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نزخملل ةئيندلا ةرماؤوŸا نع ““راو◊ا““ Èع نوثدحتي نوضصتflو ءاÈخ

:ةحيرقنضش ..هفقاوم نع ديحي ل نأا مزاع بعضشلا نأا دكأا

نوركام فاÎعا
 لـــــتقو بيذعتب

 لـــــــجنموب يلع
ةيباجيإا ةوطخ
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 لـــــتقو بيذعتب

 لـــــــجنموب يلع
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5١-4١ صص

 ـه244١ نابعضش5٠ قـفاوŸا  م١2٠2 صسرام8١ صسيمÿا

:““راو◊ا““ـل يدما◊ا يمضشاهلا روتكدلا

2 صص

٩1:ديفوك

ةعاشس42 لÓخ تايفو3و ةباشصإا841

 زازـــــــــــتب’ا لــــــــــبقت ’ رـــــــــــئاز÷ا

لبق تاناحتما ميظنت
 !ةرازولا ىلع ليا–..اهلاجآا

قيق– حتفب بلاطم
ةبانعب ةطشسوتم ‘

مــــيلضست رــــخأات صصوــــضصخب
:““راو◊ا““ ـل نوضصتfl..فوضشكلا

نطاوŸا ىلع قانÿا قيضضي ءÓغلا

ريدŸا
ثدحتي

نــــــــع
Œتازوا

8 صص

٣ صص

5-4 صص

ةرازول ماعلا Úمألا
نــــــــيدهاÛا

٣ صص

رانيد004 ـب جاــــــــجدلا
ناـــــــــشضمر لــــــبق

٣ صص

 .. ””ششيشش◊ا ةكل‡”” .. ””ششيشش◊ا ةكل‡””



افلكم إراصشتصسم وتع نب Úعي نوبت ضسيئرلإ
نمألإو عافدلاب ةلصصتŸإ نوؤوصشلاب

د-يÛا د-ب-ع ة-يرو-ه--م÷ا سسي--ئر Úع
اراسشتسسم وتع نب نيدموب ،مويلا نوبت
نوؤوسشلاب افلكم ةيروهم÷ا سسيئر ىدل
.نمألاو عافدلاب ةلسصتŸا

نّيع :ةيروهم÷ا ةسسائرل نايب حسضوأاو
،ةيروهم÷ا سسيئر ،نوبت د-يÛا د-ب-ع

ريزو ،ةحلسسŸا تاوقلل ى-ل-عألا د-ئا-ق-لا
نب نيد-مو-ب د-ي-سسلا ،ي-ن-طو-لا عا-فد-لا

سسي----ئر ىد----ل ارا----سشت----سسم ،و----ت----ع
ةلسصتŸا نوؤوسشلاب اف-ل-ك-م ،ة-يرو-ه-م÷ا
.نمألاو عافدلاب

بقارŸا اهرخآا ،سشي÷ا ‘ بسصان-م ةد-ع ‘ و-ت-ع ن-ب ن-يد-مو-ب جرد-تو
سسيئرلا لب-ق ن-مÈ 8102متبسس ‘ هماهم تيه-نأا يذ-لا سشي-ج-ل-ل ما-ع-لا
.قباسسلا

ةرغصصŸإ تاصسصسؤوŸإ ةقفإرŸ ينطو ءاقل
تايئاŸإ ةيبرتو يرحبلإ ديصصلإ لا‹ ‘

عيراسشŸا يلماح نم بابسشلا ةقفارŸ ةيكيمانيد ةيديسصلا تاجتنŸاو يرحبلا ديسصلا ةرازو تدمتعا
جمانÈل اذيفنت تايئاŸا ةيبرتو يرحبلا ديسصلا دا-سصت-قا ‘ ةر-غ-سصم تا-سسسسؤو-م ءا-سشنإل ةر-ك-ت-بŸا

.تايئاŸا ةيبرتو يرح-ب-لا د-ي-سصلا دا-سصت-قا ر-يو-ط-ت-ل سصسصıا ه-ق-سش ‘ (0202/4202) ةمو-ك◊ا
تمظن ،بابسشلا نم ةئفلا هذهل ةحÎقŸا ةقفارŸا ةيعونو تÓيهسستلا فلتخÃ فيرعتلا دسصقو

لوألا ريزولا ىدل ةبدتنŸا ةرازولا عم قيسسنتلاب ة-يد-ي-سصلا تا-ج-ت-نŸاو ير-ح-ب-لا د-ي-سصلا ةرازو
اينطو ءاقل ،دعب نع يئرŸا رسضاحتلا ةينقت Èع ،ءاعبرألا سسمأا ،ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸاب ةفلكŸا

زاهج راطإا ‘ ةأاسشنŸا ،تايئاŸا ةيبرتو يرحبلا ديسصلا لا‹ ‘ ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸا ةقفارم لوح
.ةيتلواقŸا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولل سضرقلا

ديسصلل ةينطولا ةفرغلا ،ةيلاŸا تاسسسسؤوŸا نع Úل-ث‡ ة-كرا-سشم فر-ع يذ-لا ،ءا-ق-ل-لا فد-ه-يو
¤إا ،ةينيوكت تاسسسسؤومو دهاعمو ،ديسصلا ئناوم Òي-سست ة-سسسسؤو-م ،تا-ي-ئاŸا ة-ي-بر-تو ير-ح-ب-لا
ةيئلو نا÷و ةينطو ةن÷ بيسصنت لÓخ نم Úلعافلا لك Úب ام ةكارسشو يرواسشت راطإا ءاسشنإا
Òطأات ،بابسشلا طسسو ةيتلواقŸا ريوطتو ةيقÎب نولفكتي ،تاعاطق ةدع نم Úلث‡ مسضت
تايئاŸا ةيبرتو يرحبلا ديسصلا لا‹ ‘ ةرغسصم تاسسسسؤوم ءاسشنإل عيراسشŸا يلماح ةقفارمو
،ةميقلا لسسÓسسب ةرسشابم ةقÓع اهل يتلاو ،عاطقلاب ةسصاÿا ةيرامثتسسلا جماÈلاو ايسشا“

تاعانسصلا ،ةيوارحسصلاو ةيراقلاو ةيرحبلا تايئاŸا ةيبرت ،يرحبلا ديسصلا Úفسس حÓسصإاو ةنايسص
ديسصلا عاطقب ةلسص تاذ تامدÿا لك ريوطت عم ،يرحبلا دي-سصلا تا-ج-ت-ن-م ق-يو-سست ،ة-ي-ل-يو-ح-ت-لا

.يرحبلا
لا‹ ‘ عيراسشŸا باحسصأا نيوكتب ،ةيتلواقŸا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا لفكتتسس اهتهج نم

ةيمقرلا ةسصنŸاب تايئاŸا ةيبرتو يرحبلا ديسصلا طبار عسضو عم ،ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸا Òيسست تاينقت
.عيراسشملل ةينقتو ةيدام ةقفارم Òفوتو ةلاكولل

إدغ Úميلإ نودؤوي تاباختنÓل ةلقتصسŸإ ةينطولإ ةطلصسلإ ءاصضعأإ
ةينوناقلا Úميلا اهسسل‹ ءاسضعأاو ،تاباختنÓل ةلقتسسŸا ةينطولا ةطلسسلا سسيئر ،‘رسش دمfi يدؤوي
دبع ةيروهم÷ا سسيئر Úيعتل اعبت Úميلا ءادأا يتأايو.رئاز÷ا ءاسضق سسل‹ مامأا سسيمÿا مويلا
ةداŸا ماكحأل اقبطو ،تاباختنÓل ةلقتسسŸا ةينطولا ةطلسسلا سسل‹ ءاسضعأاو ‘رسش دمÙ نوبت ديÛا

Êاثلا لسصفلا ‘ ديد÷ا تاباختنلا نوناق ددحو.1202 سسرام01 ‘ خرؤوŸا10-12 رمألا نم34
54 نم لدب اوسضع نيرسشعب ةطلسسلا سسل‹ ءاسضعأا ددع ةلقتسسŸا ةينطولا ةطلسسلا ميظنتب قلعتŸا

.9102 ‘ ربوتكأا ‘ خرؤوŸا يسسائرلا موسسرŸا ‘ اهيلع سصوسصنŸا ةليكسشتلا هيلع تناك اŸ اقفو اوسضع
›وادت زاهج نم لكسشتت تاباختنÓل ةلقتسسŸا ةينطولا ةطلسسلا نأا ىلع تاباختنلا نوناق سصنيو

مهنيعي اوسضع02 نم سسلÛا ةليكسشت نوكتتو ،اهسسيئر ‘ Óث‡ يذيفنت زاهجو ،ةطلسسلا ‘ Óث‡
.ديدجتلل ةلباق Òغ تاونسس6 ةدهعل جراÿاب ةيلا÷ا نم دحاوو ،ةلقتسسŸا تايسصخسشلا Úب نم ةيروهم÷ا سسيئر
تاه÷ا مامأا Úميلا نودؤوي  نيذلا ،ءاسضعألا يثلث وأا سسيئرلا نم رارقب ىعدتسسيو هبيسصنت روف يلخادلا هماظن سسلÛا دعيو
نم تاباختنÓل ةلقتسسŸا ةينطولا ةطلسسلاب جراÿا تايبودنمو ةيدلبلاو ةيئلولا تايبودنŸا ءاسضعأا ديفتسسيو.ةسصتıا ةيئاسضقلا

ناكو.سسلجملل يلخادلا ماظنلا اهددحي ،ةيباختنلا مئاوقلا ةعجارم ةÎف وأا تاباختنلا لÓخ مهتئبعت ةبسسانÃ تاسضيوعت
هماهم ‘ تاباختنÓل ةلقتسسŸا ةينطولا ةطلسسلا سسل‹ ءاسضعأاو سسيئر ديلقتب قلعتŸا9102 ربوتكأا ‘ خرؤوŸا يسسائرلا موسسرŸا
،ةينهŸا تاءافكلا ،ةينطولا تايسصخ-سشلا ،نور-سضÙا ،ةا-سضق-لا ،نو-ماÙا ،ة-ي-لا÷ا ،ÊدŸا ع-م-تÛا تاءا-ف-ك ن-ع او-سضع54 لم-سشي
.ةيعما÷ا تاءافكلاو ،نوقثوŸا
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ةيرّصسلإ عفر:نيدهاÛإ ةرإزول ماعلإ Úمألإ
ةتحب ةينقت ةلأاصسم رئإز÷إ فيصشرأإ نع

دعب ،““ةتحب ةينقت ةلأاسسم““ ـب يرئاز÷ا فيسشرألا نع ةيرّسسلا عفر يسسنرفلا سسيئرلا رارق ،ةقيبر ديعلا ،قوق◊ا يوذو نيدهاÛا ةرازول ماعلا Úمألا فسصو
 .ةنسس05 نم Ìكأا رورم
متي نأا يعيبطلا نم ةنسس07 وأا05 رورم دعبف ،ةتحب ةينقت  ةلأاسسم فيسشرألا نع ةيرسسلا عفر ةلأاسسم نإا ،ةيعاذإا تاحيرسصت ‘ ،ءاعبرألا سسمأا ،ةقيبر ديعلا لاقو
ةنيعم طورسشل عسضخي نأا بجي فيسشرألا اذه عاجÎسسا““ نأا اسسنرف ‘ يرئاز÷ا فيسشرألا نع ثيد◊ا لÓخ فاسضأاو ،““هنم ءزج وأا فيسشرألا نع ةيرسسلا عفر
لوقلاب ،ةنيعم ةلحرم وأا ثادحأا ‘ هتئزŒ نكÁ ل فيسشرألا اذه نأا دكأا ،ةقيبر ديعلا.““ةطلاغŸا وأا أاطÿا ‘ عقن ل ىتح سصاسصتخلا لهأا نم نع“و ةسساردو

سسيلو اهÒغو برغŸاو سسنوتو نانبلو اكيجلبك ىرخألا لودلا نم فيسشرألا بلج ىلع لمعن نأا انيلع““ هنإا لاقو .““2691 ¤إا0381 نم دتÁ انخيرات نإا““
.““طقف اسسنرف

ةقيبر ديعلا فسصو لجنموب يلع ديهسشلا لتقو بيذعت ‘ هدÓب سشيج ةيلوؤوسسÃ ،نوركام ليونامإا ،يسسنرفلا سسيئرلا فاÎعا سصوسصخبو
يلع ديهسشلا لتقب هدÓب سشيج ةيلوؤوسسÃ يسسنرفلا سسيئرلا فاÎعا اونسسحتسسا رئاز÷ا ‘ رابك Úخرؤوم نأا افيسضم ،ةيباجيإلاب ةوطÿا

نأا اديج فرعنو سسمسشلا حوسضو حسضاو انخيرات نإاف Úيرئازجك انل ةبسسنلاب““ نكلو ،ةركاذلا ة◊اسصŸ ةيادب اهنأا سساسسأا ىلع لجنموب
.““انل ةبسسنلاب اديدج سسيل رمألا اذهو بيذعتلا ت– لتق لجنموب ديهسشلا

يوذو نيدهاÛا ةرازول ماعلا Úمألا لاق ،ةيرئاز÷ا ةروثلا زومر سضعبل ةءاسسإلاب سضرعتلا ةلأاسسم ىلع اقيلعتو ،ىرخأا ةهج نم
نأا سسفنلا ‘ زحي ام نكل ،لاÛا ‘ حسضاو نوناقلا““ نأا ¤إا اÒسشم ،تلا◊ا هذه لثم ىلع تابوقعلا ىسصقأا طيلسستب بلاطي هنإا قوق◊ا

فيرعتلا ةلسصاوم ىلع امزع Ìكأا انلعŒ رومألا هذه لثم نأا اÈتعم ،““يعو مدع نع مني ءادهسشلاو نيدهاجملل ءوسسب سضرعتي نم
سساسسم وه ديهسش ةلمرأا وأا ادها‹ وأا اديهسش ناك ءاوسس رئاز÷ا زومرب سساسسŸا““ نأا مهل ديكأاتلاو ،ديد÷ا لي÷ا ¤إا ءادهسشلا ةلاسسرب
.““ةبطاق رئاز÷اب

نم ةعاسس فلأا82ـب ةداهسش فلأا53 وحن عمج نع ةقيبر ديعلا فسشك ،ةيرئاز÷ا ةروثلل ةي◊ا تاداهسشلا عمج ةلأاسسÃ قلعتي اميفو
.هلÓغتسسل عوسضوŸاب سصاخ يسسارد موي ‘ اهلÓغتسساو اهسصيح“و اهتسسارد يغبني ،رابك نيدها‹و تايسصخسشل ليجسستلا

:ينطولإ عافدلإ ةرإزو
ضضبقلإ ءاقلإإو يباهرإإ ىلع ءاصضقلإ

راتfl يجاب جÈب نيرخآإ2 ىلع
لوأا ءاسسم ،يبعسشلا ينطو-لا سشي-ج-ل-ل ةزر-ف-م تن-ك“

ن-م ،ة-ي-با-هرإا ة-عو-م‹ ع-م كا-ب-ت-سشلا د-ع-ب ، سسمأا
ءاقلإاو ““رم-ع را-سشب““ و-عدŸا ي-با-هرإلا ى-ل-ع ءا-سضق-لا
لكب رمألا قلعتيو ،نيرخآا Ú (20)نثإا ىلع سضبقلا

طيارسش»و ““دمfi يديسس ةيخ نب ““ Úيباهرإلا نم
fiدم““.

ثحب ةيرود رثإاو باهرإلا ةحفاكم راطإا ‘ ةيلمعلا
يتايلمعلا عاطقلاب يدود◊ا طيرسشلا ىلع سشيتفتو
ة-ير-ك-سسع-لا ة-ي-حا-ن-لا م-ي-ل-قإا-ب ،را-تfl ي-جا-ب جر-ب
.ةسسداسسلا
نم سشاسشر (10) سسدسسم عاجÎسسا نم تنكم ةيلمعلا
(10) ةبكرمو ،ةÒخذلا نم ةيمكو ،فوكينسشÓك عون
Úي-ك--ل--سسل لا--سصتا (20) يزا-ه-جو ع-فد--لا ة--ي--عا--بر
.ىرخأا سضارغأا ¤إا ةفاسضإلاب
ةيباجيإلا جئاتنلا ةيكيمانيد نمسض ةي-ل-م-ع-لا هذ-ه ي-تأا-ت
،يبعسشلا ينطولا سشي÷ا تادحو اي-ناد-ي-م ا-ه-ق-ق– ي-ت-لا
روذج عÓتقل دادعتسسلاو مزع-لاو ة-ظ-ق-ي-لا ىد-م د-كؤو-ت-ل
سساسسŸا هسسفن هل لوسست نم لك ةدراطمو اندÓب نم باهرإلا
.ينطولا عافدلا ةرازول نايب بسسح نطولا رارقتسساو نمأاب

AIS طــــــــــــسسو :عــــــــــبطلا
ةخسسن0032 :سسمأا خسسن ددع

841
تايفو3و ةباصصإإ

ةعاصس42 لÓخ
ةديدج ةباسصإا841 ةحسصلا ةرازو تلجسس

‘ تاي-فو3و (91-ديفوك) انورو-ك سسوÒف-ب
اميف.ةÒخألا ةعا-سس42ـلا لÓ-خ ر-ئاز÷ا

فسشك ام بسسح ،ءا-ف-سشل-ل سضير-م611 ل-ثا“
د-سصر ة-ن-ج-ل-ل ي-م-سسر-لا ق-طا-ن-لا مو-ي-لا ه-ن--ع
.راروف لامج روتكدلا ،انوروك سسوÒف ةعباتمو
سصسصıا ي-مو-ي-لا ي-مÓ-عإلا ءا--ق--ل--لا لÓ--خو
سسوÒفل ةي-ئا-بو-لا ة-ي-ع-سضو-لا رو-ط-ت سضر-ع-ل

تلا◊ا ›ا--م--جإا نأا رارو--ف ح--سضوأا ا--نورو--ك
841 اهني-ب ن-م سصخ-سش886511 غل-ب ةد-كؤوŸا

›امجإلا ددعلا غلب امنيب.ةديدج ةلاح
91208 ءافسشلل اولثا“ نيذلا Úباسصملل

تاي-فو-ل-ل ›ا-م-جإلا دد-ع-لاو سصخ-سش
.ةلاح8403

‘ اسضيرم71 ايلاح دجاوتيو
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لÓخ ،شسمأأ ،ةحير-ق-ن-سش ق-ير-ف-لأ ح-سضوأأو
ت– ةينطو ةودن لاغسشأأ حاتتفأ ىلع هفأرسشإأ

نأأ ““ة-ي-ن-طو-لأ ةد-حو-لأو ةر-كأذ-لأ““ نأو-ن--ع
’ لاب÷اك ةتباث ،يرئأز÷أ بعسشلأ فقأوم““
ةديقع-لأ ن-م ة-م-ه-ل-ت-سسم ا-ه-نأ’ ،حز-حز-ت-ت
ةيريرحت-لأ ةرو-ث-لأ ا-ه-ت-خ-ّسسرو ،ة-ي-ن-طو-لأ
مزعلأ دقاع يبأ’أ بعسشلأ أذه نأأو ،ةديÛأ

هفلك امهم فقأوŸأ هذه نع ديحي ’أأ ىلع
.““تايحسضت نم رمأ’أ
ر-ئأز-ج““ :نأأ ششي÷أ نا-كرأأ شسي-ئر فا-سضأأو
ةيئدبŸأ اهفقأومو ،زأزتب’أ لبقت ’ ءأدهسشلأ
نم ةمهلتسسم اهنأ’ ،حزحزتت ’ لاب÷اك ةتباث

اهتدحو نمو ،ةيروثلأ ةي-ن-طو-لأ ا-ه-تد-ي-ق-ع
ءامدب اهيلع متخ يت-لأ ،ة-ب-ل-سصلأ ة-ي-ن-طو-لأ
أو-ح-سض ن--يذ--لأ ،ءأد--ه--سشلأ ن--م ÚيŸÓأ
،ةلسسابلأ ةيبعسشلأ تامواقŸأ نابإأ مهحأورأاب
ءانثأأ أذ-كو ،ةد-يÛأ Èم-فو-ن ةرو-ث لÓ-خو
لا-سشفإأ ‘ ح‚ يذ-لأ ،›و-ط-ب-لأ ا-ن-حا-ف-ك
شضرأأ ‘ با-هرإ’أ ة-مو--ثر--ج عرز عور--سشم
 .““ةرهاطلأ اندÓب
ءاج ةودنلأ هذه ميظنت““ :نأأ ةحيرقنسش دكأأو
ا‡ ،ينطولأ ثوروŸأ ¤إأ قرط-ت-لأ فد-ه-ب
ىتسش ‘ ،ةقباسسلأ لايجأ’أ ةيرقبع ه-ت-ج-ت-نأأ
ي-ت-لأ تا-ع-م-تÛأ ه-تر-قأأ ا-مو ،ت’اÛأ

ٍنَنُسس نم ،‘أرغ÷أ ءاسضفلأ أذه ىلع تبقاعت
أذهل ة-ي-با-ج-يإ’أ تا-سسا-ك-ع-ن’أو ،فأر-عَأأو
،ابعسشو اسضرأأ ،ةينطولأ ةدحولأ ىلع ثوروŸأ
،ا-هرا-سسم Èع ه-ل تسضر-ع-ت ا‡ م-غر--لا--ب
.““خيراتلأ قامعأأ ‘ هروذج ةبراسضلأ
يبعسشلأ ششي÷أ ناكرأأ شسيئر داسشأأ هتهج نمو

Ãدئاقلأ ،ةيروهم÷أ شسيئر تأردابم فلتخ
عافدلأ ر-يزو ،ة-ح-ل-سسŸأ تأو-ق-ل-ل ى-ل-عأ’أ
لجأأ نم ،ةينطولأ ةركأذلأ ءاي-حإ’ ،ي-ن-طو-لأ

يعأولأ ،يرئأز÷أ نطأوŸأ ةي-سصخ-سش ءا-ن-ب
ثيح ،هعمت‹ ‘ لاعَفلأو ،ةيراسض◊أ هميقب
Òكذتلأ ،ةبسسانŸأ هذ-ه-ب ي-ن-تو-ف-ي ’““ :لا-ق
،ةيروهم÷أ شسيئر ديسسلأ ةردابÃ ةداسشإ’أو
عافدلأ ريزو ،ةحلسسŸأ تأوقلل ىلعأ’أ دئاقلأ
،ةركأذلأ ةانق قÓطإأ ‘ ةلثم-تŸأ ،ي-ن-طو-لأ
‘ ¤وأأ ةوطخك ،ينطولأ خيراتلاب ىنعُت يتلأ

نع Óسضف ،ةينطولأ ةركأذ-لأ ءا-ي-حإأ عور-سشم
اينطو اموي ةنسس لك نم يام80 موي ميسسرت

ةافر نم Èتعم ددع ةداعتسسأ أذكو ،ةركأذلل
راظت-نأ ‘ ،ة-ي-ب-ع-سشلأ تا-موا-قŸأ ءأد-ه-سش
.ةينطولأ ةركأذلأ نم يقبتŸأ ءز÷أ دأدÎسسأ
،ةليبنلأ يعاسسŸأ هذه ل-ك نإأ :Ó-ئا-ق ع-با-تو
لÓخ نم ،ةينطولأ ةركأذلأ ءايحإاب ةل-ي-ف-ك-ل
خيسسرتو ،ين-طو-لأ خ-يرا-ت-لا-ب ي-عو-لأ ثع-ب
در-ف-لأ ن-سصح-ي اÃ ،يرا-سض◊أ ءا--م--ت--ن’أ
مدقت يتلأ ،لئأدبلأ تأÒثأا-ت ن-م ير-ئأز÷أ

رئأز÷أ مأدقأأ خسسريو ،لئاسسولأ فلتÈ flع
‘ fiةيخيراتلأ هداعبأاب ،يع-ي-ب-ط-لأ ا-ه-ط-ي

.ةليسصأ’أ ةيفاقثلأو ةيفأرغ÷أو
دا-ع-بأ’أ هذ-ه ل-ك““ نأأ لوؤو-سسŸأ تأذ دد-سشو

ةروث اهتسسرك يتلأ ،ةين-طو-لأ تبأو-ث-لأ ل-ث“
،طقف اهراطإأ ‘ ي-ت-لأو ،ةد-يÛأ Èم-فو-ن
نكمتنو ،انرأرقتسسأو ينطولأ انن-مأأ ظ-ف-ح-ُي

ةلثمتŸأ ،ةدعأولأ انتÒسسم فأدهأأ غولب نم
ل-فاfi ‘ ةر-سضا-ح ،ة-يو-ق ة-لود ءا--ن--ب ‘

قلعتŸأ عور-سشŸأ أذ-هو ،›ود-لأ ع-م-تÛأ
ينطو عورسشم وه ،اهفيظوتو ةركأذلأ ءايحإاب
،ةلودلأ تاعاطق لك دوهج رفا-سضت بل-ط-ت-ي

،مÓعإأو ،›اع ميلعتو ،ةفا-ق-ثو ،ة-ي-بر-ت ن-م
ام عم رأودأ’أ لماكتت ثيح ،ة-ي-ن-يد نوؤو-سشو
‘ ¤وأ’أ ةيلÿأ اهرابتعا-ب ،ةر-سسأ’أ ه-يدؤو-ت
ةي-سصخ-سش ءا-ن-ب ن-م-سضن كلذ-بو ،ع-م-تÛأ
لاعَفلأو ،ةيراسض◊أ هميقب يعأولأ ،نطأوŸأ

.““هعمت‹ ‘

،دأرج زيز-ع-لأ د-ب-ع ،لوأ’أ ر-يزو-لأ شسأأر-ت
ىرج ،ةموكحلل اًعامتجأ ، ءا-ع-برأ’أ مو-ي-لأ
.دعب نع يئرمـلأ رسضاحتلأ ةينقتب
ءا-سضعأأ شسرد ،لا-م-عأ’أ لود÷ ا--ًق--ب--طو
عورسشمو يسسائر موسسرم عورسشم ةموك◊أ

ةيلخأدلأ ريزو امهمّدق يذ-ي-ف-ن-ت مو-سسر-م
و ةينأرمعلأ ةئيهتلأو ةيلحمـلأ تاعام÷أو
.ةسضايرلأو بابسشلأ ريزو

ةعبرأأ ¤إأ عا-م-ت-سس’أ ” ،كلذ ى-ل-ع ةوÓ-ع
نوفل-ك-مـلأ ءأرزو-لأ ا-ه-مد-ق شضور-ع (40)
.ةيمومعلأ لاغسشأ’أو نكسسلأو ،ةيلخأدلاب

مو--سسر--مـلأ عور--سشم  ة--سسأرد ت“ ثي--ح
شسل-ج-مـلأ ما-ه-م دد-ح-ي يذ-لأ ي-سسا-ئر-لأ
بابسشلل ىلعأ’أ
ةسسأرد ةلسصأوÃ  اهتسسلج ةموك◊أ تلهتسسأ

ددحي يذلأ ي-سسا-ئر-لأ مو-سسر-مـلأ عور-سشم
هتليكسشتو بابسشلل ىلعأ’أ شسل-ج-مـلأ ما-ه-م
.هÒسسو هميظنتو
أذه عورسشم ةسسأرد ةموك◊أ تلمكتسسأ دقو
مداقلأ عامتج’أ ىلع هسضرعل ابسس– ،شصنلأ
.ءأرزولأ شسلجمـل
ددحي يذيفن-ت مو-سسر-م عور-سشم ت“ ا-م-ك
ةينطولأ ةنجل-لأ Òسس تا-ي-ف-ي-كو ة-ل-ي-ك-سشت
تاباسصع نم ةياقو-ل-ل ة-ي-ئ’و-لأ ة-ن-ج-ل-لأو
ءايحأ’أ

شضرع ¤إأ ةموك◊أ تعمتسسأ ،كلذ   بقع
ةيلحمـلأ تاعام÷أو ةيلخأدلأ ريزو همّدق
موسسرم عورسشم لوح ةينأرمعلأ ة-ئ-ي-ه-ت-لأو
ةنجللأ Òسس تايفيكو ةليكسشت ددحي يذيفنت
نم ةياقولل ةي-ئ’و-لأ ة-ن-ج-ل-لأو ة-ي-ن-طو-لأ

.ءايحأ’أ تاباسصع
مقر رمأÓل اقيبطت شصنلأ أذه عورسشم يتأاي
قلعتمـلأ ،0202 توأأ03 ‘ خرؤومـلأ30 ـ02
،اهتحفاكمو ءايحأ’أ تاباسصع نم ةياقولاب
نم ةياقولل اسصاخ اينوناق أراطإأ عسضو يذلأ

نم أوج تثد-حأأ ي-ت-لأ ءا-ي-حأ’أ تا-با-سصع
.Úنطأومـلأ ىدل نمأ’أ مأدعنأ
دق ركذلأ فلاسس رمأ’أ ناك ،شضرغلأ أذهلو
تاباسصع نم ةياقولأ تايلآأ نأونعب ،شسسسأأ
تاباسصع نم ةياقولل ةينطو ةن÷ ،ءايحأ’أ
ف-ل-ك-مـلأ ر-يزو-لأ ىد-ل ع-سضو-ت ،ءا-ي--حأ’أ
عورسشم دأدعإأ ‘ اهتمهم لثمتتو ةيلخأدلاب
هذه ن-م ة-يا-قو-ل-ل ة-ي-ن-طو ة-ي-ج-ي-تأÎسسأ
لك لمسشت تايطعم ةدعاق عسضوو ،ةرهاظلأ
ةياقولاب ةقلعتمـلأ تامولعمـلأو تا-نا-ي-بـلأ

دسصرو ةعباتم نامسضو ءايحأ’أ تاباسصع نم
تذ-خ-تأ ي-ت-لأ Òبأد-ت--لأو لا--م--عأ’أ ل--ك

Ÿةرهاظلأ هذه ةحفاك.
ةياقولل ةيئ’و ةن÷ سسيشسأات

ءايحأ’أ تاباشصع نم
ةياقولل ةيئ’و ةن÷ شسيسسأات ىلع شصني امك
ذي-ف-ن-ت-ب ة-ف-ل-ك-م ءا-ي-حأ’أ تا-با-سصع ن-م
ىوتسسمـلأ ىلع ة-ي-ن-طو-لأ ة-ي-ج-ي-تأÎسس’أ
تا-ي-ط-ع-مـلأ ةد-عا-ق د-يوز-تو ،ي-ل-ح-مـلأ
Òبأدتلأ لك ذاختأو شضرغلأ أذهل ةممسصمـلأ
.ءايحأ’أ تاباسصع نم ةياقولاب ةقلعتمـلأ
مو-سسر-مـلأ أذ-ه عور--سشم ي--تأا--ي ،كلذ--لو
ةنجللأ Òسس تايفي-كو ة-ل-ي-ك-سشت د-يد-ح-ت-ل
شصنت Úتللأ ةي-ئ’و-لأ ة-ن-ج-ل-لأو ة-ي-ن-طو-لأ

فلاسس30 ـ02 مقر رمأ’أ ماكحأأ امه-ي-ل-ع
.ركذلأ

¤إأ ةموك◊أ تعم-ت-سسأ ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
تاعام÷أو ةيلخأد-لأ ر-يزو ه-مّد-ق شضر-ع
عورسشم لوح ةينأرمعلأ ةئيهتلأو ةي-ل-ح-مـلأ

ه-تر-ئأد Úب ط-ي-سسب-لأ ي-سضأÎلا-ب ة-ق-ف-سص
ةيلمع راطإأ ‘ ةيمومع ةسسسسؤومو ةيرأزولأ

Œاهتياسصول ةعسضاخ تاسسسسؤوم ةدئافل زيه.
ةغيشصب ةينكشسلأ جمأÈلأ زا‚إأ

راجيإ’اب عيبلأ
همّدق شضرع ¤إأ ةموك◊أ تع-م-ت-سسأ  ا-م-ك
زا‚إأ لوح ةنيدمـلأو نأرمعلأو نكسسلأ ريزو
،راجيإ’اب عيبلأ ةغي-سصب ة-ي-ن-ك-سسلأ ج-مأÈلأ
يذلأ جمانÈلأ ةماقإ’ ةذختمـلأ Òبأدتلأو

.دعب هيف قÓطنإ’أ متي ⁄
نأرمعلأو نكسسلأ ريزو مد-ق ،نأا-سشلأ أذ-ه-بو
زا‚إأ مدقت ىدم لوح ًا-سضر-ع ة-ن-يد-مـلأو
راجيإ’اب عيبلأ ةغي-سصب تا-ن-ك-سسلأ ج-ما-نر-ب
ةما-قإا-ب ة-ق-ل-ع-ت-مـلأ Òبأد-ت-لأ لو-ح أذ-كو
.دعب هيف عرسشي ⁄ يذلأ جمانÈلأ
لوأ’أ ريزولأ دي-سسلأ ر-ّكذ ،را-طإ’أ أذ-ه ‘و
يرا÷أ ةينكسسلأ جمأÈلأ لامكتسسأ ةرورسضب
نكمتلأ شضرغب ،لاجآ’أ برقأأ ‘ ،اهزا‚إأ

.اهسصيسصخت نم
،دعب اهيف عرسشي ⁄ يتلأ جمأÈلل ةبسسنلاب امأأ

في-ل-ك-ت ى-ل-ع لوأ’أ ر-يزو-لأ شصر-ح د-ق-ف
ثحبلأ دوهج ةلسصأوÚ Ãي-ن-ع-مـلأ ءأرزو-لأ

ع-يرا-سشمـلأ ة-ما-قإ’ ة-ي-سضرأأ ة--ي--عوأأ ن--ع
ل-ث-مأ’أ ل-غ-سشلأ ل-ي-سضف-ت ع-م ،ةرر--ق--مـلأ
ىلع امود ر-ه-سسلأو ،ة-ير-سض◊أ ي-سضأرأÓ-ل

تأءا-سضف-لأو ة-ي-حÓ-ف-لأ ي-سضأرأ’أ نو--سص
.ةيمحمـلأ

عيراششŸ يشضأÎلاب تاقفشص
ةمشصاعلأ ىلع قانÿأ كف
لقنلأو ة-ي-مو-م-ع-لأ لا-غ-سشأ’أ ر-يزو مد-ق و

يسضأÎلاب تاقفسص عيرا-سشم لو-ح Úسضر-ع
عاطقلل ة-ع-با-ت-لأ تا-ئ-ي-ه-لأ Úب ط-ي-سسب-لأ
لاغسشأا-ب .(1) :قلعتت ،ةيموم-ع تا-سسسسؤو-مو
طئاسسولأ ةددعتم ةطحمـلأ لخأدم ةئ-ي-ه-ت
قيرطلأ عطاق-ت لوfi ــ شسيأر دأر-م ر-ئ-ب-ل
يرئأدلأ ق-ير-ط-لأو ــ10 مقر ي-ن-طو-لأ
لاغسشأأ  .(2) ؛ملك2 ةفاسسم ىلع ،يبون÷أ
روسشاعلل يبانتج’أ قيرطلل يئز÷أ زا‚إ’أ
.(3) ،ملك5,2 ةفاسسم ىلع ،رئأز÷أ ةي’و  ـ

زا‚إأ لاغسشأأ نم يقبتمـلأ ةعباتمو ةبقأرم
رايسسلأ قيرطلأ لÓغتسسأ تأزيهŒو قفأرم
.{ةيبرغلأ ةسص◊أ} برغ ـ قرسش
Úلوأ’أ ÚعورسشŸأ نأأ  ¤إأ ةراسشإ’اب ريدجو
تاميلعتل لجاعلأ ذيفنتلأ راطإأ ‘ ناجردني
اهردسصأأ يت-لأ ة-يرو-ه-م÷أ شسي-ئر د-ي-سسلأ

موي دقعنŸأ ءأرزولأ شسل‹ عامتجأ لÓخ
ليهسست لجأأ نم اميسس’و ،1202 ريأÈف82

ةمسصاعلأ رئأز÷أ ¤إأو ن-م رور-مـلأ ة-كر-ح
ةكبسش ز-يز-ع-تو Òسسلأ ط-طfl ة-ع-جأر-مو
.ت’وحمـلأو ةيبانتج’أ قرطلأ
‘ عيراسشمـلأ هذه فده-ت ،ة-ف-سصلأ هذ-ه-بو
تاكبسش ناقتحأ نم د◊أ ¤إأ ،¤وأأ ةلحرم
Òبأدتك ،رئأز÷أ ةي’و-ل ة-ع-با-ت-لأ قر-ط-لأ
ديسسŒ راطإأ ‘ اهذاختأ Úعتي ةيلاجعتسسأ
فيفختلل شصسصخمـلأ لكيه-مـلأ عور-سشمـلأ

.ةمسصاعلأ ‘ ناقتحإ’أ نم
زا‚إاب قلعتيف ،Òخأ’أ ةقفسصلأ عورسشم امأأ

رايسسلأ قيرطلأ لÓغتسسأ تأزيهŒو قفأرم
،عفدلأ تاطfi :‘ لث-م-ت-ت ،بر-غ ـ قر-سش
تأءاسضفو ،ةنايسصلأو لÓغت-سسإÓ-ل ز-كأر-مو
ـ قرسش رايسسلأ قيرطلأ لوط ىل-ع ة-ق-ح-ل-م
ةيرورسضلأ ةيسسيئرلأ تأزيهجتلأ أذكو ،برغ
.رايسسلأ قيرطلأ أذه لÓغتسس’
يذلأ عورسشŸأ أذ-ه نإا-ف ،كلذ ن-ع Ó-سضف
تأررقمـل بيجتسسي ،ةينطو ةيمهأأ يسستكي
Èمسسيد90 موي دقعنمـلأ ةموك◊أ عامتجأ

لاغسشأ’أ ريزو اهب-جوÃ ف-ل-ك ي-ت-لأ ،0202
ءاسضقنأ لبق ،ءاهتنإ’أ ىلع رهسسلاب ةيمومعلأ

يقبتمـلأ عطقمـلأ لا-غ-سشأأ ن-م ،1202 ةنسس
عسضوو ،برغ ـ قرسش را-ي-سسلأ ق-ير-ط-لأ ن-م

fiأ زيح عفدلأ تاطÿهذه حبسصتل ،ةمد
نمسضي اÃ ةيدورم تأذ ةيسساسسأ’أ ةأاسشنمـلأ
.اهتنايسصل ةمئأد درأوم اهل

نطأوŸأ ىلع قانÿأ قيشضي ءÓغلأ

 جاجدلا رعضس
 رانيد004 ـب

ناضضمر لبق
اونئمطا :ةرهشش نب ¯
 ءاشضيبلا موحللاف
ناشضمر ‘ ةرفوتم

ÚبرŸا بوره :يدبز ¯
 عافترا ببشس راغشصلا
ءاشضيبلا موحللا راعشسأا

اهعأونأأ لكب ءاسضيبلأ موحللأ راعسسأأ فرعت
مأرغوليكلأ رعسس زفق ثيح ،Óهذم اعافترأ
وهو ،يسسايق فرظ ‘ رانيد064  ¤إأ دحأولأ

ةلاح ششيعي يرئأز÷أ كلهتسسŸأ لعج ام
رهسش بأوبأأ ىلع نحنو ة-سصا-خ ق-ل-ق-لأ ن-م
ىلع بلطلأ Ìكي ثي-ح ،ل-ي-سضف-لأ نا-سضمر

.ةداŸأ هذه
‘ ششحاف-لأ عا-ف-تر’أ أذ-ه با-ب-سسأأ لو-حو
ءأرآأ تنيابت دقف ،ءاسضيب-لأ مو-ح-ل-لأ را-ع-سسأأ
ة-يا-م-حو ةرا-ج-ت--لأ لا‹ ‘ Úل--عا--ف--لأ
شضرم ¤إأ اهعجرأأ نم م-ه-ن-م ،كل-ه-ت-سسŸأ
مهبسسح تحاتجأ يت-لأ رو-ي-ط-لأ أز-نو-ل-ف-نأأ
ةبعسش ةيبÎب ةسصاÿأ رئاظ◊أ نم ديدعلأ
عجأر كلذ نأأ رخآ’أ ىري Úح ‘ ،نجأودلأ
ل-ها-ك تق-هرأأ ي-ت-لأ فÓ--عأ’أ ءÓ--غ ¤إأ
 .ةبعسشلأ هذهل راغسصلأ ÚبرŸأ

راعضسأا باهتلا ءارو رويطلا ازنولفنأا
ءاضضيبلا موحللا

قطان-لأو ما-ع-لأ ق-سسنŸأ رّر-ب ،قا-ي-سسلأ ‘و
Úيفر◊أو راجتلل ماعلأ دا–Ó-ل ي-م-سسر-لأ
راعسسأأ عافترأ ،ةره-سش ن-ب بأز-ح Úي-ئأز÷أ
رانيد004 ةبتع زواŒ يذلأ ءاسضيبلأ موحللأ

شضافخنأ ¤إأ ،دحأولأ مأرغل-ك-ل-ل ير-ئأز-ج
أزنولفنأأ شضرم ببسسب ،بلطلأ ىلع شضرعلأ
ةيبرت عرأز-م شضع-ب حا-ت-جأ يذ-لأ رو-ي-ط-لأ
،شسولفلأ قوف-ن ‘ بب-سست ثي-ح ،ن-جأود-لأ
موحل-لأ قو-سس ‘ ةرد-ن-لأ ¤إأ ›ا-ت-لا-ب ىدأأو
نب لاقو ،اهراعسسأأ باهتلأ هنع جتن ،ءاسضيبلأ

ام ةجيتن اعقوتم ناك عافتر’أ أذه نإأ ةرهسش
ميقع-ت ة-ي-ل-م-ع نأأ ¤إأ أÒسشم ،هر-كذ ف-ل-سس

ÚبرŸأ بسسح ةلسصأوتم نجأودلأ ر-ئا-ظ-ح
.نجأودلأ ةبعسشب ÚمتهŸأو
نيو“ ىلع ةلكسشŸأ هذ-ه شسا-ك-ع-نأ لو-حو
يذلأ ءاسضيبلأ موحللأ نم ةي-ن-طو-لأ قو-سسلأ
قطانلأ نأامط ،ناسضمر ‘ بلطلأ اهيلع Ìكي
ماعلأ دا–Ó-ل ي-م-سسر-لأ ق-طا-ن-لأو ما-ع-لأ
نب بأز-ح Úي-ئأز÷أ Úي-فر◊أو را-ج-ت-ل-ل
هذه ةرفو ىلع يرئأز÷أ كلهتسسŸأ ،ةرهسش
نيذلأ ÚبرŸاب مهلاسصتأ لÓخ نم ،ةداŸأ

نم ةلئاه تايمك Òفوتب نودهعتي مهنأاب لاق
،ليسضفلأ ره-سشلأ لÓ-خ ءا-سضي-ب-لأ مو-ح-ل-لأ
،ءاسضيبلأ موحل-لأ را-ع-سسأ’ نزأو-ت-لأ ةدا-عإأو
ةداŸأ هذه نم ةين-طو-لأ قو-سسلأ ششا-ع-ت-نأو
 .ةيوي◊أ

ةينطولأ ةمظ-نŸأ شسي-ئر لا-ق ،ه-ت-ه-ج ن-م
رو-ت-كد-لأ ،كل-ه-ت-سسŸأ دا--سشرإأو ة--يا--م◊

انك““ ““رأو◊أ““ ـل هثيدح ‘ يدبز ىفطسصم
ىلع عافدلأ ىلع موق-ت ة-ي-ن-طو ة-م-ظ-ن-م-ك
كلهتسسملل ةيئأرسشلأ ةردقلأو ةحسصو ةمÓسس
ششحافلأ عافتر’أ أذه ر-ظ-ت-ن-ن ،ير-ئأز÷أ
نحن اهو ،عيباسسأأ ذ-ن-م ه-ن-م ا-نرذ-ح يذ-لأ
انأذآأ د‚ ⁄ اننأ’ ،Óبق هنم انرذح ام ششيعن

طبختي يتلأ لكاسشملل دح ع-سضو-ل ة-ي-غا-سص
،نجأودلأ ةب-ع-سشل را-غ-سصلأ نو-برŸأ ا-ه-ي-ف
فÓعأ’أ عافترأ نم لاق امك نوكسشي نيذلأ
مهلعج ا‡ ،مهطاسشن شس“ ىرخأأ لكاسشمو
ىلع مهتردق مدعل ة-ي-بÎلأ ن-ع نو-ف-قو-ت-ي

فيسضي- ابلسس شسكعنأ ا‡ ،لمعلأ ةلسصأوم
دأز امو ،ءاسضيبلأ موحللأ راعسسأأ ىلع -يدبز
تيكاتكلأ روهظ يدبز لوق-ي ،ة-ل-ب ة-ن-ي-ط-لأ
قيرطلأ ةعراق ىلع عا-ب-ت ة-ف-ل-تfl نأو-لأا-ب
تاعبت كلهتسسŸأ لم– ام-ن-ي-ب ،لا-ف-طأÓ-ل

لعج ا‡ ،عاطقلأ ىلع ÚلوؤوسسŸأ ة’ابم’
ا-ه-نزأو-ت د-ق-ف-ت ءا-سضي-ب-لأ مو-ح-ل-لأ قو-سس
هنع جتنو بلطلأ ى-ل-ع شضر-ع-لأ شضف-خ-نأو
لا-ق ا-م-ك ة-ي-ح-سضلأو را-ع-سسأ’أ با--ه--ت--لأ
.طيسسبلأ كلهتسسŸأ

يلع ديشس ةÒشصن

:ةحيرقنشش ..هفقأوم نع ديحي ’ نأأ مزاع بعششلأ نأأ دكأأ

 زازــــــــــــتب’ا لــــــــــــبقت ’ رــــــــــــئاز÷ا
 ةينطولا ةركاذلا ءايحإل نوبت سسيئرلا تاردابÃ ديششن ¯

٢ لدع ‘ ‘اضضإا جمانرب

ح.فوؤورلأ دبع

عورششم ىلع ةموك◊أ تقداشص اميف
ةمشصاعلأ ىلع قانÿأ كف

ميلشست رخأات سصوشصخب
نوشصتfl..فوششكلأ

:““رأو◊أ““ ـل ةيبÎلأ ‘

ليا– نم كانه
ميظنتب ةرازولا ىلع

 اهلاجآا لبق تاناحتما
،ذيمÓتلأ ءايلوأ’ ةينطولأ ة-م-ظ-نŸأ سسي-ئر د-كأأ

طاقنلأ فوششك ميلشست ةيلمع نأأ ،ةنيز نب يلع
ءو-شس ¤إأ ه-ع-جرأأ ا-م و-هو ،أÒب-ك أر-خأا-ت تفر--ع
حيحشصتلأو تاناحتم’أ د-ي-عأوŸ ةرأزو-لأ ة‹ر-ب
اهلاجآأ ‘ ذي-مÓ-ت-ل-ل ا-ه-م-ي-ل-شستو طا-ق-ن-لأ بشصو
.ةددÙأ

ة-ي-مو-ي ـب ي-ف-تا-ه لا-شصتأ ‘ ة-ن-يز ن--ب ح--شضوأأو
ذيمÓتلأ ءايلوأ’ ةي-ن-طو-لأ ة-م-ظ-نŸأ نأأ ““رأو◊أ““

أذه لثم ثودح لامتحأ نع تحرشصو تعقوت
فرط نم ددÙأو جمŸÈأ تقولأ قيشضل Òخأاتلأ

تاشسشسؤوŸأ تحنم ثيح ،ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو
سسرام4 ¤إأ ير-ف-ي-فÚ 82با-م ةÎف ة-يو--بÎلأ
،طاقنلأ بشصو ،حيحشصتلأو تاناحتم’أ ميظنتل
مايأأ4 مودي يذلأ ةذتاشسأ’أ سسل‹ ¤إأ ةفاشضإأ
ح-م-شسي ⁄ يذ-لأ ر-مأ’أ و-هو تا-ظ-حŸÓأ ع-شضو--ل
لا-جآ’أ مأÎحا-ب ة-يو-بÎلأ تا--شسشسؤوŸأ سضع--ب--ل
.ةددÙأ

ىرخأأ لمأوع ¤إأ ثدحتŸأ تأذ راششأأ ،قايشسلأ ‘و
اهلم‹ ‘ دوعتو ،لجشسŸأ رخأاتلأ أذه ‘ تمهاشس
سسوÒف اهفلخ يتلأ ةيئا-ن-ث-ت-شس’أ فور-ظ-لأ ¤إأ

سضع-ب تا-ي-نا-ك-مإأ ف-ع-شض ¤إأ ة-فا--شضإأ ،ا--نورو--ك
دجوت““ :افيشضم ،اهظاظتكأو ةيوبÎلأ تاشسشسؤوŸأ

’و ذيملت002 ¤إأ051 ىلع يوت– تاشسشسؤوم
تافوششكلأ ميلشست متيشس فيك تنÎنأ اهب دجوت
.““؟تقولأ قيشضو تايناكمإ’أ فعشض عم
تا-ي-ئأد-ت-ب’أ ن-م د-يد-ع-لأ نأأ ة-ن-يز ن-ب ف-ششكو
ة-ي-م-قر-لأ ة-شصنŸأ ‘ طا-ق-ن-لأ بشص تعا-ط-ت--شسأ
امأأ ،ةدحÙأ اهلاجآأ ‘ فوششكلأ ميلشستو ةرأزولل
أدج Óيلق ددعلاف يوناثلأو طشسوتملل ةبشسنلاب
تاناحتمأ م-ي-ظ-ن-ت-ب ةرأزو-لأ ى-ل-ع ل-يا– ن-م ’إأ

حجرأأ ،هبناج نم .هب حرشص ام بشسح ةقبشسم
Òخأات ببشس نأأ يرأو-ن لا-م-ك يو-بÎلأ ط-ششا-ن-لأ

ماعلأ ميلعتلأ ةيريدم ¤إأ دوعي فوششكلأ ميلشست
عيم÷أ مهتأأ ’ انأأ““ :افيشضم ،ةيبÎلأ ةرأزو سسيلو
ماعلأ ميلعتلأ ريدم هبكترأ للÿأ نأأ دقتعأأ نكل

لشضفأ’أ ن-م نا-ك ثي-ح ،تأرا-ب-ت-خ’أ ة‹ر-ب ‘
” ي-ت-لأ د--عوŸأ ن--م عو--ب--شسأأ ل--ب--ق ا--ه--ت‹ر--ب

.““هديد–
نأ’ ،اقئاع دعي ’ Òخأاتلأ أذه نأأ يرأون حشضوأأو
موي نم ءأدتبأ فوششكلأ ىلع أولشص– ذيمÓتلأ

ةيبÎلأ ةرأزو هتددح لجأأ رخآأ وهو   سسرام41
عباتت ةرأزولاب ةنمقر-لأ ا-يÓ-خو ،ج-ئا-ت-ن-لأ بشصل
بل-غأأ““ :أد-ي-ف--م ،ة--لا--ح--ب ة--لا--ح تأد--ج--ت--شسŸأ
ابيرقت ةئاŸا-ب59 ›أو-ح ة-يو-بÎلأ تا--شسشسؤوŸأ

.““جئاتنلأ بشص ةيلمعب تماق
سشÒح بويأأ

،لاب÷اك ةتباث اهفقأوم عزعزتت ’و زأزتب’أ لبقت ’ رئأز÷أ نإأ ةحيرقنشش ديعشسلأ قيرفلأ يبعششلأ ينطولأ سشي÷أ ناكرأأ سسيئر لاق
.““تايحشضتلأ هتفلك امهم““ فقأوŸأ هذه نع ديحي ’ نأأ مزعلأ دقع يرئأز÷أ بعششلأ نأأ أدكؤوم



ة--مو--ك◊أ تقدا--شص قا---ي---شسلأ ‘و
يذلأ نوناقلأ عورششم ىلع ةيبرغŸأ
ةتبنل عورششŸأ لام-ع-ت-شس’أ م-ظ-ن-ي
اهنم جرختشسي يتلأ يد-ن-ه-لأ بن-ق-لأ
مأد-خ--ت--شس’أ ل--جأ’ –““ششي--شش◊أ““
ةقداشصŸأ ت“ يذلأ نوناقلأ .يبطلأ

شسلÛأ عا--م--ت--جأ لÓ--خ ،ه--ي---ل---ع
فدهي ،شسي-مÿأ حا-ب-شص ي-مو-ك◊أ
تامأد-خ-ت-شس’أ ر-يو-ط-ت Úن-ق-ت ¤إأ
ةيعانشصلأو ةيلي-م-ج-ت-لأو ة-ي-ب-ط-لأ
.دنهلأ بنقلل
أددع هيلع قداشصŸأ نوناقلأ عشضيو
ةعأرز ىلع طبأوشضلأو طورششلأ نم
قلعتي اميف اشصوشصخ ،يدنهلأ بنقلأ
ءأر---ششلأ دو---ق---عو شصي----خأÎلا----ب
ا-ه--ل ل--كو--ي--شس ي--ت--لأ تا--شسشسؤوŸأو
تنا-كو ،.جا-ت-نإ’أ ى--ل--ع فأر--ششإ’أ

تمدقت دق ةي-بر-غ-م ة-ي-ناŸر-ب قر-ف
Úنأو-ق تا--حÎقÃ تأو--ن--شس ل--ب--ق
بنا-ج ¤إأ ،ة-عأرز-لأ هذ-ه Úن-ق-ت--ل
Úق-حŸÓأ ا-ه-ي-عرأز-م ن--ع و--ف--ع--لأ

.ًايئاشضق

‘ مومشسلأ رششنو ةيلخأدلأ ةهب÷أ فاعشضإ’ ةشسولهŸأ بوب◊أو تأردıاب رئأز÷أ قأرغإ’ لئاشسو نم يتوأأ ام لكب نزıأ ماظن ىعشسي
ايأونلأ ىلع ليلد Òخ ةÒخأ’أ ةنوآ’أ ‘ ششي÷أ تأزرفمو دود◊أ شسأرح فرط نم ةزوجÙأ تانحششلأو ،يرئأز÷أ بابششلأ طاشسوأأ

.نزıأ ماظنل ةيوشسلأ Òغ

5 ثد◊ا  ـه2441 نابعشش50 قـفأوŸأ  م1202 شسرام81 شسيمÿأ

ةششرف . ليبن

نوشصتflو ءأÈخ
““رأو◊أ““ Èع  نوثدحتي

 ةرــــــمأؤوŸأ نــــــع
:نزخملل ةئيندلأ

فـلم
فدهتصست تايبول

!رئاز÷ا بابصش
فدهتصست تايبول

!رئاز÷ا بابصش  .. ””ششيصش◊ا ةكل‡”” .. ””ششيصش◊ا ةكل‡””

ثد◊ا4 ـه2441 نابعشش50 قـفأوŸأ  م1202 شسرام81 شسيمÿأ
بن-ق-لأ ة-عأرز نأأ ر--كذ--لا--ب ر--يد--ج

ةد-ع ‘ ةر-ششت-ن--م تنا--ك يد--ن--ه--لأ
ذنم تعنُم اهنكل ،برغŸأ نم قطانم
،اما“ ي-ف-ت-خ-ت نأأ نود4591 ماع-لأ

.دÓبلأ ›امشش ‘ ًاشصوشصخ
مدق دق يبرغŸأ ةيلخأدلأ ريزو ناكو
¤إأ فدهي ناÈŸلأ ¤إأ نوناق عورششم
يدنهلأ بنق-لأ ة-ت-ب-ن ة-عأرز Úن-ق-ت
،““ششيشش◊أ““ ا-ه-ن-م جر-خ-ت-شسي ي-ت-لأ

عورششم قاطن ‘ اهلامعتشس’ كلذو
.ةيعانشصو ةيبط شضأرغأ’
ة--ي--بر--غŸأ ة--مو--ك◊أ تث--ح--ب د--قو
ريزو همد-ق يذ-لأ نو-نا-ق-لأ عور-ششم
،تي-ت-ف-ل ‘أو-لأ د-ب--ع ،ة--ي--ل--خأد--لأ

ةعورششŸأ ت’امعتشس’اب““ ق-ل-ع-ت-يو
عوشضوŸأ لظ امدعب ،““يدنهلأ بنقلل
ًاملع ،تأونشس ذنم ًاعشسأو ً’دج Òثي
Òغ لكششب عرز-ت ة-ت-ب-ن-لأ هذ-ه نأا-ب
ن-م ة-ي-لا-م-ششلأ ق-طا--نŸأ ‘ Êو--نا--ق
ردfl ا-ه--ن--م جر--خ--ت--شسيو ،بر--غŸأ
نو-بّر-هŸأ ¤و-ت--ي يذ--لأ ،ششي--شش◊أ
.ةكلمŸأ جراخ هلقن
ديمŒ ،نأÒك نب هلإ’أ دبع نلعأأو
،ةيمنتلأو ةلأدعلأ بزحب ه-ت-يو-شضع
Úنقت ىلع ةموك◊أ ةقداشصم بقع

لÓ-خ ،شسي-مÿأ، يد-ن-ه--لأ بن--ق--لأ
 .يعوبشسأ’أ اهعامتجأ

ع-م ه-ت-قÓ-ع ع-ط-ق نأÒك ن--ب رر--قو
ىلع ةيمنتلأو ةلأدعلأ بزح تأدايق
ن-يد-لأ د-ع-شس ما-ع-لأ Úمأ’أ م-ه--شسأأر
ءأرزولأو ،ةموك◊أ شسيئر Êامث-ع-لأ

ز-يز-عو د-ي-مر-لأ ى-ف-ط-شصم ن-م ل--ك
ر--يزو--لأو زأر--ك--مأ د--مfiو حا--بر--لأ
.يدوأدلأ نشس◊ قباشسلأ

طخب اهبتك ةلاشسر نأÒك نب رششنو
ى---ل---ع ،هد----ي

هباشسح
يمشسرلأ

Ãعقو
لشصأوتلأ
يعامتج’أ

،كوبشسياف
ة-مزأأ ر-ج-ف-ي--ل
ل--خأد ىر---خأأ

ةلأدع-لأ بز-ح
دعب ةيمن-ت-لأو
ي--ت--لأ ة--مزأ’أ

بز◊أ اه-فر-ع
ببشسب
عيبطتلأ

مشساقلأو
.يباختن’أ

و-شضع ن--ل--عأأو
شسلÛأ
بز◊ ينطولأ
ةلأدعلأ

ةيمنتلأو
د-ب-ع ،ي-بر-غŸأ
ن------ب ه-------ل’أ

د-ي-مŒ ن-ع ،ق-با-شس تقو ‘ ،نأÒك
هتنامأأ تقفأو أذإأ بز◊أ ‘ هتيوشضع

قلعتŸأ نوناق-لأ ي-ن-ب-ت ى-ل-ع ة-ما-ع-لأ
بن-ق--لأ لا--م--ع--ت--شس’ شصي--خÎلا--ب
ى-ل-ع شضور-عŸأ ““ف-ي-ك-لأ““ يد--ن--ه--لأ
.ةموك◊أ

ة-ي-ط-خ ة-لا-شسر ‘ ،نأÒك ن-ب د-كأأو
هتيوشضع دمجيشس ه-نأأ ه-ن-ع ةردا-شص

ناÈŸلأ ‘ بز◊أ ولث‡ قداشص““ أذإأ
نم بحشسنيشسو روكذŸأ نوناقلأ ىلع

.““ايئاهن بز◊أ
خر-شش ‘ نو-نا-ق-لأ عور-ششم بب-شستو
ةيمنتلأو ةلأدعلأ بزح لخأد لئاه
،ناÈŸلأ لخأد ه-تدا-ق م-شسق-نأ ثي-ح

نأÒك نب رذحو ،شضراعمو ديؤوم Úب
بقأو-ع ن-م ة-ق--با--شس ة--ب--شسا--ن--م ‘

ششي-شش◊أ لا-م-ع-ت-شسا--ب شصي--خÎلأ
رمأ’أ Èتعأ ثيح ،ة-ي-ب-ط شضأر-غأ’

هقيبطت نكÁ ’ مهوو ةروانم در‹
 .برغŸأ ‘ ايشصن

‘ ةئاŸاب02 ¤إا لصصو بيهر عافترا
مومصسلا هذه زيكرت

ي-ت-لأ تا-شسأرد-لأ ة-ج--ي--ت--ن تد--كأأو
ةلدأÓل ينطولأ دهعŸأ ءأÈخ اهأرجأأ
ةبشسن نأأ ،مأر-جإ’أ م-ل-عو ة-ي-ئا-ن÷أ

تأردıأ ‘ ة-لا-ع-ف-لأ ةداŸأ ز-ي-كر--ت
‘02 ي--ه0202 لÓ--خ ةزو--جÙأ

ةطيرز مدقŸأ اهنع نلعأأ يتلأو ةئاŸأ
لي-ل– ةر-ئأد-ب flÈ شسي-ئر د-يزو-ب
اهت-م-ظ-ن ةود-ن ‘ د-ه-عŸا-ب تأردıأ
ى-شسي-ع يدا-ن-ب ة-ي-ن-طو--لأ ة--عأذإ’أ

.يدوعشسم
راŒ’أ راع-شش تل-م-ح ي-ت-لأ ةود-ن-لأ
بيلاشسأأو ةرذقلأ بر◊أ““ تأردıاب
حوتفم موي راطإأ ‘ تمظن ““ةحفاكŸأ

ة-ي-ن-مأ’أ دا-ع-بأ’أو تا-ي-ف-لÿأ لو--ح
ة-ي-مأر-جإ’أ تا-ك-ب-ششل-ل ة-ي-ح--شصلأو
ءأÈخ رو-شضح-ب دود-ح-ل--ل ةر--با--ع--لأ
ة--شسشسؤوŸأ ن---ع Úل---ث‡و Úي---ن---مأأ
مد-قŸأ ا-ه-ي-ف ف-ششكو ة--ير--ك--شسع--لأ

بيهرلاب هفشصو عافترأ نع ةطيرز
هذه زيكرت ‘ ة-ئاŸا-ب02 ¤إأ ل-شصو
دوعي طرا-ف-لأ ما-ع-لأ لÓ-خ مو-م-شسلأ

دودرم تأذ ةنيجه روذب مأدختشس’
.بابششلأ ةحشص ىلع رمدم
ىنحنم روط-ت ل-حأر-م مد-قŸأ در-شسو
تأردıأ ‘ ة-لا-ع-ف-لأ ةداŸأ ز-ي-كر--ت
ءأرجإأ دعب0102 ةنشس ذنم ةزوجÙأ

ن-م ة-ن-ي-ع ف-لأأ03  ى-ل--ع ل--ي--ل–
ىت-حو ه-نأأ ح-شضوأأ ثي-ح ،ششي-شش◊أ

ة-لا-ع-ف-لأ ةداŸأ ز-ي-كر--ت نا--ك3102
¤إأ لشصيل ةئŸاب7 دودح ‘ أرقتشسم
8102 ى-ت-حو6102 ما-ع ة-ئŸا--ب01
¤إأ ز-ف-ق-ت تأردıأ ز-ي-كر-ت ة-ب--شسن
.مرشصنŸأ ماعلأ ةئاŸاب02 نم Ìكأأ

لث‡ حأرم ىفطشصم ديقعلأ فششكو
زجح نع ةيرك-شسع-لأ ة-شسشسؤوŸأ ن-ع
—افلأ نم جلاعŸأ فيكلأ نم نط202

يرفيف42ـلأ ةياغ ¤إأو7102يفناج
رجات2323 ف-ي-قو-تو1202 ن---م

flنششت ةرذق ابرح نأأ أدكؤوم ،تأرد
عم ؤوطأوتلاب برغŸأ نم رئأز÷أ دشض

بر◊اب اهفشصو ةيباهرإ’أ تاعام÷أ
‘ جردنت يتلأو ةج-ه-ن-مŸأو ة-ن-ل-عŸأ
بور◊أ تا---ي---ج---ي----تأÎشسأ را----طإأ
ةركتبم تأزكترم اهل يتلأ ةديد÷أ
نم ةفدهتشسŸأ لود-لأ قأر-غإأ ا-ه-م-هأأ

ن-م Òب-ك م-ك-ب نزıأ ما--ظ--ن فر--ط
ةوقلأ فأدهت-شسأ ›ا-ت-لا-بو تأردıأ
اهدومعو تاعمتÛأ روطتل ةلعافلأ
Òمدتو بابششلأ ‘ ةلثمتŸأو يرقفلأ
ششي÷أ تأدحو هل فقت ام وهو اهنمأأ
لو-ق-ي دا-شصرŸا-ب ي-ب-ع-ششلأ ي-ن-طو-لأ
ىلع ايموي اهدي عشضت يتلأو ديقعلأ

،مو-م-شسلأ هذ-ه ن-م ةÒب-ك تا--ي--م--ك
ةبراقم دمتعي ششي÷أ نأأ ¤إأ أÒششم
ة-ي-نا-ث-لأو ة-ي-ن-مأأ ¤وأ’أ Úق-شش ن-م
دÓبلل يحشصلأ نمأ’أ ةيامحب قلعتت

ن-مأ’ا-ب ا-ق-ي-ثو ا-طا-ب-ترأ ه-طا-ب-تر’
.يموقلأ

نوقحتصسي تاردıا راŒ :يدهملب
 مادعإلا
ة--ي--ن--يد--لأ نوؤو--ششلأ ر---يزو Èت---عأ

نأأ يد--ه--م--ل--ب ف--شسو---ي فا---قوأ’أو
نودتعي مه مومشسب انيلع ن-يد-ت-عŸأ

كا-ن-ه نأأ أد-كؤو-م ،ة-ير-ششب--لأ ى--ل--ع
ذ-ي-مÓ--ت--لأ ن--م تأردıأ ا--يا--ح--شض
نو-ك-ل-ه-ت-شسي با-ب-ششلأو لا--ف--طأ’أو
.ةعباتملل نوجاتحيو تأردıأ

ة-ي-ن--يد--لأ نوؤو--ششلأ ر--يزو ح--شضوأأو
ت– تأردıاب ةشصاخ ةودن لÓخ
ل-ئا-شسوو ة-ح-فا-كŸأ ة-ي-لآأ““ :نأو--ن--ع

ة---فآأ ي---ه تأردıأ““ :نأأ ““ة÷ا----عŸأ
ة---با---ثÃ ا---ه---ف---شصو ل---ب ،ةÒط---خ

دد-ه-ت ي-ت--لأ م--ئأر÷أو تا--با--شصع--لأ
نأأ ا---م---ك ،دا---شصت---ق’أو نأد---ل---ب---لأ
و-ه رو--مÿأو تأردıأ كÓ--ه--ت--شسأ
هيلع بقاع-يو ل-ق-ع-لأ ى-ل-ع ءأد-ت-عأ

،ة-ع-ير-ششلأ ‘ شسف-ن--لأ ل--ت--ق ل--ث--م
ن------مو ،ة------مرfi تأردıأ ةراŒو
اهل نوثحبيو اهيم– Úنأوق اهل ذختي

.دÓبلل ÿÒأ نوبحي ’ جيوÎلأ نع

نأأ تاحيرشصتلأ تأذ ‘ يدهملب دكأأو
““Œأ وجورمو راıنوقحتشسي تأرد
رجنت يتلأ ةروطخل-ل أر-ظ-ن مأد-عإ’أ

ىلع اهتاشساكعنأو تامرÙأ هتاه نع
.““هتائف فلتخÃ بابششلأو عمتÛأ

Èكأا دحأا مامأا عقت رئاز÷ا :يتامغز
 يدنهلا بنقلل ةجتنŸا لودلا

ماتخأ’أ ظفاح لدعلأ ريزو فششكو
عقت رئأز÷أ نأا-ب ي-تا-م-غز م-شسا-ق-ل-ب
جا--ت---نإأ ز---كأر---م Èكأأ ىد---حإأ ما---مأأ

،⁄اعلأ ‘ يدنه-لأ بن-ق-لأ ر-يد-شصتو
ىلع أرطخ لكششي كلذ نأأ ¤إأ أÒششم
.نطولأ نمأأ

‘ هتكراششم لÓخ يتامغز حشضوأأو
عن41Ÿ ـلأ ةد---ح---تŸأ ·أ’أ ر“ؤو----م
دقعنŸأ ةيئان÷أ ة-لأد-ع-لأو ةÁر÷أ
دعت““ رئأز÷أ نأأ نابايلأ ‘ و-ي-كو-ط-ب
جا-ت-نإأ ز-كأر-م Èكأأ د-حأأ ن-م ة-ب-ير-ق
رجني امو يد-ن-ه-لأ بن-ق-لأ ر-يد-شصتو
عور---ششم Òغ راŒأ ن----م كلذ ن----ع
داشسفلأو لأومأ’أ شضييبت ،تأردıاب

ر-يرا-ق-ت-لأو ل-ي-لا-ح-ت-لأ ه-ت-ن-ي-ب ا-م-ك
ةد-ح-تŸأ ·أ’أ بت-ك-م ن-ع ةردا-شصلأ
‘ ،““ةÁر÷أو تأردıا---ب ي---ن----عŸأ
تفنشص يت-لأ بر-غŸأ ¤إأ ه-ن-م ةرا-ششإأ
‘ تأرد-خ-م-ل-ل بّر-ه-مو ج-ت-ن--م Èكأأ
.⁄اعلأ

،هتأذ قا-ي-شسلأ ‘ ر-يزو-لأ ن-م-ث ا-م-ك
ر-ها--ظŸأ ة÷ا--عÃ ر“ؤوŸأ ما--م--ت--هأ
ا-ه-ب-ي-لا-شسأأو ةÁر-ج-ل--ل ة--ئ--ششا--ن--لأ
‘ ترو--ط--ت ي--ت--لأ ة--ثد--ح---ت---شسŸأ
.ةÒخأ’أ تأونشسلأ

‘ برغŸا نم ةفدهتصسم رئاز÷ا
يدنهلا بنقلا ريدصصت

نأو-يد-لا-ب ة-يا-قو-لأ ةر-يد-م تد--كأأو
ششأدخ تأردıأ ة-ح-فا-كŸ ي-ن-طو-لأ

قأوشسأ’أ دحأأ يه رئأز÷أ نأأ ةينغ
ريدشصت ‘ برغŸأ اه-فد-ه-ت-شسي ي-ت-لأ

يدنه-لأ بن-ق-لأ ردfl ن-م ه-جو-ت-ن-م
ة--ي--م--ك ى--ن--ح--ن---م نأأ ¤إأ ة---ت---ف’

فعا-شضت ةداŸأ هذ-ه ن-م تأزو-جÙأ
.ÚتÒخأ’أ Úتنشسلأ لÓخ
تا-ح-ير--شصت ‘ ششأد--خ تح--شضوأأو
¤إأ تلّو– ر--ئأز÷أ :نأأ ة--ي--مÓ--عإأ

‘ جتنŸأ يدنهلأ بنقلل ةجئأر قوشس
تأزو--جÙأ تغ---ل---ب ثي---ح بر---غŸأ

تزواŒ امدن-ع3102 ما-ع ا-ه-تورذ
¤إأ تا-ط-ل-شسلا-ب ع--فد ا--م ن--ط112
ى-ل-ع ة-ي-ن-مأ’أ ة-ب-قأرŸأ ف--ي--ث--ك--ت
تأزوجÙأ تايمك Úح ‘ ،دود◊أ

¤إأ تلشصو ثيح كلذ دعب تعجأرت
ة-كر-ح ن--ك--ل ،8102 ‘ ا---ن---ط43
ثي-ح ا-ق-ح’ تف-عا-شضت ر-يد-شصت-لأ
يدنهلأ بنقلأ ن-م تأزو-جÙأ تغ-ل-ب

.0202 ‘ انط88
ششأد-خ ترا-ششأأ ،ه-تأذ قا-ي-شسلأ ‘و
جتني برغŸأ ‘ يدنهلأ بنقلأ نأأ ¤إأ

Èت-ع-ي ه-نأأو ،ر-يد--شصت--لأ ل--جأأ ن--م
هجاتنإأ نإاف ›اتلابو ايديلقت اطاششن
،بل-ط-لأو شضر-ع-لأ ة-لأا-شسÃ ر-ثأا-ت-ي

ر-يد-شصت-لأ تا-ي-ل-م-ع نأأ ¤إأ ة-ت--ف’
جات– يهو اشضيأأ ابوروأأ فدهتشست
.روبعلأ قطانم ‘ ليو– ةكبشش ¤إأ
لكششت ةيلمعلأ نأأ ششأدخ تÈتعأو

ي-ن-مأ’أ رأر-ق-ت--شس’أ ى--ل--ع أر--ط--خ
مدختشست يتلأ قطانŸأ ىلع يحشصلأو
.رئأز÷أ اهنمو روبع قطانمك

بابصشلا فدهتصسي Êويهصصلا يبوللا
يرئاز÷ا

دها‹ زيزعلأ دبع د-كأأ ،ه-ت-ه-ج ن-م
تا-شسأرد-ل-ل ي-ن-طو-لأ د-ه-عŸأ ر--يد--م
““رأو◊أ““ ـل هثيدح ‘ ةيجيتأÎشسإ’أ
‘ نمكي ةيبرغŸأ تأردıأ رطخ نأأ
فدهتشست يتلأو ،اهيلإأ ةهجوŸأ ةئفلأ
هرا--ب--ت--عا--ب Úق---هأرŸأو با---ب---ششلأ

.اهدامعو رئأز÷أ لبقتشسم
نا-طر-شس تأردıأ نأأ د-ها‹ زر-بأأو

عمتÛأ م-شسج ر-خ-ن ه-ب د-ير-ي ي-ف-خ
ثدح-تŸأ ف-ي-شضي كلذ-ل ،ير-ئأز÷أ

ل-ك-ب ه-ت-براfi بج--ي م--شس Èكأأ و--ه
ة-ن-ع--ط ي--هو ل--ئا--شسو--لأو قر--ط--لأ

flنأأ د-ير-ت ر-ئأز÷أ ر-ه-ظ ‘ ة-ي-نز
ةزهجأ’أ نك-ل ،ة-ل-ف-غ ن-ع ا-ه-ب-ي-شصت
ن-م Òب-ك ط-شسق-ب ى-ل-ح-ت-ت ة-ي-ن-مأ’أ
 .تأرمأؤوŸأ نم يأأ طقشستشسو ةظقيلأ

قفتت تاردخملل ةيلودلا ةراجتلا ةنادإا
 لودلا عيمج اهيلع

رمع بلاط دمحأأ لاق ،ددشصلأ تأذ ‘

ة--ي--بر--ع---لأ ة---يرو---ه---م÷أ Òف---شس
ة--نأدإأ نإأ ر--ئأز÷ا--ب ة--يوأر---ح---شصلأ
قفتت تأردخملل ة-ي-لود-لأ ةرا-ج-ت-لأ

اهÈتعتو ،⁄اعلأ لود عيمج ا-ه-ي-ل-ع
ن--ك--لو ة--ي--نا--شسنإ’أ د--شض ةÁر---ج

مزتلت تامظنŸأ نم ديدعلأ فشسأÓل
تا----شسرا----مŸأ هذ----ه ءأزإأ تم-----شصلأ

.–لوؤوشسŸأ تأذ فيشضي–
د-م-حأأ لا-ق ““رأو◊أ““ ـل ه-ث--يد--ح ‘و

ة-ي-لود-لأ ةرا-ج-ت-لأ نإأ ر--م--ع بلا--ط
ى-ل-ع ةرو-ط-خ ل-ق-ت ’ تأرد-خ-م-ل--ل
ن-م أءز--ج ا--هرا--ب--ت--عا--ب ،با--هرإ’أ
لباقŸأ بنا÷أ ‘و ،ةمظنŸأ ةÁر÷أ
هذ-هو ا-ه-ن-ي-ن-ق-ت و-ح-ن Òشسي بر-غŸأ

لود ىلع لحتشس ةماطو Èكأأ ةثراك
ا-ي-نا-ط-يرو-مو ر-ئأز÷ا--ك ة--ق--ط--نŸأ

بو-ع-ششلأو ة--ي--بر--غ--لأ ءأر--ح--شصلأو
لودو ة--ي--ق--ير---فإ’أو ة---ي---بر---ع---لأ
 .طشسوتŸأ

 بيهر دعاصصت ‘ ماقرألا
Òبÿأ لا--ق ،ة--ل--شص يذ قا---ي---شس ‘

نإأ ششور--ك د--م--حأأ ي--ج--ي--تأÎشس’أ
تا--ه÷أ ن--م ا--ه--ب حر--شصŸأ ما---قرأ’أ
‘ ةلثم-تŸأو ة-ير-ئأز÷أ ة-ي-م-شسر-لأ

ن-م هز-ج-ح ” ا-م ن-ع عا-فد-لأ ةرأزو
flن-م ة-مدا-ق-لأ تا-شسو-ل-ه--مو تأرد

أذ-هو ،ر-م-ت-شسم د-عا-شصت ‘ بر--غŸأ
ي--ت--لأ ة--ن--ل--عŸأ ة--ل---م◊أ ¤إأ Òششي
.نزıأ ماظن نم رئأز÷أ فدهتشست
لا-ق ““رأو◊أ““ ة-ي-مو-ي-ل ح-ير-شصت ‘و
ى--ع--شسي نزıأ ما---ظ---ن نإأ ششور---ك

ة-ئ-ف فأد-ه-ت-شسأو ر--ئأز÷أ قأر--غإ’
ةيلخأدلأ ةهب÷أ فاعشضإ’ با-ب-ششلأ

تايلمعو ،ةحشصلأو لقعلأ ةبراfiو
ةÁر÷أ قاطن ‘ ل-خد-ت بير-ه-ت-لأ
تا-ط-ل-شسلأ فأر-ششإأ ت– ة--م--ظ--نŸأ
رئأز÷أ لعجو نزıأ ماظن ‘ ايلعلأ

قأوشسأ’ روبعو ،كÓهتشسأ ة-ق-ط-ن-م
نÓ--عإأ ةرور---شض ¤إأ أÒششم ىر---خأأ
ة--يا--م--حو دأوŸأ هذ--ه ى--ل--ع بر◊أ
.اهمومشس نم Úيرئأز÷أ

نأأ ي-ج-ي-تأÎشس’أ Òبÿأ دا-فأأ ا--م--ك
ة-ق-ط-نŸأ ‘ ة-ي-ف-ي-ظو ة-لود بر-غŸأ

ةرواÛأ لود-لأ م-ي-ط– ¤إأ فد-ه--ت
اهئأرغإأ لÓ-خ ن-م ل-ئا-شسو-لأ ى-ت-ششب

Ãأو مومشسلأ فلتخŸبشسح تاشسوله
ع-م ا-ه-ف-لا– د-ع--ب ة--شصا--خ ر--مأوأ’أ
ماظ-ن““ فا-شضأأو ،Êو-ي-ه-شصلأ نا-ي-ك-لأ
رئأزج-ل-ل لو-خد-لأ نأأ كرد-ي نزıأ

م-ل-ح ةر-ششا-بŸأ بر◊أ ق--ير--ط ن--ع
ةهجأوŸأ ىلع ىوقي ’و لانŸأ بعشص

تاشسرامŸأ هذهل ىعشسي أذل ،ةينأديŸأ
ة--ه--جوŸأ ة--ل--تا--ق--لأ ما--ه--شسلأ ثب--ل
ة--ي--حا--ن--لأ ن--مو ،““Úير--ئأز---ج---ل---ل
نأأ –ششور-ك ف-ي-شضي– ة-يدا-شصت--ق’أ
حايتجأ نم ةنشس نم Ìكأأ دعب برغŸأ

قلغو ⁄اعلل91 ديفوك انوروك ءابو
‘ بيره-ت-ل-ل أا-ج-ل-ي ح-ب-شصأأ تأرا-طŸأ

نع ثحبلأو شصئاقنلأ كرأدت ليبشس
‘ اشضيأأ لخدي ا-م-ك ،ةد-يد-ج درأو-م
دانتشس’أو ة-م-ظ-نŸأ ةÁر÷أ قا-ط-ن

معدلأو ةيبا-هرإ’أ تا-عا-م÷أ ى-ل-ع
.اهل رششابŸأ Òغ

رئاز÷ا :ششادخ ¯
قوسس ¤إا تلّو–
بنقلل ةجئار
جتنŸا يدنهلا

برغŸا ‘
:دها‹ ¯

ناطرسس تاردıا
رخن هب ديري يفخ
عمتÛا مسسج

يرئاز÷ا
ءارحسصلا Òفسس ¯
:رئاز÷اب ةيبرغلا
ةيلودلا ةراجتلا
لقت ’ تاردخملل
باهرإ’ا نع ةروطخ

:ششورك دمحأا ¯
نزıا ماظن
قارغإ’ ىعسسي
فادهتسساو رئاز÷ا

بابسشلا ةئف
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‘و ه-نأأ ،ه-ي-ل-ع فرا-ع-تŸأ ن--م
لوؤو--سسم ما--ه--م ءا--ه--نإأ ة--لا---ح
¤إأ ه-ل--يو– وأأ ،ا--م يذ--ي--ف--ن--ت
هو-ف-ظو-م مو-ق-ي ،ىر-خأأ ة--يلو
م-ي-ظ-ن-ت-ب ه-ت-ير-يد-م تأرا-طإأو

ة-ق-ل-غ-مو ة-يز-مر عأدو ة-ل--ف--ح
يت-لأ ةÎف-لأ ى-ل-ع ه-ل Ëر-ك-ت-ك
‘ ن-ك-ل ،ه--ب--سصن--م ‘ ا--ها--سضق
رمألأ رسصتقي ل ،لجيج ةيلو
تزرب دقف ،طقف ÚفظوŸأ ىلع
‘ تأأد---ب ةد---يد---ج ةر---ها----ظ

قلقمو عيرسس لك-سشب را-سشت-نلأ
ريدŸأ ي-ق-ل-ت ‘ ل-ث-م-ت-ت ،ا-سضيأأ
ن-م تأو-عد-لأ تأر-سشع-ل ردا-غŸأ

‘ Úط-سشا-نو تا-ي-ع-م-ج فر-ط
ةقÓع ل مهبلغأأ ÊدŸأ عمتÛأ
ل-غ-ت-سشي نا-ك يذ-لأ لاÛا-ب ه-ل
لإأ ءيسشل ل ،لوؤوسسŸأ كلذ هيف
ا-يأد-ه-لا-ب ه-قأر-غإأو هÁر-ك--ت--ل
ي-ت--لأ ة--م--خ--سضلأ تا--حو--ل--لأو
ةف-ل-غألا-ب ا-هءا-ف-خإأ نو-لوا-ح-ي
،كلذ نم ةدئاف ل نكل ،ةنيزŸأ

لم– اهنأأ ملعي را-سص ع-ي-م÷ا-ف
يلجي÷أ ششينروكلل ةروسص امإأ
لو أذه ،جورع اباب ةنيفسسل وأأ
‘ اجرح Ëركتلأ ومظن-م د-ج-ي
ن-ع لوؤو--سسŸأ أذ--ه--ل Òب--ع--ت--لأ

ىدأأ ه--نأل ل--يز÷أ م--هر--ك---سش
اهلجأل ى-سضا-ق-ت-ي ي-ت-لأ ه-ما-ه-م
ةلث-مألأ .تا-م-ي-ت-ن-سسلأ ÚيÓ-م

‘و ةÒث-ك ع-سضو-لأ أذ--ه ى--ل--ع
flتفرع يتلأ تاعاطقلأ فلت

ةيريدم اهنم ،ةلم÷اب تأÒيغت
با-ب-سشلأ ة-ير-يد-م ،ة-فا--ق--ث--لأ

‘ بير-غ-لأ ن-ك--ل ،ةسضا-ير-لأو
ن----ع ثد– د----حأأ لأأ ر----مألأ
ريدŸأ اهمد-ق ي-ت-لأ ة-ل-ي-سص◊أ
دلقت يتلأ ةÎفلأ ةليط رداغŸأ

تناك أذإأ امعو ،ه-ب-سصن-م ا-ه-ي-ف
أذه ل-ك ق-ح-ت-سسي-ل ة-ي-با-ج-يإأ
ةيبلسس مأأ تاÁركتلأ نم مكلأ
ÚمركŸأ ةيوه نع لءا-سست-ن-ل
نم هيلإأ نوعسسي يذلأ فدهلأو
ي-ت-لأ ف--ير--سصت--لأ أذ--ه ءأرو
‘ م-ها-سس ه-نإأ شضع-ب-لأ لو-ق--ي
حا----ي----ترلأ ة----ب-----سسن ع-----فر
ÚلوؤوسسŸأ ىد-ل نا-ن-ئ-م-طلأو
شسأأر ىلع مو-ي-لأ ن-يد-جأو-تŸأ

ة-م-سصا-ع-ب ة--ما--ه تا--عا--ط--ق
تاب مهنم شضعبلاف ،ششينروكلأ

لfi نوكي نل ه-نأأ Úق-ي ى-ل-ع
ن-م Ìكألأو ،هدودرŸ م-ي-ي-ق--ت
ة-يا-ه-ن ‘ مر-ك--ي--سس ه--نأأ كلذ
.هتمهم

6
ثأرح ةرون :ملقب

! مييقتلأ ضضوع Ëركتلأ

ةنوآلأ هذه في-ط-سس ة-يلو نا-ك-سس ششي-ع-ي
عا-ف-ترلأ بب--سسب ةÒب--ك ة--مد--سص ةÒخألأ
اهتمدقم ‘ ةيئأذغلأ دأوŸأ راعسسأأ ‘ Êون÷أ

Úبرغتسسم ،مو-ح-ل-لأو ر-سضÿأو ةد-ئاŸأ تيز
رهسشلأ بأوبأأ ىلع اننأأ مغر ÚلوؤوسسŸأ تمسص

.ليسضفلأ

ر-ع-سس عا-ف-ترأ بب-سس فر-ع-ن ل..نو-ن-طأو-م
تيزلأو موحللأو رسضÿأ

مهرمذت ،””رأو◊أ»ـل ÚنطأوŸأ شضعب يدبيو
،قو--سسلأ را--ع--سسأأ عا--ف--ترل م--ه---ط---خ---سسو
د-حأأ ل ه-نأأو ا-م-ي-سس ل ،ر-مألأ Úبر--غ--ت--سسم
أذإأ ام لوح Úلئاسستم ،ًأددfi ًا-ب-ب-سس فر-ع-ي
ةباقرلأ فعسضو راجتلأ عسشجب رمألأ طبترأ

را-ع-سسألأ عا-ف-ترأ بب-سسب مأأ قأو-سسألأ ي-ل--ع
وأأ ةدروتسسŸأ علسسلأ راعسسأأ عافترأو ،ةيŸاعلأ
مأأ تا-عورزŸأ شضع-ب-ل م--سسوŸأ يأأ فÓ--ت--خأ

بابسسألأ هذه لكل ةجيتن مأأ ،ىرخأأ بابسسأل
؟ةعمت‹

عا-ف-ترلأ ى-م--ح ة--ه--جأو--م ن--كÁ ف--ي--كو
دوكرب رذنتو قأوسسألأ برسضت يتلأ Êون÷أ

نع ÚنطأوŸأ ما-ج-حإأ د-ع-ب قأو-سسألأ ‘ ما-ع
ةئزجتلأ قأوسسأأ Úب كلذ ‘ قرف ل ءأرسشلأ

!؟ةلم÷أو

مارغوليكلل جد0041
موحللا نم دحاولا

 ءارم◊ا
رهسش لولح لب-ق ،ة-ن-سس ل-ك ل-ث-م
ل--ع--ت--سشت ل--ي---سضف---لأ نا---سضمر
،بيقر لو بيسسح نود قأوسسألأ

ة-مو--ك◊أ ،ا--ن--ل--ع ة--يد--ح--ت--م
ل-ك ط-ئا◊أ شضر-ع-ب ة--برا--سضو
.تاميلعتلأ

ةسصاخو علسسلأ راعسسأأ تلجسسو
موحل-لأو ر-سضÿا-ك ة-ي-ئأذ-غ-لأ

تويزلأو رك-سسلأو ن-جأود-لأو
ا-م و-هو ..ا-ي-نو-ن-ج ا-عا-ف--ترأ
¤إأ انت-لو-ج ه-تد-كأأ
ة---ل---م÷أ قأو----سسأأ

،ةئزجتلأو
تfiÓ ف---ل---تflو
”” تكرا--م ر--بو---سسلأ””
م--ك م--غر ة---سصاÿأ
ة--سصاÿأ شضور--ع--لأ
Úن-طأوŸأ ع-ي-ج-سشت--ل

ا--مو ،ءأر--سشلأ ى--ل---ع
ر--يرا--ق--ت--لأ هد--كؤو---ت
شضع--ب--ل ة--ي--م--سسر--لأ
ة-ي-مو-ك◊أ تا-ئ-ي--ه--لأ

كلذكو ةباقرلأ زاهجك
فر---غ---لأ ر----يرا----ق----ت
.ةيراجتلأ

ة--يلو قأو---سسأأ ن---م---ف
ة-يرا-ج--ت--لأ ف--ي--ط--سس
ف--ل--تfl ‘ ة--ل--م÷ا--ب
قأو---سسألأ ¤إأ ع----ل----سسلأ
،ناŸأو Úعو ،ة-سشا-ب-ع قو-سسك ة-ي--ب--ع--سشلأ

ءايحألاب ةدجأوتŸأ قأو-سسألأ ¤إأ ،ة-م-ل-ع-لأو
.. ي-تأو-تو با--سضه--لأو شصلد--ك ة--ي--قأر--لأ
نإأو ،ةدحأو را-ع-سسألأ عا-ف-ترأ ن-م ىو-ك-سشلأ

ةجردل ًاقفو ،ىرخأل ةق-ط-ن-م ن-م تتوا-ف-ت
راعسسأأ طسسوتŸ ماع عافترأ دوجوو ،اهسشيعن
¤إأ جد0011 نم ة-ي-لÙأ ءأر-م◊أ مو-ح-ل-لأ

¤إأ03 نم ةدايز لجسس ””دمÛأ»و ،  جد0041
.جد05

جاجدلا
جد004ـب
مارغوليكلل

دحاولا
تدهسش كلذ-ك
نجأودلأ
تاعافترأ

‘ ة-ي-لا-ت-ت--م
راعسسألأ

وليك ىد-ع-تو
ـلأ جا--جد---لأ

،جد004
056 ةبتع زواŒ بو-لا-ك-سسلأو

،جد003 ـلأ تقاف ةحنجألأو ،مأرغوليكلل جد
ام وليكلأ رعسس حوأÎيف ل-جر-لأو د-ب-ك-لأ ا-مأأ
›إأ053ـب بنأرألأو ،وليكلل جد082وÚ 002ب

موحللأ را-ع-سسأأ تع-ف-ترأ لا-م-جإأ يأأ جد054

.اسضيأأ ةينونج ةروسصب ءاسضيبلأ

وليكلل جد001ـب مطامطلا
جد07ـب اطاطبلاو

يه اعافترأ Ìكألأ رسضÿأ نأأ انتلوج تدكأأ
رعسس لسصو دقف ،مطامطلأ

001و08ـلأ Úب ام وليكلأ
02 اهرعسس ناك امدعب جد
يتلأ اطاطبلأ مث ،جد03و
ةراج-ت-لأ ر-يزو ا-ه-ن-ع لا-ق
‘ قأوسسألأ وزغت-سس ا-ه-نأا-ب
ر-ه-سش ن-م لوألأ عو-ب--سسألأ
‘ ن-ح-نو ا-ه-ب أذإا-ف ،شسرا--م

ع--ف--ترأ ثلا--ث--لأ عو--ب--سسألأ
امن-ي-ب .. ف-ع-سضل-ل ا-هر-ع-سس

نا‚ذا--ب--لأ ر--ع---سس ع---ف---ترأ
Ãام ل-ج-سسي-ل ف-ع-سضلأ لد-ع

Úب ام لسصبلأ ،جد03وÚ 02ب
لفلفلأ كلذك ، جد07و جد05

ام ول-ي-ك-لأ ر-ع-سس حوأÎي و-ل◊أ
ايبول-لأ ا-مأأ ،جد041وÚ 021-ب
قأوسسأأ ‘ جد052 ¤إأ ءأرسضÿأ
Úمو---ي---لأ لÓ---خ ف---ي---ط----سس

ل رمألأ ةه-كا-ف-ل-ل ر-سضÿأ ن-مو .ن-يÒخألأ
ثيح ن-م ا-م-ه-ن-ي-ب قر-ف لو أÒث-ك ف-ل-ت-خ-ي
.ةرŸÈأ Òغ راعسسألأ ‘ تأدايزلأ

كامسسألأ ةينون÷أ تاعافترلأ تلمسش امك
بي-ل◊أ تا-ج-ت-ن-م كلذ-كو ا-ه-عأو-نأأ ة-فا-ك-ب
ام Í÷أو ،اهعأونأأ عيمجب ةدبزلأو نوتيزلأو
.ةبلعلل جد08و06ـلأ Úب

Œهيف انل دي ’ ثدحي ام..را 
ة-ل-م÷أ قأو-سسأأ راŒ ح-سضوأأ م-ه--ت--ه--ج ن--م
دي ل ثدحي ام نأاب لاÙأ شضعب ‘ ةئزجتلأو
ىف ام لك يهن-ي-ل ط-طfl و-ه ل-ب ،ه-ي-ف م-ه-ل

،ل-خد-لأ يدودfi ن-م Úير-ئأز÷أ بو--ي--ج
ةقرسسلأو ششغلأ ةرهاظ راسشتنأ نع Úفسشاك
‘ را-ع-سسألأ عا-ف-ترل ة-فا-سضإأ ،نأزوألأ ى--ف

flأ ف--ل--تŸدو-عو ن-ع أو-لءا-سست ا-م-ي--ف ،دأو
            ؟؟ Úعوبسسأأ ذنم اهقلطأأ يتلأ ريزولأ

هبأرعل .ح:فيطسس

هبأرعل.ح :فيطسس

..بهتلت رسضÿأو موحللأ قأوسسأأ
 تيز Óب ةدئامو

،نطولأ تايلو قأوسسأأ لك لثم مايألأ هذه ،فيطسسب ةيئأذغلأ دأوŸأ ىتحو رسضÿأو موحللأ قأوسسأأ فرعت
كلهتسسملل مدقت ⁄ يتلأ ةينعŸأ تاه÷أ تمسص لظ ‘ ،هابتنÓل تفلم دج لكسشب ،راعسسألأ ‘ اباهتلأ

 .ةيلولأ ‘ عسضولل ةعباتمو ةباقر يأأ ىلع مدقت ⁄و راعسسألأ عافترأ ببسس لوح حيسضوت يأأ يفياطسسلأ



،نأزيلغ ةي’ولأ ةمسصاعب ةعقأولأ ،ةسشهلأ ضشأوحأ’أو تايانبلأ ناكسس ىكتسشأ
نأأ دعب أذهو ،تأونسس ةدع ذنم اهنوسشيعي أوحبسصأأ يتلأ ةيرزŸأ عاسضوأ’أ نم
.تقو يأأ ‘ رايهن’اب ةددهم مهتيانب تحبسصأأ

ءأرج عزفلأو فوÿأ نم ةلاح نوسشيعي مهنإاف ،تايانبلأ هذه ناكسس بسسحو
¤إأ رمأ’أ مهب لسصو نيأأ ،مهتيانب نأردج اهيلإأ تلآأ يتلأ ةديدعلأ تاققسشتلأ
رايهنأ دعب أذهو مهتويب ¤إأ لوخدلل ةيوديلأ ة-ي-ب-سشÿأ ⁄Ó-سسلأ لا-م-ع-ت-سسأ
نأأ دعب ،ةÁركلأ ةاي◊أ طورسش ىندأأ بايغ نع كيهان ،ةيتنمسسإ’أ ⁄Óسسلأ
،نفعتم دج طسسو ‘ نوميقي أوحسضأأ ثيح ،ةفاظنلأ طورسش اهيف تمدعنأ

نع أوبرعأأ نيذلأ ،تايانبلأ هذه ناكسس ةح-سص ى-ل-ع ا-ي-ق-ي-ق-ح أر-ط-خ ل-ك-سشي ح-ب-سصأأ يذ-لأ ر-مأ’أ و-هو
أولم نأأ دعب كلذو ،ةيرزŸاب اهوفسصو يتلأ ةيعامتج’أ مهعاسضوأأ يدرت ءأرج ،ديدسشلأ مهئايتسسأ

مهنأاب مهل تدكأأ نأأو اهل قبسس يتلأ ،رمأ’اب ةين-عŸأ تا-ه÷أ ن-م م-ه-ي-لإأ ة-مد-قŸأ دو-عو-لأ ن-م م-ه-ب-سسح
فورظ ‘ نوسشيعي أوقبيل ،تأونسسلأ رورم عم ققحتي ⁄ كلذ نأأ ’إأ ،ةقئ’ تانكسس ¤إأ نولحÒسس
تاه÷أ هاŒاب ةثيث◊أ مهيعاسسم مهل عفسشت ⁄ ثيح ،ةيرطم تاطقاسست لك دنع ةسصاخ ةيسساق
ةاي◊أ طورسش اهيف رفوتت تانكسس ¤إأ مهلي-حر-ت ‘ ل-ث-م-تŸأ م-ه-ب-ل-ط-م ق-ي-ق– ‘ ر-مأ’ا-ب ة-ي-ن-عŸأ
ةرورسضب ،ديد÷أ ةي’ولأ ›أو ضشأوحأ’أو تايانبلأ هذه ناكسس بلاط ،عسضولأ أذه مامأأو.ةÁركلأ

ضشأوحأ’أ هذه نأأو ةسصاخ ةÁركلأ ةاي◊أ تايرورسض اهيف رفوتت ،ةقئ’ تانكسس ¤إأ مهليحرت
.تقو يأأ ‘ رايهنÓل ةليآأ تحبسصأأو ،يرامعتسس’أ دهعلأ ¤إأ اهسضعب دوعيو ،ةÁدق

Úهاسش.ل :نأزيلغ
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  مهليحرت ديد÷ا ›اولا نولجعتسسي ةسشهلا تايانبلا ناكسس

 ةسشيان◊ا ةنكاسس ملح ةيئادتبا ةسسردمو ةنيدŸا زاغ
دسصق لخدتلاب ةيدŸأ ›أو اهيف نودسشاني بلاطم Òبكلأ بلقلأ ةيدلبب ةسشيان◊أ ةقرف ةنكاسس عفر
مهتقطنمف ،دباع نب رئبو Òبكلأ بلقلأ Úتيدلب Úب ضسامتلأ ‘ نوعقي مهنإأ ناكسسلأ لوقيو ،اهليلذت

ةيئأدتبأ ةسسردم زا‚إأ ةنكاسسلأ هب يداني بلطم Èكأأ لعلو ضشيمهتلاب نوسسحي مهلعج ا‡ ةيدودح
Úعطاق مأ’أ ةيدلبلاب ةيزكرŸأ ضسرأدملل ايموي لقنتلل نيرطسضم يئأدتب’أ روطلأ ذيمÓتف ،ةقطنŸاب
ا‡ ءابرغ مهنأأو نوسسحي أوتاب ةقطنŸأ ذيمÓت نأأ ناكسسلأ فيسضي ةسصاخ ايموي ملك6 نع ديزت ةفاسسم
مغرف ،ةيفيرلأ ةرانإ’أ ‘ Òبكلأ بذبذتلأ نع ناكسسلأ فسشكو أذه .ةيمويلأ مهتقفأرم ¤إأ ءايلوأ’أ رطسضي
¤إأ ناكسسلأ ضصلخو ليللأ لولح عم اسسمأد امÓظ Êاعت لأزت ’ ةيرقلأ نأأ ’إأ نولوؤوسسŸأ اهقلطأأ يتلأ دوعولأ

زاغلأ عورسشم Úح ‘ ،ءاŸأ بذبذت لكسشم ىلع ايئاهن ءاسضقلل ةيرقلل ةيقرسشلأ ةه÷اب يئام نأزخ زا‚إأ ةرورسض
دعب٤9مقر يئ’ولأ قيرطلأ قلغب أرخؤوم أوماق ةيرقلأ ةنكاسس نأأ ةراسشإ’أ ردŒو .ناكسسلأ هرظتني املح لأزي’
 .ةقلاع تايرورسضلأ ىقبت Úح ‘ مهبلطل تاطلسسلأ تباجتسسأو تÓهمÃ أوبلاط نيأأ رورŸأ ثداح

يديعسس حبأر :ةيدŸأ

ةيذيفنتلأ تاعاطقلأ نم ددع ‘ Òيغتلأ حاير نأأ ودبي
Âا-غ-ت-سسم ›أو فر-سشأأ ذإأ ،تب-ه Âا--غ--ت--سسم ة--ي’و--ب
بيسصنت ىلع ةي’و-لأ نأو-يد ر-قÃ ““ة-ح-ي-لو-ب ى-سسي-ع““
ةظيفح““ Òمعت-لأو ءا-ن-ب-لأ ة-ير-يدŸ ةد-يد÷أ ةر-يدŸأ
هجأوي يذ-لأ عا-ط-ق-لأ ى-ل-ع فر-سشت-سس ي-ت-لأ ““يوا-بر-ب
›أو فر-سشأأ ا-م-ك ،تا-يد-ح-ت-لأو بعا-تŸأ ن-م د-يد--ع--لأ
زاغلنوسس ةسسسسؤوŸ ديدج ريدم بيسصنت ىلع ةي’ولأ

ىلع ديد÷أ دفأولأ ““ناميلسس يخÓك““ ـب رمأ’أ قلعتيو
ر-يدŸأ بي-سصن-ت-لأ م-ي-سسأر-م ر-سضح ذإأ ،ة-سسسسؤوŸأ ضسأأر
لÓ-خ ة-ي’و--لأ ›أو دد--سشو .ة--سسسسؤو--م--ل--ل يو--ه÷أ
ىلع زاغلنوسس ريدŸ بيسصنتلأ مي-سسأر-م ى-ل-ع ه-فأر-سشإأ

عيراسشم كيرحت-ل لا-جآ’أ بر-قأأ ‘ كر-ح-ت-لأ ةرور-سض
ةدمعأ’أ لكسشم ة÷اعمو ةيموم-ع-لأ ةرا-نإ’أ ة-ع-سسو-ت
رايتلل ةرركتŸأ تاعاطقن’أ م-ث ة-ئÎهŸأ ة-ي-ئا-بر-ه-ك-لأ
ةئيهلأ تناكو أذه .ةحورطم تلأزام يتلأ يئابرهكلأ
ءأردم قاحتلأ تدهسش دق Âاغتسسم ةي’ول ةيذيفنتلأ

عاطقل ديدج ريدم مهنم تاعاطقلأ نم ددع ‘ ددج
ةيديلقتلأ ةعانسصلأو ةحايسسلأ عاط-ق-ل ر-خآأو ن-ك-سسلأ

،ينهŸأ نيوكتلأ عاطقل د-يد-ج ر-يد-م بي-سصن-ت ” ا-م-ك
تا-ن-ي-ي-ع-ت ىر-خأأ تا-عا-ط-ق د-ه-سشت نأأ ر-ظ-ت--نŸأ ن--مو

.ةديدج
 Êأورم.م :Âاغتسسم

ددج نوريدم
نم ددعل

تاعاطقلا
ÃاغتسسÂ

  نارهوب رانلا لعسشت نكسس فلأا32
ن-م تأر-سشع--لأ ضسمأأ جر--خ

ءانبلأ ينطاق نم ÚنطأوŸأ
را-ي--ه--ن’ا--ب دد--هŸأ ضشه--لأ

نيذلأ نم لدع يب-ت-ت-ك-مو
مهتانكسس عيراسشم تر-خأا-ت
ناكسس بناج ¤إأ3١٠٢ ذنم
¤إأ ةيريدسصقلأ تا-يا-ن-ب-لأ
ةداعإا-ب Úب-لا-ط-م ،عرا-سشلأ
ة-ي-سشع أذ-هو م-ه--نا--ك--سسإأ
ةيئ’ولأ تاطلسسلأ قÓطنأ

ع-يزو-ت-ل ىÈك ة-ي-ل-م--ع ‘
ا-ه-ي-ل-ع فر-سشي تا-ن-ك-سسلأ

عم قيسسنتلاب ةي’ولأ ›أو
فلتflو نكسسلأ ة-ير-يد-م
 .نمأ’أ حلاسصم ¤إأ ةفاسضإ’اب ىرخأ’أ حلاسصŸأ

ةيمومع ةين-ك-سس ةد-حو ف’آأ3 عيزوت ¤وأ’أ ةل-حرŸأ ل-م-سشت-سسو
تفراسش يتلأ ةسص◊أ يهو مداقلأ ضسرام رهسش رخأوأأ عم ةيراجيإأ
عورسشŸأ دجأوتي ثيح ،ةئاŸاب٠٠١ ةبسسنب ءاهتن’أ ىلع اهلاغسشأأ

‘ ةلثمتŸأ ةيجراÿأ ةئيهتلأ لاغسشأأ لامك-ت-سسأ ة-ل-حر-م ‘ ا-ي-لا-ح
 .ةيوي◊أ تاكبسشلأ فلتخÃ طبرلأ

ديعب ت’افتح’أ ة-ي-سشع ،ضسرا-م٨١ مويلأ نم ة-يأد-ب عر-سشي ا-م-ك
نكسس٠٠٨7 عيزو-ت ‘ ،ما-ع ل-ك ن-م ضسرا-م9١ـل ةفداسصŸأ ،رسصن-لأ
ثيح نم ،ةئاŸاب ةئام ةزهاج عقأوم ةسسمخب ÚبتتكŸأ ىلع «لدع»
نأزÿأو خسضلأ ةطfi عورسشم لامكتسسأ دعب برسشلأ هايÃ طبرلأ

ةطحÃ لوسصوŸأ يحسصلأ فرسصلاب طبرلأو ،امهنيب ةطبأرلأ ةانقلأو
  لامآأ.ع :نأرهو .ةمركلل خسضلأ

 دلاخ دلوأا ريدسصق ناكسس
 ليحÎلاب نوبلاطي

نم رحأأ ىلع ةديعسس ةي’وب دلاخ د’وأأ ةيدلب ريدسصق ناكسس رظتني
.مهتمأركو مهتزع نم ىقبت ام ظف– تانكسس ¤إأ مهليحرت رم÷أ

اهنإأ اهنع لاقي ام لقأأ تويب ‘ نونطقي مهنإاف ،ناكسسلأ ضضعب بسسحو
ءاهنإأو مهليحرت بجوتسسي ام ،ةيتاي◊أ طورسشلأ ىندأأ ىندأ’ دقتفت
ه-نأأ Òغ طور-سشلأ ةا-فو-ت-سسم م-ه-تا-ف-ل-م نأأ ¤إأ Úت-ف’ ،م-ه-تا--نا--ع--م
ةرم لك ‘ مهنأاب ناكسسلأ زÈيو.أولحري ⁄ ةلوه‹ ىقبت بابسسأ’و

‘ مهعسضو نأأ عم ،مهنونظ بيخت ةرم لك ‘ هنأأ Òغ ،أÒخ نورسشبتسسي ،ليحÎلأ عيراسشم نع اهيف نوعمسسي
،دلاخ د’وأأ ةيدلب ريدسصق ناكسس بلاطي كلذ ¤إأ.““مهسضعب““ لوقي ،ÚلحرŸأ نم لقأأ ضسيل تويبلأ هذه

ف.ضضاير :ةديعسس.قÓطإ’أ ىلع لمتحي دعي ⁄ اهلخأدب ضشيعلأ رابتعاب ،مهليحرت ‘ ليجعتلأ

فلسشلا ةنيدم طسسوب ةقلغŸا تارمŸا حتفب بلاطم
لخدت ةرورسضب نوبلاطي ،فلسشلأ ةنيدم طسسو ةرجÙأ قيرط ةأذاحÚ Ãنطاقلأ ÚنطأوŸأ نم تأرسشعلأ لأزي’

ةوطخ ‘ ةقطنŸاب ةقلغŸأ تأرمŸأ حتف هاŒأ ‘ لمعلأ دسصق ضسأدسس رسضÿ ›أولأ اهسسأأر ىلعو ةيئ’ولأ تاطلسسلأ
طÿ رباعلأ قيرطلأ ىوتسسم ىلع ايموي ةلجسسŸأ يرورŸأ قانتخ’أ ةمزأأ ىلع ةيئاهن ةفسصبو ءاسضقلأ اهنأاسش نم
.ةيديد◊أ ةكسسلأ

ت– رÁ ةيرامعتسس’أ ةبق◊أ لÓخ هدييسشت ” Ëدق يسضرأأ قفن دوجو نع نوينعŸأ ثد– ،قايسسلأ تأذ ‘
ةÁدقلأ دمfi د’وأأو تاطاسشنلأ اه-ن-م ق-طا-ن-م ةد-ع Úب ط-بر-يو ،ةر-جÙأ ق-ير-ط ةأذا-حÃ ة-يد-يد◊أ ة-ك-سسلأ

ةيريدŸأ رقم دنع ةيتنمسسإأ ةبأوبب هقلغ متي نأأ لبق فلسشلأ ةنيدم طسسو٤٠ مقر ينطولأ قيرطلاب ىفسشتسسŸأو
دسشان امك ،رماث يريزد Ëرك قباسسلأ ةيدلبلأ ضسيئر دهع ‘ ةيدلبلأ تاطلسسلأ نم رمأاب ةيندŸأ ةيامحلل ةيئ’ولأ

ةيتنمسسإ’أ ةبأوبلأ ةلأزإأ لÓخ نم يسضرأ’أ قفنلأ أذه حتف ةداعإ’ رأرقلأ باحسصأأ لخدت ةرورسضب ء’ؤوه
‘ أذه ،ةماعلأ ةحلسصملل ةمدخ أذهو ةيندŸأ ةيام◊أ حلاسصم اهلغتسست يتلأ تأرايسسلأ ةÒظح ناكم ليو–و

نم قيمعلأ مهئايتسسأ قيمع نع فلسشلأ ةيدلبب ةرجÙأ قيرطو جوبزلأ ييح ›اهأأ نم ددع هيف Èع تقو
رفوتت يتلأ ةقطنŸأ ضسفنب ديدج يسضرأأ قفن زا‚إأ قايسس ‘ ةيئ’ولأ تاطلسسلأ اهترسشاب يتلأ تابيتÎلأ

قلغ نع كيهان ،ماعلأ لاملل احسضاف أديدبت كلذ نيÈتع-م ،تأو-ن-سس ذ-ن-م ق-ل-غŸأ ي-سضرأ’أ ق-ف-ن-لأ ى-ل-ع
رقم Úب ةطبأرلأ ةفاسسŸأ لوط ىلع ضصأوÿأ تfiÓو ةيمومعلأ تاسسسسؤوŸأ تأرقŸ ةيسسيئرلأ تابأوبلأ

ءايتسس’أ نم ةجوم قلخ ام ،ةيديد◊أ ةكسسلأ طخ Èع يدلبلأ رسشÙأو Úهمتلأو ينهŸأ نيوكتلأ
ء’ؤوه برغتسسأ تقو ‘ أذه ثدحي .عورسشŸأ أذه ديسسجتل Úسضفأرلأ راجتلأو ÚنطأوŸأ طسسو

فيلكت هنأاسش نم ةقلغم ةقطنم ‘ يسضرأأ قفن عورسشم ة‹رب ىلع تاطلسسلأ مأدقإأ ناكسسلأ
أذه ،ةقطنŸأ ضسفنب دوجوŸأو Ëدقلأ يسضرأ’أ قفنلأ حتف لدب ÒيŸÓأ ةلودلأ ةنيزخ

Úب طبري رخآأ يمومع ر‡ حتفل لخدتلأ ةرورسضب جوبزلأ يح ةن÷ ضسيئر بلاطو
رقمو فل-سشلأ ة-م-كfi ير-ق-م Úب راŸأو ة-ن-يدŸأ ط-سسوو ةر-جÙأ ق-ير-ط

تلول“ Òمسس :فلسشلأ.كأرطانوسس ةسسسسؤوم

 ـه٢٤٤١ نابعسش٥٠ قـفأوŸأ  م١٢٠٢ ضسرام٨١ ضسيمÿأ

لÓغتسسا ةبغم نم هبني ناسسملت ›او
 ةقورÙا يسضارألا

ميظنت تاططfl دأدعإأ لحأرم مأÎحأ ةرورسض ىلع ،يرومرم نمومأأ ،ناسسملت ›أو دكأأ
¤إأ اهليو– دسصق ةقورÙأ يسضأرأ’أ لÓغتسساب Òغلل حامسسلأ مدعو ةي’ولل ةدجنلأ

.ةيحÓف ٍضضأرأأ
دأدعإاب ةفلكŸأ ةيئ’ولأ ةنجللأ بيسصنت لوح تروح“ لمع ةسسلج ‘ ›أولأ ىدسسأأو

flل مراسصلأ قيبطتلأ لجأأ نم ةيلمع تاميلعت ،ةدجنلأ ططÓأ تأءأرجإŸاهب لومع
‘ ةقورÙأ ةيعوأ’أ لÓغتسسأ مدع ىلع ضصر◊اب ةقلعتŸأو نأاسشلأ أذه ‘

.ةيحÓفلأ يسضأرأ’أ عيسسوت راطإأ
تامولعŸأ لك Úي–و نايدولأ يرا‹ فيظنت ةرورسض ىلع ›أولأ هون امك
ماتخ ‘ أدكؤوم ،ةظ◊ لك ‘ مهب لاسصت’أ دسصق ناجللأ ءاسضعأاب ةقلعتŸأ

لجأأ نم دي÷أ Òسضحتلأو لاعف ططخÃ ديقتلأ ةرورسض ىلع ،ةسسل÷أ
.ت’ا◊أ هذه لثم ‘ عيرسسلأ لخدتلأ

ر.ماسصع :ناسسملت
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 ثدحي ام لوح قيق– حتف ¤إا ،ةيبÎلا ةرازوب ماعلا ششتفŸا ،يعرد دوعشسم ،ةبانعب ناجرŸا جيلخ ةطشسوتم ريدم اعد
.ةماعلا ةيششتفŸا ‘

 ةيبÎلا ةرازوب ماعلا ششتفŸا لخدتي له

بلاطي ناجرŸا جيلخ ةطسسوتم ريدم
ةماعلا ةيسشتفŸا لوح قيق– حتفب

ةخشسن ىلع ““راو◊ا““ تلشصح هاوكشش ‘ ،ريدŸا فششكو
نع ،ةبانع ةي’ول ةديد÷ا ةيبÎلا ةريدم دشض ،اهنم

ة-ف-ي-ظو-لاو ذو-ف-ن-لا لÓ-غ-ت-شساو د-ي--كو يرادإا““ ششر–
اهنم وكششŸا نإا““ Óئاق ،““Úيباق-ن-لا شضع-ب  ى-ل-ع ر-مآا-ت-لاو
هذ-ه-ب ق-با-شسلا ة-ي-بÎلا ر-يدŸ ا-ه-تو-ك-شش نأاو › ق-ب--شس
ة-ي-بÎلا ةر-يد-م ع-م ل-م-ع ة--شسل--ج ‘ كلذو لا--ع--فأ’ا

نم Èمشسيد ‘ ةذتاشسأ’ا عي-م-ج رو-شضحو ا-هرو-شضح-بو
قباشسلا ةيبÎلا ريدم ةيحنت دع-بو ،““ة-طرا-ف-لا ة-ن-شسلا

.““طرافلا يرفيف22 ‘ ،يفيقوتب تماق““ كلذ رثإا ىلعو

Œطخ تازواÒا فرط نم ةŸسسÒ اŸا‹ 
’و لمع يأاب موقي’ ›اŸا ÒشسŸا““ نأاب يكاششلا فششكيو
شضفريو ةشسشسؤوŸا ريدم عم قشسني ’و روشضح ’و ءادأا

ةيعوبشسأ’ا قيشسنتلا شسلا‹ ¤إا روشض◊ا اعطاق اشضفر
،““يديكو دوشصقم شضومغ ‘ ةشسشسؤوŸا Òشسأا ينلعج ا‡

›اŸا با--شس◊ا ر--ير“»ـب ىو--ك---ششلا لو---ق---ت مو---ق---يو
Òيشستلاو ةيبÎلا شسلا‹ نود ةينازيŸاو ة-شسشسؤو-م-ل-ل
ءو-شس تا-ه-ب-شش ن-م-شضت-ت ا-ه-نأا م-غر ا-ه-ي-ل-ع ة-قدا-شصŸاو
ةموادم نودب ةشسشسؤوŸا ءاقب نع Óشضف ،دكؤوŸا Òيشستلا

ا-ه-ل-ع-ج يذ-لا ر-مأ’ا ر-ه-ششأا ة-ي-نا-م-ث ةدŸ ة-شسار--ح ’و
نم ؤوطاوتب تارم ةدع ة-قر-شسل-ل ة-شضر-عو ة-حا-ب-ت-شسم
لظ لعافلا نك-لو ةÒث-ك تادو-ق-ف-م ة-ن-يا-ع-مو ا-ه-ل-خاد

.““ةرم لك ‘ ’وه‹

ءاŸاو زاغلا ةروتاف ديدسست تانكسسلا يلغاسش ضضفر
 ءابرهكلاو

ة-ي-ف-ي-ظو-لا تا-ن-ك--شسلا ي--ل--غا--شش شضفر““ ¤إا ة--فا--شضإا
ءابرهك-لا ءا-ب-عأا د-يد-شستو ع-فد Úي-لا◊او Úق-با-شسلاو
ةئŸاب04 وÚ 53ب لعج ام ليوط تاونشسل ءاŸاو زاغلاو
ايقيقح ابهن بهنت Óشصأا ةفيعشضلا ةشسشسؤوŸا ةينازيم نم

ل-ئا-شسو-لاو ة-يو-بÎلا تا-مز-ل-ت-شسم-ل-ل ا-ه-ه-جو-ت شضو-ع
لوقت ىشسنن نأا نود ،““نوناقلا شصني امك ةيجوغاديبلا
معطم اه-ي-ف د-جو-ي ي-ت-لا ة-ي-ثرا-ك-لا ة-لا◊ا““ ىو-ك-ششلا
لاfiو ةشساردلا ماشسقأا اذكو تاه÷ا لك نم ةشسشسؤوŸا
.““ةرادإ’ا

 ةيثراك ةيعسضو ‘ ةسسسسؤوŸا
تا-با-غو ششئا-ششح““ ي-كا-ششلا لو-ق-ي ة-شسشسؤوŸا وز--غ--تو
ا-ن-ه ةر-ثا-ن-ت-م ت’وا-طو ي-شسار-كو را-ج-ششأاو ةد-م--عأاو
لب ،مهرودب نوي-ن-هŸا لا-م-ع-لا مو-ق-ي ’ ا-م-ي-ف ،كا-ن-هو

.““تاباقنلا ىدحإا لووؤوشسم مهامحو مهعجششو اودر“
لك نم ةبيهر ةشسرا‡““ ليجشست ” دقف اذه نم Ìكأا
تاباقنلا فلتflو ةيبÎلا ةير-يد-م ا-ه-ي-ف اÃ فار-طأ’ا
نم وأا ÚقوفتŸاو ءابجنلا ذيمÓتلا نم ةشسشسؤوŸا غيرفتل

نم يفيظو وأا ›ام ذوفنو بشصانم يوذ مهؤوايلوأا ناك
ةعطا-قŸا شسف-ن ‘ Úير-خأا Úت-شسشسؤوÃ م-ه-قا◊إا ل-جأا

ةدارإا جراخو ةيجوغاديبلاو ةيميظنتلا دود◊ا جراخ
قلخ لجأا نم ““ةشسشسؤوملل يجوغاديبلاو يرادإ’ا مقاطلا
 .ةيقبطلا

 تلسشف ضسيسسحتلا تاسسلج لك
ةدع دقعب يد-ح-ت-لا تع-فر““ :د-ق-ف لا-ق ا-م-ك ه-ب-شسح-بو
فانشصأا فلتfl عم ةيلا-ت-ت-م ة-ي-شسي-شس– تا-عا-م-ت-جا
ة-شسشسؤوŸا عور-ششم ¤إا ما-م-شضن’ا ل--جأا ن--م ،Úف--ظوŸا

اهتداعإاو اهل رابتع’ا ةداعإ’ ةكÎششم فادهأا عشضوو
مج-ح ن-ك-ل ةر-م لوأا ا-ه-ي-ل-ع تنا-ك ي-ت-لا ا-ه-ت-ع-م-شس ¤إا
فار-طأ’ا ن-م ا-ف-ي-كو ا-م-ك دادازا ما-ق-ت-ن’او طو-غ--شضلا

ىلع ،““لا◊ا اذه ىلع ةشسشسشسؤوŸا ءاقب نم ةديفتشسŸا
‘  Òي-شست-لا-ب ف-ل-كŸا ›اŸا ÒشسŸا ءا-ف-عإا مد-ع““ رار-غ

نم توأا ذنم ةشسشسؤوŸا ريدم عطاقي يذلاو ةشسشسؤوŸا
غلبŸاو لجشسŸا هبايغو Úيرادإ’ا خيرات لوخد0202
يذلا رمأ’ا وهو ““يرادإ’ا قيشسن-ت-لا تا-شسل-ج ن-ع ه-ب
فلتfl ‘ لمعلا ةقيرط ىلع مهافتلا ّيلع بعشص““

شضفر““ ىإاا رمأ’ا هب لشصوو لب ““›اŸا Òيشستلا لحارم
ÚنومŸا تاقحتشسم  د-يد-شست-ل ع-فد-لا ت’او-ح زا‚إا

ىلع كلذ دعب هشصرحو ةيلاŸا قئاثولا فلتfl زا‚إاو
ةشسشسؤوŸا ريدم تامازتلا ىلع ةيدعب ةباقر ةشسرا‡

.““دعب نعو

فظوŸ دمعتم Úيعتو ةدمتعم Òغ ةدسصتقم
قÓخألا ءيسس

ةدمتع-م Òغ ةد-شصت-ق-م دو-جو““ ¤إا ة-فا-شضإ’ا-ب اذ-ه
’ ›اŸا Òيشستلل ةل-هؤو-م Òغو ا-يÒي-شست ة-ف-ي-ع-شضو
ل-ب ط--شسو--تŸا ىدŸا ى--ل--ع ’و Òشصق--لا ىدŸا ى--ل--ع
‘ ةيزيل‚إ’ا ةغللا ششتفم اهيبأ’ رمتشسŸا لخدتلاو
كي--ها--ن ،““ر--يدŸا تا--ي--حÓ--شصو ة--شسشسؤوŸا نوؤو---شش
ه-ت-ف-شصب ف-ظوŸ يد-ي-ك-لاو د-م-ع-تŸا Úي-ع--ت--لا““ن--ع
هكولشسو هقÓخأا ءو-شسب فور-ع-م ة-ي-بÎلا را-ششت-شسم
عشضوو ريدŸا ةمواقم لجأا ن-م ه-ت-قا-ي-لو ه-بدأا ءو-شسو
انلع ءاÎف’او همتششو هبشسو شضيرحتلاو ليقارعلا

نع ه-جور-خو  ي-عا-م-ت-ج’ا ل-شصاو-ت-لا ع-قاو-م ى-ل-ع
فلتfl ريوشصتب ةين-هŸا رار-شسأ’ا ءا-ششفإاو ظ-ف-ح-ت-لا

امدعب اهرششنو ةيرادإ’ا اه-ق-ئا-ثوو ة-شسشسؤوŸا ق-فار-م
ءادتعÓل ،ىرخأ’ا تاباقنلا ىدحإا لوؤوشسم هلمعتشسا
ةريدم ‘ تاراطإاو Úفظو-م ى-ل-ع ة-ق-ير-ط-لا شسف-ن-ب
ريد-مو ا-ق-با-شس ة-ما-ع-لا ة-ن-ي-مأ’ا م-ه-ي-ف اÃ ة-ي-بÎلا
نا÷ ع--با--ت--ت““ بنا--ج ¤إا اذ--ه ،““ق--با--شسلا ة--ي--بÎلا
هذ-ه ن-م شضير-ح-ت-ب ظ-غ-شضلاو بي-هÎلا ق-ي-ق-ح-ت-لا
يتلا ةÒخأ’ا تاÒيغتلل ازاهتناو ’Óغتشسا تاباقنلا

زا-ع-يإا-ب كلذو ة-ي-بÎلا ة-ير-يد-م شسأار ى-ل-ع تد-ع--ت
نع مايأ’ا نم موي ‘ ر“ ⁄ ةيديك ىواكشش كير–و

.““يرادإ’ا ملشسلا قيرط
Òب-ك كي-ف ي-ل-مأا““ :Ó-ئا-ق هاو-ك--شش ‘ ر--يدŸا شصل--خو
اذه فيقوتو لخدتلا لجأا نم  ماعلا ششتفŸا يديشس
تناك ةيوبÎلا ةشسؤوملل جهنمŸا ميطحتلا اذهو ثبعلا

تا-فÓ-تإ’او بارÿا ’و-ل ة-ي-ق-ي-ق-ح ةرا-ن--م Èت--ع--ت
.““درمتلاو بيشستلاو

ي.ةكيلم :رئاز÷ا
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مأ’او ،ةرارغوب باهولا دبع ة-ل-ئا-ع تد-ع-شس
،مهن-ي-ب ل-ف-ط-ب ضسمÿا تاو-خأ’او ،““رور-شص““
نونح خأاو ،ةلئاع-لا م-شسا ل-م-ح-ي ل-ي-م-ج ن-با
ه-ل رد-ق-لا نأا Òغ ،ه-تاو-خأا ي-م-ح-يو نو--شصي

ضضرÃ ““ليشصأا““ باشصي نأا ’إا أاششي ⁄ ،همكح
هؤوافشش د-ج-ي ⁄ ،لا-شضع
.هيلإا هقيرط دعب
اد-قار ““ل-ي-شصأا““ لاز-ي ا--م

ىفششت-شسÃ ضشار-ف ى-ل-ع
هد-لاو ه-ع-مو ،لا--ششر--شش

نارظتني ،““باهولا دبع““
د-ي ا-م-ه-ل دÁ ن-م ا-يو-شس
¤إا ا-م-هذ-خؤو-يو ،نو-ع-لا

ءارجإ’ ايناŸأا ىفششتشسم
ة-ي--حار÷ا ة--ي--ل--م--ع--لا
Úتن-ث’ا د-ع-ب ،ة-ث-لا-ث-لا
‘ ا-م-هؤوار-جإا ” Úت-ل-لا
م--ل---ح نأا Òغ ،ر---ئاز÷ا
ة-ي-ل-م--ع--لا هذ--ه ءار--جإا
،لا---نŸا بع---شص ةÒخأ’ا

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

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

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

.لاŸا عمج
مكحب ،فيطشس ›اول ةبشسنلاب ءيششلا ضسفنو

ثيح ،فيطشس ةي’و نم هنأا
،هتلباقم بلطو ،ه-ي-لإا ل-ق-ن-ت

نوؤو----ششلا ةر----يد----م نأا Òغ
،ةلباقŸا بلط تشضفر ةماعلا
رجي هنبا ¤إاو هتيب ¤إا دوعيل
هبشسحب ،نكل ،ةب-يÿا لا-يذأا
ى-ت-ح ا-م-ئا-ق ى-ق--ب--ي ل--مأ’ا““

مو--ي تاذ م--ل◊ا ق--ق--ح---ت---ي
ايناŸأا ¤إا ليشصأا هنبا ذخأايو
.““جلاعيل
ل-ف-ط-لا بأا ة-لا-شسر ‘ ءا-جو
تاحفشص ىلع اهرششن ،ليشصأا
ا--ي---جÎم ،كو---ب---شسيا---ف---لا
Úن---------شسÙاو ن---------يÿÒا

توÁ ل-ي-شصأا““ :ه-تد--عا--شسم
‘ للششب بيشصأا امدعب ،ءطبب
ي--ه ا--ه ،ىر---شسي---لا ة---ه÷ا

،““للششلا اهبيشصي أادب هدشسج نم ىنميلا ةه÷ا
هدلاو انأا ،““بلاغ هللا““ يتاوخأا يتوخإا““ افيشضم

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

انهجوت امك ،يدانت نŸ ةايح ’ نكل ،لاŸا عمج

ضسيئر ،““ناÁإا يطاي-خ-ل-ب““ ة-با-ششلا د-ششا-ن-تو
اهمه لمح ،نوب-ت د-يÛا د-ب-ع ،ة-يرو-ه-م÷ا

د-ي-ب ا-هد-مو ا-ه-تد-عا-شسمو ،د÷ا لfi ى-ل-ع
جÓعلا يقلت لجأ’ ““ةÒششأاتلا““ اهحنمو نوعلا
.اشسنرفب
ضسي----نو----ل““ ناÁإا ة----با-----ششلا م-----ع بشسحو
ذ-ن-م تبر-شش ه-ي-خأا ة-ن-با نإا-ف ،““ي-طا-ي--خ--ل--ب

لخدتل أاطخ نع ءاŸا لدب حلŸا حور ،Úتنشس
عم ريرم عارشصو ةÒبك ةماود ‘ اهرثإا ىلع

تدقف اهنأا ىتح ،ضضرŸا
م--شضه ى--ل---ع ةرد---ق---لا
’ ،لاق امك يهف ،ماعطلا

نم لب ،اهمف نم ىذ-غ-ت-ت
Èع ي-ب-ط بو-ب-نأا لÓ-خ
يحشص يكيتشسÓ-ب ضسي-ك
.مويلا ‘ تارم6 هÒغت
تد--ق---ف اذ---ه ن---م Ìكأا
لا-------------------ب◊ا ،““ناÁإا““
’إا اهل دعي ⁄و ةيتوشصلا
،ط--ق--ف ““د--حاو Ó---ب---ح““

““ةد------عŸا““ تد------ق-------فو
ه-----ي-----ل-----عو ،““ءيرŸا»و
حا-ن-ج ى-ل-ع بجو--ت--شسي
ا---ه---جÓ---ع ة---عر----شسلا
تد-كأا ا-مد-ع-ب ا-شسنر--ف--ب
ة--ي--ب--ط--لا ر--يرا--ق---ت---لا
Ÿتا-ي-ف-ششت-شسم ى-ت-حو ،نار--هو ى--ف--ششت--شس
ةيلمعلا اهل ءارجإا ىلع مهتردق مدع رئاز÷ا
ة-ي-ب-ط-لا ر--يرا--ق--ت--لا““ :Ó--ئا--ق ،ة--ي--حار÷ا
Ÿمدع تدكأا لكك رئاز÷او نارهو ىفششتشس
،ةيحار÷ا ةيلمعلا اهل ءار-جإا ا-ه-ت-عا-ط-ت-شسا
ي-خأا ة-ي-عÃ ثي-ث--ح ثح--ب د--ع--بو ه--نأا Òغ““
ىلع ل◊ لشصن نأا انعطتشسا اشسنرفب دجاوتŸا

ضسيرا-ب-ب ،يو-ل نا-شس ،ى-ف-ششت--شسم ىو--ت--شسم

ةيلمعلا اهل ءارجإا-ب ا-نو-نأا-م-طو اود-كأا ن-يذ-لا
008 لدعÃ ،وروأا فلأا73 لباقم ،ةيحار÷ا

ه-نأا ¤إا قا-ي-شسلا ‘ ازÈم ،““م-ي-ت-ن-شس نو-ي-ل--م
ةيعم÷او ترايت ة-ي’و-ب Úن-شسÙا ة-ي-عÃو
قو--ق--حو ة--ن--طاوŸا ة---ي---قÎل ة---ير---ئاز÷ا
قبتي ⁄و ،هلك لاŸا عمج اوعاطتشسا ،ناشسنإ’ا
.اهÒششأات ىوشس مهل
انل تددحو لاŸا لك انعمج““ :ناÁإا مع عباتو
7و لير-فأا2 موي ةيبطلا تا-ن-يا-عŸا د-ي-عاو-م

دعوم ان-ل دد-ح ا-م-ك ،ل-ير-فأا
،يام4 موي ةي-ل-م-ع-لا ءار-جإا

يذ-لا Èكأ’ا ق-ئا-ع--لا نأا Òغ
لقن-ل ا-نا-ع-شسم ل-قر-ع-ي ى-ق-ب
مدع وه اشسنرف ¤إا يخأا ةنبا

اذل ،““ةÒششأات ىلع ا-ه-لو-شصح
ءادن هجون““ :ناÁإا مع لوقي
د-ب-ع ة-يرو-ه--م÷ا ضسي--ئر--ل
نحن““ هل لوقأاو ،نوبت ديÛا
باب نمو  ةيناشسنإا ةلاح مامأا
ةدعاشسŸا دي د-مو ن-ما-شضت-لا
حنمو ا-ن-ت-نوا-ع-م م-كد-ششا-ن-ن
ا-ه-ل ح-م-شست ةÒششأا-ت ا-ن-ت-ن-با
ل-جأ’ ا-شسنر-ف ¤إا ل-ق-ن-ت-لا-ب
.““ةيحار÷ا ةيل-م-ع-لا ءار-جإا

ا-ن-ل-شسار““ ناÁإا م-ع ل--شصاوو
ةي-جراÿا ةرازوو ة-شسا-ئر-لا

⁄و ،لكششŸا ةيوشست متي ⁄ نكلو ةحشصلاو
ا-شصلا-خ ،““ةÒششأا-ت-لا ى-ل-ع ا--ن--ت--ن--با ل--شص–

بلقب ،ة-يرو-ه-م÷ا ضسي-ئر د-ششا-نأا““ :لو-ق-لا-ب
انتدعاشسم هتيعر ىلع دلاوو ،هتنبا ىلع دلاو

بلاطن ’ نحنف ،ةÒششأاتلا ىلع لوشص◊ا ‘
لب ،ةيلمعلا فيلاكت لك ا-ن-ع-م-ج ا-ن-نأ’ لاŸا-ب
لا◊ اوفأارت مكا-شسع-ف ،ةÒششأا-ت ¤إا ة-جا-ح-ب
.““مكتنبا يهف انتنبا

ةشضيرŸا ّمع
ضسينول ““ناÁإا““

:يطايخلب
سسيئر دسشانن

ةيروهم÷ا
انتنبا حنم

““ةÒسشأاتلا““

عقت نأا ردقلا ءاشش ،نيرششعلا اهنشس زواجتي ’ ةباشش ““ناÁإا يطايخلب»
تبرشش أاطÿابف ،اهرمع نم81 ـلا نشس ‘ يهو ›زنم ثداح ةيحشض
اهرمع ةÒبك ةيحشص ةاناعم ‘ لخدتل ءاŸا لدب حلŸا حور ““ناÁإا““

ديÛا دبع ةيروهم÷ا ضسيئر بلاطت مويلا يه هيلعو ،Úتنشس مويلا
لوشص◊ا ىلع اهتدعاشسمو هتنبا لثم اهرابتعاو اهلا◊ فأارلاب نوبت

.اشسنرف ‘ ةيحارج ةيلمع يرŒ ىتح ““ةÒششأات““ ىلع

له
نم

fiنسس
دبع””ـل عÈتي
02ـب ””دودولا

؟ انويلم
د--ب--ع““ ل--ف--ط---لا ة---ل---ئا---ع د---ششا---ن---ت
لا-جرو ن-يÿÒا ،ف--ي--ط--شسب““دودو--لا
ف-ي-لا-ك-ت ى-ل-ع ه-تد-عا-شسم ،لا--م--عأ’ا
ضصيخ-ششتو ة-ي-لوأ’ا ة-ي-ب-ط-لا ة-ن-يا-عŸا

.ميتنشس نويلم02ـب ةردقŸا ،هشضرم
مهنبا نإاف ،دودولا د-ب-ع ة-ل-ئا-ع بشسحو
هذه ءارجإ’ ةشسامو ةلجعتشسم ةجاحب
‘ بغر-ي ن-م ه-ي-ل-عو ،تا-شصي-خ--ششت--لا

لاشصت’ا هناكمإا-ب-ف ،ةد-عا-شسŸا Ëد-ق-ت
وأاÚ 0579392760م--قر--لا ن--يذ--ه--ب

9154931550

ÚنسسÙاب ثيغتسست ““ماسسنأا ةّدح““ ةعيسضرلا
ةد-عا-شسŸ ة-جا-ح-ب ،ف-ي-ط-شس ة-ي’و ن-م ة--ع--ي--شضر ،““ما--شسنأا ةّد--ح»
،ايكرت ‘ دبكلا عرز ةيلمع ءارجإ’ ،ÚنشسÙا تاعÈتلو ةلجعتشسم

زجع ،ميتنشس نويلم006و رايلÃ ةردقم ةيلمعلا فيلاكت نأا Òغ
بولقلا يوذو ن-يÿÒا ناد-ششا-ن-ي ا-م-ه اذ-ل ،ا-ه-ن-ي-مأا-ت ن-ع ا-هاد-لاو
ذاقنإ’ ،ام-ه-تد-عا-شسم ة-ن-شس◊ا بشسك د-ير-ي ن-ملكو ةمي-حر-لا

.امهتنبا ةايح
و--جر--ن ةد---عا---شسم---ل---ل

م---قر---لا---ب لا---شصت’ا
4581758560

f````óGAGä

اهدعاسسي نم رظتنت ““مدقم ةيروح““ ةديسسلا
نابعشش نودمح ىفششتشسم ن-م ““مد-ق-م ة-يرو-ح““ ةد-ي-شسلا د-ششا-ن-ت

Ãا ،نا-شسم-ل-ت-ب ة-ي-ن-غÙن-شسÚ ةيلمعلا ف-ي-لا-ك-ت ى-ل-ع ا-ه-تد-عا-شسم
.ةيحار÷ا

اهل مدقي نم دŒ نأا نود ،دبكلا ‘ ضضرم نم ةيروح ،ةديشسلا Êاعتو
.يرزم دج يعامتج’ا اهتلئاع عشضوو ةلمرأا اهنأاو اميشس’ ،نوعلا دي
:مقرلا اذهب لاشصت’ا ’إا هيلع ام اهتدعاشسم ديري نم لكل هيلعو

1729131970 نب’ا
6721557970  مأ’ا



ةينابشسإ’ا ““سسآا““ ةفيحشص تركذ
لا-ير Úب ا-م ة-شسفا-ن-م كا-ن-ه نأا

مشض لجأا نم ةنولششر-بو د-يرد-م
يدان ةرهوج ي-تا-نو-ك ا-م-ي-هار-بأا

بعÓ----لا  .ÊاŸأ’ا ج----يز----ب-----ي’
قيرفلل مشضنا اًماع12 ـلا بحاشص

و----ششو----شس ن----م ا----ًمدا----ق ÊاŸأ’ا
قلأات دقو ،7102 فيشص يشسنرفلا
ع-م لوأ’ا ه-م-شسو-م ذ--ن--م ةد--ششب
بقل ىلع سسفا-ن-ي يذ-لا ق-ير-ف-لا
لوأ’ا مشسوŸا ‘ .اغي-ل-شسد-نو-ب-لا

نم اًعيرشس هت-شصر-ف ى-ل-ع ل-شصح

،قيرفلا عم اهبعل ةارابم72 لÓخ
اشسنرف بخت-ن-م مو‚ د-حأا نا-كو
فطخ ‘ أادبيل ،كلذك بابششلل
.ابوروأا رابكل ةبشسنلاب ءاوشضأ’ا

12 ت– ‘ باششلا مجنلا كراشش
11 ‘ ا-شسنر-ف بخ-ت-ن-م ع-م ة-ن-شس
يتانوك اميهاربإا زي“و ،ةبشسانم
ثيح ةلئاهلا ةيدشس÷ا هتنميهب
ةينب هيدلو اÎًم49.1 هلوط غلبي
ة-ي-نا-ب-شسإ’ا ة-ف-ي-ح-شصلا .ة-يو--ق
د----يرد----م لا-----ير نأا تح-----شضوأا
رهششأا ةدع ذنم يتانوك نوبقارُي

ه-م-شضل سضر-ع Ëد-ق-ت-ل اًد-ي--ه“
،يفيشصلا ت’اقتن’ا قوشس لÓخ
يتلا ةيعافدلا ةمزأ’ا عم ةشصاخ
Áمشضل امهتجاحو ناقيرفلا اهب ر

ه-تاذ ر-ير-ق-ت-لا .دد-ج Úع-فاد--م

د-----يرد------م لا------ير نأا ح------شضوأا
ن-يد-ي-حو-لا او-شسي-ل ة-نو-ل-ششر-بو
بعÓ----لا م----شض ‘ Úب-----غار-----لا
ىرخأا ةيدنأا تدبأا ذإا ،يشسنرفلا
ي-شسل-ي-ششتو ما--ه تشسو ا--هزر--بأا
هتعبات-م د-ع-ب ه-م-شضب ا-ه-ما-م-ت-ها

اذه أاد-ب-ي ⁄ يذ-لا ر-مأ’ا ،اًد-ي-ج
Úماعلا ةليط رمتشسا لب ،مشسوŸا
ه---شضر---ع----ت د----ع----ب .Úي----شضاŸا
Úم--شسوŸا لÓ---خ تا---با---شصإÓ---ل
يتانوك ءا-عد-ت-شسا ” ،Úي-شضاŸا
جيزبي’ قيرف عافد دئاق حبشصيل

Ãتو--ياد ل--ي--حر د--ي--كأا--ت در--ج
¤إا ل-ب-قŸا م-شسوŸا و-نا-ك--ي--ما--بوأا
ع-فد-ي-شس يذ-لاو ،خ-نو-ي-م نر-يا-ب
›او-ح-ب ددÙا ي-ئاز÷ا طر-ششلا

.وروي نويلم5.24

ةنولششربو لايرلأ Úب عأرشص
جيزبي’ ةرهوج ىلع

ةأاجافم حشضفي رجنيف
ةرظتنŸأ افيفلأ

Úشسرأا يشسنر-ف-لا حازأا
ريوطتلا ريدم ،رجنيف
ةركل ›ود-لا دا–’ا-ب
باقنلا ،““ا-ف-ي-ف““ مد-ق-لا

د--يد--ج حÎق---م ن---ع
ة-ما-قإ’ با-ب-لا ح-ت--ف--ي
ل---ك ⁄ا----ع----لا سسأا----ك
برد--م لا--قو .Úما--ع

يز--ي--ل‚إ’ا لا--ن--شسرأا
ة-ل-با-ق-م ‘ ،ق--ب--شسأ’ا

افيفلا نإا ،ةينو-يز-ف-ل-ت
تآاجافم ةدع ‘ ركفي

لك ابوروأا ·أا ةلوطبو ⁄اعلا سسأاك ةماقإا نمشضتت
متي نأا ىلع ،تاقباشسŸا لودج ةعجارم عم Úماع

،تا-ي-ف-شصت-لا تا-يرا-بŸ طو-غ-شضم لود-ج دا--م--ت--عا
.Úب-عÓ-لا ل-جأا ن-م ة-حار تاÎف دو-جو ةرور-شضو
Êايج يرشسيوشسلا نم ابرقم اراششتشسم رجنيف دعيو
›ا◊ا عشضولا نإا لاقو ،اف-ي-ف-لا سسي-ئر و-ن-ي-ت-نا-ف-نإا
لدا-ع Òغ تاو-ن--شس4 ل-ك ⁄ا-ع-لا سسأا-ك ة-ما--قإا--ب
ىلع زيكÎلا نو-ك-ي نأا بج-يو Úب-عÓ-ل ة-ب-شسن-لا-ب
بردŸا لا--قو .““ة--م--ي--ق تاذ ت’و--ط--ب““ ‘ بع--ل--لا
سسأاك ‘ قرفلا ¤إا ترظ-ن اذإا““ :ق-با-شسلا ي-شسنر-ف-لا
،اماع82-72 رامعأ’ا طشسوتم نوكي ام ةداع ⁄اعلا

تاونشس4 لك لايدنوŸا ةماقإا لظ ‘و ببشسلا اذهلو
،ادد‹ بقللا دشصح ‘ ادج ةدودfi سصرفلا نوكت

نوكي ةلوطبلا نم ةيلاتلا ةخشسنلا يتأات امدنع هنأ’
نوكن اÃر اذل““ :فاشضأاو .““33-23 رامعأ’ا طشسوتم

.ماع لك ⁄اعلا سسأاك ميظنت ¤إا ةجاح ‘

افيفلأ ىطخ ىلع Òشسي دق يبوروأ’أ دا–’أ
·أ’ا يرود داقتنا هل قبشس يذلا ،رجنيف دقتعيو
اشضيأا بجي ⁄اعلا سسأاك بناج ¤إا هنأا ،ةيبوروأ’ا
:احشضو-م ،Úما-ع ل-ك ا-شضيأا ورو-ي-لا ة-لو-ط-ب ة-ما-قإا
ت’وطبلا ميظنت بجي .تاقباشسŸا يقاب اودعبتشسا““

جراخ ةيزاوŸا تاقباشسŸا لك داعبتشساو ةميقلا تاذ
ة-م-هŸا ءا-ي-ششأ’ا سسا-ن-لا كرد-ي نأا بج-ي .ة-ب-ع-ل--لا

بردŸا دقتعيو .““طقف ىنعم تاذ تايرابم سضوخو
فقوتلا تارم ددع سصيلقت بجي هنأا اشضيأا يشسنرفلا
ت’وطبلا م-شسو-م لÓ-خ تا-يرا-ب-م سضوÿ ›ود-لا
لول◊ا Úب نم هنأا ‘ Òكفتلا دوأا““ :حشضوأاو .ةيلÙا
نم ’دبف تايفشصتلا تايرابم طغشض ‘ سشقانتن نأا
سسرا-مو Èم-ت-ب-شسو Èم-فو-نو ر-بو-ت-كأا ‘ ا-ه-ت--ما--قإا

لكششب اهلك اهتماقإاو اهميظنت ةداعإا نكÁ ،وينويو
ر-بو-ت-كأا لÓ-خ ن-ير-ه-شش وأا د-حاو ر--ه--شش ‘ ع--م‹

لقأ’ا ىلع ÚبعÓ-لا ع-شسو-ب نو-ك-ي ى-ت-ح ،ر-ياÈفو
ىتحو سسرام نم ةيدنأ’ا عم بعللا تقو سصيشصخت
عيطتشسي ’ هنأا (ا-ما-ع17) رجنيف دقتعيو .““وي-نو-ي
نأا دكأا هنكل ،بيردتلا لا‹ ¤إا ةدوعلا داعبتشسا
دعبتشسأا ’““ ”أاو .افيفلا عم لمعلا نم Òثكلا هيدل
ريوط-ت ‘ ة-م-شصب كر-ت د-يرأا ي-ن-ك-ل ا-ي-ئا-ه-ن ر-مأ’ا
ةمهاشسŸاو خيرويز ‘ ثاحبأ’ا زكرمو ةيÁداكأ’ا
،اشضيأا اهلخادو ،ابوروأا جراخ مدقلا ةرك نوكت يكل

مدقلا ةرك و‰ ىشسنن ’ اشضيأا انوعدو لشضفأا لاح ‘
.““كلذل معدلا نم Òثكلل ةجاح ‘ يهو ةيئاشسنلا

نم وروي نويلم421
سسأأري ىتح اتروب’

ةنولششرب
ةديحولا ةنامشضلا نكي ⁄ تا-با-خ-ت-ن’ا ‘ حا-ج-ن-لا
ةنولششرب يدان سسيئر بشصنم اتروب’ ناوخ ›وتل
يدا-ن ة-شسا-ئر-ب زو-ف-لا ‘ ح‚ ا-ترو-ب’ .Êا-ب--شسإ’ا
‘ تيرجأا تاباختنا دعب ،ًارخؤوم Êابشسإ’ا ةنولششرب
¤وتي يك نكلو ،يرا÷ا  سسرام رهشش نم عباشسلا

ايلام اغلبم عفد هيلع بجوتي ناك ،ًايمشسر هبشصنم
““وفي-ترو-ب-يد ود-نو-م““ ة-ف-ي-ح-شص تح-شضوأاو .اÒب-ك
بجو-ت-ي يدا-ن-ل-ل ةد-يد÷ا ةرادإ’ا نأا ة-ي-نا-ب--شسإ’ا

ن-م ٪51 عفد اينا-ب-شسإا ‘ ح-ئاو-ل-لا بشسح-ب ا-ه-ي-ل-ع
ن-م ما-يأا01 لÓ-خ ‘ ة-ي-لا◊ا يدا-ن-لا ة-ي-ناز--ي--م

غلبم عفد ‘ اتروب’ ح‚و .تاباختن’ا ‘ مهحا‚
نويلم6.421 و-ح-ن-ب رد-قŸاو ،ة-ي-ناز-يŸا ن-م ٪51ـلا
عيمجتب ماق اتروب’ نإاف ةفيحشصلا بشسحبو .وروي
يدانلا ناك-مإا-ب ح-ب-شصي-ل سصاÿا ه-با-شسح ن-م غ-ل-بŸا

ح-ئاو-ل-لا ي-هو ،ًا-شسي-ئر ي-م-شسر ل-ك-ششب ه-ب--ي--شصن--ت
 .اينابشسإا لخاد ةيدنأ’ا عيمج عم ةمدختشسŸا
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ا-هزر-بأا ة-ي-ف-ح-شص ردا-شصم تف--ششك
مجنلا نأا  ةيلاطيإ’ا ““تروبشس وتوت““
ود-لا-نور و-نا-ي-ت-شسير-ك ›ا-غ--تÈلا
لاير نم دت-يا-نو-ي ÎشسششناŸ بر-قأا

تنا-كو .›ا◊ا تقو--لا ‘ د--يرد--م
مجنلا نأا تدكأا دق ةيفحشص ثيداحأا
ن-ع ل-ي-حر-لا ‘ بغر-ي ›ا-غ--تÈلا

لا--ير ¤إا ةدو--ع--لاو سسو--ت--ن--فو--ج
مشسوŸا نم ةيادب ديدج نم ديردم
عدو د-ق نا-ك سسو-ت-ن-فو-ج .ل-ب--قŸا

رششع ةتشسلا رود نم لاطبأ’ا يرود
امدعب ›اوتلا ىلع ةي-نا-ث-لا ةر-م-ل-ل
،›ا-غ-تÈلا و-ترو-ب زواŒ ‘ ل--ششف
ة-ي-بوروأ’ا سسوؤو-ك-لا قر-عأا عدو-ي-ل
¤إا ا-هد-ي-ع-ي-ل ود-لا-نور ءا-ج ي-ت-لا

ي-بوروأ’ا جورÿا ذ-ن-مو .ه-ن-ئاز-خ
طوا– ل-ي-حر-لا تا--ع--ئا--شش تأاد--ب

ه-عا--شضوأا ءو--شس ل--ظ ‘ ود--لا--نور
ام ققحي ⁄ ثيح ،سسوتنفوج ةقفر
ةبرجتلا أادبي نأا لبق هيف لمأاي ناك

،كلذ لوحو .8102 ماعلا فيشص ‘
ن-م د-يد-ع-لاو سسآا ة-ف-ي-ح-شص تلا--ق
Úب ام تاثداÙا نإا ىرخأ’ا رداشصŸا

ديردم لايرو ودلانور ونايتشسيرك
،ر-ه-ششأا ذ-ن-م ل-ع-ف--لا--ب ةر--م--ت--شسم
ءا-شسم ن-م ة--ياد--ب ط--ق--ف تشسي--لو
 .يشضاŸا ءاثÓثلا

 تاجيوتتلل دتيانويلأ ةداعإأ ديري
تر-ج--ف ““ترو--ب--شس و--تو--ت““ ن--ك--لو

¤إا ةدو--ع--لا نأا تد---كأاو ةأا---جا---فŸا
مجنلل ةبشسنلاب دتيانوي Îشسششنام
لاير ¤إا ةدوعلا نم برقأا ›اغتÈلا

تايطعŸا هيلإا Òششت اŸ اًقفو ديردم
مجنلا زاف ديردم لاير ‘ .ةيلا◊ا
يرود-ل با-ق-لأا ة-ع-برأا-ب ›ا-غ--تÈلا
ةركلل باقلأا ة-ع-برأاو ا-بوروأا لا-ط-بأا
‘ ا-ه-ق-ق-ح ةد-حاو د-ع-ب ة-ي-ب-هذ-لا

مظعأا حبشصأاو ،دتيا-نو-ي Îشسششنا-م
954 ديشصرب يدانلا خيرات ‘ فاده
‘و .ةارا--ب---م934 ‘ فد----------ه
ة-ياد-ب تنا-ك د-ت-يا-نو-ي Îشسششنا--م

لاطبأا يرودب جيو-ت-ت-لاو را-ج-ف-ن’ا
مشسح كلذكو ¤وأ’ا ةرملل ابوروأا
ة-ياد-ب ‘ ¤وأ’ا ة-ي-ب-هذ-لا ةر-ك--لا

م--ج--ن--لا ع---م يدر---ف---لا ه---عار---شص
تدكأاو .يشسيم لينويل ينيتنجرأ’ا

““تروبشس وليد يÒيروك““ ة-ف-ي-ح-شص
نويلم92 غلبم ددح سسوتنفوج نأا
ن-ع ءا-ن--غ--ت--شس’ا ل--جأا ن--م ورو--ي

لÓ-خ ›ا-غ-تÈلا م-ج-ن-لا تا--مد--خ
.ةلبقŸا ةيفيشصلا ت’اقتن’ا مشسوم
ةد-يد-ع تا-ن-ه-ك-ت كا-ن-ه نأا ر-كذ-ي

لو--ح ةÒخأ’ا ةÎف--لا ‘ تر--ه---ظ

جور---خ د---ع---ب ،ود----لا----نور Òشصم
نم رششع ةتشسلا رود نم سسوتنفوج
Êاثلا مشسوملل ابوروأا لاطبأا يرود

ي-ت-لا كل-ت ا-هزر-بأا ،›او-ت--لا ى--ل--ع
.ديردم لاير ¤إا ةدوعلاب هطبرت

  وششناشس ليدب دراطي دتيانويلأ
ى-ع-شسي د-ت-يا-نو-ي Îشسششنا-م يدا--ن
وششناشس نوداج ليدب ىلع لوشصحلل
غن-ي-ترو-ب-شس فو-ف-شص ن-م سصخرأ’ا
!وروي نوي-ل-م06 لباق-م ة-نو-ب-ششل

ةيزيل‚إا ةيفحشص ريرا-ق-ت تف-ششك
دتيانوي Îشسششنام يدان ةبغر نع

بعÓلا تا-مد-خ ى-ل-ع لو-شص◊ا ‘
نم سشيفلاشسنوج ورديب ›ا-غ-تÈلا

ءاج .ةنوبششل غنيترو-ب-شس فو-ف-شص
ة-ف-ي-ح-شص تر--كذ ا--م بشسح--ب اذ--ه

نأا تد-كأا ي--ت--لاو ،““فار--غ--ي--ل--ي--ت““
تا-ما-م--ت--ها ‘ ل--خد د--ق بعÓ--لا

نم همدق ام دعب دتيانوي Îشسششنام
.يرا÷ا م---شسوŸا ‘ تا---يو---ت----شسم
دق يدانلا نأا ةف-ي-ح-شصلا تح-شضوأاو
‘ ة--ع--با--تŸا ت– بعÓ---لا ع---شضو
نوكيشس ه-نأا ىأارو ،ة-ي-شضاŸا ةÎف-لا
و-ششنا-شس نودا÷ ›ا--ثŸا ل--يد--ب--لا

كلÁو  .دنو“رود ايشسوروب بع’
عم هدقع ‘ اًيئازج اًطرشش بعÓلا

هتميق غلب-ت ة-نو-ب-ششل غ-ن-ي-ترو-ب-شس
هل حمشست ،وروي نو-ي-ل-م06 ›او-ح

 .قيرف يأ’ يروف لكششب ليحرلاب

fiوريوغأأ بشضغيو هماقرأاب ينيعبشس نب حاتجي زر

ةيقحأا ىل-ع ،يدو-ع-شسلا ح-ت-ف-لا بع’ Êادو-شس لÓ-ه ي-بر-ع-لا د-كأا
فشصنل لهأا-ت-لاو ،1-2 ةدج دا–ا هفيشضم مامأا زوف-لا-ب ي-جذو-م-ن-لا
ةيشضايرلا تاونقلل ح-ير-شصت ‘ ،Êادو-شس لا-قو .كلŸا سسأا-ك ي-ئا-ه-ن
سسأاك يئاهن فشصنل لهأات-لاو زو-ف-لا ى-ل-ع ه-ل-ل د-م◊ا““ :ة-يدو-ع-شسلا
ةÒبكلاو ةليم÷ا ةارابŸا هذه ىلع دا–’او حتفلا ركششنو ،كلŸا
يبهذلا عبرملل لهأات-لا ق-ح-ت-شسنو اÒب-ك ىو-ت-شسم ا-ن-مد-ق ،ة-ل-ي-ل-لا
ÚبعÓلا ركششأاو ،ةارابŸا لم‹ ىلع ًابيرق-ت ا-نر-ط-ي-شسو ،سسأا-ك-لا-ب
.““ةÒبكلا مهتادوه‹ ىلع يدانلا ةرادإاو ينفلا زاه÷او

ءأذ◊أ ةشصق هذهو Òبك بع’ انتاب
Òبك بع’ انتاب دارم““ :هقافر لوح ينطولا بختنŸا مجاهم لاقو
هتحنم يششر‹و ،اÒثك اندعشسأا ةليللا هلجشس يذلا ليم÷ا هفدهو
،Êاثلا فدهلا هب لجشسو ،ليدبك هلوخد دنع يب سصاÿا ءاذ◊ا

ركفن ،قحتشسم انلهأا-تو ،م-ئاد ل-ك-ششب ه-ب بع-ل-ل ه-ل ه-ح-ن-مأا فو-شسو
،يرودلاب يلهأ’ا مامأا ةبعشص ةاراب-م ا-نر-ظ-ت-ن-تو ةو-ط-خ-ب ةو-ط-خ

نوكي نل سسأاكلا يئاهن فشصنب نواعتلا ءا-ق-لو ،ا-ه-ب زو-ف-ل-ل ى-ع-شسنو
.““Óهشس

  بقلل حمطنو أÒبك ىوتشسم انمدق :Êأدوشس

ةمحر نب نع عفأدُي ليفين يراغ
،ةمحر نب ديعشس يرئاز÷ا ›ودلا نع ،ليفين يراغ ،دتيانوي Îشسششنام ةروطشسأا عفاد
يا-ك-شس““ ةا-ن-ق ل-ل-ح-ُم ثد–و .ما-ه تشساو ة-ل-ي-ك-ششت ‘ ل-يد-ب ر-شصن-ع-ل لو– ا-مد--ع--ب

مامأا طايتح’ا يشسرك ىلع ينيزن’و ةمحر نب هكÎب ،أاطخأا زيوم““ :Óئاق ““سستروبشس
نأاو ةشصاخ ،ديكأات لكب ةرياغُم ةجيت-ن-لا تنا-ك-ل ة-ياد-ب-لا ذ-ن-م ا-م-ه-ب ع-فد و-لو .و-ي ناŸا
فشصن ةدŸ ،ةيرحشسلا تاغوارŸُا بحاشص كراششو .““هلاوحأا لشضفأا ‘ نكي ⁄ سسفانŸُا

هابتن’ا هيلإا بذج هنكل .رم◊ا Úطايششلا مامأا قرافلا ةعانشص نع اهيف زجع ،ةعاشس
ثيح ،زيدنانÒف ونورب ويناŸا ‘ بع’ نشسحأا اهب طقشسأا يتلاو ،ةقراÿا هتراهŸ رظنلاب
.يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم ىلع يزيل‚’ا يرودلا قاششع نم Òثكلا هعم لعافت

 هل فده لوأأ نع ثحبي لأزي ’
حجني ⁄ هنا ’إا ،ةينفلا هتاردق تابثإا ةلحرمو ،كششلا ةلحرم زواŒ ةمحر نب نأا مغرو
وحن همودق ذنم فيدهتلا نع همايشص هب يهن-ي-ل ،د-ي-حو فد-ه و-لو ل-ي-ج-شست-لا ‘ د-ع-ب
مشسوŸا يزيل‚’ا ¤وأ’ا ةجردلا يرود ‘اده زربأا Úب نم ناك يذلا وهو ،ماه تشسيو
.مرشصنŸا

لهأاتيو قلأاتلأ لشصأوُي لأزغ
ايكرت سسأاك يئاهنل

م---ج---ن---لا ل----شصاو----ُي
د---ي----ششر ير----ئاز÷ا

هقيرف عم قلأاتلا لازغ
دعب يكÎلا سشاتكششب
يئاهنل لهأاتلل هداق نأا

مّد-قو .ا-ي-كر--ت سسأا--ك
ةÒب-ك ةارا-ب--م لاز--غ

Òه--شش كا--ششا--ب ما--مأا
‘ ع--ي---م÷ا تل---ع---ج

ه--ب د--ي--ششي ا--ي---كر---ت
رو--ط--ت ه--نأا ة--شصا---خ
.م--شسوŸا اذ--ه اÒث---ك
م---ج---ن---لا ى---ع----شسيو
ق-ي-ق-ح-ت--ل ير--ئاز÷ا

سسأا--ك---لا ة---ي---ئا---ن---ث
لهأاتŸاو ةلوطبلا ‘ ردشصتŸا قيرفلا هنوك مشسوŸا اذه ةلوطبلاو
.ايكرت سسأاك يئاهنل

 مشسوŸأ ةليكششت نمشض نوكيل ةتباث ىطخب Òشسي
نوكيل مشسوŸا اذه ةتباث ىطخب يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا Òشسيو
نأا عقوتي ثيح ،زاتمŸا يكÎلا يرودلا ‘ ÚبعÓلا نشسحأا Úب نم
هنأا اÃ ،ةيكÎلا ةلوطبلل ةي-لا-ثŸا ة-ل-ي-ك-ششت-لا ‘ ا-ب-شصن-م ل-غ-ششي
تاريرمتلل اÁد-ق-ت Ìكأ’ا Úب-عÓ-لا ة-م-ئا-ق سسأار ى-ل-ع د-جاو-ت-ي
’إا هي-ل-ع قو-ف-ت-ي ’ ثي-ح ،ا-بوروأا ‘ ى-ت-حو ا-ي-كر-ت ‘ ة-م-شسا◊ا

.Úك يراهو رلوم سساموت

هتدوع لجأأ نم نوطغشضي Îشسيل راشصنأأ
كلتÁ يذلا يزيل‚إ’ا Îشسيل يدان راشصنأا طغشضي رخآا بناج نم

قيرفلل هتدوع لجأا نم زرجدور ندنارب بردŸا ىلع لازغ دقع
تقو ‘ ،مشسوŸا اذه تف’ لكششب قلأات يذلا وهو ،مداقلا مشسوŸا
ىلع نيرداق Úبع’ با-ي-غ ن-م يدا-ن-لا ناد-ي-م ط-شسو ه-ي-ف Êا-ع-ي
هتدوع عيم÷ا عقوتي نيأا ،يرداف ةدايقب يمامأ’ا طÿا ةرياشسم
.هل ةفاشضإ’ا Ëدقتل يدانلا عم مداقلا مشسوŸا ةوقب

فأدهأ’أ ةعانشص ‘ بختنŸأ ‘ هقافر مدقتي
‘ يرودلا فاده بقل ىلع نوشسفاني Úيرئازج Úمجاهم بايغ ‘

flب-ع’ ءا-ن-ث-ت-شسا ع-م ة-ي-بوروأ’ا ت’و-ط-ب-لا ف-ل-تÚ امهو طقف
نمشض لئاوأ’ا ةرششعلا عم نيدجاوتŸا روليد يدنآاو زرfi سضاير
ودبت ،›اوتلا ى-ل-ع ي-شسنر-ف-لاو يز-ي-ل‚إ’ا يرود-لا ‘ Úفاد-ه-لا

ثيح ..رادتقاب ةيرئاز-ج ة-م-ه-م ة-ن-شسلا هذ-ه فاد-هأ’ا ة-عا-ن-شص
ثيح نم امfiÎ امشسو-م ة-ير-ئاز÷ا ةر-ك-لا مو‚ ن-م دد-ع مد-ق-ي
بوشسÙا يكÎلا سشاتكيششي-ب م‚ ء’ؤو-ه سسأار ى-ل-عو ة-عا-ن-شصلا

ةرير“21 مقر عوبشسأ’ا اذه غلب يذلا لازغ ديششر ،ابوروأا ىلع
‘ بعÓلا لّو–و ،ةرحاشسلا ىرشسيلا همدق نم ةمشساح ةيريرح
لك ‘ هبردم نأا نم مغرلاب ةعانشصلا ‘ ةرهاظ ¤إا زيجو فرظ
بعÓب هÒيغت ¤إا عراشسي زوفلا ةجيتن ىلع نئمطي امدنع ةرم
،ةدقعŸاو ةبعشصلا تامهملل هكرتو هتقاي-ل ى-ل-ع ة-ظ-فا-ح-م-ل-ل ر-خآا

جيوتتلا لجأا نم مشسوŸا اذه ةشسارششب سسفاني قيرفلا نأا ةشصاخ
ةهجاوŸا ‘ لباقيشسو تاو-ن-شس ذ-ن-م ه-ن-ع بئا-غ-لا ي-كÎلا بق-ل-لا-ب
.هششتخبÔيف ليزوأا دوعشسم ءاقفر ةمداقلا

›وغيف ديعيشس ÒËت
Ÿأ هزكرŸلشضف 

ة-ي-ف--ح--شص ردا--شصم تف--ششك
ÒËت —ا---ف نأا ،ة---ي---كر----ت
ذخ-تا يار-شس ة-ط-ل-غ برد-م
ير-ئاز÷ا سصو-شصخ-ب هرار-ق
›و-غ-ي-ف .›و-غ-ي-ف نا-ي-ف-شس
ة--ل--ي--ك--ششت---ل---ل دو---ع---ي---شس
يكÎلا قيرفل-ل ة-ي-شسا-شسأ’ا

نيأا يكيتكتلا جهنلا Òيغت عم
‘ ““وشسوشس““ ىلع د-م-ت-ع-ي-شس
م--ج--ن--لا .ل--شضفŸا هز---كر---م
قاورلا ل-غ-ششي-شس ير-ئاز÷ا
عم2-4-4 ة--ط--خ ‘ نÁأ’ا
د--مfi ى---ل---ع دا---م---ت---ع’ا

 .موجهلا ‘ واكلافو ىفطشصم

بقللأ فطÿ أÒثك هيلع لوعي
طشسولا طخ سشاعنإ’ يرئاز÷ا مج-ن-لا ى-ل-ع اÒث-ك ÒËت لّو-ع-ُيو

يئا-ن-ث اÒث-ك د-عا-شست-شس ةر-حا-شس تار-ير-م-ت-ب زا-تÁ ه-نأا ة-شصا-خ
Úن-شس ن-م ا-ه-ب-شست-كا ةÒب-ك ةÈخ كل-تÁ ه-نأاو ة-شصا-خ .مو-ج-ه-لا

هرورم دعب اÎل‚ا ‘ وأا ايشسنلاف عم ةينابشس’ا اغيللا ‘ هدجاوت
‘ ةداقلا دحأاك هعشضي ÒËت نإاف كلذل ،Êدنللا ماه تشسيو ىلع

.تاجيوتتلا وحن هتدايقل يدانلا

اب’أأ ليكو نم لايرلأو ةنولششرب رذحي نريابلأ
خنويم نرياب م‚ ناك رفيلوأا برعأا
›ا◊ا يدا-ن-لا ةرادإا و-شضعو لز-ت-عŸا

ا-ب’أا د-ي-فاد رار-ق ن-م ه-جا-عز-نا ن-ع
ق-ير-ف--لا فو--ف--شص ن--ع ل--ي--حر--لا--ب
ةنولششرب تاشضوافم لظ ‘ ،يرافابلا

‘ اذ-ه ءا-ج .ه-م-شضل د-يرد-م لا-يرو
ةفيحشص اهتلقن ةيفحشص تا-ح-ير-شصت
عم لماعتلا نأا اهلÓخ د-كأاو ،““ر-ك-ي-ك““

عقاولا نع هلاشصفنا رهظأا اب’أا ليكو
انأا ام ةقيرطب““ :ناك لاقو .هتابلط ‘

دقل ،ليحرلاب اب’أا رار-ق ن-م ءا-ت-شسم
ع-قاو-لا ن-ع لا-شصف-نا دو-جو تظ-ح’

نحن““ :فاشضأاو .““هلام-عأا ل-ي-كو ىد-ل
سصخشش وه ،اÒًثك ا-ب’أا د-ي-فاد رد-ق-ن
ا-ًيدو نو-ك-ي ا-م ا-ًمودو ،ي-ئا--ن--ث--ت--شسا

ءيشش لك انلواحو ،راوحلل ا-ًت-ح-ف-ن-مو
ظافتح’ا ةرورشض ىلع اًدكؤوم لمكأاو .““قافتا يأ’ لشصن ⁄ اننكل ،انعم ىقبي ىتح

يتلا تاشسفانŸا عم بشسانتت تايوتشسم اومدق اŸاط قيرفلا فوفشص ‘ رابكلا موجنلاب
ليونام لاثمأا عم ديدجتلا ركذتن ’ اذاŸ““ :اًرخاشس هتاملك ىهنأاو .خنويم نرياب اهلخدي
تا-يو-ت-شسŸا سسف-ن نو-مد-ق-ي او-نا-ك اذإا د-يد-ج ن-م ي-ك-شسفود-نا-ف-ي-ل تر--بورو ر--يو--ن
ديفاد تامدخ ىلع لوشص◊اب متهم ةيدنأ’ا نم ديدعلا نأا ركذلاب ريدج .““!ّ؟ةيلا◊ا
.ديردم لايرو ةنولششرب مهشسأار ىلع ،مه◊اشصل اب’أا

مهتي ةرهاظلأ لامعأأ ليكو
ودلانور هتناهإاب ةنولششرب

يد ودلانور يليزاÈلا مجنلا ليكو ينيششنارب Êافويج فششك
نع هلكوم ليحر بابشسأا نع ديردم لايرو Îنإا ةروطشسأا اميل
ةيفحشص تاحيرشصت ‘ اذه ءاج .هتÒشسم ةيادب ‘ ةنولششرب
ءاج ليحرلا نأا اهلÓخ دكأاو ،““اكرام““ ةفيحشص حلاشصل اهب ¤دأا
ةناهإاو ديدجتلا ة-ي-ل-م-ع ع-م ة-نو-ل-ششر-ب ل-ما-ع-ت ءو-شس بب-شسب

ديدŒ لجأا نم تاشضوافŸا انأادب““ :ينيششنارب لاقو .ودلانور
قيرفلا يماfi ناكو ،مايأا ةدعل ترمتشساو ةنولششرب ‘ هدقع
طر-ششلا ى-ل-ع نا-ك ه-ل-ك فÓ-ت-خ’او سسي-ئر-لا بئا-نو دو-جو-م
ةنولششرب ‘ قدنف نم ودلانور عم تبهذ““ :فاشضأاو .““يئاز÷ا
دق اوناك ولو ةنولششرب عم اًعامجإا اندقعو ،› كيرشش لزنم ¤إا

سضÎعن نكن ⁄““ :فدرأاو .““هيلع عقونشس انك انل اًدقع اومدق
دوقع نود ةطيشسب رومأ’ا ىقبت نأا اندرأا اننكل ،ديدجتلا ىلع
لبقتشسم عشضن نأا ديرن نكن ⁄ ،ءايششأ’ا كلت وأا روشصلا قوقح

انكو قافتÓل انلشصوت““ :لمكأاو .““رطخ ‘ ⁄اعلا ‘ بع’ لشضفأا
Îنإا Èخأا ىتح نذإ’ا مهنم تبلطو عيم÷ا انحفاشصو هب ءادعشس
رومأ’ا نكل يفحشص ر“ؤوم ىلع قافت’ا ”و ،ىهتنا ءيشش لك نأا

Òغ رومأا نع اونلعأا ثيح ،هيلع انقفتا يذلا لكششلاب رشست ⁄
.““لحرن نأا يرورشضلا نم ناك كلذل ،اهيلع انقفتا يتلا كلت

ديردم نم Îشسششنام ¤إأ برقأأ ودلانور
زوف ‘ زرfi سضاير يرئاز÷ا مجنلا مهشسأا

ايشسورب ىلع يزي-ل‚إ’ا ي-ت-ي-شس Îشسششنا-م
لباقم نود Úفده-ب ÊاŸأ’ا خا-بدÓ-غ-ن-ششنا-م
لاط-بأا يرود-ب61ـلا رود با---------يإا ‘ كلذو
ة--ل--ي--ك--ششت ‘ ةارا--بŸا زرfi أاد--بو .ا--بوروأا
ةعانشص نم نكمت-ي-ل ،ة-ي-شسا-شسأ’ا ي-ت-ي-شسلا
يد نفيك يكيجل-ب-لا ه-ل-ي-مز-ل لوأ’ا فد-ه-لا
ةيادب ىل-ع ة-ق-ي-قد21 رور-م د-ع-ب ن-يور--ب
ير-ئاز÷ا ›ود--لا بعÓ--لا سسŸو .ءا--ق--ل--لا
ةبشسن تغلب ثيح ،ءاقللا لاوط ةرم56 ةركلا

زرfi مد------قو .٪7 ة-ح-جا-ن-لا ه-تار-ير“
5 لشسرأا اميف ،هئÓمزل Úتيحاتفم Úترير“
⁄ نك-ل ة-غ-لا-ب ةرو-ط-خ تل-ك-شش تا-ي-شضر-ع
..فادهأ’ اهنم ايأا يتيشسلا مو‚ مجÎي

.... نكل سصرف5 نم ليجشستلأ ‘ لششف
5ـب خا-بدÓ-غ ى-مر-م د-يد--ه--ت زرfi لوا--حو
Úمئاقلا Úب طقف امهنم ناتنثا ،تاديدشست
يعفادم زواŒ عاط-ت-شسا ا-م-ي-ف ،ة-شضرا-ع-لاو
5 ل-شصأا ن-م تا--غوار--م3ـب ÊاŸأ’ا ق-ير-ف--لا

fiةيئانثلا تاعارشصلا ديعشص ىلعو .ت’وا،
٪05 ةبشسنب يأا ،21 لشصأا نم6 ‘ زرfi قوفت
ةر-ك يأا سصÓ-خ-ت-شسا ‘ ل-ششف ا-م-ي-ف ،ط-ق--ف
للشستلا ةديشصم ‘ زرfi ط-ق-شسو .ة-ي-ئاو-ه
،Úترم ةغوارملل سضرعت اميف ،ةدحاو ةرم
ى--ل--عأا Êا--ث ““erocsafos““ عقو-م ه-ح-ن-م-ي-ل
نيورب يد ه-ل-ي-مز د-ع-ب (01 ن-م7.7) مييق-ت
ىلعأا ““دروكشسوه ““ عقوم هحنم امنيب ،(8.7)
.01 نم ةجرد60.8 عقاوب ،ةارابŸا ‘ مييقت

 كلذك ابيط أدودرم مدق ينيعبشس نب
،رخآا يرئازج روه-ظ ا-شضيأا ةارا-بŸا تد-ه-ششو
Òه--ظ ،ي--ن---ي---ع---ب---شس ن---ب ي---مار و---هو ’أا

ذنم هنطاوم عم هجاوت يذلا ،خابدÓغنششنام
.88 ةقيقدلا ‘ ه-لاد-ب-ت-شسا ى-ت-ح ة-ياد-ب-لا

ام ىتح ةارا-بŸا ا-ما-ع52ـلا بحا-شص سضا-خو
عطتشسي ⁄ هنكل ،Úتق-ي-قد-ب ة-يا-ه-ن-لا ل-ب-ق
ىلع لشضفأا ناك اميف ،ةيموجه ةمشصب كرت
4 داعبإاب ينيعبشس نب ماقو .يعافدلا ديعشصلا

ا-م-ي-ف ،فو-ي-شضلا ءاز-ج ة-ق-ط-ن-م ن-ع تار-ك
ما--قو ،ةد--حاو ةر--م ة--غوار--م--ل--ل سضر--ع--ت
تا-عار-شصلا ىو-ت-شسم ى-ل-عو .3ـل يدشصت-لا-ب
ةركلا يرئاز÷ا Òهظلا سصلختشسا ،ةيئانثلا

ققح امي-ف ،تÓ-خد-ت9 ل-شصأا ن-م تار--م6
.ة-ي-ئاو-ه-لا تار-ك--لا ‘ ٪001 حا‚ ة--ب---شسن
اميف ،ةدحاو ةفلاfl يني-ع-ب-شس ن-ب بك-تراو
هشسŸ مغر كلذو ،اهلثم ‘ ةقاعإÓل سضرعت
ن-ب قو-ف-تو .ةارا-بŸا لاو--ط ةر--م35 ةر-ك-لا

ة-قد ة-ي-حا-ن ن-م ه-ن-طاو-م ى-ل-ع ي-ن-ي-ع-ب--شس
نك-م-ت-ي ⁄و .٪08 تغلب يت-لا ،تار-ير-م-ت-لا
،ةيفاك تايشضرعب هئÓمز دادمإا نم بعÓلا

ا-ه-ف-لا-ح-ي ⁄ ةد--حاو ة--لوا--حÃ ما--ق ثي--ح
Úت-ح-جا-ن Úت-غوارÃ ما-ق ا-م-ن-ي-ب ،حا-ج-ن-لا
ةرير“ ينيعبشس نب لشسرأاو .٪001 ةبشسنب

اميف ،Úت-لواfi ل-شصأا ن-م ة-ح-جا-ن ة-ي-لو-ط
زنزيتيشسلا ىمر-م ى-ل-ع د-يد-شست-لا ‘ ل-ششف

لشصحي-ل ،ةارا-بŸا بع-ل-م ن-م ه-جور-خ ى-ت-ح
.(01 نم9.6) مييقت ىلع

وريوغأأ ““نوكلأ““ بشضغي هرحشس
بعل ةقيرط ‘ يرذ÷ا لو-ح-ت-لا نأا-ب ود-ب-ي
بشضغ راثأا ،زرfi سضاير ،يرئاز÷ا ›ودلا

،ي--ت--ي--شس Îشسششنا--م فو--ف---شصب ه---ل---ي---مز

اذه رهظو .وريوغأا ويجÒشس ي-ن-ي-ت-ن-جرأ’ا
ليدبك ،اهبعل يتلا قئاقدلا لÓخ ايلج رمأ’ا

،يتيشس Îشسششنام اهيف زاف يتلا ةهجاوŸا ‘
Úفدهب ،خابدÓغنششنام ايشسورب باشسح ىلع
يرود يئاهن ع-بر-ل ه-ل-هأا-ت ن-م-شضي-ل ،در نود
ةرفاشص دع-ب ““نو-ك-لا““ ر-ه-ظو .ا-بوروأا لا-ط-بأا
ثيح ،بشضغلا ةمق ‘ وهو ،ةÒخأ’ا مك◊ا

،نوشسراك توكشس ه-ل-ي-مز-ل ه-ب-شضغ ن-ع Èع
ةحيرشصو ةحشضاو ةرابعب ،ثلاثلا سسرا◊ا

.““› ةركلا نوررمُي ’ مهنٕا““ :Óئاق
،ة-ي-نا-ط-يÈلا مÓ--عٕ’ا ل--ئا--شسو تÈت--عاو
يخيراتلا فادهلا نأا ،ÚعباتŸا نم ديدعلاو
ŸشسششناÎ سضاير يئانثلا دشصقي ناك ،يتيشس

fiف-ي-كو ،زرÚ سصاخ ل-ك-ششبو ،ن-يور-ب يد
ى---ع---شسي نا---ك يذ---لا ير---ئاز÷ا بعÓ----لا
تاطقللا تلقنو .قرطلا ى-ت-ششب ف-يد-ه-ت-ل-ل
اهيلع رهظ يتلا ءايتشس’ا ةلاح ةينويزفلتلا
نم Ìكأا ‘ هد-ي ع-فر-ب ما-ق ا-مد-ع-ب ،ور-يو-غأا

اهب موقي يتلا تارايÿا ىلع اجتfi ،ةبشسانم
.ىرشسُيلا مدقلا بحاشص
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؟ملعت له
Ÿ؟اهراغصص ططقلا لكأات اذا

ديلاوŸا اهراغسص تلكأا ةط-ق-لا نأا ي-بر-ع-لا ن-طو-لا ‘ ر-سشت-ن-ي
لكأات Óً-ع-ف ل-هو ؟كلذ ءارو بب-سسلا م-ل-ع-ت ل-ه ن-ك-لو ،دد-ج

؟لاقي امك اهراغسص ةطقلا
دنع ةيحسصلا Òغسصلا طقلا ةلاح ريدقتب مأ’ا ةطقلا موقت
ةليئسض اهنأاو ةاجنلا ةسصرف ¤إا رقتفي  هنإا تدجو نأاو ،ةد’ولا
ىلع مدقتف ةليوط ةÎفل م’آ’ا نم Êاعُي لظيسس هنأاو ،ةياغلل
.راغسصلا اهططق لتق
راغسصلا ططقلا ىدحإا تسضرعت اذإا ام ةلاح  يتلا ت’ا◊ا Êاث
نم فوÿاو ،قلقلاب مأ’ا ةطقلا رعسشت ةد’ولا دنع سضرملل
Òغسصلا طقلا لكأاب موقتف  راغسصلا ةيقب ›إا ىودعلا لاقتنإا
.هل ةيامح سضيرŸا

نإا وه اهراغسص لكأاب ةطقلا مايق ءارو ةبيرغلا بابسسأ’ا نم
رثا-ك-ت-لا م-سسو-م جرا-خ تقو ‘ با‚إ’ا-ب مأ’ا ة-ط-ق-لا تما-ق
اهحنم متي يك ًاروف مهنم سصلختلا ىلع لبقُت يهف ،اهب سصاÿا

.رثاكتلا مسسوم لÓخ لسضفأا ةسصرف
نمف ،ت’ا◊ا سضعب ‘ ةط-ق-لا مأ’ا ةز-ير-غ ن-م م-غر-لا ى-ل-ع

’ دق ،تقولا سضعب تاهمأ’ا ةزيرغ ¤إا ةطقلا رقتفت نأا نكمŸا
اهط-ط-ق ل-كأا-تو ا-ه-لا-ف-طأا ةد’و د-ن-ع ه-ل-ع-ف بج-ي ا-م فر-ع-ت
.مهيلع فوÿاو كابتر’ا نم ةÒغسصلا

لتقب موقت د-ق ة-ط-ق-لا مأ’ا نأا ة-ي-فا-ح-سصلا ر-يرا-ق-ت-لا لو-ق-ت
‘ ةد’ولا دعب ةÒغسصلا ططقلا سسملب دحأا ماق نأا اهراغسص

دنع سصخسشلا اذه ةحئار كانه نوكتف مهنع مأ’ا بايغ ءانثأا
ام ةفرعم ىلع ةلا◊ا هذه ‘ ةرداق Òغ مأ’ا نوكتو ،ططقلا
موقتف مهتحئار Òغت ببسسب ’ مأا اهلافطأا ططقلا هذه اوناك اذإا

.مهلتقب

ام وأا يططقلا عرسضلا باهتلا ببسسب اهراغسص ططقلا لكأات دق
،تاييدثلا دنع طقف ةعئاسش ىودع وهو  يدثلا باهتلاب فرعي
،ططقلا ىدل يدثلا باهتل’ يدؤوت يتلا با-ب-سسأ’ا ف-ل-ت-خ-تو
.ةÒغسصلا ططقلا ةايح ددهت نأا لمتÙا نمو
ةثيد-ح ة-ط-ق-لا ¤إا مأ’ا ن-م ل-ق-ت-ن-ت د-ق ىود-ع-لا نأ’ كلذو
هبّبسست يذلا ديدسشلا ⁄أ’ا ببسسبو ،اهعاسضرإا ءانثأا ةد’ولا
’و اهراغسص لمهت مأ’ا ةطقلا نإاف ةلا◊ا هذه ‘ ةعاسضرلا

.اهلكأات ّمث نمو ،اًسضيأا اهسضفرتو اهعسضرت
¤إا رطسضتف رطÿ تسضرعت لاح ‘ اهراغسص ةطقلا لتقت

راغسصلا نم اهعم هلمح عيطتسست نمو اهسسفنب ةاجنلاو برهلا
نم مهيلع اًفوخ مه-ل-م-ح ع-ط-ت-سست ⁄ ن-م ل-ت-ق ى-ل-ع مد-ق-ت-ف
.سساÎف’ا
سسفن نم ىرخأ’ا ططقلا راغسص لتقب موقت مأ’ا ةيÈلا ةّطقلا

ةسصرفب ةعومÛا هذ-ه ‘ ا-هرا-غ-سص ي-ظ– ي-ك ا-ه-ت-عو-م‹
.ةاي◊ا ‘ لسضفأا

سسيلو اهباحسصأا عم ل-سصاو-ت-ت-ل ط-ق-ف ة-غ-لا-ب-لا ط-ط-ق-لا ءو“
فيكتتل اهتبسستكا ةراهم اهنأا يأا ،سضعبلا اهسضعب عم بطاختلل
.ناسسنإ’ا عم سشيعلا عم
نإا ةفرعمو تافاسسŸا سسايق ‘ ا-ه-ي-برا-سش ط-ط-ق-لا مد-خ-ت-سست
.’ مأا ام ناكم نم رورŸا عيطتسست تناك
اهنإا اهنم ًانظ كل اهمدقتو رويطلا وأا نارئفلا ةطقلا داطسصت
لكأات ’ ةيلزنŸا ططقلاف ةعئاج اهنأ’ سسيلو ،ديسصلا كملعت
.اهسسئارف
نوÈعي اوناك ثيح ةنعارفلا دنع ةماه ةناكم ططقلل ناك
نوطنحي اوناك امك Úبجا◊ا قلحب ةطق ةافو ىلع مهنزح نع

.ةسصاخ روبق ‘ اهنوظفحيو اهتوم دعب ططقلا

با-سش دا--ط--سصا
ةكمسس يÒجين
ـل اهرعسس لسصي
نويلم6.2
رر------قو ،ر’ود
ة--ق--فر ا--ه--ل--كأا
،هئاقدسصأا

ة-ع-قاو ناو-ن--ع
تلغسش ة-ب-ير-غ

لايسشوسسلا
‘ ا----يد-----ي-----م
ببسسب اير-ج-ي-ن
ن----م ءا----جا----م
.اهليسصافت

،ليسصا-ف-ت-لا ‘
ر----سشن د----ق----ف
باسشلا
يÒجينلا

ةكم-سسل ةرو-سص
د--ق نا--ك ة--م--خ--سض

،يعامتج’ا لسصاوت-لا ع-قاو-م Èع ا-هدا-ط-سصا
ولب  عون نم ةكم-سس ي-ه ةدا-ط-سصŸا ة-ك-م-سسلاو
ةظهابو ةردان-لا عاو-نأ’ا ىد-حإا ي-هو ،ن-يرا-م
.نمثلا

رع-سس نإا-ف ة-ي-نا-ط-يÈلا ل-ي-م ي-ل-يد-ل-ل ًا-ق-فوو
رعسس نأا يأا ،ر’ود نويلم6.2ـل لسصي ةكمسسلا
523و افلأا13 وحنل لسصي اهنم دحاولا لطرلا

.ار’ود
ةكمسسلا هذه ثانإا نزو نأا ريراقتلا تفسشكو
ل-سصي ثي-ح  ،⁄ا-ع-لا لو-ح رو--كذ--لا ن--م Èكأا

،Óطر5891 نم Ìكأا نزتو امدق41 ¤إا اهلوط
امدقÚ 11ب ماجحأ’ا طسسوت-م حواÎي ا-م-ن-ي-ب
.Óطر004وÚ 002ب امو

⁄اعلا ىوتسسم ىلع لفط فلأاÚ 04ب نم دحاو لفطل ثد–

رسصم ‘ ضضيبألا رعسشلاب ةدولوم
ايديم لايسشوسسلا ردسصتت

ةطلتıا ةيلاتقلا نونفلا بع’ فسشك
قلطي يذلاو ،ÚسشيÒت ليÒك يسسورلا

ه-مد-ن ن-ع ،ا-ي-سسور يا-بو-ب بق-ل ه-ي-ل--ع
هيعارذ ‘ Úلزافلا ةدام نق◊ ديدسشلا

لوسص◊ا لباقم رطخلل هتايح سضيرعتو
.يوق يسضاير رهظم ىلع
نم ددع اهتر-سشن ي-ت-لا ل-ي-سصا-ف-ت-لا ‘و
ل-يÒك لا-ق ة--ي--فا--ح--سصلا ر--يرا--ق--ت--لا

:ة-خ--ف--ت--نŸا ه--تÓ--سضع  ن--ع ÚسشيÒت
يعانŸا يزاهجو ،طقف اًماع42 يرمع““

،باه-ت-ل’ا اذ-ه ع-م نآ’ا ى-ت-ح ل-ما-ع-ت-ي
دعب ثدحيسس اذام فرعأا ’ اًقح يننكل
.““كلذ
يتلا ةيحار÷ا ةيلمعلا ليسصا-ف-ت دو-ع-ت

Úلزافلا ةدام نقحب ماق Úح اهل عسضخ
ه-تÓ-سضع سسا-ق-م ن-ك--ل ،9102 ما----ع ‘

،ةبل◊ا ‘ اÒًثك اًمهم نكي ⁄ ديد÷ا
ÚسشيÒت أاد-ب ،Òسصق تقو-ب كلذ د-ع-بو
ا-ه-ب-ب-سست ي--ت--لا ل--كا--سشŸا ن--م و--ك--سشي
تايلمعلا ةلحر اهدعب أادبيل ،تاسسرغلا
.سسوباكلا اذه نم سصلختلل ةيحار÷ا

م-ج-ح تم-خ--سض تا--ح--ير--سصت ‘ لا--قو
اًماع02 يرم-ع نا-ك ا-مد-ن-ع ي-تÓ-سضع
،بقاو-ع-لا ‘ ر-ك-فا ⁄ ،ي-ئا--ب--غ بب--سسب
مÓهلا نم ةبلسص لتك هب همسسج حبسصأاف
ةيثÓث ةلسضعلا ‘ تيم يلسضع جيسسنو
.سسوؤورلا

كل--ت ة--لازإا ‘ ه---ت---ي---ن ن---ع  ف---سشكو
ثيح ،ةياغلل ظوظÓً fiئاق ،تÓسضعلا

هجÓعل دادعتسسا ىلع ءابطأا كانه ناك
يÎي-------مد حار÷ا هÈخأا نأا د-------ع-------ب
م-ت-ي ⁄ اذإا توÁ د-ق ه-نأا فو-ك-ي-ن-ل--ي--م
.هيعارذل ةيحارج ةيلمع ءارجإا

ةيحارج ةيلمع بعسصأا نوكتسس““ :لاقو
بسصع-لا--ف ،Úسسأار--لا تاذ ة--ل--سضع--لا ‘

Úعارذ--لا ة--ي--سسا--سسح ن---ع لوؤو---سسŸا
ءي-سش ثد-ح اذإا-ف ،ل-خاد-لا ‘ دو--جو--م
كير– ع-ي--ط--ت--سسأا ن--ل بسصع--لا اذ--ه--ل
ا-نأا ،اذ-ه نأا-سشب ا-ًق-ح ق-ل--ق ا--نأا .ي--عارذ

اذه ‘ ركفأا نأا بجي ناك  اًدج فئاخ
.““اًقبسسم
ه-با-سسح Èع ة-لا-سسر ‘ با-سشلا دد-سشو
هرسشن ا‡ دسصقي ’ هنأا ،كوب سسيف ىلع

ماقو ،ءارقلاو ÚمدختسسŸا فا-ط-ع-ت-سسا
ع-م Úت-مرو-تŸا ه--يد--ي ةرو--سص سضر--ع--ب
هترارح ةجرد ىلع لدي ةرارح نازيم

.ةعفترŸا
يد--ل““ :ه--ت--لا--سسر ‘ ل---يÒك فا---سضأاو
،Êا-عأا ا-نأاو ةدد-ع-ت-م ة-ي-ح-سص ل-كا--سشم
بجي ام فرعأا ’ ا-نأاو ،ي-ك-ب-ت ي-تد-لاوو
ةجرد5.83 يمسسج ةرارحو ،هب مايقلا

ىلع دامتع’ا ’إا يمامأا دعي ⁄ .ةيوئم
ير-ير-سس ‘ د-قرأا-سس ه-ل ءو-ج-ل-لاو ه-ل--لا

.““هل عرسضتأاو
توÁ نأا نكÁ هنإا ÚسشيÒت رابخإا ”و
مقي ⁄ اذإا Úيولعلا هيفرط Îب هجاوي وأا
ع-سضخ-ي نأا ل-ب-ق ،ي-ح-ي-ح--سصت ءار--جإا--ب
ةطسشان ةد-عا-سسÃ ة-ي-حار-ج ة-ي-ل-م-ع-ل

.افيامام ان’أا ىعدت ةيسسور

بكار لواحو ًارامح11 بره هنإا ،يدنارغ ويورأا ‘ يكنود وروب وسشنار ةيمfi باحسصأا ،دروفكيإا ميجو Úلراك لاق
.ةيفلخ ةباوب Èع مهيب قحÓلا ةجارد

ىلع Òسسلاب اوماق ناÒ÷ا نم ددع ةطسساوب مهيلع روثعلاب اوئجوفو عيطقلا ناكم اوددح ام ناعرسس““ مهنإا حسضوأاو
.““يسسيئرلا قيرطلا نع Òم◊ا داعبإ’ ةلواfi ‘ ةسصاÿا مهتارايسس ‘و مادقأ’ا

انتدعاسسŸ سسانلا نم Òثكلا ءاج دقو سصاخسشأ’ا عيمج مه نم فرعن ’““VT-YBSK: ةانقل دروفكيإا Úلراك لاقو
.““ثد– نأا نكمŸا نم تناك ةققfi ةثراك اوعنم،سصاخسشأ’ا ء’ؤوه لك ركسشن نأا ديرنو انل اًعئار كلذ ناك

نامأاب أاجلŸا ¤إا تداع Òم◊ا عيمج نإاsdrofkcE لاق
دعب حورجب بيسصأاittuT همسساو ، تاناوي◊ا دحأا نكل
‘ ة-ل-ي-ل-لا را-م◊ا ى--سضمأاو ،ةرا--ي--سس ه--ت--مد--سص نأا

ةفيفط هتاباسصإا نأا Úبت ثيح تاناويحلل ىفسشتسسم
نوموقي مهنإا كŸُÓا لاقو أاجلŸا ‘ نآ’ا ىفاعتي وهو
‘ بورهلا تايلمع عنŸ مهتاباوب ىلع لافقأا تيبثتب
.لبقتسسŸا

لود-لا تنا-ك ر-سشع ن-ما-ث-لا نر-ق-لا ر--خاوآا ى--ت--ح
قلطتو ““yeknoD““ رام◊ا مسسا فرعت ’ ةيبرغلا

.““yeknoM““ درقلا مسسا هيلع
،⁄اعلا ىف Òم◊ا نم ددع Èكأا دجوي Úسصلا ‘

نويلم14 ¤امجإا نم نويلم11 ¤اوح كانه سشيعي
.⁄اعلا لوح رامح

ةدحتŸا ةكلمŸا لخاد Òم◊ا لك حبسصأا5002 ماع ذنم
اًدج دينع سسكعلا ىلع هنكلو هنع فرعي امك اًدج اًعيطمو اًبيط اًناويح سسيل رام◊ا.رفسس زاوج اهتزوحب
.““رم◊ا امك دينع““ هدنع ةدسش نع ًاÁدق ليق لثم كانهو

ىف ةيمنتلا ىف ةمخسضلا تاناوي◊ا هذه ةمهاسسŸ اÁًر-ك-ت را-م◊ لا-ث“ كا-ن-ه ا-ي-ق-ير-فأا بو-ن-ج ند-م ىد-حإا ى-ف
.ةقطنŸا
.Úعلا جيهت جÓعل مهثورو ،رهطمك رام◊ا لوب نومدختسسي سسانلا ناك ،ابوروأا ىف ىطسسولا روسصعلا لÓخ

.فرسصتلا نسسحو ةمك◊اب اهنبا زيمتي ىكل اًرامح روزت نأا بجي اهنإا لاقي Óًماح ةأارŸا نوكت امدنع تافاقثلا سضعب ىف
اهناكمإاب هنأ’ ““Úعئار Úينغم““ حبسصت نأا نكÒ Áم◊ا نأا ’إا ئيسسلا وأا جعزŸا توسصلا ىف لثملل برسضم اهنأا نم مغرلا ىلع

.ةنسصحأ’ا سسكع ىلع Òفزلاو قيهسشلا

هئاقدصصأا عم اهلوانتيو ةكمصس داطصصي لجر
⁄اعلا لوح ىلغألا اهنأا فصشتكيل

ى-ف-سشت--سسم ‘  ةد--ي--سس تل--ب--ق--ت--سسا
Ãر-سصم ي-بو--ن--ج ر--سصقأ’ا ة--ظ--فا--ح
ةردان ةلاحب ن-ك-لو ة-ث-لا-ث-لا ا-ه-ت-ل-ف-ط
اهرعسشو ة-ل-ف-ط-لا تد-لو-ف ،ة-ب-ير-غو

ح-ب-سصت-ل ،ءا-سضي-ب تÓ-سصخ-ب ئ--ل--ت‡
تا----سصن----م Èع ع----ي-----م÷ا ثيد-----ح

.ايديم لايسشوسسلا
يراسشتسسا ،ديسس دماح روتكدلا لاقو
لوؤوسسŸاو ،ديلو-ت-لاو ءا-سسن-لا سضار-مأا

‘ ة--ل--ف--ط--لا ةد’و ة--ي---ل---م---ع ن---ع
ة-لا-ح كل--ت نGE ةيفاح-سص تا-ح-ير-سصت
،جر-ما درو ة-مزÓ-ت--م ى--م--سست ةردا--ن
فلأاÚ 04ب نم دحاو لفطل ثد–و

نم رهظتو ،⁄اعلا ىوتسسم ىلع لفط
تÓسصخو لافطأ’ا نو-ي-ع نو-ل لÓ-خ

ل---كا---سشم ‘ بسست---ت د---قو ر---ع---سشلا
.عمسسلاب
ترم ةلفطلا ةدلاو نأا بي-ب-ط-لا ع-با-تو
اهتلفط ‘ ةلثا‡ ةبرجتلا سسفنب
رعسشلا ىف-ت-خا ي-ت-لا و ة-ي-نا-ث-لا
اهلوسصو دنع اههجو نم سضيبأ’ا
.ةسسماÿا نسس ¤إا

ةلا◊ ةهباسشم اهتلاح نأا ًانيبم
تدهسش يتلا ىÈكلا اهتقيقسش
ىنم-ي-لا Úع-لا نو-ل  ‘ Òي-غ-ت

رعسشلا نع Óسضف ىرسسيلا نع
.سضيبأ’ا

بب--سسلا نإا بي--ب--ط--لا لا--قو
يثيدح ةباسصإا ‘ يسسيئرلا
درو ة----مزÓ----تÃ ةد’و----لا
،برا-----قأ’ا جاوز ¤إا  جÈما

نبا نم مأ’ا تجوزت ثيح
رسشتنم جاوزلا اذهو اهمع
.رسصم ‘ Òبك لكسشب

جÈما درو ةمزÓتم
ن-م ه-نإا بي-ب--ط--لا لا--قو
ة--ع---با---ت---م يرور---سضلا
ة--------با--------سصŸا ت’ا◊ا

Ãت---Óما درو ة---مزÈج
’ ى-ت-ح غ-لا-ب ما-م-ت-ها-ب
م--م--سصلا--ب لا--ف---طأ’ا با---سصي
م-ه-عا-سضوأا ة-ب-قار-م مد-ع-ل ة--ج--ي--ت--ن
ةروسصب تا-سصو-ح-ف ءار-جإاو ة-ي-ح-سصلا

.ةيرود
ةردان ةلاح كانه تناك ،7102 ماع ‘

د-سصر ” Úح ة--ب--ير--غو
ثي-ح ،سضي-بأ’ا ر-ع-سشلا-ب د-لو دو--لو--م
‘ ةد’و ةيلمع لÓخ ءابطأ’ا ئجوف

سسأار رعسش نول نم رÛاب ىفسشتسسم
ينب وا دوسسأا نكي ⁄ يذلا ،Úن÷ا
.اًما“ نوللا سضيبأا ناك لب نوللا
ط-سسو ى-ف--سشت--سسÃ ءا--ب--طأ’ا لا--ق
هذ-ه نإا ،را-فÒه-ف-سشك-ي-سس ة-ن--يد--م

¤إا اذ-ه ع-جر--يو ،قد--سصت ’ ة--لا◊ا
فسصوو ي-ن÷ا د-ن-ع ة-ي-ن-ي-ج ةر-ف-ط

.ةزجعم ةباثÃ رمأ’ا نأا ءابآ’ا

لافطألا دنع ضضيبألا رعششلا
لافطأ’ا دنع سضي-بأ’ا ر-ع-سشلا ت’ا-ح
با-سصت د-قو ،⁄ا-ع-لا لو-ح ةر-سشت--ن--م
سسيل ،ةمدقتم رام-عأا ى-ت-ح لا-ف-طأ’ا

.طقف ةد’ولا دنع
لافطأ’ا ىدل سضيبأ’ا رعسشلا ىمسسي و
رك-بŸا بي-سشلا-ب ا-ما-ع02 ن-سس ل--ب--ق
دنع بيسشلا وأا سضيبأ’ا رعسشلا رهظيو
غا--ب--سص جا--ت--نإا ‘ بار--ط--سضا دو---جو
.بار÷ا ‘ ÚنÓيŸا

،ةيثارو ةلا◊ا هذ-ه نو-ك-ت ا-م ةدا-عو
ةيودأ’ا لمسشت ىرخأ’ا لماوعلا نكل
Ú Eماتي-ف ل-ث-م ة-ي-ب-ط-لا تا-تا-ب-ن-لاو
كلذ ‘ اÚ، Ãخد--ت--لاو ،ا--سسن--سشإ’او
ة-مءÓ-م Ìكأ’ا ي-ب--ل--سسلا Úخد--ت--لا
.لافطأÓل

تÓصضعلا نقح نع همدن نلعي فيزŸُا ايصسور يابوب
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هتايح دقفي دق

لو--ح ر--سشت--ن--ي
تا--قاد--سص ⁄ا--ع---لا

تاناوي◊ا Úب ةب-ير-غ
،ًارخؤومف ،اهليخ-ت-ن ’ د-ق

ة-قاد--سص ة--لا--ح د--سصر ”
ةجا-جد Úب ةردا-نو ة-ب-ير-غ

.ةÒغسص ططقو
اهيلع تطلسس يتلا لي-سصا-ف-ت-لا ‘

ةجاجدلا نأا ،ءوسضلا روÒم ةفيحسص
ط-ط-ق-لا-ب ة-قاد-سص ة-قÓ-ع ى-ل--ع تنا--ك

ًامأا اهنوك مهعم تلماعت ثيح ةÒغسصلا
.مهل

نم يسسور نطاوم روسص دقف
عطق-م ،روزو-ك يا-غ ة-ير-ق

ة-جا-جد ما-ي-ق-ل و--يد--ي--ف
ة---عو---م‹ ة---يا---عر----ب

ً’دب ططقلا نم ةÒغسص
.مهمأا نم
ماق يتلا دهاسشŸا رهظتو

‘ ا-ه-يرو--سصت--ب ن--طاوŸا
ن--م ةروا‹ ة---ق---ط---ن---م

يهو ةجاجدلا ابانأا ةنيدم
Œغسص طط-ق7 ى-ل-ع سسلÒة

.ةد’ولا ةثيدح ءايمع لازت ام
اهنكل بيرغلا دهسشŸا قيثوت فدهب ةجاجدلا نم نطاوŸا بÎقاو
،اهراغسص اهنأاكو مهيلع ًافوخ ةيوق ةسسارسشب راغسصلا نع تعفاد

ةجاجدلا لفسسأا ءفدلاب ةعتمتسسم ططقلا راغسص ترهظ ثيح
.مهنسس رغسص مغر
نيوكت اهنكÁ تاناوي◊ا نأا تاسساردلا نم ديدعلا ترهظأا و
رمتسست ام ةداعو ،ىرخأ’ا عاونأ’ا نم دارفأا عم تاقادسص
مهتايح لاوط طباورلا هذه
نوكت د-ق نا-ي-حأ’ا سضع-ب ‘ م-ه-تا-قÓ-ع نأا ،كلذ ن-م
نورعسشي سسا-ن-لا ل-عŒ ا-ه-نأا ة-جرد-ل اًد-ج ة-يو-ق
.ةبارغلابو ةÒغلاب

ةبيرغ ةقادسص
تاÒماكلا اهتقثو

ةيبÎب موقت ةجاجد
ةÒغصص ططق7

 ءايمع

رمحألا نولل Úطصسلف ‘ رهن نول Òيغت ةصصق
ل-سصاو-ت-لا تا-سصن-م ي-مد-خ-ت--سسم ن--م Òث--ك--لا لواد--ت
دحأا هايم نول لو– رهظي ويديف عطقم ،يعامتج’ا
،رمحأ’ا ¤إا ،Úطسسلف ‘ هللا مار لامسشب هايŸا ةيدوأا
.ةقطنŸا ›اهأا ءايتسساو بسضغ راثأا يذلا رمأ’ا

،عب-ن-لا يداو ها-ي-م ،تا-هو-يد-ي-ف-لاو رو-سصلا تد-سصرو
ثيح ،ةيئايميك داوم بكسس دعب رمحأ’ا نولل تلو–
Áديز ينب ةوارق ةيرق يسضارأا لخاد يداولا دت.

Èع ،ديز ينب ةوارق ةيرق سسل‹ حسضوأا ،هتهج نمو
اذه ىرج ام كوب سسيف عقوÃ ةيمسسرلا هتحفسص

ناهد داوم بكسس ببسسب وه ةئيبلل ثولت نم مويلا
نول ‘ Òيغت ¤إا ىدأا ا‡ ،يداولا مرح ‘ ةفلات
.هايŸا

ةيقيقح ةثراك ‘ ببسستي داك ًارامح11 بوره



ةديرج ى-ل-ع از-يز-ع ا-ف-ي-شض كب بحر-ن ة-ياد-ب-لا ‘
؟ادّيج كنوفرعي نيذلا ،ماركلا اهئاّرق ىلعو ““راو◊ا““
‘ حاجنلأو قيفوتلأ مكل وجرأأو ةفاسضتسسلأ ىلع مكل أركسش^^
.ةزيزعلأ رئأز÷أو فداهلأ ر◊أ مÓعإلأ ةمدخ

ذنم يبرعلا روهم÷ا لثم يرئاز÷ا روهم÷ا كفرع
يهو ،ةلقتشسŸا ةانق لÓخ نم تانيعشستلا فشصتنم
⁄اعلا ‘ ةزيمتŸاو ةّدا÷ا ة-ي-مÓ-عإ’ا ع-يرا-ششŸا ن-م
¤إاو ،تأادب فيك ،ةبرجتلا هذه نع انثّدح ،يبرعلا
؟يشضمتشس نيأا
لوأأ ‘ ندنل نم ةيلود ةيبرع ة-ف-ي-ح-سصك ة-ل-ق-ت-سسŸأ تأأد-ب^^
ددعب انأأدب .لوألأ دد-ع-لأ رود-سص خ-يرا-ت نا-ك كلذ .3991 يفناج
.ةيعوبسسأأ ةفيحسص تحبسصأاف عسضولأ نسس– مث ،رهسشلأ ‘ دحأو
›ذاسشلأ ضسيئرلأ ةروسص ¤وألأ اهتحفسصل ةيسسيئرلأ ةروسصلأ تناكو

:هتيحنت نم ماع دعب““ :نأونعلأ أذه ع-م ،ه-ل-لأ ه-م-حر د-يد-ج ن-ب
ن-ع ثح-ب-ت ر-ئأز÷أو ه--نود--ق--ت--ف--ي ه--مو--سصخ

ة-سصخر ى-ل-ع تل-سصح6991 ‘و .““رأر-ق-ت--سسلأ
82 ‘و .ندنل نم ةيبرع ةيئاسضف ةانق قÓطإل
طقف تاعاسس ثÓث :ةانقلأ ثب أأدب9991 يفناج
21 اهثب حبسصأأو عسضولأ نسس– مث ،عوبسسألأ ‘
رأدم ىلع ثبت تح-ب-سصأأ م-ث ،ا-ي-مو-ي ة-عا-سس
.ةعاسسلأ
ةفيحسص ةلق-ت-سسŸأ ضسي-سسأا-ت-ل ز-فا◊أ نا-ك
ضسانلأ ¤أ ةقيق◊أ لقن وه ةيئاسضف ةانقو
ئدابم نع عافد-لأو ،ة-جودز-م Òيا-ع-م نود
ةيفاقثلأ ةيسصخسشلأو ناسسنإلأ قوقحو ةير◊أ
.ةيبرعلأ تاعمتÛأ ‘ ةلقتسسŸأ ةيراسض◊أو
نم اهتمدخ ناكمإلاب ناك ام فأدهألأ هذه لثمو

تاموك◊أ ضضعبل ةكولمŸأ ةيمÓعإلأ تاسسسسؤوŸأ ‘ لمعلأ لÓخ
كلذل .ندنل ‘ يبرعلأ مÓعإلأ ىلع ةرطيسسم تناك يتلأ ،ةيبرعلأ

نحن اهو ،ةلقتسسŸأ ةانق مث ،ةلقتسسŸأ ةفيحسص تسسسسأأو ترماغ
نيرسشعلأو ةنماثلأ ىركذلاب لفتح-ن ه-مر-كو ه-ل-لأ ل-سضف-ب

.أÒثك هلل ركسشلأو دم◊أ .ةÒسسŸأ هذه ةيأدبل

تلخد فيك ،ةديطو ر-ئاز÷ا-ب كت-قÓ-ع
ادحاو تحبشصأا ىتح ،ةرم لّوأا رئاز÷ا

؟ةيرئازج نم كجاوزو ،اهنم
ةينيدلأ ةحفسصلأ رير– ىلع افرسشم تنك^^
‘ ةيلودلأ ةيدوعسسلأ طسسوألأ قرسشلأ ةديرج ‘

ةوعد ةفيحسصلأ ¤أ تءاج8891 فيسص ‘و .ندنل
لا-سسرإل ر-ئأز÷أ ‘ ة-ي-ن-يد-لأ نوؤو-سشلأ ةرأزو ن-م

يمÓسسإلأ ركفلأ ىقتلم لامعأأ يطغي اه-ن-ع بود-ن-م
ضسيئر ينفلكف .رئأز÷أ ‘ ايونسس دقعي ناك يذلأ Òهسشلأ

هرابخأأ تيطغو ،ىقتلŸأ ترسضحو ترفاسس .ةمهŸأ هذهب ريرحتلأ
‘ ضسردت ةيرئأزج ةاتف ىلع تفرعت هتأودن ىدحإأ ‘و .ةفيحسصلل
ناكو ،ةاماÙأ ‘ لمعي اهوبأأ ،يعرسشلأ باج◊أ ضسبلت ،ةعما÷أ

ءأدهسش نم اهمعو ،يرئأز÷أ يبعسشلأ ريرحتلأ ضشيج ‘ أدها‹
امك ةرظن لوأأ نم ابح ناكو ،اهيل-ع تفر-ع-ت .ة-ير-ئأز÷أ ةرو-ث-لأ
ةرهاسصÃ تفرسشت كلذبو ،دحأو ماع دعب جأوزلاب للكت دقو ،لاقي
.همعِنو هلسضف ىلع أÒثك هلل دم◊أو .رئأز÷أ ‘ يلهأأ

ط-طfl مو-ي-لا ه-جاو-ت ،Êا-ث-لا كد-ل-ب ي-هو ر-ئاز÷ا
اي رظنت فيك ،انراوشسأا ىلع ح-ب-شصأا يذ-لا ع-ي-ب-ط-ت-لا

لود عيبطت مث ،’وأا را÷ا برغŸا عيبطت ¤إا روتكد
؟ىرخأا ةيبرع

ةيسضقللو قيقسشلأ ينيط-سسل-ف-لأ بع-سشل-ل نلذ-خ ع-ي-ب-ط-ت-لأ^^
‘ لÓتحلأو وطسسلأ أأدبŸ ع-ير-سشتو ،ة-لدا-ع-لأ ة-ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لأ
،راسسŸأ أذه ‘ طرخنأ برغŸأ نأأ ينفسسؤوي .ةيلودلأ تاقÓعلأ
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فينوب ىفطشصم :هرواح

لودلأ دحتت نأأ ضضورفŸأ ناك .هتقبسس ىرخأأ ةيبرع لودب اقحتلم
‘و ،عيبطتلأ ضضفر ‘ ةيوقو ةكÎسشم ةيسسايسس فقأوÃ ةيبرعلأ
ضسدقلأ ¤أ اهترافسس لقنت ⁄اعلأ ‘ ةلود لكل ايسسامولبيد يدسصتلأ
.ةينيطسسلفلأ قوق◊أو ›ودلأ نو-نا-ق-لأ ى-ل-ع ضسود-تو ة-ل-تÙأ
هجو ‘ رئأز÷أ دمسصت نأأ وجرأأو ،فرسشم يرئأز÷أ فقوŸأ
.ÚعبطŸأ بكرب قاحتلÓل اهيلع طلسست يتلأ ةفلتıأ طوغسضلأ

رشصم دشض ايكرت ،رواfi برحب ددهم راج يبرع دلب
فقوŸا مّيقت في-ك ،ا-ي-ب-ي-ل ‘ تارا-مإ’او
؟كانه

وتانلأ بلج ةد-سشب تسضرا-ع تن-ك^^
ماع ‘أذقلأ ماظن طاقسسإل ايبيل ¤أ

ما-ظ-ن-ب ا-ب-ج--ع--م ن--كأأ ⁄ .1102
نأأ تÈت-عأ ي--ن--ك--ل ،‘أذ--ق--لأ
هماظن طاقسسإل وتانلاب ةناعتسسلأ

.ميسسج يسسايسسو يقÓ-خأأ أا-ط-خ
ى-ن-عŸا-ب ر-ئا-ب-ك--لأ ن--م ةÒب--ك
تاموك◊أ تدقتنأ دقو .يسسايسسلأ
لمعلأ أذه ‘ تعسس يت-لأ ة-ي-بر-ع-لأ
ةيركفلأو ةيسسايسسلأ تأرايتلأو ،عينسشلأ
ىذأأ لباقŸاب تلم–و .هتديأأ يتلأ ةيبرعلأ
.تأرايتلأو تاموك◊أ هذه راسصنأأ نم ةÒثك مئاتسشو
ئيسس لمعل ةيعيبط ةرمث وه تأونسس ةدع ذنم ايبيل ‘ لسصحي يذلأ

،امسسقم أدلب ايبيل تحبسصأأ .ايبيل ¤أ وتانلأ مأدقتسسأ وهو أدج
.ةياغلل فسسؤوم رمأأ .لاتتقأو ةوأدعو نحاطت ‘ هلهأأو
يسضÁ نأأ وجرأأ .ضسوردلأ ه-ن-م م-ل-ع-ت-نو ،تا-ف تا-ف يذ-لأ ،نآلأ
ةطخ نم ضسنوت ‘ أرخؤوم هيلع أوقفتأ ام ذ-ي-ف-ن-ت ‘ نو-ي-ب-ي-ل-لأ
ينكل ،ةدسشب كلذ وجرأأ .مك◊أ تاسسسسؤوم ءانب ديدŒو ة◊اسصملل
.ضسنوت قافتأ ذيفنت قيرط ضضÎعت ي-ت-لأ تا-بو-ع-سصلأ ن-م رذ-حأأ
.ةيجراÿأو ةيلخأدلأ تابوعسصلأ

سسيق سسيئرلا ءادأ’ كمييقت ام ،سسنوت نع ثدحتنل
؟مويلا ةياغ ¤إا سسنوت ةدايق ‘ دّيعشس

نإأ لاقو ،يسضاŸأ ماعلأ ضسيراب ¤أ ديعسس ضسيق ضسيئرلأ رفاسس^^
د-ق-ت-نأو ،را-م-ع-ت-سسلأ ت– ضسي-لو ة-يا-م◊أ ت– تنا-ك ضسنو-ت
ةبق◊أ نع يمسسر رأذتعاب اسسنرف بلاطت يتلأ ةيسسنوتلأ بأزحألأ
دوجو نع ةرركتم تاحيرسصت قلطأأ لخأد-لأ ‘و ،ة-يرا-م-ع-ت-سسلأ

عباتيو اهليسصافت فرعي هنإأ لاقو ،دÓبلأ دسض ةÒطخ تأرمأؤوم
،نيرمآاتŸأ ءلؤوه ىلع قÓطإÓل ةزهاج هخيرأوسص نأو ،اهرابخأأ
فاقيإأ وأأ تاماهتلأ هذه ‘ ةلأدعلل قيق– يأأ كلذ عبتي نأأ نود
.تأرمأؤوŸأ هذه ‘ مهطروت ‘ هبتسشم ضصاخسشأل
ةلاح ‘ افرط ديعسس ضسيق ضسيئرلأ حبسصأأ ،قبسس اŸ ةفاسضإلاب
ضسيئر Úبو هنيب ترهظو ،دÓبلأ ‘ دا◊أ يسسايسسلأ باطقتسسلأ
وه ديعسس ضسيق نأأ مغر ،ةينلع ةموسصخ يسشيسشŸأ ماسشه ةموك◊أ

،ةموك◊أ ةسسائر ¤أ مث ،ةيلخأدلأ ةرأزو ¤أ يسشيسشŸاب ءاج نم
ة-سسا-ئر ¤أ ه-ب ءا-ج .بأز-حألأ ن-م بز-ح يأأ ه-ح--سشر--ي نأأ نود
لاني نأأ لبق هل امسصخ حبسصأأ مث ،عيم÷أ ىلع هسضرفو ،ةموك◊أ

نأأ ديعسس ضسيق ضسيئرلأ عسسوب ناك .ناÈŸلأ ةقث يسشيسشŸأ ماسشه
.Òثكب لسضفأأ مك◊أ ‘ هؤوأدأأ نوكي

ل-خاد م-ئاد-لا ر-تو-ت-لاو نا-ق-ت-ح’ا نو-ع-با-ت-ت ف-ي-ك
؟يشسنوتلا ناÈŸلا
نم لك نامدخي رتوتلأ أذهو ناقتحلأ أذه ،ديدسشلأ فسسأÓل^^

بز◊أ ماظنو يدرفلأ مك◊أو طلسستلأو ةيروتاتكيدلأ ةدوعب ملحي
Èكألأ ديفتسسŸأ ،يأأرلأ تاعÓطتسسأ بسسح .ضسنوت ¤أ دحأولأ

.ر◊أ يروتسسدلأ بز◊أ وه ÊاÈŸلأ رحانتلأو عأرسصلأ أذه نم
ةيبلغأأ نإاف ،قدسصت ل نأأ وجرأأو ،تاعÓطتسسلأ هذه تقدسص أذإأو
نبو ةبيقروب بزح مكح ةدوعل نوتوسصيسس Úيسسنو-ت-لأ Úب-خا-ن-لأ

 ؟أذإأ ةروثلأ تناك أذاŸ .يلع

؟ةشضهنلا بزح ءادأ’ مكمييقت ام
ÒسصŸ مهسضرعت مدع نأأ نوÈتعي ة-سضه-ن-لأ ة-كر-ح را-سصنأأ^^

نوللعتيو ،مهل أÒبك أزا‚إأ Èتعي رسصم ‘ ÚملسسŸأ نأوخإلأ
‘ ناك يذلأ ،ضسنوت ءأدن بزح عم مهفلا– أورÈيل رطÿأ أذهب

،يلع نبو ةبيقروب بزح نم Óيل-ق ةرو-ط-م ة-خ-سسن ،ه-ت-ق-ي-ق-ح
يسساسسألأ ردسصŸأ مÓسسإلأ دام-ت-عأ د-سض م-ه-ت-يو-سصت أورÈّي-لو
‘ عيبطتلأ ËرŒ دسض مهتيوسصت أورÈيلو ،دÓبلأ ‘ عيرسشتلل
نوبسسحي ضسانلأ نم Òثك .ةهباسشم ىرخأأ فقأومو ،ضسنوت
ةكرح مكح ةيرسشع ةروثلأ ذنم ةيسضاŸأ ةيرسشعلأ
ةيلوؤوسسم اهنو-ل-م-ح-يو ،ة-سضه-ن-لأ
تاقافخإلأ

عفأدت ةسضهنلأو .اهنم نوناعي يتلأ ةيعامتجلأو ةيداسصتقلأ
.ةيرحب اهتاسسايسس قبطتل اهدرفÃ مك– ⁄ اهنإأ لوقتو
كسسمت-ت نأأ ة-سضه-ن-لأ ة-كر◊ ¤وأأ نا-ك ه-نأأ ي-سصخ-سشلأ ي-يأأر
ىنبتت نأأو ،اهيلع اهراسصنأأ تعمج يتلأ ةيمÓسسإلأ ئدابŸاب
نيذلأ ءأرقفلأو لمعلأ نع Úلطاعلأو بابسشلأ مدخت تاسسايسس
.ائيسش اهنم أونجي ⁄ مهنأأ مويلأ نورعسشيو ،ةروثلأ أورجف

ول ،يبرعلا ئراقلل هتيدهأاو هتفّلأا باتك رخآا ام
؟هؤوانتقا نكÁ فيكو ،هنع انثد–

‘ ةلداعلأ ةلودلأ ةلاسسر““ باتك روهسش ةدع لبق › ردسص^^
يباتك ترسشن تأونسسب كلذ لبق .““ةيمÓسسإلأ ئدابŸأ راطإأ
انأأ .““ديحوتلأ ةلاسسر»و ““ةيŸاعلأ ةيرقل-ل ة-يو-ب-ن-لأ ةÒسسلأ““
لودلأ نم Òثك ىقبت نأأ أدبأأ ايمتح ضسيل هنإأ رركأأو لوقأأ
وأأ ةقÿÓأ ىسضوفلأ تاملظ ‘ ةقراغ ةيمÓسسإلأو ةيبرعلأ
ليدب Ëدقتل تيعسس ةلداعلأ ةلود-لأ با-ت-ك ‘و .ة-مأّد-ه-لأ

نمألأ ةكسس ىلع ةيبرع-لأ لود-لأ ع-سضي ،ق-ي-ب-ط-ت-ل-ل ل-با-ق
راطإأ ‘ ة-لدا-ع-لأ ة-لود-لأ و-هو لأأ ،را-هدزلأو مد-ق-ت-لأو
ةّماع رّيسست يتلأ ةيندŸأ ةلودلأ اهنإأ .ةيمÓسسإلأ ئدابŸأ

حلاسصلأ مك◊أ ضساسسأأ هنأل لدعلأ ضساسسأأ ى-ل-ع ا-ه-نوؤو-سش
راهدزأوةلودلأ ةوق طرسشو ديسشرلأ
هبايغو،داسصتقلأ
ينعي

فعسض

يتلأ ةلودلأ يهو ،ةيبنجألأ تأءÓمإÓل اهعوسضخو اهرقفو ةلودلأ
تايرح ةمأرسصب مÎ–و ،ىروسشلأ قبطتو ،نوناقلأ مك◊ عسضخت
نم ديفتسست يتلأ ةلودلأ اسضيأأ يهو ،ناسسنإلأ قوقح ئدابمو ضسانلأ

اهنكل ،ةيراسض◊أو ةيداسصتقلأو ةينوناقلأ ⁄ا-ع-لأ براŒ ع-ي-م-ج
،ةيقيق◊أ ةيمÓسسإلأ اهتفسص اهل ظفحي يسساسسأأ طباسضب مزتلت
ةسضراعم اماكحأأ اهينأوقو اهÒتاسسد ‘ عّرسشت لو ّنسست ل اهنأأ يهو

.مÓسسإلأ ماكحأل

.رئاز÷ا ‘ كيعباتم ¤إا اههجوت ةÒخأا ةملك
تايحسضتلأ ركذت ¤إأ ةبا-سشلأ ة-ير-ئأز÷أ لا-ي-جألأ و-عدأأ^^
رئأز÷أ رير– ليبسس ‘ مهدأدجأأو مهئابآل ةÒبكلأ ةمخسضلأ

اهتيوه ىلع ظاف◊أو ي-سسنر-ف-لأ را-م-ع-ت-سسلأ ن-ثأر-ب ن-م
ةعاجسشلأ لايجألأ كلتل ءافولأ .يبرعلأ اهناسسلو ةيمÓسسإلأ

،رئأزجلل رخذ وه يذلأ يرئأز÷أ بابسشلأ باقر ‘ ةنامأأ
ةيناسسنإÓلو ،اسضيأأ ةيمÓسسإلأو ةيبر-ع-لأ Úت-مأÓ-ل ر-خذو

هئامد ‘ يرسست ليج مويلأ رئأز÷أ بابسش .ةبطاق
ةعا-ج-سشلأو ة-مأر-ك-لأو ة-ف-نألأ تا-ن-ي-ج

مÓ---سسإÓ---ل ة---سصلاÿأ ة----بÙأو
،ملسسو هيلع هللأ ى-ل-سص لو-سسر-لأو

ةجاحب هل-ك ي-مÓ-سسإلأ ⁄ا-ع-لأو
‘ ةزيمتŸأ هتمسصبلو ه-ئا-ط-ع-ل
ة-يرا-سض◊أ ة-يو-ه--لأ ز--يز--ع--ت

.انتمأل ةلقتسسŸأ ةيفاقثلأو
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ابجعم نكأا ⁄

ينكل ،‘اذقلا ماظنب

ةناعتشس’ا نأا تÈتعا

هماظن طاقشس’ وتانلاب

يشسايشسو يقÓخأا أاطخ

نم ةÒبك .ميشسج

ىنعŸاب رئابكلا

يشسايشسلا

ن’ذخ عيبطتلا

ينيطشسلفلا بعششلل

ةيشضقللو ،قيقششلا

عيرششتو ،ةلداعلا ةينيطشسلفلا

Ÿتح’او وطشسلا أادبÓل ‘

ينفشسؤوي ،ةيلودلا تاقÓعلا

اذه ‘ طرخنا برغŸا نا

.راشسŸا

فشصتنم ذنم هاندهاشش
ىلع تانيعشستلا

ثدحتيو رواحي ..انتاششاشش
(ةلقتشسŸا) هتانق ‘ للحيو
،تأادب امك تيقب يتلا
نم ةيكذ ةراششإا اهّلعلو
لقتشسم هنأا ىلع روتكدلا

ليو“ يأا نع اما“
ةلقتشسŸا حبشصتف ،طوغشضو
ىلع امشسا ةلقتشسم
يباجعإا ركنأا ل .ىّمشسم
ةيشصخششلا هذهب ديدششلا
ةيمÓعإلاو ةيشسايشسلا
زيمتي لجر ..ةيشسنوتلا
ةفاقثو ةيلاع قÓخأاب

ةمراع ةّبfiو ،ةعشساو
.ةبورعلاو ،مÓشسإÓل
نم Ìكأا بÎقن انوعد
يدما◊ا يمششاهلا روتكدلا

.ددعلا اذهل انفيشض

:““راو◊ا““ ةدير÷ يدما◊ا يمششاهلا روتكدلا يمÓعإلا
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هنأا دقتعُي Òصسأل مصسا :فاكصس ىيحي
لÓ-ت--حلا نو--ج--صس ‘ ًا--ي--ح لاز--ي ل

نجصسلا كاذ نارد-ج ل-خادو ة-ير-صسلا
و-ما-نا-ت-ناو--غ““ ه--ي--ل--ع ق--ل--ط--ُي يذ--لا
يفنت ““ليئارصسإا““ نك-لو ،““ي-ل-ي-ئار-صسإلا
،هÒصصم ةفرعم ىتح وأا هل اهزاجتحا

نيدوقفŸا تائŸ اهزا-ج-ت-حا ر-ك-ن-ت ا-م-ك
نأاو قبصس نيذلا برعلاو Úينيطصسلفلا

¤إا Òصشت يواك-صشب م-ه-تÓ-ئا-ع تمد-ق
تق--صشنا سضرألا نأا--كو م--ه--ئا--ف---ت---خا

د--هاو--صشلا ة--فا--ك نا .م--ه--ت--ع--ل--ت--باو
ءاف-ت-خاو ءا-ف-خإا نأا د-كؤو-ت تللد-لاو
ن-م ي-ه لز-ُع-لا Úن-طاوŸاو Úل-ق--ت--عŸا

لازت ل ي-ت-لا لÓ-ت-حلا ة-لود تا-م-صس
اهنوجصس باوبأا حتفب اهصضفر ىلع رصصُت
ما-مأا ة-ن-صصÙا ا-هر-با--ق--م وأا ةد--صصوŸا

ة---ي---قو----ق◊ا تا----صسصسؤوŸا ي----ل----ث‡
دمfi ىيحي .ةيمÓعإلاو ةيناصسنإلاو
Êا-ن-ب-ل ل-صضا-ن-م ،““لÓ-ج و-بأا““ فا-ك-صس
،ة-موا--قŸا ع--ب--ن--م ‘ أا--صشن ة--ي--صسن÷ا

ءا-م-ت-نلا ي-ن-ي-ط-صسل-ف و-ح--ن ه--ه--جوو
¤وأا سسدقلل ونرت ه-نو-ي-عو ،ق-صشع-لاو
ن-م و-هو .Úمر◊ا ثلا-ثو Úت-ل--ب--ق--لا

Úنح-ب ةد-ل-ب ‘٥1/٢1/9٥91 ديلاو-م
ةموعن ذنم ونرت هنويعو ،نانبل لامصش
¤إاو موا----قŸا بو----ن÷ا ¤إا هرا----ف----ظأا

ًاملح هلخادب لمحيو ،ةلتÙا Úطصسلف
مامصضنلاب ةقي-ق-ح تقو-لا ع-م ى-ح-صضأا
هبعصشل ماقتنلاو ةمواقŸا فوفصص ¤إا

ه-تاءاد-ت--عاو لÓ--ت--حلا ن--م ه--ت--مأاو
ىل-ع ةر-م-ت-صسŸا ه-تا-يد-ع-تو ة-يو-مد-لا
‘ طر-خ-نا .هر-ح-بو ه-ئا-م--صسو ه--صضرأا

مواقŸا لمعلا اهكراصشو ةمواقŸا فوفصص
نم رصشع يدا◊ا ‘و ،لÓتحلا دصض

عم ق-ح-ت-لا٨791 ما---ع سسرا----م/راذآا
ريرحتلا ةكرح ‘ هناوخإا نم ةعوم‹

ذيفنتل ““حت-ف““ ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا ي-ن-طو-لا
تلمح ،ةزي‡و ةيعون ةيئادف ةيلمع

عدو امدعب ،ناودع لامك ديهصشلا مصسا
بون÷ا ¤إا لامصشلا نم قلطناو هتدلاو
كانه ةعومÛا عمŒ ناك ثيح مواقŸا

ن--م Úي--ئاد---ف م---صضت تنا---ك ي---ت---لاو
ةطق-نو ،ة-ف-ل-تfl ة-ي-بر-ع تا-ي-صسن-ج

ر-ير–و Úط-صسل-ف بو--صص قÓ--ط--نلا
ا-ه-تذ-ف-ن ة-ع--ئار ة--ي--ل--م--ع .ىر--صسألا

ا--ه--تدا--ق Úل--صضا--نŸا ن---م ة---عو---م‹
تح‚ امدعب ،يبرغŸا للد /ةديهصشلا
نم ةف-لؤوŸاةعومÛا

31

ن--م ًا--ي---ئاد---ف
قاÎخا
ى--ل--ع دود◊ا

قراوز ر---ه---ظ
ةيطاطم
ترحبأا
‘ تا---عا---صسل
ر-ح-ب--لا ها--ي--م
سضيبألا
طصسوتŸا

◊Ú لوصصولا
ئ----طا----صش ¤إا

Úطصسلف
دعبو .ةل-تÙا

ةبع-ت-م ة-ل-حر
ةقهرمو
دهصشتصسا

نانثا ا-ه-لÓ-خ
Úيئادف-لا ن-م

‘ ًا------قر-------غ
،رحبلا سضر-ع

تح‚
نمو ةعومÛا
‘ ىيحي اهنيب
¤إا لو--صصو--لا
ئطاصشلا

كانه اونم-ك-ف
(سصا--ب) با--كر ة--ل---فا---ح تر---م نأا ¤إا

اولوت-صساو ا-ه-ي-لإا اود-ع-صصو ا-هو-ف-قوأا-ف
ا-ه-ل م-ه-تر-ط-ي-صس ن-ع او-ن-ل-عأاو ا-ه-ي-ل-ع
مهتلدابŸ نئاهر-ك ا-ه-ي-ف ن-م زا-ج-ت-حاو
ةعومÛا تفقوأا قيرطلا ‘و .ىرصسأاب

يه ا-ه-ي-ل-ع او-لو-ت-صساو ة-ي-نا-ث ة-ل-فا-ح
‘ باكرلا عي-م-ج اوز-ج-ت-حاو ىر-خألا

.بيبأا لت هاŒاب اهوداقو ةدحاو ةلفاح
٨491 ماع ة-ل-تÙا ق-طا-نŸا ىد-حإا ‘و
لتو اف-ي-ح Úب د-ت-مŸا ق-ير-ط-لا ى-ل-عو
‘ عقت ة-ق-ط-ن-م ‘ د-يد-ح-ت-لا-بو بي-بأا

ر-ح-ب-لا ئ-طا-صش ى-ل-ع بي-بأا ل-ت دود--ح
نو--ي--ل--ي--ئار--صسإلا ا--ه--ي--ل--ع ق--ل--ط--ُيو
لÓتحلا تاوق تمجاه ““ا-ي-ل-ي-صستر-ه““
Úبو اهنيب تاكا-ب-ت-صشا ترادو ة-ل-فا◊ا
قا◊إا ¤ا تدأا ة-ي-ئاد--ف--لا ة--عو--مÛا

ترفصسأاو امك ،ةلفا◊اب ةحداف رئاصسخ
اوناك ن‡ تارصشعلا ةباصصإاو لتق نع
دو-ن÷ا ن-مو با-كر-لا ن-م ا-ه-ن-ت-م ى-ل-ع

تدأا لباقŸابو ،ÚمجاهŸا Úيليئارصسإلا
دارفأا ةيبلاغ داه-صشت-صسا ¤إا ة-ي-ل-م-ع-لا
دعب مهنم ة-ثÓ-ث لا-ق-ت-عاو ة-عو-مÛا
سضا--ي--ف Úصسح““ م--ه ةÒخذ--لا دا--ف--ن
.““فا-ك-صس ى-ي-ح-يو ،ع-ب-صصأا و-بأا د-لا-خو
ررحتف تاونصسلا ترمو مايألا تصضمو
لدابتلا ةق-ف-صص ‘ سضا-ي-فو ع-ب-صصأا و-بأا

ز-غ--ل ي--ق--بو ،٥٨91 ما---ع ةÒه----صشلا
ىيحيةلوطبلا

ًلو----ه‹ هÒصصمو ،ًاfiÒ فا-----ك-----صس
نم لك Úبج ىلع راع ةمصصو لكصشيل

لو ،ةÁر÷ا هذه مامأا تمصصيو تمصص
ةيلمعلا ‘ دهصشتصسا دق ناك نإا فرعُي
مأا ،ماقرألا ربا-ق-م ¤إا ه-نا-م-ث-ج ل-ق-نو
ن--يزا--نز نارد--ج ل--خاد ًا--ي--ح ّى---ق---ب
د-ق-ت-ع-ي ا--م--ي--ف ،ة--ير--صسلا نو--ج--صسلا
دانتصسلاب ًايح لازي ل هنأاب نوÒثكلا
نم ددع ن-م ةد-م-ت-صسŸا تا-مو-ل-عŸا ¤إا
.اقحل مهحارصس قلطأا نيذلا ىرصسألا
Êان-ب-ل ي-ئاد-ف-ل م-صسا :فا-ك-صس ى-ي-ح-ي
رخفن ةيصضقل ناونعو ،هتمواقÃ ومصسن
اهب زتعن ةمواقŸ زمرو ،ا-ه-ل ءا-م-ت-نلا-ب
ي-ت-لا ل-حا-صسلا ة-ي-ل-م-ع لا-ط-بأا د-حأاو
نإا ًامهم سسيل ،فاكصس ييحي .اهب ىنغتن
ت– هنامث-ج ةز-ج-تfi ًاد-ي-ه-صش تن-ك
Úجصسلا““ مأا ،ماقرألا رباقم ‘ سضرألا
‘و ،ةيرصسلا نوجصسلا ‘ ي◊ا ““سسكإا

1931 مقرلا لمحي يذلا نجصسلا كلذ
و--ما--نا--ت--ناو--غ““ ه--ي--ل--ع ق--ل--ط--ن ا--مو
ذنم ًاÒصسأا كنأا مهŸا نكل ،““يليئارصسلا

راظتناب لÓتحلا ةلود ىدل ًاماع34
كن--طو ¤إا كد--ي--ع--يو كرر--ح--ي ن--م
رظت-ناو كب-حأا يذ-لا كب-ع-صشو كل-هأاو

،فا-ك-صس ى--ي--ح--ي .كقا--ن--ع--ل Ó--يو--ط
كمصسا انرفحو كانمÎحاو كان-ب-ب-حأا

ا-ن-خ--يرا--ت تÓ--ج--صس ‘و ا--ن--بو--ل--ق ‘
كلف .موا-قŸا ي-بر-ع-لاو ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا
بئا--غ---لا تنأاو .ءا---فو---لا ا---ن---مو دÛا

.امود رصضا◊ا

ينيطصسلفلا Òصسألا يدان
Úيرادإلا ىرصسألا عم ةينماصضت ةفقو
ماعطلا نع ÚبرصضŸا

‘ ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا Òصسألا يدا-ن ن-ل-عأا
fiا ة-ظ-فاÿلي-ل،

قÓ--------طإا ن---------ع
نماصضتلل تايلا-ع-ف
ىر-------صسألا ع--------م
ن-----ع Úبر------صضŸا
ةنيدم نم ماع-ط-لا

بو-------ن--------ج ارود
كلذ ءاج ،ل-ي-لÿا

ة----ف-----قو لÓ-----خ
ا-م-عد ة-ي-ن--ما--صضت
ىرصسأÓ-ل ادا-ن-صسإاو
Úيرادإلا
ن-----ع Úبر------صضŸا
ةنيدم نم ماع-ط-لا

اوأادب نيذلاو ،ارود
ر---صسك ة---كر---ع----م
يرادإلا لاق-ت-علا

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

fiد---يا---كو دو----م
،سسوفصسفلا

و--با ر--ف--ن--صضغ--لاو
د-ئا-صسو ،ناو--ط--ع

د-ب-عو ،ةرو--م--ن--لا
،Òصسألا يدان ناكو .يطيوصس زيزعلا

›اهأا نا÷و ،ىرصسألا نوؤوصش ةئيهو
او-م-ظ-ن د-ق ،ح-ت-ف ة-كر-حو ،ىر--صسألا
اهيف كراصش يتلاو ،ةينماصضتلا ةفقولا

ن---ع Úبر---صضŸا ىر---صسألا تÓ---ئا----ع
ة-ي-ن-طو-لا ىو-ق-لا و-ل-ث‡و ،ما--ع--ط--لا

Úعفادم عمŒو ةظ-فاÙا تا-ي-لا-ع-فو
›ا-هأا ة--ن÷و نا--صسنإلا قو--ق--ح ن--ع

ع-فرو .ن-يررÙا ىر--صسألاو ىر--صسألا
ىرصسألا روصص ة-ف-قو-لا ‘ نو-كرا-صشŸا
تطخ تاطفايو ماعطلا نع ÚبرصضŸا

بي-ل-صصلا بلا-ط-ت تارا-ع--صش ا--ه--ي--ل--ع
طغصضلا ةيلودلا تاصسصسؤوŸاو رمحألا

ةباجتصسÓل لÓ-ت-حلا ة-مو-ك-ح ى-ل-ع
Ÿا ىرصسألا بلاطŸبرصضÚ ماعطلا نع.
،راجنلا د‹ا ثد– ةفقولا ةيادب ‘و
‘ ين-ي-ط-صسل-ف-لا Òصسلا يدا-ن ر-يد-م

fiا ة-ظ-فاÿطنا نع انل-ع-م ،ل-ي-لÓق
ىر-صسألا ع--م ن--ما--صضت--لا تا--ي--لا--ع--ف
،ما--ع--ط---لا ن---ع Úبر---صضŸا Úيرادلا

ل-صصاو--ي--صس Òصسألا يدا--ن نأا اد--كؤو--م

ديد÷ا حيشسŸا
ما-ع-لا Úمألا فا-ط-ت-خل ةر-صشع ة-صسماÿا ىر-كذ--لا ‘

تادعصس دمحأا

بيلصصلا دلو لقع يأا نم ملعأا ل
ةيصسدنه ةياغل دِلُو نإا مزجأا لو
قبآا ناطيصش ثفن دعب ءاج هنأا وأا
تاÒصسف--ت ءد--ب--لا ‘ ه--ل ن--ك--ت ⁄و...ءا--ج ه--نأا م---هŸُا

ةيصصونغ
لوألا بيلصصلا ناك نيأا

قصساب عرف نم دُق لهو
كلاه توبات نم رuوُح مأا
ةراصش حبصصُي نأا لبقو....ءاج هنأا مهŸا

رودصصلا قوف ¤دتت
روبقلا قوف عفترت وأا

ةبئذلا ءانبأا دي ‘...ًافيصس ناك
ةبدُن اهيف كرَتو سسدقلا ىلع َدuرُج

 ناهكو خويصش ،ًاماوع...نايدألا عابتأا فلتخي
لوألا بولصصŸا ةيوه لوح مهنم ةلئاقلاو
هيبحاصصو
 ثدحي امّلق اذهو اوعمجُي مهنكلو
ثولم لو ًاصسندم ُكي ⁄ انم Óًجر نأا

هيفتك ىلع بيلصصلا لمح
ةلجل÷ا ىتح هللا ةنيدم لوح راصسو
كاوصشأا جاتو ًابيجع ًايز هوصسبلأا...قاصسلاو ديلا اوبقث
بيلصصلا ىلع هوقلأاو
هودبعو...هوهّلَأا ÚقحÓلا سضعب
ةثدا◊ا ركنأا مهصضعبو
هبيلصصو لجرلاب تلغصشنإا ايندلا لك
هدÓج لإا

 هثادحأاو هنمزو بولصصŸا قرَصس مث Óًيوصص تَمَصص
هثاÒم ىلع ًايصصو تابو امور ‘ ُهَنَجَصس
انه ًاعباق بيلصصلا لاز ل اهموي نمو
ةديصس تن-ب د-ير-غ-تو نا-حر-فو مو-ج-م-ج ه-ي-ل-ع او-ب-ل-صص

نازحألا
ًاحيصصف ًاينيطصسلف...ناك ÚبولصصŸا رخآا
ًاحيصسم لو اهلإا سسيل
ءارمصس هترصشب
ةلÓ÷ا مصسإاب امود قحلت ةنيدم ‘ دِلُو
ءامصسأا ةلمج بولصصŸا لجرللو
ناصسغ وبأاو....تادعصس دمحأا
ةلادعلا Òصشبو....رأاثلا زجنُم يبرعلا
حيصسŸا بحُي هنكلو ًايصسكرام هفرعأا
حيرلا رِخَصسُم ناميلصسل انِتونُب دكؤوي
بويأاك Èصصي
بولقلل ًارحاصس لظيو نجصسُي فصسويك
اذه ينيطصسلفلا

فاف÷او طحقلا نمز ‘ دلو
هلاح ى-ل-ع ل-ظو ًار-ج-فو ًار-ه-نو ًار-صسن ه-ي-ن-ي-ع ن-م تب-نأا

فافصش هنكلو ًافصصاع
قدانبلا تبرغ نأا دعب....ةدرلا مايأا ‘

سسطÓيب ليصشار توغأا
ةيراع هل تصصقر
ةينازلا ركوو...ُدرَبلا ثيح هتداتقإا

اندمحأا بلصص ررق لمث ةظ◊ ‘ كانهو
هللا مصسإاب ةقحلم ةنيدم باحر ¤إا هوداق
هوقلع اهباصشخأا ىلعو

ةقدنزب يصشي ام هيصضام ‘ اودجي ⁄
ةقطره هرصضاح ‘ اوفدصصي ⁄و
هوبلصص مهنكلو
نمزلا قايصس جراخ ءاج هنأا هتئيطخ نإا اولاق
نَحِمو بعاتم بلجَت هتاراث نإاو
ةقروو...لخب هودوار سشطعلا دنعو...ل-جر-لا او-ب-ل-صص
ةهوبصشم
ل◊اب تلبق Óه كاري دحأا ل مÓظلا ‘ اولاق
لقعب رطخي ل امو هاجو لام ديرُت ام كلو
بيلصصلا لجر دهنت

بيجع ًاعقاو نعلي ⁄و قصصبي ⁄
ةانع اي...ناعنك يبأا اي لاق
ءايلوألاو ءايبنألا لك اي....سسينودأا اي
عيبي يلثمأا...
عيصضي مدلا يدنعأا
عيفرلا فرصشلا ُرِدهُأا...نوجصشلاو نوجصسلا دعبأا
رمقلا ةنيدم ةفاح ىلع بيلصصلل هوداعأا

هبيلصص ىلع لاز ل اهموي نمو مورلل هوملصسأا مث تاونصس
رطÿا دنعو....رطŸا مصساوم ‘ سضرألا ىلع قرصشُي
مورلا هجو ‘ قصصبي
يبيلصصو انأا خرصصيو
قول◊ا ‘ ًافيصس لظنصس
قورعلا ‘ ًلوعم
هيبولصصمو يبعصشل رأاثأاصس موي تاذ
ءارمح ةرهزب ةلجل÷ا ىتح يصضمأاصسو
ءامصسلا ةيصصو يه ةلادعب.....ءارغ ةيارب

يصسوي÷ا ءاعد - ةررÙا ةÒصسألا تبتك

ىرصسألا دانصسإاو معد ‘ روتف وأا Òصصقت يأا لايح ةعافصش ل
ءادهصشلا ةيصضوفم مصساب قطانلا يديحولا تأاصشن .د بتك
‘ حتف ةكر◊ ايلعلا ةيدايقلا ةئيهلاب ىحر÷او ىرصسألاو
ىوقل-ل ىر-صسألا ة-ن÷ ‘ ح-ت-ف ة-كر-ح ل-ث‡و ةز-غ عا-ط-ق
‘ حتف ةكرحب ىرصسألا ةن÷ قصسنمو ةيمÓصسإلاو ةينطولا
دئاقلا Úينيطصسلفلا ىرصسألا خ-ي-صش ن-ع ةز-غ بر-غ م-ي-ل-قإا
لÓتحلا نوجصس ‘ لقتعŸا مزاح وبأا يكبوصشلا داؤوف ءاوللا
Úمألا تادعصس دمحأا دئاقلا عم هفاطتخا ذنم يليئارصسإلا
نم ةبكوكو Úطصسلف ر-ير-ح-ت-ل ة-ي-ب-ع-صشلا ة-ه-ب-ج-ل-ل ما-ع-لا
6٠٠٢ راذآا41 ‘ احيرأا نجصس نم Úينيطصسلفلا ÚلصضانŸا

ىركذلا ‘ لاقو .ةيلودلا تا-صسار◊ا ع-م-صسمو ىأار-م ى-ل-ع
تاوق دي ىل-ع ىر-صسألا خ-ي-صش فا-ط-ت-خل61 ـلا ةيو-ن-صسلا
نم Êاعي يكبوصشلا داؤوف ءاوللا نأا-ب ي-ل-ي-ئار-صسإلا لÓ-ت-حلا
ةصضيغبلا ةيليئارصسلا نوجصسلا ‘ هتباصصأا ةÒطخ سضارمأا
دمعتŸا يبطلا لامهإلا ةÁر÷ سضرعتلاو ةعانŸا نادقفب
فو-خو ق-ل-ق كا-ن-هو ةÒطÿا ة-ي-لا-ق-ت--علا فور--ظ--ل--لو
انوروك ءابو يصشفت لظ ‘ ةصصاخ ه-تا-ي-ح ى-ل-ع ن-يد-يد-صش
Úينيطصسلفلا ÚلقتعŸاو ىرصسألا تائم باصصأا يذلا يŸاعلا

امكح ي-صضق-ي يذ-لا Úي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا ىر-صسألا خ-ي-صش نا-كو
للد ةجا◊ا هبرد ةقيفرو ةكيرصش دقف اماع71 نجصسلاب

٠1٠٢ /1 /٠1 ‘ (مزاح مأا) يكبوصشلا (يبل◊ا) دمحأا رهاط
ة-ي-ندرألا ة-ك-ل-مŸا ‘ا-صشم ىد-حإا ‘ ةا-ي◊ا تقرا--ف ي--ت--لا
ركذو .Óيوط اهلهÁ ⁄ لاصضع سضرم رثإا نامعب ةيمصشاهلا

ءاد-ه-صشلا ة-ي-صضو-ف-م م-صسا-ب ق-طا-ن-لا يد-ي-حو-لا تأا--صشن .د
‘ حتف ةكر◊ ايلعلا ةيدايقلا ةئيهلاب ىحر÷او ىرصسألاو
ةزغ ديلاوم نم يكبوصشلا يزاجح داؤوف ءاوللا نأا ةزغ عاطق

ةزغ ةنيدم قرصش ‘ جردلا يح ناكصس نمو٢491 راذآا٢1 ‘
سشي÷ ةيلاŸا لوؤو-صسم ة-م-ه-م ة-ل-يو-ط تاو-ن-صسل ¤و-ت د-قو
ةطلصسلا ‘ ةيلاŸا ةرادإلا ديم-عو ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا ر-ير-ح-ت-لا
ىمصست ام تصضفر دقو4991 ماعلا ذنم ةينيطصسلفلا ةينطولا

Ãا عبصسلا رئب ةمكحŸتحلا ةلود ‘ ةيزكرÓيليئارصسإلا ل
يعدت يتلا يهو91٠٢ /11 /٠٢ قفاوŸا ءاعبرألا موي ‘

ابلط ناصسنلا قوقحو تاير◊ا نع عافدلاو ةيطارقÁدلا
‘ رظنلا ةداعإاب نيررÙاو ىرصسألا نوؤوصش ةئيه هب تمدقت
يزا-ج-ح داؤو-ف ىر-صسألا خ-ي--صش حار--صس قÓ--طإاو ة--ي--صضق--لا
ةيصضقلا ةرو-ط-خ ة-ج-ح ت– كلذو (مزا-ح و-بأا) ي-ك-بو-صشلا

اهنيح ‘ Úماع رورم نم مغرلاب مدنلل Òصسألا ءادبإا مدعو
ةيموكÙا يثلث ءاصضقو ثلثلا ةن÷ ىمصست ام داقعنا ىلع

نأا فاصضأاو .61٠٢ ويام٥٢ قفاوŸا ءاعبرألا ‘ تدقعنا يتلا
ثرإلا بحا-صص نا-ك ي-ك-بو-صشلا داؤو-ف ءاو-ل-لا ىر-صسألا خ-ي-صش

‘ مهاصس دقو يعامتجلاو يلهألا ملصسلا ةردابم ‘ ليوطلا
لÓخ ينيطصسلفلا ينطولا راو◊ا ميهافم سسيركتو زيزعت
ة-ي-ن-طو-لا ة-ط--ل--صسلا ‘ بصصا--نŸا ن--م د--يد--ع--ل--ل ه--ي--لو--ت
ةيليئارصسإلا نوجصسلا ةحلصصم ةرادإا نأا دافأاو .ةينيطصسلفلا

يحصصلا رج◊ا ¤إا يكبوصشلا داؤوف ءاوللا Òصسألا لقنب تماق
‘ كاكتحلا دعب1٢٠٢ /1 /٠٢ قفاوŸا ءاعبرألا موي ‘

باصصŸا Úيليئارصسإلا Úناج-صسلا د-حأا-ب ة-ط-صسو-ب-لا ةرا-ي-صس
ةيلمع ءارجإل ىفصشتصسمل-ل ه-ل-ق-ن ءا-ن-ثأا ا-نورو-ك سسوÒف-ب

خيصش ةايح ىلع قلقلاو فوÿا ثعبي ام هنيع ‘ ةيحارج
.د بطاخو   .ىرصسألا ةفاكو يكبوصشلا مزاح وبأا ىرصسألا
ىرصسألاو ءادهصشلا ةيصضوفم مصساب قطانلا يديحولا تأاصشن
ةزغ عاطق ‘ حتف ةكر◊ ايلعلا ةيدايقلا ةئيهلاب ىحر÷او
هلاقتعل61 ىركذلا ‘ يكبوصشلا داؤوف ءاوللا ىرصسألا خيصش

ءاج ةÒصصق ةلاصسر ‘ ي-ل-ي-ئار-صسإلا لÓ-ت-حلا نو-ج-صس ‘
يدبت نأا كقح نم .. لمألا دقفت لو كديور مزاح ابأا :اهيف

لظلاك كب نوقصصتلي سسمألاب اوناك نيذلا عيم÷ا ىلع اباتع
كقا-فرو كناو--خاو تنأاو بقÎلاو تم--صصلا مو--ي--لا اور--ثآاو
يأا ‘ ةعافصش لو روتفلا اذه لك انم نوقحتصست ل ىرصسألا

ماÎحلا لك عم ةصسدقŸاو ةلداعلا مكتيصضق لايح Òصصقت
ءازعلاو رارحألا اهيأا مكديق ‘ متنأاو مكل دناصسŸا كارحلل

فصسوي كÓم يقصشمدلا يفحصصلا بتاكلا لاق امك كلذ ‘
اعدو .ناعتصسŸا هللابو ليم-ج Èصصف ةا-ي◊ا ة-ي-لد-ج ا-ه-نأا-ب
ة-ي-لود-لا تا-م-ظ-نŸا ة-فا-كو ة-يŸا-ع-لا ة--ح--صصلا ة--م--ظ--ن--م
ىرصسألا ذاقنإا ‘ مهتامازتلاو مهتابجاوب مايقلل ةيناصسنإلاو
Òفوتو يليئار-صسإلا دÓ÷ا با-ي-نأا Úب ن-م Úي-ن-ي-ط-صسل-ف-لا
نم مهتيامحو ىرصسأÓل ةمزÓلا ةيبطلا ةياعرلاو ةيام◊ا

مئار÷او تاصسايصسلا لك نمو ةيديد◊ا ةط-صسو-ب-لا ة-بر-ع
لÓتحلا ةلود ذاختا لظ ‘ ةصصاخ ةيليئارصسإلا ةيناودعلا
¤إا مهليو–و ىرصسأÓل عمق ةادأا انوروك ءابول ةيليئارصسإلا

.براجتلل لوقح
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ءاوللا ىرشسأ’ا خيشش فاطتخ’61 ىركذلا ‘
يكبوششلا داؤوف

امود رشضا◊ا بئاغلا Òشسأ’ا .. فاكشس ىيحي

،نيررÙاو ىرصسألا نوؤوصش ةئيه تلقن
71) ةنلف دمحأا ىتفلا ةدافإا ،سسمأا ،هتردصصأا نايب ‘

ليصصافت اهيف حصضوأا يتلا ،هللا مار برغ افصص ةدلب نم (ًاماع
ليكنتلا تاظ◊و ،لÓتحلا سشيج دي ىلع رانلا قÓطإل هصضرعت

.هب
هلاقتعا ىرج هنأا ¤إا ًاÒصشم ،ةŸؤوŸا هلاقتعا ليصصافت ةئيهلا ةيماÙ ةنلف رصصاقلاىورو

رانلا لÓتحلا دونج قلطأا نأا دعب ،يصضاŸا طابصش نم نيرصشعلاو سسداصسلا ‘ يرصصنعلا لصصفلا رادج نم برقلاب
دونج نأا نّيبو .فزني ًاصضرأا طقصسو ،هنطب لفصسأاو هيذخف تقÎخا تاصصاصصر سسمخب هتباصصإا ¤إا ىدأا ام ،هيلع

نم فزنت يتلا ءامدلاو هحورجب ÚثÎكم Òغ هنم نورخصسي اوذخأاو ،ًاصضرأا هطوقصس بقع هومجاه لÓتحلا
،فاعصسإا ةرايصس تلصصو ةعاصس فصصنب اهدعبو ،يركصسعلا بي÷ا لخاد هوجزو هصسبÓم اوقزم مث نمو ،هدصسج
ديقم هءاقبإا لÓتحلا دّمعت ،ىفصشتصسŸا ‘ هدجاوت لاوط هنأا دكأاو .““مراك Úع اصساده““ ىفصشتصسم ¤إا هلقن ىرجو
نإا ،ةنلف لاقو .““ود‹““ لقتعم ‘ لابصشألا ىرصسألا مصسق ¤إا هلقن ” مايأا4 دعبو ،ريرصسلاب Úمدقلاو نيديلا

،ةبوعصصب يصشÁو ،ىنميلا ةصصاخ ةيلجر ‘ ةداح عاجوأا نم Êاعي هنأاو ،نآلا ىتح فزنت تلاز ام هحورج
نيرصصاق نيÒصسأل Úتدافإا ،هتاذ قايصسلا ‘ ةئيهلا تق-ثو ا-م-ك .ي-مو-ي ل-ك-صشب ملآلا تا-ن-ك-صسم لوا-ن-ت-يو
نم امهÓكو ،(ًاماع61) يلع دمfi يلعو (ًاماع41) بيطÿا دومfi امه ،““نومادلا““ لقتعم ‘ ناعبقي

flا سسد-ق-لا ‘ طا-ف-ع-صش م-يÙخ امهب لي-ك-ن-ت-لا ” ثي-ح ،ة-ل-تÓفيقوت زكرم ‘ امهباوجتصسا ل
مهتلاب فاÎعلا ىلع امهرابجإل ÚققÙا لبق نم امهعفصصو امهبرصض ”و ،““ةيبوكصسŸا““
.امهل هجوŸا

دونج ليكنت نع فششكلا
هتباشصإا مغر ىتفب لÓتح’ا

تاشصاشصر سسمخب

ةناورف Êوع رصصانلا دبع:ملقب

ليصشار ةي‡ألا ةلصضانŸا داهصشتصسا ىركذ مويلا فداصصي
يتلا ،ءامتنلا ةينيطصسلفلا ،ةيصسن÷ا ةيكيرمأا ،يروك
يهو ،ةيصشحو ةقيرطب Êويهصصلا دق◊ا ةفارج اهتلاتغا

نا-ي-غ-ط-لا ه-جو ‘ ف-ق--ت
سشي÷ا ع-------ن-------م لوا–

مد-ه ن--م ي--ل--ي--ئار--صسإلا
Úي-------ندŸا لزا--------ن--------م
قو--ف Úي--ن--ي--ط--صسل--ف---لا

حفر ةن-يد-م ‘ م-ه-صسوؤور
اذه لثم ‘ ،ةزغ عاطقب
ماعلا راذآا/سسرام61 مويلا

ةصضافتنلا ءان-ثأا3٠٠٢
نإا .ةيناثلا ةينيط-صسل-ف-لا
ئدا-بŸا ل-جأا ن-م لا-صضن-لا

.لاصضنلا عاونأا ىمصسأا وه
ـ ي---يأار ‘ ـ ه---با---ح----صصأاو

Áة--ي--نا--صسنإلا نو--ل--ث ‘
ة--لا---ح م---ه ،ا---هو---م---صس
ل ة--صصا--خ ة--ي---ك---ئÓ---م
امك ـ نولصصاولا لإا اهينادي
ـ نو---ي---فو---صصلا لو----ق----ي
ن--يذ---لا نو---ل---صضا---نŸا---ف
ام مل-ظ وأا ر-ه-ق نو-موا-ق-ي

اذه عفر ‘ ةحلصصم باحصصأا ديكأاتلاب مه هت– نوعقاو
نورجهيو مهناطوأا نوكÎي نيذ-لا ا-مأا .ر-ه-ق-لا وأا م-ل-ظ-لا

مه كئلوأاف Úمولظم نع م-ل-ظ ع-فر ل-جأا ن-م م-ه-تا-ق-ب-ط
م-ه-ن-م نود-ه-صشت-صسي ن-يذ-لاو ،ن-صسنأا--ت ا--م اذإا نا--صسنإلا

ةنبا ،ةليم÷ا ليصشار تكلتما كلذل .ةكئŸÓا مه كئلوأاف
⁄ يهف .توŸا هجاوتل ةعا-ج-صشلا ،ن-ير-صشع-لاو ة-ث-لا-ث-لا
ةلتاıا هباع-لأا ا-ه-ع-م بع-ل-ي ⁄و ،ة-ت-غ-ب توŸا ا-ه-ئ-جا-ف-ي

رصشبلا عم اهصسراÁ ي-ت-لا ةردا-غ-لا
ت“ ⁄ .Úن--صسلا ÚيÓ--م ذ---ن---م
ةمداق اهرت ⁄ ةصشئاط ةصصاصصرب
نود خوراصصب سضقت ⁄ يهو ،اهيلإا
تف-قو ل-ب ..تتا-م ا-ه-نأا يرد-ت نأا

،تتامو .اههجاوو هتهجاو ،هتلابق
،اهموق اوصسيل موق نع ًاعافد سسيل
لصضفأا ⁄اعب ليبن ملح نع نكلو
،رهقلاو عمقلاو ملظلا هيف يفتخي
مل◊ا اذ-ه .توŸا ف-ت-خ-ي ⁄ نإاو
ل-ك-بو ل-ي-صشار-ب ا-ن-ط-بر-ي ا--م و--ه

نوكت ا-مد-ن-ع ⁄ا-ع-لا ‘ ة-ك-ئŸÓا
ركذن نحنو .ميح÷ا يه ةاي◊ا

،د--لوŸا ة--ي--ك--ير--مألا ،ل---ي---صشار
ًاصضيأا ركذن ،ةيصسن÷ا ةيناصسنإلا

اÃرو ،هب ثبصشتنو ،انملح ،اهملح
،هجول ًاهجو وأا ةتغب ،اهلثم تو‰

دصض لصضانن لظنصس ،اهلثم ا-ن-ن-ك-ل
ة--ي--لا--يÈمإلاو ة--ي--نو--ي---ه---صصلا

لوحن نأا امإاف .ناكم لك ‘ رهقلا لاكصشأا لكو ةيكيرمألا
‘ .ةكئÓم ¤إا اهلثم لوحتن نأا امإاو ،ةنج ¤إا سضرألا

ة-فا-ك ¤إا ة-ي-ح-ت-لا ه-جو-ن ل--ي--صشار دا--ه--صشت--صسا ىر--كذ
ءا-فر-صشلاو رار-حألا ة--فا--ك ¤إاو ،Úي‡ألا Úط--صشا--ن--لا

اوفقو نيذلا ،عمجأا ⁄اعلا ‘ ةي◊ا رئامصضلا باحصصأاو
ةهجاوم ‘ لداعلا هلاصضنو ينيطصسلفلا بعصشلا بناج ¤إا
ملظلاو عمقلاو لتقلا ةهجاوم ‘و ،Êويهصصلا لÓتحلا
 .Úينيطصسلفلا قحب ليئارصسإا هصسرا“ يذلا

..اهداهصشتصسا ىركذ ‘

يــــــــــــ‡أ’ا كÓــــــــــــŸا يروـــــــــــــك لـــــــــــــيششار
يصصاعلا نصسح

كرا‰دلا ‘ ميقم ينيطصسلف بتاكو ثحاب
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ذ-ي-ف-ن--ت ي--كÒمألا سشي÷ا ن--ل--عأا
نابلاط ةكر-ح د-سض ة-يو-ج تارا-غ
ىلع ا-مو-ج-ه ا-ه-ي-ل-تا-ق-م ن-سش د-ع-ب
ة--يلو ‘ ة--ي--نا---غ---فألا تاو---ق---لا

تم-ه-تا ا-ه-ب--نا--ج ن--مو ،را--هد--ن--ق
قا-ف-تا قر-خ-ب ن-ط-ن--سشاو ة--كر◊ا
لوؤو--سسم لا---ق Úح ‘ ،ة---حود---لا

نا-ب-لا-طو ة-مو--ك◊ا نإا ي--مو--ك--ح
ةموكح ليكسشت حÎقم نا-سضرا-ع-ي
م-سسا-ب ق-طا-ن-لا لا-قو .ة-ي-لا-ق--ت--نا
ناتسسنا-غ-فأا ‘ ة-ي-كÒمألا تاو-ق-لا

ى-ل-ع ةد-ير--غ--ت ‘ ،تغ--ي--ل Êو--سس
تاراغ تذفن هدÓب تاوق نإا ،Îيوت

Úع-برألاو Êا-م-ث-لا لÓ-خ ة--يو--ج
يلتاقم تفدهتسسا ،ةيسضاŸا ةعاسس

ىلع اموجه م-ه-ن-سش د-ع-ب ،نا-ب-لا-ط
ةيلو ‘ ةيناغ-فألا تاو-ق-لا ع-قاو-م
‘ .نات-سسنا-غ-فأا ي-بو-ن-ج را-هد-ن-ق

نابلاط مسساب ثدحتŸا مهتا ،لباقŸا
قا-ف-تا قر-خ-ب ة-ي-كÒمألا تاو-ق--لا
ا‡ تارا-غ-لا ا-ه-ن-سش د-ع-ب ة-حود--لا
يلتاقم نم دد-ع ل-ت-ق-م ن-ع ر-ف-سسأا
م-سسا--ب ثد--ح--تŸا ا--عدو .ة--كر◊ا

¤إا ي---كÒمألا َبنا÷ا نا---ب---لا----ط
اددسشم ،ةحودلا قا-ف-تا-ب ماز-ت-للا

نويكÒمألا دا-ع لا-ح ‘ ه-نأا ى-ل-ع
ا--ه--نإا--ف ة--كر◊ا ع--قاو--م ف--سصق--ل

اهسسفن نع عافدلاب اهقح سسرامتسس
د--سض ة--ل--ثا‡ تاءار--جإا ذا--خ---تاو
،ناتسسناغفأا ‘ ة-ي-ب-ن-جألا تاو-ق-لا

لاق ىرخأا ةهج نم .هلوق دح ىلع
سسي-ئر-لا را-سشت-سسم يزدواد ر--م--ع

سضراعت نابلاط ةكرح نإا Êاغفألا
نإاو ،ةيلاقتنا ةموكح ‘ ةكراسشŸا

ةموكح ديرت ةيبنجأا افارطأا كانه
،ةيروتسسد ةيعرسش يأاب ع-ت-م-ت-ت ل

را-سشت-سسم فا-سضأاو .هÒب-ع--ت ق--فو
بنا÷ا نأا Êا----غ----فألا سسي----ئر----لا
لي-ك-سشت-ل ارÈم ىر-ي ل ي-مو-ك◊ا

رايÿا نأا Èتعيو ،ةيلاقتنا ةموكح
ةيسسائرلا تاباخت-نلا و-ه ل-سضفألا
حسضوأا ،رخآا ديع-سص ى-ل-ع .ةر-ك-بŸا
نات-سسنا-غ-فأا ¤إا ي-سسور-لا ثو-ع-بŸا

فده نأا ةريزجلل فولوباك Òماز
سسي-مÿا رر-قŸا و-ك-سسو-م عا-م-ت-جا
تا-سضوا-ف-م ة-سسفا-ن-م سسي-ل ل-ب-قŸا
حا‚إل فد---ه---ي ل---ب ،ة----حود----لا
قيرط““ ¤إا تلسصو يتلا تاسضوافŸا

تد--كأا ا--ه--ب--نا--ج ن--مو .““دود--سسم
نأا سسمأا ة--ي--نا--غ--فألا ة--ي---جراÿا
نأا-سشب) مÓ-سسلا تا-سضوا-ف-م ءار-جإا
ا-ي-كر-تو ا-ي-سسور ‘ (نا-ت--سسنا--غ--فأا
تا--سضوا--فŸ ل--م--ك--مو رار--م--ت---سسا
.ةحودلا

ةحودلا قافتا قرخب ةيكÒمألا تاوقلا مهتت نابلاط

ةيبون÷ا ايروك روزي يكÒمألا عافدلا ريزو
عا--فد---لا ر---يزو ل---سصو
Ïسسوأا د-يو-ل ي-كÒمألا
نا----سسوأا ةد----عا-----ق ¤إا
ا-----يرو-----ك ‘ ة-----يو÷ا
نأا ررقŸا نمو ،ةيبون÷ا
ايروك جما-نر-ب رد-سصت-ي
ة-ح-ل-سسأÓ-ل ة-ي-لا-م-سشلا
تا--سشقا--ن--م ة--يوو--ن--لا
هÒظ-------ن ع-------م Ïسسوأا
هوسس ي-بو-ن÷ا يرو-ك-لا

نأا لو-سس ل-مأا--تو .كوو
سسيئرلا ةرادإا فنأاتسست

عم تاسضوافŸا ندياب وج
لثمو .ةيلامسشلا ايروك
ا-يرو-ك د-ع--ت ،نا--با--ي--لا
امهم ا-ف-ي-ل-ح ة-ي-بو-ن÷ا
‘ ةد-ح-تŸا تا--يلو--ل--ل
هذ-ه ي-تأا-تو .ة-ق-ط--نŸا

،نطنسشاوو لوسس ¤إا اريذ– ةيلا-م-سشلا ا-يرو-ك ه-ي-ف ته-جو تقو ‘ ةرا-يز-لا
⁄ ندياب ةرادإا نأا ¤إا راسشي .امهنيب ةكÎسشŸا ةيركسسعلا تابيردتلا نأاسشب

لماسش لكسشب عجاÎسس اهنإا تلاقو ،غناي غنويب هاŒ اهتسسايسس نآلا ىتح دد–
ميعزلا ةقيقسش تنا-كو .ة-ي-لا-م-سشلا ا-يرو-ك هاŒ ة-ق-با-سسلا ةرادإلا ة-سسا-ي-سس
ةرا-ثإا ن-ع ة-ي-كÒمألا ةرادإلا ع-ن-ت“ نأا نا-ي-ب ‘ تب-لا-ط ›ا-م--سشلا يرو--ك--لا
ةرادإلا تنا-ك اذإا ه-نإا تلا-قو .ة--ل--ب--قŸا ع--برألا تاو--ن--سسلا لÓ--خ تÓ--ك--سشŸا
نمف ،ةلبقŸا ع-برألا تاو-ن-سسلا ىد-م ى-ل-ع مÓ-سسب ما-ن-ت نأا د-ير-ت““ ة-ي-كÒمألا
لاق ،Úموي لبقو .““اهتاوطخ ¤وأا ‘ تÓكسشŸا ةراثإا نع عنت“ نأا لسضفألا
تا-يلو-لا تلواfi نآلا ى-ت-ح سضفر-ت ة-ي-لا-م-سشلا ا-يرو-ك نإا سضي-بألا تي-ب-لا
دهع ‘ أادب نيدلبلا تاقÓع باسصأا دوم÷ رارمتسسا ‘ ،راوح ءارجإا ةدحتŸا
ايرو-ك تل-خ-تو .ند-يا-ب ة-سسا-ئر ¤إا د-ت-ماو بمار-ت د-لا-نود ق-با-سسلا سسي-ئر-لا
ميك اهميعز نأا نم مغرلا ىلع بمارت عم ةيسسامولبدلا دوه÷ا نع ةيلامسشلا

بمارت سضفرو .لئاسسرلا نم ةلسسل-سس لدا-ب-تو ،ه-ع-م م-م-ق3 دق-ع نوأا غ-نو-ج
ميك ذختي نأا اطÎسشم ،اهيلع تابوقعلا فيفخت ةيلامسشلا ايروك تادسشانم

نم .هرودب سضفرلاب لبوق طرسش وهو ،يوونلا هدÓب جمانرب كيكفتل تاوطخ
نإا Úيفحسصل-ل سضي-بألا تي-ب-لا م-سسا-ب ة-ثد-ح-تŸا ي-كا-سس Úج تلا-ق ،ا-ه-ت-ه-ج
نأا ذنم تاونقلا نم ددع Èع ةيلامسشلا ايروك عم اولسصاوت ÚيكÒمأا Úلوؤوسسم
نكل .ديعسصتلا رطخ ليلقت انفده““ تفاسضأاو .نيرهسش وحن لبق مهبسصانم اولوت

ة-ع-ي-ب-ط ن-ع ة-ي-كÒمألا ة-ثد-ح-تŸا ح-سصف-ت ⁄و ““در يأا ق-ل-ت-ن ⁄ نآلا ى-ت-ح
.اهدÓب هاسشخت يذلا ديعسصتلا

weN) ““زÁات كرويو-ي-ن““ ة-ف-ي-ح-سص تلا-ق
semiT kroY) عإا نإا------Óلود ةد-----ع ن
حاقل مادختسسل تقؤوŸا قيل-ع-ت-لا ة-ي-بوروأا
““دروفسسكأا-اكينيزاÎسسأا““
(drofxO-aceneZartsA) اŸدا----------------سض
¤إا دو--ع--ي د--ج--ت--سسŸا ا--نورو--ك سسوÒف--ل
تارابتعÓل ةفا-سضإا ة-ي-سسا-ي-سس تارا-ب-ت-عا
نÓعإا نأا ¤إا ةفيحسصلا تراسشأاو .ةيملعلا
لّكسش اتقؤوم حاقللا مادختسسا قيلعت ايناŸأا

دا–لاب ىرخألا تامو-ك◊ا ى-ل-ع ا-ط-غ-سض
اهنأاكو ودبت نأا ةيسشخ هباسشم رارق ذاختل
روه-ظ ¤إا ا-ه-ن-م ا-ي-ع-سسو ،رذ◊ا مز-ت-ل-ت ل

.ةدحوم ةه-ب-ج ةرو-سصب ي-بوروألا دا–لا
¤إا يسضاŸا Úنثإلا ايلاطيإاو ايناŸأا تمسضناو
يت-لا ىر-خألا ة-ي-بوروألا لود-لا ن-م دد-ع
‘ كلذو ،““اكينيزاÎسسأا““ مادختسسا تقّلع

تلا-ح ل-ي-ج-سست بب--سسب يزاÎحا ءار--جإا
د-ع-ب ا-بوروأا ‘ ة-يو-مد تا-ط-ل--ج--ب ة--با--سصإا
s’ylatI) ““ةي-لا-ط-يإلا ة-يودألا ة-لا-كو““ ر-يد-م ي-ن-ير-غا-م لو-ك-ي-ن حر-سصو .حا-ق-ل-لا ماد-خ-ت-سسا
ycnegA senicideM) اكيلبوبير ل““ ةفيحسصل““ (acilbbupeR aL) مادختسسا قيلعت نأاب
ةيبوروأا لود نأل اكينيزاÎسسأا مادختسسا تقلع ايلاطيإا نأا افيسضم ،““ايسسايسس ارايخ ناك““ حاقللا
naeporuE ehT) ةي-بوروألا ة-يودألا ة-لا-كو تسضÎعا د-قو .كلذ-ب ما-ي-ق-لا ترر-ق ىر-خأا
ycnegA senicideM) -تعت يتلاÈ كأاÈ ل ةمظنم ةئيهÓىلع -يبوروألا دا–لا ‘ ةيودأ
ةيحسص لكاسشم ببسسي اكينيزاÎسسأا نأا ىلع ليلد دجوي ل هنإا تلاقو ،حاقللا نأاسشب فواıا

لاقو .هنع مجنت دق يتلا ةيبنا÷ا راثآلا رطاfl قوفت حاورألا ذاقنإا ‘ هدئاوف نأاو ،ةÒطخ
Òسشي ام دجوي ل““ هنإاو ،ةيسضقلا سسردت لازت ل هتلاكو نإا كوك ÁÒإا ةلاكولل يذيفنتلا ريدŸا
دعب مدلا ‘ تاطلجب ةباسصإلا تلاح ¤إا ةراسشإا ‘ ،““تلا◊ا كلت ‘ ببسست دق حاقللا نأا ¤إا

ليوناÁإا سسيئرلا نأا ءاثÓثلا اسسنرف هترد-سصأا نا-ي-ب ‘ ءا-جو .ا-ك-ي-ن-يزاÎسسأا تا-عر-ج ي-ق-ل-ت
حا-ق-ل ماد-خ-ت-سسا ق-ي-ل-ع-ت رار-ق ا-سشقا-ن ي-غارد و-يرا--م ›ا--ط--يإلا ءارزو--لا سسي--ئرو نور--كا--م
حاقللا نأاسشب Úيبوروألا ةحسصلا عاطق ‘رسشم ن-ع ةردا-سصلا تا-ق-ي-ل-ع-ت-لا نأاو ،ا-ك-ي-ن-يزاÎسسأا
مييقت ردسصي امثير ““تقؤوم يزاÎحا ءارجإا““ حاقللا مادختسسا قيلعت نأا نايبلا ركذو .““ةعجسشم““

ةعرسسب ميعطتلا تÓمح نافنأاتسستسس ايلاطيإاو اسسنرف نأاو ،هنأاسشب ةيبوروألا ةيودألا ةلاكو
ةيودألا ةلاكو هيلع اهيرŒ يتلا ةيفاسضإلا تارابت-خلا ج-ئا-ت-ن تنا-ك اذإا حا-ق-ل-لا ماد-خ-ت-سسا-ب

.ةيباجيإا ةيبوروألا

 بيسصخت نم ةقلق وكسسوم
زنطن ةأاسشنÃ موينارويلا

ةقلعتŸا ءابنألا ءازإا وكسسو-م ق-ل-ق ن-ع ة-ي-سسور-لا ة-ي-جراÿا تÈع
ةزهجأا مادختسساب زنطن ةأاسشنم ‘ موينارويلا بيسصخت ناريإا ءدبب

ةيلودلا ة-لا-كو-ل-ل تا-ح-ير-سصت د-ع-ب كلذو ،ةرو-ط-ت-م يز-كر-م در-ط
ريزو بئان ،فوكباير يغÒسس اعدو .نأاسشلا اذ-ه-ب ة-يرذ-لا ة-قا-ط-ل-ل
وحن ةيلمع ةوطخ ذاختا ¤إا ةدحتŸا تايلولا يسسورلا ةيجراÿا

،نارهط نع تابوقعلا عفرو ،يوونلا ناريإا فلم نأاسشب عسضولا عيبطت
يقاب ثحو ،ديعسصتلا بولسسأا عابتا مدع ¤إا Êاريإلا بنا÷ا اعد امك
مدع بجي هنإا فوكباير لاقو .سسفنلا طبسض ىلع قافتلا فارطأا

عسضولا عيبطتل قيرط ةطراخ ريوطت ةلواÙ ةظحللا هذه تيوفت
ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا تناكو .Êاريإلا يوونلا فلŸا نأاسشب لكك
““زنطن““ ةأاسشنم ‘ موينارويلا بيسصخت تأادب ناريإا نإا تلاق ةيرذلا
لودلل هتمدق ريرقت ‘ ،ةلاكولا تفاسضأاو .سضرألا ت– ةدوجوŸا
درطلا ةزهجأا نم ناث عون مادختسساب أادب بيسصختلا نأا ،ءاسضعألا
اكاهتنا دعي ا‡ ،اهيلع قَفتŸا Òِغ (RI4-) ““4 رآا يآا““ ةروطتŸا يزكرŸا
خسضب يسضاŸا Úنثإلا موي تأادب ناريإا نأا تحسضوأاو .يوونلا قافتÓل
ةزهجأا نم471 نم نوكتت ةموظنم ‘ ““موينارويلا ديرولف سسِداسس““
““زنطن““ ةطfi ‘ لعف-لا-ب ا-ه-ب-ي-كر-ت ى-ل-ع تل-م-عو ،يز-كرŸا در-ط-لا

.موينارويلا بيسصختل

ةيبوروألا لودلا رارقل ةيسسايسس عفاود:زÁات كرويوين
اكينيزاÎسسأا حاقل مادختسسا قيلعت

Oh‹



ةيرئاز÷ا ةيلا÷ا ىدتنم
حتفب بلاطي ايكÎب

ايجيردت دود◊ا

ضسي-ئر ،ا-ي-كÎب ة-ير--ئأز÷أ ة--ي--لا÷أ ىد--ت--ن--م ،ا--عد
دود◊أ ح-ت-ف ¤إأ ،نو-ب--ت د--يÛأ د--ب--ع ،ة--يرو--ه--م÷أ

.ايلود اهب لومعŸأ ةيئاقولأ Òبأدتلاب ذخألأ عم ايجيردت
حتف بل-ط-م د-يد-ج-ت-ل هرد-سصأأ نا-ي-ب ‘ ىد-ت-نŸأ ر-كذو
ةن-سس رور-م د-ع-ب جراÿا-ب Úير-ئأز÷أ ةدا-عإأو دود◊أ

ةي-ب-ن-جألأ نأÒط-لأ تا-كر-سش نأأ ،ا-ه-ق-ل-غ ى-ل-ع ة-ل-ما-ك
ى-ل-ع ة-سضها-ب ف-ي-لا-ك-ت ضضر--ف--ب ع--سضو--لأ تل--غ--ت--سسأ
تÓحرل مات هبسش افقوت هيف دهسشت تقو ‘ Úيرئأز÷أ
ىد---ت---نŸأ بلا---طو .ة---ير---ئأز÷أ ة---يو÷أ طو---طÿأ
ة--يو÷أ طو--طÿأ ع--م ة--يدا--ع تÓ--حر ضصي--سصخ--ت--ب
ةمزÓلأ ةيئاقولأ Òبأدتلأ ذاختأ ةاعأرم عم ةيرئأز÷أ
ةيو÷أ طوطخلل ةميلعت ءا-ط-عإأو ،ا-ي-لود ا-ه-ب لو-م-عŸأ
لمعتسست ⁄ يتلأ ةقباسسلأ ركأذتلأ لوبقل ةيرئأز÷أ
ة-ي-لا÷أ ىد-ت-ن-م ا-عد ا-م--ك .ا--نورو--ك فور--ظ بب--سسب
ضصي-خÎلأ ءا-غ-لإأ ¤إأ تا-ط-ل-سسلأ ا--ي--كÎب ة--ير--ئأز÷أ
حا-م-سسلأو ن-طو-لأ ضضرأأ ¤إأ لو-خد-ل-ل ي-ئا--ن--ث--ت--سسلأ
ةيبنجألأ ةيو÷أ طوطÿأ Èع ةدوع-لا-ب Úير-ئأز-ج-ل-ل

يسس يب““ ليل– اهمهأأ ةمزÓلأ ةيئاقولأ Òبأدتلأ نمسض
قل-غ ى-ل-ع ة-ن-سس ءا-سضق-نأ د-ع-ب ه-نأأ رد-سصŸأ ر-كذو .““رأ
جراÿأ ‘ Úق-لا-ع-لأ فلآأ لأز-ي ل ة-ير--ئأز÷أ دود◊أ
،هجÓع ةÎف تهتنأو جÓعل-ل بهذ ن-م م-ه-ن-م نو-نا-ع-ي
مهنمو ،مهتسسأرد ةÎف تهت-نأ ن-يذ-لأ ة-ب-ل-ط-لأ م-ه-ن-مو
” وأأ م-هدو-ق-ع ته-ت-نأ ن--يذ--لأ نو--ف--ظوŸأو لا--م--ع--لأ

تلطعت نيذلأ نوميقŸأ مهنمو ،مهفئاظو نم مهحيرسست
لسصأوتلأ فعسض ىدتنŸأ دقتنأو .رئأز÷أ ‘ مه◊اسصم
اهطابترأ ةوجف نم ديزي دق يذلأ جراÿأ ‘ ةيلا÷أ عم
دود◊أ ح-ت-ف ¤إأ ة-يرو-ه-م÷أ ضسي-ئر ا-ي-عأد ،ا-ه-ن-طو-ب
 .ليسضفلأ رهسشلأ نم ةبرقم ىلع يجيردت لكسشب

‘ يباهرإلا موجهلا نيدت رئاز÷ا
رجينلا ةيروهمج يبرغ يÒبÓيت ةقطنم

ضسرام51 مو-ي ع-قو يذ-لأ ي-با-هرإلأ مو-ج-ه--لأ ةد--سشب ،ر--ئأز÷أ تنأدأأ
عقوأأ يذلأو ،رجينلأ ة-يرو-ه-م-ج ي-بر-غ يÒبÓ-ي-ت ة-ق-ط-ن-م ‘ يرا÷أ

.ةيجراÿأ نوؤوسشلأ ةرأزول ناي-ب بسسح ،ى-حر÷أو ى-ل-ت-ق-لأ تأر-سشع
ابعسش ةقيقسشلأ رجينلأ ةيرو-ه-م÷ بر-ع-ت ر-ئأز÷أ نأأ نا-ي-ب-لأ ح-سضوأأو
دكؤوتو .ةبيسصعلأ فورظلأ هذه ‘ لما-ك-لأ ا-ه-ن-ما-سضت ى-ل-ع ة-مو-ك-حو
اهلا-ك-سشأأ ع-ي-م-ج-ب ة-فآلأ هذ-ه ة-براfi ى-ل-ع خ-سسأر-لأ ا-ه-مز-ع ر-ئأز÷أ

لكسشب هدوهج ديحوت ¤إأ هرسسأاب ›ودلأ عمتÛأ وعدتو ،اهرهاظمو
ملسسلأ قيق– قيعت يتلأ ةرهاظلأ هذه ةحفاكم لجأأ نم ةيلاعف Ìكأأ

.لحاسسلأ ةقطنم عوبر ‘ ةيمنتلأو
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موداقوب
ئـــــــــنهي

يسسامولبدلا
ÊاتيروŸا

نياو مسساقلا
،،مودا--قو--ب يÈسص ،ة--ي--جراÿأ نوؤو--سشلأ ر--يزو أا---ن---ه

هنييعت ىل-ع ،ن-يأو م-سسا-ق-لأ ،Êا-ت-يروŸأ ي-سسا-مو-ل-بد-لأ
ةسسائر ¤وتي نأأ ررقŸأ نم ثيح ،›ام ¤أ أديدج اثوعبم
‘ رأرقتسسلأ قيقحتل ة-ل-ما-ك-تŸأ ةد-ح-تŸأ ·ألأ ة-ث-ع-ب
هباسسح ىلع ةديرغت ‘ موداقوب لاقو .““امسسونيم““ ›ام
مسساقلأ ديسسلأ يقيدسص تأانه““ :Îيوت عقوÃ يسصخسشلأ

اسسيئرو ماعلأ ÚمأÓ-ل ا-سصا-خ Ó-ث‡ ه-ن-ي-ي-ع-ت ى-ل-ع نأو
هل اينمت-م (ا-م-سسو-ن-ي-م) ›ا-م ‘ ةد-ح-تŸأ ·ألأ ة-ث-ع-ب-ل
ن-ع ه-ل تبر-عأأ ا-م-ك .ه-ت-م-ه-م ‘ ق-ي-فو--ت--لأو حا--ج--ن--لأ
ملسسلأ قيق– ‘ امدق يسضملل ايوسس لمعلل يدأدعتسسأ

ةقطنŸأو ة-ق-يد-سصلأ ›ا-م ة-يرو-ه-م-ج ‘ رأر-ق-ت-سسلأو
وينوط-نأأ ،ةد-ح-تŸأ ·أÓ-ل ما-ع-لأ Úمألأ Úعو .““ا-ه-ت-مر-ب

،ن-يأو م-سسا-ق-لأ ،Êا-ت-يروŸأ ي-سسا-مو-ل-بد--لأ ،ضسيÒتو--غ
ةسسائر ¤وتي نأأ ررقŸأ نم ثيح ›ام ¤إأ أديدج اثوعبم
›ام ‘ رأرقتسسلأ قيقحتل ةلماكتŸأ ةدحتŸأ ·ألأ ةثعب
ر-يزو لfi ن-يأو م-سسا-ق-لأ ل-ح-يو .““ا--م--سسو--ن--ي--م““

ق-با-سسلأ دا--سشت--لأ ة--ي--جرا--خ
fiف-ي-ظ-ن-لأ ح-لا-سص د--م

‘ ى--------سضمأأ يذ--------لأ
.تأونسس5 بسصن-Ÿأ

·ألأ تلا------------قو
نإأ ةد-------ح-------تŸأ
،ن-يأو م-سسا-ق--لأ

لÓ----خ ¤و----ت
هتÒسسم
بسصانم ةينهŸأ

تا-م--ظ--ن--م ‘
لو ،ة----ي-----لود
‘ ا-----م-----ي-----سس
دا–لأ
Úب ي---ق---ير---فإلأ

نمو5102و9002
¤إأ7102 ن---م م----ث
تايلمع مسسق ‘و9102
نم ةدحتŸأ ·ألأ ‘ مÓسسلأ

تقلطأأ ةراسشإÓل .7102 ¤إأ6102
وحن مسضت يتلأ (امسسونيم) ›ام ‘ ةدحتŸأ ·ألأ ةثعب

لوألأ ‘ ،›ام ‘ نيرسشتنم يطرسشو يركسسع00541
.3102 ويلوي نم

2323

كيسسكŸا ةرافسس
 يــقئاثو ضضرــــــــــــــــعت

““ةنـــــــ÷ا ¤إا ةÒسشأات““
ضضر-ع ن-ع ر-ئأز÷أ ىد-ل كي-سسكŸأ ةرا-ف-سس تن-ل--عأأ

ي-سسنر-ف-لأ د-ه-عŸا-ب ““ة-ن÷أ ¤إأ ةÒسشأا--ت““ ي--ق--ئا--ثو
هتجرخأأ يذلأ يقئاثولأ يكحيو ،ةمسصاعلأ رئأز÷اب
يكيسسكŸأ لسصنقلأ ةسصق نع نامÈيل نايليل ةجرıأ

ذفنأأ يذلأ ،ةيناثلأ ةيŸاعلأ بر◊أ لÓخ اسسنرف ‘
نع ةيسشافلأ يسضهانمو نا-ب-سسإلأو دو-ه-ي-لأ ن-م فلآل

la asiV يقئاثولأ عبتتي .كيسسكŸأ ¤إأ مهبيرهت قيرط
osíaraP،أ ثيرو ،يسسامول-بد-لأ أذ-ه ة-ل-حرŸُايلعلأ لث

نامÈيل نايليل تلأاسس امدنع .0191 ماع ةيكيسسكŸأ ةروثلل
flل-ي-ج ،ي-ق-ئا-ثو-لأ ة-جرÈأ ل-سصن-ق-لأ ،كسسو-ب و-تŸي-ك-ي-سسك

حنم امدن-ع ه-تا-ي-ح ن-ع ا-ًف-ئا-خ ن-ك-ي ⁄ أذإأ ا-سسنر-ف ‘ ق-با-سسلأ
مهدهطسضأ نيذلأ ÚيبوروأÓ-ل ة-ي-ك-ي-سسكŸأ تأÒسشأا-ت-لأ

تقو انيدل نكي ⁄““ لاق نويسشافلأو نويزانلأ
.““كرحتن نأأ انيلع ناك ،فاخنل



تاردıا جيورت ‘ ةصصتfl تناك

 ةيمارجإا ةكبسش طاسشنل ادح عسضي وزو يزيت نمأا

لوأا ةحاصس) رفناماصشب ةمصصاعلاب تدلو
لآا نم ،739١ ةيليؤج٤٠ ‘ (ايلاح يام

ينبب ةيباز-م لؤ-صصأا ن-م ،ز-يز-ع-لا د-ب-ع
نا--صضحأا Úب تأا--صشن ،ة--يادر--غ---ب نڤز---ي

،ةمصصاعلاب ةماقإÓل تلقتنا يتلا اهتلئاع
،ةÒصسع ا-فور-ظ سشي-ع-ت تنا-ك ي--ت--لاو
نم مظ-عألا داؤ-صسلا لا-ح-ك ا-ه-ت-ي-ع-صضو
نع عطقنت اهلعج ا‡ ،ةيرئاز÷ا رصسألا
ةيئادتبلا ةداه-صشلا تغ-ل-ب اŸ ة-صسارد-لا

ة-صصاÿا ““ي-ج-ي-ب““ ة-صسردÃ تق-ح-ت-لاو
دعبو ،ةنقارلا ةلآلا ىلع برصضلا ميلعتل

Úب لقتنت تراصص ةداهصشلا ىلع اهلصص–
دŒ ا-ه-ل-ع ة-يرا-م-ع-ت--صسلا تا--صسصسؤؤŸا

تقحتلاف ،لصشفلاب تءاب اهلك نكل ،Óمع
Ãا ة---صسردŸةدا--ي---ع ي---هو تا---صضر---م

ة-صسنآلا ا-ه-ت-ب-حا-صصل ر-م-حألا بي-ل-صصلا
ي-ب-مؤ-لا-صص ي-ح-ب ،ة--ي--بوروألا ““كنؤ--ل““
ى-ل-ع تل-صص– ن-يأا ،(ا--ي--لا--ح ة--ي--ندŸا)

¤إا ““كنؤل““ اهتلؤح مث ،ةصضر‡ ةداهصش
،(ايلاح تاصسي-ع ر-يد-يإا) نادÒف ةدا-ي-ع

م-ث ،ل-مأاو طا--صشنو د--ج--ب تل--م--ع ن--يأا
،Òبكلا يعما÷ا ىفصشتصسŸا ¤إا تلقتنا

تيقب يذلا را-ّط-ق-لا ى-ف-صشت-صسم ¤إا م-ث
تبيغت امل-ك تنا-ك ،تاؤ-ن-صس ثÓ-ث ه-ي-ف

اهتلئاع باتني ،Úلماك Úمؤي لزنŸا نع
‘و ،مهايإا اهعÓطإا مغر فؤÿاو قلقلا
اهدلاو عرصسأا اهبّيغ-ت ن-م ثلا-ث-لا مؤ-ي-لا
لوؤؤصسم اهنع رصسفتصساو اهلمع رقم ¤إا
تبيغت اهنأاب هيل-ع در يذ-لا ى-ف-صشت-صسŸا

،نيرؤكذŸا Úمؤ-ي-لا لÓ-خ ل-م-ع-لا ن-ع
،اهاصضرب ثد-ح د-ق ا-م ا-ًئ-ي-صش نأا م-ه-ف-ف
نم لئÓق مايأا ىؤصس ِسض“ ⁄ لعفلابو
دكأاتو ،Òخب اهنأا م-ه-غ-ل-ب ى-ت-ح ا-ه-با-ي-غ
ا-ه-ناؤ-خإا-ب تق-ح-ت-لا ا-ه-نأا-ب ا-ه--ت--ل--ئا--ع--ل

ودعلا ةهجاؤم ‘ اهتكراصشŸ نيدهاÛا
تادا-ه-صش ‘ ا-هد--لاو ر--كذو ،ناد--يŸا ‘
لب-ق ا-ه-تا-م-ها-صسمو ا-ه-لا-صضن ن-ع ة-ي-ح

اهنأا““ حلصسŸا يرؤثلا ل-م-ع-لا-ب ا-ه-قا-ح-ت-لا
ةدايعب اهصصبرت ةÎف ءا-ن-ثأا ه-ن-م تب-ل-ط

،ة--ن--قار ة--لآا ا--ه---ل يÎصشي نأا (نادÒف)
تحبصصأاف ،لزنŸا ‘ اهب-يرد-ت ل-صصاؤ-ت-ل
ة-با-ت-ك ‘ ا-ه-غار-ف تا-قوأا ل-ك ل-غ-ت-صشت
نيذلا ءÓ-مز-ل-ل ا-ه-نأا ة-ي-عد-م ق-ئا-ثؤ-لا
Úح نم رخأاتت تناكو ،اهعم نؤلغتصشي
يعدتو ،تيبلا ¤إا لؤخدلا نع رخآا ¤إا
ىدحإا تراز وأا ل-غ-صشلا ‘ تف-ل-خ-ت ا-ه-نأا

أادب ،ا-ه-ب-ّي-غ-ت رار-ك-ت ع-مو ،ا-ه-تا-ق-يد-صص
تناك امك ،ان-صسؤ-ف-ن ¤إا بر-صست-ي كصشلا

نم ةيمك تارŸا سضعب لزنŸا نم ذخأات
اهب بهذتصس اهنأا معزتو ،ةيئاذغلا داؤŸا
سسابللاب كاذنآا اهفغصش غلبو ،ىصضرŸا ¤إا
ةلطع ةصصرف زهتنت تناك اهنأا يركصسعلا

نمصض اًدن‹ ناك يذلا ،Èكألا اهقيقصش
يد-تÎف ي-صسنر-ف-لا ناÒط-لا فؤ--ف--صص
تعصضو مؤ-ي تاذو ،ة-ير-ك-صسع-لا ه-با-ي-ث
تلاقف تجرخو اهصسأار قؤف اهيخأا ةعبق
نإا) ودراب ةديصسلا ةيبروألا اهتراج اهل
تدر-ف ،(كب-صسا-ن-ُي ير-ك-صسع-لا سسا-ب-ل-لا

،بيرق نع هصسبلتصس اهنأاب ةعرصسب اهيلع
٤٥9١ ر-ير-ح--ت--لا ةرؤ--ث علد--نا د--ع--بو
ا--ه---ناؤ---خإا ع---م ا---ه---تلا---صصتا تد---طو
،٥٥9١ رخاوأا ‘ تماق ثيح ،نيدهاÛا
دارفأا لك ىلع اهترؤصص نم خصسن عيزؤتب

،ترداغو اهصضارغأا تعمج مث ،اهتلئاع
¤إا ،اهرابخأا ىلع عÓطلا لواحأا تنك
فيط-صس ى-ف-صشت-صسم ‘ ا-ه-ترا-يز ة-يا-غ
سشارفلا ةحيرط ⁄أا-ت-ت ة-حور‹ ي-هو
رثؤؤت ⁄ يحورج نإا) اهنيح › تلاقو

ي--ه ي--نŸآا يذ--لا ن--ك--لو ،اÒث--ك ّي--ل--ع
دؤنج اهلز-نأا ي-ت-لا ة-ف-ي-ن-ع-لا تا-بر-صضلا
،(تايقدنبلا سصمخأاب يصسأار ىلع ودعلا

ةÒخألا ا--ه--صسا--ف--نأا ظ--ف--ل--ت نأا ل---ب---ق
اهمحري ،اهحورجب ةرثأات-م د-ه-صشت-صستو
 .هللا

دقل““ :ةكرا-ب-م ة-ي-هز ةد-هاÛا لؤ-ق-تو
ي---صصبر---ت ‘ Ëر---م ى---ل---ع تفر----ع----ت

Ãلمعت يه تناكو ،را-ّط-ق-لا ى-ف-صشت-صس
ُتقحتلاÈ 6٥9١مفؤن ‘و ،ةصضر‡ هيف
ينتلصسرأا-ف ،ر-ير-ح-ت-لا سشي-ج فؤ-ف-صصب
ة-ق-ط-نŸا ة-ي-حا-ن ¤إا ةر-صشا-ب-م ةرؤ-ث--لا
ا--هدؤ--جؤ--ب تئ--جؤ---ف كا---ن---ه ،¤وألا

نأا › قبصسي ⁄ ثيح ،اهئاقلب تدعصسف
ةهبج فؤ-ف-صص ‘ ةد-ها‹ ا-ه-نأا تفر-ع

اهنأا ا-ه-ن-م ُتم-ل-عو ،ي-ن-طؤ-لا ر-ير-ح-ت-لا
‘ رير-ح-ت-لا سشي-ج فؤ-ف-صصب تق-ح-ت-لا

رؤ-هز ةد-هاÛا لؤ-ق-تو ،““7٥9١ يفنا-ج
Ëر-م تخألا-ب تي-ق-ت-لا د-ق-ل““ :سشووا-ك
ن-م ¤وألا ة-ق-ط-نŸا ¤وألا ة-ي-حا-ن-لا--ب
(ة-ن-صض◊ا مؤ-هÈب) يأا ¤وألا ة-يلؤ--لا

،مامؤصصلا ر“ؤؤم عامتجا رثإا ىلع كلذو
ةرؤثلا ةداق سضعب لابقتصسا ‘ اّنك ثيح

دعب انقÎفا دقو ،كان-ه ن-م ن-يد-ئا-ع-لا
تبهذ ثيح يخيرات-لا ع-م-ج-ت-لا ‘ كلذ
ة-ق--ط--نŸا ¤إا Úت--ن--ثا Úت--صضر‡ ل--ك
ة-ح-ي-ت-فو ي-ه تنا-كو ،ا-م-ه--ب ة--صصاÿا
،““ةل-ي-صسم““ ة-ق-ط-نÚ Ãت-ف-ل-ك-م ي-ن-تارإا

،جÓعلا ةمهÃ مايقلا بناج ¤إا اتناكو
‘ ن-يد--هاÛا ا--م--ه--ناؤ--خإا نا--كرا--صشت
نا÷ا-ع-تو ،ة-ير-ك--صسع--لا تا--ي--ل--م--ع--لا
ةد--ع ‘ ا--ت--كرا--صش ثي---ح---ب ،Úي---ندŸا
ةيحان ‘ ودعلا تاؤ-ق د-صض تا-كا-ب-ت-صشا
دبع رؤتكدلا دهاÛا لؤقيو ،““ةليصسŸا

يرفيف ع-ل-ط-م ‘““ :فا-ي-صضؤ-ب ن-م-حر-لا
ة-ل-ي-صسŸا ة-ي-حا-ن ةدا-ي-ق تف-ّل--ك7٥9١
اتهجؤتف ،ةمهÃ ةحيتفو Ëرم Úتخألا

يم-صشا-ه-لا ن-يد-ي-ه-صشلا ة-ق-فر لا◊ا ‘
ديصضاعŸا لبج نم ،قيدصصلا فايصضؤبو
ةرد◊ا ة----ب----صضه ‘ ة-----ن-----صضُ◊ا ¤إا

ة-يلؤ-لا-ب دا-م-حؤ-ب راsود د-يد-ح--ت--لا--بو
ةنصسلا سسفن نم يرفيف6٢ ‘و ،¤وألا

ا-ه-ت-عؤ-م‹ Úب كا-ن-ه كا-ب-ت-صشا ع--قو
،تاعاصس ةد-ع-ل ماد د-قو ،ود-ع-لا تاؤ-قو
،ودعلا دؤنج نم Òبك ددع اهيف طقصس
،ينتارإا ةحيتفو يم-صشا-ه-لا د-ه-صشت-صساو
د-قو ،ةÒط-خ حور-ج--ب ي--ه تب--ي--صصأاو
ىفصشتصسم ¤إا اهلقن م-ث ،ود-ع-لا ا-هر-صسأا

ةر--ثأا--ت--م ه--ي--ف تي--فؤ--تو ،ف--ي--ط---صس
ةÈقم ¤إا اهتافر تلقن دقو ،““اهحورجب

داؤلا باب ›اعأاب ةيصضابإÓل رؤنب يدصس
يمصس اهاركذ-ل اًد-ي-ل-خ-تو ،ة-م-صصا-ع-لا-ب

،اهمصسإاب سسؤصسم ينب ىفصشتصسŸا حانج
،اهمصسإاب ،داؤلا بابب ““يِيِف““ ج-ه-ن ي-م-صسو
عماؤصسب ودامحؤب ةكرعم ‘ تدهصشتصسا
،ةنصس٠٢ دعتي ⁄ ا-هر-م-عو ة-ل-ي-صسŸا-ب
دؤلÿاو دÛا ،هللا مهمحر-يو ا-ه-م-حر-ي
،هللا مهمحرو مهمحر ،راربألا انئادهصشل
.راربألا انئادهصشل دؤلÿاو دÛا

ينطولأ قودن-سصلأ ،سسمأأ ى-سضمأأ
ةكأرسش ةيقافتأ ،يحÓفلأ نواعتلل

جردنت يتلأ ،تÓ-ت-سش ة-كر-سش ع-م
ن-م ر-ط-سسŸأ ج-ما-نÈلأ ن-م-سض
¤ٕأ فدهت يتلأو قودنسصلأ فرط
.هتيعوتو حÓفلأ ةقفأرم
ر-يدŸأ د--كأأ ،را--طٕ’أ أذ--ه ‘و
ةيراج-ت-لأ ة-ير-يدŸا-ب يز-كرŸأ
ة-ك-ب-سشلأ ط-ي-سشن-تو ر-يو-ط-ت-لأو
نواع-ت-ل-ل ي-ن-طو-لأ قود-ن-سصلا-ب
‘ ،ي-سشأو-ك Òم-سس ،ي-حÓ--ف--لأ

هذه نأأ ىل-ع ““رأو◊أ““ ـل ه-ث-يد-ح
قودنسصلأ اهمربأأ يتلأ ةيقا-ف-ت’أ
عم يحÓفلأ نواع-ت-ل-ل ي-ن-طو-لأ

ى-ل-ع ط-سشن-ت ““تÓ-ت-سش““ ة-كر-سش
ا-هر-ق-مو ي-ن-طو-لأ ىو--ت--سسŸأ
.رئأز÷أ ةي’و ةبيورلأ
لسص– فوسس يتلأ ايأزŸأ لوحو

ةيلمع دعب ““تÓتسش““ ةكرسش اهيلع
قود-ن-سصلأ أذ-ه ‘ طأر--خ--ن’أ

م-ت-ي-سسف ،ي-سشأو-ك Òم--سس بسسح
تأزايتم’أ نم ديدع-لأ ا-ه-ح-ن-م
دوقع ‘ سضيفخ-ت-لأ رأر-غ ى-ل-ع
ةينقتلأ ةقفأرŸأ أذكو ،تانيمأاتلأ
مهطاسشن ‘ ةرطايبلأو ÚحÓفلل
قودنسصلأ دهعتي امك ،ي-حÓ-ف-لأ
لوقي يحÓفلأ نواعتلل ي-ن-طو-لأ
ةطسشنأ’أ عيمج ةدناسسÃ يسشأوك
لكب ةحÓفلأ عا-ط-ق سس“ ي-ت-لأ
‘ طأرخن’أ ىلع اهثحو اهفايطأأ
ه-تد-عا-ق ع-ي-سسو-ت-ل قود--ن--سصلأ
ةلسصأوتم ةيلم-ع-لأو ،ة-ي-كأÎسش’أ

تأذ تا-كر-سشلأو ÚحÓ-ف-لأ ع--م
بأÎلأ لماك Èع عاطقلاب ةلسصلأ
طرخنŸأ قح ىقب-يو ،ي-ن-طو-لأ
قن-ع ‘ ة-نا-مأأ ي-سشأو-ك ف-ي-سضي
.قودنسصلأ

اياده مدقت ““تÓتسش““ ةكرسش
ÚحÓفلا اهنئابزل

ماعلأ ريدŸأ حسضوأأ ،هت-ه-ج ن-م
نب راب÷أ دبع ““تÓتسش““ ةكرسشل

نأأ ““رأو◊أ““ ـل هثيدح ‘ ،سسابع
ةيقافت’أ هذه بجوÃ هتسسسسؤوم
قود-ن-سصلأ ع-م ا-ه-تد-ق-ع ي-ت--لأ
لمعتسس يحÓفلأ نواعتلل ينطولأ

م-عد-لأ ءا-ط-عإأ ى-ل-ع ةد--ها--ج
قفأرتو ،ةحÓفلأ عاطقل لماكلأ
ن-م ة-كر-سشلأ ن-ئا-بز ÚحÓ-ف--لأ

قودنسصلأ ىدل م-ه-ن-ي-مأا-ت لÓ-خ
دسض يحÓفلأ نواعتل-ل ي-ن-طو-لأ
¤إأ أدانتسسأو ،ةيعيبطلأ راطخأ’أ
ة--كر--سش ى--ل--ع لوأ’أ لوؤو--سسŸأ
،سسابع نب راب÷أ دبع ““تÓتسش““

أذه ‘ هتكرسش طأرخنأ نكميسس
ايأزŸأ نم ديدعلأ ‘ قودنسصلأ

تانيمأاتلأ نم ةداف-ت-سس’أ ا-ه-ن-م
أذكو ،ةكرسشلأ تاكلتمÃ ةقلعتŸأ
نب فيسضي ةسصاخ ،تاسضيف-خ-ت-لأ

دعت ة-ي-قا-ف-ت’أ هذ-ه نأأ سسا-ب-ع
خ-يرا--ت ‘ ا--ه--عو--ن ن--م ¤وأ’أ

حنÃ موقي فوسس هنأأو ،هتسسسسؤوم
راطإأ ‘ لخدت ا-يأد-ه ا-ه-ن-ئا-بز

.ةكرسشلأ تامدخ Úسس–

لخدتلأو ثحبلأ ةقرف تح‚
عسضو ‘ وزو يزيت ةي’و نمأاب

ةيمأر-جإأ ة-ك-ب-سش طا-سشن-ل د-ح
سصا-خ-سشأأ ة-ع-برأأ ن-م نو-ك-ت--ت
75وÚ 72ب ام مهرامعأأ حأوÎت
يتنيدم نم مهلك نوردحني ةنسس

نونهتÁو نأزيŸأ عأرذو ينغوب
زجح ” امك .تأردıأ جيورت
.جلاعŸأ فيكلأ نم مأرغ655
نع ةيلمعلأ هذه تر-ف-سسأأ ا-م-ك

نم Èت-ع-م ›ا-م غ-ل-ب-م ز-ج-ح
مومسسلأ هذ-ه ج-يور-ت تأد-ئا-ع

دسض ةيئاسضق تافلم دأدعإأ متيل
ما-مأأ م-هÁد-ق--تو Úطرو--تŸأ
ةسصتıأ ة-ي-ئا-سضق-لأ تا-ه÷أ

تأردıأ ةزا-ي-ح ة-م-ه-ت ن--ع
Òغ ة-ق-ير-ط-ب ع-ي--ب--لأ د--سصق
ت.سسÓيغأا.ةيعرسش

يكيرمألا ماÿا ىطخت اميف
 ارلود١٢.٥6

لجسست طفنلا راعسسأا
 تنÈل ار’ود37.86

أر’ود37.86 ،سسمأأ طفن-لأ را-ع-سسأأ تل-ج-سس
تنرب يŸاعلأ سسا-ي-ق-لأ ماÿ كلذو ل-ي-مÈل-ل
يكيرمأ’أ ط-ي-سسو-لأ سسا-سسك-ت بر-غ ل-ج-سسو
 .ليمÈلل أر’ود12.56
نع Óقن زÎيورل اقفو ةيراŒ رداسصم تلاقو
نإأ ي-ك-ير-مأ’أ لوÎب-لأ د-ه-ع-م ن-م تا-نا-ي--ب

flأ طفنلأ تانوزÿأ تاي’ولأ ‘ ماŸةدحت
يسضاŸأ عوبسسأ’أ عقوتم Òغ اسضافخنأ تلجسس

نم Ìكأاب نيزنبلأ تانوزfl تعجأرت Úح ‘
.عقوتŸأ
تطبه ماÿأ تانوزfl نأأ رداسصŸأ تفاسضأأو
21 ‘ يه-ت-نŸأ عو-ب-سسأ’أ ‘ ل-ي-مر-ب نو-ي-ل-م
زÎيور تعلطتسسأ نوللfi ناك امن-ي-ب ،سسرا-م
ÚيÓم ةثÓث اهردق ةدايز أوعقوت دق مهءأرآأ
.ليمرب
فلأأ629 رأدقÃ نيزنبلأ تانوزfl تعجأرتو
ةثÓث طبهت نأأ عقوتŸأ نم ناك Úح ‘ ليمرب

.ليمرب ÚيÓم
لمسشت يتلأ ،Òطقتلأ œأون تانوزfl تعفترأو
ف’آأ409 رأدقÃ ،ة-ئ-فد-ت-لأ تيزو لز-يد-لأ
4.3 هردق طوبهل تاعقوت عم ةنرا-ق-م ل-ي-مر-ب

.ليمرب نويلم
و/ق

بيطلا دمfi .د :ملقب

ةديهصشلا ةلطبلا زيزعلا دبع Ëرم

 ـه٢٤٤١ نابعصش٥٠ قـفاؤŸا  م١٢٠٢ سسرام٨١ سسيمÿا

تــيقاوم
ةÓــصصلا

24

50 :22      :     رــــــجفلا

21 :65      :     رــــهظلا

61 :12      :     رـــصصعلا

٨1 :75      :     برـغŸا

02 :12      :     ءاصشعلا

تمع
حارفألا
ترحنو

تلاعتو سشابك-لا
تيب تيب ديراغزلا

ةقنز ةقنز راد راد
دعب يديعصس ةلئاعب
خألا ن----با لؤ-----خد

رخآا يديعصس  ميكح
انمره““ هراعصش يبهذلا سصفقلا نؤجرعلا

هفدهو ““ةيخيراتلا ةظحللا هذه لجأا نم
ة-بÙا ا-هدؤ-صست ةد-يد--ج ة--ل--ئا--ع ءا--ن--ب
ق-ب-صسأا نأا ح--بار كم--ع ا--ناأا تدرأا ،ب◊او
ةي– ف-لأاو كوÈم نؤ-ي-ل-م لؤ-قأاو ل-ك-لا

يدنا-صسم  ا-مود تن-ك ،Òب-ك بل-ق ل-م-جأل
يدهيو كبل-ق ه-ل-لا د-ع-صسي ي-م-عادو
كحنÁو كتجوزب كعمجيو كرصس
كقزر-يو لا-ب-لا ة-حارو ةدا--ع--صسلا
امك ا-ع-ئار ق-باو ة◊ا-صصلا ة-يرذ-لا
.تنأا

...ةيكاÎصشلا هتدعاق عيصسؤت راطإا ‘

مÈي يحÓفلا نواعتلل ينطولا قودنسصلا
““تÓتسش““ ةكرسش عم ةكارسش ةيقافتا

 ةروصص

كوووÈم فلأأ

نداو نـــب سضاــير

!..ءوده لكب

ةــــــــسسردŸا
ةيسصخسشلاو

طقف سسيل ،مهم دج ّيفيظو رود ةصسردملل
Ÿا ا-ه-ن-م هر-ظ-ت-ن-ي اÛا يقابو عمتŸتاصسصسؤؤ
نزاؤتلا كلذ ثد-ح-ي ى-ت-ح ءا-ن-ب-ك ىر-خألا
د-حأا -ة-صسردŸا يأا- نؤ-ك-ت ى-ت-حو بؤ-ل-طŸا
ا-ه-ل ي-ت-لا ة-ي-عا--م--ت--جلا ط--باؤ--صضلا م--هأا

حلاصص نطاؤم ةئصشنت لجأا نموأا ،اهت-ي-ل-عا-ف
Ûكلذك لاّعف رود اهل ا‰إاو...هنطوو هعمت
.لافطألا ةيصصخصش ءانب ‘

نأا لفطلا ةيصصخصش ءانب رصصانع مهأا نمو
هذه ،هد-صسج ماÎحاو ر-يد-ق-ت ى-ل-ع أا-صشن-ُي
ا-ه-ي-ل-ع د-كؤؤ-ُتو تي-ب-لا ن-م أاد--ب--ت ة--ي--بÎلا

برصضُي ل تيبلا يفف ،ة-صسردŸا ا-ه-خ-صسر-تو
سسم-ل--ُيو ،ة-ي-صسن÷ا ه-ئا-صضعأا ‘ ا-ب-ع-ل ؤ-لو ُ
ل-ب ،ة-صسردŸا ‘ يرور-صض ن-م Ìكأا ر--مألاو
ىلع دي-كأا-ت-لا Úم-ل-عŸاو ÚبرŸا بجاو ن-مو
.كلذ
كلذ ىلع هتيبرتو هدصسج ‘ لفطلا ماÎحا
امfiÎ ،ةيؤ-ق ة-ي-صصخ-صش بحا-صص ه-ل-ع-ج-ي
سشؤحؤلا نم هل ةيامحو ،اهل اردقمو هتاذل
¤إا لصصت ام ةداع يتلاو ةصسÎفŸا ةيرصشبلا
لا-ف-طألا ع-م بع-ل-لا ة-عد-خ ت– ا-ه-تاوز-ن
،مهداصسجأا نم ةفلتfl ق-طا-ن-م ‘ م-ه-صسŸو
ىلع دؤعت هنأل لإا اذه-ب ح-م-صسي ل ل-ف-ط-لاو
نأاو ة--ل---ئا---ع---لاو ةر---صسألا ط---يfi ‘ كلذ
.هبنت ⁄ ةصسردŸا

اذ-ه ل-ث-م ثد--ح--ي ا--م ةدا--ع د--يؤ--صسلا ‘و
تايفلخ ن-م لا-ف-طألا Úب ‘ا-ق-ث-لا ماد-صصلا
ىلع نودكؤؤي لافطألاف ،م-ه-ئا-بآاو ة-ي-ب-ن-جأا
‘ هؤ--م--ل--ع--ت اŸ كلذو م---هدا---صسجأا ماÎحا
ن--م م--ه--نأا نود--ق--ت--ع--ي ءا--بآلاو ة---صسردŸا

،مهيلع مهصضر– ةصسردŸا نأاو مهتا-ك-ل-ت‡
نŸ لافطألا حلاصص ‘ اذه لك نأا ةقيق◊او
.رّبدتو رّكف

يلع ديصس ةÒصصن



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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