقوÒبلآ

 ¤إآ قرطت امك ،ةيطآرقوÒبلآ تاسسرامŸآ نايحأ’آ نم Òثك ‘ بحاسصي يتلآ ةوسشرلآ لكسشم نع كلذك ثد– صسنوي Ëرك
قÓطإآ ‘ اهتمهاسسمو ÚمولظŸآ نم Òثكلآ ⁄اظم ةداعتسساب ةيروهم÷آ ةطاسسو مايق آذكو ،داسسف تافلم ةدع فسشك

 لغسشلآو نكسسلاب اسساسسأآ قلعتت ىواكسشلآ نم Òبكلآ ددعلآ نأاب كلذك فسشك ةيروهم÷آ طيسسو.مهحآرسس
.رامثتسس’آ عيراسشم ةلقرع ‘ ةيروهم÷آ ‘ ة’و ةكراسشم آدقتنم ،راقعلآو

:ةيطغت:““رآو◊آ ىدتنم““ ‘ ..صسنوي Ëرك ةيروهم÷آ طيسسو ةلودلآ ريزو
ف .لـــــــــــيبن /ح فوؤورلآ دبع

 :ريوصصت
يــــــبيور بـعسصم

باختنآ ذنم هنإآ ،صسنوي Ëرك لاقو
،دÓ-ب-ل-ل ا-سسي-ئر نو-ب-ت د-يÛآ د--ب--ع
ةدآرإآو ة-ح-سضآو ة-ب--غر ن--ع ف--سشك

،ةرآدإ’آ ة--نر--سصع---ل ة---ي---ق---ي---ق---ح
يتلآ ةيبوسسÙآ رهاظم عم ةعيطقلآو
ةدآرإ’آ قيقحتل ةرآدإ’آ ‘ تسشسشع

ن-م ن-طآوŸآ بير-ق-ت ي-هو ى--م--سسأ’آ
ةب-غر تد-سسŒ““ لا-قو ،ه-تا-سسسسؤو-م
ةركف لÓ-خ ن-م ة-يرو-ه-م÷آ صسي-ئر
ثعب ةداعإآ ‘ تلث“ يتلآ ةطاسسولآ

،ةيروهم÷آ طيسسو ةئيه صسيسسأاتو
م-سسآر-م لÓ-خ صسي-ئر-لآ ر-كذ د-ق--لو
Úسس– ةرور-سض ى--ل--ع بي--سصن--ت--لآ
مك◊آ لÓخ نم ةيمو-م-ع-لآ ة-مدÿآ
قرآو----ف----لآ ة-----براfiو د-----سشآر-----لآ
ن-ع œا-ن-لآ م-ل-ظ-لآو ،ة-ي-عا-م-ت-ج’آ
راسشأآو .““ةي-طآر-قوÒب-لآ تا-سسرا-مŸآ

““رآو◊آ ىد--ت--ن--م““ ‘ صسنو--ي Ëر---ك
ءاطسسولآ رودل ىوسصق-لآ ة-ي-م-هأÓ-ل““

ةقÓعلآ دي-طو-تو ةرآدإ’آ بير-ق-ت ‘
ديه“ ›اتلابو ،نطآوŸآو ةلودلآ Úب
ىلع ةم-ئا-ق ر-ئآز-ج ءا-ن-ب-ل ق-ير-ط-لآ

Úب ز-ي-ي-م-ت-لآ مد-عو Èكأآ ة-ي-فا-ف-سش
 .““ÚنطآوŸآ

نأآ ““رآو◊آ ىد-ت--ن--م““ ف--ي--سض د--كأآو
ةيروهم÷آ طيسسو ةامسسŸآ ةسسسسؤوŸآ
ة--سسسسؤو--م ي--ه ،ا--ث---يد---ح ةأا---سشنŸآ

ةقفآرم ¤إآ اسساسسأآ فدهت ة-ل-ق-ت-سسم
نامسضب حمسسي ءآر-جإآ ل-ك ل-ي-ه-سستو
ددسصلآ ‘و ،نطآوملل قوق◊آ ةفاك
‘ اهت÷اعÚ ŸنطآوŸآ ىواكسش ىقلتت
اهب لومعŸآ ةيعيرسشتلآ ماكحأ’آ راطإآ

ف-ي-سضي–ه-ما-هÃ ط-ي-سسو-لآ ما-ي-ق-لو
Úبود--نÃ م---عد---ي –صسنو---ي Ëر---ك

fiي--لÚ لا-ب-ق-ت-سسآ ى-ل-ع نو-ل-م--ع--ي
.تاي’ولآ ىوتسسم ىلع ÚنطآوŸآ

اريزو ضسيل ةيروهم÷ا طيسسو
 ايلاو ضسيل بودنŸاو

Ëرك ة-يرو-ه-م÷آ ط-ي-سسو د-كأآ ا-م-ك
ىوا-سست-ي ’ بسصنŸآ آذ-ه نأآ ،صسنو--ي
نأ’ ،ر--يزو--لآ بسصن--م ع---م ’ا---م---جإآ
ه-جو ى-ل-ع عا-ط-ق-ب ف--ل--ك--م Òخأ’آ
ردŒ““ لا-----ق ثي------ح ،صصو------سصÿآ
صسيل ةيروهم÷آ طيسسو نأآ ةراسشإ’آ

لقتسسم وهف Úعم عاطقب افلكم آريزو
ىو-ت-سسŸآ ى-ل-ع ط-ي-سسو-لآ بود-ن--مو
ل-ثÒ Áخأ’ا-ف ،ا-ي--لآو صسي--ل ي--لÙآ
هنأآ امك ،ةي’ولآ ىوتسسم ىلع ةلودلآ

تو-سص نأ’ بع-سشلآ تو-سص ل-م-ح-ي ’
ا-ي-سسا--ي--سس آرا--ي--ت ل--م--ح--ي بع--سشلآ
بودنŸآ كلآذك ،يباخ-ت-نآ صضيو-ف-ت-ب
لوؤوسسمك هسسفن فرعي افظوم صسيل

طي-سسو-لآ““ ا-سضيأآ لا-قو ،““ةرآدإ’آ ن-ع
ا-ط-ي-سسوو آÒسسم ه--ت--ف--سصب فر--ع--ي
نأآ داك طي-سسو-لآ نإآ لو-قأآو ،ا-ق-فو-مو
لئاسسŸآ ة÷اعم لواحي اميكح نوكي
ة---بو---جأ’آ مد----ق----يو ة----حور----طŸآ
اهحرطي يتلآ لئاسسم-ل-ل ة-ي-سسا-سسأ’آ
ع-م ه-ت-قÓ-ع-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ن-طآوŸآ
 .““ةي’ولآ ىوتسسم ىلع ةرآدإ’آ

 ... لظلا قطانم
مهلكاسشم لحب نوينعم انلك

ةيروهم÷آ طيسسو كر– صصوسصخبو
:Óئاق صسنوي حسضوأآ ،لظلآ قطانم ‘

ق-طا-ن-م ‘ ل-كا-سشم كا-ن-ه ة-ق-ي-ق-ح““

ىلع آرآرم ثد– صسيئرلآ نكلو ،لظلآ
ناكسس لكاسشÃ لفكتلآو لكاسشŸآ لح
ةينآزيم مدقت ةموك◊آو قطانŸآ هذه
صسيئر-لآو ،كلذ ى-ل-ع بل-غ-ت-ل-ل ةÒب-ك

آذه ة-سسآرد-ب ا-سصا-خ آرا-سشت-سسم Úع
‘ كراسشنسس كلذ-ك ن-ح-نو ،عا-ط-ق-لآ

ةئيهلآ ىوتسسم ىلع ثيح ،لمعلآ آذه
قطانÃ نوفل-ك-م نورا-سشت-سسم ا-ن-يد-ل

Úنطآوم ةرم لك ‘ لبق-ت-سسنو ل-ظ-لآ
مهلكاسشم لحب انمقو قطانŸآ هذه نم
ةينعŸآ حلاسصŸآ عم لسصآوتلآ لÓخ نم
.““ةرم لك ‘ انعم آوباجتسسآ نيذلآ

‘ ةيروهم÷آ ةطاسسو ةبرŒ ،صسنوي Ëرك زربأآ
ل-سصت-ل ة-بر-ج-ت-لآ تم-م-ع-ت““ لا-ق ثي-ح ،ا--بوروأآ
‘ ى-ت-حو ،ة-ع-ما÷آ ةرا-ق--لآ ا--بوروأآ ط--ي--سسو--ل
آو-ف-ل-ك بخ-ت-نآو آو-ن-ي-ع صسا-ن د-جو-ي ا-ي-ق--ير--فآ
¤وأ’آ ةيرجتلآ تناك رئآز÷آ ‘و ،ة-طا-سسو-لا-ب

دبع يسشابح ديق-ف-لآ ة-سسا-ئر ت–5991 ةن-سس
ن-م تآو-ن-سس د-ع--ب تلآز ف--سسأ’آ ع--مو ،مÓ--سسلآ
دافأآو ،““كسش نود ةيعوسضوم بابسسأ’ ةبرجتلآ
نع لوؤوسسم طي-سسو-لآ نأآ Òكذ-ت-لآ بج-ي““ ا-سضيأآ

مراسصلآ مآÎح’آو ÚنطآوŸآ Úب ةآواسسŸآ نامسض
ين-ف-ل-ك ا-مد-ن-عو ةرآدإ’آ ل-ب-ق ن-م ة-ي-نا-سسنإÓ-ل
ايموي انيقلتو لمعلآ ‘ انرسشاب اهتدايقب صسيئرلآ

.““مهلكاسشŸ ءاغسصإ’اب موقنو ÚنطآوŸآ صضئآرع

 ضسيئرلا ةلواط ىلع نوكتسس طاسشنلا ةليسصح
ةيروهم÷آ طي-سسو ثد– ،ة-ل-سص يذ قا-ي-سس ‘

0202 ةنسس طاسشنلآ ة-ل-ي-سصح ن-ع صسنو-ي Ëر-ك
ا-ه-نإآ لا-قو تا-ي-سصو-ت-لآو ل-ي-لا-ح-ت-لآو ما-قرأ’ا--ب
صسي-ئر-ل مد-ق-ي--سس يذ--لآ ر--ير--ق--ت--لآ عو--سضو--م
يسسائرلآ موسسرŸآ نم7 ةداملل اقبط ةيروهم÷آ

ق--ل--ع--ت--ي ا--م--ي--ف ثيد◊آ ن--كÁ ن--ك--ل ،02.54
” ا-مو صضئآر-ع-لآ ة-سسآرد د-ع--ب صصÓ--خ--ت--سس’آ
طيسسو حلا-سصŸ درو ا-م لÓ-خ ن-م ه-سصÓ-خ-ت-سسآ
بيتآÎلآو ةيمومعلآ تاسسايسسلآ نأآ ةيروهم÷آ
نسس◊آ Òسسلل ميي-ق-ت-لآ ي-عد-ت-سست ة-عو-سضوŸآ
Úلوؤو-سسŸآ صضع-ب لو-حآÒسشم ،ما-ع-لآ ق-فر-م--ل--ل

يتلآ صضئآرعلآ عم نوبواجتي ’ نيذلآ ءآرزولآو
ع-فÒسس يذ-لآ ا-هر-ير-ق-ت نأا-ب ه-ت-ئ-ي-ه ا-ه-ل-سسر-ت
.تآزواجتلآ هذه نمسضتيسس صسيئرلل

طيسسول تحرط يتلا لكاسشŸا مهأا هذه
 ةيروهم÷ا

م-هأآ ن-ع ،ا-سضيأآ ة-يرو--ه--م÷آ ط--ي--سسو ثد–و
راطإ’آ فعسضك ،اهيلإآ قرطتلآ ” يتلآ لكاسشŸآ
يسشفتل ىدأآ ام راقعلآ Òيسستب قل-ع-تŸآ Êو-نا-ق-لآ

خانمو ه-ق◊ ن-طآوŸآ نآد-ق-فو ةو-سشر-لآ ةر-ها-ظ
افيع-سض لآز-ي ’ يذ-لآ ل-غ-سشلآ قو-سسو لا-م-عأ’آ

امك ،ةسسفانŸآو ةيفافسشلآ أآدبم ىلع مئاق Òغو
لاقو ،ةفي-ع-سض تح-ب-سصأآ ة-ي-ئآر-سشلآ ةرد-ق-لآ نأآ
ةيروهم÷آ صسيئرل مدقيسس يو-ن-سسلآ ر-ير-ق-ت-لآ““

عيط-ت-سسأآو ،تا-سسسسؤوŸآ ل-ك-ل مد-ق-ي-سس ا-هد-ع-بو
تا-حآÎق’آ ن-م ة-ل-م-ج ا-ن-حÎقآ ا--ن--نإآ لو--ق--لآ

هل حمطي يذلآ فد-ه-لآ ق-ي-ق-ح-ت-ل تا-ي-سصو-ت-لآو
نوكن نأآ بجي““ فاسضأآو .““رئآز÷آ ءانبل بعسشلآ

فآد-هأآ ق-ي-ق–و Úن-طآوŸآ زوÈل ا-ما-ه ا-م-ل-ع--م
ة-ئ-ي-ه ل-م-ع-ت ا-م-ك ،Úن-طآوŸآ قو-ق-ح ة-يا--م--ح

ع-م Úن-طآوŸآ ة-قÓ-ع Úسس– ى-ل-ع ة-طا--سسو--لآ
.““نيدسسفŸآ ةبقاعم ةرورسضو ةلودلآ تاسسسسؤوم

 ⁄اعلا وزغت ةيروهم÷ا طيسسو ةبرŒةرادإ’ا ةنرسصعل ةيوق ةبغر ىلع فسشك ضسيئرلا

 عازنلا ةيوسست يسساسسأ’ا طيسسولا رود
““رآو◊آ ىدتنم““ فيسض حسضوأآ امك
ة---يرو----ه----م÷آ د----ي----سسو رود نأآ
ةد-عا-سسم ‘ ن-م--ك--ي ،ي--سسا--سسأ’آ
مهن-ي-ب عآز-ن-لآ ة-يو-سست ‘ دآر-فأ’آ

نع ثح-ب-لا-ب مو-ق-يو ،ةرآدإ’آ Úبو
ا-سضيأآ ،م-ه-ن-ي-ب ح-ل--سصل--ل يدو ل--ح

نم –صسنوي Ëرك فيسضي – مهاسسي
نامسض ‘ رواسشتلآو رآو◊آ لÓخ
د-ق نو-ك-ت ي-ت--لآ ن--طآوŸآ قو--ق--ح

دافأآو ،ةيرآدإآ تافسسعت نع تجتن
تفرع مدقلآ ذنم““ ددسصلآ تآذ ‘

ة--ي---نا---سسنإ’آ تا---ع---م---تÛآ ل---ك
تناك ةطاسسولآ نأآ فرعنو،اطيسسو
‘ عمتÛآو ةيناسسنإ’آ ةيآدب ذنم

صسانلآ Úب ةيوسست-ل-ل ه-ي-لإآ ة-جا-ح
تحبسصأآ لودلآ ديدع ‘و ،تروطت ةيناسسنإ’آ صشي-ع-لآ بي-لا-سسأآ ا-هد-ع-ب ،عآز-ن-لآ بن-ج-ت-ل
صصاخسشأآ دجوي ““انترسشد»و انتقطنم ‘““ فاسضأآو ،““ةمئا-ق ة-سسسسؤو-م ة-يرو-ه-م÷آ ة-طا-سسو
اهدوقي Òخلل طسسوتلل ،لئابقلآ ةقطنم ‘ ““تعم-جا-ت»و ةرآدإ’آو ة-طا-سسو-لا-ب نور-ه-ت-سشي
.““برغلآ ‘و بون÷آو صسآروأ’آ ‘ اسضيأآ Òبك خيسش

براحن اذكه
 ةيطارقوÒبلا

دافأآ ،ةيطآرقوÒبلآ ةبراfi صصوسصخبو
ةبراfi تامزي-نا-ك-ي-م““ :نأآ صسنو-ي Ëر-ك
،انتئيه ىلع آركح تسسيل ةرهاظلآ هذه
تا-عا-ط-ق--لآ ل--ك ‘ تع--سضو ة--لود--لا--ف

Ùبلاف ،ةرها-ظ-لآ هذ-ه ة-براÒةيطآرقو
،ت’اÛآ ةفاك ‘و ⁄اعلآ لك ‘ ةدوجوم
نإآ م-ث ،ا-ه-ت-براfi لوا-ح-ي د-ل-ب ل-ك ن-ك-ل
ة-براÙ تا--م--ي--ل--ع--ت ى--ط--عأآ صسي--ئر--لآ
‘ كراسشي نطآوŸآ ىتح ،ةيطآرقوÒبلآ

fiب-لآ ة--براÒة-ي-طآر-قو، Ÿن-ع ع-فآد-ي ا
ليجعتلل ةرآدإÓل اسسورد يطعي هتحلسصم

 .““ةسضيرعلآ ة÷اعم ‘
تآذ ‘ ة--يرو--ه--م÷آ ط--ي--سسو فا---سضأآو
ي-ت-لآ تا-مز-ي-نا-ك-يŸآ ن-ع ا-مأآ““ :قا--ي--سسلآ
ن-طآو-م-ل-ل عا-م-ت-سس’آ ي-ه-ف ا-هد-م-ت--ع--ن
نم هحرطي ام ةقيقح يسصقت ةلواfiو
فرط يأآ ملظن ’ نأآ ىلع صصرحلل لكسشم

ىلع ةباجإ’اب ةينعم يه يتلآو ةرآدإ’آ ’
مدق يذلآ نطآوŸآ ’و ،ةبولطŸآ ةلأاسسŸآ
نكÁ امو ل-ك-سشŸا-ب ة-سصاÿآ ة-سضير-ع-لآ
تآدو--ه‹ كا--ن--ه نأآ و--ه ه--ب فآÎع’آ

ة-مو-ك◊آ ءا-سضعأآ فر-ط ن--م ة--لوذ--ب--م
ل-ح ‘ آو-ل-خد--ت ن--يذ--لآو Úب--خ--ت--نŸآو
.““ةرم لك ‘ نطآوŸآ لكاسشم

راقعلا .. لمعلا .. نكسسلا
نطاوŸا ت’اغسشنا زربأا

ا-ه-ي-ف مد-ق-ي ي-ت-لآ ت’اÛآ Ìكأآ ن-ع ا-مأآ
لاÛآ““ :صسنوي لاق ،هت’اغسشنآ نطآوŸآ
وه Úن-طآوŸآ فر-ط ن-م ’ا-غ-سشنآ Ìكأ’آ

ت’اغسشن’آو لمعلآ آذكو ،نكسسلآ لا‹
كانهو ،ةماع ةف-سصب را-ق-ع-لا-ب ة-سصاÿآ

ة-يرو-ه-م÷آ صسي-ئر-ل مد-ق-ت-سس تا-ف--ل--م
ة-سضير-ع-لآ ىو-تfiو دد-ع--لآو ما--قرأ’ا--ب
ة-ب-سسنو ي-ن-عŸآ عا-ط-ق-لآو ا-ه-عو--سضو--مو
نم مدق-يو ا-ه-ي-ل-ع ع-ل-ط-ي-ل ة-با-ج-ت-سس’آ

ةطاسسولآ Òسصمو ،ه-تا-ظ-حÓ-م ا-ه-لÓ-خ
اهتÎسسدو رمأ’ا-ب Úي-ن-عŸآ ى-ل-ع حر-ط-ي
.““انب طبترم صسيل

““ضساّنك““ لمعأ’ دعتسسم
يدلبل ةمدخ ةيروهمج

يتلآ ةفاسضإ’آو ةئيهلآ ةمدخ ىدم نعو
نحن““ :صسنو-ي لا-ق ،ا-هÁد-ق-ت ا-ه-نا-ك-مإا-ب
ن-ك‡و كل‰ ا-م ا-ن-مد-قو آرا-ك-فأآ مد--ق--ن
ع-م ا-ه-سشي-ع-ن اŸ ىر-خأآ ءا--ي--سشأآ ف--ي--سضن
،تآونسس ذن-م ةÒسسŸآ تأآد-ب ا-نآ ،ن-طآوŸآ

نوكأآ نأآ دعتسسم انأآ يدلب ينيداني ام لكو
ا-نأآو ،تقو يأآ ‘ ة-يرو--ه--م÷آ ““صسّا--ن--ك““

،دلب-لآ د-عا-سسأآ نأآ ع-ي-ط-ت-سسأآ Êأآ ع-ن-ت-ق-م
ةد-يد÷آ ر-ئآز÷ا-ف كلذ ¤إآ ة-فا-سضإ’ا-ب
ةيبÎلآ ،تقولآ بلطتتو عيم÷ا-ب ى-ن-ب-ت
.““نيرهسش وأآ رهسش ‘ Òغتت ’ ةيقÓخأ’آ

 رامثتسس’ا ة’ولا لقرعي نأا لقعي ’
:صسنوي Ëرك دافأآ ،رامثتسسÓل ة’ولآ ةلقرع صصوسصخبو
دلبلل رطخ Èكأآو لوأآ ةيطآرقوÒبلآ نأآ ملعي صسيئرلآ““

’ رمأآ آذهف ،ةرم لك ‘ عاسضوأ’آ Úسس– لقرعت يهو
يأآ نم تآرامثتسس’آ هذه ةلقرعب موقن نأآ ،نوكي نأآ لقعي

لمعت يتلآ كونبلآ صضعب فرط نم ىتح ناك فرط
ةيرآدإآ رومأآ ‘ ةلقرع كانه ىتح ،““دم دسش““ ةيلقعب
آذه Òيغتو ةيمنتل ةÒبك دوهج كانه كلذ عم ،ةطيسسب
.““عسضولآ

‘ارسشتسسا لمعب موقن معن
ةطاسسو ةئيه هب موقت يتلآ ‘آرسشتسس’آ لمعلآ نعو
‘آرسشتسسآ لمعب موقن نحن معن““ :صسنوي لاق ،ةيروهم÷آ

يونسس ريرقت Ëدقت بلطي يسسائرلآ موسسرŸآ نوك
‘ ةنيعم ةسسايسس معد لجأآ نم راكفأآو تايسصوت كلذكو
اننأآ هلوقن ام ،ريرقتلآ آذه زا‚آ روط ‘ نحن ،Úعم عاطق
،ةموكح انسسل نحن ،ةÒبك تآراطإاب ةÒبك ةرآزو انسسل
.““نيراسشتسسŸآ نم آددع كل“ ةئيه نحن

حÓسس وه اذه
طيسسولا
حÓسس نع صسنوي Ëرك ثد–و
نم يذلآ ،ةيروهم÷آ طيسسو
مايقلل هيلع دنتسسي نأآ نكمŸآ

Ãآولآ““ :لاق ثيح هماه‹ Áكل
وأآ طيسسولآو ءاسضمإ’آ حÓسس
فآÎعآ هحÓسس هبودنم
هئامتنآ مدعو هدايحب نطآوŸآ
،نطآوŸآ باسسح ىلع ةرآدإÓل
هدايحب نطآوŸآ فآÎعآ دنعو
Úفرطلآ Úب ةقثلآ غزبت
ةيفآÎح’آ اسضيأآ هحÓسسو
ماعلآ نأاسشلآ ىلع عÓط’آو
ةعمسسلآو ةنطفلاب ىلحتيو
كيهان ةقثلآ بسسكل ةدي÷آ

.““قدسصلآ نع

 ““ةوسشر““ ـل ةيطارقوÒبلا لو– ‘ رطÿا
ام آذهو ةوسشرلآ ¤إآ ةيطآرقوÒبلآ فآرحنآ يه ةرهاظلآ هذه ‘ رطÿآ““ نأآ صسنوي راسشأآو
ايونسس آريرقت مدقنسس اننأآ امك ،كلذ ¤إآ ةينوناقلآ قرطلاب هتبراfi ىلع لمعنو هنم فوختن
ةÒثك ةلثمأآ ةدع كانه انريرقت ‘ ىتح ،اهيلع انلمع يتلآ ليسصافتلآو صضئآرعلآ ةفاك صصخي
كانه ،ةيروهم÷آ صسيئرل اهمدقنسسو نطآوŸآ مآÎحآ مدع ¤إآ يدؤوي ةيطآرقوÒبلآ كولسسل

لقرعتو ةئيند تاسسرا‡ ¤إآ يدؤوت ت’ا◊آ نم Òثكف ،نطآوŸآ صضئآرع نع قدسصت ’ ت’اح
عفآدن ⁄ آذإآو ،اهتاسسسسؤوم ةو-قو ا-ه-ب-ع-سشب ىو-ق-ت لود-لآ ل-ك نأ’ ة-لود-ل-ل ي-خ-يرا-ت-لآ را-سسŸآ

 .““فآرحنآ كانه نوكيسسف

... نكل اهل ةباجتسس’ا متي ضضئارعلا ةيبلغأا
ة--ئ---ي---ه---لآ بواŒ ىد---م ن---عو
ةلودلآ تاسسسسؤومو ةيذ-ي-ف-ن-ت-لآ

تآرا-سسف-ت-سس’آو صضئآر-ع--لآ ع--م
لا-ق ة-ئ-ي-ه-لآ ا-ه-ب بلا-ط-ت ي--ت--لآ

ى--ل--ع““ :ة--يرو--ه--م÷آ ط--ي---سسو
،ة-يز--كرŸآ ة--ئ--ي--ه--لآ  ىو--ت--سسم
مهف لواحنو ÚنطآوŸآ لب-ق-ت-سسن
¤إآ لو--سصو--لآو م--ه--ت’ا---غ---سشنآ
لÓ-خ ن-م م--ه--ل--كا--سشŸ لو--ل◊آ
عا-----سضوأ’آ صضع------ب ‘و ،رآو◊آ
را--سشت--سسم ¤إآ ن--طآوŸآ ه--جو---ن
عو--سضوŸآ صسرد--نو ،ط--ي--سسو---لآ

قئاثولآ ل-ك-ب صضير-ع-لآ بلا-ط-نو
صضعب ‘ كانه ،ةينعŸآ ةسضيرعلآ ةينعŸآ ةرآزولل مدقن مث ،ه◊اسصم نع عافدلل ةيرورسضلآ
يتلآ ةدقعŸآ لئاسسŸآ صضعب رآرغ ىلع آÒثك تقولآ ذخأاي نم كانهو عيرسسلآ درلآ نايحأ’آ

صضعب كانه كلذ عم ،ةيباجيإآ ةموك◊آ ءاسضعأآ فرط نم ةبوجأ’آ ةماع ةفسصب نكل ،انتهجآو
آذإآ اميسس ’ ءيسش لك لبق اهلحو ءيسش لك لبق نطآوŸآ عم نحنو ةبوجأ’آ ‘ لطعت تآرآزولآ

ةباجتسس’آ ةبسسن نع امأآ ،كلذب هعنقنف قح Òغ ىلع ناك نإآ امإآو ،ق◊آ ىلع نطآوŸآ ناك
 .““اهددحيو اهيلع رسشؤوي نم وه صسيئرلل اهكÎن

ةليقث تافلم انلبقتسسا
ءانجسس انجرخأاو..
““Úمولظم““
طيسسو ةلودلآ ريزو قرطت رخآآ بناج نمو
‘ ءاسضقلآ راطخإآ عوسضوم ¤إآ ةيروهم÷آ

فلم يأآ ‘““ :Óئاق دكأآ ثيح داسسفلآ اياسضق
هرطخن ’ داسسفلآ اياسضق صصوسصخب انلسصي
،Úنطآوم نم ةليقث تافلم انملسست ،ةرسشابم
مهرودب نيذلآو ،Úينعملل اهانملسسو

تماق رمأ’اب ةينعŸآ تاسسسسؤوŸآو آوكر–
جآرخإاب انمق لاثŸآ ليبسس ىلعف ،اهبجآوب
دعب آذهو نجسسلآ نم ““املظ““ آونجسس Úنطآوم
رومأآ كانهو ،مهتافلŸ ةقيقدلآ ةسسآردلآ

لÓخ نمو اهب ره÷آ نكÁ ’ اسضيأآ ةÒثك
.ةينعŸآ تاسسسسؤوŸآ يمحن كلذ

ةيلخادلا ريزو ىلع يدر اذه
ريزو تاحيرسصت صصوسصخب هدر نع امأآ
ةرآدإآ طيسسولآ بيسصنتب ةقلعتŸآ ةيلخآدلآ

¤إآ عمتسسأآ ⁄““ :ةلودلآ ريزو باجأآ ،ةيزآوم
ةرابع اننإآ لوقي نم نكل ،تاحيرسصتلآ هذه
ةركف ةعبات نŸ هل لوقن ،ةيزآوم ةرآدإآ نع
لوؤوسسم بسصن نمو ؟ ةيروهم÷آ طيسسو
موسسرŸآ ىسضمأآ نمو ؟ ةئيهلآ هذه ىلع

.““؟يسسائرٍلآ



fiيــل

نطاوŸا

 ـه٢٤٤١ Êاثلا ىدامج٥٠  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج٨١ Úنثإلا

ةرادإلا ‘ Òي-صست-لا ة-ي-ل-ق-ع تلازا-م
Ìكأا ةيزكرŸا ق-ط-نÒ Ãصست ة-ي-لÙا

ح--لا---صصم ‘ Òي---صست ة---فا---ق---ث ن---م
،تارازو-لا ‘ ة--يز--كرŸا تا--ط--ل--صسلا

نأا سضور-فŸا ن--م ن--يذ--لا را--ي--مألا--ف
ىلع نوذفني قيرطل-ل ا-قاروأا او-ع-صضي
يذلا يباختنلا م-ه‹ا-نر-ب ا-ه-صسا-صسأا
سضورفŸا نم ه-صسا-صسأا ى-ل-ع او-ب-خ-ت-نا
هحÎقت ام مهنم عصساو عاطق رظتني
نع لزعم ‘ مهنأا-كو م-ه-ي-ل-ع ةرادلا
.يلÙا عمتÛا تاجايتحا

تارادلا سضعب تلازام ىرخا ةهج نم
ةفاقثب ن-طاوŸا ع-م ل-ما-ع-ت-ت ة-ي-لÙا
نا امو-ه-ف-م نا-ك ناو ““ر-يدŸا تارار-ق““

لوؤوصسŸا ةرادلا قئاثو ىلع قداصصي
تا-ب-ل-ط ة--لا--حإا نا ¤ا ا--ه--ن--ع لوألا
دحاو سصخصش ¤ا ةط-ي-صسب-لا ن-طاوŸا
ةيمومع-لا ة-مدÿا ة-فا-ق-ث ن-م سسي-ل
ةيرادلا قفارŸا ءاصشنإا يفكي ل يتلا
رملا نا لب ا-ه-ن-ي-صس–و ا-هذ-ي-ف-ن-ت-ل
نأاصشل Òي-صست ة-فا-ق-ث-ب ا-صضيا ل-صصت-ي

.ماع
ةيلÙا تارادلا باوبا ماما د‚ ىتم
نوديري Úنطاوم ةيرومأام لهصسي نم

نا نود هل لح داجيإاو لاغصشنا حرط
باوبا ىلع اما-يأاو تا-عا-صس اور-ظ-ت-ن-ي
مأا لو-غ-صشم هدŒ ا-مإا يذ-لا لوؤو-صسŸا

نا نود دعوŸا نع ىتح انايحا ارخاتم
كا--ن--ه--ف قا--ي--صسلا اذ--ه ‘ م--م---ع---ن
م--ه--صسف--نأا نو--مÎح---ي نو---لوؤو---صسم
.مهينطاومو مهفئاظوو
دي قل-ط-ن نأا ي-صضت-ق-ي ي-لÙا رار-ق-لا
ل اردا-ب-م ه--ل--ع‚و ي--لÙا لوؤو--صسŸا

نوؤو--صش بت--ك--م ن--م Òصسي ا--ف--ظو---م
ديب نوكي ل يلÙا رارقلاف Úنطاوم
نطاومل-ل ل-صصي رار-ق و-ه ا‰او د-حاو
ة-مد-خ ة-عر-صسب ذ-ف-ن--يو ة--لو--ه--صسب
Ÿا ح-لا-صصŸةيلولاو ة-يد-ل-ب-لاو ن-طاو
.ةيعوصضوم ةصسارد دعب

ىلع لصصفلا رظ-ت-ن-ت تا-ب-ل-ط ن-م م-ك
بذ--ع--ي ن--يذ--لا Úلوؤو--صسŸا بتا--ك--م
اذهو نطاوŸاو ةرادلا م-ه-ن-م Òث-ك-لا

تقو ر-خؤو-ت ىر-خأا ةا-نا-ع-م ن-م ءز-ج
Úب ةزوز-ه-م ة-ق-ث-لا ل-عŒو ة-لود-لا

.Úلوؤوصسمو Úنطاوم
قئارط ةعجارم يرورصضلا نم ىحصضا

ةيلÙا ا-ن-تارادا ن-م د-يد-ع-لا Òي-صست
تاعلطتو تلاغصشنا نم Ìكأا بÎقتل
ةمدخ ¤ا نوعلطتي نيذلا ÚنطاوŸا

مهتلاغصشنا يبل-ت ة-ي-عو-ن ة-ي-مو-م-ع
ة-جا-ح ‘ ا-ن-صسلو م-ه--مو--م--ه نز--تو

جراخ ر-يد-ق-ت ة-ط-ل-صس ي-غ-ل-ت ةرادإل
يرادا ¤ا فظوŸا لوحتيف Òيصستلا
ق-ي-صض Úع-م را--ظ--نÃ ن--طاوŸا ىر--ي
 .ةياغلل
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ةرادإلاو نطاوŸا
برقألا امهيأا

... رخآلل

،زايتماب ةيحÓف ““سسيرغ““ ةرئأد ةعيبط نأأ عم
اهتأÒخ نم اه-نا-ك-سس سشي-ع-ي نأأ ى-ل-ع ةردا-ق
ىوتسسم ىل-ع ا-يدا-سصت-قأ د-حأو م-قر نو-ك-تو
تفلي ⁄ أذه لك نأأ ’إأ ،نطولأ اÃرو ةي’ولأ
،اهيف نورمثتسسي مهلعجي ⁄و اهيلوؤوسسم هابتنأ

لا‹ ‘ ةنيمث ةيوسضهن سصرف اهنع Úعنام
 .تسضم دوهع ‘ ىرخأأ ت’ا‹و ةحÓفلأ

 رداقلا دبع Òمألا ةنيدم
Òمأ’أ موي تأذ اهراتخأ ي-ت-لأ ة-ن-يدŸأ هذ-ه
ةرجسش لظ ت– هتعيابŸ اناكم رداقلأ دبع
ةمواقم لعسشم ل-ما-ح-ك ،ة-كرا-بŸأ ةرأدرد-لأ
ايŸاع اتيسص تبسسكو ي-سسنر-ف-لأ ر-م-ع-ت-سسŸأ
اه-ق-سشع ‘و تبأو-ث-لأ ن-ع ا-هدوذ ‘ ا-يز-مر
قطانم نم ةعسسأو طاقن ىلع لمتسشت ،لاسضنلل
مامته’أو ةيانعلأ ¤إأ ةسسام ةجاح ‘ ،لظلأ
سشيعلأ Íغ نم Óيلق اهتنكاسس ن-ع نا-ف-ف-خ-ي
لمأأ سصيسصب اهسسوفن ‘ ناعرزيو نامر◊أو
 .قرسشم ِدغل

‘ لظ ةقطنم63
““سسيرغ““

ايد– تاطلسسلأ تعفر
ةثاغإ’ ايم-سسر ا-ي-ن-طو
نأونعك لظلأ ق-طا-ن-م
هتسصخو ةلحرملل زراب
ةÒبك ةيلا-م ة-ف-ل-غأا-ب
Úنأو--ق ة--مز--ح---بو

ة-ي-ن Ó-ع--ف تسسك--ع
ة-ي-سسا-ي--سسلأ ةدأرإ’أ
ءاق-تر’أ ‘ دÓ-ب-ل-ل
،ق-طا-ن-م أذ-ك--ه--ب
ه---سسف----ن هاŒ’أو
ه----ي----ل----ع Òسست
تاطلسسلأ
ةيلÙأ

هذ-----ه ‘
ةنيدŸأ
يتلأ
63 ت-سص--حأأ

لظ ةق-ط-ن-م
Ìكأأ اهن-ك-سسي

00552 ن------م
ذإأ ،ن---طأو---م
نم تدا-ف-ت-سسأ

اعورسشم14
اعونتم ا-يو-م-ن-ت
لاغ-سشأ’أ ته-ت-نأ

3 ءاقبو اهبلغأأ ‘
ى--ل--ع ع--يرا--سشم
انهو ءاهتن’أ كسشو

نونم Òسشب ةرئأدلأ سسيئر تأدو-ه-جÃ ر-كذ-ن
اينأديم هفأرسشإأو يسصخسشلأ هدجأوت لÓخ نم

ةيلمع ى-ل-ع

ناكسس ت’اغسشن’ مئأدلأ تاسصنإ’أو لاغسش’أ
 .قطانŸأ

ةعونتم عيراششم
جارخإا ىلع نهارت
 رونلا ¤إا ““سسيرغ““

ع-يرا-سشŸأ هذ-ه ¤إأ ةدو-ع-ل-لو
ميمرت تايلمع Úب تعونت دقف
ع-سضوو تا-ي-ئأد-ت--ب’أ ءÓ--طو
قطانŸأ هذه ط-بر ،ة-ما-ت-ك-لأ
ميمرت ،يحسصلأ فرسصلأ ةكبسشب
ةعسسو-ت ،ة-ي-ح-سصلأ تا-ع-مÛأ
،بور-سشلأ ءاŸأ ن-م ةدا-ف-ت-سس’أ
ءابرهك-لا-ب ق-طا-نŸأ هذ-ه ط-بر
ةرانإ’اب ديوزت-لأ أذ-كو ة-ي-ف-ير-لأ
دأو÷ Úع رأود يفف ،ةي-مو-م-ع-لأ
رأودو دي-ع-سسو-ب يد-ي-سس ة-يد-ل-ب-ب
طاقنلأ هذه طبر ” ،دمfi يديسس
ةاناعŸأ نم دوهع دعب زاغلأ ةكبسشب

د’وأأو ةيسشلÓقلأ ةقط-ن-م ‘و ،ةرورا-ق-لأ ع-م
قطانŸأ هذه طبر ” ةسضقام ةيدلبب جاحلب
د’وأأ رأودل ناك Úح ‘ ،ةيفيرلأ ءا-بر-ه-ك-لا-ب
اسضيأأ ابيسصن ديعسسوب يديسس ةيدلبب ›Óي÷أ

قيرط زا‚إأو ةسسردم ميمرت نم دافتسسأ ثيح
نم ددع كانهو تأÎموليك ةثÓث ةفاسسم ىلع
نع سشيمهتلأو ةلزعلأ كف ¤إأ فدهت تايلمعلأ

لظلأ قطانŸ ةيان-ع-لأ ءÓ-يإأ .ق-طا-نŸأ هذ-ه
سصرف اهتنكاسس حنمو اهيف ةيمنتلأ ثعب فدهب
هتقو ‘ ءاج ليلج ىعسسم وه ةيقيقح عÓقإأ
ديدج دهعب نأذ-يإأو ة-ي-سسا-ي-سس ةدأرإأ سسر-ك-ي
حنمو ةوÌلأ عيزوت ‘ فاسصنإ’أو ةلأدعلأ دسشني

.ةدحأوو ةدعأو اسصرف ةيروهم÷أ قطانم

 ةخود نب جاح :ركصسعم

 ركصسعم

 ““سسيرغ““ةرــــــئاد
 لظ ةقطنم63 يصص–

تعنم ةيحÓفلا اهتعيبط ،ركصسعم رئاود نم ةÁدق ةرئاد ،ةيلخادلا لوهصسلا بصصخأا نم ،ةلاصصألاو خيراتلا ةنيدم ..““سسيرغ““
قفو ةقباصسلا  ةيحÓفلا براجتلا لك ىلع اهعÓقإا ‘ تنبت دقف ،تصضم دوهع ‘ ىرخأا تلا‹ ‘ ةنيمث ةيوصضهن اصصرف اهيلع

،ةياعرلاو مامتهلا ¤ا ةجاحب لظ ةقطنم63 ةنيدŸا هذه يصص– ثيح ،ةيلخادلا قطانŸا لك تلمصش ةينطو ةطراخ
.اهنم نوناعي يتلا لكاصشŸا نم Òثكلا نم مهجارخإا ةيغب ،اهتنكاصس حلاصصل ةيمنت عيراصشم ديصسŒو



Y«û¢ Jû°ƒ± 
قرغي ةنيايزلا يحب رثوكلا دجسسم

لكسشم ،يحسصلا فرسصلا هايم ‘
مامأا ةرمتسسم ةاناعمو ددجتي

.ÚلوؤوسسŸا عمسسمو ىأارم

مهبلط-م Âا-غ-ت-صسم ة-يد-ل-ب-ب ““تيدŒ““ ي-ح نا-ك-صس دد-ج
ةيرصض◊ا ةئي-ه-ت-ل-ل عور-صشم زا‚إ’ ة-ي-لÙا تا-ط-ل-صسل-ل
ع-صساو ءاÎها ن-م Êا-ع-ي لازا-م يذ-لا ي-ن--ك--صسلا ي--ح--ل--ل
تافلflو ةÁدقلا تايان-ب-ل-ل ع-صساو را-صشت-ناو ة-ف-صصرأÓ-ل
ي◊ا ناكصس نم ددع لا-قو ،ة-ل-صصاو-تŸا ياو-مر-ت لا-غ-صشأا
ةيدلبلا Òيصست ىلع بقاعت ةليوط تاونصسل اورظتنا مهنإا

ذنم اهقÓطإا ” دوعو ديصسŒ نوي-لfi نو-ب-خ-ت-ن-م ا-ه-ي-ف
Ëد-ق-لا ي-ن-ك-صسلا ي◊ا ة-ه-جاو Úصس– ةدا-عإ’ تاو-ن-صس
بصسح جاتحيو ةفثكم ةيناكصس ةكرح بطقتصسي يذلا

تاءاصضف زا‚إاو ةفصصرأ’ا ةئيهت نونطاوم هدكؤوي ام
ةيمومعلا قفارŸا نم ددع ميمرتو ءارصضخ تاحاصسمو
ةيراوج تاقحلم Òفوت عم ينكصسلا ي◊اب ةدوجوŸا
تايلاعف-لا ن-م دد-ع تحر-ط نأا ق-ب-صس د-قو ،ىر-خأا

ةقيتعلا ةينكصسلا ءايحأ’او Âاغتصسم ةبصصق ةئيهت ةداعإا تصصخ يتلا ت’اغصشن’ا نم اددع ةيوعم÷ا
نم ددع ىري يذلا بلطŸا اذه نع تايعم÷ا نم ددع عفارتو ،““رمطŸا»و ““بردلا““ يح اهنم ةنيدملل

دعب ىلعو ةنيدŸا طصسوب عقت يتلا ةينكصسلا مهتقطنم عصضو اصضيأا ضصخي هنأا ““تديدŒ““ يح ةنكاصس
Òمعتلاو ءانبلا ةن÷ اهنم ÂاغتصسŸ ةيدلبلا ضسلÛ ةديد÷ا ناجللا نأا ودبيو ،ةيدلبلا زكرم نم راتمأا
لبق نم ةيعون ةتافتل’ ةجا-ح ‘ لازا-م يذ-لا ق-ي-ت-ع-لا ي-ن-ك-صسلا ي-ح-ل-ل را-ب-ت-ع’ا ةدا-عإا يد– ما-مأا
ةينكصس ءايحأا اهيف تدهصش تاونصسل ةينارمعلا ةهجاولا ىتحو ي◊ا دهصشم Òغتي ⁄ ذإا ةيلÙا تاطلصسلا

.ةعصساو ةئيهت تايلمع ““تيدŒ““ ي◊ ةروا‹
 Êاورم.م :Âاغتصسم
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ةيعون عيراسشÃ نوبلاطي ““تيدŒ““ يح ناكسس

لظلا قطانم ديوزتل عورسشم
يعيبطلا زاغلاب ةلابغو ةراطسسب

ة---صسصسؤو---م ل---صصاو---ت
زاغلاو ءابرهكلا ع-يزو-ت
ل-ج-ي-ج-ب -زا-غ-ل-نو-صس-
ة-صصاÿا ا-ه--ع--يرا--صشم
لظلا قطان-م د-يوز-ت-ب

Ãتا--يد--ل--ب ف--ل--ت---خ
زا---غ---لا----ب ة----ي’و----لا

‘ اذ-هو ،ءا-بر-ه--ك--لاو
ج----------ماÈلا را-----------طإا
هذ----ه-----ل ة-----صصصصıا
ة---لوز---عŸا ق----طا----نŸا

ةقاطلا ةيريدم يلث‡ ةق-فر ة-صسصسؤوŸا و-لوؤو-صسم ما-ق د-قو .ة-صشم-هŸاو
فدهب ةيناديم ةجرخب ةيلب÷ا ةلابغ ةيدلبل يبعصشلا ضسلÛا ضسيئرو
ديوزت دصصق يعيبطلا زاغلل ةطfi زا‚إ’ ةبصسانŸا ةيصضرأ’ا رايتخا

هنأاصش نم عورصشŸا اذه .ةلابغ ةيدلبل ةيقرصشلا ةه÷اب لظلا قطانم
،ةقورز نب راد ةقطنم يهو ةيدلبلاب لظلا قطانم نم ديدعلا ديوزت
،ةيداولا ةقطنم ،ةقلعŸا ،ةماصسأا ينب ،دمحأا راد ةقطنم ،عبرŸا ،نوطيقلا

ةعباتلا واريات ةقطنم ديوزت ة-ي-نا-ك-مإا ى-ل-ع ةوÓ-ع ة-ف-يذ-ح ة-ق-ط-ن-م
ح-لا-صصم نا-ي-ب بصسحو .ة-طÙا ضسف-ن ن-م ةرواÛا ةرا-ط-صسلا ة-يد-ل-ب--ل
هذه زا‚إاب رارق ذاختا ن-ع تر-ف-صسأا ة-ي-ناد-يŸا ة-ن-يا-عŸا نإا-ف ة-يد-ل-ب-لا
دوزي يذلا زاغلا لقن طخ ىلع نوطيقلا ةقطنم ىوتصسم ىلع ةطÙا
ةوطÿا هذه يتأاتو .ةينعŸا قطا-نŸا ع-ي-م-ج ط-صسو-ت-يو ة-لا-ب-غ ة-يد-ل-ب
زاغلاب ةيدلبلا هذه-ب ل-ظ-لا ق-طا-ن-م ع-ي-م-ج د-يوز-ت-ل عور-صشŸ ا-م-ي-عد-ت
قطانم كلذك لمصشيصس يذلاو ،لظلا قطانم جمانرب راطإا ‘ يعيبطلا
ةينقتلا تا-صسارد-لا نأا م-ل-ع-لا ع-م ،Úع-ل-ق-لاو راز-ي ي-ن-ب ،و-لد-نا ،ةد-ياŸا
.ةيراج لازت ’ ةيلمعلا هذهب ةقلعتŸا

ةرون ثارح :لجيج

 بــجيحوـــب راودب ةـــلئاع004 قــحÓي ناــــمر◊ا
 ؟›اوـــلا مـهيلإا تـفتلي لـــه  ..ءاوــــح يــنبب

ىلع ةيرابجإ’ا ةلزعلا نم ةلاح ،فلصشلاب ءاوح ينب ةيدلب رقم نع ملك٨١ دعب ىلع عقاولا بجيحوب راودب نكاصس٠٠٤ ءاهز ضشيعي
ةيلك تصسانتو ،تاونصسلا رم ىلع ةيدلبلا نوؤوصش ترّيصس يتلا ضسلاÛا فلتfl ةصسايصس مهيلع اهتصضرف ،اهتابلطتمو ةيرصصعلا ةاي◊ا
بئاغلا -راوحلل ناكصسلا ضضعب ثيدح بصسح- ةيحصصلا ةيطغتلا دعت.ةÁركلا ةاي◊ا طورصش طصسبأ’ دقتفي لاز’ يذلا راودلا كلذ

ءارجإ’ تاÎموليك ةدعل لقنتلا ىلع ء’ؤوه Èجُي ثيح ،ÚنصسŸاو لماو◊ا ءاصسنلا ةصصاخ ةغلاب ةاناعم مهل ببصس ام ،راودلا نع Èكأ’ا
Ëدقت اهنأاصش نم جÓعلل ةعاق زا‚إا ‘ ةحصصلا عاطق ىلع ةيصصولا تاطلصسلا لطا“ نع ناكصسلا لءاصستيو ،ةنقح ذخأا وأا طيصسب ضصحف

.مهتاناعم ءاهنإا ›اتلابو ÚنطاوŸاو ىصضرملل ةيحصصلا تامدÿا نم ىندأ’ا د◊ا

ةمدعنم ةيمومعلا ةرانإلا
قرغت ذإا ،ةيمومعلا ةرانإ’ا مادعنا ءارج نيديدصشلا مهرمذتو مهئايتصسا نع ،ةلصص يذ قايصس ‘ ،ناكصسلا Èع امك

مهلزانم ى-ل-ع م-ه-فو-خ-ت-ل ارد-صصم ى-ح-صضأا يذ-لا ر-مأ’ا ،ة-ي-ل-ي-ل-لا ةÎف-لا لÓ-خ ضسماد-لا مÓ-ظ-لا ‘ ة-ق-ط-نŸا
مهلغصش ةيمومعلا ةرانإ’ا Òفوت حبصصأا ثيح مهبصسح قاطي ’ تاب عصضولا نأا راوحلل Úفيصضم ،مهتاكلت‡و
نأاب نيدكؤوم ،راودلاب Òهطتلا لكصشم ناكصسلا حرط ثيح ،د◊ا اذه دنع فقت ⁄ ناكصسلا ةاناعم .لغاصشلا

ىلعو ،لكاصشŸا نم هفلخت ام مغر تÓصضفلا نم ضصلختلا لجأا نم ةيديلقتلا رف◊ا ¤إا تأا÷ تÓئاعلا لج
ةهيركلا تاثاعبن’ا ةدح دادزت نيأا ،ةرار◊ا تاجرد عافترا عم ةصصاخ ،ةيحصصلاو ةيئيبلا لكاصشŸا اهصسأار
Ìكأ’ا ضضارمأ’ا نم تتاب يتلا ةيصساصس◊ا نع كيهان ،اهنع ةمجانلا ةراصضلا تارصش◊ا اذكو رف◊ا هذهل

 .لافطأ’ا ةئف دنع ةصصاخ راودلا اذهب اراصشتنا
قلخو ةيصضايرو ةينابصش عيراصشم ضصيصصخت دصصق ةيلÙا تاطلصسلل لجاعلا لخدتلاب ةيرقلا بابصش بلاطي

اغارف مهنم تارصشعلا ضشيعي ثيح ،ةيصضايرلا تاطا-صشن-لا ف-ل-تfl ة-صسرا-مÃ ء’ؤو-ه-ل ح-م-صست تاءا-صضف
ضصغني يذلا رمأ’ا ،ةيهيفÎلا تاءاصضفلاو ةيصضايرلا تآاصشنŸاو قفارŸا ‘ Òبكلا ضصقنلا ببصسب ،Óتاق

 .مهتايموي
تلول“ Òمصس :فلصشلا

 ةــــــــــــمÈلا باـــــــبسش
ششيمهتلاو ةلاطبلا نوكتسشي

نع دعبت يتلاو ةيدود◊ا ةمÈلا ةيدلب نم بابصش ىكتصشا
““راو◊ا““ ةيموي عم مهل لاصصتا ‘ ملك٠٠٤ ›اوح ةلقرو ةي’و
ةمÈلا ةيدلب نأا نم مغرلاب ،ÚجهنمŸا ضشيم-ه-ت-لاو ة-لا-ط-ب-لا

اهبارت ىلع طصشنتو زاغلاو لوÎبلاك ةينطابلا تاوÌلاب ةينغ
يصص– ثيح .اهب لمعلا نم نومورfi ةمÈلا ءانبأا نأا ’إا ،ةينطو وأا ةصصاخ ءاوصس تاكرصشلا ديدع

ةبصسن ةعما÷ا يجيرخ ةئف Èتعتو تائفلا فلتfl نم لاطب٠٠٤ براقي ام ليغصشتلل ةيلÙا ةلاكولا
ىرخأ’ا تائفلا نم مهÒغك نوناعي مهنأا ’إا ةيلÙا ةلاكولاب ةلجصسŸا ىرخأ’ا تائفلاب ةنراقم ادج ةليلق

هبيصصنت ذنم هبتكÃ قحتلي ⁄ يذلاو مهبصسح ةيلÙا ةلاكولا ضسيئرل مات بايغ ‘ ةلاطبلا حبصش نم
مههجوت دنع ةيلÙا ةلاكولاب نولاطبلا اهيلع لصصحتي يتلا تاهي-جو-ت-لا ى-ت-حو ة-لو-ه‹ ى-ق-ب-ت با-ب-صسأ’

.احورطم ىقبي لاؤوصسلاو اهصضفر متي تاكرصشلل
ركبوبأا ديصسلا ةي’ولا ›او ةلقرو لغصشلاو بابصشلل ةينطولا ةمظنملل يئ’ولا بتكŸا بلاط قايصسلا تاذ ‘و

ةلجاع لولح داجيإاو هبتكم نع بئاغلا ةيلÙا ةلاكولا ضسيئر ماهم ءاهنإاو لجاعلا لخدتلاب ةتصسوب قيدصصلا
.Úلاطبلا ىدل ناقتح’ا نم ففخت نأا اهنأاصش نم

مÓصسلا دبع موغلصش :ةلقرو

 ة÷ولاب شضيرم ةحسصلا عقاو
يحصصلا عقاولا نأا ىلع ة÷ولا ةيدلب ناكصس نم نانثا فلتخي ’
نم ةيدلبلا هذهب Òصسيو ،اهلك رئاز÷اب ةحصصلا ضضرم ضضيرم

نمصضت تامدÿا ةددعتم ةدايع دوجو مغرف ،أاوصسأا ¤إا ءيصس
اوما-ق نا-ك-صسلا نأا ’إا ،ة-ي-ح-صصلا تا-مدÿا ن-م ى-ندأ’ا د◊ا

Êدتو Òيصستلا ءوصسو لامهإ’ا ةجيتن تارم ةدع اهقلغب
ة-ن-يا-ع-م نا÷ لوز-ن بجو-ت-صسا يذ-لا ر-مأ’ا ، تا-مدÿا

دوعت نأا ثبلت ’ اهنكل ،ضصئاقنلا هذه عفرل قيق–و
،ناكصسلا بصضغ ضصاصصتما نم ةليلق مايأا دعب ادد‹

ام ،ةيليللا ةموادŸا اهب مدعنت نابعصش قوتعم ديهصشلا ةامصسŸا تامدÿا ةددعتŸا ةدايعلاف
ةنخصسلا مامح وأا ضشرعلا رئب ةرئادلا رقم وحن ةليوط تافاصسم ¤إا لقنتلا ناكصسلا رطصضي

ةصضر‡ ةدايعلا ‘ موادي نيأا لماكتم يبط مقاط دوجو مدعو ،مزÓلا جÓعلا يقلتل
.ةهفات بابصسأ’ بيغت ام ةداع ةدحاو

 هبارعل.ح :فيطصس

 ـه٢٤٤١ Êاثلا ىدامج5٠  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج٨١ Úنثإ’ا

ة-م-صصا-ع-لا ›او ر-ظ-ت-ن-ي اذا--م»
وه ؟انلي-حÎل  ة-فر-صش ف-صسو-ي
تي--ب--لا نا--ك--صس ضضع--ب لاؤو---صس
ةيدلبب ،““5 ةديعج““ يريدصصقلا
نوصشيع-ي ن-يذ-لا ير-ح-ب-لا جر-ب

بيرقلا ‘ مهلي-حر-ت ل-مأا ى-ل-ع
م-ه-ل-مأا ن-ع ن-يÈع-م ،ل-جا--ع--لا
ديدج نكصسب يظ◊ا ‘ Òبكلا

Òغ ل-با--قŸا--بو ،ة--ن--صسلا هذ--ه
flفÚ ا رعاصشمÿنأا نم فو ’

ع-ي-صضتو م-ل◊ا اذ-ه ق--ق--ح--ت--ي
اهيف ضشيعت نأا لبقت ’ تويب لخاد اوقبيل ،رمعلا ةصصرف
.ريدصصقلاو تنمصسإ’اب ةديصشم ،تاناوي◊ا

تاونصس““ :يريدصصقلا تيبلا اذه تا-ن-طا-ق ىد-حإا لو-ق-ت

تويب-لا هذ-ه ‘ ضشي-ع-ن ن-ح-نو
ÚلوؤوصسŸا نم دحأا ’و ةصسيئبلا

’و ،هدعوب مزتلاو انلا◊ فأار
تا-ن-ك-صس ا-نا-ط-عأا م-ه-ن--م د--حأا

نحنف ،انتزعو انت-مار-ك ظ-ف–
نم انيدل ضسيلو ءاطصسب ضسانأا
ا-ن-ل ح-م-صسي يذ-لا Òث-ك--لا لاŸا
نأا ا-ن-ل ف--ي--ك--ف تي--ب ءاÎكا--ب
ىرخأا فيصضت-ل ،““ا-ت-ي-ب يÎصشن
تو--ي--ب--لا نا--ك--صس ة--ي--ب--ل---غأا““
نأا ىنمتنو اولحر ةير-يد-صصق-لا

عم انتاناعم يهننو هدعوب خوز يفي نأاو اصضيأا نحن لحرن
.““نيدرصشتŸاو ءاصسؤوبلا ةايح اهيف انصشع تانكصس
ضش.ةليصسو :رئاز÷ا

ناكسس
ريدسصق

ةديعج
““5““

نورظتني
ليحÎلا



8
نوـني ةــــكيلم :دادــعإا ـهÊ 2441اثلا ىدامج50  قـفاوŸا  م1202 يفناجÚ 81نثإ’ا

مأ’اؤ ،ةرارغوب باهولا دبع ة-ل-ئا-ع تد-ع-شس
،مهن-ي-ب ل-ف-ط-ب ضسمÿا تاو-خأ’اؤ ،““رؤر-شص““
نونح خأاؤ ،ةلئاع-لا م-شسا ل-م-ح-ي ل-ي-م-ج ن-با
ه-ل رد-ق-لا نأا Òغ ،ه-تاو-خأا ي-م-ح-يؤ نو--شصي

ضضرÃ ““ليشصأا““ باشصي نأا ’إا أاششي ⁄ ،همكح
.هيلإا هقيرط دعب هؤؤافشش دجي ⁄ ،لاشضع
ىفششتشسÃ ضشارف ىلع ادقار ““ليشصأا““ لازي ام
،““با-هو--لا د--ب--ع““ هد--لاؤ ه--ع--مؤ ،لا--ششر--شش
،نو-ع-لا د-ي ا-م-ه-ل دÁ ن-م ا-يو-شس نار-ظ-ت-ن--ي
ءار-جإ’ ا-ي-ناŸأا ى-ف-ششت-شسم ¤إا ا-م-هذ-خؤو--يؤ
Úتنث’ا دعب ،ةثلا-ث-لا ة-ي-حار÷ا ة-ي-ل-م-ع-لا
ملح نأا Òغ ،رئاز÷ا ‘ امهؤؤارجإا ” Úتللا
،لانŸا بعشص ةÒخأ’ا ة-ي-ل-م-ع-لا هذ-ه ءار-جإا

ح-ب-شصأا ،ا-ي-مو-ي Ó-ما-ع نا-ك يذ-لا بأ’ا نو--ك
جÓعلا ةلحرب مايقل-ل ه-شسف-ن ر-خ-شسؤ ،’ا-ط-ب

ى-ف-ششت-شسŸ ى-ف-ششت-شسم ن-م Ó-ق-ن-ت-م ،ه-ن-ب’
امك ،ارظتنم ،لاششرشش ىفششتشسم ‘ رقتشسيل
رايلم9,1 ع-م-ج ى-ل-ع Êد--عا--شسي ن--م““ لا--ق
هجÓعؤ ين-ب’ ة-ي-ل-م-ع-لا ءار-جإاؤ ،م-ي-ت-ن-شس
 .““قباشسلا هلا◊ هتداعإاؤ
دقف ،““راو◊ا““ ـل فششك املثم ،دلاولا بشسحؤ
،ةدعاشسŸا ابلاط ،ةيÒخ تايعمج ةدعل لقنت

مد-ع-ل ،ةÒب-ك ل-مأا ة-ب-ي-خ-ب بي--شصأا ه--نأا Òغ
،هتدعاشسم ىلع تايعم÷ا هذ-ه ة-عا-ط-ت-شسا
لجأ’ ةشصخر ىلع اهتزاي-ح ةرؤر-شض ة-ج-ح-ب

.لاŸا عمج
مكحب ،فيطشس ›اول ةبشسنلاب ءيششلا ضسفنؤ
،هي-لإا ل-ق-ن-ت ثي-ح ،ف-ي-ط-شس ة-ي’ؤ ن-م ه-نأا

نؤؤو-ششلا ةر-يد-م نأا Òغ ،ه-ت-ل--با--ق--م بل--طؤ
هتيب ¤إا دوعيل ،ةلباقŸا بلط تشضفر ةماعلا

هبشسحب ،نكل ،ةب-يÿا لا-يذأا ر-ج-ي ه-ن-با ¤إاؤ
تاذ مل◊ا ققحتي ىتح ا-م-ئا-ق ى-ق-ب-ي ل-مأ’ا““

.““جلاعيل ايناŸأا ¤إا ليشصأا هنبا ذخأايؤ موي
اهرششن ،لي-شصأا ل-ف-ط-لا بأا ة-لا-شسر ‘ ءا-جؤ
نيÿÒا ايجÎم ،كوبشسيافلا تاحفشص ىلع
،ءطبب توÁ ليشصأا““ :هتدعاشسم ÚنشسÙاؤ
يه اه ،ىرشسيلا ةه÷ا ‘ للششب بيشصأا امدعب
،““للششلا اهبيشصي أادب هدشسج نم ىنميلا ةه÷ا

هدلاؤ انأا ،““بلاغ هللا““ يتاوخأا يتوخإا““ افيشضم
’ همامعأا ىتح ،يدحول هت÷اعم عطتشسأا ⁄
 .““مهيخأا نبا ضسيل هنأاكؤ يدانت نŸ ةايح
ةعوم‹ انفلك““ :باهولا دبع ديشسلا عباتيؤ
نŸ ةايح ’ نكل ،اولع-ف ا-م-ك لاŸا ا-ن-ل ع-م-ج-ت-ل
لجأ’ ةشصخر انيطعيل ›اولل انهجوت ،يدانت

انهجوت امك ،يدانت نŸ ةايح ’ نكل ،لاŸا عمج
ىلع نؤرداق مهنأا عم اؤرذتعاف ،تا-ي-ع-م-ج-ل-ل
فيطشس ‘ لامعأ’ا لاجر ىتح ،انتدعاشسم
.““ةد-عا-شسم يأا ا-ن-ل او--مد--ق--ي ⁄ ة--م--ل--ع--لاؤ
روشسيفؤÈلا فرشصت ،فششكي امك ،عظفأ’اؤ
أÁÓ نأا ضضفر ثيح ،ةيلمعلا هل ىرجأا يذلا
¤إا هذخأا نم نكمتنل ،ة-ي-ب-ط-لا ق-ئا-ثو-لا ا-ن-ل
.جÓعلا لجأ’ ايناŸأا

ن-يÿÒا ل-ك د-ششا-نأا““ :ل--ف--ط--لا بأا ضصل--خؤ
ينباف ،ةدعاشسŸا › او-مد-ق-ي نأا-ب Úن-شسÙاؤ
هشسأارب يذلا مرولاؤ ،ايجيريدت توÁ ليشصأا
..ه-قرا-ف-ت ⁄ م’آ’اؤ ،مو-ي د-ع-ب ا-مو-ي Èك--ي
.““هللا مكمحري انوثيغأاف

:بأ’ا فتاه مقر
8131410550_3250271770

0602929000élc42 :يرا÷ا باشس◊ا مقر

همزلي
رايلم9,1
جÓعلل

 ايناŸأا ‘

““ليسصأا““
Áتو

 ءطبب

ةرشسأا ةلاعإا ةيلؤؤو-شسم ل-م-ح-ت-تؤ ،قر-ط-لا قÎف-م ‘ ة-لا-ط-ب-لا ضشي-ع-ت نأا
،نامأ’ا رب ¤إا كجرخي قيرط نع ثيث◊ا ثحبلا لاوهأا طشسؤ ،اهلمكأاب
ام ع-ظ-فأاؤ بع-شصأا اذ-ه-ف ،د-ي-حو-لا كن-با جÓ-ع-ل ةد-عا-شسŸا د-ي كل ثع-ب-يؤ
ديشسلا لا-ح و-ه ا-م-ل-ث-م ،ه-ب ن-ح-ت“ نا-ح-ت-ما Èكأاؤ ،كتا-ي-ح ‘ كفدا-شصي
’اطب طبشضلاب رهششأا ةشسمخ ذنم هشسفن دجؤ يذلا ،باهولا دبع ةرارغوب
نم ،تاونشس ضسمÿا يذ هنبا جÓع لجأ’ كانهؤ كانه يرجي ،لمع Óب
هنيعي نم هل ضسيلؤ ،دنشس هل ضسيل ،اديحؤ هشسفن دجؤ ،““ضسأارلا ‘ مرؤ““

رايلم9,1 ةبارق هل رفوي نم هل ضسيلؤ ،ةلئاعلل ضشيعلا ةمقل Òفوت ىلع
نم لهف ..ليشصأا هنب’ ا-ي-ناŸأا-ب ة-ي-حار-ج ة-ي-ل-م-ع ءار-جإا ل-جأ’ ،م-ي-ت-ن-شس
؟›اŸا رادقŸا اذه هعمج ىلع هدعاشسي نشسfi نم لهؤ ؟دعاشسم

ىسسيع نب““
fiبلطي ““دم

 جÓعل هتدعاسسم
 هتجؤزؤ هنبا
،فلششلا نم ““دمfi ىشسيع نب““ ةلئاع دششانت
هتدعاشسم ،ةم-ي-حر-لا بو-ل-ق-لا يؤذؤ ن-يÿÒا

.هتجؤزؤ هنبا ة÷اعم ىلع
دمfi ىشسيع نب ديشسلا بشسحؤ
ة-با-شصم ه-ت-جؤز نإا--ف ،““راو◊ا»ـل
،قؤرحب بيشصأا هنباؤ ،ناطرشسلاب
ن--ع از---جا---ع ه---شسف---ن د---جو---ف

ل-ما-ع ه-نأا ا-م-ي-شس ’ ،ا-م-ه-جÓ--ع
نؤد هشسفن دجي ام ابلاغؤ ،يموي
دح ىلع جÓعلاؤ ضشيعلل ردشصم
بو-ل-ق-لا د-ششا-ن-ي ه-ي-ل-عؤ ،ءاو-شس
لا-شصت’ا Úن-شسÙاؤ ة-م-ي-حر--لا

ي--ف--تا--ه--لا م--قر--لا اذ---ه ى---ل---ع
د-ي ه--ل Ëد--ق--ت--ل ،1525937770
.هتجؤزؤ هنبا جÓعل ةدعاشسŸا

 ““Òسصك Ëرم““ ـل ثيغم نم له
يئاهنلا فشصلاب ةبلاط ،رو-ن-ب يد-ي-شس ة-ن-يد-م ن-م ة-ن-شسÒ،91شصَك Ëر-م

ضضارمأا ةدع نم Êاعتؤ ،ةÒقف ةلئاع ¤ا يمتنت ،ةيناشسنإا مولع (ايرولاكب)
بشسحؤ .اهشضارمأا ةهجاوم ىلع اهتد-عا-شسم Úن-شسÙا ن-م ر-ظ-ت-ن-ت ،ة-ن-مز-م
فيلاكتب مهلفكتب ÿÒا لهأاؤ ÚنشسÙا ةباجتشساؤ تÓخدتلا نإاف ،ةلئاعلا
ةفاشضإا ،ىرخأا فيراشصم ¤إا ةجاحب لازت ام ثيح ،ةيفاك Òغ ايكÎب جÓعلا
ناكم Úبؤ ةيلمعلا Ëرم اهيف يرجتشس يتلا ةحشصŸا Úب لقنتلا فيراشصم ¤ا

اهيتأات يتلاؤ نمثلا ةظهاب ةيؤدأ’اؤ ءاويإ’ا
د--ششا---ن---ت ،كلذ ¤إا ..  جراÿا ن---م

ةميحرلا بولقلا باحشصأا ““Ëرم““
ل--جأا ن--م ة--ن--شس◊ا ا--ياو--ن---لاؤ

بغار-لا ى-ل-عؤ ،ا-ه-تا-ي-ح ذا-ق-نإاؤ ا-ه-تد--عا--شسم
Òشصَك اهدلاؤ مقرب لاشصت’ا اهتدعاشسم

.2103177960 :نشسح

f````óGAGä

ىفسشيل طقف ميتنسس نويلم002
 هسضرم نم ““فؤؤؤر ‘رح““

يديشسبvu7/8 نكشسم025 يح نبا51/01/3991 خيراتب دولوŸا ““فؤؤؤر ‘رح““ باششلا
ةقطنم ‘ طبشضلاب) هرهظ ‘ يحيوللا بلشصتلا ىمشسي ،ام اعون ردان ضضرم نم Êاعي ،رامع

نم رظتنيؤ Êاعي لازي ام اذه انموي ¤إاؤ ،2102 ةنشس ذنم ضضرŸا اذه هأادب ،(ضضو◊ا
.نويلم002 ةميقب ةيحارج ةيلمع ءارجإا ىلع هدعاشسي
:ضصاÿا ه-م-قر Èع ةر-ششا-ب-م ه-ب لا-شصت’ا ه-ن-كÁ فؤؤؤر ةد-عا-شسم د-ير--ي نŸ ه--ي--ل--عؤ
:يتآ’ا يرا÷ا هباشسح مقر Èع ةمهاشسŸا عيطتشسي ؤأا ..1925795760

9655109100/27 :يديÈلا يرا÷ا باشس◊ا مقر
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 ـه٢٤٤١ Êاثلا ىدامج٥٠

،فورعم يمÓعإا مصسا ،رهاوط زيزع ^
؟ناصسنإلا زيزع وه نم نكل

ةلمعل ناصصخصش ،ناصسنإلاو يفحصصلا زيزع يداقتعا ‘
زيزعو يفحصصلا زيزع Úب قرف يأا دجوي ل ،ةدحاو
نم امهم اءزج تحبصصأا بعاتŸا ةنهم نأل ،ناصسنإلا
ايفحصص ىقبي يفحصصلا نأا ثيح ،انتيصصخصش ةبيكرت

هقفارت ةنهŸا ،لطعلاو دايعألا ءانثأا ىتح
وهف ل–را وأا لح امثيحو لزنŸا ¤إا
Úع-ب رو--مألا ىر--ي ه--صسف--ن د--ج--ي
هصشيع ة-ق-ير-ط ى-ت-حو ي-ف-ح-صصلا
هتايوه وأا هتابجاو لكل هتصسرا‡و

.مÓعإلا ةمصصب نم ولخت داكت ل
يهابتنا تتف-ل ة-يدا-ع-لا ي-ما-يأا ‘

ةÒثك ةلئصسأا حرطأا Êوك ¤إا يتجوز
نع راصسفتصسلا لواحأا امد-ن-ع ا-ه-ي-ل-ع
طغصض ةصسرا‡ عم ،Óثم ي-ل-ئا-ع عو-صضو-م
‘ يتنهم سسرامأا يننأاب تنطفت تقولا عم ،بيهر
ادح عصضتل اهصسفن كرادتت ام ناعرصسو ةيداعلا يتايموي

Ùتصسل انأا اديج ينعمصسا ،ددر-ت ي-هو ة-ل-يو-ط ة-ثدا
ىلع لوصصحلل اهيلع طغصضتو اهترواحÃ موقت ةيصصخصش
.ةمولعŸا

نم لعجي يوفع سصخصش وه ناصسنإلا زيزع مومعلا ىلع
،ليمج وه ام لكب نمؤوي ،ه-ل-ب-ق-ت-صسمو هر-صضا-ح ه-مو-ي

امئاد ىعصسيو هطيfiو هصسفن عم ام دح ¤إا حلاصصتم
سصخصش انأا ،ءاطخألا سسفن باكترا مدعو هصسفن Òيغتل
امئاد يÒكفتو تاداقتنلا لبق-ت-يو تÓ-ماÛا بح-ي
سضÎعت دق يتلا ةبعصصلا تاظحللا نم مغرلاب يباجيإا

بلغتلا لواحأا يتلا يفعصض تاظ◊ مغر اذكو يقيرط
مادعنا تصسيل ةعاجصشلا لاقي امكف ،رصشبلا لكك اهيلع
.فوÿا ةمواقم اهنكلو فوÿا

تصشياعو ةفاحصصلا ‘ ليوط عاب كل ^
له ،ةليوط تاونصس رادم ىلع مÓعإلا

هعابط ‘ ؟زيزع صصخصش ‘ مÓعإلا رّيغ
؟هتلئاع دارفأاو هعمت‹ عم هكولصسو
وحن امئاد نكلو Òثكلا عنصصو Òث-ك-لا ر-ّي-غ د-ي-كأا-ت-لا-ب
نوكت نأا لإا اهل نكÁ ل ةفاحصصلا ةنهم نأل ،يباجيإلا

،اهئام نم فÎغيو اهباب جلي نم لكل ةصسردمو ةمهلم
نم مغرلابو اهنع لاقي ام لك مغر ليمج ملح ةفاحصصلا
تلعج ةنهŸا هذهب فصصعت يتلا لكاصشŸاو باعصصلا لك
مهلكاصشŸ ةيغاصص اناذآا اودجي نأا نود نودرصشتي اهءانبأا
.ةيعامتجلاو ةينهŸا مهتلاغصشناو ةيمويلا

‘ اقلاع لازي ام يذلا ءيصشلا ام ^
دنع مويلا د◊ هركذتت يذلا امو ،كنهذ
؟ةيمÓعإلا كتايطغت
عئاقولا كلت درصس بعصصلا نم نوكيصسو Òثكلاو Òثكلا
لك ركذتأا اÃر ،تايركذلا فيصشرأا ةصسيبح تتاب يتلا

جعت تتاب تايركذلا ةبيقحف ،ءيصش يأا ركذأا ل دقو ءيصش
اهلمحي ةريزغ رعاصشمو راكفألا ىصضوفب
ةياهن ‘ ،يصضاŸا ¤إا Úن◊ا راطق

اهقنور ةيطغ-ت ل-ك-ل ،فا-طŸا
اهقوذ اهب تمق ةمهم لكلو

م-ه كلذ--ك ،سصاÿا
سصاخصشألا

نيزي‡ اوناك ،بعاتŸا ةنهم ‘ مهيلع انفرعت نيذلا
،Úلوؤوصسم نم ءاوصس ،ناعم نم ةملكلا هلم– دق ام لكب
مهب انيقتلا Úنطاوم ىتح وأا ءاقدصصأا ،ةنهŸا ‘ ءÓمز

ةبصسنلابو..Òثكلا انل اومدق دقل ،ةينهŸا هذه راطإا ‘
يه اهيلإا قرطتأا يتلا عيصضاوŸا لكو تايطغتلا نإاف ›

.يتايح ‘ ديدج سسرد
‘ ترثأا يتلا ةيصصخصشلا ^
ءاوصس ،يمÓعإلا كراصسم

؟ةيصسايصس وأا ةيمÓعإا
هذه بح Êوم-ه-لأا ن-م م-ه Ìك
نيوكتب ىظحأا Êولعجو ةنهŸا

›اصضنو يحافك ل-صصاوأاو ز-ي‡
‘ اÃر ،اهيف ءاق-ب-لا ل-جأا ن-م
ةحي-ت-ف ة-ي-ف-ح-صصلا ة-مد-قŸا
ادنك ‘ ايلاح ةدجاوتŸا كÓيب
ينيب لصصو ةزم-ه تنا-ك ي-ت-لاو

تناك اهيلإا تمدق امدنع ،رارحألا توصص ةديرج Úبو
اهدجأا ملف راغصصلا رارحألاب سصاخ مصسق ىلع فرصشت
ةمرصضıا ةيفحصصلاب تيقتلا ا-مد-ن-عو نا-كŸا Úع-ب
،راغصصلاب ةفلكŸا ةحيتف نع اهتلأاصسو يبرع نب ةديعصس
ةقباصسم ‘ تزف لهو ةصضيرع ةما-صست-با-ب ة-ل-ئا-ق تدر
.راطقلا قلطنا مث نمو ةليمج ةحزم تناك ؟تيكاتكلا
ناك نورقلوب ريذن رارحألا توصص ةدير÷ ماعلا ريدŸا
‘ ىري ناك هنأل ةفاحصصلا ةنهم ‘ يئاقب ‘ لصضفلا هل
،لمعلاب اهيف رمثتصساف حجان يفحصصل ةروصص يصصخصش
¤إا تدلخ املكو يصسافنأا عجÎصسأا ينكÎي داكي ل وهف
يفحصص وه ،ديدج عو-صضوÃ ي-ن-ف-ل-ك-ي هدŒ ة-حار-لا

fiÎو فflثكلا هنم تلهن مرصضÒ.
توصص ‘ يبهذ-لا دو-م-ع-لا بحا-صص ،ر-م-ي-ح-ل-ب بي‚

تنراقدق تنك و-ل ،ز-ي-مŸا ه-م-ل-ق-ب ،رار-حألا
يراو-صشم ة-ياد-ب ‘ ه-ب ي--صسف--ن
تلز-ت-عا د-ق تن-ك-ل ي-ن--هŸا
هنم تملعت دق-ل ،ة-فا-ح-صصلا
نب ةايح ةيفح-صصلا..Òث-ك-لا
ةز---ي---م---تŸا ،ة---ق----ت----ب
ةيناديŸا اه-تا-جا-ترو-بور-ب
كيف خصضت يقارلا اهبولصسأاو
ةرم ل-ك ‘ ةد-يد-ج ءا-مد
لاصضنلل زمر يهف
حافكلاو
لمعلاو
يفحصصلا

.زيمتŸاو فÙÎا
ةيقيقح ةصسردم وه را‚ دمfi ريدقلا يفحصصلا هرودب
سشقانتن امدنع ،هللا همحر هللا دبع ›اخب Êركذي وهف
ردصصم وه..اديقعت Ìكألا ع-ي-صضاوŸا لو-ح لدا-ج-ت-نو
.يقيقح ماهلإا

نكÁ ل بعاتŸا ةنهم ‘ تايصصخصشل ة-ل-يو-ط ة-م-ئا-ق
نأل برقأا مهو يتايح نم اءز-ج او-تا-ب د-ق-ف ا-هر-صصح
.ءÓمز در‹ مهنوك نم يتلئاع نم ادارفأا اونوكي
لكب اهنم تملعت دقف ،ةيصسايصسلا تايصصخصشلا نع امأا
تاباختنÓل تحصشرت يننأا ليلدلاو ة-صسا-ي-صسلا ة-طا-صسب
ىلع لصصحأا ⁄ ف-صسأÓ-ل ن-ك-لو2102 ةنصس ةيعير-صشت-لا
.ناÈŸلا ةبق ءÓتعل ةيفاك تاوصصأا

مدنت كلعجو كيف رثأا يذلا ثد◊ا ^
؟يمÓعإلا لق◊ا  لوخد ىلع
‘ وأا يتايح ‘ يبلصس رثأا هل ناك ثدح يأا دجوي ل

Œعإلا يتبرÓقفو اهتياهن ‘ لكصشتت رومألا نأل ،ةيم
نأا هنكÁ يباجيإا سصخصشلا ناك اذإاف ،سصاÿا انروظنم
،حيحصص سسكع-لاو فور-ظ-لا أاو-صسأا ‘ ن-يزاوŸا بل-ق-ي
فقوت ولو Òثكلا ينتحنم دقلو ليمج ردق ةفاحصصلا

لكل انت‡ نوكأا نأا لإا ينعصسي ل ،مويلا ةنهŸا راطق
اهايإا ينتطعأا يتلا دو-جو-لا رار-صسأاو ي-عو-لا تا-ظ◊

ةقيرطب ةاي◊ا اهلÓخ نم ىرأا ين-ت-ل-ع-جو ة-فا-ح-صصلا
يتداع-صس كلذ-كو ي-قزر رد-صصم نا-ك مÓ-عإلا..ىر-خأا
.›وح نم لك ةداعصسو

هقح لان دق زيزع نأا دقتعت له ^
؟مÓعإلا ‘ يعامتجلاو ينهŸا
سسفنلا لإا اهب رعصشت ل ناصصقنلا ةليذر““ انيصس نبا لوقي
نوكي نأا يعيبطلا نم يداقتعا ‘ ،““لامكلا ¤إا ةقيصشلا
سصخصشلل ازمر ام-ئاد ز-ي-م-تŸاو فÙÎا ي-ف-ح-صصلا
يداŸا فرظلا اÃر ،لصضفألا وحن علطتي يذلا حومطلا

ز-يز-ع سصخ-ي ل ل-ك-صشŸاو ن-هار-لا تقو-لا ‘ بع-صص
زاتجي يذلا لكك مÓعإلا عاطق ا‰إاو طقف يفحصصك

ثيح نم نكل ،هيلع لوط-ي ل نأا ى-ن“أا ا-ب-ع-صص ا-فر-ظ
اناكم هل دجيصس فÙÎا يفحصصلا نإاف ينهŸا ءادألا

ءاقبلاب حمصست ل ةنهم ةفاحصصلاف ،هامدق تأاطو امثيح
.اثبع اولواح ناو مهل ناكم Óف يقابلا امأا ،لصضفأÓل لإا

تنك اذام ،ايمÓعإا نكت ⁄ ول ^
؟ىرخأا ةنهمك راتختصس

،ايرطيب نو-كأا نأا ا-ب-صصلا م-ل-ح نا-ك د-ق-ل
نهم ةدع Úب يمÓحأا تحجرأات اهدعب

د--ع--ب تمد--ط--صصا نأا ¤إا تا--ياو--هو
ةيصسايصسلا مولعلا دهع-م ن-م ي-جر-خ-ت

،رم عقاوب0002 ةنصس ةيلودلا ةقÓعلاو
يرئازج لك لث-م فا-ح-جإاو ة-لا-ط-ب

مث نم ،ةاي◊ا قوقح طصسبأا نم مرحي
نع ثح-بأا ا-ي-ند-لا را-م-غ ‘ تر-ح-بأا
سسوه ¤إا ة-ن-هŸا م-ل-ح لو–و قزر-لا
ةاي◊ا ةرخاب يب تصسر نا ¤إا بصسكلا

ىر-خأا كرا-ع-م ،ة-فا-ح--صصلا ⁄ا--ع ‘
ةقلامع ط-صسو يدو-جو تب-ثأل ا-ه-ت-صضخ

Óيمج ارمأا تفصشتكا ةياهنلا ‘و مÓعإلا
ةفاحصصلا ةنهم لصضفب يننأا وهو › قار

،نهŸا لك ةصسرا‡ نم تنك“
نع عوصضوŸ يتيطغت دنعف
ة-ي-مو-م-ع-لا ة--ح--صصلا

بي--ب--ط ¤إا لو–أا
يقتلأا ا-مد-ن-عو

اناف حÓف-لا-ب
سسرامأا

ةحÓفلا
اذكهو
كيلاود
نم لصضف اذهو

سسي-ل ه-ل-لا د-ن-ع
ل---صضف هد---ع---ب

.هلل ركصشلاو دم◊اف
؟هتاحومط زيزع ققح له ^

لدصسيصس راتصسلا نأاو ةياورلا ةياهن ينعي اذهف معن تلق ول
نكل ،انÒكفت ةقيرط ىتح وا تاهجولا Òغتت اÃر ،ابيرق
حومطلاف احومط نوك-ي نأا و-ه نا-صسنإلا ‘ ا-م ل-م-جأا

لوألاف حصضاو امهنيب قرفلا ،دودر-م ع-م-ط-لاو عور-صشم
ةقرصس ةلواfiو لصسكلاب Êاثلاو ل-م-ع-لاو د÷ا-ب نو-ك-ي

ل لمألا راطق نإاف ةيقب رمعلا ‘ ناك نإا..نيرخآلا دهج
.Òثكلاو Òثكلا لمحي وهو هاهتنم دعب غلبي ⁄ لازي

كصضوخ مدع ىلع تمدن لهو ^
Œ؟ىرخأا ةديرج ‘ ةبر 

ميمعتو ايلاح مÓعإلا عاط-ق ه-فر-ع-ي ا-م ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب
وعدي ام دجوي ل ،ةعبارلا ةطلصسلا تلاط يتلا ةءادرلا
ةمfiÎ ةيمÓعإا ة-صسصسؤو-م ‘ ءا-ق-ب-لا ل-صضفأا ،مد-ن-ل-ل

.ةماركب بيصصنلا حصش نإاو لقألا ىلع يتنهم سسرامأل
نم زيزع ىرنو موي يتأايصس لهو ^

؟ةصشاصشلا ءارو
اهباحصصأا بعادي يتلا ةبوتكŸا ةفاحصصلا قاصشع نم انأا

مل◊ا كلذ ةصشا-صشلا ‘ ىرأا لو ه-ق-نورو م-ل-ق-لا ر-ح-صس
د-يد-ع ‘ ي-ت-فا-صضت-صسا م-ت-ي ي-ف-ح-صصك Êأل Òب-ك--لا
‘ ةب-غر-لا كل-ت ا-م د-ح ¤إا تع-ب-صشأا د-ق-ف ،سصصص◊ا
ةرخفم تنك اŸاطلو نويزفلتلا تاصشاصش ىلع روهظلا

ةنيدÃ هيف نطقأا يذلا ي◊ا ءانبأاو يئاقدصصأاو يلهأل
لكب اهيلإا يمتنأا يتلا ةقيرعلا ةنيدŸا هذه ،سشار◊ا

.يحراوج
يعمصسلا ‘ ةبرŒ سضوخ ‘ اتاتب عنامأا ل انأا كلذ عمو
لهأا ردقي يدج Èنم عم نو-ك-ت نأا ة-ط-ير-صش ير-صصب-لا
يفحصصلل ةليبنلا ةمهŸاب نمؤويو سصاصصتخلاو ةÿÈا
ءانب ‘ مهاصستو لوقعلاب يقترت ةيمومع ةمدخ مدقيو
.ءاوصس دح ىلع نطولاو نطاوŸا

نم يه ””رارحألا توصص””ةديرج له ^
؟ زيزع مصسا تعنصص

اصضيأا ينبجعت..هللا ركصشي ⁄ سسانلا ركصشي ⁄ نم
لامك ةصضاير ‘ يكيرمألا لط-ب-لا ة-لو-ق-م

امدنع ،Òغ-نزراو-صش د-نو-لرأا ما-صسجألا
نأل ،ةيماصصعلا-ب ن-مؤو-ي ل ه-نإا ،لا-ق

ن--م ل--ك ق--ح ‘ فا--ح--جإا كلذ
نم انأا ،حاجنلا غول-ب-ل ا-نود-عا-صس
لوقأا كلذل ،ر-ك-ف-لا اذ-ه را-صصنأا
Òغ تÓ-ما‹ يأا ن-ع اد-ي-ع--بو
تناك رارحألا توصص نأا ،ة-ي-ع-قاو
نأا ،يتمهلمو يتصسردم ل-ظ-ت-صسو

‡Ï ا اذهلŸنÈ عإلاÓيذلا يم
‘ نو--كأا نأل رد--ق--لا Êرا--ت--خا
ينطو طخ تاذ ةدير-ج ،ه-با-حر

نيوكتل ةصسردم ،اهنع عفادتو ةلداعلا اياصضقلاب نمؤوتو
و÷ا نع كيهان ،يمÓعإلا لق◊ا ‘ لايجأاو لايجأا

سصاخ رطع رارحألا توصصل..اهيف دوجوŸا يلئاعلا
.دبألا ¤إا يدصسجب قصصتلا

 ””رهاوط زيزع”” يمÓعإلا

   لـيمج ملح اــهنكل ..اـــهءانبأا تدرصش ةــنهم ةفاحصصلا

ي.ةكيلم:راوح ي.ةكيلم:راوح  نونيةكيلم :هترواح

هتايطغت لÓخ اهفطق..ةليمج تايركذ ةيمÓعإلا هتبيقح لم–..بعاتŸا ةنهم عم ليوط عاب هل فورعم يمÓعإا ،””رارحألا توصص”” ةديرج نبا ””رهاوط زيزع»
.””يتمهلمو يتصسردم”” حرصص املثم ،””رارحألا توصص”” ةديرج ىقبت نكل ،ةيفاقثلاو ةيعامتجلاو ةيصسايصسلا تايصصخصشلا فلتfl عم هتاراوحو ةيمÓعإلا

 ةنهŸا هذهب فصصعت يتلا لكاصشŸاو باعصصلا لك نم مغرلابو اهنع لاقي ام لك مغر ليمج ملح ةفاحصصلا”” :””راو◊ا»ـل زيزع لوقيو
.””ةيعامتجلاو ةينهŸا مهتلاغصشناو ةيمويلا مهلكاصشŸ ةيغاصص اناذآا اودجي نأا نود نودرصشتي اهءانبأا تلعج

‘
زيزع يداقتعا

،ناصسنإلاو يفحصصلا
،ةدحاو ةلمعل ناصصخصش
زيزع Úب قرف يأا دجوي ل
،ناصسنإلا زيزعو يفحصصلا

بعاتŸا ةنهم نأل
نم مهم اءزج تحبصصأا

.انتيصصخصش ةبيكرت

ماعلا ريدŸا
توصص ةدير÷

نورقلوب ريذن رارحألا
‘ لصضفلا هل ناك
ةنهم ‘ يئاقب

ىري ناك هنأل ةفاحصصلا
ةروصص يصصخصش ‘
حجان يفحصصل

اهيف رمثتصساف
لمعلاب
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،ديلا ةركل ينطولا بختنŸا صضرعت
مامأا ةع-قو-ت-م Òغو ةÒب-ك ةÁز-ه-ل
با---سس◊ (93–42) ع-قاو-ب اد-ن-ل--سسيإا
يرود ن----م ة----ي----نا----ث----لا ة----لو÷ا
يتلا ةيŸاعلا ةلوطبلا ‘ ،تاعومÛا

ءا-ق-فر ر-ه-ظو .ر-سصم ا-ه-ف-ي-سضت-سست
،ادج بحا-سش ه-جو-ب يد-ب-ع-لا بو-يأا

قيرف مامأا دومسصلا ىلع اوردقي ⁄و
ىمرŸ قيرطلا د-جو يذ-لا اد-ن-ل-سسيأا
،تاهاŒ’ا لك ن-م ا-ك-لا-سس ر-سضÿا

داجيإا ىلع تروب ن’آا بردŸا زجعو
ة--ي--عا--فد--لا ءا--ط--خأÓ---ل لو---ل◊ا
يتلا ةيماز-ه-ن’ا حور-لاو ،ةرر-ك-تŸا

ةجيتن-لا هذ-ه-ب .ا-نو-ب-ع’ ا-ه-ب ر-ه-ظ
ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ع-جار-ت ة--ب--يıا
لوأا زوف قيق– دعب ثلاثلا زكرملل

مزهنا يذلا بر-غŸا ما-مأا نا-ك بع-سص
هتهجاوم ‘ مويلا ةيسشع رخآ’ا وه
Ÿا صسفا--نÿرد-سصت-مو ،مدا-ق-لا ر-سض
 .لاغتÈلا بختنم ةعومÛا

Òغ رومألاو ليزه ىوتسسم
لاغتÈلا ةهجاوم لبق ةرسشبم
نع بخت-نŸا و-بfiو رو-ه-م÷ا Èعو
ىوتسسŸا ىلع مهجاعزناو مهطخسس

دو-ع-سسم ه--ب ر--ه--ظ يذ--لا ل--يز--ه--لا
ةمهŸا نأا ودبيو ،هؤوا-ق-فرو صسو-كر-ب

ءاقللا ‘ ةيباجيإا ةجيتن قيق– ‘
د-سض تا-عو-مÛا يرود ن-م ثلا-ث--لا
ادقعمو ،ا-ب-ع-سص نو-ك-ي-سس لا-غ-تÈلا

Úقيرفلا Úب ىوتسسŸا قرافل رظنلاب
.نآ’ا دح ¤إا هب ارهظ يذلا

‘ عوقولاو لهأاتلا
اسسنرف مسضت ةعوم‹

ةوهلا نم ديزي دق جيوÔلاو
مدا-ق-لا رود-ل-ل ل-هأا-ت--لا نأا م--غرو
هنأا ’إا بخت-ن-م-ل-ل اد-ي-ج نو-ك-ي-سس
بخ-ت-نŸا نأا اÃ ،ة-ت-ب--لا فا--ك Òغ
،رطق ‘ هققح ام زواŒ نع ثحبي
دق ام وهو ،71ـلا زكرملل لوسصولاب
‘ هدجاوت لظ ‘ Óيحتسسم نوكي

قباسسلا ⁄اعلا لطب مسضت ةعوم‹
لعجي ا-م و-هو ،ج-يوÔلاو ،ا-سسنر-ف
نإا ادج ابعسص Êاثلا رودلل هلهأات

ر--ظ--ن--لا--ب Ó--ي--ح--ت--سسم ل--ق--ن ⁄
‘ بختنŸا هب رهظ يذلا ىوتسسملل
ىو---ت---سسم اذ---كو ،Úت---لو---ج لوأا
ود-ب-ي يذ-لا Úي-بروأ’ا Úب-خ-ت-نŸا

.ابعرم

 Úيرئاز÷ا تاداقتنا طfi تروب ن’أا

 ةÒبك ةبشسنب مهلهأات اونمشض رشضÿا
‘ ،ةعومÛا هذه نع ةدقعم لهأاتلا تاباسسح ىقبت
تا--عو--مÛا يرود ن--م ةÒخأ’او ة--ث--لا--ث--لا ة---لو÷ا
ينطولا بخانلا لا-ب-سشأا بع-ل-ي ،مو-ي-لا ءا-سسم ة‹ŸُÈا
ىرا-ب-ت-تو ،لا-غ-تÈلا ن-م م-ه-ئار--ظ--ن ع--م ،ترو--ب ن’آا
⁄اعلا ةلوطب ىرج-ُتو .ي-بر-غŸا صسفا-نŸا ع-م اد-ن-ل-سسيإا
4 اهنم ةدحاو لك ّمسضت ،تاعوم‹8 ةغيسصِب ديلا ةركل
باحسصأا لّهأاتي ت’وج ثÓث دعبو ،ةفسصانم تابختنم
،Êاث-لا رود-لا ¤إا جو-ف ّل-ك ن-ع ¤وأ’ا ثÓ-ث-لا ز-كارŸا

ةلو÷ا ‘ حايرب ميحرلا دبع ءÓمز رسسخ اذإا ىتحو
دسصح ـ Òبك ّدح ¤إا ـ م-ه-ن-ك-م-ُي-ف ،ةÒخأ’او ة-ث-لا-ث-لا
ةسسفانŸا حئاول نأا كلذ ،Êاثلا رودلا ¤إا لّهأاتلا ةقاطب
تÓباقŸا صسايقم ¤إا لّوأ’ا ماقŸا ‘ ءوجّللا ىلع ّصصنت
ديسصر ثيح نم نابختنŸا لداعتي امدنع ،هجوِل اهجو
ةلو÷ا ‘ بر-غŸا ى-ل-ع ر-ئاز÷ا تزا-ف ا-ن-هو ،طا-ق-ن-لا
بخ-ت-ن-م نأا ¤إا ةرا-سشإ’ا ع-م ،(32–42) ةجيت-ن-ِب ¤وأ’ا
.افلسس لهأات دق لاغتÈلا

لهأاتلا ىلع لمعنشس :ميحر رداقلا دبع
لاغتÈلا مامأا

هلمأا ةبيخ نع ،ميحرلا دبع رداقلا Èع بعÓلا Èع
¤إا اÒسشم ،يدن-ل-سسيأ’ا بخ-ت-نŸا ما-مأا ةرا-سسÿا د-ع-ب
قيق–و ةراسسÿا يط-خ-ت ل-جأا ن-م نو-ل-م-ع-ي-سس م-ه-نأا
د-ع-ب نو-ط-بfi ن-ح-ن““ :لا-قو ،لا-غ-تÈلا ما-مأا ل-هأا-ت-لا
ةجيتن قيق– ىلع لوعن انك ،ادنلسسيأا مامأا ةراسسÿا

اوناك دقل ،نحن بغرن امك رسست ⁄ رومأ’ا نكل ةديج
لمعن نأا نآ’ا مهŸا ،زوفلا ىلع رارسصإاو انم زيكرت Ìكأا

ة-ه-جاوŸا ى-ل-ع ز-ي-كÎلاو ةرا-سسÿا كل-ت زواŒ ى-ل--ع
ةجيتن قيق– ىلع لمعنسس ثيح ،لاغتÈلا مامأا ةلبقŸا
نحنو ،مداقلا رودلل ل-هأا-ت-لا ل-جأا ن-م ا-ه-ي-ف ة-ي-با-ج-يإا
نم بعلن لب انسسفنأ’ بعلن ’ نحنف ،انرظتني ام كردن
بع-سشلاو ا-ن-ت-ل-ئا-ع دا-ع--سسإا ل--جأا ن--مو ،ا--ند--ل--ب ل--جأا
لجأا نم ان-ل-ق-ث ل-ك-ب ي-مÔسس ا-ن-نإا-ف كلذ-ل ،ير-ئاز÷ا
.““انه هلجأا نم انئج ام قيق–و لهأاتلا

 كلامزلا راشصنأا ركذتي سسوكرب
⁄اعلا صسأاك نم72 ةرودلل يمسسرلا عقوملل حيرسصت ‘

بختنŸا م‚ برعأا ،رسصم اهن-سضت– ي-ت-لا د-ي-لا ةر-ك-ل
ةفايسضلا نسس◊ هنانتما نع ،صسوكرب دوعسسم ينطولا
ىنمتي ناك هنأاب ادكؤوم ،ةرهاقلا ‘ بختنŸا اهيقل يتلا
تايركذب ظفتحي هنأا اÃ ،رو-ه-م÷ا-ب ةرود-لا تنا-ك و-ل

يذلا كلامزلا  يدان Òهام-ج ة-ق-فر ر-سصم ‘ ة-ل-ي-م-ج
 .هنع ةليمج تايركذب ظفتحيو هل بعل

نم Òهام÷ا دوجو ىن“أا تنك :سسوكرب
انعيجسشت لجأا

م‚ ،صسوكر-ب دو-ع-سسم بر-عأاو
ديلا ةركل ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا

كلا-----مز-----لا يدا------ن بع’و
رسصم ¤إا هتدوع نع ،قباسسلا

ع-م ة-كرا-سشم-ل-ل ،ىر-خأا ةر--م
‘ ،ءارحسصلا يبراfi بختنم

ديلا ةركل ⁄اعلا صسأاك ةلوطب
لÓخ ،ايلاح رسصم ‘ ةماقŸا

ىتح31 ن-م ةÎف--لا
يرا÷ا  يفناج13

.““1202 ر------سصم““
:صسو-كر-ب لا--قو

ن--م د---حاو ا---نأا““
صسانلا

تنك ..فسسأات-م
نو---ك----ي نأا دوأا

‘ رو---ه---م÷ا
تاجردŸا

ةسصاخ
روهمج

ل--جأا ن--م كلا---مز---لا
بخ--ت--نŸا ةد--نا--سسم
ة-سصا-خ ،ير--ئاز÷ا

ظ--ف--ت--ح--ن ا---ن---نأاو
ةلي-م-ج تا-ير-كذ-ب

نكل ،ر-سصم ‘ ا-ن-ه
ادج ةبعسص رومأ’ا

ة-ح--ئا÷ا ل--ظ ‘
نأا ى-ن-م-ت-ن ن-ك--ل

و--ه ا--م ق--ق--ح---ن
ا--ن--م بو--ل---ط---م
رودل-ل ل-هأا-ت-لاو

.““مداقلا

ىلع ،مويلا ديلا ةر-ك-ل ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا نو-ك-ي-سس
ن-م لوأ’ا رود-لا-ب ةÒخأ’ا ه-ت-ه-جاو-م ع--م د--عو--م
مامأا روبهسش قافر نوك-ي-سس ثي-ح ،ر-سصم لا-يد-نو-م
رد-سصت-م ما-مأا نآ’ا د-ح ¤إا بع-سصأ’ا و-ه را-ب--ت--خا
ى-ل-ع زا-ف يذ-لاو ،لا-غ-تÈلا ة-سسدا-سسلا ة-عو-مÛا
،ادج ةبعسص ةمهŸا لعجي ام وهو ،برغŸاو ادنلسسيأا

ةهجاوŸا ‘ Òبك قرافب اومزهنا رسضÿا نأاو ةسصاخ
عيم÷ لاÛا حتف ام و-هو ،اد-ن-ل-سسيأا ما-مأا ة-ي-سضاŸا
 .ةهجاوŸا هذه صصوسصخب تاباسس◊ا

 تاباسس◊ا يدافتل لداعتلا وأا زوفلا
،Òبك قرافبو ةيسضاŸا ةهجاوŸا ‘ ةÁزهلا مغرو
نوكيسس ثيح ،امئاق رسضÿا لهأات ‘ لمأ’ا ىقبي

اذإا لقأ’ا ىلع ءاقللا اذه ‘ لداعتلا وأا زوفلا هيلع
نأاو ة-سصا-خ ،ةد-ق-عŸا تا-با-سس◊ا ل-ك يدا--ف--ت دارأا
نكل ،نيزوف د-ع-ب ا-ي-ئا-ه-ن ه-ل-هأا-ت ن-م-سض لا-غ-تÈلا
ىوتسسŸا نأاو ةسصاخ ،ادج بعسص كلذ ¤إا لوسصولا

ىوتسسÃ لاغتÈلا رهظ ثيح ،Úقيرفلا Úب نيابتم
،ةرودلا ‘ بختنم يأا ىلع زوفلا ىلع رداقو يŸاع

هنم رظتنم وه ام ينطولا بختنŸا مدقي ⁄ Úح ‘

ةراسسÿاو برغŸا ى-ل-ع صسف-نأ’ا ق-سشب زو-ف-لا د-ع-ب
.ادنلسسيأا مامأا ةبيıا

ادنلسسيأا ةراسسخ دعب راهنم بختنŸا
... نكل

زوفلا دعب ادج ةعفتر-م تنا-ك تا-يو-ن-عŸا نأا م-غرو
تراهنا نم ناعرسس اهنأا ’إا ،ةبراغŸا ءاقسشأ’ا ىلع
،‘اندنكسسأ’ا بختنŸا مامأا ة-سضير-ع ةرا-سسخ د-ع-ب
كسشلا نم ةماود ‘ هقافرو روبهسش لخدأا ام وهو

،ةيوقلا تابختنŸا عم ةسسفا-نŸا ى-ل-ع ه-ترد-ق لو-ح
نم لداعتلا قيق– لقأ’ا ىلع مهيلع نوكيسس ثيح

يوق صسفانŸا نأاو ةسصا-خ ،ه-جو-لا ءا-م ظ-ف-ح ل-جأا
.ادج

ةلجاع لولح داجيإاب بلاطم بردŸا
 لاغتÈلا ءاقل لبق

ةيعسضو ‘ ،ترو-ب ن’أا ،ي-سسنر-ف-لا بردŸا ود-ب-يو
تاداقتن’ا نم ملسسي ⁄ هنأاو ةسصاخ ،ادج ةبعسص
بختنŸا رهظ Úح ،بر-غŸا ى-ل-ع زو-ف-لا د-ع-ب ى-ت-ح
وأا ةيكيت-ك-ت-لا ءاو-سس ،ي-حاو-ن-لا ة-فا-ك ن-م ارا-ه-ن-م
طغسضلا ت– نوكيسس هنأا ينع-ي ا-م و-هو ،ة-ي-ند-ب-لا

هذه ‘ ةعجانلا لول◊ا دجي نأا هيلعو ،ىرخأا ةرم
نع هدعبي نل ثدح نإاو لهأاتلا نإاف ’إاو ،ةهجاوŸا

،بعسصأا نوكيسس مداقلا رودلا نأا اÃ ةلاقإ’ا ةلسصقم
زكرم لÓتحاب اهيلع ق-ف-تŸا فاد-هأ’ا ق-ق-ح-ي ن-لو
هيف لتحا يذلا ر-ط-ق لا-يد-نو-م ز-كر-م ن-م ن-سسحأا
.71 زكرŸا رسضÿا

 صسيتيب عم هدقع ديدجتل هجتي يدنام

يدان ‘ ءاقبلل هجتي يدنام ىشسيع يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا نأا ودبي

باجعإا ،صسمأا ةيسسنرف ةيفحسص ريراقت  تفسشك
يذلا ىوت-سسŸا-ب ىÈك-لا ة-يد-نأ’ا ن-م د-يد-ع-لا
‘ تاحرف نيدلا نيز يرئاز÷ا بعÓلا همدقي

د-حأا صشي-ع-ي يذ-لا و-هو ،““م-ي-ن““ يدا-ن فو-ف-سص
‘ ةسصاخ ،يسسنرفلا يرودلا ‘ هتاÎف نسسحأا

اوقوفت يذلا ايليسسرام يدان قÓمع-لا ة-ه-جاو-م
‘ امهنيب ةهجاوم رخآا ‘ فدهل Úفدهب هيلع

،اÒبك ًوتسسم تاحرف مدقو ،يسسنرفلا يرودلا
،هقيرف اهب ماق يتلا تامجهلا بلغأا ءارو ناكو
ءاوسس ،ناديŸا قوف هرودب همايق ¤إا ةفاسضإ’اب

يبع’ زربأا نم هلعج ام ،موجهلا ‘ وأا عافدلا ‘
ةيئانث عقو يذلا ،نوسسيلإا صسÓكين دعب ءاقللا
.ءاقللا

مسسوŸا ةياهن هيدان نم هجورخ
 ةدكؤوم

نكل ›ا◊ا هيدان ‘ حاترم تاحرف نأا مغرو
‘ بع-ل-لا ل-جأا ن-م ا-ي-م-ت-ح نو-ك-ي-سس ه-جور-خ
‘ هدكؤوي ام هل دعي ⁄ هنأا اÃ ىلعأا ىوتسسم
ىوتسسملل هلوزن ةلاح ‘ ةسصاخ ،يدانلا اذه

،1غي-ل-لا ‘ ةدد-هŸا ة-يد-نأ’ا ن-م ه-نأا اÊ Ãا-ث-لا
تاحرف لاقتنا دعب-ت-سسŸا Òغ ن-م ه-نإا-ف كلذ-ل
لك كلÁ هنأا اÃ ،اسسنرف ‘ ةوفسصلا ةيدنأا ¤إا

.كلذل تاموقŸا

باجعإلاب ةريدج هماقرأا
 ايرورسض تاب ءاوجألا Òيغتو

اذه اÒثك لجسسي ⁄ تاحرف نأا مغرو
Úب لسضفأ’ا دع-ت ه-ما-قرأا ن-ك-ل م-سسوŸا

مسساح ر‡ نسسحأا تاب ثيح ،هقافر
ه-ت-م-ها-سسم ن-ع كي-ها-ن ،ه-ق--ير--ف ‘

كلذل ،ةققÙا تاراسصتن’ا ‘ ةيوقلا
ا-يرور-سض تا--ب ءاو--جأ’ا Òي--غ--ت نإا--ف
نم Èكأا د– نع ثحبي يذلا بعÓل
بهاوŸا نسسحأاك هسسفن تابثإا لجأا
.نطولا جراخ ةطسشانلا ةيرئاز÷ا

بختنŸا سصبرت ةمئاق ‘ نوكيل هجتي
مداقلا سسرام ‘ ينطولا

يدان عم ،ارخؤوم هقلأات Òظنو ،رخآا بناج نم
هذه ارسضاح نوكيسس تاحرف نأا ودبي ،““مين““
،صسرام صصبرت ‘ ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ع-م ةرŸا

ةلو÷ا ‘ اناوسستوبو ا-ي-ب-ماز ة-ه-جاوŸ ا-ب-سس–
يسضاملب نأاو ةسصاخ ،تا-ي-ف-سصت-لا ن-م ةÒخأ’ا

نامسض دعب Úب-عÓ-لا ل÷ ة-سصر-ف-لا ح-ن-م-ي-سس
يسضاŸا صصبÎلل اوعدم تاحرف نا-كو ،ل-هأا-ت-لا
نع هتدع-بأا ““ا-نورو-ك““ صسوÒف-ب ه-ت-با-سصإا ن-ك-ل
.اهتقو بختنŸا

 هب ةمتهم ىÈكلا ةيدنأ’او ““مين““ عم قلأاتي تاحرف

 هليحر ىلع نورشصي راشصنأ’او ناكرب ةهوف ىلع لÓم
ط-سسو بسضغ-لا نا-كر-ب نأا ود-ب--ي
،ناروفلا ‘ أادب ةبيبسشلا راسصنأا

¤إا رو--مأ’ا لو--سصو د--ع---ب كلذو
Úبو م-ه--ن--ي--ب دود--سسم ق--ير--ط

⁄ يذلا ،لÓم فيرسش صسيئرلا
لظ ‘ ،مهماÎحاب ىظ-ح-ي د-ع-ي
يذلاو ،قيرفلل يثراكلا Òيسستلا
زوفلا مغرف ،لوهÛا وحن هجتي
دادو-لا ما-مأا نا-سسم-ل-ت ‘ ق--قÙا
ى-ق-ب-ت ة-ب-ي-ب-سشلا نأا ’إا ،ي--لÙا
ةطبارلا ‘ اه-ت-نا-ك-م ن-ع اد-ي-ع-ب
ى--ل--ع ةدا---يز ،¤وأ’ا ة---فÙÎا

راسصنأ’ا بسضغ نم تداز رومأا اهلك يهو ،يدانلا عبطت يتلا Òيسستلا ىسضوف
.صسيئرلا ىلع ةروثلل هتعفدو

 ةبيبسشلا ‘ هيف بوغرم Òغ هنأا تدكأا سسمأا ةÒسسم
،لئابقلا ةبيبسش يدان يعجسشم نم تائملل ةÒسسŸ ةطرسشلا عنم نم مغرلابو
تائم نإاف ،ÚلوؤوسسŸا ةيقبو ،لÓم ف-ير-سش صسي-ئر-لا ل-ي-حر-ب ة-ب-لا-ط-م-ل-ل
لسصاوتلا عقاوم ىلع اه-قÓ-طإا ” ر-ها-ظ-ت تاو-عد-ل او-با-ج-ت-سسا Úع-ج-سشŸا
عسضو ‘ –مهيأار ‘ –تلسشف يتلا ،يدانلا ةرادإا ليحرب ةبلاطملل يعامتج’ا
تاقرط ‘ اهدعب اورسشتنا ÚعجسشŸا نأا ثيح ،حيحسصلا راسسŸا ىلع قيرفلا
،لÓ-م ف-ير-سش صسي-ئر-ل-ل ة-يدا-ع-م تارا-ع-سش ن-يددر-م ،ةد-يد÷ا ة-ن--يدŸا

يرادإ’ا هبتكمو ،لÓم هجاويو .اعيمج مهليحر ىلع رسصتو ،هيدعاسسمو
،قيرفلل ةعسضاوتŸا ةيادبلا دع-ب ة-سصا-خ ،Òها-م÷ا ن-م اد-ياز-ت-م ا-ط-غ-سض
جئاتن قيق– ‘ هحا‚ مغر ،يديزوب فسسوي بردŸا ةلاقإا ىلع همادقإاو
.ناف’ صسينود يسسنرفلاب هسضيوعتو ةيباجيإا

 قيرفلا كÎب هنوبلاطيو هيلع قانÿا نوقّيشضي نومهاشسŸا
،لÓم ىلع قانÿا قييسضت ‘ اوؤودب ةكرسشلا ‘ نومهاسسŸا ،مهبناج نم
نيوكتب مههاŒ هدوعو ققحي ⁄ هنأاو ةسصاخ ،مهتقثب ىظحي دعي ⁄ يذلا

نيوكت زكرم ءانب نع كيهان ،ىوتسسم ىل-عأا ى-ل-ع ي-سسفا-ن-تو Òب-ك ق-ير-ف
ةماع ةيع-م-ج د-ق-ع ةرور-سضب نو-ب-لا-ط-ي م-ه-ل-ع-ج ا-م و-هو ،يدا-ن-ل-ل يŸا-ع

ديدج صسيئر باختناو ةيسسائرلا نم هباحسسنا نÓعإا لجأا نم ةيئانثتسسا
.اهسشيعي يتلا ةيرزŸا ةلا◊ا نم قيرفلا جارخإا هتمهم نوكت يدانلل

Òبك قيرف ءانبو ةبيبسشلا ةسسائرل همدقت دكأا ناسشيراي
 لبقŸا مسسوŸا

نم ةوقب ،ناسشيراي ديزي ،ةبيبسشلا ‘ لاعفلا مهاسسŸا طغسضي ،هبناج نم
،ةسسائرلا ديلاقم وه م-ل-سست-ي-ل يدا-ن-لا ن-م جورÿا و-ح-ن لÓ-م ع-فد ل-جءأا

ةبيبسشلا جارخإا ىلع رداقو ،احومط اعورسشم كلتÁ ـ هبسسح ـ هنأاو ةسصاخ
،اهقحتسسي يتلا ةناكملل ادد‹ ةدوعلاو ،اهسشيعي يتلا ةيرزŸا ةلا◊ا نم
.ايقيرفإاو رئاز÷ا ‘ ةدايرلا يهو

ةجاجزلا قنع نم جرخي دا–’ا
جر-خ د-ق ر-ئاز÷ا دا–ا نأا ود-ب--ي
‘ اهسشي-ع-ي نا-ك ي-ت-لا ة-مزأ’ا ن-م
ثي--ح ،د--يد÷ا م--سسوŸا ة---ياد---ب

نأا تدا--ك تاÌع--ت ةد--ع ل---ج---سس
’ول ،ةيواهلا وحن قيرفلاب فسصعت
دا-عأا يذ-لا ةرادإ’ا صسل‹ ل-خد-ت
ما-ه-م صصي-ل-ق-تو ،تي-ب-لا بي--تر--ت
،ى-ي-ح-ي Îن-ع ي--سضا--ير--لا ر--يدŸا

نم لمتكم يرادإا ل-ك-ي-ه-ب ه-م-عدو
ام وهو ،يدانلا جئاتن Úسس– لجأا

.ايلاوت زوف ثÓثل دا–’ا قيقحتب ناك

 نازيلغ عيرسس ىلع هقيرف زوفب ديسشي يجوÒف
ىلع هقيرف زوفب ،ر-ئاز÷ا دا–ا برد-م ،ه-ي-جور-ف يÒت ي-سسنر-ف-لا دا-سشأا

يذلا ،رئاز÷ا دا–’ ›اوتلا ىلع ثلاثلا وه زوفلاو ،نازيلغ عيرسس هفيسض
ت’و÷ا ‘ ،ةيبلسس جئاتن لجسس ا-مد-ع-ب ة-ط-ق-ن11ـب11ـلا زكرملل ى-ق-ترا
وه““ :يدانلل يمسسرلا عقوملل حيرسصت ‘ ،هيجورف لاقو .¤وأ’ا صسمÿا

انل قلخيسس صسفانŸا نأا ملعن انكو ،ةبعسص تناك ةارابŸا .اًدج يباجيإا زوف
او-ح-ح-سص Úب-عÓ-لا نأا ي-ن-ع-يو ،م-ه-م تارا-سصت-ن’ا ة-ل-سصاو-م .تا-بو-ع--سص

 .““اًدج مهم مدقلا ةرك ‘ روطتلا ،روطت ‘ اننأا ىلع دكؤوي امك ،مهءاطخأا

حيحسصلا قيرطلا ‘ قيرفلاو Óهسس نكي ⁄ زوفلا :ةفيلخ نب
،Óًهسس نكي ⁄ نازيلغ عيرسس ىلع زوفلا نإا ،ةفيلخ نب رهاط بعÓلا لاق
يتلا ةيباجيإ’ا جئاتنلا ةلسسلسس ةلسصاوم فدهتسسي ناك قيرفلا نأا اًحسضوم
.ثÓثلا طاقنلا بسسكب مهأ’ا انققح““ :فاسضأاو .ةÒخأ’ا ةÎفلا ‘ اهلجسس
يتلا ةناكملل رئاز÷ا دا–ا ديعن ىتح لاونŸا اذه ىلع لسصاون نأا ىنمتن
.““اهقحتسسي

””دعب بولطŸا ىوتسسملل لسصي ⁄ دا–لا”” :ىيحي Îنع
عيم÷ا رمغت يتلا ةداعسسلا ¤إا راسشأا-ف ،ى-ي-ح-ي Îن-ع ي-سضا-ير-لا ر-يدŸا ا-مأا
قسسنلا ¤إا دعب لسصي ⁄ قيرفلا نأا دكأا هنكل ،›اوتلا ىلع ثلاثلا زوفلاب
دئاق ،ىيحي تفلو .ةلوج لك ‘ ةقثلا نم ديزŸا بسسكي هنأا مغر بولطŸا
مهركذو ÚبعÓلاو بردŸا عم ثد– هنأا ¤إا ،قباسسلا يرئاز÷ا بختنŸا
:لاقو ،لمعلا ةلسصاوم عيم÷ا ىلع Úعتي هنأاو ،Óيوط لاز ’ راوسشŸا نأاب
يذلا ىوتسسملل دعب لسصن ⁄ اننكل ،ةيونعŸا ةيحانلا نم ادج مهم زوفلا““

.““Ìكأا لمعلا ‘ Êافتلا انيلع ،هديرن

بخ-ت-نŸا برد-م ،ترو-ب ن’أا ي-سسنر-ف--لا ل--ّم--ح
،ي-ن-ل-ع ل-ك-سشب ه-ي-ب-ع’ ،د-ي-لا ةر-ك-ل ي-ن-طو--لا
بخ---ت---نŸا ما---مأا ةرا---سسÿا ن---ع ة---ي---لوؤو---سسŸا
ةيفحسصلا ةودنلا لÓخ حرسص Úح ،يدنلسسيأ’ا
،اد-ن-ل-سسيأا ما-مأا ة-ل-ي-ق-ث-لا ةرا-سسÿا تل-ت ي--ت--لا
‘ هنظ اوب-ي-خ Úب-عÓ-لا نأا-ب ،42 –93 ةجيتن-ب
هب مهرمأا ام اوقبطي ⁄ مهنأا ¤إا اÒسشم ،ةهجاوŸا

ام““ :لاقو ،ةليقث ةراسسخ ‘ ببسست ام ءاقللا ‘
’ اهبايغ ‘و ،ةسسار-سشلا صصق-ن و-ه ي-ل-مأا ب-ّي-خ
Áا-ن-ق-ير-ف بع-ل د-ق-ل ،ءي-سش يأا ر-ظ-ت-ن-ن نأا ن-ك

اهب ا-ن-ه-جاو ي-ت-لا كل-ت ن-م ةد-ح ل-قأا ة-ق-ير-ط-ب
ةحارب بعللاب صسفانم-ل-ل ح-م-سس ا-م و-هو ،بر-غŸا
.““Èكأا

 ””انم اطابسضنا Ìكأا اوناك نويدنلسسيألا””
وهو ةهجاوŸا ‘ هيبع’ طابسضنا ¤إا يدنلسسيأ’ا بختنŸا قوفت تروب داعأاو

مهطابسضنا-ب ا-ن-ئ-جا-ف-ت د-ق-ل““ : لا-قو ،م-هأا-جا-ف ا-م
ةارابŸُا ةليط نيزكرُم اوناك دقل ،›اعلا يكيتكتلا

مهنإا كلذ ىلع مهييحأاو ،ةياهنلا ¤إا ةيادبلا ذنم
.““عئار قيرف قحب

””سسردلا اوظفح دق نوبعÓلا نوكي نأا ىن“أا””
هنكل ةققÙا ةجيتنلا ن-م هءا-ي-ت-سسا ترو-ب ىد-بأاو
،لاغتÈلا مامأا ةيباجيإا ةجيتن قيقحتب Óئافتم ادب
او-ظ-ف-ح د-ق نو-ب-عÓ-لا نو-ك--ي نأا ى--ن“أا »: لا--قو
،تايرابŸُا مداق ‘ ل-سضفأا و-ه ا-م Ëد-ق-ت-ل ،صسرد-لا
نأا لواحنسس اننكل ديلا ةرك ‘ اسسرد انل اومدق دقل
نأاو ،ةمداقلا ةهجاوŸا ‘ بناو÷ا ىتسش ‘ نسسحتن
لÓخ رخآا اهجو مدقُن نأا لمآا ،انيدل ام لسضفأا مدقن
دوعسسم دئاقلا ءÓمز نأا ¤إا راسشي .““مداقلا ءاقللا
ودبت ةمهم ‘ ،لاغتÈلا مامأا نوبعليسس ،صسوكرب

.Òخأ’ا اذهل ›اعلا ىوتسسُملل ارظن ،ةليحتسسُم

مويلا ““لاغتÈلا ـ رئاز÷ا““
00.81 ةعاسسلا ىلع

نوبعلي رشضÿا
مامأا مهلهأات

 مويلا لاغتÈلا

ةياغ ¤إا لقأ’ا ىل-ع صسي-ت-ي-ب لا-ير
ببسسب كلذو ،›ا◊ا م-سسوŸا ة-يا-ه-ن
ل-جأا ن-م ة-يد÷ا صضور-ع-لا ماد-ع-نا

،›ا◊ا يوتسشلا و-تا-كŸÒا ‘ ه-م-سض
ع----قو----م هد----كأا ا----م بسسح----ب كلذو
““ovitropeD oidatsE““. نأا مغرو
ع-م صضوا-ف-ت-لا ‘ ار-ح تا--ب بعÓ--لا
نأا اÃ هتامدخ دير-ت ي-ت-لا ة-يد-نأ’ا

هجتي يسسلدنأ’ا ق-ير-ف-لا ع-م هد-ق-ع
هنأا ’إا ،›ا◊ا مسسوŸا ةياهنب هتياهنل

ام عم قفاوتي صضرع يأا دعب دجي ⁄
،هبتار ‘ ةدا-يز ن-م بعÓ-لا هد-ير-ي
ىو-ت-سسŸا ‘ ءا-ق-ب-لا ‘ ه-لا--مآا اذ--كو
راد يذلا ثيد◊ا نم مغرلاب ،›اعلا

Èكأا ةبغر نع ةيسضاŸا رهسشأ’ا ةليط
’ ن-ك-ل ،ه-م-سض ‘ ي-بوروأا يدا-ن ن-م
ىل-ع اÈ‹ ه-سسف-ن بعÓ-لا د-ج-ي-ل ،نآ’ا د-ح ¤إا ثد-ح كلذ ن-م ءي-سش
.ةيجيلÿا تايرودلا دحأا ¤إا لاقتن’ا وأا صسيتيب لاير ‘ ديدجتلا

ببسسب ابوروأا رابك نم ةداج سضورع يأا دجوت ل
 ””انوروك””

نÓ-ي-م Îنإا ن-م ل-ك ة-ب--غر لو--ح ،ار--خؤو--م Ìك يذ--لا ثيد◊ا م--غرو
،يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا مسض ‘ يزيل‚إ’ا لوبرفيل يدانو ›اطي’ا
‘ امهتبغر دكؤوت يتلاو Úيدانلا نم ةيمسسر صضورع يأا لسصت ⁄ هنأا ’إا

لسصي يدام لباقم قفو هلاقتنا ىلع رسصي يسسلدنأ’ا يدانلا نأا اÃ ،همسض
اÃو ،انوروك ةمزأا لظ ‘ اÒبك ةيدنأ’ا هتÈتعا ام وهو ،وروي نويلم8ـل

6 ىوسس هدقع ‘ قبتي ⁄ بعÓلا نأا
ثيÎلا تلسضف ا-ه-نإا-ف كلذ-ل ،ر-ه-سشأا
لوسص◊ا لجأا نم مسسوŸا ةياهن ¤إا

.انا‹ هتامدخ ىلع

ةدعتسسم ةيجيلÿا ةيدنألا
بعÓلا بلاطم قيقحتل

ةيلاŸا
ىسسيع ما-مأا د-ي-حو-لا ل◊ا ى-ق-ب-يو
ةيلاŸا هبلاطم ىلع لوسصحلل يدنام
ة--يد--نأ’ا د--حأا ¤إا لا--ق--ت--ن’ا و--ه

،هتا-مد-خ تب-ل-ط ي-ت-لا ة-ي-ج-ي-لÿا
وأا يدو---ع---سسلا يرود---لا ‘ ءاو----سس
‘ يد-نا-م بغر-ي ثي-ح ،ير-ط--ق--لا

نم يأا ’و صسيتيب لاير ’ نكل ،ايونسس وروي ÚيÓم3 ىلع لوسص◊ا
ام وهو ،ةميقلا كلت نم بÎق-ي اد-ق-ع ه-ح-ن-م-ت-سس ة-ي-بوروأ’ا ة-يد-نأ’ا

.جيلÿا ‘ ارفوتم هدجيسس

 جيلÿا ‘ بعللا وأا ديدجتلا امإا
يدانلا ‘ ديدجتلا امإا ،›ا◊ا ءاتسشلا ‘ نارايخ يدنام مامأا ىقبيو
نوكيسس هنأا مغر ،ةيجيلÿا ةيدنأ’ا دحأا ¤إا لاقتن’ا وأا ،يسسلدنأ’ا

نل هنأا كردي يدنا-م نإا-ف كلذ-ل ،م-سسوŸا ة-يا-ه-ن ‘ ماز-ت-لا يأا ن-م ار-ح
‘ بغر ةلا-ح ‘و ،ي-سسلد-نأ’ا يدا-ن-لا ع-م ن-سسfi د-ق-ع ى-ل-ع ل-سصح-ي
ليحرلا وأا ،ةيلاŸا هطورسش نم صضفخي نأا هيلع اينابسسإا ‘ رارمتسس’ا
 .ةيجيلÿا ةيدنأ’ا دحأا ¤إا

ينلÒب يدانل هقيرف ةهجاوم لÓخ اديج ًءادأا مدقي ةمحر نب
يزيل‚’ا يرودلا ‘ ينلÒب مامأا ماه تسسيو يدان ةقفر اهسضاخ يتلا ةÒخأ’ا ةهجاوŸا ‘ Òبك ىوتسسم ةمحر نب ديعسس يرئاز÷ا مجنلا مدق
ح‚و ،ةارابŸا ‘ ازي‡ ًءادأا ةمحر نب مدقو ،““قراطŸا““ عم ةيسساسسأا ةناكم هيدل نأا ادكؤوم ،ةÒخأ’ا ةÎفلا ‘ هيدقتنم ىلع ةوقب در ثيح ،زاتمŸا

فرط نم مدقŸا دودرملل اÒثك حاترا يذلا ،صسيوم ديفيد هبردم ةقث بسسك ‘
.ىرخأ’ ةهجاوم نم قيرفلا ‘ هتناكم تيبثتل هجتي يذلا ،رسضÿا م‚

””زوفلاب ادج ديعسس”” :ةمحر نب
ققÙا زوفلا دعب هتداعسس نع ،ةمحر نب ديعسس ،يرئاز÷ا ›ودلا مجاهŸا Èعو
يرئاز÷ا مجنلا رسشنو ءاقللا ‘ هاقفر هب ماق يذلا لمعلاب اديسشم ،يلنÒب مامأا

ديج لمع ..زو-ف-لا-ب اد-ج د-ي-ع-سس ا-نأا““ :““مار-غ-ت-سسنأ’ا““ ‘ ي-م-سسر-لا ه-با-سسح Èع
.““بابسش

 همدق اÃ ءادعسس راسصنألا
مهو ،ةيسضاŸا ةÎفلا ‘ ايسساسسأا هلوخد ‘ امهم ارود اوبعل امدعبو ،مهبناج نم
،ءاقللا دعب اÒثك هيلع اونثأا دقف ،هكارسشإا لجأا نم بردŸا ىلع ةوقب اوطغسض نيذلا

مامأا هئادأابو يرئاز÷ا مج-ن-لا-ب ““زر-ما-ه-لا““ يدا-ن-ل ي-م-سسر-لا با-سس◊ا  دا-سشأا ثي-ح
 .ةهجاوŸا ‘ ÚبعÓلا نسسحأا نم هوÈتعا نيذلا راسصنأ’ا فرط نم اÒبك Óعافت يقل ام وهو ،يلنÒب

انيديأا Úب لهأاتلاو ادنلشسيأا مامأا ةشسارششلا اندقتفا :تروب
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ظقيتصسا

ةدوــــــــــعلا

حÓسص راسشتسسŸا /ملقب
بلاطوب نيدلا

نحن اهو ،ديدج نم دوعت ةسسلسسلا يهاه
انتديرج ةيفولا انتفيحسص ‘ ادد‹ يقتلن
ءارقلا و ءاقدسصألا لءاسست دقو ،““راو◊ا““

ع-قاوŸا ى-ل--ع ي--تا--ح--ف--سصب لا--سصتلا Èع
هذه ةليط اهبايغ نع يعامتجلا لسصاوتلا
ةلسصاو-م ن-ع ي-م-ل-ق با-ي-غ ر-سس ا-مو ،ةدŸا

د-ع-بو ،ة-ع-سضاو-تŸا تلا-قŸا هذ-ه ة-با--ت--ك
لأاسس نم لكلو مكلئاسسرل Êانتماو يركسش
..نآلا م--كÈخأا ..ر--سسف---ت---سساو ل---سصتاو
دعب) اديج ركذتأا .ىرخأا ةرم دوعن نحناه

تبتك موي (ركذتلا ىلع يتركاذ تبرد نأا
قيبطت-لا ة-ي-م-هأا ى-ل-ع تلا-قŸا ىد-حإا ‘

‘ تلاقŸ كتءارق نأاو  ،لجاعلا ذيفنتلاو
ليم–و مكح-ل-ل كظ-ف-حو تاذ-لا ر-يو-ط-ت
نوكي نل كلاوج ىلع ةيزيف-ح-ت-لا ع-طا-قŸا

دقو لب ،كتايح ‘ ا-مد-ق-ت زر-ح-ت-ل ا-ي-فا-ك
نم لئاهلا مكلا ببسسب اقيعم انايحأا نوكي
تا-ي--لآا كل“ لو ا--ه--ك--ل“ ي--ت--لا فرا--عŸا
لك دحاو باتك نيرا“ قيبطتف ،اهقيبطتل

نود بات-ك001 ةءار-ق ن-م ل-سضفأا ة--ن--سس
انتدوع ‘ ديسصقلا تيب نمكي انهو ،قيبطت

مسسوŸا اذه ،ظقيتسسا ة-ل-سسل-سس ة-با-ت-ك ‘
ةعانسص شصخ-ت تلا-قŸ از-ي-ح شصسصخ-ن-سس
 .تلاÛا فلتfl ‘ فادهألا

ة--عز--ن كي--ف كر--حأا نأا دوأا ،ي--تدا---ع---كو
كل ة-ه-جو-م ة-ل-ئ-سسأا كل ع-سضأاو Òك-ف--ت--لا

اهاوتfi نأل ،طقف كب ة-سصا-خ ا-ه-ت-با-جإاو
يسساسسألا حاتفŸا اهنأل ا-ي-نا-ثو ،كب شصا-خ

زا‚إا يأا وأا همسسرت فده يأا ‘ كمدقتل
وأا ةرسسأا ،ادرف تن-ك اءاو-سس ،ه-ق-ي-ق– دو-ت
.ةسسسسؤوم

 :›اتلا نع بجأاو ملق وأا ةÒغسص ةقرو ذخ
تاونسس3ـلا لÓخ يتايح ‘ Òغت يذلا ام…
؟ةيسضاŸا

امهم ازا‚إا Èتعي و هب تمق يذلا لمعلاام…
ةÒغ-سصلا فاد-هأÓ--ل ر--ظ--نأا) ي--تا--ي--ح ‘

.(اسضيأا
عيباسسألا لÓخ هب ما-ي-ق-لا يو-نأا يذ-لاا-م …
ةلباقو ةقدب ةددfi ا-فاد-هأا ع-سض) ة-ل-ب-قŸا
.(ةيعقاو اهنأا مهألاو ،شسايقلل
قيقحت-ل ا-ه-جا-ت-حأا ي-ت-لا تا-ي-نا-ك-مإلا ا-م ـ
غلابم ةبا-ت-ك ‘ غ-لا-ب-ت ل كو-جرأا) فد-ه-لا

غلبŸا تكلم كنأا ول كل مسسقأا ،ةلئاط ةيلام
Úنسس تيقبل كسسأار ‘ رودي يذلا ›ايÿا

نكÁ انايحأاف ،(هؤوبختسس نيأا ركفت ةليوط
،ة-ط-ي-سسب تا-ي-نا-ك-مإا-ب عا-ب-سشإلا ق--ي--ق–

.مهألا يه ةيباجيإلا ةعانقلا نأا دجتسسو
دومعلا اذه بت-كا ا-نأاو ،م-ه-م ر-مأا-ب كÈخأا
ن-ع ا-ه-ي-ف بي-جأا ةÒغ-سص ة-قرو ي-ب-نا-ج--ب
ملف ،Òخألا لاؤوسسلا ادعام اهسسفن ةلئسسألا

مقرلا دعب رافسصألا ةباتكل ةقرولا ينعسست
  ... لوألا

نم مهيف دجي ًامّلق نكل هتايح ‘ رُثُك شصاخسشأاب ءرŸا يقتلي
ديدعلا هب لابرغ اّنم ّلكل يطعت ةاي◊او ،ًاميكح ًاقيدسص نوكي
ءاسسنلا نم ،راغسصلاو رابك-لا ن-م ط-ي-ل-خ م-هو ،شصا-خ-سشألا ن-م
مامأاو كلابرغ ‘ كل مهل-بر-غ-ت ةÒث-ك-لا ا-ه-ف-قاوÃو ،لا-جر-لاو
نم و !.. ةبÓسصب ىقبي نمو !.. طقسسي نم دهاسشتسس ،كيرظان
!.... طوقسسلاو ءاقبلا Úب عزعزتي
ي-برد ق-ي-فرو ي-ق-يد-سص و-ه ي-تا-ي-ح ‘ ّي-ل--ع ّر--م ن--م م--ك--حأا
:Òثكلا ميك◊ا اذه ينمّلع دقو ،““ءاسصحإلا““

رادقم مظعي دق ،ثودح لامتحا ئسش لكل يطعأا ُ نأا ينمّلع
نأا ةجردل ً اّدج لقي دقو ،%001 نم بÎقي ىتح لامتحلا اذه
Úع ‘ هعسضن نأا دبلو دوجوم هنكل ًامودعم نوكي داكي هرادقم
.رابتعلا

““يعيبطلا““ ›ادتعلا ىنحنŸاك نوكأا نأا دبل هنأا ًاسضيأا ينمّلع
تاهجوو فقاوŸاو شصاخسشألا ع-م ي-ل-ما-ع-تو ›و-ي-م ‘ لد-ت-عا
سضف-تو كلذ ى-بأا-ت ة-ير-سشب-لا ي-سسف-ن تنا-ك نإا ى-ت-ح ر-ظ-ن-لا ل-ّ
ا-ه-سضوّرأا نأا › د-بÓ-ف ،ر-خآا ن-ع ر-خآل فّر--ط--ت--لاو ءاو--ت--للا

.لادتعلا ةÒخ لانتو لدتعت يكل اهدهاجأاو
ّيأا ىلعو اهتيقلأا امهم هنأا دÔلا ةرهز لÓخ نمو كلذك ينمّلع
تنأاف ،(1.2.3.4.5.6) ماقرألا Òغ كل رهظي نلف اهبناوج نم
ملف ًاقبسسم دÔلا ةر-هز ى-ل-ع ةدو-جوŸا ما-قرألا-ب ا-ن-ي-ق-ي م-ل-ع-ت
ل ًافورح““ كل ره-ظ-ي نأا ع-قو-ت-تو ،ا-ه-ي-مر ‘ كت-قو فز-ن-ت-سست
(و.ـه.د.ـج.ب.أا) ًافورح اهيلع ًانّودم ىرخأا ذخ نكل ،““ًاماقرأا

مكÙا طيطختلا نأا يأا ،فر◊ا كل رهظيسس ةدحاو ةيمر نمو
تقو-لا كل ر-ّفو-ي ه-ي-ل-ع مد-ق-ت-سس اÃ ل-ما-سشلا ماŸإلاو رو-مأÓ--ل
.اهل ةياهن ل ةهاتم ‘ جولولا نع كب ىأانيو ،لاŸاو ده÷او
كنطوو كنيد لّثÁ نم ل-سضفأا نو-ك-ت ي-ك-ل ه-نأا ًا-سضيأا ي-ن-م-ّل-ع
ام ىتمف ،““زّيحت-لا مد-ع““ ة-ف-سصب ف-سصت-ت نأا د-بÓ-ف ،كتر-سسأاو
،ئيسش باسسح ىلع ءيسش وحن زّيحتلل ًارادقم كسسفن ‘ دجو
ةرظن كل رظنيُو ً اسشّمهم تحبسصأا Óًيئسض رادقŸا اذه ناك ولو
.ةّينود
ةحافتلا نأاب ةلئاقلا ةدئاسسلا ةلوقŸا ةّحسص ءاسصحإلا › تبثأا
ناك ولو ،حلاسصلا يقنلا حاف-ت-لا Úب تع-سضو ا-م ى-ت-م ةد-سسا-ف-لا

اذل ،ًادسساف هّلك وأا هبلاغ حبسصأاو اهدحول يه هتدسسفأل ًانويلم
ام ىتمف ..انتاّينو انسسوفن ءا-ق-ن ى-ل-ع شصر-ح-ن نأا ا-ن-ي-ل-ع د-بل

انلمع تدسسفأا د-سسا-ف ٍ ق-ل-خُ وأا È-ِك وأا ءا-ير ةر-ع-سشب تط-ل-ت-خا
نأا انيلع دبلو ،حÓسصلا ةÌك هيلع حسضتا نإاو هتكÈب تبهذو
ميقتسسŸا نيدلاو نسس◊ا قُلÿُا بحاسص رّيÿا قيدسصلا يقتنن
نم هفلاخ نّم-ع ا-ن-سسو-ف-ن-ب ىأا-ن-نو بر-ق-لا د-سشأا ه-ن-م بÎق-نو
.تافسصلا

يبرد قيفرو يقيدسص هاّيإا ينمّلعام لك ًلاح Êرسضحي ل دق
.Êامز ميكح .. قحب ىقبي هّنكل ““ءاسصحلا““

Áةلوهسس لكب اهذيفنت نك
 ديق نود كصسفن ب– نأا ملعتل قرط ةحبرمو لام سسأار نودب ةيلزنم عيراصشم

شسأار نود-ب ة-ي-لز-ن-م ع-يرا-سشم
اهمدقن لزنŸا ن-م ة-ح-بر-م لا-م
لÓخ نم عوسضوŸا اذه ‘ مكل

عيراسشŸا هذه ددع ،لاŸا عانسص
مو--ق--ت نأا ن--كÁو اًد---ج Òث---ك
ل-خاد ا-هذ-ي-ف-ن-ت--ب تاد--ي--سسلا

اهنأا رمألا ‘ ليم÷ا ،نهلزانم
جا-ت– د-ق وأا لا--م شسأار نود--ب
شضرعن ،اًدج ل-ي-ل-ق لا-م شسأار-ل
ىلع دمتعت يتلا عيراسشŸا شضعب
ي--ت--لا تارا---هŸا شضع---ب دو---جو
نأا د-ير-ت تن-ب ل-ك ‘ د-جاو-ت--ت
هلو–و اهب شصاخ عورسشم أادبت
رد-ي ح-جا-ن Òب--ك عور--سشم ¤إا

 .Òفولا حبرلا اهيلع
عيرا-سشŸا ن-م ة-عو-م‹ كا-ن-ه

لا--م شسأار ¤إا جا--ت– ل ي--ت--لا
شصتخت يت-لاو مو-ه-فŸا ى-ن-عŸا-ب
هذه اهيدل تنب لكو ،ما-ع-ط-لا-ب
اهبسستكت نأا عيطتسست وأا ةراهŸا
:›اتلاك يهو ،رسسيو ةلوهسسب
ماعطلا زيهŒ عورسشم
تابر نم ًادج Òبك ددع دجوي
،تÓ--ما--ع---لا تو---ي---ب---لا

ل ءلؤو-ه ع-ب-ط-لا-بو
تقو-لا نود-ج--ي
يه-ط-ل ‘ا-ك-لا

يتي-ب ما-ع-ط
قاذ---م يذ
،يهسش
ام لكو

وه ةاتفلا يتزيزع هلعف ِكيلع
دادعإا ‘ كتراهم ي-ل-غ-ت-سست نأا
ةمعطألا ن-م ة-ف-ل-تıا عاو-نألا

.ي--ه--سش ل--ك--سشب ا--هÁد---ق---تو
Úب عيونتلاب يموقت نأا ›واحو
ع--م ة---ي---مو---ي---لا تا---ب---جو---لا
زيهŒ ةي-نا-ك-مإل كداد-ع-ت-سسا

›وا-حو ،تÓ-ئا-ع-لا تا--موز--ع
نم تا-ف-سصو-لا عو-ن-ت-ب ز-ي-م-ت-لا

flب--لا ف---ل---ت--Óة--ي--ف--ي--كو د
شسفن ي-ه ،كسسف-ن-ل ق-يو-سست-لا

.تايولحلل قيوسستلا ةقيرط

لامعألا لا‹ ‘ عيراسشم
ةيوديلا

يتلا عيرا-سشŸا ن-م دد-ع كا-ن-ه
،ةيوديلا تاراهŸا ىلع د-م-ت-ع-ت
ءاسسنلا نم Òثكلا اهنقتت يتلاو
نكل ،طقف تاياوه-ك ا-ه-سسرا“و
ن--م ة--مدا--ق--لا ة--عو--مÛا ع--م
كتياوه لو-ح-ت-ت د-ق ع-يرا-سشŸا
ِكي-ل-ع رد-ي Òب-ك عور--سشم ¤إا

:›اتلاك يهو اÒفو لام

لمع عورسشم
هيسشوركلا

هيسشوركلا دعي
لا--م--عألا ن--م
ةيوديلا
،ًادج ة-ل-ه-سسلا
ل ي-------ت--------لاو

Œةبوعسص ن-يد

نع شسورد يقلت لÓخ نم ًادبأا
در-جÃ ط-ق-ف ا-ه-ل-م-ع ة-ي-ف-ي--ك
ناقتإا دع-بو ،و-يد-ي-ف ةد-ها-سشم
كسسفن نيدج-ت-سس ه-ي-سشور-ك-لا

ن-م لا-ك-سشأا جا-ت-نإا ى-ل-ع ةردا-ق
يذلاو ،شصاÿا ِكبولسسأا لÓخ
Óًثمف ،ةدو÷اب زيمتي نأا دبل
Áم ،ششرافم لمع كنكÓشسب،
لافطأا بعلو تاروكيد ،بئاقح
هيسشوركلا لاكسشأا نم Òث-ك-لاو
اذ--ه--ل ج--يوÎل--لو ،ة--ف--ل---تıا
ةحفسص لم-ع-ب ِكي-ل-ع عور-سشŸا

ل---سصاو---ت---لا ع---قاو---م ى----ل----ع
تاجتنŸا ريوسصتو يعا-م-ت-جلا
ي--ق--ل--ت م--ث ِكيد--ل ةز--ي--م--تŸا

.ءارسشلا شضورع
،شسبŸÓا ل---ي---سصف---ت عور---سشم
تانبلا نم ةÒثك جذا‰ كانه

عور-سشم ل-م-ع-ب ن-م--ق ي--تÓ--لا
د--قو ،شسبŸÓا ل--ي---سصف---ت

Ëد-ق-ت او-عا-ط-ت-سسا
ةفل-تfl تÓ-يدو-م

ةدوجوŸا نع ًاما“
يتنأاو ،قاوسسألا ‘

Úعي-ط-ت-سست ًا-سضيأا
اذ---ه ي---ئد---ب----ت نأا

شسي----ل نأل عور----سشŸا
دير-تو لإا ةا-ت-ف كا-ن-ه

شسبÓ-----م يد-----تر------ت نأا
ةيلاع ةدوج تاذ ةديدج
ف---ل---تfl ل---يدو---م ع---م
.اهقوذو اهنزو بسساني

روكيدلا لمع عورسشم
لزانملل

Áم-ل--ع--ت ةا--ت--ف يأل ن--ك

لزانŸاب روك-يد ل-م-ع ة-ي-ف-ي-ك
جاوزلا ىلع ÚمدقŸا شسئارعلل
عسضت لافطأا ةفرغ-ل رو-ك-يد وأا

لو ،ةز-ي-م-تŸا ا-ه-ت-سسŸ م-ه-ي--ف
عور--سشŸا اذ--ه نأا ير---ك---ف---ت
ل-ب Òب-ك لا--م شسأار كف--ل--ك--ي
نأل ح--ي--ح--سصلا و--ه شسك--ع--لا
تارو-ك--يد ل--م--ع كنا--ك--مإا--ب
ر-ع-سسلا ة-سضف-خ-ن-م تا-ما--خ--ب
ى-ل-ع ا-ق-ي-نأا ار-ه-ظ-م ي-ف-سضتو
ن--م دد--ع كا---ن---هو ،لزا---نŸا
ىل-ع ةدو-جوŸا تا-هو-يد-ي-ف-لا

نأا اهنكÁ ““بو-ي-تو-ي-لا““ ع-قو-م
.اذه ‘ كدعاسست
ءايسشألا ريودت ةداعإا عورسشم
ةداعإا عور-سشم د-ع-ي ،ةÁد-ق-لا

ن-م ةÁد-ق-لا ءا-ي-سشألا ر-يود-ت
اÒثك لام رد-ت ي-ت-لا ع-يرا-سشŸا

شسأار دوجو ¤إا ًادبأا جاتحي لو
وه هي-لإا Úجا-ت– ا-م ل-ك ،لا-م
ماد-خ-ت--سسا ةدا--عإا ن--ف نا--ق--تإا

ءا-ي-سشأا ع-ن-سصل ةÁد-ق تا-ما--خ
ليبسس ىلع ،ةركتب-مو ةد-يد-ج

،تي---ب----لا تارو----ك----يد لا----ثŸا
تامزلتسسŸا ،ةنيز-لا راو-سسسسكا
.اهÒغو لزنŸاب ةسصاÿا

ي-ت-لا تا-يد-ح-ت-لا Ìكأا ل-ع-لو
اذه ةماقإل اهنيهجاو-ت فو-سس
Ëدقت ‘ ءاكذلا وه عورسشŸا

قينأا ره-ظ-م يذ د-يد-ج ءي-سش
ل نو-بز-لاو Ëد-ق ءي--سش ن--م
كنكÁو ،قرفلا اذ-ه ظ-حÓ-ي
ر-يود-ت ةدا-عإا ي--م--ل--ع--ت--ت نأا
لÓخ ن-م ةÁد-ق-لا ءا-ي-سشألا

ةرفوتم تاهويديف ة-عو-م‹
.““بويتويلا““ عقوم ىلع

ةيلخادلا تاذلا عم لاسصتلا :¤وألا ةوطÿا
كب ةسصاÿا

ةياعرلل مامتهلا نم ديزŸا ءاطعإا ينعي اذهو
،يتاذلا ل-مأا-ت-لاو ل-مأا-ت-لا لÓ-خ ن-م ،ة-ي-تاذ-لا

،موي لك قئاقد عسضب لقألا ىلع ةئداه ةبرŒو
شصاÿا يلخادلا ⁄ا-ع-لا ع-م لا-سصتا كل ل-ع-جو
.اهب عاتمتسسلاو كيف

تابقعلا ةهجاوم :ةيناثلا ةوطÿا
ةمواقŸاو ةيلخادلا

طاقن ةهجاوم نوب-ح-ي ل شسا-ن-لا م-ظ-ع-م
.مهدسض نومكحي م-ه-نأل بو-ي-ع-لاو ف-ع-سضلا

قل-ق-لاو نا-مألا مد-ع-ب كسسا-سسحإا نأا د-ج-ت-سس
Áا رعاسشم لثŸيتلا يسضا Áمئتلت نأا نك. 

‘ ر-ظ-ن-ن نأا و--ه ءا--ف--سشلا ‘ ¤وألا ةو--طÿا
رعاسشŸا نم ررحتلا ةيلمعل حامسسلاو انلخاود
.ةيبلسسلا

حور÷ا عم لماعتلا :ةثلاثلا ةوطÿا
ةÁدقلا

ر-عا-سشŸا ن-م ةÁد-ق-لا ا-يا--ق--ب--لا ر--ير– م--ت--ي
،نز◊او ءايتسسلا عم ةقلاع اهنأا دŒ ،ةيبلسسلا

ةديدج اهنأا انم درفلا رعسشي حور÷ا هذه لثم
مهفي رخآا شصخسش نم ةدعاسسم ذخأاي هنإاف ،ادج

ملعم ،ا-بر-ق-م ا-ق-يد-سص نو-ك-ي نأا ن-كÁ ع-سضو-لا
اذه لعفي نأا عيطتسسي دحأا ل .جلاعŸا وأا ،برقŸا
نود ،نامأاب لمعلا متي نأا نكÁ ،هدحو لمعلا

نم لئاه رو-ع-سش كا-ن-ه أاد-ب-ت نأا در-جÃو ،ق-ل-ق
هيف قثت شصخسش ى-ل-ع رو-ث-ع-لا در‹ ،ة-ج-ه-ب-لا

.اما“ كعم فطاعتيو

كيسضام نارفغ :ةعبارلا ةوطÿا
نم .نارفغلا ‘ ةÒبك ةعرسسب زفقت ل نأا بجي
رفغت كنأا-ب كسسف-ن-ل ر-ها-ظ-ت-ت نأا اد-ج ل-ه-سسلا
لوبقلا بولطم ،ةئيسسŸا ةلماعŸاو Ëدقلا ⁄ألا
ىراسصق لذبت دق تنك نأا كاردإاو ،لوأا يتاذلا

.حماسستلاو اسضرلاو لوبقلل كدهج

نآلا تنأا نيأا لوبق :ةسسماÿا ةوطÿا
.ادج ةÒبك ةعرسسب زفقت ل نأا بجي ةلحرم وه

ءابعأا نم ةي-لا-خ تسسي-ل ة-ن-هار-لا ة-ظ-ح-ل-لا نإا
ةلوهسسب شسفنتلا .هحورجو هتا-ير-كذو ي-سضاŸا

ة-ياد--ب ،›ا◊ا تقو--لا ‘ تنا--ك ة--ظ◊ بحأاو
كيدل نوكي امدنع كسسفن طقتلت نأا يه ةديج
شصخسشلا اذه تسسل انأا““ :لو-ق-تو ة-ئ-ي-سس ةر-كاذ
.كلذك تسسل كنأا يه ةقيق◊ا .““نآلا دعب

:ةسسداسسلا ةوطÿا
ثيح تاقÓعلا ليكسشت

ب◊اب رعسشت تنك
ريدقتلاو

ب◊ا ¤إا ق--ير--ط--لا
ل طور---------سشŸا Òغ
نو--ك---ي نأا ي---ن---ع---ي
نأا بج---ي .اد---ي----حو

يذلا ب◊ا نوسسكعي ن-يذ-لا شسا-ن-لا ع-م ي-سش“
انلوح رظنن نأا لمتÙا نم انك .كسسفن ‘ هارت

Úب ن-م ل-ك شسي-ل ه-نأا كرد--نو ا--م ة--ل--حر--م ‘
.كتاعلطت عم نمازت ‘ وه كئاقدسصأاو كتلئاع
شسانلا ىلع روثعلا ‘ ق◊ا كيدل ،مهسضفر نود

هيلع يسش“ يذلا ق-ير-ط-لا نو-م-ه-ف-ي ن-يذ-لا
.اهعم فطاعتلاو

يذلا ب◊ا نم عون ةسسرا‡ :ةعباسسلا ةوطÿا
 هيلع لوسص◊ا ¤إا حمطت

،شسا-ن-لا ن-م Òث-ك-لا ته-جاو ،د--ي--ع--ب ن--مز ذ--ن--م
نورظتني اونا-ك ن-يذ-لا ،ءا-سسن-لا ن-م م-ه-م-ظ-ع-مو
مهقلعتو مهبح راهظإل ““ دحاو شصخسش““ رارمتسساب
وه ب◊ا ىلع روثعلل ةديحولا ةقيرطلا نكلو ،هب
فو-سس ا--ن--ه ،(كتاذ بح) .كسسف--ن ع--م نو--ك--ت نأا

Œاو كل نيرخآلا بح بذŸيذلا ءوسضلا نم ديز
هذ-هو ،كل ر-خآا ءو-سض ه-جو-ي فو--سس كن--م ع--سشي
روثعلا ‘ شسانلا مظعم تدعاسس ةديحولا ةطقنلا

تنكو اما“ ابوبfi نوكتل تدلو دقل.مهبح ىلع
fiغ وه عسضولا اذه نادقف .اما“ بوبÒ يعيبط،

لاسصتلا ةداعإا ينعي ةدوعلاو ،هيلإا دوعت نأا ديرتو
قيرطلاىلع Òسسلا ررق ،ه-ي-ق-ي-ق◊ا كسسف-ن ع-م
.نآلا نم ءدبلل لسضفأا تقو كانه شسيل ،حاجنب

 نــــف
ششـــــيعلا

 نــــف
ششـــــيعلا

عانصص
لاŸا

ديد–و هتاذ نيوكتل درفلا ىعسسي ثيح ،تاهاŒلا ىلع حسضاولا Òثأاتلا نم اهل يتلا ةعراسستŸاو ةفلتıا تاÒغتلاب ةئيلم ةايح انم درفلا ششيعي
نأا لإا ةّيتاذلا ةميقلا عفرو ءامتنلا روعسشب شساسسحإلا ىلع هدعاسست يتلا ةّيعامتجلا تاقÓعلا ¤إا هترطفب ىعسسي هدجنف ،عمتÛا ‘ هتميق

نم ديدعلا روهظو هرارقتسساو درفلا فيكت ‘ Òبك للخ ثادحإا ¤إا يدؤوي تاجا◊ا هذه ةيبلت مدعو ةيتاي◊ا فقاوŸا نم Òثكلا ةهجاوم
نم درفلا ىعسسي يتلا  ةّيباجيإلا تاÿÈا لدابت ةسصرف رفوي ةّيعامتجلا تاقÓعلا ىلع حاتفنلا ّنأا امك ،ةّيعامتجلاو ةّيسسفنلا تÓكسشŸا

درفلا نوكيو ،يتاذلا رارقتسسلاو ةّيسسفنلا ةحارلا ىوتسسÃ هتايح ‘ رارمتسسلا هل حيتي يذلا ،مزÓلا يسسفنلا نزاوتلا ¤إا لوسصولا اهلÓخ
قيقحتل اّدعتسسُم نوكيو نيرخآلا عم اهسسرامُيو ةداعسسلاب رعسشي وهف ،هب ÚطيÙا دارفألا عمو هتاذ عم ًايلاعفناو ًايعامتجاو ًايسسفن اقفاوتم اهيف
،هسضÎعت يتلا ةاي◊ا تابقع ةهجاوم ىلع ًارداقو هوجري يذلا هحا‚ زارحإل اهكلتÁ يتلا تايناكمإلا لÓغتسساو هتاراهم ريوطتو هتاذ
كل ًاعفاد اهلعجا لب ايبلسس اناسسنإا كنم لعŒ كفورظ عدت ل :لوقت ةحيسصنلا ادّيج ركذت كلذل ، ةئداه ةيوسس ةيسصخسش هيدل نوكت ›اتلابو

.ةÒنتسسّم ًلوقعو ةئِداه ًابولقو ةميلسسو ةيوق ةيسسفن ةحسص مكل ىن“أا ،مدقتلا ‘
نكامأا وأا ةقادسصلا وأا لمعلا ‘ ءاوسس ،ةبعسصتسسم اهتيادب ‘ ودبت ةطيسسب ةيموي فقاوم ةجيتن ةيبلسسلاب شساسسحإلاو قيسضلاب رعسشن ام اÒثك
ةقاط لإا يه ام ةيبلسسلا رعاسشŸا هذه نأا هتفرعم بجي امو ،انهجاوت يتلا ةيبلسسلا رعاسشŸا نم ديزت دق يتلا تايدحتلاب ةئيلم ةاي◊اف ،ةنيعم
كنكÁ يتلا تايناكمإلا ةيؤور ىلع ةيعقاولا ةردقلا وه يباجيإلا Òكفتلاو ،ةيبلسسلا تاداقتعلاو راكفألا كلت ةجيتن انيدل دلوتت ةيبلسس
ةاي◊ا ‘ جامدنلاو اهريوطتو اهزيف–و تاذلا نع ةيباجيإا تاروسصت نيوكتو تÓكسشŸا لح ىلع ةردقلاو ،كفادهأا قيقحتل اهنم ةدافتسسلا
بنŒ بجيو ،هقيق– ديري ام درفلا اهيف فرعي ةددfi ةقيرطب فادهألا عسضوو ةايحلل ةيباجيإلا ة‹Èلاب كلذو ،فقاوم نم هيو– ام لكب
،لعفلاو Òكفتلا ‘ ًايبلسس ًامئاد هلعŒو ةيبلسسلا تانحسشلاب هؤولÁ يذلاو ،ًاÒثأات Ìكألا وأا Úلسشافلا شصاخسشألا نم ةيجراÿا تارثؤوŸا

نم شسانلا نمو ،مهلسشف ءارو هنأاب ظ◊ا نومهتيو نوديري ام نوفرعي ل شصاخسشأا دجوي ثيح ،شصاخسشأÓل ةددfi فادهأا دوجو مدع كلذكو
لوسص◊ا ‘ مهتاردقب نونمؤوي ل مهنكل هيلع نولسصحي فيكو نوديري اذام نوفرعي نم كانهو ،هقيقحتل نوعسسي لو هيلع لوسصحلل ًائيسش نولعفي ل مهنكل نوديري اذام نوفرعي

اوققحيل ةوقب نوعسسيو نوديري اذام نوفرعي نم كانهو ،نيرخآلا نم ةسضراعم يأا دنع نوعجاÎي مهنكل هيلع نولسصحي فيكو نوديري اذام نوفرعي شصاخسشأا كانهو ،هيلع
.لسضفأÓل كتايح Òغتل هل ططخو كفده عسض :لوقت ةحيسصنلاو ،حاجنلا نم رفوألا بيسصنلا مهلو مهفادهأا

ÊوÎكللا حبرلا
ةلومعلاب قيوصستلا نم حبرلا

قيوسستب موقت نأا راسصتخاب وهو ،تنÎنإلا نم حبرلل ًايلاح ةدوجوŸا تلاÛا مهأا نم ةلومعلاب قيوسستلا
.عيبلا ةيلمع ما“إا دنع كتلومع ىلع لسص–و ،ةددfi ةلومع لباقم Òغلا تامدخ وأا تاجتنم

تاكرسشلا نم Òثكلا كانهف ،عيب ةيلمع لباق-م ة-لو-م-ع-لا نو-ك-ت نأا يرور-سضلا ن-م شسي-ل ة-ق-ي-ق◊ا ‘
نم Òثكلا لباقم تلومع مدقت يتلاو،APC تاكرسش ىمسست ةلومعلاب قيوسستلا ‘ ةسصسصختŸا

تانايبلا لاخدإا وأا ،عقاوŸا ‘ ليجسستلا وأا ،تاقيبطتلا ليزنت لثم ةÒغسصلا ةيقيوسستلا تامدÿا
.خلا..ةيسصخسشلا

نلعملل حجانو يرقبع لح لثÁ هنأل كلذو ،ةÒخألا ةنوآلا ‘ ًادج رهتسشا ةلومعلاب قيوسستلا ماظن
.(تنأا) ةلومعلاب قوسسمللو (جتنŸا بحاسص)

ÚقوسسŸا نم Òبك ددع دوجو ةجيتن Òبك لكسشب هتاعيبم ةبسسن ةدايز نلعŸا عيطتسسي هلÓخ نمف
ةعلسس نم ةزات‡ حابرأا قيق– عيطتسسي ماظنلا اذه لÓخ نم ًاسضيأا قوسسŸاو ،ه◊اسصل نولمعي نيذلا

.اهل قيوسستلل تامدخ وأا علسس نم ديري ام رايتخل ةسصرفلا هيدل انه قوسسŸا نأا امك .اهكلتÁ ل
ماظن حتفب ةÒخألا ةنوآلا ‘ تاكرسشلا نم Òثكلا تماق دقف ،ةلومعلاب قيوسستلا تازي‡ ةجيتن
Ÿثكلا كانه ًاسضيأاو ،حابرألا ةكراسشÒ ا تاكرسشلا نمŸلكسشب ةلومعلاب قيوسستلا ‘ ةسصسصخت
.يسساسسأا

:ةلومعلاب قيوسستلا لا‹ ‘ ةدئارلا تاكرسشلا مهأاب ةÒغسص ةمئاق هذهو
noitcnuj noissimmoC
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نم Òثكلا كانهف ،ةيبرعلا انتقطنم ‘ راسشتنلاب ةلومعلاب قيوسستلا ةركف تأادب ،ًارخؤوم ًاسضيأا
موك تود قوسسو يسش‰و اي-مو-ج ل-ث-م،ةرو--ه--سشŸا ر--جا--تŸا
قيوسستللما---ظ----ن ا----ه----يد----ل
كنكÁو ،ةلومع-لا-ب
ل--م--ع--لا ي--بر---ع---ك
مهلÓ-خ ن-م ح-بر-لاو

.ةلهسس ةروسصب
نأا ع---ئار----لا ءي----سشلا
ق---يو---سست---لا ةر----ك----ف

ة-ط-ب-تر-م تسسي-ل ة-لو-م-ع--لا--ب
Ãاهمدختسست ةيقيوسست ةرك-ف ا-ه-ن-ك-لو ،ا-م لا-ج

،تامدÿا يمدقمو رجا-تŸاو تا-كر-سشلا ن-م Òث-ك-لا
كنكÁو .د-ير-ت لا‹ يأا ‘ شصسصخ-ت-لا-ب ح-بÎلا كن-كÁ اذ-لو

هيدل ايديم لايسشوسس باسسح ،بيو عقوم :ديرت ةقيرط يأاب حبÎلا ًاسضيأا
.خلا…بويتوي ةانق ،Úعباتم

نم فلآلا تارسشع هيدل مارقتسسنا باسسح كيدلو ةينيرسشع ةاتف ِتنأا لاثم
تاكرسش نع Úثحبت ل اŸ …ةرسشبلاب ةيانعلا نع هيف Úثدحتت يذلاو ،ÚعباتŸا

مهتاجتنŸ قيوسستلاب يموقتو ،ةلومعلاب قيوسست جمارب رفوت ليمŒ تارسضحتسسم
.ةلومعلاب

ءاسسن
بسصانمو
ةديصشر

يتاد
نم ةيسسنرف ةيسسايسس

مأاو ي---بر----غ----م ل----سصأا
بسصنم تلوت ،ة-ير-ئاز-ج

اسسنر-ف ‘ لد-ع-لا ة-سسي-ئر
،9002 ماع ى-ت-ح7002 ما-ع

ل--سصأا ن--م ةأار--مأا لوأا Èت--ع---تو
‘ ة-يرازو ة-ب-ي-ق-ح ¤و-ت--ت ي--بر--ع

.ةيسسنرفلا ةموك◊ا
تنا-كو ،يÁر نا--سس ‘5691 ماع ةد-ي-سشر تد-لو
تأاسشن ،ًادرف41 نم ةعسضاوتم ةلئاعل Êاثلا دولوŸا

Úح ن-م ة-سضر‡ ةد-عا-سسم تل-م-عو Òق-ف ي--ح ‘
ةينطولا ةسسردŸاب تقحتلا .اهتسسارد ليومتل رخآل

ىل-ع تل-سصح د-قو ،نو-نا-ق-لا شسرد-ت ي-ك ءا-سضق-ل-ل
مولعلا ‘ Òتسسجامو ماعلا نو-نا-ق-لا ‘ Òت-سسجا-م
اهتنبا ةديسشر تب‚أا9002 ماع ‘و .ةيداسصتقلا
تاعاسشإلا تلقانتو ،اهدلاو نع فسشكت ⁄ يتلا

شسي-ئر م-ه-ن-م ،ة-ل-ف-ط-لا د-لاو-ل ءا-م-سسأا ة--ع--سضب
،رانزأا ايرام هيسسوخ ،قباسسلا Êابسسإلا ءارزولا

هنأا ةياهنلا ‘ حسضتا نكل ،يزوكراسس لوكينو
كي-ن-ي-مود ى-عد-ي ،Òنو-ي-ل-م لا-م-عأا ل--جر

.Úسسيد
نأا دعب لدعلل ةريزو7002 ماع تنّيُع

لئاسسو Èع نويسسنرفلا اهيلإا فرعت
تاباختنلا ة-ل-م-ح نا-بإا ،مÓ-عإلا

ةثدحتم تناك Úح ةيسسائرلا
يزوكراسس لوك-ي-ن م-سسا-ب

ة----ل----م----ح لÓ-----خ
.هحسشرت

كراكفأا عصض
ططخو

كتاي◊

نزاوتلا
ةاي◊او

Êابيسش ىليل

حاجنلا ¤إا كقيرط

! .. ءاـــــصصح’ا يـنـمّلـع
بردŸاو ذاتسسألا /اهبتكي

قازر بعسصم

لمألا
ةعانصص

موسسيم ششتوك ÎسساŸا
يطوراسص



انتد-ير-ج تا-ح-ف-صصب ة-ف-ي-صض كب ا-ب-حر-م
نع ًاديعب ،بقللاب جيوتتلا كوÈم فلأاو
ءايزألا سضورعو ةصضوŸُاو لام÷ا ⁄اع
يه نم ،يعامت-جلا ل-صصاو-ت-لا ع-قاو-مو
؟لامأا ةراصس

‘ ةطيسسبو ةيدأع ةنأسسنإا يه لأمأا ةرأسس^^
ةعمأج ‘ قوقح ةبلأ-ط ،ة-ي-موــي-لا أ-ه-تأ-ي-ح
نيوكتلل ““لأفارأم““ دهعم ‘ ةنوكتُمو ،ديأقلب
أنأا .““رأفسسأا ةلأكو““ صصسصخت ةحأ-ي-سس ي-ن-هŸا

9991 ناوج7 ديلاوم نم
،نارهوب

يرفأظأا ةمو-ع-ن ذ-ن-م ة-سضو-ُم-ل-ل ة-ق-سشأــــع
ةفسصب ءأيزأ’ا صضورع ⁄أع تلخد ،““يتلوفط““

.4102 ةنسس ةيمسسر

ي-ها-مو كت-صسارِد لا‹ ن-ع ا-ن-ي--ثد--ح
ي-ت-لا بت-ك-لا عو-نو ة-ل--صضفŸُا كت--ياو--ه
؟كيوهتصست

ي--تأ--سصسصخ--ت فÓ--ت--خا ع--م^^
ر-ع-سشأا ي-ن-نأا ’إا ،ة-ي-سسارد-لا
ةسساردب ةمأتلا ة-حار-لأ-ب

،Úسصسصختلا ن-يذأ-ه
قوقح““

،““ةحأيسسو
تÎخا

ةحأيسسلا
Êوكل

رفسسلل ةقسشأع
بحأاو Òيغ-ت-لاو

فأسشتكاو لاوج-ت-لا
ة-ي-حأ-ي--سسلا ق--طأ--نŸا

““قوق◊ا““ تÎخاو ،ةيرثأ’ا عقاوŸاو
ةلسضفŸُا يتياوه ،قيرعو قيمع صصسصخت هنأ’
تأياورو بتك ينبذŒ ثي-ح ،ة-ع-لأ-طŸُا ي-ه
صشي-عأا Êو-ك-ل ،بُ◊ا صصسصق ن-ع ثد-ح--ت--ت

يتعلأطُم دنع ثادحأ’ا ليختأاو ل-ي-سصأ-ف-ت-لا
 .أهل

بهذلا لامج ةك-ل-م بق-ل ن-ع ا-ن-ي-ثد-ح
ءاو---جأا تنا---ك ف---ي----كو ،٠٢٠٢ ة--ن--صس
؟ةقباصسŸُا
قق– ملح وه ،““بهذلا لأمج ةكلم““ بقل^^

دمfi ديسسلا ركسشأا ..ةرادجب هتبسصأا فدهو
ه--ت--ق--ث ى---ل---ع صضأ---ير
ى-ت-ح ،› ه-تأ-ع--ي--ج--سشتو

ةك-ل-م بق-ل ى-ل-ع تل-سص–
تنأك ،رئاز÷ا بهذ لأمج

ادج ةعئار ةقبأ-سسŸُا ءاو-جأا
.0202 ‘ ةئدأهو

ة-ك-ل-م بق-ل ى-ل-ع تل--صص–
ام ،6١٠٢ ةنصس رحصسلا لامج

كرايتخا ” يتلا ÒياعŸا يه
ة-ق-با-صسÃُ تكرا-صش ل--هو ،ا--ه--ب

؟رئاز÷ا لامج ةكلم
نم يرأ-ي-ت-خا ” ي-ت-لا Òيأ-عŸا ،م-ع-ن^^

قÓخأ’أب ةقلعتُم تنأك بلأغلا ‘ يه أهلجأا
ي-ماÎحاو ي-ل-مأ-ع-ت ة-ق-ير-طو ة--ع--م--ُسسلاو
مث يسساردلا ىوتسسŸُا أهدعبو تأقبأ-سست-ُم-ل-ل
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 ةزـــــــيإا لاـــــمآا :اهــــــــترواح

،ميكحتلا ةن÷ بسسحف .لأم÷ا رأي-ع-م ي-تأأ-ي
ÒيأعŸا ىلع ليسصأفتلا مظعم تقبطنا دقف
،ةيرئاز÷ا ةأارŸا لأم÷ ةتبأثلا
ةقمأغ نويعب زأ-تÁ يذ-لا
ةر-سشبو دو-سسأا ر--ع--سشو

ع-م ،ة--ي--طــــــن--ح
ر-ئاز÷ا نأا م-ل-ع-لا
Òيأعم أهب فلتخت
ن-----م لأ-----م÷ا

،ىرخأا ¤إا ةقطنم
اذ--ه مÎحأا أ---نأاو
و--ه--ف فÓ--ت--خ’ا
ةدع نع أنزيمُي يذلا
.لود
ن-م Êأ-ث-لا ق--سشلا ن--ع أ--مأا

لأمج ةكلم ةقبأسسُم ‘ تكرأسش معن ،كلاؤوسس
‘ ةكرأسشُملل ت’و-ب-قŸا ن-م تن-كو ر-ئاز÷ا
عطتسسأا ⁄ تقو-لا كلذ ‘ ن-ك-ل ،تأ-ي-ئأ-ه-ن-لا
،ةمسصأع-لا ر-ئاز÷ا ¤إا نار-هو ن-م ل-ق-ن-ت-لا
¤إا ىدأا أم ،أنوروك ةحئأج أنتفدأسص أهدعبو
..تأطأسشنلاو ةينفلا عيرأسشŸا مظعم فأقيإا
.ىرخأا صصرفب هللا ءأسش نإا

Úل-م-ع-ت-صس ا-صصا-خ ا‹ا-نر-ب كيد-ل ل-ه
؟بقللا ىلع كلوصصح دعب هيلع

دي ¤إا جأتحأا يننكل جمأنرب يدل ،ًأعبط^^
¤إا فدهي ي‹أنÈف ،هــــقيبطتل ةدعأسسŸُا

ةمأع نأطرسسلأب تأبأسصŸُا ءأسسن-لا ة-ق-فار-ُم
جÓ-ع-لا د-ع-ب ،ة-سصأ-خ يد--ث--لا نأ--طر--سسبو
وسضعلا لأ-سصئ-ت-سسا ة-ي-ل-م-ع وأا ي-ئأ-ي-م-ي-ك-لا
ةينأطرسسلا أ-يÿÓا فر-ط ن-م فد-ه-ت-سسŸُا
نع ،(›أم÷او يسسفنلا بنأ÷ا ‘ مهتقفارم)

ءاÈخو Úينأسسف-ن Úي-ئأ-سصخأا ءأ-ب-طأا ق-ير-ط
دق ،ليمŒ ءاÈخو ءأيزأا ي-م-م-سصمو ة-يذ-غ-ت
أهنادقف دنع أهسسف-ن-ب أ-ه-ت-ق-ث ةأارŸا د-ق-ف-ت
لأسصئتسسا وأا أهدل-ج فأ-ف-ج وأا أ-هر-ع-سشل

مقأطكو ،ًأبود-ن كلذ كÎي د-ق-ف ،و-سضع
ء’ؤوهل ةمسسبلا عأجرإا أنيلع بجي لمتكُم
 .تأبرأحŸُا

لود ف-ل-ت-خÃ ءا-يزألا تا-صضرا-ع
تا-طو-غ--صضل ن--صضر--ع--ت--ي ⁄ا--ع--لا
ةصسرامــُم ىلع نصصرح-يو ة-ي-صسف-ن
اذام ،ةيم◊ا ةعبا-تــ-ُمو ة-صضا-ير-لا

 ؟كنع
تأطوغسضلا بنŒأا لأ◊ا ةعيبطب^^

يتحسصب ةقÓع أ-ه-ل ي-ت-لا ة-ي-سسف-ن-لا
لبقت ةرك-ف ع-م أ-نأأ-ف ،ي-م-سسجو
لكل ةمÎحُمو يه أمك تاذلا
ين-نأا ’إا ،تأ-ي-جو-لو-فروŸا
ة-سسرأ-م-ُم ى-ل--ع صصر--حأا
يحسصلا لكأ’او ةسضأير-لا
مسسج يلع ةظفأ-ح-ُم-ل-ل

.قيسشرو يحسص

سسييا-ق-م ي-ه ا-م
لام÷ا
،كيلإا ةبصسنلا-ب
فيكو
Úظفاحُت

ةرا-صضن ى-ل--ع
لهو ،كه-جو
وأا ع---------م تنأا

تاي-ل-م-ع ّد-صض
 ؟ليمجتلا
لأم÷ا صسييأق-م^^

رعسش يه ،› ة-ب-سسن-لأ-ب
ةيبهذ ةرسشب ،دوسسأا ليوط
،ةزرأ--ب ح--مÓ--مو كف ع--م
ةرأسضن ىل-ع ة-ظ-فأ-ح-ُم-ل-لو
ى-ل--ع صصر--حأا ي--ه--جو
جأيكŸا ن-م صصل-خ-ت-لا
ريوسصتلا تأسسلج دع-ب
قيرط نع ،ةل-يو-ط-لا

يترسشب مئÓي لوسسأغ
أهبيطرتو ةطلت-خŸُا

ىلع صصرحأأف ،يتأيموي ءأ-سضق-ل أ-مأا .Ëر-ك-ب
صصحفأا رمأ’ا بلطت نإاو ،جأيكم نود روهظلا

ىلع جمأنÈب ليمجتلا تأمزلتسسُم تأنوكم
تأيلم-ع د-سض أ-نأاو ،ي-ف-تأ-ه

نم Òغـــُت ي-ت-لا ل-ي-م-ج-ت-لا
عم يننك-ل ،صصخ-سشلا ح-مÓ-م
صصأخسشأÓل ليمجتلا تأيل-م-ع

تأهوسشت ن-م نو-نأ-ع-ُي ن-يذ-لا
 .ةيقلخ

كدعاصســُي Òجانم كيدل له
كلا-م-عأا را-ي-ت-خا ة-ي--ل--م--ع ‘

تÓ-ف◊ا ف-ل-ت-خÃُ كرو-صضحو
ف-ي-كو ،ة-ي-ن-ف-لا تار--ها--ظ--ت--لاو

اصصوصصخ ““انوروك““ ةحئاج عم متلماعت
؟تاطاصشنلا لك فقوت ‘ تببصست اهنأاو

Òسس-ُت ي--مأا تنأ--ك ي--تÒسسم ة--ياد--ب ‘^^
ليسصأفتلا ل-ك-ب م-ت-ه-ت تنأ-ك ثي-ح ،›أ-م-عأا
نكل ،يتارهأظتو ›أم-عأا ل-ك ‘ ي-ن-ق-فار-تو
بهذلا لأمج ةكلم ةقبأسسم ‘ يتكرأسشُم دعبو
و-ه ““صضأ-ير د-مfi““ ح-ب-سصأا بق-ل-لا ي-ل-ي--نو
› رأ-ت-خ-ي-سس ن-م و-ه-ف ،صصأÿا يÒجأ--ن--م
يتيسصخسش بسسأنت يتلا تارهأظتلاو تÓف◊ا
مظعُم فيقو-ت ن-م م-غر-لا ى-ل-عو ،ي-ترو-سصو
تأطأسشنلا صضعب أنرسضح أن-نأا ’إا تأ-طأ-سشن-لا
ة-م-ظ-نŸا تأ-ه÷ا أ--ه--ي--ف تمÎحا ي--ت--لا
ددعلاو نأمأ’ا ةفأسسمك ،ةيئأ-قو-لا تاءار-جإ’ا
4 ىدعتي ’ يذلا لمعلا ‘ Úكرأسشُملل ليئسضلا
.صصأخسشأا5 وأا

لامعأاب ةكراصش-ُم-ل-ل ا-صضور-ع تي-ق-ل-ت ل-ه
تلعف املثم ليثمتلاب نيركفت لهو ،ةينف
ثد---ح نإاو ،ءا---يزألا تا---صضرا---ع سضع---ب
راودألا ي--ه ا--م--ف ، رود كي--ل--ع سضر---عو
يتلا ةنانفلا يه نمو ،كبلق ¤إا برقألا

؟لمعلا اهتكراصشم Úنمتت
أسضورع تي-ق-ل-ت ،م-ع-ن^^

ةينف لأمعأأب ةكرأ-سش-ُم-ل-ل
أنأاو ،رمأ’ا م-ت-ي ⁄ ن-ك-ل

لوخد ‘ رك-فأا ًأ-ي-لأ-ح
،ل--ي--ث--م--ت--لا ⁄أ--ع

وأا Ìكأا ينيوهت-سستو
Œراودأ’ا ي-ن-بذ
يتلا ةي-مارد-لا

دسسجُت
ةقيقح

ةنأنفلا بحأاو ،أن-ع-م-ت-ج-ُم
،يأبلب ة-ك-ي-ل-م ،ة-ق-لأأ-تŸُا
لمعب أه-ت-كرأ-سش-ُم ى-ن“أاو
› تح---ي---تأا نإا ي----مارد
.هللا ءأسش نإا ،ةسصرفلا

سسا---ب---ل----لا تل----ث----م
يرئاز÷ا يدي-ل-ق-ت-لا

تا-ب--صسا--ن--ُم ةد--ع ‘
تا-صسل-ج ‘ تق-لأا--تو
‘ كيأار ام ،ريوصصتلا

ما--يألا تا---ي---لا---ع---ف
سسا-ب-ل-ل ة--ي--ن--طو--لا
يرئاز÷ا يديلق-ت-لا
ةرازو اهتم-ظ-ن ي-ت-لا
؟نونفلاو ةفاقثلا
ي--ه ..م---سست---ب---ت^^
ادج ة-م-ه-ُم تأ-ي-لأ-ع-ف
‘ دعأسست يهف ،أيفأ-ق-ث
أندي-لأ-ق-ت-ب ف-ير-ع-ت-لا
أنتسسبلأاو أنقرع لأم-جو
ى-ت-ح ،ة-يد-ي-ل--ق--ت--لا

ه--جاو--نو ىد---سصت---ن
أ--ه--ب--ه--ن ةر--هأ---ظ
فرط نم أه-ت-قر-سسو
،ةروأÛا لود------لا
تسسيل ةسسبلأ’ا نوكل

و--ل ة--سضو--م در‹
ة-ي-ف-ي--ك أ--ن--فر--ع
،أهلÓغتسساو أهسضرع

¤إا ÚسشطعتŸُا حأيسسلا بطقتسست دقف
ةسضوŸا ›أ‹ Ìكأا روطنو ،ينغلا أنثارت ةفرعم
Úعدب-م Úم-م-سصم ةد-ع أ-ن-يد-لو ،ة-حأ-ي-سسلاو
 .هللا ءأسش أم ،رئاز÷أب

ءاقدصصألاو ةلئاعلا تبعل ىدم يأا ¤إا
 ؟كحا‚ ‘ امهُم ارود

‘ أ-م-ه-م ًارود ةÒغ-سصلا ي-ت-ل-ئأ-ع تب-ع--ل^^
ي-بأاو ،ي-مأ◊ا ي-كÓ-م ي-ه ي-مأأ--ف ..ي--حأ‚

دنع .Òغسصلا يعجسشم يخأاو ،ميك◊ا ح-سصأ-ن-لا
فرط نم ةعذ’ تادأقتنا تيقلت ،يراوسشم ةيادب
نأا اوجتنتسسا تقو رورم دعبو نآ’او ،ةلئأعلا رأبك

،ةيرئاز÷ا ةلئأعلا لوسصأا مÎ– يلمع ة-ق-ير-ط
.ÚعجسشŸُا نم اوحبسصأأف

؟ءارقلا ¤إا اهنيهجوت ةيماتخ ةملك
¤إا مكنم ةبيرقو لظلا ةفيفخ تنك يننأا لمآا^^

نأا Êأسسع اذأمف ،ةبيطلا مكحور تسسŸ ةجرد
مكحورو مكلأمج ر-ط-ع اوÌنا ...’إا م-ك-ل لو-قأا
ةرأسس ،ب◊ا لُك عم ..متنك أمنيأا ةبÙأب ةحاوفلا
،ةبيطلا ةتأفتل’ا هذه ىلع Óًيزج ًاركسشو ،لأمأا
قلأأتلا نم ديزŸاو قيفوتلا مكتدير÷ ىن“أاو
.ةيمÓعإ’ا ةحأسسلأب يقرلاو

14M```ƒGQ ـه٢٤٤١ Êاثلا ىدامج٥٠  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج٨١ Úنثإلا

انتفيضض بحُت ..رحاضس يبرع اهلامج ،اهلوقت ةملك لكبو ليضصافتلأ فلتخÃُ زكرتو ،ءودهب كثدحُت يهو ،اهايfi قرافــُت ’ ةماضستب’أ
هتأذ تقولأ ‘ يهو ،ينهŸأ نيوكتلأ دهعÃ رفضسلأ ت’اكوب صصاخ نيوكتب قحتلت اهلعج ام أذهو ،تافاقثلأ فاضشتكأو رفضسلأو ةعلاطŸُأ
تلضص–و ،4102 ةنضس ءايزأ’أ صضورع ⁄اعب تقحتلأ ،اهرفاظأأ ةموعن ذنم ةضضوŸأ قضشعت ،2 نأرهو ةعماجب قوق◊أ ةيلكب صسردت ةبلاط
،رفضسلأ نم اهتعنم ةضصاخ فورظل رئأز÷أ لامج ةكلم ةقباضسÃُ ةكراضشُملل ظ◊أ اهفعضسُي ⁄و ،رحضسلأ لامج ةكلم بقل ىلع Úتنضس دعب

.رأو◊أ أذه اهعم انلجضسو اهب انلضصتأ ..رئأز÷اب بهذلأ لامج ةكلم بقل ىلع دعب ام ‘ تلضص– اهنكل

ىلع صصرحأأ
جايكم نود روهظلأ

دضض انأأو ةيمويلأ يتايحب
 .ليمجتلأ تايلمع

ةضضوŸُأ تقضشع
انأأو ،ينضس رغضص ذنم
ةحايِضسلأ صسردأأ
.قوقــُ◊أو

لامآأ رئأز÷اب بهذلأ لامج ةكلم
 :””رأو◊أ””ـل ةراضس

ةقفأرُم ¤إأ فدهي ي‹انرب ^ تاباضصŸُأ ءاضســـِنلأ ناــــطرضسلاب

فاسشتكاو رفسسلا ..يتياوه تافاقثلا  ليثمتلا يملحو



فيك ،ةيادبلا نم أادبن انعد ^
يواّزلا دمfi قناع ىتمو
؟هتايح ‘ ةّرم لّوأ’ اÒماكلا
Êءاج امني-ح١002 ما-ع ‘ اذ--ه نا--ك
ي-ت-ف-م يواز ر-صضÿ خ--ي--صشلا » يد--لاو
عون نم  ““بوكصسيما-ك““ ة-يد-ه-ب  «ة-يدŸا
اهب موقي ةرايز لوأا هذه تناكو ،““Êوصس““
يدلاوب يفتحأا نأا ّيلع ناكو .سسيراب ¤إا
ي-ت-لا ه-ترا-يز ‘ ه-ل ارو-صص ط-ق-ت-لأا نأاو
.رورصسلاو حرفلا نم Òثكلا ّيلع تلخدأا
ببصسب تاونصس عبصس نم يدلاو رأا ⁄ تنك
دÓبلا اهصشيعت تناك يتلا رم÷ا تاونصس
Óجر سسيراب ‘ دهاصشت ’ تنأا امئاد..
ةداج ‘ ءارفصص ةمامعو ءاصضي-ب ةءا-ب-ع-ب
.ةÒهصشلا سسيراب ءايحأا وأا ““يزيليزناصشلا““
‘و ،قيرطلا ‘ يدلاو روصصأا تنك دقل
اهروزي يتلا ⁄اعŸا نم برقلابو ،تيبلا

ئدتبم لك لثم تنك يننكل ،⁄اعلا حايصس
تأادب ام ةياغ-ل ،«موز-لا » ى-ل-ع ط-غ-صضأا
ينتدعاصس دقو ،اهتيبثت بجي هنأاب فصشتكأا
ىلع ةيليكصشتلا نونفلا سضراعŸ يترايز
.ةروصصلا دعاوقل دي÷ا مه-ف-لا ل-ي-ك-صشت
لكصشب ةرطيصسلل ةيجوغاديب ابتك تيÎصشا

ةلو÷ا تءاج ام ةياغل ةصسدعلا ىلع ديج
يليصساتلا ¤إا يتلئاعو انأا ين-تدا-ق ي-ت-لا
كانهو ،تي-نا-ج ¤إا ط-ب-صضلا-بو Òجا-ن
يدÓ-ب-ل ير-ح-صسلا ⁄ا--ع--لا تف--صشت--كا
خيراتو اهلام-جو ة-ع-ي-ب-ط-لا تف-صشت-كاو
دقو .ناكŸا اذه ‘ ناوي◊او ناصسنإ’ا
ةكل-م ر-يو-صصت ‘ ةÒب-ك ة-ع-ت-م  تد-جو
‘و .هللا اهمحر غزرت ة-ل-حار-لا داز-مإ’ا
امنيح يعم أادب ةروصصلا بح نأا ،ةقيق◊ا
ةرو-----صصلا ةر-----م لوأ’ تف-----صشت------كا
    .ةيفارغوتوفلا

دلاولاو بنيز يتخأا عم ةروصص › كانه
ةروصصلا هذهو .سضيبأا ءاذحب ان-ط-صسو-ت-ي
ةروصص  كانه › ديدج مليفل ةدام نوكتصس
انأاو ةنينز نم Úقيدصص عم ا-ه-ي-ف ر-ه-ظأا

فقأا
،نÎصسيولاو يوبوكلا لاطبأا فقي املثم
Òثأات يلج ل-ك-صشب ر-ه-ظ-ت ةرو-صصلا هذ-ه
‘ تخصسر دقلو ،يكول-صس ى-ل-ع مÓ-فأ’ا
لوأ’ اهيف ىرأا يتلا ىركذلا كلت ينهذ
‘ كلذ نا-ك .نو-يز-ف-ل-ت-لا ة-صشا-صش ةر-م
نب يراهزل تيبب تا-ن-ي-ت-صسلا ف-صصت-ن-م
سسيئر ناك يذلا هيلع هللا ةمحر ةرهصش
كلت اديج ركذتأا ،يراخ-ب-لا ر-صصق ةر-ئاد
ةبلع Èع-ت ارو-ي-ط ىرأا تن-ك .ة-ظ-ح-ل-لا

ءارو اهنع ثحبلل بهذأا تنكو ،ة-ب-ي-ج-ع
نم لءاصستأا انأاو !؟بيجعلا قردنصصلا كلذ
وه امو ؟اهراصسم نيأا ¤إاو ؟تلخد نيأا

؟زاه÷ا اذه ‘ اهدوجو رصس
ةيصسيردإ’ا تلازام ^

نع انثّدح ..كمهلتو ،كنكصست
؟ ةيرقلا هذه ‘ كتلوفط

‘ انيبرت يتلا ،““ة-ن-ي-نز““ Ìكأا فر-عأا ا-نأا
يخآاتلاو ةبÙاو ءفدلا ىلع اهناصضحأا
 .ةعيبطلا بحو مركلاو
ءاصضفو مدق-لا ةر-ك Úب ي-ت-لو-ف-ط تنا-ك
يتلا ،يرهاط رداق-لاد-ب-ع يد-ج ة-يواز
تنا-كو  .ة-ط-ي-صسبو ةÒق-ف ة-يواز تنا--ك
ةءارق ‘ ة-ئ-فاد تاو-صصأا ا-ه-ن-م  جر-خ-ت
ام تاءاصضف يهف .كلام نبا ةيفلأاو ةدÈلا
اذهب انوكصسم تلزام انأا  .يننكصست تلاز
يحورلا ءاقنلا اذهو .ل-ي-م÷ا ي-صضاŸا
نوروزي نيذلا ““ناوخإ’ا““ قفاري ناك يذلا

دعي ⁄ يرهاط رداقلا دبع خيصشلا يدج
ةروصصلا كل-ت ة-صصا-خو ،اÒث-ك ع-جار-ت وأا
نوتأاي ،لئابقلا اهيف يتأا-ت ي-ت-لا ة-يو-ق-لا
سضرأا زهت يت-لا م-ه-تاو-صصأاو م-ه-فو-فد-ب
ديصصلا اصضيأا ةلوفطلا ةركاذ  نم  .ةيرقلا

تÓحر ،يدلاو عم نايدولاو يراÈلا ‘
خيصشلا اصضيأا ةلوفطلا ىر-كذ ن-م .ة-ع-ئار
ةبخنو موقلا رابك هيتأاي ناك يذلا موصسق

،Óفاح ناك يذلا ءاعبرأ’ا موي مث ةيرقلا
رظتنت تناك اهلماكب ةيرق ءاعبرأا موي لك
نم تنك انأاو ،““›Òبلا““ ةنحا-صش ة-لÓ-طإا
ةنحاصشلا Òفز عمصسن امنيح .نيرظتنŸا
يودو ،ديع-ب ن-م ا-ه-نا-خد بار-صس ىر-نو

ءانبأا هوجوو يهجو ىلع ثعبني ،اهتوصص
حرف ديÈلا رقم مامأا ÚعمتÛا ةيرقلا

ايعوبصسأا ددجتي حرفلا اذهو .هل ليثم ’

رابخأاب انيتأا-ت ي-ت-لا ة-ن-حا-صشلا هذ-ه ع-م
ة-ن-حا-صشلا كل-ت تنا-ك .ى-ت-صش ل-ئا--صسرو

عمو ⁄اعلا عم ا-ن-ل-صصاو-ت ى-ل-ع ظ-فا–
يهف  - ةفل÷ا - ةي’ولا زكرم ةنيدŸا
ةذفانلا كلت نمو .اهعم يصسيئرلا انطبار
،Ëدقلا ديÈلا ““ةتصسوبلا““ ىنبŸ ةÒغصصلا
ءامصسأا يدانيل يديÈلا نوعلا فقي ناك
دهصشت مويلا اذه ‘و لئاصسرلا باحصصأا

يذلا مويلا ،ةيعوبصسأ’ا اه-قو-صس ة-ير-ق-لا
،با-صشعأ’ا ءا-ب-طأاو حاÈلا ه-ي-ف ر-ه-ظ-ي
.لاجرلا مقع ي÷اعمو نانصسأ’ا يعلاقو
ىلع سسلجأاو قوصسلا ¤إا اركبم ءيجأا تنك
ةدهاصشŸ يداو-ب-لا ي-حÓ-ف ع-م سضرأ’ا

نوي-تاو-ك-ح ا-ه-ط-صشن-ي ة-ي-نا‹ ة-جر-ف
fiÎنو-بذ-ج-ي ف-ي-ك نو-فر--ع--ي نو--ف

¤إا نيزوعŸا ناكصسلاو ءارقفلا ÚحÓفلا
فزعي ايعوبصسأا ددجتت ةقلح ‘ مهتجرف
ةمحلم ىورت وأا بابرلا ىلع يوارلا اهيف
ةبصصقلا تاعاقيإاو ماغنأا ىلع ا-ه-ل-ما-ك-ب
¤إا يتاوك◊ا لصصي امنيحو ،ةيوارحصصلا

ىلع هطصسبيو هريدنب عرقي ةياك◊ا ةدقع
دوقنلا تا-عار-ق ’إا ع-م-صست ’و  ،سضرأ’ا
لصصوي يكل ريدن-ب-لا د-ل-ج ل-خد-ت ي-ت-لا
ىركذ ن-م .ة-يا-ك◊ا لاو-ق-لا وأا يوار-لا
كلت اديج ركذتأا  ين-نأا ا-صضيأا ة-لو-ف-ط-لا
ةصشاصش اهب دقرت ناك يتلا يتلا ةظحللا
ةظ◊ تناك .يدلاو اهاÎصشا نو-يز-ف-ل-ت
انراج عم يدلاو ىÎصشا دقل .ةÒبك حرف

fiغصص ايئابرهك اكرÒزاه÷ا ليغصشتل ا
‘ ةيئابرهكلا ةيطغت-لا با-ي-غ-ل د-يد÷ا
.ةروصصلا عم ›زانتلا دعلا أادبو .ةيرقلا

.ةفيظن ةروصص ىرن نأا انظح نم نكي ⁄
.لزنتو دع-صصت ،ة-صشو-صشم ةرو-صصلا تنا-ك
نأ’ ،اهتيب-ث-ت لا-ح يأا-ب ن-كÁ ’ ثي-ح-ب
ةديعب ةعيرصشلا لابجو ،ةفيعصض ةيطغتلا

‘ يه ابيرقت ةيرقب مي-ق-ن ن-ح-نو .اد-ج
يد-لاو ه-جو-ت د-ق-ل .ءار-ح-صصلا ة-باو--ب
ادوم-ع ع-ن-صصي نأا ه-ن-م بل-طو داد-ح-ل-ل

‘ داد◊ا ديزي ةرم لك ناكو .ايديدح
‘ دومعلا اذه ولعي يكل ،دو-م-ع-لا لو-ط

ثبلا زكرم طاقتلا ¤إا لصصي هلعل ءامصسلا
نآارقلا ةبلط ناكو .ةعيرصشلا ‘ يزكرŸا
هتوعد نوبلي ،يدلاو بلط عم نوبواجتي

يتدلاو رصض– لباقŸابو دومعلا لم◊
لك عفنت ⁄ .ةذيذل ة-ي-ئاذ-غ ة-ب-جو م-ه-ل
Úصس– ‘ يدلاو اهعصضو يتلا ةدمعأ’ا

نأا يد-لاو ى-ل-ع نا-كو ،ة-صشا-صشلا ةرو-صص
يكل ةيرقلا لامصش ‘ اتيب ا-ه-ت-قو ر-جؤو-ي
ةح-صضاو ةرو-صص ةد-ها-صشم ن-م ن-ك-م-ت-ن
¤إا هجوتأا تنك اهلبق .دوصسأ’او سضيبأ’اب

fiل Ãهبحاصص عصضو ناك ،ةيرقلا ىهق
ة-جر-ف ق-ح ع--فد--نو ةÒغ--صص ة--صشا--صش
تÓباقم ايعامج دهاصشن انك .ةدهاصشŸا

وأا يوبوكلا مÓفأا تارهصسو مدقلا ةرك ‘
،رزيرف نوجو يل-ع د-مÚ fiب ة-ل-با-ق-م
.⁄اعلا لك اهدهاصشي تÓباقم تناك يتلا

تدوعت دقل ،اصضيأا ةلوفطلا تايركذ نم
ةيرقلا رجحو بارت ىلع يصشŸا يلجر

‘ا◊ا ديحولا لفطلا نكأا ⁄ ...ايفاح
هذه-ب ي-صش‰ نأا ل-صضف-ن ا-ن-ك ،Úمد-ق-لا
امنيح سصاخ حايتراب رعصشن انكو ةقيرطلا

ىلع وأا رابكلا فÓخ ىلع ةيذحأا لعتنن ’
اعطق نوعصضي اوناك نيذلا يداوبلا ناكصس
اهنو-مز-ح-يو ي-ع-ي-ب-ط-لا طا-طŸا ن-م
ءاقدصصأ’ا سضعب مهلجرأا ى-ل-ع طو-ي-خ-ب
تÓج-ع-ل ي-ل-خاد را-طإا-ب ا-ه-نو-ف-ل-غ-يو
 .““رياÈماصشلا““ تارايصسلا
ل-ج ي-صضقأا تن-ك Òغ-صصلا ل-ف-ط-لا ا-نأاو
سشيخ ىلع سسلجأا ،Úكاكدلا ‘ يتاقوأا
عمتصسأاو تيناوح ‘ Úتارك-لاو د-ي-م-صسلا
اÒبك اتقو يصضقأاو سسان-لا تا-يا-ك-ح ¤إا

ريرحتلا ة-ه-ب-ج ة-م-صسق Òتر-ك-صس د-ن-ع
ايلوصضف تنك يذلا ،هظيفح يصس ينطولا

ةيوق تاظ◊ .ةيبرعلاب ةنقارلا هتلآا ىلع
نب ةطياغ تو-صص ع-م-صسأا ا-م-ن-ي-ح ا-صضيأا
سصقر ن-ع ثح-ب-لا ‘ بهذأا-ف ›و--صشلا
.ةلايÿا دورابو ليÿا

،ةيدŸا ¤إا كلذ دعب تلقتنا ^
كانه له ،حرصسŸا ‘ تلغتصشاو
وأا ،امينصسلاو حرصسŸا Úب ةقÓع
نوكي نأا بجي له ىرخأا ةروصصب

مليفلا ‘ كم‚ عطصس ^
مليف ‘ تاذلابو ،يليجصستلا
لحارلا بيدأ’ا نع ““مÓكلا رخآا““
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:““راو◊ا““ـل يواز دمfi جرıا

اهلك يمÓفأا تروسص
ةÒغسص تاÒماكب
موي تاذ بلطأا ⁄و
 ةيلام ةدعاسسم يأا

ةفاقثلا ةرازو نم
 ةيرئاز÷ا

نع Óيلق انثّدح .. ،راّطو رهاط
فيكو ،رهاطلا يّمع عم كلمع
؟ هرّوصصت تنأاو اÒماكلا عم لماعت

رهاطلا لحارلا عم مليفلا نم Òبك ءزج
لحارلا ناك امنيح يتيب ‘ هتروصص راطو
Êاغأا ينغي أادبو ريرصسلا ىلع اي-ق-ل-ت-صسم
نإا هنم تبلط انهو .ةلوفطلا ةركاذ نم
بحرف ؟ ينغي وهو هروصصأا نأا Êاكمإاب ناك
،ة-يواز ‘ اÒما-ك-لا تع-صضو .ةر-ك-ف-لا-ب
عيرصس ل-ك-صشب ه-ل دو-ع-ت ةر-كاذ-لا تنا-كو
‘ لغتصشأا ’ انأا ،مكل لوقأا كلذل .يوقو

ةقيرطلاب ي-ق-ئا-ثو-لا م-ل-ي-ف-لا ة-عا-ن-صص
يأا ،مÓفأ’ا هذه اهب عنصصت يتلا ةيديلقتلا
يقئاثولا مليفلا ةعانصص دعاوقب مازتل’ا
ج-مار-ب ‘ ح-صضاو ل-ك-صشب ا-هار-ن ي-ت--لا
تكلصس يننكلو ،ةينو-يز-ف-ل-ت-لا تاو-ن-ق-لا

Úجرfl ىحن-م اÃر ه-با-صشي ’ ى-ح-ن-م
› نوكت نايحأ’ا نم Òثكلا ‘ .نيرخآا

لثم ،يمÓفأا تايصصخصشب ةقيقد ةفرعم
انأاو هفرعأا يذلا راطو رهاطلا لحارلا

هلامعأا لج هل تأارق دقو ،اماع٦١ يرمع
 .ةيئاورلا

Úب نوقرفي ’ نوÒثك ^
،جاتروبورلاو يليجصستلا مليفلا

؟ امهنيب قرفلا وه امف
يقئاثولا م-ل-ي-ف-لا نأا رو-صصت-ي Òث-ك-لا نإا
تÓباقŸاو قيلعتلا ‘ و-ه ي-ل-ي-ج-صست-لا
يليجصستلا مليفلا .أاطخ اذهو ةيفاحصصلا

بحاصصل يعوصضوŸاو يتاذلا روصصتلا وه
ةمكÙا ةيماردلا ةينب-لا و-هو ،م-ل-ي-ف-لا
وه يذلا جاتروبورلا فÓخ ىلع .مليفلل
.عئاقولاو ثادحأ’ا نم ةل-صسل-صس ي-ك-ح-ي
وهو جرıا توصص وه يليجصستلا مليفلا

ى-ل-عو ا-مارد-لا ى-ل-ع ا-صسا-صسأا ي--ن--ب--م
.ةثود◊ا
هدرم كلذف ادوجوم طلÿا اذه ناك اذإاو
يتلا ةينويزفل-ت-لا تاو-ن-ق-لا ¤إا ا-صسا-صسأا
مهنأا وهو جرف-تŸا د-ن-ع ةر-ك-ف تخ-صسر
‘ يليجصستلا يقئاثولا مليفلا نورصصتخي
،Úثدحتم دوجوو ةداح ةÈنب قلعم دوجو
و-ه ا-م .ة-ير-صصبو ة-ي-ع-م-صس تار--ثؤو--مو
لقن ،ايليجصست ا-م-ل-ي-ف ه-نور-ي جا-ترو-بور
رظن تاهجول ل-ق-نو ع-ئا-قو-لاو را-ب-خأ’ا

flمليفلا امنيب ،جا-ترو-بور-لا و-ه ة-ف-ل-ت
ةحاصسم يط-ع-ي يذ-لا و-ه ي-ل-ي-ج-صست-لا
نع Òبعتلل لخدتلا-ب ه-ف-لؤوŸو ي-ك-ح-ل-ل
مليفلا يدنع .ينف لك-صشب هر-ظ-ن ة-ه-جو
سسي-ل يذ-لا م-ل-ي-ف-لا و-ه ي-ل-ي-ج--صست--لا
ةنهم لغتصشي لجر ع-ن-صص ن-م ةرور-صضلا-ب
ةأارما وأا لجر عنصص نم هنكلو ،ةفاحصصلا
ةيناصسنإاو ةيئامنيصس ةينه-م ة-برŒ ا-م-ه-ل
وهdrager el ةرظن-لاو .ةر-ظ-نو
م-ي-م--صصت--لا ‘ م--هأ’او م--هŸا ءي--صشلا
- ةياك◊ا بحاصص نو-ك-ي نأا .ي-م-ل-ي-ف-لا
روصصت هلو ،عوصضوŸا ‘ لعاف ،جرıا

.جاتروبورلل ‘احصصلا روصصت نع فلتخي
رهاطلا نع كمليف زاح ^

ةلخنلا ةزئاج ىلع راطو
رحبلا ناجرهÃ ةيبهذلا
يهو..5102 ةنصس طصسوتŸا

تناك فيك ..ةّمهم ةزئاج
؟هتايناكمإاو مليفلا جاتنإا فورظ

لب جاتنإÓل ةيلاع تايناكمإا › رفوتت ’ انأا
⁄ .ةÒغصص تاÒماكب هلك يمÓفأا تروصص

نم ةي-لا-م ةد-عا-صسم يأا مو-ي تاذ بل-طأا
تكراصش دقو .ةيرئاز÷ا ة-فا-ق-ث-لا ةرازو
رئاز÷ا مصساب ةيلود تاناجرهم ‘ امئاد
.كلذب ديعصس انأاو

مÓفأ’ا ““ كلامعأا ‘ تظح’ ^
نوكت داكت اهنأاب ““ةيليجصستلا

رصصانع دوجو ¤إا رظنلاب ةيئاور
وأا ،صصنلا ‘ ءاوصس ةينف تاصسŸو
ويرانيصس بتكت له ..ةروصصلا

كنأا مأا ،ةيليجصستلا كمÓفأ’
اÒماكلل لاÛا كÎت
يتلا لام÷ا نطاوم فصشكتصستل
؟كلامعأا ‘ اهصسملن

بوتكم ويرانيصس عصضأا ’ انأا ةقيق◊ا ‘
عوصضوم ‘ Òكفتلا مئاد يننكلو يمÓفأ’
عصضوب كيلع ايديلقت .يمليف ل-ي-صصا-ف-تو

اذام حصضوتو سسيصسبوني-صسو ل-م-ع ة-ط-خ
كتيؤور حرصشتو كمليف ‘ هب مايقلا ديرت
ةيناز-ي-م ع-صضتو ة-ي-جار-خإ’ا ة-ير-صصب-لا
اذه جراخ ا-نأا .ا-ق-ير-ف نو-ك-تو كل-م-ع-ل
انأا لب ،جاتنإا راد يأ’ أا÷أا ’و ،ماتصسيصسلا
نم ديفتصسأا ’و ،ةطيصسب تاودأابو جتنŸا
ةقيرط-لا ع-با-تأا ’ ي-ن-نأ’ ›ا-م م-عد يأا
‘ جاتنإا راد › دجوت ’ .ة-ي-ك-ي-صسÓ-ك-لا
جاتنإا راد ينلغتصست نأا ديرأا ’و .رئاز÷ا
زئاوج يمÓفأا لانتو ماعلا لاملل ةبهان

توصص ولعي نأاب ديعصس ا-نأا اذ-ك-هو ة-ي-لود
 .ةيلودلا لفاÙا هذه لثم ‘ رئاز÷ا

لصصح ““كولنوم ¤إا دئاع““ ^
،ناّمع ‘ جيوتت ىلع رخآ’ا وه
؟ مليفلا اذه ةصصق يهام
وه مليفلا لطب ،توŸا ةقورأا ‘ ةلحر وه

‘ هفرعأا تنك يذلا ة-ن-يدو-ب ى-ف-ط-صصم
ةن-يد-م ¤إا ءا-ج د-قو ،ي-با-ب-صش تاو-ن-صس
هباتك لوح ةرصضاfi طيصشنتل نÓفنولوف
اذه فرعأا تنك «ةل-صصقŸا ن-م ي-جا-ن»
لهصس ام ،ايباقن اميعز ناك امنيح لجرلا

سسب◊ا ¤إا هعم لوخدلاو هريوصصت ّيلع
نأا نكÁ يتلا ةيميم◊اف .هتنازنز ¤إاو

،ادج ةمهم كمليف ل-ط-ب ع-م ا-ه-ج-صسن-ت
يهف .كمليفل حاجنلا نم Òثكلا نمصضت

Œماكلا نم فاخي ’ لطبلا لعÒءيصش .ا
ينقت قيرف يلمع ‘ ينقفاري ’ انأا ،رخآا

ةءا-صضإا ع-م ف-ي-ك-تأاو رو-صصأا يذ-لا ا-نأا-ف
تاوصصأاو ةءاصضإا نودŒ ،هتاوصصأاو ناكŸا
¤إا دئاع““ مليفلا اذ-ه ‘ ة-ل-ثا-م سسب◊ا

و-ه م-هأ’ا نو-ف-صشت-ك-ت-صسو ،““كو-ل--نو--م
نولازي ام ،ةيصسنرفلا ةيمصسرلا ةبوذكأ’ا
نجصسلا اذه ‘ .سسا-ن-لا ى-ل-ع نو-بذ-ك-ي
عطق ” ةركاذ-ل-ل نا-ك-م ¤إا لو– يذ-لا
موقت امنيح كنك-ل ،ا-ير-ئاز-ج١١ سسأار
ةراصشإا كانه سضرعŸا اذه ‘ كتلوجب
Úيرئازج نإا لوقت رطصسأا عصضبب ةطيصسب
اذهو .نا-كŸا اذ-ه ‘ Úصسو-بfi او-نا-ك
نجصس وه يذ-لا نا-كŸا

،اصسنرف ل-ك ‘ فور-ع-م
ذيمÓتلاو ةبلطلا رك-ف-ي
راطإا ‘ هنوروزي نيذلا
يذلا نأا-ب ي-جو-غاد-ي-ب
ه-ي-ف Úصسو-بfi او-نا--ك
ةموا-قŸا لا-جر ط-ق-ف
،ةيزانلا دصض ةيصسنر-ف-لا
نم Ìكأا هب نا-ك ا-م-ن-ي-ب
١١ مه-ن-ي-ب ن-م ن-ير-ئاز-ج Úج-صس003

ا‚و ،م-ه--صسوؤور ع--ط--ق ” ا--ير--ئاز--ج
هئاقدصصأا نم سضعبو ةن-يدو-ب ى-ف-ط-صصم
يذلا لماصشلا وفعلا نم اودافتصسا مهنأ’
   .نويفيإا ةدهاعم هيلع تصصن

،اÒثك يواّزلا جرıا أارقي ^
،همدقت ام لÓخ نم حصضاو اذهو
اÒثأات باّتكلا Ìكأا مه نم
؟ةينفلا كتÒصسم ‘ اماهلإاو
نومتن-ي ن-يذ-لا با-ت-ك-لا اÒث-ك بحأا ا-نأا

ليوماصس لاثمأا نم نم ةيثبعلا ةيصسردملل
- وكصسنوي Úجوأا يرÛاو تيكب

ةباتك ةلودلا تثدحتصسا ^
ةعانصصلل ةلود
لومأاŸا وه ام ،ةيفارغوتامينيصسلا

ىتح ةرازولا هذه نم رظتنŸاو
؟امنيصسلا ةعانصص نم ةورث قلخت
ةعانصصلل ةلودلا ةبا-ت-ك دو-جو-ب تع-م-صس
فرعأا ’ قدصصب يننكل ةيفارغوتامنيصسلا

لثم ىن“أا يننكل .اه-طا-صشنو ا-ه-ت-م-ه-م
تا-عا-ق ءا-ن-ب Úير-ئاز÷ا ن-م Òث--ك--لا

ةيرئاز÷ا ندŸا ‘ ةديدج ةي-ئا-م-ن-ي-صس
يمومعلا عاطقلا ةلظم ت– تناك ءاوصس
.طورصش Îفدب نوكت نأا نكلو سصاÿا وأا
ة-فا-ق-ث-لا ءا-ي-حإا ¤إا ة-جا-ح-ب ر--ئاز÷ا
  .ةيئامنيصسلا سضورعلاو راو◊او

اعراب ايفحصص كانفرع ^
ةيعمصسلا وأا ،ةبوتكŸا ‘ ءاوصس
ةزيرغ ترثأا فيك ..ةيرصصبلاو
.؟ةينفلا كتبهوم ىلع يفحصصلا
ةلÓ Û-صسار-م ة-فا-ح-صصلا تأاد-ب د-ق-ل
،اماع٦١ يرم-عو ة-يدŸا ن-م ةد-حو-لا
نم ةيفحصص ةينه-م براŒ ةد-ع-ب تم-قو
لثم ةÒبك ةديرج سسيصسأات ‘ ةكراصشŸا
عم اه-ل ÚصسصسؤوŸا ن-م تن-ك ي-ت-لا ÿÈا
براŒ ¤إا تانينام-ث-لا تاو-ن-صس ة-يا-ه-ن
يننأا اه-ن-م ،تÓ‹و ف-ح-صص ‘ ىر-خأا
ة-ع-با-ت-لا ة-با-ن-ع ىد--صص ة--ل‹ تصسصسأا

ناويدب اقحلم تنك امنيح ةيلfi ةعام÷
ةلÛا هذه ن-م ل-ع-جأا ⁄و ة-با-ن-ع ›او
تانايبو ماقرأا ىلع يوتحي ايرادإا اروصشنم
”أاب ةين-ه-م ة-ل‹ تنا-ك ل-ب ة-ي-ئا-صصحإا
نم ةيفحصصلا سسانجأ’ا لك اهبو ىنعŸا
كينوركلاو تÓ-با-قŸا ¤إا جا-ترو-بور-لا
‘ عا-ب-ت ة-لÛا هذ-ه تنا-كو .رو--صصلاو
فيكتأاو ةءادر-لا بحأا ’ ا-نأا-ف .قاو-صسأ’ا

‘ ي-ت-ق--ير--ط ى--ل--ع
تاردقلا ةفاك لÓغتصسا
.يب ةطيÙا ةيرصشبلا
ة---برŒ تصضخ د----قو
ة--عاذإا ع--م و--يدار---لا
م-ث ،سسيرا-ب--ب قر--صشلا
،و-لرا-ك-ي-ت-نو-م ة-عاذإا
لصسارم ةبرŒ تصضخو

ةيداصصتق’ا ةانق عم سسيراب ‘ Êويزفلت
 .يبظوبأا ةانق عم مث

ةديد÷ا كعيراصشم يهام ^
؟ةمداقلاو
ليوط وهو لوأ’ا ،Úمليف دادعإا ددصصب انأا

نم هتصصق ‘ قلطنأا يذلاو يدلاو لوح
،سضي-بأ’ا ه-ئاذ-ح ن-ع ثح-ب-لا ة--لأا--صسم
ىلع امئاد دواÎي لجر ةخرصص وه Êاثلاو
ديرف Êاغأا عمصسيو سسنافيد’ ‘ ةحاصس
رظتني اذام فصشتكنل .موثلك مأاو سشرطأ’ا

.ناكŸا اذه ‘
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جيرخ انأاو از-جا-ع ي-صسف-ن تد-جو
نأاصشلا ‘ يتداعك Óيوط ملكتأا نأا نونفلا
نانف ةرصضح ‘ ةرŸا هذ-ه ي-ن-نأ’ ي-ن-ف-لا

هنأاب همÓك ن-م ر-ه-ظ-ي يذ-لاو ،ل-ما-ك-ت-م
.ةبهومو ملعب نفلا فÎحا ميكح لجر

fiيواز د--م flفأا جر--Óة-ي-ل--ي--ج--صست م
اهنمصض نم ةديدع زئاوج دصصح ،ةيŸاع
رحبلا ناجرهÃ ةيبهذلا ةلخ-ن-لا ةز-ئا-ج

ةنصس ةيردن-ك-صس’ا-ب ط-صسو-تŸا صضي-بأ’ا
،““كولنوم ¤إا د-ئا-ع““ ه-م-ل-ي-ف ن-ع5102
‘ ميكح-ت-لا ة-ن÷ ن-م ر-يد-ق-ت ةدا-ه-صشو
.ادنكب ›ودلا ناجرهŸا

،ةفل÷اب ةيصسيردإ’ا ة-ن-يدÃ يواز د-لو
ثيح ،ةيدŸا ¤إا ه-ت-ل-ئا-ع ع-م ل-ق-ت-نا م-ث

،ه-تا--ي--ح ‘ اÒما--ك لوأا كا--ن--ه ق--نا--ع
9791 ة-ن-صس ذ-ن-م ة-فا-ح-صصلا ‘ ل-غ-ت-صشا

م-ث ةد-حو-لا ة-ل‹ ع-م ة-ياد-ب--لا تنا--كو
 .تقولا مث ÿÈا مث ءاصسŸا

ة-ي’و ناو-يد-ب ا-ي-مÓ-عإا ا-ق-ح-ل--م ل--م--ع
.ةبانع
صسرا-مو ،٤991 ةن-صس ا-صسنر-ف ¤إا ر-جا-ه

ولراك يتنوم ةعاذإا نم يفح-صصلا ل-م-ع-لا
.ي-ب-ظ ي-بأا ةا-ن-ق-ل Ó-صسار-مو ،ة-ي-لود--لا

‘ تاوصصأا.. رئاز÷ا ناونعب هباتك رصشنو
‘ انفيصض نوكي نأا Êدعصسي..ةفصصاعلا
هتÒصسم نع ه-ع-م ثد-ح-ت-ن-ل.. ““راو◊ا““

.ةيمÓعإ’او ةينفلا

ءÓــــعإإ ‘ تــــمهاسس يــــننأل دـــيعسس
ةـــيلودلإ لفاــÙإ ‘ رــــئإز÷إ توسص
ءÓــــعإإ ‘ تــــمهاسس يــــننأل دـــيعسس
ةـــيلودلإ لفاــÙإ ‘ رــــئإز÷إ توسص

:هرواح
ىفطسصم فينوب

ةجاحب رئاز÷ا
ءايحإا ¤إا

راو◊او ةفاقثلا
ضضورعلاو

 ةيئامنيسسلا
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نكي ⁄ ةدحتŸا تايلولاب ةيسسايسس تابارطسضا نم هتدهسش امو ةيسضاŸا ةليلقلا عيباسسألا لÓخ

.يروهم÷ا بز◊ا كولسس ا‰إاو هابتنÓل اتفل Ìكألا رمألا وه بمارت دلانود سسيئرلا كولسس
نطنسشاو““ ةفيحسصب هل لاقم ايركز ديرف يكÒمألا يفحسصلا بتاكلا ّلهتسسا ةمدقŸا هذهب
ةطقن ¤إا يروهم÷ا بز◊ا بمارت عفد له““ ناونع ت– (tsoP notgnihsaW) ““تسسوب
لÓخ ةدحتŸا تايلولا اهدهسشت يتلا ثادحألا تلآام فارسشتسسا هلÓخ لواح ““؟رايهنلا
.بمارت تافرسصت لظ ‘ يروهم÷ا بز◊ا رومأا هيلإا لوؤوت نأا نكÁ امو ،ةÒخألا عيباسسألا

مازتللا سضفرو ،تاباختنلا ةجيتن ‘ نعط دقف ،دعو امك فرسصت بمارت نأا ايركز ىري
كولسس ناك تفÓلا نكلو ،فنعلا ىتح لب فرط-ت-لا ع-ّج-سشو ،ة-ط-ل-سسل-ل ي-م-ل-سسلا لواد-ت-لا-ب
‘ يروهم÷ا بز◊ا ءاسضعأا نم تّوسصي ⁄ ،سسرغنوكلا ىلع موجهلا دعب ىتحف ،Úيروهم÷ا

ماحتقا نم ةليلق تاعاسس دعب ىتحو .طقف ءاسضعأا01 ىوسس بمارت لزعل باونلا سسل‹
،باونلا سسل‹ ‘ Úيروهم÷ا ةيبلاغ تتوسص ،بتاكلل مÓكلاو ،سسرغنوكلل بمارت راسصنأا

Ãف-ي-ك ،م-ه-م-ي-عز م-ه-ي-ف نÚ يثرا-ك-م، Ãءاغوغلا بلاطم عم ىسشامتي ا، ‘ fiءاغلإل ةلوا
ءلولا اذه عسضيسس له بتاكلا لءاسستو .ةبختنم ةموكحب ةحاطإلاو ةيعرسش تاباختنا

بمارت نوكي نأا نكÁ لهو ،ةلزع ‘ Úيروهم÷ا ةسساسسلا سضعب بمارت ميعزلل عونÿاو
نأا ةداع نوسضÎفي سسانلا نأا ¤إا ايركز Òسشيو ؟رايهنلا ةطقن ¤إا اÒًخأا بز◊اب عفد دق
بزح لوأا ،›اردفلا بز◊ا ناك دقو .تو“ نأا نكÁ اهنكل ،ةدلاخ ةيسسايسسلا بازحألا

وحن فرحنا هنكل ،زمادآا نوجو نوتلماه ردنسسكلأا ةدايقب ةدحتŸا تايلولا ‘ يسسايسس
هتسضراعم دعب رايهنلا هÒسصم ناكو .هتهازنو يجولويديألا هكسسا“ دقفو دادبتسسلا

نأا ىري امك .ةنايخ تÈتعا يتلاو (سسرغنوكلا ىنبŸ ماحتقا لوأا تدهسش يتلا)2181 بر◊
نإا ذإا ،ةدحتŸا تايلولا ‘ مويلا ثدحي امو ›اردفلا بز◊ا رايهنا Úب هبسش هجوأا كانه
لئاسصف مسضي ناك ،نوسسكاج وردنأا سسيئرلل ةسضراعم بزحك سسسسأات يذلا ،Úميلا بزح

نم هتاماسسقنا ىلع فافتللا بز◊ا لواح ،8481 ماع ‘و .هل ةسضهانم ىرخأاو قرلل ةديؤوم
ةقباسس هل نكت ⁄ ديبعلا كÓم نم ،روليات يراكاز ىعدي ،روهسشم لاÔج حيسشرت لÓخ
هزارحإا نم مغرلابو .بز◊ا ءاسضعأا مظعم هحيسشرت سضراع كلذل ،ةسسايسسلا لا‹ ‘ لمع

نع ةيدوبعلل ÚسضهانŸا ءاسضعألا قا-ق-سشنا ¤إا ه-ح-ي-سشر-ت ىدأا د-ق-ف ،تا-با-خ-ت-نلا ‘ زو-ف-لا
عسساتلا نرقلا تاينيسسمخ رخاوأا لولحبو ،يروهم÷ا بز◊ا سسيسسأات ‘ اومهاسسو ،بز◊ا
.نايسسنلا يط ‘ ينيميلا بز◊ا ناك ،رسشع

لوأ’ا هموي ‘ ÚملشسŸاب قلعتي نديابل رارق
مويلا ‘ ةمهم تارارق ذاختا ندياب وج بختنŸا يكÒمألا سسيئرلا مزع نع ةعلطم رداسصم تفسشك

ةيهتنŸا سسيئرلا لاقتعل سسرغنوكلا ‘ وسضع اعد Úح ‘ ،ÚملسسŸاب اهسضعب قلعتيو ،هتيلو نم لوألا
نأاب ةيكÒمأا مÓعإا لئاسسو تدافأا دقو .هتمكاÙ ةيدج تاوطخ ذاختا طسسو بمارت دلانود هتيلو

اددع ردسصيسس ندياب و-ج بخ-ت-نŸا سسي-ئر-لا
رظ◊ا عفر اهنيب نم ،ةيذيفنتلا رماوألا نم

ةيبلغألا تاذ لودلا سضعب ينطاوم لوخد نع
02 موي ةطلسسلا هملسست درجÃ كلذو ،ةملسسŸا

ةيذيفنتلا رماوألا نمسضتتو .يرا÷ا رهسشلا نم
ة-ي-ه-ت-نŸا سسي-ئر-لا ه-سضر-ف يذ--لا ر--ظ◊ا ع--فر
تاذ لود ين-طاو-م لو-خد ى-ل-ع بمار-ت د-لا-نود
¤إا ةدوعلاو ،ةدحتŸا تايلولل ةملسسم ةيبلاغ

دق بمارت ةرادإا تناك يذلا خانملل سسيراب قافتا
د-يد“ ا-سضيأا ر-ماوألا ل-م-سشتو .ه-ن-م تب-ح-سسنا

سضرفو ،ةبلطلا سضورقب ةسصاÿا حامسسلا ةÎف
دن-عو ة-ي-لارد-ف-لا Êا-بŸا ‘ تا-ما-م-ك-لا ءاد-ترا
ءÓ-جإا ع-ن-م ¤إا ة-فا-سضإا ،تا-يلو-لا Úب ر--ف--سسلا
.راجيإلا عفد ىلع ن-يردا-ق-لا Òغ ن-ير-جأا-ت-سسŸا

ةمكاÙ دادعتسسلا ايلع-ف ن-ط-ن-سشاو تأاد-ب د-قو
ةمهتب بمارت دلانود هت-يلو ة-ي-ه-ت-نŸا سسي-ئر-لا
ل-ت-ق-م ‘ بب-سست-لاو ف-ن-ع-لا ى-ل-ع سضير-ح--ت--لا

.سسرغنوكلا ماحتقا ةثداح ‘ ÚيكÒمأا Úنطاوم
بمارت تابو .نجسسلا وه هناكم نإا لاقو ،بمارت سسيئرلا لاقتعا ¤إا ليوب نادنيرب يطارقÁدلا بئانلا اعد دقو
هيلإا هّجو امدعب هلزع دسصقب هتمكاÚ Ùتّرم خويسشلا سسل‹ مامأا لاحُي ةدحّتŸا تايلولا خيرات ‘ سسيئر لوأا

ثد◊ا اذه نإاف ،ةمكاÙا ءدب دنع اقباسس اسسيئر نوكيسس بمارت نأا مغرو .ةمهتلا ءاعبرألا باونلا سسل‹
.ةسسائرلا ¤إا ادد‹ حسشÎلا نم هعنÁ ناث تيوسصت يرجي نأا نكÁ ابنذم Èُتعا اذإا هنأل اÒبك امخز يسستكيسس

،همعدل ادحاو افسص نويروهم÷ا ناك امدنع ةيناركوألا ةيسضقلا ‘ ةنسس لبق هتفدهتسسا يتلا ةمكاحملل افÓخو
يدور لاق ،هتهج نم .ةليحتسسم تسسيل بمارت دلانود ةنادإا نإاف ›اتلابو ،ةمئاق Òغ مويلا Úيروهم÷ا ةدحو ودبت

سسيئرلا نأا ىأارو .““ةيناثلا هتمكاfi لÓخ هتداهسشب بمارت ›دي““ نأا ةيناكمإا دبعتسسي ل هنإا بمارت يماÊ fiايلوج
بمارت لاوقأا نإا لاقو .فنعلا ىلع سضيرحتلاب سسيئرلل ةهجوŸا ةمهتلا ةحسص ‘ Êايلوج نعط دقو .هسسفن نع وفع رادسصإا هناكمإاب

.ةحيحسص اهنأل فنعلا ىلع اسضير– لكسشت ل تاباختنلا ريوزت نأاسشب

؟شسيئرلا ةعاطو روتشسدلا ةيامح Úب يكÒمأ’ا ششي÷ا
ناÁإلاب دهعتأاو ،ÚيلÙاو بناجألا ،ءادعألا عيمج دسض هنع عفادأاو ةدحتŸا تايلولا روتسسد معدأا نأا ايمسسر مسسقُأا»

ةمظنأÓل اقفو ،طابسضلا رماوأاو ةدحتŸا تايلولا سسيئر رماوأا ةعاطب كلذك دهعتأاو .روتسسدلل ءلولاو قداسصلا
زكريو ،ينهŸا ةيكÒمألا ةحلسسŸا تاوقلا دارفأا راسسم أادبي تاملكلا هذهب .““برلا Êدعاسسيلو .يركسسعلا نوناقلاو
يأا مامسضنا دعي لو .ةدحتŸا تايلولا سسيئر رماوأا ةعاط هتاذ تقولا ‘و ،روتسسدلا نع عافدلاو ءلولا ىلع مسسقلا

نأا ةدحتŸا تايلولل نوسسسسؤوŸا ءابآلا ليختي ⁄و .مسسقلا ءادأا دعب لإا اينوناقو Óمتكم يكÒمألا سشيجلل سصخسش
ةيروهم÷ا سسيئر رماوأا ةعاط Úبو ،روتسسدلا ةيامح Úب رايتخلا ةلسضعم ةيكÒمألا ةحلسسŸا تاوقلا دارفأا هجاوي
سشي÷ا رطسضي ⁄ ،ماع052 نم برقي اŸ دتمŸا يكÒمألا خيراتلا رادم ىلعو .ةحلسسŸا تاوقلل ىلعأا ادئاق هتفسصب
قلقلل سضعبلا تعفد ،ةرمتسسŸاو ةعراسستŸا ةÒخألا ةيسسايسسلا ثادحألا نأا لإا ،نيرمألا Úب رايتخلا ¤إا يكÒمألا

نم لقأا دعب .ةيباختنلا هتÁزهب فاÎعلا هسضفر رارمتسسا عم ةسصاخ بمارت دلانود سسيئرلا هيلع مدقي دق ا‡
يسسل‹ ءاسضعأا قيدسصت ليطعتل (سسرغنوكلا) لوتيباكلا ىنبم بمارت سسيئرلا راسصنأا ماحتقا ةثداح ىلع عوبسسأا
راسشأا اردان انايب ةكÎسشŸا ناكرألا ةئيه تردسصأا ،يرا÷ا رهسشلا6 ‘ تاباختنلا جئاتن ىلع خويسشلاو باونلا
‘ ءاجو .اهيلع سسرغنوكلا قيدسصتو ،ةجيتنلا يباختنلا عمÛا نÓعإا د-ع-ب ة-سسا-ئر-لا-ب ند-يا-ب و-ج زو-ف-ل حو-سضو-ب
سشي÷ا ةعاط““ ىلع ديكأاتلا ،ةحلسسŸا تاوق-ل-ل ة-سسي-ئر-لا عر-فألا ةدا-قو نا-كرألا سسي-ئر ه-ي-ل-ع ع-قو يذ-لا ،نا-ي-ب-لا
امو ،روتسسدلل اقفو1202 رياني02““ ‘ هنأا ¤إا نايبلا راسشأا امك .““ةيندŸا ةدايقلا نم ةينوناقلا رماوأÓل يكÒمألا
ىلعألا دئاقلا حبسصيسسو ندياب بختنŸا سسيئرلا بيسصنت متيسس ،سسرغنوكلا هيلع قدسصو ،مكاÙاو تايلولا هتدكأا
تادايقلا عم تثحب اهنأا ،باونلا سسل‹ ةسسيئر ،يسسوليب يسسنان نÓعإا نايبلا كلذ قبسسو .““64 مقر ةحلسسŸا تاوقلل

اذه عسضو نإا““ يسسوليب تلاقو .ةيوون تابرسض هيجوت وأا ةيركسسع تايلمع يأا قÓطإا نم بمارت سسيئرلا عنم ةيركسسعلا
‘و .““انتيطارقÁدو اندÓب ىلع نزاوتŸا Òغ هموجه نم يكÒمألا بعسشلا ةيام◊ انعسسو ‘ ام لك لعفن نأا انيلعو ،ةروطÿا تاجرد ىسصقأا غلب لتıا سسيئرلا

نأا نيدكؤوم ،ةيسسايسسلا ةيلمعلا ‘ سشيجلل لخدت يأا نم ،يطارقÁدلاو يروهم÷ا Úبزحلل نومتني ،Úقباسس ÚيكÒمأا عافد ءارزو01 رذح هتاذ راطإلا
ةيكÒمألا ةحلسسŸا تاوقلل ةيمسسرلا تامازتللا نأاسشب ةكÎسشم رظن ةهجو انيدل ،Úقباسس عافد ءارزو انتفسصب““ مهنايب ‘ ءاجو .تهتنا دق تاباختنلا

بزح وأا سصخسشل كلذ ىلع مسسقن ⁄و ،جراÿاو لخادلا ‘ ،ءادعألا عيمج دسض هنع عافدلاو روتسسدلا ةرسصن ىلع انم لك مسسقأا دقل ،عافدلا ةرازوو
.““هنيعب

عفد له :تشسوب نطنششاو
يروهم÷ا بز◊ا بمارت

؟رايهن’ا ةطقن ¤إا



ايناŸأأ ةرافسس
راسشتنأ نع ثدحتت

لامعتسسأ
تأرايسسلأ
ةيئابرهكلأ

غلب ثيح ،٠٢٠٢ ماع ايناŸأا ‘ ةيئابرهكلا تارايسسلا ددع عافترا ،رئاز÷ا ىدل ايناŸأا ةرافسس ،سسمأا تدكأا
ةيناث لك متيو ،9١٠٢ ةنسس٠٠٠.٨٠١ اهددع غلب امنيب٠٢٠٢ ماع٠٤9.٤93 ةيئابرهكلا تارايسسلا ددع
لمعت ةنيجه يهف ةيقبلا امأا ،طقف ةيراطبب ةديد÷ا ةيئابرهكلا تارايسسلا نم ةدحاو ليغسشت اًبيرقت
ماع لÓخ ةنيجهلا وأا ةيئابرهكلا تارايسسلا بيسصن غلبو .يلخاد قاÎحا كرfi اًسضيأا اهيدلو ءابرهكلاب

‘ اًثيدح ةلجسسم ةرايسس عباسس لك نإاف ›اتلابو ، ٪٥.3١ وحن تارايسسلل ةديد÷ا سصيخاÎلا نم٠٢٠٢
ةحفاكم ‘ ةيئابرهكلا تارايسسلا ىلع ةيناŸألا ةموك◊ا لوعتو .ةيئابرهك ةرايسس تناك٠٢٠٢ ماع ايناŸأا

تا-كر-سشلاو ة-ي-ناŸألا ة-مو-ك◊ا تز--ف--ح .خا--نŸا Òغ--ت
٠٠٠9 ¤إا لسصي  زفاحب ءارسشلا تارايسسلل ةعنسصŸا
ة-ن-ي-ج-ه-لا تارا-ي-سسل-ل ة-ب-سسن-لا-ب ا-مأا ،ورو-ي
زفا◊ا لسصي دقف ،ءابر-ه-ك-لا-ب ة-ل-سصوŸا
ن-م م-غر-لا ى-ل-ع .ورو--ي٠٥76 ¤إا
تارا----ي-----سسلا دد-----ع عا-----ف-----ترا
تاذ تارايسسلا نإاف ،ةيئابرهكلا
(ةيئابرهك ةرايسس)E فر◊ا

ة-----حو-----ل ÁÚ ى------سصقأا ‘
ىلع ةيلقألا لث“ ةرايسسلا
تل----سصحو .ق----ير----ط-----لا

نجا-ف سسك-لو-ف ة-عو-م‹
ن--م ة--سصح ى--ل--عأا ى--ل--ع

ة-ي-ئا-بر-ه-ك-لا تارا--ي--سسلا
ةبسسن-ب ا-ًث-يد-ح ة-ل-ج-سسŸا

اه-ت-ل-ت ،٪7١ غ-ل-ب-ت ةد-ي--ج
م--ث ٪٥١ وحن-ب سسد-ي-سسر-م
دد--ع غ--ل---بو .٪9ـ---ب ىدوأا
ة--ي--ئا--بر--ه--ك--لا تارا---ي---سسلا
‘ اهسصيخرت ” يتلا ةسصلاÿا
36١و ف---لأا٤9١ ي--سضاŸا ما--ع--لا

ف-سصن و-ح-ن لدا--ع--ي ا--م يأا ةرا--ي--سس
،٠٢٠٢ ‘ اهسصيخرت ” يتلا تارايسسلا

نجاف سسكلوف تارايسس ن-م ا-ه-م-ظ-ع-م نا-كو
.Óسستو ونير تارايسس اهتلت

 :ةيجراÿأ ةراجتلأ
ليÁ يراجتلأ نأزيŸأ

Úسصلأ حلاسصل

يرا---ج---ت---لا ناز---يŸا ل----يÁ ،تاو----ن----سس ذ----ن----م
زع ‘ ىتحو ،Úسصلا حلاسصل ي-ن-ي-سصلا/ير-ئاز÷ا
Ìكأا Úسصلا نم رئاز÷ا تادراو تيقب انوروك ةمزأا

تا-ي-ئا-سصحإلا ¤إا عو-جر-لا-بو !!! ا-ه-تاردا--سص ن--م
تارسشؤوملل اقفو ،يبوروألا دا–لا دعي ،ةيمسسرلا

كيرسشلا ،٠٢٠٢ ةنسس لÓخ ةدسسÛا تايل-م-ع-لاو
ثي-ح ن-م ر-ئاز-ج-ل-ل ي--سسا--سسألا ي--ج--ي--تاÎسسلا
دا–لا لود رد--سصت--تو ،ة--يرا--ج---ت---لا تلدا---بŸا
،رئازجلل ةدروŸا لودلا ةمئاق ةعمت‹ يبوروألا

Úب ةكارسشلا قافتاو ‘ارغ÷ا عقوŸا مكحب كلذو
ةمئاق نمسض د‚و .تاج-ت-نŸا ة-ي-عو-نو Úفر-ط-لا
نمسض نو‡ لوأاك اسسنرف ،رئازجلل ةدروŸا لودلا
٪7 ـب اي-لا-ط-ياو ٪٠١ ـب ي-بوروألا دا–لا ناد-ل--ب
٪7١ ل-با-ق-م ٪٢,6 ـب ا-ي-نا-ب-سساو ٪٥,6 ـب ا-ي--ناŸأاو
نوبزلا ايلاطيا دعت تارداسصلا ثيح نمو .Úسصلل
٪7,3١ـب اسسنرف اهيلت ٪٥,٤١ ةبسسنب رئازجلل لوألا

.Úسصلل ٪٥و ايكÎل ٪9 لباقم ٪٠١ ـب اينابسساو
ةرازولاب ةيجراÿا ةراجتل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا بسسحو
كير----سشلا ى----ق----ب----ي ي----بوروألا دا–لا““ :نإا----ف

٠٢٠٢ لÓخ رئازجلل يسساسسألا يجيتاÎسسلا
هعم لماعت-لا م-ت-يو ،ة-ق-قÙا ما-قرألا ق-فو

‘ارغ÷ا عقوŸا مكحب ة-ي-سسا-سسأا ة-ف-سصب
Úب يرا---سسلا ة---كار---سشلا قا----ف----تاو

‘و .““تاجتنŸا ةي-عو-نو ،Úفر-ط-لا
ليسصافتب قلعتي لاؤوسس ىلع هدر

ع-م ة-ي-كر-م÷ا مو-سسر--لا ة--لازإا
سسف-ن د--كأا ،ي--بوروألا دا–لا

ةراŒ ةقطنم دوجو ،لوؤوسسŸا
ةيرا-سس ع-ل-سسلا لدا-ب-ت-ل ةر-ح
موسسر-ل-ل ع-فد نود) لو-ع-فŸا

قافتلا نأا لإا ،(ةيكرم÷ا
ىلع هتاقفرم ‘ ر-سصت-ق-ي
،طقف ةيعانسصلا تاجتنŸا

تاج-ت-نŸا تم-سسق Úح ‘
ةوÌلاو ة---ي----حÓ----ف----لا
اهنم Úعون ¤إا ةيناوي◊ا
م-ت-ي ⁄ ي-ت-لا تا--ج--ت--نŸا

ا--ه--ت--ف--ير--ع--ت كي--ك--ف---ت
اهنمو ا-ي-ئا-ه-ن ة-ي-كر-م÷ا
اهيلع قبطت يتلا تاجتنŸا

ة-ي--كر--م--ج تا--ف--ير--ع--ت
flةسضف.

03 ـلأ ىركذلاب لفت– جيوÔلأ ةرافسس
دÓبلأ ةكلمو كلم جيوتتل

كلŸ ةروسص رئاز÷ا ىدل جيوÔلا ةكل‡ ةرافسس كوبسسيافلا ىلع اهتحفسص Èع ،سسمأا ترسشن
ىلع اًماع٠3 رورÃ مويلا جيوÔلا ةكلمو كلم لفتحي““ تب-ت-كو ا-ي-نو-سس ة-ك-لŸاو د-لارا-ه ج-يوÔلا
ةكلŸاو دلاراه جيوÔلا كلم جيوتتل ÚثÓثلا ىركذلا نأا يكلŸا طÓبلا نلعأا جيوÔلا ‘و ،““امهمكح

ثادحألا مظعم رظح ”و .اهل ططfl ةيمسسر تايلاعف دجوت ل نكل ،سسمأا تلح سشرعلا ىلع اينوسس
هباطخ ‘ ة-يو-ن-سسلا ىر-كذ-لا ¤إا كلŸا قر-ط-تو .ا-نورو-ك سسوÒف ة-ح-ئا-ج بب-سسب ج-يوÔلا ‘ ة-ما-ع-لا

Ãئاق ،ديد÷ا ماعلا ةبسسانÓ ةكلمللو هل ““ةحرف مظعأا““ نإا
لÓخ ÚنطاوŸا ءاقل تناك ةيسضاŸا اماع ÚثÓثلا لÓخ
ÚنطاوŸا ءاقل امهل نسست-ي ⁄و .ج-يوÔلا ‘ ا-م-ه-تÓ-حر

امهيسسفن لزعل ارط-سضا ثي-ح٠٢٠٢ ماع مظع-م لÓ-خ
غلبي ناذللا نايكلŸا ناجوزلا ىقلتو .ةحئا÷ا ببسسب

9١ -ديفوك حاقل نم ¤وألا ةعر÷ا ،اماع3٨ امهÓك
‘ اكلم دلاراه جيوتت ”و .يسضاŸا ءاعبرألا موي

فلوأا هد---لاو ةا---فو د---ع----ب ،١99١ ر-يا-ن-ي7١
¤إا قر-ط-ت ،تاو-ن-سس ع-سضب ل-ب-قو .سسماÿا

ا-ك-ل-م ح-ب-سصي نأا ‘ ل-ث-م-تŸا يد-ح--ت--لا
عتم-ت-ي نا-ك يذ-لا هد-لاو ف-ل-خ-يو

.ةÒبك ةيبعسشب

 اكيرمأأ ةرافسس
دÓيم ىركذ يي–

Úلكنأرف Úماجنب
لا-ف-ت-حلا ،ة-ي-ك-ير-مألا ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا ةرا-ف--سس ،سسمأا تدا--عأا
ÚسسسسؤوŸا ءابآلا دحأا ،Úل-ك-نار-ف Úما-ج-ن-ب دÓ-ي٥١3Ÿـلا ىركذلا-ب
لاق ثيح مÓسسإلا نع همÓك رسشن ةداعإاب كلذو ،ةدحتŸا تايلولل
اÈًنم دجيسس هنإاف ،مÓسسإلاب اًرسشبم لوبنطسسا يتفم لسسرأا ول ىتح““

ةرافسسلا تفاسضأاو ،تانايدلا لكب هبيحرت ¤إا ةراسشإا ‘ .““هتمدخ ‘
دق ناك ةينيد تاعامتجا ةعاق نع ةيتاذلا هتÒسس ‘ تاملكلا هذه““

نوكتل اهميمسصت ” يتلاو ،ايفلدÓيف ةنيدم ‘ اهليو“ ‘ مهاسس
.““ةينيدلا ةير◊ا ‘ هئدبم ع-م ا-ي-سشا“ نا-يدألا ع-ي-م÷ ة-حو-ت-ف-م
ايفلدÓيف ة-ع-م-سس خ-ي-سسر-ت““ ‘ ا-ي-سصخ-سش د-عا-سس ه-نأا ¤إا ترا-سشأاو
فلتfl نم ÚيكيرمأÓل نكÁ ثيح يوخألا ب◊ا ةنيدم اهرابتعاب
.““مÓسس ‘ مهتانايد ةسسرا‡ ةينيدلا تاءامتنلا
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نم ديزأا زجحو Úصصخصش فيقوت
تابورصشŸا نم ةدحو057

ةصشرك Úعب ةيلوحكلا
ة-ل-ق-ن-تŸأ ة--قر--ف--لأ ر--شصا--ن--ع ن--ك“

Úع ةرئأد نمأاب ةيئا-شضق-لأ ة-طر-ششل-ل
د--ع--بو ،لوألأ صسمأأ را--ه---ن ،ة---ششر---ك
نم ةدكؤو-م تا-مو-ل-ع-م ى-ل-ع لو-شص◊أ

ىلع٥٢ ونور عون نم ةبكرم فيقوت
Ìع ،ةينمأأ ةب-قأر-م ة-ط-ق-ن ىو-ت-شسم
تابورششŸأ نم ة-ي-م-ك ى-ل-ع ا-ه-ل-خأد-ب
نم ةد-حو6٥7 ـب تردق ة-ي-لو-ح-ك-لأ

flفيقوت عم ،ماجحألأو عأونألأ فلت
ىل-ع ا-نا-ك ا-م-ه-ي-ف ه-ب-ت-ششم Úشصخ-شش
.اهنتم
فلم ا-م-هد-شض ز‚أأ ا-م-ه-ي-ف ه-ب-ت-ششŸأ

عيبو لقنو ةزايح ةي-شضق ن-ع ي-ئأز-ج
” ،ةشصخر نود ةيلوحكلأ تابورششŸأ

.ةيئاشضقلأ تاه÷أ مامأأ امهÁدقت
ي◊اشص قراط :يقأوبلأ مأأ

يتلا ةينطولا ةقباشسŸا راطإا ‘
Úمثتل ةينطولا ةلاكولا اهت-م-ظ-ن
ة-ي-م-ن--ت--لاو ثح--ب--لا ج--ئا--ت--ن
ةيريدŸا ةكراششÃ ةيجولونك-ت-لا
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةما-ع-لا
لامعأا ةنشضا-حو ي-جو-لو-ن-ك-ت-لا

نشسحأا رايتخ’ ةليشسŸا ة-ع-ما-ج
ددع غلب ،ةركتبم را-ك-فأا ة-شسم-خ

‘ ةلجشسŸا ةركتبŸا ع-يرا-ششŸا
ن-م ،عور--ششم901 ة-ق-با-شسŸا

flتعشضخ ،نطولا ءا-ح-نأا ف-ل-ت
نم ةيلوأ’ا مييقتلا ةيلمع-ل ا-ه-ل-ك

ىقبتيل ،لاÛا ‘ ءاÈخ فرط
‘ اركت-ب-م ا-عور-ششم02 اه-ن-م
تشضفأا يتلاو ،ةيئاهنلا ةشسفانŸا

ة-شسم--خ ج--يو--ت--ت ¤إا Òخأ’ا ‘
.عيراششم
نم ليو“ ىلع اولشص– نوزئافلا

مهمعدو مهتقفارŸ ةلاكولا ل-ب-ق
‘ ةركتبŸا مهتاشسشسؤوم قلخ ‘

ةعماجب ةيجولونك-ت-لا ة-ن-شضا◊ا
¤وأ’ا بتارŸا تناكو .ةل-ي-شسŸا

ةليشسŸا ةعماج ةب-ل-ط ح-لا-شص ‘
ةشسمخ نمشض ن-م ز-ئاو-ج ع-برأا-ب

،لا--مآا واو◊) م--هو Úجو--ت---م
يبت ،ديلو يليشسم ،ةديرو يجاح

.(فافع دقار ياب ،ةراشس نون ما

دم-حأا Òم رو-ت-كد-لا را-ششأا د-قو
ةعماج لا-م-عأا ة-ن-شضا-ح ر-يد-م
ن-يز--ئا--ف--لا نأا ¤إا ة--ل--ي--شسŸا
متي-شس ¤وأ’ا ة-شسمÿا بتارŸا-ب
ليومتبو ةنشضا◊ا ‘ مه-ب-ي-شصن-ت
ةينطولا ةلاكولا ل-ب-ق ن-م ل-ما-ك
ةيمنتلاو ثحبلا ج-ئا-ت-ن Úم-ث-ت-ل
اوئششن-ي نأا ¤إا ،ة-ي-جو-لو-ن-ك-ت-لا

ة--ئ--ششا--ن--لا م--ه---تا---شسشسؤو---م
SPUTRATS،هنأا فاشضأاو

،ةقباشسŸا ءارجإا نم عوبشسأا دعبو
نم لك هيف ر-شضح-ي-شس ل-ف-ح ‘و
رو-شسي-فوÈلا ة-ع--ما÷ا ر--يد--م
ة-لا-كو-لا ر-يد-مو لا-م-ك يراد--ب
ثحبلا جئاتن Úم-ث-ت-ل ة-ي-ن-طو-لا
ةروتكدلا ةيجولونكتلا ةي-م-ن-ت-لاو
نع لث‡و ،ةو‚ يشسنم سشومد
يملعلا ثحبلل ةماع-لا ة-ير-يدŸا

ريدمو ،يجولونكتلا ر-يو-ط-ت-لاو
،ةلكشسرلاو ةئيبلل ةنشضح ةشسشسؤوم
كيرششلا يششيدق ىفطشصم ديشسلا
ذإا .ة-ن-شضا--ح--ل--ل يدا--شصت--ق’ا

ةعما÷ا Úب تايقافتا ىشضم-ت-شس
راكفأ’ا يلما-ح ع-م ا-ه-ئا-كر-ششو
.ةقباشسŸا ‘ نيزئافلا ةركتبŸا
نب روشسيفوÈلا راششأا هتهج نمو
ر-يدŸا بئا-ن ي-م-ششا-ه-ل ح-شضاو
ةقباشسŸا نأا ةيجراÿا تاقÓعلل
ةشسمخ نشسحأا رايتخ’ ة-ي-ن-طو-لا
حاتفنا نمشض لخدت ةركتبم راكفأا
ا--ه--ط--يfi ى--ل--ع ة--ع---ما÷ا
،ي-عا--م--ت--ج’او يدا--شصت--ق’ا
ةرازولا ةيجيتاÎشسإ’ ا-ق-ي-ب-ط-تو
ثوحبلا جئاتن Úمثت ‘ ،ةيشصولا
دا-شصت-قÓ-ل ة-ي-ل-م-ع لو-ل--ح ¤إا
.ينطولا

ةفÒصصلا تاجوتنم صضرعي يرئاز÷ا يبعصشلا صضرقلا
 نارهوب ةيناثلا ةلاكولا حتفب ةيمÓصس’ا

يرئأز÷أ يبعششلأ صضرقلأ ماعلأ ريدŸأ صسيئرلأ ،دحألأ صسمأأ ،فرششأأ
ةيدلبب يرئأز÷أ يبعششلأ صضرقلل ةديدج ةلاكو رقم Úششدت ىلع
ةكبشش نمشض٥٥١ مقر ةلاكولأ هذه Èتعتو  ،نأرهوب كÎلأ Úع

٥١ مقر ةلاكولأو ،ينطولأ ىوتشسŸأ ىلع يرئأز÷أ يبعششلأ صضرقلأ
ةيلو ىوتشسم ىلع ةيناثلأو ةيمÓشسإلأ ةفÒشصلأ جوتنم مدقت يتلأ

لÓخ اهنيششدت ” يتلأ ،رداقلأ دبع Òمألأ جهن ةلاكو دعب نأرهو
‘ ،دحألأ صسمأأ ،ير-ئأز÷أ ي-ب-ع-ششلأ كن-ب-لأ عر-شش .ة-ي-شضاŸأ ما-يألأ

ةديد÷أ هتلاكو ىوتشسم ىلع ةيمÓشسإلأ ةفÒشصلل تاجتنم قيوشست
ةلاكو دعب ةيلولاب ةيناثلأ دعت يتلأو ،نأرهوب كÎلأ Úع ةيدلبب
Úي-ن-هŸأو دأر-فأÓ-ل ة-شصشصfl تا-ج-ت-ن-م ي-هو ،ردا-ق-لأ د--ب--ع Òمألأ

دكأأ امبشسح  ،ةطشسوتŸأو ةÒغ-شصلأ تا-كر-ششلأ ة-شصا-خ ،تا-كر-ششلأو
لاقو .Êامحد دمfi ،يمومعلأ  كنبلأ أذهل ماعلأ ريدŸأ صسيئرلأ

صصشصıأ كابششلأ Úششدت صشماه ىلع هاقلأأ باطخ لÓخ ،Êامحد
Ÿشصلأ تاجتنÒشسإلأ ةفÓنمشض (٥٥١) مقر ةلاكولأ ىوتشسم ىلع ةيم
ةلاكولأو ،ينطولأ ىوتشسŸأ ىلع يرئأز÷أ يبعششلأ صضرقلأ ةكبشش
هذه نإأ ،نأرهوب ةيمÓشسإلأ ةفÒشصلأ جو-ت-ن-م مد-ق-ت ي-ت-لأ٥١ م-قر
تأونشس ثÓث نم Ìكأأ ذن-م ا-هر-يو-ط-ت ” ي-ت-لأ ةد-يد÷أ تا-ج-ت-نŸأ

Úشس– ‘ مهاشست اهنأأ امك ،انينطأوم نم يقيقح بلطل بيجتشست
 لامآأ .ع:نأرهو .›اŸأ ليومتلأ

نوصضفتني دوعصسم يصساح ناكصس
،دوعشسم يشساح ناكشس نم تار-ششع-لا ع-م-ت-جا
،ةرئادلا رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو ‘ ،سسمأا
ىلع ،ت’اغششن’او بلاطŸا نم ةلمج Úعفار
ةنيدŸاب نكشسلا بلط نع ديمجتلا عفر اهشسأار
ابلشس رثأا ثيح5002 ةنشس   هقيبطت ” يذلاو

نم ةدافتشس’ا ديمŒ ” ذإا ،ةنكاشسلا ةايح ىلع
ىلع ابلشس رثأا ا‡ ،اهغيشص فلتخÃ تانكشسلا

نو--ج--تÙا بلا--طو ،Úن---طاوŸا ةا---ي---ح
ءانبأا اهنم ديفتشسي ةينكشس عيراششم سصيشصختب
دوع-شسم ي-شسا-ح نأا ن-م م-غر-لا-ب ،ة-ق-ط-نŸا

تاكرششلا ديدع اهب لمعتو ة-ي-لوÎب ة-ق-ط-ن-م
ءانبأا نأا ’إا ،ةكرشش0003 براقي ام ،ةيلوÎبلا
ثيح ةلاطبلاو سشيمهت-لا نو-نا-ع-ي ة-ق-ط-نŸا
لظ ‘ تاجاجتح’ا نم Òثكلا ةقطنŸا دهششت
ءانبأ’ دمعتŸا ءاشصقإ’او لمعلا بشصانم حشش
بشصانم Òفوتب اوبلاطو ،م-ه-ب-شسح ة-ق-ط-نŸا
قلخو دوعشسم يشساح ءان-بأ’ ة-يو-لوأا-ك ل-م-ع-لا

fiف تا-ط-ي-Óفوت اهنأا-شش ن-م ة-ي-حÒ سصرف
عم مه-ل لا-شصتا ‘و.لاطبلا بابششلل ىر-خأا
ريزولاةقطنŸا ›اهأا دششان ““راو◊ا““ ةيموي
ءا-ه-نإاو ل-خد-ت-لا دار-ج ز-يز-ع-لا د-ب-ع لوأ’ا

و ةقطنŸا نع ديمجتلا عفرب اذهو ،مهتاناعم
راظتنا ‘و .لاطبلا بابششلل لمع سصرف قلخ
.ةنكاشسلا ةاناعم رمتشست اذه

 مÓشسلأ دبع موغلشش

ةيصضق ‘ صصاخصشأا ةتصس فيقوت
لامعتصساب ديدهتلاو فنعلاب ةقرصسلا

 يقاوبلا مأاب ءاصضيب ةحلصسأا
ير-شض◊ا ن-مأ’ا-ب ة-طر-ششلا ر-شصا-ن-ع ن-ك“

سصاخششأا ةتشس فيقوت نم يقاوبلا مأاب ثلاثلا
ديدهتلاو فنعلاب ةقرشس ةيشضق ‘ مهيف هبتششم
40 خيرات ¤إا دوعت ةيشضقلا.ءاشضيبلا ةحلشسأ’اب

¤إا Úشصخشش مدقت نأا دعبو ،مرشصنŸا يفناج
Ëدقت سضرغل ثلا-ث-لا ير-شض◊ا ن-مأ’ا ر-ق-م
ديدهتلاو فنعلاب ةقرشسلا عوشضوم ‘ ىوكشش
لبق نم (ةقرطم + Úكشس) ءاشضيبلا ةحلشسأ’اب

يت-لاو ،Úلو-ه‹ سصا-خ-ششأ’ا ن-م ة-عو-م‹
، ›ا-م غ-ل-ب-م ،Úي-كذ Úلا-ق-ن Úف-تا-ه تشسم
ازاهجو ““ةشضف““ سضيبأ’ا ند-عŸا ن-م ة-ل-شسل-شس
قيق– حتف متيل ،““توتولب تاعامشس““ اينوÎكلإا

تامولعŸا ة-فا-ك لÓ-غ-ت-شسا-بو ،ة-ي-شضق-لا ‘
ديد– نم ةطرششلا رشصانع نك“ تايطعŸاو

رمأ’ا قلعتيو ،مهفيقوت ” مهيف هبتششŸا ةيوه
12وÚ 81ب مهرامعأا حواÎت سصاخششأا ةتشسب
نع يئازج ف-ل-م م-هد-شض ز‚أا ثي-ح ،ة-ن-شس
ةقرشسلاب عوبتم ،رارششأا ةيعمج نيوكت““ :ةيشضق
ءافخإاو ،سضيبأا حÓشسب ديدهت-لا ع-م ف-ن-ع-لا-ب
تاه÷ا مامأا مهعيمج اومدق ،““ةقورشسم ءايششأا
ي◊اشص قراط :يقأوبلأ مأأ.ةيئاشضقلا

يقرشش صسنوي

 ـه٢٤٤١ Êاثلأ ىدامج٥٠  قـفأوŸأ  م١٢٠٢ يفناج٨١ Úنثإلأ

:ةليشسŸأ ةعماج

ةيملعلا ةقباصسŸا زئاوج بلغأا دصصح
ةـــئصشانلا تاــــصسصسؤوŸا قــلخ ‘

تــيقاوم
ةÓــصصلا
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٦٠ :٨٢      :     رــــــجفلا

٢١ :٧5      :     رــــهظلا

5١ :٧3      :     رـــصصعلا

٩5:٧١      :     برغŸا

٩١ :٢٢      :     ءاصشعلا

 ةـــــفاـــقثلا
نع يقيدشص ينلأا-شسي
نأأ دعب ،ةفاقثلأ ىنعم
م-ي-ظ-ن-ت لوا-حأأ Êد-جو
نولاشص قÓطإل أدأدعتشسأ تيبلأ ‘ ةبتكم
لجع ىلع تلقف ...داق-ع-لأ نو-لا-شص ه-ب-ششي
.““بتكلأ علاطي يذلأ وه فقثŸأ““

ةفاقثلأ ةرأزو متهت أذاŸو““ :يق-يد-شص لا-ق-ف
نإأ لب ،Úتاح-ن-لأو ،Úما-شسر-لأو ،Úبر-طŸا-ب
ل-هأأ ا-يا-شضق ن-م Ìكأأ ا-ه-ع-م ءلؤو-ه ا-يا--شضق
.““يعدت امك باتكلأ

ا-ه--م--شسأ ةرأزو--لأ نأأ ¤إأ ي--ثدfi ته--ب--ن--ف
يه نونفلأ نإاف كلذ عمو ،نونفلأو ةفاقثلأ

.ماÿأ اهتدامو ةفاقثلأ بلشص
رأدج ى-ل-ع ا-ب-ق-ث د-شسي ل يذ-لأ ف-ق-ثŸأ نإأ

امك افقثم ىمشسي ل تأرشش◊أ هنم للشستت
،فقثŸأ فيرعت ‘ فوخ-ي-ششت نأو-ط-نأأ لا-ق
ةلاعلأ ةباثÃ وه بتكلل مهن ءىراق نم مكو
ل يذلأ يعّدŸأ كلذ ،هتئيبو هعمت‹ ىلع
عم هلوعم لمحي لب ،تدشسفأأ دشسفملل لوقي
.ءاي◊أو ةاي◊أ رأدج مدهل ⁄اظلأ
تافوز-ع-م لو ،أز-ي-لا-نوŸأ ة-حو-ل نو-ك-ت ن-ل
تايحرشسم لو Êابقلأ دئاشصق لو ،نفوهتب

،قÓخأأ Óب ع-م-ت‹ ‘ ة-ح-ل-شص-ُم Òب-شسك-شش
لوؤوشسم تنك و-لو ،ا-بدأأ بدألأ ي-ّم-شس أذ-ه-لو

ةرأزوو ،قÓ-خألأ ةرأزو ةرأزو-لأ تي-م--شسأل
ةيلمعلأ نم ءزج رخآلأ وه قوذلاف ،قوذلأ
.لعفلأو ةءأرقلأ Úب.. ةيفاقثلأ

،أديج بتكيو ،أد-ي-ج م-شسر-ي يذ-لأ نأأ ا-م-ك
هنكل ،ءانغلأ ‘ يتورافاب نم ىوقأأ هتوشصو
صسا-ن-ل-ل ة-جا-ح لو ،ا-نا-ن-ف صسي-ل..بدأأ Ó--ب
.هليوعب
تأÓم يذلأ يشسكشسكلأ قبطب ةدلأولأ تلخد
هذه““ :تلقف ،تيبلأ ءاجرأأ ةذيذللأ هتحئأر
.““هللأ مشسب لق.. ةفاقثلأ يه

 فينوب ىفطصصم

صصيو-ع د-ه-ع-ب ر“ دÓ--ب--لأو
فأر------طألأ دد------ع-------ت-------م
مأزح ةقئاشضو ،تابذاج-ت-لأو
،تأر-مأؤوŸأ ن--م ه--ي--ف ي--ن--مأأ

ءي-ششلأ ءأد-ع-لأ ة-ن-ي--غ--شضو
ا-مو ،ه-ن-م Ëد--ق--لأ Òث--ك--لأ
م-ه نÃ مو-عد-م ثد-ح-ت-شسأ

ين-ي-ن-جو ،ةدلو-لأ ي-ث-يد-ح
.ةئششنتلأ

fiهراتخن نأأ انل ردق ول طي
Ÿهيف انرششتشسأ ولو ،انلعف ا Ÿا
.انيشضر
نأأ صضيغب رامدتشسأ ءاشش نكل
ة-نو-ح-ششŸأ ه-ت-ل-ع-ف ل--ع--ف--ي
ثيح نم ،اهلعفف صسئاشسدلاب
يقبي نأأ دأرأأ درُط اŸ ودع هنأأ

ثب---خ---ب روا----ن----ي رأو÷أ ‘
ىبأاي يذ-لأ دو-ن-ك-لأ دو-شس◊أ
نŸ مدق-ت-لأو هÒغ-ل رو-ط-ت-لأ

.هأوشس
أذ--ه قو---ب---شسم Òغ فر---ظ

ناك ول ،دÓبلأ هششيعت يذلأ
لمتحأ اŸ ا-ه-ع-شضو ‘ ا-هÒغ

.ديزŸأ

ةشسا-م ة-جا-ح ‘ ي-ه فر-ظ
،اهئانبأأ دوهج فتاكت ¤إأ هيف
‘ م-هد-شضا-ع-تو م--هرزآا--تو

عمŒ ،ةدحأو ةيلخأد ةهبج
برا--------ششŸأو ل--------ها--------نŸأ

دحأو ف-شص ‘ تا-ه-جو-ت-لأو
أدشسو اعين-م ا-ن-شصح ،د-حو-م
ل---ك ة---ه---جأو---م ‘ ا---يو----ق
امو اهنم فلشس ام تايدحتلأ
نأأ بغري نم ل-كو ،د-ج-ت-شسأ
ىأانت رؤوب ‘ ر-ئأز÷أ ل-خد-ي

،اهفاعت تاعقن-ت-شسمو ،ا-ه-ن-ع
ابيرق هتي-ع-شضو تنا-ك ا-م-ه-م
.أديعب مأأ ناك
د-يد-ششلأ ف-شسأÓ-ل ا-يو ن-ك-ل
كÙأ أذ--ه ى--ل--ع د--ل---ب---لأو
اه-ئا-ن-بأأ ن-م ر-ه-ظ-ي ،بع-شصلأ

،ايركف أذوذشش نولمحي ن‡
نوثفني ،ةيفاقث ة-شسر-ط-غو
ا------هزواŒ ا------مو-------م-------شس
مهعي-بر تب-نو ،نو-ير-ئأز÷أ

نور-ق ذ-ن-م ،ا-ه-ت-ن--مد ى--ل--ع
.تلخ
ا-مو م-ه-ت-ط-عأأ ن‡ ي-تأا--ي--ف

ظا-ق-يإأ نو--لوا--ح--ي ،تل--خ--ب
،د-حو-ت لو قر--ف--ت تأر--ع--ن

.ملت لو قز“
ةز-ع م--ه--تذ--خأأ ن‡ م--ه--نإأ
ن-م م-ه-نأا-ب ،صسف-ن-لا-ب م--ثإلأ
ةدقاح مهتفاقثو ىهُنلأ ›وأأ

.مهيلع ةدودرم
م-ه-شسف--نأأ نو--ب--شسح--ي م--هو
¤إأ م--ه---ع---فد---ي رور---غ---لأو
لك أوظفح نم مهنأأ ،ةيواهلأ

يعدي نم راع كأذو ،ءيشش
¤إأ ر-ظ-ن-ي نأأ نود ة-فا-ق-ث-لأ

و-هو ،كل-ت ه-ت-فا-ق-ث ة-بد--ح
ه-ن-طو ¤إأ ةءا-شسإلأ ل-ي--ك--ي
.هنع هل ليدب ل يذلأ
نوكت نأأ ودعت ل ةفاقث اهنإأ

Ãة-ي-شسجر-ن ة-يأو--ِغ ة--با--ث
ةÒثŸأ لو-ق-ع-لأ يوذ صسب-ل-ت
رئامشضلأ باح-شصأأ ن-م Ïف-ل-ل
.ةنطأوم ةتيŸأ

ة-با-ثÃ نو--ك--ت نأأ ود--ع--ت ل
ن-م د-عا-شست ةرو-جأا-م مÓ-قأأ

صضقن-ي نأأ ه-شسف-ن ه-ل لو-خ-ت
ة-ي-ن--طو--لأ ةد--حو--لأ ى--ل--ع

لم– ،ةيلاب ماهوأاب اهككفيل
قزمتلأو بيرختلأ نثأرب نم
مهراكفأأ ةنا-ت-ن ه-ب حو-ف-ت ا-م
بشصانت يهو ،مهئأرآأ صسؤوبو
،ةينطولأ ةدحولل ةيهأر-ك-لأ

ة---نا---خ ‘ كلذ---ب بشصت----ف
.نيدقا◊أو  ءأدعألأ

نأأ ءأدهششلأ نطو ظح نمف
ود-ب-تو ،م--ه--قأروأأ ف--ششك--ت
زÈتو ،م-ها--يأو--ن نا--ي--ع--ل--ل

‘ م--ه--تلواfi ة---لا---ح---شض
ر-شصا-ن-ع كشسا“ ‘ ن-ع-ط-لأ
م-حÓ-تو ة-ي-ن-طو-لأ ة-يو-ه-لأ
ىد--ل ة--شسد--قŸأ ا---هدا---ع---بأأ
ر--يد÷أ ير--ئأز÷أ بع--ششلأ
دÒف ،مهفيز ةي-شصا-ن ع-ف-شسب

¤إأ مهتبيخ لا-شصن ةدا-ع-لا-ك
نلذ---خ رو---ح---ن ل---تا---ق---م
.اهقافخإأو مهتفاقث

ةعودعد يششايعلأ .أأ

قافخإلا ةفاقث
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