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بإزحأÓل ةنيابتم فقإوم

نع حأسصفإلا مدع ببسسب
صصيخاÎلا بأحسصأا ةيوه

دإرــــــــيتصسإ
..تإراــــــــيصسلإ

!لصصإوتي لد÷إ
١١ صص٥ صص

رإذـــــــــــــتعإ ’
مـــــــــئإرج نع

!راــــــمعتصس’إ
 ..ةيراكذتلا ت’افتح’ا ‘كراسشنسس ¯

رداقلا دبع Òمألل يراكذت بسصنو
رئاز÷ا ةرايزىكر◊ا قح نم ¯

يلسصأ’ا فيسشرأ’ا نم ءزج رئاز÷ا ةداعتسسا¯
ءادهسشلا تافر ميلسست ةيلمع لامكتسسا¯

:فسشكي هيزيلإلاو ..نوركأŸ هريرقت ملسسي ““اروتسس““

3 صص

سســــــــيئرلإ
يرجي نوبت

ةـــــــــــــــــيلمع
ةـــــــــــــــــــحجان

هــــمدق ىلع

3 صص

 ـه٢٤٤١ Êأثلا ىدأمج٨٠  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفنأج١٢ صسيمÿا

..تأبأختنلا نونأق ةدوسسم لوح أهءارآا تعلطتسسا ““راو◊ا““

ةيروهم÷ا ةسسأئر
أبيرق دوعيسس هنأا تدكأا

صصبÎل أبسس–
 مدأقلا صسرأم

يـــــــصضاملب
ةنياعم رصشابي
ÚــــــــــــبعÓلإ

 رـطق نم

لوألا ريزولا
:ةلولا رمأأي

ةئاŸاب0٢
تاقفصصلإ نم

باــــــــــبصشل
““جاصسنوأإ““

٥ صص

٢ صص

٩١ دـــيفوك

ةعاصس٤٢لÓخ تايفو٦و ةباصصإإ٥٦٢



:سسيئرلا ةيلمع حا‚ دعب لوألا ريزولا

اــيوصس لمعنصس
 راـــــهدزإ لجأإ نم

بيب◊إ اننطو ةصضهنو
حاجنب دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا بّحر
سسيئر اهل عسضخ يتلا ة-ي-حار÷ا ة-ي-ل-م-ع-لا
ةديرغت ‘ دارج لاقو .ايناŸأا ‘ ةيروهم÷ا

ىلعً اÒثكً ادمح هل-لا د-م-ح-ن““ :Îيو-ت ى-ل-ع
همدق ىلع ةيروهم÷ا سسيئر ديسسلل تير-جأا ي-ت-لا ة-ي-حار÷ا ة-ي-ل-م-ع-لا حا‚

ةيفاعلا ماود عم ،نطولا سضرأا ¤إا ةنوم-ي-م ةدو-ع ه-ل ى-ن“أا““ :ع-با-تو .““ى-ن-م-ي-لا
.““بيب◊ا اننطو ةسضهنو راهدزا لجأا نم ًايوسس لمعنسس ،ةحسصلاو

 ‘رصش ةطلصسل ةديدج تايحÓصص
Œيوسضعلا نوناقلا عورسشم ةدوسسم دسس
ى-ل-ع ا-ه-ع-يزو-ت ” ي-ت-لا ،تا-با-خ-ت-نÓ--ل

،اهئارثإا سضر-غ-ب ة-ي-سسا-ي-سسلا باز-حألا
ة--ق--ل--ع--تŸا ة---يرو---ت---سسد---لا ئدا---بŸا

ةينطولا ةطلسسلا دايحو ةيلÓقت-سسا-ب
ا-ه-ح-ن“و ،تا-با-خ-ت-نÓ-ل ة-ل--ق--ت--سسŸا

ةقيثولا دكؤوتو .ةديدج تا-ي-حÓ-سص
سسرا“““ ة--ل--ق--ت--سسŸا ة--ط---ل---سسلا نأا

ةئيهلا ءاعدت-سسا ذ-ن-م ا-ه-تا-ي-حÓ-سص
لم‹““ ىلع فرسشتو ،““ج-ئا-ت-ن-لا ن-ع نÓ-عإلا ة-يا-غ ¤إا ة-ب-خا-ن-لا
لك عنتÁ““ نأا ىلع رهسست امك ،““ةيئاتفتسسلاو ةيباختنلا تايلمعلا

وأا لعف لك نع ةيئاتفتسسلاو ةيباختنلا تاي-ل-م-ع-لا-ب ف-ل-ك-م نو-ع
ةيفافسشو ةحسصب سسÁ نأا هتعيبط نم ،رخآا كولسس يأا وأا فرسصت
تاطلسسلا عم قيسسنتلاب ةطلسسلا لمعت امك .““عاÎقلا ةيقادسصمو

نامسض لجأا نم ةينمألا تاءارجإلا ذيفنت““ ىلع ةسصتıا ةيمومعلا
‘ درو املثم ،““ةيئاتفتسسلاو ةيباخت-نلا تا-ي-ل-م-ع-ل-ل ن-سس◊ا Òسسلا
ةلقتسسŸا ةطلسسلل4١ ةداŸا ‘ لوخي يذلا نوناقلا عورسشم نم2١ ةداŸا

ةرح ةفسصب باخت-نلا ق◊ Úن-طاوŸا ة-سسرا-مŸ طور-سشلا ل-ك نا-م-سض““
غيلبت وأا ةسضيرع ل-ك““ ع-فر ق-ح Úب-خا-ن-ل-ل ح-نÁو ،““ة-فا-ف-سشو ة-يرودو

ةداŸا ‘ ءاج ام بسسح- ““ةيئاتفتسسلا وأا ةيباختنلا تاي-ل-م-ع-لا-ب ق-ل-ع-ت-م
ىلع ةطلسسلا تايحÓسص نم تقمع ىتلا داوŸا نم Òثكلا ¤ا ةفاسضإا ،-٣١

.تاباختنÓل ةلقتسسŸا ةطلسسلا سسلÛ ةيرسشبلا ةبيكÎلا ةلكاسش

حاـــــترم Úنصش
ةــيلمعلإ حاجنل
ةـــــــــــــيحإر÷إ

سســـــــــــــــــيئرل
 ةـــيروهم÷إ

ثيح ،سسلÛا بتكŸ اعامتجا ،Úنسش ناميلسس ،ينطولا يبعسشلا سسلÛا سسيئر سسأارت
ءافسشلاب هللا ايعاد ،ةيروهم÷ا سسيئرل ةيحار÷ا ةيلمعلا حاجنل هحايترا نع Èع

راو◊او رواسشتلا خيسسرت ةبراقم نمث اذكو ،لاجآلا برقأا ‘ ةنوميŸا ةدوعلاو لجاعلا
.ةيسسايسسلا ةاي◊ا ةقلخأا ‘ ةمهم ةوطخ دعي يذلا تاباختنلا نوناق دادعإا ‘

قـفاوŸا  م١202 يفناج١2 سسيمÿا2
 ـهÊ 244١اثلا ىدامج80

ةحجان ةيلمع يرجي نوبت سسيئرلإ
ىـــــنميلإ هــــــلجر ىلع

همدق ىلع ةيحارج ةيلمع ،ايناŸأاب سسمأا ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر ىرجأا
نوبت سسيئرلا نأا ةيروهم÷ا ةسسائرل نايب ‘ ءاجو .حاجنلاب تلّلُك ،ىنميلا

 .حاجنلاب تلّلُك ،ىنميلا همدق ىلع ةيحارج ةيلمع ايناŸأاب ىرجأا
سضرأا هترداغم ليبق ،١202 يفناج0١ موي حّرسص دق سسيئرلا ناكو

ىلع ةيحارج ةيلمع ءارجإا لامتحاب ،ايناŸأا ¤إا اهجوتم نطولا
نإا لوقلاب نايبلا متتخاو .انوروك تافعا-سضم ة-ج-ي-ت-ن ،ه-مد-ق

ما-يألا لÓ-خ ،ه-ل-لا لو-ح-ب ،ر-ئاز÷ا ¤إا دو-ع-ي-سس سسي-ئر-لا
.يبطلا قيرفلا ةقفاوم ىلع هلوسصح روف ،ةمداقلا

ناريإا ‘ Úيكيرمألا نئاهرلا ةمزأا لح ‘

 ةيرئإز÷إ ةيصسامولبدلإ تإدوه‹ رصضحتصسي مودقوب
ةيرئاز÷ا ةيسسامول-بد-لا تادو-ه-جÃ ،سسمأا ،مود-قو-ب يÈسص ة-ي-جراÿا نوؤو-سشلا ر-يزو ر-ّكذ
يتلاو ،ىيحي نب قيدسصلا دمfi قبسسألا ةيجراÿا نوؤوسشلا ريزو اهيلع فرسشأا يتلا ةقاسشلا

لاقو .١89١ ةنسس ناريإا ىدل نيزجتÙا Úيكيرمألا Úيسسامولبدلا نئاهرلا ةمزأا لحب تللكت
رئاز÷ا قافتا ماربإا ىلع ر“ ةنسس نوعبرأا““ :““Îيوت““ ‘ هباسسح ىلع هل ةديرغت ‘ مودقوب
ةرمث كلذ ناك ،نارهط ‘ نيزجتfi اوناك ايكيرمأا ايسسامولبد25 حارسس قÓطإاب حمسس يذلا

ةيجراÿا نوؤوسشلا ريزو ىيحي نب قيدسصلا دمfi ديهسشلاو موحرŸا اهيلع فرسشأاو اندÓب اهب تماق ةقاسش ةطاسسو
نطنسشاوو نارهط Úب تبسشن ةيسسامولبد ةمزأا ناريإا نئاهر ةمزأا دعتو .““رئاز÷ا ءانبأا ةÒخ نم يسسامولبد مقاطو
ةدŸ نئاهرك ةرافسسلا نم ايكيرمأا25 اوزجتحاو ةيكيرمألا ةرافسسلا ناريإا ‘ بÓطلا نم ةعوم‹ تمحتقا امدنع
.ةلأاسسŸا هذهل يملسس لح داجيإا ‘ ةيرئاز÷ا ةطاسسولا تمهاسسو ،١89١ رياني02 يتحÈ 9٧9١مفون4 نم موي444

ةينطولإ ةيعجرŸإ ةركف خيصسÎل يمÓعإإ ىدتنŸ سسيصسأاتلإ وحن
خيسسرت ‘ مهسسي نأا رظتني يمÓعإا ىدتنŸ ““سسيسسأاتلاو ثادحتسسا““ عورسشم ىلع ىلعألا يمÓسسإلا سسلÛا لمعي
هدكأا امبسسح ،يمÓسسإلا سسلÛاو ةيمÓعإلا تاسسسسؤوŸا فلتÚ flب ةلسصلا قيثوت لÓخ نم ةينطولا ةيعجرŸا ةركف
ةسسلج ىلع هفارسشإا لÓخ ،دادغب حسضوأاو .ةئيهلا هذه ىوتسسم ىلع مÓعإلاو قيثوتلا ريدم ،دمfi دادغب سسمأا
Ÿسسيسسأاتلا عورسشم““ ةسشقان Ÿعإا ىدتنÓاب سصاخ ““يمÛسسإلا سسلÓا اذه ءاسشنإا نم فدهلا نأا ،ىلعألا يمŸوه ىدتن

ةركف خيسسÎب حمسسي لكسشب ““ماعلا يأارلل ةحي-ح-سصلا ة-ي-عر-سشلا ىو-ت-ف-لاو يأار-لاو ة-مو-ل-عŸاو ÿÈا““ لو-سصو نا-م-سض
ةيعرسشلا ىواتفلا رادسصإا ثيح نم هتاذ دح ‘ ““ةينطو ةيعجرم““ دعي يذلا سسلÛا نإا لاقو .ةينطولا ةيعجرŸا

لمعلاب ءاقترلا ةيغب ،سصاÿا عاطقلا نم وأا ةيمومع تناك ءاوسس ،ةيمÓعإلا تاسسسسؤوŸا لك ىلع احوتفم ءاسضف نوكيسس
ةطولغم تامولعم يقلت نم ةدعاسصلا لايجألاو بابسشلا ةئف ةيامح هنأاسش نم يذلاو ،““ماعلا يعولا““ ›اتلابو ،يمÓعإلا

Áا لاسصتلا ىقبيو .ةمألا خيرات هوسشت وأا ءيسست نأا نكŸا يمري يذلاو لاعفلا يتاسسسسؤوÛب نم هقيق– ¤ا سسلÚ فادهأا
ةمدخ لÓخ نم يلعافت قاطن ‘ ةيمÓعإلا تاÿÈاو دوه÷ا عمجي ›اسصتا ءاسضف ةباثÃ نوكيسس يذلاو ،ىدتنŸا اذه

.دادغب فيسضي ،ةفfiÎو ةيعون ةيرابخإا

AIS طــــــــــــسسو :عــــــــــبطلا
ةخسسن00٣2 :سسمأا خسسن ددع

:9١ ديفوك

ةباصصإإ562
لÓخ تايفو6و

ةــــــعاصس42
نع ،سسمأا ،ةحسصلا ةرازو تنلعأا
ةديد-ج ة-با-سصإا562 ل-ي-ج-سست
6و د-ج-ت-سسŸا ا--نورو--ك سسوÒف--ب
ةعاسس42ـلا لÓ---خ ،تا----ي----فو
مÓعإلاب فلكŸا بسسحو .ةÒخألا

سسوÒف دسصرو ةعباتŸا ةن÷ نع
،رارو-ف لا-م-ج رو-ت-كد-لا ،ا-نورو-ك
تاباسصإلا ةلي-سصح تع-ف-ترا د-ق-ف
.ةلاح60640١ ¤إا سسوÒف--لا--ب
،تايفو6 ل-ي-ج-سست ” ا-م-ن--ي--ب

سسوÒفلا اياحسض دد-ع ع-ف-تÒل
ةلاح9482 ¤إا دÓبلاب يجاتلا

49١ تل---ثا“و اذ---ه .ةا----فو
سسوÒف نم ءافسشل-ل ة-لا-ح

،ةعاسس42 لÓخ انوروك
ÚفاعتŸا ددع ل-سصي-ل

.ةلاح٧2١١٧ ¤إا

رئاز÷ا
٧١

نارهو
9١

ةـــبانع
6١

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

023-59-73-03

 مويلإ ةمألإ سسلÛ يرإزو لإزنإإ
ة-ما-ع ة-سسل-ج ،مو-ي-لا ،ة-مألا سسل‹ د--ق--ع--ي
ءاسضعأا لبق نم ةيوفسش ةلئسسأا حرطل سصسصخت
،ة--مو--ك◊ا ءا--سضعأا ن--م دد--ع ى--ل---ع سسلÛا

.ةيعيرسشتلا ةئيهلا تاذل نايب هب دافأا امبسسح
حرطل ةسصسصıا ةماعلا ةسسل÷ا ق-ل-ط-ن-ت-سسو
ة-مو-ك◊ا ءا-سضعأا ى-ل-ع ة-يو-ف-سشلا ة-ل-ئ--سسألا
سصخيو .احابسص ةرسشاعلا ةعاسسلا نم ءادتبا
،ة-قا--ط--لا :تا--عا--ط--ق ءارزو ن--م Ó--ك ر--مألا
لاسصتلا يترازو بناج ¤إا ةراجتلا ،ةعانسصلا

.نايبلا هيلإا راسشأا امك ،ةي-مو-م-ع-لا لا-غ-سشألاو
Èع ر-سشا-بŸا ى-ل-ع ة-سسل÷ا ثب م-ت--ي--سس ا--م--ك
ةمألا سسل‹ :سسلجملل ة-ي-م-سسر-لا ة-ح-ف-سصلا
يرئاز÷ا

.neiréglA noitaN al ed liesnoC



3 ثد◊ا  ـه٢٤٤١ Êاثلا ىدامج٨٠  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج١٢ سسيمÿا

ةيزمرلا تاوطÿا سضعب ىلع ترسصتقا

اياسصولا هذه
Úماجنبل22 ـلا

صصوسصخب اروتسس
ةركاذلا فلم

ىوتfi نع ةيسسنرف مÓ-عإأ ل-ئإ-سسو تف-سشك
أروتسس Úمإجنب ي-سسنر-ف-لأ خرؤوŸأ ر-ير-ق-ت

22 ن-م-سضت يذ-لأو ،ةر-كأذ-لأ ف-ل--م لو--ح
نم إمهيلع لمعلأ Úبنإجل-ل ن-كÁ إ-حÎق-م
ةيقر-ت ‘ ي-خ-يرإ-ت-لأ ق-ئإ-ع-لأ زوإŒ ل-جأأ
ليكسشت أروتسس حÎقأو .ةيئإن-ث-لأ تإ-قÓ-ع-لأ

زيزعتب فلكت ،‘‘ة-ق-ي-ق◊أو ةر-كأذ-لأ‘‘ ة-ن÷
إ-سسنر-ف Úب ة-كÎسشŸأ ةر-كأذ-لأ تأردإ-ب--م
لمسشت إهتليكسشت نو-ك-ت نأأ ى-ل-ع ،ر-ئأز÷أو
ي-سسنر-ف-لأ رأو◊إ-ب ى-ن-ع--ت تإ--ي--سصخ--سش
،يبإطÿأ ةلي-سضف رأر-غ ى-ل-ع ،‘‘ير-ئأز÷أ
ة-ي-سسنر-ف-لأ ة-قأد-سصلأ ة-عو-م‹ ة--سسي--ئر
Úفقثمو يسسنرف-لأ نإÈŸلأ ‘ ة-ير-ئأز÷أ
تإحÎقم. لإمعأأ لإجرو Úثحإ-بو ءإ-ب-طأأو
تلإفتحلأ لسصأوت تلمسش ،أروتسس Úمإجنب
ىركذ لثم ،ةيخيرإتلأ ثأدحألإب ة-ق-ل-ع-تŸأ
بنإ÷أ لفغي ⁄ لبإقŸإبو ،نإيفيأ تإيقإفتأ
ةÎف--لأ لÓ--خ ى--كر◊أ رود ي--سسنر--ف---لأ
رأرق لÓخ نم مهنع عفأرو ،ةيرإ-م-ع-ت-سسلأ

موي ‘ نوركإم ليونإ-مأ سسي-ئر-لأ ة-كرإ-سشم
سضوإفتلأو ،Èمتبسس52 ‘ ىكر◊أ Ëر-ك-ت

مهتÓئإعو ىكر◊أ لقنت لوح رئأز÷أ عم
إسضيأأ أروتسس تإحÎقم لمسشتو .نيدلبلأ Úب
ةÎف لÓ-خ ن-يرر-سضتŸأ تأدإ-ه-سش ق-ي-ثو-ت
فسشك لجأأ نم رئأزجلل يسسنرفلأ رإمعتسسلأ
‘ يرإكذت بسصن عسضو ¤إأ ةفإسضإأ ،قئإق◊أ

ىركذلأ لÓخ ردإقلأ د-ب-ع ÒمأÓ-ل إ-سسنر-ف
¤إأ ريرقتلأ رإسشأأو .رئأز÷أ لÓقتسسل06ـلأ
يل-ع ي-مإÙأ لإ-ي-ت-غإ-ب إ-سسنر-ف فأÎعأ
Úخرؤوم نم ةن÷ بيسصنت لبإقم ،لجنموب

د-ع-ب Úي-سسنر-ف لإ-ي-ت-غأ تإ-ي-ل-م-ع لو--ح
رأدسصإأ ىلع لمعلأ ¤إأ ةفإسضإأ .لÓقتسسلأ
،(Úيبوروأأو Úيرئأزج) ‘‘نيدوق-فŸأ ل-ي-لد‘‘

” يتلأ ‘‘لمعلأ ةعوم‹‘‘ ثحب سسإسسأأ ىلع
لم-ع-لأ ة-ل-سصأو-مو ،2102 مإع إ-ه-ل-ي-ك-سشت
ةيوونلأ برإجتلأ عقأوÃ سصإÿأ كÎسشŸأ
و0691 يمإع Úب ر-ئأز÷أ ‘ ة-ي-سسنر-ف-لأ

.دود◊أ ىلع مإغلألأ عرزو إهجئإتنو6691
Úموإ-قŸأ تإ-فر ةدإ-ع-ت-سسأ سصو--سصخ--بو
طإسشن ةلسصأوم ريرقتلأ حÎقأ ،Úيرئأز÷أ
Úي-م-ل-ع-لأ ءأÈخ-ل-ل ة-كÎسشŸأ ة-ن--ج--ل--لأ
ةسسأردب ةفلكŸأ Úي-سسنر-ف-لأو Úير-ئأز÷أ
نرقلأ نم Úيرئأز÷أ ÚموإقŸأ تإفر إيإقب
ينطولأ فحتŸأ ‘ ةظوفÙأ رسشع عسسإتلأ
ربإقم ميمرت لبإق-م ي-ع-ي-ب-ط-لأ خ-يرإ-ت-ل-ل
.رئأز÷إب دوهيلأو Úيبوروألأ

فيسشرأ’ا نم اءزج رئاز÷ا ةداعتسسا
اسسنرف ‘ دوجوŸا

تبلإط يذلأ فيسشرألأ فلÃ قلعتي إ-م-ي-فو
Úمإجنب حÎقأ ،Óمإك هتدإعت-سسإ-ب ر-ئأز÷أ

يذلأ فيسشرألأو تإظوفÙأ در-ج أرو-ت-سس
نأأ  ىلع ،رئأز÷أ ‘ هتكرت وأأ إسسنرف هتذخأأ
تإ-ظو-فÙأ سضع-ب ر-ئأز÷أ د--ي--ع--ت--سست
مإع ل-ك إ-سسنر-ف ح-ن“ إ-م-ي-ف .(ة-ي-ل-سصألأ)
‘ Úل-ج-سسم Úث-حإ--ب ةر--سشع--ل تأÒسشأإ--ت
ة-ب-ق◊أو ر-ئأز÷أ خ-يرإ-ت ن--ع ة--حور--طأأ
بÓطلأ ةدإفتسسأ ¤إأ إعدو ،ة-يرإ-م-ع-ت-سسلأ
نمو ةددعتم لوخد ةÒسشأإت نم Úيسسنرفلأ

يرئأز÷أ في-سشرألأ ¤إأ لو-سصو-لأ ة-لو-ه-سس
تإحÎقم أروتسس مدق إ-م-ك .ةÎف-لأ سسف-ن-ل
ةعوم‹ ءإسشنإإب قلعتتو يبدألأ لمعلأ سصخت
ءإ-سشنإأو ةر-كأذ-ل-ل ة--كÎسشم سسسسأأ ع--سضو--ل

ةيخيرإتلأو ةيبدألأ لإمعألأ ةمجÎل قودنسص
خيرإتل Èكأأ ةحإ-سسم ءإ-ط-عإأ ،Úت-غ-ل-لأ ن-م
ةيسسأردلأ ج-هإ-نŸأ ‘ ر-ئأز÷أ ‘ إ-سسنر-ف
إسسنرف خيرإت فحتم عورسشم طيسشنت ةدإعإأو
ةن÷ ءإسشنإأو سضرإ-ع-م م-ي-ظ-ن-تو ر-ئأز÷أو
عفدم خيرإت لوح ةيرئأزج ةيسسنرف Úخرؤوم
تإحÎقŸأ هذه سضرعتسسو .‘‘قوزرم إبإب‘‘

سسيئرلأ دكأأ ثيح ،ةيروهم÷أ ةسسإئر ىلع
تإثدإfi ‘ نوركإ-م ل-يو-نإ-مأ ي-سسنر-ف-لأ

ميلسست ىلع نوبت ديÛأ د-ب-ع ع-م ة-ق-بإ-سس
لÓخ رئأزجلل  ةركأذلإب قلعتŸأ ر-ير-ق-ت-لأ
جاجع ةميسسن.يرإ÷أ رهسشلأ

بقع ،سسمأأ ،ة-ي-سسنر-ف-لأ ة-سسإ-ئر-لأ تلإ-قو
رإمعتسسأو ةركأذلأ فلم لوح أريرقت إهمّلسست
ي-سسنر--ف--لأ خرؤوŸأ هّد--عأأ يذ--لأ ر--ئأز÷أ
تأوطخ»ـب مإيقلأ مزتعت إهنإأ أروتسس Úمإجنب
مدقت نل إ-ه-ن-ك-ل ،ف-لŸأ ة÷إ-عŸ ‘‘ة-يز-مر
‘ يرإمعتسسلأ إه-ي-سضإ-م ن-ع ‘‘تأرأذ-ت-عأ‘‘
ديدحتب ةيسسنرفلأ ةسسإئرلأ تفتكأو .رئأز÷أ

فلم رإطإأ ‘ إهب موق-ت-سس ة-يز-مر تأو-ط-خ
ةيسصوت22 نع أديعب رمألأ رسصتقيو ،ةركأذلأ

ىلع ،ريرقتلأ سصن ‘ أروتسس Úمإجنب إهمدق
ةثÓث ‘ نوركإم ليونإÁإأ سسيئرلأ ةكرإسشم
Úتسسلأ يركذلأ رإطإأ ‘ ةيرإكذت تلإفتحأ

مويلأ ل-م-سشت ،2691 ‘ رئأز÷أ لÓ-ق-ت-سسل
عمق ىركذو ،Èمتبسس52 ‘ ىكرحلل ينطولأ
ربوتكأأ71 ‘ سسيرإب ‘ Úيرئأز÷أ ةرهإظت
سسرإم91 ‘ نإيفيإأ تإيقإفتأ عيقوتو ،1691
ةسضقإنم مويلأ هيزيللأ تأديكأإت يتأإتو .2691

Ÿىلع ،يرئأز÷أ فرطلأ هيلإأ وبسصي نإك إ
،نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر مهسسأأر
مÓعإأ لئإسسو عم قبإسس رأوح ‘ دكأأ يذلأ

إه-م-ئأر-ج-ب إ-سسنر-ف فأÎعأ ‘‘نأأ ة-ي-سسنر-ف
ة-يرإ-م-ع-ت-سسلأ ةÎف-لأ لÓ-خ ة--ب--ك--ترŸأ
د-ن-ع م-هأأ و-ه ر-ئأز÷أ ن-م إ--هرأذ--ت--عأو
.‘‘ةيدإŸأ تإسضيوعتلأ نم Úيرئأز÷أ
نوبت ديÛأ دبع ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر نإ-كو

لسصأوت‘‘ نأأ ‘ هلمأأ نع قبإسس تقو ‘ رّبع

لمإ-ك مد-ق-تو ج-ه-نŸأ سسف-ن ى-ل-ع إ-سسنر-ف
إسسكإعم هيزيللأ فقوم يتأإيو .‘‘إهتأرأذتعأ

هيجوت-ل ةد-كؤو-مو ة-ح-سضأو ة-لوإfiو إ-مإ“
فلم لوح يسسنرفلأ يرئأز÷أ يئإنثلأ لمعلأ
رأذتعلأ تإحلط-سصم ن-ع أد-ي-ع-ب ةر-كأذ-لأ
.يرئأز÷أ فرطلأ إهب كسسمتي يتلأ ةبوتلأو
يسسنرف-لأ Úسسي-ئر-لأ ن-ل-عأأ ع-ي-بإ-سسأأ ل-ب-قو
ديÛأدبع يرئأز÷أو نور-كإ-م ل-يو-نإÁإأ
لك نع Úلث‡ Úنثأ Úخرؤو-م Úي-ع-ت ،نو-ب-ت

بنإ÷أ نع Úُع ذإأ ،فلŸأ أذه ثحبل إمهنم
هÒظ-ن ن-عو أرو-ت-سس Úمإ-ي-ن-ي-ب ي-سسنر-ف-لأ
ددر-يو .ي-خ-ي-سش د-يÛأ د-ب-ع ير--ئأز÷أ
تإبسسإنم ةدع ‘ نوي-سسنر-ف-لأ نو-لوؤو-سسŸأ
ي-سضإŸأ ة-ح-ف-سصل ر-ئأز÷أ ي-ط ةرور--سضب

نكل ،ةديدج ةح-ف-سص ح-ت-فو يرإ-م-ع-ت-سسلأ
فأÎعإب أرأرم تبلإط ةيرئأز÷أ تإطلسسلأ
.رإمع-ت-سسلأ م-ئأر-ج-ب سسيرإ-ب ن-م ي-م-سسر
أرتوت إسسنرفو رئأز÷أ Úب تإقÓعلأ دهسشتو
0381 نم) ةيرإمعتسسلأ ةبق◊أ ببسسب إمئأد
نع يمسسر رأذ-ت-عإ-ب بلإ-ط-ت ذإأ (2691 ¤إأ

ةدإعتسسإب ةطبترم تإفلم لحو ةبق◊أ مئأرج
ق-ب-سسو .إ-يإ-ح-سضلأ سضيو--ع--تو ف--ي--سشرألأ

Ÿأ  ةيروهم÷أ سسيئر رإسشتسسŸفلك Ãفل
نإأ لإ-ق نأأ ي-خ-ي-سش د-يÛأ د-ب-ع ةر-كأذ-لأ

وأأ ىسسنن نل»و رق-ت-سسم Úير-ئأز÷أ ف-قو-م
ةÎفل ةرإ-سشإأ ‘) ي-سضإŸأ ة-ح-ف-سص يو-ط-ن
يتلأ قئإثولأ عإجÎسسإب بلإطنو ،(رإمعتسسلأ

.‘‘ةيرإمعتسسلأ ةبق◊أ لÓخ إسسنرف إهتبره

:فسشكي هيزيلإ’او ..نوركاŸ هريرقت ملسسي ““اروتسس““

!راـــمعتسس’ا مئارــج نع راذـــتعا ’
طقف ةيزمر تاوطخ نكلو ،تاراذتعا لو ةبوت كانه نوكي نل ¯

رداقلا دبع ÒمأÓل يراكذت بسصنو ..ةيراكذتلا تلافتحلا ‘ كراسشنسس ¯
رئاز÷ا ةرايز ىكر◊ا قح نم ¯

يلسصألا فيسشرألا نم ءزج رئاز÷ا ةداعتسسا ¯
ءادهسشلا تافر ميلسست ةيلمع لامكتسسا ¯

يسسنرفلا رامعتسسلا ةÎف لÓخ نيررسضتŸا تاداهسش قيثوت ¯
ةركاذلا فلم ‘ ““اروتسس““ اهمدق ةيسصو22 ¯

جاــجع ةميسسن

عورسشم ةدوسسم دأدعإإب ةف-ل-كŸأ ة-ئ-ي-ه-لأ تجر-فأأ نأأ د-ع-ب
نع ةبأرعل دمحأ ةسسإئرب تإبإخت-نÓ-ل يو-سضع-لأ نو-نإ-ق-لأ
ةيلÙأ تإبإختنÓل حسشÎلأ ةيلمع طبسضت يتلأ ةدوسسŸأ
Úب إهلوح ةيسسإيسسلأ بأزحألأ ءأرآأ تنيإ-ب-ت ،ة-ي-ع-ير-سشت-لأو
ن-م د-يد-ع-لأ تل-م-ح إ-ه-نأأو ة-سصإ-خ  ظ-ف-ح-ت-مو د--يؤو--م
 .تأدجتسسŸأ
تأرإيت نم ةيسسإيسس بأزحأأ عم ‘‘رأو◊أ‘‘ تثد– قإيسسلأ ‘و

flة-ف-ل-ت Ÿنونإقلأ عورسشم ةدو-سسم ن-م م-ه-ف-قو-م ة-فر-ع
متي نكمŸأ نم يتلأ تإمإهسسإلأو ،تإبإخ-ت-نÓ-ل يو-سضع-لأ
‘ ةيطأرقÁدلأ ديسسŒ ليبسس ‘ ةدوسسŸأ ءأرثإل إهÁدقت
 .ةيلولأو ةيلÙأ سسلإÛأ ‘ بعسشلأ يلث‡ رإيتخأ

 تاديقعتلا نم ديدعلا تلمح عورسشŸا ةدوسسم
عمجتلأ بزح نع ةينإÈŸلأ ةلتكلأ سسيئر لإق ،قإيسسلأ ‘

عورسشم ةدوسسم نإأ يجي-ق د-مfi ي-طأر-قÁد-لأ ي-ن-طو-لأ
تأديقعتلأ نم ديدعلأ تلمح تإبإختنÓل يوسضعلأ نونإقلأ

قرأوفلأ ةإعأرم نود تيوسصتلأ ةقيرطب قلعتي إميف ةسصإخ
ىلع تيوسصتلأ ثدحتŸأ بسسحف ،يرئأز÷أ عمتÛأ ‘
 .ةإغلŸأ قأروألأ نم ديدعلأ هنع جتني نأ نكÚ Áتلحرم
بخإنلأ رإيتخأ نإأ يجيق لإق ‘‘رأو◊أ‘‘ ةيمويل حيرسصت ‘و
دقعيسس بطسشلأ قيرط نع ةمئإ-ق-لأ بي-تر-ت م-ث ة-م-ئإ-ق-ل-ل
أزÈم ،نسسلأ رإبكل ةسصإخ Úبخإنلل ةبسسنلإب ةسصإخ ةيلمعلأ
يه ةحورطŸأ ةيعأÎقلأ ةي-ل-م-ع-لأ ن-م Èكألأ ح-بأر-لأ نأأ
.ةإغلŸأ قأروألأ

 ةسضراعŸا بلاطم باجأا عورسشŸا
ةهبج بزح نع روتإني-سس ة-تو-ب-سس دأؤو-ف لإ-ق ،ه-ت-ه-ج ن-مو
تإبإختنÓل يوسضعلأ نونإقلأ عورسشم نإأ ينطولأ ريرحتلأ
نم ةÒبك تإنإمسض مدق هنأ أزÈم ،ةسضرإعŸأ بلإطŸ بإجأأ
ت– نوكتسس يتلأ ةيبإختنلأ ةيلم-ع-ل-ل ن-سس◊أ Òسسلأ ل-جأ
 .تإبإختنÓل ةلقتسسŸأ ةينطولأ ةطلسسلأ ةمحر
يوسضعلأ نونإ-ق-لأ نأ ة-تو-ب-سس د-كأأ ‘‘رأو◊أ‘‘ـل ه-ث-يد-ح ‘و
دبع ةيرو-ه-م÷أ سسي-ئر ر-مأوأأ بسسح ءإ-ج تإ-بإ-خ-ت-نÓ-ل
و دسسإفلأ لإŸأ ةبرإfi ىلع همأزتلأ دكأأ يذلأ نوبت ديÛأ
سسأأر ىلع ءإسضقلأ لÓخ نم ، تإ-بإ-خ-ت-نلأ ‘ ‘‘ةرإ-ك-سشلأ‘‘
بأزحأÓل ثدحتŸأ بسسح ةيلوؤوسسŸأ ل-ق-ت-ن-ت-ل ة-م-ئإ-ق-لأ
 .رإيتخلأ نسس– نأأ إهيلع بجي يتلأ ةيسسإيسسلأ
نونإقلأ عورسشم ةدوسسم ولخ نأأ ةمألأ سسل‹ وسضع زربأأ إمك
يعمإ÷أ ىوتسسŸأ ة-ي-مأز-لإأ ن-م تإ-بإ-خ-ت-نÓ-ل يو-سضع-لأ
دنع لوزن ءإ-ج ة-مألأ سسل‹ ة-يو-سضع ‘ ط-ق-ف إ-ه-ط-برو
إهن-م-سضت ي-ت-لأ ةأوإ-سسŸأ ¤إأ أÒسشم ،ة-ي-سشور-ع-لأ ة-لإ-سسم
ىلعو ‘‘ةطوكلأ‘‘ مإظن نع أديعب ةأأرŸأو لجرلأ Úب عورسشŸأ
ةحإسسلأ ‘ إهسسفن تإبثإأ ىلع لمعلأ –ةتوبسس لوقي–  ةأأرŸأ
 .ةيبإختنلأ تإقإقحتسسلأ ‘ ةلعإف نوكتلو ةيسسإيسسلأ

 دسسافلا لاŸا براحيسس ديد÷ا عاÎق’ا ط‰
ليج بزح سسيئر نإ-ي-ف-سس ›Ó-ي-ج ن-م-ث دد-سصلأ تأذ ‘و

نمسضŸأ ،يبسسنلأ عأÎقلإب موسسوŸأ ديد÷أ طمنلأ ديدج
يذلأو تإبإختنÓل يو-سضع-لأ نو-نإ-ق-لأ عور-سشم ةدو-سسم ‘
‘ دسسإفلأ لإŸأ جأردإأو ةقبإسسلأ تإسسرإمملل أدح عسضيسس
 .ةيبإختنلأ مئأوقلأ بيترت
ةيمأزلإأ طإقسسإأ نإأ ‘‘رأو◊أ‘‘ ـل هح-ير-سصت ‘ نإ-ي-ف-سس لإ-قو
ديدعلل عجرت ةيعيرسشتلأ تإبإختنلأ نع ةيعمإ÷أ ةدإهسشلأ

بلطتي ل يسسإيسسلأ ليثمتلأ نأأو ة-سصإ-خ ،تأرإ-ب-ت-علأ ن-م
‘ إهجأردإأ رإيخ ثد-ح-تŸأ بسسحو ،ة-ي-ع-مإ÷أ ةدإ-ه-سشلأ

ىلع ةقدإسصŸأ ‘ يروÙأ هرودل إبئإسص نإك ةمألأ سسل‹
أذه ‘ ةيلوؤوسسŸأ نأأ أدكؤوم ،إهتسسأردو Úنأوقلأ عيرإسشم
قفر ىلع لمعلل ةيسسإيسسلأ بأزحألأ قتإع ىلع عقت تقولأ
أأدبم ةإعأرمو ةيإنعب ةيبإختنلأ مأوقلأ ءإ-ق-ت-نأو ىو-ت-سسŸأ
 ةءإفكلأو ةيفإفسشلأ

 اهتقو ‘ تءاج عورسشŸا ةدوسسم
رئأز÷أ لمأأ عمŒ بزح ةسسيئر تلإق ةلسص يذ قإيسس ‘و
نو-نإ-ق عور-سشم ةدو-سسم نإأ ي-طأورز ءأر-هز--لأ ة--م--طإ--ف
نوبت سسيئرلأ دوعو تدسسجو إهتقو ‘ تءإج تإبإختنلأ
ليدعت ةرورسض ىلع تإبسسإ-نŸأ ن-م د-يد-ع-لأ ‘ د-كأأ يذ-لأ

.تإبإختنلأ نونإق
ةعجأرم ةرورسض ىلع يطأورز تدكأأ ‘‘رأو◊أ‘‘ ـل حيرسصت ‘و
يروÙأ إهرودلو ،إهل ةبيهلأ ةدإعإل إسضيأأ تإيدلبلأ نونإق

ةزÈم ،لظلأ قطإنÃ قلعتي إميف ةسصإخ ةيلÙأ ةيمنتلأ ‘
عورسشŸأ ةدوسسم ‘ تدرو يتلأ دأوŸأ مهأأ ددسصلأ تأذ ‘

مئأوقلأ ىلع دإمتعلإك تإبإخ-ت-نلأ نو-نإ-ق-ل يد-ي-ه-م-ت-لأ
‘‘ تلإقو ،بإبسشلل تحنم يتلأ ةÒبكلأ ةنإكŸأو ةحوتفŸأ

إبإسش تحسشر يتلأ ةديحولأ ةيسسإيسسلأ ةليكسشتلأ وه جإت بزح
تإبإختنلأ ‘ ةمئإق سسأأر ى-ل-ع ة-ن-سس52 رمعلأ نم غل-ب-ي

.‘‘فيطسس ةيلوب ةيعيرسشتلأ
يتلأ ةÒبكلأ ةنإكملل إهنيمثت ‘ ‘‘جإت‘‘ بزح ةسسيئر تلسصأوو

نونإقل يديهمتلأ عورسشŸأ ةدوسسم ‘ بإب-سشلأ إ-ه-ب ي-ظ-ح
نع فوزعلأ ةفآل دح عسضو إهنأإسش نم هنأ ةدكؤوم ،تإبإختنلأ

. ةبختنŸأ سسلإÛأ ةيعرسش ¤إأ رورŸأو عأÎقلأ قيدإنسص
ةيعمإ÷أ ةدإهسشلأ ةيمأزلإأ طإقسسإأ ¤إأ يطأورز تقرطت إمك

أدج ةمهم إهنأأ إهتÈتعأ ثيح ةيعيرسشت-لأ تإ-بإ-خ-ت-نلأ ‘
‘ تلإقو ،ةءإفكلإب إعتمتم إهزئإح نوكي نأأ ينعت ل إهنكل
نأأ ¤إأ إتقو ذخأإيسس إيسسإيسس لو– سشيعت رئأز÷أ‘‘ قإيسسلأ
نإبسس◊أ ‘ عسضن نأأ إنيلعو ةبخن-لأو بإ-ب-سشلأ ه-ب ق-ح-ت-ل-ي
.‘‘ةيسشورعلأو ةيوه÷أ تإنزأوتلأ

 ادج بعسص ةمئاقلا ‘ دارفأ’ا رايتخا
لبقتسسŸأ ةهبج بز◊ ةينإÈŸلأ ةل-ت-ك-لأ سسي-ئر د-كأأ إ-م-ك
وه ةمئإقلأ مإظن يرئأز÷أ عقأولل ةبسسنلإب هنأ يثوغلب جإ◊أ
رإيتخلأ نوكي ةيبسسنلأ ةمئإقلأ نأأو ةسصإخ ،إيبسسن لسضفألأ

ةيسصوسصخ ةإعأرم ةرورسض أزÈم ،دأرفألأ ىلع إبعسص إهيف
قأروألأ لتحتسس إهيلع دإمتعلأ ” نأأو ،نطولأ تإيلو لك
نإأ يثوغلب لإق ‘‘رأو◊أ‘‘ ةيمويل حيرسصت ‘و .ةدإيرلأ ةإغلŸأ
تإبإختنلأ ‘ سضرŸأو ،هيلع سسإقي لو هب ذخؤوي ذإسشلأ
نكÁ لو ،دسسإفلأ لإŸأو ةرأدإلأ لب ةيبإختنلأ مئأوقلأ سسيل
ةفإك ع-سضو –ثد-ح-تŸأ ف-ي-سضي– لأو-حألأ ن-م لإ-ح يأإ-ب
.دحأو نأزيم ‘ بأزحألأ
تإبإختنÓل يوسضعلأ نونإقلأ عورسشم ةدوسسم تدمتعأ دقو

تيوسصتبو ،ةحوتفŸأ ةمئإقلأ ىلع ي-ب-سسن-لأ عأÎقلأ ى-ل-ع
ةيبعسشلأ سسلإÛأ ءإسضعأأ بإختنأ ‘ جز-م نود ي-ل-ي-سضف-ت
.ينطولأ يبعسشلأ سسلÛأ بأون وأأ ةيئلولأو ةيدلبلأ
ةن÷ إهتدعأأ يتلأ عورسشŸأ ةدوسسم نم861 ةدإŸأ Òسشتو
درجÃ رإتخي بخإنلأ نأإب ةبأرع-ل د-م-حأأ ة-سسإ-ئر-ب ءأÿÈأ
حسشÎم حلإسصل توسصيو ،ةدحأو ةمئإق لزعŸأ لخأد هدجأوت
ةسصسصıأ دعإقŸأ دودح ‘ إهسسفن ةمئإقلأ نم Ìكأأ وأأ
.ةيبإختنلأ ةرئأدلل
بسسإنتلإب مئأوقلأ Úب إه-ل-غ-سش بو-ل-طŸأ د-عإ-قŸأ عزو-تو

عم ةمئإق لك إهي-ل-ع تل-سص– ي-ت-لأ تأو-سصألأ دد-ع بسسح
دنع نإبسس◊أ ‘ ذخؤوت لو ىوقألأ يقإبلأ ةدعإق قيبطت
‘ ةسسمخ ةبسسن ىلع لسص– ⁄ يتلأ مئأوقلأ دعإقŸأ عيزوت
.إهنع ÈعŸأ تأوسصألأ نم لقألأ ىلع ةئإŸأ
نإبسس◊أ ‘ ذخؤوي يذلأ يبإختنلأ لمإعŸأ نإإف لبإقŸإب

ةرئأد لك ‘ إه-ن-ع ÈعŸأ تأو-سصألأ دد-ع ة-م-سسق œإ-ن و-ه
سسفن نمسض إهلغسش بولطŸأ دعإقŸأ ددع ىلع ةيبإختنأ
.عورسشŸأ ةدوسسم نم071 ةدإŸأ قفو ةيبإختنلأ ةرئأدلأ
ىلع ةمئإق لك إهيلع تلسص– ي-ت-لأ م-ئأو-ق-لأ ع-يزو-ت م-ت-يو
.مهنم لك إهيلع لسصح يتلأ تأوسصألأ ددع بسسح إهيحسشرم

ف.ليبن

 فلŸاب سصاÿا ريرقتلا اهملسست روف ،ةركاذلا فلم لوح لمتfi ليوأات لك عطق ¤إا ،سسمأا ،ةيسسنرفلا ةسسائرلا تعراسس
 ةلمجب اسسنرفو رئاز÷ا Úب ةركاذلا فلم ة÷اعم قيرط هيجوت ¤إا هيزيلإ’ا ىعسسو .اروتسس Úماجنب خرؤوŸا نم

flطقف ةيزمر تاوطخ نكلو تاراذتعا ’و ةبوت كانه نوكي نل““ ةرسصت““.

مهءارآا تعلطتسسا ““راو◊ا““
 بازـــحألل ةـــنيابتم فـــقاوم:تاباختن’ا نوناق ةدوسسم لوح

ةاغلŸا قاروألا ةحورطŸا ةيعاÎقلا ةيلمعلا نم Èكألا حبارلا :يجيق ¯
ةيعما÷ا ةداهسشلا بلطتي ل يسسايسسلا ليثمتلا :نايفسس ›Óيج ¯    سسيئرلا رماوأا بسسح ءاج تاباختنÓل يوسضعلا نوناقلا :ةتوبسس ¯

نطولا تايلو لك ةيسصوسصخ ةاعارم :يثوغلب ¯        ةءافكلا ينعت ل اهنكل ةمهم ةيعما÷ا ةداهسشلا :يطاورز ¯



نمأÓل ديد÷ا ريدملل هبيشصنت لÓخ
يجراÿا

وعدي ةحيرقنسش قيرفلا
ده÷ا نم ديزŸا لذب ¤إا

رئازجلل ةمدخ
ضسيئر ،ةحيرڨنشش دي-ع-شس ق-ير-ف-لا ىد-شسأا
لÓ-خ ،ي-ب-ع-ششلا ي-ن-طو-لا ضشي÷ا نا--كرأا
يرقم نيدلا رون ءاولل يمشسرلا بيشصنتلا

،ي-جراÿا ن-مألاو ق-ئا-ثو-ل-ل ا-ما-ع ار-يد-م
تاهيجوتلاو تاميل-ع-ت-لا ن-م ة-ل-م-ج ،ضسمأا

ةل-شصاو-م ة-ي-غ-ب ،ة-ير-يدŸا هذ-ه تارا-طإل
رئاز÷ا ةمدخ ‘ دوه÷ا نم ديزŸا لذب
ىلع مهايإا اثاح ،ايلعلا اه◊اشصŸ ةيامحو
هتدناشسمو ديد÷ا مهدئاق لوح فافتللا

مهمازتلا لÓخ نم ،هماهم ءادأا ‘ همعدو
لكب ،ةطونŸا ماهŸاب مايقلاب ‘اولاو لماكلا
 .ةيرورشضلا ةرباثŸاو ةمزÓلا ةمارشصلا

ىلعألا دئاقلا ،ةيروهم÷ا ضسي-ئر م-شسا-بو
،ينطولا عافد-لا ر-يزو ،ة-ح-ل-شسŸا تاو-ق-ل-ل
ضسيئر ،ةحيرڨنشش ديعشسلا قيرفلا فرششأا
،ضسمأا ،ي-ب-ع-ششلا ي-ن-طو--لا ضشي÷ا نا--كرأا

نيدلا رون ءاولل يمشسر-لا بي-شصن-ت-لا ى-ل-ع
ن-مألاو ق-ئا-ثو--ل--ل ا--ما--ع ار--يد--م ير--ق--م
لاقو .عافدلا ةرازول نايب بشسح يجراÿا
ناكرأا ضسيئر ،ةحيرڨنشش ديع-شسلا ق-ير-ف-لا
ديشسلا مشساب““ :ي-ب-ع-ششلا ي-ن-طو-لا ضشي÷ا

تاوقلل ىلعألا دئاقلا ،ةيروهم÷ا ضسيئر
اق-فوو ،ي-ن-طو-لا عا-فد-لا ر-يزو ،ة-ح-ل-شسŸا
يفناج٠١ ‘ خرؤوŸا يشسا-ئر-لا مو-شسر-م-ل-ل
ن-يد-لا رو-ن ءاو-ل-لا ا-ي--م--شسر بشصنأا ،١٢٠٢
ن-مألاو ق-ئا-ثو-ل--ل ا--ما--ع ار--يد--م ،ير--ق--م
.تيزو-ب د-مfi ءاو-ل--ل ا--ف--ل--خ ،ي--جراÿا

ت– لمعلاب ،اعيمج م-كر-مآا Êإا-ف ،ه-ي-ل-عو
،هتاميلعت ذيفنتو ،هرماوأا ةعاطو ،هتطلشس

Ãا Áا ح--لا---شص ه---ي---لÿة--مد، Œاد--ي--شس
،ةيراشسلا ةير-ك-شسع-لا م-ظ-ن-لاو د-عاو-ق-ل-ل
تا-ي-ح-شضت-ل ءا-فوو ،ة-يرو-ه-م÷ا Úناو-قو
انتروث مي-ق-ل اد-ي-ل-خ-تو رار-بألا ا-ن-ئاد-ه-شش
ىلع قيرفلا فرششأا ،كلذ بقعو .““ةديÛا

مي-ل-شست ر-شضfi ى-ل-ع ق-يد-شصت-لا م-شسار-م
ح .فوؤورلا دبع.ماهŸا مÓتشساو

مويلا فلŸا يط متيشس

ةبلطلا ءÓجإل ناتلحر
برغŸاب Úقلاعلا

ة----يو÷ا طو----طÿا ة----كر-----شش تشصشصخ
Úت--يو--ج Úت---ل---حر ،ضسمأا ،ة---ير---ئاز÷ا

ة-ق-ط-نŸا ‘ Úق-لا-ع-لا ة--ب--ل--ط--لا ءÓ--جإل
،برغŸاب ءا-شضي-ب-لا راد-لا را-طÃ ة-ي-لود-لا
كلذ-بو ،يرا÷ا ي-ف-نا-ج١٢و9١ ي-مو-ي
اولقنت نيذلا نويرئاز÷ا ةبلطلا نكمتيشس
ضضرأا ¤إا ةدوعلا نم ،برغŸا ¤إا ادنك نم
.نطولا

،طابرلاب رئاز÷ا ةراف-شس ه-تد-كأا ا-م ق-فوو
ة---يو÷ا طو---طÿا ة---كر---شش نإا---ف ،ضسمأا
ةدئافل ءÓجإا يتلحر مظنت-شس ة-ير-ئاز÷ا
تقلطنا ا-م-هاد-حإا ،Úق-لا-ع-لا Úير-ئاز÷ا
.مويلا ج-ما-نÈلا ما-ت-ت-خا م-ت-ي-ل ءا-ثÓ-ث-لا

نا-ك-مإا-ب ه-نأا ¤إا ا--ه--تاذ ردا--شصŸا ترا--ششأاو
ءان-ت-قا ،بر-غŸا ‘ Úق-لا-ع-لا ،Úير-ئاز÷ا

ةيو÷ا طوطÿا بتكم نم رفشسلا ركاذت
ى-ل-ع وأا ،ءا--شضي--ب--لاراد--لا ‘ ة--ير--ئاز÷ا

تطÎششاو .ة-ل-حر-لا مو-ي را-طŸا ىو-ت-شسم
تاءار-جإلا ماÎحا ة-ير-ئاز÷ا ةرا--ف--شسلا
،انوروك ءا-بو را-ششت-نا ة-ح-فا-كÃ ة-شصاÿا
نع فششكلا تارابتخا Ëدقت ‘ ةلثمتŸا
اهتيحÓشص ةدم لقت ل ،ةيبلشس ضسوÒفلا

.ةعاشس٢7 نع
ةيرئاز÷ا ةيو÷ا طوطÿا نإاف ،ةراششإÓل
ءÓجإا نع اهل نايب ‘ تنلعأا نأا قبشس دق
‘ ءاجو ،جراÿاب Úقلاعلا Úيرئاز÷ا لك
ةيرئاز÷ا ةيو÷ا طوطÿا غلبت““ :نايبلا
ة-ل-حر ج-ما-نÈب ظا-ف-ت-حلا م--ت--ي--شس ه--نأا
عيمج لابقتشسا ةياغ ¤ا كلذو ،ءÓجإلا
جراÿا ‘ Úقلاعلا ÚنطاوŸا نم تابلطلا
ة-ير-ئاز÷ا تا-ي-ل-شصن-ق-لا ىد-ل Úل-ج--شسŸا
.““جراÿاب
طو-طÿا ة-كر-شش تعد ،را--طإلا اذ--ه ‘و
ىلع عÓطÓل ÚنطاوŸا ةيرئاز÷ا ةيو÷ا

نم ققحت-ل-ل ““zd.eireglaria.tpar““ عقو-م
نم ءÓجإلا مئاو-ق ‘ م-ه-ئا-م-شسأا ل-ي-ج-شست

تركذ امك .رفشسلا زاوج مقر لاخدإا لÓخ
هذه ثيد– متيشس هنأا اهنايب ‘ ةكرششلا
نم تابلطلا ة÷اعم دعب ايجيردت مئاوقلا

ةكرششلا تددحو .ةشصتıا حلاشصŸا فرط
ل-جأا ن-م Úي-ن-عŸا Úن-طاو-م--ل--ل ا--طور--شش
ر-ف-شس ةر-كذ-ت كÓ-ت--ما ي--هو م،ه--ئÓ--جإا
ةلحرل ةدكؤوم ةيرئاز÷ا ةيو÷ا طوطÿا
ةداهشش ةزايحو ،نطولا ¤إا ةدوعلا ءÓجإلا
٢7 تيرجأا ةي-ب-ل-شسRCP ليل– ج-ئا-ت-ن
ةرا-م-ت-شسا ءل-مو ،ة-ل-حر-لا ل-ب--ق ة--عا--شس
طبارلا Èع اهليم– متي ةقيثو ،فيرعت
zd.eiréglAria//sptth  . ›اتلا

ثد◊ا4 ـه٢44١ Êاثلا ىدامج٨٠  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج١٢ ضسيمÿا

،ةينطولأ ةعأذإلأ جأومأأ ىلع يوايfi لاقو
،““رئأز÷أ عم لماعتت رباfl ةثÓث““ كانه نإأ

أÒخأأو ينيشصلأو يشسورلأ حاقللأ ¤إأ أÒششم
يديوشس-ول‚ألأ
.““اكينيز-أÎشسأأ-دروفشسكوأأ““

،فورعم Òغ تايبلطلأ ›امجإأ““ نأأ فاشضأأو
ءانتقأ عم اي-ششا“ م-ت-ت-شس ة-ي-ل-م-ع-لأ نأأ Òغ
نإا-ف تا-ع-قو-ت-لأ بشسح ه-نأأو ،تا-حا-ق-ل--لأ
يديوشس-ول‚ألأ حاقللأ نم ¤وألأ تاعر÷أ
.““مدا-ق-لأ ر-يأÈف ر-ه-شش ه--لو--شصو ¤أ Òششت
ه-ترا-ت-خأ يذ-لأ لوألأ حا-ق-ل-لأ شصو-شصخ-بو
كينتوبشس يشسورلأ حاقللأ ‘ لثمتŸأ رئأز÷أ

V،تشسأ رظتنُي““ هنأأ ةشص◊أ فيشض حشضوأأÓم
ر-ئأز÷أ ا-ه-ت-ب-ل-ط ي-ت-لأ ¤وألأ تا--عر÷أ
رهششلأ ةياهن ة-عر-ج000005 ـب ةرد--قŸأو
وه تاطلشسلأ فده نأاب ركذ ذإأو .““يرا÷أ
ناكشسلأ نم ةئŸاب07 حيقلت ةيطغت نامشض““
ة-عا--نŸأ نا--م--شض ل--جأأ ن--م Úير--ئأز÷أ
نأأ شصتıأ أذ-ه د-كأأ د-ق-ف ““ة--ي--عا--م÷أ
نويلم04 ¤أ ة-جا-ح-ب““ نو-ك-ت-شس ر-ئأز÷أ

شصخشش لك حيقلت متي-شس ه-نأأ ا-م-ل-ع ،ة-عر-ج
نوكي نأأ ةطيرشش ،اما“ ÚتفلتÚ flتعرجب

¤أ را-ششأأ ا-م-ك .““ıÈأ شسف-ن ن-م حا-ق-ل-لأ
نويلم8 ـب ردقت اقحل ةيفاشضإأ ةيمك مÓتشسأ

يذ-لأ شسكا-فو-ك ءأر-جإأ لÓ-خ ن-م ة-عر--ج
يذلأو ،ةحشصلل ةيŸاعلأ ةم-ظ-نŸأ ه-ت-ع-شضو
ةئŸاب02 ةبشسنب لداع حي-ق-ل-ت ى-ل-ع شصن-ي
.ءأرجإلأ أذه نمشض دلب091 ناكشسل
ة-ي-ت-شسجو-ل-لأ بنأو÷أ ¤إأ ه-قر-ط-ت ىد--لو
روشسيفوÈلأ دكأأ ،حيقلتلأ ةلم◊ ةيميظنتلأو

ديدع ‘ امدقت فرعت““ دÓ-ب-لأ نأأ يوا-ي-ه-م
اقفو اهتا-مو-ل-ع-م ثد-ح-ُت ا-ه-نأأو ،Òيا-عŸأ
يتلأ لي-قأر-ع-لأو ىر-خألأ لود-لأ برا-ج-ت-ل
نم راششأأو .““حيقلتلأ تÓمح لÓخ اهتهجأو
رمتشستشس““ ةيلمعلأ هذه نأأ ¤إأ ىرخأأ ةيحان

Ÿعورششلاب أديششم ،““لقألأ ىلع ماع ةد ‘
،يرا÷أ عو-ب-شسألأ لÓ-خ Úنو-كŸأ ن-يو-ك-ت
يرششبلأ دروŸأ ةيمهأأ ىلع ا-هد-ع-ب د-كؤو-ي-ل

يتلأ ةيلبق-ت-شسŸأ ح-ي-ق-ل-ت-لأ ة-ل-م-ح حا‚إل
ةيمقر ة-شصن-م““ لا-ق ا-م-ك ،ا-ه-ل شصشصخ-ت-شس
هنأأ يئاشصخألأ حشضوأأ .““ديعأوŸأ د-يد-ح-ت-ل

” يتلأ ميلشستلأو ظف◊أ لئاشسو““ ىلع ةوÓع
تمهاشس دق ةينعŸأ تاعاطقلأ لك -اهÒفوت

شصيشصخت ىلع ًأدكؤوم ،““ح-ي-ق-ل-ت-لأ حا‚إأ ‘
يرئأزج رانيد رايلم02 ـب ردقي ›ام فÓغ
نأأ ىلع ثدح-تŸأ ر-شصأأو .ة-ي-ل-م-ع-لأ هذ-ه-ل
،““ءابولأ راششتنأ فقول فاك Òغ هدحو حاقللأ““

Òبأد-ت-ل-ل ر-م-ت-شسŸأ مأÎحلا-ب““ ا-ي-شصو--م
ةمث““ هنأأ اŸاط ،““اهعأونأأ فلتخÃ ةيئاقولأ
دعب اميشس ل ،انتايح ىلع ي-ق-ي-ق-ح د-يد-ه-ت

يذ-لأ شسوÒف-ل-ل د-يد÷أ لو-ح-تŸأ رو-ه-ظ
ةط-ي◊أ ن-م د-يز-م ي-خو-ت ا-ن-ي-ل-ع بجو-ي
ةكراششÃ قلعتم لأؤوشس ىلع هدر ‘و .““رذ◊أو
عم اًبيرق رئأز÷أ هيلع لشصحتشس يذلأ حاقللأ
أذه نأأ ةشصتıأ ةنجللأ وشضع Èتعأ ،شسنوت
أدكؤوم ،““يشسامولبدلأ لمعل-ل““ دو-ع-ي رأر-ق-لأ

هنأÒج لايح اندلب هأدبأأ يذلأ مركلأ““ ىلع
.““ءاقششألأ

رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو ،3102 ““2 لدع““ وبتتكم ،شسمأأ مظن
ديعشسب ““لدع““ هريوطتو نكشسلأ Úشسحتل ةينطولأ ةلاكولأ ةرأدإأ

‘ عأرشسإÓل ةمزÓلأ تأءأرجإلأ ذاختاب Úب-لا-ط-م ،ن-يد-م-ح
عقأوŸأ نم ديدعلأ ‘ مهبشسح تفقوت يتلأ لاغششألأ ةÒثو
.لاجآلأ برقأأ ‘ اهمÓتشسأ اهباحشصأأ رظتني يتلأ ةينكشسلأ
ةفقولأ لÓخ ،3102 ““2 لدع““ يبتتكم نم تأرششعلأ برعأأو
ةرأدإل يشسيئرلأ رقم مامأأ ،شسمأأ ،اهومظن يتلأ ةيجاجتحلأ
بيشستلأ نم هنم نوناعي ام ءأزإأ ديدششلأ مهئايتشسأ نع ““لدع““

يتلأ لكاششŸأ ةلمج نمو ،ÚلوؤوشسŸأ لبق نم ةلابŸأ مدعو
ىوتشسم ىلع زا‚إلأ ةدم رخأات ،ءلؤوه بشسح ،ةمئاقلأ ردشصتت
رأرغ ىلع تانكشسلأ زا‚إأ لاغششأأ رخأات نم Êاعت يتلأ عقأوم6

هيف تفقو-ت ثي-ح ،ا-هÒغو91 يحو ،ةينامحر-لا-ب81 ي-ح
رهشش لاغششألأ تقلطنأ اŸو ،ماع لكششب رهششأأ3 ذنم عيراششŸأ
،ةافحلشسلأ ةعرشسب Òشست تأأدب ،ي◊أ تأذب ،È 0202مشسيد
كلذ نأأ مهل Úبت رخأاتلأ بابشسأأ لوح راشسفتشسلأ أولواح اŸو
ةلماعلأ يديألأ فيظوتب عورششŸأ ىلع Úمئاقلأ شضفرل عجأر
اهرظتني يتلأ تانكشسلأ ميلشستو عورششŸأ لامك-ت-شسل ي-ف-ك-ت

مهانشضأأ مهنإأ ““رأو◊أ““ ـل ءلؤوه لاقو .تأونشس8 ذنم اهباحشصأأ
يذلأ ءاقللأ اهرخآأ ،““لدع““ ةرأدإأ ةقورأأ Úب بايإلأو باهذلأ

ةنشسلأ نم Èمفون رهشش ة-ئ-ي-ه-لأ هذ-ه-ب Úلوؤو-شسÃ م-ه-ع-م-ج
رخأاتلأ أذه كأردتشسأ متيشس مهنأاب مهل أودكأأ نيذلأ ،ةيشضقنŸأ
ميلشست متيشس هنأأو ،زا‚إلأ ديق عقأوŸأ ىوتشسم ىلع لشصا◊أ
شسكعي عقأولأ نأأ لإأ ،نك‡ تقو برقأأ ‘ اهباحشصأل تانكشسلأ
نوبتت-كŸأ -ءلؤو-ه ف-ي-شضي- ي-مو-ي ل-ك-ششبو م-ه-نأأ ذإأ ،كلذ
ىلع فوقولل عقأوŸأ كل-ت ¤إأ ةرر-ك-ت-م تأرا-يز-ب نو-مو-ق-ي
ام ،عقأوŸأ ‘ لامعلل دوجو ل نأأ أوظحل ثيح ،اهب لاغششألأ
ةيشصولأ تاه÷أ ثأÎكأ مد-ع أو-لا-ق ا-م-ك ىر-خأأ ةر-م د-كؤو-ي

Ãيهني لح ¤إأ لوشصولأ نود تلاحو قفألأ ةيبابشض أذكو مهفل
،ةيحشص ةمزأأ انيدل تدلو ةينكشسلأ ةمزألأ““ أوفاشضأأو ،مهتاناعم
عافترأ اهتمدقم ‘و ةفلتfl شضأرمأأ نم Êاعي انم Òثكلاف
هل أوشضرعتي يذلأ يشسفنلأ بأرطشضلأ ءأرج يومدلأ طغشضلأ
ةلاكولاب لوؤوشسم أوعجأر وأأ ةيجاجتحأ ة-ف-قو-ب أو-ما-ق ا-م-ل-ك
3102 ““2 لدع““ وبتتكم نجهتشسأ ،ىرخأأ ةهج نم .““ةيشصولأ
زا‚إأ ةيلمع اهب متت يتلأ ةيثراكلاب اهوفشصو ىتلأ ةيعشضولأ

تاعمÛأ نإأ ““رأو◊أ““ ـل ءلؤوه لوقي اهتعيلط ‘و ،اهتانكشس
ةحاشسم قيشض ¤إأ فشض ،ةقيشض دج ةيشضرأأ ىلع ت“ ةينكشسلأ
¤إأ اهميلشست ” يتلأ تانكشسلأ ةيعون ةءأدر نع Óشضف ،ققششلأ

امك ،““جلوكيرب““ ءانبلأ لامعأأ ‘ Úلهؤوم Òغ ةقرافأأ لامع
طئاح وحن ةحوتفم اهذفأون ةدحأو ةهجأوب تأرامع3 دجوت
Úب براقتو ي◊أ ةحاشسم قيشض نع كيهان ،ةلباقŸأ ةرامعلأ
42.52.62 مقر ىرخأأ تأرامع ثÓث فرعت امك ،تأرامعلأ
ل اهب زا‚لأ ةبشسن تغلب ثيح ةددعتم لكاششم ي◊أ تأذب
ءانبلل ةينقتلأ ةبقأرŸأ ةئيه حلاشصمو ،ةئاŸاب01 ـلأ ىدعتي

فيشضي ،ةلب ةنيطلأ دأز امو .Úبت-ت-كŸأ ءلؤو-ه بشسح ة-ب-ئا-غ
ةرجؤوم تانكشس ‘ نطقي مهبلغأأ نأأ ،3102 ““2 لدع““ وبتتكم

Ãنم مهجرخيشس ““لدع““ نكشس ةغيشص نأأ أونظو ،ةيلايخ غلاب
ةلاكولأ هذه ¤إأ مهمامشضنأ نأأ دعب اميف أوفتكأ مهنأأ لإأ ،ةمزألأ
مهلعج يذلأ رمألأ ،ايدام م-ه-ل-ها-ك تق-هرأأو ءا-ن-ع م-ه-تدأز
ءانبلأ لامكتشسأ ةيلمع ‘ عأرشسإلأ ةيشصولأ تاه÷أ نودششاني
.ملظŸاب هوفشصو نيذلأ قفنلأ أذه نم جورخلل

يلع ديشس ةÒشصن

:يوايهم روشسيفوÈلا ..رباfl ةثÓث نع فششك

حاقللا تاعفد ¤وأا مÓتسسا ديعاوم هذه

نوــــــــــجتحي ““2 لدــــع““ وــــبتتكم

ق .ىفطشصم

،نمألأ حلاشصم عم قيشسنتلاب ،ششيجلل ةكÎششم زرافم تفقوأأ
91 ¤إأ31 نم ةدتمŸأ ةÎفلأ لÓخ ،تأردfl رجات43

نم تأردıأ نم تاي-م-ك لا-خدإأ أو-لوا-ح ،1202 يفناج
” دقف ،عافدلأ ةرأزول نا-ي-ب ‘ ءا-ج ا-م-ب-شسحو  .بر-غŸأ

جلاعŸأ فيكلأ نم ةÒبك تايمك زجح ،تايلمعلأ هذه لÓخ
نأأ ¤إأ أÒششم ،مأر-غو-ل-ي--ك542,35و راطن-ق81ـب ردق-ُت

نم ة-ي-م-ك-لأ هذ-ه لا-خدإأ تلوا-ح ة-ي-مأر-جإأ تا-عو-م‹
،دد-شصلأ أذ-ه ‘و .بر--غŸأ ع--م دود◊أ Èع ،تأردıأ
ةلشصفنم تايلمع لÓخ ،ششيج-ل-ل ة-كÎششم زرا-ف-م تف-قوأأ
01 ،زرا-فŸأ تأذ تط--ب--شضو ،تأردfl را5Œ ،ةماعنلا-ب
تزجح اميف ،جلاعŸأ فيكلأ نم مأرغوليك5,45و Òطانق
4 ،شضيبلاب كرام÷أ حلاشصم عم قيشسنت-لا-ب ىر-خأأ ةزر-ف-م
،قايشسلأ تأذ ‘و.ةداŸأ شسفن نم مأرغوليك055,9و Òطانق
شسأرحو كردلأ حلاشصمو ،ششيجلل ةكÎششم زرافم تفقوأأ
مأرغوليك591,983 تطبشضو ،تأردfl رجات92 ،دود◊أ

‘ ،كلذ ءاجو .شسولهم شصرق23252و جلاعŸأ فيكلأ نم
Úعو ناشسملتو Âاغتشسمو راششب نم لكب ةقرفتم تايلمع

جربو ةدكيكشس تايلو ¤إأ ةفاشضإلاب ،ةنيطنشسقو تنششو“
ةهج نمو  .شسانيمأأ نإأو يقأوبلأ مأأو ة-با-ن-عو ج-ير-ير-عو-ب
نم لك-ب ،ا-شصخ-شش871 ،ششيج-ل-ل زرا-ف-م تف-قوأأ ،ىر-خأأ

“Ôعو تشسأÚ ي-جا-ب جر-بو مأز-ق flتأذ تزج-حو ،را-ت
ةقرطم351و يئابرهك د-لو-م051و ةبكر-م22 ،زرا-فŸأ

بهذ--لأ ما--خ ط--ي--ل--خ ن--م ن---ط458,16و ط-غ--شض
ىرخأأ تأزيهŒو Òجفت تأدعم ¤إأ ةفاشضإلاب.ةراج◊أو

امك ،بهذلأ نع عورششŸأ Òغ بيقنتلأ تايلمع ‘ لمعتشست
.بيرهتلل ةهجوŸأ ةيئأذغلأ دأوŸأ نم نط046,01 زجح ”
ديشص قدانب5 زجحو نيرخآأ شصاخششأأ5 فيقوت ”و أذه
فلتfl نم ةد-حو04521و غبتلأ ةدا-م ن-م ن-ط151,01و
ءاجو ،ةيرانلأ با-ع-لألأ ن-م ةد-حو449611و ،تابور-ششŸأ
مأأو يدأولأ نم لكب تذ-ف-ُن ة-ل-شصف-ن-م تا-ي-ل-م-ع ‘ ،كلذ
.يزيليإأو ةركشسبو ةياجبو ةلششنخو يقأوبلأ
دوقولأ نم ةÒبك تايمك بيرهت تلواfi طابحإأ ّ” امك

فراطلأو شسأرهأأ قوشسو ةشسبت نم لكب ،Îل15331ـب ردقُت
نم ل-حأو-شسلأ شسأر-ح ن-ك“ ،ر-خآأ قا-ي-شس ‘و ،فود-ن-تو
9 مهنم اشصخشش141ـل ةيعرشش Òغ ةرجه تلواfi طابحإأ

هذه تءاجو .عنشصلأ ةيديلقت برأوق Ïم ىلع أوناك ،ةبراغم
ناشسم-ل-تو تن-ششو“ Úعو نأر-هو ن-م ل-ك-ب ،تا-ي-ل-م-ع-لأ
نم يعرشش Òغ أرجا-ه-م13 فيقوت ” اميف ،Âا-غ-ت-شسمو

نأزيلغو رأردأأو ةلششنخو يزيلإأ نم لكب ،ةفلتfl تايشسنج
ح .فوؤورلا دبع.ناشسملتو

““رخأات““ ببشسب
لاغششألا

 ضسوÒف ءابو روطت ةعباتÃ ةفلكŸا ةيملعلا ةنجللا وشضع ،يوايهم ضضاير روشسيفوÈلا فششك
دروفشسكوأا““ يديوشس-ول‚ألا حاقللا نم ¤وألا تاعر÷ا نأا ،ضسمأا ،انوروك

 .،مداقلا رياÈف رهشش رئاز÷ا ¤إا لشصتشس ““اكينيز-اÎشسأا-

ابرهم43 فيقوت ” اميف

برغŸا نم تاردıا نم تايمك بيرهت ةلواfi ششي÷ا طبحأا اذكه



ريزو ¤إا اههجو ةميلعت ‘ لوألا ريزولا اعدو
ماÎحا ةرورصضب ،ةلولا ¤إا اهنمو ،ةيلخادلا
صصيصصختو ةيمومعلا تاقفصصلا نوناق دونب
ةدئافل ةيمومعلا تاقفصصلا ن-م ة-ئاŸا-ب02
راطإا ‘ صضور-ق ن-م د-ي-ف-ت-صسŸا ،با-ب-صشلا
لوألا ريزولا ةوطخ يتأا-تو .ة-لود-لا ةز-ه-جأا

ريزولا فرط نم اهاقلت ريراقت باقعأا ىلع
،ةرغصصŸا تاصسصسؤوŸا-ب ف-ل-كŸا بد-ت-نŸا
صضفر نع ثدحتت يت-لاو ،تا-فا-ي-صض م-ي-صسن
صصيصصخت ،ÚيلÙا ÚلورؤوصسŸا نم ديدعلا
مهدعاصس ام وهو ،بابصشلا ةدئافل عيراصشŸا

ةقلع اهل يتلا ةصصاخ ،اهنم صضعبلا Ìعت ‘
،ةبدتنŸا ةرازولا ىعصستو .يمومعلا عاطقلاب

فلكŸا بد-ت-نŸا ر-يزو-لا ه-ف-صشك ا-م-ب-صسح

هجو-ت-لا را-طإا ‘ ،ةر-غ-صصŸا تا-صسصسؤوŸا-ب
ةيمنتو معدل ة-ي-ن-طو-لا ة-لا-كو-ل-ل ةد-يد÷ا
بابصشلا ةقفارŸ لبصس داجيإا ¤إا ،ةيتلواقŸا

راطإا ‘ عيرا-صشم ن-م ةدا-ف-ت-صسلا ل-جأا ن-م
ةرغصصم تاصسصسؤوم ءانبو ،يموم-ع-لا بل-ط-لا

يداصصتقلا معد ‘ مهدعا-صست ة-ك-صسا-م-ت-م
ـل لاؤوصس ىلع هدر ‘ ،ريزولا دكأاو .ينطولا
را--طإا ‘ ى--ع--صست ة--مو---ك◊ا نأا ،““راو◊ا““
بابصشلا ةق-فار-م ¤إا ي-مو-ك◊ا ن-ما-صضت-لا

لوعتو .نويدلا ديدصستو مه-ع-يرا-صشم حا‚إل
ةيروهم÷ا صسي-ئر ج-ما-نر-ب ق-فو ة-مو-ك◊ا
نم ةديد÷ا ةيداصصتقلا ةبراقŸا ىلع اÒثك
ردن ةر-غ-صصم تا-صسصسؤو-م ثاد-ح-ت-صسا ل-جأا
بصصانم قلخو ،ين-طو-لا دا-صصت-قل-ل ةوÌلا
قبصسو .ة-لا-ط-ب-لا صصا-صصت-ما اذ-كو ل-غ-صشلا
نم ديد-ع-لا تد-ق-ع نأا ة-بد-ت-نŸا ةرازو-ل-ل

حنم لجأا نم تارازولا صضعب عم تايقافتلا
تا-عا-ط-ق ‘ جا-صسنوأا با-ب-صشل تا-ق-ف-صصلا

تلا-صصتلاو ة-قا-ط-لاو ها-يŸاو ة-حا-ي--صسلا
.اهÒغو

ÚينعŸا ءل-كو-لا دد-ع ن-ع جار-فإلا لاز-ي ل
نع فصشكلا نود ةديد÷ا تارايصسلا داÒتصساب

يأارلا ىدل ةعصساو لدج ةجوم Òثي ،مهتيوه
مد-ع ءارو بب-صسلا ن-ع Úل-ئا--صست--م ،ما--ع--لا
ة-ع-برألا صصي-خاÎلا با-ح-صصأا ن-ع حا-صصفإلا
 .مهتافلم ةعانصصلا ةرازو تبلق نيذلا

نم ةعوم‹ عم ““راو◊ا““ تثد– ،قايصسلا ‘
ثيح ،رارق اذكه ‘ مهيأار لوح ،بعصشلا باون
ع-ن-م يذ-لا ي-عاد-لا ن-ع م-هرود-ب او-لءا-صست
نع ماعلا يأارلا علطإا ن-م ة-ي-صصو-لا ةرازو-لا

. صصيخاÎلا نم نيديفتصسŸا ةيوه
ةصسلج صشماه ىلع تاحيرصصت ‘ ءلؤوه دكأاو
نأا ،ةمألا صسل‹ لخاد لمعلا ريزول عامتصسلا
لثم نوك ،ةيفافصشلاب ةبلاطم ةينعŸا ةرازولا

مد-ع ‘ كك-صشن ا-ن-ل-عŒ تا-صسرا-مŸا هذ--ه
،داÒتصسلا صصخر حنم ‘ ةيداصصتقا صسيياقم ىلع دامتعلا
نيدمتعŸا ءلكولا ةيوه ةفر-ع-م ه-ق-ح ن-م ن-طاوŸا نإا م-ث
دكأا كلذ نود ،مهلاومأاب قلعتي رمألا نأل ،مهرايتخا صسيياقمو
داÒتصسل ديمŒ رارقل مهلبقت مدع ىلع ايلعلا ةفرغلا باون
نم هيلع ةقداصصŸا دعب تاونصس ثلث نم لقألا تارايصسلا

.ناÈŸلا يتفرغ
 ةفرعم نطاوŸا قح نم :يراصسيق

داÒتصس’اب ÚينعŸا ءلكولا
،يراصسيق دومfi ينطولا ريرحتلا ةهبج نع روتانيصسلا برعأا

ءلكولا نع ةعانصصلا ةرازو نلعإا ةقيرط نم هصضاعتما نع
‘ ،يرا-صسي-ق ح-صضوأاو .تارا--ي--صسلا داÒت--صسا--ب Úي--ن--عŸا
لمعلا ريزو-ل عا-م-ت-صسلا ة-صسل-ج صشما-ه ى-ل-ع تا-ح-ير-صصت
برصض ةعانصصلا ريزو““ :نأا ،يعامتجلا نامصضلاو ليغصشتلاو
هذه حنم رارقإا نإا مث ،طئا◊ا صضرع Úناوقلاو فارعألا
انلعجي مهئامصسأا ركذ نود نم ،طقف ءلكو ةعبرأل صصخرلا

‘ ىتحو ،صصيخاÎلا هذهب تحنم يتلا ÒياعŸا ‘ ككصشن
انتوصص مصضن““ :لئاق ثدحتŸا تاذ فا-صضأاو .““ا-ه-ت-ي-فا-ف-صش
تاحيصضوت مدقت نأا ةينعŸا ةرازولا ىلعو ،نطاوŸا توصصل
يه امو ،داÒتصسلاب اهل حومصسŸا تلاكولا ءامصسأا لوح Ìكأا
 نود صصخرلا ءلؤوه حنŸ اهدامتعا ” يتلا صسيياقŸا

ىلع بجوتي يتلا ل-ي-صصا-ف-ت-لا ل-ك ¤إا ة-فا-صضإلا-ب ،م-هاو-صس
.““ ةيلمعلا هذه لوح اهتفرعم نطاوŸا

  Úناوقلا قيبطي بجي :ميعز نب
ءوجللا ميعز نب باهولا دبع روتانيصسلا برغتصسا ،هتهج نم
ع-صضو-لا ل-ظ ‘ ةد-يد÷ا تارا-ي-صسلا داÒت-صسا ة-ي-ل-م--ع ¤إا
،Êوناق لح دوجول اÒصشم ،دلبلا هصشي-ع-ت يذ-لا يدا-صصت-قلا
.تاونصس3 نم لقألا داÒتصسل باهذلا وهو
للخ ةيصشماه تاحيرصصت ‘ لوألا صسمأا ،ميعز نب فاصضأا و
ءلكولا ءامصسأا ركذ يصضتقت ةيفافصشلا““ :ةمألا صسل‹ لاغصشأا
كلهتصسلل داÒت-صسا-ب ق-ل-ع-ت-ي ل ر-مألا نأل ،ن-يدرو-ت-صسŸا
عفديصس نم وهو ،نطاوŸا حلاصصل نوكيصس ا‰إاو ،يصصخصشلا

اذه اذاملف ،تارايصسلا هذه ءا-ن-ت-قل لاو-مألا
بع-صشلا ح-لا-صصل ن-ك-ت ⁄ اذإا ا-مأا ؟م-ي-ت-ع-ت-لا
.““ رخآا رمأا اذهف يرئاز÷ا

 ةيفافصشلا مدع برغتصسن :يوار“
Ëدقت مدع نأا ميكح يوار“ روتانيصسلا دافأاو
مهل حومصسŸا ءلكولا ءامصسأل ةعانصصلا ةرازو
.ةيفافصشلا ‘ اصصقن Èتعي تارايصسلا داÒتصساب
ريزول عامتصسلا ةصسل÷ هروصضح صشماه ىلعو
لكصشم دعي ثدح ام““ :يوار“ حرصص ،لمعلا
تارايصسلا داÒتصسا نوناق ¤إا ةفاصضإلاب ،اÒبك
هيلع قدا-صص ي-ت-لا تاو-ن-صس ثل-ث ن-م ل-قألا
وه هديمŒ صضفرن يذلا هيتفرغ نم ناÈŸلا
.““ Êوناق Òغ اذهو ،رخآلا
مدعو ةيبابصضلا رو-تا-ن-ي-صسلا تاذ بر-غ-ت-صساو

،صصخرلا صصخألابو داÒتصسلا فل-م بو-صشت ي-ت-لا حو-صضو-لا
مهل حومصسŸا ءلكولا ءامصسأا نع حصصف-لا ةرور-صضب ا-ب-لا-ط-م
.داÒتصسلاب

 صضومغلا صضفرن :ةتوبصس
ةتوبصس داؤوف ريرحتلا ةهبج نع روتانيصسلا دقتنا ،هتهج نم
برصضو ةلوؤوصسم Òغ اهايإا اÈتعم ،ةعانصصلا ريزو تاحيرصصت

Ÿا ةيقادصصŸتاحيرصصت ‘ ةتوبصس دافأاو .ةيعيرصشتلا ةصسصسؤو
نم ناك““ : هنأا لمعلا ريزول عامتصسلا ةصسلج تبقعأا ةيصشماه
للخ نم ةيروهم÷ا Úناوق قبطي نأا ريزولا ىلع ردجألا

Œتصسا نوناق ديصسÒلدب تاونصس ثلث نم لقألا تارايصسلا دا
حيرصصتلا مهحنم ” نيذلا تارايصسلا ءلكو ةلأاصسم ¤إا ءوجللا
هذه ىتح““ :نأا قايصسلا تاذ ‘ افيصضم ““تارايصسلا داÒتصساب
اذهب يظح نم ملعن لو صضومغلا نم Òثكلا اهبوصشي ةلأاصسŸا
.““ ليصضفتلا

ح .فوؤورلا دبع

ةاناعم يورت ليصصافت يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم ًارخؤوم تلقانت
جردم ¤إا مهلقن للخ نم Òبكلا ملظلا نم ةلديصص3 ةنصس ةبلط
،ةدخ نب فصسوي نب ،ةيزكرŸا ةعما÷اب ةيصسيئرلا ةيلكلاب Ëدق
535 مهددع زواجتي امنيب ،طقف بلاط021 ›او◊ عصستي يذلاو

انوروك صسوÒف ءارج ةيداعلا Òغ ة-ي-ح-صصلا فور-ظ-لا هذ-ه ‘
.دجتصسŸا
ةيلكلا لخاد عصسوأا ر-خآا جرد-م دو-جو ى-ل-ع ة-ب-ل-ط-لا د-كأا د-قو
‘ ةبلطلا بلط تصضفر ةيلكلا ةرادإا نأا لإا ،نونكع Íب ةيلصصألا
اهلباق ةوطخ ‘ Èكألا جردŸا ‘ تبصسلا مويب صسورد ة‹رب
ىلع درلا نوررقي مهلعج نيÒبك صضاعت-ماو بج-ع-ت-ب ة-ب-ل-ط-لا
.ءاعبرألا صسمأا موي ،ةيجاجتحا ةفقو ميظنتب ÚلوؤوصسŸا فاحجإا
ةاناعŸا نع تابلاطلا ىدحإا تثد– ““راو◊ا““ ـل حيرصصت ‘و
نوؤوجلي مهلعج ام ،ةلديصصلا ةثلاث ةنصس ةب-ل-ط ا-هد-ب-ك-ت-ي ي-ت-لا
نأا ةصصاخ ،مهرطاوخ ‘ جولي ام لك نع Òبعتلاو جاجتحلل
¤إا بورهلا ةصسايصس مهعم جهتنتو مامتها يأا مهÒعت ل ةرادإلا
ةعماج ‘ عيباصسأا ةثلث ةدŸ انصسرد““ قايصسلا ‘ تلاقو  .مامإلا
ةعماجلل انلقنب اوماق بط ةيناث ةنصس لوخد دعبو ،نونكع نب
يأاب نكÁ ل هيلإا انلقن يذلا جردŸا نأا وه لكصشŸا ،ةيزكرŸا

ابلاط06 ـل عصسي هنأل ،ةبلطلا ددع بعوتصسي نأا لاكصشألا نم لكصش
هذه تناكو .فا-ع-صضإلا تار-صشع-ب ه-قو-ف-ي ›ا-م-جإلا ا-ندد-عو

قفن ‘ جردŸ ةبلطلا لقن اهدعب متيل ،جاجتحلل ¤وألا ةرارصشلا
ل اذهو ةيذحألاو ةصسبلألا يعئاب مامأا ةيزكرŸا ةعماجلل عبات
جردÃ طقف نوجتÙا بلاطو .مهبصسح مهاوتصسŸ ةتبلا ىقري
هنوصسردي يذلا ليبنلا صصصصختلل ىقريو ،ةبلطلا ىوتصسÃ قيلي
بلطŸا اذ-ه-ل ة-با-ج-ت-صسلا م-ت-ت ⁄ نإاو ،م-هدد-ع بعو-ت-صسيو
ىمصسم Òغ لجأل لبقŸا دحألا موي مهجاجتحا ةبلطلا لصصاويصس
.مهديكأات قفو

ف .ليبن
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لـــfi فلأا15 نع فضشك
ماع ريدم ..لغتضسم Òغ

:ةراــــجتلا ةرازو

باـــــبصسأا هذــه
راعصسأا ‘ تادايزلا

ةيئاذغلا داوŸا
ةيراجت-لا ة-ط-صشنأل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا ف-صشك
نع ،يلق يماصس ،ةراجتلا ةرازوب اهميظنتو
صسيئر تلfi نم لfi فلأا15 وحن ءاصصحإا
افيصضم ،نآلا ىتح لغتصسم Òغ ةيروهم÷ا
تاهج نم اهللغتصسل اهيف رظنلا متيصس هنأا
 .ابيرق ىرخأا
فيصض““ جمانÈب افيصض هلوزن ىدل ،يلق لاقو
بلطب هنأا ،ءاعبرألا ،¤وألا ةانقلل ““حابصصلا

ءا-صصحإا-ب دل-ب-ل-ل ا-ي-ل-ع-لا تا-ط-ل-صسلا ن-م
تايدلبلا ‘ فرعت تحبصصأا يتلا تلÙا
” ““ة-يرو-ه--م÷ا صسي--ئر تلfi““ م--صسإا--ب
15 اهنيب نم لfi فلأا121 نم Ìكأا ءاصصحإا
،نآلا ىتح ةلوه‹ بابصسأل لغتصسم Òغ فلأا

‘ تاءارجإا ذختتصس تاطل-صسلا نأا ا-ف-ي-صضم
نم اه-لل-غ-ت-صسا م-ت-ي-صس اÃرو نأا-صشلا اذ-ه
.ىرخأا تاهج
قوصس236 دوجو ¤إا راصشأا ،هتاذ قايصسلا ‘و
اÒصشم ،نآلا ىتح هللغتصسا متي ⁄و زجنم
رمألاب رظ-ن-ل-ل ا-ه-ب-ي-صصن-ت ” ا-نا÷ نأا ¤إا
ةداعإل ةلو-لا ل-خد-ت ةرور-صض ¤إا تصصل-خو
ة-يراو÷ا قاو-صسألا هذ-ه ‘ طا-صشن-لا ثع--ب
.ةلاطبلاو يزاوŸا طاصشنلا ىلع ءاصضقلل

هÈتعا ام لوؤوصسŸا زر-بأا ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
حلاصصŸ ةيناديŸا ةعباتملل ةدي÷ا جئاتنلاب
Òبادتلاو يزاوŸا طاصشنل-ل ةرا-ج-ت-لا ةرازو
،قوصسلل مئادو رقتصسم ليو“ نامصضل ىلثŸا

طاصشنلا ‘ ط-صشا-ن ف-لأا13 جامدإا اد-كؤو-م
صصاÿا طاصشن زمر04 ثادحتصساو يمصسرلا
وأا طورصش نودبو ةلقنتŸا ةراجتلا طاصشنب
” ه-نأا ¤إا را-صشأاو .ة--يرادإا ة--ي--طار--قوÒب
ديدج يراŒ لجصس0002 نم ديزأا ليجصست

. لاÛا اذه ‘0202 ماع ‘
ءاصصحإا نع ثدحتŸا فصشك ،ىرخأا ةهج نم
ةباقرلا ناوعأل ل-خد-ت ف-لأا587 ن-م د-يزأا
ترفصسأا ،يصضقنŸا ماعلا للخ لصشغلا عمقو

¤إا تدأا ةفلاfl فلأا55 نم ديزأا ةنياعم نع
امك ،قلعتت تازواŒ ببصسب ةيئاصضق تاعباتم
ببصسب ةفاظنلا للتخا وأا ماد-ع-نا-ب ،ح-صضوأا
اتفل ،دلبلا اهب ر“ يتلا يحصصلا فرظلا
ن-م ة-ف-لاıا هذ-ه Òطأا-ت م-ت-ي-صس ه-نأا ¤إا
ةكÎصشم ةيرازو تارارقب يميظنتلا بنا÷ا

داوملل ةجتنŸا تادحولا لك اقحل مزلتصس
بصسح راغصصلا را-ج-ت-لا ى-ت-حو  ة-ي-ئاذ-غ-لا
قو-صسلا ‘ را-ع-صسألا ءل-غ ع-جرأاو .هÒب-ع-ت
جراÿا ‘ اهراع-صسأا عا-ف-ترا ¤إا ة-ي-ن-طو-لا
صضافخناو نحصشلاو لقنلا في-لا-ك-ت ةدا-يزو
.رلودلا عم ةنراقم رانيدلا ةميق

ياب رمعأا

:ةلولا رمأاي لوألا ريزولا

““جاصسنوأا““ بابصشل تاقفصصلا نم ةئاŸاب02 صصيصصخت

!لصصاوتي لد÷ا ..تارايصسلا داÒتصسا

:مهتارضضاfi هيف نولوازي اجردم اودجي ⁄

نوــصضفتني ةـــــلديصصلا ةــــبلط

لوتاب ديعضس

ةدم ذنم مهروجأا اوقلتي ⁄ مهنإا اولاق

حوــــتفم بارصضإا ‘ ءاــــصصحإلل ينطولا ناويدلا لامع
مهيقلت مدعب اديدنت لمعلا نع حوتفم بارصضإا ‘ تاءاصصحإل-ل ي-ن-طو-لا ناو-يد-لا لا-م-ع ل-خد
.فارصشتصسلاو ةنمقرلا ةرازو ¤إا مهليو– دعب ،روجألا
نع““ راو◊ا ةديرج““ عم يفتاه لاصصتا ‘ ،تاءاصصحإلل ينطولا ناويدلل ةينطولا ةباقنلا تÈعو

ةلودلل ةماهلا ةيزكرŸا ةصسصسؤوŸا هذه وفظوم اهنم Êاعي يتلا ديدصشلا ءايتصسلاو رمذتلا ةلاح
عمج نع ةلوؤوصسم اهرابتعاب ةيمصسرلا ةيŸاعلا تا-م-ظ-نŸاو تا-ئ-ي-ه-لا ف-ل-تıو ة-ير-ئاز÷ا
.اصضيأا ةباقنلا هيلع تدكأا املثم ةيداصصتقلاو ةيعامتجلاو ةيئاصصحإلا تاموعŸا رصشنو ة÷اعمو

نم ينطولا ناويدلل ةماعلا ةرادإلا مامأا ةيجاجتحا تافقو ميظنت يلع تمدقأا يتلا ةÒخألا هذه
ةيعامتجلا فورظلا ببصسب مهفاصصنإاو لخدتلاب ايلعلا تاطلصسلا Úبلاطمو مهتوصص لاصصيإا لجأا
‘ هبصص ” بتار رخآا نأا ذإا ،ةماهلا ةبزكرŸا ةصسصسؤوŸا هذه وفظوم اهنم Êاعي يتلا ةيداŸاو

هذه لك ببصس نأا ¤إا ةÒصشم ،مرصصنŸا ماعلا نم Èمصسيد ‘ ناك عاطقلا اذه يفظوم تاباصسح
›ا ةيلاŸا ةرازو نم ةياصصولا نم ةياصصولا ةطلصس Òيغت وه ةيعامتجلا مهتيعصضو ‘ لكاصشŸا
‘ ردصص يذيفنتلا موصسرŸا نمصض ارخؤوم اهثادح-ت-صسا ” ي-ت-لا تاءا-صصحإلاو ة-ن-م-قر-لا ةرازو
يتلا ةيونعŸاو ةيلاŸا تازايتملا نم Òثكلا عييصضت ¤إا مهب ىدأا ا‡ ،مقر ةيمصسرلا ةدير÷ا
.ةÁدقلا ةياصصولا لظ ‘ اهنم نوديفتصسي اوناك
مهماهم ينطولا ناويدلا وفظوم اهيف لوازي يتلا ةيبابصضلا ءاوجألاو ةيبلصسلا فورظلا هذه لك
ءاصشنإا للخ نم فقوŸا كاردتصساب ةبلاطملل مهقوقح نع عافدلاب  ةلوıا ةباقنلاب تعفد
،تاقلعلا ميظنتو تايلوؤوصسŸا ديد– هبجوÃ مني ،ينطو-لا ناو-يد-لا-ب صصا-خ ي-ل-خاد نو-نا-ق
نم ÚفظوŸا صضعبل حمصسيصس ا‡ ناويدلا اذه لخاد تايوتصسŸا بيترت ةداعإا ¤إا ةفاصضإلاب
..اصضيأا ةيصصولا ةباقنلا اهيلع تدكأا يتلا بلاطŸا نمصض ةيرادإلا ةيقÎلا ‘ مهقح يلع لوصص◊ا

ياب رمعأا

نع حاضصفإلا مدع ببضسب
   صصيخاÎلا باحضصأا ةيوه

صصيضصختب قلعتŸا دنبلا ‘ ةيمومعلا تاقفضصلا نوناق ‘ ءاج اÃ ديقتلا ةرورضضب مهرمأاي ةلولا ¤إا تاميلعت لوألا ريزولا هجو
.ما‚وأاو جاضسنوأا كانك ةزهجأا نم ديفتضسŸا بابضشلا ةدئافل ةيمومعلا تاقفضصلا نم ةئاŸاب02
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 ـه٢٤٤1 Êاثلأ ىدامج80  قـفأوŸأ

هدعو دنع ””سسوم””
عر-ضشو هد-عو د-ن-ع ،ة-يدŸأ ›أو نا-ك

ةمئاق نع فضشكلأ ‘ ـ لاق املثم ـ Óعف
.ةيعامتج’أ تانكضسلأ نم نيديفتضسŸأ

نم ديزأأ م-ضضت ة-م-ئا-ق ن-ع جأر-فإ’أ ”و
هذه ،ةي’ولأ ةمضصاع-ب د-ي-ف-ت-ضسم ف-لأأ
تيقلو جاجتحأ ىندأأ فرعت ⁄ ةÒخأ’أ

لانو ،ن-طأوŸأ ل-ب-ق ن-م أÒب-ك ا-ب-ي-حر-ت
ةيرومأاŸأ نأ’ ءانثلأ ةيدŸأ ةرئأد صسيئر
.أدج ةبعضص تناك
رامضسلأ عأرذ ةرئأدب تانكضسلأ عيزوت ‘ هضسفن صسيئرلأ ح‚و ،أذه
قناضس تايدلب ‘ كلذكو ،جاجتحأ ىندأأ فرعت ⁄ ىرخأ’أ يهو
⁄و  نيديف-ت-ضسŸأ م-ئأو-ق ن-ع جأر-فإ’أ ” ثي-ح ،È‹و نأو-غ-ضسو
.ركذت تأزواŒ يأأ لجضست
نكضس فلأأ نم ن-يد-ي-ف-ت-ضسŸأ ة-م-ئا-ق ن-ع ،صسمأأ لوأأ نÓ-عإ’أ ”و
تيقلو ركذت تأزواŒ يأأ لجضست ⁄ ثيح ،يراخبلأ رضصق ةيدلبب
،نوعطلأ عأديإ’ زكأرŸأ حتف ” امك .ةنكاضسلأ لبق نم ناضسحتضسأ

ن-ك-ضسلأ ن-م ن-يد-ي-ف-ت-ضسŸأ ة-م-ئا-ق ن--ع جأر--فإ’أ ر--ظ--ت--نŸأ ن--مو
،ةيقأوÈلأو ناميلضس ينب نم لكب ،مداق-لأ عو-ب-ضسأ’أ ي-عا-م-ت-ج’أ

.يعامتجأ نكضس فلأأ عيزوت  متي ثيح
يديعضس .حبأر :ةيدŸأ

تايدلبلل ةيناديم تارايز ‘ ””Êارمع””
،ة--يأدر--غ ة---ي’و ›أو ن---ل---عأأ

ه-ما-ي-ق ن-ع ،Êأر-م-ع مÓ-عو--ب
لبقتضسŸأ ‘ ةينأدي-م تأرا-يز-ب
تايدلب ىوتضسم ىل-ع ،بير-ق-لأ
لمع تاضسلج اهللختت ،ةي’ولأ
ÊدŸأ عمتÛأ ولث‡ اهر-ضضح-ي

 .رأرقلأ عنضص ‘ مهكأرضشإ’
،ة--يأدر---غ ة---ي’و ›أو د---كأأو

جئاتن-ل م-ي-ي-ق-ت ة-ضسل-ج لÓ-خ
ة-يد-ل-ب-ل ة--ي--نأد--يŸأ ةرا--يز--لأ

ةضسأرد ةرورضض ىلع ،يل-ي-ل-ت-م
بلا-طŸأو ت’ا-غ-ضشن’أ ع-ي-م--ج

بضسح كلذو ،ة---------حور---------طŸأ
ةكب-ضش ¤إأ بور-ضشلأ ءاŸا-ب د-يوز-ت-لأ ن-م ة-يأد-ب ة-يو-لوأ’أ
،ة-ي-بÎلأ ،ة-ح-ضصلأ ،زا-غ-لأ ،ءا-بر-ه-ك-لأ ،ي-ح-ضصلأ فر--ضصلأ
بعŸÓأ ة-ئ-ي-ه-ت ع-م قر-ط-لأ د-ي-ب-ع-ت ،ة-ي-مو-م-ع-لأ ةرا--نإ’أ
 .ÚنطأوŸأ ت’اغضشنأ نم اهÒغو ةيرأو÷أ

افÓغو ةضسأرد بلط-ت-ت ي-ت-لأ بلا-طŸأ صضع-ب حر-ط ” ا-م-ك
قيرطلأ ‘ ةيندŸأ ةيام◊أ ةدحو ءانب اميضس’ ،اضصاخ ايلام
Òضصقلأ ةبعضش ي-ح ط-بر-ي ر-ضسج ءا-ن-ب ،701 مقر ين-طو-لأ

دي-ضس لأ ي-ح-ب Èع-م ءا-ن-ب أذ-كو ،ى-ط-ضسو-لأ قرأو-ضس ي-حو
” امك .ةيضساضسأأ دعت يتلأ بلاطŸأ نم اهÒغ ¤إأ خيضشلأ

زا‚إأ رأرغ ىلع ،ت’اغضشن’أ صضعب ةضسل÷أ لÓخ حرط
،701 مقر ينطولأ ق-ير-ط-لأ ‘ ة-ي-ندŸأ ة-يا-م◊أ ةد-حو

قرأوضس يحو Òضصقلأ ة-ب-ع-ضش ي-ح ط-بر-ي ر-ضسج ءا-ن-بو
.خيضشلأ ديضس لأ يحب Èعم ءانب أذكو ،ىطضسولأ

ق .Òمضس :ةيأدرغ

لظلا قطانم ذيمÓتل ةهجوم تÓفاح01ـلا ””يوÓج””
تÓفاح01 ،ةليضسŸأ ةي’و ›أو ،يوÓج رداقلأ دبع عزو

ىلع زجعلأ ةيطغتل ،لظ قطانم01 ةدئافل يضسردŸأ لقنلل
،رورضس نب لج◊أ Úع ،ديضضاعŸأ ،فيراعŸأ نم لك ىوتضسم

لد‹أ ،صسراف Úع ،ميهأر-بأ يد-ي-ضس د’وأأ ،ف-ي-ضسم ،ما-ت-لو
.دعاضسŸأ لبجو

‘ ىرخأأ تايدلب صسمتضسو ،ةلضصأوتم ةيلمعلأ نأاب ›أولأ فضشكو
لقنل صصضصختضس رضشعلأ تÓفا◊أ نأاب اح-ضضو-م ،ة-مدا-ق-لأ ر-ه-ضشأ’أ
.طقف طضسوتŸأو يئأدتب’أ روطلأ ‘ ذيمÓتلأ

دوأدوب .كوÈم :ةليضسŸأ

›أو ف---ّل----ك
،نأر---هو ة----ي’و
ل-ك ،يرا-ج دو-ع--ضسم
ة--حÓ--ف--لأ ر--يد--م ن--م
ذا-خ-تا-ب ،ن-ك--ضسلأ ر--يد--مو

ع--فر--ل ة--مزÓ--لأ تأءأر---جإ’أ
ةضصح زا‚إاب ةقل-ع-تŸأ ل-ي-قأر-ع-لأ

يتقطنم ىوتضسم ىلع ي-ف-ير-لأ ن-ك-ضسلأ
أدكؤوم ،تÓيلت دأو ةيدلبب ةيدهŸأو ليلاقضشلأ

ع-م ق-ي-ضسن-ت-لا-ب صصا-خ ف-ل-م Òضض– ى-ل-ع
ل-م-ضشت نأأ ى-ل-ع ،ن-يد-ي-ف-ت-ضسŸأ ي--ل--ث‡
تاعمŒو ىرق ةدع مضضت يتلأ ةيلمعلأ

،ةي–أوفلأ نم لكب ،ءا-ي-حأأو ة-ي-ن-ك-ضس
نم ةعوم‹ ،ليلامضشلأو ل-ي-لا-ق-ضشلأ
،عيراضشم70 اهددع غلاب-لأ ع-يرا-ضشŸأ

عيراضشم30 لاغضشأأ ن-م ءا-ه-ت-ن’أ ”
ةئيهت ةداعإأ رأرغ ىلع ،اهمÓتضسأو

ى-ل-ع را-ط-مأ’أ ها-ي--م فر--ضص ةا--ن--ق
¤إأ ة-فا-ضضإ’ا-ب ،ة-يد-هŸأ ىو--ت--ضسم

ةيفيرلأ ةرا-نإ’أ عور-ضشÃ ل-ف-ك-ت-لأ
ةيدهŸأ يتقطنم Úب طبأرلأ قيرطلأو

ةرا-نإ’أو تا-قر-ط-لأ د-ي-ب-ع-ت عور-ضشم ،ل--ي--لا--ق--ضشلأو
ةقطنم ىوتضسم ىلع ةفضصرأ’أ زا‚إأو ةيجراÿأ
 لامأأ .ع:نأرهو.ةي–أوفلأ

””يراج””
نكسسلاب متهم

يفيرلا

Úطروتملل ىدسصتنسس ..سسادسس
راقعلا بهن ‘

ةدا-عإا-ب ،صسأد-ضس ر-ضضÿ ،ف-ل-ضشلأ ة-ي’و ›أو د-ه--ع--ت
دضصر دعب ،صصاخ لكضشب راقعلأو ةحÓفلأ عاطق عقأو بيترت

Œف-لأ را-ق-ع-لأ ى-ل-ع ءأد-ت-ع’أ صصخ-ت تأزوا-Óقطانم ةدعب يح
ةيوتضشلأ ةرودلأ صشماه ىلع ،صسأدضس رضضÿ ›أولأ لاقو .ةي’ولاب
تأراقع-لأ ى-ل-ع ة-يو-ضضو-ف-لأ تأءا-ن-ب-لأ نإأ ،ي-ئ’و-لأ ي-ب-ع-ضشلأ صسل-ج-م-ل-ل

.اما“ لوبقم Òغ رمأأ وهو ،هابتنÓل هتف’و ةرضشتنم ةيحÓفلأ
هذه”” :›أولأ فاضضأأو .””ةيناطيضش”” ىرحأ’اب وأأ ،ةينوناق Òغ قرطب متي كلذ نأاب ،هثيدح ‘ ›أولأ فضشكو
دهضشت”” ذإأ ،””ةيحÓفلأ يضضأرأ’أ ىلع تنمضسإ’أ رضشنب بدو به نم لكل تحمضس يحÓفلأ راقعلأ بهن ‘ قرطلأ
تأءأرجإأ يأأ بايغ لظ ‘ ةلودلل هتيكلم دوعت يذلأو ،يحÓفلأ راقعلأ ىلع ءÓيتضس’أ ةرهاظ يمانت  ةدع تايدلب

تاميلعت رأدضصإاب ةيئ’ولأ تاطلضسلأ ةبلاطم ¤إأ ÚحÓفلأ ديدعب عفد ام وهو ،ةرهاظلأ هذهل يدضصتلأ لجأأ نم ةيعدر
‘ ÚطروتŸأ ةبقاعمو ةيحÓفلأ يضضأرأ’أ ىلع يدعتلأ حبكو يروفلأ لخدتلأ لجأأ نم نمأ’أ حلاضصمو ةيدلبلأ حلاضصŸ ةمراضص
لهؤوت يتلأ تاموقŸأو تايناكمإ’أ نأأ مغر”” Óئاق ،ةي’ولاب ةحÓفلأ عاطق نهأر ،أرخؤوم فلضشلأ ›أو دقتنأ ،لضصتم قايضس ‘ .””اهبهن
ةيحÓفلأ تأراقعلأ نم Òثكلأ”” :افيضضم ،””ةÒثك بابضسأ’ ةلودلأ تاعلطت نع فلتخي عقأولأ نكل ،زايتماب ايحÓف ابطق حبضصتل ةي’ولأ

يضضأرأ’أ مظعم نأأ ¤إأ اتف’ ،””ÚيلÙأ ÚلوؤوضسŸأ صضعب ؤوطأوتب حلضسŸأ تنمضسإ’أ همهتلأ اهضضعب نأأ امك ،بيقر وأأ بيضسح نود ىÎضشتو عابت
 .يغبني امك اهÒيضست متي ⁄و ،اهل ىثري ةلاح ‘ يه اهيلع لَوعُي يتلأ

تلول“ Òمضس :فلضشلأ

عيراسشŸا لاغسشأا ءاهنإا لجعتسسي ””دويعسس””
‘ عأرضسإ’أ ةرورضض ىلع ،Òخأ’أ هعامتجأ ‘ ،دويعضس ديعضس ،ةديعضس ›أو ددضش
.ةددÙأ اهلاجأأ ‘ اهميلضست دضصق كلذو ،ةيومنتلأ عيراضشŸأ لك لاغضشأأ ةÒتو
‘ اهميلضستو ،لاغضشأ’أ ءاهنإأ عيرا-ضشŸا-ب Úف-ل-كŸأ ،ةد-ي-ع-ضس ة-ي’و ›أو ل-ج-ع-ت-ضسيو
،ةÁدتضسمو ةرقتضسم ةيمنت قيق–”” :نإأ ،دويعضس ديعضس ،ةديعضس ›أو لاق.اهلاجآأ
لفكتلأو ،ةضصاÿأ اهتايناكمإأو ةقطنم لك تابلط-ت-م را-ب-ت-ع’أ Úع-ب ذ-خأ’أ بل-ط-ت-ي
يتلأو ،ةلماضش ةيلfi ةيمنت قيق–”” مث نمو ،””مهتاعلطتب مامته’أو دأرفأ’أ تاجاحب
هجوب ةيلÙأ تاعام÷أو ماع هجوب ةلودلأ هيلإأ ىعضست يذلأ يضساضسأ’أ فدهلأ دعت

ر .ماضصع :ةديعضس.””صصاخ

:””دوهزم»
 تانكسسلا عيزوت ةمانزر ماÎحا بجي
ىلع ،دوهز-م ق-ي-فو-ت ،ة-ن-تا-ب ة-ي’و ›أو د-كأأ

ة-ل-ضصأو-م ةرور-ضض
عيزوتلأ ة-ي-ل-م-ع
ةمانزر-لأ بضسح

،ا-ه-ي-ل-ع ق--ف--تŸأ
ة--ي---م---هأأ أزÈم
ى-ل-ع ة-ظ--فاÙأ
تانكضسلأ

تاحاضسŸأو
ءأرضضÿأ

ةعباتلأ ق-فأرŸأو
.اهل
›أولأ ددضش ا-م-ك

ة-ضصاÿأ ع-يرا-ضشŸأ ل-ك م-ي-عد--ت بو--جو ى--ل--ع
لاجآ’أ ‘ اهمÓ-ت-ضسأ طور-ضش Òفو-تو ن-ك-ضسلا-ب
ل-ك ة-ق-فأر-م ة-ل-ضصأو-م ى--ل--ع أد--كؤو--م ،ةددÙأ
نكضس ‘ مهق-حو م-ه-فأد-هأأ ق-ي-ق– ‘ Úي-ن-عŸأ

.غيضصلأ فلتخÃو قئ’
ر-يدŸأ ة-ق-فر-ب دو-هز-م ق-ي-فو-ت فر--ضشأأو ،أذ--ه

،يلÙأ ريدŸأ روضضحبو ،””لدع”” ةلاكول يوه÷أ
0081 ةضصح تانكضس حيتافم ميلضست ةيلمع ىلع
.راجيإ’اب عيبلأ ةغيضصب نكضس

  ن .ديرف :ةنتاب



Y«û¢ Jû°ƒ±
مهتمدقم ‘ نئابزلا دجو ›اوتلا ىلع Êاثلا مويلل
مهتحنم بحسس نم Úمورfi مهسسفنأا ،نودعاقتŸا

زكرملل ›آ’ا كابسشلا لطعت ببسسب ،مهبتاورو
‘ ببسست ام ،ةمسصاعلاب ةياغر ةيدلب طسسوب يديÈلا

مدع عم يسسيئرلا لخدŸا دنع ةيهانتم’ Òباوط
نمو للÿا نيأاف ،يعامتج’ا دعابتلا ماÎحا

 ؟بطعلا حلسصي ىتمو ؟لوؤوسسŸا

Úشسو ينب ةيدلبل يبعششلا سسلÛا ‘ فقوŸا ديشس دادشسن’ا لازام
ةقداشصŸا ءاشضعأ’ا ةيبلغأا سضفر دعب ةشصاخ ،فيطشس ةي’و لامشش
ةيرابجإا تاقفن نمشضتت يتلاو١٢٠٢ ةنشسل ةيلوأ’ا ةينازيŸا ىلع
معاطŸا فيراشصم ىتحو ةيمومعلا ةرانإ’او ةقاطلا فيلاكت لثم
.ةيشسردŸا

ةلشسار-م ¤إا ىد-ع-ت ل-ب ،ط-ق-ف د◊ا اذ-ه د-ن-ع ر-مأ’ا ف-قو-ت-ي ⁄و
نم ،رهششلا اذه ،ةلبع لامك فيطشس ›او سسلÛا ءاشضعأا ةيبلاغ

سسلÛا سسيئر عم لشصا◊ا عارشصلا ةقي-ق-ح ى-ل-ع ه-عÓ-طا ل-جأا
عجرأاو ،ةينازيŸا ىلع ةقداشصŸا نوشضفري م-ه-ل-ع-ج ا-م ،يد-ل-ب-لا
¤إا ،يدلبلا سسلÛا سسي-ئر تا-شسا-ي-شسل نو-شضفار-لا ءا-شضعأ’ا

ةيدارفن’ا تارارقلا ذا-خ-تا ا-م-ئاد ل-شضف-ي Òخأ’ا اذ-ه نو-ك
Òيشست ةقيرط لوح تازواجتلا نم ديدعلا ليجشست عم ،سسلÛا نم ةيعام÷ا ةقفاوŸا ذخأ’ ةدوعلا نود
ىلع ةقداشصŸا هيشضراعم سضفر ببشس ،يدلب-لا ي-ب-ع-ششلا سسلÛا سسي-ئر ع-جرأا ه-ب-نا-ج ن-م.ةيدلبلا نوؤوشش
لبق نم قيقحتلل دعتشسم هنأاب افيشضم ،¤وأ’ا ةجردلاب ةقيشض ةيشسايشس تاباشسح ¤إا ،ةيلوأ’ا ةينازيŸا
.سسلÛا ءاشضعأا لبق نم ةهجوŸا تاماهت’ا لوح ةيشصولا تاه÷ا

رايخ ¤إا ،ةلبع لامك ،لوأ’ا يذيفنتلا لوؤوشسŸا ءو÷ ،فيطشس ةي’و لخاد نم رداشصم دعبتشست ⁄و
Œا طاششن ديمÛشسو ينبل يدلبلا سسلÚ، ق ةيدلب عم ارخؤوم لعف املثمÓتاعارشصلا ببشسب ،ةيبون÷ا ل

Òشسلا ىلع ابلشس رثؤوي ام وهو سسلÛا لخاد دادشسن’ا ثودح ‘ اببشس ناك ام ،ءاشضعأ’ا Úب ةرمتشسŸا
    .ةيدلبلا طاششنل نشس◊ا

هبارعل .ح :فيطشس

7

 رمتسسم Úسسو ينب سسل‹ دادسسنا

نم لجيج تايدلب ديوزت عورسشم
دسسجتي نل ةبايسسوبو طولبات دسس

دو------عو نأا ود-------ب-------ي
ة----شصاÿا Úلوؤو-----شسŸا
سشط-ع-لا ة-مزأا ءا-ه--نإا--ب
ف’آا اه-ن-م Êا-ع-ي ي-ت-لا
سضع-----ب-----ب Úن-----طاوŸا
ن-ل ل-ج--ي--ج تا--يد--ل--ب
اذهو ،ا-ب-ير-ق د-شسج-ت-ت
دو--عو ر--خ---ب---ت د---ع---ب
يتلا ةيلÙا تا-ط-ل-شسلا
عورششŸا ميل-شست تد-كأا
.يشضاŸا فيشصلا
لمعلا ةشسلج نأا ،يشضام فشسوي ،ينطو-لا ي-ب-ع-ششلا سسلÛا-ب بئا-ن-لا د-كأا
ءاردŸاو ةرازولل ماعلا Úمأ’ا روشضحبو ةيئاŸا دراوŸا ريزوب هتعمج يتلا
ينطولا ناويدلل ماعلا ريدŸاو ها-يŸا ة-ير-ئاز-ج-ل-ل ما-ع-لا ر-يدŸاو Úيز-كرŸا
قرطتلا نع ترفشسأا ةيئاŸا دراوملل لجيج ةي’ول يئ’ولا ريدŸاو Òهطتلل
لجشسŸا رخأاتلا اهنيب نمو عاطقلا سصخ-ت ي-ت-لا ت’ا-غ-ششن’ا ن-م د-يد-ع-ل-ل

Ãط-نا تا-يد-ل-ب-لا ن-م دد-ع د-يوز-ت عور-شش-Óثيح  ،ةبايشسوب د-شس ن-م ا-ق
يذلا عورششŸا ديشسŒ ‘ رخأاتلا نم عون دوجوب عاطقلا ولوؤوشسم فÎعا
ةرازولا دهعت يشضام بئانلا دكأا دقو اذه ،ةينعŸا قطانŸا ناكشس هرظتني
ةشسمخ اهاشصقأا ةدم ‘ ¤وأا ةلحرمك بورششلا هايŸاب ةيليŸا ةيدلب ديوزتب

ةياهن عم ةوطÿا اهلمششتشس ىرخأ’ا تايدلبلا يقاب نأا Úح ‘ ،اموي رششع
ةداŸا هذهب دوز-ت-شس ي-ت-لا تا-يد-ل-ب-لا سصو-شصخ-ب ا-مأا .ل-ب-قŸا سسرا-م ر-ه-شش
،ةلميج ‘ لثمتتف ¤وأ’ا اهتلحرم ‘ طولبات دشس نم اقÓطنا ةيوي◊ا
Òهاطلا ةيدلب ميعدت ىلع اشضيأا ديكأاتلا ” امك .سسيجاي نب ةعيردوب
،يبيبح ينب ةعم÷ا تايدلب نم لك نأا Úح ‘ ،مرقعلا دشس نم اقÓطنا

نأا ىلع ،ةقطنŸا ‘ ةدوجوŸا رابآ’ا نم دوزتشسف رشصنعلا ،لوجع داو يÒخ
رابآا رف◊ ةلجعتشسم ةيلمع ليج-شست ن-م ر-ك-شسع د’وأا ة-يد-ل-ب د-ي-ف-ت-شست
  ثارح ةرون :لجيج .برششلل ة◊اشصلا هايŸاب ناكشسلا ديوزتل

 ةلهؤوم تاراطإاب راششب ةيدلب معد حÎقا

 راــسشب ›اول دـيسشرب فسسوي بئاــنلا ةــلاسسر ‘ ءاــج اـم اذه
ت’اغششنا ءاوتحا ةرورشضب اهيف ابلاطم بتاكلب دمfi راششب ›او ¤إا ةلاشسر ديششرب فشسوي راششب ةي’و نع بئانلا هجو
.راششب ةيدلب ينطاوم
كاردتشس’ لاÛا اذه ‘ ةلهؤوم تاراطإاب راششب ةيدلب معد ،اهنم ةخشسن ىلع ““راو◊ا““ تلشصح يتلا ةلاشسرلا ‘ بئانلا حÎقاو

تانكشسو مÓشسلاو ،ةمركلا يح رارغ ىلع ءايحأا ةدع لكاششم دنع ةلاشسرلا سسفن ‘ بئانلا فقوو.ةرخأاتŸا عيراششŸا زا‚إا
ةميقب ةيدلبلا اهنم تدافتشسا تاقفشص نع افششاك ،يحشصلا فرشصلا ةكبششل ةبشسنلاب ةيبلشسلا راثآ’ا نم Êاعت يتلا بانك’

Œم  ةعشست تزواÓيÒ ةيعشضو ‘ ءايحأ’ا هذه““ لوقي ديششرب لعج ا‡ قلطنت ⁄ لاغششأ’ا نأا ’إا ،ةليوط ذنم ميتنشس
.““ةجرح

مدع ببشسب ةئيهت فرعي ⁄““ هنأا ’إا ،ةي’ولا ءايحأا مدقأا نم Èتعي يذلاو يراوهلا د’وأا يح نع بئانلا ثد–و
طبر لكششم ىلع اجرعم ،““ميتنشس ÒيÓم ةثÓث نم Ìكأا غلبÃ يحشصلا فرشصلا ةكبشش ةداعإاو ةقفشصلا ذيفنت

يذلا طرافلا سسرام عامتجا رشضfi ىلع““ دافأا امك ،ءانب ،هتيوشست ”و ءابرهكلاب امعدم ايوقرت انكشسم٤١ يح
.““قباشسلا ›اولا فارششإا ت– ناك

ايوقرت انكشسم٤١ يح طبر لكششم ةيوشستل ةبشسنلاب قباشسلا ›اولا اهاطعأا يتلا تاميلعتلاب ديششرب فشسوي ركذو
يراقعلا يقرŸاو نكشسلا ةيريدمو Òمعتلاو ءانبلا ةيريدم نم لك هب تمزتلا““ هبشسحب ،ثيح ،““ءابرهكلاب امعدم

نأا Òغ ،مهل ةلكوŸا تايلمعلا نمشض هجاردإاو يئابرهكلا لوÙا زا‚إاب لفكتلل كلذو ةيلÙا ةرادإ’ا ةيريدمو
Œا زا‚إ’ لخدتلا مكنم““ ديششرب لوقي ،سسمتلي هيلعو ،متي ⁄ عقاولا سضرأا ىلع هديشسÙيئابرهكلا لو،

.““مهتانكشس نم نيديفتشسŸا Úك“و ءابرهكلاب تانكشسلا هذه طبر لكششم ىلع يئاهنلا ءاشضقلل
ر.ماشصع :راششب

بلطم ةئيهتلاو ءابرهكلا
 باوجب ةيطياوسشلا يح ناكسس

لخاد عقي باوج ةيدلبب ةيطياوششلا يح ةنكاشس نأا مغر
لشصوم Òغ ي◊ا تاذ نأا Òغ ة-يد-ل-ب-ل-ل Êار-م-ع-لا ط-يÙا
او-ل-شسار م-ه-نأا-ب ،نا-ك-شسلا ف-ششك-يو .ءا-بر-ه-ك-لا ة--ك--ب--ششب
كر– لوؤو--شسم ’و ر--كذ--ي د--يد--ج ’ ن--ك--ل تا--ط--ل--شسلا

طيÙا نمشض مهيح   نأا مغر ،ءابرهكلا ةكبششب مهلاشصيإ’
قرطب ءابرهكلاب مهتويب لاشصيإا ¤إا مهنم Òثكلاب عفد ءابر-ه-ك-لا با-ي-غ نأا-ب ن-يزÈم ،ة-يد-ل-ب-ل-ل Êار-م-ع-لا

اذه ءاهنإاو لخدتلا ةشصتıا تاه÷ا ناكشسلا دششاني كلذ ¤إا .رطخلل مهشضرعي رمأ’ا نأا عم ،ةيوشضوف
.ي◊اب ةيمومعلا ةرانإ’ا مادعنا لظ   ‘ ةشصاخ مهتايح قرؤوي تابو Óيوط رمع يذلا لاكششإ’ا
كرب ¤إا لوحتي يذلا ي◊ا ةئيهتل ›ام فÓغ سصيشصخت مدع ةيلÙا تاطلشسلا ىلع ةنكاشسلا باعأا امك

يديعشس حبار :ةيدŸا.افيشص ةيلمرلا عباوزلل اردشصمو ءاتشش      لاحوأاو

 ““مسش◊ا““ قيرط نوعطقي نونطاوم
ة-ي-ن-ك-شسلا با-ط--قأ’ا Èكأا د--حأا و--هو ““م--شش◊ا““ ي--ح لو–
Ãا-غ-ت-شسÂ قلغ ةيف-ل-خ ى-ل-ع ا-ما“ ة-لوز-ع-م ة-ق-ط-ن-م ¤إا

ة-ق-ط-نŸا Úب ط-بار-لا ق-ير--ط--لا Úن--طاوŸا ن--م تار--ششع--لا
يحب ارورم Âاغت-شسم ة-ن-يد-م ز-كر-مو ة-يد÷ا ة-ي-ن-ك-شسلا

““مشش◊ا““ينكشسلا بطقلا لخاد-م ق-ل-غ ” د-قو ،““رادر-لا““
““ةبورخ““ يع-ما÷ا بط-ق-لا ى-ل-ع ل-ط-ت ي-ت-لا ة-ه÷ا ن-م

نمو ،ة-ي’و-ل-ل ة-ي-قر-ششلا ة-ه÷ا ¤إا يدؤوŸا ق-ير-ط-لاو
ة-يد-ل-ب-ب ““ة-شصر-ع-لا““ ي-ح ى-ل-ع ل-ط--ت ي--ت--لا ة--ه÷ا

ذنم فنعأ’ا يه ةيجاج-ت-حا ة-كر-ح ‘ Âا-غ-ت-شسم
““ لدع““ ةينك-شسلا تارا-م-ع-لا ¤ا ة-يدؤوŸا قر-ط-لا ‘ ناÒن-لا Úج-تÙا ن-م دد-ع مر-شضأا د-قو ،تاو-ن-شس

نم تارششعلا مادقإا ببشست دقو ،نكشسلاب مهÒبعت دح ىلع Úبلاطم ىرخأ’ا ةينكشسلا تارامعلاو
نم ددع ءاقب ‘ ““مشش◊ا»و ““رادرلا““ ي◊ يدؤوŸا قيرطلا ع-ط-ق ى-ل-ع ر-م-ع-لا ل-ب-ت-ق-م ‘ با-ب-ششلا

.ةقطنŸاب اهعون نم ¤وأا ةقباشس يهو مهلمع نكامأا ¤إا لقنتلا مدعو مهلزانم ‘ ÚفظوŸا
سضرفو نمأ’ا Òفوتو لخدتلا ةيلÙا تاط-ل-شسلا ““م-شش◊ا““ نا-ك-شس ن-م د-يد-ع-لا بلا-ط-يو

نم تارششعلا لقنت ‘ ناÒنلا مارشضإاو قيرطلا عطق ببشست ذإا ،ماعلا ينكشسلا ماظنلا
مهلزانم. ¤إا لوشصولل مادقأ’ا ىلع ايششم ÚنطاوŸا

 Êاورم.م :Âاغتشسم

 ـه٢٤٤١ Êاثلا ىدامج٨٠  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج١٢ سسيمÿا

دارم رئب ةيدلب نا-ك-شس ى-ك-ت-ششا
ماحدزا نم ،ة-م-شصا-ع-لا-ب سسيار
،ة-ن-يدŸا ط-شسو ع-ي-ظ-ف يرور-م

ة-ل--شضع--م ¤إا لو– ه--نأا ى--ت--ح
Ó-خد-ت ي-عد-ت-شست ة-ي-ق-ي--ق--ح
عشضول ةيشصولا تاهج-ل-ل Ó-جا-ع

ىلع ءاشضقلاب ةل-ي-ف-ك-لا لو-ل◊ا
.لكششŸا اذه
طشسو ةشصاخ تاقرطلا دهششتو
ةكرح ،سسيار دارم ر-ئ-ب ة-يد-ل-ب
  ةفيثك ةيرورم
تارششعل ي-ه-ت-ن-م Òغ ارو-با-طو
رخأات ‘ ببشستت نيأا ،ةورذلا تاقوأا ‘ ةشصاخ ،تابكرŸا
.مهدعوم نع لامعلاو ةبلطلا

مهنأاب ،سسيار دارم رئب تاقرط يل-م-ع-ت-شسم سضع-ب ا-ن-ل د-كأاو

‘ ةÒب-ك ة-بو-ع-شص نو--ه--جاو--ي
¤إا ل-ق-ن-ت--لاو كلا--شسŸا رو--ب--ع

ا--مد--ع--ب ،ةرواÛا تا--يد--ل--ب--لا
طا-ق--ن ¤إا ا--ه--م--ظ--ع--م تلو–

ا-ت-قو نو--شضق--ي ثي--ح ،ءادو--شس
¤إا Úتف’ ،اهنم جورخلل Óيوط

تح-ب-شصأا ة-يرورŸا ة-م-حز-لا نأا
ل--كا--ششŸا ن--م Òث--ك---لا بب---شس
باحشصأا Úب ما-شصÿا د-ها-ششمو
.تابكرŸا

باحشصأاو ناكشسلا ددششي هيلعو
،ةيشصولا تاه÷ا ىلع ،تابكرŸا

طغشضلا عفرت ىرخأا كلاشسم حتف لجأ’ لخدتلا ةرورشض
.قاطي دعي ⁄ عشضولا رابتعاب ةنيدŸا طشسو نع

سشÒح بويأا :رئاز÷ا

قانتخ’ا
يرورŸا

عيظف
طسسوب

دارم رئب
سسيار
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نوني .ةكيلم :ةديعصس
ةقطنمو ادج ةليوط تاونصس ذنم
ةد-ي-ع-صس ة-ي’و--ب نو--ع يد--ي--صس
اÃرو ،نو--ي--صسن---م ا---ه---نا---ك---صسو
‘ مهطبختو لوطي-صس م-ه-نا-ي-صسن
،لوزي نل ادج ةÒثكلا مهلكاصشم
نو--ث--ي--غ--ت--صسيو نو--ك--صشي م--ه--ف
مهيلوؤوصسم نودا-ن-يو نو-خر-صصيو
مهت’اغصشنا ىلعو مهعم فو-قو-ل-ل

’ ـ اولاق املثم ـ هنأا Òغ ،اهئاوتحاو
ىدصص ىلع در ’و ،يدانت نŸ ةايح

ر--ه--ظ لوؤو--صسم ’و ،م--ه--تاو---صصأا
دهاصشو مهلاوحأا د-ق-ف-تو م-هرازو
..لامأاو م’آا نم مهفلي ام برق نع

م-ه-ل-خاد-ب ة-صسي-ب-ح تي-ق-ب لا--مآا
ى-ل-ع فز-ع-ت لاز-ت ا-م مÓ-حأاو
ةر-ط-قو زا-غ ةرورا-ق ما-غ-نأا

ط---ي---خو ءا---م

يذلا مويلا يتأايصس له-ف ،ءا-بر-ه-ك
نأا مأا ،مهيلإا نولوؤوصسŸا هيف تفتلي
؟مهقوطي لظيصس ششيمهتلا

ديداخأأ مأأ تاقرط
حملي ةبوعصص ىندأا نودو رئاز يأا

نوع يديصس تاقر-ط ه-ي-ن-ي-ع مأا-ب
رف◊او تابطŸاو ديداخأ’ا اهؤول“

⁄ ا--ه--نأا--كو ،ة--ئÎه--م كلا---صسمو
وأا ديبعت ةي-ل-م-ع يأا ا-مو-ي فر-ع-ت
ةيواخ اهنأاكو ،ةنا-ي-صص وأا تي-فز-ت

،دحأا اه-ن-ط-ق-ي ’ ا-ه-صشور-ع ى-ل-ع
Úن-طاو-م م-صضت ا-ه-نأا ة-ق--ي--ق◊او
نكل اوثاغتصساو اوخرصص ام اÒثك

مهتاوصصأا
لصصت ⁄
يأ’

مه-ب-صضغ Òث-يو را-ثأا ا-م ،لوؤو-صسم
لؤواصستلل مهعفد-يو م-هءا-ي-ت-صساو

لوحو ،مهصشي-م-ه-ت با-ب-صسأا لو-ح
نع ةينعŸا حلاصصŸا رخأا-ت با-ب-صسأا
رخأاتلا ببصس لوحو ،ا-ه-ما-ه-م ءادأا

مهن-ع Íغ-لا ع-فر ‘ عور-صشلا ن-ع
م-ه-ي-لإا ر-ظ-ن-لاو م-ه-تا-قر-ط ن--عو
ا-مو ه-ب نو-ب-لا-ط-ي اÃ ما-م-ت-ه’او

ةا-نا-ع-م ن-م ه--نو--صشي--ع--ي
Èكأا ل-مأا ة-ب-ي-خو ةÒب--ك
ف-ت-ل-ي-صس ل-ه-ف ،ع--ظ--فأاو
مأا ،م--ه--ي--لإا نو---لوؤو---صسŸا

؟نايصسنلا يط نولظيصس

رأدم ىلع ششطع
ةنسسلأ

عم ناكصسلا رمأا فلتخي ’
لب ،مهتويب نع ءاŸا بايغ

Òث----ك----ب أاو-----صسأا ر-----مأ’ا
مهتايح قفار-ي ششط-ع-لاو
تاو-ن-صس ذ-ن-م ة-ي--مو--ي--لا

فر--ي نأا نود ،ة--ل---يو---ط
وأا ،ن--ف--ج Úلوؤو--صسم--ل---ل
ع-يرا-صشŸا-ب م-ه-نور-كذ-ت-ي
نلعŸا ةÒث-ك-لاو ةÒث-ك-لا

،ةر---م ل----ك ‘ ا----ه----ن----ع
كا--ن--ه نأا--ب نو---كرد---يو

ة-ق-ط-ن-م ‘ نو-صشي-ع-ي Úن--طاو--م
اه-نا-ك-صس ،““نو-ع يد-ي-صس““ ا-ه-م-صسا

ناكصس ،تاونصس رادم ىلع ىصشطع
نور-ظ-ت-ن-ي ةو-ق ’و م-ه-ل لو-ح ’
هيف غزبتيذلا مويلا نوبقÎيو
شسمصشلا

نو--لوؤو--صسŸا م--هاÒل م---ه---ي---ل---ع
مهيلإا لصصوي بوبنأاب مه-نو-ث-ي-غ-يو
هايم لدب برصشلل ة◊اصصلا هايŸا
ناكصس ،مهصشطع لبيو ،جيراهصصلا

يذلا ،يرزŸا مهعصضول نورصسحتم
⁄و Úلوؤو-صسم ن-كا-صس كر-ح-ي ⁄

لهف ،مهل عفصشي ⁄و هب مهركذي
!؟مهلا◊ ›اولا فأاري

ةملظم تويب
يد-ي-صس نا-ك-صس ئ--ط--خ--ي ⁄ اÃر
مهتقط-ن-م او-ف-صصو ا-مد-ن-ع ،نو-ع

Ãظ--لاو ل--ظ--لا““ ة---ق---ط---ن--Óم““،

تاونصس رادم ىلع ةملظم مهتويبف
⁄ ـ ةطاصسبب ـ  مهتويب نأ’ ،ةليوط
اهÒنت ءا-بر-ه-ك طو-ي-خ-ب ل-صصو-ت
’و ه--نأ’و ،ا--ه--ت--م--ل--ظ بهذ---تو
،لوقلا نوررك-ي ا-م-ل-ث-م ،لوؤو-صسم
قفصشو مهفع-صض م-حرو م-هر-كذ-ت

م-ه-ل--ع--ج ا--م ،م--ه--ت--م--ل--ظ ى--ل--ع
ء’ؤو-ه نا-ك اذإا ا-م-ع نو-لءا--صست--ي
كا-ن-ه نأا-ب نو-م-ل-ع-ي نو-لوؤو--صسŸا
‘ نوصشيعي نونطاو-مو شصا-خ-صشأا

ن-م كا-ن-ه ل-ه وأا ،ة-ق-ط-نŸا هذ-ه
،““نوع يد-ي-صس““ ة-ق-ط-نÃ ع-م-صسي
نوطبختي اÃ ملعي نم كانه لهو
اوزجع ،ةصصيوع لكاصشم نم هيف

مهرابتعاب ،م-هدر-فÃ ا-ه-ل-ح ن-ع
ة-ي-عا-م-ت-جا ا-فور--ظ نو--صشي--ع--ي
ن-ع ن-يز-جا-ع  م-ه-ل-عŒ ة--يرز--م
م-ه-تا-ب-ل-ط-ت-م تا-يد– ة-ه-جاو--م
مويلا يتأايصس لهف ،مهتاجا-ي-ت-حاو
نأا نو-لوؤو-صسŸا ه-ي-ف كرد-ي يذ--لا

يديصس ةقطنÃ نون-طاو-م كا-ن-ه
؟نوع

بيبانأأ لدب تأروراق
يهطلأو ةئفدتلل

‘ اننأا عمو1202 ةنصس ‘ اننأا عم
ىر--ق--لا شضع--ب نأا ’إا   ،12ـلا نرق-لا

تاي’و تايدلبب ءايحأ’او رصشادŸاو
’ا-م-صشو ا--بر--غو ا--قر--صش ،ن--طو--لا

عم ةيئادبلا ششيعت لازت ام ،ابونجو
ببصسب زاغلا تارورا-قو با-ط-ت-ح’ا

،اهتويب نع يعي-ب-ط-لا زا-غ-لا با-ي-غ
.نوع يديصس ةقطنم لاح وه املثم
نا-ك-صسلا بل-ط-م نأا ا-ي--ل--ج ود--ب--يو

ÚمورÙا
هذ-----ه ن-----م
ةداŸا
نل ةيوقاط-لا
ىلع ققح-ت-ي
،قÓطإ’ا

ىر----ي ن-----لو
ن--لو رو--ن---لا
ىلع دصسجتي
،عقاولا شضرأا

ل-ظ لا--ح ‘
نولوؤوصسŸا
نويلÙا
نوبرصضي
اذهب

،طئا◊ا شضرعب Êاكصسلا لاغصشن’ا
بلطŸا ‘ نوري ’و هب نومتهي ’و

يه-ط-لا ع-م م-ه-تا-نا-عŸ ا-يرذ-ج Ó-ح
ن-م-ف ،با-ط--ت--ح’ا--ب ة--ئ--فد--ت--لاو
يديصس ناكصس نامرح نع لوؤوصسŸا

مه له ؟يع-ي-ب-ط-لا زا-غ-لا ن-م نو-ع
ةي’و ىلع او-ب-قا-ع-ت ن-يذ-لا ة’و-لا

مأا ،تايد-ل-ب-لا ءا-صسؤور مأا ،ةد-ي-ع-صس
زا--غ--لا ع--يزو--ت ة--كر--صش و--لوؤو--صسم
؟نولوؤوصسم مهلك مأا ،ءابرهكلاو
ةرار----م Úن----طاوŸا شضع----ب زÈيو
نوع يديصسب يعيبطلا زاغلا بايغ
ي--ظ--ح--ل--ل ةÒب---ك---لا ةا---نا---عŸاو
Úبر-غ--ت--صسم ،زا--غ--لا تارورا--ق--ب
ق◊ا اذه نم مهنامرحو مهنايصسن

شضعبلا لوقي امك ـ ىهابتي تقو ‘
ل-ك-ل زا-غ-لا لا-خدإا-ب ا-نو-لوؤو--صسم ـ
Úل-ئا-صست-م ،ة-ير-ئاز÷ا تو-ي-ب--لا
ء’ؤوه ل-ك ن-م ن-ح-ن ن-يأا لو-ق-لا-ب
،Úي-صسنŸا ن-م ا-ن--نأا مأا ؟Úن--طاوŸا

؟ÚصصقŸا ÚصشمهŸا نمو

هللا نوـــــع يديسس
 ..دــــــلاخ د’وأا ةيدلب
هللا نوـــــع يديسس
مÓظلأ اـهÈق مÓحأأ ..دــــــلاخ د’وأا ةيدلب

مهتقطنم ،ةديعصس ةي’وب دلاخ د’وأا ةيدلب هللا نوع يديصس ونطاق فصصو
Ãظلاو لظلا““ ةقطنÓاهينطاق م’آا نم دلو ا‰إاو مدع نم تأاتي ⁄ فصصو ،““م،

ةايحو  ةÒبك ةاناعم نم ،ةليوط تاونصس ذنم اهعم هنوصشيعي امو هصشيعت ام طرفل
ىقبي دقو ،هدمأا لوطي دق ،حداف ءاصصقإاو حصضاف ششيمهتو ،اكنصض ةيصساق

ناكصس مومه لمحي ⁄و ،دويعصس ديعصس ،ايصصخصش ›اولا كرحتي ⁄ ام مهقحÓي
عيراصشŸا ثعبل ةيد÷او ةمصسا◊ا تارارقلا ذختي ⁄و ،د÷ا لمfi ىلع ةقطنŸا

.رونلا ةقطنŸ مهلاخدإاو لظلا نم ناكصسلا جارخإا ىلع Óعف ةرداقلا ةيومنتلا
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ينفلإ ر-يدŸإ ،Úت-ي-سس ي-ك-ي-ك لا-ق
لإز-ي ا-م ه-نإإ ،ة-نو-ل-سشÈل ق-با-سسلإ
ا-نإر-غو-ل-ب ةرإدإإ ‘و-ت نأإ ر-ظ-ت-ن--ي
نا-كو .ه-ل ة-ي-لاŸإ ا-ه--تا--مإز--ت--لا--ب
ةلاقإاب إرإرق ذ-خ-تإ د-ق ة-نو-ل-سشر-ب

مامأإ ةلذŸإ ةÁزهلإ بق-ع Úت-ي-سس
عبر ‘ ،2-8 ةجيتنب ،خنويم نرياب
فسشكو .ابوروأإ لاطبأإ يرود يئاهن
ة-عإذإل تا--ح--ير--سصت ‘ Úت--ي--سس

:ة--ي--نا---ب---سسإلإ ””Òسس ا---ن---يدا---ك””

يتاقحتسسم › عفدي ⁄ ةنولسشرب””
Úتيسس ناكو .””رظتنن نحنو ،دعب
ةي-ئا-سضق ىو-ك-سش Ëد-ق-ت رر-ق د-ق

قر-خ ىو-عد-ب ،ة-نو--ل--سشر--ب د--سض
بيرد-ت ن-م ه-ت-لا-قإا-ب ،د--قا--ع--ت--لإ
 .قيرفلإ

ىلع لسصحي ⁄ هنأإ Úتيسس ىعدإو
‘ ا-ه-ي-ل-ع ق-ف-تŸإ ،غ-لا-بŸإ ع-ي--م--ج
ه-ي-ماfi لÓ-خ ن-م رر-قو ،هد-ق--ع
.ةنولسشرب ةاسضاقم

عفدي ⁄ ةنولسشرب :Úتيسس
نآ’ا ىتح يتاقحتسسم

ةياهن Óب ةماود ‘ هئات دنو“رود
رودلإ ‘ ه-تا-يرا-ب-م ر-خآإ د-نو“رود ا-ي-سسورو-ب سضا-خ

ر-يا-ب ة-ه-جإوÃ ،ءا-ثÓ-ث-لإ ،ÊاŸألإ يرود-لإ ن-م لوألإ
تاسسفانم ن-م-سض ،””ا-ن-يرأإ يا-ب”” ه-ب-ع-ل-م ‘ نزو-كر-ف-ي-ل
لوألإ رودلإ لافيتسسيفلإ دوسسأإ ىهنأإو .71ـلإ ةلو÷إ
4 قيرفلإ دقفيل ،(2-1) نزوكرفيل دي ىلع طوقسسلاب
دمŒ ‘ طوقسسلإ إذه ببسستو .Úتلوج رخآإ ‘ طاقن
‘ هتقبأإ ة-ط-ق-ن92 دنع لافيت-سسي-ف-لإ دو-سسأإ د-ي-سصر
بيتÎلإ ‘ عجإÎلاب إًددهم تا-ب ه-ن-ك-ل ،ع-بإر-لإ ز-كرŸإ

.ةلبقŸإ هتإرابم ‘ Úلرب نوينوي زوف لاح

¤وأ’ا ةيحسضلا
بردŸإ ةدا--ي--ق ت– ه--م--سسو--م أإد--ب ÊاŸألإ ق--ير--ف--لإ
،›إوتلإ ىلع ثلاثلإ ماعلل رفاف نايسسول يرسسيوسسلإ
‘ قيرفلإ رفاف داقو .اهيقباسسك نكت ⁄ ةيإدبلإ نكل
قيق– عطتسسي ⁄ هنكل ،اغي-ل-سسد-نو-ب-لا-ب ةإرا-ب-م11
4 ‘ ةراسسخلل سضرعت امن-ي-ب ،ا-ه-ن-م6 ‘ ىو-سس زو-ف-لإ
لÓخ دنو“رود ى-ن-جو .ةد-حإو ‘ لدا-ع-تو تإءا-ق-ل

لودج ‘ اًيجيردت عجإÎي-ل ،ة-ط-ق-ن91 ةÎف-لإ هذ-ه
ن-م ر-فا-ف ة-لا-قإا-ب ةرإدإلإ كر-ح-ت-ل ىدأإ ا‡ ،بي-تÎلإ

ةلاقإلإ كل-ت .ي-سضاŸإ Èم-سسيد ف-سصت-ن-م ‘ ه-ب-سصن-م
تايرابم3 ر--خآإ ‘ ق--ير--ف---لإ Ìع---ت د---ع---ب تءا---ج

يتلإو ،يرسسيوسسلإ بردŸإ ةدايق ت– اغيلسسدنوبلاب
،تراغتوتسش دي ىلع (5-1) هبعلم ‘ هتراسسخب اهمتتخإ

ةيحسضتلل تدأإو رفاف رهظ تمسصق يتلإ ةسشقلإ يهو
.هب

 ةديدج ةبقح
دانسسإل رابكلإ ÚبردŸإ دحأإ غرفت دنو“رود رظتني ⁄

ن-يد-يإإ ÊاŸألإ ح-نÃ ةر-ما-غŸإ رر-ق ل-ب ،ه--ي--لإإ ة--م--هŸإ
ةياهن ىتح رفافل اًفلخ قيرفلإ ةرإدإإ ةسصرف سشتيزÒت
ت– نسسحتلل اهقيرط ‘ جئاتنلإ نأإ دبي ⁄و .مسسوŸإ

Ìعت ثي-ح ،ا-ًما-ع83 غ-لا-ب-لإ ،با-سشلإ بردŸإ ةدا-ي--ق
‘ اهسضاخ6 لسصأإ نم تايرابم3 ‘ نآلإ ىتح قيرفلإ
3 ‘ زوفلإ سشت-يزÒت لا-جر ق-ق-حو .ا-غ-ي-ل-سسد-نو-ب-لإ

Úلرب نوينوي دي ىلع Úتراسسخ إوقلت اميف ،تلوج
لداعتلإ ءاج ا-م-ي-ف ،(2-1) ةجيتنلإ تإذب نزوكر-ف-ي-لو
ديسصرل سشت-يزÒت ف-سضي ⁄و .ز-ن-يا-م ما-مأإ د-ي-حو-لإ

هانج ا‡ طا-ق-ن9ـب لقأإ ،طا-ق-ن01 ىو-سس د-نو“رود
.تايرابم5ـب هنع ديزي Òخألإ نكل ،رفاف عم قيرفلإ

ريدŸإ ،ونيتيكوب وي-سسيروا-م ي-ن-ي-ت-ن-جرألإ ف-سشك
نأاسشب ةأاجافم نع ،نا-مÒج نا-سس سسيرا-ب-ل ي-ن-ف-لإ

¤إإ هتإذ تقولإ ‘ راسشأإ امك ،يسسيم لينويل هنطإوم
‘ ونيتيكوب لاقو .يبابم نايليكب هتقÓع ةعيبط
:ة-ي-نا-ب-سسإلإ ””Òسس ا-ن-يدا-ك”” ة-عإذإل تا-ح--ير--سصت
‘ هتبغر سصو-سصخ-ب را-م-ي-ن تا-ح-ير-سصت تع-م-سس””
نأإ بجي نك-ل ،ىر-خأإ ةر-م ي-سسي-م رإو-ج ¤إإ بع-ل-لإ

قرفلإ يبعل نأاسشب هلوقأإ اميف ةياغلل إرذح نوكأإ
ناسس ¤إإ يسسيم لاق-ت-نإ ة-ي-نا-ك-مإإ ن-عو .””ىر-خألإ

ÚبعÓلإ لسضفأإ دوجوب اًمئإد ملحأإ”” :لاق ،نامÒج
يسسيم مايأإ نأاسشب ةأاجافم نع فسشكو .””يقيرف ‘

كسشو ىلع ناك يسسيم”” :لاقف ةنولسشرب ‘ ¤وألإ
ىلع لعفلاب قافتلإ ” دقو ،لوينابسسإإ ‘ بعللإ
لبق ،(قباسسلإ ونيتيكوب قيرف) لوينابسسإل هتراعإإ

يتلإ4002 سسوتن-فو-ج د-سض Èما-غ نإو-خ ةإرا-ب-م
 .””ظوحلم لكسشب اهيف قلأات

ةقباسسلا هتاحيرسصت نع عجارت
 ةنولسشرب صصوسصخب

،وي-مو-ترا-ب ا-يرا-م بي-سسو-ج ع-م ه-عا-م-ت-جإ لو-حو
:لاق ،يسضاŸإ فيسصلإ ،ليقتسسŸإ ةنولسشرب سسيئر

دحأإ ‘ انيقتلإ ،ةليوط ةÎف ذنم ويموتراب فرعأإ””
بيردت سصخي ءيسش يأإ كانه نكي ⁄ نكل ،تانا◊إ
هتاحيرسصت نع وني-ت-ي-كو-ب ع-جإر-ت ا-م-ك .””ق-ير-ف-لإ
‘ هت-عرز-م ‘ ل-م-ع-لإ ه-ل-ي-سضف-ت نأا-سشب ة-ق-با-سسلإ
امدنع”” :لاقو ،ةنولسشرب بيرد-ت ى-ل-ع Úت-ن-جرألإ

.””كلذ ‘ تغلاب يننأإ دقتعأإ ،رمألإ إذه نع تثد–
،فلتfl لك-سشب ل-ثŸإ حر-ط ي-ن-ن-كÁ نا-ك”” :ع-با-تو
ع-ج-سشم ي-ن-ك--ل ،ة--نو--ل--سشر--ب ن--م ءا--قد--سصأإ ّيد--ل

.””Ëرغلإ عم فطاعتأإ نأإ ّيلع بعسصيو ،لوينابسسإل

يبابم ةبغر دكأا
ءاقبلا ‘

نايليك لبقتسسم نع ثيدحلل و-ن-ي-ت-ي-كو-ب قر-ط-تو
لاقتنلاب همسسإ طبترإ يذلإ ،هقيرف م‚ ،يبابم
:ونيتي-كو-ب لا-قو .لو-بر-ف-ي-ل وأإ د-يرد-م لا-ير-ل ا-مإإ
ÚبعÓلإ دوقع ديدجتل إÒبك إدهج يدانلإ لذبي””
:متخو .””ÚبعÓلإ ءلؤوه Úب نم يبابمو ،ÚمهŸإ
كسش ّيدل سسيلو ،سسيراب ‘ ةياغلل ديعسس يبابم””

.””نامÒج ناسس ‘ رإرمتسسلإ بحي هنأإ ‘

 مداقلإ سسرام سصبÎل ابسس–

 رــــطق نم ÚبعÓلا ةـــنياعم أادبي يسضاــــملب

نأإ مدقلإ ةركل يرئإز÷إ دا–لإ ‘ لوؤوسسم دكأإ
دا–لإ تاباختناب طي– ةÒبك ةيبابسض كانه

سسرام21 ‘ ةررقŸإ ،(فاك) ة-ب-ع-ل-ل ي-ق-ير-فألإ
رام-ع لا-قو .ة-ي-بر-غŸإ طا-بر-لإ ة-ن-يدÃ ل-ب-قŸإ
مدع نإإ يرئإز÷إ دا–لإ سسيئر بئان ،لولهب

Úحسشرملل ةلماكلإ ةمئا-ق-لإ ن-ع فا-ك-لإ ف-سشك
ÿÓفاكلإ سسيئر بسصن-م ‘ د-م-حأإ د-م-حأإ ة-ف،

رسضحو .ةدرإو ىقبت تلامتحلإ لك نأاب يحوي
·أإ ةلوطب حاتتفإ لفح ،يسضاŸإ تبسسلإ ،لولهب
نمسض ،نوÒماكلا-ب Úي-لÙإ Úب-عÓ-ل ا-ي-ق-ير-فإإ
سسي-ئر ،ي--سشطز ن--يد--لإ ÿÒ ق--فإرŸإ د--فو--لإ
هحسشرت فلŸ جيوÎلإ فدهب يرئإز÷إ دا–لإ

Û(ا-ف-ي-ف) مد-ق--لإ ةر--ك--ل ›ود--لإ دا–لإ سسل.
،ع-ج-ق-ل يزو-ف ي-بر-غŸإ ع-م ي-سشطز سسفا-ن--ت--يو
نم „ودن وفاتسسوجو ،ةدير وبأإ Êاه يرسصŸإو
سسل‹ ‘ نيدعقم ى-ل-ع ،ة-ي-ئإو-ت-سسلإ ا-ي-ن-ي-غ

نم12 ىقتلإ ،يسشطز نأإ ،لولهب زربأإو .افيفلإ
¤إإ ةفاسضإإ ،ة-ي-ق-ير-فألإ تإدا–لإ ‘ ه-ئإر-ظ-ن
ة-با-ي-ن-لا-ب ي-ق-ير-فألإ دا–لإ سسي-ئر ع-م ءا--ق--ل

Êايج عم دإرفنإ ىلع رخآإو ،يراموأإ ناتسسنوك

 .ةعاسس ةدŸ ›ودلإ دا–لإ سسيئر ونيتنافنإإ

عيمج عم لماعت يسشطز
 ةقيرطلا صسفنب ÚحسشŸÎا

عيمج عم لماعت يسشطز”” : Óئاق لولهب فاسضأإو
.هوسسفانم مهيف نÃ ةقيرطلإ سسفنب ÚحسشŸÎإ
لامتحإ لوح كانهو انه لاقي اŸ متهن ل نحن
لسصإونسسو انتطخ انيدل ،مهدحأإ حسشرت سضفر
يتلإ ةÒبكلإ ةيبابسضلإ مغر كلذل اقفو لمعلإ

نأإ ،لولهب ىفنو .””ةمداقلإ تابا-خ-ت-نلا-ب ط-ي–
سسيئرلإ ،وتايح ىسسيعب عمتجإ دق يسشطز نوكي
لدابت Úلجرلإ نأإ ¤إإ اتفل ،””فاكلإ »ـل قباسسلإ
ءاقل ‘ سصاخسشألإ نم ةعوم‹ طسسو ةيحتلإ

،ي-سشطز نأإ ف-سشك ا-م-ك .ق--ئا--قد4 د-ع-ت--ي ⁄
ي-ت-لإ ة-يد-نأÓ--ل ⁄ا--ع--لإ ة--لو--ط--ب ر--سضح--ي--سس
11 و ع-بإر-لإ Úب ةÎف-لإ ‘ ر-ط-ق ا-ه-ف-ي--سضت--سست
ا-ي-ق-ير-فأإ ·أإ سسأا-ك ة-لو-ط-بو ،ل-ب-قŸإ ير-ف--ي--ف
نم ايناتيروÃ ةررقŸإ (اماع02 ت–) بابسشلل

.ÚلبقŸإ سسرام نم عبإرلإ ¤إإ يرفيف41

انتطخ لسصاونسس:لولهب
فاكلا تاباختنا ةيبابسض مغر

يراوفيإ’ا ةدوع
 ةيدولوŸا ¤إا Óسسيإا

،ر-ئإز÷إ ة-يدو-لو-م يدا-ن ن-ل-عأإ
ة--فÙÎإ ة--ط--بإر--لإ ف--ي---سصو
ه----ب----عل ةدو-----ع ن-----ع ¤وألإ
،Ó-سسيإإ يد-نو-ما-يد ىرإو-ف--يإلإ
با--ب--سسأل با---ي---غ ةÎف د---ع---ب

Èع يدا-ن-لإ ر-كذو .ة-ي--سصخ--سش
ة-ك-ب-سش ع-قو-م ى-ل-ع ه-ت-ح--ف--سص

سسي-ف) ي-عا-م-ت-جلإ ل-سصإو-ت--لإ
ىسضقو ةيسسنوتلإ دود◊إ Èع رئإز÷إ ¤إإ لخد بعÓلإ نأإ ،(كوب
.يحسصلإ رج◊إ تإءإرجإاب امإز-ت-لإ ة-با-ن-ع ة-ن-يدÃ ة-ي-سضاŸإ ة-ل-ي-ل-لإ

همامسضنل إديه“ ،ةمسصاعلإ رئإز÷إ ¤إإ ءاعبرألإ سسمأإ Óسسيإإ لسصوو
،ةليلم Úع لمأإ ةيعمج ةهجإوŸ إدإدعتسسإ موي-لإ ق-ير-ف-لإ تا-ب-يرد-ت-ل
رئإز÷إ ةيدولوم تايرابم نع ،Óسسيإإ باغو ،دغلإ ءاسسم بعلتسس يتلإ
لتحيو .ةيرإدإإ قئاثو ةيوسستل هدÓب ‘ هدجإوت ببسسب عيباسسأإ3 وحنل
قرافبو ةطقن71 ديسصرب يرودلإ ‘ Êاثلإ زكرŸإ رئإز÷إ ةيدولوم
.ةلجؤوم ةإرابم هل ىقبتتو ،ردسصتŸإ فيطسس قافو نع Úتطقن

دتيانوي Îسسسشنام
داديسسوسس عفدي
 يدنام عم دقاعتلل

سسمأإ Êابسسإإ يفحسص ريرقت دكأإ
دإديسسوسس لاير يدان ةبغر نع

›ود-لإ ع-فإدŸإ ع-م د-قا-ع-ت--لإ ‘
ن-م يد-نا-م ى--سسي--ع ير--ئإز÷إ

ع--قو--م د--كأإو ،سسي--ت--ي---ب لا---ير
””latigidlogle”” يدا-------ن-------لإ نأإ
عم دقاعتلإ ‘ ر-ك-ف-ي ي-ك-سسا-ب-لإ

يوق مامتهإ رو-ه-ظ د-ع-ب يد-نا-م
د---ت---يا---نو----ي Îسسسشنا----م ن----م
اهعفإدم عم دقاعتلاب يزيل‚إلإ

نيأإ ،مسسوŸإ إذه تفل لكسشب قلأات يذلإو ،دنامرونول Òبور ›ا◊إ
يدناŸ يوق سضرع Ëدقت ‘ إرسشابم اببسس يسسنرفلإ لاقتنإ نوكيسس
›ودلإ بعÓلإ دجإوتي ثي-ح ،ي-ك-سسا-ب-لإ يدا-ن-لإ ‘ بع-ل-لإ ل-جأإ ن-م
يأإ عم سضوافتلإ هناكمإابو ،سسيتيب لاير عم هدقع ةياهن ‘ يرئإز÷إ

.›ا◊إ تقولإ ‘ قيرف

 دعب هعم هتاسضوافم رسشابي ⁄ صسيتيب
‘ ،يرئإز÷إ عم هتاسضوافم رسشابي ⁄ سسيتيب لاير لإزي ل هبناج نم

ةرإدإلإ نأإ م-غرو ،ا-ه-ن-م Êا--ع ي--ت--لإ ةÒب--ك--لإ ة--ي--لاŸإ ة--مزألإ ل--ظ
هطورسش دنع لز-ن-ت ن-ل ا-ه-ن-ك-ل ،يد-نا-م ءا-ق-ب ‘ بغر-ت ة-ي-سسلد-نألإ
ام وهو ،هني-سس– ن-ع ا-سضو-ع هد-ق-ع ه-ل دد“ نإ ل-سضف-تو ،ةد-يد÷إ
Úب نم نوكي نأل حمطي هنأإو ةسصاخ Óيسصفتو ةلمج بعÓلإ هسضفري
.قيرفلإ ‘ ابتإر ÚبعÓلإ ىلعأإ

Êإرف لامج

 رسشابي ود يتاراكلا بختنم
 ةنوبسشل ةرودل هتاÒسض–

ينطولإ بختنŸإ ل-خد-ي
،ود يتإراكل-ل ير-ئإز÷إ

يÒسضح-ت-لإ ه-سصبر-ت ‘
،›إو-ت-لإ ى-ل-ع سسماÿإ
ب-------كر-------Ã ،سس--------مأإ
ةقإرسشلاب ””سسات-لا-ف-سس””

ن---م م----ل----ع ا----م بسسح
.ة-ير-ئإز÷إ ة-يدا–لإ

ي--ن---ف---لإ ر---يدŸإ لا---قو
،ة-يدا–Ó--ل ي--ن--طو--لإ
””” : يوان-سسح ف-سسو-ي

ءإرجإإ ءاعبرألإ ةحيبسص
Úيسضايرلل (رأإ يسس يب) لسسل-سستŸإ رإز-ي-م-ي-لو-ب-لإ ل-عا-ف-ت تإرا-ب-ت-خإ

.””تإÒسضحتلإ ‘ عورسشلإ لبق ،مهتمÓسس نم دكأاتلل ينفلإ مقاطلإو
ة-نو-ب-سشل ةرود ‘ ة-كرا-سشم-ل-ل نو-ير-ئإز÷إ نو-عرا-سصŸإ د--ع--ت--سسيو
نوكتسس يت-لإو ،ل-ب-قŸإ ير-ف-ي-ف12 ¤إإ91 ن-م ةرر-قŸإ (لا--غ--تÈلإ)

1202 نإوج رهسش سسيراب ةرودل ابسس– ينطولإ قيرفلل ةيÒسض–
71 سسماÿإ سصبÎلإ إذ-ه ‘ كرا-سشيو .و-ي-كو--ط دا--ي--بŸوأل ة--ل--هؤوŸإ

نإو-سضر ير-يد-يإإ بردŸإ ن-م ل-ك فإر-سشإإ ت– ة-عرا-سصمو ا-عرا--سصم
اتاك) قيفوت ⁄اسس نب ،(تإديسس يتيموك) ةزياف ةواقز ،(روكذ يتيموك)
دعاسسŸإ بردŸإ نم لك عم نواعتلاب ،(روكذ اتاك) ناÁإ ليوغو (ثانإإ
Ÿإو نا-مد-ع قرا-ط ،تإد-ي-سسلإ بخ-ت-نŸإ بردŸلاجرلإ قيرفل د-عا-سس،
” هنأإ ركذي .يباسصولإ زيزعلإ دبع Êد-ب-لإ ر-سضÙإو ير-ق-ي-ت د-ي-سشر
سضفر ببسسب طرافلإ عوبسسألإ ررقŸإ نم ناك يذلإ سصبÎلإ ليجأات
نم ءاسضعأإ ةثÓثل تاسصوحفلإ ءإرجإإ ةسضايرلإ بطل ينطولإ زكرŸإ
دوعت يتلإ ،ةمئاقلإ ‘ مهئام-سسأإ د-جإو-ت مد-ع بب-سسب ي-ن-ف-لإ م-قا-ط-لإ
إدج ةدودfi ةمئاقب سصبÎلإ إو-ل-خد Úح ،طرا-ف-لإ ة-ي-ل-يو-ج ر-ه-سشل
.دجتسسŸإ انوروك سسوÒف راسشتنإ يدافتل

يسســـيم نع ارسس يـــــسشفي وـــــنيتيكوب
يباــــــبم لبقتسسم مسسحيو

أإدب دق يسضاملب لامج ينطولإ بخانلإ نأإ ودبي
يذ--لإ ل--ب--قŸإ سصبÎل--ل نآلإ ن--م Òسضح--ت---لإ

نيأإ ،مداقلإ سسرام رهسش ف-سصت-ن-م ق-ل-ط-ن-ي-سس
هيجوت دوي نيذلإ ÚبعÓلإ ةنياعم ‘ قلطنإ
ينطولإ بخانلإ داع دقف ،رطق نم مهل ةوعدلإ
عيباسسألإ لÓخ بايغ لوط دعب ينلعلإ روهظلل
تابيردت رقم ‘ دجإوت ثيح ،ةيسضاŸإ ةليلقلإ
لوألإ لجرلإ دجإوتو .يرطقلإ ةفإرغلإ يدان

خيسشلإ ةقفر ،دوهفلإ تإÒسض– ‘ ،رسضÿإ ‘
ناكو .يدانلإ سسيئر Êاث لآإ رماث نب مسساج
عم ةبرŒ سضاخ دق ،9102 ناكلإ ةمحلم عناسص

امدنع ،تسضم تإو-ن-سس ذ-ن-م ،ر-ف-سصألإ يدا-ن-لإ
نأا-ب ر-كذ--ُي .‘إÎحلإ هرإو--سشم ر--خآإ ‘ نا--ك
ن-ع إد-ي-ع-ب نا-ك ،ا-ي-ق--ير--فإإ ‘ برد--ُم ل--سضفأإ
،انوروك سسوÒفب هتباسصإإ دعب ،إرخؤوم ةهجإولإ

بب-سسلإ ن-ك-لو .ي-ح-سصلإ ر-ج-ح-ل-ل ه-عو--سضخو
ينه نايفسس نم لك ةنياعم وه هبسسح رسشابŸإ

.ةفراغلل نابعلي نيذللإ ةرويدق نلدعو

 ةنياعŸا مسضخ ‘ ›اتلا نوكيسس يليÓب
نع يليÓب نياعيسس يسضاملب نإاف رخآإ بناج نم
ن-ع هد-ع-بأإ يذ-لإ و-هو ،ر-ط--ق يدا--ن ع--م بر--ق
نودب ناك هنأإ اÃ طرافلإ سصبÎلإ ‘ بختنŸإ

ثي-ح ةرŸإ هذ-ه ف-ل-ت-خإ لا◊إ ن-ك-ل ،ق--ير--ف
هعم ثيد◊إ لجأإ نم ةرايزب هسصخي نأإ رظتني
ةوعدلإ هل هجوي-سسو ،ه-تا-يو-ن-ع-م ن-م ع-فر-لإو
لاجآلإ ‘ لسصتسس يتلإ ةيباتكلإ لبق ايوفسش
.افيفلإ فرط نم ةددÙإ

ةرايزلاب ناينعم حا‚وبو يميهارب
يميهإرب Úسساي نم لك ىقبي رخآإ بناج نم
مغرو ثيح ،ةرايزلاب Úينعم حا‚وب دإدغبو

يسضاملب نأإ اÃ عقو-ت-م Òغ ا-م-هءا-عد-ت-سسإ نأإ
،مداقلإ سصبÎلإ ‘ ةديدج هوجو نع ثحبي

،ةلبقŸإ نا-ك-ل-ل ر-سضÿإ ل-هأا-ت ل-ظ ‘ ة-سصا-خ
نم لجاعلإ بيرقلإ ‘ ةرايزب امهسصخيسس هنكل
فإدهألإ نعو بختنŸإ نع امهعم ثيد◊إ لجأإ
.ةرظتنŸإ

 رطق ‘ يدجاوت :يسضاملب
 ÚبعÓلا ةعباتم لجأا نم

يسضاملب لامج يرئإز÷إ ينطولإ بخانلإ رّبع
يدان ةرإدإإ فرط نم هتفاسضتسساب هتداعسس نع

تر-سشنو .ءا-ثÓ-ث-لإ مو-ي ير-ط-ق-لإ ة--فإر--غ--لإ
يرطقلإ ةفإرغلإ يدا-ن-ل ة-ي-م-سسر-لإ ة-ح-ف-سصلإ

””Îيوت”” يعا-م-ت-جلإ ل-سصإو-ت-لإ ة-ك-ب-سش ى-ل-ع

لوأإ ¤إإ دوعأإ نأإ Òبك رخف”” :اهيف ءاج احيرسصت
نا-ك ،3002 ة-ن-سس ر-ط-ق ‘ ه-ع-م تب-ع-ل ق-ير-ف
ن--م د--يد--ع--لإ يد--ل ،كإذ--نآإ دا–لإ ه--م---سسإ
مسساج يدانلإ سسيئر سصاخ لكسشب ءاقدسصألإ
،انه يدجإوتب ديعسس دج انأإ ،Êاث لآإ دمح نب
ةلوطبلإ نأإ نوملعت ،يتوخإإو يئاقدسصأإ ةرايزو
Úب--عÓ--لإ ن--م د--يد--ع--لإ م--سضت ة--ير--ط--ق--لإ
م-ه-ت-ع-با-ت--م ي--ع--ي--ب--ط--لإ ن--مو ،Úير--ئإز÷إ

Úب-عل م-سضت ة-فإر-غ-لإ ،م--ه--ئإدأإ ةد--ها--سشمو
،ةرو-يد-ق نلد-عو ي-ن-ه نا-ي-ف-سس Úير-ئإز--ج
،هعم امهدجإوتب دي-ع-سس ق-ير-ف-لإ نأإ د-ق-ت-عأإو
..ها-مد-ق-ي يذ-لإ د--ي÷إ ءإدألإ ¤إإ ر--ظ--ن--لا--ب
جو-ت Òب-ك خ-يرا-ت-بو ،Òب-ك ق-ير--ف ة--فإر--غ--لإ
جوتيسس هنأإ دكأاتم نأإو ،باق-لألإ ن-م د-يد-ع-لا-ب
.””بيرقلإ لبقتسسŸإ ‘ باقلألاب

ةهوف ت– درابم’
يسسليسشت ‘ ناكرب

،دراب-مل كنإر-ف ى-ل-ع ط-غ-سضلإ دإدزإ
ه-ب ق◊أإ ا-مد-ع-ب ،ي-سسل--ي--سشت برد--م
‘ ةد-يد-ج ةÁز-ه ي-ت--ي--سس Îسسي--ل
Úفدهب ،يزي-ل‚إلإ يرود-لإ ة-لو-ط-ب
عمج يذلإ ءاقل-لإ لÓ-خ ،ل-با-ق-م نود
ن-م--سض ءا--ثÓ--ث--لإ ءا--سسم Úفر--ط--لإ

لو .رسشع ةعسساتلإ ةلو÷إ تاسسفانم
ءإدأإ ‘ نسس– يأإ ¤إإ Òسشُي ام دجوُي
هتراسسخ نآلإ ىقلت ثيح ،يسسليسشت
ةلوطبب تايرابم8 رخآإ ‘ ةسسماÿإ
Úيعتو ،ةمداقلإ ةÎفلإ لÓخ هتلاقإاب رذنُي يذلإ رمألإ ،يزيل‚إلإ يرودلإ

تسسل انأإ ”” :هلوقب ،ءاقللإ ىلع درابمل قلعو  .هنم ًلدب يرغيلأإ ونايلميسسام
نم قلق يننكل ،سسبŸÓإ فرغ ‘ نآلإ يلثم نوطبfi مهنأل ÚبعÓلإ دسض

رمأإ وه ةزات‡ جئاتن ةلسسلسس دعب تايرابم8 ‘ مئإزه5 ،ثدح يذلإ رايهنلإ
،يتيسس Îسسي-ل د-سض ي-سسل-ي-سشت ةرا-سسخ تل-ك-سشو .””سصخ-سش يأإ ه-ب بغر-ي ل
ثيح ،Êدنللإ يدانلإ ةيعسضو نم ةرخاسسلإ عيسضإوŸإ سضعب هيلع تفط ًاحطسس
ىلع راسصتنلإ عطتسسي ⁄ درابمل قيرف نإإ لوقت ةبيرغ ةيئاسصحإإ ترسشتنإ
‘ دنواب نويلم222 إوقفنأإ مهنأإ مغر ،بيتÎلإ لودج ‘ ¤وألإ8ـلإ قرفلإ

نكلو ،يسضاŸإ فيسصلإ ‘ Úبعل ةدع عم يسسليسشت دقاعتو .تلاقتنلإ قوسس
نم سضعبلإ رخسس امك ،مه-يد-ل ا-م ل-سضفأإ جإر-خ-ت-سسإ ‘ ل-سشف درا-ب-مل كنإر-ف
مدقو .قيرفلإ تاجايتحإ ةفرعمو ل-ي-ل– نود Úب-عÓ-لإ سسيد-ك-ت ة-سسا-ي-سس
يرجي نأإ عقو-تŸإ ن-م نا-كو ،ي-سضاŸإ م-سسوŸإ ‘ ة-ع-ئإر تا-يو-ت-سسم ي-سسل-ي-سشت

‘ فعسضألإ طÿإ هنوك ،ًإديد– عا-فد-لإ ط-خ ‘ تا-ق-ف-سصلإ سضع-ب درا-ب-مل
هرفوت مغر ،يموجهلإ طÿإ ‘ Úبعل ةدع عم عيقوتلإ لسضف هنكل ،قيرفلإ

.ةديج رسصانع ىلع

ددهت ةباسصإ’ا
عم رديات راوسشم
 يدوعسسلا Úعلا

نع يلختلل ،يدوعسسلإ Úعلإ يدان هجتي
نا-كو .رد-يا--ت Òف--سس ير--ئإز÷إ ه--م‚

82ـلإ بحاسص رديات عم دقاعت دق Úعلإ
لايÎنوم نم امداق ،يسضاŸإ ربوتكأإ اماع

ةيإدبلإ نم مغرلإ ىلعو .يدنكلإ تكابمإإ
ةباسصإلإ نأإ لإإ ،يرئإز÷إ مجنلل ةيوقلإ
ةياهن بتكت دق إًرخؤوم اهل سضرعت يتلإ

‘ لوؤوسسم ردسصم .قيرفلإ عم هرإوسشم
داجيإإ لواحي قيرفلإ نإإ لاق ،Úعلإ يدان
¤إإ بيغي دق يذلإ رديات Òفسسل ليدب
‘ لوؤوسسم ردسصم لاقو .م-سسوŸإ ة-يا-ه-ن
ل-سضفأإ ن-م رد-يا-ت”” :يدو-ع--سسلإ يدا--ن--لإ
سضر-ع-ت ه-ن-ك-ل ،ق--ير--ف--لإ ‘ Úب--عÓ--لإ

ةكراسشŸإ نم ه-ع-ن“ د-ق ة-يو-ق ة-با-سصإل
ةرإدإلإ لوا– ،مسسوŸإ ن-م ى-ق-ب-ت ا-م-ي-ف
يبنجأإ بعÓب ،يدان-لإ فو-ف-سص م-ي-عد-ت

اسضوع ،ةيلا◊إ تلاقتنلإ ةÎف لÓخ
ةرملل Úعلإ كراسشيو .””رديات Òفسس نع

ÚفÙÎإ يرود--ب ه---خ---يرا---ت ‘ ¤وألإ
ل-ب-ق ز-كرŸإ ا-ي-لا-ح ل-ت-ح-يو ،يدو-ع-سسلإ
نأإ ¤إإ راسشي .طاقن01 ديسصرب Òخألإ

لبونورج ةيدنأإ ليث“ هل قبسس ،رديات
،ايلاطيإاب نÓيم Îنإإو اينولوبو يسسنرفلإ

.يزيل‚إلإ نوتبماهثواسسو

ةرظتنŸا ةنولسشرب ةقفسص ددهي نامÒج ناسس
Îسسسشنام عفإدم ،ايسسراغ كيرإإ لاقتنإ ةقفسص ددهي مهإد رطخ نع ،Êابسسإإ يفحسص ريرقت فسشك
‘ ،ةنولسشرب ¤إإ ةدوعلاب ةوقب ايسسراغ مسسإ طبترإو .يرا÷إ يفناج ‘ ةنولسشرب ¤إإ ،يتيسس
،عافدلإ طخ ميعدت ‘ ،ينفلإ ريدŸإ ،ناموك دلانور ةبغر ىلع ًءانب ،يرا÷إ يوتسشلإ وتاكŸÒإ

””وفيتروبيد ودنوم”” ة-ف-ي-ح-سص بسسح-بو .ي-ت-ي-سس Îسسسشنا-م ع-م قا-ف-تل ل-سصو-ت-لإ ” ه-نأإ ددر-تو
هدقع ‘ طقف رهسشأإ6 ىقبتي يذلإ ،بعÓلإ مسضب ةوقب متهم نامÒج ناسس سسيراب نإاف ،ةينابسسإلإ

ىتح بعÓلإ عم دقاعتلإ رإرقل ةنولسشرب ليجأات نأإ ¤إإ ،ةفيحسصلإ تراسشأإو .يتيسس Îسسسشنام عم
›ا◊إ رعسسلإ نأإ ،ةفيح-سصلإ تح-سضوأإو .ثود◊إ ةدرإو ة-ي-سضر-ف يأإ ل-ع-ج-ي-سس ،ل-ب-قŸإ ف-ي-سصلإ
قرفلإ مظعمو نامÒج ناسس لوانتم ‘ ،تإÒغتم مهلثمو وروي ÚيÓم5 غلبي يذلإو ايسسراغل
مسسإوم5 عيقوتلاب بعÓلإ عم ةنولسشرب ه“أإ يذلإ قافتلإ ل-ي-جأا-ت نإا-ف ،›ا-ت-لا-بو .ة-يز-ي-ل‚إلإ

كسسمتم ايسسراغ نأإ ،ةفيحسصلإ تفاسضأإو .هاب-ق-ع د-م-ح-ي ل ا-م ‘ بب-سست-ي د-ق ،ف-ي-سصل-ل ف-سصنو
تاباسسح نم جرخ امدعب ،بعللإ ‘ بغري ثيح ،يرا÷إ  يفناج ‘ نكل ،ةنولسشرب ¤إإ لاقتنلاب
ببسستيسس فيسصلل ةقفسصلإ ليجأات نأإ ىري هنإاف ،ناموك دلانورل ةبسسنلابو .لويدرإوغ بيب هبردم

ىقلتي دق بعÓلإ نأإ امك ،هيعفإدم اهنم Êاعي يتلإ تاباسصإلإ لظ ‘ اسصوسصخ ،ةÒبك ةمزأإ ‘
.اًسضيأإ لاطبألإ يرود ‘ كراسشت ةيدنأإ نم ىرخأإ اًسضورع

لانسسرآاو نÓيم Îنإا Úب ةلمتfi ةيلدابت ةقفسص
عم ةيلدابت ةقفسص د-ق-ع سسرد-ي نÓ-ي-م Îنإإ نأا-ب ،ءا-ع-برألإ سسمأإ ،›ا-ط-يإإ ي-ف-ح-سص ر-ير-ق-ت دا-فأإ
،يروزتإÒن نع ليحرلإ نم ،Îنإإ طسسو بعل ،نسسكيرإإ نايتسسيرك يكرا‰دلإ بÎقإو .لانسسرآإ

بسسحبو .جيلÈÁÒلإ ¤إإ ةدوعلإ ‘ هتبغرب ديفت ءابنأإ طسسو ،ايلاطيإإ ‘ هملقأات مدع لظ ‘
لقتني ،لانسسرآإ عم ةيلدابت ةقفسص دق-ع سسرد-ي Îنإإ نإا-ف ،ة-ي-لا-ط-يإلإ ترو-ب-سس و-تو-ت ة-ف-ي-ح-سص

Ãايإوغوروألإ تامدخ ىلع ›اطيإلإ قيرفلإ لوسصح لباقم ،زرناغلل نسسكيرإإ اهبجوÊ سساكول
لقتنإ ثيح ،مسسوŸإ ةياهن ىتح ةراعإلإ ليبسس ىلع ديردم وكيتلتأإ ‘ ايلاح إريروت بعليو .إريروت
تحسضوأإو .لانسسرآإ ¤إإ يتراب سساموت Êاغلإ لاقتنإ بقع ،يسضاŸإ فيسصلإ ‘ سسوكنÓبيخورلإ ¤إإ
وليسسرام معدي ديج ليدب عم دقاعتلإ ¤إإ ةجاحب Îنإإ نأإ ،ةركفلإ كلتل لوألإ عفإدلإ نأإ ،ةفيحسصلإ
ثيح ›اطيإلإ يرودلإ ءإوجأإ عم هتÈخ قباسسل Òبك لوبقب إريروت ىظحي كلذل ،سشتيفوزورب
كانهف ،ويسشتلاكلإ ¤إإ إريروت ةداعإاب ديحولإ متهŸإ Îنإإ دعي ل ،كلذ عمو .ايرودبماسسل اقباسس بعل
.هتامدخ ىلع لوسصحلل ىعسست يتلإ ونيروتو انيتنرويف ةيدنأإ اسضيأإ

امور دوقي اكيسسنوف
 ةديدج ةحيسضفل
بردم اكيسسنوف ولواب لاق
ائيسش كردي نكي ⁄ هنإإ ،امور
سسداسسلإ Òيغتلإ ةمزأإ نع
ايلاطيإإ سسأاك نم جورÿإ لÓخ

مامأإ ءاثÓثلإ موي مدقلإ ةركل
احومسسم ناك ثيح ،ايسستيبسس
ءاجو .طقف تإÒيغت5 ءإرجإاب
تقولإ ‘ سسداسسلإ Òيغتلإ
كرسشأإ امدنع ‘اسضإلإ

لدب زينابيإإ عفإدŸإ اكيسسنوف
يسسليسشت بعل ورديب نم
ىرجأإ دق ناك ثيح ،قباسسلإ
ةإرابم لÓخ تإÒيغت5 لعفلاب
.يبŸوألإ  بعلŸإ ‘61ـلإ رود
سضرعت يذلإ ،امور رسسخو
‘ درطلل هيبعل نم نانثإ

ةجيتنب ،طقف Úتقيقد نوسضغ
تقو ¤إإ ءوجللإ دعب4-2
لوح لإؤوسس ىلع إدرو .‘اسضإإ

اكيسسنوف لاق ،أاطÿإ إذه
كانه تناك إذإإ»: Úيفحسصلل
فرعأإ ل عقإولإ ‘ انأإو ،ةلكسشم
.””ايلخإد اهسشقاننسس ،اهنع ائيسش
،مسسوŸإ نم قباسس تقو ‘و
مامأإ (0-3) اموزهم امور Èتعإ

،›اطيإلإ يرودلإ ‘ انوÒف
لكسشب بعل كإرسشإإ ببسسب

.Êوناق Òغ
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تاذلا ريؤطت

ل ايندلأ
 اجاتfi يطعت

بوقن ةبيبح ةبردŸا
رع-سشي و-ه و نا-سسنإ’ا سشي-ع-ي ا-م Òث-ك
لب ،هتايح ‘ ةÒثك ءايسشأ’ جايتح’اب
نم سشيعي هنأاك Òبك ةجردل اهب قلعتي
ةقيق◊ا هتلاسسر يسسانتم ،طقف اهلجأا

’ و ةدا-ع-سسب ر--ع--سشي ’و ،دو--جو--لا ‘
هيسسنت اهنأا ةجردل ،اهققح اذإا ’إا ةعتم
‘و هروسصو هقلخ يذ-لا ه-ل-لا-ب ه-ق-ل-ع-ت
لك ةبرج-ت-لا-ب-ف ،هرد-ق ةرو-سص ن-سسحأا
جايتحا ةلاح ‘ سشيعي وأا سشاع ناسسنإا
نم ةقاطلا نم عاونأا هل دسشيو بذجي
ن-م ا-ه-ي-ل-ع و-ه ي-ت-لا ا--ه--سسف--ن ة--لا◊ا
Ìكأاف ،ي-قا-ط-لاو ي-سسف-ن-لا جا-ي-ت-ح’ا

’ هد-ير-يو نا-سسنإ’ا ه-ب ق-ل-ع-ت-ي ءي-سش
Áهقيق– نم نك“ اذإاو ،هققحي نأا نك
هلقع نأ’ حايتر’او ةوسشنلاب رعسشي ’

لثŸا لو-ق-ي ،جا-ي-ت-ح’ا-ب ا-م-ئاد ر-ع-سشي
’ ينغلاو ولاعسست ’ Òقفلا”” :يرئاز÷ا

هّنأا رعسشي يذلا سصخسشلاف ، ””ول اعسست
fiر-ع-سشي ه-نأا مادا-م-ف ا--م ءي--سشل جا--ت

ءارو يرجي ىقبيسس جاتfi هنأا سسحيو
،اهلاني نلو اهجاتحي يتلا ةجا◊ا هذه
سشد-م-ت-م ا-ي-ند-لا”” ل-ثŸا لو-ق-ي اذ-ه--لو

fiثمف ،””جاتÓ هنأا ام سصخسش رعسشي دق
fiىقسشيو دهتجيو لمعيف ،لاملل جات

هلوسصح دعب نك-ل ،لاŸا ع-م-ج ل-جأا ن-م
وه هنأ’ ،ةسسا-ع-ت-لا-ب ر-ع-سشي لاŸا ى-ل-ع
Òكفت هÒكفتف جايتحا ةلاح ‘ امئاد
ة-ي-حا-ن-لا ن-م جا-ي-ت-ح’ا-ف ،ءار--ق--ف--لا
،ناسصقن اهي-ف ة-قا-ط ي-ن-ع-ي ة-ي-سسف-ن-لا

مغر ،هوحن امئاد جايتح’ا ةلاح دسشيف
ىلع هلوسصح درجÃ هّنأا دقتعي ناك هنأا
ةدا----ع----سسلا----ب ر----ع----سشي فو----سس لاŸا

نم تايداŸاب قلعتي يذلاف ،نانئمط’او
ام ققحي نل رعاسشŸا نع لوسص◊ا لجأا
Òقف تلأاسس ولف ،دبأ’ا ¤إا هيلإا وبسصي
Ÿلوقي فوسس اينغ حبسصت نأا ديرت اذا:
و ،طاسسب-ن’او ةدا-ع-سسلا-ب ر-ع-سشأا ي-ك-ل
وأا ،د’وأا ه-ل سسي-ل نŸ ه--سسف--ن لاؤو--سسلا
لسصح امهمف...حاج-ن-ل-ل ى-ع-سسي يذ-لا

قلعتم ناسسنإ’ا يقب نإاف ،ديري ام ىلع
Ãةداعسسلاب رعسشي نل ،جايتح’ا رعاسش

لكف ،هديري ام ل-ك ى-ل-ع ل-سص– ا-م-ه-م
يذلا هسسف-ن ءي-سشلا ن-م ذ-خأا-ي نا-سسنإا
ةلا◊ا بذ÷ا نوناق بسسحف ،هسشيعي
بذجنت تقولا لوط اهيلع نوكت يتلا
تÒغ اذإا ’إا ،ه--سسف--ن عو--ن---لا ن---م كل
،اهب كقلعتو ا-ه-ل كجا-ي-ت-حا-ب رو-ع-سشلا

هيلع لكوتي نم نأاب هللا ةردق ‘ قثتو
يلع لوقي ،بسستحي ’ ثيح نم هقزري
رقفلا فوخ نم سسانلا”” ههجو هللا مرك

 .””رقف ‘

ةقادصص دؤجؤب نمؤؤت له
؟ةأارŸاو لجرلا Úب

؟سسوسسوŸأ كجوز عم Úلماعتت فيك
ماÎح’ا

ي-ه ة-ق-ث-لاو
سساسسأا
Úب مهاف-ت-لا

،ةيجوز-لا ةدا-ع-سسلا بي-غ-ت تبا-غ اذإاو ،Úجوز-لا
Òثك ‘ نكلو ،اًما“ ةيجوزلا ةاي◊ا راهنت دقو
نم Òث-ك-لا Úجوز-لا Úب نو-ك-ي ت’ا◊ا ن-م
رمتسست نأا قح-ت-سست ي-ت-لا ة-ب-ي-ط-لا رو-مأ’ا
دو-جو م-غر ا-ه-ل-جأا ن-م ة-ي-جوز-لا ةا--ي◊ا
در‹ نوكت دق ت’ا◊ا نم Òثكف ،كسشلا

سساو--سسو--ل---ل ً’و---سصو ،ةد---يد---سش ةÒغ
كولسس ناك اذإا .رمتسسŸا يسضرŸا كسشلاو
سسيوا--سسو--لا ن--م Òث--ك--لا ه--ي---ف كجوز
نم اًعبان نوكي دقف ،ةÒغ سسيلو كسشلاو
تاÈخ وأا هيدل ة-ي-سسف-ن ة-ل-ك-سشم دو-جو
ً’و-سصو ،ة-ق-با-سسلا ه-تا--ي--ح ‘ ة--ئ--ي--سس

ي-سسف-ن بار-ط-سضا ة-جرد-ب ه-ت-با-سصإ’
ي--سسف--ن سضر---م وأا كسشلاو ق---ل---ق---لا---ب

.(بايتر’او كسشلا نونج) ايونارابلاك
Èسصلاب يلحتلا ةجوزلا ىلع بجي انهو
ةيسسفنلا  ةلاح مهف ةلواfiو ةمك◊او
هعم لماعتلا نم نك-م-ت-ت ي-ك-ل ،جوز-ل-ل
كسشلا Òثك ِكجوز ناك اذإاف ،هئاوتحاو
هذ--ه سضو--خ ي--ِترر--قو سساو--سسو---لاو
ل-جأا ن-م ،ه-ع-م رار-م-ت-سس’او ة-كر--عŸا
هذه ِكيلإاف ،ا-م-ك-ن-ي-ب ةد-ي÷ا ءا-ي-سشأ’ا
جوزلا كسشلاو سساوسسولا جÓعل حئاسصنلا

عونلا اذه عم لماعتلا ةيفيكو هتجوز ‘
..لاجرلا نم
ا-ه-ب ل-ما-ع-ت-ت ي-ت-لا ح-ئا-سصن-لا سضع-ب ا--ن--ه

سسوا--سسو--لا Òث--ك ا--ه--جوز ع--م ة--جوز---لا

:كسشلاو
بات-ك-لا ل-ث-م Êو-ك-

’ :ه-ما--مأا حو--ت--فŸا
،اًئيسش هن-ع ي-ف-خ-ت

هيعدو

ه--نأا ن---قو---ي
،هنع هيفخت ام ِكيدل سسيل
اذإا ِكر--مذ--ت ير--ه--ظ--ت ’و

.ِكفتاه ‘ ةلوج ذخأا لواح
لكسشب ِكيف هكسش يذخأات ’ -
ق-ل-ع-ت-ي ’ ر-مأ’ا-ف :ي-سصخ-سش
‘ ةلكسشم نم Êاعي هنإا لب ،ِكب
ينعي ’ اذهو ،ماع لكسشب ةقثلا
.ةقثلاب ةريدج Òغ ِكنأا اًدبأا
نأا ير-كذ--ت :ءود--ه--لا--ب ي--ل– -
’إا ي--ه ا--م ة--حرا÷ا ه--تا--م--ل---ك

وهف ،ة-ي-ل-خاد-لا ه-م’آ’ ا-ًطا-ق-سسإا
كئاوتحا ¤إا تقولا اذه ‘ جاتحي
 .هيلع كبÓقنا سسيلو
جوز-لا :ه-سسف-ن ‘ ه-ت-ق-ث يزز--ع -
رÈم نود هتجوز ‘ قثي ’ يذلا

نم هسسفن ‘ قثي ’ بلاغلا ‘ وه
ِكجوز لا-ع-فأا ي-حد-ما--ف ،ل--سصأ’ا
،ِكب--حو ِكنا--ن--ت--ما ن--ع ه--ل يÈعو
سسكعنيسسو ،هسسفن ‘ هتقث يززعو
.اًسضيأا ِكيف هتقث ىلع اذه
يسصرحا :ه-ل اًز-ي‡ ا-ًت-قو ي-سصسصخ -

اًيسساسسأا اًتقو كانه نوكي نأا ىلع
،كجوز عم ثد-ح-ت-ل-ل ِكمو-ي ‘

،اًعيرسس مويلا ثادحأاب هيÈختل
ةرو--سص ‘ كلذ نو--ك--ي نأا نود

ءا--ف---خإا ن---م ِكسسف---ن ة---ئÈت
قلÿ لب ،هنع ِكموي ليسصافت

برقلا ةدايزو رمتسسم راوح
 .امكنيب زجاو◊ا رسسكو

بسسا-نŸا تقو-لا يرا-ت--خا -
سسي-ل :ه-ع-م ثد-ح--ت--ل--ل

Êاع-ي ِكجوز نأا ى-ن-ع-م
هعفدت ةقث ة-مزأا ن-م
سساو--سسو--لاو كسشل--ل
يتمسصت نأا رم-ت-سسŸا

،كلذ لك يعلتبتو
تقولا يراتخا لب
بسسانŸا

ةقيرطلاو
Òبعت-ل-ل ة-م-ئŸÓا
،ِكل--خاد---ب ا---م---ع

كار----ع----لا ي----ب-----نŒو
م--ل--ك--ت--لا وأا خار--سصلاو
،ةيعافدو ةدا-ح ةÈن-ب

،ة-م-ه-ت--م ِتسسل ِتنأا--ف
ن--ع ي--ع--فاد--ت ي--ك---ل
ي--ثد--ح--ت--ف ،ِكسسف--ن
تقو ‘ بحو ءود--ه--ب

ِكنأا--ب ه--يÈخأاو م---ئÓ---م
اÒًثك هيف Úقثتو هنيب–

’ امد-ن-ع ِكحر-ج-ي ه-نأا-بو
.ِكيف قثي

ةقÓع تسسيل ةأارŸاو لجرلا Úب ةقادسصلا
مهفلا نم Òثكلا اهمز-ل-ي ن-ك-ل ،ة-ل-ي-ح-ت-سسم
دق يتلا ةلوبقŸا ة-ج-ي-ت-ن-لا هذ-ه ،ج-سضن-لاو
قلعتي لاؤوسس حرط دنع ام فرط اهب جرخي
‘ ةأارŸاو لجرلا Úب ةقادسص مايق ةيناكمإاب

بيغت نايحأ’ا نم Òثك ‘ ن-ك-ل ،ا-ن-ع-م-ت‹
اهاري اياون فلخ يفتختو ةعنقŸا ةباجإ’ا
يسصقت ةيسصخسش حلاسصم وأا ،ةئيسس سضعبلا

اهنع ىنغ ’  يتلا ةيقيق◊ا ةقادسصلا ةميق
هسسف-ن لاؤو-سسلاو ,ة-ي-نا-سسنإ’ا تا-قÓ-ع-لا ‘
تا-ير-ئاز-ج ى-ل-ع ””ن-تا-ف”” ة-ل‹ ه--ت--حر--ط

.نهؤوارآا تفلتخا

ةقادصصلا ةميق ىلع Ìكأا سسرحي لجرلا
لجر-لا Úب ة-قاد-سصلا ةر-ك-ف اÒث-ك ل-ب-ق-تأا

نم قيدسص نم Ìكأا كلمأا”” ايسصخسش ةأارŸاو
يرو-ع-سش ،ل-م-ع-لا ى--ت--حو ة--سسارد--لا ما--يأا
عم ا-ه-ي-خأا هاŒ تخأ’ا رو-ع-سشك م-ه-ت-ي-حا-ن
،رارسسأ’ا لدابت ةحارسصلا ةجرد ‘ ةدايز
ا--ظ--ف--ح Ìكأا ل--جر--لا نأا ىرأا ا--ي---سصخ---سش
نأا دقتعأا ،ةÒبك كلذ ‘ يتبرŒو رارسسأÓل
ارود بع-ل-ي ن-سسلاو Úفر-ط--لا Úب ج--سضن--لا

لجرلا Úب ةقادسصلا م-ي-ق ز-يز-ع-ت ‘ اÒب-ك
‘ ،حلا-سصمو برآا-م ل-ك ن-ع ة-هز-نŸا ةأارŸاو
ةبيرغ تاقيلعت فداسصأا نايحأ’ا نم Òثك
’ ينكل فراعŸا وأا ءÓ-مز-لا سضع-ب ل-ب-ق ن-م
اديج فرعأا يننأاو ةسصاخ ،اهابتنا اهÒعأا

يئاقدسصأا عمو نيرخآ’ا عم يتاقÓع دودح
مهتاجوز فرعأاو نوجوزت-م م-ه-ن-مو ،ا-سضيأا

””. مهعم ةبيط يتقÓعو

ةحار Ìكأا لجرلا عم يتقادصص
قر---ف ن---م---سضو ة---ع---ما÷ا ‘ يد---جاو----ت
م-ي-ظ-ن-تو ة-سسارد-لا-ب مو-ق--ت تا--عو--م‹و
› ح-م-سس ة-ي-ه-ي-فر-تو ة-ي-فا-ق-ث تا--طا--سشن
نيذلا بابسشلا نم ددع عم تاقادسص ءاسشنإاب

موهفم نأا دقتعأا .ماÎح’ا لك مهنم تيأار
نكل انعمت‹ ‘ دوجوم ةيفاسصلا ةقادسصلا

نم اعون هيف ىرت ’و هب نمؤوت نم ةليلق ةئف
فار-طأ’ا د-حأا لوا-ح-ي يذ-لا ،ي-فÿا ب◊ا

ة-قاد-سص ناد-ق-ف ن-م ا-فو-خ هرا--ه--ظإا مد--ع
اذه ىلع قفاوأا ’ ايسصخسش ،Êاثلا فرطلا
ن-ع اد--ي--ع--ب سسي--ل ب◊ا نأا م--غر حر--ط--لا
اهنعفل-ت-خ-ي ه-ن-ك-ل ة-قاد-سصلا

ةقÓع ناكمإابو ،اÒثك
تاونسسرم-ت-سست نأا ة-قاد-سصلا

،تا-فÓ--خ يأا ا--ه--بو--سشت نأا نود تاو--ن--سسو
ماÎح’او قدسصلا سشماه ناك نإاو ةسصاخ
 .اÒبك اهيف

 ديلاقتلاو تاداعلا ره‹ ت– ةقادصصلا
ل-جر-لا Úب ة-قاد-سصلا مو-ه-ف-م نأا د-ق-ت-عأا
تاداع قفو ر-خأ’ د-ل-ب ن-م ف-ل-ت-خ-ي ةأارŸاو
لبقتي ’ Óثم اندلب ‘ ،هد-ي-لا-ق-تو ع-م-تÛا
ةأارŸاو لجرلا Úب ةقاد-سصلا ةر-ك-ف ع-م-تÛا

نمو ،ا-م ءي-سش ءا-ف-خإ’ ةروا-ن-م ا-هÈت-ع-يو
ةقÓع نأا أŸÓا مامأا ةاتفلا نلعت نأا ليحتسسŸا

اهنكÁ ةقÓعلا نكل ،نÓفب اهطبرت ةقادسص
ةئيبك ةن-ي-ع-م ة-ئ-ي-ب ‘ ة-لو-ب-ق-م نو-ك-ت نأا
ىقبت كلذ م-غر ن-ك-ل ،ة-سسارد-لا وأا ل-م-ع-لا
تب--ث--ي نأا ¤إا ة--با--قر--لا Úع ‘ ة--قÓ--ع--لا
نو-ط-ع-ي ’ ة-ي--ب--ل--غأ’ا نأا م--غر ،سسك--ع--لا

ىقبت نكل لا-ق-ي اŸ ’ا-ب نو-ق-ل-ي وأا تار-يÈت
نم Òثكلا ‘ مك-ح-ت-ت ا-ند-ي-لا-ق-تو ا-ن-تادا-ع
 . انيبأا مأا انئسش انتايح بناوج

  ةقادصصلل حلصصي ’ انعمت‹ ‘ لجرلا
ةقادسص كانه نوكت نأا بعسصلا نم هنأا ىرأا
لقن⁄ نإا ةأارŸاو ل---جر----لا Úب
ل-جر-لا-ف ،ة--ل--ي--ح--ت--سسم

ة-ف--سصب ير--ئاز÷ا
ةسصاخ

بلغأا ‘ ىسضر-ي ’ ة-ما-ع ة-ف-سصب ي-بر-ع-لاو
مظعمف ،طقف قيدسصلا رود بعلب نايحأ’ا
،هؤوافخإا نكÁ ’ بح ¤إا لوحتت تاقادسصلا

ايسصخسشو ،Úفرطلا دحأا هل ركنت نإاو ىتحو
فرعي اÃ تأادب تاجيزلا نم Òثكلا فرعأا
،جاوزو بح سصسصق-ب ته-ت-ناو ة--قاد--سصلا--ب
ةيدل تحبسصأا كلذل قÓطلاب تهتنا ىرخأاو
’ انعمت‹ ‘ لجر-لا نأا-ب ة-خ-سسار ة-عا-ن-ق
نم Òثكلا ‘ بعسصلا نمف ،ةقادسصلل حلسصي
ا-نو-ك--ي نأا ةأارŸاو ل--جر--لا ى--ل--ع نا--ي--حأ’ا

 .طقف Úقيدسص

 سسكعلاو لجرلا بلقل قيرط ةقادصصلا
اهذختت ان-ع-م-ت‹ ‘ ة-قاد-سصلا نأا د-ق-ت-عأا
⁄ ن-م-ف ،ل-جر-لا بل-ق-ل ا-ق-ير-ط تا-ي-ت-ف--لا

،¤وأ’ا ةرظنلا نم ابيبح هل-يو– ع-ط-ت-سست
Áديرت ام قبطتو اقيدسص هذخ-ت-ت نأا ا-ه-ن-ك
ديكأا عيم÷ا ىلع قبطني ’ رمأ’ا ،لهم ىلع
’ تايتفلا نم ةÒبك ةبسسن هنأا دقتعأا نكل
لب ايقيقح ابسسكم باسشلا ةقادسص ‘ ىرت
هسسفن ءيسشلا ،ىر-خأا برأا-م ق-ي-ق-ح-ت-ل ةادأا
بعلي نأا لواحي يذلا لجرلا ى-ل-ع ق-ب-ط-ن-ي
¤إا ةقادسصلا لو– ةياغ ¤إا قيدسصلا رود

 .ةرسسأا نيوكتو جاوزو بح

ب /ىدهلا رون :دادعإا

يسسفنلا  يئاسصخأ’او روتكدلا عم
 يمجع مركأا

،ةقهارŸا نم عاونأا4 دجوت
ن-مو ة--ق--فاو--تŸا ة--ق--هارŸا

ءودهلاو لادتع’ا اه-تا-م-سس
¤إا ل-----يŸاو ي-----ب-----سسن------لا
نزتŸا عابسشإ’ا. رارقتسس’ا

تا----هاŒ’ا ل-----ما-----ك-----تو
و-لÿا ،ي-ف-طا-ع-لا ناز-ت’او
تار--تو--ت--لاو ف--ن--ع--لا ن--م
قفاوتلا ،ةدا◊ا ةيلاع-ف-ن’ا

،ةر--سسأ’او ن--يد--لاو--لا ع---م
ةمئاقلا ةيرسسأ’ا تاقÓعلاف

م--ها--ف--ت--لا سسا--سسأا ى---ل---ع
ةÒبك ةيمهأا ا-ه-ل ةد-حو-لاو

ةرسسأ’اف ،لافطأ’ا ةايح ‘
ىلع ظفا–و تاذ-لا ي-م-ن-ت
ةعونتŸا فقاوŸا ‘ اهنزاوت

. ةاي◊ا ‘
ةقهارŸا ‘ ةرثؤوŸا لماوعلا
ةرسسأ’ا ةلما-ع-م :ة-ق-فاو-تŸا
م--سست--ت ي--ت--لا ة--ح--م---سسلا
ماÎحاو م-ه-ف-لاو ة-ير◊ا--ب

مد---عو ق---هارŸا تا----ب----غر
ه-نوؤو-سش ‘ ةر-سسأ’ا ل-خد-ت
هد-ي-ي-ق-ت مد--عو ،ة--سصاÿا
ن--م د– ي--ت--لا دو--ي--ق--لا---ب

‘ د-عا-سست ي-ه-ف ،ه-ت--ير--ح
ح-ي-ح-سصلا كو-ل-سسلا م-ل--ع--ت
ةغلو ميلسسلا يعا-م-ت-ج’او

عبسشتو هت-فا-ق-ثو ه-ع-م-ت‹
. ةيسساسسأ’ا هتاجاح
Úب ةحارسصلا نم وج Òفوت
روعسش .ق-هارŸاو ن-يد-لاو-لا
نيد-لاو-لا ر-يد-ق-ت-ب ق-هارŸا

رو-ع-سشلاو ،ه-ب م-هزاز-ت-عاو
هئاقدسصأاو هنارقأا ريدقتلاب
Òسسو ،ه-ل-هأاو ه-ي--سسرد--مو

عا---ف---تراو ةر----سسأ’ا لا----ح
‘ا-----ق-----ث-----لا ىو-----ت------سسم
يعامت-ج’او يدا-سصت-ق’او
. ةرسسأÓل
ن--م غار--ف--لا تقو ل--غ---سشلا
ي--عا--م---ت---ج’ا طا---سشن---لا

ةحسصلا ةمÓسسو يسضايرلاو
ةحارلا كلذ ىلع دز ،ةماعلا
ن--ع ا--سضر--لاو ة--ي--سسف--ن--لا
. سسفنلا

Êرواح ..ينب–

 لاــــــــــــكسشأأ
ةقهأرŸأ نم

رباج ديعسسلا /اهبتكي
يرسسأا راسشتسسم

تاقÓعلا ‘ بردمو
 ةيجوزلا

ةد’ولاو لم◊ا
لماحلل نيÈسسألأ لوانت ةيمهأأ

ةروتكدلا تلاق ،لماحل-ل ن-يÈسسأ’ا ة-ي-م-هأا
،ةد’ولاو ءاسسنلا ةيراسشتسسا يمÓسس دنه

نيÈسسأ’ا نم ةسضفخنم ةعرج لوانت نإا
نم لماو◊ا ءاسسنلا يمحي دق موي لك

ةفورعŸاو ةا-ي◊ا دد-ه-ت ي-ت-لا ة-لا◊ا
نأا-ب ة-ف-ي-سضم ،ل-م◊ا م-م-سست م-سسا-ب

Òطخ بارطسضا و-ه ل-م◊ا م-م-سست
نأا ن-كÁ مد-لا ط--غ--سض عا--ف--ترا ‘
مسسج ءا-سضعأا ع-ي-م-ج ى-ل-ع ر-ثؤو-ي
ةي-ك-ير-مأ’ا ة-ي-ل-ك-ل-ل ا-ًق-فو ،ةأارŸا

د--ي--لو--ت--لاو ءا--سسن---لا ءا---ب---طأ’
(GOCA). ق---ي---قد---لا بب---سسلا

نكلو ،فورعم Òغ بار-ط-سضÓ-ل
ن--م د--يز--ت ر--طÿا ل--ماو--ع سضع--ب
Óًماح Êوكت نأا .لم◊ا ممسست نم قباسس خيرات :كلذ ‘ اÃ ،هثودح ةيلامتحا
سضارمأاب ةباسصإ’ا ،ةليوط ةÎفل مدلا ط-غ-سض عا-ف-ترا ،د-حاو ل-ف-ط ن-م Ìكأا-ب
ةيتاذلا ةعانŸا سضارمأاو2 عونلا وأا1 عونلا نم يركسسلا سضرم لثم ،ةنمزم
.ىلكلا لكاسشمو
ءاسسنلا ذخأات نأاب لعفلا-ب د-ي-لو-ت-لاو ءا-سسن-لا سضار-مأ’ ة-ي-ئا-سصخأ’ا ي-سصو-تو
نيÈسسأ’ا نم ةسضفخنم ةعرج جاعتر’ا تامدقÃ ةباسصإ’ا رطÿ تاسضرعŸا
راثآا دوجو مدع ¤إا تراسشأاو ،لم◊ا نم82 ¤إا21 عوبسسأ’ا نم اًءدب لافطأÓل

قلعتت لافطأ’ا ىل-ع ة-ي-ب-ل-سس ثاد-حأا وأا ل-ماو◊ا تا-ه-مأÓ-ل ةÒط-خ ة-ي-ب-نا-ج
،ةيودأ’ا عيمج عم لا◊ا وه امك ،كلذ عمو ،لم◊ا ءانثأا نيÈسسأ’ا مادختسساب
لبق لم◊ا ‘ نيÈسسأ’ا مادختسسا لوح بيبطلا ¤إا ثدحتلا ءاسسنلا ىلع بجي
دق نيÈسسأ’ا نأا كلذ ،فيزنلا رطخ نم ديزي نيÈسسأ’ا نأ’ ،ماظنلا اذه لوانت
نيÈسسأ’ا مادختسسا نأاو ،ةميسشŸا ¤إا مأ’ا نم مدلا قفدت Úسس– ‘ دعاسسي

لبق اًسضيأا نكلو ،ناوأ’ا دنع لم◊ا ممسست ثودح نم د◊ا ‘ طقف ً’اعف سسيل
فوفfi رمأا وهو ،ةركبŸا ةد’ولا ¤إا ةجا◊ا نم للقيسس هنأ’ مهم اذهو ،ناوأ’ا
دعاسست نأا نكÁ نيÈسسأ’ا نم ةسضفخنم ةعرج نأاو ،””لفطلل ةبسسنلاب رطاıاب

ىدل لم◊ا ممسست نع ةŒان تابون يهو ،جاعتر’اب ةباسصإ’ا سصرف ليلقت ‘ اًسضيأا
¤وأ’ا ةثÓثلا رهسشأ’ا لÓخ .لم◊ا ةلحرم بسسح ةيلاع رطاı تاسضرعŸا ءاسسنلا
لم◊ا نادقفل قلق ردسصم نيÈسسأ’ا نم ىلعأا تاعرج مادختسسا لكسشي ،لم◊ا نم

نم ثلاثلا ثلثلا لÓخ نيÈسسأ’ا نم ىلعأا تاعرج لوانت يدؤوي .ةيقلÿا تاهوسشتلاو
ةعرج مادختسسا ديز-ي .Úن÷ا بل-ق ‘ ة-ي-عوأ’ ر-ك-بŸا قÓ-غإ’ا ر-ط-خ ةدا-يز ¤إا ل-م◊ا

لافطأ’ا غامد ‘ فيزن ثودح رطخ نم اًسضيأا لم◊ا نم ةليوط تاÎفل نيÈسسأ’ا نم ةيلاع
نمف ،لم◊ا نم ةÒخأ’ا ةثÓثلا رهسشأ’ا لÓخ نيÈسسأ’ا لوانت ¤إا ةجاحب تنك اذإا .جدÿا

.بثك نع كلفطو تنأا كب سصاÿا ةيحسصلا ةياعرلا مدقم بقاري نأا لمتÙا
ةد’ولاو ءاسسنلا ةيراسشتسسا يمÓسس دنه ةروتكدلا^

كعورششم كلفط
 ءاج ةلاسسرو ةمهم كلفطل””

””اهسشيعي هكرتأ...اهلجأأ نم
ان‹Èي يتلا تا‹Èلا نكل ،اهتيدأاتل ءاج ةنيعم ةلاسسر انم لكل
ةدوجوم يه ،ةلاسسرلا هتاه فاسشتكا Úبو اننيب لو– عمتÛا اهيلع
انترطف هوسشت ءايلوأÓل ةئطاÿا تايكولسسلا نم Òثكلا نكل ،انترطف ‘

...انتلاسسر نع اندعبتو
فيك فرعت يه ،ةÒغسصلا ةتبنلاب لفطلا هبسشأا ام اÒثك

ةبيط ارامث انيلع ردت ةميظع ةرجسش حبسصتو Èكت
مامته’او ب◊ا نم ةبسسانم ةئيب اهل انرفو طقف اذإا

اهقيرط فرعت اهدحو يهو ،اهتايجاحب ءانتع’او
انلخدت نود اهب هللا هعسضو يذلا اه‹انرب عبتتو
ناسسنإÓل ةبسسنلاب ءيسشلا سسفن ...اهب انمك– وأا

وهو هترطف ‘ عو-سضو-م ه‹ا-نر-ب د-لو-ي ا-مد-ن-ع
ايوسس اسصخسش نوك-يو Èك-ي-سسو ،ه-ق-ير-ط فر-ع-ي
،عمتجملل Òثكلا فيسضي ةيسصخ-سشلا يو-ق اد-ئا-ق
،هقيرطو هتيسصوسصخ نامÎحي نيدلاولا اناك اذإا

لفطلا اذه عم نÓماع-ت-ي ف-ي-ك اد-ي-ج نا-فر-ع-يو
Òثكلا هبنŒ ةميلسس ةقيرطب هنايبريو Òغسصلا
...Óبقتسسم ةيسسفنلا لكاسشŸاو دقعلا نم
اوققحي نأا ءايلوأ’ا بغري دق ،قلخ اŸ رسسيم لك

ة-م-ه-م ه-ل اورا-ت-خ-ي نأاو م-ه-ل-ف-ط ‘ م--ه--مÓ--حأا
‘ نكل ...ايعامتجا ةقومرم اهنأا ودبت ةفيظوو

سشيعيف ،ةفي-ظو-لا ه-تا-ه-ل ق-ل-خ-ي ⁄ و-ه ة-ق-ي-ق◊ا
نأا ىلع اÈ‹ نوكيو ،هناكم Òغ ناكم ‘ اهلك هتايح

ناك هنأا عم ،ةحاترم Òغو ةسشه ةيسسفنب ،هل سسيل ناكم ‘ نوكي
Áثكلا مدقيو هتلاسسر سشيعي نأا نكÒ ثكلاÒ عمتجمللو هسسفنل...
ققحي ناسسنإا وه ،اهب هللا هفلك يتلا هتلاسسر سشيعي يذلا ناسسنإ’ا

ةفاسضإ’ا يهام فرعيو ،اديج هسسفن فرعي ناسسنإا وه ،ةفÿÓا
اهمدقأا ةحيسصنو ةمهم ةطقن كلذل ،عمتجملل اهمدقيسس يتلا

اوراتخيو مهبراŒ اوسشيع-ي م-ك-لا-ف-طأا او-كر-تأا ،ءا-ي-لوأÓ-ل
ب◊ا م-ه-ل او-مد-ق ،م-ك-ب-ج-ع-ي ⁄ و-ل ى-ت-ح م-ه-ق-ير-ط

م-هو-كر-تاو ،كلذ اودارأا نإا ح-سصن--لاو ءاو--ت--ح’او
...متنأا اوسسيل مهف مهسسفنأاب اوراتخي

 ةسشلÓع ةلوخ ةروتكدلا^

ةيجوز تاقÓع
1 ءز÷ا



‘ ةينوÎكلإلا ةراجتلا نم ةققÙا جئاتنلا تناك نإاو
لود-لا ‘ ق-قfi و-ه ا-م-ع ا-ما“ ة-ف-ل-تfl ا-ندÓ-ب
لسصحي ام لهاجتنو ركنن نأا نكÁ ل هنأا لإا ،ةمدقتŸا

،طقف ةدحاو رز ةطغسضبف ،ةيتوبكنعلا ةكبسشلا ىلع
كمامأا ر-ه-ظ-ت ،ثح-ب-لا كر-حÚ Ãع-ت-سست نأا نودو
تاحفسصلا فلآاو ،اهتاذب ةمئا-ق تا-سسسسؤوŸ ع-قاو-م
،يعامتجلا لسصاوتلا عقاو-م ى-ل-ع لاfi با-ح-سصأل
ينمز فرظ ‘ كتيب ¤إا كلسصت ةفلتfl اعلسس سضرعت
‘ ةسصتfl تاكرسش ثادحتسسا د-ع-ب ا-م-ي-سسل ،Òسصق
.ةينوÎكلإلا ةراجتلا ةيلمع اهرودب تلهسس ،ليسصوتلا

ةراجتلا ⁄اع انتلخدأا ““انوروك““
 ةينوÎكلإلا

3,2 نم ديزأا ،ةنسسلا هذه رئاز÷ا تلاسصتا تلجسس

أا““ قفدتلا ›اع ،تنÎنإلا تامدخ ‘ كÎسشم نويلم
Èع تنÎنإلا ‘ ÚكÎسشŸا ددع غلبو ،““لأا سسا يد
،كÎسشم نويل-م73 وحن رئاز÷اب لاق-ن-لا ف-تا-ه-لا
ة-ك-ب-سشلا ي-مد-خ-ت--سسŸ ما--قرألا هذ--ه نأا ود--ب--يو
تاحول نم ،ةلمعتسسŸا اهلئاسسو فلتخÃ ،ةيتوبكنعلا
با-ح-سصأا ة-ي-ه-سش تح-ت-ف ،بي--سساو--حو ف--تاو--هو
ةيلام رئاسسخ نم مهسسفنأا ذاقنإل لاÙاو تاسسسسؤوŸا
ةهجاوŸ مهلاfi قلغ سضرف رارق دعب كلذو ،ةÒبك
.انوروك سسوÒف
نيذلا ،لاÙا باحسصأا سضعب بسسحبو

اود-جو م-ه--نإا--ف ،““راو◊ا““ ـل او--ثد–
ىلع ادامتعا عيبلاب Úمزل-م م-ه-سسف-نأا
لا-سصيإاو ،ة--ي--نوÎك--لإلا ةرا--ج--ت--لا
زواŒ لجأل ،لزا-نŸا ¤إا ة-عا-سضب-لا
رار--سضألا ل--قأا--ب جورÿاو ة--نÙا
اوبسسكي ⁄““ ،اولاق امك ،نكل ،ةيلاŸا

روهظ لبق يأا ،““ةيداعلا مايألا لÓخ هنوبسسكي اوناك ام
نأل““ ،يحسصلا رج◊ا تاءارجإا سضرف لبقو انوروك

عقوتي املثم ،Òثكلاب سسيل ةمدÿا هذه يبلاط ددع
.““سسبŸÓا ءارسشب قلعت ام اسصوسصخ ،سضعبلا

ةلهشس ةينوÎكلإلا ةراجتلا
بعشص نئابزلا عم لماعتلاو

عيب-ل لfi بحا-سص ،م-ي-ظ-ع-لا د-ب-ع د-ير-ف زÈيو
ة-ي-ئا-سسن-لا ة-سسب-لألا

ـل ة----قار----سشلا-----ب
ةرا--ج--ت--لا ‘ أاد--ب--ي ةر---م لوأل ه---نأا ،““راو◊ا““
دعب ،لزانŸا ¤إا لاسصيإلاب سسبŸÓا عيبو ةينوÎكلإلا
،لاÙا قلغ رارقو يحسصلا رج◊ا سضرف تاءارجإا
Òغ مأا ةيد‹ تناك اذإا ام ‘ لوطم تركف ثيح““

سضوخ ¤إا تسصلخو ؟ة-ب-ع-سص Òغو ة-ب-ع-سص ،ة-يد‹

يلع هردت دق ا‡ Óيلق ولو ةدافتسسلاو ةبرجتلا رامغ
،لاÙا قلغ دعب هرسسخأاسس تنك ام يطغت ،لاومأا نم
ىلع ةحفسص انسصسصخ ثيح ،ةمدÿا باب حتف انررقف
انسضرعو ،يفتا-ه-لا ا-ن-م-قر ا-ن-ع-سضوو كو-ب-سسيا-ف-لا
،ةديدع تلاسصتا انيقلت Óعفو ،اهراعسسأاو انتعاسضب
امك ،نكل .““ةمدÿا هذه ىوتسسم ‘ انتهج نم انكو
،نئابزلا عم ةÒبكو ةÒثك تابو-ع-سص تف-سشت-كا““ :لا-ق
ثيح ،مÓتسسÓل ءاق-ل-لا د-عو-م نو-مÎح-ي ل ن-يذ-لا
،مهلزانم باب مامأا ةعاسس عبر نم Ìكأا امئاد نورخأاتي
.““ةعاسضبلا ىلع سضÎعيو دقتني مهسضعبو
ةفاقث دقتفي يرئاز÷ا نأاب ه-سسف-ن ثد-ح-تŸا ىر-يو

،لزانŸا ¤إا لاسصيإلاب عيبلا ةمدخ
لود-لا ‘ ثد--ح--ي ا--م سسك--ع
،اكيرمأا رارغ ىلع ،ة-مد-ق-تŸا

ة-ثÓ-ث ةد-م ا-ه-ي-ف تسشع ثي-ح
ةمدÿا هذه لثم نإا ثيح ،رهسشأا
نم ءاوسس ،اد-ج ة-مfiÎ ة-فا-ق-ث
هذه مدقمو عئابلا مأا نوبزلا فرط

.ةمدÿا

ةينوÎكلإلا ةراجتلا
لاÙا تقلغأا

ع-قوŸا بحا-سص ،يد--ه--م بسسح--بو
،““داز يد غنيبوسش سشأا يإا مأا““ ÊوÎكإلا
ة-ق-ير-ط ة-ي-نوÎك-لإلا ةرا-ج-ت-لا نإا-ف
Èكأا باطقتسسا ىلع ةردا-قو ،ة-ح-بر-م
لك اهل ر-فو ا-م اذإا ،ن-ئا-بز-لا ن-م دد-ع

رجات-ل-ل ة-ي-ما◊ا ة-ي-نو-نا-ق-لا طور-سشلا
ةراجتلا نأا ركنن نأا اننكÁ ل““ :يدهم لوقيو .نوبزلاو
ىلع لÙا علسس سضرعب انل حمسست يتلا ،ةينوÎكلإلا

،جيوÎلا ىلع انتدعاسس دق ،““كوبسسيافلا““ تاحفسص
،اذل .““نئابزلا نم هب سسأاب ل ددع باطقتسسا ىلعو
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 نوني ةكيلم :فلم

لسضفأا اهارأا ““ةيكوبسسيافلا““ تاحفسصلا هذه““ :فيسضي
عيبو ،يراجتلا انطاسشن ةسسرا-مŸ بو-ل-سسأاو ة-ق-ير-ط
نأا ¤إا اÒسشم ،““اننئابز عم ةبيط تاقÓع طبرو انتعلسس
اولجسسو ،تاونسس سسمخ ذنم هوؤودب يمقرلا مهلمع
روهظ دعب لإا اوفقوتي ⁄و ،ةÒثك تايباجيإا

Òبادتب مازتللا Úلسضفم ،انوروك سسوÒف
.ىودع يأل ايدافت يحسصلا رج◊ا
فسشك ،نوبزلا بلط لاسصيإا ةي-ف-ي-ك ن-عو
،ليسصوت ةكرسش عم مهقيسسن-ت ن-ع يد-ه-م
.اهباحسصأا ¤إا ةعاسضبلا لقنت
تكرام سسانتيف““ ةحفسص بحاسص بسسحبو
ةي-نوÎك-لإلا ةرا-ج-ت-لا نإا-ف ،““داو-لا با-ب
:““راو◊ا““ ةدير÷ Óئاق ،لاÙا تقلغأا
ةرا-ج-ت-لا بب-سسب تق--ل--غأا لاÙا ل--ك““
اهل ترفو اذإا اهلبقتسسم اذل ،ةينوÎكلإلا
حتف ذنم““ :ادر-ط-ت-سسم ،““د-عاو طور-سشلا
ّنأا Òغ ،ةÒثك تلاسصتا اولجسس ،ةحفسصلا
 .““تلاسصتلا نم Òثكب لقأا عيبلا

eiréglA““ ةصسصسؤوم لث‡ ماصصع يتخب
tekraM““: 

لكششم ل◊ ““ياب ليابوم““ حÎقن
ÊوÎكلإلا عفدلا

عقوم ىلع ،““tekraM eiréglA““ ةسسسسؤوم مكت–و
ىلع اهعبا-ت-ي ،6102 ةنسس ذنم ةينوÎكلإلا ة-ك-ب-سشلا-ب

ىلع فلآا01و سصخسش فلأا081 ،ةيلو84ـلا ىوتسسم
.““مارغتسسنألا““

eiréglA ““ ةسسسسؤوم لث‡ ،يت-خ-ب ما-سصع ف-سشك-يو
tekraM““، كلإا عقوم حتف ّنأاÎوÊ، نويلم052 ةفلكب
مهتعاسضبل جيوÎلا ل-جأل Òب-ك را-م-ث-ت-سسا ،م-ي-ت-ن-سس
ةبرŒ نأا ادكؤوم ،جتنم فلأا82 عيب ةيلمع ليهسستو
اÒثك مهتدعاسس ،ةينوÎكلإلا ةراجتلا ‘ تاونسسلا عبرأا

نم ع-فر-لا ‘ تم-ها-سسو ،ن-ئا-بز-لا با-ط-ق-ت-سسا ‘
.مهليخادم
Êاوألاو ةسسبلألا ،““tekraM eiréglA ““ سضرعتو
باعلأاو ،ةيسضفلا تارهوÛاو تاعاسسلاو ،ةينوÎكإلا

،ةسسسسؤوŸا ّنإا ىتح ،ةيسضا-ير-لا سسبŸÓاو ،لا-ف-طألا
حتف ‘ بغري سصخسش لك مامأا بابلا حتفت““ :لاق امك

fiنأا عمو .““انتعلسس ع-ي-ب-ل ،كلذ ى-ل-ع هد-عا-سسن-ف ،ل
نم ،نو-بز ف-لأا081 نم Ìكأا تبط-ق-ت-سسا ة-سسسسؤوŸا

حرسص املثم ،سشيعت اهنأا لإا ،ÊوÎكلإلا عقوŸا لÓخ
ىلع ،تابوعسصلا سضعب هجاوت ،““راو◊ا““ ـل ،اهÒسسم هب

،ةعاسضبلا ءانتقا نع نئا-بز-لا ع-جار-ت ل-ك-سشم رار-غ
ةÒث-ك بئار-سض سضر-فو ،ÊوÎك-لإلا ع-فد-لا با-ي-غو

ةبيرسضلا عفد رارغ ىلع ،ةئŸاب11 ¤إا لسصت ،مهيلع
‘ ،ةفاسضŸا ةميقلا ع-فر ة-ب-ير-سضو ،طا-سشن-لا ى-ل-ع
ةروتاف مهحنم ةسسسسؤوŸا ونو‡ سضفري يذلا تقولا
Úمأات رارغ ىلع ،ىرخأا فيراسصم ¤إا ةفاسضإا ،علسسلا
نم سضيفختلا ةرورسضب قايسسلا ‘ ابلا-ط-م ،لا-م-ع-لا

مهتعاسضب رعسس ن-م ع-فر-لا نو-ك-ل ،بئار-سضلا ة-م-ي-ق
.قوسسلا رعسسو ىفانتي

تاشسشسؤومك انفينشصتب بلاطن
 ةئششان

ةئسشان تاسسسسؤومك مهفينسصت مدع يتخب ماسصع دقتناو
،ةيبيرسضلا تاءافعإلا نم ةدافت-سسÓ-ل ،““بآا ترا-ت-سس““

قلعتŸا نوناقلا ¤إا ا-ه-ه-جو ا-ه-سسف-ن تادا-ق-ت-نلاو
⁄و مهفسصني ⁄ ـ هبسسحب ـ يذلا ،ةينوÎكلإلا ةراجتلاب
سسيلو ،نويرادإا هودعأا نم رابتعاب ،ائيسش مهل فسضي
:يتخ-ب ما-سصع لو-ق-يو .ةرا-ج-ت-لا-ب ة-قÓ-ع يأا م-ه-ل
ريوطت نود ل-ئا◊او ر-ئاز÷ا ‘ م-ئا-ق-لا ل-ك-سشŸا““
.““ةيفارسشتسسا ةيؤور بايغب طبترم ةينوÎكلإلا ةراجتلا
ةسسسسؤوŸا Òسسم فسشك ،ÊوÎكلإلا عفدلا ¤إا ةدوعلابو

،فلŸا Òفوت مهنم تبلطو ،مهب تلسصتا كونبلا نأا
Óسضف ،ةيسضرألا ‘ اهجاردإل ميتنسس ÚيÓم5 عفدو

عاسضخإا لجأل ميت-ن-سس ÚيÓ-م3 هتمي-ق ا-م ع-فد ن-ع
:لاق امك ،اذل .مايأا ةثÓث ةد-م را-ب-ت-خÓ-ل ة-سسسسؤوŸا
¤إا اÒسشم ،““ادج عفترم غلبŸا نأل ،سضرعلا انسضفر““
نوكل ،ائيسش رمألا نم Òغي نل تاءارجإلا هذه ءاغلإا نأا
،ةيكنبلا تاسسسسؤوŸا ‘ ةقثلل ادقاف يرئاز÷ا نوبزلا
 .ةينوÎكلإا ةيكنب تاقاطب نوزوحي ل مهتيبلغأاو
عفدلا لكسشم سصخ-ي ا-م-ي-ف ،ي-ت-خ-ب ما-سصع حÎق-يو
،““ياب ليابوم““ قيبطتب ةناعتسسلا ةرورسض ÊوÎكلإلا
،ةيقيرفإلا لودلا سضعب تلعف املثم ،““عفدا فتاه““ يأا

عفديو ،ام ةعاسضب ءانتقا نوبز يأا ةعاطتسساب ثيح
 .عئابلا ديسصر ةئبعت قيرط نع

14QhHƒQJÉê ـه٢٤٤١ Êاثلا ىدامج٨٠  قـفاوŸا  م١٢٠٢ يفناج١٢ سسيمÿا

رج◊ا ضضرفو انوروك ةحئاج روهظ عم
ةيرئاز÷ا تاشسشسؤوŸا ضضعب دŒ ⁄ ،يحشصلا
زواجتل ىرخأا ةليشسو نم لاÙا باحشصأاو
رارشضألا لقأاب جورÿاو ةلمتfi ةيلام ةمزأا

مهتعاشضب ضضرعل ،ةيتوبكنعلا ةكبششلا ىوشس
ىلع ،نئابزلا نم نك‡ ددع Èكأا باطقتشساو
““نوزامأا““ لثم ةيŸاعلا تاكرششلا ضضعب ةقيرط
⁄اع اهجولوب تعاطتشسا يتلا ،اهÒغو
ةلئاط لاومأا ينŒ نأا ةينوÎكلإلا ةراجتلا
Òثكلا حرطي ام ،تارلودلا ÒيÓم ¤إا تلشصو
ناكمإاب له :اهمهأا ،ةلئشسألا نم
نأا ،لاÙا باحشصأا ىتحو انتاشسشسؤوم
لا‹ ‘ ةيŸاعلا تاكرششلا هتققح ام اوققحي
دشصح اوعيطتشسي نل مأا ؟ةينوÎكلإلا ةراجتلا

هتايطعمو انطيfi نوكل ،حاجنلا اذه
ةيعامتجلاو ةيداشصتقلا هفورظو هطورششو
لودلا طيfi نع اما“ ةفلتfl ةيفاقثلاو
ةيقيرفإلا لودلا ضضعب ىتحو ةمدقتŸا
 ؟ةيبرعلاو

..رئاز÷ا ‘ ةينوÎكلإلا ةراجتلا
 ؟ةيديلقتلا لfi ل– له

..رئاز÷ا ‘ ةينوÎكلإلا ةراجتلا
 ؟ةيديلقتلا لfi ل– له

 لاfiو تاشسشسؤوم مشساب تاحفشصلاو عقاوŸا فلآا

ةينوÎكلإلا ةراجتلا ‘ بغارلا ىلع8102 نوناق هشضرفي ام اذه
،رئاز÷ا ‘ ةينوÎكلإلا ةرا-ج-ت-لا نو-نا-ق ل-خد
ةراجتلاب ةقلع-تŸا ة-ما-ع-لا د-عاو-ق-ل-ل ددÙا
ةنسس قيبطتلا زيح ،تامدÿاو علسسلل ةينوÎكلإلا

8102.
ةيراجتلا تÓماعŸا لا‹ ‘ نوناق-لا ق-ب-ط-يو
فارطأا دحأا ناك اذإا ا-م ة-لا-ح ‘ ،ة-ي-نوÎك-لإلا
وأا ،ةيرئاز÷ا ةيسسن÷اب اعتمتم ÊوÎكلإلا دقعلا

اسصخسش وأا ،رئاز÷ا ‘ ةيعر-سش ة-ما-قإا ا-م-ي-ق-م
دقعلا ناك وأا ،يرئاز÷ا نوناقلل اعسضاخ ايونعم

fiرئاز÷ا ‘ ذيفنت وأا ماربإا ل.
عيرسشتلا راطإا ‘ ةينوÎكلإلا ةراجتلا سسرا“و
ةلماعم لك عن“ هّنأا Òغ ،امهب لومعŸا ميظنتلاو

اÃ قلعتت ة-ي-نوÎك-لإلا تلا-سصتلا ق-ير-ط ن-ع
بي-سصا-ن-ي-لاو نا-هر-لاو را-م-ق-لا بع-ل :ي--تأا--ي
تاجت-نŸا ،غ-ب-ت-لاو ة-ي-لو-ح-ك-لا تا-بور-سشŸاو
تاجت-نŸا ،ة-ي-نلد-ي-سصلا
قو--ق--ح--ب سس“ ي--ت--لا
وأا ة-ير-ك-ف-لا ة-ي--ك--لŸا
،ةيراجتلا وأا ةيعا-ن-سصلا
ةعلسس لك ¤إا ةفاسضإلاب
ةرو--ظfi ة--مد--خ وأا

Ãع--ير--سشت---لا بجو
ل--ك ،ه--ب لو--م--عŸا

ة-مد-خ وأا ة--ع--ل--سس
داد-عإا بجو-ت--سست

.يمسسر دقع
ل---ك ع---سضخ---تو
يتلا ،تÓماعŸا
قيرط ن-ع م-ت-ت
تلاسصتلا
¤إا ،ةينوÎكلإلا
موسسر-لاو قو-ق◊ا
ميظنتلاو عيرسشتلا اهيلع سصني يتلا
تارامثتسسلا نوكت نأا نكÁ امك ،امهب لومعŸا
عوسضوم ةينوÎكلإلا ةراجتلا ةط-سشنأل ة-م-عاد-لا
،هب لومعŸا عيرسشتلل اق-ب-ط ،ة-يز-ي-ف– Òباد-ت
تلا-سصتلا ق-ير-ط ن-ع ة-ل-ما--ع--م ل--ك ع--ن“و
تاجتنŸاو تازيهج-ت-لاو دا-ت-ع-لا ة-ي-نوÎك-لإلا
لومعŸا ميظنتلا قيرط نع ةددÙا ةسساسس◊ا

تا-مدÿا وأا تا-ج-ت-نŸا ل--ك اذ--كو ،ه--ب
حلاسصÃ سسا-سسŸا ا-ه-نأا-سش ن-م ي-ت-لا ،ىر-خألا
.يمومعلا نمألاو ماعلا ماظنلاو ينطولا عافدلا
ةبقارم تاءارجإا نم ىفعي ،ةلسص يذ قايسس ‘و

نع عيبلا ،فرسصلاو ةيجراÿا ةراجتلا
ةعلسسل ةينوÎكلإلا تلاسصتلا ق-ير-ط

ÊوÎك-لإا درو-م فر-ط ن-م ة-مد-خ وأا
دلب ‘ دوجوم ÊوÎكلإا كلهتسسŸ ميقم

هذه ةميق زواجت-ت ل ا-مد-ن-ع ،ي-ب-ن-جأا
رانيدلاب اهلداعي ا-م ة-مدÿا وأا ة-ع-ل-سسلا
ع-ير-سشت-لا ‘ ه-ي-ل--ع سصو--سصنŸا د◊او
.امهب لومعŸا ميظنتلاو
ةرا-ج-ت-ل-ل م-ظ-نŸا نو--نا--ق--لا مز--ل--يو

دعب عيبلا اذه تادئاع ليو– ةينوÎكلإلا
ÊوÎك--لإلا دروŸا با--سسح ¤إا ع---فد---لا
نم دمتعم كنب ىدل ،رئاز÷ا ‘ نطوŸا
امك ،رئاز÷ا ديرب ىدل وأا رئاز÷ا كنب لبق

ليجسستلل ةينوÎكلإلا ةراجتلا طاسشن عسضخي
تاعانسصلا لجسس ‘ وأا يراجتلا لجسسلا ‘

رسشنلو ،ةلا◊ا بسسح ،ةيفر◊او ةيد-ي-ل-ق-ت-لا
ىلع ة-ي-نوÎك-لإا ة-ح-ف-سص وأا ÊوÎك-لإا ع-قو-م
““ داد-ت-ما-ب ر-ئاز÷ا ‘ فا-سضت-سسم تنÎنإلا
zd.moc““.

:رارق سسنوي
يمحي انوناق بلطتت ةينوÎكلإلا ةراجتلا

ةقفارŸا تاكرششلاو نوبزلاو رجاتلا
سسنوي ،مÓعإلا تايجولو-ن-ك-ت ‘ Òبÿا دا-ق-ت-عا ‘و
قوسس ناك اذإا ةحبرم ةينوÎكلإلا ةرا-ج-ت-لا نإا-ف ،رار-ق
نع ةفلتfl اهنأا اميسسل ،اهيلع Óبقمو اعسساو بلطلا
ةكبسش ¤إا لإا جاتح-ي ل ه-نإا ثي-ح ،يد-ي-ل-ق-ت-لا قو-سسلا
‘ يديلقتلا قوسسلا امنيب ،سصاخسشألا سضعبو تنÎنإا

ماحتقا ىلع اثاح ،لfi ءاركو ةيرسشب دراوم ¤إا ةجاح
قوسسلل ىودج ةسسارد دادعإا““ ةينوÎكلإلا ةراجتلا ⁄اع
املثم ،ةيلاŸا ةراسسÿا ‘ عقي ل ىتح ،هبناوج لك نم
»ـب فرعي اÃ لثŸا ابراسض ،““ةمد-ق-تŸا لود-لا ل-ع-ف-ت
،““اباب يلع““ وأا،““yadirF kcalb ،دوسسألا ةعم÷ا
رايلم54 دحاو موي ‘ ةينوÎكلإلا ةراجتلا هتبسسكأا يذلا
،ةيم-قر ة-سصن-م Èع ة-عا-سضب-لا او-سضر-ع ثي-ح ،رلود
لاقو .بيرغ لكسشب ÚكلهتسسŸا باطقتسسا نم اونك“و

‘ هسسفن حاج-ن-لا ل-ج-سسن نأا سضور-فŸا““ :قا-ي-سسلا ‘
نود لوحيو لاح طور-سشلا ل-ك با-ي-غ  ن-ك-ل ،ر-ئاز÷ا
،رارق دكؤوي املثم ،هÒفوت بجوتسسي ام Úب نمو .““كلذ
دوجوŸا رداسصلا نوناقلا نأا رابتعاب ،ةيلم-ع-لا و-ي-ن-ق-ت

رفوي نأا نكÁ ل““ اذل ،تار-غ-ث ه-ي-فو سصقا-نو سضما-غ
ةيمقرلا ةسصنŸا بحاسصل ةيراجتلاو ةينمألا ةيام◊ا
.““نوبزلاو رجاتلاو
بجوتسسي ثيح ،ةيتحتلا ةينبلل ةبسسنلاب هسسفن ءيسشلاو
نأا لوقعŸا Òغ نم هنأل ،عاطقنا نود تنÎنإلا رفوت
ع-قاوŸا ¤إا جو-لو-لا ‘ ة-بو--ع--سص نو--بز--لا فدا--سصي
هلعجي قفدتلا ‘ ؤوطابتلا اذهف ،سضراعلل ةينوÎكلإلا
ددع ‘ ةراسسخ ÊوÎكلإلا رجاتلا لجسسي هيلعو ،فزعي
ـ رارق بسسحب ـ بجوتسسي ،اذه لك ¤إا ةفاسضإا ،نئابزلا

،كونبلا ¤إا ةبسسنلاب ÊوÎكلإلا عفدلا ةيلمع Úسس–
ام اÒثكو ،تايطعŸا عم ى-سشا-م-ت-ت ل ا-ه-نأا ¤إا ا-ت-فل
لامكتسسا نود لو– لكاسشم نوبزلاو رجاتلا فداسصي
.ةيلمعلا
نع Úمأاتلا تاكرسش فوز-ع لو-ح ر-مألا ف-ل-ت-خ-ي لو
ةراجت-لا ى-ل-ع ةد-م-ت-عŸا تا-سسسسؤوŸا ع-م د-قا-ع-ت-لا
ليجسست نم فاخت““ :لاق ام-ك ،ا-ه-نو-ك-ل ،ة-ي-نوÎك-لإلا

يذلا ،Êوناقلا ءاطغلا بايغ بب-سسب ة-ي-لا-م تارا-سسخ
ماتخ ‘ بجوتسسي ام ،““نوبزلا قوقحو مهقوقح يمحي
ةيطغتلا لك Òفوتل ة-ي-سصو-لا تا-ه÷ا ل-خد-ت““ ه-مÓ-ك
ةرا-ج-ت-لا رو-ط-ت نأا ا-ه-نأا-سش ن-م ي-ت-لا ،ة-ي-نو-نا--ق--لا
.““ةينوÎكلإلا



لخد Úعبرأاو ة-صسم-خ يا-م ثاد-حأا د-ع-ب
يمÓصسإ’ا يصسنرف-لا م-ي-ل-ع-ت-لا ة-صسرد-م
‘ طر-خ-نا كا-ن-ه ،Èج-ُم ة-ن-ي-ط-ن-صسق-ب
‘ ،لصضانمك بعصشلا نبا وهو ةصسايصسلا
ةمصصاع ¤إا لقت-نا تا-ن-ي-صسمÿا ة-ياد-ب
بادآ’ا ‘ ه-ت--صسارد ة--ل--صصاوŸ ،ر--ئاز÷ا

كانه ىتح ،لقانو ظفاح امهلو خيراتلاو
ناك ةبخنلاو رابكلا عم يصسايصسلا هلاصضنل
نأا ¤وأ’ا ةل-هو-لا ذ-ن-م ع-ن-ت-قا ،ل-صصاو-م
دعب ،رماغم ةبعل ’ رايخ حلصسŸا حافكلا

ةنايلÃ يوناثلل ذاتصسأاك ف-ِظُو ه-جر-خ-ت
،رهاق تاملظ-لاو ل-ه-ج-ل-ل نا-ك ،ر-هاو÷ا
تارهاظ-م د-ع-ب ر-م-ع-ت-صسŸا ا-مو-ي تف-قوأا
لاعف وصضع هرابتعاب يام رهصشب ةبلطلا

نجصس ‘ تارم هب جز ،رصصان ةيصضقللو
هنع امغر هولقن ،ر-ئا-غ-لا دو-صسأ’ا ود-ع-لا
هيلع يقلأا كانه ،رئاح وهو نارهو ¤إا
،ر-ئا-ط ا-صسنر-ف ¤إا ه-ن--م ر--ف--ف سضب--ق--لا
ةرذلا ⁄اع ظيف◊ا هقيق-صش ه-ل-ب-ق-ت-صسا
لاطبأاو تايصصخصشب هئاقلو ما-يأا ،ر-ها-ب-لا

ي-صس““ ـب بق--لŸا د--هاÛا و--هو ،ر--يوا--غ--م
¤إا ر-فا-صس م-ث ،ر-ئا-ث-لا ئدا-ه-لا ““كرا-ب--م
¤إا ا-هد-ع-ب ،ر-با-كأ’ا د-ن--عو ع--م سسنو--ت
كا-ن-ه ،ردا-غ-م ةدا-ق-لا ن-م ر-مأا-ب بر--غŸا
،ل-غا-صشلا ه-ل-غ-صش نا-ك مÓ-عإ’او ة-صسا--ي--صسلا

ة-ير-ئاز÷ا ة-موا-قŸا ي-تد-ير-ج--ب ي--مÓ--عإا--ك
اررfi ،ر--با--نŸا ن--م د--يد--ع---لا ‘و د---هاÛاو
توصصك ةعاذإÓل افرصشمو اقل-ع-مو تا-با-ط-خ-ل-ل

تلقتصسا ىتح طيطختب ريرحتلل ايدانم ،رهاج
‘ سضوÿا اصضفار هراو-صشم ل-صصاو-ف ،ر-ئاز÷ا
ميلعتلاب قحتلاف ،رطاخÃ ا-هد-ع-ب ة-صسا-ي-صسلا

‘ مهاصس ،رئار◊ا ءانبأا ةÒخ نيوكتل يوناثلا
ملعل ةبقلاب ةذتاصسأÓل ايلعلا ةصسردŸا سسيصسأات
ةرازو-بو ع-يزو-ت-لاو ر-صشن-لا-ب ل-م-ع م-ث ،ر--ئا--ن
هتاداعك مث ›اعلا ميلعتلاو مÓعإ’او ةفاقثلا

سسّرد ،ردابŸا وهو ةليقث ةرادإ’ا ،رداغي نم وه
تاعفد ةفاحصصلل ايل-ع-لا ة-صسردŸا ‘ ذا-ت-صسأا-ك
مث ،رصصتنم يوق هل وه يذلا يبرعلا فر◊اب

¤إا ردا-غ تا-ن--ي--ع--ب--صسلا ف--صصت--ن--م ‘
قيمعتل ايلعلا هتصسارد ةعباتŸ نوبروصصلا

هتدوع دعب ،رهاصس اه-ي-ل-ع و-هو ه-فرا-ع-م
،رئاز÷ا ةعماجب مÓعإ’ا دهعÃ قحتلا

مÓ---عإ’ا داو---م ن---م د----يد----ع----لا سسرد
فرصشأا امك ،رحاصسلا هخيراتب لاصصت’او
ىلع رهصسو ،رباصص قفارمك هتب-ل-ط ى-ل-ع
يراوهلا سسي-ئر-لا ع-م بير-ع-ت-لا ج-ما-نر-ب
تÛÓا ن--م Òث--ك--ل سسصسأاو ،ل---حار---لا
ا–اف ،رئاصصبل-ل ة-صصصصخ-تŸاو ة-ي-م-ل-ع-لا
‘ هدعاقت ىتح بابصشلا باتُكلل باوبأ’ا

رثأاتم ة-ي-حور ة-فا-ق-ث ه-ل ،ر-خأا-ت-م ن-صس
لمع يعئÓ-ط-لا ف-ق-ثŸا و-هو ه-فÓ-صسأا-ب
هتحارصص ،رطاصش لجرك ناصسنإ’ا يقرل
Òهزب هوبقل ،ركانلا ىتح اهب هل فÎعي
ةحاجرو ديمح ق-ل-خ ن-م ه-ل اŸ ة-ك-ئŸÓا
ءافصص نمو عصضاوتلاو ةطاصسبلاو لقعلا
’و مÓ-ك-لا ة-ل-قو ءا-ي◊ا ل-ب ،ر--ئار--صسلا
رارصسأ’ا نم هزونك ،لعاف وه ام ’إا لوقي

خرؤوŸا بتاكلا و-ه ،ر-حا-صسلا هرا-صسم ي-ه
⁄ نمو ،ر-ما-غ ر-صس كل زرا-ب-لا ذا-ت-صسأ’ا
هت-يأار ،ل-ها-ج ه-ل و-ه-ف ه-ب-ت-ُك ا-ن-م أار-ق-ي
،رظانُي وهو ةيبرعلا ةغللا ى-ل-ع ا-ع-فاد-م
ةÒبك طوطخ وه رئاز÷ا خيرات نأا ىري

Ãفر-ع--ي ع--ي--م÷ا نأا ى--ل--ع اد--كؤو--م ،ل--حار
fiم-فو--ن لوأا ا--ه--لوأا ه--تا--طÈ، ل-ي-صصا-ف-ت-لاو

قامعأا ‘ ثحبلا ديري نم لكل كÎت ةÒغصصلا
رÁ اذكه ،رباصصلا ةÁزعبو رصصب-ت-ب خ-يرا-ت-لا
سصاخ قيرب هل ،Îنعتي ’و ةليوطلا هتاونصسب
نأا انمل-ع ن-م و-هو ،ر-هاŸا ر-ك-فŸا فو-صسل-ي-ف-لا

.رئاز÷ا انلبقتصسمو انرصضاحو انخيرات
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ةزيمتم ةقطنم ‘ دِلُو
ماموضصلأ يدأوب ،رئأز÷اب
تانيثÓثلأ ةياهن ‘ ،رهاضشلأ
هجوت مث ،رباغلأ نرقلأ نم
،رفاضسم هدلأو عم ةياجب ¤إأ

¤إأ عجر لب كانه قبي ⁄
ظفح ،لغضشنم هلقعو ةجوت
..لماكلاب Ëركلأ نآأرقلأ

بيطلا دمحأا.د

ما--صسقأا ة--ثÓ--ث ¤إا Úما--صضŸا تف--ن---صص د---قو
:ةيصسيئر
ي-هو :مÓ-ع’ا ل-ئا-صسو ‘ ة-ي-قار-لا Úما--صضŸا
ارثأا كÎتو ايلعلا لثŸاو مي-ق-لا-ب و-م-صست ي-ت-لا
ةفصصب كتÙاو يقلتŸا ماعلا يأارلا ىلع ايباجيإا

ةفلتfl يهو ÚماصضŸا هذهب ةتقؤوم وأا ةيرود
م-صسا-ق-لاو ر-خآا ¤إا ع-م--ت‹ ن--م ة--عو--ن--ت--مو
’و اهيقر ىلع قفت-م ه-نأا ي-ه ا-ه-ن-ي-ب كÎصشŸا

.نايحأ’ا بلاغ ‘ لد÷ا Òثت
ةيقارلا ÚماصضŸا سسكع يه :ةطباهلا ÚماصضŸا

يدرفلا قوذلاب طبهت اهنأ’ ةطباهلاب تفصصوو
ايلعلا لثŸاو ةيماصسلا ميقلاب طبهت امك ماعلاو
فنعلاو ةيحط-صسلاو سسن÷ا-ك تا-ع-م-ت-ج-م-ل-ل
امهفانصصأا لكب باهرإ’ا وأا زييمتلل قيوصستلاو
هذ-ه Úب كÎصشŸا م-صسا-ق-لاو ،ا--م--ه--لا--ك--صشأاو
مدعو لدجل-ل ةÒث-م ا-ه-نأا ة-ط-با-ه-لا Úما-صضŸا
ميق زوا-ج-ت-ت ا-ه-نأ’ نا-ي-حأ’ا بلا-غ ‘ ا-صضر-لا
انايحأا ل-ب ي-عا-م-ت-ج’ا ا-هد-ق-عو تا-ع-م-تÛا

ا-ه-ي-ل-ع سصو-صصنŸا تا-عو-ن-مŸا ى-ت-ح زوا-ج-ت-ت
.انوناق
ةÒثŸا Òغ Úما-صضŸا ي-هو ثلا--ث--لا ف--ن--صصلا
ومصست ’ اهنأا ىلع فنصصت يتلا يهو :لدجلل
رصضت ’و عفنت ،كلذك اهددهت ’و ايلعلا لثŸاب

‘ تا--نÓ--ع’او ة--يو÷ا لاو--حأ’ا را--ب--خأا---ك
flا فلتŸعإ’ا تاصسصسؤوÓخلإا ...ةيم.

Úماصضملل يÁداكأ’ا فين-صصت-لا اذ-ه تع-صضو
رايعمو هجوم راطإاك هب Úعتصسن يك ةيمÓعإ’ا
فلتfl اهثبت يتلا ةيمÓعإ’ا ÚماصضŸا مييقتل
ة-صصا-خ ر-ئاز÷ا ‘ ة-ي-مÓ-عإ’ا ا-ن-تا--صسصسؤو--م
ام لوح حرطيو راثي أادب يذلا لد÷ا طصسو
ج-مار-ب ن-م ير-ئاز÷ا ما-ع-لا يأار--لا هد--ها--صشي
عم-تÛا د-ي-لا-ق-ت ى-ل-ع تجر-خ ا-ه-نأا-ب تف-صصو
وأا بي--صسح وأا بي--قر نود ظ--فاÙا ير--ئاز÷ا

ينهŸا Òم-صضلا ا-ه-صضر-ف-ي ة-ي-تاذ ة-با-قر ى-ت-ح
ةنهŸا تاي-قÓ-خأا ع-م ى-فا-ن-ت-ت ا-ه-نأا ن-ع Ó-صضف
ثيد◊او عمتÛا ‘ ةذاصسلا رهاوظلا سضعبك

ف-صشكو ة-ي-ح-ط-صسلا ج--ماÈلاو ذوذ--صشلا ن--ع
اهنأا ىلع رهاوظلا سضعب ميمعتو تويبلا رارصسأا

رظنلا تفل لواحأاصس انهو ،عمتÛا ‘ ةلصصأاتم
بصسح ا-ع-ب-ط ة-ي-لا-ت-لا ة-م-هŸا تا-ظ-حŸÓا ¤إا

سشاقنلل ىر-خأ’ا ي-ه ة-ل-با-ق-لا ير-ظ-ن ة-ه-جو
:’وبق وأا اصضفر

لاوحأ’ا نم لاح يأاب ينعت ’ مÓعإ’ا ةيرح
نود نم تاعوصضوŸا لك لوانت ‘ ق◊ا كل نأا

ىتح وأا نيد وأا ديلقت وأا فرع وأا نوناقل ةاعارم
يه ةلقاعلاو ةلوقعŸا ةير◊اف ،يعامتجا دقع

ام لعفت نأا كلذ ىنعم سسيلو ةجتنŸا ةير◊ا
يذلا بولصسأ’ابو ءاصشت يذلا تقولا ‘ ءاصشت
ةيرح يه-ت-ن-ت ا-مد-ن-ع أاد-ب-ت كت-ير-ح-ف ءا-صشت
.نيرخآ’ا
يمÓعإ’ا نوم-صضŸا هد-ه-صشي د-ق فار-ح-نا Èكأا

’و ةصسارد هدنصست ’ يذلا يئاوصشعلا كلذ وه
يذلا يمÓعإ’ا حرط-لا تا-يد-ج-بأا ’و ق-ي-ق–

يفحصصو سصتfl لمع قيرف جاتن ةداع نوكي
لوا-ن-ت-لا لfi ةر-ها-ظ-لا--بو عو--صضوŸا--ب م--ل--م
.يمÓعإ’ا سضرعلاو
اهل فئاظولاو نهŸا نم اهÒغك ةفاحصصلا ةنهم
ةدا-ع ه-ي-ل-ع ح-ل-ط-صصي ا-م و-هو ط-با-صض نو-نا-ق
طباوصض دد– يتلا ةنهŸا تا-ي-قÓ-خأا Úناو-ق-ب
عمت‹ نم فلتخت يتلاو ،ةيمÓعإ’ا ةصسرامŸا
،عمت‹ ل-ك-ل ة-ي-لÙا ة-ئ-ي-ب-لا بصسح ر-خآا ¤إا

سسيل اذه Úناوقلا ليعفتب ةلاطŸا متت امدنعف
ت’واfi وأا تاير◊ا ىلع قييصضتلاب ةقÓع هل
ةطباهلا Úماصضملل رÈن نأا لجأا نم طقف عمقلا
.ةبصساÙاو ةيلوؤوصسŸا نم برهتن وأا

عمتÛاو ةفاح-صصلا ق-ح ‘ ءا-ط-خأ’ا Èكأا ن-م
فكعت نأا-ب كلذو ،م-ي-م-ع-ت-لا ةر-ها-ظ و-ه ا-ع-م
ةر-ها-ظ ة-صسارد ى-ل-ع ا-م ة-ي-مÓ-عإا ة-صسصسؤو--م
زيكÎلا نكل عمتÛا ‘ ةدوجوم يهو ةنيعم

’و ةصسارد ’و Úبت Òغ نم اهاراركتو اهيلع
اذ-ه نأا ى-ل-ع عا-ب-ط-ن’ا ي-ط-ع-ي تا--ي--ئا--صصحإا
،ةيلك يقÓخأ’ا رايهن’ا ة-فا-ح ى-ل-ع ع-م-تÛا

سسيل نكل Óثم نيدلاولا قوقع دوجوم حيحصص
نكل مئارج كانه حيحصص ،كلذك بعصشلا لك
ن-ك-ل ذوذ-صش كا-ن-ه ،مر‹ بع-صشلا ل-ك سسي-ل
ةفاكل ةبصسنلاب اذكهو ذاصش بعصشلا لك سسيل
.اهلوانت متي يتلا اياصضقلا
سضرع يه عمت-ج-م-ل-ل ة-ي-ما-صسلا ة-ف-ي-ظو-لا نإا
ام فصسأÓل نكل ،ا-ه-حÓ-صصإا سضر-غ-ب ر-هاو-ظ-لا
ةراثإا لجأا نم سضرعلا طقف وه انايحأا هدهاصشن
Úصسا-ن-ت--م ةد--ها--صشŸا بصسن ةدا--يز وأا لد÷ا
يأارلا ةعانصصو Òيغت-لا و-هو ل-ي-ب-ن-لا فد-ه-لا
امأا ،ةيماصسلا مي-ق-لاو ا-ي-ل-ع-لا ل-ثŸا و-ح-ن ما-ع-لا
وه-ف نو-م-صضŸا وأا ةر-ها-ظ-لا سضر-ع-ب ءا-ف-ت-ك’ا
.كلذك فدهلا فصصنو امئاد ةقيق◊ا فصصن
ىرخأا نود Úماصضم ىلع زيكÎلا متي انايحأا

ىر-خأا ج-مار-ب نود سصقر-لاو ن-ف-لاو ءا-ن-غ-لا--ك
ط‰ سضرف ةلواحمف ،ماعلا يأارلا كلذك اهبحي
كاهتنا Èتعي اذه ÚماصضŸاو جماÈلا نم Úعم

ابصسانم هاري ا-م د-ها-صشي نأا ‘ ي-ق-ل-تŸا ة-ير◊
‘انم وه كولصسلا اذه نأا ¤إا ةفاصضإا ،كلذك
ل-ك د-ج-ي نأا ي-صضت-ق-ت ي-ت-لاو ة-ي-عو-صضو-م-ل--ل
نود ةيمÓعإ’ا ÚماصضŸا ‘ مهتلاصض ÚقلتŸا
.زيي“ وأا زايحنا

’ Áن-م ر-ف-ت نأا ة-ير◊ا تي-عدا ا-م-ه--م كن--ك
هلو ظفاfi ير-ئاز÷ا ع-م-تÛا نو-ك ة-ق-ي-ق-ح
ةيمصسر-لا ه-تا-غ-لو ه-ن-يد هاŒ ة-يو-ق ة-ف-طا-ع
اذ-ه يد– وأا زواŒ ة-لواfi نإا--ف ›ا--ت--لا--بو
يمÓعإ’ا ءادأ’ا ىلع سسك-ع-ن-ي فو-صس ى-ط-عŸا

لوا– يت-لا ة-ي-مÓ-عإ’ا تا-صسصسؤوŸا ة-ع-م-صسو
نحن فاطŸا ةباهن يفف ،ةقيق◊ا هذه لافغإا
يه اه-ل ة-ي-بر-غ وأا ة-ي-بوروأا تا-ع-م-ت‹ ا-ن-صسل
.اهتايصصوصصخ ىرخأ’ا
Òيغتلل ي-ه Úما-صضŸا ة-ف-ي-ظو نإا لو-قأا اÒخأا
ي-ه ،ÊاÛا لد÷ا ةرا-ثإ’ سسي-لو ي-با--ج--يإ’ا
يه ،›اŸا ليصصحتلاب ءافتك’ا ’ لثŸاب يقرلل
اهنم ىصضاقتن ةفيظو سسيلو تاعمت‹ ةصضهن
.طقفو ارجأا

«HÚ GÙàƒi Gd¡ÉH§ hGdôGbةيمÓعإلا ÚماضضŸا لدج

ÚماضضŸأ عوضضوم ذخأأ دقل
اهثبتو اهجتنت يتلأ ةيمÓعإلأ
لئاضسولأ فلتfl اهقوضستو
وأأ ةبوتكŸأ اهنم ءأوضس ةيمÓعإلأ
ةينوÎكللأ وأأ ةيئرŸأ وأأ ةعومضسŸأ

مييقتلأو ةضسأردلأ نم امهم أزيح
تحبضصأأ لب ل ،انايحأأ لد÷أو
تأذ سسيياقم تاعما÷اب سسردت
تايرظن :ليبق نم ةÒبك ةيمهأأ
تامأدختضسلأو ،Òثأاتلأ
تاضسأرد كلذكو ،تاعابضشلأو
روهم÷أو (ةلاضسرلأ) ÚماضضŸأ
نم اهنأأ رابتعأ ىلع ،اعم
يتلأ ةيلاضصتلأ ةيلمعلأ تايضساضسأأ
ةلاضسرلأو يقلتŸأو لضسرŸأ ‘ لثمتت

.رثألأو ةليضسولأو

هللا دبعوب ةيمجع نب .د
يفحصص بتاك

رئاثلأ ئداهلأ لجرلأ.. ندأدحإأ Òهز انذاتسسأأ ىركذ ‘
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..Ëرك دآدغب سشÒح روسسيفوÈلآ
 :Úكفلآو هجولآ ةحآرج يئاسصخأآ

ليمجتلاو Úكفلاو هجولا ةحارج
لبقتصسم هلو ادج مهم صصاصصتخا

يقيرفإ’او يبرعلا ىوتشسŸا ىلع ادئار ابطق رئاز÷ا نوكت نأا صصرحن
نم ةيلامك ةيلامج تايلمع اهنأآ عماسسلآ نهذل ردابتي يتلآو ،ةيليمجتلآ ةيحآر÷آ تايلمعلآ نع عمسسن ام آÒثك

دآدغب سشÒح ذاتسسألآ عم آذه انرآوح ‘ و ،يسصخسش يسسفن رمأل ىوسس اهل ةجاحب وه لو ،آرطسضم سسيل اهل هجتي
سصاسصتخلآ آذه ةميق ىلع انفرع نيأآ ،““رآو◊آ““ ةديرج هب سصخ يذلآ Úكفلآو هجولآ ةحآرج يئاسصخأآ Ëرك

ةفسشلآ لثم  لافطألآ دنع ةيقلÿآ تاهوسشتلآ نم ديدعلآ جلاعي ذإآ ،سسانلآ نم Òثكلآ روسصتي ا‡ قمعألآ
ىلع دز ،اهباحسصأل ةيعامتجآو ةيسسفن لكاسشم ‘ ببسستت يتلآو هجولآ ‘ ةيقلÿآ تاهوسشتلآ آذك و ،ةيبنرألآ

راسشأآ امك ،رورŸآ ثدآوح اهببسست يتلآ لكاسشŸآ اسضيأآو ،مفلآ ناطرسس لثم ىرخأآ ةيحسص لكاسشم جلاعت كلذ
اسضيأآو ىسضرŸاب ةيانعلآو لفكتلآ ‘ رئآز÷آ ‘ سصاسصتخلآ باحسصأآ اهلذبي يتلآ تآدوهÛآ ¤إآ سشÒح ذاتسسألآ

fiبك ةدئافب دوعيل سصاسصتخلآ آذهب مدقتلآ ةلواÒةيملعلآو ةيداسصتقلآ ةيحانلآ نم رئآز÷آ ىلع ة
.رآو◊آ آذه ‘ اهنودŒ ليسصافتلآ ةيقب... اسضيأآ ةيعامتجلآو

ىلع انفرعت نأآ كل له ^
؟تاملك ‘ ،روتكد كسسفن
،ةنسسË، 44ر-ك داد-غ-ب ششÒح ذا-ت--سسألا

‘ -أا-رسضاfi ذاتسسأا ،Úلفطل بأاو جوزتم
‘ يئاسصخأا ،ةديلبلا ةعما-ج بط-لا ة-ي-ل-ك

ةريودلا ىفسشتسسÚ Ãكفلاو هجولا ةحارج
رئاز÷ا بطلا ةيلك جيرخ ،تاونسس6 ذنم
تايلك ىوتسسم ىلع ةذتاسسأا ةرسشع Úب نم
 .شصسصختلا شسفن ‘ ةينطولا بطلا

نع ةطيسسب ةذبن انطعأآ ^
؟مكسصاسصتخآ
وه Úكف-لاو ه-جو-لا ة-حار-ج شصا-سصت-خا
،هرسسأاب ⁄اعلا ‘ ةأاسشنلا ثيدح شصاسصتخا

ةيŸاعلا بر◊ا ةياهن ¤إا هتأاسشن دوعت ثيح
ءابطألا شضعب ظحل ذإا ،8191 ةنسس ¤وألا
اهيف تلم-ع-ت-سسا ي-ت-لا بر◊ا بقاو-ع نأا
ىلعو هجولا ىلع ةميخو ةيرانلا ةحلسسألا
اذه قلخ ¤إا ىدأا ام اذهو ،دون÷ا ةيسسفن
ن-م عو-ن-لا اذ-ه-ب ل-ف-ك-ت-ل-ل شصا-سصت-خلا
دحب Óقتسسم اسصاسصتخا هلعجو ،تاباسصإلا
ةياهن دع-ب بط-لا تا-ي-ل-ك ‘ شسرد-ي ه-تاذ
 .م5491 ةنسس ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا
لÓقتسسلا دعب ة-ث-يد◊ا ر-ئاز÷ا ‘ ا-مأا

شصا-سصت-خلا اذ-ه ةأا-سشن ل-سضف دو--ع--ي--ف
هللا ةمحر ناك يذلا ميلسس زيفح ذاتسسأÓل

ةنسس شصاسصتخلا اذه ثعب ‘ اردابم هيلع
هيف شصاسصت-خا ةدا-ه-سش لوأا تنا-كو0891
‘ تاعفدلا تقلطنا مث نمو ،م5891 ةنسس
لسصو نأا ¤إا ةمسشتfi ةق-ير-ط-ب جر-خ-ت-لا
‘ ا-حار-ج07 ¤إا7002 ة-ن-سس دد-ع-لا
،نطولا ىوتسسم ىلع هجوو كف شصاسصتخا
ذإا ،هيف نيوكت شسرادم عبرأا دجوي ايلاحو

‘و ،(ةديلبلا-رئاز÷ا) كانه طسسولا ‘
،نارهو برغلا ‘و ،ةنيطنسسق د‚ قرسشلا
.اسصت61fl ¤إا21 نم ايونسس جرختيو

هجولآ ةحآرج نع ثيد◊آ ^
ليمجتلآ بطب انطبري كفلآو
بيبط جاتحي لهف ،نانسسألآو
املم نوكي نأآ كفلآو هجولآ
بطو ليمجتلآ سصاسصتخاب
جاتحي هنأآ مأآ اسضيأآ نانسسألآ

آذه ‘ ءابطأآ ةراسشتسسل
 ؟امئآد سصسصختلآ

بطو ليم-ج-ت-لا-ب كف-لا ة-حار-ج ة-قÓ-ع
Úب اد--ج ةد--ي--طو ة--قÓ--ع نا---ن---سسألا
شسردي شصاسصتخا لك نأا Òغ ،Úسصسصختلا

شصاخ مسسقل عبات شصسصخت لكو ادح ىلع
‘ نمكت ة-قÓ-ع-لا ن-ك-ل ،بط-لا ة-ي-ل-ك ‘

لامكتسسل امهنيب Òسست يتلا تاراسشتسسلا
حارج جاتحي ذإا ،ةلا◊ا بسسح شصيخسشتلا
بيبطو ،نانسسألا بي-ب-ط ةرا-سشت-سسا كف-لا
و ،كفلا حارج ةراسشتسسل جات-ح-ي نا-ن-سسألا
امهدحأل نكÁ لو ةيلماكت ةقÓعلا ›اتلاب
.رخآلا نع ءانغتسسلا

هجولآ ةحآرج عقآو ام ^

بكآوي لهو ،رئآز÷آ ‘ كفلآو
تآروطتلآ سصاسصتخلآ آذه

؟لاÛآ آذه ‘ ةيŸاعلآ
ة-ي-عو-ن ةز-ف-ق شصا-سصت-خلا اذ-ه فر--ع
،ليمجتلا خيرا-ت ‘ قو-ب-سسم Òغ ارو-ط-تو

⁄اعلا ‘ هجو ةعارز ةيلمع لوأا تناك ثيح
حاجنلاب تل-ل-كو5002 ة-ن-سس ا--سسنر--ف ‘

‘ هجو ةعارز ةيلمع52 اهتعبت مث ،رهابلا
.⁄اعلا
اذ-ه فر-ع-ي ⁄ ة-ق-ي-ق-ح ر-ئاز÷ا ‘ ا-مأا
بكاوي ⁄و اظوحل-م ارو-ط-ت شصا-سصت-خلا
ذاتسسألا ليحر دعب ةسصاخ يŸاعلا روطتلا

،لماوع ةدعل عجار اذهو ،هللا همحر زيفح
شصاسصتخلا اذه ةفرعم مد-ع ا-ه-ن-ي-ب ن-م
Òبكلا شصقنلاو ،Úيرئاز÷ا ءابطألا ىدل

ةلق كلذ ىلع دز ،هي-ف ن-يو-ك-ت-لا لا‹ ‘
ل--خاد--ت ا--سضيأاو ،ة--ي--ب--ط--لا تاد--عŸا
ىرخأا تاسصاسصتخا ةد-ع ‘ شصا-سصت-خلا
.اÒبك اًرود بعل
ةÒثكلا تلواÙا نم عنÁ ⁄ اذه نأا لإا
شضعب ن-م شصا-سصت-خلا اذ-ه-ب شضو-ه-ن-ل-ل
يتلا تايلمعلا شضعب اهنم ركذنو ةذتاسسألا

ة-يŸا-ع-لا تا-ي-ف-سشت--سسŸا--ب لإا ىرŒ ل
ة-عارزو ة-ق-ي-قد-لا ة-ي-عوألا ة-حار--ج--ك)
Óيو-ط لازا-م ق-ير-ط-لا ن-ك-ل ،(ءا-سضعألا
....Óيحتسسم شسيلو

ايونسس Òسسلآ ثدآوح فلخت ^
،تاباسصإلآ نم فلآلآ تآرسشع
اهنم آÒبك آددع نأآ ظحŸÓآو
امف ،هجولآ ‘ آروسسك ثدحي
نم آررسضت هجولآ ءآزجأآ Ìكأآ
‘ بطلآ حجني لهو ثدآو◊آ

؟ اهجÓع
ا-ه-تا-ف-لflو Òسسلا ثداو◊ ة--ب--سسن--لا--ب
ثيدح Èتعيو ،ادج م-ه-م ر-مأا ،ة-يو-ن-سسلا
لودلا نم رئاز÷ا Èت-ع-ت ثي-ح ،ة-عا-سسلا
،Òسسلا ثداوح ثيح نم ماقرألا ‘ ¤وألا
ةباسصإÓل شضرعم وسضع لوأا هجولا Èتعيو

ةيسسفن اراثآا فلخي ا‡ ثداو◊ا هذه ‘
شصخ-سشلا ى-ل-ع اد-ج ةÒب-ك ة-ي--لا--م--جو
هذه نم دسسألا ة-سصح ف-نأÓ-لو ،با-سصŸا
ةريودلا ةحلسصم لب-ق-ت-سست ذإا ،تا-با-سصإلا

متيل ،ايونسس ةبا-سصإا0001 نم ديزأا ط-ق-ف
جئاتنلا نوكتو اهيث-ل-ث ن-م Ìكأا-ب ل-ف-ك-ت-لا
ايباجيإا انسس– ةلماسش ،ةيسضرمو ةي-با-ج-يإا

 .يسسفنلاو ›ام÷ا ىوتسسŸا ىلع
تاهوسشتلآ Ìكأآ لثمتت ميف ^

‘ دد÷آ ديلآوŸآ ىدل ةيقلÿآ
؟اهعم نولماعتت فيكو رئآز÷آ

‘ ةيقلÿا تاهوسشتلا نع ثدحتن امدنع
¤إا ةرسشابم عمتسسŸا نهذ Òسسيف ،هجولا
نم قمعأا عقاولا ن-ك-ل ،ة-ي-لا-م÷ا رو-مألا

تاعبت اهيدل تاهو-سشت-لا هذ-ه نأا ذإا ،اذ-ه
لاثŸا ليبسس ىلع اهنيب نم ةدع راثآاو ةÒثك

رثؤوت ذإا ةيعامتجلاو ةيسسفنلا لفطلا ةلاح
نم اهÒغو هقطنو هعمسس ىلع تاهوسشتلا
 ... ةÒثكلا لكاسشŸا
Óثم ،تاهوسشتلا نم اعو-ن كا-ن-ه نأا ا-م-ك
فرعي ام وأا (ةفسشلا ‘ ققسشتلا) مفلا هوسشت
ةدلو روف رهظت يتلاو ،ةي-ب-نرألا ة-ف-سشلا-ب
،ةرسشاب-م ا-ه-ت-ظ-حÓ-م ن-كÁو ،ل-ف-ط-لا
تا-حار÷ا ن-م Èت-ع-ي ل ا-ه-ب ل-ف-ك-ت--لاو
ق-ير-ف-لا نو-ك-ي نأا ة-ط--ير--سش ةد--ق--عŸا

لك لوانتم ‘ اسضيأا وهو ،Óماكو اسصسصختم

‘ ل-ي-م-ج-ت-لاو ه-جو-لاو كف-لا ي-حار--ج
قفتم ةيحارج تاينقت ¤إا عسضخيو رئاز÷ا

.ايŸاع اهيلع
نم Èتعت يهو ،هجولا هوسشت كانه كلذك
ةحارج بلطتت يتلا ةدقعŸا تا-هو-سشت-لا

ل ايقيرفإا ىوتسسم ىلع ذإا ،ةقيقدو ةدقعم
هذهب لفك-ت-لا-ب شصسصخ-ت-م ز-كر-م د-جو-ي
شضعب كانه ابوروأا ‘ ىتحو ،تاهوسشتلا
،اسسنرف لثم زكارم يو– يتلا طقف لودلا
ركذلاب ردجيو ،ايناطيرب ن-ك‡و ،ا-ي-ناŸأا
ي-سسنر-ف-لا ذا-ت-سسأÓ-ل كلذ ‘ ل-سضف--لا نأا
هذ-ه تا-جÓ-ع ة-ي-ن-ق-ت ‘ ““ه--ي--ي--سسي--ت““
شصبÎلا فرسش › ناك يذلاو تاهوسشتلا

،اسسنرفب ““رول شسيرول““ هتذمÓت دحأاا دنع
›ا◊ا انتقو ‘ اميق اعجرم Èتعي ثيح
،لاÛا اذه ‘ هتاذ دحب ةمئاق ةسسردمو
لقن ىلع انقفتا شصبÎلا اذه لÓخ نمو

،لحارم ىلع ر-ئاز÷ا ¤إا ة-ي-ن-ق-ت-لا هذ-ه
،9102 يرفيف ‘ ت“ دق ¤وألا ةلحرŸاو

مايقلا يه ةمداقلا ةلحرŸا نوكت نأا ىلع
دعب كلذو Úيرئازج ىسضرŸ تايلمع ةدعب

ةلاسسر هجونو ،ةينطولا تاطلسسلا ةقفاوم
ا-ه-ي-ف م-هو-جر-ن م-ه-ي-لا ÈنŸا اذ-ه ن-م
،ةمهŸا ةلحرŸا هذهل لوسصولل لي-ه-سست-لا

ةظهاب تايلمع يه هذه تايلمعلا نأا ثيح
اذإا ن-ك-ل ،ن-طو-لا جرا-خ تير-جأا نإا اد--ج

اذ-ه ‘ Ó-ع-ف ةد-ئار ر-ئاز÷ا تح--ب--سصأا
⁄اع-لاو ا-ي-ق-ير-فإا ىو-ت-سسم ى-ل-ع لاÛا

ةيملعو ةيداسصتقا ةدئافب دوع-ي-سس ر-مألا-ف
.نطولا ىلع ةميق دج

‘ ليمجتلآ بط لبقتسسم ام ^
؟رئآز÷آ
شصسصخت وه ليمجتلا بط..اقباسس انلق امك

،ر-ئاز÷ا ‘و ⁄ا-ع-لا ‘ ةأا-سشن--لا ثيد--ح
Òيا-عŸا شصسصخ-ت-لا اذ-ه بكاو-ي ى-ت-حو
فر-ط ن-م هÒطأا-ت ن-م د--بل ة--يŸا--ع--لا

flسصتÚ نأا لإا ،بطلا تايلك ‘ هجاردإاو
،ةئيطب تاوطخ و-ط-خ-ي ل-ي-م-ج-ت-لا بط

fiت-حا لوا-Óا-ع ‘ مد-ق-ت-م ز-كر-م ل⁄
اهنيب نم لماوع ةدعل عجار اذهو ليمجتلا
نم Èتعي بيرقلا يسضاŸا ‘ ليمجتلا نأا
ىلع دز ،اهيف شضوÿا مرÙا تاهوباطلا
ةظهاب Èتعت يتلا تايلم-ع-لا ة-ف-ل-ك-ت كلذ

يمسسرلا فاÎعلا رخأات بناج ¤إا ،ادج
فاÎعا ناك ذإا ،تاحار÷ا نم عونلا اذهب
ركنن ل امك ،ادج ارخأاتم اهب ةحسصلا ةرازو

ةي-لا-ع ةءا-ف-ك با-ح-سصأا Úحار-ج رو-ه-ظ
تايلمعلا رطاfl نم ليلقتلا ‘ اومهاسس
ة-ئ-طاÿا ة-ي-ن-هذ-لا ةرو-سصلا ح-ي-ح--سصتو
.تايلمعلا نم عونلا اذه ىلع ةرسشتنŸا

اهمدقي يتلآ حئاسصنلآ يهام ^
بيرÚ ‘ Œبغآرلل روتكدلآ

يتلآو تايلمعلآ نم عونلآ آذه
مغر ةÒبك غلابم فلكت

fl؟ةيلاعلآ اهرطا
نأا ،لكلا هفرعيو همهفي نأا بجي ءيسش لوأا
هجولا Èتعي امك ،لام÷ا بحي ليمج هللا
هتيا-عرو ه-ب ما-م-ت-هلاو نا-سسنإلا ة-ه-جاو
نوكت نأاب امئاد حسصنن كلذل ،قحو بجاو

،ةجا◊ا تقو ‘ طقف ليمجتلا تايلمع
ليمجتلا ةيلمع ىلع شصخسشلا مدقي ل يأا
،ÓÊعلا مجنلا وأا ÓÊفلا نانفلاب هبسشتلل
نم ،ليمجتلا ىل-ع ماد-قإلا د-ن-ع كلذ-كو
،دمتعمو شصتfl بيبط رايتخا يرورسضلا
يدافتل ةمزÓلا تاسصوحفلاب مايقلا اسضيأا
يئدبŸا عÓطإلاو ،تافعاسضŸاو لكاسشŸا

مدع ءيسش مهأاو ،اهيلع لبقŸا ةيلمعلا ىلع
ة-طو-ل-غŸا تا-يا-عد-لا ف--ل--خ رار‚لا
 ...ةللسضŸا تامولعŸاو

كفلآ ةحآرج حلاسصم دهسشت ^
تائم رئآز÷آ ‘ هجولآو
كفلآ ناطرسسل ايونسس تلا◊آ

ىدم امو هبابسسأآ يه ام ،هجولآو
لهو ،رئآز÷آ ‘ هراسشتنآ
ةسصاخ ةفسصب لاجرلآ بيسصي
؟ Úخدتلآ ببسسب
ا--م ه--جو--لاو كف--لا ح--لا--سصم ل--ج--سست
قلعتت ام ةداعو ا-يو-ن-سس ة-لا-ح0001براقي
اهيف ببسستي يتلاو هافسشلاو مفلا ناطرسسب
شصيخسشتلا ناك املكو ،ر-ئا-ج-سسلاو غ-ب-ت-لا

،ادج ةيلاع ءا-ف-سشلا ة-ب-سسن تنا-ك ار-ك-ب-م
متيو ،مفلا ناطرسسب ةداع ان◊اسصم لفكتتو
اهعبتي ةفثكم ةيبط ةعباتم عم مرولا ةلازإا

زكارم دحأا-ب ة-ع-سشألا-ب ي-ئا-ي-م-ي-ك جÓ-ع
5 ةعباتŸا نوكت نأا ىلع ،ةديلبلاو ةمسصاعلا

‘ اديازت ان◊اسصم لجسست ا-م-ك ،تاو-ن-سس
‘ فسسأÓل بابسشلا ىدل ناطرسسلا تلاح
امازل ناك اذهل روكذ مهبلغأا ،روهزلا رمع
تلا◊ا ىلع ةيولوألا م-هءا-ط-عإا ا-ن-ي-ل-ع
ديازتلا اذهو ،لفكتلا ةي-حا-ن ن-م ىر-خألا
كيهان ،غبتلل ركبŸا كÓهتسسلا ¤إا عجار

.قلقلاو رتوتلا اهنيب نم ىرخأا بابسسأا نع
 ةÒخأآ ةملك ^

،ل-ي-م-ج-ت-لاو Úك-ف-لاو ه-جو-لا ة-حار--ج
حسصنن ،عونتمو ،ددعت-م ،م-ه-م شصا-سصت-خا
،⁄اعلا اذه ¤إا جو-لو-لا با-ب-سشلا ءا-ب-طألا

ذاتسسأاك انأاو ،لبقتسسŸا ةحارج Èتعت ثيح
،اهنم عيراسشم نم د-يد-ع-لا ا-ن-يد-ل نو-ك-م

ءابطأÓل ةبسسنلاب نيوك-ت-لا ة-ي-عو-ن Úسس–
امك ،ءÓمزلا ةذتاسسألا عم قيسسنتلاب كلذو
لفكتلا ةي-عو-ن Úسس– ¤إا ا-م-ئاد ح-م-ط-ن
ة-ير-ئاز÷ا ة-لÛا ا-نأا-سشنأاو ،ى-سضرŸا-ب

اهددع ردسص دقو هجولاو كفلا ةحار÷
رئاز÷ا نوكت نأا ىلع شصرحن امك ،لوألا

ي-بر-ع-لا ىو-ت-سسŸا ى-ل-ع اد-ئار ا-ب--ط--ق
ةزي‡ تاينقت لقن نع كيهان ،يقيرفإلاو
اهفده رئاز÷ا ¤إا جراÿا نم ةروطتمو
. ىسضرŸا نع فيفختلل يحسص Êاسسنإا

آآ .سس :هترواح

تاطلشسلا دششانن
ليهشست ةينعŸا

اذهب Òشسلا
صصاشصتخ’ا
ىرخأا تاوطخ
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،هتيلو ةيهتنŸا سسيئرلا لاق ،همكح ةÎف ءاهتنا ةيششع ةيكيرمألا ةمألل يعادولا هباطخ ‘
ةكر◊ا نأا اوملعت نأا مكديرأا ةديدج ةرادإا ¤إا ةطلشسلا ميلشستل دعتشسأا امنيب““ ،بمارت دلانود
راشسŸا ةعيبط نأاششب Úمختلل ÚقلعŸا نم Òثكلا كلذ عفدو ،““اهتيادب ‘ تلاز ام اهانأادب يتلا
رمتشسيشس بمارت نأا سضعبلا ىريو .سضيبألا تيبلا نم جورÿا دعب بمارت هانبتي دق يذلا

باونلا يشسل‹ ‘ هئاشضعأا Úب ““كولŸا عنا-شص““ ح-ب-شصي ثي-ح-ب ،يرو-ه-م÷ا بز◊ا ن-م ا-ب-ير-ق
ة-ه-جاوŸ غر-ف-ت-ي-شس بمار-ت نأا Úل-لÙا سضع-ب د-ق-ت-ع-ي Úح ‘ ،تا-يلو-لا ما-ك-حو خو-ي--ششلاو
،خويششلا سسل‹ مامأا ةرظتنŸا ةمكاÙا اهشسأار ىلعو ،همامأا ةمكاŸÎا ةينوناقلا تايدحتلا
اديرولفو كرو-يو-ي-ن تا-يلو ‘ م-كاfi ةد-ع ما-مأا ة-عو-فرŸا ا-يا-شضق-لا ن-م دد-ع ¤إا ة-فا-شضإا

ةيرابخإا ةكبشش سسيشسأات ‘ ركفي بمارت نأا ¤إا تانهكت Òششت امك .ةمشصاعلا نطنششاوو
Áب ““سسكوف““ ةكبشش مادقأا ت– نم طاشسبلا بحشست ةينيÚ اŸيروهم÷ا نيدهاششÚ. اديعبو
يفتخي نل هÒثأات نأا دكؤوŸا نمف ،سضيبألا تيبلا هترداغم دعب بمارت هلعف ‘ ركفي امع
11ـب ردقت ةدايزب ،(Úبخانلا تاوشصأا نم %74) يكيرمأا نويلم47 تاوشصأاب زاف ذإا ،اعيرشس
لخدتلا لوح تاقيقحتل هشضرعت مغر كلذو ،6102 تاباختنا ‘ هققح امع توشص نويلم
ةيشضق ةيفلخ ىلع ،ماع فشصن ترمتشسا هلزع فدهب تاقيق–و ،Úماع ترمتشسا يشسورلا
نيرخآا نويلم42 ةباشصإاو ،يكيرمأا فلأا004 ةافو اهنع جتن ةقوبشسم Òغ ةحئاجو ،ايناركوأا

‘ هتنادإا تدهشش يتلا ،ةيشسائرلا بمارت ةÎفل ةيثراكلا ةياهنلا عمو .همكح ةÎف ةياهن عم
نم طقف نويروهمج ءاشضعأا01 توشص ،لوتيباكلا ىنبم هراشصنأا ماحتقا بقع باونلا سسل‹

ءاشضعألا فوخ ىلع كلذ لديو ،بمارت ةنادإا حلاشصل - طقف %7.4 هتبشسن ام وأا - اوشضع312
.يشسايشسلا مهلبقتشسم ىلع بمارت بشضغ Òثأات نم

ةلÓسس نم ةياقولا ‘ لاعف ““كيتنويب -رزياف““ حاقل :زÎيور
ةروحتŸا ايناطيرب

-رزياف““ حاقل نأا زÎيور ةلاكو تلقن
ةللشسلا نم ةياقولا ‘ لاعف ““كيتنويب

ة-شسارد تنا-ك .ا-ي-نا-ط-ير-ب ‘ ةرو-ح--تŸا
flتÈرز--يا--ف““ ة--كر--شش ا--ه---تر---جأا ة---ي““

حاقل-لا نأا ،ما-يأا ل-ب-ق تف-ششك ة-ي-ك-ير-مألا
ةياقولل كيتنويب ةكر-شش ع-م ه-ترو-ط يذ-لا
‘ ودبي ام-ي-ف لا-ع-ف ““91-ديفوك““ سضر-م ن-م

ةديد-ج تلل-شس ‘ ي-شسا-شسأا رو– ة-ه-جاو-م
تدشصُر انوروك سسوÒف نم راششتنلا ةعيرشس
ةشساردلا Òششتو .ايقيرفإا بونجو ا-ي-نا-ط-ير-ب ‘

يبطلا عرف-لا ن-م ءا-م-ل-عو ““رز-يا-ف““ ا-ه-تر-جأا ي-ت-لا
نأا ¤إا ،دعب ةعجارملل عشضخت ⁄و سساشسكت ةعما÷

،رشستيمرود ليف لاقو .سسوÒفلا ديي– ‘ لاعف حاقللا
،““رزياف““ ةكرشش ‘ ةيشسوÒفلا تاحاقللا ءاملع رابك دحأا

،راششتنلا ةيلباق ةدايز ‘ ببشسلا نوكي دق روحتلا نإا
نم تلفي سسوÒفلا لع-ج-ي د-ق ه-نأا ن-م ق-ل-ق كا-ن-ه نا-ك نأاو

اوقلت سصاخششأا نم ةذوخأام مد تانيع ىلع ةشساردلا تيرجأاو .حاقللا اهزفحي يتلا ةداشضŸا ماشسجألا ديي–
ةديد÷ا تللشسلا ‘ تدشصر يتلا تاروحتلا نم ةلماكلا ةعومÛا ‘ رظنت ل اهنأل ، ةدودfi اهجئاتنو ،حاقللا
ةفاشضإلاب ،روحتلا ةهجاوم ‘ لاعف ودبي حاقللا نأا عجششŸا نم نإا ،رشستيمرود لاقو .راششتنلا عيرشس سسوÒفلل
يأل نكي ⁄و ،افلتfl ارو–61 نآلا انÈتخا““ فاشضأاو .اهعم حاقللا ةكرششلا تÈتخاو قبشس رخآا ارو–51 ¤إا

ططخيو .““Òثأات هل نوكي نل رششع عباشسلا (روحتلا) نأا ينعي ل اذه ...بيطلا أابنلا وه اذه ،Òبك Òثأات اهنم
تللشسلا ‘ تدشصُر ىرخأا تارو– عم لاعف حاقللا ناك اذإا ام ةفرعŸ ةلثا‡ تارابتخا ءارجإل نوثحابلا
.عيباشسأا نوشضغ ‘ تانايبلا نم ديزŸ لوشصولا ‘ نولمأاي مهو ،ايقيرفإا بونجو ايناطيرب ‘ ترهظ يتلا ةديد÷ا

بمرت مجاهيو ..يوونلا قافتÓل ةدوعلا ندياب دسشاني Êاحور
قافتلل ةدوعلا ،ندياب وج بختنŸا يكيرمألا سسيئرلا ،ءاعبرألا ،Êاحور نشسح Êاريإلا سسيئرلا دششان
سسيئرلا ندياب بيشصنت دعب مويلا هتيلو يهتنت يذلا ،بمرت دلانود سسيئرلا ةشسايشس مجاه اميف ،يوونلا
ةشسايشس نإا ،Êاحور لاق ،يمشسرلا نويزفلتلا هنع لق-ن ا-م بشسح-بو .ة-ي-ك-ير-مألا ةد-ح-تŸا تا-يلو-ل-ل64ـلا
بمر-ت ةÒشسم““ نأا ¤إا ًاÒششم ،ا-ما-ت ل-ششف تل-ششف نار-يإا لا-ي-ح بمر-ت ا-ه-ع-ب-تا ي-ت-لا ““ىو-شصق-لا طو-غ-شضلا““
ماوعألا نأا ،ةموكحلل يعوبشسألا عامتجلا للخ ةزفلتم ةملك ‘ ،Êاحور Èتعاو .““تهتنا ةيشسايشسلا
.هÒبعت بشسحب ،““⁄اعلاو هبعششل لكاششŸاب تببشستو داشسفلاو ملظلا ىوشس رمثت ⁄““ بمرت ةيلول ةعبرألا

اننإاف1322 رارقلا اميشسل ،(يوونلا قافتلا بجوÃ) مهتامازتلا ¤إا نويكيرمألا داع اذإا““ هنإا بمرت لاقو
ان‹انرب لشصاونشس اننإاف ،مهتادهعتب مازت-للا ةدارإا م-ه-يد-ل ن-ك-ت ⁄ اذإا““ :فا-شضأاو .““ا-ن-تا-ماز-ت-لل دو-ع-ن-شس
.بمرت دهع ‘ ايفاشضإا ارتوت ،نطنششاوو نارهط Úب0891 ماعلا ذنم ةعوطقŸا تاقلعلا تدهششو .““يوونلا

نارهط Úب تاونشس ثلثب كلذ لبق مŸÈا قافتلا نم8102 ماع ايداحأا هدلب يروهم÷ا سسيئرلا بحشسو
ابلشس تشسكعنا نارهط ىلع ةيشساق تابوقع سضرف داعأاو ،Êاريإلا يوونلا جمانÈلا نأاششب ىÈكلا ىوقلاو
نع ايجيردت عجاÎلاب ،كلذ نم ماع وحن دعب ناريإا تماقو .ةيلÙا اهتلمع ةميقو يداشصتقلا اهو‰ ىلع
سسيئرلل ابئان ناك يذلا ،ندياب وج ،بختنŸا سسيئرلا حŸأاو .قافتلا بجوÃ ةيشساشسألا اهتامازتلا ةيبلاغ
لاح ‘ ،يوونلا قافتلا ¤ا هدلب ةدوع لامتحل ،5102 ماع انييف قافتا ¤إا لشصوتلا ىدل امابوأا كاراب

.هبجوÃ ةيوونلا اهتامازتلا لماك ماÎحل نارهط تداع

Úيثو◊اب ةقلعتŸا تابوقعلا نم ةثاغإلا تامظنم يفعت اكيرمأا
ءانبو ةيناشسنإلا عيراششŸا معدب تامظنŸا هذهل حامشسلا ¤إا فدهي ءافعإلا نأا حشضوت ةيكيرمألا ةنازÿا
·ألا اهنم ،ةددعتم ةثاغإا تامظنم ةدحتŸا تايلولا تفعأا ثيح ،ةئيبلا ةيامحو ميلعتلاو ةيطارقÁدلا
ةرازو عقوم ىلع رششُن راعششإل ًاقفو ،نميلا ‘ Úيثو◊اب ةقلعتŸا تابوقعلا نم ،رمحألا بيلشصلاو ةدحتŸا

ىلع ةينميلا يثو◊ا ةعامج جاردإا نم ءافعإلا نأا راعششإلا ‘ ءاجو .تنÎنإلا ىلع ةيكيرمألا ةنازÿا
ةيطارقÁدلا ءانبو ةيناشسنإلا عيراششŸا معدب ةثاغإلا تاعام÷ حامشسلا ¤إا فدهي ءادوشسلا ةمئاقلا

،يرا÷ا ريانيÚ 11نثلا تنلعأا دق ،ةيكيرمألا ةيجراÿا ةرازو تناكو .ةئيبلا ةيامحو ميلعتلاو
ءاجو .ةيباهرإلا تاعامجلل ءادوشسلا اهتمئاق ىلع نميلا ‘ ةيناريإلا يثو◊ا ايششيليم فينشصت نع

فدهي وهو ،رارقلا قيبطت أادبيو ،بمرت دلانود سسيئرلا ةيلو ءاهتنا نم ،مايأا لبق نطنششاو رارق
ءادوشسلا ةمئاقلا مشضتو .Êاريإلا ماظنلا اهب موقي يتلا ةراشضلا تاطاششنلا دشض عدرلا زيزعت ¤إا

دبعو ،يثو◊ا قلاÿا دبعو ،يثو◊ا كلŸا دبع مهميعز ،Úيثوح Úيدايق ةثلث ةيكيرمألا
تايلولا ةدحتŸا ·ألا ‘ رابك Úلوؤوشسم ةثلث اعد يشضاŸا عوبشسألاو .ميك◊ا ىيحي هللا

نم اورذحو ،ةيبنجأا ةيباهرإا ةمظنم ةينميلا يثو◊ا ةعامج فينشصت رارق ءاغلإا ¤إا ةدحتŸا
هجوو .ملشسلا دوهج لقرعيشسو عشساو قاطن ىلع ةعا‹ بوشص دلبلا عفديشس فينشصتلا نأا

تادعاشسŸا لوؤوشسم ،كوكول كرامو ،سسثفيرغ نترام ،نميلا ¤إا ةدحتŸا ·ألا ثوعبم
تاريذحتلا ،يŸاعلا ةيذغألا جمانÈل يذيفنتلا ر-يدŸا ،›ز-ي-ب د-ي-ف-يدو ،ةد-ح-تŸا ·ألا-ب

Úمألا مشساب ثدحتŸا لاقو .نميلا نع ،سسيمÿا ›ودلا نمألا سسل‹ ‘ عامتجا للخ
ه-ي-لوؤو-شسم ةو-عد م-عد-ي ما-ع-لا Úمألا نإا ،سشيÒتو-غ و-ي-نو-ط-نا ،ةد-ح-تŸا ·أل-ل ما-ع-لا

سسشسأا ىلع ءانب ىغلي نأا بجيو ،نميلا ‘ ةعا‹ عوقو تلامتحا ةدايز ‘ مهاشسيشس رارقلا““ سسلجملل سسثفيرغ لاقو .اهرارق نع لودعلاب نطنششاول
.““ةنك‡ ةشصرف برقأا ‘ ةيناشسنإا

ضضيبألا تيبلا رداغي بمارت



:يبوروأ’ا دا–’ا-رئاز÷ا
نواعتلا تايناكمإا ثحب
يوقاطلا لاقتن’ا لا‹ ‘

تاقا-ط-لأو يو-قا-ط-لأ لا-ق-ت-ن’أ ر-يزو ل-ب-ق-ت-شسأ
ر-ئأز÷ا-ب ،رو-ت-ي-شش ن--يد--لأ سسم--شش ،ةدد--ج--تŸأ
دا–’أ ة--ث--ع--ب سسي--ئرو Òف--شسلأ ،ة--م--شصا--ع--لأ
ثحابت يذلأ ،كروروأأ نوج ،رئأز÷اب يبوروأ’أ

يوقاطلأ لاقتن’أ ت’ا‹ ‘ نواعتلأ لوح هعم
نا-ي-ب ه-ب دا-فأأ ا-م-ب-شسح ،ة-يو-قا-ط-لأ ة-ي-لا-ع-ف--لأو
نا-فر-ط-لأ لدا-ب-ت ءا-ق-ل-لأ أذ-ه لÓ-خو .ةرأزو-ل--ل
ة-يو-قا-ط-لأ تا-شسا-ي-شسلأ لو-ح ر-ظ--ن--لأ تا--ه--جو
ل-جأأ ن-م ت’اÛأ هذ-ه ‘ ةذ-خ-تŸأ تأءأر--جإ’أو
لجأأ نم Êو-بر-ك-لأ دا-ي-ح-ل-ل ي-ج-يرد-ت-لأ غو-ل-ب-لأ
ةبشسانŸأ هذ-ه-بو .““91-ديفوك““ دعب ام فا-ن-ئ-ت-شسأ
لاقت-نÓ-ل ىÈك-لأ فأد-هأ’أ ر-يزو-لأ سضر-ع-ت-شسأ
Óقح““ لث“ يتلأ ،ة-قا-ط-لأ ت’ا‹ ‘ يو-قا-ط-لأ

لقنلأو نكشسلاب قلع-ت-ي ا-م-ي-ف ا-م-ي-شس ’ ،““ا-ع-شسأو
‘ نواعتلأ قافآأ ¤إأ كلذك قرطتو .ةعانشصلأو

ةيوقاطلأ ة-ي-لا-ع-ف-لأو ةدد-ج-تŸأ تا-قا-ط-لأ لا‹
ة-ي-فو÷أ ةرأر◊أو ة-ي-شسم-ششلأ ة--قا--ط--لأ ي--هو
نأأ رئأزجلل نكÁ يت-لأ ،ر-شضخأ’أ Úجورد-ي-ه-لأو
ة-كر-ح-ل-لو ا-بوروأ’ ه-ب ا-قو-ثو--م ا--نو‡ ح--ب--شصت
ريوطتل نواعت-لأ سضر-ع-ت-شسأ ا-م-ك .ة-ي-ئا-بر-ه-ك-لأ
ةيئابرهكلأ تأزيه-ج-ت-لأ م-شسو-ل براŒ تا-ي-شضرأأ

ققحتلأو ةÁدقلأ Êابملل يوقاطلأ سصيخششتلأو
أذ-كو ةد-يد÷أ تا-يا-ن-ب-ل-ل يو-قا-ط--لأ ءأدأ’أ ن--م
دكأأو .رشضخأ’أ Úجورديهلل ديأزتŸأ مأدختشس’أ

تا-قا-ط-لأ جأردإأ ¤إأ ح-م-ط-ت ر-ئأز÷أ نأأ رو-ت-ي-شش
نم حمشسي نرم يوقاط جذو‰ راطإأ ‘ ةددجتŸأ

كرتو ةينطولأ ةيوقاطلأ تاجا◊أ ةيبلتب ةهج
ىلع دوه÷أ زيكرت عم ةمداقلأ لايجأÓل يطايتحأ

يملعلأ ثحبلأو نيوكتلأو تأردقلأ زيزعت لا‹
يوقاطلأ لاقتنÓل دهعم ءاششنإأ Èع

.ةددجتŸأ تاقاطلأو Úقلاعلا ةبلطلا ةيعشضو صصوشصخب حشضوت برغŸا ىدل رئاز÷ا ةرافشس
ة-ع-با-ت ة-شصا-خ ةر-ئا-ط ة-ير-ئأز÷أ ة-لود--لأ تر--خ--شس
ءÓ-جإ’ ة-ير-ئأز÷أ ة--يو÷أ طو--طÿأ ة--كر--ششل
ىوتشسم ى-ل-ع Úق-لا-ع-لأ Úير-ئأز÷أ ة-ب-ل-ط-لأ
ءا-شضي-ب-لأ رأد-لأ را-طÃ ة-ي-لود-لأ ة-ق-ط--نŸأ
نا--ي--ب هد--كأأ ا--م--ب--شسح ،ا--نا‹ (بر--غŸأ)
أد-ن-ف-م ،بر-غŸأ ىد-ل ر-ئأز÷أ ةرا-ف-شسل
ا-ه-ت-لوأد-ت ي-ت-لأ ة-طو-ل-غŸأ تا-مو-ل-عŸأ
:نايبلأ ‘ ءا-جو .ة-ي-لÙأ ة-فا-ح-شصلأ
ةيراعلأو ةطولغŸأ تامولعمل-ل ا-ع-ب-ت““

ي-ت-لأ ة-شسشسؤوŸأ Òغو ة--ح--شصلأ ن--م
ة-ي-لÙأ مÓ-عإ’أ ل-ئا-شسو ا-ه-ت-لوأد-ت

Úير-ئأز÷أ ة-ب--ل--ط--لأ ءÓ--جإأ لو--ح
(أدنك) لايرنوم نم مهليحرت ” نيذلأ

هنأأ ،طابرلاب رئأز÷أ ةرافشس تحشضوأأ ،““(برغŸأ) ءاشضيبلأ رأدلأ راطم وحن
حلاشصم ةفاك تدنŒ ةيرو-ه-م÷أ سسي-ئر د-ي-شسلأ تا-م-ي-ل-ع-ت ى-ل-ع ءا-ن-ب““
رأدلاب رئأزجلل ماعلأ لشصنقلأو طابرلاب رئأز÷أ ةرافشس كلذ ‘ اÃ ،ةلودلأ
حلاشصل ةدعاشسŸأ Ëدقت Èع يغبني امك مهرودب أوعلطشضأو أروف ،ءاشضيبلأ

،هتأذ ردشصŸأ فاشضأأو .““ءاشضيبلأ رأدلأ راطÃ روبعلأ ةÎف لأوط ةبلطلأ ء’ؤوه
ةيو÷أ طوطÿأ ةكرششل ةعبات ةشصاخ ةرئاط ترخشس ةيرئأز÷أ ةلودلأ““ نأأ
راطÃ ةيلودلأ ةقطنŸأ ىوتشسم ىلع Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ ةبلطلأ ءÓجإ’ ةيرئأز÷أ
.““انا‹ (برغŸأ) ءاشضيبلأ رأدلأ

Úيرئاز÷ا ركششي قباشس يكيرمأا Òفشس
ى-ل-ع ة-مو-ك-حو ا-ب-ع-شش Úير-ئأز-ج-ل-ل ر-ك-ششلا-ب تÈم-ي-ل نو-ج Òف-شسلأ ،سسمأأ ه-جو-ت

ىدل ةيكيرمأ’أ ةرافشسلأ ةحفشص هتثب يذلأ ويديفلأ فرعو.مهفطلو مهت-عا-ج-شش
تÈميل Òفشسلأ قحتلأو ،اعشسأو أراششتنأ رئأز÷أ

Ãةيكيرمأ’أ ةرافشسلأ ‘ يشسامولبدك هبشصن
ةعوم‹ ماحتقأ لبق اًعوبشسأأ٢1 نأريإأ ‘

.9791 ماع ‘ ةرافشسلأ نيرهاظتŸأ نم
اًيكيرمأأ15و تÈميل Òفشسلأ زجُتحأو

قلطأأو ،اًموي444 ةدŸ نئاهرك نيرخآأ
أذ-ه ا--ًما--ع04 ل--ب--ق م--ه--حأر--شس
دعب1٨91 ‘ا-ج0٢ ‘ ،عو-ب-شسأ’أ

Úيرئأزج Úيشسا-مو-ل-بد ط-شسو-ت
ل--شصأو .م--ه--حأر---شس قÓ---طإ’

ثيح ،ةيشسامولبدلأ هتÒشسم
6٨91 ن-م ر-ئأز÷أ ‘ ل-م--ع

ًأÒفشس Úُع مث ،٨٨91 ¤إأ
‘ ةد-ح-تŸأ تا--ي’و--ل--ل

000٢ نم اي-نا-ت-يرو-م
 .300٢ ¤إأ

ةيلÙا ءابنأ’ا ةلاكو روزت ناجيبرذأا ىدل رئاز÷ا ةÒفشس
دبع ة-م-ي-ل-شس ،نا-ج-ي-برذأأ ىد-ل ر-ئأز÷أ ةÒف-شس ،سسمأأ تما-ق
،““جاترزأ““ ناجيبرذأأ ةيروهم÷ ءابنأ’أ ةلاكو رقŸ ةرايزب ،ق◊أ

بحر دقو ،فونÓشسأ نÓشسأ ةرأدإ’أ سسل‹ سسيئرب تقتلأو
““جاترزأ““ Úب نواع-ت تا-قÓ-ع ة-ما-قإ’ ا-ه-حأÎقا-ب Òخأ’أ أذ-ه
ةيرئأز÷أ مÓعإ’أ لئاشسو أذكو ،ة-ير-ئأز÷أ ءا-ب-نأ’أ ة-لا-كوو
.ىرخأ’أ

قيرط نع0٢91 سسرام1 ‘ ناجيبرذأأ ءابنأأ ةلاكو تشسشسأات
تلشصأو مث ،كأذنآأ ةيبع-ششلأ نا-ج-ي-برذأأ ة-يرو-ه-م-ج ة-مو-ك-ح

.يتيفوشسلأ دا–’أ مكح ءانثأأ ةفلتfl تايمشسم ت– اهطاششن
ناجيبرذأأ ةداعإأ دعب ي-خ-يرا-ت-لأ ا-ه-م-شسأ ة-لا-كو-لأ تدا-عأأ د-قو
ةلاكو»ـب5991 سسرام3 ‘ ةلاكولأ هذه تيمشسو ،اهلÓقتشسأ
71 نم أرابتعأو ،““ءأرزولأ سسلÛ ةع-با-ت-لأ ة-ي-مو-ك◊أ ءا-ب-نأ’أ
.““ةيموك◊أ ناجيبرذأأ ءابنأأ ةلاكو““ ا-ه-ي-ل-ع ق-ل-طأأ000٢ ريان-ي
تا-مو-ل-عŸأ ة-ي-م-شسر-لأ را-ب-خأ’أ بنا-ج-ب (جا-ترذأأ) ة-لا-كو ثب-ت
تاغل-لا-ب ا-ي-مو-ي ة-عا-شس4٢ رأد--م ى--ل--ع ة--م--هŸأ را--ب---خأ’أو

ةيناŸأ’أو ةيشسنرفلأو ةيزيل‚إ’أو ةي-شسور-لأو ة-ي-نا-ج-ي-برذأ’أ
ميلعتلأو ملعلأ ت’ا‹ فلتfl ‘و ،ةيداشصتق’أو ةيشسايشسلأو ةيعا-م-ت-ج’أ تا-عو-شضوŸأ ف-ل-تfl ‘ ة-ي-ن-ي-شصلأو ة-ي-بر-ع-لأو
.ت’اÛأ نم اهÒغو ةئيبلأو ةشضايرلأو ةحشصلأو ةفاقثلأو

 ـه٢441 Êاثلأ ىدامج٨0  قـفأوŸأ  م1٢0٢ يفناج1٢ سسيمÿأ

““قافآا““ عورششم قفاري يبوروأ’ا دا–’ا
ىد--ل ي---بوروأ’أ دا–’أ ة---ي---لا---ث‡ ،سسمأأ تدا---عأأ
ةدافتشسأ نع ينطولأ نويزفلتلأ ريرقت رششن ،رئأز÷أ

أأدب يذلأ عورششŸأ ،““قافآأ““ عورششم نم ةلقرو ةعماج
ن-يو-ك-ت-لأ ف-ي-ي-ك-ت م-عد ¤إأ فد-ه-يو ،ة-ن--شس ل--ب--ق
رود ز--يز--ع--ت ¤إأ ““قا--فآأ““ تÓ--هؤوŸأو ل--ي--غ---ششت---لأو
ة-ي-ل-م-ع ‘ ة-يدا-شصت-ق’أ تا-عا-ط--ق--لأو تا--شسشسؤوŸأ
ةاي◊أ ‘ بابششلأ جامدإأو يعما÷أو ينهŸأ نيوكتلأ
لا‹ ‘ ة-ع-ما÷أ م-عد ¤إأ ي-مر-ي ا-م-ك ،ة-ي--ع--ما÷أ

را-ب-ت-ع’أ Úع--ب ذ--خأا--ت ن--يو--ك--ت سضور--ع Ëد--ق--ت
فييكتل ىعشسم نمشض ةيلÙأ لمعلأ قوشس تاجايتحأ
ءاششنإأو قوشسلأ هذه تاجاي-ت-حأ ة-ي-ب-ل-ت-ل تأءا-ف-ك-لأ
عم قفأوتت Êاثلأو لوأ’أ نيروطلأ ‘ سسيردت جمأرب
3 راي-ت-خأ ” د-قو ،ة-ي’و-لا-ب ل-ي-غ-ششت-لأ تا-ب-ل-ط-ت-م

ةمشصاعلأ ر-ئأز÷أ) ن-طو-لأ Èع ة-ي-جذو‰ تا-ع-ما-ج
جمانرب ذيفنت ‘ عورششلأ لجأأ نم (ةلقروو نأرهوو
تاشسشسؤوŸأ Úب ل-غ-ششلأ ل-ي-ع-ف-ت ن-ع ق-ث-ب-نŸأ ““قا-فآأ““

نويلم11 زهاني ليومتب كلذو ،(تاعما÷أ) نيوكتلأو
1و يبوروأ’أ دا–’أ نم ليومتب وروأأ ÚيÓم01) وروأأ

(3) ثÓث ىدم ى-ل-ع (ر-ئأز÷أ ن-م ة-م-ها-شسÃ وروأأ نو-ي-ل-م
جمانÈلأ أذه راطإأ ‘ ةلقرو ةعما-ج تدا-ف-ت-شسأو .تأو-ن-شس
يعامتج’أ نامشضلأو ليغششتلأو لمعلأ ةرأزو هتقلطأأ يذلأ

Ãنيوكتلأو يملعلأ ثحبلأو ›اعلأ ميلعتلأ يترأزو ةكراشش
ةيبرت سصخت نيو-ك-ت-ل-ل سضور-ع4 نم ÚينهŸأ م-ي-ل-ع-ت-لأو
تاقاطلأو را-بآ’أ تا-ي-ن-ق-تو جا-ت-نإ’أو كا-م-شسأ’أو تا-ي-ئاŸأ
.كيتشسيجوللأو لقنلأ ماظنو ةزهجأ’أ أذكو ةددجتŸأ
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ينيتسس فيقوت
ةسسرا‡ ةمهتب

ةذوعسشلاو رحسسلا
نازيلغ ‘

ة---قر---ف----لأ دأر----فأأ ن----ك“
ينطولأ كردلل ةيم-ي-ل-قإلأ
نم ،نأزيلغ ‘ نقرد ينبب
نم غ-ل-ب-ي سصخ-سش ف-ي-قو-ت
سسراÁ ة-ن--سس66 ر-م-ع-لأ

.ةذوعسشلأو رحسسلأ سسوقط
د--ع--ب ،ة--ي--ل---م---ع---لأ ت“و
تأءأرجلأ لماك ءاف-ي-ت-سسأ
” ثي--ح ،ة---ي---نو---نا---ق---لأ

هب-ت-سشŸأ ن-ك-سسم ة-م-هأد-م
اسسبلتم ه-ب عا-ق-يلأو ،ه-ي-ف

Ãةذو----ع----سشلأ ة----سسرا----م
سضو .ة-فأر-ع-لأو ةزوحب طب-ُ
زور-حو م--سسÓ--ط ،ي--ن--عŸأ

.سضرغلأ سسفنل ل-م-ع-ت-سست
يئاسضق فلم زا‚إأ ”و أذه
ما---مأأ فو---قوŸأ Ëد---ق----تو
.ةلأدعلأ

ع .يؤول

ة-----يداŸأ نا------كرألأ جرا------خ
لك-سشت ي-ت-لأ ة-ي-ك-ي-سسÓ-ك-لأ
ع-ط-سسي ،ي-سسا-ي-سسلأ نا-ي-ك-لأ

ر-سشؤو-م م-هأا-ك ة-يو-ه--لأ ن--كر
اهت-م-ه و-ل-عو ة-لود-لأ و-م-سسل

قسشعت ةيŸاع ةموظنم نمسض
لو ،خسسنلاب ة-مر-غ-مو ح-سسŸأ

ةيوه-لأ .مو-ق-لأ را-غ-سصب ه-بأا-ت
د– در‹ تسسي-ل ة-ي-ن-طو-لأ
وأأ ينطولأ دوجولأ ه-ي-سضت-ق-ي
ي-حور ءا-م--ت--نأ وأأ ي--مو--ق--لأ

ةعلق هنأأ ديب ،هداعبأأ تددعت
ا-هد-ن-ع م-ط-ح--ت--ت تن--م--سسإأ
ثبÿأ مÓحأأ ددبتتو دئاكŸأ

ة-ي-ن-طو-لأ ة--عو--مÛأ زÈتو
لكب ع-ت-م-ت-ت ةد-حو-م ةد-حأو
ءا-ق--ب--لأو ة--موا--قŸأ طور--سش
ق----ط----نŸأو يأأر----لأ سضر----فو
‘ لfi ا-ه--ل ة--ي--سصو--سصخ--ك
.فأÎعلأ ةرئأد
ةمأأ لك ‘ ةينطولأ ةيو-ه-لا-ف
سصئا--سصÿأ ة--عو--م‹ ي---ه
ا-ه-ب ز-ي-م-ت-ت ي-ت-لأ تا-م-سسلأو
ىدل ءام-ت-نلأ حور سسك-ع-تو
عفر ‘ اهرود نمك-ي ،ا-ه-ئا-ن-بأأ

ا-م-ك ،ا-ه-مد-ق--تو ·ألأ نأا--سش

ةهجأوŸأ ىلع ةردقلأ اهحن“
،ف-قو-ت-ت ل ل-ل-ج ة--ل--حر ‘

Êاعم لك ةمألأ دقفت اهنودبو
مدعنتو مدعني ل-ب ،ا-هدو-جو
سضبن فقوت-يو ا-ه-ت-م-ه ه-ع-م
.اهيف ةاي◊أ
ل رسصانع ةين-طو-لأ ة-يو-ه-ل-ل
،ءاقتنلأ وأأ ة-م-سسق-لأ ل-ب-ق-ت
ِبناج ‘ طيرفت لكف كلذل
ل-ما-ك-ل كا-ه--ت--نأ و--ه ا--ه--ن--م

،اه-ن-م ر-سصن-ع لوأأ ،ا-ه-ت-مر-ح
ن----م----ف ،‘أر----غ÷أ ز-----ي◊أ
مهمسضي ةيوهلأ ‘ نوكÎسشي
،ددfiو دحأو ‘أرغج ناكم
عيم÷أ ةنسضاح ة-ع-ي-ب-ط-لا-ف
ي-هو ،ع-ي--م÷أ ع--م ة--لدا--عو
اهييهاسضت ل ةيئا-ق-ل-ت ة-م-ع-ن
رسصنع Êاث ،عانط-سصلأ م-ع-ن

يسضاŸأ اميسس ل ،خيراتلأ وه
ط-----بر------ي يذ------لأ كÎسشŸأ
ينعيو ،ةيوهلأ ‘ ÚكÎسشŸأ

تر--م ي--ت--لأ ثأد--حألأ كل---ت
مهتفسصب مهدأدجأأو م-ه-ئا-بآا-ب
اثرإأ تراسص ىت-ح ة-ي-عا-م÷أ

ة--عو---مÛأ ه---م---سسا---ق---ت---ت
.ةينطولأ

ثلا---ث دا---سصت---قلأ ي---تأا----يو
‘ نوكÎسشي نمف ،رسصانعلأ
مهطبر-ي ،ة-ي-ن-طو-لأ ة-يو-ه-لأ

دحأو يداسصتقأ طابر كلذك
ما-ظ-ن-ك د-حأو ›ا-م ما--ظ--نو
سسماخ امنيب ،دحوŸأ ةل-م-ع-لأ

وأأ ،دحأولأ مل-َع-لأ و-ه ر-سصن-ع
سسو--م--لŸأ يداŸأ ز--مر--لأ كلذ
بعسشلأ ءانبأأ لك عمجي يذلأ
ةد-حأو-لأ ة-ي-سضق-لأو د-حأو-لأ
ةيونعم ةميق ¤إأ زمري هنكل
ة--ي--ن--طو--لأ ة--يو--ه--لأ ي---هو
ر-سصن-ع ،ن-طو-ل-ل ءا-م-ت--نإلأو
سسماخ وه ةكÎسشŸأ قوق◊أ
ة-يو-ه-لأ ءا-ن-بأا-ف ،ر-سصا-ن--ع--لأ
نوعتمتي ةدحأو-لأ ة-ي-ن-طو-لأ
ق◊أ  ،اهتأذ قوق◊أ ةمزحب

قح ،راكفألأ ن-ع Òب-ع-ت-لأ ‘
م-ي--ل--ع--ت--لأ ‘ ق◊أ ،ةا--ي◊أ

ة-ي--ك--لŸأ ‘ ق◊أ ،ل--م--ع--لأو
،اهÒغو فÓتخلأ ‘ ق◊أو
ر---سصن----ع ا----سضيأأ كا----ن----هو
وأأ اهن-م ة-يدر-ف-لأ ،تا-ب-جأو-لأ
ىلع Úعتي يت-لأ ،ة-ي-عا-م÷أ
اهب مايقلأ ةينطولأ ةعومÛأ

ه----سصسصخ----ت لا‹ ‘ ل----ك-

وأأ ،دأرفأÓل ةبسسنلاب -هقاطنو
تائيه-ك ي-تا-سسسسؤو-م را-طإأ ‘

تاسسسسؤومو ميلعتلأو ةيبÎلأ
تاسسسسؤوŸأو ةئيبلأو ة-ح-سصلأ
ة-يذ-ي-ف-ن-ت-لأو ة-ي-ع-ير-سشت-لأ
.ةيعام÷أ ةفسصلل ةبسسنلاب
ةينطولأ ة-يو-ه-لا-ب ي-عو-لأ نإأ

ما-ظ-ن ن-سسحأأ ا-ه-ب مأز-ت-للأو
ن-طو-لأ ن-ع دوذ-ل--ل ي--عا--فد
يŸاعلأ ليسسلأ نم هنيسص–و
أرا--ثآأ بتر--ي ا---م---ك ،فرا÷أ

يوقتو درفلأ ر-سست ة-م-ي-ظ-ع
ن-طو-لا-ب ي-ق-تر--تو ه--ع--م--ج

تأر-م-ث نإأ ل-ب ،ما-ع ل--ك--سشب
وأأ ى---سص– نأأ ن---م Ìكأأ كلذ
زجعت يعامتجإأ جيسسن ، دعت

ةسضهن ،د-ئا-كŸأ ه-قأÎخإأ ن-ع
‘ ة-م-ه ،ة-فر-عŸأو م-ل-ع-لأ ‘

ة--ب--ي--ه ،كو--ل--سسلأو ق---لÿأ
ةدايرو نطولل راقوو ن-طو-ل-ل

.·ألأ فاسصم ‘

ةيوه÷ا ةيششتفŸ يونشسلا ريرقتلا فششك
ةليشصح ‘ نارهو ةي’وب برغلا ةطرششل
نع نطولا نم ةيبرغلا ةهجلل ا-ه-طا-ششن-ل
دعب .يداشصتق’او ›اŸا داشسفلل عافترا
قلعتت ة-ل-ج-شسم  ة-ي-شضق5554 ليج-شست
اهنم ، يداشصتق’او ›اŸا داشسفلا مئارجب
ديق ة-ي-شضق223و ةزج-ن-م ة-ي-شضق1722
صصخشش6973 ا-ه-ي--ف طرو--ت--م زا‚’ا
 .0202 ةنشس ةارما802و
ةطرششل ةيوه÷ا ةيششتفم ريراقت بشسحو
دشض ةلجشسم ةيشضق8665 ليجشست ” دقف ،برغلا
طروتم ةيشضق3905 اهنم ة÷اع-م ” صصا-خ-شش’ا

ليجشست ” امي-ف .ةار-ما554و صصخشش6429 اهيف
ةيلقعلا تارتؤوŸاو تاردıاب ةقلعتم ةيشضق3216
صصخشش6878 اهيف طروتم ةيشضق5016 اهنم ز‚أا
نم534.1652 تاردıا ن-م ةزو-جÙا ة-ي-م--ك
صصرق959034و نويلم نم ديزا زج-ح Úيا-كو-ك-لا

ىلع تلجشس يتلا ةا-فو-لا ثداو-ح ن-عو .صسو-ل-ه-م
ةي’و ىوتشسم ىلع يرشض◊ا نمأ’ا زكارم ىوتشسم
أاجافتت ’ ةيششتفŸا نإا لوؤوشسŸا تاذ لاق ،نارهو
Èع تل-ج-شس ة-ل-ثا‡ ت’ا-ح كلا-ن-ه نأ’ ،كلذ--ب
رشصانع ةيفاÎحا نأا ’إا ،ةفلتfl اهبابشسأاو تاونشس
ةيششتفم نأا ازÈم ،اياشضقلا لك عم ملقأاتت ةطرششلا
موقت ايناشسفن ابيبط49 ىلع رفوتت ةيوه÷ا ةطرششلا

Ãيطرششلل ةيحشصلا ةلاحلل ةيرود ةعباتÚ ةنشس لكو
›Èمامز ‘ مكحتلل يشسفن صصحف زايتجا ىلع ني

Úتللا Úتلا◊ا نإا لاقو ،مئار÷ا ةهجاومو رومأ’ا
تماق ةيملعلا ةطرششلاو ةلادعلا مامأا امهليجشست ”

ديب لاز ام قيقحتلاو ةلادعلل تملشس امهقحب نئارق
ايطرشش41 ةافو ‘ تببشست انوروك نإا لاقو .ءاشضقلا

ıةيبرغ ةي’و21 ـب بترلا فلت.
ة-ل-ي-شص◊ ه-شضر-ع لÓ-خ ،لوؤو-شسŸا تاذ ح-شضوأاو
0202 ةنشسل برغلا ةقطنم ةطرششل يونشسلا طاششنلا
ةيشضق089 ءاشصحإا““ ” هنأا ،ةي’و21 مشضت يتلاو

اشصخشش88و ارشصاق84و ةأارما05 اهيف طروت ةقرح
صسفن راششأاو .““ةيبرعو ةيقيرفإا ةيشسنج نم ايبنجأا
مئار÷ا ددع ‘ ““عا-ف-ترا““ ل-ي-ج-شست ¤إا لوؤو-شسŸا
كلذو9102 ةنشسب ة-نرا-ق-م ،0202 ‘ ةي-ناÒب-شسلا

ي-ت-لا ي-ح-شصلا ر-ج◊ا Òباد--ت ءار--ج““
لغتشسا ثيح ،انوروك ةحئا-ج ا-ه-ت-شضر-ف
مهلامعأاب مايقلل ةÎفلا هذه نوطروتŸا
ةينمأ’ا ةيطغتلل ةبشسنلابو .““ة-ي-مار-جإ’ا

Ãةطرششلا صشت-ف-م لا-ق ،ل-ظ-لا ق-طا-ن
01 كلانه نإا ةيف-ح-شص ةود-ن ‘ بر-غ-لا

ابيرق امهحتف م-ت-ي-شس ةد-يد-ج تار-ق-م
ىلع ةيبرغلا ةه÷ا نم ةفلتfl تاي’وب

¤إا اÒششم ،ركشسعمو ةماعنلا ةي’و رارغ
ةفاثكو طورششل عشضخي ينمأا رقم حتف نأا

بشسح ينمأا ططfl كلانهو ،ة-ي-نا-ك-شس
ن-م ة-يا-قو-لا صصو-شصخ-بو .تا-يو--لوأ’ا

تفرع اهنأا دكأا ،اهتح-فا-ك-م و ءا-ي-حأ’ا تا-با-شصع
” امك .رج◊او نمأ’ا حلاشصم ةظقي لشضفب اعجارت
ثداح427 ـب رورŸا ثداو-ح ‘ ع-جار-ت ل-ي-ج--شست

كلذ ة-طر-ششلا صشت-ف-م Èت--عاو .9102 ـب ة-نرا-ق-م
Ãلماعلا ¤إا ثداو◊ا ببشسلا عجرأاو يباجيإا رششؤو

تاذ ‘ .ثداح7443 ـب ›وأ’ا ةجردلاب Êاشسنإ’ا
يفطشصم ينيوع نب ةطرششلا صشتفم نمث ،قايشسلا
¤إا ةفاشضإ’اب ،ة-ي-ئا-شضق-لا ة-طر-ششلا ح-لا-شصم رود
لا‹ ‘ مهرود ،ةÁر÷ا ةحفا-ك-م ‘ م-ه-ما-ه-م
،عمتÛا حئارشش فلتfl ةدئافل ةيعوتلاو ةياقولا
ف-ل-تÚ ‘ flشسرد-م--تŸاو لا--ف--طأ’ا صصخأ’ا--ب
ءوشس رطاfl ،تاردıا ةحفاكم اهنم ،ت’اÛا
يعامتج’ا لشصاوتلا عقاو-مو تنÎنإ’ا لا-م-ع-ت-شسا
  ،ةششهلا تائفلا ةيامحو

Ãنم يمأر95 ةكراسش flطسسولأ تايلو نمأأ فلت

›آ’ا سسدسسŸاب يمرلل  ةينطولا ةلوطبلا قÓطنا
  ةطرسشلا حلاسصم Úبام

ىوت-سسم ى-ل-ع ،سسمأأ ة-ح-ي-ب-سص ،تق-ل-ط-نأ
،سسأدرموب ةيلو نمأأ رقÃ يمرلأ رامسضم
ة-يا-مر-ل-ل ة-يو-ه÷أ ة-لو-ط-ب-لأ تا-ي-لا--ع--ف
ةطرسشلأ ح-لا-سصم Úب ا-م ›آلأ سسد-سسŸا-ب
،0202 يسضايرلأ مسسوملل طسسولأ ةيحانل
طسسولأ سشتفŸأ  اهيلع فرسشأأ ثيحب١202
سسلÛأ سسي-ئرو  سسأدر-مو-ب ة--يلو ›أوو
تا-ط-ل-سسلأ رو-سضح-بو  ي-ئلو-لأ ي-ب--ع--سشلأ
دهسشتو .ةير-ك-سسع-لأو ة-ي-ن-مألأو ة-ي-لÙأ

ىرجتسس يتلأ ةيسضايرلأ ةر-ها-ظ-ت-لأ هذ-ه
¤إأ٨١ موي نم ءأدتبأ مايأأ ةعبرأأ رأدم ىلع
ة-يرا÷أ ة-ن-سسلأ ن-م ي-ف--نا--ج١2 ة-يا--غ
تايلولأ نمأأ فلتfl نم ةيمأر32و ايمأر63 ،ثانإلأ و روكذلأ يتئف نم  ايمأر95 ةكراسشم
،ىلفدلأ Úع ،ةفل÷أ ،ةليسسŸأ ،وزو يزيت ،ةزابيت ، سسأدرموب ،ةديلبلأ ،رئأز÷أ طسسولأ
لبق نم ةملك ءاقلإأ ةرهاظتلأ هذه حا-ت-ت-فأ ل-ف-ح لÓ-خ ”و .ة-يدŸأو ةر-يو-ب-لأ ،ف-ل-سشلأ
ايلعلأ ةدايقلأ اهيلوت يتلأ ةيمهألأ ىلع اهلÓخ دكأأ سسأدرموب ةيلو نمأأ سسيئر ديسسلأ
يتلأ تأراهŸأ باسستكل ،ةطرسشلأ فوفسص ‘ ةسضايرلأ ريوطت لا‹ ‘ ينطولأ نمأÓل
سسدسسŸاب قيقدلأ يمرلأ تايلمع ‘ ةطرسشلأ رسصانع مك– ىوتسسم نم عفرلأ ¤إأ فدهت
ةينهذلأ مهتأردقو مهبهأوم زأربإل ةطرسشلأ تأوقل ةديج ةسصرف ةبسسانŸأ أÈتعم يدرفلأ
نم اهنكم يذلأ ءيسشلأ ةيرئأز÷أ ةطرسشلأ اهيلإأ تلسصو يتلأ ةيفأÎحلأ ىدم تبثت يتلأ
رئأز÷أو ةطرسشلأ زاهج فيرسشت و ةيلودلأ و ةيراقلأ تابسسانŸأ ‘ ةعيفرلأ بتأرŸأ غولب

ح  .ةÒسصن

:سسأدرموب
ينينامث خيسش  ةافو
جرخÃ راطق هسسهد

وسصروق ةيدلب
رمع-لأ ن-م غ-ل-ب-ي خ-ي-سش ي-ق-ل

ةعا-سسلأ دود-ح ‘  ة-ن-سس٤٨
ن--م د22و ا--حا--ب--سص  ا--سس١١
ا-مد-ع-ب ه-ف--ت--ح ،سسمأأ،مو--ي
نيأأ ،ةيحاسضلأ راطق هسسهد
ة-يا-م◊أ ح-لا-سصم تل--خد--ت
سسأدر-مو-ب ة-يلو-ل ة-ي--ندŸأ

را-ط--ق سسهد ثدا--ح ل--جأل
ى--ل--ع ن--ير--فا--سسŸأ ل--ق--ن--ل
ة----طfi جرfl ىو----ت-----سسم
ة-ط-ق-ن-ب و-سصرو-ق را--ط--ق--لأ
kp93/009 ةيÎمولي-ك-لأ
Úع ‘ ‘و--تŸأ ة--ي---ح---سضلأ
ةنسس٤٨ هرمع غل-ب-ي ،نا-كŸأ

ظفح ةح-ل-سصم ¤إأ ه-ل-ق-ن ”
. ةينثلأ يفسشتسسملل ثث÷أ

ناك راطقلأ نأأ ركذلاب ريدج
¤إأ وزو يز-ي-ت ن--م ه--ج--ت--م
.ةمسصاعلأ رئأز÷أ

ح  .ةÒسصن

ةخود نب جاح

فرشش ماشسو ةينطولا ةيوهلا

 لامآأ.ع

 ـهÊ 2٤٤١اثلأ ىدامج٨0  قـفأوŸأ  م١202 يفناج١2 سسيمÿأ
0202‘ ةيتامولعŸأ مئأرجلل قلقم عافترأ ليجسست ” اميف

 برغلا تاي’وب يداسصتقاو ›ام داسسف ةيسضق5554 ليجسست

ندأو نـــب سضاــير

!..ءوده لكب

Ÿتوكسسلا اذاــــ
!؟ ناـــــــــمثع اي

ةÒسصق ةملك دهاسشأأ انأأو ةدا-ع-سس ا-م-ّيأأ تد-ع-سس
Èع تأويرع نامثع Òبكلأ يرئأز÷أ ل-ث-م-م-ل-ل

.مأرغتسسنإلأ ديحولأو يسصخسشلأ هباسسح
ّد÷أ Úب عمج يذلأ هجولأ كلذ ةيؤورل تحرف
Úب ،ةملكلأ ةلاسصأأو سسابللأ ةثأدح Úب ،لزهلأو
ةر-كأذ-لأ ة-ي-لfiو جأر--خإلأو ةرو--سصلأ ة--يŸا--ع
سشاعترأو توسصلأ ةجرسشح اهتدأز ،سساسسحإلأو
ةبسضتقم ةملك تناك ،ةبهو ة-ير-حا-سس ن-يد-ي-لأ

ىلع يوت– ،نمزلأ قوف زفقت ة-ي-سصو-لأ ه-ب-سشت
لسصت نأأ ديرت ،Úنسسلأ ملظو ءاي◊أ نم Òثكلأ
 .فقوتتو ءيسش لك لوقت نأأ ،ةياهنلأ ¤إأ
‘ ةداعسسلأ لخدأأ ،امتح ،أزي‡ أروهظ ناك دقل
نامثع ب– تلأزامو تبحأأ يتلأ ÚيŸÓأ بولق
سصÿو ةق-ي-ق◊ا-ب عد-سص يذ-لأ ““يدرا-ب-مو-ب-لأ““
ةيلقعو تاكولسس حسضف ،رئأز÷أ لأوحأأو لأوهأأ
فسشكو روتسسŸأ نع نابأأ ،مهنود امو ÚلوؤوسسŸأ

نوŸاعلأ اهيعي تاملكو بولسسأاب ،ريرم عقأو نع
هم-ل-ي-ف ‘ ،ة-ما-ع-لأو ة-سصاÿأ ،Úم-ِلا-َع-لأ Òغو
.““ةرسشد ‘ لافنرك““ Òهسشلأ
نمف تملكت كنألو ،فاك Òغ أروهظ ناك هنكل

أذ--ه أذاŸ :لءا--سست---نو لأا---سسن نأأ نذإأ ا---ن---ق---ح
ن-ع كد-ع--بأأ ن--م ؟تم--سصلأ أذ--ه اŸ ؟تو--ك--سسلأ
ق--ح ن--م نإأ ؟Úن--سسلأ هذ--ه لأو--ط ة---سشا---سشلأ
نم كعباتو كبحأأ نم لكو يرئأز÷أ روهم÷أ
.ةلماك ةقيق◊أ أوفرعي نأأ يبرعلأ ⁄اعلأ
رفسصلأ نم أوقلطنأ ابابسش د‚ نأأ بجع رمأل هنإأ

مهتأردق نع أونابأأو مهسسفنأأ أو-سضر-فو أو-موا-قو
يعامتجلأ لسصأوتلأ عقأو-م لÓ-خ ن-م ة-ي-ن-ف-لأ

أورظتني ⁄و ÚعباتŸأ نم ÚيŸÓأ مهل حبسصأأو
نآلأ مهو ،ةينويزفلت جمأرب ‘ يتأات ل دق اسصرف
ة-حا-سسلأ ‘ ن-ف-لأ ن-م ر-خآأ د-ه--سشŸ نو--سسسسؤو--ي
تأويرع نامثع لثم ة-ي-ن-ف ة-ما-قو ،ة-ير-ئأز÷أ
طسسبأأ Èع ولو هروهمج ¤إأ روه-ظ-لأ ى-سشا-ح-ت-ي
ةلزعو يدبألأ تمسصلأ لسضفيو ةيمÓعإأ ةليسسو
كرو-ه-م-ج ا-م-ت-ح-ف ؟ع-ناŸأ ا-م-ف .!!ة-ن-ل-ع-م Òغ
.كعم نوكيسس

تــيقاوم
ةÓــشصلا
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٦٠ :٨٢      :     رــــــجفلا

٢١ :٧5      :     رــــهظلا

5١ :٧3      :     رـــشصعلا

٩5:٧١      :     برغŸا

٩١ :٢٢      :     ءاششعلا



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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